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Αποθ. 16158/6-11-06 θαη 75142/Γ6/11-7-07 ΥΠΕΠΘΓ΄ 
Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία Πξάμεσλ 
2.2.1.α: «Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 
θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
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Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ 
Παηδαγωγ. Ιλζηηηούηοσ 

 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη 
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε 
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ 
Αληψληνο . Μπνκπέηζεο 
Σύκβοσιος ηοσ Παηδαγωγ. Ιλζηηηούηοσ 

 
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ 
Γεψξγηνο Κ. Παιεφο 
Σύκβοσιος ηοσ Παηδαγωγ. Ιλζηηηούηοσ 
Ηγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μόληκος Πάρεδρος ηοσ Παηδαγ. Ιλζηηη. 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



 

Πξνινγηθφ ζεκείσκα 
 
Σν βηβιίν απαξηίδεηαη απφ επηά ελφηεηεο. Οη έμη πξψηεο 
είλαη αθηεξσκέλεο ζε έμη ζεκαληηθέο πφιεηο ή πεξηνρέο 
(Αζήλα, πάξηε, Μαθεδνλία, Θήβα, Κφξηλζνο, 
Αιεμάλδξεηα), ελψ ε έβδνκε αλαθέξεηαη ζε έλα 
θαηλφκελν παλειιήληαο ζεκαζίαο, ζηνλ αζιεηηζκφ. 

Κάζε ελφηεηα, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε θαη ηελ 
έβδνκε, πεξηιακβάλεη έλα θείκελν. Ζ πξψηε ελφηεηα 
(Αζήλα) πεξηιακβάλεη επηά θείκελα –ην ηξίην θείκελν 
ζπγθξνηείηαη απφ δχν νκφζεκα απνζπάζκαηα– θαη ε 
έβδνκε (Αζιεηηζκφο θαη Αζιήκαηα) δχν. 

ηελ αξρή θάζε ελφηεηαο δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ 
πφιε, ηελ πεξηνρή (Μαθεδνλία) ή ην θαηλφκελν 
(αζιεηηζκφο). Οη πιεξνθνξίεο απηέο θαηά θαλφλα θα-
ιχπηνπλ ην δηάζηεκα σο ηελ επνρή ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη ην αλζνινγνχκελν απφζπαζκα. 

Κάζε έλα απφ ηα ζπλνιηθά 14 θείκελα ηνπ βηβιίνπ 
ζπγθξνηείηαη απφ ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ην 
κεηαθξαζκέλν θείκελν, ηα ζρφιηα θαη ηηο εξσηήζεηο-
αζθήζεηο-δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο νινθιεξψλεηαη 
θάζε ελφηεηα. Σν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα αλαθέξεηαη 
ζηνλ βίν θαη ζην έξγν ηνπ ζπγγξαθέα –εθηφο θαη 
πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο πνπ 
ζπλήζσο δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν– θαζψο επίζεο θαη 
ζην βαζηθφ ζέκα ηνπ απνζπάζκαηνο. 

Οπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ απνηειεί θαη ην 
εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, πνπ ζρεδφλ πάληα έρεη θάπνηνπ 
είδνπο ζπλάθεηα κε ην θείκελν ζην νπνίν εληάζζεηαη. 
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Ζ Αθξόπνιε θαη ν ρώξνο γύξσ από απηή. 
(Καθέηα ησλ I. Τξαπινύ-Γ. Εηξώ.) 
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Ι. – Ζ ΑΘΖΝΑ 
 

 
…δαηκόληνλ πηνιίεζξνλ. 

Ξίλδαξνο 
 

 Αζήλα ησλ αξρατθψλ ρξφλσλ (8νο-6νο αη. π.Υ.) δελ 
ήηαλ αζήκαληε σο πφιε, σζηφζν δελ μερψξηδε απφ 

άιιεο πφιεηο φπσο ε Αζήλα ηεο θιαζηθήο επνρήο. ην 
β΄ κηζφ ηνπ 7νπ αηψλα αλαδείρζεθε ζε ηζρπξή εκπνξηθή 
δχλακε (θνπή λνκίζκαηνο, εμαγσγέο), ζην εζσηεξηθφ 
ηεο φκσο πξέπεη, ηελ ίδηα πεξίνδν, λα αληηκεηψπηδε 
κεγάια πξνβιήκαηα. Απηφ πξνθχπηεη, γηα παξάδεηγκα, 
απφ επεηζφδηα φπσο ε απφπεηξα ηνπ νιπκπηνλίθε 
Κχισλα λα εγθαζηδξχζεη ηπξαλλίδα (πεξ. 630 π.Υ.) ή 
απφ ην γεγνλφο φηη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ κηα 
ηξηαθνληαεηία ρξεηάζηεθαλ δχν κείδνλεο λνκνζεηηθέο 
παξεκβάζεηο (πεξ. 624 π.Υ. λνκνζεζία ηνπ Γξάθνληα, 
594 π.Υ. λνκνζεζία ηνπ φισλα), νη νπνίεο δελ 
απέηξεςαλ ηειηθά ηελ εγθαζίδξπζε, ιίγν αξγφηεξα, 
ηπξαλλίδαο απφ ηνλ Πεηζίζηξαην (561 π.Υ.). Ζ 
αλαηξνπή ησλ Πεηζηζηξαηηδψλ (511 π.Υ.) άλνημε ηνλ 
δξφκν γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Κιεηζζέλε θαη ηε 
ζεκειίσζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο (508 π.Υ.), ε 
νπνία, αθνχ γχξσ ζην 460 π.Υ. εληζρχζεθε, έπεηηα απφ 
ηνπο αγψλεο ηνπ Δθηάιηε θαη ηνπ Πεξηθιή, άληεμε, κε 
ζχληνκεο εθηξνπέο (πξαμηθφπεκα ησλ Σεηξαθνζίσλ, 
Σξηάθνληα Σχξαλλνη), ζρεδφλ δχν αηψλεο, σο ηελ 
ππνηαγή ηεο πφιεο ζηνπο Μαθεδφλεο. 

ηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα νη Αζελαίνη ππνζηήξημαλ 
ελεξγά ηελ εμέγεξζε ησλ ησληθψλ πφιεσλ ηεο Μηθξάο  

Ζ 
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Αζίαο θαηά ησλ Πεξζψλ (500-493 π.Υ.) θαη πξσηνζηά- 
ηεζαλ ζηελ απφθξνπζε ησλ Πεξζψλ ζηνλ Μαξαζψλα 
(490 π.Υ.), ζηε αιακίλα (480 π.Υ.) θαη ζηηο Πιαηαηέο 
(479 π.Υ.). Ακέζσο κεηά, εθκεηαιιεπφκελνη ηε δηζηαθηη-
θφηεηα ησλ παξηηαηψλ, ηάρζεθαλ επηθεθαιήο ηεο Α΄ 
Αζελατθήο Ναπηηθήο πκκαρίαο, πνπ ζπγθξφηεζαλ, κε 
έδξα ηε Γήιν, καδί κε πνιιέο κηθξαζηαηηθέο θαη 
λεζησηηθέο πφιεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα θαηά ησλ 
Πεξζψλ (478 π.Υ.). ηαδηαθά, ζην πιαίζην ηεο πκκα-
ρίαο, ε Αζήλα εμειίρζεθε ζε εγεκνληθή δχλακε, ελψ νη 
άιιεο ζπκκαρηθέο πφιεηο, πνπ κεηείραλ, ππνηίζεηαη, 
ηζφηηκα, έγηλαλ ππνηειείο ησλ Αζελαίσλ. Απηφ επηζεκν-
πνηήζεθε θαηά θάπνηνλ ηξφπν κε ηε κεηαθνξά ηεο 
έδξαο ηεο πκκαρίαο απφ ηε Γήιν ζηελ Αζήλα (454 
π.Υ.) θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκκάρσλ λα κεηαβαί-
λνπλ ζηελ Αζήλα γηα εθδίθαζε ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο 
εκπιέθνληαλ. Οη εμειίμεηο απηέο ελίζρπζαλ ηελ Αζήλα 
νηθνλνκηθά, ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά. 

Σν δηάζηεκα απφ ην ηέινο ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ 
σο ην ηέινο ηνπ αηψλα ζθξαγίζηεθε απφ ηελ αληηπα-
ξάζεζε ηεο Αζήλαο κε ηε πάξηε. Γχν θνξέο ε 
αληηπαξάζεζε απηή νδήγεζε ζε πνιεκηθή ξήμε (461-
446 θαη 431-404 π.Υ.), πνπ ηεξκαηίζηεθε –πξνζσξηλά– 
κε ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο (404 π.Υ.). Παξά ηελ ήηηα, ε 
Αζήλα θαηφξζσζε λα μαλαθεξδίζεη κεγάιν κέξνο απφ 
ην ρακέλν έδαθνο θαη λα δηαδξακαηίζεη θαη πάιη 
αμηφινγν ξφιν (Β΄ Αζελατθή πκκαρία, 378 π.Υ.). Λίγν 
αξγφηεξα βξέζεθε αληηκέησπε κε ηνλ Φίιηππν θαη ηνπο 
Μαθεδφλεο, έραζε ην έλα κεηά ην άιιν ηα εξείζκαηά ηεο 
ζηε Μαθεδνλία θαη, κεηά ηε κάρε ζηε Υαηξψλεηα (338 
π.Υ.), αθνινχζεζε ηε κνίξα ησλ άιισλ πφιεσλ ηεο 
λφηηαο Διιάδαο θαη ππνηάρζεθε ζηνπο Μαθεδφλεο. Σνλ 
3ν αηψλα ε πφιε είλαη πξσηίζησο ζπνπδαίν 
πλεπκαηηθφ θέληξν. 
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  Μνλαδηθή, απφ πνιιέο πιεπξέο, ήηαλ ε Αζήλα ηεο 
θιαζηθήο επνρήο, θαη εηδηθά ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 5νπ αηψ-
λα, ε νπνία κε απηαξέζθεηα θαη ππεξεθάλεηα κηινχζε 
γηα ηε δεκνθξαηία ηεο. Ζ πφιε πξέπεη λα εληππσζίαδε 
ηνπο πνιίηεο θαη –πνιχ πεξηζζφηεξν– ηνπο πνιπά-
ξηζκνπο μέλνπο πνπ ηελ επηζθέπηνληαλ γηα λα 
ξπζκίζνπλ δεηήκαηα κηθξά ή κέγηζηα θαη’ αξράο κε ηελ 
αίζζεζε πνπ δεκηνπξγνχζε φηη ήηαλ θάηη ζαλ ην θέληξν 
ηνπ θφζκνπ ή ησλ εμειίμεσλ, έπεηηα κε ηα πεξίιακπξα 
δεκφζηα νηθνδνκήκαηα θαη ηα ζπνπδαία έξγα ηέρλεο, 
κε ηηο αλεπαλάιεπηεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, πνπ 
κφλν ζηελ Αζήλα κπνξνχζεο λα δεηο, θαη γεληθφηεξα κε 
ηε βεβαηφηεηα πνπ κεηέδηδε φηη, ζε παλειιήλην επί-
πεδν, ήηαλ ην αδηαθηινλίθεην πλεπκαηηθφ θέληξν, ε 
Ἑιιάδνο παίδεπζηο θαη ην πξπηαλεῖνλ ηεο ζνθίαο, φπσο 
ηελ έρνπλ ραξαθηεξίζεη. Σελ επνρή απηή ζηελ Αζήλα 
κεζνπξαλνχζε ην ζέαηξν θαη ην δξάκα, έθαλε ην 
δπλακηθφ ηεο μεθίλεκα ε ξεηνξεία, εχξηζθε άξηζηνπο  

ζπλερηζηέο ε ιακπξή ησληθή  
παξάδνζε ζηελ ηζηνξηνγξαθία  
θαη ζηε θηινζνθία, δίδαζθαλ νη  
επηθαλέζηεξνη ζνθηζηέο πνπ  
ακθηζβεηνχζαλ φιεο ηηο παξα- 
δνζηαθέο αιήζεηεο, άθελαλ ηε  
ζθξαγίδα ηνπο θνξπθαίνη αξρη- 
ηέθηνλεο, γιχπηεο θαη δσγξάθνη  
θαη αλαδεηνχζαλ λένπο δξφ- 
κνπο πξσηνπφξνη κνπζηθνί.  

 
Λεαξή γπλαίθα κε πξνζθνξέο 
γηα ην λεθξό άληξα ηεο  
(βι. ζει. 11). Ιεπθή ιήθπζνο,  
πεξ. 445-440 π.Φ. (Αζήλα,  
Δζληθό Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 
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  Σν ηη ζεκαίλνπλ ζπγθεθξηκέλα φια απηά ην αληηιακ-
βάλεηαη θαλείο επθνιφηεξα, αλ επηρεηξήζεη λα ζθεθηεί 
πνηνπο ζα ζπλαληνχζε έλαο πνπ ζα δνχζε ζηελ Αζήλα, 
γηα παξάδεηγκα, ηε δχζθνιε πεληαεηία 430-425 π.Υ. 
(Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο, ινηκφο). Θα ζπλαληνχζε 
ινηπφλ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ Πεξηθιή, ηνλ Αλαμαγφξα, ηνλ 
σθξάηε, ηνπο θνξπθαίνπο ζνθηζηέο Πξσηαγφξα, Πξφ-
δηθν θαη Γνξγία, ηνλ ξήηνξα Αληηθψληα, ηνλ παιαίκαρν 
θσκηθφ πνηεηή Κξαηίλν θαη ηνπο δχν αλεξρφκελνπο 
αζηέξεο ηεο θσκηθήο ηέρλεο, ηνλ Δχπνιε θαη ηνλ Αξη-
ζηνθάλε, ηνλ νθνθιή θαη ηνλ Δπξηπίδε θαη αξθεηνχο 
άιινπο δξακαηηθνχο πνηεηέο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο 
ήηαλ, ρσξίο ακθηβνιία, κείδνλεο. 

Βέβαηα, ε Αζήλα δελ ήηαλ κφλν ε Ἑιιάδνο 
παίδεπζηο· ήηαλ ζπγρξφλσο θαη κηα πφιε κε πνιιέο 
δηαρσξηζηηθέο γξακκέο θαη δηαθξίζεηο. Δθεί δνχζαλ 
Έιιελεο θαη βάξβαξνη, ειεχζεξνη θαη δνχινη, πνιίηεο 
θαη κέηνηθνη, γπλαίθεο θαη άληξεο. Οη ιεγφκελνη βάξβα-
ξνη ήηαλ θπξίσο δνχινη πνπ εθηεινχζαλ αζηπλνκηθά 
θαζήθνληα ή εξγάδνληαλ ζην ζπίηη, ζηα ρηήκαηα, ζηελ 
αγνξά, ζηα κεηαιιεία ή φπνπ αιινχ κπνξεί λα θαληα-
ζηεί θαλείο. Οη κέηνηθνη ήηαλ ειεχζεξνη πνιίηεο απφ 
άιιεο πφιεηο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα θαη 
αζρνινχληαλ ζπλήζσο κε ηε βηνηερλία, ην εκπφξην θαη 
ηε λαπζηπινΐα. Οη γπλαίθεο πνπ ζπλαληνχζε θαλείο ζε 
δεκφζηνπο ρψξνπο ήηαλ θαηά θαλφλα δνχιεο, γπλαίθεο 
ειεπζεξίσλ εζψλ, εηαίξεο, ή Αζελαίεο απφ ηα θαηψηεξα 
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, πνπ αλαγθά-
δνληαλ λα βγαίλνπλ απφ ην ζπίηη γηα λα εξγάδνληαη. Οη 
γπλαίθεο ηεο «θαιήο θνηλσλίαο» ζπάληα εγθαηέιεηπαλ 
ην ζπίηη –νχησο ή άιισο ν ρψξνο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ν 
νἶθνο θαη ν ρψξνο ησλ αλδξψλ ε ἀγνξά. 

Αλ έλαο Αζελαίνο δελ απνπζίαδε ζε θάπνηα απφ ηηο 
πνιιέο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ απνηεινχζαλ  
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θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, θαη δελ εξγαδφηαλ, ην 
πηζαλφηεξν είλαη λα έθαλε έλα απφ ηα αθφινπζα: (α) Να 
έπαηξλε κέξνο ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ 
Γήκνπ, ηεο βνπιήο ή θάπνηνπ δηθαζηεξίνπ –ε 
δηθνκαλία ησλ Αζελαίσλ δελ είρε πξνεγνχκελν, ελψ νη 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ έθηαλαλ ηηο 40 
ηνλ ρξφλν· (β) λα ζπκκεηείρε ζε ζπκπφζην ή ζε γηνξηή 
–έλαο επηθξηηήο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο ηζρπξίδεηαη 
φηη νη Αζελαίνη είραλ δηπιάζηεο γηνξηέο απφ φ,ηη νη 
άιινη Έιιελεο· (γ) λα ζπδεηνχζε ζηελ παιαίζηξα, ζε 
θάπνηα ζηνά, ζε θάπνην θνπξείν ή νπνπδήπνηε αιινχ– 
νη Αζελαίνη είραλ ηε θήκε φηη ήηαλ πην πνιχ άλζξσπνη 
ησλ ιφγσλ παξά ησλ έξγσλ, ήηαλ, φπσο ηνπο ιέεη ν 
Κιέσλ, «ζεαηέο ησλ ιφγσλ θαη αθξναηέο ησλ έξγσλ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βι. ηε ιεδάληα ζηε ζει. 15 
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1. ‒ Ζ γε ηεο Αηηηθήο 
 

ΞΔΝΟΦΧΝ, Πόξνη 1, 2-8 
 

 ΣΟ ΔΡΓΟ   Οη Πφξνη γξάθηεθαλ ην 355/4 π.Υ. θαη είλαη 
ην ηειεπηαίν έξγν ηνπ Ξελνθψληα. ην έξγν απηφ ν 
ηζηνξηθφο ππνδεηθλχεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 
πφιε ηεο Αζήλαο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο 
θαη λα εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο, 
ρσξίο λα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο ζπκκάρνπο. 
 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ   ην αλζνινγνχκελν απφζπαζκα, 
πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εηζαγσγηθφ πξψην θεθάιαην, ν 
Ξελνθψλ κηιάεη γηα ηε θχζε ηεο Αηηηθήο, εζηηάδνληαο 
θπξίσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην ήπην θιίκα, πνπ επλνεί 
ηελ παξαγσγή, ζηνλ νξπθηφ πινχην θαη ζηε 
γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο. 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

1  2   ηαλ άξρηζα λα εμεηάδσ απηά πνπ ζθέθηεθα, έλα 
πξάγκα αλαδείρζεθε ακέζσο, φηη ε ρψξα είλαη απφ ηε 
θχζε ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεη πνιιά έζνδα. Γηα λα  
 
 
 
 

   ΥΟΛΗΑ.   
 

 2  απηά πνπ ζθέθηεθα: Δλλνεί ηελ άπνςε πνπ 

δηαηχπσζε ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ, φηη 
δειαδή νη πνιίηεο ηεο Αζήλαο ζα κπνξνχζαλ λα δνπλ 
απφ απηά πνπ παξάγεη ε Αηηηθή, ρσξίο λα δίλνπλ ιαβέο 
ζηνπο Έιιελεο λα ηνπο θαηεγνξνχλ γηα εθκεηάιιεπζε 
ησλ ζπκκάρσλ. 
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γίλεη αληηιεπηφ φηη απηφ πνπ ιέσ ηζρχεη, ζα αλαθεξζψ 
πξψηα ζηε θχζε ηεο Αηηηθήο. Καη’ αξράο, φηη νη 
 3   επνρέο είλαη εδψ πνιχ ήπηεο, ην απνδεηθλχνπλ ηα 
ίδηα ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη: Δίδε πνπ ζε πνιιά 
κέξε δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα θπηξψζνπλ θαλ, εδψ 
θαξπνθνξνχλ. Καη φπσο αθξηβψο είλαη εχθνξν ην 
έδαθνο, έηζη θαη ε γχξσ ζάιαζζα είλαη εμαηξεηηθά πινχ-
ζηα ζε παληφο είδνπο αιηεχκαηα. Δθηφο απηνχ, ηα αγαζά 
πνπ ραξίδνπλ νη ζενί κε ηηο επνρέο εδψ αξρίδνπλ φια 
πνιχ λσξίο θαη ηειεηψλνπλ πνιχ αξγά. 
 4   Καη ε ρψξα δελ ππεξέρεη κφλν ζ’ απηά πνπ  
αθκάδνπλ θαη θζίλνπλ ζηνλ θχθιν ελφο ρξφλνπ, αιιά  
έρεη θαη παληνηηλά αγαζά. Γηαηί ζην έδαθφο ηεο ππάξρεη 
άθζνλν κάξκαξν, απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη θαη 
σξαηφηαηνη λανί θαη σξαηφηαηνη βσκνί θαη έμνρα  
 5   αγάικαηα γηα ηνπο ζενχο· θαη ε δήηεζε, ηφζν απφ 
Έιιελεο φζν θαη απφ βαξβάξνπο, είλαη κεγάιε. 
Τπάξρνπλ επίζεο εθηάζεηο πνπ, φηαλ ζπέξλνληαη, δελ 
παξάγνπλ θαξπφ, φηαλ φκσο αλαζθάπηνληαη, ηξέθνπλ  
πνιιαπιάζηνπο απφ φζνπο ζα έηξεθαλ, αλ παξήγαλ 
ζηηάξη. Καη δελ ρσξεί ακθηβνιία φηη κε ζεία βνχιεζε 

 

 ΥΟΛΗΑ.    
 

ζηε θύζε ηεο Αηηηθήο: Απφ ηε ζπλέρεηα πξνθχπηεη φηη 
αλαθέξεηαη ζην θιίκα θαη ζηε γεσινγηθή ζχζηαζε ηνπ 
εδάθνπο. 
 

 4  κάξκαξν: Πεξίθεκν ήηαλ ην πεληειηθφ κάξκαξν. 

Γηα ηνλ λαφ ηνπ Αζθιεπηνχ ζηελ Δπίδαπξν, γηα 
παξάδεηγκα, πνπ νηθνδνκήζεθε ζηα ρξφληα ηνπ 
Ξελνθψληα, ρξεζηκνπνηήζεθε πεληειηθφ κάξκαξν. 
 

 5  όηαλ … αλαζθάπηνληαη: Αλαθνξά ζηα κεηαιιεία 

αξγχξνπ ζην Λαχξην. 
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απηά ηα εδάθε έρνπλ άξγπξν· γεγνλφο πάλησο είλαη φηη, 
ελψ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε πνιιέο πφιεηο, 
θαη επεηξσηηθέο θαη λεζησηηθέο, ζε θακία απφ απηέο δελ 
θηάλεη κηθξή έζησ θιέβα αξγχξνπ. 
 6   Δμάιινπ, φρη ρσξίο ιφγν ζα ζεσξνχζε θάπνηνο φηη ε 
πφιε θαηέρεη ην θέληξν ηεο Διιάδαο θαη νιφθιεξεο, ζα 
έιεγα, ηεο νηθνπκέλεο. Γηαηί φζν πεξηζζφηεξν απέρνπλ 
θάπνηνη απφ απηή, ηφζν πην θνβεξά είλαη ηα θξχα ή νη 
δέζηεο πνπ ζπλαληνχλ. ζνη πάιη ζειήζνπλ λα 
θηάζνπλ απφ ην έλα άθξν ηεο Διιάδαο ζην άιιν, φινη 
απηνί πεξλνχλ απφ ηελ Αζήλα φπσο απφ ην επίθεληξν 
ελφο θχθινπ, είηε ηαμηδεχνπλ δηα ζαιάζζεο είηε νδηθψο. 
 7   Καη παξά ην γεγνλφο φηη δελ βξέρεηαη νιφγπξα απφ 
ζάιαζζα, ζαλ λα ήηαλ λεζί, θαη εηζάγεη απφ φια ηα ζε-
κεία ηνπ νξίδνληα φ,ηη ρξεηάδεηαη θαη εμάγεη φ,ηη επηζπκεί· 
 
 
 
 

Διηθνεηδέο πιπληήξην  
ηνπ 4νπ αη. π.Φ. γηα ηνλ  
θαζαξηζκό ηνπ  
κεηαιιεύκαηνο (Ιαύξην). 

