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Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θ εκπαίδευςθ ιταν ελεφκερθ και είχε αφεκεί ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία. Ραρ' όλα αυτά, 

οι ακθναϊκοί νόμοι κακόριηαν τισ ϊρεσ λειτουργίασ των ιδιωτικϊν ςχολείων, τον αρικμό και 

τισ θλικίεσ των μακθτϊν και επζβαλλαν κρατικό ζλεγχο ςτουσ δαςκάλουσ. Είναι ενδιαφζρον 

ότι ο δάςκαλοσ δεν κρινόταν ςε ηθτιματα που άπτονταν του γνωςτικοφ του πεδίου αλλά ςε 

κζματα ςυμπεριφοράσ. Οι θμζρεσ τθσ ςχολικισ αργίασ εξαρτϊνταν από τον κφκλο του 

ετιςιου εορτολογίου και οι περιςςότερεσ ιταν ςυγκεντρωμζνεσ ςτθ διάρκεια του μινα 

Ανκεςτθριϊνα (Φεβρουαρίου). 

H ςτοιχειϊδθσ ςχολικι εκπαίδευςθ περιλάμβανε τρεισ τομείσ διδαςκαλίασ: τα γράμματα, τθ 

γυμναςτικι και τθ μουςικι. Τα παιδιά ξεκινοφςαν το ςχολείο ςε θλικία 7 ετϊν. Τα ςχολικά 

χρόνια ιταν ςυνολικά περίπου δζκα, αλλά, κακϊσ θ διδαςκαλία ιταν ιδιωτικι, μόνο οι 

εφποροι είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να ςυνεχίςουν πζρα από τθ βαςικι εκπαίδευςθ 

των τριϊν ι τεςςάρων ετϊν. Θ πολιτεία βζβαια προνοοφςε για τα παιδιά όςων είχαν 

ςκοτωκεί ςε πολζμουσ επιχορθγϊντασ τισ ςπουδζσ τουσ με κρατικά ζξοδα. 

Οι μακθτζσ που προζρχονταν από εφπορεσ οικογζνειεσ ςυνοδεφονταν ςτο ςχολείο από τον 

παιδαγωγό, ζναν ζμπιςτο δοφλο. Αυτόσ μετζφερε τισ κερωμζνεσ πλάκεσ, τθν πζνα, τα 

βιβλία και τθν κικάρα ι τον αυλό του μακθτι και ςυχνά παρζμενε ςτθν αίκουςα 

διδαςκαλίασ για όςο διάςτθμα το παιδί βριςκόταν εκεί. Τζλοσ, βοθκοφςε το μακθτι ςτθ 

μελζτθ του. 

Ουςιαςτικά μορφωμζνο κεωροφςαν τον <<μουςικό άνδρα>>. 

 Το τραγοφδι, ο χορόσ και προπαντόσ  θ μουςικι αποτελοφςαν τθ βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ 

των ελεφκερων πολιτϊν. Κάκε τροποποίθςθ ςτθν τεχνικι τθσ μουςικισ κρινόταν ωσ 

επικίνδυνθ και ικανι να διαταράξει τθν θκικι ιςορροπία ολόκλθρθσ τθσ πολιτείασ. 

 Θ γυμναςτικι προςδιόριηε: ευεξία, αντοχι, ανάπτυξθ. Καλλιεργοφςε τθν ζννοια του 

κάλλουσ,  κάρροσ, υπακοι και επιμονι. 

 Τθν τιρθςθ του νόμου τθν παρακολουκοφςαν μάλιςτα παιδαγωγοί και ειδικοί υπάλλθλοι. 

Ο παιδοτρίβθσ κρατά ζνα μακρφ διχαλωτό ραβδί. Οι μακθτζσ χωρίηονταν  ςε δφο 

<<τάξεισ>>: τουσ μικροφσ, τουσ παίδεσ δθλαδι, που ιταν ίςωσ από δϊδεκα μζχρι δεκαπζντε 

χρονϊν, και τουσ μεγάλουσ, τουσ  νεανίςκουσ που ιταν από δεκαπζντε μζχρι δεκαοχτϊ.  

 Τθ γυμναςτικι τθν ςυνοδεφει με μουςικι ο αυλθτισ. 

 Ο παιδαγωγόσ είναι αυςτθρόσ και χρθςιμοποιεί ςωματικζσ ποινζσ. 

 Τα παιδιά πιγαιναν ςτο ςχολείο με τθν ανατολι του ιλιου και ζφευγαν με το 

θλιοβαςίλεμα.  

Οι γραμματιςτζσ εκτόσ από ανάγνωςθ και γραφι μάκαιναν ποίθςθ και αρικμθτικι. 

