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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ  ΤΩΝ ΕΛ-

ΛΗΝΩΝ 
 

1.  Η ΠΟΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑ-

ΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

 
Το όνομα Ελλάς - Έλληνες χρονολογείται ήδη από την εποχή 

του Ομήρου, μόνο που αρχικά, όπως θα δούμε στα πιο κάτω,  είχε 

σημασία μόνο τοπική και όχι εθνική. Έλληνες αρχικά καλούνταν μόνο 

όσοι κατοικούσαν στην πόλη-κράτος Ελλάδα, πόλη που είχε ιδρύσει 

ο Έλλην, ο γιος του Δευκαλίωνα (σχετικά με αυτόν βλέπε πιο κάτω 

«Ο κατακλυσμός Δευκαλίωνα») στη Φθία > Φθιώτιδα της Θεσσαλίας 

και της οποίας ο στρατός στον πόλεμο της Τροίας είχε αρχηγό τον 

Αχιλλέα. Μετά από τα Τρωικά Ελλάς και Έλληνες καλούνταν κατ’ ε-

πέκταση όλοι όσοι εκστράτευσαν μαζί με αυτούς της πόλης – κράτος 

Ελλάδα εναντίον της Τροίας ως όμαιμοι, ομόθρησκοι και ομόγλωσσοι 

(Αθήνα, Σπάρτη, Κνωσός κ.α.) και αυτό, επειδή η πόλη -κράτος Ελ-

λάδα τότε είχε καταστεί η πιο ονομαστή και η πιο ισχυρά της εποχής.  

Πριν από τα τρωϊκά δεν υπήρχε γενικό εθνικό όνομα, αλλά 

κατά τόπους διάφορα φυλετικά, όπως Πελασγοί, Δαναοί, Αργείοι, 

Κρήτες κ.α.  

 

Α. Η ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ – ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ  
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Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως θα δούμε πιο κάτω, αναφέρουν 

ότι η χώρα που σήμερα καλείται Ελλάδα αρχικά καλούνταν Πελασγία 

(«Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης» Ηρόδοτος 

B 54 - 57), επειδή εκεί αρχικά ζούσαν διάφορα  φύλα που καλούνταν 

Δρύοπες, Καύκωνες, Πελασγοί, Λέλεγες κ.α. με πιο πολυπληθές το 

Πελασγικό και του οποίου τα επιμέρους φύλλα καλούνταν Αχαιοί, Ί-

ωνες, Δωριείς και Αιολείς. Ακολούθως , επειδή οι Πελασγοί μετονο-

μάστηκαν σε Έλληνες για τους λόγους που θα δούμε  πιο κάτω,  η 

χώρα Πελασγία μετονομάστηκε σε Ελλάδα 

Ο Όμηρος συγκεκριμένα αναφέρει ότι  στα Τρωικά με το όνομα  

«Ελλάδα» ονομαζόταν μόνο μια πόλη – κράτος στο Πελασγικό Άργος 

(= η Θεσσαλία) και με το όνομα «Μυρμιδόνες και Αχαιοί και Έλλη-

νες» ονομάζονταν μόνο όσοι κατοικούσαν στις πόλεις του Πελασγι-

κού Άργους: Ελλάδα, Φθία, Άλος, Αλόπη και Τραχίνα. Οι πόλεις αυτές 

ανήκαν στο κράτος του Πηλέα και ο στρατός τους στην Τροία είχε ως 

αρχηγό τους τον Αχιλλέα, έναν από τους πιο ισχυρούς αρχηγούς της 

τότε εποχής. Ο ‘Όμηρος αναφέρει επίσης ότι με το όνομα «Πανέλλη-

νες» ονομάζονταν κατ’ επέκταση όσοι άλλοι λαοί είχαν εκστρατεύσει 

μαζί με τους εν λόγω καλούμενους «Μυρμιδόνες και Αχαιούς και Έλ-

ληνες» εναντίον της Τροίας, πρβ: 
 «τους όσοι το Πελασγικόν  Άργος έναιον οι τ' Άλον οι τ΄ Αλόπην οι τε 

Τρηχίν ενέμοντο, οι τα' είχον Φθίην ηδ' Ελλάδα καλλιγύναικα, Μυρμιδόνες δε 
κελεύντο και Έλληνες και Αχαιοί, των δ' αύ πεντήκοντα νεών ήν αρχός Α-
χιλλεύς» (Ιλιάδα, Β, 681-5)  

 «Λοκρών δ’ ηγεμόνευεν Οϊληος ταχύς Αίας  μείων, ου τι τόσος γε όσος 
Τελαμώνιος Αίας αλλά πολύ μειων· ολίγος μεν εην λινοθώρηξ, εγχείη δ εκέκα-
στο Πανέλληνες και Αχαιούς». (Ιλιάδα B 527 – 530)  

Στη Ιλιάδα του Ομήου με την ονομασία «Αχαιοί ή Δαναοί ή Αρ-

γείοι ή Πανέλληνες» ονομάζονταν όλοι οι ομόγλωσσοι και ομόθρη-

σκοι λαοί με αυτούς της αρχαίας πόλης «Ελλάδα που είχαν εκστρα-

τεύσει εναντίον της Τροίας, την οποία υποστήριζαν οι βάρβαροι λαοί 

της Ασίας.  

 

Ο  Θουκυδίδης (Α 2-9), επικαλούμενος τον Όμηρο,  αναφέρει 

ότι πριν από το Μίνωα στην Ελλάδα και σε όλο τον αρχαίο γνωστό 

κόσμο, επειδή δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη η γεωργία,  δεν υπήρχαν 

πόλεις με μόνιμους κατοίκους ούτε και σύνορα και κράτη ούτε και οι  

ονομασίες  Έλληνες και βάρβαροι, διαφορετικά αυτό θα το ανέφερε 

ο Όμηρος. Υπήρχαν μόνο  διάφορα φύλα που ζούσαν μεταναστευ-

τικά, με πολυπλεθέστερο το Πελασγικό,  και ο Όμηρος με το όνομα 

Έλληνες ονομάζει μόνο εκείνους που ακολούθησαν τον Αχιλλέα από 

τη Φθιώτιδα στον πόλεμο της Τροίας, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι 

Έλληνες.   Όμως από την εποχή που ο Έλληνας, ο γιος του 
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Δευκαλίωνα, και οι γιοί του επέβησαν ισχυροί στη Φθιώτιδα (δηλαδή 

στην περιοχή όπου υπήρχε η πόλη Ελλάδα και όπου ήταν οι πρώτοι 

Έλληνες) και τη βοήθεια τους επικαλούνταν οι κάτοικοι των άλλων 

συγγενικών πόλεων-κρατών,  ονομάζονταν Ελλάδα - Έλληνες και 

όσες άλλες πόλεις-κράτη  ήταν συγγενικές, ομόγλωσσες της πόλης  

- κράτους Ελλάδα:  
«Αλλ' από την εποχήν που ο Έλλην και οι υιοί του απέβησαν ισχυροί εις την Φθιώτιδα, 

και την βοήθειάν των επεκαλούντο οι κάτοικοι των άλλων πόλεων, τα διάφορα φύλα, συνεπεία 
της επικοινωνίας αυτής, ωνομάζοντο ήδη επί μάλλον και μάλλον Έλληνες, μολονότι πολύς 
επέρασε καιρός πριν το όνομα τούτο ημπορέση να επικράτηση γενικώς» (Θουκυδίδης Α, 3). 

Επομένως για το Θουκυδίδη το εθνικό όνομα Ελλάς – Έλληνες 

προήλθε από το τοπικό όνομα της πόλης-κράτος με το όνομα «Ελλάς 

- Ελλάδα», η οποία είχε ιδρυθεί από το γιο του Δευκαλίωνα, τον « 

Έλλην - Ελληνα» > Έλληνες. 

Ομοίως οι αρχαίοι συγγραφείς: Στράβωνας, Αρχίλοχος, Παυσα-

νίας κ.α., επικαλούμενος τον ποιητή (Όμηρο), αναφέρουν, ότι η ο-

νομασία Ελλάδα – Έλληνες προήλθε ως εθνικό όνομα από την αρχαία 

πόλη με το όνομα «Ελλάδα» η οποία βρίσκονταν στην περιοχή Φθία 

>  Φθιώτιδα του Πελσγικού Άργους (= η Θεσσαλία):    
«οι μεν πίστευαν ότι η Ομηρική Ελλάδα είναι η Φθία» (Στράβωνας, Θ΄ 

431 - 432).  
«Η χώρα, ην οικούσι παρ Ομήρω οι υπό του Πηλέα Έλληνες, καλείται 

Ελλάς και κείται περι Σπερχειόν ποταμόν (Αρχίλοχος, απ. 47-52).  
 «καθότι και Έλληνας το σύμπαν γένος από της εν Θεσσαλία ποτε κα-

λουμένης Ελλάδος. (Παυσανίας Λακωνικά, ΧΧ 6-7) 

 

Ο Ηρόδοτος (βλέπε συνδυαστικά: Α 57-58, Β  54-57, Θ 85, Η 

43 κ.α.) αναφέρει ότι η Ελλάδα πριν ονομαζόταν Πελασγία («Της νυν 
Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»),…. « Ηρόδοτος B 54 - 57) 

και φύλα των Πελασγών ήταν οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Ίωνες και  οι 

Δωριείς και από αυτούς οι Δωριείς (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες, οι Μα-

κεδόνες κ.α.), αποκόπηκαν πρώτοι από τους  Πελασγούς και (και πή-

γαν πρώτα στην Πίνδο όπου πήρα το όνομα Μακεδνοί και από εκεί 

κάποιοι από αυτούς κατέβηκαν στην Πελοπόννησο όπου ονομάστη-

καν Δωριείς)  και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό  και μετά 

προσχώρησαν σ΄ αυτό όλοι οι Πελασγοί (= και οι  Ίωνες ή Αθηναίοι, 

οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι, πρβ:   
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πε-

ποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, 
αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, 
αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος 
πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 
58) 

Ο Ησίοδος, ο Ευριπίδης κ.α. ονομάζουν στα έργα τους  Έλληνες  

όσους εκστράτευσαν στην Τροία, επειδή η εκστρατεία αυτή 
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θεωρήθηκε, όπως αναφέρει και ο Θουκυδίδης,  ως η πρώτη κοινή 

Ελληνική συνεργασία των Ελλήνων κατά των βαρβάρων της Ασίας, 

πρβ: 

ενταύθα γαρ δη χιλίων ναών στόλον 
Ελληνικόν συνήγαγ’ Αγαμέμνων άναξ,  
τον καλλίνικον στέφανον Ίλίου θέλων  
λαβείν Αχαιοίς τους θ’ υβρισθέντας γά-

μους  
Ελένης μετελθείν, Μενέλεω χάριν φέρων 
«Ιφιγένειαεν Ταυροις (10 15). 

Χίλια καράβια Ελληνικά εκεί πέρα  
ο Αγαμέμνονας είχε μαζεμένα, 
τ' ωραίο στεφάνι θέλοντας της νίκης  
για τους Αχαιούς να πάρει από την 

Τροία,  
μα και για το Μενέλαο, που τον είχαν  
προσβάλει αρπάζοντάς του την Ελένη, 

 

 

Β. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ 

 

Αρχικά το όνομα Ελλάς - Έλληνες, όπως είδαμε πιο πριν,  ήταν 

τοπικό και μετά έγινε άρχισε να γίνεται σιγά-σιγά γενικό, εθνικό. Και 

επειδή αρχικά Ελλάδα – Έλληνες ονομάζονταν μόνο η πόλη-κράτος 

με το όνομα «Ελλάς» , μετά μόνο η νότια Ελλάδα κ.λπ., γι αυτό ορι-

σμένοι  αρχαίοι συγγραφείς βλέπουμε να αναφέρουν  π.χ. «ες Ελ-

λάδα και Μακεδονία/Κρήτη κ.α.», πρβ:   
«Μετά δε Μολωπίαν Αμβρακία πόλις Ελληνίς… εντεύθεν άρχεται η Ελ-

λάς» ( Σκύλακας Περίπλους 33, 6ος  π.Χ. αι.),  
"Μετά δε το παύσασθαι τον θόρυβον προσκαλεσάμενος ο Παύλος τους 

μαθητάς και ασπασάμενος εξήλθε πορευθήναι εις Μακεδονίαν. Διελθών δε τα 
μέρη εκείνα και παρακαλέσας λόγω πολλώ ήλθεν εις την Ελλάδαν. Ποιήσας 
τε μήνας τρεις γενομένης αυτώ επιβουλής υπό των Ιουδαίων μέλλοντι ανάγε-
σθαι εις την Συρίαν, εγένετο γνώμη του υποστρέφειν διά Μακεδονίας" ( Από-
στολος Παύλος: Πράξεις Αποστόλων 20 ).  

 «Ελλάδος εστιν Αμβρακία πρώτη πόλις» (Διονύσιος Καλλίφωνος, Α-
ναγρφ. 24).   

«την Ελλάδα και Πελοπόννησον» (Δημοσθ. 19, 303),  

 

Οι Ρωμαίοι, καθώς  μας πληροφορεί ο Αππιανός,  με το όνομα 

Graecia = Ελλάδα καλούσαν μόνο την Πελοπόννησο, τη Στερεά και 

τη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε και η Magna Graecia = η 

μεγάλη Ελλάδα στη Ν. Ιταλία και Σικελία (= οι πόλεις Τάραντας, Θού-

ριοι κ.α.  , βλέπε Αππιανός Εκ της Σαυνιτικής 7), άρα η αρχαία 

Ελλάδα δεν ήταν μόνο η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος, 

αλλά και η Μακεδονία και η Κρήτη κ.α. Απλώς άλλο τα αρχαία ονό-

ματα των τοπικών  κρατών και άλλο το γενικό όνομα Ελλάς – Ελλην. 

Σαφώς οι Ρωμαίοι λέγοντας Ελλάδα στο δικό τους νου έρχονταν μόνο 

η «πρώτη Ελλάδα»,  κάτι όπως γίνεται και στους Έλληνες που, όταν 

ακούνε π.χ. «Ρωμαίοι», που εννοούν μόνο τους κατοίκους της αρ-

χαίας  Ρώμης.  



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
10 

Οι Βυζαντινοί, όπως μας πληροφορεί το επί Ιουστινιανού δημο-

σιευθέν σύγγραμμα του Ιεροκλέους «Συνέκδημος», η υπό ανθυπά-

του διοικούμενη «επαρχία της Ελλάδος» περιλαμβάνει τη Στερεά, την 

Πελοπόννησο, την Εύβοια και διάφορα άλλα νησιά του Αιγαίου και 

του Ιονίου Πελάγους. Αυτή η επαρχία, περιέχει 79 πόλεις και μητρό-

πολη είναι η Κόρινθος. Αργότερα το «θέμα Ελλάδος» κατά το «Περί 

των θεμάτων» σύγγραμμα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννη-

του, αποτελείται από την Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Λοκρίδα, Εύβοια, 

Κυκλάδες και τη μέχρι του Πηνειού Θεσσαλία. Πρωτεύουσα αυτού 

του θέματος είναι η Θήβα. Κατά τον ΙΑ΄ και ΙΒ΄ αιώνα τα δύο θέματα 

Ελλάδας και Πελοποννήσου συναντιόνται ενωμένα σε ένα θέμα με 

πρωτεύουσα συνήθως την Κόρινθο. Του θέματος Ελλάδος οι κάτοικοι 

ονομάζονται ελλαδικοί. 

Μετά από την άλωση της Κων/πολης από τους Λατίνους το 

1204, οι Λατίνοι δε χρησιμοποιούσαν το όνομα ‘Ελλάς και Έλλην», 

επειδή η Ελλάδα είχε διαιρεθεί. Αντίθετα οι Έλληνες από τους ίδιους 

χρόνους άρχισαν  συχνότερη τη χρήση των λέξεων Έλληνες και Ελ-

λάς με την ευρύτερη εθνολογική και πολιτιστική σημασία. Παράλ-

ληλα άρχισε να ακούγεται και το όνομα Ρωμιός, που σήμαινε Ρού-

μελη, αλλά και Ρώμη, μια και η Ελλάδα ήταν μέρος της Ανατολικής 

Ρωμαικής αυτοκρατορίας. 

Ο Ιωάννης ο Γ΄ Δούκας ο Βατάτζης, ο αυτοκράτορας της Νι-

καίας (1222- 1255) σε επιστολή του προς τον Πάπα Γρηγόριον τον 

Θ΄  («Αθήναιον», τ. Α΄ σ. 373 -378) γράφει «ότι τε εν τω γένει των 

Ελλήνων ημών η σοφία βασιλεύει» και μετά «ότι μεν ουν από του 

ημετέρου γένους η σοφία και το ταύτης ήνθησεν αγαθόν». Ο σουλ-

τάνος της Αιγύπτου και Συρίας Νασίρ Νασρεδδίν Μοχάμεδ, γράφει 

προς τον Ανδρόνικο Γ΄ τον Παλαιολόγο (1328-1341) προσαγορεύο-

ντάς τον «κληρονόμο της βασιλείας των Ρωμαίων» και τον αποκαλεί 

«σπάθην του βασιλέως των Μακεδόνων» και «ανδρειότητα της βασι-

λείας των Ελλήνων». Ο διάδοχος του Σουλτάνου Νασίρ Νασρεδδίν 

Χασάν, το 1348, σε επιστολή προς τον Ιωάννη ζ΄ τον Κατακουζηνό 

(εκδ. Βόννης σ. 94 - 99) ονομάζει αυτόν «σπάθη των Μακεδόνων» 

και «βασιλέα των Ελλήνων». Ο Νικηφόρος Γρηγοράς , κατά τους ί-

διους περίπου χρόνους, λέει για τον Πατριάρχη Γρηγόριο του Κυ-

πρίου που έζησε τον ΙΓ΄ αιώνα, «διαβόητος εν τοις τότε γενόμενος 

Έλλησιν». Ο Ιωάννης ο Αργυρόπουλος προσφωνεί τον Ιωάννη Η΄ 

τον Παλαιολόγο (1425-1448) «ω της Ελλάδος ήλιε βασιλεύ» (Σάθα, 

Momuments τ. Α΄ σ. ΧΙΙ). Ο δε τελευταίος στην Κων/πολη Χριστια-

νός βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος, που και αυτός, όπως 

και οι προκάτοχοί του, έφερε τον τίτλο του «βασιλέως και αυτοκρά-

τορος Ρωμαίων», στην προσλαλιά του κατά την προτεραία της αλώ-

σεως, αποκαλεί την Κωνσταντινούπολη «ελπίδα και χαράν πάντων 

των Ελλήνων». 
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Μετά την άλωση της Κων/πολης από τους Τούρκους, το Ελλη-

νικό έθνος αποκτά ζωηρότερη συνείδηση του εαυτού του, το όνομα 

Έλληνας και Ελλάδα περιβάλλονται με μεγαλύτερη αίγλη και καθί-

σταται συνέχεια προσφιλέστερο. Ο ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύ-

λης γράφει «Ελλήνων πράγματα», «Ελλήνων βασίλειο» κ.α.  

Κατά την επανάσταση του 1821 το έθνος αγωνίζεται για την 

ελευθερία των Ελλήνων και της Ελλάδος. Η συνέλευση της Επιδαύ-

ρου που συνέταξε το «Προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος» εξέδωσε 

την 1η Ιανουαρίου 1822 κήρυγμα, με το οποίο «το Ελληνικόν έθνος, 

το υπό τη φρικώδη οθωμανικήν δυναστείαν… κηρύττει σήμερον δια 

των νομίμων παραστατών του, εις εθνικήν συντεταγμένων συνέλευ-

σιν… την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν». Έτσι το έθνος, 

άμα την έναρξη του μακριού απελευθερωτικού αγώνα, απέβαλε επί-

σημα εις το νέο κράτος το Ελληνικό όνομα «Ελληνική Επικράτεια, 

Ελληνική Πολιτεία, Βασίλειον της Ελλάδος, Ελληνική Δημοκρατία». 

Βέβεια παράλληλα ο Αθανασίος Διάκος διακηρύσει στους Τούρκους 

«Εγώ Γραικός γενήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω»> 

 
Γ. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝ  

 

Ετυμολογικά το εθνικό επίθετο  «Έλλην, Ελληνίς > Έλληνας, 

Ελληνίδα, προφανώς,  παράγεται από το ουσιαστικό Ελλάς > Ελλά-

νιος - Ελλήν(ιος,α,ο) > Έλλην, πρβ και: Ελάνιον, Ελλήνιον» ( = ο-

νομαστό ιερό της αρχαιότητας στην Αίγυπτο, Ηρόδοτος Β 178), «Ιερό 

ελλανίου Διός», «Διός και Αθηνάς ελλανίας», Ελλάνικος (= όνομα 

πολύ αρχαίου συγγραφέα)  κ.α.  

Με την ονομασία «Ελλάνιοι» και «ελλανόδικος επιτροπή» λέ-

γονταν στην αρχαιότητα όλοι οι κοινοί λειτουργοί, καθώς και οι μό-

νιμοι εκπρόσωποι που κατοικούσαν στην Ολυμπία, για να επιμελού-

νται τα των Ολυμπιακών αγώνων, των αγώνων μόνο των Ελλάνων 

ή Ελλήνων. Με την ονομασία «Ελλανοδίκες» ή «Ελληνοδίκες» (Ηρό-

δοτος Ε 22) λέγονταν οι κριτές στους Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς 

και οι δικαστές που δίκαζαν αμφικτιονικές ή συμμαχικές διαφορές.  

Με την ονομασία «Ελληνοταμίαι» λέγονταν οι εισπράκτορες των ει-

σφορών για τον κατά τον Περσών πόλεμο 

Το όνομα ουσιαστικό «Ελλάς» ετυμολογικά – γλωσσολογικά, 

είναι εμφανές,  σχετίζεται με τα: λαός, βασιλιάς, βασίλειο, λαϊκός  

κ.α., Ελλάς = ο έος λαός.  Ειδικότερα η λέξη «Ελλάς» προέρχεται 

από τη σύνθεση των λέξεων «εος,α,ο  (= ο,η,ο δικός,ή,ό μας, ο,η,ο 

αυτός,ή,ό, ο,η,το  ίδιος,α,ο κ.α.) και «λαός» (= στη σύνθεση «-λεώ- 

ή –λη-», πρβ λεωφόρος, βασιλέας, Βασίλης κ.α.) και κάτι όπως οι 

λέξεις: ε-δικός μας, ε-ορτή, Ε-ορδαία κ.α. Δηλαδή Ελλάς – Έλληνες 

= ο δικός μας λαός, οι ίδιοι με μας, οι εκ της ίδιας οργανικής ύλης, 
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του ίδιου πηλού όντα. Κάτι που γίνεται εμφανές, αν αφαιρέσουμε τα 

προσφύματα δ και ν από τις λέξεις Ελλα(δ)ικος και  Ελλα(ν)ικος = ελ  

+ λα(δ)ικός ή λα(ν)ικος =  λαϊκός, λαός., αλλά και από την οικογε-

νεια των λέξεων: λαός, λαϊκός, βασί-λειο, βασι-λέας ή βασιλεύς,  

παν-λαός > Παλλάς,  Παλλάδιον, παν-λαική > παλλαϊκή, χαρά + 

λαός = Χαρίλαος ή Χαρίλλος (= ο Σπαρτιάτης βασιλιάς που αντέ-

γραψε τους μινωικούς νόμους), Αχαιών + λαός = Αχιλλέας … Τα δυο 

λλ στις λέξεις Παλλάς, Ελλάς, Χαρίλλος κ.τ.λ. μπαίνουν, για να δεί-

ξουμε ότι έχουμε σύνθετη λέξη με τη λέξη –λαός. Η λέξη «λαός»  

στον Όμηρο σημαίνει το ενόργανο σώμα (ο στρατός ή το βασίλειο =  

το σώμα που έχει λαλιά )  και έχει  τονικό παρώνυμο (δηλαδή είναι 

λέξη που έχει δυο έννοιες οι οποίες διακρινόμενες τονικά, κάτι όπως 

και οι: πότε- ποτέ, θέα-θεά, γέρος-γερός, θέρμος-θερμός κ.α.)  τη 

λέξη «λάος ή λάας -λάς», που σημαίνει το ανόργανο σώμα, οι πέτρες 

εξ ου και λατομείο, λατόμος, λάιτος ή ληιτος > λίθος κ.α., πρβ και:  

α) Τη φράση της Ιλιάδος  «λαούς δε λάας ποίησε Κρονίων»,  

που σημαίνει ότι ο χρόνος ποίησε (κύησε, μετέβαλε) την ανόργανη 

ύλη, τους λάας –λας ή λάιτους-ληιτους > λίθους  σε οργανική, αν-

θρώπους, ζωή, και 

 β) Το μύθο που αναφέρει ο Απολλόδωρος που λέει  ότι ο Δευ-

καλίων και η Πύρρα ρίχνοντας πίσω τους «λάας» (= λίθους, ανόρ-

γανα όντα) γινόταν «λαός» (= άνθρωποι, οργανικά όντα), άνδρες 

όσες πέτρες έριχνε ο Δευκαλίωνας και γυναίκες όσες πέτρες έριχνε η 

Πύρρα οπότε μεταφορικά από τους λάας ονομάστηκαν λαοί («όθεν και 
λαοί μεταφορικώς ωνομάσθησαν από του λάας ο λίθος), πρβ:  «ο δε αι-
ρείται ανθρώπους αυτώ γενέσθαι. Και Διός ειπόντος υπέρ κεφαλής έβαλλεν 
αίρων λίθους, και ούς μεν έβαλε Δευκαλίων, άνδρες εγένοντο, ους δε Πύρρα, 
γυναίκες. όθεν και λαοί μεταφορικώς ωνομάσθησαν από του λάας ο λί-
θος.» (Απολλόδωρος, Α, 7, 1 – 3) 

 

Ο Ησίοδος (Απόσπασμα 63 = στίχος 234 και απόσπασμα 102) 

αναφέρει ότι «Οι Λέλεγες κατοικούσαν στην απότομη Πήδασο, κοντά 

στη Σατνιόεντα με βασιλιά τους τον Άλτη και πατέρα της Λαοθόης», 

καθώς και ότι: «ο Λοκρός έγινε αρχηγός του λαού των Λελέγων, αυ-

τός που κάποτε ο Δίας που έχει άφθαρτη σοφία, διαλεγμένες πέτρες 

από τη γη έδωσε στο Δευκαλίωνα (Ησίοδος, Απόσπασμα 63 = στίχος 

234 και απόσπασμα 102).  Επομένως ο Ησίοδος υπονοεί - ετυμολογεί 

τα ονόματα «Λαο-θόη», Έλληνες και «Λέλεγες» από το λαλώ - λέω 

(= ομιλώ ή κινούμαι κ.α.), απ΄όπου και το θέμα λα- των λέξεων λαός 

ή λεώς (το ομιλούν - κινούν, το ενόργανο σώμα), αλλά και το συν-

λαλώ > συλλαλητήριο, συν-λά(ν)ιος > συλλανιος, εν-λάνιος > ελ-

λάνιος - Ελλάς, παν-λάνιος – Παλλάς κ.α. 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι  οι Δωδωναίοι, όταν άκουσαν μια βάρ-

βαρη ιέρεια να μιλά, νόμισαν ότι μιλούσε ως το  όρνιο πελειάδα: 
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«διότι βάρβαροι ήταν, εδόκουν δε σφι ομοίως όρνισι φθέγγεσθαι» .  

Επομένως ο Ηρόδοτος υπονοεί ότι η ονομασία «βάρβαρος» προήλθε 

από ηχοποίητη της φωνής των πελιάδων ( = τα περιστέρια, που ως 

γνωστό, βιρ..βιρ… > βιρβιρ..ίζουν ή βαρ..βαρ..ίζουν, κάτι ως τα γατιά 

που νιάου-νιάου > νιαουρίζουν κ.τ.λ.), πρβ: «Οι ιερείς του Δία του 

Θηβαίου μου είπαν ότι οι Φοίνικες άρπαξαν δυο ιέρειες από τη Θήβα 

(της Αιγύπτου) και τις πούλησαν, τη μια στη Λιβύη και την άλλη στην 

Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες είναι αυτές που  ίδρυσαν τα μαντεία στους 

τόπους που ανέφερα (στη Θήβα της Λιβύης και της Δωδώνης)  Έχω 

πάντως τη γνώμη ότι περιστέρες τις είπαν οι Δωδωναίοι αυτές τις 

γυναίκες, επειδή ήταν βάρβαρες  και η ομιλία τους τους φαινόταν 

σαν τη φωνή των πουλιών. …. Όσο όμως μιλούσε βαρβαρικά, αυτοί 

έπαιρναν την ομιλία της για φωνή πουλιού , γιατί πως είναι δυνατόν 

περιστέρα να μιλάει ανθρώπινη φωνή; Όσο για τα λεγόμενά τους ότι 

η περιστέρα ήταν μαύρη, δείχνουν ότι η γυναίκα ήταν Αιγύπτια ( Η-

ρόδοτος B 54 - 57) 

 Μερικοί (Wilamowitz κ.α.) λένε ότι ο Αριστοτέλης αναφέρουν 

ότι το όνομα Ελλάς και Έλληνες προήλθε από το όνομα «Σελλοί > 

(Σ)Έλληνες > Έλληνες», που ήταν το όνομα μιας φυλής της Ηπεί-

ρου. Ωστόσο αυτό δεν είναι αληθές, γιατί ο Αριστοτέλης αναφέρει 

επακριβώς αφενός ότι επί εποχής του Δευκαλίωνα έγινε ένας κατα-

κλυσμός που παραμόρφωσε πολλές περιοχές, όπως π.χ. αυτή των 

Μυκηνών που από γόνιμη έγινε άγονη και αυτή του Άργους που από 

άγονη έγινε καλλιεργήσιμη και αφετέρου ότι μετά τον εν λόγω κατα-

κλυσμό, ο οποίος είχε επίκεντρο τη Δωδώνη της Ηπείρου όπου κα-

τοικούσαν οι καλούμενοι Σελλοί (=  φυλή των Γραικών ή Πελασγών, 

σύμφωνα με τον Ησίοδο), οι μέχρι τότε καλούμενοι Γραικοί μετονο-

μάστηκαν και αυτοί  Έλληνες, πρβ: Ο κατακλυσμός) περί τον Ελληνικόν 
εγένετο μάλιστα τόπον. Και τούτου περί την Ελλάδα την αρχαίαν. Αύτη δ' εστίν 
η περί Δωδώνην και τον Αχελώον. Ούτος γαρ πολλαχού το ρεύμα μεταβέβλη-
κεν. Ώκουν γαρ οι Σελλοί ενταύθα και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δ' 
Έλληνες". (Αριστοτέλης Μετεωρολογικά 1 352 a).   

Ομοίως ο  Όμηρος στην Ιλιάδα (Π΄ 233 -235) λέει ότι στη Δω-

δώνη διαμένουν οι Σελλοί, χωρίς όμως να τους ονομάζει «Έλληνες» 

ή να ονομάζει «Ελλάδα» μόνο τη χώρα τους:  "Ζευ, άνα Δωδωναίε, Πε-
λασγικέ, τηλόθι ναίων, Δωδώνης μεδέν δυσχειμέρου' αμφί δε Σελλοί σοι ναί-
ουσ' υποφήται ανιπτόποδες χαιμαιεύναι"  = "Δία βασιλιά Δωδωναίε, Πελασ-
γικέ, που κάθεσαι μακριά και προστατεύεις τη Δωδώνη με το βαρύ χειμώνα, 
γύρω δε οι Σελλοί κατοικούν, οι ερμηνευτείς των χρησμών σου που κοιμούνται 
κατά γης και έχουν άνιπτα πόδια" . ( Όμηρος  Ιλιάδα Π΄ 233 -235) 

 
 

2. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: 

ΓΡΑΙΚΟΣ, ΕΛΛΗΝΑΣ, ΜΑΓΝΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 
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Σύμφωνα με τον Ησίοδο («Γυναικών κατάλογος ή Ηοίαι»), η 

Πανδώρα, που ήταν κόρη του Δευκαλίωνα,  με το Δία απέκτησαν 

τέσσερα παιδιά, τον Γραικός, τον Έλληνας, τον Μάγνητα και τον Μα-

κηδόνα, άρα οι Μακεδόνες, οι Μάγνητες, οι Έλληνες και Γραικοί είναι 

μια οικογένεια. Σύμφωνα επίσης με τον Ησίοδο  ο Δευκαλίωνας ήταν 

ο μοναδικός άνθρωπος που επέζησε μαζί με τη γυναίκα του μέσα σε 

μια λάρνακα, ύστερα από ένα κατακλυσμό που έγινε επί εποχής του, 

πρβ: 
 «Κι η κόρη στον οίκο του ευγενή Δευκαλίωνα, η Πανδώρα με τον πα-

τέρα Δία, τον οδηγό των Θεών όλων, σμιγμένη στην αγάπη γέννησε το χαιρο-
μαχητή Γραικό. Η ίδια συλλαμβάνουσα από το Δία γέννησε στον κεραυνόχαρο 
δυο γιους, τον Μάγνητα και το Μακηδόνα το αλογόχαρο, που κατοικούσαν 
στα δώματα γύρω από την Πιερία και τον Όλυμπο. Κι ο Μάγνης (γέννησε) το 
Δίκτη και Πολυδέκτη. Και από τον Έλληνα το φιλοπόλεμο βασιλιά γεννήθηκαν 
ο Δώρος κι ο Ξούθος και ο αλογόχαρος Αίολος…..» (Ησίοδος, Γυναικών κα-
τάλογος ή Ηοίαι 1-6, μετάφραση εκδόσεις «Κάκτος») 

 
ΟΙ ΤΟΤΕ ΜΕΝ ΓΡΑΙΚΟΙ ΝΥΝ ΔΕ ΕΛΛΗΝΕΣ 
 

Η Ελλάδα και οι Έλληνες, ως γνωστόν, ονομάζονται από τους 

δυτικούς λαούς Γραικία και Γραικοί (Λατινικά Graecia – Graecus) και 

από τους ανατολικούς Γιουνάν (Ίωνες). Το Πάριο Χρονικό, ο Απολ-

λόδωρος και ο Αριστοτέλης αναφέρουν ότι οι Έλληνες ονομάζονταν 

πριν Γραικοί και μετά από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα μετονο-

μάστηκαν σε Έλληνες από το γιο του Δευκαλίωνα και της Πύρας, τον 

Έλληνα, ενώ οι Μακεδόνες και οι Μάγνητες  διατήρησαν για πολύ το 

όνομά τους:  
« Ο κατακλυσμός) περί τον Ελληνικόν εγένετο μάλιστα τόπον. Και τού-

του περί την Ελλάδα την αρχαίαν. Αύτη δ' εστίν η περί Δωδώνην και τον Αχε-
λώον. Ούτος γαρ πολλαχού το ρεύμα μεταβέβληκεν. Ώκουν γαρ οι Σελλοί ε-
νταύθα και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δ' Έλληνες". (Αριστοτέλης 
Μετεωρολογικά 1 352 a).  

«Έλληνος δε και νύμφης Ορσηίδος Δώρος Ξούθος Αίολος. αυτός μεν 
ουν αφ αυτού τους καλουμένους Γραικούς προσηγόρευσεν Έλληνας, 
τοις δε παισίν εμέρισε την χώραν· και Ξουθος μεν λαβών την Πελοπόννησον 
εκ Κρεούσης της Ερεχθέως Αχαιόν εγέννησε και Ίωνα, αφ’ ων Αχαιοί και Ίω-
νες καλούνται, Δώρος δε την πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβών τοις κατοί-
κους αφ’ εαυτού Δωριείς εκάλεσεν, Αίολος δε βασιλεύων των περί την Θεσ-
σαλίαν τόπων τοις ενοικούντας Αιολείς προσηγόρευσε,…». (Απολλόδωρος Α 
7, 1-3) 

 «To έτος 1310 πριν από το Διόγνητο (= το 1574 πριν από το Χριστό) 
ο Δευκαλίωνας βασίλευσε στη Λυκώρεια, κοντά στον Παρνασσό και επίσης ο 
Κέκροπας στην Αθήνα. Όταν έγινε ο κατακλυσμός στην εποχή του Δευκαλί-
ωνα, ο Δευκαλίωνας έφυγε με τα νερά από τη Λυκώρεια  και πήγε και βρήκε 
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τον Κραναό στην Αθήνα, όπου ίδρυσε το ιερό του Ολυμπίου Διός και θυσίασε 
εκεί για τη σωτηρία του. Το έτος  1265 πριν από το .Διόγνητο = 1519 π.Χ. ο 
Κραναός βασίλευε στην Αθήνα. Το έτος 1257 π.Δ. = 1521 π.Χ.  ο Έλληνας 
του Δευκαλίωνος βασίλευσε στη Φθιώτιδα και Έλληνες ονομάστηκαν ό-
σοι προηγουμένως καλούνταν Γραικοί. Το έτος 1255 π.Δ. = 1519 π.Χ. ο 
Κάδμος του Αγήνορος έφτασε στη Θήβα και έκτισε την Καδμεία, εποχή που ο 
Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.  Το έτος 1247 π.Δ. = 1511 π.Χ. ο Δαναός 
με πλοίο πενήντα κουπιών έφυγε από την Αίγυπτο και πήγε στην Ελλάδα, στη 
Λίνδο της Ρόδου. Το έτος 12 (10) π.Δ. = 1470 π.Χ. όταν ο Πανδίων βασίλευε 
στην Αθήνα,  ο Μίνωας ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό στην 
Απολλωνία και σίδηρος ευρέθη στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ιδαίους Δακτύ-
λους Κέλμιο και Δαμναμενέω,. Το έτος 1146 π.Δ. = 1410 π.Χ. , όταν ο Ερι-
χθόνιος βασίλευε στην Αθήνα, η Δήμητρα  έφτασε 

 
Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ – ΓΡΑΙΚΟΙ 

Σύμφωνα με τον Ησίοδο («Γυναικών κατάλογος ή Ηοίαι»), η 

ονομασία Γραικία προήλθε από τον γιο της Πανδώρας και του Δία, 

τον Γραικό, όπως και τα ονόματα Ελλάδα και Μακεδονία, τα οποία 

προήλθετα από τα ονόματα των άλλων παιδιών της Πανδώρας και 

του Δία, δηλαδή του Έλληνα και του Μακηδόνα. 

Ωστόσο η ονομασία Γραικία, απ’ όπου Γραικός, Γραικοί υπολο-

γίζεται ότι έχει προέλθει κατ’ επέκταση από την αρχαία ελληνική πόλη 

Γραία (όπως και η ονομασία Ελλάς από την πόλη Ελλάδα στην αρχαία 

Φθιώτιδα), αφού ο Όμηρος απαριθμώντας στον κατάλογο των 

«νηών» τις μεγάλες πόλεις που έλαβαν μέρος στον πόλεμο της 

Τροίας περιλαμβάνει και την πόλη Γραία (Ιλ. Β 498) και ο Θουκυδίδης 

(Β 23,3) αναφέρει: ''παριόντες δε (οι Πελοπονήσιοι) Ωρωπόν την γην 

την Γραικήν καλουμένην, ην νέμονται Ωρώπιοι Αθηναίων, υπήκοοι, 

εδήωσαν'').   

Ο Όμηρος λέει επίσης γι αυτήν: « Την Θέσπεια, την Γραία και 

την ευρύχωρη Μυκαλησσό», καθώς και ότι  ο  Αριστοτέλης λέει ότι ο 

Ωροπός ονομαζόταν «Γραία» και η περιοχή του Ωρωπού «Γραϊκή». 

Ο Παυσανίας (Βοιωτικά, 20 - 24) από τη μια αναφέρει ότι το όνομα  

της πόλης «η Γραία»  προέκυψε από σύντμηση της αρχικής ονομα-

σίας «Τανα-γραία» (που αρχικά η ονομασία αυτή ήταν όνομα γυναί-

κας, της κόρη του Ασωπού,  και μετά της πόλης) και από την άλλη 

ότι η Γραία ήταν πολύ μεγάλη σε έκταση, περιλάμβανε την Αυλίδα, 

τη Μυκαλησσό, το Άρμα κ.α.  

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α) Η ονομασία «Γραία» απ΄όπου Γραικία,  Γραικός κ.α. ετυμο-

λογικά  φαίνεται σχετίζεται και με τα: ρα(γ)ιά > (γ)ραία απ΄όπου και 

τα Rex, ρήγας, ρήγιον, ραγιάς  κ.α. και όχι με τα γ(ε)ραιά > γράϊα, - 

γραία ή γριά. Δε σχετίζεται επίσης με το λατινικό Greculus,  όπως 
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κακώς ισχυρίζονται μερικοί ανθέλληνες, λέξη που χαρακτήριζε τον 

χαμερπή, κόλακα και εθνικά ανάξιο καιροσκόπο,  αφού το όνομα 

Γραικία γράφεται με αι = ae και ι, όπως η πόλη Γραία, και όχι με e 

και (ο)υ, όπως γράφεται  το Greculus ή για τους ανθέλληνες Γραικύ-

λος.    Η λέξη Greculus πρέπει να είναι είτε σλαβική, από τη λέξη 

Γκρεχ  (Грех) που υποδηλώνει την απάτη και αμαρτία,  είτε ελληνο-

λατινική, από τη λέξη λατινικά Γκρεξ  (Grex) = Ελληνικά αγέλη…, 

άρα ο αγροίκος, αμόρφωτος, ο ανάξιος κ.τ.λ.  

Β) Η λέξη Έλληνας αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη με το ό-

νομα Ιαυάν (Ησαΐας 66:19). Η λέξη "Ιαυάν" είναι εβραϊκή και σημαί-

νει Ίωνας – Ίωνες και κατ’ επέκταση οι Έλληνες.  Στην Παλαιά Δια-

θήκη υπάρχουν αναφορές στους Έλληνες και με τα δύο ονόματα 

(Έλληνας και Ιαυάν): Ησαΐας 66:19, Ιεζεκιήλ 27:13, Δανιήλ 8:21, 

10:20, 11:2, Ιωήλ 3:6, Ζαχαρίας 9:13, κ.α. Τούρκικα η Ελλάδα λέ-

γεται Γιουνάν. 

Γ) Ο Απολλόδωρος (Α 7,3) αναφέρει ότι ο θεός Δίας αποφάσισε 

κάποια στιγμή να εξαφανίσει το γένος των ανθρώπων με κατακλυ-

σμό, εξ αιτίας της κακίας και της διαφθοράς του.  Ωστόσο ο Δευκα-

λίωνας ακολουθώντας τη συμβουλή του πατέρα του, του θεού Προ-

μηθέα, κατασκεύασε μια λάρνακα (γούρνα, πλοιάριο), όπου έβαλε 

μέσα τα απαραίτητα πράγματα και στη συνέχεια μπήκε μέσα μαζί με 

τη γυναίκα του, την Πύρρα, και έτσι διασώθηκαν από τον κατακλυ-

σμό. Μετά τη διάσωσή τους ο Δευκαλίωνας και η γυναίκα του Πύρρα 

(ή άλλως Πανδώρα ή Θυϊα), ύστερα από υπόδειξη του Ερμή,  έρι-

χναν πάνω από τα κεφάλαια τους πέτρες και όσες από αυτές 

έριχνε ο Δευκαλίωνας γίνονταν άνδρες και όσες έριχνε η 

Πύρρα γίνονταν γυναίκες.  Παιδιά του βασιλιά Δευκαλίωνα και της 

Πύρρας ήταν ο Αμφικτύωνας, ο Έλληνας, η Πρωτογένεια και ο 

Αέθλιος. Ο Έλληνας μετονόμασε τους καλουμένους Γραικούς σε Έλ-

ληνες. Παιδιά του Έλληνα (βασίλευε το έτος 1521 π.Χ.) και της νύμ-

φης Ορσηίδας ήταν: ο Δώρος, ο Αίολος και ο Ξούθος (πατέρας του 

Ίωνα και Αχαιού), στους οποίους διαμοίρασε ο βασιλιάς Έλληνας τη 

χώρα του, πρβ:  

 [Α 7,3] «Έλληνος δε και νύμφης Ορσηίδος Δώρος Ξούθος Αί-

ολος. αυτός μεν ουν αφ αυτού τους καλουμένους Γραικούς προση-

γόρευσεν Έλληνας, τοις δε παισίν εμέρισε την χώραν· και Ξουθος 

μεν λαβών την Πελοπόννησον εκ Κρεούσης της Ερεχθέως Αχαιόν ε-

γέννησε και Ίωνα, αφ’ ων Αχαιοί και Ίωνες καλούνται, Δώρος δε την 

πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβών τοις κατοίκους αφ’ εαυτού Δω-

ριείς εκάλεσεν, Αίολος δε βασιλεύων των περί την Θεσσαλίαν τόπων 

τοις ενοικούντας Αιολείς προσηγόρευσε,…». (Απολλόδωρος Α 7,2-3) 

Δ)  Επειδή παλιά δεν υπήρχαν κράτη και σύνορα, οι διάφορες 

ομάδες ανθρώπων (οι φυλές), ονομάζονταν και μετονομάζονταν  
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πολλές φορες και από το όνομα του εκάστοτε βασιλιά τους, π.χ. Ελ-

λην > Έλληνες, Κάδμος > Καδμείοι, κ.λπ. 

 «Οι Ίωνες όσο μεν χρόνον κατοικούσαν την Πελοπόννησο, τη 

λεγόμενη σήμερα Αχαία, και πριν έλθουν στην Πελοπόννησο ο Δα-

ναός και ο Ξούθος, καθώς λέγουν οι Έλληνες, ονομάζονταν Πελασγοί 

Αιγιαλείς, μετονομάστηκαν δε Ίωνες από τον Ίωνα του Ξούθου (Η-

ρόδοτος Θ, 85).  

Ε) Ο Απολλόδωρος αναφέρει ότι οι αρχαίοι βασιλιάδες χωρίζο-

νται  σε δυο γένη’ στο γένος του Δευκαλίωνα και στο γένος του Ινά-

χου και τα παρακλάδια τους (Γένος Ηρακλειδών, Γένος Αγηνορειδών 

κ.α.). Στο βασιλικό γένος του Δευκαλίωνα ανήκουν οι βασιλιάδες του 

οίκου της Φθιώτιδας. Δηλαδή ο βασιλιάς Έλληνας  και τα παιδιά του: 

Δώρος, Ξούθος, Αίολος, καθώς και τα εγγόνια του: Ίων, Αχαιός, Μά-

γνης κ.τ.λ. , στα οποία διαμοίρασε τη χώρα τους και σχηματίσθηκαν 

τα σχετικά βασίλεια στην Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα 

κ.α..  Στο βασιλικό γένος του Ινάχου ανήκουν οι βασιλιάδες του οί-

κου του Άργους. Δηλαδή οι βασιλιάδες Άργος και Πελασγός, απόγο-

νοι του Ινάχου, και οι απόγονοί τους. Γιος του Πελασγού ήταν ο  Λυ-

κάονας, που έγινε  βασιλιάς των Αρκάδων και με πάρα πολλές γυναί-

κες απόκτησε 50 γιους, τους: Θεσπρωτό, Μάκεδνο, Μαίναλο, Φθίο, 

Λύκιο, Ορχομενό ….   Κόρη του Άργους ήταν η Ιώ απ΄όπου προέρ-

χονται οι βασιλιάδες της Αιγύπτου, Αραβίας, Κιλικίας κ.α. Δηλαδή οι 

βασιλιάδες Έπαφος, Δαναός, οι Αγηνορίδες, οι Καδμείοι κ.α. (Περισ-

σότερα βλέπε στα παρακάτω Κεφάλαια) 

 
3. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – Η ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΧΩΡΑ, ΟΙ 

ΠΕΛΑΣΓΟΙ   ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ Ή  ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης κ.α.), όπως θα 

δούμε πιο κάτω, αναφέρουν ότι η χώρα που σήμερα καλείται Ελλάδα 

αρχικά καλούνταν Πελασγία («Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πε-

λασγίης καλουμένης» Ηρόδοτος B 54 - 57), επειδή εκεί αρχικά ζού-

σαν διάφορα  φύλα που καλούνταν Δρύοπες, Καύκωνες, Πελασγοί, 

Λέλεγες κ.α. με πιο πολυπληθές το Πελασγικό και του οποίου τα επι-

μέρους φύλλα καλούνταν Αχαιοί, Ίωνες, Δωριείς και Αιολείς. Ακο-

λούθως, επειδή οι Πελασγοί μετονομάστηκαν σε Έλληνες για τους 

λόγους που θα δούμε  πιο κάτω,  η χώρα Πελασγία μετονομάστηκε 

σε Ελλάδα. 

Ο Ηρόδοτος συγκεκριμένα, σχετικά με την καταγωγή και τη 

δημιουργία του Ελληνικού έθνους, αναφέρει τα εξής (βλέπε συνδυα-

στικά Ηρόδοτος: Α 57-58, Β  54-57, Θ 85, Η 43 κ.α.):   

Α) Αρχικά όλοι οι άνθρωποι ήταν βάρβαροι και σε κάποια στιγμή 

ξέκοψαν από αυτούς οι Πελασγοί (= οι Λακεδαιμόνιοι ή Σπαρτιάτες,  
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οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι νησιώτες κ.α.) και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, 

το Ελληνικό, και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασγοί, καθώς 

και  πολλά άλλα βάρβαρα φύλα.     
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πε-

ποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, 
αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, 
αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος 
πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 
58) 

Β) Οι Δωριείς ήταν έθνος αφενός Ελληνικό, απόγονοι του Δώ-

ρου γιου του Έλληνα και αφετέρου πολυπλάνητο. Στα χρόνια του 

βασιλιά Δευκαλίωνα οι Δωριείς κατοικούσαν στη Φθιώτιδα. Από εκεί 

και επί βασιλιά Δώρου (απ΄ όπου πήραν το όνομα Δωριείς ) πήγαν 

στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου, στην Ιστιαιώτιδα. Από εκεί 

τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι και πήγαν και κατοίκησαν στην Πίνδο με 

το όνομα έθνος Μακεδνό. Τέλος από την Πίνδο κάποιοι από αυτούς 

πήγαν στη Δρυοπία και από εκεί στην Πελοπόννησο.   

Γ) Οι Λακεδαιμόνιοι, οι Κορίνθιοι, οι Σικυώνιοι, οι Επιδαύριοι, 

οι Τροιζήνιοι, οι Ερμιονείς της Πελοποννήσου που έστειλαν πλοία για 

απόκρουση των Περσών στον Ισθμό και στη Σαλαμίνα, εκτός των 

Ερμιονέων, ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, που μετοίκη-

σαν στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον. 
«Ύστερα έβαλε μπρος  να εξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν οι δυνατότε-

ροι, που θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι 
και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.  Γιατί 
τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο Πελασγικό, το πρώτο 
Ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν 
πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του 
Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν 
Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν 
στην Πίνδο με το όνομα  έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυο-
πίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν 
έθνος Δωρικό. (Ηρόδοτος Α, 57) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι εξής: Από την 
Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το ο-
ποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι 
Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δω-
ρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«ε-
όντες ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίνδου»), και 
το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες τους οποίους εξεσή-
κωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων 
αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43) 

 

Ο Ησίοδος, ο Ευριπίδης κ.α. ονομάζουν στα έργα τους  Έλληνες  

όσους εκστράτευσαν στην Τροία, επειδή η εκστρατεία αυτή 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
19 

θεωρήθηκε, όπως αναφέρει και ο Θουκυδίδης,  ως η πρώτη κοινή 

Ελληνική συνεργασία των Ελλήνων κατά των βαρβάρων της Ασίας, 

πρβ: 

ενταύθα γαρ δη χιλίων ναών στόλον 
Ελληνικόν συνήγαγ’ Αγαμέμνων άναξ,  
τον καλλίνικον στέφανον Ίλίου θέλων  
λαβείν Αχαιοίς τους θ’ υβρισθέντας γά-

μους  
Ελένης μετελθείν, Μενέλεω χάριν φέρων 
«Ιφιγένειαεν Ταυροις (10 15). 

Χίλια καράβια Ελληνικά εκεί πέρα  
ο Αγαμέμνονας είχε μαζεμένα, 
τ' ωραίο στεφάνι θέλοντας της νίκης  
για τους Αχαιούς να πάρει από την 

Τροία,  
μα και για το Μενέλαο, που τον είχαν  
προσβάλει αρπάζοντάς του την Ελένη, 

 

4. ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ( = ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ (= ΟΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙ Ή ΘΗΒΑΙΟΙ, ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ κ.α.)  

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως θα δούμε πιο κάτω, αναφέρουν 

ότι στην  Ελλάδα αρχικά ζούσαν μεταναστευτικά διάφορα φύλα που 

καλούνταν Δρύοπες, Καύκωνες, Πελασγοί, Λέλεγες, Δαναοί, Πέλοπες 

κ.α. με πιο πολυπληθές το Πελασγικό, το οποίο θεωρούνταν και αυ-

τόχθων, επειδή ήταν το πρώτο φύλο που είχε κατοικίσει στην Ελ-

λάδα. Για τον ίδιο λόγο αρχικά η Ελλάδα καλούνταν Πελασγία. Ανα-

φέρουν επίσης ότι επιμέρους φύλα των Πελασγών ήταν οι Δωριείς, 

οι Αιολείς, οι Ίωνες και οι Αχαιοί και κάποια στιγμή αποκόπηκαν 

πρώτα οι Δωριείς από τους Πελασγούς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, 

το Ελληνικό,  και σ’ αυτό μετά προστέθηκαν οι υπόλοιποι Πελασγοί, 

καθώς και κάποιοι άλλοι βάρβαροι (οι Καδμείοι ή Θηβαίοι, οι Δαναοί 

κ.α. 

 

Α. ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ: ΔΩΡΙΕΙΣ, ΑΙΟΛΕΙΣ, Α-

ΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ 

 

Ο  Θουκυδίδης (Α 2-9) αναφέρει ότι πριν από  τα Τρωικά δεν 

υπήρχαν σύνορα και κράτη ούτε και οι  ονομασίες  Έλληνες και βάρ-

βαροι, διαφορετικά αυτό θα το ανέφερε ο Όμηρος. Αυτά δημιουργή-

θηκαν μετά τα Τρωικά. Αναφέρει επίσης ότι αρχικά στην Ελλάδα  υ-

πήρχαν διάφορα φύλα που ζούσαν μεταναστευτικά, επειδή δεν είχε 

επινοηθεί ακόμη η γεωργία,  με πολυπληθέστερο τους Πελασγούς και 

ο Όμηρος με το όνομα Έλληνες ονομάζει μόνο εκείνους που ακολού-

θησαν τον Αχιλλέα από τη Φθιώτιδα στον πόλεμο της Τροίας, οι ο-

ποίοι ήταν και οι πρώτοι Έλληνες.   

Ο Ηρόδοτος (βλέπε συνδυαστικά: Α 57-58, Β  54-57, Θ 85, Η 

43 κ.α.) αναφέρει ότι η Ελλάδα (η αρχική αρχαία Ελλάδα)  πριν ονο-

μαζόταν Πελασγία («Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμέ-

νης»), πουλήθηκε στη Θεσπρωτία….  Ηρόδοτος B 54 - 57) και φύλα των 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
20 

Πελασγών ήταν οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Ίωνες και  οι Δωριείς και από 

αυτούς οι Δωριείς (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες, Μακεδόνες κ.α.) απο-

κόπηκαν πρώτοι από τους  Πελασγούς (και πήγαν πρώτα στην Πίνδο 

όπου πήρα το όνομα Μακεδνοί και από εκεί κάποιοι από αυτούς κα-

τέβηκαν στην Πελοπόννησο όπου ονομάστηκαν Δωριείς)  και αποτέ-

λεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό  και μετά προσχώρησαν σ΄ αυτό 

όλοι οι Πελασγοί (= και οι  Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί 

κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι  (εννοεί τους:  Δαναούς, 

Πέλοπες και Καδμείους ή Θηβαίους), πρβ:   
«Γιατί όσο βασίλευε ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια 

πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και 
του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους 
ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα  έθνος Μακε-
δνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έ-
φτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έ-
θνος Δωρικό. Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά 
-  αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύ-
νατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, 
καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα 
βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα 
και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 
57- 58) 

Αν πράγματι οι Φοίνικες πήραν τις άγιες γυναίκες (= τις δυο ιέρειες του 
Δία, που, σύμφωνα με τους Αιγύπτιους, η μια μετά έκτισε το μαντείο της Δω-
δώνης στην Ελλάδα και άλλη το της Θήβας στη Λιβύη)  και τις πούλησαν, τη 
μια στη Λιβύη και την άλλη στην Ελλάδα, νομίζω ότι η γυναίκα αυτή της σημε-
ρινής Ελλάδας, της ίδιας δηλαδή χώρας που παλαιότερα ονομάζονταν Πελασ-
γία («Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»), πουλήθηκε 
στη Θεσπρωτία…. ( Ηρόδοτος B 54 - 57) 

 «Οι νησιώτες έδωσαν 17 πλοία και ήσαν οπλισμένοι όπως οι Έλληνες 
και αυτό το έθνος  είναι Πελασγικό, ύστερον όμως ονομάσθηκαν και οι Ίωνες 
της δωδεκαπόλεως, ελθόντες εξ Αθηνών. Οι Αιολείς έδωσαν 65 πλοία, οπλι-
σμένοι ως οι Έλληνες και ονομάζονταν παλιά Πελασγοί, όπως λένε οι Έλληνες  
(Ηρόδοτος Θ, 85) 

 «Οι Ίωνες όσο μεν χρόνον κατοικούσαν την Πελοπόννησο, τη λεγό-
μενη σήμερα Αχαία, και πριν έλθουν στην Πελοπόννησο ο Δαναός και ο Ξού-
θος, καθώς λέγουν οι Έλληνες, ονομάζονταν Πελασγοί Αιγιαλείς, μετονομά-
στηκαν δε Ίωνες από τον Ίωνα του Ξούθου (Ηρόδοτος Θ, 85) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι 
εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον 
ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με 
δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. 
Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, 
ελθόντες στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες ούτοι 
πλην Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίνδου»), 
και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες 
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τους οποίους εξεσήκωσαν από την σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και 
οι Μαλιείς. Εκ των Πελοποννησίων αυτοί ήσαν εις τον στόλον (δηλαδή τον 
Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43)  

Ο Στράβωνας, επικαλούμενος τον ποιητή (Όμηρο) και τον Ησί-

οδο, αναφέρει ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδος ήταν οι Πελασγοί 

, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι σε όλη την αρχαία Ελλάδα, πρβ:  

«Οι δε Πελασγοί των περί την Ελλάδα δυνασευσάντων αρχαιότατοι 

λέγονται’ και ο ποιητής φησίν ούτω <<Ζευ άνα, Δωδωναίε, Πελασ-

γικέ. Ο δε Ησίοδος: Δωδωνην φηγόν τε Πελασγών εύρανον ήεν». 

(Στράβων Ζ, Ήπειρος, 9).  

 Ο Εκαταίος ο Μιλήσιος (Στράβων 7, 321), σχετικά με τους 

πρώτους κατοίκους της αρχαίας Ελλάδας, τους Πελασγούς κ.α., ανα-

φέρει πως:  «Εξάλλου, ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα κατοικία βαρβάρων υ-
πήρξε, στους παλιούς καιρούς, έτσι λογάριαζαν όσοι μνημονεύουν αυτά τα 
πράγματα, γιατί ο Πέλοπας έφερε ένα λαό από τη Φρυγία στη χώρα που απ' 
αυτόν ονομάστηκε Πελοπόννησος, κι ο Δαναός από την Αίγυπτο, κι οι Δρύο-
πες, οι Καύκωνες κι οι Πελασγοί κι οι Λέλεγες και άλλοι τέτοιοι λαοί μοίρασαν 
τους τόπους πάνω και κάτω από τον ισθμό. Γιατί την Αττική κατέλαβαν Θρά-
κες που ήρθαν με τον Εύμολπο, τη Δαυλίδα της Φωκίδας ο Τηρεύς την Καδ-
μεία οι Φοίνικες που ήρθαν με τον Κάδμο, και την ίδια τη Βοιωτία κατέκτησαν 
οι Aονες, οι Τέμμικες και οι Ύαντες.» (Στράβων 7, 321) 

Ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία αναφέ-

ρει ότι οι Πελασγοί ήταν φύλο Ελληνικό, που από τη Θεσσαλία εξα-

πλώθηκαν σε πάρα πολλά μέρη της Ασίας και Ευρώπης ( Κρήτη, Κυ-

κλάδες, Όλυμπο, Βοιωτία, Ασία κ.τ.λ), πρβ: «Σκεδασθέντες οι Πε-

λασγοί απήλθον εκ Θεσσαλίας εις Κρήτην και κατέσχον τινάς των 

Κυκλάδων νήσων. Άλλοι πάλιν εξ αυτών κατήλθον εις την Όσσαν, 

άλλοι μετέβησαν εις τον Όλυμπον, άλλοι δε εις την Βοιωτίαν και Φω-

κίδα και Ευβοιαν διεκομίσθησαν. Οι δε εις την Ασίαν διαπεραιωθέντες 

κατέσχον πολλά μέρη περί τον Ελλήσποντον και των παρακειμένων 

νήσων και έστειλαν αποικίαν εις την Λέσβον» (Διονύσιος Άλικαρνα-

σέας. Α,', σελ. 21.), «ην δε και το των Πελασγών γένος Ελληνικόν»  

(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, "Ρωμαϊκή Αρχαιολογία", I 17).  

Ο Αισχύλος αναφέρει ότι ο βασιλιάς του Άργους καυχιόταν λέ-

γοντας ότι είναι στο γένος Πελασγός και το γένος των Πελασγών 

άρχει μέχρι της Παιονίας και του Στρυμόνος ποταμού: «Του γηγενούς 

γαρ ειμ’ εγώ Παλαίχθονος ίνις Πελασγός, τησδε γης αρχηγέτης. Εμού 

δ’ άνακτος ευλόγως επώνυμον γένος Πελασγών τήνδε καρπουται 

χθόνα. Και πασαν αιαν ης δ’ αγνός έρχεται Στρυμών, το προς δυνο-

ντος ηλίου, κρατώ ορίζομαι δε την τε Περραιβων χθόνα, Πίνδου τε 

ταπέκεινα, Παιόνων πάλα, όρη τε Δωδωναία, συντέμνει δ΄ όρος υ-

γρας θαλάσσης τώνδε ταπί τάδε κρατώ..,….» (Αισχύλος, Ικέτιδες 

250)  
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Β. ΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ: ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ, ΟΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΟΠΕΣ  

 
Ι. ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙ ή ΘΗΒΑΙΟΙ 

 
Πριν από τα Τρωικά, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς 

(Ηρόδοτος, Διόδωρο κ.α.),  αλλά και την Αγία Γραφή, και συγκεκρι-

μένα το έτος 1247 πριν από το Διόγνητο (= το έτος 1511 π.Χ.),  σύμ-

φωνα με το Πάριο Χρονικό, πρόσφυγες με αρχηγό το Δαναό φεύγουν 

από την Αίγυπτο (είχαν εκδιωχθεί από την Αίγυπτο μαζί με τους Καδ-

μείους ή Θηβαίους και τους Εβραίους, επειδή θεωρήθηκαν ως υπαί-

τιοι κάποιων αρρωστιών που έπληξαν την Αίγυπτο) και πάνε με πλοία 

στη Ρόδο. Από εκεί μετά πάνε στο Άργος της Πελοποννήσου. Οι Αρ-

γείοι (= οι κάτοικοι της Πόλης Άργους, αλλά και γενικά της Πελοπον-

νήσου) που ήταν Αχαιοί στη γενιά  δεν τους θέλουν και ως απ΄ αυτό 

αρχίζουν οι εχθροπραξίες. Σε κάποια μάχη, την οποία κέρδισαν οι 

Δαναοί,  ο βασιλιάς των Αργείων Γελάνωρ εκθρονίζεται, επειδή θεω-

ρήθηκε ως υπαίτιος εκείνης της ήττας, και, επειδή ο εκθρονισμένος 

βασιλιάς δεν είχε διάδοχο, οι ντόπιοι αποφασίζουν να ζήσουν  ειρη-

νικά με τους μετανάστες και με κοινό βασιλιά το Δαναό , απ΄ όπου 

μετά και η ονομασία Αργείοι = Δαναοί = Αχαιοί = (κατ’ έκταση οι 

εκστρατευσαντες στην Τροία, οι  Έλληνες.  

Σημειώνεται ότι αυτόχθονες κάτοικοι της Πελοποννήσου ήταν, 

λένε, οι Αρκάδες και οι Κυνούριοι, οι καλούμενοι και Πελασγοί. Μετά 

και πριν πάει ακόμη εκεί ο Δαναός από την Αίγυπτο, ήρθαν και από 

τη Θεσσαλία  Φθιώτες με αρχηγό  τον Ξούθο ( τον γιο του ΄Έλληνα, 

του βασιλιά και ιδρυτή της εκεί πόλης-κράτος Ελλάδα), οι οποίοι ί-

δρυσαν εκεί βασίλεια, τα οποία  κυβερνούσαν οι γιοι του Ξούθου, ο 

Αχαιός και ο Ίωνας, εξ ου και Αχαιοί και Ίωνες. Αργότερα όλα τα 

φύλα της Πελοποννήσου (‘Ιωνες, Αχαιοί , Πελασγοί και Δαναοί) με-

τονομάστηκαν όλοι  Έλληνες  

 
Ειδικότερα το Πάριο Χρονικό, ο Ηρόδοτος (Α, 2,  Α 57- 58 κ.α.),  

ο Εκαταίος Μιλήσιος (Στράβων 7, 321), ο Θουκυδίδης (Α, 3 -9), ο 

Παυσανίας (Βοιωτικά 5, 1 – 10), ο Διόδωρος (βίβλος Μ, Απόσπασμα 

3), ο Απολλόδωρος (Ιστορική βιβλιοθήκη), ο Ισοκράτης  (Ελένης ε-

γκώμιο 68 – 69, Παναθηναϊκός 79-80), ο Πλάτων (Μενέξενος, 245c-

d) κ.α.  αναφέρουν ότι απ΄όσους έμεναν στην Ελλάδα πριν από τον 

Τρωικό πόλεμο βαρβαρικής καταγωγής ήταν οι Δαναοί,  οι Καδμείοι 

ή Θηβαίοι και οι Πέλοπες, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα από άλλα 

μέρη, επειδή δεινοπαθούσαν στους τόπους τους και στη συνέχεια α-

ναμείχτηκαν με τους Έλληνες. Μάλιστα, επειδή στη συνέχεια οι Πέ-

λοπες και οι Δαναοί αναμείχθηκαν με τους Σπαρτιάτες, οι Αθηναίοι 
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(Πλάτωνας, Ισοκράτης κ.α.) λέγανε ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν κα-

θαρόαιμοι Έλληνες και γι αυτό δεν έπρεπε να κηδεμονέψουν των 

Ελλήνων, αλλά οι Αθηναίοι, πρβ: 
 «Η εκστρατεία στην Τροία από τον Αγαμέμνονα ήταν πράξη ωφελι-

μότατη για τους Έλληνες, για να μην υποστεί η Ελλάδα από τους βάρβαρους 
δεινά παρόμοια με κείνα που υπέστη παλαιότερα κατά την κατάληψη όλης 
της Πελοποννήσου από τον Πέλοπα, του Άργους από το Δαναό και της Θή-
βας από τον Κάδμο (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 79-80),  

«Εξαιτίας  αυτών (της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία) επήλθε 
τόσο μεγάλη μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι βάρβαροι, που ζούσαν 
δυστυχισμένοι στους τόπους τους, και ο Δαναός, αφού έφυγε από την Αίγυ-
πτο, κατέλαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος έγινε βασιλιάς της Θήβας, οι 
Κάρες αποίκησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την Πελοπόννησο οι μετά 
από αυτού του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση ακμή ώστε κατάφερε να 
αφαιρέσει από τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και τεράστιες εδαφικές εκτά-
σεις» (Ισοκράτης Ελένης εγκώμιο 68 – 69) 

«Ως προς τους άλλους διαψεύστηκε, αφού συμφώνησαν στην παρά-
δοση, συνήψαν συνθήκες και ορκίστηκαν οι Κορίνθιοι, οι Αργείοι και οι Βοιω-
τοί και οι άλλοι σύμμαχοι, ότι θα παρέδιδαν τους Έλληνες της ηπείρου, αν 
τους έδιναν χρήματα ο βασιλιάς (των Περσών). Μόνοι εμείς (= οι Αθηναίοι) 
δεν τολμήσαμε  ούτε Έλληνες να παραδώσουμε ούτε όρκους (προδοσίας ή 
υποταγής) να κάνουμε. Γιατί είναι τόσο ευγενικό, ελεύθερο και σταθερό το 
φρόνημα της πόλης μας (= της Αθήνας) και φυσικά εχθρική προς τους βάρ-
βαρους, επειδή είμαστε γνήσιοι Έλληνες και ανόθευτοι από τους βάρβαρους. 
Άλλωστε δε συγκατοικούν με μας ούτε Πέλοπες, ούτε Κάδμοι ούτε Δαναοί, 
ούτε Αιγύπτιοι αλλά βάσει του νόμου Έλληνες και χωρίς βαρβαρικές προ-
σμείξεις, γεγονός από το οποίο δημιουργήθηκε στην πόλη μας το μίσος για 
τις ξένες φυλές…». (Πλάτων, Μενέξενος, 245c-d) 

Αναφέρουν επίσης ότι πριν από τα τρωικά, το 1500 π.Χ. , ξέ-

σπασαν στην Αίγυπτο λοιμώδεις ασθένειες (οι 7 πληγές, σύμφωνα με 

την Αγία Γραφή) και οι ντόπιοι τις απέδωσαν στους ασεβείς αλλόφυ-

λους. Προ αυτού και για να αποφύγουν την οργή των ντό-

πιων,  οι  μετανάστες που ζούσαν στην Αίγυπτο συσπειρώνονται και 

φεύγουν σε άλλα μέρη. Οι Εβραίοι με αρχηγό το Μωυσή πάνε στην 

Ιουδαία.   Οι Δαναοί με πλοία και με αρχηγό το Δαναό ( απ΄ όπου 

και Δαναοί)  μέσω Ρόδου πάνε στο Άργος της Πελοποννήσου. Όταν 

έφτασαν εκεί ήρθαν σε σύγκρουση με τους κατοίκους του Άργους, 

που ήταν Αχαιοί στη γενιά. Ωστόσο επειδή από τη μια ο βασιλιάς των 

Αργείων, που ονομάζονταν Γελάνωρ, δεν είχε γιο για διάδοχο και από 

την άλλη δεν επέδειχνε στρατιωτικές ικανότητες για νίκη των Αρ-

γείων,  οι Αργείοι στο τέλος κάλεσαν το Δαναό αφενός για συνθηκο-

λόγηση και αφετέρου να γίνει  κοινός βασιλιάς. Αυτός είναι και ο λό-

γος που μετά στα Τρωικά οι Αργείοι (= οι Αχαιοί κάτοικοι του Άργους) 

ονομάζονταν και Αχαιοί και Δαναοί και Αργείοι και απ΄αυτούς κατ’ 

επέκταση και όλοι οι Έλληνες.   
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Οι Καδμείοι ή Θηβαίοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Α, 

2), αφενός ήταν Φοινικικής καταγωγής και αφετερου ζούσαν στη 

Θήβα της Αιγύπτου, εξ ου και η ονομασία τους Θηβαίοι, με αρχηγό 

τον Αγήνορα πάνε στα παράλια της Ασίας και συγκεκριμένα στη χώρα 

που απ΄αυτούς πήρε το όνομα  Φοινίκη. Από εκεί μετά αφενός οι 

Κρήτες έκλεψαν την Ευρώπη, τη μάνα του Μίνωα,  και αφετέρου ένα 

μέρος τους με αρχηγό το γιο του Αγήνορα, τον Κάδμο απ’ όπου και 

Καδμείοι, πέρασε σε πολλά ελληνικά νησιά, καθώς και στη Βοιωτία 

της Ελλάδας όπου έκτισαν την πόλη Καδμεία ή Θήβα της Ελλάδας.  

Η πόλη αυτή ονομάστηκε Καδμεία από το όνομα του Κάδμου και 

Θήβα από το όνομα της πόλης απ΄ όπου έφυγαν,  τις Θήβες της 

Αιγύπτου. 

Ο Δαναός έφτασε στο Άργος έτος 1511 π.Χ. και ο Κάδμος στη 

Βοιωτία το έτος 1519 π.Χ. Επίσης πριν από τα Τρωικά κάποιοι Φρύγες 

με αρχηγό τον Πέλοπα (εξ ου και Πέλοπες) έφυγαν  από την Ασία και 

πήγαν στις Μυκήνες προκειμένου να λάβουν μέρος σε αθλητικούς 

αγώνες και συνάμα ο Πέλοπας  να παντρευτεί την κόρη του ντόπιου 

βασιλιά. Ωστόσο ο Πέλοπας κατέλαβε και το θρόνο και όλη την Πε-

λοπόννησο, η οποία από τότε και εξής ονομάζεται με αυτό το όνομα.  
«Την παλιά εποχή ξέσπασε λοιμώδης ασθένεια στην Αίγυπτο και οι 

ντόπιοι την απέδωσαν στους ασεβείς αλλόφυλους. Προ αυτού μερικοί από 
αυτούς συσπειρώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Αρχηγοί τους ήσαν ο Κάδ-
μος και ο Δαναός. Οι υπόλοιποι πήγαν στην Ιουδαία, που τότε ήταν ακατοί-
κητη, και των οποίων επικεφαλής ήταν ο επονομαζόμενος Μωυσής, ένας 
άνδρας με φρόνηση και ανδρεία».  (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος Μ, Από-
σπασμα 3) 

«Λένε επίσης οι Αιγύπτιοι πως και οι άποικοι που έφυγαν μαζί με το 
Δαναό από την Αίγυπτο εγκαταστάθηκαν  στην αρχαιότερη σχεδόν ελληνική 
πόλη, στο Άργος και πως οι λαοί των Κόλχων στον Πόντο και την Ιουδαίων 
μεταξύ Αραβίας και Συρίας ιδρύθηκαν ως αποικίες από ανθρώπους που έ-
φυγαν από εκεί….. ο Κάδμος ήταν από τις Θήβες της Αιγύπτου  και μαζί με 
τα άλλα παιδιά γέννησε και τη Σεμέλη. Στα κατοπινά χρόνια, ο Ορφέας, που 
απόκτησε μεγάλη φήμη ανάμεσα στους Έλληνες για τη μουσική, τις τελετές 
και τα θεολογικά ζητήματα, φιλοξενήθηκε από τους απογόνους του Κάδμου 
και δέχτηκε εξαιρετικές τιμές στις Θήβες». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 1, 
23-24 και 28-29) 

 «Όταν πρωτοήρθε ο Δαναός στη χώρα τούτη, στα Πυράμια της Θυρε-
άτιδος, κι ενώ πορευόταν προς το Άργος, είδε ένα λύκο να μάχεται με ταύρο. 
Θεωρώντας, λοιπόν, ο Δαναός πως ο λύκος ήταν αυτός ο ίδιος (που, ενώ 
ήταν ξένος, επετίθετο στους ντόπιους) παρακολούθησε τη μάχη και, όταν νί-
κησε ο λύκος, αφού προσευχήθηκε στο Λύκειο Απόλλωνα, επιτέθηκε κατά του 
Άργους και νίκησε, ενώ ο Γελάνωρ, που βασίλευε τότε στο Άργος, εκθρονί-
στηκε με επανάσταση. Έκανε, λοιπόν, το ανάθημα για το λόγο τούτο» (Πλού-
ταρχος, Πύρρος 32) 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 

 
Σύμφωνα με Πάριο Χρονικό (είναι τρεις μεγάλες πλάκες από μάρμαρο 

Πάρου όπου οι αρχαίοι έγραφαν τα πιο σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα): 
Ο Δευκαλίωνας βασίλευε το έτος 1570 π.Χ και ο  Έλληνας το έτος 1521 

π.Χ.  
Ο Δαναός έφτασε στο Άργος το έτος 1511 π.Χ. και ο Κάδμος στη Βοιω-

τία το έτος 1519 π.Χ.   
Ο Μίνωας Α’ βασίλευε το  έτος 1470 π.Χ.,  πρώτη φορά που φυτεύτη-

καν σπόροι στην Ελλάδα ήταν στην Ελευσίνα  το έτος 1410 π.Χ. από τη Δή-
μητρα, την ανακηρυχθείσα μετά Θεά και ο Τρωικός πόλεμος έγινε το 1218 - 
1209  π.Χ. 

 
 «To έτος 1310 πριν από το Διόγνητο (= το 1574 πριν από το Χριστό) 

ο Δευκαλίωνας βασίλευσε στη Λυκώρεια, κοντά στον Παρνασσό και επίσης ο 
Κέκροπας στην Αθήνα. Όταν έγινε ο κατακλυσμός στην εποχή του Δευκαλί-
ωνα, ο Δευκαλίωνας έφυγε με τα νερά από τη Λυκώρεια  και πήγε και βρήκε 
τον Κραναό στην Αθήνα, όπου ίδρυσε το ιερό του Ολυμπίου Διός και θυσίασε 
εκεί για τη σωτηρία του. Το έτος  1265 πριν από το .Διόγνητο = 1519 π.Χ. ο 
Κραναός βασίλευε στην Αθήνα. Το έτος 1257 π.Δ. = 1521 π.Χ.  ο Έλληνας 
του Δευκαλίωνος βασίλευσε στη Φθιώτιδα και Έλληνες ονομάστηκαν όσοι 
προηγουμένως καλούνταν Γραικοί. Το έτος 1255 π.Δ. = 1519 π.Χ. ο Κάδμος 
του Αγήνορος έφτασε στη Θήβα και έκτισε την Καδμεία, εποχή που ο Αμφι-
κτύων βασίλευε στην Αθήνα.  Το έτος 1247 π.Δ. = 1511 π.Χ. ο Δαναός με 
πλοίο πενήντα κουπιών έφυγε από την Αίγυπτο και πήγε στην Ελλάδα, στη 
Λίνδο της Ρόδου. Το έτος 12 (10) π.Δ. = 1470 π.Χ. όταν ο Πανδίων βασίλευε 
στην Αθήνα,  ο Μίνωας ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό 
στην Απολλωνία και σίδηρος ευρέθη στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ιδαίους Δα-
κτύλους Κέλμιο και Δαμναμενέω,. Το έτος 1146 π.Δ. = 1410 π.Χ. , όταν ο 
Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα, η Δήμητρα  έφτασε στην Αθήνα, με καρπό. 
Όταν ο Τριπτόλεμος θέρισε τον καρπό που έσπειρε στην Ραρία που καλούμε 
Ελευσίνα ήταν το  έτος 1(1)45 = 1409 π.Χ. εποχή που  ο Εριχθέας βασίλευε 
στην Αθήνα. …. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Οι Δαναοί έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο  (έγινε το έτος 

1218 - 1209 π.Χ.), επειδή είχαν ήδη συγχωνευτεί με τους Αχαιούς, 

εξ ου και η ονομασία «Δαναοί ή Αργείοι ή Αχαιοί». Αντίθετα οι Καδ-

μείοι ή Θηβαίοι δεν έλαβαν  μέρος στον Τρωικό πόλεμο και κατά τα 

Περσικά μήδισαν, επειδή ήταν βαρβαρικής καταγωγής, καθώς λέει ο 

Ηρόδοτος. Μετά τα Τρωικά όσοι λαοί είχαν πάει με το στρατόπεδο 
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των Αχαιών , όπως οι Κρήτες, οι Μυκηναίοι κ.λπ. , ονομάστηκαν Έλ-

ληνες και όσοι είχαν πάει με τους Τρώες ονομαστήκαν Βάρβαροι. «ε-

νταύθα γαρ δη χιλίων ναών στόλον Ελληνικόν συνήγαγ’ Αγαμέμνων 

άναξ,  τον καλλίνικον στέφανον Ιλίου θέλων  λαβείν Αχαιοίς τους θ’ 

υβρισθέντας γάμους Ελένης μετελθείν, Μενέλεω χάριν φέρων….. 

(Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν ταύροις). 

2) Ο Όμηρος αποκαλεί τη Θεσσαλία «Πελασγικό Άργος» και 

συνάμα αναφέρει ότι ότι οι διάφορες φυλές των Πελασγών κατά τα 

Τρωικά ήταν άλλες με τους Αχαιούς και άλλες με τους Τρώες. Συγκε-

κριμένα οι φυλές που κατοικούσαν στη Λάρισα ήταν με το μέρος των 

Τρώων, πρβ: «Ο Ιππόθοος οδηγούσε φυλές Πελασγών που ήταν 

πολύ ικανές στο δόρυ και κατοικούσαν στη Λάρισα με την εύφορη 

χώρα», Ιλιάδα Β 840), ενώ οι Πελασγοί της Κρήτης και του Πελασ-

γικού Άργους (Θεσσαλίας) ήταν με το μέρος των Αχαιών στον Τρωικό 

πόλεμο, πρβ: «Αυτοί που κατοικούσαν στο Πελασγικό Άργος (= η 

Θεσσαλία), την Άλο, την Αλόπη, την Τρηχίνα, τη Φθία και την Ελ-

λάδα, που βγάζει ωραίες γυναίκες, που έφεραν το όνομα Μυρμιδό-

νες, Έλληνες και Αχαιοί, είχαν πενήντα πλοία με αρχηγό τον Αχιλ-

λέα» (Ιλιάδα Β 683 – 688).  Οι Παίονες, σύμφωνα με τον Όμηρο, 

ήταν κι αυτοί πελασγικής καταγωγής, πρβ «Στο μέρος της θαλάσσης 

οι τοξοφόροι Παίονες, των Πελασγών το θείον γένος» (Ιλιάδα, Κ 

450-455). Απλώς είχαν πάει με το μέρος των Τρώων. Κατά τα περ-

σικά οι Παίονες πήγαν με το μέρος των Περσών. 

3) Ο Παυσανίας λέει ότι ο Πελασγός ήταν ο πρώτος αυτόχθων 

βασιλιάς της Αρκαδίας και από αυτόν ονομάσθηκε Πελασγία η Πελο-

πόννησος, πρβ:« φασί δε Αρκάδες ως Πελασγός γένοιτο εν τη γη ταύτη 
πρώτος. εικὸς δε έχει του λόγου και άλλους ομού τω Πελασγώ μηδὲ αυτόν 
Πελασγὸν γενέσθαι μόνον: ποίων γάρ αν και ήρχεν ὁ Πελασγός ανθρώπων; 
μεγέθει μέντοι και κατὰ αλκὴν και κάλλος προείχεν ὁ Πελασγός καὶ γνώμην 
υπὲρ τους άλλους ἦν, καὶ τούτων ἕνεκα αἱρεθῆναί μοι δοκεί βασιλεύειν υπ' 
αὐτών. πεποίηται δε και Ασίω τοιάδε ες αυτόν: …………….. Πελασγού δε βα-
σιλεύοντος γενέσθαι κα τη χώρα Πελασγίαν φασὶν όνομα. (Παυσανίας, Αρκα-
δικά, 4 - 6).  

Ο Απολλόδωρος (Επιτομή, 8) αναφέρει ότι πριν να ονομάσει ο 

Πέλοπας την  Πελοπόννησο με το όνομά του, δηλαδή Πελοπόννησος, 

η νήσος λέγονταν Άπια και Πελασγιώτιδα.  Αναφέρει επίσης ότι οι  

κάτοικοι της Πελοποννήσου ήταν απόγονοι του Άργου και του Πε-

λασγού, παιδιών του Δία και της Νιόβης, απ΄όπου οι Πελοποννήσιοι 

ονομάσθηκαν Πελασγοί. Αναφέρει επίσης ότι ο Πελασγός και η Μελί-

βοια, κόρη του Ωκεανού ή κατ’ άλλους την Κυλλήνη, γέννησαν το 

Λυκάονα, το βασιλιά των Αρκάδων που με πάρα πολλές γυναίκες α-

πόκτησε 50 γιους: Θεσπρωτό, Μάκεδνο, Μαίναλο, Φθίο, Λύκιο, Ορ-

χομενό …  και έτσι, εννοείται, οι Πελασγοί  εξαπλώθηκαν σ’ όλη την 

Ελλάδα, πρβ: 
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 «Αρχικά ήταν ο Ωκεανός και η Τηθύς, οι οποίοι γέννησαν τον Ινάχο, 
από τον οποίο πήρε το όνομα ο ποταμός Ινάχος στο Άργος. Ο Ινάχος και η 
Μελία, κόρη του Ωκεανού, γέννησαν τον  Φορωνέα και τον Αιγιαλέα. Ο Αγια-
λέας πέθανε χωρίς να κάνει παιδιά και η χώρα όλη ονομάστηκε Αιγιάλεια. Κα-
τόπιν ο  Φορωνέας έγινε δυνάστης και όλη την Πελοπόννησο την ονόμασε  
Φορωνίδα. Κατόπιν  Ο Φορωνέας και η νύμφη Τηλεδίκη απέκτησαν τον Άπιν, 
από τον οποίο η Πελοπόννησος ονομάστηκε Άπια, καθώς και την Νιόβη.  Ο 
Απις πέθανε χωρίς να κάνει παιδιά, όμως επειδή νομίστηκε θεός ονομάστηκε 
Σάραπις. Από τη Νιόβη και το Δία (η Νιόβη ήταν η πρώτη θνητή γυναίκα με 
την οποία κοιμήθηκε ο Ζευς) γεννήθηκε ο Άργος, όπως λέει ο Ακουσίλαος και 
ο Πελασγός, από τον οποίον ονομάστηκαν έτσι όσοι κατοικούσαν στην Πελο-
πόννησο και που ο Ησίοδος  τον λέει αυτόχθονα.   «(Απολλόδωρος Β, 1 , 1 -
4) 

«επανάγωμεν δε νυν πόλιν επί τον Πελασγόν, ον Ακουσίλαος μεν Διός 
λέγει και Νιόβης, καθάπερ υπέθεμεν, Ησίοδος δε αυτόχθονα. τούτου και της 
Ωκεανού θυγατρός Μελιβοίας, ή καθάπερ άλλοι λέγουσι νύμφης Κυλλήνης, 
παις Λυκάων εγένετο, ος βασιλεύων Αρκάδων εκ πολλών γυναικών πεντήκο-
ντα παίδας εγέννησε· Μελαινέα Θεσπρωτὸν Έλικα Νύκτιμον Πευκέτιον, Καύ-
κωνα Μηκιστέα Οπλέα Μακαρέα Μάκεδνον, Ορχομενόν . . .»  (Απολλόδωρος, 
Γ, 8, 1) 

4) Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με τους Πελασγούς,  ανα-

φέρει ότι:  
«μετά από αυτά, ο Τρίοπας, ένας από τους γιους του Ήλιου και της 

Ρόδου …. Έπλευσε στη Θεσσαλία, για να βοηθήσει ως σύμμαχος τα παιδιά 
του Δευκαλίωνα, μαζί με τα οποία έδιωξε τους Πελασγούς από τη Θεσσαλία 
και έλαβε μερίδιο το λεγόμενο Δώτιο πεδίο» (Διόδωρος, 5, 61),  

«Ο Ξάνθος του Τρίοπα, που ήταν βασιλιάς των Πελασγών του Άργους, 
αφού κατέλαβε ένα μέρος της χώρας της Λυκίας στην αρχή εγκαταστάθηκε 
εκεί, βασιλιάς στους Πελασγούς που τον είχαν ακολουθήσει, στη συνέχεια πέ-
ρασε στη Λέσβο που την βρήκε έρημο και την ονόμασε Πελασγία, ενώ πριν 
λέγονταν Ίσσα (Διόδωρος, 5, 81),  

«Όσο καιρό ο Διόνυσος πολιορκούσε το Ρήγιο, οι Κέλτες που κατοικού-
σαν πέρα από τις Άλπεις πέρασαν τις στενές διαβάσεις και με μεγάλες δυνά-
μεις κατέλαβαν την περιοχή μεταξύ των Απεννίνων και των Άλπειων διώχνο-
ντας τους κατοίκους της Τυρρηνίας. Γι αυτούς μερικοί λένε πως ήταν άποικοι 
από τις 12 πόλεις της Τυρρηνίας, ενώ άλλοι λένε πως ήταν Πελασγοί που 
κατάφυγαν πριν από τα Τρωικά, με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, σ’ αυτόν 
τον τόπο και εγκαταστάθηκαν. (Διόδωρος 1, 113) 

5) Ο Ησίοδος λέει ότι στην Ήπειρο (στη Δωδώνη και τη Βελα-

νιδιά) ήταν η έδρα των Πελασγών (=  όπου οι κάτοικοι λέγονταν και 

Γραικοί, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη),  καθώς και ότι η Ελλοπία ήταν 

πόλη των Πελασγών, πρβ:  
«Είναι κάποια Ελλοπία πολύσπαρτη κι ομορφολίβαδη, πλούσια. Εκεί 

κάποια Δωδώνη στην άκρη της είναι χτισμένη πύλη. Αυτήν ο Δίας αγάπησε 
και έκανε  το μαντείο του …..(λείπει κείμενο)…. και κατοικούσαν στο βάθος 
της Βελανιδιάς. (Ησίοδος  Ηοίαι Απόσπασμα 66 = στίχος 240). «Στη Δωδώνη 
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και στη Βελανιδιά, την έδρα των Πελασγών, πήγε. Κι σ αυτούς που κατοικού-
σαν στο βάθος της Βελανιδιάς στο φούσκωμα του βροχοδερμένου ποταμού» 
(Ησίοδος, Ηοίαι απόσπασμα 102 = στίχος 319) 

6) Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι  

«Εξιστορούν πως μετά τον κατακλυσμό πρώτος βασιλιάς των Θε-
σπρωτών και των Μολοσσών έγινε ο Φαέθων, ένας από εκείνους που έφτα-
σαν στην Ήπειρο μαζί με τον Πελασγό. Μερικοί λένε πως ο Δευκαλίωνας και 
η Πύρρα, αφού ίδρυσαν εκεί το ιερό της Δωδώνης κατοίκησαν στους Μολοσ-
σούς» (Πλουτάρχου, Πύρος, 1-2) 

7) Ο  Πλάτων στο έργο "Νόμοι" μας παραθέτει έναν διάλογο 

μεταξύ του ιδίου, του Κνώσιου Κλεινία και του Λακεδαίμονα Μέγιλ-

λου ο οποίος γίνεται  κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους από την 

Κνωσό προς το Άντρο του Διός (στη Δίκτη) και το ιερό του Δικταίου 

Διός (στην) Πραισό: «εκ Κνωσού οδός εις το του Διός άντρον και 

ιερόν»  και στον οποίο ο Κλεινίας λέει ότι οι Δωριείς ήταν Αχαιοί, 

πράγμα με το οποίο συμφωνεί ο Μέγγιλος (στην πραγματικότητα, 

όπως είδαμε πιο πριν, οι Αχαιοί και οι Δωριείς δεν ήταν το αυτό, αλλά 

αδελφικά φύλα, φύλα των Πελασγών): 
 "...στην διάρκεια όμως των δέκα ετών της πολιορκίας στο Ίλιον (Τροία), 

στην πατρίδα κάθε επιτιθεμένου τα πράγματα χειροτέρεψαν. Οι νεότεροι στα-
σίασαν (επαναστάτησαν) και δεν υποδέχθηκαν όπως έπρεπε τους στρατιώτες 
κατά την επιστροφή τους. Ακολούθησαν αμέτρητοι θάνατοι και σφαγές και ε-
ξορίες. Όσοι διώχθηκαν ξαναγύρισαν αργότερα με άλλο όνομα. Τώρα λέγο-
νταν Δωριείς αντί Αχαιοί γιατί εκείνος που τους συγκέντρωσε στην Εξορία κα-
τάγονταν από την Δωρίδα. Πλήρης περιγραφή αυτών που έγιναν τότε υπάρ-
χουν καταγεγραμμένα στην ιστορία των Λακεδαιμόνιων".. Μέγιλλος (Σπαρτιά-
της): "Απόλυτα ορθόν" (Πλάτωνος Νόμοι 682d) 

 
ΙΙ. ΟΙ ΠΕΛΟΠΕΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

 
Δυο γενιές πριν τα Τρωικά φεύγει από τη Φρυγία ο Πέλοπας και 

καταλαμβάνει όλη την Πελοπόννησο και από τότε το νησί αυτό λέγε-

ται έτσι, δηλαδή Πελοπόννησος. Ακολούθως ο Πέλοπας νυμφεύεται 

την κόρη του ηττημένου τοπικού βασιλιά, την Ιπποδάμεια και γίνεται 

κυρίαρχος της Πελοποννήσου. 

Ο Πέλοπας ήταν γιος του Τάνταλου, βασιλιά της Φρυγίας και 

Παφλαγονίας στη Μ. Ασία, ο οποίος όταν έμαθε ότι ο βασιλιάς της 

Πίσσας προκήρυξε αγώνα ιπποδρομίας για τον οποίο έλεγε ότι αυτός 

που θα κέρδιζε τον αγώνα θα έπαιρνε  σύζυγο του τη μονάκριβη κόρη 

του Ιπποδάμεια ως έπαθλο και ο ηττημένος θα φονευόταν, πήρε μαζί 

του αρκετούς Φρύγες και ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να λάβει 

μέρος στον αγώνα αυτό.  Τον αγώνα κέρδισε με δωροδοκία ο Πέλο-

πας και παντρεύτηκε την Ιπποδάμεια και στη συνέχεια έγινε αυτός 

βασιλιάς.  
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Μετά το θάνατο του Πέλοπα το θρόνο πήρε ο εγγονός του Ευ-

ρυσθέας, επειδή ο Πέλοπας είχε εξορίσει τον πρωτότοκο γιο του Α-

τρέα εξ αιτίας κάποιου φόνου που έκανε. Μετά το φόνο του Ευρυ-

σθέα από τους Αθηναίους, όταν εκείνος πήγε στην Αττική με σκοπό 

να δολοφονήσει τους Ηρακλείδες (βλέπε σε ειδικό μέρος: «Κάθοδος 

των Δωριέων με τους Ηρακλείδες»), βασιλιάς των Μυκηνών έγινε ο 

Ατρέας.  Ο Ατρέας με τη σύζυγό του Αερόπη (κόρη του Κρητικού 

βασιλιά Κατρέα, εγγονού του Μίνωα) γέννησαν τον Αγαμέμνονα και 

το Μενέλαο. Ο Αγαμέμνονας νυμφεύτηκε την Κλυταιμνήστρα, κόρη 

του βασιλιά της Σπάρτης Τυνδάρεω και της Λήδας, και ο οποίος μετά 

το θάνατο του πατέρα του έγινε βασιλιάς των Μυκηνών. Ο Μενέλαος 

νυμφεύτηκε την κόρη του βασιλιά της Σπάρτης Τυνδάρεω και της 

Λήδας, την ωραία Ελένη , και ο οποίος μετά το θάνατο του Τυνδάρεω 

και των Διόσκουρων (δίδυμοι γιοι του Τυνδάρεω) έγινε βασιλιάς της 

Σπάρτης.  

Ακολούθως ο πρίγκιπας της Τροίας Πάρις άρπαξε τη γυναίκα 

του  Μενέλαου και έτσι ο Μενέλαος μαζί με τον Αγαμέμνονα, καλώ-

ντας και άλλους βασιλιάδες, όπως τους Ιδομενέα της Κρήτης, Μενε-

σθέα Αθηνών κ.α. οργάνωσαν εκστρατεία στην Τροία, για να εκδικη-

θούν τους Τρώες και τους βάρβαρους συμμάχους τους.  

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Οι Φρύγες (Πέλοπες) με αρχηγό τον Πέλοπα είχαν έρθει 

στην Πελοπόννησο, επειδή , σύμφωνα με τους Ισοκράτη, Πλάτωνα 

κ.α., δυστυχούσαν στη χώρα τους. Ακολούθως κατόρθωσαν με δο-

λοπλοκία να πάρουν το θρόνο, που μέχρι τότε είχε ο Οινόμαος, από-

γονος του βασιλιά Περσέα, γιου του βασιλιά του Αργους και ιδρυτή 

των Μυκηνών.   

2) Σύμφωνα με τους μύθους,  ο Πέλοπας είχε ήρθε από την 

Ασία στην Ελλάδα όταν έμαθε ότι ο βασιλιάς της Πίσσας Οινόμαος 

προκήρυξε αγώνα ιπποδρομίας για τον οποίο έλεγε ότι αυτός που θα 

κέρδιζε τον αγώνα θα έπαιρνε  σύζυγο του τη μονάκριβη κόρη του 

Ιπποδάμεια ως έπαθλο και ο ηττημένος θα φονευόταν. Τον αγώνα 

κέρδισε με δωροδοκία ο Πέλοπας και παντρεύτηκε την Ιπποδάμεια 

και στη συνέχεια έγινε αυτός βασιλιάς. Παιδιά του Πέλοπα και της 

Ιπποδάμειας ήταν ο Ατρέας, ο Θυέστης κ.α. 

Σύμφωνα επίσης με την Ελληνική μυθολογία, οι Διόσκουροι ή-

ταν οι δίδυμοι Κάστορας και Πολυδεύκης, γιοι του βασιλιά της Σπάρ-

της Τυνδάρεω,  που ο Δίας μεταμόρφωσε σε αστερισμό και θεωρού-

νταν προστάτες των ναυτικών. Απλώς για τον Κάστορα έλεγαν ότι 

ήταν γιος του Δία και της Λήδας και για τον Πολυδεύκη ότι ήταν γιος 

του Τυνδάρεω και της Λήδας.  
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Γ. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ, ΟΙ 

ΘΗΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΟΠΕΣ 
 

Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ 

Οι Αθηναίοι συγγραφείς  Πλάτωνας (Μενέξενος) και Ισοκρά-

της (Πανηγυρικός, Παναθηναϊκός κ.α.) αναφέρουν ότι οι Καδμείοι 

ή Θηβαίοι, οι Δαναοί και οι Πέλοπες είχαν έρθει στην Ελλάδα, επειδή 

δεινοπαθούσαν στους τόπους τους.  Αναφέρουν επίσης ότι επειδή 

στη συνέχεια οι Βοιωτοί ενώθηκαν με τους Θηβαίους και οι Σπαρ-

τιάτες με τους Δαναούς, τους Αργείους και τους Πέλοπες, μόνο οι 

Αθηναίοι ήταν γνήσιοι και καθαρόαιμοι Έλληνες και συνεπώς αυτοί 

έπρεπε να κηδεμονέψουν των Ελλήνων και όχι οι Σπαρτιάτες ή οι 

Θηβαίοι, πρβ: 
«Ως προς τους άλλους διαψεύστηκε, αφού συμφώνησαν στην πα-

ράδοση, συνήψαν συνθήκες και ορκίστηκαν οι Κορίνθιοι, οι Αργείοι και οι 
Βοιωτοί και οι άλλοι σύμμαχοι, ότι θα παρέδιδαν τους Έλληνες της ηπείρου, 
αν τους έδιναν χρήματα ο βασιλιάς (των Περσών). Μόνοι εμείς δεν τολμή-
σαμε  ούτε Έλληνες να παραδώσουμε ούτε όρκους (προδοσίας ή υποταγής) 
να κάνουμε. Γιατί είναι τόσο ευγενικό, ελεύθερο και σταθερό το φρόνημα της 
πόλης μας και φυσικά εχθρική προς τους βάρβαρους, επειδή είμαστε γνήσιοι 
Έλληνες και ανόθευτοι από τους βάρβαρους. Άλλωστε δε συγκατοικούν με 
μας ούτε Πέλοπες, ούτε Κάδμιοι ούτε Δαναοί, ούτε Αιγύπτιοι αλλά βάσει του 
νόμου Έλληνες και χωρίς βαρβαρικές προσμείξεις, γεγονός από το οποίο 
δημιουργήθηκε στην πόλη μας το μίσος για τις ξένες φυλές…». (Πλάτων, 
Μενέξενος, 245c-d) 

«Η εκστρατεία στην Τροία από τον Αγαμέμνονα ήταν πράξη ωφελι-
μότατη για τους Έλληνες, για να μην υποστεί η Ελλάδα από τους βάρβαρους 
δεινά παρόμοια με κείνα που υπέστη παλαιότερα κατά την κατάληψη όλης 
της Πελοποννήσου από τον Πέλοπα, του Άργους από το Δαναό και της Θή-
βας από τον Κάδμο (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 79-80),  

«Εξαιτίας  αυτών (της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία) επήλθε 
τόσο μεγάλη μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι βάρβαροι, που ζούσαν 
δυστυχισμένοι στους τόπους τους, και ο Δαναός, αφού έφυγε από την Αίγυ-
πτο, κατέλαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος έγινε βασιλιάς της Θήβας, οι 
Κάρες αποίκησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την Πελοπόννησο οι 
μετά από αυτού του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση ακμή ώστε κατά-
φερε να αφαιρέσει από τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και τεράστιες εδα-
φικές εκτάσεις» (Ισοκράτης Ελένης εγκώμιο 68 – 69)  

 
 

Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΠΑΓΗ ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: 

 
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία (Απολλόδωρος κ.α.): 
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1. Ο Κάδμος ήταν γιος του Αγήνορα και της Τηλεφάσσας, 

βασιλικής οικογένειας της Φοινίκης ο οποίος, ύστερα από εντολή 

του πατέρα του  αναχώρησε από τη Φοινίκη με στρατό για την Ελ-

λάδα και άλλα μέρη προς αναζήτησή της αδελφής του, της Ευρώ-

πης, που την είχε κλέψει ο Δίας.  Ψάχνοντας της αδελφή του διήλθε 

από την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Θάσο, τη Θράκη και κατέληξε στη Βοιω-

τία. Και επειδή δεν την έβρισκε και δεν ήθελε να γυρίσει πίσω χωρίς 

αυτή, πήγε στους Δελφούς και ρώτησε το Μαντείο τι να κάνει και 

κείνο του έδωσε χρησμό να σταματήσει το ψάξιμο και να ακολου-

θήσει μια αγελάδα κι όπου εκείνη θα σταματούσε, εκείνος να ίδρυε 

μια νέα πόλη. Έτσι ιδρύθηκε από τον Κάδμο η πόλη των Θηβών, 

όπου έμεινε με τους συντρόφους του. Όταν έφτασε ο Κάδμος στη 

περιοχή που θα έκτιζε τη Θήβα, με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, 

σκότωσε ένα δράκοντα, απόγονο του Άρη, που φύλασσε την πηγή 

του θεού· γι’ αυτό το λόγο και τιμωρήθηκε σε οκταετή δουλεία. 

Μετά την παρέλευση των οχτώ χρόνων, ο Άρης όχι μόνο συγχώ-

ρησε τον Κάδμο, αλλά του έδωσε για γυναίκα του την κόρη του, 

Αρμονία. Μετά από συμβουλή της Αθηνάς, ο Κάδμος έσπειρε τα δό-

ντια του Δράκου στη γη και απ’ αυτά εξήλθαν οι Σπαρτοί, οι οποίοι 

ήταν οπλισμένοι και οργισμένοι. Ο Κάδμος για να τους νικήσει τους 

έριχνε πέτρες, ενώ αυτοί νόμιζαν ότι οι πέτρες προέρχονταν από 

τους ίδιους, έτσι συνεπλάκησαν και αλληλοσκοτώθηκαν. Απ’ αυτούς 

επέζησαν μόνο πέντε (Εχίονας, Ουδαίος, Πέλωρος, Υπερήνωρας, 

Χθόνιος), που μαζί με τον Κάδμο ίδρυσαν τη Θήβα. Ο Κάδμος στη 

Θήβα νυμφεύτηκε την Αρμονία, κόρη του Άρη και της Αφροδίτης, 

με την οποία μετέβηκε στην Ιλλυρία. Ο Κάδμος είχε αδέλφια το 

Φοίνικα, τον Κύλικα και την Ευρώπη και παιδιά του την Αγαύη, την 

Αυτονόη, την Ινώ, τον Πολύδωρο και τη Σεμέλη. Όταν πέθανε ο 

Κάδμος τον διαδέχθηκε ο Πολύδωρος. Γιος του Πολύδωρα ήταν ο 

Λάβδακος και κείνου ο Λάιος και κείνου ο Οιδίποδας. Ο Οιδίποδας 

ήταν αυτός που σκότωσε το Λάιο, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν πατέ-

ρας του. Η βασίλισσα Ιοκάστη, γυναίκα του Λάιου και μητέρα του 

Οιδίποδα, αγνοώντας τη συγγένειά της με τον Οιδίποδα, παντρεύ-

τηκε το γιο της, αφού διαδόθηκε πως ο Λάιος είχε σκοτωθεί από 

ληστές και ο Οιδίποδας είχε γίνει κάτι σαν τοπικός ήρωας. Μαζί α-

πόκτησαν την Αντιγόνη, τον Ετεοκλή, την Ισμήνη και τον Πολυ-

νείκη, παιδιά και αδέλφια συνάμα του Οιδίποδα. 

2. Ο Δαναός  ήταν δίδυμος αδελφός του Αίγυπτου, παιδιά 

του Βήλου, αδελφού του Αγήνορα, πατέρα του Κάδμου. Ο Δαναός 

είχε 50 κόρες και ο Αίγυπτος 50 γιούς και ο λόγος για τον οποίο 

ήρθε από την Αίγυπτο στην Ελλάδα ήταν το ότι μάλωσε με τον α-

δελφό του για τη βασιλεία και έχασε ή επειδή μάλωσαν σχετικά  με 

τους γάμους μεταξύ των παιδιών τους. Απόγονοι του Δαναού ήταν  

ο Ακρίσιος και η κόρη του Δανάη που σμίγοντας μ’ αυτήν ο Δίας 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
32 

γέννησε τον Περσέα. Ο Περσέας με την Ανδρομέδα μετά γέννησαν 

τον Ηλεκτρύονα, που παντρεύτηκε η Ευρυδίκη του Πέλοπα και γέν-

νησε την Αλκμήνη, με την οποία μετά Δίας έκανε τον Ηρακλή και 

σχηματίστηκε το γένος των Ηρακλειδών. 

3. Ο Πέλοπας ήταν γιος του Τάνταλου, βασιλιά της Φρυγίας και 

Παφλαγονίας στη Μ. Ασία, ο οποίος όταν έμαθε ότι ο βασιλιάς της 

Πίσσας προκήρυξε αγώνα ιπποδρομίας για τον οποίο έλεγε ότι αυτός 

που θα κέρδιζε τον αγώνα θα έπαιρνε  σύζυγο του τη μονάκριβη κόρη 

του Ιπποδάμεια ως έπαθλο και ο ηττημένος θα φονευόταν, πήρε μαζί 

του αρκετούς Φρύγες και ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να λάβει 

μέρος στον αγώνα αυτό.  Τον αγώνα κέρδισε με δωροδοκία ο Πέλο-

πας και παντρεύτηκε την Ιπποδάμεια και στη συνέχεια έγινε αυτός 

βασιλιάς.  
 
 
 
Γ. ΑΡΠΑΓΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΚΛΕΨΕ 

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΝΙΚΗ 
 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Α1 – 4)  και καθώς του είπαν λέει 

οι λόγιοι των Περσών:  

Α) Ένας Έλληνας βασιλιάς από την Κρήτη (υπονοεί το βασι-

λιά των Δωριέων της Κρήτης Αστέριο, γιο του Τέκταμου και εγγονό 

του Δώρου του Έλληνα)  απήγαγε την από τη Φοινίκη την κόρη του 

βασιλιά Αγήνορα, την Ευρώπη και την πήγε στην Κρήτη, κάτι που 

ήταν μια από τις αιτίας που έγινε ο Τρωικός πόλεμος.  Όταν πέθανε 

ο βασιλιάς αυτός, τα παιδιά του, ο Μίνωας και ο Σαρπηδόνας φιλο-

νίκησαν για το ποιος θα γίνει βασιλιάς. Επικράτησε ο Μίνωας και ο 

Σαρπηδόνας κυνηγημένος από το Μίνωα κατέληξε με τους συντρό-

φους του στη Μικρά Ασία όπου έκτισε τη Μίλητο σε ανάμνηση της 

κρητικής πόλης Μίλατος. 

Β) Η έχθρα μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων ξεκίνησε από τις 

εκατέρωθεν αρπαγές γυναικών (= την αρπαγή της Ελληνίδας Ιω 

από τους Φοίνικες, της Φοινικιάς Ευρώπης από τους Έλληνες Κρή-

τες, της Μήδεια των Κόλχων από τους Έλληνες και της Ελληνίδας 

Ελένης από τους Τρώες) κ.α., μόνο που οι Έλληνες  έδωσαν πολύ 

σημασία σ’ αυτές τις αρπαγές και κυρίως της Ελένης και καταστρέ-

ψανε την Τροία, ενώ δεν έπρεπε, γιατί οι γυναίκες αυτές το ήθελαν.  

Γ) Τα έθνη που κατοικούν στην Ασία  (Τρώες, Κάρες, Φοίνι-

κες κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και 

τους Έλληνες (οι πόλεις-κράτη: Αθήνα, Σπάρτη κ.λπ.) κάτι ξεχωρι-

στό και στην άλωση του Ιλίου βρίσκουν τα αίτια έχθρας τους προς 

τους Έλληνες και γι αυτό τώρα οι βάρβαροι (Πέρσες, Μήδοι, 
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Φοίνικες κ.λπ.)  στρέφονται εναντίον της Ελλάδας (μιλά για τους 

Περσικούς Πολέμους με Ξέρξη κ.τ.λ.), πρβ (μετάφραση  Δ.Ν. Μα-

ρωνίτη):  
«Οι γραμματισμένοι Πέρσες («Περσέων λόγιοι») βρίσκουν τους Φοί-

νικες αίτιους έχθρας’ λεν δηλαδή πως αυτοί, φτασμένοι από τη θάλασσα που 
ονομάζεται Ερυθρά σε τούτη εδώ τη θάλασσα, αφού κατοίκησαν το χώρο 
που και τώρα κατοικούν, άρχισαν αμέσως μακρινά ταξίδια, μεταφέροντας 
εμπορεύματα αιγυπτιακά και ασσυριακά, να πιάνουν και άλλα λιμάνια και 
προπαντός στο Άργος. Το Άργος εκείνα τα χρόνια σε όλα ξεχώριζε ανάμεσα 
στις πόλεις της χώρας που τώρα ονομάζεται Ελλάδα»….. Έτσι διηγούνται  
οι Πέρσες πως η Ιώ έφτασε στην Αίγυπτο, όχι όπως οι Έλληνες, και πως 
αυτό έγινε η αρχή για τα αδικήματα που ακολουθήθηκαν. Μετά από αυτά, 
λένε οι Πέρσες,, κάποιοι από τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρουν να πουν το 
όνομά τους, πάτησα πόδι στην Τύρο της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα 
του βασιλιά την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν Κρήτες. Πως έτσι έγιναν ίσα κι ίσα, 
όμως μετά Έλληνες έγιναν αίτιοι της δεύτερης αδικίας. Γιατί μ’ ένα μακρύ 
καράβι ανέβηκαν τον Φάση ποταμό στην Αία της Κολχίδας, κι από εκεί πή-
γαν και πήραν την θυγατέρα του βασιλιά τη Μήδεια…. Στην επόμενη γενιά 
ύστερα από αυτά, λένε πως ο Αλέξανδρος που τα έμαθε και ήθελε να απο-
κτήσει γυναίκα από την Ελλάδα με αρπαγή, γνωρίζοντας ότι δεν θα δώσει 
λόγο, αφού και οι Έλληνες δεν έδωσαν, άρπαξε την Ελένη… Αυτοί οι Ασιά-
τες, λεν οι Πέρσες, όταν τους άρπαξαν γυναίκες, δεν το πήραν στα σοβαρά, 
ενώ οι Έλληνες για μια γυναίκα Σπαρτιάτισσα ξεσήκωσαν ολόκληρη εκστρα-
τεία, ήρθαν στην Ασία και αφάνισαν τη δύναμη του Πρίαμου. Πως από τότε 
πια θεωρούν ότι οι Έλληνες τους είναι εχθροί. Γιατί την Ασία και τα βάρβαρα 
έθνη που την κατοικούν, οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη 
και τους Έλληνες τα έβλεπαν πάντα σαν κάτι ξεχωριστό. Έτσι λεν οι Πέρσες 
πως έγινα τα πράγματα και στην άλωση της Ιλίου (Τροίας) βρίσκουν την αιτία 
έχθρας τους προς τους Έλληνες…… (Ηρόδοτος Α,, 1-  4)» 

 

5. ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ 

 

Ο Όμηρος (Ιλιάδα) και ο Ηρόδοτος (Α 2 – 5) αναφέρουν επίσης 

ότι τρεις γενιές μετά το θάνατο του Μίνωα (ο εγγονός του Μίνωα, ο 

Ιδομενέας, έλαβε μέρος στον πόλεμο αυτό) έγινε ο Τρωικός πόλεμος 

και κατά τον πόλεμο αυτό, που, σύμφωνα με το Πάριο χρονικό, έγινε 

από το 1228 -  1218 π.Χ., ο αρχαίος γνωστός κόσμος μοιράστηκε 

στα δυο. Από τη μια η δύση, οι καλούμενοι Δαναοί ή Αργείοι ή Αχαιοί 

ή Πανέλληνες, δηλαδή οι πόλεις-κράτη Μυκήνες, Σπάρτη, Αθήνα, 

Κνωσός κ.λπ., που μετά τον εν λόγω πόλεμο ονομάστηκαν Έλληνες,  

και από την άλλη η Ανατολή, οι Τρώες, οι Κάρες, οι Φοίνικες κ.α, που 

μετά τον εν λόγω πόλεμο οι νικητές Έλληνες τους ονόμασαν βάρβα-

ρους, επειδή τους θεώρησαν και ως απολίτιστους και  ως αίτιους του 
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πολέμου αυτού. Και η αιτία γι αυτούς που έγινε ο πόλεμος αυτός ήταν 

η αρπαγή της ωραίας Ελένης. 

Σύμφωνα επίσης με τον Ηρόδοτο (Α1 – 4)  και καθώς του είπαν, 

λέει, οι λόγιοι των Περσών: 

 α) Η έχθρα μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων ξεκίνησε από τις 

εκατέρωθεν αρπαγές γυναικών (= την αρπαγή της Ελληνίδας Ιώ από 

τους Φοίνικες, της Φοινικιάς Ευρώπης από τους Έλληνες Κρήτες, της 

Μήδεια των Κόλχων από τους Έλληνες και της Ελληνίδας Ελένης από 

τους Τρώες) κ.α., μόνο που οι Έλληνες  έδωσαν πολύ σημασία σ’ 

αυτές τις αρπαγές και κυρίως της Ελένης και καταστρέψανε την 

Τροία, ενώ δεν έπρεπε, γιατί οι γυναίκες αυτές το ήθελαν.  

β) Τα έθνη που κατοικούν στην Ασία  (Τρώες, Κάρες, Φοίνικες 

κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούσαν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους 

Έλληνες (οι πόλεις-κράτη: Αθήνα, Σπάρτη κ.λπ.) κάτι ξεχωριστό και 

στην άλωση του Ιλίου βρίσκουν τα αίτια έχθρας τους προς τους Έλ-

ληνες και γι αυτό τώρα οι βάρβαροι (Πέρσες, Μήδοι, Φοίνικες κ.λπ.)  

στρέφονται εναντίον της Ελλάδας (μιλά για τους Περσικούς Πολέ-

μους με Ξέρξη κ.τ.λ.). 

 

Ο Θουκυδίδης (Α 3-9) αναφέρει ότι αφενός ο πόλεμος της 

Τροίας ήταν κάτι το γεγονός και αφετερου πριν από τα Τρωικά δεν 

υπήρχε ο διαχωρισμός Έλληνες και βάρβαρους. Αυτό επήλθε μετά τα 

Τρωικά. Υπήρχε όμως ο ελληνισμός ως ιδέα και η πρώτη κοινή συ-

νεργασία των Ελλήνων  ήταν η εκστρατεία στην Τροία.  Αναφέρει 

επίσης ότι ο Αγαμέμνονας, που ήταν εγγονός του Πέλοπα, κατορθώ-

νει να ενώσει τα δυο σκήπτρα των Μυκηνών στα χέρια του, του Πέ-

λοπα και του Περσέα (δηλαδή ένωσε τους Πέλοπες με τους Δαναούς 

και Αχαιούς) με αποτέλεσμα οι Μυκήνες να γίνουν η πρώτη στρατιω-

τική και ναυτική δύναμη στον αρχαίο κόσμο. Ακολούθως ο Αγαμέ-

μνονας, επειδή οι βάρβαροι (Τρώες, Φοίνικες κ.α.) συνέχιζαν να έρ-

χονταν  στην Ελλάδα και να κλέβουν  τις γυναίκες και τις περιουσίες 

των Ελλήνων, όπως την αρπαγή της ωραίας Ελένης κ.α. , οργανώνει 

μαζί με  άλλους Έλληνες ηγεμόνες  (Κρήτης, Αθήνας κ.α.) εκστρατεία 

εναντίον της Τροίας προκειμένου να διαλύσει το στρατό και το κρά-

τος της Τροίας. 

Ο Πλάτωνας (Μενέξενος), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός, Ελένης 

Εγκώμιο) κ.α. αναφέρουν ότι τα αίτια για τα οποία οι Έλληνες εκ-

στράτευσαν εναντίον της Τροίας ήταν το ότι οι βάρβαροι λαοί της 

Ασίας (στην αρχή οι Φοίνικες, οι Δαναοί και οι Πέλοπες και μετά οι 

Τρώες) έρχονταν στην Ελλάδα και  έκλεβαν είτε τις γυναίκες είτε τις 

περιουσίες των Ελλήνων με συνέπεια η Ελλάδα να δεινοπαθεί και να 

μην προκόβει. Τελευταία τους κλοπή ήταν αυτή της ωραία Ελένης, 

της γυναίκας του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου,  από τους Τρώες.  
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Κατά τον Τρωικό πόλεμο, ο οποίος κράτησε δέκα χρόνια και 

νικητές ήσαν οι Έλληνες, ο αρχαίος γνωστός κόσμος χωρίστηκε στα 

δυο. Από τη μια ήσαν οι Έλληνες και από την άλλη οι βάρβαροι.  Έλ-

ληνες λέγονταν όσες πόλεις- κράτη: Αθήνα, Σπάρτη, κ.λ.π, είχαν 

πάει με το μέρος των Αχαιών ή Δαναών ή Αργείων (Κρήτες, Αθηναίοι 

κ.α.) και βάρβαροι όσοι είχαν πάει με το μέρος των ηττημένων 

Τρώων (Κάρες, Φοίνικες κ.λπ.) , εκείνων που είχαν προκαλέσει τον 

πόλεμο αυτό με τις βαρβαρότητές τους (αρπαγές γυναικών και πε-

ριουσιών).   

Ειδικότερα σύμμαχοι, σύμφωνα με τον Όμηρο, των Ατρειδών 

(= οι Αχαιοί ή Αργείοι ή Δαναοί ή Πανέλληνες) ήσαν οι : Αργείοι, 

Κρήτες, Αθηναίοι, Ευβοιείς, Μαγνήτες, Κορίνθιοι, Λακεδαιμόνιοι, Αρ-

κάδες, Κεφαλλήνες,  Πελασγοί της Θεσσαλίας  κ.α.   

Σύμμαχοι των Τρώων  ήσαν οι: Δαρδάνιοι, Καύκωνες, Θράκες, 

Λέλεγες, Φρύγες, Λύκιοι, Κάρες, Μαίονες, Φρύγες, Μυσοί, Παφλαγό-

νες, Κίκονες, Αλιζώνες, οι Πελασγοί της Λάρισας κ.α.   
«Η εκστρατεία στην Τροία από τον Αγαμέμνονα ήταν πράξη ωφελιμότατη για τους Έλ-

ληνες, για να μην υποστεί η Ελλάδα από τους βάρβαρους δεινά παρόμοια με κείνα που υπέ-
στη παλαιότερα κατά την κατάληψη όλης της Πελοποννήσου από τον Πέλοπα, του Άργους 
από το Δαναό και της Θήβας από τον Κάδμο (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 79-80),  

 «Εξαιτίας  αυτών (της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία) επήλθε τόσο μεγάλη 
μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι βάρβαροι, που ζούσαν δυστυχισμένοι στους τόπους 
τους, και ο Δαναός, αφού έφυγε από την Αίγυπτο, κατέλαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος 
έγινε βασιλιάς της Θήβας, οι Κάρες αποίκησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την Πελο-
πόννησο οι μετά από αυτού του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση ακμή, ώστε κατάφερε 
να αφαιρέσει από τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και τεράστιες εδαφικές εκτάσεις» (Ισοκρά-
της Ελένης εγκώμιο 68 – 69) 

 

 
Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΒΑΡΒΑΡΟΙ» 

 

Βάρβαρος στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν κάθε μη Έλλην («πας 

μη Έλλην βάρβαρος»). Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι  οι Δωδωναίοι, όταν 

άκουσαν μια βάρβαρη ιέρεια να μιλά, νόμισαν ότι μιλούσε ως το  όρ-

νιο πελειάδα: «διότι βάρβαροι ήταν, εδόκουν δε σφι ομοίως όρνισι 

φθέγγεσθαι» . Επομένως ο Ηρόδοτος υπονοεί ότι η ονομασία «βάρ-

βαρος» προήλθε από ηχοποίηση. Πελιάδες στην αρχαία Ελληνική λέ-

γονταν τα περιστέρια, που ως γνωστό, βιρ..βιρ… > βιρβιρ..ίζουν ή 

βαρ..βαρ..ίζουν, κάτι ως τα γατιά που νιάου-νιάου > νιαουρίζουν 

κ.τ.λ., πρβ: «Οι ιερείς του Δία του Θηβαίου μου είπαν ότι οι Φοίνικες 

άρπαξαν δυο ιέρειες από τη Θήβα (της Αιγύπτου) και τις πούλησαν, 

τη μια στη Λιβύη και την άλλη στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες είναι 

αυτές που  ίδρυσαν τα μαντεία στους τόπους που ανέφερα (στη Θήβα 

της Λιβύης και της Δωδώνης)  Έχω πάντως τη γνώμη ότι περιστέρες 
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τις είπαν οι Δωδωναίοι αυτές τις γυναίκες, επειδή ήταν βάρβαρες  και 

η ομιλία τους τους φαινόταν σαν τη φωνή των πουλιών. …. Όσο όμως 

μιλούσε βαρβαρικά, αυτοί έπαιρναν την ομιλία της για φωνή πουλιού 

, γιατί πως είναι δυνατόν περιστέρα να μιλάει ανθρώπινη φωνή; Όσο 

για τα λεγόμενά τους ότι η περιστέρα ήταν μαύρη, δείχνουν ότι η 

γυναίκα ήταν Αιγύπτια( Ηρόδοτος B 54 - 57) 

Ετυμολογικά η λέξη «βάρβαρος» φαίνεται να είναι ηχοποίηση 

του «βαρ… βαρ..»  των αλαλαγμών των ζώων απ΄όπου και βαρβάτος  

= ο κτηνώδης κ.α. και  βάρβαρος  = vrytus =  ο ζωώδης, άρα μετα-

φορικά ο αμόρφωτος, ο αγροίκος  κ.α βουβαίνω, βαμβαίνω, βρυχώ-

μια, βαταλαλώ… και κάτι ως και τα: βαβ-βαβ > βαβαλίζω, βιρ-βιρ > 

βιρβιρίζω…. 

 

6.  ΚΑΘΟΔΟΣ ΔΩΡΙΕΩΝ, Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς Ηρόδτος, Ισοκράτης κ.α. αναφέρουν ότι 

ο  Τρωικός πόλεμος  επέφερε μεγάλες μετακινήσεις και ανακατατά-

ξεις φυλών στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας του στρατού της στην 

Τροία, αλλά και στον υπόλοιπο αρχαίο γνωστό κόσμο λόγω της ήττας 

των βαρβάρων.  Από τη Μ. Ασία π.χ. έφυγαν φύλα και πέρασαν στην 

Ιταλία, από τη Θεσσαλία έφυγαν φύλα και άλλα πήγαν προς Μακε-

δονία και άλλα προς Πελοπόννησο κ.α.  Τελευταία από αυτές τις με-

τακινήσεις που έγινε στην Ελλάδα ήταν αυτή που ονομάζεται «Κάθο-

δος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες». Στο εξής η Ελλάδα ηρέμησε, 

άρχισε να αναπτύσσεται και να κάνει και αποικίες. 

Οι Δωριείς, που ήταν έθνος πολυπλάνητο, αρχικά, επί εποχής 

του βασιλιά Έλληνα, διέμεναν στη Θεσσαλία. Μετά τον κατακλυσμό 

του Δευκαλίωνα φεύγουν από εκεί και πάνε στις πλαγιές της Όσας 

και του Ολύμπου με αρχηγό το Δώρο απ΄όπου η περιοχή ονομάστηκε 

Δωρίδα και οι κάτοικοι Δωριείς. Πριν από τα τρωικά ένα μέρος με 

αρχηγό τον Τέκταμο (παππού του Μίνωα) πάει στην  Κρήτη όπου 

ενώθηκε με τους εκεί κατοίκους, τους Ετεοκρήτες. Ογδόντα χρόνια 

μετά τα Τρωικά (= κάπου το 1129 π.χ. )  ένα μέρος από τους εναπο-

μείναντες Δωριείς φεύγει και πάει στην Πίνδο - Μακεδονία όπου ο-

νομάστηκε «έθνος Μακεδνό» (= οι μετέπειτα Μακεδόνες) και το άλλο 

οδηγούμενο από τους Ηρακλείδες  κατεβαίνει στην Πελοπόννησο και 

ονομάζεται «έθνος δωρικό» (= οι  μετέπειτα Σπαρτιάτες), το «έθνος 

δωρικόν τε και Μακεδονικόν». 

«Ηρακλείδες» ονομάζονταν οι εξόριστοι βασιλιάδες του Άργους 

της Πελοποννήσου, επειδή έλεγαν ότι ήσαν απόγονοι του ημίθεου 

Ηρακλή. Οι Ηρακλείδες αρχικά πήγαν στην Αθήνα και από εκεί μετά 

στις πλαγιές της Όσας και του Ολύμπου όπου συνάντησαν τους Δω-

ριείς. 
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Όταν οι Δωριείς πήγαν στην Πελοπόννησο κατέλαβαν όλες σχε-

δόν τις πόλεις της (Σπάρτη, Μεσσήνη, Άργος κ.α.), στις οποίες ζού-

σαν Αχαιοί, Δαναοί και Πέλοπες προκειμένου να εγκαταστήσουν στο 

θρόνο και πάλι τους εξόριστους βασιλιάδες. Ωστόσο μετά δεν ξανα-

γύρισαν στον τόπο του, αλλά παρέμειναν εκεί καθιστώντας  τη 

Σπάρτη μια από τις πρώτες δυνάμεις του αρχαίου γνωστού κόσμου.   
«Ύστερα έβαλε μπρος  να εξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν οι δυνατότε-

ροι, που θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι 
και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.  Γιατί 
τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο Πελασγικό, το πρώτο 
Ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν 
πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του 
Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν 
Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν 
στην Πίνδο με το όνομα  έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυο-
πίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν 
έθνος Δωρικό». (Ηρόδοτος Α, 57) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι εξής: Από την 
Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το ο-
ποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι 
Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δω-
ρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«ε-
όντες ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίνδου»), 
και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες τους οποίους 
εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονη-
σίων αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 
43) 

Ο  Ηρόδοτος (βλέπε συνδυαστικά: Α 57-58, Β  54-57, Θ 85, Η 

43 κ.α.) αναφέρει επίσης ότι αρχικά η Ελλάδα ονομαζόταν Πελασγία 
(«Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»),…. « Ηρόδοτος B 

54 - 57) και φύλα των Πελασγών ήταν οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Ίωνες 

και  οι Δωριείς και από αυτούς οι Δωριείς (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες, 

οι Μακεδόνες κ.α.), αποκόπηκαν πρώτοι από τους  βάρβαρους Πε-

λασγούς (και πήγαν πρώτα στην Πίνδο όπου πήρα το όνομα Μακε-

δνοί και από εκεί κάποιοι από αυτούς κατέβηκαν στην Πελοπόννησο 

όπου ονομάστηκαν Δωριείς)  και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελ-

ληνικό  και μετά προσχώρησαν σ΄ αυτό το έθνος όλοι οι Πελασγοί 

(= και οι  Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και 

πολλοί άλλοι βάρβαροι, πρβ:   
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πε-

ποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, 
αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, 
αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος 
πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 
58) 
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Ο Ισοκράτης, σχετικά με τους Ηρακλείδες, αναφέρει ότι όταν 

πέθανε ο Ηρακλής,  οι γιοί και οι απόγονοί του (οι καλούμενοι Ηρα-

κλείδες), φοβούμενοι μήπως τους δολοφονήσει ο Ευρυσθέας (= ο 

σφετεριστής του Θρόνου των Αργείων),  κατέφυγαν στη Στερεά Ελ-

λάδα. Αργότερα  ήρθε εκεί ο Ευρυσθέας, για να τους βρει  και να 

τους σκοτώσει, φοβούμενος και κείνος μήπως γυρίσουν εκείνοι και 

του πάρουν τη βασιλεία. Ωστόσο οι Αθηναίοι βοήθησαν τους Ηρα-

κλείδες και σκότωσαν τον Ευρυσθέα. Στη συνέχεια οι Ηρακλείδες 

μαζί με  Δωριείς κατέβηκαν από τη Στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο 

(εξ ου και «Κάθοδος Δωριέων με τους Ηρακλειδείς») και κατέλαβαν  

όλες σχεδόν τις πόλεις της Πελοποννήσου (= τη Σπάρτη, τη Μεσ-

σήνη, το Άργος κ.α.), με το αιτιολογικό ότι η περιοχή αυτή ήταν βα-

σιλική  κληρονομιά των γιων του Ηρακλή. Ακολούθως και αφού οι 

Δωριείς εγκατέστησαν τους απόγονους του Ηρακλή στο Θρόνο, αντί 

να γυρίσουν πίσω  μοίρασαν μεταξύ τους την Πελοπόννησο και έ-

κτοτε αρχίζει η δωρική περίοδος της Πελοποννήσου. Από τότε και 

εξής παρουσιάζεται ως πανίσχυρη Σπάρτη, η αντίζηλος των Αθη-

ναίων για την ηγεμονία των Ελλήνων, πρβ:  
 «Καταρχάς, νομίζω, ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω με ποιο τρόπο κα-

τακτήσετε τη Μεσσήνη και για ποιους λόγους εγκατασταθήκατε στην Πελο-
πόννησο, τη στιγμή που είστε Δωρικής καταγωγής…. Όταν ο Ηρακλής πέ-
ρασε στην άλλη ζωή και από θνητός έγινε θεός, στην αρχή τα παιδιά του, λόγω 
της δύναμης των εχθρών του αναγκάστηκαν να περιπλανώνται εδώ κι εκεί και 
να εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους. Μετά το θάνατο του Ευρυσθέα έζησαν 
κοντά στους Δωριείς. Η Τρίτη γενιά των απογόνων τους πήγε στους Δελφούς, 
για να ζητήσει από το Μαντείο χρησμό για κάποια ζητήματα. Ο θεός απάντησε 
στις ερωτήσεις που του έγιναν, αλλά τους διέταξε και να γυρίσουν πίσω, στη 
γη των προγόνων τους. Μελέτησαν το χρησμό και βρήκαν πρώτα ότι το Άργος 
είχε περιέλθει στην κατοχή τους με βάσει τη συγγένεια (γιατί μετά το θάνατο 
του Ευρυσθέα ήταν οι μόνοι επιζώντες από το γένος των Περσειδών) και ότι 
η Λακεδαίμονα ανήκε επίσης σ’ αυτούς από δωρεά (όταν ο Τυνδάρεως έχασε 
την εξουσία και αφού προηγουμένως ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης έπαψαν να 
βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους, ο Ηρακλής εγκατάστησε και πάλι 
στην εξουσία τον Τυνδάρεω, ο οποίος έδωσε τη Λακεδαίμονα ως ανταμοιβή 
για την ευεργεσία που του προσέφερε και λόγω της συγγένειας του με τους 
γιους του… …  Ενώ είναι πολλές οι ευεργεσίες που κάμαμε, εμείς οι Αθηναίοι 
και οι πρόγονοί μας, στην πόλη των Λακεδαιμονίων, εγώ θέλησα να μιλήσω 
μόνο για τούτη. πραγματικά χάρη στη σωτηρία που προσφέραμε οι απόγονοι 
των σημερινών βασιλιάδων της Λακεδαίμονος, οι απόγονοι του Ηρακλή, κα-
τέβηκαν στην Πελοπόννησο, κατέλαβαν το Άργος, τη Λακεδαίμονα και τη 
Μεσσήνη, ίδρυσαν τη Σπάρτη»… (Ισοκράτης, Αρχίδαμος  16 – 19) 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Οι Δωριείς που εισέβαλαν στην Πελοπόννησο ήταν τρεις φυ-

λές, οι Πάμφιλοι, οι Υλλείς και οι Δυνάμεις. Μόλις οι Δωριείς 
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κατέλαβαν την Πελοπόννησο, οι Ηρακλείδες τη μοίρασαν μεταξύ 

τους με κλήρο διαιρώντας την σε τρία μέρη: Στο Άργος, που δόθηκε 

στον Τήμενο, στη Μεσσήνη, που έλαβε ο Κρεσφόντης και στη Λακε-

δαίμονα που πήραν τα δυο αδέλφια Ευρυσθένης και Πρόκλης. Στους 

δυο τελευταίους ανήγαγαν την καταγωγή τους οι βασιλιάδες της 

Σπάρτης και γι αυτό, άλλωστε, ήσαν δύο στον αριθμό.  Μετά την 

καταστροφή των Μυκηνών και της Τίρυνθας από τους εισβολείς, το 

Άργος έγινε η βάση των εξορμήσεων του μυθικού Δωρικού ήρωα Τέ-

μενου, απόγονου του Ηρακλή, και ο μεγαλύτερος των τριών αδελ-

φών, του Κρεσφόντη και Αριστόδημου, οι οποίοι κυρίευσαν την Πε-

λοπόννησο. Οι γιοι και οι γαμπροί του διαδοχικά (Δειφόντης, Φαλκής, 

και Κεισός) κατέλαβαν την Τροιζήνη, Επίδαυρο, Αίγινα, Σικυών και 

Φλιούντα, οι οποίες έγιναν Δωρικές αποικίες.  

Οι Δωριείς μέχρι να καταλάβουν την Πελοπόννησο προκειμέ-

νου να επανέλθουν οι Ηρακλείδες στο θρόνο του Άργους (αλλά και 

για να βρουν οι Δωριείς καλύτερα μέρη απ’ αυτά που έμεναν στα 

βουνά του Ολύμπου) έκαναν αρκετές επιχειρήσεις. Την αρχή με τους 

Ηρακλήδες Κρεσφόντη, Τέμενο και Αριστόδημος. Ο Αριστόδημος πέ-

θανε στη Ναύπακτο, χτυπημένος από κεραυνό, αφήνοντας πίσω του 

τα δίδυμα παιδιά του, Ευρυσθένη και Πρόκλη. Τα αδέλφια του, πέ-

ρασαν τον κόλπο και αποβιβάστηκαν στην Αχαΐα, όπου και πολέμη-

σαν  νικώντας  τον άρχοντα της Πελοποννήσου, Τισαμένη . Όταν η 

Δωρική φάλαγγα έφθασε στην περιοχή της Λακωνίας και Μεσσηνίας, 

επικεφαλής ήταν ο Κρεσφόντης, ο οποίος κατοίκησε την εύφορη πε-

διάδα της Πάμεσου.  

2) Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει  ότι «μετά την κάθοδο των 

Ηρακλειδών, Αργείοι και Λακεδαιμόνιοι  στέλνοντας αποίκους, ίδρυ-

σαν αποικίες σε κάποια άλλα νησιά και, αφού κατέκτησαν και τούτο 

το νησί οίκησαν πόλεις σ’ αυτά», κάτι που επίσης δεν είναι έτσι επα-

κριβώς (δηλαδή δεν πήγαν και κατέλαβαν δια των όπλων οι Δωριείς 

την Κρήτη, όπως μπορεί να εκ λάβει κάποιος την ως άνω αναφορά 

του Διόδωρου). Η πραγματική αλήθεια είναι, όπως ο ίδιος λέει σε 

άλλα εδάφιά του, ότι οι Δωριείς πήγαν ως μετανάστες στην Κρήτη 

και μετά έκαναν εκεί αποικίες, πρβ: 
««Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευ-

καλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βα-
σιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέ-
ριο…...». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60) 

 Μάλιστα φυλές των Δωριέων πήγαν δυο φορές στην Κρήτη. Η πρώτη 
ήταν λίγο πριν από το Μίνωα (ο Μίνωας Α’ βασίλευε το 1470 π.Χ.) και τότε 
Δωριείς έφυγαν από τη Θεσσαλία με αρχηγό τον Τέκταμο (=ο παππούς του 
Μίνωα) και πήγαν στην Κρήτη. Η δεύτερη φορά ήταν 80 χρόνια μετά από τα 
Τρωικά, η οποία έγινε με τους Ηρακλείδες (έγινε  το 1120 π.Χ.). Μάλιστα τη 
δεύτερη φορά οι φυλές των Δωριέων δεν πήγαν κατευθείαν στην Κρήτη, αλλά 
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κάποιες φυλές των Δωριέων έφυγαν από τη Λακωνία και ελευθέρωσαν τη Λύ-
κτο της Κρήτης  από την κηδεμονία των Κνωσίων και έκτοτε η Λύκτος έγινε 
οικειοθελώς αποικία των Λακεδαιμονίων ή άλλως Σπαρτιατών. 

 

Ο Αριστοτέλης για το θέμα αυτό αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες 

πήγαν στην Κρήτη, όμως ως άποικοι και όχι ως κατακτητές όλης της 

Κρήτης, πρβ: 
 «Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία 

του βασιλιά Χαρίλ(α)ου και έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη 
λόγω της μεταξύ τους συγγένειας, γιατί οι Λύκτιοι  ήταν Λάκωνες άποικοι κι 
όταν πήγαν στη Λύκτο και την έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των 
κατοίκων της πόλης. Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, 
επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνωας» (Αριστοτέλης Πολιτικά  Β  
1271b).  «Και φαίνεται και λέγεται ότι  οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό πολί-
τευμα στα περισσότερα σημεία……... Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυ-
κούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και έφυγε, έμεινε το με-
γαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογικότητας, γιατί οι 
Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο και την έκαναν αποι-
κία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό και τώρα οι 
περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο 
Μίνως. .( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10) 

Ο Στράβων, σχετικά με το αν πήγαν ή όχι οι Δωριείς με τους 

Ηρακλείδες στην Κρήτη, λέει ότι επειδή  ο Όμηρος αναφέρει μια φορά 

ότι η Κρήτη είχε 90 πόλεις και μια άλλη φορά ότι η Κρήτη είχε 90 

πόλεις, ο ιστορικός ο Έφορος ισχυρίζεται ότι τις 10 παραπάνω πόλεις 

τις έκτισαν μετά από τα Τρωικά οι Δωριείς με τον Αλθαιμένη τον Αρ-

γείο, πρβ: « ο ποιητής μια φορά αναφέρει την Κρήτη με 100 και μια 

φορά με 90 πόλεις. Ο Έφορος υποστηρίζει πως οι δέκα χτίστηκαν 

μετά τα Τρωικά από τους Δωριείς από τον Αλθαιμένη τον Αργείο. 

Πάντως ο Οδυσσέας την ονομάζει νησί με 90 πόλεις». (Στράβων 10 

c 479, 15). Σε άλλο εδάφιό του ο Στράβωνας αναφέρει και ότι οι 

Σπαρτιάτες πήγαν ως άποικοι στην Κρήτη: « Ο Σπαρτιάτης νομοθέτης 

Λυκούργος ήταν πέντε γενιές νεότερος από τον Αλθαιμένη, που δη-

μιούργησε την πρώτη αποικία στην Κρήτη. Τον θεωρούν παιδί του 

Κίσου που ίδρυσε το Άργος το ίδιο καιρό που ο Προκλής συνοίκιζε τη 

Σπάρτη…»(Στράβων 10 c 481, 18).  Επομένως ο Στράβων θεωρεί 

τελικά ότι οι Δωριείς με τους Ηρακλείδες πήγαν στην Κρήτη, όμως 

όχι ως κατακτητές, αλλά ως άποικοι.  

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (βίβλος 16, 62) αναφέρει και ότι μετά 

τον καλούμενο Φωκικό πόλεμο κάποιοι  Κνώσιοι πήγαν στη Λακωνική 

Μαλέα και βρήκαν μισθοφόρους με αρχηγό το Φάλαικο  και μ’ αυτούς 

κατέλαβαν  τη Λύκτο. Κατόπιν αυτού  οι Λύκτιοι ζήτησαν τη βοήθεια 

των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες με  στρατηγό τον Αρχίδαμο ήταν τότε  

έτοιμοι με  στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις να πάνε στην Ιταλία 

προκειμένου να βοηθήσουν τους Ταραντίνους που ήταν σε πόλεμο 
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με τους Λευκαντούς, αντί αυτού προτίμησαν να πάνε να βοηθήσουν 

τους Λύκτιους ως συγγενείς, κάτι που έκαναν. Ο Φάλαικος και οι μι-

σθοφόροι του ήταν από τη Φωκίδα-Λοκρίδα και είχαν πάει στην Πε-

λοπόννησο, γιατί είχαν κάνει συμφωνία με το Φίλιππο να φύγουν 

από εκεί για να μη τους σκοτώσει, επειδή λεηλάτησαν το μαντείο των 

Δελφών. Ωστόσο ο Φάλαικος μετά σκοτώθηκε στην Κυδωνία, όταν 

πήγε να την καταλάβει και δεν το κατόρθωσε:  «οι δε Λακεδαιμόνιοι 

πεισθέντες και πλεύσαντες εις την Κρήτην τους μισθοφόρους ενίκη-

σαν, τοις δε Λυκτίοις ανέσωσαν την πατρίδα. μετά δε ταύτα ο μεν 

Αρχίδαμος πλεύσας ες την Ιταλίαν και συμμαχήσας τοις Ταραντί-

νοις…» (Διόδωρος  16, 62).  Η πόλη Λύκτος τελικά, σύμφωνα με το 

Στράβωνα (βιβλίο 10), καταστράφηκε από τους Κνώσιους. 

 

 

7. Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ 

ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -  ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΒΑΡΒΑΡΟ ΒΙΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  

 

Ο Θουκυδίδης (Α 2 – 9) αναφέρει  ότι πριν από το Μίνωα, ε-

πειδή δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη η γεωργία, δεν υπήρχε ασφάλεια 

στις συγκοινωνίες κ.α., δεν υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι,  πόλεις,  σύ-

νορα και  κράτη, ούτε  και οι ονομασίες Έλληνες και βάρβαροι. Υ-

πήρχαν μόνο διάφορες φυλές (οι καλούμενοι Πελασγοί, Κάρες, Φοί-

νικες κ.α.), οι οποίες  ζούσαν μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών 

διατροφής και η πολυπληθέστερη από αυτές όπου πήγαινε έδιωχνε 

αυτή που έβρισκε μπροστά της, για να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο. 

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν να αναπτυχθεί ο ληστρικός 

και πειρατικός βίος. 

