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 Ο Ε' και ο ∆' αιώνας υπήρξαν, από την µια µεριά, µάρτυρες σηµαντικότατων πολιτικών 
εξελίξεων και µεγάλων και καταστροφικών πολέµων και, από την άλλη, αιώνες κοινωνικής, 
καλλιτεχνικής και επιστηµονικής ανελίξεως των ελληνικών Πόλεων. Μέσα από αυτό το 
οξύµωρο σχήµα της πολιτισµικής αναπτύξεως των Πόλεων αλλά και της αυτοκαταστροφής τους 
διά του πολέµου, αναδύθηκε ο Κλασικός Ελληνικός Πολιτισµός. Το ελληνικό πνεύµα δεν 
εµφανίσθηκε αποσπασµατικά ή τοπικά, σε ορισµένες περιοχές του ελλαδικού χώρου, αλλά, 
αντιθέτως, είχε ενότητα χαρακτήρα και εκφράσθηκε ταυτοχρόνως σε όλους τους τοµείς της 
κοινωνικής ζωής, σε πανελλήνιο επίπεδο και σε διάφορα σηµεία του τότε γνωστού κόσµου. 
∆ηλαδή, παρουσιάσθηκε όπου υπήρχε ελληνικό στοιχείο: στην Μεγάλη Ελλάδα (σηµερινή Ν. 
Ιταλία και Σικελία), στον κυρίως ελλαδικό χώρο αλλά και στα παράλια της Μ. Ασίας, στην 
Ιωνία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισµού ήταν η ατοµικότητά του 
και κατά συνέπεια το ελεύθερο πνεύµα του, η ανθρώπινή του διάσταση, ακόµη και στο ζήτηµα 
της θρησκείας, η διαύγειά του, που βασίζεται στον Λόγο (το δι’ ελέγχου αποδειχθέν ως αληθές), 
η φαντασία και η δηµιουργικότητά του, που είναι αποτέλεσµα της ελευθερίας των δηµιουργών 
του και τέλος, ο διερευνητικός του χαρακτήρας. Όλα αυτά οφείλονταν στο γεγονός ότι για 
πρώτη φορά στον Αρχαίο Κόσµο και µε την χρήση της αλφαβητικής γραφής στον ελληνικό 
χώρο, η γνώση έγινε προσιτή σε πολύ µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού από ότι σε 
προηγούµενους πολιτισµούς.1 Το ελληνικό πνεύµα κυριάρχησε κατά τον Ε' και ∆' αιώνα στην 
εξέλιξη των θρησκευτικών αντιλήψεων, στην ανάπτυξη των Καλών Τεχνών, στην θεµελίωση 
των Επιστηµών και, δίχως άλλο, στην γένεση της Επιστήµης και της Τέχνης της Ιστορίας. 
 

                                                 
1 ∆ες John R. Skoyles, "The Origin of Classical Greek culture: Hunter-gatherers of the alphabet" 

Journal of Social and Biological Structures 13 (1990): 321-353 & <http://www.users.globalnet. 
co.uk/~skoyles/jsbs.htm> και Oswyn, Murray, Early Greece 2nd ed. (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 
1993), pp. 94-101. 
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Η Ελληνική Θρησκεία και οι Θρησκευτικές Τελετές 

 Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία διέφερε σηµαντικά από τις αρχαιότερες δοξασίες και 
κυρίως τον Ιουδαϊσµό, διότι δεν αποτελούνταν από µια σειρά ηθικών κανόνων που όφειλε να 
ακολουθεί ο πιστός, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στοιχεία ηθικής δικαιοσύνης. Η 
θρησκευτικότητα των Αρχαίων Ελλήνων εκφραζόταν κατά κύριο λόγο µέσα από την τέχνη, που 
τιθόταν στην υπηρεσία του θρησκευτικού αισθήµατος των πιστών. Η πλαστική, η 
αρχιτεκτονική, η ζωγραφική αλλά και η ποίηση εξυπηρετούσαν, σχεδόν αποκλειστικά, την 
θρησκεία ευρισκόµενες όµως και σε µια διαλεκτική σχέση µε τον εαυτό τους, δηλαδή µια 
αυτόνοµη εξέλιξη, ανεξάρτητη από την σχέση τους µε την θρησκεία.2 Το γεγονός ότι οι Έλληνες 
εξέφραζαν την θρησκευτικότητά τους σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα της ζωής τους, τους 
παρουσίαζε ως τους ευσεβέστερους ανάµεσα στους συγχρόνους τους λαούς.3 Φαίνεται, όµως, 
ότι οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν την θρησκεία ως πρόφαση για να δηµιουργήσουν τέχνη για την 
τέχνη, πράγµα που είναι οξύµωρο αλλά δείχνει και το ανώτατο πνευµατικό στάδιο διαλεκτικής, 
εκούσιο ή ακούσιο, στο οποίο έφθασε ο Ελληνικός Πολιτισµός. 
 Η ιδιοµορφία της Αρχαίας Ελληνική Θρησκείας δεν περιορίζεται µόνο στην σχέση της 
µε την τέχνη. Άλλο ιδιαίτερο στοιχείο υπήρξε η αντιδιαστολή επίσηµης θρησκείας και ατοµικής 
θρησκευτικότητας του κάθε πολίτη. Η επίσηµη θρησκεία εξυπηρετούνταν από εντυπωσιακές 
τελετές, µεγαλοπρεπείς ποµπές και τυπολατρικές θυσίες, που δεν είχαν άλλο σκοπό παρά την 
εκπλήρωση του συλλογικού θρησκευτικού αισθήµατος. Κατά τόπους, όµως, και περισσότερο σε 
ατοµικό ή στενά τοπικό επίπεδο, η λατρεία παλαιών λατρευτικών αντικειµένων, όπως οι τρεις 
αλάξευτες πέτρες στον Ορχοµενό Βοιωτίας ή ένα κοµµάτι ξύλο στην Θήβα, φαίνεται ότι ήταν 
σηµαντικότερες της επίσηµης θρησκείας. Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότητα των Ελλήνων 
συµµετείχε συνειδητά στις επίσηµες θρησκευτικές εορτές των κλασικών χρόνων, οι οποίες 
διεξάγονταν σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον ελλαδικό χώρο. Στην Αττική, οι σηµαντικότερες 
εορτές ήταν τα Παναθήναια, τα ∆ιονύσια, τα Ανθεστήρια, τα Λήναια, τα Αρρηφόρια, τα ∆ιάσια, 
τα ∆ιιπόλια, τα Θαργήλια, τα Πυανόµια και τα Πλυντήρια. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 
              Μήνας                  τέλος / αρχή 
  Εκατοµβαιών      Ιούλιος / Αύγουστος 
  Μεταγειτνιών    Αύγουστος / Σεπτέµβριος 
  Βοηδροµιών   Σεπτέµβριος / Οκτώβριος 
  Πυανοψιών     Οκτώβριος / Νοέµβριος 
  Μαιµακτηριών    Νοέµβριος / ∆εκέµβριος 
  Ποσειδεών    ∆εκέµβριος / Ιανουάριος 
  Γαµηλιών    Ιανουάριος / Φεβρουάριος 
  Ανθεστηριών  Φεβρουάριος / Μάρτιος 
  Ελαφηβολιών      Μάρτιος / Απρίλιος 
  Μουνυχιών      Απρίλιος / Μάιος 
  Θαργηλιών         Μάιος / Ιούνιος 
  Σκιροφοριών      Ιούνιος / Ιούλιος 
 
 Τα Παναθήναια ήταν η σηµαντικότερη θρησκευτική γιορτή των Αθηναίων προς τιµήν 
της πολιούχου θεάς Αθηνάς. Εκτός από τα ετήσια Παναθήναια, που εορτάζονταν στο τέλος 
Ιουλίου, το τρίτο έτος κάθε Ολυµπιάδας και στην θέση των ετησίων Παναθηναίων οι Αθηναίοι 
εόρταζαν τα Μεγάλα Παναθήναια, διαρκείας τεσσάρων ηµερών. Την νύχτα της παραµονής της 
                                                 

2 Νικόλαος ∆. Παπαχατζής, ΙΕΕ, 3β:248-250. 
3 ∆ες ανάλυση σε OHCW, ch. 11. 
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τελέσεως της γιορτής γινόταν η παννυχίς, µε χορούς παρθένων και νέων καθώς και µε 
λαµπαδηφορία, δηλαδή αγώνα δρόµου µε αναµµένους δαυλούς. Οι νικητές ελάµβαναν σε όλους 
τους αγώνες της εορτής ως έπαθλο παναθηναϊκό αµφορέα,4 γεµάτο µε λάδι από τις ιερές ελιές 
της Αθήνας (µορίας) καθώς και κλάδους ελιάς από τα ίδια δένδρα. Με την ανατολή του ηλίου 
άρχιζε η µεγάλη ποµπή των Παναθηναίων, που ξεκινούσε από το ∆ίπυλο στον Κεραµικό και 
κατέληγε στην Ακρόπολη, καλύπτοντας µια διαδροµή 1.050 µ.5 Οι συµµετέχοντες στην ποµπή 
µετέφεραν, τα πρώτα χρόνια στον παλαιό ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη6 και, αργότερα, µετά 
την οικοδόµησή του, στον Παρθενώνα, τις προσφορές προς την θεά και κυρίως τον ιερό πέπλο, 
ένα τετράγωνο ύφασµα που το είχαν υφάνει οι κόρες των επιφανέστερων αθηναϊκών 
οικογενειών. Ο πέπλος είχε το χρώµα κρόκου αυγού (υποκίτρινος) και έφερε κεντηµένες σκηνές 
από την µυθολογική γιγαντοµαχία στην οποία είχε διακριθεί η Αθηνά.7 Ο πέπλος τοποθετούνταν 
σε σχήµα Ι στην θέση του ιστίου τροχοφόρου πλοίου, που αποτελούσε το κέντρο της ποµπής, 
και περιστοιχιζόταν από κόρες που µετέφεραν σε κάνιστρα πάνω στο κεφάλι τους τις προσφορές 
για την θεά. Στην ποµπή µετείχαν ακόµη ηλικιωµένοι ευγενείς, µε κλάδους ελιάς στο χέρι, 
έφιπποι νέοι, µέτοικοι, αντιπρόσωποι φιλικών ή συµµαχικών προς τους Αθηναίους Πόλεων 
αλλά και πολλές αγελάδες και πρόβατα για τις θυσίες στους βωµούς της θεάς στην Ακρόπολη. 
Μετά το πέρας των θυσιών, το κρέας των ζώων καταναλωνόταν από τον λαό, ο οποίος ευχόταν 
µια καλή γεωργική χρονιά για την Πόλη των Αθηνών. 
 Άλλη γιορτή που διεξαγόταν στην Αθήνα ήταν τα ∆ιονύσια. Στην πραγµατικότητα ήταν 
δύο γιορτές: τα "εν άστει" και τα "κατ’ αγρούς" ∆ιονύσια. Τα "εν άστει" εορτάζονταν στο τέλος 
Μαρτίου / αρχές Απριλίου στον ναό του ∆ιονύσου, στους πρόποδες της Ακροπόλεως. Ήταν 
πολυήµερη γιορτή και στην κορύφωσή της µεταφερόταν το ξόανο του θεού, εν ποµπή και δια 
του Κεραµικού, στο ιερό του ∆ιονύσου. Η γιορτή είχε εύθυµο χαρακτήρα, περιλάµβανε θυσία 
ταύρου και το κύριο έµβληµά της ήταν ο φαλλός, σύµβολο γονιµότητας. Μετά την ολοκλήρωση 
της ποµπής, οι πολίτες περιδιάβαζαν την πόλη χορεύοντας και τραγουδώντας. Οι επόµενες 
ηµέρες αφιερώνονταν στα δρώµενα (δραµατοποιηµένο ιερό θέαµα). Παρόµοια διαδικασία µε τα 
"εν άστει" γινόταν και στα "κατ’ αγρούς" ∆ιονύσια µόνο που αυτά εορτάζονταν τέλη 
∆εκεµβρίου / αρχές Ιανουαρίου στους µεγάλους δήµους της Αττικής. 
 Μια ακόµη γιορτή που ήταν αφιερωµένη στον ∆ιόνυσο ήταν τα Ανθεστήρια. 
Γιορτάζονταν τέλη Φεβρουαρίου / αρχές Μαρτίου και ήταν αφιερωµένα στο άνοιγµα των 
πιθαριών του νέου κρασιού, που είχε τοποθετηθεί εκεί πριν µερικούς µήνες. Οι παρευρισκόµενοι 
έπιναν προς τιµήν του θεού ευχόµενοι να είναι καλόπιοτος ο καινούριος οίνος. Μέχρι και οι 
δούλοι είχαν το δικαίωµα να πιουν εκείνες τις µέρες. Η ποµπή κατευθυνόταν από τους αγρούς 
στο εν Λίµναις ιερό του ∆ιονύσου (κάπου κοντά στην Ακρόπολη) ενώ τον ∆ιόνυσο πάνω στο 
τροχοφόρο πλοίο υποδυόταν ο άρχων βασιλεύς. Στο ιερό συναντούσε την σύζυγό του και δέκα 
τέσσερις Αθηναίες, συζύγους αξιότιµων πολιτών, για να επιτελέσουν τις ιερουργίες στους 
ισάριθµους βωµούς των θεών. Ο άρχων βασιλεύς και η σύζυγός του αποτελούσαν το ιερό ζεύγος 
που θα τελούσε τον µυστικό γάµο8 για την καλή βλάστηση των καρπών στους αγρούς. Το 
απόγευµα γίνονταν αγώνες οινοποσίας για να γιορτασθεί ο ιερός γάµος ενώ οι συµµετέχοντες 
στις γιορτές είχαν δικαίωµα να πειράζουν λεκτικά τους συµπολίτες τους στους δρόµους. Η 

                                                 
4 ∆ες εικ. 43 σε Ανδρόνικος, Εθνικό Μουσείο [µικρό σχήµα], σ. 65. 
5 Για την διαδροµή της ποµπής των Παναθηναίων δες Ιωάννης Ν. Τραυλός, Πολεοδοµική Εξέλιξις των 

Αθηνών 2η εκδ. (Αθήνα: Καπόν, 1993), σ. 38 & 104-107 & εικ. 14 σ. 35, εικ. 46 σ. 85, πιν. IV ανάµεσα σ. 91-
92, εικ. 60 σ. 105. 

6 Για την θέση του παλαιού ναού της Αθηνάς, ανάµεσα στον Παρθενώνα και στο Ερεχθείο δες σχέδιο 
5-42 σε Horst De la Croix et al., eds Gardner’s Art through the Ages, 9th ed. (Fort Worth: Harcourt Brace 
College Publ., 1991) p. 153 και Τραυλός, εικόνα 17, σ. 43. 

7 ∆ες Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Α.VI 
8 Walter Burkert, Greek Religion, trans. of Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, 

1977 (London: Blackwell, 1985), pp. 108-109. 
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τελευταία µέρα των Ανθεστηρίων ήταν αφιερωµένη στους νεκρούς και στον Χθόνιο  Ερµή, τον 
ψυχοποµπό. Η µέρα ήταν πένθιµη και οι προσφορές απευθύνονταν προς τις ψυχές των νεκρών, 
όπως στα χριστιανικά ψυχοσάββατα.9 
 Τα Λήναια ήταν µια ακόµη γιορτή αφιερωµένη στον ∆ιόνυσο, ο οποίος τώρα έπαιρνε 
νέα µορφή. ∆εν ήταν ο θεός που συµβόλιζε την γονιµότητα αλλά ο εκστατικός, ο οργιαστικός 
∆ιόνυσος. Τα Λήναια εορτάζονταν τέλος Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου. Οι λήνες ή βάκχες, 
διονυσιακές µαινάδες δηλαδή, προσέρχονταν στο εν Λήµναις ιερό του ∆ιονύσου, στόλιζαν ένα 
ξόανο του θεού και χόρευαν υπό τον ήχο τυµπάνων και αυλών κρατώντας πυρσούς και δάδες. 
 Τα Αρρηφόρια ήταν γιορτή προς τιµήν της Αθηνάς. Η τελετή γινόταν τέλος Ιουνίου / 
αρχές Ιουλίου και δύο µικρά κορίτσια, οι αρρηφόροι, ηλικίας 7 έως 11 ετών, παραδίνονταν από 
τις οικογένειες τους για να ζήσουν για λίγο διάστηµα, πριν την εορτή, στον "οίκο των 
αρρηφόρων". Ο οίκος ήταν µικρό οίκηµα δίπλα στον ναό της Πολιάδος Αθηνάς (κοντά στο 
Ερέχθειο), όπου τα κορίτσια πέρναγαν την ηµέρα τους παίζοντας στην αυλή. Την νύχτα της 
παραµονής της γιορτής η ιέρεια της Αθηνάς παρέδιδε στις δύο αρρηφόρες --τυλιγµένα για να 
µην τα δουν-- µυστικά αντικείµενα (αρρηφόρια), που τα δύο κορίτσια µετέφεραν σε υπόγειο 
χώρο στο ιερό της εν κήποις Αφροδίτης, όπου τα παρέδιδαν και ελάµβαναν άλλα για να τα 
µεταφέρουν στην Ακρόπολη. Τα µυστικά αντικείµενα ήταν µάλλον αποµιµήσεις φιδιών και 
φαλλών από ζυµάρι µε κλαδιά κουκουναριάς που σκοπό είχαν να τονώσουν την εφορία των 
καρπών.10 
 Τα ∆ιάσια ήταν η µεγαλύτερη αθηναϊκή γιορτή για τον ∆ία και είχε ως σκοπό να 
προκαλέσει την εύνοια του θεού, που σε αυτήν την περίπτωση ονοµαζόταν Μειλίχιος ∆ίας. Οι 
Αθηναίες νοικοκυρές έψηναν µικρά ψωµάκια σε µορφή βοδιών για να τα προσφέρουν στον θεό 
ενώ φρόντιζαν και τον "οικουρό όφι", φίδια που ίσως έµεναν στους τοίχους ή στα θεµέλια των 
σπιτιών και προστατεύονταν ως σύµβολο του ∆ία. Οι Έλληνες γιόρταζαν επίσης τον Ιούνιο / 
Ιούλιο τα ∆ιιπόλια ή ∆ιπόλεια, γιορτή που ήταν αφιερωµένη στην γονιµότητα. Οι εκδηλώσεις 
γίνονταν στο όνοµα του ∆ία και περιλάµβαναν την τέλεση θυσίας βοδιού στον βωµό του θεού.11 
 Τα Θαργήλια και τα Πυανόψια τελούνταν προς τιµήν του Απόλλωνα. Τα Θαργήλια, που 
περιλάµβαναν και τελετές για την Αρτέµιδα, εορτάζονταν τον Μάιο / Ιούνιο. Στον Απόλλωνα 
προσφέρονταν οι πρώτοι, µη ωριµασµένοι ακόµη, καρποί καθώς και άρτος ζυµωµένος µε 
αυτούς τους καρπούς (θάργηλος). Στις τελετές γινόταν παράκληση για καλή καρποφορία και 
µάλιστα η γιορτή συνοδευόταν από καθαρµό των Αθηναίων για τον σκοπό αυτό. Πολλές φορές, 
κατά την διάρκεια των τελετών, δύο κακοποιοί που επρόκειτο να θανατωθούν, περιφέρονταν 
στους δρόµους µε σύκα κρεµασµένα στον λαιµό τους. Ονοµάζονταν φαρµακοί και καθάρµατα 
και η αποποµπή τους αποσκοπούσε στον καθαρµό ανδρών και γυναικών. ∆ηλαδή, σκοπός της 
συγκεκριµένης ιεροτελεστίας ήταν οι φαρµακοί (εξ ου και φάρµακο = γιατρικό) να 
απορροφήσουν το µίασµα από όλους τους κατοίκους και τελικά να εκδιωχθούν ή να 
θανατωθούν για να καθαρισθεί η Πόλη.12 Κατά τα Πυανόψια, την δεύτερη προς τιµήν του 
Απόλλωνα γιορτή, που τελούνταν στο τέλος Οκτωβρίου, οι Αθηναίοι προσέφεραν στον θεό 
πύανα, δηλαδή κουκιά που βράζονταν µόνα τους ή µε άλλα όσπρια για να γίνουν πολτός. Τα 
Πύανα ήταν ευχαριστήρια προσφορά στον Απόλλωνα για την καλή συγκοµιδή των οσπρίων. 
 Τα Πλυντήρια και τα Καλλυντήρια σχετίζονταν µε τον φυσικό καθαρισµό του ναού και 
των ξοάνων της Αθηνάς Πολιάδος στην Ακρόπολη. Σταδιακά, όµως, η τελετή έλαβε και 
χαρακτήρα τελετουργικού καθαρµού. Το αρχαίο ξόανο της Αθηνάς ήταν τοποθετηµένο στον 
παλαιό ναό της, µεταξύ Ερεχθείου και Παρθενώνα. Μπροστά στο ξόανο έκαιγε µέρα-νύχτα 

                                                 
9 Burkert, pp. 237-242. ∆ες και Jane Ellen Harrison, Αρχαίες Ελληνικές Γιορτές, κεφ. 1-4 του 

Prolegomena to the Study of Greek Religion, 2nd ed., 1925 (Αθήνα: Ιαµβλιχός, 1996), σ. 55-74. 
10 Harrison, σ. 180-183. 
11 Ίδιο, σ. 29-47. 
12 Burkert, pp. 82-84. 
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λύχνος, ο οποίος γεµιζόταν µε λάδι µια φορά τον χρόνο. Το ξόανο της θεάς µεταφερόταν το 
πρωί στο Φάληρο µε ποµπή, πλενόταν στην θάλασσα και το ίδιο βράδυ, υπό το φως των δάδων, 
µεταφερόταν πίσω στην Ακρόπολη.13 
 Παρόµοιες γιορτές µε τους Αθηναίους τελούσαν και οι Λάκωνες µε σηµαντικότερες τα 
Υακίνθια και τα Κάρνεια. Τα Υακίνθια ήταν τριήµερη γιορτή που διεξαγόταν στα τέλη Μαΐου / 
αρχές Ιουνίου στις Αµύκλες (νότια της Σπάρτης) προς τιµήν του Απόλλωνα και του Υακίνθου, 
που ήταν τοπικός θεός της βλαστήσεως. Η πρώτη ηµέρα ήταν πένθιµη, εις ανάµνησιν  του 
θανάτου του Υακίνθου, ενώ η δεύτερη γιορτινή, προς τιµήν του Απόλλωνα. Έτσι, εκφραζόταν ο 
κύκλος θανάτου και γεννήσεως των θεών της βλαστήσεως ή γονιµότητας, όπως συνέβαινε και 
µε τον Όσιρη στην Αίγυπτο. Σπαρτιάτισσες ύφαιναν τον χιτώνα του Απόλλωνα για να του τον 
αφιερώσουν και εν µέσω ποµπής ‘αρµάτων και εφίππων κατευθύνονταν µέχρι τον ναό του 
Απόλλωνα στις Αµύκλες, όπου συνεχίζονταν οι γιορτές και την τρίτη ηµέρα. 
 Τα Κάρνεια ήταν γιορτή που διαρκούσε εννέα ηµέρες στο τέλος Αυγούστου. Ήταν 
αφιερωµένη στον τοπικό θεό Κάρνειο ή Κάρνο και στον Απόλλωνα. Οι άνδρες µετείχαν σε 
δείπνο, που προσφερόταν µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σε εννέα σηµεία της πόλεως δειπνούσαν 
ανά εννέα άνδρες. Η όλη γιορτή εµπιστευόταν σε νέους Σπαρτιάτες, που ονοµάζονταν 
καρνεάτες. Κατά την διάρκεια της γιορτής, ένας από τους καρνεάτης, αφού εκφωνούσε τις ευχές 
για το τέλος της συγκοµιδής, έφευγε όσο πιο γρήγορα µπορούσε ενώ τον κυνηγούσαν οι 
σταφιλοδρόµοι, άλλοι καρνεάτες που κρατούσαν τσαµπιά σταφύλια. Εάν τον έπιαναν, η χρονιά 
για την Πόλη θα ήταν καλή.14 
 Παρόµοιες γιορτές γίνονταν και σε άλλα σηµεία της Ελλάδας, µε περισσότερο γνωστό 
το Ηραίο του Άργους. Η γιορτή ήταν αφιερωµένη στην Ήρα και είχε σχέση µε την ευφορία των 
καρπών της γης. Έξω από το Άργος υπήρχε ιερό της θεάς, όπου και κατευθυνόταν η ποµπή που 
ξεκίναγε από την πόλη. Οι εκδηλώσεις διεξάγονταν κάθε τέσσερα χρόνια και πολύ πιθανό να 
περιλάµβαναν και αναπαράσταση ιερού γάµου της Ήρας µε τον ∆ία, όπως συνέβαινε στην 
Αθήνα µε τον ∆ιόνυσο. 
 Σε γενικές γραµµές, οι γιορτές που διοργανώνονταν σε διάφορες ελληνικές Πόλεις, όπως 
συνέβαινε και στις προγενέστερες αγροτικές κοινωνίες, είχαν χαρακτήρα καθαρά γεωργικό µε 
βάση τις ευχές για καρποφορία των καρπών της γης, γονιµότητα και γενικά καλή αγροτική 
χρονιά. Οι θρησκευτικές τελετές σε όλες τις ελληνικές Πόλεις είχαν ορισµένα κοινά 
γνωρίσµατα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ήταν οι θυσίες ζώων και ειδικότερα βοδιών αν 
και δεν έλειπαν τα ερίφια, οι αίγες, οι χοίροι αλλά και τα πουλερικά. Βασικό στοιχείο των 
ιεροτελεστιών ήταν ο καθαρµός. Τα ζώα πλένονταν καλά και οι συµµετέχοντες έπλεναν τα χέρια 
τους για να ιερουργήσουν. Μετά, έπαιρναν µια χούφτα σιτηρά, σήκωναν τα χέρια ψηλά στον 
ουρανό µε τελετουργικό τρόπο, απήγγελλαν µια προσευχή και έριχναν τα σιτηρά στον βωµό, 
όπου βρισκόταν τοποθετηµένο το ιερό ζώο. Ο ιερέας έπιανε το εγχειρίδιο, έκοβε τρίχες από τον 
λαιµό του ζώου και τις έριχνε στην φωτιά. Τέλος, έσφαζε το ζώο και συνέλεγε το αίµα του, το 
οποίο κατόπιν ράντιζε γύρω-γύρω από τον βωµό. Το κρέας του ζώου ψηνόταν στην φωτιά του 
βωµού και καταναλωνόταν από τους παρευρισκοµένους στην θυσία ενώ τα κόκαλά του 
τοποθετούνταν µε ορισµένη σειρά. Η ουσία της τελετής ήταν ο εξαγνισµός και η ευχαριστία 
προς τους θεούς ενώ η φωτιά συµβόλιζε την απαρχή κάτι νέου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
Αθηναίοι έστειλαν αρκετές φορές απεσταλµένους στο µαντείο των ∆ελφών για να φέρουν νέο 
φως στην Πόλη.15 
 Οι Έλληνες διόριζαν και χρησιµοποιούσαν τους ιερείς τους µε διαφορετικό τρόπο από 
ό,τι προγενέστεροι λαοί. Οι ιερείς και οι ιέρειες υπηρετούσαν στα διάφορα ιερά και στους ναούς 
εκτελώντας µια συγκεκριµένη υπηρεσία προς ορισµένο θεό σε καθορισµένο ναό. Ο ιερέας ή η 

                                                 
13 Harrison, σ. 158-163. 
14 Burkert, pp. 234-236. 
15 Burkert, pp. 75-77. 
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ιέρεια δεν έµεναν στον ναό αλλά έπρεπε να βρίσκονται εκεί όταν απαιτούνταν. Στον ναό ή στο 
ιερό υπηρετούσαν και διάφοροι αξιωµατούχοι, όπως ο νεωκόρος και οι ιεροποιοί, που 
ασχολούνταν µε την αγορά των ζώων και την φροντίδα των οργάνων την θυσίας, και οι 
ιεροταµίαι, που ήταν υπεύθυνοι για τα οικονοµικά. Η ιερότητα ήταν κληρονοµική αλλά ιερείς 
διορίζονταν και από τον δήµο για ένα έτος ή περισσότερο ή και εφ’ όρου ζωής. Στις ιδιωτικές 
θυσίες ο αρχηγός της οικογένειας εκτελούσε χρέη ιερέως. Η θέση του ιερέα ήταν τιµητική και 
εκείνος έπρεπε να έχει συγκεκριµένο παρουσιαστικό: τα µαλλιά του ήταν µακριά, φορούσε 
κεφαλόδεσµο, στεφάνι, ενδύµατα σε χρώµα λευκό ή πορφυρό, ειδική ταινία στον καρπό και 
κρατούσε ειδικό σκήπτρο.16 
 Οι θρησκευτικές τελετές και οι προσωπικές ιερουργίες δείχνουν ότι οι Έλληνες 
λάτρευαν τους θεούς τους σε συλλογική αλλά και σε ατοµική βάση µε επίσηµες οµαδικές 
γιορτές αλλά και ατοµικές θυσίες. Η λατρεία στην Αρχαία Ελλάδα δεν χαρακτηριζόταν από 
µονότονη και στατική έκφραση ευλάβειας προς τους θεούς αλλά ήταν πολυδιάστατη, 
πολυδύναµη και πολυποίκιλη. Η σηµαντικότερη έκφανσή της ήταν οι θρησκευτικές τελετές, που 
αποτελούσαν µαζική έκφραση της θρησκευτικότητας των Αρχαίων Ελλήνων και τελούνταν µε 
µεγάλη ευλάβεια και προσοχή, κυρίως δια µεγαλοπρεπών ποµπών και δρωµένων, τα οποία 
σταδιακά έλαβαν ιδιαίτερη, αυτοτελή χροιά: την θεατρική παράσταση. Οι Έλληνες, τελικά, δεν 
περιορίζονταν στα αποκλειστικώς θρησκευτικά δρώµενα αλλά συγκεντρώνονταν και στο 
θέατρο, γύρω από τους ηθοποιούς, για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις τραγωδίας και 
κωµωδίας. 
 

Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 
 Οι γνώσεις µας για την ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου βασίζονται κατά κύριο 
λόγο στο Περί Ποιητικής βιβλίο του Αριστοτέλη για τις απαρχές της, στην εικονογραφία της 
ελληνικής αγγειογραφίας και φυσικά σε όσα γραπτά θεατρικά έργα έχουν φθάσει µέχρι τις µέρες 
µας. Η αρχαία ελληνική δραµατουργία µπορεί λοιπόν να χωρισθεί στην Τραγωδία και στην 
Κωµωδία. Οι δύο αυτές κατηγορίες σηµαίνουν παρουσίαση των γεγονότων (δρωµένων) µε 
δραµατικό ή κωµικό τρόπο. Η αρχή έγινε µε την τραγωδία.  

Κατά τον Αριστοτέλη, η τραγωδία υπήρξε αρχικά αποτέλεσµα αυτοσχεδιασµών.17 
Πρέπει να συνδέεται µε την λατρεία του ∆ιονύσου αφού οι γιορτές που ήταν αφιερωµένες στον 
θεό συµπεριλάµβαναν και δρώµενα, τα οποία πρέπει να εξελίχθηκαν στο κατοπινό θέατρο. Η 
πρωταρχική µορφή θεάτρου πρέπει να ήταν ο διθύραµβος, χορικό άσµα (τραγούδι που 
τραγουδιόταν από οµάδες), που συµπεριλάµβανε αφηγηµατικά στοιχεία, δηλαδή διήγηση 
συµβάντων. Ο εξαιρετικότερος εκπρόσωπος της τέχνης του διθυράµβου υπήρξε ο Αρίων ο 
κιθαρωδός από την Λέσβο, που εργάσθηκε στην Κόρινθο στις αρχές του ΣΤ' αιώνα. Ο Αρίων 
τελειοποίησε τον διθύραµβο εισάγοντας καθαρά αφηγηµατικά αλλά και µιµικά στοιχεία. Η 
συνέχεια της εξελίξεως του διθυράµβου µεταφέρεται στην Αθήνα, όπου ο σχεδόν µυθικός 
ηθοποιός Θέσπις του έδωσε ένα πιο θεατρικό χαρακτήρα. Ανάµεσα στα  χορικά 
παρεµβάλλονταν κείµενα που έπρεπε να αποδοθούν µε µιµικό τρόπο και έκαναν πιο σαφή τον 
µύθο που προσπαθούσε να αφηγηθεί ο διθύραµβος ενώ ταυτοχρόνως ενίσχυαν τους ρόλους 
ατόµων, σε αντίθεση µε τις οµάδες στα δρώµενα. Το σηµείο αυτό αποτελεί σταθµό στην εξέλιξη 
του θεάτρου διότι έτσι εισήχθη αυτόµατα η έννοια του ηθοποιού σε αντιδιαστολή µε τον χορό. Η 
πρώτη αναφορά σε τέτοιου είδους πρωτόγονη θεατρική παράσταση χρονολογείται στο 535/4. 
Την χρονιά αυτή, ο Θέσπις παρουσίασε για πρώτη φορά το έργο του στα Μεγάλα ∆ιονύσια των 
Αθηνών, όπου κέρδισε ως έπαθλο έναν τράγο. Το 535/4, λοιπόν, αποτελεί την ληξιαρχική πράξη 
γενέσεως της Τραγωδίας και του θεάτρου γενικότερα. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Θέσπις κέρδισε 
στα Μεγάλα ∆ιονύσια προϋποθέτει και αντιπάλους, που µάλλον αναγνωρίζονται στα πρόσωπα 
                                                 

16 Burkert, pp. 95-98. 
17 Αριστ., Περί Ποιητικής, 1449a. 
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του Φρυνίχου και του Χοιρίλου, ο καθένας εκ των οποίων έθεσε το δικό του λιθαράκι στην 
αρχική τελειοποίηση της Τραγωδίας. Η Τραγωδία αποτέλεσε τον θεµέλιο λίθο του Αρχαίου 
Ελληνικού Θεάτρου και συµπληρώθηκε από την Κωµωδία, που ακολούθησε. 
 Η Κωµωδία πρέπει να εισήχθη στα Μεγάλα ∆ιονύσια µόλις το 486 αλλά οι πληροφορίες 
που διαθέτουµε είναι τόσο ελλιπείς που µπορούµε να διακρίνουµε καθαρά την Κωµωδία µόνο 
µε τα έργα του Αριστοφάνη, δηλαδή προς το τέλος του Ε' αιώνα. Παρ’ ότι έχουµε συνηθίσει να 
αναφέρουµε την Τραγωδία και την Κωµωδία µαζί, έχουν σηµαντικές διαφορές και δεν φαίνεται 
ότι η δεύτερη προήλθε από την πρώτη. Η πρώτη άµεση διαφορά που µπορούµε να διακρίνουµε, 
βασιζόµενοι σε όσα στοιχεία διαθέτουµε, είναι ότι η Κωµωδία αντλούσε την θεµατολογία της 
κυρίως από την πρόσφατη πραγµατικότητα ενώ η Τραγωδία βασιζόταν περισσότερο στην 
παράδοση. 
 Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο πραγµατώθηκε µέσα από τους δραµατικούς αγώνες που 
οργανώνονταν στις διάφορες Ελληνικές Πόλεις και κυρίως στην Αθήνα αλλά δεν αποτελούσε 
καθηµερινό µέσο προβληµατισµού ή ψυχαγωγίας των Αρχαίων Ελλήνων. Κατά τον Ε' και ∆' 
αιώνα οι παραστάσεις δίνονταν στην Αθήνα µε αφορµή τις δύο µεγάλες θρησκευτικές εορτές: τα 
Μεγάλα ∆ιονύσια και τα Λήναια, που διεξάγονταν τον Μάρτιο / Απρίλιο και τον Ιανουάριο / 
Φεβρουάριο αντιστοίχως, όπου τα διάφορα έργα διαγωνίζονταν για το πρώτο βραβείο. Το 
θέατρο, λοιπόν, εντασσόταν σε ένα γενικότερο εορταστικό πλαίσιο όπου συµµετείχαν όλοι οι 
πολίτες. 
 Οι γιορτές αυτές και οι θεατρικές παραστάσεις προετοιµάζονταν προσεκτικά από τους 
αξιωµατούχους της Πόλεως. Ο επώνυµος άρχων και οι βοηθοί του ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι 
για την οργάνωση των εορτών και των παραστάσεων. Η οµάδα αυτή επέλεγε τους ποιητές, τους 
ηθοποιούς και τους χορηγούς, τους πολίτες που θα αναλάµβαναν µέρος των εξόδων. Οι χορηγοί 
πλήρωναν για την εκπαίδευση και διδασκαλία των ερασιτεχνών ηθοποιών που αποτελούσαν τον 
χορό αλλά και την αποζηµίωση που ελάµβαναν για την εγκατάλειψη των εργασιών τους όσο 
διαρκούσε η προετοιµασία. Ακόµη ο χορηγός ήταν υπεύθυνος για την εξασφάλιση κατάλληλου 
χώρου για τις πρόβες αλλά και την διατροφή όσων συµµετείχαν σε αυτές. Η χορηγία 
θεωρούνταν σηµαντικότατη υπηρεσία στον δήµο αν και προς το τέλος του ∆' αιώνα 
καταργήθηκε τελικά, µάλλον για πολιτικούς λόγους, και ο δήµος αναλάµβανε όλα τα έξοδα. 
 Όπως µπορεί κανείς να διακρίνει από την διαθέσιµη αγγειογραφία αφιερωµένη σε 
θεατρικά δρώµενα,18 οι ηθοποιοί (υποκριτές) έπαιζαν πολλούς ρόλους φορώντας προσωπεία και 
µάλιστα µπορούσαν να κερδίσουν και βραβείο για την επιδεξιότητά τους στην υποκριτική τέχνη. 
Σταδιακά εισήχθησαν και άλλα στοιχεία που βοηθούσαν τους ηθοποιούς να παίξουν τους 
ρόλους τους, όπως ειδικά ενδύµατα, ειδικά προσωπεία και ψηλοτάκουνα υποδήµατα (κόθορνοι). 
Ο συνολικός αριθµός των προσώπων που συµµετείχαν σε µια παράσταση ήταν αρκετά µεγάλος 
αν υπολογίσει κανείς, εκτός των δύο ή τριών βασικών ηθοποιών, τον χορό και όλους τους 
άλλους που συµµετείχαν ως βουβά πρόσωπα ή βοηθούσαν µε διάφορους τρόπους.19 
 Φαίνεται ότι το κοινό δεν αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες αλλά γυναίκες και 
παιδιά, µάλλον των χαµηλότερων τάξεων, µπορούσαν να παρακολουθήσουν τα έργα µε την 
άδεια του αρχηγού της οικογένειας. Έτσι, τελικά, το κοινό ήταν αρκετά πολυπληθές. Μάλιστα 
το πλήθος που συνέρεε για να παρακολουθήσει τα θεατρικά έργα στην Αθήνα κατά τα ∆ιονύσια 
και τα Λήναια πρέπει να ήταν τόσο µεγάλο ώστε ανάγκασε γρήγορα τον δήµο να σκεφθεί την 
δηµιουργία ειδικού χώρου, το θέατρο. Γύρω στο 500 π.Χ. οι Αθηναίοι πρέπει να έκτισαν το 
πρώτο θέατρο στον χώρο του ιερού του ∆ιονύσου Ελευθερέως, στους πρόποδες της νότιας 
πλευράς του βράχου της Ακροπόλεως. Όλα τα οικοδοµήµατα που κατασκευάσθηκαν στην θέση 
αυτή µέχρι περίπου το 330 π.Χ. πρέπει να ήταν ξύλινα και γι’ αυτό δεν άφησαν κανένα ίχνος. 

                                                 
18 ∆ες εκτενή εικονογραφία σε J. R. Green, Theater in Ancient Greek Society (London: Routledge, 

1994), passim. 
19 Green pp. 9-10. 
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Πάντως το πιο πιθανό είναι ότι ο θεατρικός χώρος αποτελούνταν εξ αρχής από τρία µέρη: έναν 
κυκλικό επίπεδο χώρο όπου κινούνταν ο χορός και γι’ αυτό ονοµάσθηκε ορχήστρα, ένα 
επίµηκες κτίσµα για τους ηθοποιούς (σκηνή) και ένα βαθµιδωτό κοίλο χώρο όπου βρίσκονταν οι 
θέσεις των θεατών και αναφέρεται ως θέατρο ή κοίλο. Τα σκηνικά ήταν ελάχιστα και όταν ήταν 
ανάγκη να υποτεθεί ότι γεγονότα συνέβαιναν σε εσωτερικό χώρο, πρόβαλε από το βάθος της 
σκηνής ένα τροχοφόρο βάθρο (εκκύκληµα) ενώ όταν έπρεπε να παρουσιασθεί θεός, ένα είδος 
γερανού µετεώριζε τις µορφές των θεών πάνω από την σκηνή (από µηχανής θεός). 
 Τον σηµαντικότερο ρόλο σε µια παράσταση τον έπαιζε φυσικά το έργο και ακόµη 
περισσότερο ο δηµιουργός του. Τρεις µεγάλοι συγγραφείς, από όσο γνωρίζουµε από τα 
σωζόµενα έργα, σφράγισαν την Τραγωδία τον Ε' και ∆' αιώνα. Ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο 
Ευριπίδης, φωτίζουν για πάντα τον δρόµο της θεατρικής δηµιουργίας. Ο Αισχύλος (525-456) 
γεννήθηκε στην Ελευσίνα και έγραψε περίπου ενενήντα έργα από τα οποία σώζονται ολόκληρα 
µόνο επτά. Το παλαιότερο από τα σωζόµενά του είναι το έργο Πέρσαι, που διδάχθηκε το 472 και 
στο οποίο εξιστορείται η νίκη των Ελλήνων επί των Περσών στην Σαλαµίνα. Το πιο ενδιαφέρον 
στοιχείο της συγκεκριµένης τραγωδίας είναι ότι ο νικητής Αισχύλος διηγείται διά του έργου το 
γεγονός της ήττας των Περσών στην Σαλαµίνα από την πλευρά των ηττηµένων, δηλαδή µε 
κύρια πρόσωπα αυτά της Περσικής Αυτοκρατορίας.20 Από την µελέτη της δοµής αυτού του 
έργου συµπεραίνονται τα µέρη της Τραγωδίας, τα οποία ήταν τµήµατα διαλόγων (επεισόδια) 
στα οποία παρεµβάλλονται χορικά (άσµατα). Το πρώτο χορικό λέγεται πάροδος ενώ ο πρώτος 
µονόλογος ή διάλογος λέγεται πρόλογος.21 Στο Πέρσαι υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη η δοµή της 
τραγωδίας και η έννοια και η σηµασία του τραγικού στην ανθρώπινη ζωή. Από το έργο 
διαφαίνεται ότι το άτοµο έχει πλέον πλήρη ελευθερία στην ζωή του χωρίς να επηρεάζεται από 
κοινωνικούς παράγοντες στην ελευθερία της σκέψεώς του, της βουλήσεώς του και των πράξεών 
του. Η σύγκρουση κάθε ατόµου µε άλλα ή µε καταστάσεις οδηγεί σε µια νέα σύνθεση 
προσώπων και καταστάσεων. Το ηθικό δίδαγµα του έργου είναι ότι ο πανίσχυρος Ξέρξης είχε 
ανέλθει σε ένα όριο κατακτητικής δόξας το οποίο δεν µπορούσε να ξεπερασθεί και η αγωνία για 
την υπερπήδησή του δεν ήταν παρά η ύβρις που έφερε την πτώση του. 
 Το ζήτηµα της ύβρεως και η προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί τα όρια που του 
έχουν τεθεί, πλησιάζοντας τους θεούς, επαναλαµβάνεται σε µικρότερη ή µεγαλύτερη έκταση και 
στα υπόλοιπα σωζόµενα έργα του Αισχύλου. Τα κυριότερα από αυτά είναι η τριλογία που 
αναφέρεται στην Θήβα, Λάιος (σωζόµενα αποσπάσµατα), Οιδίπους, Επτά επί Θήβας, και επίσης 
οι Ικέτιδες και ο Προµηθέας ∆εσµώτης καθώς και η µόνη τριλογία που σώζεται ολόκληρη, η 
Ορέστεια (Αγαµέµνων, Χοηφόροι, Ευµενίδες). Στην Ορέστεια22 η θεµατολογία περιστρέφεται 
γύρω από τον µύθο των Ατρειδών και τονίζεται η θεία δικαιοσύνη. Ένα συγκινητικό και 
απαράµιλλης δραµατικής τέχνης απόσπασµα είναι η στιγµή που η Κλυταιµνήστρα αναγγέλλει 
στο κοινό πώς σκότωσε τον Αγαµέµνονα:  
 
 Αν και είπα πριν από λίγο πολλά, που έπρεπε τότε να πω, δεν θα ντραπώ τώρα να 

σας πω τ’ αντίθετα. Πώς αλλιώς κάποιος που ετοιµάζει για τον εχθρό του κακό, 
αν δεν του κάνει τον φίλο, για την συµφορά παγίδα µπορεί να στήσει σε ύψος 
µεγαλύτερο από αυτό που µπορεί να πηδήξει εκείνος για να σωθεί. Αυτόν τον 
αγώνα µου τον έχω µελετήσει από καιρό και ήλθε η ώρα την νίκης που περιµένω 
από παλιά. Στέκοµαι εκεί που του ’δωσα µια και τελείωσα. Έτσι τό ’κανα και δεν 
τ’ αρνιέµαι γιατί ούτε να λακίσω θέλω ούτε να αντισταθώ στον θάνατο. Σε 
κυκλικό δίχτυ, όπως των ψαριών, τον τυλίγω. Σε πλούσιο ιµάτιο του ολέθρου. 