 



   Τα παιδιά διδάςκονταν από τον γραμματιςτι ανάγνωςθ και γραφι. Επίςθσ, τα παιδιά 

διδάςκονταν ποίθςθ όπωσ του Ομιρου και του Θςιόδου και μάκαιναν από τθν αρχι τθσ 

εκπαίδευςισ τουσ να αποςτθκίηουν ποιιματα. Πταν μάκαιναν ανάγνωςθ και γραφι, τότε 

διάβαηαν και αποςτικιηαν ποιιματα μεγάλων ποιθτϊν τθσ εποχισ. Ρζρα από τθν 

ανάγνωςθ, τθν γραφι και τθν διείςδυςθ των νζων ςτα κείμενα των ςοφϊν τθσ εποχισ, θ 

μουςικι κεωρείτο απαραίτθτο ςτοιχείο ςτθν αγωγι τουσ.  Στθν αρχαία Ελλάδα ο ``μουςικόσ 

ανιρϋϋ ιταν ο μορφωμζνοσ άνκρωποσ. Ωσ γνωςτόν, θ διδαςκαλία τθσ μουςικισ ςτθν 

αρχαία Ελλάδα προθγικθκε από αυτι των γραμμάτων. Θ μουςικι εκπαίδευςθ 

περιλάμβανε τθν διδαςκαλία μουςικοφ οργάνου, τραγουδιοφ και χοροφ. Τα παιδία 

διδάςκονταν από τον ``κικαριςτιϋϋ λφρα ι αυλό. Το παίξιμο τθσ λφρασ ςυνοδευόταν από 

τθν απαγγελία ςτίχων λυρικϊν ποιθμάτων ι από τραγοφδια – ςυχνά θρωικά κατορκϊματα. 

Από εκεί βγικε και θ λυρικι ποίθςθ. 

Στο δεφτερο μιςό του 5ου αιϊνα π.Χ. οι ςοφιςτζσ αλλάηουν το εκπαιδευτικό ςκθνικό: είναι 

οι πρϊτοι δάςκαλοι ανϊτερθσ μόρφωςθσ. Δίνουν διαλζξεισ από τόπο ςε τόπο και παίρνουν 

υψθλζσ αμοιβζσ για τισ υπθρεςίεσ τουσ. Σκοπόσ τουσ να διαμορφϊςουν υπεφκυνουσ 

πολίτεσ, υποςτθρίηοντασ  ότι θ αρετι μπορεί να διδαχκεί. 
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Θ οικονομία των αρχαίων κοινοτιτων βαςιηόταν κυρίωσ ςτθ γθ. Και ςτθν Αττικι θ γεωργία 
ιταν πρωταρχικισ ςθμαςίασ, παρόλο που τονίηεται ςυνικωσ ο ρόλοσ του εμπορίου και 
των εργαςτθρίων.  
Ο Κουκυδίδθσ αναφζρει ότι ςτισ αρχζσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου θ πλειοψθφία των 
ακθναίων πολιτϊν ηοφςε ζξω από το άςτυ και ότι αυτι θ κατάςταςθ δεν άλλαξε μετά το 
τζλοσ του πολζμου (Ιςτοριών 2.16.1). Το 403 π.Χ., τα 2/3 των Ακθναίων ιταν ακόμθ 
ιδιοκτιτεσ εκτάςεων γθσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να τονιςτεί ότι από οικονομικισ απόψεωσ δεν 
εξαρτϊνταν αποκλειςτικά από τθν καλλιζργειά τθσ. Αρκετοί εφποροι γαιοκτιμονεσ 
επζνδυαν αυτιν τθν περίοδο ςε ναυτικά δάνεια, ακίνθτθ περιουςία, εργαςτιρια όπου 
απαςχολοφνταν δοφλοι ι ςτα μεταλλεία αργφρου ςτο Λαφριο. 

Ο Ρειραιάσ ιταν το κατεξοχιν εμπορικό κζντρο τθσ ανατολικισ Μεςογείου. Εκεί ζφταναν τα 
πλοία κάκε μεγάλθσ πόλθσ που ςυμμετείχε ςτο εμπόριο τθσ περιοχισ από τθν Καρχθδόνα 
ζωσ και τισ πόλεισ τθσ χερςονιςου τθσ Κριμαίασ. Θ Ακινα ζτςι αποτελοφςε το κζντρο 
ειςαγωγισ και εξαγωγισ ποικίλων προϊόντων. 

