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Προλεγόμενα …

Επειδή τα αληθινά «μεγάλα» είχαν πρώτη γενέτειρα μία ανώνυμη «καθημερινότητα» και έναν 
κατά βάση απλό «άνθρωπο», τα θέματα του αρχαιοελληνικού βίου αποτελούν τα τελευταία χρό-
νια αντικείμενο ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναθεώρη-
σης των στόχων και της μεθοδολογίας της έρευνας. Οι γνώσεις μας, βέβαια, στην Ελλάδα είναι 
αρκετά περιορισμένες λόγω των ελλειμμάτων που δημιούργησε στον τόπο μας η κυρίαρχη, μέχρι 
πρότινος τουλάχιστον, ιδεολογία του «επώνυμου», του «λαμπερού» και του «μεγάλου». O παρών, 
πάντως, περίπατος κινείται γοητευμένος στην καθημερινή οικογένεια και γειτονιά της αρχαίας 
πόλης και της υπαίθρου. Είναι αναγκαστικά συνοπτικός και κοντοστέκεται σε λίγες μόνο γωνιές 
γύρω από τον αρχαίο άνθρωπο και το περιβάλλον του. Στόχος και ελπίδα του είναι να συμβάλει 
-όσο του είναι δυνατόν- στη μείωση της απόστασης του παλιού ανθρώπου από τον σύγχρονο. 
Ξεκίνησε με αφορμή σωστικές ανασκαφές μεγάλων οδικών-σιδηροδρομικών έργων στην περιοχή 
των Πόρρων, του Πλαταμώνα, του Παντελεήμονα, της Σκοτίνας και της Λεπτοκαρυάς στην περι-
οχή του Μακεδονικού Ολύμπου, στην Πιερία. 

Το έργο «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μα-
κεδονίας, επιχειρεί μία εκ των υστέρων δικαίωση για μερικές από αυτές τις σωστικές ανασκαφές, 
με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις, εκθέσεις, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες. Τα θέ-
ματα του παρόντος βιβλίου, όπως και των υπόλοιπων δύο* που εκδίδονται στο πλαίσιο του έργου 
των Λειβήθρων, αποτελούν μέρος της υποδομής που θα στηρίξει αυτές τις δραστηριότητες μετά 
το τέλος του έργου και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Πάρκου Ενημέρωσης & Ψυχαγωγίας στα 
Λείβηθρα, καθώς και κυρίαρχο στόχο του όλου εγχειρήματος.

* Ε. Πουλάκη-Παντερμαλή, Μακεδονικός Όλυμπος. Μύθος - Ιστορία – Αρχαιολογία, Θεσσαλονίκη 2013 και 
Ε. Πουλάκη-Παντερμαλή, Μούσες, Ολυμπιάδες - Πιερίδες, υπό έκδοση. 
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... και Εισαγωγικά

Πρώτη ανθρώπινη κοινωνία, λέει ο Αριστοτέλης, ήταν ο οίκος, τα ομοτράπεζα μέλη μιας οικο-
γένειας που συστεγάσθηκαν για να καλύψουν τις πρωτογενείς ανάγκες της στοιχειώδους, πρώ-
της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο συνοικισμός περισσότερων οίκων δημιούργησε την κώμη, μία αρ-
χική κοινωνία του γένους, σε ένα ατείχιστο χωριό.1 Οι οίκοι της ήταν ομογενείς και ομογάλακτοι 
(«pa‹d£j te kaˆ pa…dwn pa‹daj»), αλλεπάλληλες «αποικίες» μιας προγονικής οικίας.

«Πρώτη κοινωνία ήταν η κώμη και δημιουργήθηκε για να αντιμετωπισθούν περισσότερες ανάγκες από 
εκείνες που είναι εφήμερες. Επρόκειτο, όπως είναι φυσικό, για την αποικία μιας αρχικής οικίας με τους 
ομογάλακτους απογόνους της, τα παιδιά της δηλαδή και τα εγγόνια της. Γι’ αυτό και οι πόλεις, όπως και τα 
σύγχρονα («απολίτιστα») έθνη, είχαν αρχικά βασιλείες, επειδή συνοικίσθηκαν από βασιλευόμενες ομάδες.» 

Αριστοτέλης, Πολιτικά Α 1252β.16*

Πολύ αργότερα, το πολυάριθμο συγγενικό πλήθος των μικρών κοινοτήτων θα αναφερόταν ως 
«φυλές» και ως έθνη, λέξη χωρίς την εξελιγμένη σήμερα εθνοπολιτική της χροιά.2 Η κατακερματι-
σμένη γεωμορφολογία του ελληνικού τοπίου είχε βέβαια ενισχύσει τον διαχρονικό στον ελληνικό 
χώρο τοπικισμό και τις τοπικές/«εθνικές» τους συνήθειες, που έμειναν διακριτές μέχρι και τις 
πόλεις των ιστορικών χρόνων. Έτσι, ο Αθηναίος Αλκιβιάδης μπορούσε να γοητεύει τους Σπαρ-
τιάτες, μιμούμενος τις τοπικές τους συνήθειες, ώστε όσοι τον έβλεπαν σύρριζα κουρεμένο, να 
λούζεται με παγωμένο νερό, να τρώει μάζα και μέλανα ζωμό, να μην μπορούν να πιστέψουν και 
να αναρωτιούνται αν πράγματι είχε ποτέ αντικρίσει αρωματοποιό ή αν είχε αγγίξει χλαμύδα από 
τη Μίλητο, συνήθειες που ήταν καθαρά ιωνικές. Γιατί, ο ασυνήθιστος χαρακτήρας του Αλκιβιάδη 
μπορούσε να μιμείται όλες τις «ξένες» συνήθειες: «στην Σπάρτη ήταν γυμναστικός, λιτοδίαιτος, 
σκυθρωπός, στην Ιωνία χλιδάτος, φιλήδονος, ράθυμος, στη Θράκη μεθυστικός, στη Θεσσαλία φίλος 
της ιππασίας»3 κ.ο.κ.

Οι λέξεις πόλις και πολιτική είναι αρχαιοελληνικές και αφορούν στην πόλη ως οικισμό, ως 
πολιτικό θεσμό και ως το σύνολο των πολιτών της. Ο «πολιτισμός» ως έννοια είναι συνέπεια της 
κοινωνικής οργάνωσης σε πόλεις. Ως λέξη αποτελεί τη νεότερη χρήση μιας πολιτικής λέξης που 
αναφέρει τον 3ο αι. μ.Χ. ο Διογένης Λαέρτιος για τη διοίκηση της πόλεως.4 Οι λέξεις οίκος, οικία και 
οικονομία5 είναι επίσης αρχαιοελληνικές. Οικία6 είναι -όπως και σήμερα- η κατοικία που στέγαζε 
την οικογένεια και οίκος το ανθρώπινο και περιουσιακό της δυναμικό.7 Οικονομία, μέχρι και την 
κλασική αρχαιότητα τουλάχιστον, ήταν η διαχείριση των υποθέσεων του οίκου, μία «επιστήμη 
όπως η ιατρική» κατά τον Ξενοφώντα,8 πρώτο διδάξαντα την τέχνη της οικονομίας.

Η οικολογία, που αφορά στις σχέσεις του ανθρώπου και της ανθρώπινης δραστηριότητας με 
το περιβάλλον, είναι λέξη νεότερη, του 19ου αι., συγγενής και συνειρμική της λέξης οικείος που 
χρησιμοποιεί ο Θεόφραστος για την σχέση των ειδών με το περιβάλλον τους.9 Για τον αρχαιολόγο, 
είναι χώρος οικείος και αγαπητός, λόγω της φυσικής και πνευματικής του δραστηριότητας στο 
διαχρονικό ελληνικό τοπίο. 

Ε. Π. Π.

* Σε όσες περιπτώσεις δεν αναφέρεται ο/η μεταφραστής/τρια, η μετάφραση των αποσπασμάτων των αρχαί-
ων κειμένων έχει γίνει από τη συγγραφέα της παρούσας έκδοσης.
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλάς...

Ο δρόμος προς το θαύμα της κλασικής αρχαιότητας ξεκίνησε με την ιστορικών διαστάσεων 
κατάρρευση της κεντρικής εξουσίας των μυκηναϊκών ανακτόρων, γύρω στο 1200 π.Χ. Ως το 1100 
π.Χ., η μνημειακή αρχιτεκτονική, οι τέχνες και οι τεχνικές, η Γραμμική Β’ γραφή, οι κοινωνικές 
και οι πολιτικές δομές των συγκεντρωτικών θεσμών της μυκηναϊκής ηγεμονίας, όλα τα μεγάλα 
επιτεύγματα της Εποχής Χαλκού αργά ή γρήγορα ξεθώριασαν και χάθηκαν. Έγιναν μεγαλεία 
παλιά, τελειωμένα, ζωντανά μόνο στη φαντασία των ανθρώπων και στο τραγούδι των ραψω-
δών. Παρά τις κάποιες διαφοροποιήσεις,10 στην αρχαιολογική εικόνα κυριάρχησε ένας καινούρ-
γιος δρόμος, σκοτεινός για μας και δύσκολος για εκείνους, που ήταν καθοριστικής σημασίας για 
τους επόμενους αιώνες και για την ευρωπαϊκή ιστορία γενικότερα. Ίσως κλιματολογικοί και άλλοι 
φυσικοί παράγοντες11 να προκάλεσαν καταστροφές, αλλαγές και μετακινήσεις των λαών. Ίσως η 
δραστηριότητα των θαλασσινών λαών στις ελληνικές θάλασσες12 να απέκοψε επικοινωνίες και να 
νέκρωσε την οικονομία. Ίσως, τέλος, η αλλαγή να οφείλεται σε όλα τα παραπάνω και σε άλλους 
λόγους που δεν γνωρίζουμε. Γεγονός, πάντως, είναι ότι έκλεισε ο λαμπερός παλιός κόσμος και 
άνοιξε ένας καινούργιος. Ένας κόσμος που αργότερα θα λάμπρυνε ανεπανάληπτα την παγκό-
σμια ιστορία, αλλά που στα πρώτα του βήματα κυριάρχησε η εσωστρέφεια και η απομόνωση, η 
συρρίκνωση της οικονομίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη βιοτεχνία άμεσων αναγκών με 
οικογενειακό χαρακτήρα, οι μεταναστεύσεις και ο δημογραφικός μαρασμός, άλλες κατασκευές 
και άλλος χαρακτήρας του υλικού πολιτισμού γενικότερα. 

Τα πρώτα βήματα της νέας εποχής ονομάστηκαν «Πρώιμη Εποχή Σιδήρου», επειδή ο σίδηρος 
αντικατέστησε τον χαλκό στην κατασκευή όπλων και εργαλείων. Διάσπαρτες πληροφορίες για 
την εποχή είναι δυνατόν να ανιχνευθούν στα ομηρικά ποιήματα, παράλληλα με αναμνήσεις της 
παλιότερης, της Μυκηναϊκής Εποχής, τις οποίες κατά βάση αφηγούνται. Για όλους τους αρχαίους 
ιστορικούς, αλλά όχι για όλους τους σύγχρονους, είναι η εποχή που ακολούθησε μία περιβόητη 
στην αρχαιότητα εσωτερική μετανάστευση: την επιστροφή των Ηρακλειδών στην Πελοπόννησο, 
μία επιστροφή που ηγήθηκε της καθόδου των Δωριέων στη νοτιότερη Ελλάδα από τη βορειότερη. 

 «Μετά τα Τρωϊκά, στην Ελλάδα εξακολουθούσαν οι μεταναστεύσεις και οι μετοικήσεις και ο τόπος δεν 
μπορούσε να ησυχάσει και να προοδεύσει. Η μακροχρόνια απουσία των Ελλήνων στην Τροία προκάλεσε 
πολλές αναστατώσεις και επαναστάσεις και οι εκπίπτοντες από τις στάσεις έκτιζαν τις πόλεις. 
Εξήντα χρόνια μετά την άλωση της Τροίας, οι Βοιωτοί της Άρνης διώχτηκαν από τους Θεσσαλούς και 
εγκαταστάθηκαν στη γη που σήμερα λέγεται Βοιωτία και τότε ονομαζόταν Καδμηίδα … Ογδόντα χρόνια 
μετά την άλωση, οι Δωριείς μαζί με τους Ηρακλείδες κατέκτησαν την Πελοπόννησο. Πολύς καιρός έπρεπε να 
περάσει για να ησυχάσει η Ελλάδα από τις μετακινήσεις και να στείλει αποικίες, όπως έκανε η Αθήνα στην 
Ιωνία και τα νησιά και οι Πελοποννήσιοι στην Ιταλία και τη Σικελία.» 

 Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.12.1.1

Σημαντικότερα γνωστά κέντρα ήταν μεταξύ άλλων η Αθήνα και η Εύβοια, η οποία μετά από 
την αρχική, την πολύ σκοτεινή εποχή, άνοιξε από τον 10ο αι. π.Χ. νέους δρόμους και απέκτησε 
σχέσεις με την Ανατολή. Οι περισσότεροι οικισμοί φαίνεται πως ήταν μικροί, ευρύχωροι και αραι-
οκατοικημένοι, αλλά ίσως μερικά κέντρα να είχαν ιεραρχημένες κοινωνίες των 500, 1000 και 2000 
κατοίκων.13 Τα σπίτια ήταν πολύ συχνά μονόχωρα, μερικές φορές ορθογώνια, συνήθως αψιδωτά 
και σπανιότερα κυκλικά, τύπος που θεωρείται ως επιβίωση της κλαδόπλεκτης καλύβας. Τα μονι-
μότερα κτίζονταν σε λίθινη κρηπίδα και διέθεταν ανωδομή συνήθως με ωμόπλινθους αλλά και με 
πλεγμένα κλαδιά και πηλό, και σπανιότερα με ακατέργαστους λίθους. Τα πρωιμότερα χρόνια θα 
είχαν στέγες με λαχνήεντα όροφο, όπως το σάλωμα της σαρακατσάνικης καλύβας.14 Χτιστά θρανία 
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μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλάς...

με πολλαπλές χρήσεις περιέτρεχαν τους εσωτερικούς τοίχους και μικρές εστίες εξυπηρετούσαν 
στο μαγείρεμα και τη θέρμανση. Μερικές φορές, ένα μεγαλύτερο σπίτι ερμηνεύεται ως κατοικία 
του αρχηγού.

Η περίοδος από τον 11ο ως και τον 8ο αι. π.Χ. ονομάζεται «Πρωτογεωμετρική» και «Γεωμετρι-
κή», επειδή -ξεκινώντας από την ιωνική Αθήνα- τα ανεικονικά γεωμετρικά θέματα έγιναν κύριος 
τρόπος διακόσμησης στα αντικείμενα που με διαχρονικότητα υπομνηματίζουν την ιστορία της 
αρχαιότητας, τα πήλινα δηλαδή αγγεία. Τα καθημερινά αυτά αντικείμενα συνέχισαν ομαλά την 
παράδοση σε μία καινούργια εξέλιξη. Την ανάκαμψη, που άρχισε τον 10ο αι. π.Χ., σφράγισε στα 
τέλη της Γεωμετρικής και στην Αρχαϊκή Εποχή η αρχαία ελληνική αναγέννηση που οδήγησε στο 
θαύμα της κλασικής αρχαιότητας. Χαρακτηριστικά της ήταν η αύξηση της αγροτικής παραγωγής 
και οι μονιμότερες εγκαταστάσεις, η δημογραφική ανάκαμψη και η άνοδος του βιοτικού επιπέ-
δου, οι έντονες εμπορικές επαφές με Δύση και Ανατολή, η διασπορά εμπορικών πρακτορείων 
και αποικιών, η υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου, η δημιουργία και εκλαΐκευση του πρώτου 
φωνητικού αλφαβήτου (αρχικά από Ευβοείς υπερπόντιους ταξιδιώτες), ο Όμηρος στην αρχή και 
ο Ησίοδος στο τέλος του 8ου αι. π.Χ., η επανεμφάνιση των εικονιστικών παραστάσεων, η μεγάλη 
Τέχνη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες κ.ά. Αυτή η εποχή φαίνεται να σηματοδοτεί και τη διάδοση του 
ονόματος Έλληνες, που μέχρι και τον Όμηρο, τουλάχιστον, δεν είχε ακόμη αποκτήσει πανελλήνιο 
«εθνικό» περιεχόμενο:

«Μου φαίνεται πως ούτε το σημερινό της όνομα είχε ακόμη η Ελλάς. Πριν από τον Έλληνα μάλιστα (τον γιο 
του Δευκαλίωνα) νομίζω ότι δεν υπήρχε καν ως όνομα. Κάθε τόπος ονομαζόταν από τους κατοίκους του, 
κυρίως από Πελασγούς. Από τότε όμως που απέκτησαν ισχυρή εξουσία στη Φθιώτιδα ο Έλλην και τα παιδιά 
του, άρχισαν να συμμαχούν και με τις άλλες πόλεις. Έτσι σιγά-σιγά ονομάζονταν και οι άλλοι «Έλληνες», 
χωρίς όμως και πάλι να επικρατήσει για όλους. 
Η καλύτερη απόδειξη είναι βέβαια ο Όμηρος. Μολονότι έζησε πολύ αργότερα ακόμη και από τα Τρωϊκά, 
ονομάζει Έλληνες μόνο τους πρώτους «Έλληνες», δηλαδή εκείνους που είχαν έλθει (στην Τροία) από τη 
Φθία με τον Αχιλλέα. Κανέναν άλλον. 
Όλους μαζί τους αποκαλεί Δαναούς, Αργείους και Αχαιούς. Εξάλλου, δεν αναφέρει καν τη λέξη βάρβαρος, 
γιατί δεν υπήρχε η ανάγκη για ένα αντίπαλο όνομα.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.3.2.1

Αυτή είναι η εποχή που άρχισε να καθιερώνεται οριστικά το ευθύγραμμο περίγραμμα στα 
σπίτια, αφού με τη δημιουργία των πόλεων μπορούσαν πιο εύκολα να ενταχθούν πολεοδομικά, 
χωρίς σπατάλη χώρου. Ήταν μονόχωρα ή στον τύπο του μεγάρου (ένας μεγαλύτερος χώρος με 
προθάλαμο), κάποτε με περισσότερα δωμάτια και με εσωτερική αυλή (π.χ. Βρουλιά Ρόδου και Ζα-
γορά Άνδρου), τύπος που τελικά κυριάρχησε. Όπως οι περίκλειστοι κόσμοι των πόλεων μέσα στον 
περίβολο των τειχών τους, έτσι και το ιδιωτικό σπίτι επρόκειτο τελικά να μεταμορφωθεί σε έναν 
περίκλειστο ιδιωτικό μικρόκοσμο, γύρω από την πολυσύχναστη εσωτερική αυλή του.
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

α-β) Νεότερα μονόσπιτα του Αιγαίου, με αποκρέβατους. 
Σκύρος και Ρόδος.15

γ-δ) Σκαρίφημα αναπαράστασης και φωτογραφική 
αποτύπωση του μονόσπιτου του 8ου αι. π.Χ. στην Κρα-
νιά , κάτω από το κάστρο του Πλαταμώνα. Η ανωδομή 
θα ήταν μάλλον πλινθόκτιστη με λαχνήεντα όροφο16 σε 
ξύλινο σκελετό. Στη γένεση της νότιας αψίδας υπήρχε 
επίπεδος λίθος, ίσως βάση στύλου για την στήριξη της 
στέγης. Επειδή όμως το πλάτος του κτιρίου μπορούσε 
εύκολα να γεφυρωθεί με ξυλεία από τον Όλυμπο, ίσως 
πρόκειται για στύλο στήριξης παταριού, προς εκμετάλ-
λευση του χώρου, όπως οι αποκρέβατοι στα μονόσπιτα 
του Αιγαίου.
Οι κάτοικοι ψάρευαν ψάρια, καβούρια και άπειρες αχι-
βάδες, πιθανόν για χρήση όχι αποκλειστικά διατροφική. 
Άγνωστο για ποιο λόγο, συνέλεγαν και λεία όστρακα 
από σπασμένα αγγεία των προγόνων τους, που τα είχε 
ξεβράσει η θάλασσα. Εξέτρεφαν γιδοπρόβατα, άλογα, 
μουλάρια, γαϊδουράκια και σκυλιά, ενώ ανάμεσα στις 
ασχολίες τους ήταν και το κυνήγι λαγού και αγριόχοι-
ρου, η επεξεργασία μετάλλων, η υφαντική, ίσως και η κε-
ραμική. Ήταν σε επαφή με την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδίως 
την Εύβοια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κόρινθο, από 
όπου και εισήγαγαν την «καλή» τους οικοσκευή. Άγνω-
στο τι έδιναν σε αντάλλαγμα. Αν όμως φανταστούμε τις 
μεγάλες ναυπηγικές ανάγκες στις ρότες της ελληνικής 
αναγέννησης, τότε η ξυλεία από τον Όλυμπο θα ήταν 
σίγουρα ένα σπουδαίο αντάλλαγμα. 
Πέραν των κορινθιακών εισαγωγών και το θεσσαλο-
ευβοϊκό κύκλο, με τον οποίο έχει διαχρονική σχέση η 
περιοχή, πολύ έντονη παρουσιάζεται η επαφή και με το 
Αιγαίο.17 
Βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μονόκοκκου, δίκοκκου, 
σκληρού και μαλακού σιταριού, κριθάρι δίστιχο και εξά-
στιχο, μπιζέλι, ρόβι, φακή, φουντούκι, τμήμα και σπόροι 
σύκου, ένας ελαιοπυρήνας, ένα γίγαρτο και σπόροι ρο-
διού, μεμονωμένοι ή κολλημένοι στη φλούδα. Απροσδό-
κητοι ήταν οι σπόροι καρπουζιού (γνωστό στη Μεσόγειο 
τουλάχιστον από την εποχή του Τουταγχαμών). 
Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η θέση εγκατα-
λείφθηκε βίαια στα τέλη του 8ου αι. π.Χ.,18 καλυπτόμενη 
με ένα ενιαίο στρώμα καταστροφής από φωτιά, χρονο-
λογημένο με πολυάριθμες πρώιμες πρωτοκορινθιακές 
κοτύλες.19 Την εποχή της καταστροφής, οι ένοικοι -με το 
μαγειρειό τους- διημέρευαν στο εξωτερικό βοτσαλωτό 
δάπεδο (όπου υπήρχε και ανοιχτή καύση), πιθανόν σε 
στοά με στύλους πάνω σε πήλινες βάσεις, από τις οποί-
ες σώθηκαν ίχνη μίας. Εδώ ανιχνεύθηκε και η χρήση 
αργαλειού.

ε) Σαρακατσάνα γνέθει κάτω από τον Όλυμπο, δίπλα σε 
κλαδόπλεχτη καλύβα. Φωτογραφία των αρχών του 20ου 
αι. από τον F. Boissonas.

α. β.

γ.

δ.

ε.
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Πόλις, πολιτική, πολιτισμός
« 'ApÒlidaj: ¢genne‹j, æj m¾ o„koàntaj ™n pÒlei, ¢paideÚtouj» 

Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3394

«Και ενώ ασχολούμαστε με τις δικές μας δουλειές, γνωρίζουμε καλά και τις υποθέσεις της πόλης (της 
Αθήνας). Γιατί μόνο εμείς θεωρούμε άχρηστο αυτόν που δεν ασχολείται με τα πολιτικά, και όχι φιλήσυχο.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι (Περικλέους Επιτάφιος) 2.40.2.1 

«Από τους άλλους νόμους (του Σόλωνα στην Αθήνα), πολύ ιδιαίτερος και παράδοξος ήταν εκείνος που 
θεωρούσε άτιμο εκείνον που μένει ουδέτερος στις εμφύλιες ταραχές. Καθώς φαίνεται, για να μη φροντίζουν 
οι πολίτες μόνο για τα προσωπικά τους συμφέροντα, βλέποντας με απάθεια και αναισθησία τα κοινά.»

Πλούταρχος, Σόλων 20.1.1 

Μέσα στο πρώτο μισό της 1ης χιλιετίας π.Χ. και ίσως στην αναγεννημένη Γεωμετρική Επο-
χή, πολλές από τις τοπικές κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου, των νησιών και των αποικιών 
φαίνεται να συνενώθηκαν πολεοδομικά και πολιτικά σε έναν νέο οικισμό/θεσμό, τις πόλεις, με 
έναν μεγαλύτερο και πυκνό πολεοδομικό ιστό εντός των τειχών, το άστυ, και την περιβάλλουσα 
ύπαιθρο χώρα με τα χωριά, τα αγροκτήματα, τις αγρεπαύλεις κ.λπ. Σπανιότερα, η λειτουργία της 
πόλεως ήταν εφικτή και με την παλιά οργάνωση σε κώμες, χωρίς τη δημιουργία ενός μεγάλου 
αστικού κέντρου:

«Το ότι οι Μυκήνες ήταν ένα μικρό πόλισμα, όπως και οι υπόλοιποι οικισμοί της εποχής εκείνης, δεν σημαίνει 
ότι η εκστρατεία δεν ήταν τόσο μεγάλη όση μας λένε οι ποιητές και η παράδοση. Γιατί αν ερημωνόταν η πόλις 
των Λακεδαιμονίων και απέμεναν μόνο τα ιερά και τα θεμέλια, πολύ αμφιβάλλω αν οι μεταγενέστεροι θα 
μπορούσαν να πιστέψουν ότι η ισχύς τους ήταν ανάλογη με τη φήμη τους, μολονότι σήμερα κατέχουν τα δύο 
πέμπτα της Πελοποννήσου, έχουν την ηγεμονία σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και σε πολλούς συμμάχους 
έξω από αυτήν. Θα φαινόταν πολύ υποδεέστερη της φήμης της, επειδή δεν έγινε συνοικισμός της πόλεως, 
δεν έχει πολυτελή κτίρια, και κατοικείται ακόμη με τον παλιό τρόπο κατά κώμες. Αν πάθαιναν τα ίδια οι 
Αθηναίοι, η δύναμή τους θα φαινόταν διπλάσια από την πραγματική, χάρη στην εμφάνιση των ερειπίων της.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.10.1.1
 

Για τον Αριστοτέλη, η δημιουργία των πόλεων ήταν σύμφωνη με την ανθρώπινη φύση, γιατί 
«ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώον πολιτικό… Εκείνος που δεν μπορεί να προσαρμοσθεί στην 
κοινωνία και εκείνος που δεν έχει ανάγκη την πόλη για να επιβιώσει, είναι είτε θηρίο είτε θεός» (Αρι-
στοτέλης, Πολιτικά 1253α και 1280β-1281α). Ίσως η δημιουργία των πόλεων να ανιχνεύεται αρχαι-
ολογικά σε αλλαγές που παρατηρούνται τον 8ο αι. π.Χ., όπως η εγκατάλειψη οικισμών, η δημιουρ-
γία ανοιχτών χώρων (πρώτες Αγορές, ίσως), η αυξημένη δραστηριότητα στα κεντρικά ιερά κ.ά.20 
Οι παρατηρήσεις όμως των ειδικών βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των υποθέσεων, αφού άγνωστα 
παραμένουν στην πραγματικότητα η αφορμή, ο τρόπος και η ακριβής χρονολογία της γέννησης 
του θεσμού μετά τα Τρωϊκά.21 Για την Αθήνα, η παράδοση αναφέρει ότι ο συνοικισμός της πόλεως 
έγινε ακόμη παλιότερα, στην Εποχή του Χαλκού και του Θησέα. 

ΠΟΛιΣ, ΠΟΛιΤιΚΗ, ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ
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Η Αθήνα του 19ου αι. (φωτογραφία: F. Bonfils)

«katalÚsaj tîn ¥llwn pÒlewn t£ te bouleut»ria kaˆ t¦j ¢rc¦j ™j t¾n nàn pÒlin oâsan, en bouleut»rion 
¢pode…xaj kaˆ prutane‹on, xunókise p£ntaj, kaˆ nemomšnouj t¦ aØtîn ˜k£stouj ¤per kaˆ prÕ toà 
ºn£gkase mi´ pÒlei taÚtV crÁsqai, ¿ ¡p£ntwn ½dh xunteloÚntwn ™j aÙt¾n meg£lh genomšnh paredÒqh ØpÕ 
Qhsšwj to‹j œpeita: kaˆ xuno…kia ™x ™ke…nou 'Aqhna‹oi œti kaˆ nàn tÍ qeù ˜ort¾n dhmotelÁ poioàsin. tÕ d� 
prÕ toà ¹ ¢krÒpolij ¹ nàn oâsa pÒlij Ãn, kaˆ tÕ Øp' aÙt¾n prÕj nÒton m£lista tetrammšnon.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2.15.2.3 

«Μετά τον θάνατο του Αιγέα, μεγάλο και θαυμαστό έργο έβαλε στο μυαλό του ο Θησέας. Συνώκισε όσους 
κατοικούσαν στην Αττική σε ένα άστυ, και δημιούργησε έναν δήμο μίας πόλης με εκείνους τους ανθρώπους 
που μέχρι τότε κατοικούσαν σποραδικά, που δύσκολα συγκεντρώνονταν για το κοινό τους συμφέρον, που 
κάποτε μάλιστα μάλωναν μεταξύ τους και έφταναν ακόμη και σε πολέμους. Προσπαθώντας να πείσει 
τους κατά τόπους δήμους και τα διάφορα γένη, οι ιδιώτες και οι φτωχοί δέχονταν αμέσως την πρόσκλησή 
του, στους ισχυρότερους όμως έλεγε ότι θα ιδρύσει πολιτεία αβασίλευτη και δημοκρατική, όπου ο ίδιος 
θα ήταν μόνο ο άρχων του πολέμου και φύλακας των νόμων και όπου όλοι θα έχουν ίσα δικαιώματα. … 
Κατέλυσε λοιπόν τα κατά τόπους κυβερνεία, βουλευτήρια και αρχές και ίδρυσε ένα μόνο κοινό πρυτανείο 
και ένα βουλευτήριο, εκεί όπου είναι σήμερα το άστυ. Ονόμασε την πόλη Αθήνα και όρισε κοινή θυσία τα 
Παναθήναια.»

Πλούταρχος, Θησεύς 24.1
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Παρόλο το όμαιμον των λαών, οι πόλεις υπήρξαν μεταξύ τους ανταγωνιστικές, με πρώτο ανα-
φερόμενο τον μεγάλο πόλεμο της Γεωμετρικής Εποχής για το Ληλάντιο πεδίο, ανάμεσα στις δύο 
κορυφαίες πόλεις της Εύβοιας, τη Χαλκίδα και την Ερέτρια. Στις δύο συμμαχίες συμμετείχε μεγά-
λος αριθμός και άλλων πόλεων.

«Αυτά ήταν λοιπόν τα ναυτικά των Ελλήνων, τόσο τα παλιά όσο και τα νεότερα. Όσοι ασχολήθηκαν 
απέκτησαν μεγάλη δύναμη, τόσο χάρη στα κέρδη όσο και από την εξουσία, καταπλέοντας στα νησιά τα οποία 
και κατέστρεφαν, κυρίως όσοι δεν είχαν αρκετή ύπαιθρο χώρα (για τη διατροφή τους). Πόλεμος στην ξηρά 
από όπου να προέκυψε κάποια ισχυρή δύναμη δεν υπήρξε, όλοι ήταν μεταξύ των γειτόνων…
Γιατί δεν ακολουθούσαν τις μεγαλύτερες πόλεις ως υπήκοοι, ούτε και συστρατεύονταν σε κοινές 
εκστρατείες, αφού κυρίως πολεμούσαν τους αστυγείτονες. Μόνο στον παλιό εκείνο πόλεμο μεταξύ 
Χαλκιδέων και Ερετριέων διαιρέθηκαν οι Έλληνες σε συμμάχους του ενός και του άλλου.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.15.1

Η λέξη πόλις είναι γνωστή από τον Ησίοδο22 αλλά και τον Όμηρο, όπου η βασιλευομένη Τροία, 
και όχι μόνο, αναφέρεται ως πόλις.23 Φαίνεται ότι αρχικά δήλωνε το κέντρο εξουσίας του άρχοντα 
του τόπου, το κάστρο/ακρό-πολη της περιοχής. Η μεταγενέστερη πόλις, ωστόσο, σηματοδοτούσε 
την πόλη/οικισμό όπως σήμερα, αλλά και την κοινωνία των ελεύθερων πολιτών της: 

«Καθώς η πόλις απέπλεε,24 το θέαμα προκαλούσε σε άλλους οίκτο και σε άλλους θαυμασμό για την τόλμη 
αυτών των ανθρώπων που έστελναν τα παιδιά τους σε άλλο μέρος, άκαμπτοι στους θρήνους, τα δάκρυα και 
τις αγκαλιές των γονιών τους που έφευγαν για το νησί.»…
«Και όταν (ο Ευρυβιάδης) σήκωσε το ραβδί για να τον κτυπήσει, ο Θεμιστοκλής είπε:
- «Πάταξον μεν, άκουσον δε!» Χτύπα με, αλλά άκουσε κιόλας … Γιατί εμείς, κακορίζικε, εγκαταλείψαμε τα 
σπίτια και τα τείχη μας επειδή δεν αξίζει να γίνουμε δούλοι για χάρη των άψυχων πραγμάτων. Πόλις για 
μας, η μεγαλύτερη από όλες τις ελληνικές, είναι αυτά τα διακόσια πλοία που βρίσκονται εδώ, για να σας 
βοηθήσουν να σωθείτε, αν το θελήσετε».

Πλούταρχος, Θεμιστοκλής 10.8.1 και 11.3.5 

«Γιατί πόλις είναι οι άνθρωποι και όχι τα τείχη, ούτε τα άδεια πλοία χωρίς ανθρώπους.»
Θουκυδίδης, Ιστορίαι 7.77.7.6

Πόλεις στην Ανατολή είχαν υπάρξει από αιώνες παλιότερα. Όμως, η ελληνική αστικοποίηση 
και οι ελληνικές πόλεις συνέδεσαν το όνομα με μία ιδιαίτερη οργάνωση, για την οποία υπήρξαν 
περήφανες και χάρη στην οποία η λέξη πόλις απέκτησε ένα ειδικό πολιτικό και πολιτιστικό φορ-
τίο. Σηματοδοτεί την πολιτεία της πόλης-κράτους,25 από όπου επρόκειτο να γεννηθούν, να ριζώ-
σουν στον κόσμο και να επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή μέχρι σήμερα, οι έννοιες του πολίτη, 
της πολιτικής και του πολιτισμού. Η εξέλιξη έγινε εφικτή χάρη στον δήμο, τους κατοίκους δηλαδή 
της πόλης που την συνώκισαν, και το κράτος που πρώτη φορά ο δήμος απέκτησε (την εξουσία δη-
λαδή του δήμου στη διαχείριση της πόλεως, Δημοκρατία).

Αφετηρία της πόλεως ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας και οι επιγαμίες. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 
νέες συγγένειες και φρατρίες,26 κοινές θυσίες και διασκεδάσεις, όλα ως αποτελέσματα της φιλίας, 
γιατί (κατά τον Αριστοτέλη) η επιθυμία για τη συμβίωση είναι φιλία. Ακόμη και για τη στρατιω-
τικά οργανωμένη Σπάρτη, ο νομοθέτης Λυκούργος, που φέρεται ότι την οργάνωσε, πίστευε ότι 
η ευδαιμονία της θα προέκυπτε «από την αρετή και την εσωτερική ομόνοια. Έτσι τη συνέταξε και 
την οργάνωσε, ώστε οι πολίτες να είναι πάντα ελεύθεροι, αυτάρκεις και σώφρονες» (Πλούταρχος, 
Λυκούργος 31.1).

Δεν έφτανε να κτισθούν σπίτια, ούτε να λείψει η αδικία, ούτε να οργανωθούν τα κοινά, ενέρ-
γειες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία της πόλεως. Κυρίαρχος στόχος της όφειλε να είναι 
η αυτάρκεια. Οικοδομήματα, ύπαιθρος και κάθε περιουσία της πόλεως έπρεπε να συμβάλλουν σε 

ΠΟΛιΣ, ΠΟΛιΤιΚΗ, ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

αυτήν, αφού αν τα αγαθά δεν επαρκούσαν για όλους, τότε η κοινωνία θα διαλυόταν. Αυτός ήταν 
εξάλλου ο λόγος για τον οποίο είχαν καταρχήν προχωρήσει στον συνοικισμό της πόλεως.27 Δεν θε-
ωρούσαν το μεγάλο μέγεθος δηλωτικό της δύναμης της πόλεως και ως ιδανικό αναφερόταν εκείνο 
που απαιτούσε η αυτάρκεια, όχι το μεγαλύτερο. Το χαρακτηριστικότερο κείμενο για τις συνέπειες 
μιας υπερμεγέθους πόλεως είναι τα λόγια του Σωκράτη στην ιδανική «Πολιτεία» του Πλάτωνα.

«Νομίζουν μερικοί ότι η ευδαίμων πόλις ταιριάζει να είναι μεγάλη πόλις. Αν όμως συμβαίνει αυτό, αγνοούν 
ποιά είναι μεγάλη και ποιά μικρή πόλις, γιατί κρίνουν τη μεγάλη πόλη από το πλήθος των κατοίκων, ενώ 
πρέπει να κρίνουν από την ισχύ … Είναι όμως φανερό, ίσως και αδύνατο να ευνομείται μια εξαιρετικά 
πολυάνθρωπη πόλη ... το ίδιο και μια ολιγάνθρωπη, γιατί δεν είναι αυτάρκης, ενώ η πόλις οφείλει να είναι 
αυτάρκης ... Παρόμοια ισχύουν και για τη χώρα. Αξιέπαινη είναι η αυταρκέστατη και παντοφόρος χώρα, 
γιατί αυτό απαιτεί η αυτάρκεια: να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα και να μην υπάρχει στέρηση ... 
Μερικοί μάλιστα πιστεύουν ότι πρέπει να τίθεται ανώτατο όριο στις περιουσίες, αφού αυτός είναι ο λόγος 
όλων των στάσεων. Γι’ αυτό και ο Φαλέας ο Χαλκηδόνιος εισήγαγε πρώτος τον θεσμό, λέγοντας ότι οι 
περιουσίες των πολιτών πρέπει να είναι όλες ίσες. Πίστευε ότι δεν είναι δύσκολο στις καινούργιες πόλεις, 
αλλά πολύ δυσκολότερο στις ήδη κατοικημένες, όπου η κατάσταση θα μπορούσε να εξομαλυνθεί αν έδιναν 
προίκα οι πλούσιοι χωρίς να παίρνουν τίποτα, και αν έπαιρναν οι φτωχοί χωρίς να δίνουν.»

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1326α-β και 1266α.37 (μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, 1993)

«Ας δούμε πρώτα, με ποιό τρόπο θα ζουν αυτοί που τους πήραμε για την (ιδανική) πολιτεία μας. Τι άλλο 
βέβαια θα έχουν να κάνουν, παρά να φροντίζουν για την τροφή τους, το κρασί τους, τα φορέματά τους, τα 
υποδήματα και την κατοικία τους; Το καλοκαίρι θα εργάζουνται γυμνοί το περισσότερο και ξυπόλητοι, το 
χειμώνα πάλι καλά φορεμένοι και ποδεμένοι. Θα τρέφουνται με αλεύρια από κριθάρι και σιτάρι, που απ’ 
αυτά θα ζυμώνουν και θα πλάθουν της καρδιάς τα ψωμιά και πίττες, θα τ’απλώνουν εμπρός των πάνω 
σε κάτι ψάθες ή καθαρά φύλλα και ξαπλωμένοι σε στρωμένες με σμιλακιές και μερσίνες στοίβες θα 
καλοχορταίνουν κι αυτοί και τα παιδιά των, θα πίνουν από πάνω και το κρασάκι τους και με στεφάνια στην 
κεφαλή τους θα ψάλλουν ύμνους στους θεούς και θα περνούν ευχάριστα μεταξύ των. Παιδιά θ’ αποκτούν όχι 
παραπάνω απ’ ότι τους επιτρέπει η περιουσία τους από φόβο της φτώχειας ή του πολέμου… 
Όπως κι αν είναι η αληθινή πολιτεία, η υγιής πολιτεία μου φαίνεται πως είναι αυτή που περιγράψαμε 
πριν. Μ’ αν θέλετε πάλι να περιγράψωμε μια πόλη που την καίει ο πυρετός, δε μας εμποδίζει τίποτα. 
Γιατί πραγματικώς εκείνος ο τρόπος της ζωής δεν είναι για να ευχαριστεί όλους, αλλά θα χρειαστούμε 
για αυτούς και κλίνες και τραπέζια και άλλα έπιπλα και ορεκτικά, ακόμη και αρώματα και γυναίκες και 
λιχουδιές κάθε λογής και σε αφθονία. Και λοιπόν δε θα βάλωμε πια για πράγματα πρώτης ανάγκης εκείνα 
που λέγαμε εξ αρχής, σπίτια και φορέματα και υποδήματα, αλλά θα βάλωμε σε ενέργεια και τη ζωγραφική 
και το χρυσάφι και το ελεφαντόδοντο κι όλα τα τέτοια, που πρέπει να τ’ αποκτήσωμε… Δεν πρέπει λοιπόν 
να κατασκευάσωμε και μεγαλύτερη την πόλη; Γιατί εκείνη η πρώτη μας, η υγιεινή, δε θα είναι πια αρκετή, 
αλλά πρέπει να της δώσωμε τώρα όγκο και να τη γεμίσωμε μ’ ένα πλήθος ανθρώπους, που δεν είναι και 
της πρώτης ανάγκης για τις πόλεις... Και η χώρα λοιπόν, που ήταν ικανή ως τώρα για να τρέφη τους 
πρώτους εκείνους κατοίκους της θα καταντήσει έτσι πολύ μικρή γι΄αυτό... Δεν θα γίνει λοιπόν ανάγκη να 
καταπατήσωμε μέρος από τη γειτονική μας χώρα, αν θέλωμε να έχωμε αρκετό τόπο για καλλιέργεια και 
βοσκή και οι γείτονές μας πάλι δε θα κάμουν το ίδιο, αν κι αυτοί υπερβούν τα όρια του αναγκαίου και ριχτούν 
στην ικανοποίηση της υπέρμετρης πλεονεξίας;
… Κι ας μην κάμωμε ακόμη λόγο για τα καλά ή τα κακά, που μπορεί να προέρχονται από τον πόλεμο, ας 
περιοριστούμε σ’ αυτό, πως βρήκαμε τη γέννηση του πολέμου, που τόσα κακά προξενεί και στο κράτος και 
στους ιδιώτας.»

Πλάτων, Πολιτεία 372.α.5 - 373.ε.7 (μτφρ. ι. Γρυπάρη [χ.χ.]) 

Για τη θέση της πόλεως, o Αριστοτέλης αναφέρει ότι έπρεπε να επικοινωνεί με ξηρά και με θά-
λασσα, προκειμένου να είναι από παντού ευβοήθητη, αλλά και για να έρχονται εύκολα τα αγαθά 
που είχε ανάγκη. Για την ύπαιθρο χώρα, αναφέρει ότι έπρεπε να δημιουργεί δυσκολία στην ει-
σβολή του εχθρού και ευκολία στην έξοδο, και ότι «όπως το πλήθος των κατοίκων έπρεπε να είναι 
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ΠΟΛιΣ, ΠΟΛιΤιΚΗ, ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ

ευσύνοπτο, έτσι έπρεπε να είναι ευσύνοπτη και ευβοήθητη η χώρα». Ο Αριστοτέλης28 εξάλλου, και 
όχι μόνο, αναφέρει ότι η φύση της χώρας συνέβαλε στο είδος του πολιτεύματος που επρόκειτο να 
επικρατήσει, υποστηρίζοντας π.χ. ότι οι απόκρημνοι τόποι δεν ευνοούσαν όλα τα πολιτεύματα, ότι 
η ύπαρξη ακρόπολης ταίριαζε με τις ολιγαρχίες και τις μοναρχίες, ότι τα ομαλά εδάφη ταίριαζαν 
στο δημοκρατικό πολίτευμα και ότι στο αριστοκρατικό τα εδάφη ήταν ουδέτερα, αν και μάλλον 
θα ταίριαζε καλύτερα σε περιοχές με περισσότερους οχυρούς τόπους. Η θαλάσσια επικοινωνία 
(όπως και η κάθε διεύρυνση των οριζόντων μας μέχρι σήμερα) συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό 
της κοινωνίας. Έτσι, η ενίσχυση του ναυτικού της Αθήνας από τον Θεμιστοκλή ενίσχυσε και την 
περίφημη δημοκρατία της.

«Πρέπει να επιδιώκουμε την κατάλληλη τοποθεσία έχοντας υπόψη τέσσερεις παράγοντες, πρώτος 
και απαραίτητος η υγεία (πιο υγιεινές πόλεις είναι όσες βλέπουν προς την ανατολή και δέχονται τους 
ανατολικούς ανέμους. Δεύτερες έρχονται όσες βλέπουν στο βορρά, επειδή έχουν υγιεινότερο κλίμα τον 
χειμώνα) … Να έχει από μόνη της δικά της άφθονα νερά και πηγές, κι αν δεν διαθέτει το φυσικό τούτο 
προσόν, να κατασκευάσει πολλές και μεγάλες δεξαμενές που θα συγκεντρώνουν τα νερά της βροχής, 
ώστε να μη λείψει ποτέ το νερό, εφόσον εξαιτίας του πολέμου αποκλείεται η επικοινωνία με την υπόλοιπη 
χώρα. Πρέπει να φροντίσουμε την υγεία των κατοίκων, και τούτο εξαρτάται από την τοποθεσία και τον 
προσανατολισμό της πόλης, καθώς και από τη χρήση υγιεινών υδάτων.»

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1330α.36 (μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, 1993) 

«Πολλοί αμφισβητούν αν είναι ωφέλιμες ή βλαβερές οι θαλάσσιες επικοινωνίες στις ευνομούμενες πόλεις. 
Γιατί, καθώς λέν, η επικοινωνία με τους ξένους και τους ξένους νόμους κάνει κακό στην ευνομία. Το ίδιο και 
η πολυανθρωπία που προκύπτει από το θαλάσσιο πήγαινε-έλα του πλήθους των εμπόρων, που βλάπτει τα 
χρηστά ήθη. Αν όμως αυτά δεν συμβαίνουν, είναι φανερό ότι η πόλις πρέπει να είναι κοντά στη θάλασσα για 
να έχει ασφάλεια και ευπορία των αναγκαίων.»

 Αριστοτέλης, Πολιτικά 1327α.11 (μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, 1993) 

«Όπως τέσσερα είναι τα μέρη του δήμου (οι γεωργοί, οι χειρώνακτες, οι άνθρωποι της αγοράς και οι μισθωτοί 
θήτες), τέσσερεις είναι και οι τάξεις στον πόλεμο: οι ιππείς, οι οπλίτες, οι ψιλοί και το ναυτικό. Όπου η 
χώρα είναι ιππάσιμος, εκεί είναι δυνατόν να εγκατασταθεί ισχυρή ολιγαρχία, γιατί η σωτηρία των κατοίκων 
εξαρτάται από την ιππική δύναμη, και οι ίπποι συντηρούνται από τις μεγάλες περιουσίες. 
Όπου η χώρα απαιτεί οπλίτες, ευνοείται η ολιγαρχία, γιατί ο οπλισμός απαιτεί περισσότερο εύπορους παρά 
άπορους πολίτες. Όταν όμως υπερέχουν οι ψιλοί και το ναυτικό, εκεί κυριαρχεί η δημοκρατία.»

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1321α.5 (μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, 1993)

«Άρχισε λοιπόν στη συνέχεια να οχυρώνει τον Πειραιά, επειδή συνειδητοποίησε τη σημασία των λιμανιών 
και επειδή ήθελε να φέρει κοντά τους πολίτες στη θάλασσα, αντιπολιτευόμενος, τρόπον τινά, τους παλιούς 
βασιλιάδες των Αθηνών. Γιατί εκείνοι, καθώς λέγεται, προσπαθούσαν να αποσπάσουν τους ανθρώπους από 
τη θάλασσα και να τους συνηθίσουν να ζουν χωρίς θαλασσινά ταξίδια, με την καλλιέργεια της γης. Έτσι, 
έπλασαν τον μύθο της αντιδικίας Αθηνάς-Ποσειδώνα, τον οποίο ενίκησε η Αθηνά δείχνοντας στους δικαστές 
την ελιά. Ο Θεμιστοκλής όμως δεν προσάρτησε τον Πειραιά στην Αθήνα, όπως λέει ο κωμικός Αριστοφάνης, 
αλλά εξάρτησε την πόλη από τον Πειραιά και τη γη από τη θάλασσα. Ενίσχυσε έτσι τη δημοκρατία σε βάρος 
της αριστοκρατίας, ενισχύοντας τους ναύτες, τους κελευστές και τους κυβερνήτες των πλοίων. Γι’ αυτό και 
το βήμα (της εκκλησίας του δήμου) στην Πνύκα, που έβλεπε προς τη θάλασσα, οι Τριάκοντα Τύραννοι το 
έστρεψαν αργότερα προς την ξηρά, γιατί θεωρούσαν ότι η θαλασσοκρατορία γεννά τη δημοκρατία, ενώ η 
ολιγαρχία πολύ λίγο ενοχλεί αυτούς που ασχολούνται με τη γεωργία.» 

Πλούταρχος, Θεμιστοκλής 19.3.3

Η δημιουργία των πόλεων ως και τους Κλασικούς Χρόνους δημιούργησε την ανάγκη έργων, 
κτιρίων, θεσμών και νόμων, που από την αρχή της Αρχαϊκής Εποχής θα καθόριζαν τους κανόνες 
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

συμβίωσης μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που όφειλε να οργανωθεί για την εύρυθμη λει-
τουργία του. Το καθημερινό νερό και οι δημόσιες κρήνες, η ασφάλεια και η ανεξαρτησία, η δημό-
σια τάξη και υγεία, η αγορά και η οικονομία, η διοίκηση, τα δημόσια κτίρια και η λατρεία, οι δρό-
μοι και οι αποχετεύσεις, τα σκουπίδια και η αποκομιδή τους, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
όλων, ισχυρών και αδύναμων, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που αργά ή γρήγορα έπρεπε να 
διευθετηθούν θεσμικά, διοικητικά, κατασκευαστικά και, κυρίως, πολιτικά-πολιτισμένα μέσα στις 
κοινωνίες των πόλεων. 

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Αριστοτέλης (Πολιτικά 1253α.29), «από τη φύση υπάρχει στον άν-
θρωπο η παρόρμηση για μια τέτοια κοινωνία, και μεγάλη ήταν η προσφορά εκείνου που πρώτος 
προχώρησε στη σύσταση της πόλεως. Γιατί, όπως ο άνθρωπος είναι το πιο υπέροχο από όλα τα ζώα, 
έτσι ακριβώς μπορεί να γίνει και το χειρότερο όταν απομακρυνθεί από τον νόμο και τη δικαιοσύνη. 
Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την αδικία που κουβαλάει όπλα, κι ο άνθρωπος έχει 
από τη φύση του όπλα που πρέπει να τα μεταχειριστεί με φρόνηση και με αρετή. Είναι όμως δυνατόν 
να τα χρησιμοποιήσει και για τα ακριβώς αντίθετα. Γι’ αυτό και ο άνθρωπος που δεν έχει αρετή είναι 
το ανοσιότερο και πιο άγριο από όλα τα πλάσματα της φύσης, το χειρότερο των ζωντανών τόσο στα 
αφροδίσια όσο και τη λαιμαργία. Όμως η δικαιοσύνη είναι θεσμός «πολιτικός». Γιατί η δικαιοσύνη, 
που είναι η εξακρίβωση του δικαίου, είναι η τάξις μιας πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας». Την προ-
στασία των Νόμων για να επιβιώσουν οι θεσμοί της πόλεως, ακόμη και όταν οδηγούν σε αδικίες, 
υπερασπίσθηκε ένας μεγάλος Πολίτης, ο Σωκράτης, λίγο πριν από την εκτέλεση του: 

«- Για φαντάσου όμως Κρίτων, αν την ώρα που αποδράσω έλθουν Νόμοι και Πολιτεία και μου πουν - Πες 
μας Σωκράτη, τι έχεις στο μυαλό σου; Να καταστρέψεις την πόλη και τους νόμους, όσο περνάει από το δικό 
σου χέρι; Ή μήπως νομίζεις ότι θα επιβιώσει εκείνη η πολιτεία στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις των 
δικαστηρίων, στην οποία οι ιδιώτες μπορούν να τις ακυρώνουν και να τις καταστρέφουν; Τι θα απαντήσουμε 
τότε, Κρίτων;»

Πλάτων, Κρίτων 50α.6 - 50β.5 

Η πόλις ασκούσε κυριαρχική ισχύ στα μέλη-πολίτες της που ήταν κατά κανόνα γηγενείς, ελεύ-
θεροι και παιδιά πολιτών από πατέρα και μητέρα, ή μόνο από τον πατέρα, με κοινή καταγωγή, 
κοινή γλώσσα, θρησκεία και ήθη-έθιμα. Τα πολιτικά δικαιώματα πάντως ήταν αποκλειστικό προ-
νόμιο των ενήλικων ανδρών. Η δε ισότητα αφορούσε -όπως σήμερα- στα πολιτικά δικαιώματα 
και όχι στην οικονομική τους κατάσταση. Τα πολιτεύματα ήταν αρχικά μοναρχίες και ποικίλες 
ολιγαρχίες (βασιλείες, αριστοκρατίες, τυραννίες) για να καταλήξουν κατά την Κλασική Εποχή σε 
δημοκρατίες διαφόρων τύπων, άμεσου χαρακτήρα, όπου όλοι συμμετείχαν στην ανώτατη εξου-
σία της πόλεως, τη συνέλευση δηλαδή των πολιτών της (Εκκλησία του Δήμου), αλλά και έμμεσου, 
αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα.29 Από τις δύο επιφανέστερες πόλεις, η Αθήνα υπήρξε το κυρίαρχο 
παράδειγμα του άμεσου δημοκρατικού πολιτεύματος που διαμορφώθηκε ύστερα από αλλεπάλ-
ληλες ταραχές και μεταρρυθμίσεις. Η Σπάρτη, όπου οι έφοροι εκλέγονταν αλλά δεν ελέγχονταν 
από τον δήμο, είναι το παράδειγμα ενός αυστηρά ιεραρχημένου πολιτεύματος αντιπροσωπευτι-
κού χαρακτήρα, που μετά τη δημιουργία του παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτο:

«Αυτή ήταν και η 11η μεταρρύθμιση του πολιτεύματος των Αθηνών. 1η ήταν η εγκατάσταση του Ίωνος 
και όσων έκαναν τον συνοικισμό μαζί του. Τότε για πρώτη φορά κατανεμήθηκαν σε τέσσερεις φυλές και 
εγκατέστησαν τους φιλοβασιλικούς. 2η και πρώτη πολιτική μεταβολή έγινε επί Θησέως, λίγο διαφορετική 
από τη βασιλεία. Στη συνέχεια, ήταν η μεταρρύθμιση του Δράκοντος, οπότε εγράφησαν και οι πρώτοι νόμοι. 
3η, εκείνη που έγινε μετά την επανάσταση, επί Σόλωνος, οπότε ιδρύθηκε και η αρχή της δημοκρατίας. 4η ήταν 
η τυραννία του Πεισιστράτου. 5η, η μεταρρύθμιση του Κλεισθένους, μετά την κατάλυση των τυράννων, που 
ήταν δημοκρατικότερη από του Σόλωνος. 6η, μετά τους Περσικούς πολέμους, όταν διοικούσε η Βουλή του 
Αρείου Πάγου. 7η, μετά από αυτήν, ήταν εκείνη που υπέδειξε ο Θεμιστοκλής και πραγματοποίησε ο Εφιάλτης 
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καταλύοντας τη Βουλή του Αρείου Πάγου. Πολλά συνέβησαν τότε στην πόλη, εξαιτίας των δημαγωγών και της 
θαλασσοκρατορίας. 8η, η εγκατάσταση των Τετρακοσίων και 9η, η αποκατάσταση και πάλι της δημοκρατίας. 
10η, η τυραννία των Τριάκοντα και των Δέκα. 11η, αυτή που έγινε μετά την κάθοδο από τη Φυλή και τον 
Πειραιά. Αυτή ισχύει από τότε μέχρι τώρα, και συνέχεια παραχωρεί ακόμη περισσότερα δικαιώματα στο 
πλήθος. Ο λαός έκανε τον εαυτό του κυρίαρχο των πάντων, και τα διοικεί όλα με ψηφίσματα και δικαστήρια, 
στα οποία την εξουσία έχει το πλήθος. Γιατί και οι κρίσεις που κάποτε δίδονταν από τη Βουλή, κατέληξαν 
και αυτές στον λαό. Φαίνεται όμως ότι έτσι είναι το σωστό. Γιατί οι λίγοι διαφθείρονται από το χρήμα και τα 
ρουσφέτια ευκολότερα από ότι οι πολλοί.»

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 41.2.1

«Η Λακεδαίμων, μετά την εγκατάσταση των τωρινών της κατοίκων Δωριέων, για πολλά χρόνια υπέφερε 
από στάσεις, περισσότερο από κάθε άλλη γνωστή χώρα. Παρόλα αυτά απέκτησε ευνομία από τα πολύ παλιά 
χρόνια και ποτέ δεν είχε τυραννία. Πέρασαν δηλαδή περισσότερα από τετρακόσια χρόνια μέχρι το τέλος 
αυτού του πολέμου που έχουν το ίδιο πολίτευμα οι Λακεδαιμόνιοι, γι’ αυτό και είναι αρκετά δυνατοί για να 
κανονίζουν και τα πολιτεύματα των άλλων πόλεων.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.18.1.4 

Πολιτικά, υπήρχε η άποψη ότι οι γεωργοί αποτελούσαν το καλύτερο τμήμα ενός δημοκρατικού 
δήμου και τους φανατικότερους προστάτες της χώρας σε περίπτωση εισβολής. Αμέσως μετά, κα-
λύτερος δήμος για τον Αριστοτέλη ήταν ο κτηνοτροφικός, αφού η κτηνοτροφία είχε πολλά κοινά 
με τη γεωργία και ασκούσε τα σώματα για την προστασία της πατρίδας. Τα υπόλοιπα είδη του 
δήμου τα θεωρούσε κατώτερα. «Γιατί η ζωή τους είναι ταπεινή και κανένα από τα έργα που δημιουρ-
γούν οι χειρώνακτες, οι άνθρωποι της αγοράς και οι θήτες δεν είναι έργο με αρετή, αφού όλοι τους 
περιφέρονται στην αγορά, το άστυ και την εκκλησία του δήμου. Αντίθετα οι γεωργοί, σκορπισμένοι 
στη χώρα, δεν συγκαλούνται εύκολα, ούτε και το έχουν ανάγκη. Όπου μάλιστα συμβαίνει να απέχει 
πολύ η χώρα από το άστυ, εκεί είναι εύκολο να ιδρυθεί χρηστό πολίτευμα και δημοκρατία, γιατί 
το πλήθος κατοικεί αναγκαστικά στους αγρούς. Πρέπει, λοιπόν, ακόμη και όταν υπάρχει αγοραίος 
όχλος, να μην ιδρύεται δημοκρατία χωρίς εκείνους που είναι εγκατεστημένοι στην ύπαιθρο» (Πολι-
τικά 1319α.26). Για τον Αριστοτέλη, χρήσιμοι ήταν μερικοί αρχαίοι νόμοι που δεν επέτρεπαν να 
αποκτήσει κανείς περισσότερη γη από μία συγκεκριμένη έκταση και σε μία ορισμένη απόσταση 
από το άστυ. Για κάθε πολίτη θα έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να κληρώνονται δύο κλήροι, ο ένας 
κοντά στα σύνορα και ο άλλος γύρω από το άστυ. Έτσι, θα υπήρχε δικαιοσύνη και ισότητα, αλλά 
ταυτόχρονα και ενότητα σε περίπτωση πολέμου με γειτονική πόλη. Γιατί, όπου η διανομή δεν γι-
νόταν με αυτόν τον τρόπο, εκείνοι που είχαν κτήματα στο άστυ αδιαφορούσαν για τους πολέμους 
με τους γείτονες, ενώ εκείνοι που κατοικούσαν κοντά στα σύνορα ενδιαφέρονταν υπέρμετρα και 
άκομψα. Μερικές πόλεις, μάλιστα, θέσπισαν νόμο, ώστε όσοι είχαν κτήματα κοντά στα σύνορα 
να μην συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονταν για πόλεμο με τους γείτονες, επειδή δεν 
μπορούσαν να κρίνουν σωστά, επιδιώκοντας τα ατομικά τους συμφέροντα.30

Αν εξαιρέσουμε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως την Σπάρτη, στις αρχαίες πόλεις συγκατοικούσε 
μεγάλος αριθμός μετοίκων που δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα και ιδιοκτησία γης. Ήταν μόνιμοι 
κάτοικοι αλλά «ξένοι», από ελληνικές και άλλες περιοχές, άνθρωποι ελεύθεροι και συχνά προ-
βεβλημένα στελέχη της κοινωνίας, όπως π.χ. οι ζωγράφοι Ζεύξις, Πολύγνωτος και Παρράσιος, ο 
ιστορικός Ηρόδοτος, ο πολεοδόμος ιππόδαμος, ο ρήτορας Λυσίας και πολλοί άλλοι, οι οποίοι συνέ-
βαλαν τα μέγιστα στην οικονομία με τους φόρους και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.31

Δεδομένου ότι δεν θεωρούσαν τη χειρωνακτική εργασία αντάξια ενός πολίτη, ο θεσμός που 
στήριξε τον αρχαίο τρόπο ζωής κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ήταν η δουλεία. Για παράδειγ-
μα, αναφέρονται Αθηναίοι που διαχειρίζονταν 300, 600 και 1000 δούλους.32 Οι δούλοι μπορεί να 
ήταν είτε δημόσιοι (όργανα της τάξης, δήμιοι, σκουπιδιάρηδες, γραφείς κ.λπ.) όταν ο πληθυσμός 
μιας περιοχής μεταβαλλόταν σε δούλους των κατακτητών, όπως π.χ. στη Λακεδαιμονία (είλωτες) 

ΠΟΛιΣ, ΠΟΛιΤιΚΗ, ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ
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και τη Θεσσαλία (πενέσται), είτε ιδιωτικοί οικιακοί (οικέτες) που ζούσαν μέσα στο σπίτι (θυρω-
ροί, μάγειροι, παιδαγωγοί, καθαρίστριες, υφάντρες κ.λπ.), είτε γεωργοί και βοσκοί στα κτήματα, 
εργάτες στις επιχειρήσεις και το εμπόριο κ.ά. Προέρχονταν από αιχμαλώτους πολέμου, από συ-
μπολίτες που δεν ξεπλήρωσαν τα χρέη τους, από πειρατεία και αρπαγή, από έκθεση και πώληση 
παιδιών, από δουλεμπόριο και άλλου είδους «πηγές». Καμία αρχαία κοινωνία ίσως δεν είναι αθώα 
αυτού του θεσμού, που ευτύχησε να έχει την ιδεολογική κάλυψη ενός Αριστοτέλη33 και τη στήριξη 
της πόλης όπου αναπτύχθηκε η επιφανέστερη δημοκρατία της ιστορίας, της Αθήνας. Πολλοί αι-
ώνες πέρασαν και πολύ αίμα χύθηκε για να απαλλαγούν οι κοινωνίες από την εφαρμογή αυτής 
της αντίληψης στα ανθρώπινα, μιας αντίληψης που τελικά ίσως δεν έπαψε ποτέ να υπολανθάνει 
στην ανθρωπότητα.

«Κανείς (στην Σπάρτη) δεν αφηνόταν να ζει όπως ήθελε, αλλά ζούσαν συνέχεια όπως σε στρατόπεδο, 
ακολουθώντας ορισμένο τρόπο ζωής, ασχολούμενοι με τα κοινά και έχοντας γενικώς τη γνώμη ότι δεν 
ανήκουν στον εαυτό τους αλλά στην πατρίδα. Αν δεν είχαν πάρει εντολή να κάνουν κάτι άλλο, 
παρακολουθούσαν τα παιδιά και τους δίδασκαν κάτι χρήσιμο, ή μάθαιναν οι ίδιοι από τους μεγαλύτερους.  
Η συνεχής αυτή απασχόληση ήταν ένα από τα καλύτερα μέτρα που εφηύρε ο Λυκούργος για τους  
συμπολίτες του, στους οποίους η ενασχόληση με τη χειρωνακτική εργασία ήταν απαγορευμένη. Όσο για 
τη συσσώρευση πλούτου, δεν τον είχαν καμία ανάγκη γιατί κανείς δεν τον ζήλευε και καμία τιμή δεν 
είχε. Για λογαριασμό τους δούλευαν τη γη οι είλωτες… Όταν μάλιστα ένας Σπαρτιάτης βρέθηκε κάποτε 
στα δικαστήρια στην Αθήνα και πληροφορήθηκε ότι κάποιος καταδικάσθηκε γιατί ήταν άνεργος, έφυγε 
περίλυπος. Καθώς τον ξεπροβόδιζαν οι φίλοι του, που και αυτοί είχαν στενοχωρηθεί μαζί του και το έφεραν 
βαρέως, τους παρακάλεσε να του δείξουν ποιος ήταν εκείνος που καταδικάστηκε επειδή ήταν ελεύθερος 
άνθρωπος. Τόσο δουλοπρεπές θεωρούσαν οι Σπαρτιάτες την ενασχόληση με τις χειρωνακτικές εργασίες 
και τα χρήματα … Έχουν δίκαιο λοιπόν να λένε ότι στην Σπάρτη ο ελεύθερος παραείναι ελεύθερος, και ο 
δούλος παραείναι δούλος.»

Πλούταρχος, Λυκούργος 24.1.2

«Οι Αθηναίοι όμως, όταν εκόπασε η ταραχή του Κυλωνείου άγους κι εξωρίσθηκαν ... οι μιαροί, ξαναρχίσανε 
τις παλιές διαμάχες για το πολίτευμα. Σε όσα μέρη χωριζόταν το έδαφος της χώρας, σε τόσα κόμματα 
διαιρέθησαν και οι πολίτες … Κι επειδή τότε η ανισότητα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς είχε φτάσει 
στον ανώτερο, ας πούμε, βαθμό, το κράτος δεν στεκόταν καθόλου καλά και για να αποκατασταθεί και 
να πάψει να αναστατώνεται, μοναδικός τρόπος φαινόταν η εγκαθίδρυση πολιτεύματος τυραννικού. Γιατί 
όλος ο λαός ήταν χρεωφειλέτης στους πλουσίους. Ή, δηλαδή, καλλιεργούσαν τη γη πληρώνοντας σε 
εκείνους το ένα έκτο από το εισόδημά τους και ωνομάζονταν για αυτό εκτημόριοι, και θήτες, ή ελάβαιναν 
δάνεια υποθηκεύοντας τα σώματά τους. Και μπορούσε έτσι να καταντήσουν δούλοι στους δανειστές, άλλοι 
δουλεύοντας στο ίδιο εκείνο μέρος κι άλλοι πουλούμενοι σε ξένες χώρες. Πολλοί μάλιστα έφταναν στην 
ανάγκη να πουλούν και τα παιδιά τους (δεν το απαγόρευε κανένας νόμος) κι άλλοι να ξενητεύονται εξαιτίας 
της σκληρότητας των δανειστών.»…
«Κι αυτό που λένε οι νεότεροι για τους Αθηναίους ότι σκεπάζουν την ωμότητα των πραγμάτων με λέξεις 
ήπιες και ανώδυνες μιλώντας με πολιτισμένη λεπτότητα και ονομάζουν τις πόρνες εταίρες, τις φρουρές 
των πόλεων φυλακές και το δεσμωτήριο οίκημα, αυτό φαίνεται εύρημα του Σόλωνα που πρώτος ωνόμασε το 
σβήσιμο των χρεών «σεισάχθεια» γιατί η πρώτη του πολιτική πράξη ήταν ο νόμος που ώριζε να είναι άκυρα 
όσα χρέη υπήρχαν ως τότε, και στο εξής κανένας να μη δανείζεται υποθηκεύοντας το σώμα του.» 

Πλούταρχος, Σόλων 13.1.1 και 15.2.3 (μτφρ. Α. Λαζάρου [χ.χ.])34 

«Όπως και να’ χει, είναι πάντως φανερό ότι άλλοι από τους ανθρώπους είναι από τη φύση τους ελεύθεροι και 
άλλοι δούλοι, και ότι στους δούλους συμφέρει και είναι δίκαιο να είναι δούλοι.»

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1255α.1
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Οι πολίτες, λοιπόν, αυτοοργανώθηκαν σε έναν σύνθετο, αλλά συμπαγή, κοινωνικό ιστό, με πο-
λιτική οργάνωση που αποσκοπούσε στην αυτοδιοίκηση για μία καλύτερη ζωή, σταδιακά με δικά 
τους νομίσματα, δική τους οικονομική πολιτική, ασφάλεια με δικό τους στράτευμα, αυτονομία 
με δικούς τους γραπτούς και άγραφους νόμους. Περιπτώσεις όπως της Αντιγόνης υποδεικνύουν 
ότι οι άγραφοι νόμοι των οίκων μπορούσαν να είναι ισχυρότεροι από τους νόμους της εξουσίας, 
αφού το μέγεθος του αδικήματος θα ήταν τόσο μεγάλο ώστε «di¦ tÕ mšgeqoj toà ¢dik»matoj oÙdeˆj 
... ™gr£fh nÒmoj»,35 και αφού «ακόμη σημαντικότεροι από τους γραπτούς νόμους είναι τα έθιμα, 
που ασχολούνται με θέματα ακόμη σημαντικότερα» (Αριστοτέλης, Πολιτικά 1287β.5). Η πανάρχαια 
κουλτούρα του τόπου δημιούργησε διά των πόλεων τον ελληνικό πολιτισμό, τον τότε νεοσύστατο 
και έκτοτε αιώνιο, που όμως δεν είχε αποκοπεί από τις βαθιές του ρίζες. 

Η αυτονομία-ανεξαρτησία της πόλης-κράτους, ζητούμενο του θεσμού και της ιδιοσυγκρασίας 
του τόπου γενικότερα, σύντομα έπαψε να είναι αυτονόητη και εφικτή. Για διάφορους λόγους, κυ-
ρίως όμως διά των όπλων μεταξύ των ίδιων των πόλεων και, μάλιστα, των ηγεμονικών πόλεων της 
ιωνικής Αθήνας και της δωρικής Σπάρτης, που αποδυνάμωσαν το σύστημα πολύ νωρίτερα από 
ότι έπραξε αργότερα το Μακεδονικό Βασίλειο. 

«Δεν ήξεραν ότι η εξουσία που όλοι εύχονται ν’ αποκτήσουν είναι δύσχρηστη και κάνει αυτούς που την 
αγαπούν να τρελαίνονται. Δεν ήξεραν επίσης ότι η εξουσία έχει φύση παρόμοια με τις πόρνες, που κάνουν 
τους άνδρες να τις ποθούν και τους καταστρέφουν...
Πραγματικά, έχει αποδειχτεί ολοφάνερα πως η εξουσία διαθέτει αυτή την καταστροφική δύναμη. Γιατί 
ο καθένας θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι όσοι έχουν αποκτήσει πολλές εξουσίες έχουν πέσει στις 
μεγαλύτερες συμφορές, αρχίζοντας από μας (τους Αθηναίους) και τους Λακεδαιμονίους. Αυτές δηλαδή οι 
δύο πόλεις που πρωτύτερα πολιτεύονταν με σωφροσύνη και είχαν την καλύτερη υπόληψη, όταν συνέβη να 
κερδίσουν την εξουσία και να πάρουν στα χέρια τους την κυριαρχία δεν διαφοροποιήθηκαν καθόλου η μία 
από την άλλη. Αντίθετα, όπως γίνεται με αυτούς που καταστρέφονται από τις ίδιες επιθυμίες και την ίδια 
αρρώστια, έτσι κι αυτές επιχείρησαν τις ίδιες πράξεις, έκαναν παρόμοια σφάλματα και στο τέλος υπέστησαν 
παρόμοιες συμφορές.»

ισοκράτης, Περί Ειρήνης (Ξανθού 2001)

Η Μακεδονία, αιώνιο πρόφραγμα των βόρειων συνόρων της ελληνικής χερσονήσου, πρωτα-
γωνίστρια της ιστορίας από τον 4ο αι. π.Χ. και κυρίαρχη στον ελληνικό χώρο, είχε παραμείνει 
οργανωμένη «εθνοφυλετικά», με πολίτευμα την παραδοσιακή από την Εποχή Χαλκού βασιλεία, 
που ελεγχόταν μόνο από τη συνέλευση του μακεδονικού στρατού. Τα βασίλεια της δυτικής Μακε-
δονίας υποτάχτηκαν σταδιακά στον οίκο των Τημενιδών-Ηρακλειδών που βασίλευε στην Κάτω, 
την παραθαλάσσια δηλαδή Μακεδονία.

Το μακεδονικό πολίτευμα προστάτευσε τις μακεδονικές πόλεις από τους ανταγωνισμούς που 
αποδυνάμωσαν τις πόλεις της νότιας Ελλάδας,36 ενώ οι πλούσιες αγροτικές τους περιοχές παρεί-
χαν την απαραίτητη αυτάρκεια στα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. 

ΠΟΛιΣ, ΠΟΛιΤιΚΗ, ΠΟΛιΤιΣΜΟΣ
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Πολεοδομικά

 Σχεδιαστική αναπαράσταση σπιτιού στην Όλυνθο.37 

Την πόλη συγκροτούσε ένα, εντός των τειχών, πυκνοδομημένο «πολιτικό» κέντρο, το άστυ με 
εξέχουσα την ακρόπολιν, και η εκτός των τειχών ύπαιθρος χώρα. Κέντρο της δημόσιας και οικονο-
μικής ζωής στο άστυ ήταν η αγορά, ένας μεγάλος ελεύθερος χώρος στην κάτω πόλη. Η ακρόπολις 
παρέμεινε πολιτικό σύμβολο, κέντρο θρησκευτικό και τελικό καταφύγιο. 
Στους παλιότερους οικισμούς, η πολεοδομία των αστικών κέντρων είχε αναπτυχθεί άτακτα, σχε-
δόν τυχαία, όπως σε πολλές νεότερες πόλεις του τόπου μας, κάποτε με οξείες και με αμβλείες 
γωνίες, περίεργες κατόψεις κ.ο.κ., στην ήδη διαμορφωμένη από τους δρόμους και το έδαφος κατά-
σταση.38 Έτσι, για την Αθήνα του 3ου αι. π.Χ., ένας αρχαίος περιηγητής έγραφε ότι, ως πόλη πα-
νάρχαια, ήταν ξερή, χωρίς νερό και με κακό σχέδιο. Όποιος την έβλεπε πρώτη φορά «θα αμφέβαλ-
λε αν πραγματικά υπήρξε εκεί αυτό που λέμε πόλη των Αθηναίων».39 Όμως οι καινούργιοι οικισμοί, 
και αρχικά ίσως οι αποικίες, οργανώθηκαν τακτικά, με πολεοδομικό σχέδιο. Όπως προκύπτει από 
τα διδάγματα του ιπποκράτη,40 οι πολεοδομικοί κανόνες έπρεπε να αποσκοπούν κατά προτεραι-
ότητα στην υγεία των κατοίκων και να παίρνουν υπόψη τέσσερα θεμελιακά στοιχεία για τη ζωή: 
το έδαφος, τον ήλιο, τον αέρα και το νερό. Έπρεπε, δηλαδή, να φροντίζουν για τη χωροθέτηση των 
σπιτιών σε καλά εδάφη, με σωστό προσανατολισμό και αερισμό, χωρίς υγρασία και με υγιεινά 
νερά.

Μολονότι δεν ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον ορθογώνιο κάνναβο στην πολεοδομία, αφού 
παραδείγματα υπήρχαν τουλάχιστον από τον 7ο αι. π.Χ. (π.χ. Βρουλιά Ρόδου), ο γεωμέτρης, φι-
λόσοφος, αρχιτέκτονας, αστρονόμος και μετεωρολόγος41 ιππόδαμος από τη Μίλητο (5ος αι. π.Χ.), 
υπήρξε ο επιφανέστερος επιστήμων πολεοδόμος της αρχαιότητας και κορυφαία μορφή της πο-
λεοδομίας μέχρι σήμερα. Με το σύστημα που δημιούργησε, οι πόλεις οργανώνονταν με ορθογώ-
νιες νησίδες ανάμεσα σε κάθετα τεμνόμενους μεγαλύτερους και μικρότερους δρόμους, έχοντας 
υπόψη τους εδαφικούς και κλιματολογικούς παράγοντες της κάθε περιοχής. Στα τετράγωνα του 
καννάβου προβλεπόταν η ένταξη οικιών, συνοικιών,42 ιερών και δημόσιων κτιρίων. Με βάση το ιπ-
ποδάμειο σύστημα και τις παραλλαγές του, κτίστηκε μεγάλος αριθμός πόλεων της αρχαιότητας 
ανάμεσα στις οποίες ο Πειραιάς, οι Θούριοι, η Ρόδος, η Μίλητος, η Κως, η Όλυνθος, η Πριήνη, τα 
Άβδηρα, η Κασσώπη, ο Ακράγας, το Μεταπόντιον και πολλές-πολλές άλλες.
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«Η διάταξη των ιδιωτικών κατοικιών θεωρείται πιο ευχάριστη και χρησιμότερη αν γίνεται σύμφωνα με τον 
νεότερο και ιπποδάμειο τρόπο. Όσον όμως αφορά στην ασφάλεια, χρησιμότερο ήταν το σύστημα των 
αρχαιότερων. Γιατί εκείνο το σύστημα είναι δυσείσοδο για τους ξένους και δυσεξερεύνητο για τους εχθρούς. 
Για τον λόγο αυτό πρέπει και οι δύο τρόποι να εφαρμόζονται στις πόλεις.» 

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1330β.21

«Ο Ιππόδαμος, γιός του Ευρυφώντος, Μιλήσιος, εφεύρε τη διαίρεση των πόλεων και ρυμοτόμησε τον Πειραιά. 
Ήταν άνθρωπος εκκεντρικός στην προσωπική του ζωή, με πολλά μαλλιά και στολίδια, με ρούχα απλά, τα 
ίδια χειμώνα καλοκαίρι, ένας λόγιος που ήθελε να γνωρίζει όλα τα θέματα της φύσης. Είναι και ο πρώτος 
εκτός της πολιτικής που επιχείρησε να μιλήσει για το άριστο πολίτευμα. Η ιδανική του πόλις ήταν 10.000 
κατοίκων, με τρεις τάξεις: τους τεχνίτες, τους γεωργούς και τους πολεμιστές. Χώρισε τη χώρα σε τρία μέρη, 
την ιερά, τη δημόσια και την ιδιωτική γη … Υποστήριξε επίσης ότι τρία είναι και τα είδη των νόμων για τα 
οποία γίνονται οι δίκες: αφορούν στην ύβρι, στη βλάβη και στον θάνατο.» 

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1267β.22

«- Δρόμοι και σπίτια πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να προφυλάγονται από τους τοπικούς ανέμους. 
Ο κρύος αέρας είναι δυσάρεστος, ο ζεστός αποχαυνωτικός, ο υγρός ανθυγιεινός. Όσοι κτίζουν σπίτια πρέπει 
να αποφεύγουν τα λάθη που έκαναν στη Μυτιλήνη της Λέσβου, πόλη κτισμένη με μεγαλοπρέπεια, όπου όμως 
οι άνθρωποι αρρωσταίνουν από τους νοτιάδες και βήχουν από τους βορειοδυτικούς ανέμους. Με τους βόρειους 
τους περνάει ο βήχας, αλλά τι νόημα έχει αφού δεν μπορείς να βγεις απο το σπίτι στον δρόμο.»

Vitruvius, De Architectura 4.1

Σχεδιαστική αναπαράσταση σπιτιών της Κλασικής Εποχής στη Μαρώνεια και στη Δήλο.43
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Οικία
(τα ἐν οίκῳ μη έν δήμῳ...)

Η ασφάλεια και η διαιώνιση του οίκου φαίνεται να οδήγησαν στην υπερπροστασία της οικο-
γενειακής ζωής και, μάλιστα, των γυναικών. Συνέβαλε και αυτή, μαζί με το φυσικό περιβάλλον, 
τις πυκνοκατοικημένες πόλεις και άλλους ίσως παράγοντες, στην κυριαρχία ενός σπιτιού με εσω-
στρέφεια, προσαρμοσμένου στις κοινωνικές και κλιματικές συνθήκες της εποχής και της περιο-
χής. Λίγα και αποσπασματικά είναι γνωστά από τα κείμενα που σώθηκαν. Έτσι, ο τύπος έγινε 
κυρίως γνωστός από τις αρχαιολογικές ανασκαφές (Όλυνθος, Αθήνα, Δήλος, Ερέτρια, Πέλλα, 
Πριήνη και αλλού). Τα τελευταία μάλιστα χρόνια γίνεται προσπάθεια, από τη διεθνή κυρίως έρευ-
να, να γίνει ταύτιση των χώρων, των χρήσεων και των προσώπων των οικιών, με εργαλείο τα 
λιγοστά συνήθως ευρήματα στα ερείπια των αρχαίων σπιτιών.
Στην αρχιτεκτονική «κοινή» της οικίας υπάρχει μία σειρά χώρων, διαφόρων χρήσεων, που ξεδι-
πλώνονται γύρω από μία εσωτερική αυλή. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε κεντρική θέρμανση-ψύξη, 
βασική προϋπόθεση ήταν ο σωστός προσανατολισμός, με κανόνες:

«- Όταν βλέπουν προς νότο, ο ήλιος τον χειμώνα λάμπει μέσα στις αίθουσες ενώ το καλοκαίρι έχουν σκιά, 
γιατί ο ήλιος περνά πάνω από τα κεφάλια μας και τις στέγες. Πρέπει λοιπόν τα κύρια δωμάτια να βλέπουν 
προς νότο και να γίνονται ψηλότερα ενώ τα απέναντι, που βλέπουν βόρεια, χαμηλότερα, έτσι ώστε να μην 
αποκλείεται ο ήλιος αλλά και να αποφεύγονται οι βόρειοι άνεμοι. Και για να μην πολυλογούμε, το σπίτι που 
είναι ευχάριστο καταφύγιο όλες τις εποχές αλλά και που προστατεύει τα υπάρχοντα μας, αυτό είναι και το 
καλύτερο σπίτι.»

Ξενοφών, Απομνημονεύματα 3.8.9.3

Η οικία με εσωτερική αυλή εμφανίστηκε ολοκληρωμένη τον 5ο αι. π.Χ., χωρίς ακόμη να είναι 
εντελώς σαφείς οι πρώιμες φάσεις της. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις υποδεικνύουν ότι, παράλληλα 
με τα αψιδωτά σπίτια που κυριαρχούσαν στην Ελλάδα της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου, τα πρώτα 
παραδείγματα άρχισαν να εμφανίζονται τουλάχιστον στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. και είχαν ίσως 
καθιερωθεί ως το 600 π.Χ.44 Τα πρώιμα πραδείγματα είχαν κοινά στοιχεία με αυτά της Κλασικής 
Εποχής αλλά και αρκετές αποκλίσεις, όπως π.χ. μικρότερο αριθμό δωματίων και μεγαλύτερη το-
πική ποικιλία, αποκλίσεις που συνέκλιναν στους Κλασικούς Χρόνους. Έτσι, από τα ανοιχτά στο 
περιβάλλον νοικοκυριά, οι οικογένειες οδηγήθηκαν στον περίκλειστο ιδιωτικό χώρο και στις εσω-
στρεφείς οικογενειακές κοινωνίες της κλασικής αρχαιότητας.45 Μπορούσαν έτσι να ζουν εντός της 
πολυσύχναστης κοινότητας της πόλης, με τις δραστηριότητες και τις διευκολύνσεις που εκείνη 
παρείχε, αλλά μακριά από τον θόρυβο και τα αδιάκριτα βλέμματα των «ξένων», σε ένα ιδανικό 
ιδιωτικό τοπίο που συγκέντρωνε, προστάτευε και διευκόλυνε την καθημερινή επαφή των μελών 
του οίκου. 

Η εξωτερική πλευρά του σπιτιού ήταν συνήθως τυφλή, αφού το σπίτι ανοιγόταν προς την 
αυλή. Μόνο η αυλόπορτα, συχνά με πρόθυρο, διακοσμούσε τις μεγάλες επιφάνειες και λίγα ακό-
μη ανοίγματα, φεγγίτες, συνήθως ψηλά στο κτίριο. Επειδή η αυλή ήταν ο πυρήνας της ζωής και το 
κέντρο βάρους της οικιακής ζωής, η σύνδεση με τον εξωτερικό κόσμο ήταν προστατευόμενη και 
προσεκτικά ελεγχόμενη. Για να μπεί ο επισκέπτης, έπρεπε να χτυπήσει την αυλόπορτα (αύλειος 
θύρα,46 συνήθως μία47) και να του επιτρέψουν ή όχι την είσοδο. Γίνεται, μάλιστα, σαφές από τις 
κατόψεις ότι συχνά λαμβανόταν μέριμνα ώστε να μην υπάρχει από τον επαύλειο δρόμο48 θέαση 
της εσωτερικής αυλής ή, τουλάχιστον, μεγάλου της τμήματος.



23

Στην αυλή βρισκόταν βωμός για την οικογενειακή λατρεία, πηγάδια και δεξαμενές. Εκεί απλω-
νόταν η ζωή κατά τους περισσότερους μήνες του χρόνου, από εκεί φωτίζονταν και αερίζονταν τα 
δωμάτια και από εκεί γινόταν η πρόσβαση σε όλες τις στεγασμένες πτέρυγες του σπιτιού49: στους 
κοιτώνες, στο καθημερινό δωμάτιο με την εστία, στους κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους, 
στον όροφο, στα εργαστήρια και καταστήματα, στα οικόσιτα ζώα, στις προνοητικά και με τάξη ορ-
γανωμένες αποθήκες (ψυχρές το κελλάρι, δροσερές οι σιταποθήκες κ.λπ.) κ.ο.κ. Οι κοιτώνες των 
δούλων φαίνεται ότι ήταν χωρισμένοι στους ανδρωνίτες και τους γυναικωνίτες των σπιτιών. 

Τυχόν χώροι που έπρεπε να έχουν επαφή με τον έξω κόσμο είχαν πρόσβαση και από τον δρόμο, 
όπως τα καταστήματα-βιοτεχνίες ή ο ανδρών, ένας πολύ ειδικός «κοινωνικός» χώρος (ίσως από 
τον 7ο αι. π.Χ. τουλάχιστον), με μέγεθος ανάλογο της κοινωνικής θέσης του οίκου. Εκεί ο οικοδε-
σπότης καλούσε φίλους σε τραπεζώματα εορτών, οικογενειακών γεγονότων, φιλοξενίας κ.λπ. 
Χαρακτηριστικότερο έπιπλο στα ιστορικά χρόνια δεν ήταν τα τραπέζια (μικρά, χαμηλά, μπροστά 
στους συμπότες) και τα καθίσματα, αλλά οι κλίνες-ανάκλιντρα, τα κρεβάτια δηλαδή με υπερυψω-
μένη κεφαλή, όπου στα ιστορικά χρόνια οι άντρες έτρωγαν, έπιναν διονυσιακό ποτό και γλεντού-
σαν, ανακεκλιμένοι σε κεντημένα σκεπάσματα και μαξιλαράκια. Στα παλιότερα πάντως χρόνια, 
οι ήρωες ήταν καθιστοί, όχι ανακεκλιμένοι. Η παράδοση έμεινε ζωντανή στη Μακεδονία, όπου οι 
Μακεδόνες έπρεπε πρώτα να έχουν σκοτώσει κάπρο χωρίς δίχτυα. Μέχρι τότε, έμεναν στα δείπνα 
καθιστοί και όχι ξαπλωμένοι.50 

Τα γλέντια αυτά, όπου κάποτε γινόντουσαν και φιλοσοφικές συζητήσεις, ονομάζονταν συ-
μπόσια (συν + πότοι, «τσιμπούσια») και ήταν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς 
της αρχαιότητας. Πολλά έμειναν ιστορικά και διάσημα μέχρι σήμερα. Οι γυναίκες του οίκου δεν 
έπαιρναν μέρος σε αυτά, συμμετείχαν ωστόσο επαγγελματίες της αναψυχής και της διασκέδα-
σης, όπως οι αυλητρίδες, οι χορεύτριες, οι εταίρες κ.ά. 

