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Εκπαίδευςθ 

 

Παιδοτρίβθσ :  ειδικόσ εκπαιδευτισ που δίδαςκε ςτα παιδιά πάλθ και άλλεσ 

γυμναςτικζσ αςκιςεισ ςτθν αρχαία Ελλάδα. 

Οι Ζλλθνεσ κεωροφςαν ότι θ θκικι και θ πνευματικι διαπαιδαγϊγθςθ του νζου 

ζπρεπε να ςυμβαδίηει με τθν άςκθςθ του ςϊματοσ. Η γυμναςτικι, ωσ υποχρεωτικι 

άςκθςθ για τουσ νζουσ, βριςκόταν κάτω από τον άμεςο ζλεγχο τθσ πολιτείασ, 

προςδίδοντασ ςτουσ νζουσ τθν ζννοια του κάλλουσ, κι ακόμθ αρετζσ όπωσ το 

κάρροσ, θ επιμονι και θ υπακοι.  

Η διδαςκαλία τθσ μουςικισ : Ουςιαςτικά μορφωμζνο κεωροφςαν τον ‘’μουςικό 

άνδρα’’. Το τραγοφδι, ο χορόσ και προπαντόσ θ μουςικι αποτελοφςαν τθν βάςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ των ελεφκερων πολιτϊν. 

Παιδαγωγόσ :  1.ο ειδικόσ ςτθ κεωρθτικι μελζτθ ι ςτθν πρακτικι εφαρμογι τθσ 

παιδαγωγικισ επιςτιμθσ: Συνζδριο Ελλήνων παιδαγωγών. Φιλόςοφοσ και ~. || 

αυτόσ που είναι ικανόσ ςτο να αςκεί αγωγι, ευεργετικι επίδραςθ ςτθν ψυχικι και 

πνευματικι ανάπτυξθ των νζων. 2.(μτφ.) αυτόσ που διαπαιδαγωγεί. 

Συνάμα τον κακοδθγεί να αποφεφγει επιηιμιεσ ςυναντιςεισ και του απαγορεφει τθν 

επίςκεψθ φποπτων χϊρων. 

Γραμματιςτισ : γραμματίηω, 

 Διδάςκω  γράμματα, μορφϊνω: 

o Ζχεισ, ιλιζ μου, παιδίν, αγοφριν, παλλθκάριν; Βάλε ςχοινίν και πνίξε 

το και μθ το γραμματίςεισ . 

 Η μτχ. παρκ. ωσ επίκ. = που ξζρει γράμματα, μορφωμζνοσ: 

o υπάρχουςι καλοί χριςτιανοί και γραμματιςμζνοι γράμματα ελλθνικά . 

 

 Ανάγνωςθ: Πριν μάκει να γράφει, ο μικρόσ μακθτισ ζπρεπε να εξοικειωκεί 

με τα ονόματα των γραμμάτων και να μπορεί να απαγγζλει το αλφάβθτο 

ίςια και αντίςτροφα. 

 Ποίθςθ: Από τουσ ποιθτζσ αντλοφςαν και ιςτορικι γνϊςθ. Τα κείμενα 

διαβάηονταν κατά κανόνα δυνατά, ζτςι ϊςτε να ζχει κανείσ και ακουςτικι 

πρόςλθψι τουσ. Για να είναι ευχάριςτοσ ο γραπτόσ λόγοσ δινόταν μεγάλθ 

ςθμαςία ςτθν επεξεργαςία τθσ μορφισ τουσ. 

 Αρικμθτικι: Η αρικμθτικι γινόταν πιο εφλθπτθ με τθ βοικεια των δακτφλων, 

διάφορων καρπϊν και άλλων οπτικϊν μεκόδων. 



Δάςκαλοσ : Αρκοφςε να ξζρει κανείσ καλι ανάγνωςθ και γραφι, για να εξαςκιςει 

το επάγγελμα του δαςκάλου. Δεν χρειαηόταν δθλαδι κανζνα δίπλωμα. 