 

 

 

Διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ απαςχολοφνταν με τθ 
διεξαγωγι του ακθναϊκοφ εμπορίου: κάπηλοι -
μικροπωλθτζσ δθλαδι που πουλοφςαν τα αγακά τουσ ςε 
πάγκουσ ςτθν αγορά- αχκοφόροι, 
βαρκάρθδεσ, ναύκληροι -ιδιοκτιτεσ πλοίων που 
εμπορεφονταν δικά τουσ προϊόντα- και ζμποροι που 
ταξίδευαν με ξζνα πλοία.  
Επίςθσ, πλοφςιοι Ακθναίοι, ιδιοκτιτεσ γθσ 
ι εργαςτθρίων με δοφλουσ, ςυχνά επζνδυαν ςε 
προςοδοφόρα εμπορικά ταξίδια, χωρίσ ωςτόςο ποτζ οι 
ίδιοι να εμπλακοφν άμεςα ςτισ εμπορικζσ διαδικαςίεσ. 

Ο ρόλοσ των μετοίκων και των ξζνων ςτο εμπόριο ιταν ςθμαντικόσ αλλά όχι και κυρίαρχοσ. 
Μολονότι θ πλειοψθφία των εμπόρων και των ναυκλιρων αποτελοφνταν από μετοίκουσ, 
ξζνουσ και δοφλουσ, εκείνοι που χορθγοφςαν τα ναυτικά δάνεια ιταν πολίτεσ. 

Υπιρχαν Ακθναίοι που αςχολοφνταν με το εμπόριο μζςω τραπεηικϊν μθχανιςμϊν. Οι 
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ είχαν ευρεία διάδοςθ ςτθν Ακινα, κακϊσ το εμπόριο βαςιηόταν ςτα 
δάνεια και ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων. Οι περιςςότεροι γνωςτοί τραπεηίτεσ δεν ιταν πολίτεσ, 
υπιρχαν μάλιςτα και οριςμζνοι δοφλοι. 

Αν και ο Δεκελεικόσ πόλεμοσ επθρζαςε αρνθτικά τόςο τθν παραγωγι ελαιόλαδου όςο και 
τθν εξόρυξθ αργφρου -δφο από τα πιο ςθμαντικά εξαγόμενα προϊόντα τθσ Ακινασ- δε 
λειτοφργθςε καταςτροφικά και για το εμπόριο τθσ πόλθσ. Επιπλζον, τθν ίδια περίοδο 
αυξικθκαν οι ανάγκεσ για τθν ειςαγωγι διάφορων βαςικϊν προϊόντων, όπωσ το ςιτάρι. 

Τα μεταλλεία αργφρου (αργυροφχου μολφβδου) ςτθν περιοχι τθσ Λαυρεωτικισ, ςτθ νότια 
Αττικι, αποτελοφςαν για τθν Ακινα μία ςθμαντικι πθγι πλουτιςμοφ από τθν εποχι του 
Κεμιςτοκλι ζωσ και τα χρόνια του Δθμθτρίου Φαλθρζωσ.  
Ο άργυροσ από το Λαφριο για τθν κοπι των ακθναϊκϊν νομιςμάτων άρχιςε να 
χρθςιμοποιείται μετά τθ δεκαετεία του 520 π.Χ. 

Τα μεταλλεία του Λαυρίου λειτουργοφςαν ςφμφωνα με ζνα ςφςτθμα μιςκϊςεων δφο 
κατθγοριϊν. Θ μία αφοροφςε όςα ιταν ιδθ ςε λειτουργία, ενϊ θ άλλθ αναφζρεται ςε 
καινοφργιεσ περιοχζσ ι ςε νζεσ μιςκϊςεισ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, οι απλζσ εκμιςκϊςεισ 

 



γίνονταν για 3 χρόνια με δυνατότθτα ανανζωςθσ. Στθ δεφτερθ, τα μεταλλεία μιςκϊνονταν 
από 7 μζχρι 10 χρόνια.  
Θ ζγκριςθ των δικαιωμάτων μίςκωςθσ δινόταν από το ςυμβοφλιο των πωλητών.  Kάκε 
χρόνο, ςτο τζλοσ τθσ υπθρεςίασ τουσ κρατοφςαν αρχείο με τισ εκμιςκϊςεισ των μεταλλείων 
αλλά και με τισ πωλιςεισ των δθμευμζνων περιουςιϊν. Κάκε μίςκωςθ περιλάμβανε το 
όνομα του δικαιοφχου, τθν τιμι που πλιρωνε κακϊσ και το όνομα εκείνου που κατζγραψε 
τθν τοποκεςία, τθν κατθγορία και τισ λεπτομζρειεσ για τα όρια του μεταλλείου. 

