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Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  —  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α: 

Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ υ δ ά κ η ς 
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Στη φωτογραφία του εξωφύλλου: Το Άρμα, φωτογραφημένο από βραχοσκεπή μες στο Φαράγγι των 

Κλειστών ή «Ποτάμι του Οζιά». 

 

Στη φωτογραφία τίτλου, στη σ. 5: Ο Πύργος του Λοιμικού από βορειοδυτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spyros.karydakis@gmail.com 

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

Οι φωτογραφίες είναι του Σ. Καρυδάκη. Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή επιχείρησης, αλλά 

λογότυπο της ιστοσελίδας του συγγραφέα. 

 

 

 

 

 

Το σχέδιο του τοξότη στην τελευταία σελίδα είναι του ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών 

ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html, χρωματισμένο από τον ζωγράφο Κων-

σταντίνο Μακρόπουλο. 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το κείμενο και τις φωτογραφίες: Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

Η αναπαραγωγή και η πώληση σε εκτυπωμένη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε τρόπο μέρους ή ολόκληρου 

του έργου αυτού, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τις 

κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 

  

http://www.analphabet.gr/
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σσ ττ ηη νν   αα ρρ χχ αα ιι όό ττ ηη ττ αα   

  

ΑΑ ΄́ ::   

φφύύσσηη ,,   μμύύθθοο ιι   κκ ιι   ιι σσττοορρ ίί εε ςς   
 

 

 

 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  —  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α: 

Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ υ δ ά κ η ς 
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ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

 

Η έρευνα στην Πάρνηθα, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το ψηφιακό βιβλίο καθώς και στον Β΄ τόμο, για 

το Σπήλαιο του Πανός και την περιοχή του, που ακολουθεί, καθώς και η σχετική φωτογράφηση, εκπο-

νήθηκαν από τον συγγραφέα κατά τη διάρκεια πολλών χρόνων, κατά τις ορειβατικές του διαδρομές στο 

ορεινό συγκρότημα.  

 

Η έρευνα για τη φύση και τον πολιτισμό στην αρχαία Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το ψηφιακό 

βιβλίο είναι πρωτογενής, κατ’ ευθείαν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, γι’ αυτό δεν παρατίθεται εδώ 

παρά ελάχιστη σύγχρονη βιβλιογραφία, όμως δηλώνονται σχολαστικά οι αρχαίες πηγές που χρησιμο-

ποιήθηκαν. Τα αποσπάσματα από αρχαία κείμενα και επιγραφές που παρατίθενται εδώ, μεταφράστηκαν 

από τον συγγραφέα κατ’ ευθείαν από τα αρχαία Ελληνικά. Για τα αρχαία ελληνικά κείμενα χρησιμοποι-

ήθηκε η ψηφιακή έκδοση του συνόλου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Thesaurous Linguae Graecae 

(TLG), που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA). 

 

Ο Σπύρος Καρυδάκης ασχολείται από χρόνια με την έρευνα των αρχαίων ελληνικών απόψεων για τη 

φύση όπως παρουσιάζονται στις αρχαίες ελληνικές πηγές. Επίσης, με την ταυτοποίηση των φυτών που 

αναφέρονται στα αρχαία ελληνικά κείμενα, με τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή του αρχαίου 

Έλληνα, με τη μελέτη των ιστορικών ή μυθολογικών προσδιορισμών τους και με τις χρήσεις τους στα 

πλαίσια της αρχαιοελληνικής ιατρικής και φαρμακολογίας.  

 

Ο συγγραφέας πιστεύει ακράδαντα στην κοινωνική χρηστικότητα των προϊόντων του πολιτισμού και 

στη συλλογική διαχείρηση όσο και απόλαυσή τους, μάλιστα στις συνθήκες Κατοχής και Γενοκτονίας στις 

οποίες ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό τα ψηφιακά του βιβλία για την ελληνική φύση σε σχέση με 

την αρχαία Ελλάδα, καθώς και τα περισσότερα από τα λοιπά του έργα, λογοτεχνία, μελέτες, και μετα-

φράσεις διατίθενται δωρεάν. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. 

 

Επίσης, ο συγγραφέας φωτογραφίζει για να εικονογραφεί την υπηρεσία του στην αφήγηση και για τη 

διασκέδασή του. Οι φωτογραφίες σε αυτό το άλμπουμ τραβήχτηκαν με μια SONY DSC-F828. 

 

 

Αυτό το άλμπουμ, διατίθεται διαδικτυακά εντελώς δωρεάν. Γι’ αυτό, σεβαστείτε τον μόχθο 

και τις καλές προθέσεις του συγγραφέα, και αναφέρετε το όνομά του καθώς και την 

ιστοσελίδα του σε τυχόν δανεισμούς από σας αποσπασμάτων από την μελέτη του για την 

Πάρνηθα κατά τους αρχαίους Έλληνες τις μεταφράσεις του ή τις φωτογραφίες του. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

 

Οι αρχαίες πληροφορίες για τον Πάρνη 
 

Γιατί τόσο λίγες αρχαίες πηγές μιλούν για την Πάρνηθα; 

Δεδομένου ότι πολλοί από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς που σώζονται κείμενά τους 

ήταν Αθηναίοι ή έζησαν ένα μέρος της ζωής τους στην Αθήνα, είναι παράξενο που υπάρχουν 

τόσο λίγες πληροφορίες σε αρχαίες πηγές για την Πάρνηθα, το κατ’ εξοχήν ορεινό συγκρό-

τημα της Αττικής και το μόνο κοντά στην πόλη της Παλλάδας που περιλαμβάνει σχετικώς ψηλά 

βουνά. Αρκετοί απ’ όσους ασχολήθηκαν κατά την αρχαιότητα με τη φύση, με τα φαρμακευτικά 

βότανα και τα παντοιοτρόπως χρήσιμα δέντρα, αναφέρονται στη χλωρίδα του Παρνασσού, της 

Ψωφίδας στον Ερύμανθο ή του Ολύμπου όπως βλέπουμε ή θα δούμε στα ανάλογα άλμπουμ 

μας, όχι όμως σε κείνη της μοναδικής μεγάλης οροσειράς που βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα. 

Ακόμα πιο παράξενο είναι το γεγονός ότι δεν έχουν διασωθεί παρά ελάχιστες μυθολογικές 

αφηγήσεις για την αττική οροσειρά, ενώ έχουμε πλήθος απ’ αυτές για τόσα επίσημα βουνά της 

Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Στερεάς, στα οποία τοποθετούνται περιπέτειες Θεών και 

ανθρώπων. Αν εξαιρέσουμε μερικά ιερά ή μάλλον βωμούς σε κορυφές, καθώς και το Σπήλαιο 

του Πάνα, δεν δηλώνεται σαφώς από τους αρχαίους κανένας τόπος στην Πάρνηθα με σημαντι-

κή θρησκευτική, μυθολογική ή ιστορική σημασία. 

Κάπως περισσότερα στοιχεία έχουμε για τον ημιορεινό περίγυρο της Πάρνηθας, σε πολύ 

χαμηλό υψόμετρο όμως, όπου αναφέρονται μάχες, όπως στη Φυλή, στο Δήλιο στα βορειοανα-

τολικά σύνορα με τη Βοιωτία, στο μικρό φρούριο Πάνακτο στα βορειοδυτικά πάνω από την πε-

διάδα των σημερινών Δερβενοχωρίων, στο Λειψύδριο στη σημερινή Κορακοφωλιά, ύψωμα πάνω 

από τις Αχαρνές. 

Το πιο πιθανό είναι ότι η έλλειψη στοιχείων για την Πάρνηθα οφείλεται κατά βάση στο γε-

γονός ότι το ενδιαφέρον των Αθηναίων συγγραφέων επικεντρωνόταν στο άστυ, στην πόλη της 

Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη. Πράγματι, ακόμα και στους δήμους, στα χωριά της Αττικής, 

λίγο αναφέρονται οι αρχαίοι, αλλά και τότε μιλούν γι’ αυτούς κυρίως όταν εμπλέκονται με γε-

γονότα της πόλης. Βεβαίως, στο κυριολεκτικά κολοσσιαίο μέρος της αρχαιοελληνικής γραμμα-

τείας που χάθηκε, γνωρίζουμε από αναφορές ότι υπήρχαν και πάμπολλα έργα θεματικών συγ-

γραφέων που ασχολήθηκαν συστηματικά με την «ελάσσονα ιστορία» όπως είναι η μελέτη βουνών, 

λιγότερο διάσημων τόπων παρ’ ότι το αθηναϊκό άστυ, καθώς και χωριών όπως οι αττικοί δήμοι. 

Δυστυχώς, όμως, απ’ αυτά τα έργα δεν έφτασαν στις μέρες μας παρά ελάχιστα αποσπάσματα. 

Ένας άλλος λόγος είναι ότι, μέχρι τις απαρχές των Μηδικών, δηλαδή μέχρι το 500 π.Χ. πε-

ρίπου, το κεντρικό συγκρότημα της Πάρνηθας θα πρέπει να ήταν σκεπασμένο με πολύ παλιά 

και πυκνά δάση, πράγμα που σημαίνει ότι λίγο κατοικιόταν μόνιμα. Στην κεντρική Πάρνηθα υπάρ-

χουν ίχνη μικροοικισμών, που δεν αναφέρονται πουθενά σε αρχαίες κειμενικές πηγές. Όμως 

δεν έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές σε αυτούς, κι έτσι δεν γνωρίζουμε στα σίγουρα αν 

ήταν μόνιμοι ή εποχιακοί οι κάτοικοί τους, καθώς και με τι ασχολούνταν. Μπορούμε να κάνουμε  

Εικ. 1: Το λεκανοπέδιο της Αθήνας όπως φαίνεται από το Μαυροβούνι της Πάρνηθας, 1.000 μ., 

μιαν αυγή με συννεφιά. 
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μόνο υποθέσεις με βάση κάποιες αρχαίες πηγές, τις αναγκαιότητες της τοπογραφίας, τις κλι-

ματολογικές συνθήκες και τις μετέπειτα γνωστές χρήσεις κάθε περιοχής, αλλά εντέλει και τη 

λογική. 

Μόνιμοι και μεγαλύτεροι οικισμοί υπήρχαν στην νοτιοδυτική Πάρνηθα, όπως θα δούμε, 

εφόσον εκεί υπήρχε ο σημαντικός αθηναϊκός δήμος της Φυλής. Κατοικίες υπήρχαν επίσης σε 

όλη την οροσειρά στους τόπους εγκατάστασης των 19-20 χρόνων συνοριακών φρουρών. 

 

 

Δάση, κάτοικοι, δραστηριότητες στην κεντρική Πάρνηθα 
 

Δάση 

Σήμερα έχει γίνει μέγα θέμα η προστασία των δασών, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι βρί-

σκουν ένα σωρό αιτίες για να τα καταστρέφουν. Μα στην αρχαιότητα, καθώς επαναλαμβά-

νουμε και σε άλλα άλμπουμ μας, τα δάση στους ορεινούς όγκους εθεωρούντο ιερά, γι’ αυτό 

προστατεύονταν αγρίως. Τα μεγάλα κι επιβλητικά δέντρα για τον αρχαίο Έλληνα ήταν κατοικίες 

Αμαδρυάδων και οι πηγές ή οι λιμνούλες Νυμφών, που θεωρούνταν εξαιρετικά ισχυρές και 

απρόβλεπτες, οι μόνες αρχαίες ελληνικές θεότητες που επιβίωσαν αυτούσιες στη λαϊκή παράδοση 

ως σήμερα κατά τα 2.000 χρόνια της χριστιανικής εποχής με την ίδια ακριβώς δύναμη όπως 

και στην αρχαιότητα: 
  

Εικ. 2: Το δάσος στον Οζιά με ομίχη, αυγή Δεκέμβρη. 
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«Και βαθιά στο νερό χόρευαν οι Νεράιδες, ακοίμητες Νεράιδες, / επίφοβες θεές για τους 

ξωμάχους»,1 λέει ο Θεόκριτος για τις Νύμφες μιας πηγής στην Προποντίδα, που άρπαξαν τον 

πανέμορφο έφηβο Ύλα, τον αγαπημένο του Ηρακλή, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των Αργο-

ναυτών προς την Κολχίδα. Στο Δημοτικό τραγούδι και στις λαϊκές παραδόσεις οι Νεράιδες είναι το 

ίδιο σπουδαίες για τη ζωή στην ύπαιθρο και στο βουνό, το ίδιο ισχυρές, ίδια τις σέβεται ο Νέο-

έλληνας ακόμα σήμερα όπου κι αν επιζεί ο παραδοσιακός βίος, ενώ επίσης ζουν περασμένες 

στο υπόστρωμα του ασυνειδήτου καθενός μας: οι θηλυκές στοιχειακές δυνάμεις της φύσης, 

που ευλογούν με την ομορφιά τους και τον έρωτα όσους σέβονται τη φυσική τάξη και τιμωρούν 

τους καταστροφείς και τους διασαλευτές της. Γι’ αυτό εύκολα τα σύγχρονα παιδιά γοητεύονται 

από τις παραδόσεις όλων των λαών και από τις επώνυμες λογοτεχνικές δημιουργίες όπως του 

Τ.Τζ. Τόλκιν, για Νεράιδες και Ξωτικά: έχουν περάσει στο DNA όλων των κατοίκων του πλα-

νήτη, γιατί παντού οι στοιχειακές δυνάμεις της Μεγάλης Μητέρας, της φύσης, εικονίζονται με 

μορφή όμορφων γυναικών, άγρυπνων, ανίκητων και μακράν κάθε αστικής εξημέρωσης. 

Αυτό όμως σημαίνει ότι όπου υπήρχαν παλαιά και μεγάλα δάση, η ανθρώπινη εργασιακή 

δραστηριότητα αναγκαστικά ελεγχόταν αυστηρά — η υλοτομία, η κοπή δέντρων και θάμνων 

για φωτιά οικιακή και βιοτεχνική, η ανθράκευση, το κυνήγι. Ακόμα και η κτηνοτροφία είναι 

πάντα περιορισμένη σε όρη με υψηλό βαθμό δασοκάλυψης, εφόσον κάτω από τα έλατα δεν 

φυτρώνει σχεδόν τίποτε, ενώ και κάτω από μεγάλα πεύκα ή βαλανιδιές ευδοκιμούν ελάχιστα 

φυτά. Όσο μεγαλύτερα, πυκνότερα και αρχαιότερα είναι τα δασικά δέντρα, τόσο εντελέστερα  

                                         
1 Θεόκριτος, Εἰδύλλια, Ὕλας, 13, 43-44. 
2 Αριστόδημος Ιστορικός, Αποσπάσματα [από Cod. Paris. suppl. gr. 607], απ. 1, 10, 4ος μέχρι 2ος αι. π.Χ. 

Εικ. 3: Το ίδιο τοπίο της προηγούμενης φωτογραφίας με ένα μέτρο χιόνι, πρωί Φλεβάρη. 
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αποδιώχνουν τη βοσκήσιμη χλωρίδα ποών και χαμηλών θάμνων από τα πόδια τους. Κι όπως 

είναι γνωστό, το δάσος εξαπλώνεται ολοένα, αδυσώπητα, τείνοντας να καλύψει και το τελευ-

ταίο μέτρο ελεύθερου εδάφους. Ακόμα και τόποι με τη χαμηλή χλωρίδα της μεσογειακής μακίας 

γίνονται ολοένα ολιγότερο κατάλληλοι για βόσκηση, όσο το ύψος των θάμνων ή των δέντρων 

αργής ανάπτυξης, πουρνάρια, αριές κ.λπ., υπερβαίνει το σημείο όπου τα πρόβατα και οι γίδες 

μπορούν να φτάσουν τα φυλλώματα. 

 

 

Βιοτεχνία με ύλη από το βουνό: υλοτομία, καύσιμα, κάρβουνα 

Για τούτο αρχαιόθεν οι άνθρωποι εάν ήθελαν βοσκοτόπια, έπρεπε να καίνε τα δάση τμηματικά, 

συνήθως με περιορισμένης έκτασης ελεγχόμενες πυρκαγιές, ώστε να φυτρώσουν στο καμένο 

μέρος χορτάρι και θάμνοι. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι γινόταν στην προστα-

τευόμενη Πάρνηθα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Από τότε και στο εξής, η 

αλματώδης επέκταση της πόλης μα και των δήμων θα είχε σίγουρα σαν αποτέλεσμα όλο μεγα-

λύτερη ανάγκη οικοδομικής ξυλείας, ξύλων για έπιπλα και αντικείμενα, για φωτιά οικιακής 

θέρμανσης ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, για τις ασταμάτητες θυσίες, καθώς και για κάρβουνα. 

Κατά τον 6ο, 5ο, και 4ο αι. π.Χ., μόνο η βιομηχανία [δημιουργία] που προόδευσε αλματωδώς 

αποτελώντας βασικό παράγοντα της ντόπιας όσο και της εξαγωγικής οικονομίας της Αθήνας, 

για παράδειγμα η μεταλλουργία, η αγγειοπλαστική, η κεραμουργία, η υφαντική και η κατασκευή 

ενδυμάτων, η βαφική, η βιομηχανία όπλων κι εργαλείων, η μυρουργία, η δερματουργία, η επε-

ξεργασία τροφίμων όπως λαδιού, κρασιού, παστών κρεατικών και ψαριών, κ.λπ., θα απαιτούσε  

Εικ. 4: Παρθένο δάσος σε δυσπρόσιτους τόπους ανάμεσα στην Γκιόλα και στην Κουμαρορράχη. 
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τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης· και καύσιμη ύλη τότε ήταν μονάχα τα δέντρα και οι θάμνοι. 

Επίσης, η τεράστια ανάπτυξη του στόλου, που αρχικά υπέδειξε την αναγκαιότητά της ο 

Θεμιστοκλής πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και που πήρε μορφή καταιγίδας αργότερα, την 

εποχή της ναυτικής κυριαρχίας της Αθήνας και στους Πελοποννησιακούς πολέμους, θα πρέπει 

να βασίστηκε πρωτίστως στην ξυλεία από τα δάση των γύρω βουνών, Υμηττού, Πεντέλης, 

Ποικίλου Όρους, Αιγάλεω, κυρίως όμως του μεγάλου συγκροτήματος της Πάρνηθας. Ο Υμηττός ως 

πιο ευκολοπάτητος θα πρέπει να ήταν σχετικά πρόωρα αποψιλωμένος, εφόσον από νωρίς 

μαρτυρείται το περίφημο μέλι του: σε δασικές εκτάσεις είναι αδύνατο να βοσκήσουν μέλισσες 

και να παράγουν «περίφημο» μέλι, το οποίο δίνουν μόνο βουνά με πολύ χαμηλή χλωρίδα πλούσια 

σε θυμάρι, ρείκι και ανθοφόρες, εποχιακές πόες. Τα δάση κωνοφόρων παράγουν πευκόμελο 

κι ελατόμελο που, διαχρονικά, ποτέ στον ελληνικό χώρο δεν εθεωρείτο άριστης ποιότητας, 

ούτε καν δεύτερης. 

 

 

Ο τόπος υποβάλλει τη μορφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

Επιπλέον ας υπενθυμίσουμε ότι η Πάρνηθα δεν είναι ένα απλό στη μορφή, μονοκόμματο 

όρος, όπως ο Υμηττός, ο Κιθαιρώνας, ή στην Πελοπόννησο ο Χελμός, ο Ερύμανθος, η Ζήρεια 

κ.λπ. Η κεντρική Πάρνηθα, από το Σκίμβι πάνω από την πεδιάδα της Βοιωτίας μέχρι το Άρμα 

και το Βουνό της Φυλής, κι από τα ύψη της Σιούτας και τον Μουγκουλτό ή Μουλωχτό πάνω 

από την πεδιάδα των Δερβενοχωρίων μέχρι το Φλαμπούρι, τον Αέρα και τις κορφές πάνω από 

το Μενίδι, είναι μια οροσειρά, ένα συγκρότημα από πολλά βουνά με ύψος 800-1.413 μ. και 

εντυπωσιακή πτύχωση, συχνά μεγάλου βαθμού, η οποία περιλαμβάνει βαθιές χαράδρες, αλλε-

πάλληλες ράχες, φαράγγια με τρομερούς γκρεμούς, περίπλοκα ρέματα, απόκρημνες κορυφές. 

Σήμερα, εξαιτίας της έντονης πτύχωσης του εδάφους και με την όση δασοκάλυψη έχει απομείνει 

μετά την πυρκαγιά του 2007, είναι δύσκολο να περπατηθεί εκτός μονοπατιών αυτή η έκταση 

των χαμηλών αλλά περίπλοκων βουνών, μάλιστα όπου υπάρχουν έλατα, πεύκα και πυκνοί 

θάμνοι, ας φανταστεί κανείς τι θα γινόταν με τα αρχέγονα δάση ως τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. 

Τούτος ίσως ήταν ο λόγος που ήδη από την αρχαιότητα υπήρχε μια σύγχυση για την έκταση 

του βουνού και τα όριά του, εφόσον πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν προεκτάσεις της Πάρνηθας 

όλα τα γειτονικά όρη, δυτικά τα χαμηλά βουνά μέχρι τις υπόρειες του Κιθαιρώνα που τώρα 

λέγονται Πάστρα, καθώς και το Μακρό Όρος πάνω από τη Μάντρα και τη Μαγούλα. Γι’ αυτό,  

Εικ. 5: Από το Φλαμπουράκι: το φαράγγι της Χούνης και το μέτωπο του Πάρνη προς το λε-
κανοπέδιο. Από πάνω άκρη δεξιά στα μάκρη η άκαυτη έδρα του Δία, ο Οζιάς, στο προσκήνιο το 
κωνικό Μαυρόβουνο με το Καζίνο, μετά στο βάθος στο κέντρο ο Αέρας και πέρα το δασωμένο 
Κεραμίδι απάνω από τη Χασιά κι οι ράχες κατηφορίζοντας από Κατσουλέρια κι Αλώνι έως Λει-
ψύδριο όπου το οχυρό των επαναστατών εναντίον της τυραννίας των Πεισιστρατιδών. 
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ίσως, ένας ιστορικός Αριστόδημος, παρέχοντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα Μηδικά, 

μπερδεύει την Πάρνηθα με το όρος Αιγάλεω εφόσον λέει ότι εκεί ανέβηκε ο Ξέρξης «καθίζοντας 

πάνω στο όρος του Πάρνηθος (γιατί είναι κοντά αυτό)», ώστε να παρακολουθήσει τη ναυμαχία 

της Σαλαμίνας.2 

 

 

Ορεινές κοιλάδες, λιβάδια, καλλιέργειες και συνοριακοί φρουροί 

Ένα ακόμα ζήτημα που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι το κεντρικό συγκρότημα της Πάρ-

νηθας έχει ελάχιστες κοιλάδες που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν κατά την αρχαιότητα, ώστε 

να αποτελέσουν πόλο έλξης για μόνιμους ή σχεδόν μόνιμους κατοίκους που θα ξεκαθάριζαν 

από το δάσος μικρότερες ή μεγαλύτερες ζώνες γύρω από τις περιοχές κατοικίας τους. Ουσια-

στικά, οι μόνοι κάπως εκτεταμένοι, καλλιεργήσιμοι τόποι είναι τα οροπέδια στο Κλημέντι, οι 

κοιλάδες του Λοιμικού, του Κάτω Παλιοχωριού, της Ντρίζας και του Σαλονικιού, — η τελευταία 

όμως, όπως θα δείξουμε, ανήκε σχεδόν σίγουρα στη βοιωτική σφαίρα κυριαρχίας. Οι άλλοι 

τόποι, μικρά λιβάδια όπως της Μόλας ή του Βούκολι (Βρόκολι) και πλατώματα όπου σήμερα 

γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κατά την αρχαιότητα εγκαταστάσεις, μάλλον θα χρησιμοποιούνταν 

εποχιακά από βοσκούς, από κυνηγούς, στρατιώτες, ξυλοκόπους και καρβουνιάρηδες, τόσο 

πυκνότερα όσο θα υποχωρούσε η δασοκάλυψη. Σε αυτά τα λιβάδια θα έσπερναν οι εποχιακοί 

ή μονιμοι κάτοικοι των βουνών σε μικρή κλίμακα κάποια σιτηρά ή όσπρια, όπως αργότερα για 

αιώνες οι νεώτεροι, μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 
Βασικοί κάτοικοι των βουνών της Πάρνηθας, ο καθένας για σύντομη ή μεγαλύτερη περίοδο, 

μπορούν να θεωρηθούν οι πολλοί ένοπλοι που φύλαγαν σε εναλλασσόμενες φρουρές τα μικρά  

                                         
2 Αριστόδημος Ιστορικός, Αποσπάσματα [από Cod. Paris. suppl. gr. 607], απ. 1, 10, 4ος μέχρι 2ος αι. π.Χ. 

Εικ. 6: Από τον Οζιά και περίπου τα 1.250 μ., η βόρεια Πάρνηθα με χιόνι, η θάλασσα και η Εύβοια 
με τα υψηλά βουνά της από δεξιά Δίρφη, Ξερόβουνο και Όλυμπο. Στο προσκήνιο κάτω η χιο-
νισμένη Καψάλα, δίπλα στην οποία, στη σημερινή Μόλα (Άι-Πέτρος), υπήρχε σύμφωνα με σίγουρα 
στοιχεία αρχαίος οικισμός, και πιθανότατα σταθμός των συνοριακών φρουρών, μετέφηβων ηλικίας 

19-20 χρόνων, που περιπολούσαν φυλάγοντας τα ορεινά τούτα σύνορα της αθηναϊκής επικράτειας. 
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οχυρά στη μεθόριο ανάμεσα στην αθηναϊκή επικράτεια και τον αιώνιο αντίπαλο της Αθήνας, τη 

Βοιωτία· ή στις κορυφές του ορεινού συγκροτήματος δυτικά και νότια, πάνω από τις πεδιάδες 

και τα περάσματα των Δερβενοχωρίων και του Θριασίου απ’ όπου θα μπορούσαν να ενσκήψουν 

Μεγαρείς ή Πελοποννήσιοι. Οι ένοπλοι αυτοί, είτε σε καιρούς ειρήνης μετέφηβοι 19-20 χρόνων 

που εκπαιδεύονταν στρατιωτικά με ελαφρύ οπλισμό, είτε στρατιώτες ενήλικοι σε περίπτωση 

πολέμου, παρέμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα οχυρά της συνοριακής γραμμής στην 

Πάρνηθα, έτοιμοι πάντοτε να αντιμετωπίσουν κάθε εισβολή και να ανάψουν την αλυσίδα των 

φρυκτωριών από τα σύνορα ως τις κορφές πάνω από το λεκανοπέδιο. 

Θα μιλήσουμε εκτεταμένα γι’ αυτούς στη συνέχεια. 

 

 

Δασοκάλυψη και αποψίλωση 

Εντέλει, με βάση όλα αυτά, η εντύπωσή μας είναι ότι μέχρι και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. 

στην κεντρική Πάρνηθα πλην της περιοχής της Φυλής, λόγω των πυκνών και παρθένων δα-

σών, της έλλειψης καλλιεργήσιμων γαιών και της εξαιρετικά άγριας πτύχωσης, δεν θα πρέπει 

να υπήρχαν παρά ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι και τούτοι μάλλον εποχιακοί, πολύ λίγες καλλι-

έργειες σε ορισμένες κοιλάδες, ενώ και η κτηνοτροφία είναι ανάγκη να υποθέσουμε ότι δεν θα 

ήταν ανεπτυγμένη στον κεντρικό όγκο των βουνών, μα στους πρόποδες και στα χαμηλότερα 

υψώματα τριγύρω. Γι’ αυτό άλλωστε μαρτυρείται η παρουσία στην οροσειρά όχι μόνο ελαφιών 

και αγριογούρουνων, μα επίσης αρκούδων, μεγάλων ζώων που, δίχως βαθιά και εκτεταμένα 

δάση, δεν μπορούν να κρυφτούν και να επιβιώσουν σε έναν τόπο με έντονη παρουσία ενόπλων. 

Εξαίρεση είναι η νοτιοδυτική Πάρνηθα, όπου ο σημαντικός Δήμος της Φυλής θα πρέπει να είχε 

από νωρίς αποδασώσει μεγάλες εκτάσεις της περιοχής της για καλλιέργειες, κτηνοτροφία, 

υλοτομία και καρβουνοπαραγωγή. Ουσιαστικά, οι Φυλάσιοι είναι ο μόνος αθηναϊκός δήμος που 

κατοικούσε επί της κεντρικής Πάρνηθας, κι όχι στα χαμηλά αντερείσματα της οροσειράς ή 

στον κάμπο μπρος στους πρόποδες όπως για παράδειγμα οι Αχαρνείς. Γι’ αυτό, η νοτιοδυτική 

Πάρνηθα σε υψόμετρο στα 700-800 μ. συγκεντρώνει με μεγάλη διαφορά τα περισσότερα ση-

μάδια αρχαίας κατοίκησης και καλλιέργειας, οικισμοί, αναβαθμιδωτά χωράφια με αναλήμματα 

ξερολιθιάς, οχυρά κ.λπ., σε όλο το ορεινό συγκρότημα. 

Όσο, όμως, θα επεκτεινόταν η υποχώρηση της δασοκάλυψης παντού κατά τμήματα, τόσο 

θα άφηνε χώρο για βόσκηση, καλλιέργειες, συλλογή θάμνων και των ριζωμάτων τους για καύσιμη 

βιομηχανική  και ανθρακευτική ύλη. Ήδη από την εποχή των Πελοποννησιακών πολέμων, ιδιαί-

τερα όμως στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια, η καταστροφή των δασών θα πρέπει να 

είχε προχωρήσει πολύ στην Αττική. Για να καταλήξει στη σχεδόν πλήρη αποψίλωση που υπέ-

στη όλη η ορεινή Ελλάδα κατά τον Μεσαίωνα και την τουρκοκρατία και διήρκεσε μέχρι και τα 

τέλη του 19ου αιώνα, τότε που τα δάση άρχισαν να προστατεύονται από το νέο ελληνικό κρά-

τος, ενώ η μετανάστευση κι η αστυφιλία άρχισαν να διώχνουν μαζικά τους ορεινούς πληθυσμούς. 

Καθώς επαναλαμβάνουμε συχνά στα άλμπουμ μας, η διαδικασία αποψίλωσης των ορεινών 

περιοχών, πέρα από τις τοπικές συνθήκες που υπογραμμίσαμε, οφειλόταν επίσης κι εδώ στην 

Αττική όπως σε όλο τον ελληνικό χώρο στις αλλεπάλληλες επιδρομές μη ελληνικών λαών (βαρ-

βάρων) μετά την πτώση του αρχαίου κόσμου, καθώς και στις μεταναστεύσεις όπως αυτές των 

Βλάχων, των Σλάβων και αργότερα των Αλβανών, που αρχικά εγκαταστάθηκαν εξ ανάγκης στα 

ορεινά ή ημιορεινά. 

Κυρίως όμως οφειλόταν στην καταπίεση, στην άγρια φορολογία, στην καταλήστευση και 

στη θεσμική δουλοποίηση πληθυσμών των πόλεων και των εύφορων πεδιάδων από τους εκά-

στοτε εξουσιάζοντες, όχι τόσο από το κράτος του Βυζαντίου που είχε μια εξαιρετικά οργανωμένη 

νομολογία, αλλά από κάποιους τοπικούς άρχοντες με λεηλασιακή νοοτροπία. Η καταπίεση και 

η καταλήστευση έγιναν πολύ σκληρότερες επί φραγκοκρατίας, ή μάλλον «πειρατοκρατίας» 

διότι περί αυτού επρόκειτο, στην οποία οφείλεται το κυριότερο μεσαιωνικό κύμα ερήμωσης 

του ελληνικού χώρου, και κατέληξαν πλήρως απάνθρωπες επί οθωμανικής κατοχής, οδηγώντας 

μεγάλες μάζες του εκάστοτε πληθυσμού από τις πεδιάδες στα ψηλά βουνά, για προστασία και 

για λίγη ανάσα ελευθερίας. 

Τότε ακριβώς παρατηρήθηκε στα αποψιλωμένα, εποχιακά καιγόμενα βουνά η συστηματική 

εκμετάλλευση κάθε τόπου όπου υπήρχε λίγο χώμα, όχι μόνο στις κοιλάδες, μα και στις πιο από-  
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κρημνες πλαγιές, στις κορφές ως και στα 2.500 μέτρα, μες στις χαράδρες και στα φαράγγια, 

στον πυθμένα των δολινών, οπουδήποτε θα μπορούσε να σπαρθεί μια χούφτα στάρι, ζεία ή 

κριθάρι, ή καλαμπόκι αφ’ όταν ήρθε στον ελληνικό χώρο, ή λίγοι σπόροι οσπρίων. 

Το αποτέλεσμα το διακρίνουμε ακόμα σήμερα και στην Πάρνηθα, παρ’ ότι έχει εγκατα-

λειφθεί από τους εποχιακούς ή μόνιμους κατοίκους της ήδη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

σταδιακά, και εντελώς μετά την ανακήρυξη του δρυμού ως εθνικού: Παντού, οπουδήποτε πας, 

υπάρχουν σημάδια οικισμών, εγκαταστάσεων, καλλιεργιών, κτηνοτροφικών και καμινευτικών 

δραστηριοτήτων, παντού τα χαρακτηριστικά αναβαθμιδωτά χωραφάκια στηριγμένα με ξερολι-

θιές. Τα αιώνια χνάρια της ανθρώπινης ζωής και της πρωτογενούς εργασίας των αδούλωτων 

ανθρώπων. 
  

 

Εικ. 7: γιατάκι βοσκών σε μικρή βραχοσκεπή στην Κιάφα Καμπέρα, πάνω από τη χαράδρα του 
«Ποταμιού του Οζιά» όπως το λέγαν οι παλιοί Χασιώτες, με το Άλογο ή Πλατυβούνι απέναντι 
και στο βάθος τον Οζιά. Στην απόκρημνη περιοχή υπάρχουν παμπάλαια ταρατσάκια με λιλιπού-
τια χαλικοχώραφα, καθώς και παλιά καρβουνοκάμινα. Εδώ, η αρχαία παρουσία συνεχίζεται από 
τη νεώτερη, των Χασιωτών και των Σαρακατσάνων.  
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ΠΑΡΝΗΘΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ 
 

 

Ονοματολογικά 
 

Η Πάρνηθα και ο Πάρνης  

Στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό παρουσιάζουμε τις κειμενικές πηγές που αποδεικνύουν 

ότι τα ονόματα των βουνών Πάρνηθα, Παρνασσός και Πάρνων σημαίνουν «κάτι στο οποίο ανε-

βαίνεις», κοντολογής «ψηλός τόπος», δηλ. απλά «βουνό». Εδώ, από όλο εκείνο το κυνήγι λέξεων 

και ερμηνειών, θα υπενθυμίσουμε μόνο ότι υπήρχε ρήμα παρνῆσθαι, που σήμαινε «ανεβαίνω 

ψηλά», κι από αυτό προέρχονται τα συγκεκριμένα ορωνύμια, όχι από κάποια σανσκριτική ή 

περσική λέξη όπως λέγεται ακόμη σήμερα.3 

Σε χρήση κατά την αρχαιότητα ήταν οι τύποι: συνηθέστερα η Πάρνηθα, της Πάρνηθος, την 

Πάρνηθαν μα και την Πάρνηθον, αλλά συχνά και ο Πάρνης, του Πάρνητος ή του Πάρνηθος, 

τον Πάρνηθον, και σπανιότερα ο θηλυκός τύπος η Πάρνη ή η Πάρνης, της Πάρνητος ή της 

Πάρνηθος, την Πάρνηθον. Για την περιοχή ολόκληρη, μαρτυρείται ο τύπος Παρνηθὶς χώρα. 

Επίσης, από τη Σούδα αναφέρεται και το ουδέτερο: παρνήθιον ὄρος. Ο Κωμικός Αντιφάνης πά-

ντως, 4ος αι. π.Χ., χρησιμοποιεί στην κωμωδία του [η] Πυραυνῶ τον αρσενικό τύπο του Πάρ-

νηθος: Το απόσπασμα, που χρησιμοποιήθηκε από διάφορους για να δειχτεί ότι η Πάρνηθα 

διέθετε και αρσενικό τύπο, μπέρδεψε τους μεταγενέστερους όταν κάποιος σημείωσε ότι η Πάρνης 

«καὶ ἀρσενικῶς λέγεται. Ἐμφανὴς ἐν Πυραυνῷ, […]”»,παραλείποντας όμως το όνομα του 

Αντιφάνη, και τούτο το επανέλαβαν ταυτολεξί άλλοι, όπως ο γνωστός Στέφανος ο Γραμματι-

κός στα Εθνικά του, 6ος αι. μ.Χ., με αποτέλεσμα να… εφευρεθεί ένας Κωμικός ποιητής ονόματι 

Εμφανής ή Ευφανής!4 

                                         
3 Ωρίων Γραμματικός, Ἐτυμολογικόν 108, 22: Σε —εσφαλμένη πάντως— ετυμολογία του ονόματος του Νείλου, αναφέ-

ρεται: «παρὰ τὸ νέος παρνῆται, νέϊλός τις ὢν, ὁ ἀεὶ νέαν ἄγων ἰλὺν ἐν τῇ ἀναβάσει. ὅτι κατ’ ἔτος νέος φαίνε-

ται». Βλ. Σπύρος Καρυδάκης, Παρνασσός. Φύση, μύθοι ιστορίες, www.analphabet.gr, σ. 35 κ.ε. Πάρνωψ ήταν ένα 

είδος ακρίδας και λεγόταν έτσι επειδή οι ακρίδες, μάλιστα τα πολλά είδη τα συγγενικά με τις μάντιδες, τα «αλογά-

κια της Παναγίας», έχουν το κεφάλι τοποθετημένο ψηλά και κοιτάζουν με ανθρώπινο τρόπο. Στον Αριστοφάνη, 

Σφῆκες 1311, αναφέρεται ότι ο γέρο-Φιλοκλέων σε συμπόσιο αντικρύζει «πάρνοπι», δηλ. «αφ’ υψηλού, εξ ύψους, με 

υψωμένο αγέρωχα το κεφάλι», κάποιον τύπο που τον ειρωνεύτηκε: ὁ δ’ ἀνακραγὼν ἀντῄκασ’ αὐτὸν πάρνοπι.  
4 Για όλ’ αυτά, βλ. πρόχειρα: Αριστοτέλης, Fragmenta varia, απ. 394, 11· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Λυσιστράτη, Scholia 

in Lysistratam  (scholia vetera) 666, 2· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ κλίσεως ὀνομάτων, 3,1, 88, 7 κ.ε., ο Πάρνης, -τος και -θος· ο 

ίδιος, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica] 3,1, 64, 23 κ.ε., ο Πάρνης, -θος· Στράβων, Γεωγραφικά 9, 1, 

Εικ.8: Από την ανθισμένη κορφή στο Άρμα 884 μ., όπου βρισκόταν ο βωμός του Αστραπαίου 

Δία και στα νεώτερα χρόνια λέγεται Στράτι, η Αθήνα στο βάθος και η θάλασσα. 

http://www.analphabet.gr/
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Μάλλον το πράγμα άρχισε από κάποιον που εννοούσε ότι είναι ε μ φ α ν έ ς, «φαίνεται, 

αποδεικνύεται» στην κωμωδία Πυραυνώ ότι η Πάρνηθα «λέγεται και σε αρσενικό τύπο»: ο 

Πάρνης. Τελικά, μολονότι όνομα «Εμφανής» δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ στην Αρχαιότητα, 

έμεινε μέχρι σήμερα ως Κωμικός ποιητής αυτός ο αφανής Εμφανής ή Ευφανής… 

Ο γνωστός σήμερα τύπος, η Πάρνηθα, -θος βρίσκεται σε πολλά αρχαία κείμενα. Επίσης, 

πρέπει να σημειωθεί ότι σε επιγραφές αφιερωματικών αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν στις 

ανασκαφές στο ιερό του Δία στο ψηλότερο όρος της οροσειράς, που λέγεται [ο] Οζιάς (αλλά 

επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες να ονομάζεται από τη μία κορφή του ως Καράβολα, 

εξαιτίας των κυκλοφορούντων χαρτών που κακώς τον ονομάζουν μόνο έτσι), στον χώρο της 

νυν Βάσης του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ο πατέρας των Θεών αναγράφεται ως Δίας 

Παρνέσσιος και Παρνήσσιος. Σε μια: 

 

[Διὸς Πα]ρνεσίο ονε5 

Στον Δία Παρνέσσιο 

 

και, σε άλλη που χρονολογείται γύρω στα 500-480 π.Χ.: 

 

[Δι]ὸς Παρ- / [ν]ησσίο6 

Στον Δία Παρνήσσιο 

 

Επίσης, σε επιγραφή για ένα δικαστικό ζήτημα, αναφέρεται ότι το ψήφισμα πρέπει να γραφτεί 

σε λίθινη στήλη και να στηθεί στο ιερό του Ἀπόλλωνος τοῦ Παρνησσίου, που βρισκόταν στο 

σημερινό Μαρκόπουλο.7 Αν και δεν μαρτυρείται η καταγωγή του επιθέτου Παρνήσσιος, κατά 

τη γνώμη μας δεν σχετίζεται με τον Παρνασσό και το μέγα λατρευτικό κέντρο του Απόλλωνα 

των Δελφών, αλλά με την Πάρνηθα και κάποιο άγνωστο ιερό του εκεί. Η σύγχυση στην εκφο-

ρά των ορωνυμίων Πάρνηθα και Παρνασσός, που οφείλεται στην καταγωγή και των δύο ονο-

μάτων από το ρ. παρνῆσθαι, ανιχνεύεται σε απόσπασμα έργου του Ησιόδου ήδη από τον 8ο-

7ο αι. π.Χ., το οποίο αναφέρεται στην ίδρυση του Δελφικού ιερού: 

 

[ ἐδ]άμνατο Φοῖβος Ἀπόλλων 

[…]ανης ὑπὸ παρνεθιηισιν 

[…]περὶ θνητῶν ἀνθρώπων· [...].8 

υποχώρησε [μαλάκωσε] ο Φοίβος Απόλλων 
[…] κάτω από τον Παρνασσό 
[…] για τους θνητούς ανθρώπους· […]. 

 

Κι ο Αριστοφάνης, στους Αχαρνής χρησιμοποιεί το επίθετο παρνάσσιος, αναφερόμενος στην 

Πάρνηθα: άνθρακες παρνάσσιοι — αλλά αυτά θα τα δούμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 

Φαίνεται ότι το όνομα Πάρνηθα σχετιζόταν επίσης με Νύμφη ονόματι Παρνηθία, ερωμένη 

του Απόλλωνα, για την οποία θα μιλήσουμε επίσης παρακάτω. 
  

                                                                                                                        
23, 2, ο Πάρνης· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 506, 15 κ.ε., ως επίθετο: «το τοπικό Παρνήθιος, […] το θηλυκό 

Παρνηθίς», η Πάρνης, -θος, και ο Πάρνης -θος· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Scholia in nubes (scholia anonyma 

recentiora) 323a, 1 κ.ε., η Πάρνης, -θος και -τος, ο Πάρνης και ο Πάρνηθος· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, 

Commentarium in nubes (scholia recentiora Tzetze) 323a, 2 κ.ε., η Πάρνης, -θος· Σούδα, στα λ. η Πάρνη, ο Πάρνης -θος, 

το Παρνήθιον ὄρος, και Ζωναράς <Ψευδο->, Λεξικόν, στο λ. Παρνήθιον ὄρος· Αντιφάνης Κωμικός, Αποσπάσματα, απ. 

1, τον Πάρνηθα· Ευφανής Κωμικός [sic], Αποσπάσματα, απ. 1, τον Πάρνηθα. 
5 Attica : Suppl. Epigr. Gr. 1-41 [SEG] r, doc. 1 [33: 244,a-f: Mt. Parnes]. 
6 Attica : Suppl. Epigr. Gr. 1-41 [SEG] III, doc. 1-2 [34:39: 500-480 bc]· Attica, IG I3 1-2 [1-500 & 501-1517], II, A, 

document 1 [1057bis: SEG 34.39]. 
7 Attica : IG II/III2 1 [1-1369] doc. 24-25 [1258: 324/3]. 
8 Ησίοδος, Αποσπάσματα, απ. 185, 1-3· η έλλειψη τόνου στο παρνεθιησιν βρίσκεται στο εκδομένο πρωτότυπο. 
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Η Πάρνηθα των ανθρώπων 
 

Αριστοφάνης, Νεφέλες : τα σύννεφα του βουνού 

Ο Αριστοφάνης έγραψε τις Νεφέλες για να σατιρίσει τους φιλοσόφους που ίδρυαν σχολές 

στην Αθήνα και δίδασκαν τους νέους επί πληρωμή ή χωρίς. Σε γενικές γραμμές, στο έργο 

αυτό οι φιλόσοφοι θεωρούνται συλλήβδην απατεώνες, που πουλάνε αέρα και καπνό 

κοπανιστούς, δηλαδή «σύννεφα», ανεξαρτήτως του πραγματικού, σπουδαίου ή ασήμαντου 

έργου τους. Το μεγάλο κωμικό του πνεύμα επέλεξε ως αντιπροσωπευτικό τύπο φιλοσόφου 

τον Σωκράτη, τον οποίο σατιρίζει ανηλεώς — καθόλου παραδόξως, εφόσον κι ο ίδιος κι οι 

συνάδελφοί του της Αρχαίας Κωμωδίας μαστίγωναν με τα έργα τους τους πάντες, Θεούς κι 

ανθρώπους, διάσημους και άσημους, καλούς και κακούς, δικαίως ή αδίκως: αυτή ήταν η 

λειτουργία τους στο ιδεολογικό, πνευματικό και ηθικό πλαίσιο της πιο γνήσιας άμεσης 

δημοκρατίας (λαοκρατίας) που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης, της αθηναϊκής. 

Στις Νεφέλες, πρωταγωνιστούν ως γνωστόν οι… νεφέλες, δηλαδή τα σύννεφα. Και τα σύν-

νεφα πάρα πολλές φορές στο αττικό λεκανοπέδιο έρχονται από την Πάρνηθα, λόγω των μό-

νιμων ρευμάτων που φυσούν μέσω του εν λόγω ορεινού συγκροτήματος από τα βορειοδυτικά, 

τα βόρεια και τα βορειοανατολικά, δηλαδή κατά την αρχαιότητα ο Ζέφυρος, ο Βορέας κι ο 

Καικίας — σήμερα οι Μαΐστρος, Τραμουντάνα και Γραίγος. Ο Αριστοφάνης είχε γράψει δύο Νε-

φέλες, τις λεγόμενες Νεφέλες πρότερες, δηλαδή τις «προηγούμενες», που χάθηκαν, και κατόπιν 

αυτές που σώζονται. Στις πρότερες, αναφέρεται ότι οι νεφέλες εμφανίζονται: 

 

Στην Πάρνηθα όταν οργιστούν, αλαφραίνουν εκεί προς τον Λυκαβηττό.
9
 

  

                                         
9 Αριστοφάνης, Αποσπάσματα, απ. 379, Νεφέλαι πρότεραι: «ἐς τὴν Πάρνηθ’ ὀργισθεῖσαι φροῦδαι κατὰ τὸν 

Λυκαβηττόν». 

Εικ. 9: Χαραυγή στο Μαυροβούνι κοντά στο Καζίνο, πάνω από τη χαράδρα της Χούνης, με άγριο 
αέρα που στροβιλίζει τα σύννεφα. Από τις κορφές του μετώπου προς την πεδιάδα, Φλαμπούρι 1.141 
μ., Μαυροβούνι 1.094 μ., Αέρας 1.127 μ. και Κυρά 1.160 μ., καθώς κι από τις όμορες αυτών των 
βουνών χαράδρες της Χούνης, της Αγίας Τριάδας και του Άι Γιώργη Κεραμιδιού, κατεβαίνουν συνή-

θως προς το λεκανοπέδιο οι αριστοφάνειες νεφέλες, τα σύννεφα της Πάρνηθας. 
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Στις γνωστές σε μας Νεφέλες, ο Σωκράτης δείχνει τον χορό τους να κατεβαίνει από την 

Πάρνηθα: 

 

Σωκράτης: 

Να, κοίτα τώρα κατά την Πάρνηθα! τις βλέπω κιόλας να κατηφορίζουν 

με την ησυχία τους 

 

Στρεψιάδης: 

 Κατά πού; για δείξε! 

Σωκράτης: 

 Καταφθάνουν ένα σωρό από τούτες 

από τα ρέματα και τα δάση, ψηλοκρεμαστές.
10

 

 

Οι αρχαίοι και βυζαντινοί Σχολιαστές με την ευκαιρία αυτών των στίχων, αναφέρονται και 

στην Πάρνηθα, σημειώνοντας την αρσενική και τη θηλυκή εκφορά του ονόματός της ή προσθέ-

τοντας: 

 

Ο Πάρνηθος είναι όρος της Αττικής υψηλό, που η κορυφή του είναι σκεπασμένη από τα σύννεφα 

(γιατί συνήθως σκεπάζεται), όπως συμβαίνει και πάνω στα άλλα ψηλά βουνά, δεδομένου ότι έτσι 

φαίνονται αυτά.
11

 

                                         
10 Αριστοφάνης, Νεφέλες 323, Σωκράτης: βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηθ’· ἤδη γάρ ὁρῶ κατιούσας / ἡσυχῇ αὐτάς. 

/ Στρεψιάδης: Φέρε ποῦ; δεῖξον. / Σωκράτης: χωροῦσ’ αὗται πάνυ πολλαὶ / διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δασῶν, αὗται 

πλάγιαι. 
11 Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Scholia in nubes (scholia anonyma recentiora) 323a, 1 κ.ε. 

Εικ. 10: Ακόμα ένα ανάστατο πρωί: φαίνονται από το Μαυροβούνι οι νεφέλες να κατεβαίνουν 

προς την Αθήνα από τις εισβολές, τις χαράδρες-εισόδους της Πάρνηθας. 
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Ένας άλλος Σχολιαστής παρατηρεί ότι οι νεφέλες κατεβαίνουν από την «εἰσβολήν» του βουνού, 

την «είσοδο»,12 δηλαδή από τις χαράδρες, όπου υπάρχουν ήδη από την απώτατη αρχαιότητα 

τα μονοπάτια ανόδου και καθόδου στο βουνό και χρησιμοποιούνται σε αδιάκοπη συνέχεια με-

χρι σήμερα. Η σημείωση αυτή είναι ακριβής και προϋποθέτει επιτόπια παρατήρηση των συνήθων 

συνθηκών της περιοχής: Πράγματι, όποιος γνωρίζει την Πάρνηθα, έχει παρατηρήσει ότι τα 

σχεδόν μόνιμα βόρεια, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά ρεύματα που φυσούν στο βουνό, σε 

περιπτώσεις κακοκαιρίας, καθόλου σπάνια δηλαδή, κατεβάζουν τα σύννεφα και την ομίχλη 

στο λεκανοπέδιο από τις τρεις μεγάλες χαράδρες, του Αγίου Γεωργίου Κεραμιδιού, της Χούνης 

και της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα επί καταιγίδας συχνά μες σε μεγάλη αναστάτωση και με θεα-

ματικότατο, ενίοτε μεγαλόπρεπο έως ανατριχιαστικό τρόπο, εφόσον τα κατερχόμενα ψυχρά 

νέφη συγκρούονται με τα θερμότερα στρώματα του λεκανοπεδίου δημιουργώντας χαοτικούς 

στροβιλισμούς. Κι εδώ, λοιπόν, ο μέγας Αριστοφάνης ακριβέστατος. 

Σημαντικό για τους μελετητές του αρχαίου ελληνικού θεάτρου είναι ένα σχόλιο πάνω σε 

αυτούς τους στίχους, που το συλλέγει από αριστοφανικούς Σχολιαστές ο Βυζαντινός λόγιος 

Τζέτζης: Πώς μεταφέρεται στο θέατρο η οικεία στους Αρχαίους Αθηναίους εικόνα των νεφε-

λών, που κατεβαίνουν σε ανάστατο καιρό από την Πάρνηθα; Οι αρχαίοι Σχολιαστές εδώ αναφέ-

ρουν ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Αριστοφάνη κάποιο «μηχάνημα», απ’ αυτά για τα οποία ήταν 

πασίγνωστο το αθηναϊκό δράμα είτε η Τραγωδία είτε η Κωμωδία, στη συγκεκριμένη περίπτω-

ση ίσως κάποιο σκηνικό σε σχήμα βουνού απ’ όπου κατέβαινε την κατάλληλη στιγμή ο Χορός 

των Νεφελών.13 Το σκηνικό αυτό θα εισαγόταν στη σκηνή με το εκκύκλημα, το κυλιόμενο ή και 

περιστρεφόμενο δάπεδο μέσω του οποίου παρουσιάζονταν εξαίφνης στη σκηνή αντικείμενα 

και άνθρωποι προκαλώντας εντύπωση και ενθουσιασμό στους θεατές. 

 

 

Αριστοφάνης, Αχαρνείς  : καρβουνοκάμινα στην Πάρνηθα 

Στους Αχαρνείς πάλι του Αριστοφάνη, ο ήρωας της Κωμωδίας, ο Δικαιόπολις, κλείνει μόνος 

του για τον εαυτό του και το σπίτι του ειρήνη με τους Σπαρτιάτες κι ετοιμάζεται για θυσία, ψή-

σιμο και φαγοπότι. Όταν του επιτίθενται με πέτρες γέροντες στριμμένοι Αχαρνιώτες για να τον 

σκοτώσουν, επειδή τον θεωρούν μες στη μέση του Πελοποννησιακού πολέμου φιλολάκωνα προ-

δότη, τους αντιμετωπίζει απειλώντας να σφάξει με το σπαθί ένα καλάθι με κάρβουνα, σπουδαίο 

προϊόν των Αχαρνών, από τα καμίνια της Πάρνηθας: 

 

Δικαιόπολις: 

Τότε κι εγώ θα σας δαγκώσω. 

Θα σκοτώσω τους πιο αγαπημένους απ’ τους αγαπημένους σας, 

να, εδώ σας τους έχω ομήρους, θα τους πάρω να τους σφάξω. 

[Τρέχει μέσα στο σπίτι.] 

Χορός Αχαρνιωτών: 

Πέστε μου, τι απειλεί τούτος εδώ, χωριανοί μου 

Αχαρνιώτες; Ρε μπας κι έχει τίποτες παιδί 

κανενός απ’ τους παρόντες φυλακισμένο μέσα; Από πού το θράσος του; 

[Επιστρέφει ο Δικαιόπολις με ένα καλάθι κάρβουνα.] 

Δικαιόπολις: 

Βαράτε άμα θέλετε· κι εγώ τούτονε θα τον καθαρίσω. 

Να δω τότε ποιος από σας νοιάζεται για τα κάρβουνα. 

Χορός: 

Χαθήκαμε! αυτός ο κόφινας είναι χωριανός μας. 

Μην κάνεις ό,τι πας να κάνεις, καθόλου, ω καθόλου! 

Δικαιόπολις: 

Μωρέ θα τον σφάξω! ας κράζετε· εγώ δεν σας ακούω. 

                                         
12 Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Scholia in nubes (scholia recentiora Eustathii, Thomae Magistri et Triclinii)   326b, 1. 
13 Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Commentarium in nubes (scholia recentiora Tzetze) 323α, 3 κ.ε. 
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Χορός: 

Θα τον ξεκάνεις λοιπόν τον συνομήλικό μας, τον καρβουνιαρόφιλο; 

Δικαιόπολις: 

Όχι άμα μιλήσω κι εσείς τ’ αφουγκραστήτε όλα ήσυχα. 

Χορός: 

Εντάξει, λέγε τώρα ό,τι νομίζεις — ο Λακεδαιμόνιος 

με ποιον τρόπο σού είναι φίλος· 

γιατί αυτό το κοφινάκι ποτέ δεν θα το προδώσω. 

Δικαιόπολις: 

Τις πέτρες πρώτα παρατήστε τις χάμω! 

Χορός: 

Να τις, χάμω, κι εσύ άσε το ξίφος. 

Δικαιόπολις: 

Ρε μπας και στα ρούχα σας κρύβονται πουθενά λιθάρια; 

Χορός: 

Να τα, τιναγμένα κάτω. Δεν με βλέπεις που τινάζομαι; 

Μη μου ψάχνεις πρόφαση και άσε κάτω το τρυπητήρι. 

Κοίτα που σειούμαι όλος σε κάθε στριφογύρισμα. 

Δικαιόπολις: 

Τι βοή σάς έμελλε να σηκώσετε όλοι σας, 

επειδή παραλίγο να πεθάνουν κάρβουνα παρνηθιακά, 

και τούτο για την απρέπεια [εσάς] των χωριανών τους.
14

 

 

 

«Παρνηθιακά κάρβουνα», καρβουνιάρηδες, καρβουνοκάμινα 

Τα «παρνηθιακά κάρβουνα» (ἄνθρακες Παρνήσσιοι), λοιπόν, κατά την αρχαιότητα, μάλιστα 

κατά το β΄μισό του 5ου αι. π.Χ., εποχή της συγκεκριμένης κωμωδίας, με τη ραγδαία αύξηση 

του πληθυσμού των Αθηνών, ήταν ένα από τα σημαντικά προϊόντα τής περιοχής του δήμου 

των Αχαρνέων, που χρησιμοποιούνταν στις δραστηριότητες τις οποίες ήδη προαναφέραμε. Πού 

ακριβώς βρίσκονταν αυτά τα δραστήρια αχαρνιώτικα καμίνια; 

Σύγχρονο παράλληλο είναι ότι με την ανάπτυξη της πόλεως μετά την ανακήρυξή της ως 

πρωτεύουσας του νέου ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αι., η ανάγκη για κάρβουνα γινόταν 

τόσο μεγαλύτερη όσο μεγάλωνε ο πληθυσμός, και τούτο μέχρι την εποχή που άρχισαν να χρη- 

σιμοποιούνται για θέρμανση, μαγείρεμα και βιοτεχνική δραστηριότητα το φωταέριο και το 

πετρέλαιο, και μετά ο ηλεκτρισμός. Για τούτο, σήμερα βρίσκει κανείς στις πιο απίθανες γωνιές 

της Πάρνηθας καρβουνοκάμινα, ακόμα και στη μέση των πιο δυσπρόσιτων γκρεμών, και θα τα 

δούμε στο ανάλογο άλμπουμ μας περί τέτοιων δραστηριοτήτων στο βουνό μας. Τα καμίνια α-

ναγνωρίζονται σχετικά εύκολα από το λακκοειδές τους σχήμα, από το καμένο χώμα και από 

την πολλές φορές φορές εκτεταμένη συγκέντρωση τριγύρω καρβουνόσκονης, στάχτης και 

υπολειμμάτων της ανθρακευτικής διαδικασίας, υλικών αναλλοίωτων στους αιώνες. 

Δυστυχώς, δεδομένου ότι τέτοιου είδους αρχαιολογικές έρευνες δεν είναι συνηθισμένες στη 

χώρα μας, δεν ξέρουμε ποια απ’ αυτά είναι αρχαία. Η διαπίστωσή τους και η επιτόπια έρευνα 

θα μπορούσε να δείξει τις μεθόδους ανθράκευσης κατά την αρχαιότητα, επίσης να δώσει πολ-

λαπλά στοιχεία για την οικιακή και κυρίως τη βιοτεχνική δραστηριότητα της αρχαίας Αθήνας, 

αλλά και της μετεπαναστατικής πόλεως μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχαίες Αχαρνές, της Οινηΐδας φυλής, κατέχοντας προνομι-

ακή θέση στο αττικό λεκανοπέδιο όπως και οι σημερινές, και έχοντας εντός των ορίων τους 

μεγάλο μέρος της Πάρνηθας για οικονομική εκμετάλλευση, ήταν από τους κυριότερους και πο-

λυπληθέστερους δήμους της Αθήνας. Αυτό γράφει κι ο Θουκυδίδης: «Οι Αχαρνείς, όντας μεγάλο 

[πληθυσμιακά] μέρος της πόλεως», έδιναν στο αθηναϊκό στράτευμα κατά τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο 3.000 άνδρες της οπλιτικής φάλαγγας,15 του πάνοπλου, πιο βαριά οπλισμένου και πιο   

                                         
14 Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς 335 κ.ε. 
15 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 2, 20, 4, 3 κ.ε. 
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καλογυμνασμένου τμήματος των αρχαίων ελληνικών στρατών, στο οποίο μετείχαν μόνο άνδρες 

με εξαιρετική φυσική κατάσταση, αντοχή και κορυφαία πολεμική δεξιότητα. 

Φαντάζεται κανείς πόσους άνδρες θα έδιναν συνολικά στους λόχους των αξιολογικά κατώ-

τερων μαχητικών κατηγοριών, των πελταστών, ψιλών, τοξοτών, σφενδονητών κ.λπ. Όλα αυτά 

δείχνουν την πολλαπλή ευρωστία των Αχαρνέων, πληθυσμιακή και ποιοτική, μεγάλο μέρος 

της οποίας θα σχετιζόταν σίγουρα με την Πάρνηθα, όπως δείχνει η αναφορά του Αριστοφάνη 

στους αρχαιοΜενιδιάτες καρβουνιάρηδες. 

 Στην ίδια κωμωδία, ο Δικαιόπολις απευθύνεται στους γέροντες Αχαρνιώτες, που τα ονόματά 

τους προέρχονται από τα επαγγέλματά τους, τα οποία εκτελούνται στο βουνό μας: Μαριλά-

δης, από τη μαρίλη, την καρβουνόσκονη που μπαίνει στο πετσί και το βάφει μαύρο· Ἀνθρακί-

δης, από τους άνθρακες, τα κάρβουνα· Εὐφορίων, από την ευφορία, τον πλούτο της χλωρίδας 

της Πάρνηθας, που και στην εποχή μας εντυπωσιάζει όπου δεν είναι το βουνό καμένο· Πρινί-

δης, από τον πρίνο, το πρινάρι, πουρνάρι, που ακόμα σήμερα το σκληρό ξύλο και τα ογκώδη 

ριζώματά του θεωρούνται από τα καλύτερα υλικά για κάρβουνα (ό.π., στ. 609 κ.ε.). 

Παρακάτω, το καρβουνοκάμινο της Πάρνηθας με τα πρίνινα κάρβουνά του πάλι πρωταγω-

νιστεί: 

 

Εμπρός Μούσα, έλα φλεγόμενη, 

πυρός έχοντας ορμή, ισχυρή αχαρνική. 

Καθώς από πουρναρίσια κάρβουνα σπιθοβόλημα 

σηκώνεται, φουντώνοντας από ούρια πνοή, 

ενώ παραδίπλα βρίσκονται ψητά ψαράκια,  

Εικ. 11: Παλιό καρβουνοκάμινο ανάμεσα στην Κιάφα Πίνη και στα Κούμουλα. 
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κι άλλοι ανακατεύουν αψύ κρασί από τη Θάσο 

ή ζυμώνουν ψωμάκια για να τα χώσουν μες τη χόβολη,  

έτσι σοβαρό έλα τραγούδι ντούρο, χωριατόφωνο, 

έλα Μούσα να με πάρεις τον συνδημότη σου!
16

 

 

 

Πυραυνώ : Ένα μαγκάλι με παρνηθιώτικα κάρβουνα 

Είναι σχεδόν σίγουρο από τα συμφραζόμενα, ότι στα διάσημα κάρβουνα της Πάρνηθας που 
παρήγαγαν οι Αχαρνιώτες αναφέρεται και σωζόμενος μοναδικός στίχος της κωμωδίας του 

Αντιφάνη, 4ος αι. π.Χ., με τον τίτλο [η] Πυραυνῶ ή Πύραυνος· — μιλήσαμε ήδη για το μπέρδε-

μα το οποίο την απέδωσε σε κάποιον ανύπαρκτο ποιητή Ευφανή: 

 

Άει στους κόρακες! Θα πάω να φέρω εδώ τον Πάρνηθα όλον!
17

 

 

Πύραυνος είναι μεταφερόμενο μεταλλικό ή πήλινο μαγκάλι με πόδια, μέσα στο οποίο για να 

ζεσταθούν τον χειμώνα έκαιγαν συνήθως κάρβουνα, αφού δεν ήταν τόσο μεγάλο ώστε να 

μπορεί να χωρέσει ξύλα. Έτσι, εδώ ο ήρωας μάλλον λέγει ότι θα πάει να φέρει όλα τα κάρ-

βουνα της Πάρνηθας, προφανώς για να ζεσταθεί. 

 

 

Πάρνηθα χρυσή για τον έρωτα και… αιωροπτερισμός!  

Την Πάρνηθα αναφέρει φευγαλέα κι ο Λουκιανός. Ο Σύρος ελληνόφωνος γράφει έναν διά-

λογο για κάποιο μεγάλο εμπορικό πλοίο από την Αίγυπτο γεμάτο σιτάρι, που άραξε στο λιμάνι 

του Πειραιά κατά τον πλου του για την Ιταλία. Ανέβηκαν διάφοροι περίεργοι Αθηναίοι να το 

δουν, μεταξύ τους κι ο Αδείμαντος, άντρας που περιγράφεται ως αρρενωπός των γυμναστηρί-

ων και σύρριζα κουρεμένος, επίσης πολύ επιρρεπής στα ερωτικά. Όταν «βγήκε από την κα-

μπίνα εκείνος ο ωραίος νεαρός», ένα ναυτόπουλο, γηγενής Αιγύπτιος «ντυμένος με καθαρό 

ρούχο, με τα μαλλιά πίσω σε πλεξίδα, χωρισμένα από τα δυο μέρη του μετώπου», ο Αδείμαντος 

τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα και εύχεται σε συζήτηση με τους κολλητούς του να είχε πολλά 

λεφτά ώστε να αγοράσει το πλοίο, το φορτίο του και το πλήρωμα, μαζί και τον ναύτη. 

Δεδομένου ότι ένας φίλος του δεν έβρισκε και τόσο όμορφο τον νεαρό, γιατί ως Αγύπτιος 

ήταν πολύ μελαχρινός, με φουσκωτά χείλη και λεπτά πόδια, κι όχι γεροδεμένος όπως οι Αθη-

ναίοι συνομήλικοί του οι ενασχολούμενοι συνεχώς με την εκγύμναση στις παλαίστρες, ο ερω-

τευμένος Αδείμαντος του λέει: Ας έχει ο φίλος του ολόκληρη την «Πάρνηθα χρυσή», κι ας του 

αφήσει το πλοίο με το αγόρι, έστω στη φαντασία του.18 

Το βουνό αναφέρει ο Λουκιανός και στο περίφημο έργο του Ικαρομένιππος, καθώς ο ιπτά-

μενος ήρωας πετάει πάνω από την Πάρνηθα, όπως οι σημερινοί αιωροπτεριστές!19 
  

                                         
16 Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς, 667 κ.ε. Από τις πυκνές και πολλαπλές έννοιες των παρατιθέμενων εδώ λέξεων στο αρχαίο 

κείμενο ας αναφέρουμε μόνο τη «Θασίαν λιπαράμπυκα», που σήμαινε μια περίφημη σάλτσα για ψάρια η οποία 

παραγόταν στη Θάσο, μα και το λιπαρό από τα συστατικά της δοχείο στο οποίο αποθηκευόταν· αλλά σήμαινε και το 
διάσημο θασιώτικο κρασί που τα αγγεία μεταφοράς του βουλώνονταν με πώμα αλειμμένο με «λιπαρό», γυαλιστερό 

ρετσίνι κωνοφόρων (το ρετσίνι λεγόταν «πίσσα»), ώστε να μην αποπωματίζονται με το κούνημα των πλοίων και 

χύνεται το περιεχόμενο. Στη μετάφρασή μας προτιμήσαμε την εκδοχή του κρασιού, που το ανακατεύουν με νερό 

στον κρατήρα. Γι’ αυτά βλ. Σχόλια στό: Άριστοφάνης, Ἀχαρνῆς, Scholia in Acharneses (scholia vetera et recentiora 

Triclinii), στ. 670 κ.ε. 
17 Αντιφάνης Κωμικός, Αποσπάσματα, απ. 1· βλ. πρόχειρα και στα: Ευφανής Κωμικός [sic], Αποσπάσματα, απ. 1· 

Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ κλίσεως ὀνομάτων 3,2, 681, 33 κ.ε.· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De 

prosodia catholica], 3,1, 64, 24 κ.ε.· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 506, 16 κ.ε. 
18 Λουκιανός, Πλοῖον ἢ Εὐχαί [Navigium] 19, 4 κ.ε. 
19 Λουκιανός, Ἰκαρομένιππος 11, 2. 
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Καλλίστρατος ο Παρνηθιώτης και η δημοκρατία 
 

Ο Παρνήτης 

Πολλοί επιφανείς αναφέρονται ως καταγόμενοι από τη Φυλή ή από τους πρόποδες της 

Πάρνηθας, δηλαδή από τις Αχαρνές, τις Αφίδνες, τη Δεκέλεια κ.λπ. Ένας όμως δηλώνεται κα-

θαρά με το παρατσούκλι Παρνύτης (Παρνηθιώτης). Είναι ο Καλλίστρατος από τις Αχαρνές, ρή-

τορας του 5ου αι. π.Χ., επιφανέστατος στην εποχή του μα σήμερα αφανής δεδομένου ότι δεν 

σώζονται έργα του. 