 
 

 

 ΥΟΛΗΑ.    
 

 6  ην θέληξν …ηεο νηθνπκέλεο: Απφ ην γεγνλφο φηη ην 

θιίκα ηεο Αηηηθήο είλαη ήπην εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα 
φηη ε Αζήλα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο νηθνπκέλεο (ηνπ 
θαηνηθεκέλνπ ηκήκαηνο ηεο γεο). Ζ θαιή γεσγξαθηθή 
ζέζε ηεο Αζήλαο επλνεί ηελ επηθνηλσλία κε ηηο άιιεο 
πφιεηο θαη ηε ζπλαθφινπζε αιιειεπίδξαζε ζε φια ηα 
επίπεδα. 
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 8   ν ιφγνο είλαη φηη έρεη ζάιαζζα θαη απφ ηηο δχν 
πιεπξέο. Δηζάγεη επίζεο πνιιά εκπνξεχκαηα θαη δηα 
μεξάο· γηαηί είλαη κέξνο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Κνληά, 
ηέινο, ζηηο πην πνιιέο απφ ηηο άιιεο πφιεηο δνπλ 
βάξβαξνη πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα· 
αληίζεηα, κε ηελ Αζήλα γεηηνλεχνπλ πφιεηο πνπ 
απέρνπλ θαη νη ίδηεο πάξα πνιχ απφ ηνπο βαξβάξνπο. 
 

(κεηάθξαζε Ιέλα Αληδνπιή) 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 8  θνληά… ζηηο πην πνιιέο από ηηο άιιεο πόιεηο … 

πξνβιήκαηα: Γελ ελλνεί νη πην πνιιέο απφ φιεο ηηο 
πφιεηο γεληθά αιιά απφ ηηο πφιεηο πνπ ήηαλ ζεκαληηθνί 
εκπνξηθνί ζηαζκνί, ελδερνκέλσο αληαγσληζηηθνί πξνο 
ηελ Αζήλα (π.ρ. ην Βπδάληην). Ζ απνπζία αληηζέζεσλ κε 
ηνπο γείηνλεο βνεζάεη ηελ αλάπηπμε εηξεληθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ην εκπφξην. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θάκηλνο ηήμεο κεηαιιεύκαηνο.  
(Αλαπαξάζηαζε: Θ. Θνλνθάγνο.) 
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. ε πνηα ζεκεία εληνπίδεη ηελ ππεξνρή ηεο Αηηηθήο ν 
Ξελνθψλ; 
 

2. α) Πνηα απφ ηα αλαθεξφκελα πιενλεθηήκαηα δελ 
πθίζηαληαη ζήκεξα θαη γηα πνηνπο ιφγνπο; 
 

β) Με βάζε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπκε ζήκεξα, πνηεο απφ 
ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην θείκελν είλαη 
πξνθαλψο εζθαικέλεο; 
 

3. Πψο «απνδεηθλχεηαη» φηη είλαη ζέιεκα ησλ ζεψλ πνπ 
ην έδαθνο ηεο Αηηηθήο έρεη άξγπξν; 
 

4. Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη γίλεηαη ε αλαθνξά ζηελ 
απνπζία ησλ βαξβάξσλ ζηελ παξάγξαθν 8; 
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2. – Σα ἐμ ἑθάζηεο πφιεσο ἰδηψκαηα 
 

ΔΡΜΗΠΠΟ, Φνξκνθόξνη (απφζπ. 63) 
 
 Ο ΒΗΟ - ΣΟ ΔΡΓΟ  Ο θσκηθφο πνηεηήο Έξκηππνο 
πξσηνεκθαλίζηεθε γχξσ ζην 440 π.Υ. ή ιίγν αξγφηεξα 
θαη ζπλέρηζε λα γξάθεη έσο πεξίπνπ ην 410 π.Υ. 
Έγξαςε 40 θσκσδίεο (φζεο θαη ν Αξηζηνθάλεο). 
Γλσξίδνπκε 10 ηίηινπο. Κέξδηζε ηνπιάρηζηνλ κία λίθε 
ζηα Μεγάια Γηνλχζηα θαη ηέζζεξηο ζηα Λήλαηα. ψδν-
ληαη 94 απνζπάζκαηα, απφ ηα νπνία ην εθηελέζηεξν 
είλαη απηφ εδψ. Αξθεηά έξγα ηνπ ήηαλ παξσδίεο κχζσλ. 
Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζσδφκελα απνζπά-
ζκαηα είλαη ε εηθφλα ελφο ηππηθνχ εθπξνζψπνπ ηεο 
Αξραίαο Κσκσδίαο, δειαδή ηεο θσκσδίαο ηνπ 5νπ 
αηψλα: εκαληηθή ζέζε ζην έξγν ηνπ θαηέρεη ε πνιηηηθή 
επηθαηξφηεηα, ελψ είλαη ζπρλέο νη πξνζσπηθέο 
επηζέζεηο ελαληίνλ θνξπθαίσλ πνιηηηθψλ. Τπήξμε 
ζθνδξφο πνιέκηνο ηνπ Πεξηθιή. 
 

 «ΦΟΡΜΟΦΟΡΟΗ»  Ζ θσκσδία Φνξκνθόξνη παίρηεθε 
πηζαλφηαηα ην 425 (ή ην 426) π.Υ. Φνξκνθφξνη είλαη 
«απηνί πνπ θνπβαινχλ θνξκνύο (θαιάζηα)», θάηη δει. 
ζαλ αρζνθφξνη, σζηφζν απφ ηνλ ηίηιν θαη ηνπο 
ζσδφκελνπο ζηίρνπο δελ είλαη δπλαηφ λα πνχκε ηίπνηα 
πεξηζζφηεξν γηα ηελ πινθή ηνπ έξγνπ. 
 

 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ  ’ απηφλ ηνλ επηθνχ ηχπνπ θαηάινγν, 
πνπ δηαλζίδεηαη κε επίθαηξεο θσκηθέο αηρκέο γηα 
ερζξνχο ησλ Αζελαίσλ, αλαθέξνληαη ηα ραξαθηε-
ξηζηηθά πξντφληα θάζε πφιεο ή πεξηνρήο (ηά ἐμ ἑθά-
ζηεο πόιεσο ἰδηώκαηα), πνπ εηζάγνληαη δηα ζαιάζζεο 
ζηελ Αζήλα. Έλα ρσξίν απφ ηελ Αζελαίσλ πνιηηεία ηνπ 
Φεπδν-Ξελνθψληα, πνπ γξάθεη πεξίπνπ ηελ ίδηα  

17 / 15 



επνρή, θαη έλα άιιν απφ ην ζνπθπδίδεην επηηάθην ηνπ 
Πεξηθιή, πνπ εθθσλήζεθε ην 430 π.Υ., δείρλνπλ φηη ε 
εηθφλα πνπ δίλεη ν θσκηθφο δελ απέρεη πνιχ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. (Φεπδν-Ξελνθψλ, Αζελαίσλ πνιηηεία 
2,7 ράξε ζηελ θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα… θαζψο έξ-
ρνληαλ ζε επαθή κε άιινπο ζην έλα κέξνο κε άιινπο 
ζην άιιν, δηδάρζεθαλ ηξφπνπο γαζηξνλνκηθψλ 
απνιαχζεσλ. ,ηη θαιφ ππάξρεη ζηε ηθειία ή ζηελ 
Ηηαιία ή ζηελ Κχπξν ή ζηελ Αίγππην ή ζηε Λπδία ή 
ζηνλ Πφλην ή ζηελ Πεινπφλλεζν ή θάπνπ αιινχ, φια 
απηά ηα βξίζθεηο ζπγθεληξσκέλα ζην ίδην ζεκείν ράξε 
ζηελ θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα. – Θνπθπδίδεο 2, 38, 2 
επηπιένλ, ράξε ζηε δχλακε ηεο πφιεο, θηάλνπλ εδψ 
απφ παληνχ ηα πάληα. Έηζη ζπκ- 
βαίλεη λα απνιακβάλνπκε ηα αγαζά  
ησλ άιισλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ  
απνιακβάλνπκε θαη ηα δηθά καο.) 
 

  Γύςηλν θσκηθό πξνζσπείν ησλ  
ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ από ηελ Αίγππην.  
 (Αζήλα, Κνπζείν Κπελάθε.) 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

Ηζηνξήζηε κνπ ηψξα, σ Μνχζεο,  
ζεηο πνπ δείηε ζηα Οιχκπηα δψκαηα,  

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 1  Μνύζεο: Ο θσκηθφο, ζηελ αξρή απηνχ ηνπ δχζθνινπ 

θαηαιφγνπ πφιεσλ ή πεξηνρψλ θαη πξντφλησλ, δεηάεη 
ηε ζπλδξνκή ησλ Μνπζψλ, φπσο θάλεη ν κεξνο, φηαλ 
αξρίδεη ηνλ αζπγθξίησο πην δχζθνιν δηθφ ηνπ 
«θαηάινγν ησλ πινίσλ» ζηε δεχηεξε ξαςσδία ηεο 

Ηιηάδαο (ζη. 484). 
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πνηα αγαζά εδψ έθεξε ν Γηφλπζνο κε ην καχξν θαξάβη,  
απφ ηφηε πνπ πιέεη σο έκπνξνο  

ζην νηλνπφξθπξν απάλσ ην πέιαγνο.  
ίιθην απ’ ηελ Κπξήλε θαη δέξκαηα βφεηα,  

 5  ζθνπκπξί απφ ηνλ Διιήζπνλην  

θαη ηα παζηά απαμάπαληα, 

 

  ΥΟΛΗΑ.    
 

 2  ν Γηόλπζνο: Γελ καο εθπιήζζεη ν Γηφλπζνο πνπ 

ηαμηδεχεη ζην πέιαγνο (βι. εηθ.), αιιά δελ γλσξίδνπκε 
ηίπνηα γηα ηνλ ξφιν πνπ έπαηδε ζηε ζπγθεθξηκέλε 
θσκσδία. 
Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ επλνεί ηελ 
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο άι-
ινπο θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. 
 

 4  ζίιθην απ’ ηελ Κπξήλε: Σν θπηφ ζίιθην, πνπ 

επδνθηκνχζε κφλν ζ’ απηή ηελ πεξηνρή, είλαη ην βαζηθφ 
εμαγψγηκν πξντφλ ηεο Κπξήλεο, θάηη ζαλ έκβιεκά ηεο. 
Σα βιαζηάξηα ηνπ ηα έηξσγαλ, ελψ ν ρπκφο ηνπ 
απνηεινχζε ζπνπδαίν γηαηξηθφ. 
 

Κπξήλε: Διιεληθή απνηθία ζηε βφξεηα αθηή ηεο 
Αθξηθήο (απέλαληη απφ ηε λνηηνδπηηθή Πεινπφλλεζν, 
ζηελ πεξηνρή ηεο Ληβχεο). Σελ ίδξπζαλ άπνηθνη απφ 
ηελ Θήξα, ην 631 π.Υ. Κπξήλε νλνκαδφηαλ θαη ε 
επξχηεξε πεξηνρή. 
 

δέξκαηα βόεηα: Σα δέξκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο 
Κπξήλεο ζεσξνχληαλ άξηζηεο πνηφηεηαο. 
 

 5  Σν (παζηφ ή θαπληζηφ) ζθνπκπξί ήηαλ ηδηαίηεξα 

δεκνθηιέο θαη θηελφ θαγεηφ. Σα παζηά ςάξηα πνπ 
έθηαλαλ ζηελ Αζήλα πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηνλ 
Πφλην. 
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απ’ ηε Θεζζαιία πιηγνχξη θαη ηα παΐδηα ηα βφεηα·  
θη απ’ ηνλ ηηάιθε ςψξα εηδηθά γηα  

ηνπο Λαθεδαηκφληνπο, 
 
 

  Ν Γηόλπζνο ηαμηδεύεη πάλσ ζε  
 πινίν πνπ ην θαηάξηη ηνπ έρεη  
 γίλεη θιήκα πνιπζηάθπιν. Αηηηθή  
 κειαλόκνξθε θύιηθα,  
 540-535 π.Φ.. (Κόλαρν,  
 Staatliche Antikensammlungen)  
 [Αληηγξαθή: Ση. Κπνλάηζνο] 
 

 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 6  πιηγνύξη (αξρ. ρόλδξνο): Υνληξναιεζκέλν ζηηάξη ή 

άιιν δεκεηξηαθφ πξντφλ. Σν έξηρλαλ κέζα ζε λεξφ (ή 
ζε γάια) θαη ην πξφζθεξαλ κεηά ην δείπλν. Σν θαιχηεξν 
ήηαλ ην ζεζζαιηθφ πιηγνχξη, κε δεχηεξν ην κεγαξηθφ. 
 

 7  απ’ ηνλ ηηάιθε: Ο ηηάιθεο ήηαλ βαζηιηάο ησλ 

Οδξπζζψλ, ελφο ζξαθηθνχ θχινπ, απφ ηα ρξφληα ιίγν 
κεηά ην 440 π.Υ. έσο ην ζάλαηφ ηνπ (424 π.Υ.). Σν 
βαζίιεηφ ηνπ ζπλέπηπηε πεξίπνπ κε ηε ζεκεξηλή Βνπι-
γαξία. Σν 431 π.Υ. είρε ζπλάςεη ζπκκαρία κε ηνπο 
Αζελαίνπο ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο 
Πεξδίθθα Β΄ (βι. ζη. 8 ζρφι.). Οη παξηηάηεο, ζηα 
επφκελα ρξφληα, πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο λα ηνλ 
πείζνπλ λα εγθαηαιείςεη ηε ζπκκαρία. 
Οη θσκηθέο αηρκέο, κε ηηο νπνίεο δηαλζίδεηαη απηφο ν 
θαηάινγνο πξαγκαηηθψλ πξντφλησλ (βι. ζη. 8 θαη 10), 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αζήλαο θαη  
παξαπέκπνπλ ζηηο θαηά θαηξνχο ζπγθξνχζεηο κε άιιεο 
δπλάκεηο. 
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θη απ’ ηνλ Πεξδίθθα ςεχδε πάλσ ζε πάκπνιια πινία. 
Σα ρνηξηλά νη πξαθνχζεο θαη ην  

ηπξί ηνπο πξνζθέξνληαο 
*  *  * 

 10   Κη άκπνηεο ν Πνζεηδψλαο  
ηνπο Κεξθπξαίνπο λα μέθαλε  

πάλσ ζηα θνίια θαξάβηα,  
επεηδή έρνπλ ζθέςε δηρφγλσκε. 

Απηά απφ ηνχηα ηα κέξε· απ’ ηελ Αίγππην πάιη ηα ηζηία 
 

 

  ΥΟΛΗΑ.    
  

 8  απ’ ηνλ Πεξδίθθα ςεύδε: Ο Πεξδίθθαο Β΄ ππήξμε 

θάπνπ ηξηάληα ρξφληα βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο (πεξ. 
450-414 π.Υ.). ηηο κέξεο ηνπ ε Μαθεδνλία έγηλε ηζρπξή 
δχλακε θαη παξάγνληαο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο. ηα 
ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ ζπκκαρνχζε 
άιινηε κε ηνπο Αζελαίνπο θαη άιινηε κε ηνπο 
παξηηάηεο, ελψ εζεσξείην γεληθά αλαμηφπηζηνο σο 
ζχκκαρνο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έθηαλαλ ζηελ 
Αζήλα «ςεχδε» αληί γηα ηα μχια πνπ θαίλεηαη φηη είρε 
ππνζρεζεί θαη πνπ ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 
λαππήγεζε ή ηελ επηζθεπή πινίσλ. 
 

 9  Καη ηα ρνηξηλά θαη ην ηπξί ηεο ηθειίαο ήηαλ 

θεκηζκέλα. (Μεηά ηνλ ζηίρν απηφ ππάξρεη ράζκα.) 
 

 10-1  Απφ ην 427 έσο ην ζέξνο ηνπ 425 π.Υ. ε Κέξθπξα 

ζπαξαζζφηαλ απφ εκθχιην πφιεκν, νη σκφηεηεο ηνπ 
νπνίνπ δελ είραλ πξνεγνχκελν. 
 

 11  πάλσ ζηα θνίια θαξάβηα: Ζ Αζήλα, ε Κφξηλζνο θαη 

ε απνηθία ηεο Κνξίλζνπ, ε Κέξθπξα, ήηαλ νη ηξεηο 
κεγάιεο λαπηηθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο. 
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ηα θξεκαζηά θαη ηνλ πάππξν, απφ δε ηε πξία ιηβάλη. 
ηέιλεη θαη ε φκνξθε Κξήηε γηα ηνπο ζενχο θππαξίζζη,  
 15  ε Ληβχε παξέρεη πξνο πψιεζε  

άθζνλν ειεθαληφδνλην, 
ε Ρφδνο πξνζθέξεη ζηαθίδεο θαη ζχθα μεξά εδπφλεηξα. 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

13  ηνλ πάππξν: Δλλνεί πξνθαλψο ηνλ πάππξν σο 

γξαθηθή χιε. Οη Αηγχπηηνη έθηηαρλαλ θαη παληά απφ πά-
ππξν. 
 

από δε ηε πξία ιηβάλη: Σν ιηβάλη πξνεξρφηαλ απφ ηελ 
Αξαβία. Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ηε πξία νθείιεηαη πηζαλψο 
ζην γεγνλφο φηη ζηνπο Έιιελεο ην πξνκήζεπαλ 
Φνίληθεο έκπνξνη, πνπ θαηνηθνχζαλ ζηε πξία. 
 

 14  ε … Κξήηε γηα ηνπο ζενύο θππαξίζζη: Ζ Κξήηε 

αλαθέξεηαη θαη σο ε παηξίδα ηνπ θππαξηζζηνχ. Απφ ην 
ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ μχιν ηνπ θππαξηζζηνχ έθηηαρλαλ, 
κεηαμχ άιισλ, μφαλα (μχιηλα νκνηψκαηα ζεψλ) θαη 
πφξηεο γηα λανχο. 
 

 15  ε Ληβύε ... ειεθαληόδνλην: Ληβχε νλνκαδφηαλ ε 

βφξεηα ή βνξεηνδπηηθή Αθξηθή, θάπνηε νιφθιεξε ε 
Αθξηθή. Σν ειεθαληφδνλην εηζαγφηαλ απφ ηελ Αθξηθή 
θαη ηελ Ηλδία. Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο, ην 
ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο ζε κηθξνηερλήκαηα ζην 
πιαίζην ηεο ιαηξείαο. 
 

 16  ε Ρόδνο ... ζηαθίδεο θαη ζύθα μεξά εδπόλεηξα: Ζ 

Αηηηθή έβγαδε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο μεξά ζχθα, 
θαίλεηαη φκσο φηη ε παξαγσγή δελ επαξθνχζε θαη 
έθαλαλ εηζαγσγέο απφ ηε Ρφδν, ηεο νπνίαο ηα μεξά 
ζχθα ήηαλ επίζεο θεκηζκέλα. 
 

εδπόλεηξα: απηά πνπ θέξλνπλ γιπθά φλεηξα. 
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Απ’ ηελ Δχβνηα έξρνληαη αριάδηα  
θαη ηα ζθιεξφζαξθα κήια, 

ζθιάβνη απφ ηε Φξπγία, κηζζνθφξνη απ’ ηελ Αξθαδία. 
Οη Παγαζέο πέκπνπλ δνχινπο,  

ζθέηνπο ή θαη κε ην ζηίγκα.  

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 17  ηα ζθιεξόζαξθα κήια: Ο Έξκηππνο ελζσκαηψλεη 

απηνχζηα ηελ νκεξηθή θαηαθιείδα ηνπ ζηίρνπ ἴθηα κῆια 
(γεξά πξφβαηα), ηεο δίλεη φκσο δηαθνξεηηθφ 
πεξηερφκελν (θαηά γξάκκα: γεξά κήια). 
 

 18  ζθιάβνη από ηε Φξπγία: Ήηαλ ηφζν ζπρλφ ην θαη-

λφκελν νη δνχινη λα πξνέξρνληαη απφ ηε Φξπγία, ψζηε 
ην ίδην ην εζληθφ Φξχγαο έθηαζε λα ζεκαίλεη δνχινο. 
 

κηζζνθόξνη απ’ ηελ Αξθαδία: Οη Αξθάδεο ήηαλ νη 
κηζζνθφξνη ηεο αξραηφηεηαο. Απνθαιππηηθφ είλαη έλα 
ρσξίν απφ ηα Διιεληθά ηνπ Ξελνθψληα: Έλαο Αξθάδαο 
πνπ απεπζχλεηαη ζε Αξθάδεο, γηα λα απνδείμεη πφζν 
γελλαίνπο ηνπο ζεσξνχλ νη άιινη, επηθαιείηαη ην 
γεγνλφο φηη, φπνηε ρξεηάδνληαη κηζζνθφξνπο, 
επηιέγνπλ Αξθάδεο. 
 

 19  νη Παγαζέο πέκπνπλ δνύινπο: Σν ιηκάλη ησλ 

Παγαζψλ ζηνλ νκψλπκν θφιπν θαίλεηαη φηη απνηε- 
ινχζε ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ην δνπιεκπφξην. Σελ 
«επίδνζε» ηεο Θεζζαιίαο ζην δνπιεκπφξην ηε 
καξηπξεί θαη ν Αξηζηνθάλεο, φηαλ γξάθεη θάπνπ φηη 
εθεί ππάξρνπλ πιείζηνη άλδξαπνδηζηαί (δνπιέκπνξνη). 
 

κε ην ζηίγκα (αξρ. ζηηγκαηίαο): Γνχινη, ζπλήζσο 
δξαπέηεο, κε έλα αλεμίηειν ζεκάδη ζην κέησπν  

(ζηίγκα). Σν ζηίγκα απνδείθλπε φηη θάπνηνο είλαη δνχ-
ινο θαη ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά γηα λέα απφδξαζε. 
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 20  Σα γιπθνθάζηαλα πάιη  
θαη ηα ακχγδαια ηα ζηγαιφερα 

ηα παξέρνπλε νη Παθιαγφλεο·  
γηαηί απηά είλαη ηνπ δείπλνπ επηζηέγαζκα.  