                                                 
20 ∆ες Ιστορική Πηγή 16. 
21 Για την αρχική εξέλιξη του θεάτρου δες λεπτοµερώς Green, ch. 1 & 2 & 3. 
22 Η καλύτερη κινηµατογραφηµένη παράσταση είναι του "Θεάτρου Τέχνης" το 1982 στην Επίδαυρο 

και βρίσκεται στο αρχείο της ΕΡΤ. 
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∆υο φορές τον χτυπώ. ∆υο βόγγους έβγαλε και έµεινε στον τόπο. Και µόλις 
έπεσε τού ’δωσα και τρίτη, πού ’χα κάνει τάµα σ’ αυτόν στον κάτω κόσµο, τον 
Άδη, τον σωτήρα των νεκρών. Έτσι την ψυχή του βγάζει καθώς πέφτει και 
ξερνάει µ’ ορµή το αίµα από το σφάξιµο και ρίχνει µελανές στάλες µατωµένης 
δροσιάς. Και ευχαριστιέµαι τόσο όσο λάµπει το µπουµπούκι µόλις πάει ν’ 
ανοίξει.23 

 
 Ο Αισχύλος έθεσε την σφραγίδα του ως δηµιουργός της τραγωδίας και του θεάτρου 
αφού "καθόρισε την θεµατολογία του, καλλιέργησε τον προβληµατισµό του, οργάνωσε την 
αρχιτεκτονική του". 24 
 Συνεχιστής του αισχυλικού έργου υπήρξε ο Σοφοκλής (496-405), που πρέπει να 
συνέγραψε πάνω από εκατόν είκοσι δράµατα αλλά πολύ λίγα σώζονται. Η βασική συνεισφορά 
του Σοφοκλή στο Αρχαίο Ελληνικό ∆ράµα και στην παγκόσµια δραµατική δηµιουργία έγκειται 
στην µελέτη της συµπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκεκριµένες δύσκολες καταστάσεις 
αποφάσεων. Παρά την παρείσφρηση των θεών στα τεκταινόµενα των έργων του Σοφοκλή, ο 
άνθρωπος, ως ελεύθερο ον, καλείται να αποφασίσει για την τύχη του. Ο τραγικός ήρωας 
δοκιµάζεται από ένα µεγάλο δίληµµα και η απόφαση που παίρνει συµβαδίζει µε τις αρχές που 
έχει ήδη θέσει και τον προσωπικό του προορισµό αλλά η απόφαση αυτή οδηγεί, στο τέλος, στην 
πλήρη καταστροφή του. Τα στοιχεία αυτά ενυπάρχουν στις Τραχινίες, το παλαιότερο µάλλον 
σωζόµενο έργο του, αλλά κυρίως στα Αίας, Αντιγόνη, Οιδίπους επί Κολωνώ και Οιδίπους 
Τύραννος.  
 ∆ύο από τα σηµαντικότερα έργα του Σοφοκλή είναι η Αντιγόνη και ο Οιδίπους Τύραννος. 
25 Η Αντιγόνη θέλει να πάρει και να θάψει τον νεκρό αδελφό της Πολυνείκη αλλά συναντά την 
άρνηση του νέου βασιλιά των Θηβών, Κρέοντα. Η Αντιγόνη, παρά την απαγόρευση, µένει πιστή 
στον αδελφικό της προορισµό, θάβει τον Πολυνείκη και φυσικά καταδικάζεται σε θάνατο. Ο 
πραγµατικά καταδικασµένος όµως είναι ο Κρέων, ο οποίος µε τις ανθρώπινες πράξεις του 
προσπαθεί να υπερβεί τον ηθικό και θεϊκό νόµο, δηλαδή το αναφαίρετο και ιερό δικαίωµα να 
θάψει η αδελφή τον αδελφό της. Ο Οιδίπους, από την άλλη πλευρά και όπως παρουσιάζεται στο 
Οιδίπους Τύραννος, είναι ένα τραγικό πρόσωπο που δεν µπορεί να αποφύγει την µοίρα του. 
Σύµφωνα µε τον µύθο, ο Οιδίπους έµελλε να δολοφονήσει τον πατέρα του και να νυµφευθεί την 
µητέρα του χωρίς να το γνωρίζει. Όταν ήταν βρέφος είχε αποµακρυνθεί από το ανάκτορο 
ακριβώς για να µην πραγµατοποιηθεί ο χρησµός. Όταν ανακάλυψε την αλήθεια τύφλωσε τον 
εαυτό του για να µην βλέπει την ύβρη, η οποία ήταν ακριβώς ο ίδιος. Κατά τον Σοφοκλή, 
ολόκληρη η ζωή του Οιδίποδα είναι µία ύβρις και η τελική του κατάρρευση δεν είναι τίποτα 
άλλο από µια αναγκαιότητα για να υπάρξει ισορροπία στην ζωή του και αυτογνωσία. Το σηµείο 
που ο Οιδίποδας µαθαίνει ότι εκείνος ήταν το µωρό που ανέφερε ο χρησµός είναι ίσως η 
κορυφαία στιγµή του έργου: 
 

ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Ε! Εσύ γέρο! Κοίτα εδώ που σου µιλάω και πες µου όσα σε ρωτάω. Ήσουν ποτέ του 
Λαΐου;26 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Ήµουν, όχι δούλος αγορασµένος αλλά στο ανάκτορο µεγαλωµένος. 

                                                 
23 Αισχύλος, Ορέστεια: Αγαµέµνων, 1372-1392. Απόδοση ∆. Ι. Λοΐζος. 
24 Ν. Χουρµουζιάδης, IEE, 3α:378. 
25  Ο καλύτερος µαγνητοσκοπηµένος Οιδίποδας είναι η παράσταση που έδωσε το Εθνικό Θέατρο στην 

Ιαπωνία το 1974 µε πρωταγωνιστές τον Μάνο Κατράκη και την Αλέκα Κατσέλη. Η ταινία βρίσκεται στο 
αρχείο της ΕΡΤ. 

26 Ο πατέρας του Οιδίποδα. 
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ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Ποια δουλειά έκανες και τι ζωή ζούσες; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Πρόβατα βοσκούσα σ’ όλη µου τη ζωή. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Σε ποια περιοχή τριγυρνούσες; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Στον Κιθαιρώνα και σε γειτονικά µέρη. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Μήπως ξέρεις τον άνδρα αυτόν εδώ, τον συνάντησες πουθενά; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Τι συµβαίνει; Για ποιόν άντρα µιλάς; 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Αυτόν που είναι εδώ. Είχες ποτέ πάρε δώσε κάπου µαζί του; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
∆εν µε βοηθάει η µνήµη να σου πω αµέσως. 
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: 
∆εν είναι περίεργο βασιλιά µου. Μα θα του θυµίσω εγώ του ξεχασιάρη. Ξέρει καλά ότι 
ζούσα κι εγώ στην περιοχή του Κιθαιρώνα. Όταν εκείνος βοσκούσε τα δύο κοπάδια του 
και εγώ το δικό µου, ανταµώναµε οι δύο άντρες τρεις µήνες27 από την άνοιξη µέχρι τον 
Αρκτούρο28 Τον χειµώνα εγώ τραβούσα στα δικά µου µαντριά ενώ εκείνος στους 
στάβλους του Λαΐου. Τα λέω σωστά ή δεν τα λέω όπως έγιναν; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Αλήθεια λες αν και έχουν περάσει χρόνια. 
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: 
Έλα πες µου τώρα. Θυµάσαι που µου έδωσες τότε ένα παιδί να το αναθρέψω σαν δικό 
µου; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Τι είναι; Γιατί λες τέτοια ιστορία; 
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: 
Αυτός είναι, φίλε µου. Αυτός που τότε ήταν νέος. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Άντε να χαθείς. ∆εν το βουλώνεις. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Μη τον κατσαδιάζεις, γέροντα, γιατί µάλλον αυτά που λες εσύ είναι για µάλωµα παρά τα 
δικά του. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Τι κακό έκανα, ω άριστε των αρχόντων; 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
∆ες µας διηγείσαι για την ιστορία του παιδιού που λέει αυτός. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Τίποτα δεν λέει που είδε και άδικα ταλαιπωρείται. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Με το καλό δεν θέλεις να µας µιλήσεις αλλά θα µας τα πεις µε κλάµατα. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Αχ µη, µα το θεό, εµέ τον γέροντα βασανίσεις. 

                                                 
27 Αναγράφονται λανθασµένα ως εξάµηνα στο κείµενο. 
28 Την αρχή του φθινοπώρου. Ο Αρκτούρος είναι άστρο στον αστερισµό του Βοώτη και ανατέλλει 

στον νυκτερινό ουρανό από τα µέσα του Σεπτεµβρίου. 
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ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
∆εν έρχεται κανείς γρήγορα να τον δέσει πισθάγκωνα.  
[Οι φρουροί πιάνουν τον γέρο πισθάγκωνα] 
∆ΟΥΛΟΣ: 
∆υστυχία µου. Τι άλλο επιθυµείς να µάθεις; 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Τού ’δωσες το παιδί, αυτό που µας λέει; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Τό ’δωσα. Που καλύτερα να πέθαινα εκείνη την ηµέρα. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Αλλά θα το πάθεις αν δεν πεις τι έγινε. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Περισσότερα θα πάθω αν τα πω. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Αυτός εδώ, µου φαίνεται, πα’ να ξεφύγει. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Εγώ, όχι. Αλλά σου είπα ότι τό ’δωσα. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Πού το βρήκες; ∆ικό σου ήταν ή άλλου; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
∆ικό µου πάντως δεν ήταν, µου τό ’δωσαν. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Ποιανού ήταν και από ποιο σπίτι; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Μη, προς θεού, άρχοντα, µη ζητάς να πω άλλα. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Χάθηκες, αν σε ρωτήσω τα ίδια πάλι. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Λοιπόν, ήταν απ’ τα παιδιά του Λαΐου. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Ήταν δούλου ή από την δική του γενιά. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Αλίµονο, θα του φανερώσω το κακό. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Και ’γώ ν’ ακούσω. Να τ’ ακούσω. 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Εκείνου ’λεγαν πως παιδί ήταν. Μα από την γυναίκα σου µπορείς να µάθεις καλύτερα 
πώς έχουν τα πράγµατα. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Εκείνη σου τό ’δωσε; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Ναι, βασιλιά µου. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Τι να το κάνεις; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Να το ξεκάνω. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Αυτή που το γέννησε µε πόνο; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
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Φοβόταν µήπως βγει η κακιά µαντεία 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Ποια; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Λέγανε ότι θα σκοτώσει τους γονείς του. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Εσύ πώς τά ’φησες σ’ αυτόν το γέρο; 
∆ΟΥΛΟΣ: 
Το πόνεσα, αφέντη µου. Νόµιζα πως αυτός θα το πάει σε άλλη χώρα, από ’κει που ήταν. 
Αλλ’ αυτός για κακό µεγάλο τό ’σωσε. Γιατί εάν είσαι αυτός που λέει εκείνος, 
γεννήθηκες πολύ δυστυχισµένος. 
ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ: 
Αλί, αλί. Όλα έγιναν φανερά. Φως. Σε βλέπω τώρα για τελευταία φορά. Εγώ, που 
φανέρωσα ότι γεννήθηκα από αυτούς που δεν έπρεπε, κοιµήθηκα µ’ αυτούς που δεν 
έπρεπε και σκότωσα αυτούς που δεν έπρεπε.29 

 
 Ο τρίτος µεγάλος τραγωδός είναι ο Ευριπίδης (484/480-406), του οποίου σώθηκαν δέκα 
οκτώ ακέραια έργα. Ο Ευριπίδης έχει κάτι το διαφορετικό στον τρόπο που γράφει και τα κείµενά 
του αποπνέουν µια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Ο τραγωδός συνδυάζει στο έργο του την Τραγωδία µε 
την Φιλοσοφία. Τα πιο γνωστά του έργα είναι: Μήδεια, Ιππόλυτος, Ικέτιδες, Εκάβη, Ηλέκτρα, 
Βάκχες, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ιφιγένεια εν Ταύροις, Τρωάδες, Ελένη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
είναι η Μήδεια, η βασίλισσα που, κατά τον Ευριπίδη που αλλοιώνει τον κύριο µύθο,30 σκοτώνει 
ενσυνείδητα τα παιδιά της και τελικά γεύεται την αδιαφορία του Ιάσονα, για χάρη του οποίου 
είχε διαπράξει το ανοσιούργηµα. Η Μήδεια του Ευριπίδη έχει ψυχικό διχασµό διότι από την µια 
πλευρά υποφέρει για τον χαµό των παιδιών της και από την άλλη υποφέρει από τον άδικο 
παραµερισµό της από τον Ιάσονα.  
 Σηµαντικό έργο του Ευριπίδη είναι η Ιφιγένεια εν Αυλίδι. Η Ιφιγένεια, κόρη του 
Αγαµέµνονα, πρέπει να θυσιασθεί στον βωµό για να νικήσουν οι Έλληνες στην Τροία. Ο 
συγγραφέας δίνει µεγάλο βάρος στις ψυχολογικές µεταπτώσεις της ηρωίδας, η οποία στην αρχή 
ικετεύει να την λυπηθούν αλλά µετά αντιλαµβάνεται το µεγαλείο της θυσίας της για τον ιερό 
σκοπό της επιτυχίας της εκστρατείας στην Τροία και είναι έτοιµη να θυσιασθεί. Το απόσπασµα 
όπου η Ιφιγένεια παρακαλεί τον πατέρα της να µην την θυσιάσει έχει µια έντονη ανθρώπινη 
χροιά: 
 
 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: [Πατέρα] µη µ’ εγκαταλείπεις έτσι. Είναι γλυκό να βλέπεις το φως. 

Μη µ’ αναγκάσεις να δω τα του κάτω κόσµου. Πρώτη εγώ σε φώναξα πατέρα 
και εσύ εµένα παιδί σου. Πρώτη εγώ στα γόνατά σου το σώµα µου απόθεσα, 
χάδια τρυφερά σου έδωσα και αυτά τα λόγια µου έλεγες: "Άραγε, παιδί µου, θα 
αξιωθώ να σε δω ευτυχισµένη σ’ ανδρός σπίτι, να ζεις και να ανθίζεις;", Και ’γώ 
σ’ αγκάλιαζα και όπως τώρα την γενειάδα σου έπιανα. Σου έλεγα και ’γώ: 
"Άραγε, θα σε δω και ’γώ πατέρα γέρο νά ’σαι καλοδεχούµενος στο σπίτι µου, 
να ξεπληρώσω τους κόπους σου για το ανάθρεµµά µου;" Θυµάµαι αυτά τα λόγια 
καλά µα εσύ τα ξέχασες και θέλεις να µε σκοτώσεις. 

 
 Και απάντησε ο Αγαµέµνων θέτοντας την Ελλάδα πάνω από την ζωή της κόρης του: 
 
 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ: [...] ∆εν είναι παιδί µου ο Μενέλαος που µε έχει υποδουλώσει 
                                                 

29 Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, 1121-1185. Απόδοση ∆. Ι. Λοΐζος. 
30 Για τον µύθο της Μήδειας δες Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Α.ΙΧ.23-28. 
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ούτε γι’ αυτό που σκέφτηκε εκείνος έχω έρθει αλλά για την Ελλάδα,31 γι’ αυτήν 
πρέπει, είτε το θέλω είτε όχι, να σε θυσιάσω. Μπροστά σ’ αυτό το σκοπό είµαι 
µηδαµινός γιατί πρέπει να είναι η Ελλάδα ελεύθερη όσο περνάει από σένα, παιδί 
µου, κι από µένα και ούτε οι βάρβαροι να παίρνουν από τους Έλληνες τις νύφες 
διά της βίας. 32 

 
 Ο Ευριπίδης ήταν πολυποίκιλος συγγραφέας και τα έργα του παρουσιάζουν αρκετές 
διαφορές ως προς την θεµατολογία και το ύφος. Ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε το είδος της 
Τραγωδίας που άρχισε µε τον Αισχύλο και παρέδωσε στους µεταγενέστερους συγγραφείς ένα 
µεστό είδος θεάτρου, έτοιµο για νέες εκφραστικές διερευνήσεις. 
 Με τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη γνωρίζουµε τρεις τουλάχιστον εκδοχές 
της Αττικής Τραγωδίας, που υποδηλώνουν και την εξέλιξή της. Αντιθέτως, η Κωµωδία 
παρουσιάζεται σε όλο της το µεγαλείο µονοµερώς και αποκλειστικά µέσα από τα έργα του 
Αριστοφάνη (445-385). Υπάρχουν βέβαια αποσπασµατικές πληροφορίες για διάφορους 
κωµωδιογράφους του Ε' αιώνα, όπως ο Κρατίνος, που θεωρούνταν σηµαντικοί στην εξέλιξη της 
Κωµωδίας αλλά λείπουν τα έργα τους για να γίνουν οι συγκρίσεις. Επιπλέον, παρ’ ότι λείπουν 
και έργα συγχρόνων του Αριστοφάνη για περαιτέρω µελέτες και συµπεράσµατα, θεωρείται 
βέβαιο ότι η ολοκλήρωση του είδους συντελέσθηκε µε τον Αττικό κωµωδιογράφο.  
 Το βασικό χαρακτηριστικό των Κωµωδιών του Αριστοφάνη είναι η χαλαρότητα του 
µύθου (υποθέσεως) επειδή οι ηθοποιοί και, ιδίως ο χορός, απευθύνονται προς το κοινό 
σχολιάζοντας την επικαιρότητα, πολλές φορές τελείως άσχετα µε το υπόλοιπο έργο. Είναι 
πραγµατικά αξιοσηµείωτο το πόσο έµοιαζε η Αρχαία Κωµωδία µε την καλή Αθηναϊκή 
Επιθεώρηση του 20ου αιώνα, στην οποία τα χορευτικά µέρη συνοδεύονταν µε καυστικούς 
στίχους τραγουδιών που προσαρµόζονταν στην επικαιρότητα. Ακόµη και µετά την εποχή της 
Αθηναϊκής Επιθεωρήσεως υπήρξαν τηλεοπτικές παραγωγές που ακολούθησαν το ίδιο µοτίβο, 
όπως η σειρά "∆έκα Μικροί Μήτσοι"33 του Λ. Λαζόπουλου, από τα µέσα της δεκαετίας του ’90. 
 Ο Αριστοφάνης πρέπει να έζησε µεταξύ 445 και 385 π.Χ. και στα έντεκα έργα του που 
έχουν διασωθεί υποστηρίζει τους Αθηναίους µικροαστούς που καταστρέφονταν από τον 
Πελοποννησιακό Πόλεµο. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι οι Αχαρνής, που παρουσιάσθηκε 
(425) λίγα χρόνια πριν την ειρήνη του Νικία (421). Έχει ως κεντρικό θέµα την ειρήνη και κύριο 
πρόσωπο τον ταλαιπωρηµένο από τον πόλεµο ∆ικαιόπολη, που προσπαθεί να κλείσει ειρήνη µε 
τους Λακεδαιµονίους. Το πιο αριστοτεχνικά γραµµένο έργο του φαίνεται όµως ότι είναι οι 
Όρνιθες (414), όπου δύο Αθηναίοι, απογοητευµένοι µε τα πολιτικά γεγονότα (Σικελία) και τους 
συµπολίτες τους, φεύγουν για να δηµιουργήσουν την ουτοπική τους πόλη ανάµεσα στα πουλιά 
(όρνιθες). Άλλο ενδιαφέρον έργο είναι η Λυσιστράτη (411) όπου το θέµα της ειρήνης τίθεται στα 
χέρια των γυναικών. Οι γυναίκες επαναστατούν αρνούµενες την ερωτική πράξη στους άνδρες 
τους µέχρι να πετύχουν ειρήνη. Το 405 διδάχθηκαν οι Βάτραχοι την στιγµή ακριβώς που στην 
Αθήνα επικρατούσε ανασφάλεια και αναστάτωση µετά την καταδίκη των στρατηγών που είχαν 
λάβει µέρος στην ναυµαχία των Αργινουσών. Την ίδια ακριβώς εποχή πέθαναν µέσα σε 
διάστηµα λίγων µηνών ο Ευριπίδης και ο Σοφοκλής και οι Αθηναίοι στερήθηκαν την 
καλλιτεχνική προσφορά των σηµαντικότερων συγγραφέων τραγωδίας, την στιγµή µάλιστα που 
ο Αισχύλος είχε φύγει από την ζωή πριν από αρκετά χρόνια. Οι Βάτραχοι, λοιπόν, εκφράζουν 
αυτές τις ανησυχίες όταν ο ∆ιόνυσος κατεβαίνει στον Άδη για να ξαναφέρει στην ζωή έναν από 
τους δύο µεγάλους συγγραφείς, Αισχύλο ή Ευριπίδη, οι οποίοι εξέφραζαν τους αθηναϊκούς 
προβληµατισµούς µέσα από τα έργα τους. Το ζητούµενο στους Βατράχους ήταν ποιος από τους 
δύο συγγραφείς θα είχε καλύτερη επίδραση στους Αθηναίους µε τα έργα του. Τελικά, ενώ ο 

                                                 
31 Η πρώτη γραπτή αναφορά στην λέξη Ελλάδα γίνεται από τον Όµηρο (Ιλιάδα, Β.683). 
32 Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, 1218-1232. Απόδοση ∆. Ι. Λοΐζος. 
33 Στο αρχείο του Mega Channel. 
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∆ιόνυσος είχε πάει για να πάρει τον Ευριπίδη, που ήταν και νεότερος, επέστρεψε µε τον 
Αισχύλο αφού ρώτησε την καρδιά του, αλλά χωρίς ουσιαστική απάντηση για τον λόγο της 
επιλογής. 
 Τα έργα του Αριστοφάνη δεν έχουν σήµερα την ίδια κωµικότητα που είχαν όταν 
πρωτοπαίχθηκαν διότι ο κωµωδιογράφος αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα σε επίκαιρα γεγονότα της 
εποχής του και συνεπώς οι υπαινιγµοί και τα ίδια τα γεγονότα δεν µας αγγίζουν. Μια καλή 
γνώση της Ιστορίας της περιόδου οπωσδήποτε µας φέρνει κοντύτερα στα έργα του Αριστοφάνη 
αλλά και πάλι είναι τόσες οι λεπτοµέρειες που µας διαφεύγουν ώστε πολλά σηµεία, που ίσως 
αποτελούσαν αφορµή γέλιου ή προβληµατισµού για τους Αρχαίους Αθηναίους, παραµένουν για 
µας αδρανή. Στο έργο του Ειρήνη, που διδάχθηκε το 421, µόλις είχε αποφασισθεί η Ειρήνη του 
Νικία, ο Αριστοφάνης θέτει υπό το φως της κριτικής την στάση των εµπολέµων, που δεν 
συµφωνούσαν για τον τερµατισµό του πολέµου: 
 
 [συζητάει ο Ερµής µε τον Αθηναίο Τρυγαίο] 
 ΤΡΥΓΑΙΟΣ: 
 Εξ αιτίας ποιανού άλλαξαν οι θεοί κατοικία; 
 ΕΡΜΗΣ: 
 Εξοργίσθηκαν µε τους Έλληνες και όπου ήταν αυτοί έβαλαν τον Πόλεµο να κατοικήσει 

και σας παρέδωσαν σ’ αυτόν να σας κάνει ό,τι ήθελε. Εκείνοι έφυγαν ψηλά να µην σας 
βλέπουν να πολεµάτε, ακόµη και να µην ακούνε τα παρακάλια σας. 

 ΤΡΥΓΑΙΟΣ: 
 Και γιατί µας τα ’καναν αυτά. Για πες µου. 
 ΕΡΜΗΣ: 
 Ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να κάνετε ειρήνη, εσείς επιµένατε να πολεµάτε. Και εάν οι 

Λάκωνες γίνονταν λίγο πιο δυνατοί, έλεγαν: "Μα τους θεούς, τώρα θα το πληρώσουν οι 
Αττικιώτες". Μα όταν κάτι πετύχαιναν οι Αττικιώτες και έρχονταν οι Λάκωνες για 
ειρήνη, λέγατε αµέσως εσείς: "Να µη µας εξαπατήσουν," µα την Αθηνά, µα τον ∆ία, "θα 
ξαναρθούνε µια που εµείς κρατάµε την Πύλο".34 

 [...] 
 Γι’ αυτό δεν ξέρω αν ποτέ θα ξαναδείτε ειρήνη.35 
 
 Όπως διαφαίνεται από το απόσπασµα της Ειρήνης, ο Αριστοφάνης στα έργα του 
εκφράζει την λαϊκή άποψη των Αθηναίων πολιτών του τέλους του Ε' αιώνα και των αρχών του 
∆' αιώνα και έτσι µας δίνει όλη την ατµόσφαιρα της λαϊκής Αρχαίας Αθήνας, που εκ των 
πραγµάτων δεν είναι καταγραµµένη σε καµία Ιστορία. 
 Η Τραγωδία και η Κωµωδία αποτελούν ύψιστο δείγµα του Αρχαίου Ελληνικού 
Πολιτισµού. Μέσα από τα σωζόµενα έργα διακρίνεται η προσπάθεια των Αρχαίων Ελλήνων να 
κατανοήσουν, να µελετήσουν και να επεξεργαστούν λογοτεχνικά το ανθρώπινο συναίσθηµα. 
Θέλουν να το µεταδώσουν στο κοινό, που πρέπει να προβληµατισθεί, να διδαχθεί να νιώσει τον 
πόνο ή να γελάσει. Οι συγγραφείς, µέσα από τους χαρακτήρες των έργων τους, έδιναν στο κοινό 
ηθικά διδάγµατα και παραδείγµατα ή παραινέσεις. Έτσι γεννήθηκε το θέατρο. 
 

Η Αρχαία Ελληνική Μουσική 
 Ο Αρχαίος Ελληνικός λόγος ήταν µουσικός. ∆εν θα µπορούσε λοιπόν παρά η Αρχαία 
Ελληνική Παιδεία να περιλάµβανε και µουσική. ∆υστυχώς, όµως, γνωρίζουµε πολύ λίγα για την 
µουσική και τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν την εποχή αυτή στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες 

                                                 
34 Η Πύλος, εξαιρετικής σηµασίας για τους Σπαρτιάτες, κατελήφθη από τους Αθηναίους το 425 (δες 

Κεφάλαιο 8). 
35 Αριστοφάνης, Ειρήνη, 203-222. 
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που διαθέτουµε προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα λογοτεχνικά κείµενα36 και τις παραστάσεις 
των αγγείων αλλά και από λίγες λίθινες στήλες. 
 Οι πηγές µας µάς πληροφορούν ότι στην οµηρική εποχή πρέπει να χόρευαν και να 
τραγουδούσαν µε την συνοδεία κάποιων οργάνων.37 Το κυριότερο όργανο φαίνεται ότι ήταν η 
φόρµιγξ, που είχε τέσσερις χορδές. Επίσης, από την ίδια εποχή, γνωρίζουµε τον αυλό και το 
όργανο σύριγξ, αποτελούµενο από ανισοµήκεις ενωµένους αυλούς, που πρέπει να ήταν όργανα 
που χρησιµοποιούσαν οι βοσκοί. Στην µεθοµηρική εποχή, οι Αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν 
εκτός από τα παραπάνω την σάλπιγγα και τα χάλκινα κύµβαλα αλλά το κυρίαρχο όργανο ήταν η 
λύρα, που σαν λέξη περιέγραφε όλα τα όργανα µε χορδές. Η εφεύρεση της λύρας περιγράφεται 
σε έναν Οµηρικό Ύµνο38 για τον Ερµή. Ο Ερµής βρήκε µια χελώνα και, αφού την σκότωσε, 
τρύπησε το καβούκι της και στερέωσε επάνω του και οριζοντίως στελέχη καλαµιών. Τα κάλυψε 
µε δέρµα αγελάδας και τέντωσε από πάνω επτά χορδές από αρνίσια έντερα.39 Ο µύθος εξηγεί 
πώς ανακαλύφθηκε ο κόσµος των ήχων, η µουσική. Οι Έλληνες µάλιστα έδιναν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην λέξη µουσική, που πρωτοεµφανίζεται στον γραπτό λόγο σε µια ωδή του 
Πινδάρου. "Ἀγλαΐζεται δὲ καὶ µουσικᾶς ἐν ἀώτω, οἷα παίζοµεν φίλαν ἄνδρες ἀµφί θαµὰ 
τράπεζαν",40  γράφει ο Πίνδαρος για τον Ολυµπιονίκη Ιέρωνα από τις Συρακούσες. 
 Τα µόνα µουσικά κείµενα που έχουν φθάσει µέχρι τις µέρες µας, πέρα από ελάχιστα 
µικρά αποσπάσµατα σε πάπυρο και θραύσµα αγγείου,41 είναι χαραγµένα σε λίθινες πλάκες µαζί 
µε το µελοποιηµένο κείµενο. Στους ∆ελφούς βρέθηκαν δύο ύµνοι στον Απόλλωνα µαζί µε την 
µουσική στίξη τους (εικ. ΙΕΕ, 3β:348) και χρονολογήθηκαν το 138 και το 128 π.Χ. αντίστοιχα. 
Ακόµη, εκτίθεται σήµερα στο Μουσείο της Κοπεγχάγης η επιτάφια στήλη του λυρικού ποιητή 
και µουσικού Σείκιλου µε εγχάρακτο εγκώµιο στο οποίο σηµειώνεται, µε µικρότερα γράµµατα 
και πάνω από κάθε σειρά του κειµένου, η µουσική.42 Βέβαια, το ότι διαθέτουµε ορισµένους 
µουσικούς φθόγγους υπό µορφή γραµµάτων δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να τους αναπαράγουµε 
µε σιγουριά εφ’ όσον δεν γνωρίζουµε πώς ακριβώς ηχούσαν, παρά το γεγονός ότι διαθέτουµε 
και ορισµένα θεωρητικά έργα περί αρχαίας ελληνικής µουσικής.43 
 Πάντως, η λέξη µουσική, κατά τους Έλληνες, σήµαινε αρχικά όλες τις τέχνες και, εκ των 
πραγµάτων, την ενότητα µουσικών ήχων και λόγου, που εκφραζόταν διά της συνθέσεως και 
απαγγελίας στίχων. Μετά τον Ε' αιώνα, όµως, η µουσική διαχωρίσθηκε και έλαβε την σηµερινή 
της έννοια, της αποδόσεως µουσικών ήχων. 
 

Οι Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί 
 Οι πρώτες ιστορικές µνήµες των Αρχαίων Ελλήνων καταγράφηκαν στα ονοµαζόµενα 

                                                 
36 Μια προσπάθεια πιθανής αποδόσεως αρχαίας ελληνικής κοσµικής αλλά και θρησκευτικής µουσικής 

έχει κυκλοφορήσει σε δίσκους CD από τον Πέτρο Ταµπούρη, Μέλος Αρχαίον, 4 CDs, Αθήνα: Παιάν, 1992. ∆ες 
και Thomas J. Mathieson <mathiese@copper.ucs.indiana.edu>, "Ancient Greek Music", 30 January 1998, LT-
ANTIQ <ltantiq@vm.sc.edu> καταχωρισµένο σε <http://umich.edu/~classics/ 
archives/ltantiq/ltantiq980130.04>. 

37 Για σχέδια αρχαίων Ελληνικών µουσικών οργάνων δες ΙΕΕ, 3β:350-351 ενώ για πλούσια αλλά 
δυστυχώς κακής εκτυπωτικής ποιότητας εικονογραφία δες Κατερίνα Παπαοικονόµου-Κηπουργού, Η Μουσική 
στην Αρχαία Ελλάδα (Αθήνα: Γεωργιάδης, 1997). 

38 Οι Οµηρικοί Ύµνοι συνετέθησαν µετά την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και ανήκουν στους διαδόχους 
του Οµήρου. 

39 TLG, Hymni Homerici, "In Mercurium/Εἰς Ἑρµῆν," lines 24-67 ή The Homeric Hymns, trans. by 
Charles Boer (Chicago: Swallow Press, 1970), pp. 23-26. 

40 Πίνδαρος, Ωδαί, "Ολυµπιονίκαι", Ι.14-17. "και ευχαριστιέται µε τις καλύτερες µουσικές, αυτές που 
εµείς παίζουµε στο φιλικό και πλούσιο τραπέζι του". 

41 Παπαοικονόµου-Κηπουργού, εικ. 7, και σ. 21. 
42 Ίδιο, εικ. 10. 
43 Giovanni Comotti, Music in Greek and Roman Culture (Baltimore: John Hopkins Univ. Press), pp. 

43-47. 
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ιστορικά έπη πριν φυσικά την παρουσία τής, κατά κάποιο τρόπο, επιστηµονικής Ιστοριογραφίας, 
που πρωτοεµφανίσθηκε στην Ιωνία αλλά ολοκληρώθηκε στην Αθήνα. 
 Ο Όµηρος πρέπει να ήταν ο πρόδροµος του ιστορικού έπους, που αναπτύχθηκε 
σηµαντικά τον ΣΤ' αιώνα, µε πρωταρχικό σκοπό να ικανοποιήσει την διατήρηση ενδόξων 
παρελθόντων γεγονότων. ∆υστυχώς, όµως, πέρα από τον Όµηρο, δεν γνωρίζουµε τίποτα 
περισσότερο από µερικούς τίτλους έργων της εποχής του ιστορικού έπους. Φαίνεται ότι 
σταδιακά η ποιητική µορφή των ιστορικών έργων αντικαταστάθηκε από τον πεζό λόγο και έτσι 
οι πρώτοι ιστοριογράφοι εµφανίσθηκαν στην Ιωνία και ονοµάσθηκαν από τους κατοπινούς 
"λογοποιοί", όπως γράφει ο Ηρόδοτος,44 ή "λογογράφοι", όπως τους αναφέρει ο Θουκυδίδης,45 
ακριβώς διότι χρησιµοποιούσαν πεζό λόγο. 
 Η λέξη "Ιστορία" έχει την καταγωγή της στην Ιωνία, όπου πρωτοεµφανίσθηκε στην 
ιωνική της µορφή ως "ιστορίη",46 και λεξικογραφικά προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές 
λέξεις οιδα – ίστωρ – ιστορία που σηµαίνουν γνωρίζω – κριτής – έρευνα.47 Αρχικά, η λέξη 
δήλωνε κάθε περιγραφική επιστήµη, µε πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα την ακόµη και 
σήµερα χρησιµοποιούµενη Φυσική Ιστορία (έρευνα της φύσεως), η οποία περιλαµβάνει την 
Βοτανική και την Ζωολογία. Αργότερα, η Ιστορία περιείχε την Εθνογραφία και την Γεωγραφία 
και έτσι δεν είναι παράξενο που οι τίτλοι των πρώτων έργων των λογογράφων περιλαµβάνουν 
κυρίως πληροφορίες εθνογραφικού και γεωγραφικού περιεχοµένου. 
 Ο πιο αξιόλογος εκπρόσωπος και πρώιµος λογογράφος του τέλους του ΣΤ' αιώνα ήταν ο 
Εκαταίος, ο οποίος έγραψε περιηγητικά βιβλία και γενεαλογίες, ασκώντας κριτική και έλεγχο 
της ορθότητάς των πηγών του, πέρα από τις αφηγήσεις του. Αναµφισβήτητα, οι λογογράφοι 
άνοιξαν τον δρόµο στην εξέλιξη της Ιστορικής Επιστήµης, η οποία, δια µέσου µιας µεταβατικής 
περιόδου, έφθασε στην Επιστηµονική Ιστοριογραφία του Ε' και του ∆' αιώνα. Σηµαντικός 
εκπρόσωπος αυτής της ονοµαζόµενης µεταβατικής περιόδου του Ε' αιώνα µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ο Ελλάνικος (περ. 480-405), ο οποίος καλλιέργησε την λογογραφική παράδοση 
χρησιµοποιώντας µύθους και περιγραφές. Φαίνεται επίσης ότι ήταν και ο πρώτος που βασίσθηκε 
σε έργα προηγουµένων προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια χρονολογική συνέχεια της Αρχαίας 
Ελληνικής Ιστορίας και φυσικά να καλλιεργήσει την ιδέα της ενότητάς της. 
 Τον Ελλάνικο διαδέχθηκε ο πρώτος µεγάλος Ιστορικός της Αρχαίας Ελλάδας, ο 
Ηρόδοτος (περ. 480-420), που γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Μετά την 
εµπλοκή του στα πολιτικά πράγµατα της πατρίδας του αναγκάσθηκε το 450 να φύγει για την 
Αθήνα ενώ το 444/3 πήρε µέρος στον αποικισµό των Θουρίων. Ταξίδεψε περισσότερο από κάθε 
προηγούµενο λογογράφο σε όλον σχεδόν τον τότε γνωστό κόσµο, από την Βαβυλώνα µέχρι την 
Κάτω Ιταλία και από την Αίγυπτο µέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Το ιστορικό του έργο ο ίδιος το 
ονόµασε "ιστορίης απόδεξιν",48 δηλαδή παράθεση των ιστορικών του διερευνήσεων. Το κύριο 
θέµα του είναι η σύγκριση ανάµεσα στους Έλληνες και στους βάρβαρους (µη Έλληνες) µε 
αποκορύφωση της διηγήσεως τους Μηδικούς Πολέµους. Το έργο αρχίζει µε µια εισαγωγή για 
τον σκοπό της συγγραφής, ορισµένα στοιχεία για τον συγγραφέα και µερικά µυθολογικά 
στοιχεία της συρράξεως Ελλήνων και Περσών στις αρχές του Ε' αιώνα. Μετά, ο Ηρόδοτος 
παραθέτει τους λόγους που εκείνος πιστεύει ότι ήταν οι πραγµατικές αιτίες για τους Ελληνο-
Περσικούς πολέµους και αναφέρει ως κύριο υπεύθυνο τον Κροίσο και την υποδούλωση των 
Ελλήνων της Μ. Ασίας. Στην συνέχεια περιγράφει την ιστορία των Λυδών, των Περσών, των 
Βαβυλωνίων, των Αιγυπτίων µε κύριο άξονα την κατάκτηση των περιοχών από τους Πέρσες και 

                                                 
44 Ηρόδοτος, ΙΙ.143.1. 
45 Θουκυδίδης, Α.21. 
46 "ιστορίησι φάµενοι" γράφει ο Ηρόδοτος (ΙΙ.118.1). 
47 ∆ες ∆. ∆ηµητράκος, επιµ. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης 9 τοµ. (Αθήνα: ∆ηµητράκος, 

1953/1964), λήµµατα: "ίστωρ", "ιστορία". 
48 Ηρόδοτος, Ι.1. 
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καταλήγει στην περσική εκστρατεία στην Θράκη και στην Ιωνική επανάσταση. Αµέσως µετά, 
διηγείται τις δύο εκστρατείες των Περσών στην Ελλάδα µε πολλές αλλά σύντοµες παρενθέσεις 
για την Ιστορία των Σπαρτιατών, των Αιγινητών και του Μιλτιάδη. 
 Το έργο του Ηροδότου είναι µια σύνθεση που εµπεριέχει ιστορικά, εθνογραφικά, 
γεωγραφικά και θρησκειολογικά στοιχεία, η ανάµειξη των οποίων δικαιολογείται από την 
µεταβατική, κατά την συγγραφή της Ιστορίας του, περίοδο από τους παραδοσιακούς 
λογογράφους στους καθ’ εαυτό Ιστορικούς.49 Φαίνεται ότι σκοπός του Ηροδότου δεν ήταν να 
γράψει Ιστορία όπως την εννοούµε σήµερα αλλά να διηγηθεί µε γλαφυρό και ευχάριστο τρόπο 
όλα τα θαυµαστά που είχε δει στα ταξίδια του, όλα αυτά που είχε µάθει και φυσικά τα 
συνταρακτικά γεγονότα της εποχής του. Αναµφισβήτητα, όλες οι πληροφορίες που µας δίνει ο 
Ηρόδοτος για τον γνωστό κόσµο της εποχής του είναι εξαιρετικής σηµασίας και, άλλωστε, ο 
Έλληνας ιστορικός είναι ο πρώτος που έγραψε µια πραγµατική Παγκόσµια Ιστορία. 
 Στην Ιστορία του Ηροδότου δεν λείπουν οι ιστορικές πηγές, όπως επιγραφές και 
ορισµένα πρωτογενή ιστορικά κείµενα, αλλά βασική πηγή της συγγραφής του υπήρξαν οι 
προφορικές παραδόσεις. Για να αντλήσει στοιχεία από τους ξένους λαούς πρέπει να 
χρησιµοποίησε διερµηνείς, οπότε δεν µπορούσε να ελέγξει την απόλυτη ακρίβεια των 
πληροφοριών που του µεταδίδονταν. Παρά το γεγονός ότι η βάση της µεθόδου του Ηροδότου 
ήταν η εµπειρική έρευνα, ο Έλληνας ιστοριογράφος δεν δίσταζε να θέτει σε κρίση τις 
πληροφορίες του, κυρίως τις προφορικές, παραθέτοντας όλες τις απόψεις και ορισµένες φορές 
και την δική του θέση. Για παράδειγµα, στην εξιστόρησή του για την Αίγυπτο αναφέρει και 
απορρίπτει τις θεωρίες για τις πληµµύρες του Νείλου και µετά υποστηρίζει την δική του 
άποψη50 ενώ, σε άλλο σηµείο, παραθέτει και εξηγεί όλες τις γνώµες γιατί οι Αργείοι δεν 
συµµετείχαν στους Περσικούς Πολέµους.51 Φυσικά δεν λείπουν και σφάλµατα στην συγγραφή, 
όπως η µεταµόρφωση του Ναβουχοδονόσορα σε γυναίκα µε το όνοµα Νίτωκρις52 ή η 
πληροφορία ότι Φοίνικες θαλασσοπόροι µε διαταγή του βασιλιά της Αιγύπτου περιέπλευσαν την 
Αφρική, την οποία ο Ηρόδοτος απορρίπτει αλλά σήµερα είναι απολύτως πιστευτή.53 Εάν ο 
Ηρόδοτος συγκριθεί µε τον Θουκυδίδη, ασφαλώς η αξία του µειώνεται αλλά εάν εξετασθεί σε 
σχέση µε προηγούµενους ιστοριογράφους, τότε µπορεί κανείς να καταλάβει γιατί ο Κικέρων τον 
ονόµασε "πατέρα της Ιστορίας". Το ιστορικό του έργο είναι πολύ πιο προχωρηµένο σε σύγκριση 
µε αυτό των προγενέστερων λογογράφων. Από την ανάγνωση του έργου του γίνεται φανερό ότι 
ο Ηρόδοτος έγραψε την πρώτη συγκροτηµένη Ιστορία του αρχαίου κόσµου. 
 Αυτός όµως που αναγνωρίζεται ως ο πρώτος επιστήµων ιστορικός σε παγκόσµιο επίπεδο 
ήταν ο Θουκυδίδης (περ. 460-399), που γεννήθηκε στην Αθήνα γύρω στα 460 π.Χ. Ο 
Θουκυδίδης δεν ήταν επαγγελµατίας ιστοριογράφος, µε την σηµερινή έννοια του επιστήµονα 
που θέτει ως σκοπό της ζωής του να συγγράψει Ιστορία, αλλά έγραψε για σύγχρονά του 
γεγονότα, τον Πελοποννησιακό Πόλεµο, περισσότερο ως ένας ανατόµος της καταστάσεως, ένας 
παρατηρητής των γεγονότων, παρά ως ένας ιστορικός που γράφει για συµβάντα του απώτερου 
παρελθόντος. Ο Θουκυδίδης έλαβε µέρος ο ίδιος στον πόλεµο και το 424, αφού απέτυχε να 
σώσει την Αµφίπολη από τον Βρασίδα, εξορίσθηκε. Εγκαταστάθηκε στα κτήµατά του στην 
Θράκη και άρχισε να ταξιδεύει για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να επισκεφθεί θέατρα του 
πολέµου για την συγγραφή του. Μετά την ήττα της Αθήνας το 404 επέστρεψε στην γενέτειρά 
                                                 

49 OHCW, pp. 188-191. 
50 Ηρόδοτος, ΙΙ.19-27. 
51 Ίδιο, VII.148-152. 
52 Ίδιο, Ι.185-187. 
53 Ίδιο, IV.42. Ακριβώς η πληροφορία του Ηροδότου ότι ταξίδευσαν οι Φοίνικες κατά µήκος των 

ακτών της Αφρικής, από την Ερυθρά Θάλασσα προς νότο, και ξαφνικά ενώ ο ήλιος ανέτειλε από τα αριστερά 
τους άρχισε να ανατέλλει από τα δεξιά, γεγονός που δείχνει ότι είχαν περιπλεύσει το νότιο τµήµα της ηπείρου, 
µας κάνει να είµαστε βέβαιοι ότι το ταξίδι πραγµατοποιήθηκε [δες Donald Harden, The Phoenicians (London: 
Penguin, 1980), p. 162]. 
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του και µάλλον πέθανε λίγο αργότερα αφήνοντας το έργο του ηµιτελές. 
 Η ιστορική αφήγηση του Θουκυδίδη περιλαµβάνει µόνο τα πρώτα είκοσι χρόνια του 
πολέµου (431-411) και το έργο τελειώνει τόσο απότοµα ώστε και η τελευταία φράση να είναι 
ηµιτελής: "καὶ ἀφικόµενος πρῶτον ἐς Ἔφεσον θυσίαν ἐποιήσατο τῇ Ἀρτέµιδι [...]".54 Ο 
συγγραφέας βασίζει την αφήγησή του σε συνθήκες µεταξύ Πόλεων, σε επιτόπια έρευνα και σε 
προφορικές πληροφορίες και από τις δύο πλευρές των αντιµαχοµένων, τις οποίες κατάφερε να 
αποσπάσει λόγω της εξορίας του. Προσπάθησε να διασταυρώσει όλες τις πληροφορίες του 
ρωτώντας και αξιολογώντας τις απαντήσεις και κρατώντας στάση αµερόληπτη για να φθάσει 
στην αλήθεια. Ο Θουκυδίδης δεν είναι ένας απλός καταγραφέας γεγονότων αλλά, αφού κρίνει 
τα δεδοµένα, συνθέτει τις πληροφορίες που νοµίζει ως αξιόπιστες, στην πρώτη επιστηµονικώς 
ιστορική καταγραφή. Με αυτόν τον τρόπο, βαπτίζεται ως ο πρώτος επιστήµων ιστορικός.55 
 Η συγγραφή του Αθηναίου ιστορικού δεν είναι εύπεπτο υλικό ούτε γράφτηκε για να 
ευχαριστήσει τον αναγνώστη, όπως η ιστορία του Ηροδότου. Για τον Θουκυδίδη ήταν αρκετό το 
έργο του να "κρίνουν ωφέλιµο όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη όσων έχουν ήδη γίνει 
αλλά και εκείνων τα όποία κατά την φύση του ανθρώπου πρόκειται να συµβούν περίπου ίδια. 
∆ιότι την ιστορία µου", γράφει ο Αθηναίος ιστορικός, "την έγραψα για να είναι παντοτινή 
κληρονοµιά και όχι για να υποβληθεί σε διαγωνισµό όπου θα  διαβασθεί και θα λησµονηθεί."56 
Με αυτά τα λόγια, ο Θουκυδίδης σφράγισε την παγκόσµια ιστοριογραφία. Στις µέρες µας 
βέβαια, ο ιστορικός πρέπει να συνδυάζει την επιστηµονική συνείδηση του Θουκυδίδη αλλά και 
την γλαφυρή αφήγηση του Ηροδότου χωρίς, από την άλλη πλευρά, να αλλοιώνει ή να εξωραΐζει 
τα γεγονότα. 
 Ο τρίτος σηµαντικός ιστοριογράφος της ελληνικής αρχαιότητας είναι ο Ξενοφών (περ. 
430-350 π.Χ.) από την Αθήνα, ο οποίος ήταν κατά βάση στρατιωτικός. Η πρώτη του 
στρατιωτική παρουσία ανάγεται στην κάθοδο των µυρίων το 401, οπότε εξελέγη στρατηγός του 
ελληνικού στρατού µετά την µάχη παρά τα Κούναξα. Μετά το 396, ακολούθησε τον Σπαρτιάτη 
Αγησίλαο σε όλες του τις δραστηριότητες στην Μ. Ασία εναντίον των Περσών σατραπών επειδή 
τον θαύµαζε. Στην µάχη της Κορώνειας (Βοιωτία) το 394 πολέµησε µε τους Σπαρτιάτες 
εναντίον της Αθήνας και καταδικάσθηκε σε εξορία  και δήµευση της περιουσίας του αλλά 
αποζηµιώθηκε από την Σπάρτη. Μετά την συµµαχία Αθηναίων και Σπαρτιατών το 369 η ποινή 
του αναιρέθηκε και εκείνος συµφιλιώθηκε µε τους συµπατριώτες του. Πρέπει να πέθανε µερικά 
χρόνια αργότερα λίγο πριν το 350 π.Χ. 
 Ο Ξενοφών υπήρξε πολυγραφότατος αλλά τα σηµαντικότερα έργα του είναι η Κύρου 
Ανάβασις και τα Ελληνικά. Στο πρώτο περιγράφει όλη την εκστρατεία των µυρίων, την µάχη 
παρά τα Κούναξα, αλλά και την επιστροφή του ελληνικού στρατού (κάθοδο των µυρίων). Παρά 
το γεγονός ότι είναι γραµµένο σε τρίτο πρόσωπο, είναι το πιο ζωντανό έργο του, ίσως διότι είναι 
αυτογραφικό, και µε αυτό ο Ξενοφών µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο πρώτος ολοκληρωµένος 
χρονικογράφος. Ο Αθηναίος ιστορικός είχε ψυχολογήσει τους άλλους στρατηγούς της 
εκστρατείας και γι’ αυτό εµφανίζεται να είναι πολύ παρατηρητικός στην αφήγησή του. Το 
κείµενο του εκπέµπει απλότητα διηγήσεως, λιτότητα ύφους και καθαρότητα λόγου. Το δεύτερο 
σηµαντικό έργο του Ξενοφώντος είναι τα Ελληνικά. Ο Ξενοφών ξεκινά την διήγησή του από 
εκεί ακριβώς που σταµατά ο Θουκυδίδης το 411 και συνεχίζει µέχρι την µάχη της Μαντινείας το 
362. Ο Αθηναίος ιστορικός είναι υποδεέστερος του Θουκυδίδη. Το έργο του δεν έχει την 
επιστηµονική εµβρίθεια, αµεροληψία και συνοχή της Ιστορίας του Θουκυδίδη, ιδίως στην 
περιγραφή των γεγονότων µετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέµου, οπότε η συµπάθειά 
του για τους Σπαρτιάτες, τους οποίους και υπηρέτησε, το προσωπικό ύφος και οι µονοµερείς 
κρίσεις είναι έντονα ορατές. 

