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ΒΑΓΓΕΛΗΣ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Δρ. Αρχαίας Ιστορίας 

 
«Φυλή» και «φυλακή» 

«ἐ στράτευμαι ἐ ν τῇ  φυλῇ  τῇ  ἐ κείνου», 
Ισαίος, Μενεκλής 42. 

 
Οι τρέχουσες αντιλήψεις περί «φυλής»  
Τη λέξη «φυλή» την χρησιμοποιούμε σήμερα τόσο μονοσήμαντα, ώστε να μη χρειάζεται 

περαιτέρω διευκρινίσεις: υποδηλώνει ευρύτατη κοινής καταγωγής κατηγορία του ανθρώπινου 
πληθυσμού που φέρει ευκρινώς ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Γράφει, π.χ., 
επιγραμματικά λήμμα μεγάλης εγκυκλοπαίδειας:  

«Φυλαί εκαλούντο αι μεγάλαι ομάδες πολιτών, εις τας οποίας διηρούντο οι κάτοικοι 
εκάστης των πολιτειών της αρχαίας Ελλάδος, εκ των οποίων εκάστη φαίνεται ότι εν αρχή μεν 
περιελάμβανε μό-νον τους διά κοινής καταγωγής συνδεομένους προς αλλήλους συμπολίτας, 
βραδύτερον όμως εξειλίχθη εις τεχνητόν κατασκεύασμα του πολιτειακού οργανισμού εκάστου 
των ελληνικών κρατών». 

Το πρόβλημα με αυτήν την ευρύτατης αποδοχής «διαπίστωση»  είναι ότι η χρονολογική 
διάταξη των μαρτυριών δείχνει εντελώς αντίστροφη εξέλιξη: οι αρχαιότερες αναφορές στις 
«φυλές» τις εμφανίζουν εξαρχής ως πολιτειακούς θεσμούς, με έντονο μάλιστα στρατιωτικό 
χαρακτήρα: προϋπόθεση συμμετοχής στα κοινά είναι η ένταξη σε μία «φυλή», η οποία έχει τον 
δικό της τομέα ευθύνης στα στρατιωτικά ζητήματα. Η κρατούσα άποψη θα πρέπει επομένως 
να αναθεωρηθεί ριζικά. 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε μια τέτοια αναθεώρηση είναι ο Αριστοτέλης, που 
αποτελεί και την κύρια πηγή φιλολογικών πληροφοριών για τις «φυλές» της Αττικής. Και είναι 
εμπόδιο γιατί οι υποθέσεις του περί των απαρχών της «πολιτείας» θεωρούνται το ίδιο αν όχι 
περισσότερο έγκυρες από τις πραγματικές πληροφορίες του, καθώς προσφέρονται 
ενδεδυμένες με το αδιαφιλονίκητο φιλοσοφικό του κύρος. Ο Αριστοτέλης ήδη συνδέει 
απόλυτα την «φυλή» με το «γένος», δηλαδή την καταγωγή.  Το ερμηνευτικό μοντέλο των 
«γεναρχών» του Αριστοτέλη θεωρεί διαδεδομένη μία ευθύγραμμη εξέλιξη, η οποία όμως, όπως 
εμείς πλέον γνωρίζουμε, δεν υπήρξε: πριν από τον πολιτισμό των πόλεων στον ελλαδικό χώρο 
υπήρξαν καθεστώτα εντελώς διαφορετικής δομής που κατέρρευσαν. Πίσω από τον «αρχαίο 
μεσαίωνα» που προηγήθηκε του κλασσικού πολιτισμού, στην Εποχή του Χαλκού, στον ίδιο 
αυτό χώρο άνθισε ένας πολύ υψηλός και σύνθετος πολιτισμός.  

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, είναι: ποια χαρακτηριστικά των «πολιτισμών του Χαλκού» 
επιβίωσαν στον ελλαδικό χώρο και σε ποια μορφή; Και πιο συγκεκριμένα: τι απέγιναν οι 
στρατιωτικοί θεσμοί των «μυκηναϊκών» καθεστώτων; αν δεν έσβησαν χωρίς να αφήσουν ίχνη, 
σε τι μετεξελίχθηκαν; «Μυκηναϊκοί» οικισμοί εγκαταλείφθηκαν και νέοι δημιουργήθηκαν• 
γιατί όμως οι νέοι οικισμοί να έχουν αυτά τα τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε η πόλις; 
γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δυσκολία να προχωρήσουν σε ευρύτερες της πόλεως κρατικές 
οντότητες; γιατί σε όλες τις πόλεις οι φυλές διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο;  

Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με γενικές ευθύγραμμες συλλήψεις. 
Δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν ανιχνεύσουμε την ενδεχομένως περίπλοκη διαδρομή των 
νημάτων που ξεκινούν από την «μυκηναϊκή» εποχή και φτάνουν ασφαλώς μεταλλαγμένα ως 
την κλασική αρχαιότητα. 

 
Οι τρέχουσες αντιλήψεις περί «φυλής»1 
Τη λέξη «φυλή» την χρησιμοποιούμε σήμερα τόσο μονοσήμαντα, ώστε να μη χρειάζεται 

περαιτέρω διευκρινίσεις: υποδηλώνει ευρύτατη κοινής καταγωγής κατηγορία του ανθρώπινου 
πληθυσμού που φέρει ευκρινώς ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Γράφει, π.χ., 
επιγραμματικά λήμμα μεγάλης εγκυκλοπαίδειας:2 
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«Φυλαί εκαλούντο αι μεγάλαι ομάδες πολιτών, εις τας οποίας διηρούντο οι κάτοικοι 
εκάστης των πολιτειών της αρχαίας Ελλάδος, εκ των οποίων εκάστη φαίνεται ότι εν αρχή μεν 
περιελάμβανε μόνον τους διά κοινής καταγωγής συνδεομένους προς αλλήλους συμπολίτας, 
βραδύτερον όμως εξειλίχθη εις τεχνητόν κατασκεύασμα του πολιτειακού οργανισμού εκάστου 
των ελληνικών κρατών». 

Το πρόβλημα με αυτήν την ευρύτατης αποδοχής «διαπίστωση»3 είναι ότι η χρονολογική 
διάταξη των μαρτυριών δείχνει εντελώς αντίστροφη εξέλιξη: οι αρχαιότερες αναφορές στις 
«φυλές» τις εμφανίζουν εξαρχής ως πολιτειακούς θεσμούς, με έντονο μάλιστα στρατιωτικό 
χαρακτήρα: προϋπόθεση συμμετοχής στα κοινά είναι η ένταξη σε μία «φυλή», η οποία έχει τον 
δικό της τομέα ευθύνης στα στρατιωτικά ζητήματα. Η κρατούσα άποψη θα πρέπει επομένως 
να αναθεωρηθεί ριζικά. 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε μια τέτοια αναθεώρηση είναι ο Αριστοτέλης, που 
αποτελεί και την κύρια πηγή φιλολογικών πληροφοριών για τις «φυλές» της Αττικής. Και είναι 
εμπόδιο γιατί οι υποθέσεις του περί των απαρχών της «πολιτείας» θεωρούνται το ίδιο αν όχι 
περισσότερο έγκυρες από τις πραγματικές πληροφορίες του, καθώς προσφέρονται 
ενδεδυμένες με το αδιαφιλονίκητο φιλοσοφικό του κύρος. Ο Αριστοτέλης ήδη συνδέει 
απόλυτα την «φυλή» με το «γένος», δηλαδή την καταγωγή.4 Το ερμηνευτικό μοντέλο των 
«γεναρχών» του Αριστοτέλη θεωρεί διαδεδομένη μία ευθύγραμμη εξέλιξη, η οποία όμως, όπως 
εμείς πλέον γνωρίζουμε, δεν υπήρξε: πριν από τον πολιτισμό των πόλεων στον ελλαδικό χώρο 
υπήρξαν καθεστώτα εντελώς διαφορετικής δομής που κατέρρευσαν. Πίσω από τον «αρχαίο 
μεσαίωνα» που προηγήθηκε του κλασσικού πολιτισμού, στην Εποχή του Χαλκού, στον ίδιο 
αυτό χώρο άνθισε ένας πολύ υψηλός και σύνθετος πολιτισμός.  

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, είναι: ποια χαρακτηριστικά των «πολιτισμών του Χαλκού» 
επιβίωσαν στον ελλαδικό χώρο και σε ποια μορφή; Και πιο συγκεκριμένα: τι απέγιναν οι 
στρατιωτικοί θεσμοί των «μυκηναϊκών» καθεστώτων; αν δεν έσβησαν χωρίς να αφήσουν ίχνη, 
σε τι μετεξελίχθηκαν; «Μυκηναϊκοί» οικισμοί εγκαταλείφθηκαν και νέοι δημιουργήθηκαν· 
γιατί όμως οι νέοι οικισμοί να έχουν αυτά τα τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε η πόλις; 
γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δυσκολία να προχωρήσουν σε ευρύτερες της πόλεως κρατικές 
οντότητες; γιατί σε όλες τις πόλεις οι φυλές διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο;  

Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με γενικές ευθύγραμμες συλλήψεις. 
Δεν μπορούν να απαντηθούν αν δεν ανιχνεύσουμε την ενδεχομένως περίπλοκη διαδρομή των 
νημάτων που ξεκινούν από την «μυκηναϊκή» εποχή και φτάνουν ασφαλώς μεταλλαγμένα ως 
την κλασική αρχαιότητα. 

 
Τι ήταν η αρχαία «φυλή»; 
Με δεδομένο το ότι στην αρχαία «πόλιν» η ιδιότητα του πολίτη προϋπέθετε την ιδιότητα του 

οπλίτη και προερχόταν απ’ αυτήν,5 θα έπρεπε να αναρωτηθούμε: ποιες ήταν οι βασικές 
οπλιτικές μονάδες της «πόλεως»; ποια ήταν η δομή του στρατεύματος; ποιος ο φορέας της 
στρατιωτικής εκπαίδευσης των νέων; ποιος ο θεσμός της στρατιωτικής επιλογής; Η απάντηση 
σε όλα τα ερωτήματα είναι μία: η «φυλή». Στο θέμα της στρατιωτικής επιλογής εμπλέκεται 
επίσης και η «φρατρία». 

Για να διαπιστώσουμε τι πραγματικά ήταν και πώς λειτουργούσε η «φυλή», θα πρέπει να 
ανατρέξουμε στις αρχαιότερες διαθέσιμες πηγές και να τις ξαναδούμε ανεπηρέαστοι από 
μεταγενέστερες ερμηνείες, σαν να έχουν έρθει μόλις τώρα για πρώτη φορά στο φως. 

