ΑΡΘΡΟ 2ο.
ΜΥΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η εθθδκζηή πμίδζδ ανπίγεζ ιε ηδ θαηνεία ηςκ Μμοζώκ1, από ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα πνμένπεηαζ ηαζ μ όνμξ
«ιμοζζηή».
Αοηέξ δζαηνίκμκηαζ ζε «Πζενίδεξ, πμο ηαηάβμκηαζ από ηδ βεζημκζηή ημο Οθύιπμο Πζενία, ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ
Ονθέα, ζε «Οθοιπζάδεξ» πμο ηαημζημύζακ ζημκ Όθοιπμ ηαζ ζε «Δθζηςκίδεξ» πμο πνμένπμκηακ από ημκ Δθζηώκα
ηδξ Βμζςηίαξ ηαζ ζπεηίγμκηακ ιε ημκ Απόθθςκα. Τπδνέηεξ ηςκ Μμοζώκ ήηακ μζ ηναβζημί αμζδμί. Απ΄ αοημύξ
έπμοκ δζαζςεεί ζήιενα πμθθά μκόιαηα, όπςξ βζα πανάδεζβια αοηό ημο Ονθέα από ηδκ Πζενία, πμο ακήηεζ ζημοξ
πζμ ελέπμκηεξ. Σμ όκμια όιςξ αοημύ ημο ηναβμοδζζηή αιαονώεδηε ηόζμ πμθύ ιέζς ηςκ δζαθόνςκ ενύθςκ, ώζηε
μ Ανζζημηέθδξ πίζηεοε όηζ μ Ονθέαξ δεκ οπήνλε πμηέ ηαζ μζ ηνζηζημί απέδεζλακ όηζ δ πμίδζδ πμο απμδόεδηε ζ΄
αοηόκ -ηα Ανβμκαοηζηά, ηα Λζεζηά, μζ ύικμζ η.θ.π.-, ήζακ κόεα ένβα πμθύ ιεηαβεκέζηενδξ επμπήξ. Σμκ 6μ αζώκα
π.Υ. έηακε ηδκ ειθάκζζή ηδξ δ Ονθζηή ιοζηζηζζηζηή θαηνεία, δ μπμία ζοκδέεδηε ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ζπεηζηά ιε ημκ
ηάης ηόζιμ(Άδδ).Έκαξ από ημο ιαεδηέξ δ δζδαζηάθμοξ ημο Ονθέα ήηακ μ Μμοζαίμξ μ μπμίμξ ακαθένεηαζ ζακ
ιοεζηόξ πμζδηήξ, ιμοζζηόξ ηαε αμζδόξ, πμο έγδζε ζηδκ Αηηζηή. ύιθςκα δε ιε μνζζιέκμοξ ιύεμοξ ήηακ οζόξ δ
παηέναξ ημο Δύιμθπμο2, μ μπμίμξ ηαζ ζοκδέεδηε ιε ηα Δθεοζίκζα Μοζηήνζα. Καηά ημκ Γζμβέκδ ημκ Λαένηζμ μ
Μμοζαίμξ έβναρε ηδ «Θεμβμκία» όπμο οπμζηήνζγε όηζ «όθα ηα πνάβιαηα πνμπςνμύκ από εκόηδηα ζε εκόηδηα ηαζ
ακαθύμκηαζ πάθζ ζε εκόηδηα.»ύιθςκα ιε ημκ Παοζακία, μ Μμοζαίμξ πέεακε ηαζ εκηαθζάζηδηε ζημ Φάθδνμ.