οφιςτζσ : οι ςοφιςτζσ αλλάηουν το εκπαιδευτικό ςκθνικό κατά το δεφτερο μιςό του 

5ου αιϊνα π.Χ. Δίνουν διαλζξεισ από τόπο ςε τόπο και παίρνουν υψθλζσ αμοιβζσ 

για τισ υπθρεςίεσ τουσ. Με τον όρο ςοφιςτισ εννοείται ςτθν αρχαιότθτα ο 

εκπρόςωποσ τθσ Σοφιςτικισ κίνθςθσ, δθλαδι ο επ’ αμοιβι διδάςκαλοσ 

τθσ ρθτορικισ, τθσ εριςτικισ και τθσ πολιτικισ τζχνθσ, κακϊσ επίςθσ 

τθσ φιλοςοφίασ, τθσ λογικισ και των επιςτθμϊν. Ειςιγαγαν 

ςτθ φιλοςοφία τον ανκρωποκεντριςμό και τθ γνωςιολογία, εκφράηοντασ με αυτόν 

τον τρόπο τθ δυνατότθτα του ανκρϊπου να γνωρίςει τον υλικό κόςμο μζςω τθσ 

ςφγκριςθσ, τθσ παρατιρθςθσ και τθσ επαγωγισ, απαλλαγμζνο από τθν επζμβαςθ 

υπερφυςικϊν παραγόντων. 

Ζδωςαν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ μελζτθ του κόςμου βάςει των αιςκιςεων, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία του «ςκεπτικιςμοφ», διαμορφϊνοντασ παράλλθλα τθν 

άποψθ ότι θ γνϊςθ, θ αλικεια και οι αξίεσ είναι ζννοιεσ ςχετικζσ. Σφμφωνα με τθν 

μαρτυρία του Πλάτωνα και του Αριςτοτζλθ επιδόκθκαν προοδευτικά ςτθ 

διατφπωςθ ςοφιςμάτων, μζςω των οποίων υποςτιριηαν παράδοξεσ απόψεισ, 

παραβιάηοντασ ςυγκαλυμμζνα τουσ νόμουσ τθσ λογικισ. Ιδιαίτερθ ανταπόκριςθ 

βρικε θ Σοφιςτικι ανάμεςα ςτουσ οπαδοφσ τθσ εριςτικισ τζχνθσ, μζλθ τθσ 

Μεγαρικισ ςχολισ. 

 

Η εκπαίδευςθ των αγοριών ςτθν Ακινα . 

Aπό τα 7 διαφοροποιοφνταν τα αγόρια από τα κορίτςια. Tο αγόρι πιγαινε ςτο 

ςχολείο ςυνοδευόμενο από ζναν ζμπιςτο δοφλο, τον παιδαγωγό. Η εκπαίδευςθ 

ιταν ιδιωτικι και οι δάςκαλοι πλθρϊνονταν επομζνωσ από τουσ γονείσ. Τα βαςικά 

μακιματα ιταν θ ανάγνωςθ, θ γραφι και θ αρικμθτικι και διδάςκονταν από το 

γραμματιςτι. Επιπλζον για τθ μουςικι παιδεία υπεφκυνοσ ιταν ο κικαριςτισ, ενϊ 

τθ γφμναςθ επζβλεπε ο παιδοτρίβθσ. Ανϊτερθ βακμίδα μόρφωςθσ αποτελοφςε θ 

μακθτεία κοντά ςτουσ ςοφιςτζσ, θ αμοιβι των οποίων όμωσ ιταν τόςο υψθλι, 

ϊςτε θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε τζτοια μακιματα περιοριηόταν ςτουσ νζουσ των 

εφπορων οικογενειϊν. 

Οι ζφθβοι (18-20 χρόνων) υπθρετοφςαν για 2 χρόνια ςτο ςτρατό. Η περίοδοσ αυτι 

ιταν θ ςθμαντικότερθ τθσ ηωισ τουσ, αφοφ αποτελοφςε το μεταβατικό ςτάδιο για 

τθν απόκτθςθ πολιτικισ υπόςταςθσ και για τθν κατ' επζκταςθ ζνταξι τουσ ςτθν 

πόλθ. 



Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ 

Ο ςτόχοσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ ςτθν αρχαιότθτα κεωρθτικά και πρακτικά ιταν 

θ παραγωγι του καλφτερου δυνατοφ πολίτθ και όχι ο πλουτιςμόσ –ςε αντιςτροφι 

προσ τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Αναηθτοφςε το καλό τθσ κοινότθτασ και όχι το 

καλό του ατόμου. Βζβαια οι μζκοδοι και τα υλικά τθσ μακθτείασ διζφεραν από 

περιοχι ςε περιοχι, όμωσ το ηθτοφμενο ιταν το ίδιο, θ εκπαίδευςθ του χαρακτιρα, 

κάτι που οι Ζλλθνεσ γονείσ ηθτοφςαν επίμονα από τουσ διευκυντζσ των ςχολείων. 

 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ζχει επαναπροςδιοριςτεί 

κακϊσ κεωρείται κφριο μζςο για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ και τθ 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ. Τόςο ςτο πεδίο τθσ 

επιςτθμονικισ κεωρίασ όςο και ςτο πεδίο τθσ εφαρμοςμζνθσ πολιτικισ,  θ 

εκπαίδευςθ ενθλίκων  εντάςςεται ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν προϊκθςθσ τθσ διά 

βίου μάκθςθσ. 
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Επαγγζλματα ςτθν αρχαία Ακινα 

 

 Στθν αρχαία Ακινα οι άνκρωποι αςχολοφνταν με το εμπόριο όπωσ 

μεταπράτεσ, κάπθλοι. Ήταν ςυνικωσ  μζτοικοι. Οι ζμποροι ταξίδευαν ςε 

όλεσ τισ ελλθνικζσ αποικίεσ. 

 

 Με το ψάρεμα, όπου τα μεγάλα ψάρια τα ζπιαναν με καμάκια ενϊ τα μικρά 

με δίχτυ. 

 

 Με τθν κτθνοτροφία και τθν κατεργαςία του δζρματοσ. 

 

 Με τθ γεωργία. Και ςτθν Αττικι θ γεωργία ιταν πρωταρχικισ                   

ςθμαςίασ, παρόλο που τονίηεται ςυνικωσ ο ρόλοσ του εμπορίου και 

των εργαςτθρίων. 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. 

 

 Τεχνίτεσ ςε εργαςτιρια. Τεχνίτεσ ιταν αυτοί που γνϊριηαν κάποια τζχνθ και 

τθν εξαςκοφςαν επαγγελματικά. Στθν κλαςικι Ακινα θ παραγωγι των 

διάφορων εργαςτθρίων ποτζ δεν πιρε μεγάλεσ διαςτάςεισ. Aπό όςο είναι 

γνωςτό, κανζνα εργαςτιριο δεν απαςχόλθςε περιςςότερα από 120 άτομα. 

Ωςτόςο, δεν υπιρχαν κερδοφόρα εργαςτιρια με παραπάνω από 20-30 

τεχνίτεσ. Ζντονθ δραςτθριότθτα ςθμειϊκθκε ςτθν Ακινα και ςτον Πειραιά 

από εργαςτιρια καταςκευισ για παράδειγμα κεραμικϊν, μαχαιριϊν, 

λυχναριϊν, κρεβατιϊν, ρουχιςμοφ, κοςμθμάτων, δερμάτινων ειδϊν και 

όπλων. Στθν κλαςικι Ακινα θ παραγωγι των διάφορων εργαςτθρίων ποτζ 

δεν πιρε μεγάλεσ διαςτάςεισ.  

 

 

  

  

Νομίςματα 

 

Η Ακινα ιταν ανάμεςα ςτισ πρϊτεσ Ελλθνικζσ πόλεισ, οι οποίεσ ζκοψαν δικά τουσ 

νομίςματα. Τα ορυχεία αςθμιοφ του Λαυρίου είχαν μεγάλα αποκζματα. Τα πρϊτα 

νομίςματα δεν είχαν επιγραφζσ, παρά μόνο ζφεραν εμβλιματα. 