 «Το να συζητεί κανείς για ποίηση μοιάζει πολύ με τα συμπόσια των εντελώς απαίδευτων και αγοραίων 
ανθρώπων. Αυτοί, πράγματι, επειδή δεν μπορούν στο συμπόσιο να κάνουν μεταξύ τους συντροφιά με το δικό 
τους τρόπο, ούτε με τη δική τους φωνή και με τα λόγια τα δικά τους, επειδή είναι αμόρφωτοι, δίνουν μεγάλη 
αξία στις αυλητρίδες και πληρώνουν πολλά για την ξένη φωνή των αυλών και, μ΄εκείνων τη φωνή, κάνουν 
παρέα μεταξύ τους. Όπου, όμως, οι συμπότες είναι καλοί και ευγενείς και μορφωμένοι, δεν θα δεις ούτε 
αυλητρίδες ούτε χορεύτριες ούτε κιθαρίστριες, αλλά τους ίδιους ικανούς να κάνουν μεταξύ τους συντροφιά, 
δίχως αυτές τις φλυαρίες και τις διασκεδάσεις, με τη δική τους τη φωνή, μιλώντας και ακούγοντας με τη 
σειρά ο ένας τον άλλο κόσμια, ακόμα κι αν πιουν πολύ κρασί.»

Πλάτων, Πρωταγόρας 347.γ.3 (μετάφραση ι. Σ. Χριστοδούλου - Ε. Α. Πλευρά)
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι ανδρώνες των συμποσίων γίνονται σχετικά εύκολα αντιληπτοί στις ανασκαφές, χάρη σε 
έναν συνδυασμό ενδείξεων που συχνά παρέχουν. Είναι συνήθως μεγάλα δωμάτια με συμποτικά 
σκεύη (κρατήρες, σκύφους, κύλικες κ.λπ.), χώροι ιδιαίτερα προσεγμένοι και μερικές φορές με ίχνη 
και εξαρτήματα από τις κλίνες. Έχουν μήκος πλευρών πολλαπλάσιο της κλίνης (για να είναι ευ-
προσάρμοστες) και συχνά έκκεντρα τοποθετημένη την είσοδο (για τον ίδιο λόγο), συνήθως κοντά 
στην είσοδο από τον δρόμο, μερικές φορές μάλιστα και με απευθείας πρόσβαση από αυτόν. Ίσως 
οι ανδρώνες δεν ταυτίζονται απόλυτα με τον ανδρωνίτη, αφού ο τελευταίος είναι δυνατό να απο-
τελεί πτέρυγα που περιλαμβάνει και τη διαμονή ανδρών-δούλων του σπιτιού.

«œdeixa d� kaˆ t¾n gunaikwn‹tin aÙtÍ, qÚrv balanwtÍ ærismšnhn ¢pÕ tÁj ¢ndrwn…tidoj, †na m»te 
™kfšrhtai œndoqen Ó ti m¾ de‹ m»te teknopoiîntai oƒ o„kštai ¥neu tÁj ¹metšraj gnèmhj.»

Ξενοφών, Οικονομικός 9.5.2

Βασίλειο των γυναικών ήταν ο γυναικωνίτης, η πτέρυγα δηλαδή με τα δωμάτια των γυναικό-
παιδων, συχνά στον επάνω όροφο του σπιτιού. Είναι πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτή στην ανα-
σκαφή η θέση του γυναικωνίτη, ιδιαίτερα όταν βρισκόταν στον όροφο, κυρίως επειδή το γυναικείο 
χέρι δεν λείπει συνήθως από κανένα σημείο του σπιτιού, αρχαίου ή σύγχρονου. Παρόλα αυτά, 
κάποια ευρήματα συνιστούν χαρακτηριστικές ενδείξεις, όπως π.χ. οι αγνύθες, τα εξαρτημένα δη-
λαδή βάρη στον όρθιο αργαλειό.

Τα σπίτια είχαν κατά κανόνα μικρές διαστάσεις, αφού έτσι επέβαλε ο περιορισμένος εντός των 
τειχών χώρος, τα δε φτωχότερα ήταν ακόμη μικρότερα. Συχνά είχαν όροφο, υπερώον,51 κάποτε 
ενοικιαζόμενο, όπου ανέβαιναν από την αυλή με σκάλα. Μερικές φορές, για να εξοικονομηθεί 
χώρος, κατασκεύαζαν κλειστούς εξώστες, με συνέπεια να στενεύουν ακόμη περισσότερο τα ήδη 
στενά δρομάκια. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι ο γιος του Πεισίστρατου ιππίας πουλούσε, έναντι χρη-
μάτων, τον αέρα από «t¦ Øperšconta tîn Øperówn e„j t¦j dhmos…aj ÐdoÝj». Φορολόγησε, επίσης, 
και «toÝj ¢nabaqmoÝj kaˆ t¦ profr£gmata kaˆ t¦j qÚraj t¦j ¢noigomšnaj œxw».52 Το ίδιο και ο ιφι-
κράτης τον 4ο αι. π.Χ., ο οποίος φορολόγησε τα υπερέχοντα υπερώα, με τον εκβιασμό ότι θα τα 
αποκόψει και θα αποσαθρωθούν τα οικοδομήματα:

«™n ¢por…v crhm£twn œpeisen 'Aqhna…ouj t¦ Øperšconta tîn o„kodomhm£twn ™j t¦j dhmos…aj ÐdoÝj 
¢pokÒptein À pipr£skein, éste oƒ despÒtai tîn o„kiîn poll¦ e„s»negkan cr»mata Øp�r toà m¾ 
perikopÁnai kaˆ saqr¦ genšsqai t¦ o„kodom»mata.»

Πολύαινος, Στρατηγικά 3.9.30.1

Ανάλογα με τη μορφή της στοάς ανάμεσα στα δωμάτια και την αυλή (που κάποτε ονομαζόταν 
και αίθουσα, όταν στρεφόταν προς τον ήλιο, από το αίθω = καίω), τα αρχαία σπίτια μπορούσαν να 
έχουν: α) παστάδα, στοά παρόμοια με το σημερινό χαγιάτι, β) προστάδα, μία στενομέτωπο στοά 
(πρόδομο, εν παραστάσει) μπροστά από ένα κύριο δωμάτιο του σπιτιού, και γ) περιστύλιο, στοά 
που περιβάλλει όλες τις πλευρές της αυλής, έναν τύπο αντιπροσωπευτικό των πολυτελέστερων 
σπιτιών, όπως π.χ. στην Πέλλα, ο οποίος δημιουργήθηκε στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. και ίσως αποτε-
λεί παραλλαγή του τύπου με παστάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι κωμικοί της αρχαιότητας σατίρι-
ζαν εκείνους που από μόδα και για επίδειξη προσέθεταν περίστυλες αυλές σε παλιότερα σπίτια.53 
Όλα τα σπίτια, ανεξαρτήτως τύπου, παρουσιάζουν πολυμορφία ανάλογη με την περίπτωση, την 
εποχή και την περιοχή.

Σε αντίθεση με τα δημόσια, τα ιδιωτικά κτίρια ήταν κατά κανόνα κατασκευασμένα με τα οι-
κοδομικά υλικά που παρήγαγε ο οικείος κάθε φορά τόπος. Στη Σπάρτη, μάλιστα, η πολυτέλεια 
απαγορευόταν με ειδική ρήτρα του Λυκούργου.
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Η ΟιΚιΑ (τα ἐν οίκῳ μη έν δήμῳ...)

Ίδια υλικά, ίδιες ανάγκες

α-β) Σχεδιαστικές αναπαραστάσεις σπιτιών της αρχαιότητας.54 
γ) Σπίτι των Αθηνών στις αρχές του 20ου αι. δ) Σχεδιαστική 
αναπαράσταση αρχαίας αγροτικής οικίας (“Dema House”) στην 
Αττική,55 με στοά του τύπου της αρχαίας παστάδος. ε) Σπίτι του 
Πηλίου με παρόμοια στοά, χαγιάτι.

«Σε κάθε σπίτι, έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί ως μόνο εργαλείο 
στη στέγη ο πέλεκυς, και στις πόρτες μόνο το πριόνι, κανένα 
από τα υπόλοιπα εργαλεία. Εκείνο δηλαδή που αργότερα είπε 
ο Επαμεινώνδας για το τραπέζι του, ότι σε τέτοιο τραπέζι 
δεν χωράει προδοσία, πρώτος το κατάλαβε ο Λυκούργος. Ότι, 
δηλαδή, ένα τέτοιο σπίτι δεν προκαλεί τρυφή και πολυτέλεια, 
oύτε και υπάρχει κανείς τόσο ακαλαίσθητος και ανόητος ώστε 
σε ένα απλό και λαϊκό σπίτι να βάλει κλίνες με ασημένια πόδια 
και πορφυρένια στρώματα και χρυσές κύλικες, και όλη τη 
συνακόλουθη πολυτέλεια. 
Γιατί είναι ανάγκη να ταιριάζει με το σπίτι η κλίνη και η κλίνη 
με τα ρούχα, την όλη επίπλωση και τα σκεύη. Από αυτή τη 
συνήθεια λένε ότι ο Λεωτυχίδης ο Πρεσβύτερος, όταν δειπνούσε 
στην Κόρινθο, παρατηρώντας ότι η στέγη ήταν πολυτελής με 
φατνώματα ρώτησε αυτόν που τον φιλοξενούσε αν σε αυτούς τα 
τετράγωνα φυτρώνουν στα ξύλα». 

Πλούταρχος, Λυκούργος 13.3.3
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Ίδιες λύσεις διαχρονικά, στον ίδιο τόπο…

Σαχνισιά, «Øperšconta tîn Øperówn e„j t¦j dhmos…aj ÐdoÝj», σε δρόμους της Σάμου, της Θράκης και της 
Μακεδονίας.56 Τα στενά δρομάκια με τους τυφλούς τοίχους του ισογείου και τους τυφλούς μαντρότοιχους 
με αυλόπορτα θα υπήρχαν και στους δρόμους των αρχαίων πόλεων. Τα τυχόν παράθυρα του ορόφου θα 
ήταν λίγα και μικρά, χωρίς τζάμια, με ξύλινα κανάτια.

α) Μακεδονικό παραδοσιακό σπίτι με εσωτερική αυλή, διώροφο χαγιάτι, αύλεια θύρα και χώρο με δυνα-
τότητα πρόσβασης από την αυλή και τον δρόμο.57 β) Σοχός, περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: παράδειγμα 
σπιτιού μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής με αυλή και διώροφο χαγιάτι,58 όπως η παστάς της αρχαιότητας.  
γ) Χαγιάτι στη Μουσθένη, Παγγαίο.59

Οι τοίχοι που έφεραν το βάρος της σκεπής (τουλάχιστον) θα στηρίζονταν σε λίθινο θεμέλιο. 
Η ανωδομή ήταν συνήθως ωμόπλινθοι, με ξυλοδεσιές και συνδετικό πηλόχωμα. Είχαν από τα 
πανάρχαια χρόνια μεγάλη εφαρμογή και μπορούσαν να στηρίξουν πολυώροφα κτίρια. Ήταν 
απαραίτητο να προστατεύονται από την υγρασία με λίθινη κρηπίδα και με επάλειψη από πηλό-
επίχρισμα. Οι ωμόπλινθοι κατασκευάζονταν από πηλό και άχυρα, κόβονταν σε καλούπια και 
στέγνωναν στο ύπαιθρο. Τα πλεονεκτήματα ήταν μεγάλα, όπως η φθηνή και πρόχειρη πρώτη 
ύλη, η ευκολία κατασκευής, η ελαστικότητα, οι ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες κ.ά. 
Είχαν, όμως, και αδυναμίες, όπως την ευαισθησία σε νερό-παγετό, αλλά και τις τοιχωρυχίες από 
τους διαρρήκτες. Η παράδοση διατηρήθηκε ζωντανή πολλές χιλιάδες χρόνια, από τη Νεολιθική 
Εποχή μέχρι τη «Χθεσινή Ελλάδα».60 Ένας καλός νεότερος τεχνίτης έκτιζε, για παράδειγμα, στη 
Θεσσαλία περίπου 10 τ.μ. την ημέρα.61 Σπανιότερα, σε περιοχές όπου αφθονούσε η πέτρα αντί του 
πηλού, η ανωδομή ήταν λιθόκτιστη. Κάποιοι από τους τοίχους της ανωδομής, ιδιαίτερα αυτοί των 
υψηλών ορόφων, θα ήταν κατασκευασμένοι με πηλό και ξύλο, υλικά ελαφρύτερα, όπως και στα 
νεότερα χρόνια (μπαγδατί, τσατμάς, πλοκαρή κ.λπ.). Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, παρόμοι-
ες ελαφρές τοιχοποιίες χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους, εξωτερικούς 
τοίχους υψηλών ορόφων, στις οροφές και στα υπερέχοντα των υπερώων.
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α) Οικία της Ολύνθου (σχεδιαστική αναπαράσταση):62 τα υπνοδωμάτια και ο γυναικωνίτης στον όροφο, τα 
καθημερινά δωμάτια, μαγειρεία, κελλάρια, αποθήκες, μαγαζιά, εργαστήρια και ο ανδρώνας στο ισόγειο. 
β-δ) Οικία στην Πριήνη της Μ. Ασίας (σχεδιαστική αναπαράσταση): με στενομέτωπη στοά (προστάδα), 
μπροστά από ένα κύριο δωμάτιο του σπιτιού.63

α) Ωμόπλινθοι και οπτή πλάκα δαπέδου από την αγρέπαυλιν του Κομπολογιού  στην αγροτική περι-
οχή των αρχαίων Λειβήθρων. β) Διαχωριστικός τοίχος από ωμόπλινθους στο υπόγειο του πύργου της 
αγροικίας στο Κομπολόι .  γ) Σκηνή εξόρυξης πηλού σε αρχαϊκό, πήλινο, κορινθιακό πίνακα (Κρατικά 
Μουσεία Βερολίνου).

α) Κομμάτι τοιχοποιίας από πηλό, που βρέθηκε στον πύργο της αγροικίας στο Κομπολόι  και ίσως προ-
έρχεται από τους υψηλότερους ορόφους του. β-γ) Παρόμοια τοιχοποιία από ερείπιο σπιτιού στον γειτονι-
κό Παλαιό Παντελεήμονα. δ) Κέραμοι λακωνικού τύπου (στρωτήρες και καλυπτήρες).

Η ΟιΚιΑ (τα ἐν οίκῳ μη έν δήμῳ...)
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι στέγες ήταν ανάλογες με το κλίμα, τη χρήση και την περιοχή: στις ηπειρωτικές περιοχές 
συνήθως κεραμοσκεπείς, με ξύλινο σκελετό και κεραμίδια καλά ψημένα σε κλιβάνους, ή επίπεδα 
δώματα στις ξερές περιοχές. Τα κεραμίδια ήταν κυρίως στρωτήρες και καλυπτήρες λακωνικού 
(καμπύλου) ή κορινθιακού (επίπεδου) τύπου, συχνά με επίχρισμα ή/και επάλειψη από πίσσα. Με-
ρικές φορές, κατά την πώληση του σπιτιού, οι στέγες δεν αποτελούσαν τμήμα της τιμής του ακι-
νήτου. Τα δάπεδα του ισογείου ήταν κατασκευασμένα από πατημένο πηλό, μερικές φορές με βο-
τσαλάκι, αλλά και με ασβεστοκονίαμα, όρθια κομμάτια από κεραμίδια, πήλινες ή λίθινες πλάκες 
και ξύλο. Σπανιότερα, στον 4ο αι. π.Χ., στα πλούσια αστικά σπίτια άρχισαν να κατασκευάζονται 
και ψηφιδωτά δάπεδα. Τα δάπεδα του ορόφου θα ήταν ξύλινα. 

Οι ξύλινες πόρτες άνοιγαν με μεγάλα σιδερένια κλειδιά και στηρίζονταν με άξονα σε λάξευμα 
του ξύλινου ή λίθινου κατωφλιού. Τα παράθυρα, μικρά, άνοιγαν με ξύλινα κανάτια παρόμοιας 
κατασκευής με τις πόρτες. Εκτός από τα κανάτια και τα παραπετάσματα, έχει υποτεθεί ότι καλύ-
πτονταν και με διαφανές δέρμα, ενώ στη Ρωμαϊκή Εποχή εμφανίστηκαν και οι υαλοπίνακες. Οι 
κεφαλές των καρφιών που στερέωναν τις σανίδες στις πόρτες και στα παράθυρα καλύπτονταν 
με διακοσμητικές εφηλίδες, χάλκινες και σιδερένιες, που μαζί με την ξυλοκατασκευή και τα άλλα 
μεταλλικά εξαρτήματα (κλειδαριές, σύρτες, πόμολα, ρόπτρα κ.ά.) προσέθεταν στο σπίτι ομορφιά 
και αξία. Θεωρούνταν συνήθως τμήμα της επίπλωσης και υπήρχαν παραδείγματα σπιτιών που 
νοικιάζονταν άθυρα, δηλαδή χωρίς πόρτες (αντώνυμο: τεθυρωμένα, με πόρτες). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της προσοχής που έδιναν στις ξυλοκατασκευές είναι, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι 
οι Βοιωτοί πλούτισαν από την αρπαγή των ξυλοκατασκευών των αττικών αγροτόσπιτων στον 
Δεκελικό Πόλεμο,64 αλλά και από το γεγονός ότι πολλοί Αθηναίοι αγρότες που μετακόμισαν μέσα 
στα τείχη, μετέφεραν μαζί με την οικοσκευή και τις ξύλινες κατασκευές της κατοικίας.

«Οι Αθηναίοι άκουσαν τη συμβουλή του και άρχισαν να μεταφέρουν τα γυναικόπαιδα από την ύπαιθρο, τα 
έπιπλα, ακόμη και όλες τις ξυλοκατασκευές του σπιτιού. Τα πρόβατα και τα βοοειδή τα έστειλαν στην Εύβοια 
και τα γειτονικά της νησιά. Δυσκολεύτηκαν όμως πολύ να μετακινηθούν, γιατί οι περισσότεροι είχαν περάσει 
ολόκληρη τη ζωή τους στην ύπαιθρο.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2.14.1.1

«Ακόμη και εκείνοι που θεωρούνται από τα παλιά χρόνια πλούσιοι δεν έχουν άξια λόγου (έπιπλα και σκεύη) 
γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, ακόμα και όταν κανείς πολύ το επιθυμεί να τα αγοράσει και να τα χαίρεται 
στο υπόλοιπο της ζωής του. Για σκεφτείτε όμως, όσων δημεύσατε την περιουσία όχι μόνο τα έπιπλα δεν 
πουλήσατε, αλλά αφηρπάγησαν ακόμη και οι πόρτες από τα σπίτια τους. Αντίθετα εμείς, … εγκαταστήσαμε 
στο σπίτι φύλακες, έτσι ώστε να μη λείψουν ούτε τα θυρόφυλλα, ούτε αγγεία, ούτε και τίποτε άλλο.»

Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων, προς το Δημόσιο Or.19 30 

α) Καρφιά από τις αγροικίες στο Κομπολόι  και στα Τρία  Πλατάνια  του Μακεδονικού Ολύμπου.  
β) Σιδερένιο κλειδί από το Κομπολόι .

α. β.



29

α. β.

α) Μαρμάρινη πόρτα Μακεδονικού τάφου από το Δίον, απομίμηση ξύλινης. β) Σχεδιαστική αποτύπωση 
του τρόπου στερέωσης των σανίδων ξύλινης πόρτας.65

Παλιά αυλόπορτα της ιεράς Μονής Κανάλων, στην περιοχή των αρχαίων Λειβήθρων.

Ανεξάρτητα από τον πλούτο και την κοινωνική θέση του ιδιοκτήτη, τα ιδιωτικά σπίτια του 5ου 
αι. π.Χ. χαρακτηρίζονταν κατά κανόνα από λιτότητα. Έτσι, ακόμη και ο εκκεντρικός Αλκιβιάδης, 
που είχε κατηγορηθεί ότι ζούσε με πολυτέλεια, φαίνεται πως δεν είχε ξεπεράσει το μέτρο: αν 
εξαιρεθούν οι τοιχογραφίες στο σπίτι του, τα περιουσιακά του στοιχεία που κατασχέθηκαν μετά 
το επεισόδιο των Ερμοκοπιδών, δεν φαίνεται πως ήταν αντάξια της φήμης του. Αντίθετα, τον 4ο 
αι. π.Χ. τόσο το μέγεθος όσο και το περιεχόμενο της κατοικίας άρχισαν να υποδεικνύουν και να 
επιδεικνύουν την κοινωνική θέση του οίκου. Πολλά σπίτια απέκτησαν μέγεθος, περιστύλιο, μω-
σαϊκά δάπεδα, διακοσμημένες οροφές και μαρμάρινα γλυπτά.66 Όταν στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
η πολιτική ζωή των Αθηνών παρήκμαζε και ο ατομισμός αντικαθιστούσε το ενδιαφέρον για τα 
κοινά, ο Δημοσθένης (και όχι μόνο)67 έλεγε τα παρακάτω διαχρονικά αξιώματα: 
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

«Οι παλιοί (πολιτικοί) ήταν τόσο σώφρονες και πιστοί στα ήθη της πολιτείας, ώστε κανείς δεν μπορεί σήμερα 
να ξεχωρίσει το σπίτι του Αριστείδη, του Μιλτιάδη, και των άλλων μεγάλων ανδρών εκείνης της εποχής από 
τα σπίτια των γειτόνων τους. Γιατί εκείνοι δεν πολιτεύονταν με σκοπό να πλουτίσουν αλλά μόνο για χάρη 
των κοινών. Έντιμοι, ευσεβείς, και με πίστη στην ισότητα, απέκτησαν μεγάλη ευτυχία … 
Θα μου πουν ότι στο εξωτερικό δεν πάμε καλά, στο εσωτερικό πάμε καλύτερα. Ποιά όμως είναι η απόδειξη; 
Οι επάλξεις, οι δρόμοι, οι κρήνες και άλλα τέτοια επουσιώδη που συντηρούμε και επισκευάζουμε; Δέστε 
λοιπόν εκείνους που ακολουθούν αυτή την πολιτική. Αυτοί που ήταν φτωχοί έγιναν πλούσιοι, άλλοι που ήταν 
άγνωστοι έγιναν διάσημοι, μερικοί μάλιστα έκαναν σπίτια πολυτελέστερα και από τα δημόσια.
Όσο φτωχότερη έγινε η πολιτεία τόσο πλουσιότεροι έγιναν αυτοί.»

 Δημοσθένης, Ολυνθιακός Γ 25-29

Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι στη δημοκρατική Αθήνα είχαν δημιουργηθεί 
κατά τον 4ο αι. π.Χ. σπίτια που ξεχώριζαν, ίσως και προνομιακές περιοχές στα βόρεια όρια της 
πόλης.68 Η αναβάθμιση των ισχυρών οίκων δημιούργησε την ανάγκη μεγάλων σπιτιών για να 
στεγαστούν οι κοινωνικές υποχρεώσεις, που ήδη από τους Κλασικούς Χρόνους θα πρέπει να ήταν 
μεγάλες.

«Πρώτα απ’ όλα, εσύ είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πολλές και μεγάλες θυσίες, αλλιώς ούτε οι θεοί αλλά 
ούτε και οι άνθρωποι θα σε ανέχονταν. Έπειτα, σωστό είναι να φιλοξενείς πολλούς ξένους και μάλιστα με 
μεγαλοπρέπεια. Ακόμη, οφείλεις να καλείς τους πολίτες σε δείπνο και να τους περιποιείσαι καλά, αλλιώς θα 
μείνεις μονάχος, χωρίς συμμάχους.»

Ξενοφών, Οικονομικός 2.5.2

Σε περιοχές, όμως, όπως η Μακεδονία του 4ου αι. π.Χ., εκεί όπου η βασιλεία, η αριστοκρατία και 
η ισχύς δεν άφηναν περιθώρια για τα προσχήματα των δημοκρατικών πόλεων, οι μεγάλοι οίκοι 
προφανώς θα έκτιζαν σπίτια που έμοιαζαν με ανάκτορα. Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλ-
λον φαίνεται πως τον 4ο αι. π.Χ. δημιουργήθηκε η ανάγκη των δίδυμων σπιτιών: ένα περιστύλιο 
για τις ανάγκες της οικογένειας και ένα δεύτερο για τους ξενώνες και ανδρώνες του οικοδεσπότη:69

«Ακριβώς δίπλα, υπάρχει ένα μεγαλύτερο σπίτι με περιστύλιο που έχει τέσερεις στοές ίδιου ύψους, αν και 
είναι δυνατόν αυτή που βλέπει νότια να είναι ψηλότερη… Αυτό το σπίτι χρησιμοποιείται για την ψυχαγωγία 
των ανδρών, επειδή δεν συνηθίζεται να συμμετέχουν στα συμπόσια και οι γυναίκες. Το περιστύλιο αυτό 
ονομάζεται ανδρωνίτις, γιατί εδώ οι άνδρες βρίσκονται μεταξύ τους χωρίς τις γυναίκες… Όταν οι Έλληνες 
ήταν πλουσιότεροι και ζούσαν με πολυτέλεια μεγαλύτερη, στους επισκέπτες τους, μόλις κατέφθαναν, 
τους παραχωρούσαν υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες και αποθήκες με προμήθειες. Την πρώτη μέρα παρέθεταν 
δείπνο, στη συνέχεια τους έστελναν πουλερικά, αυγά, λαχανικά, φρούτα και άλλα γεωργικά είδη… 
Οι φιλοξενούμενοι αισθάνονταν σα να μην ήταν μακριά από το σπίτι τους, με τέτοια γενναιοδωρία του 
οικοδεσπότη.»

Vitruvius, De Architectura 6, 7, 3-4

Παρόλα τα μεγάλα κενά στην έρευνα, ο τύπος του σπιτιού με την εσωτερική αυλή, δεμένος 
τέλεια με το φυσικό και το κοινωνικό τοπίο, διατηρήθηκε ζωντανός στον ελληνικό χώρο, τόσο στα 
ρωμαϊκά όσο και αργότερα στα παλαιοχριστιανικά, τα βυζαντινά και τα νεότερα χρόνια. Όπως 
φαίνεται και από παραδείγματα στον Άρειο Πάγο, ακόμη και το σπίτι με δύο περιστύλια φαίνεται 
να επέζησε μέχρι και μετά τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους, τουλάχιστον.70
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Η ΟιΚιΑ (τα ἐν οίκῳ μη έν δήμῳ...)

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Υποθετική κάτοψη αστικής οικίας του 12ου αι. μ.Χ., σύμφωνα με σωζόμενη 
περιγραφή:
«Αυλή. Ιδιοπεριόριστος, περιπεφραγμένη γύροθεν διά των δηλωθησομένων οικημάτων. Πηγάδι και φούρνος.
Βόρεια. Οικήματα δύο. Το δυτικό με θύρα και προς την δημοσίαν οδόν. Ανωγεωκατώγεα [διώροφα], δίρρυτα 
[με δίκλινη στέγη], πεπατωμένα, σανιδόστεγα, υποκέραμα, ολολιθόκτιστα, μετά τοξάτων μονορρύτων προς 
την αυλήν. 
Δυτικά. Δύο εργαστήρια, με θύρα και προς την δημοσίαν οδό. Συνηνωμένα και ταύτα, ανωγεωκατώγεα, και-
νουργιόκτιστα, πεπατωμένα, σανιδόστεγα, υποκέραμα, λιθοπλινθόκτιστα, μετά τοξάτων μονορρύτων προς 
την αυλήν. 
Πυλών και εισοδοέξοδος δίθυρος (στο νότιο τμήμα). 
Νότια. Τρία εργαστήρια, με θύρα και προς την δημοσίαν οδό. Μονόπατα, λιθοπλινθόκτιστα, πεπατωμένα, 
υποκέραμα, μετά τοξάτων μονορρύτων προς την αυλήν.»71
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«H o„konomik¾ kaˆ ¹ politik¾ diafšrei oÙ mÒnon tosoàton Óson o„k…a kaˆ pÒlij......
¢ll¦ kaˆ Óti ¹ m�n politik¾ ™k pollîn ¢rcÒntwn ™st…n,
¹ o„konomik¾ d� monarc…a.»

Αριστοτέλης, Οικονομικός Πρώτος 1343α.1

«™peˆ kaˆ o„konom…a ˜tšra ¢ndrÕj kaˆ gunaikÒj:
toà m�n g¦r kt©sqai tÁj d� ful£ttein œrgon ™st…n.»

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1277β.24

Οίκος - Οικονομία

Κοινωνική και οικονομική μονάδα της αρχαιότητας υπήρξε ο πανάρχαιος θεσμός του οίκου. 
Από τις αρχαίες πηγές, που άμεσα ή έμμεσα περιγράφουν την οικογένεια, γνωρίζουμε ότι η έν-
νοια δεν αφορούσε μόνο στο οικοδόμημα που τη στέγαζε (οικία) αλλά σε όλο της το δυναμικό, 
έμψυχο και μη, ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που όφειλε να συμβάλει στην ασφάλεια και 
τη διαιώνιση των κεκτημένων της. Ο θεσμός αφορούσε στο ζευγάρι και στα παιδιά (δικά του και 
προηγούμενων γάμων, φυσικά και υιοθετημένα), στους ηλικιωμένους γονείς, στα προστατευόμε-
να μέλη της ευρύτερης οικογένειας, στα εξαρτημένα άτομα (δούλους, απελεύθερους), στην οικία, 
στο νοικοκυριό, στα κτήματα, στα ζώα και στην παραγωγή. 

Απαραίτητη ήταν η τάξη στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο νοικοκυριό, αφού ένας νοικοκυ-
ρεμένος οίκος ήταν ένδειξη καλού πολίτη, πρώτη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της πόλης.

«Ένας τέλειος οίκος αποτελείται καταρχήν από δούλους και ελεύθερους. Και επειδή σε μία μελέτη πρέπει 
κανείς να ξεκινάει από τα ελάχιστα, πρώτα και ελάχιστα μέρη της οικίας είναι το αφεντικό και ο δούλος, 
ο σύζυγος και η σύζυγος, ο πατέρας και τα παιδιά. Αυτά τα τρία μέρη πρέπει πρώτα να εξετάσουμε, ποια 
δηλαδή είναι και ποια πρέπει να είναι η μεταξύ τους σχέση. Η πρώτη ονομάζεται σχέση δεσποτική, η δεύτερη 
γαμική … και η τρίτη τεκνοποιητική.»

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1253β.4

«Τέσσερα πράγματα πρέπει να κατέχει ο καλός νοικοκύρης: να αποκτά αγαθά αλλά και να τα διαφυλάττει, 
γιατί καμιά ωφέλεια δεν θά' χει αν αντλεί νερό με σουρωτήρι ή σε τρύπιο πιθάρι. Πώς να τα τακτοποιεί 
και να τα χρησιμοποεί για το λόγο που τα χρειάζεται … Τα κάρπιμα να είναι περισσότερα από τα άκαρπα, 
και οι εργασίες να μην ριψοκινδυνεύουν όλες μαζί. Προκειμένου να είναι η περιουσία ασφαλής, συμφέρουν 
ο Περσικός και ο Λακωνικός τρόπος, αλλά και η Αττική οικονομία είναι κι αυτή χρήσιμη. Γιατί, πουλώντας 
την παραγωγή, αγοράζει κανείς τα απαιτούμενα αγαθά, έτσι ώστε και το μικρότερο νοικοκυριό να μην έχει 
ανάγκη από αποθέματα. Με τον Περσικό τρόπο, όλα οργανώνονται και επιβλέπονται από τον νοικοκύρη, 
όπως έλεγε ο Δίων για τον Διονύσιο. Γιατί κανείς δεν επιμελείται με τον ίδιο τρόπο τα ξένα και τα δικά του 
υπάρχοντα, επομένως πρέπει να τα φροντίζει ο ίδιος, στο βαθμό βέβαια που είναι δυνατό. Χαρακτηριστικά 
είναι τα αποφθέγματα για τον Πέρση και για τον Λίβυο. Όταν ο πρώτος ρωτήθηκε τι τρέφει καλύτερα το 
άλογο, εκείνος απάντησε: «το μάτι του νοικοκύρη». Κι όταν ο Λίβυος ρωτήθηκε ποια κοπριά είναι καλύτερη 
απάντησε: «τα χνάρια του νοικοκύρη» … 
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Για τα μικρά νοικοκυριά, είναι χρήσιμη η Αττική διαχείριση της παραγωγής. Όμως, στις μεγάλες ιδιοκτησίες, 
το έργο αυτό πρέπει να ανατίθεται στους επιστάτες, αφού ξεχωρίσουν τα ετήσια και τα μηνιαία έξοδα, 
καθώς και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή ή όχι βάση. Από καιρού εις καιρόν, πρέπει να 
γίνεται επιθεώρηση, έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτά τα αποθέματα και οι ελλείψεις.
Η κατοικία πρέπει να κατασκευάζεται με κριτήριο τόσο τα υπάρχοντα που πρέπει να στεγάσει, όσο και την 
υγεία και ευημερία των ενοίκων. Τι είδος κτίριο δηλαδή συμφέρει στους καρπούς και τα υφάσματα; Πού 
πρέπει να τοποθετηθούν οι ξηροί και πού οι υγροί καρποί; Πώς πρέπει να στεγάζονται τα έμψυχα και πώς τα 
άψυχα, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, οι άνδρες και οι γυναίκες, οι ξένοι και οι πολίτες; 
Μια τέτοια κατοικία, που αποβλέπει στην ευημερία και την υγεία, πρέπει να είναι ευάερη το καλοκαίρι και 
ευήλια τον χειμώνα. Τέτοια είναι η κατάβορρος κατοικία (με την πλάτη στο βορρά) και αυτή που δεν είναι 
ισοπλατής. Στα μεγάλα νοικοκυριά, χρήσιμος είναι ένας θυρωρός που δεν θα κάνει άλλη δουλειά παρά 
μόνο να προσέχει τι εισέρχεται και τι εξέρχεται. Για την ευχρηστία των σκευών, ενδείκνυται ο Λακωνικός 
τρόπος. Γιατί το κάθε ένα από αυτά πρέπει να έχει τη σωστή του θέση, ώστε αμέσως να βρίσκεται και να μη το 
ψάχνουμε.»

Αριστοτέλης, Οικονομικός Πρώτος 1344β.22 

Την κοινωνική στήριξη και την οικονομική διαχείριση του οίκου είχε ο οικοδεσπότης, απασχο-
λημένος συνήθως με δουλειές έξω από το σπίτι, τα κοινά και τις ανδροπαρέες. Κάποιες από τις 
υποχρεώσεις του οικοδεσπότη ενός μεγάλου αθηναϊκού οίκου, με πολλά προστατευόμενα μέλη, 
διαφαίνονται στα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα (2.7.2.2 κ.εξ.), όπου με ενάργεια διαλέγονται 
ο Σωκράτης και ο Αρίσταρχος:

«Αρίσταρχος: - Όταν έγινε η στάση στην πόλη … κατέφυγαν στο σπίτι μου τόσες εγκατελειμένες αδελφές, 
ανηψιές και ξαδέλφες ώστε να υπάρχουν σήμερα συνολικά δεκατέσσερεις. Κανένα εισόδημα δεν έχουμε από 
τη γη, γιατί έχει περιέλθει στα χέρια των αντιπάλων μου. Κανείς δεν αγοράζει πράγματα του νοικοκυριού 
μας κι ούτε μπορούμε να δανειστούμε από πουθενά, είναι μάλιστα πιο εύκολο να βρούμε λεφτά στο δρόμο 
παρά δανεικά. Δύσκολο είναι Σωκράτη, να βλέπει κανείς να χάνονται οι δικοί του, αλλά και αδύνατον να τους 
θρέψεις σε τέτοιες περιστάσεις …
Σωκράτης: - Πώς συμβαίνει, όμως, ο Κεράμων, που επίσης συντηρεί πολλούς, να παρέχει όλα τα απαραίτητα 
στον εαυτό του και στους άλλους, να κάνει μάλιστα και περίσσευμα και να πλουτίζει, ενώ εσύ αντίθετα να 
φοβάσαι ότι θα πεθάνετε;
Αρίσταρχος: - Γιατί, μα τον Δία, εκείνος τρέφει δούλους και εγώ ελεύθερους ανθρώπους.
Σωκράτης: - Και ποιοί είναι καλύτεροι, οι δούλοι του Κεράμωνα ή οι δικοί σου οι ελεύθεροι;
Αρίσταρχος: - Μα, νομίζω, οι δικοί μου οι ελεύθεροι.
Σωκράτης: - Δεν είναι λοιπόν ντροπή εκείνος να ευπορεί με τους χειρότερους και εσύ, με τους καλύτερους, 
να βρίσκεσαι σε ανάγκη;
Αρίσταρχος: - Όχι βέβαια, γιατί εκείνος τρέφει τεχνίτες, ενώ εγώ ανθρώπους με παιδεία ελευθέρων.
Σωκράτης: - Μήπως τεχνίτες είναι αυτοί που ξέρουν κάτι χρήσιμο;
Αρίσταρχος: - Μάλιστα.
Σωκράτης: - Άρα είναι χρήσιμο το κρίθινο αλεύρι.
Αρίσταρχος: - Πάρα πολύ.
Σωκράτης: - Και τα ψωμιά;
Αρίσταρχος: - Εξίσου!
Σωκράτης: - Τα γυναικεία και τα ανδρικά ιμάτια, οι χιτωνίσκοι, οι χλαμίδες και οι εξωμίδες;
Αρίσταρχος: - Και αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα.
Σωκράτης: - Καλά, οι συγγένισές σου τίποτα από αυτά δεν ξέρουν;
Αρίσταρχος: - Τα πάντα, νομίζω.
Σωκράτης: - Δεν ξέρεις λοιπόν ότι από ένα τουλάχιστον από αυτά, την αλευροποιία, ο Ναυσικίδης τρέφει 
τον εαυτό του, τους δούλους του, και χοίρους και βόδια και περισσεύουν μάλιστα αρκετά ώστε να προσφέρει 
και λειτουργίες στην πόλη; Ο Κήρυβος τρέφει όλη του την οικογένεια και ζει πλουσιοπάροχα. Μήπως δεν 
ξέρεις ότι ο Κολλυτεύς ζει από τη χλαμυδουργία, ο Μένων από τη χλανιδοποιία, και οι περισσότεροι από τους 

ΟιΚΟΣ - ΟιΚΟΝΟΜιΑ
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Μεγαρείς από την εξωμιδοποιία;
Αρίσταρχος: - Ναι, μα τον Δία. Αλλά όμως αυτοί αγοράζουν βαρβάρους και τους αναγκάζουν να εργάζονται, 
ενώ οι δικές μου είναι ελεύθεροι άνθρωποι και συγγενείς.
Σωκράτης: - Κι επειδή δηλαδή είναι ελεύθεροι και συγγενείς πρέπει όλη μέρα να τρώνε και να το ρίχνουν 
στον ύπνο; … ή μήπως νομίζεις ότι η αργία και η αμέλεια είναι ωφέλιμα πράγματα για τους ανθρώπους; ... 
Μου φαίνεται πως ούτε εσύ τις αγαπάς, ούτε εκείνες εσένα. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι σε ζημιώνουν και εκείνες 
σε βλέπουν να στεναχωριέσαι για χάρη τους…
Αρίσταρχος: - Μα το θεό, Σωκράτη, μιλάς σωστά. Προηγουμένως δεν τολμούσα να δανειστώ γιατί φοβόμουν 
ότι δεν θα μπορούσα να ξεπληρώσω το χρέος. Τώρα όμως νομίζω ότι θα το κάνω για να αποκτήσω τα 
εργαλεία για τη δουλειά ...
Από αυτά λοιπόν τα χρήματα εξοικονομήθηκαν τα εργαλεία και τα μαλλιά. Έτρωγαν ελαφριά όσο δούλευαν 
και δειπνούσαν χαρούμενοι μετά την εργασία. Έπαψαν να είναι σκυθρωποί και να υποβλέπουν ο ένας τον 
άλλο και βλέπονταν μεταξύ τους χαρούμενα. Εκείνες τον αγαπούσαν ως κηδεμόνα τους και εκείνος επειδή 
ήταν χρήσιμες.» 

Κυρίαρχο στήριγμα του οίκου ήταν ο γάμος που, όπως λέει ο Ξενοφών, πρώτος του σκοπός ήταν 
η διαιώνιση της ζωής αλλά και η φροντίδα της παλιότερης γενιάς στα γεράματα από τη νεότερη. 
Η ασφαλής κληροδότηση του οίκου στην επόμενη γενιά των νόμιμων τέκνων ήταν κυρίαρχη υπο-
χρέωση, ενώ για τα εξώγαμα υπήρχε η γνωστή ως τα νεότερα χρόνια αντιμετώπιση.72 Όταν στην 
Αθήνα ένας οίκος έμενε χωρίς άντρα διάδοχο, η επίκληρος (κληρονόμος μοναχοκόρη) διάδοχος 
μπορούσε να παντρευτεί έναν συγγενή και ο πρώτος της γιος να κληρονομήσει τον οίκο. Ήταν, 
επίσης, δυνατόν να διασπαστεί ένας οίκος και να δημιουργηθούν περισσότεροι με την κατάτμηση 
της περιουσίας. Ο Δημοθένης, για παράδειγμα, αναφέρει τον Βούσελο από την Αθήνα, που μοί-
ρασε την περιουσία του στους πέντε γιούς του, οι οποίοι παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, εγγόνια, 
και δημιούργησαν πέντε οίκους από τον αρχικό.73 Δεν επιτρεπόταν γάμος με ξένους και υπήρχαν 
οι θεσμοί της προίκας, του διαζυγίου, της υιοθεσίας και της διαθήκης. Οι γάμοι σε μεγάλες ηλικίες 
αποθαρρύνονταν, γι’ αυτό και ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος, όταν η μητέρα του ζήτησε 
να την παντρέψει, της απάντησε πως έλυσε τους νόμους της πόλης, όμως δεν μπορούσε να καταρ-
γήσει και τους νόμους της φύσης, προξενεύοντας νύφες ανάρμοστες…

«Γιατί δεν επιτρέπεται η αταξία στην κοινωνία, αυτά τα παράκαιρα και άχαρα ζευγαρώματα, που δεν 
αποσκοπούν στη γαμήλια πράξη και τον προορισμό της … Κι αν ανακαλύψει νεαρό στο δωμάτιο μιας 
πλούσιας γριάς που παχαίνει σαν την πέρδικα από τη συνουσία, να τον παίρνει από εκεί και να τον εγκαθιστά 
σε παρθένα νύφη που έχει ανάγκη από άνδρα.»

 Πλούταρχος, Σόλων 20.7.5

Ο Ησίοδος, στα τέλη της Γεωμετρικής Εποχής, αναφέρει ότι ιδανική ηλικία για το γάμο ήταν 
δεκαέξι χρονών για τη γυναίκα και τριάντα για τον άνδρα.74 Για τον Αριστοτέλη, λίγους αιώνες 
αργότερα, ιδανική ηλικία για τη γυναίκα ήταν τα δεκαοχτώ, ενώ για τον άντρα τα τριάντα επτά.

«Και όλα τούτα σχεδόν ρυθμίζονται μ’ ένα προληπτικό μέτρο. Αφού από τη φύση έχει καθοριστεί ανώτατο όριο 
για την ικανότητα τεκνοποίησης του άντρα τα εβδομήντα χρόνια και της γυναίκας τα πενήντα, η ηλικία των 
συζύγων πρέπει να έχει τέτοια σχέση, ώστε να διατρέχουν μαζί τις ηλικίες πριν από τη λήξη της τεκνοποιίας. 
H ένωση πολύ νεαρών ατόμων είναι βλαβερή για την τεκνοποιία. Σε όλα τα όντα, τα παιδιά των νεαρών είναι 
και ατελή και συχνότερα θηλυκά και μικρόσωμα, άρα αναπόφευκτα το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. 
Και ιδού η απόδειξη. Σε όσες πόλεις συνηθίζεται να παντρεύονται νεαροί με νεαρές, οι άνθρωποι είναι ατελείς 
και μικρόσωμοι. Επίσης, οι νεαρές κοπέλες καταπονούνται υπερβολικά στον τοκετό και οι περισσότερες 
πεθαίνουν. Γι’ αυτό λένε μερικοί ότι στους κατοίκους της Τροιζήνας δόθηκε χρησμός, επειδή πέθαιναν πολλές 
κοπέλες, αφού συνήθιζαν να παντρεύονται μικρές, ότι νοιάζονταν περισσότερο για το πώς θα τις πάντρευαν, 
όχι όμως και για το τι καρπούς θα θέριζαν. Συμφέρει ακόμα και από την άποψη της σωφροσύνης οι γυναίκες 
να παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία, επειδή, όπως φαίνεται, οι νεαρές κοπέλες γίνονται ακόλαστες, όταν 



35

συνουσιάζονται από μικρή ηλικία. Αλλά φαίνεται ότι βλάπτεται και η ανάπτυξη των νεαρών αγοριών, αν 
συνουσιαστούν πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του σπέρματος. Γιατί και γι’ αυτό χρειάζεται ορισμένος χρόνος, 
η υπέρβαση του οποίου δεν το αυξάνει. Έτσι για τις γυναίκες είναι καλό να παντρεύονται στα δεκαοχτώ τους 
χρόνια, ενώ για τους άντρες όταν φτάσουν τα τριανταεπτά ή λίγο νωρίτερα.»

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1335α (μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, 1993)

Η γυναίκα

«Τις εταίρες έχουμε για ηδονή. Τις παλλακίδες για καθημερινή φροντίδα του σώματος.
Τις συζύγους για νόμιμα παιδιά και πιστό φύλακα στο σπίτι.»

Δημοσθένης, Κατά Νεαίρας Or.59 122.4

«Πρακτικά και θεωρητικά, άλλη εξουσία είναι η δεσποτική, άλλη η επιστατική, και άλλη η πολιτική. 
Η δεσποτική αποσκοπεί στο προσωπικό συμφέρον και όχι στο συμφέρον των αρχομένων. Τέτοια εξουσία 
ασκεί ο τύραννος στους υπηκόους και το αφεντικό στους δούλους. Επιστατική είναι η εξουσία που ασκείται 
μόνο για το καλό των αρχομένων και όχι της εξουσίας. Αυτή ασκείται από τους γιατρούς για τους αρρώστους, 
από τους αλείπτες των αθλητών, από τους διδάσκοντες για τους διδασκομένους. 
Πολιτική είναι η εξουσία που αποσκοπεί στο κοινό συμφέρον τόσο της εξουσίας όσο και των αρχομένων. Με 
αυτό το πνεύμα είναι οργανωμένος τόσο ο οίκος όσο και η πόλις… Επειδή λοιπόν και ο άνδρας εξουσιάζει τη 
γυναίκα, η εξουσία που ασκεί είναι είτε δεσποτική, είτε επιστατική, είτε πολιτική … Οι άνδρες που ασκούν 
τη δεσποτική εξουσία στην οικογένεια μισούνται από τις γυναίκες τους … Όσοι ασκούν την επιστατική 
περιφρονούνται, γιατί θυμίζουν κόλακες και αυτούς που κρέμονται από τα φουστάνια των γυναικών. Όσοι 
όμως ασκούν πολιτική εξουσία, αυτοί θαυμάζονται και αγαπώνται.»

Αυτές τις αναλλοίωτες αλήθειες υποστήριζε ο Καλλικρατίδας από τη Λακωνία,75 μία περιοχή που 
φημιζόταν για την ελευθερία των γυναικών της. Ήταν μητέρες και συντρόφισσες ηρώων, ηρωίδες και 
οι ίδιες που είχαν τη δύναμη να θέτουν ως υπέρτατο αγαθό το καλό της πόλεως. Η ασυνήθιστη ελευ-
θερία τους είχε κατοχυρωθεί με ρήτρες που επέβαλε κατά την παράδοση ο μεγάλος Λυκούργος, την 
Πρώιμη Εποχή Σιδήρου. Πίστευε ότι για την κατασκευή των ρούχων -κύρια απασχόληση των άλλων 
γυναικών στην αρχαιότητα- κατάλληλες στη Σπάρτη ήταν μόνο οι δούλες, ενώ για τις ελεύθερες κυ-
ρίαρχη φροντίδα θα ήταν μόνο τα παιδιά. Η πόλις του Λυκούργου δεν επιχείρησε να «σωφρονίσει τις 
γυναίκες» (καθώς θα έλεγε αργότερα ο Αριστοτέλης). Αντίθετα, έβγαλε τα κορίτσια από τη σκιά, εκ-
μηδένισε τη γυναικεία αδυναμία και κατοχύρωσε τη φυσική και υγιεινή τους διαπαιδαγώγηση, ώστε 
να φημίζονται τόσο για τα γυμνασμένα, ωραία τους κορμιά όσο και για τη δύναμη της ψυχής τους. Τα 
κορίτσια της ασκούνταν όπως και τα αγόρια, γιατί πίστευαν ότι αν άντρες και γυναίκες ήταν εξίσου 
δυνατοί, τα παιδιά θα γίνονταν ακόμη δυνατότερα.76 Ακόμη, επέτρεψε να παίρνουν γυμνά μέρος στις 
πομπές, να χορεύουν και να τραγουδούν σε ναούς, και μάλιστα μπροστά στα αγόρια. 

«Η γύμνια των παρθένων δεν είχε τίποτε αισχρό, και δεν υπήρχε ντροπή ούτε ακολασία. Αντίθετα, συνήθιζε τα 
κορίτσια στην αφέλεια, στο ζήλο της ευεξίας. Τα ενέπνεε γενναίο φρόνημα, αφού όπως και οι άντρες μπορούσαν 
να μετέχουν στην αρετή και τη δόξα. Έτσι, οι Σπαρτιάτισσες ήταν σε θέση να λένε και να σκέπτονται αυτά που 
διηγούνται για τη Γοργώ, τη σύζυγο του Λεωνίδα. Γιατί όταν κάποια, όπως φαίνεται, ξένη της είπε: 
- «Μόνες εσείς οι Λάκαινες κυβερνάτε τους άντρες» εκείνη απάντησε: 
- «Γιατί μόνες εμείς γεννούμε άντρες»…
Εξάλλου, και αν ακόμη το ήθελε, ο Λυκούργος δεν θα μπορούσε να περιορίσει την ελευθερία των γυναικών 
«και τη γυναικοκρατία», αφού εξαιτίας των πολλών εκστρατειών, οι γυναίκες έμεναν αφεντικά στη Σπάρτη 
«όλο περιποιήσεις, για περισσότερο καιρό από ότι έπρεπε.»

Πλούταρχος, Λυκούργος 14.4

Η ΓΥΝΑιΚΑ
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Τα γυναικεία θέματα της Σπάρτης ήταν, λοιπόν, εξαιρετικά προωθημένα, ακόμη και για τη 
σύγχρονη εποχή, αφού η νομοθεσία του Λυκούργου «εξάλειψε την κενή, τη γυναικώδη ζηλοτυπία, 
απέκλεισε κάθε αλαζονία και αταξία από τον γάμο και καθιέρωσε να γεννούν παιδιά μόνο οι άξιοι, 
περιγελώντας εκείνους που πιστεύουν ότι στον γάμο δεν χωρούν η ανάμειξη και η επικοινωνία, τα 
τιμωρούν μάλιστα με σφαγές και με πολέμους. Επέτρεπε λοιπόν στους ηλικιωμένους συζύγους νε-
αρών γυναικών, αν εκτιμούσαν και αγαπούσαν κάποιον από τους όμορφους και καλούς νέους, να τον 
εισάγουν στη γυναίκα τους, και από αυτή την καλή ράτσα να γεννηθεί το παιδί τους. Επιτρεπόταν 
επίσης στους χρηστούς άνδρες, που θαύμαζαν κάποια από τις παντρεμένες γυναίκες που ήταν μυα-
λωμένη και γεννούσε καλά παιδιά, να της ζητήσουν να πείσει τον άντρα της για να συνέλθουν μαζί 
της, ώστε, όπως όταν φυτεύεις σε καλλίκαρπη γη, να γεννηθούν άξια παιδιά, αδέλφια και συγγενείς 
άξιων ανδρών. Γιατί, πρώτα από όλα, ο Λυκούργος πίστευε ότι τα παιδιά δεν ανήκουν στον πατέρα 
τους, αλλά στην πόλη, και γι’ αυτό ήθελε οι πολίτες να γεννιούνται από τους άριστους και όχι από 
τυχόντες. Κι ακόμη, πίστευε ότι στους νόμους των άλλων πόλεων επικρατεί μεγάλη ανοησία και 
ελαφρότητα. Γιατί, ακόμη και οι σκύλες και οι φοράδες οδηγούνται στους καλύτερους επιβήτορες με 
χίλια παρακάλια και με χρήματα στα αφεντικά τους, ενώ αντίθετα οι γυναίκες κλείνονται στα σπί-
τια και φρουρούνται, έχοντας την απαίτηση να γεννούν μόνο τα δικά τους παιδιά, ακόμη και αν είναι 
ανόητοι, υπερήλικες και άρρωστοι… Κάνοντας όλα αυτά με φυσικό και πολιτικό τρόπο, καθόλου δεν 
έγιναν οι γυναίκες εύκολες, ώστε η μοιχεία ήταν σε αυτούς εντελώς άγνωστη. Αναφέρεται μάλιστα 
το ανέκδοτο ενός πολύ παλιού Σπαρτιάτη, του Γεράδα, ο οποίος όταν ρωτήθηκε τι παθαίνουν σε αυ-
τούς οι μοιχοί, είπε:
- Ξένε, σε εμάς δεν γίνεται κανείς μοιχός.
Εκείνος απάντησε: - Και αν υποθέσουμε ότι γίνεται;
- Πληρώνει έναν μέγα ταύρο, που αφού σκύψει από τον Ταΰγετο πίνει νερό από τον Ευρώτα.
Εκείνος έμεινε κατάπληκτος και του είπε: 
- Καλά και είναι δυνατόν να υπάρξει τόσο μεγάλος ταύρος;
Και ο Γεράδας γέλασε και απάντησε:
- Καλά, και είναι δυνατόν να υπάρξει μοιχός στην Σπάρτη;»

Πλούταρχος, Λυκούργος 15.6.2

Όμως στις περισσότερες ελληνικές κοινωνίες, η θέση της γυναίκας ήταν πολύ πιο περιορισμέ-
νη, η εξάρτηση από τον άντρα πολύ πιο ισχυρή και η τιμωρία όσων παρεκτρέπονταν αυστηρή. 
Ο Αισχίνης (Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου 182-183), για παράδειγμα, τον 4ο αι. π.Χ. προσπαθούσε να 
υπενθυμίσει στους Αθηναίους τους προγόνους τους, «που ήταν αυστηροί με τα αίσχη και φρόντιζαν 
για τη σωφροσύνη των παιδιών τους. Έτσι, όταν ένας πολίτης ανακάλυψε πως η θυγατέρα του είχε 
διαφθαρεί και δεν είχε διαφυλάξει την αγνότητά της για τον γάμο, την φυλάκισε σε ένα έρημο σπίτι 
μαζί με ένα άλογο, το οποίο, κλεισμένο εκεί μέσα μαζί της, επρόκειτο προφανώς να τη σκοτώσει… 
Ο δε Σόλων, ο ενδοξότερος από όλους τους νομοθέτες, νομοθέτησε με αρχαϊκή σεμνότητα για την 
ευκοσμία των γυναικών. Απαγόρευσε στη μοιχό να στολίζεται και να πηγαίνει στα δημόσια ιερά, για 
να μην αναμειγνύεται με τις άλλες γυναίκες και τις διαφθείρει κι αυτές. Αν συλληφθεί στολισμένη 
ή στο ναό, επέτρεψε στον καθένα να τις σχίζει τα ρούχα, να της πετά τα κοσμήματα και να την χτυ-
πά, να την ατιμάζει και να της κάνει τον βίο αβίωτο. Απαγόρευσε μόνο να την σκοτώσουν και να την 
αφήσουν ανάπηρη.»

Παρόλα αυτά, ακόμη και στη συντηρητική στα γυναικεία θέματα Αθήνα, η διαιώνιση του οί-
κου επέτρεπε ελεγχόμενες αποκλίσεις, μερικές από τις οποίες φαίνονταν αργότερα άτοπες και 
γελοίες, όπως π.χ. «ο νόμος που επέτρεπε στην επίκληρο να κάνει έρωτα με όποιον από τους κοντι-
νότερους συγγενείς της προτιμούσε, εφόσον ο άντρας της ήταν ανίκανος. Μολονότι, καταπώς λεν 
μερικοί, κι αυτό σωστά νομοθετήθηκε για όσους ήταν ανίκανοι αλλά παντρεύονταν επίκληρους για 
την περιουσία τους, παραβιάζοντας τη φύση νόμιμα» (Πλούταρχος, Σόλων 20.2).
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Η προίκα της γυναίκας ήταν ιδιοκτησία της, τουλάχιστον όσον αφορά στην Αθήνα (για την 
κοινωνική ζωή της οποίας σώθηκαν οι περισσότερες πληροφορίες). Επέστρεφε μάλιστα στον πα-
τρογονικό της οίκο σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου χωρίς απογόνους. Η ρύθμιση ήταν μία 
δικλείδα ασφαλείας για τη γυναίκα και ένας από τους τρόπους, αλλά όχι ο μόνος, που αποθαρρύ-
νονταν τα διαζύγια.

«Η Ιππαρέτη ήταν σεμνή, αγαπούσε τον άνδρα της, και στενοχωριόταν για τις σχέσεις του τόσο με ξένες 
όσο και με αστές γυναίκες. Έφυγε λοιπόν από το σπίτι και πήγε στον αδελφό της. Επειδή όμως ο Αλκιβιάδης 
αδιαφόρησε και συνέχισε να ζει στην ακολασία, χρειάστηκε να παραδώσει η ίδια στον άρχοντα την αίτηση 
διαζυγίου, σύμφωνα με τον νόμο. Τότε λοιπόν, ήλθε ο Αλκιβιάδης, την άρπαξε και περνώντας μέσα από την 
Αγορά την πήγε σπίτι, χωρίς κανείς να τολμήσει να του την πάρει από τα χέρια. Έμεινε παρόλα αυτά κοντά 
του μέχρι τον θάνατό της, πέθανε δε λίγο μετά τον απόπλου του Αλκιβιάδη στην Έφεσο. 
Εκείνη η βιαιότητα δεν θεωρήθηκε παράνομη ούτε απάνθρωπη. Φαίνεται, μάλιστα, ότι γι’ αυτό ο νόμος 
απαιτούσε να παραδίδει η ίδια η γυναίκα την αίτηση διαζυγίου στον άρχοντα, για να έχει ο άνδρας την 
ευκαιρία να την πάρει πίσω.» 

Πλούταρχος, Αλκιβιάδης 8.4.4

Στις φτωχότερες οικογένειες, οι γυναίκες θα έπρεπε να συμμετέχουν στην οικονομική στήριξη του 
οίκου (πωλήτριες στις λαϊκές αγορές, μαμές, τροφοί κ.λπ.), άρα και στη ζωή έξω από το σπίτι. Ακόμη 
όμως και όταν δεν υπήρχε ανάγκη εργασίας, αν η οικονομική κατάσταση του οίκου δεν επέτρεπε τη συ-
ντήρηση ενός τουλάχιστον δούλου, η γυναίκα έπρεπε να μετακινείται για τις οικιακές δουλειές, π.χ. για 
να φέρει νερό, ψώνια κ.λπ. Όμως, σε έναν εύπορο οίκο (όπως του ισόμαχου που θα δούμε παρακάτω), 
η σύζυγος παρέμενε επόπτης των οικιακών θεμάτων, προστατευμένη και αξιοσέβαστη αλλά αποκλει-
σμένη από τον έξω κόσμο, με τον οποίο επικοινωνούσε στις γιορτές της πόλης και στα οικογενειακά 
γεγονότα. Το σύνηθες ιδανικό για μία καθώς πρέπει γυναίκα φαίνεται πως ήταν η λευκότητα στο πρό-
σωπο, το σώμα και την ψυχή, ιδανικό με μακρότατη διάρκεια ζωής στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
Δεν έλειψαν, βέβαια, και εκείνοι που πίστευαν ότι η γυναικεία φύση δεν είναι κατώτερη του άνδρα, με 
χαρακτηριστική την άποψη του Σωκράτη, στον Ξενοφώντα. Κατά κανόνα, όμως, αν υπήρχε κάποια 
επίδραση της γυναίκας στον έξω κόσμο, αυτή γινόταν έμμεσα διά των ανδρών του οίκου: παιδιά, σύζυ-
γο, πατέρα, αδέλφια κ.λπ., όπως εξάλλου και μέχρι τα νεότερα χρόνια.

«- Σωκράτης: Εν πολλοίς, από άλλα και από αυτά που κάνει αυτό το κορίτσι, είναι φανερό ότι η γυναικεία 
φύση δεν είναι κατώτερη από του άνδρα, απλώς χρειάζεται ρώμη και ισχύ. Ώστε, αν κάποιος από εσάς έχει 
γυναίκα, ας τη διδάξει ό,τι χρειάζεται να μάθει.
- Αντισθένης: Πώς λοιπόν Σωκράτη, αφού αυτά πιστεύεις, δεν εκπαιδεύεις την Ξανθίππη, αλλά έχεις αυτή 
τη γυναίκα που είναι η πιο ανυπόφορη από όσες υπήρξαν μέχρι τώρα και από όσες θα υπάρξουν στο μέλλον;
- Σωκράτης: Γιατί βλέπω ότι και εκείνοι που θέλουν να γίνουν καβαλλάρηδες δεν κατέχουν υπάκουα άλογα, 
αλλά άλογα με ταπεραμέντο. Γιατί πιστεύουν ότι αν τα βγάλουν πέρα με τέτοια άλογα, τότε εύκολα θα 
χειρίζονται τα υπόλοιπα.»

Ξενοφών, Συμπόσιον 2.9.2

«Μιλώντας σκωπτικά για τον γιό του, που επηρέαζε πολύ τη μητέρα του, και εξαιτίας της αυτόν τον ίδιο, ο 
Θεμιστοκλής έλεγε:
- Από όλους τους Έλληνες, αυτός είναι που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. 
Γιατί τους Έλληνες τους κυβερνούν οι Αθηναίοι, τους Αθηναίους ο Θεμιστοκλής, τον Θεμιστοκλή η μητέρα 
του γιού του, και αυτός τη μητέρα του.»

Πλούταρχος, Θεμιστοκλής 18.7.1

Βέβαια, ανάμεσα στον ερωτευμένο Θεμιστοκλή και τη θεωρητικοποίηση της γυναικείας κα-
τωτερότητας από τον Αριστοτέλη,77 θα υπήρχε ποικιλία στη σχέση των φύλων, ανάλογα με τις 
περιστάσεις και τον χαρακτήρα των ανθρώπων. 
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Σκηνές στον γυναικωνίτη.
Απεικονίζονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας παραγωγής ρούχων και άλλων υφασμάτων του οίκου, 
κύρια εκπαίδευση των κοριτσιών και βασική ενασχόληση της γυναίκας στο πλαίσιο της (οικιακής) οικο-
νομίας: το ζύγισμα του μαλλιού, το γνέσιμο και η κατασκευή κλωστής, ο αργαλειός για την ύφανση, το 
δίπλωμα του υφάσματος. Η κλωστή στην αρχαιότητα κατασκευαζόταν από μαλλί ή λινάρι.78 
Μελανόμορφη λήκυθος (σε ανάπτυγμα), μέσα 6ου αι. π.Χ., Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art.

Η επιφανέστερη περίπτωση ερωτευμένου που αψήφησε την τρέχουσα ηθική ήταν ο Περικλής, 
ο οποίος απομάκρυνε τη νοικοκυρεμένη Αθηναία γυναίκα του για να συζήσει με μία διανοούμενη 
και ωραία Μιλησία, την Ασπασία.

«Επειδή λοιπόν για το χατήρι της Ασπασίας τα έπραξε αυτά με τους Σαμίους, πρέπει σε αυτό το σημείο να 
αναρρωτηθούμε για τη γυναίκα αυτή, ποια τέχνη ή ποια δύναμη ήταν εκείνη που κατείχε ώστε να έχει του 
χεριού της τους σημαντικότερους πολιτικούς, ώστε να ασχοληθούν μαζί της οι φιλόσοφοι, διά πολλών και 
με σοβαρότητα… Μερικοί λεν ότι ήταν σοφή και ικανή στα πολιτικά. Λένε, μάλιστα, ότι και ο Σωκράτης με 
τους φίλους του σύχναζε πότε-πότε στο σπίτι της, και ότι η παρέα της έφερνε και τις γυναίκες τους σπίτι 
της, μολονότι η εργασία της δεν ήταν κόσμια ούτε σεμνή, αφού συντηρούσε νεαρές εταίρες. Ο Αισχίνης, 
μάλιστα, λέει ότι ο προβατέμπορος Λυσικλής, μολονότι από ταπεινή καταγωγή, έγινε ο πρώτος ανάμεσα 
στους Αθηναίους, επειδή μετά τον θάνατο του Περικλή συζούσε με την Ασπασία. Στον «Μενέξενο» μάλιστα 
του Πλάτωνα … αναφέρεται η πληροφορία ότι η γυναίκα αυτή είχε τέτοια υπόληψη, ώστε να διδάσκει 
στους Αθηναίους ρητορική. Φαίνεται, πάντως, ότι η αγάπη του Περικλή για τη γυναίκα αυτή ήταν κυρίως 
ερωτική… Λέγεται δε, ότι τόσο ονομαστή και διάσημη έγινε η Ασπασία, ώστε και ο Κύρος … την πιο 
αγαπημένη του παλλακίδα την ονόμασε Ασπασία, ενώ ονομαζόταν Μιλτώ.»

Πλούταρχος, Περικλής 24.2.1

Όπως πάντα όμως, έτσι και τότε, ο οικείος μικρόκοσμος που τόσο όμορφα οργάνωσε η κλασική 
αρχαιότητα, δεν θα μπορούσε να προστατεύσει το καθαρόαιμο του οίκου. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του εκκεντρικού Αλκιβιάδη στη Σπάρτη. 

«Διέφθειρε λοιπόν ο Αλκιβιάδης την Τιμαία, σύζυγο του βασιλιά Άγι, όταν εκείνος έλειπε σε εκστρατεία, και 
απέκτησε μαζί της ένα αγοράκι που έξω το γνώριζαν ως Λεωτυχίδη, μέσα όμως στα ανάκτορα το όνομα που 
ψιθυριζόταν από τη μητέρα του στις φίλες και ακολούθους της ήταν Αλκιβιάδης. Τόσο μεγάλος έρωτας είχε 
καταλάβει τη γυναίκα. Κι εκείνος, καμαρώνοντας, έλεγε ότι δεν το είχε κάνει ούτε από έπαρση, ούτε επειδή 
τον είχε κυριεύσει η ηδονή, αλλά για να βασιλεύουν στους Λακεδαιμονίους οι απόγονοί του … Γι’ αυτό και 
εξέπεσε αργότερα από τη βασιλεία ο Λεωτυχίδης.»

Πλούταρχος, Αλκιβιάδης 23.7.1

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός καθημερινού ανθρώπου, του Ευφίλητου 
από την Αθήνα. Η ιστορία διασώθηκε χάρη στον Λυσία, που τον υπερασπίσθηκε στο δικαστήριο 
μετά το φόνο του εραστή της γυναίκας του, έναν φόνο που το δίκαιο των Αθηνών θεωρούσε νόμι-
μο, εφόσον ο δράστης συλλαμβανόταν επ’αυτοφόρω.

«Εγώ λοιπόν κύριοι δικασταί, όταν ήλθε η ώρα να παντρευτώ και πήρα τη γυναίκα μου στο σπίτι, πριν 
αποκτήσουμε παιδιά την πρόσεχα και την προστάτευα, όπως ήταν φυσικό, και της φερόμουν με τέτοιο τρόπο 
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ώστε να μην τη στενοχωρώ, ούτε όμως και να κάνει ό,τι θέλει. Όταν αποκτήσαμε παιδί, της είχα πλέον 
εμπιστοσύνη και ό,τι είχα το παρέδωσα, γιατί νόμιζα ότι το παιδί είναι ο μεγαλύτερος δεσμός ανάμεσα στον 
άντρα και τη γυναίκα. Στις αρχές ήταν η καλύτερη όλων. Γιατί και καλή οικονόμος ήταν, και φειδωλή και ικανή 

στη διοίκηση του οίκου. 
Ο θάνατος όμως της μητέρας μου έγινε η αιτία όλων των 
συμφορών μου. Ο άνθρωπος αυτός ακολούθησε την κηδεία, 
είδε τη γυναίκα μου και ύστερα από λίγο καιρό τη διέφθειρε. 
Πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να σας πω (αφού όλα πρέπει να τα 
διηγηθώ) ότι έχω ένα μικρό σπίτι με δύο ισομεγέθη πατώματα, 
πάνω τον γυναικωνίτη, κάτω τον ανδρώνα. Όταν γεννήθηκε το 
παιδί μας, η μητέρα του το θήλαζε. Και για να μην κινδυνεύει 
ανεβοκατεβαίνοντας τις σκάλες κάθε φορά που έπρεπε να πάει 
για πλύσιμο, μετακόμισα τον ανδρώνα πάνω και οι γυναίκες 
έμειναν κάτω. 
Με τον καιρό, λοιπόν, έγινε συνήθεια η γυναίκα μου να με 
αφήνει συχνά για να κοιμηθεί κάτω με το παιδί, όπου το θήλαζε 
για να μην κλαίει. Τα πράγματα πήγαιναν έτσι για πολύ καιρό, 
και ποτέ δεν υποπτεύθηκα τίποτε. Ήμουν τόσο ηλίθιος ώστε να 
πιστεύω ότι η γυναίκα μου ήταν η πιο αξιοπρεπής στην πόλη.

Ο καιρός περνούσε λοιπόν, κύριοι. Κάποτε, που επέστρεψα απροσδόκητα από το αγρόκτημα, το παιδί έκλαιγε 
στο δείπνο, εκνευρισμένο. Η υπηρέτρια το πείραζε επίτηδες για να κλαίει, όπως έμαθα αργότερα, γιατί ο 
άλλος ήταν μέσα στο σπίτι. Είπα λοιπόν στη γυναίκα μου να πάει να το θηλάσει, για να σταματήσει το κλάμα… 
Εκείνη έκανε ότι τάχα δεν ήθελε, γιατί δήθεν είχε χαρεί πολύ που με είδε ύστερα από τόσο καιρό. Όταν θύμωσα 
και της έδωσα εντολή να ανέβει αμέσως, μου είπε «- ναι 
βέβαια, για να πειράζεις εδώ την υπηρέτρια. Κι άλλοτε την 
τραβολογούσες μεθυσμένος.» 
Και καθώς εμένα με έπιασαν τα γέλια, εκείνη σηκώθηκε και 
-παιδιαρίζοντας- βγήκε από την πόρτα παίρνοντας το κλειδί. 
Και γω, χωρίς να υποπτευθώ τίποτα και απερίσκεπτος 
(από την κούραση) μετά τα χωράφια, πήγα να κοιμηθώ 
ικανοποιημένος. Προς τα ξημερώματα, ήλθε και άνοιξε την 
πόρτα. Ρώτησα γιατί έκαναν θόρυβο οι αυλόπορτες τη νύχτα 
και μου απάντησε ότι έσβησε το λυχνάρι του παιδιού και 
πήγε να το ανάψει από τον γείτονα. Το πίστεψα και σώπασα. 
Αλλά μου έκανε εντύπωση, κύριοι, ότι το πρόσωπό της ήταν 
φτιασιδωμένο, αν και δεν είχαν περάσει ούτε τριάντα μέρες 
που ο αδελφός της είχε πεθάνει. Δεν το σχολίασα και έφυγα 
χωρίς να μιλήσω. 
Ύστερα από αυτά, και αφού πέρασε κάποιο διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου ήμουν ανίδεος των κακών 
που μου είχαν συμβεί, με πλησίασε μία ηλικιωμένη γυναίκα. Την είχε στείλει κρυφά μια άλλη γυναίκα, με την 
οποία εκείνος εμοίχευε, όπως έμαθα αργότερα. Επειδή λοιπόν θεώρησε ότι ήταν αδικημένη και θύμωσε που δεν 
την επισκεπτόταν πλέον, αναζήτησε την αιτία, τον παρακολούθησε και την ανακάλυψε. Με πλησίασε, λοιπόν, η 
γυναίκα κοντά στο σπίτι και μου είπε:
- Ευφίλητε, μη νομίζεις ότι έχω διάθεση για ανακατοσούρες. Όμως ο άντρας που ατιμάζει εσένα και τη γυναίκα 
σου είναι και εχθρός δικός μου. Πιάσε την υπηρέτρια που σας κάνει θελήματα και πηγαίνει στην αγορά και 
ανάγκασέ τη να σου μιλήσει, θα τα μάθεις όλα» μου είπε. «Ο Ερατοσθένης είναι που τα κάνει αυτά, από τον 
δήμο Οίη της Αττικής. Δεν διέφθειρε μονο τη δική σου γυναίκα, αλλά και πολλές άλλες. Είναι μια τέχνη που την 
κατέχει καλά». 
Αυτά είπε και έφυγε. Εγώ βέβαια καταταράχτηκα και ήλθαν αμέσως στον νου μου όλα όσα είχαν συμβεί στο 
δωμάτιο. Ο θόρυβος της μέσαυλης και της αύλειας θύρας που ποτέ δεν είχε ξανακουστεί, η μπογιά στο πρόσωπο 
της γυναίκας μου, όλα ξανάλθαν στο μυαλό μου και με γέμισαν υποψίες.»

Λυσίας, Υπέρ του Ερατοσθένους Φόνου Απολογία Or.1 6.1 κ.εξ. 
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Σκηνές στον γυναικωνίτη: α) Γυναίκα με τη ρόκα της, και δεύτερη με κέντημα. Ερυθρόμορφη αγγειογρα-
φία (πυξίδα), Παρίσι, Μουσείο Λούβρου. β) Γυναίκα τακτοποιεί υφάσματα σε κασέλα. Πίνακας του 5ου 
αι. π.Χ. στον Τάραντα.

Μία αντίθετη, εξιδανικευμένη σχέση της αθηναϊκής συζυγικής ζωής και ένα ιδανικό τοπίο του 
οίκου δίνονται από τον Ξενοφώντα στον Οικονομικό, διά στόματος του ισόμαχου, ενός Αθηναίου 
άρχοντα με μεγάλη κτηματική περιουσία:

«- Πέρασε καθόλου από το μυαλό σου, γυναίκα, γιατί διάλεξα εσένα για σύζυγο, και γιατί, από την άλλη 
πλευρά, οι γονείς σου επέλεξαν εμένα; Όχι βέβαια γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή στο κρεβάτι, αυτό 
φαντάζομαι το καταλαβαίνεις. Πρόθεσή μας ήταν να βρούμε τον καλύτερο σύντροφο για τον οίκο και για τα 
παιδιά μας … Αν κάποτε ο θεός μάς δώσει παιδιά, τότε θα αποφασίσουμε μαζί πως θα τα αναθρέψουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύντροφοι θα είμαστε και σε αυτό και κοινή ευλογία θα στηρίξει τα γηρατιά μας. Επί 
του παρόντος όμως, αυτός είναι ο οίκος μας, κοινός και για τους δυό μας. Ό,τι εγώ κατέχω το κατέθεσα ήδη ως 
κοινή μας περιουσία, και αυτά που εσύ έφερες μαζί σου το ίδιο. Δεν χρειάζεται να κάτσουμε να υπολογίσουμε 
σε αριθμούς ποιος πρόσφερε περισσότερα. Ας το δούμε κάπως έτσι: όποιος αποδειχθεί καλύτερος σύντροφος, 
αυτός θα έχει προσφέρει τα περισσότερα… 
Δεν είναι λίγη ούτε ασήμαντη η προσφορά της γυναίκας στον οίκο, όπως δεν είναι και της βασίλισσας στην 
κυψέλη των μελισσών … Γιατί οι θεοί με μεγάλη περίσκεψη συνέδεσαν τον άντρα με τη γυναίκα, για να έχουν 
ωφέλεια ο ένας από τον άλλο … Πρώτος σκοπός είναι βέβαια να διαιωνισθεί η ζωή αλλά και η παλιότερη 
γενιά να έχει φροντίδα από τη νεότερη στα γεράματα … Έπειτα, οι εξωτερικές υπαίθριες δουλειές και οι 
εσωτερικές, δηλαδή οι οικιακές, έχουν όλες ανάγκη από εργασία και φροντίδα. Γι’ αυτό ο θεός έπλασε τη 
γυναίκα κατάλληλη για τις εσωτερικές δουλειές, τον άντρα για τις εξωτερικές … 
Δικιά σου δουλειά είναι, λοιπόν, να μένεις στο σπίτι. Να στέλνεις όσους υπηρέτες έχουν δουλειά έξω, να 
επιβλέπεις όσους εργάζονται μέσα. Να παραλαμβάνεις ό,τι εισέρχεται, να διανέμεις ό,τι πρέπει να δαπανάται 
αλλά να φροντίζεις και για περίσσευμα. Γιατί βέβαια, δεν πρέπει να ξοδεύουμε σε ένα μήνα αυτά που είναι να 
δαπανηθούν σε ένα χρόνο. Όταν έρχονται τα μαλλιά, να φροντίζεις να υφαίνονται όσα ιμάτια χρειάζονται. Να 
φροντίζεις πως το σιτάρι θα γίνει ψωμί … κι αν κανείς από τους υπηρέτες αρρωστήσει να επιμεληθείς εσύ η 
ίδια ώστε να γίνει καλά ... Το καλύτερο από όλα θα’ ναι να φανείς καλύτερη από μένα, να καταφέρεις να με 
κάνεις να σε λατρεύω και να μη φοβάσαι πως περνώντας τα χρόνια θα σε φροντίζω λιγότερο. Να είσαι βέβαιη 
πως όσο καλύτερη σύντροφος είσαι και φύλακας για τα παιδιά μας, τόσο ψηλότερα θα σε υπολογίζουν στο 
σπίτι μας. Γιατί, τα αγαθά δεν αυξάνονται με την ομορφιά της νεότητας, αλλά με τις αρετές του ανθρώπου…
Τη συμβούλεψα λοιπόν Σωκράτη, να μην κάθεται όλη μέρα σαν σκλάβος, αλλά - με τη βοήθεια των θεών - 
να στέκεται μπροστά στον αργαλειό, όπως αρμόζει σε μια οικοδέσποινα, και ακόμη, να διδάσκει αυτά που 
ξέρει καλύτερα και να διδάσκεται εκείνα που ξέρει λιγότερο. Να επιθεωρεί εκείνον που κάνει τα ψωμιά, να 
επιβλέπει τον ταμία που κάνει προμήθειες και γενικά να φροντίζει ώστε να είναι όλα εν τάξει. Της είπα ακόμη 
ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες, π.χ. το ζύμωμα και το τίναγμα ρούχων και στρωμάτων, που συνδυάζουν τη 
φροντίδα με την άσκηση, θα της ανοίξουν την όρεξη, θα της κάνουν όμορφη επιδερμίδα και καλό στην υγεία. 
Γιατί, σε σύγκριση με μια σκλάβα, η εμφάνιση μιας αφτιασίδωτης και καθώς πρέπει συζύγου είναι διεγερτική, 
πολύ περισσότερο αφού και η ίδια χαρίζεται εκούσια, ενώ η σκλάβα είναι αναγκασμένη να σε εξυπηρετεί.»

Ξενοφών, Οικονομικός 7.10.4 
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«Δεν έχει πολυτέλειες το σπίτι μου, Σωκράτη. Κύριος στόχος του είναι να βρίσκονται όλα στη σωστή τους 
θέση. Ο θάλαμος (κρεβατοκάμαρα) με τα πολυτιμότερα του νοικοκυριού βρίσκεται στο πιο ασφαλές μέρος. 
Στο δροσερότερο είναι το κρασί και στο ξηρότερο το σιτάρι. Στο πιο φωτεινό, είναι οι χώροι και τα πράγματα 
που έχουν περισσότερη ανάγκη από φως. Τα κύρια δωμάτια είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να είναι δροσερά το 
καλοκαίρι και ζεστά τον χειμώνα, γιατί κοιτούν προς το νότο και είναι ευήλια τον χειμώνα και σκιερά το 
καλοκαίρι. 
Έδειξα λοιπόν στη γυναίκα μου την πόρτα ανάμεσα στον ανδρωνίτη και τον γυναικωνίτη, που είναι κλειδωμένη 
για να μη βγαίνει από μέσα ό,τι δεν πρέπει να βγει, και γιατί δεν πρέπει οι δούλοι να γεννούνε παιδιά χωρίς τη 
δική μας συγκατάθεση. Οι καλοί δούλοι αφοσιώνονται ακόμη περισσότερο όταν κάνουν νόμιμα παιδιά, οι κακοί 
όμως, όταν σμίξουν παράνομα, ρέπουν πιο εύκολα προς την κακία …
Αφού είπαμε αυτά, αρχίσαμε να τακτοποιούμε τα πράγματα, ξεκινώντας με εκείνα που χρησιμοποιούμε στις 
θυσίες. Στη συνέχεια, τακτοποιήσαμε τα γυναικεία γιορτινά κοσμήματα, τη γιορτινή και την πολεμική ανδρική 
στολή, τα στρώματα του γυναικωνίτη και του ανδρωνίτη, τα γυναικεία και τα ανδρικά παπούτσια. 
Μία ομάδα κάναμε για τα όπλα, μία άλλη για τους αργαλειούς, άλλες για τα εργαλεία του σταριού, για τα 
σκεύη της μαγειρικής, του λουτρού, του ζυμώματος, τα επιτραπέζια. Τα ξεχωρίσαμε μάλιστα σε αυτά που 
χρησιμοποιούμε καθημερινά και στα επίσημα των συμποσίων, σε εκείνα που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στον 
μήνα και στα υπόλοιπα που θα ξοδευτούν μέσα στον χρόνο, για να ξέρουμε αν θα μας επαρκέσουν. Και αφού 
κάναμε αυτή την τακτοποίηση σε ομάδες, στη συνέχεια βάλαμε το καθένα στη θέση του. 
Τα σκεύη που οι δούλοι χρησιμοποιούν καθημερινά, π.χ. τα μαγειρικά, τα εργαλεία για την επεξεργασία του 
μαλλιού και όλα τα σχετικά, τα παραδώσαμε σε αυτούς που θα τα χρησιμοποιούν … Όσα χρησιμοποιούμε στις 
γιορτές, τις δεξιώσεις και τις άλλες σπάνιες περιπτώσεις, τα παραδώσαμε στην οικονόμο… 
Και ύστερα από αυτά, Σωκράτη, είπα στη γυναίκα μου πως κανένα όφελος δεν θα υπάρχει αν η ίδια δεν 
φροντίσει κάθε πράγμα να είναι στη σωστή του θέση. Της έδωσα δηλαδή να καταλάβει ότι αυτή θα κρατά τον 
νόμο του σπιτού … αυτή θα εκτιμά και θα ανταμείβει όπως η βασίλισσα τον κάθε άξιο, ανάλογα με την αξία 
του, αλλά και ότι αυτή θα τιμωρεί τους ανάξιους.» 

Ξενοφών, Οικονομικός 9.2.3

Σκεύη επιτραπέζια: πήλινα μελαμβαφή αγγεία από τη βόρεια Πιερία.

Αντίγραφα πήλινων καθημερινών σκευών από τη νότια Πιερία.
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α. β. γ.

Η «χρηματιστική»

Τρία ασημένια νομίσματα από τα Λείβηθρα:
α) Νόμισμα της Ακάνθου (Χαλκιδική), Κλασικής Εποχής. β-γ) Νομίσματα βασιλιά Περσέα και «Μακεδό-
νων Πρώτης», Ελληνιστικών Χρόνων.

Στην προ-νομισματική εποχή του 800 π.Χ., ο Όμηρος τοποθετούσε τους ακτήμονες που εργάζο-
νταν για λογαριασμό τρίτων στη χειρότερη κοινωνική θέση της εποχής του. Λίγο αργότερα, στην 
εποχή του Ησίοδου -επίσης προ-νομισματική, γεωργοκτηνοτροφική και μεταβλητική (ανταλλα-
κτική)- ο μικροαγρότης με δικά του κτήματα έκανε μία ζωή κουραστική, που όμως τη χαρακτήρι-
ζαν η αυτάρκεια, η ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια, τα βασικά δηλαδή διακριτικά στοιχεία ενός 
ελεύθερου ανθρώπου. Τυχόν υποβιβασμός του σε ακτήμονα, τον οδηγούσε σε στέρηση της αυτο-
νομίας του και στη δυσχερέστερη δυνατή οικονομική και κοινωνική θέση. Η αναγέννηση ωστόσο 
της Αρχαϊκής Εποχής ευθύνεται για την πρώτη εμφάνιση, καταρχήν στη Μικρά Ασία, μιας επανα-
στατικής καινοτομίας που άλλαξε την εξέλιξη του κόσμου: της εξίσωσης προϊόντων, υπηρεσιών 
και εργασίας με ένα ανταλλάξιμο εύχρηστο είδος, το νόμισμα. Το εφεύρημα γεννήθηκε στα πα-
ράλια της Μικράς Ασίας, κατέκτησε αμέσως τον ελληνικό κόσμο και δημιούργησε ένα καινούργιο 
είδος κτητικής, που αποκαλούσαν χρηματιστική και για την οποία δεν φαίνεται έκτοτε να υπάρχει 
όριο στον πλούτο και τα αποκτήματα.

«Κάθε πράγματος η χρήσις είναι διπλή ... η μία είναι φυσική, η άλλη όχι. 
Π.χ. του παπουτσιού η μία χρήση είναι για να φοριέται στο πόδι, η άλλη είναι η μεταβλητική. Και οι 
δυο αποτελούν χρήσεις του παπουτσιού… η δεύτερη όμως δεν είναι φυσική, αφού το παπούτσι δεν 
κατασκευάστηκε για συναλλαγές. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα πράγματα, αφού όλα μπορούν να 
γίνουν αντικείμενα ανταλλαγών. …
Είναι φανερό ότι στην πρωταρχική κοινωνία, την οικία, δεν υπήρχε η ανάγκη ανταλλαγών, αυτή προέκυψε 
όταν η κοινωνία έγινε πολυπληθέστερη. Μέσα στο σπίτι, όλοι συμμετείχαν σε όλα, στις διάσπαρτες όμως 
κοινωνίες με τις ποικίλες ανάγκες αναγκάσθηκαν να χρησιμοποιήσουν την ανταλλαγή (όπως και σήμερα σε 
πολλά βαρβαρικά έθνη) μόνο όμως για χρήσιμα πράγματα αντί χρησίμων, τίποτε περισσότερο. Έδιναν και 
έπαιρναν π.χ. κρασί αντί για σιτάρι, σιτάρι αντί για κρασί και άλλα παρόμοια. Αυτή η μεταβλητική ήταν 
σύμφωνη με τη φύση και όχι ένα είδος χρηματιστικής, αφού γινόταν μόνο για την κάλυψη των φυσικών και 
απαραίτητων αναγκών. 
Έτσι όμως προήλθε η χρηματιστική, γιατί σιγά-σιγά η εισαγωγή των απαραίτητων αγαθών και η εξαγωγή 
των περίσσιων γινόταν όλο και από πιο μακρινούς τόπους. Έτσι εφευρέθηκε η χρήση του νομίσματος, αφού 
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τα αναγκαία που έπρεπε να μεταφερθούν ήταν κάποτε βάρη δυσβάστακτα. Άρχισαν λοιπόν να κάνουν τις 
ανταλλαγές τους με ένα χρήσιμο και ευμεταχείριστο είδος, όπως ο σίδηρος, ο άργυρος και τα παρόμοια. Στην 
αρχή ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος τους, αργότερα όμως, και προκειμένου να απαλλαχθούν από το 
ζύγισμα, ανάλογα με ένα σφράγισμα (το νόμισμα) που δήλωνε την αξία του. Από τότε, όμως, που εφευρέθηκε 
το νόμισμα για τις αναγκαίες συναλλαγές, γεννήθηκε και ένα νέο είδος χρηματιστικής, το καπηλικόν 
(εμπόριο), που γινόταν αρχικά με απλότητα, στη συνέχεια όμως, με την εμπειρία που αποκτήθηκε, γινόταν 
με μεγάλη δεξιοτεχνία και με σκοπό το μέγιστο κέρδος. Γι’ αυτό θεωρείται ότι η χρηματιστική ασχολείται 
κυρίως με το νόμισμα και σκοπός της είναι ο μεγαλύτερος αριθμός νομισμάτων. Έτσι, πολλοί θεωρούν ότι 
πλούτος είναι το πλήθος των νομισμάτων, αφού με αυτό κυρίως ασχολείται η χρηματιστική και η καπηλική.
Για άλλους πάλι, το νόμισμα δεν είναι παρά μια λέξη άδεια, ένα είδος συμβατικό χωρίς υπόσταση. Γιατί αν 
ανακληθεί η συναλλαγή, δεν έχει πλέον καμία αξία ή χρησιμότητα, έτσι ώστε ένας πλούσιος σε νομίσματα 
θα μπορούσε ακόμη και να στερηθεί τα πλέον απαραίτητα. Παράδοξος λοιπόν ένας τέτοιος πλούτος, που 
επιτρέπει να πεθάνει κανείς από πείνα, όπως μυθολογείται και για τον Μίδα, που από την απληστία του 
μετατρέπονταν σε χρυσές όλες οι τροφές που ακουμπούσε.» 