                                                 
54 Θουκυδίδης, Θ.109. 
55 OHCW, pp. 193-197. 
56 Θουκυδίδης, Α.22. 
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 Εκτός από την τριανδρία Ηρόδοτος, Θουκυδίδης και Ξενοφών, έργα των οποίων έχουν 
σωθεί ολόκληρα, υπάρχει µια πλειάδα άλλων ιστοριογράφων από τα κείµενα των οποίων 
διαθέτουµε µόνο αποσπάσµατα.57 Από τους σηµαντικότερους ήταν ο Κτησίας από την Κνίδο, 
που έγραψε στα Περσικά του την ιστορία των Περσών συµβουλευόµενος περσικές πηγές. 
Επίσης, ο Θεόθυµος από την Χίο έγραψε Ελληνικά για την περίοδο 411-394 και Φιλιππικά µε 
κεντρικό πρόσωπο τον Μακεδόνα µονάρχη της περιόδου 359-336. Ο Έφορος από την Κύµη της 
Αιολίδος έγραψε Ιστορίαι των διαφόρων ελληνικών Πόλεων µέχρι τον Φίλιππο.  
 Οι Αρχαίοι Έλληνες ιστοριογράφοι, λοιπόν, κατέγραψαν και παρέδωσαν στην 
αιωνιότητα  την ιστορία των Ελλήνων του Ε' και του ∆' αιώνα θεµελιώνοντας παράλληλα την 
Επιστήµη της Ιστορίας. 
 

Η Κλασική Εποχή στις Τέχνες 
 Μετά το 500 π.Χ., διαπιστώνεται στον Ελληνικό Κόσµο ένας πολιτισµικός 
µετασχηµατισµός που οδήγησε τις τέχνες από την Αρχαϊκή στην Κλασική Εποχή. Η µεταβολή 
αυτή αποτελεί τοµή και επανάσταση στην ελληνική τέχνη και συνίσταται σε έναν κεντρικό 
άξονα ή σηµείο αναφοράς του αρχιτεκτονικού έργου ή του αντικειµένου τέχνης στο οποίο 
υποτάσσονται όλα τα µέρη ή τµήµατα τα οποία το συνθέτουν. ∆ηλαδή, το κάθε έργο τέχνης της 
κλασικής εποχής αποτελεί ένα συνειδητό δηµιούργηµα µε κεντρικό θέµα και όχι µια απλή 
καλλιτεχνική σύνθεση. Ως Εποχή της Κλασικής Τέχνης ορίζεται ολόκληρη η περίοδος από τις 
αρχές του Ε' αιώνα µέχρι περίπου το τέλος του ∆' αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, τα έργα που 
δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από το 480 µέχρι το 450 π.Χ. χαρακτηρίζονται ως Πρώιµη 
Κλασική Τέχνη, από το 450 µέχρι το 430 ως Ώριµη Κλασική Τέχνη και από το 430 µέχρι το 323 
ως Ύστερη Κλασική Τέχνη. Ολόκληρη η Κλασική Εποχή περιλαµβάνει εξαιρετικά έργα 
αρχιτεκτονικής, πολεοδοµίας, αγγειογραφίας, πλαστικής. 
Ελληνική Κλασική Αρχιτεκτονική 
Τα πρώτα κλασικά έργα που θαυµάζει ο µελετητής της εποχής είναι τα αρχιτεκτονικά 
αριστουργήµατα. Η µετάβαση από την αρχαϊκή ναοδοµία στην κλασική αρχίζει περίπου το 500 
π.Χ. µε την κατασκευή του ναού της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα. Το οικοδόµηµα περιλαµβάνει 
την ολοκλήρωση των βασικών στοιχείων της αρχαίας ελληνικής ναοδοµίας και στέκεται 
ορόσηµο ακριβώς πάνω στο τέλος της αρχαϊκής και στην αρχή της κλασικής εποχής στην 
αρχιτεκτονική. Κατά τον Ε' και ∆' αιώνα δεν υφίστανται µεταβολές των βασικών στοιχείων στην 
κατασκευή των ναών αλλά παρατηρείται ειδική διακόσµηση για να επιτευχθεί η ανύψωση της 
θρησκευτικής σηµασίας του κτιρίου. Η κλασική εποχή στην αρχιτεκτονική εµφανίσθηκε σε όλα 
τα γεωγραφικά πλάτη και µήκη που κατοικούσαν Έλληνες, δηλαδή από την Μεγάλη Ελλάδα 
µέχρι τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. 
 Στην Μεγάλη Ελλάδα, στην νότια Ιταλία και στην Σικελία, οι Έλληνες έκτισαν ναούς 
παρόµοιους µε αυτούς που βρίσκει κανείς και στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Μετά την νίκη τους 
επί των Καρχηδονίων το 480 π.Χ., οι Συρακούσιοι έκτισαν τον ναό της Αθηνάς. Είναι πράγµατι 
σαν θαύµα ότι ο ναός αυτός σώθηκε µέσα στους αιώνες, κυρίως διότι µετατρεπόταν κάθε φορά 
σε θρησκευτικό κέντρο των κατακτητών της Σικελίας. Τον 7ο αιώνα µ.Χ., µετά από 
αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις, µετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία του τύπου της τρίκλιτης 
βασιλικής, τον 10ο αιώνα οι Άραβες την χρησιµοποίησαν ως τζαµί ενώ το 11ο αιώνα οι νέοι 
κατακτητές, οι Νορµανδοί, την µετέτρεψαν πάλι σε εκκλησία. Κατόπιν, κατά την Αναγέννηση 
και µεταγενέστερα, πρέπει να προστέθηκαν διάφορα διακοσµητικά στοιχεία που χαρακτήριζαν 

                                                 
57 Τα αποσπάσµατα αυτά είναι συγκεντρωµένα στις συλλογές F. Jacoby, ed., Die Fragmente der 

Griechischen Historiker, vol. 1-2 (Berlin: Weidmann, 1923-1926), vol. 3 (Leiden: Brill, 1940-1958) και C. Muller, 
ed., Fragmenta Historicorum Graecorum, 5 vols. (Paris: Didot, 1874-1883) αλλά περιέχονται και στο CD-
ROM Thesaurus Linguae Graeecae, CD #D ή #E του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας στο Ίρβινγκ κάτω από 
τα ονόµατα των ιστορικών. 
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την κάθε εποχή. Σήµερα, ο µεταποιηµένος αρχαιοελληνικός ναός λειτουργεί ως χριστιανική 
εκκλησία της Παρθένου Μαρίας και αποτελεί την Μητρόπολη των Συρακουσών (εικ. Levi, p. 
100). Ο αρχαίος ναός, που κατασκευάσθηκε στις αρχές του Ε' αιώνα, είχε 6 επί 14 κίονες, που 
τόνιζαν τον επιµήκη χαρακτήρα του, ενώ στην θέση του κλειστού αδύτου (κλειστού 
οπισθόδοµου) της αρχαϊκής εποχής υπήρχε τώρα ανοικτός οπισθόδοµος, έξοδος δηλαδή στο 
πίσω µέρος του οικοδοµήµατος. 
 Ένας άλλος ναός µε κάποια ιδιαιτερότητα είναι αυτός του Ολυµπίου ∆ιός στον 
Ακράγαντα. Είναι ο µεγαλύτερος δωρικός ναός µε διαστάσεις 52,74 επί 110,10 µ. και 7 επί 14 
κίονες που στηρίζονται σε κρηπίδα πέντε βαθµίδων. Οι δωρικοί κίονες, που υψώνονταν πάνω σε 
ιωνικού ρυθµού βάση, ήταν στην πραγµατικότητα ηµικίονες στηριγµένοι πάνω σε τοίχο. 
Ανάµεσά τους, τοποθετηµένοι πάνω σε προεξοχή του τοίχου, υπήρχαν γιγάντιες ανδρικές 
µορφές (άτλαντες ύψους 8 µ. περίπου) που στήριζαν το επιστήλιο ανάµεσα στους ηµικίονες 
(Boardman, ΑΕΤ, 1:53 σχ. 40). Ολόκληρη η κατασκευή ακόµη και οι ηµικίονες αποτελούνταν, 
λόγω του υπερβολικού τους όγκου, από ορθογώνιες λαξεµένες πέτρες σε αντίθεση µε την 
πλειονότητα των άλλων κατασκευών στις οποίες χρησιµοποιούνταν στρογγυλοί λίθινοι 
σπόνδυλοι ή µονόλιθοι. 
 Εκτός από τους δύο αυτούς ναούς µε ιδιαίτερη ιστορία και χαρακτηριστικά, η Μεγάλη 
Ελλάδα είναι γεµάτη, ακόµη και σήµερα, από καλοδιατηρηµένα θρησκευτικά οικοδοµήµατα της 
κλασικής εποχής. Σηµαντικοί ναοί βρίσκονται στον Σελινούντα, στην Ποσειδωνία (Paestum) και 
στον Ακράγαντα. Στον Σελινούντα, ο ναός της Ήρας (ναός Ε) έχει 6 επί 15 κίονες και 
αποτελείται από πρόδοµο, σηκό, άδυτο και κλειστό οπισθόδοµο εν παραστάσι (Boardman, ΑΕΤ. 
1:137, σχ. & εικ. 136). Οι µετόπες του πρόναου και του οπισθόδοµου έφεραν ανάγλυφες 
παραστάσεις ενώ η αναλογία διαµέτρου προς ύψος των κιόνων (1 προς 4,5) του έδινε 
αρχιτεκτονική δύναµη. Στην Ποσειδωνία, ο δεύτερος ναός της Ήρας (Ναός ΙΙ) συνιστά την 
ολοκλήρωση του δωρικού ρυθµού µε τους 6 επί 14 κίονες και την ιδιαίτερη βαρύτητα του όγκου 
του, λόγω της αναλογίας κάτω διαµέτρου προς ύψος κιόνων (1 προς 4,33). Το πτερό και ο σηκός 
αποτελούν το πιο ολοκληρωµένο σύνολο σε δωρικό ναό ενώ η εσωτερική διπλή κιονοστοιχία 
χωρίζει τον ναό σε τρία µέρη. Η έλλειψη αδύτου και η κατασκευή του πρόναου και του 
οπισθόδοµου εν παραστάσι συµπληρώνουν τον αυστηρότερο ρυθµό δωρικού ναού (Boardman, 
ΑΕΤ, 1:16 εικ. 4 & 1:138-9, σχ. 137). Στον Ακράγαντα, ο πολύ καλά διατηρηµένος ναός F ή 
ναός της Οµονοίας (Boardman, ΑΕΤ, εικ. 5 ανάµεσα 1:16-17) στηριζόταν σε 6 επί 13 κίονες και 
είχε σκάλα, στον τοίχο δίπλα στην είσοδο προς τον σηκό, που οδηγούσε στην στέγη --
κατασκευή όχι ιδιαίτερα ασυνήθιστη στους ναούς της Σικελίας. 
 Τα πιο αξιοθαύµαστα δείγµατα της αρχαίας ελληνικής ναοδοµίας, όµως, 
κατασκευάσθηκαν στην κυρίως Ελλάδα µε πρώτο εξαιρετικό κτίριο τον ναό του ∆ιός στην 
Ολυµπία. Για να δηµιουργήσουν ελεύθερο χώρο για την κατασκευή του αναγκάσθηκαν να 
µετατοπίσουν ανατολικότερα το στάδιο ενώ δηµιούργησαν µικρό τεχνητό ύψωµα για να κτισθεί 
πάνω του ο νέος ναός. Ο αρχιτέκτων Λίβων ο Ηλείος χρησιµοποίησε εγχώριο κογχυλιάτη λίθο,58 
που επιχρίσθηκε µε λευκό ασβεστοκονίαµα και χρωµατίσθηκε. Για τα γλυπτά που 
διακοσµούσαν τα αετώµατα, τις µετόπες του πρόναου και του οπισθόδοµου χρησιµοποιήθηκε 
παριανό µάρµαρο. Ο ναός αποτελούνταν από 6 επί 13 κίονες και σκοπός του αρχιτέκτονα ήταν 
να πετύχει την απόλυτη αρµονία. Ο Λίβων είχε χρησιµοποιήσει έναν κοινό εµβάτη59 για να 
                                                 

58 Ο κογχυλιάτης λίθος ή κογχίτης είναι ιζηµατογενές πέτρωµα που σχηµατίζεται από την συσσώρευση 
ιζηµάτων που αποτελούνται κυρίως από όστρακα θαλασσίων οργανισµών και στην Ελλάδα βρίσκεται άφθονος 
στον Πειραιά και στον Ισθµό της Κορίνθου. Όταν λαξευθεί µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό πέτρινων 
κατασκευών. 

59 Ο εµβάτης χρησιµοποιούνταν από τους αρχαίους Έλληνες ως συµβατική µονάδα για τον καθορισµό 
των αναλογιών όλων των οικοδοµηµάτων τους. Αντιστοιχούσε είτε προς την µισή διάµετρο της βάσεως του 
δωρικού κίονα είτε προς ολόκληρη την αντίστοιχη διάµετρο του ιωνικού κίονα. Οι Έλληνες πίστευαν ότι οι 
αναλογίες του ανθρώπινου σώµατος, στο οποίο το µήκος του πέλµατος ισούται µε το 1/6 του συνολικού ύψους, 
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υπολογίσει όλες τις διαστάσεις του οικοδοµήµατος. Ως εµβάτη έλαβε το µεταξόνιο, δηλαδή την 
απόσταση µεταξύ των αξόνων των κιόνων, και υπολόγισε το εµβαδόν του πτερού σε 5 επί 12 
µεταξόνια, τον σηκό σε 3 επί 9, το ύψος του κίονα σε 2 µεταξόνια, τα τρίγλυφα και τις µετόπες 
σε µισό µεταξόνιο και ούτω καθ’ εξής. Το εσωτερικό του ναού διαιρούνταν σε τρία µέρη από 
δύο κιονοστοιχίες ενώ ο γλυπτός του διάκοσµος στα αετώµατα, στις µετόπες και στα ακρωτήρια 
καθώς και το χρυσελεφάντινο άγαλµα του ∆ία, έργο του Φειδία, του έδιναν εξαιρετικά λαµπρή 
µορφή. Το όλο οικοδόµηµα είχε ως σκοπό να υποβάλλει θρησκευτικώς τον πιστό που 
επισκεπτόταν την Ολυµπία και να τον αναγκάσει να υποκλιθεί ταπεινά στο µεγαλείο του ∆ία. 
Πάντως, ακόµη και σήµερα, µετά τον φοβερό σεισµό που κατέστρεψε τον ναό, τα λίγα 
αρχιτεκτονικά µέλη που σώζονται όρθια και τα περισσότερα που κείνται καταγής, όπως οι 
σειρές των τυµπάνων των κιόνων µετά την πτώση τους, δίνουν στον παρατηρητή µια ιδέα του 
µεγαλείου του ναού κατά την κλασική εποχή. 
 Ακόµη όµως και ο λαµπρός ναός του ∆ία στην Ολυµπία δεν ξεπέρασε τα αρχαϊκά 
πρότυπα και έµεινε στην υψηλότερη τελειοποίηση της αρχιτεκτονικής της Αρχαϊκής Εποχής. Η 
απογείωση στην αρχαία ελληνική ναοδοµία συντελέσθηκε στην Ακρόπολη των Αθηνών και δεν 
ξεπεράσθηκε ποτέ. Τα κτίρια της Ακροπόλεως αλλά και µια σειρά οικοδοµηµάτων στην Αθήνα 
και στην Αττική που κτίσθηκαν επί Περικλή υποδεικνύουν ίσως ότι προϋπήρχε σχέδιο του 
Αθηναίου πολιτικού για την κατασκευή τους. Πάντως οι αρχιτέκτονες, κορυφαίοι στο είδος 
τους, αφέθηκαν ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν ολόκληρη την αρχιτεκτονική παράδοση της 
προγενέστερης αυτών αρχαιότητας ώστε για πρώτη φορά να οικοδοµηθούν κτίρια στην Αθήνα, 
όπως ο ναός της Αθηνάς Νίκης και το Ερέχθειο, που συνδυάζουν τον ιωνικό και τον δωρικό 
ρυθµό. Πολλά από τα οικοδοµήµατα που κτίσθηκαν επί Περικλή βρίσκονταν στην ευρύτερη 
πόλη των Αθηνών και ήταν έργα του Ικτίνου και του Καλλικράτη. Οι ανασκαφές στην Αρχαία 
Αγορά έφεραν στο φως διάφορα κτίρια, που πρέπει να κατασκευάσθηκαν ή να επισκευάσθηκαν 
κατά τον Ε' αιώνα, κυριότερα από τα οποία είναι το Νοµισµατοκοπείο, η Νότια Στοά (που 
πρέπει να χρησίµευε ως εστιατόριο), το Ωδείο του Περικλή, η Στοά του ∆ιός, το Νέο 
Βουλευτήριο, το Στρατηγείο, το Μνηµείο των Επωνύµων Ηρώων, η Ιωνική Στοά του 
Ασκληπιού, η Χαλκοθήκη και η Ποικίλη Στοά, που στέγαζε ζωγραφικούς πίνακες κορυφαίων 
ζωγράφων της εποχής.60 

Στην υπόλοιπη Αττική, κατασκευάσθηκε ο νέος Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Είχε 6 
επί 13 δωρικούς κίονες και αποτελούνταν από πρόδοµο, σηκό µε διπλή κιονοστοιχία και 
οπισθόδοµο. Έφερε, επίσης, ανάγλυφη ζωφόρο, που βρισκόταν στον πρόδοµο, µε θέµα την 
κενταυροµαχία. Στο τέλος του Ε' αιώνα ανήκει και ο µεγάλος µαρµάρινος ναός της Νεµέσεως 
στον Ραµνούντα µε 6 επί 12 κίονες, που έµεινε ηµιτελής και έτσι µπορούµε να καταλάβουµε 
πολλά πράγµατα για την κατασκευή των ναών. Ένα ακόµη ενδιαφέρον, από αρχιτεκτονικής 
απόψεως, ιερό κτίσµα είναι ο πολύ καλά διατηρηµένος ναός του Ηφαίστου (Θησείο), κοντά 
στην Αρχαία Αγορά (Boardman, ΑΕΤ, 1:125 σχ. 124). Εικάζεται ότι είναι σχεδιασµένος από τον 
ίδιο ανώνυµο αρχιτέκτονα που κατασκεύασε τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Φέρει 6 επί 13 
κίονες και εσωτερική διπλή κιονοστοιχία αλλά ένα ιδιαίτερο στοιχείο είναι η ευθυγράµµιση των 
παραστάδων και των κιόνων του πρόναου και του οπισθόδοµου µε τον τρίτο κίονα των µακρών 
πλευρών έτσι ώστε να δηµιουργηθούν δύο άνετοι χώροι στο εµπρός και πίσω µέρος του ναού 
                                                                                                                                                        
αντιπροσώπευαν την απόλυτη αρµονία.. ∆ηλαδή, ο εµβάτης χρησιµοποιούνταν ως µέτρο για τον υπολογισµό 
όλων των διαστάσεων του κτιρίου, οι οποίες ήταν πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του. Οι πληροφορίες αυτές 
προέρχονται από τον Ρωµαίο αρχιτέκτονα Μάρκο Βιτρούβιο (Vitruvius) και το έργο του De Architectura [Περί 
Αρχιτεκτονικής (Αθήνα: Πλέθρον, 1997)] του 1ου αιώνα µ.Χ. Για τον Βιτρούβιο και το έργο του δες Hanno-
Walter Kruft, A History of Architectural Theory. From Vitruvius to the Present. Trans. of Geschichte der 
Architekturtheorie, 1985 (N. York: Princeton Archit. Press, 1994), ch. 1. 

60 Σύγκρινε τοπογραφικά σχέδια της Αγοράς των Αθηνών του 500 π.Χ. και του τέλους του Ε' αιώνα σε 
William R. Biers, The Archaeology of Greece. An Introduction, rev. ed. (London: Cornell Univ. Press), fig. 7.10 
and 8.15. 
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και να επιτευχθεί η ενσωµάτωση του πτερού στον σηκό. Παρά το γεγονός ότι ο ναός είναι 
δωρικού ρυθµού υπήρχε ζωφόρος ιωνικού τύπου πάνω από τον πρόναο και τον οπισθόδοµο. 
 Όλοι αυτοί οι θαυµάσιοι ναοί, όµως, ωχριούν µπροστά στα κτίρια της Ακροπόλεως και 
ιδιαιτέρως στον Παρθενώνα. Τα παλαιά κτίρια της Ακροπόλεως των Αθηνών είχαν καταστραφεί 
από τους Πέρσες όταν πυρπόλησαν τον ιερό βράχο το 480 π.Χ. Τα κτίρια πρέπει να έµειναν 
ερείπια µέχρι που ο Περικλής αποφάσισε να προβεί στην ανοικοδόµηση νέων ιερών σε διάφορα 
µέρη της Αττικής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και κυρίως στην Ακρόπολη. Οι αρχιτέκτονες των 
νέων οικοδοµηµάτων, δηλαδή των Προπυλαίων, του ναού της Αθηνάς Νίκης, του Ερεχθείου και 
του Παρθενώνα, ήταν ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και ο Μνησικλής ενώ την γενική επιστασία 
πρέπει να είχε ο γλύπτης Φειδίας. Το 437, άρχισαν να κατασκευάζονται τα Προπύλαία σε σχέδια 
του Μνησικλή. Η κατασκευή έχει τοποθετηθεί συµµετρικά στην είσοδο του βράχου αλλά σε 
τέτοια θέση ώστε να λύσει τα προβλήµατα ανωµαλίας του εδάφους. Το κυρίως πρόπυλο 
αποτελείται από δύο σειρές 6 δωρικών κιόνων στην είσοδο και στην έξοδο, καθέτων στην φορά 
εισόδου του επισκέπτη στον ιερό βράχο. Η δε ενδιάµεση τους απόσταση καλύπτεται από δύο 
σειρές τριών ιωνικών κιόνων για την στήριξη της στέγης (Robertson, fig. 50). Ο συνδυασµός 
των δύο ρυθµών, ήδη από το πρόπυλο, προϊδέαζε τον επισκέπτη για τους ρυθµούς των κτιρίων 
που έµελλε να συναντήσει πάνω στην Ακρόπολη. Στα δύο άκρα των Προπυλαίων υπήρχαν 
ασύµµετρες κατασκευές, µε την Πινακοθήκη στην βόρεια πλευρά και ένα µικρό κτίσµα που 
οδηγούσε στον ναό της Αθηνάς Νίκης στην νότια, που σκοπό είχαν να δώσουν αρµονία και 
ελαφρότητα στο κεντρικό οικοδόµηµα αλλά και όγκο, που έκανε τα Προπύλαια να φαίνονται 
µεγαλοπρεπή και επιβλητικά. Μπροστά από τα Προπύλαια και στο άνω δεξιό άκρο του βράχου 
κτίσθηκε το 427 και σε σχέδια του Καλλικράτη ο πολύ µικρός αµφιπρόστυλος ναός της Αθηνάς 
Νίκης. Στις δύο πλευρές του, ο ναός στηρίζεται σε τέσσερις ιωνικούς κίονες και αποτελεί 
πρωτόγνωρη καινοτοµία το γεγονός ότι στην ζωφόρο του (τώρα στο µουσείο της Ακροπόλεως) 
απεικονίζεται η µάχη των Πλαταιών, δηλαδή ένα καθαρά ιστορικό θέµα. Η θέση του µικρού 
ναού είναι καίρια και προϊδεάζει τον επισκέπτη για την µεγαλοπρέπεια των κτιρίων στο 
εσωτερικό της Ακροπόλεως. 
 Το καθ’ εαυτό ιερό κτίριο της Ακροπόλεως είναι το Ερέχθειο, που κτίσθηκε µεταξύ 421 
και 406 µάλλον σε σχέδια του Μνησικλή. Η µνηµειακή κατασκευή στέγαζε κυρίως την λατρεία 
της Αθηνάς Πολιάδος, τους βωµούς του ∆ιός Υπάτου, του Ποσειδώνος, του Ερεχθέως, του 
Ηφαίστου και του ήρωα Βούτη. Για να µπορέσει ο αρχιτέκτονας να περικλύσει όλα αυτά τα 
λατρευτικά στοιχεία σε ένα κτίριο και να υπερβεί την ανωµαλία στο βόρειο σηµείο του βράχου, 
όπου έπρεπε να γίνει η κατασκευή, ήταν αναγκαίο να σκεφθεί κάτι το εξαιρετικό. Η λύση που 
δόθηκε ήταν όντως ιδιοφυής. Η όλη κατασκευή αποτελείται από τρία κτίρια σχεδόν ανεξάρτητα 
αλλά σε ένα σύνολο, τοποθετηµένα σε τέσσερα επίπεδα. Το κεντρικό κτίριο πλαισιώνεται από 
την βόρεια πρόσταση και την πρόσταση των Κορών. Χρησιµοποιήθηκαν ιωνικοί κίονες τριών 
διαφορετικών διαστάσεων και επιπλέον κίονες µε την µορφή Κορών (Καρυάτιδες), κατά την 
παλιά ιωνική παράδοση. Το ανατολικό τµήµα του κτιρίου ήταν αφιερωµένο στην Αθηνά 
Πολιάδα ενώ το δυτικό στον Ποσειδώνα-Ερεχθέα (Robertson, fig. 54-57). 
 Το λαµπρότερο κτίριο του ιερού βράχου της Ακροπόλεως, ο Παρθενώνας, ήταν 
αφιερωµένο στην θεά Αθηνά. Το οικοδόµηµα εκπροσωπούσε την Αθήνα ως πόλη αλλά 
αποτελούσε και την πεµπτουσία της εκφράσεως της δυνάµεως της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας. Ο 
Παρθενώνας είναι έργο του Ικτίνου και του Καλλικράτη αλλά και του Φειδία και συνδυάζει τον 
δωρικό και τον ιωνικό ρυθµό µε τρόπο αριστουργηµατικό. Ο κυρίως ναός ολοκληρώθηκε σε 
εννέα χρόνια (447-438) και υψώνεται µεγαλοπρεπής στο υψηλότερο σηµείο του βράχου έτσι 
ώστε να νοµίζει κανείς ότι απλώς ακουµπά στο έδαφος, ότι είναι αέρινος και έτοιµος να υψωθεί 
στον ουρανό. Χρειάσθηκαν ακόµη έξι χρόνια για να ετοιµασθούν και να τοποθετηθούν οι 92 
ανάγλυφες µετόπες, µοναδικές σε όλη την αρχαιότητα. Η ταχύτητα µε την οποία ολοκληρώθηκε 
ο ναός σε συνδυασµό µε την απαράµιλλη καλλιτεχνία και τις νέες αρχιτεκτονικές ιδέες στην 
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κατασκευή του τον καθιστούν µοναδικό επίτευγµα στην παγκόσµια Ιστορία της Τέχνης. Ο ναός 
εµπεριέχει πλήθος µοναδικών χαρακτηριστικών σε σύγκριση µε όλους τους άλλους της 
αρχαιότητας. Με διαστάσεις στυλοβάτη 30,88 µ. επί 69,50 µ., κατασκευή εξ ολοκλήρου από 
µάρµαρο61 και 92 ανάγλυφες µετόπες αποτελεί τον µεγαλύτερο, ολοκληρωµένο, µαρµάρινο και 
µοναδικά διακοσµηµένο δωρικό ναό. ∆εν είναι µόνο τα ιδιαίτερα στοιχεία κατασκευής του 
οικοδοµήµατος που µας συγκινούν αλλά περισσότερο η σύλληψη του τρόπου δοµήσεως, κατά 
την οποία η υλική κατασκευή εξαϋλώνεται όταν ο επισκέπτης συνειδητοποιεί την θρησκευτική 
λειτουργία του κτιρίου. Η επιβλητικότητα του ναού προσδιορίζει τον εσωτερικό χώρο ως ιερό 
αλλά και αντιστρόφως ολόκληρος ο βράχος της Ακροπόλεως µετατρέπεται σε τόπο ιερό. 
 Η εσωτερική διαµόρφωση του ναού υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να τοποθετηθεί το 
χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς, ύψους 12 µέτρων και έργο του Φειδία, σε τέτοια θέση έτσι 
ώστε να υποβάλλει τον πιστό. Η κατασκευή, λοιπόν, έγινε µε πρόναο και πρόστυλο οπισθόδοµο 
(όχι εν παραστάσι) και µε πτερό αποτελούµενο από 8 επί 17 κίονες. Επίσης, από 6 κίονες 
τοποθετήθηκαν στον πρόναο και στον οπισθόδοµο ενώ πίσω από τον σηκό σχεδιάσθηκαν 4 
κίονες στις γωνίες ενός νοητού παραλληλόγραµµου. Στο εσωτερικό του σηκού τοποθετήθηκαν 
δύο παράλληλες κιονοστοιχίες από 10 κίονες που ενώθηκαν στο πίσω µέρος και ακριβώς πίσω 
από το άγαλµα µε µία εγκάρσια κιονοστοιχία µε 5 κίονες έτσι ώστε να τονίζεται το πλάτος του 
ναού αλλά και να δηµιουργείται ένας άνετος χώρος µπροστά από το χρυσελεφάντινο άγαλµα της 
Αθηνάς (Boardman, ΑΕΤ, 1:108, σχ. 104). Εάν ο επισκέπτης εισερχόταν στον ναό από την 
δυτική πλευρά, αυτή που έβλεπε όπως ερχόταν από τα Προπύλαια, τότε έµπαινε στον κλειστό 
οπισθόδοµο όπου βρίσκονταν οι τέσσερις, σε σχήµα παραλληλογράµµου, κίονες. Η κεντρική 
είσοδος του ναού ήταν από την ανατολική πλευρά, την οπίσθια, όπου ήταν τοποθετηµένο και το 
άγαλµα της Αθηνάς, Όλες αυτές οι ιδέες για την σχεδίαση του ναού δεν θα είχαν καµία αξία εάν 
δεν συνδυάζονταν µε την µαθηµατική ιδέα της χρυσής τοµής, δηλαδή µια τέλεια µαθηµατική 
σχέση.62 Η σχέση µήκους προς πλάτος του στυλοβάτη είναι 9 προς 4, η διάµετρος κιόνων προς 
µεταξόνιο 4 προς 9, το ύψος του ναού προς το πλάτος του 4 προς 9 αλλά και το πλάτος του ναού 
προς το ύψος του 16 προς 18 ή 4² προς 9². Επιπλέον, ο αριθµός των κιόνων του πτερού 
υποτάσσεται στην µαθηµατική σχέση 8 προς 8 επί 2 συν 1 (α : 2α+1). Οι αρχιτέκτονες θέλησαν 
να δηµιουργήσουν µεγάλη πυκνότητα κιόνων για να δοθεί ανάταση στο σχήµα του ναού και έτσι 
κατασκεύασαν λεπτούς κίονες µε σχέση διαµέτρου προς ύψος 1 µ. προς 5,48 µ.,  πολύ κοντά τον 
έναν στον άλλον, µε µεταξόνια που είναι µόλις 2,25 διάµετροι βάσεως κιόνων και θριγκό που 
έχει ύψος µόλις 1,73 διαµέτρους (3,295 µ.). Η πυκνότητα της κιονοστοιχίας του πτερού 
επιτείνεται περισσότερο µε την πολύ µικρή απόσταση των εσωτερικών τοίχων από τους κίονες 
και δίνει την εντύπωση ότι δηµιουργείται ένα ενιαίο σύνολο.  
 Η ιδιοφυής σύλληψη της κατασκευής διακρίνεται και στις γραµµές του όλου κτιρίου 
όπου δεν βρέθηκαν απόλυτες ευθείες αλλά κλίσεις και καµπύλες. Ο στυλοβάτης, το επιστύλιο, 
τα τρίγλυφα, το γείσο, τα αετώµατα, είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε στο µέσο των µακρών 
πλευρών να υπάρχει διαφορά ύψους από την οριζόντιο 0,11 µ. ενώ στις στενές πλευρές 0,06 µ. 
Οι κίονες του πτερού έχουν κλίση προς το εσωτερικό κατά 0,07 µ. από την κάθετο ενώ οι κίονες 
στις τέσσερις γωνίες κατά 0,10 µ. Οι κίονες, µάλιστα, φαίνονται περίεργα διογκωµένοι στο 1/3 
του ύψους τους ακριβώς για να δείξουν την δύναµη της οικοδοµής προς τα επάνω. Οι 
εσωτερικοί τοίχοι είναι όλοι καµπύλοι στην εξωτερική τους πλευρά ενώ κάθετοι στην 
εσωτερική. Εάν ήταν δυνατόν να προεκταθούν νοητά όλες οι κάθετες γραµµές του κτιρίου τότε 
θα συναντιόνταν κάπου ψηλά στον ουρανό σε µια κορυφή, επινόηση που δίνει στο κτίριο την 
αέρινη όψη του. Εξ αιτίας της µεθόδου δοµήσεως, κάθε τµήµα µαρµάρου από το οποίο είναι 
κατασκευασµένος ο Παρθενώνας έχει µοναδικό σχήµα και θέση στο κτίριο ακριβώς διότι 

                                                 
61 Ο τρόπος κατασκευής του Παρθενώνα έχει µελετηθεί µε όλες τις λεπτοµέρειες από τον τελευταίο 

αναστηλωτή στο Μανόλης Κορρές, Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα (Αθήνα: Μέλισσα, 1993). 
62 ∆ες παρακάτω στο υποκεφάλαιο για τις Επιστήµες. 
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έπρεπε να διαθέτει συγκεκριµένη καµπυλότητα. Αυτό και µόνο το γεγονός κάνει το κτίριο να 
είναι άθλος αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας πόσο µάλλον εάν κανείς σκεφθεί και 
την ταχύτητα κατασκευής του.  
 Τα Προπύλαια, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο και ο Παρθενώνας συνιστούν τα 
τέσσερα σηµεία αναφοράς στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Ο επισκέπτης προϊδεάζεται από τα 
Προπύλαια και τον ναό της Αθηνάς Νίκης, προβληµατίζεται από την παράξενη αλλά αρµονική 
κατασκευή του Ερεχθείου και των Καρυάτιδών του αλλά µαγνητίζεται από τον Παρθενώνα. Η 
Ακρόπολη των Αθηνών µε τα τέσσερα αυτά αριστουργήµατα αρχιτεκτονικής και γλυπτικής 
αποτελεί το σηµαντικότερο και αξεπέραστο πολιτιστικό µνηµείο της ανθρωπότητας στην 
αιωνιότητα. Μπορούµε µε βεβαιότητα να υπογραµµίσουµε ότι δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να 
υπάρξει µνηµείο παροµοίου κάλλους, συλλήψεως και εκτελέσεως κατασκευής. Αν πιστέψουµε  
κιόλας τον Πλούταρχο,63 που υπονοεί ότι για την κατασκευή των κτιρίων στην Ακρόπολη 
χρησιµοποιήθηκαν χρήµατα από το ταµείο της Αθηναϊκής Συµµαχίας που είχε µεταφερθεί στην 
Αθήνα, τότε τα κτίρια αυτά δεν κτίσθηκαν µόνο από τους Αθηναίους αλλά και µε την 
οικονοµική συνδροµή πολλών άλλων Ελλήνων.64 
 Την ίδια εποχή µε την κατασκευή των οικοδοµών στην Ακρόπολη κτίσθηκε και ο ναός 
του Επικουρείου Απόλλωνος, κατά πάσα πιθανότητα από τον Ικτίνο,65 στην αρχαία τοποθεσία 
Βάσσαι της Φιγαλείας (νοτίως της Ανδρίτσαινας στην Αρκαδία). Ο ναός βρίσκεται σε ορεινή 
και δύσβατη περιοχή και ήταν κτισµένος κυρίως µε τον σκουρόχρωµο ασβεστόλιθο της 
περιοχής εκτός από τα γλυπτά, τα εσωτερικά κιονόκρανα και την στέγη, που ήταν από µάρµαρο. 
Το πτερό αποτελούνταν από 6 επί 15 κίονες και ανάγει σε αρχαιότερες µορφές κατασκευής 
(Boardman,ΑΕΤ, ανάµεσα 1:112-113, εικ. 109 &  1:118, σχ. 115). Ο προσανατολισµός του ναού 
από βορρά προς νότο, σε αντίθεση µε τον συνήθη ανατολή-δύση, η µικρή πόρτα στο άκρο του 
ανατολικού τοίχου, η ζωφόρος που υπήρχε µέσα στον σηκό και όχι στην εξωτερική όψη του 
ναού και οι ιδιόµορφοι εσωτερικοί κίονες αποτελούν τις κυριότερες και ανεξήγητες καινοτοµίες 
της κατασκευής. Πάντως, ο ναός είναι τροµερά επιβλητικός στο άγριο ορεινό αρκαδικό τοπίο. 
 Η Ελληνική Κλασική Αρχιτεκτονική, που εκφράζεται κυρίως µέσω των εντυπωσιακών 
ναών του Ε' αιώνα, συµπληρώνεται από ενδιαφέροντα επιτύµβια µνηµεία και θόλους του ∆' 
αιώνα. Μετά το 400 π.Χ., οι αρχιτέκτονες στράφηκαν σε νέου είδους αρχιτεκτονικά έργα, όπως 
οι θόλοι, κυκλικά οικοδοµήµατα που πρώτη φορά κατασκευάζονταν σε τέτοια µνηµειακή 
µορφή. Η πιο γνωστή είναι η θόλος των ∆ελφών, που οικοδοµήθηκε περίπου το 380 π.Χ., και 
είναι τµήµα του Ιερού της Αθηνάς Προναίας. Το κυκλικό µαρµάρινο µνηµείο, διαµέτρου 13,5 
µ., αποτελείται από εξωτερική και εσωτερική κιονοστοιχία. Η εξωτερική σχηµατίζεται από 20 
δωρικού ρυθµού κίονες ενώ η εσωτερική από 10 ηµικίονες ιωνικού ρυθµού αλλά µε κορινθιακά 
κιονόκρανα, που µάλλον αποτελούν την δειλή εµφάνιση του κορινθιακού ρυθµού µε την 
περίτεχνη διακόσµηση. Η χρήση της θόλου στους ∆ελφούς, όπως και άλλων παροµοίων 
κτισµάτων στον ελληνικό χώρο, µας είναι άγνωστη αλλά εικάζεται ότι πρέπει να συνδεόταν µε 
τις χθόνιες ιερές λατρείες. Κοιτώντας κανείς την πιθανή αναπαράσταση66 των κτιρίων του Ιερού 
της Αθηνάς Προναίας και φυσικά της θόλου µπορεί να αντιληφθεί την µεγαλοπρέπεια της 
οικοδοµής και να υποθέσει τον προορισµό της ως πιθανό χώρο θρησκευτικών τελετών.  
 Εκτός από τις θόλους, οι αρχιτέκτονες του ∆' αιώνα δηµιούργησαν και εξαιρετικά 
επιτύµβια µνηµεία. Το πιο εντυπωσιακό πρέπει να ήταν ο τάφος του Μαυσώλου ή αλλιώς 
Μαυσωλείο67 της Αλικαρνασσού, που κτίσθηκε περίπου στα µέσα του ∆' αιώνα στην Μ. Ασία. 
                                                 

63 Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, "Περικλής", ΧΙΙ (158). 
64 Οι λογαριασµοί για την κατασκευή του Παρθενώνα και των Προπυλαίων έχουν διασωθεί. ∆ες GHI, 

nos 59 & 60, pp. 162-166 και σχετικά σχόλια. 
65 Παυσανίας, "Αρκαδικά", Η.XLI.9 (685). 
66 ∆ες Μανόλης Ανδρόνικος, ∆ελφοί [µικρό σχήµα] (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1988), αναπαράσταση 

σε ανάπτυγµα. 
67 Η λέξη µαυσωλείο χρησιµοποιείται πλέον για όλα τα µεγάλα ταφικά µνηµεία. 
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Κατά πάσα πιθανότητα,68 επρόκειτο για κτίριο κτισµένο πάνω σε µεγάλη και υψηλή βάση. Το 
κυρίως οικοδόµηµα έφερε εξωτερικά 36 ιωνικούς κίονες και η στέγη του, που αποτελούνταν 
από 24 βαθµίδες, κατέληγε σε πλατιά οροφή πάνω στην οποία στηριζόταν τέθριππο µε 
αναβάτες. Το συνολικό ύψος της οικοδοµής µαζί µε την βάση πρέπει να ήταν περίπου 45 µ. ενώ 
το ίδιο το µαυσωλείου να είχε διαστάσεις 30 µ. επί 40 µ.69 Αν και το µνηµείο ήταν ξένο προς τα 
ελληνικά πρότυπα, παρά το γεγονός ότι ήταν µάλλον διακοσµηµένο από τους Σκόπα, Βρύαξι, 
Τιµόθεο και Λεωχάρη, δένει άρρηκτα, από αρχιτεκτονικής απόψεως, µε τον περιφερειακό 
ελληνισµό και το ελληνικό πνεύµα της περιοχής, που εκφράζεται και µε άλλα υπερµεγέθη 
κτίρια, όπως ο ναός της Αρτέµιδος στην Έφεσο. Άλλο πολύ ενδιαφέρον επιτύµβιο µνηµείο στην 
Μ. Ασία και από το τέλος του Ε' αιώνα  (περ. 400 π.Χ.) βρέθηκε στην Ξάνθο της Λυκίας και 
είναι σήµερα αναστηλωµένο στο Βρετανικό Μουσείο. Το οικοδόµηµα είναι γνωστό ως Μνηµείο 
των Νηρηίδων (εικ. ΙΕΕ, 3β:288) εξ αιτίας της διακοσµήσεώς του µε τις οµώνυµες κόρες του 
µυθικού Νηρέα. Το µνηµείο έχει σχήµα µικρού ιωνικού ναού πάνω σε υψηλό βάθρο και είναι 
διακοσµηµένο στην βάση, στο επιστύλιο, στην ζωφόρο, στα αετώµατα και στα µετακιόνια, όπου 
βρίσκονται και οι Νηρηίδες. 
 Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική του Ε' και ∆' αιώνα είναι ανεπανάληπτη. Οι 
αρχιτέκτονες, µε κέντρο την Αθήνα, χρησιµοποίησαν ολόκληρη την προγενέστερη παράδοση 
για να την µετουσιώσουν σε υψηλή πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία. ∆εν είναι τόσο η 
δοµική που συναρπάζει αλλά ο συνδυασµός αρχιτεκτονικών ιδεών, αισθητικής, καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας και ταχύτητας εκτελέσεως, σε ορισµένα έργα, που κάνει όλα τα κτίρια της 
Ακροπόλεως αλλά και οικοδοµήµατα στον υπόλοιπο ελληνικό κόσµο, µοναδικά, αξεπέραστα 
και ανεπανάληπτα. 
Ελληνική Κλασική Γλυπτική 
Η κατασκευή των οικοδοµηµάτων βασιζόταν στην αρχιτεκτονική των κτιρίων, που δεν ήταν 
άλλη όµως από έναν βασικό δοµικό σκελετό. Τα κτίρια ολοκληρώνονταν µε την διακόσµηση µε 
ανάγλυφα ή γλυπτά έργα τέχνης, στα οποία δεν θα µπορούσε παρά να είχαν πάλι διαπρέψει οι 
Έλληνες καλλιτέχνες. Άλλωστε, µόνο ο συνδυασµός αρχιτεκτονικής και διακοσµήσεως κάνει τα 
αρχαία ελληνικά κτίρια τόσο αξιοθαύµαστα και µοναδικά. Οι Έλληνες καλλιτέχνες της 
Κλασικής Εποχής έδειξαν την τέχνη τους σε όλο το φάσµα της πλαστικής και γι’ αυτό πρώτα θα 
εξετασθούν τα έργα του Ε' αιώνα και µετά του ∆' αιώνα χωρισµένα στις κατηγορίες των 
αναγλύφων, των χάλκινων και των γλυπτών έργων τέχνης. 
 Ο Ε' αιώνας και ο ∆' αιώνας υπήρξαν µάρτυρες της καλλιτεχνικής εκρήξεως στην 
πλαστική δηµιουργία. Η γλυπτική έκρηξη δεν ήταν τελείως ξαφνική αφού είχε ήδη προϋπάρξει 
η Αρχαϊκή Εποχή µε τους ωραίους κούρους και τις κόρες αλλά και η µεταβατική περίοδος µε 
την αρχή της κινήσεως και τα πρώτα χάλκινα αγάλµατα. Βέβαια, η εξέλιξη δεν παρουσιάσθηκε 
στον ίδιο βαθµό σε όλες τις άκρες του τότε γνωστού κόσµου που κατοικούσαν και 
δηµιουργούσαν Έλληνες. Στην µεγάλη Ελλάδα, εξαιρετικά δείγµατα ανάγλυφης τέχνης 
αποτελούν ο ονοµαζόµενος "θρόνος Ludovisi", στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρώµης, 
και οι µετόπες από τον Ναό Ε της Ήρας στον Σελινούντα. Ο "θρόνος Ludovisi", που 
χρονολογείται περίπου στα 460 π.Χ., ήταν µάλλον βωµός και είναι ξακουστός για τα πολύ 
ωραία ανάγλυφά του. Η κύρια όψη παρουσιάζει µάλλον την γέννηση της Αφροδίτης. Η θεά 
αναδύεται µέσα από το νερό µε τον χιτώνα της βρεµένο και κολληµένο επάνω της ενώ την 
                                                 

68 ∆ες πιθανή αναπαράσταση του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού σε Boradman, ΑΕΤ, 1:199 σχ. 200 
και Robertson, fig. 65 αλλά και πλήθος πιθανών αναπαραστάσεων σε Pollitt, fig. 7, p. 197 και Chris Scarre, "A 
Tomb to Wonder Art" Archaeology 46 (September/October 1993): 32-37. Ο Πλίνιος το περιγράφει στην 
Φυσική Ιστορία, XXXVI.30-31 (Loeb). 