Κατά τον 6ον αιϊνα π.Χ., οι Ακθναίοι ζκοψαν καινοφργια τετράδραχμα με τθν 

κεφαλι τθσ κζασ Ακθνάσ, προςτάτθ τθσ πόλεωσ, ςτθν πρόςοψθ και τθν Γλαφκα, το 



πουλί τθσ ςοφίασ, με το όνομα τθσ πόλθσ ςτθν άλλθ πλευρά. Αυτόσ ο ςχθματιςμόσ 

δεν άλλαξε επί 400 χρόνια. 

 

Eκπαίδευςθ και κακθμερινι ηωι 

Οι γυναίκεσ  ζμεναν ςτο ςπίτι κάνοντασ διάφορεσ δουλειζσ. Μαγείρευαν, ηφμωναν, 

φφαιναν. Μερικζσ είχαν υπθρζτριεσ για να τουσ κάνουν τισ δουλειζσ. 

Ενδιαφζρονταν για τθν εμφάνιςι τουσ. Ντφνονταν ωραία, βάφονταν και φρόντιηαν 

το χτζνιςμά τουσ. Φοροφςαν ωραία κοςμιματα. 

Η εκπαίδευςθ:  Τα αγόρια μζχρι 7 ετϊν ζμεναν ςτο ςπίτι παίηοντασ παιχνίδια. Μετά 

πιγαιναν ςτο  γραμματιςτι με τθ ςυνοδεία ενόσ παιδαγωγοφ. Μάκαιναν να 

γράφουν και να λογαριάηουν Ο κικαριςτισ τοφσ μάκαινε κικάρα και λφρα. 

Η διατροφι:  Οι Ακθναίοι ζτρωγαν λαχανικά ελιζσ ψάρια. Κρζασ ζτρωγαν μόνο όταν 

ζκαναν κυςία ςε κάποιο κεό. Ζπιναν κραςί νερωμζνο, για να μθ μεκάνε. 

 

Κοινωνικζσ τάξεισ 

α) Η λειτουργικι τάξθ: αποτελοφνταν από 300 άτομα περίπου (πικανϊσ και 

λιγότερα ςτισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 4ου αιϊνα), τα οποία ςτισ πθγζσ 

αναφζρονται ωσ πλούσιοι. Τα μζλθ τθσ τάξθσ αυτισ αναλάμβαναν το 

οικονομικό βάροσ των λειτουργιϊν και θ περιουςία του κακενόσ, τον 4ο αιϊνα 

τουλάχιςτον, ζφτανε τα 3 με 4 τάλαντα. 

β) Η τάξθ των ειςοδθματιϊν: αποτελοφνταν από 1200 άντρεσ, των οποίων θ 

περιουςία δεν ξεπερνοφςε το 1 τάλαντο. 

γ) Όςοι πλιρωναν ειςφορά: υπολογίηεται ότι ςτα τζλθ του 4ου αιϊνα δεν 

ξεπερνοφςαν τουσ 6000 περίπου πολίτεσ. Κακζνασ απ' αυτοφσ είχε περιουςία 

αξίασ τουλάχιςτον 2500 δραχμϊν. 

δ) Η οπλιτικι τάξθ: τθ ςυνιςτοφςαν οι πολίτεσ που επάνδρωναν το πεηικό. Στο 

τζλοσ του 4ου αιϊνα ιταν περίπου 9000 άντρεσ και θ περιουςία τουσ 

ξεπερνοφςε τισ 2000 δραχμζσ. 

ε) Η τάξθ των κθτϊν: πρόκειται για περίπου 11.000 άντρεσ, ςτα τζλθ του 4ου 

αιϊνα, των οποίων θ περιουςία ιταν μικρότερθ από 2000 δραχμζσ. 

ςτ) Τζλοσ, οι αναφερόμενοι ςτισ πθγζσ ωσ πτωχοί, δθλαδι οι άποροι. 