 
Οι αγρότεσ καλλιεργοφςαν δθμθτριακά (κρικάρι και ςιτάρι), αμπζλια, ελιζσ και ςτισ ορεινζσ 

περιοχζσ είχαν μελίςςια. Οι περιςςότεροι αγρότεσ είχαν δικά τουσ κτιματα ι νοίκιαηαν και 

ηοφςαν όλοι μαηί ςε χωριά για να προςτατεφει και να ςτθρίηει ο ζνασ τον άλλο. Θ ηωι τουσ 

ιταν αρκετά ςκλθρι και θ ςοδειά τουσ εξαρτιόταν πάντοτε από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 

Ρολλοί από τουσ Ακθναίουσ πολίτεσ ςτθν κλαςικι εποχι δεν ιταν αναγκαςμζνοι να 

δουλεφουν. Άλλοι ιταν ειςοδθματίεσ γαιοκτιμονεσ, ενϊ άλλοι κατείχαν βιοτεχνίεσ και 

εργαςτιρια. Εξάλλου οι ελεφκεροι πολίτεσ πίςτευαν ότι πρζπει να είναι απαλλαγμζνοι από 

τισ εργαςίεσ για να μποροφν να αςχολοφνται μόνο με τισ υποκζςεισ τθσ πόλθσ, με τα κοινά. 

Γι' αυτό το λόγο ζχουμε και ανάπτυξθ του κεςμοφ τθσ δουλείασ. Θ κζςθ τθσ γυναίκασ ιταν 

κυρίωσ ςτο ςπίτι και ελάχιςτεσ μποροφςαν να κάνουν δουλειζσ επί πλθρωμι όπωσ οι 

άντρεσ. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων οι Ζλλθνεσ ταξίδευαν και ζκαναν εμπόριο. Ο ζμποροσ 

κυβερνοφςε το ςκάφοσ, με το οποίο ταξίδευε και πολφ ςυχνά ιταν και ο ιδιοκτιτθσ του. Οι 

ζμποροι ζπρεπε να ιταν και καλοί επιχειρθματίεσ, για να πετφχουν ςτθ δουλειά τουσ. 

Ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ ζχουμε για τουσ ψαράδεσ. Γνωρίηουμε ότι πουλοφςαν τα μικρά 

ψάρια όπωσ ςαρδζλεσ, μαρίδεσ κ.α ςτουσ φτωχοφσ και τα εκλεκτά ψάρια όπωσ 

μπαρμποφνια και λικρίνια ςτουσ πλοφςιουσ. Επειδι δεν υπιρχαν ψυγεία ζπρεπε να τα 

πουλιςουν αμζςωσ ι να τα διατθριςουν ςτο αλάτι. 

Μερικζσ φορζσ οι τεχνίτεσ δοφλευαν ςτα ςπίτια τουσ ι ςε εργαςτιρια που βρίςκονταν 

δίπλα από αυτά. Ο μζςοσ όροσ αμοιβισ πρζπει να ιταν μία δραχμι τθν θμζρα για τον 

ειδικευμζνο εργάτθ. Υπάρχουν παπουτςιδεσ, ςιδθρουργοί, αγγειοπλάςτεσ κ.α. 
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OOOIII    TTTEEEXXXΝΝΝΕΕΕΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑΛΛΛ    ΟΟΟΛΛΛ    ΕΕΕΡΡΡΛΛΛΣΣΣΤΤΤΘΘΘΜΜΜΕΕΕΣΣΣ    ΣΣΣΤΤΤΘΘΘΝΝΝ    ΑΑΑΧΧΧΑΑΑΛΛΛΑΑΑ    ΑΑΑΚΚΚΘΘΘΝΝΝΑΑΑ    

 

 

ΚΚΚΛΛΛΑΑΑΣΣΣΛΛΛΚΚΚΘΘΘ    ΡΡΡΕΕΕΛΛΛΟΟΟΔΔΔΟΟΟΣΣΣ    

   

Στθν Κλαςικι περίοδο είχε ιδθ παγιωκεί μια "επίςθμθ κρθςκεία", ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 

τελοφνταν οι πολυδάπανεσ και εντυπωςιακζσ γιορτζσ, οι πομπζσ και οι κυςίεσ. Ο 

χαρακτιρασ αυτϊν των εκδθλϊςεων ιταν ςυχνά πολιτικόσ και θ διοργάνωςι τουσ 

απζβλεπε κυρίωσ ςτθν ψυχαγωγία του κόςμου και λιγότερο ςτθν τόνωςθ τθσ 

κρθςκευτικότθτάσ του. Σφμφωνα με κάποιουσ μελετθτζσ, θ λατρεία οριςμζνων κεοτιτων 

τθσ Ακινασ ειςιχκθ ςτισ ςυμμαχικζσ τθσ πόλεισ, όπωσ για παράδειγμα τθσ Ακθνάσ ωσ 

πολιοφχου τθσ πόλθσ ςτθ Σάμο, τθν Κω και τθν Αίγινα. Γενικότερα παραδεκτό πάντωσ 

κεωρείται το γεγονόσ ότι όςεσ πόλεισ ανικαν ςτθν Ακθναϊκι θγεμονία όφειλαν να 

ςυμμετζχουν ςτισ πιο ςθμαντικζσ γιορτζσ τθσ, όπωσ ςτα Μεγάλα Ρανακιναια. 

