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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 
Αρχαιολόγος Β΄ ΕΠΚΑ 

 
Αρχαιολογικά ευρήματα από σωστική ανασκαφή στο Καματερό 

  
Ο σύγχρονος δήμος του Καματερού, σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαίο δήμο των Ευπυριδών 

(σημερινά Άνω Λιόσια) και σε μικρή απόσταση από τις αρχαίες Αχαρνές, δεν έχει ακόμα 
ταυτιστεί με βεβαιότητα με κάποιον από τους αρχαίους δήμους της Αττικής. Με βάση 
φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες ενδεχομένως πρόκειται για τον  αρχαίο Χολαργό, που 
ανήκε στην Ακαμαντίδα φυλή και στην τριττύ των Χολαργέων¹. Η περιοχή του Καματερού έχει 
αποδώσει αρκετά σποραδικά ευρήματα, τα οποία καταδεικνύουν κατοίκηση από τους 
κλασικούς τουλάχιστον  χρόνους².   

Τον  Απρίλιο  του  2008  η  υπηρεσία  μας  ενημερώθηκε  ότι  στο κέντρο  του  Καματερού, σε  
μικρή  απόσταση  από τη Λεωφόρο Φυλής, εντοπίστηκαν αρχαία. Συγκεκριμένα, επί της οδού 
Ζορμπά πραγματοποιούνταν εργασίες από το Δήμο Καματερού για την ανάπλαση παιδικής 
χαράς, κατά τη διάρκεια των οποίων  ο εκσκαφέας απομάκρυνε μεγάλο πλακοειδή λίθο 
αποκαλύπτοντας κτιστό τάφο. 

Οι ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν την ίδια κιόλας ημέρα με την αποκάλυψη του κτιστού 
τάφου (Τάφος 1) (εικ. 1, 2). Ο τάφος είναι κιβωτιόσχημος παραλληλόγραμμου σχήματος, 
διαστάσεων 1,07 x 2,21 x 0,62 μ, θεμελιωμένος στο φυσικό έδαφος και κτισμένος με επίπεδες 
κεραμίδες δεμένες με παχύ ασβεστοκονίαμα. Καλυπτόταν από δύο πλακοειδείς λίθους και μία 
μαρμάρινη επιτάφια στήλη, η οποία αποτελεί και το πιο εντυπωσιακό από τα ευρήματα της 
ανασκαφής³.  Ο προσανατολισμός του είναι ΒΔ-ΝΑ και λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους 
εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 0,20μ από το επίπεδο της οδού Ζορμπά. 

Μετά την απομάκρυνση και του δεύτερου λίθου που κάλυπτε τον τάφο άρχισε η διερεύνηση 
του εσωτερικού του. Ο σκελετός σωζόταν αποσπασματικά, σε ύπτια θέση με το κρανίο προς τα 
ΒΔ και ανήκε σε ενήλικο άτομο. Γύρω από το σκελετό, κυρίως στο ανώτερο τμήμα του, 
εντοπίστηκαν τα κτερίσματα της ταφής, γυάλινα ως επί το πλείστον αγγεία. Το νεκρό 
συνόδευαν στη μετά θάνατον ζωή μία γυάλινη φιάλη (Γ1)⁴, δύο επιμήκη γυάλινα μυροδοχεία 
του λεγόμενου  τύπου «δοκιμαστικού  σωλήνα» (Γ3 και Γ4) ⁵, γυάλινο μπουκάλι με δύο μικρές 
λαβές (Γ5)⁶ (εικ.3) και χάλκινο διαβρωμένο νόμισμα (Ν1)⁷. Εντοπίστηκαν επίσης αρκετά 
γυάλινα θραύσματα που ανήκουν σε, τουλάχιστον, δύο αγγεία.  