 

 

 

 



“ΕΛΛΑΔΟ ΠΑΙΔΕΤΙΝ” 
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Η ΜΟΤΙΚΗ, ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ, Η ΣΕΧΝΗ, ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙ          ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗΝ 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 

        

Οι Ζλλθνεσ πίςτευαν τόςο ςτθν ιδιαίτερθ επίδραςθ που αςκεί θ μουςικι ςτισ 

ανκρϊπινεσ ψυχζσ όςο και ςτθ ςτενι τθσ ςυγγζνεια με τουσ υπζρτατουσ νόμουσ 

που διζπουν το ςφμπαν. Ο ςυνδυαςμόσ, οι αμοιβαίεσ δθλαδι ςχζςεισ των ιχων που 

παριγαν τθ μουςικι ονομάηονταν αρμονία. Στα τρία δραματικά είδθ  τόςο οι 

υποκριτζσ όςο και τα μζλθ του χοροφ φοροφςαν μάςκεσ. Οι κεατρικζσ μάςκεσ 

καταςκευάηονταν από λινό φφαςμα ενιςχυμζνο με γφψο ι αλευρόκολλα το οποίο 

ςτθ ςυνζχεια ζβαφαν: οι ανδρικζσ μάςκεσ  ιταν περιςςότερο βακφχρωμεσ ενϊ οι 

γυναικείεσ περιςςότερο ανοιχτόχρωμεσ. Η αρχαία τζχνθ από τθν γεωμετρικι εποχι 

ζωσ τθν ελλθνιςτικι αναηθτεί όλα τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ 

πνεφματοσ. Αυτό εκφράςτθκε κυρίωσ μζςα από τθν γλυπτικι, τθν αρχιτεκτονικι και 

τθ ηωγραφικι. Στθν αρχαία Ελλάδα αναπτφςςεται μαηί με τθν φιλοςοφία, από τθν 

οποία δεν διακρίνεται, θ επιςτιμθ. Οι μυκολογικζσ ερμθνείεσ, εξθγοφςαν κάκε 

φυςικό φαινόμενο κάποιου κεοφ.                   

H γζννθςθ του κλαςικοφ πολιτιςμοφ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτισ ρθξικζλευκεσ κοινωνικζσ, 

οικονομικζσ και πολιτειακζσ ανακατατάξεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ Αρχαϊκισ περιόδου. 

Η διαμόρφωςθ και εδραίωςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν, οι μεταβολζσ 

ςτισ κρθςκευτικζσ αντιλιψεισ, θ ανάπτυξθ τθσ ανκρωποκεντρικισ εκπαίδευςθσ, 

κακϊσ και οι πρωτοποριακζσ κατακτιςεισ ςτισ τζχνεσ και τα γράμματα αποτελοφν 

τισ εκφάνςεισ του κλαςικοφ πολιτιςμοφ ςτθν Ακινα. 

Η τζχνθ των πρϊτων χρόνων μετά τα Περςικά 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. Η 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. 

Η αρχιτεκτονικι τθσ εποχισ κατόρκωςε να υπερκεράςει τισ αυςτθρζσ επιταγζσ του 

λατρευτικοφ προοριςμοφ και των εδαφολογικϊν περιοριςμϊν, κζτοντασ παράλλθλα 

πρωτόφαντα αιςκθτικά κριτιρια. Η γλυπτικι του 5ου αιϊνα π.Χ. απεικονίηει τουσ 

κεοφσ ςε απαράμιλλο μεγαλείο και βακιά πνευματικότθτα. Αλλά και οι άνκρωποι 

πλάκονται με καλαίςκθτα, εφχυμα κορμιά και εράςμια πρόςωπα, με το ικοσ να 

ακτινοβολεί ςτο εναργζσ τουσ βλζμμα. Τον επόμενο αιϊνα τα ςϊματα γίνονται πιο 

αβρά και ευλφγιςτα, αποκτοφν διάςταςθ ςτο χϊρο και ετοιμάηουν δειλά τθ 

μετάβαςθ ςτθν ελλθνιςτικι τζχνθ. Το αυξανόμενο ενδιαφζρον για το άτομο και θ 

ςπουδι των πακϊν του ωκοφν ςτθ μεγαλφτερθ κατάκτθςθ τθσ εποχισ, το πορτρζτο. 