Οι ασυγκρίτως περισσότερες πληροφορίες για τις αρχαίες «φυλές» προέρχονται από την 
Αθήνα, πράγμα που καθιστά αναπόφευκτη την επικέντρωση οποιασδήποτε σχετικής έρευνας 
σε αυτήν. Η «φυλή» ήταν από την αρχή και παρέμεινε μέχρι το τέλος ο κύριος πολεμικός 
σχηματισμός των Αθηναίων –και όχι μόνον αυτών, όπως προκύπτει από το σύνολο των 
σχετικών φιλολογικών αναφορών.6 Επί Σόλωνος (ο οποίος ανέλαβε άρχων με εντολή τη 
σύνταξη νέου συντάγματος το 594 π.Χ.) οι επικεφαλής των «φυλών» εκλέγονταν με κλήρο 
μεταξύ επιλέκτων που πρότεινε η κάθε «φυλή».7 Όμως και μετά από τις μεταρρυθμίσεις που 
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αυτός επέβαλε, τους στρατηγούς τους εξέλεγαν κατά «φυλές», ένα για καθεμιά, θέτοντας έναν 
αρχιστράτηγο για όλες, τον «πολέμαρχο».8 

Η κατανόηση της φύσης της «φυλής» ως του κατεξοχήν στρατιωτικού σχηματισμού της 
αρχαίας «πόλεως» θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε και την σημασία των μεταρρυθμίσεων 
που είχαν πάντα το θεσμό της «φυλής» στο κέντρο τους.9 Η σημαντικότερη και βαθύτερη απ’ 
αυτές (507 π.Χ.), η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη10 άλλαξε τον αριθμό και τη σύνθεση των 
«φυλών», άφησε ανέπαφο όμως τον βασικό τους χαρακτήρα, που, όπως φαίνεται, πρωτίστως 
είχε πάντα σχέση με την στρατιωτική υπηρεσία.11 Παρά τους επαναλαμβανόμενους περί του 
αντιθέτου ισχυρισμούς,12 δεν είναι ακριβές ότι ο Κλεισθένης οργάνωσε τους πολίτες σε τοπική 
βάση. Τουναντίον, εκείνο που συνειδητά επιχείρησε ήταν να αποσυνδέσει τις «φυλές» από 
συγκεκριμένες περιοχές και τάξεις, με τις οποίες ήταν περισσότερο συνδεδεμένες ως τότε, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιμαχόμενες στρατιωτικές παρατάξεις («στάσεις»), που 
εκπροσωπούσαν στενά τοπικά ή ταξικά συμφέροντα. Οι «στάσεις» μέχρι την εποχή του 
Κλεισθένη ήταν τρεις, οι «παράλιοι», οι «πεδιακοί» (γαιοκτήμονες και κάτοικοι του «άστεως») 
και οι «διάκριοι» (κάτοικοι των ορεινών),13 και οι τέσσερις φυλές ήταν προνομιακά 
συνδεδεμένες λόγω τοπικής συνάφειας με τη μία ή την άλλη παράταξη, με αποτέλεσμα η 
πολιτεία να διατρέχει διαρκώς τον κίνδυνο εσωτερικής σύρραξης. Η αύξηση του αριθμού (άρα 
και της πολιτικής βαρύτητας) και του πλούτου (επομένως και της επιρροής) των «πεδιακών» 
και των «διακρίων» άλλαξε τον συσχετισμό δυνάμεων σε βάρος των «παραλίων» και υπέρ των 
«στεριανών», πράγμα που είχε την αντανάκλασή του στις πιέσεις που ασκούνταν στο 
«φυλετικό» σύστημα. Η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη στόχευε στο σπάσιμο οποιωνδήποτε 
προνομιακών σχέσεων μεταξύ τόπων ή τάξεων και «φυλών»: «πρώτον μεν συνένειμε πάντας 
εις δέκα φυλάς αντί των τεττάρων, αναμείξαι βουλόμενος». Εσκεμμένα μάλιστα, λέει ο 
Αριστοτέλης, απέφυγε να κάνει δώδεκα τις «φυλές», γιατί τότε θα ήταν δύσκολο να αποφύγει 
την ταύτισή τους με τις δώδεκα τριττύες που ήδη υπήρχαν, οπότε δύσκολα θα πετύχαινε τον 
στόχο τού «αναμίσγεσθαι το πλήθος» (Αριστ. Αθην.Πολ. 21). Στη συνέχεια διένειμε τους δήμους 
της Αττικής στις τριάντα τριττύες, διατάσσοντάς τους σε τρεις κατηγορίες που 
αντιστοιχούσαν στους αστούς («δῆμοι περὶ  τὸ  ἄστυ»), στους ναυτικούς («δῆμοι της 
παραλίας») και τους γεωργοκτηνοτρόφους («δῆμοι της μεσογείου»)· οι τριττύες ήσαν τρεις 
ανά «φυλή», που προέρχονταν δια κλήρου η μία από δήμους τουάστεος, η άλλη από δήμους της 
παραλίας και η τρίτη από δήμους των μεσογείων, «ὅπως ἑ κάστη μετέχῃ  πάντων τῶν τόπων» 
(Αριστ. ό.π.). Αυτό επέτρεπε σε κάθε «φυλή» να είναι πλήρης στρατιωτικός μηχανισμός 
εξοπλισμένος με όλα τα αναγκαία πολεμικά στοιχεία: το ναυτικό, το πεζικό και το ιππικό. 
Ταυτόχρονα εξασφάλιζε την επιδιωκόμενη από τον Κλεισθένη πολιτικοστρατιωτική 
ομογενοποίηση των Αθηναίων, με τον αποκλεισμό στρατιωτικών σωμάτων που θα ήταν 
προνομιακά συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο τόπο ή μια συγκεκριμένη τάξη της Αττικής. Οι 
ως τότε τέσσερις φυλές (Γελέοντες, Αιγικορείς, Αργαδείς και Όπλητες) είχαν τα ονόματα των 
υποτιθεμένων υιών του μυθικού Ίωνα, του Γελέοντος, του Αιγικόρεος, του Αργάδεω και του 
Όπλητος αντιστοίχως (Ηρόδ. 5.66). Το ότι τα ονόματα αυτά ήταν πανάρχαια, ενίσχυε την 
πίστη στη κοινή καταγωγή των μελών τους. Ο Κλεισθένης επεδίωξε συνειδητά να πλήξει την 
πεποίθηση της καταγωγής των «φυλών» από τους τέσσερις προαναφερόμενους ήρωες, η 
ανάγκη όμως «φυλετικών» προγόνων ήταν τόσο απαιτητική, ώστε ο ίδιος έβαλε τις 
νεοκατασκευασμένες «φυλές» του να διαλέξουν τους προπάτορες της αρεσκείας τους από 
έναν κατάλογο ηρώων, στους οποίους όμως σκόπιμα δεν συμπεριέλαβε τους ως τότε 
δεδομένους τέσσερις «γενήτορές» τους. 

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η σύνδεση των «φυλών» με συγκεκριμένους τόπους και 
«γένη» ήταν ισχυρότερη πριν από την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη. Είναι εντούτοις λάθος να 
νομίζουμε πως μέχρι τότε οι «φυλές» ήταν δομημένες με κριτήρια αίματος ή εντοπιότητας· 
τόσο το ένα όσο και το άλλο ήταν συμπτωματικά σε σχέση με την ουσία της «φυλής»: η 
«φυλή» ήταν εκ των πραγμάτων συνδεδεμένη με τον τόπο που έτυχε να βρίσκεται το αρχικό 
της στρατόπεδο ενώ τα παιδιά των μελών της αναπόφευκτα υπηρετούσαν στις μονάδες των 
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πατέρων τους· αυτό χωρίς να προσδίδει στην «φυλή» ένα ευκρινώς τοπικό ή αιματοσυγγενικό 
χαρακτήρα επέτρεπε την μετατροπή της σε όργανο των τοπικών ομάδων ή «γενών» που είχαν 
ισχυρή συμμετοχή σ’ αυτές. Με τον τρόπο σύνθεσης των «φυλών» που εισήγαγε ο Κλεισθένης 
εξουδετέρωσε αυτές τις παρεκτροπές χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει ούτε τις θέσεις 
στρατωνισμού των φυλών ούτε τον κανόνα που ήθελε τον γιο να υπηρετεί στην «φυλή» ή το 
«γένος» του πατέρα του. Παράλληλα, με την προσθήκη άλλων μελών μέχρι την συμπλήρωση 
του αριθμού των τριάντα, τα ίδια τα «γένη» έπαψαν να αποτελούν αμιγώς αιματοσυγγενικές 
μονάδες. 

Το γεγονός ότι παρά την ριζική ανασύνθεση των «φυλών» δεν υπήρξε ποτέ σκέψη για 
κατάργησή τους, δείχνει πόσο ουσιώδης ήταν ο θεσμός αυτός. Και ήταν ουσιώδης γιατί 
συνιστούσε τον πυρήνα της στρατιωτικής οργάνωσης της «πόλεως».14 Οι «φυλές» 
διατηρήθηκαν στην Αθήνα παρά τις μεγάλες πολιτικές διακυμάνσεις σε όλες τις περιστάσεις, 
ακόμη και στις περιόδους της ολιγαρχικής διακυβέρνησης. Και υπό το κράτος της Βουλής των 
Τετρακοσίων, π.χ., που προέκυψε μετά την καταστροφή της Σικελίας, οι δέκα στρατηγοί 
εκλέγονταν κατά «φυλή» και ονομάζονταν «φύλαρχοι» (=αρχηγοί των φυλών) με επικεφαλής 
έναν «ἵ ππαρχο». Η (χωρίς αλλαγή αρμοδιοτήτων και χωρίς κάποια καθοριστική υπέρ του 
ιππικού στρατιωτική μεταβολή) μετονομασία του «πολεμάρχου» σε «ἵ ππαρχο», προφανώς 
αποτελούσε υπόμνηση πως αυτός έπρεπε να προέρχεται από το σαφώς κυρίαρχο πλέον 
στρώμα των αριστοκρατών, που μπορούσαν να εκτρέφουν άλογα για πολεμική χρήση. Τούτο 
όμως αφορούσε τους συσχετισμούς δυνάμεων μέσα στην «φυλή», με κανένα τρόπο την 
αναγκαιότητα της ύπαρξής της ή την διαταξική και διατοπική σύνθεσή της. 

 
Οι μη στρατιωτικές λειτουργίες της «φυλής» 
Ακριβώς επειδή α) η «φυλή» αποτελούσε τον κύριο στρατιωτικό σχηματισμό και β) το 

λειτούργημα του πολίτη πήγαζε από την ιδιότητα του οπλίτη, τις «φυλές» τις βλέπουμε να 
εμπλέκονται βαθύτατα σε όλες τις λειτουργίες της «πόλεως»: στην κατανομή και άσκηση των 
δημοσίων αξιωμάτων, στην διοργάνωση αγώνων, στην διοργάνωση εορτών, στην διοργάνωση 
θεατρικών παραστάσεων κ.ο.κ. Αυτή η πολλαπλή λειτουργία της «φυλής» σε περιόδους 
ειρήνης επισκίαζε την στρατιωτική της δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σύγχυση 
στους νεότερους ερευνητές σχετικά με την βασική της φύση. 