Ζ Φνηλίθε ζηέιλεη ρνπξκάδεο θαη καδί ηνπο ην ζηκηγδάιη,  
ηάπεηεο ε Καξρεδφλα  

θαη πξνζθέθαια κε ρίιηα ρξψκαηα. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Θ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
 

Τν δύγηζκα ηνπ ζίιθηνπ κπξνζηά  
 ζηνλ βαζηιηά ηεο Θπξήλεο  
 Αξθεζίιαν Α΄. Ιαθσληθή  
 κειαλόκνξθε θύιηθα,  
 565-560 π.Φ. (Ξαξίζη,  
 Bibliothèque Nationale. Cabinet  
 des Médailles et d’ Antiques.) 
 [Αληηγξαθή: Ση. Κπνλάηζνο] 

 

 20  ηα ακύγδαια ηα ζηγαιόερα (αξρ. ακχγδαια 

ζηγαιφεληα): Οκεξίδνπζα έθθξαζε. πσο θαη ζηνλ ζη. 
17, ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ην νκεξηθφ επίζεην 
ζηγαιφεληα (ζηίιβνληα), ηνπ δίλεη φκσο δηαθνξεηηθφ 
λφεκα («απηά πνπ ζπάδνπλ εχθνια, πνπ δελ θάλνπλ 
ζφξπβν»). 

 21  νη Παθιαγόλεο: Ζ Παθιαγνλία βξηζθφηαλ ζηε 

βφξεηα Μηθξά Αζία θαη ήηαλ γλσζηή θπξίσο γηα ηελ 
παξαγσγή μχινπ. 

γηαηί … επηζηέγαζκα: ην πξσηφηππν ην εκηζηίρην 
πξνέξρεηαη απηνχζην απφ ηνλ κεξν.  

 22  ε Φνηλίθε: (ην αξραίν θείκελν είλαη θζαξκέλν θαη 

δελ κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ απφδνζε.) Ζ 
Φνηλίθε εθηεηλφηαλ απφ ηε πξία έσο ηνλ λφηην Λίβαλν. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Πάλσ ζε έλα ράξηε λα ζεκεηψζεηε ηνπο 17 
αλαθεξφκελνπο ηφπνπο πξνειεχζεσο ησλ πξντφλησλ 
πνπ εηζάγνληαη δηα ζαιάζζεο ζηελ Αζήλα θαη λα 
ππνδείμεηε ηελ πηζαλή πνξεία ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ 
πξνο ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. (Αλ ην θξίλεηε απαξαίηεην, 
αλαηξέμηε ζην βηβιίν ζαο ηεο Γεσγξαθίαο θαη ζην 
βηβιίν ζαο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ). 
 

2. Να θαηαηάμεηε ζε θαηεγνξίεο ηα εηζαγφκελα 
πξντφληα. Πνηεο θπξίσο αλάγθεο εμππεξεηνχζαλ; 
 

3. α) Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ην 
ζηηάξη ζ’ απηφλ ηνλ θαηάινγν, ελψ είλαη γλσζηφ φηη νη 
Αζελαίνη έθαλαλ ζρεηηθέο εηζαγσγέο; 
 

β) Πνην ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζακε λα βγάινπκε 
ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή ησλ Αζελαίσλ (ή θάπνησλ 
Αζελαίσλ), κε βάζε ηα εηζαγφκελα είδε δηαηξνθήο; 
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3. - Καηά ηρζπνπσιψλ 
 

α. ΑΜΦΖ, Πιάλνο (απφζπ. 30) 
 

 Ο ΒΗΟ - ΣΟ ΔΡΓΟ  Ο θσκηθφο πνηεηήο Άκθεο γξάθεη 
γχξσ ζηα κέζα ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ. Μαο είλαη γλσζηνί 
28 ηίηινη έξγσλ ηνπ. Απφ ηνπο ηίηινπο πξνθχπηεη φηη 
πεξίπνπ ην 1/4 απφ ηηο θσκσδίεο ηνπ αληινχζαλ ην 
ζέκα ηνπο απφ ηνλ κχζν, θάηη πνπ ζπλέβαηλε πνιχ 
ζπρλά θπξίσο θαηά ην πξψην ηέηαξην ηνπ αηψλα. 
ψδνληαη 50 απνζπάζκαηα. 
 
 «ΠΛΑΝΟ»  Πιάλνο είλαη απηφο πνπ (παξα)πιαλά, ν 
απαηεψλαο. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θσκσδία ζψδεηαη 
κφλν ην απφζπαζκα πνπ παξαζέηνπκε θαη έλαο αθφκε 
ζηίρνο. Απφ ηνπο ζσδφκελνπο ζηίρνπο δελ είλαη δπλαηφ 
λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πινθή ηνπ έξγνπ. 
 
 ΗΥΘΤΟΦΑΓΗΑ  Σα ςάξηα, θξέζθα θαη ζπληεξεκέλα, 
θαηείραλ ζεκαληηθή ζέζε ζηε δηαηξνθή ησλ αξραίσλ 
Αζελαίσλ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ιέμε ὂςνλ, 
πνπ ζήκαηλε γεληθά «πξνζθάη» (φ,ηη ηξψεη θαλείο καδί 
κε ην ςσκί), ζηελ Αζήλα απέθηεζε ηελ εηδηθφηεξε 
ζεκαζία «ςάξη», ζπλήζσο παζηφ (απφ ηε ιέμε ὂςνλ 
πξνέξρεηαη ε λενειιεληθή ιέμε «ςάξη»: ὂςνλ  
[ππνθνξηζηηθφ] ὀςάξηνλ  ςάξη). Σα θξέζθα ςάξηα πνπ 
έθηαλαλ ζηελ Αζήλα πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηηο 
γχξσ ζάιαζζεο (βι. Κείκελν 1), ηα ζπληεξεκέλα θαηά 
θαλφλα απφ ηηο ζάιαζζεο ηνπ Πφληνπ (βι. Κείκελν 2). 
 

Σα θσκηθά απνζπάζκαηα ζηα  
νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ςάξηα θαη 

ηα νπνία, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, αλήθνπλ ζηε Μέζε 
Κσκσδία (πεξ. 400-325 π.Υ.), αλέξρνληαη ζε δεθάδεο.  

ΟΗ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔ 
ΣΖΝ ΚΧΜΧΓΗΑ. 
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Γελ είλαη ιίγα θαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 
ηρζπνπψιεο. Οη αλαθνξέο είλαη πάληα επηθξηηηθέο θαη 
ζπλήζσο αθνξνχλ ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
θαη ηα ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο πςειέο ηηκέο 
ή ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ ςαξηψλ. 
 

β. ΑΛΔΞΖ, Ἀπεγιαπθσκέλνο (απφζπ. 16) 
 

Γηα ηνλ Άιεμε βι. Κείκελν 6. Γηα ηνπο ηρζπνπψιεο ζηελ 
θσκσδία βι. ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζην 
πξνεγνχκελν θείκελν (α). 
 
 «ΑΠΔΓΛΑΤΚΧΜΔΝΟ»  Ο ηχπνο ἀπεγιαπθσκέλνο είλαη 
κεηνρή παξαθεηκέλνπ ηνπ ξήκαηνο ἀπνγιαπθνῦκαη, πνπ 
ζεκαίλεη «παζαίλσ γιαχθσκα (=θαηαξξάθηε)». ηη ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνπ έδσζε ηνλ ηίηιν ζηελ 
θσκσδία, πξέπεη λα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζην έξγν, 
είλαη ιίγν πνιχ βέβαην, αιιά δελ κπνξνχκε λα πνχκε 
ηίπνηα πεξηζζφηεξν. ηα ηέζζεξα ζσδφκελα απνζπά-
ζκαηα γίλεηαη ιφγνο γηα θαγεηά, πηζαλψο κε αθνξκή 
έλα δείπλν ἀπό ζπκβνιῶλ («ξεθελέ»). Οη ζηίρνη πνπ 
αλζνινγνχληαη είλαη ίζσο ν κνλφινγνο θάπνηνπ –
ελδερνκέλσο ελφο δνχινπ– πνπ κφιηο έρεη επηζηξέςεη 
απφ ηελ αγνξά θαη εθθξάδεη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ηα 
θακψκαηα ησλ ηρζπνπσιψλ. 
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ΚΔΙΜΔΝΟ (α) 
 

Δίλαη ρίιηεο θνξέο πην εχθνιν λα  
ζπλαληήζεη θαλείο ηνπο ζηξαηεγνχο,  

 
 

Σηελ ςαξαγνξά.  
Δξπζξόκνξθνο  
θσδσλόζρεκνο  
θξαηήξαο, 4νο αη. π.Φ.  
(Cefalu / Σηθειία,  
Museo Mandralisca.)  
[Αληηγξαθή: Ση.  
Κπνλάηζνο] 
 

 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 1  ηνπο ζηξαηεγνύο: Οη ζηξαηεγνί ζηελ Αζήλα ήηαλ 

δέθα θαη εθιέγνληαλ γηα έλα ρξφλν, κε δπλαηφηεηα 
επαλεθινγήο ρσξίο πεξηνξηζκφ. Αξρηθά εθιεγφηαλ έλαο 
απφ θάζε θπιή, αξγφηεξα ε εθινγή γηλφηαλ απφ ην 
ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Γεληθά δελ είραλ κφλν ηελ επζχλε 
γηα ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά ήηαλ πξφζσπα κε 
κεγάιε πνιηηηθή δχλακε θαη πςειφ θχξνο. Δίλαη σζηφ-
ζν πηζαλφ φηη ν Άκθεο θαη ν Άιεμεο (βι. ην επφκελν 
θείκελν) είραλ ζηνλ λνπ ηνπο επηθαλείο ζηξαηεγνχο 
πνπ είραλ δηαπξέςεη ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, 
δειαδή πξφζσπα πνπ είραλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 
ζηξαηησηηθέο αξκνδηφηεηεο. 
Καη ζ’ απηφ ην απφζπαζκα θαη ζην επφκελν ππνγξακ-
κίδεηαη έληνλα ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ πςειή ζέζε 
ησλ ζηξαηεγψλ θαη ηελ ηαπεηλή ησλ ηρζπνπσιψλ.  
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λα κπνξέζεη λα ηνπο κηιήζεη θαη λα  
πάξεη απφ απηνχο απάληεζε  

ζε νηηδήπνηε ξσηήζεη παξά λα ζπκβεί ην ίδην  
 
κε ηνπο αλαζεκαηηζκέλνπο ςαξάδεο ζηελ αγνξά.  
 5  Δθεί, αλ έλαο ζεθψζεη θάηη απφ ηνλ πάγθν 
θαη ξσηήζεη θάπνηνλ απφ απηνχο,  

εθείλνο, φπσο ν Σήιεθνο, 
θνηηάδεη θάησ ζηελ αξρή ακίιεηνο –θαη εδψ πνπ ηα ιέκε  
δελ έρεη άδηθν, αθνχ φινη ηνπο είλαη,  

θπξηνιεθηηθψο, αλζξσπνθηφλνη–  
θαη ζαλ λα είρε αιινχ ηνλ λνπ ηνπ θαη λα κελ άθνπζε, 
 10   ρηππάεη έλα ρηαπφδη· θνπζθψλεη… 
… θαη ηφηε, ρσξίο λα ιέεη ηηο ιέμεηο νιφθιεξεο, 

αιιά ηξψγνληαο κηα ζπιιαβή: «έζζεξηο βνινχο πάεη.» 
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 6  ν Σήιεθνο: Γηνο ηνπ Ζξαθιή θαη ηεο Αχγεο, ηέξεηαο 

ηεο Αζελάο ζηελ Σεγέα ηεο Αξθαδίαο, βαζηιηάο ηεο 
Μπζίαο (Μηθξά Αζία). ηε ρακέλε ηξαγσδία ηνπ 
Αηζρχινπ Κπζνί θαίλεηαη φηη ν Σήιεθνο παξέκελε έλα 
αζπλήζηζηα κεγάιν δηάζηεκα ακίιεηνο, επεηδή είρε 
ζθνηψζεη ηα αδέξθηα ηεο κεηέξαο ηνπ (ζη. 8 ζρφι.). Σελ 
επνρή πνπ γξάθεη ν Άκθεο, ε ζησπή ηνπ Σήιεθνπ είρε 
γίλεη ζρεδφλ παξνηκηψδεο. 
 

 8  αλζξσπνθηόλνη: ζνη είραλ δηαπξάμεη θφλν 

απέθεπγαλ αθφκα θαη ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία κε 
άιινπο, γηα λα κε κεηαδψζνπλ ην κίαζκα ζηνπο 
ζπλνκηιεηέο ηνπο. 
 

 10  Μεηά ην «θνπζθψλεη» ππάξρεη ράζκα. 
 

 12  βνινύο: Οβνινχο (1 νβνιφο = 1/6 ηεο δξαρκήο). 
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–«Καη ε ζθπξίδα;»– «ρηψ βνινχο» 
Σέηνηα είλαη ππνρξεσκέλνο  

λ’ αθνχεη φπνηνο αγνξάδεη ςάξηα. 
 

(κεηάθξαζε ζ. Θ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Χάξεκα κε αγθίζηξη. Σρεδηαζηηθή απνηύπσζε  
παξάζηαζεο αγγείνπ. 

 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ (Β) 
 

ηαλ βιέπσ ηνπο ζηξαηεγνχο λα  
έρνπλ ζεθσκέλν ην θξχδη, 

ην ζεσξψ βέβαηα πξνθιεηηθφ, 
σζηφζν δελ κε εθπιήζζεη ηδηαίηεξα 

λα έρνπλ παξαπάλσ έπαξζε απφ φ,ηη νη άιινη,  
 5  ηε ζηηγκή πνπ ηνπο ηηκά μερσξηζηά θαη ε πφιε. 
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 1  ζεθσκέλν ην θξύδη: Σν ζεθσκέλν θξχδη δήισλε 

έπαξζε. 
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ηαλ φκσο βιέπσ ηνπο –θαθφ  
ρξφλν λα ’ρνπλε– ηνπο ςαξάδεο 

λα θνηηάδνπλ θάησ θαη λα έρνπλ ηα θξχδηα 
πάλσ απφ ηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο, θνπξθίδνκαη. 
Αλ πεηο δε λα ξσηήζεηο «πφζν  

ζέιεηο γηα ηηο δχν ζθπξίδεο;»  
 10  «Γέθα νβνινχο», ιέεη. – «Πνιιά  

είλαη· λα ζνπ δψζσ νθηψ;» 
–«Αλ αγνξάζεηο ηε κία.» –«Πάξ’ ηα, άλζξσπέ κνπ, 
θαη άζε ηελ πιάθα.» – «Σφζν πνπ ιεο; Γίλε ηνπ.» 
Απηά είλαη ή δελ είλαη πην πηθξά  

θαη απφ ηελ ίδηα ηε ρνιή; 
 

(κεηάθξαζε ζ. Κ. ηεθαλφπνπινο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 13  ηε ρνιή: Γηα ηνπο αξραίνπο ε ρνιή ήηαλ ην πηθξφλ 

θαηεμνρήλ, αλάινγν κε ην δηθφ καο «θαξκάθη». 
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, πνην ζα ήηαλ ζήκεξα ην 
αληίζηνηρν γηα ηνπο ζηξαηεγνχο (αλψηαηε  
αξρή) θαη γηα ην ζεθσκέλν θξχδη (έθθξαζε έπαξζεο); 
2. Με πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο εθθξάδεηαη ε 
έπαξζε ησλ ηρζπνπσιψλ ζε θαζέλα απφ ηα δχν 
απνζπάζκαηα; 
3. Να αλαθέξεηε έλα ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη φηη ν 
νβνιφο (θαη φρη ε δξαρκή) ήηαλ ην βαζηθφ λφκηζκα γηα 
ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο. 
4. Να επηζεκάλεηε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο 
αλάκεζα ζηα δχν θείκελα. 
5. α) Απφ ηελ εηθφλα ηεο ζει. 55 ζρεκαηίδνπκε γηα ηνπο 
ςαξάδεο ηελ ίδηα εληχπσζε πνπ ζρεκαηίδνπκε 
δηαβάδνληαο ηα δχν θείκελα; 
β) Γνθηκάζηε λα πεξηγξάςεηε ηε ζθελή πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα ηεο ζει. 55. 
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4. – Έλα αληξφγπλν ζηελ θιαζηθή Αζήλα 
 

ΞΔΝΟΦΧΝ, Οἰθνλνκηθόο 7, 4-22 & 35-43 
 

 ΣΟ ΔΡΓΟ   Γελ γλσξίδνπκε πφηε γξάθηεθε ν 
Νηθνλνκηθόο. χκθσλα κε θάπνηνπο κειεηεηέο πξέπεη 
λα γξάθηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 370 π.Υ., ζχκθσλα κε 
άιινπο έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή κεηά ην 362 π.Υ., 
δει. ιίγα κφιηο ρξφληα πξηλ απφ ην ζάλαην ηνπ 
Ξελνθψληα (355 π.Υ.). Ο δξακαηηθφο ρξφλνο, δει. ν 
ρξφλνο ζηνλ νπνίν θέξνληαη λα έιαβαλ ρψξα νη 
ζπλνκηιίεο πνπ αλαπαξάγνληαη ζην έξγν, είλαη ην 
ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 5νπ αηψλα, φηαλ δνχζε ν 
σθξάηεο (+399 π.Υ.). 

Σν ζέκα ηνπ Οηθνλνκηθνχ είλαη ε νἰθνλνκία (κε ηελ 
αξρηθή, θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ), δει. ε «δηα-
ρείξηζε ηνπ νἴθνπ». (Ζ ιέμε νἶθνο είρε ζηελ αξραηφηεηα 
επξχηεξν πεξηερφκελν απφ φ,ηη έρεη ζήκεξα· 
πεξηιάκβαλε ηελ νηθία, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο 
δνχινπο πνπ αλήθαλ ζηνλ νἶθνλ θαη ηελ πεξηνπζία. Ο 

νἶθνο απνηεινχζε ηε βαζηθή κνλάδα ηεο αξραίαο 
θνηλσλίαο θαη ε δηαηήξεζή ηνπ ήηαλ ην πξψηηζην κέ-
ιεκα γηα ηνλ θύξηνλ [ηνλ άληξα πνπ ήηαλ επηθεθαιήο 
ηνπ νἴθνπ] θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ νἴθνπ.) 

Ο Οηθνλνκηθφο απαξηίδεηαη απφ δχν άληζα θαη 
ραιαξά ζπλδεφκελα κέξε: απφ ηελ εηζαγσγηθή πεξί 
νηθνλνκίαο ζπλνκηιία ηνπ σθξάηε κε ηνλ λεαξφ 
Αζελαίν αξηζηνθξάηε Κξηηφβνπιν (θεθ. 1-6) θαη απφ 
ηελ αλαδηήγεζε, απφ ηνλ ίδην ην σθξάηε, ζρεηηθήο 
ζπδήηεζεο πνπ είρε κε ηνλ επθαηάζηαην Αζελαίν 
Ηζρφκαρν (θεθ. 7-21). ην δεχηεξν κέξνο δηαθξίλνληαη 
θπξίσο ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε (θεθ. 7-10) είλαη 
αθηεξσκέλε ζηε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ηεο 
δεθαηεηξάρξνλεο γπλαίθαο ηνπ Ηζρφκαρνπ κε ηα  
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θαζήθνληά ηεο, ε δεχηεξε (θεθ. 12-14) ζηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ θαινχ επηηξφπνπ (ηνπ δνχινπ ζηνλ νπνίν ν θχξηνο 
ηνπ νἴθνπ αλέζεηε –κε ζεκεξηλνχο φξνπο– θαζήθνληα 
επφπηε ή πξντζηακέλνπ) θαη ε ηξίηε (θεθ. 16-20) ζε 
ζπγθεθξηκέλεο γεσξγηθέο γλψζεηο. 
 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ   ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ν 
Ηζρφκαρνο κεηαθέξεη ζην σθξάηε ηελ πξψηε 
ζπδήηεζε πνπ είρε κε ηε γπλαίθα ηνπ, ακέζσο κεηά ηνλ 
γάκν. Απφ ηε ζπδήηεζε απηή καζαίλνπκε πνιιά θαη 
ελδηαθέξνληα γηα ηνλ γάκν, γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ ζπδχγσλ, γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ νἴθνπ, 
γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ αληη-
κεηψπηζε ησλ δνχισλ θαη γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ Αζε-
λαίσλ ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ζεκαληηθά δεηήκαηα. 
 
 

Αλάγιπθε παξάζηαζε γπλαηθείαο  
θεθαιήο, ίζσο ηεο Αθξνδίηεο. Γίζθνο  
από ηε Κήιν, πεξ. 460 π.Φ.  
(Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

(7)  4   «Πξνζσπηθά,» είπα, «Ηζρφκαρε, ζα ραηξφκνπλ 
πάξα πνιχ λα κάζσ απφ ζέλα θαη ην εμήο: εθπαίδεπζεο 
εζχ ν ίδηνο ηε γπλαίθα ζνπ, ψζηε λα είλαη απηή πνπ 
πξέπεη, ή ήμεξε ήδε λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηεο, φηαλ  
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 4  ηε γπλαίθα ζνπ: Γε καζαίλνπκε πνηέ ην φλνκα ηεο 

γπλαίθαο ηνπ Ηζρφκαρνπ. Βι. Κείκελν 5, § 10 ζρφι. 

34 / 24-25 



 5  ηελ πήξεο απφ ηνλ παηέξα ηεο θαη ηε κεηέξα ηεο;» 
«Μα πψο ζα κπνξνχζε,» είπα, «λα μέξεη, σθξάηε, ηνλ 
θαηξφ πνπ ηελ πήξα; Απηή δελ ήηαλ αθφκα δεθαπέληε 
ρξνλψλ, φηαλ ήξζε ζε εκέλα, ελψ έσο ηφηε δνχζε θάησ 
απφ απζηεξή επηηήξεζε, πξνθεηκέλνπ φζν ην δπλαηφ 
ιηγφηεξα λα δεη, φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα λα αθνχζεη θαη 
φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα λα ξσηήζεη. Γελ λνκίδεηο φηη 
 
 
 
 

 

 ΥΟΛΗΑ.   
   

 5  δελ ήηαλ αθόκα δεθαπέληε ρξνλώλ: ηελ Αζήλα 

ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ νη γπλαίθεο παληξεχνληαλ 
γεληθά πνιχ λσξίο (γχξσ ζηα 14), νη άληξεο γχξσ ζηα 
30. Λφγσ ηεο ειηθίαο ηεο γπλαίθαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 
ζπλζεθψλ, ε κεηάβαζε απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
αλχπαληξνπ θνξηηζηνχ ζ’ απηή ηεο ζπδχγνπ ηηο πην 
πνιιέο θνξέο πξέπεη λα βησλφηαλ σο εληνλφηαηε 
κεηαβνιή. 
 