 

TTTEEEXXXNNNHHH   

Θ τζχνθ των πρϊτων χρόνων μετά τα Ρερςικά εξζφραςε με ςυγκλονιςτικι μεγαλοπρζπεια 

και ρωμαλζα πλαςτικότθτα τθν αυςτθρι ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ϊριμθ ζνταςθ και τθν 

ιρεμθ επίγνωςθ ελευκερίασ. Ακολοφκθςε το καφμα που ονομάςτθκε "κλαςικό" και ταφτιςε 

τον όρο αυτό με τισ ζννοιεσ τθσ διαχρονικισ αξίασ και τθσ τελειότθτασ. Στθ διάρκεια μιασ 

γενιάσ δθμιουργικθκαν τόςα ζργα μοναδικισ πνευματικισ πυκνότθτασ και αςφγκριτθσ 

καλλιτεχνικισ αρτιότθτασ, ϊςτε δικαίωσ να κεωρείται θ Aκινα κοιτίδα ολόκλθρου του 

μετζπειτα δυτικοφ πολιτιςμοφ. Ο καυμαςμόσ για τθν τζχνθ αυτισ τθσ εποχισ ςυνδζεται με 

το πολυδιάςτατο περιεχόμενο, τον εςωτερικό δυναμιςμό και τθν οικουμενικι αξία αυτϊν 

των ζργων. Γιατί θ επίφαςθ γαλινθσ των κλαςικϊν μορφϊν δεν οφείλεται ςε απουςία 

πάκουσ και εςωτερικϊν ςυγκροφςεων, αλλά ςτθν αρμονικι ςφνκεςθ των αντικζςεων μζςα 

από τθ ςυνειδθτι και κοπιϊδθ προςπάκεια του ανκρϊπου να κατανοιςει τον κόςμο και 

τον εαυτό του. Θ ευδαιμονία που αποπνζουν αυτά τα ζργα είναι αποτζλεςμα ευφυοφσ 

ςυγκεραςμοφ των παλαιϊν κακιερωμζνων ςτοιχείων με νζεσ ριηοςπαςτικζσ λφςεισ, τθσ 

παρκενικισ διαφγειασ με τθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία, τθσ νεανικισ ικμάδοσ με τθν εγκρατι 

ωριμότθτα 

 

ΓΓΓΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    

 Οι ταχείσ ρυκμοί εξζλιξθσ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και θ ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ και 

πολιτικισ δφναμθσ τθσ Ακινασ ςτθν Κλαςικι περίοδο δθμιοφργθςαν τισ απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ και διαμόρφωςθ του λόγου ςε πολλά είδθ. 

Θ ανάγκθ να εξθγθκεί θ απρόςμενθ νίκθ κατά των Ρερςϊν, αλλά και να ερευνθκοφν τα 

αίτια τθσ καταςτροφισ από τον Ρελοποννθςιακό πόλεμο οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ιςτοριογραφίασ. 



ΑΑΑΧΧΧΑΑΑΛΛΛΟΟΟΛΛΛ    ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΘΘΘΝΝΝΕΕΕΣΣΣ    ΦΦΦΛΛΛΛΛΛΟΟΟΣΣΣΟΟΟΦΦΦΟΟΟΛΛΛ    

   

ΘΑΛΗ (624 - 548 π.Χ.) 

 

Ο Καλισ ανοίγει για πρϊτθ φορά τον δρόμο ςτθ φιλοςοφικι ςκζψθ ότι θ καταγωγι όλων 

των όντων είναι το υγρό ςτοιχείο, το νερό και το ταυτίηει ςαν φλθ και ενζργεια μαηί. Θ αρχι 

αυτι προχποκζτει τθν αποδοχι τθσ ενότθτασ όλων των όντων που ςυνκζτουν το ςφμπαν, 

τθν παραγωγι τουσ από μία φυςικι αιτία και τθν αςταμάτθτθ μεταβολι των φαινομζνων 

που υπάγεται ςτθν «ουςία» τουσ και εξθγεί τθν αιτία τουσ. 

 

ΠΤΘΑΓΟΡΑ (580 - 500 π.Χ.) 