Τελευταία μετακίνηση φύλου στην Ελλάδα ήταν, λέει,  αυτή 

των Δωριέων με τους Ηρακλείδες, η οποία έγινε 80 χρόνια μετά τα 

Τρωικά, δηλαδή το 1129 π.Χ.,  και έκτοτε η Ελλάδα ηρέμησε και 

ευημέρησε. 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι Μίνωας στην Κρήτη ήταν 

εκείνος που πρώτος που δημιούργησε πολεμικό ναυτικό με το οποίο 

έδιωξε σπο το Αιγαίο τους Ληστές Κάρες και τους Περατές Φοίνικες 

που είχαν καταλάβει τα ελληνικά νησιά με συνέπεια ο ίδιος να γίνει 

θαλασσοκράτορας και από την άλλη να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι 

διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν να ασχοληθούν και με 

τη ναυτιλία, να πλουτίσουν, να σταματήσουν το μεταναστευτικό βίο 

που τους εξανάγκαζαν οι κακοποιοί και να διαμένουν σε μόνιμες πό-

λεις, να επικοινωνήσουν και να επικρατήσουν μετά στα τρωικά.  

Από την άλλη οι αρχαίοι συγγραφείς:  Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), 

Αριστοτέλης (Πολιτικά Β, 1271, 10), Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρω-

μαϊκή Αρχαιολογία, Λόγος Β’ LXI. 1-2),  Πλούταρχος (Λυκούργος  και 
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Σόλων) κ.α., αναφέρουν ότι ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδά-

μανθυ,  πέραν των άλλων, ήταν και εκείνοι  που από τη μια ένωσαν 

τις φυλές της Κρήτης σε ενιαίο σύνολο ( «Μετά απ΄ αυτά, επικράτη-

σαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού 

σε ενιαίο σύνολο...»  Διόδωρος, 5, 80) και από την άλλη εξημέρωσαν 

(εκπολίτισαν)  τους κατοίκους της Κρήτης θεσπίζοντας νόμους, συ-

ντάγματα κ.α. («….ος πρώτος (ο Μίνωας)  την νήσον (Κρήτη) εξημερώσας δοκεί νόμοις 
και συνοικισμοίς πόλεων και πολιτείας …» Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478).  

Αναφέρουν επίσης ότι ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν 

όχι μόνο οι θεμελιωτές της περίφημης θαλασσοκρατορίας των Κρη-

τών, αλλά και οι οργανωτές της περίφημης Κρητικής Πολιτείας, της 

πρώτης αξιόλογης Πολιτεία στον κόσμο, την οποία αντέγραψαν 

πρώτα οι Σπαρτιάτες, μετά οι Αθηναίοι, μετά οι Ρωμαίοι κ.α. και έτσι 

ευημέρησαν και αυτοί. 

Επομένως πριν από το Μίνωα δεν υπήρχε πολιτισμός και στο 

Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται η ύπαρξη, η ε-

λευθερία, η ναυτική ανάπτυξη , ο πολιτισμός κ.α. της Ελλάδας και η 

επίσημη ένδοξη ιστορία της Ελλάδας,  του Ελληνικού πολεμικού ναυ-

τικού, του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού κ.α.  ξεκινούν από 

την εποχή του Μίνωα. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Πρώτη φορά που φυτεύτηκαν σπόροι στην Ελλάδα, σύμ-

φωνα τους αρχαίους συγγραφείς και το Πάριο Χρονικό,  ήταν στην 

Ελευσίνα  το έτος 1410 π.Χ. από τη Δήμητρα, την ανακηρυχθείσα 

μετά Θεά. Λίγο μετα η Αθηνά ασχολήθηκε με την εξημέρωση και καλ-

λιέργεια της ελιάς κ.α. 

Β) Περισσότερα βλέπε πιο κάτω «Μινωικοί Χρόνοι, Μίνωας, Μι-

νωικός Πολιτισμός» 

 
 

8. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΧΟΥΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΙΓΑΙΟ -  ΜΙΝΩΑ 

 
Το πλοίο, η ναυτιλία και η ναυπηγική τέχνη έχουν αφετηρία 

τους την Ελλάδα, το Αιγαίον, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευ-

ρήματα, οι μύθοι, οι αρχαίοι συγγραφείς (Όμηρος, Ξενοφώντας κ.α.) 

και οι διεθνείς ναυτικές ορολογίες: ναυς, ναυτικό, ναυπηγείο κ.λπ. > 

nave, nautical κ.λπ., που είναι ελληνικές λέξεις.   

Η αιτία που η ναυτιλία – ναυπηγική ξεκίνησε από την Ελλάδα  

είναι το ότι  στη θάλασσα της, την  καλούμενη  «Ελληνική Θάλασσα»  

ή άλλως   Αιγαίο Πέλαγος,  υπάρχουν πάρα πολλά νησιά  οπότε αυτό 

προκαλούσε τους Έλληνες στο να κατασκευάσει κάποιος από αυτούς 

πρώτος πλεούμενο και να πάει εκεί.  
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Τα παλαιότερα ναυτικά αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρε-

θεί στον κόσμο είναι από το Αιγαίον Πέλαγος και τα οποία δείχνουν 

ότι εκεί κυκλοφορούσαν μορφές πλοίων ήδη από τον 14 – 17 αι. 

π.Χ.. Πέραν αυτού τού η  Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου είναι οι 

αρχαιότερες γραπτές αναφορές, σχετικά με μεθόδους κατασκευής 

πλοίων, καθώς και οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες γύρω από τη 

ναυτική ζωή και τη ναυπηγική τέχνη κ.α., πρβ: 
 “Κι αφού σκάρωσε κατάστρωμα κι αρμολόγησε στραβόξυλα πυκνά, το 

μαστόρευε.. και μέσα στήριξε κατάρτι με ταιριασμένη αντένα κι έκαμε και το 
τιμόνι του να κυβερνάει το σκάφος. . . κι η Καλυψώ λινά τού κουβαλούσε για 
τα πανιά. Κι αυτός με τέχνη τα έφτιαξε κι αυτά, κι έδεσε μέσα ξάρτια και καρα-
βόσκοινα”.  ( Οδύσσεια, ε 253-260) 

«ότι ο δήμος έστιν ο ελαύνων τα ναύς και ο την δύναμιν περιτιθείς τη 
πόλει, και οι κυβερνήται και οι κελευσταί και οι ναυπηγοί- ούτοι εισιν οι την 
δύναμιν περιτιθέντες τη πόλει πολύ μάλλον ή οι οπλίται και οι γενναίοι και οι 
χρηστοί (Ξενοφών, Αθηναίων Πολιτεία Ι 1-2) 

 

Αρχικά τα πλοία, όπως βλέπουμε στις αρχαίες τοιχογραφίες, 

αλλά και που διαβάζουμε στα αρχαία κείμενα, ήταν κωπήλατα, τα 

οποία λέγονταν «κόντοροι νήες» («κόντορος» = το κοντάρι, το 

κουπί, «η ναύς, της νηός»…., = το πλοίο ( από το νάω - ναίιω,  > 

άνω, άνωσις…), απ΄ όπου και τα: ναυτιλία, ναυτικό, ναύτης, Ναύαρ-

χος, ναύσταθμος, ναυπηγική, αργοναύτης… English: navy, nautical, 

Argonaut, …  Portuguese nau, Spanish nao…  

Ο Δευκαλίωνας, ο πατέρας του Έλληνα, του γενάρχη των Ελ-

λήνων, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο,  χρησιμοποιούσε ως πλεού-

μενο μια λάρνακα (= η γούρνα, η σκάφη που γίνεται από κορμό δέ-

ντρου)  προκειμένου  να διασωθεί με τη γυναίκα του Πύρρα από τον 

κατακλυσμό που έγινε επί των ημερών του και στον οποίο πνίγηκαν 

όλοι πλην του Δευκαλίωνα και της γυναίκας του, πρβ:  
«Προμηθέως ο παις Δευκαλύων εγένετο. ούτος βασιλεύων των περί 

την Φθίαν τόπων γαμεί Πύρραν την Επιμηθέως και Πανδώρας, ην έπλασαν 
θεοί πρώτην γυναίκα. επεί δε αφανίσαι Ζευς το χαλκούν ηθέλησε γένος, υπο-
θεμένου Προμηθέως Δευκαλύων τεκτηνάμενος λάρνακα, και τα επιτήδεια εν-
θέμενος, εις ταύτην μετα Πύρρας εισέβη. Ζευς δε πολύν υετόν απ᾽ ουρανού 
χέας τα πλείστα μέρη της Ελλάδος κατέκλυσεν, ώστε διαφθαρήναι πάντας αν-
θρώπους, ολίγων χωρίς οι συνέφυγον εις τα πλησίον υψηλά όρη. τότε δε και 
τα κατά Θεσσαλίαν όρη διέστη, και τα εκτός Ισθμού και Πελοποννήσου συνε-

χέθη πάντα. Δευκαλίων δε εν τη λάρνακι δια της θαλάσσης φερόμενος 

<εφ> ημέρας εννέα και νύκτας <τας> ίσας τω Παρνασώ προσίσχει, 

κακεί των όμβρων παύλαν λαβόντων εκβάς θύει Διί φυξίω.(Απολλό-

δωρο Α 7, 2) 

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα τα κωπήλατα πλοία λέγονταν 

«κόντοροι νήες» και  ανάλογα με την ποσότητα των κουπιών τους:  

«τριαντακόντοροι νήες» (= με 30 κουπιά),  «πεντηκόντοροι νήες» 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
44 

(= με 50 κουπιά κ.τ.λ.) κ.ο.κ.ε.  Τα μη κωπήλατα πλοία (αυτά που 

κινούνταν με τα χέρια) λέγονταν  λάρνακες ή γούρνες και οι οποίες 

ήταν  είτε σκαφτοί (εξ ου και «σκάφη») κορμοί δέντρων είτε σκαφτές 

πέτρες (στην περίπτωση αυτή δε χρησιμοποιούνται για πλεούμενα, 

αλλά ως θήκες νεκρών κ.α.  

Ο Απολλόδωρος αναφέρει επίσης ότι ο πρώτος που κατασκεύ-

ασε μεγάλο πλοίο («πεντηκόντορος ναύς» = πλοίο με 50 κουπιά)  

ήταν ο Δαναός και μ’ αυτό ήρθε από την Αίγυπτο με τα παιδιά του, 

αρχικά στη Ρόδο και  από εκεί στο Άργος (= η πόλη, αλλά και η 

Πελοπόννησος πριν ονομαστεί έτσι) όπου  συγχωνεύτηκε με τους 

εκεί Αχαιούς κατοίκους του Άργους (εξ ου μετά: «Αργείοι = Αχαιοί ή 

Δαναοί» = οι κάτοικοι του Άργους και κατ’ επέκταση όλοι οι εκστρα-

τευσαντες στην Τροία), πρβ:  
«Δαναός τοις Αιγύπτου παίδας δεδοικώς, υποθεμένης Αθηνάς αυτώ 

ναύν κατεσκεύασε πρώτος και τας θυγατέρας ενθέμενος έφυγε. προσσχών δε 
‘Ρόδω το της Λινδίας άγαλμα Αθηνάς ιδρύσατο. εντεύθεν δε ήκεν εις Άργος, 
και την βασιλείαν αυτώ παραδίδωσι Γελάνωρ ο τότε βασιλεύων <αυτός δε 
κρατήσας της χώρας αφ’ εαυτού τους ενοικούντας Δαναούς ωνόμασε (Απολ-
λόδωρο Β 1, 4 ) 

Η πρώτη πεντηκόντορος ναύς (= το πλοίο με 50 κουπιά) που 

κατασκευάστηκε, σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο (Α 7, 2), ήταν 

η Αργώ, το πλοίο  των Αργοναυτών, την οποία κατασκεύασε από 

ξύλο φηγός (= η δρυς, η βελανιδιά)  της Δωδώνης ο Άργος απ’ όπου 

πήρε και το όνομά της: « επί τούτο πεμπόμενος Ιάσων Άργον παρε-

κάλεσε τον Φρίξου, κακείνος Αθηνάς υποθεμένης πεντηκόντορον 

ναύν κατεσκεύασε την προσαγορευθείσαν από του κατασκευάσαντος 

Αργώ· κατα δε την πρώραν ενήρμοσεν Αθηνά φωνήεν φηγού της 

Δωδωνίδος ξύλον. ως δε η ναύς κατεσκευάσθη, χρωμένῳ ο θεός 

αυτώ πλειν επέτρεψε συναθροίσαντι τούς αρίστους της Ελλάδος. (Α-

πολλόδωρος Α 9,16) 

Το Πάριο χρονικό (είναι μια μαρμάρινη πλάκα του 3ου αι. π.Χ. 

στην οποία οι αρχαίοι ανέγραφαν τα σημαντικά πρόσωπα και γεγο-

νότα με  τις χρονολογίες τους) αναφέρει ότι ο κατακλυσμός του Δευ-

καλίωνα έγινε το έτος 1265 πριν από το Διόγνητο = το 1529 π.Χ.,  ο 

Έλληνας βασίλευε το έτος 1257 π.Δ. = 1521 π.Χ. και ο Δαναός ήρθε 

στο Άργος το έτος  1247 π.Δ. = 1511 π.Χ., γεγονότα που επιβεβαιώ-

νονται όχι μόνο από τον Απολλόδωρο, αλλά και από τα λεγόμενα του 

Ισοκράτη (Παναθηναϊκός, Ελένης Εγκώμιο κ.α.), Πλάτωνα (Μενέξε-

νος), Αριστοτέλη (Μετεωρολογικά) κ.α. ειδικότερα το Πάριο χρονικό 

αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής, σχετικά με τους Δαναό και Έλληνα: 

«Αφού ο κατακλυσμός έγινε επί εποχής του Δευκαλίωνος, και ο Δευ-

καλίων έφυγε με τα νερά από την Λυκώρεια  στην Αθήνα προς Κρα-

ναό και  ίδρυσε το ιερό του Ολυμπίου Διός και θυσίασε για την σω-

τηρία του, έτος ΧΗΗΓΔΠ (1265), όταν ο Κραναός βασίλευε στην 
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Αθήνα» ….. Από όταν πλοίο κατασκευασμένο από τον Δαναό πενήντα 

κουπιών από την Αίγυπτο στην Ελλάδα έπλευσε και ονομάστηκε πε-

ντηκόντορος, και οι θυγατέρες του Δαναού .. και .. Ελίκη και Αρχε-

δίκη κληρώθηκαν μεταξύ των υπολοίπων της Λινδίας Αθηνάς το ιε-

ρόν ιδρύσαν και θυσίασαν στην ακτή (..) στην Λίνδο της Ρόδου, έτος 

1247, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα». 
Ο Νώε με τη γυναίκα του, σύμφωνα με τη Γένεση, ήταν επίσης 

οι μόνοι   που διασώθηκαν από τον κατακλυσμό που έγινε στην πε-

ριοχή τους επι εποχής τους, μπαίνοντας μέσα σε μια κιβωτό.  «Η 

κιβωτός» λέγεται το μεγάλο κιβώτιο  που μεταξύ των σανίδων του 

υπάρχει μόνωση, για να μη περνά μέσα νερό και βουλιάζει.  

 
ΕΦΕΥΡΕΤΗ ΙΣΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 
Τα ιστία, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, επινοήθηκαν στην 

Κρήτη επι Μίνωα,  τότε που αυτός  διαφέντευε με το πολεμικό του ναυτικό όχι 
μόνο την Κρήτη, αλλά και τις περιοχές όπου βρίσκονται οι πόλεις Μέγαρα, 
Αθήνα, Αιγινα κ.α., τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Μ. Ασίας κ.α. και ως 
εκ τούτου στα παλάτια του Μίνωα στην Κνωσό  κατέφθαναν όλοι οι σπουδαίοι 
μηχανικοί, αρχιτέκτονες,  ναύαρχοι, ναυπηγοί  κ.α.  της εποχής. 

 Ειδικότερα ο αρχαίος ιστορικός και γεωγράφος Παυσανίας  στα «Βοιω-

τικά» (11, 4-6) αναφέρει ότι  εκείνος που βρήκε τα ιστία είναι ο Αθηναίος 

μηχανικός Δαίδαλος ε στην Κρήτη.  προκειμένου να αποδράσει από εκεί  
μαζί με το γιο του Ίκαρο. Και αυτό γατί από τη μια ο Μίνωας τον έψαχνε να 
τον φονεύσει, επειδή  είχε συμβάλει να τον απατήσει  η γυναίκα του η Πασιφάη 

και από την άλλη ήθελε αυτός και ο γιός του να αποφύγουν το πολεμικό 

ναυτικό του Μίνωα που μέχρι τότε έπλεε χωρίς πανιά, πρβ:  
«Ο Δαίδαλος, λέγεται, για να φύγει από την Κρήτη  κατασκεύασε δυο 

μικρά πλοία για τον ίδιο και το γιο του τον Ίκαρο, και πρόσθεσε σ’ αυτά πανιά 
(ιστία) που δεν είχαν ακόμη επινοηθεί, ώστε εξαιτίας του ευνοϊκού ανέμου να 
ξεπεράσουν το ναυτικό του Μίνωα που έπλεε με κουπιά. Ο ίδιος ο Δαίδαλος 
σώθηκε τότε.  Το πλοίο όμως του Ικάρου , που ήταν λιγότερος έμπειρος στη 
διακυβέρνησή του , ανατράπηκε . αυτός πνίγηκε και το κύμα τον έβγαλε στο 
νησί πέρα από τη Σάμο, που τότε ήταν ανώνυμο. Ο Ηρακλής, όταν βρήκε το 
νεκρό, τον ανεγνώρισε και τον έθαψε εκεί όπου και τώρα σώζεται μικρός σω-
ρός χώματα σε ακρωτήριο που προβάλει ατό Αιγαίο. Από τον Ίκαρο πήρε το 
όνομα και το νησί και η γύρω απ΄ αυτό θάλασσα»..( Παυσανίας «Ελλάδος 
Περιήγησις, Βοιωτικά», 11) 

Σύμφωνα επίσης  με τον Ησιόδειο μύθο  εκείνοι που τα επινόη-

σαν τα πανιά στα καράβια ήταν οι Αιγινήτες ή άλλως Μυρμιδόνες, 

πρβ:  
«Κι αυτή συλλαμβάνοντας γέννησε τον αλογόχαρο Αιακό. Κι όταν έ-

φτασε στην πλήρωση της πολυαγάπητης νιότης, όντα μόνος στεναχωριόταν. 
Κι ο πατέρας των ανθρώπων και θεών, όσα μυρμήγκια ήταν μέσα στο ποθητό 
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νησί, τα έκανε άντρες και βαθυζωνες γυναίκες. Αυτοί πρώτοι έβαλαν πανιά 
στο ποντοπόρο Καράβι.» (Ησίοδος, Απόσπασμα 56 – στίχος 205).  

Η Αίγινα και η τριγύρω  περιοχή: Αθήνα, Μέγαρα κ.α. επί Μίνωα ανήκαν 
στη θαλασσοκρατορία του, περιοχή την οποία είχε καταλάβει, επειδή στα Πα-
ναθήναια οι Αθηναίοι είχαν φονεύσει το γιο του Ανδρόγεω. Βλέπε π.χ.: Πλού-
ταρχος «Θησεύς», 19), Απολλόδωρος, (Βιβλιοθήκη Β και  Γ), Κατά τον Τρωϊκό πόλεμο 
ο εγγονός του Μίνωα Ιδομενέας, ο εγγονός του Μίνωα, σύμφωνα με τον Ό-
μηρο,  ήταν ένας από τους πρωτάρχοντες, όχι μόνο των Μυρμιδόνων, αλλά 
και όλων των Ελλήνων. 

 

ΜΥΘΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΥ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης  (βίβλος 4, 78) , σχετικά με τη δραπέ-

τευση του Δαίδαλου και Ίκαρου από την Κρήτη , λέει ότι αυτό έγινε 

πετώντας με φτερά που κόλλησαν στο σώμα τους, πρβ: 
«Ο Δαίδαλος μαθαίνοντας πως ο Μίνωας είχε εκτοξεύσει απειλές ενα-

ντίον του για την κατασκευή της αγελάδας, φοβήθηκε, λένε, την οργή του βα-
σιλιά κι έφυγε με πλοίο από την Κρήτη, με τη βοήθεια της Πασιφάης που του 
έδωσε το πλοίο. Μαζί του έφυγε και ο γιος του ο Ίκαρος κι έβαλαν πλώρη για 
κάποιο νησί στη μέση του πελάγους, καθώς όμως αποβιβάστηκαν απρόσεκτα 
εκεί, ο Ίκαρος έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε, έτσι το πέλαγος αυτό ονομά-
στηκε Ικάριο και το νησί Ικαρία….. Μερικοί, όμως συγγραφείς μύθων παραδί-
δουν ότι, ενώ ο Δαίδαλος ήταν ακόμη στην Κρήτη και τον έκρυβε η Πασιφάη, 
θέλοντας ο βασιλιάς Μίνωας  να τιμωρήσει οπωσδήποτε το Δαίδαλο, αλλά μη 
μπορώντας να τον βρει, ερευνούσε όλα τα πλοία στο νησί και υποσχέθηκε να 
δώσει πάρα πολλά χρήματα σε όποιον του βρει το Δαίδαλο. Τότε, λοιπόν, ο 
Δαίδαλος έχασε κάθε ελπίδα διαφυγής με πλοίο και κατασκεύασε φτερούγες 
με τέχνη θαυμαστή, σοφά σχεδιασμένες και κολλημένες άψογα με κερί, αφού 
τις προσάρμοσε στο σώμα του γιου του και στο δικό του, μπόρεσαν να πετά-
ξουν με τρόπο απίστευτο και να δραπετεύσουν πάνω από το Κρητικό Πέλα-
γος. Ο Ίκαρος, όμως, με την απειρία της νιότης πετούσε πολύ χαμηλά κι έπεσε 
στη θάλασσα, γιατί ο ήλιος έλιωσε το κερί που συγκρατούσε τα φτερά του, 
ενώ ο δαίδαλος, που πετούσε κοντά στη θάλασσα βρέχοντας, κάθε τόσο τις 
φτερούγες κατάφερε να φτάσει, ως εκ θαύματος, στη Σικελία....>> (Διόδωρος, 
βίβλος 4, 78) 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
47 

 
 Πήλινα ομοιώματα πλοίων όπως αυτά του πολεμικού ναυτι-
κού του Μίνωα,  από το Mόχλο και το Παλαίκαστρο Κρήτης. 

2800 – 2400 π.χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο.) 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ: 

1) Η Ελληνική μυθολογία λέει επίσης ότι ο Αθηναίος Θησέας πήγε στην 
Κρήτη προκειμένου να σκοτώσει το Μινώταυρο με πλοία που είχαν πανιά, τα 

οποία θα έβαφε μαύρα ο καπετάνιος του πλοίου, αν σκοτωνόταν ο Θησέας 
στη μάχη του με το Μινώταυρο. Προφανώς τα πανιά των πλοίων δεν τα είχε 

επινοήσει  ο Θησέας ή ο καπετάνιος του πλοίου εκείνου, αλλά είχαν επινοηθεί 

πιο πριν από τον Δαίδαλο στην Κρήτη, όπως είδαμε πιο πριν να λέει ο Παυσα-
νίας. 

2) Αν παρατηρήσουμε  τα πλοία στις αγγειογραφίες κ.τ.λ. πριν από την 

εποχή του Μίνωα, θα δούμε ότι πράγματι αυτά δε φέρουν πανιά.  

3) Οι ερευνητές λένε ότι επειδή τα πλοία με πανιά έτρεχαν  πάρα 

πολύ γρήγορα («πετούσαν» από τη μεγάλη ταχύτητα) σε σχέση προς τα κω-

πήλατα ή έδιναν την εντύπωση φτερών,  γι αυτό και ειπώθηκε – διαδόθηκε 
από τους ναύτες του Μίνωα ότι ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος πέταξαν με φτερά. 

 

9. ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

 

 
 ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

 

Το Πάριο χρονικό  είναι 3 μαρμάρινες επιγραφές πάνω στις οποίες αναφέ-
ρονται οι χρονολογίες για σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα. Σήμερα η μια 
από αυτές βρίσκεται στο μουσείο της Πάρου και οι άλλες δυο στην Οξ-
φόρδη. Λέγεται έτσι, δηλαδή Πάριο χρονικό, επειδή είναι χρονολογίες γραμ-
μένες σε μάρμαρο Πάρου. Είναι χρονικό ανώνυμου συγγραφέως,  γραμ-
μένο στην αττική διάλεκτο, όταν ο Διόγνητος ήταν άρχοντας στην Αθήνα,  
κατά το πρώτο έτος της 129ης Ολυμπιάδος ή άλλως το 264/4, περίπου, προ 
Χριστού. Επομένως για να μετατρέψουμε τις ως άνω ημερομηνίες σε πριν 
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από το Χριστό προσθέτουμε ανάλογα χρόνια. Το χρονικό περιλαμβάνει 134 
στίχους σε τρεις ξεχωριστές στήλες και αποτελεί χρονολογικό πίνακα γέν-
νησης ή θανάτου των σπουδαιότερων πνευματικών ανθρώπων της Ελληνι-
κής αρχαιότητας από την περίοδο του Κέκροπα το 1582 π.α.χ.χ. μέχρι το 
264 π.α.χ.χ. Ακόμα, εκθέτει πολιτικά γεγονότα, έτη καθιερώσεως διαφόρων 
αγώνων και εορτών. Τα χρόνια έχουν υπολογιστεί προς τα πίσω από την 
αρχηγία του Διογνήτου. Σε δυο τρία πρόσωπα (Μίνωα Α, Εύμολπο κ.α.) δε 
φαίνονται καλά όλα τα νούμερα της χρονολογίας τους, όμως αυτό το υπο-
λογίσαμε συνδυαστικά, δηλαδή ανάλογα με το τι ομολογεί το αλφαβητικό 
αριθμητικό σύστημα σε συνδυασμό και με τις χρονολογίες αυτών που βασί-
λευσαν πριν και μετά. 

 

 
1318 π.Δ. = 1582  π.Χ. ΚΕΚΡΟΠΑΣ - ΑΚΤΑΙΟΣ 
Από όλες τις καταγραφές και τους γενικούς απολογισμούς  ανέγραψα τους 
χρόνους, αρχίζοντας από τον Κέκροπα τον πρώτο βασιλιά της Αθήνας, 
έως .. ..υάνακτος, ήταν στην Πάρο, και Διογνήτου στην Αθήνα (264/3).Από 
τότε που ο Κέκροπας βασίλευσε στην Αθήνα και η χώρα που καλούνταν 
πρώτα  Κεκροπία ονομάστηκε Ακτική από τον αυτόχθονα Άκταιο, έτος ΧΗ-
ΗΗΔΠΙΙΙ (1318 έτος)  

1310 π.Δ. = 1574 π.Χ. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 
Τότε που ο Δευκαλίων βασίλευσε στη Λυκώρεια, κοντά στην Παρνασσό, 
όταν ο Κέκροπας βασίλευε στην Αθήνα, έτος ΧΗΗΗΔ. (1310 έτος)  

Τότε που έγινε δίκη στην Αθήνα μεταξύ του Άρεως και του Ποσειδώνος, 
υπέρ του υιού του Αλιρροθίου, ο τόπος εκλήθη Άρειος Πάγος, έτος ΧΗ-
ΗΓΔΠΙΙΙ (1268 έτος), όταν ο Κραναός βασίλευε στην Αθήνα . 

1265 π.Δ. = 1529 π.Χ. ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ  
 Όταν έγινε ο κατακλυσμός στην εποχή του Δευκαλίωνα, και ο Δευκαλίων 
έφυγε με τα νερά από τη Λυκώρεια  στην Αθήνα στον Κραναό, ίδρυσε το 
ιερό του Ολυμπίου Διός και θυσίασε για τη σωτηρία του, έτος ΧΗΗΓΔΠ, 
(1265), όταν ο Κραναός βασίλευε στην Αθήνα.  

1258 π.Δ. = 1522 π.Χ. ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ 
Από όταν ο Αμφικτύων του Δευκαλίωνος βασίλευσε στις Θερμοπύλες συ-
γκέντρωσε αυτούς που κατοικούσαν γύρω από το ιερό και τους ονόμασε 
Αμφικτύονες και θυσίασε και οι Αμφικτύονες ακόμα και τώρα κάνουν θυσίες, 
έτος ΧΗΗΓΠΙΙΙ, (έτος 1258), όταν ο Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.  

1257 π.Δ. = 1521 π.Χ. ΕΛΛΗΝ 
Από όταν ο Έλλην του Δευκαλίωνος βασίλευσε στη Φθιώτιδα, Έλληνες ο-
νομάστηκαν όσοι προηγουμένως καλούνταν Γραικοί, και (τον Παναθ. Α-
γώνα), έτος ΧΗΗΓΠΙΙ (1257), όταν ο Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.  

1255 π.Δ. = 1519 π.Χ. ΚΑΔΜΟΣ 
Από όταν ο Κάδμος του Αγήνορος έφτασε στη Θήβα (.. και) έκτισε την Καδ-
μεία, έτος ΧΗΗΓΠ (1255), όταν ο Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.  
1247 π.Δ. = 1511 π.Χ. ΔΑΝΑΟΣ 
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Από όταν πλοίο κατασκευασμένο από το Δαναό πενήντα κουπιών από την 
Αίγυπτο στην Ελλάδα έπλευσε και ονομάστηκε πεντηκόντορος, και οι θυγα-
τέρες του Δαναού .. και .. Ελίκη και Αρχεδίκη κληρώθηκαν μεταξύ των υπο-
λοίπων της Λινδίας Αθηνάς το ιερόν ιδρύσαν και θυσίασαν στην ακτή (..) 
στη Λίνδο της Ρόδου, έτος 1247, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα.  

1242 π.Δ. = 1506 π.Χ. ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ  
Όταν ο Εριχθόνιος στα πρώτα Παναθήναια που έγιναν έζεψε άρμα και έ-
δειξε το αγώνισμα και Αθηναίους ονόμασε, και άγαλμα της μητέρα των 
Θεών εμφανίστηκε στην Κυβέλη, και ο Ύαγνις ο Φρύγας πρώτος εφεύρε 
τους αυλούς από Κ..αίων τους Φρύγες και την αρμονία που έτσι ονομάστηκε 
από τους Φρύγες πρώτος έπαιξε και άλλους νόμους Μητρός, Διονύσου, 
Πανός και τον ...., έτος 1242, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα που 
έζεψε άλογα σε άρμα.  

12 (10) π.Δ. = 1470 π.Χ.  ΜΙΝΩΑΣ Α’ 
Όταν ο Μίνως ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό στην Α-
πολλωνία, σίδηρος ευρέθη στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ιδαίους Δακτύλους 
Κέλμιο και Δαμναμενέω, έτος 12--, όταν ο Πανδίων βασίλευε στην Αθήνα. 

1146 π.Δ. = 1410 π.Χ. ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Όταν η Δήμητρα  έφτασε στην Αθήνα έφερε τον καρπό και τα Προηρόσια 
έγιναν για πρώτη φορά, κάτω από της οδηγίες του Τριπτολέμου του Κελεού 
και της Νεαίρας, έτος 1146, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα. 
Όταν οΤριπτόλεμος θέρισε τον καρπό που έσπειρε στη Ραρία που καλούμε 
Ελευσίνα, έτος 1(1)45, όταν ο Εριχθέας βασίλευε στην Αθήνα. 
Όταν ο Ορφέας έκανε γνωστή την ποίησή του, την αρπαγή της Κόρης και 
την αναζήτηση της Δήμητρας και τον δημιουργημένο από εκείνη σπόρο, και 
το πλήθος των αποδεχούμενων τον καρπό, έτος 1135, όταν ο Εριχθέας βα-
σίλευε στην Αθήνα. 

1135 π.Δ. = 1399 π.Χ. ΕΥΜΟΛΟΠΟΣ 
Όταν ο Εύμολπος καθιέρωσε τα Ελευσίνια μυστήρια και τα έργα του πατέρα 
του Μουσαίου έκανε γνωστά, έτος 11..., όταν ο Εριχθέας του Πανδίονος 
βασίλευε στην Αθήνα.  

1031 π.Δ. = 1295 π.Χ. ΜΙΝΩΑΣ Β’ 
Όταν στην Αθήνα υπήρξε έλλειψη καρπών οι Αθηναίοι συμβουλεύτηκαν το 
μαντείο και ο Απόλλων έχρησε να ορίσει ποινή ο Μίνως ότι θεωρεί σωστό, 
έτος 1031, όταν ο Αιγέας βασίλευε στην Αθήνα.  

995 π.Δ. = 1259 π.Χ. ΘΗΣΕΑΣ  
Όταν ο Θησεύς βασίλευσε στην Αθήνα τις 12 πόλεις σε αυτήν συνένωσε και 
πολιτεία και δημοκρατία  τους παρέδωσε, ...των Αθηνών, αφού σκότωσε το 
Σίνη ίδρυσε τον αγώνα των Ισθμίων, έτος 995.  
Από την εισβολή της στρατιάς των Αμαζόνων στην Αθήνα, έτος 992, όταν ο 
Θησεύς βασίλευε στην Αθήνα.  
Όταν οι Αργείοι με τον Άδραστο εκστράτευσαν κατά τις Θήβας και τον α-
γώνα των Νέμεων έθεσαν επί αρχηγίας του Αρχέμορου, έτος 987, όταν ο 
Θησεύς βασίλευε στην Αθήνα. 
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΡΟΙΑΣ  
954 - 945 π.Δ. = 1218 - 1209 π.Χ 
Όταν οι Έλληνες εκστράτευσαν εναντίον της Τροίας, έτος 954, όταν ο Με-
νεσθέας βρίσκονταν στο 13ο έτος της βασιλείας του στην Αθήνα.  
Η Τροία αλώθηκε, έτος 945, όταν ο Μενεσθέας βρισκόταν στο 22ο έτος της 
βασιλείας του στην Αθήνα, του μήνα Θαργηλίωνος, ημέρα εβδόμη φθίνο-
ντος.  
Όταν του Ορέστη του Αγαμέμνονος και της θυγατέρας του Αιγίσθου Ηριγό-
νης έγινε η δίκη στον Άρειο Πάγο υπέρ του Αιγίσθου και της Κλυταιμνή-
στρας, στην οπόία ο Ορέστης νίκησε αν και οι ψήφοι ήταν ίσοι, έτος (9)44, 
όταν ο Δημοφώντας βασίλευε στην Αθήνα.  

938 π.Δ. = 1202 π.Χ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Όταν ο Τεύκρος στη Σαλαμίνα της Κύπρου οίκισε, έτος 938, όταν ο Δημο-
φώντας βασίλευε στην Αθήνα.  

813 π.Δ. = 1077 π.Χ. ΑΠΟΚΙΣΜΟΣ 
Όταν ο Νηλεύς αποίκισε τη Μίλητο και όλη την υπόλοιπη Ιωνία, Έφεσο, 
Ερυθρά, Κλαζομενές, Πριήνη, Λέβοδο, Τέω, Κολοφώνα, Μυούντα, Φώκαια, 
Σάμο, Χίον και τα Πανιώνια εγκαθίδρυσε, έτος (8)13, όταν ο Μενεσθέας βρι-
σκόταν στο 13ο έτος της βασιλείας του στην Αθήνα. 

670 π.Δ. = 934 π.Χ  ΗΣΙΟΔΟΣ  
643 π.Δ. = 907 π.Χ  ΟΜΗΡΟΣ 
Όταν ο Όμηρος ο ποιητής εμφανίστηκε, έτος 643, όταν ο Διόγνητος βασί-
λευε στην Αθήνα.  

631 π.Δ. = 895 π.Χ  ΦΕΙΔΩΝ 
Όταν ο Φείδων ο Αργείος κοινοποίησε τα μέτρα και σταθμά κατασκεύασε 
αργυρό νόμισμα που το έφτιαξε στην Αίγινα, έγινε 11ος από τον Ηρακλή, 
έτος 631, όταν ο Φερέκλειος βασίλευε στην Αθήνα.  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
 Όταν ο Αρχίας του Ευαγήτου ο δέκατος από τον Τήμενο της Κορίνθου, 

μετέφερε την αποικία και έκτισε τις Συρακούσσες, έτος .., όταν ο Αι-
σχύλος βρίσκονταν στο 21ο έτος της βασιλείας του στην Αθήνα.  

 Όταν κατ’ έτος άρχισε άρχων, έτος 420.  
 Όταν ..., έτος 418, όταν ο Λυσιάδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  
 Όταν ο Τέρπανδρος του Δερδένου από τη Λέσβο, τους κανόνες παιξί-

ματος της λύρας επινόησε και καινοτόμισε και την προηγούμενη μου-
σική άλλαξε, έτος 381, όταν ο Δρωπίδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Αλυάττης βασίλευσε στους Λύδους, έτος 341, όταν ο Αριστό-
κλειος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν η Σαπφώ από τη Μυτιλήνη στη Σικελία έπλευσε, (φυγούσα)....., 
όταν ο Κριτίας ο πρώτος κυβερνούσε στην Αθήνα, και στις Συρα-
κούσσες τα μεγάλα κτήματα ήταν στην κατοχή τους.  

 Όταν οι Αμφικτύονες θυσίασαν αφού καταπολέμησαν τον Κύρρα, και 
γυμνικός αγώνας διοργανώθηκε χρηματιζόμενος από τα λάφυρα, έτος 
(32)7, όταν ο Σίμωνας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  
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 Όταν στους Δελφούς στεφάνου αγώνας πάλι διοργανώθηκε, έτος 318, 
όταν ο Δαμσίας ο δεύτερος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν στην Αθήνα χορός στην κωμωδία τέθηκε, τον οποίον έστησαν 
πρώτοι οι Ικάριοι, όταν βρήκαν το Σουσαρίωνα, και έπαθλο ετέθη 
πρώτα ξερών σύκων (άρσιχος) και μετρητής κρασιού, έτος..., όταν ο .. 
ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Πεισίστρατος έγινε τύραννος της Αθήνας, έτος 297, όταν ο Κω-
μέος ήταν άρχοντας της Αθήνα.  

 Όταν ο Κροίσος  από την Ασία έστειλε πρέσβεις στους Δελφούς, έτος 
(29)2, όταν ο Ευθύδημος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών κατέλαβε τις Σάρδεις και τον 
Κροίσο κάτω ..., έτος 277, όταν ο .. ήταν άρχοντας στην Αθήνα και ο 
Ιππώναξ ο ιαμβικός ποιητής ζούσε εκείνο τον καιρό.  

 Όταν ο Θέσπις ο ποιητής υποκρίθηκε πρώτος και δίδαξε το δράμα 
στην πόλη και ως έπαθλο τέθηκε ο τράγος, έτος 2(7..), όταν ο ..ναίος ο 
πρώτος ήταν άρχοντας  στην Αθήνα.  

 Όταν ο Δαρείος βασίλευσε στους Πέρσες μετά από το θάνατο του Μά-
γου, έτος (2)56, όταν ο ... ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Αρμόδιος και ο Αριστογέιτων δολοφόνησαν τον Ίππαρχο το 
διάδοχο του Πεισιστράτου και οι Αθηναίοι οδήγησαν του Πεισιστρατί-
δες έξω από το Πελασγικό τείχος, έτος 248, όταν ο Αρπακτίδης ήταν 
άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν στους χορούς πρώτα αγωνίζονταν άνδρες, τους οποίους δίδαξε 
ο Υπόδικος ο Χαλκιδεύς που κέρδισε, έτος 246, όταν ο Λυσαγόρας ή-
ταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Ο Μελανιππίδης ο Μήλιος νίκησε στην Αθήνα, έτος 231, όταν ο Πυθό-
κριτος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.   

ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
 Όταν οι Αθηναίοι πολέμησαν στη μάχη του Μαραθώνος εναντίον των 

Περσών, και ο Αρταφέρνης ο ανιψιός του Δαρείου και ο Δάτις ο στρα-
τηγός, στην οποία νίκησαν οι Αθηναίοι, έτος 227, όταν ο Φαινιππίδης 
ήταν άρχοντας στην Αθήνα, στη μάχη ο ποιητής Αισχύλος συναγωνίζο-
νταν, όταν ήταν 35 ετών.  

 Όταν ο Σιμωνίδης ο παππούς του Σιμωνίδη του ποιητή, ποιητής όντας 
και αυτός, νίκησε τους Αθηναίους και ο Δαρείος πέθανε, ο Ξέρξης ο υιός 
βασίλευσε, έτος (2)26, όταν ο Αριστείδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Αισχύλος ο ποιητής με μια τραγωδία πρώτος νίκησε και ο Ευρι-
πίδης ο ποιητής γεννήθηκε, και ο Στησίχορος ο ποιητής στην Ελλάδα 
αφίχθη, έτος 222, όταν ο Φιλοκράτης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Ξέρξης έριξε το πλοίο στον Ελλήσποντο και τον Άθω διώρυξε, 
και η μάχη των Θερμοπυλών έγινε, και η ναυμαχία των Ελλήνων στη 
Σαλαμίνα εναντίον των Περσών, στην οποία νίκησαν οι Έλληνες, έτος 
217, όταν ο Καλλιάδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν στις Πλαταιές η μάχη πραγματοποιήθηκε από τους Αθηναίους ε-
ναντίον του Μαρδονίου το στρατηγό του Ξέρξη, στην οποία νίκησαν οι 
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Αθηναίοι, και ο Μαρδόνιος πέθανε στη διάρκεια της μάχης και φωτιά 
ξέσπασε στη Σικελία από την Αίτνα, έτος 216, όταν ο Ξάνθιππος ήταν 
άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Γέλων του Δεινομένους έγινε τύραννος των Συρακουσσών, έτος 
215, όταν ο Τιμοσθένης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Σιμωνίδης του Λεωπρέπους ο Κείος, που βρήκε το μνημονικό 
σύστημα νίκησε στην Αθήνα και δίδαξε, και οι εικόνες του Αρμοδίου και 
Αριστογείτονος στήθηκαν, έτος 21(3), όταν ο Αδείμαντος ήταν άρχοντας 
στην Αθήνα.  

 Όταν ο Ιέρων έγινε τύραννος των Συρακουσσών, έτος 208, όταν ο Χά-
ρητος ήταν άρχοντας στην Αθήνα, ήταν και ο Επίχαρμος ο ποιητής επί-
σης τον ίδιο καιρό.  

 Όταν ο Σοφοκλής του Σοφίλλου από τον Κολωνό νίκησε στην τραγωδία 
όταν ήταν 28 ετών, έτος 206, όταν ο Αψηφίωνας ήταν άρχοντας στην 
Αθήνα.  

 Όταν στους Αιγός ποταμούς ο λίθος έπεσε, και ο Σιμωνίδης ο ποιητής 
πέθανε στην ηλικία των 90 ετών, έτος 205, όταν ο Θεαγενίδης ήταν άρ-
χοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Αλέξανδρος πέθανε, ο υιός του Περδίκας βασίλευσε στους Μα-
κεδόνες, έτος 19(9), όταν ο Εύθιππος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Αισχύλος ο ποιητής, που έζησε 69 χρόνια, πέθανε στη Γέλα  της 
Σικελίας, έτος 193, όταν ο Καλλέας ο πρώτος ήταν άρχοντας στην Α-
θήνα.  

 Όταν ο Ευριπίδης στην ηλικία των 44 ετών, νίκησε πρώτος σε τραγω-
δία, έτος 1(79), όταν ο Δίφιλος ήταν άρχοντας στην Αθήνα, τον ίδιο πε-
ρίπου καιρό με τον Ευριπίδη, ο Σωκράτης και ο Αναξαγόρας.  

 Ο Αρχέλαος βασίλευσε στους Μακεδόνες μετά το θάνατο του Περδίκου, 
έτος 1(57), όταν ο Αστύφιλος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Διονύσιος έγινε τύραννος των Συρακουσών, έτος 14(7), όταν ο 
Ευκτήμονας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Ευριπίδης που έζησε για 7.. έτη, πέθανε, έτος 145, όταν ο Αντι-
γένης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Σοφοκλής ο ποιητής που έζησε 92 έτη πέθανε, και ο Κύρος α-
νέβηκε, (έτος 143) όταν ο Καλλίας ο πρώτος ήταν άρχοντας στην Α-
θήνα.  

 Όταν ο Τελέστης ο Σελινούντιος νίκησε στην Αθήνα, έτος 139, όταν ο 
Μίκων ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν οι Έλληνες που είχαν ανέβει με τον Κύρο έφτασαν, και ο Σωκρά-
της ο φιλόσοφος που είχε ζήσει 70 έτη, πέθανε, έτος 137, όταν ο Λάχη-
τας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Αριστόνους .. νίκησε στην Αθήνα, έτος 135, όταν ο Αριστοκρά-
της ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Πολύιδος ο Σηλυμβριανός νίκησε με ένα διθύραμβο στην Αθήνα, 
έτος 1(..), ... ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Φιλόξενος ο διθυραμβοποιός πέθανε, που έζησε 55 έτη, όταν ο 
Πυθέας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  
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 Όταν ο Αναξανδρίδης ο κωμικοποιός νίκησε στην Αθήνα, έτος 113, όταν 
ο Καλλέας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Όταν ο Αστυδάμας νίκησε στην Αθήνα, έτος 109, όταν ο Αστείος ήταν 
άρχοντας στην Αθήνα, τότε κατακάηκε και ο ναός στους Δελφούς.  

 Όταν η μάχη στα Λεύκτρα έγινε μεταξύ Θηβαίων και Λακεδαιμονίων, 
στην οποία νίκησαν οι Θηβαίοι, έτος 107, όταν ο Φρασικλείδης ήταν 
άρχοντας στην Αθήνα, και ο Αμύντας πέθανε, και ο Αλέξανδρος ο υιός 
του βασίλευσε στους Μακεδόνες  

 Από όταν ο Στησίχορος ο Ιμεραίος ο δεύτερος νίκησε στην Αθήνα, και 
οικίστηκε η Μεγαλόπολις στην Αρκαδία, έτος 10(.), όταν ο ... ήταν άρ-
χοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Διονύσιος ο Σικελιώτης πέθανε, ο υιός του Διονύσιος έγινε 
τύραννος, και μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου ο Πτολεμαίος ο Αλωρίτης 
βασίλευσε στους Μακεδόνες, έτος 104, επί άρχοντος Ναυσιγένους στην 
Αθήνα.  

 Από όταν οι Φωκείς το μαντείο των Δελφών κατέλαβαν..., έτος 102, ό-
ταν ο Κηφισόδωρος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Τιμόθεος που είχε ζήσει 90 έτη πέθανε, έτος. .., όταν ο  ... 
ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Φίλιππος του Αμύντου βασίλευσε στους Μακεδόνες, και ο 
Αρτοξέρξης πέθανε, ο υιός του Ώχος βασίλευσε, έτος .., όταν ο  ... ήταν 
άρχοντας στην Αθήνα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 .... ο Φίλιππος πέθανε ο Αλέξανδρος βασίλευσε, έτος 72, όταν ο Πυθό-

δηλος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  
 Από όταν ο Αλέξανδρος εκστράτευσε εναντίον των Τριβάλλων και των 

Ιλλυριών, και των επαναστατημένων Θηβαίων και τη φρουρά πολιόρ-
κησαν, επιστρέφοντας κατά κράτος κατέλαβαν  και την πόλη κατέσκα-
ψαν, έτος 71, όταν ο Ευαίνετος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από της διαβάσεως του Αλεξάνδρου στην Ασία και της μάχης περί το 
Γρανικό και από τη μάχη της Ισσούς του Αλεξάνδρου εναντίον του Δα-
ρείου, έτος 70, όταν ο Κτησίκλειος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Αλέξανδρος κυρίευσε τη Φοινίκη και την Κύπρο και την Αί-
γυπτο, έτος 69, όταν ο Νικοκράτης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από τη μάχη του Αλεξάνδρου εναντίον του Δαρείου, γύρω από την Άρ-
βηλα, στην οποία νίκησε ο Αλέξανδρος, και η Βαβυλώνα αλώθηκε, και 
άφησε τους συμμάχους, και η Αλεξάνδρεια κτίσθηκε, έτος 68, όταν ο 
Νικήτας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Κάλλιππος την αστρολογία εξήγησε, και ο Αλέξανδρος έ-
πιασε το Δαρείο, το Βήσο κρέμασε, έτος 66, επί άρχοντος Αριστοφώ-
ντος στην Αθήνα.  

 ·Από όταν ο Φιλήμων ο κωμοδοποιός νίκησε, έτος 64, όταν ο Ευθύκρι-
τος ήταν άρχοντας στην Αθήνα. Οικίσθη Ελληνική πόλη κοντά στον 
Τανά)  
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 ·Από τη μεταλλαγή του Αλεξάνδρου και ο Πτολεμαίος κυρίευσε την Αί-
γυπτο, έτος 60, όταν ο Ηγήσιος ήταν άρχοντας  

 

 Από τον πόλεμο που έγινε στη Λαμία  των Αθηναίων εναντίον του Αντί-
πατρου, και από τη ναυμαχία που έγινε από τους Μακεδόνες εναντίον 
των Αθηναίων κοντά στην Αμοργό, στην οποία νίκησαν οι Μακεδόνες, 
έτος 59, όταν ο Κηφισόφωρος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Αντίπατρος την Αθήνα κατέλαβε και ο Οφέλας απεστάλη 
στην Κυρήνη από τον Πτολεμαίο, έτος 58, όταν ο Φιλοκλής ήταν στην 
Αθήνα.  

 Από όταν ο Αντίγονος στην Ασία διάβηκε, και ο Αλέξανδρος στη Μέμ-
φιδα θάφτηκε, και ο Περδίκας πέθανε αφού εκστράτευσε στην Αίγυπτο, 
και ο Κράτερος και ο Αριστοτέλης ο σοφιστής πέθανε που έζησε 50 έτη, 
έτος 57, όταν ο Άρχιππος ήταν άρχοντας στην Αθήνα. Και ο Πτολεμαίος 
πορεύθηκε μέσα στην Κυρήνη.  

 Από την κηδεία του Αντιπάτρου, την αποχώρηση του Κασσάνδρου από 
τη Μακεδονία, και από την πολιορκίας της Κυζίκου, την οποία πολιόρ-
κησε ο Αριδαίος, και από όταν ο Πτολεμαίος κατέλαβε τη Συρία και τη 
Φοινίκη, έτος 55, όταν ο Απολλόδωρος ήταν άρχοντας στην Αθήνα. Και 
των αυτών ετών και ο Αγαθοκλής εκλέχθηκε από τους υποστηρικτές του 
σαν αυτοκράτορας στρατηγός της Σικελίας.  

 ·         Από τη ναυμαχία της Κλείτου και του Νικάνορος γύρω από το 
ιερό των Καλχηδονίων, και όταν ο Δημήτριος θέσπισε νόμους στην Α-
θήνα, έτος 53, όταν ο Δημογένης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 ·Από όταν ο Κάσσανδρος στη Μακεδονία κατέβηκε, και η Θήβα οικί-
σθηκε, και η Ολυμπιάς πέθανε, και η Κασσανδρεία κτίσθηκε, και ο Αγα-
θοκλής έγινε τύραννος των Συρακουσσών, έτος 52, όταν ο Δημοκλείδης 
ήταν άρχοντας στην Αθήνα, τότε ο Μένανδρος ο κωμοδοποιός νίκησε 
πρώτος στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Σωσιφάνης ο ποιητής πέθανε, που έζησε 49 έτη, έτος 49, 
όταν ο Θεόφραστος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν έγινε έκλειψη ηλίου, και ο Πτολεμαίος νίκησε το Δημήτριο στη 
Γάζα και απέστειλε το Σέλευκο στη Βαβυλώνα, έτος (4)8, όταν ο Πολέ-
μων ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Νικοκρέων πέθανε και ο Πτολεμαίος κυρίευσε τα νησιά, έτος 
47, όταν ο Σιμωνίδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Αλέξανδρος του Αλεξάνδρου πέθανε και έτερος Ηρακλής 
γεννήθηκε από τη θυγατέρα του Αρτάβαζου, και ο Αγαθοκλής διάβηκε 
στην Καρχηδόνα.... έτος 46, όταν ο Ιερομνήμων ήταν άρχοντας στην 
Αθήνα.  

 Από όταν η πόλη Λυσιμάχεια κτίσθηκε, και ο Οφέλας στην Καρχηδόνα... 
και ο υιός του Πτολεμαίους γεννήθηκε στην Κω, και η Κλεοπάτρα στις 
Σάρδεις πέθανε... έτος 45, όταν ο Δημήτριος ήταν άρχοντας στην Α-
θήνα.  
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 Από όταν ο Δημήτριος του Αντιγόνου πολιόρκησε τον Πειραιά και τον 
κατέλαβε, και ο Δημήτριος ο Φαληρεύς εξορίστηκε από την Αθήνα, έτος 
44, όταν ο Καίριμος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Δημήτριος κατέσκαψε τη Μουνυχία, και την Κύπρο κατέ-
λαβε και Φιλίππου......., έτος 43, όταν ο Αναξικράτης ήταν άρχοντας 
στην Αθήνα.  

 Από όταν ο Σωσιφάνης ο ποιητής γεννήθηκε και ..., έτος 42, όταν ο 
Κόροιβος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 από την πολιορκία της Ρόδου, και από όταν ο Πτολεμαίος παρέλαβε τη 
βασιλεία, έτος 41, όταν ο Ευξένιππος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από των σεισμών που έγιναν στην Ιωνία, και όταν ο Δημήτριος τη Χαλ-
κίδα κατέλαβε καθ’ ομολογία και ... του Δημητρίου, έτος 40, όταν ο Φε-
ρέκλειος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν ο κομήτης αστέρας εμφανίστηκε, και ο Λυσίμαχος στην Ασία 
διάβηκε, έτος 39, όταν ο Λεώστρατος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  

 Από όταν η διάλυση του Κάσσανδρου και του Δημήτριου έγινε.... πέ-
θανε, έτος 38, όταν ο Νικόκλειος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο     
ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: ΜΙΝΩΑΣ, ΜΙΝΩ-

ΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΙΝΩΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
 

1. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥ-

ΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙ-

ΝΕΤΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑ-

ΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΒΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Α-

ΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ Κ.Α. 

 

Ο Θουκυδίδης (Α 2 

– 9) αναφέρει ότι πριν 

από το Μίνωα, επειδή 

δεν είχε αναπτυχθεί α-

κόμη η γεωργία, δεν υ-

πήρχαν στη χώρα που 

λέγεται Ελλάδα, καθώς 

και σε όλο τον αρχαίο 

γνωστό κόσμο , μόνιμοι 

κάτοικοι,  πόλεις,  σύ-

νορα και  κράτη, ούτε  

και οι ονομασίες Έλλη-

νες και βάρβαροι. Υπήρχαν μόνο διάφορες φυλές (οι καλούμενοι Πε-

λασγοί, Κάρες, Φοίνικες κ.α.), οι οποίες  ζούσαν μεταναστευτικά για 

εξεύρεση πηγών διατροφής και από τις οποίες η πολυπληθέστερη ό-

που πήγαινε έδιωχνε αυτή που έβρισκε μπροστά της, για να εκμεταλ-

λευτεί αυτή το χώρο. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν να α-

ναπτυχθεί ο ληστρικός και ο πειρατικός βίος. Αναφέρει επίσης ότι 

τελευταία μετακίνηση φύλου στην Ελλάδα ήταν, λέει,  αυτή των Δω-

ριέων με τους Ηρακλείδες, η οποία έγινε 80 χρόνια μετά τα Τρωικά, 

δηλαδή το 1129 π.Χ.,  και έκτοτε η Ελλάδα ηρέμησε και ευημέρησε. 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι όταν  άρχισε να αναπτύσσε-

ται η ναυτιλία και οι άνθρωποι να επικοινωνούν και με τα πλοία, οι 

Κάρες και οι Φοίνικες κατέλαβαν τις Κυκλάδες που μέχρι τότε ήταν 

ακατοίκητες και το έριξαν στην πειρατεία και στις ληστείες, με συνέ-

πεια ο Μίνωας να συγκροτήσει  πολεμικό ναυτικό και να τους διώξει 

 
Νόμισμα Κνωσού, 3ος αι. π.Χ., με το Μίνωα, 

τον πρώτο Έλληνα θαλασσοκράτορα και νομοθέτη 
και την κόρη του Αριάδνη (Μουσείο Ηρακλείου). 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
57 

από τις Κυκλάδες  και να τις οικήσει με Κρήτες με συνέπεια από τη 

μια ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας και από την άλλη να ελευθε-

ρωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν, να ασχοληθούν  με τη ναυτιλία και έτσι να πλουτί-

σου και  να επικρατήσουν μετά στον Τρωικό Πόλεμο εναντίον των 

βαρβάρων, να σταματήσουν το μεταναστευτικό βίο που τους εξανά-

γκαζαν οι κακοποιοί και να διαμένουν σε μόνιμες πόλεις κ.α.  

Τα ίδια λένε και ο Ισοκράτης στον ««Παναθηναϊκός», ο Διόδω-

ρος Σικελιώτης στο «Ιστορική βιβλιοθήκη» ( 4 και 5), Στράβων στο 

«Γεωγραφικά» 10)  κ.α., άρα πριν από το Μίνωα δεν υπήρχε πολιτι-

σμός και στο: 

α) Στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται 

η δημιουργία – ύπαρξη της Ελλάδας.  Η επίσημη και ένδοξη 

ιστορία της Ελλάδας και του Ελληνικού ναυτικού, πολεμικού 

και εμπορικού,  ξεκινούν από την εποχή του Μίνωα. 
β) Στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται 

η δημιουργία - ύπαρξη του πρώτου στον κόσμο Πολιτισμού, 

του Ελληνικού  Μινωικού Πολιτισμού.  
 

 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΝΩΣΣΟΥ 

 
  
«…..2.  Διότι είναι προφανές ότι η χώρα που καλείται σήμερον Ελλάς δεν ήτο μονίμως 

κατοικημένη εξ αρχής, αλλ' εγίνοντο εις το παρελθόν συχναί μεταναστεύσεις και οι κάτοικοι 
χωρίς πολλάς δυσκολίας εγκατέλειπαν τας εστίας των, εξαναγκαζόμενοι εις τούτο από νέους 
πολυαριθμοτέρους εκάστοτε εποίκους. Καθόσον ούτε το εμπόριον, όπως σήμερον διεξάγεται, 
υπήρχε τότε, ούτε ασφαλής διά ξηράς ή διά θαλάσσης συγκοινωνία, και καθένας εξεμεταλλεύ-
ετο το έδαφος, το οποιον είχε υπό την κατοχήν του, τόσον μόνον όσον ήρκει διά την συντήρη-
σίν του. Ούτε πλούτον έσώρευαν, ούτε την γην εφύτευαν, τόσον μάλλον καθόσον αι 
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εγκαταστάσεις των δεν ήσαν ωχυρωμέναι και ως εκ τούτου εφοβούντο μήπως από στιγμής εις 
στιγμήν άλλοι επιδρομείς επέλθουν και τους αφαιρέσουν κάθε τι που έχουν. …… 

4. Ο Μίνως, εξ όσων κατά παράδοσιν γνωρίζομεν, πρώτος απέκτησε πολεμικόν ναυ-
τικόν, και εκυριάρχησεν επί του μεγαλυτέρου μέρους της θαλάσσης, η οποία ονομάζεται σή-
μερον Ελληνική. Κατακτήσας τας Κυκλάδας νήσους, ίδρυσεν αποικίας εις τας περισσοτέρας 
από αυτάς, αφού εξεδίωξε τους Κάρας και εγκατέστησε τους υιούς του ως κυβερνήτας. Ως εκ 
τούτου και την πειρατείαν φυσικά κατεδίωκεν όσον ημπορούσεν από την θάλασσαν αυτήν, 
διά να περιέρχωνται εις αυτόν ασφαλέστερον τα εισοδήματα των νήσων. 

5. Διότι εις την παλαιάν εποχήν οι Έλληνες, και όσοι από τους βαρβάρους εκατοικού-
σαν είτε τα ηπειρωτικά παράλια, είτε νήσους, όταν ήρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ των συ-
χνότερον δια θαλάσσης, επεδόθησαν εις την πειρατείαν υπό την αρχηγίαν ανδρών εκ των 
δυνατωτάτων, οι οποίοι ωθούντο εις τούτο και από τον πόθον του προσωπικού κέρδους και 
από την ανάγκην όπως επαρκούν εις την συντήρησιν των απορωτέρων οπαδών των. Και επι-
τιθέμενοι κατά πόλεων ατειχίστων και αποτελουμένων από άθροισμα κωμών, τας διήρπαζαν 
και εντεύθεν επορίζοντο κυρίως τα προς το ζην, διότι το έργον τούτο δεν έφερεν εντροπήν, αλλ' 
επέσυρε τουναντίον και κάποιαν δόξαν. Τον ισχυρισμόν μου τούτον αποδεικνύει όχι μόνον η 
μέχρι σήμερον συνεχιζομένη δράσις των κατοίκων της Στερεάς, οι οποίοι σεμνύνονται δια τα 
πειρατικά των κατορθώματα, αλλά και οι παλαιοί ποιηταί, εις τους στίχους των οποίων απευ-
θύνεται πάντοτε στερεότυπος προς τους καταπλέοντας η ερώτησις εάν είναι πειραταί, καθό-
σον ούτε οι ερωτώμενοι εθεώρουν το έργον τούτο ανάξιον δια τους εαυτούς των, ούτε οι τυχόν 
απευθύνοντες την ερώτησιν αυτήν υβριστικήν. ……… 

8. Αλλ' ακόμη περισσότερον επεδίδοντο εις την πειρατείαν οι νησιώται Κάρες και Φοί-
νικες, οι οποίοι είχαν κατοικήσει τας περισσοτέρας από τας νήσους, όπως τεκμαίρεται από το 
γεγονός ότι, όταν οι Αθηναίοι, διαρκούντος του πολέμου, προέβησαν εις τον καθαρμόν της Δή-
λου, εσήκωσαν όλους τους νεκρούς και τα φέρετρα όσων είχαν αποθάνει εις την νήσον, πε-
ρισσότεροι από τους μισούς θαμμένους ευρέθησαν ότι ήσαν Κάρες και ανεγνωρίσθησαν ως 
τοιούτοι και από το είδος του οπλισμού, ο οποίος είχε συνταφή με αυτούς, και από τον τρόπον 
της ταφής, ο οποίος και σήμερον συνηθίζεται μεταξύ των. Αλλ' αφότου συνεκροτήθη το πολε-
μικόν ναυτικόν του Μίνωος, αι δια θαλάσσης συγκοινωνίαι έγιναν ασφαλέστεροι, αφ' ενός μεν 
διότι οι κακοποιοί των νήσων αυτών εξεδιώχθησαν υπ' αυτού, κατά την εποχήν ακριβώς που 
προέβη εις εποικισμόν των περισσοτέρων, εξ αλλού δε διότι οι κάτοικοι των παραλίων ήρχι-
σαν ήδη ν' αποκτούν μεγαλυτέρας περιουσίας και να έχουν μονιμωτέραν κατοικίαν, και μερικοί 
μάλιστα, όπως ήτο φυσικόν δι' ανθρώπους, των οποίων ηύξανε καθημερινώς ο πλούτος, και 
με τείχη περιέβαλλαν τας πόλεις των. Διότι, ένεκα του γενικού πόθου του κέρδους και οι ασθε-
νέστεροι ηνείχοντο την εξάρτησιν από τους ισχυροτέρους και οι δυνατώτεροι, διαθέτοντες 
πλούτον, καθίστων υπηκόους των τας υποδεεστέρας πόλεις. Και μόνον βραδύτερον, όταν εί-
χαν ήδη έτι μάλλον προαχθή εις την κατάστασιν αυτήν, εξεστράτευσαν κατά της Τροίας….>>. 

( Θουκυδίδη Α, 4 - 8, σε νέα Ελληνική από τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο). 
 
 «Έτσι, χωρίς να θέλω να αναζωπυρώσω παλιές μνησικακίες σε βάρος σας, θα ανα-

φέρω ότι ο Μίνωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους της Αττικής να πληρώνουν βαρύ φόρο, 
επειδή είχε ναυτική δύναμη, ενώ οι Αθηναίοι δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τα πλοία που διαθέ-
τουν σήμερα ούτε χώρα πλούσια  σε ξυλεία, κατάλληλη για τη ναυπήγηση πλοίων και τη δη-
μιουργία ισχυρού ναυτικού (Πλάτων, νόμοι Δ, 706, b) 

 «Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, βασιλιάς της 
Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν θαλασσοκράτορας και έστελνε πολλές 
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αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτό-
χρονα κατέλαβε και αρκετά μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα 
πριν τα Τρωικά. Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγι-
ναν θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους κι έδιωξαν 
τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν μαζί με τους προκατόχους 
τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από 
αυτούς τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…» (Διόδωρος 
Σικελιώτης, Βίβλος 5, 84) 

  « Για τους παλαιότερους αγώνες που έγιναν για την ελευθερία των Ελλήνων ……... 
Πρώτα-πρώτα τις Κυκλάδες, για τις οποίες έγιναν πολλές επιχειρήσεις από την εποχή που 
βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο Μίνωας, τελευταίοι τις κατέλαβαν οι Κάρες. Οι πρόγονοί μας, αφού 
τους έδιωξαν, δεν τόλμησαν να οικειοποιηθούν τη χώρα τους, αλλά έστειλαν φτωχότερους 
Έλληνες να κατοικήσουν εκεί…(Ισοκράτης Παναθηναϊκός, 43-44) 
 

Ο καλούμενος «πρίγκιπας με τα κρίνα», ο ο-

ποίος φορά ωραία κοντή περισκελίδα, όπως το 

σημερινό σορτς και περιλαίμιο – περιδέραιο, 

καθώς και βραχιόλια και περισφύρια.  (τοιχο-

γραφία Κνωσού) 

Μινωιτης οινοχόος, 1450-1300 π.χ , που 

φορά πολυτελές και κεντητό ζωμα, που 

στις άκρες του έχει κρόσσια και χά-

ντρες. Φορά  επίσης περιβραχιόνια στα 

μπράτσα και περισφύρια στα πόδια ( 

Τοιχογραφία Κνωσού, Α.Μ. Ηράκλειου) 
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2. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ Ε-

ΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΡ-

ΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΝΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΤΑ 

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΜΕΤΑ  ΡΩΜΑΙΟΙ 

κ.α.  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΗΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ 

 

Ο  Μίνωας, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: Πλάτωνα 

(Νόμο και Μίνως), Αριστοτέλη (Πολιτικά Β, 1271, 10), Στράβων (βι-

βλίο 10 = Ι), Πλούταρχο (Λυκούργος  και Σόλων) κ.α., δεν ήταν 

μόνο ο θεμελιωτής της περίφημης θαλασσοκρατορίας των Κρητών, 

αλλά και ο οργανωτής της περίφημης Κρητικής Πολιτείας, της οποίας 

τους θεσμούς αντέγραψαν στη συνέχεια πρώτα οι Σπαρτιάτες, μετά 

οι Αθηναίοι), μετά οι Ρωμαίοι κ.α. και έτσι ευημέρησαν και αυτοί, 

όπως θα δούμε πιο κάτω.  Ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ 

ήταν, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς,  εκείνοι που από τη μια ένωσαν τις 

φυλές της Κρήτης σε ενιαίο σύνολο ( «Μετά απ΄ αυτά, επικράτησαν 

ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε 

ενιαίο σύνολο...»  Διόδωρος, 5, 80) και από την άλλη εξημέρωσαν 

(εκπολίτισαν)  τους κατοίκους  ης Κρήτης θεσπίζοντας νόμους, συ-

ντάγματα κ.α. («….ος πρώτος (ο Μίνωας)  την νήσον (Κρήτη) εξημερώσας δοκεί νόμοις 
και συνοικισμοίς πόλεων και πολιτείας …» Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478).  

(Περισσότερα βλέπε αμέσως στα πιο κάτω.) 

  

3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 

Μινωικός Πολιτισμός λέγεται αυτός που δημιουργήσαν οι Κρή-

τες των Ελλήνων επί  εποχής Μίνωα και ο οποίος ήταν ο πρώτος 

αξιόλογος  που δημιουργήθηκε στον κόσμο, τους θεσμούς του ο-

ποίου αντέγραψαν  πρώτα οι Σπαρτιάτες στέλνοντας επι τούτου στην 

Κρήτη το νομοθέτη τους Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι με το νομοθέτη 

τους Σόλωνα, μετά οι Ρωμαίοι με το νομοθέτη τους Νόμα κ.α. και 

έτσι εκπολιτίστηκαν – ευημέρησαν και αυτοί, όπως θα δούμε να μας 

λέμε πιο κάτω οι αρχαίοι συγγραφείς. 

 Ο Μινωικός Πολιτισμός άνθισε πριν από τον Τρωικό Πόλεμο, 

κάπου από το 3000 – 1250 π.Χ,. στο νησί της Κρήτης, καθώς και σε 

πολλά άλλα μέρη του Αιγαίου (Μέγαρα,  Αθήνα, Κυκλάδες,   πολλά 

παράλια Μ. Ασίας κ.α.), τα οποία είχε κατακτήσει ο Μίνωας τότε που 

ήταν Θαλασσοκράτορας (με το μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό). Η με-

γάλη ακμή του Μινωικού Πολιτισμού ήταν επι εποχής Μίνωα, ο ο-

ποίος έζησε τρεις γενιές πριν από τον Τρωϊκό Πόλεμο. Ο Ιδομενέας, 

ο εγγονός του Μίνωα, αφενός ήταν ένας από τους «πρωτάρχοντες» 

των Ελλήνων και αφετερου  διέθετε το μεγαλύτερο ναυτικό στόλο 

της εποχής.  
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Ο "Μινωικός Πολιτισμός" πήρε το όνομά του από τον περίφημο 

βασιλιά της Κρήτης το Μίνωα, επειδή αυτός φέρεται ο βασικός δη-

μιουργός του  ή γιατί η βασιλεία του αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το 

επίκεντρο του πολιτισμού αυτού. Μάλιστα, επειδή ο Μίνωας έκανε 

αυτό το αξιόλογο έργο εν ζωή μετά  το θάνατο  και τη μετάστασή του 

στους ουρανούς υμνήθηκε, ήτοι θεοποιήθηκε και μυθοποιήθηκε από 

όλους τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Δηλαδή θεωρήθηκε γιος του 

θεού Δία, κάτι όπως όπως και ο Μ. Αλέξανδρος κ.α.  

Φυσικά δεν είναι αληθές ότι ο όρος «Μινωϊκός» επινοήθηκε από 

τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς  (1851-1941) ούτε και  είναι 

αληθές ότι η Κνωσός και ο Μινωικός Πολιτισμός ανακαλύφθηκαν από 

τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς, όπως ισχυρίζονται μερικοί. 

Η αλήθεια είναι ότι αφενός η Κνωσός ήταν πάντα γνωστή και ο πρώ-

τος που την ανέσκαψε ήταν ο Μίνως Καλοκαιρινός και αφετερου ο 

Εβανς είναι εκείνος που έκανε γνωστά στην Ευρώπης την Κνωσό, το 

Δικταίο Άντρο (στο σπήλαιο γέννησης του Δία) και το Μινωϊκό Πολι-

τισμό και αυτό και γιατί ήταν φιλέλληνας και γιατί γιατί από τη μια 

και ο ίδιος ανέσκαψε την Κνωσσό και το Δικταίο άντρο και στη συνέ-

χεια μετέφερε τα αρχαιολογικά  ευρήματα  που βρήκε εκεί στο 

Ashmolean Museum της Αγγλίας και από την άλλη ήθελε να το μά-

θουν αυτό οι Ευρωπαίοι και να πηγαίνουν εκεί και να τα βλέπουν.  

 

 

Α. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Ο Θουκυδίδης ( Α 3-9) αναφέρει ότι πριν από το Μίνωα στον 

αρχαίο γνωστό κόσμο, επειδή δεν είχε εφευρεθεί ακόμη η γεωργία  

και το εμπόριο,  δεν υπήρχαν ούτε σύνορα ούτε Έλληνες και βάρβα-

ροι ούτε και μόνιμες πόλεις παρά μόνο διάφορες φυλές, που καλού-

νταν Πελασγοί, Καδμείοι ή Θηβαίοι, Δαναοί, Κάρες, Φοίνικες κ.α., οι 

οποίες ζούσαν μεταναστευτικά προς εξεύρεση πηγών διατροφής και 

από τις οποίες η πολυαριθμότερη έδιωχνε αυτή που έβρισε μπροστά 

της, για να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο με συνέπεια να αναπτυχθεί 

ο ληστρικός και ο πειρατικός βίος και μάλιστα τότε οι αρχηγοί καμά-

ρωναν κιόλας για τα ληστρικά και πειρατικά κατορθώματά τους . Ό-

μως, όταν ο Μίνωας συγκρότησε πρώτος στον κόσμο πολεμικό ναυ-

τικό και έδιωξε από το Αιγαίο τους ληστές Κάρες και τους πειρατές 

Φοίνικες είχε ως συνέπεια  αφενός ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας 

και αφετερου οι Έλληνες να σταματήσουν τον νομαδικό βίο που τους 

εξανάγκαζαν οι ληστές και οι πειρατές, να κάνουν μόνιμες πόλεις,  να 

ασχοληθούν με τη ναυτιλία κ.α. και έτσι αποκτήσουν πλούτο, να δυ-

ναμώσουν και να νικήσουν μετά στον Τρωικό Πόλεμο τους βαρβά-

ρους.  
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Οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς:  Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), Αριστο-

τέλης (Πολιτικά Β, 1271, 10), Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή 

Αρχαιολογία, Λόγος Β’ LXI. 1-2),  Πλούταρχος (Λυκούργος  και Σό-

λων) κ.α., αναφέρουν ότι επειδή  οι ‘άνθρωποι πριν από το Μίνωα 

ζούσαν πρωτόγονα (νομαδικά, χωρείς σχολεία, χωρίς μόνιμες πόλεις 

κ.α.) ήταν όλοι «αξημέρωτοι».  Ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδά-

μανθυ ήταν εκείνοι, που πέραν των άλλων, από τη μια ένωσαν τις 

φυλές της Κρήτης σε ενιαίο σύνολο ( «Μετά απ΄ αυτά, επικράτησαν 

ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε 

ενιαίο σύνολο...»  Διόδωρος, 5, 80) και από την άλλη εξημέρωσαν 

(εκπολίτισαν)  τους κατοίκους της Κρήτης θεσπίζοντας νόμους, συ-

ντάγματα κ.α. («….ος πρώτος (ο Μίνωας)  την νήσον (Κρήτη) εξημερώσας δοκεί νόμοις 
και συνοικισμοίς πόλεων και πολιτείας …» Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478). Αναφέ-

ρουν επίσης ότι ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν όχι μόνο 

οι θεμελιωτές της περίφημης θαλασσοκρατορίας των Κρητών, αλλά 

και οι οργανωτές της περίφημης Κρητικής Πολιτείας, της πρώτης α-

ξιόλογης Πολιτεία στον κόσμο, την οποία αντέγραψαν πρώτα οι 

Σπαρτιάτες, μετά οι Αθηναίοι, μετά οι Ρωμαίοι κ.α. και έτσι ευημέρη-

σαν και αυτοί: «…Γι αυτό λοιπόν το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους νόμους για 
τους πολίτες του, εξ αιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη από 
τότε που ‘άρχισε να τους χρησιμοποιεί..>> (Πλάτων, «Μίνως», 315b - 320). 

Μάλιστα ο Πλούταρχος (Λυκούργος 4 – 7)  αναφέρει ότι  οι 

Σπαρτιάτες, όταν  δημιούργησαν το δικό τους μόνιμο κράτος με έδρα 

τη Σπάρτη, ο βασιλιάς τους, ο  Χαρίλλος, διέταξε το νομοθέτη τους  

Λυκούργο να πάει σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βρει την καλύ-

τερή πολιτεία  και να την αντιγράψει προκειμένου να την εφαρμό-

σουν και εκείνοι. Ο Λυκούργος το έκανε αυτό και όταν γύρισε είπε 

στους Σπαρτιάτες ότι όλες οι πολιτείες που γύρισε και είδε του φά-

νηκαν ανάξιες, πλην μόνο αυτής των Κρητών και την οποία αντέ-

γραψε να την εφαρμόσουν και στη Σπάρτη: «Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυ-
κούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώρισε τις πολιτείες και τα συστήματα τους, γνώρισε τους 
πρώτους στη δόξα άνδρες, θαύμασε ορισμένους από τους νόμους που υπήρχαν και τους πα-
ρέλαβε για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ άλλοι του φάνηκαν ανάξιοι. 
ες. ….».  (Πλούταρχος, Λυκούργος, 4-7) 

Και επειδή  ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ δημιούργησαν την πρώτη αξιό-
λογη πολιτεία στον κόσμο, την οποία αντέγραψαν  αρχικά όλοι Έλληνες,  μετά οι  Ρωμαίοι  

κ.α., γι αυτό και ο Μίνωας  και ο Ραδάμανθυς υμνούνται από όλους τους 

Έλληνες , καθώς λέει ο   Ισοκράτης στον «Παναθηναϊκός», αλλά και 

που ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς ανακηρύχτηκαν από όλους τους  

Έλληνες, καθώς και από τους Ρωμαίους κ.α. γιοί του θεού Δία, ισό-

θεοι, κριτές στον Άδη κ.α., καθώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς(Όμη-

ρος,  Απολλόδωρος, Πλάτων κ.α.) 
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Ο  Μινωικός Πολιτισμός δεν δημιουργήθηκε ούτε ουρανοκατέ-

βατα ούτε και σε μια μέρα. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι 

αρχικά οι κάτοικοι της Κρήτης πριν από το Μίνωας ανακάλυψαν ορι-

σμένα χρήσιμα πράγματα, όπως τη φωτιά και τη χρήση των μετάλ-

λων, μετά  συγκέντρωσαν και εξημέρωσαν ζώα ( πρόβατα, μέλισσες 

κ.α, βρήκαν τα ξίφη κ.α. και τέλος ο Μίνωας  πρώτος εξημέρωσε 

(εκπολίτισε) την Κρήτη  με νόμους και κτίσεις πόλεων, συντάγματα 

κ.α., πρβ:  
«Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη 

χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς 
και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέραόπως τη 
φωτιά, και τη χρήση των μετάλλων και μετα σε τους άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπια-
κούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν  πως ο γιος 
της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες…….. Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έ-
γιναν οι Κουρήτες, … Καθώς διακρινόταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους 
πολλά χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέ-
ρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του 
κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν 
και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν 
επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε το Δία 
η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα του Κρόνο,  και κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…... …..  . 
(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική Βιβλιοθήκη 5,64-6) 

“Στην ιστορία έχει γραφτεί πως ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης, πρώτος που κυριάρ-
χησε στις θάλασσες. Χώρισε το νησί στα τρία και σε κάθε μέρος έχτισε πόλη, την Κνωσό……. 
Κατά τον Έφορο, ο Μίνωας θαύμαζε κάποιο παλαιό, το Ραδάμανθυ, που είχε ίδιο όνομα με 
τον αδελφό του. Αυτός πρώτος αναφέρεται ότι εκπολίτισε το νησί με νόμους και κτίσεις 
πόλεων και συντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει από τον ίδιο το Δία τους νόμους του…… 
Για την Κρήτη λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια είχε καλή διακυβέρνηση και οι καλύτεροι από 
τους Έλληνες τη θαύμαζαν. Ανάμεσά στους πρώτους ήταν οι Λακεδαιμόνιοι, όπως ομολογούν 
ο Πλάτωνας στους Νόμους και ο Έφορος που περίγραψε το πολίτευμά τους στο έργο Ευ-
ρώπη.… (Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478) 

«η φιλοσοφία είναι παλαιότατη μεταξύ των Ελλήνων και περισσότερο στους Κρήτες 
και στους Λακεδαιμόνιους»… ( Πλάτων, Πρωταγόρας 342 a-c)  

<< Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους τους Έλ-
ληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων»)…… Ξέ-
ρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της 
Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι.  (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321) 

«Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης  έχουν τόσο 
μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευ-
τυχία σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο 
κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία.… (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631) 

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
1) Οι αρχαίοι Έλληνες δε χρησιμοποιούσαν τις λέξεις  «πολιτισμένος» 

και «απολίτιστος», αλλά τις λέξεις «ξημερωμένος» και «αξημέρωτος», μετά 
χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «‘Έλλην» (= ο πολιτισμένος) και  «βάρβαρος»: (= 
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ο μη πολιτισμένος) «Ο Μίνως…. ος πρώτος  την νήσον (Κρήτη) εξημερώσας δοκεί νόμοις 
και συνοικισμοίς πόλεων και πολιτείας …»  (Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478)  

«Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί..ου γαρ επαισχύνο-
μαι το ευαγγέλιον του Χριστού· δύναμις γαρ Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι, 
Ιουδαίω τε πρώτον και Ελληνι»…(προς Ρωμαίους Κεφ. 1, 14 -16) . 

2)  Η μινωική Κρήτη και γενικά η αρχαία Ελλάδα ασφαλώς και 

δεν ήταν παράδεισος ή κοινωνία αγγέλων. Ήταν όμως εκεί καλύτερα 

από κάθε άλλη περιοχή, λόγο του πολιτισμού που είχαν αναπτύξει οι 

Έλληνες ήδη από την μινωική εποχή. 
 

 

Β. ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ  Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Ο Μίνωας, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς,  ήταν αυτός 

που πρώτος βρήκε την αλήθεια για τη  διακυβέρνηση της πόλης. Ήταν 

ο  πρώτος που εξημέρωσε (εκπολίτισε) την Κρήτη  με νόμους και 

κτίσεις πόλεων, συντάγματα κ.α., πρβ:  

 «Αυτός (ο Μίνωας) πρώτος αναφέρεται ότι εκπολίτισε το νησί με νόμους και 
κτίσεις πόλεων και συντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει από τον ίδιο το Δία τους νόμους 
του…….… (Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478) 

«Διότι για το ότι (ο Μίνωας) ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως 
λέγαμε προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του Μίνωα 
παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης.  
(Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321) 

Για πρώτη φορά επί Μίνωα, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς,   θε-

σπίστηκαν  νόμοι και συντάγματα που να είναι από τη μια δίκαια,  

σύμφωνα με το περί κοινού ή περί του θείου συναισθήματος και από 

την άλλη να είναι γραμμένοι κάπου  και δημόσια και επίσης να παρα-

κολουθούνται και να εφαρμόζονται όχι από όποιο θέλει ο  βασιλιάς, 

αλλά από θεσμοθετημένα και συγκεκριμένα όργανα. Θεσμοθετήθη-

καν για πρώτη φορά γραπτά καταστατικά (συντάγματα): βουλή, βου-

λευτές ή γερουσιαστές, έφοροι κ.α. Δηλαδή οι νόμοι (διοίκησης και 

συναλλαγών) ήταν όχι όπως να ‘ναι, ή ανάλογα με τη αντίληψη του 

κάθε αρχηγού, αλλά ανάλογα με το περί θείου, δικαίου και ηθικής   

συναίσθημα, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη, δημοκρατία και ασφάλεια 

για τους πολίτες. Επίσης θεσμοθετήθηκε η ελευθερία του πολίτη στην 

απόκτηση αγαθών και να μην είναι σκλάβος  και επίσης θεσμοθετή-

θηκε το κράτος πρόνοιας: βρήκαν την κοινοκτημοσύνη, τη κοινή 

συμβίωση  και τα κοινά συσσίτια. Επίσης ασχολήθηκαν για τη ανάπτυξη 
των τεχνών (υφαντικής, μεταλλουργίας, αγγειοπλαστικής κ.α.), της φιλοσο-
φίας,  των γραμμάτων και επιστημών, του αθλητισμού, της Θρησκείας  κ.α. 

 
<<……Αυτή ήταν η (γεωγραφική) περιγραφή της χώρας των Κρητών. Αξίζει να μιλήσω 

για τα πιο σημαντικά κεφάλαια της Πολιτείας τους, όπως διέσωσε ο Έφορος. Φαίνεται, λέει, 
πως ο νομοθέτης θεώρησε ως μεγαλύτερο αγαθό για τις πόλεις την ελευθερία. Βλέπετε, μόνο 
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η ελευθερία κάνει τα αγαθά να ανήκουν σε όποιον τα έχει. Όταν υπάρχει σκλαβιά, τα αγαθά 
ανήκουν στους άρχοντες κι όχι στους υπηκόους. Όσοι έχουν ελευθερία πρέπει να τη φυλά-
γουν. Η ομόνοια φεύγει, όταν σηκώνεται αναταραχή, προϊόν πλεονεξίας και πολυτέλειας. Όταν 
ζουν με σοφία και λιτότητα, δεν υπάρχει εναντίον των ομοίων μήτε φθόνος μήτε επιθετικότητα 
μήτε μίσος. Με αυτό ο νομοθέτης επιτάσσει οι νέοι να διαβιώνουν μέσα στις λεγόμενες αγέλες 
και τους ανήλικους βάζει να τρώνε από κοινού στα λεγόμενα ανδρεία. Και να τρώνε έτσι ώστε 
φτωχοί και πλούσιοι  να μην έχουν διαφορά, αφού σιτίζονται δημοσία δαπάνη. Για να είναι 
ανδρείοι  και όχι δειλοί, προστάζει  να κρατάνε όπλα από παιδιά και να ασκούνται  στις τα-
λαιπωρίες, ώστε να περιφρονούν τον καύσωνα, την παγωνιά, τους κακούς δρόμους, τους 
γκρεμούς, τις πληγές στις ασκήσεις και στις τακτικές μάχες. Να ασκούν επίσης την τοξοβολία 
και τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομά-
στηκε πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με 
πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρησιμοποιούν Κρητικούς ρυθμούς 
που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά 
ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα…. 

Τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο γράμματα, αλλά και τραγούδια με τους νόμους και με-
ρικά είδη μουσικής. Οι νεότεροι σιτίζονται στα λεγόμενα ανδρεία. Κάθονται να φάνε κατάχαμα 
όλοι μαζί, φορούνε πρόχειρα ρούχα, τα ίδια χειμώνα – καλοκαίρι, και υπηρετούν τους μεγα-
λύτερους, καθώς και τους εαυτούς των. Αυτοί που τρώνε κάνουν πολέμους με τις άλλες παρέες 
ή και μέσα στην ίδια παρέα. Μεταξύ τους. Σε κάθε ανδρείο υπάρχει παιδονόμος. Οι μεγαλύ-
τερες ηλικίες έρχονται σε αγέλες. Αρχηγοί στις αγέλες είναι τα σημαντικά παιδιά, τα πιο δυ-
νατά. Καθένας από αυτούς συγκεντρώνει γύρω του  όσα περισσότερα παιδιά μπορεί.  Σε κάθε 
αγέλη αρχηγός είναι συνήθως ο πατέρας του παιδιού που μαζεύει τα άλλα, υπεύθυνος στο να 
βγάζει τα παιδιά στο κυνήγι και να τιμωρεί τους απείθαρχους. Τρέφονται με δημόσια δαπάνη. 
………..    

Εκλέγουν δέκα άρχοντες. Για τα πολύ μεγάλα προβλήματα συμβουλεύονται τους Γέ-
ροντες. Δικαίωμα στο θεσμό έχουν οι επιτυχημένοι στο αξίωμα του κόσμου και άνθρωποι 
αναγνωρισμένης αξίας. (Στράβωνας, Γεωγραφικά 10, C 481 - 483, IV 16 – 20) 

 

Αντίθετα πριν από το Μίνωα στην Ελλάδα και για πολύ καιρό 

ακόμη στους άλλους λαούς  δεν υπήρχαν δημοκρατία, συντάγματα, 

βουλή και βουλευτές, κράτος μέριμνας  κ.τ.λ. Απλώς ο κάθε  ηγέτης 

(φύλαρχος ή τύραννος ή βασιλιάς) όριζε τους νόμους ανάλογα με τις 

δικές του επιθυμίες και νοημοσύνη, όποιος αντιδρούσε εκτελούνταν 

κ.α. Οι βασιλιάδες επίσης ενίοτε λατρεύονταν ως θεοί, γίνονταν αν-

θρωποθυσίες κ.τ.λ. Μάλιστα οι  λόγοι αυτοί  ήταν και η αιτία που:  

α) Οι Σπαρτιάτες έλεγαν ότι οι νόμοι των άλλων πλην του Μί-

νωα ήταν γελοίοι, για να τους αντιγράψουν (βλέπε: Πλούταρχος «Λυ-
κούργος», 4-7), 

β) Οι αρχαίοι Έλληνες δεν αναφέρουν κανένα άλλο σπουδαίο 

αρχαίο πολιτισμό πλην μόνο το Μινωικό ή που έλεγαν «Πας μη Έλ-

λην βάρβαρος»   

γ) Ο Απόστολος  Παύλος αναφέρει ότι στον κόσμο υπάρχουν 

από τη μια οι Έλληνες και από την άλλη οι βάρβαροι: «Έλλησί τε και 
βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί..ου γαρ επαισχύνομαι το ευαγγέλιον του 
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Χριστού· δύναμις γαρ Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρώτον και 
Ελληνι»…(Απ. Παύλος προς Ρωμαίους Κεφ. 1, 14 -16) . 

 
 

Γ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η 

ΒΑΣΗ, ΤΟ ΛΙΚΝΟ  ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ- ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 
 
Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς βλέπουμε να αναφέρουν ότι 

τους θεσμούς της Κρητικής Πολιτείας, της Πολιτείας που ίδρυσε ο Μίνωας, 
αντέγραψα πρώτα οι Σπαρτιάτες στέλνοντας επι τούτου στην Κρήτη το νομο-
θέτης τους  Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι με το νομοθέτη τους Σόλωνα, μετά 
και οι Ρωμαίοι με το νομοθέτη τους Νόμα και έτσι εκπολιτίστηκαν και ευημέ-
ρησαν και αυτοί.  Συνέχεια του Μινωικού Πολιτισμού είναι ο καλούμενος Κλασ-
σικός Ελληνικός Πολιτισμός, ο Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός, ο Ελληνοχριστια-
νικός Πολιτισμός κ.α. 

Επομένως ο Ελληνικός Μινωικός Πολιτισμός είναι όχι μόνο  ο παλαιό-
τερος και ο πιο αξιόλογος πολιτισμός στον κόσμο, αλλά και η βάση, το λίκνο  
του Κλασσικού Ελληνικού Πολιτισμού, καθώς και του Ρωμαϊκού- Δυτικού Πο-
λιτισμού κ.α.. 

 
ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  

Ο Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7), ο Στράβωνας (Γεωγραφικά Ι, 

IV, C 481 - 483, 17 – 20), ο Ηρόδοτος (Α 65), ο Αριστοτέλης (Πολι-

τικά Β, 1271, 10), Πλάτων (Μίνως, 320 b) κ.α., αναφέρουν ότι όταν 

οι Δωριείς κατέλαβαν όλη σχεδόν την Πελοπόννησο (Λακεδαιμόνα, 

Μεσσήνη, Άργος κ.τ.λ.) και έκαναν πρωτεύουσα τη Σπάρτη, ο βασι-

λιάς τους ο Χαρίλλος έστειλε το νομοθέτη Λυκούργο σε όλα τα μέρη 

που φημίζονταν τότε ότι είχαν καλή πολιτεία (Αίγυπτο, Κρήτη κ.α.), 

για να δει ποια ήταν η καλύτερη προκειμένου να την αντιγράψουν. 

Πήγε (ο Λυκούργος) λοιπόν για το σκοπό αυτό παντού, όμως όλες οι 

πολιτείες του φάνηκαν ανάξιες, πλην μόνο της Κρήτης (βλέπε: Πλού-

ταρχος «Λυκούργος», 4-7), την οποία στη συνέχεια αντέγραψαν οι 

Σπαρτιάτες, καλώντας από την Κρήτη στη Σπάρτη για το σκοπό αυτό  

το νομοθέτη Θάλητα.  
«την έννομη τάξη, όπως λένε οι ίδιοι οι Λακεδαιμόνιοι, ο Λυκούργος την έφερε από την 

Κρήτη» ( Ηρόδοτος, Α 65). 
«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολίτες του, εξαιτίας 

των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους 
χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b)  

 «Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυκούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώρισε τις πολιτείες 
και τα συστήματα τους, γνώρισε τους πρώτους στη δόξα άνδρες, θαύμασε ορισμένους από 
τους νόμους που υπήρχαν και τους παρέλαβε για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την 
Σπάρτη, ενώ άλλοι του φάνηκαν ανάξιοι. Έναν μάλιστα από εκείνους που νομίζονταν εκεί 
πέρα σοφοί και άξιοι πολίτες, αφού τον έπεισε με τη φιλία του, τον έστειλε στη Σπάρτη, Ήταν 
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ο Θάλης, που φαινομενικά μεν ήταν ποιητής λυρικών τραγουδιών, στην πραγματικότητα όμως 
έκανε ό,τι οι μεγαλύτεροι νομοθέτες. Γιατί τα τραγούδια του ήταν λόγοι για ευπείθεια και ομό-
νοια, στολισμένοι με μελωδίες και ρυθμούς που είχαν σεμνότητα και εξημερωτική δύναμη, α-
κούγοντάς τα οι πολίτες εξημερώνονταν, χωρίς να νοιώθουν, στα ήθη, και η κοινή γνωριμία 
του ωραίου έφερνε κοντά τον ένα με τον άλλο. Έτσι ο Θαλής έγινε με κάποιον τρόπον ο πρό-
δρομος του Λυκούργου στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών ….».  (Πλούταρχος, Λυκούργος, 4-
7) 

«Και φαίνεται και λέγεται ότι  οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό πολίτευμα στα περισ-
σότερα σημεία. Τα περισσότερα από τα παλιότερα πολιτεύματα είχαν χειρότερη διάρθρωση 
από τα νεότερα. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του 
βασιλιά Χαρίλλου και έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους 
συλλογικότητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο και την έκα-
ναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι 
έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνως..( Αριστοτέλης Πο-
λιτικά Β, 1271, 10) 

«Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρούνται Κρητικά 
είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο που οι Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, 
ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, 
ειδικά η Κνωσός.  …… . Έφυγε τότε ο νομοθέτης της Σπάρτης Λυκούργος για την Κρήτη.  Εκεί 
ήρθε και πλησίασε το Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που 
ο Ραδάμανθυς  πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα από το Δία 
προς τους ανθρώπους… (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20) 

 

ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Διογένης Λαέρτιος (Επιμενίδης, βιβλίο 1, 109 – 119), ο 

Πλούταρχος (Σόλων και Λυκούργος) κ.α. αναφέρουν ότι ο νομοθέ-

της των Αθηναίων Σόλωνας,  αφού μελέτησε τους Μινωικούς νόμους 

με τη βοήθεια του Επιμενίδη του Κρήτα (που ήταν ένας από τους 15 

σοφούς της αρχαιότητας ή ένας από τους 12 στη θέση του Περίαν-

δρου), έφτιαξε νέους νόμους με τους οποίους καταργήθηκαν οι βάρ-

βαροι νόμοι και τα βάρβαρα ήθη που είχαν οι Αθηναίοι. Στους νόμους 

αυτούς  προβλεπόντανε π.χ. ότι χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα ο 

πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει στάση στην πόλη, δεν πηγαίνει με 

καμιά παράταξη, για να μην μένεις κανείς ατάραχος ή ασυγκίνητος 

στα δημόσια πράγματα, καθώς και το χάρισμα (τη γνωστή «σεισά-

χθεια») των χρεών των πολιτών, επειδή πολλοί από αυτούς είχαν 

γίνει δούλοι στους ευγενείς από τα χρέη. 
 «Κάλεσε τότε (Ο Σόλων) τον Επιμενίδη από τη Φαιστό της Κρήτης, που 

μερικοί τον θεωρούν έναν από τους επτά σοφούς (αντί για τον Περίανδρο). 
…… Όταν ήρθε στην Αθήνα γνωρίστηκε με το Σόλωνα και τον βοήθησε πολύ 
στην προεργασία της νομοθεσίας του. Απλοποίησε τους νόμους τους σχετι-
κούς με τις ιερές τελετές, έκαμε πιο ήπιους τους νόμους που αφορούσαν τα 
πένθη, επιτρέπονταν μόνο ορισμένες θυσίες στους νεκρούς και καταργώντας 
τις άγριες και βαρβαρικές συνήθειες που επικρατούσαν προηγούμενα ….  Χά-
νει τα πολιτικά του δικαιώματα ο πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει 
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στάση στην πόλη, δεν πηγαίνει με καμιά παράταξη, για να μην μένεις 
κανείς ατάραχος ή ασυγκίνητος στα δημόσια πράγματα. (Πλούταρχος, 
Σόλων , 12 - 20) 

 

ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΡΩΜΑΙΩΝ 

 Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, Λόγος Β’ 

LXI. 1-2)  αναφέρει ότι και οι Ρωμαίοι με το Νόμα αντέγραψαν το Μι-

νωικό Πολιτισμό, πρβ:  
« Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φα-

σίν υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι 
τα θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, 
ως παρά θεών κομιζομένους.  Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαί-
νουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της τε Μίνω του 
Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ο μεν ομιλητὴς έφη 
γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τόν Δία μυ-
θολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιε-
ρόν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του 
Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλω-
νος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν……. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ 
ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)  

Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λό-

γος 2 LXΧ, 3-5) και ο Πλούταρχος στο «Βίοι Παράλληλοι 1 «Νουμάς 

(ΧV,19)» αναφέρουν και ότι οι» Σάλιοι» ήταν μια από τις δυο ιερατι-

κές τάξεις (ιερατικά σώματα) των Ρωμαίων που ίδρυσε ο Νουμάς Πο-

μπίλιος (753-673 π.Χ.) κατά μίμηση των Ιδαίων Δακτύλων της Κρή-

της. Μάλιστα ο Πλούταρχος αναφέρει επιπλέον ότι ο Νουμάς, που 

ήταν ο δεύτερος βασιλιάς (ο πρώτος βασιλιάς ήταν ο Ρωμύλος) της 

Ρώμης που γεννήθηκε την ημέρα της ίδρυσης της Ρώμης (παραδο-

σιακά, 21 Απριλίου 753 π.Χ.), ήταν στην καταγωγή Σαβίνος, μια από 

της φυλές της αρχαίας Ρώμης, η οποία κατάγονταν από τους Λακε-

δαιμονίους της Ελλάδος, άρα ελληνικής καταγωγής:  

 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΟΚ 

 

Το κοινό των Κρητών («Κοινόν Κρηταιέων») που ίδρυσε πρώ-

τος ο Μίνωας αποτέλεσε το πρότυπο της ΕΟΚ. Απλά το Κοινό των 

Κρητών μετά τα Τρωικά παράκμασε και ξεκίνησε και πάλι ως θεσμός 

κατά τον 4/3ο  αι. π.Χ. προκειμένου να αντιμετωπίζει θέματα συνο-

ριακών διαφορών (κάτι ως οι αμφικτιονίες). 

Για το πνεύμα του Κοινού των Κρητών και του συγκρητισμού 

μας μιλάει ο Πλούταρχος: «Οι (Kρήτες) πολλάκις στασιάζοντες αλ-

λήλοις και πολεμούντες έξωθεν επιόντων πολεμίων διελύοντο και 

συνίσταντο και τουτ' ην ο καλούμενος υπ' αυτών συγκρητισμός". (= 

Οι οποίοι Kρήτες, αν και πολλές φορές διχονοούσαν και 
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φιλονικούσαν μεταξύ τους, όταν τους επετίθεντο εξωτερικοί εχθροί 

συμφιλιώνονταν και συμπαρατάσσονταν. Και αυτός ήταν ο ονομαζό-

μενος από τους ίδιους συγκρητισμός)».  

Ο πρόδρομος της Γαλλικής Επανάστασης Mοντεσκιέ κρίνοντας 

το Κρητικό πολίτευμα, όπως το διέσωσε ο Αριστοτέλης στα "Πολιτικά" 

του, υποστηρίζει ότι έγινε ονομαστό, γιατί τους Κρήτες διέκρινε ηθι-

κότητα και φιλοπατρία. "Η δύναμη της ηθικής αρχής παρασύρει το 

παν...".  

 
Δ. Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΩΤΑ Η 

ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρουν ότι  ο 

πρώτος αξιόλογος  πολιτισμός  που δημιουργήθηκε στον κόσμο ήταν 

ο Μινωικός και τον οποίο αντέγραψαν πρώτα οι Σπαρτιάτες, μετά οι 

Αθηναίοι, μετά οι Ρωμαίοι κ.α. και έτσι ευημερήσαν και αυτοί, αλλά 

και που συνέχισαν μαζί με τους Κρήτες  τη σκυτάλη του Πολιτισμού 

και έτσι στη συνέχεια προέκυψαν ο Κλασικός Ελληνικός  Πολιτισμός, 

ο Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός, ο Ελληνοχριστιανικός Πολιτισμός 

κ.α.. 

Κλασσικός Ελληνικός Πολιτισμός  λέγεται  ο  πολιτισμός που 

δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα  από το 480 π.Χ. (μετά από τη 

νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών) έως το 323 π.Χ., (θάνατος Μ. 

Αλέξανδρο, δημιουργία Ελληνιστικών βασιλείων: Αιγύπτου, Μακεδο-

νίας, Θράκης κ.α.)   κατά την οποία υπήρξε ραγδαία άνθιση στον 

χώρο των τεχνών, των επιστημών και συνεπώς και του πολιτισμού.  
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Ανυπολόγιστη είναι η αξία των ό-

σων έχει δώσει και συνεχίζει δίδει η Ελ-

λάδα στον υπόλοιπο κόσμο από τους αρ-

χαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα: Ιδαίοι 

Δάκτυλοι ή Κουρήτες, Αριστοτέλης, Πλά-

των, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Πυθαγό-

ρας, κ.α.  Τα γράμματα, οι τέχνες, οι επι-

στήμες, όλοι οι κλάδοι της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας έχουν γονιμοποιηθεί 

με τα λαμπρά πρωτοποριακά επιτεύγματα 

των αρχαίων Ελλήνων.   Οι Έλληνες εί-

ναι αυτοί που πρώτοι ασχολήθηκαν με τα 

γράμματα, τις  τέχνες ( χορός,  μουσική, 

ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, μηχανική 

κ.α.),  τις επιστήμες (μαθηματικά, ια-

τρική κ.α.) , την πολιτική (πολιτεία, δη-

μοκρατία, δικαιοσύνη κ.α.) , τη μεταφυ-

σική και την ηθική (τον Άδη ,τα Τάρταρα 

ή άλλως κόλαση και τον Παράδεισό ή άλλως Νήσοι Μακάρων) κ.α. Η 

Αρχαία Ελλάδα υπήρξε επίσης η κοιτίδα σημαντικών τεχνολογικών 

καινοτομιών και επιτευγμάτων για την εποχή τους,  που αφορούσαν 

σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής την αντίστοιχη περίοδο. Η 

τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων έδωσε τη δυνατότητα στους αν-

θρώπους να γνωρίσουν και να γευθούν τα αποτελέσματα της αξιο-

ποίησης μηχανών και εργαλείων ώστε η ζωή τους να γίνει πιο άνετη 

και συνάμα πιο παραγωγική. Επιτεύχθηκε βελτίωση στην παραγωγή 

και κατανάλωση τροφής, στην ένδυση, στις συνθήκες διαβίωσης κ.α.   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛ-

ΛΗΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ελληνισμός κατά την καλούμενη «ελληνιστική εποχή» , ήτοι 

μετά από τις κατακτήσεις του Μ. Αλέξανδρου σε Ασία και Αφρική, 

απέκτησε  παγκόσμια διάσταση από τον  πολυεθνικό κόσμο της Ανα-

τολής (Αίγυπτος, Συρία, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία κ.ά.) 

 

Μινωίτισα (Λεπτομέρεια 
από τη λίθινη σαρκοφάγο 
της Αγίας Τριάδας Κρήτης, 
1400 π.Χ., Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου) 
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Μινωική τελετή θυσίας με μου-

σικό που παίζει αυλό και  δυο  

Μινωίτισες  με εντυπωσιακές 

τουαλέτες. Με ποδήρη (μάξι) 

φούστα,  με πανωκόρμι ή άλ-

λως κοντογούνι/ ζακέτα κ.λπ.  

(Από τη λίθινη σαρκοφάγο Αγ. 

Τριάδας Κρήτης, 1400 π.Χ., 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρα-

κλείου). 

 

Μινωική τελετή θυσίας με  μου-

σικό να παίζει 7χορδη κιθάρα 

και Μινωίτες και μινωίτισες να 

φορούν  εντυπωσιακές φορε-

σιές, με κοντομανικο ζιπόνια 

(ζακέτες, πανωκόρμια), μακρές 

φούστες κ.λπ. ( Από τη λίθινη 

σαρκοφάγο Αγ. Τριάδας Κρή-

της, 1400 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) 

 

 

ΕΤ. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι στην Κρήτη επί Μινωικής εποχής υ-

πήρχε μητριαρχία, κάτι που δεν είναι αληθές,  γιατί αυτό λέγεται χω-

ρίς μαρτυρίες ή αποδείξεις. Η αλήθεια είναι, όπως προκύπτει από τα 

λεγόμενα των αρχαίων συγγραφέων  και από το διασωθέν απόσπα-

σμα από τη στήλη VI του νομικού κώδικα της Γόρτυνας,  ότι στη 

Μινωική Κρήτη οι γυναίκες και οι άντρες ήταν ισότιμοι. Στη Μινωική 

Κρήτη οι γυναίκες παρακολουθούσαν, αλλά και λάμβαναν μέρος σε 

αθλητικούς αγώνες, οι γυναίκες γίνονταν ιερείς και Αρχιερείς κ.α. 

(έχουν διασωθεί τοιχογραφίες στην Κρήτη με κορίτσια να τρέχουν σε 

αθλητικό αγώνα, με κορίτσια να χορεύουν, με κοπέλες Αρχιερείς  

κ.α.),, ενώ στους Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς και σε πολλά άλλα 

μέρη ακόμη και σήμερα απαγορεύεται.  

 Απλώς στη Μινωική Κρήτη μερικές δουλειές συνηθίζονταν, χω-

ρίς να απαγορεύεται,  να είναι μόνο για γυναίκες και κάποιες άλλες 

μόνο άνδρες, κάτι όπως γίνεται με το κουτάλι και το πιρούνι στο φα-

γητού. Οι άνδρες ήταν για τις βαριές εργασίες, π.χ. κτηνοτροφία, 
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οικοδομή κ.α., καθώς και αυτές που τελούνταν εκτός σπιτιού, π.χ. 

στρατός, ναυτικό κ.α. Αντίθετα οι γυναίκες της Μινωικής Κρήτης ή-

ταν οι αφέντρες του σπιτιού, αυτές που γεννούσαν, έτρεφαν και με-

γάλωναν τα παιδιά. Συνάμα οι γυναίκες  ασχολούνταν και με εργα-

σίες που δεν ήταν εξουθενωτικές ή που δε χρειάζονταν να λείπουν 

για πολύ καιρό από το σπίτι.  

Στη μινωική Κρήτη και οι γυναίκες ασχολούνται με το κυνήγι 

και με τη γεωργία, το ψάρεμα, την εκκλησία, τον αθλητισμό κ.α. 

Μάλιστα  μια Κρητικιά, η Δήμητρα, είναι εκείνη που βρήκε και 

καλλιέργησε πρώτη τα από αυτή ονομασμένα δημητριακά και η οποία 

μετά το θάνατό της ανακηρύχθηκε θεά της γεωργίας, πρβ: 
 «Γιατί οι περισ-

σότεροι θεοί, λένε, κίνη-
σαν από την Κρήτη να ε-
πισκεφτούν πολλά μέρη 
της οικουμένης, για να 
ευεργετήσουν τα γένη 
των ανθρώπων και να 
μεταδώσουν σε όλους 
τα οφέλη από τις ανακα-
λύψεις τους. Η Δήμη-
τρα, για παράδειγμα, 
πέρασε στην Αττική, 

από εκεί τράβηξε για τη Σικελία και μετά στην Αίγυπτο και σ' εκείνους τους 
τόπους κυρίως, επειδή παρέδωσε τον καρπό του σταριού και δίδαξε τη σπορά 
του, δέχτηκε μεγάλες τιμές από τους ευεργετημένους. Το ίδιο και η Αφροδίτη 
στη Σικελία περνούσε τον καιρό της στον 'Ερυκα, από τα νησιά στα Κύθηρα 
και στην Πάφο της Κύπρου και στην Ασία στην περιοχή της Συρίας· επειδή 
φανερώθηκε η θεά και έμενε περισσότερο στη χώρα τους, οι ντόπιοι την…. 
(«των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι 
πολλά μέρη της οικουμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και 
Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε 
Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…….» ( Διόδω-
ρος 5.77) 

Επίσης μια άλλη Κρητικιά, η Βριτόμαρτης,  ήταν αυτή που 

βρήκε τα δίκτυα των ψαράδων και γι αυτό μετά θάνατο ανακηρύ-

χθηκε θεά. 

Εμπισης μια άλλη Κρητικιά, η Αθηνά,  ήταν αυτή που καλλιέρ-

γησε πρώτη την ελιά και επίσης αυτή που βρήκε τον αργαλειό κ.α. 

και γι αυτό μετά θάνατο ανακηρύχθηκε θεά. 
«Αθηνά δε προσάπτουσι την τε των ελαιών ημέρωσιν και φυτείαν παραδούναι τοις 

ανθρώποις και την του καρπού τούτου κατεργασίαν……. Προς δε τούτοις την της εσθήτος 
κατασκευὴν και την τεκτονικὴν τέχνην, έτι δε πολλά των εν ταις άλλαις επιστήμαις ει-
σηγήσασθαι τοις ανθρώποις· ευρειν δε και την των αυλών κατασκευήν και δια τούτων 

Τοιχογραφία Κνωσού 
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συντελούμενη μουσικήν και το σύνολον πολλά των φιλοτέχνων έργων, αφ´ ων εργάνην αυτὴν 
προσαγορεύεσθαι».( Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77 

 

  

Ειδώλια από Φαγεντιανή με γητεύτρες όφεων (όχι θεές όφεων). (Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου Κρήτης). Ο Διόδωρος αναφέρει ότι  οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες  (οι πρώτοι 

κάτοικοι της Κρήτης) ήταν αυτόχθονες, όμως «μερικοί, μεταξύ των οποίων και ο Έφορος,  

ιστορούν  πως οι Ιδαίοι Δάκτυλοι , είχαν γεννηθεί στην Ίδη της Φρυγίας και πως πέρασαν 

στην Ευρώπη με το Μύγδονα και καθώς ήταν γητευτές , επιδίδονταν σε ξόρκια, τις τελετές 

και τα μυστήρια και ζώντας ένα διάστημα στη Σαμοθράκη  εξέπληξαν  σε μεγάλο βαθμό 

τους εκεί κατοίκους με αποτέλεσμα να γίνει μαθητής τους ο Ορφέας,  ένας άνθρωπος προι-

κισμένος με ξεχωριστή ικανότητα στην ποίηση και τη μελωδία» (βλέπε Διόδωρος  5.64,4.  

 

Ειδικότερα στη Μινωική Κρήτη υπήρχε πλήρη ελευθερία και ι-

σότητα  μεταξύ ανδρών και γυναικών ή άλλως  ισότιμη εμφάνιση και 

δράση γυναικών και ανδρών, κάτι που δεν ίσχυε στα άλλα μέρη, ελ-

ληνικά και μη. Πέραν αυτού τα δικαιώματα της γυναίκας στη Μινωική 

Κρήτη ήταν κατοχυρωμένα συνταγματικά (η Κρήτη από την εποχή 

του Μίνωα είχε σύνταγμα), όπως προκύπτει σαφέστατα από απόσπα-

σμα του νομικού κώδικα της Γόρτυνα που έχει διασωθεί, πρβ: 
<<.. Ούτε ο άντρας να (μπορεί να) εκποιεί ή να υπόσχεται την (περιουσία) της γυναί-

κας του, αλλά ούτε και ο γιος την (περιουσία) της μητέρας του. Εάν τυχόν κάποιος αγοράσει 
ή λάβει ως ενέχυρο ή δεχθεί ως υπόσχεση (κάτι), σε αντίθεση με όσα αναγράφονται τώρα 
εδώ, τα μεν περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη μητέρα ή τη γυναίκα, εκείνος δε που 
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πούλησε, ενεχυρίασε ή έδωσε υπόσχεση, θα καταβάλει στον αγοραστή ή σ’ αυτόν που έλαβε 
το ενέχυρο ή δέχθηκε την υπόσχεση τα διπλά και, αν του έχει επιβληθεί και άλλη ποινή, το 
απλό. Για παλαιότερες όμως παραβάσεις, να μην τίθεται θέμα δίκης……>>  (Απόσπασμα από 
τη στήλη VI του νομικού κώδικα της Γόρτυνα, 480 – 460 π.Χ. Μετάφραση στη νέα Ελληνική:  
Χαρ. Κριτζάς, Διευθυντής Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών) 

 

 
Γυναικείο χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο από την Κνωσό, η καλούμενη κυρία των σπορ 
(«lady of sport»), 3000-1400 π.Χ. Φορά ζακέτα με ενσωματωμένο ανορθωτικό στηθόδε-
σμο. Επίσης φορά ζώνη και γυναικείο κοντοβράκι, το οποίο σχηματιζόταν από τη μινωική 
γυναικεία διπλή ποδιά ενώνοντας το κέντρο της μπροστινής ποδιάς με το κέντρο της πισι-
νής ποδιάς  τον καλούμενο καβάλο. 

 

Και επειδή οι γυναίκες της Μινωικής Κρήτης γυναίκες κυκλο-

φορούσαν ελεύθερα και  παντού, κάτι που δεν ισχύει ακόμη και σή-

μερα σε πολλά μέρη, έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική τους 

εμφάνιση. 

 Τα ρούχα τους ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του χρή-

στη, κάτι όπως γίνεται σήμερα, ενώ στα άλλα μέρη οι γυναίκες και οι 

άνδρες φορούσαν ρούχα που ήταν περιζώματα από προβιές ζώων ή 

χιτώνες, που ήταν κάτι όπως και τα κλινοσκεπάσματα. 

Επίσης οι γυναίκες έβαφαν τα χείλη τους κόκκινα, τα βλέφαρά 

τους μαύρα, το πρόσωπό τους λευκό και τελειοποιούσαν το μακιγιάζ 

τους χρησιμοποιώντας σκόνη ώχρας. Επίσης, συνήθιζαν να βγάζουν 

τα φρύδια τους, να αλείφουν το σώμα τους με ενυδατικά έλαια και 

γενικότερα χρησιμοποιούσαν κάποια ιδιαίτερα καλλυντικά κι αρώ-

ματα. Επιπλέον, λάτρευαν να φορούν κοσμήματα, ενώ τους άρεσαν 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
75 

τα περίτεχνα χτενίσματα, όπως η κόμμωση με ταινίες και δικτυωτά 

πλέγματα. 

Η μινωίτισσα ήταν η πιο καλοντυμένη γυναίκα της εποχής 

της, το ωραίο φύλο. Η μόδα στη μινωική Κρήτη, σε μια κοινωνία 

σύνθετη και προηγμένη, περιλάμβανε τα πάντα: εντυπωσιακά κα-

πέλα, πλουμιστές κωδονόσχημες φούστες από λινό ή μαλλί, ε-

φαρμοστά περικόρμια, μυτερούς γιακάδες, κεντητές ποδιές με πο-

λύχρωμα μοτίβα, διάφανα μεταξένια πέπλα, περίτεχνα χτενίσματα 

με κορδέλες. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ εντυπωσιακή 

μόδα που ακόμα και σήμερα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 

σχεδιαστές. 

 
Γυναικεία χορευτική ή τελετουρ-

γική παράσταση στην οποία οι 

γυναίκες  φορούν κοντόχι (κοντό 

χιτώνα) ή άλλως ζακέτα που α-

φήνει ακάλυπτα τα στήθη και 

ποδήρη (μάξι) φούστα διακο-

σμημένη  με ταινίες - μπορντού-

ρες  - φραμπαλάδες κ.λπ..  

(Χρυσό δαχτυλίδι Αρχάνων από 

τάφο Ισοπάτων Κνωσού, 1600/ 

1400 π.Χ.). 

 

 
ΣΤ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΤΑΝ ΕΠΪΣΗΣ Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, , 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,  ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ, 

ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κ.Α. 

 

α. Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ 

ΚΡΗΤΩΝ 

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς: Πλάτων («Μίνως», 318 – 321), Στρα-

βων (Γεωγραφικά) κ.α. αναφέρουν ότι  οι  Κρήτες ήταν εκείνοι που 

πρώτοι επι Μίνωα ασχολήθηκαν με τις πολιτικές επιστήμες, ήτοι  με 

τη διοίκηση της πόλης, την νομική επιστήμη κ.α. Θεσπίζοντας που 

ήταν γραπτοί, δημοσιοποιημένοι, καθολικοί (να ισχύουν για όλους) 

και δίκαιοι, ανάλογα με το περί θείου και δικαίου κοινού συναισθή-

ματος. Επίσης εκτελούμενοι από θεσμοθετημένα όργανα και όχι από 

όποιον να ειναι. 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
76 

«Διότι για το ότι (ο Μίνωας) ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως 
λέγαμε προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του Μίνωα 
παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης.  
(Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321) 

Ο Στράβωνας (Ι 17) αναφέρει επίσης  ότι επί εποχής του ίχνη 

των παλιών μινωικών νόμων απέμειναν στους Λυττίους, στους Γορ-

τυνίους και σε  μερικά σημερινά χωριά. 

 Παραθέτουμε εδώ 

απόσπασμα από το Νο-

μικό Κώδικα της Γόρτυ-

νας, ο οποίος είναι γραμ-

μένος με το σημερινό Ελ-

ληνικό αλφάβητο, όμως 

σε μια από τις πολλές πα-

λιές παραλλαγές του και 

βουστροφηδόν. Ο Νομι-

κός Κώδικας της Γόρτυ-

νας χρονολογείται από 

το πρώτο μισό του 5ου 

αι. π.Χ. αι.  (480 – 460 

π.Χ.) και γι αυτό αποτε-

λεί αφενός τον πιο αρ-

χαίο νομικό κώδικα που 

γνωρίζουμε και αφετέ-

ρου ένα από τα πιο παλιά 

(όχι, όμως από τα αρχαι-

ότερα) γραπτά μνημεία του Ελληνικού αλφαβητικού συστήματος 

γραφής.   
 «Τα ίδια ισχύουν και οσάκις δίνει (κάποιος περιουσία) στη θυγατέρα 

του. Όσο ζει ο πατέρας να μην μπορεί να πουλά ή να δίνει ως ενέχυρο ο γιος 
κάτι από την πατρική περιουσία. Όσα, όμως, ο ίδιος έχει αποκτήσει ή κληρο-
νομήσει, αν θέλει ας τα εκποιεί. Ούτε ο πατέρας (να μπορεί να πουλήσει ή να 
δώσει ως ενέχυρο) την περιουσία των παιδιών του, την οποία τα ίδια  έχουν 
αποκτήσει ή κληρονομήσει. Ούτε ο άντρας να (μπορεί να) εκποιεί ή να υπό-
σχεται την (περιουσία) της γυναίκας του, αλλά ούτε και ο γιος την (περιουσία) 
της μητέρας του. Εάν τυχόν κάποιος αγοράσει ή λάβει ως ενέχυρο ή δεχθεί 
ως υπόσχεση (κάτι), σε αντίθεση με όσα αναγράφονται τώρα εδώ, τα μεν πε-
ριουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη μητέρα ή τη γυναίκα, εκείνος δε που 
πούλησε, ενεχυρίασε ή έδωσε υπόσχεση, θα καταβάλει στον αγοραστή ή σ’ 
αυτόν που έλαβε το ενέχυρο ή δέχθηκε την υπόσχεση τα διπλά και, αν του 
έχει επιβληθεί και άλλη ποινή, το απλό.  

Για παλαιότερες όμως παραβάσεις, να μην τίθεται θέμα δίκης.  
Αν όμως ο εναγόμενος ισχυρίζεται αναφορικά με το πράγμα για το οποίο διε-
ξάγεται η δίκη, ότι δεν ανήκει στη μητέρα  ή τη γυναίκα, η δίκη να γίνεται ενώ-
πιον αρμόδιου δικαστή, όπου ορίζεται για κάθε περίπτωση . Αν η μητέρα 

 
 

(Απόσπασμα από τη στήλη VI του νο-

μικού κώδικα της Γόρτυνα.  
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πεθάνει και αφήσει παιδιά, τη μητρική περιουσία να τη διαχειρίζεται ο πατέ-
ρας, χωρίς όμως να την πωλεί ή να την ενεχυριάζει, αν δεν συμφωνήσουν τα 
παιδιά μετά την ενηλικίωση τους. Αν κάποιος διαφορετικά (προς όσα ορίζο-
νται) αγοράσει ή λάβει ως ενέχυρο (κάτι) τα μεν περιουσιακά στοιχεία να πα-
ραμένουν στα παιδιά, σ’ αυτόν δε που αγόρασε ή έλαβε ως ενέχυρο να πλη-
ρώσει αυτός που πούλησε ή ενεχυρίασε το διπλάσιο της αξίας του. Εάν δε του 
έχει επιβληθεί και άλλη ποινή το απλό. Αν όμως (ο άνδρας) νυμφευθεί άλλη 
γυναίκα , τη διαχείριση της μητρικής περιουσίας να την έχουν τα παιδιά. Εάν 
κάποιος από υποχρέωση σε κάποιον που του το ζήτησε , τον ελευθερώσει 
από μια άλλη πόλη, όπου βρέθηκε (αιχμάλωτος), μακριά από το δήμο του, να 
παραμείνει (ο απελευθερωθείς) στην εξουσία του απελευθερώσαντος έως ό-
του καταβάλει το οφειλόμενο ποσό. Αν, όμως, δεν συμφωνούν σχετικά με το 
ποσό ή δεν παραδέχεται (ο απελευθερωθείς) ότι ζήτησε να ελευθερωθεί, να 
αποφασίζει ο δικαστής, αφού ορκιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τους προβαλλό-
μενους ισχυρισμούς…. >>  (Απόσπασμα από τη στήλη VI του νομικού κώδικα 
της Γόρτυνα, 480 – 460 π.Χ. Μετάφραση στη νέα Ελληνική:  Χαρ. Κριτζάς, 
Διευθυντής Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών) 
 

 

β. Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΤΟ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ 

 

Ο Πλούταρχος, ο Διόδωρος, το Πάριο Χρονικό κ.α. αναφέρουν 

ότι εκείνοι που ανακάλυψαν πρώτοι τα μέταλλα, το χαλκό και το σί-

δηρο, και έκαναν χρήσιμα εργαλεία  ήταν οι Κρήτες και επίσης ότι ο 

Θησέας έκοψε νόμισμα μετά την επιστροφή του από την Κρήτη. Α-

ναφέρουν επίσης ότι αρχικά τα νομίσματα ήταν από σίδερο και χαλκό 

και στη συνέχεια οι Αργείοι έκοψαν πρώτοι αργυρό νόμισμα και οι 

Λυδοί χρυσό. Επομένως οι Λυδοί δεν έκοψαν πρώτοι νόμιμα, όπως 

ισχυρίζονται μερικοί, αλλά έκοψαν πρώτοι χρυσό νόμισμα, πρβ: 
«Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν 

τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων 
στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους.  (Διόδω-
ρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64) 

  «Έκοψε (ο Θησέας μετά την επιστροφή του από Κρήτη) και νόμισμα 
όπου χάραξε ένα βόδι ή για να παραστήσει το Μαραθώνιο ταύρο ή το στρα-
τηγό  Μίνωα ή σαν ένα κάλεσμα των πολιτών στη γεωργία. Λέγουν μάλιστα 
πως από εκείνον πήραν το όνομά τους τα νομίσματα «εκατόμβοιον» και «δε-
κάβοιον» (Πλουτάρχου «Θησεύς», 25).  

ΑΦ’ ΟΥ ΜΙΝΩΣ [Ο] ΠΡΟΤΕΡΟΣ Ε]ΒΑ[ΣΙΛΕΥΣΕ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ 
Α[ΠΟΛ]ΛΩΝΙΑΝ ΩΙΚΙΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΗΥΡΕΘΗ ΕΝ ΤΗι ΙΔΗι, ΕΥΡΟΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΕΛΜΙΟΣ Κ[ΑΙ ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΩΣ, ΕΤΗ ΧΗΔΔ, 
ΒΑΣΙ]ΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ.= σε νέα Ελληνική: Όταν ο Μίνως 
ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό στην Απολλωνία, σίδηρος 
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ευρέθηκε στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ιδαίους Δακτύλους Κέλμιο και Δαμναμε-
νέω, έτος ΧΗΗΔ = 1210,  όταν ο Πανδίων βασίλευε στην Αθήνα.  

ΑΦ’ ΟΥ Φ[ΕΙ]ΔΩΝ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ ΕΔΗΜΕΥΣ[Ε ΤΑ] ΜΕΤ[ΡΑ ΚΑΙ 
ΣΤ]ΑΘΜΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗι ΕΠΟΙΗ-
ΣΕΝ, ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΩΝ ΑΦ’ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΕΤΗ ΓΗΔΔΔΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ [ΦΕΡΕΚΛ]ΕΙΟΥΣ….. = σε νέα Ελληνική: Όταν ο Φείδων ο Αργείος 
κοινοποίησε τα μέτρα και σταθμά κατασκεύασε αργυρό νόμισμα που το έ-
φτιαξε στην Αίγινα, έγινε 11ος από τον Ηρακλή, έτος ΓΗΔΔΔΙ = 631, όταν ο 
Φερέκλειος βασίλευε στην Αθήνα.  

 

Σημειώνεται ότι:  

1) Πολλοί λένε ότι ο Ηρόδοτος λέει ότι πρώτοι οι Λύδιοι έκοψαν 

νόμισμα. Ωστόσο αυτό είναι λάθος, γιατί ο Ηρόδοτος (Α, 94) αναφέ-

ρει επακριβώς τα εξής: Λυδοί δε νόμοισι μεν παραπλήσοισι χρεώνται και 
Έλληνες, χωρίς ή ότι θήλεα τέκνα καταπορνευουσι, πρώτοι δε ανθρώπων των 
ημείς ήδμεν νόμισμα χρυσού και αργυρού κοψάμενοι εχρήσαντο, πρώτοι δε 
και κάπηλοι εγένοντο.  φασι δε αυτοί Λυδοί και τας παιγνίας τας νυν σφίσι τε 
και Έλλησι κατεστεώσας εωυτών εξεύρημα γενέσθαι· άμα δε ταύτας τε εξευ-
ρεθήναι παρα σφίσι λέγουσι και Τυρσηνίην αποικίσαι, ώδε περί αυτών λέγο-
ντες(Ηρόδοτος,  Α, 94). 

Στη νέα Ελληνική: «Οι Λύδιοι έχουν παραπλήσια με τους Έλ-

ληνες έθιμα μόνο που αφήνουν τις κόρες του να πορνεύονται. Πρώ-

τοι αυτοί, όσο ξέρουμε, από τους ανθρώπους, έκοψαν και έθεσαν σε 

κυκλοφορία νομίσματα από χρυσό και ασήμι και αυτοί πάλι πρώτοι 

έγιναν κάπηλοι. Οι ίδιοι οι Λύδιοι ισχυρίζονται πώς και τα παιγνίδια, 

που συνηθίζονται σήμερα στον τόπο τους και στην Ελλάδα, είναι δική 

τους εφεύρεση. (Ηρόδοτος,  Α, 94).  

Επομένως ο Ηρόδοτος δε λέει ότι πρώτοι οι Λύδιοι έκοψαν νό-

μισμα, όπως λένε πολλοί, αλλά ότι πρώτοι οι Λυδοί έκοψαν και έθε-

σαν σε κυκλοφορία νομίσματα από χρυσό και ασήμι.  Δεδομένου 

τώρα ότι  ο χαλκός είναι το πιο παλιό ανακαλυφθέν μέταλλο και δε-

δομένου ότι οι αρχαίοι  Έλληνες χρησιμοποιούσαν αρχικά τάλαντα 

και νομίσματα που ήταν από χαλκό, όπως είδαμε πιο πριν, άρα τα 

πρώτα νομίσματα ήταν χάλκινα και το νόμισμα είναι Ελληνική επινό-

ηση.   

2)   Η  Κύπρος ήταν μία από τις σημαντικότερες πηγές χαλκού 

της Αρχαιότητας, ο λόγος, προφανώς,  και για τον οποίο ονομάστηκε 

και έτσι, δηλαδή Κύπρος. Cuprum (λατινικά)= Cooper (αγγλικά) = o 

χαλκός, Ο χαλκός στην άγριά του μορφή είναι πράσινος απ’ όπου και 

cupressus (λατινικά) = ο κυπάρισσος ή άλλως το κυπαρίσσι, 

Cupreus,a,um = ο χάλκινος,η,ο ή ο βαθυ-πράσινος,η,ο (Χάλκανθος) 

ή ο Κυπραίος,α,ο, 

 (Περισσότερα για τα νομίσματα βλέπε στο βιβλίο:  «Νομισμα-

τική ιστορία και Αρχαία Νομίσματα Κρήτης, Α. Κρασανάκη.) 
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γ. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙ-

ΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.64-77), ο οποίος έζησε το 90 – 20 

π.Χ., άρα επί εποχής που λατρεύονταν ακόμη οι Θεοί του Ολύμπου,  

αναφέρει, σχετικά με τους Ολύμπιους Θεούς, ότι οι Κρήτες διηγού-

νται το μύθο που λέει ότι οι περισσότεροι από τους θεούς, όπως 

ο Δίας, η Λητώ,  ο Απόλλων (= ο γιος του Δία και της Λητούς),  

η Άρτεμη (η κόρη του Δία και της Λητούς και δίδυμη αδελφή 

του Απόλλωνα)  κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή από εκεί 

πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας ευεργεσίες και αγαθοεργίες, 

μετά το θάνατο ανακηρύχτηκαν αιώνιοι (λέμε ακόμη: αιώνια αυτού 

η μνήμη), πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου, θεοί, επειδή οι άνθρω-

ποι νομίζουν ότι και από εκεί που βρίσκονται, μπορούν ακόμη να τους 

ευεργετούν. Δηλαδή οι αρχαίοι Κρήτες είπαν στο Διόδωρο ότι οι θεοί 

τους αρχικά ήταν άνθρωποι,  κάτι όπως και ο Χριστός και οι Άγιοι 

σήμερα. Η Δήμητρα, λέει, βρήκε τη γεωργία και τους καρπούς που 

από αυτήν ονομάστηκαν δημητριακά, ο Απόλλωνας, λέει, βρήκε τα 

έγχορδα όργανα, δηλαδή το τόξο και τη κιθάρα με τη μουσική της, η 

Αθηνά, λέει, βρήκε τον αργαλειό και την ενδυμασία  κ.λπ.  ¨Έτσι από 

τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που 

πήγαιναν και για παράδειγμα ο Απόλλωνας ονομάστηκε Λύκιος, Πύ-

θιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν 

γεννηθεί στην Κρήτη, πρβ:  
«Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί, έχοντας ευεργετήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή 

των ανθρώπων, δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθάνατες τιμές, αλλά θεωρή-
θηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη 
μετάσταση τους από τους ανθρώπους…… Από τον Κρόνο και τη Ρέα λέγε-
ται πως γεννήθηκαν η Εστία, η Δήμητρα και η Ήρα, καθώς και ο Δίας, ο 
Ποσειδώνας και ο Αιδης …… Παιδιά του Δία, λένε, ήταν από τις θεές η 
Αφροδίτη και οι Χάριτες, καθώς και η Ειλείθυια και η συνεργάτις της η Άρτεμη 
και οι Ώρες, όπως ονομάζονται, η Ευνομία η  Δίκη και η Ειρήνη, καθώς και η 
Αθηνά και οι Μούσες, και από τους θεούς ο Ήφαιστος, ο Άρης και ο Απόλλω-
νας, καθώς επίσης ο Ερμής, ο Διόνυσος και ο Ηρακλής. », Διόδωρος 5.66-72)  

«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της μουσικής 
της. Εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής 
τέχνης, που παλιά μ’ αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν, καθώς βρήκε το 
τόξο, δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρή-
τες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό» 
…..…  ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμις 
Εφέσια, Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ΄όλο που και οι δυο 
είχαν γεννηθεί στην Κρήτη». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5, 77) 
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ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ Α-

ΓΩΝΕΣ 

 

Η ονομασία «Ολύμπιοι θεοί» ετυμολογικά σημαίνει οι θεοί 

που είτε κατοικούν στις κορυφές του όρους Όλυμπος, του υψηλότε-

ρου όρους της Ελλάδος, απ΄όπου, κατά τη Θρησκεία των Ολύμπιων 

Θεών,  κυβερνούν τον κόσμο είτε που αγωνίστηκαν πρώτοι στην Ο-

λυμπία. Στη χριστιανική θρησκεία οι θεοί δεν κατοικούν στον Όλυ-

μπο, αλλά ψηλά στον Ουρανού. Η ονομασία «Ολυμπιακοί αγώ-

νες» ετυμολογικά σημαίνει είτε οι αγώνες  που τελούνται στην Ολυ-

μπία είτε οι αγώνες των Ολύμπιων θεών  ή όσων θνητών αθλητών 

πιστεύουν στους Ολύμπιους θεούς. Ολυμπία = η χώρα, ο τόπος, το 

μέρος, όπου που τελούνται οι αγώνες είτε των Ολύμπιων θεών είτε 

των πιστών των ολύμπιων θεών. Εκεί καταρχάς αγωνίστηκαν οι θεοί 

του Ολύμπου και μετά και θνητοί αθλητές που πίστευαν στους Ολύ-

μπιους θεούς.  

Ο Παυσανίας ανα-

φέρει ότι η πρώτη ονο-

μασία των αγώνων στην 

Ολυμπία λεγόταν «τα Ο-

λύμπια», ονομασία που 

παράγεται από το ου-

σιαστικό «Όλυμπος» > 

επίθετο «ολύμπιος, ολύ-

μπια, ολύμπιο, «ολυ-

μπιακός, απ΄όπου  (με 

μετακίνηση τόνου) προ-

κύπτει το ουσιαστικό «τα 

ολύμπια > η Ολυμπία» = 

η χώρα όπου τελούνταν 

οι αγώνες των Ολύμπιων 

θεών ή των αθλητών που 

πίστευαν στους Ολύ-

μπιους Θεούς και κάτι ό-

πως:  άξια > η αξία, τα 

άγια > η Αγία,  η Πανάγια 

> η Παναγία κ.λπ.. Υπεν-

θυμίζεται ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν τοπικής ή εθνικής εμ-

βέλειας, ώστε να έχουν και ανάλογο όνομα  και κάτι όπως π.χ. Πα-

ναθήναια, Ίσθμια κ.τ.λ., αλλά θρησκευτικής εμβέλειας, αυτής των 

Ολύμπιων θεών και γι αυτό και ονομάστηκαν έτσι, δηλαδή Ολυμπια-

κοί Αγώνες.  Η αρχαία Ολυμπία ήταν χώρα ουδέτερη, δεν ανήκε σε 

κάποια κοσμική εξουσία, σε κάποιας πόλη - κράτους, αλλά σε θρη-

σκευτική, αυτή της τότε εκκλησίας , στους ιερείς των Ολύμπιων 

 
Τοιχογραφία Κνωσού με δρομείς που φορούν κο-
ντή περισκελίδα (σορτς), βραχιόλια (περιβραχιό-
νια στα μπράτσα), περισφύρια (στα πόδια) και πε-
ριδέραιο (κολιέ) στο λαιμό. 
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θεών. Απλώς από τα ως άνω κείμενα των αρχαίων συγγραφέων προ-

κύπτει ότι οι Κρήτες ήταν εκείνοι που πρώτοι είπαν – πρότειναν - 

συνέβαλαν – πρωτοστάτησαν στην ίδρυση  - καθιέρωση των Ολυ-

μπιακών αγώνων. Άλλωστε μετά την επικράτηση ολοκληρωτικά της 

Θρησκεία του Χριστιανισμού επί της θρησκείας των Ολύμπιων Θεών 

οι αγώνες αυτοί καταργήθηκαν, επειδή η Χριστιανική θρησκεία τότε, 

σήμερα έχει αλλάξει γνώμη, δεν τους επέτρεπε, δεν τους ευλογούσε 

κ.τ.λ. Τους θεωρούσε ως εκδηλώσεις ειδωλολατρικές.  

 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ  

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς: Παυσανίας («Ηλιακά» Α, 5 – 8), Διό-

δωρος Σικελιώτης (βίβλος 3.74, 4.18, 5.64),  Στράβων (Γεωγραφικά 

Ι, C 473, ΙΙΙ, 22) κ.α. αναφέρουν ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι της Κρήτης 

ή άλλως Ετεοκρήτες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης, ένας των 

οποίων, ο  Ιδαίος Ηρακλής,  ήρθε στην Ολυμπία και διοργάνωσε τους 

πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ήταν γιοι του Κρη-

ταγενή Δία και της νύμφης Αγχιάλης (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 

1125 – 1135), τους οποίους γέννησε στο Δικταίο Άντρο, δηλαδή στο 

σπήλαιο της Δίκτης όπου γεννήθηκε και ο Δίας. Ακολούθως εκείνος 

που τους καθιέρωσε ήταν ο Κλύμενος, ο γιος του Κάρδη, που ήρθε 

στην Ολυμπία από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό 

που έγινε στην Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνα.  Απλώς μετά ο 

Πέλοπας τους αφιέρωσε στο Δία, πρβ: 
<<Σχετικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες, όσοι από τους  Ηλείους ασχο-

λούνται με την αρχαιότητα λένε ότι ο Κρόνος ήταν ο πρώτος βασιλιάς στον 
ουρανό και πως οι άνθρωποι εκείνης της εποχής εκείνης, που ονομάζονταν 
χρυσή  γενικά, έκτισαν ναό προς τιμή του Κρόνου στην Ολυμπία. Όταν γεννή-
θηκε ο Δίας, η Ρέα ανέθεσε τη φύλαξη του παιδιού στους Δακτύλους της 
Ίδης, οι οποίοι λέγονταν και Κουρήτες και είχαν έρθει από την Ίδη της 
Κρήτης. Αυτοί ήσαν ο Ηρακλής, ο Παιώνιος, ο Επιμήδης, ο  Ίδας και  ο Ιάσιος. 
Ο Ηρακλής που ήταν και μεγαλύτερος έβαλε τους αδελφούς του, κάνοντας 
ένα αστείο, να τρέξουν σε αγώνα και στεφάνωσε το νικητή με κλαδί αγριελιάς, 
που την είχαν τόσο άφθονη, ώστε στοίβαζαν φρεσκοκομμένα φύλλα και τα 
έστρωναν, για να κοιμούνται. Λένε ότι ο Ηρακλής έφερε την αγριελιά από τις 
υπερβόρειες χώρες,  τις χώρες που ήσαν πέρα από τον άνεμο Βορέα…   Άλλοι 
λένε ότι ο Δίας, πάλεψε σ’ αυτό το μέρος με τον ίδιο τον Κρόνο, για τη βασιλεία 
και άλλοι ότι καθιέρωσε τους αγώνες, επειδή, νίκησε τον Κρόνο. Ανάμεσα 
στους νικητές, αναφέρεται και ο Απόλλωνας, που νίκησε τον Ερμή στον α-
γώνα δρόμου και τον Άρη στην πυγμαχία… Λένε αργότερα ο Κλύμενος, γιος 
του Κάρδη, ήρθε από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό που 
έγινε στην Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνα. Κατάγονταν από τον Ιδαίο Η-
ρακλή και καθιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία και ίδρυσε βωμό προς τιμή 
του προγόνου του Ηρακλή και όλων των Κουρήτων, δίνοντας στο Ηρακλή την 
επωνυμία Παραστάτη. Ο Ενδυμίωνας, όμως, γιος του Αέθλιου, εκθρόνισε τον 
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Κλύμενο και πρόσφερε την εξουσία ως έπαθλο σε όποιο από τα παιδιά του 
νικούσε στον αγώνα δρόμου στην Ολυμπία. Μια γενιά μετά τον Ενδυμίωνα, ο 
Πέλοπας τέλεσε τους αγώνες προς τιμή του Ολύμπιου Δία…. ο γιος του Αμυ-
θάονας, ξάδελφος του Ενδυμίωνα  από τη πλευρά του Κρηθέα τέλεσε τα Ο-
λύμπια και μετά από αυτόν ο Πελίας και ο Νηλέας μαζί….>> (Παυσανίας, «Η-
λιακά» Α, 5 - 8 ) 

« Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυ-
ψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτε-
ραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. 
Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη, 
ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέ-
στεροι άνθρωποι θεώρησαν  πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ο-
λυμπιακούς αγώνες…………... (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 64 - 66) 

 

 
 
Νόμισμα Φαιστού, 3ος 
αι. π.Χ., με  τον Ιδαίο Η-
ρακλή να φονεύει τη 
Λερναία Ύδρα και τον 
ταύρο Κρήτης, πατέρα 
του Μινώταυρου, τον 
οποίο δάμασε ο Ηρα-
κλής. 

 
«Μετά που ο Ηρακλής καθάρισε τον στάβλο του Αυγεία, ανέλαβε τον 

άθλο να φέρει από την Κρήτη τον ταύρο, τον οποίο, λένε, είχε ερωτευθεί η 
Πασιφάη (και έκανε το Μινώταυρο). Έπλευσε στην Κρήτη και εξασφαλίζοντας 
τη συνεργασία του βασιλιά Μίνωα τον έφερε στην Πελοπόννησο, διαπλέοντας 
όλο εκείνο το πέλαγος πάνω στην πλάτη του. Μετά την εκτέλεση και τούτου 
του άθλου, οργάνωσε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, διαλέγοντας 
την ωραιότερη τοποθεσία για την τόσο σπουδαία πανήγυρη, που ήταν η πε-
διάδα πλάι στον Αλφειό ποταμό, όπου αφιέρωσε τον αγώνα στον Δία τον πα-
τέρα του. Έπαθλο για τους νικητές όρισε στεφάνι, διότι ο ίδιος ευεργέτησε τον 
ανθρώπινο γένος χωρίς να λάβει κανένα μισθό….. (Διόδωρος Σικελιώτης, βί-
βλος 4, 18)   
 
 

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  Ο  ΘΗΒΑΙΟΣ, ΑΛΛΑ Ο 

ΙΔΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι η νήσος Κρήτη λεγόταν 

και Ιδαία  (βλέπε Διόδωρος, βίβλος 3.73) απ΄όπου και Ιδαίοι Δάκτυ-

λοι = οι κρητικοί Δάκτυλοι, Ιδαίος Ηρακλής = ο κρητικός Ηρακλής 

κ.λπ. και επίσης ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν δυο πρόσωπα με 
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όνομα Ηρακλής, ο γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης και ο γιος 

του Δία και της Κρητικιάς Αγχιάλης και από αυτούς ο δεύτερος, που 

λεγόταν Ιδαίος Ηρακλής,  ήταν αυτός που έφυγε από την Κρήτη και 

πήγε στην Ολυμπία και ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες και που εξ 

αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο 

γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ δεν 

είναι έτσι, πρβ: 
“Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν 

τη χρήση της φωτιάς, τη φύση του χαλκού και του σιδήρου στη χώρα των 
Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας 
τους" επειδή θεωρήθηκαν πως ήταν οι εισηγητές μεγάλων αγαθών για το αν-
θρώπινο γένος έτυχαν τιμών αθανάτων. Λένε, μάλιστα, για έναν απ' αυτούς 
πως ονομάστηκε Ηρακλής και πως καθώς ξεπέρασε τους άλλους σε 
φήμη ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες" εξ αιτίας της συνωνυμίας οι με-
ταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε 
τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αποδείξεις όλων αυτών παραμένουν, λένε, στο 
γεγονός ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες παίρνουν ξόρκια απ' αυτό τον 
θεό και φτιάχνουν φυλαχτά, από το γεγονός ότι ήταν γητευτής και επιδιδόταν 
στις τελετές, πράγματα που απείχαν πολύ από τις συνήθειες του Ηρακλή που 
γέννησε η Αλκμήνη (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 64) 

«Διότι υπήρχαν δυο προγενέστεροι του (Ηρακλή) που είχαν το ίδιο ό-
νομα, ο πιο αρχαίος Ηρακλής, σύμφωνα με το μύθο, είχε γεννηθεί στους Αι-
γυπτίους και, αφού καθυπόταξε με τα όπλα μεγάλο μέρος της οικουμένης, 
τοποθέτησε τη στήλη της Λιβύης, ενώ ο δεύτερος (Ηρακλής) που ήταν ένας 
από τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, έγινε γητευτής, απόκτησε στρατηγι-
κές γνώσεις και συνέστησε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο τελευταίος (Ηρα-
κλής), που γεννήθηκε πριν από τα Τρωικά από την Αλκμήνη και το Δία, 
γύρισε μεγάλο μέρος της οικουμένης, εκτελώντας τα προστάγματα του Ευρυ-
σθέα. Αφού έφερε σε πέρας όλους τους άθλους, έστησε στήλη στην Ευρώπη, 
επειδή όμως είχε το ίδιο όνομα και προτιμούσε τον ίδιο τρόπο ζωής με τους 
άλλους δυο, καθώς είχαν περάσει πολλά χρόνια, όταν πέθανε κληρονόμησε 
και τις πράξεις των αρχαίων, ως να είχε υπάρξει ένας μόνο Ηρακλής όλους 
τους αιώνες» (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 74) 

 

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Ο.Α. 