θάησ από απζηεξή επηηήξεζε: Απηφ ίζρπε ηδηαίηεξα 
γηα ηηο γπλαίθεο απφ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 
Έβγαηλαλ απφ ην ζπίηη θπξίσο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 
ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο ή γηα λα παξαθνινπζήζνπλ 
θεδείεο ζηελψλ ζπγγελψλ. Σελ επζχλε γηα ηελ 
επηηήξεζε ηελ είρε ν θχξηνο ηεο γπλαίθαο, δει. ν 
παηέξαο γηα ηελ αλχπαληξε, ν ζχδπγνο γηα ηελ 
παληξεκέλε, ν γηνο γηα ηε ρήξα. Γηα ηηο γπλαίθεο απφ ηα 
θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ε επηηήξεζε ήηαλ 
ιηγφηεξν απζηεξή, επεηδή εθ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ 
αλαγθαζκέλεο λα εξγάδνληαη έμσ απφ ην ζπίηη, 
θάλνληαο ζπρλά δνπιεηέο πνπ δελ έραηξαλ εθηηκήζεσο. 
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 6   ήηαλ αξθεηφ, αλ, φηαλ ήξζε, ήμεξε απιψο λα πάξεη 
καιιί θαη λα θηηάμεη έλα ξνχρν θαη αλ είρε δεη πψο 
γίλεηαη ε αλάζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ καιιηνχ ζηηο 
δνχιεο; Πάλησο, ζηα ζρεηηθά κε ην ζηνκάρη,» είπε, 
«ήξζε, σθξάηε, άξηζηα εθπαηδεπκέλε· θαη ηνχην, αλ κε 
ξσηάο, έρσ ηελ εληχπσζε φηη είλαη ην κέγηζην πνπ έρεη 
λα κάζεη ηφζν ν άληξαο φζν θαη ε γπλαίθα.» 
 7       «ηα ππφινηπα,» είπα εγψ, «εθπαίδεπζεο, 
Ηζρφκαρε, εζχ ν ίδηνο ηε γπλαίθα ζνπ, ψζηε λα είλαη  
 
 
 

Γπλαίθα πνπ γλέζεη. Αζελατθή Νηλνρόε,  
πεξ. 490-480 π.Φ.  
[Αληηγξαθή: Ση. Κπνλάηζνο] 

 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 6  λα πάξεη καιιί ... ζηηο δνύιεο: Οη γπλαίθεο έπιελαλ 

ην καιιί, ην έμαηλαλ, ην έγλεζαλ, έπιεθαλ θαη χθαηλαλ. Ζ 
επεμεξγαζία ηνπ καιιηνχ (ην ἐξηνπξγεῖλ) είλαη ε πην 
ραξαθηεξηζηηθή γπλαηθεία δξαζηεξηφηεηα. Αλ 
εκπιέθνληαλ δνχιεο, ε γπλαίθα ηνπ ζπηηηνχ ηνχο δχγηδε 
ην καιιί πνπ ηνπο έδηλε, γηα λα κελ κπνξνχλ λα ην 
θιέβνπλ. 
 

ζηα ζρεηηθά κε ην ζηνκάρη: χκθσλα κε κηα βαζηά 
ξηδσκέλε πξνθαηάιεςε, νη γπλαίθεο, πνπ είραλ ηελ 
επζχλε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ, ζεσξνχληαλ 
ιαίκαξγεο θαη αρφξηαγεο. Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη 
φηη ν Ξελνθψλ εκθαλίδεη ηνλ Ηζρφκαρν λα απνδίδεη 
χςηζηε ζεκαζία ζηελ εγθξάηεηα ζε ζρέζε κε ην θαγεηφ 
φρη κφλν γηα ηε γπλαίθα αιιά θαη γηα ηνλ άληξα. 
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 8  ηθαλή λα θξνληίδεη φζα πξέπεη;» «ρη, κα ηνλ Γία,» 
είπε ν Ηζρφκαρνο, «ελλνψ φρη, πξνηνχ πξνζθέξσ 
ζπζία θαη παξαθαιέζσ ηνπο ζενχο λα επηηχρνπκε, εγψ 
δηδάζθνληαο θαη εθείλε καζαίλνληαο, ην άξηζην θαη γηα 
ηνπο δπν καο.» «Γειαδή,» είπα εγψ, «πξφζθεξε θαη ε 
γπλαίθα ζνπ καδί ζνπ ζπζία θαη πξνζεπρφηαλ καδί ζνπ 
γηα ηα ίδηα κε εζέλα;» «Αθξηβψο ,» είπε ν Ηζρφκαρνο· 
«έδηλε κάιηζηα πνιιέο δηαβεβαηψζεηο θαη παξαθαινχζε 
ηνπο ζενχο λα ηελ αμηψζνπλ λα γίλεη απηή πνπ πξέπεη, 
θαη ήηαλ νινθάλεξν φηη δελ ζα αδηαθνξήζεη γη’ απηά 
πνπ ηεο κάζαηλα.» 
 9  «Γηα η’ φλνκα ησλ ζεψλ,» είπα εγψ, «Ηζρφκαρε, πνην 
ήηαλ ην πξψην πνπ δνθίκαζεο λα ηεο κάζεηο, πεο κνπ· 
γηαηί εγψ ζα ζε αθνχζσ κε κεγαιχηεξε επραξί-ζηεζε 
λα πεξηγξάθεηο απηά παξά αλ πεξηέγξαθεο 
ηνλ ζπλαξπαζηηθφηεξν αζιεηηθφ ή ηππηθφ αγψλα.» Καη   
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 8  πξνηνύ πξνζθέξσ ζπζία θαη παξαθαιέζσ ηνπο 

ζενύο: Πξηλ απφ ην δχζθνιν εγρείξεκα λα δηδάμεη ηε 
γπλαίθα ηνπ, ν Ηζρφκαρνο ζέιεη κε ηε ζπζία θαη ηελ 
πξνζεπρή λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλδξνκή ησλ ζεψλ. 
Ζ ζρέζε ησλ ζπδχγσλ, θαη ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζηελ 
ειηθία, δελ βαζίδεηαη ζηελ ηζνηηκία θαη ζηε 
ζπλαθφινπζε αιιειεπίδξαζε, αιιά κνηάδεη πην πνιχ 
κε ζρέζε δαζθάινπ θαη καζεηή. 
 

 9  ηνλ ζπλαξπαζηηθόηεξν ... αγώλα: Οη αζιεηηθνί 

αγψλεο θαη νη ηππνδξνκίεο γνήηεπαλ φρη κφλν σο ζέακα 
αιιά θαη σο αθξφακα. 
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 10  ν Ηζρφκαρνο απάληεζε· «εληάμεη, σθξάηε· 
φηαλ είρε γίλεη ήδε ήκεξε θαη είρε ζηξψζεη, ψζηε λα 
είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζεη, ηεο έθαλα κηα εξψηεζε 
φπσο απηή: Πεο κνπ, γπλαίθα, έρεηο άξαγε 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ήδε γηα πνην ιφγν ηειηθά εγψ ζε 
παληξεχηεθα θαη νη γνλείο ζνπ ζε έδσζαλ ζε    
 11  εκέλα; Γηαηί φηη δελ είρακε βέβαηα δπζθνιία λα 
βξνχκε θάπνηνλ άιιν γηα λα πιαγηάδνπκε καδί ηνπ, 
απηφ, ρσξίο ακθηβνιία, είλαη θαη γηα ζέλα πξνθαλέο. 
ηαλ θαζίζακε θαη ζθεθηήθακε, εγψ γηα κέλα θαη νη 
γνλείο ζνπ γηα ζέλα, πνηνο ζα ήηαλ γηα ην ζπίηη θαη γηα 
ηα παηδηά ν θαιχηεξνο ζχληξνθνο πνπ ζα κπνξνχζακε 
λα πάξνπκε, δηάιεμα εγψ εζέλα θαη νη γνλείο ζνπ, φπσο 
πξνθχπηεη, δηάιεμαλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο εκέλα. Αλ 
ηψξα δψζεη θάπνηε ν ζεφο λα απνρηήζνπκε παηδηά, ζα 
ζθεθηνχκε ηφηε πψο ζα ηνπο δψζνπκε ηελ θαιχηεξε       
 
 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 10  είρε γίλεη ήδε ήκεξε θαη είρε ζηξώζεη (αξρ. 

ρεηξνήζεο ἦλ θαη ἐηεηηζάζεπην): Καη νη δχν φξνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξηνιεθηηθά γηα ην εκέξσκα δψσλ. 
 

 11  γηα ην ζπίηη θαη γηα ηα παηδηά ν θαιύηεξνο 

ζύληξνθνο: Ο γάκνο νξίδεηαη σο θνηλσλία (έλσζε) 
πνπ απνζθνπεί αθελφο ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε 
ηεο πεξηνπζίαο αθεηέξνπ ζηελ ηεθλνπνηία. Γηα ηνλ 
άληξα ε απφθαζε γηα ηνλ γάκν είλαη αηνκηθή, γηα ηε 
γπλαίθα ζπιινγηθή (νηθνγελεηαθή). 
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 12  δπλαηή αλαηξνθή· γηαηί ζα είλαη θαη απηφ θνηλφ 
αγαζφ γηα καο, λα εμαζθαιίζνπκε ηνπο θαιχηεξνπο 
δπλαηνχο ζπκκάρνπο θαη γεξνθφκνπο. 
 

 13  Γηα ηελ ψξα θνηλφ γηα καο είλαη ηνχην ην ζπηηηθφ. 
Γηαηί θαη εγψ ζπλεηζθέξσ ζην θνηλφ ηακείν φ,ηη έρσ, θαη 
εζχ θαηέζεζεο ζην θνηλφ ηακείν φ,ηη έθεξεο. Καη δελ  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 12  γεξνθόκνπο: Σα παηδηά είραλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπληεξνχλ θαη λα θξνληίδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηα 
γεξάκαηα, εηο αληαπφδνζε ηνπ κφρζνπ πνπ θαηέβαιιαλ 
εθείλνη γηα λα ηα αλαζξέςνπλ. ηελ Αζήλα ε ζπ-
γθεθξηκέλε ππνρξέσζε δελ ήηαλ απιψο εζηθή αιιά θαη 
λνκηθή. Ζ παξακέιεζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο θαη –
πνιχ πεξηζζφηεξν– ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ γνλέσλ 
επέζπξε βαξχηαηεο πνηλέο (πξφζηηκν, ζηέξεζε 
δηθαησκάησλ, αθφκα θαη ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ). 

 13  ό,ηη έθεξεο: ηελ Αζήλα ν θαλφλαο ήηαλ λα δίλεηαη 

πξνίθα, παξά ην φηη δελ θαίλεηαη λα ππήξρε ζρεηηθή 
λνκηθή ππνρξέσζε. Ζ πξνίθα αλήθε ζηε ζχδπγν, αιιά,  
φζν θξαηνχζε ν γάκνο, ηε δηαρεηξηδφηαλ ν ζχδπγνο. Αλ, 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (π.ρ. ζάλαηνο ηεο γπλαίθαο, 
δηαδχγην), ν γάκνο ιπλφηαλ πξνηνχ ην δεπγάξη 
απνθηήζεη αγφξη, ε πξνίθα επηζηξεθφηαλ ζηνλ θύξηνλ 
ηεο γπλαίθαο. Σν ζχζηεκα ηεο πξνηθνδνζίαο πξν-
ζηάηεπε ηα ζπκθέξνληα ηεο γπλαίθαο θαη ηεο 
νηθνγέλεηάο ηεο, επεηδή ε απεηιή επηζηξνθήο ηεο 
πξνίθαο ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά θαη γηα ην δηαδχγην 
θαη γηα ηελ θαθνκεηαρείξηζε ηεο γπλαίθαο, πνπ ζα ηελ 
έζπξσρλε ζην δηαδχγην. 
 

Ο νἶθνο παξνπζηάδεηαη σο ζχζηεκα αιιειέλδεησλ θαη 
αιιειεμαξηψκελσλ κεξψλ. 
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πξέπεη λα ινγαξηάδνπκε πνηνο ηειηθά απφ εκάο ηνπο 
δχν ζπλεηζέθεξε πεξηζζφηεξα· ρξεηάδεηαη απιψο λα 
μέξνπκε θαιά έλα πξάγκα, φηη δειαδή φπνηνο απφ εκάο 
ηνπο δχν είλαη ν θαιχηεξνο ζπκκέηνρνο, απηφο θάλεη θαη 
ηε ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά.» 
 

 
 
 
 
 

 
 

Όια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ καιιηνύ. Από ηελ πξώηε 
ύιε ζην ηειηθό πξντόλ. Άιιεο γπλαίθεο δπγίδνπλ ην καιιί, 
άιιεο πθαίλνπλ, άιιεο γλέζνπλ θαη άιιεο δηπιώλνπλ ην 
έηνηκν ύθαζκα. Αζελατθή ιήθπζνο, γύξσ ζηα κέζα ηνπ 
6νπ αη. π.Φ. (Λέα Υόξθε, Metropolitan Museum of Art.) 

[Αληηγξαθή: Ση. Κπνλάηζνο] 

 
 14   Μνπ απάληεζε ζ’ απηφ ε γπλαίθα κνπ: «Καη πνχ,» 
είπε, «ζα κπνξνχζα εγψ λα ζε βνεζήζσ; Πνηεο είλαη νη 
δηθέο κνπ δπλαηφηεηεο; Σα πάληα εμαξηψληαη απφ ζέλα· 
έξγν δηθφ κνπ είπε ε κεηέξα κνπ φηη είλαη λα δείρλσ 
ζσθξνζχλε.» «Ναη κα ηνλ Γία, γπλαίθα,» είπα εγψ,  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 14  ζσθξνζύλε: Δίλαη ε θαηεμνρήλ γπλαηθεία αξεηή. 

Μαδί κε ηε θηιεξγία απνηεινχλ, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ηηο 
δχν βαζηθέο αξεηέο γηα κηα γπλαίθα. Ζ ζσθξνζχλε 
κπνξεί λα έρεη ή δηαλνεηηθφ πεξηερφκελν, φπσο ζηα λέα 
ειιεληθά θαη φπσο ίζσο θαη εδψ, ή εζηθφ πεξηερφκελν, 
νπφηε δειψλεη ηελ εζηθφηεηα, ηνλ έιεγρν ησλ 
επηζπκηψλ θαη ηελ εγθξάηεηα. 
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 15  «ην ίδην είπε θαη ζε εκέλα ν παηέξαο κνπ. Υαξαθηε-
ξηζηηθφ σζηφζν ζσθξφλσλ αλζξψπσλ είλαη, είηε 
πξφθεηηαη γηα άληξα είηε γηα γπλαίθα, λα ελεξγνχλ έηζη 
ψζηε θαη απηά πνπ έρνπλ λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε θαη λα απνθηήζνπλ επηπιένλ φζν ην δπλαηφ 
 16  πεξηζζφηεξα κε έληηκν θαη δίθαην ηξφπν.» «Καη 
πνην είλαη απηφ,» είπε ε γπλαίθα κνπ, «πνπ θξίλεηο φηη, 
αλ ην έθαλα, ζα βνεζνχζα θαη εγψ λα κεγαιψζεη ε 
πεξηνπζία ηεο νηθνγέλεηαο;» «Ναη κα ηνλ Γία,» είπα 
εγψ, «απηά γηα ηα νπνία νη ζενί έρνπλ πξνηθίζεη ηε 
θχζε ζνπ θαη ηα νπνία επηθξνηεί ν λφκνο, απηά  
πξνζπάζεζε λα ηα θάλεηο φζν γίλεηαη θαιχηεξα.»  
 17  «Καη πνηα είλαη ζπγθεθξηκέλα απηά;» είπε εθείλε. 
«Πξνζσπηθά λνκίδσ,» είπα, «φρη ηα πην αζήκαληα, 
εθηφο βέβαηα θαη αλ ε βαζίιηζζα ζην ζκήλνο 
 18  ησλ κειηζζψλ επνπηεχεη έξγα αζήκαληα. Γηαηί 
εγψ,» είπα, «έρσ ηελ εληχπσζε, γπλαίθα, φηη θαη νη ζενί 

 
  ΥΟΛΗΑ.   
 

 14-5  Ζ γπλαίθα ππνγξακκίδεη ηε δηαθνξά ζηνπο 

ξφινπο, ν άληξαο ηελ νκνηφηεηα ζηα θαζήθνληα. 
 

 16  θύζε…λόκνο: Ζ γπλαίθα θαιείηαη λα ξπζκίζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζχκθσλα κε ηε θχζε ηεο θαη ηηο επη-
ηαγέο ηνπ λφκνπ –ε αξραία ιέμε λόκνο απφ ηα ηέιε ηνπ 
5νπ αηψλα θαη έπεηηα ζεκαίλεη πην πνιχ «λφκνο» παξά 
«έζηκν, ζπλήζεηα». Ο λόκνο θαη ε θύζε εκθαλίδνληαη 
εδψ λα ιεηηνπξγνχλ παξαπιεξσκαηηθά. πλήζσο 
απνηεινχλ ηνπο δχν πφινπο κηαο, γλσζηήο θπξίσο απφ 
ζνθηζηηθνχο θχθινπο, αληίζεζεο. Ηδηαίηεξα θάπνηνη 
αθξαίνη ζνθηζηέο αλαγλψξηδαλ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα 
ηεο θχζεο έλαληη ηνπ λφκνπ, ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδαλ 
σο πεξηνξηζκφ πνπ ηνλ επέβαιαλ νη αλίζρπξνη. 
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κε άθξα ζνθία ζπγθξφηεζαλ εηδηθά απηφ ην δεπγάξη 
πνπ ιέγεηαη 
 19  ζειπθφ θαη αξζεληθφ, κε ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή 
σθέιεηα θαη γηα ηνπο δχν. Καη’ αξράο, ην δεπγάξη  
απηφ πιαγηάδεη καδί θαη ηεθλνπνηεί, γηα λα κελ 
εμαθαληζηνχλ ηα είδε· έπεηηα, απφ απηφ ην δεπγάξη 
εμαζθαιίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο, ε 
δπλαηφηεηα λα έρνπλ γεξνθφκνπο. Σέινο, νη άλζξσπνη 
δελ δνπλ ζην χπαηζξν, φπσο ηα δψα, αιιά ρξεηάδνληαη   
 20  πξνθαλψο ζηέγε. Οη άλζξσπνη σζηφζν πνπ 
επηζπκνχλ λα έρνπλ ηα αγαζά πνπ ζα θέξνπλ κέζα ζηνλ 
ζηεγαζκέλν ρψξν ρξεηάδνληαη θάπνηνλ πνπ ζα 
αλαιάβεη ηηο εξγαζίεο ζην χπαηζξν. Γηαηί θαη ην φξγσκα 
θαη ε ζπνξά θαη ην θχηεκα θαη ην βφζθεκα είλαη φια 
εξγαζίεο ππαίζξηεο· θαη απηέο εμαζθαιίδνπλ ηα 
απαξαίηεηα. 
 21   Απφ ηελ άιιε, φηαλ απηά ζπγθεληξσζνχλ κέζα 
ζηνλ ζηεγαζκέλν ρψξν, ρξεηάδεηαη θάπνηνο πνπ ζα ηα 
θπιάεη θαη ζα θάλεη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ 
ζηεγαζκέλν ρψξν. ηεγαζκέλν ρψξν πάιη ρξεηάδεηαη 
θαη ε αλαηξνθή ησλ λενγέλλεησλ παηδηψλ, ζηεγαζκέλν 
ρψξν ρξεηάδνληαη θαη ηα ηξφθηκα πνπ παξαζθεπάδνληαη 
απφ δεκεηξηαθά, φπσο επίζεο θαη ε παξαγσγή 
 22  ξνχρσλ απφ καιιί. Καη επεηδή νη δχν απηέο 
εξγαζίεο, θαη νη κέζα θαη νη έμσ, απαηηνχλ κφρζν θαη 
θξνληίδα, έρσ ηελ εληχπσζε,» είπε, «φηη θαη ηε θχζε 
ηελ έπιαζε εμαξρήο ν ζεφο ηεο κελ γπλαίθαο θαηάιιειε 
γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θξνληίδεο κέζα ζην ζπίηη, < ηνπ 
δε άληξα γηα ηηο έμσ. >…» 
 

Σηηο παξαγξάθνπο πνπ παξαιείπνληαη ν Μελνθώλ 
δηαηππώλεη θξίζεηο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο ξόινπο 
ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο, νη νπνίνη, θαη’ απηόλ, 
έρνπλ θαζνξηζηεί από ην ζεό. Σηηο ηειεπηαίεο  
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παξαγξάθνπο ε γπλαίθα ζπγθξίλεηαη κε ηε 
βαζίιηζζα ησλ κειηζζώλ. 
 

 35  «Θα ρξεηαζηεί δειαδή,» είπε ε γπλαίθα, «λα θάλσ 
θαη εγψ απηά [πνπ θάλεη ε βαζίιηζζα ηνπ ζκήλνπο];» 
«Θα ρξεηαζηεί νπσζδήπνηε,» είπα εγψ, «λα κέλεηο 
κέζα θαη αθελφο λα ζηέιλεηο έμσ ηνπο δνχινπο πνπ 
έρνπλ λα εξγάδνληαη έμσ, αθεηέξνπ λα επηβιέπεηο 
 36  εθείλνπο πνπ πξέπεη λα εξγάδνληαη κέζα. Πξέπεη 
επίζεο λα παξαιακβάλεηο φ,ηη κπαίλεη ζην ζπίηη θαη 
φζα ρξεηάδεηαη λα αλαισζνχλ λα ηα κνηξάδεηο, γηα φζα 
πάιη ρξεηάδεηαη λα κείλνπλ ζηελ άθξε πξέπεη λα  
ζθέθηεζαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα έρεηο ηνλ λνπ ζνπ 
ψζηε λα κελ εμαληινχληαη ζε έλα κήλα νη πξνκήζεηεο 
πνπ πξννξίδνληαη γηα έλα ρξφλν. Καη φηαλ ζνπ θέξνπλ 
καιιί, πξέπεη λα θξνληίζεηο λα θηηαρηνχλ ξνχρα γηα 
φζνπο ρξεηάδεηαη· νθείιεηο αθφκε λα θξνληίδεηο λα είλαη 
ζε θαιή θαηάζηαζε γηα θαηαλάισζε ην απνζεθεπκέλν 
ζηηάξη. Μία σζηφζν απφ ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο ζνπ,» 
είπα, εγψ, «ζα ζνπ θαλεί ίζσο φηη δελ είλαη θαη φ,ηη πην   
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 35  Ζ γπλαίθα ηνπ Ηζρφκαρνπ έρεη ηελ επζχλε φρη κφλν 

γηα ηηο δνχιεο αιιά θαη γηα ηνπο δνχινπο. 
 

 36  ε έλα ζπίηη φπσο απηφ ηνπ Ηζρφκαρνπ, ε 

δηαρείξηζε δελ πξέπεη λα ήηαλ γηα ηε γπλαίθα φ,ηη πην 
απιφ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ φηαλ παληξεχηεθε δελ 
είρε θιείζεη αθφκα ηα 15. 
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 37  επράξηζην· ελλνψ φηη, αλ αξξσζηήζεη θάπνηνο απφ 
ηνπο δνχινπο, πξέπεη λα θξνληίδεηο λα έρεη, ν νηνζδή-
πνηε, ηελ απαξαίηεηε πεξηπνίεζε.» «Σν αληίζεην, κα 
ηνλ Γία», είπε ε γπλαίθα, «απηφ ζα είλαη άθξσο 
επράξηζην, αλ βέβαηα εθείλνη πνπ είραλ ηελ θαηάιιειε 
πεξηπνίεζε θαλνχλ επγλψκνλεο θαη είλαη πην 
αθνζησκέλνη απφ φ,ηη πξηλ.» 
 