Ο Ρυκαγόρασ ανακάλυψε ότι θ αρμονία τθσ μουςικισ, θ αρμονία τθσ λειτουργίασ τθσ 

φφςθσ και του κόςμου και θ αρμονία των νόμων που διζπουν τθν καταςκευι και 

λειτουργία όλων των όντων, εξαρτϊνται από οριςμζνεσ μακθματικζσ ςχζςεισ.  

Καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι οι βαςικζσ αρχζσ του κόςμου είναι οι αρικμοί και ταυτίηει 

τον «άρτιο» αρικμό με το 'Απειρο και τον «περιττό» με το Ρεπεραςμζνο.  

Ριςτεφει ότι θ αρμονία γεννιζται από τισ ηεφξεισ αντικζτων δυνάμεων και ωκεί τον 

άνκρωπο να ςυμμορφϊνει τθν εςωτερικι ηωι του ςφμφωνα με τουσ αρικμθτικοφσ κϊδικεσ 

τθσ αρμονίασ. Ζτςι γεννιζται θ Ρυκαγόρεια Θκικι.  

Σφμφωνα με τθν Ορφικι κρθςκεία, θ ψυχι ζχει κεία καταγωγι, προζρχεται δθλαδι από 

μία ςυμπαντικι ψυχι και επομζνωσ είναι ακάνατθ.  

Θ Ρυκαγόρεια ςφλλθψθ τθσ Συμπαντικισ ψυχισ αποτελεί τθν αρχικι κοςμοκεωρία ότι θ 

φλθ του κόςμου είναι πνευματοποιθμζνθ και υπάγεται ς' ζνα ψυχικό ςφνολο που δθλϊνει 

τθν Συμπαντικι κεότθτα. 

 

ΩΚΡΑΣΗ (470 - 399 π.Χ.)  

 

Ο Σωκράτθσ, ο μεγάλοσ εραςτισ τθσ ςοφίασ διδάςκει πωσ κορυφαία εκδιλωςθ του νου 

είναι θ αναηιτθςθ τθσ Αλικειασ μζςα από τθ λειτουργία του διαλόγου για τθν κατάκτθςθ 

τθσ Αρετισ.  

Ρρϊτοσ ο Σωκράτθσ ανακαλφπτει τθν αιϊνια και αςφγκριτθ αξία τθσ ψυχισ και τθν ζνωςθ 

τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ με τθν ψυχι του κόςμου.  

Θ ματιά του κορυφαίου ςτοχαςτι τθσ ανκρωπότθτοσ ανιχνεφει τα άςτρα, οραματίηεται το 

ςφνολο του κόςμου κι ζχει μζςα του τθν βακιά πεποίκθςθ ότι μζςα ςτο «κοςμικό 

γίγνεςκαι» και μζςα ςτθν «ανκρϊπινθ μοίρα» δεςπόηει μία ανϊτερθ Διάνοια 

πουαποτφπωμά τθσ είναι θ δικι μασ θ Διάνοια.  

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ (384 - 322 π.Χ.)  

 

Για τθν δθμιουργία και τθ λειτουργία του κόςμου ο Αριςτοτζλθσ κεμελιϊνει τθν δικι του 



επιςτθμονικι άποψθ και υποςτθρίηει το αιϊνιον «γίγνεςκαι». Δεν ζχουμε το δικαίωμα να 

ςκεφτόμαςτε τθν φλθ χωρίσ μορφι, οφτε τθ μορφι χωρίσ φλθ.  

Θ ςχζςθ φλθσ - μορφισ είναι άμεςθ. Θ φλθ είναι τόςο αγζννθτθ όςο και θ μορφι. Και τα 

δφο είναι αιϊνια. Π,τι  γεννιζται ιδθ υπάρχει μζςα ςτο «γίγνεςκαι» και αποτελεί τθν 

λειτουργία από μία φλθ και μία μορφι να προκφπτει μία νζα φλθ και μία νζα μορφι.Το 

«γίγνεςκαι» δθλαδι θ ςυμπαντικι μθχανι, είναι θ μετάβαςθ από μία δυνατότθτα ςε μία 

πραγματικότθτα, μζςω τθσ κίνθςθσ.  

Πμωσ όλα αυτά είναι αιϊνια. Θ «κινθτικι αρχι» δεν άρχιςε ποτζ, είναι νόμοσ που υπάρχει 

από πάντα και ζχει ςαν ουςία τθσ τθν κακαρι ενζργεια. Αυτι θ «αρχι» είναι εντελϊσ άχλθ, 

απόλυτα κακαρι, ολοτελισ και πλιρθσ ςτον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του παντόσ. Αυτι είναι 

το απόλυτο Ρνεφμα που ορίηει τθν ιδιότθτα του Κεοφ. 