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1257α.6

Σταδιακά, λοιπόν, δημιουργήθηκε στην ελληνική κοινωνία νέος πλούτος και μεγάλη ποικιλία 
επαγγελμάτων: έμποροι, βιοτέχνες, τεχνίτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες παντός είδους, εργολά-
βοι, δάσκαλοι, παιδοτρίβες, γιατροί, τραπεζίτες, εργάτες, ναυτικοί, τοκογλύφοι και πολλοί άλλοι. 
Η τάση αυτή ενισχύθηκε από μερικούς εμπνευσμένους νομοθέτες, όπως π.χ. ο Αθηναίος Σόλων, 
που «έβλεπε το άστυ να πλημμυρίζει από τους ανθρώπους που συνέρρεαν στην Αττική, χώρα που το 
μεγαλύτερο μέρος της ήταν φτωχό και λεπτόγεω, όπου οι θαλασσινοί δεν είχαν να φέρουν τίποτα σε 
ανθρώπους που δεν είχαν τίποτε να δώσουν. Αποφάσισε έτσι να στρέψει τους πολίτες στις τέχνες, 
και νομοθέτησε να μην συντηρεί ο γιος εκείνον τον πατέρα που δεν του είχε διδάξει καμία τέχνη… 
Προσαρμόζοντας τους νόμους στα πράγματα και όχι αντίστροφα, και βλέποντας τη φύση της γης να 
είναι τέτοια που μόλις έφτανε να συντηρεί τους καλλιεργητές, και όχι βέβαια τους άνεργους και αρ-
γόσχολους, έδωσε μεγάλη σημασία στις τέχνες και ανάθεσε στον Άρειο Πάγο, αφού εξετάζει από που 
συντηρείται ο κάθε πολίτης, να τιμωρεί τους αργόσχολους.» (Πλούταρχος, Σόλων 22.1). 

Μερικές δεκαετίες αργότερα, η πολιτική του Περικλή ενίσχυσε επίσης τους τεχνίτες, που απο-
τύπωσαν το μεγαλείο της αθηναϊκής ηγεμονίας στο βράχο της Ακρόπολης. Γιατί, «δεν ήθελε να 
στερείται ο εργατικός λαός, που ήταν αμέτοχος στο στράτευμα, ούτε και να μένει άνεργος και αρ-
γόσχολος. Έτσι, έβαλε μπρος μεγάλα έργα που απαιτούσαν πολλών ειδών τεχνίτες για να έχει και 
ο λαός που έμενε στην πόλη ωφέλεια από τα δημόσια έσοδα, όπως οι ναύτες, οι φρουροί και οι στρα-
τιώτες. Πέτρα, χαλκός, ελεφαντόδοντο, χρυσός, έβενος, ξύλο από κυπαρίσσι ήταν μερικά από τα 
υλικά που χρησιμοποιούσαν τεχνίτες όπως οι ξυλουργοί, οι γλύπτες, οι χαλκουργοί, οι λιθουργοί, οι 
επιχρυσωτές, οι ελεφαντουργοί, οι ζωγράφοι, οι κοσμηματογράφοι, οι τορευταί. Υπεύθυνοι για την 
αποστολή και τη μεταφορά τους στη θάλασσα ήταν έμποροι, ναύτες και κυβερνήτες πλοίων, στην 
ξηρά αμαξάδες, ηνίοχοι, οδηγοί κάρρων, σχοινοποιοί, λινουργοί, δερματάδες, μεταλλουργοί και οδο-
ποιοί. Όπως ο στρατηγός έχει το δικό του στράτευμα, έτσι και κάθε τέχνη είχε ένα συντεταγμένο 
πλήθος εργατών και βοηθών που ήταν το σώμα και το όργανο της υπηρεσίας της. Μπορεί λοιπόν να 
πει κανείς ότι οι ανάγκες των έργων έφεραν την ευημερία στους πολίτες κάθε ηλικίας και τέχνης.» 
(Πλούταρχος, Περικλής 12.5.2).

Η αποστροφή όμως για τη μισθωτή εργασία και ιδιαίτερα τη χειρωνακτική, εξακολουθούσε 
να έχει υποστηρικτές και, μάλιστα, του μεγέθους ενός Αριστοτέλη. Οι μεγάλοι γαιοκτήμονες των 
ισχυρών οίκων ήταν ακόμη η ανώτερη κοινωνική τάξη και, όπως γράφει ο Πλούταρχος, κανένας 
νέος από καλή γενιά δεν θα ήθελε να είναι γλύπτης όπως ο Φειδίας ή ο Πολύκλειτος, ούτε ποιη-
τής όπως ο Ανακρέων ή ο Αρχίλοχος.79 Εξάλλου, ακόμη και αν υπήρχαν άλλοι τρόποι που έκαναν 
τους ανθρώπους πλούσιους πιο εύκολα και πιο γρήγορα, η γεωργία εξακολουθούσε να έχει πολύ 
μεγάλο κύρος ανάμεσα σε όλα τα επαγγέλματα. 
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Νεαρός κυνηγός με το σκυλί του.
Ανάγλυφη επιτύμβια στήλη του 4ου αι. π.Χ. από την περιοχή της αρχαίας Πύδνας . 

(Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου)
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Ανάγλυφη παράσταση μητέρας με το παιδί της και πετεινό.
Επιτύμβια στήλη του 5ου αι. π.X. από την περιοχή του δυτικού νεκροταφείου της αρχαίας Πύδνας.  

(Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου)
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Αγροτική ζωή

Απαραίτητη για την επιβίωση του αρχαίου ανθρώπου, όπως και του σύγχρονου, η γεωργία ασκεί 
το σώμα, το μυαλό και τον καλό πολίτη. Έτσι, τουλάχιστον, πίστευε ο Ξενοφών τον 4ο αι. π.Χ. Πί-
στευε, ακόμη, ότι η γεωργία είναι μητέρα και τροφός όλων των άλλων τεχνών, αφού όταν αυτή πάει 
καλά, όλες πάνε καλά, ενώ όπου η γη μένει χέρσα όλες οι άλλες τέχνες σβήνουν, τόσο στη στεριά 
όσο και στη θάλασσα.80 Υπήρχαν και ειδικά γεωργικά συγγράμματα,81 ελάχιστα όμως διασώθηκαν, 
κυρίως του Θεόφραστου, διαδόχου του Αριστοτέλη, που είναι ωστόσο έργο βοτανολογικό.

«Πλήθος Ελλήνων συγγραφέων ασχολήθηκε με τη γεωργία. Πρώτος, ο μεγάλος ποιητής από τη Βοιωτία, ο 
Ησίοδος… Ακολούθησαν μεγάλοι φιλόσοφοι, όπως ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα, ο μαθητής του Σωκράτη 
Ξενοφών, ο Αρχύτας του Τάραντα και οι δύο Περιπατητικοί, Αριστοτέλης και Θεόφραστος, ο μαθητής και ο δά-
σκαλος. Σικελοί ασχολήθηκαν με μεγάλο ζήλο επίσης, όπως ο Ιέρων και ο Επίχαρμος, δάσκαλος του Αττάλου 
Φιλομήτορος. Η Αθήνα υπήρξε βεβαίως πατρίδα πολλών συγγραφέων από τους οποίους ξεχωρίζουν οι Χαιρέ-
ας, Αρίστανδρος, Αμφίλοχος, Ευφρόνιος κ.ά. … Και τα νησιά τίμησαν αυτή τη μελέτη, όπως αποδεικνύεται από 
τους Επιγένη από τη Ρόδο, Αγαθοκλή από τη Χίο, Ευάγωνα και Αναξίπολη από τη Θάσο... Ο Μένανδρος και ο 
Διόδωρος επίσης (συμπατριώτες του περίφημου Βίαντα, ενός από τους επτά σοφούς) ήταν από τους πρώτους 
που ασχολήθηκαν με τη γεωργία. Καθόλου κατώτεροι ήταν ο Βάκχιος και ο Μνασέας από τη Μίλητο, ο Αντίγο-
νος από την Κύμη, ο Απολλώνιος από την Πέργαμο, ο Δίων από τον Κολοφώνα και ο Ηγησίας από τη Μαρώνεια. 
Ο Διοφάνης μάλιστα από τη Βιθυνία συνόψισε σε έξι τόμους ολόκληρη τη δουλειά του Διονυσίου από την Utica, 
που μετέφρασε σε πολλούς τόμους τον Mago από την Καρχηδόνα. Άλλοι συγγραφείς με λιγότερη φήμη, των 
οποίων την πατρίδα δεν γνωρίζουμε, έδωσαν και εκείνοι τη συμβολή τους στην έρευνα, όπως οι Ανδρωτίων, 
Αισχρίων, Αριστομένης, Αθηναγόρας, Κράτης, Δάδης, Διονύσιος, Ευφύτων και Ευφορίων. Τη συμβολή τους έδω-
σαν όσο μπορούσαν καλύτερα οι Λυσίμαχος, Εύβουλος, Μενέστρατος, Πλεντιφάνης, Πέρσης και Θεόφιλος. 
Και για να προσθέσουμε στη Γεωργία τη ρωμαϊκή της υπηκοότητα (μια που όσοι αναφέραμε ως τώρα ήταν 
Έλληνες), ας θυμηθούμε τον τιμητή Μ. Κάτωνα που πρώτος της εδίδαξε τη λατινική γλώσσα. Στη συνέχεια 
τους δύο Seserna, πατέρα και γιό, που συνέχισαν τη μόρφωση της με μεγάλη φροντίδα, τον Τ. Scrofa που της 
έδωσε ευγλωττία και τον Μ. Τερέντιο που της χάρισε φινέτσα. Και πρόσφατα τον Βιργίλιο που της χάρισε 
επιπλέον και τη δύναμη του τραγουδιού. Τέλος, να αναφέρουμε τον παιδαγωγό Ι. Υγίνο, και να εκφράσουμε 
και πάλι τον μέγιστο σεβασμό μας στον Καρχηδόνιο Mago, πατέρα των Γεωπονικών, αφού οι είκοσι οχτώ μνη-
μειακοί του τόμοι μεταφράστηκαν στη λατινική γλώσσα με ψήφισμα της Συγκλήτου. 
Δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε να τιμήσουμε τους Κ. Κέλσο και Ι. Αττικό, γιατί ο Κορνήλιος συνόψισε 
ολόκληρη την ύλη σε πέντε τόμους ενώ ο τελευταίος δημοσίευσε ένα σπουδαίο βιβλίο για έναν τομέα των 
γεωπονικών, την αμπελοκαλλιέργεια. Ο μαθητής του Ι. Γραικίνος, φρόντισε να προστεθούν δύο τόμοι με 
παρόμοιες οδηγίες για τα αμπέλια, κομψά διατυπωμένες και με γνώση.»

L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 1, 1

Στους παλιότερους, τους ηρωϊκούς χρόνους, η γη είχε περιέλθει στην ιδιωτική ιδιοκτησία με 
τους κανόνες της ηρωϊκής εποχής, ενώ αργότερα με τις συντεταγμένες διαδικασίες των πολιτικά 
οργανωμένων κοινωνιών (αγορά, κληρονομιά, παραχώρηση από το δημόσιο, αναδασμός κ.λπ.). 
Για παράδειγμα, στη Σπάρτη της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου «δεύτερη πολιτική πράξη του Λυκούρ-
γου, η πιο τολμηρή, ήταν ο αναδασμός της γης. Γιατί επικρατούσε φοβερή ανωμαλία, πολλοί ακτή-
μονες και άποροι συσσωρεύονταν στην πόλη, και ο πλούτος είχε κυριολεκτικά συγκεντρωθεί σε 
λίγους. Θέλοντας λοιπόν να εξαφανίσει την αλαζονία, τον φθόνο, την κακουργία, την τρυφή, και τα 
μέγιστα και παλιότερα νοσήματα της πολιτείας, τη φτώχεια δηλαδή και τον πλούτο, τους έπεισε να 
ξανατεθεί το ζήτημα της χώρας, να γίνει αναδασμός και να ζήσουν όλοι μαζί ισότιμα και ομαλά με 



β.

47

α. γ. δ.

ίσους κλήρους. Τα πρωτεία, πίστευε, πρέπει να ανήκουν στην αρετή, γιατί δεν υπάρχει άλλη δια-
φορά και ανισότητα των ανθρώπων παρά μόνο εκείνη που προκύπτει από τον ψόγο για τις αισχρές 
πράξεις και τον έπαινο για τις καλές. Συνοδεύοντας τα λόγια του με πράξεις, διένειμε τη Λακωνική 
σε τριάντα χιλιάδες κλήρους για τους περιοίκους, και τη χώρα του άστεως, δηλαδή της Σπάρτης, σε 
εννέα χιλιάδες, γιατί τόσοι ήταν οι Σπαρτιάτες στους οποίους μοιράστηκε η γη… Κάθε κλήρος ήταν 
τόσος ώστε να δίνει στον άντρα εβδομήντα μεδίμνους (70 x 5 = 350 κιλά) κριθάρι, στη γυναίκα δώδεκα 
(12 x 5 = 60 κιλά) και ανάλογη ποσότητα σε υγρούς καρπούς. Θεωρούσε ότι τόση τροφή ήταν αρκετή 
για την υγεία και την ευεξία τους και ότι τίποτα παραπάνω δεν επρόκειτο να χρειαστούν. Λένε, μά-
λιστα, πως όταν ύστερα από πολύ καιρό ταξίδευε στην ύπαιθρο αμέσως μετά τον θερισμό, είδε τους 
σωρούς των σιτηρών, παράλληλους και ίσους, χαμογέλασε και είπε στους παρόντες: Ολόκληρη η 
Λακωνική μοιάζει να ανήκει σε πολλούς αδελφούς, που μόλις πριν από λίγο τη μοιράστηκαν.»

Πλούταρχος, Λυκούργος 8.1.1

α) Το μισό από το επάνω τμήμα οικιακής λίθινης μυλόπετρας για το άλεσμα δημητριακών, από το πιερι-
κό Ηράκλειο . Στη μία στενή πλευρά ορθογώνια εγκοπή για τη λειτουργία του μοχλού. Εσωτερικά κοίλη 
επιφάνεια για την υποδοχή των σιτηρών, προκειμένου να προωθηθούν ανάμεσα στην πάνω και κάτω 
μυλόπετρα. β) Σχεδιαστική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας της μυλόπετρας.82 γ) Απεικόνιση πε-
τεινών σε αγγείο στην Κοπεγχάγη και σε όστρακο από τα αρχαία Λείβηθρα. Οι όρνιθες εμφανίστηκαν 
στην Ελλάδα τουλάχιστον από τη Γεωμετρική Εποχή. δ) Αρχαία αγροτικά εργαλεία από τις αγρεπαύλεις 
του Μακεδονικού Ολύμπου, δίπλα σε αντίστοιχα σύγχρονα.

Κατά κανόνα, η γη μοιραζόταν και μεταβιβαζόταν ως κληροδότημα στα αγόρια. Ένας άκληρος 
οίκος θα υιοθετούσε έναν γιο, συνήθως από την ευρύτερη οικογένεια. Από την εποχή του Ησιό-
δου83 τουλάχιστον, αλλά και μέχρι τα νεότερα χρόνια, η πώληση γης συνήθως δεν απαγορευόταν, 
αλλά πάντως αποφεύγονταν. Υπήρχαν, ωστόσο, νόμοι σε μερικές αρχαίες πόλεις που δεν επέτρε-
παν την πώληση κλήρων, όπως π.χ. στους Λοκρούς, όπου ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να αποδείξει 
ότι του είχε συμβεί κάποια μεγάλη κακοτυχία για να πουλήσει τον κλήρο του.84 Υπήρχε, επίσης, 
στον 4ο αι. π.Χ. ένας παρόμοιος νόμος, ο λεγόμενος «του Οξύλου», που δεν επέτρεπε τα δάνεια με 
υποθήκη ενός συγκεκριμένου ποσοστού της γης. 

Το μέγεθος των αγροκτημάτων διέφερε ανάλογα με τους πολιτικούς, δημογραφικούς και οικο-
νομικούς παράγοντες τόπου και χρόνου. Τα 300 πλέθρα (1 πλέθρο έχει πλευρά 30,83μ. και ισούται 
με περίπου 950τ.μ.) ήταν για την κλασική Αθήνα μία μεγάλη περιουσία, όχι όμως και για τη Χερ-
σόνησο στη Μαύρη Θάλασσα.85 Ένα ικανοποιητικό μέσο μέγεθος αγροτικού κλήρου φαίνεται πως 
ήταν 40-60 πλέθρα.86 Τα 20 πλέθρα ήταν ένας μικρός, αλλά πολύτιμος, κλήρος και υπήρχαν βέβαια 
και μικρότεροι.87 Ακόμη και στη δημοκρατική Αθήνα, το 7,5% του πληθυσμού ήταν οι γαιοκτήμο-
νες που κατείχαν το 30% της αγροτικής γης,88 ενώ υπήρχαν και κοινωνίες με κατανομή δικαιότερη:

«Θα μπορούσε και σήμερα να βελτιωθεί η κατάσταση σύμφωνα με τον νόμο των Αφυταίων (στη Χαλκιδική), 
που είναι χρήσιμος για όλα αυτά που αναφέρουμε. Γιατί εκείνοι, παρόλο που είναι πολλοί με λίγη γη, όλοι 
καλλιεργούν τη γη. Τη διαιρούν σε τόσα μικρά κομμάτια ώστε να μην υπάρχουν πένητες.» 

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1319α.14 
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ανάλογος με τις οικονομικές δυνατότητες του οίκου ήταν και ο αριθμός των εξαρτημένων ατό-
μων (δούλοι, μισθωτοί θήτες κ.λπ.) που εργάζονταν στα κτήματα. Πολλοί τον συντηρούσαν ως 
αυτουργοί, δηλαδή με την προσωπική τους εργασία στα κτήματα, όπως π.χ. ο Ευφίλητος του Λυσία 
ή με την εργασία τρίτων υπό τη δική τους επίβλεψη, όπως π.χ. ο ισόμαχος του Ξενοφώντα. Όταν 
ο οικοδεσπότης είχε άλλη κύρια απασχόληση, τις εργασίες επόπτευε ένα τρίτο πρόσωπο, συχνά 
(αλλά όχι απαραίτητα) δούλος,89 που τον όριζε διαχειριστή των κτημάτων του. Ο Περικλής, για πα-
ράδειγμα, που ήταν γαιοκτήμονας με διάσπαρτα κτήματα και αγροτόσπιτα, είχε διαχειριστή τον 
Ευάγγελο.

«Αν και απόκτησε απόλυτη εξουσία, δεν τον διέφθειρε το χρήμα, μολονότι καθόλου δεν αδιαφορούσε για τα 
οικονομικά του. Γιατί τον πατρικό του πλούτο τον ρύθμισε οικονομικά άριστα και ακριβέστατα, έτσι ώστε 
να μη τον χάσει από αμέλεια αλλά ούτε και να χάνει ο ίδιος τον καιρό του. Πουλούσε λοιπόν ολόκληρη την 
παραγωγή κάθε χρόνο, και στη συνέχεια αγόραζε από την αγορά εκείνα που του ήταν απαραίτητα για τις 
καθημερινές του ανάγκες. Δεν ήταν ευχάριστος στους νεαρούς ούτε γενναιόδωρος με τις γυναίκες. Τον 
κατηγορούσαν μάλιστα για τις καθημερινές του ακριβολόγες δαπάνες, για την έλλειψη κάθε περίσσιου 
αγαθού που υπάρχει στα πλουσιόσπιτα, για το σύστημα αριθμών και μέτρων που χρησιμοποιούσε σε κάθε 
αγοραπωλησία. Εκείνος που κρατούσε όλη αυτή την τάξη στο σπίτι του ήταν ένας οικέτης, ο Ευάγγελος, τον 
οποίο έτσι είχε διαπλάσει στα οικονομικά όπως κανείς δεν γεννιέται από τη φύση του.» 

 Πλούταρχος, Περικλής 16.3.7

Όπου δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό, λίμνες και ποτάμια, χρησιμοποιούσαν κυρίως πηγάδια, πολ-
λά από τα οποία ήταν δημόσια. Μάλιστα, την Αρχαϊκή Εποχή ο Σόλων νομοθέτησε ώστε, όταν 
υπήρχε δημόσιο πηγάδι σε έκταση τεσσάρων σταδίων (± 178 x 4 = 712μ.) στην Αττική, να είναι για 
κοινή χρήση, ενώ όταν απείχε περισσότερο να υποχρεώνονται οι κάτοικοι να βγάζουν δικό τους 
νερό.

«Αν σκάψουν σε βάθος δέκα οργιές και δεν βρουν, τότε να παίρνουν από τον γείτονα μία υδρία που χωρά έξι 
χόας δύο φορές την ημέρα. Να βοηθάει κανείς στην ανάγκη, αλλά να μην ενισχύονται οι αργόσχολοι.»

Πλούταρχος, Σόλων 23.6.6

Ο ίδιος νομοθέτησε και για τις φυτείες, «υποχρεώνοντας όσους φυτεύουν συκιές και ελιές να 
αφήνουν απόσταση εννιά πόδια από τον αγρό του γείτονα και πέντε όταν φυτεύουν οτιδήποτε άλλο. 
Γιατί, οι συκιές και οι ελιές απλώνουν ρίζες μακρύτερα από τα άλλα δέντρα, και προκαλούν βλάβη 
στα άλλα φυτά, αφαιρώντας μέρος από την τροφή τους και χύνοντας μια απορροή που είναι κάποτε 
βλαβερή» (Πλούταρχος, Σόλων 23.7.1). Ανάμεσα στους νόμους του Σόλωνα αναφέρονται και μερι-
κοί ακόμη που έχουν σχέση με τη ζωή στην ύπαιθρο, όπως εκείνος που αφορούσε στα μελίσσια κ.ά.

«Όποιος ήθελε να σκάψει βόθρο ή τάφρο, έπρεπε όσο βαθύτερα έσκαβε, τόσο μεγαλύτερη απόσταση να 
κρατά από τον γείτονα. Κι όποιος έβαζε στο κτήμα του μελίσσια, έπρεπε να απέχει τριακόσια πόδια από τα 
μελίσσια που είχε βάλει ο γείτονας νωρίτερα. 
Από τα γεννήματα, επέτρεπε την εξαγωγή μόνο του λαδιού και υποχρέωνε τον άρχοντα να αναθεματίζει 
όσους έκαναν εξαγωγές, αλλιώς να πληρώνει ο ίδιος εκατό δραχμές πρόστιμο… Δεν αποκλείεται λοιπόν να 
ισχύουν και εκείνα που μερικοί υποστηρίζουν, ότι δηλαδή και για τα σύκα απαγορευόταν κάποτε η εξαγωγή, 
γι’ αυτό και συκοφαντία ονομάστηκε η πράξη που φανέρωνε την παράνομη εξαγωγή των σύκων. Νομοθέτησε 
ακόμη και για τις ζημιές που έκαναν τα τετράποδα. Για τον σκύλο που θα δάγκωνε άνθρωπο, όρισε να 
παραδίδεται δεμένος από τον λαιμό με σκοινί τρεις πήχεις.» 

 Πλούταρχος, Σόλων 23.8.1 - 24.3.3

Οι διαφωνίες στις γειτονικές ιδιοκτησίες ήταν τότε, όπως άλλωστε και τώρα, αναπόφευκτες και 
πολλές κατέληγαν στα δικαστήρια.
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«Ανάμεσα στο δικό του κτήμα και το δικό μου υπάρχει ένας δρόμος. Και καθώς βρίσκονται ανάμεσα σε 
λόφους, όταν το νερό κατεβαίνει τρέχει στο δρόμο αλλά, δυστυχώς, και στα χωράφια όποτε βρίσκει εμπόδια 
στον δρόμο του. … Όταν δεν καλλιεργούσε ο πατέρας μου το χωράφι, αλλά το είχε δώσει σε κάποιον 
αδιάφορο που προτιμούσε να μένει στην πόλη, το νερό ξεχείλισε δύο ή τρεις φορές και χάραξε την κοίτη του 
στο χωράφι. Όταν το είδε ο πατέρας μου έκτισε… γύρω από το χωράφι ένα ξεροντούβαρο. …Ο Καλλικλής 
λέει ότι ζημιώθηκε που φράξαμε τον δρόμο του νερού. Θα σας αποδείξω όμως ότι η γη είναι ιδιωτική και όχι 
η πραγματική κοίτη του νερού. ... Το χωράφι είναι δενδροφυτευμένο με αμπέλια και συκιές, ποιος θα είχε 
ποτέ διανοηθεί να τα φυτέψει μέσα στην κοίτη; Φυσικά κανείς. Κι ακόμη, ποιος θα έθαβε εκεί τους προγόνους 
του; Κανείς πάλι. Και όμως, και τα δύο αυτά είναι πραγματικότητα. Γιατί, όχι μόνο υπήρχαν δέντρα πριν 
χτίσει ο πατέρας μου το ξεροντούβαρο, αλλά και οι τάφοι είναι παλιοί, πριν ακόμη ο πατέρας μου αναλάβει 
τα κτήματα. … Και αν δεν μπορώ να βγάλω από την ιδιοκτησία μου τα νερά στο δρόμο, τι άλλο μου μένει 
κύριοι να κάνω; Υποθέτω ότι δεν θα με υποχρεώσει ο Καλλικλής να τα καταπιώ! …Για σκεφθείτε πόσοι 
άνθρωποι στην ύπαιθρο υπέφεραν από πλημμύρες στην Ελευσίνα και σε άλλα μέρη… Για όνομα του Θεού, 
δεν φαντάζομαι ότι και εκείνοι θα φόρτωναν τη ζημιά τους στους γείτονες! …Μα λοιπόν Καλλικλή, αν εσύ 
έχεις το δικαίωμα να περιφράξεις τη γη σου, το ίδιο δικαίωμα έχω και εγώ!»

Δημοσθένης, Κατά Καλλικλέους Or. 55 10-33

Η αρχαία μεσογειακή διατροφή, όπως και μέχρι τα νεότερα χρόνια, είχε ως βάση τα δημητριακά, την 
ελιά και το αμπέλι, τα όσπρια, τα λαχανικά (σιτάρι, κριθάρι, ζειά, κεχρί, βρώμη και λινάρι, φακές, φασό-
λια, ρεβίθια, μπιζέλια, κουκιά, λαθούρι, κρεμμύδια, πράσα, ρεπάνια, κολοκύθια, σέλινο, μάραθο κ.ά.), τα 
φρούτα και τους ξερούς καρπούς (μήλα, δαμάσκηνα, κεράσια, αχλάδια, ρόδια, κυδώνια, σύκα, κούμαρα, 
βατόμουρα, αμύγδαλα, κάστανα, φουντούκια, καρύδια, κουκουνάρια κ.ά.), τα κτηνοτροφικά προϊόντα, 
τα θαλασσινά, το κυνήγι, το μέλι κ.ά. Πολλά από τα φρούτα και λαχανικά που γνωρίζουμε σήμερα, δεν 
είχαν ακόμη εισαχθεί στην Ελλάδα, όπως π.χ. οι τομάτες, οι πατάτες, το καλαμπόκι, οι μελιτζάνες κ.ά., 
ενώ άλλα, φαινομενικά εξωτικά φρούτα, όπως π.χ. το καρπούζι, υπήρχαν από την αρχαιότητα.90 Πρώτη 
προτεραιότητα ήταν το κριθάρι και το σιτάρι, αλλά πολυάνθρωπες και λεπτόγεες χώρες, όπως η Αττική, 
ήταν αναγκασμένες να εισάγουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης από αλλού. Πρώτη προτε-
ραιότητα ήταν, επίσης, οι δενδροκαλλιέργειες και, ιδιαίτερα, της αμπέλου που είχε μεγάλη αξία για το 
εμπόριο του κρασιού, και της ελιάς που έδινε το λάδι, κύρια πηγή ενέργειας των αρχαίων, όπως και των 
νεότερων, κατοίκων αυτού του τόπου. Για τα γεωργικά εργαλεία δεν είναι πολλές οι γνώσεις μας, αφού 
αρκετά ήταν από ξύλο και χάθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα από σίδερο που σπάνια διατηρείται σε καλή κα-
τάσταση. Κυριότερο ήταν το άροτρο, που ελάχιστα είχε αλλάξει από την εποχή του Ησιόδου, αλλά και η 
τσάπα, το δικέλλι, τα δρεπάνια και τα κλαδευτήρια, τα διάφορα μαχαίρια, οι μυλόπετρες κ.λπ.

Μολονότι η κτηνοτροφία δεν φαίνεται να διέφερε πολύ από αυτήν της «Χθεσινής Ελλάδας»,91 δεν εί-
ναι ωστόσο πολλές οι πληροφορίες που έχουμε από την αρχαιότητα. Περισσότερες είναι οι ζωολογικές, 
χάρη στον Αριστοτέλη και το ειδικό σύγγραμμα Των Περί τα Ζώα Ιστοριών που μας διασώθηκε. Εξέτρε-
φαν αιγοπρόβατα (για θυσίες, κρέας, γάλα, μαλλί, προβιές), βοοειδή (για θυσίες, αγροτικές εργασίες, 
γάλα, κοπριά), χοίρους (για θυσίες και κρέας) και πουλερικά (χήνες, πελαργούς, ορτύκια, περιστέρια 
και κοτόπουλα). Το γαϊδουράκι και το μουλάρι ήταν ζώα εργασίας, το ίδιο και τα βοοειδή. Ο σκύλος, 
εκτός από φύλακας και κυνηγός ήταν -όπως πάντα- ο πιστότερος φίλος του ανθρώπου, από την εποχή 
του Οδυσσέα τουλάχιστον. «Γλυκυθυμία», ακόμη και σήμερα, προκαλεί η περιγραφή του αποχωρισμού 
των Αθηναίων από τα ζωντανά τους, όταν με τον Θεμιστοκλή εγκατέλειπαν την πόλη περιμένοντας 
τους βαρβάρους.

«Αντανακλούσε και η γλυκυθυμία των ήμερων οικόσιτων ζώων, που με λαχτάρα και θρήνο ακολουθούσαν τα 
αφεντικά τους καθώς εκείνοι ανέβαιναν στα πλοία.
Ανάμεσά τους, ιστορείται και ο σκύλος του Ξανθίππου, πατέρα του Περικλή, που δεν μπορούσε να υποφέρει 
τον χωρισμό από τον κύριο του. Έπεσε λοιπόν στη θάλασσα και κολυμπώντας πίσω από την τριήρη έφτασε 
ως τη Σαλαμίνα όπου λιποθύμισε και πέθανε αμέσως, εκεί όπου μέχρι σήμερα δείχνουν τον τάφο του και τον 
ονομάζουν 'Κυνός Σήμα'.»

Πλούταρχος, Θεμιστοκλής 10.9.2   
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α) Όργωμα με ξύλινο άροτρο που το σέρνουν βόδια, σε παράσταση από το εσωτερικό αρχαϊκής κύλικας 
(Παρίσι, Μουσείο Λούβρου). β) Γαϊδουράκια σε ερωτική συνεύρεση, παράσταση αττικής οινοχόης (Μόνα-
χο). γ) Παράσταση, σε αττική πελίκη, ανδρών με τα γουρουνάκια τους στην αθηναϊκή αγορά (Cambridge). 
Ο Αριστοτέλης τα αναφέρει μαζί με τους σκύλους ως συνανθρωπευόμενα.92

α) Αρχαία κυψέλη από την αγροικία στη Βάρη Αττικής.93 Σε μία εποχή που δεν υπήρχε η ζάχαρη, το μέλι 
ήταν ακόμη πιο πολύτιμο. β) Παράσταση κυνηγού με τον σκύλο του, στο εσωτερικό αττικής μελανόμορ-
φης κύλικας του 6ου αι. π.Χ. (Βρετανικό Μουσείο). γ) Μελανόμορφη παράσταση με αταξίες σκύλων στην 
αθηναϊκή αγορά το 500 π.Χ. (Φλωρεντία).

Τα άλογα ήταν -όπως πάντα- ένα είδος πολυτέλειας, για τον πόλεμο και το κυνήγι. Όπως και 
στα νεότερα χρόνια, η ιπποσύνη είχε ως προϋπόθεση μία μεγάλη περιουσία και έδινε κύρος στον 
ιδιοκτήτη. Φαίνεται, μάλιστα, ότι από την εποχή του Έκτορα τουλάχιστον, τα άλογα μπορούσαν 
να τρέφονται με κρασί, ακριβώς όπως οι άνθρωποι. 

«Ξάνθε και εσύ Πόδαργε, Λάμπε θεϊκέ, και Αίθων!
Ήρθε λοιπόν η ώρα σας το χρέος να πληρώστε.
Πρώτους σας νιάζεται αυτή, του μεγαλόκαρδου Ηετίωνα η κόρη, η Ανδρομάχη.
Πρώτους το στάρι το γλυκό, πρώτους κρασί σας δίνει.
Να έχετε να πίνετε όσο το λέει η ψυχή σας.
Ύστερα εμένα νιάζεται, αν και λεβέντης σύντροφος
καυχιέμαι πως της είμαι!»

 Όμηρος, Ιλιάς 8.185 

Για μερικούς αστούς, βέβαια, όπως ο εκκεντρικός Αλκιβιάδης, τα ζώα εξυπηρετούσαν -όπως 
και σήμερα- άλλες σκοπιμότητες: 

«Είχε ένα σκυλί αξιοθαύμαστο για το μέγεθος και τη ράτσα του, που το είχε αγοράσει εβδομήντα μνας. 
Του έκοψε την ουρά, παρόλο που ήταν πανέμορφη. Οι φίλοι τον επιτιμούσαν και του έλεγαν ότι όλοι τον 
κατηγορούν για τον σκύλο, εκείνος όμως απάντησε: 
- Να λοιπόν που έγινε αυτό που ήθελα. Γιατί, αυτό θέλω, έτσι να μιλούν οι Αθηναίοι, και να μη συζητούν άλλα 
χειρότερα για μένα.» 

Πλούταρχος, Αλκιβιάδης 9.1.1 

α.
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Όσοι είχαν κύρια ασχολία τη γεωργία, κατοικούσαν είτε στα αστικά κέντρα είτε στα χωριά 
της υπαίθρου και τα αγροκτήματα. Μερικοί, όπως ο ισόμαχος του Ξενοφώντα, κατοικούσαν στην 
πόλη και επισκέπτονταν καθημερινά τους αγρούς, όπου θα υπήρχαν εγκαταστάσεις για την κα-
θημερινή τους εξυπηρέτηση. Άλλοι, όπως ο Ευφίλητος του Λυσία, που απουσίαζαν μεγάλα δια-
στήματα για τις δουλειές στα χωράφια, θα πρέπει να είχαν δυνατότητα διαμονής στο αγρόκτημα, 
ενώ θα υπήρχαν και εκείνοι που έμεναν μόνιμα στο αγρόκτημα μαζί με την οικογένεια.94 Τέλος, 
θα υπήρχαν και αρκετοί που είχαν δεύτερη κατοικία στους αγρούς ή που νοίκιαζαν τις αγροικίες 
από τους ιδιοκτήτες τους, πιθανόν μαζί με τα αγροκτήματα. Ήδη από τους Κλασικούς Χρόνους, οι 
αγρεπαύλεις θα είχαν γίνει γνώριμο θέαμα για τον επισκέπτη της υπαίθρου, όπως γίνεται σαφές 
τόσο από τα αρχαία κείμενα όσο και από τις ανασκαφές και τις επιφανειακές έρευνες των τελευ-
ταίων χρόνων.

«Με τέτοια λόγια προσπαθούσε ο Περικλής να μαλακώσει το θυμό των Αθηναίων και να αποσπάσει τη σκέψη 
από τα δεινά τους. Δημόσια μεν τους έπεισε, παραιτήθηκαν από την ιδέα … και στράφηκαν με ορμή στον 
πόλεμο. Στην ιδιωτική τους όμως ζωή υπέφεραν, οι φτωχοί γιατί είχαν χάσει τα λίγα τους υπάρχοντα και οι 
δυνατοί γιατί έχασαν τα ωραία τους χτήματα με τις πολυτελείς κατασκευές στη χώρα. Κυρίως όμως γιατί 
είχαν πόλεμο αντί για ειρήνη.»

 Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2.65.1 

«Ο Μνάσιππος, μόλις συγκεντρώθηκε το ναυτικό, έπλευσε στην Κέρκυρα. Εκτός από τους Λακεδαιμονίους, 
είχε μαζί του και μισθοφόρους, όλοι μαζί τουλάχιστον χίλιοι πεντακόσιοι. Όταν άραξε, κυρίευσε και 
κατέστρεψε τη χώρα, που ήταν πανέμορφη και κατάφυτη, με μεγαλοπρεπή σπίτια και οινοποιητικούς 
πιθεώνες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι στρατιώτες έφτασαν σε τέτοιο βαθμό τρυφής ώστε δεν έπιναν άλλο, 
παρά μόνο οίνο «ανθοσμία». Κι ακόμη, πολλοί δούλοι αιχμαλωτίστηκαν στους αγρούς, καθώς και ζωντανά.»

Ξενοφών, Ελληνικά 6.2.5.1

α) Αγροτόσπιτο στη Βάρη Αττικής, β’ μισό 4ου αι. π.Χ.: κατόψεις φάσεων και αναπαραστάσεις.95 β) Κάτο-
ψη και αναπαραστάσεις αγροτόσπιτου στα Άνω Λιόσια (“Dema House”), λίγο παλιότερο από τα αστικά 
σπίτια της Ολύνθου, με τα οποία έχει αρκετά κοινά στοιχεία.96
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Όπως προκύπτει από τις ανασκαφές, το σπίτι της υπαίθρου δεν είχε μεγάλες διαφορές από 
το αστικό. Την ύπαιθρο χαρακτήριζε, βέβαια, μεγαλύτερη ευρυχωρία και περισσότεροι χώροι για 
αγροτικές εργασίες, όπως η βούστασις (στάβλος βοδιών), ο ιπνών (κλίβανος), ο προβατών (στάβλος 
προβάτων), ο αχυρών (αχούρι), ο σιτοβολών (αποθήκη δημητριακών), ο μυλών (ο χώρος των μύ-
λων), ο πιθεών (αποθήκη με πιθάρια), εγκαταστάσεις οινοποιίας και ελαιουργίας κ.λπ.98 Μερικές 
φορές, την αγροικία συνόδευαν και τάφοι της οικογένειας. 

«Γιατί οι πρόγονοί μας ζούσαν με τόση ασφάλεια, ώστε πολλοί είχαν καλύτερα και πολυτελέστερα σπίτια 
στους αγρούς παρά μέσα στα τείχη. Πολλοί μάλιστα δεν κατέβαιναν στο άστυ ούτε καν στις γιορτές, παρά 
προτιμούσαν να μένουν σπίτι με τα δικά τους αγαθά παρά να απολαμβάνουν τα κοινά αγαθά της πόλης.»

ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός 52.3 

Κυριότερη όμως διαφορά ανάμεσα στις αστικές οικίες και τις αγροικίες ήταν οι ψηλοί, κάποτε 
πολυώροφοι και περήφανοι πύργοι. Μερικοί ξεχωρίζουν ακόμη, τελευταίοι όρθιοι μάρτυρες της 
καθημερινής ζωής στην αρχαία ελληνική ύπαιθρο. Εάν τους χρησιμοποιούσαν για αγροτικούς-
αποθηκευτικούς λόγους, ή οχυρωματικούς, ή για τη διαμονή μελών του οίκου (οίκος,99 καταλύματα 
δούλων,100 ανδρώνες101) ή για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους που δεν γνωρίζουμε, εί-
ναι ακόμη ζητούμενο για την έρευνα. Ανασκαφές στην Αττική αποκάλυψαν αγνύθες αργαλειού, 
που σχετίζονται με γυναικεία δραστηριότητα. Πύργοι στην Αργολίδα περιλαμβάνουν «βαφείον 
και έτερα χρηστήρια».102 Οι ανασκαφές στην περιοχή του Μακεδονικού Ολύμπου (Κομπολόι ) 
δείχνουν ότι μπορούσαν να έχουν υπόγειο/αποθήκη και ότι δεν αποκλείεται η χρήση των ορόφων 
ως χώρων κατοικίας (ανδρών; οίκος;). Οι αρχαίες πηγές είναι σιωπηλές ως προς το θέμα, με σημα-
ντικότερο απόσπασμα σε έναν λόγο του Δημοσθένη:

«Όμως, δεν τους έφτασαν αυτά που άρπαξαν. Μπήκαν στο κτήμα που καλλιεργώ (κοντά στον ιππόδρομο, 
όπου μένω από παιδί) και όρμηξαν πάνω στους δούλους μου. Κι όταν αυτοί σκόρπισαν και ξέφυγαν, πήγαν στο 
σπίτι, έβγαλαν την πόρτα του κήπου… μπήκαν εκεί που μένουν τα γυναικόπαιδα και έβγαλαν έξω τα έπιπλα 
που μου είχαν απομείνει. …
Η γυναίκα μου έτυχε να είναι μαζί με τα παιδιά μου στην αυλή, μαζί τους και η γριά παραμάνα μου, πιστή, 
αφοσιωμένη, και απελεύθερη του πατέρα μου. …Ενώ έτρωγαν στην αυλή όρμηξαν, τις έπιασαν και άρχισαν 
να αρπάζουν τα έπιπλα. Οι άλλες δούλες βρίσκονταν στον πύργο, όπου και διαμένουν. Με τις φωνές έκλει-
σαν την πόρτα, και έτσι οι άλλοι δεν μπόρεσαν να μπούνε.»

 Κατά Ευέργου και Μνησιβούλου Or. 47 52.6 κ.εξ.

α) Αγροτόσπιτο στη Βάρη Αττικής (17,6μ. x 13,7μ.), β’ μισό 4ου αι. π.Χ.97

β) Νεότερος «πύργος» στη Θεσσαλία. Παρόμοιος θα ήταν ο «πύργος» στο αρχαίο Κομπολόι  (βλ. πιο 
κάτω). 

α. β.
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Επάνω, ψηφιακή πιθανή αναπαράσταση του συγκροτήματος που ανασκάφηκε και καταχώσθηκε στο Κο-
μπολόι . Πιθανό να υπήρχε χαγιάτι στον όροφο, όπως το χαγιάτι στο σχέδιο του Edward Dodwell (Views 
in Greece from Drawings, London 1821), κάτω. 

ΑΓΡΟΤιΚΗ ΖΩΗ
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α) «Ορθάμπελος»103 Ευρυμενών: τυπική «αρχαιοελληνίδα» άμπελος που κλαδεύεται βραχύκορμη και στέ-
κεται όρθια σαν χαμηλό δεντράκι, με κοντά ή μακρύτερα κλήματα. Μπορεί να είναι αχαράκωτος ή κεχα-
ρακωμένη (με χάρακες ή κάμακες που στηρίζουν τα κλήματα, κυρίως όταν φέρουν καρπό και βαραίνουν, 
φούρκες). Παράσταση σε αρχαίο νόμισμα των γειτονικών Ευρυμενών στη Θεσσαλία. 
β-δ) Ευρήματα από το Κομπολόι : β) χρυσό φύλλο αμπέλου, γ) αποτύπωμα φύλλου στο έδαφος από 
το στρώμα καταστροφής της οικίας, δ) απανθρακωμένο κάτω μέρος κορμού με ρίζα, από αρχαίο δέντρο 
(ίσως κούρβουλο), έξω από τη νότια είσοδο της οικίας.

α.

β. γ. δ.

«Πως είναι δυνατό να μην παραδεχθούμε ότι έχουμε σήμερα πρόσβαση σε όλα τα αγαθά που προσφέ-
ρει η ειρήνη, χάρη στην παγκοσμιοποίηση που εγκατέστησε το μεγαλείο της Ρώμης;…
Και όμως, η μόνη τέχνη που καλλιεργείται είναι η φιλαργυρία. Παλιότερα, όταν τα όρια του έθνους 
ταυτίζονταν με εκείνα του κράτους, τα μυαλά των ανθρώπων ήταν και αυτά στη σωστή τους θέση … 
Έτσι, τα δώρα της ζωής και τα κατορθώματα ήταν άφθονα. Οι νεότερες όμως γενιές έμειναν ανάπηρες 
από την παγκοσμιοποίηση και την πολλαπλότητα των αγαθών που προσφέρει … Από τότε μάλιστα 
που μόνο στολίδι της εξουσίας έγινε το χρήμα … οι πραγματικές αξίες καταστράφηκαν ... και η δουλο-
πρέπεια κατέληξε να είναι ο μόνος τρόπος για να προοδεύσει κανείς ... Γιατί ακόμη και οι άξιοι προτι-
μούν να καλλιεργούν τα ελαττώματα των άλλων παρά τα δικά τους χαρίσματα ... Η ηδονή ζει, αλλά η 
ίδια η ζωή έχει πεθάνει.
Eμείς όμως σήμερα θα ερευνήσουμε άλλα θέματα, που σ΄αυτούς περνούν απαρατήρητα ... Και δεν θα 
μπορούσε να γίνει καλύτερη αρχή από αυτή που ξεκινά με την άμπελο.» 

Πλίνιος, Φυσική Ιστορία 14, 1-13
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Η αγροικία στο Κομπολόι : σχεδιαστική αποτύπωση (κάτοψη) του συγκροτήματος.

Οι αγρεπαύλεις του Μακεδονικού Ολύμπου104

Οι ανασκαφές στο Κομπολόι  της χώρας των Λειβήθρων και στα Τρία  Πλατάνια  της 
χώρας του Ηρακλείου  αποκάλυψαν μεγάλες εγκαταστάσεις της υπαίθρου σε (προφανώς) με-
γάλα αγροκτήματα της αρχαιότητας. Πρόκειται για αγρεπαύλεις, αγροτικές κατοικίες με εσωτε-
ρική αυλή, ιδιοκτησίες προφανώς γαιοκτημόνων της εποχής, που είχαν κύρια παραγωγή την οι-
νάμπελο και το μαγικό της ποτό, το κρασί, αποκαλύπτοντας δίπλα στην αμπελόεσσα Ραψάνη και 
κοντά στα Αμπελάκια, νέους οινουργικούς δρόμους των Υστεροκλασικών-Ελληνιστικών Χρόνων. 
Ακόμα κι αν δεν ήταν μόνιμες κατοικίες, σίγουρα θα τις συντηρούσαν όλη τη διάρκεια του χρόνου 
για τις ανάγκες του αγροκτήματος. 

Οι μεγάλες αυτές εγκαταστάσεις με κεντρικά πυργόσπιτα δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή παράδοση 
με μεγάλα αγροκτήματα, αγρεπαύλεις και οινοποιητικές εγκαταστάσεις ήταν ήδη γνωστή στη 
Μακεδονία του Φιλίππου και του Αλέξανδρου, όπου και είναι δυνατόν να ανάγεται διά μέσου της 
διαδόχου του ελληνισμού Ρώμης.
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το Κομπολόι , στην αγροτική περιοχή της Σκοτίνας κοντά στη θάλασσα.

Κομπολόι

Επειδή η αμπελουργία και η οινουργία απαιτούσαν αφοσίωση και διαρκή απασχόληση, ήταν 
φαίνεται δυνατόν να αναπτυχθεί δίπλα στο οινοποιείο και μία αγρέπαυλις του οίκου, όπως συνέ-
βη στο Κομπολόι , σε ενιαίο συγκρότημα των ύστερων Κλασικών - πρώιμων Ελληνιστικών Χρό-
νων. Θα ήταν από τα επιβλητικότερα του είδους και περιφανές στη χώρα των Λειβήθρων, που 
φαίνεται να ταυτίζεται με τη σύγχρονη αγροτική περιοχή Σκοτίνας και Λεπτοκαρυάς. 
Προϋπήρχε μία μικρότερη εγκατάσταση, από την οποία διασώθηκε μία εστία κάτω από το νέο 
συγκρότημα. Στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. ο γαιοκτήμονας του Κομπολογιού  αποφάσισε 
να κατασκευάσει, μέσα σε προϋπάρχοντα αμπελώνα, ένα συγκρότημα, συνολικών διαστάσεων 
55 x 28μ., περίπου 1350τ.μ. τουλάχιστον, με δύο εσωστρεφή οικοδομήματα και προσανατολισμό 
ΒΔ-ΝΑ. Πρόκειται για μία αγρέπαυλιν και έναν οινηρό πιθεώνα, λίγο παλιότερο της οικίας. Αρ-
θρώνονται γύρω από μία υπαίθρια αυλή το καθένα και συνδέονται μεταξύ τους με στεγασμένο  
διάδρομο που λειτουργικά ανήκει στον πιθεώνα. Τουλάχιστον βόρεια και νότια υπήρχαν υπόστε-
γοι πιθεώνες και άλλες κατασκευές. Η εγκατάσταση συνεχιζόταν τουλάχιστον προς ανατολικά 
και δυτικά, ενώ είναι πιθανή και η ύπαρξη ενός δεύτερου αυλόγυρου της αγρεπαύλεως ανατολι-
κά, που όμως δεν ανασκάφηκε. Με σκοπό την ερμηνεία του ευρήματος, μελετήθηκε105 όλος ο χώ-
ρος της ανασκαφής και, αν εξαιρεθεί ο πύργος της αγροικίας, τα φυτικά κατάλοιπα ήταν χιλιάδες 
και σχεδόν αποκλειστικά γίγαρτα (κουκούτσια) της οινοφόρου αμπέλου. 

Η αγρέπαυλις

Το ανασκαμμένο τμήμα της αγρεπαύλεως ήταν κατάβορρο και ισοπλατές106 στην αποκαλυ-
φθείσα έκταση, αλλά μη ισοπλατές στο σύνολο, δεδομένου ότι συνεχιζόταν προς τα ανατολικά. 
Πάντως, η δυτική πτέρυγα ήταν απολύτως τετράγωνη, με έκταση περίπου ένα στρέμμα (± 28,5 x 
28,5μ.). Το ανασκαμμένο τμήμα είχε νότια είσοδο στην αυλή με αποχέτευση και επιπλέον εισό-
δους σε δύο δωμάτια. Πυκνό στρώμα καταστροφής υποδεικνύει στοές περιμετρικά της αυλής, στη 
βόρεια εξωτερική πλευρά του σπιτιού, στην ανατολική και γύρω από τον πιθεώνα. Τα νότια και 
τα δυτικά δωμάτια ίσως ήταν χώροι βοηθητικού προσωπικού, ενώ κύριοι χώροι θα ήταν οι βόρειοι 
και οι ανατολικοί. Ως χώροι εργασίας υποδεικνύονται από τα ευρήματα οι αυλές και οι εξωτερι-
κές στοές. Στην ανατολική πτέρυγα, ανασκάφηκε ισχυρό υπόγειο, πιθανότατα πύργου. Αν, όπως 
φαίνεται, η οικία συνεχιζόταν με δεύτερο αυλόγυρο ανατολικά, τότε ο πύργος θα ήταν κεντρικός, 
τοποθετημένος ανάμεσα στους δύο αυλόγυρους. Στο υπόγειο σώζονταν δεκαπέντε σειρές πλίν-
θοι πεσμένης ανωδομής του βόρειου τοίχου, με υπόλευκο επίχρισμα. Έντονη καύση και κεραμί-
δες κάλυπταν το δάπεδο, μαζί με καρφιά, κονιάματα, απανθρακωμένους δοκούς, καθημερινή και 
επιτραπέζια κεραμική, αγροτικά εργαλεία, θραύσματα από τρεις τουλάχιστον πίθους, πληθώρα 
από όσπρια, δημητριακά, ελιές, γίγαρτα και μία ρόγα σταφυλιού. Ένας πίθος έφερε στο λαιμό δύο 
διαμπερή μολυβδοχοημένα τρήματα, ίσως για σιφόνια άντλησης.
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ΑΓΡΕΠΑΥΛΕιΣ ΜΑΚΕΔΟΝιΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ: Κομπολόι

Η αγρέπαυλις του Κομπολογιού  από βόρεια: ψηφιακή πιθανή αναπαράσταση. 

Η αγρέπαυλις του Κομπολογιού : το υπόγειο του πύργου κατά την ανασκαφή.

Η αγρέπαυλις του Κομπολογιού  και ο φούρνος που προϋπήρχε του μεγάλου συγκροτήματος. Το υπό-
γειο του πύργου της αγρεπαύλεως, το μόνο που διατηρήθηκε από την κατασκευή του έργου της σιδηρο-
δρομικής γραμμής. Καταστράφηκε πρόσφατα από άγνωστους, σύγχρονους βανδάλους.
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Η οινοφόρος άμπελος

Πολλά είναι τα είδη των αμπελιών (vitis) που κατάγονται από την Αμερική και άλλα τόσα από την 
Ασία. Ένα όμως και μοναδικό δημιούργησε τον οιναμπέλινο πολιτισμό της ιστορίας: η vitis vinifera 
sylvestris, το μόνο που κατάγεται από την Ευρώπη και τη νοτιοδυτική Ασία.108 Στην Ελλάδα βρίσκεται 
σε υψόμετρο μέχρι 400-500μ. (κάποτε ως και τα 800μ.), συνήθως σε όχθες ποταμών και σε παρυφές 
δρόμων και αραιών δασών. Φωλιάζει σε μέρη με υγρότερη άνοιξη και φθινόπωρο, στεγνότερο και 
θερμό καλοκαίρι. Η ευρωπαϊκή του ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται στον βιότοπο εκείνο όπου θα 
εξελισσόταν κάποτε σε τέχνη, ποίηση, μουσική και μυστηριακή θρησκεία, την Ελλάδα. 

Η περιοχή του Ολύμπου, και των Λειβήθρων ειδικότερα, ανήκει στους φυσικούς βιότοπους, 
όπου συναντάται σε αφθονία μέχρι σήμερα. Είναι άμπελος μαυροστάφυλη και δενδρίτις,109 αναρ-
ριχάται δηλαδή σε άλλα δένδρα. Κυρίαρχη διαφορά από την ήμερη (που κάποτε ονομαζόταν και 
ελινός110, ημερίς111 και οίνη112) είναι πως η δεύτερη έγινε ερμαφρόδιτη. Αντίθετα, μόνο το θηλυκό 
αγριάμπελο γεννά το χάρισμα της αμπέλου, τον βότρυ δηλαδή και το θεϊκό της ποτό, το ποτό 
του Διόνυσου. Το μέγεθος του γίγαρτου, το μακρύτερο ράμφος, η αναλογία μήκους και πλάτους, 
το μήκος-πλάτος της χάλαζας, ο δείκτης μήκος-πλάτος χάλαζας/ολικός δείκτης μήκους-πλάτους 
κ.ά. σε ικανό αριθμό γιγάρτων επισημαίνουν στα αρχαιολογικά νεροκόσκινα και το εργαστήριο 
τη διαφορά του αγριάμπελου από το ήμερο αμπέλι. 

Γίγαρτα, αλλά και ρόγες ολόκληρες της «Κομπολογούλας», της οινοφόρου δηλαδή αμπέλου 
της ανασκαφής μας, εντοπίστηκαν από την αρχαιοβοτανολόγο Ε. Μαργαρίτη και περιγράφονται 
από την ίδια στη διατριβή της. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε το γένος της «Κομπολογούλας», δεν 
αμφιβάλλουμε ότι ο αμπελουργός του Κομπολογιού , όπως και κάθε αρχαίος αμπελουργός, θα 
είχε επιλέξει με προσοχή τα γένη των αμπελιών του, τον χρόνο της φυτείας, τον προσανατολι-
σμό, τον αερισμό και την εν γένει αγωγή, φυτών παιδεία και την τροφή τους, ώστε να είναι κατά 
φύσιν με το έδαφος, το υψόμετρο, τις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.ο.κ.) και 
τους λοιπούς περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής, μέσα στο μικροκλίμα του αμπελώνα. 
Γιατί, χάρη στη μακρά της παράδοση, η αρχαιότητα γνώριζε ότι το μέλλον του αμπελώνα κρινό-
ταν πρώτα απ’ όλα από την προβλεπτικότητα και την αφοσίωση του αμπελουργού. Πρωτοπόρος 
και σε αυτή την τέχνη, όπως και σε αμέτρητες άλλες, η ελληνική αρχαιότητα στοιχημάτισε για 
τη μέγιστη και ποιοτικότερη δυνατή παραγωγή του αμπελώνα, χωρίς να βλαφτούν τα αμπέλια, 
που ήταν μόνιμη δενδροκαλλιέργεια και πολύτιμη περιουσία της. Κατάφερε να ελαχιστοποιεί τα 
μειονεκτήματα και να καλλιεργεί τα πλεονεκτήματα του αμπελώνα, κυρίως χάρη στα γένη της 
αμπέλου. Γιατί, από τη Νεολιθική Εποχή με το αγριαμπέλινο κρασί της μέχρι τον 5ο αι. π.Χ. και 
την κλασική διανόηση, με φυσική εξέλιξη, αλλά και «ek paraskeuÁj, tšcnhj kaˆ qerape…aj», είχαν 
δημιουργηθεί άπειρες ποικιλίες (γένη) ήμερης αμπέλου, ακόμη και εκείνες που έφεραν «bÒtrun 
¢g…garton», δηλαδή χωρίς κουκούτσια113. 

α) Βότρυς αγριαμπέλου107. β-γ) Γίγαρτα καλλιεργημένης οινοφόρου 
αμπέλου στο Κομπολόι  («Κομπολογούλας»).

α. β. γ.
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Περιβάλλον, αμπελώνας

Η ανασκαφή απέδειξε ότι τα αμπέλια του Κομπολογιού  ήταν φυτεμένα σε τάφρους, όπως 
δηλαδή συνηθίζεται στα ελληνικά κλίματα, σε αντίθεση με την πρακτική με σιδεροπασσάλους 
που φαίνεται να επιχωριάζει στους τόπους με πολλή υγρασία. Οι τάφροι ήταν προσανατολισμέ-
νοι βόρεια-νότια, κατά τη φορά των τοπικών ανέμων και σύμφωνα με την παράδοση.

«Κατά φύσιν με την περιοχή πρέπει να είναι όλη η γεωργική εργασία, αρχής γινομένης από τους λάκκους 
των νέων φυτών. Έτσι, στους υγρούς τόπους δεν πρέπει να ανοίγονται μεγάλοι και βαθείς λάκκοι γύρω από 
τα φυτά για να μη σαπίσουν. Στους πολύ υγρούς απαγορεύεται να ανοίγονται λάκκοι, αλλά να φυτεύονται σε 
τρύπες ανοιγμένες με σιδερένιο πάσσαλο.114 Κι ακόμη, δεν πρέπει να γίνει ανασκαφή γύρω από το φυτό για 
ένα ή και δύο χρόνια, προκειμένου να ξεραθεί το χώμα από τον ήλιο όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα αντίθετα 
πρέπει να συμβαίνουν στους ξερούς και ζεστούς τόπους. Όχι μόνο πρέπει να ανασκάπτονται οι λάκκοι αλλά 
και όλο το έδαφος τριγύρω, για να απορροφάται καλά η βροχή. Αλλιώς, πρέπει να ανοιχθούν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτεροι και βαθύτεροι τάφροι. Στη συνέχεια, να συγκεντρωθούν τριγύρω και κοντά στο φυτό σωροί από 
χώμα προκειμένου να προστατεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο το καλοκαίρι από τη ζέστη.»

Θεόφραστος, Περί Φυτών Αιτίων 3.12.1.1

«Σε ορεινούς τόπους και σε τόπους που είναι εκτεθειμένοι στον αέρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και 
η θέση του αμπελώνα σε σχέση με τους ανέμους. Τα φυτά δεν πρέπει να αναπτύσσονται αντίθετα, αλλά 
σύμφωνα με τη φορά των ανέμων, για να μη σπάσουν, αλλά και για να μην αναπτυχθούν παρά φύσει.»

Θεόφραστος, Περί Φυτών Αιτίων 3.12.3.1

Η αραιή μελάγγειος γη, τα λιβάδια με αμμουδερό υπέδαφος, οι αργιλλώδεις τόποι και οι προ-
σχώσεις ποταμών θεωρούνταν στην αρχαιότητα τόποι αμπελοφόροι αγαθοί.115 Οι δε παραθαλάσσιοι 
εξαιρετικοί, εξαιτίας της φυσικής τους θερμότητας και της ανακουφιστικής θαλάσσιας αύρας. Αντί-
θετα, αποφεύγονταν οι τόποι κοντά σε έλη, γιατί η συνεχής υγρασία ήταν βλαπτική για την άμπελο. 
Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική παράδοση των Γεωπονικών,116 σε τέτοιες περιπτώσεις προτιμούσαν 
τις δενδρίτιδες. Τα ξηρότερα γένη, όπως οι λευκές άμπελοι, είχαν ανάγκη από περισσότερη τροφή 
και έπρεπε να φυτεύονται σε γη παχύτερη και υγρότερη. Αντίθετα, στη λεπτόγεω γη, την ξερή και 
αμμουδερή, έπρεπε να φυτευτούν οι «λιπαρότερες» ποικιλίες, όπως οι μαύρες, και από τις λευκές οι 
λιπαρότερες, όπως π.χ. η ψιθία, η κερκυραία και η χλωρίς. Γιατί, εάν τα λιπαρά γένη φυτεύονταν σε 
λιπαρή γη, ήταν πιθανόν να τραπούν στην πολυβλαστία και σε ακαρπία.117

Λίθινος ληνός για τη ληνοβασία στον αμπελώνα.118

Βρέθηκε ανάμεσα στο Κομπολόι  και στην ακρόπολη των Λειβήθρων, 
ίσως σε αμπελώνα.

Το Κομπολόι  βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 11,50μ., με κλίση προς τη θάλασσα και σε 
απόσταση ± 3χλμ. από τον κύριο ορεινό όγκο του Ολύμπου. Βασική ενασχόληση στην περιοχή 
εξακολουθεί να είναι η γεωργική, με αυξανόμενη ωστόσο τάση να αντικατασταθεί από την του-
ριστική. Σήμερα καλλιεργούνται κυρίως ελιές και ακτινίδια, ενώ παλιότερα αμπέλια, με αναφε-
ρόμενες από τους κατοίκους τις ποικιλίες «Σκαλήσια», «Βάψης», «Ροζακί», «Κουντουπριάδης» και 
«Ασπρούδια». Είναι γη παραθαλάσσια, αρκετά υγρή το χειμώνα και αρκετά ξηρή το καλοκαίρι, 
με ευμετάβλητα καιρικά φαινόμενα λόγω της συνάφειας του Ολύμπου με το Αιγαίο. Ανήκει στα 
-κατά την τοπική έκφραση- «στράγγια» εδάφη λόγω της κλίσης από τον Όλυμπο και του υπεδά-
φους από χαλίκι των ριπιδίων του Άνω Ολύμπου. 

ΑΓΡΕΠΑΥΛΕιΣ ΜΑΚΕΔΟΝιΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ: Κομπολόι
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Τρύγος, γλευκοποίησις, οινοποίησις

Η διαδικασία της οινοποίησης ξεκινούσε αμέσως μετά τον τρύγο και είχε δύο στάδια: α) τη γλευκο-
ποίηση με το πάτημα των σταφυλιών στους ληνούς, που τα πρωϊμότερα χρόνια φαίνεται να ήταν συ-
νήθως υπαίθριοι στον αμπελώνα, και β) την κυρίως οινοποίηση στους πιθεώνες. Αργότερα, ο ληνός 
μπορούσε να είναι στεγασμένος σε οικοδόμημα που έπρεπε ωστόσο να είναι ευρύχωρο και ευάερο, 
ώστε την ώρα της μεγάλης βιασύνης ο καρπός να έρχεται γρήγορα, να μετακινείται εύκολα και οι 
εργαζόμενοι να μην πνίγονται από την αποφορά του γλεύκους.119 Ο ληνεών, ο χώρος δηλαδή με τους 
ληνούς (πατητήρια) για τη γλευκοποίηση, δεν βρέθηκε μέσα στην προκαθορισμένη από την ΕΡΓΟΣΕ 
ανασκαφική ζώνη. Προφανώς, ήταν υπαίθριος κάπου μέσα στον αμπελώνα, ίσως προς τον Όλυμπο, 
όπου περισυνελέγη ένας λίθινος ληνός, που δεν αποκλείεται να σχετίζεται. Αντίθετα, ανασκάφηκε 
ο οινηρός πιθεών, ένα ανεξάρτητο συγκρότημα προσαρτημένο στην οικία, όπου προφανώς έμενε ο 
ιδιοκτήτης μεγάλο διάστημα, αν όχι και ολόκληρη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα σταφύλια μετά τον τρύγο απλώνονταν σε τραπέζια και σκάφες για να γίνει ο διαχωρισμός των 
καρπών καλής ποιότητας από τους όμφακες (αγουρίδες) και από τους χαλασμένους καρπούς. Από 
τους πρώτους μπορούσε να κατασκευαστεί ο ομφακίας (ομφακίτης, κρασί αυστηρό/μπρούσκο) και 
από τους δεύτερους ένα κρασί κατώτερης ποιότητας. Αν επρόκειτο να κατασκευαστεί γλυκό κρασί, 
ο καρπός απλωνόταν στη λιάστρα για ξήρανση. Πριν από την έκθλιψη, απέρρεε ένα πυκνό γλεύκος 
που ονομαζόταν πρότροπον (πρόδρομον, πρόουρον, πρόχυμα, πρωτόχυτον). Ήταν το εκλεκτότερο τμή-
μα του γλεύκους, εκείνο που προέρχεται από τη ζώνη της ρόγας κάτω από το φλοιό και έχει πλούσια 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα και αρωματικά-γευστικά συστατικά. Επιλεγμένες ρόγες ίσως πιέζονταν 
με τα χέρια σε λεκάνες για να προκύψει το κάρμα, ένα επίσης πολύ εκλεκτό γλεύκος.120 Ακολουθούσε 
η έκθλιψη με τα πόδια, στον (ξύλινο ή λίθινο) ληνό, συχνά μέσα σε σταφυλοδόχο καλάθι. Το γλεύ-
κος (τραπητόν) έρεε προς την εκροή του ληνού και συγκεντρωνόταν στο υπολήνιο χαμηλότερα. Ακο-
λουθούσε η άντληση και η μεταφορά του με γλευκαγωγά αγγεία στο οινοποιείο. Όσο παχύτερο και 
αυστηρότερο ήταν το γλεύκος τόσο καλύτερης ποιότητας θα ήταν το κρασί. Τα υπολείμματα της 
έκθλιψης μεταφέρονταν στο πιεστήριο για απόθλιψη. Το απόθλιμμα (γλεύκος εκπιεστόν, εκπίεσμα, 
πίεσμα) είτε ανακατευόταν με το τραπητόν για την κατασκευή κάποιου δυνατού κρασιού είτε χρη-
σιμοποιούταν για την κατασκευή οίνου κατώτερης ποιότητας, τον δευτερία. Αμέσως μετά τη γλευ-
κοποίηση, το γλεύκος μεταφερόταν από τον ληνό στους οινηρούς πιθεώνες και μεταγγιζόταν στους 
μεγαλύτερους πίθους (πιθάκνη, πίθος μέγας, πισάκνα, φιδάκνη). Στη συνέχεια, ίσως μεταγγιζόταν σε 
μικρότερους όπου και ολοκληρωνόταν η ζύμωση. 

Ο οινηρός πιθεών

Η κυρίως οινοποίηση, δηλαδή η ζύμωση, γινόταν την αρχαιότητα σε πιθεώνες, αλλά θα υπήρχαν 
και χώροι για βοηθητικές εργασίες, όπως π.χ. το μαγειρείο για τη συμπύκνωση του γλεύκους και 
την παρασκευή των αρτυμάτων, οι αποθήκες σκευών και καρπών κ.λπ. Οι πιθεώνες είναι κοινό 
αρχαιολογικό εύρημα και συνήθως εντάσσονταν ως βοηθητικοί χώροι στις οικίες. Μπορούσαν, 
όμως, να είναι υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι, αλλά και στεγασμένοι σε ανεξάρτητο κτίριο ειδικότερου 
βιοτεχνικού χαρακτήρα, όπως αποδεικνύει η περίπτωση του Κομπολογιού . Ο οινηρός πιθεών 
έπρεπε να είναι ευρύχωρος για να κινούνται άνετα οι οινόπτες, αλλά και για να αποφεύγονται 
τυχόν προβλήματα από τις αναθυμιάσεις. Έπρεπε, επίσης, να είναι προσανατολισμένος ανάλογα 
με το κλίμα για να έχει σωστή θερμοκρασία. Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας του διονυσιακού 
ποτού στις οσμές, οι εγκαταστάσεις έπρεπε, σύμφωνα με την παράδοση, να είναι πεντακάθαρες 
και άοσμες (ή εύοσμες)121 και, επομένως, σε απόσταση από τον ληνό και κάθε πιθανή δυσοσμία. 

Ο πιθεών του Κομπολογιού  ήταν κτίσμα ανεξάρτητο και πρωϊμότερο της οικίας, τετράγω-
νο, με ιδιότυπη κάτοψη. Καμία άλλη χρήση του δεν ανιχνεύθηκε πέραν της «οικίας του οίνου». 
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Κομπολόι : Η αυλή του οινηρού πιθεώνα και θραύσματα ρητίνης.
Προκειμένου να κλείσουν οι πόρροι των πίθων, αλλά και των υπόλοιπων οινηρών αγγείων, τα άλει-
φαν εσωτερικά με πίσσα (ρητίνη ψημένη). Τη ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν επίσης ως άρτυμα του οίνου 
(ρετσίνα).

Πυρήνας του ήταν η κεντρική αυλή, άγνωστης χρήσης (λιάστρα; αποστράγγιση ομβρίων;), εξαιρε-
τικά επιμελημένη και πεντακάθαρη, με επάλληλες πυκνές στρώσεις μικρών και μεγάλων λίθων, 
αλλά και με βαθύ χαλικωτό υπόστρωμα ως το φυσικό χαλίκι του ριπιδίου. Κατά την ανασκαφή, το 
οικοδόμημα, πεντακάθαρο από οτιδήποτε άλλο, περιείχε μόνο οικοδομικά πεσίματα (κεραμίδια, 
πλιθιά, καρφιά κ.λπ.) και πίθους στη θέση τους ή διαταραγμένους, πώματα πίθων διαφόρων τύ-
πων, μολύβδινους συνδέσμους πίθων και άλλα μολύβδινα εξαρτήματα, λίγα σκεύη καθημερινής 
χρήσης, όστρακα αμφορέων, γίγαρτα και ρητίνη. 

Οι γύρω χώροι ορίζονταν από τοίχους με μεγάλους πεσσούς, ισχυρότατα θεμελιωμένους. Σε 
μία πρώτη του φάση, ο πιθεών φαίνεται ότι ήταν στεγασμένος αλλά ημιυπαίθριος, αφού οι τοίχοι 
ανάμεσα στους πεσσούς ήταν δευτερογενή κτίσματα, πιθανόν σύγχρονα με την οικία. Στο νότιο 
τμήμα του υπήρχε μικρός υπόσκαφος χώρος με πλίνθινα τοιχώματα και επιμελημένο λιθόστρωτο 
υπόστρωμα, που καλυπτόταν από παχύ, υπόλευκο ασβεστοκονίαμα με βότσαλο. Στην επιφάνεια 
υπήρχαν αραιοί, αποστρογγυλεμένοι, μικροί λίθοι και πυκνά βότσαλα. Εκεί βρέθηκαν δύο μικρό-
τεροι πίθοι που δεν ήταν θαμμένοι, αλλά μάλλον στηρίζονταν σε ξύλινες βάσεις.

Στη βόρεια, νότια και δυτική εξωτερική πλευρά του πιθεώνα υπήρχαν στοές εργασίας, όπου 
-εκτός από τα δομικά υλικά- βρέθηκαν αγγεία, αγνύθες όρθιου αργαλειού, κομμάτια από ειδώλια, 
πήλινοι σωλήνες, λεκάνες-τριπτήρες, νομίσματα, αιχμές βελών, ένα χαλινάρι και εργαλεία.

Σε βόρειες περιοχές της Ευρώπης είχε από νωρίς καθιερωθεί για την οινοποίηση η χρήση των 
βαρελιών. 

«Στην περιοχή των Άλπεων τοποθετούν το κρασί σε ξύλινα αγγεία στεγασμένα, και τους κρύους χειμώνες 
ανάβουν φωτιά για να το προστατέψουν από τις παγωνιές. Σπάνια έχει αναφερθεί, αλλά πάντως έχει συμβεί, 
ο πάγος να σπάσει τα αγγεία και να μείνουν οι παγοκολόνες από το κρασί να στέκονται όρθιες. Πρόκειται 
σχεδόν για θαύμα γιατί δεν είναι στη φύση του κρασιού να παγώνει.»122

 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία 14, 27

Όμως στις περιοχές με ήπιο κλίμα όπως της Ελλάδας, το γλεύκος μετατρεπόταν σε κρασί μέσα 
σε ειδικά πήλινα αγγεία, τους πίθους. Η ποιότητα του πίθου ήταν σημαντική για την οινοποιία, ήδη 
από την πρώτη επιλογή του πηλού. Το σχήμα θεωρούταν και αυτό σημαντική υπόθεση.123 Το μέγεθος 
έπαιζε επίσης ρόλο. Για παράδειγμα, οι μεγάλοι πίθοι ήταν δυνατόν να βλάψουν τον ζυμούμενο οίνο, 
ενώ οι μικρότεροι συνέβαλαν στην καλιοινία. Εκεί θα έμπαινε το επιλεγμένο γλεύκος γενναίων αμπέ-
λων, των πρώτων πιέσεων κ.λπ. Πολλοί πίθοι είχαν διαστάσεις, ακόμη και για σήμερα, εντυπωσια-
κές. Ο οινοποιός μπορούσε να υπολογίσει την περιεκτικότητα με βάση τη διάμετρο του αγγείου και 
το βάθος του. Οι πολύπλοκες μετρήσεις σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας χάρη στον εφευρέτη Ήρωνα.124

Εξαιτίας των δυσκολιών στην κατασκευή των μνημειακών αυτών αγγείων, μερικοί οινοποι-
οί -όπως και εκείνοι στο Κομπολόι - δεν αντικαθιστούσαν τα ελαττωματικά πιθάρια, αλλά τα 

ΑΓΡΕΠΑΥΛΕιΣ ΜΑΚΕΔΟΝιΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ: Κομπολόι
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

επιδιόρθωναν με μολύβδινους συνδέσμους, γεγονός που μπορούσε να βλάψει το κρασί.125 Συντα-
γή, πάντως, για την κατασκευή ειδικού αλείμματος με το οποίο καλύπτονταν μολύβδινοι σύνδε-
σμοι και σπασίματα, περιγράφεται από τον Κάτωνα.126 Προκειμένου να κλείσουν οι πόρροι των 
πίθων (όπως και των υπόλοιπων οινηρών αγγείων), αμέσως μετά το ψήσιμο αλείφονταν εσωτερι-
κά με πίσσα.127 Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούσαν πίσσα Ίδης, Πιερίας, Ρόδου, Βρυτία κ.ά. 
Προτιμούσαν, μάλιστα, την ψημένη από την ωμή και την ξηρή από την υγρή.128 Στην Ασία πιο 
δημοφιλής ήταν η πίσσα της Ίδης, ενώ στην Ελλάδα της Πιερίας.129

Οι περισσότεροι πίθοι του Κομπολογιού  φαίνεται ότι μπορούσαν να περιέχουν περίπου 
δύο τόνους κρασί και λόγω του μνημειακού τους μεγέθους είχαν «χτιστεί»-κατασκευαστεί στο 
χέρι. Συνολικά βρέθηκαν 32 πίθοι in situ, 18 λάκκοι πίθων από τους οποίους έλειπαν οι πίθοι και 
μεγάλος αριθμός θραυσμάτων. Πολλοί έφεραν στο χείλος τους γράμματα, τα οποία πρέπει να 
είχαν σχέση με το περιεχόμενο, αλλά δεν «αποκρυπτογραφήθηκαν». Σχεδόν σε όλα υπήρχαν τα 
γράμματα ΚΟ. Έφεραν επίσης πήλινα πώματα, συχνά με επιχρίσματα. Στο ένα σώθηκε λαβή και 
οπή στο κέντρο, προφανώς για επόπτες οινογεύστες. Πολλά ήταν ραγισμένα από την αρχαιότητα 
και συγκολλημένα με μολύβδινους συνδέσμους. 

Στον πιθεώνα θα γινόταν και η προσθήκη των αρτυμάτων, των ουσιών δηλαδή που 
χρησιμοποιούσαν οι οινοποιοί προκειμένου να μην τραπεί (χαλάσει) το κρασί ή για να επιτευχθεί 
κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην ποιότητα. Η προσθήκη αυτή ονομαζόταν άρτυσις και, 
συνεπώς, τα κρασιά ήταν ανάρτυτα ή ηρτυμένα (ακανόνιστα, άσαχτα, άφτιαστα ή κανονισμένα, 
φτιαγμένα, φτιαστά).130 Η μελίτωσις ήταν ένα αρχαιότατο είδος άρτυσης με μέλι, ενώ περίφημο 
τέτοιου είδους κρασί παραγόταν στη Θάσο. Μερικά από τα περιφημότερα ελληνικά κρασιά ήταν 
επίσης ηρτυμένα με θαλασσινό νερό (οίνος αλίκρας, θαλασσομιγής, τεθαλαττωμένος, θαλασσίτης),131 
μία συνήθεια που άρχισε να περιορίζεται τον 1ο αι. μ.Χ. Στα χρόνια του Γαληνού, τον 2ο αι. μ.Χ., 
οι περίφημοι οίνοι της Χίου και της Λέσβου ήταν πλέον αθάλασσοι (αδιάχυτοι, απαράχυτοι). Πολλά 
ελάσματα μολύβδου που βρέθηκαν στο Κομπολόι  υπενθυμίζουν τις πληροφορίες ότι, αν υπήρχε 
υποψία πως το κρασί άρχιζε να χαλάει, κολλούσαν «πέταλα» μολύβδου (ή κασσίτερου ή χαλκού) 
στο καπάκι, τα σφράγιζαν και τα άνοιγαν ύστερα από σαράντα μέρες. Αν είχε χαλάσει, ο μόλυβδος 
γινόταν λευκότερος με λέπια (ο κασσίτερος ιδρωμένος και μαύρος, ενώ ο χαλκός δυσώδης και με 
πομφόλυγες).132 Άλλοτε πάλι, βύθιζαν στον πίθο ένα φύλλο μολύβδου και αν το κρασί είχε χαλάσει, 
ο μόλυβδος άλλαζε χρώμα.133

 

Κομπολόι : ψηφιακή πιθανή αναπαράσταση του εσωτερικού του πιθεώνα.

Κομπολόι : α) ενεπίγραφο χείλος πίθου, β) θραύσμα πώματος μεγάλου οξυπύθμενου, επαγγελματικού, 
οινηρού πίθου με λαβή και κεντρική οπή για τους οινογεύστες και αναπαράσταση. 

α. β.
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«... Τι μπορεί να θυμάται μια φλόγα; 
Αν θυμηθεί λίγο λιγότερο απ' ό,τι χρειάζεται, σβήνει·
αν θυμηθεί λίγο περισσότερο απ' ό,τι χρειάζεται, σβήνει ...»

Γ. Σεφέρης, Λονδίνο, 5 ιουνίου 1932

Για να προστατεύεται το κρασί από την ατμόσφαιρα και τις τυχόν μετακινήσεις που ήταν βλα-
πτικές για τον οίνο,134 οι περισσότεροι πίθοι θάβονταν στο έδαφος. Φρόντιζαν μάλιστα να μην 
ακουμπούν μεταξύ τους, ώστε αν χαλούσε ο ένας να μην «κολλήσει» ο επόμενος, μία πρακτική 
που διαπιστώθηκε και στο Κομπολόι . Τα καπάκια θα ανοίγονταν κατά διαστήματα για αερισμό, 
απάφριση, έλεγχο και δοκιμασία από τους οινόπτες.

Τα πιο αδύναμα ποτά έπρεπε να ζυμώνονται σε πίθους εντελώς θαμμένους στο έδαφος, ενώ τα 
δυνατότερα να εκτίθενται περισσότερο στον αέρα. Αναφέρεται επί του προκειμένου, ότι ο ιδανικό-
τερος τρόπος για τα καλύτερα κρασιά της Καμπανίας ήταν να αφήνονται στην ύπαιθρο, εκτεθει-
μένα στις καιρικές συνθήκες.135 Τους ισχυρότατους των οίνων, λοιπόν, φαίνεται πως ήταν δυνατόν 
να τους αφήνουν σε υπαίθριους χώρους,136 όπως ίσως οι πίθοι που βρέθηκαν υπαίθριοι και υπό-
στεγοι έξω από τα κτίρια στο Κομπολόι . Για τη θεραπεία αυτή του οίνου, τον παρομοίαζαν με 
τη φλόγα και το ανθρώπινο σώμα. Η πρώτη γίνεται ισχυρότερη αν είναι ήδη ισχυρή και εκτίθεται 
στον αέρα, σβήνει όμως αν είναι αδύνατη. Το δεύτερο, αν είναι γυμνασμένο, γίνεται ισχυρότερο 
με τη γυμναστική και τον ήλιο, αλλιώς αρρωσταίνει.137 

Οριστικό άνοιγμα των πίθων γινόταν την Πιθοιγία, πρώτη μέρα των Ανθεστηρίων. Το κρασί 
που επρόκειτο να βγει στο εμπόριο ως κατασταμνισμένος οίνος, είχε επιπλέον επεξεργασία. Ο κα-
τασταμνισμένος οίνος, οι οινηροί δηλαδή αμφορείς, μεταφέρονταν σε κελάρι, όπου φυλάσσονταν 
για παλαίωση. Γνώριζαν ότι γινόταν λεπτότερος και ασθενέστερος, όταν αποχωριζόταν το κατα-
κάθι. Φρόντιζαν λοιπόν τις συνθήκες αποθήκευσης ακόμη περισσότερο, διατηρώντας σταθερές 
τις θερμοκρασίες χειμώνα-καλοκαίρι. Στο Κομπολόι  δεν βρέθηκε κελάρι των οινηρών αμφορέ-
ων. Θα μπορούσε, όμως, να βρίσκεται εκτός της περιορισμένης ζώνης της ανασκαφής.

Κινητά ευρήματα

Στο συγκρότημα του Κομπολογιού  βρέθηκε μεγάλος αριθμός από κοινά και ιδιόμορφα  
σκεύη, με χαρακτηριστικότερο έναν μεγάλο ηθμό που θυμίζει ληνοβατικό κάδο, ίσως για το 
στράγγισμα του πολύτιμου προτρόπου ή για να φουσκώσουν ξερές ρόγες στο μούστο, μια αρχαία 
πρακτική για την παραγωγή γλυκού κρασιού. Μεγάλη ήταν η έκπληξη, όταν η συνάδελφος αρ-
χαιολόγος Ελένη Κλινάκη, την οποία ευχαριστώ, έφερε τη φωτογραφία από ένα εθνογραφικό πα-
ράλληλο της Κρήτης, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαδικασία της σταφιδοποίησης: πρόκειται, ει-
δικότερα, για διάτρητα τσίγκινα ή πλαστικά κοφίνια, μέσα στα οποία τοποθετούνται τα σταφύλια 
μετά την κοπή, για τη μεταφορά και εμβάπτισή τους σε αλκαλικό διάλυμα, τη λεγόμενη αλουσά. 
Η εμβάπτιση, η οποία ακολουθείται από το άπλωμα των σταφυλιών στον ήλιο, επιταχύνει σημα-
ντικά το χρόνο αποξήρανσης των σταφυλιών και κρίνεται απαραίτητη σε περιοχές όπως η Κρήτη, 
όπου οι περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν τη γρήγορη αφυδάτωση-απο-
ξήρανση των σταφυλιών και, κατ' επέκταση, τη σταφιδοποίησή τους. Για όλες τις παραπάνω πλη-
ροφορίες ευχαριστώ και τη Βαγγελιώ Τσαγκαράκη, φίλη και συνάδελφο, επίσης από την Κρήτη.

Ενδιαφέρον έχουν, επίσης, οι πολλές και ιδιόμορφες λεκάνες-τριπτήρες που βρέθηκαν κυρίως 
στις στοές, ίσως για τη διαλογή των καλύτερων σταφυλιών και το πάτημα με το χέρι, πιθανόν για 
την παραγωγή ειδικού ή και λευκού κρασιού.138 Βρέθηκαν ακόμα πολλοί αμφορείς, υδρίες, αρυτή-
ρες, χυτροειδή, ιγδία και μικρότεροι ηθμοί.

ΑΓΡΕΠΑΥΛΕιΣ ΜΑΚΕΔΟΝιΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ: Κομπολόι
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Η επιτραπέζια κεραμική του συγκροτήματος είναι μελαμβαφής, κυρίως σκύφοι, σκυφίδια, κάν-
θαροι, πινάκια, όλπες και ασκοί. Κυριότερα πήλινα μικροευρήματα είναι τα λυχνάρια, τα υφαντι-
κά βάρη ποικίλων μεγεθών, μερικά με επιγραφές και σφραγίσματα, και οι αδιάγνωστης χρήσης 
πήλινοι σωλήνες. Αρκετά ήταν τα μολύβδινα βάρη (μεταξύ τους και ένα ενεπίγραφο) και εργα-
λεία, πολλά τα νομίσματα, ενώ βρέθηκαν και σφήνες, φυτευτήρια, αγκίστρια, κρίκοι και άλλα ερ-
γαλεία και εξαρτήματα, από τα οποία χαρακτηριστικότερα και διαχρονικότερα είναι τα μαχαίρια 
και το δικέλλι από το υπόγειο του πύργου του συγκροτήματος.

Ευρήματα από το Κομπολόι : Πάνω, επιτραπέζια κεραμική. Κάτω, σιδερένιο κλειδί, πήλινος λύ-
χνος και αγνύθες αργαλειού. Κύρια εκπαίδευση των κοριτσιών και γυναικεία ενασχόληση ήταν η 
κατασκευή των υφασμάτων του οίκου. Οι αγνύθες, τα πήλινα δηλαδή βάρη του όρθιου αργαλειού, 
είναι αναπόσπαστο εύρημα κάθε αρχαίας οικίας και σύμβολο της γυναικείας παρουσίας στο σπίτι.

Καθημερινή κεραμική από το Κομπολόι : α) διάφοροι τύποι κλειστών αγγείων, β) θραύσμα ηθμού 
και σύγχρονη αναπαράστασή του.

α. β.



γ.
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α) Βαρίδια για δίχτυα ψαρέματος από το Κομπολόι . β-γ) Μαχαίρι και φυτευτήρι από το Κομπολόι , 
μαζί με αντίστοιχα σύγχρονα εργαλεία. 

Κομπολόι : Θραύσματα από λεκάνες-τριπτήρες. Ίσως για τη διαλογή των καλύτερων σταφυλιών και 
το πάτημα με το χέρι, «k£rma: gleàkoj. tÕ prîton ¢poqlibÒmenon di¦ tîn ceirîn» (Ησύχιος, Λεξικόν 
κάππα.835), πιθανόν για την παραγωγή ειδικού κρασιού κ.ά. Στα νεότερα χρόνια, σε ανάλογες λεκάνες 
και από επιλεγμένες ρόγες παράγεται το ανάμα, ο καλύτερος δηλαδή μούστος που προορίζεται για την 
εκκλησία και τη Θεία Κοινωνία.139

α) Θραύσματα μεγάλου πήλινου ηθμού. β) Σύγχρονη αναπαράστασή του σε μικρότερη κλίμακα. Ίσως 
προοριζόταν για το μούσκεμα των οινοποιητικών σταφίδων, προκειμένου να κατασκευαστεί γλυκό κρα-
σί ή για το στράγγισμα του πολύτιμου προτρόπου, του πρώτου μούστου που στραγγίζει με το βάρος των 
σταφυλιών, πριν από τη ληνοβασία. γ) Εθνογραφικό παράλληλο του ηθμού από την Κρήτη: ένα τσίγκινο 
διάτρητο κοφίνι που χρησιμοποιείται για την εμβάπτιση των σταφυλιών στην αλουσά, με στόχο την πιο 
γρήγορη αποξήρανσή/αφυδάτωσή τους κατά τη διαδικασία της σταφιδοποίησης. 