69 Lucilla Burn, The British Museum Book of Greek and Roman Architecture (London: British Museum 
Press, 1991), p. 120 και fig.104 για πιθανή τοποθέτηση των σωζόµενων γλυπτών. Προσοχή! Η εικ. 105 στο ίδιο 
βιβλίο δείχνει την παλιά συµπληρωµένη αποκατάσταση των δύο κεντρικών µορφών. Για την κατάσταση των 
δύο µορφών όπως εκτίθενται σήµερα στο Βρετανικό Μουσείο δες ΕΤ.ΑΓ, σ. 173. 
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βοηθούν από αριστερά και από δεξιά δύο νύµφες. Εκείνη απλώνει τα χέρια να στηριχθεί επάνω 
τους ενώ εκείνες µε το ένα χέρι την βοηθούν και µε το άλλο κρατούν έναν πέπλο για να µην 
φανεί η γύµνια της θεάς. Τα απλωµένα χέρια της Αφροδίτης και η κατά ενενήντα µοίρες στροφή 
της κεφαλής της προς τα δεξιά µαζί µε τα απλωµένα χέρια των νυµφών και τα λυγισµένα κορµιά 
τους σχηµατίζουν ένα όµορφο και αρµονικό σύµπλεγµα (εικ. 77, ΕΤ.ΑΓ., σ. 109). Παροµοίου 
κάλλους είναι και οι ανάγλυφες µετόπες του µέσου του Ε' αιώνα από τον Ναό Ε της Ήρας στον 
Σελινούντα, που βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρµο. Στην πιο όµορφη 
αναπαρίσταται ιερός γάµος του ∆ία και της Ήρας. Ο ∆ίας, µισοκαθισµένος σε βράχο, απλώνει 
το χέρι και κρατά την Ήρα κοιτώντας την στα µάτια, όπως κάνει και εκείνη ενώ προσπαθεί να 
πείσει τον αρχηγό των θεών για τον γάµο (εικ. 108, ΕΤ.ΑΓ., σ. 129). 
 Το ανάγλυφο όµως που συγκινεί ιδιαίτερα τους Έλληνες και µάλιστα τους Αθηναίους 
είναι η Σκεπτόµενη ή Θρηνούσα Αθηνά του 470 π.Χ., τώρα στο Μουσείο της Ακροπόλεως. 
Πάνω σε µάρµαρο ύψους περίπου µισού µέτρου ο άγνωστος καλλιτέχνης σχεδίασε την θεά 
ανυπόδητη, µε την περικεφαλαία της και ένα λιτό δωρικό πέπλο σφιγµένο στην µέση. Με το 
αριστερό της χέρι στηρίζεται σε δόρυ, στην ανάποδη άκρη του οποίου γέρνει το κεφάλι της 
σκεπτόµενη ή θρηνούσα. Η µυτερή άκρη του δόρατος στηρίζεται σε ορθογώνια στήλη και έτσι 
το σώµα της θεάς που γέρνει µπροστά και η κλίση του δόρατος σχηµατίζουν ένα αρµονικό Λ και 
µε την στήλη ένα Ν. Η δεξιά πλάγια γραµµή του σχήµατος αυτού είναι πολύ λεπτή, λόγω του 
ελάχιστου όγκου του δόρατος, αλλά εξισορροπείται από τον κάθετο όγκο της στήλης, που 
υψώνεται µέχρι την µέση της Αθηνάς. Στον συγγραφέα πάντα φαινόταν ότι η Αθηνά θρηνεί τους 
πολεµιστές που χάθηκαν ηρωικά στην µάχη και έτσι ολόκληρη η Πόλη των Αθηνών αποτίνει 
φόρο τιµής στα γενναία της τέκνα.70 Μήπως τελικά αυτό το αναθηµατικό ανάγλυφο είναι 
προσφορά της Πόλεως των Αθηνών στην προστάτιδα θεά της; 
 Τα όµορφα ανάγλυφα της Κλασική Εποχής συµπληρώνονται, από καλλιτεχνικής 
απόψεως, και από χάλκινα αγάλµατα της ιδίας εποχής, του Ε' αιώνα, που αποδεικνύουν τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα της Ελληνικής Κλασικής Τέχνης. Το έργο που προκαλεί αµέσως δέος 
είναι το εξαίσιο χάλκινο άγαλµα του ∆ία (ή Ποσειδώνα)71 του Αρτεµισίου, από τα µέσα του Ε' 
αιώνα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 112-113). Ο θεός, γυµνός, µε 
καλογυµνασµένο σώµα, έχει στρέψει το κεφάλι του προς τα αριστερά και έχει το αριστερό χέρι 
σε έκταση. Στο δεξί χέρι πρέπει να κρατούσε κεραυνό, τον οποίο είναι έτοιµος να ρίξει. Το 
κεφάλι είναι γυρισµένο στην ίδια κατεύθυνση µε το εν εκτάσει αριστερό χέρι, σαν να σηµαδεύει, 
ενώ τα πόδια είναι σε διάσταση, σε θέση ρίψεως. Το βλέµµα του είναι ήρεµο και 
συγκεντρωµένο στην προσπάθεια. Ο άγνωστος καλλιτέχνης έχει συλλάβει και αποδώσει ένα 
καρέ από την κίνηση που θα έκανε ο θεός για να ρίξει τον κεραυνό του, δηλαδή θα έγερνε λίγο 
πίσω για να έχει φορά, θα ισορροπούσε το σώµα του και µετά θα έγερνε λίγο µπροστά, την 
στιγµή που θα έριχνε τον κεραυνό µε δύναµη. Στον ∆ία βλέπουµε το ύψους 2,09 µ. άγαλµα 
παγωµένο την στιγµή που ο θεός ισορροπεί στην µέση της κινήσεως, πριν ρίξει τον κεραυνό. 
Αυτή η στιγµή είναι στην πραγµατικότητα ένα κλάσµα µιας κινήσεως που πολύ δύσκολα µπορεί 
να αποδοθεί µε επιτυχία και ιδίως σε χάλκινο άγαλµα. Ο άγνωστος αυτός αρχαίος Έλληνας 
καλλιτέχνης, όµως, κατασκεύασε το αδύνατο από καλλιτεχνικής απόψεως. Ο θεατής µένει 
άναυδος στην θέα του ∆ία του Αρτεµισίου διότι νοµίζει πως από στιγµή σε στιγµή θα δει τον θεό 
                                                 

70 Για αντίθετες απόψεις δες πρόχειρα ΕΤ.ΑΓ, σ. 241, αρ. 76 όπου και σχετική βιβλιογραφία για 
περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος από τον αναγνώστη. 

71 Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι πρόκειται µάλλον για τον ∆ία παρά για τον Ποσειδώνα, κυρίως διότι 
η στάση είναι ασυνήθιστη και µια τρίαινα θα έκρυβε την µορφή (GSCP, ch. V). Αλλά εάν κρατούσε την 
τρίαινα έτσι ώστε να είναι πίσω από το κεφάλι του φαίνεται ότι θα ήταν όλα αρµονικά.  Παρ’ όλα αυτά, 
υπάρχει απεικόνιση του ∆ία σε αυτήν την στάση σε χάλκινο άγαλµα 13,5 εκ. από την ∆ωδώνη (περ. 470-460), 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου (εικ. ΑΜB, p. 54-55), σε άλλο από την ίδια περιοχή και της αυτής 
περιόδου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών (εικ. Ανδρόνικος, Εθνικό Μουσείο, σ. 90) και ακόµη σε ένα 
τρίτο, πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. (εικ. ΙΕΕ, 3α:125). 
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να ρίχνει τον κεραυνό του, λες και µια αόρατη δύναµη θα θέσει σε κίνηση το άγαλµα. 
 Παροµοίου κάλλους είναι οι πρόσφατα ανευρεθέντες δύο "Πολεµιστές του Riace", όπως 
αποκαλούνται, αλλά και το άγαλµα του Ηνιόχου στους ∆ελφούς. Οι "Πολεµιστές" βρίσκονται 
στο Μουσείο του Ρηγίου, στην Καλαβρία της Ιταλίας, και ανήκουν χρονολογικά στην ίδια εποχή 
µε τον ∆ία του Αρτεµισίου. Τα δύο χάλκινα αγάλµατα, ύψους 2.06 µ. το καθένα, είναι από 
εργαστήριο εξαίρετου καλλιτέχνη. Στο αριστερό χέρι οι πολεµιστές κρατούσαν ασπίδα ενώ στο 
δεξί, ο µεν ένας δόρυ και ο άλλος µάλλον ξίφος. Βρίσκονται σε µία περίεργη στάση 
ηµιαναπαύσεως µε τα πόδια λυγισµένα αλλά πατώντας µε στιβαρότητα στο έδαφος (εικ. ΕΤ.ΑΓ, 
σ. 114-115). Λίγο πιο πρώιµο χρονολογικά (περ. 475 π.Χ.) από του πολεµιστές αλλά και τον 
Ποσειδώνα είναι το χάλκινο άγαλµα του Ηνιόχου στο Μουσείο των ∆ελφών. Ο Ηνίοχος είναι 
ντυµένος την καθιερωµένη στολή µε την ταινία της νίκης γύρω από τα µαλλιά του και µε 
χιτώνα, που τον σφίγγει στην µέση ζώνη. Ο κυµατισµός του χιτώνα πέφτει µε φυσικό τρόπο 
πάνω στο σώµα του Ηνιόχου, που είναι στητό και ακίνητο, ενώ το κεφάλι του, που στρέφει 
ελαφρά προς τα αριστερά, δίνει µια αµυδρή αίσθηση κινήσεως παρά την απόλυτη ακινησία του 
κορµού και των ποδιών. Το βλέµµα του είναι ήρεµο και ατενίζει τα φαράγγια του Παρνασσού 
στην αιωνιότητα (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 104-105). 
  Τα πιο όµορφα αγάλµατα, όµως, είναι αυτά που στόλιζαν τους ναούς στα αετώµατα 
αλλά και τα ανάγλυφα που διακοσµούσαν τις ζωφόρους και τις µετόπες. Η περιπλάνηση στον 
θαυµαστό κόσµο της κλασικής ελληνικής γλυπτικής δεν θα µπορούσε να αρχίσει παρά από τον 
ναό του ∆ία στην Ολυµπία. Τα αγάλµατα, όπως και ολόκληρος ο ναός, ανήκουν στο τέλος της 
Πρώιµης Κλασικής Εποχής και συγκεκριµένα στην δεκαετία 460-450 π.Χ. Στο ανατολικό 
αέτωµα, παρουσιαζόταν η µυθική αρµατοδροµία Πέλοπος και Οινοµάου72 (εικ. ΕΤ.ΑΓ., σ. 130-
131). Όλοι οι πρωταγωνιστές του µύθου βρίσκονται εκεί: στην µέση ο Ζευς και δεξιά και 
αριστερά του ο Οινόµαος και η Στερεόπη, ο Πέλοπας και η Ιπποδάµεια. Το αέτωµα 
συµπληρώνεται µε διάφορες µορφές ανθρώπων καθώς και άλογα. Σε όσες µορφές έχουν 
διασωθεί τα πρόσωπα, διακρίνεται η διαφορετική έκφραση τους: οι δύο πρωταγωνιστές έχουν 
βλέµµα αγέρωχο, µια γέρικη µορφή είναι ανήσυχη, η Ιπποδάµεια µάλλον ήρεµη. Στο δυτικό 
αέτωµα παρουσιάζεται η κενταυροµαχία µεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων στον γάµο του 
Πειρίθου, βασιλιά των Λαπιθών, µε την Ιπποδάµεια73 ή ∆ηιδάµεια. Ο Απόλλων, ως θεός του 
νόµου και της τάξεως, παρουσιάζεται να είναι η κεντρική µορφή της σκηνής, µε τον Θησέα και 
τον Πειρίθου δεξιά και αριστερά του αλλά και συµπλέγµατα κενταύρων και αρπαζόµενων 
γυναικών των Λαπιθών, γεγονός που υπήρξε και η µυθολογική αιτία της µάχης. Την δραµατική 
στιγµή της συµπλοκής ο Απόλλων, µε ήρεµο και αποφασιστικό βλέµµα, σηκώνει το αριστερό 
του χέρι σε έκταση για να επαναφέρει την τάξη. Η ένταση όµως των συµπλοκών απεικονίζεται 
καθαρά στα πρόσωπα των αντιµαχοµένων.74 Πολύ αξιόλογες είναι και οι µετόπες του ναού, στις 
οποίες απεικονίζονται οι άθλοι του Ηρακλή. Στις δώδεκα µετόπες ο ήρωας εµφανίζεται στην 
αρχή νέος σε ηλικία, όταν σκότωσε το λιοντάρι της Νεµέας, γεροδεµένος άνδρας όταν πολέµησε 
µε τις Αµαζόνες και, τέλος, ώριµος ηµίθεος όταν καθάρισε τους στάβλους του Αυγεία.75 Οι 
µετόπες και τα γλυπτά από τα αετώµατα του ναού του ∆ιός στην Ολυµπία έχουν ξεφύγει από τα 
αρχαϊκά πρότυπα, πράγµα που φαίνεται από την απόδοση των ρούχων, και είναι 

                                                 
72 Για τον µύθο δες Απολλόδωρος, Επιτοµή, ΙΙ.4-9 [σε Βιβλιοθήκη, εκδ. Γεωργιάδης]. 
73 Απλή συνωνυµία µε την σύζυγο του Πέλοπα. Για τον µύθο δες Απολλόδωρος, Επιτοµή, Ι.21 [σε 

Βιβλιοθήκη, εκδ. Γεωργιάδης]. 
74 Για εικόνες του συνόλου των προσώπων στα αετώµατα και ορισµένες λεπτοµέρειες δες ΕΤ.ΑΓ, σ. 

130-135. Για µια σχεδιαστική απόδοση ολόκληρων των αγαλµάτων στα αετώµατα δες GSCP, fig. 18-19 και για 
εικόνες fig. 20.1-21.8 αλλά και Alfred Mallwitz Olympia und seine Bauten (Athen: Kasas, 1972/1981), pp. 216-
217. Επίσης, για έγχρωµες εικόνες των διαφόρων προσώπων στα αετώµατα δες Α. & Ν. Γιαλούρη, Ολυµπία. 
Οδηγός του Μουσείου & του Ιερού (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1987), σ. 104-129. 

75 ∆ες σχηµατική παράσταση και των δώδεκα µετοπών και φωτογραφίες ορισµένων σε Γιαλούρη, ό.π., 
σ. 132 -139. Για τους άθλους του Ηρακλή δες Απολλόδωρος, Β.V. 
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αντιπροσωπευτικά της Πρώιµης Κλασικής Εποχής, φωτίζοντας τον δρόµο προς τα ώριµα 
µεταγενέστερα έργα. 
 Από τα µέσα του Ε' αιώνα έχουµε έργα µεγάλων επώνυµων καλλιτεχνών, αρκετά από τα 
οποία υφίστανται είτε στα πρωτότυπα είτε σε αντίγραφα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, τα έργα 
αποδεικνύουν το εξαιρετικό ταλέντο των καλλιτεχνών. Ο παλαιότερος και γνωστός µε το 
επώνυµο του καλλιτέχνης είναι ο Μύρων. Το έργο του που γνωρίζουµε καλά είναι ο χαµένος 
σήµερα ∆ισκοβόλος σε χαλκό, από τα µέσα του Ε' αιώνα, του οποίου διαθέτουµε ένα πολύ καλό 
ρωµαϊκό αντίγραφο (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 116) σε µάρµαρο (∆ισκοβόλος Lancelloti). Ο ∆ισκοβόλος 
ανήκει στην Πρώιµη Εποχή, µια που ουσιαστικά είναι µονοδιάστατος, ένα άγαλµα χωρίς 
προοπτική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση της στιγµής αποδίδεται µε µεγάλη ακρίβεια όταν ο 
∆ισκοβόλος έχει στρέψει πίσω, κρατώντας τον δίσκο στο υψωµένο του προς τα πίσω χέρι, και 
έχει φέρει το αριστερό του χέρι πάνω από το δεξί λυγισµένο γόνατο. Οι φλέβες στα χέρια του 
είναι διογκωµένες και το γυµνό του σώµα καλογυµνασµένο. Στο ρωµαϊκό αντίγραφο δεν 
φαίνεται δυστυχώς όλη η δύναµη της κινήσεως που πρέπει να είχε το πρωτότυπο. 
 Ο δεύτερος µεγάλος και επώνυµος γλύπτης, ο Πολύκλειτος, δηµιούργησε το δικό του 
χάλκινο αριστούργηµα, τον ∆ορυφόρο (φέρων δόρυ), περίπου το 440 π.Χ.. Το πρωτότυπο έχει 
χαθεί αλλά µπορούµε να πάρουµε µία γεύση από διάφορα ρωµαϊκά αντίγραφα. Φαίνεται ότι ο 
καλλιτέχνης ασχολήθηκε µε το ζήτηµα των τέλειων σωµατικών αναλογιών του όρθιου άνδρα 
και θέλησε να φτιάξει τον ∆ορυφόρο ως απτή απόδειξη των θεωρητικών του απόψεων. Τις ιδέες 
του διατύπωσε σε σύγγραµµά του που αφορούσε την συµµετρία των µερών του σώµατος. Στο 
ρωµαϊκό αντίγραφο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νεαπόλεως στην Ιταλία (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 
120), το δεξί πόδι του ∆ορυφόρου πατά γερά στην γη ενώ το αριστερό είναι λίγο πιο πίσω και 
µόλις αγγίζει µε τα δάκτυλα το έδαφος. Το δεξί του χέρι αφήνεται ελεύθερο και χαλαρό δίπλα 
στο πόδι του ενώ το αριστερό είναι σηκωµένο και κρατάει το δόρυ που στηρίζεται στον ώµο 
του. Κίνηση και στάση µαζί στο ίδιο άγαλµα ισορροπούν για µια στιγµή, ένα κλάσµα του 
δευτερολέπτου. Φυσικά υποπτευόµαστε ότι τα ρωµαϊκά αντίγραφα υπολείπονται του 
πρωτοτύπου. 
 Κορυφαίος όλων των γλυπτών, βέβαια, αποδεικνύεται ο Φειδίας. "∆εν θα ήταν λάθος 
εάν λέγαµε πως ο Φειδίας ενσαρκώνει για την κλασική τέχνη ό,τι ο Περικλής για την αθηναϊκή 
δηµοκρατία"76 Ο Φειδίας φαίνεται ότι κατάφερε να µετουσιώσει την άψυχη πέτρα σε κυψέλη 
ιδεών, συναισθηµάτων, ζωντανών εικόνων. Τα κορυφαία του έργα, τα χρυσελεφάντινα 
αγάλµατα της Αθηνάς και του ∆ία, τα οποία γνωρίζουµε µόνο από περιγραφές,77 είναι για πάντα 
χαµένα και κάθε απόπειρα απεικονίσεώς τους από µεταγενέστερους υπήρξε τελείως 
ανεπιτυχής.78 Το ίδιο αποκαρδιωτική  είναι και η κατάσταση µε τα υπόλοιπα έργα του Φειδία ή 
του εργαστηρίου του, δηλαδή τα αγάλµατα από τα αετώµατα του Παρθενώνα, τις µετόπες και 
την ζωφόρο, εκ των οποίων πολλά τµήµατα λείπουν. 
 Ο Παρθενώνας και τα γλυπτά του, που ολοκληρώθηκαν το 432, πρέπει να είχαν 
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση τα πρώτα χίλια περίπου χρόνια. Περίπου τον 5ο µ.Χ. αιώνα, 
όµως, ο ναός µετατράπηκε σε εκκλησία µε ολέθριες συνέπειες για το οικοδόµηµα. Μία αψίδα 
κτίσθηκε στην ανατολική πλευρά ενώ πρέπει να αφαιρέθηκε τµήµα της ζωφόρου και µάλλον και 
τα κεντρικά αγάλµατα του ανατολικού αετώµατος. Ίσως την ίδια εποχή καταστράφηκαν 
επίτηδες, ως άσεµνα, τα ολόγλυφα στις µετόπες. Χίλια χρόνια αργότερα, όταν το 1458 οι 
Οθωµανοί κατέλαβαν την Αθήνα, µετέτρεψαν τον Παρθενώνα σε τζαµί προσθέτοντας ένα 
µιναρέ αλλά χωρίς άλλες καταστροφές. Το 1674 ο Γάλλος πρεσβευτής στην Οθωµανική αυλή 
επισκέφθηκε µαζί µε την παρέα του την Αθήνα. Ένα από τα µέλη της συντροφιάς που ήταν 
ζωγράφος και µάλλον ήταν ο Ζακ Κάρρεϋ (Jacques Carrey) σχεδίασε, γρήγορα, τµήµατα του 

                                                 
76 Μανόλης Ανδρόνικος, ΙΕΕ, 3β:303. 
77 Παυσανίας, "Αττικά", Α.24.5-7 και "Ηλιακά Α'"XI. (400-404). 
78 ∆ες πιθανές απεικονίσεις σε ρωµαϊκά αντίγραφα στα ΕΤ.ΑΓ, σ. 122 και GSCP, fig. 106. 
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Παρθενώνα και κυρίως τα δύο αετώµατα. Τα σχέδιά του, που φυλάσσονται στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη στο Παρίσι, αποτελούν την παλαιότερη απεικόνιση της καταστάσεως των 
αετωµάτων πριν την επόµενη µεγάλη καταστροφή.79 Το 1687 ο Ενετός Φραγκίσκος Μοροζίνι 
(Francesco Morosini) πολιόρκησε την Ακρόπολη, όπου είχε εγκατασταθεί τουρκική φρουρά και 
ο Παρθενώνας χρησιµοποιούνταν ως πυριτιδαποθήκη. Η προηγούµενη πυριτιδαποθήκη στα 
Προπύλαια είχε εκραγεί το 1645 όταν έπεσε κεραυνός και φυσικά κατέστρεψε την επίσηµη 
είσοδο στον βράχο της Ακροπόλεως. Στις 26 Σεπτεµβρίου του 1687, κατά την διάρκεια της 
πολιορκίας του Μοροζίνι, µία βολή των Ενετών ανατίναξε τον γεµάτο πυρίτιδα Παρθενώνα. 
Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, εκτός από τον δυτικό, διαλύθηκαν προκαλώντας την κατάρρευση της 
ζωφόρου και πολλών κιόνων από το νότιο και το βόρειο τµήµα καθώς και πολλών από τις 
µετόπες. Ο Μοροζίνι δεν αρκέστηκε στην καταστροφή από τον βοµβαρδισµό αλλά προσπάθησε 
να αφαιρέσει τις κεντρικές µορφές από το δυτικό αέτωµα, καταστρέφοντάς τις. Κατόπιν, οι 
Τούρκοι καθάρισαν τον ναό από τα διάφορα θραύσµατα κτίζοντας στο κέντρο ένα τζαµί και 
αφήνοντας όσους ήθελαν να πάρουν κοµµάτια από τα σπασµένα µάρµαρα.80 
 Τον 18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου άρχισαν να συρρέουν περιηγητές από την ∆ύση 
και πολλοί έπαιρναν και κάποιο κοµµάτι µαζί τους για αναµνηστικό.81 Στα πρώτα χρόνια του 
19ου αιώνα ενδιαφέρθηκε για τον Παρθενώνα ο Βρετανός λόρδος Θωµάς Ελγίνος (Thomas 
Bruce Elgin), διπλωµάτης και συλλέκτης έργων τέχνης. Με την βοήθεια συνεργατών του και 
δωροδοκώντας τους Τούρκους αξιωµατούχους στην Αθήνα, κατάφερε να αποσπάσει το 
µεγαλύτερο σωζόµενο τµήµα της ζωφόρου, µετόπες και σωζόµενα τµήµατα από τα αγάλµατα 
των αετωµάτων και να τα µεταφέρει στην Μεγάλη Βρετανία όπου, λόγω οικονοµικών 
δυσκολιών, τα πούλησε τελικά στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Ελγίνος 
συναγωνίσθηκε τον περιβόητο Γάλλο διπλωµάτη και αρχαιολόγο κόµη του Σουαζέλ-Γκουφιέ 
(Marie G. F. A de Choiseul-Gouffier) και τους απεσταλµένους του στο ποιος θα προλάβει 
πρώτος να µεταφέρει τα γλυπτά στην ∆. Ευρώπη. Ο Ελγίνος νίκησε λόγω των ευνοϊκών 
συγκυριών στις διπλωµατικές σχέσεις Οθωµανικής και Βρετανικής Αυτοκρατορίας και των 
προβληµατικών σχέσεων της πρώτης µε την Γαλλία.82 
  Τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούνταν από τις ολόγλυφες µορφές στα δύο αετώµατα, 
τις µετώπες που είχαν τοποθετηθεί περιµετρικά του ναού ανάµεσα στα τρίγλυφα, στην 
εξωτερική κιονοστοιχία, και την ζωφόρο που βρισκόταν πάλι περιµετρικά του ναού αλλά πάνω 
από την ανατολική και δυτική εσωτερική κιονοστοιχία και τον νότιο και βόρειο εσωτερικό τοίχο 
του ναού.83 Ο επισκέπτης της Ακροπόλεως, όπως ερχόταν από τα Προπύλαια, αντίκρυζε πρώτα 
το δυτικό αέτωµα,84 στο οποίο υπήρχε αποτυπωµένος ο µύθος της διαµάχης µεταξύ Αθηνάς και 
Ποσειδώνα για το ποιος θα ήταν ο προστάτης της Πόλεως. Στην µέση βρίσκονταν οι δύο 
αντίπαλοι µε τα ‘άρµατά τους συνοδευόµενοι ο καθ’ ένας, µέχρι την άκρη των αετωµάτων, από 
διάφορα µυθολογικά πρόσωπα, που παρακολουθούν την στιγµή που ο Ποσειδώνας ρίχνει την 
τρίαινά του στο χώµα και αναβλύζει αλµυρό νερό ενώ η Αθηνά ρίχνει το δόρυ της και φυτρώνει 
η ελιά. Τα σώµατα της Αθηνάς και του Ποσειδώνα σχηµάτιζαν το σχήµα V καθώς οι δύο θεοί 
τινάζονταν προς τα πίσω για να χτυπήσουν µε τα όπλα τους την γη. Η κίνηση αυτή των θεών 
χώριζε το αέτωµα στα δύο και πρέπει να τόνιζε την ιδέα της διαµάχης για την Αθήνα. Φυσικά, 
πρέπει να ήταν φανερή η ικανοποίηση στο πρόσωπο της θεάς, η οποία κέρδισε στην διαµάχη. 
                                                 

79 ∆ες τα σχέδια σε B. F. Cook, The Elgin Marbles (London: British Museum, 1984), pp. 40-41 & 46 
και Boardman, ΑΕΤ, 3:24 & 28-29. 

80 Cook, pp. 16-17. 
81 Για τους περιηγητές και τις εντυπώσεις τους από τα ταξίδια τους στην Ελλάδα δες το εξαιρετικό 

έργο του Κυριάκου Σιµόπουλου, Ξένοι Περιηγητές στην Ελλάδα 333 µ.Χ. - 1821, 4 τόµ. (Αθήνα: 1981). 
82 Για την δραστηριότητα του Ελγίνου δες Cook, pp. 53-66. 
83 ∆ες Cook, fig. 9 & 11, pp. 12-13. 
84 ∆ες πιθανή σχεδιαστική αναπαράσταση των αετωµάτων µε τα αγάλµατα σε GSCP, fig. 77 & 78 και 

έγχρωµη απεικόνιση σε Ανδρόνικος, Η Ακρόπολις, σ. 30-31. 
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Για το ανατολικό αέτωµα, στην πίσω πλευρά του ναού αλλά πάνω από την κεντρική είσοδο, 
µπορούν να γίνουν µόνο εικασίες για την θέση και την στάση των κεντρικών αγαλµάτων, µια 
που είχαν ήδη αφαιρεθεί όταν σχεδίασε ο Κάρεϋ. Πάντως το θέµα του αετώµατος ήταν η 
γέννηση της θεάς Αθηνάς µε µάλλον τον ∆ία στο κέντρο και πολλούς άλλους θεούς του 
Ολύµπου δεξιά και αριστερά ενώ στο ένα άκρο βρισκόταν ο Ήλιος µε το ‘άρµα του και στο 
άλλο η Σελήνη µε το δικό της, τονίζοντας την ηµέρα και την νύχτα ή την αρχή και το τέλος. Τα 
σχέδια του Κάρεϋ δείχνουν πόσες πολλές µορφές είχαν συµπτυχθεί στα αετώµατα και µε τέτοιο 
αριστουργηµατικό τρόπο ώστε να είναι αρµονικά δεµένες µε το τριγωνικό σχήµα στο οποίο 
όφειλαν να φιλοξενηθούν. Από τα λίγα διασωθέντα αγάλµατα, γίνεται φανερό πως η κάθε 
µορφή είχε επεξεργασθεί µε τέτοια λεπτοµέρεια ώστε να µην χάνει την καλλιτεχνική της αξία 
µακριά από τα αετώµατα.  
 Ο Παρθενώνας ήταν επίσης διακοσµηµένος µε 92 µετόπες, ύψους 1,2 µ. η κάθε µία. 
Υπήρχαν από 32 µετόπες στις µακριές πλευρές, στην βόρεια και στην νότια, και από 14 στις 
στενές, στην ανατολική και στην δυτική. Οι παραστάσεις ήταν ολόγλυφες, δηλαδή εξείχαν 
σχεδόν τελείως από την πλάκα στην οποία στηρίζονταν. Μια προσεκτική εξέταση όσων έχουν 
αποµείνει µας βεβαιώνει ότι δεν ήταν όλες της ίδιας καλλιτεχνικής αξίας και ενώ ορισµένες ήταν 
έξοχες άλλες ήταν µόλις καλύτερες από αυτές στην Ολυµπία. Αυτή η διαπίστωση υποδηλώνει 
ότι ήταν τα πρώτα γλυπτά που σκαλίστηκαν για τον ναό και πρέπει να ήταν φτιαγµένα από 
διάφορους καλλιτέχνες, βοηθούς του Φειδία, υπό την επίβλεψή του. Στην δυτική πλευρά, στην 
πρώτη µετώπη εικονίζεται ένας ιππέας και µετά παραστάσεις µαχών ιππέων και πεζών (ίσως 
Αµαζόνων) εναλλάσσονται σε µια ρυθµική κίνηση. Στην βόρεια πλευρά, οι πρώτες από δεξιά 
µετώπες απεικονίζουν θεότητες που παραβρίσκονται σε σκηνές από τον Τρωικό πόλεµο, που 
κατά πάσα πιθανότητα εξελίσσεται στις υπόλοιπες. Στην ανατολική πλευρά, παρουσιάζονται 
µάλλον οι µάχες των Ολυµπίων θεών µε τους Γίγαντες καθώς και κάποιες παραστάσεις µε 
‘άρµατα και στην νότια πλευρά, εικονίζονται Κένταυροι που πολεµούν εναντίον Λαπιθών ή 
προσπαθούν να αρπάξουν γυναίκες, όπως στο δυτικό αέτωµα της Ολυµπίας. Οι µετώπες ή 
τµήµατά τους είναι σήµερα διασκορπισµένα στην Ευρώπη. Οι περισσότερες και πιο φθαρµένες 
βρίσκονται στην Ακρόπολη, οι καλύτερα διατηρηµένες (την εποχή που αφαιρέθηκαν) στο 
Βρετανικό Μουσείο, µία στο Μουσείο του Λούβρου και δύο κεφάλια από τα ολόγλυφα στο 
Μουσείο της Κοπεγχάγης.85  
 Το τρίτο σηµαντικό καλλιτεχνικό δηµιούργηµα του Παρθενώνα είναι η ζωφόρος, η 
οποία είχε µήκος περίπου 160 µ. και περιέτρεχε όλο το κτίριο πίσω από την κιονοστοιχία του 
πτερού, στηριγµένη πάνω σε κίονες στις στενές πλευρές και σε τοίχο στις µακριές. Η ζωφόρος 
είναι και αυτή διασκορπισµένη σε διάφορους µουσειακούς χώρους µε σχεδόν την µισή να 
βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, περίπου το 1/3 να σώζεται στην Ακρόπολη και τµήµατα της 
να εκτίθενται σε διάφορα µουσεία (όπως στην Βιέννη και στο Λούβρο), ενώ περίπου το 1/5 
καταστράφηκε από την έκρηξη που προκάλεσε η οβίδα του Μοροζίνι το 1687, αν και ένα 
µεγάλο τµήµα διασώθηκε στα σχέδια του Κάρεϋ. Στις ανάγλυφες πλάκες της ζωφόρου 
απεικονιζόταν µια ποµπή που ξεκινούσε από την νοτιοδυτική άκρη (αυτήν που έβλεπε ο 
επισκέπτης από τα Προπύλαια, µε κατεύθυνση από νότο προς βορρά) συνεχιζόταν στην βόρεια 
(µακριά) πλευρά αλλά και στην νότια µε κατεύθυνση προς τα ανατολικά, δηλαδή προς την πίσω 
πλευρά του κτιρίου, και κατέληγε και από τις δύο πλευρές στο κέντρο της ανατολικής πλευράς, 
πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού, δείχνοντας, κατά κάποιο τρόπο, την κατεύθυνση που 
έπρεπε να πάρουν οι προσκυνητές για να εισέλθουν στον ναό. Η απεικόνιση δεν ήταν άλλη από 
την ποµπή των Παναθηναίων και στο µεγαλύτερο µέρος της ζωφόρου µπορούσε κανείς να δει 
ιππείς και ‘άρµατα να κατευθύνονται προς την κεντρική είσοδο του ναού ενώ, όσο πλησίάζε 
προς τα εκεί, οι πλάκες παρουσίαζαν ηλικιωµένους άνδρες, µουσικούς, ζώα και τέλος, στην 
                                                 

85 Για πλήρη σχεδιαστική απεικόνιση όλων των µετοπών και ορισµένες εικόνες δες GSCP, fig. 85-
91.11. 
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ανατολική ζωφόρο, γυναίκες, ήρωες και καθισµένους θεούς µε τον ιερό πέπλο της ποµπής 
ακριβώς πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού.86 Στην ζωφόρο εµφανίζονται πάνω από 300 
πρόσωπα και 200 ζώα.87 Οι συνθέσεις των µορφών είναι δουλεµένες πολύ καλά από το 
επιτελείο του Φειδία µε όλη την δεξιοτεχνία που απαιτούνταν για να αποδοθεί η κίνηση τους, τα 
ρούχα τους καθώς περπατούν ή κάθονται, οι απεικονίσεις των ζώων και ιδίως των ιππέων και 
των αλόγων καθώς τριποδίζουν.88 
 Ο Φειδίας δηµιούργησε στον Παρθενώνα ένα έργο ολοκληρωµένο, από κάθε άποψη, 
κτίζοντας και διακοσµώντας µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια κάθε τµήµα του ναού. Ο ναός ο 
ίδιος σχεδιάστηκε αρχιτεκτονικά µε βάση την µαθηµατική έννοια της χρυσής τοµής (δες 
παρακάτω) ενώ υπήρχε θεµατολογική ενότητα σε ολόκληρη την διακόσµηση, σχετιζόµενη µε 
την θεά Αθηνά αλλά και τον ήρωα της πόλεως Θησέα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, στα 
αετώµατα απεικονίζονταν η γέννηση της Αθηνάς και η διαµάχη Αθηνάς και Ποσειδώνα, στις 
µετώπες τέσσερις µυθολογικοί κύκλοι που σχετίζονται µε την Αθηνά (γιγαντοµαχία, άλωση 
Τροίας) και τον ήρωα Θησέα (κενταυροµαχία, αµαζονοµαχία) και στην ζωφόρο η µεγαλύτερη 
γιορτή της πόλεως για την προστάτιδα Αθηνά, τα Παναθήναια. Ήταν φυσικό, λοιπόν, ότι κάθε 
λεπτοµέρεια, από την επιλογή του θέµατος στα αετώµατα, στις µετόπες και στην ζωφόρο µέχρι 
την ακριβή θέση των µορφών στα αετώµατα και των ολόγλυφων και ανάγλυφων πλακών στις 
µετόπες και στην ζωφόρο, είχε µελετηθεί και σχεδιασθεί µε µεγάλη προσοχή. Ο Φειδίας και οι 
αρχιτέκτονες πρέπει να γνώριζαν ότι κατασκεύαζαν το µέτρο για κάθε καλλιτεχνικό 
δηµιούργηµα στο παρελθόν και στο µέλλον, έφτιαχναν το τέλειο έργο τέχνης ως µέτρο 
συγκρίσεως, αρχίζοντας και τελειώνοντας την παγκόσµια πεµπτουσία της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας σε ένα έργο: τον Παρθενώνα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη τέλειος, στα 
ελληνικά, είναι συγγενής της λέξεως τέλος. Οι Έλληνες δηµιουργοί, µε τον Παρθενώνα, έβαλαν 
τελεία στην αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να κατασκευάσει το τέλειο έργο. 
 Η ελληνική κλασική πλαστική τέχνη, όµως, δεν τελείωσε στην πραγµατικότητα µε τον 
Παρθενώνα. Προς το τέλος του Ε' αιώνα αλλά και καθ’ όλο τον ∆' αιώνα, οι Έλληνες 
δηµιουργοί συνέχισαν το καλλιτεχνικό τους έργο φέροντας την βαριά κληρονοµιά της Ώριµης 
Κλασικής Εποχής. Το πρώτο αντιπροσωπευτικό έργο της νέας, µετά το 430 π.Χ., εποχής, είναι η 
Νίκη του Παιωνίου (περ. 421 π.Χ.), στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυµπίας. Το άγαλµα, 
φτιαγµένο από παριανό µάρµαρο, έχει ύψος 2,115 µ., είναι φιλοτεχνηµένο από το γλύπτη 
Παιώνιο και ήταν ανάθηµα, όπως αναφέρει επιγραφή στην βάση του, των Μεσσηνίων και των 
Ναυπακτίων µετά την νίκη τους εναντίον των Λακεδαιµονίων το 421 π.Χ. (δες Κεφάλαιο 8). Η 
καλλιτεχνική αξία του αγάλµατος έγκειται κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο έχουν σκαλιστεί τα 
ενδύµατα της κατερχόµενης από τον ουρανό Νίκης αλλά και η όλη απόδοση της αιωρήσεως. Το 
έργο είχε τοποθετηθεί σε βάθρο ύψους 8,81 µ. για να δίνει την εντύπωση της καθόδου από τον 
ουρανό. Η Νίκη πετάει και το ιµάτιό της ανεµίζει προς τα πίσω, όπως φυσάει το αεράκι, ενώ ο 
λεπτός χιτώνας της κολλάει πάνω στο σώµα της και πτυχώνεται. Η Νίκη µετεωρίζεται ακόµη 
µερικά µέτρα πάνω από το έδαφος πριν πατήσει στην γη. Για πρώτη φορά στην ελληνική και 
παγκόσµια τέχνη αποδίδεται τόσο ζωντανά η πτήση ανθρώπινου σώµατος (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 123). 
 Λίγα χρόνια µετά την Νίκη του Παιωνίου, Έλληνες καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν περίπου 
το 410 π.Χ. την ζωφόρο του ναού του Επικουρείου Απόλλωνος, στις αρχαίες Βάσσες (Αρκαδία). 
Η ανάγλυφη ζωφόρος ήταν τοποθετηµένη γύρω-γύρω µέσα στον σηκό του ναού και στηριζόταν 
πάνω στην εσωτερική κιονοστοιχία και στους τοίχους. (τµήµα της σε Boardman, ΑΕΤ, 1:118, 
σχ. 116 και Biers, p. 202, fig. 8.14). Στις 23 σωζόµενες πλάκες που εκτίθενται στο Βρετανικό 
Μουσείο παρουσιάζονται µάχες Κενταύρων µε Λαπίθες και Αµαζόνων µε Έλληνες. Οι µορφές 

                                                 
86 ∆ες σχηµατική παράσταση της ποµπής σε GSCP, fig. 95. 
87 ΙΕΕ, 3β: 304. 
88 Για τα σχέδια όλων των γνωστών τµηµάτων της ζωφόρου δες GSCP, fig. 92-94 και εικόνες σε fig. 