Γιατί ο Καλλίστρατος ονομαζόταν Παρνύτης, κι όχι απλά Αχαρνεύς καθώς τόσοι άλλοι, όπως 

λεγόταν Αφιδναίος ένας συνονόματός του Καλλίστρατος που ίδρυσε αποικία στη Θράκη, το 

Δάτον κοντά στα Άβδηρα, ή όπως τόσοι Φυλάσιοι, από τη Φυλή; Δεν μας παραδίδεται τίποτα 

επ’ αυτού από τις αρχαίες πηγές, όμως δικαιούμαστε ίσως να υποθέσουμε, με βάση όσα ήδη 

είπαμε κι όσα στο εξής θα πούμε για τη σχέση Αχαρνών και Πάρνηθας, ότι ο Καλλίστρατος δεν 

θα ήταν απλά Αχαρνέας, μα η οικογένειά του θα είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με το ορεινό συ-

γκρότημα. Ίσως οι δικοί του θα κατείχαν εκτάσεις στο βουνό ή θα εργάζονταν ως κτηνοτρόφοι 

ή βιοτέχνες, ή τέλος πάντων σε κάποια από τις επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονταν 

με την τότε ορεινή οικονομία. 

Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στην εποχή που έζησε ο Καλλίστρατος, στα μέσα και στο β΄ 

μισό του μεγάλου 5ου αιώνα, τα σόγια της Αθήνας, οι φάρες, τα γένη, δεν είχαν ακόμα από-

κοπεί από τη γη, από τα επαγγέλματά της, από βιοτεχνικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με 

μια οικονομία στενά δεμένη με το χώμα και τα γεννήματά του, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η 

κεραμική, τα προαναφερθέντα καμίνια, η υλοτομία, η συλλογή παντοιοτρόπως χρήσιμων φυ-

τών, η λατομευτική, η εξόρυξη ορυκτών και το κυνήγι. Δεν είχαν γίνει ακόμα όλοι έμποροι και 

«εισοδηματίες», η τάξη που την εισήγαγε πρώτη φορά νομοθετικά η Αθήνα του 5ου-4ου αιώνα 

π.Χ. στην παγκόσμια κοινότητα με τη λεγόμενη στις επιστήμες της Ιστορίας και της Κοινω-

νιολογίας «πρωταρχική αστικοποίηση», μέσω εξαιρετικά προηγμένης νομοθεσίας — όχι όπως 

στην Αίγυπτο ή στην Ασία συμπτωματικά, άναρχα ή μέσω πλούτου.  

Εικ. 12: Στα μέρη του Παρνήτη: Από το Αλώνι 864 μ., πάνω από τις Αχαρνές, η Αθήνα και η θα-

λασσα. Η χαράδρα οδηγεί στη πηγή Πλατάνι, σημαντική για τους παλιούς κατοίκους της περιοχής. 
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Ένα οβολάκι για τους βουλευτές 

Λοιπόν, αυτός ο Καλλίστρατος σώζεται μέχρι σήμερα ως εικόνα στη γοητευτική όσο και 

απόξενη για μας τους σύγχρονους πινακοθήκη των επωνύμων της αρχαίας Ελλάδας, κυρίως 

επειδή πρότεινε και πέτυχε την πληρωμή ενός οβολού ημερήσιου μισθού στους δικαστές και στους 

βουλευόμενους της Εκκλησίας του Δήμου. Τι σημαίνει αυτό για μας; Σχεδόν κάτι το αρνητικό 

και το λαοπλάνο, δεδομένου ότι έχουμε δηλητηριαστεί από την άρνηση κάθε είδους δημοκρατίας ή 

γενικά κυριαρχίας του δήμου, των πολιτών, του λαού, όπως τεχνουργήθηκε ύπουλα από αυτή 

την ολέθρια εφεύρεση της αγγλικής αποικιοκρατίας, την «αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική 

δημοκρατία», που κατέστρεψε κάθε προσπάθεια της ανθρωπότητας να απελευθερωθεί μέσω 

των μέγιστων προσπαθειών της νεώτερης Ιστορίας της: Της Γαλλικής, της Αμερικανικής και 

της Ρωσικής Επανάστασης, με όλα τα θετικά και τις αδυναμίες τους. 

Η απόδοση στους Εκκλησιαστές και στους λαϊκούς δικαστές ημερήσιου μισθού έστω κι 

ευτελούς, ενός οβολού, σήμαινε απλά ότι οι ιδρυτές της αθηναϊκής δημοκρατίας έπρεπε να 

πείσουν τους απλούς Αθηναίους να μετέχουν στα κοινά, δίπλα σε εκείνους που αποφάσιζαν ως 

τούτη την εποχή αποκλειστικά, τους «αριστοκράτες» και τους πλούσιους μεσαίους. Αυτό, το 

ξέρουμε κι από τη σύγχρονη μαζική ψυχολογία: δεν είναι εύκολο. Δεν είναι απλό να πειστεί ο 

απλοϊκός χωρικός κι ο φτωχός κάτοικος της πόλης να παρατήσουν τις δουλειές τους και τον 

φόβο τους για τη δημοσιότητα, ώστε να αποφασίσουν να συμμετάσχουν στα κοινά και να ψη-

φίσουν. Μάλιστα όχι μια φορά κάθε κάμποσα χρόνια όπως τώρα, μα κάθε μέρα στην Εκκλησία 

του Δήμου ή στη Βουλή, δηλαδή στη συνέλευση όλων των ενήλικων πολιτών, όλου του αθη-

ναϊκού λαού, ολόκληρη σχεδόν την ημέρα από ανατολή έως δύση του ήλιου, από μήνα σε μήνα. 

Όπως έπρεπε να γίνεται για χρόνια στην εποχή του Κλεισθένη και αργότερα, ώστε να δημι-

ουργηθεί ένα καινούργιο πολίτευμα που ποτέ δεν έχει ως τώρα ξαναεμφανιστεί επί της Γης. 

Υπήρχαν ήδη νόμοι που υποχρέωναν τους πολίτες να μετέχουν στην Εκκλησία του Δήμου, 

στη Βουλή και στα πολυπληθή δικαστήρια, μα δεν έφταναν για να ξεκουνήσουν τον χωριάτη 

από το χωράφι του και τον φτωχό του άστεως από τις δουλειές του. Γι’ αυτό, οι για μας σήμε-

ρα δυσνόητης αντιεξουσιαστικότητας και ελευθεριότητας νόμοι των δημιουργών της αθηναϊκής 

δημοκρατίας, του Σόλωνα και του Κλεισθένη, κατόπιν οι νόμοι που ψήφιζαν οι ίδιοι οι πολίτες 

με την επίνευση πολιτικών στοχαστών («ρητόρων») όπως ο Καλλίστρατος, είχαν κατ’ αρχήν 

μια έγνοια, ένα μέλημα, έναν πρωτογενή σκοπό: να διδαχτούν και να εθιστούν οι πολίτες στην 

ισηγορία και στην ισοπολιτεία, να μάθουν να μετέχουν στα κοινά οπωσδήποτε, όχι κατ’ επιλο-

γή τους, να μιλούν δημόσια και να αποφασίζουν. 

 

 

Ο Δημοσθένης όταν γράφει, ο Παρνηθιώτης όταν μιλάει 

Έτσι διαπλάθονται οι ελεύθεροι πολίτες, πάνω και πέρα από τις ατομικές τους ιδιολογίες, 

τις κλίσεις τους και τις απολαύσεις τους. Να, για παράδειγμα ο Δημοσθένης. Μετά τον Δημο-

σθένη και μέχρι τις οριακές μέρες της Γαλλικής Επανάστασης μες στη Βουλή των Αντιπροσώ-

πων δεν είχε ξαναφτάσει ο πολιτικός λόγος σε τέτοιο ύψος, σε τέτοιο εύρος κοινωνικής αί-

σθησης. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ο δημόσιος πολιτικός λόγος, η ποιότητά του, η ελευ-

θεριακή ή όχι φόρτισή του, η οργάνωση των λέξεων, η εκφορά τους, η μεταβολή και η ουσι-

αστικοποίηση των κοινωνικών σημαινομένων στα χείλη του Μιραμπό, του Δαντόν, του Ροβε-

σπιέρου, του Δημοσθένη, του Λίνκολν, του Λένιν, του Αισχίνη, του Ουάσιγκτον, του Λυσία, γίνο-

νται ο θάνατος κι η ζωή μας. 

Ε, λοιπόν, λένε ότι αυτός ο μέγιστος των «ομιλούντων δημόσια», ο Δημοσθένης, όταν άκουσε, 

έφηβος, μια μέρα τον μελίρρυτο Καλλίστρατο να μιλάει στον λαό, τόσο εντυπωσιάστηκε ώστε 

αποφάσισε να γίνει ρήτορας, δηλαδή νομοθέτης και πολιτικός της δημοκρατίας. Και κάποτε 

μετά από χρόνια, τότε που ο ίδιος μεσουρανούσε και ο Καλλίστρατος ήταν γέρος, όταν τον 

ρώτησαν ποιος είναι ο καλύτερος ρήτορας, ο ίδιος ή ο Παρνηθιώτης, απάντησε: 

 

Ἐγώ μὲν γραφόμενος, Καλλίστρατος δὲ ἀκουόμενος· 

 

που πα’ να πει,  
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Εγώ όταν γράφω, ο Καλλίστρατος όταν μιλάει.
20

 

 

Γενικά, κι άλλοι μιλούν με θαυμασμό για την ευγλωττία του Καλλίστρατου, για την ικανότητά 

του στον δημόσιο, προφορικό λόγο. 

 

 

Ο Παρνήτης ως ιδανική εικόνα Αθηναίου: 

ασυγκράτητος στα ηδονικά, επιμελής στα πολιτικά 

Εντάξει, να μην ξεχνιόμαστε, εδώ ήταν Αθήνα μετά την πανανθρώπινη νίκη επί του ολοκλη-

ρωτισμού στη Σαλαμίνα, δεν ήταν Αθήνα μετά την πλήρη ήττα του ελληνικού λαού στα Μνημό-

νια, και κατ’ επέκταση κάθε λαού. Οι άνθρωποι γελούσαν, πολεμούσαν, επαναστατούσαν κατά 

πάντων, εξοστράκιζαν ή σκότωναν τους επίδοξους τυράννους τους όπως και τους ευεργέτες 

τους. Δεν θεωρούσαν κανέναν υπεράνω της απόφασης, της καταδίκης, της επιδοκιμασίας και 

του γέλιου του λαού, του «Δήμου». Έτσι, ένας άγνωστος Κωμικός δήλωνε ενώπιον των Αθη-

ναίων με σατιρική διάθεση, αναφερόμενος στον Καλλίστρατο: 

 

εφεύρε τον οβολό ο Παρνηθιώτης.
21

 

 

Ο Θεόπομπος, από τους σπουδαιότερους ποιητές της αρχαίας Κωμωδίας, λέει για τον ήρωά μας: 

 

[…] όπως κάποτε ηδόνιζε ο Καλλίστρατος τους γιους των Αχαιών, 

με το κέρμα το λατρευτό όταν έψαχνε για συμμαχία· 

κείνο που δεν ηδόνισε με το λεπτό του κορμί τον Ραδάμαθυ, 

πριν ο Λύσανδρος χαρίσει το παλιοπότηρο σ’ αυτόν αντί για ποτήρι κολονάτο.
22

 

 

Το «λεπτό», το μικρούλι οβολάκι που έβαζαν οι αρχαίοι στο στόμα των νεκρών ως ναύλο του 

Χάρου για τη διάβαση του Αχέροντα, μπορεί να εξαγοράσει τους Αθηναίους μα δεν γίνεται να 

εξαγοράσει τον δικαστή των νεκρών, τον Κρητικό Ραδάμανθυ· ούτε τον Σπαρτιάτη βασιλιά και 

μέγα στρατηγό, τον Λύσανδρο, που ξεγελά στην αντιπαράθεση τον Καλλίστρατο, ο οποίος 

μάλλον προσπάθησε να του προσφέρει χρήματα. 

Ένας άλλος Θεόπομπος, ο πολύ ενδιαφέρων και πολύ ζοχαδιακός ιστορικός του 4ου π.Χ. 

αι., γράφει ότι «Ο Καλλίστρατος ο πολιτικός, γιος του Καλλικράτη, ήταν στα ζητήματα της 

ηδονής ακρατής, αλλά στα πολιτικά πράγματα επιμελής».23 Από την πλευρά του ο ιστορικός 

Aνδρoτίων ο Αθηναίος, 5ος-4ος αι. π.Χ., αναφέρει τους στρατηγούς στην εκστρατεία των Αθη-

ναίων στη Σάμο. Μεταξύ τους ήταν ο «Σοφοκλής από τον Κολωνό ο ποιητής», ο Περικλής από 

τον Χολαργό και ο Καλλίστρατος, Αχαρνέας.24 

Αλλά, φυσικά, οι Έλληνες τότε ήταν ανελέητοι και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Την 

αναφορά του Θεόπομπου ότι στα ερωτικά ο Καλλίστρατος ήταν «ακρατής», δηλ. «ασυγκράτητος ή  

                                         
20 Σχόλια στο: Δημοσθένης, Scholia in Demosthenem (scholia vetera - fort. auctore Ulpiano) 24, 271, 1 κ.ε. 
21 Comica Adespota (CAF) απ. 697. 
22 Θεόπομπος, Αποσπάσματα, απ. 30: ὥς ποτ’ ἐκήλησεν Καλλίστρατος υἷας Ἀχαιῶν, / κέρμα φίλον διαδούς, ὅτε 

συμμαχίαν ἐρέεινεν· / οἷον δ’ οὐ κήλησε δέμας λεπτὸν Ραδάμανθυν, / Λύσανδρον κώθωνα πρὶν αὑτῷ δῶκε λεπαστήν. Η 

λεπαστή ήταν κύλικας συνήθως ακριβός, δηλ. ζωγραφισμένο και καλοφτιαγμένο κρασοπότηρο, ενώ ο κώθων 

σπαρτιατικό και γενικά δωρικό στρατιωτικό ποτήρι φτηνιάρικο, και επίσης μακεδονικό δεδομένου ότι κατά τους 
αρχαίους οι Μακεδόνες συγγένευαν με τους Δωριείς της Πίνδου και της Θεσσαλίας. Το δυσνόητο για μας πολιτικό 

καλαμπούρι είναι ότι ο Καλλίστρατος αναζήτησε συμμαχία με τον βασιλιά της Σπάρτης, Λύσανδρο, ο οποίος όμως 

αντί για πολυτελές «κολονάτο» ποτήρι, δηλ. αντί για κύλικα, του έδωσε ένα σπαρτιάτικο στρατιωτικό κρασοπότη-
ρο, δηλαδή τον κορόιδεψε. Η λέξη κώθων, φτηνιάρης, αναφέρεται τεχνηέντως και στο ποτήρι και στον Σπαρτιάτη, 

σε μια προσπάθεια να απαλυνθεί μπρος στους ζόρικους Αθηναίους εν μέσω πολέμου η κρίση του ποιητή περί ήττας 

του Καλλίστρατου στην πολιτική απέναντι στον Λύσανδρο. Τούτο διερμηνεύεται από το γεγονός ότι η λέξη κώθων 
επιβίωσε ως στην εποχή μας ως κωθώνι, αφελής, αδέξιος και άμαθος, ξεκινώντας κατά τον 19ο αιώνα τη σταδιο-

δρομία της για να περιγράψει τους καημένους τους κατάπληκτους και φοβισμένους νεοσύλλεκτους του Ελληνικού 

Στρατού, οι περισσότεροι από τους οποίους, τότε, πρώτη φορά κατέβαιναν από τα ορεινά χωριά τους σε πόλη… 
23 Θεόπομπος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 97· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 4, 61, 20 κ.ε.. 
24 Αδροτίων Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 44a· Σχόλια στον Αίλιο Αριστίδη, Scholia in Aelium Aristidem (scholia vetera) 

135,13, 4 κ.ε.  
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έκδοτος σε ηδονές», ίσως ερμηνεύει ο Ησύχιος, αναφέροντας μια παραλλαγή της επωνυμίας 

του, σίγουρα προερχόμενη από κάποιον Κωμικό ποιητή: όχι Παρνήτης αλλά Παρνόπη,25 υπονοώ-

ντας ενδεχομένως η Κωμωδία, όπως και για πάμπολλους άλλους επίσημους κι άσημους Αθη-

ναίους, όχι μόνο ότι ήταν «ακρίδα» για το ταμείο της πόλης ως ενασχολούμενος με τα κοινά 

(πάρνωψ = ακρίδα, όπως είπαμε), αλλά και, με τον θηλυκό τύπο του ονόματος, ερωτικές του 

δεξιότητες πρακτικά εντός της επιλεκτικής φιληδονίας τού τότε μέσου πολίτη μα θεωρητικά 

εκτός της θεσμικής επιδοκιμασίας του. 

 

 

Μενιδιάτης Διόνυσος και ο πρώτος κισσός επί της Γης 
 

Η γέννηση του κισσού στις Αχαρνές 

Γενικά, οι Αχάρνες ή Αχαρνές συνδέονται σε αρκετά κείμενα ευθέως ή πλαγίως με τη γει-

τονική τους Πάρνηθα. Για παράδειγμα, ο Παυσανίας αναφέρει ότι στον δήμο αυτόν τιμώνται 

ιδιαίτερα ο Αγυιέας Απόλλωνας, ο Ηρακλής, η Ιππία ή Υγεία Αθηνά, και επίσης ο Διόνυσος με  

                                         
25 Ησύχιος, Λεξικόν, βλ. λ. Παρνόπη. 

 

 
Εικ. 13: 
Τεράστιος κισσός 
στο φαράγγι του 
Άρματος, αληθινό 
μνημείο της φύσης για 
τα μέτρα της Αττικής. 
Το ορειβατικό 
μπαστούνι δείχνει το 
πάχος 

του κορμού του. 
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δύο διαφορετικές ιδιότητές του: ως Μελπόμενος και ως Κισσός. Ο συγγραφέας σημειώνει πως 

η δεύτερη επωνυμία του Διονύσου οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με μια παράδοση, «το 

φυτό κισσός εμφανίστηκε πρώτη φορά εδώ».26 

Είναι σαφές ότι ο μύθος αυτός οφείλεται στην ποιότητα του κισσού της Πάρνηθας μα και 

στο πλήθος του, εφόσον κάτω στην πεδιάδα κάθε σπιθαμή της γης εκαλλιεργείτο από τα απώ-

τατα χρόνια μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, οπότε δεν θα υπήρχε πολύς χώρος για ένα τέτοιο 

φυτό. Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κισσός ήταν ένα από τα σημαντικότερα στεφανωματικά φυτά, 

αυτά δηλαδή που οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν στα συμπόσια σκέτα ή πλεγμένα με αρωματικά 

φυτά και λουλούδια για να στεφανώνουν τα κεφάλια τους ή να τα κρατούν στα χέρια τους και 

να απολαμβάνουν της εικόνα και την ευωδία τους. 

Τα στεφάνια αυτά τα φορούσαν για την ομορφιά τους, το άρωμά τους αλλά και για τη δρο-

σιά που δίνουν στο μέτωπο, το θερμασμένο μετά από πολύωρο φαγοπότι, έντονες συζητήσεις 

και ερωτικές περιπτύξεις — πράγματα συνηθισμένα στα συμπόσια. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 

ευρέτες μεταξύ πολλών άλλων και της αρωματοθεραπείας, εφόσον ήξεραν ότι η οσμή παράγε-

ται από «μικροσκοπικά σωματίδια» όπως γράφουν οι φυσικοί φιλόσοφοι κι οι γιατροί τους, 

που όταν μπαίνουν στο σώμα μέσω της όσφρησης αλλάζουν τις λειτουργίες του και τη διάθεση·  

                                         
26 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 1, 31, 6, 1 κ.ε. 

 
 
 
 

Εικ. 14: Ακόμα ένας 
πελώριος κισσός 
μεγάλης ηλικίας, 
σε βάραθρο 
στο φαράγγι του 

Άρματος. 
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γι’ αυτό θεωρούσαν πολύ σημαντικά τα στεφάνια και τα αρώματα, για την ηδονή που προ-

σφέρουν, μα επίσης για την πολλαπλή εξυγιαντική τους επίδραση στον οργανισμό και στην ψυχή. 

Και στην εποχή μας σε όλο το βουνό, επίσης στη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου Κεραμιδιού 

που καταλήγει στις Αχαρνές, καθώς και σε πολλά ρέματα προς το λεκανοπέδιο, θρασσομανά ο 

κισσός, το φυτό που θεωρούνταν ιερό του Διονύσου μαζί με το αμπέλι και τη μυρτιά. Σε κάποια 

μέρη της Πάρνηθας υπάρχουν σήμερα κισσοί τεράστιοι μεγάλης ηλικίας, ιδίως σκαρφαλωμένοι 

σε γκρεμούς ή σε τοιχώματα βαράθρων, όπου απέφυγαν ως τώρα τη βόσκηση και τις πυρκα-

γιές, με κορμό διαμέτρου γύρω στα 50 εκ. και ύψος πολλών μέτρων, αληθινά μνημεία της φύσης, 

τουλάχιστον για την Αττική. 

Σίγουρα η δημιουργία του κισσού από τον Διόνυσο στην Πάρνηθα θα συνδεόταν με κάποιον 

τοπικό μύθο, μια από τις τόσο γοητευτικές εξιστορήσεις που μας έχει χαρίσει η ελληνική μυθο-

λογία. Αυτήν την ιστορία, εμείς τουλάχιστον δεν μπορέσαμε να την εντοπίσουμε στις σωζό-

μενες αρχαίες πηγές, για την ώρα. Όπως και να ’ναι, ο μύθος ότι ο Διόνυσος φύτεψε για πρώτη 

φορά τον κισσό στην Πάρνηθα και μάλιστα στους τόπους προς την μεριά των Αχαρνών, είναι 

μια ιδιαίτερη τιμή για το αττικό βουνό μας και για τους σημερινούς Αχαρνείς! 

 

 

Η γέννηση του κισσού στη Βοιωτία 

Άλλος όμορφος μύθος συνδέει την πρώτη εμφάνιση του φυτού πάλι με τη γειτονιά της Πάρ-

νηθας, αλλά από την πλευρά της βοιωτικής πεδιάδας: Όταν η Σεμέλη, έγκυος με τον Διόνυσο, 

ζήτησε από τον εραστή της τον Δία να παρουσιαστεί μπροστά της με όλη τη θεϊκή του λάμψη, 

με αποτέλεσμα να κατακαεί γεννώντας συγχρόνως πρόωρα τον Βάκχο, πυκνότατος κισσός 

φύτρωσε, τυλίγοντας αστραπιαία τα ανάκτορα του Κάδμου στη Θήβα για να προστατέψει το 

έμβρυο ώσπου ο Δίας να το παραλάβει, να το ράψει στο μηρό του, να το κυήσει και να το γεν-

νήσει σαν πατέρας-μητέρα.27 

Ένας συγκλονιστικός μύθος που συνδέει την ανήμερη χλωρίδα και τη μήτρα. Από τότε ο 

καινοφανής κισσός έγινε φυτό ιερό του Βάκχου, μαζί με το αμπέλι και τη μυρτιά. 

 

 

Στεφάνια από αχαρνιώτικο κισσό για τον Αριστοφάνη, για τον Σοφοκλή και για 

ένα ωραίο αγόρι 

Είναι γεγονός, πάντως, ότι ο κισσός των Αχαρνών ήταν διάσημος κατά την αρχαιότητα. 

Τούτο απλά θα πρέπει να σήμαινε ότι Αχαρνιώτες, ίσως κυρίως γυναίκες, θα συνέλλεγαν κισ-

σό από την Πάρνηθα ώστε να τον πουλήσουν στο άστυ για κατασκευή στεφανιών. Ξέρουμε ότι 

στην Αθήνα υπήρχε μια ανθούσα βιοτεχνία στεφανιών, η λεγόμενη στεφανωματική, λόγω της 

συχνότατης χρήσης τους στις γιορτές, τις θυσίες, τα συμπόσια, στην οποία εμπλέκονταν στε-

φανηπλόκοι, οι κατασκευαστές, και στεφανοπώλες ή στεφανοπώλιδες που τα πωλούσαν στις 

αγορές είτε κατ’ επάγγελμα είτε ευκαιριακά για μια πρόσοδο στο εισόδημά τους. 

Έτσι, ο Αντίπατρος ο Θεσσαλονικέας αφιερώνει ένα επίγραμμα στον ίδιο τον Αριστοφάνη, 

όπου στεφανώνει τα έργα του με τον αχαρνιώτικο, δηλαδή τον παρνηθιακό κισσό: 

 

Στα βιβλία σου, Αριστοφάνη, θείο μόχθο, όπου αχαρνιώτικος 

κισσός πολύς σείει τη χλοερή κόμη, 

πόσες σελίδες κατέχει ο Διόνυσος, πόσοι μύθοι 

αντηχούν γεμάτοι χάριτες που φέρνουν φόβο. 

Ω στην ψυχή σου και στα ήθη της Ελλάδας άριστε 

Κωμικέ, και στον τρόμο της κατάπληξης και στο γέλιο.
28

 
  

                                         
27 Βλ. πρόχειρα: Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Βατράχοι, Scholia in ranas (scholia vetera)  330, 1 κ.ε.· Σχόλια στο: Εὐριπίδης, 

Scholia in Euripidem (Scholia vetera)  Φοίνισσες, 651, 4 κ.ε.· το ίδιο και σε αρχαία Σχόλια στον Θηβαίο Πίνδαρο κ.λπ.) 
28 Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] 9, 186. Οι εκφράσεις φοβερῶν χαρίτων και στύξας [κατά τον Ησύχιο και 

άλλους: γέννηση φόβου και κατάπληξης στην ψυχή, ενίοτε και μίσους], σημαίνουν τον τρόμο και την ανατριχίλα 

που προκαλούσε στους σατιριζόμενους η υψηλή όσο και ανελέητη τέχνη της αρχαίας Κωμωδίας.  



31 
 

Οι Βοιωτοί γνώριζαν καλά την Πάρνηθα, εφόσον κατείχαν το βόρειο μέρος της. Έτσι εξηγείται 

ίσως το γεγονός ότι ο Σιμίας ο Θηβαίος στεφανώνει και τον Σοφοκλή με τον αχαρνιώτικο κισ-

σό. Του Σοφοκλή, του «άστρου της Τραγικής Μούσας», όπως τον ονομάζει: 

 

πολλές φορές στις θυμέλες και στις σκηνές φυτρώνοντας 

κισσός αχαρνιώτης, απαλότατος, έστεψε τα μαλλιά του […].
29

 

 

Ο ποιητής Ευφορίων, από την πλευρά του, ζητάει από τον Απόλλωνα να στεφανώσει με τον 

αχαρνιώτικο κισσό ένα ωραίο αγόρι, που κόβει πρώτη φορά τα πλοκάμια των μαλλιών του και, 

σύμφωνα με την εθιμική επιταγή, τα αφιερώνει στον Θεό: 

 

Τις πρώτες όταν έκοψε ο Εύδοξος τις όμορφές του μπούκλες, 

στον Φοίβο τις εδώρισε, λάμπος της εφηβείας. 

Για τους βοστρύχους του, Μακρυτοξευτή, την ομορφιά του ας στεφανώνει 

πάντα κισσός των Αχαρνών, κι όλο να την αυξαίνει.
30

 

 

Οι Έλληνες έφηβοι κατά σχεδόν απαράβατο έθιμο διατηρούσαν μακριά μαλλιά, που τα έκοβαν 

με ειδική τελετή όταν έμπαιναν στην ανδρική ηλικία, στα 18 τους χρόνια. Σύμφωνα με τον 

Πλούταρχο, τα παλιότερα χρόνια τα αγόρια της Αθήνας όταν έκοβαν πρώτη φορά τα μακριά 

μαλλιά τους, πήγαιναν για προσκύνημα στους Δελφούς και τα αφιέρωναν στον Απόλλωνα, τον 

Θεό που, μεταξύ άλλων, επόπτευε τους εφήβους και την ενηλικίωση.31 Έτσι, ο ποιητής εύχεται 

να διατηρηθεί η εξαίσια ομορφιά του παλληκαριού στεφανωμένη με αμάραντο αχαρνιώτικο 

κισσό, και να μεγαλώνει με την πρόοδο της ηλικίας αντί να σβήσει. 

Όλα αυτά δείχνουν την αξία που απέδιδαν στον παρνηθιώτικο κισσό οι αρχαίοι Αθηναίοι 

και γενικά οι Έλληνες. 

 

 

Λίγα ακόμη για ζώα, δάση και καιρούς 
 

Ο Παυσανίας είναι από τους ελάχιστους που αναφέρονται έστω και σύντομα στην Πάρνηθα και 

στη φύση της: 

 

Όρη στους Αθηναίους είναι το Πεντελικό, όπου λατομεία, και η Πάρνη, που παρέχει κυνήγι αγριο-

γούρουνων και αρκούδων […].
32

 

 

Αν στην εποχή του Παυσανία, 2ος αι. μ.Χ., υπήρχαν αρκούδες στην Πάρνηθα και δεν πρό-

κειται απλά για αντιγραφή παλαιότερων πηγών, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε τουλάχιστον θα 

σώζονταν ακόμα στην οροσειρά κάποια μεγάλα δάση. Σε αρχαία Σχόλια στους Αχαρνείς, σε 

σχέση με το ζήτημα των προαναφερθέντων καμινιών, αναφέρεται: «Άνθρακες Παρνάσσιοι 

[Παρνήσσιοι] αντί μεγάλοι. Γιατί ο Πάρνης είναι όρος της Αττικής, που παρέχει πολλά ξύλα».33 

Ο Στράβων αναφέρει λιτά το βουνό: «Πάρνης, όρος αττικό».34 

Όπως έχουμε πει και σε άλλα άλμπουμ μας, οι αρχαίοι ενδιαφέρονταν πολύ για τους και-

ρούς, αφού εξαρτώνταν από αυτούς οι ζωές τους. Ο Θεόφραστος γράφει: 

 

Κατά τη δύση των Πλειάδων, εφόσον αστράψει κατά την Πάρνηθα, τον Βριλησσό και τον Υμητ-

τό, αν σε όλα καταλάμψουν αστραπές αυτό σημαίνει μεγάλο χειμώνα· αν στα δύο [βουνά], μικρό-  

                                         
29 Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] 7, 21. 
30 Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] 6, 279. 
31 Πλούταρχος, Θησέας 5, 1, 1 κ.ε. 
32 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 1, 32, 1 κ.ε.: Ὄρη δὲ Ἀθηναίοις ἐστὶ Πεντελικὸν ἔνθα λιθοτομίαι, καὶ Πάρνης 

παρεχομένη θήραν συῶν ἀγρίων καὶ ἄρκτων […]. 
33 Σχόλια στό: Άριστοφάνης, Ἀχαρνῆς, Scholia in Acharneses (scholia vetera et recentiora Triclinii) 348b, 1 κ.ε. 
34 Στράβων, Γεωγραφικά 9, 1, 23, 2. 
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τερον· αν στην Πάρνηθα μόνο, εύδιο καιρό· και εάν τον χειμώνα υπάρχει σύννεφο μακρύ πάνω 

στον Υμηττό, αυτό σημαίνει επίταση της χειμωνιάς.
35

 

 

Αλλού, όμως, ο Θεόφραστος αναφέρει ότι: 

 

Στην Πάρνηθα, αν τα [μέρη] προς τον άνεμο Ζέφυρο και προς την Φυλή φράζονται από νέφη βο-

ρινά, αυτό είναι σημάδι χειμωνιάς.
36

 

 

Αυτό το γνωρίζει καλά και σήμερα όποιος έχει μελετήσει την Πάρνηθα,: Στο Άρμα, στην 

Ντράσιζα και γενικά στη δυτική Πάρνηθα φυσάει σχεδόν μόνιμα ένα ρεύμα βορειοδυτικό, που 

άμα γυρίσει όμως προς τον Βορρά και φέρει σύννεφα, πέφτει βαρυχειμωνιά. Και τώρα σε 

διάφορους τόπους της Ελλάδας η παρατήρηση των νεφών στα βουνά δίνει πληροφορίες στη 

λαϊκή πρόγνωση του καιρού για βαρυχειμωνιές και αιθρίες. Μέχρι και στη σύγχρονη εποχή οι 

παλιοί Αθηναίοι πιστεύουν το του Θεόφραστου, ότι άμα σκεπάζεται με σύννεφα ο «Τρελός», ο 

Υμηττός, έρχεται βαρύς χειμώνας. 

Η συγκεκριμένη παρατήρηση του Θεόφραστου συνδέεται με μια παροιμιακή φράση των 

αρχαίων Αθηναίων: «ὁπόταν δι’ Ἅρματος ἀστράψῃ», «Όταν αστράψει από το Άρμα», που σή-

μαινε τη βαρυχειμωνιά αφενός, αλλά και ένα ιερό έθος των Αθηναίων που θα το δούμε παρακάτω. 

  

                                         
35 Θεόφραστος, Αποσπάσματα, απ. 6, 43, 4 κ.ε. Η δύση των Πλειάδων, που συμβαίνει στα μέσα του Νοεμβρίου, ήταν 

για τους αρχαίους και για τους νεώτερους Έλληνες η απαρχή του χειμώνα και το τέλος του κύκλου των ετήσιων 
καλλιεργιών, με τη λήξη του οργώματος και της σποράς. Ο Ησίοδος τον 8ο-9ο αι. π.Χ. συμβουλεύει τον αδελφό 

του, τον Πέρση: «Ανατέλλοντας οι Πλειάδες, οι κόρες του Άτλαντα, / άρχιζε τον θέρο, το άροτρο όταν δύουν». Και 

μια σχετική νεοελληνική παροιμία από τη Ζάκυνθο: «Ο φτωχός ο Φίλιππος / στο χωράφι απόσπερνε»· ο απόστολος 
Φίλιππος, «φτωχός άγιος» καθότι δεν έχει πολλούς ναούς στ’ όνομά του, γιορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου, που συνέ-

πιπτε με τη δύση των Πλειάδων και τις τελευταίες μέρες της σποράς. Η παροιμία σημαίνει παραλλήλως ότι ο φτωχός 

πρέπει να δουλέψει μεροκάματο, καλλιεργώντας άλλων τους αγρούς κι αφήνοντας το δικό του μικρό χωραφάκι να 

το οργώσει την τελευταία στιγμή. 
36 Θεόφραστος, Αποσπάσματα, απ., 6, 47, 6 

Εικ. 15: Σύες ἄγριοι, μια οικογένεια αγριογούρουνων στην Πάρνηθα, στο Λοιμικό, κοντά στον 

αρχαίο πύργο. 
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ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 
 

 

Ο βωμός του Σημαλέου Δία στο Άρμα, η Πυθαΐς, οι Πυθαϊσταί 
 

«Όταν αστράψει από το Άρμα»: Παρατήρηση της Πάρνηθας από την Αθήνα 

Ο αποκλεισμός που υπέστη η Πάρνηθα από τις αρχαίες αθηναϊκές πηγές θεμελιώνεται μέσω 

του γεγονότος ότι το μόνο τοπωνύμιο του βουνού που ανιχνεύεται σε αρχαία κείμενα είναι του 

Άρματος, της τριπλής απόκρημνης κορυφής πάνω από τη Μονή των Κλειστών και τη Χασιά. Η 

παροιμιακή φράση «Όταν αστράψει από το Άρμα», εκτός από ερχομό βαρυχειμωνιάς όπως εί-

δαμε, σήμαινε και τη διοσημεία, το θεϊκό σημάδι αστραπών ή κεραυνών πάνω από τη συγκε-

κριμένη τούτη κορυφή, που όταν την έβλεπαν ειδικά εντεταλμένοι γι’ αυτή την παρατήρηση 

Αθηναίοι, κινούσαν την διαδικασία για να σταλεί η Πυθαΐς στους Δελφούς, με τη συνοδεία των 

Πυθαϊστών, προς τιμήν του Απόλλωνος. 

Επειδή υπάρχει σύγχυση για αυτά τα ζητήματα, λόγω ελλειπούς διερεύνησής τους σε μελέτες 

και κακοαντιγραφής των επίμαχων αποσπασμάτων από ιστότοπους στο διαδίκτυο, όπου δεν 

διευκρινίζεται τι ήταν η Πυθαΐς κι όπου ακόμα και οι Πυθαϊσταί αναγράφονται λανθασμένα ως 

«Πυθαισταί», για τούτο θα είμαστε αναλυτικοί, προστρέχοντας στα σχετικά αρχαία κείμενα και 

σε επιγραφές. 
Το ζήτημα λοιπόν ξεκινάει από τον Στράβωνα, 1ος π.Χ — 1ος αι. μ.Χ., ο οποίος αντιγράφει 

μια καταγραφή από κείμενο του Αθηναίου ιστορικού Φιλόχωρου, 4ος-3ος αι. π.Χ., μάλλον 
όμως πρόχειρα καθώς συνάγεται από την προσεχτική μελέτη του αποσπάσματος, όπως το θυ-
μόταν κι όχι κατά λέξη: 
  

Εικ. 16: Αγριογούρουνο στην πηγή που μεταξύ των Χασιωτών διέσωζε μέχρι τις αρχές του 20ού αι. 
το αρχαίο της όνομα, «Πηγή των Πανών», «Κρό-ι-Πάνες» όπως την έλεγαν οι αρβανιτόφωνοι 

κάτοικοι της περιοχής. 
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[Το Άρμα είναι χωριό βοιωτικό] διαφορετικό από το Άρμα στην Αττική, το οποίο βρίσκεται κοντά στη 
Φυλή, δήμο της Αττικής που συνορεύει με την Τανάγρα. Από κει είχε την αρχή η παροιμία που 
λέει «Όταν αστράψει από το Άρμα», κάποια αστραπή την οποία σημείωναν σύμφωνα με χρησμό 
οι λεγόμενοι Πυθαϊσταί, δεδομένου ότι κοίταζαν προς το Άρμα και, όταν έβλεπαν να αστράφτει, 
τότε έστελναν τη θυσία στους Δελφούς· και παρατηρούσαν επί τρεις μήνες, κάθε μήνα επί τρεις 
μέρες και νύχτες, από την εσχάρα του αστραπαίου Δία· κι είναι αυτή στο τείχος, μεταξύ του Πυ-
θίου και του Ολυμπίου.

37
 

 
Εσχάρα σημαίνει μεταλλική σκάρα κάτω από την οποία άναβαν φωτιά για θυσίες και ολοκαυ-
τώσεις, δηλαδή κομμάτια σάρκας ζώων που καίγονταν ως προσφορές στους Θεούς. Στη Σούδα 
βρίσκουμε ότι το Πύθιον ήταν ιερό που έχτισε ο Πεισίστρατος, και στον Θουκυδίδη ότι βρίσκε-
ται και τούτο και το Ολυμπίον σε κεντρικό μέρος της πόλης προς τα νότια, κοντά στα αθηναϊκά 
ιερά της Γης και του εν Λίμναις Διονύσου — στο τελευταίο τελούνταν αρχικά τα Μεγάλα Διονύσια 
κατά τον μήνα Ανθεστηρίωνα (ανάμεσα στον Φεβρουάριο και Μάρτιο).38 Το πρόβλημα είναι ότι 
η θέση του Πυθίου δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς από την αρχαιολογική έρευνα, ενώ και 
τα υπόλοιπα ιερά που αναφέρονται από τον Θουκυδίδη έχουν σήμερα διαγνωστεί όντως στα 
νότια, νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά της Ακρόπολης, απ’ όπου δεν ήταν δυνατό παρατηρη-
τές να βλέπουν την Πάρνηθα. 

Ο παρελθών χρόνος που χρησιμοποιεί ο Στράβων, «ἐτήρουν [παρατηρούσαν] δ’ ἐπὶ τρεῖς 

μῆνας», μάλλον σημαίνει ότι στην εποχή του δεν τηρούνταν το έθιμο, κι ότι οι Πυθαϊσταί στέλ-

νονταν στους Δελφούς με άλλες διαδικασίες, υποθέτουμε απλούστερες, χωρίς ξημεροβράδια-
σμα κοντά στην εσχάρα και αναμονή για αστραπές. Βασίμως, λοιπόν, μπορούμε να εικάσουμε 
ότι ο Στράβων στηρίζεται σε λάθος πληροφορίες συγχρόνων του όταν τοποθετεί την «εσχάρα» 
του Αστραπαίου Δία μεταξύ του Πυθίου και του Ολυμπίου. Κι ότι έχουν δίκιο σύγχρονοι αρχαι-
ολόγοι και μελετητές που υποθέτουν ότι το παρατηρητήριο των Πυθαϊστών βρισκόταν από τη 
βόρεια πλευρά του βράχου, κάτω από το τείχος της Ακρόπολης, όπου υφίστανται αβαθή σπή-
λαια και βραχοσκεπές.  

                                         
37 Στράβων, Γεωγραφικά 9, 2, 11, 5  κ.ε.· Φιλόχορος, Αποσπάσματα, απ. 113. 
38 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 2, 15, 4, 2 κ.ε.· Σούδα στο λ. Πύθιον. 

Εικ. 17: Οι πελώριοι γκρεμοί του Άρματος 884 μ. και γενικά το μεγαλόπρεπο τοπίο του φαραγ-
γιού των Κλειστών, ή «Ποταμιού του Οζιά» όπως το έλεγαν παλιότερα οι κάτοικοι της περιοχής, 
εντυπωσιάζει όσους το βλέπουν. Εδώ, από το Ταμίλθι 898 μ. Το αρχαίο όνομά του οφείλεται στη 
μορφή μιας από τις κορφές του, δεξιά στην άκρη των γκρεμών, που έχει σχήμα αρχαίου πολεμικού 
άρματος. 
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Μεταξύ τους και ένα βράχινο κοίλωμα που έχει εντοπιστεί ως αφιερωμένο στον Απόλλωνα, 
κι όπου σύμφωνα με μύθο ο Θεός έκανε έρωτα με την Κρέουσα, κόρη του Ερεχθέα, και έτσι 
γεννήθηκε ο Ίωνας, προπάτορας των Ιώνων: από τα ονόματα των γιων του (ή, κατά τον Πλού-
ταρχο, από την κατανομή των επαγγελμάτων τους) ονομάστηκαν οι πρωταρχικές τέσσερις φυ-
λές των Αθηναίων, Γελέοντες, Όπλητες, Αιγικορείς, Αργαδείς. Στη βραχοσκεπή αυτή, που α-
νοίγεται αρκετά ψηλά κι έχει άπλετη θέα προς την Πάρνηθα, πράγματι υπάρχει τεχνητό 
βαθούλωμα στο βράχινο δάπεδο, όπου οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι ετοποθετείτο πάνω από 
ανθρακιά η περίφημη εσχάρα. 

Η υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι κάτω από την προστασία της βραχοσκεπής και με 
την κατάλληλη ένδυση κι εξοπλισμό, επίσης με την εσχάρα όπου έκαιγε ανθρακιά και φυσικά 
με τους μεζέδες από τα υπόλοιπα των θυσιών, οι παρατηρητές του Άρματος θα μπορούσαν να 
περνούν, καθόλου δυσάρεστα, μέρες και νύχτες την παγερή εποχή στο τέλος του φθινοπώρου, 
προφυλαγμένοι από βροχές και κρύα. 

 
 

Η παροιμία, ο Αστραπαίος Δίας και η Πυθαΐδα 

Τα λόγια του Στράβωνα επαναλαμβάνουν διάφοροι ίδια περίπου ή συντετμημένα, ενώ ο 

Παυσανίας Αττικός (ο Γραμματικός, όχι ο περιηγητής) μας πληροφορεί ότι η παροιμία «Όταν αστρά-

ψει από το Άρμα» λέγεται «για όσα γίνονται [επαναλαμβάνονται] σε τακτά χρονικά διαστήματα», 

κι ο Ευστάθιος, μάλλον ορθότερα, ότι παραπέμπει σε γεγονότα που συμβαίνουν σε άδηλο χρόνο. 

Παπυρικό απόσπασμα με σχόλια σε κείμενο άγνωστου Κωμικού ποιητή, αναφέρει ότι «μεγάλες 

τιμές έπεμπαν στη Δήλο ως θυσία στον Απόλλωνα, οπόταν αστράψει στο Άρμα· αυτός ήταν 

τόπος της Αττικής, στον οποίο δεν παρατηρούνται εύκολα αστραπές» — αλλά φυσικά ο γράψας, 

μάλλον κάποιος νεαρός σπουδαστής σχολής, μπερδεύει τον Πύθιο και τον Δήλιο Απόλλωνα, 

και τις προσφορές που έστελναν οι Αθηναίοι σε Δελφούς και Δήλο. Ο Αίλιος Αριστείδης, πάντως, 

αναφέρει την παροιμία σε σχέση με την ακτινοβολία του Απόλλωνα ως ηλιακού Θεού.39 
  

                                         
39 Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 407, 14 κ.ε.· Comica Adespota (CGFPR), απ. 238, 2 κ.ε.· Στέφανος, 

Ἐθνικά 122, 10· Ησύχιος, Λεξικὸν Α-Ο 1274, 1 και ό.π., 7897 κ.ε.· Παυσανίας Αττικός, Ἀττικῶν ὀνομάτων συνα-

γωγή  155, 1 κ.ε.· Φώτιος, Λεξικόν Α-Ε, 429, 1 κ.ε.· Αίλιος Αριστείδης, Περὶ τοῦ παραφθέγματος 391, 25 κ.ε. 

Εικ. 18: Το Άρμα, από τα βορειοανατολικά, μια μέρα χιονοθύελλας, όπως αυτές που παρατη-

ρούσαν οι Πυθαϊστές από το ιερό του Απόλλωνα, στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης. 
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Σε αρχαίο λεξικό με «γλώσσες» δηλ. λήμματα και φράσεις από έργα ρητόρων, βρίσκουμε 

καταγραφή της παροιμίας με μια πολύτιμη διευκρίνιση: 

 

«Αστραπή δι’ Άρματος»: τόπος στην Αθήνα πάνω στην Πάρνηθα, όπου υπάρχει βωμός του Δία 

αστραπαίου.
40

 

 

Πρόκειται για τη μοναδική φορά που αναφέρεται ρητά από αρχαία πηγή ότι στο Άρμα υπήρχε 

βωμός του Δία, μάλιστα του Αστραπαίου. Έτσι, η σύνδεση προβάλλει ανάγλυφη μπρος μας: Οι 

Πυθαϊσταί παρατηρούν από τη βραχοσκεπή του Απόλλωνα και την εσχάρα του Αστραπαίου 

Διός το Άρμα, όπου υπάρχει βωμός του Θεού με την ίδια επωνυμία.  

Χρονολογικά, την πρώτη αναφορά διασωσμένης σήμερα πηγής στους Πυθαϊστές εγώ του-

λάχιστον τη βρίσκω στον ρήτορα Ισαίο, 5ος-4ος αι. π.Χ., σε δίκη όπου ο ενάγων λέει: «Πριν, 

λοιπόν, γυρίσω εγώ από την Πυθαΐδα…», και τη δεύτερη στον Καλλίμαχο, 4ος-3ος αι. π.Χ., σε 

ίαμβο όπου μιλάει η δάφνη, το ιερό φυτό του Απόλλωνα, περιγράφοντας τις χρήσεις της: 

 

και εγώ ή σε συμπόσιο συμμετέχω ή στον χορό 

τον Πυθαϊστή […].
41

 

 

Χορός εδώ σημαίνει «ομάδα ανθρώπων», αλλά συγχρόνως και τους χορούς που φαίνεται πως 

διενεργούσαν οι Πυθαϊστές στους Δελφούς, τουλάχιστον από μια εποχή κι ύστερα. 

 

 

Επιγραφές για Πυθαΐδα και Πυθαϊστές 

Διαθέτουμε ένα σύνολο επιγραφών από την Αγορά των Αθηνών, περίπου από το 225 π.Χ., 
δηλαδή τα Ελληνιστικά χρόνια, μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή στην οποία ζει ο Στράβων, που 
αναφέρονται στις ετήσιες αποστολές της Πυθαΐδος και των Πυθαϊστών στους Δελφούς. Κατά 
τους αιώνες αυτούς, οριστικής πολιτικής και στρατιωτικής πτώσης της Αθήνας αλλά πληθυσμι-
ακής και οικονομικής ακμής της, οι μεγάλες αθηναϊκές και πανελλήνιες γιορτές είχαν γίνει πο-
λυθεάματα, τουριστικές ατραξιόν, τόσο περίπλοκες και πολυάνθρωπες ώστε είχαν χάσει κατά 
πολύ το θρησκευτικό νόημά τους — αλλά είχαν κερδίσει σε ομορφιά.  

                                         
40 Lexica Segueriana, Glossae rhetoricae (e cod. Coislin. 345) 212, 16 κ.ε. 
41 Καλλίμαχος, Ἴαμβοι, απ. 194, 32-33. 

Εικ. 19: Το Άρμα από τα βορειοανατολικά, από την Κιάφα Πίνη, με το κεντρικό τμήμα του φα-
ραγγιού στα πόδια του. Η μορφή του αρματοειδούς βράχου εδώ συναιρείται μες στις άλλες κορφές, 

με αποτέλεσμα να μη διακρίνεται το σχήμα του. 
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Απ’ αυτές τις επιγραφές μαθαίνουμε πρώτον ότι οι αποστολές ήταν ετήσιες,42 ότι, τουλά-

χιστον στα χρόνια αυτά, οδηγούνταν στους Δελφούς για θυσία μια δωδεκάδα βόδια, ότι πιθανόν 
στέλνονταν κι άλλα θυσιάσματα ως «απαρχές», κι ότι οι συνήθεις απεσταλμένοι της πόλεως 

των Αθηνών Πυθαϊστές ήταν κυρίως: ο ιερέας του Πύθιου και Πατρώου Απόλλωνα· ένας «ἐξη-

γητὴς πυθόχρηστος» από το ιερατικό γένος των Ευπατριδών, δηλαδή ερμηνευτής των χρησμών 

που φαίνεται να ήταν μόνιμος ή με θητεία πολυετή· ένας δεύτερος «ἐξηγητής κεχειροτονη-

μένος ὑπὸ τοῦ δήμου», δηλαδή εκλεγμένος από τη Βουλή πράγμα που δείχνει ότι οι δημοκρα-
τικές διαδικασίες καλά κρατούσαν ακόμα· ένας κήρυκας του Θεού Απόλλωνος από το επίσης 

ιερατικό γένος των Κηρύκων· ο ιερέας του ναού του Πατρώου Ερμή· ένας ἱερομνήμων που 
λέγεται σε άλλες επιγραφές απλά μάντης, κι ένας αυλητής. Σε ορισμένες επιγραφές βλέπουμε 
να συμμετέχουν κι άλλοι αξιωματούχοι, περισσότεροι κήρυκες ή μάντεις καθώς και μουσικοί 

που έπαιζαν διάφορα όργανα, ενώ σε μία δηλώνεται πως στέλνονται και 24 κοπέλλες κανη-

φόροι,43 δηλαδή που κουβαλούσαν καλαθάκια με προσφορές της εποχής, μάλλον φρούτα 
λόγω φθινοπώρου και γεννήματα.44 

Βρίσκουμε συχνά, όμως, να απαριθμούνται με τα ονόματά τους και πλήθος έφηβοι, ἐφη-

βεύσαντες, δηλαδή όσοι τελειώνουν την εφηβική ηλικία και κλείνουν τα 18 τους χρόνια. Για 

παράδειγμα, το 138 π.Χ. «ἀπεστάλησαν ὑπὸ τοῦ δήμου πυθαϊσταὶ παῖδες, συμπέμψαντες 

τὴν πυθαΐδα», δηλαδή στάλθηκαν στους Δελφούς ως Πυθαϊστές 39-40 έφηβοι αν μετρώ σω-
στά τα ονόματα στην επιγραφή, με δύο δασκάλους του «χορού», μάλλον των «κυκλίων χορών» 
που τους χόρευαν έφηβοι. Το 128 π.Χ. συμμετείχαν στην Πυθαΐδα πολύ περισσότεροι έφηβοι, 
με όλους τους δασκάλους τους από το γυμνάσιον που τους εξέλεγε ο δήμος στη Βουλή και τους 
μισθοδοτούσε η Πολιτεία: τον παιδοτρίβη (δάσκαλο γυμναστικής και αθλητικό μασέρ), τον 
δάσκαλο της ελληνικής γλώσσας (γραμματεύς), τους τρεις δασκάλους της εξαιρετικά προ-
ηγμένης πολεμικής τέχνης των αρχαίων Ελλήνων στα τρία βασικά της εκφράσματα, δηλ. οπλι-
τικής, ακοντισμού και τοξευτικής, ενώ ακολουθεί ένας υπηρέτης και ένας δάσκαλος υποοπλο-
μάχος, που κατά τη γνώμη μας δίδασκε τους πελταστές, τους μαχητές που ήταν ελαφρότερα 
οπλισμένοι απ’ ότι οι βαρείς οπλίτες της φάλαγγας.  

                                         
42 Attica, FD III,2 2-66 (part) [Pythaïs Lists], chapter: IV, doc. 1 κ.ε.[53: c.225-175 bc]. 
43 Βλ. πρόχειρα: Attica, FD III,2 2-66 (part) [Pythaïs Lists], για συμμετέχοντες και άλλα σχετικά, βλ. ό.π. chapter: II, 

doc. 1-2 [63: c7 bc]· ό.π., chapter: II, doc. 1 κ.ε. [59: 26 bc]· για τα ρωμαϊκά χρόνια βλ. ό.π., chapter: II, doc. 3-3 

[65: 83-96 ac]· για κανηφόρους βλ. ό.π., chapter: IV, doc. 2 κ.ε.[54: c.98-97 bc]. 
44 «κανίσκια» = «καλαμοπλεγμένα καλαθάκια»· σώζεται αυτούσια η αρχαιότατη λέξη σε κοινή χρήση στη Ζάκυνθο και 

αλλού, με την έννοια των δώρων: «Σου ’φερα ένα κανίσκι». 

Εικ. 20: Το Άρμα χιονισμένο, από τα νοτιοανατολικά, από το Ταμίλθι, μια μέρα του Γενάρη με 

άγριο και παγωμένο Μαΐστρο, Ζέφυρο, όπως αυτές που κατέβαζαν στην Αθήνα τον χιονιά. 
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Τον ίδιο χρόνο, 128 π.Χ., βρίσκουμε σε επιγραφές πολλά ονόματα με την καταγραφή ότι 
«από τους ιππείς [επιλέχθηκαν και] στάλθηκαν από τον δήμο των Αθηναίων και αυτοί για να συ-
νοδεύσουν την Πυθαΐδα», μαζί με τους τέσσερις ετήσια αρχηγεύοντες από τους φυλάρχους 
(εκλεγόμενους κατ’ έτος επικεφαλής των δέκα αθηναϊκών φυλών), και ιππάρχους (αξιωματικούς 
του ιππικού). 

Τονίζεται ποιοι απ’ αυτούς νίκησαν σε αγώνες ιππικούς: ἵππωι δίαυλον [ιππικός αγώνας 

στο στάδιο, μάλλον με τον ιππέα χωρίς πανοπλία], ἵππωι πολεμιστῆι δίαυλον [ιππικός αγώνας με 

πανοπλία], ἵππωι πολεμιστῆι δίαυλον ἐν ὅπλοις [ιππικός αγώνας με ιππείς που έφεραν 
πανοπλία κι όλο τον βαρύτατο οπλισμό τους, σπαθί, ενδεχομένως δόρυ όπως βλέπουμε σε 

παραστάσεις, ακόντια ίσως, μάχαιρα, ασπίδα κ.λπ.], ἀκοντίζων [με ακοντισμό σταθερού στο-

χου εν κινήσει από το άλογο],45 ἀκάμπιον [αγώνας ιππικός μεγάλης απόστασης έξω από το 
στάδιο, κατ’ ευθείαν, δίχως στροφές]. 

Το 97 π.Χ. βρίσκουμε και νικητές σε αγώνα που σημειώνεται ως «ἅρματι ἐγβιβάζων» [ἐκ-

βιβάζων], μάλλον κάποιο αγώνισμα που περιλάμβανε επιδέξια ακροβατική κάθοδο από το 

άρμα· όπως οι ομηρικοί κατεβάται, που κατέβαιναν από το άρμα για να πολεμήσουν, πολλές 
φορές όταν αυτό ήταν ακόμα εν κινήσει κι ενώ το οδηγούσαν σύντροφοί τους πολεμιστές, με 
τους οποίους αποτελούσαν αγωνιστικό ζεύγος κατά τα ομηρικά και μυκηναϊκά θέσφατα του 
πολέμου.46 

Είναι τρομερό να σκέφτεται κανείς ότι έντεκα χρόνια μετά από αυτή την τόσο ανθρώπινη 
γιορτή επιδεξιότητας και ομορφιάς, το 86 π.Χ., οι «ευγενείς» Ρωμαίοι με τον Σύλλα επικεφαλής 
κυρίευσαν την Αθήνα και δολοφόνησαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, άνδρες, γυναίκες και παι-
διά, σε μια τρομακτική σφαγή που διεκτραγωδεί ο Πλούταρχος, ο οποίος, παρ’ ότι μισός Ρωμαίος, 
ομολογεί με φρίκη εκατό περίπου χρόνια μετά ότι, καθώς έβλεπε με τα μάτια του, στα λιθό-
στρωτα της αττικής πόλης φαινόταν ακόμα το βάψιμο από το αίμα πάνω στις μαρμάρινες 
πλάκες. Οπότε όλα αυτά πήραν άλλη τροπή. 

Από την προσεκτική μελέτη των συμφραζόμενων στις επιγραφές αυτές, πάντως, δικαιού-
μαστε να υποθέσουμε πως στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια οι Πυθαϊστές δεν περίμεναν 
πια πότε θα αστράψει στο Άρμα για να ξεκινήσουν, αλλά έφευγαν σε κάποια σταθερή ημερο-
μηνία, κι αυτό δηλώνει ακριβώς ο παρελθών χρόνος που χρησιμοποιεί ο Στράβων. Επίσης ότι 
η Πυθαΐδα, μάλλον, απεξαρτημένη από τυχαίες ημερομηνίες, θα είχε συνδυαστεί πια με κάποια 
σημαντική ετήσια γιορτή στους Δελφούς, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι με-
τακινούνταν όλοι αυτοί, έφηβοι, κανηφόροι, κορυφαίοι αθλητές, συνολικά εκατοντάδες άτομα 
μερικές φορές, για να παρουσιάσουν μπρος μόνο στους Δελφιώτες και σε κάποιους επισκέπτες κι 
όχι μπρος στο πανελλήνιο κοινό, όλα τούτα τα εξαιρετικά δύσκολα αθλήματα και γενικά το 
υπερθέαμα που προκύπτει από την ανάλυση των επιγραφών. 

Δεδομένου ότι πουθενά στις επιγραφές δεν αναφέρονται αθλητικοί αγώνες, οι οποίοι ήταν 
πάντοτε γυμνικοί, δηλαδή διεξάγονταν από άντρες γυμνούς ή που φορούσαν στη υποκριτική 
ρωμαϊκή εποχή ενίοτε μόνο ένα ρούχο γύρω από τα λαγόνια, θα μπορούσαμε βάσιμα να υπο-
θέσουμε ότι η Πυθαΐς δεν στελνόταν καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους τελούνταν κάθε 
τέσσερα χρόνια η μεγάλη πανελλήνια εορτή και οι αθλητικοί αγώνες των Πυθίων. Αλλά σε 
κρύα εποχή, με την ευκαιρία κάποιας μεγάλης δελφικής γιορτής το φθινόπωρο ή και τον χειμώνα, 
ίσως με το χειμερινό ηλιοστάσιο που σήμερα πέφτει το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, 
αλλά με το παλιό ημερολόγιο έπεφτε μέσα Νοεμβρίου, κοντά δηλαδή στην εποχή που όριζε το 
πρωταρχικό έθιμο· ή με την ευκαιρία της φθινοπωρινής ισημερίας η οποία στα χρόνια μας πέ-
φτει στα μέσα Νοεμβρίου αλλά με το παλιό ημερολόγιο έναν περίπου μήνα νωρίτερα.  

                                         
45 Θα πρέπει να θυμόμαστε πως όταν διαβάζουμε σε αρχαία κείμενα τη λέξη δόρυ, τούτο είναι το μακρύ και βαρύ 

δόρυ της οπλιτικής φάλαγγας που ο χειρισμός του απαιτούσε ιδιαίτερη σωματική δύναμη και ειδική τεχνική όσο και 

εξάσκηση, ενώ όταν βλέπουμε τη λέξη ακόντιο, τούτη παραπέμπει στα πολύ βραχύτερα και ευκολοκουβάλητα 
ακόντια που έφεραν οι ελαφρώς οπλισμένοι πολεμιστές, οι ακοντισταί. Στο σημείο αυτό της σπουδαίας επιγραφής 

βλέπουμε την καταγωγή των περίφημων ιπποτικών αγώνων του Δυτικού Μεσαίωνα, με τους πάνοπλους ιππότες και 

τα βαριά τους δόρατα. Στην ελληνική αρχαιότητα όμως, η πολεμική ανάγκη απαιτούσε όχι βαρύ δόρυ από τους 
ένοπλους ιππείς, μα ελαφρά (και πολλά) ακόντια, που κρεμιούνταν με πρακτικό τρόπο στο πλευρό του αλόγου. 

46 Attica, FD III,2 2-66 (part) [Pythaïs Lists], chapter:  II, doc. 3-4 [11: 138 bc], έφηβοι με δασκάλους χορού· ό.π., 

chapter: III, doc. 1-2 κ.ε.[24: 128 bc], δάσκαλοι οπλομαχίας κ.λπ.· ό.π., chapter: IV, doc. 1 κ.ε.[27: 128 bc], και 

ό.π., chapter: IV, doc. 1 κ.ε.[34: 128 bc], ιππείς και ιππικοί αγώνες. 
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Εικ. 21, αρχές Γενάρη, ώρα 2:56 μ.μ.: σκοτάδι καταιγίδας από τα βόρειο-βορειοανατολικά δια-
σκελίζει την κεντρική Πάρνηθα και τον Οζιά, ο οποίος διακρίνεται στο βάθος με τον πύργο του 
ΟΤΕ και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, και όλη αυτή η ανάβρα εκτονώνεται εδώ… 
 

Εικ.22, ώρα 3:04 μ.μ.: …Ενώ την ίδια στιγμή, πεντακόσια μέτρα νοτιότερα, στην κόψη κυριολε-

κτικά του βουνού, ο ήλιος λάμπει πάνω από το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Συχνό φαινόμενο. 
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Πυθαΐδα: ο καιρός στην Πάρνηθα καθορίζει τον καιρό στην Αθήνα 

Αλλά ποιο ήταν το πρωταρχικό νόημα αυτού του εθίμου; Ο Θεόφραστος, που είχε ζήσει 
χρόνια στην Αθήνα, κι άλλωστε ήταν μαθητής του Αριστοτέλη ο οποίος είχε ασχοληθεί επιστη-
μονικά με τη μετεωρολογία, είδαμε παραπάνω να αναφέρει δύο παρατηρήσεις δικές του και, 
προφανώς, της αθηναϊκής παράδοσης: Πρώτο ότι αν αστράψει μόνο στην Πάρνηθα (το 
κεντρικό και υψηλότερο βουνό της, στον Οζιά) κι όχι στον Βριλλησό και στον Υμηττό, αυτό 
σημαίνει ότι θα κάνει καλό καιρό, αλλά «αν τα [μέρη] προς τον άνεμο Ζέφυρο και προς την Φυλή 
[στο Άρμα] φράζονται από νέφη βορινά, αυτό είναι σημάδι χειμωνιάς». 

Στις απροσδιόριστες εποχές που ξεκίνησε το έθιμο της Πυθαΐδας, στην αρχαϊκή εποχή ή και 
ίσως πολύ παλιότερα, η ζωή στο λεκανοπέδιο εξαρτούνταν απόλυτα όχι από «εισαγωγές» όπως 

Εικ.23: Βορειοδυτικός Οζιάς, 1.300 μ. Πάγος όλα. Η κεντρική Πάρνηθα δέχεται τον φόρτο της 

θύελλας, του κρύου και του χιονιού από τον Βορρά, που αλλιώς θα ξεσπούσαν στην Αθήνα. 
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κατά μεγάλο μέρος από τα Μηδικά και μετά, μα από την ντόπια παραγωγή, κυρίως σιτηρών 
και οσπρίων, κοντά στην εγχώρια κτηνοτροφία. Μια πρώιμη ή βαρυχειμωνιά ή όψιμα χιόνια 
και παγετοί την άνοιξη επιφέρουν κατάστροφή της αγροτικής παραγωγής, πράγμα που σή-
μαινε τότε μαζικό λιμό και θάνατο. 

Στην εποχή μας, επιστήμονες διαπιστώνουν τον έντονο επηρεασμό του καιρού στο αττικό 
λεκανοπέδιο από την Πάρνηθα. Το βουνό κι η Εύβοια αποτελούν φράγμα στα ρεύματα του 
παγερού βορειοδυτικού ανέμου, του Θρασκία για τους αρχαίους, του Θρακιά, που κατεβαίνει 
από τις ρωσικές πεδιάδες και τον Καύκασο μέσω του Ελλησπόντου στο Αιγαίο, καθώς και του 
Βαρδάρη που κατεβαίνει από τον Αξιό, επίσης των παγερών ρευμάτων που έρχονται από τα 
υψηλά βουνά της Στερεάς Ελλάδας και την Πίνδο από τα βορειοδυτικά, αφήνοντας όσο χρει-
άζεται τις δροσερές πνοές να αναζωογονήσουν την ατμόσφαιρα της Αθήνας. 

Σε υπερβολικά άσχημες χρονιές, λοιπόν, η παρατήρηση του καιρού στην Πάρνηθα από τους 
τότε Αθηναίους, μέσω της επαναλαμβανόμενης για αιώνες εμπειρίας, είναι λογικό να παρείχε 
τις βάσεις για μια σχετικά ασφαλή πρόγνωση του καιρού. Έχει διαπιστωθεί από ειδικούς επι-
στήμονες ότι μετά την πυρκαγιά του 2007, το κλίμα κι η ατμόσφαιρα της Αθήνας έχουν επη-
ρεαστεί αισθητά προς το χειρότερο, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και τα δάση του αττικού 
βουνού παίζουν σημαίνοντα ρόλο. 

Μετεωρολόγοι μπορούν να αποφανθούν αν ισχύει όντως η αθηναϊκή παρατήρηση που με-
ταφέρει ο Θεόφραστος, ότι άγριος καιρός στο κεντρικό μέρος της Πάρνηθας σημαίνει πως η 
βαρυχειμωνιά ξεσπά και εκτονώνεται εκεί χωρίς να χτυπήσει υπερβολικά την Αθήνα, ενώ βο-
ρειοδυτικός χιονιάς που έρχεται από το Άρμα σημαίνει το αντίθετο. Εμείς, έχοντας βρεθεί πολλές 
φορές στην Πάρνηθα σε καιρούς καταιγίδων και χιονοθύελλας, μπορούμε να μαρτυρήσουμε 
εμπειρικά ότι τούτο ισχύει. Με κατάπληξη διαπιστώσαμε ότι συχνά, ενώ στον Οζιά και μέχρι 
την Κυρά, τον Αέρα και το Μαυροβούνι λυσσάει χιονοθύελλα, συγχρόνως λάμπει ο ήλιος όχι 
μόνο στο λεκανοπέδιο, μα κι ακριβώς από κάτω, στο Μετόχι και στην περιοχή του τελεφερίκ. 
Πολλές φορές, όμως, αν η χιονοθύελλα έρχεται από τα βορειοδυτικά, κατεβαίνει από το Άρμα 
ή από τη χαράδρα του Αγ. Γεωργίου Κεραμιδιού, ξεσπώντας με μανία στο λεκανοπέδιο. 

Όπως και να ’ναι, μπορούμε ενδεχομένως μετά από αυτά να υποθέσουμε γιατί τους τρεις 
μήνες του φθινοπώρου πριν τη φθινοπωρινή ισημερία και το τέλος της σποράς παρατηρούσαν 
οι αρχαίοι Αθηναίοι τον καιρό στην Πάρνηθα, μέσω εξιερωμένων εθιμικών πρακτικών, έτσι ώστε 
να στείλουν τη θυσιαστική αποστολή στον δελφικό Απόλλωνα, τον ηλιακό Θεό. Έτσι εξηγείται 
και η εμπλοκή του Δία στον καιρό του αττικού λεκανοπεδίου και στην Πυθαΐδα, καθώς και η 
παρουσία βωμών του στην Καράβολα και στο Άρμα.  