Οζ εζδήζεζξ ζπεηζηά ιε δζάθμνα βεβμκόηα δζαδίδμκηακ από ηδ ιία πμθζηεία ζηδκ άθθδ από ημο ναρςδμύξ οπό ηύπμ
απαββεθίαξ, ιε ιμοζζηή ζοκμδεία πμο εκίζποε ηα κμήιαηα ηςκ ζηίπςκ. Καζ έδζκε ιζα ζοβηεηνζιέκδ αίζεδζδ ηαζ
νοειό ζημ θόβμ. Ο ηνόπμξ αοηόξ απαββεθίαξ μδήβδζε ηεθζηά ζηδ δζαιόνθςζδ ηδξ ιεηνζηήξ πμίδζδξ, εκώ δ
γςκηακή εηθμνά ημο θόβμο ηςκ ναρςδώκ, ζοκμδεοόιεκδ από ήπμοξ μνβάκςκ πμο μζ ίδζμζ έπαζγακ, πήνε ιμνθή
ηναβμοδζμύ. Δηείκεξ δε μζ έιιεηνεξ, ζοκδεδειέκεξ ιεηαλύ ημοξ δζδβήζεζξ, έβζκακ ναρςδίεξ3. Η ναρςδία ακααίςζε
ςξ εθεύεενδ θςκδηζηή ηαζ εκόνβακδ ιμνθή ζηδκ έκηεπκδ δοηζηή ιμοζζηή. Από ημκ 18μ αζώκα όιςξ αημθμοεεί ημ
ανπαζμεθθδκζηό πνόηοπμ. Δίκαζ δδθαδή απμζπαζιαηζηή ηαζ αοημζπέδζα, ζοπκά δε ειπενζέπεζ ιεθςδίεξ δδιμηζηώκ
ηναβμοδζώκ. οκακηάηαζ επίζδξ ςξ ζύκεεζδ δζαδμπζηώκ πενζημπώκ από δζαθμνεηζηά ιμοζζηά ημιιάηζα(πμηπμονί).
ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ(100-700π.Χ.)
Με θαηνεία ηαζ ζεααζιό ικδιμκεύεζ μ Όιδνμξ ημοξ πνμβεκέζηενμοξ ναρςδμύξ, Θάιονδ, Γδιόδμημ ηαζ Φήιζμ,μζ
μπμίμζ ζοκόδεοακ ηζξ απαββεθίεξ ημοξ ιε θύνα, έκα έβπμνδμ όνβακμ ιοεζηήξ ηαηαβςβήξ(Οιδνζηόξ ύικμξ ζημκ
Δνιή 24η.ε.), ηζεάνα ή πέθο4, ζοβηζκώκηαξ ημοξ αηνμαηέξ ζοπκά ιέπνζ δαηνύςκ. Ο εεσηόξ ηναβμοδζζηήξ μ μπμίμξ
δεκ έθεζπε από ηαιία βζμνηή, ελοικμύζε ηα ηαημνεώιαηα ηςκ εεώκ ηαζ ηςκ δνώςκ, ηαεζζιέκμξ ζε ανβονό ενόκμ
πμο ζηδνζγόηακ ζημ ζηοθμαάηδ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ έπμκηαξ ιπνμζηά ημο έκα ηύπεθθμ βειάημ ιε ιονςδάημ ηναζί.
Ο αζδόξ ηςκ μιδνζηώκ πνόκςκ, μπμίμξ ήηακ πακημύ αβαπδηόξ ηζ αλζμζέααζημξ ηαζ έπαζνε ιεβάθδξ απμδμπήξ, ήηακ
πανάθθδθα ηναβμοδζζηήξ ηαζ πμζδηήξ. οκόδεοε ηα ηναβμύδζα ημο ιε ηδ θύνα ή ηδκ ηζεάνα , έβπμνδα ιμοζζηά
όνβακα, ηα μπμία όπςξ θαίκεηαζ είπακ ημ ημζκό όκμια θύνα ή πέθοξ. Η ζηακόηδηα κα ζοκμδεύμκηαζ ηα έπδ ιε
όνβακμ, ήηακ ηόζμ απαναίηδηδ ηαζ ακαβηαία, ώζηε μ Ηζίμδμξ, μ μπμίμξ έβζκε ζηδ Βμζςηία ζδνοηήξ ηδξ ζπμθήξ
ηναβμοδζζηώκ ηδκ επμπή ημο Οιήνμο ή ηαζ κςνίηενα, «απμηθείζηδηε» από ημκ δζαβςκζζιό, επεζδή δεκ ιπμνμύζε
κα ζοκμδεύζεζ ημ ηναβμύδζ ημο ιε ηζεάνα. Όπςξ παθαζόηενα ιόκμ ζενείξ, ηώνα απμηημύζακ ηαζ μζ ηναβμοδζζηέξ
βκώζεζξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ιπμνμύζακ κα επζδνάζμοκ εκεαννοκηζηά ηαζ πνμςεδηζηά ζημκ ελεοβεκζζιό ημο
ζοκόθμο ηςκ Δθθήκςκ.