96.1-96.19.  Για πολύ καλή επιλογή εικόνων από την ζωφόρο δες ΙΕΕ, 3β:297-302. 
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περιορίζονται από το µέγεθος των πλακών και δεν συνεχίζουν στις διπλανές τους, όπως στον 
Παρθενώνα. Η σύνθεση είναι κατώτερη καλλιτεχνικά από τα οµοίου θέµατος ολόγλυφα του 
Παρθενώνα αλλά παρ’ όλα αυτά έχει την δική της δύναµη και κίνηση και µεταδίδει στον 
παρατηρητή την ένταση των µαχών  (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 148-149). 
 Της ιδίας εποχής (περ. 410 π.Χ.) είναι και το επιτάφιο ανάγλυφο της Ηγησούς, στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Το ύψους 1,58 µ. ανάγλυφο είναι σκαλισµένο πάνω σε 
µάρµαρο και παρουσιάζει µια νεαρή Αθηναία καθισµένη σε καλοδουλεµένη καρέκλα να 
ακουµπά τα πόδια της σε µικρό υποπόδιο ενώ µία άλλη όρθια κοπέλα κρατάει ένα κουτί από το 
οποίο η Ηγησώ βγάζει ένα αγαπηµένο της αντικείµενο. Οι µορφές είναι αέρινες και η Ηγησώ, 
σεµνή, γέρνει το κεφάλι µπροστά κοιτώντας θλιµµένη το αντικείµενο που έβγαλε από το κουτί 
(εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 156-157). Ίσης καλλιτεχνικής αξίας είναι και το επιτάφιο ανάγλυφο του ∆εξίλεω 
(394 π.Χ.), στο Μουσείο Κεραµεικού στην Αθήνα. Ο ∆εξίλεω ήταν νεαρός ιππέας που 
σκοτώθηκε σε µάχη το 394/3. Ο νεαρός πολεµιστής παρουσιάζεται καβάλα στο άλογό του και 
είναι έτοιµος να κτυπήσει µε το δόρυ του τον πεσµένο εχθρό που κείται στο χώµα, κάτω από τα 
σηκωµένα ψηλά µπροστινά πόδια του αλόγου. Οι λεπτοµέρειες των σωµάτων και των ρούχων 
είναι σχεδιασµένες µε περισσή προσοχή και καλλιτεχνική ευαισθησία (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 184). 
 Περίπου στο µέσο του ∆' αιώνα κτίσθηκε το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, για το 
οποίο µιλήσαµε παραπάνω. Το κτίριο ήταν διακοσµηµένο µε ζωφόρο που παρίστανε διάφορες 
σκηνές αλλά στο τµήµα που έχει διασωθεί στο Βρετανικό Μουσείο µπορεί κανείς να δει µια 
σκηνή αµαζονοµαχίας. Οι ανάγλυφες µορφές έχουν δύναµη και όλη την κίνηση της µάχης ενώ η 
συνεχής τοποθέτηση πολλών µορφών σε διαγώνια θέση επιτείνει ακόµη περισσότερο την 
ψευδαίσθηση της συνεχούς κινήσεως των σωµάτων πάνω στην ζωφόρο. Πάντως τα σώµατα 
είναι τοποθετηµένα αραιά, σε αντίθεση µε πολλές ζωφόρους του Ε' αιώνα, και µε αρκετή 
απόσταση µεταξύ των συµπλεκόµενων ζευγαριών σαν να ήθελαν οι καλλιτέχνες να στρέψουν 
τον βλέµµα του παρατηρητή στις συγκεκριµένες σκηνές της µάχης παρά στο σύνολο της 
ζωφόρου. Όντως, η ζωφόρος ως σύνολο δεν προσφέρει κάτι το εξαιρετικό στον θεατή αλλά, εάν 
κανείς κοιτάξει προσεκτικά τις περισσότερες από τις πλάκες θα διακρίνει εξαιρετική ακρίβεια, 
τέχνη και λεπτοµέρεια στην απόδοση των µορφών (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 183). 
 Λίγο µετά το µέσο του ∆' αιώνα, η ελληνική τέχνη παρουσιάζει ορισµένα από τα 
καλύτερα έργα της Ύστερης Κλασικής Εποχής. Πρόκειται για τον Ερµή του Πραξιτέλη και το 
επιτάφιο µνηµείο του Αριστοναύτη, φτιαγµένα από µάρµαρο, καθώς και τα χάλκινα: 
Αποξυόµενος του Λυσίππου, Έφηβος του Μαραθώνα και Έφηβος των Αντικυθήρων. Ο Ερµής, 
που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυµπίας, πρέπει να είναι έργο του Πραξιτέλη 
από το 330 περίπου π.Χ. Ο θεός στηρίζεται σε κορµό δέντρου και µάλλον προσπαθεί να δώσει 
τσαµπί σταφύλι στον νεογέννητο ∆ιόνυσο, που κρατάει στο αριστερό του χέρι. Ο θεός στέκεται 
µε χάρη και η ανατοµία του σώµατός του έχει αποδοθεί µε εκπληκτικό τρόπο (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 
161). Το άλλο µαρµάρινο έργο βρίσκεται ακριβώς στα όρια του τέλους της Ύστερης Κλασικής 
Εποχής και στην αρχή της Ελληνιστικής. Το επιτύµβιο µνηµείο του Αριστοναύτη, στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, εικονίζει τον πάνοπλο Αριστοναύτη έτοιµο να επιτεθεί. ∆εν 
υπάρχει καµία άλλη µορφή στο µικρό µνηµείο σε σχήµα ναΐσκου. Ο νεκρός έχει όλο το πάθος 
για µάχη στο βλέµµα του και νοµίζει κανείς ότι είναι έτοιµος να ξεπηδήσει από το µνηµείο και 
να χιµήξει επάνω του (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 189). 
 Ο Αποξυόµενος του Λυσίππου έχει διασωθεί µόνο σε µαρµάρινο ρωµαϊκό αντίγραφο 
ενώ το πρωτότυπο ήταν χάλκινο. Από τον Αποξυόµενο στο Μουσείο του Βατικανού (εικ. 
ΕΤ.ΑΓ, σ. 174) µπορεί κανείς να έχει µια ιδέα του πρωτοτύπου, στο οποίο αναπαρίστατο ένας 
νέος αθλητής να τεντώνει τα χέρια προς τα εµπρος για να καθαριστεί από το λάδι και την άµµο. 
Το έργο είναι σηµαντικό διότι το άπλωµα των χεριών προς τα εµπρός προσδίδει αµέσως την 
τρίτη διάσταση στο άγαλµα και µάλιστα το καθιστά έτοιµο προς θέαση από όλες τις πλευρές, 
κάθε µία από τις οποίες δίνει νέα ζωή στον νεαρό αθλητή. Τα άλλα δύο χάλκινα αγάλµατα που 
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έχουν διασωθεί και ανήκουν στο τέλος της Ύστερης Κλασικής Εποχής δείχνουν σε πόσο υψηλό 
σηµείο τεχνικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας είχαν φθάσει οι Έλληνες χύτες. Ο Έφηβος του 
Μαραθώνα, ύψους 1,30 µ., έχει σηκωµένο το αριστερό του χέρι ψηλά και δεξιά από το σώµα 
του ενώ φαίνεται ότι κάτι κρατούσε στην αριστερή του παλάµη, την οποία κοιτάει µε ένταση. Το 
άγαλµα έχει δύο κέντρα βάρους. Πρώτα, σε συνεπαίρνει το αριστερό χέρι και κοιτάς µόνο αυτό 
ενώ, µετά, το βλέµµα του θεατή κατρακυλά προς τα δεξιά, στο χαµηλωµένο δεξί χέρι. Η όλη 
στάση του Εφήβου, που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, είναι µοναδική και 
ανεξήγητη, αφού δεν γνωρίζουµε τι κρατούσε στα χέρια του, αλλά, παρ’ όλα αυτά, παραµένει 
εξαιρετική και πρωτότυπη (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 163). Στο ίδιο µουσείο εκτίθεται και ο Έφηβος των 
Αντικυθήρων, ένα χάλκινο άγαλµα ιδιαίτερης τέχνης, που µε την στάση του τονίζει την τρίτη 
διάσταση. Ο νέος έχει το δεξί του χέρι σηκωµένο και πρέπει να κρατούσε κάποιο σφαιρικό 
αντικείµενο ενώ το αριστερό του χέρι βρίσκεται παράλληλα µε το σώµα, χωρίς να ακουµπάει 
πάνω του. Η όλη κίνηση είναι θαυµάσια µε τον νέο να κινείται προς τα εµπρός µε χάρη αλλά και 
κορµοστασιά. Οι χαριτωµένες και αέρινες κινήσεις απαλύνουν την αίσθηση του σφριγηλού και 
καλογυµνασµένου σώµατος στα χάλκινα χυτά (εικ. ΕΤ.ΑΓ, σ. 171). 
 Τα έργα της κλασικής ελληνικής πλαστικής τέχνης αποδεικνύουν την ενασχόληση των 
Ελλήνων µε ζητήµατα θεωρίας της αισθητικής. Άλλωστε, η ανάπτυξη της φιλοσοφίας την ίδια 
εποχή δεν άφησε αδιάφορους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι άρχισαν να αποζητούν τελειότερους 
τρόπους για να παρουσιάσουν τον άνθρωπο και την φύση. ∆εν αρκούσε πλέον τα έργα να έχουν 
ανθρώπινες διαστάσεις για να είναι ένα γλυπτό ή ανάγλυφο ωραίο αλλά έπρεπε να διερευνηθούν 
οι αναλογίες και οι σχέσεις των διαστάσεων, η ανθρώπινη ανατοµία, η επίδραση του ανέµου 
πάνω στο σώµα, η κίνηση και, τέλος, η τρίτη διάσταση. Οι Έλληνες καλλιτέχνες της Κλασικής 
Εποχής υπήρξαν οι φιλόσοφοι της τέχνης. Τα γλυπτά απέκτησαν πλέον µια µυστηριακή σχέση 
µε τον δηµιουργό τους και τον θεατή. Ο καλλιτέχνης δεν απεικόνιζε µόνο ένα πρόσωπο ή µία 
καθηµερινή ή µυθολογική σκηνή αλλά προσπαθούσε να µεταδώσει στον θεατή την άποψή του 
για το έργο του, δια µέσου του δηµιουργήµατός του. 
Ελληνική Κλασική Πολεοδοµία 
Ο τρόπος µε τον οποίο οι Έλληνες έκτιζαν στους χώρους όπου διέµεναν µας αποκαλύπτεται 
µέσα από τις ανασκαφές των αρχαίων ελληνικών οικισµών. Όπου αποκαλύπτεται το ρυµοτοµικό 
σχέδιο, τα θεµέλια των απλών σπιτιών και των δηµοσίων κτιρίων, γίνεται ορατός και ο 
πολεοδοµικός ιστός των πόλεων.89 
 Οι Έλληνες, σε γενικές γραµµές, δεν είχαν ξεφύγει αρχικά από την τυπική µέθοδο 
κατασκευής συνοικισµών, η οποία συνίστατο στην ακανόνιστη και ακατάστατη τοποθέτηση 
οικίσκων, τον ένα δίπλα στον άλλο, έτσι ώστε να σχηµατίζονται στενοί και φιδωτοί δρόµοι. Ο 
αρχέγονος αυτός τρόπος σχηµατισµού πόλεων κατάγεται από την Μεσοποταµία και µπορεί 
εύκολα να διακριθεί στην Ουρ τον ΙΒ' αιώνα π.Χ.90 Στην Ελλάδα, το ακανόνιστο πολεοδοµικό 
σχέδιο, που ίσως υπαγορεύθηκε και από τις εδαφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, φαίνεται 
εύκολα στο τµήµα της πόλεως που έχει ανασκαφεί στην περιοχή Ακρωτήρι της Θήρας 
(Σαντορίνης) και χρονολογείται από τον ΙΖ' αιώνα,91 στα Γούρνια στην Κρήτη (ΙΖ' µέχρι ΙΒ' 
αιώνας)92 αλλά και στην Αθήνα από τον ΣΤ' αιώνα και µετά.93 Ήδη όµως από την Ύστερη 
Χαλκοκρατία χρονολογείται και ορθογώνιο πολεοδοµικό σχέδιο που εκπλήσσει µε την 
                                                 

89 W. Hoepfner, "Η Πολεοδοµία της Κλασικής Περιόδου", Αρχαιολογία & Τέχνες, τευχ. 63 (Ιούνιος 
1997): 25-39. 

90 ∆ες σχεδιάγραµµα σε Spiro Kostof, A History of Architecture. Settings & Rituals, rev. ed. (New 
York: Oxford Univ. Press, 1995), fig. 3.10 & 3.11, pp. 54-55. 

91 ∆ες σχεδιάγραµµα σε Χρίστος Ντούµας, Οι Τοιχογραφίες της Θήρας (Αθήνα: Ίδρυµα Θήρας, 1992) σ. 
32. 

92 Kostof, fig. 5.23, p. 109 και καλύτερα J. B. Ward-Perkins, Cities of Ancient Greece and Italy: 
Planning in Classical Antiquity (New York: Braziller, 1974), fig. 1. 

93 Τραυλός, σ. 42 & εικ. 20, σ. 51 και Kostof, fig. 7.4a, p. 141. 
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συµµετρία του και διαφαίνεται από τον ΙΓ' αιώνα π.Χ. στην κυπριακή πόλη Έγκωµη. Οι δρόµοι 
είναι ευθύγραµµοι σε όλη την πόλη και τέµνονται κάθετα σχηµατίζοντας ορθογώνια οικοδοµικά 
τετράγωνα.94 Βέβαια στην Μεσόγειο, το ορθογώνιο σχέδιο ήταν ήδη γνωστό από την αρχή της 
Β' χιλιετίας π.Χ. και έχει αποκαλυφθεί στον οικισµό των εργατών στην θέση Ελ Καχούν (El 
Kahun), στην αρχαία Κάτω Αίγυπτο.95 Στις περιοχές εκτός ελλαδικού χώρου που κατοικούσαν 
Έλληνες και ιδίως στις αποικίες του ΣΤ' αιώνα, η ορθογώνια ρυµοτοµία χρησιµοποιήθηκε 
εκτενώς, όπως διαφαίνεται καθαρά στον Ακράγαντα στην Σικελία, όπου η εσχάρα που 
σχηµατίζουν οι οδοί είναι άξια θαυµασµού για την κανονικότητά της.96 Το ίδιο βέβαια 
συµβαίνει και πολύ αργότερα, στο τέλος του ∆' αιώνα, στην πόλη  Όλυνθο στην Μακεδονία, σε 
τέτοιο βαθµό που νοµίζει κανείς ότι βλέπει το σχέδιο µια σύγχρονης νεόκτιστης πόλεως.97 
 Είναι φανερό, εποµένως, πως η ελληνική συµβολή στην Επιστήµη της Πολεοδοµίας δεν 
έγκειται στην εφεύρεση του ορθογώνιου πολεοδοµικού σχεδίου, παρ’ ότι φυσικά έγινε χρήση 
του και στις περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες. Η Επιστήµη της  Πολεοδοµίας αρχίζει από 
την στιγµή που ο αρχιτέκτων και πολεοδόµος Ιππόδαµος (µέσα Ε' αιώνα) από την Μίλητο 
σκέφθηκε να σχεδιάσει πόλεις τοποθετώντας όλα τα κτίρια σε ορισµένη θέση και 
δηµιουργώντας συγκεκριµένες ζώνες χρήσεως γης. Ο Ιππόδαµος έζησε πολλά χρόνια στην 
Αθήνα και στον Πειραιά, του οποίου φαίνεται ότι έκανε και το σχέδιο,98 ενώ αργότερα πέρασε 
και µέρος της ζωής του στους Θουρίους, στην Κάτω Ιταλία. Κατά τον Αριστοτέλη,99 ο 
Ιππόδαµος δεν υπήρξε ένας απλός χρήστης του ορθογώνιου πολεοδοµικού σχεδίου αλλά είχε και 
θεωρητική άποψη για την οργάνωση των πόλεων και της κοινωνίας η οποία δηµιουργούνταν σ’ 
αυτές. Ο Μιλήσιος πολεοδόµος θεωρούσε ότι η ιδανική πόλη έπρεπε να είχε 10.000 κατοίκους 
χωρισµένους σε τρεις τάξεις, δηλαδή στους τεχνίτες, στους γεωργούς και στους στρατιώτες, ενώ 
η γη θα χωριζόταν επίσης σε ιερή, δηµόσια και ιδιωτική. Κατά πάσα πιθανότητα το ιπποδάµειο 
σύστηµα ήταν αποτέλεσµα κάποιου µαθηµατικού τύπου, όπως διαφαίνεται, για παράδειγµα, στο 
ρυµοτοµικό σχέδιο της Μιλήτου µετά το 479, όταν η πόλη απελευθερώθηκε από τους Πέρσες. Η 
πόλη είχε σχεδιασθεί για να κατοικηθεί από πολύ µεγάλο πληθυσµό, άνω του ιδανικού των 
10.000, αλλά διαιρούνταν σε περίπου 400 οικοδοµικά τετράγωνα, σε τρεις τοµείς, µε µέσο ‘όρο 
διαστάσεων του καθενός 30 επί 53 µ., δηλαδή µια αναλογία 4 προς 7, ενώ φαίνεται ότι διέθετε 
και ένα είδος κεντρικών λεωφόρων.100 Κατ’ αναλογία, η πόλη του Πειραιά χωριζόταν οµοίως σε 
οικοδοµικά τετράγωνα και ζώνες µε καθορισµένη χρήση: το λιµάνι, η αγορά, οι κατοικίες, το 
θέατρο.101 Άλλη πόλη, στην κατασκευή της οποίας υιοθετήθηκε το ιπποδάµειο σχέδιο, ήταν η 
Πριήνη, που κτίσθηκε στο τέλος του ∆' αιώνα ανάµεσα στην Έφεσο και στην Μίλητο, στην Μ. 
Ασία. Αν και η πόλη δεν πρέπει να είχε πάνω από 4.000 κατοίκους,102 ήταν σχεδιασµένη έτσι 
ώστε να περιλαµβάνει κάθε απαραίτητο κτίριο, τοποθετηµένο σε συγκεκριµένη θέση µέσα στον 

                                                 
94 Βάσος Καραγιώργης, Αρχαία Κύπρος. Από την Νεολιθική Εποχή ως το τέλος της Ρωµαϊκής (Αθήνα: 

ΜΙΕΤΕ, 1978), σχ. 130, σ. 60. 
95 Kostof, fig. 4.2, p. 69. 
96 Peter Levi, Atlas of the Greek World (Oxford: Andomeda, 1991), p. 98. ∆ες και πλήθος πολεοδοµικών 

σχεδίων από την Μεγάλη Ελλάδα σε Giovanni Pugliese Carratelli, ed. The Western Greeks (Venezia: Bompiani, 
1996), pp. 247-251 & 281 & 296-305. 

97 ∆ες σχέδιο σε ΙΕΕ, 3β:332 και Ward-Perkins, fig. 11 and 11a. 
98 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1267b. 
99 Ίδιο, 1267b-1268a. 
100 Για την Μίλητο δες Kostof, pp. 141-142 and fig. 7.5 και Ward-Perkins, fig. 7 & 8 ενώ για 

πρόπλασµα της πόλεως στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου δες R. E. Wycherley,  How the Greeks Built 
Cities, 2nd ed. (N. York: Anchor, 1969), fig. V. Ο Ιππόδαµος ή µαθητές του ίσως ήταν οι εµπνευστές του 
ρυµοτοµικού σχεδίου και της οργανώσεως της πόλεως της Ρόδου στο τέλος του ∆' αιώνα, που µοιάζει πολύ µε 
αυτό της Μιλήτου (δες Kostof, p. 142 & fig. 7.6 και καλύτερα Ward-Perkins, fig. 13). 

101 ∆ες τοπογραφικό σχέδιο σε ΙΕΕ, 3β:331. 
102 Wycherley, p. 29. 



ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα Κειµένου, © 2001, ∆. Ι. Λοΐζος 

365
πολεοδοµικό ιστό.103 
 Η πόλη, όµως, στην οποία µπορούµε να διακρίνουµε διάφορες οικιστικές φάσεις µέσα 
στους αιώνες είναι η Αθήνα. Η πολεοδοµική ιστορία της πόλεως άρχισε µε έναν µικρό οικισµό 
γύρω από την Ακρόπολη, η οποία χρησιµοποιούνταν ως οχυρό, αλλά σιγά-σιγά η πόλη 
επεκτάθηκε όσο µεγάλωνε η δύναµή της και η φήµη της. Μετά τον ΣΤ' αιώνα, όταν η Ακρόπολη 
έγινε ιερός τόπος, η πόλη γύρω από τον βράχο διευρύνθηκε και τελικά τον Ε' αιώνα κτίσθηκαν 
τείχη για να προστατεύσουν τον µεγάλο πλέον οικισµό. Το επίκεντρο της πόλεως ήταν φυσικά η 
αγορά, η οποία αποτελούσε και το σηµείο συναντήσεως των πολιτών και γύρω από την οποία 
τελικά αναπτύχθηκε η ελληνική πόλη-κράτος. Το αρχικό σχέδιο της Αθήνας ήταν ακανόνιστο µε 
άναρχη δόµηση και στενά δροµάκια. Φαίνεται όµως ότι αυτό εξυπηρετούσε, ή τουλάχιστον δεν 
ενοχλούσε, τους Αθηναίους του Ε' αιώνα, διότι, µετά την καταστροφή από τους Πέρσες το 480, 
η πόλη ξανακτίσθηκε ακριβώς πάνω στο παλιό σχέδιο, µε τα φιδωτά δροµάκια και τα 
κολληµένα το ένα δίπλα στο άλλο σπίτια.104 
 Τα απλά καθηµερινά σπίτια των πολιτών µπορούµε να τα εξετάσουµε στην Αθήνα και 
πολύ καλύτερα στην Όλυνθο. Τα αθηναϊκά σπίτια του Ε' και του ∆' αιώνα, από όσο µπορούµε 
να κρίνουµε, ήταν µονώροφα και διώροφα, κτισµένα γύρω από µια κεντρική αυλή µε στέρνα ή 
πηγάδι και µε δωµάτια ή χώρους σε όλες τις πλευρές.105 Στην Μακεδονία, τα 100 περίπου σπίτια 
του τέλους του ∆' αιώνα που έχουν ανασκαφεί στην Όλυνθο παρουσιάζουν εκπληκτικά 
οργανωµένο σχέδιο, µε ιδιαίτερα δωµάτια για κάθε ξεχωριστή χρήση, όπως κουζίνα, 
τραπεζαρία, αποθήκη, λουτρό και εσωτερική αυλή, που περιλάµβανε βωµό και χαγιάτι. Γενικά, 
τα σπίτια της Ολύνθου ήταν απολύτως προσαρµοσµένα στις κλιµατολογικές συνθήκες της 
περιοχής.106 
 Το ενδιαφέρον των Ελλήνων για την φιλοσοφική πλευρά του κτισίµατος των πόλεων 
γέννησε την Επιστήµη της Πολεοδοµίας. Οι Αρχαίοι Έλληνες, µε πρωτοπόρο τον Ιππόδαµο από 
την Μίλητο, έδειξαν ότι η πόλη έπρεπε να είναι ένας σωστά οργανωµένος χώρος για να µπορούν 
να διαβιώσουν οι κάτοικοι µε άνεση αλλά και για να επιτελούνται όλες οι λειτουργίες µιας 
οργανωµένης κοινωνίας. Οι οικίες, τα δηµόσια κτίρια, τα εργαστήρια, η αγορά έπρεπε να είναι 
όλα τοποθετηµένα σε ορισµένη θέση έτσι ώστε να µπορεί η πόλη να κατοικηθεί, να διοικηθεί, 
να έχουν την ευχέρεια οι κάτοικοί της να ασχοληθούν µε το εµπόριο αλλά και να 
δηµιουργήσουν τέχνη. 
Ελληνική Κλασική Ζωγραφική 
Οι Αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν επισταµένως µε την ζωγραφική και τα ονόµατα µεγάλων 
ζωγράφων έχουν διατηρηθεί στην αιωνιότητα από τους αρχαίους συγγραφείς. Η Ελληνική 
Κλασική Ζωγραφική, όµως, µας είναι σχεδόν παντελώς άγνωστη ως εικόνα, µια που γνωρίζουµε 
τα σηµαντικότερα έργα µόνο από περιγραφές αρχαίων συγγραφέων.107 Παρ’ όλα αυτά, µια πολύ 
µικρή ιδέα του τι ίσως θα µπορούσαν να είναι τα έργα αυτά έχουµε την δυνατότητα να 
διαπιστώσουµε από πρώιµα και ύστερα έργα ελληνικής κλασικής ζωγραφικής. ∆ηλαδή, κυρίως 
από ταφικά αναθήµατα του δεύτερου µισού του ΣΤ' αιώνα από την Κόρινθο και ταφικές 
τοιχογραφίες των αρχών του Ε' αιώνα από την Ποσειδωνία της Ιταλίας και του τέλους του ∆' 
αιώνα από την Μακεδονία. 
 Ένα λοιπόν από τα ελαχιστότατα δείγµατα ελληνικής ζωγραφικής του τέλους της 
Αρχαϊκής Εποχής είναι η ξύλινη αναθηµατική πλάκα που βρέθηκε µαζί µε άλλες στο σπήλαιο 
Άνω Πιτσά Κορινθίας και χρονολογήθηκε το 540 π.Χ. Παριστάνει σκηνή θυσίας µε 
                                                 

103 Ίδιο, fig. 6, p. 28 και ΠΙΤ.ΚΚ, σ. 74 και καλύτερα Ward-Perkins, fig. 12. Για πρόπλασµα της 
Πριήνης στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου δες Wycherley, fig. II. 

104 Η πολεοδοµική εξέλιξη της αρχαίας πόλεως των Αθηνών µέχρι το τέλος του ∆' αιώνα εξετάζεται 
στο Ιωάννης Τραυλός, Η Πολεοδοµική Εξέλιξις των Αθηνών (Αθήνα: Καπόν, 1993, ανατ. εκδ. 1960), σ. 5-74. 

105 ∆ες σχεδιαστική αναπαράσταση σε Kostof, fig. 7.4.b, p. 141. 
106 ∆ες πολύ καλή τρισδιάστατη αναπαράσταση σε Levi, pp. 120-121. 
107 Παυσανίας, "Αττικά", Α.15 και "Φωκικά", Ι [Βιβλίο 10].XXV-XXXI 
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δαφνοστεφανωµένους θυσιαστές, ορισµένοι από τους οποίους παίζουν µουσικά όργανα.108 Αυτό 
που τραβάει την προσοχή του θεατή είναι η όµορφη τοποθέτηση των έξι µορφών και του ζώου 
στην µακρόστενη ξύλινη επιφάνεια µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η ψευδαίσθηση της τρίτης 
διαστάσεως 
 Στην Αρχαία Ποσειδωνία, σηµερινή Paestum της Ιταλίας, ανασκάφηκε τετράπλευρος 
τάφος, ζωγραφισµένος εσωτερικά, που ανήκει στις αρχές του Ε' αιώνα και πιο συγκεκριµένα 
περίπου στο 480 π.Χ. Ονοµάσθηκε ο Τάφος του Βουτηχτή διότι στο εσωτερικό του καλύµµατός 
του εικονίζεται ένας νέος να κάνει βουτιά σε άψογο στυλ και από ψηλή εξέδρα στην θάλασσα, 
ένα θέµα µοναδικό και ζωγραφισµένο µε εξαιρετική επιµέλεια (εικ. ΙΕΕ, 2:499). Στις άλλες 
πλευρές, σκηνές συµποσίου ολοκληρώνουν την ζωγραφική απεικόνιση (εικ. ΙΕΕ, 3β:317-319 & 
Carratelli, pp. 458-463). Η Πρώιµη ή Προκλασική αυτή ζωγραφική µπορεί µόνο να µας 
προϊδεάσει για το τι ήταν πραγµατικά τα ζωγραφικά έργα της Κλασικής Περιόδου. Ορισµένα 
ακόµη έργα έχουν διασωθεί ως µέρος της διακοσµήσεως τάφων από τον Ε' και ∆' αιώνα στην 
Μεγάλη Ελλάδα και δίνουν µια ιδέα τουλάχιστον της τοπικής ζωγραφικής. Από το δεύτερο µισό 
του Ε' αιώνα, θαυµάζουµε την πολύ ωραία παράσταση επικήδειου χορού γυναικών από την 
ταφή 11 στην Ruvo di Puglia και τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεαπόλεως (εικ. Carratelli, 
pp. 466-467) ενώ από το 340 π.Χ. και την ταφή 58 στο Andriulo την ζωγραφισµένη στήλη του 
Μαύρου Καβαλάρη, τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ποσειδωνίας (εικ. Carratelli, pp. 
469)109. 
 Θαυµαστότερα δείγµατα ελληνικής ζωγραφικής αλλά προς το τέλος του ∆' αιώνα 
αποτελούν οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό των µακεδονικών τάφων της Βεργίνας. Εάν τελικά 
επιβεβαιωθεί µε απόλυτη βεβαιότητα ότι ανήκουν στο τέλος του ∆' αιώνα και όχι στον Γ' αιώνα, 
τότε αποτελούν το επιστέγασµα της Ύστερης Κλασικής Εποχής. Ο ονοµαζόµενος Τάφος της 
Περσεφόνης είναι διακοσµηµένος µε εξαίρετες τοιχογραφίες ίσως από το εργαστήριο ή και από 
το ίδιο το χέρι του φηµισµένου ζωγράφου Νικόµαχου.110 Η πιο όµορφη σκηνή είναι η Αρπαγή 
της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα. Ο θεός πάνω στο ‘άρµα του αγκοµαχά να κρατήσει την 
µέλλουσα νεαρή γυναίκα του, που στην προσπάθειά της να ξεφύγει γέρνει έξω από το ‘άρµα 
έτσι ώστε τα δύο κορµιά ταλαντεύονται χιαστί, επιτείνοντας περισσότερο την εντύπωση της 
άγριας αρπαγής. Οι µορφές είναι προσεκτικά σχεδιασµένες ώστε να αποδοθούν οι ανάλογες 
εκφράσεις.111 Τα χρώµατα είναι απαλά και οι µορφές αέρινες, όπως οι εξαϋλωµένες ψυχές που 
παίρνουν τον δρόµο για τον Κάτω Κόσµο. Μήπως ακριβώς αυτή την εντύπωση του βίαιου αλλά 
αναπόφευκτου τρόπου µε τον οποίο ο Χάρος παίρνει τους ανθρώπους στο βασίλειό του ήθελε να 
υπογραµµίσει ο καλλιτέχνης, ζωγραφίζοντας την αρπαγή της Περσεφόνης στον ανώνυµο αυτό 
τάφο; 
 Παρόµοιας, άφταστης τέχνης είναι και οι τοιχογραφίες στον ονοµαζόµενο Τάφο του 
Φιλίππου. Στην εξωτερική πλευρά του τάφου και πάνω από τα χρωµατισµένα τρίγλυφα είναι 
ζωγραφισµένη µια σκηνή κυνηγιού. Επτά πεζοί άνδρες, τρεις ιππείς, πέντε ή έξι θηράµατα, και 
εννέα κυνηγετικά σκυλιά περιπλανούνται σε ένα τοπίο µε λίγα δέντρα και βράχους. Ενώ το θέµα 
είναι ενιαίο, δηλαδή το κυνήγι των θηραµάτων, στην πραγµατικότητα µπορούµε να 
ξεχωρίσουµε τρία ή τέσσερα διαφορετικά στιγµιότυπα. Μια πιο προσεκτική µατιά µας κάνει να 
αναριγήσουµε. Μήπως κάποια πρόσωπα µοιάζουν µε τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο;112 Οι 
οµοιότητες µε το περίφηµο ψηφιδωτό της Ποµπηίας, που παρουσιάζει τον Αλέξανδρο έφιππο 
και έτοιµο να ρίξει το δόρυ εναντίον των Περσών, είναι εκπληκτικές. Μήπως ο καλλιτέχνης και 
                                                 

108 Ανδρόνικος, Εθνικό Μουσείο, [µικρό σχήµα], εικ. 39 σ. 63. 
109 Στην ΙΕΕ, 4:327 η στήλη παρουσιάζεται λανθασµένα ανεστραµµένη κατά τον κάθετο άξονα, 

δηλαδή ο καβαλάρης φαίνεται να κοιτά αριστερά ενώ στην πραγµατικότητα κοιτά δεξιά. 
110 Μανόλης Ανδρόνικος, Βεργίνα. Οι Βασιλικοί Τάφοι (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1984), σ. 91. ∆ες 

και Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, XXXV.108 (Loeb). 
111 Μανόλης Ανδρόνικος, Βεργίνα, εικ. 49-54. 
112 Ίδιο, σ. 114 & εικ. 70-71. 
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στις δύο περιπτώσεις ήταν ο Φιλόξενος, µαθητής του Νικόµαχου;113 Οι υποθέσεις αυτές και οι 
οµοιότητες είναι εκπληκτικές για να είναι πραγµατικές αλλά όχι τελείως απίθανες. Ένας ακόµη 
τάφος στην Βεργίνα περιέχει ζωγραφική του ∆' αιώνα και ενισχύει την άποψή µας για την 
µεγαλοσύνη των καλλιτεχνών. Στον ονοµαζόµενο Τάφο της Ευρυδίκης βρέθηκε µαρµάρινος 
θρόνος µε εξαίρετη ζωγραφική στο ερεισίνωτό του. Παρουσιάζονται ο Πλούτων και η 
Περσεφόνη εν δόξη πάνω σε ‘άρµα και σε µετωπική απεικόνιση, εξαιρετικά δύσκολη για τον 
καλλιτέχνη. Ο άγνωστος ζωγράφος έβαλε όλη του την τέχνη για να δηµιουργήσει ένα ακόµη 
ζωγραφικό αριστούργηµα του τέλους της Ύστερης Κλασικής Εποχής.114 
 Τα λίγα έργα ελληνικής ζωγραφικής που έφθασαν ως τις µέρες µας δεν ικανοποιούν την 
περιέργειά µας για την περιγραφόµενη από τους αρχαίους συγγραφείς εξαίσια κλασική 
ζωγραφική. Παρ’ όλα αυτά, η ταφική ζωγραφική των µακεδονικών τάφων µάς υποδεικνύει ότι 
οι Έλληνες ζωγράφοι της Κλασικής Εποχής δεν υπολείπονταν καθόλου των αρχιτεκτόνων, των 
γλυπτών αλλά και των αγγειογράφων, όπως θα δούµε αµέσως µετά. 
Ελληνική Κλασική Αγγειογραφία 
Εάν λοιπόν µας θλίβει το γεγονός ότι δεν µπορούµε να θαυµάσουµε την Κλασική Ελληνική 
Ζωγραφική τουλάχιστον αποζηµιωνόµαστε από την αγγειογραφία, που ορισµένες φορές 
αντανακλά και την ζωγραφική διότι φαίνεται ότι χρησιµοποίησε ορισµένα θέµατα της. Η 
ελληνική αγγειογραφία είχε ήδη δηµιουργήσει µια παράδοση που είχε ξεκινήσει δειλά κατά την 
µυκηναϊκή εποχή αλλά ανδρώθηκε µε τον µελανόµορφο και τον ερυθρόµορφο ρυθµό στην 
αρχαϊκή και στην προκλασική περίοδο. Τον Ε' και τον ∆' αιώνα η κλασική ελληνική 
αγγειογραφία δεν είχε να εφεύρει νέες τεχνικές αλλά να τελειοποιήσει και να εκλεπτύνει τις ήδη 
υπάρχουσες, δίνοντας πλέον µεγαλύτερη σηµασία σε νέες τεχνοτροπίες και στην θεµατολογία, 
παρά σε νέα σχήµατα αγγείων ή αγγειοπλαστικές τεχνικές. 
 Το πέρασµα της ελληνικής αγγειογραφίας από την Αρχαϊκή Εποχή στην Πρώιµη 
Κλασική δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτο, ούτε χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αλλαγές 
τεχνοτροπίας που να αναγνωρίζονται σε όλους τους αγγειογράφους. Αντιθέτως, σε πολλές 
περιπτώσεις, παρατηρείται οι τεχνίτες της Πρώιµης Κλασικής Εποχής να αντιγράφουν αρχαϊκά 
διακοσµητικά, σαν να επρόκειτο να τυποποιήσουν την παραγωγής τους. Σε αυτήν την 
µεταβατική περίοδο, ακριβώς στο µεταίχµιο ανάµεσα στις δύο εποχές, µπορούµε να διακρίνουµε 
ορισµένους καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Ο Ζωγράφος του Βρύγου ζωγραφίζει στο τέλος της 
Αρχαϊκής Περιόδου αλλά περνάει και στην αρχή της Κλασικής. Τα πρωιµότερά του έργα είναι 
τα καλύτερα, µε δύναµη µορφών και σκηνών (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 146-152). Τα κατοπινά του 
δηµιουργήµατα χάνουν την δύναµη της πνοής που είχαν τα καλά του έργα αλλά σε 
αντιστάθµισµα εκείνος εισαγάγει νέο τρόπο απεικονίσεως των µορφών, δηλαδή νέες στάσεις και 
κινήσεις. Σε ένα του αγγείο εισαγάγει την τεχνοτροπία της στροφής τριών τετάρτων. Πρόκειται 
για ένα πολύ παράξενο αγγείο, που περιγράφεται ως ερυθρόµορφος καλαθόσχηµος κρατήρας µε 
προχοή, ύψους 52,5 εκ. και χρονολογείται περίπου στο 475 π.Χ., µόλις στην αρχή της Πρώιµης 
Κλασικής Εποχής. Το αγγείο, που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μονάχου, 
απεικονίζει την Σαπφώ και τον Αλκαίο και πρέπει να σχετιζόταν µε συµπόσια και οινοποσία. 
Κατά πάσα πιθανότητα, γέµιζαν το αγγείο, που έχει σχήµα κυλινδρικού κάδου, µε κρύο νερό ή 
χιόνι και τοποθετούσαν µέσα το κάτω µέρος ψυκτήρα (άλλο αγγείο) µε κρασί για να πετύχουν 
την ψύξη του υγρού. Όταν το νερό ζεσταινόταν, το άδειαζαν από την οπή (προχοή) στο κάτω 
µέρος και ξαναγέµιζαν τον κάδο µε κρύο115. Πέρα από το περίεργο σχήµα του, το αγγείο 
φηµίζεται και για την στάση της ζωγραφισµένης µορφής της Σαπφούς, η οποία έχει κλίση τριών 
τετάρτων, πράγµα πρωτόγνωρο για την ελληνική αγγειογραφία της εποχής. Βέβαια, αυτό 

                                                 
113 Ίδιο, σ. 116-117 και Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, XXXV.110 (Loeb). 
114 René Ginouvès, επιµ. Η Μακεδονία από τον Φίλιππο τον Β' έως την Ρωµαϊκή Κατάκτηση (Αθήνα: 

Εκδοτική Αθηνών, 1993), σ. 157-159, εικ. 136-137. 
115 ΕΤ.ΑΑ, σ. 305. 
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ακριβώς αποδεικνύει ότι ο Ζωγράφος του Βρύγου πειραµατίζεται µε τεχνοτροπίες που θα 
χαρακτηρίσουν την επερχόµενη γενιά αγγειογράφων (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 153). 
 Ο ∆ούρις υπήρξε ο δεύτερος πολύ µεγάλος αγγειογράφος της µεταβατικής περιόδου. Το 
έργο του, που περιλαµβάνει κυρίως κύλικες, χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη (500-
490) περιλαµβάνει τα καλύτερα του έργα, µε εκφραστικές φιγούρες που συνήθως απεικονίζονται 
σε σκηνές συµποσίων και όµορφα διακοσµητικά µοτίβα (εικ. ARFVAP, fig. 281-284). Στην 
δεύτερη (490-480) εγκαταλείπει τα πολλά διακοσµητικά στοιχεία και τα συµπόσια και 
επικεντρώνεται στην ζωγραφική κυρίως νεαρών µορφών και αθλητών (εικ. ARFVAP, fig. 285-
287). Από αυτήν την περίοδο ξεχωρίζει η κύλιξ στο Μουσείο του Λούβρου που απεικονίζει την 
θεά Ηώ να µεταφέρει τον νεκρό γιο της Μέµνονα (ΕΤ.ΑΑ, σ. 154). Στην τρίτη περίοδο (480-
475/0) ο ∆ούρις αρχίζει να εµφανίζει την ιδιαίτερη τεχνοτροπία του µε τα όµορφα σχέδια των 
ενδυµάτων, τις παχιές γραµµές και τις όµορφες και πρωτότυπες κλίσεις των κορµών, χωρίς να 
σηµαίνει πως τα έργα αυτής της περιόδου είναι και τα καλύτερα (εικ. ARFVAP, fig.288-294). 
Όµορφη κύλιξ, στην αρχή της περιόδου, είναι η του Αρχαιολογικού Μουσείου του Βερολίνου µε 
την παράσταση σχολείου στην εξωτερικής της όψη (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 156 & ΑΜΒ, p. 51). 
∆άσκαλοι και µαθητές ζωγραφίζονται σε τυπικές σκηνές διδασκαλίας λόγου, γραφής και 
µουσικής ενώ µαζί τους εικονίζονται και οι συνοδοί τους, οι παιδαγωγοί (κυρίως δούλοι). Από 
το τέλος της περιόδου, σηµαντική είναι η κύλιξ στο Μουσείο του Βατικανού, όπου εικονίζεται ο 
δράκος που φυλάει το χρυσόµαλλο δέρας να βγάζει από το στόµα του ζωντανό τον Αργοναύτη 
Ιάσονα παρουσία της θεάς Αθηνάς116. Το S που σχηµατίζει το σώµα του δράκοντα και η όρθια 
Αθηνά έρχονται σε όµορφη σχηµατική αντίθεση (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 155). Στην τέταρτη ζωγραφική 
του περίοδο (475/0-460/5) ο ∆ούρις επιστρέφει σε αρχαϊκότερα µοτίβα αλλά και σε ψυχρή 
απεικόνιση σκηνών, όπου δεν υπάρχει εξέλιξη στα θέµατά του ή στην ήδη αποκρυσταλλωµένη 
τεχνοτροπία του (εικ. ARFVAP, fig. 295-297). Πρωτότυπο έργο αυτής της περιόδου είναι η 
κύλιξ µε την ερωτική σκηνή οπίσθιας διεισδύσεως ανδρός σε γυναίκα. Η ερωτική σύντροφος 
σκύβει σε ορθή γωνία και στηρίζει τα χέρια της µάλλον σε µικρό έπιπλο ενώ ο σύντροφός της 
διεισδύει από πίσω της, σκύβει το σώµα του και αυτός σε ορθή γωνία πάνω από την γυναίκα και 
µε τα χέρια του της πιάνει µαλακά τα γυµνά της στήθη. Η σκηνή όµως είναι χωρίς πνοή και 
ερωτική ένταση, η οποία µόλις διαφαίνεται στον άνδρα (εικ. ARFVAP, fig. 297). 
 Οι κυλικογράφοι, όπως ο ∆ούρις, απετέλεσαν ένα είδος γέφυρας ανάµεσα στην Ύστερη 
Αρχαϊκή Αγγειογραφία και στην Πρώιµη Κλασική. Η επιστροφή των καλλιτεχνών στα µεγάλα 
αγγεία σηµάδεψε την είσοδο της αρχαίας ελληνικής αγγειογραφίας στην Ώριµη Κλασική Εποχή. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα των νέων σχεδιαστικών ιδεών της εποχής είναι ο Ζωγράφος των 
Νιοβιδών. Πήρε το όνοµά του από τον εξαιρετικής τέχνης αττικό, ερυθρόµορφο, καλυκωτό 
κρατήρα, ύψους 54 εκ., που χρονολογείται λίγο πριν από το µέσο του Ε' αιώνα και βρίσκεται στο 
Μουσείο του Λούβρου. Το σηµαντικότερο στοιχείο σ’ αυτόν τον κρατήρα είναι ότι 
εγκαταλείπεται η ζωγραφική επιφάνεια ύψους µίας µορφής και ενός επιπέδου σε όλη την 
περιφέρεια του αγγείου και εισαγάγεται η επιφάνεια ύψους µίας και µισής µορφής και η 
ψευδαίσθηση της προοπτικής, πράγµα που αµέσως διαχωρίζει την επερχόµενη κλασική εποχή 
από την προκλασική, αποτελώντας όµως την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Στην µία πλευρά 
παρουσιάζονται διάφορες µορφές µάλλον ηρώων και θεών, όρθιες και καθιστές, ενώ µία µορφή 
που ξεπροβάλλει πίσω από ένα λοφίσκο είναι ζωγραφισµένη σε µικρότερη κλίµακα, ίσως για να 
δείξει την απόσταση από τις άλλες (ARFVCP, fig. 4.2). Στην άλλη όψη του αγγείου 
απεικονίζεται ο φόνος των παιδιών της Νιόβης (Νιοβιδών) από τον Απόλλωνα και την 

                                                 
116 Η απεικόνιση αυτή δεν ταιριάζει σε καµία γραπτή εκδοχή του µύθου της Αργοναυτικής 