Η χρονολόγηση του τάφου τοποθετείται στο πρώτο μισό του  4ου  αιώνα μ.Χ. (περίπου 300-
350 μ.Χ.) βάσει του χάλκινου νομίσματος και των γυάλινων αγγείων. Οι τύποι των 
συγκεκριμένων γυάλινων αγγείων εμφανίζονται ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ., επιβιώνουν όμως 
για τουλάχιστον δυόμιση αιώνες. Μετά τη συντήρηση του νομίσματος στο Μουσείο της 
Βραυρώνας εμφανίστηκαν ίχνη των παραστάσεων και των επιγραφών του, που οδήγησαν και 
στη χρονολόγηση του συνόλου.  Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται προτομή αυτοκράτορα με 
ταινία στα μαλλιά στραμμένου προς τα αριστερά και στον οπισθότυπο πύλη πόλης ή 
στρατοπέδου με τρεις πύργους. Ο τύπος αυτός, με διαφοροποιήσεις στον αριθμό των πύργων, 
συναντάται στην εποχή των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου Α΄, Κωνσταντίνου Β΄, Κωνστάντιου 
Β΄,  Λικίνιου Α΄ και  Κρίσπου⁸. Δυστυχώς  από τις επιγραφές του νομίσματος σώζονται 
ελάχιστα γράμματα, που δε μας διαφωτίζουν για το όνομα του αυτοκράτορα. 

Όπως προαναφέρθηκε, τμήμα του τάφου καλυπτόταν από μαρμάρινη επιτάφια στήλη σε 
δεύτερη χρήση (Λ1)⁹. Η στήλη σώζεται σχεδόν ακέραιη, με μικρό τμήμα του κεντρικού 
ακρωτηρίου της μόνο να λείπει (εικ. 4). Είναι λαξευμένη σε λευκό μάρμαρο, σε μορφή  ναϊσκου 
με αετωματική  επίστεψη  και  διαστάσεις  1,35 x 0,62 x 0,13μ.  Το τριγωνικό αέτωμα φέρει 
ανάγλυφη ασπίδα και επίστεψη τριών ακρωτηρίων, ενώ πατά σε επιστύλιο στο οποίο 
αναγράφεται το όνομα της νεκρής, το πατρώνυμό της και το εθνικό της: ΣΥΝΦΕΡΟΥΣΑ 
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΑ. Το επιστύλιο στηρίζουν δύο παραστάδες με επίκρανα, που 
πλαισιώνουν το κύριο τμήμα της στήλης.  
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Η Συνφέρουσα, κόρη του Καλλίστρατου από τη Μίλητο απεικονίζεται σε χαμηλό ανάγλυφο 
όρθια, με μακρύ πολύπτυχο χιτώνα και βαρύ ιμάτιο το οποίο συγκρατεί μπροστά από τον 
αριστερό της ώμο¹⁰. Η ενδυμασία και η στάση της μορφής εντάσσονται στο λεγόμενο τύπο 
«της μικρής Ηρακλειώτισσας», τύπο αγαλμάτων που ανακαλύφθηκαν στο Ηράκλειον της 
Ιταλίας και μιμούνται κλασικά πρότυπα του Πραξιτέλη ή του Λυσίππου¹¹. Τα αγάλματα αυτά 
απεικόνιζαν τη Δήμητρα (τύπος της μεγάλης Ηρακλειώτισσας) και την Περσεφόνη (τύπος της 
μικρής Ηρακλειώτισσας) και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στη ρωμαϊκή εποχή για να 
απεικονίσουν γυναίκες προχωρημένης ή νεαρής ηλικίας αντίστοιχα. Τα κυματιστά μαλλιά της 
μορφής είναι χωρισμένα στη μέση και δεμένα πίσω σε χαμηλό κότσο, χτένισμα ιδιαίτερα 
δημοφιλές για την εποχή¹². Δίπλα της υπάρχει καθρέφτης καιένα καλάθι, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να τοποθετούντο μαλλί κατά το γνέσιμο, μία από τις 
σημαντικότερες οικιακές εργασίες. 

Το όνομα Συνφέρουσα δεν απαντάται ιδιαίτερα συχνά σε επιγραφές, το όνομα όμως 
Συμφέρουσα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο τόσο στην Αττική όσο και στην Κάτω Ιταλία και τη 
Μικρά Ασία (αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα αναφέρεται και σε προερχόμενη από τις Αχαρνές 
επιγραφή του 2ου αιώνα μ.Χ.)¹³. Προφανώς πρόκειται για το ίδιο όνομα ελαφρώς 
παραλλαγμένο. Σύνηθες είναι επίσης το πατρώνυμο Καλλίστρατος¹⁴, ενώ δε λείπουν στην 
Αττική ταφικά μνημεία Μιλησίων.   