 

Ο Παυσανίας αναφέρει, όπως είδαμε πιο πριν, ότι οι Κρήτες ί-

δρυσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες και επίσης  ότι οι Ολυμπιακοί α-

γώνες αναδιοργανώθηκαν από τον Ίφιτο, που σύναψε συμφωνία 

(ιερή εκεχειρία) με το βασιλιά και νομοθέτη της Σπάρτης Λυκούργο 

και το βασιλιά της Πίσας Κλεισθένη και το κείμενο της συμφωνίας  

αυτής χαράκτηκε, λέει, σε χάλκινο δίσκο και σωζόταν έως στους χρό-

νους του Παυσανία στο Ηραίο της Ολυμπίας. 

Ο Στράβωνας αναφέρει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες οργανώθη-

καν από τον Όξυλλο, βασιλιά των Ηρακλειδών μετά την κάθοδό τους 
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στην Ηλεία και νίκησε τους Μυκηναίους, σε συνεργασία  με τους Η-

λείους και του Αιτωλούς και τους κατοίκους της πόλεως Πλευρώνας 

που κατάγονταν από Κρήτες. 
Σύμφωνα με το κατάλογο των Ολυμπιακών Αγώνων,  το πρώτο έτος 

έναρξης των εν λόγω αγώνων είναι το έτος 776 π.Χ και από  το έτος αυτό οι 
εν λόγω αγώνες  γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Οι Ολυμπιακοί αγώνες μετά 
το 777 π.Χ. θεωρήθηκαν πανελλήνια χρονολογική μονάδα μέτρησης και το 
στάδιο η μετρική μονάδα μήκους. Οι Πισάτες διοργάνωναν τους αγώνες από 
το 688 έως το 572 π.Χ. Το 570 π.Χ. οι Ηλείοι κατέλαβαν την Πίσα και έθεσαν 
υπό τον έλεγχό τους τη διοργάνωση των αγώνων. Τον 5ο αι. π.Χ. οι αγώνες 
έφτασαν στο απόγειο της δόξας τους.  

 

Στην ελληνιστική εποχή οι Ολυμπιακοί αγώνες έχασαν τον αρ-

χικό τους χαρακτήρα και μετατράπηκαν σε επαγγελματικές αθλητικές 

εκδηλώσεις. Τα άσχημα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν 

στην συνέχεια στον ελλαδικό χώρο, είχαν τον αντίκτυπό τους στα 

αθλητικά ιδεώδη των Ολυμπιακών αγώνων, με αποτέλεσμα  να επέλ-

θει και σταδιακή πτώση των ηθικών αξιών, κάτι που επιδεινώθηκε 

αισθητά από το 146 μ.Χ., όταν η κυρίως Ελλάδα υποτάχθηκε στο 

ρωμαϊκό κράτος και οι Ηλείοι έχασαν την ανεξαρτησία τους. 

Το 2ο αι. μ.Χ., όταν παραχωρήθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη 

σε όλους τους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Ρωμαίοι 

επέβαλαν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες όλοι όσοι πί-

στευαν στους Ολύμπιους Θεούς και συνεπώς όλοι οι Ρωμαίοι. Με την 

επικράτηση του Χριστιανισμού ολοκληρωτικά στην Ελλάδα και στην 

Ιταλία και το νέο θρησκευτικό-πολιτιστικό πνεύμα που δημιουργή-

θηκε, οι Ολυμπιακοί και γενικώς όλοι οι αθλητικοί αγώνες θεωρήθη-

καν ως ειδωλολατρικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα την κατάργησή 

τους από το Θεοδόσιο Α΄ το 393 μ.Χ. (293η Ολυμπιάδα). 

Ο υπερεθνικός χαρακτήρας τους επιζεί και στους σύγχρονους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες, που ύστερα από διακοπή 15 αιώνων οργανώθηκαν 

στην Αθήνα το 1896 και τελούνται από τότε κάθε τέσσερα χρόνια.  
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι Α, 625 d),  η σωματική άσκηση στην 

αρχαία Κρήτη ήταν επιβεβλημένη δια νόμου και οι Κρήτες εφεύραν τα γυμνά-
σια,  «..ήρχοντο των γυμνασίων πρώτοι μεν Κρήτες…» (ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ 
452 c, 9)  

Οι Κρήτες επί Μίνωα αφενός τελούσαν αθλητικούς αγώνες (λι-

θοβόλια, ταυροκαθάψια, πυγμαχίες κ.τ.λ.) και στους νικητές δίνο-

νταν έπαθλα και αφετέρου λάμβαναν μέρος στους αθλητικούς αγώ-

νες των άλλων Ελλήνων (Παναθήναια, Ίσθμια, Ολυμπιακούς κ.α.).  

Μάλιστα ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως είχε πρωτεύσει στα Παναθή-

ναια και από ζήλια οι Αθηναίοι τον δολοφόνησαν κατά την ώρα που 

πήγαινε στη Θήβα, για να λάβει μέρος και στους εκεί αγώνες προς 

χάρη του Λάίου, πρβ: 
«αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει, 

εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγεύς επί τόν Μαρα-
θώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη… μετ’ ου πολώ δε θαλασσοκρατών 
επολέμησε στολω τας Αθήνας» (Απολλόδωρος Γ 15. 7 και 8) 

«Φιλόχορος δε φησιν ου ταύτα συγχωρείν Κρήτας, αλλά λέγειν ότι 
φρουρά μέν ην ο Λαβύρινθος, ουδέν έχων κακόν αλλ’ ή το μη διαφυγείν τους 
φυλαττομένους, αγώνα δε ο Μίνως επ’ Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και 
τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδίδου τέως εν τω Λαβυρυνθω φυλαττο-
μένους· ενίκα δε τους προτερους αγώνας ο μέγιστον παρ’ αυτώ δυνάμενος 
τότε και στρατηγών, όνομα Ταύρος,…». (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 - 19)  

Σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο, Πλούταρχο, Στράβωνα κ.α, ε-

κτός του ότι οι αρχαίοι Κρήτες ίδρυσαν του Ολυμπιακούς αγώνες, οι  

Μινωίτες αφενός τελούσαν αθλητικούς αγώνες (λιθοβόλια, ταυροκα-

θάρψια, πυγμαχίες κ.τ.λ.) και στους νικητές δίνονταν έπαθλα και 
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αφετέρου λάμβαναν μέρος στους αθλητικούς αγώνες των άλλων Ελ-

λήνων (Παναθήναια, ίσθμια, Ολυμπιακούς κ.α.).  Μάλιστα ο γιος του 

Μίνωα Ανδρόγεως είχε πρωτεύσει στα Παναθήναια και από ζήλια οι 

Αθηναίοι τον δολοφόνησαν κατά την ώρα που πήγαινε στη Θήβα, για 

να λάβει μέρος και στους εκεί αγώνες προς χάρη του Λάίου.  
<<….αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επε-

τέλει, εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγεύς επί τόν 
Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη… μετ’ ου πολώ δε θαλασσο-
κρατών επολέμησε στολω τας Αθήνας >>… (Απολλόδωρος Γ 15. 7 και 8) 

<<…φιλόχορος δε φησιν ου ταύτα συγχωρείν Κρήτας, αλλά λέγειν ότι 
φρουρά μέν ην ο Λαβύρινθος, ουδέν έχων κακόν αλλ’ ή το μη διαφυγείν τους 
φυλαττομένους, αγώνα δε ο Μίνως επ’ Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και 
τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδίδου τέως εν τω Λαβυρυνθω φυλαττο-
μένους· ενίκα δε τους προτερους αγώνας ο μέγιστον παρ’ αυτώ δυνάμενος 
τότε και στρατηγών, όνομα Ταύρος,…. (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 - 19)  

 «Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυ-
ψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτε-
ραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. 
Λένε, μάλιστα, πως ένας τους, ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε 
φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας, οι με-
ταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης ( = Ο Ηρακλής  
γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης) εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώ-
νες. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64)  

 
ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 

(Από τον Πίνακα Ολυμπιονικών του Ιδρύματος μείζονος ελληνισμού 
 

Διόγνητος, Πυγμαχία,  488 π.Χ. 
Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, Δόλιχος,  464 π.Χ. 
Εργοτέλης ο Φιλάνωρ, Δόλιχος,   472 π.Χ. 
Ικαδίων,  Στάδιο παίδων, 456 π.Χ. 
Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., , 
…..ώνιος, Δόλιχος, 396 π.Χ. 
Σωτάδης, Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ.  
Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος,   
Πώρος ο Μάλιος, 56 π.Χ. 
Δάμας ή Δαμασίας ο Κυδωνιάτης, Στάδιο, 25 μ.Χ. 
Σατορνίλος Γορτύνιος, στάδιον, 209 μ.Χ. 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Μερικοί αρχαίοι συγγραφείς, όπως π.χ. ο Λυσίας, αναφέ-

ρουν σκέτα ότι ο Ηρακλής είναι εκείνος που ίδρυσε τους Ολυμπια-

κούς αγώνες, δηλαδή χωρίς να ξεκαθαρίζουν για  ποιον Ηρακλή 

απ΄όλους εννοούν. Ωστόσο όποιος Ηρακλής και να είναι αυτός, έχει 

σχέση με την Κρήτη, αφού ο μεν Ιδαίος είναι Κρητικός από μάνα και 
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πατέρα  και ο άλλος είναι Κρητικός από τον πατέρα του. Στην πραγ-

ματικότητα ο Κρητικός και ο Θηβαίος Ηρακλής θα πρέπει να είναι το 

αυτό πρόσωπο, αφού έχουν τον αυτό πατέρα. 

2) Στις τοιχογραφίες της Κνωσού (όπως σ’ αυτές με την ταυ-

ρομαχία, τον πρίγκιπα  ή αθλητή  της Κνωσού κ.α.) βλέπουμε ότι οι 

αθλητές δεν είναι  τελείως γυμνοί, όπως ήταν στους Ολυμπιακούς 

αγώνες (και χωρίς να χρησιμοποιούν καρφιά, βέλη κ.τ.λ., όπως γί-

νεται σήμερα στις ταυρομαχίες), αλλά με ωραιότατα  αθλητικά καλ-

λιτεχνικά κοντοβράκια και κοντομάνικα.   

3) Σύμφωνα με τον Πλούταρχο («Θησεύς» ), στην Κρήτη ήταν 

έθιμο να παρακολουθούν τους αγώνες και οι γυναίκες, κάτι που δεν 

επιτρεπόταν κανονικά  στους Ολυμπιακούς αγώνες: <<…διο και του 

Θησέως αγωνίσασθα συνεχώρησεν ο Μίνως’ έθους δ’ όντος εν Κρήτη 

θεάσθαι και τας γυναίκας…>> (Πλουτάρχου (Θησεύς 19) 

4) Ο Παυσανίας, σχετικά με τους ολυμπιονίκες Εργοτέλη, Σω-

τάδη και Φιλωνίδη λέει τα εξής:  
«Ο Εργοτέλης ήταν γιος του Φιλάνορα, νίκησε δυο φορές στο δόλιχο στην Ολυμπία 

και δυο φορές στα Πύθια, στον Ισθμό και στη Νεμέα. Αυτός δεν ήταν αρχικά Ιμεραίος, όμως 
λέει η επιγραφή στο άγαλμά του στην Ολυμπία, αλλά, λένε, ότι ήταν Κρητικός από την Κνωσό. 
Ξορίστηκε από εκεί μετά από μια επανάσταση και κατέφυγε στην Ιμέρα, όπου του έδωσαν 
πολιτικά δικαιώματα και άλλες τιμές. Γι αυτό, όπως ήταν φυσικό, στους αγώνες επρόκειτο να 
ανακηρυχτεί νικητής ως Ιμεραίος (εμφανίζεται ως Ιμέριος, δηλαδή  από την Ιμέρα Σικελίας και 
όχι από την Κρήτη». (Παυσανίας, Ηλιακά Β, 4, 11) 

«Ο Φιλωνίδης, γιος του Ζώτου, από τη Χερσόνησο της Κρήτης, ήταν ταχυδρόμος του 
Αλέξανδρου, γιου του Φιλίππου» (Ηλιακά Β, 16,5) 

« Ο Σωτάδης, δόλιχος 99η Ολυμπιάδα, ήταν Κρητικός, όμως οι Κρήτες τον εξόρισαν 
γιατί πήρε χρήματα από τους Εφέσιους και αγορεύτηκε Εφέσιος (Ηλιακά Β, 6) 
 
 

δ. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΧΤΗΚΕ ΕΠΙ ΜΙΝΩΑ 

 
Το πλοίο και η ναυπηγική τέχνη έχουν αφετηρία τους το Αι-

γαίον, την Ελλάδα, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι 

μύθοι, οι αρχαίοι συγγραφείς (Όμηρος, Ξενοφώντας κ.α.) και οι ναυ-

τικές ορολογίες: ναυς, ναυτικό, ναυπηγείο κ.λπ. > nave, nautical 

etc, που είναι ελληνικές λέξεις.  Η αιτία γι αυτό είναι το ότι  στην 

Ελληνική Θάλασσα ( στο Αιγαίο Πέλαγος) υπάρχουν πάρα πολλά νη-

σιά  που πολλά από αυτά φαίνονται και για γυμνού οφθαλμού από 

την ξηρά οπότε αυτό προκαλούσε στο να κατασκευάσει κάποιος πλε-

ούμενο και να πάει εκεί.  

Εκείνος που επινόησε πρώτος πλοία με πανιά, τα ιστιοφόρα 

πλοία, σύμφωνα με τον Παυσανία (βοιωτικά 11), ήταν ο Αθηναίος 

μηχανικός  Δαίδαλος στην Κρήτη.  
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Πέραν αυτού τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Αιγαίο δείχνουν 

ότι εκεί κυκλοφορούσαν μορφές πλοίων ήδη από το  17ο  αι. π.Χ. και 

η Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου είναι οι παλαιότερες γραπτές 

αναφορές, σχετικά με μεθόδους κατασκευής πλοίων, καθώς και οι 

αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες γύρω από τη ναυτική ζωή και τη ναυ-

πηγική τέχνη, πρβ: 
 “Κι αφού σκάρωσε κατάστρωμα κι αρμολόγησε στραβόξυλα πυκνά, το μαστόρευε.. 

και μέσα στήριξε κατάρτι με ταιριασμένη αντένα κι έκαμε και το τιμόνι του να κυβερνάει το 
σκάφος. . . κι η Καλυψώ λινά τού κουβαλούσε για τα πανιά. Κι αυτός με τέχνη τα έφτιαξε κι 
αυτά, κι έδεσε μέσα ξάρτια και καραβόσκοινα”.  ( Οδύσσεια, ε 253-260) 

«ότι ο δήμος έστιν ο ελαύνων τα ναύς και ο την δύναμιν περιτιθείς τη πόλει, και οι 
κυβερνήται και οι κελευσταί και οι ναυπηγοί- ούτοι εισιν οι την δύναμιν περιτιθέντες τη πόλει 
πολύ μάλλον ή οι οπλίται και οι γενναίοι και οι χρηστοί (Ξενοφών, Αθηναίων Πολιτεία Ι 1-2) 

Η ναυτική εκστρατεία στην Τροία ήταν η μεγαλύτερη ναυτική εξόρμηση 
στόλου στην αρχαιότητα, στο οποίο τα περισσότερα καράβια ανήκαν στους 
Κρήτες. 

 

ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΣΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΜΙΝΩΑ ΥΠΗΡΞΕ Η ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ο Στράβωνας στα «Γεωγραφικά» (Ι, c 481-483, 17 – 20) ανα-

φέρει «Οι Κρήτες ήταν κάποτε θαλασσοκράτορες. Βγήκε και η παροι-

μία: «Ο Κρητικός δεν ξέρει από θάλασσα;», που λέγεται για ό-

σους προσποιούνται  πως αγνοούν κάτι που ξέρουν πολύ καλά... 

(Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, C 481 - 483, 17 – 20) 

Ο Μ. Αλέξανδρος, σύμφωνα με τον Αρριανό,  διάλεξε να κάνει 

αρχηγό (Ναύαρχο) του στόλου του, τον τότε Κρητικό τρίαρχο Νέ-

αρχο, γιο του Ανδρότιμου, που ζούσε στην Αμφίπολη της Μακεδο-

νίας, κοντά στο Στρυμόνα, όμως ήταν Κρητικής καταγωγής. Ο Νέαρ-

χος έγραψε τη μεγαλύτερη ναυτική εποποιία της αρχαιότητα, φτάνο-

ντας – εξερευνώντας και κατακτώντας τα πάντα -  μέχρι τον Ινδικό 

ωκεανό και γι' αυτό ο Αλέξανδρος τον τίμησε με χρυσό στεφάνι.  

Και το ότι οι αρχαίοι Κρήτες και γενικά οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 

οι πιο παλιοί και πιο καλοί ναυτικοί φαίνεται και από το ότι σε όλες 

τις ναυμαχίες (στις Κυκλάδες επί Μίνωα, στη Σαλαμίνα επί Θεμιστο-

κλή, στη Σικελία επί Διονυσίου, στη Μυκάλη κ.α.) που έδωσαν οι 

αρχαίοι Έλληνες εναντίον των βαρβάρων (Φοινίκων, Κάρων, Περ-

σών,  κ.α.) σε όλες νίκησαν, επειδή είχαν εμπειρία, αν  και ήταν  πιο 

λίγοι αριθμητικά.  

Ο Θουκυδίδης (Α, 3 -9) επίσης αναφέρει ότι όταν άρχισε να 

αναπτύσσεται η ναυτιλία, οι Κάρες και οι Φοίνικες το έριξαν στις λη-

στείες και την πειρατεία και προ αυτού ο Μίνωας συγκρότησε πολε-

μικό ναυτικό με το οποίο τους έδιωξε από τις Κυκλάδες που τις είχαν 
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κάνει λημέρια τους με συνέπεια από τη μια ο ίδιος να γίνει θαλασσο-

κράτορας και από την άλλη να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι 

και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν αφενός να ασχοληθούν και με τη 

ναυτιλία, να πλουτίσουν, να σταματήσουν το μεταναστευτικό βίο που 

τους εξανάγκαζαν οι κακοποιοί,  να κτίσουν πόλεις κ.τ.λ.  και αφετε-

ρου να επικοινωνήσουν – ενωθούν και έτσι να επικρατήσουν στον 

Τρωϊκό πόλεμο που έγινε τρεις γενιές μετά το θάνατο Μίνωα, άρα 

στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται: 

Α) Η ύπαρξη, η ελευθερία, η ναυτική ανάπτυξη κ.τ.λ. της 

Ελλάδας, 

Β) Η επίσημη και ένδοξη ιστορία της Ελλάδας και του Ελ-

ληνικού Ναυτικού, Πολεμικού και Εμπορικού,  ξεκινούν από 

την εποχή του Μίνωα. 

Γ) Στο Μίνωα οφείλεται η ύπαρξη και ανάπτυξη του πρώ-

του Ελληνικού και συνάμα ευρωπαϊκού πολιτισμού – του κα-

λούμενου «Μινωικού Πολιτισμού».  
Οι Φοίνικες  ήταν πιο παλιοί και πιο έμπειροι ναυτικοί,  όχι  όμως 

σε σχέση με τους Κρήτες, αλλά ως προς άλλους λαούς, τους Πέρσες, 

Μήδους, Αιγυπτίους,  Ρωμαίους κ.α., στους οποίους και προσέφεραν 

ναυτικές μισθοφορικές εργασίες.  

 

ε. Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ (ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ) ΚΑI ΡΑΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙ-

ΝΟΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Η Ελληνική Μυθολογία, όπως θα δούμε πιο κάτω,  αναφέρει ότι 

η υφαντική (ο αργαλειός) και η ενδυμασία με κοπτοραπτική επινοή-

θηκαν στην Κρήτη και από εκεί μετά διαδόθηκαν σε όλον τον κόσμο. 

Και το ότι οι Μινωίτες ήταν πράγματι αυτοί που πρώτοι επινόησαν τον 

αργαλειό και ύφαναν από μαλλιά ρούχα και στη συνέχεια πάλι πρώτοι 

αυτοί  έκοψαν  και έραψαν ρούχα στα μέτρα του χρήστη προκύπτει 

και από το ότι  επί εποχής των Μινωιτών οι υπόλοιποι Έλληνες (Αθη-

ναίοι, Σπαρτιάτες κ.λπ.), καθώς  και οι Ρωμαίοι κ.λπ.  φορούσαν πε-

ριζώματα από προβιές ή ρούχα που ήταν όπως τα κλινοσκεπάσματα 

(οι κουβέρτες), που το λεπτό λεγόταν χιτώνας και το χοντρό χλα-

μύδα ή μανδύας.  

 
Η ΑΘΗΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ (ΥΦΑΝΤΙΚΗ, ΡΑΠΤΙΚΗ) 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες 

λένε,  φέρνοντας γι αυτά που λένε επιχειρήματα, πως οι περισσότεροι 

από τους θεούς: Δίας,  Απόλλων,  Ερμής, Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν 

στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας α-

γαθοεργίες,  μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους, 
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θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ. ανακηρύχτη-

καν μετά θάνατο θεοί,  κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα). ¨Έτσι 

από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος 

που πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η 

Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην 

Κρήτη, πρβ: «των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας 
επιέναι πολλά μέρη της οικομεμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) 
Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρη-
σίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…» 

( Διόδωρος 5.77).   Ο Διόδωρος αναφέρει επίσης ότι αφενός η Ρέα γέν-

νησε το Δία στην Κρήτη και στη συνέχεια τον άφησε εκεί για να τον 

αναθρέψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν αυτός ανδρώθηκε,  έκτισε 

μια πόλη στο όρος  Δίκτη, όπου ακριβώς ο μύθος λέει ότι γεννή-

θηκε:   «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον πόλιν κτίσαι 

πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι» (Διόδωρος 

5.72) και αφετερου ότι παιδιά του Δία  από τις διάφορες θεές ήταν η 

Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλλωνας, ο Ερμής κ.α. και στο καθένα από 

αυτά  ο Δίας τους μετέδωσε τη γνώση των πραγμάτων που ο ίδιος 

είχε ανακαλύψει και τελειοποιήσει και τους απένειμε την τιμή της α-

νακάλυψης.  

 
 

Η θεά Αθηνά υφαίνει σε οριζό-

ντιο αργαλειό (Εικόνα Γιάννης 

Στεφανίδης) 

  
 Η Αθηνά, πέρα των άλλων που επινόησε, βρήκε στην Κρήτη 

και την υφαντική και την κατασκευήν των ενδυμάτων και,  γενικά,  

πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το ο-

ποίο ονομάστηκε Εργάνη, πρβ: «Αθηνά δε προσάπτουσι την τε των 

ελαιών ημέρωσιν και φυτείαν παραδούναι τοις ανθρώποις και την του 

καρπού τούτου κατεργασίαν……. Προς δε τούτοις την της εσθήτος 

κατασκευὴν και την τεκτονικὴν τέχνην, έτι δε πολλά των εν ταις 

άλλαις επιστήμαις εισηγήσασθαι τοις ανθρώποις· ευρειν δε και την 

των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν και 
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το σύνολον πολλά των φιλοτέχνων έργων, αφ´ ων εργάνην αυτήν 

προσαγορεύεσθαι».( Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77 

 
Ο ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 

Ο αργαλειός αρχικά (αρχαία Ελλάδα) ήταν κάθετος, ενώ σή-

μερα είναι οριζόντιος.  Στην Κρήτη , την ιδιαίτερη πατρίδα της  θεάς 

Αθηνάς Εργάνης, η οποία βρήκε τον αργαλειό και την ενδυμασία ( 

Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77), ο εργάτης ονομάζεται και αργάτης 

και το εργαστήριο υφαντικής «αργαστήρι ή αργαλειός» και του  ο-

ποίου τα εργαλεία είναι:  η ανέμη, η ρόκα, το αδράχτι, τα χειρό-

χτενα για γνέσιμο του μαλλιού (κυρίως από τα πρόβατα), τα μα-

σουράκια, οι σαΐτες, οι κλωστές, το καλάθι με βελόνες και είδη 

ραπτικής και πολλά άλλα. Μάλιστα παλιότερα στην  Κρήτη σχεδόν 

κάθε σπίτι είχε το δικό του αργαλειό και το οποίο ήταν ένα από τα 

«προυκιά» της νύφης.   
 

Ο αργαλειός υπήρχε ήδη από τα χρόνια του Ομήρου, αφού τον 

μνημονεύει και μάλιστα συχνά τόσο στην Ιλιάδα, όσο και στη Οδύσ-

σεια. Για παράδειγμα ο Τηλέμαχος λέει στη μητέρα του την Πηνε-

λόπη, τη βασίλισσα ης Ιθάκης: «Μόν’ σπίτι τώρα πήγαινε να κάτσεις 

στις δουλειές σου, στη ρόκα και στον αργαλειό και βάλε και τις σκλά-

βες» (Οδ. α, 366-67). Και αλλού: «τον αργαλειό της έστησε (η Πη-

νελόπη) στον πύργο της να υφάνει διπλό, ψιλόδιαστο πανί…» (Οδ. 

ω, 128-29). «κι ύφαινε τότε το πανί τ’ ατέλειωτο όλη μέρα και με το 

φως δουλεύοντας το ξήλωνε τη νύχτα» - το τέχνασμά της (Οδ. ω, 

138-39). Και στην Ιλιάδα π.χ. η Ίριδα (η θεά) πηγαίνει στην ωραία 

Ελένη, στην Τροία: «Στην κάμαρα τη βρήκε κι ύφαινε σκουτί στον 

αργαλειό της διπλόφαρδο, άλικο, και ξόμπλιαζε (κεντούσε, στόλιζε) 

παλικαριές, οπού ‘χαν οι Αργίτες κάνει οι χαλκοθώρακοι κι οι Τρώες 

οι αλογατάδες» (Ιλ. Γ, 125-27).  
 

 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
92 

 

Εργαστήρι με υφάντρα σε οριζόντιο αργαλειό στο Οροπέδιο Λασιθίου 

(Το Λασίθι, Μ. Κασσωτάκης) 

 

 

 

Λήκυθος,  550-530 π.Χ. με υφάντριες σε κάθετο αργαλειό ( Μητροπολιτικό 

Μουσείο Νέας Υόρκης).  Οι υφάντριες είναι Μινωίτισες, αφού έχουν λεπτή 

μέση και φορούν μινωικές ενδυμασίες. 

 

στ. Ο ΧΟΡΟΣ, ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ Η ΜΟΥ-

ΣΙΚΗ ΕΠΙNOΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ 
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Οι αρχαίοι συγγραφείς, βλέπε ενδεικτικά: Διονύσιος Αλικαρ-

νασσέας («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λόγος 2ος LXIΧ, 5 και Λόγος 

7,72), Πλάτων (Νόμοι Ζ 795 – 797), Στράβων (10.5 ΙΙΙ 8 και 10 ΙV 

16), Διόδωρος Σικελιώτης (5.65), Πολυδεύκης Ιούλιος (Pollux «Ο-

νομαστικό Λεξικό») , Ευριπίδης («Βάκχαι» αντιστροφή β΄, στ. 120-

134) κ.α., αναφέρουν ότι ο χορός είναι «ελληνικό επιτήδευμα» , το 

οποίο μαζί με το ρυθμό και τα πρώτα μουσικά όργανα με τη μουσική 

τους τα είχαν βρει οι Κουρήτες στο Δικταίο Άντρο της Κρήτης κατά 

τη γέννηση του Δία. Θέλοντας, λέει ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας, οι 

Κουρήτες στο «Δικταίον όρος» της Κρήτης από τη μια να παίξουν ή 

να ηρεμήσουν το Δία ως θετοί γονείς και από την άλλη να σκεπάσουν 

με το ποδοβολητό τους και τις ιαχές τους τα κλάματά του από το αυτί 

του παιδοκτόνου πατέρα του, γύρναγαν γύρω από το μικρό Δία ένο-

πλοι και κτυπώντας με το ξίφος τους ο ένας την ασπίδα του άλλου, 

κάνοντας τάχα μου ότι διεξάγουν μάχη ή προπόνηση για μάχη και οι 

κινήσεις αυτές μετά έγιναν χορός. Ακολούθως ένας από τους Κουρή-

τες, ο Πύρριχος, μετέτρεψε κάποια από τα ρυθμικά βήματα-κινήσεις 

των Κουρητών σε χορό και ως εξ αυτού ο πρώτος χορός που επινο-

ήθηκε ονομάστηκε «Πυρρίχη» από το όνομα του. Επίσης ένας άλλος 

από τους Κουρήτες, ο Τελεσίας, δημιούργησε ένα άλλο τέτοιο χορό 

που πήρε το όνομά του, η καλούμενη «τελεσιάς» και επίσης ένας 

άλλος Κουρήτης, ο Κύρβας, έκτισε την πόλη Ιεραπυτνα = νυν Ιερά-

πετρα. 

Οι Κουρήτες φρουροί του Δία, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ε-

πινόησαν, από τις κρούσεις των ασπίδων με τα δόρατα και τα ξίφη, 

το ρυθμό και τα πρώτα μουσικά όργανα, που ήταν τα κύμβαλα και 

τα τύμπανα, που σήμερα λέγονται ντραμς (drums). Υπενθυμίζεται ότι 

το κύμβαλο είναι είδος κρουστού μουσικού οργάνου που αποτελείται 

από δυο ορειχάλκινους κοίλους δίσκους ως οι ασπίδες που έκρουαν 

οι Κουρήτες με τα δόρατα και τα ξίφη τους κατά την ανατροφή του 

Δία και οποίοι παράγουν ήχο είτε όταν κρούονται μεταξύ τους είτε 

όταν τους χτυπάμε με άλλο αντικείμενο. Σήμερα υπάρχουν πολλές 

παραλλαγές κυμβάλων, όπως τα πιατίνια, το κλαβικύμβαλο κ.α. Με-

ρικοί συγχέουν τα κύμβαλα με τα κρόταλα ή κρέμβαλα κ.α. Υπενθυ-

μίζεται επίσης ότι τα κύμβαλα είναι ιδιόφωνα, ενώ τα τύμπανα μεμ-

βανόφωνα κρουστά και αρχικά τα τύμπανα χρησιμοποιούντα για την 

υπόδειξη του ρυθμού του βηματισμού στις παρελάσεις των στρατιω-

τών και μετά και στη μουσική. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους αρχαίους συγγραφείς, 

οι εν λόγω ενόπλιοι χοροί συμπεριλήφθηκαν ως υποχρεωτική άσκηση 

στους Κρήτες στρατιώτες προκειμένου έτσι να αποκτήσουν αντοχή, 

αλλά και ευελιξία, ώστε να αποφεύγουν, λένε, τα ακόντια και τα βέλη 

στον πόλεμο. Ο λόγος που λέγεται ότι οι πρώτοι χοροί ήταν ενόπλιοι. 
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Ακολούθως, σύμφωνα πάντα με τους αρχαίου συγγραφείς, η 

Μινωίδα (Κρητικιά) Αθηνά, η μετά θάνατο ανακηρυχθείσα θεά και 

κόρη του Δία, βρήκε στην Κρήτη τον αυλό (το πρώτο μουσικό πνευ-

στό όργανο) και τη μουσική του, τον οποίο κατασκεύασε από καλάμι. 

Επίσης ο Κρητικός Απόλλωνας, ο μετά θάνατο ανακηρυχθείς θεός και 

γιος του Δία, βρήκε στην Κρήτη τα καμπύλα έγχορδα όργανα, αρχικά 

το τόξο και μετά από αυτό την κιθάρα (το πρώτο έγχορδο μουσικό 

όργανο) με τη μουσική της. Η κιθάρα και το τόξο, ως γνωστόν, γίνο-

νται από χορδές) και ένα καμπύλο τόξο και γι αυτό οι αρχαίοι τα δυο 

αυτά όργανα τα λέγανε καμπύλα έγχορδα όργανα. Επίσης λίγο μετά 

ο Κρητικός Ερμής, ο μετά θάνατο ανακηρυχθείς θεός και γιος του 

Δία, βρήκε , ενώ βρισκόταν στην Αρκαδία, τη λύρα και τη μουσική 

της. Δηλαδή βρήκε το έγχορδο μουσικό όργανο που γίνεται με χορ-

δές από βόδια και με αντηχείο από καύκαλο χελώνας και το οποίο 

παίζεται με πλήκτρο.  

 
«…. Ελληνικόν δ´ άρα και τούτ´ ην εν τοις πάνυ παλαιόν επιτήδευμα, ενόπλιος όρχησις 

ἡ καλουμένη πυρρίχη …ότε τον Δία τιθηνούμενοι θέλγειν εβούλοντο κτύπω τε όπλων και κι-
νήσει μελών ενρύθμω καθάπερ ο μύθος έχει……» (Δ. Αλκαρνασευς, λογος ζ, 70-79). 

«….ων ο μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω 
τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες ………… Κινούνται (οι Ρωμαίοι χορευτές) γαρ προς 
αυλόν εν ρυθμώ τας ενοπλίους κινήσεις τοτὲ μεν ομού, τότε δε παραλλάξ και πατρίους τινάς 
ύμνους άδουσιν άμα ταις χορείαις. χορείαν δε και κίνησιν ενόπλιον και τον εν ταις ασπίσιν 
αποτελούμενον υπό των εγχειριδίων ψόφον, ει τι δει τοις αρχαίοις τεκμηριούσθαι λόγοις, Κου-
ρήτες ήσαν οι πρώτοι καταστησάμενοι. Τον δε περί αυτών μύθον ουδεν δέομαι προς ειδότας 
ολίγου δειν πάντας γράφειν….» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» 
Livre/Λόγος 2 LXI, 2 - LXΧ, 3-5). 

«Οι Κουρήτες δίδαξαν τον ένοπλο χορό Πυρρίχιο, στην Κρήτη» (Πλίνιος ο Πρεσβύτε-
ρος, Φυσική Ιστορία 7. 204). 

«Ενόπλιοι ορχήσεις, πυρρίχη τε, και τελεσίας, επώνυμοι δύο Κρητών ορχηστών, Πυρ-
ρίχου τε και Τελεσίου. εκαλείτο δε τι και ξιφισμός, και ποδισμός, και διαρρικνούσθαι, όπερ ην 
το την οσφύν φορτικώς περιάγειν. Ην δε και κώμος ειδος ορχήσεως. …..(Pollux = Πολυδεύκης 
Ιούλιος «Ονομαστικό Λεξικό») 

«Η δε ενόπλιος όρχησις στρατιωτική, και η πυρρίχη δηλοί και ο Πύρριχος, ον φασιν 
ευρετήν είναι της τοιαύτης ασκήσεως των νέων και τα στρατιωτικά» (Στράβων, 10.5 ΙΙΙ ). 

«Τον χορό που συνηθίζουν στη Λακεδαίμονα, τους ρυθμούς, τους παιάνες που τρα-
γουδάνε σύμφωνα με τους κανονισμούς τους, καθώς και πολλά ακόμη έθιμά τους τα λένε οι 
ίδιοι Κρητικά, ωσαν να έρχονται από εκεί…». (Στράβων 10, IV, 18 C 471)  

«Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που βρή-
καν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε Πυρρίχη από το όνομα 
αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πό-
λεμο…... Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα». (Στράβων 10 ΙV 16).  

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 74-75) αναφέρει ότι ο γιος του Κρη-

τικού Δία, ο Απόλλωνας, είναι εκείνος που βρήκε πρώτος στην Κρήτη 
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το τόξο και την κιθάρα ή άλλως τα έγχορδα ή καμπύλα τόξα (υπεν-

θυμίζεται ότι το τόξο και η αρχαία κιθάρα γίνονται με καμπύλο τόξο 

και χορδές) και γι αυτό οι Κρήτες ήταν οι καλύτεροι τοξότες. Για τον 

ίδιο λόγο οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς (Ησίοδος, Όμηρος κ.α.) απο-

καλούν τον Απόλλωνα: «εκήβολο» ο τοξοβόλος που πάντα ευστο-

χεί), «πατέρα» των κιθαριστών της γης», «θεός της Μουσικής» κ.α.  
«Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και της κατ αυτην 

μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου γενόμενον διδαξαι τους εγχωρίους ….Τω δ’ Ερμή προ-
σαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν τοις πολέμοις   ….. εισηγητήν δε αυτόν  και  παλαίστρας γενέσθαι, 
και την εκ της χελώνης λύραν επινοήσαι  μετά  την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, 
καθ’ ην λέγεται τον Απόλλωνα νικήσαντα και τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του λειφ-
θεντος μεταμεληθηναι  και τας εκ της κιθάρας χορδας εκρήξαντο μεχρι τινός χρόνου της εν 
αυτή μουσικής αποστήναι… …» ( Διόδωρος 5.74-77).   

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης ότι μετά αφενός η α-

δελφή του Απόλλωνα, η Αθηνά,  βρήκε τον αυλό και ο άλλος αδελ-

φός του, ο Ερμής, βρήκε τη λύρα , την οποία έδωσε στον αδελφό 

του, επειδή αυτός ήταν καλύτερος μουσικός, αλλά και γιατί είχε σπά-

σει την κιθάρα του μετά από το διαγωνισμό του με το Μαρσύα κ.α. 

 «Αθηνά δε ….. ευρειν δε και την των αυλών κατασκευήν και 

δια τούτων συντελούμενη μουσικήν ….. ( Διόδωρος 5.72,4). 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Οι αρχαίοι συγγραφείς: Διονύσιος Αλικαρνασσέας («Ρωμα-

ϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXI, 2 - LXΧ, 3-5), Αθήναιος («Δει-

πνοσοφισταί») κ.. λένε το ότι ο χορός είναι ελληνικό επιτήδευμα , το 

οποίο βρήκαν και δίδαξαν πρώτοι οι Κουρήτες  στο Δικταίο Άντρο της 

Κρήτης προκύπτει και από το ότι: 

Α) Αρχαιότερη μαρτυρία για το χορό είναι αυτή του Ομήρου  

(Όμηρος Ραψωδία Σ 590 – 605), όπου περιγράφει το χορό της Α-

ριάδνης  

Πήλινο ανάγλυφο 5ου αι. 

π.X.  με τον  Απόλλωνα  
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Β) οι ρωμαϊκές λέξεις, σχετικά με το 

χορό:  Salli , saltus, saltare κ.α. είναι εν-

νοιολογική μετάφραση (μεθερμηνεία) των ελληνικών λέξεων: Salli 

= Κούροι/Κουρήτες, saltus = πηδήματα, σάλτοι, τα σαλα > ζάλα ή 

άλλως βήματα χορού ( τα βήματα του χορού αρχικά ήταν σάλτοι 

λόγω του ότι οι πυρρίχιοι χοροί προηγήθηκαν), salire = σαλεύω = 

κινούμαι, salire + altus > saltare =κινούμαι, κάνω σάλτους χορού 

κ.α.:  
<< Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην Ελληνικώ μεθερμηνευθέντες 

ονόματι Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομασμένοι παρά τους κούρους, υπό 
δε Ρωμαίων επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ εξάλλεσθαί τε και πηδάν σαλίρε ὑπ´ αυτών 
λέγεται. από δε της αυτής αιτίας και τους άλλους άπαντας ορχηστάς, επει καν τούτοις πολύ 
το άλμα και σκίρτημα ένεστι, παράγοντες από των σαλίων τούνομα σαλτάτωρας καλούσιν…» 
(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXΧ, 3-5). 

Γ) Οι ελληνικές λέξεις: χορός, χορογραφία, χορογράφος, χο-

ρωδία, όρχηση, ορχήστρα, μουσική, λύρα, αυλός κλπ είναι διεθνείς, 

παγκόσμιες, πρβ στα λατινικά chorus, coro, hor, orchestra, musica… 

= αγγλικά: chorus/dance, choreography, chorographer, choral 

group, choir, orchitic, orchestra, music = γαλλικά: chouer, chorale, 

chorégraphie, orchisi, orchestre, choeur, musique = γερμανικά: 

chor, choreografie, choreograf, chorédrame, chorist, 

orchester/musikkapelle, music κ.α.  

 

2) Άλλο Πυρρίχη (από τον Κουρήτη Πύρριχο, που τον επινό-

ησε) = χορός των Κρητων και άλλο Πυρρήχιος χορός = άλλος νεό-

τερος χορός, τον οποίο επινόησε γιος του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλεμος ο 

πυρός ο ξανθός, ως η φωτιά), καθώς λέει ο Λουκιανός στο «Περί 

ορχήσεως».  

3) Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Λουκιανός αναφέρει πως η θεά 

Ρέα βρήκε και δίδαξε το χορό στους Κουρήτες και στους Κορύβαντες, 

κάτι που δεν ευσταθεί, γιατί:  

α) οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρουν 

ξεκάθαρα ότι οι Κ(ου)ρήτες, οι φρουροί και φροντιστές του Δία στο 

Δικταίο άντρο της Κρήτης, ήταν αυτοί που βρήκαν και δίδαξαν πρώ-

τοι το χορό και επίσης ότι ο Κουρήτης Πύρριχος ήταν αυτός που πρώ-

τος οργάνωσε χορό, την Πυρρίχη και  

β) ο Λουκιανός δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Ο Λουκιανός στο 

«Περί Ορχήσεως» αναφέρει συγκεκριμένα ότι από τους πρώτους που 

θέλχτηκαν από την ορχηστική τέχνη ήταν η Θεά Ρέα και ως εξ αυτού 

«έβαλε» (λέει έβαλε όχι ότι δίδαξε ή βρήκε το χορό) στη Φρυγία τους 

Κορύβαντες να χορεύουν για την τέρψη της, αλλά και στην Κρήτη 

έβαλε τους Κουρήτες να χορεύουν κατά τη γέννηση και ανατροφή 

του γιου της Δία (καλύπτοντας έτσι τα κλάματα του Δία από τον 

κιθαρωδό (Μουσείο  Χα-

νίων) 
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παιδοκτόνο πατέρα του) και έτσι ο Δίας χρωστά τη σωτηρία του στο 

χορό, πρβ:  

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

«Ο ΧΟΡΟΣ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ ΚΛΠ) & ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟ-

ΡΟΙ» Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ 

 

 

Τελετή θυσίας με σπονδές στην Κνωσό και με την παρουσία γυναι-
κείας χορωδίας,  μια των οποίων παίζει κιθάρα, μια άλλη αυλό και μια 
άλλη κρόταλα. ( Τοιχογραφία Κνωσού, 1600 – 1450 π.Χ., Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ηρακλείου). Τα πανέμορφα κορμιά (με δακτυλίδι μέση 
και κορμί σπαθάτο, οι  «λεβέντες Κρητικοί») οφείλονται στη γυμνα-
στική και στο χορό, που και τα δυο τα είχαν  εφεύρει οι ίδιοι: Στράβων  
(10 ΙV 16), Παυσανίας (Ηλιακά) κ.α. και διδάσκονταν υποχρεωτικά 
στην εκπαίδευση των νέων. 

 
4. Ο ΜΙΝΩΑΣ , ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Α. Η ΥΠΑΡΞΗ Ή ΌΧΙ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ 

 

Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και τους αρχαίους συγγραφείς: 

Διόδωρο Σικελιώτη (4, 60 – 61 και   5, 79-80), Πλούταρχο («Θησεύς 

19.6) κ.α., υπήρχαν δυο βασιλιάδες με το όνομα Μίνωας, που άζησαν 

πριν από τον Τρωϊκό Πόλεμο στην Κρήτη.  Ο Μίνωας Α’ , ο οποίος 

κυβερνούσε το έτος 1210 πριν από το Διόγνητο (άρα  το 1474 π.Χ.) 

και ο Μίνωας Β’ , ο οποίος κυβερνούσε το έτος 1031 πριν από το 

Διόγνητο (άρα το 1295 π.Χ.).  Το Παριο χρονικό αναφέρει επίσης ότι 

η άλωση της Τροίας έγινε το έτος 945  πριν από το Διόγνητο (άρα το 

1209 π.Χ.) κ.α.  

Τα ίδια, σχετικά με το πότε έζησε ο Μίνωας,  λένε και ο  Όμηρος 

και ο Ηρόδοτος. Ο Μίνωας, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο,  έζησε τρεις 

γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο: «Τρίτη δε γενεή μετά Μίνων 

τελευτήσαντα γενέσθαι Τρωικά» ( Ηρόδοτος Ζ, 171). Σύμφωνα με 

τον Όμηρο (Ιλιάδα Ν. 445 – 455) αρχικά βασιλιάς της Κρήτης ήταν 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
98 

ο Μίνωας, μετά ο Δευκαλίωνας και μετά ο Ιδομενέας που πήρε μέρος 

στον Τρωικό πόλεμο.  Παράβαλε ομοίως ότι ο Απολλόδωρος (Γ, 1-2, 

Γ 22,  Επιτομή, 1,6) αναφέρει πως ο Μίνωας ήταν προ πάππους του 

Αγαμέμνονα και του Μενέλαου από τις κόρες του γιου Κατρέα.  
Κατόπιν αυτού ο Μίνωας και ο Αθηναίος μηχανικός  Δαίδαλος, έζησα 

κάπου μεταξύ  1500/1474 π.Χ. και 1295/1250  π.Χ. 

 

Σημειώνεται ότι:  

Α) Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Μίνωας δεν ήταν υπαρκτό πρό-

σωπο, αφού φέρεται να είναι γιος του θεού Δία και ο Δίας δεν υπήρξε. 

Ωστόσο ο Μίνωας ήταν υπαρκτό πρόσωπο.  Απλά, επειδή ο Μίνωας 

με το αδελφό του το Ραδαμανθυ, θέσπισαν για πρώτη φορά νόμους 

(σύνταγμα διακυβέρνησης και νόμους εμπορίου), που από τη μια ω-

φέλησαν όλους τους Έλληνες και από την άλλη ήταν ανάλογοι με το 

περί θείων (δικαίου, θρησκείας και ηθών και εθίμων) αίσθημα, γι 

αυτό και υμνούνται από όλους τους Έλληνες ή γι αυτό οι αρχαίοι 

Έλληνες μετά το θάνατό τους τους ανακήρυξαν ισόθεους και κριτές 

στον Άδη ή γι αυτό ειπώθηκε ότι ήταν γιοι του θεού Δία ή ότι έπαιρ-

ναν τους νόμους  κατευθείαν από το Θεό Δία στο όρος Δίκτη ή ότι οι 

νόμοι τους ήταν θεϊκοί κ.α.: 
«Ραδάμανθυς δε τοις νησιωταις νομοθετων, αύθις φυγών εις Βοιωτιαν 

Αλκμήνην γαμεί, καὶ μεταλλάξας ἐν Αιδου μετά Μίνωος δικάζει. Μίνως δε 
Κρήτην κατοικών έγραψε νόμους (Απολλόδωρος Γ 1,2) 

«Ο Ραδάμανθυς από τη μεγάλη δικαιοσύνη του βγήκε ο μύθος ότι τον έκαναν δικα-
στή στον Άδη, όπου ξεχωρίζει τους ευσεβείς από τους πονηρούς. Ο Μίνωας την ίδια τιμή α-
ξιώθηκε, γιατί βασίλευε απόλυτα σύμφωνα με τους νόμους και με ιδιαίτερη φροντίδα για τη 
δικαιοσύνη». (Διόδωρος Σικελιώτης  5, 79 

Β) Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο Μίνωας ήταν  θαλασσοκράτορας ο ο-
ποίος πέθανε σε εκστρατεία του στη Σικελία, πρβ:««Φαίνεται ότι η Κρήτη ήταν 
προορισμένη να κυριαρχήσει στους Έλληνες χάρη στην ευνοϊκή της θέση, 
γιατί βρίσκεται σε θάλασσα που στα παράλιά της έχουν εγκατασταθεί σχεδόν 
όλοι Έλληνες. Η απόσταση από την Πελοπόννησο είναι μικρή, όπως και από 
την Ασιατική παραλία γύρω από το Τριόπιο και τη Ρόδο. ΄Ετσι ο Μίνωας έγινε 
θαλασσοκράτορας’ άλλα νησιά τα κατάκτησε και σε άλλα εγκατέστησε αποί-
κους από την Κρήτη, τέλος εκστρατεύοντας στη Σικελία πέθανε εκεί κοντά 
στην Καμικο».( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10)  

 

Β. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑ-

ΣΙΛΙΑ 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ο Μίνωας ήταν γιος του 

θεού Δία και της πριγκίπισσας της Φοινίκης Ευρώπης, τον οποίο είχε 

υιοθέτησε ο βασιλιάς της Κρήτης Αστέριος και τον οποίο αντικατέ-

στησε στον θρόνο μετά το θάνατό του, πρβ: 
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«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, 
κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, πα-
ντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο. Όταν λοιπόν ήταν αυτός (ο Αστέριος) 
βασιλιάς στην Κρήτη, ο Δίας, όπως λένε, άρπαξε την Ευρώπη από τη Φοινίκη, την έφερε στην 
Κρήτη, πάνω στη ράχη ενός ταύρου και σμίγοντας μαζί της απόκτησε τρεις γιους, το Μίνωα, 
το Ροδάμανθυ και το Σαρπηδόνα. Μετά από αυτό, παντρεύτηκε την Ευρώπη ο Αστέριος, ο 
βασιλιάς της Κρήτης’ καθώς αυτός δεν είχε παιδιά, υιοθέτησε τους γιους του Δία και τους 
έκανε διαδόχους της βασιλείας του. Από αυτούς ο Ροδάμανθυς έδωσε στους Κρήτες νόμους, 
ο Μίνωας διαδέχτηκε στο θρόνο τον Αστέριο, παντρεύτηκε την Ιτώνη, την κόρη του Λυκτία και 
γέννησε το Λύκαστο, ο οποίος τον διαδέχτηκε στο Θρόνο. … (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 4, 
60 - 61) 

«Αστερίου δε άπαιδος αποθανόντος Μίνως βασιλεύειν θέλων Κρήτης 
εκωλύετο. φήσας δε παρά θεών την βασιλείαν ειληφέναι, του πιστευθήναι χά-
ριν έφη, ο τι αν εύξηται, γενέσθαι. και Ποσειδώνι θύων ηύξατο ταύρον αναφα-
νήναι εκ των βυθών, καταθύσειν υποσχόμενος τον φανέντα. του δε Ποσειδώ-
νος ταύρον ανέντος αυτώ διαπρεπή την βασιλείαν παρέλαβε, τον δε ταύρον 
εις τα βουκόλια πέμψας έθυσεν έτερον. [ θαλασσοκρατήσας δε πρώτος πα-
σών των νήσων σχεδόν επήρξεν]…..(Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Γ, 1, 3 και 1, 
4) 

 
Ο πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Μίνωας,, σύμφωνα 

με τους συγγραφείς των Περσών, δεν ήταν γιος του θεού Δία, όπως λέγεται, 
αλλά γιος ενός βασιλιά Έλληνα, μάλλον Κρητικού(το όνομα του δεν το αναφέ-
ρει ο Ηρόδοτος, όμως συνάγεται από τους άλλους συγγραφείς, είναι ο βασι-
λιάς Αστέριου που λέει η μυθολογία), ο οποίος  μαζί με άλλους Κρήτες πήγαν 
στην Τύρο της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά την Ευρώπη, η 
οποία έκανε μετά δυο παιδιά,  το Μίνωα και το Σαρπηδόνα.  Όταν πέθανε ο 
πατέρας τους βασιλιάς Αστέριος, συνεπλάκησαν ο Μίνωας με το Σαρπηδόνα  
για το ποιος θα γίνει βασιλιάς. Επικράτησε ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπηδόνα 
με τους στασιαστές του και αυτοί κυνηγημένοι κατέφυγαν στην  Ασία, στο μέ-
ρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας,   

Συγκεκριμένα ο Ηρόδοτος, σχετικά με τους Κρήτες, την Ευρώπη και τα 
παιδιά της, αναφέρει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος» τα εξής:   

«Οι γραμματισμένοι Πέρσες («Περσέων λόγιοι») βρίσκουν τους Φοίνι-
κες αίτιους έχθρας’ λεν δηλαδή πως αυτοί, φτασμένοι από τη θάλασσα που 
ονομάζεται Ερυθρά σε τούτη εδώ τη θάλασσα, αφού κατοίκησαν το χώρο που 
και τώρα κατοικούν, άρχισαν αμέσως μακρινά ταξίδια, μεταφέροντας εμπο-
ρεύματα αιγυπτιακά και ασσυριακά, να πιάνουν και άλλα λιμάνια και προπα-
ντός στο Άργος. Το Άργος εκείνα τα χρόνια σε όλα ξεχώριζε ανάμεσα στις 
πόλεις της χώρας που τώρα ονομάζεται Ελλάδα»….. Έτσι διηγούνται  οι Πέρ-
σες πως η Ιώ έφτασε στην Αίγυπτο, όχι όπως οι Έλληνες, και πως αυτό έγινε 
η αρχή για τα αδικήματα που ακολουθήθηκαν. Μετά από αυτά, λένε οι Πέρσες, 
κάποιοι από τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρουν να πουν το όνομά τους, 
πάτησα πόδι στην Τύρο της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βα-
σιλιά την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν Κρήτες. («Μετά δε ταύτα τινάς των 
Ελλήνων φασί της Φοινίκης  ες Τύρον προσσχόντες αρπάσαι του βασιλέως 
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την Θυγατέρα Ευρώπην. Είησαν δ’ αν ούτοι Κρήτες..). Και έτσι έγιναν ίσα κι 
ίσα, όμως μετά Έλληνες έγιναν αίτιοι της δεύτερης αδικίας. Γιατί μ’ ένα μακρύ 
καράβι ανέβηκαν τον Φάση ποταμό στην Αία της Κολχίδας, κι από εκεί πήγαν 
και πήραν την θυγατέρα του βασιλιά τη Μήδεια…. Στην επόμενη γενιά ύστερα 
από αυτά, λένε πως ο Αλέξανδρος που τα έμαθε και ήθελε να αποκτήσει γυ-
ναίκα από την Ελλάδα με αρπαγή, γνωρίζοντας ότι δεν θα δώσει λόγο, αφού 
και οι Έλληνες δεν έδωσαν, άρπαξε την Ελένη… Αυτοί οι Ασιάτες, λεν οι Πέρ-
σες, όταν τους άρπαξαν γυναίκες, δεν το πήραν στα σοβαρά, ενώ οι Έλληνες 
για μια γυναίκα Σπαρτιάτισσα ξεσήκωσαν ολόκληρη εκστρατεία, ήρθαν στην 
Ασία και αφάνισαν τη δύναμη του Πρίαμου. Πως από τότε πια θεωρούν ότι οι 
Έλληνες τους είναι εχθροί. Γιατί την Ασία και τα βάρβαρα έθνη που την κατοι-
κούν, οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους Έλληνες τα 
έβλεπαν πάντα σαν κάτι ξεχωριστό. Έτσι λεν οι Πέρσες πως έγινα τα πράγ-
ματα και στην άλωση της Ιλίου (Τροίας) βρίσκουν την αιτία έχθρας…» (Ηρό-
δοτος Α, 2 - 5)  

« Οι Καύνιοι κατά τη γνώμη μου είναι ντόπιοι, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι 
ήρθαν από την  Κρήτη….. Οι δε Λύκιοι εκ Κρήτης κατάγονται (γιατί την 
Κρήτη ολόκληρη, στα παλιά χρόνια την είχαν οι βάρβαροι). Όταν όμως 
στην Κρήτη συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο Μίνωας με το 
Σαρπηδόνα,  για το ποιος θα γίνει βασιλιάς, επεκράτησε ο Μίνωας και έδιωξε 
το Σαρπηδόνα με τους στασιαστές του και αυτοί κυνηγημένοι κατέφυγαν στην  
Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας. Γιατί ακριβώς το μέρος που 
τώρα κατοικούν οι Λύκιοι, αυτό παλιότερα ήταν η Μιλυάς, και οι Μιλύες ονο-
μάζονταν τότε Σόλυμοι. Όσο ήταν βασιλιάς τους ο Σαρπηδών, οι Λύκιοι ονο-
μάζονταν με το όνομα που είχαν φέρει μαζί τους και που τώρα το χρησιμοποι-
ούν γι αυτούς οι γείτονές τους. Λέγονταν Τερμίλες. Όταν όμως ήρθε από την 
Αθήνα ο Λύκος, ο γιος του Πανδίονος (εξορισμένος κι αυτός από τον αδελφό 
του Αιγέα), κι έμεινε στη χώρα των Τερμίλων κοντά στο Σαρπηδόνα, έτσι τότε, 
από το όνομα του Λύκου, με τον καιρό ονομάστηκαν Λύκιοι. Τα έθιμα τους 
είναι εν μέρει Κρητικά και εν μέρει Καρικά…» (Ηρόδοτος Α, 172 - 173) 

 «Πολυκράτης γαρ εστί πρώτος των ημεις  ίδμεν Ελλήνων ος θαλασσο-
κρατέειν επενοήθη, πάρεξ Μίνω τε Κνωσσίου και ει δη τις άλλος πότερος του-
του ήρξε της Θαλάσσης.» (Ηρόδοτος Γ 121) = Σε νέα Ελληνική: Ο Πολυκράτης 
είναι ο πρώτος που ξέρουμε  από τους Έλληνες, ο οποίος έβαλε στο νου του 
να κυριαρχήσει στη θάλασσα, εκτός από το Μίνωα από την Κνωσό και από 
κανένα άλλο ίσως που κυριάρχησε στη θάλασσα πριν από εκείνον (Ηρόδοτος 
Γ 121) 

«Οι Έλληνες μαθαίνοντας  ότι οι Ξέρξης  ερχόταν  απεφάσισαν  να στεί-
λουν πρέσβεις στη Σικελία προς το Γέλωνα, και στην Κέρκυρα, για να ζητή-
σουν βοήθεια υπέρ της Ελλάδας και προς τούτοις στην Κρήτη, διότι ήλπιζαν 
να ενωθούν όλοι οι Έλληνες («φρονήσαντες ει κως εν τε γένοιτο το Ελληνικόν» 
(Ηρόδοτος, Ζ 145) 

 

Επομένως και σύμφωνα με τους Πέρσες – Ηρόδοτο: 

1) Ο  Μίνωας δεν ήταν στην πραγματικότητα γιος του θεού Δία, 

όπως λέει η μυθολογία, αλλά γιος ενός Έλληνα Κρητικού, βασιλιά 
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(του βασιλιά Αστέριου), ο οποίος όταν πέθανε, τα παιδιά του, ο Μί-

νωας και ο Σαρπηδόνας, συνεπλάκησαν για το ποιος θα πάρει τη βα-

σιλεία κ.λπ..   

2) Ο Μίνωας ήταν ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας. 

3) Η έχθρα μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων ξεκίνησε από τις 

αρπαγές γυναικών εκατέρωθεν (την Ελληνίδα Ιώ από τους Φοίνικες, 

τη Φοινικιά Ευρώπη- μάνα του Μίνωα- από τους Έλληνες Κρήτες, τη 

Μήδεια των Κόλχων από τους Έλληνες και την Ελληνίδα Σπαρτιά-

τισσα Ελένη από τους Τρώες), μόνο που οι Έλληνες  έδωσαν πολύ 

σημασία σ’ αυτές τις αρπαγές και κυρίως της Ελένης και κατέστρεψαν 

την Τροία, ενώ δεν έπρεπε, γιατί οι γυναίκες αυτές το ήθελαν.   

4) Τα έθνη που κατοικούν στην Ασία  (Τρώες, Κάρες, Φοίνικες, 

Πέρσες κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και 

τους Έλληνες κάτι ξεχωριστό και στην άλωση του Ιλίου βρίσκουν τα 

αίτια έχθρας τους προς τους Έλληνες και γι αυτό τώρα, εννοεί ο Η-

ρόδοτος, στρέφονται εναντίον της Ελλάδας (εννοεί τους Περσικούς 

Πολέμους με Ξέρξη κ.τ.λ.).  

5) Στην Κρήτη πριν από το Μίνωα ζούσαν και Έλληνες και βάρ-

βαροι και  οι Κρήτες των Ελλήνων απήγαγαν την Ευρώπη (= τη με-

τέπειτα μάνα του Μίνωα) από την Ασία και την πήγαν στην Κρήτη. 

6)  Η Κρήτη αρχικά ήταν βάρβαρη, όπως και όλη η Ελλάδα 

(βλέπε εδάφια Α, 56 – 58) και κάποια στιγμή οι Δωριείς αποκόπηκαν 

πρώτοι από τους βάρβαρους Πελασγούς και απετέλεσαν το Ελληνικό 

έθνος και μετά σ’ αυτό προσχώρησαν όλοι Πελασγοί, καθώς και 

κάποιοι άλλοι βάρβαροι. 
 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Σύμφωνα με τους Διόδωρο (βίβλος 4, 60 και 5 80-81 κ.α.), 

Απολλόδωρο (Β, Γ και Επιτομή) κ.α., ο Μίνωας αφενός αντικατέστησε 

στο θρόνο της Κρήτης το βασιλιά Αστέριο και αφετέρου αυτός και τα 

αδέλφια του ήταν υιοθετημένοι γιοι του βασιλιά Αστέριου, επειδή δεν 

είχε γιο παρά μόνο μια κόρη και ήθελε διάδοχο του θρόνου.  Επομέ-

νως  ο Μίνωας ήταν γιος του βασιλιάς της Κρήτης Αστέριου και όχι 

του Δία. Απλά ο ίδιος ή οι οπαδοί του έλεγαν ότι είναι γιος του Δία, 

για να σέβονται οι απλοί πολίτες τους νόμους του. Σωστότερα μετά 

το θάνατό του ο Μίνωα ανακηρύχτηκε γιος του θεός, ισόθεος και 

κριτής στον Άδη, επειδή ήταν δίκαιος και σοφός νομοθέτης, κάτι ό-

πως έγινε και με τους ίδιους τους θεούς του Ολυμπιακού πανθέου, 

καθώς λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης. 

Η περίπτωση Δία και Μίνωα ήταν ένα γεγονός κάτι σαν κι αυτό 

με τον Ιωσήφ και το Χριστό στη Χριστιανική Θρησκεία, όπου ο μεν 

Χριστός φέρεται γιος του Θεού και ο Ιωσήφ σύζυγος της μάνας του 

Χριστού, της Παναγίας. 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
102 

Β) Η ασιατική Μίλητος, σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο (Γ 

1,2) και το Στράβωνα (14,1 και 12.8), κτίστηκε από αποίκους εκ της 

Κρητικής Μιλήτου με αρχηγό το Σαρπηδόνα: «προσλαβόντων Κρητών, 
οι και την Μίλητον έκτισαν εκ της Κρητικής Μιλήτου. Σαρπηδόνα λαβόντες κτί-
στην και τους Τερμίλας κατώκισαν εν τη…» (Στράβων 12,8),  «του δε παιδός 
προς Σαρπηδόνα μάλλον οικείως έχοντος πολεμήσας Μίνως επροτέρησεν. οι 
δε φεύγουσι, και Μίλητος μεν Καρίᾳ προσσχών εκεί πόλιν αφ εαυτού έκτισε 
Μίλητον… (Απολλόδωρος, βιβλιοθήκη Γ, 1,2) 

 

 
Γ. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟ-

ΣΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ, ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟ-

ΓΟΥΣ 

 
Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι ο Μί-

νωας είναι ένας Έλληνας νομοθέτης που προσποιούνταν ότι έπαιρνε τους νό-
μους του από το Θεό, κάτι ως έκανε και ο δικός τους ο Μνεύης κ.α., για να 
τους σέβονται οι άνθρωποι κ.α., πρβ:   

«Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τους νομοθέτες της Αιγύπτου. Πρώτος, 
λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους ήταν ο Μνεύης. 
Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο Ερμής, με τη δια-
βεβαίωση πως θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακρι-
βώς έκανε, λένε, στους Έλληνες ο Μίνωας στην Κρήτη και ο Λυκούργος 
στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε τους νόμους από το 
Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα. Τούτο το είδος της επινόησης παρα-
δίδεται ότι χρησιμοποιήθηκε και σε πολλούς άλλους λαούς και στάθηκε αίτιο 
πολλών αγαθών σε όσους το πίστεψαν. Στους κατοίκους της Αριανής ιστορεί-
ται ο Ζαθραύστης προσποιήθηκε ότι του έδωσε τους νόμους το καλό πνεύμα, 
στους ονομαζόμενους Γέτες, ο Ζάλμοξις  (sc εννοεί μάλλον τον Ζαρατούστρα) 
έκανε το ίδιο λέγοντας ότι πήρε τους νόμους από τη θεά Εστία, ενώ στους 
Ιουδαίους ο Μωυσής απέδωσε τους νόμους στο θεό που λέγονταν Ιάως, κι 
αυτό έκαμα όλοι είτε επειδή πίστεψαν πως μια σύλληψη που θα ωφελούσε 
την ανθρωπότητα ήταν αξιοθαύμαστη και θεϊκή είτε επειδή έκριναν πως ο α-
πλός λαός θα υπάκουε με μεγαλύτερη προθυμία σε νόμους που υπαγορεύ-
τηκαν από θεούς με υπεροχή και δύναμη». (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος Α, 
94) 

Ο Αρριανός λέει ότι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς, ο Αιακός και ο Μ. Αλέ-
ξανδρος ήταν βασιλιάδες που ισχυρίζονταν ότι είναι γιοι θεών για πονηρούς 
λόγους, για να γίνουν σεβαστοί από τους υπηκόους τους, πρβ: « Ο Αλέξαν-
δρος ακόμη κι όταν έλεγε ότι είναι γιος θεού, δεν μου φαίνεται τεράστιο το 
σφάλμα του, μπορεί να ήταν και πονηριά, για να γίνεται πιο σεβαστός από 
τους υπηκόους τους. Εξάλλου δεν νομίζω ότι ήταν κατώτερος βασιλιάς από 
το Μίνωα, το Ραδάμανθυ και τον Αιακό, που οι άνθρωποι δεν τους θεώρησαν 
αλαζόνες, όταν ισχυρίστηκαν ότι είναι γιοι του Δία» (Αρριανός, Αλεξάνδρου 
Ανάβασις 2 29) 
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Ο  Στράβωνας λέει από τη μια ότι  ο Μίνωας ήταν σπουδαίος θαλασσο-
κράτορας και νομοθέτης και από την άλλη ότι προσποιούνταν  ότι έπαιρνε 
τους νόμους κατευθείαν από το Δία», εννοείται, για να θεωρούνται οι εντολές 
(οι νόμοι) του ως  θείες  επιταγές, πρβ 

 «ο Μίνωας και κάθε ένατο χρόνο, καθώς φαίνεται, ανέβαινε στη σπηλιά 
του Δία και έμενε εκεί. Επέστρεφε με γραπτές διατάξεις που έλεγε πως είναι 
προσταγές του Δία. Γι αυτό και ο ποιητής (ο Όμηρος) λέει: Εδώ βασίλευε ο 
Μίνωας που μιλούσε με το μέγα Δία κάθε εννιά χρόνια....» (Στράβων «Γεω-
γραφικά» Ι’, C 476 – 477).  

«Έφυγε τότε (ο Λυκούργος) για την Κρήτη.  Εκεί ήρθε και πλησίασε το 
Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο Ρα-
δάμανθυς  πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα 
από το Δία προς τους ανθρώπους...» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 481 - 
483, 17 – 20) 

 
Δ. Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ (ΚΡΙ-

ΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ) 

 
Οι αρχαίοι συγγραφείς: Όμηρος, Απολλόδωρος , ο Διόδωρος 

κ.α. αναφέρουν ότι οι νομοθέτες Μίνωας και Ραδάμανθυς μετά θά-

νατο ανακηρυχτήκαν κριτές στον Άδη, πρβ:  
«Ραδάμανθυς δε τοις νησιωταις νομοθετων, αύθις φυγών εις Βοιωτιαν Αλκμήνην γα-

μεί, καὶ μεταλλάξας ἐν Αιδου μετά Μίνωος δικάζει. Μίνως δε Κρήτην κατοικών έγραψε νό-
μους (Απολλόδωρος Γ 1,2) 

Ουδ’ ότε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοίο 
η τεκε μοι Μίνων τε και αντίθεον Ραδάμανθυν (Ιλιάδα Ξ 321-322) 
"ένθ᾽ η τοι Μίνωα ίδον, Διός αγλαόν υἱόν, 
χρύσεον σκήπτρον έχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν, 
ήμενον, οι δε μιν αμφί δίκας είροντο άνακτα, (οδύσσεια λ 568) 
«Ο Ραδάμανθυς από τη μεγάλη δικαιοσύνη του βγήκε ο μύθος ότι τον έκαναν δικα-

στή στον Άδη, όπου ξεχωρίζει τους ευσεβείς από τους πονηρούς. Ο Μίνωας την ίδια τιμή α-
ξιώθηκε, γιατί βασίλευε απόλυτα σύμφωνα με τους νόμους και με ιδιαίτερη φροντίδα για τη 
δικαιοσύνη». (Διόδωρος Σικελιώτης  5, 79 

Ομοίως ο Ισοκράτης, ο Αρριανός και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγ-

γραφείς αναφέρουν ότι ο Μίνωας με το Ραδαμανθυ, επειδή θέσπισαν 

για πρώτη φορά νόμους (σύνταγμα διακυβέρνησης και νόμους εμπο-

ρίου, που από τη μια ωφέλησαν όλους τους Έλληνες και από την 

άλλη ήταν ανάλογοι με το περί θείων (δικαίου, θρησκείας και ηθών 

και εθίμων) αίσθημα, γι αυτό και υμνούνται από όλους τους Έλληνες 

ή γι αυτό οι αρχαίοι Έλληνες μετά το θάνατό τους τους ανακήρυξαν 

ισόθεους και κριτές στον Άδη ή γι αυτό ειπώθηκε ότι ήταν γιοι του 

Δία ή ότι έπαιρναν τους νόμους  κατευθείαν από το Θεό Δία στο όρος 

Δίκτη ή ότι οι νόμοι τους ήταν θεϊκοί κ.α. 
«Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν λες  ότι οι 

άνθρωποι αυτοί (οι Σπαρτιάτες) υπήρξαν οι δημιουργοί των καλύτερων 
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θεσμών, τότε, αναγκαστικά, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που έζησαν πολλές γε-
νιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκατασταθούν στην Πελοπόννησο, πρέπει να μη διέ-
θεταν κανένα από αυτά τα προσόντα, δηλαδή ούτε οι στρατιώτες που εκστρά-
τευσαν στην Τροία, ούτε οι σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα, ούτε ο Μί-
νωας, ο γιος του Δία, ούτε ο Ραδάμανθης, ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος από 
τους μεγάλους άνδρες που υμνούνται γι αυτές τις αρετές, οπότε κακώς έχουν 
τη φήμη που απολαμβάνουν»… (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 205) 

«Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης  
έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. Είναι νόμοι δί-
καιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή 
όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία. …»  
(Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631) 

«Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέρο-
ντας το όνομά του, λέει: «αυτός ήταν ο πιο βασιλικός απ΄ όλους  τους θνητούς 
βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο 
του Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο 
του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία 
διηύθυνε την Κρήτη…» (Πλάτων «Νόμοι) 

Σημειώνεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και μεις σήμερα, λέγανε αφε-
νός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του θεού και αφετέρου ότι οι θεοί και οι 
ήρωες της Ελληνικής μυθολογίας (  Δίας,  Μίνωας, Έλλην ..)  ήταν αρχικά 
άνθρωποι, κάτι όπως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα, Ειδικά για το Δία (τον 
πατέρα του Μίνωα) οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι εν ζωή ήταν άνθρωπος 

που έζησε στην Κρήτη. 

 
Ε. ΜΥΘΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ  - ΔΙΑΒΟΛΗ  ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΤ-

ΤΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΒΑΛΕ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ 
 

Ο Πλάτωνας, ο Παυσανίας, ο Πλούταρχος κ.α. λένε από τη μια 

ότι οι Κρήτες έχουν τους πιο παλιούς νόμους από τους Έλληνες που 

τους έφτιαξαν οι άξιοι βασιλιάδες τους Μίνωας και Ραδάμανθυς και 

από την άλλη ότι επί Μίνωα οι σχέσεις μεταξύ Αθηναίων και Κρητών 

δεν ήταν καλές, επειδή ο Μίνωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους 

της Αττικής να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ισχυρό ναυτικό. 

Λένε επίσης ότι ο Μίνωας επιτέθηκε στην Αθήνα, για να εκδικηθεί το 

θάνατο του γιου του Ανδρόγεω που  δολοφονήθηκε από τους Αθη-

ναίους στα Παναθήναια και μετά τη νίκη του κατ’ άλλους επέβαλε 

απλώς φόρο και κατ’ άλλους απαίτησε από τους Αθηναίους να του 

στέλνουν κάθε χρόνο ως φόρο ή ετήσιο δασμό κάποιους νέους (12 

τον αριθμό, 6 αγόρια και 6 κορίτσια) για καταναγκαστικά έργα στην 

Κρήτη. Ο δασμός αυτός  δεν άρεσε στους Αθηναίους και γι αυτό οι 

Αθηναίοι συγγραφείς συκοφαντούσαν το Μίνωα στα Αττικά θέατρα, 

αποκαλώντας τον αγριάνθρωπο ή σκληρό,  άδικο, φορομπήχτη κ.α. 

ή γι αυτό και του έπλασαν το μύθο του Μινώταυρου. Δηλαδή ότι η 

γυναίκα του γέννησε τέρας. Κάτι που ο Πλάτωνας  θεωρεί αυτού του 
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είδους πράγματα  προσβολή, ασέβεια σε ένα άνθρωπο, στο Μίνωα, 

που Όμηρος και ο Ησίοδος εγκωμιάζουν όσο κανένα άλλον για το 

έργο του, πρβ: 
 «Έτσι, χωρίς να θέλω να αναζωπυρώσω παλιές μνησικακίες σε βάρος 

σας, θα αναφέρω ότι ο Μίνωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους της Αττικής 
να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ναυτική δύναμη, ενώ οι Αθηναίοι δεν 
είχαν ακόμη αποκτήσει τα πλοία που διαθέτουν σήμερα ούτε χώρα πλούσια  
σε ξυλεία, κατάλληλη για τη ναυπήγηση πλοίων και τη δημιουργία ισχυρού 
ναυτικού (Πλατων, νόμοι Δ, 706, b) 

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Ποιος από τους παλαιούς βασιλείς λέγεται ότι υπήρξε κα-

λός νομοθέτης, του οποίου οι νόμοι διασώζονται ακόμα και σήμερα, επειδή 
είναι θεϊκοί; 

ΕΤΑΙΡΟΣ:  Δεν μου έρχεται στον νου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Δεν ξέρεις ποιοι Έλληνες έχουν τους παλιότερους νό-

μους; 
ΕΤΑΙΡΟΣ: Μήπως εννοείς τους Λακεδαιμονίους και το νομοθέτη Λυ-

κούργο; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρ-

χουν περισσότερο από τριακόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι κα-
λύτεροι από τους νόμους τούτους από πού ήρθαν; Ξέρεις; 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νό-

μους απ’ όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις 
νόμοις χρώνται των Ελλήνων») 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας 

και ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νό-
μοι. 

ΕΤΑΙΡΟΣ:  Λένε ότι ο Ραδάμανθυς, Σωκράτη, ήταν δίκαιος άνθρωπος, 
αλλά ο Μίνωας ένας αγριάνθρωπος, σκληρός και άδικος. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Αναφέρεσαι σε κάποιον Αττικό μύθο, καλέ μου, μύθο της 
τραγωδίας. 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Τι; Αυτά δε λένε για το Μίνωα; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Όχι όμως ο Όμηρος (και ο Ησίοδος). Ωστόσο αυτοί είναι 

πιο αξιόπιστοι απ΄ όλους μαζί τους τραγωδοποιούς, από τους οποίους άκου-
σες εσύ αυτά που λες. 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Τι λένε αυτοί για λοιπόν για το Μίνωα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Θα σου πω, για να μην είσαι κι εσύ ασεβής, όπως οι πε-

ρισσότεροι……..  
…Θα σου πω λοιπόν και για το Μίνωα. πώς τον εγκωμιάζουν ο Όμηρος 

και ο  Ησίοδος, για να μην αμαρτάνεις με τα λόγια εσύ, που είσαι άνθρωπος 
και γιος ανθρώπου, απέναντι σε ήρωα, γιο του Δία. Ο Όμηρος λοιπόν λέει ότι 
στην Κρήτη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και ενενήντα πόλεις στις οποίες  α-
νήκει και η Κνωσός, μεγάλη πόλη, όπου ο Μίνωας βασίλευε, ο κάθε εννιά 
χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία. Αυτό είναι λοιπόν το εγκώμιο του 
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Ομήρου για το Μίνωα, διατυπωμένο με συντομία, τέτοιο δεν έκανε ο Όμηρος 
σε κανέναν ήρωα. Το ότι ο Δίας είναι σοφιστής και ότι η τέχνη αυτή είναι πολύ 
καλή το δηλώνει και σε πολλά άλλα σημεία. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Όμηρος 
δεν απένειμε σε κανέναν άλλο ήρωα, παρά μόνο στο Μίνωα, την τιμή να έχει 
εκπαιδευτεί από το Δία, αυτό είναι έπαινος θαυμαστός. Ακόμη στη Νέκυια της 
Οδύσσειας έχει παρουσιάσει το Μίνωα να δικάζει κρατώντας σκήπτρο και όχι 
το Ραδάμανθυ…. 

…γιατί αυτό σημαίνει ο στίχος (του Ομήρου): βασίλευε, ο κάθε εννιά 
χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία, ότι δηλαδή ο Μίνωας συντρόφευε το 
Δία. Γιατί οι όαροι είναι οι λόγοι και οαριστής ο σύντροφος του στη συζήτηση.  
Πήγαινε λοιπόν ο Μίνωας κάθε εννέα χρόνια κι έμενε ένα χρόνο στη σπηλιά 
του Δία , από τη μια για να μάθει και από την άλλη για να δείξει τι είχε μάθει 
από το Δία την προηγούμενη φορά….. 

Γι αυτό το λόγο θέσπισε αυτούς τους νόμους (ο Μίνωας) για τους πολί-
τες του, εξ αιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη 
από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊ-
κοί….  

…Ο Μίνωας τον χρησιμοποιούσε (το Ραδάμανθυ) ως φύλακα των νό-
μων στην πόλη, ενώ στην υπόλοιπη Κρήτη τον Τάλω. Ο Τάλως λοιπόν επι-
σκεπτόταν τρεις φορές το χρόνο τα χωριά, επιβλέποντας την τήρηση των νό-
μων σε αυτά, έχοντας γραμμένους τους νόμους σε χάλκινους πίνακες, απ΄ 
όπου πήρε την ονομασία χάλκινος.  

Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας 
το όνομά του, λέει: «αυτός ήταν ο πιο βασιλικός απ΄όλους  τους θνητούς βα-
σιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο του 
Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο του 
Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία διηύ-
θυνε την Κρήτη 

ΕΤΑΙΡΟΣ: Γιατί λοιπόν, Σωκράτη, έχει διαδοθεί αυτή η φήμη για το Μί-
νωα, ότι τάχα κάποιος απαίδευτος και σκληρός; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Για τον ίδιο λόγο που κι εσύ, καλέ μου, αν σκέφτεσαι σω-
στά, θα προσέξεις, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος που θέλει να έχει καλή 
φήμη, να μη γίνεις μισητός σε κανέναν άνδρα που ασχολείται με την ποίηση. 
Οι ποιητές έχουν μεγάλη επίδραση στη φήμη κάποιου, οτιδήποτε κι αν κάνουν 
στους ανθρώπους, είτε τους επαινούν είτε τους κατηγορούν. Αυτό ήταν το 
σφάλμα του  Μίνωα, που πολέμησε αυτήν εδώ την πόλη (την Αθήνα), στην 
οποία υπάρχει πολλή σοφία και ποιητές κάθε είδους, που ασχολούνται με την 
τραγωδία και τα άλλα είδη ποίησης. Και η τραγωδία υπάρχει εδώ από παλιά, 
και δεν ξεκίνησε, όπως νομίζουν, από το Θέσπι ούτε από το Φρύνιχο, αλλά, 
αν θέλεις να το σκεφτείς, θ’ ανακαλύψεις ότι αυτό είναι πολύ παλιά εφεύρεση 
τούτης της πόλης. Απ΄όλα τα είδη ποίησης, η τραγωδία είναι το πιο δημοφιλές  
και ψυχαγωγικό. Με αυτήν εμείς επιτεθήκαμε στο Μίνωα και το εκδικηθήκαμε 
για κείνους τους φόρους που μας ανάγκασε να πληρώνουμε φόρους. Αυτό 
λοιπόν ήταν το σφάλμα του Μίνωα, το ότι έγινε μισητός σε μας, και γι αυτό 
έχει αποκτήσει κακή φήμη – για ν’ απαντήσω στην ερώτησή σου. Διότι για το 
ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε προηγουμένως, 
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ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του παραμένουν αδια-
σάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης. 

ΕΤΑΙΡΟΣ:  Νομίζω, Σωκράτη, ότι μίλησες λογικά…. (Πλάτωνα «Μί-
νως», 318 – 321) 

 
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ: 
Α) Ο Μίνωας και οι Μινωίτες ήταν Έλληνες, αφού ο Σωκράτης λέει ότι 

αυτοί που έχουν τους πιο παλιούς νόμους από όλους τους Έλληνες είναι οι 
Κρήτες και οι πιο άξιοι βασιλείς τους ήταν  ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς  που 
θέσπισαν και τους νόμους των Κρητών των Ελλήνων. 

Β)  Ο Μίνωας – Κρήτες πρώτοι βρήκαν την αλήθεια για τη σωστή διοί-
κηση της πόλης – απ΄όπου πολίτης και πολιτισμός και εξαιτίας αυτού ή των 
νόμων του Μίνωα, ευημερεί ανέκαθεν η Κρήτη, καθώς και η Σπάρτη από που 
αντέγραψε τους νόμους του Μίνωα. 

Γ) Λένε ότι ο Ραδάμανθυς ήταν δίκαιος άνθρωπος και ο Μίνωας αγριάν-
θρωπος, σκληρός και άδικος.  Ωστόσο αυτό είναι άδικο, ασέβεια, αμαρτία, 
γιατί ο ‘Όμηρος και ο Ησίοδος, που είναι και πιο αξιόπιστοι από τους τραγω-
δοποιούς που λένε αυτά τα πράγματα, έχει εγκωμιάσει το Μίνωα περισσότερα 
από όλους τους άλλους. Ο Όμηρος δεν απέμεινε σε κανένα άλλο ήρωα παρά 
μόνο στο Μίνωα την τιμή να έχει εκπαιδευτεί από το Δία, αυτό είναι έπαινος 
θαυμαστός. Ακόμα στη Νέκυια της Οδύσσειας έχει παρουσιάσει το Μίνωα  να 
δικάζει κρατώντας χρυσό σκήπτρο και όχι το Ραδάμανθη. Και αυτός λέγοντας 
το σκήπτρο του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με 
την οποία διεύθυνε την Κρήτη. 

Ε) Υπάρχει η φήμη ότι ο Μίνωας ήταν τάχα κάποιος απαίδευτος και 
σκληρός. Ωστόσο ο Μίνωας ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας και ισχυρό-
τατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του παραμένουν αδιασάλευτοι, 
επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης.  

Το σφάλμα του Μίνωα ήταν το ότι  πολέμησε την Αθήνα (όταν ο γιος 
του Μίνωα  Ανδρόγεως σκοτώθηκε από το Μαραθώνιο ταύρο και ο Μίνωας 
νόμισε ότι τον δολοφόνησαν οι Αθηναίοι από φθόνο, επειδή νίκησε στα Πανα-
θήναια). και  στη συνέχεια έβαλε φόρους στους Αθηναίους και έτσι απέκτησε 
κακή φήμη, έγινε μισητός ή έτσι οι Αθηναίοι ποιητές και ειδικά αυτοί που α-
σχολούνται με την τραγωδία του επιτέθηκαν  από εκδίκηση. 

 
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο Ανδρόγεως δολοφονήθηκε από ανθρώ-

πους του βασιλιά Αιγέα κατά τη  στιγμή που πήγαινε προς τη Θήβα για να 
συμμετάσχει σε αγώνες προς τιμή του Λάιου και η δολοφονία έγινε, επειδή ο 
Ανδρόγεως είχε πιάσει φιλία με πολιτικούς αντιπάλους του Αιγέα, τους γιους 
του Πάλαντα, και ο Αιγέας δεν έβλεπε με καλό μάτι αυτή τη φιλία, πρβ:  <<..αυ-
τός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει, εν ω ο 
Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγευς επι τον Μαραθώνιον 
έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη. ένιοι δε αυτόν λέγουσι πορευόμενον εις Θή-
βας επί τον Λαϊου Αγώνα προς των αγωνιστών ενεδρευθέντα δια φθόνον α-
πολέσθαι…>>>  (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Β και  Γ) 
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Ο Πλούταρχος, που παίρνει, λέει,  πληροφορίες από παλιότε-

ρους του ιστορικούς (Έφορο, Φιλόχορο, Αριστοτέλη, Κλείδημο κ.α.), 

σχετικά με το Μίνωα και τους Κρήτες, αναφέρει (σε νέα Ελληνική 

από τις εκδόσεις «Κάκτος») τα εξής: 
«Λένε ότι οι Κρήτες, σύμφωνα με το χρησμό, έστειλαν στους Δελφούς 

απαρχή ανθρώπων, αλλά επειδή εκείνοι, δεν έβλεπαν να υπάρχει ευημερία 
στο μέρος εκείνο, έφυγαν από εκεί, για να ιδρύσουν αποικία. Πρώτα λοιπόν 
εγκαταστάθηκαν στην Ιαπυγία, αργότερα όμως κατέλαβαν την περιοχή θρά-
κες. Όπως φαίνεται, ο Μίνωας δεν είχε σκοτώσει τους νέους που του είχαν 
στείλει οι Αθηναίοι ως φόρο, αλλά τους είχε κρατήσει δούλους. Μερικοί που 
κατάγονταν από τους Αθηναίους αυτούς και θεωρούνταν Κρήτες περιλήφθη-
καν στην αποστολή στους Δελφούς. Από αυτό οι κόρες των Βοττιαίων, μνη-
μονεύοντας την καταγωγή τους, τραγουδούσαν στις γιορτές «Πάμε στην Α-
θήνα». (Πλούταρχος, Ελληνικά 35) 

<< 15. Λίγο πιο ύστερα ήρθαν από την Κρήτη να πάρουν το δασμό. Οι 
πιο πολλοί συγγραφείς συμφωνούν ότι, επειδή νομίστηκε πως ο Ανδρόγεως 
πέθανε στην Αττική με δόλο, ο Μίνωας προσκαλούσε με τους πολέμους πολ-
λές συμφορές στους κατοίκους, καθώς επίσης και ο θεός στη χώρα τους, ό-
που έπεσε πολλή αφορία και αρρώστιες και στέρεψαν τα ποτάμια. Και ότι, 
επειδή ο Θεός πρόσταξε να ζητήσουν να εξιλεωθούν από το Μίνωα και να τον 
ημερώσουν για να κατασιγάσει η οργή και να μπει τέρμα στις συμφορές, αυτοί 
έστειλαν πρέσβεις και με παρακάλια πέτυχαν να συνάψουν συνθήκες, με τον 
όρο να στέλνουν κάθε εννέα χρόνια σαν δασμό εφτά νέους και άλλες τόσες 
νέες. Όσο για την τύχη των παιδιών αυτών, ο πιο τραγικός μύθος λέει, πως, 
αφού έφταναν στην Κρήτη τους έτρωγε ο Μινώταυρος στο Λαβύρινθο ή πως 
πέθαιναν εκεί μέσα καθώς περιπλανιόταν και δεν μπορούσαν να βρουν την 
έξοδο. Ο Μινώταυρος ήταν κατά τον Ευριπίδη  «τερατώδες και σύμμειχτο 
θρέμμα και πλασμένος με διπλή φύση ταύρου και ανθρώπου («σύμμεικτον 
είδος και αποφώλιον βρέφος γεγονέναι και Ταύρου μεμείχθαι και βροτού δι-
πλή φύσει»).  

16. Ο Φιλόχορος όμως γράφει πως οι Κρήτες δε συμφωνούν σε αυτά, 
αλλά λέγουν πως ο Λαβύρινθος ήταν μια φυλακή χωρίς τίποτε το κακό εξόν 
από το να μην μπορούν οι φυλακισμένοι να φύγουν, και πως ο Μίνωας τε-
λούσε στη μνήμη του Ανδρόγεω γυμνικό αγώνα δίνοντας για βραβεία στους 
νικητές τους νέους, που τους φύλαγε στο Λαβύρινθο. Στους πρώτους αγώνες 
νικούσε ο πιο ισχυρός τότε στρατηγός του Μίνωα με το όνομα Ταύρος, άν-
θρωπος σκληρός και ανήμερος, που φερόταν στα παιδιά των Αθηναίων αλα-
ζονικά και βάναυσα.  

Ο Αριστοτέλης στο έργο του <<Βοττιαίων Πολιτεία>> φαίνεται και αυτός 
πως δε νομίζει ότι τους νέους τους σκότωνε ο Μίνωας, αλλά τους έβρισκαν τα 
γηρατειά κάνοντας καταναγκαστικά έργα. Και κάποτε οι Κρητικοί, ξοφλώντας 
ένα παλιό τάξιμό τους, έστειλαν στους Δελφούς <<απαρχήν>> ανθρώπων, 
όπου αναμείχθηκαν και απόγονοι από εκείνους. Και επειδή δεν μπορούσαν 
να συντηρηθούν εκεί, στην αρχή πήγαν στην Ιταλία, όπου κατοίκησαν στην 
Ιαπυγία. Από εκεί έφυγαν και πήγαν στη Θράκη και ονομάστηκαν Βοττιαίοι’ γι 
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αυτό οι κόρες των Βοττιαίων, όταν τελούν κάποια θυσία, λένε την επωδό «ίω-
μεν εις Αθήνας».  

Το Μίνωα συνέχεια τον κακολογούσαν και τον έβριζαν στα αττικά θέα-
τρα και ούτε ο Ησίοδος τον ωφέλησε με να τον πει <<βασιλεύτατον» ούτε ο 
Όμηρος καλώντας τον <<οαριστήν Διός>>, αλλά υπερίσχυσαν οι τραγικοί ποι-
ητές που από το λογείο  και τη σκηνή το περιέλουσαν με αδοξία διδάσκοντας 
πως στάθηκε βίαιος και κακός. Κι ας λένε πως ο Μίνωας έγινε βασιλιάς και 
νομοθέτης και ο Ραδάμανθυς δικαστής και φύλακας των νόμων που θέσπισε 
εκείνος………………… 

19.Και σαν έφτασε στην Κρήτη (ο Θησέας), η Αριάδνη που, καθώςλέ-
γουν στις διηγήσεις τους ή στα τραγούδια τους οι περισσότεροι, το αγάπησε , 
του έδωσε το λινάρι και του δίδαξε τον τρόπο να τα καταφέρει στα στριφογυ-
ρίσμστα του λαβύρινθου, κι έτσι σκότωσε το Μινώταυρο και έφυγε παίρνοντας 
μαζί του την Αριάδνη και τους νέους……… 

 Κάπως αλλιώτικα και πιο επίσημα έγραψε γι αυτά τα πράγματα ο Κλεί-
δημος, αρχίζοντας και από πιο παλιά, πως δηλαδή υπήρχε κοινή απόφαση 
των Ελλήνων να μην ταξιδεύσει από πουθενά κανένα πλοίο που να χωράει 
πλήρωμα μεγαλύτερο από πέντε άνδρες…. Όταν όμως ο Δαίδαλος έφυγε με 
ένα πλοίο στην Αθήνα, ο Μίνωας αψήφησε τις κοινές αποφάσεις των Ελλήνων 
και τον καταδίωξε με μεγάλα πλοία… (Πλούταρχος «Θησεύς», 19) 

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟ, ΠΛΟΥ-

ΤΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  

1) Ο Μύθος του Μινώταυρου δεν είναι πραγματικότητα, αλλά 

ένα πλαστό αθηναϊκό θεατρικό έργο διαβολής που πλάστηκε, επειδή 

ο Μίνωας  εκστράτευσε εναντίον των Αθηνών και τους επέβαλε φό-

ρους κ.α. λόγω του ότι δολοφόνησαν το γιο του Ανδρόγεω στα Πα-

ναθήναια. 

2) Οι Κρήτες δε συμφωνούν σε αυτά που λένε οι Αθηναίοι συγ-

γραφείς για το Μίνωα και το Μινώταυρο, αλλά λένε πως ο Λαβύριν-

θος ήταν απλώς  μια φυλακή χωρίς τίποτε το κακό εξόν από το να 

μην μπορούν οι φυλακισμένοι να φύγουν. Λένε επίσης ότι στη φυ-

λακή αυτή κρατούνταν οι νέοι και οι νέες από την Αθήνα, που ερχό-

ταν να κάνουν καταναγκαστικά έργα στην Κρήτη ως αντίποινα, ε-

πειδή οι Αθηναίοι δολοφόνησαν το γιο του Μίνωα Ανδρόγεω. Λένε 

επίσης ότι ο Μινώταυρος ήταν ένας στρατηγός του Μίνωα  με το ό-

νομα Ταύρος, ο οποίος από τη μια ήταν αρχιφύλακας  και από την 

άλλη ήταν  σκληρός και ανήμερος και συνάμα φερόταν απάνθρωπα 

στα παιδιά των Αθηναίων κ.τ.λ.. 

3) Οι μη Αθηναίοι συγγραφείς βρίσκουν άδικο οι Αθηναίοι κω-

μικοί να κακολογούν και να βρίζουν το Μίνωα γιατί πέρα των άλλων 

δε λαμβάνουν  υπόψη τους ότι ο Μίνωας εγκωμιάστηκε πάρα πολύ 

από τον Όμηρο και Ησίοδο λόγω του ότι υπήρξε σοφός, δίκαιος και 

μέγας νομοθέτης που οι νόμοι του ωφέλησαν όλους τους Έλληνες. 
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ΣΤ. Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ  

 

Ο Μίνως , όπως είδαμε πιο πριν, ήταν γιος του βασιλιά της Κρή-

της Αστέριου και της πριγκίπισσας Ευρώπης, ο οποίος μετά θάνατο 

ειπώθηκε ότι ήταν γιος του Δία και συνάμα ορίστηκε κριτής στον Άδη, 

επειδή ήταν δίκαιος και σοφός εν ζωή ηγεμόνας κ.α.   

Επομένως η  γενεαλογία του Μίνωα από πλευράς του πατέρα 

του είναι Ελληνική. Πρώτα γεννήθηκε ο Δευκαλίωνας Α’, μετά ο Έλ-

ληνας, ο Δώρος, ο Τέκταμος, ο Αστέριος, ο Μίνωας,  ο Δευκαλίωνας 

Β’, ο Ιδομενέας, ο Αίθων κ.α.  

 Η γενεαλογία του Μίνωα από πλευράς της μητέρας του, της 

Ευρώπης, είναι βάρβαρη, αφού η Ευρώπη ήταν πριγκίπισσα της Φοι-

νίκης, την οποία είχε κλέψει ο πατέρας του Μίνωα, ο Αστέριος, από 

τη Φοινίκη. Ωστόσο η  Ευρώπης είχε και Ελληνική ρίζα από τη μάνα 

της, την Ιω, την οποία είχαν κλέψει οι Φοίνικες από το Άργος,  

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο:  Ο Ωκεανός και η Τηθύς γέννη-

σαν τον Ινάχο, από τον οποίο πήρε το όνομα ο ποταμός Ινάχος στο 

Άργος.  Ο Ινάχος και η Μελία, κόρη του Ωκεανού, γέννησαν το Φο-

ρωνέα και τον Αιγιαλέα. Ο Αγιαλέας πέθανε χωρίς να κάνει παιδιά και 

η χώρα όλη ονομάστηκε Αιγιάλεια. Κατόπιν ο  Φορωνέας έγινε δυνά-

στης και όλη την Πελοπόννησο την ονόμασε  Φορωνίδα. Κατόπιν  Ο 

Φορωνέας και η νύμφη Τηλεδίκη απέκτησαν τον Άπιν, από τον οποίο 

η Πελοπόννησος ονομάστηκε Άπια, καθώς και τη Νιόβη.  Ο Απις πέ-

θανε χωρίς να κάνει παιδιά, όμως επειδή νομίστηκε θεός ονομάστηκε 

Σάραπις. Από τη Νιόβη και το Δία (η Νιόβη ήταν η πρώτη θνητή γυ-

ναίκα με την οποία κοιμήθηκε ο Ζευς) γεννήθηκε ο Άργος, όπως λέει 

ο Ακουσίλαος και ο Πελασγός, από τον οποίον ονομάστηκαν έτσι οι 

μετοικούντες στην Πελοπόννησο. Ο Ησίοδος  τον Πελασγό τον λέει 

αυτόχθονα.   Πελασγός και η Μελίβοια, κόρη του Ωκεανού ή κατ’ 

άλλους την Κυλλήνη, γέννησαν το Λυκάονα, το βασιλιά των Αρκά-

δων που με πάρα πολλές γυναίκες απόκτησε 50 γιους: Θεσπρωτό, 

Μάκεδνο, Μαίναλο, Φθίο, Λύκιο, Ορχομενό … και οι οποίοι υπερέβα-

λαν των άλλων ανθρώπων στην ασέβεια και την υπερηφάνεια και 

από την άλλη. Όταν ο Αργος έγινε βασιλιάς στην Πελοπόννησο την 

ονόμασε Άργος. Ο Αργος νυμφευτείς την Ευάδνη την κόρη του Στρυ-

μόνα και Νεαίρας γέννησαν τους Πείραντα, Επίδαυρο και  Κρίασον, 

που παρέλαβε τη βασιλεία.    

Από τον Άργο και την Ισμήνη της Ασωπού γεννήθηκε ο Ίασος, 

κόρη του οποίου ήταν η Ιώ, ο Κάστωρ όμως λέει ότι η Ιώ ήταν κόρη 

του Ινάχου και ο Ησίοδος ότι ήταν κόρη του Πειρήνος. Η Ιώ, ύστερα 

από περιπέτειες (κατά τον Ηρόδοτο την έκλεψαν οι Φοίνικες)  έφτασε 

την Αίγυπτο όπου νυμφεύτηκε το Νείλο και γέννησε τον Επαφο, ο 

οποίος έγινε  βασιλιάς της Αίγυπτου. Ο ¨Έπαφος με τη Μέμφιδα,  

κόρη του Νείλου και για χάρη της οποίας ο Έπαφος έκτισε πόλη με 
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το όνομά της,  γέννησαν τη  Λιβύη εκ της οποίας η χώρα ονομάστηκε 

έτσι (= η ήπειρος Αφρική). Από τη Λιβύη και τον Ποσειδώνα γεννή-

θηκαν δυο δίδυμοι, ο Αγήνωρας και ο Βήλος.   

Ο Βήλος κατοίκησε στη Λιβύη (= η Αφρική), στην Αίγυπτο και 

στην Αραβία και με την Αγχινόη, θυγατέρα του Νείλου, γέννησαν 

δίδυμα, τον Αίγυπτο και το Δαναό,  που ο μεν πρώτος έκανε 50 γιους 

και ο δεύτερος 50 θυγατέρες. Γέννησαν ακόμη και τον Κηφέα και 

Φινεα.  Ο Αίγυπτος κατέστρεψε τη Μελαμπόδων χώρα και την ονό-

μασε Αίγυπτο.  Ο Δαναός, αφού πέτυχε  να πάρει την εξουσία, με τη 

συμβουλή της Θεάς Αθηνάς κατασκεύασε πρώτος πλοίο («ναυς») και 

μαζί με τις κόρες του ήρθαν στη  Ρόδο και στο Άργος. Στο Άργος του 

παρέδωσε τη βασιλεία ο τότε βασιλιάς Γελάνωρ και από αυτό μετά  οι 

κάτοικοι του Άργους ονομάστηκαν Δαναοί ή Αργείοι.  

Ο Αγήνωρας πήγε στη Φοινίκη, όπου έγινε γενάρχης. Με την 

Τηλέφασα έκανε τέσσερα παιδιά, την Ευρώπη, τον Κάδμο (που ί-

δρυσε τη Θήβα, αλλά και οι απόγονοί του κατοίκησαν στη Θράκη 

κ.α.), το Φοίνικα και τον Κίλικα που εξ αυτών πήραν το όνομα οι 

χώρες που κατοίκησαν. Μερικοί λένε ότι η Ευρώπη δεν ήταν κόρη 

του Αγήνορα, αλλά του Φοίνικα και η οποία αγαπήθηκε από το Δία 

και αυτός από την ομορφιά της έγινε ταύρος  («ταύρος χειροήθης 

γενόμενος») και τη μετέφερε στην Κρήτη όπου γέννησε το Μίνωα, 

το Ραδάμανθυ και το Σαρπηδόνα. Για το Σαρπηδόνα άλλοι λένε λέει 

ότι ήταν γιος του Δία και της Λαοδάμειας. Ακολούθως ο βασιλιάς της 

Κρήτης Αστέριος, επειδή δεν είχε γιο, υιοθέτησε τα παιδιά της Ευρώ-

πης και ο Μίνωας στη συνέχεια τον αντικατέστησε στη βασιλεία.  Ο 

Μίνωας νυμφεύτηκε την Πασιφάη και έκανε τα εξής αγόρια: Κατρέα, 

Δευκαλίωνα, Γλαύκο και τα εξής κορίτσια: Ανδρόγεω, Ακαλήν, Ξενο-

δίκη, Αριάδνη, Φαίδρα. Οι κόρες του Κατρέα  η μεν Αερόπη παντρεύ-

τηκε τον Πλεισθένη και γέννησε το Μενέλαο και τον Αγαμέμνονα και 

η Κλυμένη το Ναύπλιο και έκανε τον Οίακο και τον Παλαμήδη. 

 
Σημειώνεται επίσης ότι: 
Α) Στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο αρχαίο  κόσμο 

δεν υπήρχαν αρχικά κράτη ως τα σημερινά,  αλλά πάρα πολλές αυτόνομες 
φυλές που άλλες ήταν Ελληνικές και άλλες βάρβαρες (Περσικές, Φοινικικές 
κ.α.). Προ αυτού οι άνθρωποι είχαν φτιάξει ιστορίες, αυτές που σήμερα λέμε 
μύθους, στις οποίες αναφέρονταν τα κύρια γεγονότα και πρόσωπα της κάθε 
φυλής, δηλαδή από πού ξέκοψε, που και που πήγε, με ποιες άλλες φυλές  
αναμείχτηκε κ.α. 

Β) Επειδή ήρθαν στην Ελλάδα από την Ασία, την Αφρική και Ευρώπη 
διάφορα βάρβαρα φύλα ( οι Κάδμιοι, οι Πέλοπες, οι Δαναοί κ.α.), τα οποία 
μετά συγχωνεύτηκαν με τους Πελασγούς ή μετέπειτα Έλληνες, γι αυτό από τη 
μια έχουμε το μύθο του γένους των Ελλήνων (του Δευκαλίωνα – Έλληνα 
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κ.τ.λ.) και από την άλλοι τους μύθους για τα γένη του Κάδμου, Δαναού, Πέ-
λοπα κ.α. 
Γ3) Ορισμένοι βασιλείς έλεγαν  ότι ήταν γιοι είτε π.χ. της Λιβύης (της ηπείρου 
Αφρικής) είτε του Ασωπού (του ποταμού) είτε του Θεού Δία κ.α., για να υπο-

δείχνουν στους γείτονες ότι ήταν και αυτοί  αυτόχθονες.  

 

Ζ. ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ 

 

Ι. ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ:  ΑΡΧΗΔΙΟΣ, ΓΟΡΤΥΣ,  ΚΥΔΩΝ ….. 

ΚΡΗΣ - ΚΡΗΘΕΑΣ  

 

Ο Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183) αναφέρει ότι οι 

Κρήτες ήταν άλλοι Αχαιοί, άλλοι  Ετεοκρήτες, άλλοι Κύδωνες,  άλλοι 

Δωριείς και άλλοι Πελασγοί, που, όπως επεξηγούν ο Διόδωρος Σικε-

λιώτης (Βίβλος 4 και 5), ο Στράβωνας (Ι IV 6 -7), ο Απολλόδωρος 

(Βιβλιοθήκη 3.1.2 ), Νόννος (2.695) κ.α.: 

 Α) Οι Κύδωνες και οι Ετεοκρήτες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της 

Κρήτης και γι αυτό λέγονταν αυτόχθονες σε σχέση προς τους άλλους, 

οι οποίοι είχαν έρθει μετά στην Κρήτη. Περίφημος βασιλιάς των Ετε-

οκρητών ήταν ο Κρήτας, που επινόησε πολλά χρήσιμα πράγματα για 

τους ανθρώπους. 

Ο Παυσανίας ( VIII, 53, 4 - 6) αναφέρει ότι  τα αδέλφια  Κύδων, 

Γόρτυς και  Αρχήδιος, γιοι  του Τεγεάτη και εγγονοί του βασιλιά Λυ-

κάονα Β’, είχαν πάει στην Κρήτη από την Τεγέα (= η Αρκαδία, η  

Γορτυνία και η Λακωνία) της Πελοποννήσου και έκτισαν τις πόλεις 

Κυδωνία, Γόρτυνα και Κατρέα.  

Ο Στράβωνας, ο Διόδωρος κ.α., λένε ότι οι Ετεοκρήτες λέγο-

νταν και Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες και είχαν πάει  στην Κρήτη από 

τη Φρυγία ή αντίθετα από την Κρήτη πήγαν μερικοί Κρήτες στη Φρυ-

γία και γι αυτό υπάρχουν Ιδαία Όρη και στην Κρήτη και στη Φρυγία 

(Τρωάδα). 

Β) Όταν  ήταν βασιλιάς των Ετεοκρητών ο Κρηθέας, ήρθε στην 

Κρήτη από την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα  Ε-

σταιώτιδα της Θεσσαλίας, ο Τέκταμος ή Τέκταφος ( απόγονος του 

Δώρου, επώνυμου των Δωριέων, γιου του Έλληνα) με Δωριείς, Πε-

λασγούς κ.α., και,  επειδή ήρθαν στην Κρήτη μετά από τους Ετεο-

κρήτες, ονομάστηκαν επήλυδες Κρήτες (= έποικοι, μετανάστες, νε-

οφερμένοι κάτοικοι).   

Στη συνέχεια βασιλιάς της Κρήτης έγινε ο Τέκταμος, ο οποίος 

παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά Κρηθέα. Γιος του Τέκταμου και 

μετά το θάνατο του βασιλιάς της Κρήτης   ήταν ο Αστέριος, θετός ή 

κατά τον Ηρόδοτο πραγματικός, πατέρας του Μίνωα, που συνένωσε 

μετά όλα τα γένη της νήσου σε ενιαίο σύνολο . 
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ΙΙ. ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ : ΜΙΝΩΑΣ, ΛΥΚΑΣΤΟΣ, ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 

Κ.Τ.Λ. 

  

1) Ο ΜΙΝΩΑΣ Α’ 

Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, το Διόδωρο Σικελιώτη (4, 60 – 

61 και   5, 79-80) και τον Πλούταρχο («Θησεύς 19.6]) κ.α.,  υπήρχαν 

δυο βασιλιάδες με το όνομα Μίνωας, ο Μίνωας Α, και ο Μίνωας Β’. Ο 

Μίνωας Α’ βασίλευε το 1210 πριν από το Διόγνητο (άρα  το 1474 

π.Χ.) και ο Μίνωας Β’ το έτος 1031 πριν από το Διόγνητο (άρα το 

1295 π.Χ.), ενώ  η άλωση της Τροίας έγινε λέει το έτος 945  πριν 

από το Διόγνητο (άρα το 1209 π.Χ.).  Σύμφωνα επίσης με τον Ηρό-

δοτο, ο Μίνωας έζησε τρεις γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο: 

«Τρίτη δε γενεή μετά Μίνων τελευτήσαντα γενέσθαι Τρωικά» ( Ηρό-

δοτος Ζ, 171), άρα συμφωνεί με τη χρονολογία που λέει το Πάριο 

χρονικό.  Το αυτό λέει και ο Όμηρος (Ιλιάδα Ν. 445 – 455),  αρχικά 

ήταν λέει βασιλιάς της Κρήτης ο Μίνωας, μετά ο Δευκαλίωνας και 

μετά ο Ιδομενέας που πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο.  

Σύμφωνα επίσης με τον Ηρόδοτο (Α 5, Γ 121  κ.α.), ο Μίνωας 

αφενός ήταν ο πρώτος από τους Έλληνες (πριν από τον Πολυκράτη) 

που έγινε θαλασσοκράτορας και αφετέρου γιος, όχι του Δία, όπως 

λένε λέει οι Έλληνες, αλλά  ενός Έλληνα βασιλιά, μάλλον Κρητικού 

(υπονοεί το βασιλιά της Κρήτης Αστέριο) και της Ευρώπης, κόρης του 

βασιλιά της Τύρου της Φοινίκης, την οποία έκλεψε και αυτό ήταν μια 

από τις έχθρες μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων, αλλά και που έγινε ο 

Τρωικός πόλεμος.  

Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με το θρόνο της Κρήτης, λέει 

ότι ο Μίνωας αντικατέστησε στο θρόνο το βασιλιά της Κρήτης Αστέριο 

και το Μίνωα ο γιός του  ο Λύκαστος: «ο Μίνωας διαδέχτηκε στο 

θρόνο τον Αστέριο, παντρεύτηκε την Ιτώνη, την κόρη του Λυκτία και 

γέννησε το Λύκαστο, ο οποίος τον διαδέχτηκε στο Θρόνο. (Διόδωρος 

4, 60 – 61).   

Σύμφωνα με το Διόδωρο, Στράβωνα κ.α., ο Μίνωας  αφενός 

έγινε  βασιλιάς της Κρήτης μετά που ήρθαν οι Δωριείς και οι Αχαιοί 

στην Κρήτη και πριν από την κάθοδο των Δωριέων με τους Ηρακλεί-

δες και  αφετέρου ήταν αυτός που ένωσε σε ενιαίο σύνολο τους Ετε-

οκρήτες με τους επήλυδες Κρήτες, δηλαδή τα Ελληνικά Κρητικά 

φύλα: Ετεοκρήτες, Κύδωνες, Αχαιούς, Δωριείς και Πελασγούς, κα-

θώς και ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που κατοικούσαν στην Κρήτη 

σε ενιαίο σύνολο.  

Ο Μίνωας, σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Μίνωας και Νόμοι), Διό-

δωρο (βίβλος 4 και 5)  Στράβωνα (Γεωγραφικά Ι’ c 476] κ.α., μαζί 

με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν οι πιο αξιόλογοι βασιλείς της 

Κρήτης. Αυτοί που οργάνωσαν την περίφημη Κρητική πολιτεία, την 

οποία αντέγραψαν οι άλλοι Έλληνες, αλλά και αυτοί που θεμελίωσαν 
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τη θαλασσοκρατορία των Κρητών. Ο λόγος και για τον οποίο μυθο-

ποιήθηκαν-αγιοποιήθηκαν  

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (Γ, 1-2, Γ 22,  Επιτομή, 1,6), ο 

Μίνωας ήταν προ παππούς του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου από 

της κόρες του γιου Κατρέα. Ο Απολλόδωρος λέει και ότι ο Μίνωας 

ήταν γιος του Δία (εννοείται η χάρη του οποίου βοήθησε να γίνει 

μέγας νομοθέτης) και υιοθετημένος γιος του βασιλιά Αστέριου της 

Κρήτης, καθώς και εγγονός του Ποσειδώνα (εννοείται η χάρη του 

οποίου βοήθησε να γίνει θαλασσοκράτορας) και της Λιβύης από τη 

μάνα του την Ευρώπη.  Λέει επίσης ότι μαζί με τη σύζυγό του Πασι-

φάης έκαναν τα εξής παιδιά, αγόρια: Κατρέα, Δευκαλίωνα, Γλαύκο,  

Ανδρόγεω και τα εξής κορίτσια:, Ακαλήν, Ξενοδίκη, Αριάδνη, Φαί-

δρα. Οι κόρες του Κατρέα  η μεν Αερόπη παντρεύτηκε τον Πλεισθένη 

και γέννησε το Μενέλαο και τον Αγαμέμνονα και η Κλυμένη το Ναύ-

πλιο και έκανε τον Οίακο και τον Παλαμήδη, πρβ: 
 «Ραδάμανθυς δε τοις νησιωταις νομοθετων, αύθις φυγών εις Βοιωτιαν Αλκμήνην γα-

μεί, καὶ μεταλλάξας εν Αιδου μετά Μίνωος δικάζει. Μίνως δε Κρήτην κατοικών έγραψε νόμους, 
και γημας Πασιφάην την Ηλιου και Περσηίδος, ως <δε> Ασκληπιάδης φησί, Κρήτην την Αστε-
ρίου θυγατέρα, παίδας μεν ετέκνωσε Κατρέα Δευκαλίωνα Γλαύκον Ανδρόγεων , θυγατέρας δε 
Ακάλλην Ξενοδίκην Αριάδνην Φαιδραν, εκ Παρειας δε νύμφης Ευρυμέδοντα Νηφαλίωνα Χού-
σην Φιλόλαον, εκ δε Δεξιθέας Ευξάνθιον. (Απολλόδωρος Γ, 1-2) 

«Κατρέως δε του Μίνωος Αερόπη και Κλυμένη καὶ Απημοσύνη και Αλθαιμένης υἱὸς 
γίνονται. χρωμένῳ δε Κατρεί περι καταστροφής του βίου ο θεος έφη υπό ενός των τέκνων 
τεθνήξεσθαι. Κατρεύς…… Αερόπην δε και Κλυμένην Κατρεύς Ναυπλίω δίδωσιν εις αλλοδα-
πάς ηπείρους απεμπολήσαι. Τούτων Αερόπην μεν έγημε Πλεισθένης και παίδας Αγαμέμνονα 
και Μενέλαον ετέκνωσε, Κλυμένην δε γαμεί Ναύπλιος, και τέκνων πατήρ γίνεται Οίακος και 
Παλαμήδους... ((Απολλόδωρος Γ 2,1 και Γ, 2, 2, Επιτομή, 1,6) 

 

2) Ο ΛΥΚΑΣΤΟΣ Α’  

Όταν πέθανε ο Μίνωας Α’ , σύμφωνα με τον Όμηρο (Ιλιάδα),  

το Διόδωρο (Βίβλος 4, 60, 3),  τον Απολλόδωρο (Γ 2 – 4) κ.α., το 

διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του ο Λύκαστος  και σύμφωνα με το Στ. 

Βυζάντιο έκτισε και την πόλη Λύκαστο. 

  

 3) Ο ΜΙΝΩΣ Β’ 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης για το Μίνωα Β’ λέει τα εξής: «ο Μίνωας 

διαδέχτηκε στο θρόνο τον Αστέριο, παντρεύτηκε την Ιτώνη, την 

κόρη του Λυκτία και γέννησε το Λύκαστο, ο οποίος τον διαδέχτηκε 

στο Θρόνο. Ο Λύκαστος παντρεύτηκε την Ίδη, την κόρη του Κορυ-

βάντα και γέννησε το Μίνωα το δεύτερο, τον οποίο μερικοί αναφέ-

ρουν ως γιο του Δία. Αυτός, πρώτος από τους Έλληνες, συνέστησε 

αξιόλογη ναυτική δύναμη και έγινε θαλασσοκράτορας. Παντρεύτηκε 

την Πασιφάη, την κόρη του Ήλιου, και γέννησε το Δευκαλίωνα, τον 
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Κατρέα, τον Ανδρόγεω και την Αριάδνη, αλλά απέκτησε και πολλά 

νόθα παιδιά». (Διόδωρος 4, 60 – 61) 

Στο Πάριο χρονικό αναφέρονται επακριβώς τα εξής: 

ΑΦ’ ΟΥ ΜΙΝΩΣ [Ο] ΠΡΟΤΕΡΟΣ Ε]ΒΑ[ΣΙΛΕΥΣΕ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ 

Α[ΠΟΛ]ΛΩΝΙΑΝ ΩΙΚΙΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΗΥΡΕΘΗ ΕΝ ΤΗι ΙΔΗι, ΕΥΡΟ-

ΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΕΛΜΙΟΣ Κ[ΑΙ ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΩΣ, ΕΤΗ 

ΧΗ* *, ΒΑΣΙ]ΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ.= Όταν ο Μίνως ο 

πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό στην Απολλωνία, σί-

δηρος ευρέθη στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ιδαίους Δακτύλους Κέλμιο 

και Δαμναμενέω, έτος Χίλια.... όταν ο Πανδίων βασίλευε στην Αθήνα.  

ΑΦ’ ΟΥ ΑΘΗΝΗΣΙ [ΣΠΑΝΙ]Σ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΜΑ-

ΝΤΕΥΟΜΕΝΟ<Ι>Σ [..] ΑΘΗΝ[ΑΙΟΙΣ ΑΠΟ]ΛΛΩΝ ΕΧΡΗ[ΣΕ ΔΙΚΑ]Σ Υ-

ΠΟΣΧΕ<Ι>Ν [..] Α[Σ] ΑΜ ΜΙΝΩΣ ΑΞΙΩΣΕΙ, ΕΤΗ ΧΔΔΔΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟ-

ΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΕΩΣ. = Όταν στην Αθήνα υπήρξε έλλειψη καρ-

πών οι Αθηναίοι συμβουλεύτηκαν το μαντείο και ο Απόλλων έχρησε 

να ορίσει ποινή ο Μίνως ότι θεωρεί σωστό, έτος 1031, όταν ο Αιγέας 

βασίλευε στην Αθήνα. 

ΑΦ’ ΟΥ ΟΙ [ΕΛΛΗ]ΝΕΣ ΕΙΣ ΤΡΟΙΑΝ Ε[ΣΤ]ΡΑΤΕΥΣ[ΑΝ], ΕΤΗ 

ΓΗΗΗΗΓΙΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗ[ΝΩΝ ΜΕΝ]ΕΣΘΕΩΣ ΤΡΕΙΣΚΑΙΔΕ-

ΚΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. = Όταν οι Έλληνες εκστράτευσαν εναντίον της 

Τροίας, έτος 954, όταν ο Μενεσθέας βρίσκονταν στο 13ο έτος της 

βασιλείας του στην Αθήνα.  

 

Επομένως και σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό: 

Α) Ο Μίνωας Β’ ήταν  βασιλιάς όταν ήταν βασιλιάς στην Αθήνα 

ο Αιγέας και αυτό ήταν το έτος 1031 πριν από το Διόγνητο (άρα το 

1295 π.Χ.)  

Β) Ο  Μίνωας Α’  ήταν βασιλιάς όταν ήταν βασιλιάς στην Αθήνα 

ο Πανδίονας, το έτος ΧΗ.. πριν από το Διόγνητο.  Στο Πάριο χρονικό 

δε διακρίνονται τα δυο τελευταία ψηφία της χρονολογίας του Μίνωα 

Α, όμως αυτά πρέπει να είναι σε δεκάδες ή εκατοντάδες τα εξής: 

ΧΗΔΔ ή ΧΗΗΔ ή ΧΗΗΗ, δηλαδή είτε 1120 είτε 1210 είτε 1300 (διότι 

έτσι μολογά η αρίθμηση με γράμματα). Όμως επειδή ο  Μίνωας Α’ 

τοποθετείται μετά από το γεγονός του 1242 και πριν από το γεγονός 

του 1146 πριν από το Διόγνητο, άρα ο Μίνωας Α’ ήταν βασιλιάς το 

1210 πριν από το Διόγνητο = το 1474 π.Χ.  

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

1) Κάποιοι λένε ότι  το όνομα Μίνωας ήταν τίτλος, κάτι που 

είναι αυθαίρετο και συνεπώς δεν ευσταθεί. Αν ήταν τίτλος,  κάποιος 

αρχαίος συγγραφέας θα έλεγε π.χ. «ο Μίνωας Ιδομενέας έκανε…..», 

«ο Μίνωας Δευκαλίων….. δημιούργησε…» κ.α.  

2) Ο Ιδομενέας στην Ιλιάδα και Οδύσσεια λέει  «ο Δίας γέννησε 

το Μίνωα, ο Μίνωας τον Δευκαλίωνα και κείνος εμένα», δηλαδή 
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χωρίς νανα κάνει αναφορά στο όνομα Μίνωας Β’. Επομένως υπάρχει 

ερωτηματικό ως προς το αν υπήρξε ή όχι ο Μίνωας Β’. Το πιο πιθανόν 

όμως είναι να υπήρξε  και η ζωή και το έργο του να μπερδεύεται από 

τους νεότερους συγγραφείς με αυτό του Μίνωα Α’ 

3) Ο Διόδωρος Σικελιώτης λέει ότι ο Μίνωας Β’ είναι αυτός που 

είναι γνωστός από του μύθους κ.τ.λ., κάτι που ίσως να έχει δίκιο, 

αφού: α) Ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος  λένε ότι ο Μίνωας (= ο γιος του 

Δία και νομοθέτης και θαλασσοκράτορας) έζησε 3 γενιές πριν από 

τον Τρωικό πόλεμο ( αρχικά ήταν λέει βασιλιάς της Κρήτης ο Μίνωας, 

μετά ο Δευκαλίωνας και μετά ο Ιδομενέας που πήρε μέρος στον Τρω-

ικό πόλεμο β)  Ο Ηρόδοτος (Α 32) λέει ότι ο μέσος όρος ζωής των 

ανθρώπων είναι 70 χρόνια, άρα ο Μίνωας πρέπει να έζησε μέχρι το 

πολύ 3Χ70 = 210 χρόνια πριν από τον Τρωικό πόλεμο και λογικά 

περίπου 120, γιατί τα παιδιά γεννιούνται κάθε  18 – 42 χρόνια, γ) το 

Πάριο Μάρμαρο λέει για το Μίνωα Β’ ότι περίπου  και οι μύθοι, δηλαδή 

ότι ήταν σύγκαιρος του Αιγέα, ότι επί εποχής του παρατηρήθηκε έλ-

λειψη καρπών στην Αττική κτλ., πρβ:  «Όταν στην Αθήνα υπήρξε 

έλλειψη καρπών οι Αθηναίοι συμβουλεύτηκαν το μαντείο και ο Απόλ-

λων έχρησε να ορίσει ποινή ο Μίνως ότι θεωρεί σωστό, έτος 1031, 

όταν ο Αιγέας βασίλευε στην Αθήνα.»  Ο Μίνωας εκστράτευσε ενα-

ντίον του Αιγέα, επειδή οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αιγέα δολοφόνη-

σαν τον Ανδρόγεω, γιο του Μίνωα, στα Παναθήναια για πολιτικούς 

λόγους (προκειμένου να κάνουν το ισχυρό τότε Μίνωα να στραφεί 

εναντίον του Αιγέα και έτσι αυτοί να έρθουν στα πράγματα).  Ακο-

λούθησε έλλειψη καρπών στην Αττική λόγω της πολιορκίας του Μί-

νωα (την οποία οι θεοσεβούμενοι-θεοφοβούμενοι Αθηναίοι απέδω-

σαν στην αδικία που είχε γίνει στο Μίνωα) και για να λύσει την πο-

λιορκία ο Μίνωας απαίτησε και του παρέδωσαν οι Αθηναίοι κάποιους 

νέους και νέες  προκειμένου να κάνουν καταναγκαστικά έργα στην 

Κρήτη (η αιτία που βγήκε ο μύθος του Μινώταυρου).  

 

4) Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ  

Ο Δευκαλίωνας ήταν γιος του Μίνωα  Β’ και έλαβε μέρος στην 

Αργοναυτική εκστρατεία. Παιδιά του ήταν ο Ιδομενέας, η Κρήτη, ο 

Μόλος Α’ κ.α.. 

  

5) Ο ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 

Ο Ιδομενέας, σύμφωνα με τον Όμηρο, ήταν γιος του Δευκαλί-

ωνα και εγγονός του Μίνωα, προφανώς του Β’,  και έλαβε μέρος στον 

πόλεμο της Τροίας όχι μόνο ως αρχηγός των Κρητών, αλλά  και ένας 

από τους δυο πρωτάρχοντες (ο άλλος ήταν ο Νέστωρας) όλων των 

Αχαιών. 
 «Ο Μίνωας απέκτησε, λένε δυο γιους, το Δευκαλίωνα και το Μόλο, στη 

συνέχεια από το Δευκαλίωνα έγινε ο Ιδομενέας και από το Μόλο ο Μηριόνης. 
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Ετούτοι με ενενήντα καράβια εκστράτευσαν  με τον Αγαμέμνονα στο Ίλιο και, 
αφού επέστρεψαν σώοι στην πατρίδα τους  και πέθαναν….» (Διόδωρος Σικε-
λιώτης, Βίβλος 5, 79) 

  

6-7) Ο ΑΙΘΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΥΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 

Ο ‘Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183) λέει ότι ο Δευκα-

λίωνας είχε δυο παιδιά, το βασιλιά Ιδομενέα και τον Αίθωνα, που 

ήταν μικρότερος και έμενε στην Κρήτη, ενώσο ο Ιδομενέας έλειπε 

στην Τροία. Σύμφωνα με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς, όταν ο 

Ιδομενέας έφυγε για τον πόλεμο της Τροίας, άφησε για προστάτη 

του θρόνου του το Λεύκο, γιο του Τάλω, υποσχόμενος ότι, όταν θα 

γύριζε θα του έδινε ως σύζυγο την κόρη του Κλεισιθήρα. Ο Λεύκος, 

όμως  με τη βοήθεια του Ναύπλιου, σκότωσε την Κλεισίθυρα και τη 

Μέδα, κόρη και σύζυγο του Ιδομενέα, καθώς και τους αδελφούς Ί-

φικλο και Λύκο και έγινε τύραννος. Μετά που γύρισε πίσω ο Ιδομε-

νέας, έδιωξε το Λεύκο.   

Λέγεται επίσης ότι ο Ιδομενέας γυρνώντας από την Τροία συ-

νάντησε θύελλα και ορκίστηκε ότι αν έφτανε ζωντανός στην πατρίδα 

του θα θυσίαζε στον Ποσειδώνα το πρώτο πλάσμα που θα συνα-

ντούσε. Για κακή του τύχη, όμως, συνάντησε το γιο του και για να 

μη φανεί επίορκος εκτέλεσε την υπόσχεσή του προς το Θεό. Κάτι που 

προκάλεσε την οργή των υπόλοιπων θεών που έστειλαν λοιμό στην 

Κρήτη με συνέπεια οι Κρήτες να τον εξορίσουν και έτσι ανέβηκε στο 

θρόνο ο Λεύκος.  

 

5. ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  

 
Πριν από τη σημερινή Ελληνική Γραφή στην Ελλάδα, λέει ο Διόδωρος 

Σικελιώτης (3,67,  5 - 57 και 5, 74), αλλά και όπως φανερώνουν τα αρχαία 
γραπτά μνημεία που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, Μυκήνες, Θήβα κ.α., υπήρχε 
μια άλλη γραφή, η Πελασγική,.  

Η εν λόγω γραφή, η Πελασγική, μετονομάστηκε σε Γραμμική από τον 
Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς, επειδή το σχήμα των γραμμάτων της εί-
ναι  σαν απλές γραμμές και όχι π.χ. ως σφήνες, όπως είναι η Σφηνοειδή 
Γραφή.  

Η Γραμμική  Γραφή, σύμφωνα επίσης με τον Έβανς, αφενός 

είναι Κρητικής επινόησης και από τους Κρήτες την πήραν οι Φοίνικες:  

«Η γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής” ( vol 1 Oxford 

1909) και αφετέρου παρουσιάζεται σε δυο βασικούς διαφορετικούς 

τύπους, τη Γραμμική Γραφή Α’ και τη Γραμμική Γραφή Β’,  που είναι 

αποτυπωμένες κυρίως σε πήλινες πινακίδες.  

Η Γραμμική Γραφή Α’ είναι ιδεογραφική , χρονολογείται από το 

1800/1700-1500 π.Χ., άρα είναι η γραφή της Κρήτης επι Ετεοκρη-

τών,  και δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Η Γραμμική Γραφή  Β   
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είναι φωνητική και χρονολογείται από το 1500 -1200 π.Χ., άρα είναι 

η γραφή επι Μίνωα,  λίγο πριν και λίγο μετά τα τρωικά. Η αποκρυ-

πτογράφησή της από  το Μ. Ventris απέδειξε ότι η Γραμμική Γραφή 

Β’ παριστάνει  ελληνικές λέξεις.  

 

 
Πινακίδα Πύλου με Γραμμική γραφή Β’. 

(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) 

 
Πινακίδες Κνωσού 1700 – 1450 π.Χ. με Πε-
λασγική (Γραμμικής) γραφή (Μουσείο Ηρα-

κλείου) 

 

Η Πελασγική (Γραμμική) Γραφή  Β’,  καταργήθηκε κάπου με-

ταξύ Τρωικού Πολέμου (1210- 1200 π.Χ.) και καθόδου Δω-

ριέων(1100 π.Χ. ) και αντικαταστάθηκε από τη σημερινή Ελληνική 

Γραφή, αφού από τότε και εξής δε βλέπουμε επιγραφές ή άλλα γρα-

πτά μνημεία με τη Γραμμική Γραφή, σύμφωνα με τον Έβανς, αλλά 

με τη σημερινή Ελληνική Γραφή. Απλά αρχικά κάθε ελληνική πόλη – 

κράτος είχε και το δικό του αλφάβητο – κανόνες γραφής, όμως σχε-

τικά μεταξύ τους. 

Οι Πελασγοί, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς,  ήταν το μεγαλύτερο 

από τα πρώτα φύλα που κατοίκησαν στην Ελλάδα, απ΄ όπου η Ελ-

λάδα αρχικά ονομαζόταν Πελασγία,  και του οποίου τα επιμέρους 

φύλα καλούνταν Δωριείς,  Αχαιοί, Ίωνες και Αιολείς και που αυτά 

μετά τα Τρωικά (ήτοι τον Τρωικό πόλεμο που έγινε το 1210- 1200 

π.Χ.)  έπαψαν να ζουν μεταναστευτικά και μετονομάστηκαν σε Έλ-

ληνες, πρώτα οι Δωριείς και μετα όλοι οι Πελασγοί, σύμφωνα με τον 

Ηρόδοτο (βλέπε Ηροδότου «Ιστορία Α, 56-58), Θουκυδίδη ( 2 -9) 

κ.α..  
«...της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης» (Ηρόδο-

τος Β 56) .,  
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά 

-  αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, 
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αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, 
καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα 
βαρβαρικά φύλα. …» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)  

«ην δε και το των Πελασγών γένος ελληνικόν» (Διονύσιος Αλ-

λικαρνασσεύς, «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», I 17) 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α) Ο Ηρόδοτος λέει ότι μου φαίνεται, υπολογίζω («ως εμεί δο-

κεί», αναπυνθανόμενος ευρίσκω») ότι οι Έλληνες πήραν τη γραφή 

που έχουν (τη σημερινή) από τους Φοίνικες, κάτι για το οποίο ο 

Πλούταρχος στο «Περί Κακοηθειών του Ηροδότου») τον αποκάλεσε  

«κακοήθη» και ο Διόδωρος Σικελιώτης του απάντησε τα εξής: Κάποια 

στιγμή  ήρθε ο Κάδμος (ο οικιστής της Θήβας) στην Ελλάδα από τη 

Φοινίκη και έφερε τη φοινικική γραφή, την οποία χρησιμοποίησε ο 

ποιητής Λίνος, γεγονός που  ήταν η αιτία να λέγεται πως οι Φοίνικες 

βρήκαν τα γράμματα, ενώ η αλήθεια είναι ότι τα γράμματα δεν είναι  

έργο των Φοινίκων, όπως λέγεται, αλλά των Πελασγών, τα οποία 

οικειοποιήθηκαν οι Φοίνικες, ενώ αυτοί απλώς μετέβαλλαν το σχήμα 

των Πελασγικών γραμμάτων. Όταν αφανίστηκαν λόγω κατακλυσμού  

τα ελληνικά γραπτά μνημεία, βρήκαν την ευκαιρία οι Αιγύπτιοι και 

ιδιοποιήθηκαν τις εφευρέσεις των Ελλήνων στην αστρονομία και οι 

Φοίνικες στη γραφή 
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και το 

τραγούδι ο Λίνος και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα γράμ-
ματα, πρώτος αυτός μετέφερε στην Ελληνική Γλώσσα, όρισε την ονομασία 
του καθενός και χάραξε το σχήμα τους. Γενικώς όλα μαζί τα γράμματα ονομά-
στηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες από τους Φοίνικες, 
ειδικά όμως, επειδή πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους 
χαρακτήρες προσαγορεύτηκαν Πελασγικά……. Ο Λίνος, λοιπόν, λένε πως 
συνέταξε με Πελασγικά γράμματα αφήγημα με τις πράξεις του πρώτου Διόνυ-
σου και τους λοιπούς μύθους και το άφησε στα απομνημονεύματά του. Με τον 
ίδιο τρόπο χρησιμοποίησαν τα Πελασγικά γράμματα ο Ορφέας και ο Προνα-
πίδης, που ήταν δάσκαλος του Ομήρου και εμπνευσμένος τραγουδοποιός. Το 
ίδιο και ο Θυμοίτης…. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 67)  

«Όταν , όμως, αργότερα έγινε ο κατακλυσμός στους Έλληνες και από τις βροχοπτώ-
σεις χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί μ' εκείνους συνέβη να καταστραφούν και τα 
γραπτά μνημεία, και γι' αυτή την αιτία οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία, ιδιοποιήθηκαν 
όλα τα περί αστρονομίας και επειδή λόγω της άγνοιας τους οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον 
να επικαλεστούν τις γραπτές μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακά-
λυψαν τα άστρα Με τον ίδιο τρόπο, μολονότι και οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο, που 
ονομαζόταν Σάις, το γεγονός αυτό ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι' αυτές, λοιπόν, τις 
αιτίες, πολλές γενιές αργότερα, ο Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος έφερε τα 
γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελλάδα και από τον καιρό του Κάδμου και στο εξής, 
πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις στην 
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επιστήμη των γραμμάτων, καθώς ένα είδος καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες». 
(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57) 

«Στις Μούσες, δόθηκε από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη των γραμ-
μάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σε εκείνους που λένε 
πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν 
από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες 
ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι αυτό οι 
Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν 
ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη 
μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων τα χρησιμο-
ποίησε αυτό το είδος των γραμμάτων, γι αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονο-
μασία»…… (Διόδωρος Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)  

«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των 
γραμμάτων μεταθείναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 57 - 74 ). 

Β) Κάνοντας τεχνική ανάλυση της ελληνικής και της φοινικικής 

γραφής βλέπουμε ότι ως συστήματα γραφής είναι εντελώς διαφορε-

τικά, μα εντελώς διαφορετικά  (άλλη τεχνική και άλλο είδα είδη 

γραμμάτων  έχει η φοινικική γραφή  και άλλα η Ελληνική) άρα άλλος 

είναι ο εφευρέτης της ελληνικής και άλλος της φοινικικής γραφής. Η 

ελληνική γραφή γράφει τις λέξεις ως έχουν φθογγικά και συνάμα ως 

έχουν ετυμολογικά (σε μέρος λόγου, γένος, αριθμό….. κ.λπ.), χρη-

σιμοποιώντας με κανόνες τα ομόηχα γράμματα Ο = Ω, Ε = ΑΙ , Ι = 

Η = Υ = ΟΙ = ΥΙ = ΕΙ…. (όλα τα ρήματα γράφονται με -ω, όλα τα 

θηλυκά με -η κ.λπ.) , ώστε έτσι να διακρίνονται οι ομόηχες λέξεις, 

π.χ. ΚΑΛΩ και ΚΑΛΟ, ΚΑΛΗ και ΚΑΛΟί και ΚΑΛΕΙ….. Αντίθετα η φοι-

νικική γραφή γράφει μόνο την προφορά των λέξεων με τόσα γράμ-

ματα όσα τα σύμφωνα, π.χ. ΚΛ = ΚΑΛΟ/ΚΑΛΩ   και με τόσες κουκίδες 

ή παύλες όσοι οι φθόγγοι φωνήεντα που μπαίνουν πάνω ή κάτω από 

τα σύμφωνα. Κάποιες ομόηχες λέξεις εκεί διακρίνονται χρησιμοποιώ-

ντας κάποια απρόφερτα γράμματά. Απλά οι δυο γραφές έχουν μερικά 

και μόνο γράμματά ίδια, κάποια από τα σύμφωνα Κ, Μ, Ν….. και προ 

αυτού μερικοί νομίζουν ότι οι Έλληνες πήραν τη γραφή από τους 

Φοίνικες, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. (Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο 

«Η ΓΡΑΦΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ Κ.Α.» Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 

Γ) Ο Φοίνικας Κάδμος, σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, ήρθε 

στην Ελλάδα με Φοίνικες και έκτισε την πόλη Θήβα ή Καδμεία της 

Βοιωτίας  το έτος 1519 π.χ. (= το έτος 1255 πριν από το Διόγνητο) 

και  σύμφωνα με την Αρχαιολογία (τον  Άγγλο αρχαιολόγο  Αρθούρο 

Έβανς κ.α.) στην Ελλάδα πριν έρθει ο Κάδμος στην Ελλάδα υπήρχε 

γραφή, η καλούμενη Γραμμική Γραφή, άρα έχει δίκιο ο Διόδωρος για 

όσα είδαμε να λέει πιο πριν, σχετικά με την πελασγική γραφή. 

Γ) Δεν είναι αληθές ότι τη σημερινή ελληνική αλφαβητική 

γραφή την έφεραν στην Κρήτη οι Μυκηναίοι (οι Αχαιοί, οι Δωριείς 

της Κρήτης), όταν την κατέκτησαν, γιατί αφενός δεν υπάρχει 
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μαρτυρία ή επιστημονική απόδειξη γι αυτό και αφετέρου  αυτοί ήρθαν  

στην Κρήτη ως μετανάστες , όπως  είδαμε πιο πριν, και τους οποίους 

ένωσε ο Μίνωας, επειδή όλοι ήταν ελληνικά ή άλλως Πελασγικά φύλα 

(βλέπε: ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε-

ΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΔΩΡΙΕΙΣ).  

Δ) Το ότι  στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα αρχικά υπήρχε  

η Γραμμική γραφή και κάποια στιγμή μετά  παρουσιάστηκε μια άλλη 

γραφή, η σημερινή αλφαβητική δε σημαίνει ότι τη Γραμμική γραφή 

την έκανε άλλος λαός  και την αλφαβητική άλλος, γιατί η αλλαγή 

αυτή  μπορεί και να οφείλεται  στο ότι οι ίδιοι οι  Έλληνες τελειοποί-

ησαν ή επινόησαν μια νέα πιο απλή Η πλήρη αλήθεια είναι αυτή που 

λέει ο Διόδωρος. Ήτοι αρχικά υπήρχε η Πελασγική (Ελληνική) Γραμ-

μική Γραφή, την οποία πήραν οι  Φοίνικες και την προσάρμοσαν στη 

γλώσσα τους κάνοντας πιο απλά τα γράμματα της. Ακολούθως οι Έλ-

ληνες άλλαξαν και αυτοί το σχήμα των γραμμάτων της πελασγικής 

γραφής και τα έκαναν κάπως παρόμοια με τα φοινικικά. Αναλύοντας 

τη φοινικική με την σημερινή ελληνική γραφή βλέπουμε ότι είναι ε-

ντελώς διαφορετικά συστήματα.  

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΓΡΑΦΗΣ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ)» Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 

 

6. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ  ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ – 

ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ 

 

 Το κοινό των Κρητών («Κοινόν Κρηταιέων»), που αποτέλεσε 

το πρότυπο της ΕΟΚ,   ξεκίνησε ως θεσμός κατά τον 4/3ο  αι. π.Χ. 

προκειμένου να αντιμετωπίζει θέματα συνοριακών διαφορών (κάτι 

ως οι αμφικτιονίες), αλλά και συμμαχικών υποθέσεων, όπως φανε-

ρώνουν τα νομίσματα που έκοψε το εν λόγω κοινό, αλλά και όπως 

δείχνει μια σωζόμενη επιγραφή συνθήκης του 183 π.Χ. όπου αναφέ-

ρονται 31 Κρητικές πόλεις, οι εξής: Γόρτυς, Κνωσός, Φαιστός, Λύτ-

τος, Ραύκος, Ιεράπυτνα, Ελεύθερνα, Άπτερα, Πολυρρηνία, Σύβριτα, 

Λάππα, Άξος, Πρια(ν)σός, Αλλαρία, Αρκάδες, Κεραία, Πραισός, Λατώ, 

Βιάννος, Μάλλα, Ερώνος, Χερσόνησος, Απολλωνία, Έλυρος, Υρτα-

κίνα, Ελτυνία, Ανώπολις, Ηραδήν, Ιστρών, Τάρρα ….. 
 
«….αγαθή τύχη. επι τοίσδε συνέθεντο την φιλίαν και συμμαχίαν εαυτοίς 

τε και εκγόνοις εις άπαντα τον χρόνον vac. βασιλεύς Ευμένης και Κρηταιέων 
vac. Γορτύνιοι, Κνώσιοι, Φαίστιοι, Λύττιοι, Ραύκιοι, Ιεραπύτνιοι, Ελευθερναίοι, 
Απταραίοι, Πολυρρήνιοι, Συβρίτιοι, Λαππαῖοι, Άξιοι, Πριανσιέες, Αλλαριώται, 
Αρ[κ]άδες, Κεραίται, Πραίσιοι, Λάτιοι, Βιάννιοι, Μαλλαίοι, Ερώνιοι, Χερ[σ]ονά-
σιοι, Απολλωνιάται, Ελύριοι, Ὑρτακίνιοι, Ελτυναιείς, Ανω[πο]λίται, Ηρα-
δήννιοι, Ιστρώνιοι, Ταρραίοι, [․․․․]ι̣ο̣ι̣, ως μεν [βα]σιλεύς Ευμένης άγει, έτους 
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vac. τετάρτου και δεκάτου, μηνός [Π]ανήμου, ως δε Κρηταεῖς κοσμούν….…» 
(Επιγραφή συνθήκης-συμμαχίας μεταξύ των κρητικών πόλεων και του Ευ-
μένη της Περγάμου Μ. Ασίας που υπογράφηκε το 183 π.Χ. ). 

 

Ο αρχηγός του Κοινού των Κρητών λεγόταν Κρητάρχης (ΚΡΗ-

ΤΑΡΧΑΣ ΚΡΗΤΑΙΕΩΝ) και οι αρμοδιότητες του ήταν η χάραξη της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και η εμπέδωση της ειρήνης μεταξύ των 

πόλεων  που συμμετείχαν. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του 

το Κοινό διέθετε ειδικό νόμισμα, ειδικό δικαστήριο, το “ΚΟΙΝΟΔΙ-

ΚΙΟΝ” και ειδική νομοθεσία το “Διάγραμμα” των Κρητών. 