 
Οι επιγραφικές μαρτυρίες 
Σχεδόν σε όλες τις «πόλεις», από τις οποίες έχουμε σχετικές επιγραφικές πληροφορίες, η 

ένταξη στο σώμα των πολιτών γίνεται με ελεύθερη επιλογή εκ μέρους του νέου πολίτη πριν 
απ’ όλα της «φυλής», στην οποία θέλει να ανήκει. Τούτο σημαίνει πως α) η ένταξη στο σώμα 
των πολιτών προϋποθέτει την ένταξη στο σύστημα «φυλών» και «φρατριών» και β) ο 
σχηματισμός της «φυλής» δεν έχει σχέση με το αίμα, παρά μόνο συμπτωματικά, με την έννοια 
ότι και οι απόγονοι του νεοείσακτου πολί πολίτη θα ανήκουν στην ίδια με αυτόν «φυλή», με 
την αυτονόητη βεβαίως επιφύλαξη κάποιας μελλοντικής μεταρρύθμισης, που θα την κάνει 
ίσως αναγκαία κυρίως η ανισορροπία του πλήθους της κάθε φυλής. Στην Αθήνα συγκεκριμένα 
οι νεοείσακτοι πολίτες έχουν, σύμφωνα με την στερεότυπη φράση, την δυνατότητα επιλογής 
«φυλής και δήμου και φρατρίας ής αν βόλωνται».15 «Φυλήν και φρατρίαν» επιλέγουν επίσης 
και οι νεοείσακτοι πολίτες της Άνδρου16 –«δήμον» δεν επιλέγουν δεδομένου ότι η Άνδρος δεν 
είχε πολλούς δήμους. Κατά την επιγραφή ED 71g, η εγγραφή του πολιτογραφουμένου γίνεται 
«επί φυλήν και] χιλιαστύν και γένος». Στην Σάμο η εγγραφή γίνεται «επί φυλήν και χιλιαστύν 
και εκατοστύν και γένος».17 «Εις φυλήν και χιλιαστύν» γίνεται η εγγραφή και στην Έφεσο.18 
Στην Δήλο την εγγραφή έκαναν είτε οι στρατηγοί, που «έδιναν» «φυλήν και χώρον» ή οι 
«θεματοφύλακες» (ίσως άλλος τίτλος των στρατηγών), που επίσης «έδιναν» «φυλήν και 
τριττύν και χώρον».19 Για τον νέο πολίτη της Κέω η επιγραφή IGXII,5 594 εντέλλεται: «οι δε 
θεσμοφύλακες αναγραψάντων φυλήγ και τριττύν αυτώ… οι δε στρατηγοί φυλήν και δήμον», 
ενώ σύμφωνα με άλλες επιγραφές20 η εγγραφή γίνεται σε «φυλή» και «οίκο». Στην Τήνο η 
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εγγραφή των πολιτών γίνεται σε «φυλή» και «φράτρα».21 Φυλή ακόμη επιλέγουν οι 
πολιτογραφούμενοι και στην Καρία.22 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στους αγώνες των νέων της Αθήνας («των επιλέκτων 
ευανδρίαι»), που ασφαλώς όχι τυχαία περιελάμβαναν κυρίως πολεμικά αγωνίσματα, οι 
διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν κατά «φυλές» και η καταγραφή των νικητών γινόταν πάντα με το 
όνομα, το πατρώνυμο και την φυλή.23 

 
Συμπέρασμα: φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες δείχνουν πως η δομή των φυλών 

ήταν τεχνητή, άσχετη από την κοινή καταγωγή των μελών της. Τρία στοιχεία δείχνουν πως η 
«φυλή» αποτελούσε πρωταρχικά στρατιωτικό θεσμό: α) πάντα τα μέλη της καθορίζονταν σε 
στρογγυλούς αριθμούς (δεκάδες), πράγμα αφύσικο για συγγενικές ομάδες, β) αποτελούσαν 
αποκλειστικά ανδρικούς σχηματισμούς και γ) η ανάμνηση των στρατιωτικο-φυλετικών 
συσσιτίων επιβίωσε ως «φυλετικά δείπνα» ως την ύστερη αρχαιότητα.24 

Το ότι στην διάρθρωση της «πόλεως» εμπλέκεται τόσο στενά ένας θεσμός στρατιωτικού 
χαρακτήρα εξηγεί με τη σειρά του δύο ακόμη πλευρές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: α) τον 
πλήρη αποκλεισμό των γυναικών από την πολιτική ζωή και β) την κεντρική θέση που 
καταλαμβάνει ο έρωτας μεταξύ ανδρών, ένα φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στην κοινή 
συμβίωσή τους στα καράβια και στα στρατόπεδα.  

Μόνον όταν διογκώνεται ο πολιτικός τομέας και ο στρατιωτικός χαρακτήρας υποχωρεί 
σταδιακά από το προσκήνιο, αναδύεται σιγά-σιγά η έννοια της «φυλής» που εμείς θεωρούμε 
πρωταρχική. Οι αρχικά παρεπόμενες της στρατιωτικής λειτουργίας τής φυλής (διοργάνωση 
θρησκευτικών τελετών, αγώνων κ.λπ.) γίνονται αυτές πλέον κύριες. Με τη σειρά της, η ριζική 
αλλαγή λειτουργίας των φυλών ευνόησε την μετατόπιση και του ίδιου του νοήματος του όρου 
«φυλή» προς την κατεύθυνση της «φάρας». Με αυτό το τελευταίο νόημα έχουμε έκτοτε τόσο 
εξοικειωθεί ώστε να το θεωρούμε πρωταρχικό και δι’ αυτού να ερμηνεύουμε κατά 
πρωθύστερο τρόπο τις πρωτότυπες αρχαίες μαρτυρίες.  

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι πως σε τούτη την μετατόπιση αποφασιστικό ρόλο 
διεδραμάτισε μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες, συγκεκριμένα οι στίχοι Β 362-3 της Ιλιάδας, 
ή, για την ακρίβεια, η παρερμηνεία25 αυτών των στίχων: 

«κρῖ ν’ ἄνδρας κατὰ  φῦλα κατὰ  φρήτρας, Ἀγάμεμνον,  
ὡς φρήτρη φρήτρησιν ἀρήγῃ , φῦλα δε φύλοις». 
Η συναναφορά των «φρητρών» με τις «φυλές» έδωσε την εντύπωση ότι όπως ο πρώτος 

όρος («φρήτρα») υποδηλώνει συγγενική σχέση, συγκεκριμένα τη σχέση των ομοπατρίων 
αδελφών, έτσι και ο δεύτερος («φυλή») συγγενική σχέση υποδηλώνει. Τούτο όμως κάθε άλλο 
παρά αυτονόητο είναι. Ακόμη και οι ίδιες οι «φρήτρες» του Ομήρου δεν απαρτίζονταν από 
συγγενείς εξ αίματος (που, άλλωστε, δεν μπορεί να είναι μόνο αδέλφια) αλλά από οιωνεί 
συγγενείς, «αδελφοποιημένους» συμπολεμιστές, οπότε η «φρήτρα» είναι συνώνυμο της 
«αδελφότητας»· και η «αδελφότητα», όπως όλοι ξέρουμε, κάθε άλλο παρά από αδέλφια ή έστω 
γενικώς συγγενείς εξ αίματος απαρτίζεται. Η «ανταλλαγή αίματος», που συνηθίζεται σε 
τελετές αδελφοποίησης, με το κόψιμο φλεβών και ένωση του αίματος, επιβεβαιώνει μάλλον 
παρά διαψεύδει την ιδέα ότι οι «αδελφότητες»/«φρατρίες» κατά κανόνα δεν αποτελούνται 
από εξ αίματος συγγενείς. Το φαινόμενο της «αδελφοποίησης» συντρόφων είναι εξαιρετικά 
διαδεδομένο σε πάμπολλες κοινωνίες όλων των εποχών· και για να μην απομακρυνόμαστε από 
το πεδίο της μελέτης μας, ας θυμηθούμε τον εμφανιζόμενο κυρίως σε επιγραφές θεσμό των 
«κάσεν» -από το «κάσις», ήτοι αδελφός, αλλ’ όχι και «κασίγνητος», ήτοι «αδελφός από την ίδια 
κοιλιά»- μεταξύ των αγοριών της ίδιας «αγέλης» της Σπάρτης.26 Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και 
η αναπόφευκτη ύπαρξη συγγενών σε ένα σώμα πολεμιστών δεν συνεπάγεται οικογενειακή 
οργάνωση των στρατιωτικών σωμάτων. Κι αν οι ίδιες οι «φρήτρες» δεν αποτελούν κατ’ 
ανάγκην αιματοσυγγενικούς σχηματισμούς, πολύ περισσότερο δεν αποτελούν τέτοιου είδους 
σχηματισμούς οι ακόμη ευρύτερες από τις «φρήτρες» και ακόμη λιγότερο συνδεδεμένες με 
έναν τόπο και οικισμό «φυλές».  



 91 

                                                                                                                                                                                                    

 
Αντίθετα απ’ ό,τι κατά κανόνα γίνεται δεκτό περί ύστερης επινόησής τους, οι «φυλές» 

εμφανίζονται ευθύς εξ αρχής στενά συνδεδεμένες με τις λειτουργίες της «πόλεως». Πέρα από 
την ετυμολογική συγγένεια των λέξεων «π(τ)όλεμος» και «π(τ)όλις»,27 οι αρχαιότερες 
πληροφορίες που έχουμε για τις «φυλές» αναφέρονται πάντοτε σε διαιρέσεις στρατιωτικού 
χαρακτήρα,28 και δεν έχουμε κανένα αποδεικτικού χαρακτήρα στοιχείο ότι παλαιότερα είχαν 
συγγενικό ή ότι στη συνέχεια απέκτησαν τοπικό χαρακτήρα. Ισχυρότατη ένδειξη του ότι οι 
«φυλές» δεν υποδήλωναν συγγενικές ομάδες αλλά στρατιωτικοπολιτικούς σχηματισμούς 
αποτελεί το γεγονός ότι οι ίδιες διαιρέσεις σε «φυλές» απαντούν σε πολλές ταυτόχρονα πόλεις. 
Το ότι τα «δωρικά» καθεστώτα ήταν παντού διαιρεμένα σε τρεις «φυλές» (Υλλείς, Δυμάνες, 
Πάμφυλλοι),29 δεν μπορεί να είναι τυχαίο και δεν μπορεί να σημαίνει πως οι «φάρες» των 
Δωριέων φρόντιζαν να πηγαίνουν παντού μαζί· άλλωστε οι δωρικές φυλές διαφόρων πόλεων 
που έφεραν το ίδιο όνομα κάθε άλλο παρά αλληλέγγυες αισθάνονταν μεταξύ τους.30 Το ίδιο 
ίσχυε και για τις αρχικά τέσσερις ιωνικές «φυλές», των Αιγικορέων, των Αργαδών, των 
Γελεόντων και των Οπλήτων. Συμπερασματικά, η αρχαία πόλις ήταν οργανωμένη γύρω από τις 
«φυλές» (τρεις αρχικά για τους «τριχάικες» Δωριείς, τέσσερις για τους «ἑ ρκεχίτωνες»31 

Ίωνες). Οι τρεις δωρικές και οι τέσσερις ιωνικές «φυλές» ήταν ίσως αποτέλεσμα διαφορετικής 
στρατιωτικής οργάνωσης (στεριανής / ναυτικής;). Η διαφοροποίηση αυτή ενδέχεται να 
προήλθε από την εκ μέρους των Ιώνων προσθήκη μιας ναυτικής στις τρεις στεριανές «φυλές». 
Πάντως, όσο οι πολιτείες μεγάλωναν, τόσο προέκυπτε η ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση των 
«φυλών» και αύξηση του αριθμού τους, καθώς πλήθυνε το στράτευμα και ήταν αναγκαία η 
διαίρεσή του σε περισσότερες ισοδύναμες μονάδες.32 