ε όθεξ ηζξ βζμνηέξ, δδιόζζεξ ή ζδζςηζηέξ, δπμύζακ ηα ηναβμύδζα ηςκ αμζδώκ ηαζ πμνεοηέξ πόνεοακ ηναβμοδώκηαξ
ζημ νοειό ημο αοθμύ ή ηδξ θύναξ. ηα πζμ ανπαία ιμοζζηά όνβακα ηάεε θαμύ ακήημοκ πάκηα ιόκμ ηα ηνμοζηά
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Οζ Μμύζεξ ήηακ : Η Πμθύικζα, δ Δοηένπδ, δ Οονακία, δ Θάθεζα, δ Κθεζώ, δ Μεθπμιέκδ, δ Καθθίμπδ, δ Σενρζπόνδ ηαζ δ
Δναηώ.
2
Ο Δύιμθπμξ ήηακ ηαηά ηδκ πανάδμζδ οζόξ ημο Πμζεζδώκα ηαζ ηδξ Υζόκδξ αθθά δ ύπανλή ημο αιθζζαδηείηαζ.
3
Ραρςδία : Ράπης+ Ωδή. Γδθαδή ζονναθή, ζοκανιμθόβδζδ, ζοκέκςζδ.
4
Ανπασηή θύνα ζε ιζηνό ζπήια, ηαηαζηεοαζιέκδ από ηέθοθμξ πεθώκαξ.

πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ νοειζηά. Σέημζα ζημοξ ανπαίμοξ έθθδκεξ ήηακ ηα ηύιπακα, ηα δζαθόνςκ εζδώκ ηνόηαθα
όπςξ ηα ζείζηνα, ηαεώξ ηαζ ιεηαθθζηά ηνμοζηά.: ηύιααθα, ηνίβςκα, ηώδςκεξ. Γκςζηά είκαζ αημθμύεςξ ηα
μζηέζκα., ηαθαιόθςκα ηαζ ζονζβββόθςκα όνβακα (ζύνζββα), όπςξ επίζδξ ηαζ μζ αοθμί ηαηαζηεοαζιέκμζ από
ζηθδνό λύθμ, μζ μπμίμζ ανβόηενα εκζζπύμκηαζ ιε επζζηόιζα5 (βθςηηίδεξ), βζα κα αημύβεηαζ μ ήπμξ πζμ βειάημξ ηαζ
μλύξ.
Δηηόξ απ΄ ηα παναπάκς πκεοζηά όνβακα, μ Όιδνμξ ακαθένεηαζ ζε αοθμύξ ηαζ ζηδ ζύνζββα(αοθόξ ημο Πακόξ), πμο
απμηεθείημ ζοκήεςξ από επηά δζαθμνεηζημύ ιήημοξ ζοκδεδειέκα ηαθάιζα. Οζ ιμκαδζηέξ ιαξ πθδνμθμνίεξ όιςξ
είκαζ
όηζ αοηά ζοκόδεοακ ηάπμηε ηναβμύδζ ηαζ πμνό. Ακηί βζα ηνμιπέηεξ από ιπνμύηγμ ηαζ ηέναημ, πμο μζ έθθδκεξ
πνδζζιμπμζμύζακ πμθύ ανβόηενα, οπήνπακ ηήνοηεξ ιε ελαζνεηζηά δοκαηέξ θςκέξ, από ημοξ μπμίμοξ έβζκε ζ΄όθμκ
ημκ ηόζιμ βκςζηόξ ιέζς ημο Οιήνμο, μ ηέκηςν «ιε ηδ ζζδενέκζα θςκή».