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αντίθεση ανάμεσα στην υψηλής ποιότητας εργασία στη 
λάξευση της στήλης και την αμελή λάξευση της επιγραφής: το πατρώνυμο δε χωρούσε στον 
ίδιο στίχο με το όνομα με αποτέλεσμα το ύψιλον του ονόματος Καλλιστράτου να γραφτεί σε 
δεύτερο στίχο κάτω από το όνομα. 

Με βάση την τεχνοτροπία της και τη γραμματοσειρά¹⁵ που χρησιμοποιήθηκε για την 
επιγραφή, η στήλη χρονολογείται στο β΄μισό του 1ου αιώνα μ.Χ. Πρόκειται λοιπόν για το 
ταφικό μνημείο νεαρής γυναίκας που απεβίωσε στα χρόνια μεταξύ 50 και 100 μ.Χ. και 
διακόσια περίπου χρόνια αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως απλή κάλυψη ενός άλλου τάφου. 

Τις επόμενες ημέρες οι έρευνές επεκτάθηκαν σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς, 
αποκαλύπτοντας αρχαία κατάλοιπα μόνο στο ΒΔ και Β τμήμα. Στα ΒΔ του κτιστού 
κιβωτιόσχημου εντοπίστηκε ένας κεραμοσκεπής τάφος (Τάφος 2) (εικ.5) διαστάσεων 0,45 x 
1,80 x 0,48μ με κατεύθυνση επίσης ΒΔ-ΝΑ. Κατασκευασμένος από τρεις ημικυκλικές κεραμίδες 
τύπου U, τοποθετημένες σε στρώμα με ψιλό χαλίκι, κάλυπτε νεκρό ενταφιασμένο σε ύπτια 
θέση. Οι στενές πλευρές του ορίζονταν από κάθετα τοποθετημένες κεραμίδες και εξωτερικά 
μικρά λιθάρια προφύλασσαντην όλη κατασκευή. Ο σκελετός διατηρούνταν σε σχετικά καλή 
κατάσταση και κοντά στο κρανίο υπήρχε γυάλινο βολβόσχημο μυροδοχείο (Γ7)¹⁶, 
χρονολογούμενο στον 1ο και 2ο αιώνα μ.Χ. (εικ. 6). Σε απόσταση 0,50μ ανατολικά του 
κεραμοσκεπούς τάφου και λίγο ψηλότερα από αυτόν μικρό στρώμα με τμήματα κεραμίδων, 
λίγα όστρακα και οστά, απέδωσε πήλινη οινοχόη με σφαιρικό σώμα (Π1)¹⁷, το μοναδικό 
πήλινο αγγείο της ανασκαφής. Πιθανότατα τα οστά προέρχονται από τελετές προσφορών στο 
νεκρό ή ταφές  μεταγενέστερες του κεραμοσκεπούς τάφου. 

Ανάμεσα στους τάφους 1 και 2 ερευνήθηκε μικρό στρώμα καταστροφής με λιθάρια και 
θραύσματα κεραμίδων. Στα βόρεια το στρώμα καταστροφής οριζόταν από κεραμοσκεπή τάφο 
(Τάφος 3) αρκετά κατεστραμμένο. Ο τάφος ήταν παράλληλος με τους άλλους, 
κατασκευασμένος από καμπύλες κεραμίδες και πατημένο χώμα στον πυθμένα. Στο εσωτερικό 
του εντοπίστηκαν μόνο λίγα θραύσματα οστών.  

Στη συνέχεια οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο στρώμα καταστροφής. Με την απομάκρυνση  
κεραμίδων  και  λιθαρίων  εντοπίστηκε  σε  βάθος  0,03μ τετράγωνη κατασκευή από κεραμίδες, 
διαστάσεων 0,50 x 0,60μ που περιβαλλόταν από μικρούς λίθους. Στο εσωτερικό της, κάτω από 
επάλληλα τοποθετημένες κεραμίδες, εντοπίστηκαν οστά και αρκετά κατεστραμμένο κρανίο, 
τμήματα σιδερένιου αντικειμένου και τμήματα γυάλινου αγγείου. Λίγο βαθύτερα βρέθηκε 
ακέραιο γυάλινο απιόσχημο μυροδοχείο¹⁸ και σε βάθος 0,68μ ο  πυθμένας της  κατασκευής  
από  πατημένο χώμα. Η κατασκευή αυτή λοιπόν αποτελεί ένα οστεοφυλάκιο, στο οποίο 
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εναποτέθηκαν τα οστά μετά την ανακομιδή τους από το αρχικό σημείο ταφής. Ο τύπος του 
συγκεκριμένου μυροδοχείου απαντάται στον 1ο και στον 2ο αιώνα μ.Χ.  (εικ.7,8). 