Το παράδοξο της παρουσίας των ιδίων «φυλών» σε πολλές πόλεις, που όχι μόνο δεν 
διατηρούσαν στενή επαφή αλλά ενίοτε είχαν και εχθρικές μεταξύ τους σχέσεις, απαιτούσε την 
απάντησή του. Και η πρώτη απάντηση, που συνήδε με την τότε κρατούσα θεωρία των 
διαδοχικών «εισβολών», ήταν πως αρχικά οι Ίωνες και μετά απ’ αυτούς οι Δωριείς μετέφεραν 
σε κάθε τόπο που κατακτούσαν την φυλετική δομή που είχαν στην αρχική βορινή κοιτίδα 
τους.33 Αν όμως οι «φυλές» τους ήταν από τότε τόσο σαφώς διακεκριμένες, γιατί να μην 
αποζητάει η κάθε μια τον δικό της τόπο εγκατάστασης; κι αν υποτεθεί πως αυτό ήταν 
αποτέλεσμα της μακράς συμβίωσης και φιλίας τους, γιατί η φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ 
όμοιων φυλών διαφορετικών πόλεων να δώσει σχεδόν παντού την θέση της στην αμοιβαία 
αδιαφορία και πολύ συχνά -βλ., π.χ., την αντιπαλότητα Σπάρτης-Άργους ή Άργους-Σικυώνας34- 
στην ανοιχτή εχθρότητα; Τα ερωτήματα αυτά γίνονται περισσότερο αμείλικτα, αν λάβουμε 
υπόψιν ότι και των ιωνικών πόλεων οι παρόμοιες και ομώνυμες φυλετικές διαιρέσεις δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε αντιγραφή θεσμών από μητρόπολη σε αποικία, ούτε σε μίμηση 
μεταξύ ανεξαρτήτων πόλεων: καμιά από τις πόλεις αυτές δεν φαίνεται να είχε κατά την 
διάρκεια των «σκοτεινών χρόνων» την επιρροή που θα εξηγούσε μία τέτοια και τόσο 
εκτεταμένη μεταφύτευση των ιδίων θεσμών και όρων.35 Ούτε και η υπόθεση, πως οι «φυλές» 
αποτελούσαν συστατικά στοιχεία των εθνοτικών ομάδων πριν από την διασπορά τους και 
κατά την διαδικασία της δημιουργίας των πόλεων μεταμορφώθηκαν σε πολιτειακά όργανα,36 
αποτελεί ικανοποιητική απάντηση, καθώς συνιστά επιστροφή στην ήδη εγκαταλειφθείσα 
υπόθεση των «εθνοτικών μετακινήσεων».  

 
Η προέλευση της λέξης «φυλή» 
Η βασική αιτία παρανόησης, η αιτία για την οποία ακούσια αλλά αποτελεσματικά 

συνδέουμε πάντα την «φυλή» με την κοινή καταγωγή, βρίσκεται αναμφισβήτητα στη στενή 
σχέση των λέξεων «φῦλον» και «φυλή». Η σχέση αυτή φαίνεται ευθύγραμμα και μονοσήμαντα 
συγγενική. Οι διαπιστώσεις όμως για το τι πράγματι ήταν και πώς λειτουργούσε η αρχαία 
«φυλή» μας υποχρεώνουν να αναρωτηθούμε μήπως η κατάσταση είναι και στο γλωσσικό 
επίπεδο περισσότερο περίπλοκη. Οι γλωσσολόγοι που απασχολούνται με την ετυμολόγηση 
ρίχνουν το βάρος τους στις άμεσες καταγωγικές σχέσεις των λέξεων, οι οποίες άλλωστε είναι 
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και ευκολότερα ανιχνεύσιμες. Το φαινόμενο των γλωσσικών «επιμολύνσεων» 
(contaminations), το οποίο είναι συχνό όταν έρχονται σε επαφή διαφορετικές μεταξύ τους 
γλώσσες, δεν έχει, εξ όσων γνωρίζω, αντιμετωπιστεί με την συστηματικότητα που θα του 
άξιζε.37 Η γλωσσολογία θα ’πρεπε ίσως να αφιερώσει περισσότερη μέριμνα στο φαινόμενο των 
παρηχήσεων, οι οποίες οδηγούν πολύ συχνά σε ανύπαρκτες ως τότε εξ «αγχιστείας» 
συγγένειες, διασταυρώσεις αρχικά ασχέτων ομοήχων και παραγωγή νέας γενεάς λέξεων. 
Υποπτευόμαστε πως κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση που εξετάζουμε. 

«Φῦλον» και «φυλακή» έχουν διαφορετική προέλευση· η τύχη όμως το έφερε να 
συμβιώσουν επί μακρόν στα ίδια συμφραζόμενα, στα πλαίσια συνήθως του στρατοπέδου· από 
την στρατωνιστική συνεύρεσή τους προήλθε η νεότερή τους λέξη «φυλή» -αυτή είναι η άποψη 
που υποστηρίζεται εδώ. 

Η λέξη «φυλή» δεν απαντάται στον Όμηρο. Όσον για την λέξη «φῦλον», αυτή στα ομηρικά 
έπη δεν έχει την περιορισμένη έννοια που απέκτησε στις μέρες μας· ουδέποτε αντιδιαστέλλει 
το αρσενικό από το θηλυκό, ενώ καλύπτει οποιοδήποτε σύνολο όντων με κοινά 
χαρακτηριστικά, και μάλιστα όχι απαραιτήτως γενετικού χαρακτήρα: «φῦλον θεῶν» (Ε 441Ο 
54, 161, 177), «φῦλον ἀνθρώπων» (Ε 441Ξ 361, γ 282, η 307, ο 409), «φῦλα γυναικῶν» (Ι 130, 
272), «φῦλον ἐ πικούρων» (Ρ 220), «φῦλα Πελασγῶν» (Β 840), «φῦλον γιγάντων» (η 206), 
«φῦλον ἀοιδῶν» (θ 481), «Ἑλένης φῦλον» (ξ 68), «φῦλον Ἀρκεισίου» (ξ 181-2), «φῦλον 
μυίας» (Τ 30). Σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις (ιδίως Β 362-3, 840, Ρ 220) 
η λέξη εμφανίζεται σε συνάφεια με τις πολεμικές δραστηριότητες, παρότι η έννοιά της δεν 
ταυτίζεται με την (στρατιωτική) «φυλή», όπως την ξέρουμε από τα μεθομηρικά κείμενα. Πώς 
όμως φτάσαμε από το «φῦλον» στην «φυλή»; 

Την άκρη του νήματος μας την δίνει η φράση της Μεγάλης Ρήτρας «φυλάς φυλάξαντα». Το 
ότι στις αρχαιότερες αναφορές του ο όρος «φυλή» σχετίζεται με στρατιωτικές 
δραστηριότητες, μία από τις οποίες είναι η «φυλακή», με κάνει να υποπτεύομαι πως η 
ομοιότητα των δύο λέξεων κάτι οφείλει στην κοινή στρατιωτική τους θητεία. Πιθανολογώ, 
δηλαδή, πώς η αρχική μορφή του όρου «φυλή» ήταν πιο κοντά στη λέξη «φυλακή», ίσως ως 
στρατιωτική συντομολογία της -οι στρατιωτικοί όλων των εποχών και τόπων αρέσκονται στις 
συνθηματικές συντομολογίες· με τον καιρό όμως από την παρηχητική και συνειρμική 
γειτνίαση των λέξεων «φυλή» και «φῦλον» η πρώτη απέκτησε το νεότερο νόημα ενώ 
ταυτόχρονα πήρε την θέση της «φυλακής»/στρατιωτικής μονάδας.38 Το γεγονός, εξάλλου, ότι 
η λέξη «φυλή» δεν απαντάται στα ομηρικά έπη, συνιστά ισχυρό επιχείρημα υπέρ της ύστερης 
προέλευσής της -αν και ο θεσμός τον οποίο απέδιδε ήταν πολύ παλαιότερος.  

Και η λέξη φύλοπις, που ο Όμηρος χρησιμοποιεί συχνά για τον «ορυμαγδό», τον 
«κουρνιαχτό» της μάχης,39 προς την ίδια κατεύθυνση δείχνει: προφανώς πρόκειται για τους 
αλαλαγμούς και τις ιαχές της «φυλής» που επιτίθεται, όπως είχαν ήδη υποπτευθεί κάποιοι 
αρχαίοι: «φυλή»+«ὄψ». Οι νεότεροι γλωσσολόγοι δεν βρίσκουν ικανοποιητική μια τέτοια 
πρόταση,40 θεωρώντας την ως μια από τις πάμπολλες παρετυμολογήσεις των αρχαίων 
«γραμματικών» που απέδιδαν σε άμεση συγγένεια άσχετες μεταξύ τους παρηχήσεις. 
Προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση τους φάνηκε άστοχη η σύνδεση της φυλής με τις 
πολεμικές ιαχές: το να λέει κανείς (και μάλιστα τόσο συχνά, όσο το κάνει ο Όμηρος), πως «η 
φυλή κάνει σαματά», φαίνεται τόσο σόλοικο όσο το να λέει πως «το έθνος κάνει φασαρία». Αν 
όμως συνειδητοποιήσουμε πως η «φυλή» είναι το εμπόλεμο στρατιωτικό σώμα, τότε η φράση 
γίνεται και κυριολεκτική και απολύτως εύστοχη. Εξάλλου, το ότι η λέξη «φύλοπις» στα έπη 
είναι ήδη απολίθωμα του παρελθόντος που στην κλασσική αρχαιότητα έχει αχρηστευθεί, 
ενισχύει την υπόθεση πως οι ρίζες της κρατούν από μια παλαιότερη εποχή, τότε που ήταν 
αυτονόητο πως «φυλή» ήταν το στρατιωτικό σώμα.41 

 
Οι τρεις βασικές δωρικές «φυλές» θα πρέπει να αντιστοιχούσαν στην διαίρεση των 

στρατιωτικών μονάδων σε τρεις «φυλακές» για την εκ περιτροπής νυκτερινή φύλαξη του 
στρατοπέδου ή, γενικότερα, την εκ περιτροπής υπηρεσία, όπως στους νεότερους χρόνους 
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είχαμε τον «λόχο υπηρεσίας». Οι περίφημες διαιρέσεις των δωρικών «φυλών» σε «τριακάδες» 
και οι αντίστοιχες των ιωνικών σε «τριττύες» δεν μπορεί να είναι τυχαίες· θα πρέπει να έλκουν 
την καταγωγή τους από τις τρεις «φυλακές της νυκτός», τις τρεις βάρδιες που θα έπρεπε να 
έχουν για λόγους ασφαλείας τα πολεμικά σώματα. Έτσι αποκτά νόημα και η τόσο διαδεδομένη 
στην αρχαιότητα διαίρεση των πόλεων σε «φυλές», οι οποίες μάλιστα δεν είχαν σχέση με την 
πραγματική καταγωγή, αλλά με το στρατιωτικό παρελθόν του θεσμού και τα 
στρατιωτικοπολιτικά καθήκοντα της κάθε «φυλής». Φαίνεται λοιπόν πως με τον καιρό η λέξη 
«φυλή» πήρε την θέση της «φυλακής» ως μόνιμης στρατιωτικοπολιτικής διαίρεσης.42 