Πμωσ, τι είναι αυτι θ αιϊνια ενζργεια τθσ «κινθτικισ αρχισ»; Είναι θ κακαρι νόθςισ του 

εαυτοφ τθσ. Ο Συμπαντικόσ «Νουσ» καταλαβαίνει τον εαυτό του, όταν θ Κεότθτα 

«ςτοχάηεται τον εαυτό τθσ». Είναι «Νόθςισ Νοιςεωσ». Ο Κεόσ μόνον το κείον μπορεί να 

ςκζφτεται, μόνον δθλαδι τον Εαυτό του. Ο κόςμοσ μόνον από το κείον προζρχεται και ςτο 

κείον ανικει. Θ ηωι κάκε μορφισ φλθσ είναι ενζργεια του πνεφματοσ και ο άνκρωποσ είναι 

το μοναδικό ζμψυχο ηϊον τθσ φφςεωσ που μετζχει, ςτο πνεφμα τθσ δθμιουργίασ, είναι 

δθλαδι «μζτοχοσ Κεοφ». 

ΑΛΛΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΦΙΛΟΟΦΟΙ: 

- ΑΝΑΞΛΜΑΝΔΟΣ (610 - 546 π.Χ.) 

- ΑΝΑΞΛΜΕΝΘΣ (598 περίπου - 525 π.Χ.) 

- ΞΕΝΟΦΑΝΘΣ (580 - 485 π.Χ.) 

- ΡΑΜΕΝΛΔΘΣ (540 - 480 π.Χ.) 

- ΗΘΝΩΝ (490 - 430 π.Χ.) 

- ΕΜΡΕΔΟΚΛΘΣ (495 - 435 π.Χ.) 

- ΑΝΑΞΑΓΟΑΣ (496 - 428 π.Χ.) 

-ΡΛΑΤΩΝ (427 - 347 π.Χ.) 

 

ΝΝΝΕΕΕΟΟΟΚΚΚΛΛΛΑΑΑΣΣΣΛΛΛΚΚΚΑΑΑ    ΚΚΚΤΤΤΛΛΛΛΛΛΑΑΑ    

Ρολλά από τα κτίρια τθσ ςθμερινισ εποχισ είναι νεοκλαςικοφ ρυκμοφ, δθλαδι ακολουκοφν 

τθν αρχιτεκτονικι τθσ κλαςικισ περιόδου. Τζτοια κτίρια βρίςκονται όχι μόνο ςτθν Ελλάδα 

αλλά και ςε όλο τον κόςμο (Γερμανία,  Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ).     
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“ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΠΙΕΙ” 

 

 

 

Κόλτση Χριστίνα 

Μαρκουζάνη Δήμητρα 

Ορμάνη Ευαγγελία  

 

 

 

 

 

 



ΓΙΟΡΣΕ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

Τζςςερισ από τουσ αγϊνεσ που γίνονταν ςτον ελλθνικό κόςμο είναι τα Ολύμπια που 

γίνονταν ςτο μεγάλο ιερό τθσ Ολυμπίασ, τα Πύθια ςτουσ Δελφοφσ, τα Κσθμια ςτο ιερό του 

Ροςειδϊνα ςτον Λςκμό τθσ Κορίνκου, τα  Νέμεα ςτο Λερό του Δια και τα Παναθήναια ςτθν 

Ακινα. Οι μεγάλοι ακλθτικοί αγϊνεσ διεξάγονταν κυρίωσ ςτα πλαίςια μεγάλων 

κρθςκευτικϊν γιορτϊν που τιμοφςαν κεοφσ ι Ιρωεσ. Στθν Ελλθνιςτικι και τθν ωμαϊκι 

εποχι (3οσ αι. π.Χ.- 4οσ αι. μ.Χ) οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ χάνουν ςτοιχεία, όπωσ το κρθςκευτικό  

τουσ υπόβακρο. Πμωσ με τθ δυνατότθτα τθσ ςυμμετοχισ ακλθτϊν από όλο τον κόςμο 

ςυντελοφν ςτθν κατάκτθςθ τθσ ιδζασ του οικουμενιςμοφ. Οι νζοι ακλοφνταν πάντα γυμνοί 

ςτισ παλαίςτρεσ. Ιταν ντυμζνοι με τθν αρετι και γι' αυτό τα ροφχα τουσ ιταν περιττά. 

Οι γιορτζσ  αποτελοφςαν τθν κφρια ζκφραςθ τθσ κρθςκευτικισ ηωισ και πρακτικισ των 

ελλθνικϊν πόλεων κατά τθν Κλαςικι περίοδο. Για τισ ακθναϊκζσ γιορτζσ ειδικότερα 

ςϊηονται πολλζσ πλθροφορίεσ, λόγω τθσ ςυχνισ αναφοράσ τουσ ςτισ επιγραφζσ και ςτα 

ζργα των αρχαίων ςυγγραφζων. 