   Έχοντας ερευνήσει το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου προχωρήσαμε προς το βόρειο 
τμήμα του, όπου αποκαλύφθηκε σε βάθος 0,17μ πήλινος αγωγός (εικ.9). Η κατεύθυνσή του 
είναι Δ(ΒΔ)-Α και σώζεται σε δύο τμήματα μήκους 3,15μ και 4,90μ, ενώ το πλάτος του 
κυμαίνεται από 0,50 έως 0,83μ. Έχει ελλειπτική διατομή που σχηματίζεται από δύο κεραμίδες 
τύπου U τοποθετημένες αντιθετικά, εσωτερικό ύψος 0,80μ και πλάτος 0,40μ. Οι κεραμίδες, με 
μήκος 0,54-0,56μ και ύψος 0,40μ η καθεμία, διαθέτουν  περιχείλωμα στις άκρες. Σε κάποιες 
από αυτές αποδίδεται εγχάρακτα το γράμμα Ν, πιθανότατα βοηθητικό στοιχείο για τη σωστή 
τοποθέτησή τους. Ο αγωγός, για μεγαλύτερη προστασία, καλυπτόταν από μικρούς λίθους 
δεμένους με χώμα. Η κάλυψη αυτή διατηρείται ακέραιη στο ΒΔ σωζόμενο τμήμα του αγωγού 
και αποσπασματικά στο Α-ΝΑ. 

 Το ΒΔ άκρο του αγωγού εισχωρεί στο όμορο οικόπεδο και, όπως διακρίνεται από το 
εσωτερικό του, συνεχίζεται ακέραιος για αρκετά ακόμα μέτρα. Το  Α-ΒΑ άκρο του κλείνεται με 
χώμα, κεραμίδες και πέτρες, σηματοδοτώντας πιθανώς το τέλος της χρήσης του αγωγού σε 
μεταγενέστερη εποχή. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι για την κάλυψη του 
τάφου 2 χρησιμοποιήθηκαν κεραμίδες από τον αγωγό.  Για την κατασκευή του αγωγού είχε 
διανοιχθεί πλατύ όρυγμα, το οποίο στη συνέχεια γεμίστηκε με ψιλό χαλίκι.  

Η κατασκευή του αγωγού είναι πανομοιότυπη με αγωγούς που έχουν κατά καιρούς 
αποκαλυφθεί στις Αχαρνές και πιθανολογείται ότι αποτελούν τμήματα του Αχαρνικού 
Οχετού¹⁹, σημαντικού υδροδοτικού έργου του 4ου αιώνα π.Χ. Η έλλειψη κεραμικής δε μας 
βοηθά στη χρονολόγηση του αγωγού, βέβαιο όμως είναι ότι τον 1ο-2ο αιώνα μ.Χ. δε βρισκόταν 
πλέον σε χρήση.    

Ο δήμος Καματερού και ιδιαιτέρως ο απελθών δήμαρχος Καματερού κ. Καμαρινόπουλος 
έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το χώρο και ζήτησαν τη διατήρηση των ευρημάτων που ήταν 
εφικτό να διατηρηθούν και την ανάδειξή τους. Εκπονήθηκε μελέτη²⁰ και την άνοιξη του 2011 
ξεκίνησαν οι εργασίες ανάδειξης δαπάνη του Δήμου Αγ. Αναργύρων–Καματερού. 

Για την προστασία του αγωγού από τα όμβρια ύδατα αποφασίστηκε η ανύψωσή του και η 
κατασκευή στεγάστρου. Αρχικά κατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης των όμορων 
οικοδομών, πραγματοποιήθηκαν εκσκαφικές εργασίες περιμετρικά του αγωγού και 
κατασκευάστηκε τσιμεντένια βάση με άγκιστρα. Στη συνέχεια ο αγωγός ανυψώθηκε με 
γερανό και έγινε διαμόρφωση του εδάφους. Ο αγωγός τοποθετήθηκε στο νέο ανυψωμένο 
επίπεδο, συμπληρώθηκαν αρκετά θραύσματά του και  διαμορφώθηκε το έδαφος ώστε να 
καλυφθεί η τσιμεντένια βάση του. Τέλος,  κατασκευάστηκε στέγαστρο που καλύπτει όλο το 
μήκος του αγωγού.  