Εικ. 24: Τα έλατα του δάσους, ένα συμπαγές τείχος πάγου που ανηφορίζει κατά την κορφή του 
Οζιά στα 1.413 μ., ροδίζοντας από τον ήλιο που μόλις σκάει στην ανατολή. Η Πάρνηθα γνω-
ρίζει τον χειμώνα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοθύελλες που σωριάζουν γρήγορα πάνω 

από ένα μέτρο χιόνι, χωρίς η Αθήνα να φαντάζεται τι παίζεται πάνω από το κεφάλι της. 
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Δίας Αστραπαίος 

Εφόσον έχουμε ξεκαθαρίσει τα παραπάνω για την Πυθαΐδα και τους Πυθαϊστές, μπορούμε 
να καταλάβουμε καλύτερα τις αναφορές των σωζόμενων αρχαίων πηγών στις πέντε επω-
νυμίες του Δία που σχετίζονται με τούτο το έθιμο και με την Πάρνηθα, σε συνάρτηση με τους 
ανέμους και τους καιρούς της οροσειράς. Μάλιστα δεδομένου ότι, και για τούτο το θέμα σε 
ειδικά έργα και διαδικτυακούς τόπους, υπάρχει σύγχυση λόγω παρερμηνείας ή άγνοιας των 
αρχαίων κειμένων.  

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επωνυμία «αστραπαίος» για τον Δία δεν ήταν 
αποκλειστικά αθηναϊκή, αλλά πανελλήνια και τη συναντούμε σε αρκετά αρχαία κείμενα ως 
γενικό επίθετο του Θεού. Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης σε απομυθοποιητικό απόσπασμα 
περί του Δία, που τον θεωρεί έκφραση φυσικών δυνάμεων, αναφέρει τις επωνυμίες του κατά 

τις διάφορες «μετεωρολογικές» δράσεις του: ἀστραπαῖος, βρονταῖος, αἴθριος, αἰθέριος, κε-

ραύνιος, ὑέτιος [«βροχοποιός»].47 Στα Ορφικά βρίσκουμε ύμνο «Διός Αστραπαίου» στον οποίο 

πρέπει να θύεται «λιβανομάννα», ένα ειδικής σύνθεσης λιβανωτό, ενώ ο ίδιος Θεόφραστος, 
κείμενα μετεωρολογικά του αριστοτελικού corpus και άλλες αρχαίες πηγές που ασχολούνται 
με τους καιρούς, μας δίνουν την άλλωστε λογική ερμηνεία των ονομάτων αυτών: «Δημιουρ-

γούνται καταιγιστικοί άνεμοι [ἐκνεφίαι] όταν εμπίπτουν ο ένας πάνω στον άλλο πνέοντας, μά-
λιστα το φθινόπωρο […]. Αστραπαίος, Θρακίας, Αργέστης, Απαρκτίας και Μέσης».  

                                         
47 Αριστοτέλης, Περὶ κόσμου 401a, 16 κ.ε. 

Εικ. 25: Χιονοθύελλα με Αχαρνέα σκύλο. Η εικονολογία της καταιγίδας και της αδυναμίας του 
ζωντανού πλάσματος μπρος της, στο Μετόχι στις Αχαρνές, κάτω από το Λειψύδριο όπου το 
οχυρό των επαναστατών κατά των Πεισιστρατιδών — σκοτάδι στις 10 το πρωί, βαρύ χιόνι, θυ-
ελλώδεις ανεμοριπές, θερμοκρασία πολύ κάτω του μηδενός, κι όλα αυτά καθώς ο Αστραπαίος, η 
Μαϊστροτραμουντάνα, ο παγερός βορειο-βορειοδυτικός άνεμος προερχόμενος από το βορειο-
ανατολικό Αιγαίο μέσω του Ευβοϊκού ή από την ορεινή Στερεά, ενσκήπτει κάποτε στις Αχαρνές 
μες από τη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου Κεραμιδιού, περνώντας από τα στενά ανάμεσα στο 
Άρμα και το Άλογο, και παρακάμπτοντας το εμπόδιο της ψηλής, κεντρικής Πάρνηθας. Άλλες 
φορές έρχεται στην Αθήνα κατευθείαν από το Άρμα, από την περιοχή της νυν Χασιάς. Ό,τι 
δηλαδή φοβούνταν οι Αθηναίοι, προσπαθώντας να το μαντεύσουν και να το κατευνάσουν με 
την Πυθαΐδα. 
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Οι ἐκνεφίαι άνεμοι είναι εκείνοι που φέρνουν ισχυρότατες καταιγίδες κατά τους αρχαίους, 

όπως αναφέρεται ήδη από την εποχή του Ησίοδου, 8ος-7ος αι. π.Χ. Ο Θρακίας είναι μαρτυρη-
μένα από ρητές αρχαίες πηγές ο Θρακιάς, βορειοανατολικός άνεμος· ο Αργέστης είναι ο Μαΐ-
στρος, βορειοδυτικός· ο Απαρκτίας είναι η Τραμουντάνα, βόρειος· ο Μέσης είναι η σημερινή 
Γραιγοτραμουντάνα, βορειο-βορειοανατολικός. Από τούτη την κατάταξη συνάγουμε ότι ο 
Αστραπαίος (που δεν δηλώνεται ρητά η κατεύθυνσή του) είναι ο βορειο-βορειοδυτικός, η Μαΐ-
στροτραμουντάνα, ο μόνος που λείπει εδώ από τους χειμερινούς ανέμους — ένας καιρός που 
και σήμερα είναι γνωστό στη λαϊκή και παραδοσιακή μετωρολογία ότι φέρνει καταιγίδες με 
αστραπές, κεραυνούς και χιόνια.48 

Έτσι, λοιπόν, προβαίνει ανάγλυφη μέσω της μελέτης των αρχαίων πηγών η λύση του ζητή-
ματος: ο Αστραπαίος άνεμος, η Μαϊστροτραμουντάνα, η οποία στην πόλη των Αθηνών έρχεται 
από τα στενά της Φυλής και το Άρμα, ελέγχεται από τον Αστραπαίο Δία. Γι’ αυτό η «εσχάρα»  

                                         
48 Βλ. πρόχειρα: Θεόφραστος, Αποσπάσματα, απ. 6, 36, 11 κ.ε.· Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά 365a, 1· Ὀρφικά, 

Ὕμνοι, ὕμνος 20· Ησίοδος, Θεογονία 148· Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Θεογονία, Scholia in theogoniam (scholia vetera) 148, 1 

κ.ε., όπου αναφέρεται ότι οι ἐκνεφίαι άνεμοι συμβολίζονται στη Θεογονία με κάποιες από τις βιαιότερες μορφές της 

ελληνικής θεολογίας και μυθολογίας, από τρεις Τιτάνες: Κόττος (ο καυτός θερινός άνεμος που καίει τις καλλι-

έργειες), Βριάρεως (ο εαρινός με τους καταστροφικούς παγετούς και τα όψιμα χιόνια που όμως φέρνει και ευερ-

γετικές βροχές) και Γύγης (ο χειμερινός των βορεινών καταιγίδων). 

Εικ. 26: …Και το αποτέλεσμα την ίδια μέρα στο Μετόχι, στο Μενίδι. Ομορφιά μεν, αλλά και θα-
νατος για τον άνθρωπο στην καθημερινή ζωή του, όπως δυστυχώς απέδειξαν στις εκπολιτι-
σμένες μερες μας «θεομηνίες» που σκοτώνουν εκατοντάδες ανθρώπους, αυτές που εξόρκιζαν 

οι αρχαίοι Αθηναίοι με την Πυθαΐδα.  



44 
 

 
του Αστραπαίου Δία στο άστυ είναι εντεταγμένη όχι σε κάποιο ναό του, μα στην ιερή βραχο-
σκεπή του Απόλλωνα, απ’ όπου παρατηρούν οι Πυθαϊσταί το μέρος της Πάρνηθας από το οποίο 
προκύπτει στο λεκανοπέδιο τούτος ο πολύ επικίνδυνος άνεμος. Κι όταν τα σημάδια, αστραπές 
και κεραυνοί στο Άρμα, όπου κι ο βωμός του ίδιου του Αστραπαίου, δείξουν επερχόμενη βα-
ρυχειμωνιά, τότε στέλνονται οι Πυθαϊστές με θυσίες στον δελφικό Απόλλωνα ώστε να πάρουν 

χρησμό για το καλό ή κακό έτος: Ο Ευστάθιος αναφέρει ότι πυθαΐζειν σήμαινε και το «μαντεύ-

εσθαι», η διεξαγωγή μαντείας.49 
Ο γιος του Δία, Απόλλωνας, Θεός του ηλιακού φωτός, ο ακτινοβόλος, με την δύναμη την 

οποία τού εκχωρεί ο πατέρας του και πατέρας των ανθρώπων, ο Δίας, μπορεί να ξεσκίσει με 
το φως του τα νέφη της καταιγίδας και να νικήσει τον δράκοντα του χιονιά. Καθώς δείξαμε 
στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, η δράκαινα που σκότωσε ο Απόλλων στους Δελφούς έχει 
αρχικά να κάνει με την καταιγίδα και τους βαρείς χιονιάδες του βουνού οι οποίοι ενσκήπτουν 
από τα βόρεια στις κατοικημένες κοιλάδες, και μόνο σε προέκταση της σημασίας της σχετί-
ζεται με ηθικά φαινόμενα, με το κακό. 

Στο Άρμα, σήμερα, δεν υπάρχει ούτε βωμός ούτε κατάλοιπό του. Υπάρχει όμως στην κορυ-
φή ένας μικρός καθαρισμένος χώρος, ένα βαθούλωμα ισοπεδωμένο στα άγρια βράχια, που θα 
ήταν δυνατόν να έχει αποτελέσει τη θέση ενός βωμού. Επίσης, στα άκρως απότομα πρανή 
ακριβώς κάτω από την κορυφή κι από τον μεγαλόπρεπο γκρεμό που βρίσκεται εκεί, μπορεί 
κανείς ενίοτε να δει θραύσματα αγγείων, μάλιστα από κύλικες, παρά τη χιλιετιών αποσάθρω-
ση αυτού του σχεδόν κάθετου τόπου του δαρμένου από τα στοιχεία της φύσης, η οποία έχει 
δημιουργήσει ποταμούς χαλικοσωρών που κυλούν αέναα προς την κοίτη του φαραγγιού. 

Είναι παράξενο, αλλά χαρακτηριστικό όσον αφορά τη διαχρονική σχέση του ελληνικού 
λαού με το άγριο φυσικό περιβάλλον του. Ακριβώς κάτω από την κορυφή, όπου πιθανόν βρι-
σκόταν ο βωμός του Αστραπαίου Δία, υπάρχει κάθετος γκρεμός με δύο μικρές βραχοσκεπές 
στη βάση του, η οποία κρέμεται άλλωστε πάνω από άλλους, συνεχόμενους γκρεμούς και απότομα 
πρανή για εκατοντάδες μέτρα, μέχρι την κοίτη του φαραγγιού. Σε αυτές τις βραχοσκεπές, σε 
τόπους όπου σήμερα μπορούν να φτάσουν μόνο αναρριχητές, ή ορειβάτες έμπειροι στην αναρ-
ρίχηση δίχως σκοινιά, υπάρχουν ισοπεδωμένοι τόποι που παραπέμπουν σε χώρους για λα-
τρευτικές εγκαταστάσεις, ενώ και η απόκρημνη δίοδος προς τούτες στο ιλιγγιώδες πρανές 
είναι ολοφάνερα κατασκευασμένη κατά την αρχαιότητα με βαρύ εργαλείο (σφυρί, βαριο-
πούλα). Επίσης, ακριβώς από κάτω μπορεί κανείς να δει ίχνη από κεραμική. Προφανώς κι 
εδώ υπήρχαν πρόχειρα ιερά, όπως σε πολλές βραχοσκεπές και μικρά σπήλαια σε όλη την 
περιοχή του φαραγγιού. Αναρωτιέται κανείς πώς έφταναν οι πιστοί σε τούτα τα ύψη. 
  

                                         
49 Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 420, 10. 

Εικ. 27: Ολόκληρο το κρημνώδες βουνό με το Άρμα στην κορφή, λεγόταν από τους αρβανιτόφω-
νους Χασιώτες Στράτι, δηλ. «Επίπεδο», επειδή στα ύψη του κρύβει παμπάλαια χωραφάκια, ο βρά-
χος του Άρματος λεγόταν Ρρεθ-ι-Καλιακούδες, «Βράχος των Καλιακούδων», η ακρόρεια των γκρε-

μών μέχρι νότια κάτω στη Μονή Κλειστών ονομαζόταν Παγανιά. Εδώ, η αρχαία τοπογραφία. 
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Για τη διαπίστωση της αδιάσπαστης συνέχειας των τρόπων της ανθρώπινης ζωής δια-

χρονικά, όπως υποβάλλεται από την τραχύτητα του τόπου και του βίου των Ελλήνων ως προσ-
φατα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ και σε όλους αυτούς τους τρομερούς γκρεμούς του 
Άρματος σχεδόν όλα τα παλιότερα πεύκα που κρέμονται σε απρόσιτα γκρέμια είναι τσεκου-
ρωμένα από συλλογείς ρετσινιού: Από τον 19ο αι. με την ανάπτυξη της Αθήνας, ίσως ακόμα 
και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, βοσκοί της περιοχής σκαρφάλωναν ως εδώ όπως και οι 
αρχαίοι, για να «αρμέξουν» το πολύτιμο ρετσίνι από τα λιγοστά τότε λόγω των αλεπάλληλων 
ελεγχόμενων πυρκαγιών πεύκα, και να συμπληρώσουν έτσι το πενιχρό εισόδημά τους. Στο Β΄ 
μέρος αυτής της εργασίας, στο τμήμα για το Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα, θα δούμε σε 
περιγραφή Άγγλου περιηγητή το 1803 την άνεση με την οποία ένας Χασιώτης σκαρφαλώνει σε 
τούτους τους γκρεμούς. 

 

Εικ. 28: Οι βραχοσκεπές, σχεδόν σίγουρα αρχαία ιερά, κάτω από την κορφή του Άρματος. Η 
έλλειψη ανθρώπινων προσδιορισμών στο τοπίο ξεγελά: ο γκρεμός, που φαινεται στη φωτο-
γραφία μια δρασκελιά, είναι πεδίο αναρριχητών ύψους παραπάνω από 100 μέτρων που το έχει 
οργανώσει ο εξαίρετος και πολύ δραστήριος Ορειβατικός (και αναρριχητικός) Σύλλογος Φυλής, 
που διοργανώνει εδώ διεθνείς αναρριχητικές συναντήσεις — αναρωτιέται κανείς αν οι συμμε-
τέχοντες πληροφορούνται για τη μακρά ιστορία αυτών των ιερών αγριότοπων. Η δεύτερη, η 
ψηλότερη βραχοσκεπή δεν είναι εύκολα βατή, εφόσον η τεχνουργημένη κατά την αρχαιότητα 
στον βράχο με σφυρί δίοδος έχει ενμέρει κατακρημνισθεί. 

Στη μικρή φωτ.:  κομμάτι επίπεδου κεραμικού πλακιδίου, ίσως από αποχρωματισμένον πίνακα, 

από αυτά που μπορεί κανείς να δει στο επικλινές πρανές μπρος στις βραχοσκεπές. 
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Εικ. 29: Οι δύο βραχοσκεπές-ιερά στον γκρεμό κάτω από την κορφή του Άρματος. Δεξιά, στην 

άνοδο, διακρίνεται το μονοπάτι, σκαλισμένο στον συμπαγή βράχο με σφυρί. 
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Στις πολλές βραχοσκεπές από τη μια πλευρά κι από την άλλη του φαραγγιού υπάρχουν 

εγκαταστάσεις βοσκών αλλά προφανώς και καταφευγόντων σε δύσκολους καιρούς, μικροστά 
ταρατσάκια λιλιπούτιων καλλιεργειών, μονοπάτια και ίχνη της δραστηριότητας του εργαζόμε-
νου και κυνηγημένου ανθρώπου, από την τουρκοκρατία κι εντεύθεν, αλλά και, παντού στα 
ίδια μέρη, σημάδια αρχαίων ιερών, κεραμική και εγκαταστάσεις από εποχές που η αρχαιολογική 
έρευνα ίσως αποδείξει ήδη προϊστορικές. Σε απρόσιτο μέρος στον γκρεμό ακριβώς κάτω από 
τον βράχο του Άρματος (εικ. 27) υπάρχει σπήλαιο που για να φτάσει κανείς σε τούτο απαιτείται 
αναρρίχηση, με δυστυχώς κατακρημνισμένη στοά στο βάθος, με ίχνη κεραμικών στην είσοδο 
που δεν δύναμαι να έχω γνώμη για τη χρονολόγησή τους. Με κατάπληξη και, ομολογώ, με 
πολλή συγκίνηση για την κατάσταση της αενάως διαφεύγουσας ανθρωπινης αγωνίας, όταν 
καταρριχήθηκα στις στενές υποχθόνιες αιθουσίτσες του όπου επικρατεί σκοτάδι, ανακάλυψα 
απολιθωμένα από τον χρόνο και τα άλατα των σταλαγμών ξυλαράκια και κάρβουνα, λείψανα 
φωτιάς: Κάποιοι είχαν καταφύγει εδώ, όπου είναι αδύνατον να ανακαλυφθούν από τους διώ-
κτες τους, ίσως στην Κατοχή, ίσως και κάποτε παλιότερα. 

Αυτήνε τη «σπέλα» όπως λέγαν άλλοτε ελληνοαρβανίτικα κι οι Χασιώτες, την ονόμασε ο 
γράφων «Σπήλαιο του Δία», μην ξέροντας αν είχε όνομα από τους παλιούς κατοίκους της πε-
ριοχής και τους Σαρακατσάνους νομάδες, όπως είχε όνομα κάθε βράχος και κάθε πτυχή του 
εδάφους σε αυτούς τους τόπους όπου η ανθρώπινη ζωή μετρά αδιάσπαστα χιλιετίες με την 
διαδοχή και την πολυδιάστατη κοινότητα γενεών, φυλών, πολιτισμών, πολέμων και φιλίας, διά-
σπασης και ενότητας, που δημιούργησε τον πολύπαθο λαό των νέων Ελλήνων. 

Όσο για τα σαφή σημάδια αρχαίας παρουσίας ιερών και εγκαταστάσεων στις πιο βατές 
βραχοσκεπές και στα σπήλαια του φαραγγιού, είθε να αποφανθούν κάποτε ορειβάτες-αρχαι-
ολόγοι και ειδικοί, πριν καταστρέψουν τα πάντα οι απανταχού σκάφτοντες αρχαιοκάπηλοι. 

Για τη διαπίστωση της αδιάσπαστης συνέχειας των τρόπων της ανθρώπινης ζωής διαχρο-
νικά, όπως υποβαλλόταν από την τραχύτητα του τόπου και του βίου των Ελλήνων ως πρόσφατα, 
θα πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ και σε όλους αυτούς τους τρομερούς γκρεμούς του Άρματος 
σχεδόν όλα τα παλιότερα πεύκα που κρέμονται πάνω σε απρόσιτα γκρέμια είναι τσεκουρωμέ-
να από συλλογείς ρετσινιού: Όπως και οι αρχαίοι για βοσκή, λατρεία κι άλλους λόγους, έτσι  

Εικ. 30: Από τις βραχοσκεπές-ιερά κάτω από τον γκρεμό του Άρματος, η θέα προς το ανα-
τολικό πρανές του φαραγγιού. Δεξιά στον ορίζοντα μόλις δικρίνεται η Χασιά, το Θριάσιο, το 

Ποικίλον Όρος. Φαίνεται κι η Αθήνα με τον Υμηττό, ακόμα κι η Ακρόπολη, χαμένη στο γλαυκό. 
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Εικ. 31: Το «Σπήλαιο του Δία» σε σχέση με τις βραχοσκεπές-ιερά και τον βράχο του Άρματος — τον 
ιδιαίτερο βράχο, όχι όλο το βραχόβουνο που συνήθως ονομάζουμε λανθασμένα και συλλήβδην 

«Άρμα», ενώ οι ντόπιοι ονόμαζαν Στράτι, που σημαίνει στα Αρβανίτικα «επίπεδο». 
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Εικ. 32 αριστερά: Μια από τις αιθουσίτσες της κατάκρημνισμένης στοάς του «Σπηλαίου του Δία». 
 

Εικ. 33 δεξιά: Στο «Σπήλαιο του Δία», στα βάθη, ξυλάκια και κάρβουνα εστίας. 
 

Εικ. 34 κάτω: Από το Σπήλαιο του Δία», θέα προς το ανατολικό πρανές των γκρεμών. 
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κι οι νεώτεροι διαχρονικά για τις ίδιες αιτίες, επίσης από τον 19ο αι. έως και μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο πόλεμο με την ανάπτυξη της Αθήνας, βοσκοί της περιοχής σκαρφάλωναν ως εδώ για να 
«αρμέξουν» το πολύτιμο ρετσίνι από τα λιγοστά τότε λόγω των αλεπάλληλων ελεγχόμενων 
πυρκαγιών πεύκα, και να συμπληρώσουν έτσι το πενιχρό εισόδημά τους. Στο Β΄ μέρος αυτής 
της εργασίας, στο τμήμα για το Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα, θα δούμε σε περιγραφή 
Άγγλου περιηγητή το 1803 την άνεση με την οποία ένας Χασιώτης σκαρφαλώνει σε αυτούς 
τους γκρεμούς. 

 
 

Δίας Σημαλέος, Παρνήθιος, Όμβριος ή Απήμιος, Επάκριος 

Σημαλέος: Σε πολλές αρχαίες πηγές ήδη από τα χρόνια του Ομήρου και του Ησιόδου βρί-

σκουμε ότι ο Δίας «σημαίνει», δηλαδή δίνει στους ανθρώπους προφητικά σημάδια για κάτι 

που συμβαίνει ή θα συμβεί· αλλά μόνο μια φορά σε ολόκληρη τη σωζόμενη αρχαία γραμματεία 

αναφέρεται ως Σημαλέος, εδώ στην αθηναϊκή γη, στο απόσπασμα του Παυσανία για τα αττικά 

βουνά: 
 
[…] στους Αθηναίους, ακόμα και τα όρη διαθέτουν αγάλματα Θεών· στην Πεντέλη της Αθηνάς, 
στον Υμηττό υφίστανται άγαλμα του Υμηττίου Δία και βωμοί του Ομβρίου Δία και του Απόλλωνα 
Προσοψίου. Και στην Πάρνηθα υπάρχει Παρνήθιος Δίας χάλκινος και βωμός Σημαλέου Διά· υπάρχει 
μάλιστα στην Πάρνηθα και άλλος βωμός, και θυσιάζουν σ’ αυτόν ονομάζοντάς τον πότε Όμβριο 
Δία πότε Απήμιο.

50
 

 
Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά: 

— Ο Όμβριος Δίας δεν περιορίζεται μόνο στον Υμηττό και στην Πάρνηθα, μα σημαίνει τον 
Δία που ελέγχει τα σύννεφα και τη βροχή, είτε την καταρρακτώδη είτε την ποτιστική, είτε με  

                                         
50 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 1. 32, 2, 1 κ.ε. 

Εικ. 35: η ψηλότερη κορφή του Οζιά ή Οζά, η Καράβολα 1.413 μ., παγωμένη μια μέρα του Γε-
νάρη, κοιταγμένη από τα ωραία λιβάδια της Μόλας 1.018 μ. Στην Καράβολα υπήρχε ο βωμός 

του Όμβριου και Απήμιου Δία· και στη Μόλα, Μηλιά, διακρίνεται αρχαία εγκατάσταση. 
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καταστροφικά είτε με ευεργετικά αποτελέσματα. Αλλ’ επειδή η καταστροφική ιδιότητα του Δία 
καλύπτεται από τον Αστραπαίο και η ευεργετική του από τον Απήμιο, μπορούμε να συμπερά-
νουμε ότι, καθώς υπονοούν και οι αρχαίες πηγές, ο Όμβριος Δίας απλά σήμαινε τον Δία που 
βρέχει πολύ, ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς συναρτώνται με την 
ετοιμότητα και με τη δυνατότητα αυτοπροστασίας των ανθρώπων.51 

Απήμων σημαίνει «αβλαβής», και συνδέεται στην αρχαία ελληνική θεολογία ήδη από την ε-
ποχή του Ομήρου με οποιαδήποτε θεότητα προστατεύει απ’ οτιδήποτε βλάπτει. Ο πότε Όμβριος 
πότε Απήμων Δίας της Πάρνηθας, λοιπόν, δηλώνει την διπλή μετεωρολογική έκφραση του Θεού: ο 
όμβρος, η βροχή, πότε είναι καταστροφικό φαινόμενο πότε ευεργετικό, και τούτο το καθορίζει ο 
Απήμων Δίας, ο Άβλαβος, εκείνος που δεν προκαλεί καταστροφές στους ανθρώπους για τα 
σφάλματά τους, αλλ’ αντίθετα αποτρέπει τα κακά. 
  

                                         
51 Πρόχειρα για Όμβριο Δία: Ησύχιος, Λεξικὸν (Π-Ω) 112, 1, στο λ. Ὕης, Ζευς Όμβριος· Σχόλια στό: Λυκόφρων, 

Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 160, 9a κ.ε.: οι Ηλείοι 

είχαν χτίσει ιερό Ομβρίου Διός· Magica: Papyri magicai 4, 2974 κ.ε., όπου σε μαγικό πάπυρο για δράσεις βοτάνων 

σύμφωνα με την ελληνοαιγυπτιακή παράδοση, αναφέρεται ένα από τα πολλά μαρτυρούμενα ξόρκια που πρέπει να 

λέει όποιος ξεριζώνει ή κόβει φυτό για φαρμακευτική ή μαγική χρήση· — μεταξύ άλλων, αφού ο ξεριζωτής καθαρθεί 
στην ψυχή και στο σώμα με περίπλοκες τεχνικές, πρέπει να λέει στο φυτό: «σπάρθηκες από τον Κρόνο, συνελήφθης 

στη μήτρα της Ήρας, διατηρήθηκες από τον Άμμωνα, γεννήθηκες από τη Ίσιδα, τράφηκες από τον Όμβριο Δία, 

μεγάλωσες από τον Ήλιο και τη δροσιά». 

 

Εικ. 36: Θέα από τον Οζιά, λίγο κάτω από τον βωμό του Όμβριου και Απήμιου Δία, από τα 1.400 μ. 
στην Καράβολα. Λίγο αριστερά από το κέντρο της φωτογραφίας, ο γυμνός γκρεμός του Άρ-
ματος. Στο βάθος ο Αργοσαρωνικός, και πέρα η ακτή της Πελοποννήσου, ένα πρωί 10:33 η ώρα 21 

Δεκέμβρη με ελαφρύ και παγερό βορεινό άνεμο, που καθαρίζει την Πόλη, την ψυχή και τον νου. 
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Έτσι, παρ’ ότι ούτε ο Παυσανίας ούτε άλλη αρχαία πηγή μας πληροφορούν για το πού 
βρίσκονταν οι αναφερθέντες δύο βωμοί του Δία και το χάλκινο άγαλμα, μέσω της ως τώρα 
μελέτης μας μπορούμε με αρκετή σιγουριά να υποθέσουμε ότι «Σημαλέος Δίας» είναι παράλ-
ληλη επωνυμία του Αστραπαίου, κι ο εν λόγω βωμός είναι εκείνος που βρισκόταν στο Άρμα, 

καθόσον από κει ερχόταν το «σημεῖον» του πατέρα των Θεών, η αστραπή ή κεραυνός που 
περίμεναν οι Πυθαϊστές κοντά στην εσχάρα του, στη βραχοσκεπή του Απόλλωνα. 

Όμβριος, Απήμιος: Αν ο βωμός του Σημαλέου Δία βρισκόταν όντως στο Άρμα, τότε ο βωμός 
του Όμβριου και Απήμιου θα πρέπει να τοποθετηθεί στην ψηλότερη κορυφή της Πάρνηθας, τη 
λεγόμενη Καράβολα, ενώ από τους ντόπιους βοσκούς, τους κατοίκους της Χασιάς (Φυλής) 
τους Μενιδιάτες και τους παλιούς Αθηναίους το σύνολο ψηλότερο βουνό, με κορφές την Καρά-
βολα και το Όρνιο, λεγόταν κατά τα φαινόμενα αδιάσπαστα από την αρχαιότητα (ο) Οζιάς ή 
Οζάς. Η ονομασία σε περίπου ίδιο τύπο ή ως Ζας, Ζιας κ.λπ. είναι γνωστή και από άλλα βουνά 
σε νησιά, Κρήτη και ενδοχώρα όπου υπήρχαν «ιερά κορυφής» αφιερωμένα στον Δία, και 
παραπέμπει σε διατήρηση από την αρχαιότητα του αρχικού ονόματός τους: «Ο Ζευς» ή «ο Ζας, 
«Ο Ζιας», «Οζιάς» ή «Οζάς». 

 
 

Ο βωμός του Δία στον Οζιά 

Στον Οζιά, όπως είπαμε, έχει ανακαλυφθεί και ανασκαφεί ιερό του Δία σε βραχοσκεπή. Η 
σωστική ανασκαφή έγινε από τον Ευθύμιο Μαστροκώστα το 1959, βιαστικά λόγω της κατα-
σκευής εκεί του στρατοπέδου της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, και τα ευρήματα φυλάσ-
σονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών. 

Αργότερα ο Μαστροκώστας έκανε ανακοινώσεις σε άρθρα του για ορισμένα ευρήματα. 
Ανακαλύφθηκαν μέσα σε στρώμα στάχτης περίπου 2 μέτρων και σε γειτονικό χώρο πολλά 
όστρακα κεραμικών αγγείων, επίσης βρέθηκαν οστέινα αντικείμενα, εγχειρίδια, σιδερένιοι 
οβελοί, αλάβαστρα και επιγραφές. Τα παλαιότερα όστρακα αγγείων ανάγονται στην Πρωτο-
ελλαδική περίοδο, ενώ επίσημα διαπιστώνεται από την αρχαιολογική έρευνα λατρεία από τον 
10ο αι. π.Χ., κατά τους μελετητές. 

Δεν δηλώνεται γιατί να υπάρχουν στην κορφή του βουνού από την πρωτοελλαδική περίοδο, 
πολύ πριν από τον 10ο αι. π.Χ., στάχτη και αγγεία δίχως να προϋποτίθεται λατρεία, δεδομέ-
νου ότι ο τόπος είναι εντελώς ακατάλληλος για κατοίκηση, αντίθετα με ότι συνέβαινε σε βρα-
χοσκεπές χαμηλότερα, οι οποίες λόγω της προστασίας που παρείχαν, της γειτνίασης με πηγές 
και συναφείς λόγους, χρησιμοποιούνταν από βοσκούς, γεωργούς, κυνηγούς κ.λπ. από πολύ 
παλιά… Επίσης δεν ξέρω να διευκρινίστηκε από τον Μαστροκώστα αν η λατρεία διακόπηκε ποτέ, 
κυρίως κατά το τέλος του μυκηναϊκού κόσμου, όπως σε πολλούς βωμούς σε βουνοκορφές και 
σπηλαία ιερά, για παράδειγμα στο γειτονικό Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 το υλικό μελετήθηκε από ομάδα κάτω από τη διεύ-
θυνση της καθηγήτριας Λύδιας Παλαιοκρασσά και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το 2006, 
με λεπτομερείς ανακοινώσεις ως σήμερα της ίδιας και συνεργατών της, όπως του Μαν. Πετράκη.52 

Χάλκινο άγαλμα: Από τις πληροφορίες και τη σύνταξη του παυσανιακού αποσπάσματος 
δεν μπορεί να συμπεράνει κανείς πού βρισκόταν το «χάλκινο άγαλμα» του Δία, στο Άρμα,  

                                         
52 Για τον βωμό του Δία στην Καράβολα ή Οζιά, βλ.:  Eυθύμιος Μαστροκώστας, περ. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ 

Αθηνών (1960), σ. 269· ό.π. (1972), 298–324· ο ίδιος, περ. Μέντωρ, τχ. 26, σ. 124, τχ. 50 σ. 49· ο ίδιος, «Αλάβα-
στρα του 700 π.Χ. εκ της ανασκαφής του βωμού του Διός επί της κορυφής της Πάρνηθος», περ. Αnnuario della 

Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente, τόμ. 45 (1983), σ. 339-344· Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο, Τμήμα ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ερευνητικό Έργο του Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης. 

Ανασκαφή και Έρευνα, τόμ. Χ, Μανόλης Πετράκης, «Οβελοί από το ιερό του Διός στην Πάρνηθα», 10ο Επιστημονικό 
Συμπόσιο, 22-23 Απριλίου, Αθήνα 2015, σ. 79 (σύντομη περίληψη της ανακοίνωσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο)· Vicky 

Vlachoy (έκδοση), Pots, Workshops and early Iron Age society: Function and role of ceramics in early Greece, Lydia 

Palaiokrassa-Kopitsa — Evangelos Vivliodetis, «The Sanctuaries of Artemis Mounichia and Zeus Parnessios. Their 
Relation to the Religious and Social Life in the Athenian City-State until the End of the 7th Century B.C.», Uni-

versité libre de Bruxelles, περ. Études d’Archéologie, τόμ. 8, Βρυξέλλες 2015, σ. 155 κ.ε.· Vicky Vlachou και 

Anastasia Gadolou (έκδοση). Τέρψις. Studies in mediterranean archaeology in honour of Nota Kourou, Études 
d’archéologie τόμ. 10, Λυδία Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα, «Υψηλόποδες κάνθαροι. Ένα τελετουργικό σκεύος»,  Βρυ-

ξέλλες 2017, σ. 209 κ.ε.· Deutsches Archäologisches Institut Athen, Διεθνές συνεδριο προς τιμήν του Helmut Ky-

rieleis, Νέες έρευνες σε πρώιμα ελληνικά ιερά (12ος – 5ος αι. π.Χ.), Λύδια Παλαιοκρασσά, «Το ιερό του Διός Παρνη-

σίου και οι πρώιμες λατρείες της Αττικής», 19-21 Απριλίου, Αθήνα 2018. 
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στην κορυφή του Οζιά (Καράβολα) ή αλλού. Μάλλον ο Παυσανίας, όπως υπονοείται από τα 
συμφραζόμενα, δεν ανέβηκε ποτέ στην Πάρνηθα, γι’ αυτό η έκφρασή του είναι άκρως 
αόριστη. Το πιθανότερο είναι το άγαλμα αυτό να μην βρισκόταν στο δύσβατο Άρμα, μα ή στην 
κορυφή του Οζιά δίπλα στον βωμό ή κάπου προσιτότερα για τους οδοιπόρους οι οποίοι ανέβαιναν 
στο βουνό από τις Αχαρνές, ίσως κάπου κοντά στο Μπάφι όπου ξεκινάει το μονοπάτι για τον 
Οζιά, ή στο (Άνω) Παλιοχώρι όπου γνωρίζουμε ότι υπήρχε μικρός οικισμός. Κοντά και στους 
δύο τόπους υπάρχουν σημαντικές πηγές, ζωτικές διαχρονικά για ορεινούς οικισμούς.  

Και στον Παρνασσό, κατά τον ίδιο Παυσανία, στην αρχή του απότομου μονο-πατιού για το 
διάσημο τότε ιερό στο Κωρύκειο Άντρο, υπήρχε χάλκινο άγαλμα, όχι στο ίδιο το σπήλαιο.53  

Επάκριος: Σε λήμμα του Μεγάλου Ετυμολογικού, του βυζαντινού ετυμολογικού και σημασι-
ολογικού λεξικού τού βασισμένου σε αρχαιοελληνικά έργα, συνδέεται για μια μοναδική φορά 
με την Πάρνηθα επωνυμία του Δία γενικά ως Θεού που λατρευόταν στις κορυφές των βουνών: 
Επάκριος Ζευς. Αναφέρεται εδώ ότι ιδρύονταν βωμοί του Δία στις κορυφές, όπως του Υμητ-
τίου και του Παρνηθίου, και παρέχεται ως απόδειξη ένας στίχος του Κωμικού Πολύζηλου, 5ος-
4ος αι. π.Χ., που δεν τον συναντάμε σε άλλη αρχαία πηγή: 

 
Το ιερό όπου [κατάφερες κι] έφτασες, του Επάκριου Δία. 

 
Στον Επάκριο Δία ως Θεό γενικά των κορυφών αναφέρεται ο Ησύχιος, το ίδιο κι ο Ευστάθιος, 
που φέρνει σαν παράδειγμα την επωνυμία του Δία σε κορφή της Ιθάκης.54 

Σε περιοχή του βόρειου Πάρνη, όχι σε κορυφή αλλά σε ράχη πάνω από τόπο μόνιμης εγκα-
τάστασης με λιβάδια και καλλιεργήσιμα εδάφη, σώζεται άριστα υπαίθριος βωμός με ίχνη μνη-
μειακής κλίμακας, πολύ σημαντικός για την ορεινή Αθήνα. 

— Παρνήθιος: Απ’ όλα τούτα μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι Παρνήθιος, κατά τον Παυ-
σανία, λεγόταν ο Δίας γενικώς του βουνού, Αστραπαίος και Σημαλέος λεγόταν ο Δίας του Άρμα-
τος, ενώ Όμβριος και Απήμιος λεγόταν ο Ζευς του Οζιά ή Καράβολας. 
  

                                         
53 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 10, 32, 2, 1 κ.ε.· βλ. και το άλμπουμ μας Παρνασσός, σ. 25. 
54 Μέγα Ἐτυμολογικόν 352, 49 κ.ε.· Πολύζηλος Κωμικός, Αποσπάσματα, απ. 7, από την κωμωδία Μουσῶν γοναί: Ἱερὸν 

γὰρ ὂν τετύχηκας ἐπακρίου Διός· Ησύχιος, Λεξικόν (Α-Ο), στο λ. Επάκριος· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου 

Ὀδύσσειαν 2, 57, 16. 

Εικ. 37: Από Οζιά στον ορίζοντα: Διακρίνονται από δεξιά η χιονισμένη Κυλλήνη (Ζήρεια), ο 
κωνικός Κιθαιρώνας αχιόνιστος, με χιόνι Ελικώνας και Παρνασσός. Οι βάσεις της ελληνικής 
μυθολογίας κι αίσθησης του λόγου, στο πιάτο όποιου Αθηναίου ανέβαινε εδώ για θυσίες. 
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Οι επιγραφές από το ιερό του Παρνήσσιου Δία στον Οζιά 
 

 
Στον τόπο του βωμού στον Οζιά (Καράβολα), ο ανασκαφέας Ευθύμιος Μαστροκώστας ανακά-
λυψε επιγραφές σε αφιερωματικά αντικείμενα. Ο Παρνήθιος Δίας του Παυσανία, αναφέρεται 
εδώ ως Παρνέσσιος και Παρνήσσιος. Δύο τις είδαμε στα «Ονοματολογικά», αλλά τις επανα-
λαμβάνουμε εδώ για την πληρότητα της πληροφόρησης, με δική μας μετάφραση: 

 

[Διὸς Πα]ρνεσίο ονε55 

Στον Δία Παρνέσσιο 

 

[Δι]ὸς Παρ- / [ν]ησσίο56 

Στον Δία Παρνήσσιο 
 

Άλλες επιγραφές στο ίδιο ιερό: 

 

Ἐροϊάδες 
Εροιάδες [δήμος της Ιπποθοοντίδας φυλής] 

 

Ῥεύδον [ῬεFδον;] ἔδρασε 
Θεράπευσε ροϊκόν [;]

57
  

                                         
55 Attica : Suppl. Epigr. Gr. 1-41 [SEG] r, doc. 1 [33: 244,a-f: Mt. Parnes]. 
56 Attica : Suppl. Epigr. Gr. 1-41 [SEG] III, doc. 1-2 [34:39: 500-480 bc]· Attica, IG I3 1-2 [1-500 & 501-1517], II, A, 

document 1 [1057bis: SEG 34.39]. Η επιγραφή είναι του 500-480 π.Χ., την εποχή του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας. 

Εικ. 38: Από τα ύψη του Οζιά, στα βόρεια η Εύβοια και αριστερά το εραλδικό όρος της η Δίρφυς 

χιονισμένη. Δεξιότερα το παράξενο κι άγριο Ξερόβουνο. 
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Καλ(λ)ιτέλες Διὶ Ιικεσίοι ἀνέθεκεν 
Ο Καλλιτέλης [το] αφιέρωσε στον Δία ως ικεσία 

 

Ιικε[σίοι] 
Ικεσία 

 

Ἀρχιίλαρχος ἀνέθεκεν [βοιωτικό αλφάβητο]
58 

Ο Αρχιίλαρχος το αφιέρωσε 
 

Στην τελευταία επιγραφή: ίλαρχος στην Αθήνα ήταν αξίωμα, αρχηγός του ιππικού κατά φυλή, 
οπότε αρχιίλαρχος μπορεί να σημαίνει «αρχηγός, στρατηγός των ιλάρχων όλων των φυλών», 
μια λέξη όμως που δεν μαρτυρείται στις αρχαίες φιλολογικές πηγές. Στον Ξενοφώντα (Ελληνι-
κά) βρίσκουμε τη λέξη και ως δωρικό ανθρωπωνύμιο: Ο Ίλαρχος. Ο Αρχιίλαρχος λοιπόν του 
Οζιά μπορεί να είναι στρατηγός των ιλάρχων της Αθήνας, μπορεί και κάποιος που απλά αυτό 
ήταν το όνομά του. Το βοιωτικό αλφάβητο της επιγραφής, όμως, έχει ενδιαφέρον για μας: 
ίσως ο γραφέας να ήταν βοιωτικής καταγωγής· αλλ’ ενδεχομένως το ανάθημα να κατασκευά-
στηκε σε βοιωτικό εργαστήριο κι ο Αρχιίλαρχος, είτε αξιωματικός του ιππικού είτε φέροντας 
αυτό το όνομα όπως ο Δωριέας Ίλαρχος του Ξενοφώντα, να είναι Βοιωτός, δεδομένου ότι οι 
κάτοικοι της Βοιωτίας μιλούσαν μια δωρική διάλεκτο. 

Η δεύτερη περίπτωση μας ενδιαφέρει, γιατί το βόρειο μέρος της Πάρνηθας, όπως θα δούμε 
παρακάτω, κατεχόταν από τους Βοιωτούς, που δεν ήταν πάντα και παντού εχθροί με τους 
Αθηναίους, αφού τους βρίσκουμε ολοένα στην Αττική να εμπορεύονται όπως λέει ο Αριστοφά-
νης, ή ως επισκέπτες όπως για παράδειγμα ο Πίνδαρος, ή πολλούς σαν μόνιμους κατοίκους, 
μετανάστες. Εάν πράγματι κάποιος Βοιωτός αφιέρωσε αντικείμενο στον Δία στην κορυφή της 
Πάρνηθας, τούτο υποδεικνύει τον σεβασμό των αιώνιων εχθρών των Αθηναίων για το ιερό 
ενός ορεινού συγκροτήματος που ήταν εν μέρει και δικό τους, αλλά και πλευρές των σχέσεων 
μεταξύ των δύο γειτόνων. Επίσης, ότι οι Βοιωτοί ενδεχομένως, σε καιρό ειρήνης, είχαν πρόσ-
βαση στο αθηναϊκό μέρος του βουνού και στα ιερά του μέσω των μονοπατιών που και σήμερα 
ανεβαίνουν από τη βοιωτική πεδιάδα, χωρίς να ενοχλούνται από τις πυκνές συνοριακές φρου-
ρές των Αθηναίων. 

 
 

Μια έκθεση βρέφους στην κορφή της Πάρνηθας 
 
 
Ο Αλκίφρων, 2ος-3ος αι. μ.Χ., σε σατιρική «επιστολή» που υποτίθεται στέλνει κάποιος παράσιτος 
σε ομότεχνό του, κατασκευάζει λογοτεχνικά μια παράδοξη έκθεση βρέφους στις «ακρώρειες», 
δηλ. τις κορφές της Πάρνηθας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι άλλες από τον Οζιά (Καράβολα) 
με τον βωμό του: 

 
Ο Φιλομάγειρας στον Πιατοσφουγγιστή 

Τι σοφίζονται και διανοούνται οι εχθρές των Θεών Λαιστρυγόνες,
59

 δεδομένου ότι συμμάχησαν 
με την αφεντικίνα μου! και δεν μυρίστηκε τίποτα απ’ αυτά ο Φαιδρίας. Πέμπτο μήνα μετά τους  

                                                                                                                        
57 Λέξη ῥεύδον ή σχετική δεν μας παραδίνεται από άλλη αρχαία πηγή, τουλάχιστον φιλολογική. Η βάσιμη υπόθεση του 

δημοσιεύσαντος την επιγραφή, ότι πρέπει αρχικά να γραφόταν με δίγαμμα, F, παραπέμπει στο ρ. ρέω, που χρησι-

μοποιούνταν για διάφορες ασθένειες, σύμπτωμα των οποίων ήταν παθολογικής αιτίας ρεύση αίματος, σπέρματος ή 

άλλων υγρών από το σώμα, συνοδευόμενη από κατάπτωση και αδυναμία: αιμορροϊκοί, γονορροϊκοι κ.λπ. Το σύγ-

χρονο ρ. ρέβω, «εξαντλούμαι, λειώνω», προέρχεται επίσης από το αρχ. ρ. ρεύω, ἔῤῥευσα. Το αφιέρωμα με την 

επιγραφή, λοιπόν, ίσως οφείλεται στο ότι ο Δίας «έδρασε» αποτελεσματικά σε ευχή πάσχοντος από τέτοια ασθέ-
νεια, κι έτσι το μεταφράζουμε.

 

58 Όλες οι επιγραφές στο: Attica : Suppl. Epigr. Gr. 1-41 [SEG] r, doc. 1 κ.ε. [33: 244,a-f: Mt. Parnes]. Η σημείωση 

«βοιωτικό αλφάβητο» είναι του ανασκαφέα. 
59 Η λέξη Λαιστρυγόνες, πέρα από την παραπομπή στη γνωστή άγρια φυλή της Οδύσσειας, σημαίνει εδώ και «πόρνες» 

ή γενικά γυναίκες με ακόλαστα ήθη, γιατί παραπέμπει σε μια σειρά ολόκληρη λέξεων με αρνητική σεξουαλική 

σημασία: π.χ. λαίστη = ντροπή· λαίσιτος = πόρνη/νος και κίναιδος· λαισποδίας = ακόλαστος, σεξομανής, πόρνος 

κ.λπ. Η λέξη υπονοεί και τον λόγο που η μητέρα και οι φίλες της ή υπηρέτριές της, ξαπόστειλαν το παιδάκι στην 



56 
 

γάμους, του γέννησε το γυναικάκι παιδί αρσενικό· τούτο, βάζοντάς του κάποια κρεμαστάρια και 
σημάδια μαζί με τα σπάργανα, το έδωσαν στον Ασφαλίωνα, το ερπετό, να το πάει στις κορφές 
της Πάρνηθας. Εγώ για την ώρα είναι ανάγκη να κρύβω το κακό και προς το παρόν να σιωπώ 
(επειδή η σιγή είναι τροφή για την ψυχή). Αλλ’ αν έστω και λιγουλάκι με στενοχωρήσουν, κατη-
γορώντας με τάχα ως «κόλακα» και «παράσιτο» και τις άλλες βρισιές που συνηθίζουν να εξακο-
ντίζουν, θα το πληροφορηθεί το γεγονός ο Φαιδρίας.

60
 

 
Εφόσον δεν ξέκαναν αμέσως το καημένο το μωράκι αλλά του έβαλαν στα σπάργανα «σημάδια» 
αναγνωριστικά, ο σκοπός της συζύγου και των συνενόχων της ήταν να το βρει κάποιος και να 
το υιοθετήσει. Τώρα, γιατί το έστειλαν όχι σε κάποιον πολυσύχναστο τόπο αλλά στην κορφή 
της Πάρνηθας, όπου ακόμα και το κατακαλόκαιρο κάνει πολλές φορές ψοφόκρυο ή φυσάει 
αγρίως βοριάς και γενικά είναι δύσκολο να επιβιώσει νεογέννητο πέρα από εικοσιτετράωρο, 
δεν μπορούμε να ξέρουμε. 

Ίσως, πάντως, η επιστολή αυτή δείχνει ότι το ιερό του Παρνήθιου Δία στον Οζιά ήταν με 
αρκετή συχνότητα επισκέψιμο από τους προσκυνητές, τουλάχιστον την εποχή του Αλκίφρονα, 
ή ότι κάπου κοντά υπήρχαν καλοκαιρινές μάντρες βοσκών, ή το πολύ πιθανότερο, ότι στην 
κορυφογραμμή Οζιάς-Όρνιο, στις δυο ψηλότερες κορφές όλου του συγκροτήματος του Πάρνη 
και στο διάσελο ανάμεσά τους, θα υπήρχε κάποια εγκατάσταση της αθηναϊκής φρουράς, μάλ-
λον και φρυκτωρία έτοιμη να αναμεταδώσει πληροφορίες από τη σειρά των μικρών φρουρίων 
και των αντίστοιχων φρυκτωριών από τα βόρεια του βουνού και τα δυτικά, τα σύνορα με τη 
Βοιωτία. Θα δούμε παρακάτω ότι τέτοιες εγκαταστάσεις και φρυκτωρίες υπήρξαν σε αρκετές 
από τις βόρειες και δυτικές κορφές της οροσειράς, συγκροτώντας ένα μέτωπο συνοριακής 
φρουράς. 

Έτσι, το νόημα της έκθεσης του βρέφους στην κορφή της Πάρνηθας είναι ότι η μάνα του το 
αφήνει στο έλεος του Δία κάτω από τοπικές και καιρικές συνθήκες που κανονικά θα το θανα-
τώσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ήταν επισήμως η πρόθεση της ίδιας και των 
συνενόχων της. Αλλά το μητρικό της φίλτρο ξέρει μυστικά ότι είναι πιθανό να το σώσουν 
προσκυνητές, βοσκοί ή φρουροί, σε μια εξαιρετικά άγρια μεν μα πολυσύχναστη περιοχή· γι’ 
αυτό του έβαλε και «σημάδια αναγνώρισης» στα σπάργανα. 

Γενικά, αυτή η σύντομη σατιρική επιστολή είναι χαρακτηριστική για το πλήθος των πληρο-
φοριών που μπορεί να δώσει η προσεχτική και πολυεπίπεδη ανάγνωση τέτοιων φαινομενικά 
αδιάφορων αρχαίων κειμένων. Και θα ήταν δυνατόν να ανιχνεύσουμε εδώ πολλά άλλα κοινω-
νικά, ηθικά και ιστορικά νοούμενα, όμως τούτα είναι άσχετα προς την έρευνά μας και τα πα-
ραλείπουμε. 

 
 

Ο Απόλλων, η Νύμφη Παρνηθία και ο γιος τους ο Κύννης 
 

 

Δεν αποκλείεται, μία από τις «ασυνείδητες» πηγές της λογοτεχνικής αφήγησης του Αλκίφρονα 

να είναι ο μύθος που συνδέει τον Υμήττιο Απόλλωνα, ο οποίος λατρευόταν στον Υμηττό, με τη 

Νύμφη Παρνηθία, την επώνυμη Νεράιδα του βουνού μας. 

Την ιστορία παραθέτουν ο Φώτιος και η Σούδα ενώνοντας δύο μύθους: Ο πρώτος είναι πως 

όταν η Λητώ γέννησε από τον Δία τον Απόλλωνα και την Άρτεμι, αναγκάστηκε να εγκαταλεί-

ψει τα βρέφη σε κάποια ερημιά, μάλλον λόγω του κυνηγητού της Ήρας, συζύγου του πατέρα 

των Θεών. Σκυλιά των τσοπάνηδων (κύνες ή κύννες) άκουσαν το κλαψούρισμα των μωρών, 

τα βρήκαν και τα πήγαν στους βοσκούς, ή κατά τον Φώτιο τους ειδοποίησαν. Εκείνοι τα έσω-

σαν και τα κράτησαν κοντά τους μέχρι να μπορέσει να τα παραλάβει η μητέρα τους. 

Ο δεύτερος μύθος αφηγείται ότι ο Απόλλων έκανε έρωτα με τη Νύμφη Παρνηθία, η οποία 

γέννησε τον Κύννη. Ο Κύννης έγινε ένας από τους ημίθεους-γενάρχες των Αθηναίων και προς 

τιμή του πατέρα του ίδρυσε το Κυννείον ή Κυνηείον, ιερό του Απόλλωνα στον Υμηττό, καθώς 

                                                                                                                        
Πάρνηθα: κατά τον παράσιτο, ήθελαν να το ξεφορτωθούν για να επιδίδονται στο κεράτωμα του Φαιδρία απερίσπα-

στες από την ανατροφή του μωρού. 
60 Αλκίφρων, Ἐπιστολαί 3, επιστολή 27. 
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και ομώνυμο ναό στις Αλές της Αιξωνίδας, της Κεκρωπίδας φυλής, κοντά στη σημερινή Γλυφά-

δα, ο οποίος κατά τον Αθηναίο ιστορικό Κράτη, 1ος αι. π.Χ., είχε μεγάλες προσόδους, τουλά-

χιστον στην εποχή του. Ναός Κυννείου Απόλλωνα υπήρχε και στην Τήμνο της Μ. Ασίας. 

Από τον Κύννη καταγόταν ένα από τα πρωταρχικά γένη των Αθηναίων, οι Κυννίδες, από το 

οποίο εκλεγόταν ή κληρωνόταν ο ιερέας του ναού του Κυννείου Απόλλωνα.61 Ενώ στο άλμπουμ 

μας για τον Παρνασσό σημειώσαμε τη σχέση του Απόλλωνα με τους λύκους, εδώ βλέπουμε 

παρόμοια συνάφεια του νεαρού Θεού με ένα άλλο είδος της οικογένειας των κυνιδών, τους 

σκύλους, πράγμα που υποκρύπτει μάλλον την πρωταρχική πολεμική και κυνηγετική φύση του, 

αλληλένδετη με τη μυητική και «κουροτρόφο» ιδιότητά του ως προστάτης της εφηβείας. 

Τη Νύμφη Παρνηθία δεν βρίσκουμε αλλού, δυστυχώς. Εκτός κι αν υποκρύπτεται στη λέξη 

Παρνηθίς, η κάτοικος της Πάρνηθας, που αναφέρει ο Στέφανος, ενώ ο Ηρωδιανός χρησιμοποιεί 

όπως είδαμε το επίθετο γενικά για την περιοχή: η Παρνηθίς χώρα.62 

Να υπογραμμίσουμε μόνο ότι το παραδοσιακό όνομα της πηγής στον Άγιο Γεώργιο Κεραμι-

διού είναι «Νεραϊδόβρυση» — του τόπου που αμέσως παρακάτω τον προτείνουμε ως πιθανότα-

το για την ύπαρξη κατά την αρχαιότητα ιερού του Απόλλωνα. Και ότι είναι η μοναδική περιοχή 

σήμερα του ορεινού συγκροτήματος που σχετίζεται με τις αρχαιότατες και ακόμα πάντοτε 

ζωντανές στην ψυχή του ελληνικού λαού θεότητες οι οποίες κυβερνούν τη φύση, τις Νύμφες ή 

Νεράιδες. 

 

 

Ιερά του Απόλλωνα και της Άρτεμης στην Πάρνηθα; 
 

 

Μιλώντας για τη σχέση των Αχαρνέων με την Πάρνηθα, αναφέραμε την πληροφορία του Παυ-

σανία, ότι στις Αχαρνές τιμούνταν ιδιαίτερα ο Απόλλων Αγυιέας. Με τη Νύμφη Παρνηθία ως 

αγαπημένη του Θεού και μητέρα του Κύννη, βρίσκουμε ακόμα μια σύνδεση του Απόλλωνα με 

την Πάρνηθα. Ένα παπυρικό και δυστυχώς κακοσωσμένο απόσπασμα από ποίημα του σπου-

δαίου Σιμωνίδη του Κείου, 6ος-5ος αι. π.Χ., αναφέρει: 

 

[ Π]άρνηθος [·]πὸ ζα[θεοῦ 

[ ]·΄δοις Ἄπολλον 

[ ]οι’ Ἀθάνας 

[ ἐν]θαδ’ εὐμενεῖ φρενὶ [ 

[ ]αίτιον οὐ πάρειτι ἔαρ· [ 

[ π]όνον ὑπομίμνομε[ν 

[ ]αν ὀρειδρόμον Ἄρτεμιν 

[ παρ]θενικάν· […]63 

 

Ο Σιμωνίδης είχε ζήσει πολύν καιρό στην Αθήνα και την ήξερε καλά. Σε αυτούς τους διαλυμέ-

νους στίχους φαίνεται να αναπέμπεται μια επίκληση στον Απόλλωνα, τον οποίο ο ποιητής πα-

ρακαλάει να αντιμετωπίσει «με ευμενή νου την Αθήνα», κι ως Θεός του ήλιου να μην παραβλέψει 

να της δίνει καλή άνοιξη, δηλαδή καλές σοδειές [οὐ πάρειτι ἔαρ]. Ο πρώτος στίχος πιθανότατα 

σημαίνει: «Κάτω [ὑπὸ] ή ἀπὸ τη γεμάτη Θεούς Πάρνηθα». Από τους χαλασμένους στίχους που 

ακολουθούν κι από τα συμφραζόμενα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ποιητής αναφέρεται σε 

κάποιο ιερό του Θεού, πράγμα που μας κάνει να σκεφτούμε τον ναό του Αγυιέα Απόλλωνα  

                                         
61 Για Νύμφη Παρνηθία: Σούδα στο λ. Κυνήειος· Φώτιος, Λεξικὸν (Ε-Ω)  187, 7 κ.ε. Για Κύννη, Κυννίδες, ιερό και ναό 

Κυνηείου Απόλλωνα κ.λπ., οι παραπάνω ό.π., και: Κράτης Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 2· Στέφανος Γραμματικός, 

Ἐθνικά 67, 10 κ.ε.· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ ὀρθογραφίας  3,2, 540, 12· Λυκούργος Ρήτορας, Αποσπάσματα, 7, 4, 1 

κ.ε., 4ος αι. π.Χ., για γένος Κυννιδών· Αρποκρατίων, Λέξεις τῶν δέκα ρητόρων 186, 12 κ.ε. Σούδα στο λ. Κυννίδαι. 

Ησύχιος Λεξικόν (Α-Ο) στο λ. Κύννειος Απόλλων· Μέγα Ἐτυμολογικόν 545, 5· Πολύβιος, Ἱστορίαι 32, 15, 12, 1, Κύν-

νειος Απόλλων στην Τήμνο. 
62 Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 506, 20· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 31, 88, 7. 
63 Σιμωνίδης Κείος, Αποσπάσματα, απ. 14, υποαπόσπασμα (subfragment) 35, 1 κ.ε. 
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στις Αχαρνές αν η τραυματισμένη λέξη είναι ὑπό, αλλά μπορεί και πάνω στο βουνό, αν είναι ἀπό.  

Η αναφορά στη αδελφή του Θεού, την Άρτεμι, που χαρακτηρίζεται ὁρειδρόμος, κυριολεκτι-

κά «ορειβάτης», ως Θεά της άγριας φύσης, των δασών και του κυνηγιού, είναι συνηθισμένη 

σε ποιήματα για τα δύο δίδυμα, που εκατέρωθεν συμπληρώνουν το ένα το άλλο ως φύλα, ως 

φορείς θεολογικών και κοινωνικών λειτουργιών και ως ερωτισμός: το αγόρι με δεκάδες ερω-

μένους και ερωμένες, με δεκάδες παιδιά, Θεός του φωτός, κυνηγός της καταιγίδας, του κακού 

και του μιάσματος που τα καθαίρει το φως· το κορίτσι, παρθένα όπως δηλώνεται και εδώ στο 

ποίημα, ανέγγιχτη, κυρία της άγριας φύσης, χλωρίδας και πανίδας, κυνηγών και κυνηγημένων· 

Θεά νυχτερινή που προσωποποιεί τη Σελήνη, με σκοτεινές και χθόνιες πτυχές στην λατρεία 

της, τις οποίες αναδεικνύουν οι σχετικοί μύθοι ήδη από τη μινωική εποχή και τη μυκηναϊκή 

από όπου κατάγεται η «ποτνία θηρών», η οποία όμως παριστανόταν αρχικά ως ώριμη γυναίκα, 

μητέρα με μεγάλους γλουτούς και στήθη. 

Εκείνο που θα θέλαμε να θέσουμε ως υπόθεση εργασίας είναι η ύπαρξη ιερού του Απόλ-

λωνα ή της Άρτεμης στη θέση του Αγίου Γεωργίου Κεραμιδιού, ή στη θέση του Αγίου Γεωργίου 

(πρώην Αγίου Νικολάου) Λοιμικού, ή στην Αγία Παρασκευή Κάτω Παλιοχωριού (πρώην Άγιος 

Νικόλαος), ή στην Αγία Παρασκευή κοντά στην Κιάφα Μπόρσι, εκεί όπου χαμηλώνει απότομα 

η κεντρική Πάρνηθα και αρχίζει η γόνιμη και άλλοτε πυκνότατα καλλιεργημένη πεδιάδα των 

Δερβενοχωριών. Και στους τέσσερις αυτούς τόπους υπήρχαν αρχαίες εγκαταστάσεις. Όσον 
  

Εικ. 39: Στο κέντρο, ο  Άι-Γιώργης Κεραμιδιού με τη Νεραϊδόβρυση, περίπου 850 μ., όπως φαίνε-

ται από την Κυρά, 1.160 μ. Η κοιλάδα με τον πανέμορφο κυπαρισσόλογκο κάηκε το 2007. 
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αφορά την Αγία Παρασκευή Κάτω Παλιοχωριού, μάλιστα, έχει από παλιά υποτεθεί η ύπαρξη 

εκεί αρχαίου ιερού, με βάση ενδεικτικά στοιχεία στην περιοχή και στον νεότερο ναό.64 

Αλλά αυτά μένει να τα αποδείξει η αρχαιολογική έρευνα. Εδώ, πάντως, θα θέλαμε να εν-

θαρρύνουμε τους αναγνώστες μας να διερωτηθούν: Γιατί ο Απόλλωνας των Αχαρνών λεγόταν 

Αγυιέας; Αγυιά είναι όχι ακριβώς ο δρόμος, μα το πέρασμα, ο κακός δρόμος, ο δύσκολος. Είναι η 

ρύμη ή ο «στενός δρόμος», όπως λένε αρχαία και βυζαντινά λεξικά, κι όπως υποδεικνύουν οι 

αρχαίες πηγές. Γιατί λοιπόν ο Απόλλων να λέγεται Αγυιεύς στις Αχαρνές, όπου οι δρόμοι ανοί-

γονται διάπλατοι προς τα νότια για την Πόλη, στα ανατολικά και προς τα δυτικά για το Θριάσιο, 

και μόνο προς τα βόρεια και βορειοδυτικά τους κλείνει η Πάρνηθα; 

Κάθε φράγμα είναι μια πύλη. Έτσι και η Πάρνηθα με τα απότομα και πολύτροπα βουνά της, 

είναι μια σύντομη αν και επίπονη οδός προς τη Βοιωτία, προς τα Δερβενοχώρια και τα βορειο-

δυτικά της αθηναϊκής επικράτειας. Άλλωστε υπάρχει ακόμα στην Πάρνηθα μικρό μέρος μιας 

τέτοιας αρχαίας αγυιάς, νότια του Άρματος, με απείραχτο σχεδόν το λιθόστρωτό του, και θα 

το δούμε παρακάτω. Ο αρχαίος αυτός δρόμος περνούσε από τις νότιες υπώρειες της κεντρικής 

οροσειράς, οδηγώντας μέσω της αρχαίας Φυλής και του ισχυρού φρουρίου της προς τις πλού-

σιες κοιλάδες όπου τα Σκούρτα (Μελαινές), στα σημερινά Δερβενοχώρια και στις νότιες υπώρειες 

του Κιθαιρώνα, έως το Πόρτο Γερμενό, τις Ελευθερές, την Οινόη, τις Ισιές, με τους πολυάν-

θρωπους δήμους και τα πολλά κάστρα, κι από κει μέσω των παμπάλαιων όσο και διαχρονικών 

διόδων προς την Πελοπόννησο και τη Βοιωτία. 

                                         
64 Βλ. μέρος Β΄ για το Σπήλαιο Πανός και τη γύρω περιοχή. 

Εικ. 40: Το Κάτω Παλιοχώρι και η Αγία Παρασκευή, παλιότερα Άγιος Νικόλαος. Στην ευρύτερη 

περιοχή φαίνεται ότι επεκτείνονταν οι λειτουργίες του ιερού από το Σπήλαιο του Πάνα. 
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Γιατί, λοιπόν, ένας τέτοιος δρόμος με τα παρακλάδια του να μην περνούσε και πάνω από 

την οροσειρά, ξεκινώντας από τις Αχαρνές, μέσω της χαράδρας του Αγίου Γεωργίου Κεραμι-

διού που είναι η ομαλότερη διάβαση ανόδου από το λεκανοπέδιο προς τα υψηλότερα του συγκρο-

τήματος, κι από κει προς το Σπήλαιο Πανός και τη Φυλή δυτικά, ή μέσω Λοιμικού, Μόλα, 

Σαλονικιού, Βού(ν)τημα, Βούκολι κ.λπ. προς βόρεια, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά, προς 

Βοιωτία και Στερεά, όπως άλλωστε γινόταν για δύο χιλιετίες κατόπιν. Μάλιστα σε περιόδους 

πολέμων, εισβολών, κατοχών και καταστροφών, διαχρονικά παρόντων κακών στον ελληνικό 

χώρο, τα ορεινά περάσματα, οι αγυιές, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. 

Απόλλων Αγυιέας, λοιπόν, των δρόμων, των αγυιών, των περασμάτων, των μονοπατιών 

της Πάρνηθας. Μια οπτική που υποστηρίζει την άποψη για ύπαρξη ιερών του Θεού σε κομβικά 

σημεία αυτών των μονοπατιών, σε εγκαταστάσεις βοσκών και στρατιωτών, ενδεχομένως στον 

Άγιο Γεώργιο Κεραμιδιού, ή και στον Άγιο Γεώργιο Λοιμικού με τον σωζόμενο ακόμα πύργο του. 

 

 

ΜΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
 

 

Πάρνης, όπλα, ελευθερία και δημοκρατία 

Δυστυχώς, ποτέ ως τώρα δεν έλειψε ο πόλεμος στην ανθρώπινη Ιστορία. Η μονιμότητα της 

παρουσίας του οδήγησε ποιητές όπως ο Όμηρος ή ο Αισχύλος και στοχαστές όπως ο Ηράκλει-

τος, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, να μελετήσουν το ψυχικό, φιλοσοφικό όσο και κοινωνικό του 

νόημα, ώστε να γίνει αντιληπτό πώς μπορεί να αποφευχθεί αλλά και πώς σχετίζεται με τις κοι-

νωνίες  και τις ψυχές, ως προς τις χαμένες ζωές των ανθρώπων ή ως προς το τελικό υπόλοιπο. 

Η ελληνική φιλοσοφία αντιμετώπισε τη σχέση του ανθρώπου με τα όπλα ως ανάγκη και ως 

κατάρα, ως την απολυτοποίηση του κακού αλλά και ως το τελικό εχέγγυο της ελευθερίας — 

είδε δηλαδή τον πόλεμο αντικειμενικά, δεδομένου ότι αγωνιζόταν πάντοτε, ως το τέλος της, 

να καθαρίσει την ανθρώπινη θέαση του κόσμου και του εαυτού από μεταφυσικά φαντάσματα, 

έχοντας σκοπό, με μέσον τον ορθό Λόγο, να συγκροτήσει μια έποψη για τη φύση όσο είναι δυ-

νατόν αντικειμενικότερη και μια ισοτελή για όλους τους ανθρώπους οντολογία της Πολιτείας, 

δηλαδή την αναζήτηση τρόπων οικοδόμησης πολιτευμάτων και κοινωνιών όσο γίνεται πιο λει-

τουργικών προς την κατεύθυνση της κοινής ευτυχίας.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνά μας, λοιπόν, για ιστορικά γεγονότα σχετιζόμενα με την Πάρνηθα, 

συναντήσαμε μία μάχη που συνάφθηκε κοντά στην Πάρνηθα, στο Δήλιον, την επανάσταση του 

Θρασύβουλου κατά των Τριάκοντα τυράννων με τη μάχη στη Φυλή, καθώς και μια επαναστα-

τική κίνηση με κομβική θέση στην ιστορία της αθηναϊκής δημοκρατίας, την εξέγερση εναντίον 

της τυραννίδας των Πεισιστρατιδών, την τείχιση του Λειψυδρίου από ομάδα επαναστατών και 

την πτώση του. 