Η ηωγραφικι, χαμζνθ για μασ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ, φαίνεται πωσ διερεφνθςε 

μζςα από τουσ δικοφσ τθσ δρόμουσ τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το χϊρο και τα όρια 

τθσ τελειότθτασ. Αχνζσ αντανακλάςεισ τθσ διακρίνουμε ςτθν αγγειογραφία, θ οποία 

ςτα κλαςικά χρόνια με τθν εκφραςτικότθτα του ςχεδίου τθσ και τισ ιςορροπθμζνεσ 

ςυνκζςεισ ςυναγωνίηεται τισ μεγάλεσ τζχνεσ ςε ικοσ και ευγζνεια. 

Η κοροπλαςτικι ςυνδυάηει ςτισ μορφζσ τθσ τθ δομικι ςτερεότθτα με τθν 

κομψότθτα και τθν εκλζπτυνςθ. Η μεταλλοτεχνία ςυμπλθρϊνει τθν εικόνα υψθλισ 

δεξιοτεχνίασ και καλλιτεχνικισ ευαιςκθςίασ που χαρακτθρίηει το ςφνολο τθσ 

κλαςικισ δθμιουργίασ. 

Τζλοσ, ςτθν Κλαςικι περίοδο οι τζχνεσ του ωραίου και του καλοφ και οι 

ιδανικζσ αιςκθτικζσ εκφράςεισ τουσ αποτελοφν για πρϊτθ φορά αντικείμενο 

φιλοςοφικισ και επιςτθμονικισ παρατιρθςθσ. Η καλλιτεχνικι εγριγορςθ και θ 

χειμαρρϊδθσ δθμιουργικότθτα τθσ εποχισ ολιςκαίνουν ςτθ διάρκεια του4ου αιϊνα 

π.Χ., ανεπαίςκθτα αλλά αμετάκλθτα, προσ τθν ελλθνιςτικι διάςπαςθ και τθν 

αναςφςταςθ τθσ πνευματικισ και καλλιτεχνικισ ταυτότθτασ του ελλθνικοφ κόςμου. 

Οι ταχείσ ρυκμοί εξζλιξθσ των δθμοκρατικών κεςμών 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. 

Η ανάγκθ να εξθγθκεί θ απρόςμενθ νίκθ κατά των Περςϊν, αλλά και να ερευνθκοφν 

τα αίτια τθσ καταςτροφισ από τον Πελοποννθςιακό πόλεμο οδιγθςαν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ ιςτοριογραφίασ. 

 

http://www.ime.gr/chronos/05/gr/culture/1400cer_intro.html


Σο δικαίωμα του κάκε πολίτθ να προςφεφγει ςτα δικαςτιρια, αλλά και να 

αγορεφει ςτθν Eκκλθςία του διμου προϊκθςε τθ ρθτορικι, ενϊ οι ςυγκροφςεισ 

παλαιϊν και νζων κεςμϊν προβλικθκαν ςτο κζατρο και απαςχόλθςαν τουσ 

ςοφιςτζσ. 

Τζλοσ, θ αναηιτθςθ κακολικϊν ερμθνειϊν ςχετικά με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ 

αξίεσ τθσ ηωισ (θκικό, καλό, ωραίο) εκφράςτθκε ςτθ φιλοςοφία. 

τθν κλαςικι Ακινα ζνα μεγάλο μζροσ του αντρικοφ πλθκυςμοφ γνϊριηε γραφι και 

ανάγνωςθ, όπωσ προκφπτει από τισ ςχετικζσ αναφορζσ ςτα ζργα του Αριςτοφάνθ. 

Στο τελευταίο τζταρτο του 5ου αιϊνα π.X. δεν υπιρχαν αναλφάβθτοι ςτα πρόςωπα 

των κωμωδιϊν του. Ακόμθ και ο χωρικόσ Στρεψιάδθσ ςτισ Νεφζλεσ και ο 

αλλαντοπϊλθσ Αγοράκριτοσ ςτουσ Ιππείσ γνϊριηαν γράμματα. Παρ' όλα αυτά 

μαρτυροφνται και οι περιπτϊςεισ αναλφαβθτιςμοφ, όπωσ ενόσ Ακθναίου που 

το 482 π.Χ. ηιτθςε από τον ίδιο τον Αριςτείδθ να γράψει το όνομά του πάνω ςτο 

όςτρακο του οςτρακιςμοφ, κακϊσ εκείνοσ δε γνϊριηε γραφι. Δεν υπάρχουν 

αναφορζσ ςτθν εκπαίδευςθ των γυναικϊν, αν και οριςμζνεσ ιταν εγγράμματεσ. 