 

 
Σπλάληεζε λέαο γπλαίθαο κε  
λεαξό άλδξα. Τα δώξα πνπ  
αληαιιάζζνπλ (θισλάξη κπξηηάο,  
ζθαίξα) θαη ε πάπηα ζπλδένληαη κε  
ηε ιαηξεία ηεο Αθξνδίηεο θαη  
ππνδειώλνπλ ην εξσηηθό πεξηερό- 
κελν ηεο ζθελήο. Αηηηθόο εξπζξό- 
κνξθνο ακθνξέαο, πεξ. 470-460  
π.Φ. (Αζήλα, Κνπζείν Κπελάθε.) 

 
 
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 37  αλ αξξσζηήζεη: Δπαλεηιεκκέλα ζηελ αξραία 

γξακκαηεία ηνλίδεηαη πφζν πνιχηηκε είλαη ε βνήζεηα 
πνπ πξνζθέξεη ε γπλαίθα ζηνλ άληξα ηεο, φηαλ είλαη 
άξξσζηνο.  
 

πην αθνζησκέλνη (αξρ. εὐλνύζηεξνη): Σν δεηνχκελν 
απφ ηνπο δνχινπο, ηδίσο ηνπο άληξεο, ήηαλ ε 
αθνζίσζε (εὔλνηα) ζηνπο θπξίνπο ησλ. 
Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 
αλάκεζα ζηνπο δνχινπο θαη ηνπο ειεχζεξνπο. 
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 38  ‟Καη εγψ,” είπε ν Ηζρφκαρνο, ‟εληππσζηαζκέλνο 
απφ ηελ απάληεζή ηεο, είπα:” «Άξαγε, γπλαίθα, ράξε 
ζε ηέηνηεο ζηνραζηηθέο ελέξγεηεο ηεο βαζίιηζζαο ηνπ 
ζκήλνπο, νη κέιηζζεο ληψζνπλ έηζη απέλαληί ηεο, ψζηε, 
φηαλ εθείλε εγθαηαιείπεη ην ζκήλνο, θακία απφ ηηο 
κέιηζζεο δελ λνκίδεη φηη πξέπεη λα κείλεη πίζσ, αιιά    
 39  ηελ αθνινπζνχλ φιεο;» Καη ε γπλαίθα κνπ κνχ 
απάληεζε: «Θα κε εμέπιεηηε,» είπε, «αλ ηα θαζήθνληα 
ηνπ εγέηε δελ είραλ λα θάλνπλ πην πνιχ κε εζέλα παξά 
κε εκέλα. Γηαηί ην έξγν ην δηθφ κνπ λα θπιάσ θαη λα 
κνηξάδσ ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζα 
θαηλφηαλ, λνκίδσ, γεινίν, αλ δελ θξφληηδεο εζχ λα 
θζάλνπλ θάπνηεο πξνκήζεηεο απφ έμσ κέζα.»    
 40  «Γεινίν ζα θαίλεηαη επίζεο,» είπα εγψ, «θαη ην λα 
θέξλσ εγψ ζην ζπίηη πξάγκαηα, αλ δελ ππάξρεη 
θάπνηνο πνπ λα θπιάεη φ,ηη κπαίλεη κέζα ζην ζπίηη. Γελ 
βιέπεηο,» είπα εγψ, «πφζν αμηνιχπεηνη είλαη εθείλνη 
πνπ ιέγεηαη φηη αδεηάδνπλ λεξφ ζην ηξχπην πηζάξη, 
επεηδή αθξηβψο πηζηεχεηαη φηη καηαηνπνλνχλ;» «Ναη κα 
ηνλ Γία,» είπε ε γπλαίθα, «είλαη φλησο δπζηπρείο, αλ 
θάλνπλ θάηη ηέηνην.» 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 40  αδεηάδνπλ λεξό ζην ηξύπην πηζάξη: Έθθξαζε 

παξφκνηα κε ηε δηθή καο «θνπβαιάεη λεξφ κε ην  
θφζθηλν» (καηαηνπνλεί). χκθσλα κε ηηο δνμαζίεο ησλ 
αξραίσλ, απηή ήηαλ ε κεηαζαλάηηα ηηκσξία αλζξψπσλ 
πνπ είραλ δηαπξάμεη βαξηά εγθιήκαηα. Γλσζηφ είλαη 
απφ ηε κπζνινγία ην (ηξχπην) πηζάξη ησλ Γαλαΐδσλ, 
ζην νπνίν νη 49 απφ ηηο 50 θφξεο ηνπ βαζηιηά ηνπ 
Άξγνπο Γαλανχ άδεηαδαλ, κεηά ζάλαηνλ, αζηακάηεηα 
λεξφ, επεηδή ηελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ ηνπο είραλ 
ζθνηψζεη ηνπο 49 εμαδέιθνπο ηνπο, πνπ ηνπο είραλ 
παληξεπηεί παξά ηε ζέιεζή ηνπο. 
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 41  «Άιιεο φκσο εηδηθέο ππνρξεψζεηο ζνπ,» είπα 
εγψ, «είλαη, γπλαίθα, επράξηζηεο γηα ζέλα· φηαλ αίθλεο 
πάξεηο θάπνηα δνχια πνπ δελ μέξεη λα δνπιεχεη ην 
καιιί θαη ηεο ην κάζεηο θαη έηζη απνθηήζεη γηα ζέλα 
δηπιάζηα αμία· θαη φηαλ πάξεηο θάπνηα πνπ δελ μέξεη 
απφ δηαρείξηζε θαη εμππεξέηεζε θαη, αθνχ ηε δηδάμεηο 
θαη ηελ θάλεηο πηζηή θαη εμππεξεηηθή, έρεη γηα ζέλα 
αλεθηίκεηε αμία· ή φηαλ ζα έρεηο ηε δπλαηφηεηα αθελφο 
λα αληακείβεηο ηνπο ζπλεηνχο θαη ρξήζηκνπο γηα ην 
ζπίηη ζνπ, αθεηέξνπ λα ηηκσξείο θάπνηνλ, αλ ζνπ 
 42  θαίλεηαη θαθφο. Καη ην πην επράξηζην απφ φια: εάλ 
απνδεηρζείο αλψηεξε απφ εκέλα, ζα κε θάλεηο θαη εκέλα 
ππεξέηε ζνπ θαη ηφηε δελ ζα ππάξρεη ιφγνο λα θνβάζαη 
κήπσο, θαζψο ζα πεξλνχλ ηα ρξφληα, ζα ζε ηηκνχλ ζην 
ζπίηη ιηγφηεξν απφ πξηλ, αιιά ζα πηζηεχεηο φηη, 
κεγαιψλνληαο, φζν θαιχηεξε ζχληξνθνο ζα είζαη γηα 
κέλα θαη φζν θαιχηεξνο θχιαθαο ηνπ ζπηηηνχ γηα ηα 
παηδηά, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα ζε ηηκνχλ ζην ζπίηη.  
 43  Γηαηί δελ είλαη ε νκνξθηά ηεο ληφηεο,» είπα εγψ, 
«αιιά νη αξεηέο νη ρξήζηκεο γηα ηε δσή πνπ θάλνπλ λα 
πιεζαίλνπλ ηα θαιά θαη ηα σξαία πξάγκαηα γηα ηνπο 
αλζξψπνπο». Απηή πάλσ θάησ, σθξάηε, ήηαλ, φζν 
ζπκάκαη, ε πξψηε ζπδήηεζε πνπ είρα καδί ηεο. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Θ. Σηεθαλόπνπινο) 

 

 41  δηπιάζηα αμία: Σν λφεκα πηζαλψο είλαη φηη ε δνχιε 

πνπ θάλεη άιιεο εξγαζίεο θαη επηπιένλ μέξεη λα 
δνπιεχεη ην καιιί έρεη δηπιάζηα αμία. Ζ ηηκή γηα 
«εηδηθεπκέλνπο» δνχινπο θαη δνχιεο ήηαλ πεξίπνπ 200 
δξαρκέο. 
 

 42  ζα ζε ηηκνύλ… ιηγόηεξν: Απηή πξνθαλψο ήηαλ ε 

ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο ειηθησκέλεο γπλαίθεο. 
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Αηηηθή εξπζξόκνξθε  
πδξία κε ζθελή  
από γπλαηθσλίηε, πεξ.  
430 π.Φ. (Αζήλα, Δζληθό  
Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ἡγεζώ Ξξνμέλνπ. Ιεπηνκέξεηα από  
 ηελ πεξίθεκε επηηύκβηα ζηήιε,  
 πεξ. 410 π.Φ. (Αζήλα, Δζληθό  
 Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 
 
 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Να γξάςεηε σο δηάινγν ηηο ελφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ 
ζηηο νπνίεο κεηαθέξεηαη ε ζπλνκηιία ηνπ Ηζρφκαρνπ κε 
ηε γπλαίθα ηνπ (– Ηζρφκαρνο: … – Γπλαίθα: …). 
 

2. α) Καζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ηεο γπλαίθαο ηνπ 
Ηζρφκαρνπ. 
 

β) Πνηεο αξεηέο έπξεπε λα έρεη κηα γπλαίθα, ζχκθσλα 
κε ηηο ελδείμεηο ηνπ θεηκέλνπ; 
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3. Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηφηε 
θαη ηψξα — κε βάζε πάληα ην θείκελν ηνπ Ξελνθψληα. 
 

4. Να αλαθέξεηε έλα ζηνηρείν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη 
φηη ν Ηζρφκαρνο ήηαλ εχπνξνο. 
 

5. Έσο ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα θαη αξγφηεξα, ε 
θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ζηα δχν θχια εκθάληδε 
αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ εηθφλα πνπ δίλεη ν Ξελνθψλ. 
Πνηνη παξάγνληεο λνκίδεηε φηη ζπλεηέιεζαλ ζηε ξηδηθή 
κεηαβνιή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα απηφλ 
ζηελ Διιάδα, ηδίσο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ 
αηψλα; 
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5. – «Οηθνγελεηαθφ ζπκβνχιην» 
 

ΛΤΗΑ, Καηά Γηνγείηνλνο §§ 10-18 
 
 Ο ΛΟΓΟ   Ο ιφγνο Θαηά Γηνγείηνλνο, πνπ εθθσλήζεθε 
πηζαλψο ην 400 π.Υ., δελ ζψδεηαη νιφθιεξνο, ζψδεηαη 
φκσο κεγάιν κέξνο ηνπ, πνπ ην ελζσκάησζε ζην 
δνθίκηφ ηνπ γηα ηνλ Λπζία ν θξηηηθφο ηεο ινγνηερλίαο 
θαη ηζηνξηθφο Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζέαο (1νο αη. π.Υ.), 
ζεσξψληαο ηνλ ιφγν, φρη άδηθα, έμνρν δείγκα ηεο 
ηέρλεο ηνπ ξήηνξα. 

Ζ ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ εθδνρή ηνπ πξν-
ζψπνπ πνπ εθθσλεί ηνλ ιφγν θαη ηνπ νπνίνπ ην φλνκα 
δελ ην καζαίλνπκε, έρεη σο εμήο: Γχξσ ζην 425 π.Υ. ή 
ιίγν κεηά, δνχζαλ ζηελ Αζήλα δπν αδέξθηα, ν Γηνγείησλ 
θαη ν Γηφδνηνο. Ο αλχπαληξνο Γηφδνηνο είρε αζρνιεζεί  
κε ην ζαιάζζην εκπφξην θαη είρε απνθηήζεη κεγάιε 
πεξηνπζία. Ο Γηνγείησλ, πζηεξφβνπια φπσο θαίλεηαη, 
έπεηζε ηνλ αδεξθφ ηνπ λα ηνπ δψζεη σο γπλαίθα ηε 
κνλαρνθφξε ηνπ θαη αληςηά ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηφδνηνπ –ν 
αζελατθφο λφκνο επέηξεπε ηέηνηνπο γάκνπο. Απφ ηνλ 
γάκν απηφλ γελλήζεθαλ δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη. 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν Γηφδνηνο θιήζεθε λα 
πάξεη κέξνο ζε εθζηξαηεία ζηε Μηθξά Αζία. Πξηλ απφ 
ηελ αλαρψξεζή ηνπ, άθεζε έλα ζρεηηθά κηθξφ 
ρξεκαηηθφ πνζφ θαη έλα ζεκείσκα γηα άιια πνζά ζηε 
γπλαίθα ηνπ, ελψ έλα πνιχ κεγαιχηεξν πνζφ ζε 
κεηξεηά ην εκπηζηεχηεθε ζηνλ Γηνγείηνλα· παξάιιεια, 
ηνλ ελεκέξσζε θαη γηα άιια πνζά πνπ είρε δαλείζεη θαη 
ηνπ έδσζε νδεγίεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηνπ 
ζπλέβαηλε θάηη. Σν 409 π.Υ. ν Γηφδνηνο ζθνηψζεθε ζηελ 
Έθεζν. Σν κεγαιχηεξν απφ ηα αγφξηα ήηαλ ηφηε ελλέα 
εηψλ. Ο Γηνγείησλ, ζηελ αξρή, απέθξπςε απφ ηελ θφξε 
ηνπ ηνλ ζάλαην ηνπ άληξα ηεο, ελψ θξφληηζε, κε  
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πξνζρήκαηα, λα πάξεη ην ζθξαγηζκέλν ζεκείσκα πνπ 
είρε αθήζεη ζηε γπλαίθα ηνπ ν Γηφδνηνο. Αξγφηεξα 
απνθάιπςε ηελ αιήζεηα θαη ελεξγνχζε πιένλ σο 
επίηξνπνο (θεδεκφλαο θαη λνκηθφο εθπξφζσπνο) ησλ 
αλήιηθσλ παηδηψλ, φπσο πξνέβιεπε ν λφκνο. 

Σνλ πξψην ρξφλν έδεζαλ φινη ζηνλ Πεηξαηά. ηε 
ζπλέρεηα, ν Γηνγείησλ μαλαπάληξεςε ηελ θφξε ηνπ θαη 
κεηέξα ησλ παηδηψλ, ελψ ηα ίδηα ηα παηδηά ηα έζηεηιε λα 
δήζνπλ ζηελ Αζήλα. Ορηψ ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ 
ελειηθηψζεθε ην κεγαιχηεξν απφ ηα αγφξηα θαη ε 
αδεξθή ηνπο είρε παληξεπηεί –πηζαλψο ιίγν πξηλ απφ 
ηελ ελειηθίσζε ηνπ αγνξηνχ–, θάιεζε ν Γηνγείησλ ηα 
αγφξηα, ηνπο είπε φηη ν παηέξαο ηνπο ηνχο είρε αθήζεη 

έλα πνιχ κηθξφ πνζφ (πεξίπνπ ην 3% ηνπ πνζνχ πνπ 
δηεθδηθνχλ δηθαζηηθά) θαη, πξνθαζηδφκελνο φηη είρε θαη 
ν ίδηνο δπζθνιίεο, ηα πξνέηξεςε λα θνηηάμνπλ λα ηα 
βγάινπλ πέξα κφλα ηνπο. (Ζ ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη 
ζην απφζπαζκα πνπ αλζνινγείηαη.) 
 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ  Μεγάιν κέξνο απφ ην θείκελν πνπ 
αθνινπζεί θαηαιακβάλεηαη απφ ην «θαηεγνξψ» ηεο 
κεηέξαο ησλ παηδηψλ ελαληίνλ ηνπ Γηνγείηνλα, ην νπνίν 
παξαηίζεηαη ζε επζχ ιφγν. Ζ ιεπηνκέξεηα απηή θαζηζηά 
ην θείκελν απφ κηα άπνςε κνλαδηθφ. Με ηνλ επζχ ιφγν 
ν Λπζίαο πέηπρε θάηη πνπ ζα ήηαλ αδηαλφεην ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα: λα αθνπζηεί –έζησ εκκέζσο– ν 
(δηαθνξεηηθφο) ιφγνο κηαο γπλαίθαο ζην δηθαζηήξην, 
φπνπ νη γπλαίθεο δηθαηνχληαλ λα παξίζηαληαη κφλν γηα 
λα πξνθαιέζνπλ ηνλ νίθην θαη λα πεηχρνπλ έηζη ηελ 
αζψσζε αξξέλσλ ζπγγελψλ. 
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ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

 10  ηαλ ηα δπν αγφξηα ηα άθνπζαλ απηά, ζπγθινλη-
ζκέλα θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα ζεθψζεθαλ θαη πήγαλ 
ζηε κεηέξα ηνπο θαη, αθνχ ηελ πήξαλ καδί ηνπο, ήξζαλ 
θαη κε βξήθαλ. Ζ θαηάζηαζή ηνπο, έπεηηα απφ απηφ πνπ 
ηνπο είρε ζπκβεί, ζε ζπληάξαδε: είραλ εθδησρζεί θαθήλ 
θαθψο, έθιαηγαλ θαη κε παξαθαινχζαλ λα κελ 
επηηξέςσ λα ζηεξεζνχλ ηελ παηξηθή ηνπο πεξηνπζία 
νχηε λα θαηαιήμνπλ πάκθησρα, επεηδή ηνπο είραλ 
θεξζεί αλάιγεηα νη ηειεπηαίνη πνπ ζα ’πξεπε λα ηνπο 
θεξζνχλ έηζη· κνπ δεηνχζαλ ινηπφλ λα ηνπο βνεζήζσ 
θαη γηα ράξε ηεο αδεξθήο ηνπο θαη γηα ράξε ηνπο.  
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 10  ζηε κεηέξα ηνπο: Παξά ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ηεο 

ξφιν, δελ καζαίλνπκε ην φλνκά ηεο. Απηφ απνηεινχζε 
πάγηα ηαθηηθή ζηα αζελατθά δηθαζηήξηα. Γελ εζεσξείην 
πξέπνλ λα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά νη γπλαίθεο, εθηφο 
θαη αλ επξφθεηην γηα λεθξέο, γπλαίθεο ρακειήο εζηθήο ή 
γπλαίθεο πνπ αλήθαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ αληηπάινπ. 
 

ήξζαλ θαη κε βξήθαλ: Ο άληξαο πνπ εθθσλεί ηνλ ιφγν 
είρε παληξεπηεί ηελ αδειθή ησλ αγνξηψλ θαη ελεξγεί σο 
ζπλήγνξνο (ππεξαζπηζηήο ησλ αγνξηψλ πνπ κηιάεη ζην 
δηθαζηήξην). (ηελ αξραία Αζήλα δελ ππήξραλ 
επαγγεικαηίεο ζπλήγνξνη, ην αζελατθφ δίθαην φκσο, 
παξφηη θαλνληθά απαηηνχζε απφ ηνπο άκεζα 
εκπιεθφκελνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ππφζεζή ηνπο, 
επέηξεπε ζε ζπγγελείο ή θίινπο ησλ δηαδίθσλ λα 
εκθαληζηνχλ σο ζπλήγνξνη θαη λα κηιήζνπλ ζην 
δηθαζηήξην.) 
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 11  Θα πήγαηλε καθξηά, αλ ζαο έιεγα ηη νδχλε 
επηθξαηνχζε ζην ζπίηη κνπ εθείλν ηνλ θαηξφ. ην ηέινο, 
ε κεηέξα ηνπο κε εθιηπαξνχζε θαη κε ηθέηεπε λα θέξσ 
ζε θνηλή ζπλάληεζε ηνλ παηέξα ηεο θαη ηνπο θίινπο, 
ιέγνληαο φηη, φζν θαη αλ έσο ηφηε δελ ήηαλ 
ζπλεζηζκέλε λα κηιάεη κπξνζηά ζε άληξεο, ην κέγεζνο 
ησλ ζπκθνξψλ ηεο ζα ηελ αλαγθάζεη λα καο θαλεξψζεη 
φιε ηεο ηε δπζηπρία. 
 12  Δγψ, αθνχ πήγα θαη βξήθα ηνλ Ζγήκνλα, πνπ 
έρεη παληξεπηεί ηελ θφξε ηνπ Γηνγείηνλα, ηνπ εμέθξαζα 
ηελ αγαλάθηεζή κνπ θαη ζπλάκα έθαλα ζρεηηθέο 
ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο γλσζηνχο θαη θίινπο, 
ελψ θάιεζα ηνλ Γηνγείηνλα λα έξζεη θαη λα δψζεη εμε-
γήζεηο γηα ηα ρξήκαηα. Δθείλνο ζηελ αξρή δελ ήζειε, 
ηειηθά φκσο αλαγθάζηεθε απφ ηνπο θίινπο λα δερηεί.  
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 11  λα κηιάεη κπξνζηά ζε άληξεο: Γηα ηηο γπλαίθεο δελ 

εζεσξείην πξέπνλ λα ηηο βιέπνπλ νη άληξεο, λα 
θνηηάδνπλ εθείλεο ηνπο άληξεο θαηάκαηα ή λα κηινχλ 
κπξνζηά ηνπο, αθφκα θαη αλ επξφθεηην γηα άληξεο ηνπ 
ζπηηηνχ. 
Ζ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηεο είλαη εδψ ηα ζχκαηα ηεο 
απάηεο πνπ δηαπξάρζεθε απφ έλαλ άληξα, ηνλ ίδην ηεο 
ηνλ παηέξα· φκσο απφ ηε δνκή ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπζηήκαηνο είλαη ππνρξεσκέλε λα δεηήζεη ηε ζπλ-
δξνκή άιισλ αλδξψλ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ αδηθία 
θαη λα βξεη ην δίθην ηεο. 
 

 12  λα δώζεη εμεγήζεηο: Με ηε ιήμε ηεο ἐπηηξνπείαο, νη 

έσο ηφηε πξνζηαηεπφκελνη αλήιηθνη κπνξνχζαλ λα 
δεηήζνπλ απφ ηνλ ἐπίηξνπνλ απνινγηζκφ γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο. 
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ηαλ ινηπφλ ζπγθεληξσζήθακε, ηνλ ξψηεζε ε γπλαίθα 
ηη ςπρή είρε άξαγε γηα λα θηάλεη λα θέξεηαη έηζη ζηα 
παηδηά ηεο, «ελψ είζαη αδεξθφο ηνπ παηέξα ηνπο, δηθφο 
κνπ παηέξαο θαη ζπγρξφλσο ζείνο θαη παππνχο ηνπο. 
 13  Καη αλ δελ ληξεπφζνπλ θαλέλα απφ ηνπο 
αλζξψπνπο, έπξεπε,» είπε, «λα θνβεζείο ηνπο ζενχο, 
εζχ πνπ, φηαλ εθείλνο έθεπγε κε ην θαξάβη, επήξεο απφ 
απηφλ πέληε ηάιαληα σο παξαθαηαζήθε. Καη γη’ απηά  
πξνζθέξνκαη εγψ λα νξθηζηψ ζηα παηδηά κνπ, θαη ζε  
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 13  πέληε ηάιαληα: χκθσλα κε φζα ιέλε νη ζηγφκελνη, 

ν Γηνγείησλ έπξεπε λα απνδψζεη ζπλνιηθά ζηα νξ-
θαλά ην ππέξνγθν πνζφ ησλ 15 ηαιάλησλ θαη 28 κλσλ, 
ελψ απηφο αλαγλψξηδε κφλν ηηο 28 κλεο (1 ηάιαλην = 60 
κλεο, 1 κλα = 100 δξρ. – Σν εκεξνκίζζην ελφο εξγάηε 
γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 5νπ αηψλα ήηαλ 1 δξαρκή).  
 