Υφίσταται διαχρονικά μια διαλεκτική σχέση του ελληνικού λαού με τα βουνά του φυσικού 

χώρου του ως καταφύγιο και ορμητήριο σε περιόδους τυραννίας, κατοχών και πολέμων, από 

την αρχαιότητα έως τις διάφορες επιδρομές επί Βυζαντίου, τη φραγκοκρατία, την τουρκοκρα-

τία, ως την Επανάσταση του ’21 και τη γερμανοϊταλική Κατοχή: κάθε φορά που απειλείται ή 

καταστέλλεται η ελευθερία του, ο κάτοικος του ιστορικού ελληνικού χώρου καταφεύγει στα 

άγρια βουνά του. Πολύ σπουδαίο ζήτημα ήταν για μας, λοιπόν, το γεγονός ότι και οι δύο μάχες 

στη ρίζα της κεντρικής Πάρνηθας, στο Λειψύδριο και στη Φυλή, συνδέονται με καίριες στιγμές 

Εικ. 41: Θέα από την Κρισιγιώνα 962 μ., την κορφή πάνω από το παλιό χωριό των Σαρακατσά-
νων βοσκών, την  Ντράσιζα. Μέσω των πολλών μονοπατιών της, η Πάρνηθα ξανοίγεται προς το 
Θριάσιο, τις κοιλάδες των Δερβενοχωριών, την Παρασωπία και τη Βοιωτία. Στο βάθος δεξιά, η 

θάλασσα και η Εύβοια. 
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στη διαμόρφωση και την εξέλιξη των αθηναϊκών ιδεών περί δημοκρατίας, ισηγορίας και λαϊκών 
ελευθεριών, ιδεών που σήμερα είναι πιο επίκαιρες παρά ποτέ με την έκπτωση δεξιόθεν κι αρι-
στερόθεν κάθε έννοιας ορθού Λόγου περί εξουσίας του λαού και την επέλαση του πιο απάν-
θρωπου κεφαλαιοκρατικού ολοκληρωτισμού. 

Έτσι, οι πολιτικοί λόγοι που πρόβαλλαν οι ίδιοι οι υπερασπιστές του Λειψυδρίου και της 

Φυλής για τις εξεγερτικές τους κινήσεις εναντίον των τυράννων, ίσως μας διδάξουν κάτι σήμερα 

για το αίτημα της ελευθερίας και της άμεσης δημοκρατίας.  

Για κάθαρση απ’ όλο τούτο το αίμα, προσθέσαμε τη δραματική όσο επίσης, με το μάκρος 

της απόστασης από μας, κωμική αντιστροφή μιας αρχαίας αφήγησης για πλευρές της καθημε-

ρινής ζωής των νεαρών μαθητευόμενων στρατιωτών στην αλυσίδα των συνοριακών φρουρίων 

της Πάρνηθας, ένα συμβάν από το Πάνακτο κοντά στα Σκούρτα, και μάλιστα από τη γραφίδα 

ούτε λίγο ούτε πολύ του κορυφαίου των ρητόρων, του Δημοσθένη. Πόσω μάλλον που έτσι θα 

μας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάποια από τα αρχαία οχυρά και τις φρυκτωρίες της 

Πάρνηθας, αλλά και να αναζητήσουμε στις αρχαίες πηγές στοιχεία για τη ζωή των 19χρονων 

φρουρών στο ορεινό συγκρότημα. 

Το Δήλιο, για να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί τόπος της Πάρνηθας, η οποία 

ενεπλάκη στις αρχαίες διηγήσεις για τη σχετική πολεμική σύγκρουση δευτερογενώς, επειδή 

μετά τη συντριπτική ήττα των Αθηναίων από τους Βοιωτούς σώθηκε διαφεύγοντας εκεί ένας 

σημαντικός αριθμός των νικημένων, κι επειδή το πρόσθετο ενδιαφέρον για πολλούς αρχαίους 

συγγραφείς και για μας σήμερα οφείλεται στο ότι στη μάχη και στην άτακτη φυγή των Αθη-

ναίων συμμετείχαν ο Σωκράτης κι ο Αλκιβιάδης. Γι’ αυτό παραθέτουμε στο βιβλίο μας το κε-

φάλαιο στο τέλος ως Παράρτημα. 

 

 

Λειψύδριο 
 

Η «έμφρων» τυραννίδα των Πεισιστρατιδών και το αίτημα της δημοκρατίας 

Το 514 π.Χ. η τυραννίδα των Πεισιστρατιδών έκλεινε 47 χρόνια διάρκειας με αρκετά χρονι-

κά διαλείμματα τις πρώτες δεκαετίες ώσπου να σταθεροποιηθεί, από το 561 που πρωτοανέλαβε 

την εξουσία ο Πεισίστρατος ώσπου πέθανε το 527 π.Χ., και έκτοτε κάτω από την ηγεσία των 

γιων του, Ιππία και Ίππαρχου, ενώ τα αδέλφια τους από δεύτερη γυναίκα, ο Ιοφών και ο Ηγη-

σίστρατος ή «Θετταλός», πολύ νεότεροι, δεν ανακατεύονταν ιδιαίτερα στη διακυβέρνηση της 

Αθήνας. Όπως λέει ο Αριστοτέλης, στην πραγματικότητα κυβερνούσε ο Ιππίας, «πολιτικά φε-

ρόμενος και έμφρων» στα πρώτα χρόνια, ενώ ο Ίππαρχος ήταν «παιδαριώδης και ερωτικός 

και φιλόμουσος», κι ασχολιόταν κυρίως με τα ερωτικά, τα γράμματα και τις τέχνες. 

Αλλά «έμφρων» είναι απλά μια τυραννία που δεν δολοφονεί μαζικά τον λαό — η ανελευθερία, 

η καταπίεση, η δίωξη κάθε ιδεολογικά αντίθετου όσο έμφρων κι αν είναι η πρότασή του, η 

οικονομική εκμετάλλευση των πάντων και κυρίως των πιο αδύναμων από τους «φίλους» και 

τους εσαεί απαραίτητους συνεργάτες κάθε τυράννου, τους λεγόμενους ἐν τέλει, ήταν και τότε 

όπως και σήμερα ό,τι καθιστά μια τυραννίδα μισητή στους περισσότερους ανθρώπους, όσο 

«φρόνιμα πολιτευόμενη» και να είναι. Γι’ αυτό ο Πεισίστρατος και ο Ιππίας, ακόμα και στις 

καλές τους εποχές, έπρεπε να στηρίζονται στη βία των όπλων και στην απειλή του θανάτου, 

της δήμευσης της περιουσίας των πολιτών προς όφελος δικό τους, της εξορίας και των βασα-

νιστηρίων, όπως και στην εποχή μας κάθε τυραννικό καθεστώς. Έτσι, επίσης, ποτέ δεν σταμάτησε 

η αντίδραση ευπόρων και φτωχών εναντίον τους. Άλλων που προτιμούσαν μια ολιγαρχία με 

την αρχαιοελληνική έννοια, δηλαδή συγκυριαρχία των μεγάλων γενών πάντα όμως με τη χα-

λιναγώγησή τους από τον δήμο, όπως στη Σπάρτη, κι άλλων που προέκριναν ως ιδανικό πολί-

τευμα τη δημοκρατία του Σόλωνα.  

Γιατί όταν διαβάζουμε για τα αρχαιοελληνικά πολιτεύματα και τις ιστορικές εξελίξεις στην 

αρχαία Ελλάδα, τουλάχιστον από τον 6ο αι. π.Χ. κι ύστερα, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε 

ότι οι απανταχού Έλληνες είχαν δύο παραδείγματα πολιτειακής και κοινωνικής θέσμισης ολοέ-

να στη σκέψη τους και μπρος στα μάτια τους: Τη σταθερή όσο και λειτουργική ήδη από αιώνες 

σπαρτιατική Πολιτεία αφενός, και αφετέρου την επανάσταση που έφερε η εποχή του Σόλωνα  
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στη σκέψη περί κοινωνίας και διαχείρισής της πολιτικά και οικονομικά από το σύνολο του 

λαού, δηλαδή εκείνο το πολίτευμα που ονομάστηκε δημοκρατία, βασικά στοιχεία του οποίου 

ήταν η ἰσηγορία [δυνατότητα αποφάσεων όλων για τα κοινά], η ἰσονομία [ίσοι όλοι ενώπιον νόμων που 

θεσμοθετούνται από τους πολίτες] και η ἰσοπολιτεία [πολιτικά δικαιώματα ίσα] όλων των πολιτών, με ζη-

τούμενο επίσης από πολλούς και την ἰσομοιρία [ίσες μερίδες περιουσίας για όλους]. 

 

 

Οι Παρνηθιώτες Αρμόδιος και Αριστογείτων 

Έτσι είχαν τα πράγματα στην Αθήνα μέχρι που ο Ίππαρχος ερωτεύτηκε τον Αρμόδιο, έναν 

εξαιρετικά ωραίο μετέφηβο από καλή οικογένεια, μάλιστα Παρνηθιώτη, από τις Αφίδνες. Ο 

Αρμόδιος, έχοντας ήδη εραστή, τον Αριστογείτονα, λίγο μεγαλύτερο συντοπίτη του και σπουδαίο 

παλληκάρι, αρνήθηκε τις προτάσεις του τυράννου. Τότε εκείνος από όντως παιδαριώδη μνη-

σικακία, «αποτυχαίνοντας στην αγάπη του γι’ αυτόν, δεν συγκράτησε την οργή, μα τον κακο-

λογούσε στους πάντες βάναυσα και, το τελευταίο, την αδελφή του που επρόκειτο να κανηφορήσει 

[τιμητική συμμετοχή στα Παναθήναια] την εμπόδισε, κατηγορώντας για κάτι τον Αρμόδιο, τάχα ότι 

είναι θηλυπρεπής [ὠς μαλακὸν ὄντα]», καθώς λέγει ο Αριστοτέλης.65  

                                         
65 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία 18, 2, 3 κ.ε. Για να καταλάβουμε την κατηγορία πρέπει να πούμε ότι εκείνο το 

μαλακός, από το οποίο προέρχεται μετά από διάφορες γλωσσικές και εννοιολογικές περιπέτειες η γνωστή σήμερα 

λέξη «μαλάκας» και τα παράγωγά της, σήμαινε τότε δύο πράγματα αλληλοεννοιολογούμενα και αλληλοεπικα-

λυπτόμενα, 1ον: νέος που παραδινόταν στους πάγκοινους και θεσμικά παραδεκτούς ή κι επιβαλλόμενους έρωτες 

Εικ. 42: Το Λειψύδριο από δυτικά με φόντο την Πεντέλη. 
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Ο Αρμόδιος και ο εραστής του ο Αριστογείτων, γενναία και φιλότιμα παλληκάρια, συνάσπισαν 

εχθρούς της τυραννίδας, που δεν ήταν και λίγοι δεδομένου ότι οι Αθηναίοι είχαν μπουχτίσει 

πια από τη δικτατορία των Πεισιστρατιδών. Πρέπει να τονιστεί ότι ήδη πάμπολλοι υπέρμαχοι 

της ελευθερίας και της ισοπολιτείας είχαν εξοριστεί ή φύγει μόνοι τους από την Αθήνα, κατά-

φεύγοντας στη Σπάρτη και σε άλλες πόλεις, με πρώτους τον Κλεισθένη, τον συνεχιστή του 

έργου του Σόλωνα και μετέπειτα μέγα πολιτικό στοχαστή, νομοθέτη και ιδρυτή της αθηναϊκής 

δημοκρατίας, καθώς και τον πιο συντηρητικών φρονημάτων αλλά κατ’ αρχήν τότε ακόμα επίσης 

δημοκρατικό Ισαγόρα. 

Ο Κλεισθένης είχε καταφύγει στους Δελφούς και, για να βρει χρήματα ώστε να πολεμήσει 

τους Πεισιστρατίδες, είχε αναλάβει εργολαβικά την ανοικοδόμηση του ναού του Απόλλωνα, 

που έτυχε την ίδια εποχή να καταστραφεί από φωτιά. Έτσι, εξοικονόμησε από εράνους και 

προσφορές των πόλεων της Αμφικτιωνίας 10 χρυσά τάλαντα, δηλαδή 60.000 χρυσές δραχμές 

ή 260,20 κιλά χρυσού κατά τις νομισματικές ισοτιμίες του Ήρωνα, τεράστιο ποσόν τότε. Με τρία 

τάλαντα ξεκίνησε το χτίσιμο του ναού και τα 7 χρησιμοποίησε για τη χρηματοδότηση της επα-

νάστασης, για αγορά όπλων κ.λπ. Τον ναό τον ολοκλήρωσε λαμπρότατο μετά την πτώση της 

τυραννίδας. 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης δίνει τη σολώνεια καταγωγή των πολιτικών ιδεών των επαναστατών: 

 

[…] ο Σόλων, επειδή η πόλη είχε την όλη αγωγή ιωνική και εξαιτίας της τρυφής και της ραστώ-

νης ήταν εκθηλυσμένοι οι άνθρωποι, μετέβαλε τα ήθη προς την αρετή και προς τον ζήλο των 

ανδρείων πράξεων. Αφού, λοιπόν, όπλισαν με τη νομοθεσία του τις ψυχές τους, ο Αρμόδιος και 

ο Αριστογείτονας επιχείρησαν να καταλύσουν την εξουσία των Πεισιστρατιδών.
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Αντιλαμβανόμαστε έτσι ποια ήταν η πολιτική και ιδεολογική βάση της εξέγερσης κατά της τυ-

ραννίδας, πίσω από την αναστάτωση εξαιτίας της προσβολής δύο λαμπρών παλληκαριών της 

πόλης και μάλιστα αγαπημένων εραστών, που συνάσπισε γύρω από τους επαναστάτες τούς 

ευαίσθητους στα ερωτικά όσο και στα πολιτειακά Αθηναίους: Ήταν η σολώνεια αντίληψη περί 

Πολιτείας και δημοκρατίας, η οποία άλλωστε σε λίγο εκδηλώθηκε με την αποδοχή από τον 

αθηναϊκό λαό των επαναστατικών ιδεών του Κλεισθένη. 

Κατά τη γιορτή των Μεγάλων Παναθηναίων, λοιπόν, οι επαναστάτες προσπάθησαν να σκο-

τώσουν τους δύο Πεισιστρατίδες, αλλά επειδή ο Ιππίας αργούσε επιβλέποντας τους οπλίτες της 

πομπής στο Κεραμεικό, ο Αρμόδιος κι ο Αριστογείτονας, καθώς υπήρχε κίνδυνος να ανακαλυφθεί 

η εξέγερση λόγω της αργοπορίας, έσφαξαν τον Ίππαρχο στο κέντρο της πόλης. Ο Αρμόδιος 

σκοτώθηκε αμέσως από τους δορυφόρους των τυράννων, ενώ ο Αριστογείτων διέφυγε αρχικά  

                                                                                                                        
μεταξύ νέων ανδρών όχι (περίπου) αγνά όπως ήταν ο ισχύων ηθικός και κοινωνικός νόμος, όχι δηλ. μόνο με αγάπη, 

φιλιά και περιορισμένα χάδια, μα δεχόταν να ασκείται πάνω του και σεξουαλική πράξη με διείσδυση· 2ον: νέος που 
επιδιδόταν σε εταιρισμό, το ανδρικό αντίστοιχο των εταιρών, δηλαδή σε ανδρική πορνεία. 

Η κατηγορία αυτή ήταν πολύ σοβαρή, γιατί ενώ οι ανδρικοί έρωτες, νέου άνδρα εραστή και εφήβου ή μειρακίου 

(μετεφήβου) ερωμένου, ήταν τιμημένοι από αρχαιότατη παράδοση και συνδεόταν με μυητική, πολεμική, ηθική, δια-

νοητική, ερωτική μαθητεία των νέων κοντά σε «αγαθούς εραστές» (άλλωστε κι ο ίδιος ο Ίππαρχος ερωτεύτηκε τον 
Αρμόδιο), η ανδρική πορνεία κι ο εταιρισμός, πράγματα επίσης που ήταν συνήθη ήδη από την αρχαϊκή εποχή για να 

μην πούμε από παλιότερα, θεωρούνταν κατάπτυστες πράξεις. Η διαφορά ανάμεσα σε θεσμισμένους ανδρικούς έρωτες, 

και εταιρισμό ή πορνεία, καθοριζόταν από το χρήμα. Εταιρισμός λεγόταν η σεξουαλική παράδοση νέου σε έναν ή λί-
γους άνδρες με αντάλλαγμα χρήματα, ενώ πορνεία το δόσιμο σε πολλούς, γενικά σε οποιονδήποτε πλήρωνε. 

Σύμφωνα με τους σολώνειους και κλεισθένειους νόμους, όποιος είχε ασκήσει ως νέος εταιρισμό ή πορνεία δεν 

μπορούσε, επί ποινή θανάτου, να λάβει δημόσιο αξίωμα — αλλά ο νόμος αυτός ίσχυε μόνο για τους άνδρες-εταίρες 

και πόρνες, όχι για οποιονδήποτε είχε συνάψει ανδρική ερωτική σχέση, δεδομένου ότι οι περισσότεροι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της αρχαιότητας, κι ο ίδιος ο Σόλων, σύναπταν κατά τη νιότη τους τέτοιους δεσμούς παράλληλα με τις σχέ-

σεις τους με γυναίκες και με τους γάμους τους. Κι επίσης δεν απαγόρευε την ανδρική πορνεία, που ήταν πολύ δια-

δεδομένη άλλωστε — απλά απέκλειε τους εκπορνευόμενους από δημόσια αξιώματα. 
Σήμερα, λόγω σύγχρονων ηθικών απόψεων θρησκευτικής, πολιτικής και συχνότατα νευρωσικής αιτιολογίας, 

υπάρχει πολλή σύγχυση για τους αρχαιοελληνικούς θεσμισμένους έρωτες μεταξύ αρσενικών, όπως και τους αντί-

στοιχους στην αρχαία και μεσαιωνική Ιαπωνία, την Κίνα, στους Κέλτες, στους Γερμανούς, στους μαύρους Αφρι-
κανούς, στους Ινδιάνους και σε άλλους λαούς αρχαίους ή «της φύσης». Όμως τα αρχαία ελληνικά κείμενα υπάρχουν 

κι είναι σαφέστατα για τούτο το ζήτημα. Για τους θεσμισμένους ανδρικούς έρωτες στην αρχαία Ελλάδα, βλ. Σπύρος 

Καρυδάκης, Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες και ερωτολογικός σχολιασμός 

τους, ι.ε., Αθήνα 2013, όπου για Αρμόδιο κι Αριστογείτονα, σχετική νομοθεσία κ.λπ. 
66 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη  9, 1, 4, 1 
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γιατί τον βοήθησε το αθηναϊκό πλήθος δείχνοντας έτσι την έχθρα του για την τυραννία, όπως 

λέει ο Θουκυδίδης, αλλά μετά συνελήφθη και βασανίστηκε φριχτά για πολύν καιρό ώστε να 

προδώσει τους επαναστάτες. 

Όχι μόνο δεν πρόδωσε, μα κατέδιδε τους φίλους των τυράννων ως δήθεν συνωμότες, ώσπου 

επιτέλους, κομμάτια πλέον από τα βασανιστήρια, κατόρθωσε να τον εκτελέσει ο ίδιος ο Ιππίας. 

Του ζήτησε να του δώσει φιλικά το χέρι του ως αντάλλαγμα της υποτιθέμενης μέλλουσας μαρ-

τυρίας του, κι όταν ο Ιππίας πείστηκε, του είπε ότι αυτό το χέρι που έπιασε, είχε εκτελέσει τον 

αδελφό του. Τότε ο τύραννος έχασε την ψυχραιμία του και σκότωσε τον νέο λυτρώνοντάς τον. 

Ακόμα και γυναίκες βασάνισε και εκτέλεσε ο Ιππίας. Όπως μια «εταίρα του κύκλου των 

Αρμόδιου και Αριστογείτονα», τη Λέαινα, λέει ο Πλούταρχος, ώστε να αποκαλύψει ό,τι ήξερε 

για τους συνωμότες. Αλλά η γενναία γυναίκα έκοψε τη γλώσσα της με τα δόντια της και την 

έφτυσε πάνω στους δημίους της, για να μην αναγκαστεί να μαρτυρήσει, εφόσον δεν ήξερε 

γραφή για να γράψει με κομμένη γλώσσα τη μαρτυρία της. Οι Αθηναίοι, μετά την πτώση της 

τυραννίδας, την τίμησαν με χάλκινο άγαλμα λιονταρίνας «άγλωσσης» στις πύλες της Ακρόπολης. 

 

 

Η πτώση των Πεισιστρατιδών 

Ο Ιππίας, εξαγριωμένος από την εκτέλεση του αδελφού του και με χαμένη την ψυχραιμία 

του, κίνησε πρωτοφανείς διωγμούς στην πόλη και στην Αττική, σκοτώνοντας πλήθος υποτιθέ-

μενους και πραγματικούς επαναστάτες. Οι σφαγές και οι διώξεις έστρεψαν το σύνολο σχεδόν 

του αθηναϊκού λαού εναντίον του. Ο Κλεισθένης εξύφανε μια περίπλοκη ίντριγκα παρωθώντας 

την Πυθία, μέσω της οικονομικής σχέσης του με τους Δελφούς ως «εργολάβος» του ναού του 

Απόλλωνα ή πληρώνοντάς την λένε κάποιες πηγές,67 ώστε να δίνει επανειλημμένα χρησμούς 

στους Σπαρτιάτες να βοηθήσουν την απελευθέρωση της Αθήνας. 
  

                                         
67 Πληρώνοντας δηλαδή τους Δελφιώτες υπεύθυνους του ιερού και τους λεγόμενους «προφήτες» του ναού του 

Απόλλωνα, τους συνθέτες των έμμετρων χρησμών, που τους οργάνωναν με πολιτικότατη σκέψη με βάση, υποτί-

θεται, τα ακατάληπτα λόγια της Πυθίας.  

Εικ. 43: Το Λειψύδριο, στον κόκκινο κύκλο, σε σχέση με την Αθήνα. 
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Η πρώτη επίθεση των Σπαρτιατών στο αττικό λεκανοπέδιο, με τον στρατηγό Αγχιμόλιο, έγινε 

με λίγους άνδρες και αποκρούστηκε από τους Πεισιστρατίδες με τη βοήθεια του συμμάχου 

τους, βασιλιά της Θεσσαλίας Κιννέα, και χίλιων ανδρών του περίφημου θεσσαλικού ιππικού. Ο 

Αγχιμόλιος σκοτώθηκε, και θάφτηκε στην Αττική. Τότε όμως οι Σπαρτιάτες στριμώχτηκαν κι 

αποφάσισαν να επέμβουν πραγματικά. Έστειλαν σημαντικό πια στράτευμα με τον ίδιο τον βα-

σιλιά Κλεομένη επικεφαλής, έναν σπουδαίο στρατιωτικό μα επίσης άνθρωπο παράφορο, που 

αργότερα σταδιακά τρελάθηκε. Οι Θεσσαλοί ιππείς έφυγαν από την Αττική μετά από ήττα 

τους, ενώ για την υπεράσπιση της τυραννίδας δεν είχαν μείνει παρά ελάχιστοι, εφόσον το 

σύνολο σχεδόν του αθηναϊκού πληθυσμού είχε ξεσηκωθεί. 

Όπως λέγει εύγλωττα ο Θουκυδίδης, εκείνη την εποχή, πριν ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός 

πόλεμος, οι περισσότερες τυραννίδες στην Ελλάδα καταλύθηκαν από τους Σπαρτιάτες, δεδομένου 

ότι η ίδια η Λακεδαίμονα από τα χρόνια που την κυρίευσαν οι Δωριείς «πάντοτε ήταν ατυράν-

νευτη», και «επί τετρακόσια και λίγο περισσότερα χρόνια», μετά την λήξη των δωρικών πο-

λέμων, «οι Λακεδαιμόνιοι διαθέτουν το ίδιο πολίτευμα». 

Έτσι, οι Πεισιστρατίδες και τα σόγια των φίλων τους διώχτηκαν από την Αττική τέσσερα 

χρόνια μετά την τυραννοκτονία των Αρμόδιου κι Αριστογείτονα, το 510 π.Χ. Εγκαταστάθηκαν 

στο Σίγειο της Μικράς Ασίας, στις όχθες του ποταμού Σκάμανδρου. Ο Ιππίας κατέφυγε μετά 

από διάφορες περιπέτειες στον βασιλιά της Περσίας. Ύστερα από χρόνια, υπέργηρος αλλά πα-

ντοτινός εχθρός του λαού του, έφερε τους Πέρσες στην Ελλάδα, είδε πόλεις ολόκληρες στην 

Ιωνία, στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα να καταστρέφονται από τον περσικό στρατό, τους 

κατοίκους τους, δεκάδες χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά να σφαγιάζονται ή να πουλιούνται 

ως δούλοι, και παρευρέθηκε ως σύμβουλος του Πέρση βασιλιά στη μάχη του Μαραθώνα. 

Αλλά πριν πέσει η τυραννίδα, νεαροί πολεμιστές διέφυγαν κρυφά από το αποκλεισμένο 

άστυ και έχτισαν ένα πρόχειρο φρούριο στο Λειψύδριο, σε απότομο λόφο στις υπώρειες της 

Πάρνηθας, από όπου πολεμούσαν τους Πεισιστρατίδες.68 
  

                                         
68 Για Αρμόδιο, Αριστογείτονα, την εκτέλεση του Ίππαρχου και την τρομοκρατία του Ιππία, βλ. πρόχειρα: Ηρόδοτος, 

Ἱστορίαι 5, 55, 1 κ.ε.· ό.π. 5, 57, 1 κ.ε.· Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 6, 54, 1, 1 κ.ε.· ό.π. 6, 57, 1, 1· Αριστοτέλης, Ἀθη-

ναίων Πολιτεία 18, 2, 3 κ.ε.· ό.π. 18, 4, 1. Για Λέαινα: Πλούταρχος, Περὶ ἀδολεσχίας 505, Α 9· Πολύαινος, 

Στρατηγήματα 8,45, 1, 1 κ.ε.· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 13, 70, 10 κ.ε.· Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρώματα 4, 19, 

120, 1, 4 κ.ε. 

Εικ. 44: Οι γκρεμισμένοι κυκλικοί και τετράγωνοι προμαχώνες («ντάπιες») γύρω από την εί-
σοδο του οχυρού, στα νοτιοδυτικά του περιτειχίσματος. Δεξιά διακρίνεται ένα κομμάτι αγκρέ-
μιστου τείχους σε γωνία, που φανερώνει την απλή κατασκευή του — από ξερολιθιά, με αρκετά 
μεγάλες ακανόνιστες πέτρες, οι οποίες πάντως έχουν υποστεί από την εξωτερική πλευρά μια 
στειχειώδη λιθοξοϊκή επεξεργασία ώστε να γίνουν επίπεδες. 
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Το οχυρό των επαναστατών στην Πάρνηθα 

Είπαμε ότι μετά την εκτέλεση του Ίππαρχου ο Ιππίας πολλούς σκότωσε και εξόρισε εντεί-

νοντας τη δυσαρέσκεια και την αντίδραση των πάντων. Στο μεταξύ οι φυγάδες με πρωτεργάτες 

τους Αλκμαιωνίδες δηλ. τον Κλεισθένη έψαχναν τρόπο να αντιδράσουν, και σε αυτή την προ-

σπάθεια εντάσσεται η φυγή κρυφά ενός αριθμού επαναστατών από την πόλη και η εγκατάστασή 

τους σε βραχώδη, απότομο λόφο πάνω από τις Αχαρνές. Εκεί σήκωσαν πρόχειρο φρούριο με 

ξερολιθιά, και φαίνεται να έμειναν τουλάχιστον ένα καλοκαίρι κι έναν χειμώνα, ίσως και πε-

ρισσότερο όπως θα δούμε. 

Καθώς γράφει ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία: 

 

[…] και αφού τείχισαν στην ύπαιθρο το Λειψύδριο πάνω στην Πάρνηθα, στο οποίο βγήκαν μερικοί 

από την πόλη, αλώθηκαν από τους τυράννους, οπότε ύστερα, μετά από αυτήν τη συμφορά, 

τραγουδιόταν στα σκόλια ολοένα: 

Αχ Λειψύδριο προδότη των συντρόφων σου, 

τι άντρες κατάστρεψες στη μάχη, 

καλούς κι από καλά σπίτια, 

που έδειξαν τότε από τι πατέρες ήταν.
69

 
  

                                         
69 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία 19, 3, 3 κ.ε.: αἰαῖ Λειψύδριον προδωσέτερον, / οἵους ἄνδρας ἀπώλεσας, μάχε-

σθαι, / ἀγαθούς καὶ εὐπατρίδας, / οἳ τότ' ἔδειξαν οἵων πατέρων ἔσαν.· βλ. και Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 15, 50, 

111 κ.ε., όπου ο τελευταίος στίχος είναι οἵων πατέρων κύρησαν. Κυρῆσαι σημαίνει αποκτώ κάτι, αλλ’ επίσης 

κληρονομώ κάτι από γονείς και προγόνους. Το σκόλιο ολόκληρο ή τμήμα του υπάρχει και σε κάποιες από τις πηγές 

που αναφέρουμε στην επόμενη σημείωση. 

Εικ. 45: Το βόρειο τείχος, με φόντο τις υπό-

ρειες του Πάρνη και τους Θρακομακεδόνες. 

Εικ. 46: Το νότιο τείχος, που βλέπει προς την 

Αθήνα, με την Πεντέλη στο βάθος. 
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Στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, οι γέροντες του Χορού θυμούνται τα νιάτα τους: 

 

Τραβάτε, λυκόποδες, καθώς όταν 

πήγαμε στο Λειψύδριο, τότε που ήμασταν 

νέοι και που θα ξαναγίνουμε, και πάλι θα αναφτερωθεί 

όλο μας το σώμα τινάζοντας μακριά τα γεράματα. 
 

Μερικά βυζαντινά χειρόγραφα του Αριστοφάνη γράφουν «λευκόποδες», αλλά το σωστό, σύμ-

φωνα με αρκετές αρχαίες πηγές, είναι «λυκόποδες», επειδή, κατά μια παράδοση, οι νέοι που 

κατέφυγαν στο Λειψύδριο είχαν τυλίξει τα πόδια και τις κνήμες τους με δέρματα λύκων έτσι 

ώστε να μοιάζουν με τους παρόμοια ποδεμένους σωματοφύλακες των Πεισιστρατιδών και να 

μπορέσουν να βγουν τη νύχτα ένοπλοι από τη φρουρούμενη πόλη χωρίς να τους σταματή-

σουν· ή για να μην ακούσουν οι φρουροί τα βήματά τους, ή κατ’ άλλους επειδή το οικογενει-

ακό σύμβολο πάνω στις ασπίδες των Αλκμαιωνιδών ήταν κεφάλι λύκου.70 

Το οχυρό σώζεται σε αξιοσημείωτα καλή κατάσταση πάνω από το Μενίδι και την περιοχή 

Μετόχι, στην κορυφή του απότομου πετρόλοφου που φέρει το νεοελληνικό όνομα Κορακοφωλιά, 

και προφερόταν παλιότερα στα Αρβανίτικα «Καραγκουφώλεζα», σύμφωνα με τον γερμανικό 
  

                                         
70 Γενικά για Λειψύδριο βλ.: Αριστοφάνης, Λυσιστράτη 664 κ.ε.·, Αριστοτέλης, Fragmenta varia 8, 44, απ. 394, 1 κ.ε.· 

Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 5, 62, 11· Παυσανίας Αττικός, Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή  51, 1 κ.ε.· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ 

ὀρθογραφίας  32, 544, 16·  [Σκόλια] Carmina convivialia [PMG], απ. 24· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 729, 

29 κ.ε., που κάνει λάθος και γράφει ότι το Λειψύδριο ήταν στη Σπάρτη· Ησύχιος, Λεξικόν Α-Ο και Etymologicum 

Magnum στα λ. ἐπὶ Λειψυδρίῳ μάχη και Λειψύδριον· Etymologicum Genuinum και Etymologicum Gudianum στο λ. 

Λειψύδριον· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Λυσιστράτη, Scholia in Lysistratam  (scholia vetera)  665 κ.ε. και 666 κ.ε.· Μιχαήλ 

Αποστόλιος, Συναγωγὴ παροιμιῶν 7, 70, 1, κ.ε.· Σούδα, Λεξικόν στα λ. ἐπὶ Λειψυδρίῳ μάχη και λυκόποδες· Φώτιος, 

Λεξικόν (Ε-Ω) στο λ. λυκόποδας. 

Εικ. 47: Οι προμαχώνες στην πύλη του οχυρού. Στο βάθος ο Υμηττός από πλάι και δεξιά η Αθήνα. 
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χάρτη που εκδόθηκε το 1878.71 Έχουν μόνο καταρρεύσει τα τείχη, όμως οι πέτρες τους βρί-

σκονται όλες στη γύρω περιοχή. Η καλή του διατήρηση οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν απλά 

ένα οχύρωμα που κρατήθηκε για πολύ λίγον καιρό. Δεν είχε τίποτα να κλαπεί ή να καταστραφεί 

από τους μεταγενέστερους, από τους κατά καιρούς κατοίκους της περιοχής και από τους αρ-

χαιοκάπηλους: είναι απλά μια μεγάλη μάντρα, όπως οι τόσες προβάτων και γιδιών στην Πάρνηθα 

που σώζονται ακόμα από παλιότερες εποχές. Δεν διαθέτει μάρμαρα, ούτε λαξευμένες πέτρες 

για επαναχρησιμοποίηση, ούτε τάφους τριγύρω, ούτε κάτι στο άλλωστε βραχώδες κι αδύνατον να 

σκαφτεί υπέδαφος, που θα μπορούσε να προσελκύσει αρχαιοκάπηλους οι οποίοι κατέστρεψαν 

και καταστρέφουν ακόμα τόσους αρχαιολογικούς χώρους, αφού ποτέ σε αυτό το ύψωμα πριν 

και μετά ως σήμερα δεν υπήρξε κατοίκηση. Ζήσαν οι νεαροί επαναστάτες εκεί έναν χρόνο ίσως, ή 

λίγο περισσότερο και, αφότου σφαγιάστηκαν από τους τυράννους, τα λιγοστά τους πράγματα 

λεηλατήθηκαν και δεν έμεινε τίποτε πια.  

                                         
71 Βλ. στο μέρος Β΄, Το Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα, το κεφ. «Οι γερμανικοί χάρτες της Πάρνηθας». 

Εικ. 48 άνω και 49 κάτω: Το καλύτερα διατηρημένο κομμάτι του νότιου τείχους και του οχυρού, 
που ξεκινάει από τους προμαχώνες της πύλης και εκτείνεται ανατολικά. Οι ογκόλιθοι στη φωτ. 
48, κάτω από το πεύκο, οι μοναδικοί μεγάλοι λίθοι του οχυρού, μάλλον έτυχε να υπήρχαν στην 
περιοχή και ενσωματώθηκαν στο τείχος. Λιγότερο πιθανό είναι να προέρχονται από ερείπια με-

γαλιθικής οικοδομής παλαιότερης από το φρούριο, που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαναστάτες.  
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Έτσι, δεν είναι παράξενο που ένα πρόχειρο οχύρωμα με ξερολιθιά από το 514-510 π.Χ. σώ-

ζεται τόσο άριστα, ενώ πιο κάτω στην πεδιάδα πόλεις ολόκληρες και κάστρα έχουν αφανιστεί. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 1943-44, περίπου 2.430 χρόνια ύστερα από την ηρωική άμυνα και 

την πτώση του, το Λειψύδριο β ο μ β α ρ δ ί σ τ η κ ε από τους Γερμανούς ναζιστές όπως κι όλο 

το νότιο μέτωπο της οροσειράς της Πάρνηθας, επειδή το βουνό ήταν καταφύγιο ανταρτών! Γι’ 

αυτό, σήμερα, μες στο οχυρό και στις γύρω πλαγιές υπάρχουν πολλά σιδερένια θραύσματα 

βλημάτων. Ιππίας και ναζί το ίδιο μαγαζί, λοιπόν, εναντίον του Λειψυδρίου και του ελληνικού 

λαού… Και πάντα η υποχρέωση της επιλογής: οι σύγχρονοι «Έλληνες» ναζιστές επιλέγουν τους 

Γερμανοϊταλούς δολοφόνους του ελληνικού λαού και τον Χίτλερ, ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι 

την οποιασδήποτε ιδεολογικής κατεύθυνσης Αντίσταση των Ελλήνων κατά των κατακτητών 

στην Κατοχή, και σε κάθε σύγχρονη Κατοχή. 

 

 

Γιατί «Λειψύδριο» και γιατί οχυρό εδώ; 

Στ’ αλήθεια, πιο ακατάλληλο τόπο για οχυρό δεν μπορούσαν να βρουν οι επαναστάτες. Από τα 

βόρεια υπάρχει γκρεμός, από τα ανατολικά — νοτιοανατολικά η ράχη είναι σχετικά απότομη, 

όμως από νότια, δυτικά και νοτιοδυτικά είναι προσβάσιμη, γι’ αυτό έχουν ανεγερθεί απ’ αυτές 

τις πλευρές τα ισχυρότερα «τείχη», καθώς και κυκλικές και τετράγωνες οχυρώσεις, λιλιπούτιοι 

προμαχώνες. Εκτός από τα χαμηλά τείχη, δεν υπάρχει τίποτα που θα προστάτευε τους οχυρω-

μένους και θα τους πρόσφερε κάλυψη σε περίπτωση επίθεσης. 

Για ένα οχυρό, το πιο σημαντικό είναι το νερό. Το πιο κοντινό νερό σήμερα βρίσκεται βο-

ρειοδυτικά στα πόδια του γκρεμού, η μικρή πηγή Ράπι, η οποία όμως τώρα είναι εποχιακή,  

Εικ. 50: Ο πιο μεγάλος από τους κυκλικούς προμαχώνες που βρίσκονται στη βορειοδυτική 
πλευρά του Λειψυδρίου. 
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και δεν ξέρουμε αν ήταν αείρροη ή καν αν υπήρχε κατά την αρχαιότητα, ή αν ξεπήδησε σε νε-

ότερες εποχές με τις εντωμεταξύ γεωλογικές μεταβολές, όπως πολλές εποχιακές πηγούλες που 

σήμερα υπάρχουν αύριο όχι· ενώ οι μεγάλες πηγές είναι πολύ δύσκολο να εξαφανιστούν. Η 

πηγή Πλατάνι δυτικά, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, μες στη χαράδρα που οδηγεί 

στην πεδιάδα και στις Αχαρνές από τους υψηλούς γκρεμούς του Αλωνιού (864 μ.) όπου τώρα 

βόσκουν αγριόγιδα κρι-κρι μεταφυτευμένα από την Κρήτη σε μια ευλογημένη έμπνευση πα-

λιού δασάρχη, είναι αείρροη και πλούσια. Μπορούμε να υποθέσουμε σχεδόν σίγουρα, από ση-

μάδια πολύ παλιάς εγκατάστασης στην περιοχή, ότι υπήρχε και κατά την αρχαιότητα. Αλλά το 

απόκρημνο καθιστά όχι ιδιαίτερα ομαλή τη μεταφορά νερού στην Κορακοφωλιά. 

Και, το κυριότερο: το οχυρό, πάνω στην ράχη του την προσβάσιμη από την πεδιάδα, μπο-

ρεί εύκολα να κυκλωθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο νερό τού έτσι κι 

αλλιώς μακρινού Πλατανιού. Μπορείς να ζήσεις σε πολιορκία για καιρό με λίγο αλεύρι ή αλε-

σμένα σιτηρά, όσπρια ή αγριολάχανα, διαχρονικά βασικές τροφές των άκρως λιτοδίαιτων άλλοτε 

ελληνικών πληθυσμών, μάλιστα σε περιόδους καταστροφών και πολέμων από την αρχαιότητα 

μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο· χωρίς νερό, όμως, δεν επιβιώνεις ούτε για τρεις μέρες. Έτσι, 

πιθανότατα η Κορακοφωλιά κυκλώθηκε πριν αλωθεί με επίθεση και οι υπερασπιστές της δίψασαν. 

Εξού και η ονομασία Λειψύδριο, που μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι δεν ήταν το αρχικό 

τοπωνύμιο της ράχης, εφόσον τα εννιά δέκατα των υψωμάτων κάθε ελληνικού βουνού θα 

μπορούσαν να ονομαστούν έτσι, αλλά της δόθηκε εξαιτίας της πολιορκίας και του διψάσματος 

των πολεμιστών που είχαν οχυρωθεί εκεί: «Λειψύδριον προδωσέταιρον», προδότη των συντρό-

Εικ. 51: Ερείπια τείχους σε κορφή πάνω από την κοιλάδα του Άι Γιώργη Κεραμιδιού. 
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φων σου, των εταίρων σου, των αγαπημένων σου — κι όμως, δεν έφταιγε το Λειψύδριο μα η 

αφροσύνη εκείνων που διάλεξαν τον τόπο για κατασκευή οχυρού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στα μεταγενέστερα χρόνια η Κορακοφωλιά προβάλλει ως ένα 

από τα λίγα μέρη της Πάρνηθας όπου δεν εντοπίζονται μάντρες κοπαδιών. Παραπάνω από κει 

στα διάσελα, στα ύψη του Αλωνιού, στου Καθιγκάρη και στα Κατσουλέρια, φαίνονται πλήθος 

ίχνη από παλιές μάντρες. Στο Λειψύδριο όμως όχι, γιατί ο λόφος είναι ακατάλληλος για εγκα-

τάσταση, ούτε διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλες εκτάσεις για βόσκηση. Για τη σύγκριση, αρκεί να 

δούμε το Πυργάκι και τον αρχαίο πύργο του Λοιμικού. Και στις δύο περιοχές υπάρχει πολύ κοντά 

νερό, στο Πυργάκι η Γκούρα, ενώ στο Λοιμικό έχει κατασκευαστεί μεγάλο πηγάδι, σχεδόν 

σίγουρα διατηρούμενο από την αρχαιότητα. Το κυριότερο όμως είναι ότι και τα δύο οχυρά έχουν 

κατασκευαστεί σε τόπους μακριά από τις προσβάσεις των πεδιάδων, σε μεγάλα ύψη που είναι 

εύκολο να τα υπερασπίσει κανείς, και το κυριότερο με λιβάδια κοντά τους που μπορούν να 

καλλιεργηθούν και να δώσουν καρπό σε περιπτώσεις παρουσίας ανθρώπων σε ετήσια βάση 

στην περιοχή. 

Τριάντα λεπτά της ώρας παραπάνω από το Λειψύδριο υπάρχει η όμορφη κοιλάδα του Α-

γίου Γεωργίου, με τις πηγές της και τις κορφές τριγύρω που είναι πολύ κατάλληλες για οχύ-

ρωση ή για καταφυγή σε ώρα κινδύνου, μια περιοχή που είναι σχεδόν αδύνατο να κυκλωθεί. 

Επίσης, παρά το μεγαλύτερο υψόμετρο απ’ αυτό του Λειψυδρίου, ο τόπος εκεί προβάλλει ως 

πολύ πιο κατάλληλος για διαμονή, εφόσον διαθέτει μέρη που δεν είναι έκθετα στους καιρούς, 

μάλιστα στο κάποτε ισχυρό και πάντως σχεδόν μόνιμο ρεύμα αέρα από τα βορειοδυτικά, από 

το μέρος του Μαΐστρου (Ζέφυρου) και της Μαϊστροτραμουντάνας, που κατά τον χειμώνα όπως 

είπαμε κατεβάζει χιονοθύελλες στη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου, ενίοτε τρομερές, και καθιστά 

την Κορακοφωλιά δύσκολο να κατοικηθεί. Γι’ αυτό στον Άγιο Γιώργη υπήρχε διαπιστωμένα 

εγκατάσταση ήδη από την αρχαιότητα, και για τούτο υποθέτουμε εκεί την ύπαρξη ιερού του 

Απόλλωνα. 

Κι άλλωστε σε κοντινή κορφή, εξαιρετικά λειτουργική ως ανθρώπινη καταφυγή σε δύσκο-

λες εποχές, με φυσική οχύρωση, νερό κοντά και λιβάδι για καλλιέργεια, υπάρχει αρχαίο τεί-

χος, επίσης από ξερολιθιά σαν του Λειψυδρίου, πιθανόν πολύ αρχαιότερο. Γιατί, λοιπόν, οι 

επαναστάτες δεν οχυρώθηκαν εκεί, με τα φυσικά κάστρα των γύρω κορυφών, τα τότε άγρια δάση 

υποθέτουμε, το άφθονο νερό και τις φυσικές τροφές, όπου θα ήταν αδύνατο να πολιορκηθούν 

και πολύ δύσκολο να νικηθούν σε επίθεση; 

 

 

Ψυχολογία της δουλείας και διαλεκτική της ελευθερίας 

Μετά από έρευνα των δεδομένων και των συμπαρομαρτούντων όπως εμφανίζονται στα 

αρχαία κείμενα, καταλήξαμε στις εξής δύο πιθανές αιτιολογήσεις: 

Όλες οι αρχαίες πληροφορίες για την Αθήνα της εποχής μιλούν γι’ αυτό που είδαμε ήδη να 

σημειώνει ο Διόδωρος Σικελιώτης αποδίδοντάς το στην «ιωνική τρυφή», δηλαδή για ηθική 

αποδυνάμωση του πληθυσμού, που εντέλει οφείλεται στην ψυχολογία της δουλείας, την οποία 

καλλιεργούν όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα από τότε μέχρι σήμερα, εθίζοντας τους ανθρώπους 

στην αποχαύνωση και στην υποταγή, μακριά από τη διαλεκτική της ψυχής που ιδρύει η ελευ-

θερία. Οι Πεισιστρατίδες κυβέρνησαν την Αθήνα για περίπου μισόν αιώνα. Με τα μέτρα της 

εποχής, αυτό σήμαινε κάτι λιγότερο από δύο γενιές. Χρόνος αρκετός για να δημιουργηθεί ένας 

τύπος ανθρώπων υποταγμένων. 

Οι Πεισιστρατίδες, για το συμφέρον τους, προώθησαν την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου 

τύπου οικονομίας δουλοποιώντας για ατέρμονα χρέη πλήθος Αθηναίους πολίτες, ενώ οι ίδιοι 

έπαιρναν ως φόρο το 10% του προϊόντος και των προσόδων από κάθε οικογένεια, ένα ποσο-

στό που αυξανόταν κατακόρυφα από τα λογής δωσίματα και πρόστιμα, επίσης από τις δημεύ-

σεις περιουσιών εξορίστων, εκτελεσμένων και γενικά κυνηγημένων αντιπάλων, έσοδα που το 

μεγαλύτερο μέρος πήγαινε στις τσέπες των τυράννων και των φίλων τους: κάθε είδους τυ-

ραννίδα ως σήμερα, κάθε είδους ολοκληρωτικό καθεστώς, αντιμετωπίζει την περιουσία του 

κράτους και της Πολιτείας όχι ως περιουσία του συνόλου των πολιτών, αλλά ως ιδιοκτησία των 

εξουσιαζόντων. Έτσι, όπως περιγράφουν με εκπληκτική διαύγεια οι αρχαίοι συγγραφείς, οι 
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τύραννοι προσπάθησαν να καταστήσουν ψυχικά δούλους ακόμα και τους εναπομείναντες ελεύ-

θερους πολίτες, πλούσιους και φτωχούς. 

Για παράδειγμα, σε αρχαία σχόλια στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη αναφέρεται ότι ο Ιππίας 

ανάγκασε τους Αθηναίους να φορούν κατωνάκας, ένα αλλόκοτο και βαρύ ένδυμα, «για να μην 

μπορούν να κινούν ελεύθερα προς τα μπρος τα χέρια», έτσι ώστε να μην τους είναι δυνατό να 

χειριστούν όπλα, αλλά το κυριότερο, επίσης, να αισθάνονται διαρκώς δεμένοι χειροπόδαρα. 

Λέει η αριστοφάνεια Λυσιστράτη στους αρσενικούς Αθηναίους, υπενθυμίζοντάς τους ότι στους 

Σπαρτιάτες όφειλαν την απελευθέρωσή τους από τους τυράννους: 

 

Δεν ξέρεις πως οι Λάκωνες, τότε που εσείς φορούσατε 

κατωνάκες, ήλθαν και σκότωσαν πολλούς Θεσσαλούς, 

πολλούς κολλητούς του Ιππία και συμμάχους του, 

και μονάχοι σύμμαχοί μας τις τοτινές μέρες 

μας ελευθέρωσαν, κι αντί της κατωνάκης 

τον λαό σας και πάλι τον έντυσαν με χλαίνη;
72

 

 

Οι αρχαίοι Σχολιαστές, τα ετυμολογικά λεξικά, ο Ησύχιος, η Σούδα κι άλλοι γράφουν ότι αυτή 

η κατωνάκη ήταν δύσχρηστο ρούχο, με δέρματα (νάκη) ραμμένα στο κάτω μέρος, ακατάλληλο 

για να φέρει κανείς όπλα, κι επιπλέον δουλικό, έτσι ώστε «να ντρέπεται κανείς να κατεβεί μ’ 

αυτό στην Πόλη». 

Μια πιθανή αιτία, λοιπόν, για την οποία οι επαναστάτες ύψωσαν οχυρό σε τόσο ακατάλ-

ληλο τόπο, ήταν η ασχετοσύνη με τα του πολέμου, με οτιδήποτε των τεχνικών δια μέσου των 

οποίων επιλέγεται η μεθοδολογία του αγώνα για την ελευθερία. Έπρεπε να πέσει η τυραννία, 

να ασκηθούν οι Αθηναίοι στη σολώνεια και κλεισθένεια δημοκρατία, στην ισηγορία και στην 

ισοπολιτεία, να φτάσουν μπρος στον γκρεμό της περσικής απολυταρχίας, πολύ χειρότερης απ’ 

ό,τι η πεισιστράτεια, ώστε να θυμηθούν το πώς κανείς πολεμά για τη ζωή του και για το 

μέλλον. Γι’ αυτό, άλλωστε, απορούμε σήμερα με το γεγονός ότι το 590 π.Χ. οι πολίτες της 

Αθήνας περίμεναν τους Σπαρτιάτες να τους απελευθερώσουν, ενώ μόλις είκοσι χρόνια μετά, 

το 490 π.Χ., αντιμετώπισαν και νίκησαν μόνοι τους την περσική αυτοκρατορία στον Μαραθώνα. 

Αυτά δείχνουν οι αρχαίες πηγές. 

Μια άλλη και παράλληλη αιτία είναι ίσως ότι, όπως εξηγούμε και σε άλλα μέρη αυτού του 

έργου, πιο ψηλά υπήρχαν οι φρουρές των οχυρών και των φρυκτωριών που έλεγχαν τις 

διαβάσεις στην Αττική μέσω της Πάρνηθας από τη βοιωτική πεδιάδα και τα σημερινά Δερβενο-

χώρια, και ενδεχομένως οι ηγέτες των μετεφήβων φρουρών δεν θα είχαν ταχθεί εξολοκλήρου 

ακόμα τότε με την πλευρά των επαναστατών. Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Κεραμιδιού, 

με τις πηγές του, την προστασία από βαριές καιρικές συνθήκες και τα καλλιεργήσιμα λιβάδια, 

είναι πιθανό ότι στάθμευαν μόνιμα προς το μέρος αυτό της οροσειράς οι φρουρές, που τμή-

ματά τους φύλαγαν σκοπιές εκ περιτροπής στα παρατηρητήρια και τις φρυκτωρίες των γύρω 

κορυφών. Σε μικρή απόσταση, στην κορφή του βουνού Κεραμίδι, πάνω από τη σημερινή Χασιά 

και με άπλετη θέα προς το Λεκανοπέδιο, υπάρχουν υπολείμματα κυκλικής κατασκευής που 

υποδεικνύουν τόπο φρυκτωρίας. Η κοιλάδα του Άι Γιώργη προβάλλει ως το μόνο μέρος στην 

περιοχή κατάλληλο για μόνιμη εγκατάσταση, μάλιστα στρατιωτών που έπρεπε να φυλάνε στα 

οχυρά ακόμα και τον χειμώνα.  

Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πέραν της αδεξιότητάς τους, οι επαναστάτες απλά δεν 

μπορούσαν εύκολα να ανεβούν ψηλότερα, σε πιο προστατευμένο τόπο, χωρίς να απομονω-

θούν από τους συνεργάτες τους στους δήμους της πεδιάδας και χωρίς να συγκρουστούν με τις 

φρουρές. 
  

                                         
72 Αριστοφάνης, Λυσιστράτη 1150 κ.ε. 
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Περιγραφή του οχυρού 

Η ράχη της κατηφορικής κορυφογραμμής η οποία ξεκινάει από το συγκρότημα των βουνών 

της νότιας Πάρνηθας, Κορομηλιά 983 μ., Κεραμίδι 984 μ., Καθιγκάρη 882 μ., Κατσουλέρια 889 

μ., κατεβαίνοντας στο Αλώνι 864 μ. και κατά σειρά στα χαμηλότερα υψώματα, καταλήγει πριν 

την πεδιάδα του Μενιδιού στον βραχώδη λόφο με το σημερινό όνομα Κορακοφωλιά, 581 μ., 

όπου βρίσκεται το Λειψύδριο. Η μικρή έκταση του οχυρού μάς κάνει να υποθέσουμε ότι οι 

υπερασπιστές του δεν θα ήταν πολλοί. Είναι χτισμένο σε σχήμα ελλειψοειδές, ελαφρά τραπε-

ζοειδές, ακολουθώντας κατ’ ανάγκη τους περιορισμούς και τα όρια του σχήματος της κορυφής. 

Τα τείχη του από ξερολιθιά, με απλές πέτρες διαφόρων μεγεθών χωρίς συνδετικό υλικό 

μεταξύ τους, με χαλίκι στα κενά μέρη, έχουν σήμερα καταρρεύσει. Οι πέτρες της βάσης των 

τειχών είναι συχνά αρκετά μεγαλύτερες, και ορισμένες παρουσιάζουν κάποια στοιχειώδη λιθο-

ξοϊκή επεξεργασία ώστε να καταστούν επίπεδες από την εξωτερική πλευρά τους. Όλες οι άλλες 

είναι εντελώς ακατέργαστες. Αν λάβει κανείς υπόψη του την υπάρχουσα ποσότητα των λίθων 

και το γεγονός ότι για τους λόγους που ήδη αναφέραμε δεν φαίνεται να έχουν στους αιώνες 

μετακινηθεί ποσότητές τους, το ύψος των τειχών δεν θα πρέπει να ξεπερνούσε από την εξω-

τερική πλευρά τους τα δύο μέτρα. Το πάχος τους είναι περίπου στο 1.50 μέτρο. 

Βορειοδυτικά, στο πιο ευάλωτο μα και πιο προσβάσιμο μέρος του οχυρού, υπάρχει η είσοδος, 

με 4 ή 5 κυκλικούς προμαχώνες (ταμπούρια) δεξιά κι αριστερά της και ένα τετράγωνο, καθώς 

και με χαμηλό περίβολο μπροστά της, που προφανώς είχαν σκοπό να την προστατεύουν από 

τυχόν επιτιθέμενους. Καθένα από αυτούς τους προμαχώνες, φτιαγμένους επίσης με ξερολιθιά, 

δεν χωράει περισσότερους από 2 ή 3 πολεμιστές, μάλιστα στριμωγμένους. 
  

Εικ. 52: Ακόμα ένας από τους μικρούς προμαχώνες: Μετά βίας χωράει δύο πολεμιστές στρι-
μωγμένους. Στο εσωτερικό, διακρίνονται οι κεραμίδες που υποδεικνύουν την ύπαρξη σκεπασμέ-

νων κτηρίων στην ευρύτερη περιοχή εντός του φρουρίου, πιθανότατα ξύλινων. 
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Το έδαφος, βραχώδες με ελάχιστο χώμα ανάμεσα σε κοφτερά βράχια που δεν έχουν ισο-

πεδωθεί, δεν επιτρέπει θεμέλια ή σκάμματα. Τίποτα δεν υποδεικνύει ότι ήταν αλλιώς τον 6ο 
αι. π.Χ., δεδομένου ότι όλες οι κατασκευές είναι σήμερα επιφανειακές, θεμελιωμένες πάνω 
στα βράχια, τίποτε δεν έχει καταχωθεί στη διάρκεια των αιώνων. Εντός του οχυρού και τριγύρω 
υπάρχουν θραύσματα από πολλές κεραμίδες, πράγμα που σημαίνει ότι τα καταλύματα των 
πολεμιστών ήταν στεγασμένα. Τα καταλύματα αυτά θα πρέπει να ήταν καλύβες ξύλινες, δεδο-
μένου ότι στον χώρο υπάρχει μόνο ένα «χτίσμα», ο απλός περίβολος με ξερολιθιά μιας πολύ 
μικρής τετράγωνης κατασκευής χωρίς επίσης θεμέλια, που θα μπορούσε να είναι βάση ξύλινης 
καλύβας ή ίσως περίβολος κάποιου πρόχειρου ιερού για τις ανάγκες των πολεμιστών. 

Θραύσματα αγγείων υπάρχουν ελάχιστα, άβαφα και κοινότυπα, γεγονός που δηλώνει ότι ο 
τόπος δεν κατοικήθηκε ούτε πριν την οχύρωσή του ούτε μετά, κι ότι τα όποια όστρακα κεραμικής 
προέρχονται από την απλή σκευή των μαχητών. 

 
 

Τείχιση και πτώση του Λειψυδρίου 

Πουθενά στις αρχαίες πηγές δεν αναφέρεται πότε ακριβώς τειχίστηκε το Λειψύδριο, πόσο 
κράτησε και πότε αλώθηκε, στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν μετά την εκτέλεση του 
Ίππαρχου από τους Αρμόδιο και Αριστογείτονα το 514 π.Χ., πριν την εμφάνιση του Σπαρτιάτη 
βασιλιά Κλεομένη στην Αττική και την πτώση της τυραννίδας το 510 π.Χ. Οι σύγχρονοι ιστορικοί 
κάνουν διάφορες υποθέσεις, όλες όμως χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Εμείς πιστεύουμε ότι η ύπαρξη 
τόσων κεραμίδων σε έναν χώρο που δεν διέθετε λίθινα κτήρια κατοικίας αλλά προφανώς μο-
νάχα ξύλινα, υποδηλώνει ότι οι οχυρωμένοι παρέμειναν εκεί έναν τουλάχιστον χειμώνα. Η 

Εικ. 53: Το Λειψύδριο, Γενάρη, χιονισμένο και με Μαϊστροτραμουντάνα που κατεβαίνει από τη 
χαράδρα του Άι-Γιώργη. Εικόνα που αιτιολογεί την ύπαρξη στεγασμένων κτηρίων και την παρα-

μονή των μαχητών στο οχυρό τουλάχιστον για έναν χειμώνα. 
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έξοδος από το άστυ πρέπει να έγινε τέλος άνοιξης ή καλοκαίρι, αφού είναι δύσκολο να πιστέ-
ψουμε ότι μπορούσε κανείς να αποφασίσει μες στο καταχείμωνο να βγει σε ένα έκθετο στους 
καιρούς μέρος της Πάρνηθας όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, κι όπου 
δεν υπήρχαν έτοιμα κι ασφαλή καταλύματα όπως πιο ψηλά, στους οικισμούς των βοσκών και 
των συνοριακών φρουρών. 

Καθώς έχουμε ήδη πει, το ρεύμα του βορειοδυτικού ανέμου που συχνότατα ή και σχεδόν 
μόνιμα κατεβαίνει από τη νυν χαράδρα του Αγίου Γεωργίου, προκαλεί στην περιοχή του Με-
τοχιού και του Λειψυδρίου τον χειμώνα ενίοτε αγριότατες χιονοθύελλες και πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. Έτσι δικαιολογούνται οι κεραμίδες για ασφαλέστερη στέγαση στις καλύβες, 
εφόσον δεν θα αρκούσαν οι πρόχειρες σκεπές από κλαδιά και φυλλώματα. Το συμπέρασμά 
μας είναι ότι το Λειψύδριο θα πρέπει να κρατήθηκε ένα καλοκαίρι και έναν χειμώνα τουλάχι-
στον, ίσως και περισσότερο. Και επειδή είναι δύσκολο να αντέδρασαν αμέσως οι επαναστάτες 
πριν ξετυλιχτεί πλήρως η τρομοκρατία του Ιππία, προτείνουμε ότι το οχυρό χτίστηκε άνοιξη ή 
καλοκαίρι του 513 π.Χ. και έπεσε άνοιξη-καλοκαίρι του 512 ή μες στο 511 π.Χ., ενώ ξετυλι-
γόταν η πρώτη εισβολή του Αγχιμόλιου, με τις μάχες εξεγερμένων και Σπαρτιατών από τη μια και 
ανθρώπων της τυραννίδας και με τους Θεσσαλούς συμμάχους τους από την άλλη. 

Η υπόθεσή μας αυτή μπορεί να υποστηριχτεί από τον επαναστατικό ενθουσιασμό ο οποίος 
προκλήθηκε στον αθηναϊκό πληθυσμό λόγω της επέμβασης των Σπαρτιατών, που καθιστούσε 
πια περισσότερο δυνατή την έξοδο πολλών πολιτών από την παθητικότητα, όπως μαρτυρείται 
από τις αρχαίες πηγές. Επίσης, τότε θα ήταν πιο κατανοητή μες στην πολεμική σύγχυση η φυγή 
των ένοπλων από την όλο τούτο το διάστημα αυστηρά φρουρημένη πόλη, με δέρματα λύκων 
στα πόδια. Και, τέλος, η ήττα του Αγχιμόλιου και του μικρού του στρατιωτικού σώματος, καθιστά 
λογική την εκκαθάριση του Λειψυδρίου αμέσως μετά, ενώ πριν οι στρατιώτες των τυράννων 
θα ήταν σίγουρα απασχολημένοι με τις ταραχές στο άστυ και στους δήμους, καθώς και με την 
αντιμετώπιση των Λακώνων. Έτσι, το Λειψύδριο θα πρέπει να έπεσε ενόψη της εμφάνισης του 
Κλεομένη στην Αττική.  

Εικ. 54 κάτω, Το Λειψύδριο από την πλαγιά της Κυράς, με τη χαράδρα του 
Αγίου Γεωργίου στο προσκήνιο, ομαλότερη από τις ανόδους προς την Πάρ-
νηθα, απ’ όπου περνούσε αρχαίο μονοπάτι προς τα δυτικά της οροσειράς, 
προς τους οικισμούς των φρουρών, το Σπήλαιο του Πάνα και τη Φυλή. 

 
Δεξιά, εικ. 55, θραύσμα γερμανικής οβίδας μες στο οχυρό του Λειψυδρίου. 
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Ο Θρασύβουλος με τον Λυσία στη Φυλή: 

Η κατάλυση της δικτατορίας των Τριάκοντα 

ως ένα μάθημα επανάστασης και δημοκρατίας 
 

Το καθεστώς των Τριάκοντα: τυραννίδα ή δικτατορία; 

Το 404 π.Χ. οι εμφύλιοι είχαν ρημάξει τις ελληνικές πόλεις. Η Αθήνα είχε αλωθεί από τους 
Σπαρτιάτες. Ο βασιλιάς τους ο Λύσανδρος, μέγας στρατιωτικός μα αντιφατικός πολιτικός νους 
όπως οι περισσότεροι Σπαρτιάτες ηγέτες, μαζί με τους πιο αντιδραστικούς Αθηναίους με αρ-
χηγούς τον Κριτία και τον Θηραμένη, επέβαλαν στην πόλη ένα είδος τυραννίδας που ανέτως 
με τα σημερινά πολιτικά συμφραζόμενα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δικτατορία. 

Αν και πολλοί σύγχρονοι μελετητές ονομάζουν «ολιγαρχικό» ή «αριστοκρατικό» το πολίτευμα 
που αποπειράθηκαν να εγκαθιδρύσουν οι Τριάκοντα, στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα 
καθεστώς όχι των πλουσιότερων και των αριστοκρατών, όχι δηλαδή μιας συγκεκριμένης τάξης, 
των ολίγων, αλλά κατ’ επιλογήν μιας δράκας ατόμων διαλεγμένων από τους σπαρτιατόφιλους 
και τους Λάκωνες. Μα ούτε και τυραννίδα ήταν με τις δύο ιστορικές έννοιες του όρου, της 
αρχαιότερης και της νεώτερης τυραννίδας, δεδομένου ότι οι τύραννοι πάντα στηρίζονταν 

Εικ. 56: Το νυν αρχαίο φρούριο της Φυλής δεν υπήρχε κατά την περίοδο των Τριάκοντα. Το 
αρχικό φρούριο, απ’ όπου ξεκίνησε η Επανάσταση του Θρασύβουλου, βρισκόταν αρκετά ψηλό-

τερα, κοντά στην αρχαία Φυλή, κάτω από το λεγόμενο ακόμα σήμερα Βουνό της Φυλής.  
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ταξικά όχι τόσο στους πλουσιότερους και μάλιστα των μεγάλων γενών που συνήθως τους 
αντιμάχονταν ανταγωνιστικά, μα γενικά στους —με σύγχρονους όρους— νοικοκυραίους της με-
σης τάξης και στους νεόπλουτους εμπόρους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τριάκοντα απέδωσαν πολιτικά δικαιώματα μόνο σε 3.000 Αθη-
ναίους κατά την επιλογή τους, σε μια Αττική όπου εκείνη την εποχή ο πληθυσμός ανερχόταν 
σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες, στο άστυ και τους δήμους. Για τούτο, πολλοί από τους μέσους 
πολίτες, τους πλούσιους βιοτέχνες κι εμπόρους καθώς και τους καταγόμενους από τα αριστο-
κρατικά γένη, ήταν ενάντιοι στους Τριάκοντα και κυνηγήθηκαν ανηλεώς. Έτσι, το πολιτικό 
μόρφωμα που επιχείρησαν να επιβάλουν οι Τριάκοντα, μπορεί να χαρακτηριστεί ανέτως 
δικτατορία. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το καθεστώς άντεξε οκτώ μονάχα μήνες, αλλά και της 
μαζικής αντίδρασης εναντίον του, που υποδηλώνεται από τις εκατοντάδες εκτελέσεις, τις εξορίες, 
τις διώξεις και τα βασανιστήρια, μάλιστα όχι μόνο ακραίων δημοκρατικών αλλά και πλουσίων, 
και ανθρώπων από παλιά, μεγάλα γένη που, ταξικά και ιδεολογικά, θα πρέπει να ήταν εχθροί 
της δημοκρατίας, θιασώτες ενός πραγματικά ολιγαρχικού πολιτεύματος. Με βάση τούτα κρί-
νουμε, λοιπόν, ότι δεν υπήρχε «ταξική» βάση στο καθεστώς, το οποίο δεν στηριζόταν πουθενά 
αλλού παρά σε λίγους «οικείους» των τυράννων, σε μισθοφόρους και στους Σπαρτιάτες. Έτσι, 
δεν βρήκε παρά ελάχιστους υποστηρικτές, ενώ οι στρατιώτες που το υπεράσπισαν στη Φυλή 
και στον Πειραιά εναντίον του Θρασύβουλου ήταν οι ίδιοι οι 3.000 και κάποιοι βίαια εξαναγκα-
σμένοι από τους Τριάκοντα να πολεμήσουν· όπως για παράδειγμα οι ιππείς, μέλη ισχυρών 
οικογενειών, καθώς θα δούμε, οι οποίοι άλλωστε καταδικάστηκαν κατόπιν μαζικά σε θάνατο 
από τον Κριτία, καθώς τους υποψιαζόταν για ανοχή προς τους επαναστάτες ή και συνενοχή. 

Όλα αυτά εξηγούν πώς κατεδαφίστηκε μες σε λίγο καιρό χωρίς σημαντικά επακόλουθα ένα 
καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε μετά από συντριπτική ήττα του αθηναϊκού λαού κι επιπλέον είχε 
την υποστήριξη των νικητών των Πελοποννησιακών πολέμων, των Σπαρτιατών: παρ’ ότι στους 
Τριάκοντα μετείχαν άτομα με υψηλή μόρφωση και φιλοσοφική παιδεία όπως ο Θηραμένης και 
ο Κριτίας, το τελικό πολιτικό μόρφωμα ήταν έργο ανθρώπων χωρίς την ελάχιστη πολιτική 
ευφυΐα, ούτε καν τη σύνεση του κοινού νου, καταδικασμένο να γκρεμιστεί σύντομα. 