Σμ έβπμνδμ όνβακμ αοηήξ ηδξ επμπήξ ημο μπμίμο δ ακαηάθορδ απμδίδεηαζ ζημκ Όιδνμ ή ημκ Απόθθςκα ήηακ δ
Φόνιζβλ(θόνιζββα) ηαζ είπε ηέζζενζξ ιόκμ πμνδέξ. Η θόνιζββα είκαζ ημ πζμ ανπαίμ από ηα έβπμνδα όνβακα ηςκ
εθθήκςκ ηναβμοδζζηώκ. Ακαθένεηαζ ζοπκά ζημκ Όιδνμ ςξ όνβακμ ημο Απόθθςκα. Διθακίγεηαζ ζε παναζηάζεζξ
αββείςκ ζοκήεςξ ιε ηέζζενζξ πμνδέξ, ιμθμκόηζ ανπαίμζ ζοββναθείξ όπςξ π.π. μ Πίκδανμξ, ιζθμύκ ηαζ βζα
επηάπμνδεξ θόνιζββεξ. Η ζπμοδαζόηδηα αοημύ ημο ηεηναπόνδμο ζημ μπμίμ πνμδβμοιέκςξ ακαθενεήηαιε ήηακ
ηέημζα, ώζηε δ απόζηαζδ ηςκ πμνδώκ ημο (ηέηανηδ), απμηέθεζε ηδ αάζδ βζα όθα ηα ιμοζζηά ζοζηήιαηα ηςκ
Δθθήκςκ.
Οζ θεόββμζ ηςκ ηνζώκ ανπαζόηενςκ εθθδκζηώκ ηνόπςκ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ιεηά ηδκ επζθμβή από ημκ ηναβμοδζζηή
ηαεμνζγόηακ όπζ ιόκμ μ ζοκμθζηόξ παναηηήναξ ημο πμζήιαημξ πμο ζοκμδεοόηακ από ιμοζζηή, αθθά ηαζ μ νοειόξ
ηαζ δ ζοκμθζηή ιμνθή, θαίκεηαζ κα είπακ ηζξ αηόθμοεεξ ακαθμβίεξ :
ΛΤΓΙΚΟ :ΝΣΟ-ΦΑ., ΦΡΤΓΙΚΟ : ΡΔ-ΟΛ, ΓΩΡΙΚΟ : ΜΙ-ΛΑ.
Η ζύβπνμκδ ηνζηζηή έπεζ απμδείλεζ όηζ όθα ηα πμζήιαηα πμο ιαξ παναδόεδηακ ηαζ πμο απμδίδμκηακ ανπζηά ζε
εηείκμοξ ημοξ παθζμύξ ηναβμοδζζηέξ, είκαζ δδιζμονβήιαηα κεςηένςκ πνόκςκ. Δίκαζ όιςξ πζεακό όηζ πνζκ απ΄ημκ
Όιδνμ οπήνλε ιία επμπή ενδζηεοηζηήξ πμίδζδξ. Ο Όιδνμξ βκςνίγεζ έκακ παζάκα πνμξ ημκ Απόθθςκα, μ μπμίμξ
ηναβμοδήεδηε ιε αθμνιή ημ ηέθμξ εκόξ θμζιμύ ηαζ ημκ εάκαημ ημο Έηημνα.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 700-555π.Χ.
Η ιμοζζηή ηαζ δ πμίδζδ παίγμοκ ηαζ ζ΄ αοηή ηδκ πενίμδμ ζπμοδαίμ νόθμ. Ανπζηά δζαδίδμκηαζ από ημοξ
ηναβμοδζζηέξ ηδξ Οιδνζηήξ ζπμθήξ ζηα κδζζά ηαζ ζηα ιζηναζζαηζηά πανάθζα.