Αν η υπόθεση που προτάθηκε πιο πάνω για τη σχέση των λέξεων φυλή και φυλακή φαίνεται 
«τραβηγμένη από τα μαλλιά», θα αναφερθώ σε μιαν άλλη περίπτωση σχετική με το θέμα μας 
και …με τα μαλλιά. Πρόκειται για την προέλευση των (και νεοελληνικών) λέξεων κουρεῖ ον και 
κουρά·43 η συσχέτισή τους με το κείρω είναι τόσο προφανής, ώστε η ευθύγραμμη ετυμολογική 
σχέση τους να θεωρείται καθολικά δεδομένη από τους γλωσσολόγους44 και κανείς σχεδόν να 
μην αναρωτιέται, γιατί δεν λέγονται κειρεῖ ον (ή κοιρεῖ ον) και κειρά (ή κοιρά). Στην 
πραγματικότητα η λ. κουρεῖ ον (που ήταν προγενέστερη της λ. κουρά) αρχικά δεν είχε 
καμιά σχέση με το ρήμα κείρω (μτγν. κουρεύω), η παρήχηση όμως σε συνδυασμό με την 
σταθερή συμπαρουσία των δύο λέξεων οδήγησε στην συνειρμική αφομοίωσή τους.45 Κούρειον 
και κουρεῖ ον ονομαζόταν το σφάγιο και η θυσία που προσφερόταν κατά την τρίτη ημέρα της 
ετήσιας εορτής των Απατουρίων, κατά την ένταξη των αγοριών στα μητρώα των κούρων 
(=εφήβων) των αθηναϊκών φρατριών.46 Το όνομα της θυσίας και εορτής, δηλαδή, προερχόταν 
από την λ. κοῦρος. Συνέβαινε όμως κατά την τελετή της ένταξης οι κοῦροι να κείρονται 
υποχρεωτικώς.47 Η συστηματική αυτή σύμπτωση είχε ως αποτέλεσμα την τόσο ισχυρή 
συνειρμική σύνδεση των δύο ομοήχων λέξεων, ώστε η μια όχι απλώς να γίνεται αντιληπτή ως, 
αλλά και να λειτουργήσει επίσης ως, παράγωγο της άλλης, προσαρμόζοντας προς αυτήν την 
μορφή της. Για να χρησιμοποιήσουμε την τόσο συνήθη (και συχνά παραπλανητική) παραβολή 
των γλωσσολογικών ριζών και των δέντρων, εδώ έχουμε δυο κλαδιά διπλανών δέντρων που 
συνενώνονται σε ένα. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί πως η λ. κουρεῖ ον, με την έννοια του 
επαγγελματικού χώρου όπου γίνεται η κουρά, είναι αρκετά μεταγενέστερη της εντελώς όμοιας 
λέξης που σήμαινε «εορτή/θυσιαστήριο των κούρων».48 

Για να επιχειρήσουμε ένα βήμα πιο πίσω –ασφαλώς επισφαλές, λόγω του σκότους που 
καλύπτει εκείνους τους χρόνους-: σε αντίθεση με την λέξη «φῦλον», που είναι ινδοευρωπαϊκή 
και σχετίζεται με το ρήμα «φύω», η λέξη «φυλακή» δεν βρίσκει ικανοποιητική εξήγηση σ’ 
αυτήν.49 Λόγω της γειτνίασης του ελλαδικού χώρου με την Εγγύς Ανατολή και της συχνής 
επικοινωνίας και περιστασιακά «συγκατοίκησης» τμημάτων των πληθυσμών τους, σε τέτοιες 
περιπτώσεις θα πρέπει να διερευνούμε την πιθανότητα αμοιβαίων γλωσσικών δανείων. 
Δεδομένης δε της συχνότητας αξιοποίησης μισθοφόρων από τον ελλαδικό χώρο σε 
στρατεύματα των μεγάλων δυνάμεων της Ανατολής, θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα την 
υπόθεση να είχε εισαχθεί στην ελληνική γλώσσα η συγκεκριμένη λέξη ως δάνειος 
στρατιωτικός όρος από τις περιοχές από τις οποίες προέρχεται και ο θεσμός του 
μισθοφορικού στρατοπέδου. Αναζητώντας φως απ’ αυτή την κατεύθυνση, διαπίστωσα ότι η 
λέξη για τα σύνορα στη linguafranca της ύστερης Εποχής του Χαλκού, την ακκαδική, 
pulukku[m] (από το σουμεριακό pulukkiš),50 που αρχικά σήμαινε «παλούκι», «πάσσαλος», 
μοιάζει εντυπωσιακά με τη λέξη «φυλακή» ενώ ταιριάζει εξίσου ικανοποιητικά και με τα 
συμφραζόμενα της «σκοπιάς»/«φυλακής», η οποία από την φύση της λαμβάνει χώρα στα όρια 
του περιφραγμένου και πάντως οριοθετημένου χώρου (στρατοπέδου ή χώρας). Την ίδια ρίζα 
φαίνεται πως είχε και η επίσης σουμεριακή λέξη bulug, μία από τις έννοιες της οποίας 
πιθανολογείται πως ήταν «όριο».51 Αν η μετατόπιση του νοήματος μιας λέξης από το 
«πάσσαλος» στο «όριο» και από εκεί στην «φρουρά» φαίνεται απίθανη, θα φέρουμε από την 
πληθώρα των αναλόγων περιπτώσεων μόνο μία: την γερμανική λέξη Schicht, που η αρχική 
έννοιά της είναι «στρώμα» (εδάφους) και κατέληξε να σημαίνει και «βάρδια» και «συνεργείο», 
ως συνέπεια της εναλλαγής των ομάδων υπηρεσίας στο «κατάστρωμα». Η λατινική λέξη για 
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την «φυλή», tribus, την οποία ήδη οι Ρωμαίοι ετυμολογούσαν από τη λέξη tres («τρείς»)52 και 
συνέδεαν με την ελληνική «τριττύς», ενδέχεται να ήταν σύνθετη και το δεύτερο συνθετικό της 
να είναι απομεινάρι της λησμονημένης πια λέξης bulug.53 Όλα αυτά φαίνονται απίθανα σε 
όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αντοχή στον χρόνοκάποιων λέξεων που 
μεταφυτεύονται από γλώσσα σε γλώσσα και από τόπο σε τόπο. Εντούτοις η πραγματικότητα 
ενίοτε ξεπερνά την φαντασία: ποιος θα τολμούσε, π.χ., να υποθέσει πως η ηχητική και 
νοηματική ομοιότητα της ακκαδικής λέξης pulukku[m] με τη νεοελληνική «παλούκι» είναι κάτι 
παραπάνω από συμπτωματική, μια απλή ηχητική ομοιότητα; Κι όμως, το απίθανο ίσως έχει 
στοιχεία αλήθειας: Οι γλωσσολόγοι εικάζουν πως το νεοελληνικό «παλούκι» είναι παράγωγο 
του λατινικού *paluceus,54 το οποίο με τη σειρά του ενδέχεται να προέρχεται από το ακκαδικό 
pulukku[m].55 Το ότι οι Ετρούσκοι, από τους οποίους κληρονόμησαν πολλά οι Ρωμαίοι, 
ανάγουν τις ρίζες τους σε πολεμιστές/«λαούς της θάλασσας», που ήρθαν από την Ασία 
κουβαλώντας χαρακτηριστικά μεσοποταμιακά στοιχεία (όπως, π.χ., την ηπατοσκοπία) ή την 
ανατολιακή λατρεία του Ταρχούντ (που επιβίωσε στο βασιλικό όνομα Ταρκύνιος),56 θα πρέπει 
να μας κάνει περισσότερο ανοιχτούς σε πιθανολογήσεις και επί του συγκεκριμένου θέματος.  

Βεβαίως, καθώς το έδαφος της ετυμολογίας είναι ιδιαίτερα ολισθηρό57 –οι υποθέσεις που 
γίνονται με κάθε επιφύλαξη εδώ δεν ξεπερνούν το επίπεδο της εύλογης υποψίας, δεν 
προβάλλονται ως αποδεικτικά στοιχεία και δεν έχουν την πρόθεση να στηρίξουν κάποια 
περαιτέρω επιχειρηματολογία. Ο πειρασμός όμως να ανοίξει κανείς κάποια χαραμάδα σε μια 
κλειστή παλιά πόρτα και να κρυφοκοιτάζει στο σκοτεινό εσωτερικό είναι καμιά φορά 
ακατανίκητος και ενίοτε απρόσμενα καρποφόρος. Άλλοι με περισσότερες από τον γράφοντα 
γλωσσολογικές γνώσεις μπορούν να ελέγξουν καλύτερα τις παραπάνω υποθέσεις.  

Έχει όμως, θα ρωτήσει κανείς, τόση σημασία η ενασχόληση με την ετυμολόγηση της λέξης 
φυλή; Η απάντηση, χωρίς δισταγμό, είναι: τεράστια. Οι όροι που χρησιμοποιούμε συχνά 
καθοδηγούν τη σκέψη με τον τρόπο που ο σκύλος του τυφλού σέρνει πίσω του το αφεντικό 
του: εμπεριέχουν ήδη ένα νόημα που καθορίζει τον τρόπο που βλέπουμε το οριζόμενο 
αντικείμενο. Συγκεκριμένα, είναι καταδειχθεί ήδη πειστικά από το 197658 ότι οι «φυλές» και 
«φρατρίες» των αρχαίων ελληνικών πόλεων δεν αντιστοιχούσαν σε δεσμούς κοινής 
καταγωγής και αιματοσυγγένειας. Εντούτοις η ιδέα αυτή αναγεννιόταν ξανά και ξανά μέσα 
από την αναπόφευκτη ετυμολογική σύνδεση των λέξεων με την κοινή καταγωγή, και 
εξακολουθεί να δίνει ακόμη τον δικό της τόνο στην εικόνα που σχηματίζουμε για τους θεσμούς 
των «πόλεων». Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ενώ η εμπλοκή των «φυλών» στα 
στρατιωτικά ήταν πάντα εμφανής, ο ρόλος τους αυτός αντιμετωπιζόταν ως δευτερεύων και 
παρεμπίπτων -όχι ως ο πρώτος και κύριος, από τον οποίο απέρρεαν οι εμπλοκές των «φυλών» 
σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες (πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές κ.ά.). 

Σε κάθε περίπτωση, οι αρχικά, όπως φαίνεται, άσχετες μεταξύ τους λέξεις «φῦλον» και 
«φυλακή», συναντήθηκαν πολύ νωρίς –πριν κι από την εποχή του Ομήρου- από διαφορετικούς 
δρόμους «στο ίδιο στρατόπεδο», με αποτέλεσμα η πρώτη με την έννοια της στρατιωτικής 
διαίρεσης να πάρει την θέση της δεύτερης δανειζόμενη ταυτόχρονα την κατάληξή της.59 Θα 
μπορούσαμε, λοιπόν εύλογα να υποθέσουμε ότι η στρατιωτική ομάδα που ήταν υπεύθυνη για 
την «φυλακή» υπό την επίδραση της τυχαίας νοηματικής και ηχητικής εγγύτητας με την λέξη 
«φῦλον» κατέληξε να ονομάζεται «φυλή». Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως μία από τις 
τρεις σπαρτιατικές «φυλές» αποκλείεται εξ ορισμού να ήταν πραγματική φυλή, αφού έφερε 
την ονομασία «Πάμφυλοι», πράγμα που σημαίνει πως κάποτε ήταν καμωμένη από «κάθε 
καρυδιάς καρύδι». Με τον καιρό η αρχική έννοια του όρου «φυλή» ξεχάστηκε, όπως προκύπτει 
από το ότι ο Αριστοτέλης ήδη συνδέει απόλυτα την «φυλή» με το «γένος», δηλαδή την 
καταγωγή.60 

Το φρούριο της Φυλής 
Την υπόθεσή μας για την στενή σχέση «φυλής» και «φυλακής»/σκοπιάς ενισχύει και η 

ύπαρξη δήμου αλλά και στρατιωτικού φυλακίου με το όνομα Φυλή στην Πάρνηθα, στο 
κομβικότερο σημείο της κοντινότερης διαδρομής Αθηνών-Θήβας. Η φυσικά οχυρή αυτή θέση, η 
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οποία από τα τέλη του 5ου αι. περικλείστηκε από ισχυρά τείχη, ήταν το κατεξοχήν φυλάκιο της 
Αττικής, καθώς ήλεγχε την κεντρικότερη διάβαση από την Βοιωτία προς την Αθήνα,61 και ήταν 
μονίμως επανδρωμένη. Η στρατιωτική σημασία της Φυλής ως νευραλγικού φυλακίου των 
Αθηναίων μαρτυρείται τόσο από αρχαίους συγγραφείς62 όσο και από επιγραφές. Σύμφωνα με 
τον Πλούταρχο (Ηθ. 189b, 12 κ.ε.), οι αντίπαλοι του Πεισιστράτου βρήκαν καταφύγιο στην 
Φυλή. Με ορμητήριο την Φυλή ο Θρασύβουλος αρχικά απέκρουσε και στη συνέχεια κατεδίωξε 
τις δυνάμεις των τριάκοντα τυράννων.63 Το 304 π.Χ. το φυλάκιο της Φυλής έπεσε στα χέρια 
του Κασσάνδρου, ανακτήθηκε όμως από τον Δημήτριο.64 Το 287 π.Χ. μαρτυρείται 
εγκατάσταση μακεδονικής φρουράς στην Φυλή,65 πριν ο έλεγχός της περιέλθει ξανά στην 
Αθήνα. Η τελευταία επιγραφική πληροφορία είναι του 236/5 π.Χ. και αναφέρεται σε επισκευές 
του φρουρίου.66 Η πιο εκφραστική για το θέμα μας επιγραφή (IGII 1217), που χρονολογείται 
μεταξύ 316 και 312 π.Χ, κάνει λόγο για τις φρουρές και τους φύλακες της Αττικής, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται «οι τεταγμένοι ἐ πὶ  Φυλῇ».  