 
 

Εθισμός στη σολώνεια και κλεισθένεια δημοκρατία  

Από την προσεκτική ανάγνωση των αρχαίων πηγών, και από την έρευνα για τα διάσημα κι 
άσημα πρόσωπα που αναφέρεται να ενεπλάκησαν υπέρ και κατά των Τριάκοντα, όπως τα 
βρίσκουμε σε ιστορικά και λογοτεχνικά έργα της εποχής, σε δικανικούς και ρητορικούς λόγους κι 
επίσης σε αρχαίους «Γραμματικούς» και Σχολιαστές, διακρίνουμε ότι ο αθηναϊκός λαός στο 
σύνολό του ανεξαρτήτως ταξικής καταγωγής, ακραία δημοκρατικοί, ήπιοι δημοκρατικοί και 
ολιγαρχικοί (αυτές ήταν χοντρικά οι τρεις επικρατούσες τάσεις), είχε υποστεί ένα είδος εθι-
σμού αν μη τι άλλο στις ιδέες της σολώνειας και κλεισθένειας δημοκρατίας όπως διαμορφώθη-
κε μετά την πτώση των Πεισιστρατιδών, τους Μηδικούς πολέμους και μέχρι την πρώιμη εποχή 
του Περικλή, κι ότι ακόμα και οι υποστηρικτές της πιο αυστηρής ολιγαρχίας, που φαίνεται να 
μην ήταν λίγοι στην Αθήνα, όταν αντιμάχονταν τη «δημοκρατία» πάντοτε είχαν στον νου τους 
μια μείξη στοιχείων της σπαρτιατικής και της σολώνειας (τουλάχιστον, αν όχι και της κλεισθέ-
νειας) Πολιτείας, κι όχι μια δικτατορία ολίγων σογιών, μια τυραννίδα ή τη βασιλεία. 

Οι Τριάκοντα στην αρχή προσποιήθηκαν στους κουρασμένους από τη δημοκοπία των δημα-
γωγών μέσους Αθηναίους και κυρίως στους πλουσιότερους ότι θα επανορθώσουν την «πάτρια 
Πολιτεία», δηλαδή την προ του Σόλωνα και του Δράκωνα ολιγαρχία, κι ότι θα πολιτευθούν με 
σχετικά ήπιο τρόπο — αλλά από την εποχή του Σόλωνα είχε περάσει ενάμισης αιώνας, και 
λίγοι ήταν εκείνοι που διέκριναν την προ της σολώνειας και κλεισθένειας μεταρρύθμισης ολι-
γαρχία από τη μετά τους Πεισιστρατίδες δημοκρατική Πολιτεία, εκείνη ακριβώς που κατέστησε 
την Αθήνα μεγάλη κι ήταν πιο κοντά σ’ αυτούς χρονικά όσο και πολιτειακά. Έτσι, η εξαγγελία 
των Τριάκοντα για «επανόρθωση της πάτριας Πολιτείας» μπορεί μες στην πρώτη σύγχυση και 
στην τρομακτική καταστροφή των ύστερων χρόνων του Πελοποννησιακού πολέμου να είχε ση-
μαντική απήχηση σε αρκετούς πολίτες, όμως σύντομα οι πάντες έβλεπαν ότι μαζί με τους δη-
μαγωγούς και τους ακραίους δημοκρατικούς οι νέοι εξουσιάζοντες καταδίκαζαν σε θάνατο ή 
ανάγκαζαν να αυτοεξοριστούν και οποιονδήποτε θεωρούσαν πιθανό αντίπαλο, προκαλώντας  
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κοινωνική και οικονομική αναταραχή με τις δημεύσεις περιουσιών, δηλαδή καταργώντας τους 
κλεισθένειους νόμους, ακόμα και μερικούς του Σόλωνα. Μέχρι που σύντομα, καθώς γράφει ο 
Αριστοτέλης: 

 
Όταν κατείχαν σταθερότερα την πόλη, κανέναν πια δεν εξαιρούσαν από τους πολίτες, αλλά 
σκότωναν τους εξέχοντες ως προς την περιουσία, και ως προς το γένος, και ως προς τα αξιώ-
ματα, διασπείροντας επίβουλα τον φόβο και θέλοντας να διαρπάσουν τις περιουσίες. Και με τη 
μεσολάβηση λιγοστού χρόνου, εκτέλεσαν όχι λιγότερους από χίλιους πεντακόσιους.
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Δεν είναι τυχαίο, ούτε απλά δείγμα ανταγωνιστικής διαλεκτικής εκείνης της εποχής, ότι κατά 
την επανάσταση κατά των Τριάκοντα επίσης οι ακραίοι δημοκρατικοί με επικεφαλής τον 
Θρασύβουλο είχαν σαν σύνθημά τους την επανόρθωση της «πάτριας Πολιτείας»: τούτοι όμως 
εννοούσαν το πολίτευμα του Σόλωνα και του Κλεισθένη, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη 
δημαγωγία και την εξουσιομανία των εκάστοτε ισχυρών κατά τη διάρκεια των Πελοποννη-
σιακών πολέμων.74 

Αυτά τα τονίζουμε επειδή επικρατεί σήμερα απίστευτη σύγχυση για την ιδεολογική, πολι-
τική και πολιτειακή φύση γενικά της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, της ολιγαρχίας κι όλων 
των αρχαιοελληνικών πολιτευμάτων, ακόμα και της αρχαϊκής βασιλείας, πόσω μάλλον του κα-
θεστώτος των Τριάκοντα, σύγχυση που οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε ανάδρομη μεταφορά 
στην έρευνα των αρχαιοελληνικών πολιτευμάτων, όρων και εννοιών των συγχρόνων ιδεολογι-
κών συγκρούσεων περί σοσιαλισμού, αστικής ψευδοδημοκρατίας και απολυταρχίας, περί 
«αριστεράς» και «δεξιάς», μα και σε παραναγνώσεις ή παντελή άγνοια των αρχαίων πηγών. 

 
 

Το φρούριο στη Φυλή: οι αρχαίες πηγές 

Σήμερα είναι πασίγνωστο το αρχαίο φρούριο της Φυλής, που δεσπόζει στον ορεινό δρόμο 
προς τα Δερβενοχώρια, μετά τον σημερινό οικισμό της Χασιάς. Την εποχή εκείνη όμως είναι 
σίγουρο ότι δεν είχε χτιστεί ακόμη στη σημερινή μορφή του, εφόσον ο σύγχρονος των γεγο-
νότων Ξενοφών αναφέρει τον τόπο όπου οχυρώθηκαν ο Θρασύβουλος με τους επαναστάτες 

ως «χωρίον» (τόπος με οικισμό), κι όχι ως «ὀχυρὸν» όπως στο Λειψύδριον, ούτε ως «φρού-

ριον» κ.λπ.: «χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν». Ενώ παρακάτω λέει ότι οι Τριάκοντα, θέ-

λοντας να τους βγάλουν από τα τείχη [ἀποτειχίζειν], δεδομένου προφανώς ότι ήταν πολύ 
δύσκολη η άλωση με επίθεση, αποφάσισαν να τους πολιορκήσουν «αποκλείοντάς τους από 
τον εφοδιασμό των απαραίτητων». Πράγμα που από τα συμφραζόμενα φαίνεται ότι αποδεί-
χτηκε δύσκολο, και στην πρώτη επίθεση όπου έπεσε χιόνι και στη δεύτερη κατά την οποία 
τελικά οι επαναστάτες εγκατέλειψαν την οχύρωσή τους και επιτέθηκαν οι ίδιοι στον στρατό 
των Τριάκοντα, νικώντας τον. 

Αν το φρούριο υπήρχε στη σημερινή μορφή, οι Τριάκοντα θα ήταν πολύ εύκολο να το περι-
κυκλώσουν και να το πολιορκήσουν, με χιόνι ή χωρίς. Το πιθανότερο ήταν ότι την εποχή 
εκείνη στη θέση του νυν φρουρίου υπήρχε κάποια από τις μικρές οχυρώσεις, «πύργους», που 
βλέπουμε και σε άλλες περιοχές της Πάρνηθας, στην πολύ κοντινή Καστρίζα ή Πυργάκι, στο 
Πάνακτο και στο Λοιμικό. 

Ως «φρούριον ὀχυρόν τε σφόδρα» αναφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης τον 1ο αι. π.Χ. τον τόπο όπου 
οχυρώθηκαν οι επαναστάτες. Τότε πια υπήρξε το νυν φρούριο, αλλά ο ίδιος πιο κάτω υπονοεί ως 
τόπο οχύρωσης του Θρασύβουλου κυρίως το χωριό της Φυλής, το οποίο όπως διαπιστώ-νουμε 
και σήμερα από τα ερείπιά του, ήταν χτισμένο σε φυσικά οχυρή περιοχή, σε αναβαθμούς ή 

                                         
73 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία 35, 4, 1 κ.ε. Πέρα από τις παρακάτω αναφερόμενες αρχαίες πηγές, γενικά για 

τους Τριάκοντα και τα πολιτικά γεγονότα της εποχής, βλ. Αριστοτέλης, ό.π., 34, 3, 1 κ.ε. 
74 Η σύγχυση διευρύνεται σήμερα δυστυχώς στο πλατύ κοινό μα και σε μαθητές, φοιτητές, μελετητές κ.λπ., από 

λήμματα για την ελληνική αρχαιότητα ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών τόπων, κυρίως της Wikipedia, πάμπολ-

λα από τα οποία παρέχουν ελλειπέστατα ή εντελώς λανθασμένα στοιχεία, όμως αναπαράγονται αυτολεξεί σε ιστο-

σελίδες ή ακόμα και σε έντυπες ιστορικές ή φιλολογικές εργασίες. Για παράδειγμα, σε διαδικτυακό λήμμα της 
Wikipedia για τη Φυλή, το 2018 αναγραφόταν ότι ο δήμος βρισκόταν… ανατολικά της Πάρνηθας, δηλ. στο ακριβώς 

αντίθετο σημείο από την πραγματική του θέση, ενώ σε άλλα λήμματα για την Οινιήδα φυλή, το φρούριο και τα 

συμπαρομαρτούντα, αναφέρεται ότι στα συνοριακά οχυρά της Πάρνηθας υπηρετούσαν «έφηβοι» τη στρατιωτική 

θητεία τους, ενώ απαγορευόταν αυστηρά η στράτευση των εφήβων. Για τους μετέφηβους φρουρούς βλ. παρακάτω. 
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 ταράτσες στην πλαγιά του βουνού. Παρ’ ότι το χωριό ολόκληρο μπορούσε να θεωρηθεί 
«φρούριο», θα δούμε παρακάτω ότι υπήρχε και παλαιότερο εκτεταμένο οχυρό κοντά του. Άλ-
λωστε το όποιο οχύρωμα στη θέση του σημερινού, και το υπάρχον και όπως πιστεύουμε το 
τότε πολύ μικρότερο, δεν θα χωρούσε σε καμιά περίπτωση τους 1.200 συντρόφους του Θρα-
σύβουλου κατά τον Διόδωρο, 1.000 κατά τον Ξενοφώντα. 

Γενικά, η εντύπωση από τις ιστορικές αφηγήσεις των Ξενοφώντα και Διόδωρου, καθώς και 
τις αναφορές άλλων, είναι ότι οι επαναστάτες οχυρώθηκαν στη Φυλή, χωριό σε απόκρημνο 
τόπο, όπου ήταν εύκολο να αποκρουστούν εισβολείς και πολύ δύσκολο να κυκλωθεί. Γι’ αυτό 
άλλωστε ο Ξενοφών, στρατιωτικός ο ίδιος, είδαμε ότι αναφέρει «αποκλεισμό των διόδων» 
προς το φρούριο, ώστε να μην εφοδιάζονται οι εξεγερμένοι.75 Επίσης κι ο ίδιος ο Λυσίας, από 
τους πρωταγωνιστές της καθόδου των εξεγερμένων, σε αρκετά έργα του όπου παρεμπι-
πτόντως μιλάει για τα γεγονότα, δεν αναφέρει φρούριο αλλά το ίδιο το χωριό της Φυλής.76 

 
 

Ανακάλυψη της αρχαίας Φυλής από τον Α. Σκιά 

Ο αρχαιολόγος Ανδρέας Σκιάς, ανασκαφέας του Σπηλαίου του Πάνα, πρώτος ερεύνησε την 
περιοχή το 1900 αναζητώντας τον τόπο του αρχαίου οικισμού, για τον οποίο από παλιότερα 
είχαν διατυπωθεί λανθασμένες εικασίες, κυρίως από περιηγητές. Ρωτώντας τους κατοίκους 
της Χασιάς, έμαθε όπως λέει ο ίδιος «ότι υπάρχει τόπος καλούμενος το Φυλί, έτερος ων του 
γνωστού φρουρίου της Φυλής». Θεωρώντας, πολύ σωστά, ότι πρόκειται για επιβίωση μεταξύ 
των αρβανιτόφωνων ντόπιων του αρχαίου ονόματος, ανεύρε τα ερείπια του αρχαίου οικισμού, 
διαπιστώνοντας επίσης με έκπληξή του ότι έχει διασωθεί από την αρχαιότητα και το όνομα του 
όρους ακριβώς από πάνω και βορειοδυτικά του οικισμού, του ως σήμερα ακόμα ονομαζόμενου 

Βουνού της Φυλής, στα Αρβανίτικα «Μάλλια-ἲ-Φυλίουτ», όπως το καταγράφει και το ορθο-
γραφεί ο ίδιος ο αρχαιολόγος.77 

Ο Ανδρέας Σκιάς ανέσκαψε μερικώς τον οικισμό, που βρίσκεται στη δύσβατη χαράδρα 
πάνω από την Πηγή της Φυλής και στις γύρω πλαγιές· — αναβαθμίδες του (terrassen), ήταν 
γνωστές από περιηγητικά κείμενα, επίσης από τις καταγραφές του γερμανικού χάρτη του 1878 
και των ανατυπώσεών του,78 αλλά χωρίς ως τότε να ταυτιστούν με τη Φυλή. Ανακάλυψε: 

 
[…] αναμφισβητήτως ότι υπήρχεν αυτόθι συνοικισμός αξιολογώτατος καθ’ άπασαν την αρχαιό-
τητα μέχρι των βυζαντινών χρόνων, πιθανώτατα δε ο συνοικισμός ούτος εξηκολούθησεν υπάρχων 
άνευ διακοπής μέχρι της λήξεως της Τουρκοκρατίας, ερημωθείς μόλις μετά την κατασκευήν της 
νυν υπαρχούσης αμαξιτής οδού απ’ Αθηνών εις Θήβας.
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Την εποχή εκείνη οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον απόκρημνο τόπο για να μεταφερθούν στην πιο 
προσβάσιμη σημερινή Χασιά, όπου υπήρχε ήδη από παλιά το νεώτερο χωριό. Έτσι, «το Φυλί» 
αφανίστηκε γρήγορα, πιθανότατα δεδομένου ότι όλοι οι οικισμοί του λεκανοπεδίου είχαν καεί 
επί της Επανάστασης του ’21 κι ότι τα σπίτια τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, ιδιαίτερα στα 
φτωχότερα μέρη, ήταν ακόμα μάλλον πρόχειρες καλύβες παρά αληθινές οικοδομές. Παρέμειναν 
όμως ζωντανοί μέχρι μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο οι εποχιακά κατοικούμενοι οικισμοί των 
βοσκών κι εκεί και ψηλότερα, στα εδάφη τα καλλιεργούμενα από την εποχή του αρχαίου 
δήμου Φυλασίων.  

                                         
75 Βλ. Ξενοφών, Ἑλληνικά 2, 4, 2, 1 κ.ε., «ὅπως ἐκπολιορκήσειαν αὐτοὺς ἀποκλείσαντες τὰς ἐφόδους τῶν 

ἐπιτηδείων»· «προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον»· «ἤδη συνειληγμένων εἰς τὴν Φυλὴν περὶ τοὺς ἑπτακοσίους»· 

«τοὺς ἀπὸ Φυλῆς περὶ χιλίους ἤδη συνειληγμένους». Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 14, 32, 1, 1 κ.ε. 

«κατελάβετο τῆς Ἀττικῆς χωρίον ὀνομαζόμενον Φυλήν»· «Ὁ δὲ Θρασύβουλος τὴν ἱκανὴν φυλακὴν τοῦ χωρίου 

καταλιπὼν ἐξήγαγε τοὺς φυγάδας, ὄντας χιλίους καὶ διακοσίους». 
76 Πρόχειρα βλ. Λυσίας, Κατ’ Ἀλκιβιάδου 33, 1: «καὶ γὰρ ὑμᾶς φεύγοντας Φυλὴν καταλαβεῖν»· ο ίδιος, Κατὰ 

Έρατοσθένους 52, 2: «Θρασυβούλου Φυλὴν καταλειφότος»· ο ίδιος, Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας 17, 2: «τῶν 

ἐπὶ Φυλὴν ἐλθόντων». 
77 Ανδρέας Σκιάς, «Ανασκαφαί παρά την Φυλήν», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1900, 

Εκ του τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1901, σ. 18-9, 38-50· εδώ, σ. 41 κ.ε.· Universitätsbibliothek 

Heidelberg, http://digi.ub.uni.-heidelberg.de/diglit/prakt1900/0005. 
78 Βλ. Β΄ μέρος, Το Σπήλαιο των Νυμφών κ.λπ., κεφ. «Οι γερμανικοί χάρτες του Πάρνη το 1878». 
79 Σκιάς, «Ανασκαφαί παρά την Φυλήν», ό.π., 1901, σ. 43. 
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«Τούτου ένεκα διετηρήθη και το όνομα της Φυλής μέχρι τούδε», συνεχίζει ο αρχαιολόγος, 
πράγμα λογικό, εφόσον οι τυχόν νέοι έποικοι σε κάθε εποχή, βρίσκοντας τους παλιότερους 
κατοίκους ενός χωριού αδιάκοπα κατοικημένου, μάθαιναν να χρησιμοποιούν πολλά από τα 
εγχώρια τοπωνύμια, έστω με αρβανίτικη διασκευή ή μετάφραση. Επίσης, άκουσε από τους 
ντόπιους ότι κοντά στη μεγάλη Πηγή της Αγίας Παρασκευής, ή «Πηγή της Φυλής» όπως την 
καταγράφει ο παραπάνω αναφερόμενος γερμανικός χάρτης —δεν ξέρουμε αν από πληροφο-
ρίες ντόπιων ή από ονοματοδοσία των συντελεστών του—, ή «Πηγή της Κυράς» όπως λέγεται 
ακόμα από πολλούς, υπήρχαν επί τουρκοκρατίας «χάνια και άλλα οικήματα, εν οις κατηυλί-
ζοντο οι εκ Βοιωτίας εις Αθήνας οδοιπορούντες ως και ο δημόσιος ταχυδρόμος (τατάρης)». 
Σημειώνει με την ευκαιρία ότι το κομμάτι από το «αθλίως κατεσκευασμένον λιθόστρωτον 
(καλντερίμι)» στην ευρύτερη περιοχή, στο μονοπάτι από τη Χασιά προς το Άρμα, που το 
θεωρούν αρχαίο οι Γερμανοί οι οποίοι συνέταξαν τον χάρτη, το ίδιο και πολλοί σύγχρονοί μας, 
κατά τη γνώμη του κατασκευάστηκε επί τουρκοκρατίας. 

Κατά την ανασκαφή, που μάλλον έγινε βιαστικά και με πρόχειρες τομές του εδάφους, ο 
Σκιάς ανακάλυψε οικοδομές από τον 4ο αι. π.Χ., «ίσως δε και εκ του 5ου τινά», όπως γράφει, 
άλλες που φαίνονται δημόσιες κι άλλες ιδιωτικές. Επίσης, πολλά κατάλοιπα από την αρχαιό-
τητα και από μετέπειτα εποχές, πάμπολλα μάλιστα από το τέλος των ρωμαϊκών χρόνων και τη 
βυζαντινή περίοδο. Ανακαλύφθηκαν ακόμα τεμάχια αγαλμάτων, αναγλύφων και αγγείων, τά-
φοι —μερικοί ήδη από τα προηγούμενα της ανασκαφής χρόνια ανεσκαμμένοι από αρχαι-
οκάπηλους—, αναλημματικοί τοίχοι καθώς και στοιχεία που τον έκαναν να υποθέσει ότι ο 
οικισμός «ανέρχεται στους προϊστορικούς χρόνους».  

 
Εικ.57: Στην ευρύτερη περι-
οχή της αρχαίας Φυλής βλέπει 
κανείς ακόμη σήμερα  στα δάση 
αρχαία μονοπάτια, μερικά μάλι-
στα όπως αυτό σκαλισμένα στον 
βράχο, που χρησιμοποιήθηκαν 
σε αδιάσπαστη χρονική συνέχεια 
από την αρχαιότητα από τους 
κατοίκους του χωριού, το οποίο 
υπήρχε εδώ μέχρι την Επανά-
σταση του ’21 και λεγόταν από 
τους Χασιώτες «το Φυλί». Με-
τά, οι κάτοικοί του μετακόμισαν 

στη σύγχρονη Χασιά. 
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Ανακάλυψη του οχυρού του Θρασύβουλου 

Ο αρχαιολόγος δηλώνει ότι δεν παρατήρησε ούτε ο ίδιος ούτε άλλοι υπολείμματα σημαντι-
κών φρουρίων στην ευρύτερη περιοχή, εκτός από μερικούς μικρούς πύργους. Κατά την ανα-
σκαφή στο ίδιο το χωριό, όμως, σημειώνει πως διαπίστωσε την ύπαρξη σε γειτονικό απόκρημνο 
ύψωμα πολλών αρχαίων τοίχων, «οι μεν δια μεγάλων αργών λίθων οι δε πολυγωνικώς αλλ’ 
όχι μετά πολλής ακριβείας ωκοδομημένων», που ακολουθούν το βραχώδες έδαφος, αλλά βρί-
σκονταν τότε σε πολύ κακή κατάσταση, κατεστραμμένοι σε πολλές μεριές, έτσι ώστε ήταν 
δύσκολο να διαπιστωθεί η ακολουθία τους και το γενικό σχέδιο της κατασκευής τους. 

 
Αλλ’ όμως επειδή δια το μέγα μήκος αυτών και το μέγεθος των λίθων δεν δύναται να θεωρηθώ-
σιν ως ανήκοντες εις οικοδομήματα ούτε ιδιωτικά ούτε δημόσια, δια δε την μεγάλην τραχύτητα 
του εδάφους του λόφου και την όχι μεγάλην κλίσιν αυτού ουδένα σκοπόν φαίνεται ότι ηδύνατο 
να έχη η κατασκευή αναλημμάτων [δηλ. αναβαθμίδων για γεωργική χρήση], εν ω αφ’ ετέρου η θέσις 
είναι εις άμυναν λίαν οχυρά και εν επικαίρω τόπω κείται και προς προφύλαξιν των κατοίκων της 
Φυλής και προς επιτήρησιν της εκ της κοιλάδος της Γκούρας οδού, δι’ ης ερχόμενος εχθρικός 
στρατός ηδύνατο ευκολότατα να παρακάμψη το γνωστόν φρούριον της Φυλής, ουδαμώς αμφι-
βάλλω ότι και ενταύθα υπήρχε φρούριον ίσου μεγέθους και ίσης σπουδαιότητας προς το πρότε-
ρον γνωστόν. Επειδή μάλιστα το πρότερον γνωστόν φρούριον της Φυλής δια τον τρόπον της 
οικοδομίας δυσκόλως δύναται να αναχθή εις τον Ε΄ π.Χ. αιώνα, πολύ μάλλον δε φαίνεται κτι-
σμένον κατά τον Δ΄, εικάζω ότι κατά την έφοδον του Θρασύβουλου ή δεν υπήρχε το φρούριον  

Εικ. 58: Το μέρος με το «καλ-
ντερίμι» του αρχαίου δρόμου 
που ανεβαίνοντας ομαλά από 
τη νυν Χασιά, περνάει αρκετά 
ψηλότερα από τον σημερινό, 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Στο 
σημείο της φωτογραφίας, το 
διαχρονικό μονοπάτι στρίβει 
προς το βουνό Άρμα, το λεγό-
μενο παλιότερα από τους ντό-
πιους Στράτι, και παρακάμπτο-
ντας την κορυφή, κατευθυνό-
ταν σε μέσο ύψος προς την αρ-
χαία  Φυλή, η οποία βρισκόταν 
περίπου σε υψόμετρο 700-750 
μ. στη χαράδρα κάτω από το 
Βουνό της Φυλής. Στην πορεία 
του, σε κορφές,  βρίσκονταν οι 
μικροί πύργοι που αναφέρει ο 

Σκιάς. 
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εκείνο, αλλά μόνο το νυν ανακαλυφθέν επί του υπεράνω της πηγής λόφου, και επομένως τούτο 
κατέλαβε ο Θρασύβουλος, ή ότι υπήρχε μεν κι εκεί φρούριον, όχι όμως το νυν σωζώμενον, αλλ’ 
άλλο παλαιότερον ευτελέστερον εκτισμένον και καθαιρεθέν εν τοις έπειτα χρόνοις, ίνα κτισθή 
το έτι και νυν υπάρχον.
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Παρακάτω ο Σκιάς δηλώνει ότι από τομές του εδάφους στην περιοχή του τείχους διαπίστωσε 
εντέλει ότι τούτο «ασφαλώς δύναται να αναχθή εις τον Ε΄ π.Χ. αιώνα», δηλ. στην εποχή της 
κατάληψης της Φυλής. Ο έμπειρος αρχαιολόγος δεν παραλείπει να υποσημειώσει ότι «Όχι μικρόν 
πλεονέκτημα του τόπου τούτου βεβαίως είναι και η γειτονία της πηγής, ενώ το πρότερον 
γνωστόν φρούριον στερείται ποσίμου ύδατος». 

Ας προσθέσουμε ότι τριγύρω στα ρέματα υπάρχουν κι άλλες μικρές πηγές, ενώ πιο ψηλά 
βρίσκεται η Μεγάλη Βρύση ή, στα Αρβανίτικα, Μπίκεζα, σχηματίζοντας ρυάκι που διασχίζει 
ειδυλλιακές, από χιλιετίες μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες καλλιεργούμενες κοιλάδες. Άρα, 
το φρούριο είναι κατάλληλο για παραμονή τόσων πολλών πολεμιστών, που με τους υπηρέτες 
τους και τους βοηθητικούς κατά τις τότε συνήθειες αυξανόταν κατά πολύ ο αριθμός τους. Ο ίδιος 
ο Σκιάς διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ακόμα μικρών πύργων στην περιοχή νότια και ανατολικά 
του ανακαλυφθέντος οχυρού, ενώ άκουσε από τους ντόπιους και για τέταρτον, που ίχνη του 
βρίσκονταν στην κορυφή του Βουνού της Φυλής. 

Σήμερα σε ολόκληρη τη νοτιοδυτική Πάρνηθα που φαίνεται να ανήκε στον δήμο των Φυλα-
σίων και στους επιμέρους οικισμούς του, από το νυν Φρούριο μέχρι την αρχαία Φυλή, στα 
γύρω βουνά ως την Καστρίζα, το Σπήλαιο του Πανός, το Κάτω Παλιοχώρι, υπάρχουν πολλά 
υπολείμματα αρχαίων κτισμάτων, αλλά και συνεχής δράση αρχαιοκάπηλων, που οφείλεται στη 
δυστυχώς ελλειπή φύλαξη αυτών των βεβαίως πολύ εκτεταμένων και δυσπρόσιτων τόπων.81 
Για τούτο κι εδώ, όπως γενικά στο ανά χείρας πόνημά μας, δεν σημειώνουμε τη θέση τους 
ούτε επεκτεινόμαστε στην περιγραφή τους, περιμένοντας τους αρχαιολόγους που θα θελήσουν 
να ασχοληθούν με τούτους τους παρατημένους τόπους. 

 
 

Προετοιμασία της επανάστασης 1: Η εμπλοκή των Θηβαίων 

Ο Ξενοφών, αν και λελογισμένος θαυμαστής της σπαρτιατικής Πολιτείας και εχθρός της 
ταραχώδους όσο και δημοκοπικής δημοκρατίας όπως εξελίχθηκε μετά τα χρόνια του Περικλή, 
μολονότι επίσης έζησε πολλά χρόνια κάτω από την προστασία ή την ανοχή των Λακώνων στην 
Ηλεία και αλλού, δεν δείχνει να τον εκφράζει καθόλου πολιτικά η δικτατορία των Τριάκοντα, 
όπως και κανέναν από τους αρχαίους συγγραφείς. Μετά τη διαφωνία του Κριτία με τον 
Θηραμένη και την εκτέλεση του τελευταίου, οι Τριάκοντα που ήταν πια 29 αποχαλινώθηκαν, 
πληθαίνοντας τις εκτελέσεις και τις διώξεις. Έτσι πάμπολλοι κάτοικοι του άστεως έφυγαν ή 
διώχτηκαν βίαια. Το ίδιο και Αθηναίοι των χωριών, των «δήμων», εφόσον οι Τριάκοντα έστελναν 
τους δικούς τους να τους πάρουν τα κτήματα, όπως τονίζει ο Ξενοφών. Όλοι τούτοι οι φυγά-
δες «γέμισαν τα Μέγαρα και τις Θήβες». 

Ο Πλούταρχος, ως Θηβαίος αλλά και φιλοΑθηναίος, βρίσκει την ευκαιρία να διηγηθεί πιο 
λεπτομερειακά τα γεγονότα, από την πλευρά των Βοιωτών. Οι Θηβαίοι, κυριαρχώντας πια σε 
όλες τις βοιωτικές πόλεις, είχαν αρχίσει να θεωρούν υπερβολική την εμπλοκή των Λακώνων, 
του Αγησίλαου μέχρι τον θάνατό του και του Λύσανδρου στα βοιωτικά πράγματα, στον πόλεμο 
με τη Φωκίδα και γενικά στα συμφέροντά τους. Στις αλληλοκατηγορίες Θηβαίων και Σπαρτια-
τών περιεπλάκησαν επίσης καταχρήσεις από τους Λάκωνες χρημάτων με τα οποία ο Πέρσης 
βασιλιάς διαιρούσε ανέκαθεν τους Έλληνες, όσο και φόρων από τη δεκάτη.  

                                         
80 Σκιάς, «Ανασκαφαί παρά την Φυλήν», ό.π., 1901, σ. 46-47 
81 Οι αρχαιοκάπηλοι σκάβουν παντού ανεξέλεγκτα. Η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά την εποχή των Μνημονίων με 

την εγκληματική οικονομική κι επιχειρησιακή υποβάθμιση που υπέστη από τις γενοκτονικές κυβερνήσεις Παπανδρέ-

ου, ΠΑΣΟΚ (νυν ΚΙΝΑΛ), Καρατζαφέρη, Σαμαρά κ.λπ. το Δασαρχείο Πάρνηθας, ο μόνος υπεύθυνος, λειτουργικός και 
ευτυχώς ακόμα κρατικός φορέας, ο οποίος φρόντιζε ως τότε επάξια για τον δρυμό. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις, 

εφαρμόζοντας τις διαταγές της ΕΕ για ιδιωτικοποίηση των πάντων, παρέδωσαν την Πάρνηθα σε ιδιωτικές εταιρείες, 

οι οποίες επιδόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια ανεξέλεγκτα σε έργα πολυδάπανα και άνευ σπουδαίου αποτελέσματος ή 
εντελώς άχρηστα, με γνώμονα το εύκολο κέρδος. Επίσης όμως κατέρρευσε το σύστημα φύλαξης του δρυμού, με 

αποτέλεσμα την ανενόχλητη δράση ΜΚΟ, λαθροκυνηγών, αρχαιοκάπηλων, λαθροϋλοτόμων, δηλαδή καταστροφέων 

κάθε είδους. Μόνο από την αρχή του 2018 ξανάρχισαν κάποιες περιπολίες δασικών υπαλλήλων στην Πάρνηθα, μετά 

από μικρή ενίσχυση ξανά του Δασαρχείου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπρος στο αδιέξοδο της ιδιωτικοποίησης. 
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Έτσι, όταν ο Λύσανδρος διακήρυξε να μη δέχεται καμιά πόλη τους εξόριστους και τους 

φυγάδες από την Αθήνα, κι όποιος τους δέχεται να θεωρείται ότι καταπάτησε τη συνθήκη της 
ειρήνης: 

 
Ενάντια σε αυτά αντεψήφισαν οι Θηβαίοι ψηφίσματα πρέποντα και αδελφικά, ανάλογα προς τις 
πράξεις του Ηρακλή και του Διονύσου [θεών προστατών αντίστοιχα της Βοιωτίας και της Αθήνας], να 
ανοίξει κάθε σπίτι και πόλη στη Βοιωτία για όσους Αθηναίους θέλουν, κι όποιος παρακληθεί από 
φυγάδα και δεν τον βοηθήσει, να οφείλει ένα τάλαντο, κι αν κάποιος μεταφέρει όπλα μέσω της 
Βοιωτίας στην Αθήνα εναντίον των τυράννων, ούτε να το βλέπει Θηβαίος ούτε να το ακούει. 

 
Η αλήθεια είναι, συμπληρώνει ο Πλούταρχος, ότι στην πράξη όλοι οι Θηβαίοι δεν φέρθηκαν 
ακριβώς κατά το γράμμα του ψηφίσματος, 

 
[…] αλλά ο Θρασύβουλος και όσοι ήταν μαζί του που κατάλαβαν τη Φυλή, εξόρμησαν από τις 
Θήβες, ενώ τα όπλα και τα χρήματα, και την απόκρυψή τους, και το ξεκίνημά τους οι Θηβαίοι 
τα προπαρασκεύασαν.
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Σε αυτό συμφωνεί κι ο Παυσανίας. Περιηγούμενος τη Θήβα και περιγράφοντας το Ηρακλείον, 
συγκρότημα με γυμνάσιον, στάδιο και με ιερό του Ηρακλή, μέγιστου ήρωα των Βοιωτών όπως 
κι όλων των Δωριέων, παρατηρεί ότι: 

 
Ο Θρασύβουλος ο γιος του Λύκου και οι Αθηναίοι που ήταν μαζί του, αφότου κατέλυσαν την 
τυραννίδα των Τριάκοντα —επειδή ξεκινώντας από τις Θήβες έγινε η κάθοδός τους— αφιέρωσαν 
στο Ηρακλείο Αθηνά και Ηρακλή, κολοσσούς από λίθο του είδους της Πεντέλης [μάρμαρο πεντε-

λικό], έργα του Αλκαμένους.
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Προετοιμασία της επανάστασης 2: Η εμπλοκή του Λυσία 

Εκτός από τον Θρασύβουλο, ηγέτες των εξεγερμένων στη Φυλή ήταν ο Αρχίνος, εξέχων 
πολιτικός και ρήτορας, και ο ρήτορας Λυσίας. Είναι πολλαπλά ενδιαφέρουσα η εμπλοκή του 
Λυσία στην προετοιμασία των γεγονότων και στην κατάληψη της Φυλής, κι όχι μόνο επειδή 
πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους και γλυκύτερους στον λόγο ρήτορες και λογο-
γράφους. 

Ο Λυσίας ήταν Συρακούσιος. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο κι άλλους, προσκλήθηκε από τον 
Περικλή στην Αθήνα για τη φήμη του ως λογογράφος και συγγραφέας. Ήταν ιδιαίτερα πλούσιος. 
Επί Τριάκοντα συνελήφθη, του πήραν την περιουσία, εκτελέστηκε ο αδελφός του και επρό-
κειτο να τον σκοτώσουν κι αυτόν, αλλά κατάφερε και το έσκασε στα Μέγαρα. Συνασπιζόμενος 
με τον Θρασύβουλο και τον Αρχίνο που προετοίμαζαν την κατάληψη της Φυλής και την επανά-
σταση κατά των Τριάκοντα, αγόρασε 200 ασπίδες, πλήρωσε 300 μισθοφόρους Συρακούσιους με 
αρχηγό τον Ερμάνι και επιπλέον πρόσφερε 200 δραχμές, ενώ έπεισε και τον φιλοξενούμενό του, 
Θρασυδαίο τον Ηλείο, να δώσει 2 τάλαντα για την προετοιμασία του εγχειρήματος. 

Οι μισθοφόροι θα έφτασαν στη Φυλή μετά την κατάληψή της, εφόσον ο Ξενοφών υπολογίζει 
τους πρωτεργάτες της επίθεσης στους 70, κι ο Αναξιμένης τον 4ο αι. π.Χ. στους 50.84 Αργότερα 
αυξάνονταν σταδιακά, ώσπου έφτασαν τους 1.000 ή 1.200. Δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει 
αυτή η εύκολη κατάληψη, εφόσον οι Φυλάσιοι δεν θα αντιστάθηκαν, ενώ στο φρούριο, μες στην 
αναστάτωση των αποπολιτογραφήσεων της πλειοψηφίας του αθηναϊκού λαού από τους Τριάκο-
ντα και των εξοριών, άρα και της αποδυνάμωσης των οχυρών των συνόρων, το πολύ-πολύ να 
φύλαγαν μερικοί νέοι 19-20 χρονών των συνοριακών φρουρών με τους αξιωματικούς τους. Με 
την καθοδήγηση των επαναστατών από τους Φυλάσιους μες από τα δυσπρόσιτα μονοπάτια 
  

                                         
82 Γενικά για τούτα: Πλούταρχος, Λύσανδρος 27, 1, 4 κ.ε.· το πρώτο απόσπασμα: ό.π., 27, 3, 1 κ.ε., το δεύτερο: 

ό.π., 27, 4, 3 κ.ε. 
83 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 9, 11, 6, 5 κ.ε. 
84 Αναξιμένης, Ἀναξιμένους τέχνη ρητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον 8, 6, 4. 
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πάνω από το οχυρό που τα ξέραν μόνο οι ντόπιοι, οι νεαροί απλά θα το ’σκασαν, γι’ αυτό δεν 
αναφέρονται νεκροί σε αυτήν τη φάση. 

Είναι σημαντικό ότι στην επανάσταση και στις μάχες κατά των Τριάκοντα πήραν μέρος 
μέτοικοι (μετανάστες) και δούλοι, που μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας ο Θρασύβουλος 
πρότεινε με ψήφισμα να γίνουν τιμητικά Αθηναίοι πολίτες, μαζί κι ο Λυσίας. Το ψήφισμα το 
κύρωσε ο δήμος, όμως στο μεταξύ ο Αρχίνος είχε γίνει πολιτικός αντίπαλος των δύο παλιών 
συντρόφων του και, καταθέτοντας «ψήφισμα παρανομίας», έπεισε τη Βουλή να εκπέσει η από-
φαση, με αποτέλεσμα οι μέτοικοι κι ο Λυσίας να χάσουν την πολίτευση· δεν αναφέρεται τι έγινε 
με τους δούλους, αλλά ίσως τους συμπεριέλαβε κι αυτούς το «ψήφισμα παρανομίας». Τα γεγο-
νότα θα τα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Πάντως, ο γλυκύς ρήτορας παρέμεινε στην Αθήνα 
ως «ισοτελής», τιμή που αποδιδόταν σε μετοίκους, με δικαιώματα μεταξύ των οποίων ήταν και η 
απαλλαγή από τον φόρο των μεταναστών, το μετοίκιον. Πέθανε στην Αθήνα ετών 83 ή 76, 
γενικά πάνω από τα 70. 

Ο Πλούταρχος γράφει ότι ο Λυσίας έγραψε 233 λόγους, από τους οποίους μόνο σε δύο 
ηττήθηκε, έναν όταν υπεράσπισε τον εαυτό του μπρος στους Τριάκοντα κι έναν όταν έχασε 
την πολιτογράφηση! Προσθέτει ότι «θεωρείται στον λόγο εύκολος αλλά δυσμίμητος».85 Κατά 
τον Διονύσιο Αλικαρνασσέα, 1ος αι. π.Χ., ο λόγος του είναι ο «άριστος κανόνας» της αττικής 
διαλέκτου, «όχι της αρχαίας που χρησιμοποίησαν ο Πλάτων και ο Θουκυδίδης», αλλά της 
εποχής του, ενώ στην καθαρότητα και στη σαφήνεια «από τους μεταγενεστέρους κανείς δεν 
τον ξεπέρασε, αλλά ούτε να τον μιμηθούν είχαν άλλοι τη δύναμη, παρά μόνο ο Ισοκράτης 
[…]».86 

Ο ίδιος, αναφέρεται στη συμμετοχή του και των συντρόφων του στην κατάληψη της Φυλής, 
στον λόγο του Κατ’ Αλκιβιάδου Ι: «[…] και ενώ εμείς, αυτοεξοριζόμενοι για να κυριεύσουμε τη 
Φυλή και να κόψουμε δέντρα και επιτιθέμενοι στα τείχη», λέει, για να αφήσουν τιμή και δόξα 
στα παιδιά τους, ο Αλκιβιάδης, που κατηγορείται ότι δεν αντιτάχτηκε και πολύ στους Τριάκοντα, 
περί άλλων ετύρβαζε.87 

Οι αναφορές στο κόψιμο δέντρων και στην επίθεση στα τείχη θα πρέπει να αλλάξουν θέση 
εκατέρωθεν χρονικά, εφόσον ο επιτιθέμενος σε φρούριο, μάλιστα χαμηλό όπως της Φυλής, 
βολεύεται από την ύπαρξη κοντά βλάστησης για κάλυψη, αλλά αντίθετα ο εγκλεισμένος στα 
τείχη αποψιλώνει τον χώρο μπροστά τους για καλύτερη θέα προς τους εφορμούντες. Οπωσδή-
ποτε, η φράση αυτή του Λυσία μας δίνει εικόνα για τα γεγονότα: Οι επαναστάτες εφόρμησαν 
στα τείχη, το έσκασαν γρήγορα οι υπερασπιστές τους, και μετά οι σύντροφοι του Θρασύβουλου 
καθάρισαν από τα δέντρα την περιοχή προετοιμαζόμενοι για την επίθεση του στρατού των 
Τριάκοντα. Είναι φανερό ότι οι ζόρικοι Φυλάσιοι είχαν ήδη περάσει με το μέρος των επαναστα-
τών ή κράτησαν στάση ουδετερότητας, αλλιώς δεν θα έπεφτε τόσο εύκολα το φρούριο, μάλιστα 
δεδομένου ότι βρίσκεται δίπλα στο χωριό τους, ούτε θα υπήρχε καν περίπτωση να πλησιάσουν 
οι του Θρασύβουλου. 

 
 

Οι μάχες στη Φυλή κατά τον Ξενοφώντα 

Μετά απ’ αυτά καταλαβαίνουμε καλύτερα τα συμφραζόμενα, όταν ο Ξενοφών, αφού 
γράψει ότι είχαν γεμίσει φυγάδες τα Μέγαρα και οι Θήβες, διηγείται τα γεγονότα στη Φυλή: 
  

                                         
85 Πρόχειρα για Λυσία στη Φυλή: Πλούταρχος, Βίοι τῶν δέκα ρητόρων [Vitae decem oratorum] [Sp.] (832b-852e) 835, A, 6 

κ.ε.· στον Δημοσθένη, Κατὰ Τιμοκράτους 135, 7 αναφέρεται ο Αρχίνος στη Φυλή.  
86 Διονύσιος Αλικαρνασσέας, Λυσίας Συρακούσιος πατρόθεν [De Lysia] 2, 1 κ.ε. 
87 Λυσίας, Κατ’ Ἀλκιβιάδου I, 33, 1 κ.ε.· βλ. και ο ίδιος, Κατὰ Ἐργοκλέους ἐπίλογος, αριστουργηματικός λόγος 

εναντίον κάποιου στρατηγού Εργοκλή [Αρποκρατίων, Λέξεις τῶν δέκα ρητόρων 134, 7 και Σούδα, Λεξικόν, Φώτιος 

Λεξικὸν (Ε-Ω) στο λ. Ἐργοκλῆς], που συμμετείχε στη Φυλή εναντίον των Τριάκοντα, αλλά από παλιά εξαπατούσε 

τον Θρασύβουλο. Επρόκειτο για κάποιον από τους πολιτικούς συντρόφους του Αρχίνου, που μετά εμπόδισαν να 

πολιτογραφηθεί Αθηναίος ο Λυσίας. Σε άλλο έργο του Λυσία μαθαίνουμε ότι ο Εργοκλής τελικά καταδικάστηκε σε 

θάνατο: βλ. Κατὰ Φιλοκράτους ἐπίλογος. Την εκτέλεση του Εργοκλή αναφέρει αργότερα ο Δημοσθένης ως 

παράδειγμα τιμωρίας για παράνομο πλουτισμό μέσω κατάχρησης εξουσίας: Περὶ παραπρεσβείας 180, 9. Για την 

αντίθεση Θρασύβουλου-Αρχίνου βλ. και Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος 195 2 κ.ε. Πλαγίως για την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας: Λυσίας, <Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας>. 
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Για τούτα ο Θρασύβουλος, ξεκινώντας από τις Θήβες με περίπου εβδομήντα, κυριεύει τη Φυλή, 
χωριό ισχυρό. Οι Τριάκοντα επενέβησαν από το άστυ με τους τρεις χιλιάδες και τους ιππείς, κι 
ενώ ήταν πολύ καλοκαιρία.

88
 Όταν έφτασαν, από παλληκαριά μερικοί από τους νέους επιτέθη-

καν αμέσως στο χωριό και, μην καταφέρνοντας τίποτε, έφυγαν με τραυματισμούς. Ενώ σκόπευαν οι 
Τριάκοντα, λοιπόν, να τους βγάλουν από τα τείχη μετά από πολιορκία, αποκλείοντάς τους από 
τον εφοδιασμό των απαραίτητων, πέφτει τη νύχτα και την επόμενη πάμπολυ χιόνι. Κι έτσι 
έφυγαν χιονιζόμενοι για το άστυ, χάνοντας πάρα πολλές σκευοφόρους από τους [υπερασπιστές] 
της Φυλής. Ξέροντας στο μεταξύ ότι εκείνοι θα λεηλατήσουν εφόδια από τους αγρούς αν δεν 
υπάρξει κάποια φρούρηση, στέλνουν σε ερημότοπους περίπου δεκαπέντε στάδια από τη Φυλή
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τους Λάκωνες εκτός από λίγους, καθώς και δύο ίλες φυλών από τους ιππείς. Τούτοι φύλαγαν, 
στρατοπεδεύοντας σε δασύ τόπο. 

Από τη μεριά του ο Θρασύβουλος, καθώς είχαν συγκεντρωθεί ήδη στη Φυλή γύρω στους 
εφτακόσιους, παίρνοντάς τους, κατεβαίνει μες στη νύχτα· και καταθέτοντας τα όπλα [στρατοπε-

δεύοντας κρυφά] κάπου τρία ή τέσσερα στάδια από τους φρουρούς, φρόντιζαν να μην κάνουν 
φασαρία. Όταν άρχισε να ξημερώνει και σηκώνονταν ήδη [οι των Τριάκοντα] όπως-όπως ο καθένας  

                                         
88 καὶ μαλ’ εὐημερίας οὔσης: ευημερία σήμαινε γενικά ό,τι και σήμερα, όμως σε αρχαία κείμενα σχετικά με τη φύση 

δηλώνει την καλοκαιριά.  
89 Με βάση το αττικό στάδιο που ήταν 184,98 μ., η απόσταση υπολογίζεται σε 2,774 χιλιόμετρα, δηλ. στρατοπέδευσαν 

δυτικά από τη σημερινή Χασιά, μάλλον στο σημείο της εικ. 59.  

Εικ. 59: Η αγριότητα και το βάθος του φαραγγιού που ξεκινάει πιο δυτικά από το σημερινό Κά-
στρο Φυλής και στο σημείο που βλέπουμε λέγεται «της Θοδώρας», περιόριζε τις κινήσεις του 
στρατού των Τριάκοντα. Ο αρχαίος δρόμος για τη Φυλή περνούσε λίγο πιο κάτω από το σημείο 
λήψης της φωτογραφίας, ενώ πιο πάνω το Στράτι ή Άρμα είναι εξαιρετικά απότομο. Δεδομένου 
ότι στο κατευθείαν μήκος του αρχαίου δρόμου η απόσταση από δω μέχρι την αρχαία Φυλή είναι 
περίπου τρία χιλόμετρα, πρέπει να υποθέσουμε ότι η διανυκτέρευση της φρουράς κι η μάχη έ-
γινε εδώ, στα πρώτα ομαλότερα μέρη της διαδρομής, καθώς πιο ψηλά το απόκρημνο βουνό, 
χιονιζόμενο μάλιστα εκείνη τη νύχτα, δεν είναι κατάλληλο για στρατοπέδευση ιππέων. 
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φορώντας τον οπλισμό του κι έκαναν κρότο οι ιπποκόμοι καθώς έτριβαν τ’ άλογα, παίρνοντας 
οι του Θρασύβουλου τα όπλα έπεσαν πάνω τους ταχύτατα· κι έτσι κάμποσους έριξαν κάτω επι-
τόπου και, τρέποντάς τους όλους σε φυγή, τους κατεδίωξαν για έξι ή εφτά στάδια σκοτώνοντας 
από τους οπλίτες περισσότερους από εκατόν είκοσι, κι από τους ιππείς τον Νικόστρατο τον 
λεγόμενο «ωραίο» κι άλλους δύο, βρίσκοντάς τους ακόμα στα στρώματα. Επαναστρεφόμενοι 
μετά, αφού έστησαν τρόπαιο και φορτώθηκαν όσα όπλα πήραν και αποσκευές, γύρισαν στη 
Φυλή. Στο μεταξύ, οι ιππείς από το άστυ, σπεύδοντας να βοηθήσουν, δεν είδαν πια κανέναν από 
τους αντιπάλους, οπότε, παραμένοντας μέχρι που οι αρμόδιοι σήκωσαν τους νεκρούς, ανεχώ-
ρησαν για την πόλη.
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Η ήττα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο άστυ, σε βαθμό που οι Τριάκοντα πήγαν στην 
Ελευσίνα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ετοιμάσουν έξοδό τους από την Αθήνα κι εγκατά-
στασή τους εκεί. Η αυτοκαταστροφή όλων των δικτατόρων μέχρι σήμερα είναι ότι εννοούν να 
βασίζονται στην απόλυτη τρομοκρατία και στις δολοφονίες· έτσι κι ο Κριτίας, συλλαμβάνοντας 
με τέχνασμα τους ιππείς που είχαν συμμετάσχει στην επίθεση κατά της Φυλής και καταδικά-
ζοντάς τους σε θάνατο, υπέγραψε το τέλος του. Οι ιππείς συγκροτούσαν τις ίλες τους κατά 
φυλή και, παρ’ ότι προέρχονταν από τα πλουσιότερα κι ευγενέστερα γένη της Αττικής, έχαιραν 
σεβασμού στον λαό ως πάντοτε εμπειρότατοι πολεμιστές, σημαντικοί για την επιβίωση των 
συναδέλφων τους οπλιτών και ψιλών στους πολέμους. 

Έτσι, οι Τριάκοντα με την ανόητη αυτή καταδίκη, που δεν αναφέρεται αν εκτελέστηκε πριν 
οι επαναστάτες υπερισχύσουν, απώλεσαν και τα τελευταία ερείσματά τους και στους πλουσιό-
τερους και στον αθηναϊκό λαό. Για τούτο, όπως λέει εύγλωττα ο Ξενοφών, όταν ο Κριτίας 
συγκέντρωσε στο Ωδείο της Ελευσίνας τους Ελευσίνιους, τους Αθηναίους οπλίτες και τους 
εναπομείναντες ιππείς να τους μιλήσει, οι μισοί παρακαθήμενοι στις κερκίδες ήταν οι Λάκωνες 
στρατιώτες ως φύλακες. Φυσικά, με την απειλή της τρομοκρατίας και του θανάτου δεν γίνεται 
να πολεμήσει κανένας για να υπερασπίσει όχι το σπίτι του και την οικογένειά του, μα δο-
λοφόνους. 
 
 

Οι μάχες στη Φυλή κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη 

Σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, τα γεγονότα στη Φυλή εξελίχθηκαν ως εξής: 
 
Οι δυναστεύοντες την Αθήνα Τριάκοντα τύραννοι δεν έπαυαν κάθε μέρα άλλους να εξορίζουν 
άλλους να σκοτώνουν. Στο μεταξύ, ενώ οι Θηβαίοι αγανακτώντας για τα συμβαίνοντα υποδέχο-
νταν φιλόφρονα τους φυγάδες, ο Θρασύβουλος ο Στειριέας, όπως λεγόταν, Αθηναίος όντας και 
φυγάδας λόγω των Τριάκοντα, με τη συνεργασία των Θηβαίων κυρίευσε ένα χωριό της Αττικής 
ονομαζόμενο Φυλή. Ήταν το φρούριο εξαιρετικά οχυρό κι απείχε από την Αθήνα εκατό στάδια,
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για τούτο παρείχε πολλά προτερήματα ώστε να γίνει [από τούτο] η έφοδος. Οι Τριάκοντα τύραν-
νοι, άμα πληροφορήθηκαν το γεγονός, αρχικά έβγαλαν εναντίον τους τον στρατό για να πολι-
ορκήσουν το χωριό· καθώς όμως στρατοπέδευαν κοντά στη Φυλή, έπεσε πολύ χιόνι. Τότε, 
καθώς μερικοί από αυτούς επιχείρησαν να μεταφέρουν τις σκηνές αλλού, οι περισσότεροι άλλοι 
νόμισαν ότι εκείνοι το σκάνε κι ότι κάπου κοντά βρίσκεται εχθρική δύναμη· πέφτοντας λοιπόν 
στο στρατόπεδο η ταραχή που λέγεται Πανικός, μετεστρατοπέδευσαν σε άλλο τόπο.
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Στο μεταξύ οι Τριάκοντα, γράφει ο Διόδωρος, όσους από τους Αθηναίους δεν ανήκαν στους 
3.000, δηλαδή στους μόνους πια που θεωρούνταν πολίτες με πλήρη δικαιώματα, τους ανάγκα-
σαν να μετοικήσουν στον Πειραιά. Έτσι έμεινε έρημη σχεδόν η μεγάλη πόλη, κάτι πρωτοφανές 
και ενδεικτικό του παραλογισμού των δικτατόρων. Τους απεσταλμένους των Σαλαμίνιων και 
των Ελευσίνιων που ζήτησαν να φιλοξενήσουν τους χιλιάδες εξόριστους και φυγάδες, τους 
σκότωσαν, εξαγριώνοντας τους κατοίκους αυτών των αθηναϊκών πόλεων αλλά και προκαλώντας  

                                         
90 Ξενοφών, Ἑλληνικά 2, 4, 2, 1 κ.ε.· βλ. και Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία 37, 1, 1 κ.ε. 
91 Δηλαδή 18,498 χιλιόμετρα. Ο Δημοσθένης, Περὶ στεφάνου 38, 7, αναφέρει ότι η Φυλή βρισκόταν παραπάνω από 120 

στάδια μακριά από το άστυ = 22,197 χιλ. 
92 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 14, 32, 1, 1 κ.ε., από δω και τα παρακάτω αποσπάσματα. Για τον ιερό 

Πανικό έχουμε μιλήσει στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, καθώς κι αλλού: εδώ υποκρύπτεται το υπονοούμενο ότι 

κι οι Θεοί ήταν εναντίον των Τριάκοντα. 
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την απέχθεια των Πανελλήνων, δεδομένου ότι οι απεσταλμένοι θεωρούνταν πάντα απαραβία-
στοι. Όλα τούτα επίσπευσαν το τέλος του καθεστώτος, καθώς «πολλοί από τους φυγάδες συ-
νέρρεαν γύρω από τον Θρασύβουλο». Εδώ, σε παράγραφο ελλειπώς σωζώμενη του κειμένου 
του, ο Διόδωρος γράφει και κάτι που δεν αναφέρεται από τον Ξενοφώντα: Ότι οι Τριάκοντα 
έστειλαν απεσταλμένους στον Θρασύβουλο, 
 

[…] στα φανερά για να μιλήσουν σχετικά με κάποιους από τους αιχμάλωτους, κρυφά όμως ώστε 
να τον συμβουλεύσουν να διαλύσει τον συνιστάμενο στρατό των φυγάδων και να δυναστεύσει 
την πόλη μαζί τους, επιλεγόμενος αντί του [ήδη εκτελεσμένου] Θηραμένη και λαβαίνοντας την 
εξουσία να κατεβάσει στην πατρίδα δέκα από τους φυγάδες, όποιους κι αν θελήσει. Ο Θρασύ-
βουλος, όμως, προτίμησε την εξορία του και τη μη λύση του πολέμου εναντίον των Τριάκοντα, 
εάν δεν κατεβούν όλοι οι πολίτες και αν ο δήμος δεν επανακτήσει το πολίτευμα των πατέρων του. 

 
Οι Τριάκοντα, συνεχίζει ο Διόδωρος, βλέποντας το μίσος να αυξάνει εναντίον τους στους πά-
ντες, ζήτησαν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες, που έστειλαν όσους μπόρεσαν να μαζέψουν και 
εκείνοι στρατοπέδευσαν στις Αχαρνές, επίσης κάτω από την Πάρνηθα. Τότε: 

 
Ο Θρασύβουλος, αφήνοντας όση έπρεπε φρουρά στο χωριό, έβγαλε [από το οχυρό] τους φυγά-
δες, που ήταν χίλιοι διακόσιοι· επιτιθέμενος στην αντίπαλη στρατοπέδευση μες στη νύχτα και 
σκοτώνοντας πολλούς, τους άλλους τους κατέπληξε με τούτο το ξαφνικό και τους ανάγκασε να 
το σκάσουν προς την Αθήνα. 

 
Μετά τη μάχη, κατά τον Σικελιώτη, ο Θρασύβουλος χωρίς να αφήσει στους αντιπάλους καιρό 
ν’ αναδιοργανωθούν, βάδισε γρήγορα προς τον Πειραιά, σίγουρα επίσης επειδή είχαν εκεί 
συγκεντρωθεί οι διωγμένοι από την πόλη, και κατέλαβε εύκολα τον οχυρό λόφο της Μουνυχί-
ας. Όταν ήρθε όλος ο στρατός με τους Τριάκοντα από την πόλη, υποθέτουμε μετά τα γεγονότα 
στην Ελευσίνα που περιγράφει ο Ξενοφών, δεν κατάφεραν να νικήσουν τους επαναστάτες αν 
και τούτοι ήταν πολύ λιγότεροι. Τότε σκοτώθηκε ο ηγέτης των Τριάκοντα και του στρατού, ο 
Κριτίας, και οι υπόλοιποι τύραννοι υποχώρησαν, με αποτέλεσμα ο Θρασύβουλος και οι δικοί 
του να κυριεύσουν τον Πειραιά. 

Οι εξελίξεις κατόπιν επισπεύθηκαν: από όλες τις πόλεις έτρεξαν οι εξόριστοι και οι φυ-
γάδες, ακόμα και πολλοί απ’ όσους είχαν μείνει στο άστυ, δηλαδή στρατιώτες των Τριάκοντα 
ή και κάποιοι από τους ίδιους τους 3.000 εκλεκτούς τους. Οι εναπομείνατες μες στο άστυ κα-
θαίρεσαν τους Τριάκοντα εκλέγοντας 10 «αυτοκράτορες», δηλαδή ηγέτες με απόλυτη εξουσία, 
ώστε να κάνουν συνθήκη με τους εξεγερμένους. Εκείνοι αντί για τούτο κάλεσαν σε βοήθεια 
τους Σπαρτιάτες και τον Λύσανδρο που είχε εγκαταστήσει το τυραννικό καθεστώς· αλλά ο 
φρόνιμος βασιλιάς της Σπάρτης Παυσανίας, πάντοτε αντιπολιτευόμενος τον Λύσανδρο, επίσης 
αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο και, σημειώνει ο Σικελιώτης, «βλέποντας τη Σπάρτη να δυσφη-
μίζεται στους Έλληνες» λόγω του πρωτοφανούς καθεστώτος των Τριάκοντα, ήρθε με ισχυρό 
στράτευμα στην Αθήνα και μεσολάβησε για συνθήκη μεταξύ των αντιπάλων. 

Τότε, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, καθαιρέθηκαν οι δέκα «αυτοκράτορες» και εξελέγησαν 
δέκα άλλοι, που φρόντισαν πολύ πιο αντικειμενικά για τις συνθήκες ανάμεσα στα δύο μέρη 
και την επαναφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

 
 

«Μη μνησικακείς, εσύ που κυρίευσες τη Φυλή!» 

Κατά τον Αριστοτέλη και τον Διόδωρο οι Αθηναίοι εντέλει ξαναπήραν το δικαίωμα να κανο-
νίζουν οι ίδιοι το πολίτευμά τους σύμφωνα με τους δημοκρατικούς νόμους που ίσχυαν πριν 
τους Τριάκοντα, ενώ επιτράπηκε να μετοικήσουν στην Ελευσίνα όποιοι είχαν συμμαχήσει με 
τους τυράννους, για να γλυτώσουν από τα αντίποινα όσων είχαν διωχθεί και των συγγενών 
των εκατοντάδων ή και χιλιάδων δολοφονημένων. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και άλλες πηγές 
ψηφίστηκε πρόταση «μη μνησικακίας» για τους 3.000 και τους συνεργάτες τους. Όχι όμως και 
για τους Τριάκοντα, τους πρώτους δέκα «αυτοκράτορες», τους υπεύθυνους του Πειραιά, επί-
σης για τους περίφημους «Ένδεκα», που ήταν εντεταλμένοι από το καθεστώς να εκτελούν 
τους αντιφρονούντες. Από αυτούς θα ζητούνταν ευθύνη κατά τους νόμους. Οι περισσότεροι, 
πιθανόν, δικάστηκαν κι εκτελέστηκαν, αν κι αυτό δεν δηλώνεται.  
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Στο ψήφισμα «μη μνησικακίας» αναφέρεται κι ο Αριστοφάνης στην τελική σκηνή του Πλού-

του, όταν ο ίδιος ο Ερμής, πεινασμένος λόγω της ευημερίας των Αθηναίων που κατέχουν πια 
τον θεό Πλούτο και τον στερούν από τον Όλυμπο, παρακαλάει όχι έναν Αθηναίο μα τον δούλο 
Καρίωνα να τον δεχτούν μεταξύ των ανθρώπων, παρ’ όσα έχουν πάθει τούτοι από τους Θεούς: 

 
Ερμής: Μη μνησικακείς, εσύ που κυρίευσες τη Φυλή. 

 Αλλά, για όνομα των Θεών, δεχτείτε με σαν σύνοικο. 
Καρίων: Δηλαδή θα μείνεις εδώ, παρατώντας τους Θεούς; 
Ερμής: Πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σας.
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Οι στίχοι υποδηλώνουν επίσης ότι οι 3.000 άνθρωποι των Τριάκοντα κι οι δικοί τους, παρα-
καλούσαν αργότερα να ξαναγίνουν δεκτοί στην πόλη. Ο Αριστοτέλης, αφηγούμενος τα γεγονότα, 
γράφει στην Αθηναίων πολιτεία ότι ο Αρχίνος προσπάθησε να προσεταιριστεί όσους συνεργά-
τες των Τριάκοντα είχαν καταδικαστεί να μετοικήσουν στην Ελευσίνα. Έτσι, φρόντισε με νομο-
θετικό και διαδικαστικό τέχνασμα να παραμείνουν πολλοί απ’ αυτούς στην πόλη, προφανώς 
βλέποντας την αύξηση της επιρροής των δημοκρατικών του Θρασύβουλου. 

Επίσης έπεισε τη Βουλή να σταματήσουν οι καταγγελίες και οι τιμωρίες των ενόχων για 
όσους είχαν δολοφονηθεί από τους Τριάκοντα και τους ανθρώπους τους, με αποτέλεσμα ότι 
«για σκοτωμένο κανείς ποτέ κατόπιν δεν εμνησικάκησε», κατά τον Σταγειρίτη, ο οποίος θεωρεί ως 
θετικό αυτό το μέτρο κι ως απαραίτητο για την κατασίγαση των εμφύλιων παθών και τη δημι-
ουργία κλίματος λήθης. Πάντως, από τούτα συμπεραίνουμε ότι ο Αρχίνος ήταν που πρότεινε 
τον περί «μη μνησικακίας» νόμο, τον οποίο ο Θρασύβουλος και οι δημοκρατικοί δέχτηκαν από 
ανάγκη. 

 
 

Η πολιτογράφηση μεταναστών και δούλων 

Ο Αριστοτέλης, όμως, σημειώνει ακόμα κάτι που μας ενδιαφέρει: Ο Αρχίνος πρότεινε και 
πέτυχε να θεωρηθεί παράνομο το ψήφισμα που είχε εισηγηθεί ο Θρασύβουλος και είχε ήδη 
επικυρωθεί από τη Βουλή, σύμφωνα με το οποίο πολιτογραφούνταν πολίτες όλοι όσοι από τον 
Πειραιά πολέμησαν εναντίον των Τριάκοντα, «κάποιοι από τους οποίους φανερά ήταν δούλοι», 
ενώ άλλοι ήταν μέτοικοι, μετανάστες.94 Αυτό σημαίνει πιθανότατα πως της πολιτογράφησης 
των δούλων προηγήθηκε η απελευθέρωσή τους. Το ψήφισμα το είδαμε να αποτρέπει και την 
πολιτογράφηση του Λυσία. Οπότε, καθώς διαπιστώνουμε, στη Φυλή και στον Πειραιά πολέμη-
σαν όχι μόνο ο Λυσίας και άλλοι μέτοικοι, μα επίσης δούλοι, οι οποίοι προτάθηκε από τους 
συνεπείς δημοκρατικούς να ελευθερωθούν και να γίνουν πολίτες Αθηναίοι. 

Το γεγονός ότι ο Λυσίας τελικά παρέμεινε στην Αθήνα ως «ισοτελής», δηλαδή δίχως να 
πληρώνει το μετοίκιον, τον φόρο των μετοίκων, και με δικαιώματα πλήρη εκτός του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι, σχεδόν σίγουρα υποδεικνύει ότι κι οι άλλοι μετανάστες έγιναν ισοτελείς, 
εφόσον γι’ αυτά τα ζητήματα δεν γίνονταν εξαιρέσεις, άλλως ο Συρακούσιος ρήτορας θα είχε 
γίνει πολίτης από την εποχή του φίλου του, Περικλή. Τι έγινε με τους δούλους δεν μπορέσαμε 
ως τώρα να το εξακριβώσουμε στις πηγές, όμως είναι πιθανό, όπως δείχνει κι η ισοτέλεια των 
μετοίκων, ότι μπορεί το ψήφισμα για την πολιτογράφηση να εξέπεσε με το διαδικαστικό τέ-
χνασμα του Αρχίνου, όμως δεν αναιρέθηκε ολοκληρωτικά. Έτσι, πιθανόν οι δούλοι απελευθε-
ρώθηκαν δίχως να πολιτογραφηθούν, παραμένοντας κι αυτοί όπως οι μέτοικοι στην Αθήνα ως 
ξένοι πληρώνοντας τον φόρο «μετοίκιο», ή ακόμα κι ως ισοτελείς. 

Έτσι εξηγείται η θέση του βάρβαρου δούλου Καρίωνα —δηλ. καταγόμενου από την Καρία— 
έναντι του ίδιου του Θεού Ερμή, καθώς και γενικά τα περί δούλων συμφραζόμενα σε τούτη 
την κωμωδία και σε άλλες της εποχής, δεδομένου ότι παραπέμπουν στη σταθερή πολιτική των 
δημοκρατικών από την εποχή του Κλεισθένη, του Θεμιστοκλή και των Μηδικών πολέμων έως 
και τον Θρασύβουλο, για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει: Την κατά κύματα απελευθέρωση δούλων 
και την πολιτογράφησή τους μαζί με τους μετανάστες. Επίσης, μες σε αυτό το κλίμα, υποδει-
κνύεται η καλυτέρευση της πολιτικής θέσης και της ζωής κατηγοριών δούλων όπως οι σπιτικοί  

                                         
93 Αριστοφάνης, Πλοῦτος 1146 κ.ε. 
94 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία 40, 2, 1 κ.ε. 
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και οι δημόσιοι, που αντιμετωπίζονταν περίπου σαν απλοί υπηρέτες ή σαν εργαζόμενοι κι όχι 
σαν σκλάβοι με τη σύγχρονη έννοια, μάλιστα δεδομένου ότι πολλοί ήταν έμμισθοι. Γι’ αυτό οι 
δούλοι εδώ, κατά τον Αριστοφάνη, φέρονταν σχεδόν σαν ελεύθεροι παρ’ ότι δίχως πολιτικά 
δικαιώματα. 