Θ διάρκρωςθ του ετιςιου θμερολογίου ταυτιηόταν ςε μεγάλο βακμό με τθ διαδοχι των 

εορτϊν και ζχει ςωκεί με ακρίβεια για τθν Αττικι. Ο Σόλωνασ διαμόρφωςε αρχικά το αττικό 

θμερολόγιο, ενϊ μετά τθν ολιγαρχικι εκτροπι του πολιτεφματοσ -το 410 π.Χ.- ο Νικόμαχοσ 

ορίςτθκε από τθν Εκκλθςία του διμου να ςυντάξει μία περιλθπτικι του ζκδοςθ και να 

δθμοςιεφςει το θμερολόγιο των κυςιϊν. Κραφςματα από τθν επιγραφι με το ςχετικό 

περιεχόμενο, θ οποία είχε τοποκετθκεί ςτθ Βαςίλειο ςτοά τθσ Αγοράσ, διαςϊηονται μζχρι 

ςιμερα.  

Το αττικό ζτοσ άρχιηε το μινα Eκατομβαιϊνα (Λοφλιο), μετά το τζλοσ τθσ ςυγκομιδισ των 

δθμθτριακϊν, και ακολουκοφςαν μινεσ των οποίων οι ονομαςίεσ προζρχονταν από τισ 

αντίςτοιχζσ τουσ εορτζσ: Μεταγειτνιϊν, Βοθδρομιϊν, Ρυανοψίων, Μαιμακτθριϊν, 

Ροςειδεϊν, Γαμθλιϊν, Ανκεςτθριϊν, Ελαφθβολιϊν, Μουνιχιϊν, Καργθλιϊν, Σκιροφοριϊν. 

Ο μινασ Eκατομβαιϊν, για παράδειγμα, πιρε το όνομά του από μία εκατόμβθ -γιορτι προσ 

τιμιν του κεοφ Απόλλωνα- ενϊ ο Μουνιχιϊν από τθ γιορτι τθσ Αρτζμιδοσ ςτθ Μουνιχία. 

Οριςμζνεσ πολφ ςθμαντικζσ εορτζσ, όπωσ τα Ρανακιναια κατά τον Εκατομβαιϊνα, 

τα Κεςμοφόρια κατά τον Ρυανοψιϊνα ι τα Μεγάλα Διονφςια κατά τον Ελαφθβολιϊνα, δεν 

υποδθλϊνονταν ςτα ονόματα των αντίςτοιχων μθνϊν που εορτάηονταν. Τισ εορτζσ ςτθν 

Αττικι χαρακτιριηε ποικιλομορφία. Κάποιεσ ςχετίηονταν με τθν εναλλαγι των εποχϊν 

(Μαιμακτιρια, Ανκεςτιρια), ενϊ άλλεσ με το γεωργικό κφκλο -ςπορά, κεριςμό, τρφγο- το 

τζλοσ και τθν ζναρξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ κακϊσ και με τισ δραςτθριότθτεσ των 

φρατριϊν (Απατοφρια) ι με αποκλειςτικά γυναικείεσ λατρευτικζσ εκδθλϊςεισ. 

Στθν Ακινα ο άρχοντασ βαςιλιάσ, ο επϊνυμοσ άρχοντασ και οι ιερείσ είχαν τθν αρμοδιότθτα 

και τθν ευκφνθ τθσ διοργάνωςθσ των γιορτϊν τθσ πόλθσ, ενϊ οι ίδιοι οι διμοι 

αναλάμβαναν τισ παραδοςιακζσ εορτζσ των διμων τθσ Αττικισ. Μεγάλεσ εορταςτικζσ  

διοργανϊςεισ -όπωσ τα Ρανακιναια και τα Διονφςια- αποτελοφςαν ευκαιρία επίδειξθσ 

δφναμθσ, εφόςον ςε αυτζσ ιταν υποχρεωμζνεσ να ςυμμετζχουν οι ςυμμαχικζσ πόλεισ. 



Ωςτόςο, τον 4ο αιϊνα π.Χ., μετά και τθν κατάρρευςθ τθσ Ακθναϊκισ θγεμονίασ, οι 

εκδθλϊςεισ αυτζσ ζχαςαν τθν παλαιά τουσ αίγλθ. 

Στθν ςθμερινι εποχι υπάρχουν γιορτζσ που ζχουν κάποια κοινά ςτοιχεία με τισ γιορτζσ που 

γίνονταν ςτθν κλαςικι Ακινα, όπωσ τα καρναβάλια που παρουςιάηουν ομοιότθτεσ με τα 

Διονφςια.  

 