Το Κοινοδίκιον ήταν ένας πρωτότυπος θεσμός, κάτι ως σήμερα 

με το Διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Ήταν ένα ποινικό και διαιτητικό 

δικαστήριο που είχε αρμοδιότητες σχετικές και προς τα κράτη και 

προς τους ιδιώτες και εκδίκαζε με βάση γραπτή ποινική νομοθεσία, η 

οποία αναφέρεται και σε αδικήματα μεταξύ κρατών και σε αδικήματα 

ιδιωτών σε βάρος υπηκόων ξένου κράτους. Ο θεσμός του Κοινού των 

Κρητών διατηρήθηκε και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους,  αλλά 

και την εποχή της Ρωμαιοκρατίας. Μάλιστα το κοινό των Κρητών  α-

νασυντέθηκε επί Ρωμαιοκρατίας κόβοντας τότε για πρώτη φορά νό-

μισμα.  

 Για το πνεύμα του Κοινού 

των Κρητών και του συγκρητισμού 

μας μιλάει ο Πλούταρχος: «Οι (Kρή-

τες) πολλάκις στασιάζοντες αλλή-

λοις και πολεμούντες έξωθεν επιό-

ντων πολεμίων διελύοντο και συνί-

σταντο και τουτ' ην ο καλούμενος 

υπ' αυτών συγκρητισμός". (= Οι ο-

ποίοι Kρήτες, αν και πολλές φορές 

διχονοούσαν και φιλονικούσαν με-

ταξύ τους, όταν τους επετίθεντο ε-

ξωτερικοί εχθροί συμφιλιώνονταν 

και συμπαρατάσσονταν. Και αυτός 

ήταν ο ονομαζόμενος από τους ί-

διους συγκρητισμός)». Ο πρόδρο-

μος της Γαλλικής Επανάστασης Mο-

ντεσκιέ κρίνοντας το Κρητικό πολί-

τευμα, όπως το διέσωσε ο Αριστοτέλης στα "Πολιτικά" του, υποστη-

ρίζει ότι έγινε ονομαστό, γιατί τους Kρήτες διέκρινε ηθικότητα και 

φιλοπατρία. "Η δύναμη της ηθικής αρχής παρασύρει το παν...".  

Κατά το τέλος των Ελληνιστικών χρόνων  με την παρακμή των 

ελληνικών πόλεων – κρατών παρακμάζει και  το Κοινό των Κρητών. 

Προ αυτού η πόλη Γόρτυνα της Κρήτης συμμαχεί με τη Ρώμη, τη νέα 

ανερχόμενη δύναμη, με αποτέλεσμα αφενός οι Ρωμαίοι  να 

Κοινό Κρητών. Χάλκινος ση-

στέρτιος (=4 ασσάρια), επί 

Tραϊανού (98-117 μ.X.), έν-

θρονο Δία. 
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καταστρέψουν την Κνωσό και τις άλλες Κρητικές πόλεις που τους 

αντιστέκονταν  με το πρόσχημα ότι έκαναν  πειρατείες και αφετερου 

η Γόρτυνα να ακμάσει και να γίνει η πόλη της Κρήτης που ηγεμόνευε 

τις άλλες Κρητικές. 

Αργότερα οι Γορτύνιοι είδαν τα λάθη τους και ξαναδημιούργη-

σαν το Κοινό των Κρητών, όμως αυτό δε μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει 

την αίγλη που είχε επί Μινωικής περιόδου. 

 Σημειώνεται ότι το κοινό των Κρητών το ίδρυσε πρώτος ο Μί-

νωας, μόνο που τότε αυτό καλούνταν  «Κρητική Πολιτεία». Ο Ηρό-

δοτος (Α 65), ο Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), ο Πλούταρχος (Σόλων, Λυ-

κούργος), ο Διογένης Λαέρτιο (Επιμενίδης), ο Διονύσιο Αλικαρνασέα 

(Ρωμαϊκή Αρχαιολογία) κ.α. αναφέρουν ότι τρεις γενιές πριν από τα 

Τρωϊκά ο Μίνωας ένωσε σε ενιαίο σύνολο  όλες τις πόλεις και όλες 

τις φυλές που υπήρχαν στην Κρήτη και δημιούργησε την περίφημη 

Κρητική Πολιτεία με έδρα την Κνωσό. 

 Ωστόσο μετά τα Τρωικά και ιδιαίτερα με τα περσικά η Κρήτη 

διασπάστηκε και αυτή σε πόλεις – κράτη κατά τα πρότυπα της υπό-

λοιπης Ελλάδος, λόγω του ότι οι μητροπολιτικές πόλεις και κυρίως η 

Σπάρτη και η Αθήνα αφενός έριζαν μεταξύ τους για το ποια θα ηγε-

μονεύει των άλλων και αφετέρου επεμβαίναν και επι των κρητικών 

πόλεων.  

 

 

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ  

 

Ο Αθήναιος Ναυκρατίτης («Δειπνοσοφιστών») , σχετικά με τα 

κοινά συσσίτια των Κρητών, αναφέρει ότι: 
<<22. Περί δε των Κρητικών συσσιτίων Δωσιάδας ιστορών εν τη τε-

τάρτη των Κρητικών, γράφει ούτως: Οι δε Λύκτιοι συνάγουσι μεν τα κοινά συσ-
σίτια ούτως. "Έκαστος των γινομένων καρπών αναφέρει την δεκάτην εις την 
εταιρίαν και τας της πόλεως προσόδους, ας διανέμουσιν οι προεστηκότες της 
πόλεως εις τους εκάστων οίκους. Των δε δούλων έκαστος Αιγιναίον φέρει 
στατήρα κατά κεφαλήν. Διήρηνται δ' οι πολίται πάντες καθ' εταιρίας, καλούσι 
δε ταύτας ανδρεία. Την επιμέλειαν έχει του συσσιτίου γυνή, τρεις ή τέτταρας 
των δημοτικών προσειληφυία προς τας υπηρεσίας. Εκάστω δ' αυτών ακολου-
θούσι δύο θεράποντες ξυλοφόροι καλούσι δ’ αυτούς καλοφόρους, Εισι δε πα-
νταχού κατά την Κρήτην οίκοι δύο ταις συσιτίαις, ών τον μεν καλούσιν αν-
δρείον, τον δ' άλλον, εν ω τους ξένους κοιμίζουσι, κοιμητήριον προσαγορευ-
ουσι Κατά δε τον συσσιτικόν οίκον πρώτον μεν κείνται δύο τράπεζαι, ξενικαι 
καλούμεναι, αίς προκαθίζουσι των ξένων οι παρόντες εξής δ' εισιν αι των άλ-
λων. Παρατίθεται δε των παρόντων ίσον μέρος εκάστω τοις δε νεωτέροις ή-
μισυ δίδοται κρέως, των δ' άλλων ουδενός άπτονται. Είτα ποτήριον εν εκάστη 
τραπέζη παρατίθεται κεκραμένoν ύδαρούς τούτο κοινή πάντες πίνουσιν οι 
κατά την κοινήν τράπεζαν και δειπνήσασιν άλλο παρατίθεται. Τοις δε παισι 
κοινός κέκραται κρατήρ, Τοις δε πρεσβυτέροις, εάν βούλωνται πλείον πιείν, 
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εξουσία δέδοται. Από δε της τραπέζης τα βέλτιστα των παρακειμένων ή προ-
εστηκυία της συσσιτίας γυνή φανερώς αφαιρούσα, παρατίθησι τοις κατά τον 
πόλεμον ή κατά σύνεσιν δεδοξασμένοις. Από δε του δείπνου πρώτον μεν ειώ-
θασι βουλεύεσθαι περι των κοινών, είτα μετά ταύτα μέμνηνται των κατά πόλε-
μον πράξεων, και τους γενομένους άνδρας αγαθούς επαινούσι, προτρεπόμε-
νοι τους νεωτέρους εις ανδραγαθίαν." Πυργίων δ' εν τρίτω Κρητικών Νομίμων 
, Εν τοις συσσιτίοις (φησιν) οι Κρήτες καθήμενοι ευσιτούσι και ότι άβαμβά-
κευτα τοις ορφανοίς παρατίθεται και ότι οι νεώτατοι αυτών εφεστάσι διακονού-
ντες και ότι, μετ' ευφημίας σπείσαντες τοις θεοίς, μερίζουσι των παρατιθεμέ-
νων άπασιν απονέμουσι δε και τους υιούς, κατά τον  θάκον τον του πατρός 
υφιζάνουσιν, εξ ημισείας των τοις ανδράσι παρατιθεμένων. Τους δ' ορφανούς 
ισομερείς είναι παρατίθεται δ' αυτούς άβαμβάκευτα τη κράσει > Cr τ, καθ' σω 
έκαστα ν των μ' νενομισμένων. Ήσαν δε και ξενικοί θάκοι, και τράπεζα τρίτη, 
δεξιάς εισιόντων εις τα ανδρεία ην ξενίου τε Διός ξενίαντε προσηγόρευον.>> 
(Αθήναιος Ναυκρατίτης «Δειπνοσοφιστών») 

 

 

7. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 

 

Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 

Ο Αριστοτέλης, σχετικά με την πολιτεία των Κρητών αναφέρει 

τα εξής: 

 «Παρεμφερές (του των Σπαρτιατών) είναι και το Κρητικό πο-

λίτευμα, σε ορισμένα σημεία του δεν είναι χειρότερο, στα περισσό-

τερα όμως είναι λιγότερο κομψό. Και φαίνεται και λέγεται ότι  οι Λά-

κωνες μιμήθηκαν το Κρητικό πολίτευμα στα περισσότερα σημεία. Τα 

περισσότερα από τα παλιότερα πολιτεύματα είχαν χειρότερη διάρ-

θρωση από τα νεότερα. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούρ-

γος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και έφυγε, έμεινε το 

μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογικό-

τητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύ-

κτο και την έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων 

της πόλης. Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, 

επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνως. Φαίνεται ότι η Κρήτη 

ήταν προορισμένη να κυριαρχήσει στους Έλληνες χάρη στην ευνοϊκή 

της θέση, γιατί βρίσκεται σε θάλασσα που στα παράλιά της έχουν 

εγκατασταθεί σχεδόν όλοι Έλληνες. Η απόσταση από την Πελοπόν-

νησο είναι μικρή, όπως και από την Ασιατική παραλία γύρω από το 

Τριόπιο και τη Ρόδο. ΄Έτσι ο Μίνωας έγινε θαλασσοκράτορας’ άλλα 

νησιά τα κατάκτησε και σε άλλα εγκατέστησε αποίκους από την 

Κρήτη, τέλος εκστρατεύοντας στην Σικελία πέθανε εκεί κοντά στην 

Καμικο…………..( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10) 
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«Η Κρητική νομοθεσία  έχει πολλές ομοιότητες με τη Σπαρτια-

τική. Στη Σπάρτη τη γη καλλιεργούν είλωτες, στην Κρήτη οι περίοι-

κοι, και στις δυο χώρες όμως εφαρμόζονται τα συσσίτια, και παλιά οι 

Λάκωνες τα αποκαλούσαν όχι «φιδίτια», αλλά «ανδρεία», όπως οι 

Κρήτες. Από τούτο συμπεραίνουμε ότι από εκεί προέρχεται το σύ-

στημα. Οι έφοροι έχουν την ίδια εξουσία με αυτούς που στην Κρήτη 

ονομάζονται κόσμοι, με τη διαφορά ότι οι έφοροι είναι πέντε, ενώ οι 

κόσμοι δέκα. Τα μέλη της σπαρτιατικής γερουσίας είναι όσα και της 

Κρητικής, στην Κρήτη όμως η γερουσία λέγεται βουλή. Στην Κρήτη 

παλιότερα ίσχυε η βασιλεία, ύστερα όμως καταργήθηκε και την αρ-

χηγία των πολέμων ασκούν οι κόσμοι. Στην εκκλησία του δήμου συμ-

μετέχουν όλοι οι πολίτες, μοναδική όμως αρμοδιότητα έχουν μόνο 

την έγκριση των αποφάσεων της γερουσίας και των κόσμων. Τα συσ-

σίτια είναι καλύτερα στην Κρήτη παρά στη Σπάρτη. Στη δεύτερη κα-

θένας συνεισφέρει ένα καθορισμένο ποσό, κατά κεφαλήν, κι αν δεν 

το συνεισφέρει ο νόμος τον εμποδίζει να ασκεί τα πολιτικά του δι-

καιώματα όπως έχει ήδη ειπωθεί, στην Κρήτη όμως το σύστημα έχει 

περισσότερο λαϊκό χαρακτήρα. Από τους καρπούς της γης  και τα 

κρατικά κοπάδια κι από τους φόρους των περιοίκων ένα μέρος έχει 

καθοριστεί για τη λατρεία των θεών και τις δημόσιες ανάγκες, ενώ 

το άλλο πάει στα συσσίτια, έτσι ώστε όλοι, άντρες, γυναίκες και παι-

διά, να συντηρούνται από το δημόσιο. Πολύ φιλοσοφημένες είναι οι 

διατάξεις σχετικά  με την ωφέλεια της ολιγοφαγίας και με τον απο-

χωρισμό των αντρών από τις γυναίκες για την αποφυγή της πολυτε-

χνίας, για χάρη της οποίας μάλιστα θεσμοθετεί τη συνουσία με τους 

άντρες. Θα εξετάσουμε σε άλλο σημείο αν η ρύθμιση αυτή είναι καλή 

ή κακή. Είναι φανερό ότι οι ρυθμίσεις για τα συσσίτια είναι καλύτερες 

στην Κρήτη απ΄ ότι στη Σπάρτη, οι διατάξεις όμως για τους κόσμους 

είναι ακόμη χειρότερες από τις διατάξεις για τους εφόρους. Γιατί τα 

μειονεκτήματα των εφόρων υπάρχουν και στους κόσμους (εκλέγεται 

όποιος τύχει) ό,τι όμως συμφέρει την πολιτεία εκεί, δεν υπάρχει εδώ. 

Γιατί εκεί (στη Σπάρτη), επειδή εκλέγονται όλοι οι πολίτες, συμμετέ-

χοντας ο λαός στο ανώτατο αξίωμα θέλει διατηρηθεί το πολίτευμα. 

Εδώ όμως στην Κρήτη τους κόσμους εκλέγουν μερικές οικογένειες 

και όχι όλοι οι πολίτες, και τα μέλη της γερουσίας εκλέγονται απ΄ό-

σους θήτευσαν ως κόσμοι. Για τα μέλη της γερουσίας μπορούμε να 

πούμε τα ίδια όπως και για τους Λακεδαιμόνιους (αφού και η ανευ-

θυνότητα και η ισοβιότητα είναι επιβράβευση μεγαλύτερη από την 

αξία τους, όπως και το ότι ασκούν την εξουσία όχι με βάση γραπτή 

νομοθεσία, αλλά αυτόβουλα, κάτι επικίνδυνο). Και δεν αποδεικνύεται 

ότι καλώς έχει ο θεσμός, επειδή ο λαός τον ανέχεται, κι ας τον απο-

κλείει από την εκλογή. Γιατί οι κόσμοι δεν αμείβονται, όπως οι έφο-

ροι, και κατοικούν σ’ ένα νησί, μακριά από όσους θέλουν να τους 

δωροδοκήσουν. Οι Κρήτες επινόησαν ένα τρόπο αντιμετώπισης 
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αυτού του μειονεκτήματος, είναι όμως άτοπος, καθόλου δημοκρατι-

κός και τυραννικός. Πολύ συχνά οι κόσμοι καθαιρούνται με συνωμο-

σίες ή των συναδέλφων τους ή ιδιωτών. Οι κόσμοι έχουν όμως και 

δικαίωμα να παραιτηθούν πριν λήξει η θητεία τους.  Θα ήταν όμως 

πιο σωστό όλα τούτα να γίνονται με βάση το νόμο και όχι με τη βού-

ληση των ανθρώπων διότι αυτή δεν είναι ασφαλές κριτήριο. Και χει-

ρότερο απ΄όλα είναι η καθαίρεση των κόσμων, που πολλές φορές 

γίνεται απ΄όσους ισχυρούς θέλουν να αποφύγουν να λογοδοτήσουν 

για τις παρανομίες τους. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι 

ισχύει ένα είδος πολιτειακής τάξης, δεν πρόκειται όμως για γνήσια 

πολιτεία, αλλά για δυναστική εξουσία μάλλον. Οι ισχυροί συνηθίζουν 

να παίρνουν με το μέρος τους το λαό και τους φίλους τους, να στα-

σιάζουν και να πολεμούν μεταξύ τους. Τι διαφορά έχει το σύστημα 

τούτο από την προσωρινή κατάλυση της πόλης και της πολιτικής κοι-

νωνίας; Όταν η πόλη βρεθεί σε τέτοια κατάσταση, κινδυνεύει απ ό-

σους θέλουν και μπορούν να της επιτεθούν. Όπως όμως ειπώθηκε 

ήδη, ο τόπος σώζεται χάρη στη θέση του. Η ξενηλασία των Λακεδαι-

μονίων ισοδυναμεί εδώ με την απόσταση. Έτσι οι περίοικοι υπομέ-

νουν, ενώ οι είλωτες συχνά εξεγείρονται. Οι Κρήτες δεν έχουν εξου-

σία στο εξωτερικό, ενώ ξενική εισβολή μόνο πρόσφατα συνέβη στο 

νησί, αποκαλύπτοντας την αδυναμία των νόμων….».  (Αριστοτέλους 

Πολιτικά Β  1271 - 1272  α – b 10) 

………………………….. 

Οι Κρήτες επέτρεψαν ελεύθερα στους δούλους τα πάντα, εκτός 

από δυο πράγματα, την εκγύμναση και την κατοχή όπλων. Αν λοιπόν 

εκείνοι οι υποστηρικτές της πολιτείας του Σωκράτη θεσπίσουν ό,τι 

ισχύει και στις υπόλοιπες πόλεις, τότε πώς θα ισχύει κοινοκτημο-

σύνη? ….(Αριστοτέλης Πολιτικών Β, 1264α,15) 

Για παράδειγμα στη Θεσσαλία, πολλές φορές οι πενέστες  επα-

ναστάτησαν κατά των Θεσσαλών, όπως κατά των Σπαρτιατών οι εί-

λωτες (που καραδοκούν την ευκαιρία να γίνει κάποιο ατύχημα στην 

πόλη). Στους Κρητικούς δεν συνέβη ακόμη κάτι παρόμοιο. Ίσως το 

φαινόμενο να οφείλεται στο ότι από τις γειτονικές πόλεις, αν και  πο-

λεμούν μεταξύ τους, καμία δεν συμμαχεί με τους επαναστάτες, αφού 

δεν τις συμφέρει, μια κι εκείνες έχουν υπόδουλους τους περιοίκους. 

Αντίθετα οι γείτονες των Σπαρτιατών είχαν εχθρικές διαθέσεις απέ-

ναντί τους, όπως οι Αργείοι, οι Μεσήνιοι και οι Αρκάδες. Οι Θεσσαλοί 

από την αρχή αντιμετώπιζαν επαναστάσεις, επειδή πολεμούσαν λα-

ούς που έμεναν κοντά στα σύνορά τους, όπως τους Αχαιούς, τους 

Περραιβούς και τους Μάγνητες. …. (Αριστοτέλης Πολιτικών Β, 1269 

β,10) 

Και ο πρώτος που εισήγαγε τα συσσίτια, τα αποκαλούμενα φι-

δίτια, δεν τα κανόνισε σωστά, γιατί η δαπάνη θα έπρεπε να βαρύνει 

το δημόσιο, όπως γίνεται την Κρήτη. Στους Λάκωνες όμως, καθένας 
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υποχρεώνεται να συνεισφέρει τα δικά του, οπότε μερικοί δεν μπο-

ρούν να πληρώνουν εξ αιτίας της μεγάλης φτώχειας τους, με αποτέ-

λεσμα να παραβιάζεται η θέληση του νομοθέτη. Ο νόμος θέλει το 

σύστημα των συσσιτίων δημοκρατικό, όπως όμως εφαρμόζεται κάθε 

άλλο παρά δημοκρατικό είναι. …. (Αριστοτέλης Πολιτικών Β, 1270 

β,25) 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Στην Κρήτη, όπως προκύπτει από τους άλλους αρχαίους 

συγγραφείς,  αρχικά ίσχυε η βασιλεία, ύστερα όμως  καταργήθηκε  

(αυτό πρέπει να έγινε λίγο μετά τα τρωικά) και την αρχηγία των πο-

λέμων ασκούσανε οι κόσμοι. Η βασιλεία στην Κρήτη, όπως και στις 

άλλες Ελληνικές πόλεις, είχε κληρονομικό χαρακτήρα, σε αντίθεση 

προς τη γερουσία, η οποία αναδεικνυόταν από το λαό. Οι βασιλιάδες 

της Κρήτης μέχρι να καταργηθούν ήταν αφενός οι αρχιερείς (του Δία) 

και αφετέρου οι αρχηγοί της πολιτείας και με τα εξής καθήκοντα: 

τελούσαν τις θυσίες, εκδίκαζαν τις οικογενειακού δικαίου δίκες,  η-

γούντο τού στρατού και τους στόλου στις εκστρατείες και στους πο-

λέμους, προέδρευαν της Γερουσίας με δικαίωμα ψήφου, προέδρευαν 

των μεγάλων αγώνων κ.α.   

2) Η βουλή στη Σπάρτη λέγονταν γερουσία. Η Κρητική βουλή 

αποτελούνταν από 28 μέλη, όσα και της Σπαρτιατικής, συν ο βασιλιάς 

29.  Στην παλιά αριστοκρατική βουλή  μέλη ήταν οι αντιπρόσωποι 

μεγάλων οίκων.  Αντίθετα τα μέλη της Κρητικής  Γερουσίας ήταν 

πολίτες άνω των 60 ετών, των οποίων η εκλογή στο ισόβιο αυτό 

αξίωμα αποτελούσε είδος επιβράβευσης για το σύνολο του έργου 

τους και της προσφοράς τους. Δηλαδή τα μέλη της Γερουσίας επιλέ-

γονταν με γνώμονα την ηθική τους αρετή και την προσφορά. Οι γε-

ρουσιαστές συνεδρίαζαν στο καλούμενο Βουλευτήριο. Η αρμοδιό-

τητά τους συνίστατο στην επιλογή των θεμάτων εκείνων, τα οποία 

θα συζητούσε η εκκλησία του δήμου. 

3) Οι 10 κόσμοι στη Σπάρτη λέγονταν έφοροι και εκεί ήταν 5 . 

Οι κόσμοι ή κοσμήτορες ήταν απλοί πολίτες που εκλέγονταν στο α-

ξίωμα αυτό για ένα χρόνο. Δική τους αρμοδιότητα ήταν η εποπτεία 

για την τήρηση των νόμων, την ομαλή λειτουργία της διοίκησης, την 

αγωγή των νέων, τη συμπεριφορά των πολιτών και αρχόντων, τη 

διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Πιο απλά, οι κόσμοι ήταν άρχο-

ντες ετήσιοι οι οποίοι εκλέγονταν από το σύνολο των πολιτών. Είχαν 

νομοθετικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, που με την πάροδο των 

ετών ενισχύθηκαν, ώστε έκαναν έλεγχο ακόμη και στους βασιλείς.  

Οι κόσμοι συγκαλούσαν και διοικούσαν την Εκκλησία του Δήμου και 

τη Γερουσία και παράλληλα δίκαζαν με τη Γερουσία τις φονικές δίκες.  

Είχαν δικαιώματα, μέχρι θανάτου ακόμη και επί των βασιλέων.  
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4) Η εκκλησία ήταν κάτι ως οι λαϊκές συνελεύσεις σήμερα. Α-

ποτελούνταν απ' όλους τους πολίτες άνω των 30 ετών και συνεδρίαζε 

όποτε έκριναν αρχικά οι βασιλιάδες και μετά οι κόσμοι. Αποφάσιζε 

περί πολέμου και ειρήνης, περί εξωτερικής πολιτικής, όριζε τον αρ-

χηγό κάθε στρατιάς, εξέλεγε τούς γέροντες, κόσμους και παιδονό-

μους και εψήφιζε τούς νόμους.  

 

Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΔΩΡΟ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ 

 

Ι.  Ο ιστοριογράφος Διόδωρος Σικελιώτης σχετικά το βασιλιά 

της Κρήτης Μίνωα και τους αρχαίους κατοίκους της Κρήτης, αναφέ-

ρει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος») τα εξής: 
<<Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μί-

νωας, βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν 
θαλασσοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε 
τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και αρκετά 
μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν τα Τρωικά. 
Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν 
θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους 
κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν 
μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη 
των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά». 

 …Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευ-
καλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς ( σημ. = οι Θεσσαλοί) και 
Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι 
απόκτησε τον Αστέριο. Όταν λοιπόν ήταν αυτός βασιλιάς στην Κρήτη, ο Δίας, 
όπως λένε, άρπαξε την Ευρώπη από τη Φοινίκη, την έφερε στην Κρήτη, πάνω 
στη ράχη ενός ταύρου και σμίγοντας μαζί της απόκτησε τρεις γιους, το Μίνωα, 
το Ροδάμανθυ και το Σαρπηδόνα. Μετά από αυτό, παντρεύτηκε την Ευρώπη 
ο Αστέριος, ο βασιλιάς της Κρήτης’ καθώς αυτός δεν είχε παιδιά, υιοθέτησε 
τους γιους του Δία και τους έκανε διαδόχους της βασιλείας του. Από αυτούς ο 
Ροδάμανθυς έδωσε στους Κρήτες νόμους, ο Μίνωας διαδέχτηκε στο θρόνο 
τον Αστέριο, παντρεύτηκε την Ιτώνη, την κόρη του Λυκτία και γέννησε το Λύ-
καστο, ο οποίος τον διαδέχτηκε στο Θρόνο. Ο Λύκαστος παντρεύτηκε την Ίδη, 
την κόρη του Κορυβάντα και γέννησε το Μίνωα το δεύτερο, τον οποίο μερικοί 
αναφέρουν ως γιο του Δία. Αυτός, πρώτος από τους Έλληνες, συνέστησε α-
ξιόλογη ναυτική δύναμη και έγινε θαλασσοκράτορας. ( «Ούτος (ο Μίνωας) 
πρώτος των Ελλήνων ναυτικήν δύναμιν αξιόλογον συστησάμενος εθαλασσο-
κράτησε»)  Παντρεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη του Ήλιου, και γέννησε το 
Δευκαλίωνα, τον Κατρέα, τον Ανδρόγεω και την Αριάδνη, αλλά απέκτησε και 
πολλά νόθα παιδιά. 

Από τα παιδιά του Μίνωα, ο Ανδρόγεως πήγε στην Αθήνα την εποχή 
των Παναθηναίων, ενώ βασιλιάς ήταν ο Αιγέας, εκεί νίκησε στους αγώνες ό-
λους τους αθλητές κι έγινε φίλος με τους γιους του Πάλαντα. Ο Αιγέας είδε με 
καχυποψία τη φιλία του Ανδρόγεω, φοβούμενος μήπως βοηθήσει ο Μίνωας 
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τους γιους του Πάλαντα να του πάρουν την εξουσία, και κατέστρωσε σχέδιο 
κατά της ζωής του Ανδρόγεω. Καθώς πήγαινε στις Θήβες με τα πόδια για να 
παρακολουθήσει μια γιορτή, έβαλε να τον δολοφονήσουν κάποιοι στα περί-
χωρα της Οινόης στην Αττική. Μαθαίνοντας ο Μίνωας τη συμφορά που τον 
βρήκε έφτασε στην Αθήνα απαιτώντας ικανοποίηση για το φόνο του Ανδρό-
γεω… (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 4, 60 - 61) 

….Δεδομένου ότι συμβαίνει οι πράξεις των Ροδίων να συνδέονται με 
μερικά απ΄όσα έγιναν στην αντίπερα Χερσόνησο, δεν θεωρώ άσχετο να μι-
λήσω και γι αυτά….. Όχι πολύ αργότερα από την εποχή της διακυβέρνησής 
του, λέγεται πως πέντε Κουρήτες πέρασαν σ’ αυτήν  από την Κρήτη. Ετούτοι 
ήταν απόγονοι εκείνων στους οποίους ανέθεσε το Δία η μητέρα του Ρέα να 
τον αναθρέψουν στα Ιδαία όρη της Κρήτης: ( Τούτους δ’ απογόνους γεγονέναι 
των υποδεξαμένων Δία παρά της μητρός Ρέας και θρεψάντων εν τοις κατά 
Κρήτην Ιδαίοις όρεσι.» (Διόδωρος, Ιστορική βιβλιοθήκη 5, 60) 

 «Μετά τη γέννηση των θεών, πολλές γενιές αργότερα, γεννήθηκαν, 
λένε, στην Κρήτη και ουκ ολίγοι ήρωες, μεταξύ των οποίων οι επιφενέστεροι 
είναι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Γι αυτούς λέει ο μύθος τους 
πως γεννηθήκαν από τον Δία και την Ευρώπη, την κόρη του Αγήνορα, η ο-
ποία, λένε, μεταφέρθηκε πάνω σ’ ένα ταύρο στην Κρήτη, σύμφωνα με το θέ-
λημα του θεού. 

Ο Μίνωας, λοιπόν, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασι-
λιάς του νησιού και ίδρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την 
Κνωσό, Φαιστό και Κυδωνία. Ο ίδιος θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους 
Κρήτες, προσποιούμενος ότι τους έλαβε από τον πατέρα του το Δία με τον 
οποίο συνομιλούσε μέσα σε κάποια σπηλιά. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη ναυ-
τική δύναμη, κυρίευσε τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θα-
λασσοκράτορας…(«Κτήσασθαι δε (Μίνωα) και δύναμιν ναυτικήν μεγάλην και 
των νήσων τας πλείστας καταστρέψασθαι και πρώτον των Ελλήνων θαλαττο-
κρατήσαι»,…( Διόδωρος Σικελιώτης Βίβλος 5, 78 και 79)   

 Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι στο 
νησί ήταν αυτόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες των οποίων ο βασιλιάς, Κρής 
το όνομά του, ανακάλυψε πολλά και σημαντικά πράγματα στο νησί που είχαν 
τη δυνατότητα να ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων… Οι περισ-
σότεροι επίσης από τους θεούς, σύμφωνα με τους μύθους, έγιναν στο νησί 
τους, θεοί που για τις ευεργεσίες που πρόσφεραν σ’ όλη την ανθρωπότητα 
δέχτηκαν τιμές αθάνατιες, σχετικά μ’ αυτές τις παραδώσεις θα μιλήσουμε πα-
ρακάτω….. Πρώτοι, λοιπόν, απ΄όσους μνημονεύονται από την παράδοση, κα-
τοίκησαν στην περιοχήν της Ίδης στην  Κρήτη οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, όπως ονο-
μάστηκαν(«πρώτον ώκησαν της Κρήτης περί την Ίδην οι προσαγορευθέντες 
Ιδαίοι Δάκτυλοι»),. Ετούτοι, σύμφωνα με μια παράδοση  ήταν εκατό στον α-
ριθμό, ενώ άλλοι λένε πως ήταν μόνο δέκα, που έλαβαν αυτή την ονομασία, 
ισάριθμοι με τα δάκτυλα των χειρών. Μερικοί όμως, μεταξύ αυτών και ο Έφο-
ρος, ιστορούν πως οι Ιδαίοι Δάκτυλοι γεννήθηκαν στην Ίδη της Φρυγίας και 
πως πέρασαν στην Ευρώπη με το Μύγδονα, καθώς ήταν γητευτές, επιδιδόταν 
στα ξόρκια, τις τελετές, τις τελετές και τα μυστήρια και ζώντας ένα διάστημα 
στη Σαμοθράκη ….Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως 
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ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των 
Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας 
τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε 
φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας, οι μετα-
γενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης ( = Ο Ηρακλής  γιος 
του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης) εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. 
Αποδείξει όλων αυτών παραμένουν, λένε (οι Κρήτες), στο γεγονός ότι ακόμη 
και σήμερα πολλές γυναίκες παίρνουν ξόρκια από αυτό το θεό και φτιάχνουν 
φυλακτά από το γεγονός ότι ήταν γητευτής και αποδιδόταν στις τελετές, πράγ-
ματα που απείχαν πολύ από τις συνήθειες του Ηρακλή που γέννησε η Αλ-
κμήνη. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64) 

Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, εννέα στον αριθμό. 
Γι αυτούς άλλοι λένε πως ήταν γηγενείς και άλλοι πως ήταν  απόγονοι των 
Ιδαίων Δακτύλων. Ετούτοι κατοικούσαν στα δασωμένα δάση  και τα φαράγγια 
των βουνών και γενικά στους τόπους που τους παρείχαν φυσική στέγη και 
προστασία, επειδή δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί το χτίσιμο των σπιτιών. Κα-
θώς διακρινόταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρή-
σιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, 
εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγή-
θηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβί-
ωση. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε 
πως σ’ αυτούς παρέδωσε τον Δία η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα του Κρόνο,  
και κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…... (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 
5,65) 

… Οι Κρήτες, λοιπόν, διηγούνται το μύθο πως τον καιρό που οι Κουρή-
τες ήταν νέοι υπήρχαν οι λεγόμενοι Τιτάνες. Αυτοί κατοικούσαν στην περιοχή 
της Κνωσού, εκεί όπου και τώρα δείχνουν θεμέλια του οίκου της Ρέας και άλ-
σος κυπαρισσιών αφιερωμένο στη θεά από τα πολύ παλιά χρόνια. Οι Τιτάνες 
ήταν έξι  άντρες και πέντε γυναίκες τον αριθμό, για τους οποίους άλλοι μυθο-
λογούν ότι ήταν παιδιά του Ουρανού και της Γης και άλλοι λένε πως πατέρας 
τους ήταν ένας Κουρήτης και η μητέρα τους η Τιταία από την οποία και πήραν 
το όνομά τους.  Αγόρια ήταν ο Κρόνος, ο Υπερίωνας και ο Κρίος, στη συνέχεια 
ο Ιαπετός και ο Κριός και τελευταίος ο Ωκεανός, ενώ αδελφές τους ήταν η Ρέα, 
η Θέμις και η Μνημοσύνη, καθώς και η Φοίβη και η Τηθύς. Όλοι τους έγιναν 
εφευρέτες κάποιων αγαθών για την ανθρωπότητα και λόγω της ευεργεσίας 
τους δέχτηκαν τιμές και έμεινε η μνήμη τους αιώνια. Ο Κρόνος που ήταν ο 
μεγαλύτερος στην ηλικία έγινε βασιλιάς και τους ανθρώπους που είχε υπό 
υπηκόους τους έβγαλε από την αγριότητα και τους έκανε να ζουν πολιτισμένα, 
γι αυτό και η αποδοχή που έτυχε από τους ανθρώπους ήταν μεγάλη, καθώς 
επισκέφτηκε πολλά μέρη της οικουμένης. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 
5,66) 

 

ΙΙ.  Ο ιστοριογράφος Διόδωρος Σικελιώτης σχετικά με το πότε 

έζησε ο Μίνωας, τους απογόνους του Μίνωα, την εθνικότητα του Μί-

νωα κ.α., αναφέρει τα εξής: 
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«…ο Μίνωας απέκτησε, λένε δυο γιους, το Δευκαλίωνα και το Μόλο, 
στη συνέχεια από το Δευκαλίωνα έγινε ο Ιδομενέας και από το Μόλο ο Μηριό-
νης. Ετούτοι με ενενήντα καράβια εκστράτευσαν  με τον Αγαμέμνονα στο Ίλιο 
και, αφού επέστρεψαν σώοι στην πατρίδα τους  και πέθαναν….. 

Αφού διευκρινίσαμε όλα ταύτα, απομένει να μιλήσουμε για τα έθνη τα 
οποία ήρθαν σε επιμιξία με τους Κρήτες. Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού 
ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο 
πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλα-
νιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν στην 
Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γέ-
νος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του 
Δώρου. Το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από 
την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς της 
Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μαλέα. 
Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, 
ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα 
με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ρα-
δάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύνολο. Τέλος, μετά 
την κάθοδο των Ηρακλειδών, Αργείοι και Λακεδαιμόνιοι  στέλνοντας αποίκους, 
ίδρυσαν αποικίες σε κάποια άλλα νησιά και, αφού κατέκτησαν και τούτο το 
νησί οίκησαν πόλεις σ’ αυτά. Επειδή, όμως, οι περισσότεροι που έχουν γράψει 
για την Κρήτη διαφωνούν μεταξύ τους, δεν πρέπει να απορούμε αν αυτά που 
λέμε δε συμφωνούν με όλους.…..  

 Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, 
βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν θαλασ-
σοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα 
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και αρκετά με-
γάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν τα Τρωικά. 
Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν 
θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους 
κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν 
μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη 
των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά των 
Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…>> (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 
5, 79 - 84) 

 

Επομένως και σύμφωνα με το Διόδωρο: 

1) Ο Μίνωας και οι αρχαίοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν Έλληνες, 

αφού λέει «καθάπερ πάρ Έλλησι ποιήσαι φασίν εν μεν τη Κρήτη Μί-

νωα….”. 

2) Στην Κρήτη πριν από το Μίνωα υπήρχαν από τη μια τα έθνη 

των Ετεοκρητών, που ήταν αυτόχθονες, των Πελασγών, που ήρθαν 

μετά, των Δωριέων και Αχαιών, που ήρθαν μετά από τους Πελασ-

γούς, και από την άλλη ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρό-

νια εξομοιώθηκε στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους.  Επομένως 
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ο Διόδωρος θεωρεί τους Ετεοκρήτες Έλληνες, ίδιο έθνος με τους Α-

χαιούς και Δωριείς. Αν δεν ήταν έτσι, θα ονόμαζε τους Πελασγούς 

και τους Ετεοκρήτες βάρβαρους ή δε θα έκανε νύξη χωριστά για τους 

βάρβαρους.  

3) Ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης κ.τ.λ., όμως με το όνομα 

Μίνωας υπήρχαν δυο πρόσωπα, κάτι ως λέει και το Πάριο χρονικό, ο 

Πλούταρχος κ.α. και ο Μίνωας β ήταν εκείνος που έκανε πρώτος από 

τους Έλληνες πολεμικό ναυτικό και θαλασσοκράτησε. 

4) Βασιλιάς των Ετεοκρητών ήταν ο Κρής και όχι ο Μίνωας., 

όπως λέγεται από μερικού σήμερα κακώς.  Ο Μίνωας ήταν βασιλιάς 

όλως των Κρητών. 

5) Ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθη έζησαν μετά που 

ήρθαν στην Κρήτη οι καλούμενοι από το Στράβωνα  Επήλυδες Κρήτες 

(= οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί της Κρήτης) και πριν από την 

κάθοδο των Δωριέων με τους Ηρακλειδείς (δηλαδή πριν έρθουν οι 

Λάκωνες και κάνουν αποικία τους τη Λύκτο, ως λέει ο Αριστοτέλης 

κ.α.) , αφού από τη μια εκείνος που υιοθέτησε το Δία ήταν ο Τέκτα-

μος, γιος του Δώρου, εγγονός του Έλληνα και από την άλλη ο Μί-

νωας με το Ραδάμανθη συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύ-

νολο. 

6) Ο Μίνωας εκστράτευσε κατά των Αθηναίων, επειδή ο βασι-

λιάς τους ο Αιγέας δολοφόνησε το γιο του Μίνωα Ανδρόγεω, επειδή 

είδε με καχυποψία τη φιλία του με τους γιους του πολιτικού του α-

ντιπάλου. Δηλαδή ο Αιγέας ήθελε να ρίξει τη δολοφονία στον πολι-

τικό του αντίπαλό. 

 

ΙΙ. Ο ιστοριογράφος Στράβωνας, σχετικά με την πολιτεία 

των Κρητών αναφέρει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κά-

κτος») τα εξής: 

 
<< 6. Η γλώσσα τους (των Κρητών) είναι ανακατεμένη (από πολλές 

διαλέκτους) και κατά τον ποιητή (Όμηρο): «εν δ’ Ετεοκρήτες μεγαλήτορες, εν 
δ’ Κύδωνες, Δωριέες τε τριχαϊκες δίοι τε Πελασγοί». Κατά το Στάφυλο, ανατο-
λικά της Κρήτης ζούνε οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδωνες και στα νότια οι Ετε-
οκρήτες, με οικισμό τους τον Πράσο, όπου βρίσκεται το ιερό του Δικταίου Δία. 
Οι υπόλοιποι είναι πιο δυνατοί και κατέχουν τις πεδιάδες. Είναι εμφανές ότι 
Ετεοκρήτες και Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι άλλοι Επήλυδες (μετανά-
στες). Ο Άνδρων λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες ήρθαν από τη Θεσσαλία, από 
την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα  Εσταιώτιδα. Από την ίδια 
περιοχή, λέει, ξεκίνησαν οι Δωριείς του Παρνασσού και έχτισαν τις πόλεις Ε-
ρινεό, Βοίο και Κυτίνιο και γι αυτό λέγονται, κατά την εκτίμηση του  Άνδρωνα, 
από τον Όμηρο «τριμερείς». Δεν δέχονται, βέβαια, την άποψη του Άνδρωνα. 
Που νομίζει πως η τετράπολη της Δωρίδας είναι τρίπολη, ενώ η μητρόπολη 
των Δωριέων είναι αποικία Θεσσαλών. Τη λέξη του Ομήρου δέχονται ότι 
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προέρχεται από την τριλοφία του κράνους ή από το γεγονός ότι οι κορυφές 
τους ήταν από τρίχα.  

7. Υπάρχουν πολλές πόλεις στην Κρήτη. Οι μεγαλύτερες και πιο γνω-
στές είναι τρεις: Κνωσός, Γόρτυνα, Κυδωνία. O Όμηρος υμνεί περισσότερο 
την Κνωσό. Την αποκαλεί μεγάλη, βασίλειο του Μίνωα, το ίδιο και οι μεταγε-
νέστεροι. Όντως συνέχισε να έχει τα πρωτεία επί μεγάλο διάστημα.  Αργότερα 
παράκμασε κι έχασε πολλά δικαιώματα της και η πρωτιά πήγε σε Γόρτυνα και 
Λύκτο. Αργότερα ξαναπήρε το αξίωμα της μητρόπολης του νησιού. Βρίσκεται 
σε πεδιάδα , έχοντας περίμετρο παλιά τριάντα στάδια, ανάμεσα σε Λυκτία και 
Γορτυνία. Απέχει διακόσια στάδια από τη Γορτυνία και εκατόν είκοσι από τη 
Λύττο, που ο ποιητής ονομάζει και Λύκτο. Από τη θάλασσα στα βόρεια η Κνω-
σός απέχει είκοσι πέντε στάδια, ενώ η Γόρτυνα από τη Λιβυκή ενενήντα, και 
η Λύττος από τη Λιβυκή ογδοήντα. Επινειο της Κνωσού είναι το Ηράκλειο.  

8. Ο Μίνως λέγεται είχε επίνειό του τον Αμνισό, όπου και ο ναός της 
Ειλειθυίας. Παλιά έλεγαν την Κνωσό Καίρατο, ομώνυμη με τον παραρρέοντα 
ποταμό. Στην ιστορία έχει γραφτεί πως ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης, 
πρώτος που κυριάρχησε στις θάλασσες. Χώρισε το νησί στα τρία και σε κάθε 
μέρος έχτισε πόλη, την Κνωσό…….  Κατά τον Έφορο, ο Μίνωας θαύμαζε κά-
ποιο παλαιό, το Ραδάμανθυ, που είχε ίδιο όνομα με τον αδελφό του. Αυτός 
πρώτος αναφέρεται ότι εκπολίτισε το νησί με νόμους και κτίσεις πόλεων και 
συντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει από τον ίδιο το Δία τους νόμους του. 
Αυτόν μιμήθηκε ο Μίνωας και κάθε ένατο χρόνο, καθώς φαίνεται, ανέβαινε 
στη σπηλιά του Δία και έμενε εκεί. Επέστρεφε με γραπτές διατάξεις που έλεγε 
πως είναι προσταγές του Δία. Γι αυτό και ο ποιητής (ο Όμηρος) λέει: Εδώ 
βασίλευε ο Μίνωας που μιλούσε με το μέγα Δία κάθε εννιά χρόνια.  

Ο Έφορος αυτά. Οι αρχαίοι συγγραφείς τα λένε αλλιώς, δηλαδή ότι ήταν 
τυραννικός, βίαιος, φορομπήχτης.  Στις τραγωδίες παρουσιάζουν τις ιστορίες 
του Μινώταυρου. Του λαβύρινθου, τα κατορθώματα του Θησέα και του Δαί-
δαλου.  

9. Δύσκολο να αποφασίσεις τι από τα δυο είναι αληθινό. Υπάρχει και η 
άλλη αιτία διάστασης. Άλλοι θεωρούν το Μίνωα επιχώριο και άλλοι ξένος της 
νήσου.  Ο ποιητής (Όμηρος) μάλλον τον θεωρεί επιχώριο, όταν λέει: «πρώτα 
γέννησε το Μίνωα, παντεπόπτη στην Κρήτη» («Πρώτον Μίνωα τέκε Κρήτη 
επίουρον»).  

Για την Κρήτη λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια είχε καλή διακυβέρνηση 
και οι καλύτεροι από τους Έλληνες τη θαύμαζαν. Ανάμεσά στους πρώτους 
ήταν οι Λακεδαιμόνιοι, όπως ομολογούν ο Πλάτωνας στους Νόμους και ο Έ-
φορος που περιέγραψε το πολίτευμά τους στο έργο Ευρώπη. Αργότερα τα 
πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο. Μετά από τους Τυρρηνούς, που πρώ-
τοι αυτοί ρήμαξαν τη θάλασσά μας, οι Κρήτες είναι οι διάδοχοί τους στη πει-
ρατεία. Αυτούς τους ρήμαξαν οι Κίλικες. Όλους τους ρήμαζαν οι Ρωμαίοι, που 
νίκησαν τους Κρήτες σε πόλεμο………..  

11. Αλλά αρκετά για την Κνωσό. Μετά την Κνωσό, δεύτερη σε δύναμη 
φαίνεται να ήταν η πόλη των Γορτυνίων. Όσο είχαν μεταξύ τους συμμαχία 
κρατούσαν υποτελείς τις υπόλοιπες πόλεις του νησιού. Ήρθαν όμως σε διά-
σταση και μοιράστηκε το νησί στα δυο.  Η Κυδωνία αποτελούσε τη 
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μεγαλύτερη προσθήκη πηγαίνοντας με το μέρος της μια από τις δυο πόλεις. 
Η πόλη των Γορτύνιων βρίσκεται σε πεδιάδα. Στα αρχαία χρόνια ήταν ίσως 
τειχισμένη και γι αυτό ο Όμηρος μιλά για «Γόρτυνα με τα τείχη της» (Γόρτυνα 
τε τειχήεσσαν). Αργότερα έχασε το τείχος εκ θεμελίων και όλο το διάστημα 
παρέμεινε ατείχιστη. Ο Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ, που άρχισε να την τειχίζει, 
έφτασε το έργο μόνο στα 80 στάδια. Η πόλη είχε αξιόλογη περίμετρο, κάπου 
50 στάδια. Απέχει από τη Λιβυκή θάλασσα, στον Λεβήνα, τον εμπορικό της 
σταθμό, 90 στάδια. Έχει και άλλο επίνειο, το Μάταλο, που απέχει 130 στάδια. 
Την περιοχή διαρρέει ο ποταμός Ληθαίος.  

12. Από το Λεβήνα ήταν η καταγωγή του Λευκοκόμα και του εραστή 
του, του Ευξύνθετου, που την ιστορία τους γράφει ο Θεόφραστος στην Περί 
Έρωτος πραγματεία»….. Οι Πράσιοι είναι γείτονες (με τους κατοίκους της Λε-
βήνας). Απέχουν από τη θάλασσα 70 στάδια και από τη Γόρτυνα 180. Είπα 
ήδη πως η Πράσος ανήκει στους Ετεοκρήτες και εδώ ήταν το ιερό του Δικταίου 
Διός. Και η Δίκτη βρίσκεται κοντά, όχι βέβαια, καθώς λέει ο Άρατος, κοντά στο 
«Ιδαίον όρος» (= ο Ψηλορείτης). Η Δίκτη από την Ίδη (εδώ ο Στράβων αντι 
για «Ιδαίον όρος» γράφει Ίδη, άρα εδώ Ίδη = Ψηλορείτης, λογω του προειρη-
μένου) απέχει και χίλια στάδια. Βρίσκεται ανατολικά της, κι απέχει επίσης ε-
κατό στάδια από το Σαμώνιο. Ανάμεσα σε Σαμώνιο και Χερρόνησο ήταν κτι-
σμένη η Πράσος, πάνω από τη θάλασσα, στα εξήντα σταδια. Την κατέστρε-
ψαν οι Ιεραπύτνιοι. Λένε επίσης  ότι δεν έχει δίκιο o Καλλίμαχος, όταν ιστορεί 
ότι η Βριτόμαρτις αποφεύγοντας τη βία του Μίνωα από τη Δίκτη, πιάστηκε στα 
δίχτυα των ψαράδων κι έτσι οι Κυδωνιάτες την είπαν Δίκτυννα και το βουνό 
Δίκτη. Η Κυδωνία δεν έχει καμιά σχέση γειτονίας με τους τόπους τούτους, α-
φού βρίσκεται στα δυτικά του νησιού. Βουνό της Κυδωνίας είναι ο Τίτυρος. 
Όπου υπάρχει ιερό, όχι το Δικταίον, αλλά το Δικτύνναιο. 

13.  Η Κυδωνία είναι χτισμένη βλέποντας θάλασσα, προς τη Λακωνία, 
κι απέχει τόσο από την Κνωσό όσο και από τη Γόρτυνα κάπου 800 στάδια. 
Από την Άπτερα απέχει 80 στάδια και άλλα 40 από τη θάλασσα. Το επίνειο 
της Απτερος είναι η Κίσαμος. Στα δυτικά, γείτονες με τους Κυδωνιάτες είναι 
οι Πολυρρήνιοι. Στα μέρη τους είναι το ιερό της Δίκτυννας. Απέχουν κάπου 
30 στάδια από τη θάλασσα κι από τη Φαλάσαρνα 60. παλιά κατοίκησαν εδώ 
Αχαιοί και Λάκωνες. Τείχισαν ένα οχυρό μέρος που βλέπει προς το νότο. 

14. «Την τελευταία από τις πόλεις που ίδρυσε ο Μίνωας, τη Φαιστό, 
την κατέσκαψαν οι Γορτύνιοι. Απείχε από τη Γόρτυνα 60 στάδια, από τη θά-
λασσα 20, από τη Μάταλο, το επίνειο, 40. Τη χώρα κατοικούν οι καταστροφείς 
της πόλης. Στους Γορτύνιους ανήκει και το Ρύτιο, μαζί με τη Φαιστό, στη Φαι-
στό, στο Ρυτιο (Ιλιάς Β 648). Λένε από τη Φαιστό κατάγεται ο Επιμενίδης, 
που με τα έπη του παρουσιάζει σε ποίηση καθαρμούς. Στην περιοχή της Φαι-
στού βρίσκεται και ο Λισσήν. Μνημόνευσα προηγουμένως τη Λύττο. Επίνειο 
της είναι η λεγόμενη Χερρόνησος. Εκεί υπήρχε ιερό της Βριτόμαρτης. Οι πό-
λεις Μίλητος και Λύκαστος, που βρίσκονται μαζί στον Καταλογο (Ιλιάς Β 
647), σήμερα δεν υπάρχουν . Την περιοχή της Λύττου, εν μέρει κράτησαν οι 
παλαιοί κάτοικοι, και την υπόλοιπη κατέχουν οι Κνώσιοι  που κατέστρεψαν 
την πόλη».  

(ΣΤΡΑΒΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV, C 479) 
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ΑΓΕΛΕΣ – ΣΥΣΣΙΤΙΑ ή ΑΝΔΡΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,  ΧΟΡΟΙ,  ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ 
16. Αυτή ήταν η (γεωγραφική) περιγραφή της χώρας των Κρητών. Αξί-

ζει να μιλήσω για τα πιο σημαντικά κεφάλαια της Πολιτείας τους, όπως διέ-
σωσε ο Έφορος. Φαίνεται, λέει, πως ο νομοθέτης θεώρησε ως μεγαλύτερο 
αγαθό για τις πόλεις την ελευθερία. Βλέπετε, μόνο η ελευθερία κάνει τα αγαθά 
να ανήκουν σε όποιον τα έχει. Όταν υπάρχει σκλαβιά, τα αγαθά ανήκουν 
στους άρχοντες κι όχι στους υπηκόους. Όσοι έχουν ελευθερία πρέπει να τη 
φυλάγουν. Η ομόνοια φεύγει, όταν σηκώνεται αναταραχή, προϊόν πλεονεξίας 
και πολυτέλειας. Όταν ζουν με σοφία και λιτότητα, δεν υπάρχει εναντίον των 
ομοίων μήτε φθόνος μήτε επιθετικότητα μήτε μίσος. Με αυτό ο νομοθέτης ε-
πιτάσσει οι νέοι να διαβιώνουν μέσα στις λεγόμενες αγέλες και τους ανήλικους 
βάζει να τρώνε από κοινού στα λεγόμενα ανδρεία. Και να τρώνε έτσι ώστε 
φτωχοί και πλούσιοι  να μην έχουν διαφορά, αφού σιτίζονται δημοσία δαπάνη. 
Για να είναι ανδρείοι  και όχι δειλοί, προστάζει  να κρατάνε όπλα από παιδιά 
και να ασκούνται  στις ταλαιπωρίες, ώστε να περιφρονούν τον καύσωνα, την 
παγωνιά, τους κακούς δρόμους, τους γκρεμούς, τις πληγές στις ασκήσεις και 
στις τακτικές μάχες. Να ασκούν επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, 
που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε 
πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν 
άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρησιμο-
ποιούν Κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θάλης. 
Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα ε-
ξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα. 

(ΣΤΡΑΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV, C 480, 16 μετφ «Κάκτος») 
 
 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΡΗΤΩΝ  
 17. Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεω-

ρούνται Κρητικά είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο 
που οι Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται 
με τα πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, ειδικά η Κνωσός. Ίχνη παλιών 
τους νόμων απέμειναν στους Λυττίους, στους Γορτυνίους και σε μερικά χωριά 
, όχι στους άλλους. Τα απομεινάρια  των νόμων στους  Λυττίους χρησιμοποι-
ούνται ως απόδειξη ότι προέρχονται από τα Λακωνικά που είναι παλιότερα. 
Λένε πως ήταν άποικοι ότι διατήρησαν τα ήθη της μητρόπολης, αφού είναι 
αδιανόητο να εκπροσωπείς καλύτερα οργανωμένη κοινωνία και να μιμείσαι 
τους ανώτερους γείτονες. Αυτά δεν είναι σωστά (κατά τον Έφορο). Από τη 
σημερινή κατάσταση δεν γίνεται να βγαίνουν συμπεράσματα για το παρελθόν, 
αφού αυτοί γνώρισαν τέτοια αντιστροφή της τύχης.  

Οι Κρήτες ήταν κάποτε θαλασσοκράτορες. Βγήκε και η παροιμία: «Ο 
Κρητικός δεν ξέρει από θάλασσα», που λέγεται για όσους προσποιούνται  
πως αγνοούν κάτι που ξέρουν πολύ καλά. Σήμερα δεν διαθέτουν ναυτικό. Κι 
ούτε βέβαια είναι πιθανόν ότι κάποιοι άποικοι από τη Σπάρτη στις πόλεις της 
Κρήτης έφεραν τους νόμους τους.  Εδώ ένα σωρό αποικίες και δεν κρατούνε 
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τα πατρογονικά. Εξάλλου πολλές περιοχές στην Κρήτη έχουν τα ίδια έθιμα με 
αυτές. 

18. Ο Σπαρτιάτης νομοθέτης Λυκούργος ήταν πέντε γενιές νεότερος 
από τον Αλθαιμένη, που δημιούργησε την πρώτη αποικία στην Κρήτη. Τον 
θεωρούν παιδί του Κίσου που ίδρυσε το Aργος τον ίδιο καιρό που ο Πρόκλης 
συνοίκιζε τη Σπάρτη. Όλοι πάντως συμφωνούν ότι ο Λυκούργος ανήκει στην 
έκτη γενιά από τον Πρόκλη.  Οι απομιμήσεις δεν είναι παλιότερες από τα πρό-
τυπά τους μήτε τα νεότερα των παλαιοτέρων. Το χορό που συνηθίζουν στη 
Λακεδαίμονα, τους ρυθμούς, τους παιάνες που τραγουδάνε, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς τους, καθώς και πολλά ακόμη έθιμά τους τα λένε οι ίδιοι 
Κρητικά, ωσάν να προέρχονται από εκεί. Μερικά δημόσια αξιώματα δεν α-
σκούνται απλώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν ίδια την προσηγορία τους, κα-
θώς Γέροντες και ιππείς (εκτός από το γεγονός ότι στην Κρήτη οι ιππείς δια-
θέτουν και άλογα). Οι έφοροι της Σπάρτης παρόλο που έχουν τα ίδια καθήκο-
ντα με τους Κρητικούς κόσμους, δεν έχουν εν τούτοις το ίδιο όνομα. Τα συσ-
σίτια ακόμα και σήμερα λέγονται ανδρεία, ενώ στη Σπάρτη από πολλά χρόνια 
έπαψαν να λέγονται με το πρώτο τους όνομα. Στον Αλκμάνα πάντως σώζεται  
«φοιναις δε και θιασοισιν ανδρείων παρά δαιτυμονεσσι πρέπει παιάνα καταρ-
χήν». 

19. Οι Κρήτες λένε ότι ο Λυκούργος τους επισκέφτηκε για τον εξής λόγο. 
Είχε ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Πολυδέκτη. Πέθανε όμως αυτός κι άφησε τη 
γυναίκα του έγκυο. Ο Λυκούργος βασίλευσε στη θέση του αδελφού του και 
όταν το παιδί γεννήθηκε έγινε επίτροπός του, αφού η βασιλεία ανήκε στο 
παιδί. Κάποιος κατηγορώντας το Λυκούργο, είπε πως είναι σίγουρο ότι ο Λυ-
κούργος θα βασιλεύσει. Τότε εκείνος υποψιάστηκε ότι από τέτοια κουβέντα 
μπορεί θα μπορούσε να βγει το συμπέρασμα ότι αυτός θα θεωρούνταν υπεύ-
θυνος συνωμοσίας εναντίον του παιδιού και σκέφτηκε πως, αν το παιδί πέ-
θαινε από άλλη αιτία οι εχθροί του θα θεωρούσαν τον ίδιο υπαίτιο. Έφυγε τότε 
για την Κρήτη.  Εκεί ήρθε και πλησίασε το Θάλητα , ένα μελοποιό και νομο-
θέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο Ραδάμανθυς  πρώτα και αργότερα 
ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα από το Δία προς τους ανθρώπους. 
Κατέβηκε μετά στην Αίγυπτο και έμαθε τη νομοθεσία τους……….(Στράβωνας, 
Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20) 

   
ΘΕΣΜΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ -  ΓΑΜΟΣ 
 20. Οι κυριότεροι Κρητικοί θεσμοί είναι οι παρακάτω, όπως τους μνη-

μονεύει ο Έφορος. Όσοι βγαίνουν την ίδια περίοδο από την αγέλη τους ανα-
γκάζονται να παντρευτούν την ίδια στιγμή. Δεν παίρνουν τις νύφες αμέσως 
στα σπίτια τους, αλλά όταν αυτές αποδειχτεί ότι τα καταφέρνουν με τη διαχεί-
ριση του σπιτιού. Η προίκα τους, αν υπάρχουν αδέλφια, είναι μισή περιουσία 
του αδελφού. Τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο γράμματα, αλλά και τραγούδια με 
τους νόμους και μερικά είδη μουσικής. Οι νεότεροι σιτίζονται στα λεγόμενα 
ανδρεία. Κάθονται να φάνε κατάχαμα όλοι μαζί, φορούνε πρόχειρα ρούχα, τα 
ίδια χειμώνα – καλοκαίρι, και υπηρετούν τους μεγαλύτερους, καθώς και τους 
εαυτούς των. Αυτοί που τρώνε κάνουν πολέμους με τις άλλες παρέες ή και 
μέσα στην ίδια παρέα. Μεταξύ τους. Σε κάθε ανδρείο υπάρχει παιδονόμος. Οι 
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μεγαλύτερες ηλικίες έρχονται σε αγέλες. Αρχηγοί στις αγέλες είναι τα σημα-
ντικά παιδιά, τα πιο δυνατά. Καθένας από αυτούς συγκεντρώνει γύρω του  
όσα περισσότερα παιδιά μπορεί.  Σε κάθε αγέλη αρχηγός είναι συνήθως ο 
πατέρας του παιδιού που μαζεύει τα άλλα, υπεύθυνος στο να βγάζει τα παιδιά 
στο κυνήγι και να τιμωρεί τους απείθαρχους. Τρέφονται με δημόσια δαπάνη. 
Σε συγκεκριμένες μέρες, η μια αγέλη κάνει πόλεμο με την άλλη, με τους ήχους 
αυλού και λύρας, κι έρχονται στα χέρια με ρυθμό, καθώς εξάλλου συνηθίζουν 
και στις κανονικές μάχες. Τα χτυπήματα δίνονται με το χέρι είτε με σιδερένια 
όπλα………………….…..   

22. Εκλέγουν δέκα άρχοντες. Για τα πολύ μεγάλα προβλήματα συμβου-
λεύονται τους Γέροντες. Δικαίωμα στο θεσμό έχουν οι επιτυχημένοι στο αξί-
ωμα του κόσμου και άνθρωποι αναγνωρισμένης αξίας. Θεώρησα την κατα-
γραφή της Πολιτείας των Κρητών άξια λόγου, επειδή έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα 
και είναι διάσημη>>  (Στράβωνας, Γεωγραφικά 10, C 481 - 483, IV 17 – 20) 

 

 Επομένως και σύμφωνα με το Στράβωνα: 

1) Στην Κρήτη αρχικά υπήρχαν διάφορα φύλα, όπως λέει και ο 

Όμηρος: Οι αυτόχθονες Ετεοκρήτες και Κύδωνες και οι επήλυδες 

(μετανάστες) Κρήτες (= οι Αχαιοί, οι Πελασγοί και οι Δωριείς της 

Κρήτης). 

2) Οι Δωριείς δεν κατείχαν όλη την Κρήτη, αλλά συγκεκριμένα 

μέρη. Ανατολικά της Κρήτης ζούσαν οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδω-

νες και στα νότια οι Ετεοκρήτες, Σύμφωνα με τον  Αριστοτέλη (Πο-

λιτεία 2) , Διόδωρος κ.α. οι Δωριείς Λάκωνες είχαν αποικία μόνο τη 

πόλη Λύκτο, απ΄όπου πήραν και τους Κρητικούς νόμους. 

3) Ο Μίνωας, σύμφωνα λέει με την ιστορία και τον Έφορο, ήταν 

έξοχος νομοθέτης, πρώτος που κυριάρχησε στις θάλασσες, όμως υ-

πάρχουν και αρχαίοι συγγραφείς που λένε ότι  ο Μίνωας ήταν τυραν-

νικός, βίαιος, φορομπήχτης.   

Σημειώνεται ότι ο Πλάτωνας (Μίνως), ο Πλούταρχος (Θησεύς) 

κ.α. λένε ότι ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον των Αθηναίων και κα-

τόπιν τους επέβαλε φόρο αίματος, επειδή ο βασιλιάς των Αθηνών 

Αιγέας δολοφόνησε το γιο του Μίνωα Ανδρόγεω στα Παναθήναια. Ο 

Αιγέας δολοφόνησε λέει τον Ανδρόγεω και μετά είπε ότι το έκαναν οι 

πολιτικοί του αντίπαλοι, οι Παλαντίδες, μήπως και παραπλανηθεί ο 

Μίνωας και στραφεί εναντίον τους.  

Και επειδή ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον των Αθηνών, λένε 

τώρα  ο Στράβωνας,  ο Πλάτωνας κ.α., οι Αθηναίοι συγγραφείς δε 

συμπαθούσαν το Μίνωα ή για το λόγο αυτό περιγράφουν το Μίνωα 

ως φορομπήχτη, άγριο κ.τ.λ., ή γι αυτό και του έπλασαν το μύθο του 

Μινώταυρου. 

4) Ο Στράβωνας λέει από τη μια:  «άλλοι θεωρούν το Μίνωα 

επιχώριο και άλλοι ξένος της νήσου» και από την άλλη: << Ο ποιητής 

(Όμηρος) μάλλον τον θεωρεί επιχώριο, όταν λέει: «πρώτα γέννησε 
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το Μίνωα, παντεπόπτη στην Κρήτη>> («Πρώτον Μίνωα τέκε Κρήτη 

επίουρον»). Επομένως ο Στράβωνας στην ουσία διαψεύδει όσους 

λένε ότι ο Μίνωας δεν είναι ντόπιος Κρητικός και δε λέει ότι ο Μίνωας 

ήταν μη  (σημιτικής καταγωγής), όπως τον ερμηνεύουν κάποιοι αν-

θέλληνες. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Στράβωνας λέγοντας  «… άλλοι θεω-

ρούν το Μίνωα επιχώριο και άλλοι ξένος της νήσου», με τη λέξη «ξέ-

νος» δεν εννοεί «μη Έλληνα» (ή σημιτικής καταγωγής, κ.α.), όπως 

ερμηνεύουν κάποιοι,  αλλά Έλληνα,  «επήλυδα Κρήτα», αφού,  αν 

εννοούσε παντελώς ξένο, μη Έλληνα, τότε: α) Θα τον ονόμαζε βάρ-

βαρο (ή με το όνομα της χώρας του π.χ. Κάρα, Φοίνικα κ.τ.λ.), β) Δε 

θα επεξηγούσε αμέσως μετά για τους Επήλυδες Κρήτες και τους Ετε-

οκρήτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   
ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ  ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΑ, ΜΙΝΩΙΤΕΣ, ΔΩΡΙΕΙΣ κ.α. 
 

 

1. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ 

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
 

Το σχολικό βιβλίο Α’ τάξης Γυμνασίου «Ιστορία αρχαίων χρό-

νων ως το 300 π.Χ.» (Λ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ, Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΥ) αναφέρει ότι: 
«Οι Δωριείς  ήταν ένας λαός που ήρθε στην Ελλάδα από το βορρά, από τις 
πεδιάδες της σημερινής Ουγγαρίας ή τα Ουράλια όρη, το 1100 π.Χ. κατασφά-
ζοντας όσους λαούς βρήκαν στο διάβα τους, καθώς και ότι μετά τη κατάκτηση 
της Ελλάδας από τους Δωριείς δημιουργήθηκε ο πρώτος ελληνικός πολιτι-
σμός, ο Μυκηναϊκός.  Όταν οι Δωριείς κατέβηκαν στην Κρήτη,  οι Μινωίτες 
αντιστάθηκαν, μπροστά όμως στα σιδερένια όπλα των αντιπάλων, αντί των 
χάλκινων δικών τους, υπέκυψαν. Ακολούθως η δομή της κοινωνίας της Κρή-
της ακολούθησε τα πρότυπα της Κοινωνίας της Σπάρτης, χώρισαν τους κα-
τοίκους της σε διάφορες κατηγορίες υποτελών κατά τα Σπαρτιατικά έθιμα, 
τους περίοικους, μνωίτες, αφαμιώτες ή κλαριώτες…. ………..Τα πρώτα ελλη-
νικά φύλα υπολογίζεται ότι έφτασαν στον ελληνικό χώρο γύρω στις αρχές της 
2ης  χιλιετίας π.Χ.,….. Τα ελληνικά φύλα  που έφτασαν στην Ελλάδα ήταν 
τμήμα της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας στην οποία ανήκαν και τα 
ιταλικά, οι Κέλτες, οι Γερμανοί, οι Σλάβοι, οι Μήδοι και οι Πέρσες, οι Ινδοί….. 
Οι Μυκηναίοι ανήκουν στα ινδοευρωπαϊκά φύλα που με αφετηρία τα Ουράλια 
όρη εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη και μέχρι την Ινδία…».   ( «Ιστορία αρχαίων 
χρόνων ως το 300 π.Χ.». Λ. Τσακτσίρα, Μ. Τιβέριου) 

 

Ωστόσο όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας, κακοήθειες αν-

θελληνικών κέντρων που αντιγράφουν και Έλληνες χωρίς να ελέγ-

ξουν την ορθότητά τους,  γιατί : 

1) Οι αρχαίοι συγγραφείς:  Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), Αριστοτέ-

λης (Πολιτικά Β, 1271, 10), Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρ-

χαιολογία, Λόγος Β’ LXI. 1-2),  Πλούταρχος (Λυκούργος  και Σόλων) 

Στράβων (Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20), Ηρόδοτος, ( Α 

65)  κ.α., αναφέρουν ότι ο  πρώτος Ελληνικός Πολιτισμός που δη-

μιουργήθηκε ήταν ο Μινωϊκός, ο οποίος ήταν και ο πρώτός αξιόλογος 

στον κόσμο. Αναφέρουν επίσης ότι το Μινωϊκό Πολιτισμό  δημιούρ-

γησαν οι Κρήτες των Ελλήνων και τον οποίον στη συνέχεια  αντέ-

γραψαν πρώτα οι Σπαρτιάτες στέλνοντας επι τούτου το νομοθέτη 
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τους Λυκούργο στην Κρήτη, μετά  οι Αθηναίοι, μετά οι Ρωμαίοι κ.α. 

και έτσι ευημέρησαν και αυτοί.  

Μάλιστα ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 46 – 56, 204 – 206  κ.α.) 

απαντώντας σε κάποιον που έλεγε στην εποχή του κάτι τέτοιο, ήτοι 

ότι οι Δωριείς ή άλλως οι Σπαρτιάτες είναι  αυτοί που δημιούργησαν 

τους καλύτερους θεσμούς στην Ελλάδα, του απάντησε τα εξής:   
«Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν λες  ότι οι άνθρωποι 

αυτοί (οι Σπαρτιάτες, οι Δωριείς) υπήρξαν οι δημιουργοί των καλύτερων θεσμών, τότε, ανα-
γκαστικά, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που έζησαν πολλές γενιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκαταστα-
θούν στην Πελοπόννησο, πρέπει να μη διέθεταν κανένα από αυτά τα προσόντα, δηλαδή ούτε 
οι στρατιώτες που εκστράτευσαν στην Τροία, ούτε οι σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα, 
ούτε ο Μίνωας, ο γιος του Δία, ούτε ο Ραδάμανθυς, ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος από τους 
μεγάλους άνδρες που υμνούνται γι αυτές τις αρετές, οπότε κακώς έχουν τη φήμη που απολαμ-
βάνουν»… (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 205) 

Πέραν αυτού Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7) κ.α.  αναφέρει ότι 

ότι όταν οι Δωριείς κατέβηκαν από τα βόρεια της Ελλάδος στην Πε-

λοπόννησο και έκαναν τη Σπάρτη πρωτεύουσά τους έστειλαν το νο-

μοθέτη Λυκούργο να πάει σε όλες τις τότε πολιτείες (Αίγυπτο, Βαβυ-

λώνα, Κνωσό κ.α.) που θεωρούνταν ότι είχαν καλή διακυβέρνηση, 

καλούς νόμους κ.α. προκειμένου να αντιγράψει το καλύτερο καθε-

στώς από αυτές. Επιστέφοντας ο Λυκούργος στη Σπάρτη είπε στους 

Δωριείς ότι όλες οι πολιτείες που γύρισε   του φάνηκαν «ανάξιες» να 

τις αντιγράψει, πλην μόνο των Κρητών και  γι αυτό και την αντέ-

γραψε  

2) Το Ελληνικό Έθνος δεν αποτελέστηκε  μόνο από τους Δωι-

ρείς, αλλά και από πολλά άλλα  αδελφικά φύλα. Ο Θουκυδίδης (Α 2 

– 9) και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι αρχικά δεν 

υπήρχαν ούτε σύνορα ούτε κράτη ούτε οι ονομασίες Έλληνες και 

βάρβαροι, παρά μόνο διάφορα μεταναστευτικά φύλλα με μεγαλύτερο 

το Πελασγικό, του οποίου επι μέρους φύλα ήσαν οι Δωριείς, οι Ίωνες, 

οι Αιολείς  και οι Αχαιοί που μετά αποτελεσαν το Ελληνικό Έθνος. 

Ειδικότερα ο Ηρόδοτος  αναφέρει ότι κάποια στιγμή αποκόπηκαν από 

τους Πελασγούς πρώτα οι Δωριείς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το 

Δωρικό / Ελληνικόν» και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασ-

γοί, καθώς και κάποια άλλα βάρβαρα έως τότε φύλα, πρβ: «Το Ελλη-
νικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πεποί-
θησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην 
αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν 
σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέ-
λος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρ-
βαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58) 

3) Η κάθοδος των Δωριέων έγινε, όμως αυτή έγινε όχι από τα 

Ουράλια όρη, αλλά από τη Δωρίδα (= οι πλαγιές της Όσσας και του 

Ολύμπου), απ΄όπου και η ονομασία Δωριείς, Ο Ηρόδοτος (Α 56-58, 
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Ε 17  και Η 43), ο Θουκυδίδης (Α 1 – 9 κ.α.) κ.α. αναφέρουν ότι στη 

Φθιώτιδα του Πελασγικού Άργους ή άλλως Θεσσαλίας πριν από τα 

Τρωικά υπήρχε η πόλη Ελλάδα και  γι αυτό και οι κάτοικοι της περιο-

χής αυτής λέγονταν και  Πελασγοί ή Έλληνες, φύλα των οποίων ήταν 

οι Αιολείς, οι Δωριείς, οι Ίωνες και οι Αχαιοί. Αναφέρουν επίσης ότι 

πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και  επί εποχής του βασι-

λιά Έλληνα ένα μέρος των Πελασγών (οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι 

Πελασγοί της Κρήτης που αναφέρει ο Όμηρος) με αρχηγό τον Τέ-

κταμο (παππού του Μίνωα και γιο του Δώρου, γιου του Έλληνα) φεύ-

γει και πάει στην  Κρήτη, η οποία είχε ερημώσει κατά πολύ, όπου 

ενοποιήθηκε  με τα φύλα (τους καλούμενους μετά Ετεοκρήτες) που 

βρίσκονταν εκεί. Ογδόντα χρόνια μετά τα Τρωικά (= κάπου το 1129 

π.χ. ) οι υπόλοιποι  από τους Δωριείς που παρέμειναν στην Ιστιαιώ-

τιδα ή Δωρίδα διώχθηκαν  από τους Καδμείους  (= οι μετέπειτα Θη-

βαίοι) και πήγαν στην Πίνδο όπου έγιναν γνωστοί με  το όνομα  «έ-

θνος Μακεδνόν}. Από εκεί ένα μέρος , οδηγούμενο από τους εξόρι-

στους βασιλιάδες τους Πελοποννησιακού Άργους , του καλούμενους 

Ηρακλειδείς, κατεβαίνει και καταλαμβάνει την Πελοπόννησο και ονο-

μάζεται «έθνος δωρικό» (= οι ξακουστοί Σπαρτιάτες). Στη συνέχεια  

οι Δωριείς δεν επέστρεψαν στον τόπο τους, αλλά παρέμειναν εκεί 

υπερασπίζοντας το θρόνο των Ηρακλειδών και βοηθώντας έτσι η 

Σπάρτη να γίνει μετά η ηγεμονεύουσα πόλη της Ελλάδος.   Ο Ηρό-

δοτος (Α 56-58, Ε 17  και Η 43)  αναφέρει επίσης ότι οι Δωριείς ήταν 

το πρώτο φύλο που αποσπάστηκε από τους Πελασγούς και αποτέλεσε 

ξέχωρο έθνος, το ελληνικό έθνος και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι 

οι Πελασγοί (= οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί, οι Αχαιοί 

και οι νησιώτες), καθώς και μερικά άλλα βάρβαρα φύλα (υπονοεί 

τους καλούμενους Καδμείους ή Θηβαίους, τους Δαναούς, τους Πέλο-

πες κ.α.)  που ήρθαν άλλα από την Ασία, άλλα από την Αφρική και 

άλλα από τη Θράκη, πρβ: 
«Και ψάχνοντας έβρισκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι 

ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες. Γιατί αυτά τα έθνη ήταν τα πιο 
γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο πελασγικό, το πρώτο ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ 
ώς τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο 
βασίλευε ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, γιου του 
Έλληνος, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Κι 
αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το 
όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από τη 
Δρυοπίδα έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος 
Δωρικό. …………… Το ελληνικό έθνος, αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλεί — αυτή 
είναι η πεποίθησή μου· αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή 
μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ᾽ αυτό κυρίως οι Πε-
λασγοί, αλλά και πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος 
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πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό, ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη. (Ηρόδοτος Α, 56- 
58) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι εξής: Από την 
Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το ο-
ποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι 
Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δω-
ρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«ε-
όντες ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίνδου»), και 
το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες τους οποίους εξεσή-
κωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων 
αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43) 

  «Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι, οι 
Λακεδαιμόνιοι,  ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώ-
τιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και 
του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι 
Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα  έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο 
και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, 
και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. (Ηρόδοτος Α, 57) 

Επίσης ο Θουκυδίδης και ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρουν 

ότι αρχικά στον αρχαίο κόσμο δεν υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι, σύνορα, 

Έλληνες και βάρβαροι, γιατί δεν υπήρχε και η γεωργία και το εμπό-

ριο, αλλά μεταναστευτικές φυλές προς εξεύρεση πηγών διατροφής 

και ο πιο πολυάριθμη έδιωχνε αυτή που έβρισκε το διάβα της προ-

κειμένου να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο.  Στη συνέχεια ο Τρωικός 

πόλεμος επέφερε μεγάλες μετακινήσεις και ανακατατάξεις φυλών 

στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας του στρατού της στην Τροία, αλλά 

και στον υπόλοιπο αρχαίο γνωστό κόσμο λόγω της ήττας των βαρ-

βάρων.  Από τη Μ. Ασία π.χ. έφυγαν φύλα και πέρασαν στην Ιταλία, 

από τη Θεσσαλία έφυγαν φύλα και άλλα πήγαν προς Μακεδονία και 

άλλα προς Πελοπόννησο κ.α.  Τελευταία από αυτές τις μετακινήσεις 

που έγινε στην Ελλάδα ήταν αυτή που ονομάζεται «Κάθοδος των Δω-

ριέων με τους Ηρακλείδες». Στο εξής η Ελλάδα ηρέμησε, άρχισε να 

αναπτύσσεται και να κάνει και αποικίες. 
«Καθόσον και μετά τα Τρωικά ακόμη αι μεταναστεύσεις και νέαι εγκαταστάσεις εξη-

κολούθησαν εις την Ελλάδα, εις τρόπον ώστε δι' έλλειψιν ησυχίας, δεν ημπόρεσεν αύτη να 
αναπτυχθή. Τωόντι, η μεγάλη βραδύτης της επιστροφής των Ελλήνων από την Τροίαν είχε 
προκαλέσει πολλάς πολιτικάς μεταβολάς, καθ' όσον συχναί στάσεις εγίνοντο εις τας πόλεις 
και όσοι συνεπεία αυτών εξωρίζοντο ίδρυαν νέας τοιαύτας. Και οι σημερινοί Βοιωτοί, εκδιω-
χθέντες το εξηκοστόν έτος μετά την άλωσιν της Τροίας υπό των Θεσσαλών από την Άρνην, 
εγκατεστάθησαν εις την χώραν, η οποία σήμερον καλείται Βοιωτία, ενώ πρότερον εκαλείτο 
Καδμηΐς (μέρος, άλλωστε, αυτών ήτο ήδη εγκατεστημένον από πριν εκεί, και από αυτούς προ-
ήρχοντο οι Βοιωτοί που έλαβαν μέρος εις την εκστρατείαν κατά της Τροίας). Και οι Δωριείς με 
τους Ηρακλείδας κατέλαβαν την Πελοπόννησον το ογδοηκοστόν έτος. Ως εκ τούτου, μόλις μετά 
παρέλευσιν πολλού καιρού ησύχασεν οριστικώς η Ελλάς και ο πληθυσμός της έπαυσεν υπο-
κείμενος εις βιαίας μετακινήσεις, οπότε και ήρχισε ν' αποστέλλη αποικίας. Και οι μεν Αθηναίοι 
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απώκισαν τας Ιωνικάς πόλεις της Μικράς Ασίας και τας περισσοτέρας νήσους του Αιγαίου 
πελάγους, οι δε Πελοποννήσιοι το πλείστον της Ιταλίας και Σικελίας και μερικά άλλα μέρη της 
λοιπής Ελλάδος. Όλαι αυταί άλλωστε αι αποικίαι ιδρύθησαν μετά τα Τρωικά». (Θουκυδίδης 
Α  12) 

 «Αφού διευκρινίσαμε όλα αυτά, απομένει να μιλήσουμε για τα έθνη τα οποία ήρθαν 
σε επιμειξία με τους Κρήτες. Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρή-
τες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αρ-
γότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έ-
φτασαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γένος 
των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του Δώρου. το μεγαλύτερο 
μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος 
του ήταν από τους Αχαιούς της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην πε-
ριοχή του Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, 
ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλληνες 
κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη 
του νησιού σε ενιαίο σύνολο...» ( Διόδωρος, 5, 80) 

«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, κατέ-
πλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε 
την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο..». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60) 

 
 

2. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – 

ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙ-

ΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗ-

ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΥΣ  Κ.ΛΠ. 

 

Μερικοί ισχυρίζονται, επικαλούμενοι τον αρχαιολόγο Σπυρί-

δωνα Μαρινάτο ( "The Volcanic Destruction on Minoan Crete", 

Antiquity 425:39, 1939), ότι η Κρήτη και ο Μινωικός Πολιτισμός κα-

ταστράφηκαν γύρω στα 1450 π.Χ. από το σεισμό και το παλιρροιακό 

κύμα (τσουνάμι) που προκάλεσε η τρομακτική έκρηξη του ηφαί-

στειου της Θήρας και  τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν 

τότε οι Μινωίτες την εκμεταλλεύτηκαν οι Αχαιοί Μυκηναίοι, οι Δωριείς 

κ.α. που εισέβαλαν στην Κρήτη, κατέλαβαν την Κνωσό και επέβαλαν 

την κυριαρχία τους,  και έτσι έκτοτε η Κρήτη κατοικείται από Έλλη-

νες.  

Ωστόσο  όλα αυτά είναι αυθαίρετα και εκτός πραγματικότητας, 

γιατί: 

1) Ενώ από τη μια δεν  υπάρχει αρχαία πηγή που να αναφέρει 

κάτι τέτοιο, από την άλλη οι αρχαίοι συγγραφείς: Διόδωρος Σικελιώ-

της ( 6, 60 και 5, 80), ο Ηρόδοτος (  Ζ , 169 – 171) , Στράβων ( Ι, 

ΙV 6 – 7) κ.α. αναφέρουν ότι οι Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί 

που βρίσκονταν στην Κρήτη δεν είχαν πάει εκεί ως κατακτητές, αλλά 

ως μετανάστες από το Πελασγικό Άργος (= η Θεσσαλία) και συγκε-

κριμένα από τη Δωρίδα ή άλλως Εστιώτιδα (= οι πλαγιές της Όσσας 
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και του Ολύμπου). Γεγονός που έγινε, λένε, μετά από τον κατακλυ-

σμό του Δευκαλίωνα και πριν από την εποχή του Μίνωα, με αρχηγό 

τον Τέκταφο ή Τέκταμο (γιο του Δώρου του Έλληνα και παππού του 

Μίνωα). επειδή η Κρήτη είχε τότε μερικώς ερημώσει. Αναφέρουν ε-

πίσης ότι ο Αρχηγός των μεταναστών, ο  Τέκταμος, παντρεύτηκε την 

κόρη του βασιλιά των ντόπιων, γινόμενος αυτός στο εξής βασιλιάς 

όλου του νησιού. Ακολούθως στα τρωικά όσες φυλές, εντός και εκτός 

Κρήτης, πήγαν με το μέρος των Μυκηναίων στον πόλεμο της Τροίας 

ονομάστηκαν Έλληνες. Στο πόλεμο αυτό  οι Κρήτες με αρχηγό τον 

εγγονό του Μίνωα πήγαν με το μέρος των Μυκηναίων και έτσι και οι 

Κρήτες ονομάστηκαν Έλληνες: 
«Είναι εμφανές ότι Ετεοκρήτες και Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι άλλοι Επήλυδες. 

Ο Άνδρων λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες ήρθαν από τη Θεσσαλία, από την περιοχή που παλιά 
λεγόταν Δωρίδα και σήμερα  Εσταιώτιδα. (Στράβων, Ι, ΙV 6 – 7)  

«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, κατέ-
πλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε 
την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο..». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60) 

«Δώρων: και οι Κρήτες Δωριείς εκαλούντο. «Δωριέες τε τριχάικες, δίοι τε Πελασγοί 
(od. XIX,177). Περί ων ιστορεί Ανδρων, Κρητός εν τη νήσω βασιλεύοντος, Τέκταφον τον Δώ-
ρου του Έλληνος, ορμήσαντα εκ της εν Θετταλία τότε μεν Δωρίδος, νυν δε Ιστιαιώτιδα καλου-
μένης, αφίκεσθαι εις Κρήτην μετά Δωριέων τε και Αχαιών και Πελασγών, των ουκ απαράντων 
εις Τυρρηνίαν»> (Στ. Βυζάντιος) 

«Σύμφωνα με την ιστορία των Πραισίων, όταν ερημώθηκε η Κρήτη, άνθρωποι διαφό-
ρων εθνικοτήτων, αλλά κυρίως Έλληνες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Έπειτα στην 
Τρίτη γενιά μετά το θάνατο του Μίνωα, ξέσπασε ο Τρωικός πόλεμος.….» (Ηροδότου Ιστορία 
Ζ , 169 - 171) 

2) Έκρηξη του Ήφαιστου της Θήρας έγινε και μάλιστα πολύ 

δυνατή, όμως ο  Στράβων,  που επικαλείται ένα αρχαιότερό του ιστο-

ρικό, τον Ποσειδώνιο, αναφέρει ότι κατά την έκρηξη του εν λόγω 

ηφαιστείου συνέβησαν επακριβώς τα εξής, απ όπου δεν προκύπτει 

ότι η Κρήτη καταστράφηκε από σεισμό ή παλιρροιακό κύμα: «(Καθά 

φησί Ποσειδώνιος….)  η θήρα έχει ιδρύσει αποικία στην Κυρήνη. Α-

νάμεσα στη Θήρα και στη Θηρασία ξεσηκώθηκαν φλόγες από τη θά-

λασσα και το φαινόμενο συνεχίστηκε για 4 ημέρες, έτσι που ολό-

κληρη η θάλασσα έβραζε και φλεγόταν. Οι φλόγες έβγαλαν στη επι-

φάνεια σιγά-σιγά ένα νησί που σχηματίστηκε λες από ενοποιημένη 

διάπυρη μάζα και που είχε περίμετρο 12 στάδια. Μόλις σταμάτησε το 

φαινόμενο πρώτοι τόλμησαν να πλησιάσουν στον τόπο οι θαλασσο-

κράτορες τότε Ρόδιοι και ίδρυσαν στο νησί ιερό του Ασφαλίου Ποσει-

δώνα..» .(Ποσειδώνιος, ΑΠΑΝΤΑ Α 14-15 και Στράβων, Γεωγραφικά 

Α, ΙΙΙ 16). 

3) Αν η Κρήτη είχε καταστραφεί από παλιρροϊκά κύματα. θα 

βλέπαμε θαλασσινά στοιχεία (φύκια, άμμο, όστρακα, ψόφια ψάρια  

κ.τ.λ.) να βρίσκονται στα μινωικά ανάκτορα, στις πεδιάδες και τα 
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βουνά της Κρήτης. Ωστόσο  κάτι τέτοιο δεν είδαν οι αρχαιολόγοι Α. 

Evans, Μ. Καλοκαιρινός κ.α. που ανέσκαψαν τις αρχαιότητες της 

Κρήτης Και το ότι σε κάποια ορεινά μέρη της Κρήτης βλέπουμε κά-

που-κάπου κανένα κοχύλι, αυτό συμβαίνει   γιατί εκεί τα μετέφεραν 

είτε οι ανεμοθύελλες είτε τα ψαροφάγα πτηνά (γλάροι, ψαρααετοί 

κ.α.). 

4) Αν η Κρήτη είχε καταστραφεί το 1450 π.Χ.,  το γεγονός είναι 

πολύ σημαντικό και το Πάριο χρονικό (= οι μαρμάρινες πλάκες στις 

οποίες οι αρχαίοι έγραφαν τα σημαντικότερα πρόσωπα και γεγονότα) 

ή κάποιος από τους αρχαίους συγγραφείς θα το ανέφερε, αφού ανα-

φέρουν γεγονότα που αφενός είναι παλαιότερα από τη χρονολογία 

αυτή και αφετέρου λιγότερο ενδιαφέροντα.  

5) Αν η εν λόγω έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας είχε κατα-

στρέψει τις πόλεις της Κρήτη, αφενός θα είχε καταστρέψει και άλλες 

πόλεις της εγγύς εκεί περιοχής ( στη Μακεδονία, Μ. Ασία, Θεσσαλία 

κ.α. , όμως κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται  και αφετέρου η Κρήτη δε θα 

είχε «αναρίθμητο κόσμο» κατά τα Τρωικά, καθώς αναφέρει ο Όμη-

ρος.  

6) Η καταστροφή της Κνωσού, καθώς και των άλλων αρχαίων 

πόλεων της Κρήτης δεν έγινε από την  έκρηξη του ηφαίστειου της 

Θήρας, αλλά από τις πυρπολήσεις και λεηλασίες που  τους έκαναν οι  

Άραβες Σαρακηνοί, προκειμένου να τις καταλάβουν και συνάμα να 

εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο.  

7) Όταν ο Μαρινάτος δημοσίευσε τη μελέτη του, σχετικά με τη 

θεωρεία του για την έκρηξη και την καταστροφή της Κρήτης από την 

έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας, στο αγγλικό περιοδικό Antiquity 

το 1939, οι ξένοι αρχαιολόγοι του είπαν ότι η μελέτη του είναι με 

ανεπαρκή στοιχεία.  

8) Οι υπολογισμοί του Μαρινάτου είναι λανθασμένοι.  Ο Μαρι-

νάτος υπολογίζει ότι η Κρήτη καταστράφηκε από την έκρηξη του η-

φαιστείου της θήρας, που κατ’ αυτόν έγινε το 1450 π.Χ., επειδή αό 

τη μια σε αρχαία υπόγεια αποθήκη στην Αμνισό της Κρήτης βρέθηκε 

κίσηρη (= η  ελαφρόπετρα που  δημιουργούν τα ηφαίστεια) και από 

την άλλη οι αρχαιολογικές ανασκαφές δείχνουν, λέει,  ότι την εποχή  

αυτή, ήτοι κάπου το 1450,  παρατηρείται  αφενός αλλαγή της Γραμ-

μικής Γραφής Α’ σε Γραμμική Β’, μια γραφή που είναι όμοια με τη 

Μυκηναϊκή, και αφετέρου ανοικοδόμηση των ανακτόρων της Κνω-

σού και στην οικοδόμηση αυτή περιλαμβάνονται και μη κρητικά αρ-

χιτεκτονικά στοιχεία.  Ωστόσο η υπόθεση αυτή είναι λάθος, γιατί πέρα 

των όσων είπαμε πιο πριν:  α) Η κίσηρη που βρέθηκε στην Κρήτη  

ήταν μέσα σε αποθήκη και όχι διάσπαρτη στις παραλίες, στα βουνά 

και τις πεδιάδες. Επομένως η κίσηρη αυτή ήρθε στην Κρήτη  με πλοίο 

για εμπορικούς ή άλλους λόγους. β)  Μια ανοικοδόμηση ανακτόρων 

δε γίνεται μόνο ύστερα από μια έκρηξη ηφαιστείου, αλλά και ύστερα  
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από σεισμό, φθορά χρόνου, πυρκαγιά κ.α. γ) Ο Λαβύρινθος και τα 

ανάκτορα της Κνωσού δεν κτίστηκαν από Κρήτα αρχιτέκτονα, αλλά 

από τον εξόριστο Αθηναίο Δαίδαλο, σύμφωνα με τους αρχαίου συγ-

γραφείς. δ)  Η γραφή ενός λαού δεν αλλάζει μόνο μετά από την κα-

τάκτησή του από άλλο, αλλά και ύστερα και από την κατάργηση της  

και  με την επινόηση κάποιας άλλης πιο εύκολης. 

 

 

 

 

 

 
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ σΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ, 2700 - 1450 Π.Χ. 

Κυρία Θήρας. Φορά κοντομάνικη ζα-
κέτα, φούστα, ζώνη μέσης, βραχιόλι, 
σκουλαρίκια κ.λπ.. 

Κορίτσι Θήρας. Φορά κοντομάνικη 
ζακέτα, φούστα /ζιπ κιλότα, ζώνη 
μέσης, περιβραχιόνια στο μπράτσο , 
βραχιόλια στο χέρι και περισφύρια 
στα πόδια, σκουλαρίκια κ.λπ.. 
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Κορίτσι της Θήρας, που κρατά κομπολόι 
ή περιδέραιο (κολιέ) 

Κορίτσι Θήρας που μαζεύει λουλού-
δια κρόκου  

Κυρία Θήρας. Φορά κοντομάνικη ζα-
κέτα, φούστα, ζώνη μέσης κ.λπ. 

 
Ιέρεια Θήρας που κρατά θυμιατήρι. 
Φορά ποδήρη φόρεμα , βραχιόλι, 
σκουλαρίκια, κολιέ κ.λπ. 
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3. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  

 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Μίνωας και οι Μινωίτες δεν ήταν Έλ-

ληνες και συνεπώς και ο Μινωικός Πολιτισμός δεν  είναι ελληνικός, 

γιατί αφενός ο Ηρόδοτος  στο εδάφιο Α, 173 αναφέρει  ότι πριν γίνει 

η Κρήτη Ελληνική «αρχικά ολόκληρη την Κρήτη την είχαν οι βάρβα-

ροι» και αφετέρου ο Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183)   α-

ναφέρει ότι οι Κρήτες στον Πόλεμο της Τροίας  μιλούσαν «μεμειγ-

μένη» γλώσσα. Ωστόσο όλα αυτά  είναι κακοήθειες, παραχάραξη,  

εκτός πραγματικότητας, γιατί: 

1)  Οι αρχαίοι συγγραφείς:  Ηρόδοτος (Γ 121), ο Διόδωρος 

Σικελιώτης (1, 94 και 5, 54 και 78-79), ο Πλάτωνας (Μίνως 318 – 

321), ο Απολλόδωρος κ.α.  λένε ξεκάθαρα ότι ο Μίνωας και οι Μινωί-

τες ήσαν Έλληνες, πρβ: 
«Ο Πολυκράτης είναι ο πρώτος που ξέρουμε  από τους Έλληνες, ο οποίος έβαλε στο 

νου του να κυριαρχήσει στη θάλασσα, εκτός από το Μίνωα από την Κνωσό και από κανένα 
άλλο ίσως που κυριάρχησε στη θάλασσα πριν από εκείνον» (Ηρόδοτος Γ 121) 

«Της Καρπάθου πρώτοι κάτοικοι ήσαν κάποιοι από εκείνους που εκστράτευσαν μαζί 
με το Μίνωα, την εποχή που έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας… (Την δε Κάρπαθον 
πρώτοι μεν ώκησαν των μετά Μίνω τινές συστρατευσάντων, καθ’ όν χρόνο εθαλασσοκράτησε 
πρώτος των Ελλήνων…, ( Διόδωρος Σικελιώτης, 5 54) 

«Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φασίν υπό του 
Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι τα θεία δεδιότες και προθύ-
μως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, ως παρά θεών κομιζομένους.  Λαβείν δε 
αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενό-
μενον της τε Μίνω του Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας.. (ΔΙΟΝΥ-
ΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2) 

 «Ούτος (ο Μίνωας) πρώτος των Ελλήνων ναυτικήν δύναμιν αξιόλογον συστησάμενος 
εθαλασσοκράτησε» (Διόδωρος βίβλος IV, 60,3) 

«Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους ήταν ο Μνεύης. 
Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο Ερμής, με τη διαβεβαίωση πως 
θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλλη-
νες ο Μίνωας στην Κρήτη και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι 
πήρε τους νόμους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα…. «καθάπερ πάρ Έλλησι ποι-
ήσαι φασίν εν μεν την Κρήτη Μίνωα, παρά δε Λακεδαιμονίοις Λυκούργον, του μεν παρά Διός, 
τον δε παρ’ Απόλλωνος φήσαντα τούτους παρ ειληφέναι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 1, 
94) 

«Ο Μίνωας, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασιλιάς του νησιού και ί-
δρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την Κνωσό, ….. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη 
ναυτική δύναμη, κυρίευσε τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτο-
ρας…». (Διόδωρος Σικελιώτης Βίβλος 5, 78-79)   

«Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους τους Έλλη-
νες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων»).… (Πλά-
τωνα, Νόμοι, 625 - 631) 
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2)  Ο Όμηρος καταρχήν στην Οδύσσεια (Οδύσσεια, ραψωδία τ 

178 – 183) δεν αναφέρει ότι οι Κρήτες επι Τρωϊκού Πολέμου μιλού-

σαν βάρβαρη ή ξένη ή μη ελληνική γλώσσα, αλλά ότι μιλούσαν με-

μειγμένη γλώσσα, ήτοι όχι καθαρεύουσα, αλλά  γλώσσα που περιείχε 

λέξεις από πολλές  αρχαίες ελληνικές διαλέκτους  (Ιωνικές, Δωρικές 

κ.α.)  Κατά δεύτερον ο ίδιος ο Όμηρος (Ιλιάδα Β 402 – 405 και Β 

645 – 652) αναφέρει ότι στον πόλεμο της Τροίας όλοι οι άνδρες των 

πόλεων της Κρήτης  (Κνωσού, Γόρτυνας, Λύκτου, Λύκαστου κ.λπ.) 

αφενός ήταν με το μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελ-

λήνων και αφετέρου είχαν αρχηγό τον ο Ιδομενέα, που ήταν εγγονός 

του Μίνωα και ένας από τους Γενικούς αρχηγούς όλων των Αχαιών 

ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων:  «…δε γέροντας αριστήας Πα-

ναχαιών, Νέστωρα μεν πρώτιστα και Ιδομενέα άνακτα…» (Ιλιάδα, Β 

402 – 405). Επομένως ο Μίνωας και οι κάτοικοι της Κρήτης επί Μίνωα  

(Ετεοκρήτες, Κύδωνες κ.λπ.) ήταν   μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή 

Δαναών ή Πανελλήνων, άρα Έλληνες,  

3) Ο Παυσανίας  λέει από τη μια ότι ο Μίνωας ήταν ο άρχοντας 

του Αρχιπελάγους (= η Ελληνική θάλασσα) και από την άλλη απο-

καλεί  τον εγγονό του Μίνωα, τον Ιδομενέα,  Αχαιό και Έλληνα, όταν 

περιγράφει τα αφιερώματα στο ναό της Ολυμπίας:  
«υπάρχουν κοινά αφιερώματα όλων των Αχαιών (στο ναό της Ολυμπίας) και παριστά-

νουν όλους αυτούς που πήραν μέρος στην κλήρωση για τη μονομαχία με τον Έκτορα, όταν 
αυτός προκάλεσε όποιον Έλληνα ήθελε να συμμετάσχει μαζί του. Είναι στημένα κοντά στο 
μεγάλο ναό …. Και απέναντι σε απ αυτά, σε διαφορετικό βάθρο, βρίσκεται ο ανδριάντας του 
Νέστορα… Εκείνος με τον πετεινό στην ασπίδα  είναι ο Ιδομενέας, απόγονος του Μίνωα.(Παυ-
σανίας Ηλιακά Α 25, 8-9),  

«. Και τούτου οι Κρήτες τον ταύρον  ες  την γην πέμψαι σφίσι Ποσειδώνα φασίν ότι 
Θαλάσσης άρχων Μίνως της Ελληνικής ουδενός Ποσειδώνα ήγεν άλλου Θεού μάλλον εν 
τιμή, κομιθέναι μεν δη ταύρον τούτον φασιν ες Πελοπόννησον εκ Κρήτης και Ηρακλέι των 
δώδεκα καλουμένων…. ».. (Παυσανίας,  Ελλάδος περιήγησις, «Αττικά, 27,7), 

4)  Ο Ηρόδοτος πράγματι στο εδάφιο Α 172 -173  αναφέρει ότι 

αρχικά (πριν από το Μίνωα) όλη την Κρήτη την κατείχαν οι βάρβαροι, 

όμως αυτό το λέει, επειδή γι αυτόν  (βλέπε εδάφιο Ηρόδοτος Α 56 – 

58)  όλοι οι λαοί, ακόμη και οι Έλληνες, αρχικά ήταν βάρβαροι και 

λίγο πριν από την εποχή του Μίνωα αποκόπηκαν οι Δωριείς από τους 

Πελασγούς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό, στο οποίο  

μετά προσχώρησαν όλοι οι Πελασγοί (οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς 

ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι.   Έτσι για τον 

Ηρόδοτο στην Κρήτη πριν από το Μίνωα υπήρχαν από τη μια  οι Δω-

ριείς ή Έλληνες   ( και εκείνων ο βασιλιάς, ο Αστέριος, ο γιος του 

Τέκταμου,   πήγε στη Φοινίκη και έκλεψε την πριγκίπισσα Ευρώπη, 

τη μάνα του Μίνωα)  και από την άλλη οι βάρβαροι ακόμη Πελασγοί 

και Αχαιοί, τους οποίους μετά ένωσε ο Μίνωας σε ενιαίο σύνολο με 

τους Δωριείς ή Έλληνες, πρβ:  
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«Και ψάχνοντας έβρισκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι 
ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες. Γιατί αυτά τα έθνη ήσαν τα πιο 
γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο πελασγικό, το πρώτο ελληνικό. Οι Αθηναίοι 
ποτέ ώς τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήσαν πολυπλάνητοι. Γιατί 
όσο βασίλευε ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, γιου του 
Έλληνος, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Κι αφότου 
και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα 
έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από τη Δρυοπίδα 
έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. 
…………… Το ελληνικό έθνος, αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλεί — αυτή είναι η 
πεποίθησή μου· αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή μικρό, 
αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ᾽ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, 
αλλά και πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρω-
τύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό, ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη. (Ηρόδοτος Α, 56- 58) 

5) Το ότι ο Μίνωας και οι Κρήτες επί Μίνωα  ήταν Έλληνες 

φαίνεται και από το ότι: α) Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς μετά θάνατο 

και τη μετάστασή τους στους ουρανούς μυθοποιήθηκαν-θεοποιήθη-

καν από τους Έλληνες, ήτοι έγιναν κριτές του Άδη των Ελλήνων. β) 

Οι αρχαίοι Κρήτες (οι Μινωίτες) αφενός λάμβαναν μέρος στους Αγώ-

νες των άλλων Ελλήνων (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παναθήναια κ.α.) 

και αφετέρου φέρονται ως ιδρυτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμ-

φωνα με τον Παυσανία (Ηλιακά) οι πρώτοι που αγωνίστηκαν στην 

Ολυμπία και αυτοί που ίδρυσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο 

Κρηταγενή Δίας και ο Ιδαίος Ηρακλής. Μετά  ένας απόγονος του Ι-

δαίου (Κρητικού) Ηρακλή, ο Κλύμενος,  ήρθε από την Κρήτη και κα-

θιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία και ίδρυσε βωμό προς τιμή του 

προγόνου του Ηρακλή και όλων των Κουρητών, δίνοντας στον Ηρα-

κλή την επωνυμία Παραστάτης. Ο Παυσανίας λέει ακόμη ότι ο Κλύ-

μενος ίδρυσε και ιερό στην Ολυμπία για την Κυδωνία Αθηνά (Παυ-

σανίας Ηλιακά Β, 7,6 κ.α.) και Κρητικοί Ολυμπιονίκες ήταν οι: Εργο-

τέλης, Σωτάδης, Φιλωνίδης κ.α. Σύμφωνα με τον κατάλογο των Ο-

λυμπιονικών και τον Παυσανία (Ηλιακά), Κρήτες Ολυμπιονίκες ήταν 

οι εξής:  Διόγνητος, Πυγμαχία,  488 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, 

Δόλιχος,  464 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρ, Δόλιχος,   472 π.Χ.,  Ικα-

δίων,  Στάδιο παίδων, 456 π.Χ.,  Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., , …..ώ-

νιος, Δόλιχος, 396 π.Χ., Σωτάδης, Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ. 

, Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος, Πώρος ο Μάλιος, 56 π.Χ., Δάμας ή Δα-

μασίας ο Κυδωνιάτης, Στάδιο, 25 μ.Χ., Σατορνίλος Γορτύνιος, στά-

διον, 209 μ.Χ. κ.α. 

  

 

4. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ 

ΤΟΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΜΙΝΩΙΚΟΥ 
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Μερικοί ισχυρίζονται ότι πριν από το Μινωικό Πολιτισμό υπήρξε 

ένας άλλος σημαντικός πολιτισμός στο Αιγαίον, ο Κυκλαδικός Πολι-

τισμός τον οποίον δημιούργησαν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Ωστόσο 

αυτό είναι αναληθές, γιατί: 

1) Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς: Πλούταρχος 

(Σόλων), Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), Διονύσιος Αλικαρνασσέας (Ρωμα-

ϊκή Αρχαιολογία), Δ. Λαέρτιος (Επιμενίδης) κ.α. (βλέπε «Μινωικός 

Πολιτισμός»)  βλέπουμε να αναφέρουν ότι ο πρώτος  αξιόλογος πο-

λιτισμός που δημιουργήθηκε στον κόσμο ήταν ο Μινωικός και αυτόν 

στη συνέχεια αντέγραψαν πρώτα οι Σπαρτιάτες επί Λυκούργου, μετά 

οι Αθηναίοι επί Σόλωνα και τέλος οι Ρωμαίοι επί Νόμα. 

2) Ο Όμηρος αναφέρει ότι οι Κάρες ήταν βαρβαρόφωνοι και 

σύμμαχοι των Τρώων, που κατοικούσαν στην περιοχή της Μιλήτου 

της Μ. Ασίας, πρβ: «Ο Νάστης ήταν αρχηγός των Κάρων, που ήσαν 

βαρβαρόφωνοι, που κατοικούσαν στην Μίλητο, το πυκνοφυτεμένο 

βουνό των Φθιρών και τους τόπους του ποταμού Μαιάνδρου και τις 

ψηλές κορυφές της Μυκάλης (Ιλιάδα Β 867). Αναφέρει επίσης ότι οι 

Κάρες, οι Παίονες, οι Λέλεγες (άρα Κάρες και Λέλεγες ήταν ξέχωρες 

φυλές), οι Πελασγοί (της Ασίας) κ.α. ήταν σύμμαχοι των Τρώων, οι 

οποίοι  κάποια στιγμή είχαν λάβει θέσεις στο πόλεμο ως εξής: «Προς 

το μέρος της θάλασσας οι Κάρες και οι Παίονες με τα αγκυλωτά τόξα 

κι οι Λέλεγες και οι Καύκωνες και οι Θείοι Πελασγοί είναι, ενώ προς 

το μέρος της Θύμβρης έλαχαν οι Λύκιοι και οι ένδοξοι Μυσοί κι οι 

αλογομάχοι Φρύγες κι εξοπλισμένοι με άρματα αλόγων Μαίονες» 

((Όμηρος, Ιλιάδα Κ 424 – 435) 

3) Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Κάρες λέγονταν και Λέλεγες, εί-

χαν πάει στη Μ. Ασία από τα νησιά του Αιγαίου, όμως οι Κάρες δε 

συμφωνούν μ’ αυτό, και δεν έχουν πραγματοποιήσει κανένα λα-

μπρό έργο, πρβ (σε μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτη):  
«…Από αυτούς που αναφέραμε (τους Κάρες, Καυνίους και Λυκίους), οι 

Κάρες έφτασαν στη στεριά από τα νησιά, γιατί παλιότερα, όντας υπήκοοι του 
Μίνωα και με το όνομα Λέλεγες, έμεναν στα νησιά χωρίς να του πληρώνουν 
φόρο, όσο μπόρεσα να εξακριβώσω ακολουθώντας την παράδοση …….. 
στερα από πολλά χρόνια, οι Δωριείς και οι Ίωνες ξεσήκωσαν τους Κάρες από 
τα νησιά, κι έτσι αυτοί έφτασαν στη στεριά. Έτσι λεν οι Κρήτες πως έχουν τα 
πράγματα, σχετικά με τους Κάρες. Οι ίδιοι οι Κάρες δεν συμφωνούν μαζί τους 
και ισχυρίζονται ότι είναι ντόπιοι στεριανοί και ότι είχαν πάντα αυτό το όνομα 
που έχουν και τώρα. Φέρνουν για απόδειξη ένα αρχαίο ιερό του Κάριου Δία 
που βρίσκεται στα Μύλασσα, όπου συμμετείχαν οι Λυδοί και οι Μυσοί, που 
ήσαν αδέλφια με τους Κάρες»… (Ηροδότου Ιστορία Α, 170)   

 « Οι Καύνιοι κατά τη γνώμη μου είναι ντόπιοι, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι 
ήρθαν από την  Κρήτη….. «Οι Κάρες το διάστημα αυτό και για πολλά χρόνια 
ήσαν ένας λαός ξεχωριστός ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Αυτοί είναι που 
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βρήκαν τρία πράγματα, που τα χρησιμοποιούν και οι έλληνες το να προσδέ-
νουν δηλαδή οι έλληνες στις περικεφαλαίες τους λοφία, το να βάζουν στην 
ασπίδα τους εμβλήματα και γενικά αυτοί είναι οι πρώτοι που έκαναν ασπίδες 
με εσωτερική λαβή…  Οι Κάρες υποδουλώθηκαν στον Άρπαγο, δίχως να 
πραγματοποιήσουν κανένα λαμπρό έργο ούτε οι ίδιοι οι Κάρες έχουν να 
δείξουν κάτι παρόμοιο ούτε και όσοι Έλληνες μένουν εκεί». (Ηρόδοτος Α 
171 - 174) 

4) Ο Θουκυδίδης, ο Διόδωρος και ο Ισοκράτης αναφέρουν από 

τη μια ότι πριν από το Μίνωα τα νησιά του Αιγαίου ήταν έρημα και 

από την άλλη οι Κάρες ήταν ένας λαός πειρατικός που είχε καταλάβει 

τα νησιά  του Αιγαίου και μαζί με τους Φοίνικες καταλήστευαν τους 

Έλληνες, πολλές φορές σε συνεργασία με άλλους Έλληνες, με συνέ-

πεια ο Μίνωας να συγκροτήσει  πολεμικό ναυτικό και να τους διώξει 

από εκεί και στη συνέχεια να εγκαταστήσει εκεί μόνιμους κατοίκους 

με μετανάστες που έφερε από την Κρήτη, πρβ:  
«Ο Μίνως, εξ όσων κατά παράδοσιν γνωρίζομεν, πρώτος απέκτησε 

πολεμικόν ναυτικόν, και εκυριάρχησεν επί του μεγαλυτέρου μέρους της θα-
λάσσης, η οποία ονομάζεται σήμερον Ελληνική. Κατακτήσας τας Κυκλά-
δας νήσους, ίδρυσεν αποικίας εις τας περισσοτέρας από αυτάς, αφού εξεδί-
ωξε τους ληστές Κάρας και εγκατέστησε τους υιούς του ως κυβερνήτας 
….Αλλ' ακόμη περισσότερον επεδίδοντο εις την πειρατείαν οι νησιώται Κάρες 
και Φοίνικες, οι οποίοι είχαν κατοικήσει τας περισσοτέρας από τας νή-
σους,……. Αλλ' αφότου συνεκροτήθη το πολεμικόν ναυτικόν του Μί-
νωος, αι δια θαλάσσης συγκοινωνίαι έγιναν ασφαλέστεροι, αφ' ενός μεν διότι 
οι κακοποιοί των νήσων αυτών εξεδιώχθησαν υπ' αυτού, κατά την εποχήν 
ακριβώς που προέβη εις εποικισμόν των περισσοτέρων, εξ αλλού δε διότι οι 
κάτοικοι των παραλίων ήρχισαν ήδη ν' αποκτούν μεγαλυτέρας περιουσίας και 
να έχουν μονιμωτέραν κατοικίαν, και μερικοί μάλιστα, όπως ήτο φυσικόν δι' 
ανθρώπους, των οποίων ηύξανε καθημερινώς ο πλούτος, και με τείχη περιέ-
βαλλαν τας πόλεις των. ….( Θουκυδίδη Α, 4 - 8, σε νέα Ελληνική από τον 
εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο). 

 «Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, 
βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν θαλασ-
σοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα 
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και αρκετά με-
γάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν τα Τρωικά. 
Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν 
θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους 
κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν 
μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη 
των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά των 
Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βί-
βλος 5, 84) 

 « Για τους παλαιότερους αγώνες που έγιναν για την ελευθερία των Ελ-
λήνων θα μιλήσουμε παρακάτω……... Πρώτα-πρώτα τις Κυκλάδες, για τις ο-
ποίες έγιναν πολλές επιχειρήσεις από την εποχή που βασιλιάς της Κρήτης 
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ήταν ο Μίνωας, τελευταίοι τις κατέλαβαν οι Κάρες. Οι πρόγονοί μας, αφού 
τους έδιωξαν, δεν τόλμησαν να οικειοποιηθούν τη χώρα τους, αλλά έστειλαν 
φτωχότερους Έλληνες να κατοικήσουν εκεί…   (Ισοκράτης. Παναθηναϊκός, 43-
44) 

5) Αυτοί που υποστηρίζουν ότι πριν από το Μινωικό Πολιτισμό 

υπήρξε ο Κυκλαδικός στηρίζονται στο ότι στις Κυκλάδες έχουν βρε-

θεί, λένε,  διάφορα ειδώλια που είναι αρχαιότερα και διαφορετικής 

τεχνοτροπίας από αυτά των Μινωιτών. Ωστόσο αυτό είναι ένα λάθος 

επιχείρημα, γιατί από τη μια  τα έργα τέχνης δεν παραμένουν πάντα 

εκεί που φτιάχνονται, αλλά όπου επιθυμεί ο κατασκευαστής ή  ο α-

γοραστής τους  και από την άλλη και στα Μουσεία της Κρήτης υπάρ-

χουν ειδώλια που δεν είναι όλα μινωικής τεχνοτροπίας, επειδή αφε-

νός η Κρήτη δεν έχει πολιτισμό μόνο ενός αιώνα και αφετέρου οι 

τέχνες δεν  εφευρέθηκαν επί εποχής του Μίνωα, αλλά  παλαιότερο, 

επί της καλούμενης εποχής των Ιδαίων δακτύλων ή μετέπειτα 

Κ(ου)ρητών-Κρητών  

6) Οι Κάρες και οι Φοίνικες , σύμφωνα με τους αρχαίους συγ-

γραφείς, ήταν ένας λαός που πρόσφερε μισθοφορικές υπηρεσίες, κυ-

ρίως ναυτικές, στους  βάρβαρους (Πέρσες, Μήδους, Αιγύπτιους κ.α.) 

και κατά την εκστρατεία του Ξέρξη στην Ελλάδα προξένησαν πάρα 

πολλά δεινά στους Έλληνες.  Στη ναυμαχία π.χ. της Σαλαμίνας, λέει 

ο Διόδωρος (βιβλίο 7, 18),  οι Κάρες βοηθούσαν τους Πέρσες με 90 

τριήρεις και οι Φοίνικες με 300.   

 

Επομένως και σύμφωνα με όσα είδαμε πιο πριν: Α) Οι Κάρες και 

οι Λέλεγες ήταν ξέχωρα φύλα. Β) Οι  Κάρες δεν έχουν να επιδείξουν 

κανένα πολιτισμό ή κανένα λαμπρό έργο, άρα κακώς λέγεται ότι αυ-

τοί μπορεί να δημιούργησαν τον Κυκλαδικό πολιτισμό.  Απλώς οι Κά-

ρες έκαναν την εφεύρεση των λοφίων στις περικεφαλαίες, τα εμβλή-

ματα και την εσωτερική λαβή στις ασπίδες. Γ) Οι Κάρες έγιναν κά-

ποτε, μετά τους Κρήτες, θαλασσοκράτορες, όμως παρέμεναν πάντα 

βάρβαροι, απολίτιστοι και γι αυτό αρχικά ο Μίνωας και μετά οι Δω-

ριείς και οι Ίωνες τους έδιωξαν από τα νησιά. Και αφού αρχικά οι 

Κυκλάδες ήταν ακατοίκητες και μετά περιήλθαν στους Κρήτες, καθώς 

και σε άλλους Έλληνες (Ϊωνες και Δωριείς), άρα ο Κυκλαδικός πολι-

τισμός είναι Ελληνικός,  ο αυτός με το Μινωικό. 

 

 Σημειώνεται ότι: 
1) Ο Ησίοδος αναφέρει για τους Λέλεγες τα εξης:  «Οι Λέλεγες κατοικού-

σαν στην απότομη Πήδασο, κοντά στην Σατνιόεντα με βασιλιά τους τον Άλτη 
και πατέρα της Λαοθόης», καθώς και ότι: «ο Λοκρός έγινε αρχηγός του λαού 
των Λελέγων, αυτός που κάποτε ο Δίας που έχει άφθαρτη σοφία, διαλεγμένες 
πέτρες από τη γη έδωσε στο Δευκαλίωνα (Ησίοδος, Απόσπασμα 63 = στίχος 
234 και απόσπασμα 102).   
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2) Από τους Φοίνικες κατάγονταν οι Καρχηδόνιοι. Την Καρχηδόνα στη 
Λιβύη την έκτισαν λέει οι Φοίνικες Ζωρος και Καρχηδόνας πενήντα χρόνια 
μετά την άλωση της Τροίας, σύμφωνα με τον Αππιανό (Λιβυκή 8, 1). Σύμφωνα 
επίσης με τους μύθους, οι Καρχηδόνιοι ήταν λέει απόγονοι της γυναίκας ενός 
βασιλιά των Φοινίκων, της Διδούς, η οποία, αφού έκλεψε τα χρήματα τους 
άνδρα της, εξαφανίστηκε με τον εραστή της  και στη συνέχεια έκτισε την Καρ-
χηδόνα,  

3) Ετυμολογικά το όνομα «Κάρες» σημαίνει αυτοί που κατοικούν είτε στη 
χώρα «Καρία» είτε στα κάρια -άκρια μέρη (κάρα = η κεφαλή και κάρες - άκρες 
= τα ακρωτήρια). «Καρία» ή σωστότερα «Καρική» λεγόταν η χώρα στη Μ. 
Ασία που βρίσκεται απέναντι από τη Ρόδο και τη Νήσο Ικαρία. Η νήσος Ικαρία, 
σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ονομάστηκε έτσι από το ότι πνίγηκε ή 

έπεσε και σκοτώθηκε εκεί ο Ίκαρος, ο γιος του Δαίδαλου. 

 

5. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΟΤΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΛΘΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: 

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ, ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΟΥ Κ.Α. 
 

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Μινωικός Πολιτισμός προήλθε από  

την επίδραση που δέχθηκε από άλλους παλιότερους  πολιτισμούς, και 

αυτό επειδή η Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους  (Ευρώπη, 

Ασία και Αφρική)  όπου ήκμασαν οι αρχαιότεροι πολιτισμοί του κό-

σμου, όπως ο Αιγυπτιακός, ο Βαβυλωνιακός κ.α. Ωστόσο αυτό είναι 

αυθαίρετο και κάτι το αναληθές,  εκτός πραγματικότητας, γιατί: 

1) Οι αρχαίοι συγγραφείς: Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7), 

Στράβωνας (Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20), Ηρόδοτος (Α 

65), Αριστοτέλης (Πολιτικά Β, 1271, 10), Πλάτων (Μίνως, 320 b), Διο-

νύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Λόγος Β’ LXI. 1-2) κ.α., 

αναφέρουν  από τη μια  ότι ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός που δη-

μιουργήθηκε στον κόσμο ήταν αυτός που δημιούργησαν οι Κρήτες 

των Ελλήνων επι Μίνωα  και από την άλλη ότι  ο Μινωικός Πολιτισμός 

αντιγράφτηκε πρώτα από τους Σπαρτιάτες (στέλνοντας στην Κρήτη 

για το σκοπό αυτό το νομοθέτη Λυκούργο, τον οποίον βοήθησε  ο 

Κρητικός νομοθέτης Θάλητας), μετά από τους Αθηναίους (στέλνο-

ντας για τούτο στην Κρήτη το νομοθέτη Σόλωνα, τον οποίο βοήθησε 

ο Κρητικός σοφός και χρησμολόγος Επιμενίδης),  μετά από τους Ρω-

μαίους με το νομοθέτη Νόμα κ.α. και   έτσι «εξημερώθηκαν» (εκπο-

λιτίστηκαν λέμε σήμερα) και συνάμα ευημέρησαν και αυτοί. 

2) Ο Θουκυδίδης (Α 2-9) αναφέρει ότι πριν από τον Μίνωα σε 

όλο τον αρχαίο γνωστό κόσμο   υπήρχε ακόμη πρωτόγονος βίος και 

οι άνθρωποι ήταν ακόμη αξημέρωτοι,  επειδή δεν είχε ακόμη επινοη-

θεί  η γεωργία, οπότε ο άνθρωποι έπρεπε να ζουν νομαδικά και όχι 

σε μόνιμες πόλεις για εξεύρεση πηγών διατροφής με συνέπεια να α-

ναπτυχθεί ο ληστρικός και πειρατικός βίος. Στη συνέχεια, όταν ο 
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Μίνωας στην Κρήτη κατασκεύασε πολεμικό ναυτικό και με αυτό πο-

λέμησε τις ληστείες και τις πειρατείες  στο Αιγαίο, μπόρεσαν οι Έλ-

ληνες να δημιουργήσουν μόνιμες πόλεις, να ασχοληθούν με τη θά-

λασσα κ.α.  

3) Οι πυραμίδες  της Αιγύπτου αφενός δεν είναι έργα παλαιό-

τερα των μινωικών και αφετερου  δεν είναι απαραίτητα και δείγμα 

ότι εκεί τότε που δημιουργήθηκαν  υπήρχε πολιτισμός, γιατί αυτά 

μπορεί να είχαν γίνει από καταναγκασμό δούλων. Πολιτισμός είναι η 

οργανωμένη και δημοκρατική πολιτεία, μια κοινωνία με θεσμοθετη-

μένα όργανα, με γραπτούς, δημόσιους και δίκαιους νόμους ή σύμ-

φωνα με το περί δικαίου αίσθημα νόμους κ.α. Σε μια κοινωνία, με 

βουλή, με βουλευτές, με συντάγματα κ.τ.λ., όπως υπήρχαν για 

πρώτη φορά στην περίφημη Κρητική Πολιτεία. 

4) Ο  Πλούταρχος ( «Λυκούργος», 4-7) αναφέρει ότι όταν οι 

Δωριείς (Σπαρτιάτες) ίδρυσαν το Κράτος τους με έδρα τη Σπάρτη, ο 

βασιλιάς τους Χαρίλλος έστειλε το νομοθέτη τους Λυκούργο να επι-

σκεφτεί όλες τις πολιτείες που φημίζονταν για τον πολιτισμό τους και 

από αυτές να αντιγράψει την καλύτερη προκειμένου να την εφαρμό-

σουν στη Σπάρτη. Εκείνος το έκανε και όταν γύρισε είπε ότι μόνο η 

Κρητική πολιτεία είναι άξια λόγου και την οποία αντέγραψε. Οι άλλες 

πολιτείες, λέει, του φάνηκαν ανάξιες. 

5) Η Κρήτη πράγματι βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους: Ευ-

ρώπη, Ασία, Αφρική, όμως συνάμα είναι και απομονωμένη από γύρω-

γύρω, επειδή βρίσκεται καταμεσής στη τεράστια Μεσόγειο θάλασσα, 

οπότε οι κάτοικοι της δεν έρχονται εύκολα σε επαφή με αυτούς των  

πόλεων των  εν λόγω ηπείρων για να αντιγράψουν-επηρεαστούν από 

τον πολιτισμό τους. Αυτό έγινε μετά  που αναπτύχθηκε η ναυτιλία. 

6) Ενώ από τη μια  δεν υπάρχει  αρχαία πηγή που να αναφέρει 

ότι πριν από το Μινωικό Πολιτισμό υπήρχε άλλος αξιόλογος πολιτι-

σμός,  από την άλλη υπάρχουν αρχαίες πηγές που λένε ότι οι Αιγύ-

πτιοι, οι Φοίνικες κ.α. είχαν οικειοποιηθεί ελληνικές εφευρέσεις, ό-

πως τα γράμματα, τις αστρονομικές τους γνώσεις κ.α.,  Στον Πλατω-

νικό διάλογο «Τιμαίος ή Περί φύσεως» αναφέρεται ότι όταν ο νομο-

θέτης και ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας Σόλωνας ο Αθη-

ναίος  (έζησε το 639 - 559 π.Χ.) επισκέφτηκε την Αίγυπτο, οι ιερείς 

της Σάιδας (= η  αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα της Αιγύπτου) του 

είπαν, λέει, ότι στα ιερά τους βιβλία είναι καταγεγραμμένα τα εξής: 

Α) Όσα μεγάλα και όμορφα ή αξιοθαύμαστα έχουν συμβεί στην 

Ελλάδα και στην Αίγυπτο ή και οπουδήποτε, και εξ ακοής γνωρίζουν 

οι Αιγύπτιοι, είναι καταχωρημένα στους ιερούς ναούς της Αιγύπτου. 

Β) Στη γη έγιναν πάρα πολλοί κατακλυσμοί και όχι ένας, αυτός 

του Δευκαλίωνα, όπως αναφέρουν οι Έλληνες (οι Έλληνες επί επο-

χής του Σόλωνα ) και εξ αιτίας αυτών των κατακλυσμών χάθηκαν 

ορισμένοι παλαιότεροι πολιτισμοί, όπως π.χ. ο πολιτισμός των 
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Ελλήνων πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Οι Έλληνες δε 

γνωρίζουν αυτό, γιατί μετά τον κατακλυσμό αυτοί που έμειναν δεν 

ήξεραν να γράφουν. 

«Εσείς ξέρετε έναν μόνο μεγάλο κατακλυσμό, του Δευκαλίωνα. 

'Έγιναν όμως προηγούμενα πολλοί άλλοι μεγάλοι κατακλυσμοί, τους 

οποίους οι δικοί μας αρχαίοι τους κατέγραψαν..» (Πλάτων "Τίμαιος" 

23 Β). 

Γ) Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι πιο παλιός από τον Αιγυπτιακό 

και ο Ελληνικός, λαμβανομένου υπόψη και εκείνου που υπήρχε πριν 

από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, μετρά  9.000 έτη και ο Αιγυ-

πτιακός λιγότερα κατά 1000 χρόνια, δηλαδή 8000 έτη, πρβ: 
«Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, Σόλων, 

αλλά Θα σου τα πω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς σας, προ πά-
ντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας και την ιδικήν μας 
χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια χρόνια 
πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον 
και αργότερα την ιδικήν μας. Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον, ότι η 
διοργάνωσις πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ 
λοιπόν με λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον 
που έκαμαν οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έ-
χωμεν ευκαιρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά αφού θα έχωμεν 
εμπρός μας τα ίδια τα κείμενα». "(Πλάτων "Τίμαιος" 23 δ-ε). 

Δ) Στη χώρα του Σόλωνα, την Αθήνα – Ελλάδα, έζησε το πλέον 

ωραιότερο και το πλέον καλύτερο ανθρώπινο γένος, από το οποίον 

κατάγεται ο Σόλωνας και οι συμπολίτες του κ.α. Πριν από το μεγάλο 

κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, η σημερινή πόλις των Αθηναίων υ-

πήρξε αρίστη στον πόλεμο και γενικώς στη διακυβέρνηση της ήταν 

τελεία. Στην πόλη εκείνην λέγεται ότι έγιναν κάλλιστα έργα και δια-

μορφώθηκαν τα πλέον άριστα πολιτεύματα από όσα ημείς έχομε α-

κούσει ότι υπήρξαν επί της γης, 

Ε) Η Θεά Αθηνά, που  έζησε και λατρευόταν και στην Αίγυπτο 

και στην Ελλάδα, στα αιγυπτιακά λέγονταν Νήιθ και  πρόσφερε τη 

Σοφία της και στους δυο λαούς. Πρώτα ίδρυσε την Αθηναίων Πολι-

τεία και μετά την Αιγυπτιακή. 

ΣΤ) Πιο πέρα από τις Ηράκλειες στήλες  (σήμερα λέγεται πορ-

θμός του Γιβραλτάρ) υπήρχε  μια ήπειρος, η Ατλαντίδα, που ήταν ένα 

νησί μεγαλύτερο από την Ασία και την Αφρική. Κάποια στιγμή οι 

στρατοί αυτής της χώρας συγκεντρώθηκαν και επιχείρησαν μαζί  ε-

ξόρμηση για να υποδουλώσουν και την Αίγυπτο και την Ελλάδα  και 

γενικά ολόκληρο τον εντεύθεν του στομίου (από τις Ηράκλειες στή-

λες) τόπο. Ωστόσο την εποχή εκείνη η αρχηγεύουσα των Ελλήνων, 

η Αθήνα,  κατανίκησε τους επιδρομείς και έτσι εμπόδισε να υποδου-

λωθούν όσοι ακόμη δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς 

καμία αξίωση, όλους τους άλλους που είχαν υποδουλωθεί. Μετά 
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παρέλευση αρκετού χρόνου όμως έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατα-

κλυσμοί και εντός ενός τρομερού ημερονυκτίου ολόκληρος ο στρα-

τός των Ελλήνων ενταφιάστηκε στη γη, αλλά εξαφανίσθηκε επίσης 

βυθισθείσα στη Θάλασσα η νήσος Ατλαντίδα λόγω του κατακλυσμού 

του Δευκαλίωνα. 

7) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3,67,  5 - 57 και 5, 74)  αναφέρει 

ότι δεν είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους 

Φοίνικες, καθώς και ότι οι Αιγύπτιοι ασχολήθηκαν πρώτοι με τα ά-

στρα, γιατί  η πραγματικότητα είναι ότι οι Αιγύπτιοι και οι Φοίνικες 

οικειοποιήθηκαν ελληνικές εφευρέσεις, όπως την εφεύρεση των 

γραμμάτων, ενώ αυτό το έκαναν οι Πελασγοί (φύλο που κατά τον 

ίδιο τον Ηρόδοτο μετά μετονομάσθηκε σε Έλληνες, βλέπε Ηρόδοτος 

Α, 57- 58) και απλώς οι Φοίνικες  άλλαξαν το σχήμα τους,   την 

αστρονομία, ενώ αυτό το έκαναν οι Ηλιάδες ή άλλως  Ρόδιοι των 

Ελλήνων κ.α., πρβ: 
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και το τραγούδι ο 

Λίνος και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα γράμματα, πρώτος αυτός μετέφερε 
στην Ελληνική Γλώσσα, όρισε την ονομασία του καθενός και χάραξε το σχήμα τους. Γενικώς 
όλα μαζί τα γράμματα ονομάστηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες από τους 
Φοίνικες, ειδικά όμως, επειδή πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους χαρα-
κτήρες προσαγορεύτηκαν Πελασγικά……. …. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 67)  

«Όταν , όμως, αργότερα έγινε ο κατακλυσμός στους Έλληνες και από τις βροχοπτώ-
σεις χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί μ' εκείνους συνέβη να καταστραφούν και τα 
γραπτά μνημεία, και γι' αυτή την αιτία οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία, ιδιοποιήθηκαν 
όλα τα περί αστρονομίας και επειδή λόγω της άγνοιας τους οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον 
να επικαλεστούν τις γραπτές μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακά-
λυψαν τα άστρα Με τον ίδιο τρόπο, μολονότι και οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο, που 
ονομαζόταν Σάις, το γεγονός αυτό ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι' αυτές, λοιπόν, τις 
αιτίες, πολλές γενιές αργότερα, ο Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος έφερε τα 
γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελλάδα και από τον καιρό του Κάδμου και στο εξής, 
πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις στην 
επιστήμη των γραμμάτων, καθώς ένα είδος καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες». 
(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57) 

«οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλ-
λάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων τα χρησιμοποίησε 
αυτό το είδος των γραμμάτων, γι αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία»…… (Διόδωρος 
Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)  

«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των γραμμάτων μετα-
θείναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 57 - 74 ). 

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
1) Ο Πλούταρχος στο έργο του "Βίοι Παράλληλοι" και στη μελέτη του 

"περί Ίσιδος και Οσίριδος" μας δίνει αρκετά στοιχεία για την Ατλαντίδα. Επίσης 
σε πολλά σημεία των έργων του αναφέρεται σε διάφορες δοξασίες των 
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αρχαίων που "καθώς λέει η παράδοση και τα γραπτά ξεκινάνε από τη χαμένη 
Ατλαντίδα" 

2)  Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, σύμφωνα με το Πάριο χρονικό,  έ-
γινε το 1265 πριν από το Διόγνητο  = 1529 π.Χ.   

3) Σήμερα πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο Τιμαίος του Πλάτωνα είναι 
έργο επιστημονικής φαντασίας, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Όμως επειδή 
δεν υπάρχουν ενδείξεις και για το αντίθετο, άρα μπορεί να  είναι και πραγμα-
τικότητα. Πάντως ο Διόδωρος, όπως θα δούμε αμέσως πιο κάτω, θεωρεί ότι 
τα ως άνω λεγόμενα του Πλάτωνα είναι σωστά. 

4) Θαυμαστά έργα δεν υπήρχαν μόνο στην αρχαία Αίγυπτο, 

αλλά και στη Μινωική Κρήτη. Ρίχνοντας μια ματιά στα κτίρια και στις 

τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί στις μινωικές πόλεις: Κνωσό, Γόρ-

τυνα, Φαιστό  κ.τ.λ., βλέπουμε ότι  οι Μινωίτες είχαν πολιτισμό που 

προκαλεί σήμερα το θαυμασμό για την εποχή τους.  Βλέπουμε π.χ. 

ότι οι Κρήτες είχαν γραφή, γραπτούς νόμους, πάρα πολύ ωραία σπί-

τια και μάλιστα με λουτρό, με ορόφους και λεπτή τεχνική,  Επίσης 

ότι οι Κρήτες τελούσαν εκδηλώσεις (αθλητικές, κοινωνικές, λατρευ-

τικές κ.τ.λ.), Επίσης ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είχαν καλογυμνα-

σμένα – καλλίγραμμα σώματα και παράλληλα φορούσαν ωραιότατα 

και κομψότητα φορέματα, καθώς και κοσμήματα (σκουλαρίκια, κολιέ 

κ.τ.λ.), Επίσης ότι οι αθλητές φορούσαν ωραιότατες αθλητικές ενδυ-

μασίες κ.α.  

 

 

6. ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ( ΚΝΩΣΣΟ, 

ΑΘΗΝΑ Κ.Α. ) ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΒΑ-

ΣΙΕΣ  

 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι στη Μινωική Κρήτη και γενικά στην  

αρχαία Ελλάδα γίνονταν ανθρωποθυσίες και κτηνοβασίες, αφού, κατ 

αυτούς, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς αναφέρονται παραδειγματα, 

όπως  η θυσία της Ιφιγένειας, ο έρωτας της Πασιφάης, της  με ένα 

ταύρο, καρπός των οποίων υπήρξε ο Μινώταυρος κ.α. Ωστόσο όλα 

αυτά είναι κακοήθειες, γιατί: 

1) Δεν υπάρχουν αρχαίες πηγές που να αναφέρουν ότι οι αρ-

χαίοι Έλληνες έκαναν πράγματι ανθρωποθυσίες και κτηνοβασίες. Α-

ναφέρονται μόνο κάποιοι μύθοι, ήτοι υποθετικές, μυθιστορηματικές 

ιστορίες, όπως θα δούμε αμέσως πιο κάτω, τους οποίους μερικοί πα-

ραποιούν, για να τους παρουσιάσουν ως πραγματικούς και αυτό  είτε 

για να προκαλέσουν και να γίνουν γνωστοί είτε λόγω ανθελληνικών 

αισθημάτων κ.α.  

2) Διαβάζοντας πλήρως και σωστά όλες τις ανθρωποθυσίες που 

αναφέρουν  οι αρχαίοι συγγραφείς βλέπουμε ότι όλες είναι μύθοι, 

υποτίθεται εντολές των θεών, για να δουν μέχρι που φτάνει η πίστη 
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εκείνου που τον διέταξαν να κάνει την ανθρωποθυσία  και που στο 

τέλος καμία από αυτές δεν  έχει εκτελεστεί, γιατί δεν άφησαν οι ίδιοι 

οι Θεοί που τις διέταξαν να γίνουν. Ο μάντης Κάλχας φέρεται να ζητά  

από τον Αρχιστράτηγο Αγαμέμνονα να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγέ-

νεια προκειμένου να φυσήξει ούριος άνεμος και έτσι να φύγουν τα 

καράβια της Ελλήνων για την Τροία, κάτι όμως που τελικά δεν άφησε 

ο Θεός να γίνει  - ο λόγος που έχουμε την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» και 

την «Ιφιγένεια εν Ταύροις» -  . Ο Μάντης Κάλχας ζήτησε από τον 

Αγαμέμνονα αυτή τη μεγάλη θυσία προκειμένου να του δείξει ότι δεν 

μπορεί από τη μια να είναι ασεβής σκοτώνοντας τα ελάφια της Θεάς 

Άρτεμης και από την άλλη να επικαλείται την εύνοια των θεών προ-

κειμένου να του γίνει χάρη και να φυσήξει γι αυτόν ούριος άνεμος.  

Ομοίως στους Εβραίους, ο Θεός φέρεται  να ζητά από τον Α-

βραάμ να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ προκειμένου να δοκιμάσει  την 

πίστη του, κάτι που τελικά δεν άφησε ο θεός να γίνει. 

3) Ο μύθος του Μινώταυρου, σύμφωνα με τον Πλάτωνα στο 

έργο του «Μίνως», πλάστηκε από τους Αττικούς συγγραφείς, για να 

εκδικηθούν το Μίνωα, επειδή είχε καταλάβει την Αθήνα και είχε επι-

βάλει φόρους στους Αθηναίους.   

Στην πραγματικότητα ο Μινώταυρος, λέει ο Πλούταρχος ( «Θη-

σεύς», 19) ήταν ένας στρατηγός του Μίνωα με το όνομα Ταύρος, ο 

οποίος είχε πάρει μαζί του νέους και νέες από την Αθήνα για κατα-

ναγκαστικά έργα στην Κρήτη, επειδή οι Αθηναίοι είχαν  δολοφονήσει 

στα Παναθήναια το γιο του Μίνωα, τον Ανδρόγεω.   

Με τη μυθική ιστορία αυτή προβάλλονται αφενός τα άσχημα 

αποτελέσματα που επιφέρουν οι κτηνοβασίες (δηλαδή η γένεση τε-

ρατόμορφων όντων, όπως ο Μινώταυρος) και αφετερου το τι συνέ-

πειες  επιφέρει  η ασέβειά. Ο Μίνωας φέρεται να τιμωρείται, με το να 

ερωτευθεί η γυναίκα του τον ταύρο, επειδή αφενός εκστράτευσε ε-

ναντίον των φίλων Αθηναίων και αφετέρου επειδή δε σεβάστηκε τα 

θεία, το Θεό Ποσειδώνα. Ο Μίνωας, ενώ του είχε υποσχεθεί να κάνει 

θυσία ένα Ταύρο, εκείνος δεν το έκανε ( Διόδωρος Σικελιώτης ιστο-

ρική βιβλιοθήκη 4, 60-77). 

4) Το ότι μερικοί βρίσκουν ανθρώπινα οστά εκτός ελληνικών 

ιερών και νεκροταφείων ή μέσα σε αρχαία  ελληνικά ερείπια σπιτιών  

κ.α. δε σημαίνει ότι εκεί γίνονταν ανθρωποθυσίες, όπως εικάζουν 

μερικοί, γιατί , όπως μας πληροφορεί ο Πλάτωναςς το «Μίνψς (315), 

αρχικά δεν υπήρχαν νεκροταφεία και τους νεκρούς είτε τους έκαιγαν  

είτε τους έθαβαν μέσα στα σπίτια τους. Κάτι που σταμάτησε, λέει, 

μετα που ο Μίνωας καθόρισε το πως πρέπει να θάβονται και να τιμώ-

νται οι νεκροί. 