α. β. γ.

α. β.
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Κομπολόι : α) πίθος ραγισμένος από την αρχαιότητα και επιδιορθωμένος με μολύβδινους συνδέσμους, 
β) δύο μολύβδινοι σύνδεσμοι, γ) αρχαίο δικέλλι, απαραίτητο εργαλείο των αμπελουργών, το οποίο βρέ-
θηκε στο υπόγειο του πύργου στο Κομπολόι , δ) παλαιολιθικό «μαχαιράκι», που είχε περισυλλεγεί και 
χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους του αγροκτήματος στην πρώιμη ελληνιστική αρχαιότητα.

Κομπολόι : Μνημειακός, οξυπύθμενος, επαγγελμα-
τικός οινηρός πίθος με ενεπίγραφο χείλος,140 από τον 
πιθεώνα (ύψος 2,15μ., διάμετρος 1,60μ., πάχος τοιχώ-
ματος 0,03-0,04μ.). Όπως ήταν γνωστό από την εποχή 
του Ησίοδου, το κρασί κοντά στο χείλος του πίθου ήταν 
ασθενέστερο (προσομιλούσε με τον αέρα), ενώ το ίδιο 
ίσχυε και για εκείνο που βρισκόταν κοντά στο κατακά-
θι. Το καλύτερο κρασί, επομένως, ήταν αυτό στο μέσον 
του πιθαριού. 

β. γ. δ.

Κομπολόι : α) λάκκοι αφαιρεθέντων 
υπαίθριων πίθων σε υπόστεγα, β-γ) ει-
δική ημιυπόγεια κατασκευή μέσα στον 
οινηρό πιθεώνα, όπου είχαν τοποθετη-
θεί μικρότεροι πίθοι, όχι θαμμένοι στο 
έδαφος. Υποδεικνύεται ισχυρό κρασί.

α.

β.

γ.

α.
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Τρία Πλατάνια

Η θέση Τρία  Πλατάνια  βρίσκεται δίπλα στην παραθαλάσσια πεδινή οδό της αρχαιότητας 
που μέσω Τεμπών συνέδεε την Περραιβία με την Πιερία, στο μέσο της απόστασης μεταξύ του 
υψώματος Βίγλα (126μ.) και της θάλασσας. Λόγω εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών που 
έγιναν χωρίς παρακολούθηση, πολλά οικοδομικά κατάλοιπα, στρώματα καταστροφής και επιχώ-
σεις χάθηκαν αμετάκλητα. Αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα μίας πολύ μεγάλης 
αγρεπαύλεως του τέλους του 4ου αι. π.Χ., που ήταν κατάβορρος και μη ισοπλατής, ορθογώνια, με 
μεγαλύτερο τον άξονα Α-Δ και απόκλιση από τον άξονα Β-Ν, προφανώς για τοπικούς κλιματολο-
γικούς λόγους. Πριν από την κατασκευή της αγρεπαύλεως είχαν γίνει εκτεταμένες χωματουργι-
κές εργασίες για την οριζοντιοποίηση του εδάφους.141 

Στην πρώτη φάση, ήταν ένα πολύ μεγάλο ορθογώνιο οικοδόμημα (± 55 x 42,50μ.) γύρω από μία 
πολύ μεγάλη αυλή. Στη ΒΑ γωνία υπήρχε μεγάλος πιθεώνας, μέσα στον οποίο διατηρήθηκαν 
δέκα πίθοι in situ και δεκαέξι λάκκοι πίθων. Ένας μόνο φέρει εγχάρακτα γράμματα στο περιχεί-
λωμα, με την επιγραφή ΚΟ ΙΒ. 

Οι υπόλοιποι χώροι ήταν μικρότεροι ή καταστραμμένοι από τις μεταγενέστερες επεμβάσεις. Οι 
ισοπεδώσεις ήταν μοιραίες για το δυτικό τμήμα του κτιρίου, όπου εντοπίστηκε μόνο ένας χώρος. 
Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ότι δεν ήταν και ο μοναδικός.

Τρία  Πλατάνια : η μεγάλη αγρέπαυλις των Ελληνιστικών Χρόνων στην αγροτική περιοχή 
Πλαταμώνα - Ν. Πόρρων (αρχαίων Ηρακλείου -Φίλας). 
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Τρία  Πλατάνια : Τμήμα του πιθεώνα της παλιότερης φάσης. Είναι το μόνο τμήμα που διασώθηκε και 
μεταφέρθηκε στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλαταμώνα.

Από το στρώμα καταστροφής της στέγης υποδεικνύεται η ύπαρξη στοάς μπροστά από τη βό-
ρεια και την ανατολική πτέρυγα των δωματίων, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρχε στοά και στις 
υπόλοιπες. Πυκνή λιθόστρωση πλαισίωνε το κτίριο και τον περίβολο, στην ανατολική και νότια 
πλευρά της αγρεπαύλεως. Η νότια λιθόστρωση κάλυπτε ένα αβαθές επίμηκες όρυγμα κατά μή-
κος του εξωτερικού τοίχου, με γέμισμα από λίθους και χαλίκι, πιθανό έργο αποστράγγισης-προ-
στασίας από τα όμβρια ύδατα. Παρόμοιο εντοπίστηκε ± 250μ. νοτιότερα, προφανώς μέσα στα όρια 
του αγροκτήματος. 

Στο μέσο περίπου της αυλής ανασκάφηκε η τελευταία σειρά θεμελίων μεγάλου πύργου. Δυτικά 
του αποκαλύφθηκε κλίβανος, του οποίου η είσοδος βρισκόταν στη δυτική γωνία αβαθούς ορύγ-
ματος (πλάτους ± 1μ.) που περιέβαλε τον πύργο και κατέληγε σε πηγάδι-αποθέτη, μέγιστου ανα-
σκαμμένου βάθους ± 10μ. Από τη ΒΑ εξωτερική γωνία ξεκινούσε μεγάλος περίβολος, με βόρεια κα-
τεύθυνση και αποκαλυφθείσες διαστάσεις 32μ. μήκος και ± 1,20μ. πλάτος.142 Όπως προκύπτει από 
τα ευρήματα, κύρια παραγωγή του αγροκτήματος, στην πρώτη φάση, ήταν το σταφύλι και το κρα-
σί. Στη φάση αυτή, η μελαμβαφής κεραμική αντιπροσωπεύεται κυρίως από κανθάρους, σκύφους 
και σκυφίδια, λύχνους, μυροδοχεία, όλπες, ιχθυοπινάκια, ένα μεγάλο πινάκιο με γραπτή φυτική 

Τρία  Πλατάνια : λεπτομέρειες από τον πύργο και τον περίβολο της αγροικίας. 
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διακόσμηση κ.ά. Βρέθηκαν, επίσης, πολλά θραύσματα οξυπύθμενων αμφορέων και αρκετές λαβές 
με σφραγίσματα. Δεν λείπουν παραδείγματα διαφόρων χυτροειδών αγγείων, αρυτήρων, οινοχοών, 
λεκανών και λεκανίδων. Από το νοικοκυριό της παλιότερης φάσης διασώθηκαν πήλινες αγνύθες 
αργαλειού, μολύβδινα βάρη και σιδερένια εργαλεία, όπως οι μικρές και μεγάλες σπάτουλες, μα-
χαίρια, βελόνες κ.ά. Βρέθηκαν, ακόμα, διαφόρων τύπων σιδερένια καρφιά στέγης, ένα σιδερένιο 
κλειδί λακωνικού τύπου, χάλκινα καρφιά και ποικίλα εξαρτήματα, πιθανόν από τα έπιπλα του 
κτιρίου. Δύο σιδερένια δακτυλίδια αντιπροσωπεύουν είδη καλλωπισμού, ενώ οι σιδερένιες αιχμές 
δοράτων και βελών αποτελούν δείγματα εξαρτημάτων οπλισμού.

Τα νομίσματα χρονολογούν την αρχική κατασκευή του συγκροτήματος στα τέλη του 4ου αι. 
π.Χ. Με την πρώιμη οικοδομική φάση του σχετίζονται τα περισσότερα νομίσματα εποχής Κασ-
σάνδρου, στα χρόνια του οποίου προφανώς και κατασκευάστηκε. Σε αυτό συνηγορεί, μεταξύ των 
άλλων ευρημάτων, και η εύρεση του πρώτου θησαυρού κάτω από το δάπεδο του κτιρίου. Το οικο-
δόμημα είχε σύντομη διάρκεια ζωής, αφού η καταστροφή του από φωτιά τοποθετείται στις αρχές 
του 3ου αι. π.Χ., σχετιζόμενη ίσως με τις επιδρομές των Γαλατών. Δεδομένου ότι από το στρώμα 
των διαλυμένων πλιθιών της ανωδομής και το στρώμα καταστροφής των κεραμίδων οροφής προ-
έρχονται νομίσματα Κασσάνδρου και Δημητρίου Πολιορκητή, μπορούμε να τοποθετήσουμε την 
καταστροφή της πρώιμης οικοδομικής φάσης στα χρόνια του δεύτερου ή αμέσως μετά, πριν από 
τον Αντίγονο Γονατά.143 Την ίδια εποχή καταστράφηκαν, με τον ίδιο τρόπο, και η γειτονική Κρα-
νιά  κάτω από το κάστρο του Πλαταμώνα, καθώς και η αγροικία στο Κομπολόι , η οποία (αντί-
θετα από τις άλλες δύο περιπτώσεις) δεν ανακατασκευάστηκε. 

Μαζί με την αγροικία στα Τρία  Πλατάνια  φαίνεται ότι καταστράφηκαν και τα πολύτιμα 
αμπέλια, αφού στην επόμενη φάση τα γίγαρτα εξαφανίστηκαν. Αντίθετα, κύρια δενδροκαλλι-
έργεια έγινε η ελιά, όπως άλλωστε και σήμερα. Αμέσως μετά την καταστροφή, το κτίριο ξανα-
λειτούργησε. Αντικαταστάθηκε η βόρεια πλευρά και ενισχύθηκε με αντηρίδες. Η ανοικοδόμηση 
του κτιρίου φαίνεται να έγινε αμέσως μετά την καταστροφή, όπως μαρτυρούν τα νομίσματα του 
Αντιγόνου Γονατά και δύο των Γυρτωνίων (300-196 π.Χ.). Η τελική εγκατάλειψη μπορεί να πιστο-
ποιηθεί από τα νομίσματα του Φιλίππου Ε’ στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Ίσως εγκαταλείφθηκε μετά 
την επιδρομή των Αιτωλών του Σκόπα και λίγο πριν εμφανιστούν οι Ρωμαίοι, που εισέβαλαν στη 
Μακεδονία από αυτήν ακριβώς την περιοχή. Σχεδόν στο σύνολό τους, οι επιχώσεις και τα στρώμα-
τα καταστροφής της φάσης αυτής είχαν απομακρυνθεί από τα σκαπτικά μηχανήματα. Διασώθη-
καν μόνο εκεί όπου οι επιχώσεις είχαν μεγάλο ύψος, δηλαδή στον πύργο και στη βόρεια πτέρυγα 
των προφανώς διώροφων δωματίων. 

Ο μεγαλύτερος όγκος των ευρημάτων και σε αυτή τη φάση είναι η κεραμική, με ποικιλία σχη-
μάτων καθημερινής χρήσης, τα περισσότερα αβαφή, αλλά και αρκετά μελαμβαφή «Δυτικής Κλι-
τύος», με επίθετο πηλό και χάραξη, με στικτή, επίθετη πλαστική και ανάγλυφη διακόσμηση. Στα 
επιτραπέζια αγγεία περιλαμβάνονται κυρίως πινάκια, κάνθαροι, άωτοι και δίωτοι σκύφοι, καθώς 
και άωτα σκυφίδια-φιαλίδια, μυροδοχεία, πυξίδες, ασκοί, λύχνοι κ.ά. Τα πινάκια αντιπροσωπεύο-
νται από τον βαθύ απλό τύπο και από τα ιχθυοπινάκια. Στους κανθάρους, πιο διαδεδομένος είναι 
ο κλασικός τύπος (κάποτε με ραβδωτό σώμα), αλλά και ο ελληνιστικός. Στα αποθηκευτικά αγγεία 
κυριαρχούν τα πιθοειδή και οι οξυπύθμενοι αμφορείς, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των μαγει-
ρικών σκευών, όπως χύτρες, χυτροειδή, λοπάδες, αρυτήρες, ιγδία κ.ά. 

Η οικοσκευή συμπληρώνεται με διάφορα πήλινα και μεταλλικά μικροευρήματα (πήλινες αγνύ-
θες, μαχαίρια και εγχειρίδια, φυτευτήρια κ.ά.). Βρέθηκαν ακόμη χάλκινα στελέχη και καρφιά δια-
φόρων μεγεθών από τα ξύλινα αντικείμενα του κτιρίου, ενώ από την καταστροφή του σώθηκαν 
διάφοροι τύποι σιδερένιων καρφιών και τρεις εφηλίδες. 

Οι σιδερένιες αιχμές βελών, τα δαχτυλίδια κ.ά. αποτελούν δείγματα προσωπικής εξάρτη-
σης, ενώ η αποσπασματική κεφαλή ενός πήλινου γυναικείου ειδωλίου είναι το μόνο δείγμα 
κοροπλαστικής. 
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β.

γ.

α.

Ευρήματα από Τρία  Πλατάνια : α) μεγάλο γραπτό πινάκιο, β) λαβή χάλκινου μαχαιριού, γ) γυάλινο 
δαχτυλίδι, δ) οινηρός αμφορέας. 

Γίγαρτα και ελαιοπυρήνες. Στην αρχαιότητα κύριες δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή ήταν το αμπέλι και 
η ελιά. Σήμερα καλλιεργούνται κυρίως ελιές, ενώ η περιοχή σταδιακά αλλάζει χρήση, μετατρεπόμενη σε 
ζώνη δεύτερης κατοικίας.

δ.
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Πηγή Αθηνάς

Στη θέση Πηγή Αθηνάς  ανασκάφηκε η γωνία μίας αγροικίας, καθώς και τμήμα νεκροτα-
φείου των Αυτοκρατορικών Χρόνων κοντά στην αγροικία.144 Δεδομένου ότι ο αντίστοιχος οικισμός 
δεν εντοπίστηκε, είναι πιθανόν το νεκροταφείο να έχει σχέση με το αγρόκτημα. Στην αγροικία 
βρέθηκαν πολυάριθμα πήλινα σκεύη, αβαφή και ερυθροβαφή, σε μεγάλη ποσότητα και ποικιλία, 
χρονολογούμενα από τον 1ο έως τον 4ο αι. μ.Χ. Μεγάλος ήταν και ο αριθμός γυάλινων αγγείων, 
πολυάριθμες οι αγνύθες κάθετου αργαλειού, λίγα τα πήλινα ειδώλια, πολλά τα υλικά δομής και 
εξαρτήματα, πολλά τα μεταλλικά εργαλεία, όπως μαχαίρια, εγχειρίδια, ψαλίδια, λαβίδες, φυτευ-
τήρια και άλλα, ενώ εντοπίσθηκε και ένα οστέινο κουταλάκι. Βρέθηκαν, επίσης, δύο χάλκινα κου-
δουνάκια, που θα μπορούσαν να ανήκουν σε οικόσιτα ζώα, αλλά και προσωπικά αντικείμενα των 
κατοίκων της αγροικίας. Πιο ιδιαίτερα από τα κινητά ευρήματα ήταν τα γυάλινα αγγεία. 

α.

β.

Ευρήματα από Πηγή Αθηνάς : α) κεραμική του κλασικού-ελληνιστικού στρώματος, β) γυάλινο ποτήρι, 
πήλινο κύπελλο, χάλκινη εφηλίδα, χάλκινη πόρπη ζώνης και σιδερένιο ψαλίδι της ρωμαϊκής φάσης (δί-
πλα σε σύγχρονο ψαλίδι ραπτικής), γ) χάλκινα κουδουνάκια, δ) αργυρό νόμισμα Αλεξάνδρου, ε) αργυρό 
αττικό νόμισμα.

γ.

δ. ε.
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β.

Κάτω από τη ρωμαϊκή φάση ακολουθούσαν προ-ρωμαϊκές επιχώσεις, με τις οποίες ίσως σχε-
τίζονται υπολείμματα τοίχων κάτω από την αγροικία. Πιθανόν να ανήκουν σε αγρόκτημα των 
Κλασικών-Ελληνιστικών Χρόνων, ενώ δεν αποκλείεται εκτός τομής να υπάρχει και η αντίστοιχη 
αγρέπαυλις. Εντοπίστηκε, επίσης, ένας μεγάλος δακτυλιόσχημος αποθέτης της κλασικής φάσης, 
με μεγάλη ποσότητα κεραμικής και οικοδομικό υλικό. Άγνωστο ποια ήταν η αρχική χρήση αυτής 
της κατασκευής. Ωστόσο, με βάση τη θέση της στην κορυφή ενός τόσο ανεμοδαρμένου λόφου, 
αλλά και το σχήμα της, δεν αποκλείεται να συσχετίζεται με κάποιο παλιότερο αλώνι. Στον αποθέ-
τη υπήρχαν διάφοροι τύποι εμπορικών αμφορέων, οινοχόες και χυτροειδή αγγεία, ιγδία και άλλα 
σκεύη, καθημερινά και επιτραπέζια, συχνά μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας.

Ρέμα Τριανταφυλλιάς

Η θέση Ρέμα Τριανταφυλλιάς  βρίσκεται ΒΔ του Πλαταμώνα, δίπλα στην Εθνική Οδό, στη 
νότια όχθη του ομώνυμου ρέματος. Εδώ, ανασκάφηκαν τρεις επάλληλες οικοδομικές φάσεις τμή-
ματος κτιρίου-αγροικίας των ύστερων Κλασικών - πρώιμων Ελληνιστικών Χρόνων, χωρίς σαφή 
και ολοκληρωμένη κάτοψη. Η άβαφη καθημερινή κεραμική αντιπροσωπεύεται από διαφόρων ει-
δών αγγεία, ενώ στη μελαμβαφή κυριαρχούν σχήματα όπως σκύφοι, κάνθαροι και πινάκια. Πα-
λιότερο ήταν ένα νόμισμα κοπής Αμύντα Γ΄ (393-369 π.Χ.) και νεότερο ένα χάλκινο κοπής Κασσάν-
δρου (306-297 π.Χ.). Θησαυρός από δεκαεννέα χάλκινα νομίσματα κοπής Αλεξάνδρου Γ΄ βρέθηκε 
στα Ν-ΝΔ της αγροικίας. 

Στην κατανόηση της χρήσης του κτιρίου βοήθησαν οριοθετημένοι λάκκοι πίθων, θραύσματα 
από μεγάλο ηθμό, αγνύθες, θραύσματα λίθινου τριβείου και λίθινου τριπτήρα, καθώς και μία 
κυκλική εστία από θραύσματα κεραμίδων σε δεύτερη χρήση.

Νοτιότερα της αγροικίας, σε μία πλαγιά με έντονες κλίσεις, αποκαλύφθηκαν δύο λιθοστρώ-
σεις. Εκεί βρέθηκε και ένα ζωόμορφο ειδώλιο προϊστορικών χρόνων: μία κεφαλή βοοειδούς με 
κέρατα και γραπτή διακόσμηση από ερυθρές καστανές και μελανές ταινίες. 

Το φρύδι του λόφου περιέτρεχε περίβολος που σωζόταν στο ύψος της θεμελίωσης. Με βάση τη 
στρωματογραφία, ο περίβολος και οι λιθοστρώσεις ήταν σύγχρονες.

α) Τμήμα αγροικίας Ρωμαϊκών Χρόνων στην Πηγή Αθηνάς , δίπλα στην Εθνική Οδό, στην αγροτική 
περιοχή Πλαταμώνα – Ν. Πόρρων (αρχαίων Ηρακλείου -Φίλας). β) Θραύσματα γυάλινων αγγείων 
από την Πηγή Αθηνάς .

α.
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Το κάτω μέρος επιτύμβιας στήλης από τη Χράνη Πιερίας, με ανάγλυφη παράσταση σκηνών από την 
αγροτική ζωή των Ρωμαϊκών Χρόνων.

Οικολογικά ...

Αν μπορούσαμε να φαντασθούμε την περιαστική ύπαιθρο στην αρχαιότητα, η εικόνα θα ήταν 
διαφορετική από τη σημερινή. Όχι εξαιτίας του κλίματος ούτε και εξαιτίας γεωγραφικών μεταβο-
λών που σίγουρα σημειώθηκαν, όπως οι προσχώσεις ποταμών, η άνοδος της στάθμης της θάλασ-
σας, οι σεισμικές μετατοπίσεις κ.ά. Εκείνες οι αλλαγές που θεαματικά αλλοίωσαν την ύπαιθρο ως 
τις ακραίες εσχατιές του καθημερινού τοπίου, είναι κυρίως οι ανθρωπογενείς αλλαγές του 20ου 
αι., οι οποίες μάλιστα συνέβησαν σχεδόν όλες ταυτόχρονα. Η γιγάντωση των αστικών κέντρων, 
η μετατροπή της αγροτικής γης σε τουριστική, βιομηχανική και γη δεύτερης κατοικίας, η αλλαγή 
των παραδοσιακών οικοδομικών υλικών και η βιομηχανία, η μόλυνση του περιβάλλοντος και η 
διάνοιξη μεγάλων οδικών αρτηριών, ο εξηλεκτρισμός και η αποξήρανση των ελών, των λιμνών, 
ακόμη και των ποταμών με την υπεράρδευση και τις αυξημένες ανάγκες των πόλεων, η μηχα-
νοποίηση της γεωργίας και των διαμορφώσεων εδάφους, είναι μερικές από τις αιτίες αυτής της 
μεταμόρφωσης, που ναι μεν είχε ως στόχο τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, αλλά που πραγματο-
ποιήθηκε χωρίς σεβασμό και αγάπη για τον τόπο, χωρίς αισθητική και παιδεία. 

Όμως, και το καθημερινό τοπίο της κλασικής αρχαιότητας καθόλου δεν ταυτιζόταν με τη «φυ-
σική» κατάσταση του περιβάλλοντος, την κυρίαρχη δηλαδή φύση πριν από την επιβολή του αν-
θρώπου στον πλανήτη Γη και την εισαγωγή της καλλιέργειας της γης στη Νεολιθική Εποχή. Χι-
λιάδες στρέμματα πεδινής γης ξεχερσώθηκαν για να γίνουν χωράφια, αλλεπάλληλες πλαγιές 
«γαζώθηκαν» με ξερολιθιές για να γίνουν πεζούλες, αμέτρητοι έγιναν και οι βοσκότοποι. Πολλά 
δάση έγιναν καράβια, σπίτια, έπιπλα και καυσόξυλα. Επιγραφές και κείμενα, για παράδειγμα, 
αποδεικνύουν ότι η θαλασσοκράτειρα Αθήνα είχε απόλυτη ανάγκη των εισαγωγών ξυλείας για 
τη συντήρηση του κραταιού της στόλου. Άλλες δραστηριότητες, όπως η λειτουργία λατομείων και 
ορυχείων, αλλά και η ανάπτυξη των αστικών κέντρων, συνέβαλαν και αυτά με τη σειρά τους στην 
αλλοίωση του φυσικού τοπίου. 
«Η Κύπρος δεν υστερεί σε τίποτα από τα άλλα νησιά, παράγει καλό κρασί και λάδι, και αρκετό στάρι για 
δική της χρήση. Στην Ταμασσό υπάρχουν άφθονα μεταλλεία χαλκού όπου παράγεται το χαλκανθές και ο ιός 
του χαλκού, που είναι χρήσιμος για τις ιατρικές του ιδιότητες. Ο Ερατοσθένης λέει ότι τα παλιότερα χρόνια 
οι πεδιάδες ήταν καλυμμένες με πυκνά δάση και ότι τα ορυχεία βοήθησαν την καλλιέργεια, αφού οι άνθρωποι 
έκοβαν τα δάση για να κάψουν τον χαλκό και τον άργυρο. Βοήθησε επίσης και το χτίσιμο των πλοίων.»

Στράβων, Γεωγραφικά 14.6.5.1

ΟιΚΟΛΟΓιΚΑ ...
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Η ακρόπολη και ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος των Λειβήθρων στους πρόποδες του Μακε-
δονικού Ολύμπου, κατοικημένη περιοχή στην αρχαιότητα.
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Η μεγάλη αποδάσωση, ωστόσο, φαίνεται ότι είχε ήδη συντελεσθεί από παλιότερα, κατά τη διάρ-
κεια της προϊστορίας. Αιτίες και συνέπειες είχαν γίνει αντιληπτές στην κλασική αρχαιότητα.

«Το ότι οι Εχινάδες νήσοι δεν ενώθηκαν με την ξηρά από τις προσχώσεις του Αχελώου, οφείλεται στους Αιτω-
λούς που έφυγαν από τον τόπο τους. Η γη όλη ερήμωσε κι έμεινε ακαλλιέργητη, γι’ αυτό και ο Αχελώος δεν 
κατεβάζει ιλύ στις Εχινάδες. Τα λόγια μου επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι ο Μαίανδρος που διασχίζει 
τη γη των Φρυγών και των Καρών, γη που καλλιεργείται, μετέτρεψε σύντομα σε ξηρά τη θάλασσα ανάμεσα 
στην Πριήνη και τη Μίλητο.»

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 8.24.11.1

«Επειδή έγιναν πολλοί και μεγάλοι κατακλυσμοί μέσα σε αυτά τα εννιά χιλιάδες χρόνια, γιατί τόσα έχουν 
περάσει από τότε μέχρι τώρα, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των χρόνων το χώμα από τα βουνά δεν μαζευό-
ταν στο έδαφος, όπως σε άλλα μέρη, αλλά χανόταν στα βάθη της θάλασσας. 
Εκεί βρίσκονται ακόμη, όπως στα μικρά νησιά, σήμερα σώμα ξερό, σκελετός άρρωστου σώματος, αφού όλο το 
καλό έδαφος έχει χαθεί. Τότε όμως το ύψωμα ήταν ζωντανό, γεμάτο χωμάτινους λόφους, και η πεδιάδα που 
τώρα ονομάζουμε Φελλέως Πεδία ήταν γεμάτη παχιά γη. Τα βουνά ήταν γεμάτα δάση, για τα οποία ακόμη 
και σήμερα υπάρχουν αποδείξεις. Τώρα, έχουν τροφή μόνο για μέλισσες, πριν από λίγο όμως καιρό παρείχαν 
ξυλεία για τις στέγες και των πιο μεγάλων κτιρίων. Υπήρχαν και ήμερα δέντρα καθώς και βοσκοτόπια. Κι 
ακόμη, μπορούσαν να καρπώνονται τις ετήσιες βροχές του Δία, γιατί δεν τις άφηναν να χαθούν, όπως σήμε-
ρα που κυλάν από το ξερό έδαφος προς τη θάλασσα. Η παχιά γη, η κεραμίτιδα γη, αποταμίευε τα νερά σε 
κοιλότητες και προμήθευε την περιοχή με κρήνες και ποτάμια, για τα οποία ακόμη και τώρα υπάρχουν ιερά 
σημάδια ως αποδείξεις.» 

Πλάτων, Κριτίας 111.α.6-111.δ.8

Όμως, παρόλα τα ανήσυχα πνεύματα που είχαν συγκεντρωθεί στον τόπο εκείνη την εποχή, η 
αντιμετώπιση των μεταβολών παρέμενε στο επίπεδο των επισημάνσεων. Δεν υπήρξαν ανήσυχοι 
οικολόγοι, αφού οι αλλαγές είχαν γίνει σταδιακά και η φύση είχε τη δυνατότητα να προσαρμόζει 
τις ισορροπίες της. 

Η δημιουργία των αστικών κέντρων είχε αρχίσει να συμβάλει στην αποστασιοποίηση του 
«πολιτισμένου» ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον. Η κυρίαρχη όμως οικονομία της εποχής  
συντηρούσε τον ακατάλυτο δεσμό του με τη γη, με συνθήκες που στις μέρες μας ονομάζουμε πα-
ραδοσιακές και οικολογικές.145 Έτσι, το 1948, ο J. H. Kent, μελετητής επιγραφών που αφορούσαν 
στα αρχαία αγροτόσπιτα της Δήλου, ελάχιστες διαφορές μπορούσε να διακρίνει ανάμεσα στις 
τότε γεωργικές μεθόδους και τις μεθόδους της αρχαιότητας.146 Τέλος, σε μερικά σημεία η δασο-
κάλυψη σήμερα είναι μεγαλύτερη από εκείνη της αρχαιότητας. Στα Λείβηθρα , π.χ., αλλά και 
στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους του Ολύμπου, τα οκιστικά κατάλοιπα της αρχαιό-
τητας είναι σήμερα καλυμμένα από δάση (βλ. εικόνα προηγούμενης σελίδας).147

Αν πρέπει να φανταστούμε το τοπίο της κλασικής Ελλάδας, θα μπορούσαμε να έχουμε ως 
αναφορά τη «Χθεσινή Ελλάδα» του 19ου και των αρχών του 20ου αι.,148 εκείνη την Ελλάδα που 
γοήτευσε τους φιλέλληνες περιηγητές των περασμένων αιώνων…

ΟιΚΟΛΟΓιΚΑ ...

•



Η «Χθεσινή Ελλάδα» από τον Edward Dodwell (19ος αι. στην Αττική).
(http://www.hellenicaworld.com/Greece/Drawings/EdwardDodwell/en/AthensMountAnchesmus.html. Πρόσβαση στις 2-5-2014).



Η «Χθεσινή Ελλάδα» από τον Edward Dodwell (19ος αι. στη χώρα της Λάρισας). 
(http://www.hellenicaworld.com/Greece/Drawings/EdwardDodwell/en/Larissa.html. Πρόσβαση στις 2-5-2014).
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Σημειώσεις

1 Βλ. Schοlia Vetera του Πρόκλου Διαδόχου στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 637.1 και 635.8 (αντίστοιχα): «OÙc 
¹ pÒlij, ¢ll' ¹ me…zwn ¢groik…a, ½goun tÕ mšgiston cwr…on.» και «Kèmh dš ™stin ¹ ¢te…cistoj tîn ¢nqrèpwn 
sunoik…a.»
2 Όπως τα έθνη Θεσσαλών, Βοιωτών, Αιτωλών, Θεσπρωτών, Μαγνήτων κ.ο.κ. Η αρχική σημασία αφορούσε 
πλήθος και ομάδα. Βλ. π.χ. Αρποκρατίων, Λέξεις των Δέκα Ρητόρων 103.13: «”Eqnoj: oÙ mÒnon tÕ mšga kaˆ 
polu£nqrwpon gšnoj, ¢ll¦ kaˆ „d…wj mšroj ti tÁj pÒlewj. Dhmosqšnhj ™n tù kat' 'Aristokr£touj, e‡ tij 
Øm©j œroito t… ponhrÒtaton nom…zete tîn ™n tÍ pÒlei p£ntwn ™qnîn, oÜte toÝj gewrgoÝj oÜte toÝj ™mpÒrouj 
oÜte toÝj ™k tîn ¢rgure…wn oÜte tîn toioÚtwn oÙd�n ¨n e‡poite. ™n d� tù q Filippikù fhsˆn ¢ll¦ Qettal…a 
pîj œcei; oÙcˆ t¦j pÒleij kaˆ t¦j polite…aj aÙtîn ¢fÇrhtai kaˆ tetradarc…aj katšsthse par' aÙto‹j, †na 
m¾ mÒnon kat¦ pÒleij ¢ll¦ kaˆ kat¦ œqnh douleÚwsin;}. Βλ. επίσης Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.327: {”Eqnoj: tÕ 
plÁqoj. ½gonto moico…, pÒrnoi, toicwrÚcoi, balantiotÒmoi kaˆ t¦ toiaàta œqnh. ”Eqnoj oÙ mÒnon tÕ mšga kaˆ 
polu£nqrwpon gšnoj, ¢ll¦ kaˆ „d…wj mšroj ti tÁj pÒlewj. oÛtwj Dhmosqšnhj ™n tù kat¦ 'Aristokr£touj 
kaˆ ™n tù q tîn Filippikîn.} και ιούλιος Πολυδεύκης, Ονομαστικόν 8.111.1 έθνος: {oƒ d� fulobasile‹j ™x 
eÙpatridîn d Ôntej m£lista tîn ƒerîn ™pemeloànto, sunedreÚontej ™n tù basile…J tù par¦ tÕ boukole‹on. 
Óte mšntoi tšttarej Ãsan aƒ fula…, e„j tr…a mšrh ˜k£sth diÇrhto, kaˆ tÕ mšroj toàto ™kale‹to trittÝj kaˆ 
œqnoj kaˆ fratr…a. ˜k£stou d� œqnouj gšnh tri£konta ™x ¢ndrîn tosoÚtwn, § ™kale‹to triak£dej kaˆ oƒ 
metšcontej toà gšnouj gennÁtai ... tr…a d' Ãn t¦ œqnh p£lai, eÙpatr…dai gewmÒroi dhmiourgo….»  
3 Πλούταρχος, Αλκιβιάδης 23.5.4.
4 «tÕ p©n d¾ dištriben ™n tÍ 'Akadhme…v tÕn politismÕn ™ktop…zwn.» (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 
4.39.10). Βλ. και Liddell & Scott, Μέγα Λεξικόν, λήμμα: Πολιτεία, ιων. Πολιτηίη.  
5 Οίκος + νόμος / νέμω.
6 Το σπίτι όπου κατοικούσαν ενοικιαστές, ονομαζόταν συνοικία.
7 Και το καθημερινό δωμάτιο με την εστία, όπου συγκεντρωνόταν η οικογένεια για το φαγητό.
8 Ξενοφών, Οικονομικός 1.1.
9 Βλ. π.χ. «Aƒ m�n oân diaforaˆ tîn Ðmogenîn teqeèrhntai prÒteron. ¤panta d' ™n to‹j o„ke…oij tÒpoij kall…w 
g…netai kaˆ m©llon eÙsqene‹·». Και «™peˆ kaˆ tîn Ðmogenîn ¢nozÒtera kaˆ me…zw kaˆ kall…w t¦ ™n to‹j o„ke…
oij, oŒon ™l£th ¹ Makedonik¾ tÁj Parnas…aj kaˆ tîn ¥llwn.» (Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 4.1.1 και 
1.9.2.5, αντίστοιχα). Η λέξη εφευρέθηκε μάλλον από τον Ernst Haeckel το 1866 (Haeckel 1866). Βλ. και Hughes 
1994, 4.
10 Π.χ. στην Κρήτη όπου, παρόλες τις μεταβολές, η εξέλιξη ήταν ομαλότερη. Βλ. Whitley 2001, 78.
11 Scholia Vetera στον Ρήσο του Ευριπίδη 251.6: (frg. 20) «™xhgoÚmenoj perˆ aÙt»n fhsin æj Ûsteron tîn 
Trwikîn loimoà kaˆ fqor©j karpoà perielhluqu…aj e„j t¾n `Ell£da, manteuomšnwn perˆ tîn parÒntwn, 
crÁsai t¾n Puq…an thnikaàta paàlan aÙto‹j tîn deinîn, ™peid£n tinej tîn ¢pÕ 'Agamšmnonoj ˜lkÒntwn 

Κομπολόι : α) πηγάδι έξω από την αύλεια θύρα της αγρεπαύλεως, β-γ) το υπόγειο του πύργου.

α. β. γ.
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tÕ gšnoj pleÚsantej e„j Tro…an t¦j pÒleij kt…swsi kaˆ t¦j tîn qeîn tim¦j ¢nal£bwsin §j ºfan…sqai 
sunšbainen ØpÕ toà polšmou. taÚthn t¾n mante…an paradex£menon tÕn 'Oršsthn sunšbh lipe‹n tÕn  
b…on.»
12 Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 5.84.4.2: «Met¦ t¾n Tro…aj ¤lwsin K©rej aÙxhqšntej ™pˆ ple‹on 
™qalattokr£thsan, kaˆ tîn Kukl£dwn n»swn krat»santej tin¦j m�n „d…v katšscon kaˆ toÝj ™n aÙta‹j 
katoikoàntaj KrÁtaj ™xšbalon, tin¦j d� koinÍ met¦ tîn proenoikoÚntwn Krhtîn katókhsan. Ûsteron d� 
tîn `Ell»nwn aÙxhqšntwn, sunšbh t¦j ple…ouj tîn Kukl£dwn n»swn o„kisqÁnai kaˆ toÝj barb£rouj K©raj 
™x aÙtîn ™kpese‹n. perˆ ïn t¦ kat¦ mšroj ™n to‹j o„ke…oij crÒnoij ¢nagr£yomen.»
13 Βλ. Morris 1991, 24-57.
14 Με φυλλώματα, όπως το σάλωμα της σαρακατσάνικης καλύβας. Βλ. Όμηρος, Ιλιάς 24.448: «¢ll' Óte 
d¾ klis…hn Phlhι£dew ¢f…konto Øyhl»n, t¾n MurmidÒnej po…hsan ¥nakti doàr' ™l£thj kšrsantej· ¢t¦r 
kaqÚperqen œreyan lacn»ent' Ôrofon leimwnÒqen ¢m»santej·} και Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.456: «lacn»enta· 
tetricwmšna Ag, dasša g, À tricèdh (S 415). À Ôrofon, tÕn k£lamon, ú ™stšgazon toÝj o‡kouj, Öj œcei tin¦ 
dasÚthta.”Orofoj g¦r k£lamoj· ¢pÕ d� toà kal£mou kaˆ tÕ ™ršfein tÕ steg£zein e‡rhtai (W 451).»
15 Αρναούτογλου 1982, 207 και Μουτσοπούλου 1984, 197.
16 Βλ. πιο πάνω, σημ. 14.
17 Ελάχιστα συντηρήθηκαν, μολονότι συμπληρώνονται σχεδόν ολόκληρα αγγεία κάθε κατηγορίας, που 
φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στον ίδιο βαθμό.  
18 Όπως π.χ. και στην τράπεζα Αγχιάλου. Βλ. Τιβέριος 1994, 212-13. Όχι ήρεμα, ούτε για λόγους μεγάλης 
ξηρασίας, όπως αναφέρεται για την αρχαία Αγορά και αλλού. Βλ. ενδεικτικά Camp 1981.  
19 Coldstream 1968, 99.
20 Βλ. Snodgrass 1991 και Morris 1991. 
21 Βλ. Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.12.1.1: «met¦ t¦ Trwik¦ ¹ `Ell¦j œti metan…statÒ te kaˆ katJk…zeto, éste m¾ 
¹suc£sasan aÙxhqÁnai. ¼ te g¦r ¢nacèrhsij tîn `Ell»nwn ™x 'Il…ou cron…a genomšnh poll¦ ™neÒcmwse, kaˆ 
st£seij ™n ta‹j pÒlesin æj ™pˆ polÝ ™g…gnonto, ¢f' ïn ™kp…ptontej t¦j pÒleij œktizon.» 
22 Π.χ. «p©sa d� MurmidÒnwn te pÒlij kleit» t' 'IawlkÕj ”Arnh t' ºd' `El…kh ”Anqei£ te poi»essa» (Ησίοδος, 
Ασπίς 380).
23 Βλ. π.χ. Όμηρος, Ιλιάς 2.373: «pÒlij Pri£moio ¥naktoj», Όμηρος, Ιλιάς 6.152: «pÒlij 'EfÚrh mucù ”Argeoj 
ƒppobÒtoio», Όμηρος, Ιλιάς 11.711: «QruÒessa pÒlij a„pe‹a kolènh thloà ™p' 'Alfeiù, ne£th PÚlou 
ºmaqÒentoj» και Όμηρος, Οδύσσεια 19.178 «KnwsÒj, meg£lh pÒlij, œnqa te M…nwj ™nnšwroj bas…leue DiÕj 
meg£lou Ñarist»j, patrÕj ™mo‹o pat»r, megaqÚmou Deukal…wnoj». 
24 Οι Αθηναίοι, περιμένοντας τους Πέρσες, εγκατέλειψαν την πόλη τους και έστειλαν τα γυναικόπαιδα και 
τους ηλικιωμένους στη Σαλαμίνα. Ακολούθησε η ναυμαχία της Σαλαμίνας.   
25 Πόλις, με πλάγια γραφή, στο παρόν πόνημα είναι η πόλις-κράτος.
26 Για την προ του Κλεισθένη οργάνωση των Αθηνών, βλ. ενδεικτικά Αριστοτέλης, Fragmenta Varia 8.44.385.1: 
«gennÁtai: p£lai tÕ tîn 'Aqhna…wn plÁqoj, prˆn À Kleisqšnh dioik»sasqai t¦ perˆ t¦j ful£j, diVre‹to e„j 
gewrgoÝj kaˆ dhmiourgoÚj. kaˆ fulaˆ toÚtwn Ãsan d, tîn d� fulîn ˜k£sth mo…raj e�ce g, §j fratr…aj 
kaˆ trittÚaj ™k£loun. toÚtwn d� ˜k£sth suneist»kei ™k tri£konta genîn kaˆ gšnoj ›kaston ¥ndraj e�ce 
tri£konta toÝj e„j t¦ gšnh tetagmšnouj, o†tinej gennÁtai ™kaloànto, ïn aƒ ƒerwsÚnai ˜k£stoij pros»kousai 
™klhroànto, oŒon EÙmolp…dai kaˆ K»rukej kaˆ 'Eteobout£dai, æj ƒstore‹ ™n tÍ 'Aqhna…wn polite…v 
'Aristotšlhj lšgwn oÛtwj. ful¦j d� aÙtîn sunnenemÁsqai d ¢pomimhsamšnwn t¦j ™n to‹j ™niauto‹j éraj. 
˜k£sthn d� diVrÁsqai e„j tr…a mšrh tîn fulîn, Ópwj gšnhtai t¦ p£nta dèdeka mšrh, kaq£per oƒ mÁnej e„j 
tÕn ™niautÒn, kale‹sqai d� aÙt¦ trittàj kaˆ fratr…aj. e„j d� t¾n fratr…an tri£konta gšnh diakekosmÁsqai, 
kaq£per aƒ ¹mšrai e„j tÕn mÁna, tÕ d� gšnoj e�nai tri£konta ¢ndrîn.» (cf. Suid. s. v.). Βλ. και Αρποκρατίων, 
Λέξεις των Δέκα Ρητόρων 78.5: «GennÁtai: oƒ toà aÙtoà gšnouj koinwnoàntej. diVrhmšnwn g¦r ¡p£ntwn tîn 
politîn kat¦ mšrh, t¦ m�n prîta kaˆ mšgista mšrh ™kaloànto fulaˆ, ˜k£sth d� ful¾ tricÍ diÇrhto, kaˆ 
™kale‹to ›kaston mšroj toÚtwn trittÝj kaˆ fratr…a. p£lin d� tîn fratriîn ˜k£sth diÇrhto e„j gšnh l, ™x 
ïn aƒ ƒerwsÚnai aƒ ˜k£stoij pros»kousai ™klhroànto. œsti d� par¦ pollo‹j tîn ∙htÒrwn toÜnoma, æj kaˆ 
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Dhmosqšnhj ™n tÍ prÕj EÙboul…dhn ™fšsei. 'Isa‹oj d' ™n tù perˆ toà 'Apollodèrou kl»rou toÝj genn»taj 
suggene‹j çnÒmasen· oÙc oƒ suggene‹j mšntoi ¡plîj kaˆ oƒ ™x a†matoj gennÁta… te kaˆ ™k toà aÙtoà gšnouj 
™kaloànto, ¢ll' oƒ ™x ¢rcÁj e„j t¦ kaloÚmena gšnh katanemhqšntej. FilÒcoroj d' ™n tÍ d fhsˆ prÒteron 
Ðmog£laktaj Ñnom£zesqai oÞj nàn genn»taj kaloàsin.»
27 Αριστοτέλης, Οικονομικός Πρώτος 1343α.10.
28 Αριστοτέλης, Πολιτικά 1330β.
29 Βλ. π.χ. Αριστοτέλης, Πολιτικά 1318β.
30 Αριστοτέλης, Πολιτικά 1330α (μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, 1993).
31 Βλ. π.χ. Ξενοφών, Πόροι ή Περί Προσόδων 2.1.
32 Βλ. π.χ. Ξενοφών, Πόροι ή Περί Προσόδων 4.14-4.15.
33 Βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά 1253β και 1254α.
34 Βλ. Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι (μτφρ. Α. Λαζάρου [χ.χ.]).
35 Λυσίας, Κατά Φίλωνος Δοκιμασίας Or.31 27.4.
36 Βλ. σχετικά Hammond 1989, 9-12.
37 Βλ. Graham 1954, Fig. 2.c.
38 «Αττικός» τρόπος είναι το ακανόνιστο πολεοδομικό σύστημα, όπως αναφέρεται από τον Φιλόστρατο. 
Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυάνεα Απολλώνιον 2.23.5: «¹ pÒlij d' æj m�n œcei toà te…couj, e‡rhka, fasˆ d' æj 
¢t£ktwj te kaˆ 'Attikîj toÝj stenwpoÝj tštmhtai kateskeÚasta… te o„k…aij, e„ m�n œxwqen Ðróh tij aÙt£j.»
39 Ψ. Δικαιάρχου, Περί των πόλεων της Ελλάδος Fr. Gr. Hist. 2.254.
40 Βλ. ιπποκράτης, Περί Αέρων, Υδάτων, Τόπων 1.1: «'Ihtrik¾n Óstij boÚletai Ñrqîj zhtšein, t£de cr¾ poišein· … 
“Wste, ™j pÒlin ™peid¦n ¢f…khta… tij Âj ¥peirÒj ™sti, diafront…sai cr¾ t¾n qšsin aÙtšhj, Ókwj kšetai kaˆ prÕj 
t¦ pneÚmata kaˆ prÕj t¦j ¢natol¦j toà ¹l…ou· oÙ g¦r twÙtÕ dÚnatai ¼tij prÕj boršhn kšetai, kaˆ ¼tij prÕj 
nÒton, oÙd' ¼tij prÕj ¼lion ¢n…sconta, oÙd' ¼tij prÕj dÚnonta. Taàta d� ™nqumšesqai æj k£llista· kaˆ tîn 
Ød£twn pšri æj œcousi, kaˆ pÒteron ˜lèdesi cršontai kaˆ malako‹sin, À sklhro‹s… te kaˆ ™k meteèrwn kaˆ ™k 
petrwdšwn, e‡te ¡luko‹si kaˆ ¢ter£mnoisin· kaˆ t¾n gÁn, pÒteron yil» te kaˆ ¥nudroj, À dase‹a kaˆ œfudroj, 
kaˆ e‡te ™n ko…lJ ™stˆ kaˆ pnighr¾, e‡te metšwroj kaˆ yucr»· kaˆ t¾n d…aitan tîn ¢nqrèpwn, Ðko…V ¼dontai, 
pÒteron filopÒtai kaˆ ¢risthtaˆ kaˆ ¢tala…pwroi, À filogumnasta… te kaˆ filÒponoi, kaˆ ™dwdoˆ kaˆ ¥potoi.»
41 Βλ. Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.820: «`Ippod£mou nšmhsij· tÕn Peirai© `IppÒdamoj, EÙrufîntoj pa‹j, Ð kaˆ 
metewrolÒgoj, die‹len 'Aqhna…oij. oátoj d� Ãn kaˆ Ð metoik»saj e„j QouriakoÚj, Mil»sioj ên.» 
42 Οικία: το ιδιωτικό σπίτι. Συνοικία: το σπίτι όπου συγκατοικούσαν πολλοί ενοικιαστές.
43 Λάββας 1990, 17 και Höpfner & Schwandner 1994, 296.
44 Hoepfner 2005, 143, 144, 150, 154, 157, 170, 181, 212-13.
45 Βλ. σχετικά Morris 1999.
46 Βλ. Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4436, 4439 και 4443: «AÜleioj: ¹ ¢pÕ tÁj Ðdoà prèth qÚra tÁj o„k…aj. AÜleioj 
qÚra, kaˆ ProaÚleioj. AÙl…a: qÚra, pulèn. kaˆ ¹ aÜleioj. tîn te aÙle…wn kaˆ staqmîn t¦j qÚraj ™xškoyan. 
AÙle…ouj qÚraj. kaˆ ̃ nikÕn aÜleion lšgousin æj ¹me‹j. 'Aristof£nhj Dana�si· prÕj tÕn strofša tÁj aÙle…aj 
™c…nou kefalÁj katorÚttein. AÜlion d� kaˆ proaÚlion oÙdetšrwj.». Βλ. επίσης, Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8297 
«aÙl…a qÚra· pulèn.»
47 Όχι απαραίτητα μία, όπως προκύπτει από τις ανασκαφές (π.χ. στην Όλυνθο) αλλά και την παράδοση. Βλ. 
π.χ. Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους Or.12 15.1-16.4, όπου αναφέρεται η «αμφίθυρος» οικία του Λυσία: {™ke…nou 
d� dialegomšnou QeÒgnidi (œmpeiroj g¦r ín ™tÚgcanon tÁj o„k…aj, kaˆ Édein Óti ¢mf…quroj e‡h) ™dÒkei moi 
taÚtV peir©sqai swqÁnai, ™nqumoumšnJ Óti, ™¦n m�n l£qw, swq»somai, ™¦n d� lhfqî, ¹goÚmhn mšn, e„ 
Qšognij e‡h pepeismšnoj ØpÕ toà Damn…ppou cr»mata labe‹n, oÙd�n Âtton ¢feq»sesqai, e„ d� m», Ðmo…wj 
¢poqane‹sqai. taàta dianohqeˆj œfeugon, ™ke…nwn ™pˆ tÍ aÙle…J qÚrv t¾n fulak¾n poioumšnwn· triîn d� 
qurîn oÙsîn, §j œdei me dielqe‹n (του δωματίου και της αυλής), ¤pasai ¢neJgmšnai œtucon.» 
48 «'EpaÚleioj: ¹ tÁj aÙlÁj ÐdÒj.» (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1989).   
49 Που, σε κάποιες περιπτώσεις, είχαν και υπόγεια. Βλ. π.χ. Πλούταρχος, Δημοσθένης 7.6.1 «™k d� toÚtou 
kat£geion m�n o„kodomÁsai meletht»rion, Ö d¾ diesózeto kaˆ kaq' ¹m©j, ™ntaàqa d� p£ntwj m�n ˜k£sthj 
¹mšraj katiÒnta pl£ttein t¾n ØpÒkrisin kaˆ diapone‹n t¾n fwn»n, poll£kij d� kaˆ mÁnaj ˜xÁj dÚo kaˆ tre‹j 



81

sun£ptein, xuroÚmenon tÁj kefalÁj q£teron mšroj Øp�r toà mhd� boulomšnJ p£nu proelqe‹n ™ndšcesqai di' 
a„scÚnhn.»
50 Βλ. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.31.1: «kaqšzontai d' ™n to‹j sunde…pnoij oƒ ¼rwej, oÙ katakšklintai. toàto 
d� kaˆ par' 'Alex£ndrJ tù basile‹ ™n…ote Ãn, éj fhsi Doàrij (FGH II 474). ˜stiîn goàn pote ¹gemÒnaj e„j 
˜xakiscil…ouj ™k£qisen ™pˆ d…frwn ¢rgurîn kaˆ klint»rwn, ¡lourgo‹j peristrèsaj ƒmat…oij. `Hg»sandroj 
dš fhsin (FGH IV 419) oÙd� œqoj e�nai ™n Makedon…v katakl…nesqa… tina ™n de…pnJ, e„ m» tij œxw l…nwn án 
kent»seien· ›wj d� tÒte kaq»menoi ™de…pnoun. K£sandroj oân pšnte kaˆ tri£konta ín ™tîn ™de…pnei par¦ tù 
patrˆ kaq»menoj, oÙ dun£menoj tÕn «qlon ™ktelšsai ka…per ¢ndre‹oj gegonëj kaˆ kunhgÕj ¢gaqÒj.» 
51 «Øperùa· ¢nègaia» (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.501).
52 Αριστοτέλης, Οικονομικός Δεύτερος 1347α.5. 
53 Βλ. Walter-Καρύδη 1996, 25. Υπάρχουν και περιπτώσεις παραλλαγών, όπως στη βορειοδυτική Ελλάδα, 
με κύριο χαρακτηριστικό έναν ιδιαίτερα μεγάλο καθημερινό χώρο με εστία και μια ιδιαίτερα μικρή αυλή. 
Hoepfner 2005, 392 κ.εξ.
54 Jones 1975, 128-129, Fig. 22-23.
55 Jones, Sackett & Graham 1962.
56 Βλ.: Παπαϊωάννου 1982, 137. Κίζης 1991, 216. Καλογήρου 1990. Μουτσόπουλος 1990.
57 Αθανασόπουλος 1991, 29, εικ. 33.
58 Αθανασόπουλος 1991, 28, εικ. 29-32. Για σπίτια με χαγιάτι στην ελληνιστική πόλη των Πετρών, βλ. Βελένης 
1988 και Αδάμ-Βελένη 2000, 50-62.
59 Μήτσου 1991, 128, εικ. 45.
60 Η Ελλάδα του 19ου αι. και των αρχών του 20ου αι. Βλ. Snodgrass 1987 και Rackham 1996.
61 Βλ. Σκαφιδά 1994. 
62 Robinson & Graham 1938 και Robinson 1946.
63 Βλ. Höpfner & Schwandner 1994, 191.  
64 Ελληνικά Οξυρύγχια (Fragmenta Londinensia) D.17.4. 
65 Höpfner & Schwandner 1994, 315.
66 Βλ. Walter-Καρύδη 1996, 33 κ.εξ.  
67 Βλ. και Αριστοτέλης, Πολιτικά 1279α.10.
68 Βλ. Walter-Καρύδη 1996, 23 κ.εξ.  
69 Πέλλα, Ερέτρια, Μαρώνεια κ.α. Βλ. Hoepfner 2005, 339-341, 344-347.
70 Jones 1975, 76 και 83. Thompson 1959, 104.
71 Oikonomides 1984, 73 κ.εξ. Λάββας 1991, 316-317.
72 Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.2385: «'Ep…klhroj: nÒmoj Ãn 'Aqhna…oij gnhs…aj m�n oÜshj qugatrÒj, nÒqou d� 
uƒoà, m¾ klhronome‹n tÕn nÒqon t¦ patrùa. À ¹ m¾ œcousa ¢delfoÝj ˜tšrouj sugklhronÒmouj, ¢ll¦ 
monoklhronÒmoj oâsa. ™peid¾ d� oÙk ™xÁn to‹j nÒqoij klhronome‹n, t¢rgÚrion di¦ ceirÕj ™d…dosan. nÒmoj 
d� Ãn 'AttikÒj, to‹j nÒqoij mšcri e mnîn katalimp£nein.»  
73 Δημοσθένης, Κατά του Μακαρτάτου Or.43 19.1.
74 Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 695-698.
75 Βλ. Καλλικρατίδας, Περί Οίκου Ευδαιμονίας (Fragmenta 103.19) 4.28.16 από το Ανθολόγιον του ιωάννη 
Στοβαίου.
76 Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 1.4.1.
77 Βλ. π.χ. Αριστοτέλης, Πολιτικά Α 1254β.13: «œti d� tÕ ¥rren prÕj tÕ qÁlu fÚsei tÕ m�n kre‹tton tÕ d� 
ce‹ron, kaˆ tÕ m�n ¥rcon tÕ d' ¢rcÒmenon. tÕn aÙtÕn d� trÒpon ¢nagka‹on e�nai kaˆ ™pˆ p£ntwn ¢nqrèpwn…», 
και Αριστοτέλης, Πολιτικά Α 1260α.9: «kaˆ ¢rcÒmena. ¥llon g¦r trÒpon tÕ ™leÚqeron toà doÚlou ¥rcei 
kaˆ tÕ ¥rren toà q»leoj kaˆ ¢n¾r paidÒj, kaˆ p©sin ™nup£rcei m�n t¦ mÒria tÁj yucÁj, ¢ll' ™nup£rcei 
diaferÒntwj. Ð m�n g¦r doàloj Ólwj oÙk œcei tÕ bouleutikÒn, tÕ d� qÁlu œcei mšn, ¢ll' ¥kuron, Ð d� 
pa‹j œcei mšn, ¢ll' ¢telšj… éste fanerÕn Óti œstin ºqik¾ ¢ret¾ tîn e„rhmšnwn p£ntwn, kaˆ oÙc ¹ aÙt¾ 
swfrosÚnh gunaikÕj kaˆ ¢ndrÒj, oÙd' ¢ndre…a kaˆ dikaiosÚnh, kaq£per õeto Swkr£thj, ¢ll' ¹ m�n ¢rcik¾ 
¢ndre…a ¹ d' Øphretik», Ðmo…wj d' œcei kaˆ perˆ t¦j ¥llaj». 
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78 Αν και δεν μπορεί να αποκλεισθεί, δεν φαίνεται να κατασκευαζόταν κλωστή από (άγριο) βαμβάκι ή από 
μετάξι. Βλ. Τζαχίλη 1997, 34-36.
79

 Πλούταρχος, Περικλής 2.1.3.
80 Ξενοφών, Οικονομικός 5.17.1.
81 Βλ. τα αναφερόμενα από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά 1258β.39: «™peˆ d' œstin ™n…oij gegrammšna perˆ 
toÚtwn, oŒon Carht…dV tù Par…J kaˆ 'ApollodèrJ tù Lhmn…J perˆ gewrg…aj kaˆ yilÁj kaˆ pefuteumšnhj, 
Ðmo…wj d�kaˆ ¥lloij perˆ ¥llwn…». Βλ. και Πλάτων, Μίνως 316.ε.3: «Ar' oân kaˆ t¦ gewrgik¦ suggr£mmata 
gewrgikoˆ nÒmoi e„s…n; –ET. Na…. –SW. T…nwn oân ™stin t¦ perˆ k»pwn ™rgas…aj suggr£mmata kaˆ nÒmima; –ET. 
Khpourîn. –SW. Khpourikoˆ ¥ra nÒmoi ¹m‹n e„sin oátoi. –ET. Na…. –SW. Tîn ™pistamšnwn k»pwn ¥rcein; –ET. 
Pîj d' oÜ; –SW. 'Ep…stantai d' oƒ khpouro….». Επίσης, L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 1.1.
82 Αδάμ-Βελένη 2000, 58 εικ. 40.
83 Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 341.
84 Αριστοτέλης, Πολιτικά 1266β.18-21.
85 Όπου ένα μέσο αγρόκτημα 26,4 εκταρίων δεν ήταν ασυνήθιστο (420 x 630μ. = 264.600τ.μ). Βλ.: Pečírka 1973. 
Isager & Skydsgaard 1992, 78 κ.εξ. Cooper 1977/1978.
86 Εξήντα πλέθρα περίπου, ο κλήρος ενός ζευγίτη. Bλ. Cooper 1977/1978, 169 κ.εξ.
87 Bλ. Cooper 1977/1978. 
88 Βλ. Osborne 1992, 24.
89 Ξενοφών, Οικονομικός 1.3.
90 Βρέθηκε στην ανασκαφή του αρχαίου Ηρακλείου , στη θέση Κρανιά .
91 Του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Για τον όρο, βλ. Snodgrass 1987.
92 Αριστοτέλης, Των περί τα Ζώα Ιστοριών 572α.5: «T¦ d� poll£kij poioÚmena t¦j Ñce…aj kaˆ m¾ kat¦ m…an 
éran, oŒon t¦ sunanqrwpeuÒmena, Ûej te kaˆ kÚnej, Âtton toiaàta fa…netai di¦ t¾n ¢fqon…an tÁj Ðmil…aj.»
93 Jones, Graham & Sackett 1973, 447, Fig. 19.
94 Οικήματα στους αγρούς αναφέρονται τουλάχιστον από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. Βλ. Ηρόδοτος, Ιστορίαι 
1.17.7: {`Wj d� ™j t¾n Milhs…hn ¢p…koito, o„k»mata m�n t¦ ™pˆ tîn ¢grîn oÜte katšballe oÜte ™nep…mprh 
oÜte qÚraj ¢pšspa, œa d� kat¦ cèrhn ˜st£nai· Ð d� t£ te dšndrea kaˆ tÕn karpÕn tÕn ™n tÍ gÍ Ókwj  
diafqe…reie, ¢pall£sseto Ñp…sw. TÁj g¦r qal£sshj oƒ Mil»sioi ™pekr£teon, éste ™pšdrhj m¾ e�nai œrgon 
tÍ stratiÍ. T¦j d� o„k…aj oÙ katšballe Ð LudÕj tînde e†neka, Ókwj œcoien ™nqeàten Ðrmèmenoi t¾n gÁn  
spe…rein te kaˆ ™rg£zesqai oƒ Mil»sioi, aÙtÕj d� ™ke…nwn ™rgazomšnwn œcoi ti kaˆ s…nesqai ™sb£llwn.» 
95 Jones 1975, 115, Fig. 17.
96 Jones 1975, 112, Fig. 16.
97 Jones, Graham & Sackett 1973.
98 Kent 1948, 295.
99 Hoepfner 2005, 262, 270.
100 Δημοσθένης, Κατά Ευέργου και Μνησιβούλου 52 κ.εξ.
101 Π.χ. Holland 1944.
102 Για το θέμα, βλ. Young 1956. 
103 Ο όρος στον Πλίνιο (Gaius Plinius, Naturalis Historia 1.4.40).
104 Για τις αγροικίες του Ολύμπου, βλ. Αδάμ-Βελένη, Πουλάκη & Τζαναβάρη 2003, 53-70 και, ειδικότερα, 56-62 
(Τρία  Πλατάνια).
105 Από την Εύη Μαργαρίτη.
106 Αριστοτέλης, Οικονομικός Πρώτος 1345α.33.
107 Βλ. Zohary 1995, 25. Επίσης, Olmo 1995, 38.
108 Vitis Vinifera ssp silvestris, το φυσικό αγριάμπελο, για το οποίο βλ. ενδεικτικά Olmo 1995. Σήμερα φυτρώνει 
στις ίδιες περιοχές που καλλιεργείται το ήμερο (Vitis Vinifera ssp sativa) και ανήκει σε τρεις κατηγορίες: 
στα ημιαυτοφυή αμπέλια (από σπόρους καλλιεργημένων φυτών), στα εξαγριωμένα ήμερα αμπέλια, και 
στα πραγματικά αγριάμπελα που αποτελούν φυσικό στοιχείο της χλωρίδας του τόπου. Για το ελληνικό 
αγριάμπελο, βλ. Λογοθέτης 1962.
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109 Διαφορετικό από το αναδενδράς, που είναι η αναρριχώμενη κληματαριά.
110 Αίλιος Ηρωδιανός, Περί Ορθογραφίας 3,2.505.35: «™linÒj ¹ ¥mpeloj». Etymologicum Magnum 330.40: «™linÒj· 
¹ ¥mpeloj».
111 Ησύχιος, Λεξικόν ήτα.464: «¹mer…j· ¥mpeloj».
112 Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.318: «o‡nh· ¹ ¥mpeloj».  
113 Βλ. Θεόφραστος, Περί Φυτών Αιτίων 1.2, 3.14.6.3, 5.1.1.12, 5.5.1.7, 5.10.5.6.
114 Βλ. και Στράβων, Γεωγραφικά 15.3.11.
115 Θεόφραστος, Περί Φυτών Αιτίων 3.6.8. Βλ. και Πλούταρχος, Συμποσιακά, Βιβλίο Πέμπτον, Πρόβλημα Γ: 
«T…j a„t…a di' ¿n ¹ p…tuj ƒer¦ Poseidînoj ™nom…sqh kaˆ DionÚsou· kaˆ Óti tÕ prîton ™stef£noun tÍ p…tui toÝj 
”Isqmia nikîntaj, œpeita sel…nJ, nunˆ d� p£lin tÍ p…tui». Επίσης, Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί 
Γεωργίας (Γεωπονικά), Ε 1. Περί γης επιτηδείας αμπέλοις, Φλωρεντίνος. 
116 Βλ. Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Ε 1. Περί παραθαλασσίων και ποταμίων 
χωρίων. Του αυτού (Δημοκρίτου).
117 Βλ. Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Ε 2. Ποία γένη αμπέλων εις ποίαν 
φυτευτέον γην, και ποίαι θέσεις προς άμπελον επιτήδειαι. Του αυτού (Φλωρεντίνου).  
118 Robinson & Graham 1938, 342-343, πίν. 81,3. 82,2. Παπάγγελος 1998.
119 Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Στ 1. Περί ληνού, και υποληνίων, και 
ελαιοτροπίου. Φλωρεντίνου.
120 Βλ. Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.835. Τα νεότερα χρόνια ονομάζεται κάρμα και ανάμα, και προορίζεται για 
την εκκλησία και τη Θεία Κοινωνία.
121 Βλ. Αριστοτέλης, Περί Ενυπνίων 460α.29 και Θεόφραστος, Περί οσμών (Fragmenta) 4.10.1.
122 Στράβων, Γεωγραφικά 5.1.12.11: «toà d' o‡nou tÕ plÁqoj mhnÚousin oƒ p…qoi· xÚlinoi g¦r me…zouj o‡kwn e„s…· 
proslamb£nei d� polÝ ¹ tÁj p…tthj eÙpor…a prÕj tÕ eÙkènhton». Σουίδα, Λεξικόν μι.2: «Magg£na·».
123 Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.27. Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Στ 3. 
Περί κατασκευής πίθων. Ανατολίου.
124 Ήρων, Εισαγωγαί των στερεομετρούμενων 2.23.1.1 και Ήρων, Fragmenta 13.10.1.   
125 Βλ. π.χ. Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Στ 3. Περί κατασκευής πίθων. 
Ανατολίου.
126 Marcus Porcius Cato, De Agri Cultura XXXIX.
127 Βλ. αναλυτικά Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Στ 5. Πίσσης δοκιμασία. 
Διδύμου. Στ 6. Πίσσης σκευασία. Του αυτού. Στ 7. Καθολικά παραγγέλματα περί πισσώσεως. Φλωρεντίνου. 
Στ 8. Άλλος τρόπος περί πισσώσεως πίθων. Του αυτού. Στ 4. Περί καιρού και τρόπου πισσώσεως. Του αυτού. 
(Ανατολίου). Βλ. και Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 9.2.1. Για την καύση της πίσσας στη Μακεδονία, βλ. 
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορίας 9.3.1. Η πίτυς ήταν ιερά του Διόνυσου, οι πιτυώδεις τόποι έκαναν την 
άμπελο ηδύοινο, ενώ ρητίνη πίτυος χρησιμοποιούταν και ως άρτυμα, εκτός από την επάλειψη των οινηρών 
δοχείων. Βλ. και Πλούταρχος, Συμποσιακά, Βιβλίο Πέμπτον, Πρόβλημα Γ. 
128 Βλ. Κισσόπουλος 1950.
129 Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.25. Βλ. και Κισσόπουλος 1950.
130 Κισσόπουλος 1947. 
131 Για την ευωδιά, την εύχροια και τη συντήρηση του ζυμούμενου γλεύκους: ύδωρ πελάγιον, παλαιόν, 
προκατειργασμένον ειδικώς και εξηψημένον, τρυξ ευώδης εκλεκτού οίνου.
132 Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Ζ 15. Σημείωσις και προγνωστικά των 
τρεπομένων οίνων και των μονίμων. Σωτίωνος.
133 Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.25.
134 Για την τροπή του οίνου με την κίνηση της ιλύος, βλ. και Αριστοτέλης, Περί Ζώων Γενέσεως 753α.23.
135 Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.27.  
136 Βάσσος Κασσιανός ο Σχολαστικός, Περί Γεωργίας (Γεωπονικά), Ζ. Ποίοις οίνοις επιτήδειος ο υπαίθριος 
τόπος και ποίοις ο υπό την στέγην. Των αυτών. (Των Κυντιλίων). Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.27.
137 Γαληνός, Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων, Βιβλίον Δ, 11.661 κ.εξ. 
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138 Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.835.
139 Όπως στα Καστέλια Παρνασσίδος (πληροφορία κ. Γιάννη Μακρή). 
140 Γράμματα στα χείλη των πίθων βρέθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως στην Όλυνθο όπου δηλώνουν 
αξία, στη Φλώρινα και τις Πέτρες του νομού Φλώρινας όπου δηλώνουν ονόματα (των κατασκευαστών 
ή των ιδιοκτητών) και στη Μαύρη Θάλασσα όπου δηλώνουν χωρητικότητα. Βλ. ενδεικτικά: Robinson & 
Graham 1938, 314-316, σχ. 31. Robinson 1950, 431-432, πίν. 263, αρ. 1111. Robinson 1946, 173, 2. Ακαμάτη-
Λιλιμπάκη & Ακαμάτης 2006, 27-28. Αδάμ-Βελένη 1998, 18. Saprykin 1994, 15. 
141 Όχι ασυνήθιστο φαινόμενο στις αρχαίες αγροικίες που ήταν κτισμένες στην ύπαιθρο και αντιμετώπιζαν 
προβλήματα με τις φυσικές κλίσεις του εδάφους. Βλ. Jones, Graham & Sackett 1973, 360 και Lohmann 1989, 
191.
142 Βλ. ανάλογο παράδειγμα στο σπίτι της Βάρης: Jones, Graham & Sackett 1973, 370-372, πίν. 4.
143 Κατά τη διάρκεια βασιλείας του οποίου συμβαίνουν οι καταστροφικές επιδρομές των Γαλατών (280-277 
π.Χ.).
144 Βλ. Αδάμ-Βελένη, Πουλάκη & Τζαναβάρη 2003, 54-56 και Αρ. Κατ. 30, 37, 50, 54, 61, 65-68, 71, 79, 152, 156, 
179, 195, 215, 221, 228, 231, 232, 296, 334, 335, 374-376, 391, 396, 414, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, για 
την ιστορία και την τοπογραφία της περιοχής, βλ. Αδάμ-Βελένη, Πουλάκη & Τζαναβάρη 2003, 17-33.
145 Οικολογία είναι η επιστήμη των σχέσεων μεταξύ φυτών-ζώων-περιβάλλοντος και ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Είναι η πιο πολύπλοκη από τις βιολογικές επιστήμες, ίσως για τον λόγο αυτό και η 
δυσκολότερη. Βλ. Rackham 1996, 16. 
146 Kent 1948, 292. 
147 Βλ. Rackham 1996. 
148 Για τον όρο, βλ. Snodgrass 1987. Βλ. επίσης Rackham 1990 και 1996. 
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Α. Μικρό καθημερινό γλωσσάρι

Παροιμίες, γνωμικά και άλλα

gora‹oj noàj: Ð paneutel¾j kaˆ surfetèdhj kaˆ oÙk ¢pÒrrhtoj oÙd� pefrontismšnoj. (Σουίδα, Λεξικόν 
άλφα.308)

¢gre…a ¢oid»: ¹ ¢groikik». tÕ skÚtoj ¢gre…hj t’ e‡ne kat¦ plat£nou. ™n ™pigr£mmasi. kaˆ ¢gre‹oj, Ð 
¥groikoj, Ð ¢maq»j. À Ð ¢pÕ toà ¢groà. 'Aristof£nhj Nefšlaij· ¢gre‹oj e� kaˆ skaiÒj. Ð 
¥groikoj kaˆ mšgan pègwna œcwn. kaˆ aâqij· ¥llwj t' ¥mousÒn ™sti poiht¾n „de‹n ¢gre‹on 
Ônta kaˆ dasÚn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.350) 

¥groikoj Ñrg»n: filÒdikoj, ¢krÒcoloj, e„j Ñrg¾n eÜkoloj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.377)
¢delfÕj pare…h: Óti protimhtšon toÝj o„ke…ouj e„j bo»qeian ™n kairù perist£sewj. (Σουίδα, Λεξικόν 

άλφα.442)
¢ll' œstin ¹m‹n megarik» tij mhcan»:

¢ntˆ toà ponhr£, panoàrgoj mhcan». dieb£llonto g¦r ™pˆ ponhr…v oƒ Megare‹j, ¥lla m�n 
lšgontej, ¥lla d� poioàntej. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1081)

¢lènhton ¢ndr£podon: 
 ™pˆ tîn oÙdenÕj lÒgou ¢x…wn· parÒson oƒ œmporoi kom…zontej e„j t¾n mesÒgaian ¤laj ¢ntˆ 

toÚtou o„kštaj ™l£mbanon. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1384.2)
¢mfisbhte‹n kaˆ parakatab£llein: 

oƒ tÕn klÁron ™pidikazÒmenoi ¢mfisbhte‹n À parakatab£llein lšgontai, oƒ m�n f£skontej 
™p…dikon e�nai tÕn klÁron, æj Ôntoj paidÕj tù teteleuthkÒti À gÒnJ À poi»sei, oƒ d� æj 
¥paidoj teleut»santoj dikaiÒteron lšgontej œcein aÙtoÝj tÕn klÁron toà labÒntoj, À 
suggene‹j Ôntej À kat¦ diaq»kaj klhronÒmoi. oÛtwj Dhmosqšnhj kaˆ `Uper…dhj perˆ toà 
katab£llein dies£fhsan. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1764)

¢ndrÕj gšrontoj ¢stafˆj tÕ kran…on: 
¢pÕ mšrouj. ™pˆ tîn mhdamoà crhsimeuÒntwn, parÒson Ólon tÕ sîma ¢sqenšj. kaˆ, 

¢ndrÕj gšrontoj aƒ gn£qoi bakthr…ai, 
™pˆ tîn prÕj tÕ gÁraj poll¦ ™sqiÒntwn. kaˆ, 

¢ndrÕj gšrontoj m»pot' ™j pug¾n Ðr©n, 
™pˆ tîn prÕj œnia m¾ crhs…mwn. kaˆ, 

¢ndrÕj kakîj pr£ssontoj ™kpodën f…loi, 
 ™pˆ tîn ™n to‹j kako‹j mhdem…an eØriskÒntwn par¦ tîn f…lwn çfšleian. (Σουίδα, Λεξικόν 

άλφα.2190)
¢ndrènioj Ônoj: ™pˆ tîn pammegšqh kaˆ nwqr¦ sèmata ™cÒntwn· À di¦ tÕ ™ke‹se pammegšqeij kaˆ nwqroÝj 

Ônouj g…nesqai. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2195) 
¢nšmou paid…on: ™pˆ tîn eÙmetabÒlwn kaˆ koÚfwn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2260) 
¢nšmouj gewrge‹j: ™pˆ tîn ponoÚntwn kaˆ mhdenÕj metecÒntwn. kaˆ g¦r Ð ¥nemoj p£nta m�n fÚei kaˆ aÜxei, 

oÙd�n d� ›teron À mÒnhn ¥cnhn ¢pofšretai, éste oÙdenÕj metalamb£nei. (Σουίδα, Λεξικόν 
άλφα.2261)  

¢nšmJ dialšgV: ™pˆ tîn ¢nhkoÚstwn. paroim…a· 'Anšmwn st£seij· ™gcèrioi g¦r oÙ mÒnon t¦j tîn ¢nšmwn 
st£seij kat¦ t¾n paroim…an, ¢ll¦ kaˆ t¦ tîn ™gcwr…wn ¢nqrèpwn ½qh k£llista 
ginèskousi. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2263)  

¢paloˆ qermolous…aij, ¡broˆ malqakeun…aij: 
™pˆ tîn ØpÕ trufÁj kaˆ ¡brÒthtoj diarreÒntwn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2285) 

¤panq' Ómoia kaˆ `Rodîpij ¹ kal»: 
shma…nei, Óti ta‹j tÚcaij Ðmo…wj Øpopeptèkasin oƒ qnhto…. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2897) 

¢
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¥peiroi gàpej: ™pˆ tîn di¦ klhronom…an À di¦ kšrdoj prosedreuÒntwn tin…· parÒson oƒ gàpej to‹j qnhsima…oij 
paredreÚousin. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3137) 

¢pÚlwton stÒma: .... ¢pÚlwton ¢ntˆ toà ºneJgmšnon kaˆ pÚlhn m¾ œcon, toutšsti m¾ calinagwgoÚmenon 
mhd� kratoÚmenon. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3720)  

¢pèlesaj tÕn o�non ™picšaj Ûdwr: 
™pˆ tîn t¦ kalîj prÒteron genÒmena Ûsteron mikroà tinoj ›neken kakoà ¢natrepÒntwn. 
À ™pˆ tîn § car…zontai doloÚntwn kaˆ m¾ ¢kšraia parecomšnwn....  (Σουίδα, Λεξικόν 
άλφα.3668)

'Arge‹oi fîrej: ™pˆ tîn prod»lwj ponhrîn. oƒ g¦r 'Arge‹oi ™pˆ klopÍ kwmJdoàntai. 'Aristof£nhj 
'AnagÚrJ. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3771)  

¢rc¾ ¥ndra de…knusin: 
™pˆ tîn prÕ m�n tÁj ¢rcÁj ™pieikîn, ™n aÙtÍ d� tÍ ¢rcÍ bia…wn genomšnwn. SÒlwnoj d� e�na… 
fasin aÙtÕ ¢pÒfqegma, .... ¾ ¼misu pantÒj: ™pˆ tîn tinoj ¢rcomšnwn kaˆ prokoptÒntwn. 
(Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4096)   

¥speiston œcqran: ¥spondon m‹soj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4210)
aÙlhtoà b…on zÍj: ™pˆ tîn ™x ¢llotr…wn bioÚntwn· parÒson ™pithroàntej oƒ aÙlhtaˆ toÝj qÚontaj ™x  

¢tele…aj zîsin. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4338) 

oàj ›bdomoj: ™pˆ tîn ¢naisq»twn. oƒ g¦r pšnhtej œmyucon m¾ œcontej qàsai œplatton ™x ¢leÚrou. 
quomšnwn d� tîn ™myÚcwn, prob£tou, ØÕj, a„gÕj, boÕj, Ôrniqoj, chnÕj, ™qÚeto ›bdomoj Ð ™x 
¢leÚrou· kaˆ di¦ tÕ e�nai aÙtÕn ¥yucon, ™xedÒqh e„j paroim…an....  (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.457)

boàj ™n aÙl…J k£qV: 
 paroim…a ™pˆ tîn ¢cr»stwn. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.459)
boàj ™pˆ glètthj: ™pˆ tîn m¾ dunamšnwn parrhsi£zesqai· À di¦ t¾n „scÝn toà zóou. À di¦ tÕ tîn 'Aqhna…wn 

nÒmisma boàn œcein ™gkecaragmšnon, Óper ™kt…nein œdei toÝj parrhsiazomšnouj.  (Σουίδα, 
Λεξικόν βήτα.460) 

boàj ™pˆ swrù: ™pˆ tîn ¹dupaqoÚntwn. À ™pˆ tîn ¢looÚntwn kaˆ di¦ fimoà ™sq…ein kwluomšnwn. kaˆ 
boàj e„j ¢mhtÒn, ™pˆ tîn met¦ çfele…aj kamnÒntwn. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.461)   
boàj kÚprioj: ™pˆ toà cuda…ou kaˆ ¢naisq»tou. fasˆ g¦r toÝj kupr…ouj bÒaj koprofage‹n. (Σουίδα, 

Λεξικόν βήτα.462)
boàj Ð molottîn: ™pˆ tîn e„j poll¦ diairoumšnwn kaˆ katakoptomšnwn pr£gmata. oƒ g¦r Molottoˆ ™n 

to‹j Ðrkwmos…oij katakÒptontej e„j mikr¦ t¦j boàj t¦j sunq»kaj ™poioànto. (Σουίδα, 
Λεξικόν βήτα.463)

boàj ØpÕ zugÒn: ™pˆ tîn ¢eˆ mocqoÚntwn. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.464)

šlwj sugkrotoÚsioj: 
Ð ¥taktoj kaˆ ¥semnoj· ™k metafor©j toà met¦ krÒtou ceirîn kaˆ podîn genomšnou 
gšlwtoj.  (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.117)

gÍ q£lattan sunanam…gnusin: 
™pˆ tîn sfÒdra Ñrgizomšnwn ¹ paroim…a. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.230)

gÁm' ™pÁre: gÁmai ¢nšpeise. kur…wj d� tÕ ™pÁren, ¢ntˆ toà ™caÚnwse kaˆ ¢nekoÚfisen, ™paggellomšnh 
pro‹ka meg£lhn e„so…sein t¾n guna‹ka, o„kourÕn f£skousa e�nai, m¾ oÛtwj ™coÚshj. 
(Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.239)  

exiÕn e„j ØpÒdhma, ¢risterÕn e„j podon…ptran: 
 'Aristof£nhj· ™pˆ tîn ¡rmod…wj to‹j pr£gmasi kecrhmšnwn. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.231)
dwdwna‹on calke‹on: 
 ™pˆ tîn mikrologoÚntwn. D»mwn g£r fhsin, Óti tÕ toà DiÕj mante‹on ™n DwdènV lšbhsin 
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™n kÚklJ perie…lhptai· toÚtouj d� yaÚein ¢ll»loij, kaˆ krousqšntoj toà ˜nÕj ºce‹n ™k 
diadocÁj p£ntaj, æj di¦ polloà crÒnou g…nesqai tÁj ºcÁj t¾n per…odon. 'Aristotšlhj d� 
æj pl£sma dielšgcwn dÚo fhsˆ stÚlouj e�nai kaˆ ™pˆ m�n toà ˜tšrou lšbhta, ™pˆ qatšrou 
d� pa‹da kratoànta m£stiga, Âj toÝj ƒm£ntaj calkšouj Ôntaj seiomšnouj Øp’ ¢nšmou tù 
lšbhti proskroÚein, tÕn d� tuptÒmenon ºce‹n. kšcrhtai tÍ paroim…v Mšnandroj aÙlhtr…si. 
prÕj D»mwna. e„ d� polloˆ Ãsan, oÙk ¨n ˜nikîj ™lšgeto ¹ paroim…a. (Σουίδα, Λεξικόν 
δέλτα.1445)  

j tšfran gr£feij:
 ™pˆ tîn m£thn ponoÚntwn, kaˆ ¢dun£twn. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.3207)  
gemën summor…aj: 
 Dhmosqšnhj ™n tù Øp�r Kthsifîntoj. Ð prošcwn ploÚtJ kaˆ di¦ toàto tîn ¥llwn 

¹gemoneÚein ™peilhmmšnoj. (Σουίδα, Λεξικόν ήτα.44) 

essalîn nÒmisma: 
 paroimiîdej toàto tassÒmenon ™pˆ ¢p£thj. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.260)  
qettal¾ gun»: ™pˆ tîn farmak…dwn. diab£llontai g¦r oƒ Qettaloˆ æj gÒhtej· kaˆ mšcri kaˆ nàn farmak…dej 

aƒ Qettalaˆ kaloàntai. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.289)  
qettalikaˆ ptšrugej: 
 toàto e‡rhtai di¦ tÕ pterÚgion œcein t¦j qettalik¦j clamÚdaj, ¤per e„sˆn aƒ ˜katšrwqen 

gwn…ai, di¦ tÕ ™oikšnai ptšruxin. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.290)
qettalîn sÒfisma:
 ... Óti diab£llontai oƒ Qettaloˆ æj ¢ndrapodistaˆ kaˆ ¥pistoi. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.291)

aphlˆj: par¦ tÒ kakÚnein tÒn phlÒn. phlÒj d� o oŒnoj: Óqen kaˆ ¥mpeloj, oƒoneˆ œmpeloj oâsa, ¹ 
™n aØtÍ œcousa tÕn phlÒn. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.335) 

kaÚnioj œrwj: ™pˆ tîn m¾ katorqoumšnwn ™piqumiîn· Kaânoj g¦r kaˆ BÚblij ¢delfoˆ ™dustÚchsan. 
(Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1138) 

keramšwj ploàtoj: 
 Ð saqrÕj kaˆ m¾ bšbaioj. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1352)     
”Annoj kr…banon: ™pˆ tîn kainÒn ti ™feurhkÒtwn ”Annoj g¦r A„gÚptioj e„j t¾n tîn ¥rtwn Ôpthsin ™penÒhse 

tÕn kr…banon (κρίβανος) (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2414)
krÒmmua ™sq…ein: ‡son tù kla…ein ... kaˆ ˜tšra paroim…a krommÚwn Ñsfra…nesqai, ™pˆ tîn klaiÒntwn. (Σουίδα, 

Λεξικόν κάππα.2464)
krommuoxuregm…aj: 
 ¢ntˆ toà ¢pey…aj· drime‹a g¦r kaˆ ¢hd¾j ¹ toiaÚth ™rug». ¢pÕ tîn krommÚwn oân kaˆ tÁj 

ÑxÚthtoj kaˆ tÁj ™rugÁj suntšqeike t¾n lšxin. taàta g¦r e„èqasi kom…zein e„j pÒlemon. diÕ 
kaˆ Ð gÚlioj ™k toÚtwn dusèdhj. À kaˆ Óti ™pˆ polÝ ™gkaluptÒmenoj Ð gÚlioj ™k diafÒrwn 
Ôywn te kaˆ zwmîn Ñx…doj sÚmmiktÒn tina Ñsm¾n Ôdwde. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2465)

krounocutrol»raion e�: 
¢ntˆ toà flÚaroj e�· krounÕj g¦r tÕ cÚdhn kaˆ ¢kr…twj kaˆ ¢qrÒwj ∙šon, lÁron d� tÕ 
m£taion. sunšqhken oân ¢pÕ toà krounoà kaˆ toà lhre‹n kaˆ cÚtraj, ¢naisq»tou oÜshj· †na 
tÕ Ólon dhlèsV tÕn ¢na…sqhton kaˆ perissolÒgon. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2485)

krwbÚlou zeàgoj: paroim…a tattomšnh ™pˆ to‹j ØperballoÚsV kecrhmšnoij ponhr…v. meten»nektai d� ¢pÕ 
pornoboskoà tinoj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4267)

kÚwn par' ™ntšroij: 
 paroim…a ™pˆ tîn m¾ dunamšnwn ¢polaÚein tîn parakeimšnwn· À ™pˆ tîn ¢cr»stwn sfÒdra 

kaˆ ¢nwfelîn· dÚsbrwta g¦r tù kunˆ kaˆ duskat£pota. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2731)  
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„wnizÒmeqa t¦ mšllonta: 
Óqen kaˆ o„wnopÒloi oƒ m£nteij. À Ôfeij. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.456.2)

Ônoj ¥gwn must»ria: 
™pˆ tîn par' ¢x…an ti prattÒntwn. tÒte g¦r ql…bontai m©llon t¦ prÕj t¾n cre…an ¢gÒmena 
bast£zontej. (Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.382)

Ônoj e„j ¥cura: paroim…a ™pˆ tîn par’ ™lp…daj e„j ¢gaq¦ ™mpiptÒntwn kaˆ toÚtoij ¢polaustikîj crwmšnwn. 
(Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.389)

Ônoj e„j Kuma…ouj: 
 ™pˆ tîn paradÒxwn kaˆ span…wn. diÒti par¦ Kuma…oij ™dÒkei foberÕj e�nai Ð Ônoj... 

(Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.390)
Ônoj prÕj aÙlÒn: paroim…a ™pˆ tîn m¾ sugkatatiqemšnwn mhd� ™painoÚntwn· di¦ tÕ pantelîj ¢na…sqhton 

toà Ônou. (Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.385)
Ônoj t¦ ðta kinîn: 
 ™pˆ tîn ¢naisq»twn kat¦ ¢mfÒtera. tÒ te g¦r zùÒn ™sti nwcelšj· tÕ d� t¦ ðta kine‹n, 

oƒoneˆ prÕ toà lalÁsa… tina p£nu toàto ¢khkošnai prospoie‹sqai· Óper ™stin ¢naisqhs…aj. 
pîj g¦r ¨n gšnoito tini p£nta ™gnwkšnai kaˆ prÕ toà lalhqÁnai aÙtù, k¨n ðta meg£la 
œcV kaq£per Ônoj. (Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.393)

oÙ pantÕj ¢ndrÕj ™j KÒrinqon œsq' Ð ploàj: 
di¦ tÕ t¦j ̃ ta…raj Øp�r tîn ̀Ell»nwn eÜxasqai, fas…n, ™n tù meg£lJ polšmJ tÍ 'Afrod…tV· 
À di¦ tÕ duse…sbolon e�nai tÕn ploàn· À ™peˆ pollaˆ Ãsan ˜ta‹rai kaˆ tîn plous…wn mÒnwn 
Ð ploàj. (Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.924)

erˆ Ônou ski©j: paroimiakÒn. perˆ tîn ™ndiatribÒntwn to‹j mhdenÕj ¢x…oij. Perˆ tÁj ™n Delfo‹j ski©j· 
Dhmosqšnhj Filippiko‹j. D…dumÒj fhsi t¾n perˆ Ônou ski©j paroim…an parapepoiÁsqai 
ØpÕ toà ¸»toroj, lšgontoj perˆ tÁj ™n Delfo‹j ski©j· lšgesqai d� aÙt¾n ™pˆ to‹j perˆ tîn 
mhdenÕj ¢x…wn macomšnoij. (Σουίδα, Λεξικόν πι.1216)

£rax t¾n ¥mpelon: 
 paroim…a, Ótan ØpÕ toà swzomšnou tÕ sîzon ¢pathqÍ. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.185)

Περί των οικιών και τα πέριξ

qšmhlon:   oÙd�n œcousa qemšlion. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.1550)
a‡qousa:   ¹ prÕj ¼lion tetrammšnh sto£. par¦ tÕ a‡qesqai. (Scholia Vetera στην Ομήρου ιλιάδα 9.473β.3)
¢n¦ rîgaj meg£roio:

t¦j tÁj o„k…aj diÒdouj ™n to‹j Øperóoij o‡koij. `Rîgaj d� oŒon ∙»gmata kaˆ ¢no…gmata. 
(Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4567)

¢n£gaion:  tÕ o‡khma. ¢n£gaion kaˆ kat£gaion di¦ difqÒggou kaˆ o mikroà. kaˆ z»tei ™n tù ¢nègewn 
safšsteron. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1819)

¡maxitÒn: ÐdÕn dhmos…an. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1489)
¢m£rh: ¹ ØdrorrÒa. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1491)
¥ndhra:  mšroj ti toà k»pou, ésper ¹ prasi¦ kaˆ Ð ÑcetÒj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2146)
¢ndrîna:  o�kon, œnqa oƒ ¥ndrej e„èqasin ¢qro…zesqai. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2194)
¢ndreèn:   Ð mšgaj o�koj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4737) 
¢poik…sai: kt…sai pÒlin ™n ™r»mJ. kaˆ ¥poikoi, oƒ ™n ™r»mJ tÒpJ pempÒmenoi o„kÁsai. œpoikoi d� ™n 

pÒlei par¦ Qoukud…dV. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3713.2)
¢pÒlidaj:  ¢genne‹j, æj m¾ o„koàntaj ™n pÒlei, ¢paideÚtouj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3394)
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¢pÒpatoj: lšgetai tÕ ¢fodeut»rion. (Scholia Vetera στον Πλούτο του Αριστοφάνη 1184.3) 
¢pÕ staqmo‹o: ¢pÕ tÁj ™paÚlewj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.6652)
¥rgella:   o‡khma makedonikÕn, Óper qerma…nontej loÚontai. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3762)
§rpezon: Óti tÕ ™k cal…kwn òkodomhmšnon teic…on ¥neu phloà par¦ `HrodÒtJ tin�j ¤rpezon kaloàsin. 

(Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4006)
¢rÚtaina:  calkoàn skeàoj, ú tÕ œlaion ™gcšousin e„j toÝj lÚcnouj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4065)
aÜleioj:  ¹ ¢pÕ tÁj Ðdoà prèth qÚra tÁj o„k…aj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4443.1) 
aÜleioj qÚra kaˆ proaÚleioj 
 (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4436)
aÙle…ouj qÚraj:  kaˆ ˜nikÕn aÜleion lšgousin æj ¹me‹j. 'Aristof£nhj Dana�si· prÕj tÕn strofša tÁj aÙle…aj 

™c…nou kefalÁj katorÚttein. AÜlion d� kaˆ proaÚlion oÙdetšrwj. (Σουίδα, Λεξικόν 
άλφα.4443.2)

aÙl»: tÕ nàn ¢rce‹on legÒmenon· Ópou ¢p»gonto oƒ kat£kritoi. kaˆ toÝj ™ke‹se Øphrštaj aÙlikoÝj 
çnÒmazon. kaˆ paroim…a· E‡poij t¦ tr…a t¦ par¦ tÍ aÙlÍ. kaˆ aâqij· ™x ïn ¤pantaj dediëj 
toÝj perˆ t¾n aÙl¾n, m£lista d� tÕn F…lippon, oÛtw pepoiÁsqai t¾n ¢pocèrhsin. kaˆ aÙl», ¹ 
toà basilšwj o„k…a. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4437) 

 ¹ œpaulij craÚsV mšn t’ aÙlÁj Øper£lmenon. lšgetai kaˆ aâlij, kaˆ sÚnqeton dÚsaulij, Ð 
o„k»twr aÙl…thj, aƒ d’ ™n to‹j ¢gro‹j o„k»seij aÜlia, kaˆ oƒ ¢pÒkoitoi toÚtwn qÚrauloi. 
lšgetai kaˆ aÜlioj Ð ˜spšrioj ¢st¾r par¦ tÕ poie‹n ¹m©j aÙl…zesqai. kaˆ aÜlion ¥ntron 
par¦ tÕ ™ke‹ coreÚein, æj 'Apollènioj stÁsa… te coroÝj ¥ntroio p£roiqen. (Στέφανος 
Βυζάντιος, Εθνικά 146.9)

aÙlÁj: ™paÚlewj· aÙlÁj ™n cÒrtJ ™n tù perifr£gmati tÁj aÙlÁj periwrismšnJ. kaˆ g¦r t¦ Ómora 
sÚgcorta lšgousin. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8291)

  tÁj kat’ ¢groÝj ™paÚlewj lšgei. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8292)
aÙl…a: qÚra, pulèn. kaˆ ¹ aÜleioj. tîn te aÙle…wn kaˆ staqmîn t¦j qÚraj ™xškoyan. (Σουίδα, 

Λεξικόν άλφα.4439)
aÜlia: ¢ntˆ toà œpaulij. À ¢ntˆ toà t¦j mikr¦j aÙl£j. oÛtwj Lus…aj kaˆ A„sc…nhj. (Σουίδα, Λεξικόν 

άλφα.4440)
aÙl…a qÚra:  pulèn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8297)
aÙl…zetai: koim©tai. ful£ttetai, koit£zetai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8299)
 koim©tai, ful£ttei, paremb£llei. kaˆ aÙlizÒmenoi, 'Antifîn ¢ntˆ toà koimèmenoi. (Σουίδα, 

Λεξικόν άλφα.4441) 
aÙl…zomai:  mšnw ™ndiatr…bw. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8300)
aÙlizomen£wn: e„j ko…thn ™launomšnwn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8301)
aÙl…kouroi: fÚlakej. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8302)
 fÚlakej. kaˆ aÙlikoÚj, kiqarJdoÚj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4442)
aâlin:  ko…thn ™paulismÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8303)
aâlij:  ¹ ko…th. AÙlˆj d� pÒlij Boiwt…aj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4444)
aÙtÒpastoi pÚlai: past£daj œcousai, poik…lai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8451)
¥curoj:  ¢curèn. ¢curodÒkh. ¢poq»kh tîn ¢cÚrwn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8933)
¢fhmi£stouj: ¢groik…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8640)

hlÒj: oÙdÕj o‡kou. ¢pÕ toà ba…nesqai. ÐdÒj staqmÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.559)
 baqmÕj qÚraj· À oÙranÒj. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.256) 

ewnÒmai:  oƒ ™n ta‹j ¢poik…aij diaitèmenoi klhroàcoi kaˆ nšmontej t¾n gÁn. (Ησύχιος, Λεξικόν 
γάμμα.478) 

gšwrej: gewfÚlakej. mštoikoi. p£roikoi. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.481)
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gunaikwn‹tij:  o„k…a tîn gunaikîn. gunaikwn‹tin f£lagga tîn eÙnoÚcwn OÙ£lentoj. (Σουίδα, Λεξικόν 
γάμμα.500)

£rin:  spiqam»n. 'Ark£dej. (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.269)

„nod…ouj:  kèmaj t¦j ™n tÍ Ðdù. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.161)
™mbat»r: par¦ to‹j ¢rcitšktosi oÙdÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2288)
™naÚlisma: o‡khma. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1140) 
™n tegšesin: ™n o‡koij. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.3326) 
™x£leiptron: skeàoj ¢rguroàn, fi£lV parapl»sion, ™x oá ™n to‹j sumpos…oij ºle…fonto mÚrJ. (Ησύχιος, 

Λεξικόν έψιλον.3542)
™paÚleioj: ¹ tÁj aÙlÁj ÐdÒj. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1989)
œpaulij: m£ndra boîn. À o‡khma. À aÙl». À stratopede…a. kaˆ ¹ poimenik¾ aÙl». (Ησύχιος, Λεξικόν 

έψιλον.4260)
    ¹ o„k…a, ™n Î t¾n aâlin poioàntai. aâlij d� ¹ ko…th. kaˆ ™paulÒsunoj, Ð e„j t¾n œpaulin „èn. 

oÜte t…n’ ¢ndrîn oÜte brotîn bl£yaj, o‡cet' ™paulÒsunoj. perˆ lšontoj Ð lÒgoj. (Σουίδα, 
Λεξικόν έψιλον.1991)

œpauloj:  ™p…skhnoj. œnoikoj. [car£dra] (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.4261)
™paulÒsunoj:  Ð e„j t¾n œpaulin „èn. kaˆ ™paul…zontai, ™piski£zontai. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1992)  
™paÚlouj: ™paÚleij. m£ndraj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.4262)
™p' oâdaj:   ™pˆ tÕ œdafoj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5516)
™sc£rai:  pura…. ™pˆ ™d£fouj ¢nqrakia… kaˆ aƒ tîn gunaikîn fÚseij. ™xèstraj tetr£gwna. (Ησύχιος, 

Λεξικόν έψιλον.6447) 

Úgwqron:  Ð sunšcwn t¦j dÚo qÚraj moclÒj. (Σουίδα, Λεξικόν ζήτα.193)

lektra:   „d…wj t¦ ta‹j kl…naij ™piballÒmena ™lef£ntina oÛtwj ™k£loun, ½lektra. .. aƒ g¦r ¢rca‹ai 
kl‹nai toÝj pÒdaj e�con çfqalmismšnouj ¥nqraxi kaˆ ºlšktroij, ésper nàn ¢rgÚrJ À 
kattitšrJ. ¡rmon…aj d� t¦ sumphssÒmena tîn krabb£twn mšrh. ™pšmeine d� tÍ tropÍ. 
(Σουίδα, Λεξικόν ήτα.199)

£lamoj:  o�koj mucÒj. numfikÕj o�koj. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.21)
 Óra d� Óti par¦ m�n `Om»rJ, q£lamoj kaˆ ¢ndre‹oj o�koj lšgetai. oƒ d� meq' “Omhron, t¾n 

gunaikwn…thn oÛtw kaloàsin. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.73.10)
    Ð koinÕj o�koj, q£lamoj ¹ ¢poq»kh, kaˆ q£lamoj Ð koitèn. (Scholia Vetera στην Ομήρου 

ιλιάδα 4.143α2)
 m�n g¦r Ð œsw o�koj tÁj aÙlÁj, tÕ d� prÕ aÙtoà prÒdomoj. a‡qousa d� tÕ per…stulon, 

toutšstin prÕj ¼lion tetrammšnh sto£, par¦ tÕ a‡qesqai. (Scholia Vetera στην Ομήρου 
ιλιάδα 9.473β.2)

  Ð koitën, Ð ™ndÒtatoj o�koj, par¦ tÕ q£llein ¤ma. (Scholia Vetera στην Ομήρου ιλιάδα 
1.425)

  kur…wj ™stˆn o�koj ™n ú katakle…ontai aƒ numfeuÒmenai, Óti q£llousai tÍ ¹lik…v sunšrcontai 
g£mJ· katacrhstikîj d� nàn Ólaj t¦j o„k…aj qal£mouj e�pen Ð P…ndaroj. (Scholia Vetera στον 
Πίνδαρο O 5.29h.1)

  g¦r oÙ mÒnon Ð pastÕj, ¢ll¦ kaˆ Ð o�koj. poll¦ d' ¢kritÒfurtoj ¹ poll¾ d� dÒsij 
kaˆ Ð karpÕj tÁj gÁj, ¹ ¢kritÒfurtoj kaˆ ¢namemigmšnh, fšrotai ™n to‹j toà polšmou 
∙eÚmasin. (Scholia Vetera στους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου 359f και 360a) 

qerm£strai:   k£minoi. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.358)
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qÚlax: proskef£laion. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.849)
quraule‹n:  œxw qurîn aÙl…zesqai. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.950)

pnÒj:  Ð foàrnoj, ¹ k£minoj· À Ð fanÒj. katacrhstikîj d� ¹ ™sc£ra. „pnšsta pialšou fqÒϊj. 
toutšsti plakoàntoj. À mšroj ti tÁj o„k…aj, tÕ legÒmenon par' ¹m‹n mageire‹on. lšgetai d� 
kur…wj „pnÕj ¹ k£minoj. (Σουίδα, Λεξικόν γιώτα.552)

ƒst…a:  ™sc£ra. kaˆ t¦ ¥rmena tÁj nhÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.1016)

ab£llion:  kab£llhj. kaˆ ¹ prèth toà trikl…nou kl…nh, di¦ tÕ ¢n£kliton. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.7)
k£qesin: katagwg»n. o‡khsin. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.132)
klis…a: d� ¹ aÙtoscšdioj kaˆ oÙ polutel¾j o‡khsij kaˆ kairik», ¼tij oÜte q£lamoj oÜte o�koj oÜte 

dÒmoj oÜte mšgaron oÜt' ¥n ti tîn toioÚtwn kur…wj ∙hqe…h. taàta g¦r kaˆ o„kodomht¦ kaˆ 
paramÒnima. Skhn¾ d� m£lista ¹ toiaÚth lšgetai o‡khsij, kaˆ oÙk œsti kairiwtšran ¥llhn 
˜rmhne…an eØre‹n. taÙtÕn g¦r klis…a te kaˆ skhn», pl¾n Óson ¹ m�n klis…a mime‹ta… pwj 
o„k…an pÚlaj te œcous£ tinaj kaˆ moclÕn ™pˆ ta‹j pÚlaij, Ðpo…a kaˆ ¹ toà 'Acillšwj 
klis…a fan»setai. ¹ d� skhn¾ oÙk ¢pÕ xÚlou ™x ¢n£gkhj mÒnon, ¢ll¦ kaˆ ¢pÕ sindÒnwn 
À p…lwn pot� sun…statai, Óqen kaˆ oƒ SkhnÁtai tÕ œqnoj paronom£zontai. dÁlon d� Óti ¹ 
klis…a kaˆ klisi¦j lšgetai. fhsˆ goàn `HrÒdotoj Óti meg£lai klisi£dej ¢napšptantai tù 
PšrsV. œoike d� ¹ klis…a ¢pÕ toà kl…sion oÙdetšrou paranom£zesqai. œsti d� tÕ kl…sion, 
æj m�n Ð poiht¾j ™n 'Odusse…v boÚletai, doulikÕn eÙtel�j o‡khma· æj d� tù D…wni doke‹, 
tÕ tîn prob£twn skepastikÕn kaˆ fulaktikÕn o„k…dion eÙtel�j p£ntwj ×n kaˆ aÙtÕ oÙc' 
Âtton À tÕ par¦ tù poihtÍ kl…sion. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.123.16)

  d� kaˆ nàn eÙtel¾j o‡khsij· ™peˆ kaˆ staqmÕj aÛth kaˆ mšsaulon kaˆ aâlij kaˆ œpaulij· oÙ 
m¾n o�koj, À dîma, À mšgaron. `Rîpej d� kaˆ nàn ƒmantèdh fut¦ par¦ tÕ ∙špw, kaq¦ kaˆ 
¢llacoà dhloàtai (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 2.60.2)

klis…ai:  aƒ aÜleioi pulînej. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3014)
klis…h:  skhn». kaqšdra kaˆ ¹ œpaulij ¢pÕ toà kl…nesqai ™n aÙtÍ t¦ qršmmata. kaˆ prÒquron.  

N…kandroj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3015)
klis…on:     pandoce‹on À b£sij, ™f' Î t…qetai Ð qrÒnoj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3017)
kl…sion:  per…fragma. ¤pax e‡rhtai. shma…nei d� ™xšdran tin¦ sigmatoeidÁ, ™n Î œkeinto oƒ klismo…. 

À krhp…dwma, ™f’ oá ™kaqšzonto À ™koimînto. kl…sion ¥llo tÕ par¦ 'Attiko‹j kl…sion. 
k¢ke‹no m�n g¦r ¡maxîn kaˆ zeugîn dektikÕn, Ö nàn `Rwma‹oi par¦ t¾n st£sin staàlÒn 
fasin. toàto d� par¦ tÕ kle…ein, Ó ™sti perišcein, ™n mšsJ toÝj o‡kouj. fhsˆ g¦r œnqa 
oƒ o�koj œhn, perˆ d� kl…sion qše p£nth. Ómoion g£r ™sti tÕ ™n tÍ A (`425.) Óqi q£lamoj 
perikallšoj aÙlÁj ØyhlÕj dšdmhto periskšptJ ™nˆ cèrJ· Ó ™sti tù mšsJ, di¦ tÕ 
pantacÒqen skope‹sqai tÁj aÙlÁj. (Scholia Vetera στην Ομήρου Οδύσσεια 24.208)

koilÒstaqmoj:  œpaulij, kamarwtÕn œcousa tÕn pulîna. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3373)
krata…lewn:   œdafoj ™k sklhroà l…qou gegonÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3989)
krata…pedon oâdaj: 

liqÒstrwton œdafoj. [À liqÒstrwton  œdafoj]. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3992)
kroupal…aj:         kle‹daj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4229)
kwmÁtai:          kaˆ oƒ ge…tonej· kèmh g¦r ¹ geiton…a. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2260) 

aÚrh:     dhmÒsioj stenwpÒj, kaˆ ¥mfodon, ∙Úmh, ÐdÒj, di' Âj oƒ laoˆ ∙šousin. (Ησύχιος, Λεξικόν 
λάμδα.420)

liqolÒghma:      ™k l…qwn o„kodÒmhma. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.996)
liqolÒgoi:   o„kodÒmoi. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.997)
liqourgÒj:     liqokÒpoj. liqoglÚpthj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1001)
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liqÒwsa:    polÚliqoj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1002)
loÚtrion:    tÕ ρuparÕn Ûdwr kaˆ leloumšnon, ½goun ¢pÒnimma. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1278)

šgara:  oƒ m�n t¦j katwge…ouj o„k»seij, kaˆ b£raqra. o„k…a. kaˆ qeîn o‡khma. tin�j d� katastšgouj 
o„k»seij. À pÒlin. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.483)

meg£roij:    o‡koij. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.487)
mšgaron:     polutel¾j o�koj. À Øperùon. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.489)
mšlaqra:    o„k…ai. Øpšrqura. dokÕj d� kaˆ ¹ di£tonoj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.623)
mšlaqron:   o‡khma. kaˆ <...> tÕ tîn gunaikîn mÒrion. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.624 και μι.625)
melaqrÒfin:  ™k tîn dokîn tÁj stšghj. tîn mel£qrwn, tîn dokîn tÁj stšghj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.626)
mel£qrwn lîbai: tîn o‡kwn aƒ bl£bai. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.627)
mesaÚlion:     kur…wj m�n ¹ mšsh qÚra· ke‹tai d� ¢ntˆ toà mesaÚlion. À mesaÚlion, Ð mšsoj tÒpoj tÁj 

aÙlÁj. (Σουίδα, Λεξικόν μι.647.1)
mšsaulon:   d� ¹ kaˆ aÙl¾ kaˆ œpaulij kaˆ aâlij. lšgetai d� kaˆ ™pˆ ¢nqrwp…nhj o„k»sewj, æj dhlo‹ 

tÕ «Óte oƒ mšsaulon †konto«. oƒ d� palaioˆ shmeioàntai, æj 'Attikoˆ m�n t¾n mšshn qÚran 
mšsaulÒn fasi, m£lista m�n oân t¾n mšshn duo‹n aÙla‹n, éj fhsin A‡lioj DionÚsioj, ¿n 
kaˆ mštaulon aÙtÕj lšgei prÕj ÐmoiÒthta toà meqÒrion kaˆ meta…cmion. par¦ d� tù poihtÍ 
mšsauloj ™pˆ ¢groikikÁj lšgetai katoik…aj ½toi ™paÚlewj À m£ndraj. ™pˆ d� m¾ toioÚtou 
katalÚmatoj t£xij aÛth, æj kaˆ ¢llacoà fa…netai, ˜rk…on, aÙl», a‡qousa, prÒdomoj, 
dÒmoj, kaˆ tÕ ™ndot£tw, q£lamoj. Ãn dš, fas…, kaˆ mesaÚlion, kroàm£ ti metaxÝ tÁj aÙlÁj 
aÙloÚmenon. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.251.1)

          d� poimenik¾ katoik…a ½toi œpaulij, ¢grotikÕj staqmÒj. pollacoà d� ¹ lšxij ke…tai, 
paragomšnh ™k tÁj aÙlÁj, ¼tij ™k toà ¥w, tÕ pnšw, ™penqšsei toà u g…netai, Óqen kaˆ Ð 
aÙlÕj kaˆ Ð aÙlèn. ¢pÕ d� tÁj aÙlÁj kaˆ tÕ aÜlion Øpokoristikîj À kat¦ paragwg»n, 
æj tÕ ‡cnion, kaˆ ¹ aÜleioj qÚra, kaˆ ™paÚlia t¦ met¦ tÕn g£mon, æj dhlo‹ kaˆ Pausan…aj, 
™n oŒj lšgei ™paul…an ¹mšran, kaq' ¿n ™n tÍ toà numf…ou o„k…v ¹ nÚmfh prîton ™phÚlistai, 
kaˆ ™paÚlia t¦ met¦ t¾n ™comšnhn ¹mšran toà g£mou dîra par¦ toà tÁj nÚmfhj patrÕj 
ferÒmena to‹j numf…oij ™n sc»mati pompÁj. pa‹j g£r, fhs…n, ¹ge‹to, clan…da leuk¾n œcwn 
kaˆ lamp£da kaiomšnhn, œpeita pa‹j ˜tšra kanhfÒroj, e�ta loipaˆ fšrousai lekan…daj, 
sm»gmata, fore‹a, ktšnaj, ko…taj, ¢lab£strouj, sand£lia, q»kaj, mÚra, n…tra, ™n…ote, 
fhs…, kaˆ t¾n pro‹ka. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 4.864.16)

        œpaulin. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.899)
    qurwrÒn. kaˆ ¹ tÁj aÙlÁj qÚra kaˆ ¹ ™n ¢grù o‡khsij. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.938)
mesÒdmai kaˆ mesÒdmata: 

t¦ mesÒstula. tin�j d� t¦ tîn dokîn diast»mata. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.916)
mšson ›rkoj:    tÕ mšson tÁj aÙlÁj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.925)
messaÚlion:    Ð mšsoj tÒpoj tÁj aÙlÁj. (Σουίδα, Λεξικόν μι.647.2)
mštauloj:     ¹ ρupar¦ legomšnh aÙl», oá Ôrniqej Ãsan. (Σουίδα, Λεξικόν μι.741)
mixod…h:    tr…odoj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1425)
m…xodoj:      ÐdÒj, ¿ e„j ˜tšran sumb£lletai. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1426)
misgod…h:   Ópou ¨n Ðdoˆ m…gnuntai. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1446)

en…a:       kat£luma, katagègion. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.23) 
xenèn:   kat£luma. À mšgaj ¢ndrèn. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.53)
xenèsetai:   Øpodšxetai. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.55)

d…thj:      ÐdoipÒroj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.84)
Ðdoidoke‹:     Ðdoskope‹. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.91) 
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o‡kade:     o�kÒnde, e„j o�kon e„j tÕn ‡dion o�kon, e„j t¦ o„ke‹a. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.227)
o„kšoito:    o„ko‹to. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.238)
o„keteÚetai:   sunoike‹. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.240)
o„kštij:          katoik…dioj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.242)
o„kht»ria:     skeÚh t¦ kat' o�kon. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.247)
o„k…ddein:    kaq…sai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.250)
o„k…zousin:     o„koàsin. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.251)
o„k…skoj:      Ð tîn Ñrn…qwn [À ™leeinÒj]. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.254)
o„kist»j:    o„k…zwn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.255)
o‡koqen:  ™x o‡kou. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.261)
o‡koqi:    ™n o‡kJ [À ™x o‡kou]. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.259)
o‡koi:    o‡koqi. ™n o‡kJ. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.260)
o�koj:      Ólh ¹ o„k…a· o‡kJ ™n 'OrtilÒcoio da�fronos’ kaˆ mšroj ti tÁj o„k…aj· ¢ll' e„j o�kon „oàsa 

t¦ sautÁj œrga kÒmize kaˆ t¦ ™n tÍ o„k…v· nàn aâ kaˆ polÝ me‹zon, Ö d¾ t£ca o�kon ¤panta. 
(Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.264)

o„kourÕn Ôfin:   tÕn tÁj Poli£doj fÚlaka dr£konta. kaˆ oƒ m�n ›na fas…n, oƒ d� dÚo ™n tù ƒerù toà 
'Erecqšwj. toàton  d� fÚlaka tÁj ¢kropÒleèj fasi, ú kaˆ melitoàttan para t…qesqai. 
(Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.270)

o„kourÒj:    Ð front…zwn [t¦] toà o‡kou, kaˆ ful£ttwn. oâroj g¦r Ð fÚlax lšgetai. (Ησύχιος, Λεξικόν 
όμικρον.271)

o‡kwn mwstornÚn: tîn o‡kwn mšson tin¦ Ðrm©n. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.284)
Ómaulon:  ÐmÒkoiton, <sÚgkoiton> Ðmoà aÙlizÒmenon <SofoklÁj Fine‹> (fr. 650a). (Ησύχιος, Λεξικόν 

όμικρον.681)
Ðmšstioi:   sÚnoikoi. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.691)
Ðmšstion:    sÚnoikon. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.692)
Ðmšstioj:        ÐmÒoikoj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.693)
Ðmeunštou:    sugko…tou. Ðmolšktrou. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.695)
ÐmÒstoloi:    sumpr£ttontej. tÍ aÙtÍ Ðdù koinwnoàntej. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.808)
ÐmÒsfuroi:      sunodoipÒroi. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.809)
Ðmotšrmwn:    Ómoroj, ge…twn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.813)
Ðrmht»rion:    katagègion. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.1252)
ÑrsoqÚra:      qÚra meg£lh kaˆ Øyhl», di' Âj ™stin Ñroàsai kataba…nonta. ¥lloi p©sa qÚra m¾ œcousa tÕn 

baqmÕn prÕj tÍ gÍ, ¢ll' ¢pšcousa toà ™d£fouj, oŒon qur…j. À qÚra e„j Øperùon ¢n£gousa. 
(Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.1329)

andok(e)‹on:  pandoc(e)‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.329)
p£ndox:      Ð ™n pandoc(e)…J o„kîn. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.330)
par£pagoj:      m£ndaloj qÚraj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.608)
paraÚlia:     t¦ par¦ t¾n aÙl»n, oŒon prÒcwra. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.722)
past£dej:     pasto…, stoa…. kaˆ tîn ¢mpšlwn aƒ sust£dej. kaˆ tÒpoi, œnqa ™de…pnoun, ¢pÕ toà p£s[s]asqai. 

‡swj d� kaˆ oƒ diagegrammšnoi o�koi· p£sai g¦r tÕ poik‹lai. kaˆ œtnoj Ómoion. (Ησύχιος, Λεξικόν 
πι.1083)

past£x:         p£ssaloj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1084)
past£j:       sto£. prost£j. past£daj· numfîn(aj). (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1085)
patrÒpolij:    ¹ patróa o„k…a. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1136)
pedo…kou:    celidÒnoj· suno…kou. A„scÚloj Trofo‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1202)
pšdon:     gÁ, œdafoj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1203)
penthkontomšsodmon: 

polÚstegon. aƒ g¦r mšsodmai stšgai. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1414)

p
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pnigeÚj:  Ð foàrnoj, Ð kr…banoj. kur…wj, Ópou oƒ ¥nqrakej sumpn…gontai. diÕ ™pilšgei· ¹me‹j d� 
¥nqrakej. (Σουίδα, Λεξικόν πι.1830)

pÒrta:    pÒrta, qÚra pÒlewj À aÙlÁj o‡kou. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3069)
prasia…:      aƒ ™n to‹j k»poij tetr£gwnoi lacania…, oŒon perasia…, di¦ tÕ ™pˆ pšrasi tîn k»pwn. (Ησύχιος, 

Λεξικόν πι.3213)
pršmnon ˜st…aj:  tÁj o„k…aj qemšlioj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3234)
prÒdomoj:        prost£j, prÒstwon. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3386)
prodÒmJ:     prost£di, prostÒJ. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3387)
prÒdosin:    prodom£tion. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3388)
prodwm£tion:   tÕ prÕ toà koitînoj sto�dion. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3390)
prÒsoikoj:  o„ke‹oj, Ð plhs…on o„kîn. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3845)

u(mo)tome‹tai:   e„j ÑrqÕn kÒptetai. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.502)

khn£j:       katagwg£j, o„k»mata. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.942)
sk»nouj:     o„khthr…ou. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.946)
sk»nwma:     o‡khma, o�koj, tÒpoj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.947)
skhnîntej:     sÚskhnoi. lšgontai d� kaˆ skhnwta…. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.948)
skhnwta…:       su[g]skhnoàntej. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.949)
staqmo…:   ™paÚleij, Ópou †stantai †ppoi kaˆ bÒej. kaˆ stratiwtik¾ kat£lusij. kaˆ ¹ tîn qurîn 

par£stasij. kaˆ t¦ ˜katšrwqen tîn qurîn xÚla, § nàn p»gmata kaloàmen staqmÕn 
œscaton. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1604)

staqmoàcoj:     Ð tÁj o„k…aj kÚrioj. kaˆ xenodÒcoj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1608)
staqmîn:   tîn tÁj qÚraj parastatîn, À mandrîn, À tÒpwn œnqa ¢napaÚeta… tij. (Ησύχιος, Λεξικόν 

σίγμα.1610)
stegan…sai:     stšgV ØpodecqÁnai. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1679)
stenÒporoj:  sten¾ ÐdÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1749)
stÒnoi:      t¦ œsw tîn keram…wn, kaˆ stroggÚla. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1924)
sunoikštai:   sÚnoikoi. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2666)
sunoik…a:        t¦ ple…ona ™fšstia. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2667)

šgh:       stšgh. o‡khma. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.307)
tšgoj:     stšgh. dîma. Øperùon. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.311)
tektonourgÒj:     ¢rcitšktwn. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.388)
tšramnoi:  stšganoi. skia…. Skhnèmata. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.499)
tšremna:  o„k»mata. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.511)
tštanoj:         kon…a. cr…sma. ¥sbestoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.575)  
trÚghlloj:       o„kodÒmhma metallikÕn kataskeuazÒmenon. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1544)
tur…j:       Ð per…boloj toà te…couj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1681)
tÚrsoj:    tÕ ™n Ûyei o„kodÒmhma. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1685)

p' aÙl»n:    Øp' o�kon. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.260)
Øperùa: ¢nègaia. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.501)
Øperèϊon:     Øperùon, ¢nègaion o‡khma. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.530)
Øperùon:      ¢nègaion. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.504)
Øpo¸∙Òfioi:      ØpÒstegoi. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.735)
ØpwrÒfion:      ØpÒstegon. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.798)
Øyhrefšj:    ™n Ûyei tÕn Ôrofon œcon, À Øyhl¾n Ñrof»n. ™x oá tÕ mšga kaˆ ØyhlÕn dhlo‹. (Ησύχιος, 

Λεξικόν ύψιλον.926) 
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oàrnoj: pnigeÚj, Ð kr…banoj, Ópou oƒ ¥nqrakej sumpn…gontai. (Σουίδα, Λεξικόν φι.629) 

ameune‹:     camaikoite‹. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.142)
cameÚnion:       klin…dion penicrÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.144)
chr£mbh[j]:    chrîn o‡khma. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.409)
colšra:     swl»n, di' oá tÕ Ûdwr ¢pÕ tîn ker£mwn f(šr)etai ™xakontizÒmenon. (Ησύχιος, Λεξικόν 

χι.610)
cÒrtoj:       Ð sun»qhj. kaˆ Ð per…boloj tÁj aÙlÁj, æj tÒ aÙlÁj ™n cÒrtJ oƒ d� eÙrucwr…an. dhlo‹ d� kaˆ 

cèran. kaˆ cÒrtasma. kaˆ tÕn Óron tÕn ™k ga…wn, æj ™n tù sÚgcortana…w ped…a. (Ησύχιος, 
Λεξικόν χι.653)

  aÙlÁj d� cÒrton oƒ m�n tÕn periorismÒn fasi kaˆ t¾n perioc»n, oƒ d� tÕ cèrhma tÁj aÙlÁj, 
Ö kaˆ mšsaulon ¢llacoà e�pe. ka… fasin oƒ ™tumolÒgoi, Óti cÒrtoi oƒ trocalo…, ™peˆ ¢pÕ 
cÒrtou kateskeu£zonto. k£llion d� e�pon ›teroi Óti, e„ m�n cÒrtoj nohqÍ tÕ kat¦ crÁsin 
¢rca…an kÚklJ per…fragma, lšgetai oÛtw di¦ tÕ m¾ ˜rk…oij ¢ll¦ cÒrtoij tÕ palaiÕn 
fr£ttesqai t¦j aÙl£j, À fuomšnoij ™p…thdej À kaˆ xhro‹j tiqemšnoij. e„ d� tÁj aÙlÁj tÕ 
cèrhma cÒrtoj lšgetai, e‡h ¨n toàto di¦ tÕ æj ™pˆ polÝ t¦j meg£laj aÙl¦j cÒrtoij ™n 
kairù q£llein ™x aÙtom£tou. Shme…wsai d� Óti, ésper tÕ aÙlÁj cÒrtoj ™k tÁj palai©j 
cr»sewj ™lal»qh, oÛtw kaˆ aƒmasi¦ p£lai m�n doke‹ ™x ¢kanqîn e�nai, di' ïn aƒm£ssetai 
ce…r, Ûsteron d� kaˆ tÕ ¡plîj ™k cal…kwn teic…on aƒmasi¦ ™lšgeto. fasˆ goàn oƒ palaio…, 
Óti aƒmasi¦ ™k cal…kwn o„kodÒmhma, teic…on, qrigkÒj, kaˆ ›tera toiaàta, perˆ ïn dhloàtai 
kaˆ ™n to‹j e„j t¾n 'OdÚsseian. KainÕn d� oÙd�n cÒrton aÙlÁj lšgesqai t¾n perioc¾n ¢pÕ 
cÒrtou kat¦ ¢rcaϊsmÒn, e‡ge kaˆ tÕ cort£zesqai kur…wj m�n ™pˆ Øpozug…wn par¦ tÕn 
cÒrton, t…qetai d� kaˆ ™pˆ ¢nqrèpwn, æj kaˆ A‡lioj DionÚsioj parashma…netai. ”Aleison 
d� Óti kur…wj tÕ m¾ le‹Òn ™sti pot»rion, ¢llacoà ded»lwtai. éste ¥leiÒn ™sti tÕ ¢paqšj, 
oƒoneˆ tÕ m¾ le‹on ¢ll¦ tracÝ to‹j ™mpa…smasin, ™penqšsei d� toà s gšgonen ¥leison. 
(Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3 326 5 3.325.13)

uge‹a: ¢gge‹a, ™n oŒj Ûdwr yÚcetai. kaˆ Ð tÒpoj aÙtÒ. (Ησύχιος, Λεξικόν ψι.252)

Περί του οίκου και πέριξ 

g£storej:   ¢delfoˆ, Ómaimoi, d…dumoi. oƒ Ðmog£storej. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.172)
¢gon…a:      ¢tekn…a, ¢gennhs…a. A„lianÒj diefqe…reto ¹ neola…a, kaˆ Ãn ¢gon…a kaˆ mšntoi kaˆ gunaikîn 

kaˆ tÁj ¢gšlhj tÁj tetr£podoj. ¢gwn…sontai· genikÍ. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.295-296)
¢gcisteÚj kaˆ ¢gciste…a: 

suggšneia. kaˆ ¢gciste‹j, oƒ ¢pÕ ¢delfîn kaˆ ¢neyiîn kaˆ qe…wn kat¦ patšra kaˆ mhtšra 
™ggut£tw toà teleut»santoj. oƒ d� œxw toÚtwn, suggene‹j mÒnon. oƒ d� kat' ™pigam…an 
micqšntej to‹j o‡koij o„ke‹oi lšgontai. ¢gciste…a: ¹ metous…a tÁj oÙs…aj. par¦ 'Aristof£nei· 
nÒqJ m¾ e�nai ¢gciste…an. kaˆ ¢gcisteÚw ∙Áma, genikÍ. ¢gcist…ndhn: tÕ kat¦ ¢gciste…an, æj 
¢rist…ndhn kaˆ plout…ndhn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.407, 408 και 409)

¢delf£:        o„ke‹a, ¡rmÒzonta, pršponta. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.439)
¢delfÕj pare…h: Óti protimhtšon toÝj o„ke…ouj e„j bo»qeian ™n kairù perist£sewj. (Σουίδα, Λεξικόν 

άλφα.442)
¥lektra kaˆ ¥numfa: 

¢ntˆ toà par£noma kaˆ oÙ nenomismšna, di¦ t¾n moice…an. toutšsti dÚslektra kaˆ 
kakÒnumfa. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1116)

¢m…da:       oÙrhtr…da, oÙrhrÕn ¢gge‹on. kaˆ ¢m…daj, t¦ Øphršsia. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1590)
¢mm…a:   m»thr. trofÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3697)
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¢mfidrÒmia:  t¾n pšmpthn ¥gousin ™pˆ to‹j bršfesin, ™n Î ¢pokaqa…rontai t¦j ce‹raj aƒ sunay£menai 
tÁj maièsewj· tÕ d� bršfoj perifšrousi t¾n ˜st…an tršcontej, kaˆ dîra pšmpousin oƒ 
pros»kontej, æj ™pˆ tÕ ple‹ston polÚpodaj kaˆ shp…aj. tÍ dek£tV toÜnoma t…qentai. 
(Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1722)

¢mfim»torej:  oƒ ™k pollîn mhtšrwn gegonÒtej ¢delfo…. A„scÚloj `Hrakle…daij (fr. 76). (Ησύχιος, Λεξικόν 
άλφα.4065)

¢mfim»twr:    Ðmop£trioj, ¢ll’ oÙc Ðmom»trioj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4064)
¢mfip£torej:  oƒ ¢pÕ toà aÙtoà patrÕj, ˜tšraj d� mhtrÒj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1752)
¢mf…poloi:    qer£painai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4088)
¢nagštria: ¹ ta‹j tiktoÚsaij Øphretoàsa gun», par¦ Tarant…noij oÛtwj legomšnh, ¿n 'Attikoˆ ma‹an 

kaloàsin. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4250)
¢n£ednon:   ¥proikon, cwrˆj ›dnwn. “Edna dš ™sti t¦ prÕ tîn g£mwn ta‹j game‹sqai melloÚsaij par¦ 

tîn mnhst»rwn didÒmena dîra. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4290)
¢na…nesqai:   koinîj m�n tÕ ¢rne‹sqai, „d…wj d� ™pˆ tîn kat¦ toÝj g£mouj kaˆ t¦ ¢frod…sia. kaˆ  

¢na…nomai, ¢parnoàmai, pro�emai. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2201)
¢naire‹n:  tÕ ™n gastrˆ sullabe‹n, kaˆ tÕ tecq�n ¢natršfein, kaˆ tÕ foneàsai, kaˆ tÕ ¢nalabe‹n. 

(Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2202.2)
¢nakalupt»ria:  dîra didÒmena ta‹j nÚmfaij par£ te toà ¢ndrÕj kaˆ tîn o„ke…wn f…lwn, Ótan tÕ prîton 

¢nakalÚptwntai ¢ndr£sin ÐraqÁnai. œsti d� taàta kaˆ ™paÚlaia. (Σουίδα, Λεξικόν 
άλφα.1888)

¢ndrodm»j:    Ûpandroj gun». (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4746) 
¢neyiadoàj:    ™k toà ¢neyioà gegonèj, À tÁj ¢neyi©j. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.5022)
¢neyiÒthj:      ¹ mšcri ¢neyiadîn suggšneia. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.5023) 
¢nn…j:      mhtrÕj À patrÕj m»thr. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.5229)
¥peiroi gàpej:   ™pˆ tîn di¦ klhronom…an À di¦ kšrdoj prosedreuÒntwn tin…· parÒson oƒ gàpej to‹j qnhsima…oij 

paredreÚousin. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3137)
aÙtÒsitoj:   Ð o„kÒsitoj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4524)
¥faimoi:    ¢pÒgonoi. eÙgene‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8535)

ene£:      ful». ™pˆ diast»matoj crÒnou tîn m¾ kat’ aÙtÕ bebiwkÒtwn. tù d’ ½dh dÚo m�n [g¦r] geneaˆ 
merÒpwn ¢nqrèpwn t¾n d� gene¦n Øf…stantai ™tîn oƒ m�n k, oƒ d� ke, oƒ d� l. (Ησύχιος, 
Λεξικόν γάμμα.326)

gšneqlon:  tšknon. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.330) 
genšteiran:   mhtšra. poihtikîj. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.137)  
genet»:   p£tria À genšsia. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.138)   
genšthj:     Ð pat»r. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.139)   
gennhtÒj:   gn»sioj uƒÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.360)
gÒnoj:   uƒÒj. (gšnnhma. ful». kaˆ Ð ¢pÒgonoj par' `Om»rJ (N 449). (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.819)

a…mwn:       ¹ ˜k£stou tÚch. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.119)
di�k qurîn: toÝj nekroÝj oÛtw fasˆn ˜dr£zesqai, œxw toÝj pÒdaj œcontaj prÕj t¦j aÙl…ouj qÚraj 

(Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.1554)
dusgen»j:     Ð ™k kakoà gšnouj. kaˆ dusgšneia, Ðmo…wj. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.1604)    

kgamhqÁnai:   Ótan e„j ›teron gšnoj ™kdoqÍ parqšnoj, oƒoneˆ to‹j m¾ pros»kousi, toàto ™kgame‹sqai 
lšgetai. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.380)  

™k»deusan:   kat’ ™pigam…an sun»fqhsan. ™k»deus£n te aÙto‹j dÒntej guna‹kaj kaˆ aÙtoˆ par’ ™ke…nwn 
labÒntej. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.433)   

ΓΛΩΣΣΑΡι ΚΑΘΗΜΕΡιΝΟ: Περί του οίκου και πέριξ
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™paÚlia:     lšgetai, kaqÒson ™n tÍ toà numf…ou o„k…v ¹ nÚmfh tÒte prîton ™phÚlistai. kale‹tai d' 
™paÚlia kaˆ t¦ met¦ t¾n ™comšnhn ¹mšran tîn g£mwn par¦ toà tÁj nÚmfhj patrÕj dîra 
ferÒmena tù numf…J kaˆ tÍ nÚmfV ™n pompÁj sc»mati. pa‹j g¦r ¹ge‹tai clan…da leuk¾n 
œcwn kaˆ lamp£da kaiomšnhn, œpeita met¦ toàton kanhfÒroj, e�q' aƒ loipaˆ ¢kolouqoàsin 
™fexÁj fšrousai crus…a, lekan…daj, sm»gmata, fore‹a, ktšnaj, ko…taj, ¢lab£strouj, 
sand£lia, q»kaj, mur£leiptra. ™n…ote d� kaˆ t¾n pro‹ka ¤ma tù numf…J fšrousin. oƒ dš 
fasin ™paÚlia t¾n deutšran met¦ toÝj g£mouj ¹mšran kale‹sqai, ™n Î prîton ™paul…zetai 
tù numf…J ¹ nÚmfh. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1990)    

™p…klhroj:   Ótan pa‹j Ñrfan¾ patrÕj kaˆ mhtrÕj ¢delfîn te oâsa œrhmoj, kaˆ taÚtV tÚcV Øpokeimšnh 
oÙs…a, taÚthn kaloàsin ™p…klhron· Ðmo…wj d� kaˆ t¾n ½dh gegamhmšnhn, Ótan Ï ™pˆ tÍ oÙs…v 
ÓlV kataleleimmšnh. kaloàsi g¦r kaˆ t¾n oÙs…an klÁron. kale‹tai d� ™p…klhroj kaˆ ¹ mhdšpw 
gegamhmšnh, ¢ll¦ par¦ tù patrˆ oâsa, kaqÒti kaq»kei aÙtÍ p©sa ¹ oÙs…a. kaloàntai d� ™p…
klhroi, k¨n dÚo ðsi k¨n ple…ouj. tin�j d� t¾n ™p…klhron kaloàsin ™piptamat…da kaˆ patroàcon. 
(Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.2384)   

  nÒmoj Ãn 'Aqhna…oij gnhs…aj m�n oÜshj qugatrÒj, nÒqou d� uƒoà, m¾ klhronome‹n tÕn nÒqon 
t¦ patrùa. À ¹ m¾ œcousa ¢delfoÝj ˜tšrouj sugklhronÒmouj, ¢ll¦ monoklhronÒmoj 
oâsa. ™peid¾ d� oÙk ™xÁn to‹j nÒqoij klhronome‹n, t¢rgÚrion di¦ ceirÕj ™d…dosan. nÒmoj 
d� Ãn 'AttikÒj, to‹j nÒqoij mšcri e/ mnîn katalimp£nein. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.2385)    

œtai:          oƒ pol‹tai. phoˆ d� oƒ kat' ™pigam…an suggene‹j. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.3263)   
œtaj:       toÝj kat’ ™pigam…an o„ke…ouj. kaˆ pol…taj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.6513)
™fedre…a:        ¹ ™p…klhroj paramon». (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.3848)    

£lamoj:        o�koj mucÒj. numfikÕj o�koj. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.21) 
   kur…wj ™stˆn o�koj ™n ú katakle…ontai aƒ numfeuÒmenai, Óti q£llousai tÍ ¹lik…v sunšrcontai 

g£mJ· katacrhstikîj d� nàn Ólaj t¦j o„k…aj qal£mouj e�pen Ð P…ndaroj. (Scholia Vetera στον 
Πίνδαρο O 5.29h.1) 

qer£paina: doÚlh. kaˆ qerapa…nV ™t…mhsen aÙtÕn dorialètJ. kaˆ qerapainˆj qhlukÒn. fÒbJ soi æj 
qerapain…j. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.226)      

qer£pontej:    doàloi, Øphrštai. qer£pontej ™pˆ klhtikÁj. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.230)        
qšray:      doàloj, Øphršthj. qšray d� Ãn tÕn trÒpon kaˆ kolakikÒj. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.232)       
qugatridÁ:   ™ggÒnh. qug£thr qugatrÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.824)        
qugatrido‹:    tškna qugatrÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.825)        

natšrwn:     sunnÚmfwn. lšgontai d� kaˆ aƒ tîn ¢delfîn guna‹kej „n£terej. (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.661)        

aqšdrai:    pšnqouj ¹mšrai ™pˆ teteleuthkÒsi. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.100)        
khdest»j:   Ð kat’ ™pigambr…an o„ke‹oj, À penqerÒj. oÙ mÒnon d� Ð didoÚj, ¢ll¦ kaˆ Ð lamb£nwn. oÙ 

crÁn se krÚptein Ônta khdest¾n ™mÒn. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1487)       
kÁdoj:        ¹ sunallag¾ toà g£mou, À toà pšnqouj. kaˆ ¹ lÚph, Óti ka…esqai poie‹. ™j kÁdoj g¦r ¢ll»loij 

xunhlqšthn eÙqÚj. kaˆ aâqij Tissafšrnhj d� khdeÚsaj 'ArtaxšrxV kaˆ t¾n satrape…an labën 
t¾n ™pˆ qal£ssV. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1495)         

kourotrÒfoj:    paidotrÒfoj. Øf’ ˜tšrwn ¹ Dhm»thr. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3865)        
ktup…a:   Ð ™piqal£mioj ktÚpoj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4329)        
ktupiîn:    tîn ™pikroum£twn toà qal£mou, § ™piktupoàsin œxwqen, Ótan sugkatakl…nhtai tù numf…J ¹ 

ghmamšnh. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4330)        
ku�sketai:    œgkuoj g…netai. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4453)        

a‹a:  patrÕj kaˆ mhtrÕj m»thr. kaˆ trofÒj. kaˆ perˆ t¦j tiktoÚsaj „atrÒj, <¿> kaˆ ÑmfalotÒmoj. 
kaˆ prosfènhsij prÕj presbàtin timhtik», ¢ntˆ toà· ð trofš. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.64)        
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m£mmh:    ¹ m»thr tîn gonšwn. À ØpokÒrisma mhtrÕj ™k paid…ou. ¢ttiko…. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.219)        
m£mmoj:   o„kšthj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.221)
megalom»thr:  ¹ tÁj mhtrÕj m»thr. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.471)
mhtrop£twr:  Ð tÁj mhtrÕj pat»r. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1293)
m»trwej:  mhtrÕj ¢delfo…. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1297)
mogostÒkoj:  perˆ toÝj tÒkouj kakopaqoàsa. œnioi d� ¹ mÒgouj ta‹j tiktoÚsaij ™pifšrousa. (Σουίδα, 

Λεξικόν μι.1182)

£nnan: tÕn tÁj mhtrÕj À toà patrÕj ¢delfÒn· oƒ d� t¾n toÚtwn ¢delf»n. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.53)
n£nnh:      mhtrÕj ¢delf». (Ησύχιος, Λεξικόν νι.57)
naàlon:    tÕ e„j tÕ stÒma tîn nekrîn ™mballÒmenon nomism£tion. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.126)
nhpiaceÚwn: t¦ to‹j nhp…oij ¡rmÒzonta pr£ttwn, paidarieuÒmenoj, nhpieuÒmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.500)
noqogšnnhta:  porneiogšnnhta. oƒ m¾ gn»sioi pa‹dej, ¢ll' ¢pÕ pÒrnhj À f…lhj À doÚlhj À pallakÁj. 

¢llÒtrioi À dusgene‹j À yeude‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.617)
nÒqoj:   Ð xšnoj. qe‹Òn ti tÕ gn»sion ™n to‹j kat' ¢nqrèpwn tÒkoij. diÒper Ð m¾ toàt' œcwn nÒqoj, 

oŒa ™sterhmšnoj toà qe…ou· par¦ t¾n no sterhtik»n. ™nteàqen d� nÒqa kaˆ t¦ ¡plîj xšna 
metaforikîj. (Σουίδα, Λεξικόν νι.449)       

numfagwge‹:    nÚmfhn ¥gei. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.711)
numfagwgÒj: Ð metercÒmenoj ˜tšrJ nÚmfhn kaˆ ¥gwn ™k toà patrÕj o„k…aj, ú prÒteron gegamhkÒti 

oÙk œxesti metelqe‹n· diÕ ¢postšllousi tîn f…lwn tin£j. Diafšrei g¦r Ð numfagwgÕj toà 
parÒcou· kale‹tai g¦r p£rocoj tîn f…lwn tij Ð ™pˆ tù Ñc»mati ¤ma tÍ nÚmfV kaˆ tù 
numf…J ÑcoÚmenoj, oŒon par£numfoj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.712)

numfeÚtria:   ¹ sumpempomšnh ØpÕ tîn gonšwn tÍ nÚmfV par£numfoj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.715)
nÚmfh:    ¹ newstˆ gamhqe‹sa. kaˆ ¹ ™n to‹j ¥stroij a‡x, ¹ 'Am£lqeia. kaˆ ¹ Μoàsa. kaˆ tÕ metaxÝ 

toà gene…ou kaˆ toà k£tw ce…louj ™n mšsJ ko‹lon. kaˆ ¹ toà DiÕj m»thr. kaˆ Ð ™n to‹j 
melisse…oij skèlhx. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.717)

nÚmfhn ge nšhn:   newstˆ nenumfeumšnhn. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.718)
numf…dej:     Øpod»mata gunaike‹a numfik£. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.720)
numfik¦ loutr£:  gam»lia loutr£ Ãn ¢pÕ kr»nhj ¢podedeigmšnhj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.719)
numf…on kaˆ nÚmfhn: 
 p£nta tÕn g»manta kaˆ paidopoihs£menon, k¨n polucrÒnioj Ï numf…ou, Ój ∙a qanën 

deiloÝj ¢k£chse tokÁaj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.721)
numfokÒmoj:    ¹ numfeÚtria. ¹ kosmoàsa t¾n nÚmfhn. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.723)
numfopÒnoj:    ¹ perˆ t¾n nÚmfhn ponoumšnh. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.725)
numfostÒloj:    numfagwgÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.726)

e…nia:        t¦ xe…nia dîra, carist»ria xen…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.31)

„ke‹oi:      oƒ kat' ™pigam…an ¢ll»loij pros»kontej. À ‡dioi. kaˆ kat¦ t¾n o„k…an p£ntej. (Ησύχιος, 
Λεξικόν όμικρον.234)

o„kštai:   oƒ kat¦ tÕn o�kon p£ntej. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.239)
o„keteÚetai:     sunoike‹. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.240)
o„kštij:   katoik…dioj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.242)
o„keÚj:       ØpÒcrewj o„kšthj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.243)
o„kÁaj:     o„ke…ouj. p£ntaj toÝj kat¦ gšnoj pros»kontaj. kaˆ toÝj doÚlouj. kaˆ p£ntaj toÝj kat¦ 

t¾n o„k…an· k»deto d' o„k»wn, oÞj kt»sato d‹oj 'OdusseÚj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.245)
o„kÁϊ:    o„kštV, doÚlJ. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.244)
o„kht»ria:   skeÚh t¦ kat' o�kon. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.247)
o„k…zousin: o„koàsin. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.251)
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o„ki»thj:   çnhtÕj doàloj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.252)
o„kogen»j:   doàloj. À suggen»j o‡koq' oâroj· o„kourÕj kÚwn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.257-258)
o‡koqi:   ™n o‡kJ. [À ™x o‡kou]. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.259)
o‡koi:      o‡koqi. ™n o‡kJ. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.260)
o‡koqen:   ™x o‡kou. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.261)
o„konÒmoj:    Ð tÕn o�kon nemÒmenoj fÚlax. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.263)
o„kÒsitoj: misqwtÕj ˜autÕn tršfwn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.265)
o„kÒtriy:    o„kogen¾j doàloj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.266)
    Ð qreptÒj. diafšrei d� o„kšthj o„kÒtriboj· Ð m�n g¦r o„kÒtriy gonšwn doàloj· Ð d� o„kšthj oÙ 

p£ntwj· ¢ll¦ kaˆ Ð a„cm£lwtoj· kaˆ Ð ™n o‡kJ ên. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.267)
o„koÚria: kur…wj t¦ ØpÕ tîn mhtšrwn prosferÒmena to‹j nhp…oij pa…gnia. À ¹ kat' o�kon fulak». 

(Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.269)
o„kourÕn Ôfin:   tÕn tÁj Poli£doj fÚlaka dr£konta. kaˆ oƒ m�n ›na fas…n, oƒ d� dÚo ™n tù ƒerù toà 

'Erecqšwj. toàton d� fÚlaka tÁj ¢kropÒleèj fasi, ú kaˆ melitoàttan para t…qesqai. 
(Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.270)

o„kourÒj:    Ð front…zwn [t¦] toà o‡kou, kaˆ ful£ttwn oâroj g¦r Ð fÚlax lšgetai. (Ησύχιος, Λεξικόν 
όμικρον.271)

o„kofqÒrouj:  moicoÚj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.272)
o„kwfel…h: eÙpor…a, ™x Âj Ð o�koj çfele‹tai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.285)
Ómaulon:  ÐmÒkoiton, <sÚgkoiton> Ðmoà aÙlizÒmenon <SofoklÁj Fine‹> (fr. 650a). (Ησύχιος, Λεξικόν 

όμικρον.681)
Ðmšstioi:   sÚnoikoi. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.691) 
Ðmšstion:   sÚnoikon. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.692) 
    ÐmÒoikoj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.693) 
Ðmeunštou:  sugko…tou. Ðmolšktrou. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.695) 
ÐmÒzugoj: gamet». (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.749)
ÐmÒsitoi:   Ðmotr£pezoi. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.803)
ÐmÒspondoj:  f…loj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.804)
ÐmÒsporoi:      ¢delfo…. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.805)
ÐmÒsfuroj:  ¢delf». tÁj d� tr…thj sullabÁj ™kteinomšnhj, dhlo‹ tÕn ÐmÒcwron. Sfàra g¦r tÁj spor…mou 

gÁj tÕ mštron. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.810)
Ñmfalhtom…a: Óte aƒ ma‹ai tÕn ÑmfalÕn toà bršfouj ¢potšmnousi. kaˆ aÙtaˆ d� ÑmfalhtÒmoi lšgontai. 

kaˆ Ñmf£lion, Ð ÑmfalÕj tÁj ¢sp…doj. (Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.316)       

aidokomoànta:   pa‹da tršfonta. (Σουίδα, Λεξικόν πι.864)
paidoletÁra:     paidofÒnon. (Σουίδα, Λεξικόν πι.870)
paidourg…a:    paidopoi�a. (Σουίδα, Λεξικόν πι.868)
pa…dousa À paidoàssa: 

™gkÚmwn. (Σουίδα, Λεξικόν πι.869
patrÒpolij:     ¹ patróa o„k…a. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1136) 
penqer£:     tù numf…J ¹ tÁj kÒrhj m»thr. kaˆ penqerÒj, Ð pat»r. (Σουίδα, Λεξικόν πι.963)

hgan…thj:   ¥rtoj ™pˆ thg£nou gegonèj, kaˆ met¦ turoà Ñptèmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.738)
thqalladoàj À thqammwdoàj: 

[h] Ð gunaikotraf»j. ¥lloi t¾n ØpÕ t»qV genÒmenon kaˆ teqrammšnon. ¥lloi t¾n 
mammÒqrepton kaˆ sp£talon. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.740)

t»qh:     m£mmh. ¹ patrÕj À mhtrÕj m»thr. ¹ klhtik¾ t»qa. (Σουίδα, Λεξικόν ταυ.472)  
thq…j:     qe…a. patrÕj kaˆ ¹ mhtrÕj ¢delf». (Σουίδα, Λεξικόν ταυ.473)
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t…tqai:      trofo…. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.984)
t…tqen:    t…ktein. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.985)
titq»:     ¹ trofÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.987)
titq…on:   titqÒj. mastÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.986)
tokšej:       patšrej, gone‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1085)
tokeàsi:   goneàsin. ™ggÒnoij. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1086)
tokšwn:     gonšwn. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1087)
tÒkoj:     gšnesij. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1088)
tr‹mma:    [Ð] ¢rwmat…zon pÒma ™n g£moij pinÒmenon kaˆ ™n qeatriko‹j ¢gîsin. (Ησύχιος, Λεξικόν 

ταυ.1402)
trofÒj:    neèteroj despÒthj. À m»thr. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1518)

ern£j:     pro‹kaj, dîra numfik£, ¢pÕ toà fšrein fer£j, kaˆ p£nta t¦ ferÒmena. (Ησύχιος, Λεξικόν 
φι.312) 

fern»:    pro…x, dîra numfik£. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.313) 
fÚtlh:     gšnna, gšnesij, gšnoj. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.1072) 
fÚtorej:    genn»torej. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.1073)

hrwsta…:   oƒ makrÒqen suggene‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.422) 

Ενδυματολογικά και λοιπά εμφανισιακά 

llika: clamÚda kat¦ QessaloÚj· ¥llika cruse…Vsin ™ergomšnhn ™nštVsin. oƒ „diîtai g£llik£ fasi 
taÚthn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1224)

¡lourg…j: porfur© clan…j. ™peid¾ d� tÕ ∙Òdon porfuroàn, tù stef£nJ tîn ∙Òdwn t¾n ¡lourg…da 
™p»gagen 'Aristof£nhj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1359.1) 

¡lourg¾j:  d� ™sq»j, tÁj ¡lourgoàj, tÍ ¡lourge‹. ™sqÁta ¡lourgÁ. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1359.3)
¢mitroc…twnaj:  ¢zèstouj œcontaj toÝj citînaj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3682)
¢mÒrgina: leptoãfÁ ™ndÚmata (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3747)
¢morg…j:  kal£mh tij, ™x Âj œnduma g…netai. À Ûfasma. À citèn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3754)
¥mpuka:  kekrÚfalon· kÒsmon gunaikîn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3817)
¥mpukej:  t¦ diad»mata À calino…À troco…·oÛtwj SofoklÁj ™n Filokt»tV di¦ tÕ kukloteršj. (Ησύχιος, 

Λεξικόν άλφα.3819)
¥mpux: calinÒj. tricÒdesmoj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3818) 
¢mÚklai:   kÒsmiÒn ti, Óper ™n posˆn e�cen 'EmpedoklÁj. e�ce g¦r crusoàn stšmma ™pˆ tÁj kefalÁj 

kaˆ ¢mÚklaj ™n to‹j posˆ calk©j kaˆ stšmmata delfik¦ ™n ta‹j cers…n· kaˆ oÛtwj ™pÇei 
t¦j pÒleij… (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1671)

¢mukl©idej:  e�doj Øpod»matoj poluteloàj lakwnikoà. Kaˆ pÒlij 'AmÚklai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3838)
¢mulidwtÒn:   citînoj e�doj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3844)
¢mfenètaj: Ð kritikÕj citèn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3932)
¢mfim£scaloj: citën ceiridwtÕj ™leuqšrwn, æj Pl£twn (fr. 229) dÚo ceir‹daj œcwn, §j masc£laj œti kaˆ 

nàn lšgousin. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4062)
¢mfinètaj: citînaj À fainÒlaj KrÁtej [felènhn lšgousin]. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4072)
¢mf…sfura:  e�doj Øpod»matoj gunaike…ou. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4121)
¢nadšsmh:   m…tra, di£dhma. oƒ d� e�doj kÒsmou ™pˆ kefalÁj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4262)  
¢naxur…dej: fhmin£lia, brak…a barbarik¦ ™ndÚmata podîn Øpod»mata baqša À basilik£. (Ησύχιος, 

Λεξικόν άλφα.4473) 
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¢n£sillon:  tr…cwma tÕ ¢pÕ toà metèpou ™pˆ koruf¾n ™strammšnon. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4576) 
¢natrhtoÝj ™mb£daj: 

t¦ diakekommšna kaˆ tetruphmšna Øpod»mata. t¦ d’ ™mb£dia kaˆ taàta suneceim£zeto. 
'Aristof£nhj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2110) 

¢nqereèn:  Ð ØpÕ tÕ gšneion tÒpoj ¢f' oá mšrouj Ð pègwn ¥rcetai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.5123)
¢niemšnh:     ¢nšlkousa kaˆ ¢nacalîsa tÕn pšplon, kaˆ tÕn masqÕn deiknÚousa, kaˆ ™k toà aÙcšnoj 

prob£llousa· kÒlpon ¢niemšnh. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.5183) 
¢pÒdesmoj:  kÒsmiÒn ti gunaike‹on. perikef£laion. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.6298)
¢pÕ d� cla‹nan b£le: 
 ¢pšbale d� tÕ ƒm£tion. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.6299)
¢pègwnej:  oƒ m¾ œcontej pègwna. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3270) 
¢rgeiÒdouj:  Ð leukoÝj ÑdÒntaj œcwn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3769) 
aÙcšnioi:  citînoj e�doj, ØpÕ 'Antif£nouj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8507)
¢wrÒleioj:  Ð par¦ t¾n éran kaˆ t¾n ¹lik…an leiainÒmenoj kaˆ falakriîn. tÕ aÙtÕ kaˆ çmogšrwn, Ð 

par' ¹lik…an ghr£saj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2855)

£brhkej:  t¦ oâla tîn ÑdÒntwn. oƒ d� siagÒnaj. oƒ d� t¦ ™n to‹j Ñdoàsin ¢pÕ tÁj trofÁj katecÒmena. 
(Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.14)

bapt£: bapt¦ ƒm£tia ™fÒroun oƒ numf…oi prÕj tÕ fa…nesqai tekm»rion tÁj fqor©j. (Σουίδα, Λεξικόν 
βήτα.96)

batr£ceion: e�doj crèmatoj. ¢pÕ toÚtou kaˆ batracˆj ƒm£tion. ™cr…onto d� tù batrace…J t¦ prÒswpa 
prˆn ™pinohqÁnai t¦ proswpe‹a. kaˆ batrac…j, e�doj ™sqÁtoj ¢nq…nhj, Ómoion tù ÑnÒmati 
™coÚshj tÕ crîma. kaˆ batr£ceioj mo‹ra. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.189)  

batrac…j: ƒmat…ou e�doj. (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.343). ƒmat…ou crîma, Ö b£ptetai ØpÕ batrac…ou 
pÒaj. (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.344)

bhr…dej:   Øpod»mata, § ¹me‹j ™mb£daj lšgomen. (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.573)
b…ola:  pšdila, Øpod»mata. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.291) 
blaÚtia:   sand£lia. (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.682)  

amofan»j:  tÕ ƒm£tion. oƒ L£kwnej. (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.209)
d£rir:  tÕ ¢pÕ toà meg£lou daktÚlou ™pˆ tÕn mikrÕn di£sthma. (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.268)
diafanÁ citènia: oÙ t¦ lampr£, ¢ll¦ t¦ „scn£, di' ïn diafa…netai t¦ sèmata tîn gunaikîn. kaˆ `Hsa�aj Ð 

prof»thj· kaˆ t¦ diafanÁ Lakwnik£. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.811)

Œma:  ƒm£tion, œnduma. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1053)
™mb£dia:    t¦ Øpod»mata. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2277)
™xhnqismšnai:    ¥nqesi kekosmhmšnai, oŒon yimuq…J, fÚkei kaˆ to‹j Ðmo…oij. a‰ kaq»meq' ™xhnqismšnai, 

krokwt¦ foroàsai kaˆ kekallwpismšnai, kaˆ kimber…k’ Ñrqost£dia kaˆ peribar…daj· 
k½gcousa kaˆ t¦ diafanÁ citènia. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1738)

™xwm…j:           'AttikÕn lexe…dion. shma…nei d� citîna ™leuqšrion, oÙk ™piskep£zonta toÝj brac…onaj, 
eÙtelÁ. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1838)

Ÿxwmoj:          citën doulikÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.4000)
Ÿpipla:      ƒm£tia gunaike‹a À cr»mata À skeÚh, t¦ m¾ œggeia, ¢ll' ™pipÒlaia. (Ησύχιος, Λεξικόν 

έψιλον.5062)
™pipolh�dej:  aƒ perÒnai, aŒj aƒ guna‹kej peronîntai. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5087)
™pipÒrpama: tÕ ™p£nw tÁj pÒrphj. kaˆ tîn ƒppšwn ¹ t¦j  clamÚdaj sunšcousa pÒrph. (Ησύχιος, 

Λεξικόν έψιλον.5091) 
™piskÚnion: tÕ ™p£nw tîn Ñfqalmîn ÑfrÚdion, À tÕ mesÒfruon. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5192) 
™ptuscloi:  ¢ndre‹on ØpÒdhma. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5571)
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™pwm£dion:  tÕ ™pˆ tîn êmwn. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5581)
™terom£scaloj: citën doulikÕj ™rgatikÒj· ¢pÕ toà t¾n ˜tšran masc£lhn œcein ™¸∙ammšnhn. (Ησύχιος, 

Λεξικόν έψιλον.6568)
eÙstšfanoj:  eÙkšfaloj. eÜkosmoj· gunaike‹oj g¦r kÒsmoj ¹ stef£nh kaˆ ™pˆ pÒlewj metaforikîj 

eÜpurgoj, eÜteicoj. kalÕn stšfanon œcwn. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.7212)
™wmoà:   ƒmat…ou gunaike…ou. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.7739)

îma faeinÒn:  tÕn citîna. ¢pÕ toà zènnusqai. ¥lloi tÕn qèraka, oƒ d� <kur…wj> zîma. (Ησύχιος, Λεξικόν 
ζήτα.229) 

zèsato:   t¾n zènhn perˆ t¾n ÑsfÝn œsfigxe. kat¦ g¦r toÝj `Om»rou crÒnouj oÙdšpote gumnoˆ  
ºgwn…zonto, ¢ll’ ¢pÕ tÁj ie 'Olumpi£doj. (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.258)

zîstra:     t¦ zèmata, kaˆ zènaj. À citînaj zwstoÚj, À cla…naj ¢ndre…ouj. tin�j d� t¦ ™ndÚmata. 
(Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.263)

šristron:  leptÕn Ûfasma, qerinÕn ƒm£tion. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.352)
qšristron kaˆ qer…strion: 

qerinÕn ƒm£tion. t¦ kÒkkou bafqšnta kaˆ Øst…noio qšristra, kaˆ toÝj ¢ndrolipe‹j ¢llotr…ouj 
plok£mouj. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.239)

qettalikaˆ ptšrugej: 
 toàto e‡rhtai di¦ tÕ pterÚgion œcein t¦j qettalik¦j clamÚdaj, ¤per e„sˆn aƒ ˜katšrwqen 

gwn…ai, di¦ tÕ ™oikšnai ptšruxin. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.290)

anÒn:    <leptÕn> ƒm£tion. (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.62)
‡ouloj (Ð):        ¹ prèth toà gene…ou bl£sth. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.378)

aq£rbuloj clan…j:
 pod»rhj ›wj tîn ¢rbulîn. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.86) 
karp£tinon:  ¢grokikÕn ØpÒdhma monÒdermon. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.861)
katagwg…j:  ƒm£tion poiÒn, par£phcu gunaike‹on. kaˆ skeàoj penthrikÒn. kaˆ kr£spedon. kaˆ par£lwma 

(Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.1043)
katwn£khj:  doulikÕj kaˆ ¢neleÚqeroj citèn. katwn£kV tÕn co‹ron ¢potetilmšnaj. t¦j doÚlaj fhs…. 

(Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1115)
kaun£khj:  Ð ¢gèn· À e�doj ƒmat…ou, Óper kaˆ pers…da kaloàsin. oƒ d� sisÚran qumait…da, Óper œoike 

morÚcou s£gmati. s£gma d� ¹ q»kh toà Óplou. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1137)
kekrÚfalon:  kekrÚfaton, sabak£qion, soud£rion. ™n ™pigr£mmasi· kekrÚfaloi sf…ggousi t¾n tr…ca· 

t»komai o‡strJ. kaˆ aâqij· filoplšktoio kÒmaj sfigktÁra Filainˆj baptÕn ¡lÕj poliÁj 
¥nqesi kekrÚfalon. kefalodšsmion. kaˆ aâqij· porfÚreon ca…taj ∙Útora kekrÚfalon. 
(Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1273)

kelšbh:  pothr…ou e�doj qermhroà. kaˆ poimenikÕn ¢gge‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2145)
kerd£lia:  [™pit£fia] <gunaike‹a ™ndÚmata kaˆ> ™nt£fia (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2323)
kinaq…da: cr‹sma gunaike‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2737)
koniortÒpodej: ¢gro‹koi. ™rg£tai. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3517)
kon…podej:   Øpod»mata presbutik£. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3517)
kÒrsai: aƒ tîn ÑfrÚwn tr…cej katafšrousai e„j toÝj ÑfqalmoÚj. À gn£qoi. À korufa…. 'Acaioˆ d� 

kefal…daj, ™p£lxeij, promacînaj. stef£nai pÚrgwn. À krÒtafoi. À kl…makej. (Ησύχιος, 
Λεξικόν κάππα.3660)

korufist»j: kÒsmou gunaike…ou tÕ perˆ t¾n kefal¾n crus…on, kaˆ kekruf£lou tÕ mšson ∙£mma. 
(Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3730)
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kouriîn:  kour©j deÒmenoj. kaˆ diafšrein fasˆ kom©n kaˆ kouri©n. tÕ m�n g¦r kom©n ™stin ™pimeloÚmenon  
tr…caj œcein· kouri©n d� tÕ kat¦ sumfor¦n ¥llwj kaqišnai kÒmhn. (Ησύχιος, Λεξικόν 
κάππα.3860)

kr£speda:  t¦ ™n tù ¥krJ toà ƒmat…ou klwsmšna ∙£mmata, kaˆ tÕ ¥kron aÙtoà. (Ησύχιος, Λεξικόν 
κάππα.3978)

kr»demnon:  ™pibÒlaion, Ó ™sti kefalÒdesmoj ú crîntai aƒ guna‹kej. kat¦ metafor¦n kaˆ t¦ te…ch 
lšgetai kr»demna. stefan…j. kaˆ kÒsmoj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4055)

kr»desmon:    kefalÒdesmon. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4056)
krhtikÒn:  e�doj citînoj. 'Aristof£nhj· sÝ d� tÕ krhtikÕn ¢pÒduqi tacšwj. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2408)
kroÚpana:  xÚlina Øpod»mata. kaˆ kle‹j. kaˆ kroupšzia kaˆ kroupezofÒroj, Ðmo…wj. (Ησύχιος, Λεξικόν 

κάππα.4228)
kroupezoÚmenoj: t¦ xÚlina sand£lia kroupšzia lšgetai, kaˆ Øpod»mata xÚlina, meq' ïn t¦j ™la…aj patoàsi. 

qšlei oân dhloàn, toÝj trace‹j pÒdaj œcontaj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4230)
kroÚpeta:  Øyhl¦ À xÚlina Øpod»mata, À gunaike‹a. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4231)
krwbÚloj: Ð mallÕj tîn pa…dwn, À Ð kÒrumboj tÁj ™mplokÁj. œstin g¦r ¢nhnegmšnh ¢pÕ mšsou 

toà metèpou ™pˆ t¾n koruf»n. oÛtw d� kaˆ Ð ∙»twr `Hg»sippoj kaˆ d»ggoj ™kale‹to. 
KrwbÚloj kaˆ Ð mallÕj tîn a„do…wn. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4266). plšgma tricîn 
e„j ÑxÝ lÁgon. ™kale‹to d� toàto ™p' ¢ndrîn, kÒrumboj d� ™pˆ gunaikîn, skorp…oj d� ™pˆ 
pa…dwn. kaˆ Qoukud…dhj· krwbÚlouj ¢nadoÚmenoi. À krwbÚlon, par’ 'Aqhna…oij tÕ prÕj 
kefalÁj prose…lhma. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2489)

krwbÚlou zeàgoj: paroim…a tattomšnh ™pˆ to‹j ØperballoÚsV kecrhmšnoij ponhr…v. meten»nektai d� ¢pÕ 
pornoboskoà tinoj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4267)

kte…j:      tÕ ™f»baion, kaˆ tÕ tîn tricîn k£luntron. Kall…macoj· oÙd' oŒsin ™pˆ ktenÕj œskon œqeirai. 
kaˆ aâqij· kaˆ ktšna kosmokÒmhn. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2515)

ktenwt»:    Øfant». (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4298)
kÚpassij:   kÒsmoj gunaike‹oj. ™ndedumšnoj kÚpassin foinikoàn pod»rh. eÙqÚsanon zènhn toi Ðmoà 

kaˆ tÒnde kÚpassin ¢tqˆj parqen…wn qÁken Ûperqe qurîn. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2733)

akwnika… Øpod»mata: 
¢ndre‹a, § kale‹tai ¢mukl´dej. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.225)

lakwnikÕj citèn: lept¾ ™sq¾j diafan»j. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.223)
l£miai:  t¦ f£smata. À oƒ polÚfagoi tîn ¢nqrèpwn. kaˆ „cqàj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.250)
lampre…mwn:  lampr¦ ƒm£tia œcwn. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.265) 
l£sana: cutrÒpodej. kaˆ t¦ Ñp…sqia tîn mhrîn, ¢pÕ tÁj dasÚthtoj. di¦ toàto kaˆ t¦ b£qra, toÝj 

¢fodeuthr…ouj d…frouj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.352) 
l£sioj: dasÝj tÕ stÁqoj À sunetÒj. dasÚmalloj. polÚtricoj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.370)
l£cnh:      dase‹a qr…x. ca…th. kÒmh. Ûlh. dasÚthj par¦ tÕ l£sion. dhloàtai d� [kaˆ] oÛtwj kaˆ ¹ krokÝj 

¹ ™poàsa to‹j ƒmat…oij tr…cwsij. À ¢frÕj tÁj qal£sshj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.455)
lacn»enta: tetricwmšna, dasša, À tricèdh. À Ôrofon, tÕn k£lamon, ú ™stšgazon toÝj o‡kouj, Öj œcei  

tin¦ dasÚthta. ”Orofoj g¦r k£lamoj· ¢pÕ d� toà kal£mou kaˆ tÕ ™ršfein tÕ steg£zein 
e‡rhtai. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.456)

lacnoàtai: tricoàtai. dasÚnetai. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.457) 

esopersika…:   Øpod»mata gunaike‹a. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.929)

umf…dej:  Øpod»mata gunaike‹a numfik£. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.720)

£nion:    ktšnia, § aƒ guna‹kej crîntai prÕj t¾n tr…ca, kaˆ § foroàsin ™n to‹j dera…oij. (Ησύχιος, 
Λεξικόν ξι.10)
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xouq£:           oÙ mÒnon xanq£, ¢ll¦ kaˆ leuk¦ kaˆ pu¸∙£. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.88)
xust…da:    tÕ leptÕn Ûfasma. À e�doj ™ndÚmatoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.194)
xust…dej:         pod»rh ™ndÚmata. À clan…daj kwmik£j. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.195) 

qÒnh:     sindèn. zènh. telamèn. gunaike‹on ÑqÒnion leptÒn. kaˆ p©n tÕ „scnÒn, k¨n m¾ linoàn Ï. 
(Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.156) 

ÑqÒnVsi:        lepto‹j ƒmat…oij. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.157)
ÑqÒnia:       lin© ƒm£tia. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.158)
Ôkkaboj:         t¦ perˆ tÕn brac…ona yšllia. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.471)
Ñpisqokrhp…j:       e�doj Øpod»matoj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.1014)
ÑrqÒkoruj:          ÑrqÕn p‹lon œcwn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.1193)

andamiko…:     paidikoˆ citînej ™n ta‹j pompa‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.322)
p£ppoj:       aƒ ™pˆ toà k£tw ce…louj tr…cej, mÚstax d� aƒ ™pˆ toà ¥nw. (Σουίδα, Λεξικόν πι.264)
pšdeila:     Øpod»mata. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1187)
per…bara: Øpod»mata. kaˆ peribar…dej· QeÒpompoj ™n SeirÁsin. Øpodoà labën t¦j peribar…daj. À 

peribar…dej, Øpod»mata gunaikîn. (Σουίδα, Λεξικόν πι.1080)
periskelÁ:    brak…a, fhmin£lia. (Σουίδα, Λεξικόν πι.1282)
periscide‹j:     e�doj Øpod»matoj eÙtelšj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1901)
ptÚoclon:       ØpÒdhma ¢ndre‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.4254)
put£:       L£kwnej t¦ ™ruqr¦ ƒm£tia. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.4483)

®dia[i]:     ØpÒdhma poiÒn· oƒ d� sand£lion. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.25)
∙Òdia:     ØpÒdhma ¢ndre‹on. kaˆ ¢mpšlou e�doj. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.395)

£mbala:   Øpod»mata. (Σουίδα, Λεξικόν σίγμα.71)
sar£bara:     ™sq¾j persik». œnioi d� lšgousi brak…a. (Σουίδα, Λεξικόν σίγμα.109)
sindokÚqornoi:     ØpÒdhma poiÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.683)
sindoàj:     citînaj, sindÒnaj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.684)
strabalokÒman:  oÙlokÒmhn. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1948)
strepto…:       Órmoi. t¦ perˆ t¦j ce‹raj yšl[l]ia. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1984)
sugkrou(s)t£:    ƒm£tia, ïn ¹ krokˆj ¢natštriptai. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2190)
sfragidonucargokom»taj: 

toÝj œcontaj sfrag‹daj ™n to‹j daktul…oij Ônucaj l…qouj, kaˆ komîntaj scizogu£ndrouj· 
toÝj sukof£ntaj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2921)

rim…tina:          Øf£smata· tr…mi[tos]ta. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1400)
troc£dej[ai]:    sand£lia ¢pÕ a„ge…ou dšrmatoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1519)
tu¸∙hnik¦ sand£lia: 
 k£ttum£ ti ØyhlÕn oÛtw kale‹tai. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1680)

m»n:             e�doj ™ndÚmatoj. Ømšnaioj. ™p…plouj. kaˆ tÕ diafanšj. kaˆ tÕ to‹j gamoàsin ™pauloÚmenon 
Ømšnaioj, ¢pÕ toà ¹m»shj paidÒj, À ¢pÕ toà Ðmoà na…ein. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.181)

ØpÒbasij:        Ð ™ndÒtatoj citèn, À per…zwma. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.569)
Øpošsthj:         citèn. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.629)
Øy…stoloi:       oƒ ¥nw ™stalmšnoi toÝj citînaj. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.945)

aik£sion:       Øpod»matoj e�doj gewrgikoà. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.48)

ΓΛΩΣΣΑΡι ΚΑΘΗΜΕΡιΝΟ: Ενδυματολογικά και λοιπά εμφανισιακά
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frixÒtrica:        Ñrqoànta t¦j tr…caj. B£brioj· koimwmšnou lšontoj ¢gr…hj ca…thj dišdrame màj, Ð d� lšwn 
™qumèqh, fr…xaj d� ca…thn œkqore fwl£doj ko…lhj. kaˆ Fr…ssw, tÕ puknî. (Σουίδα, Λεξικόν 
φι.718)

e…mastron:     ceimerinÕn ƒm£tion. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.265)
citèn:            ƒm£tion ¢ndrikÒn. kaˆ citwn…skoj ceiridwtÒj, oŒoj pršpei doÚlJ paid…. Citën oân ™sti leptÕn 

ƒm£tion, Øpok£mison· par¦ tÕ ™gce‹sqai to‹j mšlesi. (Σουίδα, Λεξικόν χι.320)
 citèn d� tÕ leptÕn ƒm£tion, tÕ Øpok£mison· par¦ tÕ ™gce‹sqai to‹j mšlesin. (Σουίδα, 

Λεξικόν χι.335.2)
citwn…skouj:     Xenofîn· citwn…skouj d� ™nededÚkesan Øp�r gon£twn, p£coj æj linÕn strwmatodšsmou. 

(Σουίδα, Λεξικόν χι.321)
cla‹na:      tÕ pacÝ kaˆ ceimerinÕn ƒm£tion. par¦ tÕ clia…nw. (Σουίδα, Λεξικόν χι.335.1)
cla‹nai:  peribola…. diastšllei “Omhroj tÕn pšplon ¢pÕ tîn clainîn, Ój ™sti gunaike‹on œnduma, 

™mperÒnhma. tÕ d� aÙtÕ kale‹ kaˆ ˜anÒn. (Σουίδα, Λεξικόν χι.336)
clamÚj:        Noum©j Ð prîtoj `Rwma…wn basileÝj presbe…an 'IsaÚrwn dex£menoj kaˆ tÕ scÁma tÁj 

fores…aj aÙtîn katamaqèn, ™x aÙtîn labën ™feàre tÁj clamÚdoj stol»n, ˜nèsaj t¾n 
bas…leion tÍ sugkl»tJ, oÙk œxwqen ™piqe…j, ¢ll’ œswqen ™mbalën t¾n tÁj porfÚraj 
baf»n· éste ™x ˜katšrou toÚtwn ¢potelesqÁnai sîma kaˆ ™n to‹j tîn bouleutîn 
Øpod»masin ¢poshma…nesqai tÕ ∙wmaϊkÕn k£ppa. kaˆ paroim…a· ¹ Sulosîntoj clamÚj. ™pˆ 
tîn ¢lazoneuomšnwn ™p’ ™sqÁti· oátoj g¦r e�ce polutelÁ ™sqÁta, ¿n ™dwr»sato Dare…J 
„diwteÚonti œti· kaˆ œtuce met¦ taàta kaqÒdou, basileÚsantoj Dare…ou. (Σουίδα, Λεξικόν 
χι.333)

clan…j:  ƒm£tion stratiwtikÒn. (Σουίδα, Λεξικόν χι.334)

ilokÒ¸∙hj:  falakrÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν ψι.202)

Κοινωνικά διάφορα

ggare…a:  l…an ¢gg£rwn ¹miÒnwn. kaˆ ¥ggaroj ™rg£thj, Øphršthj, ¢cqofÒroj· Óqen ¢ggare…an ¢n£gkhn 
¢koÚsion lšgomen kaˆ ™k b…aj ginomšnhn Øphres…an. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.162)

¥ggaroj kaˆ ¢ggare…a: 
¹ dhmos…a kaˆ ¢nagka…a doule…a. ésper g£r ti aÙtù p£rergon tÕ ™sq…ein tÁj fÚsewj 
aÙtÕn ¢ggareuomšnhj perˆ t¦ brèmata ™fa…neto e�nai. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.163)

¥ggaroj:      ™rg£thj, Øphršthj, ¢cqofÒroj <¢gg£rouj· toÝj pršsbeij ¹ lšxij d� persik». shma…nei d� 
kaˆ toÝj ™k diadocÁj basilikoÝj grammathfÒrouj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.374)

¢gela‹oj:   „dièthj. À Ð ™n ¢gšlV di£gwn. kaˆ ¢gela…wn, „diwtîn, ∙embwdîn. tîn ¢gela…wn œoiken 
¢nqrèpwn e�nai Ð toioàtoj. ¢ntˆ toà eÙtelîn. kaˆ ¢gela…wn, tîn pollîn kaˆ tucÒntwn. 
e‡h d’ ¨n ™k metafor©j tîn ¢gela…wn zówn À ¢pÕ tîn „cqÚwn, oÞj bÒskesqai ∙Údhn kaˆ 
¢gelhdÒn fasin. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.187)

  Ð ™n ¢gšlV di£gwn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.3)
¢gor£:           ¹ ™kklhs…a, Óqen Ð Nšstwr ¢gorht»j· kaˆ Ð tÒpoj, œnqa pipr£sketai t¦ ênia, kaˆ aÙt¦ t¦ 

ênia. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.299)
¢gor£zein:      tÕ çne‹sqa… ti kaˆ tÕ ™n ¢gor´ diatr…bein. 'Aristof£nhj ™n PloÚtJ ™pˆ toà sun»qwj ¹m‹n 

¢ntˆ toà çn»sasqai. kaˆ ta‹j ¢delfa‹j ¢gor£sai citènion. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.300)
  ™n ¢gor´ diatr…besqai. œsti d� kaˆ ™pˆ toà çne‹sqai kaˆ ™pˆ toà diabouleÚesqai. (Ησύχιος, 

Λεξικόν άλφα.707)
¢gora‹oi:     oƒ ™n ¢gor´ ¢nastrefÒmenoi. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.704)
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¢gora‹oi tšcnai:  aƒ toà pwle‹n kaˆ ¢gor£zein ™n pe…rv e„dšnai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.709)
¢goranom…aj:   logist…aj. e‡rhtai d� ™pˆ tîn ™piskopoÚntwn t¦ tîn pÒlewn ênia. kaˆ ¢goranÒmoi, oƒ t¦ 

kat¦ t¾n ¢gor¦n ênia dioikoàntej ¥rcontej. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.302)
¢goranÒmoj:   dikast¾j Ð ™n tÍ ¢gor´ nšmwn tÕ d…kaion. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.712)
¢gor£smata:    ênia. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.716)
¢goratupe‹j:    ¥gan qorube‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.718)
¢gÚrthj:   ptwcÕj, ÑclagwgÒj. ™pa…thj, filokerd»j. À surfetèdhj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.388)
¢delf£:   o„ke‹a, ¡rmÒzonta, pršponta. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.439)
¢k»destoi: mhdemi©j front…doj tucÒntej. À ¢k»deutoi kaˆ ¥tafoi. kaˆ ¢k»distoi Ðmo…wj. (Σουίδα, 

Λεξικόν άλφα.859)
¢kratopÒthj:  Ð mšqusoj, Ð tÕn ¥kraton o�non ¢pl»stwj p…nwn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.962)
¢lhteÚw:      planhteÚw. kaˆ ¢lhte…a, ¹ pl£nh. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1200)
¢l»thj:     Ð plan»thj. ¢l»thn b…on tr…bontaj ½qroise. kaˆ aâqij ¢l»taj kaˆ fug£daj ¢pofÇnantej. 