Ο Πμθύαζμξ δζδβείηαζ όηζ μζ ανηάδεξ κμιμεέηεξ ηαηά ηδκ ίδνοζδ ημο ηνάημοξ ηςκ ηαζ ηδ νύειζζδ ημο ζοκηάβιαημξ
ημοξ , έδζκακ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ επίδναζδ ηδξ ιμοζζηήξ πάκς ζηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακενώπςκ. Σα παζδζά
ζοκήεζγακ ζηδ ιμοζζηή ηαζ ηναβμοδμύζακ ύικμοξ ζημοξ εεμύξ ηαζ ζημοξ ημπζημύξ ήνςεξ. Αηόια, εκώ ιάεαζκακ
πμνό, ελαζημύκηακ πανάθθδθα, ηαηά ηδ ζηναηζςηζηή ημοξ οπδνεζία, ζημοξ ήπμοξ ημο αοθμύ.
Πμζηίθα ηναβμύδζα ζοκόδεοακ όθεξ ηζξ αζπμθίεξ ηδξ γςήξ. ηζξ βζμνηέξ ημο Βάηπμο πςνίγμκηακ παζδζά ηαζ κέμζ
ζε δύμ μιάδεξ ηαζ δζελήβαβακ βζμνηαζηζημύξ δζαβςκζζιμύξ αύθδζδξ. Ωζηόζμ, θαίκεηαζ όηζ εηηόξ από ηδκ
ηαεδιενζκή ηδξ πνήζδ, δ ιμοζζηή πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζ΄ αοηή ηδκ πενίμδμ βζα ηδ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ θμζιώκ. Ο
C.F.Weizmann βνάθεζ ζηδκ Ιζημνία ηδξ ανπαζμεθθδκζηήξ ιμοζζηήξ : «Σα ηναβμύδζα ημο ηνδηζημύ
Θάθδηα(620π.Υ.), δεκ αζημύζακ απθά αλεπέναζηδ επίδναζδ ζηζξ ηανδζέξ , όπςξ ζοκήεςξ θεβόηακ, αθθά
θα΄εζκμκηακ κα έπμοκ ηαζ ηδ δύκαιδ κα βζαηνέρμοκ αννώζηζεξ ή ηαζ κα ηαηαπναΰκμοκ ηδκ μνβή ηςκ εεώκ πμο
ηζιςνμύζακ ημοξ ακενώπμοξ ιε ειθύθζα δεζκά.». ύιθςκα ιε έκακ ιύεμ μ Θάθδηαξ πνμζηθήεδηε ζηδ πάνηδ
βύνς ζηα 665π.Υ. ύζηενα από πνδζιό ημο ιακηείμο ηςκ Γεθθώκ ηαζ έζςζε ηδκ πόθδ από ημ θμζιό ιε ηδ ιμοζζηή
ημο(Πναηίκμξ ζημκ Πθμύηανπμ, μ.π. 11460,42).Λέβεηαζ δε όηζ έβζκε θίθμξ ημο Λοημύνβμο. οκεπίγμκηαξ μ
Weizmann θέβεζ: « Ο Θάθδηαξ ζοκέεεζε ύικμοξ(παζάκεξ) ηαζ ενδζηεοηζηά πμνεοηζηά ηναβμύδζα(οπμνπήιαηα6),
πμο άνιμγακ ζηδ θαηνεία ηςκ εεώκ, εζζήβαβε ηδκ «ποννίπδ» πμο έβζκε ιένμξ ηδξ βοικαζηζηήξ ηαζ πμο ι΄ αοηή
ακαηνεθόηακ δ κεμθαία. Η ποννίπδ ή ποννίπζμξ είκαζ πμθειζηόξ πμνόξ ηαζ ηςκ ζδιενζκώκ εθθήκςκ ημο Πόκημο.

5
6

Υνδζζιμπμζμύκηαζ αηόιδ ηαζ ζήιενα ηαζ ζοκεπίγμκηαζ κα αεθηζώκμκηαζ..
ηναβμύδζ ζε ηνία ζπήιαηα (θζβμύνεξ) πνμξ ηζιήκ ημο Απόθθςκα.