 
Η σύντομη αναδίφηση που προηγήθηκε αφήνει ανοιχτό ένα ερώτημα: γιατί στον πυρήνα 

της αρχαιοελληνικής «πόλεως» βρίσκεται πάντα o στρατιωτικός σχηματισμός της «φυλής»; 
Την απάντηση του ομιλούντος σε αυτό θα τη βρει κανείς στην αναλυτική διατριβή από την 
οποία αποσπάστηκε το κομμάτι τούτης της ομιλίας -αν ποτέ βρεθεί εκδότης που θα 
χρηματοδοτήσει ένα τόσο άχαρο έργο· έχουν απόλυτη προτεραιότητα, βλέπετε, αυτά που 
υμνολογούν την αθάνατη ελληνική «φυλή», έστω κι αν ελάχιστα βοηθούν στην κατανόηση του 
παρελθόντος της.   
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κ.ε.: «επερωτώσιν δ’, όταν δοκιμάζωσιν, … και τας στρατείας ή εστράτευται». Αριστ. Αθην.Πολ. 
61.1: «Χειροτονούσι δε και τας εις τον πόλεμον αρχάς απάσας, <στρατηγούς> δέκα, πρότερον 
μεν αφ’ <εκάστης> φυλής ένα, νυν δ’ εξ απάντων… (3.1) χειροτονούσι δε και <ταξ[ι]άρχους> 
δέκα, ένα της φυλής εκάστης· ούτος δ’ ηγείται των φυλετών και λοχαγούς καθίστησιν. (4.1) 
χειροτονούσι δε και <ιππάρχους> δύο εξ απάντων· τούτοι δ’ ηγούνται των ιππέων, 
διελόμ[ενοι] τας φυλάς ε΄ εκάτερος· κύριοι δε των αυτών εισιν ώνπερ και οι στρατηγοί κατά 
των οπλιτών… (5.1.) χειροτονούσι δε και <φυλάρχους><ι΄>, ένα της φυλής, τον ηγησόμενον 
<των ιππέων> ώσπερ οι ταξίαρχοι των οπλιτών.». Αριστ. Αθην.Πολ.22.2: «έπειτα (επί άρχοντος 
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Ερμοκρέοντος, μετά τον Κλεισθένη) τους στρατηγούς ηρούντο κατά φυλάς, εξ εκάστης φυλής 
ένα, της δε απάσης στρατιάς ηγεμών ήν ο πολέμαρχος». Ξενοφ. Ιππαρχικός 1.21: «…τούτ’ αύ 
προείποις τοις φυλάρχοις, ότι αυτούς δεήσει ηγουμένους τοίς της φυλής ακοντισταίς… αλλά 
μην <και> του καλώς γε οπλισθείναι τους ιππέας οι φύλαρχοι…». Ξενοφ. Ιππ. 1.25: «… δυνατοί 
δ’ εισί (οι φύλαρχοι)… επαναγκάζοντες κατά τον νόμον οπλίζεσθαι… διδάσκειν … πειθαρχείν, 
… πλεονεκτείν μεν ποιείν τους ευτάκτους, μειονεκτείν δε εν πάσι τους ατακτούντας. 
ισχυροτάτη δε μοι δοκεί είναι παρόρμησις των φυλάρχων εις το φιλοτιμείσθαι αυτούς καλώς 
παρασκευασμένους έκαστον της φυλής ηγείσθαι, <ει> τους αμφί σε προδρόμους κοσμήσας μεν 
όπλοις ως κάλλιστα, ακοντίζειν δε μελετάν… και άθλα τις δύναιτο προτιθέναι ταις φυλαίς… 
δήλον δε τούτο και εν τοις χοροίς…». Ξενοφ. Ιππ. 4.3 κ.ε.: «όταν μέντοι αδήλου όντος ει 
πολεμίοις εντεύξη πορεύη ποι, κατά μέρος χρη τας φυλάς αναπαύειν… της φυλής εκάστης το 
μέτωπον· επί φάλαγγος πάσας τας φυλάς… και εν πολεμία και εν φιλία παρελαύνειν της φυλής 
εκάστης…». Ξενοφ. Ιππ. 8.17: «Ήν δε ποτε συμβαίνη αγωνίζεσθαι προς παραπλησίους 
ιππέας,… δύο τάξεις εκ της φυλής ποιήσειεν, και της μεν ο φύλαρχος ηγοίτο, της δ’ άλλης όστις 
άριστος δοκοίη είναι… έποιτο κατ’ ουράν της μετά του φυλάρχου τάξεως, επεί δ’ εγγύς ήδη είεν 
οι αντίπαλοι, από παραγγέλσεως παρελαύνοι επί τους πολεμίους». Πολυδεύκης 8.94: 
«ίππαρχοι δε δύο εξ απάντων των Αθηναίων αιρεθέντες επιμελούντο των πολέμων. οι δε 
φύλαρχοι δέκα, είς από φυλής εκάστης, των ιππέων προΐ στανται, καθάπερ οι ταξίαρχοι των 
οπλιτών». Δημοσθένης Περί των συμμοριών 23: «φημί τους στρατηγούς δειν διανείμαι τόπους 
δέκα των νεωρίων… είτ’ επικληρώσαι τας φυλάς· τον δε ταξίαρχον έκαστον, όν αν η φυλή 
τόπον λάχη, διελείν τρίχα και τας ναυς ωσαύτως, είτ’ επικληρώσαι τας τριττύς, όπως αν των 
μεν όλων νεωρίων εν εκάστη μέρος ή των φυλών, του δε μέρους εκάστου το τρίτον μέρος η 
τριττύς έχη… [και τριάκοντα μεν η φυλή, δέκα δ’ η τριττύς τριήρεις έχη]». Σχόλ. σε Αισχίνη 2, 
σχ. 168: «την εν τοις μέρεσι καλουμένην] την εκ διαδοχής πεμπομένην από των φυλών… ήν δ’ ο 
πόλεμος προς Λακεδαιμονίους. εξ εκάστης δε φυλής ανά μέρος εξήρχοντο διάδοχοι αντί των 
πρώτων στρατευσόμενοι, όταν μη ή χρεία πανδημεί στρατεύειν αλλ’ αριθμόν τινα μερών…». 
Πλούτ. Αριστ. 5.4-6.: «Εν δε τη μάχη μάλιστα των Αθηναίων του μέσου πονήσαντος και 
πλείστον ενταύθα των βαρβάρων χρόνον αντερεισάντων κατά την Λεοντίδα και την Αντιοχίδα 
φυλήν, ηγωνίσαντο λαμπρώς… ταις μεν εννέα φυλαίς ηπείγοντο προς το άστυ… εν δε τω 
Μαραθώνι μετά της εαυτού φυλής Αριστείδης απολειφθείς φύλαξ των αιχμαλώτων και των 
λαφύρων…». Θουκ. 2.34.3: «Εν δε τω αυτώ χειμώνι Αθηναίοι τω πατρίω νόμω χρώμενοι 
δημοσία ταφάς εποιήσαντο των πρώτων αποθανόντων τρόπω τοιώδε…. λάρνακας 
κυπαρισσίνας άγουσιν άμαξαι, φυλής εκάστης μίαν· ένεστι δε τα οστά ής έκαστος ήν φυλής…». 
Πλούτ. Αριστείδης 19.6: «των δ’ υπέρ της Ελλάδος αγωνισαμένων έπεσαν… Αθηναίοι .. δύο και 
πεντήκοντα, πάντες εκ της Αιαντίδος φυλής, ως φησι Κλείδημος, αγωνισαμένης άριστα…». 
Πλούτ. Quaest. Conv.?628e: «…Καλλίμαχον… τον πολέμαρχον εξ εκείνης όντα της φυλής… της 
Αιαντίδος φυλής πρυτανευούσης γραφείη, και ότι περί την εν Πλαταιαίς μάχην ευδοκιμήσειεν 
η φυλή μάλιστα». Πλούτ. Κίμων 17.4.: «Κίμων δε μετά των όπλων ήκεν εις την αυτού φυλήν 
την Οινηίδα, πρόθυμος ών αμύνεσθαι…». Θουκ. 6.98: «και των Αθηναίων φυλή μία των 
οπλιτών και οι ιππής μετ’ αυτών πάντες ετρέψαντο τους των Συρακοσίων ιππέας 
προσβαλόντες…». Θουκ. 6.100: «οι μεν Συρακόσιοι φυλήν μία καταλιπόντες φύλακα του 
οικοδομήματος…». Αιν. Τακτ. Πολιορκητικά 11.8: «συν τοις όπλοις πάντας Αργείους παρείναι εν 
τη αυτού φυλή όντας έκαστον». 

7. Αιν. Τακτ. Πολ. 3.1: «Εκ προσφάτου δε εγγιγνομένου φόβου ασυντάκτω πόλει, τάχιστα 
αν τις εις σύνταξιν και φυλακήν της πόλεως τους πολίτας καταστήσαι, ει εκάστη φυλή μέρος τι 
του τείχους κλήρω αποδείξειεν, εφ’ ώ ελθούσαι ευθύς αι φυλαί φυλάξουσιν». Θουκ. 8.92.4: «οι 
γαρ εν τω Πειραιεί το της Ηετιωνείας τείχος οπλίται οικοδομούντες, εν οίς και ο Αριστοκράτης 
ήν ταξιαρχών και την εαυτού φυλήν έχων…». Δημοσθ. Φιλιππ. 1.36: «εκείνα μεν άπαντα νόμω 
τέτακται, και πρόοιδεν έκαστος υμών εκ πολλού τις χορηγός ή γυμνασίαρχος της φυλής…εν δε 
τοις περί του πολέμου και τη τούτου παρασκευή…». Πλούτ. Δημήτριος 11.4: «και προσαγγείλας 
ότι νενικήκασιν ευαγγέλια θύειν έγραψε και κρεωδαισίαν τινά κατά φυλάς εποίησεν». 