¢lÁtij d� qhlukîj ¹ planÁtij. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1202)
¢lit»rioi: ¡martwlo…, ¢lit»rioi d� ™nteàqen ™kaloànto· limÕj katšlabš pote toÝj 'Aqhna…ouj, kaˆ 

oƒ pšnhtej t¦ tîn ¢loÚntwn ¥leura di»rpazon. ¢pÕ goàn ™ke…nwn katacrhstikîj toÝj 
ponhroÝj  ¢lithr…ouj ™k£loun. paršteine d� tÕ Ônoma kaˆ ™pˆ tîn met¦ b…aj ti poioÚntwn 
¢pÕ tÁj sitode…aj tÁj kat¦ tÕn A„twlikÕn pÒlemon genomšnhj. œsti d� kaˆ paragègwj 
¢pÕ toà ¢litra…nein, Ó ™stin ¡mart£nein. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1258)

¢lit»rioj:    ¢nÒsioj, Ð ™necÒmenoj mi£smati kaˆ ™xhmarthkëj e„j qeoÚj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1257)
¢llantopèlhj: Ð e‡dh ™ntšrwn pwlîn, ™nteropèlhj. ¢ll©j g¦r tÕ œnteron, ¢ll©ntoj. (Σουίδα, Λεξικόν 

άλφα.1067)
¢lloqrÒouj:    ¢llofènouj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1322)
¡lènhton:   tÕ ØpÕ ¡lîn ™wnhmšnon. ‡son tù b£rbaron … kaˆ ¡lènhtoj, Ðmo…wj b£rbaroj. oƒ g¦r 

Qr´kej ¢ndr£poda ¡lîn ¢ped…donto. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1384)
¡maxourgo…:  ¡maxourgoÝj lšgousi toÝj ¢griophgoÚj. e�doj d� oƒ ¢griophgoˆ tektÒnwn, o‰ t¦j ¡m£xaj 

kataskeu£zousi kaˆ p£ntwn tîn ¢gr…wn xÚlwn e„sˆn ™rg£tai. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1490)
¢mblwqr…dia:     ™ktrèmata. t¦ ™xhmblwmšna œmbrua. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1524)
¢mblèskein kaˆ ¢mblîsai kaˆ ™xamblîsai: 

tÕ ¢tel�j gennÁsai, tÕ fqe‹rai bršfoj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1525)
¢mbluwp…aj:    Ð ¢mudrîj Ðrîn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1527)
¢mf…douloj:    ™x ¢mfotšrwn tîn gonšwn doàloj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3992)
¢na…nesqai:    koinîj m�n tÕ ¢rne‹sqai, „d…wj d� ™pˆ tîn kat¦ toÝj g£mouj kaˆ t¦ ¢frod…sia. kaˆ  

¢na…nomai, ¢parnoàmai, pro�emai. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2201)
¢n£kaion:  tÕ desmwt»rion, e„j Ö katet…qento toÝj ponhroÝj doÚlouj kaˆ tîn ¢peleuqšrwn toÝj 

¢fistamšnouj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1892)
¢ndrapodèdeij:  douloprepe‹j, doulognèmonaj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2156)
¢ndrapodèdh tr…ca: 
 t¾n tîn ¢ndrapÒdwn „d…wj kour¦n, ¿n ¢peleuqerwqšntej ½llasson 'Aq»nhsin aƒ doàla… 

te kaˆ doàloi. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2157)
¢ndrÒpaij:   ¢ndroÚmenoj ½dh pa‹j À ¢ndrÕj frÒnhsin œconta. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.4768)
¢nepafrÒditoj:  Ð m¾ ™p…carij kaˆ ¢hd»j. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2290)
¢nqrwp…nwj:   ¢ntˆ toà karterikîj, Øpomonhtikîj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2529.2) 
¢nqrwp…wj:   ¢ntˆ toà summštrwj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2529.1)
¢nqrwpÒleqroj:  Ð foneÚj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2531)
¢ntif£ra:   ¢ntilog…a. m£ch. z£lh. oƒ d� mhtrui£. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.5500)
¢paidotr…bhtoi:  ¢gÚmnastoi· ¢pa…deutoi. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2956)
¢pÒlidaj:    ¢genne‹j, æj m¾ o„koàntaj ™n pÒlei, ¢paideÚtouj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3394)

ΓΛΩΣΣΑΡι ΚΑΘΗΜΕΡιΝΟ: Κοινωνικά διάφορα
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¢pÕ nann£kou:  ™pˆ tîn sfÒdra palaiîn kaˆ ¢rca…wn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3448)
¢pofÚlioi:  xšnoi, oƒ m¾ œcontej ful»n. A„scÚloj ... saturikù (fr. 287). (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.6793)
¢pofèlioi:    xšnoi, oƒ ful¾n m¾ nšmontej. oÛtwj A„scÚloj. À ¢pa…deutoi. fwleoˆ g¦r t¦ paideut»ria, éj 

fasin oƒ ”Iwnej. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3641)
¢poyhfisqšnta: e‡ tij xšnoj œdoxen e�nai kaˆ oÙ pol…thj, toàton ™n ta‹j diayhf…sesi tîn d»mwn ¢peyhf…zonto 

oƒ dhmÒtai, kaˆ ™lšgeto ¢peyhfismšnoj. e�ta e„s»geto e„j tÕ dikast»rion kaˆ ™kr…neto 
xen…aj, kaˆ e„ m�n ̃ £lw, ™pipr£sketo æj xšnoj· e„ d� ™kr£tei, ¢nelamb£neto e„j t¾n polite…an. 
oÛtwj Dhmosqšnhj· t…j g¦r Ømîn oÙk o�den ¢poyhfisqšnta 'Antifînta; z»tei ™n tù 
diay»fisij. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3658)

¢poyofie‹n:   tÕ pšrdesqai, eÙsc»mwj lšgwn. eÙschmonšsteron d� diapne‹n kaˆ ¢popne‹n. (Σουίδα, 
Λεξικόν άλφα.3659) 

¢poyÚcein:  tÕ ¢poqnÇskein ™n prètV Qoukud…dhj. shma…nei d� kaˆ tÕ xhra…nein. æj tÒ, ¢poyÚcein ™n 
tù klib£nJ l…na t¦ Øgranqšnta. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3661)

¢rguramoibÒj:  Ð kšrma ¢ntˆ ¢rgÚrou ¢llassÒmenoj, Ð trapez…thj, Ð ¢rguropr£thj, kollekt£rioj. 
(Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3787)

¢rce‹a:  œnqa oƒ dhmÒsioi c£rtai ¢pÒkeintai, cartoful£kia· À t¦ cwr…a tîn kritîn· À ¢rca‹a. 
(Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4089)

¢rchgštai:   ¼rwej ™pènumoi tîn fulîn, À qeoˆ ™n 'Aq»naij. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.7583) 
¢skardamukt…:  cwrˆj toà mÚein, Ó ™stin ¢gr…wj blšpein. kaˆ ¢skard£mukton. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4162)
¢stenakt…:   ¥neu stenagmoà. 'Aristof£nhj· sÝ d' ¢stenaktˆ perdÒmenoj o‡koi mene‹j. (Σουίδα, Λεξικόν 

άλφα.4230)
aÙl»:   tÕ nàn ¢rce‹on legÒmenon Ópou ¢p»gonto oƒ kat£kritoi. kaˆ toÝj ™ke‹se Øphrštaj aÙlikoÝj 

çnÒmazon. kaˆ paroim…a· E‡poij t¦ tr…a t¦ par¦ tÍ aÙlÍ. kaˆ aâqij ™x ïn ¤pantaj dediëj 
toÝj perˆ t¾n aÙl¾n, m£lista d� tÕn F…lippon, oÛtw pepoiÁsqai t¾n ¢pocèrhsin. kaˆ aÙl», 
¹ toà basilšwj o„k…a. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4437)

aÙtol»kuqoi:  oƒ pšnhtej, oƒ mÒnhn l»kuqon œcontej· À di' ˜autîn bast£zontej t¾n l»kuqon, oÙ di' o„ketîn. 
(Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8433)

aÙtÒcqonej: oƒ 'Aqhna‹oi· À ™peˆ t¾n cqÒna, toutšsti t¾n gÁn, ¢rg¾n oâsan prîtoi e„rg£santo· À di¦ 
tÕ m¾ e�nai aÙtoÝj ™p»ludaj. aÙtÒcqonej d� kaˆ 'Ark£dej kaˆ A„ginÁtai kaˆ Qhba‹oi 
™kaloànto. kaˆ aÙtÒcqwn, tÁj aÙtÁj pÒlewj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4536)

¢filÒtimoj:  tapeinÒj. par¦ tÕ m¾ file‹n tim¾n, À ¹tt©sqai dÒxhj. À Ð prÕj mhd�n ¢xiÒlogon ™pestrammšnoj. 
kaˆ Ð feidwlÕj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4619) 

ait£j:  eÙtel¾j gun». ¢rca…a d� ¹ lšxij. (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.94) 
b£nausoj:  p©j tecn…thj di¦ purÕj ™rgazÒmenoj. baànoj g¦r ¹ k£minoj. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.92)  
barbar…zei:  ¢ntˆ toà t¦ tîn barb£rwn frone‹. oÛtwj Pl£twn. œsti d� barbarismÕj ™k tîn kakiîn 

lšxij par¦ tÕ œqoj tîn eÙdaimonoÚntwn `Ell»nwn· soloikismÕj dš ™sti lÒgoj ¢katall»lwj 
suntetagmšnoj· æj tÕ ™gë peripatîn Ð to‹coj œpesen. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.104)  

barb£rouj:    ¢ntˆ toà ¢fènouj À ¢nhkÒouj ¢nqrèpwn kaˆ m¾ e„dÒtaj aÙtîn t¾n fwn»n. (Σουίδα, Λεξικόν 
βήτα.105)    

bard…sagnoj:  Ð t¦j guna‹kaj biazÒmenoj. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.106)    
bÁma:  Ð l…qoj toà dikasthr…ou. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.257)    
  dikastik¾ tr£peza. oÙ makr¦n d� tîn pulîn tÕ dikastikÕn bÁma prosštaxe doqÁnai. 

(Σουίδα, Λεξικόν βήτα.258)    
bwmoloceÚmasi:  panourgeÚmasi. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.487)    
bwmoloceÚsaito:  ¢ntˆ toà ¢gora‹Òn ti e‡poi À eÙtelšj. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.488)    
bwmolÒcoj:  Ð kakoàrgoj, ¢seb»j. par¦ toÝj locîntaj t¦ ™n to‹j bwmo‹j ™pitiqšmena qÚmata, À toÝj 

qÚontaj, †na a„t»santej  l£bws… ti. (Σουίδα, Λεξικόν βήτα.490)   

b
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elo‹on:   gšlwtoj ¥xion. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.119)       
gšloioj:   Ð katagelastÒtatoj, proparoxutÒnwj. gelo‹oj d� Ð gelwtopoiÒj. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.118)     
gene£:  kat’ ™n…ouj m�n œth z/, Óqen kaˆ lšgousin oƒ „atrikoˆ tîn dÚo geneîn m¾ de‹n flebotome‹n, 

tÕn tessareskaidškaton lšgontej æj œti prosdeomšnou a†matoj kaˆ oÙdšpw œcontoj 
perissÕn aŒma·  kat’ ™n…ouj d� l/, Óqen kaˆ tÕn Nšstora boÚlontai $/ œth gegonšnai. kaˆ 
trigšrwn, Ð tre‹j gene¦j bioÚj, toutšstin ™nenhkontoÚthj. Nšstwr ™n PÚlJ ºgaqšV tÚmbon 
œcei tritogšrwn. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.128)       

genea‹j geneîn:   toutšstin ¢pe…roij tisˆ genea‹j. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.129)     
gennhta…:  oÙc oƒ ™k gšnouj kaˆ ¢f' a†matoj pros»kontej, ¢ll¦ oƒ ™k tîn genîn tîn sunnenemhmšnwn e„j 

t¦j fratr…aj. oátoi dš e„si kaq£per oƒ dhmÒtai kaˆ fr£torej, nÒmJ tinˆ œcontej koinwn…an. 
tÕ d� gšnoj œcei ¥ndraj l/. aƒ d� fratr…ai ™kaloànto trittàj, Óti tess£rwn fulîn oÙsîn e„j 
tr…a ˜k£sthn die‹lon mšrh, t¦j m�n ful¦j tšssaraj poi»santej, ¢pomimhs£menoi t¦j toà 
™niautoà éraj, t¦j d� fratr…aj kaˆ trittàj ib/, kaq£per oƒ mÁnej, t¦ d� gšnh l/ ™n ˜k£stV 
fratr…v, kaq£per aƒ ¹mšrai txe/. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.146)       

gennÁtai:  oƒ toà aÙtoà gšnouj koinwnoàntej. kaˆ g¦r diÇrhnto kat¦ mšrh oƒ tîn 'Aqhna…wn pol‹tai, 
kaˆ t¦ m�n mšgista mšrh fulaˆ çnom£zonto, ˜k£sth d� ful¾ p£lin e„j tr…a diÇrhto, ïn 
›kaston mšroj trittÝj kaˆ fratr…a çnom£zeto. p£lin d� tîn fratriîn ˜k£sth e„j gšnh 
diÇrhto l/, ™x ïn aƒ ƒerwsÚnai ˜k£stoij pros»kousai ™klhroànto. kaˆ gennÁtai, oƒ ™k toà 
aÙtoà kaˆ prètou gšnouj tîn l/ genîn, oÞj kaˆ prÒterÒn fhsi filÒcoroj Ðmog£laktaj 
kale‹sqai. 'Isa‹oj mšntoi toÝj genn»taj ¡plîj toÝj ™x a†matoj suggene‹j Ñnom£zei. 
(Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.147)     

 oƒ toà aÙtoà gšnouj koinwnoàntej. diVrhmšnwn g¦r ¡p£ntwn tîn politîn kat¦ mšrh, t¦ 
m�n prîta kaˆ mšgista mšrh ™kaloànto fulaˆ, ˜k£sth d� ful¾ tricÍ diÇrhto, kaˆ ™kale‹to 
›kaston mšroj toÚtwn trittÝj kaˆ fratr…a. p£lin d� tîn fratriîn ˜k£sth diÇrhto e„j 
gšnh l/, ™x ïn aƒ ƒerwsÚnai aƒ ˜k£stoij pros»kousai ™klhroànto. œsti d� par¦ pollo‹j 
tîn ∙htÒrwn toÜnoma, æj kaˆ Dhmosqšnhj ™n tÍ prÕj EÙboul…dhn ™fšsei. 'Isa‹oj d’ ™n tù 
perˆ toà 'Apollodèrou kl»rou toÝj genn»taj suggene‹j çnÒmasen· oÙc oƒ suggene‹j mšntoi 
¡plîj kaˆ oƒ ™x a†matoj gennÁta… te kaˆ ™k  toà aÙtoà gšnouj ™kaloànto, ¢ll’ oƒ ™x ¢rcÁj 
e„j t¦ kaloÚmena gšnh katanemhqšntej. FilÒcoroj d’ ™n tÍ d fhsˆ prÒteron Ðmog£laktaj 
Ñnom£zesqai oÞj nàn genn»taj kaloàsin. (Αρποκρατίων, Λέξεις των Δέκα Ρητόρων 78.5)

gewmštrhj:   Ð tÁj gÁj metrîn t¦ mÒria. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.474)
gÁ klhroucik»:   oƒ 'Aqhna‹oi lamb£nontej polem…an pÒlin kaˆ toÝj ™noikoàntaj ™kb£llontej, pol…taj 

˜autîn ¢postšllontej, kl»rJ t¾n gÁn aÙto‹j dišnemon. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.236)      
gohte…a: mage…a. gohte…a kaˆ mage…a kaˆ farmake…a diafšrousin· ¤per ™feàron MÁdoi kaˆ Pšrsai. 

mage…a m�n oân ™stin ™p…klhsij daimÒnwn ¢gaqopoiîn dÁqen prÕj ¢gaqoà tinoj sÚstasin, 
ésper t¦ toà 'Apollwn…ou toà Tuanšwj qesp…smata. gohte…a d� ™pˆ tù ¢n£gein nekrÕn di' 
™pikl»sewj, Óqen e‡rhtai ¢pÕ tîn gÒwn kaˆ tîn qr»nwn tîn perˆ toÝj t£fouj ginomšnwn. 
farmake…a d�, Ótan di£ tinoj skeuas…aj qanathfÒrou prÕj f…ltron doqÍ tini di¦ stÒmatoj. 
mage…a d� kaˆ ¢strolog…a ¢pÕ Magousa…wn ½rxato· oƒ g£r toi Pšrsai Magëg ØpÕ tîn 
™gcwr…wn Ñnom£zontai. kaˆ Magousa‹oi, oƒ aÙto…. kaˆ gohteÚw· a„tiatikÍ.  (Σουίδα, Λεξικόν 
γάμμα.365)     

gra‹a:     ¹ palai£. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.446)    
Graiko…: oƒ “Ellhnej. ¢pÕ kèmhj tinÕj, À ¢pÕ Graikoà tinoj. ™k toà Gra…x, GraikÒj. (Σουίδα, Λεξικόν 

γάμμα.447)      
grammatokÚfwn: ¢ntˆ toà tapein� grammateà kur…wj g¦r kÚfwn tÕ xÚlon kale‹tai. (Σουίδα, Λεξικόν 

γάμμα.423)      
graf»:  ¹ perˆ tîn dhmos…wn ¢dikhm£twn kathgor…a. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.439)      
gunaiman»j:   ™pˆ gunaixˆ mainÒmenoj. Ð ¢kÒlastoj. ð gÚnai. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.501)       

ΓΛΩΣΣΑΡι ΚΑΘΗΜΕΡιΝΟ: Κοινωνικά διάφορα
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gÚnnij:     ¢ndrÒgunoj, malakÒj. podapÕj Ð gÚnnij; (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.504)      

hmiourgo…:  oƒ kerame‹j, oƒ skeuopoio…. dhmiourgoÝj ™k£loun kaˆ t¦j nàn legomšnaj Øponumf…daj, 
toutšsti t¾n parestîsan tÍ nÚmfV guna‹ka. Óqen ™stˆ kaˆ Men£ndrJ dhmiourgÒj. koinîj 
d� œlegen dhmiourgoÝj toÝj t¦ dhmÒsia ™rgazomšnouj, pot� d� kaˆ toÝj ¢rcitšktonaj. 
'Aristof£nhj ™n E„r»nV. kaˆ dhmiourgikîj, ¢ntˆ toà, tektonikîj· dhmiourgoˆ g¦r oƒ 
tšktonej. Óti oƒ palaioˆ dhmiourgoˆ summemukÒtaj toÝj ÑfqalmoÝj ™po…oun, Ð d� Da…daloj 
¢nepštasen aÙtoÝj kaˆ toÝj pÒdaj dišsthsen. kaˆ “OmhrÒj fhsin Öj cersˆn ºp…stato  
da…dala p£nta teÚcein. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.437)    

dhmiourgÒj:  ceirotšcnhj, Ð t¦ m¾ Ônta poiîn. dhmèdh ™rgazÒmenoj. “Aidhj dhmiourgÕj ¥grioj. kaˆ 
mhkšti dšcesqai toÝj kat’ œtoj ™kpempomšnouj Korinq…wn ™pidhmiourgoÝj keleÚontej. 
˜autÒn ti paršcwn ØpÒdeigma, ésper oƒ plastikèteroi tîn dhmiourgîn, tÕn calkÕn 
¥morfon paralabÒntej kaˆ ¢eidšsteron, e„j morf¾n ™n te…nousi kaˆ kataschmat…zousi. 
(Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.436)  

dhmobÒroj:    Ð t¦ dhmÒsia ™sq…wn. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.438)    
diaparqeneàsai:  migÁnai parqšnJ. ™lšgeto d� oÛtwj kaˆ tÕ parqenotrofÁsai kaˆ diaful£xai parqšnon. 

(Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.683)   
di�k qurîn:   toÝj nekroÝj oÛtw fasˆn ˜dr£zesqai, œxw toÝj pÒdaj œcontaj prÕj t¦j aÙl…ouj qÚraj. 

(Ησύχιος, Λέξικον δέλτα.1554)
dika…wma:   Óti oÙd�n dika…wma tîn Óplwn „scurÒteron· p©j g¦r Ð dun£mei proÜcwn dikaiÒtera ¢eˆ 

kaˆ pr£ttein kaˆ lšgein doke‹. Óti 'Arcšlaoj, Ð fusikÕj t¾n a†resin ™piklhqe…j, ™dÒxase tÕ 
d…kaion kaˆ a„scrÕn oÙ fÚsei e�nai, ¢ll¦ nÒmJ. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.1080)   

dionàj:      Ð gunaik…aj kaˆ par£qhluj. (Ησύχιος, Λέξικον δέλτα.1884)
dusgen»j:    Ð ™k kakoà gšnouj. kaˆ dusgšneia, Ðmo…wj. (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.1604)    
dwrograf»:  Ótan tij a„t…an œcoi tîn politeuomšnwn dîra labe‹n, tÕ œgklhma tÕ kat’ aÙtoà dicÁ 

™lšgeto, dwrodok…a te kaˆ dèrwn graf». (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.1467)   

qnoj:  oƒ d� fulobasile‹j ™x eÙpatridîn d Ôntej m£lista tîn ƒerîn ™pemeloànto, sunedreÚontej 
™n tù basile…J tù par¦ tÕ boukole‹on. Óte mšntoi tšttarej Ãsan aƒ fula…, e„j tr…a mšrh 
˜k£sth diÇrhto, kaˆ tÕ mšroj toàto ™kale‹to trittÝj kaˆ œqnoj kaˆ fratr…a. ˜k£stou 
d� œqnouj gšnh tri£konta ™x ¢ndrîn tosoÚtwn, § ™kale‹to triak£dej kaˆ oƒ metšcontej 
toà gšnouj gennÁtai ... tr…a d’ Ãn t¦ œqnh p£lai, eÙpatr…dai gewmÒroi dhmiourgo…. (ιούλιος 
Πολυδεύκης, Ονομαστικόν 8.111.1)

 oÙ mÒnon tÕ mšga kaˆ polu£nqrwpon gšnoj, ¢ll¦ kaˆ „d…wj mšroj ti tÁj pÒlewj. Dhmosqšnhj 
™n tù kat’ 'Aristokr£touj, {e‡ tij Øm©j œroito t… ponhrÒtaton nom…zete tîn ™n tÍ pÒlei 
p£ntwn ™qnîn, oÜte toÝj gewrgoÝj oÜte toÝj ™mpÒrouj oÜte toÝj ™k tîn ¢rgure…wn oÜte 
tîn toioÚtwn oÙd�n ¨n e‡poite.} ™n d� tù q/ Filippikù fhsˆn {¢ll¦ Qettal…a pîj œcei; oÙcˆ 
t¦j pÒleij kaˆ t¦j polite…aj aÙtîn ¢fÇrhtai kaˆ tetradarc…aj katšsthse par’ aÙto‹j, †na 
m¾ mÒnon kat¦ pÒleij ¢ll¦ kaˆ kat¦ œqnh douleÚwsin;} (Αρποκρατίων, Λέξεις των Δέκα 
Ρητόρων 103.13)

 tÕ plÁqoj. ½gonto moico…, pÒrnoi, toicwrÚcoi, balantiotÒmoi kaˆ t¦ toiaàta œqnh. œqnoj 
oÙ mÒnon tÕ mšga kaˆ polu£nqrwpon gšnoj, ¢ll¦ kaˆ „d…wj mšroj ti tÁj pÒlewj. oÛtwj 
Dhmosqšnhj ™n tù kat¦ 'Aristokr£touj kaˆ ™n tù q/ tîn Filippikîn. ™qnop£gktou Ð 
'Ièshpoj lšgei ™n tÍ ƒstor…v tîn Makkaba…wn. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.327)

e„saggel…a:  dhmos…ou d…khj Ônoma. tr…a dš ™stin e‡dh e„saggeliîn. ¹ m�n ™pˆ dhmos…oij ¢dik»masi meg…stoij 
kaˆ ¢nabol¾n m¾ katadecomšnoij, kaˆ ™f' oŒj m»te ¢rc¾ kaqšsthke, m»te nÒmoi ke‹ntai to‹j 
¥rcousi, kaq’ oÞj e„s£xousin, ¢ll¦ prÕj t¾n boul¾n À tÕn dÁmon ¹ prèth kat£stasij g…netai· 
kaˆ ™f' oŒj tù m�n feÚgonti, ™¦n ¡lî, mšgistai zhm…ai ™p…keintai, Ð d� dièkwn, ™¦n m¾ ›lV, oÙd�n 
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zhmioàtai, pl¾n ™¦n tÕ e/ mšroj tîn y»fwn m¾ metal£bV· tÒte g¦r cil…aj ™kt…nei, tÕ d� palaiÕn 
kaˆ oátoi meizÒnwj ™kol£zonto. ˜tšra d� e„saggel…a lšgetai ™pˆ ta‹j kakèsesin. aátai dš e„si 
prÕj tÕn ¥rconta kaˆ tù dièkonti ¢z»mioi, k¨n m¾ metal£bV tÕ e/ mšroj tîn y»fwn. ¥llh d� 
e„saggel…a ™stˆ kat¦ tîn diaithtîn. e„ g£r tij ØpÕ diaithtoà ¢dikhqÍ, ™xÁn toàton e„saggšllein 
prÕj toÝj dikast£j· kaˆ ¡loÝj ºtimoàto. 'Isa‹oj mšntoi perˆ toà aÙtoà kl»rou tÕ aÙtÕ pr©gma 
e„saggel…an kaˆ graf¾n çnÒmasen. toutˆ tÕ pr©gma kat¦ tÕ Kannènou safîj y»fisma, bine‹n 
me de‹ dialelhmmšnon. oátoj g¦r y»fisma ™gegr£fei katecÒmenon ˜katšrwqen ¢pologe‹sqai 
tÕn kat’ e„saggel…an krinÒmenon. kaˆ aâqij·t…mhma tÁj e„saggel…aj ™coÚshj crhmatikÕn e/ 
muri£daj ¢rgur…ou. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.222) 

œmpepta:   plakoÚntia pÚrina, e„j § ™nt…qetai t¦ di¦ turoà <skeuazÒmena>. `Ròdioi. (Ησύχιος, Λεξικόν 
έψιλον.2438)

™mpetal…j:   œdesma di¦ turoà skeuazÒmenon. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2448)
™parc…a:  ful». À patr…j. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.4240)
œphlun:  xšnon, œpoikon. diakr…nwn tÕn œphlun leën ¢pÕ tîn ™picwr…wn. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.2174) 
™p…xhnoj:  Ð mageirikÕj kormÒj, ™f' ú t¦ krša sugkÒptousin. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.2497) 
™p…pasta:  t¦ ™pipassÒmena tù sèmati ¥lfita. œqoj g¦r e�con poie‹n plakoàntaj À ¥rtouj kaˆ 

™pip£ssein tin¦ karukeÚmata À ¡lmur£· kaˆ ™k toÚtou ºnagk£zonto p…nein poll£. toàtÒ 
™sti tÕ ™p…pasta. ™p…pasta le…xaj dhmiÒpraq' Ð b£skanoj, ∙šgcei meqÚwn ™n ta‹j qÚraij 
Ûptioj. sumba…nei d� m£lista toàto p£scein toÝj meqÚontaj, À toÝj Øpt…ouj keimšnouj. 
(Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.2507)  

™pitrapez…dioj:  Ð par£sitoj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5350)
™pitrapezèmata:  t¦ ™pitiqšmena ta‹j trapšzaij brèmata. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5349)
˜sti£twr:  Ð deipn…zwn. Ð e„j eÙfrosÚnhn kaˆ eÙwc…an kalîn ½goun trofeÚj. (Ησύχιος, Λεξικόν 

έψιλον.6400)
™sc£rion:  ko‹lon qumiat»rion. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.6450)
™scar…thn:  ywm…on ™pˆ klib£nou. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.6449)
™scar…thj:  ¥rtoj œgkruptoj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.6452)
œtai:   oƒ pol‹tai. phoˆ d� oƒ kat' ™pigam…an suggene‹j. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.3263) 
˜wlokras…a:  tÕ cqizÕn brîma kur…wj. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1885)  
 ¹ mata…a pÒsij. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1886)
˜wlonekrÒj:  Ð prÕ polloà teqnhkèj. (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1887) 

w¾ p…qou:  ™pˆ tîn metr…wj kaˆ tapeinîj zèntwn, ¢pÕ Diogšnouj toà filosÒfou, ú p…qoj Ãn ¹ ¹d…sth 
katagwg». (Σουίδα, Λεξικόν ζήτα.127)

gemën summor…aj: 
 Dhmosqšnhj ™n tù Øp�r Kthsifîntoj. Ð prošcwn ploÚtJ kaˆ di¦ toàto tîn ¥llwn 

¹gemoneÚein ™peilhmmšnoj. (Σουίδα, Λεξικόν ήτα.44)

£rsoj:   m�n g¦r lšgetai tÕ eÜlogon par£sthma tÁj yucÁj, qr£soj d� toÙnant…on. (Σουίδα, Λεξικόν 
θήτα.58) 

qhte…a:     paramon», À doule…a. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.375)
qÁtej:     oƒ trofÁj ›neka douleÚontej. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.373) 
qhteÚein:     misqù ™rg£zesqai. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.374)  
qhtikÕn plÁqoj: tÕ ™pˆ misqù douleàon. kaˆ qhtikÕn ™p»gonto oƒ aÙtoˆ ™j tÕn pÒlemon oƒ Pšrsai ple‹ston 

Óson kaˆ paid…a kaˆ guna‹kaj, oÞj kat£ tina d¾ p£trion nÒmon ™j toÝj kindÚnouj qeat¦j 
o„ke…aj ¢lkÁj Ãgon. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.376) 

qhtènion:   tÕ to‹j misqwto‹j didÒmenon. (Σουίδα, Λεξικόν θήτα.377) 
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diîtai:   ¢ntˆ toà pol‹tai. oÛtwj Qoukud…dhj. 'Aristof£nhj d� ™n Batr£coij „diètaj toÝj „d…ouj lšgei· 
perˆ toÝj xšnouj kaˆ toÝj „diètaj· kat¦ paragwg¾n ‡dioj, „dièthj. „dièthj d� lšgetai, Ð prÕj 
gšnoj ‡dioj, kaˆ Ð ¢maq»j. kaˆ ™n PloÚtJ ‡dion tÕ „diwtikÒn fhsin. (Σουίδα, Λεξικόν γιώτα.121)  

„qagen»j:      aÙtÒcqwn, gn»sioj pa‹j. Ð „qÝ kaˆ ¢di£strofon œcwn tÕ gšnoj. ¢gaq…aj· toÝj goàn ™k palaioà 
o„k»toraj kaˆ „qagene‹j ¢nškaqen ¹gemÒnaj t¾n gÁn ¢nakom…sasqai. (Σουίδα, Λεξικόν 
γιώτα.231)    

ƒsti£torej:    oƒ deipn…zontej. (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.1018)
ƒstiatÒria:   deipnht»rion. (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.1019)

adme…a n…kh:  ¢podidÒasi t¾n ™pˆ tÁj ¢lusiteloàj n…khj· ™peˆ 'EteoklÁj kaˆ Polune…khj monomac»santej 
¢mfÒteroi ¢pèlonto. ›teroi dš fasin aÙt¾n lšgesqai ™pˆ tîn nikèntwn m�n toÝj polem…ouj, 
ple…onaj d� tîn o„ke…wn ¢poballÒntwn. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.18) 

kaqšdrai: pšnqouj ¹mšrai ™pˆ teteleuthkÒsi. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.100)
kaphle…aj:   ™mpore…aj. kaˆ kaphle‹on. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.333)   
kaphlikîj:   ¢ntˆ toà panourgikîj. ™peˆ oƒ k£phloi ÑnquleÚousi tÕn o�non, summignÚntej aÙtù saprÒn. 

oƒ k£phloi Ømîn qoloàsi tÕn o�non. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.334)   
kaphl…j:   par¦ tÕ kakÚnein tÕn phlÒn. phlÕj d� Ð o�noj· (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.335)   
k£phloj: metaboleÚj, pragmateut»j. k£phloj ¢sp…dwn. Ð met£boloj pantÕj pr£gmatoj. (Σουίδα, 

Λεξικόν κάππα.336)   
karab…dej:     gr©ej. Mhqumna‹oi. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.757)
karuke…a:      ¹ ¹dÚthj tîn zwmîn, Ñyofag…a. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.916)
karuke…aij:     mageireÚmasin, ¢rtÚmasi. taraca‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.917)
karÚkh: per…ergoj zwmÒj brîma lÚdion ™x a†matoj kaˆ ¥llwn ¹dusm£twn sugke…menon ¢f' oá tÕ 

suntar£ttein kaˆ  ¢nadeÚein karukeÚein fas…. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.915)
karÚkinon:     mšlan. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.918)
kataglwtt…smata: 
 per…erga fil»mata. katapl£smata, panto‹ai muraloif…ai, À perilal»mata. À e�doj 

fil»matoj periergÒteron tÕ kataglèttisma· À kol£keuma. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.504)  
katagwg»:   kat£lusij, kat£luma, pandoke‹on, o‡khma. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.1042)
kat£luma:    o‡khma, katagègion. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.1256)
katwfag©j:  Ð katafag©j. kwmJde‹tai goàn æj poluf£goj Ð Kleènumoj, Óti k£tw neÚwn œtrwge. 

katwfag©j d� ÔrneÒn ™stin oÛtw kaloÚmenon, ÑrÚsswn t¦ spšrmata. kaˆ Óte m�n 
barÚnetai, ™stˆn ™p…qeton· Óte d� perisp©tai, kÚrion. ‡swj d� ¢pÕ toà katafage‹n. (Σουίδα, 
Λεξικόν κάππα.1118)   

klarîtai:  e†lwtej, <doàloi>. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2872)
koàroi:     nšoi, pa‹dej ¥¸∙enej. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3861)
koàroj:     pa‹j, nšoj, uƒÕj ¥¸∙hn, nean…aj, n»pion. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3862)
kourotšroisi: koÚroij, nšoij. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3863)
kourÒteroj:   neèteroj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3864)
krwkalšon:   paid…on panoàrgon. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4270)
krèmax:    swrÕj l…qwn <t£foj, mnÁma>. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4272)
ktere�zw:    ktîmai. skuleÚw. ™ntafi£zw. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4303)
ktšrej:      nekro…. kaˆ ¢ktšristoi oƒ ¥tafoi. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4302)
kterioàsi:    q£yousi. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2514)   
kter…sai kaˆ kter…xai: 

q£yai, ™ntafi£sai. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4304)
kter…sai:    p£nta t¦ e„j tim¾n to‹j katoicomšnoij ™piferÒmena. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4305)  
kuamotrèx:  ™n ta‹j diayhf…sesi ku£moij ™crînto kaˆ ™l£gcanon ku£mJ, kaˆ toÝj tÕn leukÕn kÚamon 

labÒntaj e„lhcšnai  ™nÒmizon. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4339)
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ku£mJ dikastikù: y»fJ. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4340)
kÚkloj:   per…boloj. kaˆ ™n ¢gor´ tÒpoj, œnqa skeÚh kaˆ sèmata pipr£skontai. kaˆ ™n ta‹j kwmJd…aij 

ØpÒtrocÒn ti kataskeÚasma. kaˆ par¦ to‹j gewmštraij ™p…pedon scÁma ØpÕ mi©j grammÁj 
periecÒmenon. kaˆ e�doj ƒppas…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4478)

kàroj (tÕ):  ¹ ™xous…a, ¹ despote…a. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1090)
kwmhdÒn: p©sa pÒlij. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2262)   
kèmhn: oƒ ple‹stoi tÕn stenwpÕn kaˆ t¾n oŒon geitn…asin, oƒ d� toÝj ™n tÍ pÒlei d»mouj kèmaj fasˆ 

prosagoreÚesqai. kaˆ kwm»taj, toÝj dhmÒtaj ™n tÍ pÒlei kaˆ oŒon ™n tÍ aÙtÍ t£xei kaˆ 
mo…rv tÁj pÒlewj o„koàntaj. oÛtwj 'Aristof£nhj. e‡rhke d� kaˆ Qoukud…dhj kèmaj toÝj 
d»mouj ™n a· kat¦ kèmaj d� tù palaiù trÒpJ o„khqe‹sa. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2259)   

kwmÁtai:    kaˆ oƒ ge…tonej· kèmh g¦r ¹ geiton…a. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2260)   

£loj:  flÚaroj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.242)
l£miai: t¦ f£smata. À oƒ polÚfagoi tîn ¢nqrèpwn. kaˆ „cqàj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.250)
lasiourg…aj:   ƒstourg…aj. dhmiourg…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.371)
lask£zei:   fluare‹ [qwpeÚei. ρhgnÚei]. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.376)
lšscai:    fluar…ai. pollaˆ Ðmil…ai. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.700)
lesca‹oj:   ™xhght»j. Ðmilht»j. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.701)
lšsch:   Ðmil…a kaˆ ¹ fluar…a kaˆ Ð dhmÒsioj tÒpoj, ™n ú dištribon oƒ ptwcoˆ kaˆ dielšgonto ¢ll»loij 

(Hes. op. 493). shma…nei d� kaˆ t¦ koin¦ deipnist»ria, kaˆ toÝj ™n aÙto‹j lÒgouj. kaˆ toÝj 
¢leeinoÝj tÒpouj lšscaj kaloàsin. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.702) 

leschne‹:  Ðmile‹. muqologe‹. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.703)
leschneuqšnta:  muqologhqšnta, fluarhqšnta. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.704)
leschre‹:  kÒptei. Ðmile‹. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.705)
liqolÒgoi:  o„kodÒmoi. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.997)
liqourgÒj:   liqokÒpoj. liqoglÚpthj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1001)
liqÒwsa:     polÚliqoj. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1002)
liqwmÒtai: dhmhgÒroi ™pˆ toà l…qou ÑmnÚntej. Ð d� l…qoj tÕ ™n tÍ 'Aqhna…wn ™kklhs…v bÁma. (Ησύχιος, 

Λεξικόν λάμδα.1003)     
lipšrnhj:     Ð ™k plous…ou pšnhj. À ™x ¢groà e„j pÒlin pefeugèj. À Ð lipÒpolij. (Ησύχιος, Λεξικόν 

λάμδα.1096)
loÚtrion:   tÕ ∙uparÕn Ûdwr kaˆ leloumšnon, ½goun ¢pÒnimma (Ar. fr. 306). (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1278) 
loutrÒn:   tÕ aÙtÒ. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1279)

£gganon:  par£doxÒn ti. lšgetai d� kaˆ ¹ gohte…a maggane…a. (Σουίδα, Λεξικόν μι.5)  
m£goi:   par¦ Pšrsaij oƒ filÒsofoi kaˆ filÒqeoi· ïn Ãrce Zwro£strhj. (Σουίδα, Λεξικόν μι.28)     
m£goj:   m£gouj ™k£loun toÝj yeude‹j fantas…aj peritiqšntaj ˜auto‹j. ¢pÕ toÚtou d� kaˆ toÝj 

farmakoÝj m£gouj œlegon. (Σουίδα, Λεξικόν μι.25)     
ma‹a:   patrÕj kaˆ mhtrÕj m»thr. kaˆ trofÒj. kaˆ perˆ t¦j tiktoÚsaj „atrÒj, <¿> kaˆ ÑmfalotÒmoj. 

kaˆ prosfènhsij  prÕj presbàtin timhtik», ¢ntˆ toà· ð trofš. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.64) 
malak…zesqai: ™n ta‹j nÒsoij fasˆn 'Attikoˆ t¦j guna‹kaj malak…zesqai, toÝj d� ¥ndraj ¢sqene‹n. 

(Σουίδα, Λεξικόν μι.90)       
mamm£kuqoj:  mwrÒj. œsti d� kaˆ dr©ma pepoihmšnon Pl£twni. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.216)     
mamm©n:  ™pˆ tÁj paidikÁj fwnÁj. ™sq…ein. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.218)     
mamwn©j:  qhsaurÕj pleonex…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.231)     
mandalwtÒn: e�doj fil»matoj poik…lon kaˆ ¹dÚ. qhludriîdej kaˆ kateglwttismšnon kaˆ mandalwtÒn. 

'Aristof£nhj fhs…. (Σουίδα, Λεξικόν μι.134)     
marg…tou:   ¥fronoj, mwroà. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.271)     
m£clhj:  ¢krat»j, pÒrnoj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.431)     
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macl…j:  ˜ta…ra, pÒrnh. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.432)     
m£cloj:   ¢krat»j, katafer»j, pÒrnoj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.433)     
meg£lh nÒsoj:  ¹ ™pilhy…a. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.461)     
megalÒnoia:  Øperhf£neia sÚnesij. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.472)     
meixob£rbaroj:  oÜte b£rbaroj, oÜte “Ellhn, ¢ll' ¢mfotšrwn metšcwn. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.603)     
me…raka:  t¾n nšan guna‹ka. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.609)
me…rakej:   nšoi, neèteroi, genna‹oi. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.610)     
melagkorÚfouj:  moicoÚj. toÝj gennhtikoÝj ¢nqrèpouj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.619)     
mel£mpeploj:  penq»rhj. [À klÁma mšga]. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.639)
mel£mpugoj:  ¢ndre‹oj. toÝj g¦r dase‹j t¦j pug¦j ¢ndre…ouj ™nÒmizon. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.641)     
meletht»rion:  o�koj, À Ôrganon, ™n ú tij melet´. À scole‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.681)     
mesodÒma:   gun». L£kwnej. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.947)
mesoikštai: mštoikoi [À oƒ t¦j lagÒnaj o„koàntej]. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.948)     
mesoporîn: mšshn ÐdeÚwn. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.930)
messogene‹j:  oƒ ™n mšsV ¹lik…v gegonÒtej. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.946)     
metagen»j:  metagenšsteroj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.974)    
metewrolšscai: fluaroàntej t¦ perˆ oÙranÕn metšwra. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1086)     
metewrolÒgoi:  megalo¸∙»monej. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1087)
metewropÒlwn:  tîn t¦ oÙr£nia skopoÚntwn. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1088)     
meto…kion:   tšloj oÛtwj ™kale‹to, Ö ™t…qesan [™n] tÍ pÒlei, dracm¦j dèdeka· tù d� telènV trièbolon. 

(Ησύχιος, Λεξικόν μι.1106)
mštoikoi:   oƒ ™noikoàntej xšnoi ™n tÍ pÒlei. kaˆ teloàntej ¢n¦ dracm¦j dèdeka toà ™niautoà e„j tÕ 

dhmÒsion. metan£stai. dhmÒsioi. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1107)     
metoc»:   koinwn…a. scšsij. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1120) 
mÁla: koinîj m�n p£nta t¦ tetr£poda· Óqen kaˆ p©sa bÚrsa, [Ó ™sti p©n dšrma] mhlwt» lšgetai. 

kat’ ™pikr£teian d� t¦ prÒbata kaˆ a�gej. kaˆ pantÕj dšndrou karpÒj, ™xairštwj d� tÁj 
mhlšaj. p£nta t¦ dšndra. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1182)

mimer£:   ¹ mimhtik¾ tšcnh. kaˆ ¹ m…mhsij. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1376)    
minur…zei:   Ñl…gV fwnÍ kaˆ o„ktr´ crÁtai. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1411)     
minuromšnh:       qrhnoàsa. kaˆ t¦ Ómoia. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1412)     
minurÒn:   mikrÒn, Ñl…gon. tÍ fwnÍ minur…zon. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1413)     
misÒkaloj:    Ð misîn tÕ ¢gaqÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1463)     
m…tulon:   œscaton. n»pion. Lakeda…monej. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1481)     
mnamonÒoi:  Moàsai. mnhstÁrej. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1488)
mnÁma:   mnhme‹on, mnhmÒsunon. ¢n£qhma. t£foj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1498)     
mnhme‹a:    t¦ o‡kade pempÒmena ØpÕ tîn ™n polšmJ teteleuthkÒtwn to‹j o„ke…oij. (Ησύχιος, Λεξικόν 

μι.1499)     
mn»mh:     mnhmÒsunon. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1500)     
mogostÒkoj:  perˆ toÝj tÒkouj kakopaqoàsa. œnioi d� ¹ mÒgouj ta‹j tiktoÚsaij ™pifšrousa. (Σουίδα, 

Λεξικόν μι.1182)     
mormoluke‹a:  t¦ tîn tragJdîn proswpe‹a. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1665)     
mormolÚxasqai:  ™kfobÁsai. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1666)     
mormolÚttei:  fober…zei. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1667)      
moÚswnej:       oƒ korufa‹oi tîn mage…rwn. kaˆ oƒ tecn‹tai. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1759)     

auklhrèsimoi stšgai: 
t¦ pandoke‹a· ™peˆ œnioi ™mpore‹a lšgousin· æj kaˆ Sths…coroj ™mporikÕn o�kÒn fhsin (fr. 
80 Bgk). (Ησύχιος, Λεξικόν νι.122) 

n
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naàlon:   tÕ e„j tÕ stÒma tîn nekrîn ™mballÒmenon nomism£tion. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.126)
nautod…kai:    oƒ ™pˆ toà ™mpor…ou dikasta…, ™f' ïn kaˆ aƒ tÁj xen…aj ™kr…nonto d…kai. (Ησύχιος, Λεξικόν 

νι.159)
nhpiaceÚwn:  t¦ to‹j nhp…oij ¡rmÒzonta pr£ttwn, paidarieuÒmenoj, nhpieuÒmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν 

νι.500)
nÁstij:       ¢sit…a. kaˆ tÕ metaxÝ tÁj koil…aj. kaˆ tÕ toà stom£cou œnteron, ™n ú oÙdšpote kÒproj eØr…sketai· 

Óqen kšklhtai nÁstij. toÚtJ d� tù ™ntšrJ t¦j cord¦j perieiloàsin oƒ m£geiroi. (Ησύχιος, Λε-
ξικόν νι.537)

nhf£lia xÚla:  t¦ m¾ ¢mpšlina, À suk£mina, À sÚkina· ™ke‹na g¦r o„nÒsponda lšgontai. (Ησύχιος, Λεξικόν 
νι.546)

nhfalismšnon: Ûdati, oÙk o‡nJ ¹gnismšnon. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.547)
noqogšnnhta:  porneiogšnnhta. oƒ m¾ gn»sioi pa‹dej, ¢ll' ¢pÕ pÒrnhj À f…lhj À doÚlhj À pallakÁj. 

¢llÒtrioi À dusgene‹j À yeude‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.617)
nÒqoj:  Ð xšnoj. qe‹Òn ti tÕ gn»sion ™n to‹j kat' ¢nqrèpwn tÒkoij. diÒper Ð m¾ toàt' œcwn nÒqoj, 

oŒa ™sterhmšnoj toà qe…ou· par¦ t¾n no sterhtik»n. ™nteàqen d� nÒqa kaˆ t¦ ¡plîj xšna 
metaforikîj. (Σουίδα, Λεξικόν νι.449)     

nomo�storej:  nomomaqe‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.641)
nuktilÒcouj:  toÝj nuktˆ ™nedreÚontaj, À lVst£j. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.704)

e…nia:  t¦ xe…nia dîra, carist»ria xen…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.31)
xeinodÒkoj:  ØpodecÒmenoj xšnouj. kaˆ m£rtuj. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.32)
xe‹noj:  Ð ¢pÕ xšnhj f…loj. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.29)
  f…loj. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.30)
xeinoàssai:  xenînej. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.37)
xenhlas…a:   tÕ m¾ ™©n xšnouj ™pim…gnusqai. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.41)
xen…a:  Øpodoc», filotim…a, fil…a. dîra [kat£luma, À katagègion]. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.43)
  kat£luma, katagègion. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.23) 

xen…an:  katagègion, kat£luma. (Σουίδα, Λεξικόν ξι.27)      
xen…zein:  xšnV crÁsqai fwnÍ. À xšnoij ½qesi. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.45)
xenodÒcoj:  Ðmo…wj. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.33)
xenèn:  kat£luma. À mšgaj ¢ndrèn. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.53) 
xenèsetai:  Øpodšxetai. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.55) 
xhraloife‹n:  tÕ cwrˆj loutroà ¢le…fesqai. À xhrotribe‹sqai. xhroloute‹n· tÕ aÙtÒ. (Ησύχιος, Λεξικόν 

ξι.65)
x»riggoi:  potamoˆ ¢eˆ ρšontej. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.66)
xÚnhboj:  sumpÒthj. sunÁlix. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.143)

bel…aj ¥rtoj:  Ð ™pˆ Ñbel…skou Ñptèmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.18)
Ñbolo…:  noum…a. kaˆ tÒkoi kaˆ e‡dh nomism£twn. kaˆ ™n ¥stei dikastikoˆ misqo…. (Ησύχιος, Λεξικόν 

όμικρον.21)
Ñbolost£thj:  Ñbolost£taj toÝj daneist¦j œlegon. ™d…doun d� staqmù oƒ dane…zontej. (Ησύχιος, Λεξικόν 

όμικρον.22) 
Ñbolostate‹n:   dane…zein. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.23)
ÑbrimoergÒj:   „scur¦ À meg£la ™rgazÒmenoj œrga, megalopr£gmwn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.25)
Ðd…thj:      ÐdoipÒroj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.84)
ÐdoidÒkoj:  ™n ta‹j Ðdo‹j panoàrgoj klèy. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.103)
Ðdoidoke‹: Ðdoskope‹. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.91)
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Ñdont…daj:   poluf£goj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.96)
ÑdontismÒj: e�doj aÙl»sewj· Óte ¹ glîtta prosb£lletai prÕj tÕn ÑdÒnta. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.98)
ÐdouroÚj:    toÝj ™n ta‹j Ðdo‹j kakourgoàntaj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.99)
Ðdoàtai: kaq’ ÐdÕn poreÚetai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.102)
o„kšthj:  doàloj. ØpourgÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.241)
o‡khma:  tÕ desmwt»rion. 'Attikoˆ d� tÕ porne‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.246)
o„k…ddein:   kaq…sai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.250)
o„kimb£zein:  straggeÚesqai. diatr…bein. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.253)
o„konom…a:     br£beusij. dio…khsij. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.262)
o„kotr…baion:  tÕ<n> ™k doÚlou doàlon. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.268)
o„l£wma:  tÕ prostiqšmenon tÍ pl£stiggi toà zugoà, ™¦n m¾ „so¸∙epÍ. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.286)
Ñklad…aj:  qrÒnoj ptuktÒj, d…froj tapeinÒj, Ön oƒ ¢kÒlouqoi fšrontai to‹j e„j t¦j ¢gor¦j ™xioàsi 

plous…oij. kaˆ pepo…htai toÜnoma par¦ tÕ kekl£sqai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.475)
Ñkl£zein:  lagg£zein. e„j gÒnu k£mptein. dist£sai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.476)
Ñmm£teioj pÒqoj: di¦ tÕ ™k toà Ðr©n ¡l…skesqai œrwti· ‘™k toà g¦r ™sor©n g…netai ¢nqrèpoij ™r©n' kaˆ ™n 

'Acillšwj ™rasta‹j· Ñmm£twn ¥po lÒgcaj †hsin. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.736)
ÐmÒspondoj:  f…loj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.804)
ÐmÒstiboi:  sumpr£ttontej. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.806)
Ðmostic£ei:  Ðmostice‹. Ðmoà poreÚetai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.807)
ÐmÒstoloi:  sumpr£ttontej. tÍ aÙtÍ Ðdù koinwnoàntej. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.808)
ÐmÒsfuroi:  sunodoipÒroi. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.809)
Ðmotage‹j:  oƒ ™n tù aÙtù t£gmati. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.812)
Ðmotele‹j:  oƒ ¢pÕ tîn aÙtîn timhm£twn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.811)
ÐmÒtimoj:  ÐmÒdoxoj. „sÒtimoj. Ómoioj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.814)

aidoletÁra:  paidofÒnon. (Σουίδα, Λεξικόν πι.870)      
pandhme…:  sÝn pantˆ tù d»mJ. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.326)
pand»mioj:  Ð kaq’ Ólon tÕn dÁmon ¢nastrefÒmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.327)
pandok(e)‹on:  pandoc(e)‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.329)
p£ndox:  Ð ™n pandoc(e)…J o„kîn. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.330) 
pandoceÚj:  ™pidšxioj, Ð p£ntaj decÒmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.333)
par£sitoj:  kÒlax, trapezoloicÒj. kossotr£pezoj. belonopèlhj· oátoj daneist¾j Ãn, par£sitoj  

Pamf…lou toà dhmagwgoà. (Σουίδα, Λεξικόν πι.433)
p£trhn:  pÒlin ™parc…aj. ful»n. patr…da. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1125)
p£trhj:  patr…doj. shma…nei d� kaˆ t¾n ™k toà aÙtoà patrÕj gšnesin. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1126)
patria…:  fula…. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1127)
patr…da ga‹an: patróan gÁn. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1129)
patr…di:  patróv. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1128)
patr…doj a‡hj:  patróaj gÁj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1130)
p£trion:  t¾n pomp»n. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1131)
patr…j: ful…j. patr…doj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1132)
patrièthj: par¦ 'Aqhna…oij, Ð b£rbaroj. kaˆ o(Ù) pol…thj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1133)
patrÒpolij:  ¹ patróa o„k…a. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1136)
pedo…kou:  celidÒnoj· suno…kou. A„scÚloj Trofo‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1202)
pedo…kouj:  meto…kouj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1201)
pel£tai:  oƒ di¦ t¾n ¢nagka…an trof¾n misqù douleÚontej, tre‹j m…sqarnoi· ¢pÕ toà pšlaj. À qršmmata. 

(Ησύχιος, Λεξικόν πι.1297)
pšmmata:  poik…la ™dšsmata plakountik£. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1375)
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penšstai:  oƒ par¦ Qessalîn m¾ gÒnJ doàloi, ØpÕ tîn ØpÕ A†monoj ™n ”ArnV nikhqšntwn Boiwtîn, oÙ 
fugÒntwn t¾n par' aÙtîn doule…an, ¢ll¦ mein£ntwn mšcri tÁj tr…thj gene©j, filhdoÚntwn 
™pˆ tÍ cèrv. paršdosan d� aØtoÝj ™f’ ÓrkJ, ™pˆ tù m»te paqe‹n ti ™rgazÒmenoi, m»te ™kbÁnai 
¢pÕ tÁj cèraj. kaˆ ¢pÕ toà me‹nai menšstai kaloÚmenoi Ûsteron penšstai metwnom£sqhsan, 
parafqaršntoj toà caraktÁroj. oÞj ™n Lakeda…moni kaloàsin e†lwtaj, toÚtouj Qettaloˆ 
penšstaj lšgousi. crîntai d� tù ÑnÒmati kaˆ Qettaloˆ kaˆ LakedaimÒnioi ™pˆ tîn 
krathqšntwn ™n tù polšmJ kaˆ douleuÒntwn to‹j kekrathkÒsi. Dhmosqšnhj ™n tù kat' 
'Aristokr£touj. Penšstai d� par¦ Qettalo‹j kaloàntai oƒ par¦ Lakedaimon…oij e†lwtej. 
oÙ mÒnon d� aÙtoÝj penšstaj kale‹sqa… fhsin, ¢ll¦ kaˆ Qettalik£j. 'Aristof£nhj· to‹j 
penšstaisi xunèn. (Σουίδα, Λεξικόν πι.962)

 oƒ m¾ gÒnJ doàloi, o†tinej e„rg£zonto t¾n gÁn. tin�j d� oƒ e†lwtej. tin�j d� l£treij. À ™rg£tai 
pšnhtej À Øp»kooi. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1393)

per…[pe]t[e]ia kaˆ periÁtej: 
periÁtej m�n oƒ fÚlakej, per…[pe]t[e]ia d� makedonik¾ ˜ort». (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1916)

pot…kranon:  p(r)Ò(s)kranon, tÕ proskef£laion. kaˆ tÕ derm£tinon Øphršs[s]ion, ™f' oá kaqšzontai oƒ 
™ršssontej. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3142)

prÒspoloi:  prÒpoloi. qer£painai. qer£pontej, doàloi. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3868)
pwle‹tai:   sunecîj ™pˆ tÕn aÙtÕn tÒpon parag…netai. tÕ d� kaq' ¹m©j pwle‹sqai pern©sqai lšgousi. 

(Ησύχιος, Λεξικόν πι.4490)

a…ei:  porqe‹, fqe…rei. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.53)
∙aikÒj:       “Ellhn. `Rwma‹oi d� tÕ G prosqšntej, GraikÒn fasi. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.58)

…ndrwn:  [ponhrîn, blaptikîn. oƒ d�] ¢peleuqšrouj À doÚlouj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.685)
skafhfÒroi: oƒ mštoikoi oÛtwj ™kaloànto· sk£faj g¦r œferon ™n to‹j  Panaqhna…oij, †na æj eânoi 

¢riqmîntai metš[r]contej tîn qusiîn. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.878)
skîr:  kÒproj, ¢pop£thma. kaˆ kl…netai skatÒj. (Σουίδα, Λεξικόν σίγμα.690)
steganÒmion:  tÕn misqÕn t¾n didÒmenon Øp�r tÁj monÁj tù pandoke‹. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1680)
sugko…tion: ˜ta…rv sugkoimhqe…s(V) m…sqwma. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2176)
sunoikštai:   sÚnoikoi. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2666)
sunoik…a:  t¦ ple…ona ™fšstia. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2667)
scizogu£ndrouj:  toÝj sukof£ntaj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.3019)

aberne‹a: kaphle‹a, pandoke‹a. (Σουίδα, Λεξικόν ταυ.4) 
tšktwn:  p©j tecn…thj. e�doj falagg[e]…ou. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.389)
tštanoj:   kon…a. cr…sma. ¥sbestoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.575)
thqalladoàj À thqammwdoàj: 

[h] Ð gunaikotraf»j. ¥lloi t¾n ØpÕ t»qV genÒmenon kaˆ teqrammšnon. ¥lloi t¾n 
mammÒqrepton kaˆ  sp£talon. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.740)

toicodif»twr:  toicwrÚcoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1078)
toicwrÚcoj:  lVst»j, klšpthj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1080)
trapezeÚj:   par£sitoj ¥klhtoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1254)
trapez…aj:  par¦ tÍ trapšzV trefomšnouj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1252)
trapez…thj:  kollubist»j, kermatist»j, daneist»j. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1255)
trapezopoiÒj:  oÙc Ð m£geiroj· ¢ll' Ð tÁj p£shj perˆ t¦ sumpÒsia paraskeuÁj ™pimeloÚmenoj. (Ησύχιος, 

Λεξικόν ταυ.1256)
triballo…:  sukof£ntai. oƒ d� toÝj qwpeutikoÚj, ™n to‹j balane…oij diatr…bontaj, kaˆ ™pˆ t¦ de‹pna 

˜autoÝj kaloàntaj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1345)
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trofÒj:  neèteroj despÒthj. À m»thr. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1518)
tumb¦j gun»:  tumb£daj œlegon t¦j farmak…daj, ¢pÕ toà perˆ toÝj tÚmbouj diatr…bein kaˆ toÝj nekroÝj 

¢krwthri£zein. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1631)
tumbogšrwn:  ™scatÒghrwj, kaˆ parh(lla)gmšnoj tÍ diano…v. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1632)
tumbocoÁsai:  pericîsai, q£yai. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1635)
tumbocÒhj:  tÚmbou kaˆ cèsewj, oŒon tafÁj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1636)
tumbwrÚcoj:  lwpodÚthj nekrîn. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1634)

podšsmata:  ™nšcura. (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.604)

šrtron:   fore‹on. kaˆ ¹ tîn nekrîn kl…nh. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.323)
fqito…:  fqarto…, qnhto…, nekro…. À e‡dwla. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.417)
filotim…a: dwre£. kenodox…a. ploàtoj. megalofrosÚnh. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.532)
filÒtimoj:  Ð filîn tim©n meg£lwj. À qšlwn aÙtÕj dox£zesqai. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.533)
filotimoÚmenoi:  dayilîj timîntej. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.534)
filot…mwj:  filodÒxwj. plous…wj. megaloyÚcwj. dayilîj. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.535)
filoths…a:  prÒpos…j tij met¦ tÕ de‹pnon Øp�r fil…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.529)
fratšrej:  fratr…a ™stˆ tÕ tr…ton mšroj tÁj fulÁj, fr£terej d� oƒ tÁj aÙtÁj fratr…aj metšcontej. kaˆ 

fratr…zein, tÕ tÁj aÙtÁj fratr…aj metšcein. z»tei ™n tù gennÁtai. (Σουίδα, Λεξικόν φι.693)
fr£torej kaˆ fratr…ai kaˆ fratr…arcoj: 

fratr…a ™stˆ tÕ tr…ton mšroj tÁj fulÁj. Ð oân toÚtou toà mšrouj ¹goÚmenoj fratr…arcoj 
™kale‹to· ™ggr£fetai d� patrÒqen e„j toÝj fr£toraj tÍ tîn 'Apatour…wn ˜ortÍ. fasˆ d� 
tÕ aÙtÕ œqnoj e�nai trittÚn, ½toi t¾n fratr…an À frator…an. Fr£toraj d� toÝj suggene‹j 
kaloàsin. e„sˆ d� oƒ tÁj aÙtÁj fratr…aj metšcontej, oŒon patri©j tinoj. Ð goàn “Omhroj 
t¾n aÙt¾n kaˆ p£trhn lšgei. Ã m¦n ¢mfotšroisin ÐmÕn gšnoj ºd' ‡a p£trh. metafor´ f£trh 
kaˆ fr£trh. metapšptwke d� t¦ stoice‹a· kaq£per ™pˆ toà P£trioj ZeÝj kaˆ F£trioj. tÕ 
d� gr£fesqai e„j toÝj fr£toraj sÚmbolon e�con tÁj suggene…aj. (Σουίδα, Λεξικόν φι.694) 

fracqšntej:  ¢sfalis£menoi. (Σουίδα, Λεξικόν φι.695)
frixÒtrica:   Ñrqoànta t¦j tr…caj. B£brioj· koimwmšnou lšontoj ¢gr…hj ca…thj dišdrame màj, Ð d� lšwn 

™qumèqh, fr…xaj d� ca…thn œkqore fwl£doj ko…lhj. kaˆ fr…ssw, tÕ puknî. (Σουίδα, Λεξικόν 
φι.718)

fulšthj:  ™k tÁj (aÙtÁj) fulÁj, Ó ™stin ÐmÒfuloj. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.983)
fÚtlh:   gšnna, gšnesij, gšnoj. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.1072)

alkeÚj:   p©j tecn…thj, kaˆ Ð ¢rgurokÒpoj, kaˆ Ð crusocÒoj. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.72)
calkoàn pin£kion: 'Aqhna‹oi e�con ›kastoj pin£kion pÚxinon ™pigegrammšnon tÕ Ônoma [toà] aÙtoà kaˆ toà 

d»mou patrÒqen. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.112)
camaitÚph:  Òrnh ¥doxoj. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.137)
cameune‹:  camaikoite‹. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.142)
cameÚnion:  klin…dion penicrÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.144)
can£ktion:  tÕ mwrÒn. Dwrie‹j. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.154)
cqÒnia loutr£: t¦ to‹j nekro‹j ™piferÒmena. ™kÒmizon g¦r ™pˆ toÝj t£fouj loutr£. (Σουίδα, Λεξικόν 

χι.327)

ucšmporoj:  Ð toÝj ¢nqrèpouj ¢gor£zwn kaˆ pwlîn. (Ησύχιος, Λεξικόν ψι.291)

yopÒnoj:  Ð perˆ t¦ Ôya ¢scoloÚmenoj· Ð m£geiroj. (Σουίδα, Λεξικόν ωμέγα.294)æ
y
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gela‹oj (Ð):  Ð ™n ¢gšlV di£gwn. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.3)
¥grauloi:   oƒ ™n ¢grù dianuktereÚontej À aÙlizÒmenoi. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.341) 
¥graulon:   Ûpaiqron, kaˆ œrhmon. À ™n ¢grù aÙlizÒmenon À kapurÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.753)
¢gre…a ¢oid»:   ¹ ¢groikik». tÕ skÚtoj ¢gre…hj t’ e‡ne kat¦ plat£nou. ™n ™pigr£mmasi. kaˆ ¢gre‹oj, Ð 

¥groikoj, Ð ¢maq»j. À Ð ¢pÕ toà ¢groà. 'Aristof£nhj Nefšlaij· ¢gre‹oj e� kaˆ skaiÒj. Ð 
¥groikoj kaˆ mšgan pègwna œcwn. kaˆ aâqij· ¥llwj t’ ¥mousÒn ™sti poiht¾n „de‹n ¢gre‹on 
Ônta kaˆ dasÚn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.350)

¢gre‹fna:  gewrgikÕn ™rgale‹on, di’ oá sun£gousi tÕn cÒrton. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.351)
¢gr…fh:   d…kella, skeàoj gewrgikÕn polÚgomfon. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.365)
¢groik…zw kaˆ ¨groikoj: 

¥frwn, dÚskoloj· sklhrÕj kaˆ ¢pa…deutoj, À Ð ™n ¢grù katoikîn. kat¦ metafor¦n d� 
Ðr…zonta… tinej t¾n ¢groik…an sklhrÒthta ½qouj· ¹ g¦r sklhrÒthj kur…wj ™pˆ swm£twn. 
(Σουίδα, Λεξικόν άλφα.375)

¢gro‹koj:  Ð ™n ¢grù di£gwn, cwrikÒj À ™rg£thj kaˆ drast»rioj. À zeughl£thj. (Ησύχιος, Λεξικόν 
άλφα.816)

¨groikoj Ñrg»n:  filÒdikoj, ¢krÒcoloj, e„j Ñrg¾n eÜkoloj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.377)
¢groikÒtaton:   ¢paideutÒtaton ¢grolšteira· tÕn ¢grÕn ¢polšsasa. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.817-818)
¢groiîtai:  ¥groikoi kaˆ gšnoj 'Aq»nVsin, Ö ¢ntidišstellon prÕj toÝj eÙpatr…daj· Ãn d� tÕ tîn 

gewrgîn· kaˆ tr…ton tÕ tîn dhmiourgîn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.820)
¢groièthj:  Ð gewrgikÕj leëj, Ð ™n ¢grù. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.380)
¢gronÒmoi:  oƒ ™n ¢gro‹j di£gontej. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.368)
¢grÒtai:  qhreuta…. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.831)
¢grÒtaj:  ¢gro…kouj ¢groter£wn· ¢gr…wn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.829-830)
¢grwneÚj: ¢gro‹koj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.841)
¢grîstai:  ™rg£tai. qhreuta…. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.844)
¥drua:   oƒ stàloi ¢rÒtrou, di’ ïn Ð ƒstoboeÝj ¡rmÒzetai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.1209)
¢q£ra:  ¥leuron ¹yhmšnon. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.708)  
¨kaina:  mštron dek£poun. œsti d� ῤ£bdoj, di’ Âj kentoàsi toÝj bÒaj, æj tîn Pelasgîn toàto 

eØrÒntwn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.826)  
¨loki: aÜlaki, tomÍ ¢rÒtrou. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1323)
¨lfita:  t¦ ¢pÕ nšaj kriqÁj ¥leura. poll¦ m�n ¥lfita ¢pškeito pefurmšna, pollaˆ d� kriqaˆ ¢le‹n· 

mÚlh g£r tij Ãn aÙtÒqi. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1452)
¢m£qoio:  ¹ kat¦ tÕ ped…on kÒnij. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3396)
¥maqoj:  ¹ mesÒgaioj ¥mmoj, ¹ d� par¦ qal£ssV y£mmoj lšgetai kaˆ y£maqoj. (Ησύχιος, Λεξικόν 

άλφα.3397) 
¡maxitÒn: ÐdÕn dhmos…an. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1489)
¨ndhra:  mšroj ti toà k»pou, ésper ¹ prasi¦ kaˆ Ð ÑcetÒj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2146)  
¢ndrapodèdh tr…ca: 

t¾n tîn ¢ndrapÒdwn „d…wj kour¦n, ¿n ¢peleuqerwqšntej ½llasson 'Aq»nhsin aƒ doàla… 
te kaˆ doàloi. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2157)

¢nemofqor…a:   ¹ plhg¾ tîn ¢nšmwn. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2262)
¢Òristoj gÁ: ¹ m¾ œcousa Órouj, mhd� speiromšnh. ¹ g¦r speiromšnh Órouj œcei, ¤te oâsa memerismšnh, 

›wj oá ™stin ˜k£stou tÕ d…kaion tÁj diakrat»sewj. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2848)
¨pura:   s‹ta· (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3722)  
¢rd£nia:   aƒ tîn keram…wn g£strai, ™n aŒj t¦ bosk»mata ™pÒtizon, § Dwrie‹j kÚmbala kaloàsi. 

taàta d� prÕ tÁj aÙle…ou qÚraj ™t…qesan Ûdatoj pl»rh [†na] ÐpÒte tij teleut»seien, [oƒ] 
prÕj ¢fagnismÕn <†na oƒ> ™xiÒntej peri¸∙a…nwntai. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.7091)
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¢rd£nion:  ker£mion, g£stra, Óqen t¦ qršmmata p…nei. kaˆ e‡rhtai par¦ tÕ ¥rdein. ™t…qeto d� kaˆ prÕ tÁj 
qÚraj tîn teteleuthkÒtwn to‹j e„sioàsin kaˆ ™xioàsin †na perirra…nwntai. ™crînto d� kaˆ aƒ 
guna‹kej tù ¢rdan…J, aƒ t¾n krÒkhn tr…bousai ™p’ aÙtoà. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3804)

§rph:  tÕ dršpanon, kaˆ kl…netai ¤rphj. ¡rpˆj d� di¦ toà i tÕ ØpÒdhma, kaˆ kl…netai ¡rp…doj. kaˆ 
¡rphfÒroj, Ð drepanhfÒroj. kaˆ ¡rp»nh. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4005)

¢str£bh:  tÕ ™pˆ tîn †ppwn xÚlon, Ö kratoàsin oƒ kaqezÒmenoi. t…qetai d� kaˆ ™pˆ tîn ¢nabatikîn 
Ônwn. oƒ d� kat¦ tÕ ple‹ston t¾n swmathgÕn ¹m…onon oÛtwj œlegon· ™n…ote d� p£nta ¡plîj 
t¦ swmathgoànta ØpozÚgia. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.7882)

aÙl»:  ¹ œpaulij craÚsV mšn t’ aÙlÁj Øper£lmenon. lšgetai kaˆ aâlij, kaˆ sÚnqeton dÚsaulij, Ð 
o„k»twr aÙl…thj, aƒ d’ ™n to‹j ¢gro‹j o„k»seij aÜlia, kaˆ oƒ ¢pÒkoitoi toÚtwn qÚrauloi. 
lšgetai kaˆ aÜlioj Ð ˜spšrioj ¢st¾r par¦ tÕ poie‹n ¹m©j aÙl…zesqai. kaˆ aÜlion ¥ntron 
par¦ tÕ ™ke‹ coreÚein, æj 'Apollènioj stÁsa… te coroÝj ¥ntroio p£roiqen. (Στέφανος 
Βυζάντιος, Εθνικά 146.9)

aÙlÁj:  ™paÚlewj· aÙlÁj ™n cÒrtJ ™n tù perifr£gmati tÁj aÙlÁj periwrismšnJ. kaˆ g¦r t¦ Ómora 
sÚgcorta lšgousin. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8291)

 tÁj kat’ ¢groÝj ™paÚlewj lšgei. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8292)
aÙl»thn:    tÕn toà kÒprou ™pimeloÚmenon tîn prob£twn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8296)
¢fhmi£stouj:   ¢groik…aj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8640)
¢fhmoàntaj:  ¢gro…kouj. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8644)
¥curoj:      Ð ¢curèn. ¢curodÒkh. ¢poq»kh tîn ¢cÚrwn. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.8933)

aulo…:   t¦ poimenik¦ toà g£laktoj ¢gge‹a kaˆ t¦ foinikik¦ plo‹a gaàloi kaloàntai kaˆ gaulik¦ 
cr»mata t¦ ¢pÕ tîn plo…wn tin�j d� kaˆ t¦j cÚtraj gauloÝj kaloàsi. (Ησύχιος, Λεξικόν 
γάμμα.208)

geiokÒmon:  gewrgÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.268)
gšlgiqej:   aƒ tîn skorÒdwn kefala…. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.295)
gšlinqoi:  ™ršbinqoi. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.302)
gšneqla:     genn»mata. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.130)  
gewmÒrion:   tÕ tÁj gÁj mÒrion. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.476) 
gewmÒroj:   gewrgÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.475)
gewpe‹nai: oƒ mikr¦n kaˆ lupr¦n œcontej gÁn. par¦ d� `HrodÒtJ oƒ gÁj peinîntej kaˆ ¢poroÚmenoi. 

(Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.167)   
gewpe…nhj kaˆ gewpÒnoj kaˆ gehpÒnoj: 

Ð t¾n gÁn ponîn kaˆ ™rgazÒmenoj. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.168)   
gewpÒj:   Ð gewrgÒj. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.169)   
geiokÒmon:  tÕ geitn…ama. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.216)   
geiotÒmon:  tÕ ¥rotron. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.217) 
geiîrai:    oƒ t¾n gÁn ful£ssontej. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.218)  
gewnÒmai:   oƒ ™n ta‹j ¢poik…aij diaitèmenoi klhroàcoi kaˆ nšmontej t¾n gÁn. (Ησύχιος, Λεξικόν 

γάμμα.478)
gewpe‹nai:  oƒ gÁj peinîntej, kaˆ ¢poroÚmenoi. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.479)
gewrg…thj:   gewrgÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.480)
gšwrej:  gewfÚlakej. mštoikoi. p£roikoi. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.481)
gÁ klhroucik»:  oƒ 'Aqhna‹oi lamb£nontej polem…an pÒlin kaˆ toÝj ™noikoàntaj ™kb£llontej, pol…taj 

˜autîn ¢postšllontej, kl»rJ t¾n gÁn aÙto‹j dišnemon. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.236)   
gÇdion:  mikr¦ gÁ. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.227) 
g»neia:  Ósa ™k tÁj gÁj çfšlima. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.510)
g»peda:    cwr…a. kt»seij. (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.513)
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paulij:   m£ndra boîn. À o‡khma. À aÙl». À stratopede…a. kaˆ ¹ poimenik¾ aÙl». (Ησύχιος, Λεξικόν 
έψιλον.4260)

 m£ndra boîn, kaˆ prob£twn aÙl». tÒte m�n oân ¢mfÒteroi t¾n œpaulin ™pˆ toà cèmatoj 
™poi»santo o† te `Rwma‹oi kaˆ oƒ KarchdÒnioi. toutšsti t¾n ko…thn. e‡poij t¦ tr…a par¦ tÍ 
aÙlÍ: to‹j ™pˆ q£naton ¢gomšnoij parrhs…a ™xÁn s…tou kaˆ o‡nou plhrwqe‹sin tr…a lšgein, 
§ boÚlointo· meq’ § fimwqšntej ¢p»gonto t¾n prÕj q£naton. tÕ d� nàn ¢rce‹on kaloÚmenon 
aÙl¾ ™kale‹to. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.1993)  

   poimšna boukÒlon. ™pˆ t¦j poimenik¦j ™paÚleij. boukÒloi d� koinîj oƒ nome‹j ¢pÕ toà 
™pifanestšrou zóou -t¾n œpaulin t¾n œcousan ™n aØtÍ o‡khsin. À ˜st…an œcousan ™n <aØtÍ>, 
o„koumšnhn. diafšrei d� staqmÕj kaˆ aÙl»· Ð m�n g¦r staqmÕj o„kht»rion qremm£twn, ¹ d� 
aÙl¾ ¢ndrîn o„kht»rion. (Scholia Vetera στην Ανδρομάχη του Ευριπίδη 281.1)

œpauloj:  ™p…skhnoj. œnoikoj. [car£dra]. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.4261)
™paulÒsunoj:  Ð e„j t¾n œpaulin „èn. kaˆ ™paul…zontai, ™piski£zontai. (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.1992)  
™paÚlouj:   ™paÚleij. m£ndraj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.4262)
™p' oâdaj:   ™pˆ tÕ œdafoj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5516)
™rgatînej:   oƒ ™n to‹j ¢gro‹j tÒpoi, œnqa oƒ o„kštai koimîntai, oƒ par¦ 'Attiko‹j ™rgaînej· par¦ 

d� Krhsˆn ™rg£twnej oƒ ™pˆ tÁj tafÁj tîn teqnhkÒtwn tetagmšnoi. (Ησύχιος, Λεξικόν 
έψιλον.5659)

™sc£rai:    pura…. ™pˆ ™d£fouj ¢nqrakia… kaˆ aƒ tîn gunaikîn fÚseij. ™xèstraj tetr£gwna. (Ησύχιος, 
Λεξικόν έψιλον.6447)

™scar…thj:   ¥rtoj œgkruptoj. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.6452)
™cštlh:   Ö katšcei Ð ¢rot¾r toà ¢rÒtrou. kaˆ ¹ aâlax. kaˆ ¹ sp£qh toà ¢rÒtrou. (Ησύχιος, Λεξικόν 

έψιλον.7616)
™cetleÚein:   ¢rotri©n. (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.7617)

eÚgela:  di£broca xÚla. kaˆ tîn boîn À ¹miÒnwn zeukt£. kaˆ tšmacoj ™k pleur©j ¹lismšnhj. 
(Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.114)

zeughl£thj:  gewpÒnoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.115) 
zeÚglaj:  zugo…, À mšrh toà zugoà. kaˆ zeuktÁrej ƒmantÒdesmoi. kaˆ tropwtÁrej metaforikîj. EÙrιp…dhj 

Skur…aij. (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.121)
zeÚglh:  zugÒj À tÕ ¥kron toà zugoà, kaq’ Ö ™nt…qhsi toÝj trac»louj t¦ zùa. (Ησύχιος, Λεξικόν 

ζήτα.122)
zeuglÒdesmon:  Ð ƒm¦j toà zugoà. (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.123)
zeugÚaj:   bohl£taj. (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.119)
zÚqoj:   o�noj ¢pÕ kriqÁj ginÒmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.202)

erm£strai:  k£minoi. (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.358)

pnÒj:  Ð foàrnoj, ¹ k£minoj· À Ð fanÒj. katacrhstikîj d� ¹ ™sc£ra ... À mšroj ti tÁj o„k…aj, 
tÕ legÒmenon par’ ¹m‹n mageire‹on. lšgetai d� kur…wj „pnÕj ¹ k£minoj. (Σουίδα, Λεξικόν 
γιώτα.552)    

arp£tinon:   ¢grokikÕn ØpÒdhma monÒdermon. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.861)
karp…zousi:  pot…zousin. eÜkarpa poioàsi. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.868)
karpobÒlon:  tÕ sitobÒlon· 'Arge‹oi. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.870)
kelšbh:  pothr…ou e�doj qermhroà. kaˆ poimenikÕn ¢gge‹on. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2145)
kentaurikîj: ¢gro…kwj, ¢gr…wj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2224)
kentaur…skoj:  ¢gro‹koj, ¥grioj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2223)
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ker£mbhlon: k»pou probask£nion. kaˆ qhr…diÒn ti, Ö perˆ t¦j suk©j desmeuÒmenon ¢podièkei tÍ fwnÍ 
toÝj kn‹paj. œnioi toÝj kanq£rouj, æj kšrata œcontaj. tÕn Kšrambon. (Ησύχιος, Λεξικόν 
κάππα.2259)

kerasbÒla:  ¥karpa, t¦ <m¾> ˜yht¦ Ôspria. oƒ perˆ tîn ker£twn boîn desmo… [kaˆ oƒ ™n ta‹j ¢rca…aij 
lÚraij kÒllaboi]. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2281)

kin£bra:  duswd…a tîn tr£gwn. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2710)
klis…aj: nàn t¦j tîn poimšnwn katagwg£j. (Scholia Vetera στην Ομήρου ιλιάδα 18.589)
klis…h:  skhn». kaqšdra kaˆ ¹ œpaulij ¢pÕ toà kl…nesqai ™n aÙtÍ t¦ qršmmata. kaˆ prÒquron.  

N…kandroj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3015) 
kl…sion:  ¥llo tÕ par¦ 'Attiko‹j kl…sion. k¢ke‹no m�n g¦r ¡maxîn kaˆ zeugîn dektikÕn, Ö nàn 

`Rwma‹oi par¦ t¾n st£sin staàlÒn fasin. toàto d� par¦ tÕ kle…ein, Ó ™sti perišcein, ™n 
mšsJ toÝj o‡kouj. fhsˆ g¦r «œnqa oƒ o�koj œhn, perˆ d� kl…sion qše p£nth.» Ómoion g£r ™sti 
tÕ ™n tÍ «Óqi q£lamoj perikallšoj aÙlÁj ØyhlÕj dšdmhto periskšptJ ™nˆ cèrJ·» Ó ™sti 
tù mšsJ, di¦ tÕ pantacÒqen skope‹sqai tÁj aÙlÁj. (Scholia Vetera στην Ομήρου Οδύσσεια  
24.208.4)

knšfallon:   tÚlh. ¿n d� ¹me‹j tÚlhn, 'Attikoˆ tule‹on. kaˆ pilÒj, kaˆ proskef£laion, À tÚlh. (Ησύχιος, 
Λεξικόν κάππα.3095) 

knÁmai:  t¦ diere…donta xÚla t¾n coinik…da toà trocoà. aƒ kerk…dej. aƒ tîn trocîn ∙£bdoi c£lkea 
Ñkt£knhma kaˆ Ðdoˆ ¢nèmaloi kaˆ ¢nantèdeij. kaˆ ¹mîn knÁmai, ½goun t¦ skšlh· ØpÕ d� 
knÁmai ∙èonto ¢raia…. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3106)

koilÒstaqmoj: œpaulij, kamarwtÕn œcousa tÕn pulîna. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3373) 
koniortÒpodej: ¢gro‹koi. ™rg£tai. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3517) 
kottan£baqron: œnqa oƒ Ôrniqej koimîntai. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3808)
krata…lewn:  œdafoj ™k sklhroà l…qou gegonÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3989)
krata…pedon oâdaj:
 liqÒstrwton œdafoj. [À liqÒstrwton œdafoj]. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3992)
kr…banon:  oƒ 'Attikoˆ lšgousi kriqîn baànon, toutšsti k£minon. kaˆ ¥rtoj kriban…thj, Ð ™n krib£nJ 

çpthmšnoj. kr…banoj d� par¦ tÕ kr‹ kaˆ tÕ baànoj· Ó ™sti k£minoj. kaˆ 'Aristof£nhj· 
e�ta ™xšnize· paret…qei d’ ¹m‹n boàj kriban…taj. 'ArrianÒj· oƒ d� xšnia œferon, qÚnnouj ™n 
krib£noisin ÑptoÚj. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2413) 

kr…banoj:  Ð baànoj tîn kriqîn. kriqa‹j g¦r tÕ prÒteron ™crînto, kaˆ baÚnouj t¦j kam…nouj œlegon. 
katacrhstikîj d� kaˆ Ð lšbhj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4092)

   Ð foàrnoj. (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.2414)    
kthnwdšstera:  ¢logètera· kt»nh g¦r t¦ ¥loga. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4310)
kÚamoj:  Ôsprion. f£ba mšga. À Ð klÁroj. kaˆ tÕ ØpÕ t¾n qhl¾n toà mastoà prîton sunist£menon g£la. 

kaˆ tÕ A„gÚption kibèrion legÒmenon kaˆ kolok£sion. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4338)
kuamotrèx:  ™n ta‹j diayhf…sesi ku£moij ™crînto kaˆ ™l£gcanon ku£mJ, kaˆ toÝj tÕn leukÕn kÚamon 

labÒntaj e„lhcšnai  ™nÒmizon. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4339)
kÚnaj ¢rgoÚj:  leukoÚj, À tace‹j kÚnaj. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4563)

ailapetÒj:   Ótan sunnef¾j kaˆ ¢nemèdhj Ð ¢»r ™stin. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.133)
la…lay:      kataig…j, ¢nšmou sustrof¾ met¦ Øetoà. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.135) 
laked£ma:  Ûdwr ¡lmurÕn ¥liki ™pikecumšnon, Ö p…nousin oƒ tîn MakedÒnwn ¢gro‹koi. (Ησύχιος, 

Λεξικόν λάμδα.185) 
lapt»j:  lapt¾n œlegon tÕn pacÝn ¢frÒn, tÕn ™pipol£zonta tù o‡nJ phlèdh. ¥lloi bÒrboron, „lÚn. 

¥lloi tÕn ™pˆ tÍ ¤lmV ™fist£menon kaˆ ta‹j l…mnaij. oƒ d� t¾n ™pˆ toà g£laktoj Ømenèdh 
phlÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.321)

l£ptontej:  p…nontej tÍ glèssV. pepo…hntai d� ¢pÕ tîn kunîn <À> tîn toioÚtwn, oÛtw pinÒntwn met¦ 
yÒfou. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.324)
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loc…an:   t¾n eÙtrafÁ gÁn kaˆ ¡droÝj st£cuaj À karpÕn fšrousan. (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1311)

£kkor:    ™rgale‹on gewrgikÒn, æj d…kella. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.123)
makkoÚrv:    ceirˆ sidhr´, Î crîntai prÕj toÝj †ppouj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.124)
m£ndrai:    ›rkh, fragmo…, aÙla…, shkoˆ boîn kaˆ †ppwn. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.228)
m£skh:   d…kella. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.337)
mšsaulon: d� poimenik¾ katoik…a ½toi œpaulij, ¢grotikÕj staqmÒj. pollacoà d� ¹ lšxij ke…tai, 

paragomšnh ™k tÁj aÙlÁj. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα, 4.864.16)
   d� kaˆ nàn, æj kaˆ ™n 'Ili£di, katoik…a ¢grotik¾, toutšstin œpaulij. (Ευστάθιος, Σχόλια 

στην Ομήρου Οδύσσεια 1.388.18)
mštauloj:  ¹ ∙upar¦ legomšnh aÙl», oá Ôrniqej Ãsan. (Σουίδα, Λεξικόν μι.741)  
mhl£tan:   tÕn poimšna. Boiwto…. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1183)
mhlobote‹:    poima…nei. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1188)
mhlobotÁrej:   poimšnej. oƒ t¦ mÁla nšmontej. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1189)
mhlÒbotoj:  tÒpoj ¢neimšnoj prob£twn e„j brîsin. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1190)
mÁlon:   p©j karpÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1191)
mhlosÒh: ÐdÒj, di’ Âj <t¦> prÒbata ™laÚnetai. `Ròdioi. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1197)
mhlÒtai:   poimšnej. (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1199)
misg£gkeia:   ko‹loj tÒpoj, e„j Ön pantacÒqen t¦ k£tw ferÒmena ¢pÕ tîn Ñrîn Ûdata m…sgetai. (Ησύχιος, 

Λεξικόν μι.1440)

£pa:  sÚmfutoj tÒpoj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.73)
n£pai:  oƒ faraggèdeij tÒpoi, kaˆ ™n to‹j Ôresi tîn petrîn ko‹loi À Ñreinoˆ tÒpoi, kaˆ ¢napeptamšnoi. 