Insitu διατηρήθηκε ο κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
καθαρισμού και κατόπιν κατασκευάστηκε περιμετρικά του τάφου χαμηλό τοιχίο για τη 
στήριξη στεγάστρου. Το στέγαστρο θα είναι ανοιγόμενο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
καθαρισμού του τάφου στο μέλλον. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την τελική διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου και την τοποθέτηση πινακίδας με πληροφοριακό υλικό.  

Τον Απρίλιο του 2008 υπεύθυνη για την περιοχή του Καματερού ήταν η κ. Μαρία 
Πλάτωνος-Γιώτα, την οποία ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη της στη διεξαγωγή της 
ανασκαφικής έρευνας και την παραχώρηση του υλικού που προέκυψε. Οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν από τους εργατοτεχνίτες Γ. Τζίβα και Π. Σαββουλίδη, καθώς και εργατικό 
προσωπικό του Δήμου Καματερού. Η σχεδιαστική αποτύπωση έγινε από τη σχεδιάστρια κ. 
Ντίνα Δελή και η συντήρηση των ευρημάτων στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών από το 
συντηρητή αρχαιοτήτων κ. Κανάκη Χάραρη. Ευχαριστώ όλους τους προαναφερθέντες και τις 
συναδέλφους αρχαιολόγους κ. κ. Δώρα Γεωργουσοπούλου και Γιάννα Γκουρτζιούμη για την 
πολύτιμη βοήθειά τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας.  
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Μένανδρος, Δύσκολος, 33 κ.ε., όπου αναφέρεται ότι ο Περικλής κατείχε μεγάλα κτήματα στον αρχαίο Χολαργό. IGI² 

900.IGIΙ ² 7768.  ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ  1974, 405. ΠΛΑΤΩΝΟΣ  2004, 50-51.RE, λήμμα «Cholargos».TRAIL  1975, 146. Γενικά LEAKE  
1841 και LÖPER 1892, 386-392. Για την Ακαμαντίδα φυλή βλ. TRAIL  1986, 132, Akamantis. 

2. Τα παλαιότερα ευρήματα από το Καματερό είναι  επιτύμβια στήλη με παράσταση δεξίωσης που βρέθηκε το 1903 στο 
κτήμα Πανούση Ρεντούμη (αρ.ευρετ. ΕΑΜ 1985, βλ. IGIΙ ² 12109 και KANTIZOU  1981, 186, 14), το τείχος στο Γεροβουνό (βλ. 
MUNN 1981, MUNN 1993) και τείχος ύψους 0,50 μ στις παρυφές του όρους Αιγάλεω (βλ. McCREDIE 1966, 71-72). Τα 
τελευταία χρόνια εντοπίστηκαν όστρακα στις οδούς Θεσσαλονίκης και Φιλιατρών κατά τη διενέργεια έργων της ΔΕΗ, ενώ στα 
πλαίσια του ίδιου έργου αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2011 πήλινος λουτήρας που περιείχε ταφή στη συμβολή των οδών 
Αλεξάνδρας και Αχιλλέως. Την ίδια περίοδο εντοπίστηκε, κατόπιν υπόδειξης κατοίκου της περιοχής, τοίχος και πληθώρα 
οστράκων σε ρέμα κοντά στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Βοσπόρου. 
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Εικ.1: Κάτοψη της ανασκαφής (σχέδιο Ντ. Δελή). 
 
 

 
Εικ. 2: Ο τάφος 1 με τα κτερίσματα στο                     Εικ. 3: Τα γυάλινα αγγεία του τάφου 1. 
εσωτερικό του. 
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Εικ. 4: Η μαρμάρινη στήλη της         Εικ. 5: Ο κεραμοσκεπής τάφος (τάφος 2). 
Συνφέρουσας. 

 

 
Εικ. 6: Το γυάλινο μυροδοχείο του τάφου 2. Εικ. 7: Το οστεοφυλάκιο (τάφος 4). 

 

 
 Εικ. 8: Το γυάλινο μυροδοχείο του τάφου 4.       Εικ. 9: Ο πήλινος αγωγός από ΒΔ. 
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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 