 97 

                                                                                                                                                                                                    

8. Αριστ. Αθην.Πολ. 8.1.1. 
9. Αριστ. Αθην.Πολ. 22.2-3. 
10. Δεν είναι, συνεπώς απορίας άξιο, το ότι κάποιος ειδικός στο θέμα των «φυλών», τις 

οποίες όμως εκλαμβάνει ως εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις (associations), αδυνατεί να 
κατανοήσει την σκοπιμότητα της επιμονής των μεταρρυθμιστών και των συγκεκριμένων 
θεσπισμάτων τους σ’ αυτές: «WhatKleisthenesoriginally (or, inlatertimes, otherreformers) 
intended, ifanything, fortheassociationalroleofthephylaiweneverknow.» –N. Jones, 1999: 191.  

11. Αριστοτ. Αθην.Πολ. 21.1. 
12. Αριστοτ. Αθην.Πολ. 22.2, 61.1. Η φράση του Ηροδότου «Κλεισθένης τε ο τας φυλάς και 

την δημοκρατίην Αθηναίοισι καταστήσας» (6.131), είτε εσφαλμένα ερμηνεύεται ως «εισήγαγε 
τις φυλές» (P. Cartledge , 2008/2011: 133) αντί  του «απεκαστέστησε» είτε οφείλεται σε 
απροσεξία ή υπερβολή του Ηροδότου, ο οποίος σε άλλο σημείο του έργου του (5.66 –βλ. και 
πιο κάτω) κάνει  λόγο για τις ήδη υπαρκτές προ του Σόλωνος τέσσερις επώνυμες  φυλές.   

13. Βλ. ενδεικτικά: G. Glotz, 1994: 134: (για την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη) «… φυλές, οι 
οποίες μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν πια συγγενικές, αλλά τοπικές»· M.B. Sakellariou, 1989: 
131: «Οι κοινότητες των πόλεων εφήρμοζαν το jusloci όταν αποδέχονταν ως μέλη ξένους που 
τους είχαν απονεμηθεί τα δικαιώματα του πολίτη. Δεν απομακρύνονταν όμως από το 
jussanguinis, στον καθώς διατηρούσαν τους θεσμούς που είχαν κληρονομήσει από το φυλετικό 
παρελθόν, όπως ήταν οι φυλές και οι φρατρίες, ή τους αντικαθιστούσαν με άλλους τεχνητούς 
θεσμούς. Ο Κλεισθένης προχώρησε ακόμη μακρύτερα, δίνοντας την εμφάνιση ομάδων κοινής 
καταγωγής στις φυλές που διοργάνωσε σε τοπική βάση»· A. Andrews, 1983: 134: «ο 
Κλεισθένης άλλαξε τη βάση της οργάνωσης των πολιτών από συγγενική σε τοπική». Στην 
πραγματικότητα η σύνδεση μιας «φυλής» με ένα τόπο ήταν πάντα συμπτωματική (καθώς 
κάθε φυλή αναπόφευκτα θα είχε κάπου την «έδρα» της ή από κάποιο συγκεκριμένο τόπο θα 
προέρχονταν τα μέλη της), ενώ τυχόν συγγένειες ήταν απλώς το αναπόφευκτο αποτέλεσμα 
της ενασχόλησης συγγενών με την ίδια δραστηριότητα.  

14. Αριστ. Αθην.Πολ. 13.4. 
15. Βλ. καιτηνμεστήσυνοπτικήδιατύπωσητου B. Smarczyk, 2007: 212: «… the phylai of 

Athens re-organized by Cleisthenes, like the phylai in Sparta or Argos, formed the framework for 
the military constitution and the formation of an army…» (ηυπογράμμισηδικήμας). 

16. Για την Αθήνα βλ. IG II2 10, 17, 19, 25, 103, 109, 222, 237, 251, 297, 336, 350, 374, 385, 
392, 393, 394, 395, 405, 438, 448, 495, 496, 508, 511, 538, 541, 553, 558, 570, 576, 577, 578, 
646, 652, 654, 663, 667, 696, 707, 710, 712, 717, 718, 721, 804, 805, 808, 850, 851, 853, 855, 
856, 893, 922, 924, 925, 954, 980, 981, 982 καιIG I3 102. Μία έστω επιγραφή που να αναιρεί 
αυτή την εικόνα δεν έχει βρεθεί. 

17. IG XII,5 716, 717[1], 720, IG XII Supl. 246, 248. 
18. IGXII, 6.1. Βλ. ακόμη: 10, 17, 18*5, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 

50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 77, 78, 79, 82, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 
105, 108, 109, 110*2, 113, 115, 116, 117. 

19. Έφεσος 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 
20. IG XII, SEG 14.530+531. 
21. Στοβαίος, Ανθολ. 4.2.22.  
22. IGXII,5 798, 799, 802, 804, 805, 806, 816, 819, 820, 821, 822, 825, 826, 828, 832, 841, 

843, 847, 848. 
23. Αλαμπάντα 1, Αμυζών 26, Αλικαρνασσός 16, Ίασος 25 («φυλήν και πατριήν, αναγράψαι 

δε το ψήφισμα τους νεωποίας»), Κέραμος 2, Λαμπράουντα 6, 48, Μαγνησία 86, 90, 91, Όλυμος 
15, Θεάγγελα 3, Κολοφών 8*5. 

24. Στοβαίος Ανθολ. 4.2.22. Πρβλ. επιγραφές IGII2 956, 957, 958, 960, 961, 962, 964, 965. 
Πρβλ. IGXII,5 540 και 1061. 

25. Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές 5.2. Σ’ αυτά τα «φυλετικά δείπνα»/συσσίτια θα πρέπει 
μάλλον να αναζητήσουμε τις απαρχές των αρχαίων «συμποσίων», όχι το αντίστροφο (που 



 98 

                                                                                                                                                                                                    

γίνεται δεκτό από τους περισσότερους). Δεδομένου όμως ότι το κοινό τραπέζι επανέρχεται 
ξανά και ξανά σε διάφορους πολιτισμούς, ίσως δεν χρειάζεται καν να αναζητήσουμε κάποιον 
αρχαιότερο θεσμό πίσω από τα «συμπόσια». 

26. Όπως και σε άλλες ευκαιρίες διαπιστώσαμε (π.χ., στην έννοια των όρων «βασιλεύς» και 
«μέγαρον» -βλ. Β. Πανταζής 2009: ιδ. 7-13· πρβλ. και Β.Π. 1995, 1998), το τεράστιο κύρος του 
Ομήρου συνετέλεσε ώστε και οι παρερμηνείες των ομηρικών όρων να ενσωματωθούν όχι μόνο 
στην λόγια αλλά και στην καθημερινή γλώσσα των αρχαίων. 

27. K. Chrimes, 1949: 100. 
28. Βλ. Β. Πανταζής, 2000. 
29. Βλ. Θουκ. 3.90.2, Πλούτ. Qu. Conv. 628e, IGI 929 ff. G. Glotz, 1994: 135: «Ο στρατός (των 

Αθηναίων) υποδιαιρείται σε δέκα τμήματα που λέγονται επίσης φυλαί, και το καθένα τους 
διοικείται από έναν φύλαρχο.» , βλ. και 225· W. Schuller, 1999: 168: «Ο Van Effenterre [943] 
τόνισε δικαιολογημένα τη στρατιωτική πλευρά· ο Siewert [969] μάλιστα… θεώρησε ότι η 
μεταρρύθμιση (του Κλεισθένη) απέβλεπε κυρίως στην γρήγορη κινητοποίηση του στρατού 
των πολιτών»· κατά τον A. Andrews (1983: 131), «Οι ελληνικοί στρατοί σχεδόν πάντοτε 
αποτελούνταν από ένοπλα σώματα βασισμένα στις φυλές –είτε οι φυλές ήταν ομάδες 
συγγενικές είτε εδαφικές ομάδες που είχαν το ίδιο όνομα». 

30. Κατά τον Jonathan Hall (2007: 47), οι τρεις αυτές φυλές με βεβαιότητα συνυπήρχαν σε 
Σπάρτη, Μέγαρα, Κω και Κάλυμνο, και μαζί με άλλες φυλές σε Σικυώνα, Άργος, μάλλον στην 
Ίσσα και πιθανώς στην Τροιζήνα και την Θήρα και στις κρητικές πόλεις Ιεράπυτνα και Ολοούς.  

A. Andrews, 1983: 126. 
31. Γιατί «ἑ ρκεχίτωνες» και όχι «ἑ λκεχίτωνες», όπως μας παραδόθηκε (Ιλιάς Ν 685), βλ. Β. 

Πανταζής 1996: 450 κ.ε. 
32. «… το γεγονός ότι οι φυλές λειτουργούσαν ως βάση των στρατιωτικών και πολιτικών 

μονάδων, προϋποθέτει ότι ήταν του ιδίου περίπου μεγέθους» -J. Hall, 2007: 48. 
33. G. Glotz, 1994: 16: «Όταν οι φρατρίες έφευγαν για μεγάλες εκστρατείες, ενώνονταν σε 

έναν μικρό αριθμό, πάντα τον ίδιο, φυλών: κάθε φυλή είχε το θεό της και την πολεμική της 
κραυγή, καθεμιά κινητοποιούσε τη στρατιωτική της δύναμη (φύλοπις) και υπάκουε στον 
βασιλέα της (φυλοβασιλέα)». 

34. Όπως μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος (5.67-8), ο τύραννος της Σικυώνας Κλεισθένης, 
παππούς και εμπνευστής του μεγάλου μεταρρυθμιστή Κλεισθένη των Αθηνών, από 
αντιπαλότητα προς τους Αργίτες άλλαξε τα παρόμοια με τα αργίτικα παραδοσιακά δωρικά 
ονόματα των φυλών της Σικυώνας από Υλλέας, Παμφύλους και Δυμανάτας σε Υάτας, Ονεάτας 
και Χοιραιάτας (εμπνευσμένα από ονόματα ζώων!).   

35. B. Smarczyk 2007: 211. M.B. Sakellariou, 1989: 311: «(κατά την άποψη μερικών λογίων) 
… η ευρεία διάδοση της εορτής των απατουρίων, καθώς και των τεσσάρων φυλών, των 
Αιγικορέων, των Αργαδών, των Γελεόντων και των Οπλήτων, υποδηλώνει ότι όλοι οι Ίωνες της 
Ανατολής κάποτε υπάγονταν στην ίδια πολιτική εξουσία… (αλλά) Η ευρεία εμφάνιση των 
απατουρίων και των τεσσάρων φυλών μεταξύ των Ιώνων εξηγείται ικανοποιητικότερα με την 
υπόθεση πως οι θεσμοί αυτοί ανάγονται στο παρελθόν του αρχικού ιωνικού ἔ θνους, στην 
κυρίως Ελλάδα». 

36. B. Smarczyk, ό.π. 
37. Προς αυτή την κατεύθυνση κάνει ορισμένα γενναία βήματα ο SteveReece (2009). 
38. Για το πόσο συνήθης είναι αυτή η διαδικασία, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις 

αρχαίες παρετυμολογήσεις, που σπουδαίοι διανοούμενοι, μη εξαιρουμένου του Πλάτωνα, τις 
λάβαιναν σοβαρά υπόψιν. 