(Ησύχιος, Λεξικόν νι.72)
n£ph:  Ûlh. À ko…lh, kaˆ ÑreinÕj tÒpoj. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.76)
nhf£lia xÚla:  t¦ m¾ ¢mpšlina, À suk£mina, À sÚkina· ™ke‹na g¦r o„nÒsponda lšgontai. (Ησύχιος, Λεξικόν 

νι.546) 
nukterinoˆ kÚnej: oƒ lÚkoi. tin�j d� e�doj Øpod»matoj gunaike…ou. (Ησύχιος, Λεξικόν νι.697)

Úlocoj:  sÚndendroj tÒpoj kaˆ xulèdhj. drumÒj, Ûlh. À qhr…ou ko…th. (Ησύχιος, Λεξικόν ξι.104)

doidÒkoj:   ™n ta‹j Ðdo‹j panoàrgoj klèy. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.103)
ÐdouroÚj: toÝj ™n ta‹j Ðdo‹j kakourgoàntaj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.99)
Ðdoàtai:  kaq’ ÐdÕn poreÚetai. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.102)
o„k…skoj:      Ð tîn Ñrn…qwn [À ™leeinÒj]. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.254)
o„l£wma:   tÕ prostiqšmenon tÍ pl£stiggi toà zugoà, ™¦n m¾ „so¸∙epÍ. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.286)
o„wno…:                sarkof£ga Ôrnea kaˆ p£nta, gàpej, kÒrakej. e‡rhntai d� o„wno…. (Ησύχιος, Λεξικόν 

όμικρον.456)
Ônoj:                  Ð ¢nèteroj l…qoj toà mÚlou. kaˆ tÕ ØpozÚgion. kaˆ tÕ perˆ t¦ tîn Ød£twn ¢gge‹a polÚpoun 

zùon kaˆ sustrefÒmenon, æj kÚamoj. kaˆ tÕ ¢cqofÒron zùon. kaˆ ™f’ oá <kaˆ> t¾n krÒkhn 
n»qousi. kaˆ „cqàj poiÒj, Ð kaˆ Ñn…skoj legÒmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.913)

Ñrg£dej:   gegewrghmšnoi tÒpoi. (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.1105)
Ôrh œrhma:  t¦ ¢o…khta. toutšsti bÒreia kaˆ nÒtia tm»mata. taàta g£r, t¦ m�n di¦ yucrÒthta, t¦ d� 

di¦ qermÒthta ¢o…khta memšnhke pantelîj. (Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.556)  

£rauloj:  Ð ™n ¢gro‹j. À p£rauloj, paratetamšnh. À ™ggÚj· par¦ t¾n aÙl»n. À qrhnhtik»· par¦ toÝj 
aÙloÚj. SofoklÁj· t…noj bo¾ p£rauloj ™xšbh n£pouj. (Σουίδα, Λεξικόν πι.480)    

parestamšnh gÁ: ™f’ Î tij Ñfe…lei d£neion· kaˆ ¹ ™kdedomšnh ™pˆ gewrg…v. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.856)
past£x:   p£ssaloj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1084) 
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pšdon:   gÁ, œdafoj. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1203)
pel£tai:   oƒ di¦ t¾n ¢nagka…an trof¾n misqù douleÚontej, tre‹j m…sqarnoi· ¢pÕ toà pšlaj. À qršmmata. 

(Ησύχιος, Λεξικόν πι.1297)
pÒtnia gÁ:  kal¾ gÁ. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3153)
po(u)lubÒteira:  polloÝj bÒskousa kaˆ tršfousa. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3167)
prasia…:  aƒ ™n to‹j k»poij tetr£gwnoi lacania…, oŒon perasia…, di¦ tÕ ™pˆ pšrasi tîn k»pwn. (Ησύχιος, 

Λεξικόν πι.3213)
premni£sai:  ™krizîsai. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3232)
pršmnon:  stšlecoj, blastÒj. p©n ∙…zwma dšndrou tÕ ghr£skon, À tÕ tÁj ¢mpšlou prÕj tÍ gÍ 

pršmnon. (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3233)

ac£j:   cwr…on sÚndendron kaˆ metšwron, di¦ tÕ yÒfon ¢potele‹n katapneÒmenon. (Ησύχιος, Λεξικόν 
ρο.150)

∙hgm…n:   a„gialÒj, perˆ Ónper ∙»gnutai tÕ kàma. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.241)
∙hgm‹noj:  t¦ ¢porpÚmata tÁj pštraj. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.242)
∙hgm…j:  a„gialÒj. di¦ (tÕ) ∙»ssein t¦ kÚmata ™ke‹. (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.243)

k£petoj:  t£froj. ¥lloi t£foj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.856)
skÁptron:   kur…wj m�n p©sa ∙£bdoj· ¢pÕ toà skhr…ptesqai ™p’ aÙtÍ,  Ó ™stin ™pere…desqai. kaˆ tÕ 

basilikÕn d� sÚmbolon. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.958)
staqmo…:   ™paÚleij, Ópou †stantai †ppoi kaˆ bÒej. kaˆ stratiwtik¾ kat£lusij. kaˆ ¹ tîn qurîn 

par£stasij. kaˆ t¦ ˜katšrwqen tîn qurîn xÚla, § nàn p»gmata kaloàmen staqmÕn 
œscaton. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1604)

 d� t¦ ™n to‹j ¢gro‹j zJost£sia, aƒ ™paÚleij kaˆ Ólwj katoik…ai ¢grotika…. poll¾ d� ¹ 
crÁsij par¦ tù poihtÍ. T…qhsi dš pou t¾n lšxin kaˆ ™pˆ zug…ou, æj ¢llacoà fan»setai, kaˆ 
mšroj d� qurîn ™n 'Odusse…v oƒ staqmo…, oÞj parast£daj Ð TragikÒj fhsin, [Aƒ d� ƒstor…ai 
staqmoÚj o‡dasi lšgein kaˆ t¦j ærismšnaj e‡t’ oân tetagmšnaj ™nod…ouj ¢napaÚlaj to‹j 
e‡te ƒppeàsin e‡te pezodrÒmoij, §j kaˆ ¢llag£j œlegÒn tinej. oÛtw g¦r toso…de staqmoˆ 
ÐdeuqÁnai lšgontai prÒj tinwn kaˆ tosoÚsde staqmoÝj e�nai ¢pÕ toàdš tinoj tÒpou e„j 
¥llon famšn.]. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.40.12) 

staqmÕj:  d� nàn m�n ¢grotik¾ katoik…a, Ó ™stin œpaulij, [¿n Ð SofoklÁj metapl£saj staqm¦ lšgei.] 
lšgetai dš pote kaˆ ™pˆ zugoà toà t¦ b£rh talanteÚontoj kaˆ ™pˆ parast£tou d� o„k…aj. Óte 
mšntoi ™k toàde toà tÒpou e„j tÒnde staqmoˆ toso…de lšgontai, topikÕn ™ke‹ di£sthma dhlo‹ 
Ð staqmÒj, æj e‡ tij e‡poi st£sin À mon¾n À t¾n legomšnhn ¢llag»n. (Ευστάθιος, Σχόλια στην 
Ομήρου Ιλιάδα 1.391.27)

  d� kaˆ nàn ¢grotik¾ œpaulij, zJost£sion. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.396.6). 
“Oti d� staqmÕj kaˆ ¹ ¢grotik¾ œpaulij lšgetai. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 
4.345.6)

 d� kaˆ ™ntaàqa ¹ ¢grotik¾ o‡khsij. sÚstoicon d� toÚtJ kaˆ tÕ kl…sion. tÕ mšntoi dîma kaˆ 
tÕ mšgaron ¢stikètera. (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 2.114.4)

  staqmo‹si· m£ndraij, mandr…oij, shko‹j· staqmÕj polus»mantÒn ™stin· staqmÕj g¦r Ð zugÕj, 
staqmÕj ¹ ¹mer»sioj ÐdÕj, tÕ par¦ pollîn kaloÚmenon ØpostaqmÕj, kaˆ ¹ œpaulij tîn zèwn, 
Ð d� noàj· kaq£per t¦ prÒbata ceimînoj ™n to‹j staqmo‹j aÙl…zontai kaˆ kataskhnoàsi kaˆ 
¢panapaÚontai· ¢pÕ toÚtou kaˆ t¦ ƒppost£sia kaˆ boust£sia. [Scholia Vetera στα Αλιευτικά του 
Οππιανού (Υπόθεσις) 3.236.2]

staqmîn:   tîn tÁj qÚraj parastatîn, À mandrîn, À tÒpwn œnqa ¢napaÚeta… tij. (Ησύχιος, Λεξικόν 
σίγμα.1610)

stenÒporoj:  sten¾ ÐdÒj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1749)
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storc£zein:   e„j (sh)koÝj katakle…ein t¦ bosk»mata. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1939)
stršfanon:  ¢x…nh, kaˆ pšlekuj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1990)
strey…mal(l)oj: metaforikîj lšgousin ¢pÕ tîn ™r…wn. Strey…[n]-mal(l)a g¦r lšgontai t¦ sunestrammšnouj 

œconta toÝj malloÚj. (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.1997)

£laroi:   k£laqoi ™r…wn. kaˆ ™n oŒj oƒ turoˆ p»gnuntai· plekto‹j ™n tal£roisi fšron melihdša karpÒn. 
(Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.66)

tr…polon:  t¾n trˆj À poll£kij metabeblhmšnhn di¦ tÁj ¢rotri£sewj gÁn. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1418)
trofo…:  ¢ntˆ toà qršmmata. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1517)
trocÒj:   peribÒlaion, te‹coj. À kÚkloj. À drÒmoj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1532)
tufèn:  Ð mšgaj ¥nemoj· tin�j t¦ ™k tÁj ¢naqumi£sewj. (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1711)

aik£sion:   Øpod»matoj e�doj gewrgikoà. (Ησύχιος, Λεσξικόν φι.48)
formÒj:   ¢gge‹Òn ti plektÕn yi£qoij æj kÒfinoj. (Ησύχιος, Λεξικόν φι.781)
foàrka:   par¦ `Rwma…oij d…dumon xÚlon. (Σουίδα, Λεξικόν φι.628)     
foàrnoj:  pnigeÚj, Ð kr…banoj, Ópou oƒ ¥nqrakej sumpn…gontai. (Σουίδα, Λεξικόν φι.629)  

amerp»j:  gewrgÒj, Ð ™n tÍ gÍ koimèmenoj. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.139) 
cameune‹:   camaikoite‹. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.142)
cameÚnion:  klin…dion penicrÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.144)
cš¸∙on[a]:  t¾n cšrson gÁn. L£kwnej. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.368)
coàai:  aƒ kat¦ ¢groik…an ™pagghl…ai. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.655)
cwr…thj:  ¢grÒthj, ¥groik[t]oj. ¥lloi tÕn ÐdhgÒn. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.877)
cwrobate‹:  ™n tÍ cèrv peripate‹. (Ησύχιος, Λεξικόν χι.878)

£maqoj:  paraqal£ssioj ¥mmoj· ¥maqoj g¦r ¹ mesÒgeioj. Óti ¥maqoj ¹ tÁj pedi£doj kÒnij, y£maqoj 
d� ¹ tÁj qal£sshj. (Σουίδα, Λεξικόν ψι.18)

yuge‹a:  ¢gge‹a, ™n oŒj Ûdwr yÚcetai. kaˆ Ð tÒpoj aÙtÒ. (Ησύχιος, Λεξικόν ψι.252)
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Β. Αμπελοοινικό γλωσσάρι1

Αμπελουργικά διάφορα2

ΒΟΥΒΑΣΤΟΣ  Αμπέλου είδος στην Κρήτη, ίσως η ΑΜΑΜΑΞΥΣ.  
ΑΓΓΕΡΑΚΟΜΟΣ Σταφυλή (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.394).
άγγορα Ρόγα, σταφυλή (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.398).
αγελαία σταφυλή Ευτελής σταφυλή (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.184).
αγίγαρτος Χωρίς κουκούτσια, γίγαρτα.
ΑΓΡΑΚΑΒΟΣ, ΑΡΑΚΑΒΟΣ 
 Σταφυλή (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.748).
ΑΓΡιΑΜΠΕΛΟΣ Η ΒΡΥΩΝιΑ βοτάνη (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.787).
αγριοσταφυλίδες  Αγριοσταφίδες (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.809). 
αδρέει Ωριμάζει.
αδρομερής Το αντίθετο του λεπτομερής. Πολύ ξυνόστιφος. Ώριμος.
αδρός Το αντίθετο του λεπτός. Ώριμος.
αδρύνει, αδρύνεται
 Ωριμάζει τον καρπό.
άδρυνσις Ωρίμανσις.
ΑιΓιΑ  Άμπελος ελληνίδα στην ιταλία, λευκή και μαύρη (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4).
ΑιΓΥΠΤιΑ Βλ. ΣΩΧιΣ.
ΑιΖΑΣιΑ  Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.1824). 
ΑιΘΑΛΗ Αμπέλου είδος, αιγυπτία.
ακλάδας Αμπέλους ακλαδεύτους (Αιολείς) [Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.2436]. 
ακρεμών Μικρός κλάδος που καταλήγει στους κλαδίσκους.
ΑΛΕΞΑΝΔΡιΝΗ Αμπέλου είδος, αιγυπτία. 
ΑΛΘΗΦιΑΣ Αμπέλου είδος. Αργολίδα. (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1268).
άλοξ Τομή αρότρου.
αλωή Φυτεία, αμπέλι.
ΑΛΩΠΕΚΕΩΣ Αμπέλου είδος και ο απ’ αυτής οίνος. Και στην ιταλία. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3365 και 

Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4). Αλεπού;
ΑΜΑΜΑΞΥΣ, ΜΑΜΑΞΥΣ, ΑΜΑΜΥΞιΣ 
 Αμπέλου είδος, αναδενδράδος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3425. Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1482. 

Scholia Vetera στις Σφήκες του Αριστοφάνη 326.1. Αίλιος Ηρωδιανός, Περί Κλίσεως Ονομά-
των 3,2.762.6). 

ΑΜΑΞιΣ Άμπελος αναδενδράς (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3437). 
ΑΜΒΑιΝΑ Αναδενδράς (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3492).
αμβλύσκει Εξαμβλεί. Κυρίως επί αμπέλου. Εκτιτρώσκει. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3511).

1 Εκτός από τους αρχαίους συγγραφείς (που αναφέρονται), κύρια βοήθεια για το γλωσσάρι ήταν και τα 
αναλυτικά αμπελοοινικά άρθρα/λεξικά του χημικού Δημητρίου Κισσόπουλου στα Χημικά Χρονικά (βλ. Κισ-
σόπουλος 1947 και 1950). Για παράδειγμα, χωρίς παραπομπή σε αρχαίο κείμενο παρατίθενται τα αμπέλων 
και οίνων είδη, τα αμπελοοινικά εργαλεία κ.ά. Σε συνηθέστερες λέξεις αμπελοοινικών/αγροτικών κειμένων 
και λεξικών (όπως αμπελουργία, αμπελόεσσα, γίγαρτα, όμφακες, πέπανσις, οινηρός), οι πιο πολλές σχεδόν 
και σήμερα κατανοητές, δεν αναφέρεται ειδικότερη πηγή. Στο γλωσσάρι συμπεριλαμβάνονται και μερικές 
νεότερες αμπελοοινικές λέξεις (π.χ. τσιαπατούρα). 
2 Τα γένη των αμπέλων, στο παρόν γλωσσάρι, με κεφαλαία (όπως και τα είδη των οίνων).

A
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άμβλωσις Φθορά οφθαλμών.
ΑΜΒΡΟΣιΑ Σκληρόρραγο ελληνικό αμπέλι στην ιταλία, με μεγάλη ανθεκτικότητα τόσο στο κρύο όσο 

και τη ζέστη.  
ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ Είδος μαύρης αμπέλου, ελληνικής καταγωγής, που εισήχθη στην ιταλία. (μαύρη Inerti-

cula. L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2.24).
αμεμηνά κλήματα
 Ασθενικά κλήματα.
ΑΜιΝΑιΑ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3675). Και ΠΕΥΚΕΤιΑ (Γαληνός, Περί Κράσεως 

και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων 11.648.7). Πέντε είδη: α) Η μικρή αδελφή, με μικρές 
ρόγες, ανθεκτική. β) Η μεγάλη αδελφή, λιγότερο ανθεκτική (περισσότερο, όταν αναρρι-
χάται σε δένδρο). γ-δ) Οι δίδυμες αδελφές (επειδή τα τσαμπιά φυτρώνουν ζευγάρια), που 
παράγουν ιδιαίτερα δυνατό κρασί. ε) Το «μαλλιαρό» αμπέλι που καλύπτεται ιδιαιτέρως 
πολύ με χνούδι. Η πρωϊμότερη από τις Αμιναίες. (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4 και 
L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2.24). Βλ. και παρακάτω.

ΑΜιΝΑιΑ ΜΑΥΡΗ
 Γνωστή και με τα ονόματα ΣΥΡιΑΚΗ και ιΣΠΑΝιΚΗ άμπελος. Το σπουδαιότερο από τα 

«δεύτερα» αμπέλια. (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4). Συρίκι μαύρο;
ΑΜιΝΝιΟΣ Ευπροσάρμοστη και άριστη άμπελος, εξαίρετη σε πλαγιές ξηρές ή και υγρές (κυρίως όταν 

είναι δενδρίτις). Κάθε πλέθρο φέρει 300 αμφορείς. Πρέπει να χαρακώνεται ένα πόδι ψη-
λότερα από τις άλλες, όχι όμως ψηλότερα από έξι. Στη λεπτή, ξηρή, αμμώδη γη που τη 
χτυπούν οι άνεμοι, χαμηλότερα. (Γεωπονικά Ε.17 Φλωρεντίνου, Ε.27 Διδύμου). 

αμπελάνθη  Άνθος αμπέλου, ο πρώτος ανθοφόρος βλαστός.
αμπελεών, άμπελος, αμπελών 
 Φυτεία, αμπέλι.
αμπελικιά (νεότ.) Αμπελών.
αμπελικός (νεότ.) Υπεύθυνος καλόγηρος για το αμπέλι.
αμπέλιον, αμπελίς  
 Νεαρό αμπέλι.
αμπελίτις γη Ασφαλτώδες χώμα για τη θεραπεία της φθειριάσεως της αμπέλου (φαρμακίτις). Από τη 

Σελεύκεια της Συρίας.
αμπελόδεσμος Σικελικό φυτό με το οποίο έδεναν τα αμπέλια (Gaius Plinius, Naturalis Historia 17.209)
αμπελόεσσα Αμπέλους έχουσα.
αμπελοκόμος, αμπελουργός, αμπέλων
 Αμπελουργός.
αμπελόπρασον Γηθυλίς, πρασουλίδα.
άμπελος Η άμπελος. Μηχανή (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3778). Μέτρο (Ήρων, Fragmenta 11.1.6 και 

Όροι των Γεωμετρίας Ονομάτων 130.1.8). 
άμπελος αγεννής  Ταπεινής καταγωγής.
άμπελος γενναία  Από καλό γένος.
αμπελοστατώ Φυτεύω.
αμπελοτόμος Ο τέμνων το αμπέλι.
αμπελουργία Η καλλιέργεια της αμπέλου.

Αμπελουργία: αρρώστιες, επιβλαβή ζωντανά, αγονία
αίξ: κατσίκα
ακρίς: ακρίδα
άμβλωσις: φθορά οφθαλμών
αμπελοφάγος: η γίδα

άνθραξ: λόβα, βλογιά(;)
απόκαυσις: πάγωμα
απόκαυσις, καύσις: κάψιμο από παγετό
αστρόβλητα: καμένα από τη ζέστη

ΓΛΩΣΣΑΡι ΑΜΠΕΛΟΟιΝιΚΟ: Αμπελουργικά διάφορα
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

αστροβολείται: αποξηραίνεται, καίγεται από τον 
ήλιο
αυαίνω: καταξηραίνω
αφορία: ακαρπία
άφορος: άγονος, άκαρπος
αψός: «θηρίο» που τρώει τα αμπέλια (Ησύχιος, Λε-
ξικόν άλφα.8971)
γαγάτης λίθος: αμπελουργική φαρμακία
εξαυαίνει: ξεραίνεται εντελώς
εξεστηκώς: χαλασμένος
εξικμάζεται: ξεραίνεται
επίτραγος: υλομανούσα
ερυσίβη: διάφορα είδη σαπρότητας (κρυπτογαμικαί 
νόσοι)
ευκλήματος: υλομανούσα
ευρωτιά: μουχλιάζει, σαπίζει
ζιζιλάμπης λίθος: αμπελουργική φαρμακία
ιξ: «θηρίον τι, αμπέλους εσθίον» (Ησύχιος, 
Λεξικόν γιώτα.703). Ίσως ψείρα.
ίουλος: «θηρίδιον εσθίον αμπέλους» (Σουίδα, Λεξι-
κόν γιώτα.442)
ιψ: ίσως ψείρα
καθυλομανεί: υλομανεί
κακιθής: «άτροφος άμπελος» (Ησύχιος, Λεξικόν 
κάππα.307)
κάμπη: κάμπια

κανθαρίς: «ζωίφιον λυμαντικόν αμπέλου» (Ησύχι-
ος, Λεξικόν κάππα.657)
καύσις: πάγωμα
κέρκος: «θηρίδιον» που βλάπτει τα αμπέλια (Ησύχι-
ος, Λεξικόν κάππα.2333)
κοράλιος λίθος: αμπελουργική φαρμακία
κοχλίας: κόχλος (σαλιγκάρι)
κράμβος: αρρώστια αμπέλου. Ζάρωμα και ξήρανση 
του καρπού πριν από την ωρίμανση (σείρικας;).
κρείττωσις, υλομανία:  παρά φύσει βλάστησις
μυς: ποντίκι
πολυκλήματος: υλομανούσα
ροάς: πτώσις καρπού πριν από την ωρίμανση
σελευκίς: (διαβολοπούλι)
σκώληξ: (τυλιγάδι)
σφακελισμός, σφάκελος: λύσιμο
σφηγξ: σφήγκα
τέττιξ: τζιτζίκι
τραγά: υλομανεί
υλομανία: παρά φύση βλάστηση, πολυκλαδία (αρ-
ρώστια)
φθειρ: ψείρα
φθίσις: ατροφία

Αμπελουργία: εργαλεία
αγκαλίς: δρέπανον (Μακεδόνες) [Ησύχιος, Λεξικόν 
άλφα.533]
άγκυρα: δρεπάνι, κλαδευτήρι (Θεόφραστος, Περί 
Φυτών Αιτιών 3.2.2.7)
αγρίφη, άμη, βωλοκόπος: σβάρνα
ακόνη, θηγάνη, θήγανον: ακόνι
άροτρον: αλέτρι
άροτρον αυτόγυον: ακατέργαστο μονόξυλο με κλα-
δί, το πρώτο άροτρο
άροτρον πηκτόν: το κανονικό άροτρο με μέρη: ιστο-
βοεύς (ρυμός, τιμόνι), γύης (ουρά), αροτρόπους, έλυ-
μα (αλετροπόδι) 
βίσβης: δρέπανον αμπελοτόμον. Μεσάπιοι. Και 
εορτή Βισβαία. Κλαδευτήρια. (Ησύχιος, Λεξικόν 
βήτα.629)
δίκελλα, πράμνη, πράμνημα, σμινώ: δίχηλος τσάπα
δικέλλιον, σμινύδιον, σμίνυον: μικρή δίκελλα
δρέπανος, δρεπάνη, δρεπάνιον, κλαδευτήριον, κλα-
στήριον, βίσβης: δρεπάνι

εμβολεύς, πάλος, πάτταλος: ο πάσσαλος με τον 
οποίο ανοίγονταν οι τρύπες στο έδαφος
εχέτλη: η λαβή με την οποία κατευθυνόταν το άρο-
τρο
ζάγκλη: δρεπάνι τρυγητού
ζυγόδεσμος: ιμάντας πρόσδεσης του βοδιού στον 
ζυγό 
κάμακες, οίνωτροι, οίνωτρα, φόρκες, κάρακες, ωμο-
χάρακες: ξύλινα υποστηρίγματα της αμπέλου
κερκίς, κορώνη, ένδρυον: κορωνίδι, καρφί ζυγού 
κικονία: εργαλείο για τη σωστή κατασκευή των 
λάκκων φύτευσης των αμπελιών (L. Iunius Modera-
tus Columella, De Re Rustica 3.13)
κλαστήριον: δρεπάνι της αμπέλου
κύλινδρος: βωλοκόπος
μάκελλα: μεγάλη άχηλος τσάπα
μάρρον: μικρή τσάπα
οίνωτρον: χάρακας που στηρίζει την άμπελο (Δωρι-
είς) [Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.351]
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οξίνα: βωλοσκοπικό εργαλείο που έλκεται από βό-
δια
όρυγξ, όρυξ, ορυκτήρ: κασμάς
πριόνιον: μικρό πριόνι
πτύον, σκηπήιον: φτυάρι
σμίλη: αμπελουργικό μαχαίρι
σφύρα: βωλοκόπος του Ησιόδου

σχένδυλα: τανάλια
τέρετρον: περιστροφική πλάνη για εγκέντριση
ύνις (υνί): ζυγός, ξύλο όπου δένονται τα βόδια
χάρακες: «πεπηγότες κάλαμοι» (ή λεπτά ξύλα), 
φούρκες

Αμπελουργικά διάφορα (συνέχεια από: αμπελουργία)

αμπελουργώ Περιποιούμαι τα κλήματα, κλαδεύω κ.λπ.
αμπελοφύτωρ Αυτός που φυτεύει αμπέλια.
αμπέλων Αυτός που καλλιεργεί.
ΑΜΥΣΧΑιΑ Οινάνθη. Αναδενδράς. (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3879).
αμφημερινός Καθημερινός.
αναγωγή Περιποίησις των φυτών (για σχηματισμό ύψους, πλάτους κ.λπ.), φυτών παιδεία.
αναδενδράς Αναρριχώμενη άμπελος. Αναδενδράς αμάμαξις: που στηρίζεται και απλώνεται σε δύο 

υψηλούς χάρακες. Αναδενδράς καμαροειδής: αναρριχώμενη, κεχαρακωμένη σε σχήμα 
καμάρας. Αναδενδράς κραββατοειδής: κρεββατίνα κληματαριά.

ανήμερος γη Χέρσος. Χωρίς αμπέλων (Scholia Vetera στα Κυνηγετικά του Οππιανού 4.253).
ΑΝΘΗΔΟΝιΑΣ Αμπέλου είδος (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2506. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.41). Αργολίδα.
ΑΝΘΟΣΜιΑ Είδος αμπέλου; (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2518).
αντίληψις Στερέωση με τους έλικες της αμπέλου.
απέπαντος Άγουρος.
ΑΠιΑΝΑ και SCRIPuLA 
 Η κατεξοχήν σταφιδάμπελος. Iταλική (ελληνογενής;) άμπελος, το αμπέλι των μελισσών. 

Κατά τον Πλίνιο η ΨιΘιΑ. Τα σταφύλια ωριμάζουν στο αμπέλι για περισσότερο χρόνο 
στον ήλιο, ή σε βραστό λάδι (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4, 14.11). Κατά μία άποψη η 
MuSCATEL (Musca: έντομο που ελκύεται από τη γλύκα).

αποδρεπανίζω Κλαδεύω.
απόθετος καρπός  Ο καρπός που αποθηκεύεται.
αποκλάω Κλαδεύω.
απόκνισις Αποκοπή μικρού τεμαχίου.
αποσπάς Απόσπασμα, μόσχευμα.
αποσπάς βότρυος Τσαμπί.
απώρυξ κληματίς Καταβολάς, κωλοβούτι.
ΑΡΓιΤιΣ Είδος αμπέλου, αναδενδράς. Στην ιταλία με το όνομα ARCERACA: ανθεκτική στα χρόνια 

και στις βροχές, εμπλουτίζει και το έδαφος. Μεγάλη σε παραγωγή, κυρίως επιτραπέζια, 
κρασί όχι κάθε χρόνο. (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4. Vergilius, Georgica 2.99. L. Iunius 
Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2).

αρδεία Άρδευσις.
αριστάφυλος Πολυστάφυλος, πολύκαρπος.
αρκτούρος Καιρός του τρυγητού, μέσα Σεπτεμβρίου.
ΑΡΧΕΖΩΣΤιΣ  Οφιοστάφυλος, άμπελος λευκή άγρια, ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ, ΜΗΛΩΘΡΟΝ, ΜΑΔΟΝ, ΨιΛΩ-

ΘΡΟΝ, ΚΕΔΡΩΣΤιΣ, ΒΡΥΩΝιΑ ΛΕΥΚΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 4.182).
ΑΣΠΕΝΔιΟΣ Άμπελος, το κρασί της οποίας δεν χρησιμοποιούν για σπονδές και ούτε τα πουλιά πλησι-

άζουν (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.22).
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ασταφίς, οσταφίς  Σταφίς (σταφίδα).
ΑΤΑιΣΟΝ Αναδενδράς, Τυρρηνοί (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.7995).
άτμητος Ακλάδευτος.
αύλαξ Τομή αρότρου.
αύον Ξηρό, αποξηραμένο, καμένο.
αυχμώδης Ξηρός.
αφαύω Ξηραίνω.
ΑΦΥΤΑιΟΣ Αμπέλου είδος (Θεόφραστος, Περί Φυτών Αιτιών 3.15.5).
αχθοφορεί Πολυκαρπεί.
άχνη Χνούδι καρπού.
ΑΧΩΝ  Άμπελος (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4710).

ΑΣιΛιΚΗ Άμπελος που μεταφέρθηκε στην ιταλία. Δύο είδη, η ΜΕΓΑΛΗ και η ΜιΚΡΗ. (L. Iunius 
Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2.9. Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4). 

ΒΗΚΑ Αναδενδράς (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.549).
ΒιΒΛιΑ Αμπέλου είδος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.25. Αχιλλεύς Τάτιος, Λευκίππη και Κλειτο-

φών 2.2.2.4)
βλαστολογία Βλαστοκόπημα, κορφολόγημα.
βλίσσα Βότρυς (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.716).
βόθρος Λάκκος.
ΒΟΛΩΝΗ Πρώιμης αμπέλου είδος, στη Βιθυνία.  
βόστρυχος Έλικας αμπέλου.
βοτρύδια Μικροί βότρυες.
βοτρυόδωρος Η ειρήνη («επεί και οι άμπελοι εν ειρήνη φύονται», Σουίδα, Λεξικόν βήτα.410). 
βότρυς Ράγες & βόστρυχο & ραγικοί μίσχοι.
ΒΟΥΜΑΣΤΟΣ Ελληνίδα άμπελος στην ιταλία, λευκή και μαύρη, μεγαλόρραγη και σκληρόρραγη. Στα-

φύλι επιτραπέζιο (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.3, 14.4. L. Iunius Moderatus Columella, 
De Re Rustica 3.2. Vergilius, Georgica 2.5.102. Marcus Terentius Varro, Res Rusticae/ Res Urbanae 
2.5). 

ΒΟΥΡιΚΥΠΑΡιΣΣΟΣ 
 Άμπελος. Περγαίοι. (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.963). 
βραχύτομος Που έχει κλαδευτεί βαθιά.
ΒΡΥΧιΣ Κλήμα (Ησύχιος, Λεξικόν βήτα.1267).
ΒΡΥΩΝιΑ Αγριάμπελος μέλαινα (η ιδίως ΒΡΥΩΝιΑ). ΧΕιΡΩΝιΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ. (Διοσκουρίδης, Περί 

Ύλης Ιατρικής 4.183.1).
ΒΩΛΗΝΗ Πρώιμη άμπελος της Βιθυνίας, λευκή, με πολύ επιμήκεις κρεμαστήρες των βοτρύων. Το 

χαρακτηριστικό της είναι ότι από κάθε οφθαλμό «τρία εκβάλλει». Μεγαλώνει πολύ, δεν 
γερνά γρήγορα, υπομένει τους ανέμους. (Γεωπονικά Ε.17 Φλωρεντίνου).

βωλοστροφία Σβάρνισμα.
BuCOnIATES Αμπέλου είδος. Μέλαινα. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.716. Σουίδα, Λεξικόν κάππα.344. Αρι-

στοτέλης, Περί Ζώων Γενέσεως 770β.20). Στην περιοχή των Θουρίων γνωστή και με τα 
ονόματα ΚΑΠΝΕιΟΣ, ΚΑΠΝιΑ και THARRuPIA (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.39). 

ένος Είδος, ποικιλία.
γίγαρτα Κουκούτσια της ρόγας.
γύρωσις Ξελάκκωμα, λεκάνωμα.
GRAECuLA Ελληνική άμπελος που εισήχθη στην ιταλία (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4.5).
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ΑΚΤΥΛιΣ Άμπελος ελληνική στην ιταλία, λεπτόμισχος, σκληρόρραγη, επιτραπέζια (Gaius Plinius, 
Naturalis Historia 14.3 και L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2).

ΔΑΛΑ Άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.146).
δενδρίτις Άμπελος αναρριχώμενη σε δένδρα.
διατρύγιος Έγκαρπος, τρυγήσιμος, τόπος κατάφυτος με αμπέλια.
ΔιΟΝΥΣιΑΣ Αμπέλου είδος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.55.24). Πράμνειος.
ΔιΦΟΡΟΣ ΣΜΥΡΝΑϊΚΗ 
 Αμπέλου είδος.
δράγμα Βότρυς σταφυλής (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα. 2348). 
ΔΡΑΚΟΝΤιΟΝ Είδος αμπέλου ελληνικής καταγωγής, στην ιταλία (L. Iunius Moderatus Columella, De Re 

Rustica 3.2.28).
ΔΡΟΣΑΛΛιΣ Είδος αμπέλου, παρόμοιας με την ΑΜΜιΝιΟ, με μικρές πυκνές ράγες. (Γεωπονικά Ε.17 

Φλωρεντίνου).
δρύες οινοχίτωνες 
 Οι άμπελοι (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.2416).
δρωπακίζω Συνάγω, τρυγώ.
δυσδιάπνευστος  Που δύσκολα εξατμίζεται.
δυσπεριαίρετος φλοιός  
 Φλοιός που δύσκολα αφαιρείται.
DuRACInA Άμπελος ιταλική, επιτραπέζια. Λευκή και μαύρη. (Marcus Porcius Cato, De Agri Cultura 7.2 

και Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.46.10).

γκάρδιον Η ψίχα του ξύλου.
εγκέντρισις Μπόλιασμα.
ΕΔΑΝΗ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.397).
εδανός, εδεστός, εδώδιμος
 Φαγώσιμος.
ΕιΛΕΟΣ Αμπέλου είδος (ΒιΒΛιΑ) [Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.31].
ΕΚΒΟΛΑΣ Αμπέλου είδος, αιγυπτία, εκτρωτική (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.22).
εκπεπαίνει Ωριμάζει τον καρπό.
έκπεψις Ωρίμανσις.
εκτρυγάω Τρυγώ εντελώς.
έκφυμα Βλαστάρι.
ΕΛΑΕΩΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.1838).
ΕΛΑιΟΣΤΑΦΥΛΟΣ 
 Άμπελος μπολιασμένη με ελιά. ΟΥΒΟΛιΒΑ σε αφρικάνικη γλώσσα. (Γεωπονικά Θ.14 

Αφρικανού)
ελενοί, έλινοι Κληματόβεργες.
ΕΛΕΥΣΕΑΝ Την ΒΡΥΩΝιΑΝ (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2041).
ΕΛιΒΟΤΡΥΣ Άμπελος μαύρη (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2062).
έλικες Της αμπέλου τα κληματώδη (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2071).
ελικοβλέφαρος  Καλλιβλέφαρος.
έλινος Η άμπελος βοτρυοφόρος.
ΕΛΥΣΤΑ Άμπελος μαύρη (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2238).
εμβολάς Μπολιασμένη.
έμβολον Μπόλι.
εμβροχάς  Καταβολάς, κωλοβούτι.
εμπερκάζει Ωριμάζει.

Δ

ε

ΓΛΩΣΣΑΡι ΑΜΠΕΛΟΟιΝιΚΟ: Αμπελουργικά διάφορα



132

ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ένθεμα Μπόλι.
ένικμος Υγρός, ζουμερός.
ένου κλήματος Περσινού, παλιού κλήματος.
εντεριώνη Η ψίχα του ξύλου.
εντομή Εγχάραξις.
ένωμος Άγουρος, ωμός.
εξαδρύνει Ωριμάζει τον καρπό.
έξωρος Παράκαιρος.
επανατρυγάω Μαζεύω τα μετά τον τρυγητό σταφύλια.
επεμβολάς Μπολιασμένη.
επικνίζει Ξύνει επιπόλαια.
επιμελαίνεται Αρχίζει να ωριμάζει.
επίπηξ  Μπόλι. 
επιρραγολογέω Μαζεύω τα μετά τον τρυγητό σταφύλια.
επίσκαψις Σκάλισις.
επισσάτω Συσσωρεύω. 
επιτρυγάω, επιρραγολογέω, επιφυλλίζω  
 Μαζεύω τα μετά τον τρυγητό σταφύλια.
ΕΠιΦΟΡΟΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5392).
επιφυλλίδες Σταφυλάκια μετά τον τρυγητό.
έπομβρος Βροχερός.
εριστάφυλος Καλλιστάφυλος, πολυστάφυλος.
έρκος, έρχατος  Φράχτης.
ΕΡΝΑΤιΣ Αναδενδράς (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.5965).
έρνος Νέος και τρυφερός βλαστός.
έρρυσος Ζαρωμένος, σταφιδωμένος.
εύβοτρυς Πολυστάφυλος, πολύκαρπος.
ΕΥΓΕΝιΟΣ, ΕΥΓΕΝιΑ  
 Αμπέλου είδος. Ελληνική άμπελος που μπορούσε να καλλιεργηθεί μόνο στην περιοχή 

Alba, όπου εισήχθη από την Ταορμίνα. Ευδοκιμούσε σε θερμά κλίματα. (Ησύχιος, Λεξι-
κόν έψιλον.6727. Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4. L. Iunius Moderatus Columella, De Re 
Rustica 3.2).

εύειλος, εύελος  Ευήλιος, θερμός.
ευθυπορούντα Με ευθείς πόρους.
ΕΥϊΑΔΕΣ Άμπελοι (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.6903). 
εύοινος Αυτός που δίνει καλή ποιότητα κρασιού.
ευπεριαίρετος φλοιός 
 Φλοιός που εύκολα αφαιρείται.
εχετλεύω Αροτρεύω.
ΕΧΕΤΡΩΣιΣ Λευκή ΒΡΥΩΝιΑ (Γαληνός, Των Ιπποκράτους Γλωσσών Εξήγησις 19.101.16).

αφόρος Πολυφόρος, πολυστάφυλος, πολύκαρπος.
ΖΕιΡΟΣ Είδος αμπέλου (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.103).
ζέφυρος Δυτικός άνεμος.
ζυγόεις Βότρυς (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.194).

ΒΗ Άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν ήτα.14).
ημερίς Η άμπελος βοτρυοφόρος. Από το «εξημερούν ημάς». «Τινές αναδενδράδα και ελαίαν». 

(Ησύχιος, Λεξικόν ήτα.464 και Σουίδα, Λεξικόν ήτα.304). 
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ημιπέπειρος, ημίπεπτος, ημιπέπων 
 Μισογινωμένος.

ΑΣιΑ Αμπέλου είδος. Εισήχθη και στην ιταλία (L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2).
θειλοπεδευθείσα σταφυλή 
 Αποξηραμένη στον ήλιο.
θειλόπεδον Ευήλιο μέρος αμπελώνα, λειάστρα.
θερμασίη Ζέστη.
ΘΗΡιΑΚΗ Είδος αμπέλου. «Η καλύτερη εις ηδυοινίαν πασών αδηρίτως. Κλήμα φύσει λεπτόν και 

ασθενές». Αναφερομένη και από τον Δημόκριτο. (Γεωπονικά Δ.8 Φλωρεντίνου, Ε.2 του 
ιδίου).

ΘΗΡιΑΚΗ ΘΑΣΟΥ 
 Το κρασί και τα σταφύλια της θεραπεύουν τα δήγματα φιδιών (Gaius Plinius, Naturalis 

Historia 14.22).
θρία Φύλλα συκής ή αμπέλου. «Και τα εν αυτοίς δεσμούμενα βρώματα» (Ησύχιος, Λεξικόν 

θήτα.741).
ΘΡιΝιΑ Άμπελος στην Κρήτη (Ησύχιος, Λεξικόν θήτα.757). 
θύσθλα  Κλάδοι αμπέλου.
THARRuPIA  Αμπέλου είδος. Μέλαινα (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.716. Σουίδα, Λεξικόν κάππα.344. Αρι-

στοτέλης, Περί Ζώων Γενέσεως 770β.20). Στην περιοχή των Θουρίων, γνωστή και με τα 
ονόματα BuCOnIATES και ΚΑΠΝΕιΟΣ, ΚΑΠΝιΑ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.39).

ΕΡΑ Πράμνειος άμπελος.
ιΛΕΟι Είδος αμπέλου (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.539). 
ιΜΑΛιΟΝ Είδος αμπέλου (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.603). 
ιΜΑΛιΣ Είδος αμπέλου (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.604).
ιΠΠΩΝΕιΟΣ Αμπέλου είδος στη Ρόδο, εφάμιλλος της ΝιΚΟΣΤΡΑΤΕιΟΥ στην Αθήνα (Αθήναιος, Δει-

πνοσοφισταί 14.68.53).

ΑΔΟΥΣΑ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.64).
ΚΑΘΑΡΚΤιΚΗ  Αμπέλου είδος. «Σχίζοντες το κλήμα και ελλέβορον υποτιθέντες» (Γεωπονικά Δ.8 Φλωρε-

ντίνου).
ΚΑιΚΟΥΒΟΣ Αμπέλου είδος, δενδρίτις (Στράβων, Γεωγραφικά 5.3.5.8).
κάμακες Ξύλα που υποβαστάζουν τα αμπέλια.
ΚΑΝΘΑΡΕΩΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.656).
κανθήλιος Γαϊδουράκι που μεταφέρει τα σταφύλια του τρύγου.
ΚΑΠΝΕιΟΣ, ΚΑΠΝιΑ  
 Αμπέλου είδος. Μέλαινα. (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.716. Σουίδα, Λεξικόν κάππα.344. Αρι-

στοτέλης, Περί Ζώων Γενέσεως 770β.20). Στην περιοχή των Θουρίων γνωστή και με τα 
ονόματα BuCOnIATES και THARRuPIA (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.39).

ΚΑΠΝΗ Αμπέλου είδος, ξηρότατον και δριμύτατον οίνον ποιούσης (Scholia Vetera στις Σφήκες του 
Αριστοφάνη 151γ.2).

καρδία, μήτρα, μυελός
 Η ψίχα του ξύλου.
ΚΑΡιΚΗ Άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.817).
καρπομανής Πολυστάφυλος, πολύκαρπος.
κατάκλυστρα Για τη συγκέντρωση του βρόχινου νερού.
καταπεπαίνει Ωριμάζει τον καρπό.
κατάπηξ Μπόλι.
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καταρωγέα «Γην εύθετον προς φυτείαν αμπέλου» (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.1400).
κατασκαφή Κύλισμα, στρεμμάτισμα. 
κατατρυγάω Τρυγώ εντελώς.
κατήρυδες Βρίθουσαι και καταρρέουσαι άμπελοι (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.1788).
κατώρυξ κληματίς  
 Καταβολάς, κωλοβούτι.
καυλίον  Βλαστάρι.
ΚΕΔΡΩΣΤιΣ Οφιοστάφυλος, άμπελος λευκή άγρια, ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ, ΜΗΛΩΘΡΟΝ, ΜΑΔΟΝ, ΨιΛΩ-

ΘΡΟΝ, ΑΡΧΕΖΩΣΤιΣ, ΒΡΥΩΝιΑ ΛΕΥΚΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 4.182.1.3).
ΚΕΡΚΥΡΑιΑ Είδος αμπέλου λευκής, λιπαρότερης (Γεωπονικά 5.2.4 Φλωρεντίνου).
ΚΕΡΥΝιΑΚΗ Είδος αμπέλου Αχαΐας (Θεόφραστος).
κεχαρακωμένη Στηριγμένη σε χάρακες, φούρκες.
ΚιΟΝιΣ Σταφυλή (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2762).
κλαδεία, κλάσις  Κλάδεμα.
κλαν Κλαδεύειν.
κλαρία Κλήματα αμπελόφυλλα.
κλάριον Αμπελόφυτον.
κλαστάζω, κλάω  Κλαδεύω.
κλάστης Αμπελουργός (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2876).
κλήμα, πράμνον, πρέμνος, στέλεχος, στύπος 
 Ο κορμός, το κούρβουλο.
κλήμαξ Η άμπελος (Αίλιος Ηρωδιανός, Επιμερισμοί 67.7).
κλήματα  Κληματόβεργες.
κληματίς Η άμπελος (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.1777).
κόλουσις Κολόβοσις, αποκοπή.
κολούω Κολοβαίνω, κονταίνω.
ΚΟΡΩΝΕΩΣ Αμπέλου ή συκής είδος (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3738).
κούφος Ελαφρός, κούφιος.
κράδη Ακρότατα μέρη των κλάδων.
κράμβη Αντιμεθυστικό λάχανο.
κράος Σκαλευομένη άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.3966).
κρεμαστήρ Κοτσάνι.
ΚΡΗΣΣΑ, ΚΡΗΤιΚΗ 
 Αμπέλου είδος.  
ΚΡΟΤΩΝιΑ Σταφυλή (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.4217).
ΚΥΔΩΝιΤιΣ Είδος αμπέλου στην ιταλία (ελληνογενής;) (L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 

3.2).
ΚΥΠΡιΑΚΗ  Αμπέλου είδος.  
κυπρισμός Παραγωγή ανθέων.

ΑΓΕιΑ  Αμπέλου είδος.  
λεπάζει Ωριμάζει τον καρπό.
ΛΕΠΤΟΡΡΑΞ Άμπελος (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.3.5).
ΛΕΥΚΟΘΡΑΚιΑ ΛΕΥΚΗ ΔΡΟΣΑΛΛιΣ της Βιθυνίας. Παράγει πολύ και κάλλιστο κρασί. (Γεωπονικά 5.17 

Φλωρεντίνου).
ΛΗΜΝιΑ Αμπέλου είδος, ποικιλία πρώιμη (Αριστοφάνης, Ειρήνη 1159-1165). ΚΑΛΑΜΠΑΚι (στη 

Λήμνο), ΛΗΜΝιΟ, ΛΗΜΝιΩΝΑ, ΛΗΜΝιΩΤιΚΟ (στη Χαλκιδική, Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Β. Αιγαίο).

Λ
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ληνοί Σωροί, πύελοι. «Των αρματείων δίφρων οι κοιλότητες» (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.886).
ληνός Όπου σταφυλή πατείται (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.887).
ΛιΒΑΝΩΔΗΣ, ΛιΒΑΝιΟΣ 
 Άμπελος με άρωμα λιβανιού για σπονδές στους θεούς (Gaius Plinius, Naturalis Historia 

16.22).
ΛιΒΥΣΣΑ, ΛιΒΥΚΗ 
 Αμπέλου είδος.  
λόπος, λοπός Φλούδα.
λοφείον «Τα προς ταις αμπέλοις φυόμενα, οίον μύκαι» (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.1288). 
ΛΥΚιΑ Αμπέλου είδος.  

ΑΔΟΝ Οφιοστάφυλος, άμπελος λευκή άγρια, ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ, ΜΗΛΩΘΡΟΝ, ΨιΛΩΘΡΟΝ, 
ΑΡΧΕΖΩΣΤιΣ, ΚΕΔΡΩΣΤιΣ, ΒΡΥΩΝιΑ ΛΕΥΚΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 
4.182.1.2). 

ΜΑιΝΟΜΕΝΗ Αμπέλου είδος στη Λιβύη (Αριστοτέλης, Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων 846α.38).
μακροτομώ Κλαδεύω και αφήνω τα κλαδιά μακρά.
ΜΑΛΒΑΖιΑ Αμπέλου είδος. ΜΟΝΕΜΒΑΣιΩΤΗΣ, ΜΑΛΒΟΥΑΖιΑΣ (Κριμπάς 1944).
μανή Αραιή, χαλαρή.
ΜΑΡΕΩΤιΣ Αμπέλου είδος, ελληνογενής(;), από την Αίγυπτο, εισήχθη και στην ιταλία (Ησύχιος, Λε-

ξικόν μι.276 και L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2).
ΜΑΡΩΝΕιΑ Αμπέλου είδος (Γαληνός, Περί Συνθέσεως Φαρμάκων 13.1041.4).
μάχλος υβριστική υλομανούσα. 
ΜΕΓΑΣΥΡΝΟΣ Σταφυλής είδος στην Κνίδο (Ησύχιος, Λεξικόν μι.494). 
ΜΕΘΥΣιΟΝ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν μι.575).
μειευρίζοντα, μυουρίζοντα κλήματα 
 Κολοβά κλήματα.
ΜΕΛΑΝΔΑΝΕΩΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν μι.647).
ΜΕΛιΚΗΡιΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν μι.711. Scholia Vetera στην Ομήρου Οδύσσεια 10.235.4). 

Γλυκερήθρα;  
ΜΕΛιΝΕΩΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν μι.713).
μέμυκε Πεπύκνωτε.
μεμυκότα Με κλειστούς οφθαλμούς.
ΜΕΡΟιΤΗΣ  (ΜΕΡΣιΤΗΣ) από τη Μερόη της Αιθιοπίας; Εκλεκτή στη Βιθυνία.  
ΜΕΡΣιΤΗΣ Είδος αμπέλου που στην Βιθυνία φέρει τον ΔΕΝΔΡΟΓΑΛΗΝΟ οίνο και τον ΤιΑΡΗΝΟ, 

στην Τίο της Παφλαγονίας τον ΤιΑΝΟ, στην Ηράκλεια του Πόντου τον επισημότατο των 
οίνων (Γεωπονικά Ε.2 Φλωρεντίνου).

μετόρχιον Ενδιάμεσο διάστημα ανάμεσα στις σειρές των ελαιών και των αμπέλων.
ΜΗΛΩΘΡΟΝ Οφιοστάφυλος, άμπελος λευκή άγρια, ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ, ΜΑΔΟΝ, ΨιΛΩΘΡΟΝ, ΑΡΧΕΖΩ-

ΣΤιΣ, ΚΕΔΡΩΣΤιΣ, ΒΡΥΩΝιΑ ΛΕΥΚΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 4.182.1.2).
μηρός Τόπος αμπέλου (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1256).
μήτρα, μυελός Η ψίχα του ξύλου.
μητρός μέθυ Εκ της αμπέλου (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1295).
ΜιΝΩΔΕΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1417).
μίσχος ραγικός Το κοτσάνι της ρόγας.
ΜΟΡΓιΟΝ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1648).
μόρια Τα μέρη της αμπέλου.
μοσχεύματα Νεόφυτα, μοσχίδια, νέα βλαστήματα, απαλά φυτά δέντρων και φυτών.
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ΜΥΡΟΣΤΑΦΥΛΟΣ 
 Είδος τεχνητά αρωματισμένης αμπέλου. «Σχίσας τας φυτευομένας κληματίδας, έμβαλε 

μύρον» (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.19.7. Γεωπονικά Δ.9 Παξάμου).
ΜΥΡΣιΝΗ ΣΤΑΦΥΛΗ 
 Μυρτομιγής. ΜΥΡΣιΝΗ μπολιασμένη με κλήματα αμπέλου (Γεωπονικά 4.4 Ταραντίνου).

ΑΞιΑ Αμπέλου είδος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 2.39.17). Βιβλίνη.
νεοκέντητος   Πρόσφατα μπολιασμένη.
νεόπους Νέος, τρυφερός βλαστός.
νέωτα καρπόν Καρπός του ερχόμενου έτους.
νηφάλια ξύλα Τα μη αμπέλινα, συκάμινα, σύκινα (εκείνα λέγονται «οινόσπονδα»).
ΝιΚΟΣΤΡΑΤΕιΟΣ Αμπέλου είδος. ιΠΠΩΝΕιΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 14.68.53).

υστάδες Πυκνά αμπέλια

γμος Τομή αρότρου, φυτεία.
οίνα Αμπέλου φύλλα.
Οινάδες Μαινάδες, αμπελώδεις τόποι.
οινανθάριον, οινανθίς  
 Ο πρώτος ανθοφόρος βλαστός.
οινάνθη Ανθός αμπέλου (κυρίως αγριαμπέλου) πρώτη έκφυσις αμπέλου.
οίναρα Αμπέλου φύλλα.
οίναρα, οιναρίδες, σφάκια 
 Κληματόβεργες.
οινάρεον, οίναρον, οίνον 
 Το φύλλο.
οιναρίζειν Αποφυλλίζειν.
οιναρισμός Ξεφύλλισμα.
οινάς, οίνη Η άμπελος.
οινομήτωρ Άμπελος.
οινόπεδον Αμπελόφυτος γη.
ΟιΝΟΠΗ, ΟΝΟΠΗ  
 Αμπέλου είδος. 
ΟιΝΟΥΣιΟΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.337).
οινόφυτος Αμπελόφυτος.
οίνωσις Η ζαλάδα από το κρασί, όχι ακόμη μέθη.
όμφακες Αγουρίδες, αυστηρά και οξέα.
ομφάκιον Χυμός της άγουρης ρόγας.
ομφακόραξ Άγουρο τσαμπί.
ομφακώδεις Παρόμοιος με όμφακα.
όμφαξ Αγουρίδα.
ΟΝΟΠΗ Είδος αμπέλου μελαίνης (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.911).
οπωρισμός Τρύγος.
οργά Ωριμάζει.
ορεσχάς, όσχη, ώσχη, ώσχος 
 Κληματίδα με φύλλα και τσαμπιά.
ορθάμπελος  Δενδράμπελος. Όρθια άμπελος που δεν αναρριχάται και δε στηρίζεται (Gaius Plinius, 

Naturalis Historia 14.4). Ορθάμπελος αστύλωτος: βραχύκορμος με βραχίονες χωρίς υπο-
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στήριγμα. Ορθάμπελος εστυλωμένη: με υποστηρίγματα. Ορθάμπελος κεφαλωτή: βρα-
χύκορμο, βραχύτομο, χωρίς βραχίονες, αμπέλι χωρίς στήριγμα.

ορυγή, όρυξις Σκάψιμο.
ορύσσω Σκάβω.
όρχατος, όρχος  Σειρά κλημάτων. Δένδρα επίστιχα κατά φυτείαν αμπέλου (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομή-

ρου Οδύσσεια 1.265.44).
όσκαλσις Σκάλισις.
οστλίγγιον, όστλιγξ  
 Η έλικα, «ψαλίδα». 
όσχη Κλήμα με τσαμπιά.
ΟΦιΟΣΤΑΦΥΛΟΣ 
 Άμπελος λευκή άγρια, ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ, ΜΗΛΩΘΡΟΝ, ΨιΛΩΘΡΟΝ, ΑΡΧΕΖΩΣΤιΣ, ΚΕ-

ΔΡΩΣΤιΣ, ΒΡΥΩΝιΑ ΛΕΥΚΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 4.182.1.1).
οψιβλαστεία Όψιμη βλάστηση.
οψίτομος Που έχει κλαδευτεί αργά.

αγκλάδια Εορτή Ροδίων, όταν η άμπελος τμηθεί (Ησύχιος, Λεξικόν πι.25).
ΠΑιΔΟΒΑΤιΟΝ  Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν πι.69).
παλίνσκιος Σκοτεινός.
παραβλαστικά Που έχουν τάση για βλάστηση με παραφυάδες.
παρασπάς Μόσχευμα.
ΠΑΡιΑ Άμπελος. Μετανάστευσε στην περιοχή της Πίσα (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.8). 
ΠΑΡΤΑΔΕΣ Άμπελοι (Ησύχιος, Λεξικόν πι.1012).
παστάδες Στοαί και των αμπέλων συστάδες.
ΠΕΛΛΑιΑ Αμπέλου είδος. Σταφυλή φαιόχρους.  
ΠΕΛΜΗΡιΣ Αμπέλου είδος.  
πεπαίνει, πέσσει, πέττει  
 Ωριμάζει τον καρπό.
πέπανον Ώριμον και ηδύ.
πέπανσις Ωρίμανσις.
πεπειρότεροι Ωριμότεροι.
πέπων Ώριμος.
ΠΕΡΓΑιΑ  Αμπέλου είδος.  
περιόρυξις Ξελάκκωμα, λεκάνωμα.
περιπτίσματα Αποπιέσματα αμπέλου.
περκάζει Ωριμάζει.
πεταιτά Μετέωρα αμπελουργία, ως οι αναδενδράδες (Ησύχιος, Λεξικόν πι.2039).
ΠΕΤΡΑιΑ Αμπέλου είδος.  
ΠΕΥΚΕΤιΑ  Αμπέλου είδος βλ. ΑΜιΝΑιΑ.
ΠΕΥΚΗ Αμπέλου είδος, αιγυπτία.  
ΠΗΔΟΣ Το πλατύ της κώπης. Και η αγρία άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν πι.2160).
ΠΟΛΛιΟΣ ΣιΚΕΛιΚΟΣ ΒιΒΛιΝΟΣ οίνος (Αθήναιος, Δειπνοσοφοσταί 1.56.35). 
ΠΟΛΛΟΓΕιΟΣ ΨιΘιΑ (Ησύχιος, Λεξικόν πι.2806).
πολυφορεί Πολυκαρπεί.
πολυφόρος Πολυστάφυλος, πολύκαρπος.
ΠΡΑΜΝΗ Άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3195).
ΠΡΑΜΝιΑ  Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3196. Scholia Vetera στην Ομήρου ιλιάδα 11.639α1. Scholia 

Vetera στον Ίωνα του Πλάτωνα 538γ.2). ΨιΘιΑΝ (Scholia Vetera στα Αλεξιφάρμακα του Νι-
κάνδρου 163α). ΔιΟΝΥΣιΑΣ, ιΕΡΑ. ΠΡΑΜΝιΑ ΛΕΥΚΗ, ΨιΘιΑ ό.π. ιδίως στην Κρήτη.
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πρανές, πρηνές  Κάτω επιφάνεια του φύλλου.
πρέμνον Το στέλεχος της αμπέλου κοντά στη γη, κούρβουλο.
προεφθαλμίς Πρώτος βλαστός του νέου κλήματος.
πρόουρον Απόσταγμα σταφυλής πριν πατηθεί.
πρότροπον Απόσταγμα σταφυλής πριν πατηθεί.
προτρύγαιος Προϊστάμενος του τρυγητού.
προτρύγησις Πρώιμος τρυγητός.
προφυάς Μίσχος, τσάμπουρο.
πρόχυμα Απόσταγμα σταφυλής πριν πατηθεί.
πρωϊβλαστία Πρώιμη βλάστηση.
πρώιος Πρώιμος.
πρώρα Άνω και μπρος μέρος του πρέμνου.
πρωτόχυτον Απόσταγμα σταφυλής πριν πατηθεί.
πταλόν Όπου η σταφυλή πατείται (Ησύχιος, Λεξικόν πι.4181).
πυθμήν Το σύνολο των ριζών.
πυρναίος Κατάλληλος προς βρώση.

αγάς Ρώγα.
ραγολογάω Μαζεύω σταφύλια.
ράματα Βοτρύδια, σταφυλίς (Μακεδόνες).
ραχός Κληματίδα.
ρηξίφλοιος Με φλοιό ραγισμένο.
ρίγος Ψύχος, παγετός.
ριζοτομώ Κλαδεύω, κόβω τις ρίζες.
ρίζωμα Το σύνολο των ριζών.
ρικνός Συρρικνωμένος.
ΡΟΔιΑ Ελληνίδα άμπελος που μετανάστευσε και στην ιταλία. Λευκή και μαύρη (Ησύχιος, Λεξι-

κόν ρο.395. Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4. L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 
3.2).

ΡΟΔΩΝιΑ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν ρο.404).
ρυάδες άμπελοι  Ψινάδες. Εκρέουσαι. Εξασθενούσαι (Ησύχιος, Λεξικόν ψι.211. Σουίδα, Λεξικόν ρο.279).
ρυπτικόν Που καθαρίζει τους ρύπους.
ρυσούται Ρυτιδώνεται.
ρύσωσις  Ρυτίδωσις.
ρωννύει τον στόμαχον 
 Δυναμώνει.  

ΑΜιΑ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.145).
σαρμός Σωρός.
ΣΗΠΟιΑΛιΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.517).
σκαλεύω Σκαλίζω.
σκάλσις, σκαλεία  Σκάλισις.
σκαφεία, σκαφετός, σκάφευσις, σκαφή 
 Σκάφος, σκάψιμο.
σκιάς Η αναδενδράς. Και σκηνή (Σουίδα, Λεξικόν σίγμα.602. Scholia Vetera στις Σφήκες του Αρι-

στοφάνη 326).
ΣΜΥΡΝΑϊΚΗ Βλ. Δίφορος.
ΣΟΦΟΡΤιΑ Είδος αμπέλου ελληνικής καταγωγής, εισήχθη στην ιταλία (L. Iunius Moderatus Colu-

mella, De Re Rustica 3.2.24).

Σ
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σταφυλή Βότρυς, ράγες με τον βόστρυχο και τους ραγικούς μίσχους.
σταφύλια, σταφυλλίδες  
 Μικροί βότρυες.
σταφυλοβολείον  Πατητήριον. Μέρος της ληνού.
σταφυλοδρόμος  Ο παρορμών στον τρύγο.
σταφυλοκλοπίδης Αυτός που κλέβει σταφύλια.
στέμφυλον Αποστράγγισμα σταφυλιού.
ΣΤΕΦΑΝιΤιΣ Ελληνίδα άμπελος, λευκή και μαύρη, στην ιταλία, με καρπό που σχηματίζει στεφάνι 

(Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4. L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2).
ΣΤιΧΑ, ΣΤιΚΑ  Αμπέλου είδος.  
στοιχάδες άμπελοι 
 Φυτεμένες στη σειρά.
ΣΤΡΕΠΤιΣ  Ελληνίδα άμπελος στην περιοχή της Modena της ιταλίας. Ακολουθούσε την πορεία του 

ήλιου (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.4).
στρύμοξ Ξύλο των ληνών για την έκθλιψη των σταφυλιών (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.2052).
συμπαραγίγνεται Ωριμάζει συγχρόνως.
συναλδής  Ωριμάζων σύγχρονα με άλλο καρπό.
ΣΥΡΑ, ΣΥΡιΑΚΗ  Βλ. ΑΜιΝΑιΑ.
συφακίζω Τρυγώ.
σύφαξ Χυμός της ρόγας, γλεύκος.
σφακελίζοντα Καμένα, ξεραμένα.
σφάκελος Αρρώστια αμπέλου (σάπισμα ριζών, λύκος).
σφάκια Κληματόβεργες.
σφύρα Ράχη ανάμεσα στους αύλακες.
ΣΩΧιΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.3112).

ΑιΝιΩΤιΚΗ Αμπέλου είδος, αιγυπτία.
ταφρεύω Ανοίγω χαντάκι.
ταφροβολώ Πετώ το χώμα από το χαντάκι.
τελεοκαρπεί, τελειογονεί, τελεσφορεί 
 Παράγει τέλειο, ώριμο καρπό.
ΤιΓΑΣ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.843).
τομή Κλάδεμα.
ΤΟΡΝιΑ  Αμπέλου είδος.  
τραγανός Φαγώσιμος.
τραγώσα Υλομανούσα.
τριπτήρ Όπου τρίβουν τα σταφύλια (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1423). 
ΤΡΟιΖΗΝιΑ Αμπέλου είδος.  
τρύγη, τρύγημα, τρύγησις, οπωρισμός 
 Τρύγος.

Τρύγου αγγεία
κόφινοι
κανθήλια, κανθίαι: τα μεγαλύτερα κοφίνια για τη 
μεταφορά από τον αμπελώνα στο οινοποιείο
άρριχος, άρσιχος, κορυνθεύς, κόφινος, μύρσος, τάρ-
πη, ταρπάνη, ταρπός: μεγάλου και μέσου μεγέθους 
κοφίνια

κάρταλλος, νάρτευτλος: μέσου και μικρού μεγέθους 
κοφίνια

Τ
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Τρύγου όργανα 
κλίμακες: κλίμαξ, κλιμακίδιον, κλιμάκιον, κλιμακίς
δρέπανα: αγκαλίς, δρεπάνη, δρέπανον, κλαδευτήρι-
ον, κλαστήριον, άρπη, δρεπάνιον, βίσβης

διάφορα: σμίλη, ψαλίς, ακόμη, θηγάνη 

τρώξανα  Λεπτά κλωνάρια.
τυντλάζει Σκάπτειν αμπέλους.

δρεία Πότισμα, πηγή.
υιήν Την άμπελον (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.128).
υμένιον Φλοιός ρώγας.
ΥΠΕΡιΑΣ Αμπέλου είδος (υπεριάς) (Σουίδα, Λεξικόν ύψιλον.292).
υπέρινος Εξαντλημένη από την καρποφορία.
υπέρωρος Υπερώριμος.
υποκονίω Καλύπτω με σκόνη σκάβοντας γύρω από τη ρίζα.
υποσαίρει Σκάζει από υπερωρίμανση.
υποτίλω Μαδώ από κάτω.
ύπτιον Άνω επιφάνεια του φύλλου.
υστάς Πυκνή και εκτεταμένη φυτεία. Δασεία άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.845).

αρμακίτις  Ασφαλτώδες χώμα για τη θεραπεία της φθειριάσεως της αμπέλου (αμπελίτις γη). Από τη 
Σελεύκεια της Συρίας.

Φιλαμπελωτάτη  Η Ειρήνη (Σουίδα, Λεξικόν φι.301).
φλοιορραγής Με φλοιό ραγισμένο.
φλούς Φλούδα.
φοίβη Η άμπελος (Σουίδα, Λεξικόν φι.778).
ΦΟιΝιΚΟΒΑΛΑΝΟΣ  
 Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν φι.703).
ΦΟιΝιΣΣΑ Αμπέλου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν φι.713).
φυλλάς, φυλλίς  Φύλλωμα.
φυταλίζω Φυτεύω.
φυταλιής Αμπελοφύτου γης.
φυτών παιδεία Περιποίησις των φυτών προς σχηματισμόν ύψους, πλάτους, κ.λπ.

αμίτις αχαράκωτος 
 Αμπέλι που σέρνεται στο έδαφος.
χαμίτις κεχαρακωμένη 
 Αμπέλι που σέρνεται στο έδαφος σε χαμηλούς χάρακες.

κάλαθοι
ακήσκος, κάλαθος, σαργάνη, τάλαρος, ταργάνη, 
ταρρός, ταρσός: μεγάλου και μετρίου μεγέθους κά-
λαθοι
καλάθιον, καλαθίς, καλαθίσκος, σαργανίς, ταλάρι-
ον, ταλαρίσκος: μικρός κάλαθος
προχέριον, συρίσκος, σύρισσος, συρίσχος, σύριχος, 
υρίσκος, υρισσός, ύρισχος, υριχός: χειροκάλαθο
κόϊξ, κόϊς: μετρίου μεγέθους καλάθι από φοινικό-
φυλλα

σκιφίνιον: χειροκάλαθο από φοινικόφυλλα
κάνεα, κανά: πανέρια
κάναστρον, κάνειον, κάνεον, κάνιστρον, κανούν: το 
μεγάλο καλάθι
κανήτιον, κανίσκιον: το μικρό καλάθι
μασχάλεον, μασχάλιον, μασχάλινον: μικρό καλάθι, 
από φοινικόφυλλα

φ

υ

χ
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χαράκωσις Διά χαράκων υποστήριξη του αμπελιού.
χάραξις Διαίρεση του αγρού σε ορθογώνια με διαδρόμους και σε σειρές.
ΧΑΡιΝΟΣ Άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν χι.210). 
ΧΑΡΟΝΗ ΧΑΡιΝΟΣ άμπελος (Ησύχιος, Λεξικόν χι.210). 
χειροπλήθεις Που χωρούν σε μια φούχτα.
ΧΕιΡΩΝΕιΟΣ Άμπελος αγρία μαύρη, ΒΡΥΩΝιΑ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 4.183.1.2, Orib. Col-

lect. Med. 7, 26, 37). 
ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ ΟΦιΟΣΤΑΦΥΛΟΣ, άμπελος λευκή άγρια, ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ, ΜΗΛΩΘΡΟΝ, ΨιΛΩΘΡΟΝ, 

ΜΑΔΟΝ, ΑΡΧΕΖΩΣΤιΣ, ΚΕΔΡΩΣΤιΣ, ΒΡΥΩΝιΑ ΛΕΥΚΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρι-
κής 4.182.1.2). 

ΧΛΩΡιΣ Είδος αμπέλου λευκής, λιπαρότερης (Γεωπονικά 5.2.4 Φλωρεντίνου).
χυλός, χυμός Χυμός της ρόγας.

ΕΥΔΑΜΑΜΑΞιΣ  Αμπέλου είδος εις αναδενδράδα εύθετος. Και ψευδόπλουτος (Ησύχιος, Λεξικόν ψι.121).
ΨιΘιΑ Είδος αμπέλου λευκής, λιπαρότερης. Εισήχθη και στην ιταλία (Ησύχιος, Λεξικόν ψι.186. 

L. Iunius Moderatus Columella, De Re Rustica 3.2.24. Γεωπονικά 5.2.4 Φλωρεντίνου). Βλ. και 
ΑΠιΑΝΑ, ΠΟΛΛΟΓΕιΟΣ, ΠΡΑΜΝιΑ.

ΨιΛΩΘΡΟΝ Οφιοστάφυλος, άμπελος λευκή άγρια, ΧΕΛιΔΟΝιΟΝ, ΜΗΛΩΘΡΟΝ, ΜΑΔΟΝ, ΑΡΧΕΖΩ-
ΣΤιΣ, ΚΕΔΡΩΣΤιΣ, ΒΡΥΩΝιΑ ΛΕΥΚΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 4.182.1.2).

ψινάδες  Ρυάδες άμπελοι.

λαξ Τομή αρότρου.
ώσχη Κλήματα με τσαμπιά (Σουίδα, Λεξικόν ωμέγα.257.2).
ώσχοι Κλήματα με τσαμπιά (Ησύχιος, Λεξικόν ωμέγα.468).

Οινολογικά διάφορα

βρόμιος Χωρίς οίνου (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.84).
αθελβάζω, αθέλβω 
 Διηθώ, φιλτράρω.
άθολος Αθόλωτος, διαυγής.
άκος Θεραπεία, ανακούφισις.
ακραίπαλος Χωρίς ναυτία, ζάλη ή μέθη.
ακρατοπότης Μέθυσος (με άκρατο οίνο).
αλίβας Ο νεκρός. Το όξος («ότι νενεκρωμένος οίνος εστίν») [Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1210]. 
αμοργίς Τρύξ οίνου. Υποστάθμη ελαίου (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1626).
αμυστί πιείν Απνευστί πιείν.
αμφορεαφόρος Έμμισθοι μεταφορείς αγγείων.
αναζέει, αναζυμούται  
 Βράζει το γλεύκος. 
ανατρυγάω Μαζεύω τα μετά τον τρυγητό σταφύλια.
αναφορά Οροφή του ληνού (Γεωπονικά 1.6.3).
αναφρίζει Παράγει αφρό στην επιφάνεια.
άνεφθον Το άβραστον.
ανέψω Βράζω και συμπυκνώνω ξανά.
ανθοπωλείν Οινοπολείν. Φαρμακοπωλείν.

α

ώ

Ψ
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άνθος Ο αφρός που συγκεντρωνόταν στην επιφάνεια του γλεύκους. Καθαριζόταν περιοδικά 
από τους οινόπτες.

άοινος Άνευ οίνου.
απανθέει Ξεγλυκαίνει, το γλεύκος.
απαράχυτοι Όχι μεμιγμένοι.
απηθέω  Αποδιηθέω, αποδιυλίζω, διηθώ, φιλτράρω.
αποδιυλισμός Διήθησις, φιλτράρισμα.
αποζέει Δεν βράζει το γλεύκος πλέον.
αποθήκη Ανώγειο για κάπνιση και τεχνητή παλαίωση, πάνω από μαγειρείο ή λουτρό.
αποθλίβω Συνθλίβω ισχυρά στο πιεστήριο.
αποινέει Δεν βράζει το γλεύκος πλέον.
άποιον ύδωρ Καθαρό νερό.
αποκλύζεται Αποπλύνεται.
απολείβω Στάζω.
αποπιέζω Συνθλίβω ισχυρά στο πιεστήριο.
αποτριτόω Βράζω και συμπυκνώνω στο 1/3 του αρχικού.
απότροπον (άτροπον, πρόδρομον, πρόουρον, πρότροπον, πρόχυμα, πρωτόχυτον) 
 Ο χυμός που εκρέει πριν από το πάτημα των σταφυλιών.
αποτρυγίζω Μεταγγίζω αφού κατακαθίσει η τρυξ.
αραρίσκω Βουλώνω (πωματίζω) τα κατασταμνισμένα αγγεία.
αρκτούρος Καιρός του τρυγητού, μέσα Σεπτεμβρίου.

αρτύματα Ουσίες που προσθέτονταν στους οίνους για βελτίωση της ποιότητας. Οι οίνοι ηρτυμένοι 
ή ανάρτυτοι. Κρασιά κανονισμένα, φτιαγμένα, φτειαστά και ακανόνιστα, άσαχτα, άφτει-
αστα. Π.χ.:

Άρτυμα       Αποτέλεσμα
αβρότονον (άρρεν και θήλυ, ίσως αψίνθιον)   αρωμάτιση
αλάτι φρυκτό, αποξηραμένο     συντήρηση ζυμωμένου οίνου
αλεύρι κριθαριού       ελάττωση δριμύτητας
αλεύρι λευκού ορόβου      συντήρηση ζυμωμένου οίνου
αλθαίας ρίζαι ή φύλλα με ή χωρίς γύψο, ερέβινθους, 
καρπούς κυππαρισιού, φύλλα πύξου, 
σπέρματα ελειοσελίνου, τέφρα κληματίνη   δυνάμωση κρασιού, με νοθεία
αμόργη ελιών συμπυκνωμένη στο 1/3 (μούργα)  διαυγασμός
αμόργη ψημένη, με μέλι     συντήρηση ζυμωμένου οίνου
αμπέλου ρίζαι       συντήρηση ζυμωμένου οίνου
αμύγδαλα γλυκά (στους μαύρους οίνους)   συντήρηση ζυμωμένου οίνου
αμύγδαλα πικρά       αρωμάτιση
άργιλλος (ασπρόχωμα, βρασματόχωμα)   αρωμάτιση
άργιλλος       διαυγασμός
άργιλλος πεφρυγμένη      ελάττωση δριμύτητας
       διατήρηση αζυμώτου γλεύκους
ασάρου φύλλα (νάρδος αγρία)     αρωμάτιση
άσβεστος σβησμένη      λιγότερη οξύτητα
ασπαλάθου ρίζαι (περιαλλόκαυλον αρωματικόν)  αρωμάτιση
ασπαράγου άνθος (κεδρόμηλον, άρκευθος;)   αρωμάτιση
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ασπράδι αυγού       αποχρωματισμός, διαυγασμός
άψητοι σπόροι κουκουνάρας     διαυγασμός
γάλα αίγειο       θεραπεία ξυνισμένου κρασιού
γίγαρτα σπασμένα      στυφότητα
γλυκύρριζα       ελάττωση δριμύτητας
γύψος τριμμένος, πεφρυγμένος 
(γύψωσις. Ο οίνος γυψίτης, ο ανάρτυτος άγυψος)   οξύτητα
ελλέβορος λευκός και μέλας     συντήρηση ζυμωμένου οίνου
ελλέβορος λευκός και μέλας (στερόγιαννι, σκάρφι)  διαυγασμός
ερέβινθοι μαύροι       συντήρηση ζυμωμένου οίνου
ευώδης τρυξ εκλεκτού οίνου     ευωδία, εύχροια, συντήρηση
έψημα με αλεύρι φακής     ελάττωση δριμύτητας
έψημα με παρθένο λάδι (γλύξις, απαράχυτος)   γλεύκη, γλυκύτητα ζυμωμένου οίνου
θυμίαμα       αρωμάτιση
κέδρου καρπός       συντήρηση ζυμωμένου οίνου
κέδρου πρίσμα       αρωμάτιση
κηκίδες δρυός       στυφότητα
κηρός θυμιώμενος στο πιθάρι     αρωμάτιση
κοινό, ακάθαρτο αλάτι      αποχρωματισμός
κουκουνάρια σπασμένα     στυφότητα
κουκούτσια ελιών σβησμένα σε παλιό, αρωματικό κρασί συντήρηση ζυμωμένου οίνου
κοχύλια τριμμένα, καμένα     λιγότερη οξύτητα
κράμβης (λάχανο) ρίζα      θεραπεία ξυνισμένου κρασιού
κρόκος (για λευκό)      χρωματισμός
κυάμου αλεύρι       αποχρωματισμός
λίθος πώρινος καμένος     λιγότερη οξύτητα
λίνου σπέρμα       συντήρηση ζυμωμένου οίνου
μαράθου σπέρμα με στάχτη κλημάτων αμπέλου  συντήρηση ζυμωμένου οίνου
μάρμαρο λειασμένο      λιγότερη οξύτητα
μέλι. Μέλι με γάλα. Μέλι και σταις, δηλαδή ζυμάρι ζείας 
(Ο οίνος μελιτόεις, μεμελιτωμένος, μελιχρός, μελίχρους) γλεύκη, γλυκύτητα ζυμωμένου οίνου
μήλο       αρωμάτιση
μύρτιλλα (για ερυθρό)      χρωματισμός
νίτρον αλεξανδρινόν (σόδα, ανθρακικό νάτριο)  διατήρηση αζυμώτου γλεύκους
ορός γάλακτος       αποχρωματισμός
πέπερι με πιστάκια (φυστίκια)     ελάττωση δριμύτητας
πεύκου φλοιός       στυφότητα
πίσον (είδος μπιζελιού) Αφρικής    αποχρωματισμός
πίσσα       αφαίρεση μούχλας
πίσσα ξερή ή υγρή      συντήρηση ζυμωμένου οίνου
ρητίνη ξηρά       συντήρηση ζυμωμένου οίνου
ρητίνη πιτυίνη, ιδιαίτερα τερεβινθίνη    συντήρηση ζυμωμένου οίνου
ρωδιάς φύλλα με γάρο       αφαίρεση μούχλας 
σάνδυξ (αρμένιον χρώμα, κοκκινόχωμα από την Αρμενία) λιγότερη οξύτητα
σίραιον ενός έτους      γλεύκη, γλυκύτητα ζυμωμένου οίνου
σταφίς       γλεύκη, γλυκύτητα ζυμωμένου οίνου
στάχτη κλημάτων       λιγότερη οξύτητα
στυπτηρία σχιστή (σχιστόλιθος)    θεραπεία ξυνισμένου κρασιού
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στυπτηρία σχιστή       συντήρηση ζυμωμένου οίνου
τέφρα κλημάτων λευκής αμπέλου    αποχρωματισμός
τέφρα ξύλου ή σπέρματος δρυός    λιγότερη οξύτητα
τήλεως άλευρον (μοσχοσίταρο)    αρωμάτιση
τήλις ξεραμένη στον ήλιο     συντήρηση ζυμωμένου οίνου
τρυξ εκλεκτού οίνου      οξύτητα, συντήρηση ζυμωμένου οίνου
τρυξ οίνου καμένη, τριμμένη 
(η σφέκλη = καθαρό ανθρακικό κάλιο)    λιγότερη οξύτητα
τρυξ παλαιού οίνου      τεχνητή παλαίωση
ύδωρ πελάγιο. Παλιό, προκατειργασμένο και συμπυκνωμένο με βρασμό. 
(οίνος τεθαλαττωμένος, αλίκρας, θαλασσομιγής. Ο μη τεθαλαττωμένος: 
αθάλασσος, αδιάχυτος, απαράχυτος)     ευωδία, εύχροια, συντήρηση

Οινολογικά διάφορα (συνέχεια από: αρτύματα)

αρύω, αρύτω Αντλώ το γλεύκος από το υπολήνιο.
άτρυγος Αποχωρισμένος από την τρύγα.
αυστηρός Ξηρός, μπρούσκος.
αφέψημα Απόβρασμα.
αφέψησις, άφεψις Συμπύκνωση με βρασμό.
αφρέει, αφρίζει  Παράγει αφρό στην επιφάνεια.
αφυλίζω Διηθώ, φιλτράρω.
αφυσμός Άντλησις.
αφύσσω Αντλώ το γλεύκος από το υπολήνιο.
άχνη, βομβυλίδες  Φυσαλλίδες της ζύμωσης.

αγενάρειο  (νεότ.) Κρασαριό των μοναστηριών, το αντίστοιχο του πιθεώνος
βαγενάρης  (νεότ.) Υπεύθυνος μοναχός του βαγεναρείου
βαγένι (νεότ.) Το μεγάλο βαρέλι κρασιού στα μοναστήρια.
βοτρυμός, δρόπις  Τρυγητός.
βρύτια Εκπιέσματα ελιών και σταφυλών.
βρυτικός Με ζύθο μεθυσμένος.

λευκαγωγοί  Μεγάλα πισσωμένα αγγεία για τη μεταφορά του γλεύκους από το υπολήνιο στα μεγάλα 
δοχεία της ζύμωσης.

γλευκήσας Μεθυσμένος από το γλεύκος.
γλεύκος Χυμός της ρόγας, το αποστάλαγμα της σταφυλής, μούστος.
γλεύκος τραπητόν 
 Το γλεύκος μετά την έκθλιψη, μούστος.
γλυκίννας «Διά γλυκέος οίνου πλακούς» (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.667).
γναφείον Για την πλύση και λεύκανση υφασμάτων, σάκκων κ.λπ.

εύκος Γλεύκος.
διάβροχος  Οινωμένος (Σουίδα, Λεξικόν δέλτα.512).
διακάθαρσις Κάθαρσις, κάθαρος, πάστρα.
διακλύζω Καθαρίζω εντελώς.
διαμυδαίνω Διηθώ, φιλτράρω.
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διαπνέει Αναπνέει, εξατμίζεται, αναδίδει αέρια, οσμή.
διαφθείρεται Χαλάει (το κρασί).
δίαφρος Γεμάτος αφρό.
διαφύσσω Αντλώ το γλεύκος από το υπολήνιο.
διαχωρεύνται Διέρχονται, εκκενούνται.
διειδές Διαφανές, καθαρό.
διεράω Διηθώ, φιλτράρω.
διηθημένος, διυλισμένος, διυλιστός, ηθημένος, ηθητικός, σακκίας, σακτός, υλιστός 
 Φιλτραρισμένος
διήλισις Διήθησις, φιλτράρισμα.
διυληστήρ, πλέγμα 
 Φίλτρο διήθησης ληνού. 
δυσδιάπνευστος  Αυτός που δύσκολα εξατμίζεται.
δύσσοινος Αυτός που δίνει κακή ποιότητα κρασιού.

γκανάσσω  Εγχέω, εισχέω χύνω το γλεύκος στα οινοδοχεία.
εδανός, εδεστός  Εδώδιμος, φαγώσιμος.
έδεσμα Τροφή. 
εδεστόν Τρόφιμο.
εκγλευκίζεται Ξεγλυκαίνει το γλεύκος.
εκλύει την κοιλίαν  
 Προκαλεί διάρροια.
εκλύει τον στόμαχον 
 Χαλαρώνει το στομάχι.
εκμυζηθμός  Εκμύζησις ρούφηγμα με το στόμα για την αφαίρεση του αέρα.
εκπιάζω  Εκπιέζω συνθλίβω με το πιεστήριο.
εκπιεστόν, εκπίασμα, εκπίεσμα, πίασμα, πίεσμα, στραγξ
 Απόθλιμμα των στεμφύλων στο πιεστήριο. Πρώτης και δεύτερης πίεσης.
εκστραγγίζω Συνθλίβω τόσο ισχυρά ώστε και την τελευταία σταγόνα.
εκτρέπεται Χαλάει (το κρασί).
εκτροπή Ασθένεια κρασιού.
έκτροπος Χαλασμένος.
εκτρυγάω Τρυγώ εντελώς.
ελατήριον  (φάρμακον) Καθαρκτικόν.
εμπαροινούντας  Υβρίζοντας (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.2417).
εμπατέω Με τα πόδια συνθλίβω.
εμφυσήσεις Φουσκώματα.
ενιφύζει  Ενιφυζάνει, συνιζάνει, υφιζάνει, κατακαθίζει.
ένοινος καρπός Κατάλληλος για οινοποίηση.
έντρυγος, τρυγίας 
 Αυτός που δεν χώρισε από το καταπάτι.
εξαλλοιούται Χαλάει (το κρασί).
εξανθεί Ξεθυμαίνει.
εξαφρίζω Αφαιρώ τον αφρό με βράσιμο.
εξαφρούται Παράγει αφρό στην επιφάνεια.
εξαφύω Αντλώ το γλεύκος από το υπολήνιο.
εξελαιούται Αποκτά (το κρασί) σύσταση ελαίου.
εξεστηκώς Χαλασμένος.

ε
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εξηθέω Ηθέω, ήθω, διηθώ, φιλτράρω.
εξιπόω Συνθλίβω ισχυρά στο πιεστήριο.
εξίσταται Χαλάει (το κρασί).
έξοινος Μεθύων.
εξοξύνεται Ξυνίζει πολύ (το κρασί).
επαφριά  Επαφρίζει, παράγει αφρό στην επιφάνεια.
έπαφρος Καλυμμένος με αφρό.
επίκωμος «Από οίνου άδων», υβριστής.
επιλαμβάνω Βουλώνω τον σίφωνα, σταματώ την εκροή.
επτόν Εφθόν, εψανόν, συμπυκνωμένο με βρασμό.
ευαλλοίωτος  Ευπαθής, ευεπηρέαστος, ευεπίστρεπτος, ευεπίστροφος, που εύκολα χαλάει.
ευήνορα «Ανδρείαν ποιούντα. Επί του οίνου» (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.3475).
εύοινος Αυτός που δίνει καλή ποιότητα κρασιού.
ευπεριαίρετος  Φλοιός που εύκολα αφαιρείται.
ευρωτιά Μουχλιάζει, σαπίζει.
εύστομος Νόστιμος.
εύτονος Δυνατός.
εύτρεπτος Αυτός που εύκολα χαλάει.
εφέψω Βράζω και συμπυκνώνω ξανά.
έψημα, έψεμα, εψητόν  
 «Παν ότι εβράσθη», ιδιαίτερα βρασμένος μούστος, συμπυκνωμένο στο 1/3, γλυκύ, πετμέ-

ζι, οινώδες, θερμαντικόν. 
έψησις Ξαναβράσιμο και συμπύκνωμα.
εψητήριο, μαγειρείο 
 Για τη συμπύκνωση του γλεύκους και την προετοιμασία των αρτυμάτων.
εωλοκρασία Το ξεθυμασμένο καταπάτι του κρασιού, «λείψανον του χθες κρατήρος, χθιζή κράσις».

έει, ζυμούται Βράζει το γλεύκος.
ζυγοστάσιον ισόγειο, για τις ζυγίσεις.

δύς Γλυκόπιοτος.
ήδυσμα Μυρωδικά.
ηθημένος, ηθητικός, σακκίας, σακτός, υλιστός 
 Φιλτραρισμένος.
ήθισις Διήθησις, φιλτράρισμα.
ημικόγγιον Ημιχοίνικον. Μέτρον οίνου.
ημιχοίνικον Ημικόγγιον. Μέτρον οίνου.

ηλόπεδον Ευήλιο μέρος αμπελώνα, λειάστρα.
θολούται Κόβει.
θώρηξις Οινοποσία, μέθυ, από οίνου βλάβη.
θωχθείς Μεθυσθείς.

πποστασία, ιπποστάσιον, ιππόστασις 
 Σταύλος των ζώων. 

άβος Μέτρον σιτικόν και οινικόν (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.22). 
κάδος Μέτρον οινηρόν (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.24).
καθυλίζω Διηθώ, φιλτράρω.
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κανθήλια Καλάθια που μεταφέρουν σταφύλια του τρύγου.
κανθήλιος Γαϊδουράκι που μεταφέρει τα σταφύλια του τρύγου.
καπηλεύει Μεταπωλεί, οινοπωλεί. 
καπηλικώς Πανουργικώς. «Επεί οι κάπηλοι ονθυλεύουσι τον οίνον, συμμιγνύντες αυτώ σαπρόν. Οι 

κάπηλοι υμών θολούσι τον οίνον» (Σουίδα, Λεξικόν κάππα.334).
καρηβαρεί Βαρύνεται την κεφαλήν.
καρηβαρικός Αυτός που προξενεί βάρος στο κεφάλι.
καρηφαρίτης Χυδαίος και μη ανθοσμίας.
κάρμα Γλεύκος αποθλιβόμενο με τα χέρια (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.835). 
καροί Φέρνει βάρος στο κεφάλι, ναρκώνει.
κάρος Μέθυ και παραφορά από οινοποσία.
καταγγίζω  Κατασταμνίζω, βάζω στο κρασί στα αγγεία (εμπορίου) και σφραγίζω.
καταπωμάζω Βουλώνω (πωματίζω) τα κατασταμνισμένα αγγεία.
κατασταμνισμός  Η μετάγγιση στα αγγεία του εμπορίου. 
κεκονιαμένοις «Ασβέστω κεχρισμένοις. Οίνος δε ην, ον εν λάκκοις κονιατοίς είχον. Ξενοφών φησί» (Σου-

ίδα, Λεξικόν κάππα.1253). 
κεράμιον Οίνου ή ύδατος σταμνίον.
κέραμος Πίθος, και παν όστρακον.
κεραμών ισόγειο για τη φύλαξη πήλινων σκευών.
κεραμείον Εργαστήριο κεραμέως.
κιρνά Οινοχοεί.
κίσηρις Ελαφρόπετρα.
κλισίον Υπόστεγο.
κναφείον Γναφείον.
κομιστικοί Δυναμωτικοί.
κοπρών Στην ιπποστασία. Για τη συγκέντρωση της κοπριάς προς λίπανση της αμπέλου.
κούφος Ελαφρύς.
κράσις Μίξις οίνου. Και η ενέργεια του κιρνούντος.