Από τον Ισοκράτη αναφέρεται λανθασμένα ότι το ψήφισμα «μη μνησικακίας» το πρότειναν 
ο Θρασύβουλος και ο Άνυτος μετά τη Φυλή, επειδή «ήταν ισχυροί πια αλλά χωρίς χρήματα», 
εννοώντας όχι πενία των ίδιων μα οικονομική δυσπραγία της Πολιτείας. Τούτο απλά σημαίνει ότι 
σε μια πόλη λεηλατημένη οικονομικά μετά από τόσους πολέμους και καταστροφές, οι δημοκρα-
τικοί δέχτηκαν την παραγραφή των εγκλημάτων των 3.000, που θα ήταν οι περισσότεροι 
εύποροι, ώστε να ενισχυθεί η ενότητα κι η οικονομία της Αθήνας. Στα αρχαία Σχόλια στον 
Πλούτο αναφέρεται ότι το ψήφισμα το πρότεινε κάποιος Ευκλείδης, σίγουρα άνθρωπος του 
Αρχίνου.95 

Ο Θρασύβουλος παρέμεινε στην πρώτη γραμμή των Αθηναίων πολιτικών και στρατηγών 
που υπερασπίζονταν την καθαρή Δημοκρατία, όπως είχε θεσμοθετηθεί από την εποχή του Σόλωνα 
και του Κλεισθένη μέχρι τον Θεμιστοκλή και τα πρώτα χρόνια του Περικλή. Σκοτώθηκε στην 
Άσπενδο της Μ. Ασίας σε μάχη με τους ντόπιους.  

                                         
95 Ισοκράτης, Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 23, 2 κ.ε.· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Πλοῦτος, Scholia in plutum (scholia 

vetera et fort. recentiora sub auctore Moschopulo) 1147, 1 κ.ε.· Φιλόχωρος, Αποσπάσματα, απ. 143. 

Εικ. 60: Η περιοχή της Πηγής της Φυλής. Ψηλότερα στο βουνό ανακάλυψε ο Α. Σκιάς το πρω-
ταρχικό Φρούριο της Φυλής, που κατέλαβαν ο Θρασύβουλος με τον Λυσία και τους επανα-

στάτες, πριν ξεκινήσουν την επίθεσή τους εναντίον του στρατού των Τριάκοντα στην Αθήνα. 
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Τα οχυρά της κεντρικής Πάρνηθας 
 

 

Πού βρισκόταν στην Πάρνηθα η συνοριακή γραμμή; 

Στην κεντρική Πάρνηθα σώζονται μερικά μικρά οχυρά και ένας σχεδόν άθικτος πύργος στο 

Λοιμικό, πάνω στη ράχη Πύριζα. Οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν ότι το όρος Μπελέτσι 701 

μ. πάνω από τη Σφενδάλη καθώς και όλο το μέτωπο της Πάρνηθας βορειοανατολικά ανήκαν 

στην αθηναϊκή επικράτεια, πράγμα λογικό, εφόσον δεν θα ήταν δυνατόν να ανεχτούν οι Αθη-

ναίοι τους Βοιωτούς πάνω από σημαντικούς δήμους τους. Έτσι, σχηματίζεται ένα τόξο που 

πιθανότατα ορίζει πάνω στο ορεινό συγκρότημα τη συνοριακή γραμμή του αθηναϊκού κράτους, 

τουλάχιστον τον 5ο και 4ο αι π.Χ.  

Αυτό όμως σημαίνει ότι βορειότερα από τη νοητή αυτή γραμμή τα βουνά και οι κοιλάδες 

του ορεινού συγκροτήματος ανήκαν στους Βοιωτούς, πράγμα επίσης λογικό, εφόσον δεν μπο-

ρούμε να φανταστούμε ότι και τούτοι με τη σειρά τους θα ανέχονταν αθηναϊκή εξουσία σε ρά-

χες της Πάρνηθας οι οποίες κυριαρχούν πάνω από τα εδάφη τους, τη στιγμή, όπως θα δούμε, 

που διεκδικούσαν ως τόπο «κοινής νομής» το Πάνακτο, το οποίο βρίσκεται στα νότια της 

ορεινής κοιλάδας των αρχαίων Μελαινών (Σκούρτων). Αν η υπόθεση αυτή έχει βάση, τότε η 

συνοριακή γραμμή της Αθήνας θα πρέπει να περνούσε στην κεντρική Πάρνηθα από τις 

κορυφές στο Μπελέτσι 701 μ., στον Μεγάλο Κούκουρα 803 μ., στη Μηλιά 745 μ., στο Μνήμα 

854 μ., στο Μεσοβούνι 828 μ., στα Δέντρα 1009 μ., στην Πύριζα 813 μ., στην Πέτρα Γκαμήλας 

842 μ.και στη Σιούτα ή Ίσιωμα 875 μ.. Με τούτο το σκεπτικό, όλα τα βουνά βορειότερα από το  

Εικ. 61. Η βοιωτική οπτική προς τον Πάρνη: Από τη μακριά ράχη Σκίμβι ή Θρόνος 933 μ. — 
Συνάντηση 899 μ. — Σκληρό 825 μ. — Μάλεζα 845 μ., που βρίσκεται πάνω από την πεδιάδα της 
Βοιωτίας και την Αυλώνα κι ανήκε στους Βοιωτούς, βλέπουμε την κοιλάδα Σαλονίκι, μεγαλύ-
τερη της Πάρνηθας. Τα σύνορα της αθηναϊκής επικράτειας εδώ ορίζονταν σχεδόν σίγουρα από 
τη γραμμή Μεσοβούνι — Δέντρα — Πύργος Λοιμικού — Πέτρα Γκαμήλας έως το συγκρότημα Κρι-
σιγιώνα-Σιούτα και τα βουνά Φυλής, που δεν φαίνονται. Αριστερά από το Μεσοβούνι βρίσκεται 

το Παλιομήλεσι, επίσης σίγουρα στη βοιωτική κυριαρχία. 
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Παλιομήλεσι, η μακριά ράχη από το Σκίμβι ή Σκιμφθι ή Θρόνος έως τη Μάλεζα πάνω από την 

Αυλώνα, επίσης το Σαλονίκι και οι κοιλάδες προς το Βού(ν)τημα, γενικά στη δυτική Πάρνηθα η 

περιοχή βόρεια από τις ράχες Κορυφή ή Μπρέντεζι και Κικκίδα ή Κικκίλιζα, θα πρέπει να ανή-

καν στους Βοιωτούς. Ίσως και το Πυργάρι 737 μ., όπου μικρό αρχαίο οχυρό, να ήταν βοιωτικό 

κατά περιόδους, ανάλογα με τις εξελίξεις στην αιώνια διαμάχη Αθηναίων — Βοιωτών για τα 

σύνορα. 

Για τούτο υπήρχαν οχυρά επίσης σε σημεία όπως το Πυργάκι ή Καστρίζα και το Βουνό της 

Φυλής, εντός της αδιαφιλονίκητης αθηναϊκής επικράτειας: έλεγχαν τα περάσματα από την πε-

διάδα των Δερβενοχωριών και τις βοιωτικές ή διαμφισβητούμενες περιοχές προς το κεντρικό 

συγκρότημα της Πάρνηθας, που αποτελούσε το φυσικό φράγμα ανάμεσα στην Αττική και τη Βοι-

ωτία και περιλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές της οροσειράς, σχεδόν όλες άνω των 800 μ. 

Σκοπιές στο κέντρο της Πάρνηθας, με μόνιμη εγκατάσταση στη Μόλα όπου πηγές και οικι-

σμός, μάλλον θα υπήρχαν επίσης στην Καψάλα, στο Βούλιασμα, στου Ντρέη και στο Μεσοβούνι. 

Οχυρό ή παρατηρητήριο λογικά θα πρέπει να υπήρχε στο δυτικό αντέρεισμα του συγκροτή-

ματος, κάπου στην κορυφογραμμή Μουγκουλτός ή Μουλωχτός — Μεγάλη Λάκκα — Προφήτης 

Ηλίας — Ράχη Καραμανλή, απ’ όπου άπλετη θέα προς την ορεινή κοιλάδα των Σκούρτων μέχρι 

τα Δερβενοχώρια, και μέχρι τα βορειοδυτικά χαμηλά βουνά τα οποία υποθέτουμε ως ανήκοντα 

στη βοιωτική επικράτεια. Ίσως να βρισκόταν κάπου κοντά στο ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Ή 

στον Μουγκουλτό, όπου όμως έχουν ισοπεδώσει την κορυφή οι κολοσσιαίες εταιρείες οι οποίες με 

την υπογραφή όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων και με χρήματα από το αίμα του ελληνι-

κού λαού κατασκεύασαν τις ανεμογεννήτριες για να παρέχεται τζάμπα ρεύμα στη γερμανική 

βιομηχανία· οπότε δεν μπορεί πια να γίνει έρευνα εκεί για να διαπιστωθεί μια τέτοια πιθανότητα. 

 

 

Όχι μόνο οι εχθροί μα και οι ληστές 

Οι νεαροί φρουροί της Πάρνηθας δεν φύλαγαν τους Αθηναίους από τους Βοιωτούς μόνο, 

τους πάντα αντίπαλους γείτονες Μεγαρείς και τους Πελοποννήσιους, αλλά επίσης τους όμορους 

της οροσειράς Φυλάσιους, Αχαρνείς, Δεκελειώτες, Αφιδνιώτες κ.λπ. από ντόπιους και ξένους 

ληστές. Όπως διαχρονικά στον ελληνικό χώρο, και τότε ξέρουμε από διάφορες πηγές ότι στην 

Αττική επιχωρίαζε η ληστεία, τόσο ώστε ήταν επικίνδυνο να βγει κανείς μόνος το βράδυ, ακό-

μα και μες στο άστυ και στους οικισμούς των δήμων. Φαντάσου στο ύπαιθρο, μάλιστα στους 

αγριότοπους της Πάρνηθας. 

Παρακάτω αναφέρουμε την ιστορία του νεαρού φρουρού, που κάποιοι συνάδελφοί του τού 

επιτέθηκαν καθώς φύλαγε στο Πάνακτο και μετά τον έδειραν σοβαρά στον Κεραμεικό, κλέβο-

ντάς του τα ρούχα και αφήνοντάς τον κατάγυμνο. Στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου, ο νέος 

τους καταγγέλλει όχι μόνο για τον ξυλοδαρμό και την ύβρι, αλλά και για λωποδυσία, που τότε 

σήμαινε κλέψιμο λώπους, ρούχου, δεδομένου ότι τα ρούχα ήταν ακριβά και πολύτιμα, οπότε 

αποτελούσαν σύνηθες αντικείμενο ληστείας και το θύμα αφηνόταν κυριολεκτικά κατάγυμνο! 

Όταν μες στην πόλη κλέβουν έναν φρουρό οι συστρατιώτες του, ας φανταστούμε τι γινόταν 

στο ύπαιθρο με τη ζωοκλοπή, «τέχνη» επιχωριάζουσα στους αγροτικούς πληθυσμούς στην Ελ-

λάδα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, από τον καιρό του Ερμή που, παιδάκι ακόμα, έκλεψε τα ζώα 

του αδελφού του, του Απόλλωνα. Μάλιστα, παρ’ ότι οι τιμωρίες τότε ήταν αυστηρότατες για 

τέτοια κι έφταναν ως την ποινή του θανάτου. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς, λοιπόν, ότι οι 

φρουροί της Πάρνηθας προστάτευαν τους βοσκούς και τους μικρούς οικισμούς όχι μόνο από 

εχθρικές επιθέσεις μα κι από τους ληστές, ντόπιους ή Βοιωτούς και Μεγαρείς. Αλλά η Πάρνηθα 

είναι μεγάλη και περίπλοκη, και ακόμα σήμερα με την αποδάσωση και τις πυρκαγιές, αν ξέρει 

κανείς τους τόπους και τα μονοπάτια, είναι σχεδόν αδύνατο να τον πάρει χαμπάρι οποιοσδή-

ποτε διώκτης του — μπορεί να κινείται σαν φάντασμα. 

Οι γείτονες από τη Βοιωτία και οι Αθηναίοι, λοιπόν, θα αλληλοκλέβονταν, μάλιστα στα 

διαμφισβητούμενα μέρη της δυτικής Πάρνηθας. Έτσι, ο Δικαιόπολις στους Αχαρνής του Αρι-

στοφάνη, αντιμετωπίζει έναν βοσκό από τη Φυλή, που οι Βοιωτοί του κλέψαν τα βόδια του κι 

έρχεται να ζητήσει λίγη Ειρήνη από τον ήρωά μας, ο οποίος έχει κλείσει χωριστή συνθήκη με 

όλους τους εχθρούς της Αθήνας, Σπαρτιάτες, Βοιωτούς και Μεγαρείς: 
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Γεωργός: 

Ωιμέ ο ταλαίπωρος! 
Δικαιόπολις: 

Ηρακλή μου, ποιος είναι τούτος; 
Γεωργός: 

Άνθρωπος κακότυχος. 
Δικαιόπολις: 

Κράτα την τέτοια τύχη για την πάρτη σου! 
Γεωργός: 

Καλέ μου φίλε, για σένα μόνο έκανες συνθήκη! 
μέτρησέ μου λιγάκι ειρήνη, έστω για πέντε χρόνια. 

Δικαιόπολις: 
Γιατί; τι έπαθες; 

Γεωργός: 
Καταστράφηκα, έχασα τα βόδια. 

Δικαιόπολις: 
Πώς; 

Γεωργός: 
Μου τα βούτηξαν απ’ τη Φυλή οι Βοιωτοί. 

Δικαιόπολις: 

Εικ. 62: Από τη Σιούτα ή Ίσιωμα, 875 μ., που θα πρέπει να ανήκε στους γείτονες Φυλάσιους, 
βλέπουμε την εκτεταμένη και έως τον Β΄ Π. πόλεμο πυκνοκαλλιεργημένη πεδιάδα-οροπέδιο 
που καταλήγει στις αρχαίες Μελαινές (Σκούρτα) και στον Κιθαιρώνα, με το εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής αμέσως εμπρός, όπου ίχνη αρχαίου οικισμού. Εδώ τελειώνει η δυτική πλευρά του 
κεντρικού συγκροτήματος της Πάρνηθας, που φυλασσόταν καλά από τους Αθηναίους: λίγο πιο 
αριστερά, εκτός της εικόνας, βρίσκεται το Πυργάκι ή Καστρίζα όπου αθηναϊκό οχυρό και φρυ-
κτωρία. Άκρη δεξιά στην εικόνα, στα χαμηλότερα βουνά, άρχιζε η βοιωτική επικράτεια. Τα βόδια 
του Δερκέτη από τη Φυλή, λοιπόν, θα κλάπηκαν κάπου εδώ χαμηλά, στα αιωνίως διαμφισβη-

τούμενα εδάφη τα ευάλωττα εκατέρωθεν στους κλέφτες. 
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Ω τρισκακότυχε! και φοράς λευκά;
96

 
Γεωργός: 

Τα πήραν, μα τον Δία· εκείνα που με θρέφανε 
με την κοπρίτσα τους. 

Δικαιόπολις: 
Και τώρα τι θες; 

Γεωργός 
Έχασα τα ματάκια μου κλαίγοντας για τα βόδια. 
Αλλ’ άμα νοιάζεσαι για τον Δερκέτη

97
 τον Φυλάσιο, 

άλειψέ μου γρήγορα τα μάτια μου με ειρήνη. 
Δικαιόπολις: 

Μα ρε πονηρέ, [την ειρήνη] δεν τη σύναψα δημόσια. 
Γεωργός: 

Έλα, σε ικετεύω! να πάρω πίσω τα βοδάκια μου! 
Δικαιόπολις: 

Ποτέ! πήγαινε κλαίγου στο οφθαλμιατρείο του Πίτταλου. 
Γεωργός: 

Έλα, μια σταγονίτσα ειρήνης 
στάλαξέ μου σ’ αυτό το μπουκαλάκι! 

Δικαιόπολις: 
Μωρ’ ούτε κι αν στριγγλίξεις· άντε αλλού να σκούζεις. 

Γεωργός: 
Ωιμένα, του κακόμοιρου του αγρότη το βοδάκι…

98 
 

Κάτι που δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από τους σύγχρονους θεατές της κωμωδίας, μάλιστα 

με την τάση των φιλολόγων, των μεταφραστών και των σκηνοθετών να μην ερμηνεύουν τα 

πάμπολλα άγνωστα σε μας κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά συμπαρομαρτούντα του αρ-

χαίου θεάτρου: Ο Δικαιόπολις δέχεται ενοχλήσεις να δώσει λιγάκι ειρήνη ακριβώς από κείνους 

που δεν τη θέλαν τότε και ψήφιζαν διαρκώς στη Βουλή τη συνέχιση της καταστροφικής α-

δελφοσφαγής. Μεταξύ τους θα ήταν και η πλειοψηφία των Φυλασίων, ως αενάως αλληλο-

ανταγωνιζόμενοι με τους γείτονες Βοιωτούς στην Πάρνηθα, αλλά επίσης πολεμοχαρείς, συντη-

ρητικοί και άτεγκτοι όπως συχνά οι σκληροτράχηλοι ορεινοί πληθυσμοί. 

Οι νέοι της Αθήνας, λοιπόν, φύλαγαν στην Πάρνηθα όχι μόνο για εχθρούς, μα και για ληστές. 

Εμείς, εδώ, θα δούμε σύντομα δύο χαρακτηριστικά οχυρά και μια πιθανή φρυκτωρία, που 

βρίσκονται στο κεντρικό συγκρότημα της Πάρνηθας: τον Πύργο του Λοιμικού, το μικρό οχυρό 

στο Πυργάκι ή Καστρίζα και την κατασκευή στην κορφή του βουνού Κεραμίδι που προτείνουμε 

ως φρυκτωρία. Για κανένα από τα τρία μέρη δεν υπάρχει έστω και η παραμικρή πληροφορία 

σε αρχαίες πηγές. 
  

                                         
96 Οι Φυλάσιοι φορούσαν κατά παράδοση λευκά. Μάλλον επειδή η οικονομία της περιοχής βασιζόταν στην κτηνο-

τροφία, εφόσον και μέχρι τα σύγχρονα χρόνια πολλοί βοσκοί στα ορεινά φορούσαν λευκά ρούχα φτιαγμένα στον 

αργαλειό από άβαφο μαλλί των προβάτων τους· βλ. Σχόλια στό: Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς, Scholia in Acharneses 

(scholia vetera et recentiora Triclinii) 1024. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα το χρώμα αυτό των ενδυμάτων τους, με 

την τάση συντηρητικότητας των ορεινών πληθυσμών, να οφείλεται σε καθηλώσεις από την εποχή που οι, κατά 

αρχαίες πηγές, τέσσερις προϊστορικές φυλές της Αττικής, αντιστοιχώντας στα τέσσερα βασικά επαγγέλματα των 
γεωργών, των κτηνοτρόφων, των στρατιωτικών και των «δημιουργών» (τεχνιτών, και της μετεξέλιξης τμήματος 

τους, των εμπόρων) ήταν ακόμα σε πλήρη λειτουργικότητα, και που ενδεχομένως φορούσαν ρούχα ή σύμβολα 

τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων. Τούτο συνηθιζόταν σε πολλούς αρχαίους λαούς, της «φύσης» ή σε αρχαϊκές 
κοινωνίες. 

97 Δερκέτης σημαίνει «παρατηρητής», από το δέρκομαι = κοιτάζω, δηλ. μεταφορικά «ανοιχτομάτης», ένα καλαμπούρι 

που δηλώνει την αντίθεση στα λεγόμενα του Φυλάσιου ότι τυφλώθηκε από το κλάμα. Επίσης, πρόκειται για κατά-
νοητή από τους τότε θεατές της κωμωδίας παραπομπή στο γεγονός ότι οι Φυλάσιοι, στο σύνορο της αθηναϊκής 

επικράτειας, «παρατηρούσαν» αναγκαστικά από τα ψηλά βουνά τους για εισβολές εχθρών βόσκοντας τα ζώα τους ή 

δουλεύοντας τα χωράφια τους. Οπότε, το λογοπαίγνιο είναι: «Είμαι ανοιχτομάτης για την ασφάλειά σου, δώσε μου 

λίγη Ειρήνη τώρα που έχασα τα μάτια μου από το κλάμα για τα βόδια μου». 
98 Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς 1018 κ.ε. 
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Ο Πύργος και η κοιλάδα του Λοιμικού 

Ο Πύργος του Λοιμικού είναι ένας από τους καλύτερα σωζώμενους μικρούς πύργους στην 

Αττική. Βρίσκεται πάνω από την ειδυλλιακή κοιλάδα του Λοιμικού, στην κορυφή Πύριζα, 813 

μ., που, καθόλου παραδόξως, όπως και τόποι στην περιοχή της Φυλής, του Σπηλαίου του Πάνα 

και αλλού στον Πάρνη, διασώζει σε αρβανίτικη κατάληξη την αρχαία λειτουργία του οχυρώμα-

τος: φρυκτωρία, πυρά. Το κτήριο είναι τετράγωνο, με τείχη κατασκευασμένα από τεράστιους 

παραλληλεπίπεδους πεσσούς τοπικού ασβεστόλιθου. Μπορεί να πει κανείς χοντρικά ότι διαθέ-

τει δύο ορόφους ή, ακριβέστερα, δύο επίπεδα. Περιλαμβάνει μια μικρή αίθουσα στα βορειο-

ανατολικά όπου και η πύλη, μια περίπου ισομεγέθη σε υψηλότερο επίπεδο στα νοτιοανατο-

λικά, και στο ένα μέτρο ψηλότερα στα δυτικά μια μεγαλύτερη αίθουσα. Δεδομένου ότι γύρω 

δεν υπάρχουν πεσμένες πέτρες που θα επέτρεπαν να εικάσουμε ότι το κτήριο διέθετε χτιστή, 

λίθινη υπερδομή, πρέπει να υποθέσουμε ότι στον όροφο, όπου φύλαγαν σκοπιά οι 19χρονοι 

φρουροί, υπήρχε κάποιου είδους ξύλινη κατασκευή με πολεμίστρες και στέγη, όπως βλέπουμε 

σε ανάλογους πύργους σε αρχαίες παραστάσεις. 

Το εσωτερικό του οικοδομήματος, κάτω από το μικρό δωμάτιο του ορόφου και την κεντρι-

κή αίθουσα, είναι γεμισμένο με απλούς ακατέργαστους λίθους και χαλίκια, λόγος για τον οποίο ο 

πύργος δεν γκρεμίστηκε όλους αυτούς τους αιώνες· άλλοι λόγοι είναι η γερή κατασκευή του 

και το μικρό του μέγεθος — ουσιαστικά πρόκειται για έναν συμπαγή κύβο. Το κτήριο βρίσκεται 

πάνω σε ελαφρά προεξέχουσα από το έδαφος θεμελίωση κατασκευασμένη από παραλληλεπί-

πεδους λαξευμένους πεσσούς. Μπροστά από τον πύργο, προς τα βόρεια, υπάρχει στρωμένη 

με μικρές πέτρες αυλή, που θα ήταν, υποθέτουμε, καλύτερη στα αρχαία χρόνια, και θα πρέπει 

να χρησίμευε ως φρυκτωρία — αυτό το εικάζουμε, πέραν της τοπικής αναγκαιότητας, και λόγω 

της ομοιότητάς της με την κατασκευή στο Κεραμίδι, την οποία θα δούμε παρακάτω. Νοτιοδυ-

τικά στο βραχώδες έδαφος υπάρχει σκάμμα, μικρό λατομείο από το οποίο αποσπάστηκαν προ-

φανώς τα υλικά κατασκευής του κτηρίου και όπου λαξεύτηκαν οι παραλληλεπίπεδοι λίθοι. 

Ο περίγυρος θα ήταν κατά την αρχαιότητα αποψιλωμένος από δέντρα και θάμνους, ώστε 

να υπάρχει παντού γύρω άπλετη ορατότητα. Έτσι είναι και σήμερα μα για διαφορετικό λόγο:  

Εικ. 63: Ο Πύργος του Λοιμικού, στη ράχη Πύριζα 813 μ. Η φίλη Άννα, στην υπερυψωμένη 
πύλη στην ανατολική πλευρά του, δείχνει το μέτρο του ύψους του, των διαστάσεών του και 

του μέγεθους των πεσσών από τους οποίους είναι ανοικοδομημένος. 
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εξαιτίας τής για αιώνες ως και μέχρι πριν λίγες δεκαετίες υπερβόσκησης, δεδομένου ότι το 

Λοιμικό κατοικιόταν από πάντα, και οι ράχες ολόγυρα, με χωμάτινες υγρές πλαγιές και μικρά 

οροπέδια, είναι ιδανικές για βοσκή. 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σκόρπια θραύσματα αρχαίας κεραμικής καθώς και μικρο-

στές λεπίδες οψιδιανού. Ο οψιδιανός, το μαύρο ή σταχτί ηφαιστειακό γυαλί που προερχόταν 

από τα νησιά του Αιγαίου, δεν σημαίνει μόνο χρήση του τόπου κατά τα προϊστορικά χρόνια 

(που όσον αφορά τη γειτονική κοιλάδα του Λοιμικού είναι επίσης πιθανότατη), αλλά και το γε-

γονός ότι, σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, με κοφτερές λεπίδες αυτού του εξαιρετικά 

σκληρού υαλώδους ορυκτού έξυναν και λείαιναν το ξύλο με το οποίο κατασκεύαζαν τόξα, βέλη, 

δόρατα και ακόντια. Τα μαχαίρια ήταν πολύτιμα όπως και κάθε τι μεταλλικό εκείνες τις εποχές, 

δεν έπρεπε να στομώνουν και να καταστρέφονται με τέτοιες εργασίες, κι επιπλέον ο οψιδια-

νός, όπως και σήμερα το γυαλί, λειαίνει το ξύλο ακριβέστερα και καλύτερα από οτιδήποτε ερ-

γαλείο θα μπορούσαν να κατέχουν οι νέοι στην απομόνωση των βουνών. 

Ο πύργος υψώνεται σοφότατα σε μια ράχη από την οποία υπάρχει καταπληκτική θέα προς 

τα βόρεια, τα νότια και τα δυτικά. Ελέγχει τα περάσματα προς τη Βοιωτία, δηλ. τις χαράδρες 

προς τα μικρά οροπέδια στο Βού(ν)τημα, όπου βρίσκονται τα μονοπάτια μέχρι σήμερα από την 

Αυλώνα και τη βοιωτική πεδιάδα, καθώς και, δυτικά, παρέχει άπλετη ορασιά προς τα χαμηλό-

τερα βουνά και τις κοιλάδες που υποθέσαμε παραπάνω ότι ανήκαν στους Βοιωτούς, κυρίως 

προς το Σαλονίκι. 
  

Εικ. 64: Η μικρή ισόγεια αίθουσα της πύλης στη βορειοανατολική γωνία, φωτογραφημένη από 

τον όροφο. 
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Σκοπιές γύρω από τον Πύργο Λοιμικού 

Οι φρουροί βεβαίως, πλην των εκάστοτε σκοπών, δεν θα διέμεναν όλοι εδώ σε αυτή την 

ανεμοδαρμένη κορφή, αλλά θα στάθμευαν μόνιμα σε οικισμό λίγο παρακάτω, στην κοιλάδα 

του Λοιμικού. Στον πύργο και στις γύρω κορφές θα φρουρούσαν εναλλασσόμενες σκοπιές. 

Μελετώντας την τοπογραφία της περιοχής, υποθέτουμε ότι σκοπιές θα πρέπει να υπήρχαν στις 

δύο κορυφές του βουνού Δέντρα, 968-1009 μ., βορειοανατολικά του Λοιμικού, που ελέγχει 

ολόκληρη τη μεγάλη κοιλάδα του Σαλονικιού, την άνοδο στην κεντρική Πάρνηθα από τα πε-

ράσματα στο Παλιομήλεσι όπου και σήμερα τα μονοπάτια για τη Βοιωτία, τις Αφίδνες και τη 

Σφενδάλη, καθώς και προς την κορυφογραμμή απέναντι, η οποία κρέμεται κυριολεκτικά πάνω 

από τη βοιωτική πεδιάδα και την Αυλώνα: Μηλιά/Άρα Λάλα 845 μ. — Σκληρό 869 μ. — Συνά-

ντηση 899 μ. — Σκίμβι ή Θρόνος 933 μ. Επίσης σκοπιές θα υπήρχαν στο ωραίο βουνό με το 

εκτεταμένο οροπέδιο που εξάρτημά του είναι κι η ράχη Πύριζα με τον πύργο, και που διαθέτει 

δύο κορφές, την Πέτρα Σταύρου νοτιοδυτικά του οχυρού και την Πέτρα Γκαμήλας δυτικά του, 

κι οι δύο περιέργως με το ίδιο ακριβώς ύψος, 842 μ. 

Στην κορυφή της Πέτρας Γκαμήλας καταλήγουν τα μονοπάτια που μέσω της ομαλά ανυ-

ψούμενης ως εκεί μακριάς Ράχης του Κουτσουρή ή Κόκορα έρχονται από τις δυτικές βοιωτικές 

περιοχές, καθώς και από την πεδιάδα των Σκούρτων, μάλιστα από την Αγία Παρασκευή στο 

Μπόρσι, όπου αρχαίος οικισμός ο οποίος δεν είναι σίγουρο αν ανήκε στους Βοιωτούς ή στους 

Αθηναίους, ή κατά περιόδους εναλλάξ πότε στον ένα πότε στον άλλο.  

Εικ. 65. Τι έβλεπαν οι 19χρονοι φρουροί από τον Πύργο του Λοιμικού, α΄: Η θέα προς τα νο-

τιοδυτικά, προς πεδιάδα των Μελαινών και Κιθαιρώνα. 
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Σε όλες αυτές τις κορφές υπάρχουν πλήθος σημάδια πρόχειρων εγκαταστάσεων και ίχνη 

περιβόλων από ξερολιθιά, που όμως μόνο προσεκτική αρχαιολογική έρευνα μπορεί να δείξει 

την όποια παλαιότητά τους, τη χρήση των περιοχών αυτών από τις συνοριακές φρουρές, ή αν 

πρόκειται για νεώτερες γιδόμαντρες — ή, το πιο πιθανό, για διαχρονικές κατοικήσεις των βοσκών, 

εποχιακών κατοίκων και πολεμιστών, εφόσον στα ελληνικά βουνά η θετικότητα όσο κι η αρνη-

τικότητα του φυσικού χώρου υποβάλλει άτεγκτα τις χρήσεις ως καταναγκασμός. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες απ’ αυτές τις κορφές αν όχι κι όλες υπήρχαν 

επίσης σκοπιές επί Κατοχής. Κι εδώ θα πρέπει να ξαναθυμίσουμε ότι τα φυσικά περάσματα και 

η λογική της τοπογραφίας καθόριζαν ήδη από τα απώτερα προϊστορικά χρόνια τις κατοικήσεις 

και τους δρόμους στα βουνά, για τούτο τα σημερινά μονοπάτια στην Πάρνηθα όπως και πα-

ντού στην Ελλάδα περπατιούνται από χιλιετίες. Έτσι εξηγείται η ύπαρξη αρχαίων οχυρών σε 

σημεία αυτών των περασμάτων που και στην εποχή της τουρκοκρατίας, και στην Κατοχή και 

σήμερα είναι κομβικά. 

Στην πανέμορφη κοιλάδα του Λοιμικού υπάρχουν ολοφάνερα στοιχεία αρχαίου οικισμού, 

προφανώς διότι εκεί στάθμευαν μόνιμα οι νεαροί φρουροί μας. Όπως είπαμε, είναι δυνατόν 

στη θέση του Αγίου Γεωργίου ή παλαιότερα Αγίου Νικολάου να υπήρχε αρχαίο ιερό. Στην πε-

ριοχή, εκτός από τα προαναφερθέντα θραύσματα κεραμικής και τις μικρές λεπίδες οψιδιανού, 

υπάρχουν επίσης αρχαίες κεραμίδες που δηλώνουν την ύπαρξη καλοκατασκευασμένων κτηρίων. 
  

Εικ. 66. Τι έβλεπαν οι 19χρονοι φρουροί από τον Πύργο του Λοιμικού, β΄: Η θέα προς τα βο-
ρειοδυτικά, προς τις περιοχές των Βοιωτών. Από αριστερά, με το σταρένιο χρώμα η καλλιεργή-

σιμη κοιλάδα των Μαζαρέικων και ακολούθως οι μικρές κοιλάδες μέχρι το Βούντημα. 
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Στα δάση της περιοχής, από τα πιο παρθένα όλης της Πάρνηθας, σε απομονωμένες βραχο-

σκεπές διακρίνονται επίσης θραύσματα αρχαίων αγγείων καθώς και απλές κατεργασίες των 

βράχινων δαπέδων, που υποδεικνύουν την ύπαρξη κατά την αρχαιότητα μικρών πρόχειρων 

ιερών των Νυμφών, του Πάνα ή άλλων θεοτήτων της φύσης, καθώς και τη χρήση τους κατά 

την αρχαιότητα όπως κι ως πρόσφατα από βοσκούς, κυνηγούς και πολεμιστές. Δυστυχώς, δεν 

έχει γίνει ποτέ αρχαιολογική έρευνα στο Λοιμικό. 

Στη γειτονική Κουμαρορράχη, στην κορυφή των γκρεμών της νότιας πλευράς, υπάρχει πα-

ραλληλόγραμμη σκαλιστή κόγχη στον συμπαγή βράχο, που μόνο ως υποδοχή μικρού αγάλ-

ματος αγροτικού Θεού δικαιολογείται, ίσως του Πάνα ή του Πρίαπου — όπως θα δούμε στον 

Β΄τόμο, για το Σπήλαιο του Πάνα, παρόμοιες κόγχες υπάρχουν στο Κ. Παλιοχώρι. 

Καθώς για έναν ορεινό οικισμό το νερό είναι βασικότατη προϋπόθεση, το βαθύ πηγάδι στην 

κοιλάδα, γεμάτο χειμώνα-καλοκαίρι με εξαίρετης ποιότητας αναβρυτικό νερό,99 θα πρέπει να

                                         
99 Όμως που καταντάει συνήθως ακατάλληλο για πιώσιμο δεδομένου ότι το στόμιό του δεν διαθέτει κανενός είδους 

προστασία, με αποτέλεσμα να πέφτουν μέσα έντομα, φύλλα και κλαδιά, συχνά και ζώα — ακόμα και μεγάλο 
αγριογούρουνο έχουμε δει μέσα πνιγμένο να σαπίζει. Επειδή από τη μια πλευρά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το 

έδαφος, πέφτουν επίσης μέσα χώματα και λάσπες τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από σταδιακή επι-

χωμάτωση. Το πηγάδι είναι ανάγκη να προστατευθεί με ανακατασκευή του υπερυψωμένου πέτρινου στομίου του 
και με κατάλληλο σκέπασμα, με τρόπο ώστε να μην προσβάλλεται η παλαιότητά του και το φυσικό περιβάλλον. 

Επίσης, είναι σκόπιμο να ξαναφτιαχτεί το ωραίο μαγγάνι που διέθετε ως πριν μερικά χρόνια και τώρα έχει κατά-

στραφεί. Έτσι, το πραγματικά μνημειακό αυτό πηγάδι θα διατηρηθεί, το νερό θα μένει καθαρό και θα μπορούν να 

πίνουν άφοβα οι επισκέπτες της περιοχής όπως πάντα από χιλιετίες.  

Εικ. 67. Τι έβλεπαν οι 19χρονοι φρουροί από τον Πύργο του Λοιμικού, γ΄: Προς τα βόρεια η 
πεδιάδα της Βοιωτίας και η Εύβοια με τη θάλασσα. Στο λιβάδι στο κέντρο ο Άγιος Νικόλαος, όπου 

και κόμβος μονοπατιών προς Βοιωτία, Βού(ν)τημα και Μαζαρέικα, Πύριζα, Σαλονίκι, Αυλώνα. 



 
  

Εικ. 68. Τι έβλεπαν οι 19χρονοι φρουροί από τον Πύργο του Λοιμικού, δ΄: Από τα Δέντρα 1.009 μ. όπου σίγουρα περιπολούσαν οι φρουροί του πύργου εφόσον 
ακριβώς από κάτω βρίσκεται το βοιωτικό Σαλονίκι, βλέπουμε το αρχαίο και το διαχρονικό πρόσωπο του Πάρνη. Από δεξιά, Οζιάς και κορυφή όλης της 
Πάρνηθας 1,413 μ., Βυθίσματα 1.102 μ., Κουμαρορράχη 1.082 μ., Άλογο 1.172 μ., Μαύρη 985 μ., Κρισιγιώνα 962 μ., Πέτρα Σταύρου 842 μ., Πέτρα Γκαμήλας 
842 μ., Πύριζα όπου και ο Πύργος Λοιμικού 813 μ. Η γραμμή από τον Κιθαιρώνα έως το Πυργάρι 737 μ. και την Κρισιγιώνα με το εξάρτημά της τη Σιούτα, ήταν 
συνήθως το σύνορο Αττικής-Βοιωτίας, αλλά ακόμα και τον 4ο αι. π.Χ. οι Βοιωτοί διεκδικούσαν το μικρό φρούριο Πάνακτο στα νότια της πεδιάδας των Σκούρτων. 
 

Εικ. 69. Τι έβλεπαν οι 19χρονοι φρουροί από τον Πύργο Λοιμικού, ε΄: Από την πλαγιά της Κουμαρορράχης, η κοιλάδα του Λοιμικού και στο βάθος η Βοιωτία. 



 

κατασκευάστηκε στην αρχαιότητα, και στη διάρκεια των αιώνων να συντηρούνταν και να κα-

θαριζόταν, καθώς στην κοιλάδα δεν υπάρχουν αείρροες πηγές. Χαρακτηριστικό είναι ότι από 

τη μια πλευρά το πηγάδι έχει ως κατάλοιπο του παλαιότερου στομίου του, του «φιλιατρού», 

όπως λέει κι ο Σολωμός, μεγάλους παραλληλεπίπεδους ογκόλιθους όπως αυτοί του πύργου. 

Μια μικρή εποχιακή πηγή, που ρέει μόνο τον χειμώνα και την άνοιξη, αναβρύει στο πρανές 

κάτω από τον πύργο αποτελώντας την αρχή του μικρού ρέματος του Λοιμικού, το οποίο αφού 

διασχίσει την κοιλάδα και ενωθεί με το ρέμα Κυριάκου, διέρχεται ανάμεσα στα βουνά Κουμα-

ρορράχη και Πέτρα Σταύρου για να εκβάλει στο Μαυρόρεμα. Η κοντινότερη αείρροη πηγή, η 

ημιπηγαδόμορφη πηγή Κιούση, βρίσκεται ψηλά στο ρέμα Κυριάκου σε περιοχή από τις πιο 

απομονωμένες σήμερα και δύσβατες της Πάρνηθας, ανάμεσα στα ψηλά κι απότομα βουνά Κου-

μαρορράχη 1.082 μ. και Βυθίσματα 1.102 μ., νότια από την περιοχή που λέγεται Γκιόλα. 

Δύο ακόμα πηγάδια, βαθύτατα επίσης και χρόνου κατασκευής που ενδεχομένως μπορεί να 

διαπιστωθεί από ειδικούς, υπάρχουν στο πανέμορφο λιβάδι χαμηλότερα, βορειοανατολικά του 

πύργου, γεγονός που υποδεικνύει την πυκνή όσο και εργώδη κατοίκηση της απομονωμένης 

αυτής περιοχής παλαιόθεν. Φρονούμε (αν και δεν μπορούμε να το αποδείξουμε άλλως παρά 

με την κατανόηση των καταναγκασμών της τοπογραφίας) ότι κατά την αρχαιότητα στο λιβάδι 

αυτό, που ήταν κόμβος των προαιώνιων μονοπατιών από Βού(ν)τημα, Σαλονίκι και Βοιωτία προς   

Εικ. 70. Τι έβλεπαν οι 19χρονοι φρουροί από τον Πύργο του Λοιμικού, στ΄: Από τον όροφο του 

πύργου, νοτιοανατολικά το κέντρο της Πάρνηθας και ο Οζιάς. 

Εικ. 71: Η επιμελημένη κατασκευή του Πύργου του Λοιμικού. 
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Εικ. 72, άνω: Η νότια πλευρά του πύργου. Ο ιστάμενος δείχνει τις αναλογίες του. 
 

Εικ. 73 κάτω: Η βόρεια και η δυτική πλευρά του πύργου. 
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την κεντρική Πάρνηθα και την Αττική, υπήρξε υποφυλάκιο του Πύργου του Λοιμικού και προ-

κεχωρημένο όριο της αθηναϊκής επικράτειας. 

 

 

Ο Πύργος του Λοιμικού σήμερα κινδυνεύει από τη βλακεία 

Δυστυχώς, όπως και πολλές από τις βατές περιοχές της Πάρνηθας, έτσι κι ο πύργος του 

Λοιμικού υποφέρει από αρχαιοκάπηλους, των οποίων το διανοητικό επίπεδο πρέπει να βρί-

σκεται αρκετά παρακάτω από την ηλιθιότητα, αφού το οχυρό είναι ένα απλό κτίσμα πάνω 

στον βράχο και εντός των τειχών του δεν περιέχει τίποτα άλλο από πέτρες και χαλίκια. Επα-

νειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν προσπαθήθηκε από τέτοιους τύπους να σκαφτεί το δά-

πεδο στον όροφο του πύργου, γι’ αυτό και μεγάλες πέτρες από το υψηλότερο επίπεδο του 

ορόφου πριν μερικά χρόνια ρίχτηκαν στο λιγάκι χαμηλότερο, μπαζώνοντάς το. 

Κατά το 2016 κάποιοι γκρέμισαν από τα τείχη κάμποσες ακόμα από τις μεγάλες πέτρες του 

δαπέδου του ορόφου και ανέσκαψαν με κασμά τα χαλίκια του εσωτερικού, που απλά είναι πα-

ραγέμισμα, δεν κρύβουν τίποτε. Έτσι, ευτυχώς δεν προχώρησαν πολύ. Επίσης, κάποιοι άλλοι 

την ίδια περίοδο κατακρήμνισαν, προφανώς για πλάκα, από τη στεφάνη των τειχών έναν από 

τους πελώριους λαξευτούς ογκόλιθους της νοτιοανατολικής γωνίας, νομίζοντας ότι έτσι επι-

δεικνύουν τη δύναμή τους, ενώ απέδειξαν απλά το μέγα μέγεθος της βλακείας και της κτη-

νωδίας τους. Αν ο πύργος ήταν χτισμένος από μικρότερες πέτρες, θα είχε κατεδαφιστεί εδώ 

και καιρό από τον καλπάζοντα κρετινισμό τέτοιων ανθρώπων.  
  

Εικ. 74. Τι έβλεπαν οι 19χρονοι φρουροί από τον Πύργο του Λοιμικού, ζ΄: Οι νεαροί θα είχαν 
και τις άκρως ρομαντικές στιγμές τους. Εδώ, ένας τεράστιος αυγουστιάτικος ήλιος δύει πίσω 
από τον Ελικώνα, με τον υψηλό Παρνασσό στα δεξιά του, όρη πολύ σημαντικά για τη φαντα-
σιακή και ποιητική αντίληψη του κόσμου, όπως τον παράσταιναν οι αρχαίοι μας προγόνοι… 
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Βωμός στο Σκίμβι; 

Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα αρχαία σημάδια από 

εγκαταστάσεις στο βοιωτικό μέρος του κεντρικού συ-

γκροτήματος της Πάρνηθας, αν και δύσκολο να ανι-

χνευτούν. Για παράδειγμα, το ελληνοαρβανίτικο όνομα 

της ακραίας κορφής πάνω από τη Βοιωτία είναι Σκίμφθι, 

Σκίμι[η] ή Σκίμβι 993 μ., που οι ίδιοι οι αρβανιτόφωνοι 

έχουν στα νεώτερα χρόνια μεταφράσει ως Θρόνος. 

Σκίμβος στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει όντως θρόνος, 

εκτός κι αν το όνομα προέρχεται από την αλβανική λέξη 

, που σημαίνει «ανώφλι»,100 πράγμα όμως μάλ-

λον απίθανο λόγω της μεταφοράς του από τους ίδιους 

τους αρβανιτόφωνους ως «Θρόνος». 

Σε απόκρημνο τόπο όπου δεν καταλήγει νεώτερο μο-

νοπάτι, υπάρχει ανοιγμένη στον βράχο με σφυρί άνοδος 

στην κορυφή, που παραπέμπει στην αρχαιότητα. Δεν εί-

ναι δυνατόν να φτιάχτηκε από βοσκούς, αφού δεν υπάρ-

χει τίποτε από πάνω, μόνο οι ακραίοι βράχοι της κορφής, 

των θεαματικών γκρεμών πάνω από το Παλιομήλεσι, με 

άπλετη θέα και προς τη Βοιωτία. Πιθανόν, λοιπόν, εδώ υ-

πήρχε βωμός, ίσως επίσης αφιερωμένος στον Δία, η βοι-

ωτική απάντηση στον αθηναϊκό βωμό του Οζιά.  

                                         
100 Κων/ος Χριστοφορίδης, Λεξικόν της αλβανικής γλώσσης, Τύποις 

Π.Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1904, βλ. λ. 

Εικ. 75 άνω: Στην εικ. 61 είδαμε τη βοιωτική οπτική 
προς τον Πάρνη, από το Σκίμβι. Από την ίδια κορυφή: η 
Αυλώνα, η Βοιωτία, η Χαλκίδα κι η Εύβοια. 
 

Εικ. 76, 77 δεξιά: Σκαλιστή στον βράχο με σφυρί ά-

νοδος προς την ακρώρεια του Σκίμβι. 
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Εικ. 78, άνω: Το Πυργάκι ή Καστρίζα αριστερά — ο βράχος πάνω από τον δασικό δρόμο. Στο 
κέντρο το μικρό καλλιεργήσιμο οροπέδιο, αρχαιόθεν μέχρι πολύ πρόσφατα εποχιακή κατοικία 
βοσκών και αγροτών. Άκρη δεξιά στο βάθος το Άλογο ή Πλατυβούνι και πίσω με την κορφή 
του μες στα σύννεφα διακρίνεται ο Οζιάς. 
 

Εικ. 79, μέση: Από τον Μουγκουλτό ή Μουλωχτό, η θέση της Καστρίζας ή Πυργάκι σε σχέση προς 
τα κύρια ορεινά στοιχεία της κεντρικής Πάρνηθας, με την αρχαία και διαχρονική κατοίκηση. Θυ-
μίζουμε ότι η υψηλή και μακριά ράχη Μάλεζα / Σκληρό / Συνάντηση / Σκίμβι, ήταν βοιωτική. 
 

Εικ. 80 κάτω: Το Πυργάκι από το Αλόγο, στην κόκκινη κηλίδα, με τη θέα του προς τις περιοχές 
που φύλαγαν οι νεαροί φρουροί, το ευρύ οροπέδιο των Σκούρτων και τη βοιωτική Παρασωπία. 
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Το Πυργάκι ή Καστρίζα 

Το όνομα «Καστρίζα» στα Αρβανίτικα σημαίνει «καστράκι», Πυργάκι όπως επίσης λέγεται από 

τους ντόπιους· και όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τοπωνύμια της Πάρνηθας, δεν ξέρουμε 

ποια μορφή του προηγήθηκε της αρβανίτικης εποίκησης της Αττικής και ποια αποτελεί μετά-

φραση της άλλης. Στα 907 μ., σε βράχινο έξαρμα πάνω από όμορφο παρ’ ότι δυστυχώς κα-

μένο οροπέδιο, με λιβάδια γύρω και καλλιεργήσιμα εδάφη, βρίσκεται στον μεσοδυτικό ακρό-

γυρο των υψηλότερων βουνών που αποτελούν το κεντρικό συγκρότημα της Πάρνηθας.Ελέγχει 

το πέρασμα από την ορεινή πεδιάδα των Σκούρτων (Μελαινών), νότια της παρασώπιας Βοιω-

τίας, κύριο όσο κι ευάλωτο μονοπάτι ανόδου προς την οροσειρά απ’ αυτή την πλευρά. 

Το μικρό οχυρό, όπως κι άλλα της Πάρνηθας, είναι απλά μερικοί τοίχοι από ξερολιθιά 

χαμηλωμένοι τώρα στο επίπεδο των αναβαθμίδων, φτιαγμένοι από μεγάλες ακατέργαστες πέ-

τρες που όμως τίποτα δεν μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι κατά την αρχαιότητα ξεπερνούσαν 

τα δύο μέτρα. Οι τοίχοι αυτοί βρίσκονται μόνο από τη σχετικά εύκολης πρόσβασης ανατολική 

μεριά του βράχινου υψώματος, καθώς από τις άλλες πλευρές κρέμονται μικροί γκρεμοί, που 

αποτελούν φυσική οχύρωση. Κι εδώ υπάρχουν θραύσματα αρχαίας κεραμικής, μικρά απολεπί-

σματα οψιδιανού, καθώς και κεραμίδες που υποδεικνύουν την ύπαρξη σκεπασμένων κτηρίων. 

Στην κορυφή όπου τεχνητά ισοπεδωμένος τόπος, ή στην κοντινή περιοχή, θα πρέπει να εικά-

σουμε ότι υπήρχε φρυκτωρία. 

Το μικρό οροπέδιο είναι τριγυρισμένο από πολλές πηγές. Κάτω ακριβώς βρίσκεται η μεγά-

λη πηγή της Γκούρας, απ’ όπου καθώς θα δούμε στο Β΄μέρος του άλμπουμ μας, για το Σπήλαιο 

του Πάνα και τα πέριξ, κατά τα αρχαία χρόνια ξεκινούσε υδραγωγός φτιαγμένος από κεραμι-

κά αρθρωτά μέλη, που μάλλον έφερνε στις εκτός του Φαραγγιού των Κλειστών εγκαταστάσεις 
  

Εικ. 81: Από το Πυργάκι, η θέα προς το οροπέδιο και την Παρασωπία, από την κορυφή που 
φαίνεται τεχνητά ισοπεδωμένη, μάλιστα με χώμα το οποίο δεν είναι πολύ λογικό να υπήρχε 
εξαρχής εδώ στους βράχους και μάλλον έχει μεταφερθεί από την πεδιάδα. Λόγω της μορφολο-
γίας αυτού του τόπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η φρυκτωρία, δηλ. ο έτοιμος πάντα για 

άναμμα σωρός από ειδικά κλαδιά, να βρισκόταν εδώ κι όχι κάτω στο λιβάδι. 
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του Νυμφαίου τα πλούσια νερά από τη συγκεκριμένη πηγή, καθώς κι από τις γειτονικές πηγές 

Βρυσούλα ή Τρεις Βρύσες, Κρόνιζα ή Κρο-ι-Πάνες (Πηγή των Πανών)101 και Στέρνα Καλόγερου. 

Στο μονοπάτι προς την πεδιάδα, νυν δασικό δρόμο, στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του 

γειτονικού βουνού Σιούτα ή Ίσωμα προς την Αγία Παρασκευή υπάρχουν κι οι πηγές Φάλκο 

(Γεράκι) και [του] Μαυρομύτη, επίσης δυτικά η μεγάλη στο Μπόρσι, η οποία σίγουρα κατά την 

αρχαιότητα συνδεόταν με ιερό, ίσως κάποιας θεότητας της φύσης, όπως υποδεικνύουν σαφή 

στοιχεία στην περιοχή. Γενικά, τα βουνά τριγύρω είναι γεμάτα μικρές πηγές, ιδιαίτερα στις 

δύσβατες σήμερα δυτικές πλαγιές της Σιούτας, ενώ τα καλλιεργήσιμα λιβάδια παντού εδώ, 

που θα ανήκαν σίγουρα στους Φυλάσιους, δείχνουν ήδη από τα απώτατα χρόνια μόνιμες ή 

ημιμόνιμες εγκαταστάσεις. 

Το Πυργάκι βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη από μισή ώρα μακριά από την αρχαία Φυλή, 

άρα προστάτευε τα βόρεια νώτα του χωριού και των γύρω οικισμών. Η παρουσία των νεαρών 

φρουρών στον τόπο τριγύρω θα ήταν έντονη, δεδομένου ότι εδώ υπάρχουν οι αμεσότερες κι 

ευκολότερες προσβάσεις από την πεδιάδα των Δερβενοχωριών και την παρασώπια Βοιωτία. 

Για τούτο και τα διάφορα μικρά οχυρά που ήδη μιλήσαμε γι’ αυτά και εντόπισε ο Α. Σκιάς, στη 

Φυλή, στο Βουνό της Φυλής και στον δρόμο από την Αττική προς το οροπέδιο των Σκούρτων. 

Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι φρουροί θα φύλαγαν επίσης σε σκοπιές πάνω στα λίγο βο-

ρειότερα ευρισκόμενα βουνά Κρισιγιώνα 962-964 μ. όπου οικισμός και θραύσματα κεραμικής, 

Σιούτα ή Ίσωμα 895 μ., καθώς και, όπως ήδη είπαμε, κάπου στην κορυφογραμμή Καραμανλή 

931 μ. — Προφήτης Ηλίας 860 μ. περίπου — Μουγκουλτός ή Μουλωχτός 959 μ. 

Όλα τούτα είναι βουνά με απότομες και υψηλές πλαγιές, κυριολεκτικά σαν κάστρα, και 

διαθέτουν συγκεκριμένα περάσματα ανόδου. Γι’ αυτό τα μικρά φρούρια ήταν (όσα ξέρουμε) ή 

θα ήταν (όσα ακόμα αγνοούμε) κατασκευασμένα ή στις κορυφές τους σε τόπους με άπλετη 

θέα, σαν σκοπιές, ή όπως στο Πυργάκι στο ανώτερο σημείο των μονοπατιών από την πεδιάδα. 
  

                                         
101 Δηλ. Κρήνη των Πανών· βλ. Ανδρέας Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός κατά τας ανασκαφάς των ετών 

1900 και 1901», Εφημερίς Αρχαιολογική, τόμ. του 1918, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1918, σ. 1-28, εδώ σ. 5, 

σημ. 2, Universitätsbibliothek Heidelberg, http://digi.ub.uni.-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0005. Βλ. και στο 

Β΄μέρος του άλμπουμ τα σχετικά αναλυτικά κεφάλαια. 

Εικ. 82: Το Πυργάκι από τα ανατολικά, από τη μεριά του λιβαδιού. Τα θεμέλια των τειχών βρί-

σκονται από αυτήν, τη σχετικά βατή πλευρά. 
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Μια φρυκτωρία στο βουνό Κεραμίδι; 

Ποιος δεν ξέρει, από τα γουέστερν και τα κόμικς του Λούκυ Λουκ τα περίφημα «σήματα 

καπνού» των Βορειοαμερικανών Ινδιάνων; Ε, λοιπόν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ομοειδείς των 

Ινδιάνων κι αυτοί, είχαν αναπτύξει επίσης ένα σύστημα επικοινωνίας, έναν οπτικό τηλέγραφο 

με σήματα καπνού, που οργανωνόταν σε σταθερούς και μόνιμους τόπους, τις γνωστές 

φρυκτωρίες. Πώς λειτουργούσαν οι φρυκτωρίες κατά τις αρχαίες πηγές δεν είναι του 

παρόντος κειμένου, εκείνο μόνο που πρέπει να πούμε εδώ, είναι ότι υπήρχε μια αρκετά 

ανεπτυγμένη γλώσσα μέσω σημείων καπνού, κάπως σαν τα σήματα Μορς. Μέσω αυτής της 

«γλώσσας μορς καπνού» μεταδίδονταν πολύ γρήγορα πληροφορίες προς κι από την πόλη των 

Αθηνών ή οπουδήποτε, μέσω πολύ μεγάλων αποστάσεων που, λόγω της άγριας πτύχωσης 

των βουνών, γίνεται πολύ χρονοβόρο να τις διασχίσει ένας αγγελιαφόρος με τα πόδια ή έστω 

με άλογο. 

Τόποι ισοπεδωμένοι για φρυκτωρίες υπάρχουν πάνω ή κοντά σε όλα τα οχυρά της Πάρ-

νηθας. Σε μια περίπτωση όμως έχουμε ανακαλύψει έναν συγκεκριμένο τόπο, όπου υπήρχε 

σχεδόν σίγουρα σκέτη φρυκτωρία χωρίς οχυρό, πέρα ίσως από κάποια απλή σκοπιά. Πρό-

κειται για κατασκευασμένο από πέτρες κυκλικό ίσιωμα στην κορφή του βουνού Κεραμίδι, που 

υψώνεται στα 984 μ. πάνω από τη σημερινή Χασιά. Όμοιό του, καθώς είπαμε, βρίσκεται κοντά 

στον πύργο του Λοιμικού. 

 

  

Εικ. 83: Η κυκλική κατασκευή στην κορφή του Κεραμιδιού. Λόγω συγκεκριμένης διάπλασης, 
είναι φανερό ότι δεν μπορεί να είναι ούτε αλώνι για σιτηρά, ούτε παλιά μάντρα —εδώ άλλωστε 

φυσάει ασταμάτητα, γι’ αυτό οι μάντρες είναι πολύ χαμηλότερα, σε προφυλαγμένα μέρη. 
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Ο τόπος είναι ιδανικός για κεντρικής σημασίας φρυκτωρία που θα συγκέντρωνε και θα 

αναμετέδιδε τις πληροφορίες μέσω των περιφερειακών φρυκτωριών από τα δυτικά και βο-

ρειοδυτικά, ο καπνός των οποίων δεν μπορεί να φαίνεται από την πόλη των Αθηνών. Το Κερα-

μίδι, βουνό στις νότιες κι απότομων πρανών ακρόρειες της Πάρνηθας πάνω από το λεκα-

νοπέδιο, προσφέρει άπλετη θέα συγχρόνως προς τα επικίνδυνα για εισβολές δυτικά, προς στο 

Πυργάκι και στα υψώματα πάνω από τη Φυλή ως πέρα βορειοδυτικά στην Κρισιγιώνα, προς 

το Άλογο και τον κεντρικό όγκο του Οζιά βόρεια, αλλά και, νοτιοανατολικά, σε όλη την πε-

διάδα έως την πόλη των Αθηνών και τον Πειραιά. 

Οι 19χρονοι φρουροί θα πρέπει να στάθμευαν όπως λέμε κι αλλού στην προστατευμένη 

περιοχή του Άι Γιώργη Κεραμιδιού, με τις πηγές, τα λιβάδια και το γειτονικό οχυρό της. Στην 

κορυφή του Κεραμιδιού, κοντά στην κατασκευή που την προτείνουμε ως φρυκτωρία, βλέπει 

κανείς ίχνη κεραμικών, το ίδιο και σε καίριες ανώνυμες κορφές τριγύρω από τον Άι Γιώργη, 

όπου, υποθέτουμε, θα υπήρχαν σκοπιές. Μερικοί περίβολοι από ξερολιθιά πιο χαμηλά από την 

κορφή, εμείς τουλάχιστον δεν είμαστε σε θέση να διακρίνουμε αν είναι υπολείμματα από αρχαία 

οικήματα σκοπιών ή από νεώτερες μάντρες. 

Για τη διαπίστωση ακόμα μια φορά διαχρονικών εμμονών στην πολεμική χρήση των περι-

οχών που ερευνήσαμε, καθώς και της λειτουργίας του Πάρνη ως ασπίδας προστασίας της Αθήνας 

σε κάθε εποχή, πρέπει να πούμε ότι όλο το ορεινό συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε κατά την 

τουρκοκρατία από τους Κλέφτες και τους Αρματολούς, κατά την Επανάσταση του ’21, αλλά 

και τελευταία κατά την Κατοχή ως καταφύγιο των ανταρτών ενάντια στους Γερμανούς ναζί, 

τους Ιταλούς φασίστες, και τους Γραικύλους συνεργάτες τους. Στο Αυγό, στου Σούτσου, στο 

Τέμπλες, στην Κρισιγιώνα πάνω από το Πυργάκι, στο Άλογο, στο Κεραμίδι και σε όλες τις γει-

τονικές κορφές υπάρχουν ακόμα καλοοργανωμένα ταμπούρια-παρατηρητήρια των ανταρτών, 

οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στους ίδιους ακριβώς τόπους όπως και οι αρχαίοι Αθηναίοι φρουροί: 

στον Άι Γιώργη Κεραμιδιού, στην Ντράσιζα, στο Πυργάκι, στο Λοιμικό. Κάποια από αυτά τα 

ταμπούρια ενδεχομένως γνώρισαν συνεχόμενη χρήση από παλιότερες εποχές πολέμων. 

Σε ολόκληρη την πλευρά προς το λεκανοπέδιο και προς τη Χασιά βρίσκει κανείς συχνά 

θραύσματα κι άσκαστες οβίδες του πυροβολικού των δυνάμεων Κατοχής, που κανονιοβολού-

σαν τις θέσεις των ανταρτών.102 Στην Πάρνηθα, καθώς λέμε κι αλλού, εκτελέστηκαν από τους  

                                         
102 Ευτυχώς, από όλες σχεδόν τις άσκαστες οβίδες λείπουν οι επικρουστήρες (καψούλια), πράγμα που σημαίνει πιθα-

νότατα ότι οι αντάρτες ή μετά την Κατοχή ο στρατός τις εξουδετέρωσαν με αυτόν τον τρόπο, χωρίς όμως να τις 

συλλέξουν, ίσως λόγω του δυσπρόσιτου αυτών των περιοχών. Πάντως, αν συναντήσει κανεις τέτοιο βλήμα, ας μην 
το αγγίξει διότι το εκρηκτικό μείγμα, που παραμένει στο εσωτερικό άθικτο, μερικές φορές αποσταθεροποιείται με 

την πάροδο των δεκαετιών και γίνεται επικίνδυνο. 

Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες άσκαστες οβίδες υποκρύπτει την ηρωική αντίσταση ενός άλλου μικρού αλλά 

γενναίου ευρωπαϊκού λαού, των Τσέχων, κατά του ναζισμού: Από την εποχή της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας 

Εικ. 84: Από το Κεραμίδι 984 μ., η άπλετη θέα προς Αθήνα, Θριάσιο και θάλασσα δικαιολογεί 
την κατασκευή μιας τελευταίας φρυκτωρίας από την αλυσίδα τους προς αυτή την πλευρά της 

Πάρνηθας. 
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ναζί και τους δωσίλογους Γραικύλους δεκάδες ντόπιοι βοσκοί όμηροι, σε αντίποινα για τη 

δράση των ανταρτών, προς αίσχος όσων δωσιλογικής νοοτροπίας συμπατριωτών μας ακόμα 

υποστηρίζουν τους ναζί και τους φασίστες καταστροφείς της πατρίδας μας. 

Δείξαμε στοιχεία για την πυκνή παρουσία στο κεντρικό συγκρότημα της Πάρνηθας των 19-

20 χρόνων φρουρών, μάλιστα κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και δεδομένης της ραγδαίας 

αύξησης του πληθυσμού της Αθήνας μετά τα Μηδικά, που σήμαινε ότι υπήρχαν όλο περισσότε-

ροι στρατεύσιμοι νέοι. Αλλά τι ήταν επιτέλους τούτη η θητεία των μετεφήβων της Αθήνας; 

Αυτό, τώρα που γνωρίζουμε τον τόπο και τα οχυρά του, μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό 

με βάση τις αρχαίες πηγές. 

 

 

Τι ήταν αυτοί οι περίφημοι «φρουροί του Πάρνη»; Στρατιωτική εκγύμναση των 

νέων 19-20 χρόνων 

Ο Αριστοτέλης, στην Αθηναίων πολιτεία,103 αναφέρει τα της ενηλικίωσης των νέων στην 

Αθήνα. Όταν ένας νέος κλείσει τα 18 χρόνια, γίνεται πια επίσημα πολίτης και εγγράφεται στους 

καταλόγους του δήμου και της φυλής του, μετά από δοκιμασία (δοκιμασία, δοκιμάζεσθαι, 
  

                                                                                                                        
στην Τσεχία υπήρχαν κάποιες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του γερμανόφωνου κόσμου. Στη διάρκεια 

του Β΄Παγκόσμιου πόλεμου και μάλιστα προς το τέλος του, οι Τσέχοι καταναγκαστικά εργαζόμενοι σε αυτές, σα-
μποτάριζαν συστηματικά την παραγωγή οβίδων προοριζόμενων για τα γερμανικά στρατεύματα με κίνδυνο της ζωής 

τους, αλλοιώνοντας το εκρηκτικό μείγμα, γι’ αυτό αρκετές από τις βόμβες που χρησιμοποίησε ο γερμανικός στρα-

τός σε όλη την Ευρώπη δεν έσκαγαν. Ο ολοκληρωτικός πυρήνας του μεταπολεμικού γερμανικού πολιτικού και οικο-
νομικού καθεστώτος ποτέ δεν συγχώρησε τους Τσέχους για τούτο, όπως και καμιά από τις μικρές χώρες όπου υπήρξε 

εκτεταμένη αντίσταση, για παράδειγμα τη Σερβία και την Ελλάδα. Αποτέλεσμα είναι η προσπάθεια του γερμανικού 

κεφαλαίου για δουλοποίηση αυτών των χωρών με μέσα την οικονομία ή τον πόλεμο, και για πολυεπίπεδη κατά-

στροφή των λαών τους. 
103 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία 42, 1, 1 κ.ε. 

Εικ. 85: οι φωτογραφίες δεν αποδίδουν την κανονικότητα και το σχήμα της κατασκευής στο 

Κεραμίδι. Εδώ, με οπτική προς την Αθήνα. 
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δοκιμασθῆναι).104 Ο νέος παρουσιάζεται στους φράτορες της φυλής του και οι συνδημότες του 

ορκίζονται 1ον ότι είναι πράγματι 18 χρόνων και, 2ον, ότι είναι ελεύθερος, με τους δυο γονείς 

του πολίτες Αθηναίους, ότι δεν είναι δούλος ή μέτοικος, καθώς κι ότι δεν υπάρχει κανενός εί-

δους νομικό κώλυμα για την εγγραφή του. Αν υπάρξει πρόβλημα στην πιστοποίηση της κατά-

γωγής του διενεργείται δίκη, ενώ αν αποδειχτεί ότι ο νέος είναι μικρότερος από 18 χρονών, 

τιμωρούνται εκείνοι που τον έγραψαν στους καταλόγους. Επίσης, εξετάζεται αν ο νέος, παρ’ 

ότι ήδη 18άρης, διαθέτει σωματική ανάπτυξη ανάλογη της ηλικίας του· αν όχι, αν φαίνεται 

ακόμα πολύ ανώριμος, δηλ. αν η βιολογική του ανάπτυξη υστερεί της ηλικίας του, επιστρέφει 

στους εφήβους και ξαναδοκιμάζεται τον επόμενο χρόνο. 

Ο όρος «έφηβοι» που χρησιμοποιεί μάλλον εκ του προχείρου ο Αριστοτέλης για τους νέους, 

μπερδεύει πολλούς σύγχρονους επιστήμονες που καταλήγουν σε λάθος συμπεράσματα. Η 

εφηβεία εθεωρείτο από τους αρχαίους όπως και από εμάς σήμερα ότι αρχίζει με το φύτρωμα 

του ηβικού τριχώματος στα 11-12 χρόνια και τελειώνει βιολογικά στα 18, ηλικία κατά την 

οποία τα αγόρια εγγράφονταν στους καταλόγους των πολιτών. Οι 18-20 χρόνων φρουροί, 

λοιπόν, παρά τη λέξη που μεταχειρίζεται πρόχειρα ο Αριστοτέλης δεν ήταν έφηβοι, απλά οι 

αρχαίοι θεωρούσαν ότι οι καινούργιοι πολίτες ήταν ακόμα ανώριμοι για πόλεμο και πλήρη 

ένταξη στην κοινότητα των ενηλίκων ανδρών μέχρι τα 20 χρόνια τους. — Και στη σύγχρονη 

νομολογία αναγνωρίζεται ότι βιολογικά τα αγόρια και τα κορίτσια διάγουν σε αυτήν τη διετία 

μια περίοδο μετεφηβείας. Οι συνήθεις όροι κατά την αρχαιότητα για τους μετέφηβους και γε-

νικά για τα αγόρια μέχρι περίπου τα 23-24 ήταν μειράκια, ηίθεοι, ή απλά νέοι όπως και στην 

εποχή μας. 