λα νξθηζηώ ζηα παηδηά κνπ: ζν πνιπηηκφηεξν απηφ 
ζην νπνίν νξθηδφκαζηε ηφζν βαξχηεξνο ν φξθνο. Σν 
ηππηθφ ηεο νξθνδνζίαο ελέπιεθε άκεζα ηα παηδηά: ν 
γνληφο πνπ νξθηδφηαλ ζηα παηδηά ηνπ ηα είρε δίπια ηνπ 
θαη ηελ ψξα πνπ πξφθεξε ηνλ φξθν αθνπκπνχζε κε ην 
ρέξη ηνπ ηα θεθάιηα ηνπο.  
 

νπνπδήπνηε: Ζ βαξχηεηα ηνπ φξθνπ απμάλεη αλάινγα 
κε ηε ζεκαζία θαη ην θχξνο ηνπ ηεξνχ ζην νπνίν δίλεηαη. 
 

απηόο: Μεηά ηελ αξρηθή, άκεζε απνζηξνθή ζηνλ 
παηέξα ηεο, ηψξα ε γπλαίθα απεπζχλεηαη ζηνπο ζπγθε-
ληξσκέλνπο. 
 

έρνληαο νξθηζηεί ςέκαηα ζηα παηδηά κνπ: Ζ αληίιεςε 
φηη γηα ηα έξγα ησλ γνλέσλ πιεξψλνπλ ηα παηδηά, ηα 
παηδηά ησλ παηδηψλ θ.ν.θ. ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε ζηελ 
αξραία Διιάδα. 
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ηνχηα εδψ θαη ζε εθείλα πνπ απφρηεζα αξγφηεξα, 
νπνπδήπνηε πξνηείλεη απηφο. Καη βέβαηα δελ είκαη εγψ 
ηφζν ειεεηλή νχηε απνδίδσ ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζηα 
ρξήκαηα, ψζηε λα θχγσ απφ ηε δσή έρνληαο νξθηζηεί 
ςέκαηα ζηα παηδηά κνπ ή λα ζηεξήζσ άδηθα απφ ηνλ 
παηέξα κνπ ηελ πεξηνπζία ηνπ.» 
 

  Άγαικα κηθξνύ θνξηηζηνύ από ηε  
 Βξαπξώλα, πεξ. 320 π.Φ. (Βξαπξώλα, 
  Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14  Δπηπιένλ ηνπ θαηαιφγηδε φηη  
είρε εηζπξάμεη επηά ηάιαληα θαη  
ηέζζεξηο ρηιηάδεο δξαρκέο, πνπ είραλ  
δνζεί σο λαπηηθά δάλεηα, θαη πξνζθφ- 
κηδε ηα ζρεηηθά γξαπηά ηεθκήξηα –ηνλ θαηξφ ηεο 
κεηεγθαηάζηαζεο, φηαλ κεηαθφκηδε απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπ Κνιιπηνχ ζην ζπίηη ηνπ Φαίδξνπ, ηα παηδηά 
βξήθαλ, ιέεη, έλα παξαπεηακέλν ζεκείσκα θαη ηεο ην  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 14  λαπηηθά δάλεηα: ηα ιεγφκελα λαπηηθά δάλεηα, 

ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ, ν ηφθνο, ηνλ νπνίν εηζέ-
πξαηηε θαλείο κφλν αλ ζσδφηαλ ην πινίν, έθηαλε έσο 

θαη 30% γηα θάζε ηαμίδη. 
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 15  έθεξαλ. Απέδεημε αθφκε φηη απηφο είρε εηζπξάμεη 
επηά κλεο δαλεηζκέλεο κε ππνζήθε θαη άιιεο δχν 
ρηιηάδεο δξαρκέο θαη φηη είρε πάξεη νηθηαθφ εμνπιηζκφ 
κεγάιεο αμίαο· επίζεο φηη θάζε ρξφλν εξρφηαλ ζην 
ζπίηη ηνπο ζηηάξη απφ ηε Υεξζφλεζν. «Καη χζηεξα 
εηφικεζεο,» είπε, «λα ηζρπξηζηείο, ελψ έρεηο ζηελ  
θαηνρή ζνπ ηφζα ρξήκαηα, φηη ν παηέξαο ηνπο ζνπ 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

από ηελ πεξηνρή ηνπ Κνιιπηνύ: Γήκνο ηνπ «άζηεσο» 
ζηα λφηηα ηεο Αθξφπνιεο. Σελ επνρή ηνπ Πινπηάξρνπ 
(46-120 κ.Υ.), ν Κνιιπηφο εζεσξείην πξνλνκηνχρνο 
πεξηνρή. 
 

ζην ζπίηη ηνπ Φαίδξνπ: Πξφθεηηαη κάιινλ γηα ηνλ 
γλσζηφ απφ ηνλ νκψλπκν πιαησληθφ δηάινγν  
Φαίδξν, ηνλ καζεηή ηνπ σθξάηε. Σν φλνκά ηνπ είρε 
εκπιαθεί ζηνλ αθξσηεξηαζκφ ησλ εξκατθψλ ζηειψλ 
(415 π.Υ.) θαη αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ Αζήλα, 
ελψ ε πεξηνπζία ηνπ δεκεχηεθε. Πηζαλψο ην ζπίηη ήηαλ 
γλσζηφ, αθξηβψο επεηδή δελ ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν 
ζπίηη –ηα ζπίηηα ζηελ αξραία Αζήλα ήηαλ γεληθά κηθξά. 
 

 15  κε ππνζήθε (αξρ. ἐγγείῳ ἐπί ηόθῳ): Δίλαη ν 

θαλνληθφο ηφθνο. Ολνκάδεηαη ἔγγεηνο θαη’ αληηδηαζηνιή 
πξνο ηνλ λαπηηθφ θαη επεηδή ζπρλά γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηνπ ηφθνπ ππνζεθεπφηαλ αθίλεηε πεξηνπζία. 
 

από ηε Χεξζόλεζν: Ζ ζξαθηθή Υεξζφλεζνο (ε 
ρεξζφλεζνο ζηα αλαηνιηθά ηεο ακνζξάθεο θαη ηεο 
Ίκβξνπ) έθαλε εμαγσγέο ζηηαξηνχ ζηελ Αζήλα. Δδψ ην 
ζηηάξη πνπ ηνπο έζηειλαλ θάζε ρξφλν ήηαλ πηζαλψο ν 
ηφθνο γηα ην πνζφ πνπ είρε δνζεί σο δάλεην. 
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άθεζε δχν ρηιηάδεο δξαρκέο θαη ηξηάληα ζηαηήξεο,   
 16  ην πνζφ πνπ είρε δψζεη ζε εκέλα θαη ζνπ ην 
παξέδσζα φηαλ πέζαλε; Καη έθηαζεο λα ηα πεηάμεηο 
έμσ απφ ην ίδην ηνπο ην ζπίηη, ηα παηδηά ηεο θφξεο ζνπ, 
ξαθέλδπηα, μππφιπηα, ρσξίο ππεξέηε ζπλνδφ, ρσξίο 
θιηλνζθεπάζκαηα, ρσξίο ηκάηηα, ρσξίο ηνλ νηθηαθφ  
 17  εμνπιηζκφ πνπ ηνπο άθεζε ν παηέξαο ηνπο θαη 
ρσξίο ηα ρξήκαηα πνπ ζνπ είρε εκπηζηεπηεί. Καη ηψξα 
ηα παηδηά πνπ έρεηο απφ ηε κεηξηά κνπ ηα κεγαιψλεηο 
κέζα ζηε ριηδή θαη ηνλ πινχην –θαη σο πξνο απηφ  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

ζηαηήξεο: Δλλνεί Κπδηθελνχο ζηαηήξεο. Ζ Κχδηθνο (ζηηο 
αθηέο ηεο Πξνπνληίδαο), απφ ην 600 π.Υ. πεξίπνπ, 
έθνβε ζηαηήξεο απφ κείγκα ρξπζνχ θαη αξγχξνπ· 
δχγηδαλ γχξσ ζηα 16 γξακκάξηα. 
 

 16  από ην ίδην ηνπο ην ζπίηη: Πηζαλψο απφ ην ζπίηη 

ζηνλ Κνιιπηφ. 
 

ξαθέλδπηα (αξρ. έλ ηξηβσλίνηο): Ο ηξίβσλ 
(ππνθνξηζηηθφ: ηξηβψληνλ) ήηαλ θνληφ εμσηεξηθφ 
έλδπκα επηεινχο αμίαο. Σν θνξνχζαλ θπξίσο θησρνί 
θαη νξηζκέλνη θηιφζνθνη. 
 

ρσξίο ππεξέηε ζπλνδό: Οη λένη επθαηάζηαησλ 
νηθνγελεηψλ ζπλνδεχνληαλ απφ ππεξέηε, νη παίδεο 
απφ ηνλ παηδαγσγφλ (δνχιν ζπλνδφ). 
 

 17  κέζα ζηε ριηδή ... θαιά θάλεηο: Δπεηδή θαη ζηελ 

αξραηφηεηα νη κεηξηέο αληηκεησπίδνληαλ αξλεηηθά, ε 
κεηέξα ησλ παηδηψλ κε ην ζρφιην ηεο απνθιείεη φηη 
θίλεηξν ηεο κπνξεί λα είλαη ν θζφλνο. πγρξφλσο 
δηαςεχδεη εκκέζσο ηνλ ηζρπξηζκφ πνπ είρε πξνβάιεη ν 
Γηνγείησλ, φηαλ ελειηθηψζεθε ην πξψην αγφξη, φηη 
δειαδή είρε θαη εθείλνο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 
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βέβαηα θαιά θάλεηο–, ηα δηθά κνπ φκσο ηα αδηθείο, αθνχ 
ηα πέηαμεο αηζρξά έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη θάλεηο ην 
παλ πξνθεηκέλνπ απφ πινχζηα λα θαηαιήμνπλ 
πάκθησρα. Καη ελψ θέξεζαη φπσο θέξεζαη, νχηε ηνπο 
ζενχο θνβάζαη νχηε εκέλα πνπ γλσξίδσ ληξέπεζαη νχηε 
ηνλ αδειθφ ζνπ ζπκάζαη, αιιά φινη εκείο έρνπκε γηα 
ζέλα κηθξφηεξε αμία απφ ηα ρξήκαηα.»  
 18  Σφηε ινηπφλ, άλδξεο δηθαζηέο, αθνχ είπε πνιιά 
θαη θνβεξά ε γπλαίθα, ήηαλ ηέηνηα ε ζπλαηζζεκαηηθή 
θφξηηζε φισλ φζνη βξεζήθακε εθεί, θαζψο αθνχγακε 
φζα είρε πξάμεη απηφο θαη φζα είπε εθείλε –βιέπακε  
ηη είραλ ηξαβήμεη ηα παηδηά, ζπκφκαζηαλ ηνλ λεθξφ, 
πφζν αλάμην επίηξνπν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ άθεζε, 
αλαινγηδφκαζηαλ πφζν δχζθνιν είλαη ηειηθά λα βξεηο 
θάπνηνλ πνπ λα ηνλ εκπηζηεπηείο –ήηαλ, ιέσ, ηέηνηα ε 
θφξηηζε ψζηε θαλείο απφ ηνπο παξφληεο λα κελ είλαη 
ζε ζέζε, άλδξεο δηθαζηέο, λα αξζξψζεη ιέμε θαη, 
θιαίγνληαο φρη ιηγφηεξν απφ ηνπο παζφληεο, λα 
ζεθσζνχκε θαη λα θχγνπκε ακίιεηνη. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. ηεθαλφπνπινο) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Αζελαία απνραηξεηά ηνλ ζύδπγό ηεο πνπ  
θεύγεη γηα ηνλ πόιεκν. Αηηηθή ιεπθή  
ιήθπζνο ηνπ «δσγξάθνπ ηνπ Αρηιιέα»,  
πεξ. 440 π.Φ. (Αζήλα, Δζληθό  
Αξραηνινγηθό Κνπζείν 
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. α) Αθνχ δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην εηζαγσγηθφ 
ζεκείσκα, ην θείκελν θαη ηα ζρφιηα, λα επηζεκάλεηε 
ηνπο θπξηφηεξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ίζρπαλ γηα κηα 
γπλαίθα ηφηε αιιά δελ ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 

β) Τπάξρνπλ ζην θείκελν ελδείμεηο πνπ αθήλνπλ λα 
θαλεί φηη, παξά ηνπο λνκηθνχο θαη άιινπο 
πεξηνξηζκνχο, ν ξφινο κηαο γπλαίθαο κπνξνχζε λα 
είλαη πνιχ νπζηαζηηθφο; 
 

2. α) Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη ζηηο παξαγξάθνπο 14-5 
ν ξήηνξαο εγθαηαιείπεη ηνλ επζχ ιφγν; 
 

β) Να ππνδείμεηε έλα ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ φπνπ ε 
εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ δελ θαίλεηαη ηδηαίηεξα  
πεηζηηθή – είλαη κάιινλ αδχλαην ηα πξάγκαηα λα έγηλαλ 
έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη. 

 
 
 

Σηαηήξαο από ηελ Αίγηλα, αξρέο  
5νπ αη. π.Φ. (Αζήλα, Λνκηζκαηηθό 

Κνπζείν.) 
 

 
 
 
 

 

Φξπζόο ζηαηήξαο από ην Ξαληηθάπαηνλ,  
4νο αη. π.Φ. (Αζήλα, Λνκηζκαηηθό  
Κνπζείν.) 
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6. – Οη εηαίξεο 
 

ΑΛΔΞΖ, Ἰζνζηάζηνλ (απφζπ. 103) 
 

 Ο ΒΗΟ - ΣΟ ΔΡΓΟ  Ο Άιεμεο γελλήζεθε ζηνπο 
Θνπξίνπο ηεο Κάησ Ηηαιίαο, ηε δεθαεηία ηνπ 370 π.Υ., 
θαη θέξεηαη λα πέζαλε ζε ειηθία 106 εηψλ. Θεσξείηαη 
(καδί κε ηνλ Αληηθάλε) ν ζεκαληηθφηεξνο πνηεηήο ηεο 
Μέζεο Κσκσδίαο. ηνπο δξακαηηθνχο αγψλεο ηεο 
Αζήλαο έιαβε κέξνο πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 350 
π.Υ. Νίθεζε ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ζηα Μεγάια 
Γηνλχζηα θαη απφ δχν έσο ηέζζεξηο ζηα Λήλαηα. 
Έγξαςε 245 έξγα –κφλν ν Αληηθάλεο έγξαςε πεξηζζφ-
ηεξα (340). Μαο είλαη γλσζηνί 138 ηίηινη, ελψ ζψδνληαη 
340 απνζπάζκαηα, απφ ηα νπνία ην εθηελέζηεξν είλαη 
ην αλζνινγνχκελν. 
 

 «ΗΟΣΑΗΟΝ»  Σν επίζεην ἰζνζηάζηνο ζεκαίλεη 
«ηζνβαξήο». Δδψ ν ηίηινο Ηζνζηάζηνλ είλαη πηζαλψο 
θχξην φλνκα, θαη κάιηζηα φλνκα εηαίξαο –εηδηθά ζηε 
Μέζε Κσκσδία είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν 
νλφκαηα εηαηξψλ λα εκθαλίδνληαη σο ηίηινη έξγσλ. 
Δθηφο απφ ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί, ζψδεηαη θαη 
έλα δεχηεξν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην έξγν 
πξέπεη λα γξάθηεθε αλάκεζα ζην 345 θαη ζην 318 π.Υ. 
Καη ηα δχν απνζπάζκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθή 
λνεκαηηθή απηνηέιεηα, κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη δπλαηφ 
λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πινθή ηεο 
θσκσδίαο. 
 

 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ  ην αλζνινγνχκελν απφζπαζκα 
πεξηγξάθνληαη ηα ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
άπιεζηεο θαη επξεκαηηθφηαηεο παιαίκαρεο εηαίξεο, 
πξνθεηκέλνπ νη λέεο εηαίξεο πνπ ζηξαηνινγνχλ θαη 
εθκεηαιιεχνληαη λα απαιιαγνχλ απφ ηηο «αηέιεηεο» θαη  
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λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ζρεηηθά 
κε ηελ ηδεψδε νκνξθηά. 
Σν πξφζσπν πνπ κηιά ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο 
απζηεξφο παηέξαο, πνπ πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηνλ 
γην ηνπ απφ ελδερφκελν δεζκφ κε θάπνηα εηαίξα. 
 

 ΟΗ ΔΣΑΗΡΔ ΣΖ ΕΧΖ  Οη εηαίξεο, έλαληη ρξεκαηηθήο 
ακνηβήο ή άιισλ παξνρψλ, πξνζέθεξαλ ηε ζπληξνθηά 
ηνπο ζε αλχπαληξνπο ή παληξεκέλνπο άληξεο κε ηνπο 
νπνίνπο ζπλδένληαλ πξνζσξηλά ή κνληκφηεξα. 
Πξνζέθεξαλ επίζεο ςπραγσγία, ηξαγνπδψληαο, 
παίδνληαο κνπζηθή ή ρνξεχνληαο ζηα ζπκπφζηα ησλ 
αλδξψλ, ζηα νπνία είραλ ην πξνλφκην λα ζπκκεηέρνπλ, 
ελψ δελ ζπκκεηείραλ νη ζχδπγνη. Με ηε ραξαθηεξηζηηθή 
εμαίξεζε ηεο πάξηεο, εηαίξεο ππήξραλ ιίγν πνιχ ζε 
φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Οη εηαίξεο ηεο Αζήλαο 
άιινηε ήηαλ δνχιεο θαη άιινηε ειεχζεξεο γπλαίθεο, 
ζπρλά απφ άιιεο πφιεηο. Δθηφο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο 
εηαίξεο –ν φξνο εηαίξα απνηειεί επθεκηζκφ πνπ 
εμσξαΐδεη κηα πξαγκαηηθφηεηα–, ππήξραλ θαη εηαίξεο 
πνπ μερψξηδαλ ή, αθφκα, ζξπιηθέο κνξθέο, φπσο ε 
πεξηβφεηε Αζπαζία απφ ηε Μίιεην, πνπ ζπδνχζε κε 
ηνλ Πεξηθιή. Οη εηαίξεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο δηέζεηαλ, 
εθηφο απφ νκνξθηά, αζπλήζηζηε επθπΐα θαη αμηνδήιεπηε 
θαιιηέξγεηα. 
 

 ΟΗ ΔΣΑΗΡΔ ΣΖΝ ΚΧΜΧΓΗΑ  Χο ραξαθηήξαο θσκσ-
δίαο ε εηαίξα εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά ήδε ζηελ Αξραία 
Κσκσδία (5νο αη.), δηακνξθψλεηαη πιήξσο σο ξφινο 
ζηε Μέζε –νη θσκσδίεο ηεο πεξηφδνπ απηήο πνπ έρνπλ 
ηίηιν φλνκα εηαίξαο αλέξρνληαη ζε δεθάδεο– θαη 
απνθηά ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε Νέα Κσκσδία (325 
π.Υ. θε.), φηαλ ε παξνπζία ηεο γίλεηαη, ζα ιέγακε, 
απαξαίηεηνο φξνο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο πινθήο. ηελ  
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θσκσδία δελ είλαη άγλσζηε ε θαιή εηαίξα, πνιχ πην  
ζπρλή φκσο είλαη ε παξνπζία ηεο θαθήο, ηεο άπιεζηεο 
θαη πακπφλεξεο, πνπ παξαζχξεη λεαξνχο ή θαη 
σξηκφηεξνπο Αζελαίνπο απφ επππφιεπηεο νηθνγέλεηεο 
θαη πξνθαιεί αλαζηάησζε. 

 
ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Καη’ αξράο, έλα θαη κφλν ηηο ελδηαθέξεη:  
λα θεξδίδνπλ θαη λα ιεειαηνχλ φζνπο ηηο πιεζηάδνπλ· 

φια ηα άιια είλαη γη’ απηέο δεπηεξεχνληα·  
κεραλνξξαθνχλ σζηφζν 

ελαληίνλ φισλ. Καη φηαλ θάπνηε πινπηίζνπλ, 
ζηξαηνινγνχλ λέεο εηαίξεο,  

πξσηφβγαιηεο ζην επάγγεικα.  
 5  Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηηο «επεμεξγάδνληαη»,  

ψζηε λα κελ είλαη πηα 
φπσο ήηαλ πξηλ νχηε ζην θέξζηκν νχηε ζηελ εκθάληζε. 
πκβαίλεη αίθλεο λα είλαη θάπνηα θνληή·  

ηνπνζεηείηαη θειιφο ζηα γνβάθηα. 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 1  Οη εηαίξεο ήηαλ δηαβφεηεο γηα ηελ απιεζηία ηνπο. 
 

 3-4  Δπηζεκαίλνπκε φηη ηηο λέεο ζην επάγγεικα ηηο 

εθκεηαιιεχνληαη νη παιαίκαρεο, φρη άληξεο. 
 

 6  νύηε ζην θέξζηκν νύηε ζηελ εκθάληζε: Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ 
θπξίσο ζηελ εκθάληζε. 
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Δίλαη θάπνηα ςειή· θνξάεη ζαλδάιη κε ζφια ιεπηή 
θαη θπθινθνξεί κε ην θεθάιη γεξκέλν ζηνλ ψκν·  
 10  απηφ αθαηξεί χςνο. Γελ έρεη θάπνηα γινπηνχο· 
ηεο πξνζζέηεη ξακκέλνπο θάησ απφ ην θφξεκα· 
έηζη, φζνη ηε βιέπνπλ εθζηαζηάδνληαη κε ηα νπίζζηά ηεο. 
Έρεη θνηιηά· δηαζέηνπλ γηα ιφγνπ ηεο ζηήζε 
φπσο απηά πνπ έρνπλ νη εζνπνηνί ζηηο θσκσδίεο· 
 15  θνξψληαο ηέηνηα ζηήζε πξφζζεηα ζηεηά,  

κε απηά σο ζηεξίγκαηα 
θέξλνπλ ην θφξεκα θαη πέθηεη  

πην κπξνζηά απφ ηελ θνηιηά. 
Έρεη θάπνηα θφθθηλα θξχδηα· ηεο ηα βάθνπλ κε θαπληά. 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 7  ηη αξθεηά απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα 

δελ ζπλέβαηλαλ κφλν ζηνλ θφζκν ηεο θσκσδίαο, 
πξνθχπηεη απφ έλα ρσξίν απφ ηνλ Νηθνλνκηθό ηνπ 
Ξελνθψληα (10, 2), φπνπ αλαθέξεηαη φηη αθφκα θαη ε 
θαηά ηα άιια πνιχ πεηζαξρεκέλε γπλαίθα ηνπ 
Ηζρφκαρνπ έβαδε ςηκχζην θαη θνθθηλάδη θαη φηη θνξνχζε  
ὑπνδήκαηα … ὑςειά, γηα λα δείρλεη πην ςειή. 
 

θειιόο: Πάηνο απφ θειιφ. 
 

 13-4  ζηήζε … θσκσδίεο: ην αξραίν ζέαηξν θαη ηνπο 

γπλαηθείνπο ξφινπο ηνπο εξκήλεπαλ άληξεο.  
 

 15  ηέηνηα: Πηζαλψο ν εζνπνηφο δηέγξαθε κε κηα 

ρεηξνλνκία ην ζρήκα ηνπ ζηήζνπο. 
 