αγύναρχος «Ο εξουσίαν έχων του οίνου» (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.55).
λάκκοι Ορύγματα ευρύχωρα, στρογγύλα και τετράγωνα. Συνεχόμενοι του πιθεώνος, όπου τοπο-

θετούνται για διατήρηση και παλαίωση οι κατασταμνισμένοι οίνοι.
λακτιστής Ο με τα πόδια συνθλίβων.
λάμπη, λαπτής  Παχύς αφρός πάνω στο κρασί (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.259 και 321) που δίνει οσμή και 

γεύση μούχλας.
λεπτομερής Αυτός που αποτελείται από μικρά μόρια.
ληνεών Χώρος όπου ήταν ο ληνός.
ληνοβάτης Ο με τα πόδια συνθλίβων.
ληνοβατώ Με τα πόδια συνθλίβω.
ληνός Όπου σταφυλή πατείται, πατητήρι.
λοιβή Σπονδή, θυσία οίνου.
λοφνία, λοφνίς Δάδα από φλοιό αμπέλου.

έθη Κραιπάλη. Σκότωσις οίνου. Θυμός (Ησύχιος, Λεξικόν μι.546).
μέθυ Ο οίνος.
μεθύει Πεπλήρωται.
μεθυστάδες  Οινοπλήγες.
μεθύων Από οίνου μεθύων (Ησύχιος, Λεξικόν μι.578). 
μελιτόν Εφθόν γλεύκος (Ησύχιος, Λεξικόν μι.735).
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μετέρασις Μεταγγισμός.
μετέωρος Ακατακάθιστος.
μέτρον  (νεότ.) Μέτρον οίνου στο Άγιο Όρος. Περίπου 25 λίτρες.
μήνιγξ Το υφιστάμενον στους οινηρούς πίθους πριν από τον αφρό (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1221).

εότριπτον Γλεύκος που μόλις με τα πόδια συνεθλίβη.
νηφάλιοι «Θύματα και βωμοί εφ ων ο οίνος σπένδεται» (Ησύχιος, Λεξικόν νι.545).
νηφαλισμένον «Ύδατι, ούκ οίνω ηγνισμένον» (Ησύχιος, Λεξικόν μι.547).

ιναχθής Οινοβαρής, μέθυσος.
οινεύομαι  Πίνω κρασί.
οινεών Ο χώρος των κατασταμνισμένων οίνων.
οινηγία Μεταφορά κρασιού.
οινηγοί Αυτοί που μεταφέρουν το κρασί.

Οινηροί πίθοι 
πιθάκνη, πίθος μέγας, πισάκνα, φιδάκνη (dolium): 
ο πολύ μεγάλος πίθος, χωρητικότητας μικρού δω-
ματίου, ο κατ’εξοχήν πίθος, χωρητικότητας 200-400 
λίτρων

πιθάκνιον, πιθακνίς, πιθάριον, πυθίσκος, σήλιον, 
φιδακνίς, φιδάκνιον (doliolum): μικρός πίθος, χρήσι-
μος στις μεταγγίσεις
μαγγάνα: ξύλινο δοχείο, βαρέλι

οινίζει Μυρίζει, θυμίζει κρασί.
οινίζειν Μονάζειν (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.318.2, οίνη).
οινίζομαι Αγοράζω κρασί.

Οινικά όργανα
πίεσης 
εκπιεστήριον, ιπωτήριον, πιεστήριον, πίεστρον, τρι-
πτήρ, τραπήιον, τραπείον
έλιξ, κοχλίας: κοχλιωτό πιεστήριο

όρον, όρος: στρογγυλό ξύλο με το οποίο πιέζει το 
πιεστήριο

μετάγγισης 
διαβήτης σίφων: σωλήνας σε σχήμα διαβήτη, σιφόνι
σιφώνιον: μικρό σιφόνι
στρόφιγξ: κάνουλα

επάσκιον, χοάνη, χόανος, χονίον, χώνη, χώονος: 
χουνί
αρυτήρ: αγγείο, είδος κουτάλας

 
διαυγασμού 
διέραμα, διυλυστήρ, ηθητήρ, ηθητήριον, ηθμός, λύ-
θιος, υλιστήρ, υλιστήριον, υλίστριον: στραγγιστήριο 
σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου ή λεκάνης
ηθάνιον, ηθητάριον, ηθμάριον: μικρός ηθμός
υλιστήρ σάκκινος, σάκκος, σάκος, τρύγοιπος: σάκ-
κος τρίχινος για στράγγιση κυρίως του καταπατιού 

υλιστήρ πλεκτός: στραγγιστήριο από καλάμια ή τρί-
χινο, σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου για το γλεύ-
κος που εκρέει από τον ληνό ή το πιεστήριο

υδρευτικά 
κήλων, κηλώνιον: γεράνι (δοκός με κάδο στο ένα 
άκρο και βάρος στο άλλο)
γέρανος: γερανός
όνος, στρέβλη: μάγγανος

έλιξ, κοχλίας 
αντλία πνευματική: αντλία, τουλούμπα

ν
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μαγειρικά-φαρμακευτικά 
μύλη, χειρομύλη: μυλόπετρα
θυεία, θυία, θυίς, ίγδη, ίγδις, κοπανιστήριον, λίγδος: 
μεγάλο γουδί
ιγδίον, όλμος, τριβαία: μικρό γουδί
κόπανον: μεγάλο γουδοχέρι
ύπερον: μικρό γουδοχέρι
δοίδυξ, τριβή, τριπτήρ: γουδοχέρι

αλία: πύξινο ιγδίο για το αλάτι
αλοτρίβανος, αλότριψ: πύξινο γουδοχέρι της αλίας
κόσκινον, δίαττος, σήστρον, σινίον, σινιστήριον: κό-
σκινο
κιναχύρα, κρησέρα: κρησάρα, σήττα, λεπτότατο πυ-
κνό κόσκινο

αναδευτήρες 
κερκίς: ράβδος ανάδευσης
κοχλιάριον, κοχλιώρυχον, λιστρίον: χουλιάρι, ξύλι-
νο
σπάθη, σπάθιον, σπαθίς: σπάτουλα
κύκηθρον, τάρακτρον: χουλιάρα, κουτάλα
εόργη, ευέργη, ευεργία, κινητήριον, κίνηθρον, ρατά-
να, τορύνη, τρυηλίς, τρωήλης: μέγα κοχλιάριο διά-
τρητο για πολτούς

αφρολόγος, ζωμήρυσις: κουτάλα για αφαίρεση του 
αφρού
φρύγετρον: ράβδος ψησίματος

μαχαίρια 
μάχαιραι, μαχαίρια, μαχαιρίδια

πυρείς 
επιστάτης, τιβήν, τριβήν, τρίπους: τρίποδο του με-
γάλου λέβητα 
λάσανα, χυτρόπους: πυροστιά

θερμαστρίς, καρκίνος, πυράγρα: μασιά, τσιμπίδα
σκάλαθρον: που σκαλίζει τη φωτιά
φύσα: φυσερό

σταθμητικά 
ζυγός, ζυγόσταθμος, ζυγοστάτημα, πλάστιγξ, 
σταθμός, σταχάνη, τάλαντον, τρυτάνη: ζυγαριά
πήχυς, φάλαγξ: η ράβδος της ζυγαριάς

πλάστιγγες: οι δίσκοι της ζυγαριάς
σταθμία, σταθμά: τα βάρη της ζυγαριάς
στατήρ: καντάρι

ανελκυστήρες 
σχαστηρία, τροχαλία, τροχίλος: μακαράς με σκοινί
τρίσπαστον: τριπλή τροχαλία
πολύσπαστον: παλάγκο

όνος, όνευος: αργάτης
γέρανος: γερανός

οινιστήρια Γιορτή κατά την οποία οι έφηβοι Αθηναίοι έκοβαν τον «μαλλόν» και προσέφεραν «μέ-
τρον οίνου» στον Ηρακλή.

οινοβαρής Μέθυσος.
οινοβαφής, οινοβρεχής  
 Βουτηγμένος στο κρασί, μεθυσμένος.
οινοβρώς Με γεύση οίνου.
οινόγαλα Γάλα με οίνο.
οινογευστία Η κρίση της ποιότητας του οίνου διά της γεύσεως. Δοκιμείο: το δείγμα του οίνου.
οινογευστική Η τέχνη του να κρίνεται η ποιότητα του οίνου διά της γεύσεως. Ο ασκών την τέχνη: οινο-

γεύστης, οινόπτης, οινοτροπικός. 
οινοδόκος Δοχείο που δέχεται οίνο.
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οινοδοσία Δόσις, διανομή οίνου.
οινοηθητής Αυτός που στραγγίζει τον οίνο.
οινοθήκη Αποθήκη οίνου όπου τοποθετούνται για διατήρηση και παλαίωση οι κατασταμνισμένοι 

οίνοι.
οινοκάπηλος Οινοπώλης.
οινόληπτος Μεθυσμένος.
οινολογέω Τρυγώ, μιλώ για κρασί.
οινομάχλη Μέθυσος γυναίκα.
οινόμελι ιατρικόν (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6 κ.εξ.).
οίνον πίνεις ουκ ανθοσμίαν 
 Μεθύεις, κραιπαλάς, σκληρόν οίνον πίων.
οίνοπα Μέλανα. Οινώδη τη χροιά. Πορφύρεον.
οινόπεδον Φυτεία, αμπέλι.
οινοπέπαντος Ώριμος για κατασκευή οίνου.
οινοπήκτην  Οινόδεσμον.
οίνοπι πόντω Μελαίνη θαλάσση.
οινοπίπης Αυτός που έχει τα μάτια του επάνω, που επιθυμεί το κρασί, μέθυσος.
οινοπλάνητος Από τον οίνου πεπλανημένος.
οινόπληκτος Οινωμένος.
οινόπλήξ-πλήγος  Μεθυσμένος.
οινοπόρος Αυτός που παρέχει οίνον.
οινοποσίαρχος Συμποσίαρχος.
οινοποτάζει Οινοποτεί, πίνει.
οινοποτήρ Οινοπότης.
οινοπράτης Οινοπώλης.
Οίνος Διόνυσος (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.333).

Οίνοι διάφοροι
ΑΒΑΤΗΣ ΚιΛιΚιΑΣ 
 Μαλακτικός κοιλιάς (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.46).
ΑΒιΛΛιΟΣ Οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.122).
ΑΒΡΟΤΟΝιΤΗΣ ιατρικός, υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΑΓΚΩΝιΤΑΝΟΣ ιταλικός. Καλός, παχύς, πόσιμος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.32).
ΑΓΡιΟΝΑΡΔιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΑΓΡιΟΣΤΑΦΥΛιΤΗΣ  
 Μαύρος, στυπτικός, ιατρικός, από αγριάμπελο (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 

5.6.17.5).
αδιάχυτος Οίνος αθάλασσος.
ΑΔΡιΑΝΟΣ ιταλικός. Εύπνους, ευκολοχώνευτος, προκαλεί ευθυμία (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 

1.59.40). 
ΑΔΥΝΑΜΟΝ Ίσης δύναμης με τον δευτερία. Γλεύκος βρασμένο, για αρρώστους. ιατρικός, ιαματικός, 

φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.9.1.8. Gaius Plinius, 
Naturalis Historia 14.19). Και ηρτυμένο με μέλι, μεμελιτωμένο, μελιχρό.

ΑΕιΓΛΕΥΚΟΣ Γλυκό κρασί (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.11). Πρότροπο γλεύκος ή τραπητό από 
ελαφρώς λιασμένα σταφύλια, αζύμωτο και αναλλοίωτο με τη βοήθεια ψύξης ή κάποιας 
ουσίας.

αείχρηστος Ο οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.1333).
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Αζύμωτοι γλυκείς «οίνοι»
ΓΛΕΥΚΟΣ, μούστος, σύφαξ, τρυξ
ΚΑΡΜΑ: γλεύκος αποθλιβόμενο με τα χέρια
ΑΠΟΤΡΟΠΟΝ, ΑΤΡΟΠΟΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ, ΠΡΟ-
ΟΥΡΟΝ, ΠΡΟΤΡΟΠΟΝ, ΠΡΟΧΥΜΑ, ΠΡΩΤΟΧΥ-
ΤΟΝ: γλεύκος εκρέον πριν την έκθλιψη
ΕΚΠιΕΣΤΟΝ, ΕΚΠιΑΣΜΑ, ΕΚΠιΕΣΜΑ, ΠιΑΣΜΑ, 
ΠιΕΣΜΑ, ΣΤΡΑΓΞ: γλεύκος μετά από πίεση

ΠΑΣΣΟΝ: γλεύκος μετά από πίεση λιαστών σταφυ-
λιών
ΑΕιΓΛΕΥΚΟΣ: γλεύκος από πολύ ώριμα σταφύλια, 
διατηρημένο με ψύξη ή κάποια ουσία
ΕΨΕΜΑ, ΕΨΗΜΑ: γλεύκος ώριμου σταφυλιού, συ-
μπυκνωμένο με βράσιμο

ΑΖΩΡΟΣ Εύκρατος οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.1486. Σουίδα, Λεξικόν άλφα.603).
ΑιΓΕΑΤΗΣ (Γαληνός, Περί Θεραπευτικής Μεθόδου 10.833.16).
ΑιΓΟΚΛΗΜιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.
ΑιΓΟΣΘΕΝιΤΗΣ Αττικής οίνος.
αίθοψ Θερμαντικός (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.1876).
ΑιΤΩΛιΑΣ Κατά τον Εκαταίο τον Μιλήσιο, εκεί ευρέθη η άμπελος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 2.35).
ΑΚΑΝΘιΟΣ Ακάνθου Χαλκιδικής.
ΑΚΟΡιΤΗΣ Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.63.1).
άκρατος   Αγαθού Δαίμονος. Αιρομένης της τραπέζης μετά το δείπνο, ο περιφερόμενος άκρατος 

οίνος.
άλα Θάλασσαν. Οίνος οι Κύπριοι (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.2715).
ΑΛΒΑΝΟΣ ιταλικός. Δύο είδη, γλυκάζων και ομφακίας. Ωριμάζουν από δεκαπέντε ετών (Αθήναιος, 

Δειπνοσοφισταί 1.48.9). Χαριέστατος των ιταλικών (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.38). 
ΑΛΒΑΤΗΣ (Γαληνός, Περί Θεραπευτικής Μεθόδου 10.833.15). Αυστηρός και γλυκός [!] (Γαληνός, Περί 

Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων 11.648.17). 
ΑΛιΚΑΡΝΑΣΣιΟΣ 
 Τεθαλαττωμένος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.18).
ΑΛιΚΡΑΣ Ο τεθαλαττωμένος, θαλασσομιγής, θαλασσίτης οίνος.
ΑΛΟΣΑΝΘιΝΟΣ, ΑΛΕΣΑΝΘιΤΗΣ  
 ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος. 
ΑΛΩΠΕΚΕΩΣ Οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3365).  
ΑΜΑΡΑΚιΤΗΣ Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΑΜΒΡΑΚιΩΤΗΣ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΑΜιΛΛΑΚΑΝ Οίνον. Θηβαίοι (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3667). 
ΑΜιΝΑιΟΣ (ΑΜιΝΑιΑ = ΠΕΥΚΕΤιΑ). (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3675). Αυστηρός (Γαληνός, Περί Κρά-

σεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων 11.648.14). 

Αμυλούχοι οίνοι (ζύθοι)
κρίθινος: (ζύθος κατεξοχήν) βρύτον, ζύθος, κάμος, 
κούρμι, μεθυκρίθινον, πίνον, σίκερα, φουκάς
βρόμινος, ελύμινος, ολύρινος
κέγχρινος 

παραβίας (κέγχρου και κονύζης)
ορύζινος
ρίζινος (ίσως από ρίζα της Νυμφαίας Λευκής)

ΑΜΦΗΣ Οίνου άνθος, μέλας οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3941). 
ΑΜΦιΑΣ Γένος οίνου (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.3945). Μέτριος οίνος (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.1703). 

Φαύλος, χαλασμένος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.21).
ΑΝΗΘιΤΗΣ Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. Υπνοποιός, διουρητικός, χωνευτικός (Γεωπονικά Η.3).
ΑΝΘΗΔΟΝιΑΣ (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2506).

ΓΛΩΣΣΑΡι ΑΜΠΕΛΟΟιΝιΚΟ: Οίνοι διάφοροι
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ΟΙΚΟΣ-ΟΙΚΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΑΝΘιΝΗΣ Ηδησμένος από βοτάνων (Ησύχιος, Λεξικόν άλφα.5140).
ΑΝΘΟΣΜιΑΣ  (τεθαλαττωμένος). Κατά τον Φαινία, η παρασκευή του έχει ως εξής: 50 μέρη γλεύκους -1 

μέρος θαλασσινό νερό. Συμπατήσαντες τους όμφακες μαζί με τα ώριμα σταφύλια. Δυ-
νατότερος από νέα αμπέλια παρά από παλιά (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.58.4). Ευώδης, 
εύοσμος. Από τόπου ή αμπέλου ΑΝΘΟΣΜιΑ (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.2518).

ΑΝιΣιΤΗΣ Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. Δυσουρίαν παύει, σπλάγχνα ωφελεί. (Γεωπονικά Η.4).
ΑΝΤΥΛΛΑΣ Αιγυπτιακός, Αλεξανδρείας, αρχαίος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.60.27).  
ΑΠΑΜΕιΑΣ ιδιαιτέρως καλός για υδρόμελι (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΑΠΑΡΑΧΥΤΟΣ Όχι τεθαλαττωμένος.
ΑΠιΑΤΟΝ ιατρικός, ιαματικός, μεμελιτωμένος.
ΑΠΟ ΣΚιΛΛΗΣ ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.18.1).
ΑΠΠιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, μεμελιτωμένος. «Αππίων εμβαλλομένων, κοιλίαν ίστη-

σι» (Γεωπονικά Η.5).
ΑΠΥΡΟΣ Ο μη εφθός. Και ο αναδενδρίτης (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.3722.4).
ΑΡΚΕΥΘιΔιΤιΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.
ΑΡΚΕΥΘιΝΟΣ Παρόμοιας κατασκευής με τον ΡΗΤιΝιΤΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.36.1). ια-

τρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.
ΑΡΣΥΗΝιΟΣ (Γαληνός, Περί Συνθέσεως Φαρμάκων 12.517.17).
ΑΡΩΜΑΤιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 

5.54.1). 
ΑΣΑΡιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος. Διουρητικός, ωφελεί ηπατικούς, 

υδρωπιώντας, ικτεριώντας, ρίγη λύει κ.ά. (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.58.1, Γεω-
πονικά Η.6).

ΑΣΠΑΡΑΓιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.
ΑΤΡΥΓΟΣ Καθαρός, χωρίς κατακάθι.
ΑΥΣΤΗΡΟΣ (δύναμις, ποιότητα). Θερμαντικός, ευστόμαχος, ορεκτικός, θρεπτικός, υπνοποιός, δυ-

ναμωτικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.3). Ξηρός, μπρούσκος. Τελείως ζημω-
μένος και καθόλου γλυκός. ΓΕΝΝΑιΟΣ, ΕΠιΛΕΚΤΟΣ, ΕΡιΣΤΑΦΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΗΣ: από 
ώριμο και εκλεκτό σταφύλι, τραπητό ή και εκπιεστό γλεύκος. Κατασταμνισμένος. ΑΡι-
ΣΤΟΣ, ΚΑΛΟΣ: ο.π. γενναίος, αλλά όχι ισάξιος. Κατασταμνισμένος. Κοινός: του πίθου. 
ΟΜΦΑΚιΑΣ: από τραπητό ή και εκπιεστό γλεύκος ανώριμου σταφυλιού. ΔΕΥΤΕΡιΑΣ: 
ΒΟΣΤΡΥΧιΤΗΣ, ΕΝΤΡΥΓΗΦΑΝιΟΝ, ΘΑΜΝΑ, ΚΥΝΥ (Κύπριοι), ΛΑΚΥΡΟΣ, ΛΑΝΗΘΑΣ, 
ΣΤΕΜΦΥΛιΑΣ, ΣΤΕΜΦΥΛιΤΗΣ, ΤΑΡΓΑΝΟΝ, ΤΡΥΓΗΦΑΝιΟΝ. ΤΡΥΞ ΣΤΕΜΦΥΛιΤΗΣ: 
λάγγερον, από τα υπολείμματα (= βοστρύχια, βόστρυχοι, βρύτεα. Βρύτια, γίγαρτα, λόφα, 
περιπιέσματα, περιπίσματα, περιπτίσματα, ρυτά, σπίλα, στέμφυλα, στρέμφυλα) μετά 
την εξαγωγή του γλεύκους, με κατεργασία σε νερό ή έψημα. ΤΡΥΓιΚΟΣ, ΤΡΥΓιΝΟΣ: με 
στράγγισμα και πίεση της υποστάθμης (= ενέδρα, ιλύς, πηλός, τρυγία, τρυγιός, τρυξ, υπο-
βορβόριον, υποστάθμη, υποσταθμίς, υπόστασις, υπόστημα) στα πιθάρια, και έκπλυση με 
διάλυμα εψήματος. «Οινάριον άθλιον».

ΑΥΤιΤΗΣ Αυθιγενής (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.19), σπιτικός (Σουίδα, Λεξικόν άλφα.4481). 
ΑΨιΝΘιΤΗΣ Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. Για το ήπαρ, το στομάχι, τα έντερα κ.ά. (Διοσκουρίδης, 

Περί Ύλης Ιατρικής 5.39.1). ιατρικός (Γεωπονικά Η.13).
ΒΑΡιΝΟΣ ιταλικός. Πολύ αυστηρός, με το χρόνο καλύτερος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.49).
ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ ΚΑΠΝιΑΣ 
 Ο καλύτερος ΚΑΠΝιΑΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.20). 
ΒΕΝΕΦΡΑΝΟΣ ιταλικός. Ελαφρύς και ευστόμαχος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.51).  
ΒΗΛΑ Τον οίνο. Κρήτες. ιΒΗΝΑ (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.123).
ΒΗΡΥΤΤΟΥ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9). 
ΒιΒΛιΝΟΣ Ησιόδειος. Από Βίβλινα όρη της Θράκης (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.19).  



153

ΒιΟΣ ή ΟΜΦΑΚιΤΗΣ  
 Από γλεύκος τραπητό και εκπιεστό πρώτης πιέσεως. Σε κεράμινα δοχεία μετά την έκ-

θλιψη και στον ήλιο για πολλές ημέρες. Κατάλληλος προς πόση μετά από έτη, ήταν ένας 
από τους καλύτερους επιδόρπιους οίνους.

ΒιΩΝ ιατρικός οίνος (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.10).
ΒΟΥΝιΑΔιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος. 
ΒΟΥΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος. 
ΒΡΑΘιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος. 
ΒΡΥΤΟΣ Κρίθινος οίνος (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.286.12).
ΒΥΒΛιΝΟΣ ΦΟιΝιΚΗΣ  
 (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.52.16).  
ΒΥΞΕΝΤιΝΟΣ ιταλικός. Παρόμοιος με τον ΑΛΒΑΝΟ ΟΜΦΑΚιΑ. Δυνατός και ευστόμαχος (Αθήναιος, 

Δειπνοσοφισταί 1.48.33).  
ΓΑΛΑΚΤΩΔΗΣ Οίνος τις (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.77). 
γάνος Ο οίνος. Όρος και τόπος στη Θράκη (Σουίδα, Λεξικόν γάμμα.59).
ΓΑΥΡΑΝΟΣ  ιταλικός. Λίγος, αλλά κάλλιστος. Τονωτικός και παχύς. Λιπαρότερος του ΠΡΑιΝΕΣΤι-

ΝΟΥ και του ΤιΒΟΥΡΤιΝΟΥ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.27).  
ΓΕΝΤιΑΝιΤΗΣ  Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.  
ΓΛΕΥΞιΣ, ΓΛΥΞιΣ
 Έψημα έχων (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.17). Ανειμένος, άτονος, απαλόστομος (Ησύ-

χιος, Λεξικόν γάμμα.681).
ΓΛΗΧΩΜιΤΗΣ ιατρικός, υγιεινός, αρωματικός, όχι μεμελιτωμένος.   
ΓΛΗΧΩΝιΤΗΣ  ιατρικός. Για χειμερινά ψύχη κ.ά. (Γεωπονικά Η.7). ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΓΛΥΚΟΡΡιΖιΤΗΣ  Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
γλυκύς Τροφιμώτατος, ακόμη και οι λευκός και κιρρός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.4). 

Γλυκείς ζυμωμένοι οίνοι
ΑΠΥΡΟι
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΡΟΤΡΟΠΟΣ: από ώριμο πρότροπο
ΔιΑΧΥΤΟΣ: από σταφύλια που ξεράθηκαν στη σκιά
ΠΑΣΣΟι: από λιαστά σταφύλια

ΕΦΘΟι: από γλεύκος συμπυκνωμένο το πολύ ως τα 
8/10 του αρχικού όγκου. Είχαν βραδύτατη ζύμωση 
και ξεχωριστή γεύση

γοίνος Οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.784). 
ΓΡΑΠιΝΗΣ Οίνος τραχύς (Ησύχιος, Λεξικόν γάμμα.902).
γύψον έχον Καρηβαρικός, όπως ο ΖΑΚΥΝΘιΟΣ και ο ΛΕΥΚΑΔιΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 

1.59.45).
ΔΑΥΚιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 

5.60.1).  
ΔΑΦΝιΝΟΣ Παρόμοια κατασκευή με τον ΡΗΤιΝιΤΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.36.1.2). ια-

τρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.
ΔΑΦΝιΤΗΣ  ιατρικός. Θερμότατος, διουρητικός, ωφελεί βήχα, θώρακες κ.ά. (Γεωπονικά Η.8).
ΔΕΝΔΡΟΓΑΛΗΝΟΣ  
 Οίνος της αμπέλου που ονομάζεται ΜΕΡΣιΤΗΣ από τη Βιθυνία (Γεωπονικά Ε.2 Φλωρεντί-

νου).
ΔΕΝΔΡΟΛιΒΑΝιΤιΣ  
 Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΔΕΝΘιΣ Από ύψωμα των Δενθιάδων, κατά τον Αλκμάνα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.3). Οίνος. 

Λάκωνες (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.628).
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ΔΕΥΤΕΡιΑΣ  Ποτό από φλούδες σταφυλιών μουσκεμένες σε νερό. Γρήγορα εξατμίζεται. Ελαφρύς, δί-
νεται σε αρρώστους (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.11. Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρι-
κής 5.6.15.3). Κάλλιπος, ευτελής (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.743).

ΔΕΥΤΕΡιΝΑΡ Ο μετά το ύδωρ επιχεθήναι εις τα στέμφυλα οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.744). 
ΔιΑΧΥΤΟΣ Γλυκός οίνος (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.11). Άπυρος, ζυμωμένος. Από ξεραμένα 

στον ίσκιο πολύ ώριμα σταφύλια. 
ΔιΚΑΜΠιΑΣ «Δύο τροπάς υπομείνας» (Ησύχιος, Λεξικόν δέλτα.1811).
ΔιΚΕΛιΚΟΣ Αττικής.
ΔιΚΤΑΜΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.

Δύναμις οίνου (περιεκτικότητα σε οινόπνευμα)
αδύναμος: χωρίς δύναμη, γλεύκος αζύμωτο
ακραίπαλος: που δεν μεθά, με λίγο οινόπνευμα
ασθενής, άτονος, αυτοκέραστος, αυτόκρας, αυτό-
κρατος, αυτοκρηής, έκλυτος, μαλθακός: τόσο ασθε-
νής ώστε δεν επιδέχεται κράση
ολιγοφόρος: τόσο ασθενής ώστε με λίγο νερό γίνε-
ται πόσιμος
εξίτηλος, μεμαρσμένος, παρηκμακώς, παρηκμα-
σμένος: ξεθυμασμένος
δυναμικός, δυνατός, εύτονος, ισχυρός, πολυφόρος: 
ο δυνατός

μαινόμενος: εξαιρετικά δυνατός
μόνιμος, παραμένειος, παραμένιος, πράμνειος: που 
διατηρείται πολύ καιρό, λόγω μεγάλης περιεκτικό-
τητας σε οινόπνευμα
ακέραιος, ακηράσιος, ακήρατος, άκρατος, άκρητος, 
ασυγκέραστος, εύζωρος, ζωρός, χαλίκραιος, χαλί-
κρητος, χάλις: άκρατο δυνατό κρασί
άζωρος, ευκέραστος, ευκράς, εύκρατος, καλοκέρα-
στος: κεκραμένος για πόση σε καλή αναλογία
πολύκρατος, υδαρής: κεκραμένος με μεγάλη ανα-
λογία νερού

ΕΚΒΟΛΑΣ Οίνος από την Αίγυπτο που προκαλεί έκτρωση στις γυναίκες (Gaius Plinius, Naturalis His-
toria 14.22).

ΕΛΑΤιΝΟΣ Παρόμοια κατασκευή με τον ρητινίτη (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.36.1.2). ιατρι-
κός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.

ΕΛΕΛιΣΦΑΚιΤΗΣ Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΕΛΛΕΒΟΡιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 

5.72.1.1).
εντροπίας (ποιότητα). Χαλασμένος (Σουίδα, Λεξικόν έψιλον.1491). 
ΕΝΤΡΥΓΗΦΑΝιΟΣ 
 Δευτερίας (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.3411).
εξεστηκώς (ποιότητα). Οξίνης (Ησύχιος, Λεξικόν έψιλον.3772). 
ΕΡΒΟΥΛΟΣ ιταλικός. Αρχικά μαύρος, ύστερα από όχι πολλά χρόνια λευκός. Πολύ ελαφρύς και τρυ-

φερός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.53).
ερμής Είδος πόσεως (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.58.19). 
ΕΡΠιΣ Οίνος (αιγυπτιακός Erp/arp, Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.347.18).
ΕΡΠΥΛΛιΤΗΣ Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΕΡΥΘΡΑιΟΣ Εύοσμος. Πίνεται και κεκραμένος με ηρακλεώτη. Μαλακός και άοσμος (Αθήναιος, Δει-

πνοσοφισταί 1.58.14).
ΕΣΜΥΡΝιΣΜΕΝΟΣ
 ΜΥΡΡιΝΗΣ.
ΕΥΒΟϊΚΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.11).
ΕΦΕΣΟΥ Με βρασμένο μούστο και θαλασσινό νερό (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
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ΕΨΕΜΑ, ΕΨΗΜΑ Γλεύκος τραπητόν από ώριμα σταφύλια, συμπυκνωμένο με βρασμό:  
απλούν: μέχρι τα 8/10 του αρχικού όγκου  
επί πρώτης ή κάροινο, καρύινον, κάρυνον: μέχρι τα 
2/3 του αρχικού όγκου  
επί δευτέρας ή δίσεφθον (Defrutum): μέχρι το 1/2 
του αρχικού όγκου   

επί τρίτης, το κυρίως έψημα, εψητόν, σείραιον, σί-
ραιον, σίρπιος οίνος
γλυκύ (Sapa): μέχρι το 1/3 του αρχικού όγκου, σίρι, 
πετμέζι

ΖΑΚΥΝΘιΟΣ Ηρτυμένος με γύψο, πειράζει το κεφάλι (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.44).
ΖιΛΑι Οίνος. Θράκες (Ησύχιος, Λεξικόν ζήτα.161).
ΖΥΘΟι Οίνοι από αμυλούχους καρπούς ή ρίζες.
ΖΥΘΟΣ Εκ της κριθής (οίνος).  
ΗΛΕιΑΣ Κατά τον Θεόπομπο εκεί ευρέθη η άμπελος, κοντά στην Ολυμπία (Αθήναιος, Δειπνοσο-

φισταί 1.61.3).

Ηλικία οίνου
νέαξ, νέος: μέχρι τριών ετών
αυτίτης, αυτοετίτης, επέτειος: του πρώτου έτους, 
φετινός
μέσος: μέχρι οχτώ ετών 
παλαιός: από οχτώ ετών και άνω 

απόθετος, γεροντίζων, γέρων, παλαιετής, παλαί-
θετος, παλαιός, πολυετής, πολύωρος, πρεσβύτερος, 
σαπρίας, σαπρός, τριγέρων
παλαισταγής: πηκτός από την παλαιότητα
παλαιοφανής: τεχνητά παλαιωθείς

ΗΡ Έαρ. Και οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν ήτα.712). 
ΗΡΑιΑΣ ΑΡΚΑΔιΑΣ  
 Οίνος που πινόμενος από άνδρες προκαλεί τρέλα, ενώ τις γυναίκες κάνει γονίμους (Αθή-

ναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.25).
ΗΡΑΚΛΕιΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 
 Οίνος της αμπέλου που ονομάζεται ΜΕΡΣιΤΗΣ, ο επισημότατος των οίνων (Γεωπονικά 

Ε.2 Φλωρεντίνου). Βλ. και ΜΕΡΣιΤΗΣ, ΤιΑΝΟΣ, ΤιΑΡΗΝΟΣ, ΜΕΡΟιΤΗΣ, ΔΕΝΔΡΟΓΑ-
ΛΗΝΟΣ.

ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ Μαλακός. Πίνεται και κεκραμένος με ερυθραίο (εύοσμος) (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 
1.58.14).

ΘΑΣιΟΣ Ευγενής ο πεπαλαιωμένος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.52.26). Με μήλων οσμή (Αθήναι-
ος, Δειπνοσοφισταί 1.53.13).

ΘΑΣιΟΣ ΑιΓΥΠΤΟΥ     
 Εξαιρετικά γλυκός, προκαλεί διάρροια (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.22).
ΘΑΣιΟΣ Ο ΕΝ ΠΡΥΤΑΝΕιΩ 
 Ηρτυμένος. Βάζουν μέσα στα αγγεία ζυμάρι με μέλι. Ο οίνος παίρνει το άρωμα από το 

μέλι και τη γλυκύτητα από το ζυμάρι (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.58.8).
ΘΗΡΑιΟΣ Γλυκός (Γαληνός, Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων 11.648.18).
 Παλαιούμένος γίνεται ξανθός με φωτεινή σαν τη φωτιά λάμψη (Γαληνός, Περί Ευχυμίας 

και Κακοχυμίας 6.804.15). 
ΘΗΡιΑΚιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.
ΘΥΕΣΤΟΝ, ΘΥΕΣΤΟΣ  
 ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΘΥΜΒΡιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΘΥΜΕΛΑιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 

5.68.1.1).
ΘΥΜιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
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ιΒΗΝΑ Τον οίνο. Κρήτες. ΒΗΛΑ (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.123).
ιΚΑΡιΟΣ Βλ. και ΠΡΑΜΝΕιΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.55.1).
ιΝΥΚιΝΟΣ Από ινύκου Σικελίας (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.692).
ιΠΠΟΔΑΜΑΝΤΕιΟΣ  
 Εν Κυζίκω (Ησύχιος, Λεξικόν γιώτα.816).
ιΣΜΑΡιΚΟΣ ΜΑΡΩΝΕιΟΣ.
ιΣΣΗΣ Στην Αδριατική. Κατά τον Αγαθαρχίδη ο καλύτερος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.51.4).
ιΤΕΟΜΕΛι ιαματικός.
ιΩΤΑΛιΝΟΣ ιταλικός. Μαμερτίνος στη Σικελία. Γλυκόπιοτος, ελαφρύς, τονωτικός (Αθήναιος, Δειπνο-

σοφισταί 1.48.60).
ΚΑΘΑΡΚΤιΚΟΣ Περικαθάροντας τις ρίζες της αμπέλου, περιέβαλε με κομμάτια μαύρου ελλέβορου. ια-

τρικός (Γεωπονικά Η.18).
ΚΑιΚΟΥΒΟΣ ιταλικός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.38).
ΚΑΛΑΜιΝΘιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΚΑΛΗΝΟΣ ιταλικός. Ελαφρύς, πιο ευστόμαχος από τον Φαλερίνο (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.37).
ΚΑΛιΘΟΣ Οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.445).
ΚΑΛΛιΠΟΣ Οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.464) «δευτερίας οίνος» (Νικόφρων, Fragmenta 20).
ΚΑΠΝιΑΣ Ο καλύτερος στη Βενεβέντο της ιταλίας (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.20).
ΚΑΠΥΑΝΟΣ ιταλικός. Παρόμοιος του ΣΥΡΕΝΤιΝΟΥ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48).
καπύης αναδενδρίτης  
 Κατά τον Πολύβιο δε συγκρίνεται με κανέναν άλλον (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.10).
καρηφαρίτης (ποιότητα). Που φέρνει πονοκέφαλο. Χυδαίος.
ΚΑΡΥϊΝΟΣ Γλυκό βρασμένο κρασί, συμπυκνωμένο στα 2/3 (Γαληνός, Περί Συνθέσεως Φαρμάκων 

12.729.9).
ΚΑΡΥΣΤιΟΣ  Ευβοίας.
ΚΑΡΥΣΤιΟΣ  Λακωνικής προς Αρκαδίαν κατά τον Αλκμάνα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.7).
ΚΑΤΑΚΕΚΑΥΜΕΝιΤΗΣ  
 Εφέσου (Στράβων, Γεωγραφικά 13.4.11. Αίλιος Ηρωδιανός, Περί Παρωνύμων 3, 2. 868.7).
ΚΑΥΚιΝΟΣ ιταλικός. Ευγενής, παρόμοιος με τον Φαλερίνο (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.50).
ΚΕΔΡιΝΟΣ Παρόμοια κατασκευή με τον Ρητινίτη (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.36.1.1). ιατρι-

κός, ιαματικός, φαρμακίτης, όχι μεμελιτωμένος.
ΚΕΔΡιΤΗΣ ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.37.1).  
ΚΕΡΑΤιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΚΕΡΚΥΡΑιΟΣ  Χαριέστατος στην παλαίωση (θαυμάσιο κρασί όταν παλιώσει). [Αθήναιος, Δειπνοσοφι-

σταί 1.59.44].
ΚΕΡΥΝιΑΣ ΑΧΑϊΑΣ  
 Από ένα είδος αμπέλου ο οίνος προκαλεί αποβολή στις γυναίκες (και τα σταφύλια επί-

σης) [Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.27].
ΚΕΣΤΡιΤΗΣ, ΨΥΧΡΟΤΡΟΦιΤΗΣ  
 ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.44.1).  
ΚιΚΟΝΕιΟΣ ΜΑΡΩΝΕιΟΣ
ΚιΝΝΑΜΩΜιΤΗΣ
 ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
κιρρός (χρώμα) «Πέττει ράον, ξηραντικός ών» (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.47.28). Ξηρός, χωνευ-

τικός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.1). Κεχριμπαρένιος.  
ΚΛΑΖΟΜΕΝιΑΚΟΣ 
 (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΚΝιΔιΟΣ Αιμοποιητικός, θρεπτικός, διευκολύνει την κοιλιά (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.24).
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ΚΟΝΔιΤΟΝ  Πεπεράτος. ιατρικός, υγιεινός, αρωματικός, μεμελιτωμένος.
ΚΟΝΥΖιΤΗΣ  ιατρικός. Για στομαχικούς, ικτερικούς κ.ά. (Γεωπονικά Η.10).
ΚΟΠΤΟΥ ΘΗΒΑϊΔΟΣ 
 Αιγυπτιακός. Ελαφρός, χωνευτικός, δίδεται και στους εμπύρετους (Αθήναιος, Δειπνοσο-

φισταί 1.60.31).
ΚΟΡιΝΘιΟΣ Σκληρός. «Βασανισμός εστί» (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.7).
ΚΟΥΡΜι Ποτό κρίθινο. Κεφαλαλγές και κακόχυμο. 
ΚΥΔΩΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΚΥΚΕΩΝ Οίνου, μέλιτος, ύδατος και αλφίτων πόμα.
ΚΥΠΑΡιΣΣιΝΟΣ Παρόμοια κατασκευή με τον ΡΗΤιΝιΤΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.36.1.1). 
ΚΥΠΡΟΥ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΚΥΤιΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΚΩΝιΑΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. ΠιΣΣιΤΗΣ.
ΚΩΟΣ  Τεθαλαττωμένος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.20).
ΛΑΒιΚΑΝΟΣ ιταλικός. Γλυκόπιοτος και παχύς, ανάμεσα στον ΦΑΛΕΡιΝΟ και τον ΑΛΒΑΝΟ. Πίνεται 

από δέκα ετών (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.25).
ΛΑΚΥΡΟΣ ΣΤΕΜΦΥΛιΑΣ οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.221).
ΛΑΜΨΑΚΟΥ Η πόλη εδόθη από τον Πέρση βασιλιά ως δώρο στο Θεμιστοκλή για το κρασί της (Αθήναι-

ος, Δειπνοσοφισταί 1.54.2).
ΛΑΝΗΘΑΣ ΔΕΥΤΕΡιΑΣ (Ησύχιος, Λεξικόν λάμδα.274). 
ΛΕΚΤιΣΦΑΓιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΛΕΛιΒΑΝΩΜΕΝΟΣ, ΛιΒΑΝιΝΟΣ, ΛιΒΑΝΩΤιΝΟΣ 
 ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΛΕΣΒιΟΣ Κατά τον Κλέαρχο τον έκανε ο ίδιος ο Μάρων. Αθάλασσος. Γλυκός ή πράμνιος. Γέρων 

νεκταροσταγής (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.51.13). Λιγότερο στυπτικός, περισσότερο δι-
ουρητικός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.26).

ΛΕΣΒιΟΣ   ΜΥΤιΛΗΝΑιΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ή ΠΡΟΤΡΟΠΟΣ. 
 Γλυκός ΛΕΣΒιΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.54.19).
ΛΕΥΚΑΔιΟΣ Ηρτυμένος με γύψο, πειράζει το κεφάλι (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.45, Gaius Plinius, 

Naturalis Historia 14.9). 
ΛΕΥΚΟΚΩΟΣ Λευκός τεθαλαττωμένος.
λευκός (χρώμα). Ασθενής (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.47.28). Λεπτότατος, ουρητικός, χωνευτι-

κός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59). Προτιμητέος και στην ασθένεια και εν υγεία (Διο-
σκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.2 κ.εξ.). 

 Αυστηρός, αθάλασσος. (χρώμα λευκό, δύναμις αυστηρού, χωρίς θαλάσσιο άρτυμα). Ο 
καλύτερος για την υγεία. Διαφέρουν οι ιταλικοί ΦΑΛΕΡιΝΟΣ, ΣΥΡΕΝΤιΝΟΣ, ΚΑιΚΟΥ-
ΒΟΣ, ΣιΓιΝΟΣ κ.ά. Και οι Ελληνικοί ΧιΟΣ, ΛΕΣΒιΟΣ, ΦΥΓΕΛιΤΗΣ και της ΕΦΕΣΟΥ (Διο-
σκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.6 κ.εξ.).

ΛΗΜΝιΟΣ Ομηρικός (Όμηρος, Ιλιάς 7.464 κ.εξ.). 
ΜΑΓΝΗΣ  Γλυκόπιοτος. Με τον ΘΑΣιΟ οι καλύτεροι μετά τον ΧιΟ κατά τον Έρμιππο (Αθήναιος, 

Δειπνοσοφισταί 1.53.15).
ΜΑΛΑΒΑΘΡιΤΗΣ 
 ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΜΑΜΕΡΤιΝΟΣ Εκτός ιταλίας. ιταλικός ο ιΩΤΑΛιΝΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.59).
ΜΑΝΔΡΑΓΟΡιΤΗΣ 
 ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.71.1.1)
ΜΑΡΑΘιΤΗΣ ΑΝΗΘιΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣΕΛιΝιΤΗΣ
 Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. Ορεκτικός, διουρητικός κ.ά. (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης 

Ιατρικής 5.65). ιατρικός (Γεωπονικά Η.9).
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ΜΑΡΕΩΤΗΣ    Αλεξανδρεωτικός. Από κρήνη και πολυστάφυλη πόλη Μαρεία Αλεξανδρείας, επώνυμη 
του Μάρωνα. Λευκός, γλυκόπιοτος, εύπνους, ευκολοχώνευτος, διουρητικός, δεν ζαλίζει 
το κεφάλι (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.60.7). Από την Ταινία, ύψωμα στην περιοχή της 
Μαρείας. Οίνος υπόχλωρος, κάπως λιπαρός, στην κράση διαλύεται όπως το αττικό μέλι. 
Γλυκόπιοτος, αρωματώδης, στυφός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.60.17).

ΜΑΡΣιΚΟΣ ιταλικός. Πολύ αυστηρός, ευστόμαχος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.29).
ΜΑΡΩΝΕιΟΣ Ομηρικός. ισχυρός, επιδεχόμενος μεγάλην κράσιν. ιΣΜΑΡιΚΟΣ.
ΜΑΣΣΑΛιΗΤΗΣ ιταλικός. Λίγος αλλά καλός. Παχύς, σαρκώδης (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.55).
μέθυ Οίνος. «Όθεν το μεθύσκεσθαι» (Ησύχιος, Λεξικόν μι.571. Σουίδα, Λεξικόν μι.437).
ΜΕΛΑΜΨιΘιΟΣ Από λιαστό σταφύλι, μαύρος. Παχύς και πολύτροφος, τεθαλαττωμένος (Διοσκουρίδης, 

Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.4.5).
μέλας (χρώμα). Δυναμικώτατος. Τονωτικώτατος. Κατά τον Θεόπομπο εφεύρημα των Χίων 

(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.47.23). Θρεπτικώτατος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.2).
μέλας μη γλυκάζων  
 Θρεπτικώτατος, στυπτικός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.4).
ΜΕΛιΚΡΑΤΟΝ, ΜΕΛιΤΕιΟΣ ΟιΝΟΣ, ΜΕΛιΤΕιΟΝ  
 Οίνος μελίτινος, ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.9.1.1).
ΜΕΝΔΑιΟΣ Απαλός, λευκός. Κράσις 1 προς 3 (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.53.8). Κατά τον Φαινία τον 

Εφέσιο, οι Μενδαίοι ραντίζουν τους βότρυς με καθάρσιο, για να γίνει μαλακός ο οίνος 
(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.53.26). 

ΜΕΣΟΓιΤιΚΑ Καρηβαρικά (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9). 
μέσος την ηλικίαν Χωρίς τα ελαττώματα των άκρων. Άριστοι οι επτά ετών. Η ποσότητα προς πόσιν εξαρτη-

μένη από το είδος του κρασιού και την εποχή του έτους (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρι-
κής 5.9.1.7).

ΜΕΣΠιΛιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, ,φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΜΗΛιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΜιΛΗΣιΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.50.30). 
ΜιΝΘιΤιΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΜιΣΚΕΛΛΟΣ Ευτελής και μέλας (Ησύχιος, Λεξικόν μι.1461).
ΜΟΥΣΤΟΝ Οίνον. Ρωμαίοι (Joannes Lydus, Liber de Mensibus 1.1 κ.εξ.).
ΜΥΚΟΝΟΥ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΜΥΝΔιΟΣ Τεθαλαττωμένος. Η Μύνδος αλμοπότις (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.18). 
ΜΥΡιΝΗΣ  Εσμυρνισμένος. Δεν φέρνει δίψα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.58.16). Υγιεινός, αρωματι-

κός, χωρίς μέλι.
ΜΥΡιΤΗΣ Οίνος (Σουίδα, Λεξικόν μι.1441).
ΜΥΡΟΣΤΑΦΥΛιΤΑι  
 Από τεχνητά αρωματισθείσα άμπελο, την ΜΥΡΟΣΤΑΦΥΛΟ.
ΜΥΡΣιΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.29.1.1).
ΜΥΡΤιΔΑΝΟΝ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΜΥΡΤιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.28.1.1). 
ΜΥΣιΑΣ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΜΩΛΑΞ Είδος οίνου. «Οι δε εν τοις ορκίοις σπενδόμενον. Τινές Λυδοί τον οίνον» (Ησύχιος, Λεξικόν 

μι.2030).
ΝΑΞιΟΣ Συγκρίνεται με το νέκταρ κατά τον Αρχίλοχο (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.12).
ΝΑΡΔιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΝΕΚΤΑΡ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ 
 (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.58.20).
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ΝΕΚΤΑΡ ΛΥΔιΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ  
 Ανάμειξη οίνου και κυρήθρας μαζί με ευώδη των ανθέων (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 2.8.3).
ΝΕΚΤΑΡιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.56.1.1).
νέος (ηλικία). Δύσπεπτος, δυσόνειρος (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.1.4).
ΝΗΣιΩΤΗΣ (ΡΟΔιΟΣ;)  
 Εύποτος και καλός για καθημερινή χρήση (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.22).
ΝιΣΥΡΟΥ Φέρει αγαθόν οίνον η Νίσυρος (Σουίδα, Λεξικόν νι.429.7).
ΝΟΥΜΕΝΤΑΝΟΣ 
 ιταλικός. Ωριμάζει γρήγορα, πόσιμος από πέντε ετών. Ούτε λεπτός ούτε πολύ γλυκόπιο-

τος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.45).
ΝASPERCEnITES 
 Πόντου (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
Ο ΔιΑ ΣΥΡιΑΚΗΣ ΝΑΡΔΟΥ ΚΑι ΚΕΛΤιΚΗΣ ΚΑι ΜΑΛΑΒΑΘΡΟΥ 
 ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.57.1.1
Ο ΤΗΣ ΑΓΡιΑΣ ΝΑΡΔΟΥ 
 ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.59.1.1. Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.18).
ΟιΝΑΝΘιΝΟΣ 
 Από αγριάμπελο. ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης 

Ιατρικής 5.25.1.1).
οινάριον (ποιότητα). Αθλιο κρασί.
OιΝΕΑΤΗΣ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
οινέλαιον Οίνος με λάδι.
ΟιΝΟΜΕΛι Οίνος παλιός, αυστηρός, ηρτυμένος με μέλι. ιατρικός, υγιεινός, αρωματικός, μεμελιτωμέ-

νος.
ΟιΝΟΜΕΛι ΝΕΚΤΑΡ  
 ιατρικός, υγιεινός, αρωματικός, μεμελιτωμένος.
ΟιΝΟΥΝΤιΑΔΗΣ Από τον Οινούντα (πλησίον Πιτάνης) κατά τον Αλκμάνα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 

1.57.6). 
ολιγοφόρος (ποιότητα). Αυτός που δεν επιδέχεται μεγάλη κράση (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 

5.6 κ.εξ.).
ΟΜΦΑΚιΑΣ Από όμφακες. Ωμός και σκληρός.
ΟΜΦΑΚιΤΗΣ  Κυρίως στη Λέσβο. Πόσιμος ύστερα από αρκετά χρόνια. Ευστόμαχος, για παραλυτικούς, 

νεφριτικούς, λοιμώδεις νόσους κ.ά. (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.14.1). ιατρικός 
(Γεωπονικά Η.11). ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.

ΟΜΦΑΚΟΜΕΛι ιατρικός, ιαματικός, μεμελιτωμένος.
ΟΝιΓΛιΣ Είδος οίνου (Ησύχιος, Λεξικόν όμικρον.892).
ΟΝΟΓΛιΣ Από Ονόγλους (πλησίον Πιτάνης) κατά τον Αλκμάνα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.7).
ΟΞιΝΑι Ξυνό κρασί (ιπποκράτης, Περί Διαίτης 52.18).
ΟΠΩΡιΤΑι Οίνοι από χυμό καρπών.

Οσμή οίνου
άνοσμος, άνοδμος, άοσμος: άνευ ευωδίας
εύοσμος, εύοδμος, εύπνους, ευώδης, ηδύοδμος, ηδύ-
οσμος, ηδύπνους, καλλίπνους: με ευωδία
ανθοσμίας: είδος οίνου
αρωματικός ή αρωματώδης (φύσει): με άρωμα από 
το σταφύλι

αρωματικός, αρωματίτης, ή αρωματώδης σκευα-
στός: ηρτυμένος με τα αρώματα
μυρίπνους ή μυρόπνους: με ευωδιά μύρου
νεκτάρεος: γλυκός, ερυθρός και πολύ ευώδης, σαν 
το νέκταρ
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ΟΥΕΛιΤΕΡΝΟΣ ιταλικός. Γλυκόπιοτος, ευστόμαχος. Μοιάζει πάντα σαν κεκραμμένος με άλλο κρασί 
(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.34).

ΟΥΛΒΑΝΟΣ ιταλικός. Στην Κύμη Καμπανίας, ελαφρύς, πόσιμος από πέντε ετών (Αθήναιος, Δειπνο-
σοφισταί 1.48.31).

ΟRETICuM  (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.76.5).
παλαιός (ηλικία). Ο καλύτερος και για την ηδονή και για την υγεία. Δεκτικός μεγάλης κράσης 

γιατι γίνεται θερμότερος παλαιούμενος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.47.9). Υπερπαλαι-
ούμενος, γίνεται φαρμακευτικός και ζαλίζει πολύ γρήγορα.  

ΠΑΝΑΚιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
 ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.62.1.1).
ΠΑΣΣΟΝ  Πυκνός άπυρος χυμός του λιασμένου σταφυλιού (προθειλοπεδευθείσης σταφυλής). Το 

χρησιμοποιούσαν αντί για μέλι και οι Ρωμαίες αντί του οίνου, επειδή η χρήση του διονυ-
σιακού ποτού ήταν για εκείνες απαγορευμένη. 

Πάσσοι οίνοι. Λιαστοί, γλυκείς, ζυμωμένοι
ΒιΟΣ Η ΟΜΦΑΚιΤΗΣ: από γλεύκος τραπητό και 
εκπιεστό πρώτης πιέσεως. Σε κεράμινα δοχεία μετά 
την έκθλιψη και τον ήλιο για πολλές ημέρες. Κατάλ-
ληλος προς πόση μετά από έτη, ήταν ένας από τους 
καλύτερους επιδόρπιους οίνους. 
Αρίστης ποιότητας: από λιαστά σταφύλια μέχρι 
απώλειας του ½ του βάρους. Μουσκεμένα ξερά σε 
εκλεκτό παλιό κρασί. Της πρώτης πιέσεως.    
Πρώτης ποιότητας: από λιαστά σταφύλια μέχρι 
απώλειας του ½ του βάρους. Της πρώτης πιέσεως.    
Αρίστης και πρώτης ποιότητας τέτοιοι οίνοι, γλυ-
κείς, ισχυροί και πνευματώδεις ήταν πολλοί από  

τους περίφημους οίνους της αρχαιότητας: ΑιΓΟΣΘΕ-
ΝιΤΗΣ (Μεγάρων), ΒιΒΛιΝΟΣ (Θράκης), ΘΑΣιΟΣ, 
ιΣΜΑΡιΚΟΣ (ΜΑΡΩΝιΤΗΣ), ΚιΛιΚιΟΣ, ΚΡΗΤιΚΟΣ 
(ΠΡΑΜΝιΟΣ ΓΛΥΚΥΣ, ΨιΘιΟΣ ΚΑι ΜΕΛΑΜΨιΘι-
ΟΣ), ΚΥΠΡιΟΣ (βυζ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡιΑ) ΦΑιΑΚιΚΟΣ. 
Δευτέρας ποιότητας: με έκπλυση των υπολειμμά-
των με νερό. 
ΑΣΤΑΦιΔιΤΗΣ, ΣΤΑΦιΔΕΥΤΑιΟΣ, ΣΤΑΦιΔιΟΣ, 
ΣΤΑΦιΔιΤΗΣ: από ξερές σταφίδες

ΠΕΠΑΡΗΘιΟΣ ισχυρός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.52.3). Για τους εχθρούς μας, κατά τον Έρμιππο 
(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.53.10).

ΠΕΡΠΕΡιΝΟΣ (Γαληνός, Θεραπευτικής Μεθόδου 10.833.16).
ΠΕΤΡΑΣ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΠΕΤΡΟΣΕΛιΝιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. Ορεκτικός, διουρητικός, υπνωτικός σφόδρα 

κ.ά. (Γεωπονικά Η.12).
ΠΗΓΑΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι. Ως αντίδοτο δηλητηρίων (Γεωπονικά Η.13).
ΠιΣΣιΤΗΣ, ΚΩΝιΑΣ
 ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.38.1.1).
ΠιΤΥϊΝΟΣ Παρόμοια κατασκευή με τον ΡΗΤιΝιΤΗ (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.36.1.2). ια-

τρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.

Ποικιλία οίνου/οιναμπέλου 
αμιγής, άμικτος οίνος: αποκλειστικά από μία ποι-
κιλία, π.χ. ΑΛΩΠΕΚιΤΗΣ (άμπελος ΑΛΩΠΕΚιΣ), 
ΑΜιΝΑιΟΣ (άμπελος ΑΜιΝΑιΑ), ΒιΒΛιΝΟΣ (Βι-
ΒΛιΑ άμπελος), ΚΑΝΘΑΡιΤιΣ (άμπελος ΚΑΝΘΑΡΕ-
ΩΣ), ΚΑΠΝιΑΣ (ΚΑΠΝιΑ άμπελος), ΜΑΡΩΝιΤΗΣ

(άμπελος ΜΑΡΩΝιΤιΣ), ΠΕΛΛΑιΟΣ (ΠΕΛΛΑιΑ 
άμπελος), ΠΡΑΜΝΕιΟΣ (ΠΡΑΜΝΕιΑ άμπελος), Ψι-
ΘιΟΣ (ΨιΘιΑ άμπελος)
αναμεικτός, μεικτός: από περισσότερες ποικιλιες 
αμπέλου
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Ποιότητα οίνου 
γενναίος, εριστάφυλος, ευγενής: από αμπέλι καλής 
γενιάς
εκλεκτός, εξαίρετος, έξαιτος, έξοχος, επίλεκτος, επί-
σημος, νέκταρος απορρώξ, σπουδαίος: άριστης ποι-
ότητας

καλός, κάλλιστος, πρωτείος, χρηστός: πρώτης ποιό-
τητας
δευτεραίος, ύστερος: δεύτερης ποιότητας
κοινός: κοινής ποιότητας
φαύλος: κακής ποιότητας

ΠΟΛΛιΟΣ Σικελικός, γλυκύς. Από ΒιΒΛιΝΗ άμπελο (ειλεός, βιβλία) που μεταφέρθηκε στη Συρα-
κούσα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.35). Λευκός (Ησύχιος, Λεξικόν πι.2804).

ΠΟΛΥΠΟΔιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΠΟΛΥΦΟΡΟΣ Αυτός που επιδέχεται μεγάλη κράση. ισχυρός.
ΠΡΑΓΟΡιΤΗΣ «Οίνος τις» (Ησύχιος, Λεξικόν πι.3183).
ΠΡΑιΝΕΣΤιΝΟΣ ιταλικός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.28).
ΠΡΑιΤΟΥΤιΑΝΟΣ
 ιταλικός (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΠΡΑΜΝιΟΣ  Ομηρικός. Παχύς και πολύτροφος. Τονωτικό φάρμακο. Κατά των φλεγμονών (Αθήναιος, 

Δειπνοσοφισταί 1.17.7). Ούτε γλυκύς, ούτε παχύς, αυστηρός και σκληρός με εξαιρετική 
δύναμη. Από την πραμνία άμπελο. Κυρίως μαύρος οίνος. Προς παραμονήν επιτήδειος 
(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.55.6). Υπάρχει και γλυκός, τεθαλασσωμένος, ως σίραιος και 
έψημα (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.4.3). Ηδύς, ώνιος παραμόνιος ιδίως ο μέλας, 
πραϋνών το μένος, φαρμακίτης (Σουίδα, Λεξικόν πι.2207), εγκώμιον οίνου, σκληρός (Ησύ-
χιος, Λεξικόν πι.3196).

ΠΡΑΜΝιΟΣ ιΚΑΡιΑΣ 
 Από ιΕΡΑΝ άμπελο (για τους ξένους) ή ΔιΟΝΥΣιΑΔΑ (για τους ικάριους) [Αθήναιος, 

Δειπνοσοφισταί 1.55.11] . ΠΡΑΜΝιΟΣ ΛΑΤΩΡΕιΑΣ ΕΦΕΣΟΥ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 
1.57.12). ΠΡΑΜΝιΟΣ ΛΕΣΒιΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.51.28). ΠΡΑΜΝιΟΣ ΚΑΡιΑΣ. 
ΠΡΑΜΝιΟΣ ΘΡΑΚΗΣ. 

ΠΡΑΣιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΠΡιΒΕΡΝΟΣ ιταλικός. Φέρνει ελάχιστο πονοκέφαλο. Ελαφρότερος του ΡΗΓιΝΟΥ. 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΡΟΤΡΟΠΟΣ  
 Γλυκός οίνος από πρότροπο γλεύκος (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.11). Ζημωμένος, 

άπυρος.
ΠΡΟΤΡΟΠΟΣ Του γλεύκους το πρόχυμα («οίνος τις») [Ησύχιος, Λεξικόν πι.4020]. Ρωννύει τον στόμα-

χον. Δυναμώνει.
PROTAGIOn Παρόμοιο με τα ιταλικά ελληνικό κρασί που είχε πρώιμα εξαφανισθεί (Gaius Plinius, Na-

turalis Historia 14.76.2).
ΡΑΦΑΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΡΗΓιΝΟΣ ιταλικός. Πόσιμος από δεκαπέντε ετών (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.15).
ΡΗΤιΝιΤΗΣ «Κατά τα έθνη σκευάζεται ποικίλως». Πλεονάζει στην Γαλατία. ιατρικός (Διοσκουρίδης, 

Περί Ύλης Ιατρικής 5.34.1.1). Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. 
ΡΟΔιΟΣ Τεθαλαττωμένος λιγότερο από τον Κώο, όχι ιδιαίτερα καλός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 

1.59.19).
ΡΟΔιΟΣ ΥΠΟΧΥΤΟΣ  
 Παραπλήσιος με τον γλυκό (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.16).
ΡΟΔιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. Για τους στομαχικούς και πλευριτικούς (Διο-

σκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.27.1.1, Γεωπονικά Η.2).
ΡΟϊΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.

ΓΛΩΣΣΑΡι ΑΜΠΕΛΟΟιΝιΚΟ: Οίνοι διάφοροι
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ΣΑΒιΝΟΣ ιταλικός. Ελαφρός. Πίνεται από επτά ώς δεκαπέντε ετών (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 
1.48.42). Αυστηρός και γλυκός (Γαληνός, Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμά-
κων 11.648.17).

ΣΑΜΑΓΟΡΕιΟΣ Κατά τον Αριστοτέλη τρεις κοτύλες μεθούν πάνω από σαράντα άνδρες.
ΣΑΠΑ Έψημα.
ΣΑΠΡιΑΣ Παλιός, με άρωμα ίων, ρόδων, υακίνθου (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.53.19).
ΣΕΛιΝιΤΗΣ ιατρικός. Διουρητικός, για νεύρα κ.ά. (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.64.1.1, Γεωπονι-

κά Η.16).
ΣΕΜΠΕΝΟΥ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΣΕΣΕΛιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΣιΓΝιΝΟΣ ιταλικός. Πίνεται από έξι ετών, παλαιούμενος γίνεται καλύτερος (Αθήναιος, Δειπνοσοφι-

σταί 1.48.43). 
ΣιΚΕΡΑ Ποτό σκευαστό, σύνθετο, με ηδύσματα (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.615). Και παρ’ Εβραίοις.
ΣιΚΥΩΝιΟΣ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΣιΡΑιΟΝ Έψημα από σταφίδα. Γλυκύς, ψημένος οίνος.
ΣιΣΑΝΟΣ Ξυδιασμένο κρασί (Ησύχιος, Λεξικόν σίγμα.730).
ΣΚΑΜΜΩΝιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.73.1.1).
ΣΚιΑΘιΟΣ Μαύρος. Ίσος-ίσω κεκραμένος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.16).
ΣΚΥΒΕΛΛιΤΗΣ Από Σκυβέλων Παμφυλίας. Γλυκός (Γαληνός, Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών 

Φαρμάκων 11.649). 
ΣΚΥΖιΝΟΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΣΜΥΡΝιΤΗΣ ΜΥΡιΝΗΣ. ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.
ΣΠΑΘιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΣΠΑΡΤΗΣ  Άπυρος. Από τους πέντε λόφους Σπάρτης. Άψητος. Γιατί συνήθιζαν ψημένα κρασιά 

(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.2).
ΣΠΩΛΗΤιΝΟΣ ιταλικός. Γλυκόπιοτος με χρυσαφί χρώμα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.47).
ΣΤΑΘΜιΤΑΣ  Από Σταθμούς (πλησίον Πιτάνης) κατά τον Αλκμάνα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.7).
ΣΤΑΤΑΝΟΣ ιταλικός. Από τους πρώτους οίνους, παρόμοιος με τον ΦΑΛΕΡιΝΟ, ελαφρύτερος, δεν φέρ-

νει πονοκέφαλο (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.21).
ΣΤΟιΧΑΔιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.42.1.1).
ΣΤΡΟΒιΛιΤΗΣ Παρόμοια κατασκευή με τον ρητινίτη. ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.35.1). 

ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΣΥΡΕΝΤιΝΟΣ/ΣΟΥΡΡΕΝΤιΝΟΣ  
 ιταλικός. Πόσιμος από είκοσι πέντε ετών (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.11). Αυστηρός 

και γλυκός (!) (Γαληνός, Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων 11.648.17).
ΣΦΗΤΤιΟΣ Αττικής (Scholia Vetera στον Πλούτο του Αριστοφάνη 720.15).
ΣΧιΝΑΝΘιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, μεμελιτωμένος.
ΣΧιΝιΝΟΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΤΑιΝιΩΤιΚΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.60.17).
ΤΑΡΑΝΤιΝΟΣ ιταλικός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.56). Όλοι αυτού του κλίματος απαλοί, αδύναμοι, 

γλυκόπιοτοι, ευστόμαχοι, δεν χτυπούν στο κεφάλι. 
τεθαλαττωμένος  (ηρτυμένος). Γλυκός. Θαλασσινό νερό στον μούστο, ή μετά από στέγνωμα των σταφυ-

λιών στον ήλιο, ή στα πιθάρια με τις σταφίδες. Κακοστόμαχος, κάνει κακό στα νεύρα 
(Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.6.3.4). Αν τεθαλαττωθεί επιμελώς, ακραίπαλος, δι-
ευκολύνει την κοιλιά, προκαλεί αέρια (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.14) .

ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
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ΤΕΡΕΒιΝΘιΝΟΣ, ΤΕΡΜιΝΘιΝΟΣ  
 ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι. Η χρήση της ρητίνης τερεβίνθου στην οινο-

ποιία είναι πανάρχαια στην Ανατολή, από τα προϊστορικά χρόνια. (Τερέβινθος: τέρμιν-
θος, τρίμιθος, κοκκορεβιθιά, τρεμιθιά).

ΤΗΛιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι.  
ΤιΑΝΟΣ Οίνος της αμπέλου που ονομάζεται ΜΕΡΣιΤΗΣ από την Τίο της Παφλαγονίας (Γεωπονι-

κά Ε.2 Φλωρεντίνου).
ΤιΑΡΗΝΟΣ Οίνος της αμπέλου που ονομάζεται ΜΕΡΣιΤΗΣ από τη Βιθυνία (Γεωπονικά Ε.2 Φλωρεντί-

νου).
ΤιΒΟΥΡΤιΝΟΣ ιταλικός. Λεπτός, ευκολοχώνευτος, ωριμάζει από δέκα ετών. Παλαιούμενος, γίνεται κα-

λύτερος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.23).
ΤιΛιΤΗΣ ιατρικός. Για το ήπαρ (Γεωπονικά Η.14).  
ΤιΤΑΚΑΖΗΝΟΣ (Γαληνός, Περί Συνθέσεως Φαρμάκων 12.517.17).
ΤΜΩΛιΤΗΣ (Γαληνός, Περί Συνθέσεως Φαρμάκων 12.728.8).
ΤΡΑΓΕΡιΓΑΝιΤΗΣ 
 ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.
ΤΡΕΒιΛΛιΚΟΣ ιταλικός. Νεαπόλεως. Νόστιμος, ευστόμαχος, εύκρατος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 

1.48.52).
ΤΡιΜΜΑ Αρχαίο ποτό με αρώματα (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.22). ιατρικός. Υγιεινός, αρωμα-

τικός, χωρίς μέλι. 
ΤΡιΠΟΛΗΣ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΤΡιΦΟΛιΝΟΣ ιταλικός. Ωριμάζει αργότερα και είναι γεωδέστερος του ΣΥΡΡΕΝΤιΝΟΥ (Αθήναιος, Δει-

πνοσοφισταί 1.48.20).
ΤΡΟιΖΗΝιΟΣ Κάνει τους πίνοντες άγονους (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.57.30).
ΤΡΟιΖΗΝιΟΣ ΑΝΘΗΔΟΝιΟΣ  
 Οίνος καθαρός από την Τροιζήνα. Από την ΑΝΘΗΔΟΝιΑΔΑ άμπελο (Αθήναιος, Δειπνο-

σοφισταί 1.56.40). Ανθηδών:πόλις της Βοιωτίας.
ΤΡΟιΖΗΝιΟΣ ΥΠΕΡιΟΣ 
 Οίνος καθαρός από την Τροιζήνα. Από την ΥΠΕΡιΑΔΑ άμπελο (Αθήναιος, Δειπνοσοφι-

σταί 1.56.42).
ΤΡΟΠιΑΣ (ποιότητα). Χαλασμένος (Σουίδα, Λεξικόν ταυ.1052).
ΤΡΟΧιΤΗΣ ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.32.1.1).
ΤΥΡΟΥ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.9).
ΥΔΡΟΜΕΛι Παλιό μελίκρατο, ζυμωμένο. ιατρικό.
ΥΛιΤΗΣ Οίνου είδος (Ησύχιος, Λεξικόν ύψιλον.162).
ΥΠΕΡιΑΣ (Σουίδα, Λεξικόν ύψιλον.292).
ΥΠΟΧΥΤΟΣ Γλυκύς (Σουίδα, Λεξικόν ύψιλον.644).
ΥΣΣΩΠιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.40.1).
ΦΑΛΕΡιΝΟΣ ιταλικός. Πόσιμος από δέκα-είκοσι ετών. Αργότερα πειράζει τα νεύρα και το κεφάλι. Δύο 

είδη, ο αυστηρός (κιρρός, όταν δεν πνέουν στον τρύγο νοτιάδες) και ο γλυκάζων (μαύρος, 
όταν πνέουν στον τρύγο νοτιάδες) [Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.2].

ΦΑΛΕΡΝιΤΗΣ Χαριέστατος των ιταλικών (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.38).
ΦΘΟΡιΟΝ ιατρικό κρασί από τη Θάσο που προκαλούσε κατά τον Πλίνιο έκτρωση. Διά της φύτευσης 

ελλέβορου, ή άγριων αγγουριών ή σκαμμωνίας ανάμεσα στις ρίζες της αμπέλου (Gaius 
Plinius, Naturalis Historia 14.9). ιατρικός ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι.

ΦΛιΑΣιΟΣ Οίνος από τον Φλιούντα (Πελοπόννησος) που εξυμνείται από τον Αντιφάνη (Αθήναιος, 
Δειπνοσοφισταί 1.49.4).
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ΦΟιΝιΚΕιΟΝ ΑιΜΑ 
 Φοινίκειος οίνος.
ΦΟιΝιΚιΟΣ, ΦΟιΝιΚιΝΟΣ  
 Από την Φοινίκη. Κάποιοι αλαζονοχαυνοφλύαροι (!) υποστηρίζουν ότι είναι ο ήδιστος 

των οίνων (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.52.24). Αναφέρεται σε μικρά σταμνάκια (Αθήναι-
ος, Δειπνοσοφισταί 1.53.4).

ΦΟΡΜιΑΝΟΣ ιταλικός. Παρόμοιος με του ΠΡιΒΕΡΝΟΥ, λιπαρότερος (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.19).
ΦΟΥΝΔΑΝΟΣ ιταλικός. Τονωτικός, πολύτροφος, πειράζει κεφάλι και στομάχι, γι’αυτό δεν πίνεται πολύ 

στα συμπόσια (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.48.40).
ΦΥΡΤΗΤΗΣ (Ησύχιος, Λεξικόν φι.1035).
PHORInEuM Αλμυρότερος από τον ΡΟΔιΟ και τον ΚΩΟ (Gaius Plinius, Naturalis Historia 14.79.4).
ΧΑΛιΚΡΗΤΟΣ «Χαλών τας φρένας» (Σουίδα, Λεξικόν χι.21).
ΧΑΛιΣ Είδος οίνου, «ο αναχαλών τα φρένας», άκρατος οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν χι.57). 
ΧΑΛΥΒΩΝιΟΣ  Δαμασκού Συρίας. Του βασιλέως των Περσών η προτίμησις. Κατά τον Ποσειδώνιο από 

αμπέλους που φύτευσαν οι Πέρσαι (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.51.1).
ΧΑΜΑιΔΡΥιΤΗΣ ιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.41.1.1).
ΧΑΜΑιΜΗΛιΤΗΣ ιατρικός. Υγιεινός, αρωματικός, χωρίς μέλι. 
ΧΑΜΑιΠιΤΥϊΝΟΣιατρικός, ιαματικός, φαρμακίτης, χωρίς μέλι (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.70.1.1). 
ΧΑΜΕΛΑιΤΗΣ ιατρικός (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 5.69.1.1). 
ΧιΟΣ Χαριέστερος του ΛΕΣΒιΟΥ. Πεπτικός, αιμοποιητικός, γλυκόπιοτος, παχύς (Αθήναιος, 

Δειπνοσοφισταί 1.59). Αθάλασσος. ΧιΟΣ ΑΡιΟΥΣιΟΣ: ο χαριέστερος του ΧιΟΥ (Αθήναι-
ος, Δειπνοσοφισταί 1.59.28). ΧιΟΣ ΑΡιΟΥΣιΟΣ ΓΛΥΚΑΖΩΝ: θρεπτικός, χορταίνει και μα-
λακώνει την κοιλιά (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.30). ΧιΟΣ ΑΡιΟΥΣιΟΣ ΑΥΣΤΗΡΟΣ:  
εύστομος, διουρητικός (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.29). ΧιΟΣ ΑΡιΟΥΣιΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑ-
ΤΟΣ: μέσος στη γεύση μεταξύ γλυκού και αυστηρού (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.59.31). 
ΧιΟΣ ΣΑΠΡΟΣ (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.56.23).

ΧΡΥΣΑΤΤιΚΟΣ (Αλέξανδρος Τρ., Θεραπευτικά 1.601.25. Ορειβάσιος, Eclogae Medicamentorum 63.10.6. Αέτι-
ος Αμιδηνός, Βιβλίον Ιατρικόν xi 13.62).

Χρώματα οίνου
έκλευκον, υδαρές: ανοικτόχρωμο
ανθηρόν, άνθινον, ευανθές, λαμπρόν, οξύ: ζωηρό
βαθύ, κατακορές: μουντό, σκούρο, μεγάλης έντασης 
δνοφερόν, σκιερόν, σκοτεινόν: πολύ σκούρο

Πράσινον, χλοερόν, χλωρόν:
πολύ υδαρές: υπόχλωρον, χλωροειδές. Ο οίνος διά-
χλωρος, υπόχλωρος, χλωρίζων, χλωροειδής.

υδαρές: ποώδες, χλοώδες. Ο οίνος ποεσίχρους, ποώ-
δης, χλοερός, χλοώδης, χλωρός.

Κίτρινον:
Αδιάφθαρτον, αδιάφθορον (καθαρό)
πολύ υδαρές: σιδιοειδές. Ο οίνος σιδιόχρους, σιδιο-
ειδής.
υδαρές: θάψινον. Ο οίνος θάψινος.
ευανθές: κίτρινον, κιτρομήλινον. Ο οίνος κιτρινοει-
δής, κίτρινος, κιτρινόχρους.
ευανθές: κρόκεον, κρόκινον, κροκοειδές, κροκώδες. 
Ο οίνος κρόκιος, κροκίζων, κρόκινος, κροκοειδής, 
κροκόχρους, κροκώδης.

Κίτρινον υποχλωρίζον
υδαρές: αχυροειδές. Ο οίνος αχυρόχρους.
Κίτρινον υπόχλωρον καστανίζον  
ευανθές: μελιτοειδές, μελίχρυσον. Ο οίνος μελιτό-
χρους, μελιτοειδής, μελίχρους, μελίχλωρος, μελί-
χρυσος, μελιχρώδης.
Κίτρινον υπέρυθρον
πολύ υδαρές: υπόξανθον. Ο οίνος επίξανθος, υπο-
ξανθίζων, υπόξανθος, υποχρυσίζων.
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πολύ υδαρές και ερυθρότερο: υπόκιρρον. Ο οίνος 
υπόκιρρος.
υδαρές: ξανθόν, χρυσοειδές (πιο κίτρινο του κιρρού). 
Ο οίνος ξανθίζων, ξανθός, χρυσέρυθρος, χρυσίζων, 
χρυσοειδής.
υδαρές: κιρρόν (ερυθρότερο του ξανθού). Ο οίνος 
κιρρός, κιρραίος, κιρροειδής.

Κιτρινέρυθρον
υδαρές: χρυσομηλίζον. Ο οίνος χρυσομηλίζων.
ευανθές: χρυσομήλινον. Ο οίνος χρυσομήλινος, 
χρυσομηλόχρους.
ευανθές: χρυσομήλινον υπέρυθρον. Ο οίνος χρυσο-
μήλινος υπερυθρίζων.

Ερυθρόν:
Ερυθρόν υποκίτρινον
πολύ υδαρές: υπόπυρρον, υποπυρρίζον. Ο οίνος 
υπόπυρρος, υποπυρρίζων.
υδαρές: πυρρόν (ερυθρότερο του κιρρού, ξανθοκόκ-
κινο). Ο οίνος πυρρός, πυρρόχρους.
Ερυθρόν υποκαστάνινον
κεραμόχρουν. Ο οίνος κεραμόχρους.
Ερυθρόν αδιάφθαρτον
υδαρές: ενερευθές, υπέρυθρον, υποφοινίσσον, ψαι-
θόν. Ο οίνος διέρυθρος, ενερευθής, επιφοινίσσων, 
υπέρυθρος, υποφοινίσσων, ψαιθός.
ευανθές: κινναβάρινον. Ο οίνος κινναβάρινος, κιν-
ναβαρίζων, κινναβαριόχρους.
ευανθές: φοινικούν, κόκκινον. Ο οίνος εξέρυθρος, 
ερυθρός, κατέρυθρος, φοινίκεος, φοινικίζων, φοινί-
κιος, φοινικούς, φοινικόχρους.
κατακορές: αιματοειδές, αιματώδες, έναιμον. Ο οί-
νος αιματοειδής, αιμοειδής, αιμόχρους, αιμώδης.

σκοτεινόν: ερυθροδνεφές, όρφνινον, όρφνιον, ορ-
φνόν (κοκκινόμαυρο). Ο οίνος μελάναιγις, όρφνι-
νος, όρφνιος, ορφνός. 
Ερυθροιώδες Οινωπόν, Πορφυρέρυθρον
υδαρές: ρόδινον, ροδοειδές, ροδόχρουν. Ο οίνος ροδί-
ζων, ρόδινος, ροδοειδής, ροδόχρους, ροδωπός.
υδαρές: πορφυροειδές, υποπόρφυρον. Ο οίνος πορ-
φυρίζων, υποπορφυρίζων, υποπόρφυρος.
ευανθές: ύσγινον, λυχνιδέρυθρον, λυχνιτέρυθρον 
(κρεμεζί). Ο οίνος λυχνιδέρυθρος, λυχνιτέρυθρος, 
υσγινόχρους.
σκοτεινόν: ροϊδιέρυθρον, σάρδινον. Ο οίνος ροϊδιέ-
ρυθρος, ροϊδιόχρους, ροϊόχρους, σαρδιόχρους.
σκοτεινόν: κεράσινον. Ο οίνος κερασόχρους.
σκοτεινόν: αλαβάνδινον. Ο οίνος αλαβάνδινος, 
αλαβανδιόχρους.

ΨιΘιΟΣ Οίνος ηδύς, από σταφίδες (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1.51.39).

Οινολογικά διάφορα (συνέχεια από: οίνος)

οινόσπονδοι θυσίαι 
 Με σπενδόμενο οίνο.
οινότευκτος Αυτός που προκαλείται ή κατασκευάζεται από τον οίνο.
οινοτόκος Αυτός που παράγει οίνον.
οινοτροπικός Αυτός που δοκιμάζει και κρίνει τον οίνο.
οινουργία Οινοποιία.
οινουργώ Κατασκευάζω οίνο.
οινούττα Χυλοπίττα με κρασί, λάδι, μέλι.
οινοφερής Φίλοινος.
οινοφλυγία Μεθύσι.
οινόφλυξ Μέθυσος.
οινοφορείον Οινοφόρον αγγείον.
οινοχαρής Χαρούμενος με κρασί.
οινοχάρων Σκωπτικό επίθετο του Φιλίππου Β’ (Αλκαίος, Anthologia Graeca 11.12.3).
οινοχόημα Γιορτή όπου προσφέρεται οίνος.
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οινοχόην Την κατάχυσιν, το αγγείο.
οινοχοώ Κερνώ. Κερνώ κρασί.
οινόχρως Που έχει χρώμα οίνου.
οινοχυτείον Κελλάρι κρασιού.
οινόω Μεθώ. Μεταβάλλω σε οίνο.
οινώδης Αυτός που έχει την φύση οίνου. Αυστηρός και εύτονος.
οινώνες Αποθήκες.
οινωροί ιεραγωγοί Διονύσου.
οίνωσις Οινοποσία, μέθη (Γαληνός, Των Ιπποκράτους Γλωσσών Εξήγησις 19.105.2). 
οίνωψ Που έχει το χρώμα του κρασιού, μαύρος.
οξαλίς Ξυδιασμένος οίνος.
όξος Ψύχει κα στύφει, ευστόμαχον και ευόρεκτον.
οπωροθήκη, κρύπτη, ωρείον  
 Αποθήκη καρπών.
όσια Άλφιτα φτιαγμένα με κρασί και λάδι.

ανάκεια Άρτυσις θαυμαστή, ποιούσα μονίμους τους οίνους (Γεωπονικά Ζ.13 Δημογέροντος).
παραβούτα (νεότ.) Μεγάλο κολουροκωνικό βαρέλι για το πάτημα των σταφυλιών.
παρίσταται  Γίνεται οίνος κατάλληλος προς πόση (εξίσταται: χαλάει).
παροινία Κραιπάλη.
παροινιάσαι Υβρίσαι, λοιδορήσαι.
πάροινος Αμαρτωλός, μεθυστής, υβριστής.
πάτα-τράβα (νεότ.) Το πρώτο γλεύκος από το πάτημα των σταφυλιών.
πηλός Οίνος (και η άμπελος έμπηλος). Και κάπηλος ο τον οίνον πωλών (Ησύχιος, Λεξικόν 

πι.2191). 
πιθοκοίτης Αυτός που κοιμάται σε πιθάρι.
πίνος Κρίθινος οίνος (Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.286.11). 
πίσσα Ψημένη ρητίνη.
πλήμνη «Ύδωρ επί γλεύκους επιχεόμενον».
πλήσμιος Αυτός που χορταίνει.
πνεύμα Αέριο, πνοή, φύσημα.
πολυγλεύκου Πολυοίνου.
πόμα Ποτό.
ποτιδέγμενοι Οίνω δαμασθέντες.
προοδοποιεί Προάγει (τα φάρμακα).
προπίωμεν Διά του οίνου τιμήσωμεν.
προσυνέστατος  Πραϋντικός.

ωστικός  Δυναμωτικός.

ακκίας, σακτός, υλιστός  
 Φιλτραρισμένος.
σαρκοποιός Τρέφων.
σιτία Τροφή.
σκευοθήκη Αποθήκη σκευών, πλην των πηλίνων.
σμιρεύς Οινικό μέτρο.
σοροάδειος Οινοποιός, κατά τον Χάρη Μυτιληναίο στα Ινδικά.
σταις Ζυμάρι, ξύγγι.

π

ρ
σ
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στατικός Στυπτικός.
σταφυλοβολείον  Μέρος της ληνού.
στρόφος Συστροφή εντέρων.
στρυφνός Στυφός.
στυπτικός Αυτός που προκαλεί δυσκοιλιότητα.
στύφει Γίνεται στυπτικός.
στύψις Συμπύκνωσις.
συμμύει Κλείνει.
συμπατέω Με τα πόδια συνθλίβω.
συμπάτισις Με τα πόδια έκθλιψη.
σύφαξ Γλεύκος.

ραγανός Φαγώσιμος.
τραπείν Ληνοπατείν.
τραπέουσι Πατούν επί ληνού.
τραπηταί «Οι πατούντες τας σταφυλάς».
τραπητόν Το γλεύκος από το πάτημα στον ληνό, πατατράβα, καιροπάτι.
τραπητός Ο οίνος (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1267).
τρεπτικός  Τρεπτός, που εύκολα χαλάει.
τρικότυλος οίνος  Αντί οβολού πωλούνται οι τρεις κοτύλες (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1388). 
τροπή Ασθένεια κρασιού.
τροπίας Χαλασμένος.
τρύγα Νέον οίνον, υποστάθμη, μούστος (Σουίδα, Λεξικόν ταυ.1097).
τρυγαβόλια Όπου τοποθετούσαν ξερούς καρπούς.
τρυγεί Ξηραίνει.
τρυγερούς Τρυγώδεις, οξείς.
τρυγηβόλιον Αποθήκη ξηρών οπωρικών.
τρυγητήριον Ληνός, πατητήρι.
τρύγητος Ο καιρός. Τρυγητός. Ο τρύγος.
τρυγίας  Αυτός που δεν χώρισε από το καταπάτι.
τρύγιος Τρυγία οίνου ή ελαίου.
τρυγοδαίμονες Οι κωμικοί, άθλιοι.
τρυγοδίφησις Παιχνίδι.
τρυγοιπέω Σουρώνω.
τρύγοιπος Ηθμός.
τρύγοιπος Υλιστήρ σάκκινος (Σουίδα, Λεξικόν ταυ.1099).
τρυγός γλυκείας Νέου οίνου (Σουίδα, Λεξικόν ταυ.1097).
τρυξ Νέος οίνος, γλεύκος αδιήθητον (Ησύχιος, Λεξικόν ταυ.1559).
τρώξιμος  Τρωκτός φαγώσιμος.
τσιαπατούρα (νεότ.) Ξύλινο στέλεχος (1,5-2μμ.) με ξύλινα ή σιδερένια τσατάλια ως κεφαλή για τη σύν-

θλιψη σταφυλιών στα καδιά (ξύλινους κάδους).

γίεια Άλφιτα φτιαγμένα με κρασί και λάδι.
υλίζω Διηθώ, φιλτράρω.
υλισμός Διήθησις, φιλτράρισμα.
υπάγει  Την κοιλίαν κενώνει.
υπαγωγή γαστρός
 Εκκένωσις.

υ

τ
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υπακτικοί Καθαρκτικοί.
υπανοίγω Προσαρμόζω την κάνουλα στο οινοδοχείο.
υπέρχεται (κοιλίαν)
 Υπάγει την κοιλίαν.
υπηθέω Διηθώ, φιλτράρω.
υποζέει, υποζυμούται  
 Σιγοβράζει το γλεύκος.
ύποινος Υπό την επίδραση οίνου.
ύποινος καρπός Κατάλληλος για οινοποίηση.
υποκαθίζει  Υποκαθίσταται, κατακαθίζει.

ούσκα Ξυδιασμένος.
φυράσαντες  Που ανακατεύουν.
φύσα Φούσκωμα, αέρια της κοιλιάς.
φυσώσι Φουσκώνουν.

όρτος Σταύλος των ζώων, μακριά από το οινοποιείο.
χύλωσις Βράζω και συμπυκνώνω ξανά.

φ

χ

•
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Βιβλιογραφία

Για τις συντομογραφίες της βιβλιογραφίας ακολουθείται το σύστημα του American Journal of Archaeology 
(βλ. AJA 11:1, 2007, 3-24 και στο διαδίκτυο http://www.ajaonline.org/pdfs/111.1/AJA1111_Editorial_Policy.pdf).

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται οι εξής συντομογραφίες:
ΑΑΑ Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών.
ΑΕΜΘ Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη.  
Για τις παραπομπές των αρχαίων πηγών χρησιμοποιήθηκε το TLG (Thesaurus Linguae Graecae) και το TLL 
(Thesaurus Linguae Latinae).
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