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.  

Tο Δωδεκάκεο -οι κεοί του Oλφμπου- ςυνιςτοφςε τον πυρινα τθσ λατρείασ ςτθν 

κλαςικι Aκινα, αν και οριςμζνοι μελετθτζσ διζκριναν κρθςκευτικι κρίςθ ςτα τζλθ 

του 5ου αιϊνα π.Χ. Ωσ πολυκεϊςτικό ςφςτθμα -το οποίο εφκολα επιδζχεται τθν 

ενςωμάτωςθ νζων λατρειϊν-, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν 

αυτι τθν περίοδο ςτθν Ακινα, επζτρεψε τθν ειςαγωγι και αφομοίωςθ λατρειϊν 

από άλλεσ ελλθνικζσ και μθ περιοχζσ. 

 

 

 

Πνευματικζσ προςωπικότθτεσ 

ΑΙΧΤΝΗ 

Ο Αιςχίνθσ ιταν μεγάλοσ Ακθναίοσ ριτορασ, ο ιςχυρότεροσ υπζρμαχοσ τθσ 

λεγόμενθσ `Μακεδονικισ μερίδασ` των Ακθνϊν και ςυνάμα φοβερόσ πολιτικόσ 

αντίπαλοσ του Δθμοςκζνθ. 

 



ΑΙΧΤΛΟ (525 - 455 π.Χ.)  

Υπιρξε πολφ μεγάλοσ τραγικόσ ποιθτισ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, ίςωσ και μεγαλφτεροσ 

από όλουσ γενικά τουσ άλλουσ ομοτζχνουσ του. Ήταν επίςθσ αρχιτζκτονασ, 

ςκθνοκζτθσ και μουςικόσ. 

ΑΙΩΠΟ (625 - 560 π.Χ)  

Γεννικθκε ςτο Αμόριο τθσ Φρυγίασ, και πζκανε ςτουσ Δελφοφσ, όπου είχε ςταλεί 

από το Βαςιλιά Κροίςο, γα να λάβει χρθςμό του Δελφικοφ μαντείου. Αλλά 

κατθγορικθκε εκεί για ιεροςυλία και καταδικάςκθκε ςε κάνατο από ιεροδικαςτζσ. 

 

ΑΡΙΣΕΙΔΗ (Ο ΔΙΚΑΙΟ) (540 - 468 π.Χ.)  

Υπιρξε επιφανισ πολιτικόσ και ςτρατθγόσ των Ακθναίων. Στθ μάχθ του Μαρακϊνα 

ιταν ζνασ απ` τουσ 100 Ζλλθνεσ ςτρατθγοφσ και ςτθ ςυνζχεια ανακθρφχκθκε 

άρχοντασ των Ακθνϊν.  

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ (384 - 322 π.Χ.)  

Γεννικθκε ςτα Στάγιρα τθσ Μακεδονίασ και πζκανε ςτθ Χαλκία από χρόνιο 

ςτομαχικό νόςθμα. Θεωρείται ςαν ζνασ από τουσ διαςθμότερουσ και πιο μεγάλουσ 

Αρχαιοζλλθνεσ φιλοςόφουσ, μαηί δε με τον Πλάτωνα αποτελοφν τθ φωτεινι δυάδα 

του πνευματικοφ αρχαίου κόςμου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΠΙΕΙ” 

 

 

 

 

 

Κόζυβα οφία 

Νάνου Ελευθερία 

Χατζή Ειρήνη  

 

 

 



ΟΙ ΓΙΟΡΣΕ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Tο Δωδεκάκεο -οι κεοί του Oλφμπου- ςυνιςτοφςε τον πυρινα τθσ λατρείασ ςτθν 

κλαςικι Aκινα, αν και οριςμζνοι μελετθτζσ διζκριναν κρθςκευτικι κρίςθ ςτα τζλθ 

του 5ου αιϊνα π.Χ. Ωσ πολυκεϊςτικό ςφςτθμα -το οποίο εφκολα επιδζχεται τθν 

ενςωμάτωςθ νζων λατρειϊν-, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν 

αυτι τθν περίοδο ςτθν Ακινα, επζτρεψε τθν ειςαγωγι και αφομοίωςθ λατρειϊν 

από άλλεσ ελλθνικζσ και μθ περιοχζσ. 