39. Δ 15, 65, Ε 379, 496, Ζ 1, Λ 278, Ν 635, Π 208, 677, Σ 171, Υ 141, λ 314, π 268, ω 475. 
40. H. Frisk1960, 1973, 1991, P. Chantraine1968-1980.  
41. Σε μια τόσο μακρινή εποχή παραπέμπει και το τοπωνυμικό «Τριφυλία». 
42. Κάποιοι από τους παλαιούς, με αφετηρία τις παρηχήσεις αλλά και κάποιες 

«συμπτώσεις» είχαν καταλήξει στην ετυμολογική σχέση φυλής και φυλακής με αντίστροφη 
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όμως σειρά καταγωγής. Βλ., π.χ., Etym. Gudianum: «Φυλακή, από του φυλάσσω, τούτο δε παρά 
το φυλή· και γαρ λέγουσιν ότι τας φυλακάς φυλαί είχον· όθεν και λέγομεν πρώτη φυλακή της 
νυκτός, και δευτέρα και τρίτη και τετάρτη· και γαρ τρεις ώρας εφύλαττε μία φυλή, και μετά 
άλλας τρεις άλλη, ώστε η φυλακή της νυκτός τρεις ώρας σημαίνει». Υποστηρίχθηκε όμως και η 
άλλη εκδοχή. Κατά τον Αριστοτέλη (Lex. Demosth.Patm.p. 152 Sakkelion {Bull. decorr. hellén.I. 
1887}, λ. «γεννήται») «φυλάς δε αυτών συννενεμήσθαι δ’ απομιμησαμένων τας εν τοις 
ενιαυτοίς ώρας. εκάστην δε διηρήσθαι εις τρία μέρη των φυλών, όπως γένηται τα πάντα 
δώδεκα μέρη, καθάπερ οι μήνες εις τον ενιαυτόν, καλείσθαι δε αυτά τριττύς και φρατρίας. εις 
δε την φρατρίαν τριάκοντα γένη διακεκοσμήσθαι, καθάπερ αι ημέραι εις τον μήνα, το δε γένος 
είναι τριάκοντα ανδρών». Βλ. και Παυσ. Αττικογρ. (λ. γεννήται), «τας μεν φυλάς τέσσαρας 
ποιήσαντες, απομιμησάμενοι τας του ενιαυτού ώρας, τας δε φρατρίας και τριττύς δυοκαίδεκα, 
καθάπερ οι μήνες, τα δε γένη τριάκοντα εν εκάστη φατρία, καθάπερ αι ημέραι τριακόσιαι 
εξήκοντα». Μήπως, λοιπόν, η κάθε φυλή είχε την ευθύνη της άμυνας για μία εποχή; μήπως 
αυτή ήταν αρχικά και η έννοια της φράσης της σπαρτιατικής Μεγάλης Ρήτρας «εξ ώρας εις 
ώραν απελλάζειν»; 

43. S.D. Lambert, 1998: 163-4. 
44. Βλ. ενδεικτικά τις λ. στα λεξικά των Η. Frisk, P. Chantraine, και στο εντελώς πρόσφατο 

(2011) EtymologicalDictionaryofGreekτου R. Beekes. 
45. Τούτο παρασύρει τον Beekes στο συμπέρασμα πως η λ. κοῦρος έχει την ίδια ρίζα με το 

κείρω και συνεπώς διαφορετική από τη λ. κόρη. 
46. Σχόλ. σε Αριστοφ. Αχαρ. 146: «…την δε τρίτην κουρεώτιν, από τους κούρους και τας 

κόρας εγγράφειν εις  τας φρατρίας»· Πολυδεύκης 8.107: «και εις ηλικίαν προελθόντων εν τη 
καλουμένη κουρεώτιδι ημέρα υπέρ μεν των αρρένων το κούρειον έθυον, υπέρ δε των θηλειών 
την γαμηλίαν»· σχόλ. σε Αριστοφ. Βάτραχοι 798: «…τούτο δε κέκληται κουρείον από των 
κούρων υπέρ ών εθύετο». 

47. Ησύχ. λ. Κουερώτις· μηνός του Πυανεψυώνος ημέρα, εν ή τας από της κεφαλής των 
παίδων αποκείραντες τρίχας Αρτέμιδι θύουσιν· Ησύχ. λ. οινιστήρια· Αθήνησιν οι μέλλοντες 
εφηβεύειν, πριν αποκείρασθε τον μαλλόν…». 

48. Τούτη την ετυμολογική ερμηνεία, που μπορεί κανείς να την επαληθεύσει με μια 
χρονολογική αντιπαραβολή των αρχαίων μαρτυριών, μάταια θα την αναζητήσει στα 
ετυμολογικά λεξικά, τα οποία, όπως ήδη επισημάναμε, υποτιμούν το φαινόμενο της 
«γλωσσικής επιμόλυνσης», ίσως γιατί σ’ αυτό εμπλέκονται πέραν των καθαρά γλωσσικών 
ποικίλοι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες.  

49. Βλ. FriskκαιChantraine. 
50. J. Black et al., 2002. 
51. Å. Sjöberg, 1984.  
52. Varro, Ling. 5.55: «ager Romanus primum divisus in partes tres a quo tribus appellate 

Titiensium, Ramnium, Lucerum». 
53. Παραμένει όμως έτσι ανοιχτό το ζήτημα της αποβολής του δεύτερου μέρους της λέξης (-

lug). Μια τέτοια απώλεια θα μπορούσε να αποδοθεί στην τάση των Ρωμαίων (όπως 
γενικότερα των στρατιωτικών) να καταφεύγουν σε συνθηματικές συντμήσεις λέξεων. 
Παρόμοια τάση ενδεχομένως λειτούργησε και στην μετάβαση από τη λ. «φυλακή» στη λ. 
«φυλή». Η άλλη λύση θα ήταν να θεωρηθεί το –bus κατάληξη που κατά κάποιο τρόπο προήλθε 
από γενική πληθυντικού (κατά το res – rebus). 

54. Βλ. λ. σε Ι. Κριαρά, ο οποίος όμως θεωρεί εξ ίσου πιθανή την προέλευση της λ. 
«παλούκι» από την αρχαία λ. πάλος με την προσθήκη της μεσαιωνικής κατάληξης –ούκιν. 

55. Η εικασία του γράφοντος. 
56. Βλ. Β. Πανταζής, 2008.  

57. Βλ., π.χ., σε τι παρακινδυνευμένους συνειρμικούς πειρασμούς μπορεί να βάλει η 
προφανώς συμπτωματική ηχητική αλλά και νοηματική ομοιότητα της σουμεριακής λέξης 
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bulug με την τουρκική bölük(ελλ. «μπουλούκι» =«λόχος», «τμήμα» –από την ρίζα böl, που 
υποδηλώνει διαίρεση), η οποία πέρασε στα νεοελληνικά ως «μπουλούκι»! 

58. Χρονιά που δημοσιεύτηκαν οι εργασίες-σταθμοί των D. Roussel και F. Bourriot. 
59. Μην έχοντας συναντήσει καμία αναφορά σε μια τέτοια υπόθεση στα ετυμολογικά 

λεξικά, φανταζόμουν πως δεν την είχε κανείς μέχρι τούδε προτείνει. Όμως ο Henri Jeanmaire 
ήδη το 1939 (σελ. 127-8) είχε γράψει: «Η περισσότερο εύλογη εξήγηση στην οποία οδηγείται 
κάποιος είναι εκείνη που, και στην περίπτωση αυτήν αναζητεί την προέλευσή της, στην 
στρατιωτική οργάνωση τής βασιλικής εποχής. Η  φυλή δεν υπήρξε κατά πάσα πιθανότητα 
τίποτε άλλο, σε κάποια εποχή, παρά μία υποδιαίρεση τού στρατεύματος και, ίσως, μιας 
τακτικής μονάδας. Παρότι επηρεάστηκε πιθανότατα από μία λέξη διαφορετικής ίσως 
προέλευσης και η οποία συνδεόταν με την ιδέα τής “φυλής” (race), η λέξη  φυλή διατήρησε 
μίαν εξειδικευμένη και τεχνική σημασία στο στρατιωτικό λεξιλόγιο (Θουκυδίδης, 5. 98, 
Ξενοφών, Ελληνικά, 4.2.19, Ιππικ. τ., 1.21). Η συγγένεια των λέξεων φυλή  και  φυλακή οδηγεί 
τουλάχιστον σε κάποια τέτοια υποψία. Ο λόγος για τον οποίον υπήρχαν παραδοσιακά 
τέσσερεις φυλές στους Ίωνες και τρεις στους Δωριείς είναι φανερό ότι πρέπει να αποδοθεί στο 
ότι οι μεν κατένειμαν το στράτευμά τους σε τέσσερα σώματα και οι δε σε τρία. Ομοίως, 
ο Κατάλογος Νεών (Ιλ. Β 618) ξεχωρίζει τέσσερα σώματα στο εκστρατευτικό σώμα των Επειών 
της Ήλιδας, που του καθενός ηγείται ένας ἄρχος. Είδαμε ότι το εκστρατευτικό σώμα των 
Μυρμιδόνων περιελάμβανε πέντε μονάδες, διοικούμενες η καθεμιά από έναν αρχηγό. 
Ενδεχομένως τα διάφορα αυτά συστήματα είχαν και μάλιστα πρέπει να είχαν την προέλευσή 
τους σε ορισμένες συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα την οργάνωση 
μιας επικράτειας, όπως το δεχτήκαμε στην περίπτωση τού βασιλείου τού Πηλέα. Όμως, αφ’ ης 
στιγμής το σύστημα αυτό είχε υιοθετηθεί, πιθανόν λόγοι παράδοσης ή τεχνικής 
καταλληλότητας να το διαιώνισαν και να το διέδωσαν από μιμητισμό. Έτσι εξηγείται το ότι, 
από την μία πόλη στην άλλη, επαναλαμβάνονται οι ίδιες θεμελιώδεις υποδιαιρέσεις. Μπορεί να 
θεωρήσει κανείς ότι υπήρξε μία εποχή κατά την οποία στις τέσσερεις υποδιαιρέσεις ήσαν 
κατανεμημένοι μόνον οι επαγγελματίες πολεμιστές, ότι, δηλαδή, οι φυλές δεν αποτελούσαν 
τότε παρά υποδιαιρέσεις τού “λαού”. Έχουμε λόγους για να πιστεύουμε ότι η Σπάρτη, τόσο σε 
αυτό όσο και σε τόσες άλλες λεπτομέρειες τής οργάνωσής της, παρέμεινε πιστή στις παλαιές 
αντιλήψεις. Το σύνολο των θεσμών της καθόλου δεν δείχνει μία προσαρμογή στο σύστημα των 
δωρικών φυλών. Αλλά η ανακάλυψη ενός καινούργιου αποσπάσματος τού Τυρταίου επέτρεψε 
να συναχθεί ως συμπέρασμα ότι το σύστημα αυτό δέσποζε ακόμα στην οργάνωση τού 
στρατού τής Λακεδαίμονος κατά τον 6οαι.». Ευχαριστώ τον φίλο ερευνητή Ι.-Α. Βλάχο, που 
εντόπισε και μου έκανε προσιτό (σε δική του μετάφραση) τούτο το κείμενο. 

60. Βλ. Αριστ. Αθην. Πολ. 21.1, 
61. Τα άλλα φυλάκια ήταν της Δεκελείας, της Πανάκτου και της Ελευσίνας. Ουσιαστικά 

όμως το φυλάκιο της Πανάκτου ήταν βοηθητικό εκείνου της Φυλής, καθώς βρισκόταν στην 
προέκταση του ίδιου δρόμου προς την Θήβα, στα σημερινά Δερβενοχώρια.   

62. Στράβων 9.2.11 και Αρποκρ., Στέφ. Βυζ., Σούδα, Ησύχ. λ. Φυλή. 
63. Διόδ. 14.32.1 κ.ε., Ξενοφ. Ελλην. 2.4.2 κ.ε., Corn. Nep. Thrasybulus 2.1, IG II2 10. 
64. Πλούτ. Δημήτριος23. 
65. IG ΙΙ2 2917. 
66. IG II2 1299. 
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