 5) Ο Πλάτωνας στο «Μίνως (315») αναφέρει επίσης  ότι οι 

Έλληνες δε θυσιάζουν ανθρώπους, όπως κάνουν οι Καρχηδόνιοι, 
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γιατί αυτό είναι «ανόσιον», ήτοι μη  σύμφωνο με τα όσια και ιερά της 

φυλής των Ελλήνων. Συγκεκριμένα  ο Πλάτων αναφέρει:   
<<Για παράδειγμα σε μας (τους Έλληνες) δεν υπάρχει νόμος να θυσιάζουμε ανθρώ-

πους, είναι  ανόσιο. Αντίθετα οι Καρχηδόνιοι θυσιάζουν, γιατί γι αυτούς είναι όσιο και νόμιμο, 
και μάλιστα κάποιοι από αυτούς θυσιάζουν  και τους ίδιους τους γιους τους στον Κρόνο, όπως 
ίσως έχεις ακούσει κι εσύ. Και δεν είναι μόνο οι βάρβαροι που έχουν διαφορετικούς νόμους 
από εμάς, αλλά και οι κάτοικοι της Λυκαίας και οι απόγονοι του Αθάμαντα που κάνουν παρό-
μοιες θυσίες. Έτσι και εμείς οι ίδιοι, πρέπει να έχεις ακούσει, βέβαια , ποιους νόμους χρησι-
μοποιούσαμε  παλιά σε σχέση με τους νεκρούς. Σφάζαμε ζώα για θυσίες πριν από την εκφορά 
του νεκρού  και στέλναμε και καλούσαμε γυναίκες, που μάζευαν τα οστά των νεκρών που 
καίγονταν. Αλλά και οι προγενέστεροι από εκείνους έθαβαν στα μέρη μας τους νεκρούς μέσα 
στο σπίτι. Εμείς δεν κάνουμε  τίποτα από αυτά. ……… Γι αυτό λοιπόν το λόγο ο Μίνωας θέ-
σπισε αυτούς τους νόμους για τους πολίτες του, εξ αιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέ-
καθεν, καθώς και η Σπάρτη από τότε που ‘άρχισε να τους χρησιμοποιεί..>> (Πλάτων, «Μί-
νως», 315b - 320). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
ΜΕΤΑΜΙΝΩΙΚΟΙ (ΗΡΩΙΚΟΙ) ΧΡΟΝΟΙ 

 
1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ – ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΡΩΙΚΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΣ 

 
Τρεις γενιές μετά το θάνατο του Μίνωα, σύμφωνα με τον Ηρό-

δοτο και τον Όμηρο (συγκεκριμένα το έτος 1218 – 1209 π.Χ., σύμ-

φωνα με το Πάριο χρονικό), ο Αγαμέμνονας, αφού κατόρθωσε να 

ενώσει τα δυο σκήπτρα στα χέρια του, του Πέλοπα και του Περσέα,  

(δηλαδή ένωσε τους Πέλοπες με τους Δαναούς ή Αχαιούς), αφενός 

έκανε πρώτη δύναμη τις Μυκήνες στο αρχαίο γνωστό κόσμο  και α-

φετέρου εκστρατεύει ως αρχιστράτηγος μαζί με άλλους Έλληνες 

(Κρήτες, Αθηναίους κ.α.) εναντίον των βαρβάρων της Ασίας (= ο 

γνωστός πόλεμο της Τροίας, έγινε το 1218 – 1209 π.Χ., σύμφωνα με 

το Πάριο χρονικό), επειδή ο πρίγκιπας της Τροίας Πάρης ή Αλέξαν-

δρος, έκλεψε την ωραία Ελένη, σύζυγο του αδελφού του βασιλιά της 

Σπάρτης Μενέλαου. Ο πόλεμος αυτός έγινε, σύμφωνα με τον Ισο-

κράτη κ.α.α, επειδή η Τροία και άλλοι βάρβαροι της  Ασίας έρχονταν 

στην Ελλάδα και άρπαζαν τις γυναίκες, τα εδάφη και τις περιουσίες  

των Ελλήνων με συνέπεια να δεινοπαθεί η Ελλάδα, όπως θα δούμε 

σε άλλο Κεφάλαιο.   Ειδικότερα ο  Θουκυδίδης, σχετικά με την ανά-

πτυξη των Μυκηνών και τα γεγονότα μετά από το Μίνωα και λίγο 

πριν τα Τρωικά,  λέει (σε μετάφραση Ελ. Βενιζέλου ) τα εξής:    
«Και ο Αγαμέμνων, ως φρονώ, κατόρθωσε να συγκεντρώση την ναυτι-

κήν εκστρατείαν εναντίον της Τροίας, διά τον λόγον ότι υπερείχε κατά την δύ-
ναμιν από τους άλλους ηγεμόνας, και όχι τόσον διότι οι μνηστήρες της Ελένης, 
των οποίων υπήρξεν αρχιστράτηγος, είχαν δεσμευθή με τους όρκους που 
τους επέβαλεν ο Τυνδάρεως. Και όσοι, άλλωστε, από τους Πελοποννησίους 
παρέλαβαν από τους προγενεστέρους τας ασφαλεστέρας παραδόσεις διη-
γούνται ότι ο Πέλοψ απέκτησεν αρχικώς δύναμιν λόγω του μεγάλου πλούτου, 
με τον οποίον ήλθεν από την Ασίαν εις χώραν, της οποίας ο πληθυσμός 
ήτο πτωχός, και διά τούτο κατώρθωσε, μολονότι ξένος, να δώση εις αυτήν το 
όνομά του, και ότι ακόμη καλυτέρα τύχη επερίμενε τους απογόνους του 
μετά τον θάνατον του εγγονού του Ευρυσθέως, βασιλέως των Μυκηνών, 
ο οποίος εφονεύθη από τους Ηρακλείδας εις την Αττικήν. Καθόσον, όταν ού-
τος εξεστράτευσεν εκεί, ενεπιστεύθη την αντιβασιλείαν των Μυκηνών, λόγω 
συγγενείας, εις τον αδελφόν της μητρός του Ατρέα (ο οποίος κατά την εποχήν 
εκείνην ήτο εξωρισμένος από τον πατέρα του Πέλοπα διά τον φόνον του Χρυ-
σίππου). Και επειδή ο Ευρυσθεύς δεν επέστρεψε πλέον, ο Ατρεύς, ο οποίος 
άλλωστε εθεωρείτο ανήρ πλουσιώτατος και είχε κολακεύσει το πλήθος, ανέ-
λαβε την βασιλείαν των Μυκηνών και γενικώς των μερών, επί των οποίων 
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εξετείνετο η αρχή του Ευρυσθέως, συμφώνως άλλωστε με την επιθυμίαν αυ-
τών των Μυκηναίων, οι οποίοι επί πλέον εφοβούντο τους Ηρακλείδας. Και έτσι 
ο οίκος του Πέλοπος έγινεν ισχυρότερος από τον οίκον του Περσέως. Τα δύο 
αυτά σκήπτρα αφού ήνωσεν εις χείρας του ο Αγαμέμνων, υιός του Ατρέως, 
και έγινε συγχρόνως ισχυρότερος από τους άλλους κατά την ναυτικήν δύνα-
μιν, κατώρθωσεν, όπως εγώ νομίζω, να συγκέντρωση την εκστρατείαν, διότι 
οι ηγεμόνες τον ηκολούθησαν, όχι κατά χάριν, αλλ' από φόβον. Διότι εις την 
εκστρατείαν προσήλθεν έχων ο ίδιος τα περισσότερα πλοία και συγχρόνως 
εφωδίασε με τοιαύτα τους Αρκάδας, εάν η περί τούτου μαρτυρία του Ομήρου 
πρέπη να ληφθή υπ' όψιν. Και εις τους στίχους, άλλωστε, όπου ομιλεί περί 
της διαδοχής του σκήπτρου, αναφέρει περί αυτού ο Όμηρος ότι εβασίλευσεν 
εις πολλάς νήσους καί ολόκληρον το Άργος. Εν τούτοις, εάν δεν είχεν αξιόλο-
γον ναυτικήν δύναμιν, δεν θα ημπορούσε με τον στρατόν της ξηράς να βασι-
λεύη εις νήσους, εκτός των εγγύς της παραλίας κειμένων, αι οποίαι όμως δεν 
ημπορούσαν να είναι πολλαί. Και από την εστρατείαν άλλωστε αυτήν πρέπει 
να εικάζωμεν περί της σημασίας των προγενεστέρων. 

 Επομένως και σύμφωνα με το Θουκυδίδη: Α) Ο Πέλοπας λίγο 

πριν τα Τρωικά ήρθε με πλούτη από την Ασία στη φτωχή Πελοπόν-

νησο και κατόρθωσε έτσι, μολονότι ξένος, να δώσει σ’ αυτήν το ό-

νομά του, Β) Ακόμη καλύτεροι τύχη περίμενε τους απογόνους του 

Πέλοπα μετά το θάνατον του εγγονού του Ευρυσθέα, βασιλιά των 

Μυκηνών, γιατί όταν αυτός εκστράτευσε εναντίον των Ηρακλειδών 

στην Αττική  φονεύθηκε από αυτούς και το θρόνο ανέλαβε ο Ατρέας, 

του οποίο ο γιος, ο Αγαμέμνονας, κατόρθωσε να ενώσει τα δυο σκή-

πτρα της Πελοποννήσου, αυτό του βασιλικού οίκου του Πέλοπα με 

το βασιλικό οίκο του Περσέα (δηλαδή ένωσε τους Πέλοπες με τους 

ντόπιους Αχαιούς ή Δαναούς)., γινόμενος έτσι πανίσχυρος βασιλιάς. 

Ένας βασιλιάς με έδρα τις Μυκήνες και υπό την εξουσία του όλες τις 

πόλεις του Άργους (Μυκήνες, Τίρυνθα,  Άργος κ.α.)  και μερικά νη-

σιά., Γ) Ο Αγαμέμνονας  κατόρθωσε να κάμει την εκστρατεία ενα-

ντίον της Τροίας όταν ο Πάρις έκλεψε την ωραία Ελένη όχι γιατί οι 

μνηστήρες της Ελένης, των οποίων υπήρξεν αρχιστράτηγος, είχαν 

δεσμευθεί με τους όρκους που τους επέβαλεν ο Τυνδάρεως, αλλά 

γιατί ο ίδιος είχε δύναμη αποκτήσει από την ένωση των δυο σκή-

πτρων.  

 

2. Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΕΚ-

ΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ 
 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Σύμφωνα με τον Όμηρο,  η αφορμή που βρέθηκε, για να ξεκι-

νήσει ο Τρωικός πόλεμος, ήταν το ότι ο πρίγκιπας της Τροίας Αλέ-

ξανδρος ή Πάρις έκλεψε την ωραία Ελένη, τη σύζυγο του βασιλιά της 

Σπάρτης Μενέλαου, κάτι που θεωρήθηκε προσβολή για όλους τους 
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Έλληνες. Ωστόσο τα βαθύτερα αίτια, σύμφωνα με τον Ισοκράτη κ.α., 

ήταν να καταπολεμηθούν τα φύλα της Ασίας (Κάρες, Φοίνικες, Πέρ-

σες κ.α., οι μετέπειτα βάρβαροι), οι οποίοι έρχονταν στην Ελλάδα, 

επειδή δεινοπαθούσαν στις χώρες τους και στη συνέχεια έκλεβαν τις 

γυναίκες και τις περιουσίες των Ελλήνων με συνέπεια να μην προκό-

βει η Ελλάδα. Σύμφωνα επίσης με τον Ηρόδοτο και καθώς του είπαν 

λέει οι Πέρσες:  

Α) Η έχθρα μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων (Περσών, Φοινίκων 

κ.α.) ξεκίνησε από τις αρπαγές γυναικών εκατέρων (την Ελληνίδα Ιώ 

από τους Φοίνικες, τη Φοινικιά Ευρώπη- μάνα του Μίνωα- από τους 

Έλληνες Κρήτες, τη Μήδεια των Κόλχων από τους Έλληνες και την 

Ελληνίδα Σπαρτιάτισσα Ελένη από τους Τρώες), μόνο που οι Έλληνες  

έδωσαν πολύ σημασία σ’ αυτές τις αρπαγές και κυρίως της Ελένης 

και κατέστρεψαν την Τροία, ενώ δεν έπρεπε, γιατί οι γυναίκες αυτές 

το ήθελαν.  

Β) Τα έθνη που κατοικούν στην Ασία  (εννοούν Τρώες, Κάρες, 

Φοίνικες κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και 

τους Έλληνες κάτι ξεχωριστό και στην άλωση του Ιλίου βρίσκουν τα 

αίτια έχθρας τους προς τους Έλληνες και γι αυτό τώρα, εννοεί ο Η-

ρόδοτος, στρέφονται εναντίον της Ελλάδας (εννοεί τους Περσικούς 

Πολέμους με Ξέρξη κ.τ.λ.), πρβ (μετάφραση Δ.Ν. Μαρωνίτη):  
«Οι γραμματισμένοι Πέρσες («Περέων λόγιο»ι) βρίσκουν τους Φοίνικες 

αίτιους έχθρας’ λεν δηλαδή πως αυτοί, φτασμένοι από τη θάλασσα που ονο-
μάζεται Ερυθρά σε τούτη εδώ τη θάλασσα, αφού κατοίκησαν το χώρο που και 
τώρα κατοικούν, άρχισαν αμέσως μακρινά ταξίδια, μεταφέροντας εμπορεύ-
ματα αιγυπτιακά και ασσυριακά, να πιάνουν και άλλα λιμάνια και προπαντός 
στο Άργος. Το Άργος εκείνα τα χρόνια σε όλα ξεχώριζε ανάμεσα στις πόλεις 
της χώρας που τώρα ονομάζεται Ελλάδα»….. Έτσι διηγούνται  οι Πέρσες πως 
η Ιώ έφτασε στην Αίγυπτο, όχι όπως οι Έλληνες, και πως αυτό έγινε η αρχή 
για τα αδικήματα που ακολουθήθηκαν. Μετά από αυτά, λένε οι Πέρσες, κά-
ποιοι από τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρουν να πουν το όνομά τους, πάτησα 
πόδι στην Τύρο της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά την Ευ-
ρώπη. Μπορεί να ήταν Κρήτες. Πως έτσι έγιναν ίσα κι ίσα, όμως μετά Έλληνες 
έγιναν αίτιοι της δεύτερης αδικίας. Γιατί μ’ ένα μακρύ καράβι ανέβηκαν τον 
Φάση ποταμό στην Αία της Κολχίδας, κι από εκεί πήγαν και πήραν την θυγα-
τέρα του βασιλιά τη Μήδεια…. Στην επόμενη γενιά ύστερα από αυτά, λένε 
πως ο Αλέξανδρος που τα έμαθε και ήθελε να αποκτήσει γυναίκα από την 
Ελλάδα με αρπαγή, γνωρίζοντας ότι δεν θα δώσει λόγο, αφού και οι Έλληνες 
δεν έδωσαν, άρπαξε την Ελένη… Αυτοί οι Ασιάτες, λεν οι Πέρσες, όταν τους 
άρπαξαν γυναίκες, δεν το πήραν στα σοβαρά, ενώ οι Έλληνες για μια γυναίκα 
σπαρτιάτισσα ξεσήκωσαν ολόκληρη εκστρατεία, ήρθαν στην Ασία και αφάνι-
σαν τη δύναμη του Πρίαμου. Πως από τότε πια θεωρούν ότι οι Έλληνες τους 
είναι εχθροί. Γιατί την Ασία και τα βάρβαρα έθνη που την κατοικούν, οι Πέρσες 
θτα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους Έλληνες τα έβλεπαν πάντα 
σαν κάτι ξεχωριστό. Έτσι λεν οι Πέρσες πως έγινα τα πράγματα και στην 
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άλωση της Ιλίου (Τροίας) βρίσκουν την αιτία έχθρας τους προς τους Έλληνες. 
(Ηρόδοτος Α,1-  4)» 

 

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Σύμφωνα με  τον Ισοκράτη, όσοι εκστράτευσαν στην Τροία α-

ξίζουν να τύχουν ευγνωμοσύνης εκ μέρους όλων των Ελλήνων, γιατί   

έκτοτε αφενός η Ελλάδα άρχισε να προκόβει και να αυξάνει και αφε-

τέρου έπαψαν οι βάρβαροι είτε να δημιουργούν έκτροπα στην Ελ-

λάδα είτε να έρχονται  στην Ελλάδα και να αρπάζουν τμήματά της 

κ.τ.λ., πρβ:  
«Εξαιτίας  αυτών (των Τρωικών, της νικηφόρου εκστρατείας των Ελλή-

νων στην Τροία) επήλθε τόσο μεγάλη μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι 
βάρβαροι, που ζούσαν δυστυχισμένοι στους τόπους τους, και ο Δαναός, αφού 
έφυγε από την Αίγυπτο, κατέλαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος έγινε βασι-
λιάς της Θήβας, οι Κάρες αποίκησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την 
Πελοπόννησο οι μετά από αυτού του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση 
ακμή ώστε κατάφερε να αφαιρέσει από τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και 
τεράστιες εδαφικές εκτάσεις» (Ισοκράτης Ελένης εγκώμιο 68 – 69)  

«Η εκστρατεία στην Τροία από τον Αγαμέμνονα ήταν πράξη ωφελιμό-
τατη για τους Έλληνες, για να μην υποστεί η Ελλάδα από τους βάρβαρους 
δεινά παρόμοια με κείνα που υπέστη παλαιότερα κατά την κατάληψη όλης της 
Πελοποννήσου από τον Πέλοπα, του Άργους από το Δαναό και της Θήβας 
από τον Κάδμο (Ισοκράτης, Παναθηναϊκός 79-80) 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ  ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Σύμφωνα με το Θουκυδίδη (Ιστορία Α, 3 – 18), η εκστρατεία 

στην Τροία περιλάμβανε 1200 πλοία και αρχιστράτηγος ήταν ο Αγα-

μέμνονας.  Ο Όμηρος στην Ιλιάδα («Κατάλογος των νηών») αναφέ-

ρει ότι ο εκστρατευτικός στόλος των Ελλήνων  πριν ξεκινήσει για την 

Τροία συγκεντρώθηκε στην Αυλίδα και αποτελείτο κατά σειρά μεγέ-

θους από τα εξής ναυτικά (που σημαίνει ότι κάπως έτσι ήταν και η 

ναυτική πραγματικότητα την εποχή εκείνη): Μυκηνών (αρχηγός ο 

Αγαμέμνονας) με 100 καράβια, Πύλου (αρχηγός ο Νέστωρας) με 90 

καράβια, Κρήτης (αρχηγός ο Ιδομενέας) με 80 καράβια, Αργολίδας 

(αρχηγοί Διομήδης και Σθένελος) με 80 καράβια, Λακεδαιμονίων 

(αρχηγός ο Μενέλαος) με 60 καράβια, Αρκάδων (αρχηγός ο Αλπήνο-

ρας) με 60 Καράβια (είχαν δοθεί από τους Μυκηναΐους), Αθηνών 

(αρχηγός ο Μενεσθέας) με 50 καράβια, Πελασγικού Άργους (αρχη-

γός ο Αχιλλέας) με 50 καράβια Βοιωτών με 50 καράβια, κ.α. Σύμ-

φωνα επίσης με τον Όμηρο από πλευράς των Ελλήνων στην εκστρα-

τεία της Τροίας αρχιστράτηγος ήταν ο Αγαμέμνονας και συνάμα υ-

πήρχαν και έξι Γενικοί αρχηγοί (πρωτάρχοντες), πρβ:  
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«Ο βασιλιάς-αρχιστράτηγος Αγαμέμνονας θυσίασε ένα παχύ πεντά-
χρονο βόδι στον παντοδύναμο γιο του Κρόνου και κάλεσε να παρευρεθούν οι 
Γενικοί αρχηγοί (πρωτάρχοντες)  των ενωμένων Αχαιών, πρώτο απ΄όλους το 
Νέστωρα, το βασιλιά Ιδομενέα, τους δυο Αίαντες, το γιο του Τυδέα και έκτο 
τον Οδυσσέα, που ‘ναι ισότιμος στη σοφία του Δία. (Ιλιάδα, Β 402 – 405). 

Η εκστρατεία των Ελλήνων στην  Τροία ήταν αφενός ο πρώτος 

πόλεμος μεταξύ βαρβάρων και Ελλήνων και αφετέρου κατά κάποιο 

τρόπο παγκόσμιος, αφού: α) ο Θουκυδίδης λέει ότι  η εκστρατεία της 

Τροίας ήταν η πρώτη κοινή Ελληνική συνεργασία ( «προ γαρ των 

Τρωικών ουδέν φαίνεται πρότερον κοινή εργασαμένη η Ελλάς» 

(Θουκυδίδης Α, 3 – 18), β) Οι Πέρσες  είπαν στον Ηρόδοτο (βλέπε 

Ηροδότου Ιστορίες Α, 1 – 4) ότι τα αίτια έχθρας τους προς τους Έλ-

ληνες, οι βάρβαροι τα βρίσκουν στην άλωση του Ιλίου και οι Πέρσες 

θεωρούν ως δικούς τους όλους τους συμμάχους των Τρώων,  γ) Κατά 

τον πόλεμο αυτό πήραν μέρος όλοι σχεδόν οι βασιλιάς, όλοι σχεδόν 

οι λαοί του αρχαίου γνωστό κόσμου. 

 

Σύμμαχοι των Αχαιών: Κρήτες, Αθηναίοι, Ευβοιείς, Μαγνή-

τες, Κορίνθιοι, Λακεδαιμόνιοι, Αρκάδες, Κεφαλλήνες  κ.α. 

Σύμμαχοι των Τρώων: Λύκιοι, Κάρες, Μαίονες, Φρύγες, Μυ-

σοί, Παφλαγόνες, Κίκονες, Αλιζώνες, Δάρδανοι κ.α. 

 
ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 
Η εκστρατεία στην Τροία, σύμφωνα με τον Όμηρο και τον Η-

ρόδοτο, έγινε τρεις γενιές μετά το θάνατο του Μίνωα: «Τρίτη δε γε-

νεή μετά Μίνων τελευτήσαντα γενέσθαι τρωικά» ( Ηρόδοτου, Ιστορία 

Ζ), δηλαδή πρώτα ήταν βασιλιάς ο Μίνωας, μετά ο γιος του Δευκα-

λίωνας και μετά ο εγγονός του ο Ιδομενέας που έλαβε μέρος στο 

πόλεμο αυτή. Σύμφωνα επίσης με το Πάριο χρονικό, η άλωση της 

Τροίας έγινε συγκεκριμένα το 954 πριν από το Διόγνητο, άρα το 1218 

π.Χ. Ο πόλεμος της Τροίας διήρκησε 10 χρόνια και η άλωση της, 

σύμφωνα με το Πάριο χρονικό, έγινε το έτος 954 πριν από το Διό-

γνητο, άρα το έτος 1218 π.Χ.  

 
Σημειώνεται επίσης ότι: 

1) Το ότι ο τρωικός πόλεμος είχε ευτυχή κατάληξη για τους 

Έλληνες οφείλεται στο Μίνωα, ο οποίος, καθώς λέει ο Θουκυδίδης 

και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, πρώτος από τους Έλληνες  συ-

γκρότησε πολεμικό ναυτικό και μ’ αυτό έδιωξε  από το Αρχιπέλαγος 

(Κρητικό και Αιγαίο Πέλαγος) και τα νησιά τους ληστές και πειρατές 

Κάρες και Φοίνικες, με συνέπεια οι Έλληνες να μπορέσουν να επικοι-

νωνήσουν μεταξύ τους, να ανοίξουν οι θαλάσσιοι διάδρομοι, να 
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σταματήσουν οι Έλληνες τη μετανάστευση που τους ανάγκαζαν οι 

κακοποιοί, να κτιστούν πόλεις, οι Έλληνες να ασχοληθούν και με 

ναυτικές εργασίες, να πλουτίσουν κ.τ.λ.  και έτσι να μπορέσουν μετά 

να κάνουν την εκστρατεία στην Τροία. 

2) Ο Όμηρος  στην Ιλιάδα μας δίνει συνάμα και μια πλουσιό-

τατη περιγραφή των πλοίων και των εξαρτημάτων των πλοίων της 

εποχής, αναφέροντας όρους όπως επηνεγκίδες, πρυμνήσια, υπέρες, 

επιτόνους και προτόνους, ιστούς, πρώρα, πρύμνα, ερέτες και πολλές 

άλλες λεπτομέρειες που δείχνουν ότι η ναυτική τέχνη βρίσκονταν 

τότε σε υψηλό βαθμό ανάπτυξης. Αναφέρει και ότι τα πολεμικά πλοία 

που έλαβαν μέρος στον πόλεμο της Τροίας είχαν μαύρο χρώμα («μέ-

λαινες νήες») πλην του Οδυσσέα, που αυτά είχαν κόκκινες πλώρες 

(«μιλτοπάρηοι»).  
 

3. Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

 
Η Αργοναυτική εκστρατεία ήταν και αυτή μια κοινή Ελληνική 

συνεργασία, η οποία, όπως και ο Τρωϊκός πόλεμος,  μυθοποιήθηκε. 

Πραγματοποιήθηκε λίγα χρόνια μετά το Μίνωα και πριν από τη ναυ-

τική εκστρατεία της Τροίας, αφού τα μέλη του πληρώματος του 

πλοίου Αργώ με το οποίο έγινε η εκστρατεία αυτή (όπως π.χ. ο Θη-

σέας, ο Ηρακλής κ.α.)  ήταν λίγο νεότεροι του Μίνωα. Παράβαλε π.χ. 

ότι Θησέας νυμφεύτηκε την κόρη του Μίνωα Αριάδνη, ο Ηρακλής 

δάμασε τον ταύρο του Μίνωα κ.τ.λ. 

Σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο, η πρώτη πεντηκόντος 

ναύς που κατασκευάστηκε ήταν η Αργώ, το πλοίο  των Αργοναυτών, 

την οποία κατασκεύασε από ξύλο φηγός (δρυς, βελανιδιάς)  της Δω-

δώνης ο Άργος απ’ όπου πήρε και το όνομά της, πρβ: « επί τούτο 

πεμπόμενος Ιάσων Άργον παρεκάλεσε τον Φρίξου, κακείνος Αθηνάς 

υποθεμένης πεντηκόντορον ναύν κατεσκεύασε την προσαγορευθεί-

σαν από του κατασκευάσαντος Αργώ· κατα δε την πρώραν ενήρμο-

σεν Αθηνά φωνήεν φηγού της Δωδωνίδος ξύλον. ως δε η ναύς κα-

τεσκευάσθη, χρωμένῳ ο θεός αυτώ πλειν επέτρεψε συναθροίσαντι 

τούς αρίστους της Ελλάδος. (Απολλόδωρος Α 9,16) 

Το πλοίο ΑΡΓΩ με το οποίο πραγματοποιήθηκε η αργοναυτική 

εκστρατεία ναυπηγήθηκε στην Ιωλκό, όπως μας λέει ο Όμηρος στο 

κατάλογο των νηών,  από το ναυπηγό Άργο (απ΄όπου και το όνομά 

του πλοίου) γιο του Φρίξου,  είχε 50 κουπιά (πεντηκόντορος), όσο 

και το πλήρωμα του πλοίου και ο προορισμός του ήταν η Κολχίδα, με 

σκοπό να φέρουν πίσω οι Αργοναύτες το χρυσόμαλλο δέρας.  Το 

πλήρωμα του, που ονομάστηκε «Αργοναύτες» από το όνομα του 

πλοίου, ήταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και αρχηγός ήταν ο 

Ιάσονας. Οι άλλοι ήταν ο Ορφέας, ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Κάστορας, 

ο Πολυδεύκης, ο Αμφιδάμαντας, ο Ίδας  κ.τ.λ.  
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Σημειώνεται, επίσης, ότι: 
1) Σαφώς η εκστρατεία στην Τροία  και  η Αργοναυτική βασίζονται σε 

πραγματικά γεγονότα.  Απλώς στα έπη τα πρόσωπα της υπόθεσης δεν είναι 
όλα ανθρώπινα, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά λαμβάνουν μέρος (συμμετέ-
χουν) και θρησκευτικά  της εποχής εκείνης και η περιγραφή γίνεται περίπου 
ως εξής: Ο Νίκος με τη χάρη του Αγίου Νικολάου έφτασε σώος με το πλοίο 
του στην Κρήτη.., αντί : Ο Νίκος με τον Ποσειδώνα κυβερνήτη του πλοίου έ-
φτασε σώος στην Κρήτη…. 

2) Σύμφωνα με τις απόψεις ορισμένων ερευνητών σήμερα,  ο Τρωικός 
πόλεμος έγινε, για να εγκατασταθούν οι Έλληνες στη Μ. Ασία. Ωστόσο αυτό 
είναι λάθος, γιατί αφενός η αλήθεια είναι αυτή που είδαμε πιο πριν και αφετέ-
ρου ο Όμηρος και ο Θουκυδίδης (Α, 3 – 19) λένε  ότι  οι εκστρατεύσαντες μετά 
την άλωση της Τροίας γύρισαν στην Ελλάδα.  

3) Σύμφωνα με τον Πλούταρχο («Θησεύς». 19), η Αργοναυτική εκστρα-
τεία έγινε, για να καθαρίσουν οι Αργοναύτες τη θάλασσα από τους ληστές 

4) Η Ιλιάδα (η εκστρατείας της Τροίας) του Ομήρου είναι έπος, ένας 
ύμνος για την πρώτη συνεργασία των Ελλήνων, η οποία να μεν έγινε  για τη 
τιμή της οικογένειας, όμως σηματοδότησε τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των Ελλήνων, τη αποκοπή και ανάδειξη του Ελληνικού έθνους. Ομοίως η Ο-
δύσσεια (οι περιπέτειες επιστροφής του Οδυσσέα από την Τροία) είναι και 
αυτή έπος, ένας ύμνος για τους πανέξυπνους και ικανότατους Έλληνες καπε-
τάνιους. Ο Οδυσσέας είναι η προσωποποίηση του Έλληνα καπετάνιου που 
από τη μια νοσταλγεί να γυρίσει στην οικογένειά του και την ιδιαίτερη πατρίδα 
του, την Ιθάκη  και από την άλλη με την εξυπνάδα του και την ικανότητά του 
ξεπερνά κάθε δύσκολο εμπόδιο στη ναυτική του πορεία. 

Η Αργοναυτική εκστρατεία είναι επίσης και αυτή ένας ύμνος, ένα ποίημα 
αφενός για τους πρώτους κοινούς αγώνες των Ελλήνων και αφετέρου για τους 
πρώτους τολμηρούς Έλληνες θαλασσοπόρους που τόλμησαν πρώτοι να δια-
σχίσουν άγνωστες θάλασσες και άγνωστες χώρες. 

 
4. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ 

ΚΑΙ ΠΑΝΟΥΚΛΑ 

 
Ο Ηρόδοτος, σχετικά με τα πράγματα πριν και μετά το Μίνωα 

στην Κρήτη, λέει τα εξής:  
 «…Μετά ταύτα μανθάνοντας (οι Έλληνες) ότι ο Ξέρξης με το στρά-

τευμά του  ήταν στις Σάρδεις, σκέφτηκαν να αποστείλουν στην Ασία κατασκό-
πους, για να εξετάσουν την κατάσταση των πραγμάτων του βασιλέως και πρέ-
σβεις στο Άργος, για να κάμουν συμμαχία κατά του Πέρσου. Επίσης  απεφά-
σισαν  να στείλουν άλλους (πρέσβεις) στη Σικελία προς τον Γέλωνα, το γιο 
του Δεινομένους, και στη Κέρκυρα, για να ζητήσουν βοήθεια υπέρ της Ελλά-
δας και προς τούτοις στην Κρήτη, διότι ήλπιζαν να ενωθούν όλοι οι Έλληνες 
(«φρονήσαντες ει κως εν τε γένοιτο το Ελληνικόν»)….. (Ηροδότου Ιστορία 
Ζ – Πολυμνία  145) 
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 «…Σύμφωνα με την ιστορία των Πραισίων, όταν ερημώθηκε η Κρήτη, 
άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά κυρίως Έλληνες ήρθαν και εγκατα-
στάθηκαν στην Κρήτη. Έπειτα στην Τρίτη γενιά μετά το θάνατο του Μίνωα, 
ξέσπασε ο Τρωικός πόλεμος, στον οποίο οι Κρήτες αποδείχτηκαν από τους 
καλύτερους πολεμιστές που είχε στη διάθεσή του ο Μενέλαος. Επιστρέφο-
ντας, όμως, στην πατρίδα τους, η ανταμοιβή τους για τις υπηρεσίες που πρό-
σφεραν ήταν πείνα και πανούκλα που έπληξε ανθρώπους και ζώα, σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε η Κρήτη ερημώθηκε για δεύτερη φορά από τον πλη-
θυσμό της.  Έτσι, οι σημερινοί Κρήτες, μαζί με όσους απέμειναν από τους 
προηγούμενους κατοίκους της, είναι η Τρίτη γενιά που ζει στο νησί. Αυτά τα 
γεγονότα τους θύμισε η Πυθία με την απάντηση της, αποτρέποντάς τους έτσι, 
από κάθε συμμετοχή στην Ελληνική συμμαχία (= αυτή που γινόταν για από-
κρουση των Περσών), παρά την προθυμία να βοηθήσουν….» (Ηροδότου Ι-
στορία Ζ – Πολυμνία  169 - 171) 

Επομένως  και σύμφωνα με τα ως άνω λεγόμενα του Ηρόδοτου 

τρεις γενιές μετά το θάνατο του Μίνωα και λίγο μετά από τον Τρωικό 

πόλεμο η Κρήτη πλήχθηκε από αρρώστιες (πείνα και πανούκλα) και 

αφού λέει αυτά ο Ηρόδοτος, άρα δεν είναι αλήθεια ότι ο Μινωικός 

Πολιτισμός καταστράφηκε από σεισμό που προκάλεσε η έκρηξη του 

ηφαίστειου της Θήρας κατά το 1450 π.Χ. και την επακόλουθη ει-

σβολή των Αχαιών, όπως λένε κάποιοι.  

 
5. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΚΑΙ ΤΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΡΩΙΚΑ    

  
Μετά τα τρωικά,  σύμφωνα με το Θουκυδίδη ( Α 3 -10), το 

πρώτο από τα πιο αξιόλογα Ελληνικά ναυτικά που συγκροτήθηκαν  

ήταν αυτό των Κορίνθιων και η Κόρινθος ήταν το πιο αξιόλογο ε-

μπορικό και ναυτικό κέντρο μετά τον πόλεμο αυτό. Οι Κορίνθιοι, λέει 

πάντα ο Θουκυδίδης, πρώτοι απεδέχθησαν σχεδόν εξ ολοκλήρου το 

σημερινό τρόπο της κατασκευής των πλοίων και της διοικήσεως του 

ναυτικού και οι πρώτες Ελληνικές τριήρεις ναυπηγήθηκαν στην Κό-

ρινθο από τον Κορίνθιο ναυπηγό Αμεινοκλή, ο οποίος έκανε και τις 

πρώτες τριήρεις των Σαμίων, τι καλούμενες «Σάμαινες» (= μεταγω-

γικά και ταυτόχρονα πολεμικά πλοία) επί εποχής του Τύραννου Πο-

λυκράτη. 

Τα άλλα αξιόλογα ναυτικά ήταν αυτό των  Ιώνων (επί εποχής 

που ήταν βασιλιάς της Περσίας ο Κύρος), μετά των Σάμιων (επί τυ-

ράννου Πολυκράτη και επί εποχής που ήταν βασιλιάς της Περσίας ο 

Καμβύσης) και  τέλος αυτό των Φωκαέων (που εποίκισαν τη Μασσα-

λία και νίκησαν τους Καρχηδόνιους). Τα ναυτικά αυτά μολονότι λέει 

συγκροτήθηκαν μετά από πολλές γενεές των Τρωικών αποτελούνταν 

από πεντηκοντόρους και μακρά πλοία, όπως και αυτά της εποχής του 

Τρωικού πολέμου. Διέθεταν και λίγες τριήρεις. Τα τελευταία αξιόλογα 
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ναυτικά που συγκροτήθηκαν προ των Περσικών πολέμων και του θα-

νάτου του Δαρείου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Καμβύση (προ της εκ-

στρατείας του Ξέρξη κατά της Ελλάδας), ήταν, λέει πάντα ο Θουκυ-

δίδης, της Κέρκυρας και των Τυράννων της Σικελίας. Η Αίγινα, 

η Αθήνα και κάθε άλλη ναυτική δύναμη είχαν τότε ασήμαντους στό-

λους και τούτους κατά το πλείστον αποτελούμενους από πεντηκο-

ντόρους. 

  
«ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΛΕΙΝ ΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ»  

  

Η Κόρινθος στα αρχαϊκά χρόνια ήταν η πιο πλούσια και πιο πυ-

κνοκατοικημένη πόλη. Αποικίες της ήταν οι Συρακούσες, η Κέρκυρα, 

η Ποτίδαια κ.α., δηλαδή πολύ μεγάλες πόλεις της αρχαιότητας, τις 

οποίες είχε κάνει ήδη από τον 11/10 αι. π.Χ. Μάλιστα, επειδή η πο-

λυτέλεια της ζωής των Κορινθίων ήταν τότε τόσο μεγάλη και πολυέ-

ξοδη, καθιερώθηκε από τότε η παροιμιώδη έκφραση που επιβεβαίωνε 

ότι  δεν μπορεί ο καθένας να πάει και να μείνει στην Κόρινθο («Ου 

παντός πλειν ες Κόρινθον»).  

Νεότερα η Κόρινθος παράκμασε. Λόγω του ότι οι Κορίνθιοι εί-

χαν πλούτο, υπηρέτες κ.τ.λ., σιγά-σιγά άρχισαν να  απεχθάνονταν 

τον πόλεμο ή έκαναν πόλεμο μόνο όταν βρισκόταν σε έσχατο κίν-

δυνο, για να μη χάσουν τα πλούτη τους. Συνέπεια αυτού ήταν η Κό-

ρινθος αφενός να περιφρονηθεί από τις αποικίες της, που συνεχώς 

κινδύνευαν από άλλες πόλεις, και αφετέρου να μην έχει γίνει ποτέ 

μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Το 196 π.Χ. ο Άρατος την έκανε πρω-

τεύουσα της Αχαϊκής συμπολιτείας, όμως ο πλούτος και η τρυφή την 

είχαν εξασθενίσει πολεμικά και έτσι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στους 

Ρωμαίους. Το 146 π.χ. οι Ρωμαίοι, με το στρατηγό Μόμμιο, την κα-

τεδάφισαν με βανδαλικό τρόπο. 

 
6. ΚΑΔΟΔΟΣ ΔΩΡΙΕΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 

 
Ο Θουκυδίδης, σχετικά με τα πράγματα στην Ελλάδα μετά τα 

τρωικά, αναφέρει τα εξής:   

Α)  Η καθυστέρηση της επιστροφής των Ελλήνων από την 

Τροία είχε προκαλέσει πολλές πολιτικές μεταβολές, επειδή οι συχνές 

στάσεις στις πόλεις είχαν ω συνέπεια να εξορίζονται οι στασιαστές και 

αυτοί να ιδρύουν νέες πόλεις, 

Β) Ογδόντα (80) χρόνια μετά τα Τρωικά ( δηλαδή κάπου το 

1129 π.Χ.) οι Δωριείς με τους Ηρακλείδες έφυγαν από τη Στερεά και 

πήγαν και κατέλαβαν την Πελοπόννησο και αυτό το γεγονός  ήταν η 

τελευταία μετακίνηση Ελληνικών φύλων, αφού  έκτοτε ησύχασε 
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οριστικά η Ελλάδα και άρχισε να κάνει αποικίες και οι μεν Αθηναίοι 

αποίκησαν τις ιωνικές πόλεις της Μ. Ασία και στα νησιά, οι Πελοπον-

νήσου στην Ιταλία και Σικελία κ.α.  
«Καθόσον και μετά τα Τρωικά ακόμη αι μεταναστεύσεις και νέαι εγκα-

ταστάσεις  «Καθόσον και μετά τα Τρωικά ακόμη αι μεταναστεύσεις και νέαι 
εγκαταστάσεις εξηκολούθησαν εις την Ελλάδα, εις τρόπον ώστε δι' έλλειψιν 
ησυχίας, δεν ημπόρεσεν αύτη να αναπτυχθή. Τωόντι, η μεγάλη βραδύτης της 
επιστροφής των Ελλήνων από την Τροίαν είχε προκαλέσει πολλάς πολιτικάς 
μεταβολάς, καθ' όσον συχναί στάσεις εγίνοντο εις τας πόλεις και όσοι συνε-
πεία αυτών εξωρίζοντο ίδρυαν νέας τοιαύτας. Και οι σημερινοί Βοιωτοί, εκδιω-
χθέντες το εξηκοστόν έτος μετά την άλωσιν της Τροίας υπό των Θεσσαλών 
από την Άρνην, εγκατεστάθησαν εις την χώραν, η οποία σήμερον καλείται 
Βοιωτία, ενώ πρότερον εκαλείτο Καδμηΐς (μέρος, άλλωστε, αυτών ήτο ήδη ε-
γκατεστημένον από πριν εκεί, και από αυτούς προήρχοντο οι Βοιωτοί που 
έλαβαν μέρος εις την εκστρατείαν κατά της Τροίας). Και οι Δωριείς με τους 
Ηρακλείδας κατέλαβαν την Πελοπόννησον το ογδοηκοστόν έτος. Ως εκ 
τούτου, μόλις μετά παρέλευσιν πολλού καιρού ησύχασεν οριστικώς η 
Ελλάς και ο πληθυσμός της έπαυσεν υποκείμενος εις βιαίας μετακινήσεις, ο-
πότε και ήρχισε ν' αποστέλλη αποικίας. Και οι μεν Αθηναίοι απώκισαν τας 
Ιωνικάς πόλεις της Μικράς Ασίας και τας περισσοτέρας νήσους του Αιγαίου 
πελάγους, οι δε Πελοποννήσιοι το πλείστον της Ιταλίας και Σικελίας και μερικά 
άλλα μέρη της λοιπής Ελλάδος. Όλαι αυταί άλλωστε αι αποικίαι ιδρύθησαν 
μετά τα Τρωικά». (Θουκυδίδης, Α  12) 

 

Η εκστρατεία στην Τροία των Ελλήνων, σύμφωνα με τους άλ-

λους αρχαίους συγγραφείς  επέφερε μεγάλες μετακινήσεις και ανα-

κατατάξεις φυλών στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας του στρατού της 

στην Τροία, αλλά και στον υπόλοιπο αρχαίο γνωστό κόσμο λόγω της 

ήττας των βαρβάρων.  Από τη Μ. Ασία, λένε, έφυγαν φύλα και πέ-

ρασαν στην Ιταλία, από τη Θεσσαλία έφυγαν φύλα και άλλα πήγαν 

προς Μακεδονία και άλλα προς Πελοπόννησο κ.α.  Τελευταία από 

αυτές τις μετακινήσεις που έγινε στην Ελλάδα ήταν αυτή που ονομά-

ζεται «Κάθοδος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες». Στο εξής η Ελ-

λάδα ηρέμησε, άρχισε να αναπτύσσεται και να κάνει και αποικίες. 

Οι Δωριείς, που ήταν έθνος πολυπλάνητο, αρχικά, επί εποχής 

του βασιλιά Έλληνα, διέμεναν στη Θεσσαλία. Μετά τον κατακλυσμό 

του Δευκαλίωνα φεύγουν από εκεί και πάνε στις πλαγιές της Όσας 

και του Ολύμπου με αρχηγό το Δώρο απ΄όπου η περιοχή ονομάστηκε 

Δωρίδα και οι κάτοικοι Δωριείς. Πριν από τα τρωικά ένα μέρος με 

αρχηγό τον Τέκταμο (παππού του Μίνωα) πάει στην  Κρήτη όπου 

ενώθηκε με τους εκεί κατοίκους, τους Ετεοκρήτες. Ογδόντα χρόνια 

μετά τα Τρωικά (= κάπου το 1129 π.χ. )  ένα μέρος από τους εναπο-

μείναντες Δωριείς φεύγει και πάει στην Πίνδο - Μακεδονία όπου ο-

νομάστηκε «έθνος Μακεδνό» (= οι μετέπειτα Μακεδόνες) και το άλλο 

οδηγούμενο από τους Ηρακλείδες  κατεβαίνει στην Πελοπόννησο και 
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ονομάζεται «έθνος δωρικό» (= οι  μετέπειτα Σπαρτιάτες), το «έθνος 

δωρικόν τε και Μακεδονικόν». 

«Ηρακλείδες» ονομάζονταν οι εξόριστοι βασιλιάδες του Άργους 

της Πελοποννήσου, επειδή έλεγαν ότι ήσαν απόγονοι του ημίθεου 

Ηρακλή. Οι Ηρακλείδες αρχικά πήγαν στην Αθήνα και από εκεί μετά 

στις πλαγιές της Όσας και του Ολύμπου όπου συνάντησαν τους Δω-

ριείς. 

Όταν οι Δωριείς πήγαν στην Πελοπόννησο κατέλαβαν όλες σχε-

δόν τις πόλεις της (Σπάρτη, Μεσσήνη, Άργος κ.α.), στις οποίες ζού-

σαν Αχαιοί, Δαναοί και Πέλοπες προκειμένου να εγκαταστήσουν στο 

θρόνο και πάλι τους εξόριστους βασιλιάδες. Ωστόσο μετά δεν ξανα-

γύρισαν στον τόπο του, αλλά παρέμειναν εκεί καθιστώντας  τη 

Σπάρτη μια από τις πρώτες δυνάμεις του αρχαίου γνωστού κόσμου.   

Σύμφωνα με τους Ηρόδοτο (Α 57 και Η, 43),  Θουκυδίδης (Α 

12), και ο Ισοκράτη (Παναθηναϊκός) κ.α., οι Δωριείς μετανάστευσαν 

από τη Φθιώτιδα στην Ιστιαιώτιδα, στην Πίνδο, στη Δρυοπίδα και τε-

λικά στην Πελοπόννησο οπότε η κάθοδος  των Δωριέων στην πραγ-

ματικότητα ήταν πρώτα άνοδος, από τη Φθιώτιδα στην Πίνδο,  και 

έπειτα κάθοδος κάποιων από αυτούς στην Πελοπόννησο και οι μετα-

κινήσεις αυτές έμειναν γνωστές ως «Κάθοδος των Δωριέων» ή «Επι-

στροφή των Ηρακλειδών». 
«Ύστερα έβαλε μπρος  να εξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν 

οι δυνατότεροι, που θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως 
ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, 
οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.  Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά, 
όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο Πελασγικό, το πρώτο Ελληνικό. Οι Αθη-
ναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν 
πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα 
χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της 
Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ι-
στιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα  
έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και 
από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομά-
στηκαν έθνος Δωρικό». (Ηρόδοτος Α, 57) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι 
εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με 
τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, 
με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με 
τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν 
έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες 
ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και 
Πίνδου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό 
Δρύοπες τους οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Η-
ρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων αυτοί ήσαν εις το στόλον (δη-
λαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43) 
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7. ΕΡΙΔΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ – ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟ-

ΝΙΑ ΕΛΛΔΟΣ - ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
  
Α. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΡΙΕΙΣ (ΣΠΑΡΤΙΑ-

ΤΕΣ) 

  

Μετά τη νίκη των Ελλήνων επί των Περσών, λένε οι αρχαίοι 

συγγραφείς, η Σπάρτη και η Αθήνα άρχισαν να διαμάχονταν μεταξύ 

τους για το ποια πόλη από αυτές θα ηγεμονεύει των Ελλήνων. Προ 

αυτών οι Αθηναίοι συγγραφείς Ισοκράτης και Πλάτωνας  κατηγορού-

σαν τους Σπαρτιάτες ότι:  Ήταν αχάριστοι, γιατί ενώ οι Αθηναίοι τους 

βοήθησαν, αυτοί δεν το αναγνώρισαν ποτέ.  Δεν ήταν καθαρόαιμοι 

Έλληνες, γιατί κατέλαβαν στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια ανα-

μείχθηκαν εκεί με τους βάρβαρους Πέλοπες , οι οποίοι είχαν έρθει 

εκεί από τη Φρυγία, καθώς και με τους Δαναούς, οι οποίοι είχαν έρθει 

εκεί από την Αίγυπτο πριν από τους Δωριείς. Δεν ήταν καλοί Έλλη-

νες, αφού κατέλαβαν τους Αχαιούς της Πελοποννήσου που ήταν και 

αυτοί Έλληνες και οικειοποιήθηκαν τον πολιτισμό τους. Λέγανε επί-

σης ότι: 

Α) Οι Σπαρτιάτες πρέπει να κατακριθούν  γιατί έχουν κάνει εί-

λωτες τους Έλληνες γείτονές τους (τους Μεσσήνιους), ενώ πρέπει να 

ενωθούν με τους υπόλοιπους Έλληνες, ώστε να αναγκάσουν  τους 

βάρβαρους να γίνουν εκείνοι περίοικοι των Ελλήνων. 

Β) Οι Σπαρτιάτες Δωριείς δε δημιούργησαν κανένα αξιόλογοι 

πολιτισμό. Μόνο η  Αχαϊκή Σπάρτη πρέπει  υμνείται από τους Έλλη-

νες, γιατί συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο, στο πόλεμο εκείνο που οι 

Έλληνες νίκησαν τους βάρβαρους και έκτοτε πρόκοψε η Ελλάδα. Αν 

δεχτούμε ότι οι Δωριείς υπήρξαν οι δημιουργοί του πολιτισμού, τότε 

τι να πουν αυτοί που δημιούργησαν τους καλύτερους θεσμούς 

στην  Ελλάδα, δηλαδή  ο Μίνωας με το Ραδάμανθυ, ο Αιακός, οι σύγ-

χρονοι του Θησέα και του Ηρακλή και όσοι εκστράτευσαν στην 

Τροία? 
Ειδικότερα ο  Ισοκράτης  απαντώντας σ’ αυτούς που λένε ότι 

τους καλύτερους θεσμούς στην Ελλάδα τους δημιούργησαν οι 

Δωριείς,  λέει τα εξής:  Οι Δωριείς (Σπαρτιάτες κ.α.) το μόνο που 

ήξεραν να κάνουν καλά ήταν ο πόλεμος και συνάμα να φέρουν τα 

πράγματα έτσι ώστε να ηγούνται άλλων ελληνικών πόλεων. Οι Δω-

ριείς (Σπαρτιάτες κ.α.) δεν είναι  καλοί Έλληνες, γιατί  αφενός έφυ-

γαν από τον τόπο τους στη Στερεά Ελλάδα και πήγαν στην Πελοπόν-

νησο προκειμένου να αποκαταστήσουν στην εκεί βασιλεία του Άρ-

γους τους εξόριστους βασιλιάδες του οίκου των Ηρακλειδών και 
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αφού το έκαναν δεν ξαναγύρισαν  στον τόπο τους και αφετέρου κατά 

την κάθοδό τους δε σταμάτησαν να πολιορκούν και να λεηλατούν τη 

μια μετά την άλλη, τις πόλεις της Πελοποννήσου (Μεσσήνη, Λακε-

δαίμονα, κ.α.)  παρά μόνο αφού τις υπέταξαν όλες, εκτός από το Άρ-

γος, αν και δεν έπρεπε να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί  αφενός εκεί-

νους  που λεηλάτησαν και κατέστρεψαν ήσαν ίδιας καταγωγής μ’ αυ-

τούς, ήταν και αυτοί Έλληνες, και αφετέρου άξιζαν να τύχουν ευ-

γνωμοσύνης εκ μέρους όλων των Ελλήνων επειδή έκαναν την εκ-

στρατεία της Τροίας.  Οι Σπαρτιάτες δεν έπρεπε  να καταλάβουν και 

να οικειοποιηθούν τον πλούτο των πόλεων της Πελοποννήσου (της 

Λακεδαίμονας, της Μεσσήνης, του Άργους κ.τ.λ.), γιατί αφενός καμιά 

παράδοση δε λέει ότι οι επήλυδες να διοικούν τους αυτόχθονες  και 

αφετέρου αυτούς που κατέλαβαν ήταν Έλληνες και μάλιστα με  πολύ 

μεγάλη προσφορά στον Ελληνισμό. Ήταν στρατιώτες και πρωταγω-

νιστές στη νικηφόρα εκστρατεία της Τροίας, που έκτοτε η Ελλάδα 

ησύχασε από τους βάρβαρους, αναπτύχθηκε κ.τ.λ., πρβ:  
 «Ως προς τους άλλους διαψεύστηκε, αφού συμφώνησαν στην παρά-

δοση, συνήψαν συνθήκες και ορκίστηκαν οι Κορίνθιοι, οι Αργείοι και οι Βοιωτοί 
και οι άλλοι σύμμαχοι, ότι θα παρέδιδαν τους Έλληνες της Ηπείρου, αν τους 
έδιναν χρήματα ο βασιλιάς (των Περσών). Μόνοι εμείς δεν τολμήσαμε  ούτε 
Έλληνες να παραδώσουμε ούτε όρκους (προδοσίας ή υποταγής) να κάνουμε. 
Γιατί είναι τόσο ευγενικό, ελεύθερο και σταθερό το φρόνημα της πόλης μας και 
φυσικά εχθρική προς τους βάρβαρους, επειδή είμαστε γνήσιοι Έλληνες και 
ανόθευτοι από τους βάρβαρους. Άλλωστε δε συγκατοικούν με μας ούτε Πέλο-
πες, ούτε Κάδμιοι ούτε Δαναοί, ούτε Αιγύπτιοι αλλά βάσει του νόμου Έλληνες 
και χωρίς βαρβαρικές προσμείξεις, γεγονός από το οποίο δημιουργήθηκε 
στην πόλη μας το μίσος για τις ξένες φυλές…». (Πλάτων, Μενέξενος, 245c-d) 

 «Καταρχάς, νομίζω, ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω (Σπαρτιάτες) με 
ποιο τρόπο κατακτήσετε τη Μεσσήνη και για ποιους λόγους εγκατασταθήκατε 
στην Πελοπόννησο, τη στιγμή που είστε Δωρικής καταγωγής…. Όταν ο Ηρα-
κλής πέρασε στην άλλη ζωή και από θνητός έγινε θεός, στην αρχή τα παιδιά 
του, λόγω της δύναμης των εχθρών του αναγκάστηκαν να περιπλανώνται εδώ 
κι εκεί και να εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους. Μετά το θάνατο του Ευρυσθέα 
έζησαν κοντά στους Δωριείς. Η Τρίτη γενιά των απογόνων τους πήγε στους 
Δελφούς, για να ζητήσει από το Μαντείο χρησμό για κάποια ζητήματα. Ο θεός 
απάντησε στις ερωτήσεις που του έγιναν, αλλά τους διέταξε και να γυρίσουν 
πίσω, στη γη των προγόνων τους. Μελέτησαν το χρησμό και βρήκαν πρώτα 
ότι το Άργος είχε περιέλθει στην κατοχή τους με βάσει τη συγγένεια (γιατί μετά 
το θάνατο του Ευρυσθέα ήταν οι μόνοι επιζώντες από το γένος των Περσει-
δών) και ότι η Λακεδαίμονα ανήκε επίσης σ’ αυτούς από δωρεά (όταν ο Τυν-
δάρεως έχασε την εξουσία και αφού προηγουμένως ο Κάστωρ και ο Πολυ-
δεύκης έπαψαν να βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους, ο Ηρακλής εγκα-
τάστησε και πάλι στην εξουσία τον Τυνδάρεω, ο οποίος έδωσε τη Λακεδαί-
μονα ως ανταμοιβή για την ευεργεσία που του προσέφερε και λόγω της συγ-
γένειας του με τους γιους του ……  Ενώ είναι πολλές οι ευεργεσίες που 
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κάμαμε, εμείς οι Αθηναίοι και οι πρόγονοί μας, στην πόλη των Λακεδαιμονίων, 
εγώ θέλησα να μιλήσω μόνο για τούτη. Πραγματικά χάρη στη σωτηρία που 
προσφέραμε, οι απόγονοι των σημερινών βασιλιάδων της Λακεδαίμονος, οι 
απόγονοι του Ηρακλή, κατέβηκαν στην Πελοπόννησο, κατέλαβαν το Άργος, 
τη Λακεδαίμονα και τη Μεσσήνη, ίδρυσαν τη Σπάρτη»… (Ισοκράτης, Αρχίδα-
μος  16 – 19) 

«Αντίθετα, εκείνοι (οι Σπαρτιάτες), αφού κατέστρεψαν τις μεγαλύτε-
ρες και τις σπουδαιότερες από κάθε άποψη πόλεις της Πελοποννήσου, 
οικειοποιήθηκαν τον πλούτο τους. Και όμως, οι πόλεις αυτές, ακόμη κι αν 
δεν είχαν στο ενεργητικό τους μέχρι τότε τίποτε σπουδαίο, άξιζαν να τύχουν 
πιο μεγάλης ευγνωμοσύνης εκ μέρους των Ελλήνων για την εκστρατεία της 
Τροίας…. Η Μεσσήνη έστειλε το Νέστωρα, τον πιο σώφρονα άνθρωπο της 
εποχής του, η Λακεδαίμονα το Μενέλαο…  Η πόλη του Άργους τον Αγαμέ-
μνονα, ο οποίος έκανε τι πιο πολλές, τις τόσες ωραίες και τόσο μεγάλες ωφέ-
λειες για τους Έλληνες… (Ισοκράτης Παναθηναϊκός 72-77) 

«Οι Λακεδαιμόνιοι δεν αρκέστηκαν να συμπεριφερθούν άσχημα απέ-
ναντι σ’ αυτές τις πόλεις και σε τέτοιους άνδρες, αλλά στράφηκαν και εναντίον 
εκείνων που είχαν κοινή καταγωγή με αυτούς και που συμμετείχαν στην 
κοινή εκστρατεία και αντιμετώπισαν τους ίδιους κινδύνους, εννοώ τους Αργεί-
ους και τους Μεσσηνίους..» (Παναθηναϊκός 91-94) 

Από τότε που οι Σπαρτιάτες πήγαν στην Πελοπόννησο δεν έκαναν τί-
ποτε άλλο από το πώς θα υποτάξουν όλη την Ελλάδα. (Ισοκράτης Παναθη-
ναϊκός 98-99) 

«Έχομε όμως να κατακρίνουμε τους Λακεδαιμονίους και δια την εξής 
αιτία: ότι δηλαδή αναγκάζουν τους γείτονάς των να γίνονται είλωτες της πό-
λεώς των, ενώ δια το κοινόν συμφέρον των συμμάχων των δεν φροντίζουν να 
επιτύχουν κάτι παρόμοιο. Και όμως έχουν όλη την δυνατότητα να διαλύσουν 
την εχθρότητα μαζί μας και να αναγκάσουν όλους τους βαρβάρους να γίνουν 
περίοικοι όλης της Ελλάδος». (Ισοκράτης Πανηγυρικός 131) 

 

Επίσης ο Ισοκράτης έλεγε ότι η Αθήνα είναι  η πόλη του πνεύ-

ματος, η πόλη που ανέπτυξε τη σκέψη, τη σοφία, τις επιστήμες και 

συνεπώς, αν θα ηγεμονεύει των Ελλήνων, θα κερδίσουν όλοι οι Έλ-

ληνες. Αντίθετα η Σπάρτη, έλεγε ο Ισοκράτης, είναι η πόλη που ανέ-

πτυξε το σώμα, τη στρατιωτική δύναμη, το στρατό και συνεπώς, αν 

θα ηγεμονεύει των Ελλήνων, δεν πρόκειται να κερδίσει κανένας άλ-

λος Έλληνας. Και αυτό, γιατί όταν κάποιος σκέφτεται σωστά δεν ε-

πωφελείται μόνο αυτός, αλλά και όλοι οι άλλοι, αρκεί να το θέλουν. 

Αντίθετα ακόμη και αν διπλασιάσουν οι αθλητές την προσπάθειά 

τους, οι υπόλοιποι άνθρωποι, όπως βλέπουμε, δεν πρόκειται να έ-

χουν κανένα όφελος. Ωστόσο η αλήθεια είναι κάπου στη μέση: «Νους 

υγιείς εν σώματι υγιές». 

 

Φυσικά κάποια από τα παραπάνω γεγονότα που αναφέρουν-

περιπλέκουν οι Αθηναίοι συγγραφείς για να κατηγορήσουν τους 
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Σπαρτιάτες είναι πραγματικά, όπως η κάθοδος των Ηρακλειδών, η 

άφιξη στην Ελλάδα των Καδμείων και των Δαναών από την Αίγυπτο 

κ.α. και άλλα ψευδή και αυτό, επειδή οι Σπαρτιάτες κηδεμόνευαν τις 

περισσότερες από τις αρχαίες ελληνικές πόλεις-Κράτη, κάτι που επι-

δίωκε να κάνει η Αθήναι, οπότε οι Αθηναίοι συγγραφείς κατηγορού-

σαν τους Σπαρτιάτες προκείμενου οι λοιποί Έλληνες να πάνε με το 

μέρος των Αθηναίων. 

Ο Ισοκράτης, σχετικά με τους Ηρακλείδες, αναφέρει ότι όταν 

πέθανε ο Ηρακλής,  οι γιοί και οι απόγονοί του (οι καλούμενοι Ηρα-

κλείδες), φοβούμενοι μήπως τους δολοφονήσει ο Ευρυσθέας (= ο 

σφετεριστής του Θρόνου των Αργείων),  κατέφυγαν στη Στερεά Ελ-

λάδα. Αργότερα  ήρθε εκεί ο Ευρυσθέας, για να τους βρει  και να 

τους σκοτώσει, φοβούμενος και κείνος μήπως γυρίσουν εκείνοι και 

του πάρουν τη βασιλεία. Ωστόσο οι Αθηναίοι βοήθησαν τους Ηρα-

κλείδες και σκότωσαν τον Ευρυσθέα. Στη συνέχεια οι Ηρακλείδες 

μαζί με  Δωριείς κατέβηκαν από τη Στερεά Ελλάδα στην Πελοπόν-

νησο (εξ ου και «Κάθοδος Δωριέων με τους Ηρακλειδείς») και κατέ-

λαβαν  όλες σχεδόν τις πόλεις της Πελοποννήσου (= τη Σπάρτη, τη 

Μεσσήνη, το Άργος κ.α.), με το αιτιολογικό ότι η περιοχή αυτή ήταν 

βασιλική  κληρονομιά των γιων του Ηρακλή. Ακολούθως και αφού οι 

Δωριείς εγκατέστησαν τους απόγονους του Ηρακλή στο Θρόνο, αντί 

να γυρίσουν πίσω  μοίρασαν μεταξύ τους την Πελοπόννησο και έ-

κτοτε αρχίζει η δωρική περίοδος της Πελοποννήσου. Από τότε και 

εξής παρουσιάζεται ως πανίσχυρη Σπάρτη, η αντίζηλος των Αθη-

ναίων για την ηγεμονία των Ελλήνων. 

 Οι Δωριείς μέχρι να καταλάβουν την Πελοπόννησο προκειμέ-

νου να επανέλθουν οι Ηρακλείδες στο θρόνο του Άργους (αλλά και 

για να βρουν οι Δωριείς καλύτερα μέρη απ’ αυτά που έμεναν στα 

βουνά του Ολύμπου) έκαναν αρκετές επιχειρήσεις. Την αρχή με τους 

Ηρακλήδες Κρεσφόντη, Τέμενο και Αριστόδημος. Ο Αριστόδημος πέ-

θανε στη Ναύπακτο, χτυπημένος από κεραυνό, αφήνοντας πίσω του 

τα δίδυμα παιδιά του, Ευρυσθένη και Πρόκλη. Τα αδέλφια του, πέ-

ρασαν τον κόλπο και αποβιβάστηκαν στην Αχαΐα, όπου και πολέμη-

σαν  νικώντας  τον άρχοντα της Πελοποννήσου, Τισαμένη . Όταν η 

Δωρική φάλαγγα έφθασε στην περιοχή της Λακωνίας και Μεσσηνίας, 

επικεφαλής ήταν ο Κρεσφόντης, ο οποίος κατοίκησε την εύφορη πε-

διάδα της Πάμεσου.  

Οι Δωριείς που εισέβαλαν στην Πελοπόννησο ήταν τρεις φυλές, 

οι Πάμφιλοι, οι Υλλείς και οι Δυνάμεις. Μόλις οι Δωριείς κατέλαβαν 

την Πελοπόννησο, οι Ηρακλείδες τη μοίρασαν μεταξύ τους με κλήρο 

διαιρώντας την σε τρία μέρη: Στο Άργος, που δόθηκε στον Τήμενο, 

στη Μεσσήνη, που έλαβε ο Κρεσφόντης και στη Λακεδαίμονα που 

πήραν τα δυο αδέλφια Ευρυσθένης και Πρόκλης. Στους δυο τελευ-

ταίους ανήγαγαν την καταγωγή τους οι βασιλιάδες της Σπάρτης και 
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γι αυτό, άλλωστε, ήταν δύο στον αριθμό.  Μετά την καταστροφή των 

Μυκηνών και της Τίρυνθας από τους εισβολείς, το Άργος έγινε η βάση 

των εξορμήσεων του μυθικού Δωρικού ήρωα Τέμενου, απόγονου του 

Ηρακλή, και ο μεγαλύτερος των τριών αδελφών, του Κρεσφόντη και 

Αριστόδημου, οι οποίοι κυρίευσαν την Πελοπόννησο. Οι γιοι και οι 

γαμπροί του διαδοχικά (Δειφόντης, Φαλκής, και Κεισός) κατέλαβαν 

την Τροιζήνη, Επίδαυρο, Αίγινα, Σικυών και Φλιούντα, οι οποίες έγι-

ναν Δωρικές αποικίες.  

 
B. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΡΙΕΙΣ 

  

Το βιβλίο της Α’ τάξης Γυμνασίου «Ιστορία αρχαίων χρόνων ως 

το 300 π.Χ.» Λ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ, Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΥ αναφέρει ότι: «Οι Δω-
ριείς  ήταν ένας λαός που ήρθε στην Ελλάδα από το βορρά, από τις πεδιάδες 
της σημερινής Ουγγαρίας ή τα Ουράλια όρη, το 1100 π.Χ. κατασφάζοντας 
όσους λαούς βρήκαν στο διάβα τους, καθώς και ότι μετά τη κατάκτηση της 
Ελλάδας από τους Δωριείς δημιουργήθηκε ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός, ο 
Μυκηναϊκός.  Όταν οι Δωριείς κατέβηκαν στην Kρήτη, οι Μινωίτες αντιστάθη-
καν, μπροστά όμως στα σιδερένια όπλα των αντιπάλων, αντί των χάλκινων 
δικών τους, υπέκυψαν. Ακολούθως η δομή της κοινωνίας της Κρήτης ακολού-
θησε τα πρότυπα της Κοινωνίας της Σπάρτης, χώρισαν τους κατοίκους της σε 
διάφορες κατηγορίες υποτελών κατά τα Σπαρτιατικά έθιμα, τους περίοικους, 
μνωίτες, αφαμιώτες ή κλαριώτες…. Τα πρώτα ελληνικά φύλα υπολογίζεται ότι 
έφτασαν στον ελληνικό χώρο γύρω στις αρχές της 2ης  χιλιετίας π.Χ.,….. Τα 
ελληνικά φύλα  που έφτασαν στην Ελλάδα ήταν τμήμα της ινδοευρωπαϊκής 
γλωσσικής οικογένειας στην οποία ανήκαν και τα ιταλικά, οι Κέλτες, οι Γερμα-
νοί, οι Σλάβοι, οι Μήδοι και οι Πέρσες, οι Ινδοί….. Οι Μυκηναίοι ανήκουν στα 
ινδοευρωπαϊκά φύλα που με αφετηρία τα Ουράλια όρη εξαπλώθηκαν στην 
Ευρώπη και μέχρι την Ινδία…».  («Ιστορία αρχαίων χρόνων ως το 300 π.Χ.» 
Λ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ, Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΥ) 

 Επίσης κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι μετά τη κατάκτηση της 

Ελλάδας από τους Δωριείς δημιουργήθηκε ο πρώτος Ελληνικός πολι-

τισμός και   κατ’ άλλους οι Δωριείς  όχι μόνο δε δημιούργησαν κα-

νένα πολιτισμό, αλλά και όταν ήρθαν στην Ελλάδα από τις πεδιάδες 

της σημερινής Ουγγαρίας ή τα Ουράλια όρη κατάσφαξαν όσους λα-

ούς βρήκαν στο διάβα τους Λένε επίσης ότι οι Δωριείς πήγαν και στην 

Κρήτη όπου οι Kρήτες αντιστάθηκαν γενναία, όμως μπροστά στα σι-

δερένια όπλα των αντιπάλων, αντί των χάλκινων δικών που είχαν οι 

άλλοι, υπέκυψαν. Ακολούθως η δομή της κοινωνίας της Κρήτης ακο-

λούθησε τα πρότυπα της κοινωνίας της Σπάρτης. Δηλαδή χώρισαν 

τους κατοίκους της Κρήτης σε διάφορες κατηγορίες υποτελών, τους 

περίοικους, μνωίτες  κ.λπ.  

Ωστόσο όλα αυτά είναι κακοήθειες, ψεύδη, ανθελληνικών κέ-

ντρων, γιατί αφενός δεν αναφέρονται από κανένα αρχαίο συγγραφέα 

και αφετέρου η αλήθεια είναι ότι: 
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1) Οι Δωριείς, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: Ηρό-

δοτο, Θουκυδίδη κ.α. ήταν Πελασγοί στην καταγωγή, είχαν κοιτίδα 

τους το Πελασγικό Άργος = η νυν Θεσσαλία, και αδελφικό φύλο των 

Αιολέων, των Αχαιών και των Ιώνων = οι απόγονοι των παιδιών του 

Έλληνα, ηγεμόνα της Φθιώτιδας: «Έλληνος δε και νύμφης Ορσηίδος 

Δώρος Ξούθος Αίολος……. Δώρος δε την πέραν χώραν Πελοποννήσου 

λαβών τους κατοίκους αφ᾽ εαυτού Δωριείς εκάλεσεν,… (Απολλόδω-

ρου Βιβλιοθήκη Α') 

2) Η κάθοδος των Δωριέων έγινε, όμως αυτή έγινε όχι από τα 

Ουράλια όρη, αλλά από τη Δωρίδα, δηλαδή τις πλαγιές της 

Όσας και του Ολύμπου, στην Πελοπόννησο και κατά τη κάθοδό 

τους αυτή ήρθαν σε πόλεμο μόνο με τους Μυκηναίους του Άργους 

της Πελοποννήσου και αυτό για λόγους επανεγκαταστάσεις των Η-

ρακλειδών στο θρόνο, επειδή ο θρόνος τους είχε σφετεριστεί.  

Ειδικότερα ο Όμηρος , ο Θουκυδίδης κ.α. αναφέρουν ότι η 

χώρα και οι κάτοικοι του Πελασγικού Άργους (= σήμερα η Θεσσαλία) 

πριν από τα Τρωϊκά λεγόταν Πελασγία και Πελασγοί και επίσης ότι 

εκεί υπήρχε η πόλη Ελλάδα και  γι αυτό και οι κάτοικοι της περιοχής 

αυτής λέγονταν και  Πελασγοί και Έλληνες, φύλα των οποίων ήταν 

οι Αιολείς, οι Δωριείς, οι Ίωνες και οι Αχαιοί.  

Ο Στράβων, ο Διόδωρος κ.α. αναφέρουν επίσης ότι πριν από 

τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και  επί εποχής του βασιλιά Έλληνα 

ένα μέρος των Πελασγών (οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί της 

Κρήτης που αναφέρει ο Όμηρος) με αρχηγό τον Τέκταμο (παππού 

του Μίνωα και γιο του Δώρου, γιου του Έλληνα) φεύγει και πάει 

στην  Κρήτη, η οποία είχε ερημώσει κατά πολύ, όπου ενοποιήθηκε ει-

ρηνικά, ως μετανάστες, με τα φύλα (τους καλούμενους μετά Ετεο-

κρήτες) που βρίσκονταν εκεί. 
  «Αφού διευκρινίσαμε όλα αυτά, απομένει να μιλήσουμε για τα έθνη τα 

οποία ήρθαν σε επιμειξία με τους Κρήτες. Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού 
ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο 
πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλα-
νιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν στην 
Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γέ-
νος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του 
Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από την 
περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς της Λακω-
νίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μαλέα. Τέ-
ταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα 
συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με 
τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδά-
μανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύνολο...» ( Διόδωρος, 
5, 80) 
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«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευ-
καλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βα-
σιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέ-
ριο..». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60) 

Επίσης ο Ηρόδοτος (Α 56-58, Ε 17 και Η 43), ο Θουκυδίδης (Α 

1 – 9 κ.α.) κ.α. αναφέρουν  ότι η κάθοδος των Δωριέων από  τον 

Ελληνικό βορρά, από την Πίνδο της Μακεδονίας, και αφού πρώτα 

έκαναν εκεί άνοδο, δηλαδή πήγαν εκεί από τη Φθιώτιδα και από εκεί 

μερικοί μετά κατέβηκαν στην Πελοπόννησο. Επομένως αυτά τα περί 

καθόδου των Δωριέων από τα Ουράλια όρη είναι αν μη τι  άλλο λά-

θος υπόθεση. Ειδικότερα αναφέρουν ότι ογδόντα χρόνια μετά τα 

Τρωικά (= κάπου το 1129 π.χ. ) οι υπόλοιποι  από τους Δωριείς που 

παρέμειναν στην Ιστιαιώτιδα ή Δωρίδα διώχθηκαν  από τους Καδμεί-

ους  (= οι μετέπειτα Θηβαίοι) και πήγαν στην Πίνδο όπου έγιναν 

γνωστοί με  το όνομα  «έθνος Μακεδνόν}. Στη συνέχεια από εκεί ένα 

μέρος , οδηγούμενο από τους εξόριστους βασιλιάδες τους Πελοπον-

νησιακού Άργους , του καλούμενους Ηρακλειδείς, κατεβαίνει και κα-

ταλαμβάνει την Πελοπόννησο και ονομάζεται «έθνος δωρικό» (= οι 

ξακουστοί Σπαρτιάτες). Στη συνέχεια  οι Δωριείς δεν επέστρεψαν 

στον τόπο τους, αλλά παρέμειναν εκεί υπερασπίζοντας το θρόνο των 

Ηρακλειδών και βοηθώντας έτσι η Σπάρτη να γίνει μετά η ηγεμονεύ-

ουσα πόλη της Ελλάδος.    
Ο Ηρόδοτος (Α 56-58, Ε 17  και Η 43)  επίσης αναφέρει ότι οι 

Δωριείς ήταν το πρώτο φύλο που αποσπάστηκε από τους Πελασγούς 

και αποτέλεσε ξέχωρο έθνος, το ελληνικό έθνος και μετά προσχώρη-

σαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασγοί (= οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή 

Θεσσαλοί, οι Αχαιοί και οι νησιώτες), καθώς και μερικά άλλα βάρβαρα 

φύλα (υπονοεί τους καλούμενους Καδμείους ή Θηβαίους, τους Δα-

ναούς, τους Πέλοπες κ.α.)  που ήρθαν άλλα από την Ασία, άλλα από 

την Αφρική και άλλα από τη Θράκη, πρβ: 
«Και ψάχνοντας έβρισκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι 

Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα 

στους Ίωνες. Γιατί αυτά τα έθνη ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά 

χρόνια το τελευταίο πελασγικό, το πρώτο ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ 

ώς τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήσαν 

πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε ο Δευκαλίων, κατοικούσαν 

τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, γιου του Έλληνος, 

τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν 

Ιστιαιώτιδα. Κι αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι 

Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από 

εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από τη Δρυοπίδα 

έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομά-

στηκαν έθνος Δωρικό. …………… Το ελληνικό έθνος, αφότου φά-

νηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλεί — αυτή είναι η πεποίθησή μου· 
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αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή 

μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν 

σ᾽ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. 

Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφό-

σον ήταν βαρβαρικό, ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη. (Ηρόδοτος Α, 

56- 58) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σα-

λαμίνας) οι εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 

πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και 

εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, 

οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των 

Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην 

Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες ούτοι πλην 

Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξ Ερινεού τα και Πίν-

δου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι 

καθαυτό Δρύοπες τους οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγό-

μενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων αυτοί 

ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» 

(Ηρόδοτος Η, 43) 

  «Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο 

τους, ενώ οι άλλοι, οι Λακεδαιμόνιοι,  ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο 

βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του 

Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και 

του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ι-

στιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με 

το όνομα  έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν 

στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην 

Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. (Ηρόδοτος Α, 57) 

Ο Θουκυδίδης λέει ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν μόνι-

μοι κάτοικοι, σύνορα, Έλληνες και βάρβαροι, γιατί δεν υπήρχε και η 

γεωργία και το εμπόριο, αλλά μεταναστευτικές φυλές προς εξεύρεση 

πηγών διατροφής και ο πιο πολυάριθμη έδιωχνε αυτή που έβρισκε το 

διάβα της προκειμένου να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο.  Στη συνέ-

χεια ο Τρωικός πόλεμος επέφερε μεγάλες μετακινήσεις και ανακατα-

τάξεις φυλών στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας του στρατού της στην 

Τροία, αλλά και στον υπόλοιπο αρχαίο γνωστό κόσμο λόγω της ήττας 

των βαρβάρων.  Από τη Μ. Ασία π.χ. έφυγαν φύλα και πέρασαν στην 

Ιταλία, από τη Θεσσαλία έφυγαν φύλα και άλλα πήγαν προς Μακε-

δονία και άλλα προς Πελοπόννησο κ.α.  Τελευταία από αυτές τις με-

τακινήσεις που έγινε στην Ελλάδα ήταν αυτή που ονομάζεται «Κάθο-

δος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες». Στο εξής η Ελλάδα ηρέμησε, 

άρχισε να αναπτύσσεται και να κάνει και αποικίες. 

3) Ο Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7), ο Στράβωνας (Γεωγρα-

φικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20), ο Ηρόδοτος (Α 65), ο Αριστοτέλης 
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Πολιτικά Β, 1271, 10), ο Διογένης Λαέρτιος (Επιμενίδης, 1, 109 – 

119), ο Πλούταρχος (Σόλων 12-20 και Λυκούργος), ο Διονύσιος Α-

λικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Λόγος Β’ LXI. 1-2) κ.α. αναφέ-

ρουν ότι οι Σπαρτιάτες με το νομοθέτη Λυκούργο, οι Αθηναίοι με το 

νομοθέτη Σόλωνα και οι Ρωμαίοι με το νομοθέτη Νόμα ανέγραψαν 

τους Μινωικούς νόμους και έτσι εκπολιτίστηκαν και αυτοί. 

Μάλιστα ο  Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 46 – 56, 204 – 

206  κ.α.)  απαντώντας σ’ αυτούς που λένε ότι τους καλύτερους θε-

σμούς στην Ελλάδα τους δημιούργησαν οι Δωριείς ,  απαντά τα ε-

ξής:  α) Οι Δωριείς (Σπαρτιάτες κ.α.) το μόνο που ήξεραν να κάνουν 

καλά ήταν ο πόλεμος και συνάμα να φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε 

να ηγούνται άλλων Ελληνικών πόλεων. β) Οι Δωριείς (Σπαρτιάτες 

κ.α.) δεν είναι  καλοί Έλληνες και συνεπώς δεν πρέπει να ηγεμονεύ-

ουν των Ελλήνων, γιατί  αφενός έφυγαν από τον τόπο τους στη Στε-

ρεά Ελλάδα και πήγαν στην Πελοπόννησο προκειμένου να αποκατα-

στήσουν στην εκεί βασιλεία του Άργους τους εξόριστους βασιλιάδες 

του οίκου των Ηρακλειδών και αφού το έκαναν δεν ξαναγύρι-

σαν  στον τόπο τους και αφετέρου κατά την κάθοδό τους δε σταμά-

τησαν να πολιορκούν και να λεηλατούν τη μια μετά την άλλη, τις 

πόλεις της Πελοποννήσου (Μεσσήνη, Λακεδαίμονα, κ.α.)  παρά μόνο 

αφού τις υπέταξαν όλες, εκτός από το Άργος, αν και δεν έπρεπε να 

κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί  αφενός εκείνους  που λεηλάτησαν και κα-

τάστρεψαν ήταν ίδιας καταγωγής μ’ αυτούς, ήταν και αυτοί Έλληνες, 

και αφετέρου άξιζαν να τύχουν ευγνωμοσύνης εκ μέρους όλων των 

Ελλήνων επειδή έκαναν την εκστρατεία της Τροίας. γ) Αν δεχτούμε 

ότι οι Δωριείς υπήρξαν οι δημιουργοί του πολιτισμού, τότε τι να πουν 

αυτοί που δημιούργησαν τους καλύτερους θεσμούς στην  Ελλάδα, 

δηλαδή  ο Μίνωας με το Ραδάμανθυ, ο Αιακός, οι σύγχρονοι του Θη-

σέα και του Ηρακλή και όσοι εκστράτευσαν στην Τροία? 

 «Αν είναι έτσι τα πράγματα, ας δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν 

λες  ότι οι άνθρωποι αυτοί (οι Σπαρτιάτες) υπήρξαν οι δημιουργοί 

των καλύτερων θεσμών, τότε, αναγκαστικά, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι 

που έζησαν πολλές γενιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκατασταθούν στην 

Πελοπόννησο, πρέπει να μη διέθεταν κανένα από αυτά τα προσόντα, 

δηλαδή ούτε οι στρατιώτες που εκστράτευσαν στην Τροία, ούτε οι 

σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα, ούτε ο Μίνωας, ο γιος του 

Δία, ούτε ο Ραδάμανθυς, ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος από τους μεγά-

λους άνδρες που υμνούνται γι αυτές τις αρετές, οπότε κακώς έχουν 

τη φήμη που απολαμβάνουν»… (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 205) 

Επομένως οι Δωριείς δεν είναι οι Δημιουργοί του Ελληνικού πο-

λιτισμού, αλλά οι άλλοι Έλληνες και ειδικότερα ο Μίνωας με το Ρα-

δάμανθυ, ο Αιακός, οι σύγχρονοι του Θησέα και του Ηρακλή και όσοι 

εκστράτευσαν στην Τροία, 
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4) Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν για «μειωνίτες» και όχι 

«μνωίτες», όπως παραφράζουν σκόπιμα μερικοί. Οι «μειωνίτες» ήταν 

όσοι από τους Δωριείς  έχαναν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε 

γιατί  δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν στα συσσίτια είτε γιατί δεί-

λιασαν σε μάχη  κ.τ.λ. Έπειτα η ονομασία «Μινωίτες» είναι σημερινή, 

του Evans, άρα κακώς συνδέουν την ονομασία «μινωίτες» με την ο-

νομασία «μειωνίτες»? 

5) Οι Δωριείς δεν πήγαν ποτέ στην Κρήτη ως κατακτητές της  

Κρήτης, αλλά ως άποικοι. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες 

πήγαν στην Κρήτη και έκαναν  αποικία τους τη Λύκτο και ο Διόδωρος  

λέει ότι αυτό έγινε οικειοθελώς από τους Λύκτιους, πρβ:  
«Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την ε-

πιτροπεία του βασιλιά Χαρίλ(α)ου και έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο 

διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συγγένειας, γιατί οι Λύ-

κτιοι  ήταν Λάκωνες άποικοι κι όταν πήγαν στη Λύκτο και την έκαναν 

αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό 

και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέ-

σπισε τη νομοθεσία ο Μίνωας» (Αριστοτέλης Πολιτικά  Β  1271b).   

«Και φαίνεται και λέγεται ότι  οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό 

πολίτευμα στα περισσότερα σημεία……... Σύμφωνα με την παράδοση, 

όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και 

έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ 

τους συλλογικότητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν 

πήγαν στη Λύκτο και την έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία 

των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν τους 

ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνως. .( Αρι-

στοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10) 
Ομοίως ο Στράβων μιλά για αποικία: « Ο Σπαρτιάτης νομοθέτης 

Λυκούργος ήταν πέντε γενιές νεότερος από τον Αλθαιμένη, που δη-

μιούργησε την πρώτη αποικία στην Κρήτη. Τον θεωρούν παιδί του 

Κίσου που ίδρυσε το Άργος το ίδιο καιρό που ο Προκλής συνοίκιζε τη 

Σπάρτη…» (Στράβων 10 c 481, 18).   

Μάλιστα ο Στράβωνας, σχετικά με το αν πήγαν ή όχι οι Δωριείς 

με τους Ηρακλείδες στην Κρήτη, λέει ότι επειδή  ο Όμηρος αναφέρει 

μια φορά ότι η Κρήτη είχε 90 πόλεις και μια άλλη φορά ότι η Κρήτη 

είχε 90 πόλεις, ο ιστορικός ο Έφορος ισχυρίζεται ότι τις 10 παραπάνω 

πόλεις τις έκτισαν μετά από τα Τρωικά οι Δωριείς με τον Αλθαιμένη 

τον Αργείο, πρβ: « ο ποιητής μια φορά αναφέρει την Κρήτη με 100 

και μια φορά με 90 πόλεις. Ο Έφορος υποστηρίζει πως οι δέκα χτί-

στηκαν μετά τα Τρωικά από τους Δωριείς από τον Αλθαιμένη τον Αρ-

γείο. Πάντως ο Οδυσσέας την ονομάζει νησί με 90 πόλεις». (Στρά-

βων 10 c 479, 15).  
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Σημειώνεται ότι ο Διόδωρος Σικελιώτης λέει  ότι μετά την κά-

θοδο των Ηρακλειδών Αργείοι και Λακεδαιμόνιοι κατέκτησαν και την 

Κρήτη, κάτι που δεν είναι αληθές,  γιατί: 

Α) Οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς (Στράβων, Αριστοτέλης κ.α.) 

λένε ότι οι Δωριείς της Κρήτης πήγαν στο νησί όχι κατακτητές της 

νήσου, αλλά ως άποικοι, όπως είδαμε πιο πριν.  

Β) Ο ίδιος ο Διόδωρος Σικελιώτης έχει πει και ότι  αφενός φύλα 

των Δωριέων είχαν πάει στην Κρήτη πριν από τα Τρωικά με αρχηγό 

τον Τέκταμο, παππού του Μίνωα,  όπου ενώθηκαν ειρηνικά με τους 

ντόπιους Κρητικούς και αφετέρου ότι μετά τον καλούμενο Φωκικό 

πόλεμο κάποιοι  Κνώσιοι πήγαν στη Λακωνική Μαλέα και βρήκαν μι-

σθοφόρους με αρχηγό το Φάλαικο  και μ’ αυτούς κατέλαβαν  τη Λύ-

κτο. Κατόπιν αυτού  οι Λύκτιοι ζήτησαν τη βοήθεια των Σπαρτιατών. 

Οι Σπαρτιάτες με  στρατηγό τον Αρχίδαμο ήταν τότε  έτοιμοι 

με  στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις να πάνε στην Ιταλία προκει-

μένου να βοηθήσουν τους Ταραντίνους που ήταν σε πόλεμο με τους 

Λευκαντούς, αντί αυτού προτίμησαν να πάνε να βοηθήσουν τους Λύ-

κτιους ως συγγενείς, κάτι που έκαναν. Ο Φάλαικος και οι μισθοφόροι 

του ήταν από τη Φωκίδα-Λοκρίδα και είχαν πάει στην Πελοπόννησο, 

γιατί είχαν κάνει συμφωνία με το Φίλιππο να φύγουν από εκεί για να 

μη τους σκοτώσει, επειδή λεηλάτησαν το μαντείο των Δελφών. Ω-

στόσο ο Φάλαικος μετά σκοτώθηκε στην Κυδωνία, όταν πήγε να την 

καταλάβει και δεν το κατόρθωσε:  «οι δε Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες 

και πλεύσαντες εις την Κρήτην τους μισθοφόρους ενίκησαν, τοις δε 

Λυκτίοις ανέσωσαν την πατρίδα. μετά δε ταύτα ο μεν Αρχίδαμος 

πλεύσας εες την Ιταλίαν και συμμαχήσας τοις Ταραντίνοις…» (Διό-

δωρος  16, 62).  

 
ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

Μετά τα τρωικά ο βασιλιάς του Άργους Ηλεκτρύονας, πατέρας 

της πριγκίπισσας Αλκμήνης και παππούς του ημίθεου Ηρακλή (ο Η-

ρακλής κανονικά ήταν γιος της πριγκίπισσας Αλκμήνης και του Αμ-

φιτρύωνα, όμως επειδή ο Αμφιτρύωνας  δεν είχε βασιλική καταγωγή, 

ειπώθηκε ότι ο Ηρακλής ήταν γιος του Δία, κάτι ως έγινε και με το 

Μίνωα, το γιο της Πριγκίπισσας Ευρώπης κ.α.), δολοφονείται από τον 

αδελφό του Σθέναλο και παίρνει την εξουσία. Μπρος α’ αυτό η Αλ-

κμήνη με τον Ηρακλή καταφεύγουν στη Θήβα  προκειμένου να γλυ-

τώσουν, ο λόγος που ο Ηρακλής λέγονταν Θηβαίος.  Στη συνέχεια, 

όταν ο Ηρακλής μεγάλωσε,  θέλησε να επιστρέψει στο Άργος και να 

διεκδικήσει το θρόνο από το γιο του Σθέναλου και ξάδελφό του Ευ-

ρυσθέα, όμως επειδή σε κάποια παραφροσύνη του σκότωσε την 

πρώτη του γυναίκα, τη Μεγάρα, το ιερατείο της εποχής του επέβαλε 
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ως ποινή εξαγνισμού να πάει και να υπηρετήσει τον ίδιο τον Ευρυ-

σθέα που ήθελε να τον  σκοτώσει. Κάτι που έκανε μέχρι που πέθανε. 

Απλώς σε κάποια στιγμή παντρεύτηκε τη Δηιάνειρα και μαζί της έκανε 

τον Ύλλο και πολλά άλλα παιδιά. Όταν πέθανε ο Ηρακλής, οι γιοι 

του, φοβούμενοι να μην τους δολοφονήσει ο Ευρυσθέας κατέφυγαν 

στο φίλο του πατέρα τους Καύκα, βασιλιά της Τραχίνας, ο οποίος δεν 

ήταν σε θέση να τους βοηθήσει. Μετά από εκεί πήγαν στην Αττική 

και ζήτησαν τη βοήθεια του Θησέα. Μάλιστα εκεί με την υποστήριξη 

των Αθηναίων φόνευσαν τον Ευρυσθέα, όταν αυτός εισέβαλε στην 

Αττική προκειμένου να βρει τους Ηρακλείδες και να τους δολοφονή-

σει.  Ακολούθως με αρχηγό το μεγαλύτερο γιο του Ηρακλή, τον 

Ύλλο, ζήτησαν προστασία του βασιλιά των Δωριέων Αιγιμίου, ο ο-

ποίος παραχώρησε στον Ύλλο το 1/3 της επικράτειάς του, όπως είχε 

υποσχεθεί  παλιότερα στον Ηρακλή, όταν τον βοήθησε να αποκρού-

σει κάποιους  εχθρούς του. Εκεί οι γιοι του Ηρακλή άρχισαν να στρα-

τολογούν Δωριείς προκειμένου να επιστρέψουν στην Πελοπόννησο 

και να πάρουν το θρόνο των Μυκηνών.  Τρία χρόνια μετά ξεκινούν 

με μικρό στρατό και αρχηγό τον Ύλλο, πρωτότοκο γιο του Ηρακλή, 

να πάνε στην Πελοπόννησο. Ωστόσο στον Ισθμό συναντούν στρατό 

από Ίωνες, Αρκάδες και Αχαιούς, ο οποίος δεν τους άφηνε να περά-

σουν. Μπροστά στις συνασπισμένες αυτές δυνάμεις των αντιπάλων 

του ο Ύλλος πρότεινε να κριθεί η έκβαση με μονομαχία του ίδιου με 

ένα από τους αρχηγούς των αντιπάλων του και αν έχανε θα ανέβαλαν 

την εκστρατεία κατά της Πελοποννήσου για 100 χρόνια. Η πρόταση 

έγινε δεκτή και στη μονομαχία σκοτώθηκε ο Ύλλος και έτσι οι Ηρα-

κλείδες ανέβαλαν την κάθοδό τους προς την Πελοπόννησο. 

Ογδόντα χρόνια μετά τα τρωικά, οι απόγονοι του Ηρακλή βλέ-

ποντας ότι οι Μυκήνες και τα άλλα κέντρα της Πελοποννήσου είχαν 

εξαντληθεί από τον πόλεμο της Τροίας, ανανέωσαν τις απαιτήσεις 

τους για την Πελοπόννησο και με αρχηγό τώρα το βασιλιά των Αιτω-

λών, τον Όξυλο ο οποίος τους υπέδειξε τη θαλάσσια οδό ως  ασφα-

λέστερο τρόπο προσπέλασης της Πελοποννήσου από Ναύπακτο. Η 

επιχείρηση στέφτηκε από επιτυχία. Οι Δωριείς που εισέβαλαν με αρ-

χηγούς τους Ηρακλείδες (Αριστόδημο, Τήμενο και Κρεσφόντη) στην 

Πελοπόννησο ήταν τρεις φυλές, οι Πάμφιλοι, οι Υλλείς και οι Δυνά-

μεις. Μόλις οι Δωριείς κατέλαβαν την Πελοπόννησο, οι Ηρακλείδες 

την μοίρασαν μεταξύ τους με κλήρο διαιρώντας την σε τρία μέρη: 

Στο Άργος, που δόθηκε στον Τήμενο, στη Μεσσήνη, που έλαβε ο 

Κρεσφόντης και στη Λακεδαίμονα που πήραν τα δίδυμα αδέλφια Ευ-

ρυσθένης και Πρόκλης, παιδιά του Αριστόδημου, που είχε στο μεταξύ 

πεθάνει (ο λόγος που η Σπάρτη μετά είχε δυο βασιλιάδες). Οι γιοι και 

οι γαμπροί του Τήμενου διαδοχικά (Δειφόντης, Φαλκής, και Κεισός) 

κατέλαβαν την Τροιζήνη, Επίδαυρο, Αίγινα, Σικυών και Φλιούντα, οι 
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οποίες έγιναν Δωρικές αποικίες,  ενώ ο γιος του Ηρακλείδη Ιππότη, 

ο Αλήτης, κατέλαβε την Κόρινθο. 

Κατόπιν οι ως άνω πόλεις με βασιλιάδες απογόνους του Ηρακλή 

συνασπίζονται και με ηγεμονεύουσα πόλη τη Σπάρτη γίνονται η 

πρώτη δύναμη στον αρχαίο γνωστό κόσμο. 

 
Σημειώνεται ότι: 

1) Ηρακλείδες (αρχαία «Ηρακλείδαι»)  λέγονταν γενικά οι βα-

σιλιάδες (Σπάρτης, Μακεδονίας κ.α.) που είχαν ως πρόγονό τους τον 

ημίθεο Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τη Διηνάνειρα γέννησαν τον Ύλλο και 

κείνος άλλους και έτσι δημιουργήθηκε το γένος των Ηρακλειδών. 

2) Γονείς του Ηρακλή ήταν ο Αμφιτρύωνας (ένας κάτοικος του 

Άργους, που επειδή δεν είχε βασιλική καταγωγή, ειπώθηκε ότι ο γιος 

του ο Ηρακλής ήταν γιος του Δία) και η Αλκμήνη, που κι αυτή ήταν 

στην καταγωγή Αργεία και απόγονος του Περσέα. Ο Περσέας με την 

Ανδρομέδα (στην καταγωγή Αχαιοί-Δαναοί) γέννησαν τον Ηλεκτρύ-

ονα, που παντρεύτηκε την Ευρυδίκη του Πέλοπα (που ήταν στην κα-

ταγωγή Φρύγας) και γέννησαν την Αλκμήνη, μητέρα του ημίθεου 

Ηρακλή και διάδοχο του θρόνου μια και ο Ηλεκτρύωνας δεν είχε άλλα 

παιδιά. Ωστόσο μετά το θάνατο της Αλκμήνης, ο Ηρακλής δεν έγινε 

βασιλιάς, επειδή σφετερίστηκε το θρόνο ο αδελφός του πατέρα του, 

ο Σθέναλος. Προ αυτού αργότερα οι απόγονοι του Ηρακλή θα έρθουν 

για να εκθρονίσουν τους βασιλιάδες που κατάγονταν από το Σθέ-

ναλο. 

3) Ο Περσέας ήταν γιος του βασιλιά του Άργους Ακρίσιου και 

της Δανάης και εκείνος που ίδρυσε της Μυκήνες και στη συνέχεια 

έγινε ο πρώτος βασιλιάς της πόλης αυτής. Γιοι του Περσέα και της 

Ανδρομέδας ήταν ο Ηλεκτρύονας, ο Σθέναλος, η Γοργοφόνη κ.α.  

Μετά το θάνατο του Περσέα το θρόνο των Μυκηνών πήρε ο Ηλε-

κτρύονας που ήταν πατέρας της Αλκμήνης, μάνας του Ηρακλή.  Ε-

πομένως ο Ηρακλής ήταν ο νόμιμος δικαιούχος του θρόνου, όταν θα 

πέθανε ο Ηλεκτρύωνας. Ωστόσο τον Ηλεκτρύωνα εκθρόνισε ο αδελ-

φός του ο Σθέναλος και μετά το θάνατο του Σθέναλου το θρόνο πήρε 

ο γιος του Σθέναλου, ο  Ευρυσθέας.  

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο Αμφιτρύωνας, ο σύζυγος της Αλ-

κμήνης,  σε κάποια στιγμή σκοτώνει από λάθος τον πεθερό του Ηλε-

κτρύωνα και παίρνει την Αλκμήνη και τον Ηρακλή και πάνε στη 

Θήβα, ο λόγος που ο Ηρακλής και η Αλκμήνη λέγονται Θηβαίοι, προ-

κειμένου να γλιτώσουν από τους αξιωματούχους του Ηλεκτρύονα.   

4) Μετά το θάνατο του Ευρυσθέα από τους Αθηναίους, το 

θρόνο πήρε ο Ατρέας (ήταν και αυτός γιος του Πέλοπα και αδελφός  

της γυναίκας του Ευρυσθέα). Γιος του Ατρέα ήταν ο Αγαμέμνονας, ο 

οποίος όταν πήρε το θρόνο αφενός συνένωσε το βασίλειο των 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
185 

Περσειδών με το βασίλειο των Πελόπων (συνένωσε δηλαδή τους Δα-

ναούς ή Αχαιούς με τους κατακτητές Πέλοπες) , γινόμενος έτσι πα-

νίσχυρος, και αφετέρου ηγήθηκε της νικηφόρου και φημισμένης εκ-

στρατείας εναντίον της Τροίας.  

5) Για πολλούς η κάθοδος των Ηρακλειδών «είναι ένας ο μύθος 

που δημιουργήθηκε από τη μετανάστευση στην Ηπειρωτική Ελλάδα 

Ελληνικών φύλων τον 11ο  αι. π.Χ.». Ωστόσο η εκτίμηση αυτή είναι 

λάθος, γιατί η κάθοδος αυτή, σύμφωνα με τους Θουκυδίδη (Α, 12), 

Ηρόδοτο(Α, 57), Ισοκράτη (Πανηγυρικός και Παναθηναϊκός) κ.α.,  

είναι πραγματικότητα. Η Κάθοδος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες 

έγινε  700 χρόνια πριν από τον Ισοκράτη, όπως λέει ο ρήτορας αυτός  

ή 80 χρόνια μετά τα Τρωικά, καθώς λέει ο Θουκυδίδης.  Απλώς η  

ιστορία αυτή συνοδεύεται και από πολλούς και μάλιστα καταπληκτι-

κούς μύθους που σκοπό έχουν είτε να διανθήσουν τα γεγονότα είτε 

για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπερ ορισμένων προσώπων. 

Σύμφωνα π.χ. με ένα μύθο, επειδή ο Ηρακλής ήταν παράνομος γιος 

του Δία, η  σύζυγος του Δία, η  Ήρα, ζήλεψε και προκειμένου να 

εκδικηθεί τον Ηρακλής καθυστέρησε τον τοκετό της Αλκμήνης, μά-

νας του Ηρακλή, και επίσπευσε τον τοκετό της Νικίππης, μάνας του 

Ευρυσθέα, προκειμένου να γεννηθεί πρώτος Ευρυσθέας και να πάρει 

εκείνος τη βασιλεία του Άργους, μια και οι δυο κατάγονταν από τον 

Περσέα βασιλιά του Άργους.  

Σύμφωνα με άλλο μύθο, η Αλκμήνη γέννησε δίδυμα, τον Ηρα-

κλή και τον Ιφικλή, όπου ο Ηρακλής ήταν γιος του Δία και ο Ιφικλής 

του Αμφιτρύωνα. Την παλιά εποχή, όταν μια μάνα έκανε δίδυμα ή 

τρίδυμα , το ένα μόνο έλεγαν ότι ήταν παιδί του φυσικού πατέρα και 

το άλλο ή τα άλλα του Θεού, δηλαδή τα αφιέρωναν στο Δία. Παρέ-

βαλε ομοίως  τους δίδυμους γιους της Λήδας, τους Διόσκουρους (Κά-

στορα και Πολυδεύκη),  όπου ο ένας λέγονταν ότι ήταν γιος του Δία 

και ο άλλος του Τυνδάρεω, συζύγου της Λήδας. Παρέβαλε ομοίως τα 

τετράδυμα παιδιά του βασιλιά της Κρήτης Αστέριου, όπου η μεν 

Κρήτη λέγονταν ότι ήταν κόρη του Αστέριου και τα τρίδυμα: Μίνωας, 

Ροδάμανθυς και Σαρπηδόνας, γιοι του Δία και της Ευρώπης, συζύγου 

του βασιλιά Αστέριου.  

Σύμφωνα με άλλο μύθο, ο Ευρυσθέας ανέθεσε στον Ηρακλή να 

εκτελέσει τους δώδεκα άθλους, μήπως σκοτωθεί και έτσι δεν του πά-

ρει το θρόνο ή προκειμένου να εξιλεωθεί για το φόνο της πρώτης 

γυναίκας του, όπως διέταξαν οι ιερείς της εποχής  

6) Οι Αθηναίοι, επειδή ήταν ίδιας φυλής με τους Αχαιούς της 

Πελοποννήσου απ΄όπου κατάγονταν ο Ηρακλής και οι γιοι του, στην 

αρχή δικαιολογούσαν και βοηθήσουν τους Ηρακλείδες για ό,τι έκα-

ναν με τη βοήθεια των Δωριέων. Για παράδειγμα βοήθησαν να σκο-

τωθεί ο Ευρυσθέας και συνάμα  έλεγαν ότι οι Δωριείς ήταν και αυτοί 
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Αχαιοί που είχαν έρθει ως εξόριστοι από την Πελοπόννησο στον Ό-

λυμπο, πρβ:  
«Στη διάρκεια όμως των δέκα χρόνων της πολιορκίας της Τροίας, στην 

πατρίδα κάθε επιτιθέμενου τα πράγματα χειροτέρεψαν οι νεότεροι επαναστά-
τησαν  και δεν αποδέχτηκαν όπως έπρεπε τους στρατιώτες, όταν επέστρεψαν 
στον τόπο τους. Ακολούθησαν αμέτρητοι φόνοι, σφαγές και εξορίες. Όσοι διώ-
χτηκαν, ξαναγύρισαν αργότερα με άλλο όνομα. Τώρα λέγονταν Δωριείς αντί 
Αχαιοί, γιατί εκείνος που τους συγκέντρωσε στην εξορία κατάγονταν 
από τη Δωρίδα. (Δωριείς αντ’ Αχαιών κληθέντες, δια το τον συλλέξαντα είναι 
τότες φυγάς Δωριάς). Πλήρης περιγραφή αυτών που έγιναν τότε υπάρχει 
στους μύθους και στην ιστορία των Σπαρτιατών..» (Πλάτων Νόμοι Γ, 682, e) 

Μετά, επειδή οι Δωριείς που πήγαν στην Πελοπόννησο δεν ξα-

ναγύρισαν στη Στερεά Ελλάδα και συνάμα δε λάμβαναν υπόψη τους 

τους Αθηναίους, οι Αθηναίοι έλεγαν ότι οι Δωριείς και γενικά οι Σπαρ-

τιάτες δεν ήταν ούτε καθαρόαιμοι ούτε και καλοί Έλληνες, γιατί αφε-

νός έγιναν κατακτητές άλλων Ελλήνων και αφετέρου αναμείχθηκαν 

με τους Δαναούς και Πέλοπες που ήταν βαρβαρικής καταγωγής.  

Γ) Οι Ηρακλείδες, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, Πλάτωνα κ.α.,  

είχαν αυτοεξοριστεί στην Αττική, φοβούμενοι μην τους δολοφονήσει 

ο Ευρυσθέας. Εκεί  εκστράτευσε εναντίον τους ο Ευρυσθέας, όμως 

οι Αθηναίοι τον φόνευσαν, επειδή έτρεφαν σεβασμό τον Ηρακλή. 

 
ΟΙ ΕΥΡΥΠΩΝΤΙΔΑΙ  ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΓΙΔΑΙ 

Ο Πλούταρχος (Άγης και Κλεομένης) αναφέρει ότι στη Σπάρτη 

υπήρχαν ταυτόχρονα δυο βασιλιάδες, που ο ένας  ήταν λέει από την 

οικογένεια των Ευρυποτιδών και ο άλλος από αυτή των Αγιαδών. 

Σύμφωνα με τον Παυσανία (Λακωνικά), «Αιγίδαι» λέγονταν η μια 

βασιλική οικογένεια της Σπάρτης, όνομα που πήρε από το βασιλιά 

Αγη, γιο του Ευρυσθένη, και  «Ευρυπωντίδαι» λέγονταν η άλλη βα-

σιλική οικογένεια της Σπάρτης, ονομασία που πήρε από το βασιλιά 

Ευρυπών, εγγονό του Πρόκλη. Ο Ευρυσθένης και ο Πρόκλης ήταν οι 

δίδυμοι γιοι του Αριστόδημου και εγγονοί του Ηρακλή, που με τους 

άλλους Ηρακλείδες  και Δωριείς κατέλαβαν τη Λακωνία. Μάλιστα για 

να μη τσακωθούν μεταξύ τους έγιναν και οι δυο βασιλιάδες, ως χρη-

σμοδότησε η Πυθία. Επίσημα πρώτοι βασιλιάδες της Σπάρτης ήταν οι 

απόγονοί τους Ευρυπών και ο Αγις και γι αυτό οι μετέπειτα από αυ-

τούς βασιλιάδες ονομάστηκα Ευρυπωντίδες και Αιγιάδες: 
«Ευρυσθένει πρεσβυτέρῳ των Αριστοδήμου παίδων όντι ηλικίαν γενέ-

σθαι λέγουσιν υιόν Άγιν: απὸ τούτου δε το γένος το Εὐρυσθένους καλού-
σιν Αγιάδας. επί τούτου Πατρεί τω Πρευγένους κτίζοντι εν Αχαί̈ᾳ πόλιν, ή-
ντινα Πάτρας και ες ημάς καλούσιν από του Πατρέως τούτου, συνεπελάβοντο 
Λακεδαιμόνιοι του οικισμού. συνήραντο δε και Γρα τω Εχέλα του Πενθίλου του 
Ορέστου στελλομένῳ ναυσὶν ες αποικίαν. (Παυσανία, Λακωνικά ΙΙ,  1 – 2) 
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Χαρίλαος δε ὁ της ετέρας οικίας βασιλεὺς συνεξεῖλε μὲν καὶ Ἀρχελάῳ 
τὴν Αἴγυν, ὁπόσα δὲ καὶ ἰδίᾳ Λακεδαιμονίων αὐτὸς ἔδρασεν ἡγούμενος, μνή-
μην και τωνδε ποιησόμεθα ομού τω λόγῳ μεταβάντι ες τους Ευρυπωντίδας 
καλουμένους. (Παυσανία, Λακωνικά ΙΙ,  5 – 6) 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Επειδή η Σπάρτη είχε δυο βασιλιάδες, μερικοί λένε ότι ο έ-

νας ήταν στην καταγωγή Αχαιός και ο άλλος Δωριέας, κάτι που εί-

ναι λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή που είδαμε πιο πριν. 

2)  Πολλοί λένε ότι ο Ηρακλής ήταν Δωριέας στην καταγωγή, 

κάτι που είναι λάθος. Ήταν Αχαιός στην καταγωγή. Γονείς του Ηρα-

κλή ήταν ο Αμφιτρύωνας (ένας κάτοικος του Άργους, που επειδή δεν 

είχε βασιλική καταγωγή, ειπώθηκε ότι ο γιος του ήταν γιος του Δία) 

και η Αλκμήνη, που κι αυτή ήταν στην καταγωγή Αργεία και απόγο-

νος του Περσέα. Ο Περσέας με την Ανδρομέδα (στην καταγωγή Α-

χαιοί-Δαναοί) γέννησαν τον Ηλεκτρύονα, που παντρεύτηκε την Ευ-

ρυδίκη του Πέλοπα (που ήταν στην καταγωγή Φρύγας) και γέννησαν 

την Αλκμήνη.  

3) Ο Ξενοφώντας (Πολιτεία Λακεδαιμονίων) μιλά για ένα βασι-

λιά στη Σπάρτη, ίσως γιατί δε λάμβανε υπόψη του τον άλλο που βρι-

σκόταν σε εκστρατεία ως αρχιστράτηγος.   

4) Οι  παλιοί κάτοικοι της Σπάρτης ήταν Αχαιοί και Δαναοί στην 

καταγωγή απ΄όπου κατάγονταν και ο Ηρακλής, ο λόγος που οι Σπαρ-

τιάτες δεν επαναστάτησαν μετά εναντίον των Ηρακλειδών. Αυτοί που  

βασικά δεν ήθελαν τους Ηρακλείδες, όπως θα δούμε πιο κάτω, ήταν 

οι Πέλοπες απ΄όπου κατάγονταν ο βασιλιάς Ευρυσθέας ο οποίος α-

νάγκασε τους Ηρακλείδες να αυτοεξορισθούν και μετά να κάνουν 

κάθοδο με τους Δωριείς. 

  
ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

«LAKEDEMONIORUM REGES EX DIODORI NOLUMINIDUS  
 = ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΔΩ-

ΡΟΥ. 

 
«8. Επειδή συμβαίνει να είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε το χρονικό 

διάστημα που μεσολάβησε από τα Τρωικά μέχρι την  πρώτη Ολυμπιάδα (σ.σ. 
η άλωση της Τροίας έγινε το 1209 π.Χ., σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και  οι 
πρώτοι επίσημοι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν το 776 π.Χ, οι ανεπίσημοι έγιναν 
πιο πριν.), καθώς εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν ετήσιοι άρχοντες στην Α-
θήνα ούτε σε άλλη πόλη, θα χρησιμοποιήσουμε γι αυτό το σκοπό τους Λακε-
δαιμονίους βασιλιάδες. Από την άλωση της Τροίας μέχρι την πρώτη Ολυ-
μπιάδα, όπως λέει ο Αθηναίος Απολλόδωρος, πέρασαν τετρακόσια οκτώ χρό-
νια. Ογδόντα χρόνια μέχρι την κάθοδο τω Ηρακλειδών και τα υπόλοιπα περι-
λαμβάνονται στη βασιλεία των Λακεδαιμονίων βασιλιάδων Πρόκλη και 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
188 

Ευρυσθέα και των απογόνων τους. Τώρα θα απαριθμήσουμε έναν-έναν τους 
βασιλιάδες από τους δυο βασιλικούς οίκους μέχρι την πρώτη Ολυμπιάδα. 

Ο Ευρυσθέας άρχισε τη βασιλεία του τον ογδοηκοστό χρόνο μετά τα 
τρωικά και κυβέρνησε επί 42 χρόνια. Μετά από αυτόν ο Άγις έναν χρόνο. Ο 
Εχέστρατος 31. μετά από εκείνος, ο Λαμπότας 37, Ο Δώρισθος 29. Ο Αγησί-
λαος, ο διάδοχος του, 44. Ο Αρχέλαος 60 και ο Τήλευκος 40. Ο Αλκαμένης 
ύστερα 48. ο δέκατος χρόνος της βασιλείας του τελευταίου συμπίπτει με την 
ίδρυση της πρώτης Ολυμπιάδας, εκείνης στην οποία νίκησε στο στάδιο ο Κό-
ροιβος από την Ηλεία. 

Από τον άλλο οίκο, ο Πρόκλος ήταν ο πρώτος κυβερνήτης επί 49 χρό-
νια. Μετά από αυτόν, ο Πρύτανις 49. Έπειτα ο Εύνομος 45 και μετά απ΄αυτόν 
ο Χάρικος 60. Μετά από αυτόν , ο Νίκανδρος 38. Ο Θεόπομπος 49. Το δέκατο 
χρόνο της τελευταίας βασιλείας αρχίζει η πρώτη Ολυμπιάδα. Το συνολικό 
χρονικό διάστημα από την άλωση της Τροίας μέχρι την κάθοδο των Ηρακλει-
δών είναι ογδόντα χρόνια.» 

9. Τώρα που διευκρινίσαμε όλα τούτα, υπολείπεται να πούμε για τον 
τρόπο με τον οποίο κατοικήθηκαν η Κορινθία και η Σικυωνία από Δωριείς. 
Διότι με την κάθοδο των Ηρακλειδών συνέβηκε να αναστατωθούν όλα τα έθνη 
της Πελοποννήσου, εκτός από τους Αρκάδες. Όταν, λοιπόν, οι Ηρακλείδες 
μοίρασαν τη γη, έκαναν εξαίρεση για την Κορινθία και τη γειτονική της περιοχή 
και έστειλαν ανακοίνωση στον Αλήτη ότι του παραδίδουν την προαναφερ-
θείσα περιοχή. Ετούτος έγινε άνθρωπος επιφανής και, αυξάνοντας της δύ-
ναμή της Κορίνθου, βασίλεψε 38 χρόνια. Μετά το θάνατό του, κάθε φορά α-
ναλάμβανε τη βασιλεία ο μεγαλύτερος γιος των απογόνων του, μέχρι την τυ-
ραννία του Κύψελου, που πέφτει 447 χρόνια με την κάθοδο των Ηρακλει-
δών……..    

10. Στην πόλη της Κύμης έγινε τύραννος κάποιος ονόματι Μάλακος… 
11. Όπως συνάγεται από τα γραπτά του Διόδωρου οι περίοδοι σε συ-

ντομία  που θαλασσοκράτησαν μερικοί λαοί . Μετά τον Τρωικό πόλεμο κυ-
ριάρχησαν στην Θάλασσα: Λυδοί και Μαίωνες 92 χρόνια, Πελασγοί 85 χρόνια, 
Θράκες 79 χρόνια, Ρόδιοι 23 χρόνια, Φρύγες 25 χρόνια, Κύπριοι 33 χρόνια, 
Φοίνικες 45 χρόνια…. 

 12. Τέτοιο ήταν το μέγεθος της αρετής του Λυκούργου, ώστε όταν πήγε 
κάποτε στους Δελφούς, η Πυθία του είπε τα εξής: Ήρθες, Λυκούργε, ….. 

Οι Λακεδαιμόνιοι εφαρμόζοντας τους νόμους του Λυκούργου, από α-
σήμαντοι έγιναν οι δυνατότεροι των Ελλήνων και διατήρησαν την ηγεμονία 
τους  επί περισσότερο από 400 χρόνια. Μετά που άρχισαν σιγά-σιγά να κατα-
λύουν τους θεσμούς και να στρέφονται στην καλοπέραση και τη ραθυμία, αλλά 
και να διαφθείρονται με το χρήμα και να συγκεντρώνουν πλούτη,  έχασαν την 
ηγεμονία,  Ότι οι Λακεδαιμόνιοι χρησάμενοι τοις του Λυκούργου νόμοις εκ τα-
πεινών δυνατώτατοι εγένετο των Ελλήνων, την δε ηγεμονία διεφύλαξαν επί 
έτη πλείω των υ’ . Μετά δε ταύτα εκ του κατ’ ολίγον καταλύοντες έκαστον των 
νομίμων, και προς τρυφύν και ραθυμίαν αποκλίνοντες, έτσιθ δε διεφθαρέντες 
νομίσματι χρήσθαι και πλούτους άθροιζειν, απέβαλον την ηγεμονίαν»  

13. Ο Τήμενος τον οποίο έλαχε η περιοχή του Άργους, εισέβαλε με το 
στρατό του στη χώρα των εχθρών του. Στη διάρκεια  του πολέμου… 
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14. Η βασιλεία, λοιπόν, δηλαδή η τοπαρχία, των Αργείων κράτησε 549 
χρόνια, όπως γράφει ο σοφός Διόδωρος». (Διόδωρος, Βίβλος Έβδομη Απο-
σπασματων 8 - 14, μετάφραση από τις εκδόσεις «Κάκτος») 

 
 Cessante Assyriorum dynastia, post Sardanapalli ultimi regis 

Assyriorum mortem, Makedonirum tempora succendunt  = Μετά τη δυ-
ναστεία των Ασσυρίων, που έληξε με το θάνατο του Σαρδανάπαλου, του 
τελευταίου βασιλιά των Ασσυρίων, ακολούθησε η εποχή των Μακεδό-
νων. 

15. O Κάρανος, πριν από την πρώτη Ολυμπιάδα, κινούμενος από α-
πληστία, συγκέντρωσε στρατιωτικές δυνάμεις από το Άργος και άλλες περιο-
χές της Πελοποννήσου και μαζί τους εκστράτευσε στα μέρη της Μακεδονίας. 
Εκείνο τον καιρό, συνέβη ο βασιλιάς των Ορεστών να βρίσκεται σε πόλεμο με 
τους γείτονες του, τους λεγόμενους Εορδαίους, έτσι παρακάλεσε τον Κάρανο 
να τον βοηθήσει, υποσχόμενος να του δώσει τη μισή του χώρα, μετά την α-
ποκατάσταση της ειρήνης στους Ορέστες. Ο βασιλιάς τήρησε τον λόγο του και 
ο Κάρανος πήρε τη χώρα και βασίλεψε σ’ αυτήν επί 30 χρόνια. Πέθανε σε 
βαθιά γεράματα και τον διαδέχτηκε στην αρχή ο γιος του, ο Κόινος, που βασί-
λεψε 28 χρόνια. Μετά από αυτόν, ο Τίριμμος, 43 χρόνια, και ο Περδίκκας 48 
χρόνια. Ετούτος θέλησε να μεγαλώσει το βασίλειό του κι έστειλε να ρωτήσει 
στο μαντείο των Δελφών. Και λίγο πιο κάτω προσθέτοντας σ’ αυτά λέει ο Διό-
δωρος: Ο Περδίκκας βασίλεψε 48 χρόνια και άφησε τη βασιλεία στον Αργαίο. 
Μετά από βασιλεία 30 χρόνων, τον Αργαίο διαδέχτηκε στο θρόνο ο Φίλιππος, 
που βασίλεψε 33 χρόνια και άφησε στο θρόνο τον Αερόπα. Αυτός κυβέρνησε 
επί 20 χρόνια κι έπειτα τον διαδέχτηκε ο Αλκέτας που βασίλεψε επί 18 χρόνια, 
αφήνοντας διάδοχο του τον Αμύντα. Μετά τη βασιλεία του που κράτησε 49 
χρόνια, τον διαδέχτηκε ο Αλέξανδρος, που βασίλεψε 44 χρόνια. Μετά από 
αυτόν ο Περδίκας βασίλεψε επί 22 χρόνια, ύστερα ο Αρχέλαος επί 17 κι έπειτα 
ο Αγέορπος επί 6. Μετά από αυτόν ο Παυσανίας ένα χρόνο και ο Πτολεμαίος 
3. Έπειτα ο Περδίκκας 5, ο Φίλιππος 24 και ο Αλέξανδρος που πέρασε πάνω 
από 12 χρόνια πολεμώντας τους Πέρσες. Μ’ αυτή τη γενεαλόγηση οι αξιόπι-
στοι ιστορικοί αναφέρουν την καταγωγή των βασιλιάδων της Μακεδονίας στον 
Ηρακλή. Από τον Κάρανο, που ήταν ο πρώτος που ένωσε και διατήρησε την 
ισχύ των Μακεδόνων, μέχρι τον Αλέξανδρο, που υπέταξε την Ασία, αριθμού-
νται 24 βασιλιάδες και 400 χρόνια. 

16. Ο Περδίκας, θέλοντας να αυξήσει το βασίλειό του ρώτησε τους Δελ-
φούς, Και η Πυθία του είπε: Υπάρχει το κρατερό βασίλειο των ένδοξων Τημε-
νιδών ………. 

17. Αυτόν (τον Κάρανο) τον γενεαλογούν ως εξής, όπως λέει ο Διόδω-
ρος, οι περισσότεροι ιστορικοί, ένας των οποίων είναι και ο Θεόπομπος. Ο 
Κάρανος ήταν γιος του Φείδωνα, του γιου του Αριστοδαμίδα, γιου του Μέ-
ροπα, που ήταν γιος του Θέστιου, του γιου του Κίσσου, του γιου του Τήμενου, 
του γιου του Αριστόμαχου, του γιου του Κλεόδαιου που ήταν γιος του Ύλλου, 
του γιου του Ηρακλή. Μερικοί, όμως, τον γενεαλογούν αλλιώς, λέγοντας πως 
ο Κάρανος είναι γιος του Ποιάντα, του γιου του Κροίσου που ήταν γιος του 
Κλεόδαιοι, του γιου του Λάχαρη που ήταν γιος του Τήμενου, ο οποίος κατέβη 
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στην Πελοπόννησο.» (Διόδωρος, Βίβλος Έβδομη, Αποσπασματων 15-17, με-
τάφραση από τις εκδόσεις «Κάκτος») 

 
8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΡ-

ΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  

 
Ο Πλάτωνας , σχετικά με  την Κάθοδο των Ηρακλειδών με τους 

Δωριείς και την ανάδειξη της Σπάρτης, αναφέρει  ότι βασιλιάς του 

Άργους έγινε ο Τήμενος, της Μεσσήνης ο Κρεσφόντης και της Σπάρ-

της ο Πρόκλης και Ευρυσθένης, ο λόγος που στη Σπάρτη υπήρχαν  

μετά δυο βασιλιάδες, όλοι παιδιά του Ηρακλή και καλύτεροι ως αρ-

χηγοί από τους απογόνους του Πέλοπα. Ακολούθως οι βασιλιάδες 

αυτοί ή οι τρεις Δωρικές πόλεις Σπάρτη, Μεσσήνη και Άργος  έκαναν 

συνασπισμό με ηγέτιδα τη Σπάρτη για την αντιμετώπιση των διαφό-

ρων εχθρών τους και έτσι η Σπάρτη άρχισε να αναπτύσσεται σε υ-

περδύναμη, πρβ: 
 «Βασιλιάς του Άργους έγινε ο Τήμενος, της Μεσσήνης ο Κρε-

σφόντης και της Σπάρτης ο Πρόκλης και Ευρυσθένης…. Για την αντι-

μετώπιση αυτού του κινδύνου, οι Δωριείς ένωσαν τις δυνάμεις τους, 

που ήταν μοιρασμένες στις τρεις πόλεις τους κάτω από την εξουσία 

βασιλιάδων που ήταν αδέλφια, γιοι του Ηρακλή. Ο στρατός αυτός 

ήταν ανώτερος από εκείνο που πολέμησε στην Τροία (υπονοεί του 

Μενελάου και του Αγαμέμνονα). Πρώτα-πρώτα, όλοι θεωρούμε ότι 

οι γιοί του Ηρακλή ήταν καλύτεροι αρχηγοί από τα εγγόνια του Πέ-

λοπα. Τέλος, έλεγα ότι εκείνοι ήταν Αχαιοί, που είχαν νικηθεί από 

τους Δωριείς.»… (Πλάτων Νόμοι Γ, 683 – 686) 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι μετά τα Τρωικά επειδή δεν υπήρχε 

πολιτική σταθερότητα στα διάφορες αρχαίες γνωστές πόλεις δεν ήκ-

μασε καμιά πλην της Σπάρτης, η οποία επειδή επί 400 χρόνια και 

ίσως και περισσότερο πριν από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο  είχαν 

πολιτική σταθερότητα, μπόρεσαν και έγιναν ισχυροί και να ηγεμο-

νεύουν των άλλων πόλεων, πρβ: «Διότι επί τετρακόσια ήδη έτη προ 

του τέλους του παρόντος πολέμου, ίσως και ολίγον περισσότερον 

χρόνον, οι Λακεδαιμόνιοι διατηρούν το ίδιον πολίτευμα, και αυτός 

είναι ο λόγος, ένεκα του οποίου έγιναν ισχυροί και ημπόρεσαν να 

ρυθμίζουν και τα των άλλων πόλεων. Ολίγον χρόνον από την κατά-

λυσιν των τυράννων εις την Ελλάδα, έγινε και η μάχη του Μαραθώ-

νας μεταξύ Περσών και Αθηναίων. Δέκα άλλωστε έτη μετά την μάχην 

αυτήν ο βάρβαρος ήλθε πάλιν με τον μεγάλον στρατόν και στόλον 

του εναντίον της Ελλάδος, διά να την υποδούλωση. Και ενώπιον του 

επικρεμασθέντος μεγάλου κινδύνου, οι Λακεδαιμόνιοι, λόγω του ότι 

ήσαν το ισχυρότερον Ελληνικόν κράτος, ανέλαβαν την αρχηγίαν των 
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συμπολεμησάντων Ελλήνων» (Θουκυδίδης Α 18, μετάφραση Ελ. Βε-

νιζέλου) 

Ο Διόδωρος (Βίβλος 7, Αποσπάσματα 12) λέει ότι οι Λακεδαι-

μόνιοι, εφαρμόζοντας τους νόμους του Λυκούργου από ασήμαντοι 

έγιναν οι δυνατότεροι των Ελλήνων και διατήρησαν την ηγεμονία 

των Ελλήνων επί περισσότερα από 400 χρόνια. (Περισσότερα βλέπε 

πιο κάτω) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  
ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΛ-

ΛΑΔΑ  
  
 

1. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΕΧΘΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ  

 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι καθώς του είπαν οι λόγιοι των Περ-

σών τα βάρβαρα έθνη που κατοικούν στην Ασία  (Τρώες, Κάρες, Φοί-

νικες, Πέρσες κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους (δηλαδή Περ-

σικά, βαρβαρικά), ενώ την Ευρώπη και τους Έλληνες οι Πέρσες τα 

έβλεπαν πάντα σαν κάτι ξεχωριστό και στην άλωση του Ιλίου βρί-

σκουν τα αίτια έχθρας τους προς τους Έλληνες και γι αυτό τώρα οι 

βάρβαροι Πέρσες, Φοίνικες κ.τ.λ. στρέφονται εναντίον της Ελλάδας 

ως αντίποινα, πρβ:  «Την γαρ Ασίην και τα ενοικέοντα έθνεα βάρβαρα  οι-
κηιεύνται οι Πέρσαι, την δε Ευρώπην και το Ελληνικόν ήγηνται κεχωρίσθαι. 
Ουτω μεν  Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι, και την Ιλίου άλωσιν ευρίσκουσι σφισι 
την αρχήν της έχθρης της ες τους Έλληνας (Ηρόδοτος Α, 4)» 

 

2.  ΟΙ ΠΕΡΣΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ  

 
Α. ΟΙ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ  

Κατά τον 6ο π.Χ. αι. και εξής οι Πέρσες άρχισαν να αναπτύσ-

σονται και να επιτείνονται. Η επεκτατική τους πολιτική οδήγησε κατά 

τον 5ο αι. π.Χ. τον τότε βασιλιά των Περσών, το Δαρείο, να σκεφτεί 

να καταλάβει και τις πόλεις της Ευρώπης. Για την επίτευξη του στό-

χου αυτού άρχισε να βάζει φόρους παντού, ακόμη και στις Ελληνικές 

πόλεις της Μ. Ασίας, με σκοπό να ετοιμάσει μεγάλο στρατό και στόλο.   

Προ αυτής της κατάστασης οι Ελληνικές ιωνικές πόλεις στη 

Μ. Ασία, επαναστάτησαν, όμως ο Δαρείος πάταξε την επανάστασή 

τους και στη συνέχεια εκστράτευσε εναντίον της Ευρώπης και ειδι-

κότερα των Ελλήνων. 

 
Β. Η ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Η Ιωνική επανάστασης εξερράγη το 501 π.Χ. με πρωτοβου-

λίας του δεσπότη της Μιλήτου Αρισταγόρα και του πενθερού του Ι-

στιαίου. Την επανάσταση υποστήριξαν οι Αθηναίοι που έστειλαν 20 

πλοία και οι Ερετριείς που έστειλαν 5 πλοία. Οι Σπαρτιάτες αρνήθη-

καν να στείλουν στρατό. 
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O Ελληνικός στόλος καταστράφηκε κατά τη ναυμαχία στη 

νήσο Λάδη. Τον Ελληνικό στόλο αποτελούσαν τότε  80 πλοία Μιλη-

σίων, 100 πλοία Χίων, 60 πλοία Σαμίων,12 πλοία της Πριήνης, 3 του 

Μυούντος, 17 της Τέω, 8 των Ερυθρών, 3 της Φωκαιας, και 70 της 

Λέσβου. Συνολικά η δύναμη των Ελλήνων ήταν  353 πλοία. Απ’ την 

άλλη πλευρά ο φοινικικός στόλος αποτελείτο από 600 πλοία.  

Οι Πέρσες μετά  τη νίκη τους στράφηκαν  και κατά της Μιλή-

του, την οποίαν κυρίευσαν. Το 496/495 π.Χ. και κατά των άλλων 

Ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας, από τους κατοίκους των οποίων οι 

περισσότεροι φονεύτηκαν    

 

Γ. ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕΡΣΙΚΑ 

Ο Δαρείος Α’ (550 – 485 π.Χ.) ήταν ο πρώτος από τους Πέρ-

σες ηγεμόνες που του ήρθε η ιδέα να υποδουλώσει την Ελλάδα, όμως 

ηττήθηκε στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. 
Ο Ξέρξης την Άνοιξη του 480 π.Χ., δέκα χρόνια μετά την κα-

ταστροφή του πατέρα του στο Μαραθώνα και αφού πιο πριν είχε υ-

ποτάξει την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα, ξεκίνησε να υποτάξει και την 

Ελλάδα, αυτό που δε μπόρεσε να κάνει ο πατέρας του,  και την Ευ-

ρώπη. Ωστόσο  ηττήθηκε από τους Έλληνες στη ναυμαχία της Σαλα-

μίνας (480 π.Χ.), στη ναυμαχία της Μυκάλης και στη μάχη στις Πλα-

ταιές. (479 π.Χ.). Αποτυχημένος γύρισε στα Σούσα, όπου τον δολο-

φόνησαν οι στρατηγοί του Αρταβάνος και Μιθριδάτης το 465 π.Χ. 

Ο Αρταξέρξης Α’  (465 – 424 π.Χ.) ήταν γιος του Ξέρξη και 

υπέταξε τη Βακτριανή (Μέρος Ινδίας και Αφγανιστάν) και την Αίγυ-

πτο. Νικήθηκε ο στόλος του από τον Κίμωνα στη Ρόδο το 449 π.Χ. 

και έτσι βρήκαν την ευκαιρία πολλές πόλεις της Μ. Ασίας και ελευθε-

ρώθηκαν από τους Πέρσες. 

Ο Αρταξέρξης Β’ (405 – 359 π.Χ.) ήταν γιος του Δαρείου και 

της Παρυσάτιδος. Νίκησε τον αδελφό του Κύρο στην αιματηρά διεκ-

δίκηση της εξουσίας και τους Έλληνες που πήγαν για βοήθειά του και 

πήρε την εξουσία. 

 

Δ. Η Α’ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Α’ εκστρατεία των Περσών  έγινε το 492 π.Χ. με αρχηγό το 

γαμπρό του Δαρείου Μαρδόνιο. Ο στρατός του όμως συνάντησε 

μεγάλες δυσκολίες στη Θράκη και ο στόλος του, ενώ περνούσε το 

ακρωτήριο του Άθω, έπεσε σε τρικυμία και έχασε 300 πλοία. Εξαιτίας 

της ζημιάς αυτής ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει στην Ασία 

άπρακτος.  

Ο Δαρείος όμως δεν πτοήθηκε και έχοντας στην αυλή του ως 

σύμβουλο τον εξόριστο εκεί Έλληνα τύραννο Ιππία (ο οποίος  κρα-

τούσε ζωντανό το μίσος εναντίον των συμπατριωτών του Αθηναίων) 

άρχισε να ετοιμάζει τη δεύτερη εκστρατεία, πολύ μεγαλύτερη της 
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πρώτης. Πρώτα έστειλε αγγελιοφόρους σε διάφορες Ελληνικές πό-

λεις για να ζητήσουν λέει «νερό και χώμα» ως σημείο υποταγής. Οι 

Αθηναίοι όμως τους πέταξαν στο βάραθρο και οι Σπαρτιάτες σε ένα 

πηγάδι, για να βρουν εκεί το "νερό και το χώμα". 

 

Ε. Η Β’ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 490 π.Χ. 

Η Β΄ περσική εκστρατεία έγινε το 490 π.Χ., μόνο μέσω θά-

λασσας τώρα. Αρχηγοί του νέου στρατού και στόλου ήταν ο Δάτης 

και ο Αρταφέρνης, οι οποίο αφού κυρίευσαν την Ερέτρια της Εύ-

βοιας, έπλευσαν στην Αττική και αποβιβάστηκαν με 110.000 Πέρσες 

στο Μαραθώνα. Μπροστά σ' αυτούς αντιπαρατάχτηκαν 10.000 Αθη-

ναίοι και 1.000 Πλαταιείς με αρχηγό τον Αθηναίο στρατηγό Μιλ-

τιάδη.  

Τόση ήταν η ανδρεία και η ορμή των Ελλήνων, ώστε κατόρ-

θωσαν να συντρίψουν το δεκαπλάσιο περσικό στρατό και να τον α-

πωθήσουν στα πλοία. Στο πεδίο της μάχης μετρήθηκαν πάνω 

από 6.000 νεκροί Πέρσες και μόνο 192 Αθηναίοι. Από τα πλοία αιχ-

μαλωτίστηκαν 7, ενώ τα υπόλοιπα έσπευσαν να καταλάβουν την α-

νυπεράσπιστη Αθήνα, για εκδίκηση μια και είδαν ότι έλειπε ο στρατός 

της.  

Ωστόσο ο Μιλτιάδης έστειλε από το Μαραθώνα ένα δρομέα, 

ονόματι Φειδιππίδη, να ειδοποιήσει τα γυναικόπαιδα και του απλούς 

πολίτες της Αθήνας ότι βασικά οι Πέρσες νικήθηκαν στο Μαραθώνα 

και να μη φοβηθούν, αν δουν Πέρσες Στρατιώτες. Ο Δρομέας πήγε 

τόσο γρήγορα στην Αθήνα που μόλις έφτασε εκεί και αφού ανάγγειλε 

το γεγονός έσκασε, πέθανε. Προς τιμή του σήμερα γίνεται ο Μαρα-

θώνιος δρόμος.  Τα γυναικόπαιδα και οι πολίτες της Αθήνας προ αυ-

τού ντύθηκαν στρατιώτες και στήθηκαν στα τείχη της Αθήνας, κάτι 

που μόλις είδαν οι Πέρσες φοβήθηκαν και δεν εισέβαλαν κατευθείαν 

στην πόλη. Σε λίγο  έφτασε και ο Στρατός της Αθήνας και παρατά-

χθηκε  στο προάστιο των Αθηνών Κυνόσαργες. Όταν είδαν οι Πέρσες 

και αυτούς  χωρίς να επιτεθούν, στράφηκαν πίσω και γύρισαν στην 

Ασία άπρακτοι και έτσι η Ευρώπη γλίτωσε το βαρβαρισμό. 

 

ΣΤ. Η Γ’ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Γ΄ περσική εκστρατεία, ενώ σχεδιάστηκε και αυτή από το 

βασιλιά των Περσών Δαρείο (480-479 π.Χ.), έγινε από το γιο του 

Ξέρξη, επειδή ο Δαρείος στο μεταξύ πέθανε. Σκοπός της ήταν αφενός 

η καταστροφή της Αθήνας, επειδή είχε καταστρέψει πιο πριν το 

στρατό του Δαρείου στη μάχη του Μαραθώνα και αφετέρου η κατά-

κτηση της Ελλάδας και γενικά της Ευρώπης, ο λόγος που τώρα το 

στρατό οδηγούσε ο ίδιος ο βασιλιάς των Περσών, δηλαδή ο Ξέρξης. 

Ο Ξέρξης ξεκίνησε, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Ζ, 184-187), με 
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1.700.000 πεζούς, 80.000 ιππείς, 20.000 άρματα της εποχής. Πεζικό 

να ναυτικό ήταν 2.317.617 στρατιώτες, χωρίς το βοηθητικό προσω-

πικό. Πέρασε τον Ελλήσποντο και κατευθυνόταν προς την Κεντρική 

Ελλάδα, ενώ ο στόλος με 1.207 πολεμικά και 3.000 μεταγωγικά 

πλοία τον ακολουθούσε παραπλέοντας τα Ελληνικά παράλια. Ο Ξέρ-

ξης πίστευε ότι χωρίς να πολεμήσει, με μόνο το πλήθος των δυνά-

μεών του, θα κατορθώσει να εξολοθρεύσει τους Έλληνες.  

Ο κίνδυνος, πραγματικά, ήταν πολύ μεγάλος, γι' αυτό οι 

Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι κάλεσαν πανελλήνιο συνέδριο στον Ι-

σθμό, το οποίο αποφάσισε να οργανώσει κοινή άμυνα. Η Σπάρτη 

έστειλε έναν από τους βασιλείς της, το Λεωνίδα, με μικρό στράτευμα 

7.200 ανδρών να φυλάξει τις Θερμοπύλες. Στην τελική φάση του 

αγώνα ο Λεωνίδας κράτησε μόνο 300 Σπαρτιάτες, 700 Θεσπιείς και 

80 Μυκηναίους, που θυσιάστηκαν όλοι στο πεδίο της τιμής. 

 Η θρυλική αυτή θυσία εμψύχωσε τους Έλληνες και ενίσχυσε 

το φρόνημά τους και την απόφασή τους να αγωνιστούν "μέχρις ε-

σχάτων". Οι Αθηναίοι από την άλλη μεριά εξόπλισαν μόνοι τους 

127 τριήρεις, οι οποίες, μαζί με 144 πλοία των άλλων πόλεων, κα-

τευθύνθηκαν προς το ακρωτήριο της Εύβοιας Αρτεμίσιο και εμπόδι-

σαν τον Περσικό στόλο να ενισχύσει τον Ξέρξη στις Θερμοπύλες. 

Μετά τη θυσία του Λεωνίδα και των στρατιωτών του, τα Ελληνικά 

πλοία έφυγαν και συγκεντρώθηκαν στη Σαλαμίνα, ενώ ο Ξέρξης προ-

χώρησε με το στρατό του μέχρι την Αττική και κατέστρεψε την Α-

θήνα, όπου ελάχιστοι κάτοικοι είχαν παραμείνει. Οι υπόλοιποι είχαν 

καταφύγει στη Σαλαμίνα. Συγχρόνως είχε φτάσει και ο περσικός στό-

λος στο Φαληρικό όρμο και διατάχτηκε από τον Ξέρξη να καταστρέ-

ψει τα Ελληνικά πλοία. Επακολούθησε η περίφημη ναυμαχία της 

Σαλαμίνας (480 π.Χ.), η οποία έληξε με νίκη των Ελλήνων και κα-

ταστροφή των Περσών. Ο ίδιος ο Ξέρξης επέστρεψε στην Περσία, 

αφήνοντας στην Ελλάδα το στρατηγό Μαρδόνιο με 300.000 άνδρες 

για να συνεχίσει τον πόλεμο. Το χειμώνα τον πέρασε ο Μαρδόνιος 

στη Θεσσαλία και το 479 π.Χ., μαζί με τους Θηβαίους που είχαν "μη-

δίσει", στρατοπέδευσε στις Πλαταιές. Εναντίον τους εκστράτευσε ο 

βασιλιάς της Σπάρτης Παυσανίας και στη μάχη, γνωστή ως μάχη 

των Πλαταιών, νίκησε τους Πέρσες και σκότωσε το Μαρδόνιο. Την 

ίδια μέρα και ο Ελληνικός στόλος νίκησε τον Περσικό στη ναυμαχία 

της Μυκάλης (απέναντι από τη Σάμο, κοντά στο ακρωτήριο της Μυ-

κάλης). Έτσι ολοκληρώθηκε ο θρίαμβος και οι Σπαρτιάτες και οι άλ-

λοι Πελοποννήσιοι αποχώρησαν από τη συμμαχία και τη συνέ-

χιση του πολέμου ανέλαβαν οι Αθηναίοι επικεφαλής των άλλων Ελ-

λήνων. Με τον τρόπο αυτό άνοιξε το πεδίο για τη μεγάλη ακμή της 

Αθήνας. 

 

Ζ. ΜΑΧΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 480 π.Χ. - "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ"  
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Το 490 π.Χ., ύστερα από τη συντριβή των Περσών στο Μαρα-

θώνα από τους Αθηναίους και τους συμμάχους τους, ο βασιλιάς Δα-

ρείος άρχισε να μαζεύει στρατό, για να υποδουλώσει την Αθήνα και 

ολόκληρη την Ελλάδα για εκδίκηση. Εν τω μεταξύ ο βασιλιάς Δαρείος 

πέθανε και τον διαδέχτηκε ο γιος του Ξέρξης, ο οποίος συνέχισε τη 

στρατολόγηση των ανδρών της αυτοκρατορίας με μεγαλύτερους 

ρυθμούς. Τελικά την άνοιξη του 480 π.Χ., ο τεράστιος Περσικός 

στρατός βάδισε προς τον Ελλήσποντο. Επί εφτά ημέρες και νύχτες, 

ο στρατός περνούσε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η Περ-

σική στρατιωτική δύναμη  ξεπερνούσε 5,283.220 άνδρες, ο δε ναυ-

τικός στόλος αριθμούσε 1207 πλοία.  Ο στρατός αποτελείτο από 

1,700,000 στρατιώτες, 80,000 ιππείς και 20,000 Λιβύους και Άραβες, 

με άρματα και καμήλες. Επί πλέον, οι Θρακικές και Μακεδονικές πό-

λεις της βόρειας Ελλάδος διέθεσαν περισσότερο από 300,000 άνδρες. 

Οι Περσικές δυνάμεις έφθασαν στη Θεσσαλία 480 π.Χ., χωρίς καμία 

αντίσταση.  Σ' ένα συμβούλιο που έκαναν οι Έλληνες στην Κόρινθο, 

αποφάσισαν να στείλουν μια μικρή ομάδα στις Θερμοπύλες για να 

αντιμετωπίσουν τους Πέρσες και να ανακόψουν την πορεία τους στα 

νότια, μέχρι να προετοιμαστούν καλύτερα για μεγάλη μάχη. Ο συμ-

μαχικός στρατός που παρατάχθηκε αρχικά στις Θερμοπύλες ήταν 

7000 οπλίτες και 300 Σπαρτιάτες  με αρχηγό το Σπαρτιάτη βασιλιά 

Λεωνίδα. 

Ο Ξέρξης μαθαίνοντας για το μικρό αριθμό των Ελληνικών 

δυνάμεων και ότι αρκετοί Σπαρτιάτες έξω από τα τείχη γυμνάζονταν 

και χτένιζαν τα μαλλιά τους, στην αμηχανία του, κάλεσε το Δημά-

ρατο, ένα εξόριστο Σπαρτιάτη,  να του εξηγήσει την έννοια όλων 

αυτών. Ο Δημάρατος του είπε, ότι οι Σπαρτιάτες θα υπερασπισθούν 

το μέρος μέχρι θανάτου και ότι υπήρχε παράδοση να πλένουν και να 

χτενίζουν τα μαλλιά τους με ιδιαίτερη προσοχή, όταν επρόκειτο να 

θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Ο Ξέρξης που δεν πίστεψε το Δημά-

ρατο, καθυστέρησε την επίθεση επί τέσσερες μέρες, νομίζοντας ότι 

οι Έλληνες θα διασκορπίζονταν, όταν θα αντιλαμβάνονταν τις μεγά-

λες δυνάμεις του.  

Έστειλε επίσης αγγελιοφόρους, ζητώντας να παραδώσουν τα 

όπλα τους. Η απάντηση του Λεωνίδα ήταν "Μολών λαβέ" (έλα να 

τα πάρεις).Οι Σπαρτιάτες ήταν οι καλύτεροι μαχητές του αρχαίου 

κόσμου, και αυτό πήγαζε από το γεγονός ότι από μικρά παιδιά είχαν 

εκπαιδευτεί στην τέχνη του πολέμου. Η ανδρεία τους ήταν τέτοια που 

όταν κάποιος είπε πως είχε δει τον Περσικό στρατό και ότι οι τοξότες 

του έριχναν βέλη που έκρυβαν τον ήλιο, ένας γνωστός Σπαρτιάτης 

ονόματι Διηνέκης είπε λακωνικά: «Ωραία, τότε θα πολεμήσουμε υπό 

σκιά». 