 17  Σα θφθθηλα καιιηά ζεσξνχληαλ έλδεημε δνπιηθήο ή 

βαξβαξηθήο θαηαγσγήο, θάπνηε θαη θαθνχ ραξαθηήξα –
έλα ζπλεζηζκέλν φλνκα δνχινπ είλαη Ππξξίαο  
(= θνθθηλνκάιιεο). 
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πλέβε λα είλαη καχξε· δίλεη  
θαη θαηαιαβαίλεη ζην ςηκχζην. 

Παξαείλαη θάπνηα ρινκή·  
ηξίβεη ηα κάγνπια κε θνθθηλάδη. 

 20  Έρεη σξαία δφληηα· ππνρξεσηηθψο πξέπεη λα γειά, 
γηα λα βιέπνπλ νη παξφληεο ηη ππέξνρν ζηφκα έρεη. 
Αλ πάιη δελ ηεο αξέζεη λα γειά,  

πεξλάεη ηε κέξα ηεο θιεηζκέλε κέζα, 
έρνληαο θάζεην αλάκεζα ζηα ρείιε ηεο  

έλα ιεπηφ μπιάθη απφ κπξηηά, 
ζαλ ηελ πξακάηεηα πνπ εθζέηνπλ  

θάζε ηφζν νη ραζάπεδεο,  
 25  φηαλ πνπιάλ θεθάιηα θαηζηθίζηα. 
Έηζη, κε ηνλ θαηξφ, γίλεηαη ρακνγειαζηή,  

είηε ην ζέιεη είηε φρη. 
 

(κεηάθξαζε ζ. Θ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
 
 
 
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 18  ςηκύζην: Ίζσο ην πην γλσζηφ γπλαηθείν 

θαιιπληηθφ ζηελ αξραηφηεηα. Οη γπλαίθεο ην 
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηζπκεηή 
ιεπθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. 
 

 23-5  Οη ραζάπεδεο, φηαλ πνπινχζαλ θεθάιηα, 

ηνπνζεηνχζαλ μπιάθηα ζην ζηφκα, γηα λα παξακέλεη 
αλνηρηφ θαη λα κπνξνχλ νη πειάηεο λα ζρεκαηίδνπλ 
γλψκε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δψνπ εμεηάδνληαο ηε 
γιψζζα ηνπ. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. α) Με βάζε ηηο βειηησηηθέο επεκβάζεηο πνπ αλαθέ-
ξνληαη ζην θείκελν, λα γξάςεηε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 
ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηδεψδνπο 
εηαίξαο. 
 

β) Πνηα θαιιπληηθά αλαθέξνληαη θαη ζε πνηα ζεκεία ηνπ 
ζψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη; 
 

2. ηνπο ζη. 7 θε. ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί παξαηαθηηθή 
ζχληαμε (δχν θχξηεο πξνηάζεηο, εθεί πνπ ινγηθά ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κία ππνζεηηθή θαη κία 
θχξηα. Π.ρ. ζη. 7: Αλ είλαη θάπνηα θνληή, ηνπνζεηείηαη 
θηι.). Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη επέιεμε ν πνηεηήο ηελ 
παξαηαθηηθή ζχληαμε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηαίξα.  
[Αληηγξαθή:  Δηαίξα θαη θσκαζηήο. 

Ση. Κπνλάηζνο]  [Αληηγξαθή:  
 Ση. Κπνλάηζνο] 
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7. – Ο «ρσξηάηεο» 
 

ΘΔΟΦΡΑΣΟ, Χαξαθηῆξεο (4): Ἀγξνηθίαο 
 

 Ο ΒΗΟ   Ο Θεφθξαζηνο γελλήζεθε ζηελ Δξεζζφ ηεο 
Λέζβνπ, πηζαλψο ην 371 π.Υ. ηε Λέζβν γλψξηζε ηνλ 
Αξηζηνηέιε θαη παξαθνινχζεζε ηα καζήκαηά ηνπ. ηαλ 
ν κεγάινο θηιφζνθνο εγθαηέιεηςε ην λεζί, ν 
Θεφθξαζηνο ηνλ αθνινχζεζε, αξρηθά ζηελ απιή ηνπ 
Φηιίππνπ ζηε Μαθεδνλία θαη αξγφηεξα ζηελ Αζήλα. 
Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Αξηζηνηέιε απφ ηελ Αζήλα, 
ιίγν πξηλ απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ (322 π.Υ.), ηνλ 
δηαδέρηεθε ζηε δηεχζπλζε ηνπ Πεξίπαηνπ, ηεο 
θηινζνθηθήο ζρνιήο ε νπνία, φπσο αλαθέξεηαη, 
έθηαζε θάπνηε λα έρεη 2.000 καζεηέο. Πξέπεη λα πέζαλε 
ην 286 π.Υ. 
 
 ΣΟ ΔΡΓΟ   πσο θαη ν δάζθαιφο ηνπ, ν Θεφθξαζηνο 
αζρνιήζεθε ζρεδφλ κε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ επη-
ζηεηνχ θαη ππήξμε πνιπγξαθφηαηνο. Απφ ην ηεξάζηην 
ζε φγθν έξγν ηνπ ζψζεθαλ κφλν κεξηθέο πξαγκαηείεο 
θαη νη Φαξαθηήξεο, ην κηθξφ απηφ θαη ηδηφκνξθν 
πφλεκα, πνπ βξήθε πνιινχο κηκεηέο θαη ζηνπο 
λεφηεξνπο ρξφλνπο, ηδίσο θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα. 
 
 ΟΗ «ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ»  ηνπο Φαξαθηήξεο, πνπ 
γξάθηεθαλ πηζαλψο ην 319 π.Υ., ζθηαγξαθνχληαη κε 
ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη εηξσληθή δηάζεζε ηξηάληα 
αξλεηηθνί αλζξψπηλνη ηχπνη. Καζέλα απφ ηα ηξηάληα 
απηά θείκελα έρεη έθηαζε πνπ ζπάληα ππεξβαίλεη ηε κία 
ηππσκέλε ζειίδα θαη ζηαζεξή δνκή: Πξνηάζζεηαη 
ζχληνκνο νξηζκφο ηνπ «ειαηηψκαηνο» θαη αθνινπζνχλ 
ραξαθηεξηζηηθά ζηηγκηφηππα πνπ παξνπζηάδνπλ  
αλάγιπθα ηηο ζπλήζεηεο ή ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, ζπρλά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ σο 
θαιεζκέλνπ, ζηνλ δξφκν ή ζην ζέαηξν. 
 
 Ο ΑΓΡΟΗΚΟ (Ο «ΥΧΡΗΑΣΖ»). 
 

Ἄγξνηθνο ζεκαίλεη αξρηθά «απηφο πνπ θαηνηθεί ζηνπο 
αγξνχο», αξγφηεξα «απηφο πνπ θέξεηαη φπσο νη 
άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ ζηνπο αγξνχο», «απηφο πνπ 
δελ έρεη ηξφπνπο». (Ο άλζξσπνο πνπ μέξεη λα θέξεηαη, 
πνπ έρεη ηξφπνπο, νλνκάδεηαη ζηελ αξραηφηεηα ἀζηεῖνο 
– θπξηνιεθηηθά ην ἀζηεῖνο ζεκαίλεη «ν άλζξσπνο ηεο 
πφιεο, ηνπ ἄζηεσο», αιιά δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ 
θπξηνιεθηηθή ζεκαζία). Ο ηχπνο ηνπ ἀγξνίθνπ είλαη 
γλσζηφο θπξίσο απφ ηελ θσκσδία ηνπ 4νπ αηψλα.  
Οη θσκηθνί πνηεηέο ηεο επνρήο Αληηθάλεο θαη 
Αλαμαλδξίδεο έρνπλ γξάςεη θσκσδίεο κε ηίηιν  
Ἄγξνηθνο θαη Ἄγξνηθνη. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ν ἄγξνηθνο.  
Σθίηζν ηνπ I. Taylor (1824). 
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ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

 1  Ζ «ρσξηαηηά» είλαη, ζα ιέγακε, ρνληξνθνκκέλε 
άγλνηα θαιψλ ηξφπσλ. Ηδνχ ηη άλζξσπνο είλαη ν 
 2,3  «ρσξηάηεο»· έρεη πηεί θπθεψλα θαη πεγαίλεη ζηελ 
Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Ηζρπξίδεηαη φηη ην άξσκα δελ  
 4  κπξίδεη θαζφινπ πην σξαία απφ ην ζπκάξη.  
Φνξάεη παπνχηζηα πην κεγάια απφ ην πφδη ηνπ. 
 5,6  Μηιάεη κεγαινθψλσο. Γελ εκπηζηεχεηαη ηνπο 
θίινπο θαη ηνπο δηθνχο ηνπ, ελψ ζπκβνπιεχεηαη ηνπο 
ππεξέηεο ηνπ γηα δεηήκαηα πςίζηεο ζεκαζίαο. Πηάλεη 
θαη ιέεη ζηνπο κεξνθακαηηάξεδεο πνπ δνπιεχνπλ ζην 
ρσξάθη ηνπ ηη απνθάζηζε ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. 
 7  Κάζεηαη κε αλαζεθσκέλν ην ηκάηην πάλσ απφ ην 
γφλαην, κε απνηέιεζκα λα θαίλνληαη ηα απφθξπθά ηνπ. 
 8  ηνλ δξφκν ηίπνηα δελ ηνλ ζπγθηλεί νχηε ηνλ 
εληππσζηάδεη· κφλν φηαλ δεη βφδη ή γάηδαξν ή ηξάγν, 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 1  Ζ άγλνηα ησλ θαιψλ ηξφπσλ έρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο 

αλαληηζηνηρίαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ἀγξνίθνπ ζε ζρέζε 
κε ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ 
ρψξα. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη γεληθά αληίζεηε πξνο 
ηελ αλακελφκελε. 
 

 2  θπθεψλα: Ο θπθεψλαο, κείγκα απφ δεκεηξηαθά, 

πγξά (λεξφ, θξαζί, γάια θ.ά.) θαη βφηαλα, ήηαλ θπξίσο 
ην ξφθεκα ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θησρψλ. 
 
 

 7  Καλνληθά, φηαλ θάζνληαλ, θξφληηδαλ λα έρνπλ 

ζθεπαζκέλα θαη ηα πφδηα, έζησ θαη αλ αλαζεθσλφηαλ 
ην ηκάηην ιφγσ ηεο θαζηζηηθήο ζηάζεο. 
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 9  ζηέθεηαη θαη ζεάηαη. Γελ ην ’ρεη ηίπνηα λα θάεη ην θαΐ, 
θαζψο ην βγάδεη απφ ην θειιάξη, ελψ ην θξαζί ηνπ ην 
πίλεη πνιχ δπλαηφ. 
 10     Ρίρλεηαη θξπθά ζηε καγείξηζζα θαη χζηεξα 
αιέζεη καδί ηεο θαη κνηξάδεη ηελ ηξνθή ζηνπο 
αλζξψπνπο ηνπ 
 11  ζπηηηνχ θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σελ ψξα πνπ ηξψεη ην 
πξσηλφ θαγεηφ, ηαΐδεη ζπγρξφλσο θαη ηα ππνδχγηα. 
 12   Αλνίγεη ν ίδηνο ηελ πφξηα, θσλάδεη ηνλ ζθχιν, ηνλ 
πηάλεη απφ ην κνπζνχδη θαη ιέεη: «Απηφο θπιάεη ην 
ρηήκα θαη ην ζπίηη.» 
 13     ηαλ παίξλεη απφ θάπνηνλ έλα αζεκέλην 
λφκηζκα, δελ ην δέρεηαη, επεηδή κνηάδεη, ιέεη, 
 14  ππεξβνιηθά κε κνιπβέλην, θαη θνηηάεη λα ηνπ ην 
αιιάμνπλ. Καη αλ εδάλεηζε ζε θάπνηνλ αιέηξη ή θαιάζη ή 
δξεπάλη ή ηζνπβάιη, ηα ζπκάηαη ηελ ψξα πνπ δελ ηνλ 
παίξλεη ν χπλνο θαη δεηάεη λα ηνπ επηζηξαθνχλ 
 15  λπρηηάηηθα. Καη φηαλ θαηεβαίλεη ζηελ πφιε, ξσηάεη 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 9  λα θάεη … θειιάξη: Πηζαλψο ελλνεί φηη ηξψεη ην 

θαγεηφ πξηλ καγεηξεπηεί. Ζ ιεπηνκέξεηα απηή απνδεη-
θλχεη φηη αδπλαηεί λα ειέγμεη ηηο επηζπκίεο ηνπ. 
 

ην θξαζί ην πίλεη πνιύ δπλαηό (αξρ. δσξόηεξνλ πηεῖλ): 
Ζ αξραία δηαηχπσζε ζεκαίλεη φηη πίλεη ην 
αλακεκεηγκέλν κε λεξφ θξαζί ηνπ κε πεξηζζφηεξν 
θξαζί θαη ιηγφηεξν λεξφ. Οη αξραίνη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο έπηλαλ θξαζί ρσξίο λα ην αλακεηγλχνπλ 
κε λεξφ (ἄθξαηνλ). 
 

 15  πξσηνκεληά: Ζ πξψηε ηνπ κήλα ήηαλ εκέξα πνπ 

γίλνληαλ αγνξαπσιεζίεο. 
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ηνλ πξψην ηπρφληα πνπ ζπλαληάεη ηη ηηκή είραλ ηα 
δέξκαηα θαη ηα παζηά ςάξηα, θαη αλ είλαη ζήκεξα 
πξσηνκεληά, θαη ζπλερίδεη ακέζσο ιέγνληαο φηη 
θαηεβαίλνληαο ζηελ πφιε ζέιεη λα θνπξεπηεί, θαη, κηα 
θαη ζα ηνλ θέξεη ν δξφκνο, λα πάξεη, πεξλψληαο, θαη 
θαλέλα παζηφ ςάξη απφ ηνλ Αξρία θαη λα ηξαγνπδήζεη 
ζηα ινπηξά θαη λα πεξάζεη πξφθεο ζηα παπνχηζηα ηνπ. 
 

(κεηάθξαζε ζ. Θ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Να αλαθέξεηε δχν ελέξγεηεο ηνπ άγξνηθνπ πνπ 
ζήκεξα δελ ζα ζεσξνχληαλ έλδεημε «ρσξηαηηάο». 
 

2. Να αλαθέξεηε έλα ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη ε 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ άγξνηθνπ ήηαλ θαιή. 
 

3. Πνηνη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη αλαθέξνληαη ζην θείκελν; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«...θσλάδεη ηνλ ζθύιν, ηνλ πηάλεη από ην κνπζνύδη θαη 
ιέεη: ‟Απηόο θπιάεη ην ρηήκα θαη ην ζπίηη.”»  

[Σθίηζν ηνπ Ση. Κπνλάηζνπ] 
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II. Ζ ΠΑΡΣΖ 
 
 

 πάξηε ήηαλ κηα ζρεηηθά κηθξή πφιε,  δηαδξακά-
ηηζε φκσο ξφιν πνπ θακηά άιιε πφιε κε αλάινγν 

πιεζπζκφ δελ δηαδξακάηηζε. Ήδε ηνλ 8ν αηψλα, κεηά 
ηε λίθε ηεο επί ησλ Μεζζελίσλ, ηνπο νπνίνπο έθαλε 
είισηεο, θαη ηελ πξνζάξηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 
ηεο Μεζζελίαο, αλαδείρζεθε ζε εγεηηθή δχλακε, 
ηνπιάρηζηνλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σνλ επφκελν αηψλα 
αληηκεηψπηζε κε επηηπρία λέα, κεγάιε εμέγεξζε ησλ 
Μεζζελίσλ, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ έθηνπ αηψλα, έπεηηα 
απφ ληθεθφξνπο πνιέκνπο κε ηζρπξέο πφιεηο ηεο 
Πεινπνλλήζνπ, ηδξχζεθε ε Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία, 
κε ηελ νπνία επηζεκνπνηήζεθε ε εγεηηθή ζέζε ηεο 
πάξηεο, αθνχ νη παξηηάηεο ήηαλ αξρεγνί κε απμε-
κέλε δηθαηνδνζία. Ζ πκκαρία ζπλέβαιε ζην λα 
θαζηεξσζεί επξχηεξα ε πάξηε σο ηζρπξή δχλακε θαη 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο, αλ 
θαη νη ίδηνη νη παξηηάηεο δελ θαίλεηαη νχηε λα 
επηδίσθαλ κε ηδηαίηεξν δήιν ελεξγφ αλάκεημε ζηηο 
«δηεζλείο εμειίμεηο», νχηε φκσο, φηαλ εκπιέθνληαλ, λα 
ήηαλ απνηειεζκαηηθνί. 

Σελ επνρή ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ, ε ζπκβνιή ησλ 
παξηηαηψλ ζηελ απφθξνπζε ηεο πεξζηθήο απεηιήο 
ππήξμε κεγάιε (480 π.Υ. Θεξκνπχιεο, 479 π.Υ. 
Πιαηαηέο, φπνπ νη παξηηάηεο είραλ ηελ αξρεγία ησλ 
Διιήλσλ). Χζηφζν ε δηζηαθηηθφηεηά ηνπο, κεηά ηε λίθε 
ζηηο Πιαηαηέο, λα εγεζνχλ ησλ Διιήλσλ γηα ηε 
ζπλέρηζε, φπσο δηαθεξπζζφηαλ, ηνπ αγψλα θαηά ησλ 
Πεξζψλ, επέηξεςε ζηνπο (πην επέιηθηνπο) Αζελαίνπο λα 
αλαιάβνπλ απηφλ ηνλ ξφιν. Ζ αληηπαξάζεζε αλάκεζα  

Ζ 

70 / 46 



ζηνπο (νιηγαξρηθνχο) παξηηάηεο θαη ζηνπο (δεκνθξαηη-
θνχο) Αζελαίνπο θξάηεζε, κε δηαθπκάλζεηο θαη 
αλάπαπιεο, σο ην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα θαη έιεμε –
πξνζσξηλά– κε ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο (404 π.Υ.). ηηο 
αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα ε πάξηε, ππνζηεξηδφκελε 
θάπνηε θαη απφ ηνπο Πέξζεο, πξνζπάζεζε θαη έλα 
δηάζηεκα πέηπρε λα πάξεη ην πξνβάδηζκα απφ ηηο 
άιιεο ειιεληθέο πφιεηο, βξέζεθε φκσο επαλεηιεκκέλα 
αληηκέησπε κε πεξηζηαζηαθνχο αιιά ηζρπξνχο 
ζπλαζπηζκνχο άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ, αθφκα θαη 
παξαδνζηαθψλ ηεο ζπκκάρσλ, φπσο ε Κφξηλζνο ή ε 
Θήβα, θαη κεξηθέο θνξέο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηε 
κάρε ζηα Λεχθηξα ηεο Βνησηίαο (371 π.Υ.), εηηήζεθε θαη 
είρε βαξχηαηεο απψιεηεο. Ζ άλνδνο ησλ Μαθεδφλσλ 
πεξηζσξηνπνίεζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηε πάξηε, ε 
νπνία φκσο, ράξε θαη ζηελ αίγιε ηνπ παξειζφληνο, δελ 
έπαςε θαη ζηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ λα θαηέρεη 
μερσξηζηή ζέζε. 

Ζ πάξηε πέηπρε φζα πέηπρε ζε ζηξαηησηηθφ θαη, 
θαη’ επέθηαζε, ζε πνιηηηθφ επίπεδν, θπξίσο ράξε ζε 
έλα πιέγκα ξπζκίζεσλ, πνπ είραλ σο θνηλφ 
παξνλνκαζηή φηη έζεηαλ ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο πάλσ 
απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ θαη φηη πεξηφξηδαλ 
δξαζηηθά, αλ δελ θαηαξγνχζαλ, απηφ πνπ νλνκάδνπκε 
ηδησηηθή ζθαίξα. Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην  
απνδηδφηαλ ζηελ αξραηφηεηα ζηνλ ζνθφ λνκνζέηε 
Λπθνχξγν, ζήκεξα φκσο ηείλεη λα επηθξαηήζεη ε άπνςε 
φηη πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα πνπ απνθξπζηαιιψζεθε 
ζηαδηαθά αλάκεζα ζηνλ 7ν θαη ηνλ 5ν αηψλα. Οη ελ 
ιφγσ ξπζκίζεηο αθνξνχζαλ θαη ηηο γπλαίθεο θαη –πνιχ 
πεξηζζφηεξν– ηνπο άληξεο θαη αλαθέξνληαλ ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ζε θαηξφ εηξήλεο θαη ζε θαηξφ 
πνιέκνπ (ηεθλνπνηία, αλαηξνθή θαη εθπαίδεπζε, 
εκθάληζε θαη δεκφζηα ζπκπεξηθνξά, εξγαζία θαη  
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θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ζηξάηεπζε, θνξείο εμνπζίαο 
θ.ά.). Οη γπλαίθεο, κε θαηάιιειε δηαηξνθή θαη ζσκαηηθή 
άζθεζε, πξνεηνηκάδνληαλ απφ λσξίο γη’ απηφ πνπ 
απνηεινχζε ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπο: λα γελλήζνπλ 
γεξά παηδηά. Οη άληξεο, ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία, 
αλαηξέθνληαλ κε επζχλε ηεο πφιεο θάησ απφ απζηεξφ 
έιεγρν θαη ππνβάιινληαλ ζε επίπνλε θαη θάπνηε 
απάλζξσπε εθπαίδεπζε, κε ζηφρν λα ζθιεξαγσ-
γεζνχλ θαη λα γίλνπλ –φπσο θαη γίλνληαλ– γελλαίνη 
καρεηέο, απνθαζηζκέλνη ή λα ληθήζνπλ ή, αλ ρξεηαζηεί, 
λα ζπζηαζηνχλ γηα ηελ πφιε ηνπο. Ζ ζηδεξά πεηζαξρία, 
ε ηφικε, ε απηνζπζία, ε αθηινρξεκαηία θαη ε ιηηή δίαηηα 
πξνβάιινληαλ σο χςηζηεο αξεηέο. Με θάπνηα 
ππεξβνιή ζα ιέγακε φηη ε πάξηε πξέπεη λα έκνηαδε 
πην πνιχ κε ζηξαηφπεδν παξά κε πφιε θαη φηη νη 
παξηηάηεο, νη νπνίνη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εξ-
γάδνληαη, αθνχ εξγάδνληαλ γη’ απηνχο νη είισηεο, ήηαλ 
θάηη ζαλ «ηζφβηνη θαηαδξνκείο» πνπ βξίζθνληαλ ζε 
δηαξθή επηθπιαθή. Μφλν έηζη ε νιηγάλζξσπε πάξηε 
κπνξνχζε θαη λα θξαηάεη ππνηαγκέλνπο ηνπο είισηεο, 
πνπ απνηεινχζαλ κφληκε απεηιή, θαη λα δηαηεξεί ηελ 
εγεηηθή ζέζε πνπ θαηείρε ζε ηνπηθφ θαη παλειιήλην 
επίπεδν. 