εκστρατείας. Εδώ φαίνεται ότι ο Ιάσων καταβροχθίσθηκε από τον δράκοντα αλλά σώθηκε µε την παρέµβαση 
της Αθηνάς. ∆ες ΕΤ.ΑΑ, σ. 307 και Boardman, ΑΕΤ, 2: 200. Για τις γνωστές παραλλαγές του µύθου δες Robert 
Graves, The Greek Myths, 2 vols, rev. ed. (London: Penguin, 1960), 2:239. 
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Άρτεµη.117 Οι δύο θεοί, όρθιοι, τοξοβολούν τα παιδιά της Νιόβης, τα οποία πέφτουν το ένα µετά 
το άλλο στο κάτω µέρος της ζωγραφικής επιφάνειας και αποτελούν τις µισού ύψους µορφές (εικ. 
ΕΤ.ΑΑ, σ. 168). Σε άλλα αγγεία, ο ίδιος ζωγράφος επιστρέφει στην παλαιά τεχνοτροπία και 
χρησιµοποιεί τις δύο διαχωρισµένες ζώνες µορφών όπως, για παράδειγµα, στον καλυκωτό 
κρατήρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φερράρα στην Ιταλία (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 169). 
 Από το µέσο του Ε' αιώνα ξεχωρίζει ο Ζωγράφος της Πενθεσίλειας (εικ. ARFVCP, fig. 
80.1-86). Ζωγραφίζει σε κύλικες και µικρά αγγεία παίρνοντας ιδέες από τους µεγάλους 
ζωγράφους της εποχής του. Το όνοµα του το πήρε από µια από τις µεγαλύτερες κύλικες της 
Αρχαιότητας, ύψους περ. 19 εκ. και διαµέτρου 43 εκ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Μονάχου. Στο εσωτερικό της είναι ζωγραφισµένη η σκηνή όπου ο Αχιλλέας, µε πλήρη πολεµική 
εξάρτηση, βυθίζει το ξίφος του στο στήθος της άοπλης, στην απεικόνιση, Πενθεσίλειας, 
βασίλισσας των Αµαζόνων. Εκείνη τον κοιτά κατ’ ευθείαν στα µάτια σαν ερωτευµένη, ενώ την 
σκηνή συµπληρώνουν ένας πολεµιστής αριστερά και µια νεκρή Αµαζόνα δεξιά. Η κύλιξ έχει 
γεµίσει ασφυκτικά από τις τέσσερις µορφές, πράγµα που επιβεβαιώνει την υποψία ότι το όλο 
έργο έχει αντιγραφεί από µεγάλη ζωγραφική σύνθεση. Παραξενεύει ακόµη η πολυχρωµία µε την 
οποία αποδίδονται οι µορφές, δηλαδή ενώ πρόκειται για ένα ερυθρόµορφο αγγείο διακρίνονται 
επίσης λευκό, ιώδες, κίτρινο χρώµα, µέχρι και επιχρυσωµένος πηλός, που έχει χρησιµοποιηθεί 
για να αποδώσει ορισµένες λεπτοµέρειες. Πάντως η τεχνοτροπία και µόνο θυµίζει αρχαιότερα 
αγγεία (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 172). 
 Στο κέντρο της Ώριµης Κλασικής Περιόδου βρίσκεται ο Ζωγράφος του Αχιλλέα 
(ARFVCP, fig. 109-118). Ζωγραφίζει αγγεία µε λίγες µορφές και µε µεγάλη προσοχή στην 
απεικόνιση των λεπτοµερειών ενώ εισαγάγει το ύφος των καλλιτεχνών του Παρθενώνα στην 
αγγειογραφία. Ο ερυθρόµορφος αµφορέας, από τον οποίο πήρε και το όνοµά του, έχει ύψος 62 
εκ. και βρίσκεται στο Μουσείο του Βατικανού. Στην µία όψη εικονίζεται µόνος του ο Αχιλλέας 
(εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 174-175). Στέκεται όρθιος και µε το δεξί του πόδι, ελαφρά λυγισµένο, να πατά 
στις µύτες των µεγάλων δακτύλων. Έχει το δεξί του χέρι στην µέση και µε το αριστερό κρατάει 
δόρυ που το στηρίζει στον ώµο του. Αν και φοράει την πανοπλία του, στο στραµµένο αριστερά 
κεφάλι του δεν έχει περικεφαλαία αλλά τα µαλλιά του είναι πλεγµένα σε περίτεχνη κόµµωση. Ο 
αγγειογράφος έχει αποδώσει εδώ µια λυτή µορφή που θυµίζει τα µεγάλα χάλκινα έργα της 
εποχής, δηλαδή τον ∆ορυφόρο του Πολυκλείτου, τον Έφηβο των Αντικυθήρων, τον ∆ία 
(Ποσειδώνα) του Αρτεµισίου. 
 Ο Πολύγνωτος, σηµαντικός αγγειογράφος118 της ιδίας περιόδου, ακολουθεί στην 
θεµατολογία και στην τεχνοτροπία τον Ζωγράφο των Νιοβιδών, ζωγραφίζοντας µεγάλα αγγεία 
(ARFVCP, fig. 129-138 ). Οι µορφές του είναι εξαιρετικές µε κίνηση, ζωντάνια και απόλυτη 
συµµετρία. Χαρακτηριστικό αγγείο του είναι η στάµνος του 440 π.Χ., στο Βασιλικό Μουσείο 
Τέχνης και Ιστορίας των Βρυξελλών. Στο 36 εκ. αγγείο παρουσιάζεται µια µυθολογική σκηνή 
όπου δύο κένταυροι είναι έτοιµοι να χτυπήσουν εκατέρωθεν έναν πεσµένο Λαπίθη. Η 
συµµετρική σύνθεση αποδίδει όµορφα την συγκλονιστική στιγµή που ο Λαπίθης είναι έτοιµος 
να χτυπηθεί και να πεθάνει (εικ. ARFVCP, fig. 129). Αντιθέτως, στην υδρία στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Νεαπόλεως (Ιταλία), ο αγγειογράφος χρησιµοποιεί ένα κορίτσι που εκτελεί 
ακροβατικό νούµερο πάνω σε τραπέζι για να διακοσµήσει τον ώµο του αγγείου, πράγµα που 
δείχνει ότι οι σκηνές καθηµερινής ζωής αρχίζουν να χρησιµοποιούνται από τους αγγειογράφους 
για τις διακοσµήσεις τους (ARFVCP, fig. 138). 
 Ο Πολύγνωτος δηµιούργησε µια ολόκληρη σχολή στην οποίαν ανήκουν πολλοί 
αγγειογράφοι του δεύτερου µισού του Ε' αιώνα που µιµούνται την τεχνοτροπία του. Ο 
Ζωγράφος του Κλεοφώντος, που πρέπει να υπήρξε µαθητής του Πολυγνώτου, είναι µάλλον ο 
καλύτερος αγγειογράφος της Ώριµης Κλασικής Εποχής. Στα όµορφα ζωγραφισµένα αγγεία του, 
                                                 

117 ∆ες µύθο σε Απολλόδωρος, Γ.V.6. 
118 Απλή συνωνυµία µε τον µεγάλο ζωγράφο Πολύγνωτο. 
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οι µορφές των οποίων θυµίζουν έντονα τα έργα στον Παρθενώνα (ARFVCP, fig. 171-176), ο 
αγγειογράφος χρησιµοποιεί καλοσχεδιασµένα περιγράµµατα, µε όµορφα χρώµατα και 
εξαιρετική απόδοση των κεφαλιών και των λεπτοµερειών τους. Λαµπρό δείγµα του ύφους του 
είναι η αττική ερυθρόµορφη στάµνος του 430 π.Χ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μονάχου. 
Στο ύψους 43,5 εκ. αγγείο παρουσιάζεται η αναχώρηση ενός πολεµιστή για την µάχη, θέµα 
καθηµερινό και οικείο στους Αθηναίους µε την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέµου. Ο 
πολεµιστής αποχαιρετά την γυναίκα του σε µια σκηνή σπονδών για την καλή του τύχη. Ο 
πάνοπλος στρατιώτης είναι ήρεµος και σοβαρός ενώ η σύζυγός του χαµηλώνει το κεφάλι και 
ανασηκώνει µε το αριστερό της χέρι το ιµάτιό της στο ύψος του στήθους (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 178). 
Ένας γέρων µε βακτηρία και µια µάλλον γυναικεία µορφή περιβάλλουν το αθηναϊκό ζεύγος. 
Όταν κανείς παρατηρήσει από κοντά το πρόσωπο της αθηναίας δέσποινας βλέπει την θλίψη 
ζωγραφισµένη στα µάτια και στα χείλη της. Η θλίψη αυτή επιτείνεται από την κλίση του 
κεφαλιού, που τονίζεται από τον µακρύ λαιµό και το ψηλόλιγνο κορµί (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 180). 
 Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στις λευκές ληκύθους (ARFVCP, fig. 252-283) της 
Ώριµης Κλασικής εποχής. Εδώ, ο αγγειογράφος πρέπει να δείξει όλη την τέχνη του µε λίγες 
λεπτές γραµµές. ∆εν υπάρχουν πιο όµορφες λήκυθοι, σχεδιαστικά και θεµατικά, από δύο που 
αποδίδονται στον Ζωγράφο του Αχιλλέα. Η πρώτη, του 440 π.Χ., από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αθήνα (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 228 & ΙΕΕ, 3α:201) παριστάνει έναν ξαφνικό 
αποχαιρετισµό πολεµιστή. Τι διαφορά, όµως, µε αυτήν του Ζωγράφου του Κλεοφώντος! Εδώ η 
σύζυγος κάθεται ανέµελη στο δωµάτιό της χωρίς να ξέρει τι συµβαίνει. Μπαίνει ο σύζυγος, της 
δείχνει την περικεφαλαία του και τότε εκείνη καταλαβαίνει ότι ο αγαπηµένος της φεύγει για την 
µάχη. Η ζωγραφισµένη σκηνή είναι ακριβώς εκείνη η στιγµή που η γυναίκα µόλις καταλαβαίνει 
τι της λέει ο άνδρας της και ενώ είναι ακόµη καθισµένη ανέµελα, το βλέµµα της δείχνει ήδη την 
θλίψη. Η λήκυθος αυτή αποτελεί το αριστούργηµα της ελληνικής λευκής ζωγραφικής µε µια 
σύνθεση ανθρώπινη, δυνατή, αξεπέραστου κάλλους. Η δεύτερη εξαιρετική λήκυθος εικονίζει 
µια Μούσα καθιστή να παίζει λύρα ενώ µια άλλη όρθια την παρακολουθεί. Την σκηνή 
συµπληρώνει ένα αηδόνι, ζωγραφισµένο ανάµεσα στα πόδια των δύο γυναικείων µορφών. Το 
αγγείο, που έχει ύψος 36,7 εκ., βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μονάχου και 
αποτελεί µια ακόµη θαυµάσια στιγµή της ζωγραφικής των ληκύθων. ∆εν υπάρχει στην λευκή 
αγγειογραφία πιο λεπτή και ήρεµη µορφή από την καθιστή µούσα που παίζει το µουσικό της 
όργανο (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 229). 
 Την είσοδό µας στην Ύστερη Κλασική Εποχή εγκαινιάζει ο Ζωγράφος του Μειδία. Το 
σηµαντικότερο έργο του είναι µια υδρία η οποία υπογράφεται από τον αγγειοπλάστη Μειδία και 
την οποία διακόσµησε ο άγνωστος αγγειογράφος που ονοµάσθηκε ο Ζωγράφος του Μειδία. Η 
ύψους 52,1 εκ. υδρία που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο απεικονίζει στην άνω ζώνη την 
αρπαγή των Λευκιππίδων από τους ∆ιόσκουρους, µπροστά στα µάτια των θεών, και στην κάτω 
τον Ηρακλή στον Κήπο των Εσπερίδων (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 192-193). Οι µορφές είναι από πλευράς 
τεχνοτροπίας ολοκληρωµένες και σε στροφή τριών τετάρτων. Την κλασική παράδοση στον ∆' 
αιώνα συνεχίζει ο ονοµαζόµενος Ζωγράφος του Μαρσύα κυρίως µε τους γαµικούς του λέβητες 
(ARFVCP, fig. 388-390). Ο πιο όµορφος χρονολογείται στο µέσο του ∆' αιώνα, έχει ύψος 45,8 
εκ. και βρίσκεται στο Μουσείο Ερµιτάζ, στην Αγία Πετρούπολη (Λένινγκραντ). Το θέµα αφορά 
την γιορτή που συνήθιζαν να οργανώνουν οι Αρχαίοι Έλληνες την εποµένη του γάµου, οπότε η 
νεόνυµφη δεχόταν δώρα. Στο αγγείο αυτό η νέα γυναίκα , καθισµένη, παίρνει τα δώρα της από 
τα πρόσωπα που έρχονται να την επισκεφθούν. Την σκηνή συµπληρώνουν φτερωτοί έρωτες 
(εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 200). Προς το τέλος του ∆' αιώνα ένα πανέµορφο µελανοβαφές αγγείο 
ολοκληρώνει την Ύστερη Κλασική Εποχή. Ο αττικός καλυκωτός κρατήρας του 340/330 π.Χ. 
έχει ύψος 69,2 εκ. και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο. ∆εν έχει παραστάσεις αλλά φέρει 
ανάγλυφη διακόσµηση µε επιχρυσωµένο πηλό, που του δίνει ιδιαίτερη επισηµότητα και 
λαµπρότητα καθώς έρχεται σε έντονη αντίθεση µε το µαύρο χρώµα του αγγείου. Τα σχέδια που 
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διακοσµούν τον κρατήρα έχουν την µορφή πραγµατικών κοσµηµάτων (εικ. ΕΤ.ΑΑ, σ. 234). 
 Η Ελληνική Κλασική Αγγειογραφία βρίσκεται σε αρµονία µε την εποχή της. Το επίπεδό 
της είναι τόσο υψηλό όσο και των άλλων τεχνών, της αρχιτεκτονικής και της πλαστικής. Λίγο 
µετά το ξεκίνηµα του Ε' αιώνα οι Έλληνες καλλιτέχνες ξεφεύγουν σιγά-σιγά από τα πρότυπα της 
Αρχαϊκής Εποχής. ∆εν έχουν να εφεύρουν νέες τεχνικές αλλά να επεξεργαστούν την 
θεµατολογία και να βελτιώσουν την τεχνοτροπία τους. Εκείνο που χαρακτηρίζει την Κλασική 
Εποχή στην αγγειογραφία είναι οι νέες στάσεις των µορφών, οι στροφές των σωµάτων και των 
κεφαλών κατά δύο τρίτα και τρία τέταρτα και οι πιο αέρινες µορφές, απελευθερωµένες από την 
στατικότητα της προηγούµενης περιόδου. Η κίνηση γίνεται πλέον κανόνας και προσδίδει στις 
µορφές µεγαλύτερη ελευθερία και ευλυγισία στην ζωγραφική επιφάνεια του αγγείου. Ορισµένοι 
καλλιτέχνες πρωτοπορούν χρησιµοποιώντας επιφάνειες ύψους µίας και µισής µορφής ενώ άλλοι 
αντλούν τα θέµατα τους από τις µεγάλες, χαµένες για µας, ζωγραφικές συνθέσεις της εποχής 
τους. Για την διακόσµηση κάθε αγγείου ο καλλιτέχνης µελετούσε προσεκτικά την θέση των 
µορφών, το θέµα και την τεχνοτροπία που θα χρησιµοποιούσε, ανέπτυσσε δηλαδή την δική του 
φιλοσοφία στην Ελληνική Κλασική Αγγειογραφία. 
 

Η Ακµή της Ελληνικής Φιλοσοφίας 
 Η σταδιακή πολιτική, οικονοµική και πνευµατική άνοδος της Αθήνας κατά τον Ε' αιώνα 
είχε ως συνέπεια την όλο και µεγαλύτερη ανάγκη για παιδεία. Κατά την Προκλασική Εποχή 
ήταν αρκετή η γνώση των έργων του Οµήρου και του Ησιόδου, που χρησίµευαν λίγο πολύ ως 
αναγνωστικά για να µαθαίνουν τα παιδιά ανάγνωση και γραφή, καθώς και η εµπειρία του 
κοινωνικού περιβάλλοντος, για να θεωρηθεί ένας πολίτης πεπαιδευµένος. Η διεύρυνση όµως του 
αριθµού των ατόµων που είχαν πολιτικά δικαιώµατα και η ανάγκη να συµµετέχουν όλοι στα 
κοινά µε τα ίδια γνωστικά όπλα που χρησιµοποιούσαν και οι ανώτερες τάξεις, γέννησε την 
ανάγκη της δηµόσιας παιδείας. Η ελεύθερη Πόλις έπρεπε να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της 
την παιδεία των νέων ώστε οι επερχόµενες γενεές να µπορούν να διατηρήσουν και να 
επωφεληθούν από τις πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις των πατεράδων τους. Οι πρώτοι 
πραγµατικοί δάσκαλοι των Αρχαίων Ελλήνων υπήρξαν οι σοφιστές. 
Οι Σοφιστές 
Οι καθηγητές αυτοί ικανοποίησαν την δίψα των Ελλήνων για παιδεία. Αρχικά, σοφιστής 
σήµαινε απλώς ένας σοφός άνδρας ενώ κατά τον Ε' αιώνα είχε την έννοια του δασκάλου µε 
µεγάλο κύρος και µάλιστα των πολιτικών πραγµάτων. Βέβαια στο τέλος του αιώνα, οι σοφιστές, 
το αντικείµενο της διδασκαλίας τους αλλά και ο ίδιος ο τρόπος που µετέδιδαν την γνώση 
αµφισβητήθηκαν από τον Σωκράτη, ο οποίος υπήρξε και ο κατ’ εξοχήν φιλόσοφος. Οι σοφιστές 
επεδίωκαν να µεταδώσουν στους νέους την γνώση εκείνη που θα τους εξόπλιζε στον αγώνα τους 
για την άνοδο και την επικράτηση στην πολιτική σκηνή, δηλαδή η διδασκαλία τους είχε 
πρακτική εφαρµογή. Αντιθέτως, ο Σωκράτης και οι άλλοι φιλόσοφοι επιζητούσαν την γνώση ως 
αυτοσκοπό, χωρίς να ενδιαφέρονται για το εάν η διδασκαλία τους θα είχε κάποια πρακτική 
εφαρµογή. Ίσως το µόνο τους µέληµα ήταν στο να βοηθήσουν τους συνοµιλητές τους να 
γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. 
 Οι σοφιστές χρησιµοποιούσαν όλη την κατακτηθείσα γνώση από τους προσωκρατικούς 
φιλοσόφους, πολλές φορές αντιστρέφοντας ή διαστρέφοντας τα επιχειρήµατα τους, όχι για να 
ασχοληθούν µε την µελέτη της φύσεως αλλά µε τα προβλήµατα της πολιτείας, της πολιτικής, της 
κοινωνίας αλλά και της λογοτεχνικής παραδόσεως. Οι σοφιστές, χωρίς αµφιβολία, υπήρξαν οι 
πρώτοι εξειδικευµένοι διδάσκαλοι συγκεκριµένων τοµέων της γνώσεως. Βασικό µέσο και βάση 
της διδασκαλίας τους ήταν η ρητορική, της οποίας δηµιουργοί ήταν οι ίδιοι οι σοφιστές --εξ 
ανάγκης βέβαια, αφού στην πολιτική το µοναδικό µέσο επιτυχίας ήταν να πεισθούν οι 
ψηφοφόροι. Κύριος σκοπός της διδασκαλίας των σοφιστών ήταν, εποµένως, να διδάξουν τους 
µαθητές τους πώς θα έπειθαν τους ακροατές, ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο 
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εκφωνούσαν τον λόγο. Οι σοφιστές εισήγαγαν ως τρόπο διδασκαλίας το σύστηµα της σειράς 
διαλέξεων αλλά και την συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων. Ήταν κατ’ εξοχήν πλανόδιοι 
διδάσκαλοι αλλά φρόντιζαν να ντύνονται πολυτελώς και επιδεικτικώς ενώ έπρεπε να αµείβονται 
αδρά από τους γονείς των µαθητών. 
 Ο κορυφαίος των σοφιστών ήταν ο Πρωταγόρας (490/480-420), που γεννήθηκε στα 
Άβδηρα της Θράκης. Ταξίδεψε πολύ στην Ελλάδα και στην Κάτω Ιταλία αλλά κέντρο της 
διδασκαλίας του υπήρξε η Αθήνα. Έγινε διάσηµος για τον τρόπο της διδασκαλίας του και 
φυσικά βασικός του σκοπός ήταν να µορφώσει τους νέους ώστε να προετοιµασθούν για 
πολιτική δράση. Οι νέοι διδάσκονταν την αρετή αλλά υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις για να 
πετύχουν: ταλέντο, προσεκτική παρακολούθηση των µαθηµάτων και εξάσκηση. Ο Πρωταγόρας 
υπήρξε µάλιστα ο πρώτος που µελέτησε την γλώσσα και κατανόησε την αξία της γραµµατικής, 
πράγµα που βοήθησε και τους άλλους σοφιστές στην ανάπτυξη της ρητορικής. Ο Πρωταγόρας 
πίστευε ότι το µέτρο για όλα τα πράγµατα είναι ο άνθρωπος, όχι το ανθρώπινο γένος ως σύνολο 
αλλά το κάθε πρόσωπο ατοµικά. Γνώση είναι ό,τι φαίνεται κάθε φορά και ό,τι αισθάνοµαι κάθε 
στιγµή, που µπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που φαινόταν ή αισθανόµουν πριν 
λίγο ή θα αισθανθώ στο µέλλον για το ίδιο πράγµα. ∆εν υπάρχει µία καθολική αλήθεια αλλά 
πολλές διαφορετικές αλήθειες, όσες και οι άνθρωποι. Με αυτές του τις σκέψεις ο Πρωταγόρας 
έµεινε στον χώρο των αισθήσεων χωρίς να προχωρήσει στο πεδίο της νοήσεως. Αποδεχόταν το 
θρησκευτικό συναίσθηµα αλλά αµφισβητούσε την ύπαρξη των θεών ενώ µάλλον πίστευε ότι το 
αίσθηµα του δικαίου είναι θεϊκό δώρο, θέση που δείχνει ότι πρέπει να έπεφτε σε αντιφάσεις.119 
Ο αρχαίος Έλληνας σοφιστής πίστευε, επίσης, ότι ο άνθρωπος προοδεύει πάντα προς µία 
ανώτερη και καλύτερη µορφή πολιτισµού. 
 Άλλος µεγάλος σοφιστής υπήρξε ο Γοργίας (483-376). Καταγόταν από τους Λεοντίνους 
της Σικελίας, περιοχή η οποία έγινε το κέντρο της διδασκαλίας του αν και σε ώριµη ηλικία 
δίδαξε στην Θεσσαλία. Ο Γοργίας ξεκίνησε µε τις ιδέες των προσωκρατικών, δηλαδή την 
φιλοσοφία της φύσεως, αλλά γρήγορα ενώθηκε µε τους σοφιστές ανταποκρινόµενος στις 
επιταγές του καιρού του. Ο Γοργίας πίστευε ότι δεν υπάρχει κάποιο ανώτερο ον, ότι ακόµη και 
εάν υπάρχει δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουµε αλλά ακόµη και εάν µπορούσαµε να το 
γνωρίσουµε δεν θα µπορούσε να λεχθεί, άρα καταλήγουµε στο πρωταγορικό αξίωµα ότι ο 
άνθρωπος είναι το µέτρο των πάντων. Ο Γοργίας καλλιέργησε την ρητορική σε τέτοιο βαθµό 
ώστε να θεωρείται δηµιουργός της και ιδίως εισηγητής του Επιδεικτικού Λόγου ενώ συνέγραψε 
και εγχειρίδιο ρητορικής. Ο Γοργίας πίστευε επίσης ότι ο ισχυρότερος έπρεπε να επικρατήσει 
και να εξουσιάζει τον ασθενέστερο,120 δηλαδή διατύπωσε την πρωταρχική ιδέα του κοινωνικού 
δαρβινισµού του 19ου µ.Χ. αιώνα. 
 Οι δύο µεγάλοι σοφιστές, Πρωταγόρας και Γοργίας, είχαν πληθώρα µαθητών, οι οποίοι 
ακολούθησαν την διδασκαλία και τις µεθόδους των δασκάλων τους εφευρίσκοντας ουσιαστικά 
την τέχνη της διδασκαλίας και γενικώς την ιδέα της εκπαιδεύσεως. Οι σοφιστές υπήρξαν 
δηµιουργοί της ρητορικής, της γραµµατικής, της διαλεκτικής (διάλογος) ενώ έθεσαν τα πρώτα 
µικρά λιθαράκια στην θεµελίωση της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστηµών. Κεντρικό 
θέµα της διδασκαλίας τους υπήρξε ο Άνθρωπος και µάλιστα το ανθρώπινο ον µε τα πάθη του 
και τις αδυναµίες του. Τις ιδέες των σοφιστών για την ανυπαρξία µοναδικής αλήθειας και την 
                                                 

119 Τα κυριότερα σωζόµενα αποσπάσµατα: DK, 80, Fr. 1, 3, 4, 6a, 12 και ο διάλογος του Πλάτωνα 
Πρωταγόρας. Το ζήτηµα των αντιφάσεων προκύπτει από τον διάλογο του Πλάτωνα όπου ο Πρωταγόρας 
φαίνεται να υποστηρίζει ότι "[Ζεὺς] Ἑρµῆν πέµπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν᾿ εἶεν  
πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ φιλίας συναγωγοί" (322C), δηλαδή ότι οι θεοί παρέδωσαν τους νόµους στους 
ανθρώπους. Μήπως, όµως, το όλο ζήτηµα είναι δηµιούργηµα του Πλάτωνα; Για το όλο θέµα δες Theodor 
Gomperz, Griechische Denker [Greek Thinkers], 4 vols (Leipsic: Veit, 1896/New York: Humanities Press, 1901), 
1:ch. VI και W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, 6 vols. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1962-
1978), 3:234-235. 

120 DK, Fr. 82, 3, 6, 8 και ο διάλογος του Πλάτωνα Γοργίας. 
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εκπαίδευση που οδηγούσε τους νέους στο να προσπαθούν να πείσουν τους ακροατές τους 
ανεξαρτήτως των επιχειρηµάτων τους πολέµησαν ο Σωκράτης και ο Πλάτων. 
Ο Σωκράτης & οι Σχολές των Μαθητών του 
Ο Σωκράτης υπήρξε ο διερευνητής της µιας και καθολικής αλήθειας. Σε όλη του την ζωή ήταν 
άµισθος δάσκαλος όσων ήθελαν να ακούσουν τις ιδέες του και τις διδαχές του και δεν φρόντισε 
να γράψει τίποτα. Όσα γνωρίζουµε για το άτοµό του και τις ιδέες του προέρχονται κυρίως από 
τον Πλάτωνα και τον Ξενοφώντα. 
 Ο Σωκράτης (470/469-399) γεννήθηκε στην Αθήνα και µάλλον ήσκησε την τέχνη της 
αγαλµατοποιίας µέχρι τα σαράντα του, οπότε και την εγκατέλειψε για να φιλοσοφήσει 
ερχόµενος σε επαφή µε τους νέους της εποχής του. Έλαβε µέρος στον Πελοποννησιακό Πόλεµο, 
στην εκστρατεία στην Ποτείδαια (432-429) και στις µάχες του ∆ηλίου (424) και της 
Αµφιπόλεως (422). Το 406 εξελέγη δια ψήφου στο αξίωµα του Πρυτάνεως και ήταν ο µόνος που 
έριξε αθωωτική ψήφο για τους κατηγορούµενους στρατηγούς µετά την ναυµαχία των 
Αργινουσών. Κατηγορήθηκε ότι δεν πίστευε στους θεούς, ότι ήθελε να εισαγάγει "καινά 
δαιµόνια" και ότι προσπαθούσε µε τις ιδέες του να διαφθείρει τους νέους, οπότε δικάστηκε και 
καταδικάστηκε σε θάνατο. "Ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς µὲν ἡ πόλις νοµίζει θεοὺς οὐ νοµίζων, 
ἓτερα δὲ καινὰ δαιµόνια εἰσηγούµενος·121 ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. Τίµηµα 
θάνατος", αναφερόταν στο κατηγορητήριο.122 Επειδή η ειλικρίνειά του στην δίκη θεωρήθηκε 
υπεροψία και οι θεωρίες του προσβλητικές για τον δήµο, καταδικάσθηκε να πιει το κώνειο 
(δηλητήριο). Υπήρξε τόσο πιστός στις ιδέες του ώστε αρνήθηκε να αποδράσει από την φυλακή 
πριν την εκτέλεσή του, όπως τον συµβούλευσε ο µαθητή του Κρίτων. Στην πιεστική προτροπή 
του Κρίτωνα να αποδράσει ο Σωκράτης ήρεµος απαντά: "∆εν µπορώ να απαρνηθώ αυτά που 
πίστευα µέχρι τώρα, µόνο και µόνο επειδή έτσι τά ’φερε η τύχη, αλλά εµένα εκείνα µου 
φαίνονται όµοια και τα ίδια πιστεύω και κρατώ όπως και πριν".123 
 Η φιλοσοφία του Σωκράτη αναδύεται κυρίως µέσα από τα γραπτά του Πλάτωνα. Το 
κύριο µέληµά του Σωκράτη ήταν να πείσει τους συµπολίτες του να ανυψώσουν το ηθικό τους 
επίπεδο και ιδιαίτερα την αρετή σε συνδυασµό µε την αναζήτηση της µίας και µοναδικής 
αλήθειας. Ο Αθηναίος φιλόσοφος πίστευε ότι µόνο µε την κατάκτησή των ανωτέρω αξιών οι 
άνθρωποι θα σκέφτονταν και θα έπρατταν το καλό και σωστό. Ο Σωκράτης δεν ασχολήθηκε µε 
την ρητορική αλλά χρησιµοποίησε τον διάλογο για την εξερεύνηση της αλήθειας και της αρετής. 
Το υπέρτατο αγαθό για τον φιλόσοφο ήταν η ηθική τελειότητα του ανθρώπου. Ο Σωκράτης 
επιδίωκε να πείσει τους συνανθρώπους του να αποκτήσουν αυτοσυνείδηση και αυτογνωσία, το 
"γνώθι σαυτόν"124 που ήταν χαραγµένο στον Ναό του Απόλλωνα στους ∆ελφούς. Το ανώτατο 
στάδιο τελειότητας για τον Σωκράτη ήταν ο σωστός τρόπος του να ζει κανείς, το να ζει κανείς µε 
αρετή (ευ ζειν), ακόµη και εάν αυτός περιέκλειε τον κίνδυνο του θανάτου όταν δεν γινόταν 
αντιληπτός ως ηθική αξία από τους άλλους. Μέσω του διαλόγου, της διαλεκτικής ή της "τέχνης 
της µαιευτικής",125 όπως την ονόµασε ο ίδιος, προσπαθούσε να βοηθήσει τον συνοµιλητή του να 
εκφράσει τις ιδέες του ενώ παράλληλα µέσω της ελεγκτικής ήλεγχε το αληθές των συλλογισµών 
του: "τὸ γὰρ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐπιχειρεῖν ἐλέγχειν τάς ἀλλήλων φαντασίας τε καὶ δόξας".126 
Ο Σωκράτης παρουσιαζόταν ως ανίδεος στον συνοµιλητή του, πράγµα που φαινόταν ως 
ειρωνεία για κείνους που γνώριζαν ποιος ήταν, αλλά στην πραγµατικότητα ήταν συνειδητή 
έκφραση αγνοίας έτσι ώστε να µάθει τις ιδέες του συνοµιλητή του και να αναπτύξει τις δικές 
                                                 

121 "εισφέρων" γράφει ο Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα, Α.Ι.1. 
122 Αναφερόταν στα αρχεία των δικαστηρίων, όπως γράφει ο ∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 

"Σωκράτης", ΙΙ.40 παίρνοντας την πληροφορία από τον Φαβωρίνο [∆ες C. Muller, ed. Fragmenta Historicorum 
Graecorum 5 vols (Paris: Didot, 1874-1883), 3:578]. 

123 Πλάτων, Κρίτων, 46b. 
124 Ξενοφών, Αποµνηµονεύµατα, ∆.ΙΙ.24. 
125 Πλάτων, Θεαίτητος, 161e. 
126 Ίδιο. 
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του. Μάλιστα φαίνεται ότι συνήθιζε να λέει ότι το µόνο που γνώριζε ήταν ότι δεν γνώριζε 
τίποτα127 ενώ συνέστηνε στους νέους το "µηδέν άγαν",128 την αποφυγή κάθε υπερβολής. 
 Ο Σωκράτης δεν ίδρυσε σχολή αλλά οι µαθητές του ανέπτυξαν τις βασικές ιδέες του και 
µπορούµε να τους κατατάξουµε σε τρεις σχολές: στην Κυνική, στην Κυρηναϊκή και στην 
Μεγαρική. 
 Ο κυριότερος εκφραστής και ιδρυτής της Κυνικής129 Σχολής ήταν ο Αντισθένης (περ. 
445-360). Η σκέψη του ήταν συνδυασµός σοφιστικών και σωκρατικών ιδεών. Ο φιλόσοφος 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την έννοια της αρετής, η οποία για να επιτευχθεί χρειαζόταν εργασία, 
σωµατική άσκηση και αυτοπειθαρχία, δηλαδή έπρεπε να την διδαχθεί κανείς παρά να την βιώσει 
ως ιδέα αποκτώντας την µε την γνώση. Πίστευε, επίσης, ότι εκ φύσεως πρέπει να υπάρχει µόνο 
ένας θεός ενώ υποστήριζε ότι ο άνδρας και η γυναίκα µπορούσαν να έχουν την ίδια αρετή. Εάν ο 
Αντισθένης έγινε γνωστός εξ αιτίας των ιδεών του, ο ∆ιογένης ο Κύων (περ. 412-323) από την 
Σινώπη της Παφλαγονίας, στον Εύξεινο Πόντο, έγινε διάσηµος από τον τρόπο ζωής του και την 
συµπεριφορά του. Πίστευε ότι η φιλοσοφία έπρεπε να γίνεται πράξη ζωής, που στην δική του 
περίπτωση έφθανε µέχρι την υπερβολή. ∆ιακήρυττε ότι η αρετή επιτυγχανόταν µε την φυσική 
ζωή και γι’ αυτό ο ∆ιογένης ζούσε σε πιθάρι130 µαζί µε τον σκύλο του (κύων) απορρίπτοντας 
όλες τις αξίες που δεν ήταν φυσικές ακόµη και τους νόµους. Χαρακτηριστικό των απόψεών του 
είναι ότι πίστευε πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έπρεπε να λέγονται άνθρωποι µε την ζωή 
που ζούσαν, αγωνιζόµενοι να αποκτήσουν αγαθά, και γι’ αυτό κάποτε τριγυρνούσε µέρα 
µεσηµέρι µε το φανάρι του αναµένο λέγοντας "άνθρωπο ζητώ".131 Η ανεκδοτολογία γύρω από 
το πρόσωπο του ∆ιογένη µοιάζει ανεξάντλητη και τουλάχιστον δείχνει ορισµένες από τις 
απόψεις του, αφού µάλιστα δεν φαίνεται ότι έγραψε κάποιο έργο. 
 Άλλος µαθητής του Σωκράτη και ιδρυτής της λεγόµενης Κυρηναϊκής Σχολής υπήρξε ο 
Αρίστιππος (περ. 435-355) από την Κυρήνη, στην Βόρεια Αφρική. Ο Αρίστιππος, και όσοι 
ακολούθησαν την φιλοσοφία του, πίστευαν στην ηδονή ως το ανώτατο ψυχικό αγαθό. 
∆ιαχώριζαν την σωµατική από την ψυχική ηδονή αλλά ενώ προτιµούσαν την δεύτερη, πίστευαν 
ότι ήταν απαραίτητη και µάλιστα ίσως ανώτερη η πρώτη, φανερώνοντας αµέσως την διαφορά 
τους µε το σωκρατικό ευ ζην. 
 Η τρίτη φιλοσοφική σχολή που εµπνεύσθηκε από την διδασκαλία του Σωκράτη ήταν η 
Μεγαρική, που ιδρύθηκε από τον Ευκλείδη132 (περ. 450-380) από τα Μέγαρα. Ο Ευκλείδης 
συνδύασε την σωκρατική µε την ελεατική φιλοσοφία προσπαθώντας να αποδείξει ότι το αγαθόν 
είναι ένα και άλλοτε ονοµάζεται φρόνηση, άλλοτε θεός, άλλοτε νους ή άλλες ονοµασίες. 
Πίστευε ότι η εικόνα του κόσµου µας είναι απατηλή. 
 Ούτε ο Αντισθένης, ούτε ο Αρίστιππος, ούτε ο Ευκλείδης, όµως, φαίνεται ότι εµβάθυναν 
φιλοσοφικά στις ιδέες του δασκάλου τους όσο ο Πλάτων του οποίου ευτυχήσαµε να έχουµε όλο 
το έργο. 
Ο Πλάτων 
Ο µαθητής του Σωκράτη υπήρξε ένας από τους µεγαλύτερους φιλοσόφους της Αρχαίας 

                                                 
127 "καὶ εἰδέναι µὲν µηδὲν πλὴν αὐτό τοῦτο [εἰδέναι]" αναφέρει ο ∆ιογ. Λαέρτ., ό. π., ΙΙ.32. Εάν 

αυτή η έκφραση µεταφερθεί στο πρώτο πρόσωπο, όπως υποθετικά θα την έλεγε ο Σωκράτης, γίνεται "ἓν οἶδα, 
ὅτι ουδὲν οἶδα" (σηµ. 155 σε ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, Εκδ. Γεωργιάδης, 1:121). 

128 ∆ιογ. Λάερτ. ό. π.,  ΙΙ.32. 
129 Ονοµάσθηκε έτσι είτε επειδή ο Αντισθένης δίδασκε στο γυµναστήριο του Κυνοσάργους (σηµερινά 

λείψανα δίπλα στον Άγιο Παντελεήµονα Ιλισού, στην οδό Καλλιρόης, όπου και η σηµερινή συνοικία της 
Αθήνας, Κυνοσάργους), όπως γράφει ο ∆ιογ. Λάρτιος, ό. π. "Αντισθένης", VI.13, είτε λόγω του τρόπου που 
ζούσε, αφού ονόµαζε και τον εαυτό του "απλοκύων" (∆ιογ. Λαέρτ. VI.13). 

130 Η ζωή του µας έχει παραδοθεί γεµάτη από ανεκδοτολογικά συµβάντα τα οποία συγκέντρωσε ο 
∆ιογένης Λαέρτιος, ό. π., "∆ιογένης", VI.20-81. Για την ιστορία µε το πιθάρι δες VI.23. 

131 Ίδιο, VI.41. 
132 Απλή συνωνυµία µε τον µαθηµατικό Ευκλείδη που έζησε αργότερα. 
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Ελλάδας. Ο Πλάτων (περ. 427-347) γεννήθηκε στην Αθήνα από αριστοκρατική οικογένεια. 
Αρχικά µαθήτευσε κοντά στον Σωκράτη ενώ µετά ταξίδευσε στην Κάτω Ιταλία και στην 
Σικελία, όπου προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει τους διοικούντες για την πρακτική εφαρµογή 
των ιδεών του. Ο ∆ιονύσιος Α' των Συρακουσών τον απέλασε στην Αίγινα όπου, λόγω της 
εχθρότητας µε την Αθήνα, πουλήθηκε ως δούλος. Για καλή του τύχη ο φιλόσοφος Αννικέρις ο 
Κυρηναίος τον αναγνώρισε, τον αγόρασε και τον απελευθέρωσε.133 Το 338 ο Πλάτων 
επέστρεψε στην Αθήνα και το επόµενο έτος (337) ίδρυσε την Ακαδηµία134 του µε πρότυπο την 
κοινότητα των πυθαγορείων της Ιταλίας. Η ζωή ήταν κοινοβιακή µε επικεφαλής τον ίδιο τον 
Πλάτωνα και αντικειµενικό σκοπό την µόρφωση νέων µε τα πλατωνικά ιδεώδη για να δράσουν 
κατόπιν στην αθηναϊκή πολιτεία. Το έργο της Ακαδηµίας ήταν κατά βάση φιλοσοφικό και 
επιστηµονικό και υπήρξε το πρώτο παρόµοιο ίδρυµα σε παγκόσµια κλίµακα. Σιγά-σιγά η 
Ακαδηµία επανδρώθηκε όχι µόνο µε νέους αλλά και ώριµους επιστήµονες, όπως ο αστρονόµος 
Εύδοξος από την Κνίδο. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ & Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ 

 
     περ. 397-387                                     περ. 386-367                                περ. 367-347 

Απολογία [Σωκράτους] Ευθύδηµος[εναντίον σοφιστικής] Θεαίτητος [γνωσιολογία] 
Κρίτων [περί τηρήσεως νόµων] Κρατύλος [περί γλώσσης] Παρµενίδης [οντολογία] 
Ίων [περί ποιήσεως] Μένων [περί διδακτού αρετής] Φαίδρος [ψυχολογία] 
Ιππίας ελάττων [περί ωραίου] Λύσις [περί φιλίας & έρωτος] Σοφιστής [το Είναι] 
Θρασύµαχος [περί δικαιοσύνης]  Συµπόσιον [φιλοσοφικός έρως]  Πολιτικός [περί πολιτείας] 
Λάχης [περί ανδρείας] Φαίδων [περί αθανασίας ψυχής] Φίληβος [περί ηδονής] 
Χαρµίδης [περί φρονήσεως] Πολιτεία [περί ιδανικής πολιτείας] Τίµαιος [περί κοσµολογίας] 
Ευθύφρων [περί αγιότητος]  Κριτίας [φιλοσοφία 
             της Ιστορίας] 
Πρωταγόρας [εναντίον σοφιστικών ιδεών] Νόµοι 
Γοργίας [εναντίον σοφιστικών ιδεών] 
Μενέξενος [εναντίον ρητορικής] 
 

 Ο Πλάτων διατύπωσε τις ιδέες του στους διαλόγους και στους Νόµους. Τα έργα του 
χαρακτηρίζονται από δύο στοιχεία: τον µύθο και τον έρωτα. Ο µύθος χρησιµοποιείται κυρίως 
όταν αναλύονται µεταφυσικά προβλήµατα, όπως η ψυχή, η αθανασία, ο έρωτας, η ελευθερία, η 
ύπαρξη του θεού. Ο έρως είναι η φιλοσοφία, δηλαδή η πνευµατική δηµιουργία. Ο πλατωνικός 
έρωτας, βέβαια, δεν έχει σχέση µε την σαρκική επαφή και ιδίως µε την παιδεραστία, η οποία 
καταδικάζεται από τον Πλάτωνα.135 Το κύριο γνώρισµα της πλατωνικής φιλοσοφίας είναι η 
θεωρία των ιδεών, δηλαδή η ουσία της αρετής ή η ιδέα της αρετής. Οι ιδέες είναι οι ανώτατες 
αρχές και αξίες του πνεύµατος και ο φιλόσοφος στήριζε την θεωρία του στις ιδέες της 
δικαιοσύνης και της σωφροσύνης.136 Το πλατωνικό σύστηµα ιδεών είχε ως αρχή την ιδέα του 
αγαθού (αγαθόν) το οποίο γεννάται από την γνώση και την αλήθεια.137 Οι τρεις ιδέες µαζί, 
αγαθόν, γνώση και αλήθεια, ανήκουν στην σφαίρα των νοητών, δηλαδή είναι αισθητές µόνο 
                                                 

133 ∆ιογ. Λαέρτιος, ό. π. "Πλάτων", ΙΙΙ.18-21. 
134 Η περιοχή εντοπίζεται σήµερα στο τέρµα της οδού Μαραθωνοµάχων, µετά την εκκλησία του Αγίου 

Τρύφωνα, στην σηµερινή περιοχή της Ακαδηµίας Πλάτωνος των Αθηνών, ενώ η Ελαία Πλάτωνος, στην γωνία 
του Εργοστασίου Ελληνικής Χαρτοποιίας επί της Ιεράς Οδού, µετά τον Βοτανικό Κήπο και το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο. 