Την πέμπτη ημέρα ο Ξέρξης επιτέθηκε χωρίς καμία επιτυχία 

και με μεγάλες απώλειες, αν και οι Μήδες πολέμησαν γενναία.  Τότε 
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έδωσε διαταγή στην προσωπική του φρουρά, τους  "Αθανάτους" υπό 

την αρχηγία του Υρδάνη, ένα σώμα δέκα χιλιάδων ανδρών από τους 

καλύτερους Πέρσες στρατιώτες, να επιτεθούν, αλλά και αυτοί απέτυ-

χαν και παρατηρήθηκε ότι ο Ξέρξης πήδησε από το θρόνο του τρεις 

φορές, από θυμό και αγωνία. Την επόμενη μέρα επετέθησαν και πάλι, 

δεν υπήρξε όμως καμία πρόοδος. Ο Ξέρξης ήταν απελπισμένος, αλλά 

η τύχη του άλλαξε, όταν ο Εφιάλτης, γιος του Ευρίδημου από τη 

Μαλίδα, του είπε για ένα κρυφό μονοπάτι μέσα στο βουνό. Αμέσως 

εστάλη η ισχυρή Περσική δύναμης των Αθανάτων, με τον αρχηγό 

τους Υρδάνη, οδηγούμενη από τον προδότη. Τα ξημερώματα έφθα-

σαν στην κορυφή, όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Φωκείς, οι οποίοι 

μόλις είδαν τον Περσικό στρατό ετράπησαν σε φυγή. Όταν ο Λεωνί-

δας έμαθε τα γεγονότα, διέταξε να συγκληθεί το συμβούλιο του πο-

λέμου. Πολλοί είχαν τη γνώμη, ότι έπρεπε να αποσυρθούν και να 

βρουν μία καλύτερη τοποθεσία για να αμυνθούν, αλλά ο Λεωνίδας, 

ο οποίος εδεσμεύετο από τα ήθη της Σπάρτης (ο Σπαρτιάτης υπερα-

σπίζεται μέχρι θανάτου τον τόπο του, ο Σπαρτιάτης είναι  ντροπή να 

δείξει την πλάτη του στον εχθρό, ίσχυε το «ταν ή επι τας» κ.α.) αρ-

νήθηκε. Τελικά 300  Σπαρτιάτες υπό την ηγεσία του Λεωνίδα και  700 

Θεσπιείς οπλίτες υπό την ηγεσία του Δημοφίλου του Διαδρόμου πή-

ραν την απόφαση να μείνουν και να πολεμήσουν. Στη μάχη που ε-

πακολούθησε χιλιάδες Πέρσες σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι υποχώ-

ρησαν προς τη θάλασσα, αλλά όταν τα Σπαρτιάτικα δόρατα έσπασαν, 

οι Σπαρτιάτες άρχισαν να έχουν απώλειες και ένας από τους πρώτους 

που έπεσαν, ήταν ο Λεωνίδας. Γύρω από το σώμα του μία από τις πιο 

σκληρές μάχες έλαβε μέρος. Τέσσερις φορές οι Πέρσες επιτέθηκαν 

να το πάρουν και τις τέσσερις απωθήθηκαν. Στο τέλος, οι Σπαρτιάτες 

εξαντλημένοι και πληγωμένοι, μεταφέροντας το σώμα του Λεωνίδα, 

αποσύρθηκαν πίσω από το τείχος, αλλά περικυκλώθηκαν από τον ε-

χθρό, που τους σκότωσε με βέλη.  Σε αυτό το σημείο, ένα μαρμάρινο 

λιοντάρι τοποθετήθηκε μετά από τους Έλληνες προς τιμήν του Λεω-

νίδα και των ανδρών του, καθώς και δύο άλλα μνημεία πλησίον του. 

Σε ένα από αυτά, έχουν γραφεί οι αθάνατες λέξεις:  "Ω ξείν αγγέλ-

λειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι πει-

θόμενοι". 

 

Η μάχη των Θερμοπυλών ενώ έπρεπε λογικά να κρατήσει με-

ρικές ώρες, κράτησε τρεις μέρες και μάλιστα, αν δεν ήταν ο προδότης 

ονόματι Εφιάλτης, οι Έλληνες θα είχαν νικήσει. Παρόλα ταύτα η θυ-

σία αυτών των ανδρών δεν πήγε χαμένη, γιατί το γεγονός αφενός 

κλόνισε το ηθικό των Περσών και των συμμάχων τους και αφετέρου έδωσε 
χρόνο στους Έλληνες να προετοιμαστούν καλύτερα και τελικά να νικήσουν 
στη Μάχη των Πλαταιών και ναυμαχία της Σαλαμίνας.  
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Η. Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 479 π.Χ. 

Πέντε χιλιάδες Σπαρτιάτες μαζί με πέντε χιλιάδες Λακεδαιμό-

νιους περίοικους και αρκετούς είλωτες  βάδισαν προς τον Ισθμό. Αυ-

τός ήταν ένας αρκετά μεγάλος στρατός και ποτέ στο παρελθόν η 

Σπάρτη δεν είχε στείλει τόσο μεγάλη δύναμη στο πεδίο. Στον Ισθμό, 

συναντήθηκαν με άλλους συμμάχους της Πελοποννήσου και προχώ-

ρησαν με κατεύθυνση τα Μέγαρα. Εκεί ενώθηκαν με τρεις χιλιάδες 

Μεγαρείς και τελικά στις Πλαταιές με οκτώ χιλιάδες Αθηναίους οπλί-

τες. Η πόλη των Πλαταιών συνείσφερε εξακόσιους οπλίτες, οι οποίοι 

ήλθαν από τη Σαλαμίνα υπό την αρχηγία του Αριστείδη. Ο αριθμός 

των Ελληνικών δυνάμεων έφθανε τώρα τις τριάντα οκτώ χιλιάδες 

οπλίτες, οι οποίοι μαζί με τους ελαφρά οπλισμένους στρατιώτες και 

τους είλωτες πλησίαζε τις εκατό δέκα χιλιάδες άνδρες. Ο αριθμός αυ-

τός συμπεριλάμβανε τους χιλίους οκτακοσίους σχεδόν άοπλους Θε-

σπιείς. Δεν υπήρχε ιππικό και οι τοξότες ήταν πολλοί λίγοι. Όταν ο 

Μαρδόνιος έμαθε για την άφιξη των Λακεδαιμονίων, έφυγε από την 

Αττική δια μέσου της Δεκέλειας, πέρασε το βουνό Πάρνων και μπήκε 

στη Βοιωτία. Βαδίζοντας επί δύο μέρες κατά μήκος του Ασωπού πο-

ταμού, στρατοπέδευσε κοντά την πόλη των Πλαταιών.  

 
 Χρυσός δαρεικός του 505 - 

480 π.Χ.  (Χρόνοι Δαρείου Ι 

μέχρι Ξέρξη Ι) της δυνα-

στείας των Αχαιμενιδών  

της Περσίας, ως αυτούς με 

τους οποίους πλήρωναν 

τους στρατιώτες τους και 

τους βάρβαρους της Ασίας 

(Φοίνικες, Κάρες κ.α.), για 

να υποδουλώσουν την Ευρώπη. 
Νομίσματα (σίγλοι) Περ-

σίας με το βάρβαρο, το βα-

σιλιά Ξέρξη, που συνά-

θροισε όλες τις χερσαίες και 

ναυτικές δυνάμεις των βαρ-

βάρων της Ανατολής (Πέρ-

σες, Φοίνικες, Κάρες κ.τ.λ.), 

για να υποδουλώσει τους Έλληνες. Ηττήθηκε από τους Έλληνες στη ναυ-

μαχία της Σαλαμίνα το 480 π.Χ. και μάχη των Πλαταιών το 479 π.Χ. 
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Οι Έλληνες, αφού συμβουλεύτηκαν τους Θεούς με θυσίες 

στην Ελευσίνα, βάδισαν πάνω από τις κορυφές του Κιθαιρώνα και 

κατεβαίνοντας από το βόρειο τμήμα είδαν το στρατόπεδο του Περσι-

κού στρατού στην πεδιάδα του Ασωπού. Ο βασιλιάς Παυσανίας, που 

περίμενε καλούς οιωνούς από τις θυσίες, κρατούσε τις δυνάμεις του 

μακριά από τις επιθέσεις του Περσικού ιππικού, κοντά στις Ερυθρές, 

όπου το έδαφος ήταν ανόμοιο και τραχύ, αλλά ακόμα και αυτό δεν 

εμπόδισε το στρατηγό Μασίστιο να επιτεθεί στους Έλληνες. Όταν οι 

Μεγαρείς βρέθηκαν σε μεγάλο κίνδυνο και είχαν μεγάλες απώλειες, 

τριακόσιοι Αθηναίοι οπλίτες επέτυχαν να αναχαιτίσουν τους Πέρσες, 

σκοτώνοντας το μεγαλόσωμο και γενναίο Μασίστιο. Το σώμα του, το 

παρήλασαν θριαμβευτικά επάνω σε άρμα. Το γεγονός αυτό ενθουσί-

ασε τον Παυσανία, ο οποίος έφερε το στρατό στην πεδιάδα, σε πα-

ράταξη στη δεξιά πλευρά του Ασωπού. Όταν ο Μαρδόνιος έμαθε την 

αλλαγή της θέσεως των Ελληνικών δυνάμεων, διέταξε το στρατό του 

να πάρει θέση απέναντι τους, στην άλλη όχθη του Ασωπού. Ο ίδιος 

πήρε το πόστο της αριστερής πτέρυγας, αντιμέτωπος των Λακεδαι-

μονίων. Ο υπόλοιπος στρατός του, αποτελούμενος από τους Έλληνες 

που είχαν προσχωρήσει στους Πέρσες, πενήντα χιλιάδες τον αριθμό, 

ήταν αντιμέτωπος των Αθηναίων. Το κέντρο του Μαρδόνιου αποτε-

λείτο από Βακτριείς και Ινδούς. Ολόκληρος ο στρατός ανήρχετο στις 

τριακόσιες χιλιάδες άνδρες. Επί οκτώ μέρες η επίθεσης αναβλήθηκε 

και από τις δύο πλευρές, λόγω κακών οιωνών. Την όγδοη ημέρα ο 

Μαρδόνιος με τη συμβουλή του Θηβαίου αρχηγού Τιμαγενίδα, έκοψε 

τις γραμμές ανεφοδιασμού των Ελλήνων και κατέλαβε μία μεγάλη 

αποστολή με εφόδια, σε μια πλαγιά του Κιθαιρώνα. Ο Αρτάβαζος ε-

πίσης τον συμβούλευσε να συνεχίσει αυτήν την τακτική ενοχλήσεων, 

αλλά ο Μαρδόνιος ήταν ανυπόμονος και διέταξε το ιππικό του να 

επιτεθεί, καταλαμβάνοντας την πηγή των Γαργαπαθείων. Ο Παυσα-

νίας συγκάλεσε το πολεμικό συμβούλιο και πήραν την απόφαση να 

οπισθοχωρήσουν σε μια τοποθεσία ονομαζόμενη Νησί, η οποία βρι-

σκόταν δυο χιλιόμετρα μακρύτερα και στη μισή απόσταση από την 

πόλη των Πλαταιών. Όταν ο Παυσανίας έδωσε το βράδυ τη διαταγή 

για οπισθοχώρηση, μερικοί από τους Σπαρτιάτες αρνήθηκαν να ακο-

λουθήσουν. Οι απειλές δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα να πεισθεί ο 

Σπαρτιάτης λοχαγός Αμομφεράτος, ο οποίος παίρνοντας μία μεγάλη 

πέτρα, την πέταξε στα πόδια του Παυσανία, με την εξής φράση: "με 

αυτή την πέτρα δίνω την ψήφο μου να μην οπισθοχωρήσω". Ο Παυ-

σανίας, που δεν είχε καιρό να χάσει γιατί το ξημέρωμα έφτανε, άφησε 

τον Αμομφεράτο και το λόχο του πίσω και βιάστηκε να πάει στο Νησί. 

Αργότερα ο Αμομφεράτος τους ακολούθησε. Όταν ο Μαρδόνιος έ-

μαθε ότι οι Έλληνες είχαν οπισθοχωρήσει, διέταξε επίθεση. Ο 
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στρατός περνώντας το ποτάμι του Ασωπού, άρχισε να ρίχνει βέλη 

στους Έλληνες, οι οποίοι όμως δεν ανταπέδωσαν, περιμένοντας α-

κόμη τους καλούς οιωνούς από τις θυσίες. Όταν τελικά οι θυσίες 

καρποφόρησαν και άρχισε η μάχη ο Μαρδόνιος, επικεφαλής της σω-

ματικής του φρουράς των χιλίων ανδρών, ήταν στην πρώτη γραμμή 

και πολεμούσε γενναία μέχρις ότου έπεσε, χτυπημένος από το Σπαρ-

τιάτη Αείμνηστο. Όταν ο Μαρδόνιος σκοτώθηκε, ο Περσικός στρατός 

οπισθοχώρησε στο οχυρωμένο στρατόπεδο τους. Αλλά αυτό δεν τους 

έσωσε, γιατί οι Έλληνες τους ακολούθησαν κατορθώνοντας να 

μπούνε μέσα. Έγινε μεγάλη σφαγή και μόνον τρεις χιλιάδες Πέρσες 

από τις τριακόσιες χιλιάδες κατόρθωσαν να σωθούν, δραπετεύοντας. 

Οι Έλληνες έχασαν μόνον χιλίους τριακοσίους άνδρες.  

Σημειώνεται επίσης ότι το 464 π.Χ., κατά τη διάρκεια της νύ-

χτας, ένας ισχυρός σεισμός έπληξε τη Σπάρτη και την υπόλοιπη Λα-

κωνία. Η γη άνοιξε και οι κορυφές του Ταΰγετου σκίστηκαν στα δύο. 

Όλα τα σπίτια της Σπάρτης έπεσαν, εκτός από πέντε. Η καταστροφή 

συνεχίστηκε επί πέντε ημέρες. Πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες Λακε-

δαιμόνιοι έχασαν τη ζωή τους. 
 

 

Θ. Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 480 π.Χ. 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟ-

ΤΗΤΑΣ 

 

( Με τη νίκη των Ελλήνων στη Σαλαμίνα σώθηκε όχι μόνο η 

Ελλάδα, αλλά και όλη η Ευρώπη αφενός από το βαρβαρισμό και α-

φετέρου από την υποδούλωση και τις σφαγές των βαρβάρων της Α-

νατολής (Περσών, Μήδων, Κάρων, Φοινίκων κ.α.) 

  

 Η ναυμαχία της Σαλαμίνας έγινε στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου 

του 480 π.Χ. στα στενά μεταξύ του νησιού της Σαλαμίνας και των 

ακτών της Αττικής. Στη ναυμαχία αυτή, σύμφωνα με το Διόδωρο Σι-

κελιώτη, οι  χερσαίες δυνάμεις (πεζικό) του Ξέρξη ξεπερνούσαν τις 

800.000 άντρες και οι ναυτικές είχαν πάνω από 1200 τριήρεις, 850 

πλοία μεταγωγικά αλόγων και 3.000 τριαντακόρους (= πλοία με 30 

κωπηλάτες από 15 σε κάθε πλευρά), ποσά τεράστια για την εποχή 

εκείνη και όμως νικήθηκε. Από τις ως άνω τριήρεις του Ξέρξη 40 

ήταν των Κάρων, 300 των Φοινίκων, 200 των Αιγυπτίων και αρκετές 

άλλες από προδότες Έλληνες.  Οι ναυτικές δυνάμεις των Ελλήνων 

αποτελούνταν  από 350 περίπου τριήρεις με 85.000 άνδρες υπό την 

αρχηγία του Ευρυβιάδη του Λακεδαιμονίου. Οι 180 τριήρεις ήταν Α-

θηναϊκές, υπό την αρχηγεία του Θεμιστοκλή.  

 Εκείνος που ήταν αιτία να νικήσουν οι Έλληνες στη ναυμαχία 

της Σαλαμίνας, αλλά και έκανε την Αθήνα πρώτη ναυτική δύναμη, 
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σύμφωνα με το Θουκυδίδη (Ιστορία Α), ήταν o Θεμιστοκλής ( 525 - 

460 π.Χ. ). Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή με το οποίο οι Έλληνες 

νίκησαν το μέγα στόλο των Περσών ήταν να παρασύρει το Περσικό 

στόλο στα στενά της Σαλαμίνας, όπου δε μπορούσε όλος να λάβει 

μέρος στη ναυμαχία. Ειδικότερα, όταν ο Περσικός στόλος (1.200 

πλοία με 300.000 άνδρες) βρισκόταν στο Φάληρο, οι αρχηγοί του 

Ελληνικού στόλου συσκέφθηκαν για να αποφασίσουν τον καταλλη-

λότερο τόπο να ναυμαχήσουν.   Ο Θεμιστοκλής πρότεινε τα στενά 

της Σαλαμίνας, διότι ο Ελληνικός στόλος, μικρότερος από τον Περ-

σικό, μπορούσε να ελιχθεί καλύτερα και δεν κινδύνευε να κυκλωθεί 

από τα εχθρικά πλοία. 

Η πλειοψηφία όμως των στρατηγών πρότεινε να διεξαχθεί η 

ναυμαχία στον Ισθμό, για να υπερασπιστούν την Πελοπόννησο και 

σε έσχατη περίπτωση, αν επικρατούσαν οι Πέρσες, να έχουν τη δυ-

νατότητα να διαφύγουν.   Σε νέα σύσκεψη ο Θεμιστοκλής απείλησε 

ότι αν δε ναυμαχούσαν στη Σαλαμίνα, ο Αθηναϊκός στόλος θα απο-

συρόταν και οι Αθηναίοι θα μετανάστευαν στη  Κάτω Ιταλία. Ο Ευ-

ρυβιάδης πείστηκε και άρχισαν οι ετοιμασίες, την επόμενη μέρα όμως 

– και παραμονή της ναυμαχίας- οι γνώμες των στρατηγών διχάστη-

καν.  Οι Αθηναίοι, Αιγινήτες και Μεγαρείς επέμεναν να ναυμαχήσουν 

στα στενά, ενώ οι Πελοποννήσιοι προτιμούσαν τον Ισθμό. Τότε ο Θε-

μιστοκλής, επειδή φοβήθηκε μήπως επικρατήσει η δεύτερη γνώμη, 

έστειλε κρυφά στον Ξέρξη τον παιδαγωγό των παιδιών του Σίκκινο, 

με το μήνυμα ότι ο Ελληνικός στόλος ετοίμαζαν να διαφύγει, και πως 

αν ήθελε τη νίκη έπρεπε να επιτεθεί αμέσως. 

Ο Περσικός στόλος κινητοποιήθηκε αμέσως προκειμένου να 

πετύχει αιφνιδιασμό. Το μεγαλύτερο μέρος του Περσικού στόλου είχε 

συγκεντρωθεί μεταξύ Ψυττάλειας και Σαλαμίνος, ενώ τα υπόλοιπα 

πλοία είχαν κλείσει όλα τα πιθανά περάσματα.  Οι Έλληνες όμως πλη-

ροφορήθηκαν τις κινήσεις του Περσικού στόλου μέσα στη νύχτα από 

τον Αριστείδη που με κόπο κατόρθωσε να περάσει ανάμεσα από τα 

εχθρικά πλοία. Ενώ λοιπόν οι Πέρσες προσδοκούσαν να αιφνιδιάσουν 

τους Έλληνες και να τους τρέψουν σε φυγή, μάταια τους περίμεναν 

όλοι νύχτα.   Με την ανατολή του ηλίου άκουσαν τους ήχους της 

σάλπιγγας και τον πολεμικό παιάνα «ω παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθε-

ρούτε πατρίδα ελευθερούτε δε παίδας , γυναίκας , Θεών τε πατρώων 

έδη , θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.»  Πρώτος επι-

τέθηκε ο Αθηναίος Αμεινίας ο Παλληνεύς.  Αμέσως τον ακολούθησαν 

και τα υπόλοιπα πλοία και η ναυμαχία γενικεύτηκε. Και οι δύο αντί-

παλοι αρχικά πολεμούσαν με την ίδια γενναιότητα, γρήγορα όμως 

φάνηκε η υπεροχή του Ελληνικού στόλου και της τακτικής του.   Μέ-

χρι το σούρουπο ο Περσικός στόλος είχε κατατροπωθεί και αναζήτησε 

καταφύγιο στο Φάληρο. Οι απώλειες του ήταν 200 πλοία, ενώ οι Έλ-

ληνες είχαν χάσει 40. Η αναλογία σε άνδρες ήταν πολύ μεγαλύτερη 
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για τους Πέρσες, γιατί πολλοί δεν ήξεραν να κολυμπούν. Επιπλέον, 

εξοντώθηκε η περσική φρουρά της Ψυττάλειας που την αποτελούσαν 

κυρίως επιφανείς Πέρσες και εκλεκτοί πολεμιστές. Η νίκη αυτή των 

Ελλήνων, αποτέλεσμα όχι μόνο της στρατηγικής σκέψης και της ναυ-

τικής δεινότητας τους, αλλά της ομοψυχίας και της γενναιότητας 

τους, σήμαινε την αρχή του τέλους για τα επεκτατικά σχέδια των 

Περσών.  Η νίκη αυτή και η σημασία της υμνήθηκε από ποιητές, ρή-

τορες, και Ιστορικούς με σημαντικότερο έργο την τραγωδία του Αι-

σχύλου «Πέρσαι» την πρώτη με ιστορικό θέμα.  

Σύμφωνα, επίσης, με το Διόδωρο Σικελιώτη (βίβλος 7, 18), 

οι Αιγινήτες και οι Μεγαρείς, κατά την περίοδο των Περσικών πο-

λέμων, ήταν οι πιο καλοί ναυτικοί μετά τους Αθηναίους και γι αυτό 

επιλέγηκαν να αντιμετωπίσουν το δεξιό κέρας των Περσών στη ναυ-

μαχία της Σαλαμίνας. 

  

 

Ι. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 480 π.Χ.  

(Η ΑΛΛΗ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) 

Ενώ οι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα απέκρουαν τη μεγάλη του 

Ξέρξου επιδρομή, οι Έλληνες στη Σικελία έκαναν ακριβώς το ίδιο, 

δηλαδή απέκρουαν μια άλλη μεγάλη εκστρατεία, αυτή των Καρχηδο-

νίων. Οι Καρχηδόνιοι, έχοντας συμφωνήσει με τους Πέρσες να προ-

σπαθήσουν την ίδια εποχή να καταβάλουν τους Έλληνες της Σικε-

λίας, έκαναν μεγάλες προπαρασκευές ως προς τα χρειώδη του πολέ-

μου. Όταν ετοιμάστηκαν τα πάντα όπως έπρεπε, εξέλεξαν στρατηγό 

τον Αμίλκα. Αυτός, αφού παρέλαβε μεγάλες δυνάμεις πεζικού και 

ναυτικού, απέπλευσε από την Καρχηδόνα, έχοντας δύναμη πεζικού 

όχι μικρότερη από τριακόσιες χιλιάδες άντρες και περισσότερα από 

διακόσια πολεμικά πλοία, χώρια το πλήθος των φορτηγών πλοίων 

που μετέφεραν τα εφόδια, τα οποία ήταν πάνω από τρεις χιλιάδες. 

Όταν κατέπλευσε στη Σικελία, στο λιμάνι του Πανόρμου προχώρησε 

με τη δύναμη του προς την Ιμέρα, με το ναυτικό να πλέει παράλληλα. 

ο Θήρων, ο ηγεμόνας των Ακραγαντίνων, που με αρκετή δύναμη 

φρουρούσε από κοντά την Ιμέρα, φοβήθηκε κι έστειλε μήνυμα στις 

Συρακούσες, ζητώντας από το Γέλωνα να έρθει τάχιστα σε βοήθεια.  

Ο Γέλων, που είχε επίσης ετοιμάσει το στρατό του, μόλις πληροφο-

ρήθηκε τους φόβους των κατοίκων της Ιμέρας, πήρε γρήγορα το 

στρατό του από τις Συρακούσες, έχοντας όχι λιγότερους από πενήντα 

χιλιάδες πεζούς και πάνω από πέντε χιλιάδες ιππείς. Έχοντας καλύψει 

με ταχύτητα την απόσταση, όταν πλησίασε την όλη των Ιμεραίων, 

έκανε αυτούς που προηγουμένως είχαν τρομοκρατηθεί από τις δυνά-

μεις των Καρχηδονίων να πάρουν θάρρος.  Οι Καρχηδόνιοι στη συ-

νέχεια υπέστησαν ήττα ολοσχερή από το Γέλωνα, που ο Ηρόδοτος 

τον αντιπαραβάλει με το Θεμιστοκλή. Ο ίδιος ο Αμίλκας έπεσε 
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μαχόμενος και οι ίδιοι οι Καρχηδόνιοι έστειλαν πρέσβεις που ζητού-

σαν  ειρήνη και συνάμα να καταβάλουν τα έξοδα του πολέμου και να 

ανοικοδομήσουν την πόλη της Ιμέρας. 

 

ΙΑ. ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ (466 - 449 π.Χ.) 

  

Μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και επειδή οι Πέρσες εξακο-

λουθούσαν να κατέχουν τις Ελληνικές που είχαν καταλάβει στη Μ. 

Ασία, ο Κίμωνας, που είχε αντικαταστήσει στο μεταξύ το Θεμιστοκλή, 

με ένα μεγάλο στόλο έπλευσε στη Θράκη και πολιόρκησε το Ίον, 

στον ποταμό Στρυμόνα (476 π.Χ. Σύντομα όλες οι άλλες Ελληνικές 

πόλεις, εκτός από το Δορίσκο, οι οποίες είχαν Περσική φρουρά, πα-

ραδόθηκαν. Ο Κίμωνας αργότερα έπλευσε εναντίον της νήσου Σκύ-

ρου (476 π.Χ.) και σαν διοικητής της Αμφικτιονικής συμμαχίας, εκ-

δίωξε τους Δόλοπες πειρατές και έφερε Αθηναίους να κατοικήσουν 

στο νησί. Μαζί του, έφερε πίσω τα οστά του Θησέα ο οποίος είχε 

δολοφονηθεί στο νησί οχτακόσια χρόνια πριν. Ακολούθως ο Κίμωνας 

έπλευσε στην Ασία και αφού συγκέντρωσε ένα στόλο από 200 τριή-

ρεις, πολιόρκησε την Ελληνική πόλη της Φασελής. Αμέσως μετά την 

κατάληψη της, έπλευσε στον ποταμό Ευρυμέδων το 466 π.Χ., για να 

επιτεθεί στον Περσικό στόλο. Μετά από ολοκληρωτική νίκη, όπου 

200 πλοία κατελήφθησαν, ο Κίμωνας κατεδίωξε τους Πέρσες, οι ο-

ποίοι είχαν στο μεταξύ αποβιβασθεί στην ξηρά και τους νίκησε. Όταν 

έλαβε μήνυμα, ότι 80 Φοινικικά πλοία βρισκόταν στην Ίδρο της Κύ-

πρου, έπλευσε όσο το γρηγορότερο μπορούσε, νικώντας τους και 

καταστρέφοντας αρκετά πλοία.   Αυτή ήταν η τρίτη νίκη μέσα σε μια 

μέρα του γενναίου και ένδοξου στρατηγού Κίμωνα, ανεβάζοντας την 

Αθήνα στο απόγειο της δύναμης της. 

 

 

3. ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  

 

Α.  ΕΡΙΔΑ ΑΘΗΝΑ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΡΙΕΙΣ 

 

Επειδή οι  Σπαρτιάτες  κηδεμόνευαν τις περισσότερες από τις 

αρχαίες ελληνικές πόλεις-Κράτη, κάτι που επιδίωκε να κάνει  η Α-

θήνα, οι Αθηναίοι συγγραφείς: Ισοκράτης (Παναθηναϊκός , Ελένης 

εγκώμιο), Πλάτων (Μενέξενος) κ.α.  τους κατηγορούσαν,   προκεί-

μενου οι λοιποί Έλληνες να πάνε με το μέρος των Αθηναίων, λέγο-

ντάς τους π.χ. ότι: 

α) Οι Δωριείς (Σπαρτιάτες κ.α.) το μόνο που ήξεραν να κάνουν 

καλά ήταν ο πόλεμος και συνάμα να φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε 

να ηγούνται άλλων ελληνικών πόλεων.  
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β) Οι Δωριείς (Σπαρτιάτες κ.α.) δεν είναι  καλοί Έλληνες, γιατί  

αφενός έφυγαν από τον τόπο τους στη Στερεά Ελλάδα και πήγαν 

στην Πελοπόννησο προκειμένου να αποκαταστήσουν στην εκεί βασι-

λεία του Άργους τους εξόριστους βασιλιάδες του οίκου των Ηρακλει-

δών και αφού το έκαναν δεν ξαναγύρισαν  στον τόπο τους και αφε-

τέρου κατά την κάθοδό τους δε σταμάτησαν να πολιορκούν και να 

λεηλατούν τη μια μετά την άλλη, τις πόλεις της Πελοποννήσου (Μεσ-

σήνη, Λακεδαίμονα, κ.α.)  παρά μόνο αφού τις υπέταξαν όλες, εκτός 

από το Άργος, αν και δεν έπρεπε να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί  αφενός 

εκείνους  που λεηλάτησαν και κατέστρεψαν ήσαν ίδιας καταγωγής μ’ 

αυτούς, ήσαν και αυτοί Έλληνες, και αφετέρου άξιζαν να τύχουν ευ-

γνωμοσύνης εκ μέρους όλων των Ελλήνων επειδή έκαναν την εκ-

στρατεία της Τροίας. Λέει  επίσης ότι σι Σπαρτιάτες δεν έπρεπε  να 

καταλάβουν και να οικειοποιηθούν τον πλούτο των πόλεων της Πε-

λοποννήσου (της Λακεδαίμονας, της Μεσσήνης, του Άργους κ.τ.λ.), 

γιατί αφενός καμιά παράδοση δε λέει ότι οι επήλυδες να διοικούν 

τους αυτόχθονες  και αφετέρου αυτούς που κατέλαβαν ήσαν Έλληνες 

και μάλιστα με  πολύ μεγάλη προσφορά στον Ελληνισμό. Ήταν στρα-

τιώτες και πρωταγωνιστές στη νικηφόρα εκστρατεία της Τροίας, που 

έκτοτε η Ελλάδα ησύχασε από τους βάρβαρους, αναπτύχθηκε κ.τ.λ., 

πρβ:  

γ) Οι Δωριείς δεν ήσαν καθαρόαιμοι Έλληνες, γιατί κατέλαβαν 

στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια αναμείχθηκαν με αυτούς  τους 

βάρβαρους Πέλοπες , οι οποίοι είχαν έρθει εκεί από τη Φρυγία, καθώς 

και τους Δαναούς, οι οποίοι είχαν έρθει εκεί από την Αίγυπτο πριν 

από τους Δωριείς.   

δ) Αν δεχτούμε ότι οι Δωριείς υπήρξαν οι δημιουργοί του πολι-

τισμού, τότε τι να πουν αυτοί που δημιούργησαν τους καλύτερους 

θεσμούς στην  Ελλάδα, δηλαδή  ο Μίνωας με το Ραδάμανθυ, ο Αια-

κός, οι σύγχρονοι του Θησέα και του Ηρακλή και όσοι εκστράτευσαν 

στην Τροία?  

 
«Αντίθετα, εκείνοι (οι Σπαρτιάτες), αφού κατέστρεψαν τις μεγαλύτερες 

και τις σπουδαιότερες από κάθε άποψη πόλεις της Πελοποννήσου, οικειοποι-
ήθηκαν τον πλούτο τους. Και όμως, οι πόλεις αυτές, ακόμη κι αν δεν είχαν στο 
ενεργητικό τους μέχρι τότε τίποτε σπουδαίο, άξιζαν να τύχουν πιο μεγάλης 
ευγνωμοσύνης εκ μέρους των Ελλήνων για την εκστρατεία της Τροίας…. Η 
Μεσσήνη έστειλε το Νέστωρα, τον πιο σώφρονα άνθρωπο της εποχής του, η 
Λακεδαίμονα το Μενέλαο…  Η πόλη του Άργους τον Αγαμέμνονα, ο οποίος 
έκανε τι πιο πολλές, τις τόσες ωραίες και τόσο μεγάλες ωφέλειες για τους Έλ-
ληνες… (Ισοκράτης Παναθηναϊκός 72-77) 

«Οι Λακεδαιμόνιοι δεν αρκέστηκαν να συμπεριφερθούν άσχημα απέ-
ναντι σ’ αυτές τις πόλεις και σε τέτοιους άνδρες, αλλά στράφηκαν και εναντίον 
εκείνων που είχαν κοινή καταγωγή με αυτούς και που συμμετείχαν στην κοινή 
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εκστρατεία και αντιμετώπισαν τους ίδιους κινδύνους, εννοώ τους Αργείους και 
τους Μεσσηνίους..» (Παναθηναϊκός 91-94) 

Από τότε που οι Σπαρτιάτες πήγαν στην Πελοπόννησο δεν έκαναν τί-
ποτε άλλο από το πώς θα υποτάξουν όλη την Ελλάδα (Παναθηναϊκός 98-99) 

 

 

Β. Η ΣΠΑΡΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΞΗΡΑ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
 

Κλασσικοί χρόνοι ονομάζονται το τέλος του 5ου αι. π.Χ. και όλος 

ο 4ος  αι. π.Χ. Κατά τους χρόνους αυτούς, οι ναυτικές δραστηριότητες 

και οι τέχνες γνωρίζουν στην Ελλάδα απαράμιλλη άνθηση, με δείγ-

ματα αυτής της προόδου την καταστροφή των ναυτικών δυνάμεων 

των Περσών στο Αρτεμίσιο, στη Σαλαμίνα και τη Μυκάλη. Είναι 

η εποχή που τα όρια του Ελληνικού κόσμου καταλαμβάνουν όλη τη 

λεκάνη της Μεσογείου. Χαρακτηριστική η φράση του Περικλή 

«Μέγα το της θαλάσσης κράτος», κάτι που αναγράφεται στο έμ-

βλημα του σύγχρονου Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.  Στους κλασ-

σικούς χρόνους, η Αθήνα διαμορφώνεται ως η κεντρική πολιτική, 

στρατιωτική, οικονομική και ναυτιλιακή δύναμη της Ελλάδας και 

κατά τον 5ο  αι. π.Χ. ο Πειραιάς είναι το σπουδαιότερο λιμάνι της 

Μεσογείου. Οι Αθηναίοι βρέθηκαν πολύ πιο μπροστά απ΄ την εποχή 

τους, χαράσσοντας θαυμάσια ναυτική πολιτική, που στηριζόταν στη 

δύναμη των Τριηρών τους. Η Αθηναϊκή θαλασσοκρατορία αποτελεί 

το θεμέλιο πάνω στο οποίο "χτίζεται" ο Χρυσούς Αιών, όπου: Ποί-

ηση, Φιλοσοφία, Τέχνες και Επιστήμες γνωρίζουν μια ανεπανάληπτη 

άνθιση.    

Ο Θουκυδίδης (Α, 3 - 19) αναφέρει ότι  αρκετά χρόνια πριν από 

τους Περσικούς πολέμους οι περισσότερες Ελληνικές πόλεις – κράτη 

δεν είχαν σταθερό πολίτευμα με συνέπεια να μην παρουσιάζουν τί-

ποτε αξιόλογο. Μόνο οι Λακεδαιμόνιοι κατόρθωσαν κάποια στιγμή να 

διατηρήσουν το ίδιον πολίτευμα επί πολλά χρόνια και έτσι ανεδείχθη-

σαν ισχυροί και μπόρεσαν να ρυθμίζουν και τα των άλλων πόλεων. 

Λέει, επίσης, ότι πριν από τους Περσικούς πολέμους, η Αθήνα, λόγω 

του ότι δεν είχε σταθερό πολίτευμα, είχε ασήμαντο στόλο. Διέθεταν 

μόνο μερικές  πεντηκοντόρους. Και μόνον βραδύτερο έπεισε ο Θεμι-

στοκλής τους Αθηναίους, ενώ βρισκόταν ήδη σε πόλεμο προς τους 

Αιγινήτες και αναμένονταν ο βάρβαρος (οι Πέρσες με τον Ξέρξη), να 

κατασκευάσουν πολεμικά πλοία, με τα οποία και ναυμάχησαν στη 

Σαλαμίνα. Ακολούθως και μετά τη νίκη των Ελλήνων επί των Περ-

σών, οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι αναδείχθηκαν λέει δυο οι πιο 

ισχυρές δυνάμεις στην Ελλάδα,  των μεν Αθηναίων στη θάλασσα και 

των Λακεδαιμονίων στη ξηρά. 
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Ο Ηρόδοτος (Α, 57) αναφέρει ότι πριν εκστρατεύσει ο βασιλιάς 

των Περσών  εναντίον της Ελλάδας ρώτησε ποιοι Έλληνες είναι πιο 

ισχυροί, για να τους κάνει φίλους και κείνοι του απάντησαν οι Σπαρ-

τιάτες ή Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι. πρβ:  “Ύστερα έβαλε μπρος (ο 
Κροίσος, βασιλιάς των Λυδών) να εξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ή-
σαν οι δυνατότεροι, που θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε 
πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους 
Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες. … (Ηρόδοτος Α, 57) 

 Σημειώνεται επίσης ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν μόνο καλοί πο-

λεμιστές στη ξηρά, αλλά και στη θάλασσα. Απλώς στη θάλασσα ήταν 

δεύτεροι, μετά την Αθήνα. Μάλιστα στη ναυμαχία της Σαλαμίνας 

ναύαρχος του Ελληνικού στόλου ήταν ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης, 

που, όμως, αν έλειπε ο Αθηναίος Θεμιστοκλής,  ο Ευρυβιάδης θα είχε 

νικηθεί. 

 

Γ. Η ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ 

 

Ο Λυσίας («Επιτάφιος τοις Κορινθίοις βοηθείς), σχετικά με τα 

πράγματα στην Ελλάδα μετά τα Περσικά,  αναφέρει μετά λύπης του 

ότι μετά τους Περσικούς πολέμους και εξαιτίας του ζήλου για τα γε-

γονότα και το φθόνο για τα έργα, οι Έλληνες είχαν αλαζονική σκέψη 

και ο καθένας περίμενε μικρή αφορμή για πόλεμο ενάντια του άλλου. 
Ο Θουκυδίδης, σχετικά με τα πράγματα στην Ελλάδα μετά τα περσικά, λέει τα 
εξής: «Και ενώπιον του επικρεμασθέντος μεγάλου κινδύνου, οι Λακεδαιμόνιοι, 
λόγω του ότι ήσαν το ισχυρότερον Ελληνικόν κράτος, ανέλαβαν την αρχηγίαν 
των συμπολεμησάντων Ελλήνων, και οι Αθηναίοι, αποφασίσαντες καθ' ον 
χρόνον επήρχοντο οι Πέρσαι να εγκαταλείψουν την πόλιν και παραλαβόντες 
τα κινητά των, επεβιβάσθησαν επί των πολεμικών πλοίων και έγιναν ναυτικοί. 
Και αφού, διά του κοινού αγώνος, απέκρουσαν τους Πέρσας, ολίγον χρόνον 
ύστερον οι Έλληνες, και όσοι είχαν αποσείσει τον ζυγόν του βασιλέως, και 
όσοι είχαν λάβει μέρος εις τον κοινόν κατ' αυτού αγώνα, διηρέθησαν, και άλλοι 
μεν ετάχθησαν με τους Αθηναίους, άλλοι δε με τους Λακεδαιμονίους. Διότι τα 
δύο αυτά κράτη είχαν αναδειχθή ως τα ισχυρότερα, των μεν Αθηναίων επι-
κρατούντων κατά θάλασσαν, των δε Λακεδαιμονίων κατά ξηράν. Ο εθνικός 
σύνδεσμος των Ελλήνων διετηρήθη ολίγον μόνον καιρόν, έπειτα όμως περιελ-
θόντες εις διενέξεις οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι επολέμησαν με τους συμ-
μάχους των εναντίον αλλήλων, και από τους άλλους Έλληνας, όσοι τυχόν πε-
ριήρχοντο μεταξύ των εις έριδας, ετάσσοντο του λοιπού με τον ένα ή τον άλλον 
εξ αυτών.» (Θουκυδίδης, Α. 18, μετάφραση Ελ. Βνειζέλου) 

Ειδικότερα μετά τα Περσικά, η Αθήνα αφενός βάζει φόρο υπο-

τέλειας στους Θηβαίους, επειδή είχαν μηδίσει, και αφετέρου ως 

πρώτη δύναμη που είχε αναδειχθεί  στη θάλασσα ήθελε να ηγεμο-

νεύσει των Ελλήνων αντί των Σπαρτιατών.  Προ αυτού οι Σπαρτιάτες, 

που  δεν ήθελαν να χάσουν τα πρωτεία, ζητούν από τους Πέρσες και 

τους Θηβαίους να τους βοηθήσουν για να καταβάλουν τους 
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Αθηναίους. Οι Θηβαίοι (επειδή ήθελαν την ελευθερία τους) και οι 

Πέρσες (επειδή αφενός ήθελαν να έρθουν και πάλι στο προσκήνιο 

και αφετέρου να ηττηθεί η Αθήνα και έτσι να πάψει να έχει στην 

κηδεμονία τις μικρασιατικές πόλεις, που η Σπάρτη τις παραχωρούσε 

στους Πέρσες ) δέχονται και οι Σπαρτιάτες καταβάλουν τους Αθηναί-

ους, ύστερα από μια μεγάλη σειρά εμφύλιων πολέμων, που πότε νι-

κούσε ο ένας και πότε ο άλλος. Αποφασιστική ήταν η σύγκρουση των 

δυο πόλεων στη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς το 405 π.Χ. που 

κατέληξε με συντριβή του αθηναϊκού στόλου από τους Σπαρτιάτες 

και έτσι η Σπάρτη έγινε στο εξής η μοναδική υπερδύναμη και ο  μο-

ναδικός ηγεμόνας του αρχαίου γνωστού κόσμου. 

 Μετά οι Θηβαίοι, επειδή δεν είχαν τις απολαβές που περίμεναν 

από τους συμμάχους τους Σπαρτιάτες ή σωστότερα επειδή πίστεψαν 

ότι τώρα αυτοί μπορούσαν να γίνουν ηγεμόνες της Ελλάδας (λόγω 

και του ότι υποστηρίζονταν και οικονομικά από τους Πέρσες), εγκα-

ταλείπουν τους Σπαρτιάτες και ζητούν τη συμμαχία των Αθηναίων 

εναντίον των Σπαρτιατών. Οι Αθηναίοι στην αρχή το απέρριψαν, ό-

μως μετά είτε γιατί ήθελαν να βγουν και πάλι στο προσκήνιο είτε 

γιατί δωροδοκήθηκαν από τους Πέρσες, καθώς λέει ο Πλούταρχος, 

δέχθηκαν και έτσι η Θήβα νικά τη Σπάρτη και γίνεται αυτή τώρα ο 

νέος ηγεμόνας των Ελλήνων και του κόσμου.  Ο Πλούταρχος, σχε-

τικά με τη δωροδοκία, αναφέρει τα εξής: «Καθώς το περσικό νόμισμα 

είχε χαραγμένους τοξότες, όταν διέλυσε το στρατόπεδο, είπε ότι ο 

βασιλιάς τον έδιωχνε από την Ασία με 30.000 τοξότες. Τόσοι ήταν οι 

χρυσοί δαρεικοί, που στάλθηκαν στην Θήβα και μοιράστηκαν στους 

πολιτικούς αρχηγούς, για να οδηγηθούν σε πόλεμο εναντίον των 

Σπαρτιατών. (Πλούταρχος, Αποφθέγματα Λακωνικά 40) 

Στην αρχή της περιόδου αυτής, 404 - 338 π.Χ., οι Θηβαίοι είχαν 

πολλούς αγώνες ενάντια στους Σπαρτιάτες, αλλά πάντα νικούσαν οι 

Θηβαίοι. Αποφασιστική ήταν η σύγκρουση των δύο πόλεων στα Λεύ-

κτρα το 371 π.Χ., που κατέληξε σε συντριβή των Σπαρτιατών. Η ση-

μαντική νίκη των Θηβαίων οφείλονταν στη στρατηγική μεγαλοφυΐα 

του Επαμεινώνδα, που εφάρμοσε με επιτυχία το σύστημα της λοξής 

φάλαγγας και την ανδρεία του Ιερού Λόχου, που είχε οργανώσει και 

διοικούσε ο Πελοπίδας.  Ωστόσο η Ηγεμονία Θήβας δεν κράτησε για 

πολύ, μόνο για 9 χρόνια, γιατί τερματίστηκε με την ήττα των Θη-

βαίων και το θάνατο τού Επαμεινώνδα στη μάχη της Μαντινείας το 

362 π.Χ.  Τότε οι Μακεδόνες με το Φίλιππο στράφηκαν κατά των 

συνασπισμένων νοτίων Ελλήνων ( Σπαρτιατών, Αθηναίων, Μαντι-

νέων, Ηλείων και Αχαιών) ζητώντας να πάρουν αυτοί την ηγεμονία 

των Ελλήνων. Μετά τη νίκη του, ο Φίλιππος πέρασε στην Πελοπόν-

νησο, και έγινε δεκτός από όλες τις πόλεις.  Όταν έφθασε στη 

Σπάρτη, όπως λέει ο Πλούταρχος (Λυκούργος), έγραψε στους Σπαρ-

τιάτες πως ήθελαν να μπει στην πόλη τους, ως φίλος ή ως εχθρός. 
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Εκείνοι του απάντησαν ως  «ουδέτερος». Ο Φίλιππος δεν προσπά-

θησε να πάρει την πόλη δια της βίας και έφυγε. Και επειδή η εμφύλια 

διαμάχη των Ελλήνων για τα πρωτεία, δυστυχώς, συνεχίστηκε μετά 

και στα μακεδονικά βασίλεια, τελικά αναδείχθηκαν οι Ρωμαίοι και έτσι 

έγιναν αυτοί οι νέοι ηγεμόνες του κόσμου.  

Και επειδή η εμφύλια διαμάχη των Ελλήνων, δυστυχώς, συνε-

χίστηκε και επί Μακεδονικής ηγεμονίας, τελικά αναδείχθηκαν οι Ρω-

μαίοι και έτσι έγιναν αυτοί οι νέοι ηγεμόνες του κόσμου. Συνεπώς οι 

εμφύλιες διαμάχες για τα πρωτεία αντί της ένωσης ήταν και τα αίτια 

της παρακμής και πτώσης των Ελληνικών πόλεων κρατών. 

 

Ο Α’  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431 - 421 Π.Χ.) 

  

Η αίτια για τον πόλεμο αυτό, καθώς λέει ο Θουκυδίδης, ήταν 

το ότι η Αθήνα μετά τα Περσικά είχε εξελιχθεί σε υπερδύναμη, κάτι 

που δεν έβλεπε με καλό μάτι οι Σπαρτιάτες και έψαχνε την αιτία για 

να αναμετρηθεί μαζί της. Απλώς η αφορμή δόθηκε λόγω της πόλης 

Επίδαμνος. Η Επίδαμνος ήταν αποικία των Κερκυραίων στην Αδρια-

τική, όμως την είχαν ιδρύσει οι Κορίνθιοι και συγκεκριμένα ο Φάλιος, 

απόγονος του Ηρακλή. Μετά τα Περσικά οι βάρβαροι Ταυλάντιοι πή-

γαν να καταλάβουν την Επίδαμνο και οι Επιδάμνιοι ζήτησαν τη βοή-

θεια των Κερκυραίων. Επειδή όμως οι Κερκυραίοι δεν πήγαν, πήγαν 

οι Κορίνθιοι, κάτι όμως που δεν ενέκριναν  οι Αθηναίοι και προ αυτού 

την Άνοιξη του 431 π.χ. ο Αρχίδαμος εισβάλει στην Αττική και αυτό 

ήταν το έναυσμα του Πελοποννησιακού πολέμου, που κράτησε 28 

χρόνια.   

Με το μέρος των Λακεδαιμονίων ήταν όλες οι Πελοποννησιακές 

πόλεις, εκτός του Άργους και της Αχαΐας που πήραν μέρος στον πό-

λεμο αργότερα, ακολουθώντας τη Σπάρτη. Ήταν επίσης οι Βοιωτοί, 

Μεγαρείς, Φωκείς, Λευκαδίτες, Αμβρακιότες και Ανακτόριοι. Οι πα-

ράλιες πόλεις προμήθευσαν το στόλο και οι Βοιωτοί, Λοκροί και Φω-

κείς το ιππικό.  

Με το μέρος των Αθηναίων ήταν οι Πλαταιείς, Χιώτες, Λέσβιοι, 

Μεσσήνιοι, Κερκυραίοι, Ζακυνθινοί, Ακαρνανοί καθώς και οι πόλεις 

των παραλίων της Ασίας και Θράκης και όλα τα νησιά του Αιγαίου, 

εκτός της Μήλου και Θήρας.  

Οι Αθηναϊκές δυνάμεις ανέρχονταν στους 29,000 οπλίτες, 1200 

ιππικό και 1600 τοξότες, ο δε στόλος της είχε 300 τριήρεις, χωρίς να 

υπολογίζονται τα πλοία των συμμάχων της. Οι Χιώτες, Κερκυραίοι 

και Λέσβιοι συνεισέφεραν και στόλο.  

Οι δυνάμεις του Αρχίδαμου που μπήκαν στην Αττική αποτελού-

νταν από 60,000 έως 100,000 άνδρες. Στην αρχή επιχείρησε επιδρο-

μές στο οχυρό της Οινόης, αλλά χωρίς επιτυχία. Κατόπιν βάδισε προς 

την Ελευσίνα, στην οποία έφθασε στα μέσα του Ιουνίου το 431 π.Χ. 
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Αφού λεηλάτησε την  Θρασεία πεδιάδα, στρατοπέδευσε στις Αχαρ-

νές, επτά μίλια έξω από την Αθήνα. Στο μεταξύ οι Αθηναίοι είχαν 

συγκεντρωθεί μέσα στα τείχη και είχα στείλει όλα τα ζώα στην Εύ-

βοια. Ο Αρχίδαμος εγκατέλειψε την Αττική στο τέλος του Ιουλίου και 

ο στρατός του διαλύθηκε αμέσως. Με την αναχώρηση του, οι Αθη-

ναίοι στο τέλος του Σεπτεμβρίου επετέθησαν στα Μέγαρα και τα κα-

τάστρεψαν. Την άνοιξη του 430 π.Χ., ο Αρχίδαμος εισέβαλε ξανά 

στην Αττική, αλλά στο μεταξύ ο λοιμός είχε ξεσπάσει στην Αττική. 

Οι  Λακεδαιμόνιοι με μεγαλύτερο μένος κατάστρεψαν τα περίχωρα 

της Αθήνας, βαδίζοντας μέχρι και τα ορυχεία του Λαυρίου. Με τη 

σειρά τους οι Αθηναίοι έστειλαν 100 τριήρεις υπό την αρχηγία του 

Κνέμου, και κατάστρεψαν το νησί της Ζακύνθου. Στον τρίτο χρόνο 

του πολέμου (429 π.Χ.), ο Αρχίδαμος βάδισε εναντίον των Πλαταιών 

και απαίτησε να του παραδώσουν την πόλη και όλη την περιουσία 

τους, υποσχόμενος ότι μετά τον πόλεμο θα τους επιστρέφονταν 

όλα.  Η πλειοψηφία των Πλαταιών ήθελαν να γίνει δεκτή η πρότασης, 

αλλά οι Αθηναίοι τους παρότρυναν να μην τη δεχθούν και τους υπο-

σχέθηκαν βοήθεια. Μετά την άρνηση τους, ο Αρχίδαμος περικύκλωσε 

την πόλη των Πλαταιών και έτσι ξεκίνησε η φημισμένη πολιορκία της 

πόλης. Επί τρεις μήνες οι Σπαρτιάτες προσπάθησαν να την καταλά-

βουν χωρίς καμία επιτυχία, γι' αυτό αποφάσισαν να αποκλείσουν την 

πόλη και να λιμοκτονήσουν τον πληθυσμό. Έτσι έχτισαν γύρω από 

την πόλη διπλό τείχος, αλλά ούτε και αυτά τα μέτρα έφεραν αμέσως 

επιτυχία. Μετά από δύο χρόνια, όταν οι προμήθειες τελείωσαν, σε μία 

θυελλώδη νύχτα του Δεκεμβρίου, απέδρασαν 212 άτομα. Ο υπόλοι-

πος πληθυσμός παραδόθηκε το 427 π.Χ. και αφού πέρασαν από δίκη, 

από πέντε Σπαρτιάτες δικαστές, τους εκτέλεσαν. Την πόλη των Πλα-

ταιών οι Σπαρτιάτες την παρέδωσαν στη Θήβα, οι οποίοι μετά από 

λίγους μήνες κατάστρεψαν όλα τα σπίτια της. Κατά τη διάρκεια του 

τετάρτου και πέμπτου έτους του πολέμου, οι Σπαρτιάτες εισέβαλαν 

ξανά στην Αττική, ενώ τον έκτο χρόνο (426 π.Χ.) δεν μπήκαν. Μία 

σειρά από ισχυρούς σεισμούς και πλημμύρες συνέβησαν σε διάφορα 

μέρη της Ελλάδος και στην Αθήνα ο λοιμός ξαναπαρουσιάστηκε. Στον 

έβδομο χρόνο του πολέμου ο Σπαρτιατικός στρατός υπό την αρχηγία 

του βασιλιά Άγη εισήλθε στην Αττική, αλλά μόνο για το χρονικό διά-

στημα των δεκαπέντε ημερών. Ο Άγης ανακλήθηκε και βάδισε ενα-

ντίον της Πύλου, λόγω ότι οι Αθηναίοι είχαν εγκαταστήσει στρατιω-

τικό σταθμό στην Πύλο της Μεσσηνίας.  Ο Πελοποννησιακός στόλος 

που ήταν στην Κέρκυρα κάτω υπό την αρχηγία του Θρασυμελίδα, 

πήρε εντολή επίσης να πλεύσει στην Πύλο. Όταν ο Θρασυμελίδας 

έφθασε στην Πύλο με το στόλο, κατέλαβε το μικρό και δασώδες νησί 

της Σφακτηρίας, με τετρακόσιους άνδρες και είκοσι οπλίτες με τους 

είλωτες. Ένα μέρος αυτών, διακόσιοι ενενήντα δύο, που πολλοί από 

αυτούς ανήκαν σε ηγετικές οικογένειες, συνελήφθησαν από τον 
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Αθηναίο Κλέοντα και αλυσοδεμένοι μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, οι δε 

υπόλοιποι σκοτώθηκαν σε μία σοβαρή εμπλοκή στο νησάκι. Το γεγο-

νός αυτό εξέπληξε τον Ελληνικό κόσμο που γνώριζε καλά, ότι οι 

Σπαρτιάτες δεν παραδίδονταν. Η Σπάρτη ήταν τώρα σε πάρα πολύ 

άσχημη θέση. Οι Μεσσήνιοι της Πύλου μαζί με είλωτες που είχαν 

δραπετεύσει θα μπορούσαν να λεηλατήσουν την περιοχή και επίσης 

δεν θα μπορούσε πλέον να εισβάλει στην Αττική γνωρίζοντας καλά, 

ότι οι Αθηναίοι θα εκτελούσαν τους αιχμαλώτους. Ο όγδοος χρόνος 

του πολέμου (424 π.Χ.) ήταν καταστρεπτικός για την Αθήνα. Νική-

θηκαν στη μάχη του Δήλιου από τους Θηβαίους και έχασαν επίσης τη 

Θράκη. Μετά από αυτά τα γεγονότα οι Αθηναίοι σκέφθηκαν σοβαρά 

τις προτάσεις της Σπάρτης για ειρήνη.  Τον ίδιο χρόνο, ένα από τα 

πιο αποτρόπαια εγκλήματα που έγιναν στην αρχαία Ελλάδα, έλαβε 

μέρος. Η Σπάρτη προσποιούμενη ότι θα δώσει ελευθερία στους πιο 

άξιους από τους Είλωτες, οι οποίοι είχαν πολεμήσει γενναία, διάλεξε 

δύο χιλιάδες άνδρες από τους καλύτερους και αφού τους στεφάνωσε 

σε τελετή, τους σκότωσε με μυστική εντολή των Εφόρων. Η αιτία 

ήταν ότι η Σπάρτη ένιωθε την απειλή της αυξανομένης δύναμης τους. 

Τον ένατο χρόνο του πολέμου (423 π.Χ.) υπεγράφη ανακωχή για 

έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου η μόνιμη ειρήνη θα διε-

πραγματεύετο. Αλλά οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν δύο μέρες 

μετά την υπογραφή της ανακωχής, όταν οι Αθηναίοι έμαθαν ότι η 

Σκιώνη επαναστάτησε και ήταν υπό την αρχηγία του Βρασίδα. Τον 

Αύγουστο, μια Αθηναϊκή δύναμης υπό την αρχηγία του Κλέωνος, ε-

στάλη στη Σκιώνη. Στη μάχη που ακολούθησε, ο Κλέων και ο Βρασί-

δας σκοτώθηκαν, και έτσι τα εμπόδια για μόνιμη ειρήνη λιγόστε-

ψαν.  Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Πλειστοάναξ και ο στρατηγός Νικίας 

των Αθηνών, την άνοιξη του 421 π.Χ., υπέγραψαν συμφωνία ειρή-

νης για πενήντα χρόνια, την επονομαζόμενη συνθήκη του Νικία.  Οι 

Σπαρτιάτες αιχμάλωτοι επέστρεψαν και επετράπη στην Αθήνα να 

κρατήσει τις πόλεις Ανακτόριο, Σόγιο και Νήσε. Δεν έμειναν όμως 

όλοι ευχαριστημένοι με τη συνθήκη και οι σύμμαχοι της Σπάρτης, 

Κόρινθος, Θήβα, Μέγαρα και Ηλεία, αρνήθηκαν να την υπογράψουν. 

Κατά τη διάρκεια της ειρήνης, τα πράγματα μεταξύ Σπάρτης και Α-

θηνών δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. Οι σύμμαχοι της, Βοιωτοί και Κο-

ρίνθιοι δεν αποδέχτηκαν την ειρήνη και η Αθήνα αρνήθηκε να εκκε-

νώσει την Πύλο. Ο Αλκιβιάδης των Αθηνών έπεισε τους Αχαιούς και 

Πατρινούς να συμμαχήσουν με την Αθήνα και βοήθησε το Άργος 

στην επιδρομή του εναντίον της Επιδαύρου, την οποία λεηλάτησαν. 

Οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να τα δεχθούν όλα αυτά και αφού συ-

γκέντρωσαν ένα μεγάλο στρατό, με πολλούς συμμάχους, εισέβαλαν 

στο Άργος και περικύκλωσαν τον Αργειακό στρατό.  Η μάχη επρό-

κειτο να αρχίσει, όταν δύο ολιγαρχικοί αρχηγοί του Άργους ήλθαν 

στο βασιλιά της Σπάρτης Άγη και τον έπεισαν να υπογράψει ανακωχή 
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για τέσσαρες μήνες. Λίγο αργότερα ο Αλκιβιάδης, οδηγώντας μια δύ-

ναμη χιλίων οπλιτών και   τετρακοσίων ιππέων, ήλθε να βοηθήσει 

τους Αργείους και τους έπεισε να επιτεθούν στην πόλη του Ορχομε-

νού στην Αρκαδία. Αφού κατέλαβαν τον Ορχομενό, βάδισαν εναντίον 

της Τεγέας. Στο μεταξύ ο βασιλιάς Άγης, ο οποίος κατηγορήθηκε για 

τη συνθήκη με τους Αργείους, βάδισε με μεγάλη δύναμη στην πε-

ριοχή της Μαντινείας και στρατοπέδευσε κοντά στο ιερό του Ηρακλή. 

Οι Αργείοι και οι σύμμαχοι τους έφυγαν από την πόλη της Μαντινείας 

και σε ένα καλά διαλεγμένο σημείο έδωσαν μάχη. Ο βασιλιάς Άγης 

ήταν έτοιμος να επιτεθεί σε αυτήν την τοποθεσία που ήταν πλεονε-

κτική για τους Αργείους, αλλά όταν οι Σπαρτιάτες τους πλησίασαν, 

ένας παλαίμαχος οπλίτης του είπε, ότι με την πράξη του αυτή προ-

σπαθούσε "να διορθώσει ένα λάθος, διαπράττοντας ένα άλλο". Αυτές 

οι λέξεις τον έκαναν να οπισθοχωρήσει. Μετά από αυτά οι Αργείοι 

επήραν θέση στην πεδιάδα και προσπάθησαν να τους αιφνιδιάσουν. 

Το δεξιό τμήμα του Αργειακού στρατού, το οποίο αποτελείτο από την 

αφρόκρεμα της αριστοκρατίας, ένα μόνιμο σώμα από χιλίους διαλε-

χτούς στρατιώτες, οι οποίοι εκπαιδεύοντο και συντηρούντο με δημό-

σιες δαπάνες από την πόλη του Άργους, έτρεψε σε φυγή τους Λακε-

δαιμόνιους, αλλά ο Άγης με τον υπόλοιπο στρατό έχοντας περισσό-

τερο επιτυχία, κατόρθωσε να κερδίσει τη μάχη (Ιούνιο 418 π.Χ.). Οι 

Αθηναίοι έχασαν διακοσίους οπλίτες συμπεριλαμβανομένων και των 

στρατηγών Λάχη και Νικόστρατου, ενώ οι Αργείοι και οι άλλοι σύμ-

μαχοι έχασαν εννιακοσίους άλλους άνδρες. Από το Λακεδαιμόνιο 

στρατό μόνο τριακόσιοι άνδρες χάθηκαν. Παρόλο αυτά τα γεγονότα, 

η ειρήνη του Νικία ίσχυε ακόμη.    

 

 Β’  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  (415 - 404 Π.Χ.) 

 

Το 415 π.Χ., στην εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον των Συ-

ρακουσών, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Γύλλιπος με τέσσερα πλοία, 

ήλθε προς βοήθεια των Συρακουσών και αν και η δύναμης του ήταν 

μικρή, βοήθησε πολύ τους Συρακούσιους να κερδίσουν τον πόλεμο. 

Κατέλαβε πρώτα το Αθηναϊκό οχυρό στο Λάβδαλο, το οποίο τον έ-

κανε κύριο της Επίπολης, όπου και έκανε οχυρώσεις. Αμέσως μετά 

έκτισε ένα τείχος να διασχίζει τις Αθηναϊκές γραμμές στη βόρεια 

πλευρά. Λίγο αργότερα ενισχύθηκε με την άφιξη τριάντα τριηρών. 

Αυτή η μικρή προσφορά της Σπάρτης στον πόλεμο είχε μεγάλη ση-

μασία. Μετά την Αθηναϊκή καταστροφή στις Συρακούσες, ο πόλεμος 

μεταξύ της Αθήνας και Σπάρτης έγινε θαλάσσιος. Οι Λακεδαιμόνιοι 

έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στη ναυτική δύναμη τους και ένα και-

νούργιο αξίωμα, αυτό του Ναυάρχου δημιουργήθηκε. Ο Ναύαρχος 

ήταν ακόμη ανώτερος των Εφόρων. Στην αρχή όμως η Σπάρτη δεν 

είχε μεγάλη επιτυχία. Τον Αύγουστο του 411 π.Χ., ο 
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Πελοποννησιακός στόλος υπό την αρχηγία του Μίνδαρου, έχασε τη 

ναυτική μάχη στην Κυνόσημα. Ο Αθηναϊκός στόλος αν και μικρότε-

ρος, στον πορθμό της Σέστου και Αβύδου, νίκησαν ολοκληρω-

τικά.  Το 410 π.Χ., ο Αλκιβιάδης κατάφερε να αιχμαλωτίσει ολόκληρο 

τον Πελοποννησιακό στόλο στην Κύζικο. Ο Μίνδαρος σκοτώθηκε και 

ο δεύτερος στην αρχηγία Σπαρτιάτης, έστειλε στους Εφόρους ένα 

γράμμα σε Λακωνικό ύφος  "Τα πλοία χάθηκαν; Ο Μίνδαρος σκοτώ-

θηκε; Οι άνδρες πεινούν; Δεν ξέρω τι να κάνω." 

Οι Σπαρτιάτες ήταν τόσο αποκαρδιωμένοι που έστειλαν τον Έ-

φορο Αίνδιο στην Αθήνα για να υπογράψει συνθήκη ειρήνης, αλλά 

οι Αθηναίοι, οι οποίοι ήταν κάτω από την επήρεια του δημαγωγού 

Κλεόφωνος, απέρριψαν την πρόταση. Οι Σπαρτιάτες τότε διόρισαν 

έναν νέο ναύαρχο, τον ικανό Λύσανδρο. Όταν η θητεία της αρχηγίας 

του τελείωσε, αντικαταστάθηκε από τον Καλλικρατίδα, ο οποίος αύ-

ξησε τον αριθμό των πλοίων του Σπαρτιατικού στόλου. Έγινε ναυτική 

μάχη στο λιμάνι της Μυτιλήνης με τον Αθηναϊκό στόλο υπό την αρ-

χηγία του Κόνωνα. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι ήταν λιγότεροι σε αριθμό, 

έχασαν τη μάχη και τριάντα πλοία. Σαράντα ακόμη πλοία τα έσωσαν 

φέρνοντας τα στην ακτή κοντά στα τείχη της πόλης. Ο Καλλικρατίδας 

τότε μπλοκάρισε το νησί. Όταν τα νέα έφθασαν στην Αθήνα, έστει-

λαν στόλο από εκατόν δέκα τριήρεις και τις ενίσχυσαν αργότερα με 

άλλες σαράντα. Ο αριθμός των πλοίων του Καλλικρατίδα ήταν εκατόν 

είκοσι. Στο μικρό νησί των Αργηνουσσών, ο Αθηναϊκός στόλος συ-

νάντησε το Σπαρτιατικό και μετά από σκληρά μάχη τους νίκησαν 

(406 π.Χ.). Οι Λακεδαιμόνιοι έχασαν εβδομήντα επτά πλοία και τα 

υπόλοιπα υποχώρησαν στη Χίο και Φωκεα. Ο Καλλικρατίδας έπεσε 

από το πλοίο, όταν αυτό χτυπήθηκε από ένα άλλο και χάθηκε. Οι 

Αθηναίοι έχασαν μόνο είκοσι πέντε πλοία. Αν και ήταν παράνομο για 

το ναύαρχο της Σπάρτης να κάνει δεύτερη θητεία, ο Λύσανδρος με 

τον τίτλο του Επιστολέα, πήρε την αρχηγία του Σπαρτιατικού στόλου. 

Αμέσως έλαβε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων από το βασιλιά της Περ-

σίας Κύρο, για να κατασκευάσει πλοία και έκανε πολιορκία στη Λάμ-

ψακο. Οι Αθηναίοι που ήλθαν σε βοήθεια, έφθασαν πολύ αργά για 

να σώσουν την πόλη και έτσι παρέμειναν στους Αιγός-ποταμοί, κοντά 

στην πόλη της Λαμψάκου. Ο Λύσανδρος ο οποίος συστηματικά απέ-

φευγε κάθε ναυτική μάχη, αφού τα πλοία του ήταν πολύ λιγότερα, 

κατόρθωσε να καταλάβει τον Αθηναϊκό στόλο μετά από προδοσία ή 

αμέλεια των Αθηναίων. Και οι 4,000 Αθηναίοι αιχμάλωτοι εκτελέσθη-

καν. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά σημάδεψε το τέλος της Αθήνας. 

 
ΚΑΘΟΔΟΣ ΜΥΡΙΩΝ 404 – 400 Π.Χ. 
 

Όταν πέθανε ο βασιλιάς Δαρείος (423 – 404 π.χ.), έγινε μετά 

τον Πελοποννησιακό πόλεμο, στο θρόνο ανήλθε ο Αρταξέρξης Β’ 
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(404 – 395), όμως ο αδελφός του ο Κύρος συνωμοτεί εναντίον του 

και ζητά από τους Έλληνες να το βοηθήσουν με αμοιβή.  

Στα Κούναξα (Βαβυλωνία) ο Κύρος συγκέντρωσε 10.400 (μύ-

ριους) οπλίτες και 2500 πελταστές Έλληνες (κυρίως Κρήτες, Θεσσα-

λούς και Σπαρτιάτες). Στη μάχη  που ακολούθησε, έγινε στις 3-9-

401 π.Χ.,  οι Έλληνες με αρχηγό το Λακεδαιμόνιο Κλέαρχο νίκησαν 

τους Πέρσες, όμως ο Κύρος σκοτώθηκε και όσοι βάρβαροι τον ακο-

λουθούσαν  άρχισαν να οπισθοχωρούν, ενώ οι Έλληνες προωθούντο 

γιατί νόμιζαν ότι νίκησαν. Ωστόσο όταν και κείνοι πληροφορήθηκαν 

το θάνατο του Κύρου άρχισαν να σκέπτονται την επιστροφή (= η 

λεγόμενη Κάθοδος Μυρίων) 

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ, 400 – 387 Π.Χ. 

Συμμαχία Θηβαίων και Αθηναίων -  Ναυμαχία Κνίδου  

και μάχη Κορίνθου 

 

 Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, επειδή οι Θη-

βαίοι δεν είχαν τις απολαβές που περίμεναν από τους Σπαρτιάτες ή 

επειδή πίστεψαν ότι αυτοί μπορούσαν τώρα να γίνουν οι ηγεμόνες 

της Ελλάδας, εγκατέλειψαν τους Σπαρτιάτες και συμμάχησαν με τους 

Αθηναίους, τους οποίους πιο πριν είχαν νικήσει με τους Σπαρτιάτες, 

και νικούν τους Σπαρτιάτες και έτσι από τη μια οι Θηβαίοι γίνονται 

τώρα οι νέοι ηγεμόνες της Ελλάδας και από την άλλη η Αθήνα έρχεται 

και πάλι στο προσκήνιο.  Ειδικότερα μετά την πτώση των Αθηνών, η 

Σπάρτη υπήρξε αναμφισβήτητα ο ηγέτης της Ελλάδος, επί 34 χρόνια. 

Η πρώτη της ενέργεια ήταν να τιμωρήσει τους Ηλείους, οι οποίοι μαζί 

με τους Αργείους και Μαντινείους είχαν πάρει τα όπλα εναντίον της 

κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Αθήνα, καθώς και για  τις προ-

σβολές που είχαν δεχθεί όταν είχαν αποκλεισθεί από τους Ολυμπια-

κούς αγώνες. Απαίτησαν από τους Ηλείους να πληρώσουν τα έξοδα 

του πολέμου και να παραιτηθούν από τα δικαιώματα τους από τις 

εξαρτώμενες πόλεις της Τριφυλίας. Οι Ηλείοι φυσικά δε δέχτηκαν 

αυτούς τους όρους και το 402 π.Χ. ο βασιλιάς Άγης μπήκε στην πε-

ριοχή τους, αλλά δυσμενείς συνθήκες και ένας σεισμός, τον ανάγκα-

σαν να επιστρέψει στη Σπάρτη.  Τον επόμενο χρόνο εισέβαλαν στην 

Ηλεία ξανά. Αφού λεηλάτησαν και κατάστρεψαν την περιοχή, τους 

ανάγκασαν να υπογράψουν μία ταπεινωτική ειρήνη.  

Το 400 π.Χ., ο βασιλιάς Άγης πέθανε και τον διαδέχθηκε ο Α-

γησίλαος, ο οποίος το 396 π.Χ. πήγε στη Μ. Ασία με συμμαχικό 

στρατό, προκειμένου να δει τι θα γίνει με τις εκεί Ελληνικές αποικίες, 

τις οποίες ενοχλούσαν οι Πέρσες. Ήταν η πρώτη φορά που Ελληνικός 

στρατός έμπαινε στην Ασία, μετά από τη βασιλεία του Αγαμέμνονα.  

Το 396 π.Χ., ο σπαρτιατικός στρατός έφθασε στην Έφεσο και 

πήρε υπό την κηδεμονία του την πόλη.  Όταν ο σατράπης 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
214 

Τισσαφέρνης έστειλε μήνυμα στον Αγησίλαο να φύγει από την Ασία, 

ο Αγησίλαος τον ξεγέλασε και αντί να επιτεθεί στην Καριά, όπως α-

ναμενόταν, βάδισε προς τη Φρυγία, τη σατραπεία του Αρνάβαζου ή 

Φαρναβάζου και έφθασε στο Δασκύλιο, όπου όμως αναχαιτίσθηκε 

από το Περσικό ιππικό. Τότε επέστρεψε στην Έφεσο και οργάνωσε 

ιππικό. Λίγο αργότερα ξεγέλασε και πάλι τον Τισσαφέρνη, κάνοντας 

γνωστό ότι θα βάδισε εναντίον στις Σάρδεις. Ο Τισσαφέρνης που 

σκέφθηκε ότι αυτό ήταν ακόμη ένα τέχνασμα, έστειλε το ιππικό του 

προς άλλη κατεύθυνση και ο Αγησίλαος χωρίς κανένα εμπόδιο έφ-

θασε στον ποταμό Πακτωλό, όπου έγινε μάχη και οι Πέρσες νικήθη-

καν. Στο μεταξύ, ο Τισσαφέρνης δολοφονήθηκε και ο Τηθράστης α-

νέλαβε τη θέση του, ο οποίος έπεισε τον Αγησίλαο να εγκαταλείψει 

τη σατραπεία του, για το ποσό των τριάντα ταλάντων. Ο Αγησίλαος 

βάδισε προς τη σατραπεία του Αρτάβαζου, του οποίου εκτίμησε τη 

μεγαλοφροσύνη του και έφυγε από την περιοχή του και μπήκε στην 

πεδιάδα των Θηβών, κοντά στον κόλπο του Ηλείου.  

Ωστόσο οι Πέρσες καταφέρνουν και υποκινούν αντισπαρτιατικό 

ρεύμα στην Ελλάδα μέσω των Θηβαίων. Οι Θηβαίοι νικούν τη Σπάρτη 

στην Αλίαρτο το 395 π.Χ. και συμμαχούν με τους Αθηναίους, επειδή 

αυτοί έτσι τους δινόταν η ευκαιρία να βγουν και πάλι στο προσκήνιο. 

Προ αυτού και προτού προλάβει να διαλύσει το Περσικό κράτος, ο 

Αγησίλαος  επιστρέφει στην Ελλάδα. 

 

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΑΝΤΑΛΚΙΔΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Τον Αύγουστο του 394 π.Χ., ο βασιλιάς Αγησίλαος επέστρεψε 

από την εκστρατεία στην Ασία και έφερε το στρατό του στην πεδιάδα 

της Κορώνειας, στη Βοιωτία. Απέναντι του, οι Θηβαίοι με τους Αθη-

ναίους και τους συμμάχους ήταν έτοιμοι για μάχη. Οι δύο στρατοί 

ήλθαν κοντά ο ένας στον άλλο σιωπηλά. Όταν έφθασαν  σε από-

σταση διακοσίων μέτρων, οι Θηβαίοι ύψωσαν τα λάβαρα τους και 

άρχισαν να τρέχουν προς το Σπαρτιατικό στρατό, ο οποίος άρχισε να 

κινείται μόνον όταν οι Θηβαίοι πλησίασαν στα εκατό μέτρα. Οι Θη-

βαίοι αμέσως υπερίσχυσαν στους απέναντι σε αυτούς άνδρες του Ορ-

χομενού, στην αριστερά πλευρά, αλλά ο Αγησίλαος, ο οποίος είχε 

επιτυχία στην άλλη πλευρά, απέκοψε τους Θηβαίους από τον υπό-

λοιπο στρατό. Τώρα οι Θηβαίοι έπρεπε να επιτεθούν στους Σπαρτιά-

τες για να μπορέσουν να ενωθούν με τους συμμάχους. Ήταν τέτοια 

η δύναμη της σύγκρουσης των δύο στρατών, που τα δόρατα έσπα-

σαν. Σπρώχνοντας με τις ασπίδες ο ένας τον άλλον, μπορούσαν να 

κάνουν χρήση μόνο τα μαχαίρια τους. Και οι δύο στρατοί μάχονταν 

απεγνωσμένα, αλλά οι Θηβαίοι κατόρθωσαν να σπάσουν τις Σπαρ-

τιατικές γραμμές και να περάσουν ανάμεσα τους. Ο βασιλιάς Αγησί-

λαος, αν και πολλές φορές τραυματισμένος, ήταν στην πρώτη 
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γραμμή και πολέμησε ηρωικά. Το αποτέλεσμα της μάχης αν και αμ-

φίρροπο, τελείωσε με τη νίκη της Σπάρτης. Στις αρχές του Αυγού-

στου τον ίδιο χρόνο, ο μισός στόλος της Σπάρτης κατελήφθη ή κα-

ταστράφηκε από τον Αθηναϊκό στόλο υπό την αρχηγία του Κόνωνα 

και Ιφικράτη, στη χερσόνησο της Καριάς.. Σχεδόν τον ίδιο καιρό με 

τη ναυμαχία της Κνίδου, έγινε και μια άλλη μάχη της Σπάρτης με τις 

ενωμένες δυνάμεις των Θηβαίων, Αθηναίων, Κορινθίων και Αργείων 

στην περιοχή της Κορινθίας, στην οποία νίκησε η Σπάρτη (μάχη της 

Κορίνθου 394 π.Χ.). 

Στη συνέχεια βλέποντας οι Σπαρτιάτες ότι οι Αθηναίοι αναπτύσ-

σονται στέλνουν στην Περσία το στρατηγό Ανταλκίδα να υπογράψει 

συνθήκη ειρήνης, κάτι που έγινε το 387 π.Χ., η καλούμενη Ανταλ-

κίδειος ειρήνη. Η συνθήκη του Ανταλκίδα , σύμφωνα με την οποίαν 

η Σπάρτη επέτρεψε στους Πέρσες να αναμιχθούν στις υποθέσεις της 

Ελλάδος, θεωρήθηκε από τους άλλους Έλληνες ταπεινωτική και σε 

παρατήρηση κάποιου, ο οποίος είπε ότι οι Σπαρτιάτες Μήδισαν, ο Α-

γησίλαος απήντησε "πες καλύτερα ότι οι Μήδες Λακωνίζουν". 

 

Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΘΗΒΑΣ  

 

Η Θήβα μετά τα περσικά θα είχε καταστραφεί από τους  Έλλη-

νες, επειδή οι Θηβαίοι μήδισαν, σώθηκε όμως χάρη στην επιείκεια 

της Σπάρτης και αυτό γιατί προέβλεπε ότι θα χρησιμοποιούσε τη 

Θήβα εναντίον των Αθηναίων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως οι επόμενοι 

ηγεμόνες των Ελλήνων. Απλώς η Θήβα κανονίστηκε να πληρώνει 

φόρο υποτέλειας στους Αθηναίους και κάτι ως πολεμική αποζημίωση. 

Η Θήβα μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο έδειχνε να έχει καλές 

σχέσεις με την Αθήνα μέχρις ότου η Πλαταιά, μία από τις κυριότερες 

πόλεις της Βοιωτίας, η οποία ήταν δυσαρεστημένη με τη Βοιωτική 

συμμαχία την οποία είχαν ιδρύσει οι Θηβαίοι, ζήτησε την προστασία 

από το βασιλιά της Σπάρτης, Κλεομένη, ο οποίος αρνήθηκε και τους 

συμβούλευσε με πανουργία να ζητήσουν τη βοήθεια των Αθηναίων. 

Οι Πλαταιείς, για να επιβάλλουν το αίτημα τους, διάλεξαν μία μέρα 

όπου δημόσιες θυσίες λάμβαναν μέρος στην Αθήνα και παρέδωσαν 

την πόλη σ' αυτούς. Δεν πέρασε πολύς καιρός μετά αυτό το γεγονός 

και η Θήβα επετέθη στην Πλαταιά. Μία Αθηναϊκή δύναμη ξεκίνησε 

εναντίον της Θήβας και θα είχε αρχίσει γρήγορα η μάχη, αν η Κόριν-

θος δεν είχε επέμβει. Όπως και να είναι, οι όροι των διαπραγματεύ-

σεων δεν έγιναν δεκτοί από τους Θηβαίους, οι οποίοι επιτέθηκαν 

στους Αθηναίους, αλλά το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό γι' αυ-

τούς, χάνοντας τελείως τη μάχη. Η Θήβα μετά από αυτή την ταπεί-

νωση, προσπάθησε να συγκεντρώσει συμμάχους από όλα τα μέρη 

της Πελοποννήσου για να επιτεθεί ξανά, αλλά χωρίς να τους αναφέ-

ρει για πιο σκοπό. Όταν όλα είχαν ετοιμασθεί και ο σκοπός της 
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αποστολής έγινε γνωστός, πολλοί από τους συμμάχους αρνήθηκαν 

να πάρουν μέρος, ειδικότερα οι Κορίνθιοι που είχαν φιλικές σχέσεις 

τον καιρό εκείνο με την Αθήνα, απέσυραν τις δυνάμεις τους. Οι Βοιω-

τοί και Χαλκιδείς εισέβαλαν στην Αττική από τρία σημεία, αλλά οι 

Αθηναίοι επιτέθηκαν στους Βοιωτούς στα στενά του Ευρίπου, κερδί-

ζοντας ολοκληρωτικά τη μάχη. Χιλιάδες ήταν οι σκοτωμένοι και 700 

Βοιωτοί πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Την ίδια μέρα οι Αθηναίοι επιτέθηκαν 

στους Χαλκιδαίους στην Εύβοια και είχαν μία ακόμη μεγαλύτερη 

νίκη. Βοιωτοί και Χαλκιδαίοι μεταφέρθηκαν με αλυσίδες στην Αθήνα 

και έτσι τελείωσε ο πόλεμος. 

 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΔΜΕΙΑΣ (ΘΗΒΑΣ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΑΡΤΙΑ-

ΤΕΣ  

 

Επειδή στην πόλη των Θηβαίων μετά τον Πελοποννησιακό πό-

λεμο φιλονικούσαν οι ολιγαρχικοί με τους δημοκρατικούς, ο Λεοντιά-

δης, ένας επιφανής ολιγαρχικός, ζήτησε τη βοήθεια του Σπαρτιατικού 

στρατού που είχε στρατοπεδεύσει κοντά στη Θήβα, υπό την αρχηγία 

του στρατηγού Φοιβίδα, το 382 π.Χ.  Ο Λεοντιάδης, για να διώξει 

τους δημοκρατικούς από τη Θήβα, πρότεινε στο στρατηγό να πάρει 

τα Κάδμεια, κάτι που έγινε δεκτό με προθυμία. Όλα αυτά συνέβησαν 

κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεσμοφορίων, όπου μόνο γυ-

ναίκες λάμβαναν μέρος στις τελετές προς τιμήν του ιδρυτού της πό-

λεως, Κάδμου, και δεν υπήρχαν άνδρες στην Ακρόπολη. Ο Φοιβίδας 

και ο στρατός του μπήκαν στα Κάδμεια, χωρίς να βρουν καμία αντί-

σταση. Ο Ισμηνίας, ο αρχηγός των δημοκρατικών δυνάμεων δικά-

στηκε και εκτελέστηκε. Οι ολιγαρχικοί, με τη βοήθεια της Σπαρτιατι-

κής φρουράς, άρχισαν να κατάσχουν τις περιουσίες των δημοκρατι-

κών και να τους εκτελούν. Πολλοί από αυτούς βρήκαν καταφύγιο 

στην Αθήνα. Από εκεί άρχισαν να σκέφτονται πώς να ελευθερώσουν 

την πόλη τους. Στην αρχή, προσπάθησαν να πάρουν βοήθεια από 

την Αθήνα, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκαν και άρχισαν να σχεδιά-

ζουν διάφορα σενάρια για να ελευθερώσουν τη Θήβα μόνοι τους. 

Ανάμεσα στους εξόριστους υπήρχαν πολλοί που ανήκαν σε πλούσιες 

και αριστοκρατικέ οικογένειες, όπως ο Πελοπίδας, Δαμοκλείδας, Μέλ-

λων και άλλοι. Ήταν σε συνεχή επαφή με άλλα μέλη, οι οποίοι βρι-

σκόταν ακόμη στη Θήβα, ο πιο σπουδαίος ήταν ο Φυλλίδας, ο γραμ-

ματέας του πολέμαρχου Αρχία, και ο Χάρων. Όταν ο Φυλλίδας επι-

σκέφθηκε την Αθήνα για κρατικές δουλειές, κανόνισε να δώσει την 

ευκαιρία στους εξόριστους να ενεργήσουν. Ο Χάρων θα προσέφερε 

το σπίτι του ως κρησφύγετο. Ο Φυλλίδας οργάνωσε ένα συμπόσιο 

για τον Αρχία και το Φίλιππο και τους υποσχέθηκε όμορφες γυναίκες 

για συντροφιά.  Το Δεκέμβριο του 379 π.Χ., ο Πελοπίδας, ο Μέλλων 

και πέντε άλλοι σύντροφοι έφυγαν από την Αθήνα και 
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μεταμφιεσμένοι σαν αγρότες ή κυνηγοί, μπήκαν στην πόλη των Θη-

βών με τη δύση του ηλίου και κρύφτηκαν στο σπίτι του Χάρονα. Μαζί 

με άλλους  συνωμότες από τη Θήβα, συγκεντρώθηκαν 48 άτομα. Έ-

νας  κατάσκοπος του Αρχία, του ανάφερε ότι ακούγονταν διαδόσεις, 

ότι μερικοί από τους εξόριστους ήταν στην πόλη. Ο Αρχίας κάλεσε το 

Χάρονα, για να του δώσει πληροφορίες. Ο Χάρων αν και ήταν  φοβι-

σμένος, πήγε γρήγορα στον Αρχία και από τις ερωτήσεις του κατά-

λαβε ότι δεν ήξερε τίποτα το συγκεκριμένο, αλλά είχε μόνο υποψίες. 

Του υποσχέθηκε ότι θα ερευνήσει την υπόθεση και έφυγε. Μετά από 

λίγο έφθασε ένα αγγελιοφόρος από την Αθήνα με ένα γράμμα, το 

οποίο φανέρωνε όλη τη συνωμοσία. Ο Αρχίας, που ήταν ήδη μεθυ-

σμένος, το πέταξε παράμερα και είπε το γνωστό "ες αύριον τα 

σπουδαία". Αμέσως μετά οι συνωμότες μεταμφιεσμένοι ως γυναίκες 

μπήκαν στο δωμάτιο και σκότωσαν τον Αρχία και το Φίλιππο και ό-

ποιον άλλο έτυχε να είναι εκεί. Ο Φυλλίδας τότε έστειλε τον Πελο-

πίδα, Κηφισόδωρο και Δαμοκλείδα στο σπίτι του Λεοντιάδη. Έγινε μία 

σκληρή πάλη στην οποία ο Λεοντιάδης, ένας γεροδεμένος άνδρας, 

πλήγωσε θανάσιμα τον Κηφισόδωρο. Ο Πελοπίδας, μετά από μακρά 

πάλη στο στενό διάδρομο του σπιτιού, σκότωσε το Λεοντιάδη. Με το 

θάνατο και των δύο τυράννων, οι εξόριστοι από την Αθήνα επανήλ-

θαν. Ο Επαμεινώνδας με μερικούς νέους άνδρες άνοιξαν την απο-

θήκη όπλων και κάλεσαν όλους τους κατοίκους να πολεμήσουν για 

την ελευθερία τους. Μετά από όλα αυτά, η Σπαρτιατική φρουρά των 

χιλίων πεντακοσίων ανδρών, έφυγε από τη Θήβα και επέστρεψε στη 

Σπάρτη, το 378 π.Χ.  Το 375 π.Χ., κοντά στην Τέγυρα, ο Πελοπίδας 

με το Θηβαϊκό Ιερό Λόχο κατατρόπωσε το Σπαρτιατικό στρατό, αν 

και οι άνδρες του ήταν οι μισοί. Όταν πληροφορήθηκε ότι η Σπαρ-

τιατική φρουρά του Ορχομενού θα επισκεπτόταν τη Λοκρίδα, προ-

σπάθησε με τον Ιερό Λόχο και μερικούς ιππείς να καταλάβει αιφνι-

διαστικά τον Ορχομενό. Φθάνοντας όμως εκεί διαπίστωσε ότι υπήρχε 

Σπαρτιατική φρουρά στην πόλη και έτσι ματαίωσε το σχέδιο του και 

πήρε το δρόμο του γυρισμού. Κοντά στα Τέγυρα, κατά τύχη έπεσε 

πάνω στους Σπαρτιάτες που γύριζαν από τη Λοκρίδα. Αν και οι άν-

δρες του ήταν λιγότεροι των αντιπάλων, δεν ετράπησαν σε φυγή και 

με τη δική του εμψύχωση σε ένα στενό μονοπάτι έδωσαν μάχη και 

τους νίκησαν, σκοτώνοντας και του δύο Λακεδαιμόνιους αρχηγούς. 

Ο υπόλοιπος Σπαρτιατικός στρατός διασκορπίστηκε και ετράπη σε 

φυγή. Αυτό ήταν ένα ηρωικό κατόρθωμα του Πελοπίδα, λαμβάνοντας 

υπ' όψιν το μικρότερο αριθμό των ανδρών του και την ανδρεία των 

Σπαρτιατών.  Ήταν αυτή η μάχη που έδωσε πεποίθηση στους Θηβαί-

ους να συναντήσουν τους Σπαρτιάτες με επιτυχία πάλι, τέσσερα χρό-

νια αργότερα στα Λεύκτρα. 
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Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΛΕΥΚΤΡΑ 371 Π.X. 

 

Το 371 π.Χ., στην πεδιάδα της Λεύκτρας, οι Σπαρτιάτες νική-

θηκαν ξανά από το Θηβαϊκό Ιερό Λόχο, αυτήν τη φορά όμως υπό την 

αρχηγία του Επαμεινώνδα. Αν και οι Θηβαϊκές δυνάμεις ήταν λιγότε-

ρες ξανά από τις Λακεδαιμόνιες, ο Επαμεινώνδας με ιδιοφυή τακτική 

και με τη βοήθεια των πολύ καλά εκπαιδευμένων ανδρών του Ιερού 

Λόχου, νίκησε σε πλήρη μάχη τώρα τον αήττητο Σπαρτιατικό στρατό. 

Σύνταξε τους καλύτερους άνδρες του στρατού του, πενήντα άνδρες 

σε βάθος, απέναντι στη δεξιά πτέρυγα του αντιπάλου, την οποία κα-

τείχαν οι Σπαρτιάτες και οι οποίοι είχαν μόνο δώδεκα άνδρες βάθος, 

αφήνοντας το κέντρο και την αριστερά πτέρυγα ασθενή και έδωσε 

διαταγή να παραμείνουν για λίγο άπρακτοι. Η μάχη ξεκίνησε με την 

εμπλοκή του Σπαρτιατικού και Θηβαϊκού ιππικού η οποία τελείωσε 

γρήγορα με την ήττα των Σπαρτιατών. Αμέσως μετά ο Πελοπίδας ε-

πικεφαλής του Ιερού Λόχου έπεσε επάνω στους Σπαρτιάτες με ακα-

ταμάχητη δύναμη αλλά οι Σπαρτιάτες αντιστάθηκαν γενναία και στην 

αρχή ίσως να υπερτερούσαν. Όταν όμως οι αρχηγοί των Σπαρτιατών 

έπεσαν, τότε οι Σπαρτιατικές γραμμές πιέστηκαν και έσπασαν παρα-

σύροντας τον υπόλοιπο στρατό που επέστρεψε στον καταυλισμό. Ο 

βασιλιάς Κλεόμβροτος της Σπάρτης και πολλοί από τους αξιωματι-

κούς σκοτώθηκαν. Ο υπόλοιπος στρατός δεν ενεπλάκη σε σοβαρή 

μάχη. Από τους 700 Σπαρτιάτες που έλαβαν μέρος στη μάχη, μόνο 

300 επέζησαν. Ολόκληρη η Ελλάδα αιφνιδιάστηκε από το γεγονός, 

καταλαβαίνοντας ότι μία καινούργια δύναμη είχε ανέλθει. Στο Άργος, 

έγινε επανάσταση και ο λαός σκότωσε πολλούς από τους φίλο Σπαρ-

τιάτες ολιγαρχικούς. Μετά τη μάχη οι Θηβαίοι έστειλαν απεσταλμέ-

νους στην Αθήνα για να ανακοινώσουν τη νίκη κατά των Σπαρτια-

τών, αλλά οι Αθηναίοι δεν έμειναν καθόλου  ευχαριστημένοι με την 

εξέλιξη των πραγμάτων γιατί τώρα είχαν μία καινούργια υπερδύναμη 

μερικά χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Επίσης έστειλαν αγγελιοφόρο 

και στον Ιάσονα των Φερών στη Θεσσαλία. Ο Ιάσων όταν άκουσε τα 

νέα απάντησε ότι θα έλθει γρήγορα στη Θήβα με τριήρεις, αλλά α-

ντίθετα με μεγάλη ταχύτητα και περνώντας ανάμεσα από εχθρικές 

περιοχές έφθασε στη Βοιωτία. Εκεί οι Θηβαίοι αρχηγοί πρότειναν να 

επιτεθούν στους στρατοπεδευμένους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους 

τους. Ο Ιάσων και Επαμεινώνδας αρνήθηκαν και κατάφεραν να τους 

πείσουν να τους αφήσουν να φύγουν και έτσι οι  Σπαρτιάτες σώθη-

καν από μεγαλύτερη καταστροφή οι οποίοι πράγματι έφυγαν σύ-

ντομα και συναντήθηκαν στα Αιγόσθενα με τον Αρχίδαμο, ο οποίος 

ερχόταν για να τους βοηθήσει. Από εκεί επέστρεψαν στη Σπάρτη. Με 

τη μάχη της Λεύκτρας, η ηγεμονία της Ελλάδος πέρασε από τη 

Σπάρτη στη Θήβα, αλλά για το μικρό χρονικό διάστημα, των δέκα 

χρόνων. Η ηγεμονία αυτή δεν επέφερε κανένα καλό όμως 
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αποτέλεσμα και όπως αυτή της Σπάρτης έβλαψε την Ελλάδα πολύ. Η 

Θήβα δεν είχε πεπειραμένους άνδρες, ούτε η οικονομία της μπορούσε 

να το αντέξει αυτό. Απέτυχε, το ίδιο όπως και η Σπάρτη, να ενώσει 

τις Ελληνικές πόλεις και να σταματήσει τον αλληλοσπαραγμό μεταξύ 

τους. Έγιναν αναταραχές σε όλη την Πελοπόννησο. Οι κάτοικοι της 

Μαντινείας στην Αρκαδία, η οποία είχε χωρισθεί σε αρκετά χωριά, 

κατέλαβαν την πρωτεύουσα και έφτιαξαν καινούργια τείχη. Στην Τε-

γέα της Αρκαδίας, οι κάτοικοι σχημάτισαν την Αρκαδική ομοσπονδία. 

Σε δύο χρόνια μέσα, μία πανίσχυρη ομοσπονδία  δημιουργήθηκε, η 

οποία περιλάμβανε εκτός των παλαιών συμμάχων και τη Φωκίδα, Λο-

κρίδα, Αιτωλία και Εύβοια.  Μετά τη μάχη στα Λεύκτρα, οι Θηβαίοι 

έκαναν πάλι ειρήνη με την Αθήνα και ήθελαν να καταστρέψουν τον 

Ορχομενό επειδή ήταν σύμμαχοι των Σπαρτιατών. Η πόλη όμως σώ-

θηκε χάρη στη μεγάλη προσπάθεια του Επαμεινώνδα, αλλά όχι για 

πολύ. Μερικά χρόνια αργότερα, όταν ο Επαμεινώνδας βρισκόταν με 

αποστολή στο Βυζάντιο, η πόλη καταστράφηκε και όλοι οι άνδρες 

εκτελεστήκαν και οι υπόλοιποι πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Αυτό ήταν 

ένα άλλο μεγάλο πολιτικό σφάλμα της Θήβας. 

 

ΘΗΒΑΪΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ 

 

Στην Αρκαδία, σύμμαχο της Θήβας, ο βασιλιάς Αγησίλαος της 

Σπάρτης κατάστρεφε τις περιοχές. Σε απάντηση, η Θήβα έστειλε 

στρατό υπό την αρχηγία του Επαμεινώνδα. Όταν ο Αγησίλαος έμαθε 

τα νέα, εγκατέλειψε την Αρκαδία και επέστρεψε στη Σπάρτη, για να 

την προστατεύσει. Με τον ερχομό του στην Αρκαδία, ο Επαμεινώνδας 

ένωσε τις δυνάμεις του με τα άλλα μέλη της συμμαχίας, από την 

Αρκαδία, Άργος και Ηλεία. Ο συνολικός αριθμός των στρατιωτικών 

δυνάμεων ήταν γύρω στις πενήντα χιλιάδες άνδρες. Η συμμαχία προ-

σπάθησε να πείσει τον Επαμεινώνδα, να εισβάλει στη Λακωνία, εξη-

γώντας του ότι υπήρχε γενική δυσαρέσκεια εναντίον της Σπάρτης και 

ότι πολλοί από τους Περίοικους είχαν επαναστατήσει. Τελικά πεί-

σθηκε και το φθινόπωρο του 370 π.Χ., εισέβαλε στη Λακωνία από 

τέσσερα διαφορετικές σημεία βαδίζοντας προς τη Σπάρτη. Μόνο οι 

Αρκάδιοι συνάντησαν σοβαρή αντίσταση από το Σπαρτιάτη Ισχόλαο 

στο Iον, στην περιοχή της Σκιρίτης. Ο Ισχόλαος και οι δυνάμεις του 

έπεσαν μέχρι τον τελευταίο άνδρα. Όλες οι συμμαχικές δυνάμεις συ-

ναντήθηκαν στη Σελλασία, την οποία κατάστρεψαν και έκαψαν και 

από εκεί βάδισαν εναντίον της Σπάρτης, η οποία σώθηκε από το βα-

σιλιά Αγησίλαο που είχε πάρει μία σειρά προστατευτικών μέσων για 

να την  υπερασπίσει, αφου ήταν χωρίς τείχη πόλη. Ο Επαμεινώνδας 

αναλογιζόμενος το κόστος μίας επιθέσεως κατά της Σπάρτης σε αν-

θρώπινες ζωές, εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια να την  καταλάβει. 

Από εκεί, η συμμαχία καίγοντας και λεηλατώντας τα χωριά, 
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κατευθύνθηκε προς το λιμάνι και οπλοστάσιο της Σπάρτης, Γύθειο, 

το οποίο προσπάθησε να καταλάβει επί τρεις μέρες, χωρίς επιτυχία. 

Ο Επαμεινώνδας μετά επέστρεψε στην Αρκαδία και υπό την επίβλεψη 

του χτίσθηκε μία καινούργια πόλη στις όχθες του ποταμού Ελλισώνα, 

ως πρωτεύουσα της Αρκαδικής συμμαχίας και ονομάσθηκε Μεγαλό-

πολης. Στη Μεγαλόπολη, αντιπρόσωποι από όλες τις πόλεις της συμ-

μαχίας θα συγκεντρώνονταν περιοδικά για να διευθετούν τις υποθέ-

σεις τους. Μετά από αυτό ο Επαμεινώνδας εισέβαλε στη Μεσσηνία, 

για να την ελευθερώσει από τους Σπαρτιάτες. Στο μεταξύ οι Περίοικοι 

και Είλωτες είχαν αρχίσει ήδη να αποστατούν. Ο Επαμεινώνδας επα-

νίδρυσε τη Μεσσήνη και στους λόφους του βουνού Ιθώμη έκτισε ε-

ξαιρετικές οχυρώσεις εκτεινόμενες πέρα από έξι χιλιόμετρα, τα οποία 

διατηρούνται μέχρι σήμερα. Όλα αυτά είχαν καταστρεπτικό αποτέλε-

σμα για την οικονομία της Σπάρτης, η οποία έχασε τη μισή περιοχή 

της για πάντα και δεν είχε πλέον τους ανθρώπους για να προμηθεύ-

ουν το στρατό της. Στο μεταξύ η Σπάρτη ζήτησε βοήθεια από την 

Αθήνα. Ο Ιφικράτης με Αθηναϊκό στρατό είκοσι χιλιάδων ανδρών, 

βάδισε προς την Αρκαδία. Ο Επαμεινώνδας μαθαίνοντας τα νέα εγκα-

τέλειψε τη Λακωνία αμέσως και βάδισε εναντίον του. Οι δύο στρατοί, 

αν και βρέθηκαν πολύ κοντά, δεν ενεπλάκησαν σε πλήρη μάχη. Ο 

Ιφικράτης, αποφασίζοντας ότι η αποστολή του για τη διάσωση της 

Σπάρτης επέτυχε, επέστρεψε στην Αθήνα. Ο Επαμεινώνδας γύρισε 

κι' αυτός πίσω στη Θήβα, όπου και πέρασε από δίκη, με την κατηγο-

ρία ότι είχε υπερβεί το χρόνο της αποστολής του και  του ότι έδειξε 

αδράνεια και ειρηνοφιλία. Υπερασπίσθηκε τον εαυτό του με επιτυχία, 

αυξάνοντας περισσότερο τη δημοτικότητα του. Οι επιτεύξεις αυτής 

της αποστολής ήταν μεγάλες. Εξασθένησε και ταπείνωσε τη Σπάρτη 

και συγχρόνως αύξησε την υπόληψη του στρατού του. Επειδή ήταν 

απαραίτητο να επικοινωνήσει με τους συμμάχους, την άνοιξη του 

369 π.Χ., ο Επαμεινώνδας προσπάθησε ξανά να εισβάλλει στην Πε-

λοπόννησο, αλλά αυτή τη φορά οι Αθηναίοι, Σπαρτιάτες και οι σύμ-

μαχοι τους είχαν καταλάβει τη γραμμή του όρους Ονεία και τις Κεγ-

χρεές, για να τον εμποδίσουν να περάσει στην Πελοπόννησο. Ο Επα-

μεινώνδας όταν έφθασε προσπάθησε να τους οδηγήσει σε μάχη, αν 

και ο αριθμός των ανδρών του ήταν μικρότερος των αντιπάλων, αλλά 

δεν το πέτυχε. Στρατοπέδευσε λοιπόν και λίγες ώρες πριν να ξημε-

ρώσει τους αιφνιδίασε, επιτιθέμενος και σπάζοντας τη Σπαρτιατική 

γραμμή και αυτή της Πελλήνης. Έτσι κατόρθωσε να εισέλθει στην 

Πελοπόννησο και να ενωθεί με τους συμμάχους του, τους Αρκάδες, 

Ηλείους και Αργείους. Η πόλη της Σικυώνος εγκατέλειψε τη Σπάρτη, 

μετά από δημοψήφισμα των κατοίκων και δέχθηκε να εγκατασταθεί 

Θηβαίος αρμοστής και φρουρά στην Ακρόπολη. Το ίδιο έκανε και η 

Πελλήνη. Εν συνεχεία ο Θηβαϊκός στρατός και οι σύμμαχοι λεηλάτη-

σαν τις περιοχές της Επιδαύρου και της Φλιούς και προσπάθησαν 
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αιφνιδιαστικά να καταλάβουν την Κόρινθο, αλλά ηττήθηκαν από τον 

Αθηναίο στρατηγό Γαβριά, ο οποίος αντιστάθηκε με εξαιρετική επιδε-

ξιότητα. Μετά από αυτήν την αποτυχημένη προσπάθεια, ο Θηβαϊκός 

στρατός επέστρεψε στη Θήβα. Στο έτος 368 π.Χ., ο Επαμεινώνδας 

δεν επιχείρησε εισβολή στην Πελοπόννησο, άντ' αυτού ο Πελοπίδας 

με Θηβαϊκές δυνάμεις εισήλθε στη Θεσσαλία για να προασπίσει την 

πόλη Λάρισα που κινδύνευε από το βασιλιά Αλέξανδρο της Μακεδο-

νίας. Ο Πελοπίδας τον ανάγκασε να κάνει ειρήνη, και πήρε πενήντα 

ομήρους μαζί του για ασφάλεια, μεταξύ αυτών το γιο του Αμύντα, 

Φίλιππο, τον μετέπειτα βασιλιά της Μακεδονίας και πατέρα του Με-

γάλου Αλεξάνδρου, και ο οποίος έμεινε στη Θήβα για αρκετά χρόνια. 

Το 366 π.Χ., η Θήβα επέκτεινε τον αριθμό των πόλεων της ομοσπον-

δίας, με τη συμμετοχή πόλεων του Κορινθιακού κόλπου και Αχαΐας, 

αλλά τις έχασε πάλι όταν απαίτησε ότι οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις 

τους έπρεπε να αντικατασταθούν. Αυτό ήταν μεγάλο σφάλμα που 

δείχνει την έλλειψη καλών πολιτικών ανδρών στη Θήβα. Το 364 π.Χ., 

μετά από επίμονη εισήγηση του Επαμεινώνδα, οι Θηβαίοι κατασκεύ-

ασαν ένα μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων. Ο στόλος υπό τον Επα-

μεινώνδα έπλευσε με κατεύθυνση τον Ελλήσποντο, όπου και κατά-

φερε να κερδίσει με το μέρος του το Βυζάντιο. Οικονομικές δυσκολίες 

και έλλειψη πείρας σε θαλάσσιες επιχειρήσεις, έβαλαν σύντομα τέλος 

στις φιλοδοξίες της Θήβας. 

 

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 362 Π.Χ. 

 

Το 363 π.Χ., με μια αιφνιδιαστική κίνηση οι Αρκάδες κατέλαβαν 

την Ολυμπία και κατέκλεψαν το θησαυροφυλάκιο. Πόλεμος ξέσπασε 

με την Ηλεία, αλλά με την επέμβαση των Θηβαίων, η Ολυμπία επε-

στράφη και επακολούθησε ειρήνη. Κατά τη διάρκεια των διαπραγμα-

τεύσεων, ο Θηβαίος αντιπρόσωπος προσπάθησε να συλλάβει ορισμέ-

νους αντί Θηβαϊκούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Μαντινεία και η 

υπόλοιπη βόρεια Αρκαδία, εκτός της Τεγέας, να πάνε με το μέρος της 

Σπάρτης. Η Αθήνα, που παρακολουθούσε αυτές τις κινήσεις, πήρε το 

μέρος της Ηλείας. Η Θήβα δεν είχε άλλη εκλογή παρά να στείλει γρή-

γορα τον Επαμεινώνδα με μεγάλο στρατό, ο οποίος κατευθύνθηκε 

προς τη Μαντινεία. Στην Τεγέα, περίπου δεκαέξι χιλιόμετρα από-

σταση από τη Μαντινεία, ένωσε τις δυνάμεις του μαζί τους, αλλά με 

μία απροσδόκητη κίνηση αντί για τη Μαντινεία βάδισε προς τη 

Σπάρτη. Σε αντίθεση με την πρώτη φορά αυτή η ενέργεια θα είχε 

αιφνιδιάσει τον Αγησίλαο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βάδιζε με κυ-

κλικό τρόπο να βοηθήσει τη Μαντινεία  αλλά ένας Κρητικός κατάσκο-

πος στο Θηβαϊκό στρατόπεδο, εξασκημένος σε τρέξιμο μεγάλων α-

ποστάσεων, πληροφόρησε τον Αγησίλαο, ο οποίος γύρισε πίσω στη 

Σπάρτη. Όταν ο Επαμεινώνδας έφθασε στη Σπάρτη και έμαθε τι 
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έγινε, γύρισε γρήγορα πίσω στη Μαντινεία, πριν να φθάσουν οι σύμ-

μαχοι της. Φυσικά αυτός ήταν ο πραγματικός  σκοπός του και όχι να 

επιτεθεί στη Σπάρτη.  Δεν έγιναν όμως όλα σύμφωνα με το σχέδιο 

του γιατί εν τω μεταξύ  ο Αθηναϊκός στρατός μόλις είχε φθάσει. Έτσι 

ο Επαμεινώνδας δεν είχε άλλη διαλογή παρά να εμπλακεί σε πλήρη 

μάχη. Οι δύο στρατοί συναντήθηκαν έξω από τη Μαντινεία το 362 

π.Χ.  Ο Θηβαϊκός στρατός, αποτελούμενος από Θηβαίους και Βοιω-

τούς κινήθηκε μπροστά. Ο Υπόλοιπος στρατός έμεινε πίσω σε λοξή 

φάλαγγα, με εξαίρεση το τμήμα του στρατού που παρέμεινε σε ψηλό 

έδαφος για να εμποδίσει την υπερφαλάγγιση από τον αντίπαλο. Κα-

θώς ο στρατός κινήθηκε, ο Επαμεινώνδας γύρισε γρήγορα προς τα 

αριστερά κοντά στις πλαγιές του βουνού και έδωσε τη διαταγή στους 

άνδρες του να αφήσουν τα όπλα κάτω. Οι Σπαρτιάτες και οι Μαντί-

νειοι νομίζοντας ότι ο Επαμεινώνδας δεν είχε σκοπό να δώσει μάχη, 

χαλάρωσαν τις γραμμές της διάταξης τους. Ο Επαμεινώνδας που πε-

ρίμενε ακριβώς αυτό έδωσε διαταγή για γρήγορη επίθεση. Το πελώ-

ριο Θηβαϊκό σώμα πενήντα ασπίδες σε βάθος, έπεσε πάνω στους 

Σπαρτιάτες, οι οποίοι αγωνίστηκαν με υπέρμετρη γενναιότητα αλλά 

τελικά οι γραμμές τους διαλύθηκαν φέρνοντας χάος στον υπόλοιπο 

στρατό. Η μάχη είχε σχεδόν κερδισθεί, όταν ο Επαμεινώνδας έπεσε 

πληγωμένος από δόρυ, το οποίο διαπέρασε το στήθος του. Τον μετέ-

φεραν σε ένα λοφίσκο, περιμένοντας την έκβαση της μάχης. Αν και 

η μάχη κερδίσθηκε από τους Θηβαίους, ο Επαμεινώνδας πριν πεθάνει 

διέταξε να κάνουν ειρήνη, όταν έμαθε ότι όλοι οι έμπιστοι στρατηγοί 

του είχαν χαθεί στη μάχη. 
 
 
 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

ΚΑΤΑ ΤΟΝ  5ο  - 4ο  αι. Π.Χ. 
 

Ε-
ΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ - ΓΕΓΟΝΟΣ 

498 
π.Χ. 

Εξέγερση των πόλεων της Ιωνίας υπό τον κυβερνήτη της Μιλήτου 
Αρισταγόρα και της Κύπρου υπό τον Ονεσίλο, εναντίον του Περσι-
κού βασιλείου του Δαρείου. Ο Αρισταγόρας ζήτησε μάταια τη βοή-
θεια των Σπαρτιατών, όμως τον βοήθησαν οι Αθηναίοι στέλνοντας 
20 πλοία. Μαζί, Αθηναίοι και Ίωνες, έφθασαν στις Σάρδεις, πρωτεύ-
ουσα της σατραπείας, τις κατέλαβαν και τις πυρπόλησαν. Αλλά ο 
Δαρείος με τη βοήθεια των Φοινίκων τους απομάκρυνε και ανακατέ-
λαβε την Κύπρο μέχρι το 494 π.Χ. 
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492 Α΄ Εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας με αρχηγό το 
Μαρδόνιο. 

491 Πόλεμος μεταξύ Αθηνών και Αίγινας. 

490 Α΄ Περσική Εκστρατεία. Ο Δαρείος έχοντας υποτάξει τις εξεγερμένες 
Ιωνικές πόλεις, στέλνει τις δυνάμεις του εναντίον της Ελλάδας για να 
τιμωρήσει τις πόλεις που βοήθησαν την Ιωνία (Αθήνα και Ερέτρια). 
Ο Περσικός στόλος πέρασε από τη Νάξο και τη Δηλο, αποβιβάστηκε 
στην Εύβοια και κατέλαβε την Ερέτρια πριν επιτεθεί εναντίον της Α-
θήνας. Αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει στο Μαραθώνα όπου νι-
κήθηκε από τους Αθηναίους (μαζί με λίγους Πλαταιείς), που είχαν 
αρχηγό το Μιλτιάδη. Δεν ήρθαν σε βοήθεια οι Σπαρτιάτες και οι άλ-
λες Ελληνικές πόλεις. 
Η νίκη στο Μαραθώνα έδωσε στους Αθηναίους το αίσθημα ότι είχαν 
σώσει την Ελλάδα και επαξίως μπορούσαν να γίνουν αρχηγοί όλων 
των Ελλήνων. Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε ακόμη και κατά 
τα χρόνια του Πλάτωνα, από όσους ήθελαν να επαναφέρουν την 
Αθηναϊκή Ηγεμονία μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

488 Πρώτη εφαρμογή του νεοεισαχθέντος νόμου του εξοστρακισμού, 
στη Αθήνα στο πρόσωπο του Ίππαρχου. 

486 Θάνατος του Δαρείου του Μεγάλου βασιλέα των Περσών. Τη θέση 
του παίρνει ο γιος του Ξέρξης. 

485 Ο Γέλων γίνεται τύραννος του Γέλαντα της Σικελίας. Κυριεύει τις Συ-
ρακούσες και αφήνει το Γέλαντα στον αδελφό του Ιέρωνα. 

484 Ο Ξέρξης καταπνίγει μια επανάσταση στην Αίγυπτο και αρχίζει να 
κάνει ετοιμασίες για μια νέα εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας δια 
μέσου του Ελλήσποντου και της Θράκης με παράλληλη πορεία 
στρατού και στόλου. 

483 Ο Θεμιστοκλής πείθει τους Αθηναίους να χρησιμοποιήσουν τα έ-
σοδα από τα νεοανακαλυφθέντα μεταλλεία του Λαυρίου για να δη-
μιουργήσουν έναν μεγάλο στόλο να τον χρησιμοποιήσουν σε πό-
λεμο κατά της Αίγινας. (Αυτός ο στόλος θα παίξει μεγάλο ρόλο στην 
ανάπτυξη και εγκαθίδρυση της Αθηναϊκής Ηγεμονίας). Επίσης αρχί-
ζει να σχεδιάζει το λιμάνι του Πειραιά. 

482 Ο Αριστείδης εξοστρακίζεται και ο Θεμιστοκλής αναλαμβάνει κυρί-
αρχο ρόλο. Όμως, ο Αριστείδης θα επιστρέψει δυο χρόνια αργό-
τερα, μαζί με όλους τους άλλους εξοστρακισμένους πολίτες όταν η 
Αθήνα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του Περσικού πολέμου. 

481 Γνωρίζοντας τα σχέδια του Ξέρξη για επίθεση εναντίον της Ελλάδας, 
όλες οι Ελληνικές πόλεις που θέλουν να τον πολεμήσουν, συγκε-
ντρώνονται στον Ισθμό της Κορίνθου υπό την αρχηγία της Αθήνας 
και της Σπάρτης και αποφασίζουν να αφήσουν κατά μέρος τις δια-
φορές τους, ιδιαίτερα η Αθήνα με την Αίγινα. Καταστρώνονται σχέ-
δια και επιλέγονται τοποθεσίες αντίστασης. Οι Θερμοπύλες στην 
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ξηρά και το ακρωτήριο Αρτεμήσιο στη θάλασσα. Η αρχηγία ανατίθε-
ται στη Σπάρτη. Απεσταλμένοι φθάνουν στο Άργος, στις Συρακού-
σες, στην Κέρκυρα και στην Κρήτη για να ζητήσουν βοήθεια. Σύμ-
φωνα με τον Ηρόδοτο ο τύραννος των Συρακουσών Γέλων είναι 
πρόθυμος να δώσει μεγάλη βοήθεια, περίπου 200 πλοία και 30.000 
οπλίτες και ιππείς, με την προϋπόθεση να ορισθεί αυτός αρχηγός 
του πολέμου. Αλλά οι απεσταλμένοι της Σπάρτης και της Αθήνας 
αρνούνται. 

480 Αρχίζει η Β΄ Περσική Εκστρατεία. Ο Ξέρξης οδηγεί το στρατό και το 
στόλο του από τον Ελλήσποντο και τη Θράκη, δε συναντάει και με-
γάλη αντίσταση, όμως μεγάλο μέρος του στόλου του καταστρέφεται 
κοντά στις ακτές της Θεσσαλίας από μια μεγάλη τρικυμία. 
Σύμφωνα με τα σχέδια, οι Έλληνες σύμμαχοι συναντούν τον Περ-
σικό στρατό στις Θερμοπύλες και στη μάχη νικιέται ο Λεωνίδας. Ο 
στόλος συναντά τον Περσικό στο Αρτεμήσιο αλλά δεν έχει καλύτερη 
τύχη. Σαν αποτέλεσμα, ο δρόμος είναι ελεύθερος για τον Ξέρξη να 
προχωρήσει εναντίον της Βοιωτίας και της Αττικής ενώ οι Πελοπον-
νήσιοι αποφάσισαν να καταλάβουν τον Ισθμό για να τον αποτρέ-
ψουν έστω να φτάσει μέχρι την Πελοπόννησο. Επίσης οι Αθηναίοι 
πείθουν τους συμμάχους να παρατάξουν το στόλο στη Σαλαμίνα, 
λίγα μίλια μακριά από τον Πειραιά, το λιμάνι της Αθήνας. Ο Ξέρξης 
καταλαμβάνει την Αθήνα αλλά οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν κατα-
φύγει στα νησιά Αίγινα και Σαλαμίνα, καθώς και στις ακτές τις Πελο-
ποννήσου ιδιαίτερα στην πόλη Τροιζήνα, τον τόπο γέννησης του 
Θησέα. Οι Πέρσες βάζουν φωτιά στην Ακρόπολη.Αλλά παρότι ο κίν-
δυνος μεγάλωνε, ο Θεμιστοκλής πείθει τους συμμάχους του να α-
φήσουν το στόλο στη Σαλαμίνα, και με αυτό το τέχνασμα παρασύρει 
τον Ξέρξη να δώσει μάχη σε έδαφος που εκείνος είχε διαλέξει, σε 
ένα μέρος τόσο στενό ανάμεσα στη Σαλαμίνα και την κυρίως χώρα 
της Αττικής, όπου δεν ήταν εύκολο να κινηθούν τα πλοία με άνεση. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι Πέρσες να νικηθούν και να καταστρα-
φεί τελείως ο στόλος τους. Μια ζωντανή αναπαράσταση της ναυμα-
χίας δίνει ο Αισχύλος στο έργο του “Πέρσες”.Ο Αριστείδης που είχε 
γυρίσει στην Αθήνα, παίρνει ενεργά μέρος στη ναυμαχία. 
Ο Ξέρξης νικημένος επιστρέφει στην Ασία, αφήνοντας ό,τι έχει απο-
μείνει από το στρατό του στην αρχηγία του Μαρδόνιου. Ο Θεμιστο-
κλής κάνει την πρόταση να στείλουν στρατό για να καταστρέψουν 
τις γέφυρες του Περσικού στρατού στον Ελλήσποντο ώστε να τον 
καταστρέψουν τελείως, αλλά δεν εισακούστηκε. 

479 Νέα επίθεση των Περσών, υπό το Μαρδόνιο. Καταλαμβάνει πάλη 
την ερημωμένη πόλη της Αθήνας. Οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες α-
ποφασίζουν να αντιμετωπίσουν το Μαρδόνιο υπό την αρχηγία του 
Παυσανία, γιου ενός από τους βασιλείς της Σπάρτης. Οι Πέρσες νι-
κιούνται από αυτό το στρατό που αποτελείται από αντιπροσώπους 
όλων των πόλεων της Ελλάδας, μαζί με 8.000 Αθηναίους υπό την 
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αρχηγία του Αριστείδη, στις Πλαταιές, όπου σκοτώνεται και ο Μαρ-
δόνιος. Εν τω μεταξύ, ο Ελληνικός στόλος στάλθηκε στην Ιωνία και 
νικάει τα υπολείμματα του Περσικού στόλου στο ακρωτήριο της Μυ-
κάλης. Αυτές οι νίκες δεν έδωσαν όμως οριστικό τέλος στο δεύτερο 
Περσικό πόλεμο, ο οποίος διήρκεσε αρκετά χρόνια ακόμη, μέχρι την 
Καλλίειο Ειρήνη το 449 π.Χ., αλλά σήμαναν το τέλος των Περσικών 
επιθέσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα.  Μετά τη ναυμαχία της Μυκά-
λης, ο Ελληνικός στόλος κινείται βόρεια προς τον Ελλήσποντο, για 
να καταστρέψει τις γέφυρες του Ξέρξη. Στη Άβυδο, όταν είδαν ότι οι 
γέφυρες καταστράφηκαν, οι Πελοποννήσιοι αποφάσισαν να επι-
στρέψουν στην πατρίδα τους, ενώ οι Αθηναίοι πολιόρκησαν τη Ση-
στό και κατέλαβαν τη Χερσόνησο κατά μήκος του Ελλησπόντου από 
την Άβυδο, που την κατείχαν οι Πέρσες. Μετά την πολιορκία που 
κράτησε μερικούς μήνες, κατέλαβαν το μέρος και οι Αθηναίοι επέ-
στρεψαν στα σπίτια τους. 
Εν τω μεταξύ ο Θεμιστοκλής μαζί πια με τον Αριστείδη, κατάφεραν 
να ξανακτίσουν τα μακρά τείχη και τα άλλα οχυρωματικά έργα της 
Αθήνας και του Πειραιά, γιατί φοβόντουσαν τους Σπαρτιάτες. 

478 Ο Ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία του Παυσανία, του νικητή των 
Πλαταιών, καταλαμβάνει την Κύπρο και μετά το Βυζάντιο. Σύντομα 
όμως ο Παυσανίας κατηγορήθηκε ότι έδειχνε τυραννική συμπερι-
φορά και κλήθηκε πίσω στη Σπάρτη. 

471 Εξοστρακίζεται ο Θεμιστοκλής, αναλαμβάνει ο Κίμων. 

469 Οι Αθηναίοι καταπνίγουν την ανταρσία της Νάξου και γίνεται το νησί 
έτσι η πρώτη υποτελής επαρχία της Αθήνας. 

463 Ο Κίμωνας υπερνικά το εμπόδιο της Θάσου μετά από πολιορκία 2 
χρόνων. 

462 Ο Κίμωνας που ήθελε συμμαχία με τη Σπάρτη, απαντά στην έκ-
κλησή της για βοήθεια να αντιμετωπίσει την εξέγερση των ειλώτων 
και οδηγεί στρατό στο όρος Ιθώμη όπου είχαν καταφύγει οι είλωτες. 
Ενόσω ο Κίμων ήταν μακριά, ο Εφιάλτης αρχίζει να ανέρχεται στην 
Αθήνα, και κάνει αλλαγές, οι οποίες μείωσαν την ισχύ του Συμβου-
λίου του Αρείου Πάγου. Αυτή την εποχή οι δικαστές άρχισαν να πλη-
ρώνονται για τις υπηρεσίες τους. 

461 Εξοστρακισμός του Κίμωνα μετά από πρόταση του Περικλή. 

460 Δολοφονία του Εφιάλτη. 

459 Αρχίζει το κτίσιμο των "Μακρών Τειχών" που ενώνουν την Αθήνα με 
τον Πειραιά, μετά από πρόταση του Περικλή. 
Ξεσπά πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και την Κόρινθο και της συμ-
μάχου της Αίγινας, με αιτία την όλο και αυξανόμενη παρουσία της 
Αθήνας στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Η Σπάρτη αν και η Κόριν-
θος είναι σύμμαχός της, δεν αναμιγνύεται. 
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Οι Αθηναίοι στέλνουν στόλο στην Αίγυπτο, ανταποκρινόμενοι σε έκ-
κλησή τους για βοήθεια εναντίον των Περσών. 

458 Οι Αθηναίοι αρχίζουν την πολιορκία της Αίγινας, συμμάχου της Κο-
ρίνθου. 

456 Κατάληψη της Αίγινας και βίαιη είσοδός της στην Αθηναϊκή Συμμα-
χία. 
Ο στόλος που στάλθηκε στην Αίγυπτο ηττάται από τους Πέρσες και 
καταφεύγει σε ένα νησί του Νείλου. 

454 50 πλοία επιστρέφουν από την Αίγυπτο στην Αθήνα. 

453 Ο Περικλής οδηγεί αθηναϊκό στρατό εναντίον της Σικυώνας, πόλη 
στη βόρεια Πελοπόννησο και κάνει συμμαχία με τους Αχαιούς. 

449 Ο Καλλίας συνάπτει ειρήνη με τους Πέρσες και έτσι τελειώνει ο Περ-
σικός πόλεμος. Μετά από εισήγηση του Περικλή γίνεται δεκτή η 
πρότασή του να ξανακτισθεί ο ναός της Ακρόπολης που καταστρά-
φηκε από τους Πέρσες το 480 π.Χ. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια και 
θα χρησιμοποιηθούν πολλά χρήματα. Οι Αθηναίοι θα χρησιμοποιή-
σουν μέρος του Θησαυρού των Δελφών. Ο ίδιος ο Περικλής επιμε-
λήθηκε τις εργασίες αλλά μέχρι το θάνατό του το 428 π.Χ. είχαν τε-
λειώσει μόνο ο Παρθενώνας και τα Προπύλαια. 

448 Ξεσπά “Ιερός πόλεμος” για τους Δελφούς. Οι Σπαρτιάτες παραδί-
δουν τον τόπο τους Δελφείς, αλλά οι Αθηναίοι μόλις αυτοί έφυγαν, 
τον καταλαμβάνουν και τον δίδουν πίσω στους Φωκείς. 

447 Εκστρατεία των Αθηναίων στη Βοιωτία για να υποστηρίξουν τις δη-
μοκρατικές δυνάμεις ενάντια στους ολιγαρχικούς. Καταλαμβάνουν 
τη Χαιρώνεια, και ηττώνται στη συνέχεια από τους Βοιωτούς στην 
Κορώνεια. Έτσι χάνουν τον έλεγχο της Βοιωτίας. 

446 Εξέγερση της Εύβοιας καταπνίγεται από τους Αθηναίους υπό την 
ηγεσία του Περικλή, που τώρα χωρίς το βάρος των Περσικών πολέ-
μων δρουν ελεύθερα. Γίνεται παρόμοια εξέγερση στα Μέγαρα αλλά 
δεν μπορούν οι Αθηναίοι να νικήσουν και έτσι τα Μέγαρα φεύγουν 
από την Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Σπάρτη εισβάλλει στην Αττική για να 
βοηθήσει τα Μέγαρα αλλά αναγκάζεται να σταματήσει στην Ελευ-
σίνα χωρίς πραγματοποιήσει το σκοπό της. 

445 Τελειώνει η κατασκευή των “Μακρών Τειχών”. 
Υπογράφεται 30ετής ειρήνη μεταξύ Αθήνας - Σπάρτης. 

443 Εξοστρακίζεται ο Θουκυδίδης από την Αλωπεκή (ο πολιτικός όχι ο 
ιστορικός), κύριος αντίπαλος του Περικλή, τον οποίο είχε κατηγορή-
σει για σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Ο Περικλής γίνεται στρα-
τηγός και μένει σε αυτό το αξίωμα μέχρι το θάνατό του το 429 π.Χ. 

441 Εξέγερση της συμμάχου Σάμου. Ο Περικλής ηγείται της εκστρατείας 
στο νησί και της πολιορκίας του. Επανέρχεται με τη βία στη 
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συμμαχία. (Ένας από τους υποστρατήγους του Περικλή στην εκ-
στρατεία αυτή ήταν ο Σοφοκλής). 

432 Πιθανή ημερομηνία θανάτου του Εμπεδοκλή. Η παράδοση λέει ότι 
πήδησε στο ηφαίστειο της Αίτνας σε μια προσπάθειά του να κατα-
γράψει την έκρηξη που είχε συμβεί εκείνες τις ημέρες. 

431 Αρχίζει ο Πελοποννησιακός πόλεμος.  Η Σπάρτη επιτίθεται στην Α-
θήνα αλλά σώζουν την πόλη τα “Μακρά Τείχη”. 

430 Επιτάφιος λόγος του Περικλή προς τιμήν των νεκρών στρατιωτών 
του πολέμου. Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ αναφέρεται στο έργο του “Μενέξενος” 
σε έναν επιτάφιο λόγο που έχει γραφτεί από την Ασπασία, με κομ-
μάτια του επιτάφιου λόγου του Περικλή και μας αφήνει να καταλά-
βουμε ότι αυτή είναι η συγγραφέας και αυτού του Επιταφίου. Αρχίζει 
ο λοιμός στην Αθήνα. 

429 Ο Περικλής εκλέγεται για μια φορά ακόμη αρχηγός των Αθηναίων 
αλλά σύντομα πεθαίνει από το λοιμό. Καταλαμβάνεται η Ποτίδαια 
από την Αθήνα.  

428 Αρχίζει η πολιορκία των Πλαταιών, συμμάχου πόλης της Αθήνας, 
από Πελοποννήσιους και Θηβαίους. Η πολιορκία θα κρατήσει 2 χρό-
νια και η πόλη θα καταληφθεί, θα καταστραφεί ολοκληρωτικά και οι 
κάτοικοί της θα μεταφερθούν στην Αθήνα. 

427 Πολιορκία της Μυτιλήνης από τους Αθηναίους. Κατάληψη της πό-
λης. Ο Κλέωνας, ο ηγέτης των δημοκρατικών μετά το θάνατο του 
Περικλή, εισηγείται το θάνατο όλων των ανδρών της Μυτιλήνης, 
αλλά η πρόταση απορρίπτεται. Μόνο οι φυλακισμένοι σκοτώνονται 
και καταστρέφονται τα τείχη της πόλης. 

424 Μάχη στο Δήλιον (Βοιωτία), όπου ο Σωκράτης υπηρετεί σαν οπλίτης 
μαζί με τον Αλκιβιάδη και το Λάχη ("Απολογία"). 

422 Ο Κλέωνας σκοτώνεται στη μάχη της Αμφίπολης μαζί με το στρα-
τηγό των Σπαρτιατών Βρασίδα. Ο Σωκράτης υπηρετεί σαν οπλίτης. 

421 Μετά τη μάχη της Αμφίπολης άρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Α-
θηναίων και Σπαρτιατών με αρχηγό οι μεν το Νικία, οι δε τον Πλει-
στοάνακτα και υπογράφτηκε η Νικίειος ειρήνη η οποία έβαλε ένα τέ-
λος στον πόλεμο που διαρκούσε ήδη 10 χρόνια. Σύμφωνα με αυτήν 
αποφασίστηκε ανακωχή 50 χρόνων, επιστροφή των αιχμαλώτων 
και περαιτέρω συνέχιση των συνομιλιών για ολοκληρωτική συμφω-
νία. Όμως μερικές πόλεις όπως τα Μέγαρα, η Κόρινθος, η Βοιωτία 
και η Ελίς, αρνήθηκαν να την υπογράψουν. Έγινε ξεχωριστή συμ-
φωνία για αμοιβαίες υποχωρήσεις μεταξύ Αθηνών και Σπάρτης. 
Αλλά τα πράγματα από την αρχή πήγαν στραβά. Η Σπάρτη αρνή-
θηκε να επιστρέψει την Αμφίπολη και η Αθήνα αρνήθηκε να εγκατα-
λείψει την Πύλο. Παράλληλα μερικοί απογοητευμένοι σύμμαχοι της 
Σπάρτης αναζήτησαν τη συμμαχία των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι και 
οι Σπαρτιάτες σταμάτησαν τις εχθροπραξίες στις επικράτειές τους 
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για 6 χρόνια, αλλά ο πόλεμος ποτέ δε σταμάτησε στις υπόλοιπες 
περιοχές της Πελοποννήσου. 

418 Η Αθήνα συνάπτει συμμαχία με τις Πελοποννησιακές πόλεις Άργος, 
Μαντίνεια και Ελίς αλλά νικήθηκαν από τους Σπαρτιάτες στη Μάχη 
της Μαντινείας. 

415 Ο Αλκιβιάδης αντίθετος στη γνώμη του Νικία, πείθει τους Αθηναίους 
να αναλάβει την εκστρατεία εναντίον της Σικελίας. 

413 Ο Αρχέλαος γίνεται αρχηγός της Μακεδονίας, μετά το θάνατο του 
πατέρα του Περδίκα Β΄ 
“Ολιγαρχία των 400” στην Αθήνα. 

412 Ο Αλκιβιάδης αναγκάζεται να φύγει από τη Σπάρτη μετά την αποκά-
λυψη της σχέσης του με τη σύζυγο του βασιλιά Άγη και καταφεύγει 
στη Λυδία όπου γίνεται φίλος με το σατράπη Τισσαφέρνη. 

411 Ήττα των Αθηναίων στην Ερέτρια.  

410 Τέλος της ολιγαρχίας στην Αθήνα και αποκατάσταση της δημοκρα-
τίας. 

404 Θάνατος του Δαρείου του Β΄ της Περσίας. Τον διαδέχθηκε ο γιος του 
Αρταξέρξης ο Β΄. Ο στρατηγός της Σπάρτης Λύσανδρος, εξαναγκά-
ζει την Αθήνα σε ειρήνη και εγκαθιδρύει το καθεστώς των 30 τυράν-
νων. Έτσι έληξε ο Πελοποννησιακός πόλεμος που κράτησε 27 χρό-
νια. 
Ο Κριτίας, ένας συγγενής του Πλάτωνα από την οικογένεια της μη-
τέρας του είναι ένας από τους αρχηγούς των Τριάντα Τυράννων και 
ένας άλλος, ο Χαρμίδης είναι κι αυτός ανάμεσα στους Τριάντα. 
Αυτή τη χρονιά, ο Σωκράτης αρνήθηκε στους Τριάντα να υπακούσει 
στις διαταγές τους και να συλλάβει το Λέοντα το Σαλαμίνιο. Την α-
πόφαση εκτελεί ο Μέλητος. 

403 Θάνατος του Κριτία σε μάχη στον Πειραιά εναντίον των δημοκρατι-
κών που ήταν υπό την ηγεσία του Θρασύβουλου.Μια ομάδα πολι-
τών διώχνει τους 30 τυράννους και αποκαθιστά τη δημοκρατία.Ο 
Μέλητος, ο Άνυτος και ο Λύκων είναι αρχηγοί της κίνησης αυτής. 
Δίνεται αμνηστία. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση νόμων.  

401 Αποτυχημένη απόπειρα του Κύρου να απομακρύνει από την εξου-
σία το μεγαλύτερο αδελφό του Αρταξέρξη στην Περσία με τη βοήθεια 
10.000 Ελλήνων οπλιτών υπό την ηγεσία Ελλήνων στρατηγών συ-
μπεριλαμβανομένων του Ξενοφώντα και του Μένωνα του Θεσσα-
λού (ο γνωστός από τον ομώνυμο Πλατωνικό διάλογο). Ο Κύρος με 
τη βοήθειά τους νίκησε στη Μάχη της Κυνάχης αλλά σκοτώθηκε. Το 
ταξίδι της επιστροφής των Ελλήνων μέσα από την Αρμενία και τη 
Μαύρη Θάλασσα περιγράφεται από τον Ξενοφώντα στην “Ανά-
βαση” όπου συμβάλλει στη δυσφήμηση της Περσικής αυτοκρατο-
ρίας στα μάτια των Ελλήνων. 
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399 Δολοφονείται ο Αρχέλαος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας και αρχίζει μια 
προβληματική περίοδος για το βασίλειο αυτό. 

395 Αρχή του Κορινθιακού πολέμου. 

392 "Ολυμπιακός" Λόγος του Γοργία που μιλάει για την ενότητα των Ελ-
ληνικών πόλεων εναντίον των βαρβάρων. 

388 "Ολυμπιακός" Λόγος του Λυσία που μιλάει για την ενότητα των Ελ-
λήνων εναντίον του τυράννου των Συρακουσών Διονύσιου. 

387 Τέλος του Κορινθιακού πολέμου με συνθήκη που έδινε σε όλες τις 
πόλεις την αυτονομία τους και διαλύονταν οι ομοσπονδίες. 

380 Δημοσίευση του “Πανηγυρικού” του Ισοκράτη που παρότρυνε τους 
Έλληνες να ενωθούν υπό την ηγεμονία των Αθηνών εναντίον των 
βαρβάρων. 

371 Η Θήβα υπό την ηγεσία του Επαμεινώνδα νικούν τη Σπάρτη στα 
Λεύκτρα. 

367 Άφιξη του Αριστοτέλη (που είναι γύρω στα 18) στην Ακαδημία του 
ΠΛΑΤΩΝΑ, όπου θα μείνει μέχρι το θάνατο του δασκάλου του, το 
347 π.Χ. 

359 Ο Φίλιππος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας. 

357 Ο Φίλιππος καταλαμβάνει τις πόλεις Ποτίδαια και Αμφίπολη στη 
Θρακική ακτή, χωρίς να ενοχληθεί από τους Αθηναίους. 

351 Ο Δημοσθένης αρχίζει την πολιτική του σταδιοδρομία με τον 1ο Φι-
λιππικό λόγο του. 

349 Ο Φίλιππος, βασιλιάς της Μακεδονίας, επιτίθεται εναντίον της Ολύν-
θου, στη Χαλκιδική, και η πόλη ζητάει τη βοήθεια της Αθήνας. 
Ο Δημοσθένης προσπαθεί ανεπιτυχώς, με τους τρεις Ολυνθιακούς 
λόγους του, να πείσει την Αθήνα να στείλει τη βοήθεια. 
Ο Φίλιππος καταλαμβάνει την Όλυνθο και ολόκληρη τη Χαλκιδική. 

346 Συνάπτεται η Ειρήνη του Φιλοκράτη μεταξύ Αθηνών και Φιλίππου. 
Ο Φίλιππος γίνεται μέλος του Αμφικτυονικού Συμβουλίου των Δελ-
φών. Ο Δημοσθένης συμφωνεί με μισή καρδιά στην ειρήνη με το 
Φίλιππο. Για αυτήν την περίπτωση έγραψε το λόγο του “Περί Ειρή-
νης”.Για τον Ισοκράτη όμως, ο Φίλιππος αντιπροσωπεύει το άτομο 
που μπορεί να ενώσει όλους τους Έλληνες και να τους οδηγήσει 
εναντίον της Περσικής αυτοκρατορίας. (Αυτό πραγματοποιήθηκε 
από το γιο του Φίλιππου, Αλέξανδρο, μετά από 10 χρόνια). 

343 Δίκη του Φιλοκράτη που κατηγορήθηκε για παρανομίες που αφο-
ρούσαν στην πρεσβεία την οποία οδήγησε στην αυλή του Φιλίππου 
μετά την υπόθεση της Ολύνθου. Τον υπεράσπισε ο Δημοσθένης, 
εναντίον του Αισχύνη, ενός από τους αρχηγούς του Μακεδονικού 
κόμματος της Αθήνας. 
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339 Ο Φίλιππος ο Μακεδόνας αρχίζει ιερό πόλεμο και γίνεται αρχηγός 
του Αμφικτυονικού Στρατού. Στην Αθήνα ο Δημοσθένης κάνει τρο-
μερές ομιλίες, και προσπαθεί να ξεσηκώσει την πόλη ενάντια στο 
Φίλιππο. Η Θήβα σπάει τη συμμαχία της με τη Μακεδονία. 

338 Οι Θηβαίοι τώρα συμμαχούν με την Αθήνα, σαν αποτέλεσμα των 
προσπαθειών του Δημοσθένη, αλλά ηττώνται από το Φίλιππο στη 
Μάχη της Χαιρώνειας. 

337 Ειρήνη του Δημάδη (από το όνομα Αθηναίου ρήτορα που ξεκίνησε 
τις διαπραγματεύσεις) μεταξύ του Φιλίππου από τη μια πλευρά, και 
των Αθηναίων και των συμμάχων τους από την άλλη. Σύμφωνα με 
αυτήν η Αθήνα έπρεπε να ενταχθεί στην Κορινθιακή Ομοσπονδία, 
που υποστηριζόταν από το Φίλιππο, ο οποίος τώρα έγινε ο Ηγεμό-
νας των Ελλήνων και πολιτικός και στρατιωτικός. 

336 Δολοφονία του Φιλίππου του Μακεδόνα. Ο Γιος του Αλέξανδρος γί-
νεται βασιλιάς των Μακεδόνων. 

335 Ο Αλέξανδρος εκστρατεύει εναντίον της Θράκης. Ακούγονται φήμες 
ότι σκοτώθηκε και η Θήβα προσπαθεί να επαναστατήσει εναντίον 
της Μακεδονίας. Αλλά σε λιγότερο από 2 βδομάδες έρχεται ο Αλέ-
ξανδρος με τα στρατεύματά του στη Θήβα και καταστέλλει την επα-
νάσταση. Αρκετές χιλιάδες νεκροί, 10.000 αιχμάλωτοι και η πόλη 
καταστρέφεται εκ θεμελίων, εκτός από τους ναούς και το σπίτι του 
Πινδάρου. 

334 Ο Αριστοτέλης επιστρέφει στην Αθήνα και ιδρύει το "Λύκειον". 

331 Ο Αλέξανδρος εκστρατεύει εναντίον των Περσών, μπαίνει στα 
Σούσα, την περίφημη πρωτεύουσά τους, και μετά στην Περσέπολη 
και τις Πασαργάδες την ιερή πόλη της Περσίας όπου φυλάσσεται ο 
θησαυρός της αυτοκρατορίας. 

330 Δολοφονείται ο Δαρείος ο Γ΄ από τους Σατράπες του. Αυτό είναι το 
τέλος της Περσικής αυτοκρατορίας που τώρα είναι στα χέρια του Α-
λέξανδρου. 

323 Θάνατος του Αλέξανδρου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στην Α-
σία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο   
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ 

ΧΡΟΝΟΙ 
 
 

1. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, Η ΓΛΩΣΣΑ, Η ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ 

ΜΑΚΕΔΩΝΩΝ 
 

Ο Ησίοδος, που είναι ένας από τους αρχαιότερους συγγραφείς 

του κόσμου, αναφέρει ότι ο Γραικός, o  Έλληνας, ο Μάγνης και ο 

Μακηδόνας είναι μια οικογένεια, παιδιά του Δία και της Πανδώρας, 

κόρης του Δευκαλίωνα, του μοναδικού ανθρώπου που επέζησε με τη 

γυναίκα του μέσα σε μια λάρνακα, ύστερα από ένα κατακλυσμό που 

έγινε επί εποχής του (ταυτίζεται με  αυτόν του Νωε στους Εβραίους 

και κατά το Πάριο χρονικό ο κατακλυσμός έγινε το 1265 πριν από το 

Διόγνητο  = 1529 π.Χ.), άρα οι Μακεδόνες, οι Μάγνητες, οι Έλληνες 

και Γραικοί είναι μια οικογένεια, λαοί αδέλφια, πρβ:  

«Κι η κόρη στον οίκο του ευγενή Δευκαλίωνα, η Πανδώρα με 

τον πατέρα Δία, τον οδηγό των Θεών όλων, σμιγμένη στην αγάπη 

γέννησε το χαιρομαχητή Γραικό. Η ίδια συλλαμβάνουσα από το Δία 

γέννησε στον κεραυνόχαρο δυο γιους, το Μάγνητα και το Μακηδόνα 

το αλογόχαρο, που κατοικούσαν στα δώματα γύρω από την Πιερία 

και τον Όλυμπο. Κι ο Μάγνης (γέννησε) το Δίκτη και Πολυδέκτη. Και 

από τον Έλληνα το φιλοπόλεμο βασιλιά γεννήθηκαν ο Δώρος κι ο 

Ξούθος και ο αλογόχαρος Αίολος…..» (Ησίοδος, Γυναικών κατάλογος 

ή Ηοίαι 1-6, μετάφραση εκδόσεις «Κάκτος») 

 

Σημειώνεται ότι: 
Α) Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και τους Αριστοτέλη (Μετεωρολο-

γικά), Απολλόδωρο (Επιτομή) κ.α., ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είχε επί-
κεντρο τον ποταμό Αχελώο και οι Γραικοί γρήγορα μετονομάστηκαν σε  Έλ-
ληνες, ενώ οι Μακεδόνες και οι Μάγνητες  διατήρησαν για πολύ το όνομά 
τους.. 

Β) Ο Θουκυδίδης, ο Ησίοδος κ.α. αναφέρουν ότι μέχρι τα τρωικά δεν 
υπήρχε κοινό εθνικό όνομα για όλους τους Έλληνες, επειδή η αρχαία Ελλάδα 
δεν ήταν  ενιαίο κράτος, αλλά αποτελείτο από πολλές πόλεις-κράτη,  Αναφέ-
ρουν επίσης ότι αρχικά με το όνομα Ελλάδα ονομάζονταν  μια πόλη στη Θεσ-
σαλία. Στα τρωικά  το όνομα αυτό επεκτάθηκε και περιλάμβανε όλα σχεδόν τα 
μέρη από τον Όλυμπο και κάτω. Σωστότερα  όσες πόλεις-κράτη εκστράτευ-
σαν εναντίον της Τροίας (Κρήτες, Μυκηναίοι κ.λπ.)). Στους Ολυμπιακούς α-
γώνες επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο και περιλάμβανε και όσες πόλεις-
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κράτη είχαν ίδια γλώσσα και θρησκεία  μ’ αυτούς, δηλαδή και στα μέρη πάνω 
από τον Όλυμπο (Ήπειρο, Μακεδονία κ.α.). 