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 Πανακιναια. 

Οι μεγάλοι ακλθτικοί αγϊνεσ διεξάγονταν κυρίωσ ςτα πλαίςια μεγάλων 

κρθςκευτικϊν γιορτϊν που τιμοφςαν κεοφσ ι ιρωεσ. Στισ περιςςότερεσ γιορτζσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και ποιιματα, μουςικοί και κρθςκευτικοί αγϊνεσ. 

Από τον 8ο αιϊνα π.Χ. αναδιοργανϊκθκαν τα Ολφμπια, και απζκτθςαν υπεροπτικό 

χαρακτιρα. Το ίδιο ςυνζβθ και με τισ άλλεσ 3 γιορτζσ. Παρόλο  που και οι 4 αγϊνεσ 

είχαν πανελλινιο χαρακτιρα, τα Ολφμπια ιταν αυτά που προθγοφνταν όλων των 

άλλων ςε φιμθ και ςε εκδθλϊςεισ. 

Γνώςτεσ γιορτζσ ςτθν Ακινα ιταν : 

1. Ολφμπια, που γίνονταν ςτο μεγάλο ιερό τθσ Ολυμπίασ. 
2. Κςκμια, που γίνονταν ςτο  ιερό του Ποςειδϊνα ςτον Ιςκμό τθσ Κορίνκου. 
3. Πφκια που γίνονταν ςτουσ Δελφοφσ. 
4. Νζμεα που γίνονταν ςτο ιερό του Δία ςτθ Νεμζα. 
5. Πανακιναια που γίνονταν ςτθν Ακινα. 

Σε αυτζσ τισ γιορτζσ τιμοφςαν ςυνικωσ τουσ κεοφσ του Ολφμπου 

 

Κοινά ςτοιχεία  ανάμεςα ςτισ γιορτζσ τθσ Ακινασ με τισ ςθμερινζσ γιορτζσ  : 

1. Μερικζσ από τισ ςθμερινζσ γιορτζσ ςυνδυάηονται με διάφορουσ αγϊνεσ 
όπωσ και παλιά. 

2. Και ςτισ ςθμερινζσ γιορτζσ τιμοφμε κάποιον ιρωα (π.χ.25θΜαρτίου). 
 



Η κακθμερινότθτα 

1. Άνετθ και ευχάριςτθ ηωι, χωρίσ ςτεριςεισ 

2. Ελεφκεροσ χρόνοσ 

3. Αγορά, γυμναςτιρια 

 

πίτια 

1. Απλά και χαμθλά 

2. χωρίσ παράκυρα ςτον δρόμο 

3. λίγα ζπιπλα. 

 

Διατροφι 

1. λαχανικά 

2. ελιζσ 

3. ψάρια 

4. κρζασ 

5. κραςί(νερωμζνο). 

 

Γυναίκεσ 

1. αςχολοφνται με τισ δουλειζσ του ςπιτιοφ 

2. μζνουν ςτο ςπίτι 

3. βγαίνουν ςπάνια μόνο ςε κρθςκευτικζσ γιορτζσ 

4. περιποιοφνται τον εαυτό τουσ 

5. αντίκεςθ με γυναίκεσ ςτθ Σπάρτθ. 

 

Εκπαίδευςθ 

1. δεν υπάρχουν δθμόςια ςχολεία 

2. τα αγόρια μζνουν ςτο ςπίτι ωσ τα εφτά τουσ χρόνια 

3. παίηουν διάφορα παιχνίδια 

4. ο παιδαγωγόσ ςυνοδεφει τα αγόρια μετά τα εφτά τουσ χρόνια ςτο 

γραμματιςτι για να μάκουν να γράφουν, να διαβάηουν, και να 

λογαριάηουν, ςτον κικαριςτι παίηουν λφρα και κικάρα. 

 

 

 

 