135 Πλάτων, Συµπόσιον, 181c-e. 
136 Πλάτων, Πολιτεία, 500d. 
137 Πλάτων, Ευθύδηµος, 281. 
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στην νόηση. Παραδείγµατα αυτής της θεωρίας είναι οι ιδέες του ωραίου, του καλού και της 
δικαιοσύνης, οι οποίες είναι άφθαρτες, αιώνιες και αµετάβλητες. Στην άλλη πλευρά ανήκουν τα 
αισθητά πράγµατα, τα οποία είναι φθαρτά και µεταβλητά και δεν µπορούν να αποτελέσουν 
αντικείµενο της αληθινής γνώσεως. Ο χωρισµός των ιδεών από τον κόσµο των πραγµάτων δεν 
είναι απολύτως ακριβής διότι ο κόσµος των ιδεών µας βοηθά να κατανοήσουµε τον εµπειρικό 
κόσµο. Η συνδετική έννοια ανάµεσα στους δύο κόσµους ονοµάζεται από τον Πλάτωνα 
µέθεξις138 ή µίµησις,139 όταν θεωρείται από την πλευρά του εµπειρικού κόσµου. Όταν θεωρείται 
από την πλευρά των ιδεών ονοµάζεται παρουσία ή κοινωνία140 των ιδεών µε τον εµπειρικό 
κόσµο. Όταν ένας αγγειοπλάστης κατασκευάζει ένα πιθάρι, για παράδειγµα, αρχικά έχει στο νου 
του την ιδέα του πιθαριού. Όταν όµως το κατασκευάσει, παράγει ένα υλικό αντίγραφο της ιδέας 
του πιθαριού, η οποία παραµένει ως πρωτότυπο.141 Κατά τον Πλάτωνα, ο κόσµος 
δηµιουργήθηκε από προϋπάρχουσα ύλη, από τον δηµιουργό. Εκείνος δηµιούργησε τον κόσµο 
χρησιµοποιώντας τον νου και την µαθηµατική τάξη. Μαζί µε τον κόσµο δηµιουργήθηκε ο 
χρόνος, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αιωνιότητα. Άρα ο κόσµος έχει ψυχή και νου, σκοπό 
και τάξη ενώ ο χρόνος θεωρείται ανώτερος του κόσµου ή του χώρου.142 
 Άλλη σηµαντική έννοια στον Πλάτωνα είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι αιώνια143 και είναι 
ξεχωριστή για κάθε άνθρωπο ενώ υπάρχει και η παγκόσµια ψυχή ως στοιχείο της δοµής του 
κόσµου. Η ψυχή εµπεριέχει τρεις λειτουργίες: λογιστικόν, βουλητικόν (θυµοειδές) και 
επιθυµητικόν.144 Το λογιστικόν εµπεριέχει την γνώση και αποτελεί κέντρο της ηθικής και 
πνευµατικής υποστάσεως του ανθρώπου. Το θυµοειδές σχετίζεται µε την τιµή και υποστηρίζει 
το δίκαιο που αντιτίθεται στο άδικο. Το επιθυµητικόν είναι το κέντρο των επιθυµιών του 
ανθρώπου, δηλαδή η αυτοσυντήρηση, η διαιώνιση του είδους και οι υλικές απολαύσεις. Εάν 
υπάρχει αρµονία των τριών λειτουργιών της ψυχής υπάρχει και ηρεµία του ανθρώπου αλλά µόνο 
όσο βρίσκεται εν ζωή. Όταν αποβιώσει, µόνο το αθάνατο λογιστικόν διατηρείται. Ο Πλάτων 
στους διαλόγους του κάνει παρατηρήσεις για ψυχικές καταστάσεις, όπως η µνήµη, τα 
συναισθήµατα, η βούληση, που µας οδηγούν ουσιαστικά στις απαρχές της Επιστήµης της 
Ψυχολογίας. Με το λογιστικόν συνδέεται και η έννοια της ελευθερίας η οποία, εν τέλει, είναι η 
αποδέσµευση του λογιστικού από τις επιθυµίες του θυµοειδούς και του επιθυµητικού. 
 Ο Πλάτων πίστευε ότι η αρετή δεν ήταν µόνο ατοµικό αγαθό αλλά και κοινωνικό, της 
πολιτείας, και εποµένως η ηθική αναγόταν από ατοµική σε πολιτειακή ηθική. Με αυτές τις 
σκέψεις ο Αθηναίος φιλόσοφος έγραψε την Πολιτεία του για να εξηγήσει την πολιτεία της 
δικαιοσύνης, όπου το άτοµο έχει  υποχρεώσεις έναντι του κοινωνικού συνόλου. Η πολιτεία 
συνίσταται από τρεις κατηγορίες ατόµων: τους γεωργούς145 και τους δηµιουργούς,146 τους 
φύλακες147 (προπoλεµούντες)148 και τους τελείους φύλακας ή άρχοντες ή φιλοσόφους.149 ∆εν 
υφίστανται κοινωνικά στεγανά στις τρεις κατηγορίες αλλά κάθε οµάδα επιτελεί µία 
συγκεκριµένη λειτουργία, όπως συµβαίνει και µε την ψυχή. Όταν κάθε κατηγορία επιτελεί το 
έργο της, δηλαδή οι γεωργοί και δηµιουργοί παράγουν, οι φύλακες επιµελούνται της τάξεως και 
ασφαλείας και οι άρχοντες (φιλόσοφοι) κυβερνούν µε την σύνεση που τους διακρίνει, τότε 

                                                 
138 Πλάτων, Παρµενίδης, 132d. 
139 Πλάτων, Πολιτεία, 598b. 
140 Πλάτων, Φαίδων, 100d. 
141 Πλάτων, Παρµενίδης, 132d. Το παράδειγµα από Ι. Θεοδωρακόπουλος, ΙΕΕ, 3β:478. 
142 Πλάτων, Τίµαιος, 29 και εξής. 
143 Πλάτων, Φαίδρος, 245c. 
144 Πλάτων, Πολιτεία, 439d-e & 435e & 580d-581b. 
145 Πλάτων, Πολιτεία, 369d. 
146 Πλάτων, Πολιτεία, 370d. 
147 Πλάτων, Πολιτεία, 374d. 
148 Πλάτων, Πολιτεία, 423a. 
149 Πλάτων, Πολιτεία, 484b. 
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υπάρχει δικαιοσύνη και πολιτειακή ισορροπία. Κατά τον Πλάτωνα, αυτοί που πρέπει να 
κυβερνούν είναι οι φιλόσοφοι διότι µόνο αυτοί γνωρίζουν τις αιώνιες ιδέες και τα ιδανικά του 
αγαθού και της δικαιοσύνης. Οι φύλακες και οι άρχοντες δεν πρέπει να έχουν καµία περιουσία 
διότι αυτή ακριβώς είναι η πηγή των κακών. Ό,τι έχουν οι φύλακες πρέπει να είναι κοινό 
(κοινοκτηµοσύνη), ακόµη και οι γυναίκες και η φροντίδα των παιδιών, ακριβώς για να είναι 
απολύτως αφοσιωµένοι στην πολιτεία. Οι καλύτεροι των ανδρών πρέπει να συνευρίσκονται µε 
τις καλύτερες των γυναικών διότι οι ηθικές και πνευµατικές αξίες είναι κληρονοµικές. Τα παιδιά 
των φυλάκων λαµβάνουν παιδεία η οποία αποτελείται από γυµναστική και µουσική 
συνδυάζοντας την σωµατική µε την ψυχική άσκηση. Για να γίνουν οι φύλακες φιλόσοφοι, όµως, 
πρέπει να εκπαιδευθούν στα µαθηµατικά, στην αστρονοµία και στην διαλεκτική (φιλοσοφία). Οι 
γεωργοί και δηµιουργοί πρέπει να έχουν περιορισµένη ιδιοκτησία ενώ µπορούν να νυµφεύονται  
γυναίκες της επιλογής τους. Ο Πλάτων αναγνώριζε και ο ίδιος ότι η πολιτεία του ήταν ουτοπική 
αν και πίστευε ότι βασιζόταν σε λογικές βάσεις.150 Η ανάγνωσή της σήµερα αποκαλύπτει ότι ο 
Πλάτων συµπεριέλαβε ορισµένες αρχές που υφίστανται και στις µέρες µας. Η έννοια της 
πολιτείας, κατ’ αρχάς, ως κοινότητας ανθρώπων, η αρχή της επικρατήσεως των αρίστων στην 
πολιτική διακυβέρνηση αλλά και η ανυπαρξία δούλων, φέρνει το έργο του Πλάτωνα µέχρι τον 
21ο µ.Χ. αιώνα. Ο Πλάτων ενδιαφέρθηκε φυσικά και για τα διάφορα πολιτεύµατα, τα οποία 
αναφέρει στην Πολιτεία αλλά αναλύει στους Νόµους.151 Η βασιλεία αποτελούσε την αρχή του 
ενός ανδρός, η αριστοκρατία το σύστηµα όπου άρχουν οι άριστοι, ολιγαρχία ήταν η αρχή των 
ολίγων ενώ δηµοκρατία ή πολιτεία η αρχή των πολλών όπου επικρατεί ο νόµος. Κάθε πολίτευµα 
όταν παρακµάσει καταλήγει σε τυραννίδα ή βασιλεία, ολιγαρχία των πλουσίων η αριστοκρατία 
και σε οχλοκρατία ή δηµοκρατία. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι οι φιλόσοφοι 
αντικαθίστανται από ανίκανους και ακατάλληλους κυβερνήτες. 
 Ο Πλάτων ανδρώθηκε και δηµιούργησε στο πρώτο ήµισυ του ∆' αιώνα, µια εποχή µε 
έντονη πολιτική ιδιαιτερότητα. Έγινε µάρτυρας µιας Αθήνας που µόλις είχε βγει ηττηµένη από 
τον Πελοποννησιακό Πόλεµο και παράπαιε ανάµεσα στους δηµοκρατικούς και στους 
ολιγαρχικούς. Έζησε σε µία εποχή που η Μεγάλη Ελλάδα γνώρισε τον πιο σηµαντικό της 
τύραννο, τον ∆ιονύσιο Α', και σε µια περίοδο όπου η εξουσία στην κυρίως Ελλάδα περνούσε 
από Πόλη σε Πόλη χωρίς να διαφαίνεται ποια τελικά θα επικρατούσε και µε τι πολιτικές αρχές. 
Ο Πλάτων, ως διανοούµενος και ως φιλόσοφος, πρέπει να ανησυχούσε για την πορεία των 
πολιτικών πραγµάτων στον ελληνικό χώρο και να τον απασχολούσε η εξέλιξη και των πολιτών 
ως ατόµων και της πολιτείας ως συστήµατος. Έτσι, η σκέψη του περιστράφηκε γύρω από δύο 
βασικά ζητήµατα: την πολιτική διοίκηση και, σπουδαιότερο όλων, την ηθική. Η ηθική, δηλαδή η 
ατοµική και πολιτική αρετή, θεωρήθηκε ως το σηµαντικότερο στοιχείο της ολοκληρώσεως του 
ατόµου αλλά και του συνόλου, της Πόλεως. Επειδή ο Πλάτων δεν µπορούσε να βρει καλύτερους 
διοικούντες στην εποχή του καταλήγει, στην ουτοπική Πολιτεία του, στους φιλοσόφους, οι 
οποίοι γνωρίζουν το άριστο αλλά και πώς να το πετύχουν. Οι φιλόσοφοι γνωρίζουν πώς να 
επιτύχουν την ατοµική τους τελείωση µε την αρετή και την σωφροσύνη και έτσι µπορούν να 
γίνουν οι άριστοι αρχηγοί. Με αυτόν τον τρόπο και όταν κάθε µέλος µιας κοινωνίας γνωρίζει και 
πράττει το σωστό και δίκαιο, η Πολιτεία ευνοµείται. Ο Πλάτων σχηµατοποίησε τις ιδέες του 
δασκάλου του Σωκράτη και µέσα από τα έργα του παρουσιάζεται ως ο ουσιαστικός θεµελιωτής 
της φιλοσοφίας ως σύνολο διανοητικών αναπτυγµάτων. 
Ο Αριστοτέλης 
Ο Αριστοτέλης (περ. 384-322) συµπληρώνει το τρίπτυχο των µεγάλων Αρχαίων Ελλήνων 
Φιλοσόφων, που άρχισε µε τον Σωκράτη και συνεχίσθηκε µε τον Πλάτωνα, και είναι αυτός που 
εξειδίκευσε τις ιδέες του τελευταίου, του οποίου άλλωστε υπήρξε και µαθητής. Γεννήθηκε στα 
Στάγιρα της Χαλκιδικής και ο πατέρας του διατηρούσε φιλικές σχέσεις µε τον Μακεδόνα 
                                                 

150 Πλάτων, Πολιτεία, 540d. 
151 Πλάτων, Νόµοι, 693d και εξής. 
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βασιλιά Αµύντα Γ' (393-370). Σε ηλικία δέκα οκτώ ετών εισήλθε στην Ακαδηµία του Πλάτωνα 
και έµεινε είκοσι χρόνια, εξαντλώντας, από πλευράς εκµαθήσεως, κάθε φιλοσοφική και 
επιστηµονική ιδέα του καιρού του. Η επιµέλειά του αυτή του έδωσε το δικαίωµα, σπουδαστής 
ων, να διδάσκει άλλους νεότερους µαθητές. Αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο των σπουδών του 
στην Ακαδηµία µετέβη στην Άσσο της Τρωάδας. Σκοπός του ήταν να ιδρύσει παράρτηµα της 
Ακαδηµία στον Ελλήσποντο και να πείσει τον τοπικό άρχοντα Ερµία να δεχθεί την πρακτική 
εφαρµογή των πλατωνικών ιδεών στην διακυβέρνησή του. Τελικά, µετά από τρία χρόνια, πήγε 
να διδάξει στην Μυτιλήνη αλλά σε δύο χρόνια προσκλήθηκε από τον Φίλιππο Β' της 
Μακεδονίας να αναλάβει την αγωγή του νεαρού Αλέξανδρου. Ορισµένοι ιστορικοί εικάζουν ότι 
είτε ο Φίλιππος σχεδίαζε κοινή εκστρατεία µε τον Ερµία, είτε ήθελε να προετοιµάσει τον γιο του 
σωµατικά αλλά και πνευµατικά για µια εκστρατεία εναντίον των Περσών εµβαπτίζοντάς τον 
στον ελληνικό πολιτισµό. Ίσως όµως και ο φιλόσοφος να πίστεψε στην ελληνική ισχύ υπό την 
µακεδονική ηγεσία,152 ιδίως όταν γνώρισε τον Φίλιππο από κοντά.153 Παρά τις διάφορες 
εικασίες, αναµφισβήτητο παραµένει το γεγονός ότι για τον Αριστοτέλη ήταν µια καταπληκτική 
ευκαιρία να µορφώσει έναν µελλοντικό ηγέτη εµφυσώντας του τις σωκρατικές, τις πλατωνικές 
αλλά και τις δικές του ιδέες. 
 Ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο από το 343 µέχρι το 341 και µετά αποσύρθηκε 
στα Στάγιρα. Ο Αλέξανδρος άρχισε την εκστρατεία του εναντίον των Περσών και σύντοµα 
εφήρµοσε την εξοµοίωση Ελλήνων και βαρβάρων, µε την οποία δεν συµφωνούσε ο 
Αριστοτέλης. Η τελική ρήξη µε τον νεαρό βασιλιά ήρθε όταν εκτελέσθηκε ο ανιψιός του 
φιλοσόφου, Καλλισθένης, που ακολουθούσε την εκστρατεία ως επιστηµονικό µέλος, µάλλον 
διότι κατηγορήθηκε άδικα ότι συνωµοτούσε εναντίον του Αλεξάνδρου (δες Κεφάλαιο 12). Το 
335 ο Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε την δική του σχολή, το Λύκειο,154 για να 
διδάξει πλέον τις δικές του ιδέες. Η σχολή είχε ιδρυθεί στον ιερό τόπο που ήταν αφιερωµένος 
στον Απόλλωνα Λύκειο και, επειδή οι µαθητές περπατούσαν σε στεγασµένη στοά και 
συζητούσαν, οι νέοι φιλόσοφοι ονοµάσθηκαν Περιπατητικοί. Η σχολή πρέπει να λειτουργούσε 
ως µελετητικό και ερευνητικό κέντρο, εάν κρίνει κανείς από το εύρος των έργων του 
Αριστοτέλη που προϋπέθεταν µεγάλο αριθµό συνεργατών. Όταν η είδηση του θανάτου του 
Αλεξάνδρου το 323 έφθασε στην Αθήνα, όπου ήταν µισητός, επακολούθησαν διώξεις όσων 
σχετίζονταν µε τον Μακεδόνα βασιλιά, συµπεριλαµβανοµένου και του µεγάλου φιλοσόφου. Ο 
Αριστοτέλης κατέφυγε στην Χαλκιδική, όπου πέθανε το 322 από αρρώστια.155 Αν θα έπρεπε 
κανείς να περιγράψει την συµβολή του Αριστοτέλη στον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και, φυσικά, 
Παγκόσµιο Πολιτισµό µε µία φράση, θα µπορούσε απλώς να πει ότι ο Σταγιρίτης εφηύρε την 
επιστηµονική µέθοδο και έθεσε τα θεµέλια των σύγχρονων επιστηµών. 
 Τα σωζόµενα έργα του Αριστοτέλη χωρίζονται σε διαλόγους και διδακτικά 
συγγράµµατα και µας παρουσιάζουν ένα µόνο µέρος των συστηµατικών µελετών του και κυρίως 
της φιλοσοφικής και επιστηµονικής του εργασίας. Ο όγκος και η θεµατολογική ευρύτητα του 
έργου του µαρτυρούν ότι ο Αριστοτέλης πρέπει να ενεργούσε συστηµατικά, συλλέγοντας, 
παρατηρώντας, ταξινοµώντας, ερευνώντας και ερµηνεύοντας το υλικό του και γι’ αυτό 
θεωρείται ο "µεγαλύτερος συστηµατικός νους του κόσµου".156 Ο Αριστοτέλης πρώτα συνήθως 
εκθέτει και κρίνει, στα συγγράµµατά του, τις γνώµες προγενέστερων διανοητών επί του θέµατος 
                                                 

152 Το όλο ζήτηµα υπονοείται εντέχνως από τους Peter Green, Alexander of Macedon 356-323 BC. A 
Historical Biography (Berkeley: Univ. of California Press, 1991), pp. 52-54 και Ulrich Wilken, Alexander the 
Great (N. York: Norton, 1967), pp. 54-55 και ΙΕΕ, 3β:486. 

153 ∆ες Hammond, et. al. History of Macedonia, 2:ch. XIX.1 και XV.4. 
154 Η θέση του Λυκείου αποκαλύφθηκε το 2000. Το Λύκειο µάλλον βρισκόταν στον χώρο που 

εντοπίζεται πίσω από το Πολεµικό Μουσείο, ανάµεσα στις οδούς Βασ. Σοφίας και Βασ. Κωνσταντίνου. 
155 Πληροφορίες για την ζωή του φιλοσόφου µαζί µε πλήθος ανεκδοτολογικά στοιχεία δίνει ο ∆ιογένης 

Λάερτιος στου Βίους Φιλοσόφων, "Αριστοτέλης", Ε.Ι. 
156 ΙΕΕ, 3β:491. 
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που συζητά και µετά αναπτύσσει τους δικούς του συλλογισµούς. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο 
του περιλαµβάνει και την ιστορική θεώρηση των διαφόρων θεµάτων που διαπραγµατεύεται ο 
φιλόσοφος, ενώ ουσιαστικά εισαγάγει την ιδέα και τα πρώτα δοκίµια της Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ157 

 
                            Πλήρη     Αποσπασµατικά 
Το Όργανον [νεότερη συνοπτική ονοµασία]  Περί Φιλοσοφίας 
Ρητορική      Εύδηµος ή Περί Ψυχής 
Ποιητική      Περί ∆ικαιοσύνης 
Φυσικά       Περί Πολιτικού 
Περί Ουρανού. Περί Γενέσεως & Φθοράς  Περί Ποιητών 
Μετερεωλογικά      Περί Ευγενείας 
Περί Ψυχής. Μικρά Φυσικά    Μικροί ∆ιάλογοι [συνοπτικός τίτλος] 
Περί Ζώων [συνοπτικός τίτλος]   Προτρεπτικός Λόγος 
Περί Ζώων Κινήσεως     Περί Ιδεών 
Μετά τα Φυσικά [νεότερη ονοµασία]   Περί ταγαθού 
Ηθικά. Πολιτικά     Αθηναίων Πολιτεία 
       Απορήµατα Οµηρικά 
       Περί των Πυθαγορείων 
       Περί της Αρχιτείου Φιλοσοφίας 
       Περί ∆ηµοκρίτου 
 
 Ο Αριστοτέλης χωρίζει την φιλοσοφία σε Αναλυτική (Λογική), Φυσική και Ηθική αλλά 
και σε Θεωρητική, Πρακτική και Ποιητική.158 Η Θεωρητική φιλοσοφία έχει ως σκοπό την 
αλήθεια και περιλαµβάνει την Φυσική Φιλοσοφία, την Μαθηµατική και την Πρώτη Φιλοσοφία 
ή Μεταφυσική. Η Πρακτική φιλοσοφία, που έχει ως στόχο την πράξη ή ηθική λειτουργία του 
ανθρώπου, χωρίζεται σε Ηθική, Οικονοµική και Πολιτική. Η τρίτη κατηγορία, η Ποιητική, 
συγγενεύει µε αυτό που ονοµάζουµε σήµερα Αισθητική. Ακόµη, κατά πάσα πιθανότητα, ο 
φιλόσοφος θεωρούσε ότι η Λογική και η Ρητορική αποτελούν προπαιδευτικές επιστήµες για την 
είσοδο των φιλοσοφούντων στην καθ’ εαυτό φιλοσοφία.159 
 Η Λογική ή Αναλυτική Φιλοσοφία,160 όπως την ονοµάζει ο Αριστοτέλη, αναλύει την 
επιστηµονική σκέψη ή γνώση. Η γνώση χωρίζεται πρώτα σε περιεχόµενο και µορφή και µετά 
εξετάζεται εάν το περιεχόµενο και η µορφή, χωριστά, συµφωνούν µε την πραγµατικότητα. Η 
πραγµατική όµως συµβολή του Αριστοτέλη στην Λογική είναι ο συλλογισµός, ο οποίος 
αποτελείται από κρίσεις (ισχυρισµούς) και έννοιες. Οι κρίσεις είναι είτε αληθείς είτε ψευδείς και 
συνίστανται από την έννοια του υποκειµένου και την έννοια του κατηγορουµένου. Τα δύο αυτά 
στοιχεία υπάγονται, µε την σειρά τους, σε µία από τις εξής κατηγορίες: ουσία, ποσόν, ποιόν, 
σχέση (προς τι), χώρος (πού), χρόνος (πότε), κατάσταση (κείσθαι), τρόπος (έχειν), ενέργεια 

                                                 
157 Ορισµένα άλλα έργα είχαν παλιότερα αποδοθεί στον Αριστοτέλη αλλά σήµερα θεωρούνται Ψευδο-

Αριστοτελικά: Περί Κόσµου, Περί Πνεύµατος, Περί Χρωµάτων, Φυσιογνωµικά, Περί Φυτών, Περί θαυµασίων 
ακουσµάτων, Μηχανικά, Προβλήµατα, Περί ατόµων γραµµών, Ανέµων θέσεις και Προσηγορίαι, Περί 
Ξενοφάνους, Περί Ζήνωνος, Περί Γοργίου, Περί αρετών και Κακιών, Οικονοµικά, Ρητορική προς Αλέξανδρο, 
Αλέξανδρος ή Περί Αποικιών ή Υπέρ Αποίκων (∆ες ΙΕΕ, 3β:488-489). 

158 Αριστοτέλης, Τα Μετά τα Φυσικά, 1025b. 
159 David Ross, Aristotle 5th ed. (London: Methuen, 1949), pp. 20 & 276 
160 ∆ες Αριστοτέλης, Αναλυτικών Προτέρων, εκδ. Κάκτος και Αριστοτέλης, Αναλυτικών Υστέρων, εκδ. 

Κάκτος. 
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(ποιείν) και πάθηµα (πάσχειν). Παραδείγµατος χάριν, ως ουσία µπορεί να χαρακτηρισθεί ο 
άνθρωπος ή ο ίππος ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα µπορούσαν να αναφερθούν το δίπηχο 
(ποσό), ο λευκός (ποιόν), το διπλάσιο (προς τι), η έκφραση "εν Λυκείω" (κείσθαι), ‘ώπλισται 
(έχειν), καίειν (ποιείν) και καίεται (πάσχειν).161 Βασική αρχή στην αριστοτελική φιλοσοφία είναι 
η αρχή της αντιφάσεως. ∆εν µπορεί κάτι να είναι και να µην είναι και εξ αυτού συνάγεται ότι 
µόνο µία πρόταση µπορεί να είναι αληθής.162 Ο συλλογισµός, κατά τον φιλόσοφο, είναι µία 
σκέψη που ξεκινά από το γενικό και προχωρεί στο ειδικό ενώ η επαγωγή είναι το ακριβώς 
αντίθετο, δηλαδή από το ειδικό προς το γενικό. 
 Αφού κανείς κατανοήσει την Αναλυτική (Λογική) πρέπει να εντρυφήσει λίγο και στην 
Ρητορική. Στην ανάλυση του έργου του περί Ρητορικής, ο Αριστοτέλης διακρίνει τον 
Συµβουλευτικό, τον ∆ικανικό και τον Επιδεικτικό λόγο. Ο Συµβουλευτικός ασχολείται µε το τι 
είναι ωφέλιµο και τι βλαβερό, ο ∆ικανικός µε την κατηγορία ή την απολογία και ο Επιδεικτικός 
µε τον έπαινο και τον ψόγο.163 Επειδή κάθε ρήτορας, βέβαια, χρησιµοποιεί ιδιαίτερες µεθόδους 
για την επιτυχία των λόγων του, ο Αριστοτέλης δίνει περισσότερες πρακτικές συµβουλές παρά 
αναλύσει θεωρητικά το ζήτηµα της ρητορικής.164 
 Εκτός από την Ρητορική του, ο Αριστοτέλης συνέθεσε και έργο περί Ποιητικής, στο 
οποίο µελετάει τις Τέχνες. Ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι η ποίηση και οι άλλες τέχνες δεν είναι 
παρά µία "µίµησις" ή εξιδανίκευση της πραγµατικότητας από τον καλλιτέχνη. Ο Αριστοτέλης 
εξηγεί την έννοια της µιµήσεως στον ορισµό του για την τραγωδία: "ἔστιν οὖν τραγῳδία 
µίµησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας"165 Η τραγωδία είναι, συνεπώς, αναπαράσταση 
δρωµένων τα οποία προκαλούν κάθαρση ψυχής. Με αυτές τις προκαταρκτικές αλλά εντελώς 
απαραίτητες έννοιες, ο Αριστοτέλης, µάλλον εισήγαγε τους µαθητές του στον κυρίως κορµό της 
φιλοσοφίας του. 
 Πρωταρχική σηµασία στην αριστοτελική φιλοσοφία κατέχει η έννοια της "Πρώτης 
Φιλοσοφίας" ή της Μεταφυσικής (Μετά τα Φυσικά), η οποία είναι η γνώση των αρχών και των 
αιτίων όλων των πραγµάτων, δηλαδή η σοφία. Η σοφία είναι χωρίς πρακτική αξία και είναι 
ουσιαστικά η γνώση για την γνώση. Η Πρώτη Φιλοσοφία αναζητά τις αρχές του Όντος ως 
Όντος και ο Αριστοτέλης διακρίνει τέσσερις αρχές: την ουσία, την ύλη, την κίνηση και το ου 
ένεκα (τέλος γενέσεως και κάθε κινήσεως). Ο κόσµος είναι αιώνιος και άφθαρτος, χωρίς αρχή 
και τέλος, ενώ ο Θεός είναι το πρώτο κινούν ακίνητο. Η κίνηση συνδυάζεται µε τον χρόνο, ο 
οποίος είναι επίσης αιώνιος. Συνάγεται, λοιπόν, ότι η κίνηση του κόσµου και η αιωνιότητα του 
χρόνου οφείλονται στον Θεό, ο οποίος είναι αδιαίρετος και χωρίς µέγεθος. Ο Θεός όµως δεν 
είναι δηµιουργός του κόσµου αλλά υπήρξε η αιτία της αρχικής κινήσεως. Ο Αριστοτέλης 
υποστήριζε ότι ο κόσµος υφίσταται ακριβώς διότι το Είναι, η ύπαρξη, είναι καλύτερο από το 
Μη-Είναι, το Ζην καλύτερο από το Μη-Ζην και το Έµψυχο καλύτερο από το Άψυχο. Ο 
Αριστοτέλης πίστευε, επίσης, ότι δύο ιδέες συνιστούν το γίγνεσθαι: η ύλη και η µορφή, οι οποίες 
είναι αγέννητες και άφθαρτες, ενώ ταυτοχρόνως υφίσταται µια κίνηση από την δυνατότητα στην 
πραγµατικότητα. Με άλλα λόγια, όλο το γίγνεσθαι είναι η κίνηση από το "δυνάµει" Ον στο 
"ενεργεία" Ον και, εποµένως, η διαδικασία της γενέσεως κινείται πάντα προς την πραγµάτωση 
ενός συγκεκριµένου Όντος. Ο Αριστοτέλης διαφωνεί µε τον Πλάτωνα ως προς την θεωρία των 
ιδεών. Ο Αριστοτέλης µεταµόρφωσε την ιδέα του Πλάτωνα από άυλη σε ένυλη, σε µορφή των 
πραγµάτων. Η ουσία, δηλαδή, προσδιορίζεται από έναν συνδυασµό ύλης και µορφής, όπως 
εξηγήθηκε στο γίγνεσθαι. Κατά τον Αριστοτέλη, ο κόσµος αποτελείται από επάλληλες σφαίρες 
και όσο µεταβαίνει κανείς από την µία στην άλλη, τόσο εξαϋλώνεται. Η µόνη άυλη ουσία είναι ο 

                                                 
161 ∆ες Αριστοτέλης, Όργανον 1 - Κατηγορίαι - Περί Ερµηνείας, εκδ, Κάκτος. 
162 Αριστοτέλης, Τα Μετά τα Φυσικά, 1027b & 1051b. 
163 Αριστοτέλης, Ρητορική, 1358b. 
164 Ross, pp. 270-276. 
165 Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, 1449b. 
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θεός, ο οποίος είναι µορφή χωρίς ύλη, καθαρή ενέργεια χωρίς καµία µορφή αρχικού "δυνάµει" 
Όντος. Ο θεός είναι η πρώτη αρχή ουσίας, τέλειος, αιώνιος και µοναδικός.166 
 Φύση ονοµάζει ο Αριστοτέλης όλα τα πράγµατα που µεταβάλλονται ενώ την επιστήµη 
που τα µελετά την καλεί Φυσική Επιστήµη ή Φυσική Φιλοσοφία. Το Είναι διαιρείται σε τέσσερα 
στοιχεία: γη, ύδωρ, αήρ, πυρ, τα οποία είναι συστατικά του κόσµου των αντικειµένων. Τα 
στοιχεία µπορούν να αλλάξουν από το ένα στο άλλο αλλά αφού πρώτα µετασχηµατισθούν σε 
κάτι ενδιάµεσο, που δεν µπορεί να είναι παρά πάλι ένα από τα ίδια τα στοιχεία. Παραδείγµατος 
χάριν, το ύδωρ γίνεται πρώτα αήρ και µετά µπορεί να γίνει πυρ. Τα στοιχεία έχουν επίσης τις 
ιδιότητες του θερµού και του ψυχρού καθώς και του υγρού και του ξηρού, του ελαφρού και του 
βαρέως. Κατά την διαδικασία της µεταλλαγής από την µια κατάσταση στην άλλη, ορισµένες 
ιδιότητες είναι παθητικές ενώ άλλες ενεργητικές. Γενικώς, η φύση, κατά τον Αριστοτέλη, είναι 
σύνολο βαθµίδων από σώµατα ατελή που σταδιακά τελειοποιούνται. Τα φυτά αποτελούν τους 
κατώτερους οργανισµούς, µετά υπάρχει µια ενδιάµεση κατηγορία και η τελειοποίηση 
ολοκληρώνεται στα ζώα.167 
 Ο Έλληνας φιλόσοφος ασχολήθηκε ακόµη µε την Αστρονοµία και την Κοσµογραφία. Ο 
Αριστοτέλης διατύπωσε την θεωρία ότι η γη είναι σφαιρική, βρίσκεται στο κέντρο του 
σύµπαντος και είναι ακίνητη. Ατυχώς, εισήγαγε στην Αστρονοµία την εσφαλµένη ιδέα του 
γεωκεντρικού συστήµατος (η γη βρίσκεται στο κέντρο του σύµπαντος ακίνητη) και ανέτρεψε 
την θεωρία των Πυθαγορείων περί κυκλικής κινήσεως της γης. Εάν είχε επικρατήσει η δεύτερη 
άποψη θα µπορούσε να είχε οδηγήσει στο ορθό ηλιοκεντρικό σύστηµα (η γη περιστρέφεται 
γύρω από τον ήλιο) πολύ πριν την επιστηµονική διατύπωσή του από τον Κοπέρνικο στις αρχές 
του 16ου αιώνα µ.Χ., αν και φαίνεται ότι ο Αρίσταρχος ο Σάµιος είχε πρώτος αναφερθεί στο 
ηλιοκεντρικό σύστηµα στις αρχές του Γ' αιώνα π.Χ. Κατά τον Αριστοτέλη, η γη και όλα τα 
ουράνια σώµατα περιβάλλονται από τον αιθέρα, ο οποίος είναι άφθαρτος και άυλος, ενώ το 
σύµπαν είναι πεπερασµένο και κανένα σώµα δεν είναι άπειρο.168 
 Ένα ακόµη σηµαντικό τµήµα της αριστοτελικής διανοήσεως είναι η Ψυχολογία. Ο 
φιλόσοφος ανέπτυξε την θεωρία του στο έργο του Περί Ψυχής. Ψυχή έχουν οι άνθρωποι αλλά 
και τα ζώα και τα φυτά. Η ψυχή είναι άυλη και στα έµβια όντα ταυτίζεται µε την µορφή και όχι 
µε την ύλη. ∆εν µπορεί να υπάρξει ψυχή στο σώµα χωρίς ζωή και άρα η ψυχή είναι η 
"εντελέχεια",169 έχει δηλαδή µέσα της την δύναµη να φθάσει στην ολοκλήρωσή της. Η ψυχή ζει 
όσο ζει το σώµα και δεν µπορεί να ζήσει χωρίς σώµα. Η ψυχή κατευθύνει την θρέψη, τις 
αισθήσεις αλλά και την νόηση. Ο νους χωρίζεται σε πρακτικός και θεωρητικός, όπου ο πρώτος 
καταγίνεται µε τα πράγµατα που δεν αλλάζουν ενώ ο δεύτερος εµπεριέχει την αλλαγή. 
 Το σηµαντικότερο φιλοσοφικό ζήτηµα που επεξεργάσθηκε όµως ο Αριστοτέλης ήταν η 
Ηθική και η Πολιτική, την σχέση των οποίων ο φιλόσοφος δεν ξεκαθαρίζει.170 Η Ηθική στον 
Αριστοτέλη συνδέεται µε το µοναδικό έργο που έχει να φέρει σε πέρας ο άνθρωπος, το οποίο 
άλλωστε τον ξεχωρίζει από τα άλλα όντα, την τελειοποίηση του νου του. Το όπλο του ανθρώπου 
είναι ο νους και σκοπός της ζωής πρέπει να είναι η τελειοποίησή του, πράγµα το οποίο κυρίως 
αποτελεί την πηγή της ευδαιµονίας του ανθρώπου. Η ευδαιµονία είναι συνδεδεµένη µε την 
αρετή και την φρόνηση ενώ ο θεός έχει την απόλυτη ευδαιµονία, χωρίς κανένα υλικό αγαθό. Η 
ηθική αρετή συνίσταται στην τήρηση του µέτρου, στην "µεσότητα",171 όπως την ονοµάζει ο 
φιλόσοφος. Η Ηθική συνδέεται µε την πολιτική. Ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπο ως "φύσει 
πολιτικόν ζώο"172 και υποστηρίζει ότι η πολιτεία πηγάζει από την φύση. Όποιος δεν συµµετέχει 
                                                 

166 ∆ες Αριστοτέλης, Τα Μετά τα Φυσικά. 
167 ∆ες Αριστοτέλης, Φυσικά. 
168 ∆ες Αριστοτέλης, Περί Ουρανού, εκδ. Κάκτος. 
169 ∆ες Αριστοτέλης, Περί Ψυχής, 402a. 
170 Ross, p. 187. 
171 "µεσότης τις ἄρα ἔστίν ἡ ἀρετή" (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, 1106b). 
172 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1252b. 
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σε µια κοινότητα ανθρώπων είναι "ή θηρίον ή θεός".173 Η Πολιτεία ως ολότητα είναι πάνω από 
τα άτοµα που την αποτελούν. Ο φιλόσοφος πίστευε στην ιδανική Πολιτεία αλλά ήταν αντίθετος 
στις ιδέες του Πλάτωνα περί κοινοκτηµοσύνης των γυναικών διότι δεν οδηγούν στην ηθική 
πρόοδο του ανθρώπου, καθώς µάλιστα η κοινοκτηµοσύνη αγαθών προκαλεί έριδες. Η Πολιτεία 
δεν πρέπει να είναι πολυπληθής και η άµβλωση γίνεται αποδεκτή ως µέτρο περιορισµού του 
αριθµού των ανθρώπων. Όλοι οι πολίτες πρέπει να συµµετέχουν στην αρετή και στην 
ευδαιµονία της κοινότητας ενώ ο πόλεµος είναι µόνο αµυντικός και µόνο για να προφυλάξει την 
αρετή και την ευδαιµονία των πολιτευµάτων. Ο Αριστοτέλης επαναλαµβάνει τα είδη 
πολιτευµάτων κατά Πλάτωνα και τονίζει πως αν παρακµάσουν µπορεί να έχουν κακές συνέπειες 
για τον λαό. Η καλύτερη µορφή Πολιτείας είναι η µοναρχία, όπου ο µονάρχης υπερέχει στην 
αρετή και οι άλλοι πολίτες προσπαθούν να ακολουθήσουν το παράδειγµά του. ∆εύτερο 
καλύτερο είναι η αριστοκρατία, όπου πρέπει να κυβερνούν οι άριστοι µε την έννοια της αρετής. 
Τρίτο στην σειρά έρχεται η "πολιτεία", όπου κυβερνούν οι πολλοί.174 
 Ο Αριστοτέλης υπήρξε ο τελευταίος µεγάλος φιλόσοφος του Αρχαίου Ελληνικού 
Κόσµου και το ορόσηµο για το τέλος της Κλασικής Εποχής στην διανόηση. Η συµβολή του 
στην πρόοδο της ανθρώπινης πνευµατικότητας έγκειται στην συστηµατοποίηση της γνώσεως 
και στην πρόοδο της φιλοσοφικής σκέψεως σε σχέση µε τους Προσωκρατικούς και τον 
Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης και η φιλοσοφία του θα αποτελέσουν αργότερα τον συνδετικό κρίκο 
ανάµεσα στην πνευµατική Αρχαία Ελλάδα και στους Άραβες και, σηµαντικότερο όλων, θα 
γίνουν τελικά ο φορέας των ιδεών της Αρχαίας Ελληνικής Κλασικής Εποχής για την 
Αναγέννηση και την Επιστηµονική Επανάσταση, µετά τον 15ο αιώνα µ.Χ.. 
 Η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία αποτελεί τον µεγαλύτερο σταθµό της ανθρώπινης 
σκέψεως από την Αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Η άνθησή της κατά την Κλασική Εποχή εξύψωσε 
την ανθρώπινη σκέψη σε ύψη δυσθεώρητα. Οι σοφιστές, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έθεσαν 
τα θεµέλια της Φιλοσοφίας αναζητώντας απαντήσεις στα καίρια ερωτήµατα κάθε εποχής: την 
ηθική, την πολιτική, την θρησκεία, τις τέχνες, την επιστήµη. Οι Έλληνες δεν ησύχασαν µε τις 
απλοϊκές ερµηνείες προγενέστερων εποχών αλλά αναζήτησαν αιτίες και απαντήσεις σε θέµατα 
που ξεπερνούσαν τα µέχρι τότε όρια της ανθρώπινης σκέψεως. Η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 
έθεσε τα θεµέλια της έννοµης, ευνοµούµενης και πολιτικά ολοκληρωµένης, σύγχρονης µας 
κοινωνίας. 
 

Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη 
 Η επιστήµη ως συγκεκριµένη και εξειδικευµένη γνώση είναι µια έννοια εντελώς 
σύγχρονη. Στον Αρχαίο Κόσµο εντασσόταν αρχικά µέσα στα πλαίσια των διερευνήσεων των 
θεωρούµενων σοφών ανθρώπων που κυρίως ήταν ιερείς, στους Ανατολικούς Λαούς, ή 
φιλόσοφοι, στον ελληνικό κόσµο. Σιγά-σιγά, όµως, οι Έλληνες απέσπασαν τις επιστήµες από 
τον φιλοσοφικό τους κορµό και έθεσαν τα θεµέλια των σύγχρονων επιστηµών. Στον 
αρχαιοελληνικό κόσµο αναπτύχθηκαν σταδιακά ως ανεξάρτητοι επιστηµονικοί κλάδοι η 
Ιατρική, τα Μαθηµατικά και η Αστρονοµία, η Γεωγραφία, η Ζωολογία, η Βοτανική και η 
Βιολογία. 
Ιατρική 
Η πρώτη επιστήµη που ξεχώρισε από την Φιλοσοφία ήταν η Ιατρική. Οι πρώτες, ιατρικής 
φύσεως, πληροφορίες ανάγονται στον Όµηρο όταν περιγράφει τραυµατισµό ή θάνατο ηρώων.175 
Ο Όµηρος µάλιστα αναφέρει δύο µυθολογικούς ιατρούς, τον "ισόθεο" Μαχάονα και τον αδελφό 
του Ποδαλείριο,176 γιους του Ασκληπιού. Ο Μαχάων ήξερε να τραβήξει το βέλος από την 
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174 Αριστοτέλης, Πολιτικά. 
175 ∆ες στο Κεφάλαιο 6 το υποκεφάλαιο για τα Οµηρικά Έπη. 
176 Όµηρος, Ιλιάδα, Β.732 
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πληγή, να αφήσει να τρέξει λίγο µολυσµένο αίµα και µετά να την θεραπεύσει µε βότανα 
("φάρµακα").177 Αυτή η µέθοδος θεραπείας τραυµάτων ακολουθούνταν γενικά στην Αρχαία 
Ελλάδα: αφαιρούνταν πρώτα τα ξένα σώµατα από την πληγή, γινόταν πλύση του τραύµατος και 
µετά επιτυγχανόταν η ίαση µε την επίθεση βοτάνων. Στην οµηρική χειρουργική δεν 
χρησιµοποιούνταν εργαλεία αλλά, όπως φαίνεται και από το παράδειγµα, η ιατρική εναπόκειτο 
στα χέρια προσώπων που συνδέονταν µε την θρησκεία. 
 Κατά την εποχή των Προσωκρατικών αρχίζουν να εµφανίζονται οι πρώτες ιδέες περί 
πραγµατικά επιστηµονικής ιατρικής επιστήµης και τελικά οι πρώτοι ιατροί. Τον ΣΤ' αιώνα 
φαίνεται ότι ιδρύθηκε στον Κρότωνα ιατρική σχολή µε σηµαντικότερο γιατρό τον ∆ηµοκήδη. Ο 
∆ηµοκήδης, αφού έγινε γνωστός και µακρά από την πατρίδα του, ταξίδευσε ανατολικά 
φθάνοντας στην αυλή του τυράννου της Σάµου Πολυκράτη. Όταν ο Πολυκράτης σκοτώθηκε 
από τον σατράπη των Σάρδεων, ο ∆ηµοκήδης, που τον συνόδευε, έγινε δούλος. Κάποιος όµως 
που είχε ακούσει γι’ αυτόν, τον έφερε στα περσικά ανάκτορα και ο Έλληνας θεράπευσε τον 
∆αρείο, ο οποίος είχε στραµπουλίξει τον αστράγαλό του καθώς κατέβαινε από το άλογο µετά 
από κυνήγι. Ο ίδιος γιατρός θεράπευσε και την γυναίκα του ∆αρείου, η οποία είχε απόστηµα 
στον µαστό που έτρεχε πύον. Τελικά φαίνεται ότι ο ∆ηµοκήδης κατάφερε να δραπετεύσει και να 
επιστρέψει στην πατρίδα του. 178 
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Περί αέρων υδάτων τόπων [περί επιδράσεων καιρού, εδάφους κλπ σε ανθρώπου] 
Περί ιερής νούσου [εναντίον ψευτογιατρών & υπέρ φυσικών αιτιών ασθενειών] 
Επιδηµίαι Ι και ΙΙΙ [ιατρικές σηµειώσεις & περιπτώσεις ασθενών] 
Προγνωστικόν [περί προγνώσεως πορείας ασθενειών] 
Περί αγµών - Περί άρθρων εµβολής [περί καταγµάτων & εξαρθρώσεων] 
Αφορισµοί [αποφθέγµατα] 
 
 Στο τέλος του ΣΤ' αιώνα, οι Έλληνες θεοποίησαν τον Ασκληπιό και διέδωσαν την 
λατρεία του µε την µορφή των Ασκληπιείων, όπου κατέφευγαν οι άρρωστοι για να επιτύχουν 
την ίασή τους. Τα ονοµαστότερα Ασκληπιεία της αρχαιότητας ήταν της Κω και της Περγάµου. 
Η θεραπεία ήταν θρησκευτική, δηλαδή ο άρρωστος προσερχόταν στον ναό ζητώντας την ίασή 
του και ελπίζοντας στην παρέµβαση του θεού. Εκτός από τα Ασκληπιεία, υπήρχαν και 
ανεξάρτητες ιατρικές σχολές. Η σχολή στην Κω έγινε διάσηµη χάρις στον Ιπποκράτη (περ. 460-
377), που θεωρείται ο πατέρας της Ιατρικής Επιστήµης. Ο Ιπποκράτης διατύπωσε την άποψη ότι 
το σώµα του ανθρώπου αποτελεί ένα σύνολο, έναν οργανισµό, ο οποίος ενεργεί συγχρονισµένα. 
Ο Ιπποκράτης και οι µαθητές του αναγνώρισαν ότι οι ασθένειες οφείλονται µόνο σε φυσικά 
αίτια, κατανόησαν την αξία των διαφόρων µεθόδων διαγνώσεως, δηλαδή επισκόπηση, 
ψηλάφηση, ακρόαση, και εξήγησαν την σηµασία της δίαιτας. Οι ιπποκρατικοί πίστευαν ότι το 
σώµα συντίθεται από τέσσερις χυµούς: αίµα, φλέγµα, ξανθή χολή και µαύρη χολή και ότι κάθε 
παρέκκλιση από την σωστή αναλογία των χυµών προκαλούσε ασθένεια. ∆ιατύπωσαν επίσης την 
θεωρία ότι στις ασθένειες διακρίνονται τρία στάδια: απεψία, κατά την οποία γίνεται η διαταραχή 
της αναλογίας των χυµών, πέψη, οπότε ο οργανισµός αντιδρά µε πυρετό, και κρίση, κατά την 

                                                 
177 Όµηρος, Ιλιάδα, ∆.212-219. 
178 Ηρόδοτος, ΙΙΙ.125-137. 
179 Σχετικά µε τα προβλήµατα γύρω από την γνησιότητα των Ιπποκρατικών Έργων δες ΙΕΕ, 3β:517-

519 και κυρίως George Sarton, A History of Science. Ancient Science through the Golden Age of Greece 
(Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1952), pp. 348-383. Για τα ίδια τα έργα δες Ιπποκράτης,  εκδ. Loeb. 
Οι τόµοι στις εκδ. Κάκτος έχουν διαφορετικούς τίτλους. 
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διάρκεια της οποίας ο ασθενής αναρρώνει ή πεθαίνει. Αναµφισβήτητα, δεν έχουµε να κάνουµε 
µε καθαρή επιστηµονική ιατρική αλλά µε τα πρώτα στάδια της αναπτύξεως της επιστήµης.180 
Παρ’ όλα αυτά, το επιστηµονικό ήθος των επαγγελµατιών ιατρών της ιπποκρατείου σχολής 
διαφαίνεται καθαρά από το παρακάτω απόσπασµα από τον ονοµαζόµενο Όρκο του 
Ιπποκράτη,181 που δίνουν και σήµερα οι νέοι γιατροί: 
 

Ορκίζοµαι στον γιατρό Απόλλωνα και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην 
Πανάκεια και σε όλους τους θεούς και τις θεές, επικαλούµενος την µαρτυρία 
τους, ότι θα επιτελέσω το έργο µου όσο δύναµαι και κατά την κρίση µου, τον 
όρκο αυτόν και την συµφωνία: 
Να θεωρώ αυτόν που µου δίδαξε την ιατρική ισάξιο µε τους γονείς µου και 
κοινωνό του βίου µου. [...] Να µεταδίδω τις γνώσεις µου και τις µεθόδους 
ιατρικής ακροάσεως και όσα άλλα γνωρίζω στους γιους µου και στους γιους του 
δασκάλου µου και στους εγγεγραµµένους µαθητές που έχουν δώσει τον ιατρικό 
όρκο αλλά σε κανέναν άλλο. Θα χρησιµοποιήσω θεραπεία για να βοηθήσω τους 
ασθενείς όσο µπορώ και κατά την κρίση µου αλλά ποτέ για να βλάψω ή να 
αδικήσω κανέναν. ∆εν θα δώσω σε κανέναν φάρµακο θανατερό αν µου ζητήσει 
ούτε θα τον συµβουλεύσω να το πάρει. Παροµοίως, δεν θα δώσω σε έγκυο 
γυναίκα τίποτα για να ρίξει το παιδί της. Θα διατηρήσω αγνή και όσια την ζωή 
µου και την τέχνη µου. [...] Όσα ακούω που δεν πρέπει να µαθευτούν, είτε καθ’ 
όσον διαρκεί η θεραπεία είτε στην καθηµερινή µου ζωή όταν δεν εξασκώ το 
επάγγελµά µου, δεν θα τα διαδώσω παραέξω, θεωρώντας τα µυστικά. [...]182 