Οζ δςνζηέξ ιεθςδίεξ ημο Θάθδηαηναβμοδζόκηακ ζηδ Λαηεδαζιμκία βζα πμθύκ ηαζνό ηαζ ιεηά ημκ εάκαηό ημο. Οζ
παζάκεξ ημο ήηακ ηόζμ εύδπμζ, ώζηε αηόια ηαζ μ Ποεαβόναξ(585-505 π.Υ.) πμο έγδζε ιεηά από αοηόκ, ημοξ
άημοβε ιε εοπανίζηδζδ. ηδκ επμπή ημο Αεδκαίμο7(2μξ/3μξ ι.Υ. αζ.) δ ποννίπδ πμνεοόηακ αηόια ζηδ Λαηςκία,
πνδζίιεοε δε ηαζ ςξ πνμβύικαζια βζα ημκ πόθειμ.
Δηηόξ ηςκ ακςηένς, ημ ηναβμύδζ έπαζλε ιεβάθμ νόθμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πμθέιςκ. Π.π. μ ζπανηζάηδξ
Σονηαίμξ πμο είπε δζαηνζεεί ηαηά ηδκ 35δ Οθοιπζάδα(640π.Υ.), έπαζνε ιεβάθςκ ηζιώκ πάνδ ζηζξ ιεθςδίεξ πμο
ζοκέεεηε. Μ΄ αοηό ημκ ηνόπμ εκεάννοκε ημοξ ζπανηζάηεξ πμθειζζηέξ ηαζ ημοξ έηακε κα αβκμμύκ ηαζ ημκ εάκαημ,
ιπνμζηά ζηδκ οπενάζπζζδ ηδξ παηνίδαξ ημοξ, ιε έιπναηηα απμηεθέζιαηα, όπςξ δ κίηδ ηαηά ηςκ ιεζζδκίςκ
ζημκ 2μ Μεζζδκζαηό Πόθειμ.
Η ιμοζζηή ηςκ ζπανηζαηώκ πενζμνζγόηακ ζημοξ ηέζζενζξ θεόββμοξ ημο παθαζμύ δςνζημύ ηεηνάπμνδμο ηαζ ζηζξ
οπένμπεξ ηαζ απθέξ ενδζηεοηζηέξ «πμνςδίεξ». Όθμζ μζ ιμοζζημί εηηζιμύκηακ ηόζμ πμθύ, ώζηε κα ακαβκςνίγεηαζ δ
επζδελζόηδηα ημοξ ηαζ κα παίνμοκ ζδζαίηενςκ ηζιώκ.
πεηζηά ιε ηδ ιμοζζηή αβςβή ηςκ ανπαίςκ εθθήκςκ, μ Αθηιάκ (άνδεζξ Λοδίαξ, 610π.Υ.), έπαζλε ζδιακηζηό
νόθμ ζηδ πάνηδ, αθμύ ηαηόνεςζε ηαηά ημοξ Μεζζδκζαημύξ Πμθέιμοξ κα λοπκήζεζ ζημοξ ζπανηζάηεξ
ζοκαζζεήιαηα αβάπδξ βζα ηδ ιμοζζηή ηαζ ηδκ πμίδζδ. Ο Αθηιάκ ήηακ άθθςζηε αοηόξ πμο έβναρε ηα
Πανεέκζα,(ςδέξ βζα πανεέκεξ), ηα πμθειζηά άζιαηα, (όπςξ ημ «Άιιεξ δε β΄ εζόιεεα πμθθώ ηάνμκεξ», από ημκ
πμνό ηςκ παίδςκ), ηα μπμία είκαζ βκςζηά βζα ηδ «θαηςκζηή ζοκημιία» ημοξ, ηδ δύκαιδ, ηδ γςκηάκζα ημοξ ηαζ είκαζ
βναιιέκα, όπςξ ακαθένεζ μ θζθόζμθμξ ηαζ ιεβάθμξ εεςνδηζηόξ ηδξ ιμοζζηήξ, Ανζζηόλεκμξ8, ζημ δεύηενμ αζαθίμ
ημο Πενί ιμοζζηήξ(1136F,17), ζηδ δςνζηή ανιμκία. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε όηζ μ Ανζζηόλεκμξ ήηακ
πμθοβναθόηαημξ ηαζ θέβεηαζ όηζ ηα ιμοζζηά, θζθμζμθζηά, ζζημνζηά ημο αζαθία έθηακακ ηα 453. Σα ιμοζζηά αζαθία
ήηακ ηα ελήξ: Ανιμκζηά ζημζπεία, Ροειζηά ζημζπεία, Πενί ιμοζζηήξ, Πενί ιεθμπμζίαξ, Πενί ηόκςκ, Πενί ιμοζζηήξ
αηνμάζεςξ, Πενί ημο πνώημο πνόκμο, Πενί μνβάκςκ, ή Πενί αοθώκ ηαζ μνβάκςκ, Πενί αοθδηώκ, Πενί ηναβζηήξ
μνπήζεςξ ηαζ ημ ένβμ από ημ μπμίμ πνμένπεηαζ ημ νοειζηό απόζπαζια ημο Ολύνοβπμο.