Κατά τον πρώτο χρόνο, συνεχίζει ο Αριστοτέλης, κάθε φυλή εκλέγει τρεις άντρες άνω των 

40 χρόνων κατάλληλους να επιμελούνται των νέων, κι απ’ αυτούς η Βουλή εκλέγει για κάθε 

φυλή έναν σωφρονιστή, καθώς και απ’ όλους τους πολίτες έναν κοσμητή, γενικό υπεύθυνο των 

μετεφήβων, αξίωμα που εθεωρείτο σημαντικό. Επίσης, η Βουλή προσλαμβάνει δύο παιδοτρί-

βες, ειδικούς στην εξαιρετικά ανεπτυγμένη αρχαία ελληνική γυμναστική στην οποία συμπεριλ-

αμβάνονταν και οι τρίψεις —δηλ. το σπουδαίας σημασίας κατά την αρχαιότητα αθλητικό και 

θεραπευτικό μασάζ— κι από έναν δάσκαλο της οπλομαχίας, της τοξευτικής, του ακοντισμού 

και της πολεμικής τέχνης των πελταστών. Οι νέοι εγκαθίστανται στη Μουνυχία και στην Ακτή, 

κοντά στον Πειραιά, όπου εκτελούν καθήκοντα φρουρών, ενώ συγχρόνως ασκούνται. Για κά-

θε σωφρονιστή επί Αριστοτέλη η πόλις πληρώνει μια δραχμή και για κάθε νεαρό 4 οβολούς, 

χρήματα με τα οποία αγοράζονται τα απαραίτητα για να διατρέφονται όλοι μαζί σε κοινά συσ-

σίτια. Γι’ αυτό, παρακάτω στο κείμενό μας, ο δαρμένος νεαρός φρουρός χρησιμοποιεί για τον 

εαυτό τους και τους συναδέλφους του τη λέξη «σύσσιτοι» — ενώ οι κανονικοί, ενήλικοι στρα-

τιώτες συνήθως φρόντιζαν οι ίδιοι για τη διατροφή τους.  

Το νόημα της θητείας των νέων τον πρώτο χρόνο σε μάλλον ακίνδυνες περιοχές κοντά στον 

Πειραιά, είναι ότι πρέπει να προστατευτούν από τυχόν εισβολές και μάχες ως ανεκπαίδευτοι, 

αλλά πιθανότατα και να έχουν πρόσβαση στα κοντινά γυμνάσια, όπου ασκούνταν στις εκεί 

απαραίτητες εγκαταστάσεις. Όταν περάσει έτσι ένας χρόνος, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνε-

ται στο θέατρο, όπου οι νέοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν διδαχτεί καλά την παράταξιν, 

δηλαδή τις συντεταγμένες κινήσεις των στρατιωτικών σωμάτων, καθώς και τις περίπλοκες 

πολεμικές τέχνες των αρχαίων Ελλήνων, όπως τις διαπιστώνουμε στα σωζόμενα από την 

αρχαιότητα έργα πολεμολογίας. Κατόπιν παίρνουν δωρεάν από την πόλη ο καθένας ασπίδα 

και δόρυ, και ακολουθεί το πιο βαρύ πρόγραμμα σωματικής, πολεμικής και ηθικής εκγύμνα-

σής τους, η θητεία τους για έναν χρόνο στα οχυρά των συνόρων, συνεπώς και στην Πάρνηθα 

με τις άγριες ορεινές και κλιματολογικές συνθήκες της. 

Σε αυτήν γενικά τη διετή φάση οι νέοι δεν φέρουν ακόμα πανοπλία, αλλά φρουρούν φο-

ρώντας τη στρατιωτική «χλαμύδα», που δεν πρέπει να την εννοήσουμε ως διακοσμητικό μαν-

δύα κατά την ωραιοποιημένη μορφή της σε σύγχρονες ζωγραφικές παραστάσεις αρχαίων 

πολεμιστών και στον κινηματογράφο, αλλά να τη δούμε ως ένα βαρύ πυκνό ύφασμα που 

προστάτευε από το κρύο και τη βροχή, μανδύας και συγχρόνως κουβέρτα, σχεδόν αδιάβροχο,  

                                         
104 Για τον όρο βλ. πρόχειρα: Αρποκρατίων, Λέξεις τῶν δέκα ρητόρων 99, 1 κ.ε στο λ. δοκιμασθείς, ό.π. 10, 13 κ.ε. 

στο λ. ἀδοκίμαστος· ίδια λ.: Φώτιος, Λεξικὸν Α–Δ  και Σούδα. 
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όπως περίπου η μετεξέλιξή της, η νεώτερη ποιμενική κάπα. Βεβαίως υπήρχαν και ακριβές 

χλαμύδες από καλό μαλλί, βαμμένες με πολύτιμα χρώματα, καθώς κι άλλες πολυτελέστατες 

που διακρίνονταν συνήθως με το όνομα χλανίδες, μα αυτές ήταν για τους πλούσιους. 

Μετά τη διετία, οι νέοι θεωρούνται πια επίσημα πολίτες ικανοί για κάθε λειτουργία της πόλης, 

ιδιωτική, πολιτική, επαγγελματική και στρατιωτική. 

 

 

Η θητεία των νέων στην Πάρνηθα: απόηχος της προϊστορικής μύησης 

Στη ζωή των 19χρονων φρουρών στα σύνορα και μάλιστα στις δύσκολες τοπικές και κλιμα-

τολογικές συνθήκες της Πάρνηθας τον 6ο, 5ο και 4ο αι. π.Χ., διακρίνουμε στοιχεία από τις 

προϊστορικές τελετουργίες μύησης, που βασικές γραμμές τους γνωρίζουμε από τη μυθολογία, 

την αρχαία γραμματεία και την αρχαιολογική όσο κι ανθρωπολογική έρευνα: αποκόλληση των 

νέων από τη γονεϊκή εστία και την ασφάλεια του σπιτιού, παραμονή επί ένα χρονικό διάστημα 

ακόμα και μες στον χειμώνα και στο χιόνι σε άγριο και επικίνδυνο ερημότοπο, κυνήγι, πει-

θαρχία, αυτοπειθαρχία κι αλληλεγγύη, δοκιμασία για την εμπέδωση ή όχι της διδασκαλίας στα 

όπλα και στις πολεμικές τεχνικές, εκμάθηση των αρχών του πολέμου, ενδεχομένως συμμετοχή 

σε ένοπλες συγκρούσεις με εχθρικές ομάδες και ληστές. 

Τα παραδείγματα είναι πολλά ήδη στον Όμηρο, στον Ησίοδο, στη μυθολογία, όμως θα ση-

μειώσουμε μια μεταγενέστερη μαρτυρία, πιο κοντινή στα επί Πεισιστρατιδών και μετέπειτα 

δεδομένα περί συνοριακών φρουρών και ζωής τους στον Πάρνη: Ο Αριστοτέλης, καθώς και ο 

ιστορικός Έφορος (4ος αι. π.Χ.) σε απόσπασμα του έργου του σωζόμενο από τον Στράβωνα, 

μας προσφέρουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα μυητικής παραμονής των Κρητικών νέων στα βουνά 

μέσω τελετουργικής αρπαγής κι απόσπασής τους από την οικογένεια, που τη διενεργούν με 

θεσμική κάλυψη οι μυητικοί εκπαιδευτές και εραστές τους: η ζωή τους στο ύπαιθρο και στα 

άγρια ορεινά περιλαμβάνει σκληρή καθημερινότητα, δοκιμασίες, κυνήγι, εξάσκηση, διασκεδά-

σεις, ερωτική μύηση κ.λπ. Το να μην εύρισκε ένας έφηβος εραστή να τον «απαγάγει» και να 

τον εκπαιδεύσει στα βουνά, θεωρούνταν μεγάλη ντροπή του ίδιου και της οικογένειάς του.105 

Όλα αυτά, μέσω της ομαδικής ζωής και της διδασκαλίας εκπαιδευμένων μεγαλύτερων μες 

σε συνθήκες άκρως επίμοχθες ή κι επικίνδυνες μακριά από τις οικογένειες και την πόλη, σή-

μαιναν εξοικείωση των νέων στις λειτουργίες και στα «μυστικά» του ενήλικου άνδρα. Τελε-

τουργίες που ήταν άλλωστε κοινές σε όλους τους προϊστορικούς λαούς, το ίδιο και στους «λαούς 

της φύσης» μέχρι και τις μέρες μας όπου ή όσο τούτοι επιζούν. 

Στο πλαίσιο της ομαδικής ζωής και της μύησης ανήκουν επίσης η παρέα, η συντροφικότη-

τα, η διασκέδαση, το μεθύσι, ο καυγάς, όλα εκείνα που καλώς ή κακώς συμμετέχουν στην 

αναίρεση της αθωότητας του παιδιού, στη βίαιη κατασκευή του ενήλικου και στην ένταξή του 

στις πάντα δύσκολες ή ενδεχομένως κι απάνθρωπες συνθήκες της κοινωνίας όποιας εποχής ή 

πολιτισμού. Στη σύγχρονη εποχή, και στην Ελλάδα και παντού στον πλανήτη, η ζωή του «νέο-

σύλλεκτου», θεωρητικά στην ηλικία των Αθηναίων φρουρών, 18 χρονών, όντας μια κακέκτυπη 

μύηση συχνά αρνητικής αξίας αλλά όχι γι’ αυτό λιγότερο ουσιώδης από την άποψη της διάρ-

κειας των ψυχικών αποτελεσμάτων, έχει επενδυθεί με ολόκληρη μυθολογία. Τη γνωρίζουμε καλά 

από την τέχνη, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την έχουν βιώσει εμπειρικά οι θητεύσαντες 

στον στρατό. Το βάθος της αποτύπωσής της στην ψυχή του νέου αποδεικνύεται όταν οι άνδρες 

αρχίσουν τις ατέλειωτες διηγήσεις «κατορθωμάτων» της στρατιωτικής ζωής τους, ιστορίες η-

ρωισμού, μπαγαποντιάς, λούφας, φαγοποτιών, αδελφικής φιλίας, ερωτικών περιπετειών στις 

εξόδους, και φυσικά ομηρικών μεθυσιών συνοδευόμενων συχνά από καυγάδες και ξύλο. 

Πράγματα, δηλαδή, που άμα αρχίσουν να τα διηγούνται μες σε άκρατο ενθουσιασμό οι 

αρσενικοί μιας παρέας, οι τυχόν παρευρισκόμενες γυναίκες παθαίνουν αυθωρεί ναυτία από την 
  

                                         
105 Αριστοτέλης, Fragmeta varia, απ. 611, 82 κ.ε.· Ηρακλείδης Λέμβος, Περὶ Πολιτειῶν 15, 1 κ.ε.· Έφορος Ιστορικός, 

Αποσπάσματα, απ. 149, 96 κ.ε.· Στράβων, Γεωγραφικά 10, 4, 21, 1 κ.ε.· βλ. ενδεικτικά εξαίρετη αρχαιολογική 

τεκμηρίωση για την κρητική αρπαγή: Αγγελική Λεμπέση, Το ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης Σύμης Βιάννου. 1. 

Χάλκινα κρητικά τορεύματα, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1985, σ. 188 κ.ε.· γενικά: 

Καρυδάκης, Καυτό μέλι, ό.π., σ. 220 κ.ε. 
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απελπισία τους. Κι όμως, ακριβώς αυτά θα δούμε παρακάτω, πραγματευόμενοι την περιπέτεια 

του νεαρού Αθηναίου κατά τη στρατιωτική θητεία του στο Πάνακτο. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στις διάφορες περιόδους που αποτυπώνονται στην ελληνική μυθολο-

γία, δεν ήταν πολύ αλλιώς τα πράγματα — παρ’ ότι τότε η «θητεία» στη μύηση ήταν πολύ πιο 

επικίνδυνη, όπως είναι άλλωστε το ίδιο και σήμερα σε καταστάσεις πολέμου. Και στους μύθους 

αυτούς βλέπουμε άγρια μεθύσια, ερωτικές ιστορίες και θυελλώδεις διασκεδάσεις των νεαρών 

ηρώων ή ημιθέων, στα πλαίσια άθλων και κατορθωμάτων πολλά από τα οποία σήμερα γνω-

ρίζουμε ότι αντανακλούν μυητικές διαδικασίες. Έτσι, ακόμα και τον 4ο αι. π.Χ., μια ιστορία 

που συνέβη μεταξύ των νεαρών οι οποίοι φρουρούσαν στο μικρό οχυρό στην κορυφή του 

υψώματος Πάνακτο της δυτικής Πάρνηθας, εκτός όμως του κεντρικού κορμού της, δεν διαφέ-

ρει πολύ από σύγχρονες διηγήσεις αναφερόμενες στη στρατιωτική θητεία, μ’ όλο που εντέλει 

παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή του ήρωά της, καθώς ο ίδιος αφηγείται μπρος στους δικαστές. 

 

 

Το οχυρό Πάνακτο 

Ο μέγιστος των ρητόρων και των λογογράφων της αρχαιότητας, ο Δημοσθένης, ως γνωστόν 

δεν μιλούσε μόνο στη Βουλή και στην Εκκλησία του Δήμου ως πολιτικός (με σύγχρονους όρους), 

αλλά όπως κι όλοι σχεδόν οι ρήτορες έγραφε επίσης λόγους για λογαριασμό διαδίκων, επί 

πληρωμή για να ζήσει, τους οποίους απήγγελλαν οι ενδιαφερόμενοι στα δικαστήρια ως δικούς 

τους. Στους λόγους αυτούς, όπως και σε όλων των άλλων ρητόρων, βρίσκουμε σπαρταριστά 

επεισόδια της καθημερινής ζωής των αρχαίων. Ένας τέτοιος λόγος γράφεται από τον Δη-

μοσθένη για λογαριασμό κάποιου νεαρού που έμπλεξε σε άγριο καυγά καθώς φύλαγε στο Πά-

νακτο, και που ξυλοκοπήθηκε μετά στην πόλη. Είναι μια διήγηση πολύ χαρακτηριστική για 

ακραίες καταστάσεις στις σχέσεις των 19χρονων φρουρών στα οχυρά του Πάρνη. 

Αναφερθήκαμε στην αιώνια αδυναμία Βοιωτών και Αθηναίων να ορίσουν τη συνοριακή 

γραμμή τους, μάλιστα στη δύσκολη Πάρνηθα. Ένας από τους τόπους που υπήρξαν αιτίες για 

ατέλειωτες προστριβές μεταξύ τους, ήταν και το μικρό φρούριο Πάνακτο. Το Πάνακτο κατά 

τον Θουκυδίδη αλώθηκε με προδοσία από τους Βοιωτούς που, εφόσον ήξεραν ότι ούτε κι οι 

ίδιοι μπορούσαν να το κρατήσουν, το γκρέμισαν. Ως αιτιολογία για την επίθεση στο οχυρό, 

που δεν ήταν δα κανένα τρομερό κάστρο αλλά ένα απλό περιτείχισμα, προβλήθηκε ότι παλιά 

συμφωνία με τους Αθηναίους ήταν να νέμονται την περιοχή από κοινού, ενώ εκείνοι κατά-

σκεύασαν τείχος. Τούτο σημαίνει ότι σ’ αυτούς τους χαμηλούς όσο και πετρώδεις λόφους τους 

ακατάλληλους για καλλιέργεια, υπήρχε συμφωνία να βόσκουν αδερφωμένα μεταξύ τους τα 

βοιωτικά και αθηναϊκά γιδοπρόβατα. 

Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη,106 οι αιωνίως προσκαλούμενοι σε τέτοιες περιπτώσεις διαμε-

σολαβητές, οι Λακεδαιμόνιοι στους οποίους κατέφυγαν οι αντίδικοι, έστειλαν πρέσβεις που 

παρέλαβαν από τους Βοιωτούς τους αιχμάλωτους Αθηναίους φρουρούς και τους παρέδωσαν 

στην Αθήνα, όμως οι Αθηναίοι συνέχισαν να δυσανασχετούν, γιατί ήθελαν όρθιο το φρούριο 

στο Πάνακτο και, προφανώς, την περιοχή δική τους. Μες στη φούρια και την καταστροφή που 

ακολούθησε με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, οι Αθηναίοι ξανατείχισαν το Πάνακτο κι έτσι η 

αδερφοσύνη βοιωτικών και αθηναϊκών γιδοπροβάτων πήγε περίπατο. Τα τείχη, που ερείπιά 

τους σώζονται και σήμερα στην κορφή του λόφου, ανήκουν σε αυτή την ύστερη περίοδο, μάλ-

λον τότε που οι νεαροί ήρωές μας φύλαγαν σκοπιά στο φρουριάκι. 

Για να λέμε την αλήθεια, κανονικά το Πάνακτο δεν ανήκει στην Πάρνηθα. Ανήκει περισ-

σότερο στη γειτονιά του Κιθαιρώνα, αν και το χωρίζει απ’ αυτόν το οροπέδιο των Σκούρτων. 

Όμως έχουμε ήδη πει ότι τα όρια του Πάρνη ήταν συγκεχυμένα κατά την αρχαιότητα. Σήμερα 

είναι δύσκολο να έχουμε μια σαφή αντίληψη για το αν όλο το ορεινό συγκρότημα δυτικά της 

Κεντρικής Πάρνηθας, δηλαδή δυτικά από την αρχαία Φυλή και τον Μουγκουλτό, έως τον Κι-

θαιρώνα και το όρος Πατέρας, εθεωρείτο ότι ανήκει στην Πάρνηθα, ή ότι τα χαμηλά αυτά βου-

νά κοινωνούσαν το όνομα «Πάρνης» λόγω γειτονίας και, ίσως, για πολιτικούς λόγους. Εντέ-

λει, δεν γνωρίζουμε τα αρχαία ονόματα αυτών των βουνών.  

                                         
106 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 5, 42, 1, 3· βλ. και ό.π., 5, 3, 5, 1: «άλωσαν το Πάνακτον οι Βοιωτοί με προδοσία»· ό.π., 5, 

36, 3, 9 κ.ε.: γκρέμισμα του Πανάκτου. 
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Το Πάνακτο ήταν πάντως σπουδαίο λόγω της θέσης του στο κέντρο ανάμεσα στην Πάρνηθα 

και στον Κιθαιρώνα, πάνω από την εκτεταμένη πεδιάδα των Σκούρτων και των Δερβενοχωρί-

ων με τα πολλά περάσματα προς την πάντα εχθρική για τους Αθηναίους Βοιωτία. Η σπουδαιό-

τητά του ήταν τέτοια ώστε ένας Σχολιαστής της ελληνιστικής ή ρωμαϊκής περιόδου να γράψει 

υπομνηματίζοντας τον Κριτία του Πλάτωνα: «Πάρνης, όρος Αττικής και Βοιωτίας πλησίον 

Πανάκτου», αντί το αντίθετο, προκρίνοντας το μέρος έναντι του όλου, τον λόφο έναντι μιας 

ολόκληρης οροσειράς! Ο Αρποκρατίων γράφει ότι Πάνακτος είναι «πόλις μεταξύ Αττικής και 

Βοιωτίας», πράγμα που σημαίνει μάλλον ότι κάτω, στην πεδιάδα, θα υπήρχε ομώνυμος οικισμός 

όπως και σήμερα. Ο Δημοσθένης στον λόγο Κατὰ Κόνωνος λέει ότι είναι φρούριο όπου πήγαινε 

φρουρά Αθηναίων, άρα στα σύνορα. Σούδα, Φώτιος κ.λπ. επαναλαμβάνουν αυτολεξεί. Ο Ηρω-

διανός επίσης θεωρεί το Πάνακτο ως φρούριο της Αττικής. Ο Δημοσθένης ο ίδιος, μιλώντας για 

τα πολεμικά συμβάντα στον Δρυμό, αναφέρεται και στην περιοχή «προς Πανάκτω χώρας», 

«στην περιοχή προς το Πάνακτο». Ο Πλούταρχος, στο τέλος των διενέξεων μεταξύ των Αθήνας 

και Βοιωτίας που επέφερε η κυριαρχία των μεγάλων βασιλείων μετά τον Αλέξανδρο, γράφει 

ότι ο αμφιλεγόμενος και ποικιλοτρόπως αχαλίνωτος βασιλιάς Δημήτριος, την εποχή της μόνιμης 

εγκατάστασής του στην Αθήνα, απέδωσε στους Αθηναίους τη Φυλή και το Πάνακτο, «επιτειχί-

σματα των Αθηναίων φρουρούμενα από τον Κάσσανδρο».107 

Από αυτά και από άλλα μικροστοιχεία αρχαίων πηγών προκύπτει ότι το Πάνακτο, ο λόφος 

και το οχυρό, πράγματι ανήκε αρχαιόθεν στους Αθηναίους, αλλά μόνο ως το σύνορο διαμφι-

σβητούμενων τόπων, κι ότι οι Αθηναίοι δεν κάθονταν στ’ αυγά τους αλλά, διαχρονικά, παρέ-

βαιναν συνθήκες μάλλον λογικές και δίκαιες, προσπαθώντας να επεκταθούν προς τα βόρεια, 

στις περιοχές του συγκροτήματος της Πάρνηθας που, όπως εκθέσαμε παραπάνω, ανήκαν στους 

Βοιωτούς. 

Είναι ίσως ενδιαφέρον να πούμε ότι «πάνακτον» ή «πανάκτειον» ήταν ένα είδος φυτού συγ-

γενικό με τη ρίγανη, που κατά τους αρχαίους φύτρωνε σε τραχείς τόπους. Το πάνακτον πινόταν 

σαν ρόφημα και χρησιμοποιούνταν ως συστατικό ιατρικών συνταγών για τη θεραπεία διαφό-

ρων νοσημάτων. Για να φυτρώνει πάνακτον στον βραχώδη λόφο όπου και το ομώνυμο φρούριο, 

πρέπει τούτος να μην ήταν ιδιαίτερα δασωμένος στην εποχή της συγκεκριμένης διαμάχης. 

Γιατί οι πόες όπως το πάνακτο και η ρίγανη δεν φυτρώνουν μες σε δάσος ή σε πυκνό κλαρί. 

Οπότε, καταλαβαίνουμε καλύτερα την πληροφορία ότι υπήρχε συνθήκη περί «κοινής νομής», 

βοσκής, μεταξύ Αθηναίων και Βοιωτών. Γιατί τα κοπάδια δεν βρίσκουν ιδιαίτερα πολλή τροφή 

στα δάση. 

 

 

Είμαι καλό παιδί, υπηρετούσα τη θητεία μου αλλά με δείραν οι 

αλήτες 
 

Καυγάδες μεταξύ 19χρονων φρουρών και νομικό καθεστώς 

Η ιστορία, όπως προκύπτει από τον λόγο του Δημοσθένη, είναι η εξής: Ο νεαρός Αρίστων 

εγκαλεί στο δικαστήριο του Άρειου Πάγου τον περίπου πενηντάχρονο Κόνωνα, επειδή κατά τη 

διάρκεια της θητείας του στο Πάνακτο του επιτέθηκαν οι γιοι του, που υπηρετούσαν επίσης 

φρουροί στο ίδιο οχυρό, και επειδή κατόπιν στην Αθήνα τον ξυλοκόπησαν άγρια ο ίδιος ο Κό-

νων, κάποιοι φίλοι του και ένας από τους γιους του, ο Κτησίας. Ο Αρίστων εγκαλεί και τους 

άλλους γιους του Κόνωνα. 

Στην Αθήνα υπήρχε βασικός νόμος που προέβλεπε ότι οι έφηβοι και οι μετέφηβοι μέχρι 20 

χρόνων, όπως λέει ο Αριστοτέλης, όταν υπηρετούν τη θητεία τους στα σύνορα «ούτε δικάζουν 

ούτε δικάζονται, για να μην γεννιέται πρόφαση να φεύγουν» από τη θέση τους στη φρουρά 

διακόπτοντας την εκπαίδευσή τους — εκτός αν πρόκειται για σοβαρές δίκες σχετικές με πε-

ριουσιακά ζητήματα ή αν ο νέος κατάγεται από ιερατικό γένος και τύχει, ως πολίτης πλέον,  

                                         
107 Σχόλια στο: Πλάτων, Scholia in Platonem (scholia vetera), Κριτίας, 110e, 1· Αρποκρατίων, Λέξεις τῶν δέκα ρητόρων 

235, 3 κ.ε.· Σούδα, Λεξικόν και Φώτιος, Λεξικὸν (Ε–Ω) στο λ. Πάνακτον· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς 

προσῳδίας 3,1, 3090, 19· Δημοσθένης, Περὶ παραπρεσβείας 326, 5 κ.ε.· Πλούταρχος, Δημήτριος 23, 3, 3. 
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εγγεγραμμένος στους καταλόγους πλέον, να κληρωθεί σε ιερατικό αξίωμα — δεδομένου ότι η 

εκλογή με κλήρο γίνεται τυχαία με βάση τον κατάλογο των πολιτών, ενώ στην εκλογή με 

ψήφο οι ψηφοφόροι θα μπορούσαν να παραβλέψουν τους φρουρούς.108 Στους μετέφηβους 18-

20 χρό-νων, λοιπόν, αναγνωρίζεται νομικό ακαταλόγιστο και δικάζονται αντί γι’ αυτούς οι 

κηδεμόνες τους εάν εγκληθούν από τους κηδεμόνες των θιγμένων. Ίσως γι’ αυτό ο Αρίστων 

εγκαλεί στο δικαστήριο τους συνομηλίκους του νεαρούς αδελφούς και τον πατέρα τους, τον 

Κόνωνα, τρία χρόνια μετά το επεισόδιο στο Πάνακτο, όταν κι εκείνοι κι ο ίδιος είχαν 

ενηλικιωθεί. 

Ο Αρίστων είναι ορφανός, καθώς μαθαίνουμε στον λόγο του: ο πατέρας του είναι νεκρός, 

κι έτσι δεν γίνεται να εγκληθούν νωρίτερα σε δίκη οι δράστες απ’ αυτόν. Ο πατέρας, πάντως, 

θα πρέπει να ήταν επίσημος ή τουλάχιστον εύπορος Αθηναίος, εφόσον εδώ αναφέρεται όχι 

μόνο ότι πολέμησε για την πόλη, μα και ότι υπήρξε διοικητής τριήρεως, ένα αξίωμα που δινό-

ταν σε κατόχους σημαντικής περιουσίας. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν μα-

θαίνουμε από τον ίδιο ότι είναι γιος εταίρας. Εφόσον ο Αρίστων είναι Αθηναίος πολίτης, η 

μητέρα του θα ήταν επίσης Αθηναία, όχι κάποια από τις πολλές ξένες εταίρες που εργάζονταν 

στο άστυ, δεδομένου ότι, όπως είδαμε, για να εγγραφεί ένας 18χρονος στους καταλόγους 

έπρεπε κι οι δύο γονείς του να είναι Αθηναίοι. Αλλά μια εταίρα δεν είναι το καταλληλότερο 

πρόσωπο να εγκαλέσει σε δίκη Αθηναίους πολίτες.  

Σίγουρα, πάντως, κάτι δεν πάει καλά με την καταγωγή του. Οι διάδικοι στα αθηναϊκά 

δικαστήρια σχεδόν πάντα προβάλλουν επί μακρόν την προσφορά των οικογενειών τους στην  

                                         
108 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία 42, 5, 2 κ.ε. 

Εικ. 86: Από τον Οζιά, λίγο πιο κάτω από τα 1.413 μ. της κορφής, όπου βρισκόταν ο Βωμός του 
Ομβρίου και Απημίου Δία, φαίνονται οι δυτικοί τόποι πέρα από το κεντρικό συγκρότημα της Πάρ-
νηθας, με τα οχυρά και τις βεβαιωμένες περιπτώσεις αρχαίων (και διαχρονικών) οικισμών. Το 
λοφάκι με το Πάνακτο, τον τόπο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα μας, δεν διακρίνεται, μάλ-
λον. Οχυρά υπήρχαν αρκετά ακόμα, κυρίως προς τη Φυλή και στα βουνά πάνω από το Θριάσιο 
και βόρεια από τον κάμπο της Ελευσίνας, που όμως οι θέσεις τους επίσης δεν διακρίνονται. 

Όπως έχουμε πει, το επίσημο σύνορο Αττικής — Βοιωτίας βρισκόταν κατά τον 5ο αι. π.Χ. πε-
ρίπου στο Πυργάρι, το οποίο θα πρέπει να ήταν βοιωτικό οχυρό, αλλά οι ασταμάτητες προσ-
τριβές για λίγα μέτρα γης κι οι πόλεμοι Αθηναίων και Βοιωτών διατηρούσαν τις διάφορες περι-
οχές εδώ διαρκώς σε εναλλαγή επικυρίαρχου, όπως σε παιχνίδι σκακιού. Μικρά οχυρά φαίνεται 
ότι υπήρχαν και σε κάποιες από τις χαμηλές κορυφές μετά το Πυργάρι, μέχρι τον Κιθαιρώνα, που 

ανήκε κατά το ήμισι στους Βοιωτούς και κατά το ήμισι στους Αθηναίους. 
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πόλη, και οπωσδήποτε των πατέρων τους. Ο Αρίστων δεν αναφέρει καν τους προγόνους του, 

ενώ περνάει στα γρήγορα τα σχετικά με τον πατέρα του, παρ’ ότι εκείνος υπηρέτησε την 

Αθήνα στο σημαντικό αξίωμα του τριήραρχου. Αν καταλαβαίνουμε καλά τα συμφραζόμενα με 

βάση την πολυδιάστατη κοινωνική σημειολογία στην αρχαία ρητορική γραμματεία, μάλλον θα 

πρέπει να υποθέσουμε ότι ο πατέρας του, παρ’ ότι εύπορος, δεν θα πρέπει να καταγόταν από 

παλιά αθηναϊκή οικογένεια, την οποία θα μπορούσε να επικαλεστεί ο νέος. 

Ίσως ο Αρίστων ανήκε σε γένος μεταναστών πολιτογραφημένων, ή ακόμα και πλούσιων 

πρώην δούλων, ενώ κι η εταιρική ιδιότητα της μητέρας του δεν βοηθάει καθόλου στη συγκρό-

τηση ενός πειστικού καταγωγικού λόγου, μάλιστα μπρος στον Άρειο Πάγο, που τα μέλη του 

ανήκαν παραδοσιακά στα αριστοκρατικότερα και παλαιότερα γένη της Αθήνας. Για τούτο, ε-

νδεχομένως, ο νέος αναφέρεται επιτροχάδην στα της οικογένειάς του, μάλιστα απολογητικά 

όσον αφορά τη μητέρα του. 

 

 

«Με δείραν οι αλήτες!» 

Διηγείται λοιπόν ο Αρίστων μέσω του δημοσθενικού λόγου, ότι: 
 
Βγήκα πριν τρία χρόνια στο Πάνακτο, όπου με είχαν γράψει για φρουρά. Κατασκήνωσαν λοιπόν 
οι γιοι αυτουνού εδώ του Κόνωνα κοντά μας, πράγμα που δεν το ήθελα· γιατί απ’ αυτό το γεγο-
νός συνέβησαν εξαρχής η έχθρα και οι συγκρούσεις· από τούτα, λοιπόν, ακούστε: Έπιναν αυτοί 
εδώ την κάθε μέρα ολόκληρη, δεδομένου ότι κολάτσιζαν νωρίς, και τούτο το έκαναν μέχρι να πάμε 
στη σκοπιά. Εμείς, όπως συνηθίζαμε εδώ [στην Αθήνα], με τον ίδιο τρόπο περνούσαμε κι εκεί πέρα. 

Όμως, την ώρα που οι άλλοι έπαιρναν το δείπνο τους, τότε ετούτοι δω ήδη μεθυσμένοι έκα-
ναν φασαρίες, τις περισσότερες στα παιδιά, τους ακολούθους μας,

109
 στα στερνά και σε μας τους 

ίδιους. Δηλαδή, λέγοντας ό,τι τους ’ρχόταν και ισχυριζόμενοι πως τα παιδιά τούς κάπνιζαν κα-
θώς μαγείρευαν ή πως τους κοροϊδεύουν, τα βαρούσαν, και χτυπούσαν τις χύτρες σπάζοντάς 
τις και τις κατουρούσαν, και τίποτε δεν παρέλειπαν από ασέλγειες και ύβρεις. 

Βλέποντάς τα εμείς όλ’ αυτά στενοχωριόμασταν και πρώτα τους διώχναμε, όταν όμως μας 

κορόιδευαν και δεν παύανε, πήγαμε όλοι οι συνάδελφοι [σύσσιτοι] από κοινού και είπαμε το πράγμα 
στον στρατηγό, κι εγώ δεν έμεινα έξω απ’ αυτό. Κι αφότου εκείνος τους έβρισε και τους κάκισε 

όχι μόνο γιατί μας έκαναν εκείνες τις ντροπές [ἠσέλγαινον] μα και για όλα, τα πάντα που έκαναν 
στο στρατόπεδο, τότε εδέησε να πάψουν ή να ντραπούν, αλλά όταν την ίδια μέρα σκοτείνιασε 
περισσότερο, αμέσως μας την έπεσαν και πρώτα μας έβριζαν, στο τέλος εμένα μου κατέφεραν 
και χτυπήματα, κι έκαναν γύρω από τη σκηνή τόση κραυγή και θόρυβο ώστε ήλθαν ο στρατη-
γός και οι ταξίαρχοι

110
 και μερικοί από τους άλλους στρατιώτες, οι οποίοι εμπόδισαν να πάθουμε 

τίποτε ανήκεστο κι εμείς από κείνους πάνω στο μεθύσι τους, και αυτωνών να τους κάνουμε. Μα 
τους Θεούς, πάντως, εγώ δεν θέλησα ούτε να τιμωρηθούν ούτε να γίνει παραπέρα κανείς λόγος 
για τα συμβάντα, αλλά τούτο μόνο αποφάσισα, να προσέχω στο εξής και να φυλάγομαι ώστε να 
μη σιμώνω σε τέτοιους.

111
 

 
Αλλά αργότερα στην πόλη, λέει ο Αρίστων, ενώ περπατούσε με έναν φίλο του κοντά στο Λεω-
κόριον στον Κεραμεικό που τότε παρά τα μνημεία ήταν υποκοσμιακή περιοχή, τον πλησίασε 
μεθυσμένος ο γιος του Κόνωνα ο Κτησίας, κι αφού τον έβρισε, πήγε παρακάτω στη Μελίτη,112 
όπου στο μαγαζί του βυρσοδέψη Πάμφιλου έπινε ο πατέρας του με πολλούς, και τους ξεσήκω-
σε και τους έφερε εκεί όπου βρισκόταν ο νεαρός. Κράτησαν τον συνοδό του ώστε να μην επέμβει 
και τον ίδιο τον έγδυσαν τσίτσιδο και τον χτύπησαν άγρια με αποτέλεσμα να του κόψουν 
σοβαρά το χείλος και να του κλειστούν τα μάτια, ρίχνοντάς τον μετά στον βόρβορο του δρόμου.  

                                         
109 Οι αρχαίοι, όσοι τουλάχιστον είχαν την οικονομική δυνατότητα, συνοδεύονταν στους πολέμους από νεαρούς δού-

λους, οι οποίοι τους φρόντιζαν ως υπηρέτες, κουβαλούσαν τις αποσκευές και ενίοτε συμπολεμούσαν ως βοηθητικοί 
και ψιλοί, αν ήταν ενήλικοι. Όταν πολεμούσαν, συχνά η πόλις τους απελευθέρωνε μετά ως επιβράβευση, όπως 

βλέπουμε στο κείμενό μας, και γίνονταν πολίτες Αθηναίοι. Συνήθως όμως ήταν έφηβοι και δεν πολεμούσαν. Οι πιο 

φτωχοί δεν είχαν όλοι δούλους διαθέσιμους για τέτοια. 
110 Ταξίαρχος, αξιωματικός μιας τάξεως, δηλ. δύο τετραχιών ή 8 λόχων, σύνολο ανδρών 128, αργότερα εκατοντάρχης 

και εκατόνταρχος. 
111 Δημοσθένης, Κατὰ Κόνωνος 3, 1 κ.ε. Η έκφραση σύσσιτοι παραπέμπει στα κοινά συσσίτια των νεαρών φρουρών, 

που γίνονταν με έξοδα της πόλης. 
112 Κεντρική συνοικία της πόλης των Αθηνών μάλλον κοντά στο σημερινό Θησείο. 
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Κατόπιν «καυχήθηκαν σαν τα κοκόρια χτυπώντας τα χέρια στα πλευρά τους» κι έφυγαν κλέ-
βοντάς του και τα ρούχα, αφήνοντάς τον κατάγυμνο. 

Οι παρατυχόντες τον πήγαν στο βαλανείο (λουτρό) και τον έπλυναν, μετά τον οδήγησαν 
στον γιατρό, ο οποίος του έραψε αργότερα το χείλος, και τέλος τον κουβάλησαν στο σπίτι του 
στη μητέρα του, που πετάχτηκε έξω τρομοκρατημένη κι άρχισε τον θρήνο με τις θεραπαινίδες. 
Έμεινε καιρό σοβαρά άρρωστος με πόνους στα πλευρά και στο ήτρον, δηλ. στο υπογάστριο 
όπου τον κλότσησαν, αλλά στο τέλος έπαθε αυτόματα αιμορραγία, εξήλθε το συγκεντρωμένο 
αίμα μάλλον από την κύστι μέσω της ουρήθρας και έτσι σώθηκε, καθώς βεβαίωσε ο γιατρός. 

Η παρουσία στρατηγού και ταξιάρχων στην περιοχή υποδεικνύει περίοδο πολέμου, επίσης 
στάθμευση κάπου κοντά στρατιωτικών τμημάτων ενηλίκων, εφόσον σε πιο ειρηνικές εποχές 
θα αρκούσαν οι λοχαγοί και ο αρμόδιος σωφρονιστής. Η ηλικία του Αρίστωνος δεν δηλώνεται, 
ο λόγος του όμως όπως κατασκευάζεται επιδέξια από τον Δημοσθένη είναι λόγος πολύ νεαρού 
ανθρώπου, ενώ όπως είπαμε η καθυστέρηση των τριών χρόνων μέχρι να γίνει η δίκη δεν μπο-
ρεί να αποδοθεί μόνο στα κωλύματα που προέβαλλαν οι κατηγορούμενοι, αλλά κατά πάσα 
πιθανότητα και στην ανηλικιότητα του ενάγοντος και των γιών του Κόνωνα. 

 
 

Αποκλίνων ερωτισμός των νεαρών φρουρών και αστικός υπόκοσμος  

Ο νέος υποθέτει ότι ο Κόνων, προς υπεράσπιση του γιου του, θα προσπαθήσει να το ρίξει 
στην πλάκα μπρος στους δικαστές: 

 
Θέλω λοιπόν να σας προαναφέρω εγώ τι προετοιμάζεται να πει, καθώς θα αποπειραθεί να ρίξει 
το πράγμα από την εξύβριση και τα γεγονότα σε γέλια και αστεία, και θα εξηγήσει ότι υπάρχουν 
στην πόλη πολλοί, γιοι ανδρών καλών κι αγαθών, απ’ αυτούς που, καθώς είναι νέοι, αστειευό-
μενοι οι άνθρωποι τους βγάζουν παρατσούκλια, άλλους τους λένε ιθύφαλλους άλλους αυτολή-
κυθους, και κάποιοι τέτοιοι ερωτεύονται εταίρες, και ο γιος του είναι ένας από κείνους, αφού πολ-
λές φορές για μια εταίρα έδωσε κι έφαγε ξύλο, και τέλος πάντων έτσι είναι οι νέοι άνθρωποι.
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Ιθύφαλλοι, «υψωμένοι φαλλοί», λέγονταν κάποιοι συμμετέχοντες με αισχρά αστεία και σχετι-
κή αμφίεση στα Διονύσια ακολουθώντας άρμα με τεράστιο ομοίωμα φαλλού, αλλά και γενικά 
αδιάντροποι νέοι που με οργιώδεις διασκεδάσεις και ασελγή ερωτισμό τάραζαν την ησυχία 
των εχεφρόνων πολιτών. Κι αυτολήκυθοι λέγονταν οι έτοιμοι για όλα φτωχοί αλήτες· ή κά-
ποιοι αιωνίως πρόθυμοι για ξύλο ταραχοποιοί επειδή έλυναν τον δερμάτινο ιμάντα από τη 
λήκυθο με το αρωματικό λάδι του γυμνασίου, που κουβαλούσαν κρεμασμένη πάνω τους, και 
μαστίγωναν τους αντιπάλους σε καυγάδες· ή όσοι ήταν έτοιμοι πάντα για σεξουαλικές πράξεις 
επί πληρωμή, επειδή τη λήκυθο τη χρησιμοποιούσαν παρεμπιπτόντως οι λαϊκοί τύποι για να 
φυλάγουν μέσα κέρματα. 

Γιατί αυτό το μίσος των γιων του Κόνωνα για τον Αρίστωνα; Μόνο εξαιτίας του καυγά στο 
Πάνακτο;  Και γιατί ο υπαινιγμός ότι για εταίρες δόθηκε το ξύλο; Η αναφορά στις εταίρες εδώ, 
και παρακάτω η διαβεβαίωση ότι οι κατηγορούμενοι ήταν «ερωτευμένοι» και γι’ αυτό έπεσε 
το ξύλο, ίσως υποκρύπτει κάποια εμπλοκή, στην υπόθεση, της μητέρας του νεαρού Αρίστωνα 
ή του εταιρικού περιβάλλοντός της, στην οποία ο Δημοσθένης δεν επεκτείνεται, έτσι ώστε να 
μην επιβαρυνθεί ο πελάτης του και η οικογένειά του. Οι περασμένης πια ηλικίας εταίρες, όπως 
η μητέρα του Αρίστωνα, πολλές φορές προστάτευαν με το αζημίωτο και προωθούσαν νεαρές 
υποψήφιες συνεχίστριες αυτού του τόσο σημαντικού κατά την αρχαιότητα επαγγέλματος. 
Ίσως, λοιπόν, ο Αρίστων αντιτέθηκε ως ορφανός, υπερασπιστής της μητέρας του, σε ενοχλήσεις 
των γιων του Κόνωνα, ή ως αντίζηλος αν επρόκειτο για νεαρές προστατευόμενές της. 

Όπως και να ’ναι, μετά από αυτά, επιδεικνύοντας τη δική του φρονιμάδα, ο νεαρός Αρίστων 
τονίζει πόσο καλό παιδί είναι ο ίδιος, κι αν ο Κόνων τολμήσει να τον κατηγορήσει για μεθύσια 
και φασαρίες θα λέει ψέματα, εφόσον κανείς πολίτης δεν τον είδε ποτέ να μπλέκει σε αλη-
τείες. Προσπαθώντας να προλάβει πιθανά γέλια και αστεία από τους δικαστές με τα περί εταιρών, 
ξύλου, ιθυφάλλων κ.λπ., δεδομένου ότι κάτι τέτοια πράγματα ήταν τόσο συνηθισμένα μεταξύ 
νεαρών στην κοινωνική ζωή της πόλης και στις διασκεδάσεις ώστε καταντούσαν συμπαθητικά 
για τους νοσταλγούντες τα νιάτα μεγαλύτερους, συμπληρώνει:  

                                         
113 Δημοσθένης, Κατὰ Κόνωνος 13, 6 κ.ε. 



117 
 

Αλλά ιθύφαλλοι και αυτολήκυθοι δεν έχουμε αντίρρηση να είναι οι γιοι του, και εγώ από μέρους 
μου εύχομαι στους Θεούς να στραφούν ενάντια στον Κόνωνα και στους γιους του κι αυτά και τα 
παρόμοια. Γιατί είναι οι ίδιοι που τα κάνουν ο ένας στον άλλο ετούτα με τον ιθύφαλλο, όμως όλα 
όσα κάνουν, τα οποία είναι μεγάλη ντροπή ακόμα και να τα αναφέρω, ας μην τα διαπράττουν 
και σε ανθρώπους φρόνιμους.
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Με αυτό το ευφυώς συνθεμένο υπονοούμενο, ότι οι νεαροί δεν κυνηγούσαν μόνο εταίρες με 
τον «ιθύφαλλο», τον «υψωμένο φαλλό», αλλά έκαναν και μεταξύ τους ομόφυλα σεξουαλικά 
παιχνίδια, ο Δημοσθένης θέλει προκαταβολικά να δημιουργήσει ο ίδιος στους δικαστές θυμη-
δία και θετική διάθεση για τον Αρίστωνα, καλώντας τους συγχρόνως να κατανοήσουν την τσο-
γλανιά και την ανηθικότητα των αντιδίκων, ώστε να τιμωρήσουν εκείνους που χτύπησαν τον 
νέο και τον πρόσβαλαν: 

 
Δηλαδή, άμα πει ο Κόνων «Ήμασταν μαζεμένοι κάποιοι ιθύφαλλοι, και επειδή είμαστε ερωτευ-
μένοι, χτυπάμε και τρομοκρατούμε όποιους θέλουμε», τότε θα γελάσετε και θα τον αφήσετε 
ελεύθερο; Δεν το νομίζω.
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Αργότερα ο Δημοσθένης με τα χείλη του νεαρού Αρίστωνα, στο πλαίσιο του υποκοσμιακού-
σεξουαλικού κλίματος που πλέκει ως φυσικό χώρο των κατηγορούμενων φρουρών και του 
πατέρα τους, θα αναφερθεί στα νεανικά αμαρτήματα του ίδιου του Κόνωνα και των φίλων 
του, που όταν ήταν κι οι ίδιοι μειράκια, νέοι 18-24 περίπου χρόνων, τους αποκαλούσαν υβρι-
στικά «Τριβαλλούς», ονομασία που σήμαινε στην αθηναϊκή αργκό αλήτης του δρόμου, βίαιος, 
παραβατικώς σεξομανής. Ακόμα, αναφέρει ότι ο Κόνων με την παρέα του άρπαζαν από τα τρί-
στρατα τα «Εκάτεια δείπνα», φαγώσιμα που αφιέρωναν οι αρχαίοι στην τρομερή Θεά Εκάτη κι 
ήταν φρικτό να τα αγγίζει κανείς, και «από τα γουρούνια όταν μέλλεται να αφιερωθούν, τους 
όρχεις που τους αφαιρούν ως κάθαρση, μαζεύοντάς τους κάθε φορά οργάνωναν δείπνα ο ένας με 
τον άλλο, και τους ήταν ευκολότερο να ορκίζονται και να επιορκούν παρ’ οτιδήποτε».116  

Επίσης, μας πληροφορεί ότι οι αντίδικοί του είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν τη δίκη, δεν 
παρουσιάζονταν όταν τους καλούσαν για την προκαταρκτική διαδικασία, με την πρόφαση ότι 
δεν συνέβη δα και τίποτα σοβαρό. Στην ίδια όπως και παραπάνω ατμόσφαιρα κοινωνικών 
ηθών και αποκλίνοντος ερωτισμού, προσθέτει και κάτι ενδιαφέρον για πλευρές της αστικής 
ζωής αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Ο Κόνων και οι άλλοι κατηγορούμενοι, αντίθετα προς τους 
νόμους, αρνούνταν να ακολουθήσουν την τακτική διαδικασία και κατέφευγαν σε υπεκφυγές, 

 
[…] γράφοντας μαρτυρίες όχι για την υπόθεση, αλλά ότι είναι [ο Αρίστων] παιδί εταίρας, και 
τούτο [το παιδί] έχει πάθει το και το, πράγματα που μα τους Θεούς, άνδρες δικαστές, κανείς δεν 
ήταν που να μην τα επιτιμάει και να μην τα σιχαίνεται από τους παρόντες, στο τέλος-τέλος κι οι 
ίδιοι τους εαυτούς τους.
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Παρ’ ότι πολίτης Αθηναίος ο νεαρός Αρίστων, σαν παιδί εταίρας που ήταν, εκδιδόμενης γυ-
ναίκας, και μάλιστα ορφανός άρα δίχως προστασία από πατέρα, ήξερε πως ήταν ευάλωτος 
απέναντι στην κοινή γνώμη, η οποία θεωρούσε ότι ένα τέτοιο αγόρι ήταν εύκολο να πάρει 
«κακό» δρόμο. Η λαϊκή έκφραση που χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης αναφέροντας φήμες που διέ-

διδαν οι αντίπαλοι, ότι «τοῦτο πεπονθέναι τὰ καὶ τά», «τούτο [το αγόρι] έχει πάθει αυτά κι 

αυτά»118
 σαν παιδί εταίρας που είναι, παραπέμπει πλαγίως σε μια ηθικής όσο και νομικής σημασίας   

                                         
114 Δημοσθένης, Κατὰ Κόνωνος 16, 4 κ.ε. 
115 Δημοσθένης, Κατὰ Κόνωνος 20, 1 κ.ε. 
116 Δημοσθένης, Κατὰ Κόνωνος 39, 4 κ.ε. Πριν κάψουν στον βωμό ως θυσία τα χοιρινά σφάγια, αφαιρούσαν κατά 

καθαρτήριο έθος τους όρχεις των αρσενικών και τους έριχναν μαζί με άλλα άχρηστα κοψίδια σε ειδικό χώρο, απ’ 

όπου τους έπαιρναν οι καθαριστές των ιερών και τους πετούσαν μακριά. Ο Κόνων και η παρέα του μάζευαν τους 
όρχεις από τους ναούς και τους έψηναν. Οι όρχεις αρνοκάτσικων, χοίρων, βοδιών, πετεινών, θεωρούνταν πάντα 

στον ελληνικό χώρο καταπληκτικός μεζές… Προς Θεών, μην προσφέρετε τέτοιο μεζέ σε Vegan! 
117 Δημοσθένης, Κατὰ Κόνωνος 26, 6 κ.ε. 
118 Η τότε λαϊκή έκφραση «τὰ καὶ τὰ» σώζεται μέχρι σήμερα με την ίδια αρχαία έννοια: «Μου είπε τα και τα», ή «Μου 

έκανε το και το». Το ρ. παθαίνω, εδώ πεπονθέναι, σήμαινε κατά την αρχαιότητα στην καθομιλουμένη και μάλιστα 

στην ερωτολογική αργκό «υφίσταμαι παθητικά σεξουαλική πράξη από άνδρα». 
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αιτίαση συνηθισμένη σε πολιτικούς ή δικαστικούς λόγους: στον ανδρικό εταιρισμό ή στην αν-
δρική πορνεία, ζητήματα για τα οποία μιλήσαμε σε προηγούμενη υποσημείωση. Σε εταιρισμό ή 
πορνεία επιδίδονταν κάποια φτωχόπαιδα και ακηδεμόνευτοι έφηβοι τότε, με τους συνεχείς πο-
λέμους και τους σκοτωμούς των πατέρων. Ένα ορφανό και δίχως προστασία αγόρι, γιος εκδι-
δόμενης γυναίκας, θεωρούνταν ότι και το ίδιο στην εφηβεία του, ενδεχομένως, θα έχει ασκή-
σει όπως και η μητέρα του εταιρισμό ή ακόμα και πορνεία, θα έχει δηλ. δοθεί για χρήματα σε 
άνδρες: στον εταιρισμό σε έναν ή λίγους, στην πορνεία σε οποιονδήποτε πλήρωνε, κατά τη 
σχετική σημειολογία των αρχαίων. 

Ο καθ’ όλα σπουδαίος Δημοσθένης ξέρει πολύ καλά εδώ για τι γράφει: ορφανός ο ίδιος αν 
κι από σχετικά εύπορη οικογένεια, κατηγορήθηκε επανειλημμένα από τους πολιτικούς του 
αντιπάλους μέσα στη Βουλή για αντιθεσμική σεξουαλική δραστηριότητα, επίσης ότι σπίτωσε 
ένα εταιριζόμενο αγόρι, μεγαλύτερο από 18 χρόνων, το οποίο εντέλει φέρεται να αποπλάνησε 
τη σύζυγό του! Ο Αισχίνης, πολιτικός του αντίπαλος, τον κατηγορεί συχνά στη Βουλή όχι για 
ανδρικούς έρωτες, αφού κι ο ίδιος ομολογεί δημόσια με περηφάνια ότι ερωτεύεται αγόρια, αλλά 
για παθητική σεξουαλική πράξη με διείσδυση, όταν ήταν έφηβος. 

Όλα τούτα συνθέτουν έναν ενδιαφέροντα λόγο, αν κι όχι από τους διάσημους του Δημο-
σθένη, με γεγονότα που απαρχή έχουν μεθύσια κι άγριους καυγάδες των φρουρών στην 
Πάρνηθα, παραπέμποντας ευθέως σε πλευρές της ζωής των νεαρών στην απομόνωση των τότε 
και τώρα άγριων βουνών. Δεδομένου ότι ο λόγος Κατά Κόνωνος δεν σώθηκε ολόκληρος, στο 
χαμένο κομμάτι ίσως πληροφορούμασταν περισσότερα πολύτιμα στοιχεία. Όμως, ας μείνουμε 
σ’ αυτά.  

Δεν γνωρίζουμε αν ο Αρίστων κέρδισε τη δίκη, πάντως ο Δημοσθένης δεν ήταν συνηθι-
σμένος να χάνει. Οι αρχαίοι τεχνικοί της ρητορικής τέχνης αναφέρουν πολλές φορές αυτό τον 
λόγο, προβάλλοντας μάλιστα τα πιο «γαργαλιστικά» αποσπάσματά του, για το ξύλο, τους Ιθυ-
φάλλους, τους Τριβαλλούς κ.λπ., ως υποδείγματα εντέχνως απλοϊκού, λαϊκού λόγου που σκοπό 
έχουν να δημιουργήσουν θετική εντύπωση στους δικαστές.119  

                                         
119 Πρόχειρα: Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Περὶ τῆς Δημοσθένους λέξεως 12, 2 κ.ε.· Αίλιος Αριστείδης, Ρητορικὴ τέχνη 

[Ars rhetorika (sp.)] 1, 3, 2, 1, 5 κ.ε.· ό.π., 1, 3, 2, 6, 1 κ.ε.· ό.π., 1, 5, 3, 2, 1 κ.ε.· Ερμογένης Ρήτωρ, Περὶ 

στάσεων 3, 41· ο ίδιος, Περὶ εὑρέσεως [sp.] 2, 7, 85· ο ίδιος, Περὶ ἰδεῶν λόγου 1, 3, 38 κ.ε. και 2, 6, 2 κ.ε.· ο 

ίδιος, Περὶ μεθόδου δεινότητος [sp.] 33, 24 κ.ε. 

Εικ. 87: Ακόμα μια άποψη από τον Οζιά προς τα δυτικά, από τα 1.250 μ. περίπου όμως. Το 
Πάνακτο βρίσκεται κάπου πριν τον Κιθαιρώνα. 
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Το αρχαίο πρόσωπο του Πάρνη σήμερα 
 

Από την εποχή του Ανδρέα Σκιά δεν έχει ξαναγίνει συστηματική ανασκαφή στην κεντρική 

Πάρνηθα άλλη εκτός από τη σωστική του Ευθύμιου Μαστροκώστα το 1959 στον βωμό του Δία 

στην κορυφή του Οζιά, και κάποιες μικρές επεμβάσεις μετά από τυχαίες ανακαλύψεις, όπως 

τάφων βυζαντινής εποχής στον Άγιο Γεώργιο Κεραμιδιού. Οι τόποι του ορεινού συγκροτήμα-

τος όπου υπήρχαν αρχαίοι οικισμοί δεν έχουν ερευνηθεί ποτέ, ενώ και η ανασκαφή στη Φυλή 

και στο Σπήλαιο του Πάνα δεν ολοκληρώθηκε το 1900-1901. Έτσι, αγνοούμε το πραγματικό 

πρόσωπο του αρχαίου Πάρνη. 

Έτσι, επίσης, κάποιες από τις γνωστότερες αρχαίες θέσεις στο κεντρικό ορεινό συγκρότη-

μα, κυρίως στα πλούσια σε οικισμούς των Φυλασίων νοτιοδυτικά, αφήνονται στη διάθεση των 

αρχαιοκάπηλων, οι οποίοι ευτυχώς σκάβουν κατά κύριο λόγο σε άσχετα μέρη και σε παλιές 

γιδόμαντρες που τις περνούν για αρχαία κτίσματα. Σίγουρα όμως η δράση τους είναι κατά-

στροφική για τους τόπους που σκάβουν. 

Η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά την εποχή των Μνημονίων με τη μεθοδευμένη οικονο-

μική κι επιχειρησιακή υποβάθμιση, σε πόρους και προσωπικό, που υπέστη από τις γενοκτο-

νικές κυβερνήσεις το Δασαρχείο Πάρνηθας, ο μόνος υπεύθυνος, λειτουργικός και ευτυχώς ακόμα 

κρατικός φορέας, ο οποίος φρόντιζε ως τότε επάξια για τον δρυμό. Τις περιπολίες φύλαξης 

τις σταμάτησαν τα μνημονιακά υπουργεία Παπανδρέου και Σαμαρά για «οικονομικούς λό-

γους», οι πιστώσεις για προσωπικό και βασικές εργασίες κόπηκαν, το εξαίρετα οργανωμένο 

φυτώρειο του Δασαρχείου στο Άνω Παλιοχώρι δόθηκε σε ιδιώτες, και οι αποικιοκρατικές κυ-

βερνήσεις, εφαρμόζοντας τις διαταγές της ΕΕ και του ΔΝΤ για ιδιωτικοποίηση των πάντων, 

παρέδωσαν την Πάρνηθα σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες επιδόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια 

ανεξέλεγκτα σε έργα πολυδάπανα και άνευ σπουδαίου αποτελέσματος ή εντελώς άχρηστα, με 

μόνο γνώμονα το εύκολο κέρδος. 

Αποτέλεσμα είναι η δράση ΜΚΟ που πληρώνονται με τα λεφτά των φορολογούμενων για να 

αναπτύσσουν στο βουνό ανεξέλεγκτα την ιδιωτική επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επίσης 

λαθροκυνηγών, αρχαιοκάπηλων, λαθροϋλοτόμων, δηλαδή καταστροφέων κάθε είδους. Μόνο 

από την αρχή του 2018 ξανάρχισαν κάποιες περιπολίες δασικών υπαλλήλων στην Πάρνηθα, 

μετά από μικρή ενίσχυση ξανά του Δασαρχείου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπρος στο 

αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε ο εθνικός δρυμός με την εφαρμοζόμενη ιδιωτικοποίηση. 

Για την αποκάλυψη, λοιπόν, του αρχαίου προσώπου της Πάρνηθας, είναι ανάγκη οι αρχαίες 

θέσεις οικισμών και άλλων εγκαταστάσεων να ερευνηθούν από αρχαιολόγους και ειδικούς κα-

τά τομέα επιστήμονες, να ολοκληρωθούν οι παλιές ανασκαφές και, όπου αυτό θεωρηθεί απα-

ραίτητο, να γίνουν νέες.  

Εικ. 88: Λαθρανασκαφή αρχαιοκάπηλων σε παλιά στάνη κοντά στην Πηγή της Φυλής. Τα κε-
ραμικά κομμάτια προέρχονται από τον αρχαίο υδραγωγό της Γκούρας ή του Ρουμανιού, επανα-

χρησιμοποιημένα από βοσκούς στα νεώτερα χρόνια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΟ ΔΗΛΙΟΝ 
 

 

Η μάχη στο Δήλιον κάτω από την Πάρνηθα 
 

Ο ιστορικός περίγυρος 

Το Δήλιον ήταν βοιωτικό χωριό, που το διεκδικούσαν κατά παράδοση οι Αθηναίοι, αντικεί-
μενο διαμάχης μεταξύ των δύο ελληνικών φυλών ήδη από πολύ παλιά, όπως κι όλοι οι τόποι 
στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Αττικής και Βοιωτίας από τη θάλασσα της Εύβοιας μέχρι τον 
Κιθαιρώνα και το σημερινό Πόρτο Γερμενό. 

Το αρχαίο Δήλιον είναι το σημερινό Δήλεσι, που η ονομασία του, με την αρβανίτικη κατά-

ληξή της, δείχνει την επιβίωση πολλών αρχαίων τοπωνυμίων στην Αττική με νεοελληνική και 

αρβανίτικη μεταμφίεση. Παραδείγματα αρβανίτικης μεταμφίεσης αρχαίων τοπωνυμίων, εκτός 

από το Δήλεσι, είναι στην Αττική η Ραφήνα και η Φέριζα, ίσως (αλλ’ αναπόδεικτα) και η 

Χασιά, αντίστοιχα τα αρχαία χωριά Αραφήν, Φρέαρ και Χαστιά, των δήμων Αραφηναίων, 

Φρεαρίων και Χαστιέων. Σε σωζόμενα αρχαιοελληνικά τοπωνύμια της Πάρνηθας αναφερθή-

καμε ήδη, αλλά θα μιλήσουμε εκτενέστερα στο Β΄ μέρος της παρούσας εργασίας μας, για το 

Σπήλαιο του Πάνα και τη γύρω περιοχή. 

Η μάχη στο Δήλιο συνήφθη το 424 π.Χ. σε μια αποφασιστική καμπή του Πελοποννησιακού 

πολέμου, ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα, σήμανε τη λήξη της ακμής των μεγάλων πόλεων 

Στερεάς και Πελοποννήσου και προετοίμασε την κυριαρχία των Μακεδόνων και τον ελληνιστι-

κό κόσμο. Είχαν προηγηθεί η εισβολή του Σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαμου στην Αττική το 431 

π.Χ., η πολιορκία της πόλης και ο μεγάλος λοιμός το 430 που αποδεκάτισε τους κατοίκους 

της, ακολούθησαν η τρομερή καταστροφή των Αθηναίων κατά τη μοιραία εκστρατεία στη Σι-

κελία τα έτη 415-413 π.Χ., η πτώση της Αθήνας, η εγκαθίδρυση το 404 π.Χ. από τους Σπαρτιά-

τες του δικτατορικού καθεστώτος των Τριάκοντα και η επανάσταση των δημοκρατικών με τον 

Θρασύβουλο και τον Λυσία. 

 

 

Η σύγκρουση 

Όπως αφηγείται ο Θουκυδίδης,120 μες στη βράση του Πελοποννησιακού πολέμου, Βοιωτοί 
εχθροί του ολιγαρχικού καθεστώτος των πόλεών τους συνεννοήθηκαν με τους Αθηναίους για 
την εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος στις πατρίδες τους. Με βάση αυτήν τη συμφωνία, 
οι Αθηναίοι με τον στρατηγό Ιπποκράτη κατέλαβαν το Δήλιο και κατασκεύασαν πρόχειρο οχύ-
ρωμα με χαράκωμα, ανάχωμα και ξύλα, στον χώρο τού εκεί ναού του Απόλλωνα. 

Ο Αθηναίος ιστορικός περιγράφει: οι Βοιωτάρχες, οι 11 εκλεγόμενοι μεταξύ των αριστο-
κρατών ηγέτες του βοιωτικού κοινού αντέδρασαν ταχύτατα, σύγκροτησαν στρατό από όλες τις 
βοιωτικές πόλεις με προεξάρχουσες τη Θήβα, Θεσπιές, Ορχομενό, Αλίαρτο, Κορώνη κ.λπ. Συ-
γκεντρώθηκαν 7.000 οπλίτες, ελαφρά οπλισμένοι πάνω από 10.000 οι περισσότεροι από τους 
οποίους ήταν Λοκροί σύμμαχοι, 1.000 ιππείς, 500 πελταστές· γενικός ηγέτης: ο στρατηγός Πα-
γώνδας. 

Ο αθηναϊκός στρατός περιλάμβανε ίσο περίπου αριθμό οπλιτών, ιππέων αριθμό που δεν 
δηλώνεται, όμως δεν διέθετε παραδόξως συντεταγμένους «ψιλούς», δηλ. ελαφρά οπλισμέ-
νους πελταστές, τοξότες, σφενδονήτες, ακοντιστές κ.λπ.: «ψιλοί όμως, από προπαρασκευή 

οπλισμένοι [ἐκ παρασκευῆς μὲν ὡπλισμένοι], τότε ούτε παραβρέθηκαν ούτε είχαν προετοι-
μαστεί στην πόλη», δηλώνει ο Θουκυδίδης. Πολλοί μάλιστα ακολούθησαν τον στρατό άοπλοι.121 Ο 
ιστορικός γράφει ότι ακολούθησαν το στράτευμα «σαν πανστρατιά» μεγάλος αριθμός «ξένοι»,  

                                         
120 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 4, 76, 4, 1 κ.ε. 
121 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 4, 94, 1, 3: ψιλοὶ δὲ ἐκ παρασκευῆς μὲν ὡπλισμένοι οὔτε τότε παρῆσαν οὔτε ἐγένοντο τῇ 

πόλει […], ἄοπλοί τε πολλοὶ ἠκολούθησαν, ἅτε πανστρατιᾶς ξένων τῶν παρόντων καὶ ἀστῶν γενομένης […].   
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δηλ. μετανάστες, και όποιος από τους πολίτες μπορούσε, και τάχτηκαν δεξιά κι αριστερά της 
οπλιτικής φάλαγγας. 

Το δεξιό κέρας της βοιωτικής παράταξης κατείχαν οι Θηβαίοι και οι άνδρες από τις γειτονι-
κές τους περιοχές, το μέσον Αλιάρτιοι, Κορωναίοι και Κωπαείς, το αριστερό Θεσπιείς, Τανα-
γραίοι και Ορχομένιοι. Από τις δύο πλευρές, οι ιππείς και οι ψιλοί. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι 
με την αρχή της σύγκρουσης το αριστερό κέρας των Βοιωτών μέχρι του μέσου νικιόταν, μάλι-
στα οι Θεσπιείς που κυκλώθηκαν, το δεξί με τους Θηβαίους αντιστάθηκε και με τον πρώτο «ω-
θισμό» έσπρωξε λίγο τους Αθηναίους προς τα πίσω. Τότε έστειλε ο Παγώνδας δυο μοίρες ιππείς 
γύρω από τον λόφο που έκλεινε τη θέα προς τα μετόπισθεν του βοιωτικού στρατεύματος, για 
να υποστηρίξει το αριστερό κέρας του, αλλά οι λόχοι της αθηναϊκής φάλαγγας που νικούσαν 
ως τότε, νόμισαν ότι έρχεται κι άλλος εχθρικός στρατός και πανικοβλήθηκαν. Αποτέλεσμα: σε 
όλο το αθηναϊκό στράτευμα ξέσπασε άτακτη φυγή: 

 
Άλλοι όρμησαν προς το Δήλιο και προς τη θάλασσα, άλλοι προς τον Ωρωπό, άλλοι προς την 
Πάρνηθα, το όρος […].
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Ο Διόδωρος Σικελιώτης123 συμφωνεί με τον Θουκυδίδη για την προσπάθεια των δημοκρατικών 
Βοιωτών να ανατρέψουν τα ολιγαρχικά πολιτευμάτα στις πόλεις τους. Περιγράφει όμως κά-
πως διαφορετικά τη μάχη, αντλώντας πιθανόν κι από άλλες πηγές, κι όχι από τις ίδιες με 
αυτές του Αθηναίου ιστορικού: 

Βοιωτοί πεζοί παρατάχτηκαν 20.000 (εννοεί το σύνολο οπλιτών, πελταστών και ψιλών), 
ιππείς 1000. Προμαχούσαν όλης της παράταξης τριακόσιοι επίλεκτοι «ηνίοχοι και παραβάται», 
δηλαδή παλαιότροπα άρματα το καθένα με έναν ηνίοχο και έναν πάνοπλο πολεμιστή, όπως 
στις ομηρικές μάχες μπρος στην Τροία, μια πληροφορία που δεν έχουμε απ’ αλλού. Ίσως ο 
Διόδωρος παρερμήνευσε τις πηγές και δεν επρόκειτο για εποχούμενους σε άρματα πολεμι-
στές, μα για έναν από τους λεγόμενους «ιερούς λόχους» των επίλεκτων και εξαιρετικά ασκη-
μένων οπλιτών που δρούσαν ανεξάρτητα από τη φάλαγγα όπως οι σημερινοί καταδρομείς και 
πεζοναύτες, δηλαδή για έναν πρόγονο του μετέπειτα Ιερού Λόχου των Θηβαίων, δεδομένου 
ότι ιερούς λόχους υπερπολεμιστών, συνήθως τριακοσίων, διέθεταν όλες οι επίσημες ελληνικές 
πόλεις — οι Αθηναίοι και οι Ηλείοι τον λόχο των Λογάδων, οι Αργείοι την Ασπίδα, οι Σπαρτιά-
τες τον Σκιρίτη λόχο. 

Τέλος πάντων, οι Αθηναίοι υπερείχαν ως προς τον συνολικό αριθμό του στρατεύματος, αλλά 
υστερούσαν «σε οπλισμό: «οπλισμένοι όμως όχι παρόμοια με τους αντιπάλους· γιατί αναγκά-
στηκαν να βγουν ξαφνικά και γρήγορα, και εξαιτίας της βιασύνης ήταν απροετοίμαστοι».124 

Οι Βοιωτοί επιτέθηκαν ενώ οι αντίπαλοί τους ακόμα προσπαθούσαν να παραταχτούν, αλλά 
οι Αθηναίοι ιππείς, «αγωνιζόμενοι λαμπρά», έτρεψαν σε φυγή τους Βοιωτούς ομολόγους τους. 
Το μέρος της βοιωτικής παράταξης όπου μάχονταν οι οπλιτικοί λόχοι των Θηβαίων ανάγκασε 
τους απέναντι Αθηναίους να υποχωρήσουν, ενώ το υπόλοιπο αθηναϊκό στράτευμα (εννοούνται 
μάλλον εδώ όπως και στον Θουκυδίδη οι οπλίτες) νικούσε τους Βοιωτούς, τους έτρεψε σε φυγή 
και ήδη σκότωνε πολλούς, με αποτέλεσμα να αρχίσει να υποχωρεί όλος ο βοιωτικός στρατός. 
Αλλά, λέει ο Διόδωρος, οι Θηβαίοι, «ξεχωρίζοντας για τη ρώμη των σωμάτων τους, μεταστρά-
φηκαν από την υποχώρηση, και πέφτοντας πάνω στους Αθηναίους διώκτες τους, τους ανάγκα-
σαν σε φυγή». Πράγματι, ξέρουμε ότι οι Βοιωτοί και ειδικά οι Θηβαίοι ξεχώριζαν μεταξύ των 
Ελλήνων για τον συστηματικό αθλητισμό που ασκούσαν και τα ιδιαιτέρως γεροδεμένα τους 
σώματα. 