Γ) Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και τους; Ηρόδοτο (Α, 2 και Α 57- 58),  
Εκαταίο Μιλήσιο (Στράβων 7, 321), Θουκυδίδη (Α, 3 -9), Πλάτων (Μενεξενος),  
Παυσανία (Βοιωτικά 5, 1 – 10), Διόδωρο (βίβλος Μ, Απόσπασμα 3), Απολλό-
δωρος (Ιστορική βιβλιοθήκη)  κ.α. αρχικά στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μόνιμοι 
κάτοικοι ούτε και Έλληνες και βάρβαροι παρά πάρα μόνο διάφορα βάρβαρα 
φύλλα με πολυπληθέστερο τους Πελασγούς, τα οποία ζούσαν μεταναστευ-
τικά, επειδή δεν έχει ακόμη επινοηθεί η γεωργία και ο στρατός. Από τα φύλλα 
αυτά αυτόχθονες ήταν οι Πελασγοί, φύλα των οποίων ήταν οι Δωριείς, οι Α-
χαιοί, οι Ίωνες και οι Αιολείς. Επήλυδες (μετανάστες) ήταν οι Καδμείοι ή Θη-
βαίοι (είχαν καταγωγή από Ερυθρά Θάλασσα - Αίγυπτο), οι Δαναοί (καταγωγή 
από Αίγυπτο - Κασπία), οι Πέλοπες (καταγωγή από Φρυγία Μ. Ασίας) κ.α.  

Στη συνέχεια αποκόπηκαν πρώτα οι Δωριείς (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες 
και οι Μακεδόνες) από τους  Πελασγούς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το 
Ελληνικό  και μετά προσχώρησαν σ΄ αυτό όλοι οι Πελασγοί (δηλαδή και οι  
Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβα-
ροι: οι Καδμείοι ή Θηβαίοι, οι Δαναοί, οι Πέλοπες κ.α.. 

 (Περισσότερα βλέπε «Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ-
ΝΩΝ». Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 

 
 

2. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΣΑΝ ΔΩΡΙΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ 
 

Ο Ηρόδοτος (Α, 57- 58 και σε συσχέτιση με το Η, 43 κ.α.) α-

ναφέρει ότι οι Μακεδόνες ήταν δωρικής καταγωγής, ίδιου έθνους με 

τους Σπαρτιάτες κ.α.,  εκείνου που στη μεν Πελοπόννησο λέγονταν 

«δωρικό» στη δε Πίνδο «Μακεδνό». Αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα 

αρχικά ήταν κατοικία βάρβαρων φύλλων, ένα από τα οποία ήταν οι 

καλούμενοι Πελασγοί και μετά αποκόπηκαν πρώτοι οι Δωριείς από 

τους Πελασγούς και απετέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό και μετά 

προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασγοί, που ήταν οι Ίωνες ή Αθη-

ναίοι, οι Αιολείς ή θεσσαλοί κ.α., καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι, 

πρβ: 
 «Ύστερα έβαλε μπρος (ο Κροίσος, βασιλιάς των Λυδίων)  να εξετάσει 

ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν οι δυνατότεροι, που θα μπορούσε να κά-
νει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθη-
ναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.  
Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο 
Πελασγικό, το πρώτο Ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν 
από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευ-
καλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του 
Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ι-
στιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, 
κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα  έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν 
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τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή 
στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. «Το ελληνικό έθνος α-
φότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πεποίθησή μου, 
αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μι-
κρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό 
κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι 
της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό 
ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58) 

 «Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι 
εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με 
τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, 
με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με 
τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν 
έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες 
ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και 
Πίνδου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό 
Δρύοπες τους οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Η-
ρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων αυτοί ήσαν εις το στόλον (δη-
λαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43) 

 

Ο Στράβωνας (Γεωγραφικά 7), σχετικά με την εθνικότητα των 

Μακεδόνων, αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, 

πρβλ:  «Εστίν με ουν  Ελλάς και η Μακεδονία, νυνί μέντοι τη φύσει 

των τόπων ακολουθούντες και τω σχήματι χωρίς έγνωμεν από της 

άλλης Ελλάδος τάξαι και συνάψαι προς όμορον αυτής Θράκης…» 

(Στράβων Γεωγραφικά, 7).  

Ο  Πολύβιος  στη συνθήκη των Καρχηδονίων με το βασιλιά Φί-

λιππο αναφέρει ότι η Μακεδονία είναι μέρος της Ελλάδας: «Εναντίον 

Θεών πάντων όσοι Μακεδονίαν και την άλλη Ελλάδα κατέχουσι…» 

Ο Αππιανός αναφέρει ότι οι Μακεδόνες κατάγονται από τους 

Αργείους: «Οι Μακεδόνες καυχιούνται για την καταγωγή τους από 

τους Αργείους» (Αππιανός εκ της Μακεδονίας 2).  

Η Παλαιά Διαθήκη (Δανιήλ Η και Μακκαβαίων Κεφ. 1 , 1 – 10) 

αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες είναι 

Έλληνες (Περισσότερα βλέπε πιο κάτω.) 

Ο Αισχύλος αναφέρει ότι ο βασιλιάς του Άργους καυχιόταν λέ-

γοντας ότι είναι στο γένος Πελασγός και το γένος των Πελασγών 

άρχει μέχρι της Παιονίας και του Στρυμόνος ποταμού: «Του γηγενούς 

γαρ ειμ’ εγώ Παλαίχθονος ίνις Πελασγός, τησδε γης αρχηγέτης. Εμού 

δ’ άνακτος ευλόγως επώνυμον γένος Πελασγών τήνδε καρπουται 

χθόνα. Και πασαν αιαν ης δ’ αγνός έρχεται Στρυμών, το προς δυνο-

ντος ηλίου, κρατώ ορίζομαι δε την τε Περραιβων χθόνα, Πίνδου τε 

ταπέκεινα, Παιόνων πάλα, όρη τε Δωδωναία, συντέμνει δ΄ όρος υ-

γρας θαλάσσης τώνδε ταπί τάδε κρατώ..,….» (Αισχύλος, Ικέτιδες 

250)   
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Ο Απολλόδωρος (Γ 8) αναφέρει  ότι παιδιά του Δία και της Νιό-

βης ήταν ο Άργος και ο Πελασγός απ΄όπου οι Πελοποννήσιοι και άλ-

λοι ονομάσθηκαν Πελασγοί. Αναφέρει επίσης ότι γιος του Πελασγού 

ήταν ο Λυκάονας, ο βασιλιάς των Αρκάδων, που με πάρα πολλές γυ-

ναίκες απόκτησε 50 γιους, τους: Θεσπρωτό, Μάκεδνο, Μαίναλο, 

Φθίο, Λύκιο, Ορχομενό …, και έτσι, εννοείται οι Πελοποννήσιοι εξα-

πλώθηκαν στα διάφορα μέρη του αρχαίου γνωστού κόσμου, πρβ: 

«επανάγωμεν δε νυν πάλιν επί τον Πελασγόν, όν Ακουσίλαος μεν 

Διος λέγει και Νιόβης, καθάπερ υπέθεμεν, Ησίοδος δε αυτόχθονα. 

τούτου και της Ωκεανού θυγατρος Μελιβοίας, ή καθάπερ άλλοι 

λέγουσι νύμφης Κυλλήνης, παῖς Λυκάων εγένετο, ός βασιλεύων Αρ-

κάδων εκ πολλών γυναικών πεντήκοντα παίδας εγέννησε· Μελαινέα 

Θεσπρωτόν  Έλικα Νύκτιμον Πευκέτιον, Καύκωνα Μηκιστέα Οπλέα 

Μακαρέα Μάκεδνον, Όρον Πόλιχον Ακόντην Εὐαίμονα Αγκύορα, Αρ-

χεβάτην Καρτέρωνα Αἰγαίωνα Πάλλαντα Εύμονα, Κάνηθον Πρόθοον 

Λίνον Κορέθοντα Μαίναλον, Τηλεβόαν Φύσιον Φάσσον Φθίον Λύκιον, 

Αλίφηρον Γενέτορα Βουκολίωνα Σωκλέα Φινέα, Ευμήτην Αρπαλέα 

Πορθέα Πλάτωνα Αίμονα, Κύναιθον Λέοντα Αρπάλυκον Ηραιέα Τιτά-

ναν, Μαντινέα Κλείτορα Στύμφαλον Ὀρχομενόν . . .»  (Απολλόδωρος, 

Γ, 8, 1) 

 

ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΗΣΑΝ 

ΕΛΛΗΝΕΣ  

 

O αντιβασιλέας (και μετέπειτα βασιλιάς) Αμύντας της Μακεδο-

νίας διαμηνύει στο βασιλιά της Περσίας Φαρναβάζο ότι είναι Έλλην 

και γι αυτό δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην του καλοδεχτεί κ.λπ.: 

«προς δε καί βασιλέι τω πέμψαντι απαγγείλητε ώς άνήρ Ελλην, Μα-

κεδόνων ύπαρχος, εύ υμέας εδέξατο και τραπέζη και κοίτη»….= α-

κόμη στο βασιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας Έλληνας, 

ο αντιβασιλέας των Μακεδόνων, σας καλοέστρωσε τραπέζι και κρε-

βάτι…. (Ηρόδοτος Ε, 20 ),  

O βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος Α’ , γιος του Αμύντα, 

κατεβαίνει στην Αθήνα και προειδοποιεί ως Έλλην, καθώς λέει ο ίδιος 

σε λόγο του που έβγαλε στην Αθήνα, τους άλλους Έλληνες (Αθηναί-

ους και Σπαρτιάτες ) για την πρόθεση εισβολής των Περσών στην  

Ελλάδα: «Άνδρες Αθηναίοι… Αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τω αρ-

χαίον και αντ’ ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν τη 

Ελλάδα… Ειμί δε Αλέξανδρος ο Μακεδών.»  = σε νέα Ελληνική «Άν-

δρες Αθηναίοι …..  Δεν θα έλεγα αυτά τα λόγια, αν δεν φρόντιζα 

υπερβολικά για όλη την Ελλάδα εν γένει, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας 

από παλαιά και δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω την Ελλάδα υποδου-

λωμένη αντί ελευθέρας»… (Ηρόδοτου Ιστορία, βιβλίο Θ’, 45).  
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Ο  μέγας Αλέξανδρος σε επιστολή του προς το Δαρείο, βασι-

λιά των Περσών, αναφέρει εκτός των άλλων και πως είναι Έλληνας, 

καθώς και ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα: :  «Οι πρόγονοί σας ήρθαν 

στην Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα και μας προκαλέσατε με-

γάλες συμφορές, χωρίς να έχουν κάνει κανείς από εμάς κανένα κακό. 

Τώρα που εγώ έγινα βασιλιάς των Ελλήνων, πέρασα στην Ασία, για 

να εκδικηθώ τις δικές σας αδικίες…. Εξάλλου, βοηθήσατε τους Περίν-

θιους που αδικούσαν τον πατέρα μου και ο Ώχος έστειλε στρατό στη 

Θράκη που την κατείχαμε εμείς. Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε με 

συνωμοσία  που οργανώσατε εσείς, όπως οι ίδιοι διαδώσατε με επι-

στολές σας σ΄όλο τον κόσμο …… Οι απεσταλμένοι σας καταστρέψανε 

τους φίλους  μας και προσπάθησαν να καταστρέψουν την ειρήνη, 

που έφερε στους Έλληνες. Εκστράτευσα λοιπόν εναντίον σου, επειδή 

εσύ ξεκίνησες την έχθρα….» (Αρριανός Β 14, 4). 
 

 

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ   

ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΟΤΙ  ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗ-

ΝΕΣ  
 
Το ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες ή το ότι είχαν ίδια γλώσσα, θρησκεία, 

ήθη και έθιμα κ.λπ. με τους άλλους Έλληνες αδιάψευστοι μάρτυρες είναι τα 
αρχαία μακεδονικά μνημεία: νομίσματα, επιγραφές κ.λπ. Βλέπε π.χ. τη Μακε-
δονική επιγραφή από τα αφιερώματα των Μακεδόνων στην Αθηνά Πολιάδα), 
τα μακεδονικά  νομίσματά Φιλίππου, Μ. Αλέξανδρου κ.λπ., στα οποία. Ακόμη 
και το αστέρι των Μακεδόνων το βλέπουμε  στα τα νομίσματα   Ιτάνου, Λύκτου,  
Ιεράπυτνας κ.α.. 

Επίσης το ότι οι Μακεδόνας ήταν Έλληνες πιστοποιείται και από το γε-
γονός ότι συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες, αφού στους αγώνες εκεί-
νους επιτρέπονταν να συμμετάσχουν μόνο Έλληνες,  

Μάλιστα ο Πλούταρχος αναφέρει ότι στο την ημέρα που οι Μακεδόνες 
κυρίευσαν την Ποτίδαια έφθασαν τρία μηνύματα, που το ένα έλεγε ότι ο βασι-
λιάς των Μακεδόνων Φίλιππος κέρδισε στο αγώνισμα της ιππασίας στους Ο-
λυμπιακούς αγώνες, το άλλο ότι γεννήθηκε ο Μ. Αλέξανδρος και το άλλο ότι 
οι Ιλλυριοί νικήθηκαν από το Μαρμενίωνα. 

 «Το ότι ο Αλέξανδρος ως προς την καταγωγή από την πλευρά του πα-
τέρα του ήταν απόγονος του Ηρακλή, μέσω του Κάρανου και από πλευρά της 
μάνας της μητέρας του απόγονος του Αιακού, μέσω του Νεοπτολέμου, είναι 
πλέον αποδεκτά…. Και στο Φίλιππο, που μόλις είχε κυριεύσει την Ποτίδαια 
ήρθαν ταυτόχρονα τρία μηνύματα. Το πρώτο, ότι οι Ιλλυριοί νικήθηκαν από 
τον Παρμενίωνα σε μεγάλη μάχη, το δεύτερο ότι με άλογο ιππασίας νίκησε 
στους Ολυμπιακούς αγώνες και το τρίτο πως γεννήθηκε ο Αλέξανδρος (Πλου-
τάρχου Αλέξανδρος 1 – 3).  
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Μακεδό-
νες Ολυμπιονί-
κες: Ο βασιλιάς 
Αλέξανδρος Α, 
στην 80η Ολυ-
μπιάδα, το 460 
π.Χ. έτρεξε το 
Στάδιο και ήλθε 
δεύτερος με δια-
φορά στήθους. 
Ο βασιλιάς Αρ-
χέλαος Περδί-
κας, αγωνίσθηκε 
στην 93η Ολυ-
μπιάδα, το 408 

π.Χ. και κέρδισε στους Δελφούς στο αγώνισμα των τεθρίππων.  Ο βασιλιάς 
Φίλιππος Β΄ αναδείχθηκε τρεις φορές Ολυμπιονίκης. Στην 106η Ολυμπιάδα, 
το 356 π.Χ. έτρεξε με το άλογό του. Στην 107η Ολυμπιάδα, το 352 π.Χ. έτρεξε 
με τα τέθριππά του. Στην 108η Ολυμπιάδα, το 348 π.Χ., νίκησε στη συνωρίδα. 
Ο Κλίτων νίκησε στο Στάδιο στην 113η Ολυμπιάδα, το 328 π.Χ. Ο Δαμασίας 
ο Αμφιπολίτης έτρεξε το Στάδιο και νίκησε στην 115η Ολυμπιάδα, το 320 π.Χ.  
Ο Λάμπου ο Φιλιππίσιος, αναδείχθηκε νικητής τεθρίππων στην 119η Ολυ-
μπιάδα, το 304 π.Χ. Ο Αντίγονος έτρεξε το Στάδιο και νίκησε στην 122η Ολυ-
μπιάδα, το 292 π.Χ. και στην 123η Ολυμπιάδα το 288 π.Χ.  Ο Σέλευκος έτρεξε 
το Στάδιο και νίκησε στην 128η Ολυμπιάδα, το 268 π.Χ. Στην 128η Ολυ-
μπιάδα, το 268 π.Χ., νίκησε μια γυναίκα από τη Μακεδονία στο αγώνισμα των 
συρομένων από πώλους αρμάτων (συνωρίδα πώλων). Ο Παυσανίας αναφέ-
ρει: «νικητές λένε πως αναδείχθηκαν στη συνωρίδα μια γυναίκα Βελεστίχη 
από την παραθαλάσσια Μακεδονία». 

 
Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
 

Ο Διόδωρος αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι οι σημε-
ρινοί άνθρωποι είναι απόγονοι ενός ζευγαριού που δημιουργήθηκε πρώτο 

στην Αίγυπτο, καθώς και ότι από τον Ελλήσποντο μέχρι την Αττική, την 

Πελοπόννησο και την Κρήτη, άρα η χώρα που σήμερα λέγεται Ελ-

λάδα, ονομάζονταν από τους Αιγυπτίους Μακεδονία, όνομα που πήρε 

από το Μακεδόνα, το γιο του βασιλιά της Αιγύπτου Όσιρι  και της 

Ίσιδας. Ο Μακεδόνας  έγινε λέει βασιλιάς της χώρας αυτής,  όταν την 

κατέκτησαν οι Αιγύπτιοι επί βασιλείας του Όσιρη, πρβ:  
«Οι Αιγύπτιοι υποστηρίζουν ότι κατά τη γένεση του παντός, οι πρώτοι 

άνθρωποι δημιουργήθηκαν στην Αίγυπτο και από εκεί διασκορπίστηκαν στα 
διάφορα μέρη της γης και αυτό επειδή το κλίμα της Αιγύπτου είναι εύκρατο και 
εξ αιτίας της φύσης (γονιμότητας) του Νείλου….». ( Διόδωρος Σικελιώτης βί-
βλος 1, 10)  

 
 

Νόμισμα βασιλιά Φιλίππου 356 – 336 π.Χ.), πατέρα Μ. Α-

λέξανδρου,  με κεφαλή Δία και τον ίδιο ιππέα-νικητή στην 

Ολυμπία. 
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«Του Όσιρι γιοι ήσαν ο Ανούβιος και ο Μακεδόνας που ξεχώριζαν για 
την ανδρεία τους. Φορούσαν στοιχεία από ζώα στον εξοπλισμό τους. Ο Ανού-
βιος φορούσε σκύλου και ο Μακεδόνας προτομή λύκου……...  Ο Όσιρις γυρ-
νώντας τον κόσμο πέρασε από τον Ελλήσποντο στην Ευρώπη. Στη Θράκη 
σκότωσε τον βασιλιά των βαρβάρων Λυκούργο που εναντιώθηκε στις πράξεις 
του, ενώ τον Μάρωνα που ήταν γέρος τον άφησε να επιβλέπει την καλλιέργεια 
των φυτών που είχε εισάγει στη χώρα του και ονομάστηκε Μαρώνεια. Τον γιο 
του τον Μακεδόνα άφησε βασιλιά στη χώρα που ονομάστηκε απ΄ αυτόν Μα-
κεδονία, ενώ στον Τριπτόλεμο ανέθεσε την επιμέλεια της γεωργίας στην Ατ-
τική…..». ( Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος 1, 18-20 μετάφραση από τις εκδόσεις 
«Κάκτος») 

 
 

3. H ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
 

Η γλώσσα και η γραφή των αρχαίων Μακεδόνων ήταν πάντα 

ελληνική, όπως πιστοποιείται από τα αρχαία γραπτά μνημεία (πινακί-

δες, νομίσματα κ.λπ.) και από τις αναφορές των αρχαίων συγγρα-

φέων, πρβ: «Εκεί (στην Ινδία) είδαν (οι ναύτες τους Νέαρχου) κά-

ποιον που φορούσε Ελληνική χλαμύδα, φερόταν όπως οι Έλληνες 

και μιλούσε Ελληνικά. Οι πρώτοι που τον είδαν λένε ότι έβαλαν τα 

κλάματα. Τόσο αναπάντεχο τους φάνηκε, μετά από τόσες συμφορές, 

να αντικρύσουν ένα  Έλληνα και να ακούσουν την Ελληνική γλώσσα. 

Τον ρώτησαν από πού έρχεται και ποιος είναι. Τους είπε ότι είχε φύγει 

από το στρατόπεδο του Αλέξανδρου και ότι το στρατόπεδο και ο ίδιος 

ο Αλέξανδρος δεν είναι μακριά. Χειροκροτώντας και φωνάζοντας πή-

γαν στον Νέαρχο (Αρριανός, Ινδική, 4,33, σελίδα 195 

Επίσης ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος γράφει «…οι Αιτωλοί, 

οι Ακαρνανοί και οι Μακεδόνες, άνδρες ομοίας γλώσσης, ενωμένοι ή 

χωρισμένοι λόγω ασήμαντων αιτιών οι οποίες εμφανίζονται από και-

ρού εις καιρόν…» (Λίβιος, Ιστορία της Ρώμης, βιβλίο ΧΧΧ παρ. ΧΧΙΧ).  

Οι Αιτωλοί και Ακαρνάνες ήσαν αναμφισβήτητα Ελληνικές φυ-

λές. Σε μια άλλη περίσταση ο Λίβιος γράφει: «…(Ο Στρατηγός Paulus) 

κάθισε στο επίσημο κάθισμά του περιτριγυρισμένος από πλήθος Μα-

κεδόνων…οι ανακοινώσεις του μεταφράστηκαν στην Ελληνική και ε-

παναλήφθηκαν από τον πραίτορα Gnaeus Octavius…».  (Λίβιος, Ι-

στορία της Ρώμης, β. ΧLV, παρ. ΧΧΙΧ). Εάν το πλήθος των Μακεδό-

νων σ' αυτή τη συγκέντρωση δε μιλούσε Ελληνικά, γιατί οι Ρωμαίοι 

αισθάνθηκαν την ανάγκη να μεταφράσουν το λόγο του Paulus στα 

Ελληνικά; 

 

Σημειώνεται ότι: 

α)  Επειδή η αρχαία Ελλάδα  δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος, αλλά 

πάρα πολλά, το κάθε ένα από αυτά είχε αναπτύξει και τη δική του 
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γλώσσα (σήμερα λέμε διάλεκτο) -  ο λόγος και για τον οποίο οι αρ-

χαίοι συγγραφείς λένε π.χ.: «Ο Αλέξανδρος ανεβόα Μακεδονιστί.», 

«γλώσσα Μακεδονική» «γλώσσα Ελληνική» (= η κοινή) κ.α., αλλά 

και π.χ.: Φίλιππος ο Μακεδών, ο Μίνωας ο Κρης, Απολλόδωρος ο 

Αθηναίος κ.α.    

β) Χοντρικά οι αρχαίες Ελληνικοί διάλεκτοι-γλώσσες ήταν: η 

Δωρική (την μίλαγαν Σπαρτιάτες, Μακεδόνες κ.α.), η Ιωνική (την 

μίλαγαν οι Αθηναίοι, οι νησιώτες κ.α.) και η Αιολική (την μίλαγαν οι 

Θεσσαλοί κ.α.). Κάτι που ισχύει, λίγο ή πολύ, ακόμη και σήμερα, πρβ 

π.χ. «Ιντα κάνεις» (Κρητικά) = «Τι κάνεις» (κοινά).  

Μια διαφορά π.χ. που έχει η γλώσσα των Μακεδόνων από τις 

άλλες Ελληνικές ήταν λέει  η εξής: «Οι Δέλφιοι δεν χρησιμοποιούν 

το Β στη θέση του φ, όπως οι Μακεδόνες που λένε Βίλιππος, Βαλα-

κρός και Βερονίκη, αλλά αντί του π. Έτσι αυτοί λένε φυσικά το «πα-

τείν»  «βατείν» και το «πικρον»  «βικρόν». «Οβύσους» (= μήνας 

χρησμών) λοιπόν, είναι   «Οπυσούς»… 

 

4. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

 

Ο Στράβωνας αναφέρει ότι η Μακεδονία, που παλιότερα λέγο-

νταν Ημαθία, ονομάστηκε έτσι από το όνομα κάποιου παλιοιύ ηγε-

μόνα της (εννοεί το γιο του Δίας και της Πανδώρας, όπως θα δούμε 

πιο κάτω), του Μακεδόνα, πρβ: «Ότι Ημαθία εκαλείτοι πρότερον η 

νυν Μακεδονία. Ελαβε δε τούνομα τούτο απ αρχαίου τινός των ηγε-

μόνων Μακεδόνος. Ην δε και πόλις Ημαθία προς θαλάσση (Στράβων 

γεωγραφικά Ζ, απόσμασμα 11) 

Ο Στέφανος Βυζάντιος στη λέξη «Μακεδονία» αναφέρει ότι η 

Μακεδονία, η οποία λέγονταν και Μακέτια, ονομάστηκε έτσι από το 

Μακεδόνα, που σύμφωνα με τον Ησίοδο (βλέπε Ηοίαι ή Κατάλογος 

Γυναικών) ήταν γιος του Δία και της Θύιας (η Θύια από τον Ησίοδο 

λέγεται και Πανδώρα, επειδή στο γάμο της όλοι οι Θεοί της εκαναν 

και από ένα δώρο) και αδελφός του Γραικού και του Μάγνη και κατά 

τον Ελλάνικο γιος του Αιόλου (γιου  του Έλληνα και αδελφού του 

Δώρου και του Ξούθου), πρβλ: «Μακεδονία, η χώρα από Μακεδόνος 

του Διός και Θυιας της Δευκαλίωνος, ως φησίν Ησίοδος ο ποιητής… 

αλλοι δ’ από Μακεδόνος του Αιόλου, ως Ελλάνικος ιερειών πρωτη 

των εν Άργει <και Μακεδόνος του Αιόλου ούτω νυν Μακεδόνες κα-

λούνται, μόνοι μετά Μυσών τότε οικούντες….. Το θνικόν Μακεδών  

ομοφώνως τω κτιστή, κοινόν τω γενει, και Μακεδονίς Θηλυκώς, και 

Μακεδών αντι Μακεδονικός. Λέγεται και Μακεδόνιος και μακεδονική 

η χώρα. Λέγετι και Μακέτης αρσενικώς και μακέτις γυνή και Μάκεσσα 

επιθετικώς, ως ηρακλείδης, και Μακεττα δια δυο ττ και δι ενός τ.»….  

Λεγεται δε και Μακεδονίας μοίρα Μακετία, ως Μαρσύας εν πρωτω 
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Μακεδονικών <και την Ορεστείαν δε Μακετίαν λέγουσι από του Μα-

κεδόνος>. Αλλά και όλην Μακεδονία Μακετία οίδεν ονομαζομένην 

Κλείδημος εν πρωτω Ατθίδος». 

 

Ετυμολογικά τα ονόματα «Μακεδονία - Μακεδών, Μαγνησία - 

Μάγνης, Μακέτια - μακέτης» προέρχονται από τη δωρική ρίζα μακ- 

από την οποία παράγονται και τα: μάκος ή ιωνικά μήκος, magnus = 

μέγας = μακρύς, μακαρόνια κ.α., καθώς και τα σύνθετα: Μακεδονία, 

μακεδανός – Μάκεδνος και μακεδνός,η,ο κ.α.  

Από το Μακεδόν(ιος) αντι μακεδονικός > Μακεδών κ.α. 

Στην Οδύσσεια (η’ 106) αναφέρεται  «Αι δ’ ιστούς υφόωσι και 

ηλακατα στρωφώσιν ημέναι,  οία τε φύλλα μακεδνής αιγείρειο», ό-

που το επίθετο  «μακεδνός,ή,ος» μεταφράζεται σε ευμήκη, δηλαδή 

με μάκος ή ιωνικά μήκος και συνεπώς «Μάκεδνος»  σημαίνει ο μακέ-

της (ευμήκης, ψηλός)  εννοείται άντρας και Μακεδόνες = οι ευμήκεις  

ή «Μακεδονία» = η ευμήκη, η μακρά χώρα (έδρα). 

Πιο σωστά, η ονομασία  «Μακέδ(α)νος» είναι φανερό ότι είναι 

σύνθετη από τις απλές λέξεις «μάκος» (= ιωνικά μήκος) και 

«έδ(α)νος » ή «εδ(α)νός». Η λέξη «μάκος»   ή ιωνικά μήκος = το 

μάκ(ρ)ος, απ΄όπου και τα:  μεγας, μειζων, magnus, grand,  μακα-

ρόνι … Διάφορο είναι το: «μάκκος» (με δυο κκ) ή νεότερα «μάκος». 

Η λέξη «εδανός» (Ιλ Ξ 172) (με τόνο στην κατάληξη)  σημαίνει  ο 

ευχάριστος, ο εύοσμος, «έδνον» = το γλυκύ, το εύγευστο, εύοσμο 

κ.α., από το «εδος > ηδύ» και το «ήδος, ήδομαι» = ευχαριστούμαι. 

Με αυτή την ετυμολογία «μακέδνος» σημαίνει ο μακέτης (ο μακρύς, 

ψηλός) και εδανός (γλυκύς, συμπαθής, ωραίος) εννοείται άντρας. Η 

λέξη «έδ(α)νος,η,ο» (με τόνο στο θέμα σημαίνει είτε η χώρα (πργ: 

«η έδρα > το έδρανο»,  η Δωρίδα, κοιτίδα των Δωριέων) είτε το δώρο 

– τα δώρα (από το  έδνα, εδνάομαι-ώμαι, εδνόω-ώ = δώρα, δωρίζω), 

άρα «έδνοι» - μακ-εδνοι= οι Δωριείς - υπενθυμίζεται ότι οι Μακεδό-

νες είναι δωρικής  καταγωγής. Με αυτή την ετυμολογία «μακέδνος» 

= ο μακετης (ο μακρύς, ψηλός) Δωριεύς (πρβ και «Δωριείς τριχάι-

κες») και Μακεδονία = η μεγάλη Δωρίδα. 

 

 

5. Η ΧΩΡΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

 
Ο Στράβωνας αναφερόμενος στα όρια της Μακεδονίας αναφέ-

ρει: «‘Ότι η Μακεδονία, περιορίζεται εκ μεν δυσμών τη παραλία του 

Αδρίου, εξ ανατολών δε τη παραλήλλω ταυτης μεσημβρινή γραμμή 

τη δια των εκβολών Έβρου ποταμού και Κυψέλων πόλεως, εκ βορρά 

δε τη νοουμένη ευθεία γραμμή τη δια του Βερτίκου όρους και Σκάρ-

δου και Ορβήλου και Ποδόπης και Αίμου’ τα γαρ όρη ταύτα, 
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αρχόμενα από του Αδρίου , διήκει κατά ευθείαν γραμμήν έως του 

Ευξείνου…. Εκ νότου δε τη Εγνατία οδώ από Δυρραχίου πόλεως προς 

ανατολας  ιούση εως Θεσσαλονικείας’ και έτσι το σχήμα τουτο της 

Μακεδονίας παραλληλογραμμον έγιστα (Στράβων Ζ απόσμασμα 1ο). 

 Ο Θουκυδίδης (Ε και Ζ) αναφέρει ότι η Μακεδονία διακρίνο-

νταν σε δυο μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα, την άνω και κάτω 

Μακεδονία. Ο Ξενοφώντας (Ελληνικά Ε) αναφέρει ότι η μεγαλύτερη 

πόλη της Μακεδονίας ήταν η Πέλλα  και ο  Ηρόδοτος ονομάζει Μα-

κεδονία την πέρα της Πρασιάδας λίμνης και του Δυσώδους όρους 

χώρα  που ορίζεται προς Ν. από τον Πηνειό και τον Όλυμπο. 

 Πρωτεύουσα των Μακεδόνων ήταν αρχικά η Έδεσα, αφού ο 

Περδίκκας , 7ος αι. π.Χ., ίδρυσε άλλη στις Αιγές (=  η Βεργίνα). Από 

εκεί τον 5ο αι. π.Χ. μεταφέρθηκε από τον Αρχέλαο στην Πέλλα. Σή-

μερα (ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους) πρωτεύουσα της Μακεδο-

νίας είναι η Θεσσαλονίκη. 

Ο Σκύλακας (Ελλάδος Περιήγησις), σχετικά με τη χώρα των 

Μακεδόνων, αναφέρει: «Από δε Πηνετού ποταμού Μακεδόνες εισίν 

έθνος και κόλπος Θερμαίος. Πρώτη πόλις Μακεδονίας Ηράκλειον, 

Δίον, Πύδνα πόλις Ελληνίς. Μεθώνη πόλις Ελληνίς και Αλιάκμων πο-

ταμός, Αλωρός πόλις και ποταμός Λυδίας, Πέλλα πόλις και βασίλειον 

εν αυτή και ανάπλους εις αυτήν ανά τον Λυδίαν. Άξιος ποταμός, Ε-

χέδωρος ποταμός, Θέρμη πόλις. Αίνεια Ελληνίς, Παλλήνη άκρα μα-

κρά εις το πέλαγος ανατείνουσα, και πόλεις αίδε εν τη Παλλήνη Ελ-

ληνίδες. Ποτίδαια εν τω μέσω το ισθμόν εμφράττουσα, Μένδη, Άφυ-

τις, Θραμβηϊς, Σκιώνη, Κανάστραιον της παλλήνης ιερόν ακρωτή-

ριον. (Σκύλακας, Περίπλους- περί Μακεδονίας) 

Επαρχίες της Μακεδονίας : Αλμωπία, Βισαλτία, Βοτιαία, Ελιμία, 

Εορδαία, Ηδωνίς, Ημαθία, Κρηστωνία, Λύγκηστίς, Μυγδονία, Οδομα-

ντική, Ορεστειάς, Παιονία, Πελαγονία, Πιερία, Σιντική, Χαλκιδική.  

Πόλεις : Αιγαί, Πέλλα, Βεργίνα, Ορεστίς, Άργος Ορεστικόν, Η-

ράκλεια, Δίον, Θεσσαλονίκη, Αμφίπολις, Φίλιπποι, Μεθώνη, Πύδνα, 

Αντιγόνεια, Γαρησκός, Όλυνθος, Αιανή, Εράτυρα, Γορτυνία, Αταλά-

ντη, Ειδομένη, Γορτυνία, Άρνισσα, Απολλωνία κ. α.  

Όρη: Όλυμπος, Άσκιον, Βέρμιον, Βερνόν,Βόιον, Βόρας, Βαρ-

νούς, Κερκίνη, Μεσσάπιον, Πιέρια όροι κ.α. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

1) Ο Ηρόδοτος λέει ότι στη Μακεδονία εκτός από τους Μακεδό-

νες ζούσαν και ορισμένα άλλα φύλα, όπως οι Παίονες κ.α., πρβ: 

«Διελθών, ο Ξέρξης, δε πλησίον από τους Παίονας, τους Δόβηρας και 

τους Παιόπλας, οι οποίοι κατοικούν προς βορράν του Παγγαίου, επο-

ρεύετο προς δυσμάς, μέχρις ου έφθασεν εις τον Στρυμόνα και την 

Ηδωνικήν πόλιν Ηϊόνα, την οποίαν εκυβέρνα τότε ο Βόγης».   
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Σύμφωνα με τον Όμηρο, οι Παίονες ήταν και αυτοί Πελασγικής 

καταγωγής, άρα Ελληνικά φύλλα, πρβ: «οι τοξοφόροι Παίονες, των 

Πελασγών το θείον Γένος» Ιλιάδα, Κ 450-455, μετάφραση ΠΟΛΥΛΑ).  

Ωστόσο οι Παίονες κατά τα Περσικά, επειδή πήγαν με το μέρος των 

Περσών, έφυγαν από το φόβο της εκδίκησης των Μακεδόνων και 

πήγαν στη Μ. Ασία, προκειμένου να έχουν την προστασία των Περ-

σών. Στη Μακεδονία κατοικούσαν και οι  Αγριάνες, που βοήθησαν το 

Μ. Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στην Ασία και που σήμερα πιστεύ-

εται ότι αυτοί είναι οι καλούμενοι Πομάκοι.  

2) Γείτονες των Μακεδόνων ήταν οι Θράκες (φύλα ελληνικά), 

οι Σκύθες (περιοχή σημερινής Ρουμανίας) και οι Ιλλυριοί (= τα φύλα 

πάνω από την Ήπειρο). 

 
6. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΚΤΙΣΗ (ΙΔΡΥΣΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗΣ 

 
Ο Στράβωνας αναφέρει ότι η Θεσσαλονίκη, η οποία πρωτύτερα 

ονομάζονταν Θέρμη, κτίστηκε από τον Κάσσανδρο, συνοικισθείσα 

από τους πέριξ οικισμούς: Θέρμη, Κισσόν κ.α. Αναφέρει επίσης ότι ο 

Κάσσανδρος ονόμασε την πόλη αυτή Θεσσαλονίκη προς χάρη της 

γυναίκας του, της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν κόρη του Φιλίππου Β 

και  ετεροθαλή αδελφή του Μ. Αλέξανδρου, πρβ: «Ότι μετά τον Αξιόν 

ποταμόν η Θεσσαλονίκη εστί πόλις, ή πρότερον Θέρμη εκαλείτο΄ κτί-

σμα δ’ εστί Κασσανδρου, ος επι τω ονόματι της εαυτού γυναικός, 

παιδός εν Φιλίππου του Αμύντου, ωνόμασε’ μετώκισε δε τα πέριξ πο-

λίχνια εις αυτήν, οιον Χαλάστραν, Αινέαν, Κισσόν και τινα άλλα. Εκ 

δε του Κισσού τούτου υπονοήσειεν αν τις γενέσθαι και τον παρ’ Ο-

μήρω Ιφιδαμαντα, ου ο πάππος Κισσευς έθρεψεν αυτόν, φησίν, εν 

Θρηκη, ή νυν Μακεδονία. (Στράβων Γεωγραφικά, απόσπασμα Ζ 25) 

Σύμφωνα με τον Όμηρο η Θέρμη ήταν η κυριότερη πόλη του 

Θερμαϊκού, πρβ: «Θέρμη δε εν τη εντω Θερμαίω κόλπο οικημένη, απ 

ης και ο κόλπος ούτος την επωνυμίην έχει (Όμηρος Ζ 121) 

Ο Στέφανος Βυζάντιος, στην ονομασία «Θεσσαλονίκη, αναφέ-

ρει: «Θεσσαλονίκη, πόλις Μακεδονίας, ήτις άρα εκαλειτο Αλία, Κα-

σανδρου κτίσμα…. ή ότι ο Φίλιππος  του Αμύντου εκεί τους Θεττα-

λούς  νικήσας ούτως εκάλεσε. Λούκιος δε ο Ταρραίος περί Θεσσαλο-

νίκης βιβλίον έγραψεν, ος φησίν ότι ο Φίλιππος θεασαμνος κόρην 

ευπρεπή και ευγενή (Ιάσονος γαρ ην αδελφή) έγημε, και τεκούσα τη 

εικοστη ημερα της λοχειας τεθνηκεν. Αναλαβών ουν ο Φίλιππος το 

παιδίον εδωκε Νίλη τρεφειν και εκάλεσε Θεσσαλονίκην, η γαρ μητηρ 

του παιδίου Νικασίπολις εκεκλητο. Στραβων δε Θεσσαλονικειαν αυ-

τήν φησί. Το εθνικό Θεσσαλονικευς.» 
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Επομένως η Θεσσαλονίκη , σύμφωνα και με τις δυο μαρτυρίες, 

κτίστηκε από τον Κάσσανδρο και ονομάστηκε έτσι είτε επειδή εκεί οι 

Μακεδόνες επί Φιλλίπου Β’ είχαν νικήσει τους Θεσσαλούς (Θεσσαλο-

νίκη = νίκη κατά των Θεσσαλών) είτε για χάρη της γυναίκας του 

Κάσανδρου και κόρης του Φιλίππου, της Θεσσαλονίκης, που η γυ-

ναίκα αυτή ονομάστηκε έτσι, επειδή οι Μακεδόνες είχαν νικήσει τους 

Θεσσαλούς (Θεσσαλονίκη = η Νίκη επί των Θεσσαλών). 

Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται από μια βάση αρχαίου αγάλ-

ματος που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη (φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης) και αναφέρει «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ». 

 Σημειώνεται επίσης ότι ο Φίλιππος Β’, ως γνωστό, νίκησε κατά 

τη διάρκεια του Γ' Ιερού Πολέμου (355-352 π.Χ.) το στρατό των 

Θεσσαλών, άρα  η πόλη της Θεσσαλονίκη κτίστηκε από τον Κάσσαν-

δρο κάπου μεταξύ 352 - 316 π.Χ.  

 

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ- 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ & ΑΦΡΙΚΗ 

  

Μετά την απόκρουση των Περσών δια του κοινού αγώνα,  λέει 

ο Θουκυδίδης (Α 17), ο εθνικός σύνδεσμος των Ελλήνων που είχε 

δημιουργηθεί για την απόκρουση των Περσών διατηρήθηκε μόνο 

λίγο καιρό και μετά αρχίζουν μακροχρόνιες εμφύλιες συγκρούσεις  

(Πελοποννησιακός, Βοιωτικός κ.α. πόλεμοι κ.α.), πολλές φορές και  

με την ανάμειξη και των Περσών, για τα πρωτεία, δηλαδή για το ποιος 

θα ηγεμονεύει τους άλλους.  Αρχικά οι  Έλληνες χωρίστηκαν σε δυο 

ομάδες. Από τη μια οι Σπαρτιάτες με τους συμμάχους τους και από 

την άλλη οι Αθηναίοι με τους συμμάχους τους, που πότε νικούσαν οι 

πρώτοι και πότε οι άλλοι. 

Προ αυτής της κατάστασης εκμεταλλεύτηκε - παρουσιάστηκε 

στο προσκήνιο μια νέα Ελληνική δύναμη, το συγκεντρωτικό στρα-

τιωτικό κράτος των Μακεδόνων, που μέχρι τότε αναπτύσσονταν στο 

παρασκήνιο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: 

Το 359 π.Χ.  ο βασιλιάς των Μακεδόνων  Περδίκας Γ' σκοτώνε-

ται σε μάχη εναντίον των Ιλλυριών και το θρόνο τον διαδέχεται ο 

Φίλιππος Β (359-336)', ο οποίος μαζί με το γιο του Αλέξανδρο Γ’ 

έμελε να κάνουν τη Μακεδονία πρώτη δύναμη στον κόσμο.. 

Το 357 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ κατέλαβε την Αμφίπολη και την 

Πύδνα,. 

Το 356 π.Χ.  ο Φίλιππος Β’ νικά και απωθεί τους Ιλλυριούς. Ο 

Ισοκράτης, στον « Περί Ειρήνης » λόγο του, διατυπώνει την Πανελ-

λήνια Ιδέα. Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Αλέξανδρος Γ'. Την ίδια χρο-

νιά  ο Φίλιππος κατέλαβε  την Ποτίδαια και τα μεταλλεία χρυσού της 

Θράκης και στη συνέχεια κατέπνιξε την εξέγερση των Ιλλυριών, 
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Παιόνων και Θρακών και εξασφάλισε έτσι τα βόρεια σύνορά του. Γι' 

αυτό, όταν κατά το Β΄ Ιερό πόλεμο (355-346 π.Χ.) οι Φωκείς εισέ-

βαλαν στη Θεσσαλία, δέχτηκε την πρόσκληση των Θεσσαλών για βο-

ήθεια, καθώς ήταν ευκαιρία να επέμβει στα πράγματα της νότιας Ελ-

λάδας. Αφού έδιωξε τους εισβολείς Φωκείς, έγινε συγχρόνως κύριος 

όλης της Θεσσαλίας και εμφανίστηκε στα μάτια των Ελλήνων ως προ-

στάτης του ιερού των Δελφών.  

Το 357 π.Χ. ο Φίλιππος Β', επιχειρώντας να προσεγγίσει το βα-

σιλιά των Μολοσσών της Ηπείρου, παντρεύεται την ανιψιά του Ολυ-

μπιάδα  

Το 352 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ εκστράτευσε στη Θράκη και έφτασε 

μέχρι την Προποντίδα και το 349 π.Χ. κατέλαβε την Όλυνθο, παρά 

την αντίδραση του Αθηναίου ρήτορα Δημοσθένη. Η αδιαφορία των 

Αθηναίων τον κατέστησε κύριο σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Ύστερα 

από την επιτυχία του αυτή έκλεισε με τους Αθηναίους τη Φιλοκράτειο 

ειρήνη (346 π.Χ.). και αμέσως μετά κατέλαβε τη Φωκίδα.  

Το 344 π.Χ. οι Θεσσαλοί  εξέλεξαν το Φίλιππο Β’ άρχοντα τους 

και στη συνέχεια έγιναν σύμμαχοί του η Μεσσηνία, η Μεγαλόπολη, 

το Άργος, η Ήλιδα, η Εύβοια, η Ήπειρος και η Θράκη.  

Ο Γ΄ Ιερός πόλεμος (339 π.Χ.) έδωσε την ευκαιρία στο Φίλιππο 

να καταλάβει την Άμφισσα και την Ελάτεια και άφησε να φανεί η 

πρόθεσή του για μια νέα οριστική αναμέτρηση με τη νότια Ελλάδα. 

 Η αναμέτρηση έγινε στη Χαιρώνεια το 338 π.Χ., όπου σύ-

ντριψε τους ενωμένους Αθηναίους, Θηβαίους, Φωκείς, Κορινθίους 

και Αχαιούς.  

Ύστερα υπέταξε όλη τη Νότια Ελλάδα και στις πόλεις διόρισε 

ολιγαρχικές κυβερνήσεις από "φιλιππίζοντες". 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με την ανάδειξη των Μακε-

δόνων, λέει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «κάκτος»): «Ο Βασι-
λιάς Φίλιππος, γιος του Αμύντα, βασίλεψε στη Μακεδονία 24 χρόνια κι ενώ 
ξεκίνησε με ελάχιστες προϋποθέσεις, έχτισε το βασίλειό του έτσι ώστε να γίνει 
το σημαντικότερο στην Ευρώπη κι έχοντας παραλάβει τη Μακεδονία σκλαβω-
μένη στους Ιλλυριούς, την έκανε κυρία πολλών και μεγάλων εθνών και πό-
λεων. Ένεκα της ικανότητάς του και μόνο, ανέλαβε την ηγεμονία όλης της Ελ-
λάδας με τη συγκατάθεση των πόλεων που εκούσια υποτάχτηκαν σ’ αυτόν 
έχοντας υποτάξει μετά από πόλεμο εκείνους που λεηλάτησαν το ιερό στους 
Δελφούς κι έχτισε το μαντείο, κέρδισε τη συμμαχία του Συνεδρίου των Αμφι-
κτυόνων και, λόγω της ευσέβειας του προς τους Θεούς, έλαβε ως έπαθλο της 
ψήφου των νικημένων Φωκέων. Στη συνέχεια, όταν νίκησε με πόλεμο τους 
Ιλλυριούς, τους Παίονες, τους Θράκες, τους Σκύθες και όλα τα γειτονικά έθνη, 
σχεδίασε την κατάλυση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Διαβιβάζοντας τα στρα-
τεύματά του στην Ασία, ελευθέρωνε τις Ελληνικές πόλεις, αλλά τον πρόλαβε 
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η μοίρα. Άφησε τόσο πολυάριθμες και ισχυρές δυνάμεις που ο γιος του ο Α-
λέξανδρος δεν είχε ανάγκη να αναζητήσει συμμάχους στην προσπάθειά του 
να καταλύσει την Περσική ηγεμονία….» (Διόδωρος 16.1) 

2) Ο Θουκυδίδης, σχετικά με τους Μακεδόνες και την ανάπτυξή 

τους αναφέρει  (σε νέα Ελληνική από τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο): « 
Ο στρατός λοιπόν του Σιτάλκου (βασιλιά της Θράκης) συνεκεντρώνετο εις την 
Δόβηρον και ητοιμάζετο να κατέλθη από τα υψώματα, δια να εισβάλη εις την 
Κάτω Μακεδονίαν, επί της οποίας εβασίλευεν ο Περδίκκας. Διότι υπάρχει και 
Άνω Μακεδονία, εις την οποίαν κατοικούν οι Λυγκησταί και οι Ελιμιώται και 
άλλα φύλα, τα οποία είναι μεν σύμμαχα και υπήκοα των κάτω Μακεδόνων, 
αλλ' έχουν βασιλείς ιδικούς των. Αλλά την περί την θάλασσαν εκτεινομένην 
χώραν, η οποία καλείται σήμερον Μακεδονία, κατέκτησαν πρώτον και εβασί-
λευσαν επ' αυτής ο πατήρ του Περδίκκα Αλέξανδρος και οι πρόγονοί του Τη-
μενίδαι, οι οποίοι κατήγοντο αρχικώς από το Άργος, και οι οποίοι εξεδίωξαν 
δια της βίας των όπλων από μεν την Πιερίαν τους Πίερας, οι οποίοι εγκατε-
στάθησαν βραδύτερον εκείθεν του Στρυμόνος εις Φάγρητα και άλλα μέρη υπό 
το Παγγαίον (και μέχρι σήμερον δ' ακόμη η εις τους πρόποδας του Παγγαίου 
προς την θάλασσαν χώρα καλείται κοιλάς της Πιερίας), και από την καλουμέ-
νην Βοττίαν τους Βοττιαίους, οι οποίοι είναι σήμερον γείτονες της Χαλκιδικής. 
Κατέκτησαν ωσαύτως από την Παιονίαν λωρίδα γης, εκτεινομένην από το ε-
σωτερικόν κατά μήκος του Αξιού προς την Πέλλαν και την θάλασσαν, και ε-
ξουσιάζουν ήδη πέραν του Αξιού μέχρι του Στρυμόνος την καλουμένην Μυ-
γδονίαν, εκδιώξαντες απ' αυτήν τους Ηδώνας. Επίσης εξεδίωξαν από την κα-
λουμένην σήμερον Εορδίαν τους Εορδούς, εκ των οποίων οι μεν πολλοί κα-
τεστράφησαν, ολίγοι δε έχουν εγκατασταθή περί την Φύσκαν, και από την Αλ-
μωπίαν τους Άλμωπας. Το ούτω συγκροτηθέν βασίλειον των Τημενιδών κα-
τέκτησε και εξουσιάζει μέχρι σήμερον τα διαμερίσματα άλλων φύλων, όπως 
τον Ανθεμούντα, την Γρηστωνίαν, την Βισαλτίαν, και πολύ μέρος της καθαυτό 
Μακεδονίας. Ολόκληρον, εν τούτοις, το κράτος τούτο ονομάζεται Μακεδονία, 
και βασιλεύς αυτού, κατά τον χρόνον της εισβολής του Σιτάλκου, ήτο ο υιός 
του Αλεξάνδρου Περδίκκας. Οι Μακεδόνες αυτοί, μη δυνάμενοι ν' αμυνθούν 
εναντίον της εισβολής τόσον μεγάλου στρατού, απεσύρθησαν εις τας εκ φύ-
σεως οχυράς θέσεις και τα φρούρια, όσα υπήρχαν εις την χώραν. Τοιαύτα 
όμως φρούρια δεν υπήρχαν πολλά, διότι βραδύτερον μόνον ο υιός του Περ-
δίκα Αρχέλαος, όταν έγινε βασιλεύς, οικοδόμησεν όσα σήμερον υπάρχουν εις 
την χώραν, εχάραξεν ευθείς δρόμους, και καθ' όλα τα άλλα ερρύθμισε τα του 
πολέμου δι' οργανώσεως του ιππικού και της προμηθείας όπλων και των λοι-
πών εφοδίων, καλλίτερα από όλους τους προ αυτού οκτώ βασιλείς. Ο στρατός 
των Θρακών, εκκινήσας από την Δόβηρον, εισέβαλε πρώτον εις την χώραν, 
η οποία ήτο προηγουμένως υπό την εξουσίαν του Φιλίππου, και εκυρίευσεν 
εξ εφόδου την Ειδομενήν, ενώ εξ άλλου η Γορτυνία, η Αταλάντη και μερικά 
άλλα μέρη υπετάχθησαν δια συνθηκολογίας, λόγω συμπαθείας προς τον υιόν 
του Φιλίππου Αμύνταν, ο οποίος ηκολούθει την εκστρατείαν. Τον Ευρωπόν, 
εξ άλλου, επολιόρκησαν μεν, δεν ημπόρεσαν όμως να κυριεύσουν. Μετά 
τούτο ήρχισε προελαύνων και εις την άλλην Μακεδονίαν, την προς τ' αριστερά 
της Πέλλης και του Κύρρου. Νοτιώτερον όμως δεν επροχώρησε μέχρι 
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Βοττιαίας και Πιερίας, αλλ' ήρχισε να ερημώνη την Μυγδονίαν, την Γρηστω-
νίαν και τον Ανθεμούντα. Οι Μακεδόνες, εξ άλλου, ούτε εσκέφθησαν καν ν' 
αντισταθούν δια του πεζικού, αλλά προσκαλέσαντες τους συμμάχους των της 
Άνω Μακεδονίας να ενώσουν το υπάρχον ήδη ιππικόν των, καίτοι ολίγοι ενα-
ντίον πολλών, ενήργησαν επελάσεις κατά του στρατεύματος των Θρακών, ο-
πουδήποτε ενόμιζαν ότι παρουσιάζεται κατάλληλος ευκαιρία. Και οπουδήποτε 
μεν εγίνετο η πρώτη κρούσις, κανείς δεν ημπορούσε ν' αντισταθή εναντίον 
ιππέων,όχι μόνον γενναίων, αλλά και φερόντων θώρακα, αλλ' οσάκις περιε-
κυκλώνοντο υπό μεγάλου πλήθους, περιήρχοντο εις σοβαρόν κίνδυνον, λόγω 
του ότι αι εχθρικαί δυνάμεις ήσαν πολλαπλάσιαι,εις τρόπον ώστε τελικώς κρί-
νοντες, ότι δεν είναι εις θέσιν να επιχειρούν τοιαύτα τολμήματα απέναντι τόσης 
αριθμητικής υπεροχής, τα παρήτησαν. (Θουκυδίδης, Β 99-100) 

 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι κατά την περίοδο του μεγά-

λου εμφύλιου πολέμου μεταξύ Πελοποννησίων και Αθηναίων (= ο 

γνωστός και ως «Πελοποννησιακός πόλεμος», ο οποίος μεταφέρθηκε 

ως ήταν επόμενο και στη Μακεδονία) βρήκαν την ευκαιρία οι βάρβα-

ροι Ιλλυριοί και μερικά θρακικά βάρβαρα φύλα και εισέβαλαν στη 

Μακεδονία, για να την καταλάβουν, όμως τελικά αποκρούστηκαν από 

τους Μακεδόνες και με τη βοήθεια και των Πελοποννησίων, πρβ (σε 

νέα Ελληνική από τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο): Εν τω μεταξύ, ο Βρασίδας 
και ο Περδίκκας εξεστράτευσαν από κοινού δια δευτέραν φοράν εις Λυγκη-
στίδα κατά του Αρραβαίου. Ο Περδίκκας είχεν υπό τας διαταγάς του την στρα-
τιωτικήν δύναμιν των Μακεδόνων, όσοι ήσαν υπήκοοί του, καθώς και σώμα 
οπλιτών από τους εκεί κατοικούντας Έλληνας. Ενώ ο Βρασίδας ηγείτο, εκτός 
των Πελοποννησίων, που του έμεναν διαθέσιμοι, και αποσπασμάτων από την 
Χαλκιδικήν, την Άκανθον και τας άλλας πόλεις, αναλόγως της δυνάμεως κα-
θεμιάς. Ο ολικός αριθμός των Ελλήνων οπλιτών ανήρχετο εις τρεις χιλιάδας 
περίπου, των Μακεδόνων δε και Χαλκιδέων ιππέων σχεδόν εις χιλίους. Ο ε-
πίλοιπος στρατός απετελείτο από μέγα πλήθος βαρβάρων. Όταν εισήλθαν εις 
το έδαφος του Αρραβαίου, ευρήκαν ότι οι Λυγκησταί ήσαν στρατοπεδευμένοι 
και τους επερίμεναν. Εστρατοπέδευσαν επομένως και αυτοί απέναντί των. Το 
πεζικόν των δύο στρατών κατείχε δύο λόφους, τον ένα απέναντι του άλλου, 
εις το μέσον δ' υπήρχε πεδιάς, εις την οποίαν κατέβη πρώτον το Ιππικόν και 
των δύο και συνεκρούσθησαν. Έπειτα οι Λυγκησταί οπλίται μαζί με το ιππικόν 
κατέβησαν πρώτοι από τον λόφον, έτοιμοι προς μάχην. Ο Βρασίδας και ο 
Περδίκκας προήλασαν και αυτοί αντιθέτως και επετέθησαν εναντίον των Λυ-
γκηστών, τους οποίους έτρεψαν εις φυγήν και από τους οποίους εφόνευσαν 
πολλούς, ενώ οι λοιποί διέφυγαν προς τα υψώματα, όπου έμειναν αδρανού-
ντες. Μετά τούτο, αφού έστησαν τρόπαιον, έμειναν εκεί δύο ή τρεις ημέρας, 
περιμένοντες τους Ιλλυριούς, οι οποίοι επρόκειτο να έλθουν ακριβώς τότε ως 
μισθοφόροι του Περδίκκα. Ο τελευταίος, μετά την πάροδον των ημερών αυ-
τών, ήθελε να προελάση εναντίον των χορίων του Αρραβαίου και να μη μένη 
αδρανής. Ο Βρασίδας, εν τούτοις, ήτο ανήσυχος δια την Μένδην και εφοβήτο 
μήπως πέση εάν οι Αθηναίοι, καταπλεύσουν εκεί προ της επιστροφής του. Δια 
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τον λόγον αυτόν, και διότι άλλωστε οι Ιλλυριοί δεν είχαν φθάσει ακόμη, δεν 
είχε καμμίαν όρεξιν να προελάση, αλλ' ήθελε τουναντίον να επιστρέψη. 

Αλλ' ενώ συνεζήτουν τας αντιθέτους γνώμας των, ήλθε και η είδησης 
ότι οι Ιλλυριοί εγκατέλειψαν προδοτικώς τον Περδίκκαν και ηνώθησαν με τον 
Αρράβαιον, εις τρόπον ώστε και οι δύο πλέον ήσαν της γνώμης να αποσυρ-
θούν, διότι εφοβούντο τους Ιλλυριούς, οι οποίοι είναι έθνος πολεμικόν. Αλλ' 
ένεκα της διαφωνίας των δύο δεν είχε ληφθή ωρισμένη απόφασις δια την ώ-
ραν της αναχωρήσεως. Και όταν ενύκτωσε, εις από τους ανεξηγήτους εκεί-
νους πανικούς, εις τους οποίους υπόκεινται μεγάλοι στρατοί, κατέλαβεν αμέ-
σως τους Μακεδόνας και το πλήθος των βαρβάρων («οι μεν Μακεδόνες και 
το πλήθος των βαρβάρων ευθύς φοβηθέντες, όπερ φιλεί μεγάλα στρατό-
πεδα»), και επειδή ενόμισαν ότι οι επερχόμενοι εχθροι ήσαν πολλαπλάσιοι, 
από ό,τι πραγματικώς ήσαν και ότι φθάνουν από στιγμής εις στιγμήν, ετράπη-
σαν αιφνιδίως εις φυγήν, κατευθυνόμενοι εις τα ίδια. Και επειδή τα δύο συμ-
μαχικά στρατόπεδα ήσαν εις μεγάλην απόστασιν το εν από το άλλο, ηνάγκα-
σαν τον Περδίκκαν, όταν εννόησε τι τρέχει (διότι κατ' αρχάς δεν είχεν αντι-
ληφθή τίποτε), ν' απέλθη χωρίς να ίδη τον Βρασίδαν. Όταν κατά τα εξημερώ-
ματα έμαθεν ο Βρασίδας την εσπευσμένην αναχώρησιν των Μακεδόνων και 
την επικειμένην άφιξιν των προελαυνόντων Ιλλυριών και του Αρραβαίου, απε-
φάσισε και αυτός ν' απέλθη αμέσως, και εσχημάτισε τους οπλίτας του εις τε-
τράγωνον, τοποθετήσας τους ψιλούς στρατιώτας εις το μέσον. Τους νεωτέ-
ρους στρατιώτας έταξεν εις τρόπον ώστε να εξέρχονται από το τετράγωνον 
προς απόκρουσιν του εχθρού, οπουδήποτε ήθελεν επιτεθή, και ο ίδιος ετάχθη 
κατά την υποχώρησιν εις την οπισθοφυλακήν επί κεφαλής τριακοσίων επιλέ-
κτων ανδρών, με τον σκοπόν ν' αμύνεται, αποκρούων την εχθρικήν εμπρο-
σθοφυλακήν.  

Και πριν οι εχθροί πλησιάσουν, απηύθυνε βιαστικά εις τους στρατιώτας 
του τους επομένους προτρεπτικούς λόγους: "Αγαπητοί Πελοποννήσιοι, εάν 
δεν υπώπτευα ότι είσθε τρομαγμένοι, και διότι εμείνατε μόνοι, και διότι οι ε-
περχόμενοι εναντίον μας είναι βάρβαροι  («ει με μη υπωπτευον, άνδρες Πε-
λοποννήσιοι, νομή τε μεμνωσθε και ότι οι βάρβαροι οι επιόντες και πολλοί 
έκπληξιν έχειν») και πολλοί, θα περιωριζόμην εις τους συνήθεις προτρεπτι-
κούς λόγους, χωρίς να θελήσω, όπως τώρα, να κάμω και τον διδάσκαλον. 
Τώρα όμως που εγκατελείφθημεν από τους συναγωνιστάς μας και ευρισκό-
μεθα ενώπιον πολυαρίθμων εχθρών, θα προσπαθήσω με ολίγας υπομνήσεις 
και παραινέσεις να σας διαφωτίσω μερικά σπουδαιότατα σημεία. Ισχυρίζομαι, 
τωόντι, ότι πρέπει να δεικνύεσθε ανδρείοι εις τον πόλεμον όχι απλώς όταν 
τύχη να έχετε συμμάχους εις το πλευρόν σας, αλλά δια την έμφυτον γενναιό-
τητά σας, και να μη σας ανησυχή οσονδήποτε μεγάλος αριθμός εχθρών, αφού 
άλλωστε δεν ανήκετε εις πολιτείας, όπου οι πολλοί κυβερνούν τους ολίγους 
αλλ' αντιθέτως εις πολιτείας, όπου οι περισσότεροι κυβερνώνται από τους ο-
λιγωτέρους, οι οποίοι την επικράτησίν των οφείλουν εις την πολεμικήν των 
υπεροχήν. Ως προς τους βαρβάρους, εξ άλλου, τους οποίους φοβείσθε τώρα, 
διότι δεν τους γνωρίζετε, η ιδική σας πείρα από τας τελευταίας συγκρούσεις 
προς τους βαρβάρους της Μακεδονίας, όσα εγώ συμπεραίνω και όσα εξ α-
κοής γνωρίζω, πρέπει να σας πείσουν ότι δεν είναι τρομεροί. Διότι, οσάκις 
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εχθρική δύναμις, που φαίνεται ισχυρά, είναι πράγματι ασθενής, ασφαλής περί 
αυτής πληροφορία, την οποίαν εγκαίρως αποκτούν οι αντίπαλοί της, καθιστά 
τους τελευταίους περισσότερον θαρραλέους, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
απέναντι πραγματικώς ισχυρού εχθρού επιτίθεται κανείς με μεγαλυτέραν τόλ-
μην, εάν δεν γνωρίζη εκ των προτέρων την δύναμίν του. Οι Ιλλυριοί, δι' εκεί-
νους που δεν τους γνωρίζουν, είναι αληθώς φοβεροί, όταν τους βλέπη κανείς 
επερχομένους…... (Θουκυδίδης Δ 124 – 126) 

 

 

Η μάχη της Χαιρώνειας 338 π.Χ. 

 

Την 7η Αυγούστου, του έτους 338 π.Χ., οι Θηβαίοι, έχοντας 

σύμμαχο τους την Αθήνα, συνάντησαν στη Χαιρώνεια το στρατό του 

βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β’. Μετά από μακρά και σκληρή 

μάχη, ο Μακεδονικός στρατός βγήκε νικητής. Όλοι οι άνδρες του Ιε-

ρού Λόχου των Θηβαίων που δεν είχαν ηττηθεί μέχρι τότε σκοτώθη-

καν. Όλοι ενταφιάστηκαν στο σημείο που έπεσαν και προς τιμήν τους 

οι Θηβαίοι έστησαν ένα πέτρινο λιοντάρι. Το 336 π.Χ., μετά από συ-

νεχείς διαδόσεις για το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Θηβαίοι 

βοηθούμενοι από την Αθήνα, με χρήματα και όπλα, μπήκαν στην 

πόλη, αλλά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τα Κάδμεια. Αμέσως συ-

γκάλεσαν γενικό συμβούλιο και μίλησαν να ελευθερώσουν την πόλη, 

όπως το είχε επιτύχει ο Πελοπίδας πενήντα χρόνια πριν. Οι κάτοικοι 

δέχθηκαν και έκαναν ψήφισμα στο οποίο απεφάσισαν την ανεξαρτη-

σία της Θήβας. Προσπάθειες όμως για να εκδιώξουν τη φρουρά απέ-

τυχαν. Έστειλαν επίσης πρέσβεις στην Αρκαδία και άλλες πόλεις και 

τους κάλεσαν να ενωθούν μαζί τους. Δυστυχώς όμως γι' αυτούς, κα-

μία άλλη δε δέχθηκε. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών, ο Αλέξανδρος 

ήταν στην Ιλλυρία. Με αστραπιαία ταχύτητα, έφθασε στη Θήβα , 

αλλά δεν επιτέθηκε στην πόλη αμέσως, ελπίζοντας ότι θα παραδο-

θούν. Έκανε προκήρυξη στους Θηβαίους να παραδώσουν τους δύο 

αρχηγούς τους και αυτός θα έδινε χάρη στους υπόλοιπους. Οι Θη-

βαίοι με τη σειρά τους, απαίτησαν να τους παραδώσει τους στρατη-

γούς Αντίπατρο και Φιλώτα, για εγγύηση. Μετά από αυτά, ο Αλέξαν-

δρος περικύκλωσε την πόλη με λιθοβολητικές μηχανές και ήταν έτοι-

μος να επιτεθεί , αλλά ακόμη περίμενε μήπως και αλλάξουν γνώμη. 

Μετά όμως από λογομαχίες Θηβαίων, οι οποίοι βρισκόταν έξω από τα 

τείχη μπροστά στην πύλη έτοιμοι να υπερασπισθούν την πόλη τους, 

και των ανδρών του στρατηγού Πέρδικα, η μάχη άναψε. Οι Θηβαίοι 

πολέμησαν γενναία, αλλά αναγκάστηκαν τελικά να επιστρέψουν 

μέσα στα τείχη. Οι Μακεδόνες όρμησαν θυελλωδώς στην πόλη, σκο-

τώνοντας περισσότερους από έξη χιλιάδες. Τριάντα χιλιάδες πουλή-

θηκαν δούλοι. Η Μακεδονική απώλεια ήταν πεντακόσιοι άνδρες. Η 

πόλη λεηλατήθηκε και κάηκε, εκτός από τους ναούς και το σπίτι του 
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Πίνδαρου. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 316 π.Χ., ο Κάσσανδρος ξα-

νάχτισε την πόλη, η οποία όμως δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτή τη 

φορά στις υποθέσεις της Ελλάδος. 

 

 

8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑ-

ΤΕΙΑ ΣΕ ΑΣΙΑ & ΑΦΡΙΚΗ 

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΜΑ-

ΧΙΑ 

 

Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (το 338 π.Χ.), που έπαψε να υ-

πάρχει στην Ελλάδα πόλη που να μην υπολογίζει τους Μακεδόνες, ο 

τότε βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος ΙΙ ( ή Φίλιππος ο Μακεδών) 

συγκάλεσε συνέδριο των Ελληνικών πόλεων στις αρχές του 337 π.Χ. 

στην Κόρινθο για τα Ελληνικά θέματα (τις εμφύλιες διαμάχες, την 

επέμβαση των Περσών στα Ελληνικά πράγματα κ.α.). Στο συνέδριο 

αυτό συμφωνήθηκε να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των Ελληνικών πό-

λεων, να συγκροτηθεί Πανελλήνια Ένωση-συμμαχία που να διαθέτει 

κοινό Ελληνικό στρατό και Ελληνικό ναυτικό με αρχηγό το Φίλιππο, 

προκειμένου να αποκρούονται οι εξωτερικοί κίνδυνοι κ.λπ. 

Η ως άνω απόφαση της Κορίνθου λήφθηκε και γιατί πολλοί Έλ-

ληνες διανοούμενοι της εποχής αυτής, όπως π.χ. ο ρήτορας Ισοκρά-

της, διακήρυτταν ότι η μόνη λύση των Ελληνικών προβλημάτων ( 

παύση των εμφυλίων πολέμων και η ησυχία από τους Πέρσες)  ήταν 

η ειρήνευση των Ελληνικών κρατών, η πολιτική ένωση των Ελλήνων 

και ο κοινός πόλεμος κατά των βαρβάρων, δηλαδή κατά των Περσών 

και των συμμάχων τους (Κάρων, Φοινίκων κ.α.). 

 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΤΑ-

ΣΤΡΟΦΗ ΘΗΒΑΣ 

  

Βλέποντας οι Πέρσες το βασιλιά Φίλιππο να δημιουργεί ένα 

πολύ ισχυρό κράτος, άρα απειλή γι αυτούς που μέχρι τώρα ήταν πα-

ντοκράτορες, βάζουν κρυφά ανθρώπους τους και τον δολοφονούν 

λίγο μετά από το συνέδριο της Κορίνθου (336 π.Χ.).  

Τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του Αλέξανδρος Γ’, ο μετέ-

πειτα Μέγας Αλέξανδρος. Μόλις ανέλαβε το θρόνο ο Αλέξανδρος συ-

γκάλεσε το Συμβούλιο των Ελληνικών πόλεων κρατών (Αθηναίων, 

Σπαρτιατών κ.α.) στην Κόρινθο, το οποίο είχε ιδρύσει ο πατέρας του, 

και ζητά από τα μέλη του να ηγηθεί εκστρατείας εναντίον των Περ-

σών στην Ασία και λόγω της επέμβασης των περσών στα ελληνικά 

πράγματα και της δολοφονίας απ΄αυτοιύς του Φιλίππου. Δέχτηκαν 

όλοι πλην των Λακεδαιμονίων, με το αιτιολογικό ότι αυτοί ηγούνται 
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και δεν ακολουθούν. Επομένως την εκστρατεία στη Μ. Ασία την έκα-

ναν όλοι οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων με αρχηγό το Μ. Αλέ-

ξανδρο, πρβ (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος»):  
«Εις δε τον Ισθμον των Ελλήνων συλλεγέντων, και ψηφισαμέ-

νων επί Πέρσας μετ’ Αλέξανδρου στρατεύειν, ηγεμών ανηγορεύθη» ( 
Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 14) 

 «‘Όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο Αλέξανδρος, ως γιος του δολοφονημέ-
νου Φιλίππου, πήγε στην Πελοπόννησο- ήταν τότε περίπου είκοσι ετών. Εκεί 
συγκέντρωσε τους Πελοποννησίους και τους ζήτησε την αρχηγίας της εκστρα-
τείας κατά των Περσών, μια και την είχαν ήδη αναθέσει στον Φίλιππο. Όλοι 
συμφώνησαν, εκτός από τους Σπαρτιάτες, που απάντησαν ότι η παράδοση 
τους επιβάλει όχι να ακολουθούν, αλλά να καθοδηγούν άλλους…..» (Αρρια-
νού, Αλεξάνδρου Ανάβασης Α 1) 

 
Τετράδραχμο του 

Μ. Αλέξανδρου (336 – 
323 π.Χ.) με τον ίδιο ή 
τον Ηρακλή να φορά τη 
λεοντή  και τον κρητα-
γενή Δία ένθρονο. Οι 
βασιλιάδες των Μακε-
δόνων ήταν απόγονοι 
του ημίθεου Ηρακλή. 
«Το ότι ο Αλέξανδρος 

ως προς την κατα-

γωγή από την πλευρά του πατέρα του ήταν απόγονος του Ηρακλή, μέσω του Κάρανου 

και από πλευρά της μάνας της μητέρας του απόγονος του Αιακού, μέσω του Νεοπτο-

λέμου, είναι πλέον αποδεκτά…. (Πλουτάρχου Αλέξανδρος 1 – 3).  

 

 

Ακολούθως ο Μ. Αλέξανδρος στράφηκε καταρχήν εναντίον 

των βαρβάρων (Σκυθών, Ιλληριών κ.α.) στα βόρεια σύνορα της Μα-

κεδονίας, προκειμένου κατά την απουσία του στην Ασία, να μην κα-

τέβουν και καταλάβουν τη Μακεδονία. Τότε διαδόθηκε ότι ο Αλέξαν-

δρος σκοτώθηκε στην εκστρατεία αυτή και οι Θηβαίοι επαναστάτησαν 

με υποκίνηση των Περσών. 

Οι Θηβαίοι ήταν φιλικά προσκείμενοι προς τους Πέρσες, ε-

πειδή πολλοί από αυτούς ήταν Φοινικικής καταγωγής, όπως ήταν και 

οι Πέρσες. Μάλιστα στις μάχες του Μαραθώνα, Πλαταιαίς κ.λπ. οι 

Θηβαίοι είχαν μηδίσει.  

Οργισμένος  ο Αλέξανδρος επιστρέφει και καταστρέφει εκ βά-

θρων τη Θήβα (335 π.Χ.).  

Ακολούθως ο Αλέξανδρος επιδόθηκε στην προπαρασκευή της 

εκστρατείας του στη Μ. Ασία, για τιμωρία των Περσών αφενός για το 

θάνατο του πατέρα τους και αφετέρου για τα δεινά που είχαν κάνει 
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επί Ξέρξη στην Ελλάδα, καθώς και για τις συνεχείς επεμβάσεις τους 

στα Ελληνικά πράγματα. 

 

Αναφέρεται επίσης ότι μετά την ανακήρυξη, ο Αλέξανδρος επ 

ευκαιρία επισκέφθηκε το φιλόσοφο Διογένη το Σινωπέα στο Κράνειο, 

κοντά στην Κόρινθο, αφού δεν πήγαινε να τον δει ο ίδιος ο φιλόσο-

φος και όταν τον ρώτησε αν θέλει κάτι, ο φιλόσοφος είπε το γνωστό 

: " Μικρόν από του ηλίου μεταστηθι ", επειδή του έκρυβε τον ήλιο. 

(= «Μη μου κρύβεις εκείνο που δεν μπορείς να μου δώσεις»). 

Λέγεται επίσης ότι ο Αλέξανδρος ζήτησε χρησμό από τους 

Δελφούς για το αποτέλεσμα της εκστρατείας και επειδή η Πυθία δεν 

του έδινε, επειδή οι ημέρες ήταν γρουσούζικες, την έβαλε βιαίως στο 

ναό και αυτή του είπε : " Ανίκητος εί ώ παί ".  

 

 

9. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Α-

ΦΡΙΚΗ 

 

Τα αίτια της εκστρατείας 

 

Ο Αρριανός, σχετικά με τα αίτια για τα οποία ο Μ. Αλέξανδρος 

εκστράτευσε εναντίον των Περσών, αναφέρει ένα γράμμα που έ-

στειλε ο Μ. Αλέξανδρος στο βασιλιά των Περσών, που λέει (σε νέα 

Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος»): «Οι πρόγονοί σας ήρθαν στην 
Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα και μας προκαλέσατε μεγάλες συμφο-
ρές, χωρίς να έχουν κάνει κανείς από εμάς κανένα κακό. Τώρα που εγώ έγινα 
βασιλιάς των Ελλήνων, πέρασα στην Ασία, για να εκδικηθώ τις δικές σας αδι-
κίες…. Εξάλλου, βοηθήσατε τους Περίνθιους που αδικούσαν τον πατέρα μου 
και ο Ώχος έστειλε στρατό στη Θράκη που την κατείχαμε εμείς. Ο πατέρας μου 
δολοφονήθηκε με συνωμοσία  που οργανώσατε εσείς, όπως οι ίδιοι διαδώ-
σατε με επιστολές σας σ΄όλο τον κόσμο …… Οι απεσταλμένοι σας κατέστρε-
ψαν τους φίλους  μας και προσπάθησαν να καταστρέψουν την ειρήνη, που 
έφερε στους Έλληνες. Εκστράτευσα λοιπόν εναντίον σου, επειδή εσύ ξεκίνη-

σες την έχθρα….» (Αρριανός Β 14, 4). 

 

 

Το εκστρατευτικό σώμα  

κατά την εκστρατεία στην Ασία και Αφρική 

 

Ο Αλέξανδρος εκστράτευσε στην Ασία  την Άνοιξη του 334 π.Χ. 

με 30.000 πεζούς και 5.000 ιππείς πέρασε στην Ασία, αφήνοντας τη 

διοίκηση της Ελλάδας στο στρατηγό του Αντίπατρο (για το στόλο 

βλέπε πιο κάτω). Ειδικότερα το εκστρατευτικό σώμα του Μ. Αλέξαν-

δρου αποτελείτο από: 
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 α) 12.000 Μακεδόνες, 7.000 σύμμαχοι και 5.000 μισθοφόροι 

με επικεφαλής τον Παρμενίωνα,  β) 7.000 Οδρύσαι, Τριβαλλοί και 

Ιλλυριοί. γ) 1.000 τοξότες και Αγρινιάνες, δ) 1.800 ιππείς Μακεδόνες 

υπό το γιό του Παρμενίωνα Φιλώτα ε) 1.800 ιππείς Θεσσαλοί υπό τον 

Κάλα, στ) 600 ιππείς λοιπών Ελλήνων υπό τον Ερίγυιο και ζ) 900 

Θράκες και Παίονες ανιχνευτές υπό τον Κάσανδρο. Σύνολο 37.100. 

12.000 έμειναν στην Ευρώπη υπό τον Αντίπατρο. Στη Τροία ή άλλως 

Ίλιο θυσίασε στη θεά Αθηνά κι έκανε ιδιαίτερες σπονδές στον τάφο 

του Αχιλλέα.  

 

Η μάχη στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. 

 

Η 

πρώτη 

μάχη έγινε 

στο Γρανικό 

ποταμό το 

334 π.Χ. Ε-

κεί κινδύ-

νεψε ο Αλέ-

ξανδρος, 

αλλά σώ-

θηκε τελικά 

απ' τον 

Κλείτο, που 

πρόλαβε 

και σκό-

τωσε το Σπιθριδάτη, ενώ αυτός ετοιμαζόταν να χτυπήσει τον Αλέξαν-

δρο.  Μετά τη νίκη αυτή ο Αλέξανδρος έστειλε ειδικά για τους Αθη-

ναίους 300 ασπίδες, ενώ στα άλλα λάφυρα τα κοινά, εγράφη κατ' 

εντολή του το " Αλέξανδρος ο Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακε-

δαιμονίων από των βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων ". Μετά 

τη μάχη αυτή πολλές πόλεις κι ανάμεσά τους οι Σάρδεις προσχώρη-

σαν χωρίς μάχες στον Αλέξανδρο. Η Αλικαρνασσός όμως και η Μίλη-

τος έπεσαν μετά από πολιορκία. Εν συνεχεία υπέταξε τη Φρυγία και 

Πισιδία κι ήλθε στο Γόρδιο, έδρα του βασιλιά Μίδα. Εκεί έκοψε (κατά 

τον Αριστόβουλο όμως έλυσε) το Γόρδιο δεσμό. Κατόπιν προσχώρη-

σαν οι Παφλαγόνες και οι Καππαδόκες. Στην Κιλικία καθυστέρησε ο 

Αλέξανδρος επειδή αρρώστησε βαριά, είτε απ' τους κόπους, είτε ε-

πειδή λούστηκε στα παγωμένα νερά του ποταμού Κύδνου.  

 

Η μάχη της Ισσού το 333 π.Χ. 
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Το 333 έγινε η μάχη της Ισσού, κατά την οποία ηττήθηκαν οι 

τεράστιες δυνάμεις του Δαρείου (400.000 πεζοί και 100.000 ιπ-

πείς), ο οποίος με 4.000 μόνο στρατιώτες πέρασε τον Ευφράτη για 

να σωθεί. ενώ συνελήφθησαν η μητέρα, η γυναίκα του Δαρείου και 

δύο κόρες του, προς τις οποίες ο Αλέξανδρος φέρθηκε ιπποτικά. Μετά 

τη μάχη στην Ισσό, του παραδόθηκαν η Κύπρος και η Φοινίκη, πλην 

της Τύρου, την οποία κατέλαβε μετά από 7μηνη πολιορκία το 332 

π.Χ. Στη συνέχεια κυρίευσε και τη Γάζα.  

Σε μια νέα εξόρμηση ο Αλέξανδρος κυρίευσε τη Φοινίκη, την 

Παλαιστίνη, την Κύπρο και την Αίγυπτο (332 π.Χ.), όπου ίδρυσε την 

Αλεξάνδρεια. Ενώ βρίσκονταν στην Αίγυπτο  επισκέφθηκε το Αμμώ-

νειον (ναό του Άμμωνα Δία) στην όαση Σιούα (στη Λιβυκή όαση του 

Σίβα), όπου οι ιερείς του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή και λέχθηκε 

και η γνωστή φράση " ω παιδίον Διός ".  Μετά γύρισε στην Τύρο της 

Φοινίκης  (331 π.Χ.), για να συνεχίσει από εκεί την εκστρατεία του. 

Και εκεί  έκανε θυσίες και οργάνωσε αγώνες. 

 

Η μάχη στα Γαυγάμηλα το 331 π.Χ. 

  

Η επόμενη σύγκρουση έγινε το 331 π.Χ. στα Γαυγάμηλα  όπου 

έγινε και η συντριβή του Δαρείου. Η μεγάλη στρατιά του Δαρείου από 

800.000 πεζούς, 200.000 ιππείς και 200 δρεπανηφόρα άρματα δια-

λύθηκε και ο ίδιος δραπέτευσε από τη μάχη κατευθυνόμενος στα Ε-

κβάτανα. Ο Αλέξανδρος τότε κινήθηκε προς τη Βαβυλώνα, την κατέ-

λαβε και δήμευσε τους θησαυρούς του Δαρείου. Το ίδιο έκανε ύστερα 

από ένα μήνα στα Σούσα. Μετά κατέλαβε τις δύο ιερές πόλεις των 

Περσών, τις Πασαργάδες και την Περσέπολη, όπου βρίσκονταν τα α-

νάκτορα της περσικής δυναστείας. Στο μεταξύ ο Δαρείος είχε αιχμα-

λωτιστεί από το σατράπη Βήσσο. Εναντίον του κινήθηκε ο Αλέξαν-

δρος και τον νίκησε, κατά τη φυγή του όμως ο Βήσσος σκότωσε το 

Δαρείο και αυτοανακηρύχτηκε βασιλιάς. Ο Αλέξανδρος τον καταδί-

ωξε μέχρι τη Βακτριανή, όπου τον συνέλαβε και τον παρέδωσε στους 

Πέρσες, οι οποίοι τον σταύρωσαν.  

Ο Αλέξανδρος μετά τη νίκη του στα Γαυγάμηλα  έστειλε πολλά 

λάφυρα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους Πλαταιείς, που είχαν δώσει την 

πατρίδα τους για να γίνει η μάχη κατά των βαρβάρων. Στα Γαυγά-

μηλα ο Αλέξανδρος ανακηρύχτηκε βασιλιάς της Ασίας και άρχισε να 

κάνει μεγαλόπρεπες θυσίες στους θεούς και να μοιράζει πλούτη, σπί-

τια και αξιώματα. Στα Σούσα, την παλαιά πρωτεύουσα των Περσών, 

ο Αλέξανδρος βρήκε στα ανάκτορα 40.000 τάλαντα και σκεύη αμύ-

θητης πολυτέλειας. Τα ίδια και στην Περσέπολη,. Όταν κάθισε στο 

θρόνο του Δαρείου, ο Δημάρατος ο Κορίνθιος, πατρικός του φίλος, 

δάκρυσε και είπε πώς στερήθηκαν μεγάλη χαρά όσοι Έλληνες πέθα-

ναν πριν δουν τον Αλέξανδρο να κάθεται στο θρόνο του Δαρείου. 
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Ακολούθως τον αδελφό του Δαρείου, τον Εξάθρη, τον κατέταξε 

στους εταίρους, το επίλεκτο σώμα του, ενώ το σώμα του Δαρείου το 

έστειλε στη μητέρα του αποδίδοντας του τιμές. Μετά κατευθύνθηκε 

στην Υρκανία, στη σημερινή Αζοφική θάλασσα και εν συνεχεία στην 

Παρθική, όπου ντύθηκε για πρώτη φορά τη βαρβαρική ενδυμασία. 

Εκεί καταδίωξε και τους Σκύθες. 

 

Κατάκτηση Ινδικής 327 π.χ. 

 

Το 327 π.Χ., 

μετά την κατά-

κτηση της Περσι-

κής Αυτοκρατο-

ρίας, ο Αλέξαν-

δρος εκστράτευσε 

για την κατά-

κτηση της Ινδι-

κής. Στον Υδάσπη 

ποταμό νίκησε το 

βασιλιά των Ιν-

δών Πώρο μετά 

από σκληρή μάχη 

τον ίδιο δε τον 

Πώρο τον συνέ-

λαβε αιχμάλωτο. Επειδή όμως θαύμασε τον άνδρα, τον έκανε σα-

τράπη της περιοχής που πριν βασίλευε. Στη μάχη με τον Πώρο σκο-

τώθηκε κι ο Βουκεφάλας 30 χρονών. Στη μνήμη του έκτισε την πόλη 

Βουκεφαλία κοντά στον Υδάσπη. Μετά τη μάχη αυτή οι στρατιώτες 

του δεν ήθελαν να προχωρήσουν πλέον, παρά τής απεγνωσμένες 

προσπάθειες, να τους πείσει να περάσουν το Γάγγη, άλλως θα θεω-

ρούσε τον εαυτό του αποτυχημένο.  

Ακολούθως πολεμώντας τους Μαλλούς, τον πιο πολεμικό λαό 

της Ινδίας, παραλίγο να σκοτωθεί. Η κάθοδος προς τη θάλασσα δι-

ήρκεσε 7 μήνες. Από εκεί ο μεν Νέαρχος και Ονησίκριτος με το στολο 

κατευθύνθηκαν προς τον Περσικό κόλπο, ενώ ο Αλέξανδρος με 

120.000 πεζούς και 15.000 ιππείς μετά από δίμηνο ταλαιπωρία και 

αφού έχασε τα 3/4 των δυνάμεων του απ' τις κακουχίες, ήλθε στη 

Γεδρωσία. Από κει η πορεία έγινε πολύ πιο εύκολη και εν μέσω μάλι-

στα διασκεδάσεων. Συναντήθηκε και με το Νέαρχο και συνεπαρμενος 

μάλιστα από τις αφηγήσεις του, αποφάσισε και άρχισε ετοιμασίες 

στόλου στη Λάμψακο-Θαμψακο, με τον οποίο σχεδίαζε ο ίδιος να 

περιπλεύσει την Αφρική και να έλθει στο Αιγαίο διά μέσου των Ηρα-

κλείων στηλών. Δυστυχώς όμως εκείνη την εποχή φύσηξε άνεμος 

αναταραχής και στάσεων.  

 
Μ. Αλέξανδρος εναντίον Δαρείου, Τοιχογρα-

φία Πομπηίας 
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Τότε στασίασαν κατά του Αντιπάτρου και η Ολυμπιάδα με την 

Κλεοπάτρα μοιράζοντας την εξουσία και παίρνοντας η μεν Ολυμπιάδα 

την Ήπειρο η δε Κλεοπάτρα τη Μακεδονία. Έτσι ο Αλέξανδρος ματαί-

ωσε τα σχέδιά του, έστειλε το Νέαρχο από τη θάλασσα να κάνει πο-

λέμους στην παραλία κι ο ίδιος άρχισε να τιμωρεί τους διαφόρους 

στασιαστές. Στην Περσέπολη σκότωσε τον Πολύμαχο, μολονότι ήταν 

απ' την Πέλλα επειδή σύλησε τον τάφο του Κύρου, του ιδρυτή του 

Περσικού κράτους.  

Στα Σούσα ο Αλέξανδρος νύμφευσε τους εταίρους. Ο ίδιος πήρε 

τη Στατειρα, την κόρη του Δαρείου. Κατόπιν έκανε δείπνο για 9.000 

ανθρώπους. Εκεί εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για τους 30.000 Πέρ-

σες νεανίες που τους παρείχε μόρφωση, πράγμα που δυσαρέστησε 

τους Μακεδόνες. Η δυσαρέσκεια μάλιστα έγινε πιο έντονη επειδή ο 

Αλέξανδρος διόριζε ραβδούχους απ' αυτούς τους νεανίες. Τελικά ό-

μως συμφιλιώθηκε μαζί τους, αποστράτευσε τους γεροντότερους και 

τους έστειλε στον Αντίπατρο με πολλά δώρα και με την εντολή σ' 

αυτόν να τους δίνει τιμητικές θέσεις στους αγώνες και τα θεάματα. 

Στα Εκβάτανα της Μηδίας αρρώστησε και πέθανε ο παιδικός του φί-

λος Ηφαιστίων. 

  

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 

  

Πριν ξεκινήσει την εκστρατεία στην Ασία ο Μ. Αλέξανδρος όρισε 

ορισμένους τριήραρχους από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας (Κω, Μα-

κεδονία κ.α.) και μεταξύ αυτών και το Νέαρχο, γιο του Ανδρότιμου 

και καταγωγής από την Κρήτη  που ζούσε όμως στην Αμφίπολη, κο-

ντά στο Στρυμόνα. Τον ίδιο όρισε και ναύαρχο του στόλου του. 

 Ο στόλος του Μ. Αλεξάνδρου, στην αρχή της εκστρατείας του, 

περιλάμβανε 150 - 160 πολεμικά πλοία, κυρίως τριήρεις από τις ο-

ποίες 29 ήταν Αθηναϊκές και δεκάδες μεταγωγικά. Τα πληρώματα των 

πλοίων ήταν από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας (Μακεδονία, Κύπρο, 

Κω κ.τ.λ.), όμως και μερικοί Φοίνικες και Αιγύπτιοι. 

Ξεκινώντας ο Νέαρχος από τον Υδάσπη ποταμό, έπλευσε στις 

ακτές του Περσικού κόλπου και έφτασε στις εκβολές του Ευφράτη 

ποταμού στην Ινδία. Αποκομμένος ο στόλος, χωρίς τρόφιμα και χω-

ρίς την υποστήριξη του στρατού, περνώντας από άγνωστα μέρη έ-

φτασε και μετά από πολλές δυσκολίες κατόρθωσε να φτάσει στο Ευ-

φράτη, χάρη της ικανότητας του Νέαρχου που με πραότητα, αποφα-

σιστικότατα και θάρρος ξεπέρασε τα εμπόδια και τη δεισιδαιμονία των 

ναυτών του που διογκώθηκε λόγω του άγνωστου του επιχειρήματος.  
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Η κάθοδος 

του Ινδού ποταμού 

από το στόλο του 

Μ. Αλεξάνδρου με 

το ναύαρχο Νέ-

αρχο και το μεγάλο 

ταξίδι από τις ε-

κβολές του Ινδού 

ποταμού  μέχρι τον 

Περσικό Κόλπο ή-

ταν ένα φοβερά 

μεγάλο κατόρ-

θωμα, επειδή η 

διαδρομή ήταν και 

άγνωστη και μεγάλης απόστασης και επικίνδυνη και μέσα από ποτά-

μια, άρα με πολλές ενέδρες κ.τ.λ. 

Αποτελεί μια απ' τις μεγα-

λύτερες εποποιίες του αρχαιοελ-

ληνικού ναυτικού.  

Σύντομα θα ακολουθή-

σουν η εξερεύνηση των ακτών 

της Αραβίας και της Κασπίας, 

ενώ η Α. Μεσόγειος γίνεται Ελ-

ληνική λίμνη προστατευμένη 

από τα καράβια των Πτολεμαίων 

και των Σελευκιδών.  Με την ε-

πικράτηση των Μακεδόνων το ε-

μπόριο και η ναυτιλία γνωρίζουν 

νέα άνθιση, όμως, λόγω της επέ-

κτασης των Μακεδόνων, τα λι-

μάνια της Ασίας και της Αιγύπτου μεγαλώνουν σε βάρος του Πειραιά. 

Οι Μακεδόνες επεκτείνουν συνεχώς την επικράτειά τους και μεταφυ-

τεύουν το Ελληνικό στοιχείο μέχρι τις εσχατιές του τότε γνωστού 

κόσμου.  Εξ αιτία αυτού η Ελληνική γλώσσα και γραφή θα γίνουν 

διεθνείς 

 

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ (ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΣ) 

  

Λέγεται ότι ο μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποίησε μια πρώτη 

μορφή υποβρυχίου για να παρατηρήσει από κοντά τα παράξενα ψά-

ρια στο βυθό του Ινδικού ωκεανού (332 π.Χ.). Χρειάστηκε να φτά-

σουμε στα 1620 για να μας δώσει ο Κ. Ντρέμπελ στην Ολλανδία ένα 

σύγχρονο υποβρύχιο. Ο Αριστοτέλης (Προβλήματα) λέει ότι ο Μ. 

 

Ο ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ - ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

ΠΥΘΕΑΣ Ο ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΗΣ 

Την ίδια περίπου εποχή που ο Νέαρχος περι-

πλέει τις ακτές της Ινδίας, ο γεωγράφος, α-

στρονόμος και εξερευνητής Πυθέας ο Μασσα-

λιώτης θα βγει στον Ατλαντικό, για να φθάσει 

στη Βρετανία και τη μυθική νήσο Θούλη, τη 

σημερινή Ισλανδία, τη "βορειότατη, κατά τον 

Πυθέα, των Βρετανικών νήσων".  

 

 
Ο Μ. Αλέξανδρος επισκέπτεται 

το βυθό της θάλασσας στη Τύρο 

το 332 π.Χ.  
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Αλέξανδρος θέλοντας να ελέγξει σωστά τα ναυτικά αμυντικά έργα 

της Τύρου, πριν την πολιορκήσει, μπήκε μέσα σε ένα βαρέλι που είχε 

γυάλινο παράθυρο και στη συνέχεια διέταξε να το βυθίσουν στη θά-

λασσα. Το γεγονός αυτό αναφέρεται επίσης σε ρωμαϊκό έγγραφο του 

12ου αι. της Αλεξάνδρειας κ.α. Ο Ηρόδοτος αναφέρει επίσης ότι ο 

Σκυλίας και η κόρη του Κυάνα ήταν Έλληνες δύτες που, για να ανα-

σύρουν από τη θάλασσα (γύρω στο 500 π.Χ.) ένα βυθισμένο σκάφος 

με θησαυρούς του Ξέρξη, επινόησαν τα εργαλεία των δυτών. 

 

ΚΤΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

Κατά το πέρασμά του από την Αίγυπτο το 332-332 π.Χ., ο Α-

λέξανδρος εμπιστεύτηκε τον Έλληνα αρχιτέκτονα Δεινοκράτη το Ρό-

διο, για να χτίσει την πόλη βάση ορθογώνιου πολεοδομικού σχεδίου, 

με διασταυρούμενες κεντρικές οδούς. Η πόλη άρχισε να ακμάζει όταν 

έγινε πρωτεύουσα της Αιγύπτου μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου και 

κατά τη βασιλεία του Πτολεμαίου, γιου του Λάγου και ιδρυτή της 

δυναστείας των Λαγιδών. 

Για να διακρίνεται από τις υπόλοιπες 31 Αλεξάνδρειες έγινε 

γνωστή ως Alexandrea ad Aegyptum (« Αλεξάνδρεια της Αιγύ-

πτου ») και σήμερα ονομάζεται Iskanderia. Νωρίτερα οι Έλληνες εί-

χαν ιδρύσει μιαν άλλην πόλη στο Δέλτα του Νείλου, τη Ναύκρατη, ο 

Μέγας Αλέξανδρος όμως θέλησε να κατασκευάσει τη νέα στις όχθες 

αδιαφορώντας για την κακή ποιότητα του χώματος και τους κινδύ-

νους του Δέλτα. 

 

 

10.  ΘΑΝΑΤΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ –  ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΩΝ 

 

Θάνατος Μ. Αλέξανδρου το 324 π.Χ. 

 

Το 324 π.Χ. ο Αλέξανδρος εκστράτευσε εναντίον των ορεινών 

Κισσαίων, τους οποίους αφού νίκησε κατευθύνθηκε προς τα Βαβυ-

λώνα. Στη πορεία ο μάντις Πυθαγόρας διαπίστωσε κακά σημάδια στη 

θυσία που έκανε. Έτσι ο Αλέξανδρος έστησε τη σκηνή του έξω απ' 

την πόλη και έκανε περιπάτους με πλοιάρια στον Ευφράτη. Μία μέρα 

μετά από πλούσιο τραπέζι που παρέθεσε στο Νέαρχο και τους φίλους 

του, λούστηκε και πήγε στο σπίτι του φίλου του Μήδιου από τη Θεσ-

σαλία να διασκεδάσει. Εκεί ήπιε πολύ και την επόμενη ημέρα έκανε 

πυρετό και πέθανε στις 30 του μηνός Δαισίου (13 Ιουνίου) σε ηλικία 

33 χρονών. και αφού βασίλεψε 12 χρόνια και 7 μήνες.  

Στην ερώτηση σε ποιόν αφήνει τη διαδοχή απάντησε " τώ κρα-

τίστω ".  
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 Κατά μία εκδοχή ο Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε από το γιό του 

Αντιπάτρου Ιόλλα, που ήταν οινοχόος του, λόγω και της έχθρας της 

μητέρας του Αλεξάνδρου Ολυμπιάδας προς τον Αντίπατρο, όμως δεν 

έχει επιβεβαιωθεί. 

 

Διανομή της αυτοκρατορίας 

 

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, την αρχηγεία πήρε ο στρατη-

γός  Περδίκκας ( σ' αυτόν έδωσε λέει το δαχτυλίδι ο Αλέξανδρος πριν 

πεθάνει). Έγινε αντιβασιλέας με βασιλιά τον Αριδαίο, γιό του Φιλίπ-

που και έκανε την εξής διανομή: α)  ο Πτολεμαίος (γιός του Λάγου) 

πήρε την Αίγυπτο,  

β)  ο Λαομεδων ο Μυτιληναίος τη Συρία  γ)  ο Φιλώτας την Κι-

λικία δ)  ο Πίθων τη Μηδία, ε)  ο Ευμενης την Παφλαγονία, την Καπ-

παδοκία και τη γειτονική περιοχή, στ)ο Αντίγονος την Παμφυλία, τη 

Λυκία και τη μεγάλη Φρυγία, ζ)  ο Άσανδρος την Καρία, η)  ο Μεναν-

δρος τη Λυδία, θ)  ο Λεοννατος τη Φρυγία στον Ελλήσποντο, ι)   ο 

Λυσίμαχος τη Θράκη και γειτονικές φυλές στον Πόντο, κ)  ο Αντίπα-

τρος τη Μακεδονία και τους τριγύρω λαούς, λ)  ο Πώρος και ο Ταξί-

λης τα βασίλειά τους στην Ινδία, μ)  ο Οξυάρτης, πατέρας της Ρωξά-

νης, τον Καύκασο, ν)  ο Φίλιππος τη Βακτριανή και Σογδιανή ξ)  ο 

Τληπόλεμος την Καρμανία, ο)  ο Άρχων τη Βαβυλωνία, π)  ο Αρκε-

σίλαος τη Μεσοποταμία και ρ)  ο Σέλευκος έγινε Διοικητής των εταί-

ρων (ιππικό), διαδέχθηκε τον Περδίκκα που κι αυτός είχε διαδεχθεί 

τον Ηφαιστίονα. 

 

Ειδικότερα, μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου, τον Ιούνιο του 

323 π.Χ., , η συνέλευση του στρατού στη Βαβυλώνα όρισε ως τυπικό 

βασιλιά τους κράτους του  το Φίλιππο Αριδαίο, ετεροθαλή αδελφό 

του Μ. Αλέξανδρου και διανοητικά ανάπηρο και  μέχρι η γυναίκα του 

Μ. Αλέξανδρου Ρωξάνη να φέρει στον κόσμο το παιδί του Μ. Αλέξαν-

δρου (τον Αλέξανδρο Δ). Παράλληλα, επειδή οι εν λόγω δεν ήταν σε 

θέση να κυβερνήσουν,  την εξουσία μοιράστηκαν οι μεγάλοι  στρα-

τηγοί. Ο  Αντίπατρος πήρε  την εποπτεία του ευρωπαϊκού τμήματος,  

ο Κρατερός τη διοίκηση  των στρατευμάτων της Ασίας  και ο Περδί-

κκας  την εποπτεία του ασιατικού τμήματος. Επίσης ανατέθηκε η διοί-

κηση της Αιγύπτου στον Πτολεμαίο,  της Φρυγίας στον Αντίγονο, στο 

Λυσίμαχο της Θράκης κ.α.  

Ωστόσο ο Περδίκκας δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκ-

στρατείας εναντίον του Πτολεμαίου της Αιγύπτου  και προ αυτού, ο 

Αντίγονος αυτοανακηρύσσεται,  το 306 π.Χ.,  βασιλιάς και τον ίδιο 

τίτλο έδωσε και στο γιο του Δημήτριο, που έγινε αργότερα γνωστός 

με την επωνυμία Πολιορκητής. Όμως η ενέργεια αυτή του Αντίγονου  

είχε ως συνέπεια να συνασπιστούν εναντίον του οι άλλοι στρατηγοί, 
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με αποτέλεσμα να αρχίσει μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ των ως 

άνω διαδόχων, που διεξάγονταν από την Ασία μέχρι την Ελλάδα. Στη 

διάρκεια των πολέμων αυτών, ύστερα και από διάφορες αντιμακεδο-

νικές αναταραχές που έγιναν στην ηπειρωτική Ελλάδα,  δολοφονή-

θηκαν και ο Φίλιππος Αριδαίος και ο γιος του Μ. Αλέξανδρου.  

 

Η μάχη των διαδόχων στην Ιψό το 301 π.Χ. 

 

Το 301 π.Χ., οι αντίπαλοι συγκρούστηκαν σε μια αποφασιστική 

μάχη στην Ιψό. Ο Αντίγονος στη μάχη αυτή και νικήθηκε και σκοτώ-

θηκε και το αποτέλεσμα της μάχης αυτής ήταν η δημιουργία των εξής 

νέων κρατών,  που το καθένα αναγνώριζε το άλλο: 

1. Το βασίλειο της Μακεδονίας, με βασιλιά τον Κάσ-

σανδρο, γιο του Αντίπατρου.  

2. Το βασίλειο της Συρίας,  με βασιλιά το Σέλευκο, που 

περιλάμβανε όλες τις ασιατικές κτήσεις, έδρα την Αντιόχεια και  με 

πρώτο βασιλιά το στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου το Σέλευκο. Το κρά-

τος των Σελευκιδών ήταν κολοσσιαίο: περιλάμβανε τις ασιατικές χώ-

ρες μέχρι το Βόσπορο, το Αιγαίο πέλαγος και τη Μεσόγειο θάλασσα. 

Υπάγονταν ακόμα σ' αυτό, έμμεσα, η Αρμενία, η Καππαδοκία, ο Πό-

ντος, η Παφλαγονία, η Βιθυνία και η Πέργαμος, που είχαν δικούς 

τους ηγεμόνες, υπέκυψαν όμως στην επιρροή του ελληνισμού και 

εργάστηκαν για τη διάδοσή του.  Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 64 

π.Χ  

3. Το βασίλειο της Αιγύπτου, με βασιλιά τον Πτολε-

μαίο και έδρα την Αλεξάνδρεια. και  πρώτο βασιλιά το στρατηγό του 

Μ. Αλέξανδρου Πτολεμαίο. Στο κράτος των Πτολεμαίων υπάγονταν 

η Αίγυπτος, η Λιβύη και πολλά Ελληνικά νησιά. Η Ρόδος γνώρισε 

ακμή ως αυτοτελής εμπορική και ναυτική πολιτεία. Επίσης η Δήλος 

με τη βοήθεια των Μακεδόνων βασιλέων εξελίχτηκε σε κέντρο εμπο-

ρίου σίτου και δούλων. Η ακμή της διατηρήθηκε και κατά τη ρωμαϊκή 

εποχή μέχρι το 88 π.Χ., οπότε καταστράφηκε κατά το Μιθριδατικό 

πόλεμο. Το κράτος των Πτολεμαίων υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 

30 π.Χ. 

4. Το Βασίλειο της Θράκης,  που περιλάμβανε και με-

γάλα τμήματα της Ασίας, με βασιλιά το το στρατηγό του Μ. Αλέξαν-

δρου  Λυσίμαχο. Το βασίλειο της Θράκης διαλύθηκε γρήγορα, επειδή 

ο Λυσίμαχος συγκρούστηκε με το Σέλευκο και στη μάχη που έγινε 

στο Κουροπέδιο της Λυδίας το 281 π.Χ. νικήθηκε και σκοτώθηκε. Τα 

εδάφη του τα πήραν η Συρία και η Μακεδονία. 

 

Στα ως άνω βασίλεια προστέθηκαν αργότερα και άλλα μικρά 

βασίλεια, όπως το βασίλειο της Περγάμου,  το βασίλειο της Βα-

κτριανής στο Αφγανιστάν – Ινδίες κ.α. 
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Ανάμεσα στους βασιλείς των ελληνιστικών χρόνων που διακρί-

θηκαν ήταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ο οποίος, εκτός από τις άλ-

λες πολεμικές μηχανές, επινόησε και εφάρμοσε στις πολιορκίες την 

περίφημη "ελέπολιν", έναν πύργο "εννεάδομο", που τον έσερναν 

πάνω σε τέσσερις ισχυρούς τροχούς και που είχε πλάτος σε κάθε 

πλευρά 45 και ύψος 90 πήχεις και απασχολούσε 200 άνδρες.  

Ο άλλος ήταν ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος. Αυτός επιχείρησε 

να πετύχει προς τη Δύση ό,τι ο Αλέξανδρος στην Ανατολή. Δέχτηκε 

την πρόταση των Ταραντίνων και πήγε στην Ιταλία ως σύμμαχός 

τους εναντίον των Ρωμαίων, νίκησε τους Ρωμαίους στην Ηράκλεια 

(280 π.Χ.) και στο Ισκλο (279 π.Χ.), αλλά νικήθηκε στο Βενεβέντο 

(275 π.Χ.) και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ήπειρο άπρακτος. 

Το 274 π.Χ. υπέταξε τη Μακεδονία και έπειτα στράφηκε προς την 

Πελοπόννησο και σκοτώθηκε τυχαία στο Aργος. 

 
11. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  
 

Α. Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

 

 Η προσφορά των Μακεδόνων στην Ελλάδα και τον κόσμο είναι 

τεράστια. Έχουν να επιδείξουν επιφανείς προσωπικότητες όχι μόνο 

ηγετικές και εκπολιτιστικές, όπως ο Φίλιππος και ο Μ. Αλέξανδρος, 

αλλά και των Επιστημών (των Γραμμάτων και των Τεχνών),  όπως ο 

μέγας της διανόησης Αριστοτέλης (από τα Στάγιρα της Χαλκιδικής, 

προσωπικός δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου), ο φιλόσοφος Δη-

μόκριτος, ο σοφιστής Πρωταγόρας, ο ζωγράφος Πολύγνωτος, ο ποι-

ητής Ηγήμων, ο μαθηματικός Λεωδάμας, ο αρχιτέκτονας Δεινοκρά-

της , ο λεξικογράφος Αμερίας, ο επιγραμματοποιός Νικαίνετος, ο 

στρατιωτικός συγγραφεύς Πολύαινος , ο κωμωδιογράφος Ποσείδιπ-

πος κ.α.  

Από τους αρχαιοτάτους χρόνους οι Μακεδόνες αγωνιζόταν για 

τη διαφύλαξη των Ελληνικών συνόρων στο βορρά. O Πολύβιος στην 

ιστορία του (IX 35,2) αναφέρει: "Tίνος καί πηλίκης δει τιμης αξιού-

σθαι Mακεδόνας, οι τόν πλείω του βίου χρόνον ου παύονται διαγω-

νιζόμενοι πρός τούς βαρβάρους υπέρ της των Eλλήνων ασφαλείας; 

ότι γάρ ει ποτ’αν εν μεγάλοις ην κινδύνοις τά κατά τούς Eλληνας, ει 

μή Mακεδόνας είχομεν πρόφραγμα καί τάς των παρά τούτοις βασι-

λέων φιλοτιμίας, τίς ου γινώσκει;".  

Ο Μ. Αλέξανδρος για πολλούς έκανε  διεθνή την Ελληνική 

γλώσσα και την ελληνική γραφή. Ωστόσο το σπουδαίο έργο του Μ. 

Αλέξανδρου είναι το ότι με την Ελληνική παιδεία εκπολίτισε τους 

βάρβαρους ακόμη λαούς σε Ευρώπη (Σκύθες, Ιλλυριούς κ.α.), Ασία 
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(Πέρσες, Μήδους, Φοίνικες, Κάρες κ.α.) και Αφρική (Αιγύπτιους 

κ.α.), όπως θα δούμε πιο κάτω. 

 

 

Β. Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’  ΕΝΩΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Ο Διόδωρος, ο Πλούταρχος κ.α. αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Β’ ή 

άλλως ο Φίλιππος ο Μακεδών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς 

βασιλιάδες της Μακεδονίας. Ήταν εκείνος που από τη μια ελευθέρωσε 

τους Μακεδόνες από τους Ιλλυριούς και στη συνέχεια την έκανε  κυ-

ρία πολλών και μεγάλων εθνών και πόλεων και από την άλλη  πρώτος 

οραματίστηκε και πραγματοποίησε την Ένωση όλη της Ελλάδος (ο 

λόγος άλλωστε για τον οποίον μετά οι Πέρσες έβαλαν κρυφά ανθρώ-

πους και τον δολοφόνησαν) και ανέλαβε την ηγεμονία της,  πρβ: 

«Παραλαβών (ο βασιλεύς Φίλιππος του Αμύντα) την Μακεδονίαν 

δουλευουσαν Ιλλυριείς πολλών και μεγάλων εθνών και πόλεων κυ-

ρίαν εποίησε και ένεκα τοις αυτού ικανότητας και μόνο ηγεμών της 

Ελλάδος ανέλαβε»(Διόδωρος 16.1) 

Ειδικότερα μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (το 338 π.Χ.), που 

έπαψε να υπάρχει στην Ελλάδα πόλη που να μην υπολογίζει τους 

Μακεδόνες, ο τότε βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος συγκάλεσε συ-

νέδριο των Ελληνικών πόλεων στις αρχές του 337 π.Χ. στην Κόρινθο 

για τα ελληνικά θέματα (τις εμφύλιες διαμάχες, αλλά και την και πάλι 

επέμβαση των Περσών στα ελληνικά πράγματα). Στο συνέδριο αυτό 

συμφωνήθηκε να υπάρξει κοινή ειρήνη μεταξύ των ελληνικών πό-

λεων και συνάμα συγκροτήθηκε συμμαχία (Πανελλήνια Ένωση), α-

μυντική και επιθετική με αρχηγό το Φίλιππο, καθορίστηκε κοινός ελ-

ληνικός στρατός και ναυτικό και τέλος να γίνει εκδικητικός πόλεμος 

κατά των Περσών για τις λεηλασίες που είχε κάνει ο Ξέρξης στην 

Ελλάδα κ.α. 

Η ως άνω απόφαση της Κορίνθου λήφθηκε και γιατί πολλοί Έλ-

ληνες διανοούμενοι της εποχής αυτής, όπως π.χ. ο ρήτορας Ισοκρά-

της, διακήρυτταν ότι η μόνη λύση των Ελληνικών προβλημάτων ( 

παύση των εμφυλίων πολέμων και η ησυχία από τους Πέρσες)  ήταν 

η ειρήνευση των ελληνικών κρατών, η πολιτική ένωση των Ελλήνων 

και ο κοινός πόλεμος κατά των βαρβάρων, δηλαδή κατά των Περσών 

και των συμμάχων τους (Κάρων, Φοινίκων κ.α.). 

 

  

Γ. Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΕ 

ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 
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Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς, Έλληνες και ξέ-

νους, όπως στους: Αρριανός (Β 14, 4), Πλούταρχος («Αλέξανδρος» 

34 – 47 και «Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Α, 3 – 7,  328-

329 ), Αγία γραφή (Μακκαβαίων, Κεφ. 1), Ηρόδοτος (Ε  17-22), Πο-

λύβιος (IX 35,2) κ.α., βλέπουμε να αναφέρουν ότι: 

Α) Ο Μέγας Αλέξανδρος μετά τη δολοφονία του πατέρα του από 

τους Πέρσες έγινε βασιλιάς των Μακεδόνων.  Ακολούθως μετάβηκε 

στον Ισθμό και ζήτησε από το συμβούλιο των Ελλήνων, το οποίο είχε 

ιδρύσει ο πατέρας του,  να του δοθεί η έγκριση προκειμένου να εκ-

στρατεύσει αμέσως εναντίον των Περσών και των συμμάχων τους σε 

Ευρώπη (Σκύθες, Ιλλυριούς κ.α.), Ασία (Μήδους, Φοίνικες, Κάρες 

κ.α.) και Αφρική, προκειμένου να τους τιμωρήσει για όλα αυτά που 

έχουν διαπράξει εναντίον των Ελλήνων. Όλοι οι συμμετέχοντες (Α-

θηναίοι, Θεσσαλοί κ.λπ.) δέχτηκαν  εκτός από τους Σπαρτιάτες οι 

οποίοι απάντησαν ότι αυτοί οδηγούν και δεν ακολουθούν. Επομένως 

ο  Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του στην Ασία καθαρά 

ως εκδικητής, πρβ: 

 «‘Όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο Αλέξανδρος, ως γιος του δολο-

φονημένου Φιλίππου, πήγε στην Πελοπόννησο- ήταν τότε περίπου 

είκοσι ετών. Εκεί συγκέντρωσε τους Πελοποννησίους και τους ζήτησε 

την αρχηγίας της εκστρατείας κατά των Περσών, μια και την είχαν 

ήδη αναθέσει στον Φίλιππο. Όλοι συμφώνησαν, εκτός από τους 

Σπαρτιάτες, που απάντησαν ότι η παράδοση τους επιβάλει όχι να α-

κολουθούν, αλλά να καθοδηγούν άλλους…..» (Αρριανού, Αλεξάν-

δρου Ανάβασης Α 1) 

 «και ηγεμών αυτοκράτωρ συμπάσης της άλλης Ελλάδος απο-

δειχθείς επί τον Περσην στρατιάς, ουχ ευατώ μάλλον τι την δόξαν 

τήνδε ή τω κοινώ των Μακεδόνων προσέθηκεν (Αρριανός 1-3 και Ζ, 

9,5)  

 «Εις δε τον Ισθμον των Ελλήνων συλλεγέντων, και ψηφισα-

μένων επί Πέρσας μετ’ Αλέξανδρου στρατεύειν, ηγεμών ανηγο-

ρεύθη» ( Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 14),   = Στον Ισθμό, που συγκε-

ντρώθηκαν και ψήφισαν οι Έλληνες να εκστρατεύσουν με τον Αλέ-

ξανδρο εναντίον των Περσών, αναγορεύτηκε αρχηγός τους. ( Πλου-

τάρχου, Αλέξανδρος 14) 

Β) Φτάνοντας ο μ. Αλέξανδρος στην Ασία  βρήκε εκεί ένα κόσμο 

με ανήμερα ακόμη ήθη και έθιμα , π.χ. γιους να παντρεύονται ακόμη 

και τις μανάδες τους, ανθρώπους να τρώνε άλλους ανθρώπους κ.α., 

καθώς και  με φύλαρχους ή βασιλιάδες που έκαναν ό,τι ήθελαν, π.χ. 

να ζητούνε ανθρωποθυσίες, να βιάζουν όποια ήθελαν, να ζητούν από 

τους άλλους ανθρώπους να τους  προσκυνούνε  ως οι θεοί κ.λπ.. 

Προ αυτής της κατάστασης ο Αλέξανδρος αντί να κατακτά και να τι-

μωρεί άρχισε από τη μια να απελευθερώνει και να καταλύει τυρρη-

νικά καθεστώτα (δηλαδή να ελευθερώνει τους λαούς από τους 
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κατακτητές Πέρσες, καθώς και από τους τυράννους που οι Πέρσες 

είχαν κατά τόπους ορίσει) και από την άλλη να κτίζει πόλεις  με ελ-

ληνικά πρότυπα, δηλαδή να επιβάλει οι άνθρωποι να μαθαίνουν  

γράμματα, να είναι ελεύθεροι, να υπάρχει δικαιοσύνη και  ισοπολιτεία 

κ.λπ.. Ίδρυσε λέει  περισσότερες από εβδομήντα πόλεις μέσα στις 

βάρβαρες χώρες, και διέσπειρε σε όλη την Ασία τα Ελληνικά, νικώ-

ντας τον απολίτιστο και θηριώδη τρόπο ζωής και βοηθούμενος 

σ΄αυτό και από τους ίδιους τους ντόπιους κατοίκους.   

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε  

μέγας και γιος του Θεού (του Θεού Δία για τους Έλληνες ή του 

θεού Άμμωνα για τους μη Έλληνες) τόσο  από τους Έλληνες 

όσο και από τους ντόπιους  (Μ. Ασία, Μεσοποταμία, Ινδία, Αί-

γυπτο κ.λπ.).  

Γ)  Η φιλοσοφία του Μ. Αλέξανδρου ήταν η εξής: Δεν αντιμε-

τωπίζουμε τους Έλληνες ως φίλους και συγγενείς ενώ τους άλλους 

λαούς σαν να είναι ζώα ή φυτά, αλλά όλους ίδια, γιατί όλοι οι λαοί 

είναι αδέλφια, ίσοι μεταξύ τους και συνεπώς πρέπει να ζήσουν μαζί 

ειρηνικά και δίκαια. Συγγενείς μας είναι όλοι οι καλοί και ξένοι ή ε-

χθροί όλοι οι κακοί άνθρωποι. Ελληνικό  πρέπει να είναι κάθε τι το 

ενάρετο και βάρβαρο κάθε τι το μη ενάρετο. Με τα όπλα εξαναγκά-

ζουμε να πεισθούν όσοι δεν μπορούν να πεισθούν δια του λόγου κ.α. 

Η φιλοσοφία και η δράση του Μ. Αλεξάνδρου και κυρίως των ένδο-

ξων διαδόχων του σχολιάστηκαν ευμενώς ακόμη και από την Αγία 

Γραφή. 

 
Ειδικότερα ο Πλούταρχος και ο Αρριανός αναφέρουν: 
«Ο Αλέξανδρος αντίθετα, ίδρυσε περισσότερες από εβδομήντα πόλεις μέσα στις βάρ-

βαρες χώρες, και διέσπειρε σε όλη την Ασία τα Ελληνικά (γράμματα και αξιώματα), νικώντας 
τον απολίτιστο και θηριώδη τρόπο ζωής» («Αλέξανδρος δ’ υπέρ εβδομήκοντα πόλεις βαρβά-
ροις έθνεσιν εγκτίσας και κατασπείρας την Ασία Ελληνικοίς τελεσι της ανημέρου και θηριώ-
δους εκράτησε διαίτης») (Πλουτάρχου Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7,  328  ) 

«αφού επέλεξε τριάντα χιλιάδες παιδιά και έδωσε διαταγή να μάθουν Ελληνικά και την 
άσκηση με τα μακεδονικά όπλα και όρισε πολλούς επιθεωρητές». (Πλουτάρχου Αλέξανδρος, 
47 

 «αφού ο Αλέξανδρος αναγορεύτηκε βασιλιάς της Ασίας, και θέλοντας να τιμάται και 
από όλους τους Έλληνες τους έγραψε ότι καταλύει όλα τα τυραννικά καθεστώτα και ότι θα 
είναι αυτόνομοι και ιδιαίτερα έγραψε τους Πλαταιείς ότι θα ξανακτίσει την πόλη τους, γιατί οι 
πατέρες τους είχαν δώσει τη χώρα τους στους Έλληνες να πολεμήσουν εκεί για την Ελευθερία. 
(«ότι την χώρα οι πατέρες αυτών εναγωνίσασθαι τοις Έλλησιν υπέρ της Ελευθερίας παρέ-
σχον» (Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 34)  

«Ακόμα, η τόσο αξιοθαύμαστη «Πολιτεία» του Ζήνωνα, του ιδρυτή της 
τάσης των Στωικών, μπορεί να συνοψιστεί στην εξής μία συνισταμένη: δεν 
πρέπει να κατοικούμε διαχωρισμένοι σε ξεχωριστές πόλεις και δήμους με δια-
φορετικούς ο καθένας κανόνες δικαίου, αλλά να θεωρούμε όλους τους ανθρώ-
πους του κόσμου αυτού συμπολίτες και συνδημότες…., αλλά εκείνος που 
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έδωσε στη θεωρία την έμπρακτη μορφή της ήταν ο Αλέξανδρος. Αυτός δη-
λαδή δεν ακολούθησε τη συμβουλή του Αριστοτέλη να συμπεριληφθεί στους 
Έλληνες σαν να ήταν ηγέτης τους και στους βάρβαρους σαν να ήταν απόλυ-
τος κύριος τους και να αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως φίλους και συγγενείς 
τους ενώ τους άλλους λαούς σαν να ήταν ζώα ή φυτά. Αν ενεργούσε κατ’ αυτό 
τον τρόπο, θα γέμιζε την ηγεμονία του με αναρίθμητους πολέμους, εξορίες και 
υπονομευτικές στάσεις….. «Εκείνος αντίθετα, πίστευε ότι ήρθε ως κοινός Θε-
όσταλτος συμφιλιωτής και ειρηνοποιός για όλο τον κόσμο, και για τούτο εξα-
νάγκαζε δια των όπλων όσους δεν μπορούσε να πείσει δια του λόγου να ενω-
θούν μαζί του, και συνένωσε σε ενιαίο σώμα τους ανθρώπους από τους διά-
φορους τόπους, ενώνοντας και αναμειγνύοντας σαν σε κύπελλο φιλίας τους 
τρόπους ζωής, τα ήθη, τους γάμους και τις συνήθειές τους. Όρισε σε όλους να 
θεωρούν πατρίδα τους την οικουμένη, ακρόπολη τους το στρατόπεδό του, συγγενικούς τους 
όλους τους καλούς ανθρώπους και ξένους τους κακούς. Δεν τους άφησε να διακρίνουν ανά-
μεσα σε Έλληνες και βάρβαρους με βάση τη χλαμύδα και την πέλτη, το σπαθί ή τον μανδύα, 
αλλά όρισε να διαπιστώνεται το Ελληνικό στοιχείο από την αρετή του και το βαρβαρικό από 
τη φαυλότητά του («Το μεν Ελληνικόν αρετήν το δε βάρβαρον κακίαν τεκμαίρεσθαι») , ενώ τα 
ενδύματα, τα φαγητά, οι γάμοι και ο τρόπος ζωής θεωρούνταν κοινά για όλους, αναμεμειγμένα 
σε ενιαίο σύνολο με τους δεσμούς τους αίματος και της τεκνοποιίας. (Πλουτάρχου Περί της 
Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7,  329 ) 

 «Αν όμως εξετάσεις τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του Αλέξαν-
δρου, θα διαπιστώσεις ότι έμαθε τους Υρξανούς να παντρεύονται, δίδαξε τους 
Αραχώσιους να καλλιεργούν τη γη, έπεισε τους Σογδιανούς να φροντίζουν 
τους γονείς τους και να μην τους σκοτώνουν, και τους Πέρσες να σέβονται τις 
μητέρες τους και να μην τις παντρεύονται. Πόσο αξιοθαύμαστη είναι η φιλο-
σοφία, χάρη στην οποία οι Ινδοί λατρεύουν Ελληνικούς Θεούς, και οι Σκύθες 
θάβουν τους νεκρούς τους και δεν τους τρώνε! Θαυμάζουμε τη δύναμη του 
Καρνεάδη, που έκανε τον Κλειτόμαχο, ο οποίος προηγουμένως λεγόταν Ασ-
δρούβας, Καρχηδόνιος την καταγωγή, να υιοθετήσει τον Ελληνικό τρόπο ζωή. 
Θαυμάζουμε το χαρακτήρα του Ζήνωνα, που έπεισε το Διογένη το Βαβυλώνιο 
να επιδοθεί στη φιλοσοφία. Όταν όμως ο Αλέξανδρος εκπολίτισε την Ασία, ο 
Όμηρος διαβαζόταν παντού, και τα παιδιά των Περσών, των Σουσιανών και 
των Γεδρωσίων μάθαιναν να απαγγέλνουν τις τραγωδίες του Σοφοκλή και του 
Ευριπίδη. Ο Σωκράτης, όταν αντιμετώπισε την κατηγορία ότι εισάγει καινά 
δαιμόνια, καταδικάστηκε εξαιτίας των συκοφαντών που υπήρχαν στην Ασία. 
Χάρη όμως στον Αλέξανδρο, η Βακτρία και ο Καύκασος προσκύνησαν τους 
θεούς των Ελλήνων. Ο Πλάτωνας έγραψε ένα μόνο σύγγραμμα για την πολι-
τειακή οργάνωση και δεν έπεισε κανένα, εξαιτίας της αυστηρότητας του έργου. 
Ο Αλέξανδρος αντίθετα, ίδρυσε περισσότερες από εβδομήντα πόλεις μέσα 
στις βάρβαρες χώρες, και διέσπειρε σε όλη την Ασία τα Ελληνικά (γράμματα 
και αξιώματα), νικώντας τον απολίτιστο και θηριώδη τρόπο ζωής («Αλέξαν-
δρος δ’ υπέρ εβδομήκοντα πόλεις βαρβάροις έθνεσιν εγκτίσας και κατασπεί-
ρας την Ασία Ελληνικοίς τελεσι της ανημέρου και θηριώδους εκράτησε διαί-
της»)   Λίγοι από εμάς διαβάζουμε τους «Νόμους» του Πλάτωνα, αλλά δεκά-
δες χιλιάδων ανθρώπων εφάρμοσαν και εξακολουθούν να εφαρμόζουν  τους 
νόμους του Αλέξανδρου, αποβαίνοντας έτσι πιο ευτυχείς όσοι νικήθηκαν από 
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τον Αλέξανδρο απ΄ ό,τι όσοι απέφυγαν. Και τούτο γιατί τους δεύτερους δεν 
τους απάλλαξε κανείς από την άθλια ζωή, ενώ τους πρώτους τους ανάγκασε 
ο νικητής τους να ζουν ευτυχισμένοι Όταν ο Θεμιστοκλής εξόριστος έλαβε με-
γάλες δωρεές από το βασιλιά και τρείς πόλεις να του πληρώνουν φόρους, η 
μια με ψωμί, η άλλη με κρασί και η τρίτη με κρέας, είπε: «Παιδιά μου, θα κα-
ταστρεφόμαστε, αν δεν είχαμε ήδη  καταστραφεί». Έτσι λοιπόν και για τις πό-
λεις που κατέκτησε ο Αλέξανδρος είναι πιο σωστό να πούμε: Δεν θα είχαν 
εκπολιτιστεί, αν δεν είχαν νικηθεί. Η Αίγυπτος δεν θα είχε την Αλεξάνδρεια, η 
Μεσοποταμία τη Σελεύκεια, η Σογδιανή την Προφθασία, η Ινδία τη Βουκεφάλα 
ούτε ο Καύκασος Ελληνική πόλη, με την ίδρυση των οποίων στις χώρες αυτές 
εξαλείφτηκε η βαρβαρότητα και το υποδεέστερο στοιχείο μεταβλήθηκε ύστερα 
από την επαφή του με το ανώτερο. Αν, λοιπόν, οι φιλόσοφοι καυχώνται ότι 
εξευγενίζουν και κάνουν προσαρμόσιμα τα σκληρά και απαίδευτα στοιχεία 
τους ανθρώπινου χαρακτήρα, εφόσον ο Αλέξανδρος κατάφερε ν’ αλλάξει τη 
θηριώδη φύση πάρα πολλών φυλών, εύλογα θα μπορούσε να θεωρηθεί Φι-
λόσοφος.» (Πλουτάρχου Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7,  328  
) 

 

Κάποιος, βέβαια, μπορεί να πει ότι όλα αυτά που λέμε για 

τον ελληνικό πολιτισμό και το  Μ. Αλέξανδρο είναι μυθεύματα. 

Ωστόσο δεν είναι έτσι, γιατί: 

Α) Ανατρέχοντας στον Αρριανό βλέπουμε ότι ο Μακεδόνας φι-

λόσοφος Καλλισθένης (παρουσία του Μ. Αλέξανδρου, απαντά στον 

άλλο Μακεδόνα φιλόσοφο Ανάξαρχο, όταν ο τελευταίος πρότεινε να 

προσκυνούν Έλληνες και βάρβαροι το Μ. Αλέξανδρο) τα εξής:  «Θυ-

μήσου ότι δε συμβουλεύεις και δεν συναναστρέφεσαι  τον Καμβύση 

ή τον Ξέρξη, αλλά το γιο του Φιλλίπου, απόγονο του Ηρακλή και του 

Αιακού, που οι πρόγονοί του ήρθαν από το Άργος στη Μακεδονία και 

κυβέρνησαν τους Μακεδόνες όχι με τη βία, αλλά με νόμο. Και οι Έλ-

ληνες δεν απέδωσαν θεϊκές τιμές στον Ηρακλή όσο ακόμη ήταν ζω-

ντανός και όταν απέθανε, περίμεναν να επιτρέψει ο Θεός των Δελ-

φών  την αποθέωσή του. Κι αν ακόμη πρέπει να σκεφτόμαστε όπως 

οι βάρβαροι, επειδή βρίσκουμε σε βαρβαρική γη, εγώ Αλέξανδρε α-

παιτώ από σένα να θυμηθείς την Ελλάδα, που για χάρη της έκανες 

όλη την εκστρατεία, για να θέσης την Ασία κάτω από την Κυριαρχία 

των Ελλήνων>..» (Αρριανός Αλεξάνδρου Ανάβασις 11).  

Επομένως οι Έλληνες σε σχέση προς τους βάρβαρους δε δέχο-

νται με καμία δύναμη ούτε να τους κυβερνά κάποιος με βία ή χωρίς 

νόμους ούτε και να τους εξαναγκάζει να τον προσκυνούν ως θεό ή 

να τον βλέπουν ως θεό,   έστω  και αν αυτός είναι βασιλιάς, όπως 

κάνουν ή δέχονται  οι βάρβαροι. 

Β) Ανατρέχοντας στον Ξενοφώντα  βλέπουμε να αναφέρει ότι 

όλοι στο Περσικό κράτος, ακόμη και οι σατράπες καλούνταν δούλοι 

και όταν έβλεπαν  το βασιλιά τους έπεφταν στη γη και φιλούσαν το 

έδαφος, κάτι που οι Έλληνες έκαναν λέει μόνο στους Θεούς 
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(παράβαλε σήμερα τις καλούμενες «μετάνοιες»). Προ αυτού  ο Σπαρ-

τιάτης στρατηγός Αγησίλαος, για να πείσει λέει το σατράπη Φαρνα-

βάζο να αντιταχθεί στους Πέρσες και να πάει με το μέρος των Ελλή-

νων, όταν οι Σπαρτιάτες είχαν εκστρατεύσει στην Ασία, του λέει: «Οι 

άνθρωποι, Φαρναβάζε, γίνονται φίλοι στις Ελληνικές πόλεις και συ 

τώρα μπορείς να αντιταχθείς  στο πλευρό μας, αν θες να ζεις χωρίς 

να προσκυνάς κανένα και χωρίς να έχεις δεσπότη, απολαμβάνοντας 

τους καρπούς της περιουσίας σου, γιατί η ελευθερία είναι ισάξια όλων 

των αγαθών του κόσμου. Ακόμη αν έχει λεφτά τι άλλο θέλεις; Είσαι 

απόλυτα ευτυχής.» (Ξενοφώντας, Ελληνικά Δ’) 

Γ) Ανατρέχοντας στον Ηρόδοτο, σχετικά με τα ήθη και νοοτρο-

πία των Περσών σε σχέση με τους Μακεδόνες και τους άλλους Έλ-

ληνες, βλέπουμε να αναφέρει: «Όταν λοιπόν αυτοί οι Πέρσες απε-

σταλμένοι έφτασαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στον Αμύντα, α-

παιτούσαν να δώσει γη και ύδωρ στο βασιλιά Δαρείο…… και εκείνος 

ετοίμασε  μεγάλο δείπνο… Κι όταν απόφαγαν οι Πέρσες το έριξαν στο 

πιοτό κι είπαν τα εξής: Ξένε Μακεδόνα, εμείς οι Πέρσες έχουμε ένα 

συνήθειο, όταν στρώνουμε τραπέζι μεγάλο, βάζουμε τότε να καθί-

σουν δίπλα μας και τις αγαπητικιές μας και τις νόμιμες γυναίκες. Εσύ 

λοιπόν, μια και μας δέχτηκες με τόσο καλή διάθεση και μας φιλοξε-

νείς πλουσιοπάροχα και δίνεις γη και ύδωρ στο βασιλιά Δαρείο, συμ-

μορφώσου με τις δικές μας συνήθειες». Σ’ αυτά αποκρίθηκε ο Αμύ-

ντας «Πέρσες, εμείς δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια, αλλά μια και εσείς 

που είστε αφεντικά ζητάτε κι ετούτο, θα το έχετε.»  ……… και μόλις ο 

Αμύντας αποσύρθηκε, ύστερα από παράκληση του γιου του Αλέξαν-

δρου, λέει στους Πέρσες «Ξένοι μου, δεν υπάρχει για σας κανένα 

πρόβλημα μ’ αυτές τις γυναίκες….. αν δεν έχετε αντίρρηση, αφήστε 

τις, να πάνε να λουσθούν και θα σας έρθουν λουσμένες». Αυτά είπε, 

κι οι Πέρσες τα καλοδέχτηκαν. Κι ύστερα, μόλις οι γυναίκες βγήκαν, 

ο ίδιος ο Αλέξανδρος πήρε αμούστακα παλικάρια, πόσες ήταν οι γυ-

ναίκες, τόσα τους έντυσε με τα ρούχα των γυναικών, τους έδωσε 

κοντομάχαιρα και τους πέρασε μέσα, και περνώντας τους έλεγε 

στους Πέρσες τα εξής» Πέρσες, μη πείτε πως η φιλοξενία που σας 

προσφέρουμε δεν είναι μια πανδαισία με όλα της….. τις μητέρες και 

τις αδελφές μας σας τις χαρίσουμε μ’ όλη μας την καρδιά, για να 

ξέρετε πως έχετε από όλες τις τιμές που σας αξίζουν, ακόμη στο βα-

σιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας Έλληνας, ο αντιβασι-

λιάς των Μακεδόνων, σας καλόστρωσε και το τραπέζι και το κρε-

βάτι.» Ο Αλέξανδρος ύστερα απ΄αυτά τα λόγια έβαλε δίπλα  σε κάθε 

Πέρση να καθίσει ένας Μακεδόνας – τάχατε γυναίκα κι αυτοί, μόλις 

οι Πέρσες έκαναν να τους χαϊδέψουν, τους καθάρισαν.»  (Ηρόδοτος 

Ε  17-22) 
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Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 

 

 Ανατρέχοντας στην Αγία γραφή, για να δούμε αφενός τι ανα-

φέρει για τους Έλληνες και αφετέρου τον πολιτισμό  των λαών της 

Ασίας και Αφρικής πριν από το Χριστό και το Μ. Αλέξανδρο, βλέπουμε 

να αναφέρει ότι: 

1) Όλοι οι λαοί από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι την Ιουδαία  (Αι-

γύπτιοι, Πέρσες κ.λπ.) ήταν ακόμη απολίτιστοι, με ανήμερα ένστικτα, 

αμαρτωλοί, αφού έκαναν ακόμη και ανθρωποθυσίες και ο θεός απει-

λούσε ότι θα τους αφάνιζε.  Εκτός από τα Σόδομα και Γόμαρα κ.λπ., 

στο Δευτερονόμιο (κεφ. 12, 29-31)αναφέρεται π.χ. ότι πολλοί λαοί, 

όπως οι Μωαβίτες, οι Αμμωνίτες κ.α., λάτρευαν το θεό Μολώχ, ο 

οποίος ζητούσε ανθρωποθυσίες και μάλιστα παιδιών. Στο Δευτερο-

νόμιο (κεφ.18, 9 – 12 κ.α.), αφού αναφέρεται μια λίστα βδελυγμά-

των (αμαρτιών, ανομημάτων, βαρβαρισμών) των εθνών, όπως αν-

θρωποθυσίες παιδιών, αιμομιξίες, αποκρυφισμό και μαγεία, προσθέ-

τει «Άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελυγμάτων θα διώξει ο Κύριος 

αυτά τα έθνη από μπροστά σας».  

Στο Λευιτικό 18:21-28, αφού αναφέρεται μια σειρά βδελυγμά-

των, όπως λατρείες αρχόντων,  ανθρωποθυσίες  παιδιών, ομοφυλο-

φιλίες, αιμομιξία και κτηνοβασία, προσθέτει: «Δεν πρέπει να μολύ-

νεστε με καμιά απ’ αυτές τις πράξεις, με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν 

τα έθνη, αυτά που διώχνω από μπροστά σας. Μ’ αυτές τις πράξεις 

μολύνθηκε η χώρα, γι’ αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και 

θα ξεράσει τους κατοίκους της. 

«Μη μιαίνεσθε εν πάσι τούτοις· εν πάσι γάρ τούτοις εμιάνθησαν 

τα έθνη, α εγώ εξαποστέλλω προ προσώπου υμών, και εξεμιάνθη η 

γη, και ανταπέδωκα αδικίαν αυτοίς δι’ αυτήν, και προσώχθισεν η γη 

τοίς εγκαθημένοις επ’ αυτής. και φυλάξεσθε πάντα τα νόμιμά μου και 

πάντα τα προστάγματά μου, και ου ποιήσετε από πάντων των βδε-

λυγμάτων τούτων, ο εγχώριος και ο προσγενόμενος προσήλυτος εν 

υμίν· πάντα γαρ τα βδελύγματα ταύτα εποίησαν οἱ άνθρωποι τής γής 

οἱ ὄντες πρότερον υμων, και εμιάνθη η γή. και ίνα μη προσοχθίσῃ 

υμίν η γη εν τω μιαίνειν υμάς αυτήν, όν τρόπον προσώχθισε τοις 

έθνεσι τοις προ υμών. ότι πας, ος εάν ποιήσῃ από πάντων των βδε-

λυγμάτων τούτων, εξολοθρευθήσονται αι ψυχαί αι ποιούσαι εκ του 

λαού αυτών. και φυλάξετε τα προστάγματά μου, ὅπως μη ποιήσητε 

από πάντων των νομίμων των εβδελυγμένων, ά γέγονε προ τού υ-

μάς, και ου μιανθήσεσθε εν αυτοίς, ότι εγώ Κύριος ο Θεός υμών».  

(Λευιτικό 12) 

 

2) Οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, καθώς και ότι ο Μ. Αλέξανδρος 

και οι ένδοξοι σύντροφοί του έκαναν τη γη να ησυχάσει κ.τ.λ., πρβ:   



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
267 

«Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον 

Μακεδόνα, ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειείμ, και επάταξε τον Δαρείον 

βασιλέα Περσών και Μήδων και εβασίλευσεν αντ᾿ αυτού πρότερος επι 

την ῾Ελλάδα.  και συνεστήσατο πολέμους πολλούς και εκράτησεν ο-

χυρωμάτων πολλών και έσφαξε βασιλείς της γης· και διήλθεν έως 

άκρων της γης και έλαβε σκύλα πλήθους εθνών. και ησύχασεν η γη 

ενώπιον αυτού, και υψώθη, και επήρθη η καρδία αυτού. και συνή-

γαγε δύναμιν ισχυράν σφόδρα και ήρξε χωρών και εθνών και τυράν-

νων, και εγένοντο αυτώ εις φόρον.  και μετά ταύτα έπεσεν επί την 

κοίτην και έγνω ότι αποθνήσκει. και εκάλεσε τούς παίδας αυτού τους 

ενδόξους τούς συντρόφους αυτού από νεότητος και διείλεν αὐτοίς 

την βασιλείαν αυτού έτι ζώντος αυτού.  και εβασίλευσεν Αλέξανδρος 

έτη δώδεκα και απέθανε.  και επεκράτησαν οι παίδες αυτού έκαστος 

εν τω τόπῳ αυτού.  και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το αποθα-

νείν αυτόν και οι υιοί αυτών οπίσω αυτών έτη πολλά και επλήθυναν 

κακά εν τη γη. και εξήλθεν εξ αυτών ρίζα αμαρτωλός Αντίοχος Επι-

φανής, υιός Αντιόχου βασιλέως, ος ην όμηρα εν τη Ρώμη· και εβασί-

λευσεν εν έτει εκατοστώ και τριακοστω και εβδόμω βασιλείας Ελλή-

νων.   (Μακκαβαίων, Κεφ. 1 , 1 – 10) 

«Ιδού. Τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης 

της γης και δεν ήγγιζεν το έδαφος….. και είδον αυτόν ότι επλησίασεν 

εις τον κριον …. και εκτύπησε … και συνέτριψε και έρριψεν αυτόν 

κατά γης, και κατεπάτησεν αυτόν…. Δια τούτο ο τράγος εμαγαλύνθη 

σφόδρα…… Είναι οι βασιλιείς της Μηδίας και της Παρσίας ….. ο τρι-

χωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος ….» (Δανιήλ η Κεφάλαιο) 

 

3) Στην καινή Διαθήκη αναφέρονται και μάλιστα σε αντιδια-

στολή οι ονομασίες «Έλληνες» και «βάρβαροι», που σημαίνει αφενός 

ότι ακόμη και η Χριστιανική Θρησκεία παραδέχεται ότι παλιά υπήρχαν 

βάρβαροι και αφετέρου ότι η ονομασία «βάρβαροι» είχε έννοια ακρι-

βώς αντίθετη από την ονομασία Έλληνες», κάτι ως οι δούλοι και ε-

λεύθεροι, οι σοφοί και οι ανόητοι, πρβ:  «Έλλησί τε και βαρβάροις, 

σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί..ου γαρ επαισχύνομαι το ευαγ-

γέλιον του Χριστού· δύναμις γαρ Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τω 

πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρώτον και Ελληνι»…(προς Ρωμαίους Κεφ. 1, 

14 -16)  

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

Α)  Στην καινή Διαθήκη «Ελληνιστής» σημαίνει όχι ο Έλληνας, 

αλλά αυτός που λατρεύει τους Ελληνικούς Θεούς, τους Ολύμπιους 

Θεούς, κάτι που πολεμούσε η Χριστιανική Θρησκεία, πρβ:  «Εν δε 

ταις ημέραις ταύταις πληθυνόντων των μαθητών εγένετο γογγυσμός 

των Ελληνιστών» (Πράξεις  6, 1) 
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Β) Το Κοράνιο αναφέρει τον Αλέξανδρο ως Προφήτη. Οι Βου-

διστές λάτρευσαν τον Αλέξανδρο ως ισόθεο, ενώ οι Αιγύπτιοι τον α-

νακήρυξαν γιο του Θεού Άμμωνα. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος 

Νεκτάριος προβάλλουν τον Αλέξανδρο.  

 

 
 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟ ΑΚΜΗ ΜΕΧΡΙ  ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

 

Ίδρυση δυναστείας Αργεαδών. 

Η Μακεδονία πρωτοεμφανίζεται στην ιστορία, κατά το Θεόπομπο, τον 8ο αι. π.Χ. με 

το βασιλιά της Κάρανο. Κατά τον Ηρόδοτο, όμως, με τον Περδίκκα Α΄ το 700 π.Χ., 

που, κατά τον ίδιο ιστορικό κατάγονταν από τους Τημενίδες - Ηρακλείδες του Άρ-

γους, απόγονοι αυτού, που εδραίωσαν και μεγάλωσαν το κράτος τους, θεωρούνται: 

ο Φίλιππος ο Α΄ (621 - 588 π.Χ.) και ο Αμύντας ο Α΄ 

Τέλη 6ου αι. π.Χ. Ο Αμύντας Α' ανεβαίνει στο μακεδονικό Θρόνο και ο βα-

σιλιάς της Περσίας του  στέλνει απεσταλμένους που του ζητούν  την υπο-

ταγή της Μακεδονίας στους Πέρσες. Ωστόσο  ο γιος του ο Αλέξανδρος 

τους δολοφονεί και διαμηνύει στο Πέρση βασιλιά ότι είναι Έλλην και δεν 

πρόκειται ποτέ η Μακεδονία να υπαχθεί υπό τους Πέρσες . 