Έκαξ από ημοξ παθαζόηενμοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ ιμοζζηήξ ηέπκδξ , δ μπμία ανήηε ζηδκ Δθθάδα πμθύ εονεία
ελάπθςζδ, ήηακ μ Ανπίθμπμξ από ηδκ Πάνμ(645 πενίπμο π.Υ.), πμο ζοβηαηαθέβεηαζ ζημοξ εηπνμζώπμοξ ηδξ
Ιςκζηήξ πμθήξ. Ο Ανπίθμπμξ πενζζζόηενμ από ηάεε άθθμ ιμοζζηό, εεςνήεδηε ίζμξ ιε ημκ Όιδνμ, αθμύ
ηζιμύζακ ηαζ ημοξ δύμ ηδκ ίδζα ιένα . Οζ ςδέξ ημο ανβόηενα απαββέθμκηακ από ναρςδμύξ, όπςξ ηαζ μζ ναρςδίεξ
ημο Οιήνμο. ημοξ Οθοιπζαημύξ Αβώκεξ ημο απμκειήεδηε ανααείμ βζα ηδ ζύκεεζδ εκόξ ύικμο πνμξ ημκ Ηναηθή.
ημκ Ανπίθμπμ απμδίδεηαζ ηαζ δ επζκόδζδ ημο ζάιαμο, ζημοξ ζηίπμοξ ημο μπμίμο ζηζβιάηζγε ηδκ ακμδζία ηαζ ηδκ
ηαηία ηςκ ακενώπςκ. Μέζς ημο ζάιαμο έβζκε ζοκεπζζηήξ ηδξ ηέπκδξ ημο Σένπακδνμο9 .

7

Γναιιαηζηόξ ηαζ ζμθζζηήξ. Σμ ηύνζμ ένβμ ημο είκαζ μζ Γεζπκμζμθζζηαί. Σα ικδιεζώδεξ αοηό ένβμ απμηεθείηαζ από 15
αζαθία, ιενζηά από ηα μπμία δεκ έπμοκ δζαζςεεί. ηα αζαθία Α,Γ,ΙΓ,ΙΔ, οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ανπαία
εθθδκζηή ιμοζζηή.
8
Ανζζηόλεκμξ 375/360π.Υ. Γεκκήεδηε ζημκ Σάνακηα ηαζ πέεακε ζηδ Αεήκα.. Έγδζε ηαηά ηαζ ιεηά ηδκ επμπή ημο
Μ.Αθελάκδνμο, βύνς ζηδκ 111δ Οθοιπζάδα ηαζ οπήνλε ιαεδηήξ ημο Ανζζημηέθδ ζηδκ Αεήκα.
9
Γεκκήεδηε ζηδκ Άκηζζζα ηδξ Λέζαμο. Πήβε ζηδ πάνηδ όπμο πνώημξ κίηδζε ζημοξ ιμοζζημύξ αβώκεξ ηςκ Κανκείςκ ημ
676π.Υ. ηαζ ημ 673 π.Υ. Γζαβςκίζηδηε επίζδξ ζηα Πύεεζα, όπμο πέηοπε ηέζζενζξ ζοκεπείξ κίηεξ. Τπήνλε απανάιζθθμξ ζηδκ
ηζεανςδζηή ηέπκδ.