 
 

Οι «ψιλοί» Αθηναίοι: μετανάστες και απελευθερωμένοι δούλοι; 

Πίσω από τις παρατηρήσεις του Θουκυδίδη ότι «ψιλοί όμως, από προπαρασκευή οπλι-
σμένοι, τότε ούτε παραβρέθηκαν ούτε είχαν προετοιμαστεί στην πόλη» και ότι πολλοί ξένοι 
ακολούθησαν «άοπλοι», που υποστηρίζονται πλαγίως από τη σημείωση του Διόδωρου ότι μετείχαν  

                                         
122 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 4, 96, 7, 1 κ.ε. 
123 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 12, 69, 1, 1 κ.ε. 
124 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 12, 69, 4, 2 κ.ε.: ὡπλισμένοι δὲ οὐχ ὁμοίως τοῖς πολεμίοις· ἄφνω γὰρ 

καὶ συντόμως ἐξεληλύθησαν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ διὰ τὴν σπουδὴν ὑπῆρχον ἀπαράσκευοι. 
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άνδρες «οπλισμένοι όχι παρόμοια με τους αντιπάλους» και ἀπαράσκευοι, υποκρύπτεται σχε-

δόν σίγουρα μια μεγάλη απόφαση πολιτική όσο και με την πλατύτερη έννοια πολιτισμική, που 
ήδη θίξαμε. Η έκφραση του μεγάλου Αθηναίου ιστορικού σημαίνει, κατά την πολεμολογική και 
στρατιωτική ορολογία των αρχαίων, ότι οι περισσότεροι «ψιλοί» εκείνη την εποχή στην Αθήνα 
δεν είχαν εκγυμναστεί στο Γυμνάσιον στον αθλητισμό, ούτε στις πολεμικές τέχνες και στην 
πολεμική τακτική, πράγμα που δηλώνει κατ’ ανάγκη επίσης ότι πήγαν στη μάχη ασύνταχτοι. 

Γιατί δεν ήταν δυνατόν να κατέχεται από αγύμναστους η εξαιρετικά ανεπτυγμένη τέχνη της 
συντάξεως και της παρατάξεως ξεχωριστά κάθε στρατιωτικού τμήματος των ψιλών, συμφωνα 
με την ελληνική πολεμολογία και στρατιωτική τακτική, των πελταστών, ακοντιστών, τοξοτών 
και σφενδονητών, με τις περίπλοκες τεχνικές τους, τα παραγγέλματα, τους ελιγμούς κ.λπ., 
πάντα σε συμφωνία των ηγετών κάθε λόχου με τις προσταγές των στρατηγών και την πολεμική 
δράση του βαρέος τμήματος του στρατού, της οπλιτικής φάλαγγας. Όλα τούτα μας τα εξηγούν 
καταλεπτώς τα πολύ σπουδαία έργα πολεμολογίας και πολεμικής τακτικής που σώζονται από 
τη σχετική αρχαιοελληνική γραμματεία, και δεν είναι λίγα. 

Γιατί όμως; Πώς είναι δυνατόν, στη μέση του πολέμου, να μη διαθέτει η Αθήνα άριστα εκ-
γυμνασμένους ψιλούς, όπως οι βοιωτικές και όλες οι άλλες πόλεις; 

Είπαμε ήδη επανειλημμένα ότι στην εποχή του Σόλωνα, του Κλεισθένη, των Μηδικών πολέμων, 
κυρίως κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, πολιτογραφήθηκαν ως Αθηναίοι κατά κύματα μεγά-
λοι αριθμοί από μετανάστες και δούλους, μια κοινωνική και πολιτική μεταβολή κολοσσιαίας 
σημασίας που διαμόρφωσε την «κλασική» Αθήνα και τη δημοκρατία όπως την ξέρουμε, με κοι-
νωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές προεκτάσεις οι οποίες δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς από 
τους σύγχρονους ιστορικούς. Οι δούλοι όμως δεν επιτρεπόταν καθόλου να γυμνάζονται στο 
Γυμνάσιον, δεν αθλούνταν, και τους απαγορευόταν αυστηρά η κατοχή όπλων κι η άσκησή 
τους σε αυτά. 

Επίσης, σύμφωνα με πολλές αρχαίες πηγές οι ξένοι ασκούνταν σε ειδικές παλαίστρες, δεν 
επιτρεπόταν σε αυτούς η κατοχή όπλων, ενώ ως μη πολίτες Αθηναίοι τα παιδιά τους δεν 
απολάμβαναν την ενάσκηση στις περίπλοκες πολεμικές τέχνες και τεχνικές που είδαμε ότι δι-
δάσκονταν υποχρεωτικά από ειδικούς δασκάλους οι έφηβοι καθώς και οι μετέφηβοι 19-20 των 
Αθηνών όπως και των άλλων πόλεων. Γι’ αυτό, οι ξένοι κι οι μετανάστες διέθεταν μόνο όση 
εκγύμναση στα όπλα τούς είχε παρασχεθεί στις αρχικές πατρίδες τους, ενώ οι γεννημένοι στην 
Αθήνα γιοι τους δεν είχαν καθόλου ασκηθεί στις πολεμικές τέχνες, εκτός παρ’ ότι με δική τους 
βούληση και πέραν της επίσημης πολιτειακής θεσμοθέτησης. 

Έτσι γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι οι Αθηναίοι ψιλοί, μετανάστες και πρώην δούλοι οι πε-
ρισσότεροι, πολέμησαν αγύμναστοι, μόνο με την προσωπική παλληκαριά τους και με ό,τι όπλο 
μπόρεσε να βρει ο καθένας, πράγμα που υποδηλώνεται από το «άοπλοι», ίσως οι περισσότεροι 
δίχως καν τις ελαφρές δερμάτινες ή από χοντρό ύφασμα πανοπλίες των ψιλών, πιθανότατα 
επίσης χωρίς συγκροτημένους λόχους και αναγνωρισμένους ηγέτες. Έτσι δεν μπορείς παρά να 
νικηθείς απέναντι στους άριστα εξοπλισμένους, εκγυμνασμένους και πειθαρχημένους Βοιωτούς 
και Λοκρούς ψιλούς. Τούτοι, οι δούλοι και μέτοικοι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπήρξαν η κύρια 
αιτία του πανικού την πιο κρίσιμη στιγμή, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί στη φυγή όλο το 
αθηναϊκό στράτευμα, μάλιστα οι έμπειροι οπλίτες των λόχων της φάλαγγας, που είναι δυνα-
τόν βέβαια να υποχωρήσουν και να νικηθούν, αλλά πολύ δύσκολο να πανικοβληθούν μόνο με 
την εμφάνιση δυο μοιρών ιππικού ή με την ώθησιν των Θηβαίων. 

Εκείνο που εξάγεται απ’ όσα ήδη είπαμε για τη συμμετοχή δούλων και μετοίκων στην επα-
νάσταση κατά των Τριάκοντα, απ’ όσα αναφέρουν αρχαίες πηγές για τη συμμετοχή δούλων στη 
μάχη του Μαραθώνα, απ’ όσα για τις απελευθερώσεις επί Κλεισθένη και από άλλες πηγές, είναι 
ότι σε δύσκολες στιγμές οι Αθηναίοι (όπως κατά τις πηγές κι οι Σπαρτιάτες, κι οι Αργείοι και 
άλλοι Έλληνες άλλωστε), καλούσαν όποιον ήθελε από τους δούλους στα όπλα με αντάλλαγμα 
την απελευθέρωση και την πολιτογράφησή του. 

Αλλά το θέμα, αν και διαπιστωμένης αληθείας, δεν είναι τόσο απλό όσον αφορά πλευρές 
του που δεν είναι εύκολο για έναν σύγχρονο να αντιληφθεί δίχως βύθιση σε έναν κόσμο πολι-
τισμικό και κειμενικό που δεν είναι ο δικός μας. Χρειάζεται πολλαπλή κατανόηση από πλευρές 
αδιόρατες ή κι αόρατες, που όμως οι αρχαίες πηγές διασαφηνίζουν ευθέως ή πλάγια για 
όποιον έχει ώτα ακούειν. Για παράδειγμα, η πολιτογράφηση των δούλων όχι μόνο στην Αθήνα 
μα και στις άλλες ελληνικές πόλεις από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ. αι., σημαίνει ότι ο ελληνικός  
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πληθυσμός εμπλουτιζόταν περιοδικά από «βάρβαρους», καθώς η πλειοψηφία των δούλων 
είχαν μη ελληνική καταγωγή: Θράκες και γενικά Βαλκάνιοι, Κάρες, Λυδοί, Λύκιοι, Φρύγες και 
γενικά Μικρασιάτες, ακόμα και Πέρσες αιχμάλωτοι, και διαφόρων φυλών Ιταλοί στη Μεγάλη 
Ελλάδα. Μετά τους πολέμους του Αλέξανδρου και την ελληνοποίηση μεγάλου μέρους της 
Ασίας, βεβαίως, η μείξη των φυλών, ελληνικών και «βαρβαρικών», έγινε καθεστώς. Όλα αυτά 
περιγράφονται με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στις σωζώμενες αρχαίες πηγές. 

Από πηγές, πάντως, γνωρίζουμε ότι το μάθημα ήταν μεγάλο για τους Αθηναίους, δεδομέ-
νου ότι στη συνέχεια βρίσκουμε σε μάχες συντεταγμένους ψιλούς, χωρίς παρατηρήσεις όπως 
αυτές του Θουκυδίδη και του Σικελιώτη, πράγμα που σημαίνει ότι η πόλη παρείχε πλέον κάποια 
συστηματική εκπαιδευση και οπλισμό στους νέους πολίτες της, μετανάστες και πρώην δούλους. 

…Πολύ και ποικιλοτρόπως διδακτική τούτη η ιστορία για ό,τι ζει η Ελλάδα σήμερα, ε; 
 
 

Το φλογοβόλο των Θηβαίων 

Ευτυχώς, η νύχτα που έπεσε, έσωσε πολλούς φυγάδες. Το περιτείχισμα στον ναό του Α-
πόλλωνα αλώθηκε 17 μέρες μετά τη μάχη, με μια πολεμική μηχανή που συζητιέται ακόμα παγ-
κόσμια από τους ειδικούς της ιστορίας της μηχανικής, της φυσικής, όσο και της πολεμολογίας, 
πρόγονο του υγρού πυρός των ελληνιστικών και των βυζαντινών χρόνων: 

Κοίλαναν μακρύ κορμό δέντρου, στην άκρα προσάρμοσαν λέβητα με αλυσίδα και πρόσθεσαν 
επίσης ακροφύσιο σιδερένιο, μάλλον από τα συμφραζόμενα συνάγεται ότι και το εσωτερικό 

του κορμού είχε ντυθεί με σίδερο για να μην καίγεται («ἐσεσιδέρωτο μέγα»). Πίσω από οχυ-

ρωμένες άμαξες πλησίασαν το μηχάνημα στο τείχος, που ήταν φτιαγμένο κυρίως με κούτσου-
ρα αμπελιών και ξύλα, μάλλον μικρών δέντρων. Με μεγάλο φυσερό φυσούσαν μες από τον 

λέβητα όπου έκαιαν κάρβουνα, θειάφι και ρετσίνι κωνοφόρων (πίσσα), με αποτέλεσμα η πύρινη 

πνοή περνώντας μες από τον σωλήνα να χτυπά το τείχος, «ώστε κανένας δεν μπορούσε πια να 
παραμείνει πάνω του».125 Σκοτώθηκαν πολλοί φρουροί και αιχμαλωτίστηκαν διακόσιοι, και 
άλλοι το σκάσαν προς τη θάλασσα όπου βρίσκονταν τα αθηναϊκά καράβια. 

 
 

Αποτελέσματα της μάχης, νεκροί και διασωθέντες 

Συνολικά στο Δήλιο, κατά τον Θουκυδίδη, σκοτώθηκαν Βοιωτοί κάτι λιγότεροι από 500. 
Αθηναίοι κάπως πιο λίγοι από 1000, μεγάλος αριθμός όμως Αθηναίων ψιλών και υπηρετών. 
Σύμφωνα με τον Διόδωρο, σκοτώθηκαν γύρω στους 500 Βοιωτούς, κι Αθηναίοι «πολλαπλά-
σιοι». Από τους φρουρούς του Δηλίου «οι περισσότεροι πέθαναν μαχόμενοι γενναία, διακόσιοι 
αιχμαλωτίστηκαν· οι υπόλοιποι κατέφυγαν στα καράβια και διαμετακομίστηκαν μαζί με τους 
άλλους [σωσμένους από το Δήλιο] στην Αττική». Το πλήθος των νεκρών Αθηναίων ήταν τέτοιο, 
προσθέτει ο Σικελιώτης, ώστε από την πώληση των λαφύρων οι Θηβαίοι κατασκεύασαν τη 
μεγάλη στοά στην αγορά και την κόσμησαν με χάλκινα αγάλματα, ενώ «καταχαλκώθηκαν» οι 
ναοί και οι στοές από τα αθηναϊκά όπλα. Η καταστροφή αυτή υπήρξε συντριπτική για το ηθικό 
των Αθηναίων και προετοίμασε την πτώση της πόλης. 

Κάποιοι Αθηναίοι, λοιπόν, σώθηκαν μες από τα μονοπάτια της Πάρνηθας που και σήμερα τα 
διαβαίνουμε οι ορειβάτες. Άλλοι όμως υποχώρησαν χωρίς να το σκάνε άτακτα, και ανάμεσά 
τους ήταν ο Σωκράτης. 

 
 

Σωκράτης νικημένος και νικητής στο Δήλιο 
 

Εντάξει, πέρασε από τα ριζά της Πάρνηθας. Αλλά γιατί ολόκληρο κεφάλαιο εδώ; 

Ποιος έχει ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, την ιστορία, την έρευνα του εαυτού δηλαδή την ψυ-

χολογία, τους αιώνιους τρόπους της γνώσης, και δεν έχει γοητευτεί από τον Σωκράτη; και μά-

λιστα είτε του δίνει δίκιο για τις αποφάνσεις του είτε όχι. Ακόμα και ο Νίτσε, ο σπουδαιότερος 

ίσως κατήγορος της φιλοσοφίας του, ασχολείται μαζί του ολοένα με το δέος του θαυμαστή  

                                         
125 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 4, 100, 2, 1 κ.ε. 
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υποκρυβόμενο κάτω από την πανοπλία του πολέμιου. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η παγκόσμια 

σκέψη σήμερα είναι σε βασικές σταθερές της ποτισμένη κατά μεγάλο μέρος με Σωκράτη, με 

την εφεύρεσή του τη διαλεκτική, με την ηθική του, με τη θεωρία του περί της έρευνας του 

εαυτού, με τις ιδέες του περί επαϊόντων, με τις τόσο επίκαιρες σήμερα απόψεις του για την 

όλο διευρυνόμενη αγνωσία που προκύπτει από την όλο προεκτεινόμενη γνώση, με την τεράστια 

επίδρασή του στον Πλάτωνα, μέσω πολλών θεατών κι αθέατων οδών στον Αριστοτέλη, και 

μέσω αυτών θετικά ή αρνητικά και σε ολόκληρη την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, άρα και στη 

σύγχρονη. 

Κοντά σε αυτά, ο Σωκράτης από την Αλωπεκή μαγεύει ακόμα σήμερα με την προσωπικότη-

τά του, με εκείνο το διαφεύγον αιώνια από κάθε θετικιστική ανάλυση και από το νυστέρι της 

επιστήμης, το μυστικό ρίζωμα που ρίχνει στην ψυχή το παράδειγμα της ελευθερίας και του 

ακομμάτιαστου εαυτού, με τη πληρότητα και τη γαλήνη τού Είναι που η ισορροπία του δεν 

γίνεται ποτέ εντροπία και θάνατος, αλλά παρωθεί πάντα την ψυχή να αισθάνεται βαθύτερα 

και πλατύτερα έστω και το σφάλμα. 

Γι’ αυτό κι εμείς στο ταπεινό άλμπουμ μας για την Πάρνηθα στην αρχαιότητα, αφιερώνουμε 

ένα κεφάλαιο στον φιλόσοφο: από τις ψηλές κορφές του Πάρνη τον βλέπουμε με τη φαντασία 

μας να μάχεται κοινός στρατιώτης στο Δήλιο και κατόπιν την υποχώρησή του στα ριζά του 

βουνού με τον Λάχη και τον επίγειο θεό του έρωτα και του πολέμου, τον Αλκιβιάδη. 

 

 

Πλάτων: Η υποχώρηση του Σωκράτη με τον Λάχη και τον Αλκιβιάδη 

Ο Σωκράτης, λοιπόν, σαν καλός Αθηναίος, πολέμησε στην Ποτίδαια το 432 π.Χ. σε ηλικία 

38 χρονών, στην Αμφίπολη της Μακεδονίας 48 χρονών, και τον ίδιο χρόνο στο Δήλιο. Μάλι-

στα, παρά την προχωρημένη για εκείνη την εποχή ηλικία του, στο Δήλιον πολέμησε στις τάξεις 

των οπλιτών, δεδομένου ότι ήταν «εὐέκτης», όπως λέει ο Διογένης Λαέρτιος, δηλαδή γυμναζόταν 

κι έκανε υγιεινή ζωή, γι’ αυτό τον διέκρινε ευεξία και διακεκριμένη σωματική ρώμη. 

Όπως και για τον Σωκράτη, επίσης για τον Πλάτωνα πολλά μπορεί κανείς να πει θετικά κι 

αρνητικά, πολλά για το πόσο μακριά βρίσκονται τα όρια του νου του σε σχέση με τη σκέψη όχι 

μόνο των συγχρόνων του μα και όλων των μετέπειτα στοχαστών ως σήμερα, πολλά για τα 

σφάλματά του και τις εμμονές του. Πολλά να του αμφισβητήσει. Ένα δεν μπορεί να μην πα-

ραδεχτεί οποιοσδήποτε έχει διαβάσει ένα-δύο έργα του, έστω και σε κακή μετάφραση πόσω 

μάλλον στα αρχαία Ελληνικά: ότι ακολουθούμενος από τον επικριτή κι αυτού όπως και του 

Σωκράτη, τον Φρειδερίκο Νίτσε, είναι, μακράν, ο πιο γοητευτικός στον γραπτό λόγο φιλόσοφος 

που γέννησε ως τώρα η ανθρωπότητα. 

Από τις διασημότερες σελίδες όλου του έργου του, λοιπόν, είναι εκείνες του Συμποσίου που 

περιγράφουν την εισβολή του μεθυσμένου Αλκιβιάδη στο δείπνο όπου μετέχει κι ο Σωκράτης, 

για να τον κατηγορήσει ότι στάθηκε ασυγκίνητος στον έρωτά του, τότε που ήταν νεαρός και 

τον κυνηγούσε όλος ο ανδρικός και γυναικείος πληθυσμός της Αθήνας. Διηγείται πως ως έφη-

βος, μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισε ότι θέλει για εραστή και οδηγό της ζωής του όχι 

κάποιον όμορφο, ισχυρό και πλούσιο άντρα, αλλά τον άσχημο και φτωχό Σωκράτη, που θα 

καθοδηγούσε τα νιάτα του σε μονοπάτια του πνεύματος από τα οποία αλλιώς δεν ήταν δυνατόν να 

περάσει. Τύφλα στο μεθύσι ο Αλκιβιάδης, για τον οποίο ειπώθηκε ότι «γοήτευσε και την ίδια 

την Ιστορία» με την άμοιαστη ομορφιά του, την παλληκαριά του, την πολεμική του δεινότητα, 

τον ερωτισμό του, την αλητεία του, την πολυτροπία όσο και το αβυσσαλέο των παθών του, 

διηγείται μπρος σε όλους τους συμποσιαζόμενους ότι κάλεσε υστερόβουλα τον φιλόσοφο στο 

σπίτι του, γυμνάστηκαν μαζί, τον κράτησε εκεί για το βράδυ, ξάπλωσε δίπλα του στο κρεβάτι 

και τον αγκάλιασε ζητώντας του να γίνει ο εραστής του. 

Αλλά, καθώς λέει ο στρατηγός πια της Αθήνας κι επίσημος «ερωμένος όλης της Ελλάδας» 

όπως τον ονόμαζαν οι Αθηναίοι Κωμικοί σύμφωνα με τον φιλόσοφο Αντισθένη,126 ο Σωκράτης 

νίκησε κατά κράτος την ομορφιά του, έμεινε τελείως ατάραχος σε σώμα και ψυχή, και κοιμή-

θηκε μαζί του σαν πατέρας με γιο. Κατόπιν διηγείται την περίφημη σκηνή από το Δήλιο: 

                                         
126 Αντισθένης, Αποσπάσματα, απ. 32a-b. 
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Και ακόμα, φίλοι, θα άξιζε να βλέπατε τον Σωκράτη, όταν υποχωρούσε ο στρατός κατά τη φυγή 
από το Δήλιο· έτυχε να είμαι κοντά με το άλογο, ενώ εκείνος ήταν οπλίτης. Καθώς λοιπόν ήταν 
σε πλήρη διάλυση οι άνθρωποι, υποχωρούσαν αυτός κι ο Λάχης· οπότε, τυχαίνω κι εγώ κοντά 
και, βλέποντάς τους, τους παραγγέλνω να έχουν θάρρος, λέγοντας πως δεν θα τους εγκαταλείψω. 
Εδώ όμως κατάλαβα καλύτερα τον Σωκράτη παρά στην Ποτείδαια —αφού λιγότερο φοβόταν 
παρά αν ήταν πάνω σε άλογο— και πρώτα μάλιστα πόσο υπερείχε από τον Λάχη σε αυτοκυρι-
αρχία· έπειτα διαπίστωσα, Αριστοφάνη, εκείνο το δικό σου, ότι βάδιζε κι εκεί καθώς κι εδώ, 
«με γαλήνια μεγαλοφροσύνη και με ατάραχο μάτι», ατενίζοντας ήρεμα φίλους κι εχθρούς και 
δείχνοντας σε όλους στο έπακρο ότι αν θα τον άγγιζε κανείς τούτονε τον άντρα, θα αμυνόταν 
γενναιότατα. Γι’ αυτό και έφυγε με ασφάλεια κι ο ίδιος και ο σύντροφός του· επειδή συνήθως 
αυτούς που φέρονται έτσι στον πόλεμο δεν τους πειράζουν, αλλά καταδιώκουν εκείνους που 
φεύγουν τρέχοντας άτακτα.

127 

 

Ο Αλκιβιάδης (450-404 π.Χ.), το 422 στο Δήλιο ήταν 28 χρόνων, στην ακμή της νιότης και της 

γοητείας του. Στον διάλογο του Πλάτωνα Λάχης, ο ίδιος ο συνφυγάς με τον Σωκράτη και ονο-

ματοδότης του έργου, ο Λάχης, λέει: 

 

[…] γιατί στη φυγή από το Δήλιο υποχώρησε μαζί μου, κι εγώ σου λέω ότι αν κι οι άλλοι φέρο-

νταν παρόμοια, θα ήταν [τώρα] ανορθωμένη η πόλη και δεν θα έπεφτε τότε με τέτοια πτώση.
128

 

 

 

Πολέμησε ή όχι ο Σωκράτης στο Δήλιο; 

Είναι αλήθεια ότι ήδη από την αρχαιότητα αμφισβητήθηκε η συμμετοχή του Σωκράτη σε 

πολέμους. Στους Δειπνοσοφιστές του Αθήναιου, ένας από τους συζητητές, εχθρός των «φιλο-

σόφων βασιλέων» της πλατωνικής Πολιτείας, λέει ότι ο Πλάτων μιλάει για τρεις εκστρατείες 

του Σωκράτη, στην Ποτίδαια, στην Αμφίπολη και στο Δήλιον, προσθέτοντας όμως ότι αυτά δεν 

τα αναφέρουν ούτε ο Θουκυδίδης, ούτε ο Ισοκράτης στον λόγο Περί του ζεύγους, όπου ο γιος 

του Αλκιβιάδη μιλάει για τους πολέμους του πατέρα του. Συνεχίζει λέγοντας ότι τη συμμετοχή 

του Σωκράτη στη μάχη στο Δήλιο την αναφέρει ο Ηρόδικος ο Κρατήτειος στο έργο του Φιλο-

σωκράτης, παραθέτοντας το παραπάνω απόσπασμα του Θουκυδίδη, ότι «από τους Αθηναίους 

φεύγαν άλλοι προς το Δήλιο, άλλοι προς τη θάλασσα, άλλοι στον Ωρωπό, άλλοι προς την 

Πάρνηθα, το βουνό». Όμως, πού λέει ο Θουκυδίδης ότι μες στον χαλασμό «μόνος ο Σωκράτης 

“με γαλήνια μεγαλοφροσύνη και χαμηλοκοιτώντας” στάθηκε αναχαιτίζοντας το ιππικό των 

Βοιωτών και των Λοκρών;»129 

Πάνω στο αντιπλατωνικό του μένος, ο συζητητής του Αθήναιου μας παρέχει μια ακόμη 

πολύτιμη πηγή για την πολεμική δεινότητα του Σωκράτη στο Δήλιο όσο και την αφοβία του 

μπρος στον θάνατο, παραθέτοντας ένα απόσπασμα του Αντισθένη, που ήταν από τα κύρια 

πρόσωπα του σωκρατικού κύκλου, παρ’ ότι τον θεωρεί κι αυτόν αναξιόπιστο. Σε διάλογό του 

ο φιλόσοφος και ρήτορας Αντισθένης παριστάνει κάποιον να μιλά με τον Σωκράτη: 

 

[Ανώνυμος:] «Κι εμείς ακούμε ότι στη μάχη με τους Βοιωτούς πήρες εσύ τα αριστεία». 

[Σωκράτης:] «Μίλα πιο σωστά, ξένε· του Αλκιβιάδη είναι το βραβείο, όχι δικό μου». 

[Ανώνυμος:] «Αλλά αυτός το έδωσε σε σένα, όπως ακούμε».
130

 

 

Ο Αντισθένης είναι αξιόπιστος, μάλιστα στο συγκεκριμενο ζήτημα ως εκφραστής της πιο αντι-

πλατωνικής τάσης των μαθητών του «Αλωπεκήθεν», δεδομένου ότι ο Πλάτων φαίνεται από τα 

έργα του ότι είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον Αλκιβιάδη. Αυτή η συζήτηση περί του Σωκράτη ήταν  

                                         
127 Πλάτων, Συμπόσιον 220, e, 7 κ.ε. Το ότι σε μάχες και συγκρούσεις οι διώκτες κυνηγούν όσους τρέχουν άτακτα και 

παραβλέπουν όσους φεύγουν ήσυχα, είναι κοινός τόπος σε κείμενα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η αναφορά 

στον Αριστοφάνη (Νεφέλες, 361 κ.ε.), παραπέμπει στην περίφημη εικόνα του Σωκράτη που δίνεται από τον Χορό 

των Νεφελών της Πάρνηθας για τον φιλόσοφο: «[…] με γαλήνια μεγαλοφροσύνη περπατείς σε αυτούς τους δρόμους 

και χαμηλοκοιτάς,/ και αντέχεις ξυπόλυτος πολλά κακά και σεμνοπροσωπείς για τη χάρη μας». 
128 Πλάτων, Λάχης 181, b 1 κ.ε. 
129 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 5, 55, 4 κ.ε. 
130 Αντισθένης, Αποσπάσματα, απ. 33· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 5, 55, 52 κ.ε. 
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κοινός τόπος στις αντιπλατωνικές κυρίως αλλά παρεμπιπτόντως και αντισωκρατικές φιλοσο-

φικές σχολές μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια, κι έτσι ο Λουκιανός κατασκευάζει έναν διάλογο 

«παρασίτων», των φτωχών και αδίστακτων αλλ’ επίσης πανέξυπνων τύπων που έκαναν τα 

πάντα, όπως και τώρα, για να συμμετέχουν στα συμπόσια και στις μισθοδοσίες των πλουσίων 

χωρίς να εργάζονται. 

Ένας τέτοιος νεαρός, λοιπόν, προσπαθεί να αποδείξει την ανωτερότητα των παράσιτων 

έναντι των φιλοσόφων: ο παράσιτος είναι καλογυμνασμένος αφού δεν δουλεύει και βρίσκεται 

όλη την ώρα στα γυμναστήρια, εύρωστος από το καλό και τσάμπα φαΐ, κατάλληλος για οπλί-

της, «ενώ τους φιλόσοφους λόγω φτώχιας θα τους δεις αδύνατους και ωχρούς, τρεμάμενους 

λες κι είναι ήδη τραυματίες», πριν ακόμα πάνε στον πόλεμο. 

  

Και κατά πρώτο δεν υπάρχει κανείς να μπορεί να πει για φιλόσοφο που σκοτώθηκε σε πόλεμο· 

γιατί ή δεν στρατεύτηκαν καθόλου ή, αν στρατεύτηκαν, όλοι την κοπάνησαν. Ο Αντισθένης, δη-

λαδή, κι ο Διογένης και ο Κράτης και ο Ζήνων και ο Πλάτων κι ο Αισχίνης κι ο Αριστοτέλης, και 

όλος αυτός ο όμιλος, ούτε που την είδαν ποτέ την παράταξη της μάχης· ο μοναδικός που τόλμησε να 

βγει στη μάχη, στο Δήλιο, ο σοφός τους ο Σωκράτης, το έσκασε μέσω της Πάρνηθας και κατέ-

φυγε στην παλαίστρα του Ταυρέου. Πολύ πιο άνετο κι ευχάριστο του φάνηκε να κάθεται να 

τσιλιμπουρδίζει με τα αγοράκια και να προβάλλει σοφισματάκια στους παρατυγχάνοντες, παρά 

να πολεμήσει με Σπαρτιάτη άντρα.
131

 

 

Φυσικά, στο Δήλιο δεν συμμετείχαν Σπαρτιάτες, μα το κύριο για μας είναι κι εδώ η εμπλοκή 

της Πάρνηθας. 

 

 

Το μπέρδεμα Δηλίου και Ποτίδαιας 

Κι άλλοι της ύστερης ρωμαϊκής εποχής κάνουν λάθος στα γεγονότα αυτής της ιστορίας, 

όπως ο Διογένης Λαέρτιος, που γράφει για τον φιλόσοφο: 

 

Εκστράτευσε και στην Αμφίπολη· και τον Ξενοφώντα, που έπεσε από το άλογο κατά τη μάχη 

στο Δήλιο, τον διέσωσε παίρνοντάς τον μαζί του. Τότε που ενώ όλοι οι Αθηναίοι το σκάγαν, 

αυτός προχωρούσε ήρεμα, στρέφοντας γαλήνια και προσέχοντας να αμυνθεί αν κάποιος ερχό-

ταν εναντίον του.
132

 

 

 Και ο Στράβων:  

 

[…] στη καταδίωξη, καθώς έπεσε από το άλογο ο Ξενοφών, είδε τον γιο του Γρύλλου ο Σω-

κράτης ο φιλόσοφος, που πολεμούσε πεζός, και καθώς το άλογο το έβαλε στα πόδια, τον πήρε 

στους ώμους του και τον έσωσε [κουβαλώντας τον] για πολλά στάδια, ώσπου έπαψε η κατα-

δίωξη.
133

 

 

                                         
131 Λουκιανός, Περὶ παρασίτου. Ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική  40, 13 κ.ε.· ό.π., 43, 15: μόνος δὲ τολμήσας ἐξελθεῖν εἰς 

τὴν ἐπὶ Δηλίῳ μάχην ὁ σοφὸς αὐτῶν Σωκράτης φεύγων ἐκείθεν ἀπὸ τῆς Πάρνηθος εἰς τὴν Ταυρέου παλαίστραν 

κατέφυγεν. πολὺ γὰρ αὐτῷ ἀστειότερον ἐδόκει μετὰ τῶν μειρακυλλίων καθεζόμενον ὀαρίζειν καὶ σοφισμάτια 

προβάλλειν τοῖς ἐντυχάνοισι ἢ ἀνδρὶ Σπαρτιάτῃ μάχεσθαι. Το ὀαρίζειν, προερχόμενο από την Ιλιάδα (22, 128) 

όπου δηλώνει συνάφεια μεταξύ νεαρού παλληκαριού και παρθένου κοριτσιού, είχε διπλή σημασία, της τρυφερής 

συνομιλίας μεταξύ άντρα και γυναίκας, μα και της ερωτικής πράξης, άλλωστε ὄαρ σήμαινε κατά τους αρχαίους 

«γυναίκα», ὀαρίζειν «συνομιλώ με γυναίκα» ή «κάνω έρωτα με γυναίκα» — ο Ευστάθιος και άλλοι παράγουν τη 

λέξη από το ἀείρω = συζευγνύω.  Οπότε εδώ ο Σωκράτης υφίσταται από τον παράσιτο πλαγίως τη συνήθη κατη-

γορία ότι την έπεφτε στ’ αγόρια, που άλλωστε κι ο ίδιος την παραδεχόταν, τονίζοντας όμως την αγνότητα και την 

παιδαγωγική σημασία των ερωτικών σχέσεων που σύναπτε. Αλλά ο παράσιτος, χρησιμοποιώντας το ὀαρίζειν, με 

τις γνωστές τότε σε όλους θηλυκές του εννοιολογήσεις, υποδηλώνει ότι οι σχέσεις του Σωκράτη με τα αγόρια ήταν 

και σωματικές, κι ότι τα χρησιμοποιούσε ερωτικά σαν να ήταν κορίτσια, μια κατηγορία απ’ ό,τι ξέρουμε ανυπόστατη.  
132 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 2, 2, 9 κ.ε. 
133 Στράβων, Γεωγραφικά 9, 2, 7, 4 κ.ε. 
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Ο Ξενοφών (430-355 π.Χ.), όμως, το 422 που έγινε η μάχη ήταν 8 χρονών, οπότε το περι-

στατικό με την πτώση από το άλογο προέρχεται από σύγχυση ανάμεσα στον Ξενοφώντα και 

τον Αλκιβιάδη, που ο ίδιος διακηρύσσει στο Συμπόσιον του Πλάτωνα πως ο Σωκράτης τον έσωσε 

όταν πληγώθηκε στην Ποτίδαια, πράγμα που αναφέρουν επίσης ο Πλούταρχος και άλλοι. Εκτός αν 

ο Στράβων και ο Διογένης Λαέρτιος μπερδεύουν στο Δήλιο τον φιλόσοφο και ιστορικό Ξενο-

φώντα του Γρύλλου με τον στρατηγό Ξενοφώντα του Ευριπίδου, που όμως δεν ξέρουμε αν 

έλαβε μέρος στη συγκεκριμένη μάχη, ούτε αναφέρουν οι σωζώμενες πηγές τραυματισμό του 

και σωτηρία του από τον φιλόσοφο. 

Ο μεθυσμένος Αλκιβιάδης, στο πλατωνικό Συμπόσιο, λέει για την Ποτίδαια: 

 

Όταν γινόταν η μάχη για την οποία μου έδωσαν τα αριστεία οι στρατηγοί, ουδείς άνθρωπος με 

έσωσε παρά αυτός, μη θέλοντας να με εγκαταλείψει τραυματισμένο, και μάλιστα έσωσε και τα 

όπλα μου κι εμέ τον ίδιο. Κι εγώ από μέρους μου, Σωκράτη, διακήρυξα τότε στους στρατηγούς 

να δώσουν σε σένα τα αριστεία, και τούτο ούτε θα μου το κατηγορήσεις ούτε θα πεις ότι 

ψεύδομαι· γιατί, καθώς οι στρατηγοί υπολογίζοντας τη θέση μου [την κοινωνική του θέση] θέλησαν 

να δώσουν σε μένα τα αριστεία, τούτος εδώ δείχτηκε προθυμότερος από τους στρατηγούς να τα 

πάρω εγώ παρά ο ίδιος.
134

 

 

Ο Αλκιβιάδης, στη μάχη της Ποτίδαιας το 432 π.χ. ήταν μόνο 18 χρονών, αν οι χρονολογίες 

που έχουν αποδεχτεί σήμερα οι ιστορικοί είναι σωστές. Κανονικά δεν έπρεπε να πολεμήσει, 

εφόσον όπως είπαμε οι μετέφηβοι από 18-20 χρονών δεν στρατεύονταν, σύμφωνα με τους 

αθηναϊκούς νόμους, αλλ’ φύλαγαν για μια διετία τα σύνορα. 

Φαίνεται ότι ο Αλκιβιάδης, γενικά, είχε πρόβλημα με τις στρατεύσεις του και ότι παράβαινε 

συχνά σχετικούς νόμους, εφόσον ο πολιτικός του εχθρός Λυσίας, κατηγορώντας σε δίκες τον 

γιο του, προβληματικό νεαρό που βασιζόταν στην δόξα του πατέρα του, λέει στον πρώτο λόγο 

του Κατά Αλκιβιάδου πως, εάν και υπήρχε νόμος που προέβλεπε πως είναι παράνομο να συμ-

μετέχει στο ιππικό κάποιος αδοκίμαστος, δηλ. δίχως να κριθεί η καταλληλότητά του, ο Αλκι-

βιάδης «ετόλμησε να ιππεύσει αδοκίμαστος». Αν ήταν όντως 18 χρόνων, μάλλον εδώ εννοείται 

η διαδικασία για τους μετεφήβους που έχουμε ήδη εξηγήσει· αλλά, αν ήταν ήδη μεγαλύτερος, 

τότε η φράση παραπέμπει σε ιδιαίτερη «δοκιμασία» από την οποία περνούσαν οι υποψήφιοι 

ιππείς ώστε να κριθεί 1ον αν ανήκουν πράγματι από περιουσία και καταγώγη στην τάξη των 

Ιππέων και 2ον η ιππική τους εκπαίδευση. 

Το ίδιο λέει ο Λυσίας και στον δεύτερο λόγο του Κατά Αλκιβιάδου, προσθέτωντας την πλη-

ροφορία πως «αποδεικνύεται ότι ενώ συγκαταλέχθηκε στους οπλίτες, και εγκαταλείποντας τη 

θέση του, και παρ’ όλο που οι νόμοι κωλύουν να ιππεύει κανείς αδοκίμαστος […]», συμμετείχε 

στο ιππικό, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε σε στρατηγό ούτε σε ίππαρχο να παραβεί τέτοιους νό-

μους.135 

Δεν γνωρίζουμε για ποια μάχη μιλάει εδώ ο Λυσίας. Αν επρόκειτο για τη μάχη στην Ποτίδαια, 

τότε η ηλικία του Αλκιβιάδη θα ήταν μεγαλύτερη, εφόσον δεν γινόταν να «συγκαταλεχθει 

στους οπλίτες» κάποιος στα 18 του χρόνια. Ίσως αναφέρεται στη μάχη στο Δήλιο, μ’ όλο που 

δεν φαίνεται πιθανόν να ήταν ακόμα ο Αλκιβιάδης στα 28 του χρόνια «αδοκίμαστος». Τέλος 

πάντων, ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Αλκιβιάδη, οτιδήποτε κι αν αποφάσιζε να κάνει!  

Ο Πλούταρχος περιγράφει πληρέστερα τη σκηνή στην Ποτίδαια, αντλώντας όχι μόνο από 

τον Πλάτωνα, μα κι από άλλες πηγές καθώς φαίνεται. Υπονοεί ότι ο Σωκράτης κι ο Αλκιβιάδης 

ήταν σύντροφοι στην οπλιτική φάλαγγα, οπότε δεν ήταν ιππέας ο δεύτερος: 

 

Ακόμα, όταν ήταν μετέφηβος [μειράκιον] στρατεύτηκε στην εκστρατεία στην Ποτίδαια, κι είχε τον 

Σωκράτη συσκηνίτη και σύντροφο στις πολεμικές συγκρούσεις. Σε ισχυρή μάχη που έγινε αρί-

στευαν και οι δύο, κι όταν ο Αλκιβιάδης έπεσε τραυματισμένος ο Σωκράτης στάθηκε μπρος του 

και τον προάσπιζε, και μάλιστα παρουσία όλων τον έσωσε μαζί με τα όπλα του. Δικαιότατα, λοιπόν,  

                                         
134 Πλάτων, Συμπόσιον 220, d, 6 κ.ε. 
135 Το πρώτο απόσπασμα από: Λυσίας, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Ι  8, 4 κ.ε.· το δεύτερο από: Λυσίας, Κατὰ Ἀλκιβιάδου ΙΙ 11, 

3 κ.ε. 
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άρμοζε στον Σωκράτη το αριστείο· αλλά, καθώς οι στρατηγοί λαβαίνοντας υπόψη τους τη θέση 

του Αλκιβιάδη έδειχναν ότι σκοπεύουν να περιβάλλουν αυτόν με τη δόξα, ο Σωκράτης, θέλο-

ντας να ισχυροποιηθεί μέσα του η φιλοτιμία για τα καλά πράγματα, πρώτος μαρτυρούσε και 

παρακαλούσε να στεφανώσουν εκείνον και να του δώσουν την πανοπλία.
136

 

 

Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Σωκράτης πράγματι πολέμησε στην Ποτίδαια και 

στο Δήλιο. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, άλλωστε; Οι Έλληνες και μάλιστα οι Αθη-

ναίοι, από τον πλουσιότερο κι επιφανέστερο πολίτη έως τον φτωχότερο και τον πιο ταπεινό ή 

αδύναμο, στρατεύονταν υποχρεωτικά στους πολέμους, κατά τους νόμους. Εξαιρέσεις δεν 

γίνονταν παρά μόνο για τους άρρωστους και τους ανάπηρους. Ο Σωκράτης όπως είπαμε 

φημιζόταν ως «ευέκτης», εύρωστος και γυμνασμένος. Άρα και να το ήθελε δεν θα μπορούσε 

να αποφύγει τη στράτευση. 

 

 

Ο Σωκράτης του Ξενοφώντα για το Δήλιο 

Στα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα, ο Σωκράτης συζητάει με τον Περικλή για το θέμα 
όλων εκείνων των ετών, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και συμπαρατάσσεται όπως κι ο Αρι-
στοφάνης με αυτούς που ζητούσαν ειρήνη. Του λέει: Δεν ξέρει ότι οι Βοιωτοί είναι πιο πολλοί 
από τους Αθηναίους, και ότι μεταξύ τους είναι περισσότεροι εκείνοι που έχουν «σώματα αγαθά 
και καλά»; (— δηλαδή ότι είναι πιο γεροδεμένοι και καλογυμνασμένοι). Επίσης, του τονίζει με 
πολιτική οξυδέρκεια κάτι πολύ σωστό, που το γνωρίζουμε από πολλές πηγές: Ότι οι Βοιωτοί 
έκλιναν περισσότερο προς τους Αθηναίους, παρά προς τους Θηβαίους οι οποίοι τους καταπίε-
ζαν κι απειλούσαν την ελευθερία τους. Γι’ αυτό αποτελεί σφάλμα ο πολέμος μαζί τους, αφού 
είναι έτοιμοι να συμμαχήσουν με την Αθήνα μπρος στον κίνδυνο της θηβαϊκής κυριαρχίας, η 
οποία σύντομα έγινε πραγματικότητα. 

Αλλά, απαντάει ο Περικλής, νικηθήκαμε στη Λιβαδιά και στο Δήλιο, ταπεινώθηκε η Αθήνα 
και οι Βοιωτοί απειλούν να εισβάλλουν στην αθηναϊκή επικράτεια, γι’ αυτό δεν γίνεται να συμ-
μαχήσουμε μαζί τους. Η τελική θέση του Σωκράτη: Είμαστε, οι Αθηναίοι, σαν τους αθλητές 
που πάνω στην προσπάθεια της νίκης αμελούν τους εαυτούς τους. Οι Λακεδαιμόνιοι κρατούν 
τις αρχαίες αρετές, ενώ οι Αθηναίοι όχι, γι’ αυτό θα νικηθούμε.137 Πράγμα που συνέβη μετά 
από λίγα χρόνια. 

 

 

Ο πατριός του Πλάτωνα, φίλος του Σωκράτη, αιχμαλωτίζεται στο Δήλιο 

Ο Βοιωτός Πλούταρχος, που συνδύαζε στα έργα του ενδελεχή και πολύπλευρη ιστορική 
έρευνα, απέραντες γνώσεις και συγγραφική δεινότητα λογοτέχνη πρώτης γραμμής, σε έργο 
του για το «δαιμόνιο» του Σωκράτη παρουσιάζει τον πατέρα τού μεγάλου στρατιώτη και πολι-
τικού Επαμεινώνδα (418–362 π.Χ.), τον Πόλυμνι, να αφηγείται σε βοιωτική συντροφιά μια 
ανάμνησή του απ’ όταν ήταν νέος, την εποχή της μάχης στο Δήλιο, για έναν αιχμάλωτο Αθη-
ναίο όχι άσημο, εφόσον ήταν ο δεύτερος σύζυγος της Περικτιόνης, μητέρας του Πλάτωνα από 
τον πρώτο της γάμο:  
  

                                         
136 Πλούταρχος, Ἀλκιβιάδης 7, 3, 6. […] μειράκιον ὢν έστρατεύσατο τὴν εἰς Ποτείδαιαν στατείαν, καὶ Σωκράτη 

σύσκηνον εἷχε καὶ παραστάτην ἐν τοῖς ἀγῶσιν: μειράκιον σημαίνει μετέφηβος από 18 χρόνων έως μια όχι πάντα 

σαφώς προσδιοριζόμενη ηλικία, συνήθως μέχρι 22-24 χρόνων. Η έκφραση παραστάτην που μεταφράζουμε ως 

«σύντροφος» μην έχοντας ακριβέστερο όρο, υποκρύπτει μια αρχή της αρχαίας ελληνικής πολεμικής τακτικής στη 
δομή του λόχου, της μονάδας της οπλιτικής φάλαγγας: κάθε λόχος συγκροτούνταν από ζεύγη πολεμιστών, παρα-

στάτες και επιστάτες, με τους παραστάτες πάντα μεγαλύτερους κι εμπειρότερους να προηγούνται και τους επι-

στάτες να έπονται. Στον θηβαϊκό Ιερό Λόχο, αργότερα, οι παραστάτης κι επιστάτης ήταν ζεύγη εραστών. Κάθε 
ζεύγος τέτοιο πολεμιστών αλληλοϋποστηριζόταν και δεν έπρεπε να χωρίζεται κατά τη μάχη. Αυτό όμως, μπορεί να 

ισχύει εδώ μόνο αν ο Αλκιβιάδης συμμετείχε στην οπλιτική φάλαγγα, κι όχι στο ιππικό. 

Στεφάνωμα δημόσια και πανοπλία, ήταν εκείνη την εποχή τα βραβεία που πρόσφερε η πόλη των Αθηνών στους 

αριστεύοντες του πολέμου. 
137 Ξενοφών, Ἀπομνημονεύματα 3, 5, 1, 1 κ.ε. και 3, 5, 4, 1 κ.ε. 
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Και ακόμα παλιότερα από τούτα ο Πυριλάμπης ο γιος του Αντιφώντα, τότε που πιάστηκε κατά 
την καταδίωξη κοντά στο Δήλιο από εμάς [τους Βοιωτούς] χτυπημένος από δόρυ, όταν άκουσε 
από τους Αθηναίους που είχαν έρθει για τη συνθήκη [ανακωχής, απόδοσης των νεκρών κι ανταλλαγής ή 

εξαγοράς των αιχμαλώτων] ότι ο Σωκράτης με τον Αλκιβιάδη και τον Λάχη κατεβαίνοντας στη Ρηγί-
στη επέστρεψε στην πατρίδα, πολλά τού θυμήθηκε, πολλά για κάποιους φίλους και συνλοχίτες 
οι οποίοι, όταν έτυχε να φεύγουν μαζί του κοντά στην Πάρνηθα, σκοτώθηκαν από τους ιππείς 
μας, επειδή, παρακούοντας το δαιμόνιο του Σωκράτη, τράπηκαν μετά τη μάχη σε άλλον δρόμο, 
όχι σε κείνον όπου πήγαινε ο ίδιος.

138
 

 
Συνεχίζει ο πατέρας του Επαμεινώνδα λέγοντας ότι το είχε ακούσει τούτο κι ο Σιμμίας ο Θη-
βαίος —φιλόσοφος, συνομιλητής του Σωκράτη—, και απ’ αυτούς μαθεύτηκε στη Θήβα ότι διε-
βοήθη τότε στην Αθήνα το «δαιμόνιον» του Σωκράτη, που έσωσε όχι μόνο τον Λάχη μα κι άλ-
λους στα ριζά της Πάρνηθας, με τη συνοδεία του έφιππου Αλκιβιάδη. Θεωρούμε ότι οι πηγές 
του Πλουτάρχου για όλ’ αυτά είναι αξιόπιστες, μάλιστα ως προερχόμενες από τους «εχθρούς» 
των Αθηναίων στο Δήλιο, τους Βοιωτούς. 
 
 

Ο Σωκράτης για το Δήλιο 

Ο ίδιος ο Σωκράτης, πάντα κατά τον Πλάτωνα, στην Απολογία του που όσο ψύχραιμα και 
τη δει κανείς είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα και πιο νοήμονα κείμενα που γέννησε ποτέ η 
γραφίδα της φιλοσοφίας όταν παράγει επίσης λογοτεχνία, λέει στους Αθηναίους: 

 
Εγώ, λοιπόν, θα διέπραττα τρομερή πράξη, Αθηναίοι, εάν όταν πρόσταζαν οι ηγέτες που εσείς 
τους εκλέξατε να με εξουσιάζουν, και στην Ποτίδαια, και στην Αμφίπολη, και στο Δήλιο, τότε όπου 
διέταζαν εκείνοι εγώ να παραμένω στη θέση μου όπως κι ο κάθε άλλος, και να κινδυνεύω να 
σκοτωθώ, κι όταν ο Θεός επέτασσε, όπως εγώ νόμισα και κατάλαβα, πως πρέπει να φιλοσοφώ 
και να ερευνώ τον εαυτό μου και τους άλλους, τώρα να φοβηθώ ή θάνατο ή οτιδήποτε και να 
εγκαταλείψω την παράταξη της μάχης. Θα ήταν φρικτό, και στ’ αλήθεια τότε δίκαια θα έπρεπε 
να με εγκαλέσει κανείς στο δικαστήριο ότι δεν πιστεύω στους Θεούς και απειθώ στις προφητεί-
ες, και φοβούμαι τον θάνατο, και θεωρούμαι σοφός ενώ δεν είμαι. Γιατί το να φοβάται κανείς 
τον θάνατο, άνδρες, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά να νομίζεται σοφός ενώ δεν είναι.
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Όπως λέει ο Αλκιβιάδης στο Συμπόσιον, απ’ έξω ο Σωκράτης ήταν σαν Σιληνός, από μέσα 
όμως περιείχε τη μορφή των Θεών. Εδώ τον είδαμε φαντάρο νικημένο στα ριζά της Πάρνηθας, 
εσαεί νικητή κατά της ασχήμιας του εαυτού, του εαυτού όλων μας, ακόμα κι όταν σφάλλει ως 
φιλόσοφος.  
 

                                         
138 Πλούταρχος, Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου 581, Β, 6 κ.ε. Δεν μπορώ να βρω πού ήταν η Ρηγίστη. Ο γιος του 

Πυριλάμπη Αντιφώντος και της Περικτιόνης, ομομήτριος αδελφός του Πλάτωνα, είχε το όνομα του παππού του που 

αναφέρεται εδώ από τον Πλούταρχο, δηλ. λεγόταν κι αυτός Αντιφών. Ο νεότερος Αντιφών είναι γνωστός από τον 

Παρμενίδη του Πλάτωνα κι από ένα ερωτικό όσο κι ευφυές λογοπαίγνιο του Σωκράτη στον Γοργία, όπου ο 
φιλόσοφος λέει στον ρήτορα Καλλικλή πως κυριαρχούνται κι οι δυο τους από διπλό πάθος, «εγώ για τον Αλκιβιάδη 

γιο του Κλεινία και τη φιλοσοφία, εσύ για τούτα τα δύο: για τον δήμο των Αθηναίων και τον γιο του Πυριλάμπη», 

δηλ. τον νεότερο Αντιφώντα. Βλ. Πλάτων, Γοργίας 481, 1 κ.ε.· για εκτενή σχόλια περί του θέματος και τις συγγέ-

νειες: Πρόκλος, Τῶν εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην 668, 34 κ.ε. Γενικά, το σόι του Πλάτωνα ήταν πολύ ομορφό-

σογο, κι ο ίδιος ιδιαίτερα ωραίος.  
139 Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους 28, e, 1 κ.ε. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΕΞΕΩΝ 
 

(Περιλαμβάνονται και ονόματα που αναφέρονται στις 
λεζάντες των εικόνων και των φωτογραφιών) 

 
 

Αγησίλαος 82 
Αγία Παρασκευή Κάτω Παλιοχωριού (πρώην Άγιος 

Νικόλαος) 58,  59 
Αγία Παρασκευή στο Μπόρσι, 58, 96, 106 
Άγιος Γεώργιος Κεραμιδιού 21, 30, 41, 42, 57, 58, 

60, 70-72, 74, 75, 108, 119 
Άγιος Γεώργιος Λοιμικού 60, 97 
αγριογούρουνα 15, 31-33 
Αγχιμόλιος 65, 75 
Αέρας 13 
Αθηνά 28, 83 
Αθήναιος 125 
Αιγάλεω όρος 13, 14 
Αίλιος Αριστείδης 35 
ακόντιο, ακοντιστές, ακοντισμός 37, 38, 120, 122 
Αλβανοί 15 
Αλκαμένης γλύπτης 83 
Αλκιβιάδης 61, 84, 120, 124, 125, 127, 128, 129 
Αλκίφρων 55, 56 
Αλκμαιωνίδες 66, 67 
Αλώνι 70, 71, 73 
Αναξιμένης 83 
Άνυτος Ρήτωρ 89 
Αρβανίτες, αρβανιτόφωνοι, Αρβανίτικα, Ελληνοαρ-

βανίτικα 33, 47, 48, 67, 79, 80, 82, 103, 105, 120 
Άλογο, όρος (και Πλατυβούνι) 16, 42, 103 
Αμαδρυάδες 10 
Ανδροτίων Ιστορικός 27 
Αντίπατρος Θεσσαλονικέας 30 
Αντισθένης 124, 125 
Αντιφάνης (και Εμφανής, Ευφανής) Κωμικός 17, 18, 24 
Απαρκτίας (Βορέας, Τραμουντάνα) 42, 43 
Απόλλων, Φοίβος 18, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 44, 56, 

57, 59, 60, 64, 120 
Αργέστης (Μαΐστρος) 42 
Άρειος Πάγος 113 
αριές 12 
Αριστογείτων 62-65, 74 
Αριστοτέλης 42, 61, 62, 66, 87, 88, 109, 110, 111, 113 
Αριστοφάνης 18, 19, 21, 23, 30, 55, 67, 72, 88, 91, 

125 
αρκούδες 15, 31 
Άρμα (και Στράτι) 13, 17, 32, 33, 35-37, 40, 41, 44-

48, 52, 53, 85 
Αρμόδιος 62, 63, 64, 65, 74, 81 
Αρποκρατίων 113 
Άρτεμις 56-58 
Αρχίνος ρήτωρ 83, 84, 88, 89 
Αστραπαίος (Μαϊστροτραμουντάνα, βορειο-βορειοδυ-

τικός άνεμος) 42, 43, 71, 74 
Αυλώνα 96 
Αφίδνες 62 

Αχαρνές (και Μενίδι), Αχαρνείς 9, 13, 15, 22-
25, 28, 30, 42, 43, 52, 53, 58, 66, 70, 87 

 
Βοιωτία, Βοιωτοί, βοιωτική επικράτεια 13, 30, 

31, 55, 59, 60, 80, 83, 90-93, 95, 97, 98, 
100, 103, 106, 113, 120, 128, 129 

Βλάχοι 15 
Βορέας (και Τραμουντάνα) 19 
Βουλή 26, 93, 110 
Βού(ν)τημα 60, 95, 100 
Βρόκολι (και Βούκολι) 14, 60 
Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος 14, 16, 70, 79 
Βυζάντιο, Βυζαντινοί, βυζαντινός 15, 60, 79 
Βυθίσματα 100 
 
Γκιόλα 12, 100 
 
Δελφοί 31, 33, 35-38, 44, 63, 64 
Δέντρα 90, 96 
Δερβενοχώρια 13, 15, 58, 59, 60, 72, 78, 91, 106 
δημιουργία (βιοτεχνία, βιομηχανία) 12 
Δημήτριος βασιλιάς 113 
Δήλιον 60, 61, 120, 121, 123-129 
Δήλος 35 
Δημοσθένης 26, 61, 113, 116-118 
Δίας, Ζευς 13, 30, 33, 34, 36, 42-44, 50-55, 103 
Διογένης Λαέρτιος 126, 127 
Διόδωρος Σικελιώτης 63, 71, 78, 79, 86, 87, 

121, 123 
Διονύσιος Αλικαρνασσέας 84 
Διόνυσος 28-30, 34, 83 
δόρυ 38 
δούλοι 84, 88, 110, 115, 121-123 
 
Εκκλησία του Δήμου 26 
έλατα 13 
ελάφια 15 
Ελευθερές 59 
Ελευσίνα, Ελευσίνιοι 86, 88 
Ελικώνας 53 
Επανάσταση ’21 60, 79, 108 
Εργοκλής 84 
Ερμάνις 83 
Ερμής 37, 88 
Εύβοια 14, 41, 98 
Ευστάθιος 44 
Ευφορίων ποιητής 31 
Έφορος ιστορικός 111 
 
Ζέφυρος (και Μαΐστρος) 19, 32, 40, 71 
 
Ηρακλής 28, 83 
Ηρόδικος Κρατήτειος 125 
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Ηρωδιανός 57, 113 
Ησίοδος 32 
Ησύχιος 72 
 
Θεμιστοκλής 88, 89 
Θεόκριτος 11 
Θεόπομπος ιστορικός 17 
Θεόπομπος κωμικός 27 
Θεόφραστος 31, 32, 40 
Θήβα, Θήβες, Θηβαίοι 30, 79, 82, 83, 85, 86, 120-

121, 123 
Θηραμένης 76, 77, 82 
Θουκυδίδης 22, 34, 64, 65, 120, 121, 123, 125 
Θρακίας, Θρασκίας (Θρακιάς, Γραίγος, βορειοανα-

τολικός άνεμος) 42, 43 
Θρασύβουλος 60, 76-78, 81-89 
Θριάσιο 47, 59, 60, 108 
 
Ίππαρχος 61-63, 65, 66 
ιππείς, ιππικό, ίππαρχοι 38, 77, 85, 86, 120, 121, 127 
Ιππίας 61, 63-66, 72, 75 
Ιπποκράτης στρατηγός 120 
Ισαίος 36 
Ισιές 59 
Ισοκράτης 125 
Ίωνας 35 
 
Καθιγκάρη 71, 73 
Καικίας (και Γραίγος) 19 
Καλλίμαχος 36 
Καλλίστρατος Αχαρνεύς (και Παρνήτης, Παρνηθιώ-

της) 25-28 
Κάσσανδρος 113 
Κατοχή ’40-’44 (και Γερμανοί κατακτητές, ναζί κ.λπ.) 

60, 69, 75, 97, 108, 109 
Κατσουλέρια 71, 73 
Κεραμίδι 13, 72, 73, 93, 107, 108 
Κιάφα Καμπέρα 16 
Κιάφα Πίνη 23, 36 
Κιθαιρώνας 13, 53, 59, 92, 96, 114, 118 
Κιννέας 65 
κισσός 28-31 
Κλεισθένης 26, 63, 64, 66, 78, 88, 89, 122 
Κλεομένης 65, 74 
Κλημέντι 14 
Κορομηλιά βουνό 73 
Κουμαρορράχη 12, 98, 100 
Κουτσουρή ή Κόκορα Ράχη 96 
Κράτης ιστορικός 57 
Κρισιγιώνα 60, 90, 106 
Κριτίας 76, 77, 82 
Κύννης, Κυννίδες, Κυννείον 56, 57 
Κυρά (και Μάλια Ζώνια) 58, 75 

 
Λέαινα εταίρα 64 
Λειψύδριο (και Κορακοφωλιά, Καραγκουφώ-λεζα) 9, 

13, 42, 60-62, 65, 67, 69-71, 73-75 
λιβάδια 14 
Λοιμικό 14, 32, 60, 71, 78, 90 
Λουκιανός 24, 126 
Λύσανδρος 27, 76, 82, 83, 87 
Λυσίας 76, 79, 83, 84, 88, 127 

Μαζαρέικα 97 
μακία, θάμνοι 12, 13 
Μακρό όρος 13 
Μακροκώστας Ευθύμιος 52, 119 
Μάλεζα (και Μηλιά) 90, 96 
Μαραθώνα μάχη 65, 72 
Μαυροβούνι, Μαυρόβουνο 9, 13, 20, 41 
Μαυρόρεμα 100 
Μέγαρα 83 
Μελαινές 59, 92, 96, 105 
Μεσαίωνας 15, 38 
Μέσης (Γραιγοτραμουντάνα) 42, 43 
Μεσοβούνι 90 
μέτοικοι 84, 88 
Μετόχι 42, 43, 67 
Μόλα (Άι-Πέτρος) 14, 50, 60, 91 
Μονή Κλειστών (Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 

Κλειστών) 44 
Μουγκουλτός (και Μουλωχτός) 13, 91, 104, 

106 
Μπάφι 53 
Μπόρσι 58 
Μυκηναίοι, μυκηναϊκός 52 
 
Νεραϊδόβρυση 57 
Ντράσιζα 32, 60 
Ντρίζα 14 
Νύμφες (και Νεράιδες) 10, 11, 18, 56, 57, 98 
 
Ξενοφών 55, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 126, 128 
Ξενοφών Ευριπίδου 127 
Ξέρξης 14 
 
Οζιάς (και Καράβολα) 10, 13, 14, 16, 18, 

39-41, 50-56, 100, 103, 104, 113, 118 
Οινόη 59 
οπλίτες, οπλιτική φάλαγγα, οπλιτική 22, 37, 

86, 120-122 
Όρνιο (κορυφή), 52 
Ορφικά 42 
οψιδιανός 95, 97 
 
Παγανιά 44 
Παγώνδας 120 
παιδοτρίβες 110 
Παλιομήλεσι 90, 91, 96, 103 
Παλιοχώρι Κάτω 14, 85, 59, 82, 98 
Παν 98 
Πάνακτο 61, 78, 112-116 
Παρασωπία 60, 104 
Παρνασσός 53 
Παρνηθία Νύμφη, 56, 57 
Πάστρα όρη 13 
Παυσανίας Αττικός 35 
Παυσανίας βασιλιάς Σπάρτης 87 
Παυσανίας περιηγητής 28, 31, 50, 52-54, 

83 
Πειραιάς 24, 77, 86-88 
Πεισιστρατίδες 13, 42, 60, 61, 63-65, 67, 

71, 77 
Πεισίστρατος 61 
Πελοποννησιακός πόλεμος 21, 22, 65, 77, 122 
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πελταστές 23, 37, 110, 120, 122 
Περικλής 83, 88, 98, 128 
Περσικοί πόλεμοι (και Μηδικά, Μηδικοί πόλεμοι) 9, 

13, 14, 15, 77, 88, 122 
Πέτρα Γκαμήλας 90, 96 
Πέτρα Σταύρου 96, 100 
πεύκα 13 
πηγάδια 71, 98, 100 
Πηγή Βρυσούλα ή Τρεις Βρύσες 106 
Πηγή Γκούρα, 81, 105, 119 
Πηγή Καλόγερου (και Καλύβες Καλόγερου, Στέρνα 

Καλόγερου) 106 
Πηγή Κιούση 100 
Πηγή Μαυρομύτη 106 
Πηγή Μεγάλη Βρύση (και Πηγή Μπίκεζα) 82 
Πηγή Μπόρσι 106 
Πηγή Πλατάνι 25, 70 
Πηγή Ρουμάνι 119 
Πηγή των Πανών (και Κρο-ι-Πάνες, και Κρόνιζα) 33, 

106 
Πηγή Φάλκο 106 
Πηγή Φυλής (και Πηγή Αγίας Παρακευής, Πηγή Κυ-

ράς) 79, 80, 119 
Πίνδαρος 55 
Πλάτων 124, 125, 127-129 
Πλούταρχος 64, 82-84, 113, 128 
Ποικίλο όρος 13, 47 
Πολύζηλος κωμικός 53 
Πόρτο Γερμενό 59 
Ποτάμι του Οζιά (βλ. και Φαράγγι Κλειστών) 16 
πουρνάρια 12, 23 
Πρίαπος 98 
Προφήτης Ηλίας 91, 106 
Πρωτοελλαδική περίοδος 52 
Πυθαΐς, Πυθαϊστές 33-38, 41-44 
Πυργάκι (και Καστρίζα) 71, 78, 82, 91-93, 104-106 
Πυργάρι 91, 114 
Πύργος Λοιμικού (Πύριζας) 90, 92-102  
 
Ρέμα Κυριάκου 100 
Ρέμα Λοιμικού 100 
Ρωμαίοι, ρωμαϊκός 38, 80 
 
Σαλαμίνα, Σαλαμίνιοι 86 
Σαλαμίνας ναυμαχία 26 
Σαλονίκι 14, 60, 90, 96, 100 
Σαρακατσάνοι 16, 47, 60 
Σιμμίας Θηβαίος 31 
Σιμωνίδης 57 
Σιούτα (και Ίσιωμα) 13, 90, 92, 106 
Σκιάς Ανδρέας 79-82, 89, 106, 119 

Σκίμβι (και Σκίμφθι, Σκίμι, Θρόνος) 13, 90, 
91, 96, 103 

Σκληρό 90, 104 
Σκούρτα 61, 91, 92, 96 
Σόλων 26, 61, 63, 77, 78, 98, 122 
Σούδα 34, 56, 72, 113 
Σοφοκλής 30, 31 
Σπάρτη, Σπαρτιάτες, Λάκωνες 21, 61, 63-65, 

72, 74, 75, 76, 77, 82, 85, 86, 87 
«Σπήλαιο Δία» 47, 48, 49,  
Σπήλαιο Πανός (Νυμφαίον Φυλασίων) 9, 13, 

45, 50, 52, 59, 60, 75, 79, 82, 94, 98, 105, 
106, 119 

Στέφανος Γραμματικός 17, 57 
Στράβων 31, 33-36, 38, 111, 126, 127 
Στράτι (και Άρμα) 17, 44 
Συνάντηση 90, 104 
σφενδονήτες 23, 120, 122 
Σωκράτης 61, 120, 123-129 
 
Ταμίλθι 37 
Τζέτζης 21 
τοξότες, τοξευτική 23, 37, 120, 122 
τουρκοκρατία 15, 60, 79, 80, 108 
Τριάκοντα Τύραννοι 60, 76-78, 82-88 
 
υδραγωγός αρχαίος 105, 119 
Υμηττός 13, 40, 47, 50, 56 
 
Φαράγγι Κλειστών ( βλ. και Ποτάμι του Οζιά) 

16, 34, 105 
Φαράγγι Θοδώρας 85 
Φιλόχωρος ιστορικός 33 
Φλαμπούρι, Φλαμπουράκι 13 
φραγκοκρατία 15, 60 
φρουροί συνοριακοί 14, 15, 61, 72, 83, 91, 

93, 96-102, 104, 108, 109-118 
φρυκτωρίες 72, 93, 105, 107, 108 
Φυλή αρχαία, Φυλάσιοι (και «το Φυλί») 9, 15, 

32, 34, 40, 59, 60, 61, 75, 76, 78-86, 92-
94, 106, 113, 119 

Φυλής Βουνό (και Μάλια-ι-Φιλίουτ) 13, 79, 106 
Φυλής Φρούριο 76, 78, 79, 81-84, 86, 87-89 
Φώτιος 56, 113 
 
Χασιά, Χασιώτες 13, 16, 42, 44, 45, 47, 78, 

80, 81 
Χαστιά, Χαστιείς 120 
 
ψιλοί, ελαφρά οπλισμένοι 23, 86, 120-123 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Σπύρου Καρυδάκη: 

www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και 

ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

— Χ.Τ. 1983 μ.Χ. μια νέκυια, διήγημα, Σκαρίφημα, 2019. 

 

 

 

 

  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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