 
 Οι ιατρικές παρατηρήσεις δεν ήταν το µόνο γνωστικό επίπεδο στο οποίο διέπρεψαν οι 
Αρχαίοι Έλληνες. Σηµαντική πρόοδος παρατηρήθηκε στα Μαθηµατικά και στην Αστρονοµία. 
Μαθηµατικά και Αστρονοµία 
Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε προβλήµατα στα Μαθηµατικά και στην Αστρονοµία, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, ήταν οι Αρχαίοι Ανατολικοί Λαοί της Εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου.183 
Φυσικά, έχει ήδη τονισθεί ότι µε τους Προσωκρατικούς οι Έλληνες µετέτρεψαν τις, λίγο πολύ, 
πρακτικές µαθηµατικές σκέψεις και ιδέες των προγενέστερων λαών σε φιλοσοφία, δηλαδή σε 
θεωρητικά ερωτήµατα. Κατά τον Ε' αιώνα Έλληνες µαθηµατικοί άρχισαν να διατυπώνουν πλέον 
µαθηµατικά θεωρήµατα, θέτοντας τα θεµέλια των συγχρόνων Μαθηµατικών Επιστηµών. 
 Οι πρώτες σηµαντικές µαθηµατικές σκέψεις των Ελλήνων έχουν αποδοθεί στους 
Πυθαγορείους οι οποίοι ασχολήθηκαν από τον ΣΤ' αιώνα µε τις ιδιότητες των αριθµών και 
σχηµάτισαν τελικά τους πίνακες πολλαπλασιασµού, µάλλον χρησιµοποιώντας βότσαλα. Επίσης 
ανακάλυψαν ότι το άθροισµα των εσωτερικών γωνιών τριγώνου είναι δύο ορθές. Ως ήταν 
φυσικό, η ενασχόλησή τους µε την γεωµετρία είχε ως αποτέλεσµα το ονοµαζόµενο πυθαγόρειο 
θεώρηµα, κατά το οποίο το τετράγωνο της υποτεινούσης ορθογωνίου τριγώνου ισούται µε το 
άθροισµα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών.184 Την ίδια εποχή πρέπει να ανακαλύφθηκε 
και η µαθηµατική σχέση που ονοµάσθηκε αργότερα χρυσή τοµή. Η χρυσή τοµή θα µπορούσε να 
περιγραφεί µε απλά λόγια ως η αρµονικότερη διαίρεση ενός ευθυγράµµου τµήµατος σε δύο 
άνισα µέρη. Τα δύο µέρη που ονοµάσθηκαν άκρος και µέσος λόγος εκφράζονται µαθηµατικά ως 
                                                 

180 ∆ες Sarton, pp. 331-347. 
181 Το κείµενο ανήκει είτε στον Ε' είτε στον ∆' αιώνα (δες ΙΕΕ, 3β:521). Από την ανάγνωσή του 

διαφαίνεται η µυστηριακή και συντεχνιακή νοοτροπία των επαγγελµατιών. 
182 ∆ες αρχαίο κείµενο σε ΙΕΕ, 3β:519. 
183 ∆ες Κεφάλαια 1 και 2. 
184 Για τις πιθανές αποδείξεις των θεωρηµάτων την εποχή των Πυθαγορείων δες Sarton, pp. 203-212 

και ∆ηµήτρης Τσιµπουράκης, Η Γεωµετρία και οι εργάτες της στην Αρχαία Ελλάδα (Αθήνα: Άλιεν, 1985/1997), 
σ. 45-53. 
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εξής: ο λόγος του µήκους ολόκληρου του τµήµατος (a) προς το µήκος του µεγαλύτερου 
τµήµατος (x) είναι ίσος µε τον λόγο του µήκους του µεγάλου τµήµατος (x) προς το µικρό (a-x), 
δηλαδή a : x = x : (a – x) => x² = a² – ax.185 Σιγά-σιγά οι Έλληνες φαίνεται ότι διατύπωσαν 
ορισµένα θεωρητικά προβλήµατα γεωµετρίας τα οποία προσπαθούσαν να λύσουν. Κατά τον Ε' 
αιώνα, τα µαθηµατικά µυαλά απασχολούνταν, καθώς φαίνεται, µε τουλάχιστον τρία 
προβλήµατα: α) τον τετραγωνισµό του κύκλου, δηλαδή την εύρεση επιφανείας τετραγώνου ίσης 
µε την επιφάνεια κύκλου β) την τριχοτόµηση της γωνίας, δηλαδή την διαίρεση της σε τρεις ίσες 
γωνίες και γ) τον διπλασιασµό του κύβου, το ονοµαζόµενο ∆ήλιον πρόβληµα.186 Στην ουσία τα 
προβλήµατα αυτά ήταν αδύνατον να λυθούν µε τις απλές γεωµετρικές µεθόδους της εποχής και 
φυσικά σήµερα είναι γνωστό πως είναι άλυτα µε απόλυτη ακρίβεια, παρά µόνο κατά 
προσέγγιση. Η ενασχόληση όµως των Ελλήνων µε την θεωρητική γεωµετρία θα έχει 
συνταρακτικά αποτελέσµατα. 
 Λίγο µετά το µέσο του Ε' αιώνα έζησε στον ελλαδικό χώρο ο µαθηµατικός Ιπποκράτης ο 
Χίος. Ο Έλληνας µαθηµατικός ασχολήθηκε ιδιαιτέρως µε το πρώτο και το δεύτερο πρόβληµα 
και κατέληξε σε ηµιτελείς λύσεις αλλά αρκετές για να δείξουν την ελληνική µεγαλοφυία. Κατά 
την προσπάθειά του να λύσει τα προβλήµατα, ανακάλυψε ότι επιφάνεια ορθογωνίου τριγώνου 
που ορίζεται από την διάµετρο κύκλου και δύο χορδές του ισούται µε το άθροισµα των 
επιφανειών των δύο ηµισελήνων που σχηµατίζονται από την περιφέρεια του κύκλου και την 
περιφέρεια των κύκλων που γράφονται µε διάµετρο τις δύο κάθετες πλευρές του τριγώνου. Τα 
δύο σχηµατιζόµενα ηµισέληνα ονοµάζονται πλέον οι µηνίσκοι του Ιπποκράτη. Για τον 
διπλασιασµό του κύβου ανακάλυψε ότι µπορούσε να βρει κάποια λύση συµπεραίνοντας ότι ο 
κύβος του µήκους της νέας πλευράς (x) θα είναι διπλάσιος του κύβου του µήκους της αρχικής 
πλευράς (a), δηλαδή η εξίσωση x³ = 2 a³.187 Το δεύτερο πρόβληµα, η τριχοτόµηση γωνίας, 
αντιµετωπίσθηκε από τον Ιππία τον Ηλείο στο τέλος του Ε' αιώνα. Ο Ιππίας ανακάλυψε µία 
καµπύλη, την ονοµαζόµενη τριχοτοµούσα ή τετραγωνίζουσα, η οποία µπορούσε να διαιρέσει σε 
τρία µέρη οποιαδήποτε γωνία.188 
 Οι µαθηµατικές ανησυχίες των Ελλήνων συνεχίσθηκαν και τον ∆' αιώνα µε πρώτο 
σηµαντικό µαθηµατικό τον Αθηναίο Θεαίτητο (περ. 415-369). Ο Θεαίτητος θεωρείται ο 
θεµελιωτής της στερεοµετρίας και ήταν αυτός που έγραψε για τα πέντε κανονικά στερεά: 
πυραµίδα, κύβος, οκτάεδρο, δωδεκάεδρο, εικοσάεδρο. Λίγο αργότερα έζησε και ο Εύδοξος από 
την Κνίδο (περ. 408-355). Η εργασία του περιλαµβάνει δύο σηµαντικότατους µαθηµατικούς 
τοµείς: την θεωρία της αναλογίας και την µέθοδο της εξαντλήσεως. Η θεωρία της αναλογίας 
σχετίζεται µε µεγέθη των οποίων ο λόγος (εάν διαιρεθούν µεταξύ τους) δεν ισούται µε το 
πηλίκον δύο ακεραίων. Τέτοιο παράδειγµα είναι η περιφέρεια και η διάµετρος του κύκλου. Ο 
Εύδοξος ασχολήθηκε µε µετρήσεις που συνεπάγονταν άρρητους αριθµούς (µη περιοδικούς και 
µε άπειρα δεκαδικά ψηφία) οι οποίοι µπορούσαν να ορισθούν µε κατάλληλους ρητούς αριθµούς 
(πηλίκον διαιρέσεως δύο ακεραίων). Η µέθοδος της εξαντλήσεως, όπως ονοµάσθηκε αργότερα, 
ήταν ένα πολύ δυσκολότερο ζήτηµα και αφορούσε τον υπολογισµό εµβαδών και όγκων που 
περιορίζονται από καµπύλες. Ο Εύδοξος απέδειξε ότι ο όγκος πυραµίδας ή κώνου ισούται µε το 
1/3 του όγκου πρίσµατος και κυλίνδρου µε την ίδια βάση και το ίδιο ύψος και ότι τα εµβαδά δύο 
κύκλων είναι ανάλογα των τετραγώνων των διαµέτρων τους. Η µέθοδος της εξαντλήσεως είναι 
ο πρόδροµος των ολοκληρωµάτων.189   
                                                 

185 ∆ες πλήρη ανάλυση σε Carl B. Boyer, A History of Mathematics (Princeton, NJ: Princeton Univ. 
Press, 1968), pp. 55-56. 

186 Κατά την παράδοση οι ∆ήλιοι θέλησαν κάποτε να κατασκευάσουν βωµό κυβικού σχήµατος αλλά 
διπλάσιο από τον υφιστάµενο (δες Sarton, pp. 278-279). Αναλυτικά για τις προσπάθειες των αρχαίων Ελλήνων 
επιστηµών να λύσουν τα τρία προβλήµατα δες Τσιµπουράκης, σ. 166-238. 

187 ∆ες σχηµατικές και µαθηµατικές παραστάσεις σε Boyer, pp. 72-75 και Τσιµπουράκης, σ. 54-56. 
188 Για την µαθηµατική απόδειξη δες Boyer, pp. 75-77. 
189 Morris Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, 3 vols (N. York: Oxford Univ. 
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 Από τον ΣΤ' έως τον ∆' αιώνα, οι Αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν επισταµένως µε τα 
θεωρητικά µαθηµατικά και ιδίως µε την γεωµετρία. Η συµβολή τους στην πρόοδο της επιστήµης 
βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι ασχολήθηκαν µε θεωρήµατα και αποδείξεις χωρίς πάντα 
άµεση πρακτική εφαρµογή αλλά µόνο και µόνο για την προώθηση της ανθρώπινης σκέψεως. Η 
ενασχόληση των Πυθαγορείων µε τους αριθµούς, η χρυσή τοµή, ο τετραγωνισµός του κύκλου, η 
τριχοτόµηση γωνίας, τα κανονικά πολύεδρα και οι θεωρίες του Ευδόξου αποτέλεσαν την βάση 
των σύγχρονων µαθηµατικών. Η µελέτη των µαθηµατικών ενασχολήσεων των Ελλήνων 
αποδεικνύει, ακόµη, το εξαιρετικά υψηλό πνευµατικό επίπεδο ανθρώπων οι οποίοι κατανόησαν 
τις αρχές µαθηµατικών ιδεών, όπως τον ολοκληρωτικό διαλογισµό, για τις οποίες δεν είχαν τα 
µαθηµατικά εργαλεία που θα τους επέτρεπαν να τις αποδείξουν. 
 Μαζί µε τα Μαθηµατικά αναπτύχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα και στο ίδιο θεωρητικό 
πλαίσιο η Αστρονοµία. Σε σύγκριση µε τους Αιγυπτίους και τους Βαβυλωνίους, οι Έλληνες δεν 
ανέπτυξαν την Αστρονοµία επειδή είχαν θεοποιήσει κάποια άστρα ή συµβάντα ή επειδή 
συσχέτιζαν αστρονοµικά φαινόµενα µε τεκταινόµενα επί της γης. Οι Έλληνες µελέτησαν τον 
ουρανό κυρίως επειδή χρειάζονταν ένα αξιόπιστο ηµερολόγιο, πράγµα που έπραξαν και οι 
προγενέστεροι λαοί αλλά µαζί µε όλα τα ανωτέρω.190 
 Από την εποχή του Οµήρου και του Ησιόδου, οι Έλληνες γνώριζαν την ύπαρξη 
ορισµένων πλανητών και αστεροειδών. Η γη δεν είχε για τον Όµηρο συγκεκριµένο σχήµα αλλά 
περιβαλλόταν από την θάλασσα. Πάνω από την γη βρισκόταν ο ουρανός, ο οποίος είχε µορφή 
στερεού και χρειαζόταν κίονες για την υποστύλωσή του. Επίσης, ανάµεσα σε ουρανό και γη, 
υπήρχε κοντά στην γη ο αήρ και µακρύτερα ο αιθήρ.191 Ο Όµηρος αναφέρει ακόµη ορισµένους 
αστερισµούς, όπως τις Πλειάδες (Πούλια), τον Βοώτη, την Μεγάλη Άρκτο και τον Ωρίωνα ενώ 
αστρονοµικές παρατηρήσεις καταγράφονται και στον Ησίοδο, µε αναφορά στους αστερισµούς 
του Σείριου και του Αρκτούρου.192 
 Κατά την περίοδο της εποχής των Προσωκρατικών φιλοσόφων, οι πληροφορίες µας για 
τις αστρονοµικές προόδους των Ελλήνων είναι ανεπιβεβαίωτες. Για παράδειγµα, µερικοί 
θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο Θαλής είχε ήδη από τον ΣΤ' αιώνα καταφέρει να προβλέψει την 
έκλειψη ηλίου του έτους 585 π.Χ.,193 πράγµα, όµως, που για άλλους δεν φαίνεται καθόλου 
πιθανό αφού ο Έλληνας φιλόσοφος δεν διέθετε καµία από τις αστρονοµικές γνώσεις που θα του 
επέτρεπαν τέτοια πρόβλεψη.194 Ο Αναξίµανδρος, πάλι, φαίνεται ότι διατύπωσε την θεωρία ότι ο 
ήλιος είναι µεγαλύτερος από την γη και είναι "καθαρώτατον πυρ"195 ενώ πίστευε ότι η γη ήταν 
σφαιρική αλλά ακίνητη στο κέντρο του σύµπαντος. Οι υποθέσεις ότι υπήρξε ο εφευρέτης του 
γνώµονα, του ηλιακού ωρολογίου, για την εύρεση των ηλιοστασίων και των ισηµεριών αλλά και 
άλλες θεωρίες και κατασκευές που του αποδίδονται από µεταγενέστερους, δεν φαίνεται να 
ευσταθούν διότι προϋποθέτουν γνώσεις που αποκτήθηκαν µετά τον Αναξίµανδρο.196 Για τους 
Πυθαγορίους και τον Πλάτωνα, όµως, γνωρίζουµε πιο συγκεκριµένα πράγµατα. Οι Πυθαγόριοι 
υποστήριζαν ότι όλα τα ουράνια σώµατα έχουν σχήµα σφαιρικό, ο ήλιος βρίσκεται στο κέντρο 
του σύµπαντος και ότι ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες κινούνται από δυτικά προς 
ανατολικά.197 Ο Πλάτων επίσης ασχολήθηκε µε την αστρονοµία υποστηρίζοντας ότι το σύµπαν 
είναι σφαιρικό, η γη στο κέντρο του και οι πλανήτες κινούνται από ανατολικά προς δυτικά σε 

                                                                                                                                                        
Press, 1972), 1:48-50 και Τσιµπουράκης, σ. 63-65. 

190 D. R. Dicks, Early Greek Astronomy to Aristotle (London: Thames & Hudson, 1970), ch. 2. 
191 Όµηρος, Ιλιάδα, Θ.16, 478-486, 555-559, Ξ.288, Σ.399 και Οδύσσεια, Α.53-54, Γ.1-2 
192 Όµηρος, Οδύσσεια, Ε.272-274 – Ησίοδος, Έργα και Ηµέραι, 609-610. 
193 ΙΕΕ, 3β:527. Την πρόβλεψη του Θαλή αναφέρει ο Ηρόδοτος, Ι.74.2. 
194 Dicks, ch. 3. 
195 ∆ιογένης Λαέρτιος, "Αναξίµανδρος", ΙΙ.1. 
196 Πολλά αναφέρει ο ∆ιογένης Λαέρτιος, "Αναξίµανδρος", ΙΙ.1-3 αλλά απορρίπτονται από τον Dicks, 

ch. 3. 
197 ∆ες όλες τις λεπτοµέρειες σε Dicks, ch. 4. 
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κυκλική τροχιά, θεωρία που ήταν πιστευτή σε όλη την ελληνική αρχαιότητα. Ακόµη, εισήγαγε 
και την έννοια του ∆ηµιουργού (θεού) ως κατασκευαστή του κόσµου.198 Ο πρώτος, 
πραγµατικός, επιστήµων αστρονόµος φαίνεται ότι ήταν ο Εύδοξος ο Κνίδιος (περ. 400-355), ο 
οποίος προσπάθησε να ερµηνεύσει την κίνηση των πλανητών µε την θεωρία της κινήσεως σε 
διάφορες σφαίρες. Κατανόησε την έννοια της ουράνιας σφαίρας και προσπάθησε µε ένα 
µαθηµατικό σύστηµα να ερµηνεύσει τις ανωµαλίες των κινήσεων του ήλιου, της σελήνης και 
των πλανητών, όπως φαίνονται από την γη. Ίσως ο Εύδοξος είχε πρόσβαση στις θεωρίες της 
βαβυλωνιακής αστρονοµίας, την οποία χρησιµοποίησε για να εξαγάγει τα δικά του 
συµπεράσµατα. Πάντως, η σηµασία των αστρονοµικών ενασχολήσεων του Ευδόξου έγκειται 
στην θεωρητική κατανόηση της κινήσεως και όχι, βέβαια, στη απόλυτη ορθότητα των θεωριών 
του.199 Αυτή άλλωστε είναι και η συµβολή των Ελλήνων στην Επιστήµη της Αστρονοµίας, 
δηλαδή η προώθηση της θεωρητικής σκέψεως ανεξαρτήτως της τελικής ορθότητας όλων των 
επιµέρους ιδεών. 
Γεωγραφία 
Οι πρώτες γεωγραφικές πληροφορίες των Ελλήνων είναι καταγραµµένες στον Όµηρο και 
φυσικά είναι µόνο περιγραφικές. Κατά τον ποιητή, η γη παρουσιάζεται µάλλον ως νησί: είναι 
επίπεδη, χωρίς συγκεκριµένο σχήµα και γύρω από την ξηρά ρέουν τα νερά της θάλασσας.200 Ο 
Όµηρος αναφέρει επίσης διάφορες τοποθεσίες της Μεσογείου µε το όνοµά τους, όπως Φοινίκη, 
Αίγυπτος, Λιβύη αλλά δεν προσδιορίζει την ακριβή γεωγραφική τους θέση. Πολύ περισσότερο 
δεν προσδιορίζει τα διάφορα µέρη από τα οποία πέρασε ο Οδυσσέας κατά τις περιπλανήσεις του 
µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά µε την ταύτιση των χώρων µε 
συγκεκριµένες τοποθεσίες ή νησιά. Από τις περιγραφές του γίνεται φανερό ότι ο Όµηρος 
γνώριζε καλά τις ακτές της Μ. Ασίας και της Αττικής, Βοιωτίας και Α. Πελοποννήσου. Φυσικά, 
ο πρώτος πραγµατικός περιγραφικός γεωγράφος υπήρξε ο Ηρόδοτος, που περιέγραψε µε 
γλαφυρότητα µέρη του Ελλαδικού χώρου, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την Μικρά 
Ασία και την Περσία. 
 Η Επιστηµονική Γεωγραφία, όµως, υπήρξε δηµιούργηµα του Πυθέα από την Μασσαλία 
και του ∆ικαίαρχου από την Μεσσήνη της Σικελίας, που έζησαν τον ∆' αιώνα. Ο Πυθέας πρέπει 
να ταξίδεψε πέρα από τις Ηράκλειες Πύλες, δηλαδή το Γιβραλτάρ, να περιέπλευσε τις ακτές της 
σηµερινής Πορτογαλίας και Γαλλίας, να έφθασε στην Βρετανία και να πλησίασε την Βαλτική 
Θάλασσα, στην Βόρεια Ευρώπη. Ίσως ακόµη να προχώρησε και βορειότερα µέχρι τις ακτές της 
Νορβηγίας και να άκουσε για τις αρκτικές περιοχές και την µεγάλη επιµήκυνση της ηµέρας σε 
σχέση µε την νύχτα για εκείνα τα πλάτη. Επίσης, µε την χρήση του γνώµονα κατάφερε να 
υπολογίσει επακριβώς το γεωγραφικό πλάτος της Μασσαλίας και να συνδέσει τις κινήσεις του 
φεγγαριού µε τις παλίρροιες. Ο ∆ικαίαρχος πρέπει να ασχολήθηκε µε τις µετρήσεις 
αποστάσεων. Από όσο συνάγεται από την πληροφορία ότι διαίρεσε την γη σε δύο µέρη µε µία 
νοητή γραµµή που ξεκίναγε από τις Ηράκλειες Πύλες, πέρναγε από την Σαρδηνία, την Σικελία, 
την Πελοπόννησο, την Μικρά Ασία και κατέληγε στο όρος Ίµαος (Ιµαλάια), ο ∆ικαίαρχος 
πρέπει να δηµιούργησε µία γραµµή αναφοράς για µετρήσεις αποστάσεων.201 
 Οι νέες αυτές γεωγραφικές γνώσεις των Ελλήνων είχαν ως αποτέλεσµα πολύ 
µεγαλύτερη κατανόηση του κόσµου από αυτήν που είχαν προηγούµενοι λαοί. Ακόµη, οι 
Έλληνες έγιναν οι δεύτεροι µεγάλοι εξερευνητές στην Αρχαιότητα, µετά τον περίπλου της 
Αφρικής από τους Φοίνικες, ανακαλύπτοντας µάλιστα την δυτική και βόρεια Ευρώπη. Και στον 
τοµέα της Γεωγραφίας, συνεπώς, οι Έλληνες έθεσαν τα επιστηµονικά θεµέλια ξεκινώντας από 
απλές περιγραφές τόπων και καταλήγοντας σε επιστηµονικές εξερευνήσεις και µετρήσεις. 

                                                 
198 Ίδιο, ch. 5. 
199 Ίδιο, ch. 6. 
200 ∆ες τις παραποµπές παραπάνω, στο τµήµα για την Αστρονοµία. 
201 Sarton, pp. 522-529. 



Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα Κειµένου, © 2001, ∆. Ι. Λοΐζος 

388 
Ζωολογία - Βοτανική – Βιολογία 
Όπως συνέβη και µε τις άλλες επιστήµες, οι Έλληνες δεν αρκέστηκαν ούτε ικανοποιήθηκαν µε 
την µυθολογία τους και τις ερµηνείες της για τα ζώα και τα φυτά. Άρχισαν συνεπώς να 
διερευνούν, να παρατηρούν, να θέτουν ερωτήµατα και να διατυπώνουν θεωρίες. 
 Πρώτος ο Αναξίµανδρος αναφέρθηκε στην υπόθεση ότι πιθανόν η ζωή να προήλθε από 
το νερό ενώ οι Πυθαγόριοι φαίνεται ότι θεωρούσαν και τα φυτά ζώντες οργανισµούς. Η 
επιστηµονική µελέτη ζώων και φυτών, όµως, έγινε από τον Αριστοτέλη στα έργα του Περί τα 
ζώα Ιστορίαι, Περί ζώων µορίων, Περί ζώων κινήσεως, Περί πορείας ζώων και Περί ζώων 
γενέσεως. Στο πρώτο έργο, ο Αριστοτέλης µελέτησε την ανατοµία των ζώων και περιέγραψε 
τους τρόπους αναπαραγωγής συγκεντρώνοντας πληροφορίες από προηγούµενα έργα, µαρτυρίες 
από τους γεωργούς και τους αλιείς αλλά και από προσωπικές παρατηρήσεις. Στο δεύτερο έργο, 
µελέτησε συστηµατικότερα την ανατοµία των ζώων προβαίνοντας και σε ορισµένες συγκρίσεις. 
Στα δύο επόµενα έργα, µελέτησε την αρχή της ζωής και της κινήσεως των ζώων ενώ στο 
τελευταίο ανέλυσε την αναπαραγωγή των ζώων µελετώντας τα έµβρυα, τον καθορισµό του 
φύλλου τους και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά. Το τελικό συµπέρασµα του Αριστοτέλη είναι 
ότι οι ζώντες οργανισµοί γεννιούνται και ακολουθούν µια συγκεκριµένη βιολογική πορεία για να 
φθάσουν στην τελείωση και την ολοκλήρωσή τους, επιτελώντας το συγκεκριµένο έργο για το 
οποίο δηµιουργήθηκαν. Φυσικά, το ότι ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε µε όλες αυτές τις µελέτες δεν 
σηµαίνει πως κατέληξε και σε σωστά συµπεράσµατα. Απλώς µπορεί κανείς να καταλάβει το 
εύρος των µελετών του και των επιστηµονικών του ενδιαφερόντων.202 
 Ο µαθητής του Αριστοτέλη, Θεόφραστος (περ. 372-288), µελέτησε επισταµένως τα φυτά 
µάλλον στον µεγάλο βοτανικό κήπο που δηµιουργήθηκε από τον ίδιο, µετά την αποχώρηση του 
Αριστοτέλη από το Λύκειο και την ανάληψη της διευθύνσεώς του από τον Θεόφραστο. Στο έργο 
του Περί Φυτών Ιστορίαι, ο πρώτος βοτανολόγος, αναφέρει και κατατάσσει µε επιστηµονικό 
τρόπο 500-550 είδη φυτών. Στο δεύτερο έργο του, Περί φυτών αιτίων αναζητά αίτια των 
φαινοµένων που αναφέρει στο πρώτο του έργο παραθέτοντας θεωρίες και αφήνοντας πάντα 
ανοικτή την πιθανότητα σφάλµατος πριν την οριστική, κατά την γνώµη του, απάντηση.203 
 Με την µελέτη των φυτών, των ζώων και της βιολογίας τους, οι Αρχαίοι Έλληνες 
ολοκλήρωσαν τον ∆' αιώνα το βασικό επιστηµονικό τους έργο. Η ανάλυση των επιστηµονικών 
ενασχολήσεων των Ελλήνων δεν αφήνει αµφιβολία για το εύρος των ανακαλύψεών τους και των 
επιστηµονικών τους µελετών. Ασχολήθηκαν µε την Ιατρική, τα Μαθηµατικά, την Αστρονοµία, 
την Ζωολογία και Φυτολογία ξεχωρίζοντάς τις από την φιλοσοφία και διερευνώντας την 
επιστηµονική τους υπόσταση. ∆εν είναι υπερβολή να διατυπώσουµε την άποψη ότι µέσα σε δύο 
αιώνες οι Αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν να θέσουν τα επιστηµονικά θεµέλια της ανθρώπινης 
σκέψεως. 
 

Το Αρχαίο Ελληνικό ∆ίκαιο 
 Κατά την συζήτηση της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας σ’ αυτήν την µελέτη, έχουν γίνει 
γενικές αναφορές σε νόµους που εισήγαγαν οι Έλληνες σε διάφορες εποχές. Χρειάζεται όµως 
µια συνολική εκτίµηση της συµβολής τους στην ιστορική εξέλιξη του ∆ικαίου, ιδίως για να 
διαπιστωθεί ότι υπήρξε µια αρχική επιστηµονική αντιµετώπισή του πριν από τα ουσιαστικά 
θεµέλια που έθεσαν αργότερα οι Ρωµαίοι. 
 Παρά λοιπόν την επικρατούσα αντίληψη ότι οι Ρωµαίοι υπήρξαν οι πραγµατικοί ιδρυτές 
του ∆ικαίου, οι Έλληνες πραγµατοποίησαν ορισµένες προόδους, που δεν µπορεί να περάσουν 
απαρατήρητες. Πρώτα-πρώτα και δια των νόµων του ∆ράκοντος, διαχώρισαν την εκ προθέσεως 
από την εξ αµελείας ανθρωποκτονίας, που για πρώτη φορά στην Ιστορία ξεχωρίστηκαν ως 
διαφορετικά αδικήµατα. Επίσης, διαχώρισαν το γραπτό από το εθιµικό δίκαιο, δίνοντας ίση 
                                                 

202 ∆ες λεπτοµερώς Sarton, pp. 529-546. 
203 Ίδιο, pp. 551-558. 
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βαρύτητα και κύρος και στα δύο. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε µια ισορροπία που επέτρεπε 
εξαιρέσεις του γραπτού νόµου, όπου θεωρούνταν αναγκαίο –για παράδειγµα, στην περίπτωση 
της Καλλιπάτειρας– και έτσι αποφεύγονταν η ρωµαϊκή τυπολατρία. Πρέπει βέβαια να τονισθεί, 
ότι οι κανόνες δικαίου δεν ήταν ακριβώς όµοιοι σε όλες τις Πόλεις αλλά υπήρχε ο συνδετικός 
κρίκος του ιδιωτικού δικαίου (οικιακού δικαίου), που ήταν όµοιο παντού και µας δίνει το 
δικαίωµα να µιλήσουµε για ελληνικό δίκαιο. Βασική πηγή για την µελέτη της εξελίξεως του 
Ελληνικού Ιδιωτικού ∆ικαίου αποτελεί το αττικό δίκαιο, η εξέταση του οποίου µπορεί να 
χωρισθεί στην Αρχαϊκή Περίοδο, µέχρι τον Ζ' αιώνα, στην Περίοδο των Νοµοθετών, κατά τον Ζ' 
και ΣΤ' αιώνα, και στην Κλασική Περίοδο, κατά τον Ε' και ∆' αιώνα.204 
 Κατά την Αρχαϊκή Περίοδο, το δίκαιο ήταν λιγότερο ή περισσότερο τµήµα της 
θρησκείας και οι θεοί υπαγόρευαν τους νόµους, δοξασία που υφίσταται άλλωστε σε όλους τους 
Αρχαίους Λαούς. Μάλιστα, αυτό ακριβώς νοείται ως εθιµικό δίκαιο, δηλαδή αυτό το οποίο 
γεννήθηκε και συντηρήθηκε από την παράδοση και τις αρχές ηθικής που έθεσε η κάθε κοινωνία. 
Φυσικά υπήρχαν και νόµοι που εκφωνούνταν από τον εκάστοτε άρχοντα (βασιλιά) αλλά και 
αυτή η νοµοθεσία ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου προφορική και γινόταν µέρος του εθιµικού 
δικαίου. Κατά την Αρχαϊκή Εποχή, δικαστές και ερµηνευτές του δικαίου ήταν οι ιερείς ή ιέρειες 
και οι άρχοντες. 
 Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται από τους νόµους των λεγόµενων Νοµοθετών, όπως 
ήταν ο Λυκούργος στην Σπάρτη, ο Χάρων στην Σικελία, ο ∆ράκων, ο Σόλων και ο Κλεισθένης 
στην Αθήνα, οι νόµοι των οποίων έχουν εξετασθεί λεπτοµερώς στα οικεία κεφάλαια αυτού του 
βιβλίου. Μάλιστα ο πρώτος πλήρης ελληνικός νόµος ανήκει στον Ζ' αιώνα και αφορά στην 
διακυβέρνηση της Πόλεως ∆ρήρου, στην Κρήτη (δες Ιστορική Πηγή 12). Κατά την Κλασική 
Εποχή, συντελείται φυσικά η εξέλιξη των πολιτευµάτων και των νόµων, όπως έχει ήδη 
αναπτυχθεί σε προηγούµενα κεφάλαια. Αυτό όµως που µας αφορά εδώ είναι το ιδιωτικό δίκαιο. 
 Οι Έλληνες νοµοθέτησαν σε όλο το φάσµα του ιδιωτικού δικαίου και έτσι έχει διασωθεί 
Ενοχικό, Εµπράγµατο, Οικογενειακό, Κληρονοµικό, Ποινικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. Κατ’ 
αρχάς, πρέπει να γίνει σαφές ότι οι Έλληνες γνώριζαν και χρησιµοποιούσαν την έννοια του 
νοµικού προσώπου. Στους νόµους υπέκειντο οι ζώντες, συµπεριλαµβανοµένων των 
κυοφορούµενων εµβρύων, οι νεκροί αλλά και οι θεοί. Γινόταν αποδεκτή η δουλεία αλλά και το 
δικαίωµα του κυρίου να απελευθερώσει µε νοµική πράξη τον δούλο του. Αν δούλος πίστευε ότι 
ο κύριός του τον κακοµεταχειριζόταν µπορούσε να καταφύγει ικέτης σε κάποιον ναό, όπως στο 
Θησείο στην Αθήνα, και να ζητήσει την µεταπώλησή του σε άλλο κύριο. Η κατάθεση δούλου 
γινόταν αποδεκτή στο δικαστήριο, αφού όµως είχε υποβληθεί σε βασανιστήρια, για να είναι 
βέβαιο ότι είπε την αλήθεια.205 Σήµερα, η πρακτική αυτή φαίνεται βάρβαρη αλλά κατά την 
Κλασική Εποχή, που ο δούλος δεν ήταν µέλος της κοινωνίας των πολιτών, θεωρούνταν ότι δεν 
δεσµευόταν από ηθικούς φραγµούς και άρα µόνο κατόπιν βασανισµών ήταν βέβαιο ότι έλεγε 
την αλήθεια. Παρά την ύπαρξη της δουλείας, υπήρχαν και περιπτώσεις συµβάσεως εργασίας. 
 Το Αρχαίο Ελληνικό Ενοχικό ∆ίκαιο206 περιλάµβανε µόνο πωλήσεις τοις µετρητοίς 
αλλά ο θεσµός του δανείου ήταν ευρύτατα διαδεδοµένος. Ο πωλητής ήταν υποχρεωµένος να 
εξηγήσει τα πραγµατικά ελαττώµατα του προς πώληση πράγµατος αλλά και τα πιθανά νοµικά 
κωλύµατα πριν την πραγµατοποίηση µιας αγοροπωλησίας. Κατά το Εµπράγµατο ∆ίκαιο 
απαγορευόταν η απόκτηση εγγείου ιδιοκτησίας από πολίτες άλλων Πόλεων ενώ υπήρχε 
αναγνώριση της νοµικής ιδιοκτησίας σε κινητά πράγµατα, όπως όπλα και ρούχα. Έχουν επίσης 

                                                 
204 Φυσικά, υπάρχει και η µελέτη του Πολιτειακού δικαίου, µε κυριότερο αντικείµενό της την Πολιτεία 

των Αθηναίων και την Πολιτεία των Λακεδαιµονίων, οι οποίες όµως εξετάσθηκαν στα κεφάλαια τα σχετικά µε 
την εξέλιξη των Πόλεων. 

205 Arnarldo Biscardi, Αρχαίο Ελληνικό ∆ίκαιο, µετάφρ. του Diritto Greco Antico, 1982 (Αθήνα: 
Παπδήµας, 1991), σ. 422-423. 

206 Biscardi, κεφ. 5. 
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παρατηρηθεί και περιπτώσεις κοινοκτηµοσύνης. Οι υποθήκες χρησιµοποιούνταν σε µεγάλη 
έκταση και µάλιστα γινόταν δηµόσια ανακοίνωση, δι’ εγγραφής σε στήλες, των υποθηκευµένων 
πραγµάτων. 
 Στο οικογενειακό δίκαιο, θεσµό αποτελούσε η µονογαµία αν και δεν έλειπε η παλλακεία. 
Απαγορεύονταν οι γάµοι ανάµεσα σε κατοίκους διαφορετικών Πόλεων και τα παιδιά τέτοιων 
γάµων θεωρούνταν νόθα. Ως κώλυµα συνάψεως γάµου θεωρούνταν µόνο η συγγένεια πρώτου 
βαθµού, και κυρίως ανάµεσα σε οµοµήτριους αδελφούς, ενώ επιτρεπόταν σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις. Ο σύζυγος µπορούσε να χωρίσει την γυναίκα του αλλά έπρεπε να της επιστρέψει 
την προίκα της διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η σύζυγος µπορούσε να καταφύγει στο 
δικαστήριο. Εάν η σύζυγος ήθελε διαζύγιο έπρεπε να το ζητήσει µε αίτησή της στον Επώνυµο 
Άρχοντα. Η γυναίκα βρισκόταν, από νοµικής απόψεως, σε όλη της την ζωή υπό την κηδεµονία 
ενός ανδρός: του πατέρα της, του αδελφού της, του συζύγου της ή ακόµη και του ίδιου του γιου 
της, ενώ ο πατέρας θεωρούνταν ο προστάτης της οικογένειας. Η υιοθεσία ήταν διαδεδοµένη και 
εξυπηρετούσε πολλές φορές κληρονοµικούς σκοπούς.207 
 Σε γενικές γραµµές, η κληρονοµιά ακολουθούσε την γραµµή των αρένων, δηλαδή οι 
συγγενείς του άνδρα προηγούνταν των συγγενών της γυναίκας. Μετά τον Σόλωνα φαίνεται ότι 
διαδόθηκε πολύ ο θεσµός της διαθήκης σε σηµείο ώστε, όταν δεν υπήρχαν γνήσια τέκνα, οι 
αναγραφόµενοι στην διαθήκη να προηγούνται, κατά την διάθεση της περιουσίας στους 
συγγενείς. Τα τέκνα ήταν υποχρεωµένα να αποδεχθούν την κληρονοµιά, συµπεριλαµβανοµένων 
και των πιθανών δανειακών υποχρεώσεων του εκλιπόντος. Φαίνεται, όµως, ότι υπήρχαν και 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ελλείψεως αρρένων αδελφών, µπορούσε να κληρονοµήσει 
και η κόρη αλλά υπό έναν όρο: να παντρευθεί έναν από τους στενούς συγγενείς του πατέρα της, 
έτσι ώστε το αρσενικό τέκνο της να γίνει ο κληρονόµος της περιουσίας και η τελευταία να 
παραµείνει στο σόι. 
 Σε περίπτωση ποινικού αδικήµατος, οι ποινές δεν προτείνονταν από τους δικαστές αλλά 
από τους διαδίκους. Ο κατηγορούµενος πρότεινε µία ποινή για τον εαυτό του, συνήθως πολύ 
µικρή ή πλήρη απαλλαγή, και ο κατήγορος µία άλλη. Το δικαστήριο δεν είχε δικαίωµα να 
προτείνει δική του ποινή αλλά έπρεπε να διαλέξει µια από τις δύο που είχαν προταθεί. Συνήθως 
οι ποινές ήταν χρηµατικές ή εξορία ή θάνατος αλλά σπάνια φυλάκιση, ίσως διότι η πολιτεία θα 
έπρεπε µετά να αναλάβει την σίτιση των φυλακισµένων. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός 
ότι στην Αθήνα υπήρχε µία µόνο πρόχειρη φυλακή. 
 Όταν κάποιος πίστευε ότι είχε βλαφθεί από κάποιον άλλο υπέβαλε "δηµόσια γραφή" ή 
"µήνυση", αν η υπόθεση αφορούσε δηµόσια συµφέροντα, ή "ιδία γραφή", εάν επρόκειτο για 
ιδιωτικά. Τότε, άρχιζε η ανάκριση και µετά οι διάδικοι εξέθεταν τις απόψεις τους προσπαθώντας 
να πείσουν το δικαστήριο. Μάλιστα, χρησιµοποιούσαν και µάρτυρες που συχνά είχαν δώσει και 
γραπτές καταθέσεις. Οι αγορεύσεις γίνονταν από τους ίδιους τους διαδίκους διότι απαγορευόταν 
η παρουσία συνηγόρων. Τα κείµενα, όµως, συχνά γράφονταν από "λογογράφους" ενώ η 
ανάγνωσή τους διακοπτόταν στο κατάλληλο σηµείο για να ακουσθούν οι µαρτυρίες. Άλλωστε, 
ορισµένοι από τους πιο σηµαντικούς λόγους έχουν γραφεί από σηµαίνοντες ρήτορες, όπως ο 
Λυσίας. Μετά τις αγορεύσεις, ακολουθούσε µυστική ψηφοφορία από τους πολίτες - δικαστές 
(Ηλιασταί στην Αθήνα) για την επιλογή µίας από τις δύο προταθείσες ποινές. Οι δικαστές 
εκλέγονταν µε τυχαίο τρόπο και µε την βοήθεια µαύρων και λευκών σφαιριδίων (εικ. ΙΕΕ, 
3β:547).208 
 Είναι λοιπόν σηµαντικό ότι οι Έλληνες είχαν ήδη αναπτύξει τα κυριότερα είδη του 
ιδιωτικού δικαίου πριν την εµφάνιση των Ρωµαίων και την καταλυτική τους συνεισφορά στην 
Νοµική Επιστήµη. Οι Αρχαίοι Έλληνες, µε την εφαρµογή των νόµων δια των δικαστηρίων, 
είχαν πετύχει να δηµιουργήσουν ευνοµούµενες πολιτείες, πράγµα που σηµαίνει ότι η 
                                                 

207 Ίδιο, κεφ. 3. 
208 Ίδιο, κεφ. 7. 
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συνεισφορά τους και σε αυτόν τον τοµέα στον δυτικό πολιτισµό δεν ήταν αµελητέα. 
 

Συµπέρασµα 
 Μετά την εξέταση των θρησκευτικών τελετών, της θεατρικής και µουσικής δηµιουργίας, 
της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής παραγωγής, της φιλοσοφικής και επιστηµονικής σκέψεως 
και των ιδεών περί δικαίου, µένει κανείς έκθαµβος µπροστά στον δηµιουργικό οργασµό των 
Αρχαίων Ελλήνων της Κλασικής Εποχής. Μέσα σε δύο αιώνες, οι Έλληνες, όπου και εάν 
ευρίσκονταν, από την Μεγάλη Ελλάδα µέχρι την Μικρά Ασία, δεν άφησαν κανέναν τοµέα της 
ανθρώπινης διανοήσεως αδιερεύνητο. Τι ήταν όµως αυτό που έδωσε την δυνατότητα στους 
Έλληνες του Ε' και του ∆' αιώνα να αφοσιωθούν στην θεωρητική διερεύνηση της γνώσεως; 
Πρώτα-πρώτα η διάδοση της γνώσεως λόγω του υψηλού ποσοστού Ελλήνων, σε σχέση µε 
προηγούµενους πολιτισµούς, που µπορούσαν να διαβάσουν και να γράψουν µε την χρήση της 
εύκολης αλφαβητικής γραφής. Σηµαντικότατος παράγων πρέπει ακόµη να υπήρξε η πολιτική 
οργάνωση των Ελλήνων, η Πόλις, που έδωσε την απαιτούµενη ελευθερία στους πολίτες να 
µετακινούνται από τόπο σε τόπο χωρίς περιορισµούς, συµβάλλοντας τα µέγιστα στην διακίνηση 
των ιδεών. Φυσικά συνετέλεσε και η ιδέα του ατόµου ως πολίτη, ως αυτόνοµου µέλους της 
κοινωνίας, που ήταν ελεύθερος να δηµιουργήσει χωρίς περιορισµούς. Όλα τα ανωτέρω δεν θα 
ήταν δυνατά χωρίς οικονοµική ευµάρεια, που έλυσε το πρόβληµα της ανάγκης για καθηµερινή 
εργασία ορισµένων πολιτών και τους έδωσε τον απαιτούµενο ελεύθερο χρόνο για να 
δηµιουργήσουν πνευµατικά. Οι Έλληνες απέδειξαν ότι η ανάπτυξη του πολιτισµού απαιτεί από 
τα άτοµα να διαθέτουν απεριόριστο ελεύθερο χρόνο, που θα αναλωθεί σε πνευµατική εργασία, 
αλλά και οικονοµική ευρωστία για την διάθεση πόρων σε µη παραγωγικές, από εµπορικής 
απόψεως, διαδικασίες. Επιπλέον, απαιτείται τα άτοµα να επιθυµούν να ασχοληθούν µε την 
διανόηση αλλά και να διαθέτουν το ήθος εκείνο που θα τους ωθήσει να παραβλέψουν τα υλικά 
αγαθά προς χάριν της πνευµατικής δηµιουργίας, χωρίς µάλιστα να έχουν και κανένα οικονοµικό 
όφελος. Ίσως η µεγαλύτερη συµβολή των Αρχαίων Ελλήνων διανοουµένων στον ∆υτικό 
Πολιτισµό να είναι ότι κατανόησαν το γεγονός πως η δηµιουργία χωρίς οικονοµικό όφελος είναι 
εξίσου σηµαντική µε την παραγωγή υλικών αγαθών. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες ήταν πρόθυµοι 
να πληρώσουν για την παραγωγή γνώσεως και καλλιτεχνικής δηµιουργίας όσο και για υλικά 
αγαθά. Αυτή η ιδέα δεν υφίσταται σε κανέναν προγενέστερο πολιτισµό. Αυτό το απλό γεγονός, 
που αποτελεί όµως ένα γιγάντιο άλµα στην προώθηση του πολιτισµού, έδωσε την ευκαιρία 
στους Αρχαίους Έλληνες να ασχοληθούν µε την Τέχνη και την Επιστήµη σε τέτοιο βαθµό και 
έκταση ώστε σήµερα να µιλάµε για τους χρυσούς αιώνες του Κλασικού Ελληνικού Πολιτισµού. 
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