497 π.Χ.  Ο Αμύντας πεθαίνει και τον διαδέχεται ο γιος του Αλέξανδρος 

Α'. 

Αρχές του 5ου αι. π.Χ. Ο Αλέξανδρος Α' συμμετέχει και νικά στους Ολυ-

μπιακούς αγώνες . Ο ίδιος, ως Έλλην, ειδοποιεί τους νότιους Έλληνες ότι 

οι Πέρσες ετοιμάζουν στρατό προκειμένου να υποδουλώσουν την Ελλάδα. 

406 π.Χ. Ο Ευριπίδης προσκαλείται στην αυλή του Αρχέλαου. Στην ιερή 

πόλη του Δίου η λατρεία του Ολυμπίου Διός λαμπρύνεται με γυμνικούς 

και σκηνικούς αγώνες . 

399 π.Χ. Θάνατος του Αρχέλαου. 

390-380 π.Χ. Οι Ιλλυριοί εισβάλλουν στη Μακεδονία . 

Περδίκκας Β΄ 448 - 413 π.Χ. Το  432 π.Χ., τις παραμονές του Περσικού πολέ-

μου, ο Περδίκας Β' της Μακεδονίας προσπαθεί να αποφύγει την Περσική 

εισβολή . 

Αρχέλαος Α΄ 413 - 399 π.Χ. 413 Ο Αρχέλαος ανεβαίνει στο θρόνο. Λίγο αρ-

γότερα η πρωτεύουσα μεταφέρεται από τις Αιγές στην Πέλλα. Ο Ζεύξις 

διακοσμεί το βασιλικό ανάκτορο . 
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Αερόπος Β΄ 399 - 393 π.Χ. 

Αμύντας Γ΄ 393 - 369 π.Χ. 

Αλέξανδρος Β΄ 369 - 368 π.Χ. 

Πτολεμαίος Αλωρίτης 368 - 365 π.Χ.  
Ακμή Μακεδονικού Κράτους 

Ο Φίλιππος Β΄ (359 - 336 π.Χ.) είναι ο σημαντικότερος απ΄ όλους τους προκατό-

χους του. Με την εισαγωγή νέας στρατιωτικής οργανώσεως και με τις πολιτικές του 

ικανότητες κατόρθωσε να ενώσει όλους τους Έλληνες και να δημιουργήσει τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις για την κοσμοκρατορία του γιου του Μεγάλου Αλέξανδρου 

(336 - 323 π.Χ.). Κατά τους δύο περίπου αιώνες που ακολούθησαν μέχρι την κατά-

κτηση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, κατά χρονολογική σειρά βασίλευσαν 

στη Μακεδονία οι εξής βασιλείς των "Ελληνιστικών χρόνων" 

Φίλιππος Γ΄ Αρριδαίος 323 - 316 π.Χ. 

Κάσσανδρος 316 - 296 π.Χ. 

Φίλιππος Δ΄ 296 - 295 π.Χ. 

Δημήτριος Α΄ ο Πολιορκητής 295 - 287 π.Χ. 

Πύρρος 287 - 280 π.Χ. 

Πτολεμαίος Κεραυνός κ.ά. 280- 277 π.Χ. 

Αντίγονος Γονατάς 277 - 239 π.Χ. 

Δημήτριος Β΄ 239 - 229 π.Χ. 

Αντίγονος Δώσωνας 229 - 220 π.Χ. 

Φίλιππος Ε΄ 220 - 178 π.Χ. 

Περσέας 178 - 168 π.Χ. 

 

385 π.Χ. Οι Λακεδαιμόνιοι στέλνουν βοήθεια στους Μακεδόνες κατά της 

Ολύνθου 

380 π.Χ. Οι Ολύνθιοι συμμαχούν με το βασιλιά της Μακεδονίας 

374 π.Χ.  Ειρήνη μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων 

371 π.Χ. Μάχη στα Λεύκτρα στις 8 Ιουλίου 

369 π.Χ. Οι Θηβαίοι εισβάλουν στη Λακωνία 

367 π.Χ. Ο Πελοπίδας εκστρατεύει κατά του τύραννου Αλέξανδρου των 

Φερών 

366 π.Χ. Ειρήνη μεταξύ των Ελληνικών εθνών  που όμως δεν κρατά 

πολύ. 

366 π.Χ. Ο Αλέξανδρος Β’ γίνεται βασιλιάς των Μακεδόνων, φονεύεται ο 

Πέρδικας β’ βασιλιάς των Μακεδόνων. 

362 π.Χ. Μάχη της Μαντινείας, θάνατος Επαμεινώντα, Γενική ειρήνη  
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359 π.Χ.  Ο Περδίκας Γ' σκοτώνεται σε μάχη εναντίον των Ιλλυριών. Στο 

θρόνο τον διαδέχεται ο Φίλιππος Β'. 

358 π.Χ. Συμμαχικός πόλεμος 

357 π.Χ. Ο Φίλιππος Β', επιχειρώντας να προσεγγίσει το βασιλιά των Μο-

λοσσών της Ηπείρου παντρεύεται την ανιψιά του Ολυμπιάδα 

356 π.Χ.  Ο Φίλιππος νικά και απωθεί τους Ιλλυριούς. Ο Ισοκράτης, στον 

« Περί Ειρήνης » λόγο του, διατυπώνει την Πανελλήνια Ιδέα. Την ίδια 

χρονιά γεννιέται ο Αλέξανδρος Γ'. 

354 π.Χ. Φωκικός ή ιερός πόλεμος 

353 π.Χ. Ο Φίλιππος επεμβαίνει στη Θεσσαλία. 

346 π.Χ.  Ξεσπά ο Ιερός πόλεμος στην Κεντρική Ελλάδα. Ο Φίλιππος με 

τη συμμετοχή του στη δελφική αμφικτιονία, αναμιγνύεται στα πράγματα 

της Ν. Ελλάδας. Τα Πύθια τελούνται υπό την προεδρεία του . 

343 π.Χ. Ο Φίλιππος υποτάσσει τη Θράκη. Ο Αρταξέρξης Γ’ γίνεται βασι-

λιάς στην Περσία 

342 π.Χ. Ο Φίλιππος εκστρατεύει στη Θράκη. 

338 π.Χ. Μάχη στη Χαιρώνεια. Ο Ιερός πόλεμος τελειώνει με τη μάχη 

στη Χαιρώνεια. Ο Φίλιππος μετέχει στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Κορίν-

θου. 

337 π.Χ. Συνέδριο των Ελλήνων στην Κόρινθο ανακηρύσσει το Φίλιππο 

αρχιστράτηγο των Ελλήνων προκειμένου να κάνει  εκστρατεία στην Ασία 

για τα έκτροπα που έκαναν στην Ελλάδα επί Ξέρξη κ.α. Δεν ψηφίζουν 

μόνο οι Σπαρτιάτες με το αιτιολογικό ότι αυτοί πάντα ηγούνταν των Ελλή-

νων 

336 π.Χ. Ο Φίλιππος δολοφονείται στις Αιγές από δάκτυλο των Περσών . 

Ο εικοσάχρονος γιος του Φίλιππου Β', Αλέξανδρος Γ', αναλαμβάνει το 

θρόνο της Μακεδονίας. Αλλά και την υποχρέωση  να συνεχίζει το έργο 

του πατέρα του ως ηγεμόνας όλων των Ελλήνων,  δηλαδή αφενός  να εκ-

δικηθεί τους Πέρσες για τη δολοφονία του πατέρα του, αλλά και για τα έ-

κτροπα που είχαν κάνει  με αρχηγό τον Ξέρξη πιο πριν στην Ελλάδα. 

335 π.Χ. Επανάσταση των Θηβαίων κατά των Μακεδόνων, όμως κατα-

στρέφονται από το Μ. Αλέξανδρο. Δαρείος ο Γ’ γίνεται βασιλιάς στην Περ-

σία. 

334 π.Χ. Ο Αλέξανδρος ξεκινά την εκστρατεία εναντίον των Περσών, ενώ 

ως αντιβασιλέας μένει στη Μακεδονία ο Αντίπατρος, πιστός φίλος του πα-

τέρα του. 

Την Άνοιξη, ο στόλος του μ. Αλεξάνδρου με ναύαρχο το Νέαρχο, ένα από-

γονο του θαλασσοκράτορα Μίνωα, ξεκινά για τις Ινδίες μέσω Αραβικού 
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κόλπου. Την ίδια εποχή κίνησαν και οι χερσαίες  δυνάμεις του Μ. Αλέξαν-

δρου εναντίον των Περσών και των συμμάχων τους 

335 π.Χ. Επανάσταση των Θηβαίων κατά των Μακεδόνων, όμως κατα-

στρέφονται από το Μ. Αλέξανδρο. Δαρείος ο Γ’ γίνεται βασιλιάς στην Περ-

σία. 

334 π.Χ. Άνοιξη, ο στόλος του μ. Αλεξάνδρου με ναύαρχο το Νέαρχο, 

ένα απόγονο του θαλασσοκράτορα Μίνωα, ξεκινά για τις Ινδίες μέσω Αρα-

βικού κόλπου. Την ίδια εποχή κίνησαν και οι χερσαίες  δυνάμεις του Μ. Α-

λέξανδρου εναντίον των Περσών και των συμμάχων τους με σκοπό να 

τους εκδικηθούν για όσα είχαν κάνει  με αρχηγό τον Ξέρξη πιο πριν στην 

Ελλάδα. 

334 π.Χ. Νίκη στο Γρανικό ποταμό 

333 π.Χ. Νίκη στη μάχη της Ισσώ 

331 π.Χ. Μάχη στα Αρβυλα και Γαυγάμηλα 

332-320 π.Χ. Ο γεωγράφος, αστρονόμος και εξερευνητής Πυθέας ο Μασ-

σαλιώτης  βγαίνει στον Ατλαντικό, για να φθάσει στη Βρετανία και τη μυ-

θική νήσο Θούλη, τη σημερινή Ισλανδία, τη "βορειότατη, κατά τον Πυθέα, 

των Βρετανικών νήσων".  

326 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος, αφού κατέκτησε τη μια μετά την άλλη τις 

πόλεις τις Ασίας, φτάνει με ιππικό και πεζούς στον Ινδό ποταμό, όπου συ-

ναντιέται με τον κρητικό ναύαρχό του, το Νέαρχο. 

325/4 π.Χ. Ο Νέαρχος ξεκινά από την Ινδία και παραπλέοντας τις ακτές 

της Ινδικής και της Περσίας φτάνει στις εκβολές των ποταμών Τίγρη και 

Ευφράτη πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ναυτική εποποιία μέχρι 

τότε. 

323 π.Χ.  Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Ελληνιστικά Βασίλεια 

323 π.Χ.  Αρχίζουν  συγκρούσεις των διαδόχων του Μ. Αλέξανδρου για το 

θρόνο. Μετά το θάνατο του Αντίπατρου, τη διοίκηση της Μακεδονίας ανα-

λαμβάνει ο γιος του Κάσσανδρος που εμφανίζεται ως συμφιλιωτής των α-

ντιπάλων και νόμιμων διαδόχων. Με το γάμο του με τη Θεσσαλονίκη, 

κόρη του Φιλίππου Β', φιλοδοξεί να φανεί συνεχιστής της δυναστείας των 

Αργεαδών. 

312 π.Χ. Ο Σέλευκος κυριεύει τη Βαβυλώνα 

301 π.Χ.  Μάχη της Ιψώ. Θάνατος Αντίγονου 

396 π.Χ. Ο Δημήτριος κυριεύει την Αθήνα και νικά τους Σπαρτιάτες 

295 π.Χ. Μετά το θάνατο του Κασσάνδρου, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ε-

πιστρέφει στην Ελλάδα με βλέψεις στη Μακεδονία. Στη Θεσσαλία ιδρύει 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

 
272 

τη Δημητριάδα. Αργότερα εκδιώκεται. Η Μακεδονία αναρχείται. Οι Γαλά-

τες τη λεηλατούν. 

294 π.Χ. Ο Δημήτριος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας 

291 π.Χ. Πόλεμος μεταξύ Πύρου και Δημητρίου 

287 π.Χ.  Ο Πύρος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας-Ηπείρου 

286 π.Χ. Ο Λυσίμαχος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας 

282 π.Χ. Μάχη στη Φρυγία. Ο Λυσίμαχος φονεύεται και ο Σέλευκος (βασι-

λιάς της Συρίας) γίνεται και βασιλιάς της Μακεδονίας 

279 π.Χ.  Εισροή Γαλατών στη Μακεδονία 

274 π.Χ. Ο Αντίγονος Γονατάς εδραιώνει μία νέα δυναστεία : των Αντιγο-

νιδών. Στηρίζει την εξουσία του στην παράδοση των παλαιότερων Μακε-

δόνων βασιλέων. 

229 π.Χ. Ο Αντίγονος Δώσων αποκρούει τους Δαρδάνους. 

217 π.χ. Ο Φίλλιππος  Γ’ της Μακεδονίας  κάνει συμμαχία με τον Αννίβα 

κατά των Ρωμαίων 

201 π.Χ. Οι Αθηναίοι φοβερίζονται από το Φίλιππο Γ και ζητούν τη βοή-

θεια των Ρωμαίων 

197 π.Χ. Μάχη των Μακεδόνων με τους Ρωμαίoυς στις Κυνός Κεφαλές, με 

αποτέλεσμα να περιοριστεί ο Φίλιππος Ε' στα παραδοσιακά όρια της Μακε-

δονίας. 

 

Η Μακεδονία ως επαρχία του ρωμαϊκού κράτους 

179 π.Χ. Θάνατος Φιλίππου Γ, βασιλιάς ο Περσεύς στη Μακεδονία 

171 π.Χ. Πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων και Μακεδόνων 

168 π.Χ. Μάχη της Πύδνας. Ο Ρωμαίος στρατηγός L. Aemilius Paullus νικά 

τον Περσέα, το βασιλιά της Μακεδονίας. 

167 π.Χ. Ο Αιμίλιος Παύλος (Aemilius Paullus ) φέρνει στη Ρώμη Μακεδό-

νες αιχμαλώτους, τέλος βασιλείας των Μακεδόνων. Επίσης διαιρεί το μα-

κεδονικό βασίλειο σε τέσσερα τμήματα (μερίδες) με στεγανά σύνορα με-

ταξύ τους. Πρωτεύουσες ορίζονται η Αμφίπολη, η Πέλλα, η Θεσσαλονίκη 

και η Πελαγονία. 

149 π.Χ. Κάποιος Ανδρίσκος στέφει τον εαυτό του βασιλιά της Μακεδονίας 

και υπολογίζοντας στην υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών στρω-

μάτων εξεγείρει τους Μακεδόνες εναντίον των Ρωμαίων. 

148 π.Χ Ο C Caecilius Metellus Macedonicus νικά τον Ανδρίσκο. Η Μακε-

δονία γίνεται ρωμαϊκή επαρχία (provincia) με διευρυμένα όρια που περι-

λαμβάνουν επίσης την Ιλλυρία και την Κεντρική Ελλάδα. 

147 π.Χ, Πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων και Αχαιών 
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146 π.Χ. Η Κόρινθος κυριεύεται από τους Ρωμαίους. Η Αχαϊκή συμμαχία 

καταλύεται και η Αχαΐα γίνεται Ρωμαϊκή επαρχία 

142 π.Χ. Η Μακεδονία κυριεύεται από τους Ρωμαίους 

120-110 π.Χ. Βαρβαρικές επιδρομές στη Μακεδονία 

93-87 π.Χ. Ο Μιθριδάτης εισβάλλει στο μακεδονικό έδαφος. Αποτυχημένη 

εξέγερση του Μακεδόνα Ευφάνη. 

42 π.Χ.  Μάχη των Φιλίππων. Δημιουργία ρωμαϊκών αποικιών στην Κασ-

σανδρεία, στο Δίον στους Φιλίππους και στην Πέλλα. Εποχή Αυγούστου. 

 

 
 
 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

 

Τετρά-

δραχμο Α-

ντιγόνου Β’ 

Γονατά  283 

- 239 π.Χ. με 

μακεδονική 

ασπίδα που 

πάνω της 

φέρει τον 

Πάνα ή τον 

ίδιο  και τη Θεά Αθηνά αλκήδημο 

 

Οι εκστρατείες του Μ. Αλέξανδρου είχαν προξενήσει στο βασίλειο 

της Μακεδονίας  πολλά οικονομικά προβλήματα και ελάττωση του 

ανδρικού πληθυσμού. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία οι Γαλάτες και το 

λεηλάτησαν το 280 π.Χ. και συνάμα σκότωσαν το τότε βασιλιά 

Πτολεμαίο Κεραυνό.  Από τη κρίση αυτή έβγαλε το μακεδονικό 

κράτος ο Αντίγονος Γονατάς, γιος του Δημητρίου του Πολιορ-

κητή, που νίκησε τους Γαλάτες το 277 π.Χ. και έγινε βασιλιάς της 

Μακεδονίας και ιδρυτής της δυναστείας που κυβέρνησε τη Μακε-

δονία ως την υποταγή της στους Ρωμαίους. Στα χρόνια που βα-

σίλευσε ο Αντίγονος Γονατάς (277 – 239 π.Χ.) πραγματοποιήθηκε 

η αναγέννηση του Μακεδονικού Κράτους που έγινε πάλι η πρώτη 

Ελληνική δύναμη.. 
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Ασημένιο Τε-

τράδραχμο 

Μακεδονίας 

με τον Ποσει-

δώνα και το 

Δημήτριο 

Πολιορκητή,  

306-283 

π.Χ., νομι-

σματοκοπείο 

Αμφίπολης 

 

Όταν ο στρατηγός Περδίκκας δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια 

μιας εκστρατείας εναντίον του Πτολεμαίου της Αιγύπτου,  ο Αντί-

γονος αυτοανακηρύσσεται,  το 306 π.Χ.,  βασιλιάς και τον ίδιο 

τίτλο έδωσε και στο  γιο του Δημήτριο, που έγινε αργότερα γνω-

στός με την επωνυμία Πολιορκητής. Όμως η ενέργεια αυτή του 

Αντίγονου  είχε ως συνέπεια να συνασπιστούν εναντίον του οι 

άλλοι στρατηγοί, με αποτέλεσμα να αρχίσει μια σειρά συγκρού-

σεων μεταξύ των ως άνω διαδόχων, που διεξάγονταν από την 

Ασία μέχρι την Ελλάδα. Ο Δημήτριος έγινε βασιλιά της Μακεδο-

νίας το 283 π.Χ. σε αντικατάσταση του πατέρα του 

Τετράδραχμο 

Μακεδονίας 

(Δημητρίου 

Πολιορκητή), 

294-288 π.Χ., 

με τη θεά 

Νίκη στην 

πλώρη μακε-

δονικής τριή-

ρους και τον 

Ποσειδώνα 

 

Στη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου (240 π.Χ.) και ανάμεσα 

στους διαδόχους, απογόνους και κυβερνήτες της τεράστιας αυτο-

κρατορίας του Αλεξάνδρου, αναπτύχθηκε ένας ανταγωνισμός που 

αφορούσε τη ναυπήγηση τεράστιων πλοίων μεγάλης χωρητικό-

τητας, πλοίων κυρίως πολεμικών αλλά και ψυχαγωγικών, για να 

καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

(ΠΤΟΛΕ-

ΜΑΙΩΝ) 

Νόμισμα 

Πτολεμαίου 

του Α’  

( 360-284 

B.C.). 

 

Μετά το θά-

νατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.χ., ένα από τα βασίλεια που 

ιδρύθηκαν ήταν και αυτό της Αιγύπτου με έδρα την Αλεξάνδρεια 

και  πρώτο βασιλιά το στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου Πτολεμαίο. 

Στο κράτος των Πτολεμαίων υπάγονταν η Αίγυπτος, η Λιβύη και 

πολλά Ελληνικά νησιά. Η Ρόδος γνώρισε ακμή ως αυτοτελής ε-

μπορική και ναυτική πολιτεία. Επίσης η Δήλος με τη βοήθεια των 

Μακεδόνων βασιλέων εξελίχτηκε σε κέντρο εμπορίου σίτου και 

δούλων. Η ακμή της διατηρήθηκε και κατά τη ρωμαϊκή εποχή μέ-

χρι το 88 π.Χ., οπότε καταστράφηκε κατά το Μιθριδατικό πόλεμο. 

Το κράτος των Πτολεμαίων υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 30 

π.Χ. 

 

 

Νόμισμα Βα-

κτριανής  με 

το μεγάλο  βα-

σιλιά  Ευκρα-

τίδη 166 ή 170 

π.Χ. – 145 

π.Χ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑ-

ΚΤΡΙΑΝΗΣ (ΙΝΔΙΕΣ – ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ) 

Μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.χ., ένα από τα βα-

σίλεια που ιδρύθηκαν  ήταν και αυτό  της Βακτριανής.και ένας 

από τους πιο ένδοξους βασιλιάδες τους ήταν ο Ευκρατίδης 
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Χαρτονόμισμα  Αφγανιστάν του 1939 

(ΤΑΛΙΜΠΑΝ) στο οποίο εικονίζεται και 

νόμισμα του Έλληνα βασιλιά Ευκρατίδη, 

ενός των διαδόχων του Μ. Αλέξανδρου 

 

 

Δραχμή Βασιλείου Βακτριανής, Αγαθοκλής, 185 – 179 π.X., με 

Ελληνική γράμματα από τη μια όχη και από την άλλη Ινδικά 

 
 

12. ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
 
Σύμφωνα με κάποιες ιστοσελίδες ο Φίλιππος ο Μακεδών και ο Μέγας 

Αλέξανδρος ήταν παρανοϊκοί φονιάδες που κατάσφαξαν χωρίς λόγο πολλούς 
λαούς και οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες, γιατί: 

• Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι οι Μακεδόνες στρατιώτες χαιρέτησαν 
τον Ευμένη στη Μακεδονική γλώσσα όταν ανέλαβε τη διοίκηση αυ-
τών (Πλούταρχος Ευμένης 14. 11). Σε άλλο χωρίο του αναφέρει για 
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τον Αλέξανδρο "Αναπηδήσας  ανεβόα Μακεδονιστί.." (Πλούταρχος: 
¨Βίος Αλεξάνδρου 47) 

• Ο Ψευδοκαλλισθένης  στην ιστοριογραφία του αναφέρει έ-
ναν  στρατιώτη που μιλάει στον ετοιμοθάνατο Αλέξανδρο στη Μα-
κεδονική γλώσσα (Ps-Callisthenes B 32. 14 ed. Kroll).  

• Ο Αρριανός κάνει Εθνοτική αντιδιαστολή μεταξύ Μακεδόνων και 
Ελλήνων, αφού λέει "Μακεδόνες και Έλληνες" (Αρριανός: Αλεξάν-
δρου Ανάβασις)  

• Ο ιστορικός Δημοσθένης   αποκαλούσε ακόμα το βασιλέα των Μα-
κεδόνων  Φίλιππο ως βάρβαρο, άρα μη Έλληνα. 

• Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει το βασιλέα Αλέξανδρο Α΄ της Μακεδο-
νίας (498-454 π.Χ.) ως φιλέλληνα, άρα όχι Έλληνα. Ο ίδιος ιστορι-
κός αναφερόμενος στους Ολυμπιακούς αγώνες του 500 πΧ  χαρα-
κτηρίζει τον Αμύντα που ήταν  το 500 π.Χ σαν Έλληνα που κυβερνά 
Μακεδόνες  (Her.5.20. 4). Ο ίδιος αναφέρεται στην αρχική άρνηση 
των Ελλήνων αθλητών να δεχθούν τη συμμετοχή του βασιλιά Αλέ-
ξανδρου Α΄ (498-454 πΧ) στους Ολυμπιακούς αγώνες, ο οποίος 
τελικά τους έπεισε πως είναι Έλληνας. Σε άλλο χωρίο του (7.130) 
ο Ηρόδοτος θέτει τους Μακεδόνες έξω από τα όρια του Ελλη-
νικσμού αφού αναφέρει πως οι Θεσσαλοί ήσαν οι πρώτοι Έλληνες 
που υποτάχθηκαν στους Πέρσες. 

• Ο Θουκυδίδης χαρακτηρίζει τους Μακεδόνες και άλλους βόρειους 
λαούς ως βάρβαρους με την έννοια των μη Ελλήνων  (Thuc. 2. 80. 
5-7; 2. 81. 6; 4. 124.1) και  ο ιστορικός Τραχύμαχος χαρακτήρισε 
ρητά το βασιλέα της Μακεδονίας Αρχέλαο (413-399 BC) ως βάρ-
βαρο. 

• Ο Ισοκράτης εξήρε το Φίλιππο ως γαλαζοαίματο Έλληνα, αλλά ταυ-
τόχρονα κατέστησε σαφές ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες 
(Isoc. 5. 108 και 154). Λέει "Μακεδόνες ουχ ομόφυλον των Ελλή-
νων  γένος" (Ισοκράτης Φίλιππος 107,108) 

• Οι αρχαίοι Μακεδόνες ήσαν μια πολεμοχαρής Ιλλυρική φυλή από 
την Δαρδανία, εισέβαλε κατακτητικά στα Βαλκάνια και εγκαταστά-
θηκε στην πεδιάδα της Ημαθίας απωθώντας τους γηγενείς Φρύγες 
στην Μ. Ασία. 

• Ο Στράβωνας λέει "Ότι Ημαθία εκαλείτο πρότερον η νύν Μακεδο-
νία. Κατείχον δε την χώραν ταύτην Ηπειρωτών τινές και Ιλλυριών, 
το δε πλείστον Βοττιαίοι και Θράκες" (Στράβων  Ζ-11) 

• Οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους Έλληνες. Α-
πλώς από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. η αριστοκρατική τους τάξη άρ-
χισε να μαθαίνει σα δεύτερη γλώσσα την λεγόμενη Κοινή (Αττική) 
διάλεκτο, που όμως οι Έλληνες εξακολουθούσαν να θεωρούν τους 
Μακεδόνες βάρβαρους δηλ. αλλόγλωσσους και να μη δέχονται την 
κυριαρχία που τους επέβαλε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ και στη συνέ-
χεια ο γιος του Αλέξανδρος. 
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Ωστόσο όλα αυτά είναι ψεύδη, κακοήθειες ανθελληνικών 

κέντρων, γιατί: 

1) Ο Φίλιππος ο Μακεδών δεν κατέσφαξε  κανένα λαό. Απλώς  

ήταν εκείνος που από τη μια ελευθέρωσε τους Μακεδόνες από τους 

Ιλλυριούς και στη συνέχεια έκανε  τη Μακεδονία κυρία πολλών και 

μεγάλων εθνών και πόλεων και από την άλλη  πρώτος οραματίστηκε 

και πραγματοποίησε την ένωση των κρατών πόλεων της Ελλάδος και 

ανέλαβε την ηγεμονία της,  πρβ: «Παραλαβών (ο βασιλεύς Φίλιππος 

του Αμύντα) την Μακεδονίαν δουλευουσαν Ιλλυριείς πολλών και με-

γάλων εθνών και πόλεων κυρίαν εποίησε και ένεκα τοις αυτού ικα-

νότητας και μόνο ηγεμών της Ελλάδος ανέλαβε»(Διόδωρος 16.1) 

2) Ο Μ. Αλέξανδρος δεν κατέσφαξε και αυτός  κανένα λαό. 

Απλώς ήταν ένας  βασιλιάς της Μακεδονίας, το οποίον  αναγνώρισαν 

και βοήθησαν όλοι οι άλλοι Έλληνες (Αθηναίοι, Θεσσαλοί κ.α., πλην 

Σπαρτιατών) προκειμένου να εκστρατεύσει  εναντίον των βαρβάρων 

της Ασίας (των Περσών και των συμμάχων του: Μήδων Φοινίκων 

κ.α.), επειδή: α) είχαν έρθει πιο πριν στην Ελλάδα  και είχαν κατα-

σφάξει τους Έλληνες,  β) ανακατεύονταν στα Ελληνικά πράγματα και 

είχαν δολοφονήσει ακόμα και τον πατέρα του Μ. Αλέξανδρου, το Φί-

λιππο Β’.  

«Εις δε τον Ισθμον των Ελλήνων συλλεγέντων, και ψηφισαμέ-

νων επί Πέρσας μετ’ Αλέξανδρου στρατεύειν, ηγεμών ανηγορεύθη» 

( Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 14),   = Στον Ισθμό, που συγκεντρώθη-

καν και ψήφισαν οι Έλληνες να εκστρατεύσουν με τον Αλέξανδρο 

εναντίον των Περσών, αναγορεύτηκε αρχηγός τους. ( Πλουτάρχου, 

Αλέξανδρος 14) 

«Οι πρόγονοί σας ήρθαν στην Μακεδονία και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα και μας προκαλέσατε μεγάλες συμφορές, χωρίς να έχουν κά-

νει κανείς από εμάς κανένα κακό. Τώρα που εγώ έγινα βασιλιάς των 

Ελλήνων, πέρασα στην Ασία, για να εκδικηθώ τις δικές σας αδικίες…. 

Εξάλλου, βοηθήσατε τους Περίνθιους που αδικούσαν τον πατέρα μου 

και ο Ώχος έστειλε στρατό στη Θράκη που την κατείχαμε εμείς. Ο 

πατέρας μου δολοφονήθηκε με συνωμοσία  που οργανώσατε εσείς, 

όπως οι ίδιοι διαδώσατε με επιστολές σας σ΄όλο τον κόσμο …… Οι 

απεσταλμένοι σας κατέστρεψαν τους φίλους  μας και προσπάθησαν 

να καταστρέψουν την ειρήνη, που έφερε στους Έλληνες. Εκστρά-

τευσα λοιπόν εναντίον σου, επειδή εσύ ξεκίνησες την έχθρα….» (Αρ-

ριανός Β 14, 4). 

Ωστόσο φθάνοντας στην Ασία βρήκε εκεί ένα κόσμο με ανή-

μερα (βάρβαρα) ακόμη ήθη και έθιμα, καθώς και έθνη υπόδουλα 

στους Πέρσες και έτσι αντί να τιμωρεί, άρχισε να ελευθερώνει και να 

εκπολιτίζει. Ο λόγος για τον οποίον στη συνέχεια τόσο οι  Έλληνες 

όσο και οι πρώην βάρβαροι τον ανακήρυξαν μέγα. 
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3) Οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες και μάλιστα από τους 

πρώτους και καθαρόαιμοι. 

Ο Ηρόδοτος (Α, 57- 58 και σε συσχέτιση με το Η, 43 κ.α.) α-

ναφέρει ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και μάλιστα δωρικής κατα-

γωγής, ίδιου έθνους με τους Σπαρτιάτες, Κορίνθιους κ.α., του έθνους 

εκείνου που στη μεν Πελοπόννησο λέγεται λέει «δωρικό» και στην 

Πίνδο «Μακεδνό». Αναφέρει επίσης ότι αρχικά όλος ο κόσμος ήταν 

κατοικία βαρβάρων και μετά αποκόπηκαν οι Δωριείς και απετέλεσαν 

ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι 

Πελασγοί (φύλα των Πελασγών ήταν λέει οι Δωριείς, οι Ίωνες ή Α-

θηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί και οι Αχαιοί ή Αργείοι.), αλλά και 

πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα, πρβ: 

 «Ύστερα έβαλε μπρος (ο Κροίσος, βασιλιάς των Λυδίων)  να 

εξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν οι δυνατότεροι, που θα 

μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι 

Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι 

δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.  Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνω-

στά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο Πελασγικό, το πρώτο Ελλη-

νικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο 

τους, ενώ οι άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκα-

λίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του 

γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου 

που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους 

ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα  έθνος 

Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και 

από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και 

ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. «Το ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, 

την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου 

όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μι-

κρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν 

σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά 

φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και 

εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδο-

τος Α, 57- 58) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σα-

λαμίνας) οι εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 

πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και 

εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, 

οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των 

Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην 

Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες ούτοι πλην 

Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίν-

δου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι 

καθαυτό Δρύοπες τους οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον 
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λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων 

αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλα-

μίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43) 

Ο Στράβωνας (Γεωγραφικά 7), σχετικά με την εθνικότητα των 

Μακεδόνων, αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, 

πρβλ:  «Εστίν με ουν  Ελλάς και η Μακεδονία, νυνί μέντοι τη φύσει 

των τόπων ακολουθούντες και τω σχήματι χωρίς έγνωμεν από της 

άλλης Ελλάδος τάξαι και συνάψαι προς όμορον αυτής Θράκης…» 

(Στράβων Γεωγραφικά, 7). 

Ο Απολλόδωρος (Γ 8) αναφέρει ότι οι Μακεδόνες είναι Πελασ-

γικής καταγωγής. Ειδικότερα αναφέρει  ότι παιδιά του Δία και της 

Νιόβης ήταν ο Άργος και ο Πελασγός απ΄όπου οι Πελοποννήσιοι και 

άλλοι ονομάσθηκαν Πελασγοί. Αναφέρει επίσης ότι γιος του Πελασ-

γού ήταν ο Λυκάονας, ο βασιλιάς των Αρκάδων, που με πάρα πολλές 

γυναίκες απόκτησε 50 γιους, τους: Θεσπρωτό, Μάκεδνο, Μαίναλο, 

Φθίο, Λύκιο, Ορχομενό … και έτσι εννοείται οι Πελασγοί εξαπλώθη-

καν στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη, πρβ: «επανάγωμεν δε νυν πάλιν 

επί τον Πελασγόν, όν Ακουσίλαος μεν Διος λέγει και Νιόβης, καθάπερ 

υπέθεμεν, Ησίοδος δε αυτόχθονα. τούτου και της Ωκεανού θυγατρος 

Μελιβοίας, ή καθάπερ άλλοι λέγουσι νύμφης Κυλλήνης, παῖς Λυκάων 

εγένετο, ός βασιλεύων Αρκάδων εκ πολλών γυναικών πεντήκοντα 

παίδας εγέννησε· Μελαινέα Θεσπρωτόν  Έλικα Νύκτιμον Πευκέτιον, 

Καύκωνα Μηκιστέα Οπλέα Μακαρέα Μάκεδνον, Όρον Πόλιχον Ακό-

ντην Εὐαίμονα Αγκύορα, Αρχεβάτην Καρτέρωνα Αἰγαίωνα Πάλλαντα 

Εύμονα, Κάνηθον Πρόθοον Λίνον Κορέθοντα Μαίναλον, Τηλεβόαν 

Φύσιον Φάσσον Φθίον Λύκιον, Αλίφηρον Γενέτορα Βουκολίωνα Σω-

κλέα Φινέα, Ευμήτην Αρπαλέα Πορθέα Πλάτωνα Αίμονα, Κύναιθον 

Λέοντα Αρπάλυκον Ηραιέα Τιτάναν, Μαντινέα Κλείτορα Στύμφαλον 

Ὀρχομενόν . . .»  (Απολλόδωρος, Γ, 8, 1) 

Ο Ησίοδος, που είναι ένας από τους αρχαιότερους συγγραφείς 

του κόσμου, αναφέρει ότι ο Γραικός ή  Έλληνας, ο Μάγνης και ο 

Μακηδόνας ήταν μια οικογένεια, παιδιά του Δία και της Πανδώρας, 

κόρης του Δευκαλίωνα, του μοναδικού ανθρώπου που επέζησε με τη 

γυναίκα του μέσα σε μια λάρνακα ύστερα από ένα κατακλυσμό που 

έγινε επί εποχής του (ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα ταυτίζεται με  

αυτόν του Νώε στους Εβραίους και κατά το Πάριο χρονικό ο κατα-

κλυσμός Δευκαλίωνα έγινε το 1265 πριν από το Διόγνητο  = 1529 

π.Χ.) πρβ: «Κι η κόρη στον οίκο του ευγενή Δευκαλίωνα, η Πανδώρα 

με τον πατέρα Δία, τον οδηγό των Θεών όλων, σμιγμένη στην αγάπη 

γέννησε το χαιρομαχητή Γραικό. Η ίδια συλλαμβάνουσα από το Δία 

γέννησε στον κεραυνόχαρο δυο γιους, τον Μάγνητα και το Μακη-

δόνα το αλογόχαρο, που κατοικούσαν στα δώματα γύρω από την 

Πιερία και τον Όλυμπο. Κι ο Μάγνης (γένησε) το Δίκτη και Πολυδέ-

κτη. Και από τον Έλληνα το φιλοπόλεμο βασιλιά γεννήθηκαν ο 
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Δώρος κι ο Ξούθος και ο αλογόχαρος Αίολος…..» (Ησίοδος, Γυναικών 

κατάλογος ή Ηοίαι 1-6, μετάφραση εκδόσεις «Κάκτος») 

Ο Αππιανός αναφέρει ότι: «Οι Μακεδόνες καυχιούνται για την 

καταγωγή τους από τους Αργείους» (Αππιανός εκ της Μακεδονίας 2).  

O αντιβασιλέας (και μετέπειτα βασιλιάς) Αμύντας της Μακεδο-

νίας διαμηνύει στο βασιλιά της Περσίας Φαρναβάζο, μέσω αυτών που 

έστειλε να του ζητήσουν γη και ύδωρ ως σύμβολα υποταγής, τα εξής: 

«προς δε καί βασιλέι τω πέμψαντι απαγγείλητε ώς άνήρ Ελλην, Μα-

κεδόνων ύπαρχος, εύ υμέας εδέξατο και τραπέζη και κοίτη»….= α-

κόμη στο βασιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας Έλληνας, 

ο αντιβασιλέας των Μακεδόνων, σας καλοέστρωσε τραπέζι και κρε-

βάτι…. (Ηρόδοτος Ε, 20 ),  

O βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος Α’ , γιος του Αμύντα, 

κατεβαίνει στην Αθήνα και προειδοποιεί ως Έλλην, καθώς λέει ό ίδιος 

σε λόγο του που έβγαλε στην Αθήνα, τους άλλους Έλληνες (Αθηναί-

ους και Σπαρτιάτες ) για την πρόθεση εισβολής των Περσών στην  

Ελλάδα: «Άνδρες Αθηναίοι… Αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τω αρ-

χαίον και αντ’ ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν τη 

Ελλάδα… Ειμί δε Αλέξανδρος ο Μακεδών.»  = σε νέα Ελληνική «Άν-

δρες Αθηναίοι …..  Δεν θα έλεγα αυτά τα λόγια, αν δεν φρόντιζα 

υπερβολικά για όλη την Ελλάδα εν γένει, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας 

από παλαιά και δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω την Ελλάδα υποδου-

λωμένη αντί ελευθέρας»… (Ηρόδοτου Ιστορία, βιβλίο Θ’, 45).  

Ο ίδιος ο μέγας Αλέξανδρος στην πιο κάτω επιστολή του προς 

το Δαρείο, βασιλιά των Περσών, αναφέρει εκτός των άλλων και πως 

είναι Έλληνας και η Μακεδονία Ελλάδα: :  
 «Οι πρόγονοί σας ήρθαν στην Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα 

και μας προκαλέσατε μεγάλες συμφορές, χωρίς να έχουν κάνει κανείς από 
εμάς κανένα κακό. Τώρα που εγώ έγινα βασιλιάς των Ελλήνων, πέρασα στην 
Ασία, για να εκδικηθώ τις δικές σας αδικίες…. Εξάλλου, βοηθήσατε τους Πε-
ρίνθιους που αδικούσαν τον πατέρα μου και ο Ώχος έστειλε στρατό στη Θράκη 
που την κατείχαμε εμείς. Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε με συνωμοσία  που 
οργανώσατε εσείς, όπως οι ίδιοι διαδώσατε με επιστολές σας σ΄όλο τον κόσμο 
…… Οι απεσταλμένοι σας καταστρέψανε τους φίλους  μας και προσπάθησαν 
να καταστρέψουν την ειρήνη, που έφερε στους Έλληνες. Εκστράτευσα λοιπόν 
εναντίον σου, επειδή εσύ ξεκίνησες την έχθρα….» (Αρριανός Β 14, 4). 

 «Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, 
ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειείμ, και επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και 
Μήδων και εβασίλευσεν αντ᾿ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα.  και συνεστή-
σατο πολέμους πολλούς και εκράτησεν οχυρωμάτων πολλών και έσφαξε βα-
σιλείς της γης· και διήλθεν έως άκρων της γης και έλαβε σκύλα πλήθους ε-
θνών. και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού, και υψώθη, και επήρθη η καρδιά 
αυτού. και συνήγαγε δύναμιν ισχυρὰν σφόδρα και ήρξε χωρών και εθνῶν και 
τυράννων, και εγένοντο αυτῷ εις φόρον.  και μετά ταύτα έπεσεν επί την κοίτην 
και έγνω ότι αποθνήσκει. και εκάλεσε τους παίδας αυτού τούς ενδόξους τους 
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συντρόφους αυτού απὸ νεότητος και διείλεν αυτοίς την βασιλείαν αυτού ἔτι 
ζῶντος αυτού.  και εβασίλευσεν Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε.  και 
επεκράτησαν οι παίδες αυτού έκαστος εν τῷ τόπῳ αυτού.  και επέθεντο πά-
ντες διαδήματα μετά το αποθανείν αυτόν καὶ οι υιοί αυτῶν ὀπίσω αυτῶν έτη 
πολλὰ καὶ επλήθυναν κακά εν τη γη. καὶ εξῆλθεν εξ αυτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς 
Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιόχου βασιλέως, ος ην όμηρα εν τη Ρώμη· και 
εβασίλευσεν εν έτει εκατοστώ και τριακοστώ και εβδόμω βασιλείας Ελλήνων.   
(Μακκαβαίων, Κεφ. 1 , 1 – 10) 

«Ιδού. Τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης 
και δεν ήγγιζεν το έδαφος….. και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κριον …. 
και εκτύπησε … και συνέτριψε και έρριψεν αυτόν κατά γης, και κατεπάτησεν 
αυτόν…. Δια τούτο ο τράγος εμαγαλύνθη σφόδρα…… Είναι οι βασιλιείς της 
Μηδίας και της Παρσίας ….. ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος 
….» (Δανιήλ η Κεφάλαιο) 

4) Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι Μακεδόνες μιλού-

σαν Ελληνικά, πρβ: «Εκεί (στην Ινδία) είδαν (οι ναύτες τους Νέαρχου) κά-
ποιον που φορούσε Ελληνική χλαμύδα, φερόταν όπως οι Έλληνες και μιλούσε 
Ελληνικά. Οι πρώτοι που τον είδαν λένε ότι έβαλαν τα κλάματα. Τόσο αναπά-
ντεχο τους φάνηκε, μετά από τόσες συμφορές, να αντικρύσουν ένα  Έλληνα 
και να ακούσουν την Ελληνική γλώσσα. Τον ρώτησαν από πού έρχεται και 
ποιος είναι. Τους είπε ότι είχε φύγει από το στρατόπεδο του Αλέξανδρου και 
ότι το στρατόπεδο και ο ίδιος ο Αλέξανδρος δεν είναι μακριά. Χειροκροτώντας 
και φωνάζοντας πήγαν στον Νέαρχο (Αρριανός, Ινδική, 4,33, σελίδα 195 

Επίσης ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος γράφει «…οι Αιτωλοί, 

οι Ακαρνανοί και οι Μακεδόνες, άνδρες ομοίας γλώσσης, ενωμένοι ή 

χωρισμένοι λόγω ασήμαντων αιτιών οι οποίες εμφανίζονται από και-

ρού εις καιρόν…» (Λίβιος, Ιστορία της Ρώμης, βιβλίο ΧΧΧ παρ. ΧΧΙΧ).  

Οι Αιτωλοί και Ακαρνάνες ήταν αναμφισβήτητα Ελληνικές φυ-

λές. Σε μια άλλη περίσταση ο Λίβιος γράφει: «…(Ο Στρατηγός Paulus) 

κάθισε στο επίσημο κάθισμά του περιτριγυρισμένος από πλήθος Μα-

κεδόνων…οι ανακοινώσεις του μεταφράστηκαν στην Ελληνική και ε-

παναλήφθηκαν από τον πραίτορα Gnaeus Octavius…».  (Λίβιος, Ι-

στορία της Ρώμης, β. ΧLV, παρ. ΧΧΙΧ). Εάν το πλήθος των Μακεδό-

νων σ' αυτή τη συγκέντρωση δε μιλούσε Ελληνικά, γιατί οι Ρωμαίοι 

αισθάνθηκαν την ανάγκη να μεταφράσουν το λόγο του Paulus στα 

Ελληνικά; 

Σημειώνεται ότι: 

α) Το ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες ή το ότι μίλαγαν και έ-

γραφαν πάντα Ελληνικά αδιάψευστοι μάρτυρες είναι και οι Μακεδο-

νικές επιγραφές (βλέπε π.χ. εδώ τη Μακεδονική επιγραφή από τα 

αφιερώματα των Μακεδόνων στην Αθηνά Πολιάδα), καθώς και τα 

μακεδονικά  νομίσματά (βλέπε π.χ. εδώ νόμισμα του Φιλίππου και 

Αλέξανδρου), στα οποία, όπως βλέπουμε, οι Μακεδόνες όχι μόνο μί-

λαγαν και έγραφαν Ελληνικά, αλλά είχαν και ίδια θρησκεία, καθώς 

και ίδια ήθη και έθιμα με τους άλλους Έλληνες, αφού και π.χ. στα 
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μακεδονικά νομίσματα βλέπουμε τον Ολύμπιο ή άλλως  Κρηταγενή 

Δία, βλέπουμε το αστέρι  και ήλιο των Δωριέων κ.α.  (σύγκρινε   π.χ. 

με τα νομίσματα   Ιτάνου, Λύκτου,  Ιεράπυτνας κ.α. Κρήτης).  

β) Επειδή η αρχαία Ελλάδα  δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος, αλλά 

πάρα πολλά, το κάθε ένα από αυτά είχε αναπτύξει και τη δική του 

γλώσσα (σήμερα λέμε διάλεκτο) -  ο λόγος και για τον οποίο οι αρ-

χαίοι συγγραφείς λένε π.χ.: «Ο Αλέξανδρος ανεβόα Μακεδονιστί.», 

«γλώσσα Μακεδονική» «γλώσσα Ελληνική» (= η κοινή) κ.α., αλλά 

και π.χ.: Φίλιππος ο Μακεδών, ο Μίνωας ο Κρης, Απολλόδωρος ο 

Αθηναίος κ.α.    

γ) Χοντρικά οι αρχαίες Ελληνικοί διάλεκτοι-γλώσσες ήταν: η 

Δωρική (την μίλαγαν Σπαρτιάτες, Μακεδόνες κ.α.), η Ιωνική (την 

μίλαγαν οι Αθηναίοι, οι νησιώτες κ.α.) και η Αιολική (την μίλαγαν οι 

Θεσσαλοί κ.α.). Κάτι που ισχύει, λίγο ή πολύ, ακόμη και σήμερα, πρβ 

π.χ. «Ιντα κάνεις» (Κρητικά) = «Τι κάνεις» (κοινά).  

Μια διαφορά π.χ. που έχει η γλώσσα των Μακεδόνων από τις 

άλλες Ελληνικές ήταν λέει  η εξής: «Οι Δέλφιοι δεν χρησιμοποιούν 

το Β στη θέση του φ, όπως οι Μακεδόνες που λένε Βίλιππος, Βαλα-

κρός και Βερονίκη, αλλά αντί του π. Έτσι αυτοί λένε φυσικά το «πα-

τείν»  «βατείν» και το «πικρον»  «βικρόν». «Οβύσους» (= μήνας 

χρησμών) λοιπόν, είναι   «Οπυσούς»… 

5) Είναι ψευδές ότι ο Ηρόδοτος  χαρακτηρίζει το βασιλιά Αλέ-

ξανδρο Α΄ της Μακεδονίας (498-454 π.Χ.) φιλέλληνα και ως εξ αυ-

τού  οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρόδοτος 

αναφέρει ότι ο Πέρσης  Μαρδόνιος άκουσε ότι ο Αλέξανδρο Α’ της 

Μακεδονίας ήταν «πρόξενος και ευεργέτης των Αθηναίων» (και φυ-

σικά δε λέει ότι ο Αλέξανδρος Α ήταν «φιλέλληνας»), πρβ: «Ο Μαρ-
δόνιος, αφού ανέγνωσε ό,τι έλεγαν οι χρησμοί, μετά από αυτά έστειλε άγγελο 
στην Αθήνα, τον Αλέξανδρον, το γιο του Αμύντα, άνδρα Μακεδόνα. Διάλεξε 
αυτόν, διότι αφενός  οι Πέρσες ήσαν συγγενείς του (διότι κάποια αδελφή του 
Αλέξανδρου, τη Γυγαίην, θυγατέρα του Αμύντα, έλαβε γυναίκα ο Βούβαρης ο 
Πέρσης από την οποία γεννήθηκε στην Ασία ο Αμύντας…..  και αφετέρου διότι 
ήκουσε ότι αυτός ήταν πρόξενος και ευεργέτης των Αθηναίων  («πρόξεινος τε 
ειη και ευεργέτης») και έτσι θα έπειθε τους Αθηναίους να γίνουν σύμμαχοι… 
(Ηρόδοτος Η, 136 - 139).  

Πέρα αυτού και ακόμη κι αν έλεγε ότι ο Αλέξανδρος Α΄ ήταν 

φιλέλληνας πάλι μέσω αυτής της αναφοράς δεν μπορούσαμε να συ-

μπεράνουμε ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες, γιατί αυτό θα ήταν 

κάτι ως σήμερα που λέμε π.χ. Ελλάδα και Κύπρος. 

6) Είναι ψευδές ότι ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην αρχική άρ-

νηση των Ελλήνων αθλητών να δεχθούν τη συμμετοχή του βασιλιά 

Αλέξανδρου Α΄  στους Ολυμπιακούς αγώνες. Απλώς ο Ηρόδοτος α-

ναφέρει το πώς, πότε και ποιος πήρε την απόφαση  οι Μακεδόνες να 

συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες, αγώνες. Ο  Ηρόδοτος 
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αναφέρει ότι ο πρώτος Μακεδόνας  που πήρε λέει απόφαση να συμ-

μετέχουν οι Μακεδόνες στους Ο.Α. ήταν λέει ο  βασιλιάς Αλέξανδρος 

Α, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, έλαβε μέρος στην 80η Ολυ-

μπιάδα, το 460 π.Χ., έτρεξε στο αγώνισμα στάδιο και τερμάτισε μά-

λιστα ίδια με τον πρώτο, πρβ: «Πως Έλληνες είναι αυτοί οι απόγονοι του 
Περδίκκα, όπως λένε κι οι ίδιοι, κι εγώ προσωπικά είμαι σε θέση να το ξέρω, 
αλλά στη συνέχεια της ιστορίας μου θα αποδείξω πως είναι Έλληνες και επι-
πλέον και οι οργανωτές των αγώνων των Ελλήνων που γίνονται στην Ολυ-
μπία αυτή την απόφαση έβγαλαν. Γιατί, όταν ο Αλέξανδρος, πήρε την από-
φαση να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες και κατέβηκε γι αυτό το 
σκοπό, οι Έλληνες που ήταν αντίπαλοί του σε αγώνα δρόμου ήθελαν να τον 
αποκλείσουν με τον ισχυρισμό πως ο αγώνας δεν είναι για βάρβαρους αθλη-
τές, αλλά για Έλληνες. Κι ο Αλέξανδρος, επειδή απέδειξε πως η καταγωγή του 
ήταν από το Άργος κι οι κριτές παραδέχτηκαν πως είναι Έλληνας, πήρε μέρος 
στο αγώνισμα δρόμου ενός σταδίου και τερμάτισε στον ίδιο χρόνο με τον 
πρώτο. (Ηρόδοτος Ε  17-22)  

7) Είναι ψευδές ότι ο Θουκυδίδης χαρακτηρίζει βάρβαρους 

τους Μακεδόνες, άρα έτσι συμπεραίνεται ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν 

Έλληνες, αφού ο Θουκυδίδης λέει το αντίθετο.  Ο Θουκυδίδης  από 

τη μια  αναφέρει ότι οι Μακεδόνες και οι Πελοποννήσιοι (= το δωρικό 

γένος, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο) ήταν σύμμαχοί και από την άλλη 

αποκαλεί βάρβαρους όχι τους Μακεδόνες, αλλά μερικές φυλές (= 

τους Ιλλυριούς, τους Χάονες κ.α.) που τότε (στα γεγονότα που σχο-

λιάζει ο Θουκυδίδης) ήταν σύμμαχοι με τους Μακεδόνες, επειδή δεν 

είχαν εκπολιτιστεί ακόμη, πρβ (μετάφραση Ελ. Βενιζέλου): «Ο στρα-
τός του (Κνίδου) περιελάμβανεν Έλληνας μεν Αμπρακιώτας και Λευκαδίους, 
και Ανακτόρους και τους χιλίους Πελοποννησίους, επι κεφαλής των οποίων 
είχεν έλθει ο ίδιος, βαρβάρους δε χιλίους Χάονας, οι οποίοι, αβασίλευτοι όντες, 
είχαν αρχηγούς τον Φώτυον και τον Νικάνορα, οι οποίοι κατήγοντο από το 
αρχοντικόν γένος που ήσκει ενιαυσίως την αρχήν. Μαζί με τους Χάονας εξε-
στράτευσαν και οι Θεσπρωτοί, οι οποίοι ήσαν επίσης αβασίλευτοι…….. Και ο 
Περδίκκας είχε στείλει, εν αγνοία των Αθηναίων χιλίους Μακεδόνας, οι οποίοι 
όμως έφθασαν πολύ αργά. Με τον στρατόν αυτόν ήρχισεν ο Κνήμος την πο-
ρείαν του, χωρίς να περιμείνη τον στόλον που ανεμένετο από την Κόρινθον» 
(Θουκυδίδης 2, 80).  

«Και όταν ενύκτωσε, εις από τους ανεξήγητους εκείνους πανικούς, εις 
τους οποίους υπόκεινται μεγάλοι στρατοί, κατέλαβεν αμέσως τους Μακεδόνας 
και το πλήθος των βαρβάρων («οι μεν Μακεδόνες και το πλήθος των βαρβά-
ρων ευθύς φοβηθέντες, όπερ φιλεί μεγάλα στρατόπεδα»), και επειδή ενόμισαν 
ότι οι επερχόμενοι εχθροί ήσαν πολλαπλάσιοι, από ό,τι πραγματικώς ήσαν και 
ότι φθάνουν από στιγμής εις στιγμήν, ετράπησαν αιφνιδίως εις φυγήν, κατευ-
θυνόμενοι εις τα ίδια…..(Θουκυδίδης Δ 124 – 126) 

8) Είναι ψευδές ότι ο Δημοσθένης αποκάλεσε τους Μακεδόνες 

βάρβαρους, άρα έτσι συμπεραίνεται ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλ-

ληνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημοσθένης αποκάλεσε βάρβαρο  μόνο 
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το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο (βλέπε: Ολυνθιακός Γ 16, Κατά 

Φιλίππου Γ 31, Κατά Φιλίππου Α 10 ) και αυτό όχι για την καταγωγή 

του (αφού ο Φίλιππος ήταν στην καταγωγή Αργείος, απόγονος του 

Ηρακλή), αλλά για την ηγεμονική συμπεριφορά του. Ειδικότερα ε-

πειδή κάνει λέει  πράγματα όσο αφορά στις σχέσεις τους με τους 

άλλους Έλληνες ή στον τρόπο που σκέφτεται να ηγεμονεύσει των 

Ελλήνων που δεν αρμόζουν σε Έλληνες, αλλά σε βάρβαρους. Μάλι-

στα  ο Δημοσθένης  αποκαλεί το Φίλιππο όχι μόνο βάρβαρο, αλλά και 

αλλόφυλο (Περί Στεφάνου, 185), φαύλο, αλαζόνα, πλεονέκτη, α-

ναιδή, εχθρό των Αθηναίων (Κατά Φιλίππου Α 9-10),  εχθρό της δη-

μοκρατίας και του πολιτεύματος και… και…(Επιστολή Φιλίππου, Περί 

των εν Χερονήσω κ.α.) που δείχνει πεντακάθαρα ότι εδώ δεν έχουμε 

να κάνουμε με εθνολογία, αλλά με πολιτισμό και πολιτική.  Ειδικό-

τερα οι βασικές αιτίες που ο Δημοσθένης αποκαλεί με τα επίθετα αυτά 

το Φίλιππο είναι: Α) Το ότι ο Φίλιππος αποσπούσε περιοχές και πόλεις 

που ανήκαν σε άλλους Έλληνες και φυσικά και στους Αθηναίους, 

όπως π.χ. την  Όλυνθο, τη Μεθώνη, Απολλωνία και τριάντα ακόμη 

πόλεις στη Θράκη που κατάστρεψε λέει με μανία ο Φίλιππος. Η Ό-

λυνθος ήταν λέει πόλη που την κατοικούσαν Έλληνες το γένος με 

καταγωγή από τη Χαλκίδα της Εύβοιας, η οποία ήταν αποικία των 

Αθηναίων.  Β) Το ότι αφενός δεν ήταν δημοκρατικός, όπως ήταν ο 

Δημοσθένης, αλλά τύραννος (χουντικός θα λέγαμε σήμερα) και αφε-

τέρου επειδή ο Φίλιππος επέμβαινε, είτε δια της βίας είτε με τεχνά-

σματα, στις άλλες Ελληνικές πόλεις και άλλαζε τους άρχοντες με φι-

λικά προς αυτόν διακείμενους (δηλαδή τοποθετούσε τυραννικά κα-

θεστώτα), ώστε να ηγεμονεύσει σε κάποια στιγμή σε όλους τους Έλ-

ληνες αντί των Αθηναίων.  

Λέει ο Δημοσθένης (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κά-

κτος»):  

Α) Με ρητορικό ερώτημα: «Δεν κατέλαβε ο άνθρωπος αυτός όλες 
τις κτήσεις μας; Αν γίνει κύριος αυτής της περιοχής, δεν θα υποστούμε τον 
χειρότερο εξευτελισμό απ όλους;   Δεν πολεμούν εναντίον του εκείνοι, στους 
οποίους είχαμε υποσχεθεί ότι θα τρέξουμε να τους σώσουμε, αν εμπλέκονταν 
σε πόλεμο μαζί του; Δεν είναι εχθρός μας; Δεν κατέχει εδάφη μας; Δεν είναι 
βάρβαρος; Δεν είναι ό,τι μπορεί να πει κάποιος; (Δημοσθένης, Ολυνθιακός Γ 
15-17).   

Κάτι που σε ελεύθερη απόδοση έχει ως εξής: «Αφού  ο άνθρω-

πος αυτός κατέλαβε  όλες τις κτήσεις μας; Αφού …. Άρα είναι εχθρός 

μας; … άρα είναι βάρβαρος και  ό,τι μπορεί να πει κάποιος.  

Β) Με περιφρόνηση ή αμετροέπεια επικριτική: «Κι όμως, κανέ-

νας δεν οργίζεται εναντίον του Φιλίππου και της συμπεριφοράς του, 

που όχι μόνο Έλληνας δεν είναι, που όχι μόνο δεν έχει τίποτε ταιρια-

στό σε Έλληνα, αλλά δεν είναι καν βάρβαρος με καταγωγή  από κά-

ποιο καλό τόπο, αλλά ένας ολέθριος Μακεδόνας, από μέρος απ΄ όπου 
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παλιότερα δεν μπορούσες ν’ αγοράσεις ούτε δούλο της προκοπής. 

Και πόσο υπολείπεται από έσχατη αναίδεια; Εκτός από την κατα-

στροφή των πόλεων. Δεν προεδρεύει στους Πυθικούς αγώνες. Τους 

κοινούς αγώνες των Ελλήνων και αφού δεν μπορεί να παραστεί ο 

ίδιος, ε δεν στέλνει τους δούλους του ως αγωνοθέτες;» (Δημοσθέ-

νης, Κατά Φιλίππου Γ 31).  

Όπως βλέπουμε και εδώ  δεν έχουμε  φυλετικά ή εθνολογικά 

κριτήρια, αλλά συμπεριφορά, γιατί, αν ο Φίλιππος δεν ήταν Έλληνας, 

ο Δημοσθένης  δεν θα  ανέφερε ότι ο Φίλιππος ήταν αρχηγός Ελλή-

νων. Απλώς εδώ ο Δημοσθένης δείχνει αμετροέπεια και καταφέρεται 

επικριτικά-περιφρονητικά, μειωτικά εναντίον των Μακεδόνων. 

Γ) Επιχειρηματικά: «Δεδομένου ότι ο Φίλιππος ο Μακεδών και στο 
παρελθόν παραβίασε τους όρους της ειρήνης που συν ομολογήθηκε ανάμεσα 
σε αυτόν  και το λαό της Αθήνας, περιφρονώντας τους όρκους του και τις αρ-
χές της δικαιοσύνης που αναγνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, σφετερίζεται πόλεις 
που δεν του ανήκουν και μάλιστα κατέκτησε με πόλεμο ορισμένες που ανή-
κουν στους Αθηναίους, χωρίς  να αδικηθεί προηγουμένως από τον Αθηναϊκό 
λαό, μεγαλώνει ολοένα τη βιαιότητα και την ωμότητά του, αφού σε μερικές 
Ελληνικές πόλεις τοποθετεί φρουρές και ανατρέπει το πολίτευμα, άλλες τις 
μετατρέπει  σε ερείπια, πουλώντας τους κατοίκους της ως δούλους 
………….…  το να κυβερνώνται (οι Αθηναίοι) από άνθρωπο αλλόφυλο και να 
χάσουν την ηγεμονία είναι ανάξιο και της δόξας των Ελλήνων και της αρετής 
των προγόνων μας» ( Δημοσθένης Περί Στεφάνου 181-185) 

Όπως βλέπουμε εδώ, επειδή ο Φίλιππος παραβίασε τους όρους 

ειρήνης κ.τ.λ.. μεταξύ Μακεδόνων και Αθήνας, προκειμένου ο ίδιος 

να καταστεί δυνατός και έτσι να ηγεμονεύσει στο τέλος των Ελλήνων 

αντί των Αθηνών,  ο Δημοσθένης δείχνει αμετροέπεια, όμως δικαιο-

λογημένη, και καταφέρεται επικριτικά-περιφρονητικά στο Φίλιππο. 

Ας σημειωθεί ότι  χαρακτηρισμοί του Δημοσθένη αφενός προ-

έρχονται από σφοδρό, πολιτικό και τοπικό,  πολέμιο και αφετέρου 

λέγονται κατά τη στιγμή της όξυνσης της αντιδικίας. Είναι δηλωτικοί 

χαρακτηρισμοί της οργής του ομιλητή για τη συμπεριφορά του Μα-

κεδόνα βασιλιά Φιλίππου έναντι των Αθηναίων και άλλων Ελλήνων 

και όχι σχόλια για την καταγωγή του Φιλίππου. 

Πιο απλά ακόμη, μετά την άνοδο των Μακεδόνων, κάτι ως συμ-

βαίνει και σήμερα με την άνοδο της Αμερικής,  τόσο στην Αθήνα όσο 

και στις άλλες Ελληνικές πόλεις σχηματίστηκαν παρατάξεις που άλλες 

ήταν φιλομακεδονικές και άλλες όχι. Στις μη φιλομακεδονικές παρα-

τάξεις ανήκε ο Δημοσθένης εξ ου και όλα όσα καταμαρτυρεί εναντίον 

των ηγεμόνων τους. 

9) Είναι ψευδές ότι ο Αρριανός κάνει Εθνοτική αντιδιαστολή 

μεταξύ Μακεδόνων και Ελλήνων λέγοντας λέει  "Μακεδόνες και Έλ-

ληνες" (Αρριανός: Αλεξάνδρου Ανάβασις), γιατί ο ίδιος, όπως είδαμε 

πιο πριν, λέει ότι οι  Μακεδόνες ήταν Έλληνες, καθώς και ότι οι 
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Έλληνες πλην των Σπαρτιατών συναθροισθέντες στον ισθμό εξέλε-

ξαν τον Αλέξανδρο ως αυτοκράτορα και στρατάρχη όλων των Ελλή-

νων. Άλλωστε, καθώς λένε Πλούταρχος και Αρριανός, η εκστρατεία 

κατά των Περσών με τον Αλέξανδρο δεν την έκαναν μόνο οι Μακε-

δόνες, αλλά όλοι οι Έλληνες (Αθηναίοι, Κορίνθιοι κ.τ.λ., πλην των 

Λακεδαιμονίων).  

10) Είναι ψευδές ότι ο Ισοκράτης λέει ότι οι Μακεδόνες δεν 

είναι του αυτού γένους με τους Έλληνες  ή τη φράση  "Μακεδόνες 

ουχ ομόφυλον των Ελλήνων  γένος" . Αντίθετα ο Ισοκράτης λέει ότι 

από τη μια ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και προτρέπει-παρακαλεί 

το βασιλιά Φίλιππο της Μακεδονίας (σε αντίθεση με το Δημοσθένη, 

που αυτός ήθελε αυτό να το κάνουν οι Αθηναίοι και όχι οι Μακεδόνες) 

να γίνει ο πρωτεργάτης της συμφιλίωσης των Ελληνικών πόλεων-

κρατών (Αθηναίων, Μακεδόνων, Σπαρτιατών κ.α.)  και της εκστρα-

τείας εναντίον των βαρβάρων της Ασίας, πρβ: «όμως η τύχη χάρισε 

σε σένα (Φίλιππε) μεγάλη εξουσία και σου πρόσφερε … όση σε κανέ-

ναν άλλο Έλληνα… Θέλω συγκεκριμένα να σε προτρέξω να γίνεις ο 

πρωτεργάτης της ένωσης της συμφιλίωσης των Ελληνικών πόλεων 

και τις εκστρατείας εναντίων των βαρβάρων» («Μέλλω γαρ σοι συμ-

βουλεύειν προστήναι της τε των Ελλήνων ομόνοιας και επί των βαρ-

βάρων στρατείας» )  (Ισοκράτης Φίλιππος 11)  

Απλώς ο Ισοκράτης αναφέρει στο Φίλιππο της Μακεδονίας ορι-

σμένα  κατά τη γνώμη του άσχημα πράγματα που ισχύουν στους Έλ-

ληνες, ώστε να τα λάβει υπόψη του και έτσι να μπορέσει να βρει 

τρόπο να τους ενώσει, τα εξής: «ο δε τον μεν τόπον τον Ελληνικόν όλως 
είασε, την δ’ εν Μακεδονία βασιλείαν, κατασχείν επεθύμησεν: ηπίστατο γαρ 
τους με Έλληνας ουκ ειθισμένους υπομένειν τας μοναρχίας τους δ’ άλλους  ου 
δυναμένους άνευ της τοιαύτης δυναστείας διοικείν τον βίον τον σφέτερον αυ-
των…….  και την βασιλείαν γεγενήσθαι πολύ των άλλων εξηλλαγμένην: μό-
νους γαρ Ελλήνων ουχ ομοφύλου γένους άρχειν αξιώσας μόνος και διαφυγειν 
ηδυνήθη τους κινδύνους τους περί τας μοναρχίας γιγνομένους. (Ισοκράτης 
Φίλιππος 105-107) = στα νέα Ελληνικά: «Για τα άλλα, όμως, πιστεύω ότι και 
ο πατέρας σου (ο Αμύντας Β) και ο ιδρυτής της δυναστείας σας (ο Περδίκκας 
Α’) και ο γενάρχης σας (ο Ηρακλής) θα άκουγε αυτά που λέω…. Εκείνος (ο 
Ηρακλής) άφησε τις Ελληνικές περιοχές και θέλησε να ιδρύσει το βασίλειο του 
στη Μακεδονία, καθώς ήξερε ότι οι Έλληνες δε συνηθίζουν να υπομένουν τη 
μοναρχία , ενώ οι άλλοι λαοί δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη ζωή τους χωρίς 
αυτό το πολίτευμα. ….. Ήταν ο μόνος Έλληνας (ο Ηρακλής) που δεν θέλησε 
να γίνει  βασιλιάς ομοφύλων του και ο μόνος που γλίτωσε από τους κινδύνους 
που εμφανίζονται στα μοναρχικά καθεστώτα….»  

 Φυσικά εδώ ο Ισοκράτης  δεν υπονοεί ότι οι Μακεδόνες δεν 

είναι Έλληνες,  γιατί αν ήταν έτσι, δε θα έλεγε ο ίδιος όλα αυτά που 

είδαμε λέει πιο πριν (δηλαδή ότι «ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππο πρέ-

πει να γίνει ο πρωτεργάτης της ένωσης της συμφιλίωσης των 
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Ελληνικών πόλεων κ.τ.λ.»), αλλά από τη μια ότι οι Μακεδόνες είναι 

αφενός διαφορετικό φύλο από τους άλλους Έλληνες  και αφετέρου 

διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων  (οι Μακεδόνες ήταν  βασιλικοί 

και οι άλλοι δημοκρατικοί) και από την άλλη ότι άλλο το διαμέρισμα 

Μακεδονία και άλλο η Ελλάδα.  

Υπενθυμίζεται ότι η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν ενιαία, δηλαδή ένα 

κράτος, αλλά αποτελούμενοι από πολλά κράτη: Αθήνα, Σπάρτη κ.λπ.  

και πολλά φύλα: Ίωνες, Δωριείς, Αχαιοί κ.τ.λ. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η αρχαία Ελλάδα χωρίζονταν στις εξής 

μεγάλες περιοχές: Ελλάδα, Μακεδονία, Μαγνησία, Κρήτη κ.α., η αιτία 

για την οποία ο Ισοκράτης λέει ότι «ο Ηρακλής άφησε τις Ελληνικές 

περιοχές και θέλησε να ιδρύσει το βασίλειο του στη Μακεδονία» ή ότι 

«ο Ηρακλής ήταν ο μόνος Έλληνας  που δεν θέλησε να γίνει  βασιλιάς 

ομοφύλων του ( «ουχ ομοφύλου γένους άρχειν».) και πήγε στη Μα-

κεδονία κ.τ.λ.  

Αρχικά υπήρχε η πόλη  Ελλάδα στο «Πελασγικόν Άργος» (= η 

Θεσσαλία), η οποία επί Ομήρου μαζί με τη Φθία ανήκαν στο κράτος 

του Πηλέα. Στα Τρωικά το όνομα της πόλης αυτής επεκτάθηκε σε 

όλες τις περιοχές που ο στρατός τους μαζεύτηκε στην Αυλίδα, για να 

εκστρατεύσει στην Τροία, δηλαδή στη νότια Ελλάδα (Θεσσαλία, Στε-

ρεά, Κρήτη κ.λπ.). Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, επειδή η πόλη Ελλάδα 

επι βασιλιά Έλληνα έγινε η  πιο ισχυρή, έγινε και πιο ξακουστή και 

έτσι είχαν όφελος οι τριγύρω φυλές να λένε και αυτές ότι ήταν Έλ-

ληνες. Στους Ολυμπιακούς αγώνες το εθνικό όνομα Ελλάδα επεκτά-

θηκε και σε όσες άλλες περιοχές οι κάτοικοι είχαν ίδια καταγωγή με 

τους εκστρατευσαντες (Ήπειρο, Μακεδονία κ.α.), άσχετα με το αν 

είχαν εκστρατεύσει ή όχι στην Τροία. Πιο απλά το εθνικό όνομα Ελ-

λάδα προήλθε από την πόλη Ελλάδα, όπως λέμε π.χ. σήμερα επαρχία 

Λασιθίου και νομός Λασιθίου, πόλη Λάρισα και νομός Λάρισας κ.α.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  
ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

1. ΚΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΩΜΗΣ 
 

Η Ρώμη, σύμφωνα με την παράδοση των Ρωμαίων, κτίστηκε το 

753 π.Χ. Στη συνέχεια από μικρή ετρουσκική και λατινική πόλη εξε-

λίχθηκε σε πρώτη πόλη ολόκληρης της Ιταλίας, μετά  σε κυρίαρχη 

της Μεσογείου, κατέλαβε την Ανατολή ως τη Μεσοποταμία και την 

Ευρώπη, και την Ευρώπη ως τη Βρετανία. Την ανάπτυξη και τη δύ-

ναμή της δεν την όφειλε μόνο στις μεγάλες χερσαίες δυνάμεις της, 

αλλά και στο ισχυρό ναυτικό της. Η Ρώμη με πολλές ελλείψεις στο 

ναυτικό της στην αρχή έπαθε πολλές ήττες στις θαλάσσιες αναμετρή-

σεις της με τους έμπειρους Καρχηδόνιους και Έλληνες. Αργότερα, 

όμως έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο στόλο της, που με την ενί-

σχυσή του βοήθησε στις κοσμοκρατορίες της βλέψεις.  Για τη δη-

μιουργία του μεγάλου εμπορικού και πολεμικού στόλου των Ρωμαίων 

υπόβαθρο αποτέλεσε η μεγάλη ναυτική παράδοση των αρχαιοελλη-

νικών και ελληνιστικών χρόνων. Μια παράδοση που συνέχισαν και 

βελτίωσαν κι απ' την οποία άντλησαν τεχνικές γνώσεις και ναυτικές 

εμπειρίες οι μετέπειτα διεκδικητές της Μεσογείου Άραβες, Βενετοί και 

Οθωμανοί. Ειδικότερα οι Ρωμαίοι αντέγραψαν  τα ναυπηγικά σχέδια 

των πλοίων του Δημητρίου του Πολιορκητή.  

 

2. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ (30 π.Χ. – 

306 π.Χ.) 

 

Ο Διόδωρος (37, αποσπάσματα) λέει ότι μετά τα Τρωικά, ο βα-

σιλιάς των Περσών εκστράτευσε εναντίον της Ελλάδας. Ωστόσο η 

στρατιωτική ευφυΐα του Θεμιστοκλή σε συνδυασμό με τη γενναιό-

τητα των Ελλήνων νίκησε τους Πέρσες. Περίπου την ίδια εποχή, 

300.000 Καρχηδόνιοι εκστράτευσαν εναντίον της Σικελίας, αλλά ο 

Γέλων, αρχηγός των Συρακουσών με ένα μόνο στρατήγημα και μέσα 

σε μια στιγμή, έκαψε 200 πλοία σε τακτική μάχη 150.000 εχθρών και 

αιχμαλώτισε ισάριθμους. Ωστόσο οι απόγονοι αυτών που επιτέλεσαν 

αυτά τα τόσο μεγάλα κατορθώματα. νικήθηκαν από τους Ρωμαίους 

που έφεραν σε πέρας το Μαρσικό πόλεμο. Στη συνέχεια, η εξαιρετικά 

μεγάλη ευφυΐα και ανδρεία του Αλέξανδρου του Μακεδόνα του επέ-

τρεψε η τύχη να νικήσει την Περσική αυτοκρατορία. Ωστόσο κατά τις 

νεότερες εποχές οι Ρωμαίοι κατέκτησαν με τα όπλα  τους Μακεδόνες. 
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Ο Μαρσικός πόλεμος που συνέβη στα χρόνια του Διόδωρου, 

καθώς λέει ο ίδιος, ήταν ο μεγαλύτερος  απ΄όλους όσους έγιναν 

προηγουμένως. Ονομάστηκε έτσι, επειδή αρχηγοί ήταν οι Μάρσοι. Ο 

πόλεμος αυτός ήταν εναντίον της Ρώμης απ΄όλα τα έθνη της Ιταλίας 

(Σαυνίτες, Λευκαντοί, Ασκολανοί κ.α.) 

Ειδικότερα, γύρω στο 597 π.Χ. ο βασιλιάς των Ετρούσκων Πορ-

σίνας κυρίευσε τη Ρώμη, πόλη που ο λαός της αποτελείτο από Λατί-

νους και Ετρούσκους.  Κατόπιν αυτού οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες  της 

Ιταλίας, στην Ιταλία ως γνωστόν υπήρχε η Μεγάλη Ελλάδα,  αποφά-

σισαν να συνεργαστούν, προ του κοινού κινδύνου των Ετρούσκων. 

Ο Ιέρωνας των Συρακουσών νίκησε το 474 π.Χ. τον Ετρουσκικό 

στόλο κοντά στην Κύμη. Οι Ετρούσκοι μετά την ήττα και των συμμά-

χων τους των Καρχηδονίων στην Ιμέρα άρχισαν να παρακμάζουν, 

κάτι που επωφελήθηκε η Ρώμη κυριεύοντας κάθε ετρουσκική πόλη, 

αλλά και κάθε άλλη πόλη στην Ιταλία. Ακολούθως νίκησαν, ύστερα 

όμως και από ήττες, τους Γαλάτες κ.α.  

Οι Ελληνικές κράτη-πόλεις  της Μ. Ελλάδας (Ν. Ιταλίας) και της 

Σικελίας κατά τη περίοδο που η Ρώμη πολεμούσε με τους άλλους 

ιταλικούς λαούς (Λατίνους, Ετρούσκους, Σαμνίτες, Λευκανούς 

κ.τ.λ.), επειδή απειλούνταν να πάνε με το μέρος πότε του ενός και 

πότε του άλλου, προτίμησαν να πάνε με το μέρος των Ρωμαίων. 

Μόνο η  ισχυρή Ελληνική αποικία Τάραντας έμεινε ανεξάρτητος. 

Προ αυτού οι Ρωμαίοι τους κήρυξαν τον πόλεμο και οι Ταραντίνοι 

κάλεσαν τη βοήθεια του Πύρου, του Έλληνα βασιλιά της Ηπείρου, 

που ονειρευόταν να κάνει μια αυτοκρατορία στη δύση, κάτι όπως έ-

κανε ο Μ. Αλέξανδρος στην ανατολή, ενώνοντας καταρχήν τις Ελλη-

νικές πόλεις-κράτη της δύσης (Ν. Ιταλίας, Σικελίας, Ισπανίας κ.α.). 

Ο Πύρρος δέχτηκε την πρόταση των Ταραντίνων και πήγε στην Ιτα-

λία ως σύμμαχός τους εναντίον των Ρωμαίων. Καταρχήν νίκησε τους 

Ρωμαίους στην Ηράκλεια (280 π.Χ.) και στο Ισκλο (279 π.Χ.), αλλά 

νικήθηκε στο Βενεβέντο (275 π.Χ.) και αναγκάστηκε να επιστρέψει 

στην Ήπειρο άπρακτος. Το 274 π.Χ. υπέταξε τη Μακεδονία και έπειτα 

στράφηκε προς την Πελοπόννησο όπου σκοτώθηκε τυχαία στο 

Aργος. 

Η Ρώμη μετά την υποταγή και των Ελληνικών πόλεων της Ιτα-

λίας συμπεριλήφθηκε στις μεγάλες δυνάμεις της Μεσογείου, της Καρ-

χηδόνας, της Αιγύπτου και της Μακεδονίας. Αργότερα ακολούθησε ο 

πόλεμος κατά των Καρχηδονίων, των Μακεδόνων κ.α. με επικράτηση 

τελικά των Ρωμαίων.  

Σημειώνεται επίσης ότι ο ρωμαϊκός κίνδυνος για την Ελλάδα 

εμφανίστηκε το 229 π.Χ., όταν στα παράλια της Ιλλυρίας εγκαταστά-

θηκαν οι Ρωμαίοι. Τη στιγμή εκείνη οι Έλληνες ήταν διαιρεμένοι και 

φθείρονταν με εμφύλιους πολέμους, όπως μεταξύ της Αιτωλικής και 

Αχαϊκής Συμπολιτείας, ο γνωστός ως Συμμαχικός πόλεμος (227-217 
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π.Χ.). Η κατάσταση αυτή ευνοούσε τους Ρωμαίους στο κατακτητικό 

έργο τους: νίκησαν το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε΄ στη μάχη 

στις Κυνός Κεφαλές (200 π.Χ.), κοντά στα Φάρσαλα, και τον υπο-

χρέωσαν να αποχωρήσει απ' όλες τις κτήσεις του στη Μ. Ασία, Θράκη, 

Νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Το 190 π.Χ. κοντά 

στη Μαγνησία νίκησαν τον Αντίοχο, τον οποίο υποχρέωσαν να τους 

παραχωρήσει όλες τις ευρωπαϊκές κτήσεις του και τη Μ. Ασία, διαλύ-

οντας έτσι το βασίλειο των Σελευκιδών. Το 168 π.Χ. στη μάχη της 

Πύδνας νίκησαν τον Περσέα και υπέταξαν ολόκληρη τη Μακεδονία. 

Τέλος, το146 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Μόμμιος κυρίευσε την Κό-

ρινθο, λεηλάτησε και κατάστρεψε την πόλη και κατάσφαξε ή πού-

λησε δούλους τους κατοίκους της. Έτσι η Ρώμη υπέταξε με τη βία 

των λεγεώνων της ολόκληρη την Ελλάδα. 

Σαφώς για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους έ-

φταιγαν και οι ίδιοι οι Έλληνες, γιατί πολλές Ελληνικές πόλεις-κράτη 

προκειμένου να υπερισχύσουν άλλων Ελληνικών ή και ξένων συμ-

μαχούσαν με τους Ρωμαίους. Για παράδειγμα η πόλη Γόρτυνα προ-

κειμένου να αποφύγει την κηδεμονία της Κνωσού συμμάχησε με τους 

Ρωμαίους με συνέπεια στο τέλος οι Ρωμαίοι από τη μια να μπορέσουν 

να  καταστρέψουν την Κνωσό και από την άλλη οι Γορτύνιοι να γί-

νουν και αυτοί στο τέλος υπόδουλοι των Ρωμαίων. Η κατάσταση της 

Ελλάδας από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. και η σταδιακή προσάρτηση 

της εκτεταμένης ελληνιστικής επικράτειας δεν κατάφερε βέβαια να 

εξασθενίσει το σύνολο του Ελληνικού δυναμικού.  Παρά τη δεινή δο-

κιμασία που γνώρισε ο ελληνισμός και ιδιαίτερα στις πιο προηγμένες 

και περισσότερο πλούσιες χώρες με Ελληνικό ή ελληνίζοντα πληθυ-

σμό, κατόρθωσε να ανταπεξέλθει υλικά και πολιτιστικά. Η Ελληνική 

πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία γίνεται αποδεκτή σαν πρό-

τυπο και η Ελληνική γλώσσα αποτελεί και αυτή μέσο επικοινωνίας 

και ειδικά στο επίπεδο της διανόησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

 
 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΒΥ-

ΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
 

Την 11η Μαΐου του 306 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνστα-

ντίνος, ο οποίος  από τη  ρωμαϊκή σύγκλητο ονομάστηκε θεός, από 

την ιστορία μέγας και από τη χριστιανική Εκκλησία άγιος και ισαπό-

στολος, μεταφέρει την έδρα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη 

Ρώμη στην Ελληνική πόλη Βυζάντιο στο Βόσπορο ή στο εξής Κων-

σταντινούπολη (από το όνομά του Μ. Κωνσταντίνου) προκειμένου οι 

αυτοκράτορες στο εξής να βρίσκονται κοντύτερα στα ευαίσθητα ση-

μεία της αυτοκρατορίας, από τα οποία γίνονταν εισβολές βαρβάρων. 

Η μεταφορά αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη Ρωμαϊκή αυ-

τοκρατορία – ο λόγος που στο εξής μιλούμε για Βυζαντινή αυτοκρα-

τορία - όσο και στον Ελληνισμό, γιατί ξανά η Ελλάδα γίνεται το επί-

κεντρο του κόσμου, αφού η Κωνσταντινούπολη, η νέα Ρώμη, ήταν 

Ελληνική πόλη. Ο Μ. Κωνσταντίνος στη συνέχεια βλέποντας η αυτο-

κρατορία να σπαράζεται από μεγάλες διαμάχες και διώξεις μεταξύ  

ελληνιστών (= αυτών που λάτρευαν τους 12 θεούς του Ολύμπου) 

και χριστιανών, κηρύσσει ανεξιθρησκία το 313 μ.Χ., κάτι που  θεω-

ρήθηκε από τους χριστιανούς όλων των λαών της αυτοκρατορίας, οι 

οποίοι τότε ήσαν κατά πολύ περισσότεροι από τους Ελληνιστές,  ως 

ειρηνική νίκη, αλλά και κάτι ως ισοπολιτεία μεταξύ των λαών που 

αποτελούσαν την αυτοκρατορία αυτή, με επακόλουθο η αυτοκρατο-

ρία αυτή και για 1000 και πλέον χρόνια να γνωρίσει εσωτερική ειρήνη 

και μεγάλη ευημερία. 

Η διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυ-

τική το 395 π.Χ. και η ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύ-

ουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, επανάφερε στο προσκήνιο το 

Αιγαίο Πέλαγος.  Την περίοδο μάλιστα μεταξύ 4ου και 7ου αιώνα μ.Χ. 

στη λεκάνη της Μεσογείου η Βυζαντινή θαλασσοκρατορία αναβαθμί-

ζει και πάλι το Αιγαίο σε σταυροδρόμι εμπορίου. 

 Ο εξελληνισμός κάπως του Ανατολικού κράτους άρχισε σιγά-

σιγά από τότε που διαλύθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά δηλ. το 

θάνατο του Μ. Θεοδοσίου (395 μ.Χ.). Τότε από τους δύο γιους του 

ο Ονώριος έγινε αυτοκράτορας στη Δύση και ο Αρκάδιος στην Ανα-

τολή. Το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος ακολούθησε τη δική του ανεξάρ-

τητη πορεία και σύντομα διαλύθηκε κάτω από την πίεση των 
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σκυθικών, γοτθικών και άλλων φύλων που τους επόμενους αιώνες 

κατακλύζουν την Ευρώπη, ενώ από το Ανατολικό τμήμα προέκυψε η 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία που για αρκετούς αιώνες θα γνωρίσει ει-

ρήνη και ευημερία.  

Σημειώνεται επίσης 

ότι τον 4ο αι. μ.Χ. ακμάζει 

η φιλοσοφική σχολή της 

Αθήνας όπου σπουδάζουν 

σπουδαίες πνευματικές 

προσωπικότητες και δημό-

σια πρόσωπα όπως ο Μ. 

Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός, ο Λιβάνιος, ο 

Ιουλιανός ο Παραβάτης 

κ.α. Το 396 μ.Χ. γίνεται 

λεηλασία και καταστροφή 

της Αθήνας από τους Γότθους του Αλάριχου. Τον 5ο  αι. η Αθήνα 

χάνει την αίγλη της και μετατρέπεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πολλά αρχαία μνημεία μετατρέπονται 

σε χριστιανικούς ναούς. Το 529 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός 

με διάταγμά του κλείνει τη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών. Ο Παρ-

θενώνας μετατρέπεται σε χριστιανική εκκλησία. Σημειώνεται επίσης 

ότι με την επικράτηση του Χριστιανισμού ολοκληρωτικά στην Ελλάδα 

και στην Ιταλία και το νέο θρησκευτικό-πολιτιστικό πνεύμα που δη-

μιουργήθηκε, οι Ολυμπιακοί και γενικώς όλοι οι αθλητικοί αγώνες 

θεωρήθηκαν ως ειδωλολατρικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα την κα-

τάργησή τους από το Θεοδόσιο Α΄ το 393 μ.Χ. (293η Ολυ-

μπιάδα). Ο υπερεθνικός χαρακτήρας τους όμως επιζεί και στους 

σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ύστερα από διακοπή 15 αιώ-

νων οργανώθηκαν στην Αθήνα το 1896 και τελούνται από τότε 

κάθε τέσσερα χρόνια.  

Αναμνηστικό μπρούτζινο  νό-
μισμα που κόπηκε από το Μ. 
Κωνσταντίνο κατά τη μετα-
φορά της έδρας του Ρωμαϊ-
κού Κράτους στο Βυζάντιο ή 
στο εξής Κωνσταντινούπολη, 
330 – 346 π.Χ.. Φέρει την επι-
γραφή Κωνσταντινούπολη, το  
Μ. Κωνσταντίνο νέο ( από το 

όνομά του οποίου το Βυζάντιο μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπόλη) και τη θεά 
Νίκη πάνω σε πλοίο. 

  

 
  
Νόμισμα Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με τον ίδιο και 

τη Θεά νίκη να στεφανώνει το ναυτικό του.  
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Θράκη, νόμισμα Βυζαντίου ( η 
μετέπειτα Κωνσταντινού-
πολη), 161 – 180 μ.Χ., με κε-
φαλή του ιδρυτή της, του Βύζα-
ντα Μεγάρων και πλώρη Με-
γαρίτικης τριήρης 

 

 
 

2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ  

ΒΑΣΕΙΣ 
  

Τον 4ο αιώνα, από 

το ίδιο το Μεγάλο Κων-

σταντίνο, ιδρύονται τα λι-

μάνια της Θεσσαλονίκης 

και της Κωνσταντινούπο-

λης και από τον 5ο  αιώνα 

λειτουργεί ένα εκτετα-

μένο δίκτυο τεχνητών λι-

μανιών κατά μήκος του 

Κερατίου κόλπου και της 

Προποντίδας. Τα λιμάνια 

αυτά, που διαθέτουν άρ-

τιες για την εποχή λιμενι-

κές εγκαταστάσεις, παί-

ζουν σπουδαίο ρόλο στην 

οικονομική, κοινωνική 

και πολιτιστική ζωή του 

Βυζαντίου. Μεγάλους πο-

λεμικούς στόλους εκτός 

από το Μ. Κωνσταντίνο 

και Ιουστινιανό δημιούργησαν και ο Λέοντας A',  με 1.113 σκάφη, ο 

αυτοκράτορας Κώνστας B', είχε στόλο με 700 πολεμικά σκάφη κατά 

των Αράβων κ.α. Περισσότερο εντυπωσιακή ήταν η επιχείρηση κατά 

της Κρήτης το 961 μ.X. Το σύνολο των πλοίων που συγκέντρωσε ο 

αυτοκράτορας Νικηφόρος ο Φωκάς ανερχόταν στα 3.300 και από 

αυτά τα 2.000 ήταν Δρόμωνες και Xελάνδια. 

 

        
 Στην εικόνα, παράσταση στρατιωτών. Λεπτο-

μέρεια ανάγλυφου από τη Μπρέσκια της Ιτα-

λίας. 4ος αιώνας. Per concessione dei Civici 

Musei d' Arte e Storia di Brescia. 
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥ-
ΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
Στο Βυζάντιο το ναυ-
τικό γνώρισε τη μεγα-
λύτερή ανάπτυξή του 
στα χρόνια των βασι-
λέων της μακεδονικής 
δυναστείας (867 – 
1056 μ.Χ.)  

 

 

Το Βυζαντινό ναυτικό απαρτιζόταν από πέντε πλόιμα, το Βασι-

λικό, που είχε έδρα τον Κεράτιο Κόλπο και τα τέσσερα "θεματικά" 

που είχαν έδρες στη ναυτική περιφέρεια. Αυτά ήσαν του Αιγαίου Πε-

λάγους, της Σάμου, των Κιβαιραιωτών που είχε βάση τη Ρόδο, της 

Ελλάδος με έδρα τις Κυκλάδες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ναυτικά 

θέματα περιλάμβαναν Ελληνικούς πληθυσμούς από τη Χερσόνησο 

της Αβύδου, της Λέσβου, τη Ρόδο, την Κρήτη και τα Μικρασιατικά 

παράλια. Με αυτή την αποκέντρωση κατάφερνε το βυζαντινό ναυτικό 

την έγκαιρη επέμβασή του σε ώρα ανάγκης. Η ναυτική ετοιμότητα 

των βυζαντινών ήταν πραγματικά εξαιρετική, χάρις στη ναυτικότητα 

των πληθυσμών, που εντός ελαχίστου χρόνου επάνδρωναν πολυά-

ριθμους στόλους. 

Μόνιμος πυρήνας του Βυζαντινού ναυτικού ήταν το "Βασιλικό 

Πλώιμο", που αποτελούνταν από βαριά κυρίως πλοία, τους δρόμω-

νες, επανδρωνόταν και συντηρούνταν από την Κωνσταντινούπολη 

και αναλάμβανε μακρινές αποστολές. Ο επαρχιακός στόλος περιλάμ-

βανε ελαφρότερα πλοία, τις γαλέες ή μονήρια και τους μικρούς δρό-

μωνες ή χελάνδια. Ο θεματικός στόλος, τέλος, συγκροτούνταν μόνο 

στα θέματα (θέμα: διοικητική περιφέρεια του βυζαντινού κράτους) 

και αποτελούνταν από πλοία κάθε είδους (δρόμωνες και ελαφρά 

πλοία). Οι δρόμωνες, επιπλέον, ήταν εφοδιασμένοι με υγρό πυρ, ό-

πως ακριβώς και τα καράβια του αυτοκρατορικού στόλου. Στο στόλο 

των Βυζαντινών ανήκαν ακόμη οι πάμφυλοι, που ήταν μικρότεροι 

των δρομώνων, οι μονήρεις ελάσσονες δρόμωνες για ανιχνεύσεις, οι 

γαλέες για μεταφορά διαταγών, τα βοηθητικά σανδάλια, τα ιππαγωγά 

χελάνδια, τα μεταγωγικά καράβια κ.α.   
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Πυρπόληση εχθρικού 
καραβιού με υγρό 
πυρ, από χειρόγραφο 
του 12ου αιώνα με το 
χρονικό του Ιωάννη 
Σκυλίτζη.  Μαδρίτη, Ε-
θνική Βιβλιοθήκη 
Το Υγρό Πυρ, όπως το 
ονόμαζαν οι Βυζαντινοί, 
ήταν ένα υπερόπλο της 

εποχής, που είχε την ιδιότητα να καίει πάνω στο νερό. Το πώς και πότε 
φάνηκε το υγρό Πυρ είναι άγνωστο. Δηλαδή το υγρό πυρ αποτελούσε "ε-
θνικό μυστικό" των Βυζαντινών και λέγεται ότι αποτελεί εφεύρεση του Καλ-
λίνικου (7ος αι. π.Χ.), Έλληνα μηχανικού από την Ηλιούπολη Συρίας. 
Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε κατά των Αράβων το έτος 673 και δημιούρ-
γησε τρόμο στη θέα των αποτελεσμάτων. Τη σύνθεσή του λέγεται ότι α-
ποτελούσαν πίσσα, νάφθα, πυρίτιδα, ρητίνη κι άλλα εύφλεκτα υλικά, τα 
οποία έβραζαν σε κοινό λέβητα. Αυτό με μεγάλη πίεση έφθανε προς στο 
σωλήνα, εκεί έπαιρνε φωτιά και με μεγάλο εκκωφαντικό κρότο, σαν πύρι-
νος ανεμοστρόβιλος έπεφτε κατά του εχθρού. Η χρησιμοποίηση από τους 
βυζαντινούς του "υγρού πυρός" συνετέλεσε αποφασιστικά στην αντιμετώ-
πιση της αραβικής προέλασης και η αποτελεσματικότητά του είχε διεθνή 
απήχηση. Ωστόσο το μυστικό το έμαθαν κατόπιν οι Άραβες 

 

 

3. ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  = ΤΕΛΟΣ ΑΥ-

ΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
    

 Στα χίλια και πλέον χρόνια ζωής του Βυζαντίου τα καράβια του 

στόλου του ήλθαν πολλές φορές αντιμέτωπα με αυτά άλλων λαών 

και κυρίως των Αράβων (7ος – 10ος αι.), που διεκδικούσαν κατά 

καιρούς την κυριαρχία στη θάλασσα.  Η παραμέληση όμως της ναυ-

τικής της δύναμης υπήρξε παράγοντας για την εξασθένηση της στρα-

τιωτικής υπεροχής της αυτοκρατορίας. Ο Αλέξιος Κομνηνός, για πα-

ράδειγμα, με το χρυσόβουλο του 1082 μ.X. παραχωρεί στους εμπό-

ρους της Βενετίας λιμενικές διευκολύνσεις και έτσι πληρώνει βαρύ 

τίμημα για την εγκατάλειψη της ναυτικής δύναμης με την ταπείνωση 

και τις απώλειες μεγάλου ποσού από τα έσοδα του κράτους. Ο Ιωάν-

νης Κομνηνός προχωρεί, επίσης, σε κάτι ολέθριο σε βάρος του ναυ-

τικού, μάλλον από υστεροβουλία και ανικανότητα, καταργεί το Τα-

μείο για ενίσχυση του Στόλου και έτσι ελλείψει χρημάτων εγκατα-

λείφθηκε ο στόλος σαπίζοντας στα καρνάγια. Αλλά σαν να μην έφ-

θανε αυτό, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ. Άγγελος (1195-1203) έδωσε 

τη χαριστική βολή στο απόμειναν ναυτικό με την πώληση όλου του 
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υλικού για τη συντήρηση των πλοίων (ξυλεία, σχοινιά, άγκυρες, κα-

τάρτια, άρμενα). Και όταν τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου 

(13ος – 15ος αι.) η συστηματικά οργανωμένη πειρατεία από Τούρ-

κους και Δυτικούς δύσκολα αντιμετωπίζεται, προδιαγράφεται και το 

τέλος της κυριαρχίας των Βυζαντινών στη θάλασσα και ταυτόχρονα 

και της αυτοκρατορίας τους.  Με την κατάληψη από τα τουρκικά ε-

μιράτα της Βυζαντινής Μικρασίας και την πτώση της Κωνσταντινού-

πολης, σηματοδοτείται και το τέλος της Βυζαντινής εποχής.  

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

ΧΡΟΝΟΛΟ-

ΓΙΑ 

ΓΕΓΟΝΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟ 

306 μ.Χ. Ο Μ. Κωνσταντίνος μεταφέρει την έδρα του Ρωμαϊκού κρά-

τους στην Κωνσταντινούπολη και ξαναφέρνει στο προσκή-

νιο το Αιγαίο. Αρχίζει η Βυζαντινή περίοδος. Κυρίαρχα στοι-

χεία ο χριστιανισμός και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός 

313 – 324 

μ.Χ. 

Το 313 υπογράφεται το Έδικτον (διάταγμα) των Μεδιολά-

νων (Μιλάνο) της ανεξιθρησκίας από τους συναυτοκράτο-

ρες ανατολής Λικίνιο και δύσης Κωνσταντίνο. Το 324 ο 

Κωνσταντίνος νικά σε αποφασιστική μάχη το Λικίνιο και μέ-

νει μόνος αυτοκράτωρ σε ανατολή και δύση. 

330 μ.Χ. Την 11η Μαΐου του 330, η Ελληνική πόλη Βυζάντιο στο Βό-

σπορο γίνεται επίσημα και με το όνομα Νέα Ρώμη, αργό-

τερα και με το όνομα Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα 

του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους ή άλλως Βυζαντινής αυ-

τοκρατορίας 

383   -   395 

μ.Χ. 

Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη Θρησκεία και καταργού-

νται οι Ολυμπιακοί Αγώνες από το Μ. Θεοδόσιο ως ειδωλο-

λατρικό κατάλοιπο το 393. Οι γιοί του Μ. Θεοδοσίου διαι-

ρούν το Ρωμαϊκό κράτος παίρνοντας ο μεν Αρκάδιος το α-

νατολικό, ο δε Ονώριος το δυτικό τμήμα.  Ο βασιλιάς των 

Γότθων Αλάριχος εισβάλει στη Ελλάδα φτάνοντας μέχρι τη 

Σπάρτη. 

527   -   565 

μ.Χ. 

Ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός  είναι ο τελευταίος αυτοκράτο-

ρας που είχε υπό τον έλεγχό του όλη τη Μεσόγειο. Στα πλαί-

σια  του εκχριστιανισμού κλείνει το 529 με έδικτο τη φιλοσο-

φική σχολή τού Πλάτωνα στη Αθήνα, που λειτούργησε περί 

τα 1000 χρόνια και οι τελευταίοι διδάσκαλοι της σχολής 
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καταφεύγουν στο βασιλιά των Περσών Χοσρόη. Το 532 με 

τον περίφημο στρατηγό Βελισάριο η αυτοκρατορία λαμβάνει 

τους Βάνδαλους της Β. Αφρικής,  Οστρογότθους στη Ιταλία 

610-642 μ.Χ. Αυτοκράτωρ Στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Ηράκλειος, η 

βασιλεία τού οποίου οδήγησε σε ανόρθωση τού κράτους, 

αλλά σημαδεύτηκε από τις επιδρομές των Σλάβων και των 

ομοφύλων Αβάρων κατά της αυτοκρατορίας, οι οποίες προ-

κάλεσαν σοβαρή εσωτερική κρίση. Το 626, κατά την τρίτη 

εκστρατεία κατά των Περσών, βρήκαν ευκαιρία και επιτέθη-

καν στην Κωνσταντινούπολη οι 'Αβαροι, οι οποίοι υπέστη-

σαν όμως απροσδόκητη ήττα, πράγμα που αποδόθηκε  στη 

συνδρομή της Παναγίας. Το 629 (14 Σεπτεμβρίου) επιστρέ-

φοντας νικητής από εκστρατεία φέρνει τον Τίμιο Σταυρό και 

τον ανυψώνει στο Γολγοθά.  

642 μ.Χ. Οι Άραβες κατακτούν την Αλεξάνδρεια 

674 – 678 

μ.Χ. 

Ο Αραβικός στόλος αποκλείει την Κωνσταντινούπολη. Χρη-

σιμοποιείται για πρώτη φορά το υγρό πυρ  

824-827/8 

μ.Χ. 

Οι Άραβες καταλαμβάνουν την Κρήτη και ιδρύουν το Χάν-

δακα 

941 μ.Χ. Οι Ρώσοι με μονόξυλα πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη 

961 μ.Χ. Ο Ν. Φωκάς ανακαταλαμβάνει την Κρήτη 

976-1025 μ.Χ. Αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Βασίλειος Β΄ 

ο Μακεδών, ο επονομαζόμενος Βουλγαροκτονος. Με τους 

περίφημους στρατηγούς του Νικηφόρο Ουρανό και Νικη-

φόρο Ξηφία πέτυχε τη συντριβή των Βουλγάρων, πού με 

βασιλιά τους το Σαμουήλ αποτελούσαν τη σημαντικότερη 

τότε απειλή. Με το θάνατο τού Βουλγαροκτονου οι ναυτικές 

δυνάμεις του Βυζαντίου αποτελούνται από μισθοφόρους και 

έτσι αρχίζει η παρακμή 

1054 μ.Χ. Οι σχέσεις μεταξύ δυτικής και ανατολικής εκκλησίας διχάζο-

νται. Το σχίσμα θα φέρει μετά ανεπανόρθωτες συνέπειες 

1071 μ.Χ. Ηττώνται οι Βυζαντινοί από τους Σελτζούκους Τούρκους 

στο Ματζικέρτ της Μ. Ασίας και οι τελευταίοι ιδρύουν Σελ-

τζουκικό κράτος. Ο ηρωικός αυτοκράτωρ Ρωμανός Δ΄ Διο-

γένης συλλαμβάνεται από τον Αλπ Αρσλάν αφού με προ-

δοσία έχασε τη σημαντικότατη αυτή μάχη. 

1081   -   1185 

μ.Χ. 

Στα χρόνια των Κομνηνών άρχισαν και οι Σταυροφορίες 

(συνολικά 8 από το 1096 έως και το 1270), πού με πρό-

σχημα την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων απέβλεπαν 

στην κατάκτηση της Ανατολής από δυτικές δυνάμεις υπό 
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την αιγίδα τού πάπα. Οι Κομνηνοί αντιμετώπισαν με επιτυ-

χία την Α΄ (1096-1099) και τη Β΄ (1147-1149) σταυροφορία 

πού διενεργήθηκαν με τίς ευλογίες και την υλική υποστήριξη 

τού πάπα Ουρβανού Β΄η πρώτη και τού πάπα Ευγενίου Γ΄ 

η δεύτερη. Στη συνέχεια όμως αρχίζει η συρρίκνωση της αυ-

τοκρατορίας, οι Βούλγαροι ανασυγκροτούν το κράτος τους, 

οι Νορμανδοί αλώνουν τη Θεσσαλονίκη και απειλούν την ί-

δια την Κωνσταντινούπολη ενώ οι σταυροφόροι της Γ΄ 

σταυροφορίας καταλαμβάνουν την Κύπρο και οι Σελτζούκοι 

επεκτείνουν την κυριαρχία τους στη Μ. Ασία μετά μάλιστα 

την πανωλεθρία των Ελλήνων στο Μυριοκέφαλο το 1176. 

Αυτοκράτωρ ήταν τότε ο Μανουήλ Α΄ Κομνηνός ενώ αρχη-

γός των Τούρκων ο Κιλίτζ Αρσλάν ο Β΄.. 

1082/1093 Ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός κάνει το σφάλμα και παραχωρεί 

προνόμια στους Βενετούς 

1204 μ.Χ. Άλωση Κωνσταντινούπολης από Λατίνους. Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ΄ σταυ-

ροφορίας πού έγινε υπό τις ευλογίες τού πάπα Ινοκκέντιου 

Γ΄ και τού δόγη της ενετικής δημοκρατίας Ερρίκο Δάνδολο. 

Αυτοί  αντί να προχωρήσουν στους Αγίους Τόπους, σταμά-

τησαν στην Κωνσταντινούπολη, την πολιόρκησαν, την κα-

τέλαβαν και τη λεηλάτησαν επί αυτοκράτορος Αλεξίου Ε΄ 

τού Μούρτζουφλου. Κατέλυσαν έτσι την αυτοκρατορία και 

εγκαθίδρυσαν τα δικά τους φραγκικά κράτη, την αυτοκρατο-

ρία της Κωνσταντινούπολης, το βασίλειο της Θεσσαλονί-

κης, το δουκάτο των Αθηνών, το πριγκιπάτο τού Μορέως. 

Παράλληλα ιδρύθηκαν και τα Ελληνικά κράτη στη Τραπε-

ζούντα, Στη Νίκαια και στη Ήπειρο, από ευγενείς πού φιλο-

δοξούσαν να ανακαταλάβουν την Πόλη. 

1214 μ.Χ.  Η Σινώπη καταλαμβάνεται από τους Σελτζούκους Τούρ-

κους 

1235 μ.Χ. Τα λιμάνια της Κριμαίας γίνονται φόρου υποτελείς στους 

Τατάρους. 

1261 μ.Χ. Ανακατάληψη Κωνσταντινούπολης από τον Μ. Παφλαγόνα 

1300 μ.Χ. Οι Τουρκομάνου καταλαμβάνουν τις νοτιοδυτικές ακτές της 

Μ. Ασίας 

1309 μ.Χ. Οι Ιωαννίτες Ιππότες εγκαθίστανται στη Ρόδο 

1346 μ.Χ. Η Χίος  Γενουάτικη κτήση 

1361 μ.Χ. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Λιμάνι της Βιθυνίας 

1407 μ.Χ. Η Ναύπακτος γίνεται Ενετική κτήση 
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1430 Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνεται από τους Τούρκους 

1453 μ.Χ.  Πέφτει η Κωνσταντινούπολή στα χέρια των Τούρκων και 

αρχίζει η σκλαβιά. 

1461 μ.Χ. Κατάληψη Τραπεζούντας από τους Τούρκους 

1462/3 μ.Χ. Η Μονεμβάσια γίνεται Ενετική Κτήση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο   
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

 
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΑΒΩΝ  

 

Οι Άραβες, εμπνεόμενοι από τη θρησκεία του Μωάμεθ, κυρί-

αρχο θεσμό της οποίας αποτέλεσε ο "ιερός πόλεμος", και εκμεταλ-

λευόμενοι τη διάλυση του περσικού κράτους, αλλά και την αδυναμία 

και τα εσωτερικά προβλήματα του Βυζαντίου, αρχίζουν το 629 να 

δραστηριοποιούνται επιθετικά, για να καταλάβουν ως το 642 ολό-

κληρη την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Χώρες, όπου για 

αιώνες είχε ανθήσει και δημιουργήσει ο Ελληνισμός, χάνονται πια 

οριστικά. Η βυζαντινή Ισπανία είχε ήδη χαθεί από το 624. Το δη-

μιούργημα του Ιουστινιανού, η "βυζαντινή λίμνη" της Μεσογείου, κα-

ταστρέφεται πια οριστικά. Το κράτος περιορίζεται στις γύρω από το 

Αιγαίο χώρες, χώρες καθαρά Ελληνικές. Χάνει οπωσδήποτε σε έ-

κταση, κερδίζει όμως με την πάροδο του χρόνου σε Ελληνισμό. 

Με την άνοδο του Λέοντα Γ' στον αυτοκρατορικό θρόνο, η 

Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από ξηρά και από θάλασσα από τους 

Άραβες υπό το Maslamah. Μετά ένα χρόνο πολιορκίας (718 μ.Χ.) οι 

αραβικές δυνάμεις αποδεκατίζονται, ο στόλος καταστρέφεται και ο 

εχθρός εγκαταλείπει την πολιορκία της πόλης. Στο εξής η αραβική 

προσπάθεια στη θάλασσα ανακόπτεται και οι αραβικές επιχειρήσεις 

περιορίζονται στη Μικρά Ασία. Εντελώς ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε 

από τους ιστορικούς του Βυζαντίου στη νίκη αυτή του Λέοντα Γ'. Θε-

ωρήθηκε κυριολεκτικά ως νίκη που έσωσε οριστικά την Ευρώπη από 

την ανατολική διείσδυση των Αράβων, νίκη αντίστοιχη σε σημασία 

με εκείνη του Καρόλου Μαρτέλλου το 732 μ.Χ. στο Poitiers, που α-

νέκοψε την προσπάθεια των Αράβων για εισβολή τους στη Δυτική 

Ευρώπη. Στη συνέχεια και έπειτα από δυναστικές μεταβολές στο Α-

ραβικό κράτος ο πόλεμος Βυζαντίου και Αράβων παρατείνεται σε 

διάρκεια χωρίς ιδιαιτέρας σημασίας γεγονότα, αλλά έχοντας μάλλον 

τη μορφή πολέμου φθοράς. Μετά από περίοδο ύφεσης ο αγώνας ε-

ναντίον των Αράβων στη θάλασσα οξύνεται. Τα Ελληνικά παράλια 

υποφέρουν από επιδρομές και πολλές πόλεις-μεταξύ αυτών και η 

Θεσσαλονίκη-κυριεύονται και λεηλατούνται. Ο αγώνας περνά από 

πολλές φάσεις για να καταλήξει στην εξουδετέρωση του αραβικού 

κινδύνου, πράγμα που επισφραγίζεται με την κατάληψη της Κρήτης 

το 961 μ.Χ. από το Νικηφόρο Φωκά και της Κύπρου το 965 μ.Χ. από 
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το Νικήτα Χαλκουτζή.  Η άνοδος στο θρόνο του Ισαάκιου Α' Κομνη-

νού το 1057 σημειώνει το τέλος της μακεδονικής δυναστείας και την 

αρχή της δυναστείας των Δούκων και των Κομνηνών.  

 

2. ΠΑΡΑΚΜΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ - ΣΤΑΥΡΟ-

ΦΟΡΙΕΣ 
 

Κατά τα τελευταία χρόνια των καλούμενων Μακεδόνων αυτο-

κρατόρων στο Βυζάντιο στο προσκήνιο εμφανίζονται νέοι εχθροί, οι 

Νορμανδοί στη Δύση και οι Σελτζούκοι Τούρκοι στην Ανατολή. Οι 

τελευταίοι ιδρύουν ισχυρό κράτος, αναθερμαίνουν το θρησκευτικό 

φανατισμό και το 1071 μ.Χ. στη μάχη του Ματζικέρτ καταφέρ-

νουν, κάτω από την ηγεσία του Alp-Arslan, να νικήσουν τους Βυζα-

ντινούς και να συλλάβουν αιχμάλωτο τον αυτοκράτορα Ρωμανό Δ' 

Διογένη. Προωθητικό ρόλο για το θέμα αυτό έπαιξε και η υποταγή 

του Βυζαντινού κράτους στους σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας 

(1204 μ.Χ.). 

Οι νέοι κατακτητές, οι Τούρκοι, αφού κυριάρχησαν στο αραβικό κρά-

τος της Βαγδάτης, στην Περσία, στην Αρμενία, στην Καππαδοκία και 

κατέλαβαν το Ικόνιο και τη Νίκαια, έφτασαν έξω από την Κωνσταντι-

νούπολη (1079) και ύστερα από αγώνες τριών αιώνων περίπου υπο-

δούλωσαν ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1453). Η επιτυχία 

τους αυτή οφείλονταν αφενός στο θρησκευτικό φανατισμό που προ-

καλούσαν στους αμόρφωτους στρατιώτες τους οι αρχηγοί τους και 

αφετέρου στο ότι επέτρεπαν στους στρατιώτες τους μετά από κάθε 

νίκη να λεηλατούν, βιάζουν κ.τ.λ. τους ηττημένους. 
 

 

3. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΒΑΡΒΑΡΙΣΜΟΣ 

 

Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στις 29 Μαΐου 1453 στον αιμο-

σταγή Μωάμεθ Β΄ παρά την ηρωική προσπάθεια και θυσία  του αυ-

τοκράτορα Κ. Παλαιολόγου για να την σώσει. Μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης  συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η κατάκτηση 

και των υπόλοιπων Ελληνικών χωρών. Το 1456 καταλύθηκε το δου-

κάτο των Αθηνών, το 1460 το δεσποτάτο του Μιστρά και το 1461 η 

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. 

Με την κατάληψη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους 

Τούρκους αρχίζει το σκοτάδι και τα δεινά τόσο στους Έλληνες όσο 

και στους άλλους λαούς της αυτοκρατορίας αυτής. Στη θέση ενός 

λαού με μεγάλη εκπολιτιστική δύναμη έρχεται τώρα ένας άλλος λαός, 

βάρβαρος και απολίτιστος, που δεν ήταν σε θέση να αφομοιώσει και 

να συνεχίσει τον πολιτισμό που βρήκε. Έτσι, ολόκληρη η περιοχή της 

Εγγύς Ανατολής μαζί και η Ελλάδα βυθίστηκαν σε  βαρβαρότητα.  
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Ο ελληνισμός πρέσβευε στον πολιτισμό (δηλαδή στην  οργά-

νωση της πόλης και την παιδεία, ο λόγος που από τη μια γι αυτόν 

υπήρχαν οι Έλληνες πολιτισμένοι και από την άλλη οι βάρβαροι απο-

λίτιστοι)  και ο χριστιανισμός στην αγάπη και ανεξιθρησκία, σύμφωνα 

με το διάταγμα του Μ. Κωνσταντίνου. Αντίθετα ο μουσουλμανισμός 

πρέσβευε στο θεϊκό κράτος, στη φανατική πίστη στις αρχές του μου-

σουλμανισμού που έλεγαν ότι αν πολεμάς για την επικράτηση της 

θρησκείας αυτής, ανεξάρτητα με το αν είναι καλή ή όχι, θα πας στον 

παράδεισο κ.τ.λ. Ο λόγος άλλωστε που επι Τουρκοκρατίας από τη μια 

υπήρχαν οι Τούρκοι και από την άλλη οι Γκιαούρηδες, δηλαδή οι ά-

πιστοι. 

Το πλήγμα για τον ελληνισμό από την κατάκτησή  του από τους 

Τούρκους ήταν πάρα πολύ  βαρύ, όμως ο Ελληνισμός δεν έσβησε. 

Εξακολούθησε να ζει κάτω από την ισχυρή επίδραση του Βυζαντίου 

και να ελπίζει σε ανάσταση και αναγέννηση του Έθνους. 
 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ  

 
Μετά την παρακμή του Βυζαντίου, οι έμποροι της Πϊζας της Γέ-

νοβας και της Βενετίας διεκδικούσαν την κυριαρχία στη θάλασσα. Η 

Βενετία (ή άλλως) Ενετία συνέχισε να κυριαρχεί  στις θάλασσες μέχρι 

το 16 αι., έχοντας πέντε στόλους στη Μεσόγειο  και στον Εύξεινο 

Πόντο  και ένα πέρα από το Γιβλαντάρ. Τους στόλους αυτούς αποτε-

λούσαν 3.300 γαλέρες και πάνω από 50.000 άντρες.  

Μετά την οριστική κατάρρευση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυ-

τοκρατορίας και την ανακάλυψη της Αμερικής, στη Μεσόγειο δέσπο-

ζαν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Όμως, μετά την απελευθέρωση των 

βόρειων ολλανδικών επαρχιών το 1579 από την ισπανική κατοχή και 

τη συντριβή του ισπανικού στόλου (αρμάδα) το 1588 κοντά στις αγ-

γλικές ακτές, άρχισε πλέον ο ανταγωνισμός μεταξύ Άγγλων και Ολ-

λανδών και από το τέλος του 17ου αιώνα και των Γάλλων για τον 

έλεγχο των θαλασσών.  

 

5. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑΒΑΡΙ-

ΝΟΥ 

  

Η ναυμαχία της Ναύπακτου έγινε στις 7 – 10 – 1571  μεταξύ 

των Χριστιανών και του βάρβαρου Τουρκικού στόλου με αποτέλεσμα 

να συντριβούν παντελώς οι οθωμανικές (Τουρκικές) ναυτικές δυνά-

μεις. Οι Τούρκοι που διέθεταν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις κατά την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ., τις ενίσχυσαν με τον 

καιρό ακόμη περισσότερο και στα χρόνια του Βαρβαρόσα, ο στόλος 

τους θεωρούνταν ανίκητος. Αυτό ακριβώς, όμως, βοήθησε στο να 
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συνασπισθούν εναντίον τους τα χριστιανικά έθνη και οδήγησε στη 

ναυμαχία της Ναυπάκτου, όπου οι Τούρκοι ηττήθηκαν ολοκληρω-

τικά.  

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου έγινε στις 20 – 10 – 1827  ανά-

μεσα στις ναυτικές δυνάμεις των Μεγάλων Δυνάμεων Αγγλίας, Γαλ-

λίας και Ρωσίας και τον Τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, σε μια προσπάθεια 

να περιοριστεί η δράση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο κατά τη 

διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης. Η άρνηση του Ιμπραήμ να στα-

ματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο μετά από την 

προειδοποίηση των τριών Δυνάμεων, οδήγησε στη ναυμαχία και στην 

καταστροφή του Τουρκο-αιγυπτιακού στόλου με συνέπεια κατόπιν να 

ελευθερωθούν οι Έλληνες από τους βάρβαρους.  

 
Σημειώνεται, επίσης, ότι: 
1) Η τελευταία δράση των κωπήλατων πολεμικών πλοίων έγινε στη 

ναυμαχία της Ναυπάκτου. Κατά την εποχή της  είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται 
το πυροβόλο όπλο και η πυξίδα και από τότε επικράτησε ο τύπος των ιστιο-
φόρων πολεμικών αντί αυτών που κινούνταν με κουπιά. 

2) Η ναυμαχία του Ναβαρίνου (η οποία και  καθόρισε το τέλος της Επα-
νάστασης) ήταν βασικά το αποτέλεσμα της άρνησης της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας να συμμορφωθεί με τη Σύμβαση του Λονδίνου.  

 
6.ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 

 
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος (1770 – 1843) 
Ο αρχιστράτηγος του Αγώνα άρχισε τη δράση 
του το 1805, ως κουρσάρος και μετά πήρε μέ-
ρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του ρωσικού 

 
Βάρκα Ελλήνων, Διονύσιος Tσό-
κος, Πινακοθήκη E. Αβέρωφ, Μέ-
τσοβο Επανάληψη του πίνακα που 
ζωγράφισε ο δάσκαλος του Δ. Tσό-
κου, Ludovico Lipparini (1800-1856) 
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στόλου την περίοδο του Ρωσοτουρκικού πολέ-
μου. 

στην Ιταλία το 1844. Το θέμα τού πί-
νακα μάλλον αναφέρεται στη φυγή 
από τα Ψαρά, η καταστροφή των ο-
ποίων είχε συνταράξει την εποχή ε-
κείνη ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

 
Κανάρης Κων/νος (1790 – 1877) 

 
Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Ιουνίου 
1822 έκανε το πρώτο του κατόρθωμα 
πυρπολώντας την Τουρκική ναυαρ-
χίδα στη Χίο. Τον Οκτώβριο του 1822, 
στην Τένεδο αυτή τη φορά, πυρπόλησε 
ένα τεράστιο τουρκικό δίκροτο προκα-
λώντας το θαυμασμό όλων. Ακολούθη-
σαν κι άλλες ηρωικές επιχειρήσεις στη 
Σάμο και τη Μυτιλήνη με αποκορύ-
φωμα τη δράση του Κανάρη κατά του 
αιγυπτιακού στόλου στο λιμάνι της Α-
λεξάνδρειας. 

 
Μιαούλης Ανδρέας (1796 -1835) 

 
Το πρώτο του ανδραγάθημα πραγματο-
ποιήθηκε στη ναυμαχία της Πάτρας στις 
20/2/1822 και στη συνέχεια διακρίθηκε 

στη Χίο, στο Ναύπλιο, στα Ψαρά και στη 
ναυμαχία του Γέροντα (1824), τη μεγαλύ-
τερη ναυτική σύγκρουση κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης. Προσπάθησε να απο-

τρέψει την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πε-
λοπόννησο (1825) και να ενισχύσει το Με-

σολόγγι κατά τη B' πολιορκία του. 

Λιθογραφίες Karl Krazeisen, Eθνικό Iστο-
ρικό Mουσείο 
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Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (Πίνα-
κας, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο) 
 
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ( 1771 
– 1825 ) αφιερώθηκε με αυταπάρ-
νηση στην απελευθέρωση της Ελλά-
δας. Όταν πήγε  στην Κωνσταντι-
νούπολη, για να διευθετήσει θέματα 
της μεγάλης της περιουσία, που ζη-
τούσε να την κατάσχει η Υψηλή 
Πύλη, γνωρίστηκε με μέλη της Φιλι-
κής Εταιρίας και μυήθηκε τους σκο-
πούς της. Επιστρέφοντας στις Σπέ-
τσες, διέταξε τη ναυπήγηση του πε-
ρίφημου πλοίου « Αγαμέμνων», 
που, μαζί με τρία μικρότερα σκάφη, 
έλαβε μέρος στο Μεγάλο Ση-
κωμό.Τον Απρίλιο του 1821 έ-
πλευσε με τον « Αγαμέμνονα» και 
δύο άλλα πλοία, που τα κυβερνού-
σαν οι δύο γιοι της, στον Αργολικό 
και βοήθησε στον αποκλεισμό του 
Ναυπλίου 

 
Μαντώ Μαυρογένους (Πίνακας  
Adam Friedel , Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο) 
Η Μαντώ μόλις άρχισε ο αγώνας 
πήγε στη Μύκονο, όπου εξό-
πλισε με δικά της χρήματα δύο 
πλοία, με τα οποία καταδίωξε η 
ίδια τους πειρατές που σάρωναν 
εκείνη την εποχή τη θαλάσσια 
περιοχή της Μυκόνου. Αργό-
τερα δημιούργησε στόλο από έξι 
πλοία και συγκρότησε σώμα πε-
ζικού που αποτελούνταν από 16 
λόχους των πενήντα ανδρών και 
πήρε μέρος στην επιχείρηση της 
Καρύστου καθώς και στις μάχες 
του Πηλίου, της Φθιώτιδας και 
της Λιβαδειάς κ.α. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟ 

1449-

1453 

Αυτοκράτορας τώρα είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

ΙΑ΄ . 

Το μοιραίο επέρχεται στις 29 Μαΐου 1453. Η Πόλη πέφτει 

στον αιμοσταγή Μωάμεθ Β΄, ο ηρωικός αυτοκράτωρ πέ-

φτει μαχόμενος, Έκτοτε η πόλη των πόλεων, η Κωνστα-

ντινούπολη, περιμένει τον 'μαρμαρωμένοι βασιλιά' της, 

για να την απελευθερώσει.  

1453 - 

1821 

Τουρκοκρατία. Ακολουθούν 400 περίπου χρόνια σκλα-

βιάς πού δεν κατάφεραν όμως να αφανίσουν το Έθνος. 

Άλλωστε ουδέποτε υπέκυψαν εντελώς οι Έλληνες, αφού 

στά σκοτεινά αυτά χρόνια υπήρξαν εκατοντάδες εξεγέρ-

σεις, ενώ υπήρξαν περιοχές πού ουδέποτε πατήθηκαν 

από τους Τούρκους και σ' αυτές κατ' εξοχήν γεννήθη-

καν  οι πυρήνες αντίστασης και χαλυβδώθηκε το ελεύ-

θερο πνεύμα των επαναστατημένων Ελλήνων. Είναι γνω-

στή άλλωστε η δράση των κλεφτών και αρματολών. Το 

1770 έχομε τά Ορλωφικά κατά τα οποία η Αικατερίνη Β΄ 

της Ρωσίας υπόσχεται βοήθεια στους επαναστατημένους 

Έλληνες αλλά την αθετεί στη συνέχεια με αποτέλεσμα να 

ακολουθήσει σφαγή των επαναστατημένων Ελλήνων Στη 

Πελοπόννησο. Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1788-

1792 έχομε τη δράση του Λάμπρου Κατσώνη. Το 1814 

ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία από τους Τσακάλωφ, Ξάνθο 

και Σκουφά, πού έχει στόχο την απελευθέρωση τού Έ-

θνους και το 1821 έχομε την επίσημη κήρυξη της Επανά-

στασης και τη διαδοχική απελευθέρωση εδαφών. Είχε 

προηγηθεί η δράση τού εθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίου αλλά 

και τού Κοσμά τού Αιτωλού πού καλλιέργησαν το έδαφος 

με τά φλογερά κηρύγματά τους και έσπειραν το σπόρο 

της ελευθερίας και της αποτίναξης τού τουρκικού ζυγού..  

Κολοκοτρώνης Θεόδωρος (1770 – 1843), ο αρχιστράτη-

γος του Αγώνα.  

Κανάρης Κων/νος (1790 – 1877) και  Μιαούλης Ανδρέας 

(1796 -1835), οι ναύαρχοι του Αγώνα. 

  

1826 

Έξοδος τού Μεσολογγίου. Αυτή αποφασίστηκε  μετά την 

πτώση και τού Ανατολικού (Αιτωλικού),  και η 
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εγκατάλειψη της πόλης πραγματοποιήθηκε με νυχτερινή 

έξοδο την Κυριακή των Βαΐων του 1826. Από τα τρία σώ-

ματα που σχηματίστηκαν τα δύο αποτελούνταν από τους 

ενόπλους με επικεφαλής τους Νότη Μπότσαρη και Δημή-

τρη Μακρή, ενώ στο τρίτο σώμα βρίσκονταν οι άμαχοι, 

τους οποίους συνόδευε μικρός αριθμός ενόπλων. Το σχέ-

διο ωστόσο είχε γίνει γνωστό στον Ιμπραήμ. Tα δύο σώ-

ματα των ενόπλων κατάφεραν πολεμώντας να ανοίξουν 

διαδρόμους μέσω των εχθρικών σωμάτων και να φτά-

σουν καταδιωκόμενοι ως την περιοχή του Ζυγού. Από ε-

κεί πέρασαν στα Σάλωνα (Άμφισσα) αρχικά και στο Ναύ-

πλιο στη συνέχεια, όπου έτυχαν υποδοχής ηρώων. Το 

τρίτο σώμα ωστόσο δεν κατάφερε να διαφύγει. Τη στιγμή 

της εξόδου επικράτησε πανικός, οι περισσότεροι γύρισαν 

πίσω στη πόλη και χάθηκαν μαζί της. Την πτώση του Με-

σολογγίου ακολούθησε η συνθηκολόγηση πολλών Ρου-

μελιωτών οπλαρχηγών. Οι Οθωμανοί έλεγχαν πλέον ο-

λόκληρη τη Στερεά, Δυτική και Ανατολική, εκτός από ένα 

σημείο. H Ακρόπολη, το κάστρο της Αθήνας που αποτε-

λούσε το μοναδικό ελεγχόμενο από τους επαναστάτες ο-

χυρό, ήταν ο επόμενος στόχος του Κιουταχή. Η ηρωική 

έξοδος υμνήθηκε παγκοσμίως και έγινε αφορμή οι ξένοι 

να βλέπουν την επανάσταση των Ελλήνων με περισσό-

τερη συμπάθεια. 

1827 Ναυμαχία τού Ναβαρίνου. Ο γαλλικός και αγγλικός στό-

λος αποτελούμενος από 30 πλοία κατάστρεψε τον οθω-

μανικό αποτελούμενο από 90 περίπου πλοία στο Ναβα-

ρίνο. Είχε προηγηθεί η συνθήκη τού Λονδίνου με την ο-

ποία η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία ζητούταν την κατά-

παυση των εχθροπραξιών μεταξύ των εμπολέμων Ελλή-

νων και Τούρκων. Οι μεν Έλληνες αποδέχτηκαν τη συν-

θήκη, ο Ιμπραήμ όμως ήταν επιφυλακτικός και ενώ περί-

μενε οδηγίες από την Υψηλή Πύλη ξέσπασε η ναυμαχία 

από τυχαίο αίτιο, αν και υπάρχει και η εκδοχή ότι προ-

κλήθηκε από Ελληνικό 'δάκτυλο'. 

1828 Άφιξη Καποδίστρια στη Ελλάδα.  

1829 Μάχη της Πέτρας Στη Βοιωτία. Ήταν η τελευταία μάχη 

της επανάστασης τού 1821. 

1831 Δολοφονία Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 στο 

Ναύπλιο από δυο μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη. 

Αυτή επέτεινε την ένταση και κλιμάκωσε την αντιπαρά-

θεση των πολιτικών φατριών της εποχής 
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αποδυναμώνοντας φυσικά το κράτος πού ουσιαστικά κα-

τέστη προτεκτοράτο των μεγάλων δυνάμεων. 

1833 -35 Αντιβασιλεία Βαυαρών. Στις 6 Φεβρουαρίου 1833 η αγ-

γλική φρεγάτα 'Μαδαγασκάρη' αποβίβασε στο λιμάνι τού 

Ναυπλίου το δεκαεπτάχρονο Όθωνα, τα μέλη της αντιβα-

σιλείας και τη βασιλική συνοδεία. Μεχρι την  ενηλικίωση 

τού Όθωνα (1835) τη διακυβέρνηση της χώρας θα ανα-

λάβουν τα μελη της αντιβασιλείας, όπως οριζόταν από τίς 

διεθνείς συμφωνίες. Το πρώτο κυβερνητικό σχήμα τού 

Ελληνικού βασιλείου διορίστηκε τον Απρίλιο του 1833 και 

συμμετείχαν οι εκπρόσωποι τού "αγγλόφιλου" πολιτικού 

σχηματισμού Αλ. Μαυροκορδάτος, Σπ. Τρικούπης κ.ά. 

καθώς και ο Ι. Κωλέττης τού "γαλλόφιλου" κόμματος. 

1835-

1862 

Τη νύχτα της 2 Σεπτεμβρίου 1843 και ενώ  μικροσυμπλο-

κές σημειώνονταν έξω από το σπίτι τού Μακρυγιάννη, ο 

Δ. Καλλέργης  ξεσήκωσε τους άντρες του και τους οδή-

γησε έξω από τα ανάκτορα και  τα ξημερώματα της 3ης 

Σεπτεμβρίου ανάγκασαν το βασιλιά Όθωνα και τη βασί-

λισσα Αμαλία. Να παραχωρήσει νέο σύνταγμα, με το ο-

ποίο η απόλυτη Μοναρχία μετατρέπεται σε συνταγματική.  

1896 Διεξαγωγή πρώτων υ Ολυμπιακών Αγώνων μετά την α-

παγόρευσή τους από το Θεοδόσιο το 393 μ.Χ.  

1897 Οι Μεγάλες δυνάμεις, επιβάλλουν καθεστώς αυτονομίας 

στην Κρήτη. Στα ελληνοτουρκικά όμως ξεκινά πόλεμος 

και οι Έλληνες ηττωνται από τους Τούρκους με μικρές 

όμως εδαφικές απώλειες. 

1903 -08 Μακεδονικός Αγώνας. Οι Έλληνες αγωνίζονται να ανα-

χαιτίσουν τη σλαβική επεκτατική δραστηριότητα στη Μα-

κεδονία. Στο Μακεδονικό αγώνα συμμετέχουν εθελο-

ντικά πολεμιστές τόσο από την υπόδουλη όσο και από την 

ελεύθερη Ελλάδα Διεξάγεται 1904-1908. ο διμέτωπος 

Μακεδονικός αγών κατά Βουλγάρων κομιτατζήδων και 

Τούρκων. Δεσπόζουσα φυσιογνωμία ο Παύλος Μελάς πού 

με Μακεδόνες, Κρητικούς, Λάκωνες κ.λ.π.. Ο ίδιος σκο-

τώνεται στο χωριό Σιάτιστα το 1904. Άλλοι φλογεροί πα-

τριώτες πού ενεψύχωναν τους Μακεδόνες τά χρόνια ε-

κείνα ήταν ο Κ. Μαζαράκης, ο Τέλλος Αγαπηνός (καπετάν 

Άγρας), ο Γ. Τσόντος, ο Ίων Δραγούμης, ο μητροπολίτης 

Δράμας Χρυσόστομος (ο μετέπειτα απαγχονισθείς Σμύρ-

νης) και πολλοί άλλοι πού με τη δράση τους ακύρωσαν 

Στην πράξη τη Συνθήκη τού Αγίου Στεφάνου μεταξύ Ρώ-

σων  και Τούρκων, πού εκχωρούσε τη Μακεδονία Στη 

Βουλγαρία. 
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1909 Εκδηλώνεται το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, πού ζητά 

αναδιοργάνωση τού κράτους και πολεμική προετοιμασία 

τού στρατού.  

Οι Κρήτες κηρύσσουν την ένωση τους με την Ελλάδα. 

Τυπικά αυτό έγινε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους 

1912 -13 Στις 4 Οκτωβρίου 1912. κηρύσσεται ο Α΄ Βαλκανικός πό-

λεμος. Στις 27 Οκτωβρίου απελευθερώνεται η Θεσσαλο-

νίκη από τον Ελληνικό στρατό. Στις 22 Φεβρουαρίου τού 

1913 απελευθερώνονται τα Ιωάννινα  Στης 17 Ιου-

νίου  1913 αρχίζει ο Β' Βαλκανικού Πόλεμος. Στις 19-21 

Ιουνίου επιτυγχάνεται νίκη των Ελληνικών στρατευμά-

των επί των βουλγαρικών στη μάχη Κιλκίς-Λαχανά. Στις 

28 Ιουλίου/10 Αυγούστου υπογράφεται η συνθήκη του 

Βουκουρεστίου, η οποία τερματίζει το Β' Βαλκανικό Πό-

λεμο και βρίσκει την Ελλάδα να έχει διπλασιάσει τα σύ-

νορά της. 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912 - 1913 

 Απελευθέρωση: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και 

νησιών 

  

Η Ελλάδα, διαθέτοντας στην περίοδο των βαλκανικών 

Πολέμων έναν πλήρως αναδιοργανωμένο, άρτια εκπαι-

δευμένο και καλά εξοπλισμένο Στρατό και έχοντας εξα-

σφαλισμένη την υπεροπλία στη θάλασσα, χάρη στο Ναυ-

τικό της, έμπαινε στον πόλεμο κατά της Τουρκίας στο 

πλευρό των Βαλκανικών Συμμάχων της Βουλγαρίας, 

Σερβίας και Μαυροβουνίου, με τις ευνοϊκότερες συνθή-

κες. Ακλόνητη πίστη όλων ήταν η απελευθέρωση των ε-

θνικών εδαφών και των ομοεθνών τους που εξακολου-

θούσαν να βρίσκονται υπό το ζυγό των Τούρκων και κα-

θημερινά υπέφεραν το φυλετικό και θρησκευτικό φανα-

τισμό τους. Επιπλέον η Ελλάδα επιθυμούσε να αποπλύνει 

την ήττα του άτυχου πολέμου του 1897, που τόσα δεινά 

της είχε φέρει. Το Ελληνικό Ναυτικό, που αποτελούσε τη 

μόνη ναυτική δύναμη της Συμμαχίας, συντέλεσε αποφα-

σιστικά στη νίκη των συμμαχικών όπλων.  Με τις ιστορι-

κές ναυμαχίες της Έλλης (3 Δεκεμβρίου 1912) και της 

Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913), με επικεφαλής το θρυλικό 

θωρηκτό "Αβέρωφ", εξασφαλίστηκε η Ελληνική κυριαρ-

χία στο Αιγαίο από τη μια και από την άλλη εξαναγκά-

στηκε ο Τουρκικός Στόλος να μείνει αποκλεισμένος στα 

Δαρδανέλια μέχρι το τέλος του Πολέμου.  
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Το τέλος του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, βρήκε την Ελλάδα 

να έχει απελευθερώσει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μα-

κεδονία και τα νησιά του Αιγαίου μας (Κρήτη κ.τ.λ.)  Το 

βράδυ της 18ης Οκτωβρίου 1912 το Ελληνικό τορπιλο-

βόλο υπ' αριθ. 11, με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Ν. Βό-

τση, μπήκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με δυο τορ-

πίλες βύθισε την Τουρκική κορβέτα Φετίχ-ι-Μπουλέντ.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί και ότι στις 9 Δεκεμβρίου 1912 

το υποβρύχιο "Δελφίν" επιτέθηκε κατά του τουρκικού κα-

ταδρομικού "Μετζηδιέ", γεγονός που αποτέλεσε την 

πρώτη τορπιλική επίθεση στον κόσμο. Οι παράγοντες των 

επιτυχιών του Ναυτικού μας ήταν η ποιοτική υπεροχή και 

η ναυτική παράδοση του προσωπικού, καθώς και η ε-

μπνευσμένη του ηγεσία. (Από την Ιστορία Στρατού) 

 

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΛΛΛΑΔΑ 

 

Οι αυθαιρεσίες του Αρμοστή Κρήτης Πρίγκιπα Γεώργιου 

προκάλεσαν την οργή των Κρητικών και το 1905 εξεγέρ-

θηκαν εναντίον του πραγματοποιώντας τη περίφημη "Ε-

πανάσταση του Θερίσου". Αποτέλεσμα ήταν να αναγκα-

στεί σε παραίτηση ο παλιός αρμοστής και να οριστεί νέος 

ο Αλέξανδρος Ζαϊμης. Στα γεγονότα εκείνης της εποχής 

αναδείχθηκε η μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία του Ελευ-

θέριου Βενιζέλου που σφράγισε με τη παρουσία του τη 

νεώτερη ιστορία της Ελλάδας.  

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1908 οι Κρητικοί κήρυξαν την Έ-

νωση με την Ελλάδα, αλλά η Ελληνική Κυβέρνηση δεν τη 

δέχτηκε, γιατί φοβόταν πόλεμο με την Τουρκία.  

Η Ένωση με την Ελλάδα, που τόσο αίμα και τόσα δάκρυα 

κόστισε στην ηρωική Μεγαλόνησο, πραγματοποιήθηκε με 

την κήρυξη του Βαλκανικού πολέμου στις 12 Οκτωβρίου 

1912. Ειδικότερα, και μετά από όλα τα ως άνω, στις 

17/30 Μαΐου 1913 επικυρώθηκε η τελική ένωση της Κρή-

της με την υπόλοιπη Ελλάδα και υψώθηκε η Ελληνική 

σημαία στο νησί.  

1914 Με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, στις 13 Φεβρουαρίου 

1914, παραχωρήθηκαν οριστικά τα νησιά του Αιγαίου στη 

Ελλάδα. Στις 15/28 Ιουλίου κηρύσσεται ο Α΄ Παγκόσμιος 

πόλεμος στον οποίο αργότερα θα λάβει μέρος και η Ελ-

λάδα. Το Νοέμβριο τού ιδίου έτους προσαρτάται η Κύπρος 

Στη Αγγλία 
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1919    Εκστρατεία στη Μ. Ασία και απελευθέρωση Σμύρνης. Το 

όραμα της Μεγάλης Ελλάδος παίρνει σάρκα και οστά, α-

φού οι στόχοι της Επανάστασης τού 1821 υλοποιούνται 

ραγδαία. 

1920 Το Μάιο απελευθερώνεται η δυτική και ανατολική  Θράκη 

από τον Ελληνικό Στρατό. Στίς 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 

υπογράφεται η Συνθήκη των Σεβρών, με την οποία η Ελ-

λάδα έλαβε την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τέ-

νεδο, καθώς και την επί πενταετία διοίκηση της επαρχίας 

Σμύρνης. Η Ελλάδα των 3 ηπείρων και των 5 θαλασσών 

είναι γεγονός.  

1922-

1936 

Μικρασιατική καταστροφή.  Το 1922 η Σμύρνη ανακατα-

λαμβάνεται απ' τους Νεότουρκους του Μουσταφά Κεμάλ 

και πυρπολείται. Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις πατρογο-

νικές τους εστίες και έρχονται μαζικά ως πρόσφυγες, Οι 

«σύμμαχοι» (Γάλλοι, Ιταλοί και Άγγλοι) δε βοηθούν τους 

Έλληνες  και οι Έλληνες της Μ. Ασίας παθαίνουν μεγάλη 

καταστροφή.. Στίς 30 Ιανουαρίου 1923 υπογράφεται η 

συμφωνία ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος 

και Τουρκίας και τον Ιούλιο τού ιδίου έτους υπογράφεται 

η Συνθήκη της Λωζάνης, με την οποία η Ελλάδα έχασε 

όλα όσα είχε κερδίσει με τη Συνθήκη των Σεβρών 

1919-1925. Οι ανταλλαγές πληθυσμών στα πλαίσια των 

συνθηκών του Νεϊγύ και της Λωζάνης οδήγησαν στη δια-

μόρφωση ενός εθνικά ομοιογενούς Ελληνικού κράτους. 

1923. Με τη συνθήκη της Λωζάνης καθορίζονται οριστικά 

τα σύνορα της Ελλάδας. 

1940 Το έπος τού 'ΟΧΙ'. Λίγες χιλιάδες Έλληνες θα αντιμετω-

πίσουν με επιτυχία 8.000.000 Ιταλούς φασίστες  

1941 Εισβολή των Γερμανών στη Ελλάδα. Μετά την αποτυχία 

των Ιταλών έρχονται στις 6 Απριλίου και οι εξοπλισμένοι 

σαν αστακοί Γερμανοί να υποτάξουν τη χώρα  

1941 - 44 Ιταλογερμανοβουλγαρική κατοχή. Στη διάρκειά της χι-

λιάδες πατριώτες εκτελέστηκαν και πότισαν με το αίμα 

τους για άλλη μια φορά το δένδρο της Ελευθερίας. 

1944 Οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Ελλάδα ηττημένοι από τις 

συμμαχικές δυνάμεις.. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται απο-

κλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονό-
ματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά 

τους. 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: 
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει  πάρα 

πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές 
εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία,  όπως τα εξής: 

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ) 
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, Α-

ΜΑΝΕΣ Κ.ΛΠ. 
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟ-

ΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ) 
9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ   
10. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 
12. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.) 
13. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)    
14. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ  Κ.ΛΠ.)    
15. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΩΝ ) 
16. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)  
17. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 

ΚΡΗΤΩΝ) 
18. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
19. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 
20. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 
21. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)  
22. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
23. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
24. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
25. Ο ΧΟΡΟΣ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.)  & ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
26. MΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.), 
27. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟ-

ΤΡΙΦΙΑΣ  
28. Η ΙΓΡΑΦΗ  (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ Κ.ΛΠ.) 
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ 
30. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 
31. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΡΑΦΗ 
32. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.). 
33. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ 
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34. Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ  

35. ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ  ΙΣΤΙΩΝ, ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ, ΤΟΥ ΥΔΡΑ-
ΛΕΤΗ, ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α. 

36. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ) ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ 
ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΑΜ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, 

 
 

http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
http://www.krassanakis.gr/windmills.pdf
http://www.krassanakis.gr/windmills.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf

