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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5

Μέσα στον έργο του ο Ησίοδος1 αυτοπαρουσιάζεται δηλώνοντας άμεσα ή
έμμεσα στοιχεία για την εθνική ταυτότητά του, την καταγωγή του καθώς και
για την οικογενειακή του κατάσταση και κοινωνική του θέση.2

Για τη λογοτεχνική προσφορά και αξιολόγηση του έργου του Ησιόδου βλ. H. G. E.‐White, Hesiod, The
Homeric Hymns and Homerica (London, 1914), M. L. West, εκδ. Hesiod: Theogony (Oxford, 1966), P. Mazon,
εκδ. Ηesiode (Paris, 1977), M. L. West, εκδ. Hesiod: Works and Days (Oxford, 1978), Ε. Ρούσσος, ʺΑπό τον
Όμηρο στον Ησίοδο,ʺ στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β. (Αθήνα, 1980) 174‐8, J. P. Barron,
ʺΗσίοδος,ʺ στο P. E. Easterling & B. M. W. Knox, εκδ. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μετ.
Ν. Κονόμη, Χ. Γρίμπα & Μ. Κονόμη (Αθήνα, 1985) 135‐152, A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής
Λογοτεχνίας, μετ. Α. Γ. Τσοπανάκη (Θεσσαλονίκη, 1990)148‐67, J. Griffin, ʺΗσίοδος,ʺ στο J. Boardman, J.
Griffin, O. Murray, εκδ. The Oxford History of Greece and the Hellenistic World (Oxford, 1991) 82‐106. Βλέπε
και Π. Λεκατσάς, Ησίοδος: Έργα και Ημέραι, Θεογονία, Ασπίς Ηρακλέους, Ηοιαι (Αθήνα, 1941) 5‐33, F.
Solmsen, Hesiod and Aeschylus (New York, 1949), W. J. Verdenius, ʺLʹassociation des idées comme principe
de composition dans Homère, Hésiode, Théognis,ʺ RÉG 73 (1960): 347‐61 (για τον τίτλο των περιοδικών βλ.
Συντομογραφίες), E. Havelock, ʺThoughtful Hesiod,ʺ YCS 20 (1966): 61‐72, H. Fränkel, Early Greek
Philosophy and Poetry (Oxford, 1975), P. Pucci, Hesiod and the Language of Poetry (Baltimore, 1977), G. Nagy,
ʺHesiod,ʺ στο T. Luce, εκδ. Ancient Greek Writers (New York, 1982) 43‐72, R. Janko, Homer, Hesiod and the
Homeric Hymns: Diachronic Developments in Epic Diction (Cambridge, 1982), M. Griffith, ʺPersonality in
Hesiod,ʺ ClAnt 2.1 (1983): 37‐65, W. J. Verdenius, ʺA Commentary on Hesiod: Works and Days, vv. 1‐382,ʺ
Mnemosyne Suppl. 86 Leiden (1985): 117‐8, R. Lamberton, Hesiod (New Haven, 1988), R. Hamilton, The
Architecture of Hesiodic Poetry (Baltimore, 1989), J. T. Kirby, ʺRhetoric and Poetics in Hesiod,ʺ Ramus 21.1
(1992): 34‐60, A. N. Athanassakis, ʺEssays on Hesiod I: Introduction,ʺ Ramus 21.1 (1992): 1‐10, τ.ι., ʺEssays on
Hesiod II: Introduction,ʺ Ramus 21.2 (1992): 17‐8.
2 Η ιστορικότητα καθώς και το έργο του Ησιόδου έχουν αμφισβητηθεί από την αρχαιότητα έως
σήμερα. Πέρα από τη διαμάχη που υφίσταται πρέπει να λάβουμε υπʹ όψη ότι την ιστορικότητά του
αποδέχονται και οι δύο πρώτοι Έλληνες ιστορικοί, Ηρόδοτος και Θουκυδίδης. Ο πρώτος (ΙΙ. 53.1‐3)
θεωρώντας τον Ησίοδο θεμελιωτή της θεογονίας των Ελλήνων του αποδίδει έμμεσα την πατρότητα
της Θεογονίας. Ο Θουκυδίδης (ΙΙΙ.96.1), αναφέροντας τις συνθήκες του θανάτου του, αποδέχεται κι
αυτός έμμεσα την ύπαρξη του ποιητή. Επιπλέον, ο Θουκυδίδης αποδέχεται (Ι.3.1‐2) και τη γενεαλογία
των Ελλήνων από τον Δευκαλίωνα που μνημονεύει ο Ησίοδος, στο απόσπ.1 (4 Rzach). Η πιθανότητα ο
Ησίοδος και ο Πέρσης να είναι λογοτεχνικές personae δεν μειώνουν την ιστορική αξία του έργου αυτού,
αφού ο ποιητής που τα συνέθεσε ήταν υποχρεωμένος να παρουσιάσει στο ακροατήριό του
ρεαλιστικούς χαρακτήρες και συνθήκες για να εκπληρώσει το στόχο της δημιουργίας τους, ο οποίος
είναι κυρίως παραινετικός. Σε αυτή την εργασία, υιοθετείται η άποψη ότι η Θεογονία, το Έργα και
Ημέραι καθώς και ο Κατάλογος Γυναικών είναι συνθέσεις του ίδιου δημιουργού που πιθανότατα να
ονομάζεται Ησίοδος. Βλ. Nagy, ʺHesiod,ʺ 43‐73, F. Solmsen, ʺThe Earliest Stages in the History of Hesiodʹs
Text,ʺ HSCPh 86 (1982): 1‐31, Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 37, βλ. και Ν. Α. Λιβαδάρας, Ιστορία της
Παραδόσεως του Κειμένου του Ησιόδου (Αθήνα, 1963), R. Lamberton, ʺPlutarch, Hesiod, and the Mouseia,ʺ
ICS 13.2 (1988): 492, 504, ο οποίος θεωρεί τον Πέρση βουβό χαρακτήρα συγκρίνοντάς τον με τον
χαρακτήρα που χρησιμοποιεί ο Θέογνης, βλ. κυρίως A. Ford, ʺThe Seal of Theoghis: The Politics of
Authorship in Ancient Greece,ʺ στο T. J. Figuera & G. Nagy, εκδ. Theognis of Megara (Baltimore, 1985). Για
τα ποιήματα που του αποδίδονται καθώς και για εκείνα που αμφισβητούνται βλ. Παυσ. ΙΧ.31.4 όπου
θεωρείται μόνο το Έργα και Ημέραι ως δημιούργημα του Ησιόδου, ενώ στο χωρίο ΙΧ.31.5 αναφέρονται
τα υπόλοιπα έργα που του αποδίδονται. Για άλλες αναφορές στα έργα του βλ. Παυσ. Ι.3.1, 43.1,
ΙΙΙ.24.10, ΙΧ.31.5 (με αναφορές στο έργο Κατάλογος Γυναικών), VΙΙΙ.18.1, ΙΧ.27.2, 31.5, 35.5 (με αναφορές
στον έργο Θεογονία), Στράβ. VΙΙ.3.9 (με αναφορές στο έργο Ηοιαι). Βλ. και Λεκατσάς, Ησίοδος, Μ.
Nilsson, Greek Folk Religion (New York, 1961)105‐6, Barron, ʺΗσίοδος,ʺ ό.π., Lesky, ΙΑΕΛ, ό.π.
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Ο Ησίοδος έμμεσα δηλώνει την Ελληνική του ταυτότητα. Η πρώτη
ιστορική πηγή που αναφέρει τον όρο ʺΈλληνεςʺ ως ενδεικτικό κοινής
καταγωγής3 προέρχεται από το τέταρτο απόσπασμα του ελλιπούς έργου
Ηοιαι ή Κατάλογος Γυναικών το οποίο θεωρείται ως η συνέχεια της Θεογονίας
του Ησιόδου.4 To χωρίο έχει διασωθεί από τον Πλούταρχο και αναφέρει:
ʺΈλληνος δʹ εγένοντο φιλοπτολέμου βασιληος Δωρός τε Ξουθός και Αίολος
ιππιοχάρμης….ʺ5 Στο Έ&Η δε, αναφερόμενος στη συγκέντρωση στρατού
στην Αυλίδα για την εκστρατεία λέγει: ʺ…[στην Αυλίδα] η ποτʹ Αχαιοί
μείναντες χειμώνα πολύν συν λαόν άγειραν Ελλάδος εξ ιερης Τροίην ες
καλλιγύναικαʺ.6 Σε άλλη περίπτωση, οι κάτοικοι του Ελλαδικού χώρου
χαρακτηρίζονται ως Πανέλληνες.7 Επομένως, ο δημιουργός του ησιόδειου
κύκλου αυτοπροσδιορίζει έμμεσα τον εαυτό του ως μέλος της αυτής εθνικής
ομάδας, την οποία ο ίδιος πρωτοπαρουσιάζει στο έργο του.8

Τα ονόματα Ελλάς και Έλληνες στην Ιλιάδα (Β 683‐4) συνδέονται με την περιοχή απʹ την οποία
προέρχεται ο Αχιλλέας, ενώ στην Οδύσσεια (α 344), η αναφορά της Πηνελόπης στη φήμη του Οδυσσέα
σʹ όλο το Άργος και την Ελλάδα φωτογραφίζουν την περιοχή βόρεια του Ισμθού. Επομένως, μέσα από
τις ομηρικές αναφορές δεν διαφαίνεται ακόμα η ύπαρξη κοινής ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Η
πλειονότητα των μελετητών θεωρούν τον Ησίοδο ως συνεχιστή της ομηρικής, προφορικής παράδοσης.
Βλ. Lesky, ΙΑΕΛ, 151, που θεωρεί τον Ησίοδο μέλος των Ομηρίδων. Βλ. και A. Hoekstra, ʺHesiode et la
tradition orale; contribution à lʹétude du style formulaire,ʺ Mnemosyne 10 (1957): 193‐225, J. A. Notopoulos,
ʺHomer, Hesiod and the Achaean Heritage of Oral Poetry,ʺ Hesperia 29 (1960): 177‐97, F. M. Combellack,
ʺHesiodʹs Kings and Nicarchusʹ Nestor,ʺ CPh 69.1 (1974): 24, Nagy, ʺHesiod,ʺ 44‐5, W. G. Thalmann,
Conventions of Form and Thought in Early Greek Epic Poetry (Baltimore, 1984), όπου εξετάζεται παράλληλα η
ομηρική και ησιόδεια ποίηση, R. M. Cook, ʺHesiodʹs Father,ʺ JHS 109 (1989): 170‐1, M. C. Leclerc, ʺ
Lʹépervier et le rossignol dʹHésiode un fable à double sens,ʺ RÉG 105 (1992): 37‐44. Ο M. I. Finley, ʺ Myth,
Memory and History,ʺ στο The Use and Abuse of History (New York, 1990) 26, αναφέρει ότι όταν άρχισαν να
καταγράφονται τα επικά ποιήματα εξαφανίστηκαν οι αοιδοί. Αντίθετα, υπάρχουν ερευνητές που
θεωρούν ότι ο Ησίοδος θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει τη γραφή για να διευκολύνει τη
δημιουργία του έργου του, βλ. O. Murray, Early Greece (Cambridge, 1993) 18‐8, βλ. και W. Jaeger, Paedeia:
the Ideals of Greek Culture I (New York, 1945) 69, West, Theogony, 4, 47, F. Solmsen, R. Merkelbach & M. L.
West, εκδ. Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum (Oxford, 1970).
4 Lesky, ΙΑΕΛ, ό.π., βλ. και Λεκατσάς, Ησίοδος, 17,
5 Πλουτ. Ηθ. 747f (Ησιόδ. απόσπ. 4 (7 Rzach). Η σχέση του Ησιόδου με τη διαμόρφωση της Ελληνική
γενεαλογίας αναφέρεται και στον Στράβωνα VΙΙΙ.6.6.
6 Ησιόδ. Έργα και Ημέραι 651‐3. Οι εκδόσεις των αρχαίων κειμένων αναφέρονται στις Πηγές.
7 Ό. π., 528: ʺ…βράδιον δε Πανελλήνεσσι φαείνει [ο ήλιος]ʺ.
8 Βλ. M. I. Finley, Use and Abuse, 26, 122‐5, Α. Ραμού‐Χαψιάδη, Από τη Φυλετική Κοινωνία στην Πολιτική:
Πολιτειακή εξέλιξη της Αθήνας (Αθήνα, 1982) 72, N. G. L. Hammond, A History of Greece to 322 B.C.
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Η δεύτερη αναφορά αυτοπαρουσίασης, που σε τούτη την περίπτωση
γίνεται άμεσα και επαναλαμβάνεται, είναι ο χαρακτηρισμός του δημιουργού
ως αοιδού.9 Αρχικά, ο Ησίοδος αναφέρεται στη μύησή του από τις θεϊκές
Μούσες του Ελικώνα στην τέχνη του αοιδού, όταν ο ίδιος έβοσκε πρόβατα
στους πρόποδες του ομώνυμου ιερού βουνού όταν ήταν μικρός: ʺαί [Μούσες]
νύ ποθʹ Ησίοδον καλην εδίδαξαν αοιδήν, άρνας ποιμαίνονθʹ Ελικωνος ύπο
ζαθέοιο...ενέπνευσαν δέ μοι αυδην θέσπιν, ίνα κλείοιμι τά τʹ εσσόμενα πρό τʹ
εόνταʺ.10 Από αυτό το χωρίο συνάγεται ότι στην παιδική ηλικία του, ο
Ησίοδος έκανε βοηθητικές εργασίες πιθανότατα για τον οίκο του πατέρα
του, ο οποίος θα είχε στην κατοχή του πρόβατα που θα έβοσκαν σε κοινοτική
περιοχή στους πρόποδες του Ελικώνα.11 Όμως, οι Μούσες που ξεχωρίζουν
τους διοτρεφείς βασιλείς και χαρίζουν ευγλωττία σε αοιδούς και βασιλείς12
εμφυσώντας σ΄αυτόν το χάρισμα της ποιητικής τέχνης τον ανύψωσαν από
άξεστο αγριοβοσκό13 σε ξακουστό αοιδό. Η κοινωνική του ανέλιξη14 μας
γνωστοποιείται στη μεταγενέστερη σύνθεση του Ησιόδου όταν ο ποιητής
αναφέρεται στον ποιητικό αγώνα που πήρε μέρος και κέρδισε το πρώτο

(Oxford, 1991) 76‐7, βλ. και Μ. Σακελλαρίου, ʺΗ Αποκρυστάλλωση του Ελληνικού Κόσμου,ʺ τ. Β στο ΙΕΈ,
15, Barron, ʺΗσίοδος,ʺ 135.
9 Για το ρόλο του αοιδού στις ομηρικές και αρχαϊκές κοινωνίες βλ. Όμ. η. 489‐91, M. I. Finley, The Ancient
Greeks: An Introduction to their Life and Thought (New York, 1970) 20, τ.ι., Use and Abuse, 26‐9, M. M. Austin
& P. Vidal‐Naquet, Economic and Social History of Ancient Greece, μετ., M. M.Austin (Berkeley, 1977) 46,
Hubbard, ʺHesiodʹs Fable,ʺ 161‐71 και ιδιαίτ. 168. Bλ. και Er. Will, ʺHésiode: crise agraire? ou recul de
lʹaristocratie?ʺ RÉG 78 (1965): 542‐56 και ιδιαιτ. 554‐5, Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ R. P. Martin,
ʺHesiodʹs Metanastic Poetics,ʺ Ramus 21.1 (1992): 11‐33.
10 Ησιόδ. Θεογ. 22‐32.
11 Βλ. αναλυτικά παρακάτω.
12 Ό.π., 80‐96. Η σχέση βασιλέων και αοιδών θα αναφερθεί παρακάτω. Βλ. W. J. Verdenius, ʺNotes on
the Proem of Hesiodʹs Theogony,ʺ Mnemosyne 25 (1972): 151, J. M. Duban, ʺPoets and Kings in the Theogony
Invocation,ʺ QUCC 33.4 (1980): 7‐21, βλ. και C. P. Roth, ʺThe Kings and the Muses in Hesiodʹs Theogony,ʺ
TAPA 106 (1976): 331‐38, Martin, ʺHesiod, Odysseus, and the Instruction,ʺ 11‐33.
13 Ησιόδ. Θεογ. 26.
14 Αναφέρομαι σε κοινωνική ανέλιξη και όχι σε προσωπική καταξίωση γιατί όπως θα αναφερθεί
παρακάτω, τα ομηρικά κείμενα πιστοποιούν ότι οι αοιδοί αποτελούσαν μια εξέχουσα κοινωνική
βαθμίδα στην ομηρική και αρχαϊκή κοινωνία. Ακόμα βλ. σημ. 15.

8

βραβείο για να τονίσει τη φήμη και τη σοφία με τις οποίες τον έχουν
προικίσει οι Μούσες.15
Ο αίνος του αηδονιού και του γερακιού,16 τέλος, αποδίδοντας στο
ποικιλόδειρον αηδόνι17 την ιδιότητα του αοιδού: ʺ…και αοιδόν εουσαν...ʺ18 δεν
αφήνει καμία αμφιβολία ότι έχει ως στόχο να συνδέσει τη μορφή του
αηδονιού με εκείνη του Ησιόδου, προτάσσοντας για άλλη μιά φορά την
ιδιότητά του ως αοιδού.19 Ουσιαστικά, όπως σωστά έχει επισημάνει ο M.
Griffith,20 ο Ησίοδος προβάλλει, πέρα από κάθε άλλη ιδιότητά του, εκείνη του
αοιδού και μάλιστα του φημισμένου δημιουργού, παρʹ όλο που έχει
επικρατήσει από την αρχαιότητα να χαρακτηρίζεται κυρίως ως αγρότης.21
Ησιόδ. Έ&Η 654‐9. Οι στίχοι 646‐62 καθώς και τα προοίμια των έργων Έργα και Ημέραι και
Θεογονία έχουν θεωρηθεί μεταγενέστερες προσθήκες. Βλ. Πρόκλ. απόσπ. 84 (Sandbach), Lesky, ΙΑΕΛ,
151, βλ. και Λεκατσάς, Ησίοδος 23‐4, West, W&D, 45. Άλλοι θεωρούν πως το χωρίο του Έργα και Ημέραι
που αναφέρεται στη Γεωργία και εκείνο στη Ναυτιλία ήταν ανεξάρτητες συνθέσεις Lamberton,
ʺHesiod, and the Mouseia,ʺ 500, βλ. και P. Walcot, ʺThe Composition of the Work and Days,ʺ RÉG 74 (1971):
11. Αντίθετα υπάρχουν πολλοί ερευνητές που θεωρούν αυτά τα χωρία και τα προοίμια αναπόσπαστα
τμήματα του ησιόδειου έργου και έχουν αποδείξει τη συνοχή των ποιημάτων από διαφορετική σκοπιά
ο καθένας. Βλ. R. M. Rosen, ʺPoetry and Sailing in Hesiodʹs Works and Days,ʺ ClAnt 9.1 (1990): 99‐113 ο
οποίος θεωρεί ότι τα αμφισβητούμενα χωρία στη Ναυτιλία εξυπηρετούν τη σύνδεση του έργου του
Ησιόδου με εκείνο των ηρώων (Αυλίδα) και άρα με τον Όμηρο και συγχρόνως επικυρώνουν την
αυθεντία του ποιητή να αναφερθεί σε ένα θέμα για το οποίο δεν έχει προσωπική πείρα, όμως το
θεόπνευστο χάρισμα των Μουσών τον εξουσιοδοτεί με τη σοφία που χρειάζεται για να συμβουλεύσει
στα περί της Ναυτιλίας. Ο Hamilton, The Architecture of Hesiodic Poetry, 65, συνδέει τα χωρία αυτά με το
μύθο των Γενών. Ο Nagy, ʺHesiod,ʺ 66 τονίζει τη μικρή απόσταση του ναυτικού ταξιδιού του Ησιόδου
με εκείνη που πραγματοποίησαν οι Αχαιοί. Ακόμα βλ., Thalmann, Conventions, 152‐3, S. Nelson, ʺThe
Drama of Hesiodʹs Farm,ʺ CPh 91.1 (1996): 45‐53 ιδιαίτ. σελ.48.
16 Ησιόδ. Έ&Η 202‐12. Βλ. και παρακάτω.
17 Ό.π., 203.
18 Ό.π., 208.
19 Ο συμβολισμός του αηδονιού‐αοιδού υιοθετείται και από άλλους λυρικούς ποιητές, βλ. Θέογνης
απόσπ. 939, Άλκμαν, απόσπ. 224. Για την ταύτιση του Ησιόδου με το αηδόνι βλ. G. B. Ford, ʺ An
Interpretation of the Fable of the Hawk and the Nightingale in Hesiodʹs Works and Days,ʺ Orpheus 12 (1965)
5‐9, C. B. Welles, ʺHesiodʹs Attitude Toward Labor,ʺ GRBS 8 (1967) 17 κ.ε., M. Gagarin, ʺDike in the Work and
Days,ʺ CPh 68.2 (1973) 92, Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 60, Verdenious, ʺCommentary,ʺ 117, Rosen,
ʺPoetry and Sailing,ʺ 108, Leclerc, ʺLʹépervier et le rossignol,ʺ 37‐44, Hubbard, ʺHesiodʹs Fable,ʺ 161‐71.
20 Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 62.
21 Αριστφ. Βάτραχοι 1030‐3: ʺταυτα γαρ άνδρας χρη ποιητας ασκειν. σκέψαι γαρ απʹ αρχης / ως
ωφέλιμοι των ποιητων οι γενναιοι γεγένηνται /…. Ησίοδος δε [μας δίδαξε] / γης εργασίας, καρπων
ώρας, αρότους…ʺ (Αυτοί οι στίχοι συνήθως αναφέρονται για να υποστηρίξουν την άποψη που
περιγράφει τον Ησίοδο ως τον φτωχό αγρότη που διδάσκει τους καημούς του μόχθου. Αυτό που όμως
πρωταρχικά προβάλλουν είναι τον Ησίοδο ως ποιητή και στη συνέχεια παρουσιάζουν τον ποιητή
αυτόν ως τον κύριο υπεύθυνο για τη διδαχή της ευταξίας της Ελληνικής κοινωνίας που ήταν κατά
15
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Εκτός από την εθνική του ταυτότητα και την κυριότερη ιδιότητά του, ο
Ησίοδος μας πληροφορεί για την καταγωγή του καθώς και για την
οικογενειακή του κατάσταση. Κατʹ αρχήν πληροφορούμεθα ότι έχει αιολική
καταγωγή αφού προέρχεται από πατέρα μετανάστη, ο οποίος μετοίκησε από
την Αιολική Κύμη της Μ. Ασίας στην Άσκρα της Βοιωτίας, στους πρόποδες
του Ελικώνα.22 Εκεί ο πατέρας του, όπως προκύπτει από την πλοκή του
ποιήματος Έ&Η απέκτησε κλήρο και πιθανότατα κοπάδιαʹ23 περιουσία την
οποία μοιράστηκε ο Ησίοδος με τον αδελφό του, Πέρση.24 Από την αναφορά
του Ησιόδου πως το μεγαλύτερο ναυτικό ταξίδι που έκανε ήταν εκείνο στη
Χαλκίδα με σκοπό να λάβει μέρος στους ταφικούς αγώνες προς τιμή του
Αμφιδάμαντα,25 προκύπτει ότι ο πατέρας του δημιούργησε οικογένεια μετά
την εγκατάστασή του στην Άσκρα.26 Τέλος, μια προσφώνηση του αοιδού
προς τον Πέρση αποκαλώντας τον διον‐‐θεϊκής καταγωγής,27 θα μπορούσε
να υποδηλώνει αριστοκρατική καταγωγή του γένους τους, αφού οι βασιλείς
και οι ευγενείς θεωρούνταν διοτρεφείς και διογενείς,28 αν και αρκετοί

βάση αγροτική). Για την παρουσίαση του Ησιόδου ως αγρότη του μόχθου βλ. Jaeger, Paedeia, 69, 74, Ed.
Will, ʺLa Grèce Archaïque,ʺ στο Trade and Politics in the Ancient World: Commerce et politique dans lʹantiquité
(Deuxieme Conference Internationale dʹHistoire Economique. τ.1, Aix‐en Provence: Ecole Pratique des
Hautes Études, 1965) 86, Nilsson, Greek Folk Religion, 3, Burn, World of Hesiod, 32, Solmsen, ʺThe Earliest
Stages,ʺ 11, C. J. Rowe, ʺArchaic Thought in Hesiod,ʺ JHS 103 (1983): 130.
22 Ησιόδ. Έ&Η 634‐40. Το φυσικό περιβάλλον της κοινότητας του Ησιόδου (γεωγραφικός,
κλιματολογικός, επικοινωνιακός παράγοντας) καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζει το θέμα
της μετοίκησης του πατέρα του Ησιόδου από την Κύμη στην Άσκρα και η απόκτηση περιουσίας σε μια
ξένη κοινότητα θα αναλυθούν εκτενέστερα σε επόμενα κεφάλαια.
23 Ό. π., 37, τ. ι., Θεογ. 23.
24 Τ. ι, Ε&Η 37.
25 Ό. π., 650‐1.
26 Βλ. Παυσ. ΙΧ.38.4, Στράβ. ΙΧ.2.25
27 Ησιόδ. Έ&Η 299.
28 B. Bravo, ʺRemarques sur les assises sociales, les formes dʹorganisation et la ternimologie du commerce
maritime grec a lʹépoque archaïque,ʺ DHA 3 (1977):11‐2 θεωρεί ότι η ησιόδεια έκφραση διον γένος θα
πρέπει να συγγενεύει εννοιολογικά με την ομηρική χρήση της, η οποία χαρακτήριζε ευγενική
καταγωγή όπως εκείνη της Άρτεμης (Θ 538) και όχι με εκείνη του 5ου αιώνα που κατέληξε να
χρησιμοποιείται ως απλός ευφημισμός (Πλάτ. Γοργία 494e).
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ερευνητές το εκλαμβάνουν ως απλό ευφημισμό29 του Ησιόδου προς τον
αδελφό του, αρνούμενοι κάθε πιθανό κοινωνικό‐πολιτικό υπονοούμενο.30
Η οικογενειακή κατάσταση του Ησιόδου συνάγεται από έμμεσους
υπαινιγμούς διάσπαρτους σʹ όλο το κείμενο του Έ&Η. Η πρώτη αναφορά
εντοπίζεται στους στίχους 270‐1,31 όπου ο αοιδός αγανακτισμένος από την
παρακμή της κοινωνίας του αναφωνεί πως θα ʹταν καλύτερο και για ʹκείνον
και για το γιο του να μην ήταν δίκαιοι αφού πλέον το άδικο υπερισχύει. Στο
τέλος της επόμενης θεματικής ενότητας,32 παραινεί το ακροατήριό του να
αποκτήσει ένα παιδί‐‐μουνογενής παις, ως την καλύτερη εγγύηση για την

29 Mazon, Ηesiode , 97 σημ. 3. Βλ. και Austin & Naquet, ESH, 177 σημ. 3, όπου η φράση θεωρεί‐ται
ειρωνική από την πλευρά του Ησίοδου εκφράζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά του απέναντι στον άνομο βίο
και την οικονομική δυσπραγία του Πέρση.
30 Ο στίχος 299, διον γένος, καθώς και τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που αναφέρθηκαν, εμπλουτισμένα
όπως επιβιώνουν στην παράδοση, διαμόρφωσαν μέσα στο πέρασμα των αιώνων δύο από τους πιο
γνωστούς βίους του Ησιόδου, εκείνου από τη Σούδα: ʺ Ησίοδος΄ Κυμαιος, Δίου και Πυκιμήδης΄ νέος δε
κομισθεις υπο του πατρος εν Άσκρη της Βοιωτίας. γενεαλογειται δε ειναι του Δίου του Απέλλιδος του
Μελανώπου, ον φασί τινες του Ομήρου προπάτορος ειναι πάππον, ως ανεψιαδουν ειναι Ησιόδου τον
Όμηρον, εκάτερον δε απο του Άτλαντος κατάγεσθαι. ποιήματα δε αυτου ταυτα΄ Θεογονία, Έργα και
Ημέραι, Ασπίς, Γυναικων ηρωινων κατάλογος εν βιβλίοις ε΄, Επικήδειον εις Βάτραχόν τινα ερώμενον
αυτου, Περί των Ιδαίων Δακτύλων και άλλα πολλά. ετελεύτησε δε επιξενωθεις παρά Αντίφω και
Κτιμένω, οι νύκτωρ δόξαντες αναιρειν φθορέα αδελφης αυτων ανειλον τον Ησίοδον άκοντες…ʺ καθώς
και εκείνου από τον Τζέτζη: ʺΗσίοδος συν τω αδελφω Πέρση παις εγεγόνει Δίου και Πυκιμήδης,
Κυμαίων Αιολέων, πενήτων ανθρώπων, οί δια το άπορον και τα χρέα την εαυτων πατρίδα Κύμην
αφέντες μεταναστεύουσιν επί την Άσκρην, χωρίον των Βοιωτων δυσχείμερον και κακοθέρειον, περι
τους πόδας κειμένην του Ελικώνος, κακει κατοικουσι. τοιαύτη δε πενία των ανθρώπων συνεσχημένων
συνέβη τον Ησίοδον τουτον πρόβατα εν τω Ελικωνι ποιμαίνειν. φασι δʹ ως εννέα τινες ελθουσαι
γυναικες και δρεψάμεναι κλωνα εκ δάφνης Ελικωνίτιδος αυτον επεσίτισαν, και ούτω σοφίας και
ποιητικης εμπεφόρητο…. συνεγράψατο δʹ ο τοιουτος Ησίοδος βίβλους ις΄…. τελευτα δʹ ο Ησίοδος εν
Λοκρίδι τοιουτοτρόπως΄ μετα την νίκην, ην αυτον νενικηκέναι φασιν επι τη τελευτη Αμφιδάμαντος,
εις Δελφους επορευθη και εδόθη αυτω…χρησμός …. ό δε την εν Πελοποννήσω Νεμέαν φυγων εν
Οινόη της Λοκρίδος υπʹ Αμφιφάνους και Γανύκτορος, των Φηγέως παίδων, αναιρειται και ρίπτεται εις
θάλασσαν, ως φθείρας την αδελφην εκείνων Κτημένην, εξ ης εγεννήθη Στησίχορος…. και έθαψαν
αυτον Λοκροι εν Νεμέα <τη> της Οινόης…. Ορχόμενοι δʹ ύστερον κατα χρησμον ενεγκόντες τα
Ησιόδου οστα θάπτουσιν εν μέση αγορα και επέγραψαν τάδε΄ Άσκρη μεν πατρις πολυλήιος, αλλα
θανόντος / οστέα πληξίππου γη Μινύης κατέχει / Ησιόδου, του πλειστον εν ανθρώποις κλέος εστιν /
ανδρων κρινομένων εν βασάνοις σοφίοις. επέγραψε δε και Πίνδαρος΄ χαιρε δις ηβήσας και δις τάφου
αντιβολήσας, / Ησίοδʹ, ανθρώποις μέτρον έχων σοφίης.ʺ Αναφορά στις συνθήκες θανάτου του Ησιόδου
κάνουν και οι Θουκυδίδης ΙΙΙ.96.1 και Παυσανίας ΙΧ.31.6.
31 ʺνυν δη εγώ μήτʹ αυτός εν ανθρώποισι δίκαιος
είην μήτʹ εμός υιός΄…ʺ
32 Οι θεματικές ενότητες του Έ&Η θα αναφερθούν παρακάτω.
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ευημερία του οίκου τους.33 Από τις αναφορές του αυτές συμπεραίνεται ότι θα
πρέπει να είχε τουλάχιστον ένα γιο.34 Τέλος, η σημαντικότητα που
επισυνάπτει στην απόκτηση ενός οίκου,35 μίας γυναίκας κτητής και ενός
ζεύγους βοδιών36 οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτά βρίσκονταν ήδη στην
κατοχή του.37
Θα μπορούσαμε ως κατακλείδα να συμπεράνουμε κάποια στοιχεία για την
κοινωνική θέση του Ησιόδου. Ο Ησίοδος, αν και μετανάστης πρώτης γενιάς,
έχει στην κατοχή του κινητή και ακίνητη περιουσία‐‐κλήρο και χρήματα,
απολαμβάνοντας την πλήρη διαχείρισή της.38 Εξίσου σημαντικό για τον
προσδιορισμό της κοινωνικής του θέσης θεωρείται το γεγονός ότι έχει
δικαίωμα προσωπικής εκπροσώπησης σε ζητήματα δικαίου.39 Η κατοχή
ατομικής ιδιοκτησίας και η δυνατότητα προσωπικής δικαστικής
εκπροσώπησης αποτελούν στοιχεία συνυφασμένα με το δικαίωμα του
ελεύθερου πολίτη.40 Επομένως, μπορεί να συναχθεί ότι ο Ησίοδος
συγκεντρώνει τα προσόντα αυτά.

Η ζωή και το έργο του Ησιόδου έχουν ενταχθεί σʹ ένα μεγάλο χρονικό
πλαίσιο που κυμαίνεται από το τέλος της Πρώιμης Γεωμετρικής ώς το τέλος
της Πρώιμης Αρχαϊκής εποχής (850‐680).41 Αν και η έλλειψη συγκεκριμένων
Ησιόδ. Έ&Η 376 κ.ε.
Το παις στις πατριαρχικές κοινωνίες χαρακτηρίζει συνήθως άρρενα απόγονο. Η σημαντικότητα της
απόκτησης αρσενικού κληρονόμου θα αναφερθεί στην ανάλυση του καθεστώτος του οίκου.
35 Το κληρονομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τον πατρογονικό οίκο θα αναφερθεί παρακάτω.
36 Ησιόδ. Έ&Η 405‐6: ʺΟικον μεν πρώτιστα γυναικά τε βουν τʹ αροτηρα,/ κτητήν…ʺ
37 Η περιγραφή του οίκου, το εργατικό δυναμικό που απασχολεί και ο εξοπλισμός που διαθέτει θα
αναφερθούν παρακάτω.
38 Ησιόδ. Ε&Η 37, 341, 370, 405‐6, 436‐7 , 441, 475‐6, 602.
39 Ό.π., 34‐39
40 G. Smith, Administration of Justice from Hesiod to Solon (Chicago, 1924) 33. Βλ. και A. Burford, Land and
Labor in the Greek World (Baltimore, 1993) 62.
41 Όλες οι χρονολογίες είναι π.Χ. Η χρονολόγηση των ιστορικών περιόδων που υιοθετείται βασίζεται
σε αρχαιολογικά κεραμικά δεδομένα βλ. Γ. Κοκκορού‐Αλευρά, Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας: Σύντομη
Ιστορία (1050‐50 π.Χ.) (Αθήνα, 1995) 29‐31, 56‐8, ), N. J. Coldstream, Geometric Greece, (New York, 1977) 385.
33
34
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ιστορικών στοιχείων καθιστούν προβληματική την ακριβή χρονολόγηση του
έργου του Ησιόδου, μεταγενέστερες πηγές καθώς και έμμεσες αναφορές και
στοιχεία του έργου του βοηθούν να το εντάξουμε σε μια ιστορική περίοδο
μέσου χρόνου.42
Η ανώτερη χρονολόγηση του Ησιόδου προέρχεται από τον Ηρόδοτο, ο
οποίος, βάση προσωπικών εκτιμήσεων, τον θεωρεί σύγχρονο του Ομήρου και
τετρακόσια χρόνια προγενέστερό του. ʺΗσίοδον γάρ καί Όμηρον ηλικίην
τετρακοσίοισι έτεσι δοκέω μέο πρεσβυτέρους γενέσθαι καί ου πλέοσι…ʺ43 Η
αναφορά αυτή παρουσιάζει τον Ησίοδο να συνθέτει το έργο του γύρω στο
850. Τον 4ο αιώνα, ο Έφορος, παρουσιάζει τον Ησίοδο ως συγγενή και
σύγχρονο του Ομήρου, προσφέροντας περαιτέρω στοιχεία για την καταγωγή
των δύο επικών ποιητών. 44 Στο τέλος του 3ου αιώνα, ο Ερατοσθένης
συνθέτει το σύντομο έπος Αντερινυς ή Ησίοδος παρουσιάζοντας το ιστορικό
του θανάτου του Ησιόδου, θέμα το οποίο είχε προγενέστερα σχολιάσει ο
Θουκυδίδης45 αναφερόμενος και σʹ ένα χρησμό που προφήτευε το θάνατο του

Αυτό κρίνεται αναγκαίο αφού η ιστορική κατάτμηση της μεταμυκηναϊκής και προκλασικής εποχής σε
εποχή Σκοτεινών Χρόνων (π. 1250‐800) και σε Αρχαϊκή Εποχή (π. 800‐600) παρουσιάζουν δυσκολίες στη
δομική τους ιστορική προσέγγιση. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στα χρόνια της Γεωμετρικής Εποχής
(900‐700), περιόδου ανάπτυξης και ιστορικής εξέλιξης, ώστε ο χαρακτηρισμός τους ως Σκοτεινοί Αιώνες
να είναι το λιγότερο απο‐προσανατολιστικός. Έτσι, σε αυτή την εργασία οι ιστορικοί περίοδοι
παρουσιάζονται ως: Υπομη‐κυναϊκή (1125‐1050), Πρωτογεωμετρική (1050‐900), Γεωμετρική (900‐700),
Αρχαϊκή (700‐580). Για άλλες χρονολογικές οριοθετήσεις ιστορικών περιόδων βλ. Hammond History of
Greece, 21, και ιδιαίτερα 92 όπου οριοθετεί την Αρχαϊκή εποχή από το 850 ως το 546. Αντίθετα η F.
Jeffery, Archaic Greece, the City‐States c.700‐500 B.C. (New York, 1976) 24, θεωρεί ως αρχή της Αρχαϊ‐κής
εποχής το 776, τη χρονιά της επίσημης θεσμοθέτησης των Ολυμπιακών Αγώνων . Γενικά, όμως η
Αρχαϊκή εποχή συνηθίζεται να ταυτίζεται με την περίοδο μεταξύ του 8ου και 6ου αιώνα.
42 Για την ιστορική σημαντικότητα της ανάλυσης του μέσου και μακρού ιστορικού χρόνου βλ. F.
Braudel, On History μετ. S. Matthews, (Chicago, 1980) ιδ. 27‐34 και I. Wallerstein, ʺThe Inventions of Time
Space Realities: Towards an Understanding of our Historical Systems,ʺ Geography 73 (1988): 289‐97 και ιδ.,
190‐1.
43 Ηροδ. 2.53.1‐3.
44 FGrHist Έφορος (70) Επιχώριος απόσπ. 1, 101b, 102. Στο απόσπ. 1, ο Όμηρος φέρεται να έχει μητέρα
την πρώτη εξαδέλφη του Ησιόδου και πατέρα έναν από τους θείους του Ησιόδου. Εξαιτίας αυτής ίσως
της αναφοράς να προκύπτει η μεταγενέστερη άποψη που θέλει προγενέστερη την ύπαρξη του Ησιόδου
(βλ. σελ 14)
45 Θουκ. ΙΙΙ.96.1.
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ποιητή‐‐πιθανότατα τον ίδιο που αργότερα μνημονεύει και ο Τζέτζης‐‐.46 Απʹ
το έργο του Ερατοσθένη δυστυχώς δεν έχει διασωθεί κανένα πρόσθετο
στοιχείο που να διευκολύνει τη χρονολόγηση του έργου του. Τέλος, ο
Στράβωνας συγκατατάσσει τους Ησίοδο και Όμηρο στην ομάδα των αρχαίων
συγγραφέων, τερματίζοντας έτσι μια παράδοση αιώνων που ήθελαν τον
Ησίοδο σύγχρονο του Ομήρου.47
Ο Παυσανίας, τον 2ο αιώνα μ.Χ., αρνείται να παρουσιάσει τη δική του
χρονολογική εκτίμηση. Προβάλλει όμως έμμεσα τη διαμάχη που υφίσταται
στην εποχή του με απόψεις που πλέον διϊστανται.48 Στη Σούδα
συμπεριλαμβάνονται όλες οι απόψεις που προαναφέρθηκαν καθώς και
εκείνη του Πορφυρίου που θεωρεί τον ποιητή νεότερο του Ομήρου κατά 100
χρόνια και κατά 32 χρόνια προγενέστερο της πρώτης Ολυμπιάδας.49 Με
βάση τη μαρτυρία αυτή, ο Ησίοδος τοποθετείται στο 808. Ο Τζέτζης, τέλος,
περιλαμβάνει στο βίο του ποιητή την άποψη εκείνη που θέλει τον Ησίοδο
προγενέστερο του Ομήρου κατά 35 περίπου χρόνια, αφού οι υποστηρικτές
της άποψης εκτιμούν πως έζησε στην αρχή της 35χρονης εξουσίας του
Αθηναίου άρχοντα Αρχίππου, γιου του Ακάστου, ενώ ο ΄Ομηρος στο τέλος
της.50
46 Τζέτζης Βίος Ησιόδου: ʺόλβιος ούτος ανήρ, ος εμόν δόμον αμφιπολεύει, Ησίοδος, Μούσησι τετιμένος
αθανάτησιʹ του δή τοι κλέος έσται όσον τʹ επικίδναται ηώς. αλλά Διός πεφύλαξο Νεμείου κάλλιμου
άλσοςʹ κειθι δέ τοι θανάτοιο τέλος πεπρωμένον εστίνʺ. Βλ. και Παυσ. ΙΧ.31.6.
47 Στράβ. VΙΙ.3.6.
48 Παυσ. ΙΧ.30.3
49 Σούδα Βίος Ησιόδου.
50 Τζέτζης Βίος Ησιόδου: ʺσυνηκμακέναι δʹ αυτόν οι δέ καί Ομήρου προγενέστερον είναι διισχυρίζονται.
καί οι μέν προγενέστερον είναι τούτον Ομήρου διισχυριζόμενοι εν αρχαις ειναί φασι της Αρχίππου
αρχης, Όμηρον δέ εν τω τέλειʹ ο δʹ Άρχιππους υιός ην Ακάστου, άρξας Αθηναίων έτη λε΄...ʺ Ο Τζέτζης
αναφέρεται και στην παράδοση του ποιητικού αγώνα μεταξύ Ησιόδου και Ομήρου που ήθελε τον
Ησίοδο να κερδίζει με την ειρηνική του ποίηση. Η άποψη ότι ο αγώνας αυτός θα πρέπει να ήταν ο
αναφερόμενος από τον Ησίοδος στο Έ&Η (639 κ.ε.) θα πρέπει να απορριφθεί αφού η παράδοση αυτή
θέλει πολύ σύντομα μετά τη νίκη του τον Ησίοδο να δολοφονείται. Έτσι αγνοεί τη σχετική χρονική
απόσταση που υποδεικνύεται ότι υπάρχει μεταξύ της νίκης του Ησιόδου και της σύνθεσης του Έ&Η.
Για τον αγώνα Ομήρου‐Ησιόδου βλ. Lesky, ΙΑΕΛ, 151, βλ. και N. J. Richardson, ʺThe Contest of Ηomer
and Hesiod and Alcidamasʹ Mouseion,ʺ CQ 31.1 (1981): 1‐10, Lamberton, ʺHesiod, and the Mouseia,ʺ 491‐
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Από τους νεότερους ερευνητές, ορισμένοι, με βάση τη μαρτυρία του
Ηροδότου, τοποθετούν τον Ησίοδο στα τέλη του 9ου και στις αρχές του 8ου
αιώνα.51 Άλλοι, δε, τον συνδέουν με τον πόλεμο του Ληλαντίου,52
χρονολογώντας το έργο του μεταξύ του τέλους του 8ου και τις αρχές του 7ου
αιώνα.53 Σύγχρονες μελέτες στην επική ποίηση και στη γλωσσολογία,
καταδεικνύουν σαφώς το προγενέστερο της ύπαρξης του Ομήρου, αφού το
ησιόδειο λεξιλόγιο φαίνεται ως μία εξελικτική μορφή του ομηρικού. 54
Επιπρόσθετα, οι αναρίθμητες αναφορές ομηρικών εκφράσεων55 στο έργο του
Ησιόδου προϋποθέτουν σχετικά μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ των δύο
ποιητών.
Δυσκολίες παρουσιάζει και η χρονολόγηση του ησιόδειου έργου με κριτήριο
τον Ληλάντιο πόλεμο. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο ότι ο ποιητής
504, C. M. Leclerc, ʺLʹinsoutenable legerete de la victoire. Nike chez Homere et Hésiode,ʺ RÉG 110 (1997):
325‐52.
51 Burn, World of Hesiod, 31, Notopoulos, ʺHomer, Hesiod,ʺ 178, Hammond, History of Greece, 93.
52 Για τον Ληλάντιο πόλεμο βλ. Ηροδ. V.99, Θουκ. Ι.13.3, 15.3, Αριστλ. αποσπ. 98, Στράβ. Χ.48‐9,
Πλουτ.Ηθ. (760e‐761a) 153f. Ο πόλεμος του Ληλαντίου μεταξύ των δύο κύριων πρωταγωνιστών της
πρώτης φάσης του αποικιστικού κινήματος, Ερέτριας και Χαλκίδας ήταν μακροχρόνιος (τελευταίες
δεκαετίες 8ου ως πρώτες δεκαετίες 7ου αι.) με σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις που οριοθέτησαν τον
οικονομικο‐πολιτικό χάρτη της αρχαϊκής εποχής. Ο Θουκυδίδης (ό.π.) σχολίασε τη μεγάλη συμμετοχή
συμμάχων στο πλευρό της μίας ή της άλλης πλευράς, παρʹ όλο που από την αρχαιότητα ο πόλεμος
παρουσιάζεται κυρίως ως μια απλή συνοριακή διένεξη μεταξύ δύο πόλεων για τη διεκδίκηση της
εύφορης πεδιάδας του Ληλαντίου (Στράβ. ό.π., Πλουτ. ό.π.). Για τη φύση και τη χρονολόγηση του
πολέμου βλ. κυρίως Jeffery, Archaic Greece, 63‐7. Βλ και Burn, World of Hesiod, 189. O Walcot, Hesiod, 119
τοποθετεί τον πόλεμο στο τελευταίο τρίτο του 8ου αι. Ο Hammond, ό.π.,136 τον τοποθετεί στο τέλος
του 8ου με αρχές του 7ου. Ο H. Bengtson, A History of Greece: From the Beginnings to the Byzantine Era, μετ.
E. R. Boloedow, (Οttawa, 1988), 60‐1 θεωρεί τον Ληλάντιο ως μια δεκάχρονη διαμάχη που διεξήχθη μέσα
στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα (π.700‐650).
53 Jeffery, Archaic Greece, 65 (τ. 8ου), Barron, ʺΗσίοδος,ʺ 136‐7 (τελ. τέταρ. του 8ου), (στη συλλογιστική και
τεκμηρίωση των δύο πηγών που αναφέρθηκαν παραπάνω θα στηριχθεί και η χρονολόγηση που θα
αναφερθεί σε αυτή την εργασία). Βλ. και Wade‐Gery, H. T. ʺHesiod,ʺ Phoenix 3 (1949): 81‐93, τ.ι., The Poet
of the Iliad, (London, 1952) 25‐9 (π. 700), Finley, Ancient Greeks, 31, 39 (τ. 8ου με αρχ. 7ου), Coldstream,
Geometric Greece, 200‐1 (τ. 8ου αι.), C. G. Starr, The Economic and Social Growth of Early Greece: 800‐500 BC,
(New York, 1977) 8 (π. 700), Lesky, ΙΑΕΛ, 148 (π. 700), Griffin,ʺΗσίοδος,ʺ 96, (π. 700), Burford, L&L, 3 (π.
700). Γενικότερα για τη χρονολόγηση του Ησιόδου βλ. West, Theog. 40‐8.
54 Βλ. Notopoulos, ʺHomer, Hesiod,ʺ 177‐99 και ιδ. 178, G. S. Kirk, Hésiode et son Influence (Geneva, 1962) 63‐
4, τοποθετεί τη σύνθεση της Θεογονίας γύρω στο 675.
55 Ό.π., 177‐8. Για τις επαναλαμβανόμενες ομηρικές εκφράσεις στο Έ&Η βλ. τις σημειώσεις του
Καρόλου Σίττλ στο ησιόδειο κείμενο C. Sittl, Ησιόδου Έργα και Ημέραι μετ. Π. Ε. Γιαννακοπούλου
(Αθήνα).
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μνημονεύει τη συμμετοχή του στους ταφικούς αγώνες που προκήρυξαν οι
γιοι του Χαλκιδαίου ήρωα Αμφιδάμαντα προς τιμή του πατέρα τους,56 ήρωας,
ο οποίος παρουσιάζεται από τον Πλούταρχο ως πολεμιστής που έχασε τη
ζωή του σε μία από τις μάχες για την κατοχή του Ληλαντίου αφού είχε
ταλαιπωρήσει τους Ερετριείς σε άλλες πολεμικές αναμετρήσεις.57
Ανώτερο όριο του Ληλαντίου πολέμου μπορεί να θεωρηθεί το 760,
δεδομένου ότι τότε οι σχέσεις Χαλκίδας και Ερέτριας, όπως αποδεικνύουν οι
κοινές αποικιστικές τους εξορμήσεις κατά την πρώτη φάση του αποικιστικού
κινήματος, παρουσιάζονται φιλικές.58 Το 750, όμως, η κοινή αποικιστική
πολιτική Χαλκίδας‐Ερέτριας φαίνεται να σταματά, αφού στην ίδρυση της
Κύμης δεν παίρνουν μέρος Ερετριείς‐‐πιθανή ένδειξη διαταραχής των
σχέσεών τους και στη συνέχεια δεν μνημονεύεται καμία άλλη κοινή
επιχείρηση μεταξύ των κατοίκων της Χαλκίδας και της Ερέτριας.59 Στοιχείο
σημαντικό για τη χρονολόγηση του Ληλαντίου φαίνεται να είναι και η
μεγάλη συμμετοχή συμμάχων που πήραν μέρος σε τούτη τη μακροχρόνια
διαμάχη.60 Η συμμετοχή συμμάχων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας
προϋποθέτει τη φυσική και χρονική εξέλιξη της πρώτης φάσης του
αποικιστικού κινήματος, διάστημα που θα έδινε τη δυνατότητα να
διαμορφωθούν ισχυρές συσπειρώσεις οικονομικού χαρακτήρα, αναγκαίες
Ησιόδ. Έ&Η 654 κ.ε.
Πλουτ. Ηθ. (760e‐761a) 153f :ʺακούομεν γάρ ότι καί προς τάς Αμφιδάμαντος ταφάς εις Χαλκίδα των
τότε σοφών οι δοκιμώτατοι ποιηταί συνηλθονʹ ην δʹ ο Αμφιδάμας ανήρ πολεμικός, καί πολλά
πράγματα παρασχών Ερετριευσιν εν ταις περί Ληλάντου μάχαις έπεσενʺ.
58 Βλ. Jeffery, Archaic Greece, 63‐4, και 50‐1, Hammond, History of Greece, 116‐8, βλ. και R. M. Cook,
ʺReasons for the Foundation of Ischia and Cumai,ʺ Historia 11(1962): 113‐4. Η πρώτη φάση του
αποικιστικού κινήματος ξεκίνησε στις αρχές του 8ου αιώνα. Γενικά για το αποικιστικό κίνημα του 8ου
αιώνα βλ. R. M. Cook, ʺIonia and Greece in the Eighth and Seventh Centuries B.C.,ʺ JHS 46 (1946): 67‐98, R.
Carpenter, ʺThe Greek Penetration of the Black Sea,ʺ AJA 52 (1948): 1‐10, C. Roebuck, Ionian Trade and
Colonisation (New York, 1959), Walcot, Hesiod, 109, J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and
Trade (New Υork, 1980), Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 77‐90, Mosse, Αρχαϊκή Ελλάδα, 116‐22.
Βλ. και C. Roebuck, ʺComment,ʺ στο Trade and Politics in the Ancient World: Commerce et politique dans
lʹantiquité, (Deuxieme Conference Internationale dʹHistoire Economique, τ.l 1965) 97‐106.
59 Jeffery, Archaic Greece, 63.
56
57
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για να δημιουργήσουν τόσο μεγάλης έκτασης πολιτικές συμμαχίες.
Συνακόλουθα, ως terminus ante que του πολέμου, μπορεί να θεωρηθεί το 750.
Το terminus post quem του ιδίου πολέμου προκύπτει από μαρτυρία του
Αριστοτέλη, ο οποίος τον περιγράφει ως σύρραξη παλαιού τύπου βασισμένη
στο ιππικό,61 σε συνδυασμό με αρχαιολογικά δεδομένα που βεβαιώνουν
οικιστικές καταστροφές κοντά στο Λευκαντί της Εύβοιας λίγο πριν το 700. 62
Συνακόλουθα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οπλιτική φάλαγγα ως νέα
πολεμική τεχνική εισάγεται στην αρχαία Ελλάδα μεταξύ του 700 και 680,63 το
τέλος του πολέμου μπορεί να τοποθετηθεί γύρω στο 700.64
Με βάση τα παραπάνω αυτό που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα είναι ότι
η σύνθεση του έργου Έ&Η έγινε μετά το θάνατο του Αμφιδάμαντα, ο οποίος
πέθανε κατά τη διάρκεια του Ληλαντίου πολέμου (π. 750‐700). Συνάγεται
επομένως ότι ο ποιητής δημιούργησε κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 8ου
και στις αρχές του 7ου, αιώνα65 γεγονός που εξηγεί και το σημαντικό βαθμό
επιρροής που είχε το ησιόδειο έργο στους λυρικούς ποιητές σε όλη τη
διάρκεια του 7ου αιώνα.66

Θουκ. Ι.13.3, 15.3.
Αριστλ. Πολιτ. 1289b 36‐9.
62 Βλ.Burn, The World of Hesiod, 189, Jeffery, Archaic Greece, 63, Barron, ʺΗσίοδος,ʺ 136‐7.
63 Η οπλιτική φάλαγγα πρωτοεμφανίζεται στη γνωστή οινοχόη Chigi που χρονολογείται το 675. Για
την οπλιτική μεταρρύθμιση και τεχνική βλ. A. Snodgrass, ʺThe Hoplite Reform and History,ʺ JHS 85
(1965): 110‐1, τ. ι., Archaic Greece: The Age of Experiment (London, 1980) 99‐113, A. Andrewes, The Greek
Tyrants (London, 1964) 31‐6, Austin & Naquet, ESH, 59, P. L. Greenhalgh, Early Greek Warfare (Cambridge,
1973), A. J. Holladay, ʺHoplites and Heresies,ʺ JHS 102 (1982): 94‐103, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία,
105, G. L. Cawkwell, ʺOrthodoxy and Hoplites,ʺ CQ 39.2 (1989): 375‐89, Mosse, Αρχαϊκή Ελλάδα, 158‐63.
64 Jeffery, Archaic Greece, 65, Walcot, Hesiod, 119, Barron, ʺΗσίοδος,ʺ 136‐7
65 Τα έπη Θεογονία και Ηοιαι θεωρούνται προγενέστερα της σύνθεσης του Έργα και Ημέραι, βλ. Lesky,
ΙΑΕΛ, 148‐67, Λεκατσάς, Ησίοδος, 5‐21.
66 Ο αίνος της αλεπούς και του γερακιού που συνέθεσε ο Αρχίλοχος (απόσπ. 171 1‐4) και χρονολογείται
το 685, θυμίζει τον ησιόδειο αίνο του αηδονιού και του γερακιού (Έ&Η 202‐12). Ομοιότητες υπάρχουν
ακόμα μεταξύ του 6ου αποσπ. του Σημωνίδη και των στίχων 702‐3 του έπους Έ&Η καθώς και μεταξύ
του Αλκαίου (απόσπ. 347 (Lobel‐Page), 89 (Diehl)) με τους στίχους 582‐9 του ίδιου έπους. Το έργο των δύο
αυτών ποιητών εντάσσεται στο βʹ μισό του 7ου αιώνα. Για τις επιδράσεις της ησιόδειας ποίησης βλ.
Burn, World of Hesiod, 81, Walcot, Hesiod, 114‐5.
60
61
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Ο Ησίοδος αρχίζει τη σύνθεση του έπους Έ&Η67 με την επίκληση στις
Μούσες και στην παντοδυναμία του Δία, παρουσιάζοντας στοιχεία της
προσωπικής του διένεξης με τον αδελφό του Πέρση εξαιτίας κληρονομικών
τους διαφορών, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τον αρνητικό ρόλο των
δωροφάγων βασιλέων στη δικαστική τους διαμάχη. Ο αοιδός, αρχικά,
προειδοποιεί τον αδελφό του για τις επιπτώσεις της κακής έριδας και τον
προτρέπει να είναι φίλεργος και φιλοδίκαιος, προτάσσοντας την ανάγκη
εργασίας68 και τα πλεονεκτήματα της δικαιοσύνης, ενώ απευθυνόμενος
στους δωροφάγους βασιλείς τους παραινεί προς το δρόμο της φρόνησης και
της ευνομίας. Απευθυνόμενος δε και πάλι στον Πέρση του συνιστά αγαθούς
τρόπους επιδίωξης κέρδους, από σχέσεις κοινωνικού και θρησκευτικού
χαρακτήρα και στη συνέχεια περιγράφει τους δύο βασικούς φορείς κέρδους
και ευημερίας μέσω της μεθοδικής εργασίας που προέρχονται από τη
μεθοδική ενασχόληση με τη γεωργία και το ναυτικό εμπόριο. Το έργο
τελειώνει με γενικές υποδείξεις θρησκευτικού περιεχομένου, βασικές για
την εξασφάλιση ευημερίας του οίκου και γενικότερα του ατόμου.

Για τη δομή των θεματικών ενοτήτων βλ σημ. Lesky, ΙΑΕΛ, 160‐5, Λεκατσάς, Ησίοδος, 21‐34. Οι
θεματικές ενότητες όπως θα αναφερθούν σε αυτή την εργασία είναι: Προοίμιο (1‐10), Έριδες (1‐26),
Καταβολή Θέματος (27‐41), Μύθος Προμηθέα (42‐58), Μύθος Πανδώρας (59‐105), Μύθος Γενών (106‐
201), Αίνος Αηδονιού και Γερακιού (202‐212), Παραίνεση προς Δικαιοσύνη (213‐285), Παραίνεση προς
Εργασία (286‐319) Διαπροσωπικές σχέσεις και σχέσεις με θεούς (320‐382), Γεωργικές Ασχολίες (383‐
617), Εμπορο‐ναυτικές Ασχολίες (618‐694), Διαπροσωπικές Σχέσεις (695‐723), Λαϊκές Προλήψεις (724‐
764), Τυχερές και Άτυχες Ημέρες (765‐828).
68 Η παράθεση των μύθων του Προμηθέα, της Πανδώρας και των Γενών έχουν άμεση σχέση με τη
θεόσταλτη ανάγκη διαρκούς εργασίας και μόχθου για την επίτευξη ευημερίας. Βλ. J. Fontenrose, ʺWork,
Justice, and Hesiodʹs Five Ages,ʺ CPh 69.1 (1974): 1‐16. Για την εργασία στην ησιόδεια κοινωνία βλ.
παρακάτω.
67
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Το ησιόδειο έργο έχει χαρακτηρισθεί κυρίως ως διδακτικό, 69 ενώ το έπος
Έ&Η περιγράφεται συνήθως ως ένα γεωργικό εγχειρίδιο με προτροπές προς
τη δικαιοσύνη και την εργασία.70 Το 1957, ο Ed. Will αναλύοντας το καθεστώς
εγγείου ιδιοκτησίας που ίσχυε στην ομηρική και ησιόδεια κοινωνία, κατέληξε
ότι το έπος αυτό αντικατοπτρίζει μία κοινωνία που βαίνει προς τη
διαμόφρωση συνθηκών αγροτικής κρίσης. Αντίστοιχα, παρουσίασε τον
Ησίοδο ως κοινωνικό επαναστάτη, ο οποίος παρέταξε τον δίκαιο λόγο ενός
φτωχού και αδικημένου αγρότη απέναντι στις αυθαιρεσίες των πλουσίων
αριστοκρατών‐ηγετών.71 Ένα χρόνο αργότερα, μία άλλη άποψη ήθελε το
ησιόδειο έπος να αποτελεί τον πρακτικό οδηγό των γεωργών εξαιτίας των
νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν κατά τη μετάβαση της κοινωνίας από
το βουκολισμό των Σκοτεινών Χρόνων στην καλλιέργεια σιτηρών.72
Συνακόλουθα, το έπος Έ&Η έχει χαρακτηρισθεί ως σύνθεση κατώτερη από
εκείνη των ομηρικών επών, που απευθύνεται όχι πλέον σε πλούσιους

Η ποίηση του Ησιόδου έχει χαρακτηρισθεί ως διδακτικό, ηθικοπλαστικό έπος. Βλ. A. R. Burn, The
World of Hesiod: A Study of the Greek Middle Ages 900‐700 B.C. (New York, 1966) 32‐6, Jaeger, Paedeia, 69, 74, R.
Flacelière, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας μετ. Γ. Δ. Βανδώρου & Ε. Κάζου‐Βανδώρου
(Αθήνα, 1974) 115, 118, 122, Mazon, Hésiode, 80, West, Works and Days, 59, T. K. Hubbard, ʺHesiodʹs Fable of
the Hawk and the Nightingale Reconsidered,ʺ GRBS 36.2 (1995): 170. Νεότερες μελέτες κυρίως στη
συγκριτική λογοτεχνία αποδίδουν τον όρο ʺποίηση σοφίας ή παραινετική ποίησηʺ (wisdom poetry) στο
ησιόδειο έργο, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τη λειτουργικότητά του και τους στόχους που εξυπηρετεί.
Βλ. P. Walcot, Hesiod and the Near East (Cardiff, 1996), βλ. και R. P. Martin ʺHesiod, Odysseus, and the
Instruction of Princes,ʺ TAPA 114 (1984): 29‐48, Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 47, 55‐6, 60, 62, Bαrron,
ʺΗσίοδος,ʺ 136, C. Mossé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα: Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος‐6ος αιώνας π.Χ). μετ.
Σ. Πασχάλης (Αθήνα, 1991) 152.
70 Jaeger, Paedeia, 69, 74, T. P. Howe, ʺLinear B and Hesiodʹs Bread winners,ʺ TAPA 89 (1958): 44‐65,
Flacelière, ΙΑΕΛ, 115, 118, 122, Mazon, Hésiode, 80, West, W&D, 59, Hubbard, ʺHesiodʹs Fable,ʺ 170. Ο Burn,
World of Hesiod, 36, θεωρεί ότι το έπος δίνει συμβουλές για τη ζωή γενικά. Ο Gagarin ʺDike,ʺ 196,
περιγράφει το έπος ως διδαχή προς απόκτηση ευημερίας και πλούτου που πρέπει να στηρίζεται στη
δικαιοσύνη. Ο Bravo, ʺRemarques sur les assises sociales,ʺ 11 αναφέρει ότι το έργο έχει πολεμικο‐
διδακτικό στόχο εναντίον των δωροφάγων αριστοκρατών καθώς και εναντίον του Πέρση και των
ομοίων του.
71 Ed. Will, ʺAux origines du régime foncier grec: Homère, Hésiode et lʹarrière‐plan mycénien.ʺ RÉA 59
(1957): 5‐50 και ιδιαίτερα 12‐24. Ο αντίλογος δίνεται από τον Er. Will,ʺHésiode: crise agraire?ʺ 542‐56.
72 Howe, ʺHesiodʹs Bread winners,ʺ ό.π. Για σχολιασμό του άρθρου βλ. Burford, L&L, 9.
69
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αριστοκράτες αλλά σε φτωχούς αγρότες,73 ενώ η δομή του παρουσιάζει
έλλειψη συνοχής και αυτοτέλειας.74
Η εικόνα αυτή του Ησιόδου και του έπους του φαίνεται να επανεξετάζεται
και να αναθεωρείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα.
Σύγχρονες μελέτες στο Έ&Η αποδεικνύουν όχι μόνο την ποιητική αξία του
έργου αλλά και τη συνοχή των θεματικών του ενοτήτων.75 Πρώτοι, οι J.‐P.
Vernant και J. Fontenrose, ερμηνεύοντας το περιεχόμενο και τον ρόλο των
τριών ησιόδειων μύθων στην αρχή του έπους Έ&Η κατέληξαν σε δύο
διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, αποδεικνύουν όμως εύστοχα τη
λειτουργική συνοχή των μύθων του Προμηθέα, της Πανδώρας και των Γενών
στη μεταξύ τους σχέση και σε σχέση με το κυρίως θέμα του έργου.76 Ο
Griffith, συμφωνώντας με την προγενέστερη άποψη του Walcot, που εντάσσει
το έπος Έ&Η στην ποιητική παράδοση των επών σοφίας‐‐wisdom poetry‐‐της
Εγγύς Ανατολής,77 θεωρεί τα αυτοβιογραφικά στοιχεία του έπους καθώς και
τις αναφορές πρώτου προσώπου ως χαρακτηριστικά στοιχεία της παράδοσης
αυτής.78 Στη δεκαετία του ʹ90, το άρθρο του Rosen πρόβαλε την αναντίρρητη
συνεκτική δομή του προοιμίου και των αυτοβιογραφικών χωρίων του έπους
με το υπόλοιπο έργο, ενώ οι Riedinger και Nelson υποστήριξαν την ποιητική
αρτιότητα του έπους καταρρίπτοντας συγχρόνως τον χαρακτηρισμό του ως
αγροτικό εγχειρίδιο.79 Τέλος, η A. Burford, επιχειρώντας μια συνοπτική
Bengtson, History of Greece, 410.
Jaeger, Paedeia, ό.π., Havelock, ʺThoughtful Hesiod,ʺ 62, Solmsen, ʺEarly Stages,ʺ 11.
75 Nelson, ʺHesiodʹs Farm,ʺ 45‐53, Rosen, ʺPoetry and Sailing,ʺ 84, 102, 104, J.C. Riedinger, ʺStucture et
singification du ʺCalendrier du Paysanʺ dʹHésiode, (Travaux vv. 383‐617),ʺ RPh 66.1 (1992): 121‐41, Burford,
Land and Labour, 9, 102.
76 J.‐P.Vernant, ʺLe mythe hésiodique des races,ʺ RPh 40 (1966): 247‐76; Fontenrose, ʺHesiodʹs Five Ages,ʺ 1‐
16. Βλ. και J.‐P. Vernant, Μύθος και Σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα (Αθήνα, 1989) ιδιαίτ.23‐58. Για τις
θεματικές ενότητες του Έ&Η βλ. σημ. 91.
77 Βλ. Walcot, Hesiod, ιδιαίτ. το τέταρτο κεφάλαιο σελ. 80‐103.
78 Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ κυρίως 41, 47‐50.
79 Rosen, ʺPoetry and Sailing,ʺ 99‐113, Riedinger, ʺCalendrier du Paysan,ʺ 121‐42, Nelson, ʺHesiodʹs Farm,ʺ
45‐53. Βλ. και Burford, L&L, 104.
73
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ανάλυση του έργου Έ&Η, θεώρησε ως θέμα του έπους την προβολή μιας
σωστά διατεταγμένης κοινωνίας στη σχέση των ατόμων μεταξύ τους καθώς
και στη σχέση τους με τους θεούς.80
Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί μία ανάλυση της κοινωνικο‐οικονομικής
δομής της ησιόδειας κοινωνίας όπως αυτή προκύπτει από το έπος Έ&Η . Το
φυσικό περιβάλλον και οι δίοδοι επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά της
κοινωνίας και οι κοινωνικές ομάδες, τα μέσα παραγωγής, οι παραγωγικές
διαδικασίες και δυνάμεις και οι θεσμοί αποτελούν παράγοντες που
διαμορφώνουν και επηρεάζουν την εκάστοτε κοινωνία. Το έργο του Ησιόδου
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για όλους αυτούς του αιτιατούς
παράγοντες που συντελούν στον καθορισμό και στην εξέλιξη της κοινωνίας,
γεγονός που καθιστά την ανάλυσή τους βασική με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση των αρχαίων κοινωνιών.

80

Burford, ό.π., 8‐9, 103‐4.
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ΒΟΙΩΤΙΑ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο γεωγραφικός, κλιματολογικός και επικοινωνιακός συντελεστής του
φυσικού περιβάλλοντος καθορίζουν το βαθμό επίδρασης που αυτό ασκεί
στον άνθρωπο καθώς και το βαθμό επιβίωσης, ανάπτυξης και περαιτέρω
εξέλιξης που του διασφαλίζει. Νεότεροι ερευνητές και ιδιαίτερα οι ιδρυτές
της σχολής των Annales θεωρούν την ανθρώπινη ανάπτυξη προϊόν της
διαλεκτικής σχέσης μεταξύ του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος
και επομένως αυτή πρέπει να μελετάται ως συνάρτηση αυτών των δύο
παραγόντων.81 Συνακόλουθα, είναι ουσιαστική η εξέταση του φυσικού
περιβάλλοντος82 και του κλίματος της Άσκρας της Βοιωτίας, σε συνάρτηση με
τις δυνατότητες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της, καθώς
και την ύπαρξη πρώτων υλών και τις διόδους επικοινωνίας, εφόσον αυτοί
ήταν αιτιατοί παράγοντες που είτε διαμόρφωσαν ή επέδρασαν στην
οικονομικο‐κοινωνική δομή της Βοιωτικής κοινότητας.
Η αρχαία Βοιωτία,83 με έκταση 2.580 χλμ.2, από τα οποία τα 653 θεωρούνται
ως καλλιεργήσιμη γη,84 καταλαμβάνει ένα από τα κεντρικότερα σημεία της
Ελλάδας, ορίζοντας το χώρο βορειοδυτικά της Αττικής μεταξύ του Ευβοϊκού
και του Κορινθιακού Κόλπου (Χάρτες 1&2). Φημισμένη για τις εύφορες
εκτάσεις της με σιτηρά, για τη σημαντική κτηνοτροφική της παραγωγή
Για μία γενικότερη ανάλυση του βαθμού επίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη
εξέλιξη βλ. L. Febvre, A Geographical Introduction to History (New York, 1925).
82 Για μία γενικότερη αναφορά στην επίδραση του περιβάλλοντος στην κοινωνικο‐οικονομική και
πολιτική δομή των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών βλ. M Cary, Geographic Background of Greek and Roman
History (Oxford, 1967) 31‐48, Burford, L&L, 75‐6.
83 Η περιοχή πήρε το όνομά της από τους Βοιωτούς, αιολικής καταγωγής, που μετανάστευσαν εκεί
μετά την εισβολή των Θεσσαλών στην Άρνη, βλ. Θουκ. Ι, 12. 3. Αποτέλεσμα της εισβολής των
Θεσσαλών υπήρξε και η εγκατάσταση προσφύγων στη Λέσβο, Τένεδο και στα απέναντι μικρασιατικά
παράλια. Ο Hammond History of Greece, 82 υπολογίζει την εγκατάσταση αυτή μεταξύ του 1130 και 1000.
84 J. Bintliff & A. Snodgrass, ʺThe Cambridge/Bradford Boeotian Expedition: the First 4 Years,ʺ JFA 12 (1985):
142. Βλ. και A. Cooper, ʺThe Family Farm in Greece,ʺ ClJ 73 (1977/78): 162‐75. Αντίθετα, βάση
διαφορετικών πληθυσμιακών συντελεστών η έκταση της συνολικής καλλιεργήσιμης Βοιωτικής γης
έχει υπολογιστεί π. στα 800 χλμ.2, βλ. M. H. Jameson, ʺAgriculture and Slavery in Classical Athens,ʺ ClJ 73
(1977/78): 122‐45, ιδιαίτ. 131‐3. Για την αγροτική παραγωγή στην ησιόδεια κοινωνία βλ. παρακάτω.
81
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ΧΑΡΤΗΣ 1Α

καθώς και για την εκτροφή αλογών, αποτελούσε μία από τις ευφορότερες
περιοχές της αρχαίας Ελλάδας μετά τη Θεσσαλία.85
1Α Ο χάρτης από R. J. A. Talbert, Atlas of Classical History (London, 1985) 16.
85 Βλ. Θουκ. Ι.2.3‐4, Θεόφρ. Περί Φυτών Ιστορίαι, VΙΙΙ.4.5. Η μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή της
Βοιωτίας υποδεικνύεται και από την ετυμολογική συγγένεια του ονόματος Βοιωτός προς το βους, βλ.
και Ησιόδ. Θεογ. 23‐4. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι περιοχές της, όπως η Άσκρα, που θα μας
απασχολήσει στη συνέχεια, φημίζονταν για την παραγωγή κτηνοτροφικού τεύτλου, βλ. Πολυδεύκης
VΙ. 63. Η παράδοση θέλει τη Βοιωτία και περιοχές της να συνδέονται με τον Ποσειδώνα και με πηγές
που ουσιαστικά παραπέμπουν στην ύπαρξη υψηλής βλάστησης και στη δυνατότητα εκτροφής αλόγων.
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ΧΑΡΤΗΣ 2 Α

Σύμφωνα με τις επιστημονικές εκτιμήσεις του Rachkam (Χάρτης 3), η
Βοιωτία περιλαμβάνεται στη ζώνη εκείνη (dry zone) του Ελλαδικού
ηπειρωτικού χώρου που έχει χαρακτηριστικά την ξηρασία κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού και την έλλειψη υψηλής βλάστησης, με μέσο όρο ετήσιας
βροχόπτωσης γύρω στα 750mm βροχής κυρίως μεταξύ των μηνών Δεκέμβρη
και Μάρτη.86 Οι κατά τόπους, όμως, υψομετρικές διαφορές καθώς και η
γειτνίασή της δυτικά με την υγρή Ελλαδική ζώνη (wet zone) (Χάρτης 3),
προσδίδει στη δυτική κυρίως Βοιωτία χαρακτηριστικά υψηλής υγρασίας και

2 Α Ο χάρτης από Cary, Geographic Background, 70.
86 O. Rachkam, ʺLand‐Use and the Native Vegetation of Greece,ʺ στο M. Bell & S. Limbrey, εκδ.
Archaeological Aspects of Woodland Ecology (Oxford, 1982) 87‐8. Υπολογίζεται ότι μόνο το 8% της ετήσιας
βροχόπτωσης έπεφτε το καλοκαίρι‐‐μέσα Ιούνη έως μέσα Σεπτέμβρη, ενώ η βροχή άρχιζε τον Οκτώβρη
με κορύφωση από τον Δεκέμβρη ώς τον Μάρτη. Βλ. και Cary, Geographic Background, 2‐6, 37, A.
Andrewes, The Greeks, (New York, 1978) 6, M. C. Amouretti, Le Paine et lʹhuile dans la Grèce antique (Paris,
1986) 17‐8.

25

βλάστησης και ημι‐ηπειρωτικό κλίμα με σφοδρούς χειμώνες και ιδιαίτερα
ζεστά καλοκαίρια. Γενικά, το κλίμα της Βοιωτίας87 μπορεί να χαρακτηρισθεί
ΧΑΡΤΗΣ 3Α

ως Μεσογειακό88 με ψυχρότερους όμως και ιδιαίτερα βροχερούς χειμώνες και
θερμότερα καλοκαίρια από ότι τα συνήθη Μεσογειακά εξαιτίας του

Αναλυτική αναφορά στο κλίμα της Άσκρας σύμφωνα με τις ησιόδειες επισημάνσεις θα παρατεθεί σε
επόμενη ενότητα.
3 Α Ο χάρτης από Rackham, ʺAncient Landscapes,ʺ στο O. Murray & S. Price, εκδ. The Greek City from Homer
to Alexander (Oxford, 1991) 89, όπου η σκιαγραφημένη περιοχή αποτελεί τη ζώνη που ο Rachkam
αποκαλεί wet zone του Ελλαδικού χώρου, ενώ η μη σκιαγραφημένη περιοχή δηλώνει τη ζώνη που ο
ιστορικός χαρακτηρίζει ως dry zone.
87
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υψομέτρου των ορεινών περιοχών και των υδρατμών από τη λίμνη Κωπαϊδα
που παγιδεύονται μέσα στο σύμπλεγμα βουνών που διατρέχει τη Βοιωτία.89
Ένα σύστημα ορεινών όγκων διατρέχει τη Βοιωτία με εξαίρεση τη
νοτιοανατολική της πλευρά, δημιουργώντας φυσικά σύνορα με τα γειτονικά
κράτη. Έτσι, τα όρη Κιθαιρώνας, Πάρνηθα, Παρνασσός και Οίτη χώριζαν τη
Βοιωτία νότια από τα Μέγαρα και την Αττική, δυτικά από την πόλη των
Φωκέων και βόρεια από τους Λοκρούς και Οιταίους αντίστοιχα. Ανατολικά
και νοτιοδυτικά, δύο άλλα φυσικά σύνορα, ο Ευβοϊκός και ο Κορινθιακός, τη
χώριζαν αντίστοιχα από την Εύβοια, την Κόρινθο και την Πελοπόννησο
γενικότερα. Οι ορεινοί όγκοι που προαναφέρθηκαν μαζί με τον Ελικώνα, με
υψόμετρο 1739 μ., που αποτελούσε το υψηλότερο σημείο της Βοιωτίας, καθώς
κι άλλοι μικρότεροι, διαμόρφωναν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για
βοσκήματα αιγοπροβάτων,90 για προμήθεια ξυλείας‐‐ως δομικό υλικό και ως
καυστική ύλη και για κυνήγι (Χάρτες 1&2).91
Μία πλειάδα υδάτινων όγκων, με κυριότερους τους ποταμούς Κηφισσό,
Ασωπό, Περμεσσό και τη λίμνη Κωπαϊδα, διέσχιζαν τα ασβεστολιθικά και
νεογενή κυρίως εδάφη της Βοιωτίας, συντελώντας ώστε οι πεδινές εκτάσεις
να κατατάσσονται μεταξύ των ευφορότερων στον Ελλαδικό χώρο, με κύριο
καλλιεργήσιμο προϊόν το σιτάρι και τα αμπέλια. Έτσι οι Κηφισσός και
Αναφορικά με την εξέλιξη του Μεσογειακού κλίματος εκτιμάται ότι τα γενικά χαρακτηριστικά του
κλίματος αυτού παραμένουν αμετάβλητα από τους πρώιμους γεωμετρικούς χρόνους έως και σήμερα,
γεγονός που διευκολύνει να εξετάσουμε την επίδραση που αυτό είχε στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες.
Βλ. Cary, Geographic Background, 2‐6, Rachkam, ʺLand‐Use,ʺ 179‐98, τ. ι., ʺAncient Landscapes,ʺ 88.
89 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίματος βλ. Cary,
ό.π., 37, 71, βλ. και σημ. 100.
90 Τα αιγοπρόβατα απαιτούν ορεινές εκτάσεις, ενώ οι πεδινές εκτάσεις είναι καταλληλότερες για την
εκτροφή και διατήρηση βοοειδών. Βλ. Cary, Geographic Background, 17‐9, Andrewes, The Greeks, 8, Burford,
L&L, 74.
91 Για τα σύνορα της Βοιωτίας βλ. Παυσ. Ι.38.8, ΙΧ.1.1, Χ.4.2. Για τη γεωγραφία της Βοιωτίας βλ. Cary,
ό.π., 69‐73, Hammond, History of Greece, 12. Για την τοπογραφία της Βοιωτίας βλ. A. W. Gomme, ʺThe
Topography of Boeotia and the Theories of M. Bérard,ʺ BSA 18 (1911‐12): 189‐210. Λεπτομερής αναφορά
για τις παραγωγικές δυνατότητες της Άσκρας όπως αυτές προκύπτουν μέσα από το ησιόδειο έργο θα
γίνει παρακάτω.
88
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Κωπαϊδα92 συντέλεσαν στη διαμόρφωση του εύφορου βόρειου λεκανοπεδίου
του Ορχομενού, ενώ νότια ο Ασωπός υδροδοτούσε εκείνο των Θηβών (Χάρτης
2).
Η παρουσία πολλών εύφορων πεδινών εκτάσεων, πέρα από την
καλλιέργειά τους και τη χρήση τους ως λειμώνων για βοοειδή, έδινε τη
δυνατότητα στους Βοιωτούς να ασχοληθούν με την ιπποτροφία, αφού τα
λιβάδια της Βοιωτίας παρείχαν άφθονη τροφή για τα άλογα και κατάλληλο
χώρο για την εξάσκησή τους. Στο χώρο δε των ποταμών και κυρίως στην
περιοχή γύρω από την Κωπαϊδα ευδοκιμούσαν ιτιές, το ξύλο των οποίων
ήταν κατάλληλο για την κατασκευή τροχών και πλαισίων για άρματα και
άμαξες. Τέλος, η λίμνη Κωπαϊδα ήταν φημισμένη για τη σημαντική
παραγωγή χελιών που διοχετεύονταν στις αγορές της κλασικής Αθήνας.93 Οι
ίδιες αγορές προμηθεύονταν από τη Βοιωτία κηπευτικά και ανθοκομικά
προϊόντα καθώς και βοοειδή και πιθανώς σιτηρά και άλογα.94 Η φυσική
διχοτόμηση της Βοιωτίας σε δύο μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα, με
κέντρα τον Ορχομενό και τη Θήβα αντίστοιχα, είχε ως συνέπεια τη
δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ των για τον έλεγχο των εύφορων
περιοχών, επηρεάζοντας την ιστορία του τόπου.95
Η κεντρική θέση της Βοιωτίας τη συνέδεε με όλα τα σημαντικά μέρη της
Ελλάδας, μετατρέποντας την έτσι σʹ ένα σημαντικό ʹπέρασμαʹ, αλλά συνάμα
και σε πεδίο συχνών πολεμικών επιχειρήσεων.96 Η περιοχή του Ισθμού της
Κορίνθου που ένωνε τη βόρεια με τη νότια Ελλάδα καθώς και η Αττική
βρίσκονταν σε μεγάλη εγγύτητα προς τη Βοιωτία. Η είσοδος από τη βόρεια
Η λίμνη Κωπαϊδα ήταν αποδέκτης των νερών του Κηφισσού που δεν εύρισκαν διέξοδο στον Ευβοϊκό.
Βλ. Αριστφ. Λυσιστράτη 35‐6.
94 Βλ. H. Wiskemann & Δ. Θ. Πάνου, Η Γεωργία των Αρχαίων και ο Νόμος του ν. Thünen (Αθήνα, 1964) 19,
25, 50‐1.
95 Cary, Geographic Background, 71‐3, βλ. και Gomme, Topography of Boeotia, ό.π. Andrewes, The Greeks, 8, 93,
Hammond, History of Greece, 12.
92
93
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Ελλάδα προς τη Βοιωτία ήταν εφικτή διαμέσου των στενών διόδων της
πεδιάδας του Κηφισσού. Δύο οδικά συστήματα συνέδεαν τα Μέγαρα με τις
Πλαταιές ενώ το πέρασμα μεταξύ Οινόης και Ελευθερών οδηγούσε από τη
Βοιωτία στην Αττική. Η ευκολότερη όμως δίοδος επικοινωνίας με την Αττική
τοποθετείται βορειότερα, οδηγώντας προς τη Δεκέλεια και την Πάρνηθα. Η
κύρια δίοδος που συνέδεε τη Βοιωτία με την Πελοπόννησο περνούσε μέσα
από τα Μέγαρα. Ταυτόχρονα, εσωτερική επικοινωνία καθώς και διέξοδο
στον Ευβοϊκό και Κορινθιακό πρόσφερε ένα εκτεταμένο σύστημα ποταμών.
Στην ανατολική δε πλευρά του Παρνασσού και του Ελικώνα υπήρχε ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ποταμών, πολλοί από τούς οποίους ήταν πλωτοί,
διευκολύνοντας έτσι την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των βοιωτικών
περιοχών.97
Από άποψη θαλάσσιας επικοινωνίας και δυνατοτήτων, τα δύο μεγάλα
λιμάνια της Βοιωτίας, η φημισμένη Αυλίδα98 στον Ευβοϊκό και η Κρεύσα ή
Κρεύσις99 στον Κορινθιακό Κόλπο, πολύ κοντά στην Άσκρα, δημιουργούσαν
ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ της Βοιωτίας και των παραλίων
της Μακεδονίας και της Θράκης νοτιοδυτικά, των Κυκλάδων και της Κύπρου
νοτιοανατολικά και της Δυτικής Μεσογείου (Χάρτες 1, 2).100 Για το λόγο
τούτο, ο Έφορος101 περιέγραψε τη Βοιωτία ως περιοχή με αξιοθαύμαστες
θαλάσσιες διόδους επικοινωνίας, περιγραφή η οποία έχει αναλυθεί και
αντικρουστεί από τον Gomme.102 Για τις ναυτικές δυνατότητες της Βοιωτίας,
η μόνη ένδειξη που μπορεί να παρατεθεί εκτός από τη μαρτυρία του Ησιόδου
Cary, ό.π., 73, Andrewes, The Greeks, 6.
Παυσ. ΙX.30.8, Hammond, History of Greece, 8.
98 Ησιόδ. Έ&Η 651.
99 Στράβ. ΙΧ.2.25, Παυσ. ΙΧ.31.3, 32.1‐2.
100 Βλ. Cary, Geographic Background, ό.π. βλ. και Gomme, Topography of Boeotia, 193‐5, Jeffery, Archaic Greece,
77, Andrewes, The Greeks, 4, Hammond, History of Greece, 12.
101 Στράβ. ΙΧ.2.1‐2.
102 Gomme, ʺTopography of Boeotia,ʺ ό.π.
96
97

29

είναι η συμμετοχή Βοιωτών στην Τρωική εκστρατεία.103 Στον ομηρικό
κατάλογο πολεμικών πλοίων που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία εναντίον
της Τροίας, η Βοιωτία φέρεται να διαθέτει ένα σημαντικό πολεμικό στόλο,
αφού ενισχύει την αποστολή με 50 μεγάλα104 πλοία, επανδρωμένα με 120
άνδρες το καθένα, προσφέροντας στις υπηρεσίες των μυκηναίων ηγεμόνων
ένα σύνολο 6.000 ανδρών: ʺτων [Βοιωτων] μέν πεντήκοντα νέες κίον, εν δέ
εκάστη κουροι Βοιωτων εκατόν και είκοσι βαινονʺ.105 Παρουσιάζεται έτσι να
προσφέρει τόσα πλοία όσα η Αθήνα106 και οι Μυρμιδόνες,107 ενώ ακολουθεί σε
αναλογία προσφοράς όλα τα ισχυρά μυκηναϊκά κράτη, όπως εκείνο των
Μυκηνών‐‐με συμμετοχή 100 πολεμικών πλοίων,108 της Πύλου‐‐90109, του
Άργους110 και της Κρήτης111‐‐από 80‐‐και της Σπάρτης112 με συμμετοχή 60
πλοίων. Ακόμα και αν υποθέσουμε, σύμφωνα με το Θουκυδίδη,113 ότι οι
αριθμοί αυτοί είναι πλασματικοί με κύριο στόχο να προκαλέσουν το
θαυμασμό του ομηρικού ακροατηρίου, οι ομηρικές αναλογίες πρέπει να
ανταποκρίνονται στην πραγματική δύναμη των κρατών, εντάσσοντας έτσι

Βλ. Όμ. Β 494‐510. Σύμφωνα με την άποψη του M. I. Finley, The World of Odysseus (London, 1956), 42‐
58, τ. ι. Ancient Greeks, 22‐3, 25, ο κόσμος της Ιλιάδας και της Οδύσσειας αντανακλά δομές της ιστορικής
πραγματικότητας του 10ου και 9oυ αιώνα, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι τα ομηρικά έπη αντανακλούν
δομές του 8ου αιώνα, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση τους ως ιστορικών πηγών για την εξέταση αυτής
της εποχής. Για την ιστορική χρησιμότητα ή μη των ομηρικών επών βλ. και P. V.‐Naquet, ʺÉconomie et
société dans la Grèce ancienne; lʹoeuvre de Moses I. Finley,ʺ Archives Européennes de Sociologie 6 (1965): 115,
A. M. Snodgrass, ʺAn Historical Homeric Society?ʺ JHS 94 (1974): 114‐25, Austin & Naquet, ESH, 50, W. G.
Runciman, ʺOrigin of States: the Case of Archaic Greece,ʺ CSSH 24 (1982): 352 και ιδιαίτ. σημ. 1, Γ. Βλάχος,
Πολιτικές Κοινωνίες στον Όμηρο, μετ. Μ. Παϊζη‐Αποστολοπούλου & Δ. Γ. Αποστολόπουλος (Αθήνα,
1985) κυρίως 19‐21, Mosse, Αρχαϊκή Ελλάδα, 21‐45.
104 Βλ. Θουκ. Ι. 10.
105 Βλ. Όμ. Β 494‐510.
106 Ό. π., 545‐56.
107 Ό. π., 684‐5.
108 Ό. π., 569‐76.
109 Ό π., 591‐602.
110 Ό. π., 559‐68.
111 Ό. π., 645‐52.
112 Ό. π., 581‐7.
113 Βλ. Θουκ. Ι. 10.
103
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τη Βοιωτία στις ισχυρές πολιτικές και ναυτικές δυνάμεις της εποχής των
Τρωικών.114

ΑΣΚΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Από την αρχαιότητα ώς τον εικοστό αιώνα, πολλές περιοχές έχουν
προταθεί και υιοθετηθεί ως αντιπροσωπευτικές τοποθεσίες της γενέτειρας
του Ησιόδου.115 Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες την τοποθετούν στη
δυτική πλευρά της Βοιωτίας, σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων βορειοδυτικά
της πόλης των Θεσπιών,116 βόρεια του Ελικώνα117 και στο δέλτα των
ησιόδειων ποταμών Περμησσού (Άσκρας) και Ολμειού (Χάρτης 4).118
Συγκεκριμένα ορίζεται στο βόρειο άκρο της Κοιλάδας των Μουσών με το

Βλ. Όμ. Β 510‐758.
Για τις προτεινόμενες τοποθεσίες της Άσκρας βλ. G. Roux, ʺLe val des Muses et les Musées chez les
auteurs anciens,ʺ BCH 78 (1954): 45‐8, N. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις V (Αθήνα, 1969)
95, 172‐77, P. W. Wallace, ʺHesiod and the Valley of the Muses,ʺ GRBS 15 (1974): 5‐24. Σύμφωνα δε με την
παράδοση, η Άσκρα ιδρύθηκε είτε από τους Εφιάλτη και Ότο, είτε από τους Οίοκλο και τα παιδιά του
Αλοέα, συνδέοντάς την έτσι άμεσα ή έμμεσα με τον Ποσειδώνα. Για την παράδοση ίδρυσης της Άσκρας
βλ. Παυσ. ΙΧ.29.1. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες οι παραδόσεις ίδρυσης της Άσκρας τη συνδέουν
κυρίως έμμεσα με τον Ποσειδώνα προβάλλοντας ίσως χαρακτηριστικά της που την ήθελαν περιοχή
πλούσια σε πηγές (βλ. παρακάτω)‐‐και επομέ‐νως εύφορη καθώς και περιοχή εκτροφής αλόγων,
εξηγώντας έτσι και το μύθο της γνωστής Ιππο‐κρήνης την οποία ο Ησίοδος τοποθετεί στον Ελικώνα
(Θεογονία, 6). Βλ. και Nilsson, Greek Folk Religion, 11, Walcot, Hesiod, 114‐6. Για την παρουσία του
Ποσειδώνα ως προστάτη των πηγών, των αλόγων και αργότερα των ιπποδρομιών βλ. Ν. Παπαχατζής,
ʺΕλληνική Μυθολογία,ʺ στην ΙΕΈ, τ. Β, 104‐6, Δ. Λαζαρίδης, ʹʹΟ Αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα,ʺ στην
ΙΕΕ, τ. Β, 487. Η πιθανότητα εκτροφής αλόγων στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθεί σε επόμενο
κεφάλαιο. Εκτός από τον χαρακτηρισμό της Άσκρας ως περιοχής πλούσιας σε πηγές (Παυσ. ό.π.) που
φέρεται να έχει αναφερθεί από τον Ηγησίνοο: ʺΆσκρην η θʹ Ελικωνος έχει πόδα πιδακόεντα…ʺ FGrHist
331 αποσ. 1, ο Ζηνόδοτος, ταυτίζοντας την ομηρική Άρνη (Β. 507) με την ησιόδεια Άσκρα την
περιέγραψε ως περιοχή πλούσια σε αμπελοκαλλιέργειες (Στράβ. ΙΧ.2.35). Ο δε Παυσανίας
περιλαμβάνει στο έργο του μία ελεγεία που πιστεύεται ότι ήταν γραμμένη στον τάφο του Ησιόδου,
στην οποία η Άσκρα αναφερόταν ως περιοχή πλούσια σε σιτάρι (ΙΧ.38.4).
116 Οι Θεσπιές υπάγονταν στη σφαίρα επιρροής των Θηβών. Για τις Θεσπιές βλ. Στράβ. ΙΧ.2.25, Παυσ.
ΙΧ.26.6, 27.1, 27.8, 29.3, 32.5, Χ.20.1. Ο Στράβωνας τοποθετεί την Άσκρα σε απόσταση 40 σταδίων από τις
Θεσπιές και την εντάσσει στη διοικητική περιφέρειά της (ΙΧ.2.25)‐‐μαζί με τις κώμες Εύτρησις και
Κρεύσις. (1 στάδιο θεωρείτο ίσο προς 185,2μ.).
117 Για το όρος Ελικώνα βλ. Στράβ. ΙΧ. 2.2 25, Παυσ. ΙΧ.28, 29.1, 5. Βλ. και Cary, Geographic Background, 69.
Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 21‐2. Εκτενέστερη αναφορά στον Ελικώνα θα γίνει παρακάτω.
118 Ο ποταμός Περμησσός αναφέρεται και από τον Ησίοδο στο προοίμιο της Θεογονίας (5). Βλ.
παρακάτω.
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εύφορο νεογενές έδαφος,119 σε υψόμετρο 1.500 μ. από την επιφάνεια της
θάλασσας, βορειοδυτικά της σημερινής Παλαιοπαναγιάς και νότια από την
ΧΑΡΤΗΣ 4Α

Αλίαρτο,120 που υπαγόταν στη σφαίρα επιρροής του Ορχομενού (Χάρτες
4&5).121 Οι Bintliff και Snodgrass, τέλος, εκτιμούν ότι το εμβαδόν επιφάνειας
της Άσκρας ήταν γύρω στα 25 εκτάρια‐‐250 τ.μ.,122 επιφάνεια συγκρίσιμη με

119 Για τη μορφολογική δομή του υπεδάφους της Άσκρας και της περιοχής γύρω από αυτή βλ. Bintliff &
Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 129.
4Α Ο χάρτης από Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 7.
120 Για την Αλίαρτο βλ. Παυσ. ΙΧ.32.5.
121 Για αρχαίες αναφορές στην Άσκρα βλ. Στράβ. ΙΧ.2.25, 35, Παυσ. ΙΧ.29.1‐2, 5, 38.4. Για την τοπογραφία
της δυτικής Βοιωτίας και ιδιαίτερα για την περιοχή της Άσκρας βλ. Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 5‐24,
A. D. Snodgrass, ʺThe Site of Askra,ʺ στο P. Roesch & G. Amoud, εκδ. Actes du Colloque International du
CNRS: La Béotie antique (Lyon, 1985) 87‐96, Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ ό.π., των ιδίων,
ʺMediterranean Survey and the City,ʺ Antiquity 62 (1988): 57‐71, Snodgrass, ʺSurvey Archaeology and the
Rural Landscape of the Greek City,ʺ στο Murray & Price, The Greek City from Homer to Alexander, 113‐36, J.
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εκείνη του συνολικού εμβαδού της πόλης Θίσβης,123 νότια της Άσκρας, ενώ η
γειτονική Αλίαρτος, βόρειά της, υπολογίζεται γύρω στα 300 τ.μ. και οι
Θεσπιές περίπου στα 1000 τ.μ.124
ΧΑΡΤΗΣ 5Α

Ο Ησίοδος χωρίζει το φυσικό περιβάλλον σε ζώνες πεδινές, ʺπεδίωνʺ,
παραθαλάσσιες, ʺθαλάσσης εγγύθιʺ, καθώς και σε περιοχές
Bintliff, ʺRegional Survey, Demography, and the Rise of Complex Societes in the Ancient Aegean: Core‐
Periphery, Neo‐Malthusian and Other Interpretive Models,ʺ JFA 24.1 (1997): 1‐38.
122 Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 136‐7. Αλλού ο Snodgrass υπολογίζει το εμβαδόν της σε
10 –15 εκτ. (150 τ.μ.) βλ. Snodgrass, ʺSite of Askra,ʺ 87‐96, τ. ι. ʺSurvey Archaeology,ʺ 132.
123 Για αναφορές στη Θίσβη βλ. Παυσ. ΙΧ.32.2, 4. Βλ. και Παπαχατζής, ΠΠ, 191‐4.
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απομακρυσμένες από τη θάλασσα όπου υπάρχει εύφορη γη, ʺπίονα χώρονʺ,
και δασώδη φαράγγια, ʺβησσήενταʺ,125 ενώ σε άλλο σημείο διακρίνει το χώρο
μεταξύ βουνών και καλλιεργήσιμης γης: ʺκατʹ όρος…ή κατʹ άρουραν…,ʺ126
καθώς και μεταξύ γης‐‐αρόσιμης, γαια, και δασών, ύλη.127 Οι παραπάνω
εικόνες θα προέρχονταν από τη φυσική δομή του χώρου που τον περιέβαλε
με χαρακτηριστικότερη εκείνη του δασώδους Ελικώνα και της εύφορης
Κοιλάδας των Μουσών.128
Ο ποιητής παρέχει ένα πλήθος άμεσων και έμμεσων πληροφοριών για το
όρος Ελικώνα. Αντίθετα, για την Κοιλάδα των Μουσών129 ο Ησίοδος δεν
προσφέρει καμία άμεση πληροφορία.130 Οι συνεχείς αναφορές του όμως στην
ευφορία της γης131 με κύριο καλλιεργήσιμο προϊόν το σιτάρι132 και το
αμπέλι133 τείνουν προς τον καθορισμό της Κοιλάδας των Μουσών ως της
περιοχής όπου οι Ασκραίοι καλλιεργούσαν τα κτήματά τους.134
Σύμφωνα με την ησιόδεια μαρτυρία, η Άσκρα βρισκόταν κοντά στον
Ελικώνα, άγχʹ Ελικώνος,135 οι υπώρειες του οποίου θα πρέπει να βρίσκονταν
σε εγγύτητα με τον τόπο κατοικίας του Ησιόδου, αφού σε παιδική ηλικία ο
ποιητής οδηγούσε εκεί, Ελικώνος υπό ζαθέοιο, 136 πρόβατα για να βοσκήσουν.
Από την ίδια μαρτυρία μπορούμε να συμπεράνουμε και ότι οι πρόποδες του
όρους χρησίμευαν ως βοσκοτόπια. Οι συχνότατες αναφορές άλλωστε του
124 Bintliff & Snodgrass, ό.π., βλ. και των ιδίων, ʺMediterranean Survey,ʺ 58.
5 Α Ο χάρτης από το Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 128.
125 Ησιόδ. Έ&Η 388, 388‐9, 390, 389.
126 Ό. π., 428.
127 Ό. π., 508.
128 Βλ. παρακάτω.
129 Για αναφορές σχετικά με την Κοιλάδα των Μουσών βλ. Στράβ. ΙΧ.2.25, Παυσ. ΙΧ.31.3., βλ. και Roux,
ʺLe val des Muses,ʺ 22‐48, Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 524.
130 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 388, 428, 508.
131 Ό. π., 231‐2, 237, 301, 307, 374, 390, 463, 509‐11κ.α.
132 Ό. π., 31‐2, 466, 597, 805.
133 Ό. π., 237, 570, 572, 576, 589, 611.
134 Βλ. σε επόμενα κεφάλαια.
135 Ησιόδ. Έ&Η 639. Βλ. και Στράβ. ΙΧ.2.25, Παυσ. ΙΧ.26.6
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ποιητή στην ύπαρξη αιγοπροβάτων,137 πέρα του ότι μαρτυρούν τη μεγάλη
κτηνοτροφική παραγωγική δυνατότητα της Άσκρας, καθιστούν τον Ελικώνα
ως τον κυριότερο λειμώνα των προβάτων και αιγών που θα κατείχαν οι
κάτοικοι της Άσκρας.
Ένα άλλο στοιχείο που είναι εμφανές μέσα από το έργο του Ησιόδου σε
σχέση με τον Ελικώνα είναι οι άφθονες πηγές και τα ποτάμια που τον
διέτρεχαν καθώς και η πυκνή του βλάστηση. Σε αρχαίες δε πηγές και η ίδια
η Άσκρα περιγράφεται ως περιοχή πλούσια σε πηγές.138 Ο Ησίοδος
αναφέρεται στη γνωστή Ιπποκρή‐νη,139 στους ποταμούς Περμησσό και
Ολμειό,140 και σε άλλες κρήνες 141 και ποτα‐μούς142 χωρίς να τα κατονομάζει,
ενώ ο Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξη ενός μικρότερου ποταμού στην
κορυφή του Ελικώνα (Χάρτης 4).143 Από την ίδια, άλλω‐στε, πηγή
πληροφορούμεθα για την πυκνή βλάστηση του όρους,144 γεγονός που
προκύπτει και από τις ησιόδειες αναφορές,145 με ενδεικτικότερη εκείνη της
χειμω‐νιάτικης σκηνής. Στη σκηνή αυτή ο Ησίοδος περιγράφει τη
σφοδρότητα του Βοριά, απεικονίζοντας πανύψηλες βελανιδιές146 και χοντρά
έλατα μέσα σε χαράδρες βου‐νού στο απέραντο δάσος.147 Στην ίδια ενότητα,
ο ποιητής αναφέρεται σε δασώδη φαράγγια και σε πυκνούς κρυψώνες και
Ησιόδ. Θεογ. 22‐3.
Για αναφορές του Ησιόδου σε αιγοπρόβατα βλ. ό.π., 163, 234, 543, 568, 585, 616, 775, 786, 795. Για την
κτηνοτροφική παραγωγή της Άσκρας βλ. Κεφάλαιο 2.
138 FGrHist 331 αποσ. 1
139 Ησιόδ. Θεογ. 6. Για την Ιπποκρήνη βλ. και Στράβ. ΙΧ.2.25. Βλ. και Παυσ. ΙΧ.31.7. Βλ. και Λεκατσάς,
Ησίοδος, 92 σημ. 4, Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 15, 16‐17‐8.
140 Ό. π., 5‐6. Για τον Περμησσό και Ολμειό βλ. Λεκατσάς, Ησίοδος, 92 σημ. 4.Παυσ. ΙΧ. 2. 19, βλ. και
Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 16, 19.
141 Ό. π., 3, τ. ι., Έ&Η 595, 758.
142 Ό. π., 550, 737‐40, 757.
143 Παυσ. ΙΧ.31.7.
144 Ό. π., ΙΧ.28. 1.
145 Ησιόδ. Έ&Η 389.
146 Για άλλες αναφορές του Ησιόδου σε βελανιδιές καθώς και στη χρήση του ξύλου τους βλ. ό.π., 35,
232, 429, 436, 469, 486,509. Η ύπαρξη πολλών βελανιδιών στο ησιόδειο περιβάλλον θα παρείχε στους
κατοίκους της Άσκρας ένα από τα βασικότερα στοιχεία διατροφής των χοίρων, βλ. 790.
136
137
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σπηλιές που κατοικούνται από άγρια θηρία.148 Η ζωντανή και
πραγματιστική αφήγηση του ποιητή δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο
Ησίοδος περιγράφει το άμεσο περιβάλλον του και αυτό δεν μπορεί να είναι
άλλο από το φυσικό περιβάλλον του γειτονικού του πολύβλαστου Ελικώνα
που θα πρόσφερε καταφύγιο σε κάθε μορφή ζωής.
Ως εκ τούτου, ο Ελικώνας, εκτός από τους λειμώνες και το άφθονο νερό
του, θα αποτελούσε τη σημαντικότερη πηγή θηραμάτων149 καθώς και την
κυριότερη πηγή προμήθειας ξυλείας για τις κατασκευαστικές και
θερμαντικές ανάγκες των Ασκραίων.150 Το ορεινό τέλος περιβάλλον που
χαρακτήριζε την ησιόδεια κοινωνία υποδηλώνεται και από τις αναφορές του
ποιητή σε μέλισσες,151 η εκτροφή των οποίων θα προμήθευε τους Ασκραίους
με ένα σημαντικό στοιχείο για τις διατροφικές τους ανάγκες, καθώς και με
ένα πολύτιμο προϊόν προς ανταλλαγή.
Σε ένα άλλο επίπεδο, ο Ησίοδος περιγράφει τον Ελικώνα ως όρος μεγάλο
(1739 μ.) και ιερό πάνω στο οποίο υπήρχε από την εποχή του βωμός προς
τιμή του Δία.152 Παράλληλα, η παράδοση παρουσιάζει τον Εφιάλτη, που
θεωρείται και ως ιδρυτής της Άσκρας, ως τον πρώτο που θυσίασε στο όρος
Ελικώνα προς τιμή των Μουσών.153 Τα στοιχεία αυτά δηλώνουν ότι τα
αρχικά στάδια της λατρευτικής παράδοσης που συνδεόταν με την περιοχή
κατά τους Κλασικούς και Ελληνιστικούς χρόνους154 είχαν ήδη διαμορφωθεί
Ό. π., 509‐11.
Ό. π., 529‐33.
149 Ο ποιητής αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις σε άγρια θηρία, θηρες, καθώς και σε ζώα του δάσους με
και χωρίς κέρατα: ʺ…κεραιοί και νήκεροι υληκοιται…ανά δρία βησσήεντα…ʺ βλ. ό. π., 512, 529‐30.
150 Ό. π., 420‐36 και ιδιαίτερα 427‐8. Για την ξυλουργική παραγωγή της ησιόδειας κοινωνίας βλ.
παρακάτω.
151 Για αναφορές σε μέλισσες βλ. ό. π., 233, 304.
152 Τ. ι., Θεογ. 2, 4, 23.
153 Παυσ. ΙΧ.29.1, για τη λατρευτική παράδοση του χώρου καθώς και για τον εορτασμό των Μουσείων
βλ. και Παυσ. ΙΧ.29.1, 5, 31.3.
154 Για τους λατρευτικούς χώρους γύρω από τον Ελικώνα και την Κοιλάδα των Μουσών βλ. Παυσ.
ΙΧ.29.5, Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 22‐4.
147
148
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κατά την όψιμη Γεωμετρική εποχή. Ο Walcot μάλιστα περιγράφει τον
Ελικώνα ως σημαντικό θρησκευτικό κέντρο από την ησιόδεια εποχή και
αποδίδει τη μετοίκηση του πατέρα του Ησιόδου στο γεγονός αυτό. Ο ίδιος,
παρουσιάζει τον πατέρα του Ησιόδου ως γεωργό‐έμπορο, τον δε Ησίοδο ως
ποιητή‐γεωργό, συνδέοντας την απασχόληση και των δύο με τη λατρευτική
παράδοση του Ελικώνα. 155
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο Ελικώνας αποτελούσε βασικό
συντελεστή ύπαρξης και ανάπτυξης της ησιόδειας κοινωνίας. Στον τομέα
της πρωτογενούς παραγωγής, το όρος του Ελικώνα καθόριζε άμεσα τις
κτηνοτροφικές δυνατότητες της Άσκρας, ενώ έμμεσα, μέσω του ποτάμιου
συστήματος που διέθετε, διαμόρφωνε ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη
γεωργική παραγωγή της περιοχής. Οι δε τομείς της δευτερογενούς
παραγωγής, ξυλουργική και βυρσοδεψία, άμεσα εξαρτημένη η τελευταία
από την κτηνοτροφία και το κυνήγι, διαμορφώνονταν σχεδόν εξολοκλήρου
από τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής του Ελικώνα. Παράλληλα, η
τέχνη του Ησιόδου δηλώνει ότι η ιερότητα του όρους, 156 πέρα από τη λατρεία,
προωθούσε τομείς της τριτογενούς παραγωγής, όπως εκείνον της τέχνης των
αοιδών. Τέλος, αν ληφθεί υπόψη ότι ο ησιόδειος Περμησσός157 ξεκινούσε από
τον Ελικώνα, συναντούσε τον Ολμειό και κατέληγε στον Κορινθιακό (Χάρτης
4),158 μπορεί να λεχθεί ότι, εκτός από τη δυνατότητα υψηλής γεωργικής
παραγωγής που θα πρόσφερε η παρουσία άφθονου νερού στο χώρο,
καθιστούσε εφικτή την ασφαλή και σύντομη επικοινωνία με άλλες περιοχές
(Χάρτες 4&5), παράγοντας βασικός για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των
επιπέδων παραγωγής.
Walcot, Hesiod, 116. Βλ. και Cook, ʺHesiodʹs Father,ʺ 170‐1, W. Burkert, ʺThe Formation of Greek Religion
at the Close of the Dark Ages,ʺ SIFC 10.1‐2 (1989): 533‐551 και ιδιαιτ. 540.
156 Για τις τοπικές λατρείες και τις πανηγύρεις βλ. Nilsson, Greek Folk Religion, 97‐100.
157 Ησιόδ. Θεογ. 5.
155
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Από την αρχαιολογική έρευνα, τέλος, προκύπτει ένα σημαντικό στοιχείο
που διαφωτίζει το ρόλο που διαδραμάτιζε το φυσικό περιβάλλον στην
πολιτική οριοθέτηση των βοιωτικών περιοχών. Μεταξύ Άσκρας και
Αλιάρτου παρεμβαλλόταν μία κενή, ακατοίκητη ζώνη από εύφορη γη
(Χάρτης 6). Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως πολιτικό σύνορο όχι τόσο
μεταξύ της Άσκρας‐‐Θεσπιών και της Αλιάρτου όσο μεταξύ της Θήβας και
του Ορχομενού (Χάρτες 5&6).159 Έτσι, η Άσκρα φαίνεται να ήταν ο
ΧΑΡΤΗΣ 6Α

συνοριακός θύλακας του χώρου επιρροής της Θήβας, ενώ η Αλίαρτος
παρουσιάζεται ως ο αντίστοιχος θύλακας του χώρου που ορίζεται από την
Κωπαϊδα και τον ποταμό Κηφισσό, με κέντρο επιρροής τον Ορχομενό
(Χάρτης 6). Αυτό ίσως να εξηγεί γιατί η Άσκρα ήταν τοποθετημένη σε
Wallace, ʺValley of the Muses,ʺ 14‐21.
Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 144, Snodgrass, ʺSurvey Archaeology,ʺ 129.
6Α Ο χάρτης από Snodgrass, ʺSurvey Archaeology,ʺ 128.
158
159
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μεγάλο σχετικά υψόμετρο (1.500 μ.), τη στιγμή που σπάνια δημιουργούνταν
οικισμοί πάνω από τα 800 μέτρα,160 προσφέροντας έτσι στους κατοίκους της
μια πλεονεκτική θέση προστασίας των ιδίων καθώς και δυνατότητα
εποπτείας της υποκείμενης Κοιλάδας των Μουσών.161
Οι αναφορές του Θουκυδίδη, ο οποίος χαρακτηρίζει όλες τις διακρατικές
διενέξεις ως συνοριακές διαφορές,162 καθώς και η αναφορά του στις συχνές
αναταραχές που συντάραζαν εύφορες περιοχές όπως αυτή της Βοιωτίας,163
καθιστούν προφανή την καθοριστική αλλά εξίσου δυσχερή θέση της Άσκρας.
Το γεγονός ότι η Άσκρα περιβάλλεται από εύφορες εκτάσεις γης καθώς και
το ότι ο ευρύτερος φυσικός της χώρος, όπως αναφέρθηκε, της εξασφαλίζει
προϋποθέσεις ικανές για περαιτέρω παραγωγική εκμετάλλευση και
ανάπτυξη αποτελούν σημαντικά κίνητρα για τη διασφάλιση μόνιμης
κατοίκησης που είναι αναγκαία για τη φρούρησή της ως συνόρου. Αυτό
μπορεί να εξηγήσει και την απόκτηση κλήρου164 από τον πατέρα του
Ησιόδου, αν και μετανάστη, απόκτηση που εξασφάλιζε τη μόνιμη
εγκατάσταση και ό,τι αυτή συνεπάγεται.

ΑΣΚΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το κλίμα και οι εποχιακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη
Γεωμετρική Άσκρα περιγράφονται με λογοτεχνική παραστατικότητα στο
Έ&Η. Η περιγραφή του Ησιόδου ακολουθεί με χαλαρά βήματα το εποχιακό
ημερολόγιο, ξεκινώντας από το φθινόπωρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες
Bintliff & Snodgrass, ό. π., 125.
Burford, L&L, 58.
162 Θουκ. Ι. 15.
163 Θουκ. Ι. 2. 3‐4.
164 Από τον στίχο 37:…κληρον εδασσάμεθʹ…ʺ συνάγεται ότι ο πατέρας του Ησιόδου είχε αποκτήσει
κλήρο αμέσως μετά τη μετοίκησή του στην Άσκρα. Για το καθεστώς εγγείου ιδιοκτησίας καθώς και για
160
161
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φαίνεται να διατηρούνται μέχρι τον Οκτώβρη, εποχή που ο Σείριος είναι
χαμηλά και προχωρεί λίγο τη μέρα και πολύ τη νύχτα, αφού κατά τον
Ησίοδο τότε είναι η εποχή που σταματά ο καύσωνας του ήλιου και αρχίζουν
τα πρωτοβρόχια.165 Στο τέλος Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη,166 αρχίζουν οι
θαλασσοταραχές από κάθε είδους ανέμων167 που φυσούν με υγρή μανία168
που αποτελούν χαρακτηριστικά του φθινοπώρου. Η εποχή χαρακτηρίζεται
από τα φοβερά φυσήματα του Νοτιά που ταράζουν τη θάλασσα 169 με
αποτέλεσμα να σταματά ο πλους των πλοίων170 και από τις πολλές
φθινοπωρινές βροχές.171 Κατά τα μέσα του Νοέμβρη, η φωνή του γεράνου
σημαίνει την εποχή του βροχερού χειμώνα,172 αφήνοντας πίσω του το
φθινόπωρο. Αυτή η περιγραφή είναι αντιπροσωπευτική του Μεσογειακού
φθινοπώρου,173 κατά το οποίο οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται
ώς τον Οκτώβρη και μειώνονται σταδιακά αφού η περιβάλλουσα θάλασσα
επιβραδύνει κάθε μεταβολή θερμοκρασίας.174 Η εποχή των βροχών ξεκινά
καθυστερημένη τον ίδιο μήνα‐‐Οκτώβρη‐‐και διαρκεί ώς τον Μάρτη,
διάστημα κατά το οποίο σημειώνεται περίπου το 70% της ετήσιας
βροχόπτωσης.175

τις εκδοχές που έχουν προταθεί ως προς τον λόγο για τον οποίο ο πατέρας του Ησιόδου απέκτησε
κλήρο στην Άσκρα βλ. παρακάτω.
165 Ό.π., 414‐9.
166 Ό.π., 619‐20.
167 Ό.π., 621.
168 Ό.π., 625.
169 Ό.π.
170 Ό.π., 619‐20.
171 Ό.π., 675‐7.
172 Ό.π., 448‐51.
173 Cary, Geographic Background, 4‐7.
174 Andrewes, The Greeks, 6.
175 Cary, Geographic Background, 4.
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Δριμύτερος από ότι ο συνηθισμένος ήπιος Μεσογειακός χειμώνας,176
παρουσιάζεται ο ησιόδειος χειμώνας μέσα από μία ποιητικότατη και
εκτεταμένη περιγραφή 65 ολόκληρων στίχων.177 Κατά τον μήνα Ληναιώνα‐‐
τέλος Γενάρη με αρχές Φλεβάρη,178 στην καρδιά του χειμώνα, τα καιρικά
φαινόμενα είναι τόσο ισχυρά ώστε καθημερινά τα βόδια υποκύπτουν
εξαιτίας των σφοδρών καιρικών συνθηκών.179 Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία
αγγίζει τα όρια παγετού, με αποτέλεσμα ολέθριοι πάγοι να καλύπτουν κάθε
γωνιά της γης.180 Κατά τον Ησίοδο, αυτή είναι η εποχή που η πνοή του Βοριά,
καταφθάνοντας από την αλογοτρόφα Θράκη, φυσά και ταράζει τη
θάλασσα.181 Τα δε δάση αντηχούν182 καθώς χτυπούν οι υψηλόκορφες
βελανιδιές και τα χοντρά έλατα που βρίσκονται στις χαράδρες του βουνού
πάνω στην πολύβλαστη γη και πέφτουν.183
Η δριμύτητα του χειμώνα συντελεί ώστε ακόμα και τα δασύτριχα άγρια
θηρία να βάζουν την ουρά κάτω από τα σκέλια τους184 για να προφυλαχτούν
από το κρύο, ενώ το ψύχος διαπερνά όχι μόνο το δέρμα του βοδιού185 αλλά
και εκείνο της σκληρότριχης γίδας.186 Τα μόνα ζώα που δεν καταφέρνει να
παγώσει ο βοριάς είναι τα μακρύτριχα πρόβατα στα ποίμνια.187 Στην
ησιόδεια περιγραφή, η σφοδρότητα του βοριά δεν αφήνει ανεπηρέαστους
ούτε τους ανθρώπους που εκτίθενται στο κρύο και κυρίως τους αδύναμους,
176 Ο Μεσογειακός χειμώνας χαρακτηρίζεται από σχετικές θερμοκρασίες οι οποίες κατά το μήνα
Γενάρη φτάνουν και τους 18ο C, ενώ τα ποσοστά ηλιοφάνειας είναι ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή, βλ.
Cary, Geographic Background, 4‐5.
177 Ησιόδ. Έ&Η 504‐69.
178 Ό.π., 504‐35.
179 Ό.π., 504.
180 Ό.π., 505.
181 Ό.π., 506‐7.
182 Ό.π., 508.
183 Ό.π., 509‐11.
184 Ό.π., 512‐3.
185 Ό.π., 515.
186 Ό.π., 516.
187 Ό.π., 516‐8.

41

όπως εκείνον τον γέροντα188 που τρέχει να κρυφτεί για να γλιτώσει από το
δριμύ κρύο. Ζεστασιά και προστασία τούτες τις ώρες προσφέρει μόνο η
ζεστή μυχιη του σπιτιού σε νεαρές παρθένες που απολαμβάνουν την
ασφάλεια του σπιτιού τους παρέα με τις μητέρες τους.189 Το σκοτάδι δε είναι
τόσο τους παγερούς μήνες του καταχείμωνου, ώστε καταδικάζει το ανόστεο
χταπόδι να τρώει τα πλοκάμια του για να επιβιώσει, αφού ο ήλιος πλανιέται
μακριά από τους Έλληνες, φωτίζοντας την πόλη και τον δήμο των Κυανών
και του στερεί έτσι τη δυνατότητα να βρει το θήραμά του στη σκοτεινή
θάλασσα.190 Τότε τα θεριά, που άλλα από αυτά φέρουν κέρατα κι άλλα όχι,191
καταφεύγουν στα δάση και στα δασώδη φαράγγια, τρίζοντας τρομερά τα
δόντια από το κρύο, για να βρουν σκεπή σε πυκνούς κρυψώνες και σε
σπηλιές στα βράχια,192 ώστε να προφυλαχθούν από το λευκό χιόνι.193 Την
ίδια εποχή ο Βοριάς κάνει ψυχρά τα πρωινά194 και καταχνιά απλώνεται στους
σιτοφόρους αγρούς των θνητών.195 Μια καταχνιά που συνήθως πέφτει ως
βροχή το απόγευμα.196 Η δριμύτητα αρχίζει να φθίνει στο τέλος του
Φλεβάρη, εξήντα μέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο (22 Δεκέμβρη), όταν ο
Αρκτούρος εμφανίζεται για πρώτη φορά ξαναφωτίζοντας τα πάντα.197 Αυτή,
είναι, κατά τον Ησίοδο, η εποχή που αρχίζει τους θρήνους της η χελιδώνα,198
σηματοδοτώντας την αρχή της φωτεινής Άνοιξης.199

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Ό.π., 518.
Ό.π., 519‐24.
Ό.π., 524‐8.
Ό.π., 529.
Ό.π., 530‐3.
Ό.π., 535.
Ό.π., 547.
Ό.π., 548‐9.
Ό.π., 551‐3.
Ό.π., 566.
Ό.π., 564‐9.
Ό.π., 569.
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Ο ησιόδειος χειμώνας λοιπόν χαρακτηρίζεται από υψηλές βροχοπτώσεις,
από χιονοπτώσεις κατά τον Γενάρη και Φλεβάρη, από θερμοκρασίες
ιδιαίτερα χαμηλές, που φθάνουν τα όρια παγετού, και αυξομειώνονται
σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και από χαμηλά επίπεδα
ηλιοφάνειας με συχνά φαινόμενα ομίχλης. Η περιγραφόμενη σφοδρότητα
του χειμώνα εξηγείται καταρχήν από το γεγονός ότι η Άσκρα βρίσκεται σε
μεγάλο υψόμετρο (1.500 μ.), όπου οι καιρικές συνθήκες είναι εντονότερες από
ότι στις πεδινές περιοχές, αφού οι ορεινοί όγκοι διατηρούν το χιόνι που
πέφτει στις κορυφές τους, ενώ ταυτόχρονα οι χαμηλές θερμοκρασίες
διατηρούνται και ενισχύονται εξαιτίας των ψυχρών εξατμίσεων που
προέρχονται από τη λίμνη Κωπαϊδα μένοντας παγιδευμένες γύρω από τους
ορεινούς όγκους της Βοιωτίας.200
Στην αρχή της άνοιξης, κατά τα τέλη του Μάρτη, ο Ησίοδος αναφέρει ότι
αρχίζει ο εαρινός πλους οπότε συμπεραίνουμε ότι ο σφοδρός Βοριάς κοπάζει,
ενώ η περιγραφή της κουρούνας που πλέον αφήνει ίχνη στη γη δηλώνει ότι
σταματούν και οι βροχοπτώσεις.201 Όταν δε ο κούκος πρωτολαλεί πάνω στα
φύλλα της βελανιδιάς,202 πιστοποιώντας τον ερχομό της άνοιξης, η
θερμοκρασία ανεβαίνει κι έτσι αρχίζει ο θερισμός, ενώ βγαίνουν και τα
πρώτα φύλλα της αγριοσυκιάς.203 Καθώς δε προχωρά η άνοιξη και ο καιρός
ζεσταίνει περισσότερο ο ήλιος αρχίζει να ξεραίνει το δέρμα.204 Τότε τα
σαλιγκάρια αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το ξηρό έδαφος κι ανεβαίνουν
στα φυτά για να βρουν τροφή και για νʹ αποφύγουν τις Πλειάδες‐‐Μάης.205

200
201
202
203
204
205

Cary, Geographic Background, 5, 37, 71.
Ησιόδ. Έ&Η 679‐81.
Ό.π., 486‐7.
Ό.π., 679‐81.
Ό.π., 575.
Ό.π., 571‐2.
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Με το ζέσταμα του καιρού, καταφθάνει το καλοκαίρι. Καθώς προχωρά
όμως το θέρος‐‐Αύγουστος, την εποχή που ανθίζει η αγκινάρα και τραγουδά
το τζιτζίκι,206 η ξηρότητα της εποχής σε συνδυασμό με τις υψηλές
θερμοκρασίες που κυριαρχούν μετατρέπουν το καλοκαίρι σε μία κοπιαστική
περίοδο.207 Τότε ο Σείριος καίει τα εκτεθειμένα κεφάλια και γόνατα των
ανδρών208 και κάνει τις γυναίκες θερμότατες.209 Στο τέλος της ιδιαίτερα
ζεστής αυτής εποχής,210 οι αύρες είναι σταθερές και η θάλασσα ακίνδυνη
αφού δε φυσάει σχεδόν καθόλου.211
Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εξηγούνται από τους ίδιους παράγοντες
που συνέβαλαν στη δημιουργία του σφοδρού χειμώνα. Αυτά μπορούν να
δικαιολογήσουν το σχόλιο του ποιητή που χαρακτηρίζει τη γενέτειρά του ως
μία άθλια κώμη, που το χειμώνα είναι κακή, το δε καλοκαίρι ανυπόφορη,212
σχόλιο που από την αρχαιότητα ώς και τη σύγχρονη εποχή έχει λανθασμένα
ερμηνευθεί ως ένδειξη της πενίας του φυσικού περιβάλλοντος της Άσκρας
και της πλειονότητας των κατοίκων της συμπεριλαμβανομένου και του
Ησιόδου.213 Από την περιγραφή όμως του φυσικού περιβάλλοντος της
ησιόδειας κοινωνίας σκιαγραφείται μία εντελώς αντίθετη εικόνα. Η Άσκρα,
εκτός από τη δριμύτητα των καιρικών φαινομένων214 που τη χαρακτήριζε και
τη δυσχερή ίσως γεωπολιτική της θέσης ως συνοριακή περιοχή μεταξύ δύο
αντίπαλων κέντρων επιρροής, συγκέντρωνε όλες τις φυσικές προϋποθέσεις
για τη δημιουργία μιας σχετικά ευημερούσας κοινωνίας.
Ό.π., 582.
Ό.π., 584.
208 Ό.π., 587‐8.
209 Ό.π., 586.
210 Ό.π., 663‐4.
211 Ό.π., 670.
212 Ό.π., 639‐40: ʺνάσσατο δʹ άγχʹ Ελικωνος οιζυρη ενί κώμη, / Άσκρη χειμα κακη, θέρει αργαλέη, ουδέ
ποτʹ εσθλη.ʺ
213 Στράβ. ΙΧ.2.35. Από τις σύγχρονες πηγές ενδεικτικά βλ.Nilsson, Greek Folk Religion, 104, Lesky, ΙΑΕΛ,
149, Hammond, History of Greece, 95.
206
207
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΟΜΗ ΗΣΙΟΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

214

Burn, World of Hesiod, 32, Starr, ESG, 159.
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ΓΕΝΙΚΑ
Από την Υπομυκηναϊκή ώς την Αρχαϊκή εποχή, σημειώνονται εξελίξεις και
μεταβολές στη δομή των ελληνικών κοινωνιών.215 Τα στάδια αυτής της
εξέλιξης στις περισσότερες κοινωνίες ξεκινούν με τη δημιουργία αγροτο‐
ποιμενικών216 φυλετικών κοινοτήτων στις οποίες όλα τα μέλη από κοινού
νέμονται τα μέσα παραγωγής‐‐γη, τεχνικό εξοπλισμό.217 Στις αρχές του 9ου
αιώνα, το κέντρο βάρους των κοινοτήτων αυτών που είναι πλέον αγροτικές218
μεταφέρεται στον πατριαρχικό οίκο, συντελώντας έτσι στη διαμόρφωση του
καθεστώτος του οίκου.219 Η απαρχή του επόμενου σταδίου της εξελικτικής

215 Οι αλλαγές στην οικονομική δομή των αρχαίων κοινωνιών‐‐μετάβαση από τον πρώτο στο δεύτερο
κοινωνικό καταμερισμό εργασίας καθώς και η μετάβαση από την πρωτογενή παραγωγή στην
δευτερογενή και τριτογενή που σηματοδοτούνται από την αντίστοιχη μετάβαση από τη βουκολική
στην αγροτο‐ποιμενική, από την αγροτο‐ποιμενική στην αγροτική και από την αγροτική στη μικτή
οικονομία‐‐αγροτική και ανταλλακτική‐‐αποτελούν τον κύριο αιτιατό παράγοντα των κοινωνικο‐
πολιτικών μεταβολών, αφού κατά τις μεταβολές αυτές αλλάζει η παραγωγική δομή και η κατοχή των
μέσων παραγωγής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες ομάδες κοινωνικο‐οικονομικής επιρροής
και κατ’ επέκταση πολιτικής επιβολής. Για την επίδραση της οικονομίας στην κοινωνία βλ. G. E. M.
Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient World (New York, 1989) Εισαγωγή και κυρίως 32‐47.
216 Για τα χαρακτηριστικά των τροφοσυλλεκτικών, βουκολικών και αγροτικών κοινωνιών βλ. A. Thio,
Sociology an Introduction (New York, 1989) 84‐88. Για τη θεωρία περί στροφής προς τον βουκολισμό μετά
την πτώση των μυκηναϊκών κρατών βλ. C. Mossé & A. Schnapp‐Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της
Αρχαίας Ελλάδας (2000 ‐ 31π.Χ.) μετ. Λ. Στεφάνου (Αθήνα, 1996) 130‐3.
217 Για την περιγραφή της περιόδου μετά τα Τρωικά βλ. Θουκ. Ι.12., βλ. και Mosse, Επίτομη Ιστορία, 113‐
65. Για τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών με φυλετική δομή βλ. Θουκ. Ι. 2, 5, 13.1. Βλ. και .
Σακελλαρίου, στην ΙΕΕ, 15, 28‐9, 34‐7, Starr, ESG, 30, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 10, 20‐3,51‐3.
Κοινότητα είναι μία μικρή οικιστική μονάδα, ενώ η κοινωνία ορίζεται ως μία ευρύτερη ομάδα
ανθρώπων οι οποίοι, στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης οικονομικής δομής που αποτελεί τη βάση του
κοινωνικού σχήματος, μοιράζονται τις ίδιες πολιτιστικές αξίες (ήθη, έθιμα, θέμιστες, νόμους) και τον
ίδιο εδαφικό χώρο. Βλ. 58, Thio, Sociology, 612.
218 Ως γεωργική ορίζεται η κοινωνία που η οικονομία της είναι κατά βάση γεωργική, ενώ αγροτική
ορίζεται εκείνη στην οποία η πλειονότητα των μελών της διαμένουν σε αγροτικές κοινότητες. Για τα
χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών βλ. Thio, Sociology, 88. Για τον αγροτικό χαρακτήρα των
κοινωνιών του 9ου αιώνα βλ. Mosse, Επίτομη Ιστορία, 138.
219 Για τη πορεία προς τη διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος του οίκου βλ. F. Engels,
Lʹ origine de la famille, de la propriétè privée et de lʹ état (Paris, 1975) 92, 106, 117‐27, Austin & Naquet, ESH, 40‐1,
Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 22, 54‐5, Mosse, Αρχαϊκή Ελλάδα, 65‐86, Burford, L&L, 33‐5. Η
πατριαρχική εξουσία χαρακτηρίζεται από σχέσεις ανταποδοτικότητας, κοινωνικής υποχρέωσης και
εξάρτησης μεταξύ των μελών της πατριαρχικής ιεραρχίας. Στην οικογένεια αυτό αντανακλάται από
την κοινωνική εξουσία και σχέση εξάρτησης μεταξύ του αρχηγού της οικογενείας με τα παιδιά και τη
σύζυγό του, ενώ στον οίκον εμφανίζεται κυρίως μέσα από την οικονομική εξουσία του αρχηγού του
οίκου πάνω στα εξαρτημένα μέλη του, βλ. D. Underdown, Revel, Riot and Rebellion: Popular Politics and
Culture in England 1603‐1660 (Oxford, 1985) 9.
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πορείας της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας οριοθετείται στον 8ου αιώνα και
χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση προς τις πολιτικές κοινωνίες, διαδικασία
που ολοκληρώνεται στη διάρκεια της αρχαϊκής εποχής.220 Χαρακτηριστικά
κυρίως του πατριαρχικού καθεστώτος του οίκου αντανακλούν οι ομηρικές
κοινότητες221 οι οποίες θεωρούνται και ως ημιπολιτικές.222 Η ησιόδεια
κοινωνία ορίζεται κυρίως ως πρωτοπολιτική,223 με στοιχεία κοινωνικής
μετάβασης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δομή της δεν εμπεριέχει κατάλοιπα
από προγενέστερα στάδια της κοινωνικής εξέλιξης.
Οι δομές των υστερομυκηναϊκών ʺκλειστώνʺ224 φυλετικών κοινοτήτων
δημιουργήθηκαν μετά την πτώση των συγκεντρωτικών, γραφειοκρατικών
μυκηναϊκών κρατών.225 Στόχο τους αποτελούσε η παραγωγή για
αυτοκατανάλωση.226 Οργανικές μονάδες των κοινοτήτων αυτών ήταν το
γένος, οι φρατρίες και κατʹ επέκταση η ίδια η φυλή, ένα δηλαδή σύστημα
εκτεταμένης οικογένειας με στενές σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των
μελών της, που ρυθμίζονταν από τους κανόνες ενός άγραφου φυσικού
δικαίου.227
Για τη δημιουργία της πολιτικής κοινωνίας βλ. Αριστλ. Πολιτ. 1252b 28‐31, 1253b 23, 1281a 1‐2. Βλ.
και V. Ehrenberg, ʺWhen did the Polis Rise,ʺ 57 JHS (1937): 147‐59, Starr, ʺThe Early Greek City State,ʺ PP 7
(1957): 97‐108, τ. ι. ESG, 31‐2, Jeffery, Archaic Greece, 39‐40, P. Oliva, ʺThe Polis in Early Greek Society,ʺ SIFC
10.1‐2 (1989): 105‐21, O. Murray, ʺCities of Reason,ʺ στο The Greek City, 1‐13, Mosse, Επίτομη Ιστορία, 136‐65.
221 Βλ. Mosse, Αρχαϊκή Ελλάδα, 65 κ.ε., βλ. και σελ. 27 σημ. 107, τ. ι. Επίτομη Ιστορία, 133‐6.
222 Runciman, ʺOrigin of States,ʺ 360.
223 Ό. π., κυρίως 364‐5.
224 Οι φυλετικές κοινότητες θεωρούνται ως κλειστές ομάδες αφού μέλη τους μπορούσαν να είναι μόνο
άτομα που ανήκαν στην ίδια φυλή, ενώ ταυτόχρονα δεν παρατηρείται κοινωνική κινητικότητα.
225 Finley, World of Odysseus, 79, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 51.
226 Παραγωγή προς αυτοκατανάλωση είναι αυτή που περιορίζεται στην κατανάλωση των ειδών που
παράγονται από τα μέλη της κοινότητας που τα παράγουν. Συνακόλουθα, οι αυτοκαταναλωτικές
κοινωνίες είναι συνήθως αγροτικές με κλειστές οικονομίες στις οποίες δεν υπάρχει περιθώριο
ανταλλαγής, βλ. Thio, Sociology, 84κ.ε. και παρακάτω.
227 Βλ. Σακελλαρίου, στην ΙΕΕ, 15, 28‐9, 34‐7, Starr, ESG, 30, Andrewes, The Greeks, 76‐88, Βλάχος,
Πολιτικές Κοινωνίες, 44, 51‐2, 115 σημ. 88, 127, 193, 194 σημ. 101, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 10,
20‐3,51‐3. Το φυσικό δίκαιο‐‐θέμιστες, χαρακτηρίζεται ως ένα σύνολο άγραφων διατάξεων που στόχο
είχαν τη ʺδιατήρηση της αλληλεγγύης του γένους…ʺ, Ραμού‐Χαψιάδη ό.π., 75. Για περαιτέρω ανάλυση
της φύσης και του ρόλου του φυσικού δικαίου βλ. παρακάτω. Η ομηρική περιγραφή των χωρών των
Κυκλώπων και των Λαιστρυγόνων αποτελεί παράδειγμα φυλετικών κοινωνιών σε εμβρυακό στάδιο.
220
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Η ησιόδεια κοινωνία διατηρεί ελάχιστα φυλετικά χαρακτηριστικά. Το
κυριότερο ίσως είναι αυτό που προκύπτει από τη σύνδεση του πατέρα του
Ησιόδου με την Άσκρα. Ο πατέρας του αοιδού, που αναφέρεται ως
μετανάστης από την Αιολική Κύμη,228 μετοικεί στη φυλετικά συγγενή
Άσκρα.229 Αυτή η φυλετική συγγένεια πιθανότατα να αποτέλεσε ρυθμιστικό
παράγοντα στην απόφασή του να εγκατασταθεί στη Βοιωτία. Ταυτόχρονα
αυτό πρέπει να λειτούργησε και ως επιπρόσθετο πλεονέκτημα υπέρ της
απόκτησης κλήρου230 κατά την άφιξή του στη συνοριακή κώμη. Ο B. Bravo
υποστηρίζει ότι ο πιθανότερος λόγος που ο πατέρας του Ησιόδου αποκτά
κλήρο στην Άσκρα είναι γιατί οι θεσμοί της πολιτικής κοινωνίας δεν έχουν
ακόμα αποκρυσταλλωθεί. 231 Επομένως, μία γενιά πριν από τη γέννηση του
Ησιόδου κάποια μορφή φυλετικής αλληλεγγύης φαίνεται να επιζεί στην
Άσκρα. Οι δεσμοί αυτοί όμως θα πρέπει να ήταν πλέον χαλαροί αφού, μία
γενιά αργότερα, ο ίδιος ο Ησίοδος, μέσα από το έργο του προβάλλει τον
εαυτό του και τους Έλληνες ως μέλη ενός ευρύτερου γένους, αυτό του

Για τη χώρα των Κυκλώπων βλ. Όμ. ι 105‐115 όπου παρόλο που ισχύει η συλλογική κοινοτική
ιδιοκτησία δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο εθιμικό δίκαιο το οποίο να ρυθμίζει τη
σχέση των μελών της φυλετικής κοινότητας, με αποτέλεσμα ο καθένας να συμπεριφέρεται όπως αυτός
θεωρεί σωστό. Ο λόγος για την έλλειψη θεμίστων ίσως να εξηγείται από το γεγονός ότι οι Κύκλωπες
δεν έχουν περάσει στο στάδιο της γεωργικής καλλιέργειας, που θα απαιτούσε καθορισμένους κανόνες
μεταξύ των μελών της φυλής, αλλά φαίνεται να περιορίζουν την επιβίωσή τους σε συλλεκτικό και
βουκολικό επίπεδο γεγονός που τους καθιστά περισσότερο ανεξάρτητους απʹ ότι αν ήταν αγρότες. Βλ.
και Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 34‐7, Runciman, ʺOrigines of States,ʺ 352. Βλ. και Thio, Sociology, 86‐7,
όπου υποστηρίζεται η άποψη ότι τα μέλη των βουκολικών κοινωνιών χαρακτηρίζονταν από ένα
αυξημένο συναίσθημα ανεξαρτησίας εξαιτίας των συχνών μετακινήσεων, ενώ ήταν ιδιαίτερα
φιλοπόλεμοι και συχνά δεν αναγνώριζαν τις ισχύουσες συνοριακές οριοθετήσεις. Παρόμοια εικόνα
πρώιμου σταδίου φυλετικής κοινωνίας παρουσιάζει και η ομηρική περιγραφή των πολυπληθών
βουκόλων Λαιστρυγόνων που φαίνεται να έχουν αγορά και βασιλιά που διαμένει σε ανάκτορο (κ 80‐
135). Βλ. Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 37.
228 Ησιόδ. Έ&Η 636.
229 Ό.π., 640.
230 Ό.π., 37.
231 Bravo, ʺRemarques sur les assises sociales,ʺ 7. O Roebuck, ʺComment,ʺ στο Trade and Politics, 100 θεωρεί
ότι ο πατέρας του Ησιόδου απέκτησε γη που ακόμα δεν είχε εκχερσωθεί στις εσχατιές της κώμης.
Οπότε, κι αυτός έμμεσα υπονοεί ότι η κοινωνία της Άσκρας βρισκόταν σε κάποιο μεταβατικό στάδιο.
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σιδήρου,232 που προσδιορίζει με το χαρακτηρισμό πανελλήνεσσι,233 με
κυρίαρχο στοιχείο εκείνο της κοινής καταγωγής και θρησκείας.234
Παράλληλα, χρησιμοποιεί ιωνικούς όρους και καταλήξεις στη σύνθεσή του,
όπως Ληναιώνα235 αντί για τον αντίστοιχο Αιολικό Βουκάτιο.236
Ενδεικτικότερο παράδειγμα όμως είναι η αναφορά της αιολικής γενέτειράς
του όχι ως Άσκρα αλλά Άσκρη.237
Δύο στοιχεία φυλετικών κοινωνιών που έχουν αφήσει τα ίχνη τους στην
ησιόδεια κοινωνία αφορούν στην αντίληψη του πλούτου καθώς και στην
αγροτική οικιστική δομή της κοινωνίας, που από τη φύση τους
μεταβάλλονται με πολύ αργότερο ρυθμό απʹ ότι άλλα χαρακτηριστικά της
κοινωνίας, γιʹ αυτό και επιζούν ώς τις μέρες του Ησιόδου. Ο Ησίοδος συνδέει
επανειλημμένα τον πλούτο με τον αριθμό αιγοπροβάτων που μπορεί
κάποιος να έχει στην κατοχή του,238 προβάλλοντας έτσι ένα χαρακτηριστικό
που έχει επιζήσει από τη βουκολική κυρίως δομή των φυλετικών κοινωνιών
παρʹ όλο που η δική του κοινωνία είναι κατά βάση αγροτική.239 Σε μία άλλη
διάσταση, ο Ησίοδος χαρακτηρίζει τη γενέτειρά του ως κώμη.240 Η κώμη, ως
βασική αγροτική οικιστική μονάδα των φυλετικών κοινωνιών εξέφραζε τον
Ό.π., 174‐6. Για το μύθο των Γενών στο έργο του Ησιόδου βλ. Burn, World of Hesiod, 1‐17, J. G. Griffiths,
ʺArchaeology and Hesiodʹs Five Ages,ʺ JHI 17 (1956): 109‐19, τ. ι. ʺDid Hesiod Invent the Golden Age?ʺ JHI
19 (1958): 91‐3, Vernant, ʺLe mythe hésiodique,ʺ 247‐76; Fontenrose, ʺHesiodʹs Five Ages,ʺ 1‐16, Vernant,
Μύθος και Σκέψη, ιδιαίτ. 23‐58, Lesky, ΙΑΕΛ, 160‐4, Ε. Μικρογιαννάκης, Παθολογία Πολιτευμάτων στην
Αρχαιότητα (Αθήνα, 1992) 24‐6., M. C. Leclerc, ʺFacettes du temps dans les Travaux et les Jours dʹHésiode,ʺ
RPh 68.2 (1994): 159, Mosse, Επίτομη Ιστορία, 147‐50. Βλ. και Finley, The Ancient Greeks, 35, τ. ι. Use and
Abuse, 14‐16, 26, 48.
233 Ησιόδ. Έ&Η 528, βλ. και ό. π., 653.
234 Για το ρόλο του έπους του Ησιόδου Θεογονία βλ.Lesky, ΙΑΕΛ,155‐9.
235 Ησιόδ. Έ&Η 504.
236 Βλ. Λεκατσάς, Ησίοδος, 44 σημ. 77.
237 Ησιόδ. Έ&Η 640. Η επισήμανση της ιωνικής κατάληξης ‐η αντί της αιολικής ‐α στην λέξη Άσκρα
σημειώνεται από τον Lamberton ʺHesiod, and the Mouseia,ʺ 494.
238 Ησιόδ. Έ&Η 120, 163, 234, 308. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία ο όρος
φλουρί κωσταντινάτο παρόλο που δεν έχει πραγματική αξία, χρησιμοποιείται μέσα από τη διαχρονική
του έννοια για να δηλώσει τη σταθερότητα και μεγάλη αξία ενός νομίσματος.
239 Βλ. παρακάτω.
240 Ησιόδ. Έ&Η 639.
232
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προαστικό χαρακτήρα των κοινωνιών αυτών. Αυτό όμως δεν μπορεί να την
κατατάξει στα αμιγώς φυλετικά χαρακτηριστικά μίας κοινωνίας αφού η
κώμη ήταν οργανική μονάδα και των προγενέστερων μυκηναϊκών καθώς και
των μεταγε‐νέστερων πολιτικών κοινωνιών.241 Τούτο πιστοποιείται και από
το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης τη θεωρεί ως συστατικό στοιχείο της πόλης.242

ΟΙΚΟΣ ‐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Α. ΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δομικό κύτταρο της ησιόδειας κοινωνίας δεν είναι πλέον το γένος αλλά ο
οίκος,243 ο οποίος αποτελεί το κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας.244 O
ιδιοκτήτης του οίκου κατέχει τα μέσα παραγωγής‐‐γης,245 τεχνικού
εξοπλισμού246 και εργατικού δυναμικού.247 Ταυτόχρονα, όλη η παραγωγική
Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 9.
Αριστλ. Πολιτ. 1252b, 1281a 1‐2. Για την κώμη βλ. και Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 14, 34‐5,
62, Hammond, History of Greece, 81, 99.
243 Σύμφωνα με τη M. O. Knox, ʺHouse and Palace in Homer,ʺ JHS 90 (1970): 119, η λέξη οίκος αρχικά
σήμαινε: κτήμα ή κλήρος προς καλλιέργεια. Με την πάροδο του χρόνου, η έννοια του όρου οίκος εκτός
του κλήρου συμπεριλάμβανε επίσης και τα μέλη της οικογένειας που ζούσαν στο σπίτι του οίκου,
καθώς και οτιδήποτε έμψυχο και άψυχο ανήκε σʹ αυτόν. Βλ. Ξενοφ. Οικονομ. κυρίως Ι.5, VI. 4, Αριστλ.
Οικονομ. κυρίως 1343a, τ. ι. Πολιτ. 1253b. Βλ. και G. Nussbaum, ʺLabour and Status in the Works and
Days,ʺ CQ 10 (1960): 214, Austin & Naquet, ESH 40‐1, Finley, Ancient Greeks, 22, Βλάχος, Πολιτικές
Κοινωνίες, 64‐6, Murray, Early Greece, 37‐42, Burford, L&L, 33‐4, Β. Α. Δουκάκης, Το Χρήμα στην Ελληνική
Αρχαιότητα (Αθήνα, 1996) 129. Έτσι ο όρος απέκτησε μία κοινωνικο‐οικονομική διάσταση αφού εκτός
από πυρήνα της κοινωνίας αποτέλεσε και το κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας.
244 Βλ. σελ. 52 σημ. 274, βλ. και παρακάτω. Για τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής οικονομίας
βλ. J. Hasebroek, Trade and Politics in Ancient Greece, μετ. L. M. Fraser & D. C. MacGregor (London, 1933), A.
French, The Growth of the Athenian Economy (New York, 1964), P. V.‐Naquet, ʺÉconomie et société,ʺ 111‐48,
Ed. Will, ʺLa Grèce archaïque,ʺ 41‐96, Roebuck, ʺComment,ʺ 97‐106, Bravo, ʺRemarques sur les assises
sociales,ʺ 1‐59, Austin & Naquet, ESH, ιδιαίτ., 3‐15, Starr, ESG, ιδιαίτ. 147‐66, M. Weber, Economy and Society:
An Outline of Interpretive Sociology (New York, 1968 and London, 1978), S. C. Humphreys, Anthropology and
the Greeks (London, 1978) κυρίως 68‐70, 159‐67, Finley, Ancient Economy, Garnsey, Hopkins & Whittaker,
Trade in the Ancient Economy, και ιδιαίτ. K. Hopkins, ʺIntroduction,ʺ i‐xxi και Cartledge, ʺTrade & Politics
Revisited,ʺ 1‐15, Finley, Economy and Society, P. Garnsey & C. R. Whittaker, εκδ. Trade and Famine in Classical
Antiquity (Cambridge, 1983), Croix, Ταξικός Αγώνας, 155‐352, P. Garnsey, Famine and Food Supply in the
Graeco‐Roman World: Responses to Risk and Crisis (Cambridge, 1988), Mossé, Αρχαϊκή Ελλάδα, 137‐57, S.
Sherratt & A. Sherratt, ʺThe Growth of the Mediterranean Economy in the Early First Millennium B.C.,ʺ
World Archaeology 24.3 (1992): 360‐8.
245 Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Έ&Η 37, 464.
246 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 387, 420, 423‐9, 435‐6, 455‐7, 470,
241
242
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διαδικασία καθορίζεται από αυτόν, αφού ο ιδιοκτήτης είναι εκείνος που
συντονίζει και προγραμματίζει τις εργασίες που αφορούν στην παραγωγή248
και σπεύδει να προμηθευτεί έγκαιρα ό,τι χρειάζεται για την εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία του οίκου.249 Τέλος, ο ίδιος παρουσιάζεται και ως ο
τελικός αποδέκτης όλης της παραγωγής την οποία διαχειρίζεται,250
διανέμει251 και διαθέτει252 όπως εκείνος θεωρεί καλύτερα. Αυτοσκοπός δε του
ιδιοκτήτη είναι η σωστή διαχείριση του οίκου‐‐οικονομία,253 αφού αυτή
εξασφαλίζει την πολυπόθητη αυτάρκεια254 και ευημερία255.
Στο έπος Έ&Η υπάρχουν είκοσι‐τέσσερις αναφορές στη λέξη οίκος,256 τρεις
έμμεσες αναφορές που δηλώνουν το χώρο εντός του οίκου257 και μία
αναφορά στη λέξη μέγαρον.258 Ο Ησίοδος θέτει ως πρώτιστο μέλημα του
ατόμου την απόκτηση ενός οίκου.259 Ο οίκος αυτός εκτός από τους
οικιστικούς260 και αποθηκευτικούς261 του χώρους, περιλαμβάνει και τον
κλήρο,262 την καλλιεργήσιμη γη, που τώρα ανήκει στην οικογένεια.
Ως εργατικό δυναμικό θεωρείται η χρήση δούλων και ζώων στην παραγωγική διαδικασία,
ενδεικτικά βλ. ό. π., 405‐6, 436‐40, 451‐4, 459, 469‐70, 597‐8.
248 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 383 κ. ε., 387 κ. ε., 422 κ. ε., 573 κ. ε., 587 κ. ε., 607‐8, 665 κ. ε, 767.
249 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 405‐7, 423 κ. ε., 436‐42, 441‐7, 455‐7, 602‐4, 606‐7, 807.
250 Ενδεικτικά βλ. ό.π., 368‐9, 597‐61, 815, 819.
251 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 370, 767, 815, 819.
252 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 370, 631‐2, 767.
253 Βλ. Ξενοφ. Οικονομ. VΙ.4. Για τον ορισμό της οικονομίας βλ. και Αριστλ. Οικονομ. 1343a, τ. ι. Πολιτ.
1253b 1‐5.
254 Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι κάθε πόλις αποτελείται από πολλούς οίκους (Πολιτ. 1253b). Στόχος της
πόλης είναι η επίτευξη της αυτάρκειας (Πολιτ. 1280b), κάτι που θα ισχύει και για κάθε οίκο ξεχωριστά.
Για τα χαρακτηριστικά της πόλης βλ. και Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 61. Για την αυτάρκεια
του οίκου βλ. και Er. Will, ʺHésiode: crise agraire?ʺ 546. Για αναφορές του Ησιόδου στην αυτάρκεια
άρκιος βίος βλ. Έ&Η 501, 577.
255 Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Έ&Η 632.
256 Ησιόδ. Έ&Η 23, 131, 150, 244, 325, 33, 376, 395, 405, 407, 428, 432, 495, 523, 525, 523, 554, 601, 611, 627, 632,
673, 695, 733, 800.
257 Ό. π., 31, 452, 476.
258 Ό. π., 377. Για τη διαφορά μεταξύ οίκου και μεγάρου βλ. Κnox, ʺHouse and Palace,ʺ 118‐9.
259 Ησιόδ. Έ&Η 405. Ο G. Thomson, Studies in Ancient Greek Society I: The Prehistoric Aegean (London, 1949)
297 κ. ε. θεωρεί ότι από την ομηρική εποχή το φυλετικό σύστημα της συλλογικής κοινοτικής
ιδιοκτησίας ʺopen field,ʺ μέρος της οποίας αναδιανέμεται περιοδικά, συνυπάρχει πλέον με την ατομική
ιδιοκτησία.
260 Ενδεικτικά βλ. ό.π., 377, 405, 523, 554, 695.
247
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Οι σύγχρονες απόψεις σχετικά με την ύπαρξη απόλυτης ή μερικής
κυριότητας της ιδιοκτησίας263 καθώς και με το δικαίωμα απαλλοτρίωσης ή μη
του κλήρου264 διίστανται. Ο Αριστοτέλης ορίζει την απαλλοτρίωση ως ʺδόσιν
καί πρασιν,ʺ ενώ στο ίδιο χωρίο θεωρεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας
συνυφασμένο με εκείνο του δικαιώματος της απαλλοτρίωσης: ʺόρος δέ
ασφαλείας μέν το ενταυθα καί ούτω κεκτησθαι, ώστʹ εφʹ αυτω είναι τήν
χρησιν αυτων, του δέ οικεια είναι ή μή όταν εφʹ αυτω η απαλλοτριωσαι.ʺ 265
Παράλληλα ένα πρόσθετο σχόλιο του φιλοσόφου που αναφέρει ότι κάποια
χρονική στιγμή στο παρελθόν θεσπίστηκε νόμος, ο οποίος απαγόρευε την
πώληση του προγονικού κλήρου266 δηλώνει ότι ο κλήρος αρχικά ήταν
αλλοτριώσιμος αλλά εξαιτίας κάποιων ειδικών συνθηκών,267 ορισμένες
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 407, 411, 428, 576.
Για τον κλήρο βλ. Ed. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 6‐7, 9, Er. Will, ʺHesiode. crise agraire?ʺ 543,
Hammond, History of Greece, 81, Murray, Early Greece, 39, Burford, L&L, 15‐16.
263 Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 54, 56, Burford, L&L, 29.
264 Για το καθεστώς εγγείου ιδιοκτησίας στην αρχαιότητα βλ. Ομ. ζ 7‐10: ʺένθεν αναστήσας άγε
Ναυσίθοος θεοειδής,/ εισεν δέ Σχερίη, εκάς ανδρων αλφηστάων,/ αμφί δέ τείχος έλασσε πόλει, και
εδείματο οίκους,/ και νηούς ποίησε θεων, και εδάσσατʹ αρούραςʺ, Ησιόδ. Έ&Η 340‐1: ʺόφρʹ άλλων ωνη
κληρον, μή τόν τεόν άλλοςʺ, Αριστλ. Πολιτ. 1266b (σχεδόν όλες οι πολιτείες έθεσαν κάποιους
περιορισμούς στην απαλλοτρίωση της γης), βλ. και Burn, The World of Hesiod, 110‐117‐8, Thomson,
Prehistoric Aegean, 298 κ. ε.(δεν δέχεται την απαλλοτρίωση του κλήρου σε μέλη εκτός του οίκου), N. G. L.
Hammond, ʺLand Tenure in Athens and Solonʹs Seisachtheia,ʺ JHS 81 (1961): 76‐99 (θεωρεί αναπαλλοτρίωτο
τον κλήρο), D. Asheri, ʺLaws of Inheritance, Distribution of Land, and Political Constitutions in Ancient
Greece,ʺ Historia 12 (1963): 1‐21 (δεν δέχεται την δυνατότητα απαλλοτρίωσης του κλήρου έξω από τον
οίκο), Ed. Will, ʺGrèce Archaïque,ʺ 64‐8, τ. ι., ʺRegime foncier grec,ʺ 13‐19 (δέχεται το δικαίωμα απόκτησης
κλήρου εξαιτίας δανεισμού όχι όμως την αγορά κλήρου), Er. Will, ʺHesiode. crise agraire?ʺ 543‐4 (δέχεται
το δικαίωμα πώλησης), Andrewes, The Greeks, 97‐98 (δέχεται το δικαίωμα πώλησης), M. I. Finley, ʺThe
Alienability of Land in Ancient Greece. A Point of View,ʺ Eirene 7 (1968): 25‐32 (αποδέχεται την
δυνατότητα πώλησης στην προκλασική εποχή), Starr, ESG, 150‐1 (δέχεται τη δυνατότητα πώλησης
κλήρου), Bravo, ʺRemarques sur les assises sociales,ʺ 7 και σημ. 14 για την ετυμολογία του ρήματος
ωνέομαι (δέχεται τη δυνατότητα πώλησης στις προκλασικές εποχές), T. W. Gallant, ʺAgricultural
Systems, Land Tenure, and the Reforms of Solon,ʺ BSA 77 (1982): 113, (δέχεται το δικαίωμα πώλησης
συνοριακών κλήρων‐‐εσχατιές) Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 76 (δέχεται το δικαίωμα πώλησης),
Cook, ʺHesiodʹs Farm,ʺ 170‐1, Hammond, History of Greece, 81 (δεν δέχεται το δικαίωμα πώλησης κλήρου),
Burford, L&L, 4, 15‐7, 29‐30, 49‐54 (δέχεται το δικαίωμα απόκτησης επινομών).
265 Αριστλ. Ρητορ. 1361a 19.
266 Τ. ι., Πολιτ. 1319a 11.
267 Το γεγονός ότι ο κατοχή κλήρου στις αρχαίες κοινωνίες ταυτίζεται με το δικαίωμα πολιτικών
δικαιωμάτων σήμαινε ότι η απώλεια του κλήρου θα στερούσε τους πολίτες από τα πολιτικά τους
δικαιώματα με όλες τις κοινωνικο‐οικονομικές προεκτάσεις που αυτό θα επέφερε. Οπότε η πώληση
του κλήρου θεωρείτο γενικά αθέμιτη. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που ανάγκασε κάποιες
261
262
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πολιτείες θέσπισαν κανόνες που όριζαν το αναπαλλοτρίωτο του αρχέγονου
κλήρου.268 Από τα παραπάνω επίσης συνάγεται ότι οι περιορισμοί στην
απαλλοτρίωση της εγγείου ιδιοκτησίας αφορούσαν κυρίως τον αρχέγονο
κλήρο, οπότε σε άλλες κατηγορίες η απαλλοτρίωση θα ήταν εφικτή.269
Μέσα στο έπος Έ&Η υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν την ύπαρξη
εγγείου ιδιοκτησίας και απαλλοτρίωσης των κλήρων. Οι περιφράξεις γύρω
από τους οίκους270 δηλώνουν την ιδιοποίηση γης, αφού πλέον αυτή
οριοθετείται. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο πατέρας του ποιητή απέκτησε
κλήρο μετά τη μετοίκησή του στην Άσκρα,271 ενώ σε άλλο σημείο ο Ησίοδος
προτρέπει τον αδελφό του να αποκτήσει πριν από οτιδήποτε άλλο έναν
οίκο.272 Ταυτόχρονα τον αποτρέπει από το να επιχειρεί με άνομα μέσα να
σφετερίζεται την περιουσία άλλων,273 υποδεικνύοντάς του τρόπους με τους
οποίους θα ήταν εφικτό, με την εύνοια και των θεών, νʹ αποκτήσει τον κλήρο
άλλων κι όχι άλλοι τον δικό του.274 Η οριοθέτηση της εγγείου ιδιοκτησίας
πολιτείες, στις οποίες η αύξηση του πληθυσμού είχε επιφέρει τον κατακερματισμό των κλήρων ενώ
εύποροι, κυρίως ευγενείς, εκμεταλλεύονταν την οικονομική δυσπραγία ορισμένων πολιτών,
αποκτώντας τον κλήρο τους, να θεσπίσουν νόμους που απαγόρευαν την αγοραπωλησία των
αρχέγονων κλήρων, βλ. Burn, World of Hesiod, 115‐6, Ed. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 14‐19, Andrewes, The
Greeks, 97‐98, Burford, L&L, 29‐30, 36.
268 Βλ. Finley, ʺAlienability,ʺ 25‐32.
269 Ενδεικτικά βλ. Andrewes, The Greeks, 98.
270 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 732.
271 Ό. π., 37.
272 Ό. π., 405.
273 Ό. π., 34, 315.
274 Ό. π., 340‐1. O Ηρόδοτος IV.137 αναφέρεται στην περίπτωση των Πελασγών που αγόρασαν κλήρο
από τους Αθηναίους. Για τη διαφωνία που υφίσταται σχετικά με το αν το ρήμα ωνη που χρησιμοποιεί ο
Ησίοδος σημαίνει απόκτηση γης, πλειοδοσία ή αγορά γης βλ. Burn, World of Hesiod, 32, 117, Ed. Will,
ʺRegime foncier grec,ʺ 13, 15, τ. ι. ʺGrece archaïque,ʺ 341, Er. Will, ʺHésiode: crise agraire?ʺ 543‐4, Andrewes,
The Greeks, 97‐98, Bravo, ʺRemarques sur les assises sociales,ʺ 7, Starr, ESG, 151, Gallant, ʺAgricultural
Systems,ʺ 113, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 76 , Burford, L&L, 30. Βλ. και σημ. 264. Ανεξάρτητα
με την ακριβή σημασία του ρήματος ωνη στο κείμενο του Ησιόδου, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η
μεταβίβαση κλήρου ήταν εφικτή σε μέλη που δεν ανήκαν στον αυτό οίκο.
274 Αριστλ. Πολιτ. 1319a 11. Βλ. και Finley, ʺAlienability,ʺ 25‐32.
274 Το γεγονός ότι ο κατοχή κλήρου στις αρχαίες κοινωνίες ταυτίζεται με το δικαίωμα πολιτικών
δικαιωμάτων σήμαινε ότι η απώλεια του κλήρου θα στερούσε τους πολίτες από τα πολιτικά τους
δικαιώματα με όλες τις κοινωνικο‐οικονομικές προεκτάσεις που αυτό θα είχε. Οπότε η πώληση του
κλήρου θεωρείτο γενικά αθέμιτη. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που ανάγκασε κάποιες πολιτείες,
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καθώς και η κατοχή και πώληση γης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά
μεταφυλετικών κοινωνιών τα οποία πρωτοεμφανίζονται στο καθεστώς του
οίκου στις αρχές του 9ου αιώνα, όταν οι αναταραχές και οι συνεχείς
μετακινήσεις που χαρακτήριζαν την υπομηκυναϊκή εποχή
ελαχιστοποιήθηκαν.275
Η διατήρηση του κλήρου, η οποία διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στο
καθεστώς του οίκου, επιτυγχάνεται με το δικαίωμα μεταβίβασής του σε μέλη
της οικογένειας. Αρχικά, σύμφωνα με το αυταρχικό, ιεραρχικά δομημένο,
πατριαρχικό σύστημα το κληρονομικό καθεστώς ήταν αυτό της πρωτοτοκίας,
με το οποίο ο πατρικός κλήρος μεταβιβαζόταν στον πρωτότοκο γιο.276
Στο εξεταζόμενο έργο του Ησιόδου συναντάμε μία μεταγενέστερη και
περισσότερο εξισωτική μορφή κληρονομικού καθεστώτος, εκείνου της
ισομερούς κατανομής του πατρικού κλήρου μεταξύ όλων των αρρένων
απογόνων του οίκου.277 Αυτό συνάγεται κυρίως από τον στίχο 37, όπου ο
Ησίοδος λέγει στον Πέρση να μη συδαυλίζει νέες δικαστικές διαμάχες
εναντίον του, αφού έχουν ήδη μοιράσει τον πατρικό τους κλήρο.278 Εξάλλου,
στις οποίες η αύξηση του πληθυσμού είχε επιφέρει τον κατακερματισμό των κλήρων ενώ εύποροι,
κυρίως ευγενείς, εκμεταλλεύονταν την οικονομική δυσπραγία ορισμένων πολιτών, αποκτώντας τον
κλήρο τους, να θεσπίσουν νόμους που απαγόρευαν την αγοραπωλησία των αρχέγονων κλήρων. βλ.
Δημοσθ. 43.75..Βλ. και Ed. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 14‐19, Burford, L&L, 16, 29‐30, 36.
275 Βλ. Θουκ. Ι.12.
276 Για το κληρονομικό καθεστώς στην αρχαία Ελλάδα βλ. Burn, World o Hesiod, 110‐6, Ed. Will, ʺRegime
foncier grec,ʺ 9, Asheri, ʺLaws of Inheritance,ʺ 1‐21, Finley, Use and Abuse, 141, Andrewes, The Greeks, 97‐8,
100, Murray, Early Greece, 39‐40, Burford, L&L, 37.
277 Βλ. P. Walcot, Greek Peasants Ancient and Modern: A Comparison of Social and Moral Values (Manchester,
1970) 46‐9.
278 Ησιόδ. Έ7Η 33‐39. Πληροφορίες για το καθεστώς της ισομερούς κατανομής του κλήρου συναντάμε
ήδη στην Οδύσσεια, όταν ο ήρωας του έπους, προσποιούμενος τον έμπορο και νόθο γιο ενός πλούσιου
από την Κρήτη, αναφέρεται στον τρόπο που διαχώρισαν τα νόμιμα αδέλφια του την πατρική τους
περιουσία μετά το θάνατο του πατέρα τους: ʺτοί δέ ζωήν εδάσαντο παιδες υπέρθυμοι καί επί κλήρους
εβάλοντο, αυτάρ εμοί μάλα παυρα δόσαν καί οικίʹ ένειμανʺ Ομ. ξ 208‐10. Επομένως, η διανομή της
πατρικής περιουσίας στην Κρήτη γινόταν με κλήρωση μεταξύ των νόμιμων κληρονόμων και
συμπεριλάμβανε κάθε μορφής περιουσιακό στοιχείο‐‐κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ οι νόμιμοι
κληρονόμοι είχαν δικαίωμα να μεταβιβάσουν κάποια περιουσιακά στοιχεία σε συγγενικά άτομα. Για
την ετυμολογία της λέξης κλήρος καθώς και για τον τρόπο διαχωρισμού της πατρικής περιουσίας βλ.
Burford, L&L, 15 και σημ. 3, 38, βλ. και Murray, Early Greece, 41.
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η διαμάχη με τον αδελφό του για τον τρόπο διανομής της πατρικής
περιουσίας αποτελεί τον πυρήνα του έργου. Η ησιόδεια παρότρυνση, δε, προς
τον Πέρση να αποκτήσει οίκημα279 υποδηλώνει ότι πιθανότατα κατά το
διαχωρισμό της πατρικής τους περιουσίας, ο πατρικός οίκος (κατοικία)
πέρασε στον Ησίοδο. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε με κλήρωση280 ή εξαιτίας
ενός θεσμικού κατάλοιπου της πρωτοτοκίας, που ήθελε την πατρική
κατοικία να μεταβιβάζεται στον πρωτότοκο γιο της οικογενείας‐‐θεσμός ο
οποίος φαίνεται να επιζεί στην Αθήνα ώς και την εποχή του Δημοσθένη.281
Εξαιτίας του ισχύοντος κληρονομικού συστήματος, η απόκτηση αρρένων
κληρονόμων ήταν απαραίτητη για τη διατήρηση της εγγείου ιδιοκτησίας. Σε
περίπτωση δε που ο ιδιοκτήτης του οίκου δεν είχε αποκτήσει απογόνους, ο
κλήρος του περιερχόταν στους πλησιέστερους συγγενείς: ʺαποφθιμένου δέ
διά ζωήν δατέονται χηρωσταί.ʺ282 Ο Ησίοδος αποδοκιμάζει την ακληρίαʹ
παράλληλα δε κατατάσσει τη στειρότητα μεταξύ των μεγαλύτερων
συμφορών.283 Αντίθετα η απόκτηση τέκνων, που μοιάζουν στους γονείς τους
ʺεοικότα τέκνα γονευσι,ʺ θεωρείται ως ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που
απολαμβάνει η δίκαιη κοινωνία.284
Η ανάγκη εξασφάλισης διαδοχής προς διατήρηση του κλήρου, με την
πάροδο του χρόνου διαμόρφωσε ένα πλαίσιο φυσικών κανόνων που
επηρέασαν τον ρόλο των μελών της οικογενείας και ιδιαίτερα εκείνο των
γυναικών.285 Αρχικά, από τους στίχους 603‐7 της Θεογονίας συνάγεται ότι η
Ησιόδ. Έ&Η 405.
Για τη διαδικασία κλήρωσης βλ. Burford, L&L 15 και σημ. 3, 38.
281 Δημοσθ. Υπέρ Φορμίωνος 34, βλ. και Burn, World of Hesiod, 111.
282 Ησιόδ. Θεογ. 605‐6.
283 Ησιόδ. Έ&Η 244, 288. Βλ. και Walcot, Greek Peasants 46‐7.
284 Ό. π., 235.
285 Για το ρόλο των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα βλ. A. Bergren, ʺLanguage and the Female in Early
Greek Thought,ʺ Arethusa 16 (1983): 69‐95, Rowe, ʹArchaic Thought,ʺ 129‐30, P. Walcot, ʺGreek Attitudes
Towards Women: The Mythological Evidence,ʹʹ G&R 31.1 (1984): 37‐47, P. Leveque, ʺPandora ou la
terrifiente fémininité,ʺ Kernos 1 (1988): 49‐62, D. Cohen, ʺSeclusion, Separation, and the Status of Women in
279
280
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απόκτηση νόμιμων κληρονόμων διασφαλίζεται μόνο μέσα από το θεσμό του
γάμου. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια, η συμπεριφορά της γυναίκας να
υποτάσσεται σε κανόνες και περιορισμούς, με στόχο την εξασφάλιση
κληρονόμου στον σύζυγο‐‐αρχηγό του οίκου. Έτσι, στο Έ&Η η θεόσταλτη
Πανδώρα, αρχέτυπο των γυναικών του γένους του Σιδήρου, περιγράφεται
πρώτιστα ως ʺπαρθένω αιδοίη.ʺ286 Ο ποιητής δε συνιστά η μέλλουσα σύζυγος
να είναι παρθένα,287 ενώ αναφερόμενος στην παρθενική κόρη την οποία
συντροφεύει η μητέρα της ʺδόμων έντοσθε…μυχίη καταλέξεται ένδοθι
οίκου,ʺ288 παρουσιάζει έμμεσα τον αυξανόμενο έλεγχο και περιορισμό που
υφίστανται οι γυναίκες. Σε άλλο σημείο αναγγέλλει την καταστροφή του
γένους του σιδήρου όταν τα παιδιά θα πάψουν να μοιάζουν στον πατέρα
τους.289 Ενδεικτική δε είναι η εμμονή στην απόκτηση αρρένων απογόνων,
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον ησιόδειο κατάλογο ευνοϊκών και μη
ευνοϊκών ημερών.290 Από τις οκτώ αναφορές σε ευνοϊκές ή μη ημέρες για τη
γέννηση παιδιών,291 οι πέντε αναφέρονται στη γέννηση αγοριών από τις
οποίες όλες είναι ευνοϊκές,292 ενώ από τις τρεις αναφορές στη γέννηση
κοριτσιών293 μόνο η μία παρουσιάζεται ως ευνοϊκή ημέρα. Τέλος, αν
αναλογισθεί κανείς ότι ο Ησίοδος στον κατάλογο των Ημερών 294 αναφέρεται
πέντε φορές σε γεωργικές ασχολίες,295 ενώ η τεκνοποίηση και ο γάμος

Classical Athens,ʺ G&R 36 (1989): 3‐15, M. Katz, ʺIdeology and the Status of Women in Ancient Greece,ʺ
History & Theory 31 (1992): 70‐97, M. Marsilio, ʺHesiodʹs Winter Maiden,ʺ Helios 24.2 (1997): 101‐11.
286 Ησιόδ. Έ&Η 71.
287 Ό. π., 699,
288 Ό. π.,519‐23.
289 Ό. π., 182.
290 Βλ. ό. π., 765‐828.
291 Ό. π., 783, 785, 788, 793, 794, 813.
292 Ό. π., 783, 788, 793, 794, 813.
293 Ό. π., 783, 785, 794.
294 Βλ. ό. π., 765‐828
295 Ό. π., 775, 781‐2, 806, 812.
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γενικότερα μνημονεύονται σε έντεκα διαφορετικές περιπτώσεις,296 μπορεί να
συμπεράνει τη σημασία που έχει προσλάβει στην ησιόδεια κοινωνία τόσο ο
θεσμός του γάμου όσο και η απόκτηση διαδόχου για τη διασφάλιση της
μεταβίβασης της εγγείου ιδιοκτησίας. Όλα αυτά συνάδουν με το σχόλιο της
Burke Leacock σύμφωνα με το οποίο: ʺΟ χωρισμός της οικογένειας από το
γένος, και ο θεσμός της μονογαμίας, αποτέλεσαν την κοινωνική έκφραση
της αναπτυσσόμενης ατομικής ιδιοκτησίας.ʺ297
Κατά τη σύνθεση του έπους Έ&Η, το σύστημα της ισομερούς κατανομής
του πατρικού κλήρου εφαρμοζόταν στην Άσκρα της Βοιωτίας για ένα
χρονικό διάστημα ικανό να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά
του. Η μακροχρόνια εφαρμογή αυτού του κληρονομικού καθεστώτος σε
συνδυασμό με τη σημαντική πληθυσμιακή αύξηση298 που παρατηρείται στον
ελλαδικό χώρο κατά την ύστερη Γεωμετρική εποχή και μετά είχε ως
συνέπεια το σταδιακό κατακερματισμό των αρχικών κλήρων σε σημείο ώστε
αυτοί να μην είναι πλέον παραγωγικοί και να θεωρούνται ανεπαρκείς για τη
διατήρηση των οίκων και την επιβίωση των μελών τους.299 Ο Ed. Will, όπως
έχει ήδη αναφερθεί, χαρακτήρισε την κοινωνία που σκιαγραφείται μέσα από
το έργο Έ&Η ως κοινωνία που βιώνει την απαρχή μίας αγροτικής κρίσης. Ως
αιτιατούς παράγοντες θεώρησε τις δυσμενείς οικονομικο‐κοινωνικές
Ό. π., 783‐5, 788, 793‐4, 800, 813.
E. B. Leacock, ʺΕισαγωγή,ʺ στο F. Engels, Η καταγωγή της Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και
του Κράτους, μετ., Μ. Γιαταγάνα (Αθήνα, 1995) 47.
298 Για την πληθυσμιακή αύξηση που παρατηρείται στον ελλαδικό χώρο από τον 8ο αιώνα και μετά βλ.
A. M. Snodgrass, Archaic Greece: The Age of Experiment (London, 1980) 19‐25. O I. Morris, Burial and Ancient
Society: The Rise of the Greek City‐State (Cambridge, 1987), 156‐7, 159 αντικρούει τις απόψεις του Snodgrass
θεωρώντας ότι υπήρξε κάποια αλλαγή στις ταφικές συνήθειες στον ελλαδικό χώρο γεγονός που θέτει
τα αρχαιολογικά ευρήματα υπό αμφισβήτηση. Εκτός όμως από τις ταφικές ενδείξεις, υπάρχει μία
πλειάδα άλλων στοιχείων που συνηγορούν υπέρ κάποιας σημαντικής δημογραφικής αύξησης μετά τον
8ο αιώνα στον ελλαδικό χώρο. Βλ. Bintliff, ʺRegional Survey,ʺ 1‐16, βλ. και Coldstream, Geometric Greece,
360, Starr, ESG, 40‐5, Murray, Early Greece, 65, Gallant, ʺAgricultural Systems,ʺ115, Hammond, History of
Greece, 109‐24.
299 Βλ. Ed. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 12‐24, Er. Will, ʺCrise agraire?ʺ 543, Andrewes, Τhe Greeks, 100, βλ.
και M. Detienne, Crise agraire et attitudes religieuses chez Hésiode (Brussels, 1963), Burford, L&L, 36‐7.
296
297
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συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της κατάργησης του
αναπαλλοτρίωτου του κλήρου και της πρωτοτοκίαςʹ κατάργηση που
συνεπαγόταν τον κατακερματισμό των κλήρων και τη μικρή απόδοσή τους.300
Ο Ησίοδος φαίνεται να έχει κατανοήσει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του
κληρονομικού συστήματος, γιʹ αυτό και συμβουλεύει τον αδελφό του να
αποκτήσει ένα γιο, μουνογενής πάις, αν θέλει να αυξήσει το πατρικό του
μερίδιο: ʺως γάρ πλουτος αέξεται εν μεγάροισιν.ʺ301 Οι επιπτώσεις όμως δεν
θα ήταν τόσο εμφανείς στον δικό του κλήρο που άλλωστε διχοτομείται για
πρώτη φορά302 όσο στους κλήρους εκείνων που θα είχαν υποστεί
περισσότερους από έναν κατακερματισμούς.
Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή η κατάσταση δεv φαίνεται να έχει ακόμα
προσλάβει τις διαστάσεις που αναφέρει ο Will, αφού ο ποιητής αμέσως μετά
την αρχική του παραίνεση για απόκτηση ενός γιου περιγράφει τα ευεργετικά
αποτελέσματα της ύπαρξης περισσοτέρων απογόνων στον οίκο. Θεωρεί ότι
η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων απογόνων συμβάλλει στη μακροημέρευση του
γονέα, πιθανώς εξαιτίας της μεγαλύτερης φροντίδας που αυτοί θα του
εξασφαλίσουν,303 και συντελεί στην αύξηση των πόρων και του πλούτου,
άσπετον όλβον, του οίκου.304 Ως αποτέλεσμα, ο οίκος θα αποκτήσει μεγάλη
παραγωγή, αφού όσο περισσότεροι εργάζονται σʹ έναν οίκο τόσο μεγαλύτερη
είναι η φροντίδα, μελέτη, και κατʹ αντιστοιχία το αποθηκευόμενο προϊόν,
επιθήκη.305
Ed. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 12‐24.
Ησιόδ. Έ&Η 376‐7.
302 Εφόσον ο κλήρος αποκτήθηκε μετά τη μετοίκηση του πατέρα του Ησιόδου στην Άσκρα, ο στίχος 37
του Έ&Η δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη διχοτόμηση της πατρικής γης.
303 Ό. π., 378.
304 Ό. π., 379‐80.
305 Ό. π., 380. O Detienne, Crise Agraire, 23 θεωρεί ότι το σχόλιο του Ησιόδου για απόκτηση
περισσοτέρων παιδιών αποδεικνύει την ύπαρξη εκτεταμένης οικογενείας. Το γεγονός όμως ότι και ο
Ησίοδος και ο Πέρσης ζουν σε διαφορετικά σπίτια μαρτυρεί το αντίθετο. Για τις οικονομικές
προεκτάσεις της ησιόδειας επισήμανσης.
300
301
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Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Ησίοδος έζησε σε μία εποχή κατά την
οποία το κληρονομικό καθεστώς της ισομερούς κατανομής των κλήρων είχε
αρχίσει να παρουσιάζει τις αδυναμίες του. Δεν είχε ολοκληρωθεί όμως η
γένεση των αιτιατών εκείνων παραγόντων‐‐έλλειψη καλλιεργήσιμης γης,
αύξηση του πληθυσμού‐‐οι οποίοι συντέλεσαν στη δημιουργία αγροτικών
κρίσεων κατά την αρχαϊκή εποχή.306
Αρχαιολογικές έρευνες συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης
παρουσιάζοντας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο πληθυσμός της Βοιωτίας
κατά τη Γεωμετρική και Αρχαϊκή εποχή δεν υπέστη καμία σημαντική
διαφοροποίηση. Έτσι, αντίθετα, από άλλα μεγάλα κράτη, όπως η Αθήνα και
η Κόρινθος τα οποία γνώρισαν μία αξιοσημείωτη πληθυσμιακή αύξηση από
τον 8ο ώς τον 5ο αιώνα,307 στη Βοιωτία όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα
συνηγορούν υπέρ μίας αντίστοιχης αύξησης τον 5ο μόλις αιώνα.308 Τούτο, σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων κατάλληλων προς
καλλιέργεια μέσα στα γεωγραφικά όρια της Βοιωτίας αποκλείει την ύπαρξη
αγροτικής κρίσης κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του Έ&Η.309 Η διαπίστωση
αυτή προκύπτει από τους στίχους 379‐80: ʺΡεια δέ κεν πλεόνεσσι πόροι Ζεύς
άσπετον όλβονʹ πλείων μέν πλεόνων μελέτη, μείζων δʹ επιθήκηʺ και από τις
συχνές αναφορές του ποιητή στη δυνατότητα μεγάλης γεωργικής απόδοσης
μετά από εντατική και μεθοδευμένη εργασία.310 Βεβαίως, η επισήμανση του
306 Για τις αγροτικές κρίσεις της αρχαϊκής αποχής βλ. Ed. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 12‐24, Er. Will,
ʺCrise agraire?ʺ 543, Andrewes, Τhe Greeks, 100. Βλ. και Detienne, Crise agraire, Jeffery, Archaic Greece, 51‐2,
Austin & Naquet, ESH, 23‐5, 58, M. I. Finley, The Ancient Economy, (Berkley, 1985) 106, P. Cartledge, ʺTrade
& Politics Revisited: Archaic Greece,ʺ στο P. Garnsey, K. Hopkins & C. R. Whittaker, εκδ. Trade in the
Ancient Economy (Cambridge, 1983) 8‐11, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 133‐46, Burford, L&L, 36‐7.
307 Βλ. Snodgrass, Archaic Greece: The Age of Experiment (London, 1980) 22‐4, Bintliff, ʺRegional Survey,ʺ 3‐4,
βλ. και Coldstream, Geometric Greece, 360, Starr, ESG, 40‐5.
308 Βλ. Bintliff, ʺRegional Survey,ʺ 1‐16 και κυρίως 3, 7, 10, 16 για τη Βοιωτία και 3‐4 για την Αττική. Βλ.
και Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 139‐48, 156‐60 με ιδιαίτερες αναφορές στην Άσκρα και
στην περιοχή γύρω από την κώμη.
309 Για τη γεωργική παραγωγή της ησιόδειας κοινωνίας βλ. Κεφ. 2.
310 Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Έ&Η 22‐3, 301, 306, 308, 311‐3, 314‐6, 380, 577.
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ποιητή προς τον αδελφό του να περιορισθεί στην απόκτηση ενός παιδιού
καθώς και οι πληροφορίες που μας παρέχει περί χρεών,311 δανεισμού312 και
αυθαιρεσιών313 μαρτυρούν την απαρχή διαμόρφωσης συνθηκών που θα
μπορούσαν μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν μία κοινωνικο‐οικονομική
κρίση.

Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ‐ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΥ

Ο οίκος314 στο Έ&Η αποτελεί και χώρο διαμονής των οικιακών ζώων315 των
αιγοπροβάτων,316 των βοοειδών,317 των χοίρων,318 των ημιόνων319 και
πιθανότατα των αλόγων.320 Στο χώρο δε αυτόν διεξάγεται η κουρά των
προβάτων,321 το άρμεγμα των αιγοπροβάτων και βοοειδών322 καθώς και ο
ευνουχισμός τους.323 Παράλληλα, μέσα στο κύριο κτίσμα του οίκου
υφαίνεται ο μάλλινος ιματισμός,324 ράβονται τα δερμάτινα ρούχα325 και
πιθανότατα κατασκευάζονται τα υποδήματα326 των μελών του οίκου. Η
σημαντική θέση που κατέχει η ύφανση στην ησιόδεια κοινωνία μαρτυρείται
από το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημέρα του μήνα που θεωρείται
ευνοϊκή για το στήσιμο του αργαλειού στον οίκο,327 εργασία με την οποία θα
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313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
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Ενδεικτικά βλ. ό. π., 403‐4, 646‐7.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 349‐51, 353‐60, 392‐6, 397‐400, 401‐2, 407‐8, 451‐4, 477‐83.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 33‐8, 219‐25, 238‐62, 315, 320‐4, 352, 356, 359‐60.
Για τα στάδια της παραγωγής εντός και εκτός του οίκου βλ. παρακάτω.
Ενδεικτικά βλ. Έ&Η 604, 796.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 787.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 452, 606‐7. Βλ. και Gallant, ʺAgricultural Systems,ʺ 115.
Ενδεικτικά βλ. ό.π., 790
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 46, 606‐7, 791, 796, 815‐6.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 815‐6.
Βλ. ό. π., 775.
Για τη χρήση κατσικίσιου γάλατος βλ. ό. π., 590.
Για τον ευνουχισμό ζώων βλ. ό. π., 786, 790, 791.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 536‐40, 719.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 543‐6.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 541‐2.
Βλ. ό. π., 719.
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ασχολείτο είτε η σύζυγος του ιδιοκτήτη είτε κάποια από τις οικιακές δούλες,
που συνάγεται από προγενέστερες και μεταγενέστερες αναφορές. 328
Ο οίκος αποτελεί επίσης το χώρο όπου αποθηκεύεται ο τεχνικός
εξοπλισμός και η γεωργική παραγωγή.329 Εδώ τοποθετούνται τα ξύλα που
μαζεύονται το φθινόπωρο για τις κατασκευαστικές ανάγκες του οίκου330
καθώς και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την παραγωγή.331 Επίσης
μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους του οίκου τοποθετείται η γεωργική
παραγωγή (σιτάρι, σταφύλια, κρασί),332 άλλα διατροφικά προϊόντα όπως το
γάλα και το διατηρημένο κρέας,333 τα εξαρτήματα των πλοίων,334 καθώς και η
τροφή για τα ζωντανά335 και πιθανότατα το μαλλί και ο ιματισμός. Η
ευταξία των βοηθητικών αυτών χώρων είναι ουσιαστική για τη σωστή
συντήρηση και χρήση των αποθηκευμένων ειδών. Αυτό γίνεται φανερό στο
Έ&Η από τη χρήση του όρου άρμενον‐επάρμενον σε δύο περιπτώσεις.336 Στην
πρώτη περίπτωση περιγράφει την προσεγμένη τοποθέτηση της γεωργικής
παραγωγής σε αγγεία στον οίκο: ʺΜέτρω δʹ ευ κομίσασθαι εν άγγεσιν.
Αυτάρ επήν δή πάντα βίον κατάθηαι επάρμενον ένδοθι οίκου….ʺ337 Στη
δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στην αποθήκευση των εξαρτημάτων του
πλοίου την εποχή που σταματά ο πλους: ʺ…όπλα δʹ επάρμενα πάντα τεω
εγκάτθεο οίκω ευκόσμως στολίσας νηός πτερά ποντοπόροιο.ʹʺ338 Ενδεικτικό
είναι τέλος το γεγονός ότι ο ποιητής συνδέει την επίτευξη αυτάρκειας, βίος
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333
334
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338

Ενδεικτικά βλ. Ομ. Ζ 456, χ 423, Ξενοφ. Οικονομ. VΙΙ.36, 41.
Για τη γεωργική παραγωγή βλ. παρακάτω.
Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Έ&Η 426κ.ε.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 407, 423κ. ε,.432, 455κ.ε.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 31, 476, 576, 601, 611.
Αυτό συνάγεται κυρίως από τους στίχους ό. π., 589‐96.
Βλ. ό. π., 45, 627‐30.
Βλ. ό. π., 606‐7.
Βλ. ό. π., 600‐1, 627‐8.
Βλ. ό. π., 600‐1.
Βλ. ό. π., 627‐8.
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άρκιος,339 με την έγκαιρη αποθήκευση της γεωργικής παραγωγής εντός του
οίκου: ʺΤημουτος σπεύδειν καί οίκαδε καρπόν αγινειν όρθρου ανιστάμενος,
ίνα τοι βίος άρκιος είη.ʺ340 Ταυτόχρονα, δε, τονίζει ότι τα αγαθά που
βρίσκονται μέσα στον οίκο: ʺουδέ …ανέρα κήδει.ʺ341 Οι αποθηκευτικοί χώροι
αποτελούν, έτσι, την καρδιά του οίκου αφού σʹ αυτούς τοποθετούνται τα
εργαλεία και η παραγωγή που εξασφαλίζουν την ύπαρξη και ευημερία των
μελών του οίκου. Άλλωστε ο ποιητής καθιστά σαφές ότι ο τελικός στόχος
της εργασίας και της ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας είναι οι
γεμάτες αποθήκες: ʺεργάζευ, Πέρση…όφρα ...φιλέη δέ σʹ ευστέφανος
Δημήτηρ, αιδοίη, βιότου δέ τεήν πιμπλησι καλιήνʹʺ.342
Αυτοί οι χώροι ήταν σημαντικοί τόσο κατά την ομηρική όσο καί κατά την
κλασική εποχή. Ο Τηλέμαχος πριν αναχωρήσει από την Ιθάκη για την Πύλο
κατεβαίνει στο θάλαμο,343 ένα ʹκρυφόʹ δωμάτιο στο κέντρο του σπιτιού. Ο
Όμηρος το περιγράφει ως ευρύχωρο με υψηλή οροφή και πόρτα που
διπλοκλείδωνε. Εκεί φυλάσσονταν θησαυροί, ρούχα, κρασί, αρωματικά
έλαια, σιτάρι και αλεύρι, τοποθετημένα όλα με τάξη. Η πιο πιστή δε
οικονόμος του Οδυσσέα, η Ευρύκλεια, φύλαγε μέρα και νύχτα το δωμάτιο
αυτό.344 Αιώνες αργότερα, ο Ξενοφώντας αναφέρεται εκτενέστατα στο ρόλο
των αποθηκευτικών χώρων του οίκου τονίζοντας την ανάγκη της σωστής
αποθήκευσης των αγαθών με στόχο την αποδοτική διαχείρισή του οίκου,
οικονομία.345 Κάτι ανάλογο προβάλλει και ο Αριστοτέλης όταν περιγράφει
την οικιστική διάταξη του οίκου και τούς όρους που θα πρέπει να πληρούν οι

339
340
341
342
343
344
345

Βλ. ό. π., 577.
Ό. π., 576‐7.
Ό. π., 364.
Ό. π., 299‐301, βλ. και 410‐2.
Ομ. β 337.
Ομ. β 337‐60.
Ξενοφ. Οικονομ. VΙΙ.12, 25, 33, VΙΙΙ.3‐23.
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αποθηκευτικοί χώροι.346 Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ όλων αυτών των
μαρτυριών απαντώνται πολλά κοινά στοιχεία με κυριότερα την ανάγκη
ευταξίας του αποθηκευτικού χώρου347 και τη διαχείριση των αποθηκευμένων
αγαθών από μία πιστή οικονόμο348

Γ. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στο Έ&Η ο ποιητής αναφέρεται κυρίως στο γεωργικό εξοπλισμό του
οίκου.349 Το δρεπάνι‐‐σιδήρω ή άρπα, (Εικόνα 1&2) κύριο εργαλείο κατά το
θερισμό για την κοπή των σιτηρών, σημειώνεται σε δύο περιπτώσεις.350 Στην
πρώτη περίπτωση είναι φανερό ότι το εργαλείο αυτό είναι κατασκευασμένο
από σίδηρο‐‐σιδήρω.351 Το ίδιο συνάγεται και για την άρπα,352 αφού πριν το
θερισμό πρέπει να τροχιστεί‐‐χαρασσέμενη.353 Κατά το όργωμα, η ξύλινη
σφυραν‐‐σφυρόξυλο354 βοηθούσε στο σπάσιμο των συμπαγών όγκων γης,355
ενώ το άροτρο356 αποτελούσε το κύριο μέσο οργώματος.357 Ο Ησίοδος
παρουσιάζει στο έργο του δύο είδη αρότρων.358 Το ένα κατασκευάζεται από

Αριστλ. Οικονομ. 1345a 20κ.ε.
Βλ. Ομ. β 342, Ησιόδ. Έ&Η 407, 600‐1, 627‐8, Ξενοφ. Οικονομ. VΙΙΙ.3κ.ε.
348 Βλ. Ομ. β 356‐7, Ησιόδ. Έ&Η 602κ.ε, Ξενοφ. Οικονομ. ΙΧ.11‐12. Για το σημαντικό ρόλο των
αποθηκευτικών χώρων του οίκου βλ. Burford, L&L 7, 117‐8, 141‐2, βλ. και Austin & Naquet, ESH, 197‐8.
349 Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Έ&Η 387, 423‐7, 430‐1, 439, 453, 455‐7, 467‐8, 470, 470, 573, 581.
350 Βλ. ό. π., 387, 573. Για τη χρήση και περιγραφή της άρπας βλ. Amouretti, Le pain et lʹhuile, 100‐2.
351 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 387.
352 Βλ. ό. π., 573.
353 Βλ. ό. π., 573. Για την ερμηνεία του ρήματος χαράσσω ως ακονίζω, βλ. Liddell & Scott, Intermediate
Lexicon, λήμμα χαράσσω.
354 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 425.
355 Για τη χρήση της σφυρας βλ. και Amouretti, Le pain et lʹhuile, 98.
356 Για αναφορές στο άροτρο και στα μέρη που το αποτελούσε βλ. ενδεικτικά Ησιόδ. Έ&Η 424‐31, 439,
453, 455, 456‐7, 467.
357 Για τα είδη και τη χρήση του αρότρου βλ. N. J. Richardson, & S. Piggott, ʺHesiodʹs Wagon: Text and
Technology,ʺ JHS 102 (1982): 225‐9, Amouretti, Le pain et lʹhuile, 91‐9, βλ. και . Κ. Ι. Μερεντίτης, Εικόνες
Αρόσεως και Σποράς παρʹ Ησιόδω (Αθήνα, 1974) 10‐2, 21, 27.
358 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 432‐3.
346
347
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τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του οίκου και συνήθως αποτελείται από ένα
μονοκόμματο κομμάτι ξύλου‐‐αυτόγυον359 (Εικόνα 3&2), ενώ το άλλο—
ΕΙΚΟΝΑ 1Β

ΕΙΚΟΝΑ 2Β

πηκτόν‐‐360 (Εικόνα 4 & 2) προσαρμόζεται πάνω σε άμαξα361 την οποία
σπρώχνουν τα βόδια και αποτελείται από 100 κομμάτια ξύλουʹ362 (Εικόνα 4 &
2) η πολυπλοκότητα δε της κατασκευής αυτής απαιτεί τις εξειδικευμένες
γνώσεις ξυλουργών‐‐Αθηναίης δμωος.363 Η Ησιόδεια άμαξα αποτελείται από
359 Βλ. ό. π., 432‐3.
1Β Το σχήμα 1 στο Amouretti, Le pain et lʹhuile, 101.
2Β Το σχήμα 2 στο Amouretti, Le pain et lʹhuile, 229 Εικόνα 12 η οποία αποτελεί ξυλογραφία στο V.
Trincavellus, έκδ. Hesiodi Ascraei Opera et dies (Venezia, 1537).
360 Βλ. ό. π., 423, βλ. και Μερεντίτης, Εικόνες Αρόσεως, ιδιαίτ. 12.
361 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 426, βλ. και Richardson & Piggott, ʺHesiodʹs Wagon,ʺ 225‐9.
362 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 456.
363 Βλ. ό. π., 430‐1, βλ. και Λεκατσάς, Ησίοδος, 38‐9 σημ. 68, Er. Will, ʺHesiode: crise agraire?ʺ 546,
Μερεντίτης, Εικόνες Αρόσεως, 12.
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ένα ξύλινο άξονα364 επτά ποδιών και από ένα τρισπίθαμο τροχό‐‐ άψιν.365
Κύρια μέρη του ησιόδειου αρότρου είναι ο εχέτλης366 ή χερουλάτης, ο οποίος
στηρίζει τη χειρολαβίδαʹ αυτός δε προσαρμόζεται στο δρύινο έλυμα.367
έλυμα ή αλετροπόδι είναι το οριζόντιο στο έδαφος ξύλο στο οποίο
τοποθετείται η ύννις.368 Στη μέση σχεδόν του ελύματος προσαρμόζεται και η
πρίνινη γύης369 ή σταβάρι.370 Η ελεύθερη άκρη της γύης συνδέεται με τον
ιστοβοέα,371 που είναι κατά προτίμηση από ξύλο δάφνης ή φτελιάς372 και
αποτελεί το τιμόνι του αρότρου.373 Τέλος πάνω στο τιμόνι εφάπτονται οι
ΕΙΚΟΝΑ 3Β

Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 424, βλ. και Richardson & Piggott, ʺHesiodʹs Wagon,ʺ 225‐9.
Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 426, βλ. και Richardson & Piggott, ʺHesiodʹs Wagon,ʺ 225‐9.
366 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 467, βλ. και Λεκατσάς, Ησίοδος, 38 σημ 67, Amouretti, Le pain et lʹhuile
367 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 430, 436.
368 Για το έλυμα και την ύννι, το σιδερένιο έλασμα που χαράζει τη γη βλ. Λεκατσάς, Ησίοδος, 38 σημ. 67,
Μερεντίτης, Εικόνες Αρόσεως, 10, Amouretti, Le pain et lʹhuile, 81‐8.
369 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 427, 436.
370 Για την γύην βλ. Λεκατσάς, Ησίοδος, 38 σημ. 67, Μερεντίτης, Εικόνες Αρόσεως, 10‐1, Amouretti, Le
pain et lʹhuile, 81‐8.
371 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 431.
372 Βλ. ό. π., 435.
373 Για τον ιστοβοέα βλ. Λεκατσάς, Ησιόδου, 38 σημ. 67, Μερεντίτης, Εικόνες Αρόσεως, 10‐1, Amouretti, Le
pain et lʹhuile, 81‐8.
3Β Η εικόνα 3 στο Amouretti, Le pain et lʹhuile, 84. Η παράσταση αυτή αποδίδεται στο Νικοσθένη και
χρονολογείται στο τέλος του 3ου αιώνα, βλ. Amouretti, Le pain et lʹhuile, 83.
364
365

65

ΕΙΚΟΝΑ

4Β

δρύινοι ζυγοί374 που τοποθετούνται στα βόδια μετατρέποντας τα ζώα αυτά
στο κυριότερο όργανο άροσης (Εικόνα 2 & 3). Ο Ησίοδος επίσης αναφέρεται
στη χρήση μακέλης,375 (Εικόνα 2) ένα είδος σιδερένιας πιθανότατα
σκαπάνης,376 μικρού μεγέθους,377 αφού στο Έ&Η φέρεται να τη χειρίζεται
ένας μικρός δούλος, για να σκεπάζει τους σπόρους κατά τη σπορά.378 Τέλος,
ο Ησίοδος συγκαταλέγει το ξύλινο γουδί‐‐όλμον και το γουδοχέρι‐‐ύπερον379
(Εικόνα 2) μεταξύ των αναγκαίων χρημάτων του οίκου,380 σκεύη τα οποία
χρησίμευαν στην άλεση του σιταριού σε αλεύρι.
Εκτός από το γεωργικό εξοπλισμό του ησιόδειου οίκου, ο ποιητής
αναφέρεται στην ύπαρξη ενός σιδερένιου εργαλείου που χρησιμεύει στην
κοπή των δέντρων‐‐πέλεκυς: ʺτήμος αδηκτοτάτη πέλεται τμηθεισα σηδήρω

4Β Η εικόνα 4 στο Amouretti, Le pain et lʹhuile, 229 Εικόνα 11α.
374 Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Έ&Η 581, 815. Για τα είδη και χρήση των ζυγών βλ. Μερεντίτης, Εικόνες
Αρόσεως, 23‐5, Amouretti, Le pain et lʹhuile, 89.
375 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 470.
376 Για τα είδη και τη χρήση της σκαπάνης βλ. Μερεντίτης, Εικόνες Αρόσεως, 25‐6, Amouretti, Le pain et
lʹhuile, 97.
377 Βλ. Nelson, ʺHesiodʹs Farm,ʺ 49 και την αναφορά της στο S. Isager & J. E. Skydsgaard, Ancient Greek
Agriculture: an Introduction (London and New York, 1992) 52.
378 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 469‐71.
379 Βλ. ό. π., 423.
380 Βλ. ό. π., 407κ.ε.
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ύλη….ʺ381 Από έμμεσες δε αναφορές συνάγεται ότι θα υπήρχαν και εργαλεία
κατάλληλα για την κουρά των αιγοπροβάτων382 καθώς και για τον
ευνουχισμό των ζώων.383 Η προσαρμογή δε άμαξας σε ημιόνους384 για τη
μεταφορά φορτίων σε μακρινές αποστάσεις φαίνεται εξίσου πιθανή, κάτι
που συνάγεται από το παρακάτω σχόλιο του ποιητή: ʺδεινόν δʹ, εί κʹ επʹ
άμαξαν υπέρβιον άχχος αείρας άξονα καυάξαις καί φορτίʹ αμαυρωθείη.ʺ385
Παράλληλα, η ύπαρξη αργαλειού στον ησιόδειο οίκο μαρτυρείται από την
ενότητα στην οποία ο ποιητής δίδει οδηγίες για την έγκαιρη ετοιμασία
μάλλινων χειμερινών ενδυμάτων: ʺΚαι τότε έσσασθαι έρυμα χροός, ώς σε
κελεύω, χλαινάν τε μαλακήν καί τερμιόεντα χιτώνα΄ στήμονι δʹ εν παύρω
πολλήν κρόκα μηρύσασθαι….ʺ386
Επίσης, στην ησιόδεια κοινωνία υπήρχε και ο κατάλληλος τεχνικός
εξοπλισμός για την κατεργασία δερμάτων,387 για την κατασκευή κεραμικών
σκευών,388 για μεταλλουργικές,389 ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες.390 Ο
Ησίοδος συνιστά την κατασκευή υποδημάτων από δέρμα βοδιού με
εσωτερική επένδυση από μαλλί και προτείνει τα δερμάτινα πανωφόρια που
προστάτευαν από τη βροχή να γίνονται από δέρμα νεαρών εριφίων, ενώ για

Βλ. ό. π., 420‐1.
Βλ. ό. π., 775.
383 Βλ. ό. π., 786, 790.
384 Ο Ησίοδος αναφέρεται στην τοποθέτηση ζυγών όχι μόνο στα βόδια αλλά και στους ημίονους και
στα άλογα, γεγονός που δηλώνει ότι οι ημίονοι και τα άλογα πιθανότατα χρησιμοποιούνταν στη
μεταφορά φορτίων, βλ. ό.π., 815‐6.
385 Βλ. ό. π., 692‐3.
386 Βλ. ό. π., 536‐8, 545‐6, βλ. και 719.
387 Βλ. ό. π., 541‐5.
388 Για την ύπαρξη κεραμέων ενδεικτικά βλ. ό. π., 25, 368, 475, 482, 613‐4, 744, 748, 753, 815, 819.
389 Για ησιόδειες αναφορές σε σχέση με τη μεταλλουργία βλ. ενδεικτικά, ό. π., 387, 420‐1, 470, 493, 573,
743.
390 Για αναφορές σε ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες ενδεικτικά βλ. ό. π., 25, 423κ. ε., 430κ. ε., 439,
453, 455, 457, 581, 625κ. ε., 629, 746, 807, 808‐9.
381
382
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τις ραφές συστήνει ως κλωστή τη χρήση νεύρων από βόδι.391 Στον τομέα της
κεραμικής, ο ποιητής αναφέρει την ύπαρξη οινοχόης και κρατήρα, 392 στη
χρήση πίθων‐‐στάμνοι, για αποθήκευση σιτηρών,393 σε χυτρόποδες όπου
μαγείρευαν ή ζέσταιναν νερό.394 Πιθανή δε είναι και η ύπαρξη λουτρού το
οποίο συνήθως ήταν πήλινο.395
Είναι ενδεικτικό ότι ο ποιητής χαρακτηρίζει το γένος του ως Γένος του
Σιδήρου.396 Το χαλκειο όπου οι Ασκραίοι φαίνεται να περνούν την ώρα τους
στη διάρκεια του κρύου χειμώνα397 αποτελεί τη μοναδική άμεση αναφορά του
ποιητή σε ιδιωτικό επαγγελματικό χώρο.398 Αναφέρεται επίσης στην ύπαρξη
σιδερένιου δρεπανιού, το οποίο τροχίζεται πριν τη χρήση του399 καθώς και σε:
ʺαίθωνι σιδήρω,ʺ με το οποίο κόβονται τα νύχια,400 σε πέλεκυ για
υλοτόμηση401 και σε μακέλη η οποία ήταν πιθανότατα και αυτή από σίδηρο.402
Τέλος η αναφορά: ʺ…χάλειοι δέ τε οικοι…ʺ στο γένος του χαλκού403 ίσως
μαρτυρεί τη χρήση μετάλλων σε οικοδομικές κατασκευές. Σημαντικός θα
Βλ. ό. π. Στο κείμενο, ο Ησίοδος χρησιμοποιεί απαρέμφατα όταν αναφέρεται στην κατασκευή
δερμάτινων υποδημάτων και ενδυμάτων, γεγονός που ίσως να δηλώνει την ύπαρξη ειδικευμένων
βυρσοδεψών στην κοινωνία του, βλ. ό. π.
392 Βλ. ό. π., 744. ʺΗ οινοχόη είναι μια κανάτα…[οι μεγαλύτερες] έχουν ύψος 30 εκ…. Το [δε] όνομα
οινοχόη…σημαίνει κανάτα για σερβίρισμα…ʺ βλ. R. M. Cook, Ελληνική Αγγειογραφία, μετ., Δ.
Τσουκλίδου (Αθήνα, 1944) 289. Οι κρατήρες είναι ʺμεγάλες βαθιές λεκάνες με ευρύ στόμιο [οι οποίες]
χρησίμευαν για την ανάμειξη του κρασιού. Συνήθως έχουν ύψος από 30 έως 45 εκ…γενικότερα όμως
τα πρωιμότερα σχήματα είναι φαρδύτερα και με μεγαλύτερη χωρητικότητα…ʺ βλ. Cook, Αγγειογραφία,
293. Για τις σχηματικές παραστάσεις των αγγείων που αναφέρονται βλ. Κοκκορού‐Αλευρά, Τέχνη, 307
εικόνα 330.
393 Για ησιόδειες αναφορές σε πίθους βλ. Έ&Η 368, 475, 815, 819. Για την περιγραφή πίθων βλ. Cook,
Αγγειογραφία, 40.
394 Για ησιόδειες αναφορές σε χυτρόποδες βλ. Έ&Η 748. Βλ. και λήμμα χυτρόπους στο Liddell & Scott,
Intermediate Lexicon.
395 Για ησιόδειες αναφορές που παραπέμπουν στην ύπαρξη λουτρών βλ. Έ&Η 522, 748, 753.
396 Βλ. ό. π., 176.
397 Βλ. ό. π., 493‐5.
398 Έμμεσες αναφορές σε άλλους ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους συνηγορούν στην ύπαρξη
κεραμικού εργαστηρίου, (Έ&Η 25) ξυλουργικού εργαστηρίου (ό. π., 430, 807) όπου πιθανώς εκεί να
γίνονταν και οι ναυπηγοκατασκευές (ό. π., 808‐9, 817‐8) καθώς και εργαστηρίου βυρσοδεψίας (541‐5).
399 Βλ.. ό. π., 387, 573
400 Βλ. ό. π., 742‐3.
401 Βλ. ό. π., 420‐1.
402 Βλ. ό. π., 470.
391
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ήταν τέλος και ο υπάρχων τεχνικός εξοπλισμός για τις ναυπηγο‐
κατασκευαστικές ανάγκες της ησιόδειας κοινωνίας.404 Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι ο Ησίοδος διακρίνει δύο ειδών πλοία στο έργο του.405 Στην
πρώτη αναφορά του χαρακτηρίζει τα πλοία ως νηας αραιάς,406 ενώ λίγο
παρακάτω λέγει: ʺνηα πολυκλήιδα θοήν εις οίνοπα πόντον ειρύμεναι,ʺ407
αλλού δέ χαρακτηρίζει τις ναυς ως ολίγας και ως μεγάλας.408 Τα εξαρτήματα
των πλοίων τέλος, όπως το πηδάλιο και τα ιστία θα απαιτούσαν εξειδίκευση
και γνώσεις.409
Στο Έ&Η ο ποιητής περιγράφει μία μικτή ανοικτή αγροτική οικονομία με
στοιχεία ανάπτυξης του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
παραγωγής.410
Η ησιόδεια οικονομία στηρίζεται κυρίως στη γεωργική παραγωγή,411 οι
αποδόσεις της οποίας επιτρέπουν στους Ασκραίους να ασχοληθούν και με
άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως το ναυτεμπόριο.412 Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι η πλειονότητα του εργαλειακού εξοπλισμού413 που
αναφέρεται στο έπος καθώς και οι συχνότατες αναφορές σε βοοειδή414 έχουν
σχέση με την γεωργική παραγωγή. Στην αναφορά του δε στις επιδράσεις της
Βλ. ό. π., 150:
Για τη ναυπηγική της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας βλ. J. S. Morrison & R. T. Williams, The Greek
Oared Ships 900‐322 B.C. (Cambridge, 1968), L. Casson, ʺSailing,ʺ στο C. Roebuck, έκδ. The Muses at Work:
Arts, Crafts, and Professions in Ancient Greece and Rome (Cambridge, Mass., 1969) 172‐200, τ. ι., Ships and
Seamanship in the Ancient World (Princeton, 1971), τ. ι., The Ancient Mariners: Seafarers and Sea Fighters of the
Mediterranean in Ancient Times (Princeton, 1991).
405 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 809, 817.
406 Βλ. ό. π., 809.
407 Βλ. ό. π., 817‐8.
408 Βλ. ό. π., 643.
409 Για αναφορές σε εξαρτήματα πλοίων βλ. ενδεικτικά ό. π., 45, 627, 628, 629, 808.
410 Ενδεικτικά βλ. 21‐3, 25‐6, 299‐301, 306‐7, 383κ.ε., 430, 493, 536‐46, 663κ.ε., 787, 807, 808‐9. Βλ. και
Burford, L&L, 10, 75‐6.
411 Βλ. ό. π., 21‐3. 299‐301, 306‐7, 383κ.ε. 306‐7.
412 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 689, βλ. και παρακάτω.
413 Για τον τεχνικό εξοπλισμό βλ. παραπάνω.
414 Για τη χρήση βοοειδών στην αγροτική παραγωγή βλ. ενδεικτικά Ησιόδ. Έ&Η 405, 429, 436, 453‐4, 468,
581, 608.
403
404

69

θετικής έριδας στον άνθρωπο, περιγράφει τον πλούσιο ως το άτομο που
σπεύδει να οργώνει, να φυτεύει και να φροντίζει τον οίκο του.415 Ο Ησίοδος
αναφερόμενος στην ύβρη του Προμηθέα σημειώνει ότι οι θεοί έχουν κρύψει
τον βίον, από τους ανθρώπους. Παρουσιάζει δε την εντατική ενασχόληση με
τη γεωργία ως έναν από τους κύριους τομείς, που μπορεί να αποδώσει στους
ανθρώπους τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους: ʺκρύψαντες γάρ έχουσι
θεοί βίον ανθρώποισιʹ…ρηδίως γάρ κεν καί επʹ ήματι εργάσσαιο, ως τε σε
κεις ενιαυτόν έχειν και άεργόν εόνταʹ. αιψά κε…έργα βοων δʹ απόλοιτο και
ημιόνων ταλαεργώνʺ.416 Στην ίδια θεματική ενότητα έχει ήδη προσδιορίσει
τον όρο βίος ως το σιτάρι της Δήμητρας, Δημήτερος ακτήν, που φέρει η γη.417
Ο πρωταρχικά γεωργικός χαρακτήρας της οικονομίας της ησιόδειας
κοινωνίας συνοδεύεται από τον επαναπροσδιορισμό του πλούτου με
κυρίαρχο μέτρο αναφοράς την άφθονη σοδειά.418 Χαρακτηριστική είναι
επίσης η αναφορά του Ησιόδου που θέλει τον Δία να τοποθετεί τη θετική
έριδα στα ριζώματα της γης για να την κάνει συμφερότερη για τον άνθρωπο:
ʺ…θήκε δε…γαίης τʹ εν ρίζησι καί ανδράσι πολλόν αμείνωʺ.419 Τέλος ο
υψηλός βαθμός εξάρτησης που υπήρχε μεταξύ των μελών της ησιόδειας
κοινωνίας και της καλλιεργήσιμης γης υποδηλώνεται και από τους συχνούς
ευφημισμούς που χρησιμοποιεί ο ποιητής όταν περιγράφει τη γη και τους
καρπούς της.420
Στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, ο ποιητής περιγράφει τις
κυριότερες αγροτικές εργασίες σε σχέση με την καλλιέργεια σιτηρών και

415
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419
420

Ησιόδ. Έ&Η 21‐4.
Ό. π., 42‐6.
Ό. π., 31‐2.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 31‐2, 116, 301, 306‐7, 379‐80, 461, 462‐4, 465‐7, 475‐8, 576‐7.
Ό. π., 17‐9.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 117, 173, 169e, 237, 479, 487.
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αμπελιών.421 Κατά τον Ησίοδο, η καλύτερη εποχή για το ξεκίνημα του
οργώματος και της σποράς του σιταριού422 είναι η εποχή του γερανού‐‐μέσα
Νοέμβρη.423 Η δυνατότητα όψιμου οργώματος τοποθετείται μετά το
χειμερινό ηλιοστάσιο (22 Δεκέμβρη), η απόδοσή του όμως ήταν συνήθως
ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του οίκου.424 Εκτός από το
φθινόπωρο, που παρουσιάζεται ως η κύρια εποχή για το όργωμα, ο ποιητής
συνιστά η γη να οργώνεται και την άνοιξη: ʺέαρι πολειν…ʹʺ425 θεωρεί δε ότι το
όργωμα της νεωμένης γης πρέπει να γίνεται μέσα στο καλοκαίρι.426 Αμέσως
μετά την ολοκλήρωση αυτής της γεωργικής εργασίας ο ποιητής τοποθετεί τη
σπορά της γης, η οποία διεξάγεται κυρίως την εποχή που οι Πλειάδες
αποφεύγουν τον Ωρίωνα.427 Η χέρσα όμως γη είναι αποδοτικότερη όταν
σπείρεται πριν αρχίσουν οι βροχές: ʺνειόν δέ σπείρειν έτι κουφίζουσαν
άρουραν.ʺ428
Ο θερισμός της γεωργικής παραγωγής τοποθετείται κυρίως στα μέσα του
Μάη, την εποχή που το σαλιγκάρι προσπαθεί να αποφύγει τις Πλειάδες.429
Αυτή θα είναι η εποχή της συγκομιδής του σιταριού,430 ενώ η ησιόδεια
αναφορά σε θερισμό κατά την ανατολή των Πλειάδων‐‐Απρίλης: ʺΠληιάδων
Για την γεωργική παραγωγή της ησιόδειας κοινωνίας και γενικότερα των αρχαίων κοινωνιών βλ.
Walcot, Greek Peasants, Μερεντίτης, Σκηνές Αρόσεως, Cooper, ʺFamily Farm,ʺ 162‐75, Gallant,
ʺAgricultural Systems,ʺ 111‐24, Bell & Limbrey, Woodland Ecology, και ιδιαίτερα S. Ruebel, ʺLand‐use and
the Native Vegetation of Greece,ʺ στο Bell & Limbrey, Woodland Ecology, 179‐98, L. Foxhall, ʺGreece Ancient
and Modern‐‐Subsistence and Survival,ʺ History Today, 36 (1986): 35‐43, Amouretti, Le Paine et lʹhuile, P.
Halstead, ʺTraditional and Ancient Rural Economy in Mediterranean Europe: Plus ca change?ʺ JHS 107
(1987): 77‐87, Isager & Skydsgaard, Ancient Greek Agriculture, Riedinger, ʺCalendrier du Paysan,ʺ 121‐42,
Burford, L&L, Nelson, ʺHesiodʹs Farm,ʺ 45‐53.
422 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 465‐9.
423 Βλ. ό. π., 448‐51. Για ησιόδειες αναφορές στο όργωμα βλ. ενδεικτικά ό.π., 384, 448κ.ε., 619.
424 Βλ. ό. π., 479‐80.
425 Βλ. ό. π., 462.
426 Βλ. ό. π., 462. Ο West, W&D, 274 θεωρεί ότι η άρωση της γης την άνοιξη αφορά στο όργωμα της
χέρσας γης η οποία επαναλαμβάνεται και το καλοκαίρι οπότε και σπείρεται, βλ. και Burford, L&L, 49.
427 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 614‐7.
428 Βλ. ό. π., 463.
429 Βλ. ό. π., 387, 571‐5.
430 Βλ. Gallant, ʺAgricultural Systems,ʺ 114, για το θερισμό βλ. και Burford, L&L, 139‐40.
421
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Ατλαγενέων επιτελλομενάνων άρχεσθʹ αμήτου…ʺ431 υποδηλώνει την
καλλιέργεια δευτερευόντων γεωργικών προϊόντων όπως τα κουκιά, οι φακές,
τα λούπινα και το τριφύλλι, προϊόντα που βοηθούσαν τον εμπλουτισμό του
καλλιεργήσιμου εδάφους και χρησίμευαν ως ζωοτροφές‐‐φορβή.432 Τέλος,
μετά το θερισμό, γύρω στο τέλος Ιούνη με αρχές Ιούλη το σιτάρι μεταφέρεται
σε ευάερο στρογγυλό αλώνι όπου γίνεται το λίχνισμά του,433 ενώ την εποχή
μετά την ολοκλήρωση του λιχνίσματος ο Ησίοδος συνιστά: ʺΧόρτον δʹ
εσκομίσαι και συρφετόν, όφρα τοι είη βουσί καί ημιόνοισιν επηετανόν.ʺ434
Σύμφωνα με τον Gallant, το συρφετό αποτελούσε ό,τι είχε απομείνει από το
λίχνισμα του σιταριού, το δε χόρτον, αποτελούσε τη φορβή η οποία δε θα
μπορούσε να προέρχεται από τον κλήρο όπου καλλιεργείτο το σιτάρι, αλλά
από διαφορετικό καλλιεργήσιμο έδαφος γεγονός που επέτρεπε την
ταυτόχρονη συγκομιδή και αποθήκευσή τους στον οίκο.435 Συνακόλουθα, ο
ιστορικός υποστηρίζει ότι η παραγωγή που περιγράφει ο Ησίοδος προέρχεται
από δύο διαφορετικούς κλήρους, από τους οποίους ο ένας καλλιεργείτο
αποκλειστικά με σιτάρι, ενώ ο άλλος παρήγαγε δευτερεύοντα γεωργικά
προϊόντα μέρος των οποίων αποτελούσε και η φορβή για τη διατροφή των
ζώων.436 Παράλληλα, ο Gallant θεωρεί ότι το σύστημα καλλιέργειας που
περιγράφει ο ποιητής στο Έ&Η αποτελεί συνδυασμό βραχείας
αγρανάπαυσης‐‐short fallow‐‐437 και ετήσιας σοδειάς‐‐annual cropping.438

Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 383‐4.
Για την καλλιέργεια δευτερευόντων γεωργικών προϊόντων βλ. ενδεικτικά Gallant, ʺAgricultural
Systems,ʺ 114κ.ε., Rackham, ʺAncient Landscapes,ʺ 91, Burford, L&L, 124.
433 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 597‐600.
434 Βλ. ό. π., 606‐7.
435 Βλ. Gallant, ʺAgricultural Systems,ʺ 114.
436 Βλ. ό. π., 114.
437 Σύμφωνα με το σύστημα της βραχείας αγρανάπαυσης (short fallow) ο κλήρος καλλιεργείται για ένα
έως δύο χρόνιαʹ στη συνέχεια μένει αδρανής για ένα αντίστοιχο διάστημα. Την εποχή που ο κλήρος
μένει αδρανής μόνο χόρτα μπορούν να αναπτυχθούν, βλ. Gallant, ʺAgricultural Systems,ʺ 113‐4. Για το
σύστημα αγρανάπαυσης στις αρχαίες κοινωνίες βλ. και Starr, ESG, 152.
431
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Αναφορικά με την καλλιέργεια αμπελιών, ο Ησίοδος, συνιστά αυτά να
κλαδεύονται κατά την πρωτοεμφάνιση του Αρκτούρου‐‐τέλος Φλεβάρη,439 η
δε σκαφή τους440 τοποθετείται γύρω στα μέσα του Μάη.441 Κατάλληλη εποχή
για τον τρύγο αμπελιών που προορίζονταν για σταφίδα442 θεωρείται ο
Σεπτέμβρης, όταν ο Ωρίωνας και ο Σείριος βρεθούν στο μέσο του ουρανού:
Ευτʹ άν δʹ Ωρίων καί Σείριος ες μέσον έλθη
ουρανόν, Αρκτουρον δέ ίδη ροδοδάκτυλος Ηώς,
ω Πέρση, τότε πάντας αποδρέπεν οίκαδε βότρυςʹ
δειξαι δʹ ηελίω δέκα τʹ ήματα καί δέκα νύκτας,
πέντε δέ συσκιάσαι, έκτω δʹ εις άγγεʹ αφύσσαι
δωρα Διωνύσου πολυγηθέος.443

Ο δε τρύγος αμπελιών που προορίζονταν για κρασί τοποθετείται γύρω στο
τέλος του Οκτώβρη, την εποχή που οι Πλειάδες αποφεύγουν τον Ωρίωνα.444
Στην ησιόδεια κοινωνία, η ενασχόληση με την κτηνοτροφία (πρωτογενής
παραγωγή) έχει εξελιχθεί σε έναν επικουρικό τομέα της παραγωγικής
διαδικασίας.445 Ο ποιητής αναφέρεται στην ύπαρξη αιγοπροβάτων446 και
βοοειδώνʹ447 υπάρχει δε και μία αναφορά σε κάπρο.448 Στη Θεογονία

Σύμφωνα με το σύστημα της ετήσιας σοδειάς (annual cropping) ο ίδιος κλήρος γης καλλιεργείται με
δύο γεωργικά προϊόντα στη διάρκεια ενός έτους, ένα εκ των οποίων αποτελεί τη φορβή, η συγκομιδή
της οποίας γίνεται ένα έως δύο μήνες πριν ξεκινήσει η συγκομιδή του κυρίως γεωργικού προϊόντος που
συνήθως είναι κάποιο δημητριακό, βλ. Gallant, ʺAgricultural Systems,ʺ 113‐4.
439 Βλ. Ησιόδ. ¨Ε&Η 564, 570.
440 Βλ. ό. π., 573.
441 Βλ. ό. π., 571‐2.
442 Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ησίοδος συνιστά τα σταφύλια αυτά να μένουν για δέκα μέρες
στον ήλιο και στην συνέχεια να κρατούνται στον ίσκιο για πέντε μέρες πριν να τοποθετηθούν στα
αποθηκευτικά αγγεία βλ. ό. π., 611‐3.
443 Βλ. ό. π., 609‐11.
444 Βλ. ό. π., 764 και 619‐20.
445 Για την κτηνοτροφική παραγωγή των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών βλ. κυρίως S. Georgoudis,
ʺQuelques problèmes de la transhumance dans la Grèce ancienne,ʺ RÉG 87 (1974): 155‐85, C. R. Whittaker,
εκδ. Pastoral Economies in Classical Antiquity (Cambridge, 1988), P. Halstead, ʺPastoralism or Household
Herding? Problems of Scale and Specialization in Early Greek Animal Husbandry,ʺ WorldArch 28.1 (1996):
20‐42, βλ. και Α. Ν. Athanassakis, ʺCattle and Honour in Homer and Hesiod,ʺ Ramus 21.2 (1992): 156‐86.
446 Για ησιόδειες αναφορές σε αιγοπρόβατα βλ. Ησιόδ. Έ&Η 163, 234, 543, 568, 585, 616, 775, 786, 795.
447 Για ησιόδειες αναφορές σε βοοειδή βλ. ό. π., 46, 345, 405‐6, 435, 452‐5, 468, 489, 515, 541, 544, 568, 581,
591, 607‐8, 790, 785.
448 Βλ. ό. π., 790.
438
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σημειώνεται εκτροφή αιγοπροβάτων στους πρόποδες του Ελικώνα, γεγονός
που υποδηλώνει πιθανή εποχιακή μετακίνησή τους (transhumance),449 ενώ
στο Έ&Η τα βοοειδή καθώς και τα αιγοπρόβατα διαμένουν σε βοηθητικούς
χώρους του οίκου.450 Η διαμονή των αιγοπροβάτων μέσα στον οίκο
προκύπτει κυρίως από μία αναφορά του ποιητή σύμφωνα με την οποία
θεωρείται ευνοϊκή η έκτη μέρα από τη μέση του μήνα451 για την κατασκευή
σηκού για τα πρόβατα.452 Ενώ η πλειονότητα των ησιόδειων αναφορών σε
βοοειδή συνδέονται με την γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα με το
όργωμα,453 τα πρόβατα φαίνεται να εκτρέφονται κυρίως για το μαλλί που
προσφέρουν. Ενδεικτικοί είναι έτσι οι χαρακτηρισμοί που αποδίδει ο ποιητής
στα πρόβατα ως βαθύμαλλα.454 Συνακόλουθα, η ύφανση, η οποία
διαδραματίζει μία από τις βασικότερες εργασίες του δευτερογενούς τομέα
της παραγωγής, εξαρτάται απόλυτα από την διατήρηση αιγοπροβάτων.455
Έτσι, η χλαινα, ο χιτώνας, και ο πιλος‐‐σκούφος‐‐είναι μάλλιναʹ456 η δέ
επένδυση των υποδημάτων που περιγράφει ο ποιητής είναι και αυτή από

Βλ. τ. ι., Θεογ. 23.
Βλ. ενδεικτικά τ. ι., Έ&Η 452, 606‐7.
451 Το χρονολογικό σύστημα του Ησιόδου βασίζεται στο σεληνιακό ημερολόγιο. Κάθε σεληνιακός
μήνας αποτελείτο από 29 ή 30 μέρες. Η πρώτη ημέρα του μήνα ονομαζόταν νουμηνία, κάθε μία από τις
επόμενες 9 μέρες μετά την αύξηση της σελήνης ονομαζόταν μήν ιστάμενος. Έτσι η 5 ημέρα από την
γέμιση της σελήνης ήταν η πέμπτη ισταμένου. Η 11η και 12η ονομάζονταν απλά ενδεκάτη και
δωδεκάτη. Η 13η ώς και τη 19η ονομάζονταν με τον εξής τρόπο: τρίτη επί δέκα, πέμπτη επί δέκα κτλ. Η
20η λεγόταν δεκάτη προτέρα, η δέ 21η δεκάτη υστέρα. Οι επόμενες 8 ήμερες του φθίνοντα σεληνιακού
μήνα ονομάζονταν με φθίνουσα αρίθμηση, έτσι η 22α θα ήταν η ενάτη φθίνοντος. Η τελευταί μέρα του
μήνα ονομαζόταν τριακάς. Βλ. N. G. L. Hammond & H. H. Scullard, εκδ., The Oxford Classical Dictionary
(Oxford, 1970) λήμμα Athenian Calendar, Sittl, Ησίοδος, 116, Γ. Μυλωνάς & Ν. Παπαχατζής, ʺΗ
Χρονολόγηση του Ελληνικού Παρελθόντος,ʺ στην ΙΕΕ, τ. Β, 9‐11. Για το σύστημα χρονολόγησης του
Ησιόδου βλ. και Leclerc, ʺFacettes du temps,ʺ 147‐63.
452 Βλ. ό. π., 785‐7.
453 Βλ. παραπάνω.
454 Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Έ&Η 234, 516‐8 βλ. και την αναφορά του ποιητή στην κουρά προβάτων ό. π.,
775.
455 Ενδεικτική είναι η αναφορά του ποιητή στην ετοιμασία μάλλινων ενδυμάτων στον ιστό του οίκου
βλ. ό. π., 536 κ. ε.
456 Βλ. ό. π., 537, 546.
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μαλλί.457 Στο Έ&Η τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή κατέχουν κυρίαρχη θέση
και στη διατροφή των Ασκραίων.458 Ο υψηλός βαμθός πρωτεΐνης και
ασβεστίου που εμπεριέχει το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που
προέρχονταν από αυτά αποτελούσαν βασικό διατροφικό συμπλήρωμα στην
δίαιτα των Βοιωτών, έτσι ώστε μαζί με τη βρώση δημητριακών,459 σταφίδας460
και μελιού461 αυτοί θα κατανάλωναν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.462
Στο Έ&Η αναφέρεται και η τοποθέτηση ζυγών σε ίππους. Η δυνατότητα
εκτροφής αλόγων και η υψηλή ανταλλακτική αξία που τα συνόδευε συνιστά
ένδειξη ευμάρειας463 μερίδας τουλάχιστον του ησιόδειου πληθυσμού.464
Τέλος, στους δευτερογενείς και τριτογενείς παραγωγικούς τομείς της
βυρσοδεψίας και της παραγωγής ενδυμάτων αντίστοιχα χρησιμοποιούνταν
κτηνοτροφικά υποπροϊόντα, όπως το δέρμα και τα νεύρα των βοοειδών.465
Στο Έ&Η συναντάμε ξυλουργούς, οι οποίοι ειδικεύονται στην πολύπλοκη
κατασκευή άμαξας για άροτρο: ʺ ός γάρ βουσίν αρουν οχυρώτατός εστιν, ευτʹ
άν Αθηναίης δμωος εν ελύματι πήξας γόμφοισιν πελάσας προσαρήρεται
ιστοβοηι.ʺ466 Για τους κεραμείς και τους τέκτονες πληροφορούμεθα ότι

Βλ. ό. π., 541.
Ενδεικτικά βλ. ό.π., 590κ.ε.
459 Ενδεικτ. βλ. ό. π., 442, 590, 604.
460 Αυτό προκύπτει από την αναφορά του Ησιόδου στους στίχους ό. π., 611‐2.
461 Βλ. ενδεικτ. ό. π., 233.
462 Ο G. D. R. Sanders, ʺReassessing Ancient Populations,ʺ BSA 79 (1984): 253 σημ. 8 θέτει την ελάχιστη
κατανάλωση θερμίδων για ένας ενήλικα στην Νότια Μεσόγειο στις 880.000 θερμίδες το χρόνο και στις
2.400 την ημέρα. Ο δε Starr, ESG, 152 υπολογίζει την ελάχιστη κατανάλωση θερμίδων αντίστοιχα σε
730.000 το χρόνο και σε 2.000 τη μέρα.
463 Η ύπαρξη αλόγων καθώς και η δυνατότητα ναυπήγησης πλοίων από μέλη της ησιόδειας κοινωνίας
υποδηλώνει την ύπαρξη μίας μερίδας εύπορης στην οποία απευθύνεται ο Ησίοδος.
464 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 815‐6. Για το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε η εκτροφή ίππων στις αρχαίες
κοινωνίες βλ. Cary, Geographic Background, 54, Burford, L&L 72‐4.
465 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 543‐4.
466 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 429‐31. Στο κείμενο ο αρχηγός του οίκου προμηθεύεται μόνος του την ξυλεία που
χρειάζεται για την κατασκευή της άμαξας (βλ. ό. π., 426κ.ε.) Επομένως, προκύπτει ότι η προμήθεια του
υλικού προς κατεργασία από εξειδικευμένους τεχνίτες γινόταν συνήθως από αυτόν που έδινε την
παραγγελία, ο οποίος προμήθευε τον τεχνίτη με την πρώτη ύλη, οπότε ο Αθηναίης δμωος θα αμειβόταν
μόνο για την εργασία που πρόσφερε.
457
458

75

υφίσταται ανταγωνισμός με στόχο την απόκτηση πλούτου,467 επομένως η
εξειδίκευσή τους θα ήταν υψηλή. Σε άλλο σημείο ο Ησίοδος αναφέρεται σε
υλοτόμους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κοπή ξύλων που
χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή σπιτιών και πλοίων: ʺ…υλοτόμον τε
ταμειν θαλαμήια δουρα νήιά τε ξύλα πολλά τά τʹ άρμενα νηυσί πέλονται.ʺ468
Η κοπή ξύλων για την κατασκευή πλοίων καθώς και η κατασκευή αραιων
και πολυκλήιδων νεων469 απαιτούσε υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, κυρίως
εξαιτίας της έλλειψης εξελιγμένου τεχνικού εξοπλισμού. Μέρος του
τεχνικού εξοπλισμού και των όπλων κατασκευάζονταν από τους
μεταλλουργούς, ο επαγγελματικός χώρος των οποίων αποτελούσε κέντρο
συνάντησης των μελών της ησιόδειας κοινωνίας, αφού η φωτιά που έκαιγε
ασίγαστα για τη σφυρηλάτηση των μετάλλων θα δημιουργούσε ένα
φιλόξενο καταφύγιο τις κρύες μέρες του χειμώνα.470 Η ύπαρξη
εξειδικευμένων τεχνιτών, οι οποίοι είναι απαλλαγμένοι από την
τροφοπαραγωγή προϋποθέτει την ύπαρξη πλεονάσματος στην κοινωνία των
Ασκραίων.
Ερευνητές θεωρούν ότι στις αρχαίες κοινωνίες η αρχή της αμοιβαιότητας
(reciprocity) που στηριζόταν στην ανταλλαγή δώρων και ήταν συνυφασμένη
με την εθιμική ανταπόδοση ισάξιου αγαθού με το προσφερόμενο είδος
Βλ. ό. π., 21‐5.
Βλ. ό. π., 807‐8. Επιπρόσθετα, στο στίχο ό. π., 746‐7 ο ποιητής λέγει: ʺΜηδέ δόμον ποιων ανεπίξεστον
καταλείπειν, μή τοι εφεζομένη κρώξη λακέρυζα κορώνη.ʺ Στη μυκηναϊκή εποχή ο όρος δόμος
αντιπροσωπεύει το ανάκτορο σε αντιδιαστολή με τον οίκο που αποτελεί την κατοικία των ανθρώπωνʹ
στην ομηρική εποχή το ενδιαίτημα των θεών και των βασιλέων συνήθως αναφέρεται ως δόμος αν και
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ο όρος αυτός περιγράφει και την κατοικία ανθρώπων, βλ. Knox,
ʺHouse and Palace,ʺ 118, 119‐20. Στο Έ&Η από τις τέσσερις αναφορές στον όρο δόμος (96, 153, 520, 746) η
μία αναφέρεται στο δόμο του Επιμηθέα και της Πανδώρας (96) και η δεύτερη στο δόμο του Άδη (153). Η
τρίτη αναφορά είναι η μόνη που άμεσα προσδιορίζει την κατοικία απλών θνητών ανθρώπων (τη
μητέρα και την κόρη που προστατεύονται στο μυχό του σπιτιού από το κρύο του χειμώνα, στ.520).
Επομένως, η αναφορά σε δόμο, η κατασκευή του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε θα ήταν
κακοτυχία να κράξει κορώνη σʹ αυτό, ίσως να δηλώνει ύπαρξη ναού.
469 Βλ. αντίστοιχα Ησιόδ. Έ&Η 809, 817.
470 Βλ. ό. π., 493‐5, επίσης για αναφορές στον όρο σίδερον βλ. ό. π., 151, 387, 420, 743.
467
468
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αποτελούσε την βασικότερη μορφή διακίνησης των αγαθών.471 Στο ΄Ε&Η η
ανταλλαγή υπό τη μορφή δώρων ή δανεισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των μελών της ησιόδειας
κοινωνίας.472 Ο παραλήπτης του δώρου ή δανείου είθισται να ανταποδίδει
στο ίδιο μέτρο. Χαρακτηριστική είναι η συμβουλή του ποιητή, ο οποίος
προτείνει μετά από το δανεισμό να ανταποδίδεται ισάξιο ή και μεγαλύτερο
μέγεθος από το προσφερόμενο, ώστε στο μέλλον να υπάρχει δυνατότητα για
επανάληψη της συναλλαγής: ʺΕυ μέν μετρεισθαι παρά γείτονος, ευ δʹ
αποδουναι, αυτω τω μέτρω, καί λώιον, αί κε δύνηαι, ως άν χρηίζων καί ες
ύστερον άρκιον εύρης.ʺ473 Εκτός από την ύπαρξη δωροφάγων βασιλέων,474
υπάρχουν πέντε αναφορές στον όρο δώρο,475 τρεις εκ των οποίων
περιγράφουν το δώρο του Δία στον Επιμηθέα,476 μία δε παρουσιάζει τον οίνο
ως δώρο του Διονύσου στους ανθρώπους.477 Η αναφορά στο στίχο 358 είναι
εκείνη που μας πληροφορεί για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται αυτού του
είδους η ανταλλαγή στην εξεταζόμενη κοινωνία. Ο ποιητής συμβουλεύει:
καί δόμεν, ός κεν δω, και μή δόμεν, ός κεν μή δωʹ
δώτη μέν τις έδωκεν, αδώτη δʹ ού τις έδωκενʹ
δώς αγαθή, άρπαξ δέ κακή, θανάτοιο δότειρα.
ός μέν γάρ κεν ανήρ εθέλων, ότε καί μέγα, δώη,
χαίρει τω δώρω καί τέρπεται όν κατά θυμόν.478

471 Ενδεικτικά βλ. Weber, Economy and Society, τ.1, K. Polanyi, Primitive, Archaic and Modern Economies:
Essays of Karl Polanyi, έκδ. G. Dalton (Boston, 1968), Austin & Naquet, ESH 3‐9, Morris, ʺGift and
Commodity,ʺ 1‐17. Για τους τρόπους διακίνησης των αγαθών και τις μορφές ανταλλαγής στις αρχαίες
ελληνικές κοινωνίες ενδεικτικά βλ. και Will, ʹGrèce archaïque,ʺ 41‐96, Starr, ESG, 147‐66, Humphreys,
Anthropology, 68‐70, 159‐67, Gallant, ʺAgricultural Systems,ʺ 11‐2, Croix, Class Struggle, 7‐19, Δουκάκης,
Χρήμα, 103‐15.
472 Για αναφορές σε δώρα στον Έ&Η βλ. στ. 82, 85, 86, 358, 614. Για ενδείξεις δανεισμού στην ησιόδεια
κοινωνία βλ. Ησιόδ. Έ&Η 349‐51, 367, 394‐404, 408, 453‐4. Τέλος για άμεσες αναφορές σε χρέη βλ. ό. π.,
404, 647.
473 Βλ. ό. π., 349‐51.
474 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 39.
475 Βλ. ό. π., 82, 85, 86, 358, 614.
476 Βλ. ό. π., 82, 85, 86.
477 Βλ. ό. π., 614.
478 Βλ. ό. π., 354‐8.
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Σε άλλο δε σημείο ο ποιητής συνιστά τη μεθοδική εργασία και την έγκαιρη
προμήθεια όλου του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και εργατικού
δυναμικού στον οίκο, ώστε να μη βρεθεί ο ιδιοκτήτης στην ανάγκη να ζητά
από τους γείτονες ή από συγγενικά πρόσωπα και αυτοί να αρνούνται να τον
δανείσουν:
έργα κομίζεσθαι Δημήτερος, ώς τοι έκαστα
ώριʹ αέξηται, μή πως τά μέταζε χατίζων
πτώσσης αλλοτρίους οίκους καί μηδέν ανύσσης.
Ως καί νυν επʹ έμʹ ηλθες. Εγώ δέ τοι ουκ επιδώσω
ουδʹ επιμετρήσωʹ εργάζευ, νήπιε Πέρση,
έργα τά τʹ ανθρώποισι θεοί διετεκμήραντο,
μή ποτε σύν παίδεσσι γυναικί τε θυμόν αχεύων
ζητεύης βίοτον κατά γείτονας, οί δʹ αμελωσιν.
Δίς μέν γάρ καί τρίς τάχα τεύξεαιʹ ήν δʹ έτι λυπης,
χρημα μέν ου πρήξεις, σύ δʹ ετώσια πόλλʹ αγορεύσειςʹ479

Λίγο παρακάτω λέγει: ʺχρήματα δʹ εν οίκω πάντʹ άρμενα ποιήσασθαι, μή σύ
μεν αιτης άλλον, ό δʹ αρνηται, σύ δέ τητα.ʺ480 Από τα παραπάνω συνάγεται
καταρχήν ότι στην ησιόδεια κοινωνία ο δανεισμός ήταν αρκετά διαδεδομένος
κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης, απαραίτητα στην παραγωγική διαδικασία.
Επίσης φαίνεται ότι αν και ο τόκος δεν ήταν υποχρεωτικός,481 θεωρείται
πλέον ως μία άτυπη αλλά αναγκαία προϋπόθεση με στόχο την επανάληψη
της συναλλαγής. Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν αναφορές στην
ύπαρξη χρεών τα οποία πρέπει να αποδοθούν στους δανειοδότες,482 ενώ όσο
κάποιος δεν επιστρέφει το δανείζομενο μέγεθος δεν μπορεί εύκολα να
ξαναδανειστεί.483

Βλ. ό. π., 393‐402.
Βλ. ό. π., 407‐8. Βλ. και ό. π.,452‐3.
481 Για τον προαιρετικό χαρακτήρα του τόκου ενδεικτικά βλ. Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 76,
103. Για τον δανεισμό στον Ησίοδο ενδεικτ. βλ. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 18, Will, ʺCrise agraire?ʺ 545.
482 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 404, 647.
483 Βλ. ό. π., 400‐3.
479
480
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Ορισμένα από τα μέλη της ησιόδειας κοινωνίας ασχολούνται με το
ναυτεμπόριο διαθέτοντας μέρος της παραγωγής τους σε εξωκοινοτικές
περιοχές,484 κάτι που εξορισμού έρχεται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά
της κλειστής αγροτικής αυτοκαταναλωτικής κοινωνίας.485 Αυτή η δεύτερη
μορφή ανταλλαγής θέτει ώς προϋπόθεση την ύπαρξη αποθέματος που
μπορεί να διατεθεί προς εμπορική ανταλλαγή.486 Είναι ενδεικτικό ότι ο
Ησίοδος θεωρεί ότι η απόκτηση πολλών απογόνων επιφέρει περισσότερη
επιθήκη‐‐απόθεμα‐‐την οποία ταυτίζει με τον άσπετον όλβον: ʺΡεια δέ κεν
πλεόνεσσι πόροι Ζεύς άσπετον όλβονʹ πλείων μέν πλεόνων μελέτη, μείζων δʹ
επιθήκη.ʺ487 Η ταύτιση επιθήκης και ασπέτου όλβου γίνεται φανερή και
παρακάτω, όταν αναφέρεται ότι το φορτίο που διατίθεται προς
αντιπραγματισμό έξω από την κοινότητα μπορεί να αποδώσει υψηλό κέρδος:
ʺνη ολίγην αινειν, μεγάλη δʹ ενί φορτία θέσθαιʹ μείζων μέν φόρτος, μειζον δʹ
επί κέρδεϊ κέρδος έσσεται….ʺ488
Από το Έ&Η πληροφορούμεθα και ότι ο πατέρας του ποιητή είχε ασχοληθεί
με το ναυτεμπόριο προς επιδίωξη εσθλου βίου: ʺΚαί τότε νηα θοήν άλαδʹ
ελκέμεν, εν δέ τε φόρτον άρμενον εντύνασθαι, ίνʹ οίκαδε κέρδος άρηαι, ώς
περ εμός τε πατήρ καί σός, μέγα νήπιε Πέρση, πλωίζεσκʹ εν νηυσί, βίου
κεχρημένος εσθλου.ʹʺ489 Παράλληλα, ο Ησίοδος αφιερώνει ένα σημαντικό
τμήμα του έπους του σε γενικές συμβουλές σχετικά με την διεξαγωγή του
ναυτεμπορίου,490 γεγονός που μαρτυρεί ότι η ενασχόληση με το ναυτεμπόριο,
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 618κ. ε. και ιδιαίτερα 663‐94.
Για τον ορισμό της αυτοκατανάλωσης βλ. σελ. 45 σημ. 231. Για το ναυτεμπόριο βλ. και παρακάτω.
486 Το φορτίο (βλ. Ησιόδ. Έ&Η 672) που μεταφέρεται με πλοία προς εμπορική ανταλλαγή αποκαλείται
και βίος από τον ποιητή (ό. π., 689). Ο δέ βιος στο ησιόδειο έργο αποτελεί κυρίως το παραγόμενο
γεωργικό προϊόν (βλ. ό. π., 232, 577, 601.
487 Βλ. ό. π., 379‐80. Για περισσότερες αναφορές στην ύπαρξη αποθέματος στην ησιόδεια κοινωνία βλ.
ό. π., 631, 672, 690.
488 Βλ. ό. π., 643‐5. Βλ. και σημ. 480.
489 Βλ. ό. π., 631‐634.
490 Βλ. ό. π., 618‐94.
484
485

79

βασικός τομέας της τριτογενούς παραγωγής, αποτελούσε αναπόσπαστο
μέρος στην παραγωγική διαδικασία της ησιόδειας κοινωνίας. Αν και ο ίδιος
διατυπώνει επιφυλάξεις χαρακτηρίζοντας ριψοκίνδυνη μία τέτοια
ενασχόληση,491 συμβουλεύει τον αδελφό του να ασχοληθεί με το ναυτικό
εμπόριο ώστε να αποκτήσει υψηλό κέρδος και να αποφύγει τα χρέη και τον
λιμό.492
Σύμφωνα με τον Ησίοδο αυτός που ασχολείται με τη γεωργική παραγωγή
καταρχήν αποφεύγει το λιμό,493 την ανέχεια494 και τα χρέη495 αυξάνει το βιός
του496 και δεν αναγκάζεται να δανείζεται ή να ζητά μάταια από γείτονες και
συγγενείς.497 Αντίστοιχα, κάποιος που ασχολείται με το ναυτεμπόριο
αποφεύγει το λιμό και τα χρέη498 και φέρνει κέρδος στον οίκο του,499 εκείνος
δε που διαχειρίζεται σωστά τις υποθέσεις του οίκου στο σύνολό τους
χαρακτηρίζεται πλούσιος, τον οποίο οι γείτονές του φθονούν και ʺεις άφενος
σπεύδοντʹʹʺ500 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η γεωργία και το
ναυτεμπόριο αποτελούσαν τους δύο βασικούς παραγωγικούς τομείς της
εξεταζόμενης κοινωνίας κάτι που συνάγεται και από τους παρακάτω
στίχους:
Κρύψαντες γάρ έχουσι θεοί βίον ανθρώποισιʹ
ρηιδίως γάρ κεν καί επʹ ήματι εργάσσαιο,
ώς τε σε κεις ενιαυτόν έχειν καί αεργόν εόνταʹ
αιψά κε πηδάλιον μέν υπέρ καπνου καταθειο,
έργα βοων δʹ απόλοιτο καί ημιόνων ταλαεργων.501

491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

Ενδεικτικά βλ. ό. π., 618‐21, 686‐κ.ε.
Βλ. ό. π., 632,643‐7.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 403‐4, 464.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 393κ. ε., 397‐400, 477‐8.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 403‐4.
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 393κ.ε., 410κ. ε., 461., 473κ. ε.,
Ενδεικτικά βλ. ό. π., 397‐400, 477‐8.
Βλ. ό. π., 646‐7.
Βλ. ό. π., 632.
Βλ. ό. π., 21‐4.
Βλ. ό. π., 42‐6.
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Δ. ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασικό χαρακτηριστικό της ησιόδειας οικονομίας αποτελεί η εργασία502 είτε
αυτή προέρχεται από τους ανθρώπους503 είτε από τα ζώα που παίρνουν
μέρος στην παραγωγική διαδικασία.504 Η εργασία για τον Ησίοδο συνιστά
παράγοντα που διώχνει το λιμό505 και φέρνει πλούτο και αφθονία στους
ανθρώπους: ʺΕξ έργων δʹ άνδρες πολύμηλοί τʹ αφνειοί τε….Σοί δʹ ει πλούτου
θυμός εέλδεται εν φρεσί ησιν, ωδʹ έρδειν, καί έργον επʹ έργω εργάζεσθαι.ʺ506
Για το λόγο αυτό δεν θεωρεί ότι η παραγωγική ενασχόληση του ανθρώπου
αποτελεί ντροπήʹ αντίθετα ταυτίζει τη ντροπή με την αεργία: ʺΈργον δʹ
ουδέν όνειδος, αεργίη δέ τʹ όνειδος,ʺ507 και προτρέπει επανειλημμένα τον
αδελφό του να εργασθεί.508 Η εργασία, η αύξηση της παραγωγής και κατά
συνέπεια του κέρδους είναι έννοια που έχει αποκρυσταλλωθεί στην κοινωνία
που περιγράφει ο ποιητής, ο οποίος ενδεικτικά αναφέρεται στην αύξηση των
πόρων και κατά συνέπεια της επιθήκης και του όλβου που συνεπάγεται η
ύπαρξη πολλών απογόνων και άρα πολλών παραγωγικών χεριών σε έναν
οίκο.509 Αντίθετα η έλλειψη παραγωγικότητας καυτηριάζεται 510 και είναι
χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες που δε συμμετέχουν ενεργά στην

502 Για την εργασία στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες ενδεικτικά βλ. A. Aymard, ʺIdée de travail dans la
Grèce Archaïque,ʺ Journal de psychologie normale et pathologie 41 (1948): 29‐50, Nussbaum, ʺLabour and
Status,ʺ 213‐20, Fontenrose, ʺHesiodʹs Five Ages,ʺ 1‐16, G. Glotz, Η Εργασία στην Αρχαία Ελλάδα, μετ. Α.
Α. Βαγενά (Αθήνα, 1982), B. Knox, ʺWork and Justice in Archaic Greece: Hesiodʹs Works and Days,ʺ στο
Essays: Ancient and Modern (Baltimore, 1989), Burford, L&L, 171κ.ε., Δουκάκης, Χρημα, κυρίως 127‐32.
503 Για ησιόδειες αναφορές στο έργο‐‐εργασία‐‐ των ανθρώπων βλ. ό. π., 21, 28, 422, 430 443κ.ε., 578,
597κ. ε., 773, 779.
504 Για ησιόδειες αναφορές στο έργο‐‐εργασία‐‐των ζώων βλ. ό. π., 46, 443‐4, 608, 815‐6.
505 Βλ. ό. π., 299‐300.
506 Βλ. ό. π., 308‐9, 381‐2..
507 Βλ. ό. π., 311.
508 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 299κ. ε., 306, 316, 382, 397, 641.
509 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 379‐80.
510 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 311, 494, 498‐501.
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παραγωγική διαδικασία παρομοιάζονται με κηφήνες511 οι οποίες: ʺαλλότριον
κάματον σφετέρην ες γαστέρʹ αμωνταιʹʺ512 και ως δειπνολόχαι,513 αφού ο
ρόλος τους περιορίζεται πλέον στην κατανάλωση των παραγόμενων
αγαθών.514 Γιʹ αυτό και ο ποιητής προτείνει την απόκτηση κτητής αντί
γαμετής γυναίκας μαζί με ένα ζευγάρι βόδια,515 τα οποία θα παράγουν έργο
στον οίκο, ώστε να εξασφαλίζουν τη σωστή και αποδοτική λειτουργία αυτού.
Η δε επιμονή του Ησιόδου στην εντατική παραγωγική ενασχόληση με στόχο
την απόκτηση κέρδους και πλούτου είναι τόση516 ώστε ο Gagarin έχει
χαρακτηρίσει το έπος Έ&Η ως εγχειρίδιο που παραινεί προς την επίτευξη
οικονομικής άνθησης και ευημερίας.517

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α. ʺΠΟΛΙΣʺʹ

Μία σειρά στοιχείων αποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά της ησιόδεια
κοινωνίας είναι χαρακτηριστικά μεταφυλετικών και πρώιμων πολικών
κοινωνιών. Τα μέλη της ησιόδειας κοινωνίας παρουσιάζονται να διαμένουν
σε πόλεις,518 κώμες519 και οίκους,520 που συνάδει με την αριστοτελική
Βλ. τ. ι. Θεογ. 595κ. ε. Για τον τρόπο που παρουσιάζει ο Ησίοδος τις γυναίκες βλ. Will, ʺCrise
agraire?ʺ 548‐9, Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 62, Rowe, ʺArchaic Thought,ʺ 129, Leveque, ʺPandora,ʺ 49‐
62,. Burford, L&L, 81, Marsilio, ʺWinter Maiden,ʺ 101‐11.
512 Βλ. Ησιόδ. Θεογ. 599.
513 Ενδεικτικά βλ. τ. ι. Έ&Η 704.
514 Βλ. και ό. π., 373‐5. Βλ. και . Will, ʺCrise agraire?ʺ 548‐9.
515 Βλ. ό. π., 405‐7.
516 Στο Έ&Η υπάρχουν περισσότερες από τριανταπέντε άμεσες αναφορές στην εργασία και σε
προτροπές προς την εργασία (ενδεικτικά βλ. ό. π., 21, 28, 299, 306, 308, 309, 311κ.ε., 316, 334, 382, 393, 397,
422, 438, 443, 623) ενώ μία ολόκληρη ενότητα αποτελεί παραίνεση προς την εργασία βλ. ό. π., 286‐382.
517 Βλ. Gagarin, ʺDike,ʹʺ 81‐2.
518 Ησιόδ. Έ&Η 189, 222, 227, 240, 269, 527. Ο όρος πόλις μπορεί να σημαίνει φρούριο, πόλη, πολιτεία,
δήμο ενώ συχνά πόλις σημαίνει το σώμα των πολιτών και το άστυ: αντιστοιχεί στον τόπος διαμονής
τους. Βλ. Liddell and Scott, εκδ. An Intermediate Greek‐English Lexicon (Oxford, 1992) λήμμα πόλις. Για τα
χαρακτηριστικά της πόλης βλ. Αριστλ. Πολιτ. 1252b 18‐20, 28‐31, 1253b 1‐5, 1261a 13‐5, 24‐5, 1280b 34‐5,
1281 a 1‐5, 1326b 8‐10, 1328b 5‐23. Βλ. και , M. B. Sakellariou, The Polis‐State: Definition and Origin (Athens,
1989), Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 8, Oliva, ʺThe Polis,ʺ 105‐21 και ιδιαίτερα.
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περιγραφή της πόλης, σύμφωνα με την οποία μία κώμη αποτελείται από
πολλούς οίκους,521 ενώ η σύνθεση πολλών γενών και κωμών ή οίκων
δημιουργούν μία πόλη.522
Ο Ησίοδος κάνει έξι αναφορές στη λέξη πόλις.523 Στην πρώτη περίπτωση,
προλέγοντας την καταστροφική πορεία του γένους του Σιδήρου αναφέρει ότι
η αποσύνθεσή του θα έρθει όταν ο ένας θα αφανίζει την πόλη του άλλου:
ʺέτερος δʹ ετέρου πόλιν εξαλαπάξει.ʺ524 Παρουσιάζει έτσι το Σιδηρούν γένος
των Ελλήνων να είναι οργανωμένο σε πόλεις, όρος που έχει στρατιωτικο‐
πολιτικές προεκτάσεις. Η δεύτερη ησιόδεια αναφορά παρουσιάζει τη θεά
Δίκη να τρέχει κλαίγοντας μέσα στην ʺπόλιν και ήθεα λαων,ʺ525 εξαιτίας των
στρεβλών αποφάσεων των δωροφάγων βασιλέων.526 Το γεγονός ότι ισχύει
ένα συγκεκριμένο σύνολο θεμίστων που παραβιάζονται δηλώνει ότι η λέξη
πόλις εμπεριέχει και πολιτικά στοιχεία.527 Το ίδιο προβάλλεται και μέσα από
τις επόμενες τρεις αναφορές του όρου πόλις.528 Στην πρώτη από αυτές
περιγράφονται οι θετικές επιπτώσεις της ευνομίας στην πόλη και στο λαό
που την απαρτίζει: ʺτοισι τέθηλε πόλις, λαοί δʹ ανθευσιν εν αυτηʹ ειρήνη δʹ
ανά γην κουροτρόφος, ουδέ ποτʹ αυτοίς αργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται
ευρύοπα Ζεύς...ʺ529 Στην περίπτωση, αυτή πέρα από την ύπαρξη θεμίστων,
Ό. π., 639.
Βλ. παρακάτω.
521 Αριστλ. Πολιτ. 1252b 18‐20.
522 Ό. π., 1252b 28‐31, 1281a 1‐5.
523 Ησιόδ. Έ&Η 189, 222, 227, 240, 269, 527.
524 Ό. π., 189.
525 Από τις επτά αναφορές στον όρο λαός, ό. π., 222, 227, 243, 652, 764, 768, μόνο στον στίχο 652 αυτός
παρουσιάζεται με την προγενέστερη έννοια χαρακτηρίζοντας το στρατό. Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις αντιπροσωπεύει το σύνολο των κατοίκων της πόλης‐‐ξένους και ντόπιους. έννοια η οποία
εμφανίζεται και μέσα στην Οδύσσεια, βλ. Liddell & Scott, Greek Lexicon, λήμμα λαός βλ. και παρακάτω.
Για την έκφραση ήθεα λαων‐‐τόποι που συνηθίζουν να διαμένουν λαοί‐‐βλ. Λεκατσάς, Ησίοδος, 15 σημ.
32.
526 Ησιόδ. Έ&Η 220‐2.
527 Για τις θέμιστες βλ. παρακάτω.
528 Ησιόδ. Έ&Η 227, 240, 269.
529 Ό. π., 227‐30.
519
520
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το πολιτικό περιεχόμενο του όρου προκύπτει και από την ύπαρξη
βασιλέων.530 Ενδεικτικότερη δε όλων των αναφορών είναι εκείνη που
περιγράφει τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι ατασθαλίες των βασιλέων στο
σύνολο της πόλης:
πολλάκις καί ξύμπασα πόλις κακου ανδρός απηύρα…
λιμόν ομου καί λοιμόνʹ αποφθινύθουσι δέ λαοί,
ουδέ γυναίκες τίκτουσιν, μινύθουσι δέ οικοι
…άλλοτε δʹ αυτε
ή των γε στρατόν ευρύν απώλεσεν ή ό γε τειχος
ή νέας εν πόντω Κρονίδης αποτείνυται αυτών.531

Η ύπαρξη τείχους, στρατού και στόλου συνθέτουν χαρακτηριστικά στοιχεία
της πόλης, η εύρυθμη λειτουργία της οποίας διαταράσσεται από τους
δωροφάγους βασιλείς.
Η ύπαρξη στην Άσκρα τείχους, ακρόπολης και τεμένους μαρτυρούνται και
με βάση αρχαιολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά ίχνη
κατοίκησης εμφανίζονται στην Άσκρα κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού
στο βορειοδυτικό άκρο της. Στη συνέχεια, οι οικισμοί μεταφέρονται
δυτικότερα στο λόφο Πυργάκι, περιοχή που πρόσφερε μία σχετική ασφάλεια
στους κατοίκους της, ενώ το βορειο‐ δυτικό άκρο της δε ξανακατοικείται
παρά μετά από μία χιλιετηρίδα, προσφέροντας δείγματα όψιμης
Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής κεραμικής του 9ου και 8ου αιώνα
κυρίως‐‐εποχή κατά την οποία έζησε και ο Ησίοδος.532 Εκτιμάται ότι το
Πυργάκι χρησίμευε ως ακρόπολη, περιβαλλόταν δε με τείχος έκτασης
περίπου 0,33 εκτ. (33 τ.μ.), ενώ στη δυτική πλευρά υπήρχε τέμενος (Χάρτης
7).533
Αντίστοιχα, ο Ησίοδος αναφέρεται στην ύπαρξη αγοράς όπου
530
531
532

Για το ρόλο των βασιλέων βλ. στην επόμενη ενότητα.
Ησιόδ. Έ&Η 240‐7.
Snodgrass, ό.π., 133, Bintliff & Snodgrass, ʺMediterranean Survey,ʺ 61.
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ΧΑΡΤΗΣ 7A

συναθροίζονταν μέλη της ησιόδειας κοινωνίας προς κρίση των διαφορών
τους από τους δωροφάγους βασιλείς.534 Η αγορά θεωρείται ως κατεξοχήν
δημόσιος χώρος συνάθροισης του λαού535 και αποτελεί ένα από τα
ʺαπαραίτητα συστατικά στοιχείαʺ κάθε πόλης.536 Ο ποιητής αναφέρει και
την ύπαρξη χαλκείου,537 που κατά παράδοση βρίσκεται μέσα στον κύριο
οικισμό και αποτελεί τόπο συνάντησης των μελών του.538

Snodgrass, ό.π., 133‐5.
7A Ο χάρτης από Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 139.
534 Ησιόδ. Έ&Η 29‐30, Θεογ. 80‐90, 430.
535 Ησιόδ. Θεογ. 84‐90, Έ&Η 29‐30, βλ. και Oliva, ʺPolis,ʺ 106‐7.
536 Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 65.
537 Ησιόδ. Έ&Η 493‐5.
538 Burford, L&L, 58.
533
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Η έκταση της Άσκρας έχει υπολογισθεί μεταξύ 10‐25 εκτ. (100‐250 τ.μ.).539
Σύμφωνα με τον υπολογισμό αυτό και εάν θεωρήσομε ότι η μικρότερη
έκταση ενός κλήρου δεν υπερβαίνει τα 35 τ.μ.,540 τότε ο οικισμός της Άσκρας
δε θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερους από 7 καλλιεργήσιμους
κλήρους.541 Επομένως, στην έκταση αυτή δεν περιλαμβάνεται η
καλλιεργήσιμη γη η οποία δε μπορεί παρά να βρισκόταν στην εύφορη
Κοιλάδα των Μουσών στο δέλτα των ποταμών Περμησσού και Ολμειού, σε
απόσταση δεκαπέντε περίπου λεπτών με τα πόδια από τον κύριο οικισμό
(Χάρτες 4 & 7).542 Σε αυτό συνηγορούν και αρχαιολογικά δεδομένα που
μαρτυρούν επέκταση του οικιστικού χώρου της Άσκρας νοτιότερα και
ανατολικότερα φτάνοντας ως το ποτάμι που διασχίζει την Κοιλάδα των
Μουσών σε όλη την περίοδο της Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής (Χάρτης 7).543

Β. ΕΞΩΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο Ed. Will υποστηρίζει ότι το δικαίωμα ιδιοποίησης κοινοτικής γης και η
συνακόλουθη ύπαρξη ατομικής ιδιοκτησίας ήταν η αιτία που επέφερε το

Βλ. Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 136‐7, Snodgrass, ʺSite of Askra,ʺ 87‐96, τ. ι., ʺSurvey
Archaeology,ʺ 132.
540 Για την έκταση των αρχαίων ελληνικών καλλιεργήσιμων κλήρων βλ. Cooper, ʺFamily Farm,ʺ 168‐72,
Bintliff & Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 143. Αντίθετα, ο Snodgrass, ʺSurvey Archaeology,ʺ 125, εκτιμά
την έκταση του τυπικού αγροκτήματος στην κλασική Βοιωτία γύρω στα 70 μέτρα‐‐π. 0,5 εκτάρια (5
τ.μ.). Αν και η έκταση αυτή φαίνεται πολύ μικρή, η μείωση ίσως να εξηγείται από τον συνεχή
κατακερματισμό τους εξαιτίας του κληρονομικού καθεστώτος που ίσχυε σε συνδυασμό με την αύξηση
του πληθυσμού που παρατηρείται κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή.
541 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική επιφάνεια του οικισμού της Άσκρας υπολογίζεται μεταξύ των
10‐25 εκταρίων ο μέγιστος αριθμός οίκων σʹ αυτή την έκταση δε θα μπορούσε να υπερβαίνει τους επτά
με ένα σύνολο πληθυσμού γύρω στα 35 άτομα (με συντελεστή 4 για κάθε οικογένεια), από τα οποία τα
επτά θα ήταν εξαρτημένα μέλη. Αυτοί οι αριθμοί είναι σαφώς μικρότεροι αν ληφθεί υπόψη ότι το ένα
τρίτο τουλάχιστον της συνολικής έκτασης της Άσκρας αποτελούσε οικιστικούς χώρους, μειώνοντας
έτσι τη συνολική καλλιεργήσιμη γη στα δεκαεπτά περίπου εκτάρια (170 τ.μ.). Για τον καθορισμό
πληθυσμιακών συντελεστών βλ. A. W. Gomme, The Population of Athens in the Fifth and Fourth Centuries
B.C. (Oxford, 1933) 26, Starr, ESG, 45.
542 Για τις ησιόδειες αναφορές που έμμεσα αποδεικνύουν τον αστικό χαρακτήρα της Άσκρας βλ. Bintliff
& Snodgrass, ʺBoeotian Expedition,ʺ 136‐7, Snodgrass, ʺSite of Askra,ʺ 87‐96, τ. ι. ʺSurvey Archaeology,ʺ 132.
543 Bintliff & Snodgrass, ʺMediterranean Survey,ʺ 133‐5.
539
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διαμελισμό της εκτεταμένης οικογένειας.544 Η διαμάχη του Πέρση με τον
Ησίοδο επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του ερευνητή, αφού η διένεξη που
συδαυλίζει ο Πέρσης με την κίνηση δικαστικού αγώνα εναντίον του αδελφού
έχει ως αιτία περιουσιακές διαφορές μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας:
Του [βίου ένδον] κε κορεσσάμενος νείκεα καί δήριν οφέλλοις
κτήμασʹ επʹ αλλοτρίοις. Σοί δʹ ουκέτι δεύτερον έσται
ωδʹ έρδεινʹ αλλʹ αυθι διακρινώμεθα νεικος
ιθείησι δίκης αί τʹ εκ Διός εισιν άρισται.
Ήδη μέν γάρ κληρον εδασσάμεθʹ, άλλα τε πολλά
αρπάζων εφόρεις μέγα κυδαίνων βασιληας
δωροφάγους, οί τήνδε δίκην εθέλουσι δικάσσαι. 545

Πέρα από την προσωπική διένεξη μεταξύ του Πέρση και του Ησιόδου, η
διάρρηξη των οικογενειακών σχέσεων προκύπτει και από το αναφερόμενο:
ʺουδέ κασίγνητος φίλος έσσεται, ώς το πάρος περ.ʺ546 Ενισχύοντας δε αυτή
την εικόνα συνιστά να παρίσταται μάρτυρας ακόμα και σε άτυπες
συμφωνίες μεταξύ αδελφών: ʺκαί τε κασιγνήτω γελάσας επί μάρτυρα
θέσθαι.ʺ547 Ενδεικτικές είναι και οι αναφορές του ποιητή, που δηλώνουν την
έλλειψη σεβασμού προς τους γηραιούς γονείς από το ʹδιεφθαρμένοʹ σιδηρούν
γένος που βαίνει προς την αυτοκαταστροφική πορεία του: ʺαιψα δέ
γηράσκοντας ατιμάσουσι τοκηαςʹ μέμψονται δʹ άρα τούς χαλεποις βάζοντες
έπεσσι σχέτλιοι, ουδέ θεων όπιν ειδότεςʹ ουδέ κεν οί γε γηράντεσσι τοκευσιν
από θρεπτήρια δοιεν.ʺ548 Από τα προηγούμενα συνάγεται, ότι η
αλληλεξάρτηση και το πνεύμα οικογενειακής αλληλεγγύης 549 που
χαρακτήριζε προγενέστερα τις σχέσεις των μελών του οίκου, απουσιάζει
πλήρως από τις ησιόδειες αναφορές.
544
545
546
547
548

Ed. Will, ʺRegime foncier grec,ʺ 6.
Ησιόδ. Έ&Η 33‐9.
Ό. π., 184.
Ό. π., 371.
Ό. π., 185‐8. Βλ. και ό. π., 331‐2.
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Η εξατομίκευση των μελών της ησιόδειας κοινωνίας πιστοποιείται κυρίως
από τη μεγάλη σημασία που προσδίδει ο ποιητής στην ανάπτυξη
εξωοικογενειακών κοινωνικών σχέσεων. Το ησιόδειο περιβάλλον
συναποτελούν άτομα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο
συγγενικό δεσμό. Στο έπος Έ&Η, υπάρχουν είκοσι αναφορές που
περιγράφουν εξωοικογενειακές κοινωνικές σχέσεις,550 εκ των οποίων οι
περισσότερες αφορούν σε γείτονες,551 που χαρακτηρίζονται από άριστες έως
και εχθρικές552 και ορισμένες σε φίλους‐‐προσφιλή πρόσωπα,553 ενώ αντίθετα
υπάρχει μόνο μία αναφορά σε συγγενείς.554 Τα προσφιλή πρόσωπα θα
μπορούσαν να είναι και συγγενικά, όταν όμως αυτό συμβαίνει το επίθετο
φίλος συνοδεύεται από κάποια προσδιοριστική αναφορά βαθμού
συγγενείας.555 Από την περιγραφή δε των στίχων 707‐11, προκύπτει ότι οι
φίλοι είναι κυρίως αγαπημένα πρόσωπα που διαμένουν στο άμεσο κοινωνικό
περιβάλλον των ατόμων.556 Αντίθετα, οι συγγενείς διαμένουν σε μεγάλη
απόσταση, γεγονός που αποδεικνύεται από το σχόλιο του ποιητή στους
στίχους 342‐5: ʺΤόν φιλέοντʹ επί δαιτα καλειν, τόν δʹ εχθρόν εασαιʹ τόν δέ

Για ενδείξεις έλλειψης αλληλεγγύης βλ. ό. π., 320, 348, 396‐7, 401‐3, 605, 701.
Ησιόδ. Έ&Η 23‐4, 312, 343‐κ.ε., 349 κ.ε, 370 κ. ε, 394‐5, 400, 408, 452‐3, 700‐1, 707 κ.ε.
551 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 23, 341, 346, 347, 343, 345, 346, 347, 348, 349 κ. ε., 394, 400, 408, 452‐3, 700‐1.
552 Για παραδείγματα άριστων σχέσεων μεταξύ γειτόνων ενδεικτικά βλ. ό. π., 344‐5, 346, 347, 350‐1. Για
παραδείγματα εχθρικών σχέσεων μεταξύ γειτόνων ενδεικτ. βλ. ό. π., 346, 348.
553 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 120, 183, 184, 342, 353, 370, 707‐14.
554 Βλ. ό. π., 345, βλ. και ό. π., 130, 184‐5, 328 κ.ε., 376‐80, 520, 695 κ. ε. 707 όπου αναφέρονται σχέσεις
μελών της πυρηνικής οικογένειας.
555 Η μόνη περίπτωση όπου το επίθετο φίλος χαρακτηρίζει συγγενικό πρόσωπο αφορά σε εκείνη της
μητέρας της παρθένου κόρης, στη χειμωνιάτικη σκηνή, η οποία περιγράφεται ως φίλη και αμέσως
μετά προσδιορίζεται ο βαθμός συγγενείας της, βλ. ό. π., 520.
556 Είναι χαρακτηριστικό δε ότι πριν από τον Ησίοδο, ο Όμηρος είχε εξισώσει τον αδελφό με τον
φιλοξενούμενο, τον ικέτη και κυρίως με τον πιστό φίλο.Ομ. θ 546, 585‐6. Ο Ησίοδος μπορεί να
προτάσσει την σημαντικότητα της αδελφικής σχέση έναντι της φιλικής στον στίχο 707, το κάνει όμως
μόνο για να υπενθυμίσει στον Πέρση ότι πρέπει να τιμά τους οικείους του, βλ. Λεκατσάς, Ησίοδος, 59
σημ. 100.
549
550
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μάλιστα καλειν ός τις σέθεν εγγύθι ναίειʹ ει γάρ τοι καί χρημʹ εγχώριον άλλο
γένηται, γείτονες άζωστοι έκιον, ζώσαντο δέ πηοί.ʺ557
Η ιδέα που προβάλλεται από τους παραπάνω στίχους συνάδει με τη νέα
αντίληψη που διέπει τις κοινωνικές σχέσεις των μελών της ησιόδειας
κοινωνίας. Στις κλειστές φυλετικές αυτάρκεις κοινωνίες, οι στενοί
συγγενικοί δεσμοί διαδραμάτιζαν εξέχοντα ρόλο, αφού διασφάλιζαν την
πολυπόθητη αυτάρκεια και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της κοινότητας.
Στις ανοικτές κοινωνίες ο ρόλος της εκτεταμένης οικογένειας
αντικαθίσταται από εξωοικογενειακές φιλικές σχέσεις με χαρακτήρα κυρίως
εξυπηρέτησης αμοιβαίων συμφερόντων.558 Οι κοινωνικές σχέσεις που
προβάλλει το ησιόδειο έργο συναινούν με αυτή την εξέλιξη. Συχνές είναι
έτσι οι παροτρύνσεις του ποιητή που εφιστούν την προσοχή στη φροντίδα
των γειτόνων με στόχο την εξασφάλιση κάποιας μελλοντικής βοήθειας σε
περίπτωση ανάγκης.559 Και η επιλογή συζύγου από παρόμοια κριτήρια
διέπεται. Η προτροπή του ποιητή: ʺΤήν δέ μάλιστα γαμειν, ή τις σέθεν
εγγύθι ναίειʺ560 δηλώνει ότι η επιλογή γίνεται με κριτήριο την εγγύτητα του
πατρικού της οίκου, έτσι ώστε οι άμεσοι συγγενείς της να αποτελέσουν ένα
νέο δίκτυο κοινωνικών σχέσεων για το σύζυγο‐‐αρχηγό του οίκου.
Παράλληλα, ο Ησίοδος αποτρέπει τη δημιουργία εφήμερων φιλικών
σχέσεων: ʺδειλός τοι ανήρ φίλον άλλοτε άλλον ποιειται,ʺ561 αφού αυτοί δε θα
πρόσφεραν το βαθμό ανταπόδοσης που εξασφαλίζουν οι μόνιμοι φιλικοί
δεσμοί.

Ό. π., 342‐5.
Βλ. Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 29. Για τις σχέσεις μεταξύ γειτόνων βλ. Burford, L&L, 64‐6.
Για τις μορφές οικογενειακής οργάνωσης βλ. Thio, Sociology, 316‐9, βλ. και Mosse, Επίτομη Ιστορία, 136.
559 Ό. π., 346, 342‐360
560 Ό. π., 700.
561 Ό. π., 713‐4.
557
558
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Γ. ΘΕΜΙΣΤΕΣ ‐ ΔΙΚΗ ‐ ΑΝΟΜΙΑ

Η μετάβαση προς μία ανοικτή‐πολιτική κοινωνία προκύπτει και από τις
αναφορές του ποιητή σε θέματα που σχετίζονται με την απονομή της
δικαιοσύνης.562 Μία ολόκληρη θεματική ενότητα του έπους Έ&Η έχει ως
κεντρικό θέμα την ανάγκη τήρησης των θεμίστων και σεβασμού της δίκης.563
Παράλληλα, υπάρχουν ειίκοσι‐δύο άμεσες αναφορές στον όρο δίκη.ʹ564 Σε έξι
περιπτώσεις γίνεται άμεση αναφορά σε σκολιαί δίκαι,565 ενώ η ύπαρξη
στρεβλών δικών υπονοείται σε άλλες τέσσερις.566 Επίσης, ο Ησίοδος
χρησιμοποιεί επτά φορές τον όρο δίκαιος,567 τρεις τον όρο άδικος568 και έξι το
όνομα ύβρις.569 Κατά τον Αριστοτέλη: ʺη…δίκη πολιτικης κοινωνίας τάξις
εστίν, η δέ δικαιοσύνη του δικαίου κρίσις.ʺ570 Στα έπη Θεογονία και Έ&Η οι
βασιλείς κρίνουν δικαστικές υποθέσεις‐‐δίκαι‐‐στην αγορά, βάση κάποιων
κανόνων εθιμικού δικαίου‐‐θέμιστες: ʺ…οι δέ λαοί πάντες ες αυτόν [βασιλέα]
ορώσι διακρίνοντα θέμιστας ιθείησι δίκησιν….ʺ571 Κατά το Βλάχο, οι βασιλείς
έκριναν‐‐επέλεγαν‐‐από ένα σύνολο εθιμικών κανόνων, οι οποίοι
οριοθετούσαν τι ʺαντικειμενικά επιτρέπεταιʺ‐‐θέμις εστί και τι
ʺαπαγορεύεται,ʺ τη σωστότερη απόφαση‐‐ιθείηση δίκησιν.572 Η τήρηση των
Ησιόδ. Έ&Η 38‐9, 180‐96, 202‐12.
Ό. π., 213‐85.
564 Ό. π., 9, 36, 39, 124, 167, 213, 219, 221, 225, 239, 249‐50, 254, 262‐3, 269, 272, 275, 278‐9, 283, 712.
565 Ό. π., 219, 221, 250, 258, 262, 264.
566 Ό. π., 39, 124, 192, 249, 283.
567 Ό. π., 226, 270, 271, 280.
568 Ό. π., 260, 272, 334.
569 Ό. π., 134, 146, 191, 213‐4, 238.
570 Αριστλ. Πολιτ. 1253a 35 κ.ε.
571 Ησιόδ. Θεογ. 83‐5.
572 Βλ. Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 196. Ο Ησίοδος παρουσιάζει τη Δίκη ως κόρη της Θέμιδας και
αδελφή της Ευνομίας, της Ειρήνης και των Μοιρών βλ. Ησιόδ. Θεογ. 901‐6. Για το σύστημα δικαιοσύνης
στην αρχαία Ελλάδα βλ. R. Bonner, ʺAdministration of Justice in the Age of Hesiod,ʺ CPh 7 (1912): 17‐23,
Smith, Administration of Justice, R. J. Bonner & G. Smith, The Administration of Justice from Homer to
Aristotle (Chicago, 1930), L. Gernet, Droit et société dans la Grèce Ancienne (Paris, 1964), τ. ι., Anthropologie de la
Grèce antique (Paris, 1968) 175 κ. ε., M. Gagarin, ʺDike in the Works and Days,ʺ CPh 68 (1973): 81‐94, τ. ι., ʺDike
in Archaic Greek Thought,ʺ CPh 69.1 (1974): 186‐97, Roth, ʺThe Kings,ʺ 333‐7, C. G.Thomas, ʺFrom Wanax to
Basileus: Kingship in the Dark Age,ʺ Hispania Antiqua 6 (1978): 200‐1, Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 191‐203,
562
563
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θεμίστων,573 που αρχικά εξυπηρετούσε τη διατήρηση της αλληλεγγύης
μεταξύ των μελών του γένους και του οίκου, στην ησιόδεια κοινωνία
αποσκοπεί στην ευημερία της πόλης στο σύνολό της.574 Ο Bonner θεωρεί ότι
οι στίχοι 220‐1: ʺτης δέ Δίκης ρόθος ελκομένης η κʹ άνδρες άγωσι δωροφάγοι,
σκολιης δέ δίκης κρίνωσι θέμισταςʺ δηλώνουν τη διαμόρφωση δημόσιου
αισθήματος575 εναντίον των παραβιάσεων του δικαίου και κυρίως εναντίον
εκείνων που βλάπτουν την ευημερία της πόλης. Ο συσχετισμός αυτός
προβάλλεται κυρίως μέσα από τις ενότητες του έπους που παρουσιάζουν
τους παραβάτες των κανόνων του δικαίου ως κοινωνικό μίασμα.576 Η έννοια
του ʹκοινωνικού μιάσματοςʹ είναι συνυφασμένη με εκείνη της συλλογικής
ευθύνης όλων των μελών της κοινότητας. Αυτή η μορφή ευθύνης, αν και
έχει τις ρίζες της σε εκφράσεις αλληλεγγύης φυλετικών ομάδων, τώρα
λειτουργεί ως προστασία της πόλης για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων
κοινωνικής ανομίας που βλάπτουν την ευημερία της.577
Ενδεικτική περίπτωση ανομίας στο Έ&Η αποτελεί η αυθαιρεσία των
δωροφάγων βασιλέων,578 η οποία ενσαρκώνει τη θεωρία της παντοδυναμίας
των ισχυρών όπως αυτή προβάλλεται μέσα από τον αίνο του γερακιού και
του αηδονιού:
Ωδʹ ίρηξ προσέειπεν αηδόνα ποικιλόδειρον
ύψι μάλʹ εν νεφέεσσι φέρων ονύχεσσι μεμερπώςʹ
ή δʹ ελεόν, γναμπτοισι πεπαρμένη αμφʹ ονύχεσσι,
μύρετοʹ τήν ό γʹ επικρατέως πρός μυθον έειπενʹ
M. Gagarin, Early Greek Law, (Berkley, 1986), τ. ι., ʺThe Poetry of Justice: Hesiod and the Origins of Greek
Law,ʺ Ramus 21.1 (1992): 61‐78, J. Romilly, Ο Νόμος στην Ελληνική Σκέψη από τις Απαρχές στον
Αριστοτέλη μετ. Μ. Αθανασίου & Κ. Μηλιαρέση (Αθήνα, 1995).
573 Για την εξέλιξη των θεμίστων βλ. Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 191‐2 και σημ. 90‐4, 102, Romilly,
Νόμος, 21‐46.
574 Βλ. Ησίοδ. Έ&Η 220 κ. ε., 225 κ.ε., βλ. και Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 191‐5, Ραμού‐Χαψιάδη,
Φυλετική Κοινωνία, 92‐3.
575 Bonner, ʺAdministration of Justice,ʺ 21, Smith, ʺAdministration of Justice,ʺ 2‐3.
576 Ησιόδ. Έ&Η 220 κ. ε.
577 Ησιόδ. Έ&Η 220 κ.ε. 225 κ. ε., βλ. και Bonner, ʺAdministration of Justice,ʺ 22.
578 Ησιόδ. Έ&Η 38‐9, 221, 264.
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ʹΔαιμονίη, τί λέληκας; έχει νύ σε πολλόν αρείωνʹ
τη δʹ εις η σʹ αν εγώ περ άγω καί αοιδόν εουσανʹ
δειπνον δʹ, αί κʹ εθέλω, ποιήσομαι ηέ μεθήσω.
Άφρων δʹ ός κʹ εθέλη πρός κρείσσονας αντιφερίζεινʹ
νίκης τε στέρεται πρός τʹ αίσχεσιν άλγεα πάσχει.ʺ579

Οι ησιόδειοι βασιλείς αποφασίζουν προς όφελός τους αψηφώντας τους
κανόνες δικαίου και παραβιάζοντας τα δικαιώματα ξείνων και ενδήμων.580 Η
ανομική συμπεριφορά μελών του κοινωνικού περιβάλλοντος του ποιητή σε
ατομικό και πολιτικό επίπεδο επισείει την αγανάκτησή του, ο οποίος λέγει
αρχικά: ʺνυν δή εγώ μήτʹ αυτός εν ανθρώποισι δίκαιος είην μήτʹ εμός υιόςʹ
επεί κακόν άνδρα δίκαιον έμμεναι, ει μείζω γε δίκην αδικώτερος έξει,ʺ581 ενώ
στη συνέχεια υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη κοινωνία διαφέρει από εκείνη
των ζώων και άρα οφείλει να ζει σύμφωνα με κάποιους κανόνες δικαίου:
ʺΤόνδε γάρ ανθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων, ιχθύσι μέν καί θηρσί καί
οιωνοις πετεηνοις εσθέμεν αλλήλους, επεί ου δίκη εστί μετʹ αυτοιςʹ
ανθρώποισι δʹ έδωκε δίκην, ή πολλόν αρίστη γίγνεται…ʺ582 Η ανομία,
σύμφυτη με δομές κοινωνικής αποδιοργάνωσης, μετασχηματισμού και
κοινωνικής ρευστότητας, χαρακτηρίζει, σύμφωνα με τη θεωρία του
Durkheim, κοινωνίες μετάβασης οι οποίες χρήζουν σαφούς
επαναπροσδιορισμού των κοινωνικών τους αξιών.583 Αυτή την ανάγκη
επιχειρεί να καλύψει ο Ησίοδος προβάλλοντας μέσα από το έργο του ένα
579 Ό. π., 203‐11. Για το ρόλο του αίνου του γερακιού και αηδονιού στο ησιόδειο έργο βλ. Greenhalgh,
ʺAristocracy,ʺ 195, A. Bonnafe, ʺLe rossignol et la justice en pleurs (Hésiode, Travaux 203‐212ʺ BAGB 42.4
(1983): 260‐4, Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 60, L. Isebaert, ʺLe rossignol et lʹ épernier,ʺ LEC 56 (1988):
369‐77, S. H. Lonsdale, ʺHesiodʹs Hawk & Nightingale (Op. 202‐212): fable or omen?ʺ Hermes 117 (1989): 403‐
12, Leclerc, ʺLʹépervier et le rossignol,ʺ 37‐44, Hubbard, ʺHesiodʹs Fable,ʺ 161‐71,
580 Ησιόδ. Έ&Η 225.
581 Ό. π., 270‐2.
582 Ό. π., 276‐80.
583 Για τις ανομικές κοινωνίες και τα χαρακτηριστικά τους καθώς και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού
των κοινωνικών αξιών τους βλ. E. Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life (New York, 1915/1965),
τ. ι., The Division of Labour in Society (New York, 1933) για την ανομία βλ. και R. K. Merton, ʺSocial Structure
and Anomie,ʺ American Sociological Review 3 (1938): 672‐82, τ. ι., Social Theory and Social Structure (New York,
1957), Thio, Sociology, 171‐3.
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σύνολο κοινωνικών αξιών‐‐δικαιοσύνη, εργατικότητα, διαπροσωπικές
σχέσεις βάση ηθικών κανόνων‐‐ως υπόβαθρο της νέας κοινωνικής
πραγματικότητας που βίωναν τα μέλη της Άσκρας μετά από τη διάρρηξη της
εκτεταμένης οικογένειας και την εισαγωγή της εξατομίκευσης στην
κοινωνία του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Ο N. Purcell, εξετάζοντας την κοινωνική κινητικότητα των μελών των
αρχαίων ελληνικών πόλεων‐‐και κατά συνέπεια την ύπαρξη ανοικτών
κοινωνιών, υποστηρίζει ότι αυτή διαπιστώνεται πριν τον 8ο αιώνα,
δημιουργώντας σύνθετες δομές κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Τον ισχυρισμό
αυτό τον στηρίζει στην ύπαρξη γλωσσικής και πολιτιστικής ομοιογένειας,
ομοιογένειας στο οικιστικό τοπίο‐‐human landscape, καθώς και στις
εκφάνσεις υλικού πολιτισμού ‐‐material culure‐‐, που παρατηρούνται στον
ελλαδικό χώρο την πρώιμη Γεωμετρική εποχή.584
Βασικά χαρακτηριστικά ανοικτών κοινωνιών με σύνθετη διαστρωμάτωση
αποτελούν ο ανταγωνισμός585 και η κοινωνική ρευστότητα,586 στοιχεία που
παρουσιάζονται στο ησιόδειο έργο. Τη δημιουργία αυτών των
χαρακτηριστικών ο ποιητής την αποδίδει τόσο στο Δία587 όσο και στη θετική
έριδα588 την οποία ο πατέρας των θεών έχει τοποθετήσει στα ριζώματα της
N. Purcell, ʺMobility and the Polis,ʺ στο Ancient City, 29‐58 και ιδιαίτ. 33‐6.
Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 17‐26, 312‐3.
586 Βλ. ό. π., 3‐7.
587 Για τον ρόλο του Δία στο ησιόδειο έργο βλ Solmsen, Hesiod, 47‐58, 80‐100,. L. Jones, The Justice of Zeus
(Berkley: University Press, 1971), Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 47, 59.
588 Για άλλες ησιόδειες αναφορές στην έριδα βλ. Έ&Η 11‐26, Θεογ. 223‐32. Η θετική έριδα όπως αυτή
παρουσιάζεται στο Έ&Η διαδραματίζει ένα νέο ρόλο αντικατοπτρίζοντας τις νέες κοινωνικο‐
οικονομικές δομές της κοινωνίας. Αντίθετα, η αρνητική έριδα του Έ&Η (στ. 12‐6) καθώς και εκείνη της
Θεογονίας (στ. 223‐32) απηχεί προγενέστερα κοινωνικά χαρακτηριστικά και παρουσιάζεται ως αιτιατός
584
585
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γης με σκοπό αυτή να αποδώσει οφέλη στον άνθρωπο.589 Η ίδια, σύμφωνα
με τον Ησίοδο, ωθεί όμοια τον απάλαμον και τον άεργον στην εργασία,590
αφού όλοι αποβλέπουν στην απόκτηση πλούτου.591 Η επιδίωξη αυτή
προκαλεί έντονο ανταγωνισμό σε όλα τα στρώματα της ησιόδειας κοινωνίας:
ʺ κεραμεύς κεραμει κοτέει και τέκτονι τέκτων, και πτωχός πτωχω φθονέει
καί αοιδός αοιδω.ʺ592 Τέτοιες μορφές ανταγωνισμού που κύρια επιδίωξη
έχουν το κέρδος593 προκαλούν έντονη κινητικότητα και ρευστότητα. Οι
Purcell και Griffith θεωρούν ως ένδειξη κινητικότητας την κοινωνική πορεία
που φαίνεται να διαγράφει ο πατέρας του Ησιόδου,594 ο οποίος εξαιτίας της
φτώχειας μετοικεί στην Άσκρα όπου κατορθώνει να αποκτήσει περιουσία‐‐
στοιχείο κοινωνικής ανέλιξης, την οποία και κληροδοτεί στους γιους του.595
Παράλληλα, η Burford υποστηρίζει ότι η δυνατότητα που δίνεται σε
μακρινούς συγγενείς να κληρονομούν κάποιον άκληρο συγγενή τους, όπως
αυτό προβάλλεται ως πιθανότητα μέσα στην Θεογονία,596 αποδεικνύει ότι
υπήρχαν περιπτώσεις κοινωνικής κινητικότητας και επομένως ρευστότητας
στην ησιόδεια κοινωνία.597 Αυτή η δυνατότητα μαρτυρείται και από τις
συμβουλές που δίνει ο Ησίοδος προς τον Πέρση αναφορικά με το
ναυτεμπόριο. Τονίζει ότι όσο καλύτερο‐‐άρμενον, είναι το φορτίο προς
ανταλλαγή τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η δυνατότητα απόκτησης
παράγοντας σε διαμάχες και πολέμους, κάτι που συνάδει με τα χαρακτηριστικά της ομηρι‐κής έριδας,
ενδεικτικά βλ. Ομ. Δ 440‐1. Για το ρόλο των ερίδων στο έργο του Ησιόδου βλ. Havelock, ʺThoughtful
Hesiod,ʺ 62‐9, Rowe, ʺArchaic Thought,ʺ 128, Lesky, ΙΑΕΛ, 161‐4, Pucci, Language of Poetry, 130 κ. ε., M.
Gagarin, ʺThe Ambiguity of Eris in the Works & Days,ʺ στο M. Griffith & D. J. .Mastronarde, εκδ. The Cabinet
of the Muses: Studies in Honor of Thomas G. Posenmeyer (Atlanta, 1990) 173‐84, M. N. Nagler, ʺDiscourse and
Conflict in Hesiod: Eris and the Erides,ʺ Ramus 21.1 (1992): 79‐96, Hubbard, ʺHesiodʹs Fable,ʺ 169‐70.
589 Ησιόδ. Έ&Η 18‐9.
590 Ό. π., 20, 312.
591 Βλ. ό. π., 21‐26, 312‐3.
592 Ό. π., 25‐6.
593 Ό. π., 21‐24.
594 Purcell, ʺMobility and the Polis,ʺ 52, Griffith, ʺPersonality in Hesiod,ʺ 61.
595 Ησιόδ. Έ&Η 637, 37.
596 Τ. ι. Θεογ. 603‐7.
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κέρδους598‐‐συντελεστής που μπορεί να προκαλέσει ανοδική κινητικότητα
(από την υπάρχουσα σε μία ανώτερη βαθμίδα της κοινωνικής ιεραρχίας). Ο
υψηλός βαθμός επικινδυνότητας όμως που εμπεριέχει η ενασχόληση με το
ναυτικό εμπόριο μπορεί να επιφέρει την απώλεια όλου του φορτίου‐‐βίου,599
προκαλώντας κατιούσα κοινωνική κινητικότητα. Τέλος σε δύο ενδεικτικές
αναφορές ο Ησίοδος περιγράφει τη δυνατότητα συρρίκνωσης ενός οίκου:
ʺμινύθουσι δέ οικον,ʺ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μέλη του.600

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Η ύπαρξη ατομικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού και κοινωνικής
ρευστότητας601 μαρτυρούν ότι η κοινωνία του Ησιόδου εξελισσόταν μέσα σʹ
ένα πλαίσιο κοινωνικής ανισότητας.602 Στο έπος Έ&Η γίνεται λόγος για
πτωχούς και πλουσίους603 καθώς και για κεχρημένους και ολβίους.604
Παράλληλα, υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ άσημων και επιφανών605 των
οποίων η φήμη απορρέει από τον πλούτο την αρετή και την υπόληψη:
ʺπλούτω δʹ αρετή και κυδος οπηδει.ʺ606 Η ύπαρξη κοινωνικής ανισότητας

Burford, L&L 39.
Ησιόδ. Έ&Η 631‐2.
599 Ό. π., 689‐94.
600 Ό. π., 244, 325.
601 Για ενδείξεις ατομικής ιδιοκτησίας βλ ό. π., 37, 405‐6 κ.α., για ενδείξεις ύπαρξης ανταγωνισμού βλ. ό.
π., 20‐6, 312, για ενδείξεις ύπαρξης κοινωνικής κινητικότητας βλ. ό. π., 320‐6, 690‐1, Θεογ. 603‐7.
602 Η δυνατότητα ατομικής ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με την εντατική ενασχόληση με τη γεωργία
συντέλεσαν στην δημιουργία γεωργικού αποθέματος το οποίο αποθηκευόταν, ενώ σταδιακά άρχισε να
αποτελεί βασικό ανταλλάξιμο αγαθό. Από το σημείο αυτό και μετά διαγράφονται οι προϋποθέσεις για
μία κοινωνία ανισοτήτων αφού δίνεται η δυνατότητα επισώρευσης πλούτου και εξουσίας. Βλ. Thio,
Sociology, 86.
603 Για αναφορές σε πλουσίους βλ. Ησιόδ. Έ&Η 22, 308, 313, 319, 497, για αναφορές σε φτωχούς βλ. ό.π.,
317‐19. Βλ. και Finley, Ancient Economy, 35‐41.
604 Για αναφορές σε κεχρημένους βλ. Ησιόδ. Έ&Η 351, 394‐5, 400, 478, 499, 634, για αναφορές σε ολβίους
βλ. ό. π., 172, 312, 826
605 Βλ. ό. π., 4‐5.
606 Ό. π., 313. Ο Thomas, ʺFrom Wanax to Basileus,ʺ 195‐6 υποστηρίζει ότι η κατοχή κινητής και ακίνητης
περιουσίας αντικατόπτριζε την κοινωνική θέση των μελών των επικών κοινωνιών. Για την κοινωνική
διαστρωμάτωση της ησιόδειας κοινωνίας βλ. παρακάτω.
597
598
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βεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στην ησιόδεια κοινωνία διαπιστώνεται
μία σειρά παραβατικών πράξεων, κυρίως εναντίον της ιδιοκτησίας, που
κυμαίνονται από την κλοπή,607 την επιορκία608 και τη βιαν609 ώς την πολιτική
αυθαιρεσία610 με στόχο την απόκτηση κέρδους και ισχύος: ʺΧρήματα δʹ ουχ
αρπακτά, θεόσδοτα πολλόν αμείνωʹ ει γάρ τις καί χερσί βίη μέγαν όλβον
έληται, ή ό γʹ από γλώσσης ληίσσεται, οιά τε πολλά γίγνεται, ευτʹ άν δή
κέρδος νόον εξαπατήση άνθρώπων, αιδω δέ τʹ αναιδείη κατοπάζηʺ.611
Μορφές ʺαποκλίνουσας συμπεριφοράςʺ612 όπως οι προηγούμενες
παρουσιάζονται μέσα σε ανισοτικές, ατομικιστικές και ανταγωνιστικές
κοινωνίες κρίσης ή γενικότερα μετάβασης. 613 Σύμφωνα δε με τον F. Engels η
διαφοροποίηση της κοινωνίας μεταξύ πλουσίων και φτωχών συμβαδίζει με
τη διάκριση μεταξύ ελευθέρων και δούλων.614
Η κοινωνική ανισότητα μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας διαμορφώνει
διαφορετικά κοινωνικά στρώματα που υπαγορεύονται από μία συγκεκριμένη
κοινωνική ιεράρχηση.615 Υποστηρίζεται ότι οι αρχαίες κοινωνίες δεν
αποτελούνταν από κοινωνικές τάξεις616 δεδομένου ότι τα μέσα παραγωγής
Για αναφορές σε κλοπές‐αρπαγές βλ. Ησιόδ. Έ&Η 34, 38, 315, 320, 348, 356, 359‐60, 375, 604‐5
Ενδεικτικά βλ. ό π., 194, 282.
609 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 275, 321.
610 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 39, 194, 202‐12, 221, 250, 258, 262, 264.
611 Ό. π., 320‐4.
612 Αποκλίνουσα χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά που απομακρύνεται ή παραβιάζει τους κοινά
αποδεκτούς κοινωνικούς τύπους‐‐social norms και θεσμούς της κοινωνίας σε μία δεδομένη χρονική
στιγμή, αφού αυτοί μεταβάλλονται από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή. Βλ. Thio, Sociology, 159‐
83.
613 Βλ. Thio, Sociology, 160‐83, και ιδιαίτ. 174‐6.
614 Βλ. Engels, Καταγωγή Οικογενείας, 297. Για τη διάκριση μεταξύ ελευθέρων και δούλων βλ.
παρακάτω.
615 Βλ. Croix, Class Struggle, 35‐7, Thio, Sociology, 209‐35.
616 Σύμφωνα με τη μαρξιστική θεώρηση οι κοινωνικές τάξεις αποτελούνται από ομάδες ατόμων που
κατέχουν διαφορετική θέση στην παραγωγή, διαμορφώνουν διαφορετικές σχέσεις με τα μέσα
παραγωγής, διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους στην κατανομή εργασίας και νέμονται με
διαφορετικό τρόπο την τελική παραγωγή. Ο Croix αναφερόμενος στον όρο τάξη τον ορίζει ως μία
σχέση η οποία διαμορφώνεται ʺκατά τη διαδικασία της παραγωγήςʺ και θεωρεί ότι ʺόταν οι όροι της
παραγωγής…ελέγχονται από μία ορισμένη ομάδα τότε έχουμε μία ταξική κοινωνία…ʺ Βλ. Croix, Ο
Ταξικός Αγώνας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο: από την Αρχαϊκή Εποχή ώς την Αραβική Κατάκτηση μετ. Γ.
607
608
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δεν ελέγχονταν από μία κυρίαρχη τάξη με σχέσεις εκμετάλλευσης προς τις
υπόλοιπες. Θεωρούν επίσης ότι τα μέλη των ελληνικών κοινωνιών
κατατάσσονται μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών βαθμίδων‐‐social
status/order groups, οι οποίες σύμφωνα με τη Βεμπερική θεώρηση
καθορίζονταν από το βαθμό κύρους και γοήτρου των μελών που τις
απάρτιζε.617 Στον αντίποδα παρουσιάζονται εκείνοι που θεωρούν τις
ελληνικές κοινωνίες ως ταξικές, αποτελούμενες από δύο βασικές τάξεις, των
ελευθέρων που κατείχαν τα μέσα παραγωγής και των εξαρτημένων που
χρησιμοποιούνταν στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την επίτευξη
κέρδους και αποδέκτη την πρώτη ομάδα.618

Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΣ‐ΛΑΟΣ‐ΔΗΜΟΣ

Το έπος Έ&Η δεν προσφέρει αρκετά στοιχεία που θα επέτρεπαν την
αναγνώριση και οριοθέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή τάξεων
στην ησιόδεια κοινωνία. Αυτό που προβάλλεται κυρίως είναι ο βαθμός
κοινωνικο‐οικονομικής εξάρτησης που χαρακτήριζε κάποια από τα μέλη της.
Ως μέλη της ησιόδειας κοινωνίας παρουσιάζονται οι βασιλείς,619 ο δημος,620 ο
λαός 621 και οι θήτες,622 ενώ ανάμεσά τους ζουν ξεινοι,623 δμωες624 κτητοί625 και
έριθοι.626

Κρητικός, Αθήνα, 1998)57‐154, τ. ι., Class Struggle, 26, 32, 37, 47. Για τον ορισμό της τάξης βλ. και Thio,
Sociology, 217.
617 Βλ. Austin & Naquet, ESH, 20‐22, Finley, Economy and Society in Ancient Greece (New York, 1981) 98, 143‐
9, Βλ. και Weber, Economy and Society, για τη θεωρία του Weber σχετικά με τις κοινωνικές θέσεις βλ.
Croix, Ταξικός Αγώνας, 122‐30.
618 Βλ. Thomson, Prehistoric Aegean, 353‐8, Croix, Class Struggle, βλ. Εισαγωγή και ιδιαίτ. 32‐7, 47, βλ. και K.
Marx & F. Engels, German Ideology (London, 1964), Thio, Sociology, 210‐1, 232‐3.
619 Ησιόδ. Έ&Η 38, 202, 248, 261‐4, ενώ η λέξη βασιλείς εννοείται στους στίχους 220‐1, 225, 238, 240‐2, 250,
258,
620 Ό. π., 225, 261.
621 Ό. π., 222, 227, 243, 764, 768.
622 Ο, π., 602.
623 Ό. π., 225.
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Στα μυκηναϊκά κράτη ως βασιλέας χαρακτηρίζεται ο αρχηγός μίας
διοικητικής περιφέρειας‐‐δάμου, με διοικητικές ή θρησκευτικές αρμοδιότητες,
627

ενώ στις κοινωνίες με φυλετική οργάνωση, η ιδιότητα αυτή αντιστοιχεί με

εκείνη των φυλετικών αρχηγών με στρατιωτικά, διοικητικά, δικαστικά και
θρησκευτικά καθήκοντα. 628 Κυρίως με αυτή την πολλαπλή ιδιότητα
παρουσιάζονται μέσα στα ομηρικά έπη,629 τα οποία συγχρόνως περιγράφουν
και ως βασιλείς αρχηγούς γενών.630
Στην ησιόδεια κοινωνία οι βασιλείς είναι επιφορτισμένοι με την απονομή
της δικαιοσύνης631 και μάλιστα από τον τρόπο άσκησης της εξουσίας αυτής
εξαρτάται η ευημερία της πόλης. Όταν οι βασιλείς κρίνουν σωστά τις δίκες
των ξείνων και ενδήμων632 και δεν προβαίνουν σε παρέκβαση του δικαίου633 η
πόλη τους ευημερεί:634
ειρήνη δʹ ανά γην κουροτρόφος, ουδέ ποτʹ αυτοις
αργαλέον πόλεμον τεκμαίρεται ευρύοπα Ζευςʹ
ουδέ ποτʹ ιθυδίκησι μετʹ ανδράσι λιμός οπηδει
Ό. π., 459, 470, 502, 573, 597, 608, 766.
Ό. π., 406.
626 Ό. π., 602‐3.
627 Βλ. Thomas, ʺFrom Wanax to Basileus,ʺ 190‐1, Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 56, Ραμού‐Χαψιάδη,
Φυλετική Κοινωνία, 29.
628 Βλ. Finley, The Ancient Greeks, 22, Thomas, ʺFrom Wanax to Basileus,ʺ 189, 204.
629 Ενδεικτικά βλ. Ομ. Τ 497‐508, Γ 267 κ.ε., β 32, ζ 61, π 420, ω 426, για τα καθήκοντα των ομηρικών
βασιλέων βλ. και Jeffery, Archaic Greece, 39‐41, Thomas, ʺFrom Wanax to Basileus,ʺ 200, Βλάχος, Πολιτικές
Κοινωνίες, 71‐88, Bengtson, History of Greece, 60.
630 Ενδεικτικά βλ. Ομ. Β 79, Μ 376, Π 248, θ 390‐1, λ 526, ν 186, βλ. και Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 71‐
88, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 51. Για την εξέλιξη του θεσμού της βασιλείας και τα
χαρακτηριστικά των βασιλέων βλ. ενδεικτικά Αριστλ. Πολιτ. 1285b, 1286b, 1310b, βλ. και G.Starr, ʺThe
Decline of the Early Kings,ʺ Historia (1961): 129‐38, Er. Will, ʺHésiode: crise agraire?ʺ 542‐3, Finley, The
Ancient Greeks, 22, Greenhalgh, ʺAristocracy,ʺ 190‐5, Duban, ʺPoets and Kings,ʺ7‐21, Jeffery, Archaic Greece,
39‐41, Thomas, ʺFrom Wanax to Basileus,ʺ 187‐206, P. Carlier, La royauté an Grèce avant Alexandre
(Strasbourg, 1984) ιδιαίτ. 173, 411‐2, 429 και σημ. 212‐3, Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 55‐88, Ραμού‐
Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 51‐3, 72, 75, Bengtson, History of Greece, 60, Walcot, Hesiod, 72,
Μικρογιαννάκης, Παθολογία, ιδιαίτερα 144‐59, Gagarin, ʺThe Poetry of Justice,ʺ 63‐64, 75‐6.
631 Ενδεικτικά βλ. Ησιόδ. Θεογ. 80‐96, 411‐52, τ. ι., Έ&Η 37‐8, 202, 248, 261, 263, βλ. και Aριστλ. Πολιτ.
1285b 10‐11, Jeffery, Archaic Greece, 41, Austin & Naquet, ESH 205‐6. Για αναφορές σε δίκες στην αγορά εν
ονόματι του δήμου βλ. Π 386‐7, μ 439‐40.
632 Ησιόδ. Έ&Η 225.
633 Ό. π., 226.
634 Ό. π., 227.
624
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ουδʹ αάτη, θαλίης δέ μεμηλότα έργα νέμονταιʹ
τοισι φέρει μέν γαια πολύν βίον, ούρεσι δέ δρυς
άκρη μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δέ μελίσσαςʹ
ειριπόκοι δʹ οίες μαλλοις καταβεβρίθασιʹ
τίκτουσιν δέ γυναικες εοικότα τέκνα γονευσιʹ
θάλλουσιν δʹ αγαθοισι διαμπερέςʹ ουδʹ επί νηων
νίσονται, καρπόν δέ φέρει ζείδωρος άρουρα.635

Στον Όμηρο η ευδικία του βασιλέα συντελεί ώστε η πλούσια γη να φέρνει
στάρι και κριθάρι, τα δέντρα να λυγούν από τους καρπούς, τʹ αρνιά να
γεννούν και τα ψάρια να είναι άφθονα στη θάλασσα:
…η γάρ σευ κλέος ουρανόν ευρύν ικάνει,
ώς τέ τευ ή βασιληος αμύμονος, ός τε θεουδής
ανδράσιν εν πολλοισι καί ιφθίμοισιν ανάσσων
ευδικίας ανέχησι, φέρησι δέ γαια μέλαινα
πυρούς καί κριθάς, βρίθησι δέ δένδρεα καρπω,
τίκτη δʹ έμπεδα μηλα, θάλασσα δέ παρέχη ιχθυς
εξ ευηγεσίης, αρετωσι δέ λαοί υπʹ αυτου.636

ΟΙ λέξεις ανάσσων, ευδικίας και ευηγεσίης μαρτυρούν τον δικαστικό αλλά και
διοικητικό ρόλο του ευγενικής καταγωγής637 ομηρικού βασιλιά. Τα
αποτελέσματα της σωστής διακυβέρνησης του ομηρικού βασιλέα είναι
ανάλογα με εκείνα που απορρέουν από την ευδικία αλλά και από την
ευηγεσία, που στηρίζεται στην τήρηση του δικαίου των ησιόδειων φρονούντων
βασιλέων.638 Πέρα, όμως από αυτές τους τις αρμοδιότητες δεν φαίνεται να
έχουν άλλα κοινά χαρακτηριστικά με τον ομηρικό τύπο του βασιλέα‐
μονάρχηʹ639 αντίθετα, όπως αναφέρει η Jeffery, οι ησιόδειοι βασιλείς θυμίζουν

Ό. π., 228‐37.
Ομ. τ 108‐114.
637 Ενδεικτικό είναι ότι η λέξη αμύμων σημαίνει άμωμος‐άψογος και εξαίρετος‐ευγενής, βλ. Liddell &
Scott, Intermidiate Lexicon, λήμμα αμύμων.
638 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 202, 226.
639 Ο Αλκίνοος ενσαρκώνει τον τύπο του βασιλέα‐μονάρχη που συγκεντρώνει στα χέρια του
στρατιωτικές, εκτελεστικές, δικαστικές και θρησκευτικές εξουσίες, βλ. Ομ. ζ 293‐307, η 7‐11, θ 41‐2, 43‐4
κ.α. βλ. και Jeffery, Archaic Greece, 39‐41.
635
636
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περισσότερο τους δώδεκα βασιλείς ‐‐τοπικούς άρχοντες‐‐του συμβουλίου του
Αλκίνοου.640
Οι βασιλείς στο ησιόδειο έργο με τη δικαστική εξουσία ασκούν επιρροή και
εκμεταλλεύονται το δήμο και λαό της ησιόδειας πόλης. Στα ομηρικά έπη ο
δημος αντιστοιχεί είτε σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα‐‐τη χώρα‐‐641 είτε στους
πολίτες μιας κοινότητας,642 ενώ σε κοινότητες με φυλετική οργάνωση ο όρος
αυτός χαρακτηρίζει μία συγκεκριμένη εδαφική περιοχή που καταλαμβάνει
το γένος.643 Στο στίχο 261, ο όρος δημος, που αντιπαραβάλλεται προς εκείνο
των βασιλέων, δηλώνει την κοινωνική ομάδα των ανθρώπων που υφίσταται
τις συνέπειες από τις βασιλικές ατασθαλίες. Στο στίχο 225, όπου η λέξη
ενδημοισι αντιπαραβάλλεται προς τη λέξη ξείνοισι, δηλώνεται ότι όμοια
ντόπιοι και ξένοι δικαιούνται σωστής απονομής δικαιοσύνης. Και στις δύο
περιπτώσεις η λέξη δημος εκτός από λαός θα μπορούσε να σημαίνει και
πολίτης, κυρίως εξαιτίας της αντιπαραβολής της με τους βασιλείς που
παρουσιάζονται να έχουν δικαστική εξουσία,644 και με τους ξένους‐‐‐
μετοίκους,645 που στερούνταν το δικαίωμα του πολίτη. Ο όρος λαός646
φαίνεται ότι συμπεριλάμβανε όλους τους ελεύθερους κατοίκους της
ησιόδειας κοινωνίας,647 αφού σύμφωνα με τον Γ. Βλάχο ο όρος ʺδηλώνει
άλλοτε τους πολίτες…δηλαδή το λαό γενικά που αποτελείται από όλους
τους ελεύθερους ανθρώπους‐είτε είναι απλοί ιδιώτες…είτε αριστοκράτες…‐
Για το συμβούλιο του Αλκίνοου βλ. Ομ. θ 4‐2, βλ. και Jeffery, Archaic Greece, 39‐41. Από τον Διόδωρο
πληροφορούμεθα ότι στην πόλη των Θεσπιών είχαν την εξουσία επτά δημούχοι, βλ. Διόδ. ΙV 29.1‐4. Ο
Παυσανίας δε αναφέρει ότι ούτε στις Θήβες ούτε στις Πλαταιές υπήρχε άρχων με τον τίτλο βασιλεύς
Παυσ. ΙΧ.5.16, ΙΧ.1.2. Παράλληλα, στον ομηρικό κατάλογο των πλοίων αναφέρονται πέντε αρχηγοί
των Βοιωτών σε ένα σύνολο τριάντα πόλεων βλ. Ομ. Β 494‐5, 496‐510. βλ. και Burn, World of Hesiod, 193‐6,
125‐6.
641 Βλ. Liddell and Scott, Intermediate Lexicon, λήμμα δημος.
642 Ενδεικτικά βλ. Ομ. ζ 3, 191, η 150, θ 157, 555.
643 Βλ. Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 29.
644 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 261.
645 Ό. π., 225.
646 Ό. π., 222, 227, 243, 764, 768, βλ. και σελ. 49 σημ. 257.
640
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άλλοτε [δε δηλώνει] το στρατό….ʺ648 Από τις ίδιες αναφορές καθώς και μέσα
από την προσωπική διένεξη του Πέρση με τον Ησίοδο προκύπτει ότι οι
αποφάσεις των βασιλέων ήταν δεσμευτικές,649 γεγονός που εξηγεί τον τρόπο
με τον οποίο ο Πέρσης κατάφερε να αποκτήσει μέρος του κλήρου του
Ησιόδου. Επομένως, ο τρόπος άσκησης της δικαστικής εξουσίας από τους
βασιλείς σε συνδυασμό με το ότι οι αποφάσεις τους ήταν τελεσίδικες
φανερώνουν το βαθμό επιρροής τους και την εξάρτηση του δήμου και των
ξείνων από αυτούς.

Δ. ΘΗΤΕΣ‐ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Στον Ησίοδο απαντάται και η λέξη θής.650 Ο όρος δηλώνει κυρίως εκείνο το
ελεύθερο μέλος της κοινωνίας που εκμισθώνει την εργασία τουʹ συχνά δε
είναι είτε άκληρος, ή άοικος, ή κατέχει κλήρο τόσο ώστε να μη του επιτρέπει
να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του, γεγονός που τον
αναγκάζει να θητεύσει στις υπηρεσίες κάποιου άλλου.651 Οι θήτες στην
ομηρική κοινωνία χρησιμοποιούνται κυρίως σε γεωργικές, κτηνοτροφικές και

Ό. π., 225.
Βλάχος, Πολιτικές Κοινωνίες, 60. Στη Θεογονία αναφέρεται ότι ο λαός συγκεντρώνεται στην αγορά
για πολιτικούς και δικαστικούς λόγους (Ησιόδ. Θεογ. 80‐96, 427‐38). Στα ομηρικά έπη ο λαός
παρουσιάζεται μεν στην αγορά αλλά δεν μπορεί ούτε τη γνώμη του να εκφέρει ούτε και να ψηφίσει.
Ενδεικτική είναι η παρέμβαση που προσπαθεί να κάνει ο Θερσίτης στην Ιλιάδα την ώρα που
διεξαγόταν συνέλευση και η κατακεραύνωσή του από τον Οδυσσέα (Β 211‐78). Εδώ είναι αξιοσημείωτο
να παρατηρηθεί ότι ο Ησίοδος προβάλλει με παρρησία την αντίθεσή του στις ατασθαλίες των
δωροφάγων βασιλέων, γεγονός που δηλώνει ή ότι ήταν και ο ίδιος από διον γένος ή ότι έχαιρε της
προστασίας ατόμων δίου γένους, όπως των φρονούντων βασιλέων, ώστε να μπορεί ανεμπόδιστα να
ασκήσει κριτική εναντίον των δωροφάγων βασιλέων.
649 Για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της δικαστικής αγωγής μετά από την αίτηση ενός από τους δύο
διαδίκους καθώς και για το δεσμευτικό χαρακτήρα των δικαστικών αποφάσεων βλ. Bonner,
ʺAdministration of Justice,ʺ 18, Gagarin, ʺDike,ʺ 83.
650 Ησιόδ. Έ&Η 602 και 441 αντίστοιχα.
651 Για τον όρο και τη θέση του θήτη βλ. Finley, Ancient Economy, 65‐66, Starr, ESG, 160, Austin & Naquet,
ESH, 44, Croix, Class Struggle, 79‐204 και ιδιαίτ.185‐7, Y. Garlan, Η Δουλεία στην Αρχαία Ελλάδα, μετ. Α.
Χατζηδάκης.(Αθήνα, 1988) 60, Murray, Early Greece, 55, Burford, L&L 81, 126, 186‐93, Croix, Ταξικός
Αγώνας, 237‐58.
647
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χειρωνακτικές εργασίες,652 μετά τον 6ο αιώνα εκμισθώνονται κυρίως ως
επιστάτες και οικονόμοι, αφού στους άλλους τομείς έχουν αντικατασταθεί
από δούλους.653 Στην ησιόδεια κοινωνία οι θήτες απασχολούνται κυρίως σε
εποχιακές εξειδικευμένες γεωργικές εργασίες654 καθώς και σε μακροχρόνιες
θέσεις επιστασίας κτημάτων και οικιακής επίβλεψης.655 Η άμεση ησιόδεια
αναφορά παρουσιάζει ως θήτη ένα άοικο άτομο, που προσλαμβάνεται μετά
την αποθήκευση της γεωργικής παραγωγής στον οίκο, πιθανότατα για όλο
το χρόνο, με την ιδιότητα του επιστάτη:656 ʺΑυτάρ επήν δή πάντα βίον
κατάθηαι επάρμενον ένδοθι οίκου, θήτα τʹ άοικον ποεισθαι καί άτεκνον
έριθον δίζησθαι κέλομαι...καί κύνα καρχαρόδοντα κομειν, μή φείδεο σίτου,
μή ποτέ σʹ ημερόκοιτος ανήρ από χρήμαθʹ έληται.ʺ657 Το ρήμα δίζημαι‐‐
επιλέγω μεταξύ πολλών, αναζητώ,658 ίσως να δηλώνει την ύπαρξη πολλών
άοικων θητων στην ησιόδεια κοινωνία, η σπουδαιότητα δε της εργασίας που
προορίζεται να επιτελέσει‐‐επιστασία‐‐απαιτεί την επιλογή του καλύτερου
μεταξύ των πολλών, αφού αυτός είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της
παραγωγής και την επόπτευση των δούλων.659 Αν και δεν καθίσταται
απόλυτα σαφές το χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκμισθωθεί ο
συγκεκριμένος θήτης, μακροχρόνιες θητεύσεις συνηθίζονταν στην ομηρική

Ενδεικτικά βλ. Ομ. σ 356‐61, ξ 101‐2, Φ 441‐57 αντίστοιχα.
Βλ. Burford, L&L, 187‐90. O Croix θεωρεί ότι και κατά την κλασική περίοδο και οι επιστάτες είναι
δούλοι, Ταξικός Αγώνας, 624‐5.
654 Βλ. Ησιόδ. Έ&Η 441.
655 Βλ. ό. π., 600‐3.
656 Βλ. Burn, World of Hesiod, 42, Er. Will, ʺHésiode: crise agraire?ʺ 547, Garlan, Δουλεία, 60, Ραμού‐
Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 56: ʺ[πρόσληψη θήτη]… για τη συντήρηση και διαφύλαξη της
συγκομιδής.ʺ
657 Ησιόδ. Έ&Η 600‐3. Ο Croix θεωρεί ότι ο θής δεν προσλαμβάνεται αλλά αποδεσμεύεται από τη
θήτευσή του μετά την αποθήκευση της παραγωγής στον οίκο. Βλ. Croix, Ταξικός Αγώνας, 244.
658 Για την ερμηνεία του όρου βλ. Π. Χ. Δορμπαράκης, Επίτομον Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσης, Ετυμολογικό‐Ερμηνευτικόν (Αθήνα) λήμμα δίζημαι, Liddell & Scott, Intermediate Lexicon, λήμμα
δίζημαι.
659 Για τον ρόλο των επιστατών βλ. Ξενοφ. Οικονομ. 13.2, 6, Αριστλ. Οικονομ. 1345a, βλ. και Burford, L&L
190.
652
653
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εποχή660 και συνεχίζονταν σε όλη την αρχαιότητα661 κυρίως για εργασίες
σημαντικές όπως εκείνη της επιστασίας. Η μακροχρόνια απασχόληση του
άοικου θήτη, ο οποίος θα απολάμβανε στέγης και τροφής είχε ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας σχέσης εξάρτησης και αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μεταξύ θήτη και αρχηγού του οίκου.662 Στην έμμεση αναφορά
του σε θήτη, ο Ησίοδος περιγράφει έναν σαραντάχρονο εύρωστο άνδρα που
ασχολείται με την καίρια εργασία του οργώματος και της σποράς του
χωραφιού:
Τοις δʹ άμα τεσσαρακονταετής αιζηός έποιτο
άρτον δειπνήσας τετράτρυφον, οκτάβλωμον,
ός έργου μελετων ιθειάν κʹ αυλακʹ ελαύνοι,
μηκέτι παπταίνων μεθʹ ομήλικας, αλλʹ επί έργω
θυμόν έχων…663

Ο θήτης αυτός, εκτός από την τροφή που του παρέχεται έπαιρνε πιθανότατα
και μισθό.664 Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμεθα από τα ομηρικά έπη.665 Ο
ποιητής μνημονεύει ως θήτες τον Απόλλωνα και τον Ποσειδώνα οι οποίοι
θήτευσαν με συμφωνία μισθού στην κατασκευή του τείχους της Τροίας γα
τον βασιλέα Λαομέδοντα, ο οποίος όμως δεν τήρησε τη συμφωνία του και δεν
απέδωσε τον προκαθορισμένο μισθό στους θεούς.666 Η πιο ενδεικτική ίσως
περίπτωση είναι εκείνη που παρουσιάζει τον Ευρύμαχο να προσφέρει στον
Οδυσσέα‐ζητιάνο εργασία που συνίσταται στην εκχέρσωση του κτήματος και
την δεντροφύτευσή του. Για την εργασία του αυτή του προσφέρει μισθό,

Ενδεικτικά βλ. Ομ. Φ 444‐57, σ 357‐63.
Ενδεικτικά βλ. Σόλων απόσπ., 1. 47‐48 (13. 47‐8 West).
662 Βλ. Burford, L&L 187.
663 Ό. π., 441‐5. Ως θήτη τον θεωρούν οι Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 56, Burford, L&L, 126, 182‐
93. Ο Garlan, Δουλεία, 60 πιστεύει ότι μπορεί να είναι είτε θής είτε δούλος, ενώ ο Croix, Ταξικός Αγώνας,
353 σημ. 4, 5 δεν τον περιλαμβάνει ούτε στην απαρίθμηση των ησιόδειων δούλων ούτε σε εκείνη των
θητών.
664 Ησιόδ. Έ&Η 370. Βλ. Starr, ESG, 92.
665 Ενδεικτικά βλ. Ομ. Σ 550, 560,Φ 441‐57, δ 643‐4, λ 488‐91, ξ 101‐2, σ 356‐61.
666 Ομ. Φ 444‐57.
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τροφή για όλο το χρόνο, ένδυση, και υπόδηση: ʺξεινʹ, η άρ κʹ εθέλοις
θητευέμεν, εί σʹ ανελοίμην, αγρου επʹ εσχατιης‐μισθός δέ τοι άρκιος έσται‐
αιμασιάς τε λέγων καί δένδρεα μακρά φυτεύων ένθα κʹ εγώ σιτον μέν
επηετανόν παρέχοιμι, είματα δʹ αμφιέσαιμι ποσίν θʹ υποδήματα δοίην.ʺ667 Η
εργασία που αναμένεται να επιτελέσει ο σαραντάχρονος θήτης συνίσταται
στη διάνοιξη ευθείων αυλακών κατά το όργωμα καθώς και στην εύτακτη
σπορά που θα απέκλειε τον κίνδυνο της επισπορίας ή ασπορίας.668 Και οι δύο
αυτές αγροτικές εργασίες προϋποθέτουν μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης που
αποκτάται μετά από συνεχή ενασχόληση. Στο Έ&Η υπάρχουν, επίσης, δύο
αναφορές στον όρο έριθος.669 Στην Ιλιάδα ως έριθοι παρουσιάζονται
αλωνιστές και θεριστές,670 ενώ στο ησιόδειο κείμενο η άτεκνη έριθος
προσλαμβάνεται και αυτή μετά την ολοκλήρωση της αποθήκευσης της
αγροτικής παραγωγής στον οίκο πιθανότατα ως οικονόμος.671 Επομένως,
κατά την εποχή του Ησιόδου, οι θήτες‐έριθοι εκτός από τη μακροχρόνια
θήτευσή τους ως επιστάτες και οικονόμοι θα χρησιμοποιούνταν και για
εξειδικευμένες αγροτικές εποχιακές εργασίες.
Στην κατηγορία των έμμισθων ελεύθερων ατόμων που σε αντίθεση με τους
θήτες δεν μισθώνουν την εργασία τους σε άλλους ανήκουν οι δημιουργοί.672
667 Ομ. σ 357‐61. Η ύπαρξη μισθού συναντάται και στο Έ&Η: ʺΜισθός δʹ ανδρί φίλω ειρημένος άρκιος
έστω.ʺ βλ. Ησιόδ. Έ&Η 370.
668 Βλ. Κ. Ι. Μερεντίτης, Εικόνες Αρόσεως και Σποράς παρʹ Ησιόδω (Αθήνα, 1974) 13‐6, όπου
περιγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες αυτές και υπονοείται ο βαθμός εξειδίκευσης του
σαραντάχρονου εργάτη. Η εύτακτη σπορά είναι θέμα πρωταρχικής σημασίας αφού σε περίπτωση
επισπορίας (δεύτερου στρώματος σπόρων) αδυνατίζει το αρχικό στρώμα σπόρων.
669 Ησιόδ. Έ&Η 602, 603. Ο όρος δηλώνει τη μισθωτή εργάτρια. Βλ. Liddell & Scott, Intermediate Lexicon,
λήμμα έριθος. Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι δηλώνει την ελεύθερη γυναίκα που θητεύει ως
εργάτρια ή υπηρέτρια, ενδεικτικά βλ. Er. Will, ʺHésiode: crise agraire?ʺ 547. Croix, Class Struggle,
αναφέρει τις ομηρικές αναφορές σε ερίθους ως θήτες, (185), ενώ την ησιόδεια αναφορά (στ. 602‐3) την
κατατάσσει στην ομάδα των δούλων (Ταξικός Αγώνας, 353 σημ. 4)
670 Ομ. Σ 550, 560.
671 Ησιόδ. Έ&Η 602‐3, βλ. και Er. Will, ʺHésiode: crise agraire?ʺ 547. Για το ρόλο και τις εργασίες των
οικονόμων βλ. Ξενοφ. Οικονομ. ΙΧ.10‐11.
672 Για παραδείγματα δημιουργών στα ομηρικά έπη βλ. ενδεικτικά Ομ. ρ 383, τ 135. Για τον όρο
δημιουργός βλ. Aymard, ʺIdée de travail,ʺ 33‐ 4, 39, K. Murakawa, ʺDemiourgos,ʺ Historia 6 (1957): 385‐415,
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Στο Έ&Η υπάρχουν άμεσες και έμμεσες αναφορές στην ύπαρξη κεραμέων,673
τεκτόνων,674 αοιδών,675 ξυλουργών,676 χαλκουργών677 και υλοτόμων.678 Στα
ομηρικά έπη, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ χειρωνακτικών και πνευματικών
επαγγελμάτων,679 κάτι που μαρτυρείται και στην ησιόδεια εποχή κυρίως από
τους στίχους 25‐6, όπου οι κεραμείς και οι τέκτονες αναφέρονται μαζί με τους
αοιδούς. Ο Finley θεωρεί ότι στην ομηρική εποχή οι δημιουργοί έχαιραν
υψηλής κοινωνικής αναγνώρισης,680 την οποία ο Δουκάκης αποδίδει στη
φύση των επαγγελμάτων τους που ήταν συνυφασμένη με τις υπηρεσίες ʺτου
κοινού και άρα της πόλης και των αρχηγών.ʺ681 Αυτό μαρτυρείται κυρίως από
τους ακόλουθους ομηρικούς στίχους: ʺτις γάρ δή ξεινον καλει άλλοθεν αυτός
επελθών άλλον γʹ, ει μή των οί δημιοεργοί έασι, μάντιν ή ιητηρα κακων ή
τέκτονα δούρων, ή καί θέσπιν αοιδόν, ό κεν
τέρπησιν αείδων΄ουτοι γάρ κλητοί γε βροτων επʹ απείρονα γαιαν.ʺ682
Εξαιτίας της προσφοράς τους στο δήμο‐‐δημιοεργοί, οι δημιουργοί έχαιραν της
προστασίας των θεών.683 Στον Ησίοδος οι Μούσες προστατεύουν τους
αοιδούς,684 ο Ήφαιστος τους χαλκουργούς685 και η Αθηνά τους ξυλουργούς.686

Er. Will, ʺHésiode: crise agraire,ʺ 546, Thomas, ʺFrom Wanax to Basileus,ʺ 195, Austin & Naquet, ESH, 12‐3,
για διαφορές μεταξύ θητών και τεχνιτών βλ. Croix, Ταξικός Αγώνας, 237‐43, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική
Κοινωνία, 57, Finley, Ancient Greeks, 23, Murray, Early Greece, 55, Δουκάκης, Το Χρήμα, 98‐9.
673 Ησιόδ. Έ&Η 25.
674 Ό. π., 25, 807.
675 Ό. π., 26.
676 Ό. π., 430.
677 Ό. π., 493.
678 Ό. π., 807. Για το ρόλο των τεκτόνων, κεραμέων, ξυλουργών, χαλκουργών, και υλοτόμων στην
παραγωγική διαδικασία βλ. παραπάνω.
679 Ενδεικτικά βλ. Ομ. ρ 383‐5, τ 135, βλ. και Δουκάκης, Χρήμα, 98, Α. Μιρώ, Η Καθημερινή Ζωή στην
Εποχή του Ομήρου, μετ. Κ. Παναγιώτου (Αθήνα, 1987) 146‐50, το ίδιο υπονοείται και στους Finley,
Ancient Greeks, 23 Murray, Early Greece, 55 όπου μεταξύ των δημιουργών κατατάσσουν τους μάντεις.
680 Finley, Ancient Greeks, 23. O Murray αναφερόμενος στους δημιουργούς περιγράφει τη θέση τους ως
ασαφή, Early Greece, 55.
681 Δουκάκης, Χρήμα, 98‐9.
682 Ομ. ρ 382‐6.
683 Βλ. Aymard, ʺIdée de travail,ʺ 39, Δουκάκης, Χρήμα, 99, Μιρώ, Καθημερινή Ζωή, 146‐51.
684 Βλ. Προοίμια Θεογονίας και Έ&Η.
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Οι αοιδοί, σύμφωνα με τον Er. Will, ήταν προσκολλημένοι σε ισχυρούς
άνδρες.687 Ο Cook688 αναφέρει την ύπαρξη αοιδών στο ανάκτορο του
Οδυσσέα, του Αγαμέμνονα, του Μενέλαου και του Αλκίνοου αντίστοιχα.689
Σε δύο από αυτές τις αναφορές οι αοιδοί αναφέρονται ως θειοι.690
Παράλληλα, ο ίδιος ο Ησίοδος περιγράφει τον εαυτό του ως φημισμένο
αοιδόʹ691 αναφερόμενος δε γενικότερα σε δημιουργούς δεν αφήνει πουθενά
να εννοηθεί ότι βρίσκονταν σε κοινωνικά υποβαθμισμένη θέση.692

Ε. ΚΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΔΜΩΕΣ

Ο Ησίοδος τέλος αναφέρεται σε δούλους693 οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως
κτητοί694 και δμωες,695 ένας εκ των οποίων είναι τυτθός‐‐μικρός.696 Η πρώτη
αναφορά του ποιητή παρουσιάζει τη δυνατότητα αγοράς μίας γυναίκας στον
Αυτό υποδηλώνεται από την περιγραφή της δημιουργίας της Πανδώρας από τον Ήφαιστο βλ.
Ησιόδ. ΄Ε&Η 60, 70‐1. .
686 Ό. π., 430 όπου ο ξυλουργός αναφέρεται ως ʺΑθηναίης δμωος.ʺ Η Αθηνά παρουσιάζεται ως
προστάτης των ξυλουργών και στον Ομηρικό Ύμνο προς την Αφροδίτη (12.3), ενώ παράλληλα ο
Παυσανίας αναφέρει ότι στην περιοχή λατρευόταν η Εργάνη Αθηνά (ΙΧ.26.8), βλ. Λεκατσάς, Ησίοδος,
39 σημ. 68.
687 Er. Will, ʺHésiode: crise agraire?ʺ 555.
688 Cook, ʺHesiodʹs Father,ʺ 170.
689 Ομ. α 153‐4, γ 267, δ 17, η 43‐4 αντίστοιχα.
690 Όμ. δ 17, η 43‐4, βλ. και Aymard, ʺIdée de travail,ʺ 33.
691 Ησιόδ. Έ&Η 656‐7.
692 Το ίδιο συμβαίνει και στα ομηρικά έπη, ενδεικτικά βλ. Aymard, ʺIdée de travail,ʺ 32‐3.
693 Για το θεσμό της δουλείας στην αρχαία Ελλάδα βλ. Ξενοφ. Οικονομ. ΙΙΙ.4, 10, V.15‐6, VΙΙ.35, 41, ΙΧ.5,
ΧΙΙ.2‐ΧV.5, και ιδιαίτ. ΧΙΙΙ. 6‐10, ΧΙV.6, Αριστλ. Πολιτ. 1252a 30‐4, 1253b 5‐7, 14 κ. ε.,20‐3, 31 κ.ε., 1254a,
1254b 25‐6, 1330a 25‐8, τ.ι., Οικονομ. 1343a18κ.ε., 1344a 25‐6, 1344b 18, Πολύβιος ΙV. 38.4, Aymard, ʺIdée de
travailʺ39‐40, : W. L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity (Philadelphia, 1955), C. G.
Starr, ʺAn Overdose of Slavery,ʺ JEH 18 (1958): 17‐32, C. N. Degler, ʺStarr on Slavery,ʺ JEH 19 (1959): 271‐7,
Nussbaum ʺLabour and Status,ʺ 215‐6, M. H. Jameson, ʺAgriculture and Slavery in Classical Athens,ʺ ClJ 73
(1977‐8): 122‐45, Austin & Naquet, ESH, 18, 22‐3, 239‐41, M. I. Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology
(New York, 1980), τ. ι., Ancient Economy, 62‐94, Δ. Ι. Κυρτάτας, Δούλοι, Δουλεία και Δουλοκτητικός Τρόπος
Παραγωγής (Αθήνα, 1987), Garlan, Δουλεία, για διαφορές μεταξύ θητών και τεχνιτών βλ. Croix, Ταξικός
Αγώνας, ιδιαίτ. 189‐98, 624‐8, Murray, Early Greece, 42, Burford, L&L, 184, 187, 191, 193‐207, Δουκάκης, Το
Χρήμα, 100‐2.
694 Ησιόδ. Έ&Η 405‐6
695 Ό. π., 459, 470, 502‐3, 573, 597 κ. ε., 607‐8, 765‐6. Η λέξη δμως μπορεί να προέρχεται είτε από το
δέω<δαμάω‐‐δαμάζω, υποτάσσω ή από το δομω<δόμος‐‐κατασκευάζω, ανήκω στον οίκο. Για την
ετυμολογία της λέξης βλ. Garlan, Δουλεία, 42, 47 και σημ. 4, 52 και σημ. 8.
685
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οίκο η οποία εκτός των άλλων ενασχολήσεών της θα μπορεί να ακολουθεί
και τα βόδια πιθανότατα την εποχή του οργώματος: ʺ οικον μέν πρώτιστα
γυναικά τε βουν τʹ αροτηρα, κτητήν, ου γαμετήν, ήτις καί βουσίν έποιτο….ʺ697
Από αυτό συνάγεται ότι η κτητή γυναίκα ασχολείται κυρίως με οικιακές
εργασίες (υφαντική, καθαρισμός κ.α.),698 ενώ η ενασχόλησή της με αγροτικές
εργασίες θα ήταν περιστασιακή.699 Στα ομηρικά έπη, οι κύριες πηγές
προέλευσης δούλων είναι ο πόλεμος και η πειρατεία, παράλληλα δε οι
απόγονοι δούλων αποκτούν την ίδια κοινωνική θέση με εκείνη των γονιών
τους.700 Στο Έ&Η δεν υπάρχουν στοιχεία που να μαρτυρούν την προέλευσή
τους. Αυτό όμως που καθίσταται σαφές από την προηγούμενη αναφορά
είναι ότι υπήρχε προσφορά και ζήτηση κτητών γυναικών.
Στο Έ&Η οι δμωες αναφέρονται αποκλειστικά σε σχέση με αγροτικές
εργασίες.701 Την εποχή του οργώματος και της σποράς όλοι οι δμωες μαζί με
τον αρχηγό του οίκου εργάζονται στον κλήροʹ702 παράλληλα κατά τη
συγκομιδή της γεωργικής παραγωγής, ο αρχηγός του οίκου ξυπνά νωρίς τους
δμωες για να αναλάβουν τον θερισμό του σιταριού.703 Στη συνέχεια αυτοί
λιχνίζουν στα αλώνια,704 ενώ τα απαρέμφατα κομίσασθαι705 και εσκομίσαι706
λίγο παρακάτω πολύ πιθανό να προσδιορίζουν εργασίες που πρέπει να
Ησιόδ. Έ&Η 469.
Ό. π., 405‐6.
698 Στα ομηρικά έπη οι γυναίκες‐δούλοι συνήθως ασχολούνται με τον αργαλειό και με τη μεταφορά
νερού (Ζ 454‐8, υ 153‐4), με τη φιλοξενία ξένων (α 136‐κ.ε., υ 129‐30), με το άναμμα φωτιάς (υ 122‐3), με
την καθαριότητα του σπιτιού ( υ 149‐53), με το άλεσμα σιταριού και κριθαριού (υ 105‐9) ενώ συχνά
έγνεθαν ή έξαιναν μαλλί (χ 423), βλ. και Garlan, Δουλεία, 54‐5. Για τους οικιακούς δούλους βλ. και
Κυρτάτας, Δούλοι, 30, 32.
699 Ο Κυρτάτας, Δούλοι, 112 θεωρεί την κτητή ως υπεύθυνη κυρίως για οικιακές εργασίες ενώ οι δμωες
περιορίζονταν σε αγροτικές εργασίες.
700 Βλ. Aymard, ʺIdée de travail,ʺ 39, Finley World of Odysseus, 62, Thomas, ʺFrom Wanax to Basileus,ʺ 390,
Garlan, Δουλεία, 53, Ραμού‐Χαψιάδη, Φυλετική Κοινωνία, 56, Δουκάκης, Χρήμα, 101,
701 Ησιόδ. Έ&Η 459, 470, 573, 597 κ. ε., 608, βλ. και Κυρτάτας, Δούλοι, 112.
702 Ησιόδ. Έ&Η 459.
703 Ό. π., 573.
704 Ό. π., 597.
705 Ό. π., 600.
696
697
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εκτελεσθούν από τους δμωες. Έτσι αμέσως μετά το αλώνισμα του σιταριού
αυτοί φαίνεται ότι μεταφέρουν την παραγωγή στον οίκο την τοποθετούν σε
αγγεία707 και ταυτόχρονα μεταφέρουν χορτάρι και άχυρο, αρκετό για την
ετήσια διατροφή των ζώων.708 Μετά από όλες αυτές τις εργασίες μπορούν να
ξεκουραστούν και αυτοί καθώς και τα βόδια: ʺΑυτάρ έπειτα δμωας αναψυξαι
φίλα γούνατα καί βόε λυσαι.ʺ709 Αυτή είναι η δεύτερη αναφορά710 όπου ο
ποιητής εξισώνει τους δούλους με τα βόδια. Στην ομηρική πατριαρχική
δουλεία‐‐lineage slavery,711 ο οικιακός δούλος προστατεύεται από τους
θεσμούς του οίκου, ζει , επικοινωνεί και εργάζεται πλάι στους κυρίους του με
τους οποίους αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού και φιλίας γεγονός που του
επιτρέπει την απελευθέρωσή τους και την κοινωνική του ανέλιξη.712
Σε αντίθεση με τους ομηρικούς δμωες οι ησιόδειοι ζουν εκτός του οίκου.713
Αυτό μαρτυρείται από το γεγονός ότι αυτοί κατά τους χειμερινούς μήνες
διαμένουν σε καλύβες που φτιάχνουν μόνοι τους το καλοκαίρι, ενώ κατά
τους θερινούς μήνες ζουν στα χωράφια.714 Ανάμεσα σʹ αυτούς του δμωες
υπάρχουν μικρά παιδιά που συμμετέχουν στη γεωργική παραγωγή,715
γεγονός που δηλώνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους καθώς και την
Ό. π., 606.
Ό. π., 600‐1.
708 Ό. π., 606‐7.
709 Ό. π., 607‐8.
710 Για την πρώτη αναφορά βλ. ό. π., 405‐6.
711 Για τα χαρακτηριστικά της πατριαρχικής δουλείας βλ. Garlan, Δουλεία, 51‐60 και ιδιαίτ. 58,
Δουκάκης, Χρήμα, 100, Finley, Ancient Economy, ιδιαίτ. 69 όπου ο ιστορικός χαρακτηρίζει το θεσμό της
δουλείας πριν τον 6ο αιώνα ως ʺclientageʺ χωρίς να έχει προσλάβει ακόμα χαρακτηριστικά δουλείας‐
αντικειμένου‐‐chattel slavery, για τα χαρακτηριστικά της δουλείας‐αντικείμενο βλ. ενδεικτικά Garlan,
Δουλεία, κυρίως 60‐4, βλ. και Τ. Seymour, Life in the Homeric Age (New York, 1907) 260.
712 Χαρακτηριστικό παράδειγμα πατριαρχικού τύπου δουλείας αποτελεί ο Ευμαίος στην Οδύσσεια (ξ 54‐
66) και ιδιαίτερα οι στίχοι:ʺ η γάρ του γε θεοί/ κατά νόστον έδησαν,/ ός κεν εμʹ ενδυκέως εφίλει καί
κτησιν όπασσεν,/ οιά τε ω οικηϊ άναξ εύθυμος έδωκεν,/ οικόν τε κληρόν τε πολυμνήστην τε γυναικα,/
ός οι πολλά κάμησι, θεός δʹ επί έργον αέξη,/ ως καί εμοί τόδε έργον αέξεται, ω επιμίμνω.ʺ Βλ. και Ομ. α
429‐33, τ 401.
713 Για τους ομηρικούς δμωες βλ. Ομ. λ 188‐91, για τους ησιόδειους βλ. Ησιόδ. Έ&Η 502‐3.
714 Ησιόδ. Έ&Η 502‐3.
715 Ό. π., 469‐70.
706
707
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κληρονομική διαδοχή της κοινωνικής τους θέσης.716 Ταυτόχρονα, εκτός από
την περίπτωση του οργώματος,717 ο αρχηγός του οίκου δεν παρουσιάζεται σε
καμία άλλη περίπτωση να συμμετέχει ενεργά στην γεωργική παραγωγή.
Αντίθετα οι αναφορές του ποιητή παρουσιάζουν τον αρχηγό του οίκου να
περιορίζεται στο συντονισμό και καθορισμό των εργασιών και στην
επιστασία των δμωων. Αυτό πιστοποιείται καταρχήν από την παραίνεση του
Ησιόδου για επιστασία των έργων των δμώων και για διανομή του μηνιαίου
σιτηρεσίου προς αυτούς κατά την τριακοστή ημέρα κάθε μήνα.718 Η μίσθωση
δε ενός σαραντάχρονου θήτη για το όργωμα, η ηλικία του οποίου διασφαλίζει
την ευσυνείδητη και χωρίς κωλυσιεργίες εργασία του υποδηλώνει ότι αυτός
δε θα είχε συνεχή επιτήρηση από τον αρχηγό του οίκου: ʺΤοις δʹ άμα
τεσσαρακονταετής αιζηός έποιτο…μηκέτι παπταίνων μεθʹ ομήλικας, αλλʹ
επί έργω θυμόν έχων…κουρότερος γάρ ανήρ μεθʹ ομήλικας επτοίηται.ʺ719
Τέλος ο οργανωτικός και κυρίως εποπτικός ρόλος του αρχηγού του οίκου και
η απομάκρυνσή του από την καθημερινή ζωή των δμώων μαρτυρείται και
από το γεγονός ότι αυτός μπορεί να απουσιάζει για αρκετό καιρό από τον
οίκο του ασχολούμενος με το ναυτεμπόριο με σκοπό να διαθέσει τον βιοτόν
του.720

Για την αναπαραγωγή των δούλων βλ. ενδεικτικά Ξενοφ. Οικονομ. ΙΧ.5 και Κυρτάτας, Δούλοι, 38‐40.
Ησιόδ. Έ&Η 459.
718 Βλ. ό. π., 766‐7. Από κλασικές πηγές μαθαίνουμε ακόμα ότι εκτός τροφής και καταλύματος οι
αργηχοί των οίκων προμήθευαν τους δούλους με ρούχα και υποδήματα, βλ. Ξενοφ. Οικονομ. ΧΙΙΙ.10.
719 Ό. π., 441‐7,
720 Βλ. ό. π., 663‐κ.ε.
716
717
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Ο Ησίοδος, συνεχιστής της επικής προφορικής παράδοσης, υπήρξε ο
πρώτος Έλληνας ποιητής που αυτοπαρουσιάστηκε, αυτοχαρακτηρίστηκε και
περιέγραψε δομές ενός συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου σύγχρονου προς
στο ακροατήριο του. Με τον τρόπο αυτό σκιαγράφησε τους παράγοντες
δομής και εξέλιξης μίας συγκεκριμένης ιστορικής πραγματικότητας, κυρίως
μέσα από το Έργα και Ημέραι. Τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που παραθέτει
καθώς και η φύση της ποίησής του, η οποία βασίζεται σε προσωπικές
εμπειρίες και συνθήκες σύγχρονες με τον δημιουργό, διαγράφουν την
κοινωνικο‐οικονομική, πολιτική και πολιτιστική διάρθρωση της Άσκρας κατά
την ύστερη Γεωμετρική εποχή (π. 750‐700).
Ο Ησίοδος αυτοπροσδιορίζει έμμεσα τον εαυτό του ως μέλος μίας
συγκεκριμένης εθνικής ομάδαςʹ αυτοπαρουσιάζεται δε ως αοιδός,
προερχόμενος , πιθανότατα, από διον γένος. Από το έργο του ακόμα
προκύπτει ότι ήταν αιολικής καταγωγής καθώς και ότι ο πατέρας του
μετοίκησε από την Αιολική Κύμη της Μ. Ασίας στην Άσκρα της Βοιωτίας,
όπου απέκτησε περιουσία. Έτσι, ο ποιητής, αν και μετανάστης πρώτης
γενιάς, κατέχει ακίνητη περιουσία, την πλήρη διαχείριση της οποίας
απολαμβάνει.
Το έργο Έ&Η έχει χαρακτηρισθεί ως διδακτικό έπος με μορφή γεωργικού
εγχειριδίου που προτρέπει φτωχούς αγρότες προς τη δικαιοσύνη και την
εργασία. Έχει δε περιγραφεί ως κατώτερη σύνθεση με έλλειψη συνοχής και
αυτοτέλειας ως προς τη δομή του. Αντίθετα, νεότερες μελέτες το εντάσσουν
στην ποιητική παράδοση των επών σοφίας‐‐wisdom poetry‐‐και
αποδεικνύουν τη λειτουργική συνοχή όλων των ενοτήτων του έργου. Οι
αναλύσεις δε των Riedinger και Nelson προβάλλουν την ποιητική αρτιότητα
του έπους και παραθέτουν στοιχεία που βοηθούν στον αποχαρακτηρισμό του
έργου ως αγροτικού εγχειριδίου. Συντασσόμεθα προς την άποψη αυτή διότι
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το έργο δεν προσφέρει καμία εξειδικευμένη γεωργική οδηγία, αλλά
παραθέτει απλές αναφορές των σημαντικότερων γεωργικών ασχολιών.
Ενδεικτική για τον αποχαρακτηρισμό του έπους ως αγροτικού εγχειριδίου
είναι η σύγκρισή του με το έργο Οικονομικός του Ξενοφώντα. Στο έργο αυτό,
ο φιλόσοφος Σωκράτης που ποτέ, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν είχε ασχοληθεί
με την γεωργική παραγωγή, παρουσιάζεται να γνωρίζει και να περιγράφει
πολύ πιο εξειδικευμένες γεωργικές ασχολίες από ότι ο δημιουργός του Έ&Η.
Παράλληλα, ο Ησίοδος, πέρα από τις γεωργικές ασχολίες, αναφέρεται
εκτενέστατα και στο ναυτεμπόριο θεωρώντας το, έτσι, ως μία από τις κύριες
ασχολίες των μελών της κοινωνίας του, ικανής να αποφέρει κέρδος στον
οίκο.
Η Burford θεωρεί ότι το θέμα του έπους αφορά στην προβολή μίας σωστά
διατεταγμένης κοινωνίας, άποψη την οποία υιοθετούμε και ενισχύουμε.
Είναι ενδεικτικό ότι στο Έ&Η ο ποιητής, πέρα από κάθε άλλη αναφορά του
προβάλλει την ανάγκη ευταξίας σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και
θρησκευτικό επίπεδο. Ως μέσα επίτευξης της ευταξίας παρουσιάζει την
επιδίωξη δικαιοσύνης και εργατικότητας με βάση τη σύνεση, τη
μετριοπάθεια, τον προγραμματισμό και τη μεθοδικότητα. Επομένως,
απώτερος στόχος του Ησιόδου, που απευθύνεται σε μία ευημερούσα ομάδα721
της κοινωνίας του, δεν είναι η διδαχή φτωχών αγροτών, αλλά η διατήρηση

721 Αυτό μαρτυρείται, πρώτον από το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος του Έ&Η αφορά στο θαλάσσιο
εμπόριο που προϋποθέτει την ναυπήγηση πλοίου και την ύπαρξη αποθέματος. Στην τελευταία δε
ενότητα του Έ&Η αναφέρεται σε ευνοϊκές μέρες για την ναυπήγηση πλοίων καθώς και για την
τοποθέτηση ζυγών σε άλογα. Η δυνατότητα αποθέματος, απουσίας από τον οίκο για ένα σημαντικό
χρονικό διάστημα ώστε να διατεθεί το φορτίο, ναυπήγησης πλοίων και κατοχής αλόγων αποτελούσαν
προνόμια εύπορων μελών των αρχαίων κοινωνιών. Επίσης, ο οίκος που περιγράφει ο ποιητής, στα
εσώτερα του οποίου διαμένει η παρθένα κόρη με τη μητέρα της τους κρύους μήνες του χειμώνα
παραπέμπουν σε οίκο εύπορων ατόμων.
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της ηγετικής ʺφρονούσαςʺ τάξης,722 με την οποία ο ίδιος θα πρέπει να είχε
στενές σχέσεις, εξαιτίας κυρίως της ιδιότητάς του ως αοιδού.723
Η κοινωνία της Άσκρας, που περιγράφεται στον Έ&Η, τοποθετείται στη
δυτική Βοιωτία, βόρεια του Ελικώνα, στο δέλτα των ποταμών Περμησσού και
Ολμειούʹ το εμβαδόν επιφάνειας της δε εκτιμάται γύρω στα 150‐250 τ. μ. Το
νεογενές έδαφος της ησιόδειας κοινότητας και κυρίως της Κοιλάδας των
Μουσών αποτελούσε βασικό παράγοντα ανάπτυξης της γεωργίας με κύρια
καλλιεργήσιμα προϊόντα το σιτάρι και το αμπέλι. Αντίστοιχα, ο Ελικώνας
πρόσφερε δυνατότητες παραγωγικής ανάπτυξης των τομέων της
κτηνοτροφίας, της ξυλουργικής και της βυρσοδεψίαςʹ καθόριζε δε και τις
διατροφικές επιλογές των Ασκραίων από την εκτροφή ζώων στους πρόποδες
του Ελικώνα και από το κυνήγι. Η αυξημένη παρουσία υδάτινων όγκων
στην περιοχή έθετε τις προϋποθέσεις για υψηλή γεωργική παραγωγή και
παράλληλα καθιστούσε εφικτή τη σύντομη επικοινωνία με άλλες περιοχές
εντός και εκτός της Βοιωτίας. Επομένως, το φυσικό περιβάλλον της Άσκρας
πρόσφερε τις δυνατότητες για τη δημιουργία και ανάπτυξη μίας
ευημερούσας κοινωνίας.
Σε μία άλλη διάσταση, το φυσικό περιβάλλον της ησιόδειας κοινωνίας
διαδραμάτιζε ενεργό ρόλο στην οριοθέτηση της, καθιστώντας δυσχερή τη
θέση της Άσκρας που αποτελούσε συνοριακό θύλακα μεταξύ Θήβας και
Ορχομενού. Κάτι τέτοιο εξηγεί καταρχήν το μεγάλο υψόμετρο στο οποίο
τοποθετείτο η κοινότητα αυτή ώστε να εξασφαλίζει την προστασία των
μελών της και την εποπτεία της υποκείμενης κοιλάδας όπου βρίσκονταν οι
Η σύνδεση των αριστοκρατικών ηγετικών οίκων με τους ήρωες και τους θεούς που επιχειρεί ο
Ησίοδος με την παρεμβολή του Γένους των Ηρώων στον αρχέγονο Μύθο των Γενών κατοχυρώνει τα
εξουσιαστικά δικαιώματα της ομάδας αυτής. Το ίδιο επιτυγχάνει ο ποιητής και στα έργα του Θεογονία
και Ηοιαι.
722
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καλλιεργήσιμοι κλήροι των Ασκραίων. Αν και η συνοριακή θέση της Άσκρας
θα έκανε δυσχερή τη μόνιμη κατοίκηση, η ευφορία των εκτάσέων της σε
συνδυασμό με τις αναπτυξιακές δυνατότητες του φυσικού της χώρου θα
αποτελούσαν σημαντικά κίνητρα για την ύπαρξη ενός μόνιμου οικισμού,
αναγκαία προϋπόθεση για τη φρούρησή της ως συνόρου. Έτσι, τέλος,
εξηγείται και η απόκτηση κλήρου από τον μετανάστη πατέρα του Ησιόδου
με ό,τι αυτό συνεπαγόταν.
Το Έ&Η, εκτός των πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον της Άσκρας,
προσφέρει σημαντικές κλιματολογικές αναφορές, οι οποίες εξηγούν το
χαρακτηρισμό της γενέτειρας του ποιητή ως: ʺ χειμα κακή, θέρει αργαλέη,
ουδέ ποτʹ εσθλη.ʺ Η σφοδρότητα του ησιόδειου χειμώνα εξηγείται πρώτα
από το μεγάλο υψόμετρο της Άσκρας καθώς και από τις ψυχρές εξατμίσεις
που απελευθερώνονταν από τη λίμνη Κωπαϊδα, οι οποίες παγιδεύονται
γύρω από τους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν τη Βοιωτία. Η παγίδευση
και παρουσία αυτών των εξατμίσεων γύρω από τη Βοιωτία ευθύνονται
επίσης για τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην
περιοχή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επομένως, ο χαρακτηρισμός της
Άσκρας ως άθλιας περιοχής δε δηλώνει την πενία του ησιόδειου
περιβάλλοντος και τη συνακόλουθη ένδεια των κατοίκων της,
συμπεριλαμβανομένου και του Ησιόδου. Αντίθετα, αντικατοπτρίζει τις
έντονες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν εκεί.
Η ησιόδεια κοινωνία έχει χαρακτηριστικά μεταφυλετικών και πρώιμων
πολιτικών κοινωνιώνʹ υπάρχουν όμως και ορισμένα κατάλοιπα από το
φυλετικό στάδιο της κοινωνικής εξέλιξης. Κυριότερο φυλετικό
χαρακτηριστικό που διατηρεί η κοινωνία του έπους Έ&Η μία γενιά πριν τον
Εκτός από τις σχέσεις προστασίας που απολάμβαναν οι αοιδοί από τις ηγετικές ομάδες (βλ. σελ.
100‐1 και σημ. 14,15, 692‐6) κάτι τέτοιο συνάγεται και από την σύγκριση που προκύπτει μεταξύ του
723
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Ησίοδο είναι η ύπαρξη δεσμών φυλετικής αλληλεγγύης, όπως αυτοί
προκύπτουν από τη μετοίκηση του Αιολικής καταγωγής πατέρα του Ησιόδου
στη φυλετικά συγγενή Άσκρα. Άλλο στοιχείο φυλετικών κοινωνιών, με
βουκολικές δομές, αποτελεί η σύνδεση του πλούτου με τον αριθμό
αιγοπροβάτων που κάποιος κατέχει, χωρίς όμως πλέον αυτό να είναι το
κύριο κριτήριο αναγνώρισης πλούτου. Τέλος, ο Ησίοδος χαρακτηρίζει τον
τόπο όπου γεννήθηκε ως κώμη, που μπορεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστικό
φυλετικής κοινωνίας. Η κώμη όμως αποτελούσε και οργανική μονάδα των
προγενέστερων μυκηναϊκών καθώς και των μεταγενέστερων πολιτικών
κοινωνιών, γιʹ αυτό και δε θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα αμιγώς φυλετικά
χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης κοινωνίας. Εξάλλου ο ποιητής
αναφέρεται στην ύπαρξη τείχους, στρατού και στόλου, στοιχεία που
συνάδουν με την ύπαρξη πόλης. Αναφέρει επίσης την ύπαρξη αγοράς όπου
συγκεντρώνονταν τα μέλη της εξεταζόμενης κοινωνίας προς κρίση των
διαφορών τους, μέρος που αποτελεί ένα από τα απαραίτητα συστατικά
στοιχεία κάθε πόλης. Τέλος, η αναφορά σε χαλκείο, που κατά παράδοση
τοποθετείται στον κύριο οικισμό μίας κοινότητας προσδίδει στην ησιόδεια
κοινωνία τη δομή πόλης. Οι αναφορές αυτές ενισχύονται από αρχαιολογικά
δεδομένα σύμφωνα με τα οποία κατά την Αρχαϊκή Εποχή υπήρχε στην
Άσκρα τείχος, ακρόπολη και τέμενος.
Δομικό κύτταρο της ησιόδειας κοινωνίας είναι ο οίκος, ο οποίος αποτελεί το
κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας, με τον ιδιοκτήτη του να ελέγχει όλη
την παραγωγή, αφού αυτός πλέον κατέχει τα μέσα παραγωγής (γη, τεχνικός
εξοπλισμός), διαχειρίζεται και τέλος διαθέτει το παραγόμενο προϊόν. Εκτός
από κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας, της ετοιμασίας του ιματισμού και
της κατασκευής των υποδημάτων, ο ησιόδειος οίκος αποτελεί και το χώρο
ομηρικού Θερσίτη και του Ησιόδου (βλ. σημ. 648).
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όπου διαμένουν τα οικιακά ζώα, τα αιγοπρόβατα, τα βοοειδή, οι χοίροι, οι
ημίονοι και πιθανότατα τα αλόγα. Στους βοηθητικούς χώρους του οίκου
διεξάγονται επίσης όλες οι κτηνοτροφικές ασχολίες όπως εκείνη της κουράς
των προβάτων, του αρμέγματος των αιγοπροβάτων και των βοοειδών καθώς
και ο ευνουχισμός τους.
Τέλος στον οίκο αποθηκεύεται ο τεχνικός εξοπλισμός και η γεωργική
παραγωγή, καθώς και τα ξύλα που συλλέγονται για τις κατασκευαστικές και
θερμαντικές ανάγκες του, ο ιματισμός που υφαίνεται στους οικιακούς
ιστούς, τα διατροφικά αποθέματα για τα μέλη του οίκου και για τα ζωντανά
και τα εξαρτήματα των πλοίων.
Η πλειονότητα του τεχνικού εξοπλισμού της ησιόδειας κοινωνίας
συνδέεται με γεωργικές εργασίες. Ο ποιητής αναφέρεται σε δρεπάνι,
σφυρόξυλο, σε δύο είδη αρότρου, το ένα από τα οποία προσαρμόζεται πάνω
σε άμαξα, σε σκαπάνη μικρού μεγέθους, καθώς και σε γουδί και γουδοχέρι.
Εκτός από το γεωργικό εξοπλισμό, ο ποιητής αναφέρεται στην ύπαρξη
πέλεκυʹ θα πρέπει δε να υπήρχαν εργαλεία κατάλληλα για την κουρά των
αιγοπροβάτων, για τον ευνουχισμό των ζώων και τεχνικός εξοπλισμός για
την κατεργασία δερμάτων, την κατασκευή υποδημάτων, κεραμικών σκευών
καθώς και για μεταλλουργικές, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες.
Στο Έ&Η η καλλιεργήσιμη γη ανήκει στην οικογένεια. Η διατήρηση του
κλήρου στον οίκο επιτυγχάνεται με το δικαίωμα μεταβίβασής του σε μέλη
της οικογένειας σύμφωνα με το κληρονομικό καθεστώς της ισομερούς
κατανομής του πατρικού κλήρου που ήθελε την ισομερή διανομή της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του αρχηγού του οίκου μεταξύ όλων των αρρένων
απογόνων του. Παράλληλα, υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν τη
δυνατότητα απαλλοτρίωσης των κλήρων. Η ανάγκη διατήρησης του κλήρου
στον οίκο και η ανάγκη απόκτησης νόμιμου κληρονόμου διαμόρφωσαν
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σταδιακά ένα σύνολο κανόνων που επηρέασαν τον ρόλο των μελών της
οικογένειας και ιδιαίτερα των γυναικών. Ο θεσμός του γάμου είναι πλέον
εκείνος που εξασφαλίζει νόμιμους κληρονόμους με αποτέλεσμα η
συμπεριφορά της γυναίκας να υποτάσσεται σε κανόνες και περιορισμούς
ώστε να διασφαλίζει την απόκτηση νόμιμου κληρονόμου στο σύζυγο‐‐
αρχηγό του οίκου.
Ο Ed. Will αποδίδει στην ησιόδεια κοινωνία στοιχεία αγροτικής κρίσης. Ως
αιτιατούς παράγοντες της κρίσης αυτής θεωρεί τις δυσμενείς οικονομικο‐
κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την κατάργηση του
αναπαλλοτρίωτου του κλήρου και της πρωτοτοκίας, αιτίες που οδήγησαν
στον κατακερματισμό των κλήρων και συνακόλουθα στις πενιχρές
αποδόσεις τους. Βεβαίως ο Ησίοδος συμβουλεύει τον αδελφό του να
αποκτήσει ένα μόνο γιο, ωστόσο δεν διστάζει να αναφερθεί στην αύξηση
πόρων και πλούτου που αποφέρει στον οίκο η απόκτηση περισσότερων
κληρονόμων, αφού η εργασία αυτών συντελεί στην αύξηση του
αποθηκευόμενου προϊόντος‐‐επιθήκης. Αυτό σε συνδυασμό με στοιχεία
αρχαιολογικών κυρίως ερευνών που μαρτυρούν ότι η Βοιωτία κατά την
εξεταζόμενη εποχή δεν γνώρισε κάποια σημαντική πληθυσμιακή αύξηση,
παράγοντας που θα επέτεινε μία αγροτική κρίση, καθώς και η ύπαρξη
μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων μέσα στα γεωγραφικά όρια της
Βοιωτίας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ησιόδεια κοινωνία δεν βίωνε
στοιχεία αγροτικής κρίσης, ήταν όμως μάρτυρας της απαρχής διαμόρφωσης
συνθηκών που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν μία
κοινωνικο‐οικονομική κρίση.
Η ησιόδεια κοινωνία χαρακτηρίζεται από οικονομικο‐κοινωνικές δομές
μετάβασης προς μία ανοικτή, ανταγωνιστική και εξατομικευμένη πολιτική
κοινωνία. Αιτιατοί παράγοντες της μετάβασης αυτής αποτελούν οι
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μεταβολές που πραγματοποιούνται στον παραγωγικό τομέα. Ο ιδιοκτήτης
των καλλιεργήσιμων κλήρων και αρχηγός του οίκου έχει ως στόχο την
αφθονία της παραγωγής που στο ησιόδειο έργο προβάλλεται μέσα από την
εικόνα των γεμάτων αποθηκών από σιτάρι‐‐βιότου δέ…πιμπλησι καλιήν‐‐
και της δυνατότητας επιθήκης. Η ύπαρξη διατροφικού αποθέματος το οποίο
αποθηκεύεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κινητή περιουσία καθώς και
ως ανταλλάξιμο προϊόν, το οποίο κατά τον Ησίοδο μπορεί να προσφέρει επί
κέρδεϊ κέρδος. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία
κοινωνικών ανισοτήτων αφού μπορεί να υπάρξει συσσώρευση πλούτου.
Παράλληλα, το διατροφικό απόθεμα δίνει τη δυνατότητα της εξειδίκευσης
μελών της ησιόδειας κοινωνίας σε τομείς δευτερογενούς και τριτογενούς
παραγωγής, καθιστώντας την ανταλλαγή ανταποδοτική και εμπορική.
Η ησιόδεια οικονομία στηρίζεται κυρίως στη γεωργική παραγωγή. Ως
κύρια καλλιεργήσιμα προϊόντα αναφέρονται το σιτάρι και το αμπέλι τα
οποία καλλιεργούνται με βάση το συνδυασμό ενός συστήματος βραχείας
αγρανάπαυσης ‐‐short fallow‐‐και ετήσιας σοδειάς‐‐annual cropping. Από την
ησιόδεια δε περιγραφή συνάγεται ότι ο ποιητής αναφέρεται σε δύο
διαφορετικούς καλλιεργήσιμους κλήρους. Στον κύριο κλήρο καλλιεργείται
αποκλειστικά σιτάρι. Στον δεύτερο καλλιεργούνται δευτερεύοντα γεωργικά
προϊόντα, μέρος των οποίων αποτελούν και η φορβή για τα ζωντανά.
Η κτηνοτροφική παραγωγή στο Έ&Η έχει πλέον εξελιχθεί σε επικουρικό
τομέα. Τα αιγοπρόβατα πιθανότατα εκτρέφονται στους πρόποδες του
Ελικώνα, τα δε βοοειδή και ίσως τα αιγοπρόβατα διέμεναν σε βοηθητικούς
χώρους του οίκου. Ενώ τα βοοειδή χρησιμοποιούνταν κυρίως στην αγροτική
παραγωγή, τα πρόβατα εκτρέφονταν κυρίως για το μαλλί τους και τα δύο δε
κατείχαν σημαντική θέση στη διατροφή των Ασκραίων. Παράλληλα,
κτηνοτροφικά υποπροϊόντα χρησιμοποιούνταν ως βασικές πρώτες ύλες
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στους δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς της υφαντουργίας, βυρσοδεψίας
και κατασκευής υποδημάτων. Τέλος, πιθανή θεωρείται και η εκτροφή
αλόγων στην ησιόδεια κοινωνία.
Πέρα από τούς παραγωγικούς τομείς που αναφέρθηκαν, στην κοινωνία της
Άσκρας μαρτυρείται η ύπαρξη ξυλουργών, χαλκουργών, κεραμέων και
τεκτόνων καθώς και αοιδών. Είναι ενδεικτικό ότι ο ποιητής σημειώνει το
μεγάλο ανταγωνισμό που υφίσταται σε τομείς της τριτογενούς παραγωγής
με στόχο την απόκτηση πλούτου, καθιστώντας σαφές ότι η εξειδίκευση των
παραγωγικών αυτών ομάδων θα ήταν υψηλή. Παράλληλα, η ύπαρξη
εξειδικευμένων τεχνιτών, απαλλαγμένων από την τροφοπαραγωγή
προϋποθέτει την ύπαρξη πλεονάσματος στην ησιόδεια κοινωνία. Τέλος, στο
Έ&Η η ενασχόληση με το ναυτεμπόριο αποτελεί βασικό τομέα της
παραγωγής που εξασφαλίζει υψηλό κέρδος στους Ασκραίους. Από την
περιγραφή δε του ποιητή καθώς και την έκταση που κατέχουν οι θεματικές
ενότητες για τη γεωργία και το ναυτεμπόριο συνάγεται ότι αυτές οι δύο
ενασχολήσεις αποτελούσαν τους κύριους παραγωγικούς τομείς της
εξεταζόμενης κοινωνίας.
Η οικονομική εξατομίκευση της ησιόδειας κοινωνίας που συνοδεύεται από
έντονα στοιχεία ανταγωνισμού και επιδίωξης κέρδους, επηρεάζει τις
διαπροσωπικές σχέσεις των Ασκραίων σε όλα τα επίπεδα. Οι δεσμοί της
εκτεταμένης οικογενείας διασπώνταιʹ οι δε δεσμοί της πυρηνικής
οικογένειας χαλαρώνουν, αφού πλέον παρατηρείται οικονομική
αντιπαλότητα μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού. Στο Έ&Η μαθαίνουμε
αρχικά ότι τα αδέλφια Πέρσης και Ησίοδος δε ζουν πλέον κάτω από την ίδια
στέγη.724 Ο κάθε οίκος φαίνεται να στεγάζει τον αρχηγό του, τα μέλη της

724

Ησιόδ. Έ&Η 395‐6.
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άμεσης οικογένειάς του‐‐σύζυγος, παιδιά725 καθώς και εξαρτημένα726 και μη727
μέλη που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία του οίκου. Οι σχέσεις
μεταξύ των αδελφών που έχουν δημιουργήσει δική τους οικογένεια και
διαμένουν σε διαφορετικούς οίκους μπορεί να είναι ακόμα και εχθρικές όπως
γίνεται φανερό από την προσπάθεια του Πέρση728 να σφετερισθεί με άνομα
μέσα την περιουσία του αδελφού του729 και από την μεταγενέστερη άρνηση
του Ησιόδου να βοηθήσει τον ενδεή Πέρση, όταν αυτός του ζητά βοήθεια.730
Παράλληλα η ανάγκη ένταξης και ενεργούς συμμετοχής στην παραγωγική
διαδικασία με στόχο την επίτευξη αποθέματος και κέρδους επηρεάζει τους
ρόλους των μελών της οικογένειας, τοποθετώντας στο κοινωνικό περιθώριο
τη γυναίκα‐‐σύζυγο, η οποία δεν προσφέρει ενεργά παραγωγική εργασία.
Ταυτόχρονα, επηρεάζεται η θέση και ο ρόλος των εξαρτημένων μελών της
κοινωνίας, δμωες‐κτητοί‐‐, αφού πλέον η ύπαρξή τους ταυτίζεται
αποκλειστικά με την παραγωγική διαδικασία, οι ίδιοι δε εξισώνονται με την
παραγωγική προσφορά των βοδιών.731
Η μετάβαση προς μία ανοικτή‐πολιτική κοινωνία μαρτυρείται και από τη
σημασία που αποδίδει ο ποιητής σε θέματα απονομής της δικαιοσύνης. Η
τήρηση των θεμίστων αποσκοπεί πλέον στην ευημερία της πόλης στο σύνολό
της, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τη διεξαγωγή δίκαιων δικών.
Παράλληλα, προβάλλεται η έννοια του κοινωνικού μιάσματος που είναι
συνυφασμένη με εκείνη της συλλογικής ευθύνης όλων των μελών της
κοινότητας. Η έννοια του κοινωνικού μιάσματος λειτουργεί με στόχο την
Ό. π., 271, 399‐400, 519‐20, 695, 800.
Ό. π., 406, 502‐3, 573, 602, 603, 608, 766.
727 Ό. π., 602.
728 Για την διαμάχη του Πέρση με του Ησιόδου βλ. M. Gagarin, ʺHesiodʹs Dispute with Perses,ʺ TAPA 104
(1974): 103‐11.
729 Ό. π., 33‐39.
730 Ό. π., 396‐404.
731 Ενδεικτικά βλ. ό. π., 405‐6, 608.
725
726
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προστασία της πόλης προς αντιμετώπιση συμπτωμάτων κοινωνικής
παραβατικότητας και ανομίας που βλάπτουν την ευημερία της.
Ενδεικτικό είναι ότι αν και η δυνατότητα πλούτου και κύρους, σύμφωνα με
τον ποιητή, είναι δυνατή μέσα από τη μεθοδική και εντατική εργασία και την
εμπορική ανταλλαγή του παραγόμενου προϊόντος, πολλά από τα μέλη της
ησιόδειας κοινωνίας παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά. Παρόμοιες δε
τάσεις παρατηρούνται και στην ηγετική τάξη της κοινωνίας αυτής, μέλη της
οποίας προβαίνουν σε πράξεις πολιτικής αυθαιρεσίας με στόχο το
προσωπικό κέρδος. Αυτή η ανομική συμπεριφορά και η εμμονή που δείχνει ο
ποιητής στην επιδίωξη δικαιοσύνης αποτελούν τεκμήρια της μετάβασης
στην οποία βρίσκεται η κοινωνία της Άσκρας.
Η ανομία που χαρακτηρίζει την ησιόδεια κοινωνία πηγάζει κυρίως από την
κοινωνική ρευστότητα και ανισότητα που μαρτυρείται σε αυτή. Οι νέες
δυνατότητες απόκτησης ή απώλειας πλούτου δημιουργούνται κυρίως από
την ύπαρξη ανταγωνισμού καθώς και από την ενασχόληση με το
ναυτεμπόριο. Έτσι στο ησιόδειο έργο υπάρχουν πτωχοί και πλούσιοι,
κεχρημένοι και όλβιοι καθώς και άνθρωποι που δανείζονται και έχουν χρέη.
Παράλληλα, στην ανταγωνιστική και εξατομικευμένη ησιόδεια κοινωνία, ο
πλούτος προσδίδει πλέον στα άτομα την κοινωνική αρετή και υπόληψη, ώστε
η επιδίωξή του να αποτελεί αυτοσκοπό για την επιβίωση, ευημερία και
κοινωνική καταξίωση των Ασκραίων.
Η κοινωνική ανισότητα που μαρτυρείται στην ησιόδεια κοινωνία
υπαγορεύει μία συγκεκριμένη κοινωνική διαστρωμάτωση. Στην κορυφή
αυτής της ιεραρχίας τοποθετούνται οι βασιλείς που αποτελούν μέλη της
ηγέτιδας τάξης με κύρια δικαιοδοσία την απονομή δικαιοσύνης. Οι βασιλείς
στο ησιόδειο έργο ασκούν επιρροή στο δήμο και λαό της ησιόδειας πόλης, που
απαρτίζουν τα ελεύθερα μέλη της κοινωνίας αυτής. Μέρος των ελεύθερων
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πολιτών αποτελούν οι θήτες και δημιουργοί. Οι πρώτοι είναι ελεύθερα μέλη
της κοινωνίας που εκμισθώνουν την εργασία τους κυρίως ως επιστάτες
καθώς και σε άλλες εξειδικευμένες γεωργικές ασχολίες. Οι δημιουργοί είναι
και αυτοί έμμισθοι αλλά εργάζονται κυρίως για τον εαυτό τους και
αποτελούν τις εξειδικευμένες ομάδες των τεχνιτών, οι οποίοι δεν φαίνεται να
έχουν χάσει το κύρος τους στην ησιόδεια κοινωνία. Τέλος, στο κατώτερο
επίπεδο της ησιόδειας διαστρωμάτωσης ανήκουν οι κτητοί και δμωες, που
αποτελούν τα εξαρτημένα μέλη της κοινωνίας αυτής που χρησιμοποιούνται
στην παραγωγική διαδικασία. Αν και η πηγή απόκτησής των δεν
διαφαίνεται στο Έ&Η, καθίσταται σαφές ότι η αγορά αυτών ήταν εφικτή και
σχετικά εύκολη στην εξεταζόμενη κοινωνία.
Ο μεταβατικός χαρακτήρας της ησιόδειας κοινωνίας με κυριότερα στοιχεία
εκείνα της εξατομίκευσης, του ανταγωνισμού, της ρευστότητας, της
ανισότητας και της ανομίας απορρέει από τις νέες οικονομικές δομές που
διέπουν τις σχέσεις των μελών της.732 Ο Β. Δουκάκης θεωρεί ότι κατά τη
μετάβαση από την Ομηρική στην Αρχαϊκή Εποχή ʺτο δικαίωμα ιδιοκτησίας
και διάθεσης… [αποτέλεσε] στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την
ανάπτυξη της οικονομίας σε νέα βάση,ʺ συγκαταλέγει δε μεταξύ των
αιτιατών παραγόντων που δημιούργησαν αυτή τη νέα οικονομική βάση τον
καταμερισμό της εργασίας, την εξειδίκευση του πληθυσμού σε
επαγγελματικές ομάδες καθώς και ʺτη μαζική συμμετοχήʺ μελών της
κοινωνίας στην παραγωγική διαδικασία.733 Για να υποστηρίξει το
συλλογισμό του επικαλείται τον A. Fanfani, ο οποίος θεωρεί ότι το Έ&Η
Για τη διαλεκτική σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας βλ. τη βιβλιογραφία της σχολής των
χρονικών Annales, ενδεικτικά βλ. M. Bloch, Les caractères originaux d lʹhistoire rurale francaise (Paris, 1931), τ.
ι., La sociétë féodale (Paris, 1939‐40), Braudel, On History, 27‐34, P. Goubert, The French Peasantry in the
Seventeenth Century, μετ., I. Patterson (Cambridge, 1986), Le Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc, μετ., J.
Day (Illinois, 1974).
733 Βλ. Δουκάκης, Χρήμα, 123‐4.
732
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αντικατοπτρίζει όλες αυτές τις εξελίξεις και περιγράφει τα μέλη της
ησιόδειας κοινωνίας του σιδήρου ως ελεύθερα πλέον άτομα που εργάζονται
για το ψωμί τους.734
Η μετάβαση που γνωρίζει η ησιόδεια κοινωνία έχει διαταράξει τις δομές και
τους θεσμούς που τη χαρακτήριζαν ώστε ο ποιητής προβάλλει, πέρα από
κάθε άλλο στοιχείο, την ανάγκη ευταξίας σε οικονομικο‐κοινωνικό και
θρησκευτικό επίπεδο. Η ευταξία, σύμφωνα με τον ποιητή, επιτυγχάνεται με
το σεβασμό της δίκης και των θεμίστων και τη μεθοδική εργασία. Έτσι, το
Έ&Η επιχειρεί να οριοθετήσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο‐
οικονομικές και πολιτικές δομές της εποχής του με στόχο την ευταξία,
ευνομία και κατʹ επέκταση ομαλή λειτουργία της κοινωνίας της Άσκρας.

Βλ. Δουκάκης, Χρήμα, 124, βλ. και A. Fanfani, Η Ελληνική Οικονομία κατά την Αρχαιότητα, μετ., Μ.
Ζωγράφου (Αθήνα, 1962) 128κ.ε.
734
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