Αληίζεηα απφ ηελ Αζήλα θαη ηελ Κφξηλζν, ε πάξηε 
ήηαλ κηα πφιε θιεηζηή. Γηα λα κε «δηαθζείξνληαη» 
κάιηζηα νη παξηηάηεο απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο 
μέλνπο, δελ ηνπο επέηξεπαλ λα ηαμηδεχνπλ έμσ απφ ηε 
πάξηε, ελψ δελ ήηαλ άγλσζηεο θαη νη μελειαζίεο, νη 
απειάζεηο μέλσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πφιε. Φαίλεηαη 
σζηφζν φηη ε κνλνιηζηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 
πάξηε ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ δελ ππήξρε θαηά ηνπο 
αξρατθνχο ρξφλνπο. Αξραηνινγηθά επξήκαηα, 
ζεκαληηθά πνηεηηθά απνζπάζκαηα θαη καξηπξίεο γηα 
γηνξηέο θαη ρνξνχο δείρλνπλ φηη ε πάξηε εθείλεο ηεο  
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επνρήο ήηαλ κηα πφιε πνπ δηέθεξε πνιχ απφ ηε 
κνλνιηζηθή πάξηε ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ξήιηλνο ακθνξέαο κε αλάγιπθεο 
παξαζηάζεηο ηέιε 7νπ αηώλα π. Φ. 
(Σπάξηε, Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 
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8. — Σεθλνπνηία θαη εθπαίδεπζε  
ζηε πάξηε 

 

ΞΔΝΟΦΧΝ, Λαθεδαηκνλίσλ πνιηηεία 1,3-2,11 
 

 ΣΟ ΔΡΓΟ  Τπνινγίδεηαη, ρσξίο λα είλαη βέβαην, φηη ην 
έξγν γξάθηεθε γχξσ ζην 395 π.Υ. Παξφκνηα έξγα είραλ 
γξάςεη θαη άιινη Αζελαίνη πνπ ζαχκαδαλ ην πνιίηεπκα 

ηεο πάξηεο –ε αξραία ιέμε πνιηηεία ζεκαίλεη 
«πνιίηεπκα». 

Ο Ξελνθψλ, ν νπνίνο αλήθε ζηνπο ζαπκαζηέο ηνπ 
ζπαξηηαηηθνχ ηξφπνπ δσήο, απνδίδεη ηα κεγάια 
επηηεχγκαηα απηήο ηεο ζρεηηθά κηθξήο πφιεο ζηελ 
χπαξμε ησλ λφκσλ ηνπ Λπθνχξγνπ, πνπ δεκηνχξγεζαλ 
ηηο πξνυπνζέζεηο γη’ απηά ηα επηηεχγκαηα, θαη  
αλαιακβάλεη λα εθζέζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ 
ζεκειηψλνπλ ηελ άπνςή ηνπ. 

Σν έξγν απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην 
(θεθ. 1-10) παξνπζηάδνληαη νη ζεζκνί πνπ απνδίδνληαη 
ζηνλ Λπθνχξγν θαη πνπ είλαη θνηλνί γηα ηελ εηξήλε θαη 
γηα ηνλ πφιεκν. Σν δεχηεξν κέξνο πξαγκαηεχεηαη εηδηθά 
ηα ζρεηηθά κε ηηο εθζηξαηείεο θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί γηα 
ηνλ ιφγν απηφ «εγρεηξίδην ζηξαηησηηθήο ηέρλεο». 
 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ  Σν αλζνινγνχκελν απφζπαζκα 
πξνέξρεηαη απφ ην πξψην κέξνο θαη αλαθέξεηαη 
αθελφο ζηελ ηεθλνπνηία (θεθ. 1), αθεηέξνπ ζηελ 
εθπαίδεπζε ησλ αγνξηψλ (θεθ. 2). Ο ηξφπνο πνπ 
επηιέγεη ν Ξελνθψλ λα παξνπζηάζεη ην πιηθφ ηνπ είλαη 
λα αληηπαξαζέζεη ηε πάξηε ζηνπο άιινπο Έιιελεο («ε 
Σπάξηε θαη νη άιινη»). 
 

74 / 48 



ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

 1   3  ζνλ αθνξά αίθλεο ηελ ηεθλνπνηία, γηα λα 
αξρίζσ απφ ηελ αξρή, νη άιινη Έιιελεο ηηο θφξεο ηνπο 
πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ κεηέξεο θαη πνπ ζεσξείηαη 
φηη έρνπλ ηε ζσζηή αλαηξνθή ηηο δηαηξέθνπλ κε ην 
απνιχησο απαξαίηεην ςσκί θαη κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ 
ιηγφηεξε άιιε ηξνθή· φζν γηα θξαζί, ηνπο επηβάιινπλ 
ή λα απέρνπλ παληειψο απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ ή λα 
ην πίλνπλ ππεξβνιηθά λεξσκέλν. Καη φπσο αθξηβψο 
φζνη αζθνχλ ηέρλεο είλαη θαηά θαλφλα θαζεισκέλνη ζε  
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 3   ςσκί … άιιε ηξνθή: Δκείο κηιάκε αδηαθξίησο γηα 

ηξνθή. Οη αξραίνη ζπλήζσο αλαθέξνληαη ρσξηζηά ζην 
ςσκί (ηνλ ζῖηνλ) –πξνθαλψο ηε βαζηθή ηξνθή– θαη  
ρσξηζηά ζε φ,ηη άιιν ηξψεη θαλείο καδί κε ην ςσκί 
(ὄςνλ). Βι. Κείκελν 3α (εηζαγσγή). 
Ζ δίαηηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ γεληθά 
ιηηή, ελψ ε εγθξάηεηα ζε ζρέζε κε ην θαγεηφ 
εγθσκηάδεηαη θάπνηε σο ε χςηζηε αξεηή. πνξαδηθά 
ηνλίδεηαη ε ζεκαζία επαξθνχο ηξνθήο γηα ηηο γπλαίθεο, 
ηδίσο γηα ηηο εγθχνπο. 
 

θξαζί …λεξσκέλν: Νεξσκέλν έπηλαλ ην θξαζί θαη νη 
άληξεο. Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζηελ αλαινγία: ζην θξαζί 
πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηηο γπλαίθεο ε πνζφηεηα ηνπ 
λεξνχ ήηαλ δπζαλάινγα κεγάιε. 
 

όζνη αζθνύλ ηέρλεο: Ζ εθηίκεζε γηα ηνπο ηερλίηεο ζηελ 
αξραηφηεηα ήηαλ ρακειή. Σν γεγνλφο φηη έθαλαλ 
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, θαη κάιηζηα γηα άιινπο, θαίλεηαη 
φηη ηνπο θαηέηαζζε φρη πνιχ πην πάλσ απφ ηνπο 
δνχινπο. 
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έλα κέξνο, έηζη απαηηνχλ θαη απφ ηηο θφξεο ηνπο νη 
άιινη Έιιελεο λα δνπιεχνπλ αζάιεπηεο ην καιιί. Απφ 
γπλαίθεο φκσο πνπ αλαηξέθνληαη κε ηέηνην ηξφπν πψο 
ζα κπνξνχζε λα πεξηκέλεη θάπνηνο φηη ζα γελλήζνπλ 
 4   θάηη ην εμαηξεηηθφ; Αληίζεηα, ν Λπθνχξγνο έθξηλε φηη 
ηα ξνχρα ήηαλ ζε ζέζε λα ηα εμαζθαιίζνπλ θαη νη 
δνχιεο, ελψ γηα ηηο ειεχζεξεο ζεψξεζε φηη ην κέγηζην 
ήηαλ ε ηεθλνπνηία· γη’ απηφ φξηζε λα αζθνχλ ην ζψκα 
ηνπο εμίζνπ νη γπλαίθεο κε ηνπο άληξεο. Παξάιιεια,  
θαζηέξσζε θαη γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο θαη γηα ηνπο 

άληξεο, αγψλεο δξφκνπ θαη δχλακεο, επεηδή πίζηεπε φηη 
 
 
 
 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

λα δνπιεύνπλ … ην καιιί: Σππηθή γπλαηθεία εξγαζία, 
πνπ εμαζθάιηδε ηνλ απαξαίηεην ξνπρηζκφ γηα ηα κέιε 
ηνπ νἴθνπ. Βι. Κείκελν 4, § 5 
 

 4   δνύιεο: Γνχιεο ή γπλαίθεο εηιψησλ. 
 

ε ηεθλνπνηία: Ο βαζηθφο πξννξηζκφο ησλ γπλαηθψλ 
ηεο πάξηεο ήηαλ λα γελλήζνπλ γεξά παηδηά. Μεηά ηε 
γέλλεζε ηα ζήιαδαλ εηδηθέο ηξνθνί. 
 

λα αζθνύλ ην ζώκα … αγώλεο δξόκνπ θαη δύλακεο: Ζ 
ζσκαηηθή άζθεζε (φπσο θαη ε θαιή δηαηξνθή) 
ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν ζηφρν: λα γελλεζνχλ γεξά 
παηδηά. Αζθνχληαλ θπξίσο νη λέεο (ή λεφηεξεο) 
παξηηάηηζζεο, νη νπνίεο, θαηά ηα ινηπά, δνχζαλ 
νπζηαζηηθά ζην ζπίηη, φπσο θαη νη άιιεο Διιελίδεο. 
Αζιεηηθνί αγψλεο γηα γπλαίθεο μέξνπκε φηη γίλνληαλ ζηε 
Βξαπξψλα (Αζήλα), ζηε Υίν θαη ζηελ Οιπκπία. Σν 
πιαίζην θαίλεηαη φηη ήηαλ πάληα ιαηξεπηηθφ. 
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απφ δπν δπλαηνχο γνλείο γελληνχληαη θαη παηδηά πην 
γεξά.[…] 
 

Σηηο παξαγξάθνπο πνπ παξαιείπνληαη ν Μελνθώλ 
αλαθέξεη θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζπλέβαιιαλ 
ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνύ ζηόρνπ λα γελλεζνύλ γεξά 
παηδηά. 

 

 6  Δπηπιένλ, αθνχ έζεζε ηέξκα ζηελ πξαθηηθή λα πα-
ληξεχεηαη φπνηε ήζειε ν θάζε άληξαο, φξηζε νη γάκνη λα 
γίλνληαη, φηαλ ηα ζψκαηα βξίζθνληαη ζηελ αθκή ηνπο,  
επεηδή πίζηεπε φηη θαη απηφ βνεζάεη λα γελληνχληαη 
 10   γεξά παηδηά. […] ρεηηθά ινηπφλ κε ηελ ηεθλνπνηία 
έιαβε απνθάζεηο αληίζεηεο απφ ηνπο άιινπο· αλ ηψξα 
θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ζηε πάξηε άληξεο πνπ 
ππεξέρνπλ θαη ζην παξάζηεκα θαη ζηε δχλακε, φπνηνο 
ζέιεη αο ην εμεηάζεη. 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

από δπν δπλαηνύο γνλείο: χκθσλα κε κηα άπνςε, 
πνπ ηε ζπλαληάκε, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ Αηζρχιν θαη ηνλ 
Αξηζηνηέιε, θαζνξηζηηθφο γηα ηελ αλαπαξαγσγή είλαη ν 
ξφινο κφλν ηνπ άληξα –ε γπλαίθα είλαη απιψο ν 
ππνδνρέαο. Άιινη ζπγγξαθείο αλαγλσξίδνπλ ηζφηηκε 
ζπκκεηνρή ησλ δχν θχισλ ζηελ αλαπαξαγσγή. 
 

 6  ζηελ αθκή: Γηα ηνπο άληξεο ε αθκή ηνπνζεηείηαη 

ζπλήζσο γχξσ ζηα 30· γηα ηηο γπλαίθεο ηα πξάγκαηα 
δελ είλαη ην ίδην ζαθή. Πνηεηέο θαη θηιφζνθνη 
ζπληζηνχλ νη γπλαίθεο λα παληξεχνληαη αλάκεζα ζηα 16 
θαη ζηα 20. ηε πάξηε νη γπλαίθεο πξέπεη λα 
παληξεχνληαλ γχξσ ζηα 20 ή ιίγν αξγφηεξα. ηελ 
ππφινηπε Διιάδα ν θαλφλαο ήηαλ λα παληξεχνληαη 
αξθεηά πην κηθξέο, ζηα 14 ή αθφκε θαη ζηα 12. 
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2  1   Δγψ ινηπφλ, αθνχ εμέζεζα ηα ζρεηηθά κε ηελ 
αλαπαξαγσγή, ζέισ λα αλαθέξσ ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κελ θαη ησλ δε. 
Απφ ηνπο άιινπο Έιιελεο εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη 
εθπαηδεχνπλ άξηζηα ηνπο γηνπο ηνπο, απφ ηε ζηηγκή 
πνπ ηα αγφξηα αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ κε ην θαιφ 
 
 
 
 
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 2  1  ησλ κελ θαη ησλ δε: Σσλ άιισλ Διιήλσλ θαη 

ησλ παξηηαηψλ. Ζ εθπαίδεπζε ζηηο άιιεο ειιεληθέο 
πφιεηο, γηα ηελ νπνία, αλ εμαηξέζνπκε ηελ Αζήλα, ιίγα 
πξάγκαηα γλσξίδνπκε, δελ ήηαλ εληαία. Ο Ξελνθψλ 
παξαβιέπεη ηηο δηαθνξέο, επεηδή αληηπαξαζέηεη ηε 
πάξηε ζε φινπο ηνπο άιινπο Έιιελεο.  
ηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο επνρήο ε εθπαίδεπζε δελ 
ήηαλ ππνρξεσηηθή, ελψ ε δηάξθεηα θαη ε πνηφηεηά ηεο 
επνίθηιιε αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο. Γελ ππήξραλ δεκφζηα ζρνιεία· 
ηα καζήκαηα γίλνληαλ ζην ζπίηη ηνπ δαζθάινπ, ε 
θνηλσληθή ζέζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ πνιχ ρακειή. 
Γηδάζθνληαλ ρσξηζηά ηα αγφξηα θαη ρσξηζηά ηα 
θνξίηζηα. Σα παηδηά κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζνχλ σο 
θαλνληθνί καζεηέο, φηαλ είραλ ζπκπιεξψζεη ην έβδνκν 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Μάζαηλαλ λα γξάθνπλ 
(γξάκκαηα), λα παίδνπλ ηε ιχξα (κνπζηθήλ) θαη λα 
γπκλάδνληαη ζηελ παιαίζηξα. Τπεχζπλνο γηα ηα 
γξάκκαηα ήηαλ ν γξακκαηηζηήο, γηα ηε κνπζηθή ν 

θηζαξηζηήο θαη γηα ηελ άζιεζε ν παηδνηξίβεο.  
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φ,ηη ηνπο ιέλε, νξίδνπλ ακέζσο εηδηθνχο ππεξέηεο 
παηδαγσγνχο θαη ακέζσο ηα ζηέιλνπλ ζε δαζθάινπο 
γηα λα κάζνπλ γξάκκαηα, κνπζηθή θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 
άζιεζε ζηελ παιαίζηξα. Δπηπιένλ, θάλνπλ απαιά ηα 
πφδηα ησλ αγνξηψλ κε παπνχηζηα, ελψ εθζειχλνπλ ηα  
ζψκαηά ηνπο κε ηηο αιιαγέο ησλ ηκαηίσλ· φζν γηα ηελ 
ηξνθή, έρνπλ γηα κέηξν ην ζηνκάρη ηνπο. 
 

 
Σπαξηηάηηζζα(;) αζιήηξηα ζε θάζε 

δξόκνπ ηαρύηεηαο. Δίλαη 
γπκλόπνδε, θνξά θνληό ρηηώλα 
πνπ αθήλεη αθάιππην ηνλ δεμηό 

ώκν θαη ην δεμηό ζηήζνο θαη έρεη 
ιπκέλα ηα καιιηά όπσο νη 

αζιήηξηεο πνπ έπαηξλαλ κέξνο 
ζην εηδηθό γηα γπλαίθεο αγώληζκα 

ηνπ δξόκνπ ζηελ Νιπκπία. 
Φάιθηλν αγαικάηην, πεξ. 520-500 

π.Φ. (Ινλδίλν, Βξεηαληθό 
Κνπζείν.)  

[Αληηγξαθή: Ση. Κπνλάηζνο 
 

 
 
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

παηδαγσγνύο: Οη παηδαγσγνί ήηαλ δνχινη –ζχκθσλα 
κε κηα πεγή, νη ρεηξφηεξνη δνχινη, απηνί πνπ δελ 
κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε άιιν. Βαζηθφ ηνπο 
θαζήθνλ ήηαλ λα ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ζην ζπίηη ηνπ 
δαζθάινπ θαη ζηελ παιαίζηξα. 
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 2   Ο Λπθνχξγνο, αληί λα νξίδεη ηδησηηθά ν θαζέλαο 
δνχινπο παηδαγσγνχο, φξηζε λα έρεη ηελ επζχλε γη’ 
απηνχο έλαο άλδξαο απφ εθείλνπο πνπ εθιέγνληαη ζηα 
αλψηαηα αμηψκαηα –είλαη απηφο πνπ νλνκάδεηαη θαη 
παηδνλφκνο· ζηνλ ζπγθεθξηκέλν άλδξα έδσζε εμνπζία  
λα ζπγθεληξψλεη ηα αγφξηα θαη λα επηβάιιεη ζθιεξή 
ηηκσξία, αλ δηαπίζησλε φηη θάπνηνο θπγνπνλεί. Έζεζε 
αθφκε ζηε δηάζεζή ηνπ λένπο πνπ έθεξαλ καζηίγηα, γηα 
λα επηβάιινπλ ηηκσξία, εάλ ρξεηαδφηαλ. Έηζη, ππάξρεη 
εθεί θαη κεγάινο ζεβαζκφο θαη κεγάιε πεηζαξρία. 
 3   Αληί εμάιινπ λα θάλνπλ απαιά ηα πφδηα κε 
παπνχηζηα, φξηζε λα ζθιεξαγσγνχληαη πεξπαηψληαο 
μππφιπηνη, επεηδή πίζηεπε φηη, αλ αθνινπζήζνπλ απηή 
ηελ ηαθηηθή, θαη πνιχ πην εχθνια ζα αλεβαίλνπλ ηηο 
αλεθφξεο θαη πνιχ αζθαιέζηεξα ζα θαηεβαίλνπλ ηηο 
πιαγηέο θαη ηαρχηεξα ζα πεδήζνπλ θαη ζα αλαπε-
δήζνπλ θαη ζα ηξέμνπλ μππφιπηνη, αλ έρνπλ αζθεκέλα    
 
 
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 2  λα ζπγθεληξώλεη: Σα αγφξηα αλαηξέθνληαλ 

δεκφζηα. 
 

λένπο (αξρ. ἡβῶληεο): Άλδξεο κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ 
πνπ απνηεινχζαλ ηδηαίηεξν ηκήκα ηνπ ζπαξηηαηηθνχ 
ζηξαηνχ. 
 

 3  μππόιπηνη: Γελ είλαη βέβαην αλ ε αλππνδεζία 

εμππεξεηνχζε πξάγκαηη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο  
πξαθηηθνχο ζηφρνπο ή αλ απνηεινχζε θαηάινηπν 
παιαηφηεξεο κπεηηθήο δηαδηθαζίαο, κηαο δηαδηθαζίαο 
δει. κε ηελ νπνία ηα λέα κέιε εληάζζνληαλ ζην ζψκα 
ησλ ελειίθσλ. 
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 4  πφδηα, παξά θνξψληαο παπνχηζηα. Καη αληί λα 
εθζειχλνληαη αιιάδνληαο ηκάηηα, έθξηλε νξζφ λα 
ζπλεζίδνπλ λα θνξνχλ έλα ηκάηην φιν ην ρξφλν, επεηδή 
πίζηεπε φηη έηζη ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαιχηεξα θαη 
 5  γηα ηα θξχα θαη γηα ηηο δέζηεο. ζν γηα ηξνθή, φξηζε 
λα ζπκκεηέρεη ν λένο άληξαο ζηα ζπζζίηηα έρνληαο 
ηφζε ψζηε λα κελ αηζζάλεηαη πνηέ βάξνο γηαηί 
 

Αζπίδα πνπ αλήθε  
ζηνπο Σπαξηηάηεο  
πνπ αηρκαιώηηζαλ νη  
Αζελαίνη ζηε  
Σθαθηεξία (θνληά  
ζηελ Ξύιν), 425/424  

π.Φ. (Αζήλα, Κνπζείν  
Αξραίαο Αγνξάο.) 

 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

 4  ηκάηην: Γχξσ ζηα 12 ηα παηδηά ησλ παξηηαηψλ 

έπαπαλ λα θνξνχλ ην ρηηψλα θαη ζην εμήο θνξνχζαλ  
ην ηκάηην (ην εμσηεξηθφ έλδπκα), θαη κάιηζηα ην ίδην 
ρεηκψλα θαινθαίξη. 
 

 5  λα ζπκκεηέρεη … έρνληαο ηόζε (ηξνθή): ηε 

πάξηε ππήξραλ ηα πεξίθεκα ζπζζίηηα, ζηα νπνία 
έπαηξλαλ κέξνο νη ιεγφκελνη ὅκνηνη, δει. απηνί πνπ 
είραλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ζπκκεηείραλ ζηελ 
εθπαίδεπζε (ἀγσγή) θαη ζηα ζπζζίηηα θαη θαηείραλ 
έθηαζε γεο (θιῆξνλ). ε θάζε ζπζζίηην ζπλέηξσγαλ 15 
άηνκα. Καζέλαο απφ ηνπο 15 ζπλεηζέθεξε ην θαγεηφ 
ηνπ. 
 

ν λένο άληξαο (αξρ. ν εἴξελ): Οη εἴξελεο πξέπεη λα ηαπ-
ηίδνληαη κε ηνπο ἡβῶληαο, ηνπο άληξεο κεηαμχ 20 θαη 30. 
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παξάθαγε, λα κελ ηνπ είλαη φκσο άγλσζην ηη ζα πεη λα 
κελ έρεηο ρνξηάζεη. Σν ζθεπηηθφ ηνπ ήηαλ φηη εθείλνη 
πνπ εθπαηδεχνληαη έηζη κπνξέζνπλ επθνιφηεξα, αλ 
ρξεηαζηεί, λα κνρζήζνπλ επηπιένλ ρσξίο ηξνθή, θαη 
επθνιφηεξα, αλ ηνπο δνζεί δηαηαγή, ζα πεξάζνπλ 
πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηελ ίδηα ηξνθή, ελψ ζα ρξεηα-
ζηνχλ ιηγφηεξν άιιε ηξνθή (εθηφο απφ ςσκί), δελ ζα 
έρνπλ πξφβιεκα κε θαλέλα θαγεηφ θαη ζα δνπλ έρνληαο 
θαιχηεξε πγεία. Καη γηα ηελ απφθηεζε χςνπο πίζηεπε 
φηη βνεζάεη πεξηζζφηεξν ε δίαηηα πνπ θάλεη ηα ζψκαηα 
ςειφιηγλα παξά απηή πνπ ηνπο δίλεη πιάηνο κε ην  
 6  θαγεηφ. Απφ ηελ άιιε, γηα λα κελ ππνθέξνπλ ππεξ-
βνιηθά απφ ηελ πείλα, δελ ηνπο άθεζε ειεχζεξνπο λα 
παίξλνπλ φ,ηη ρξεηάδνληαλ, ρσξίο λα ηαιαηπσξεζνχλ, 
επέηξεςε σζηφζν λα θιέβνπλ θάπνηα πξάγκαηα γηα λα 
 7   αληηκεησπίζνπλ ηελ πείλα. Καη φηη βέβαηα ηνπο 
επέηξεςε λα εμαζθαιίδνπλ κε αλνξζφδνμα κέζα ηξνθή 
φρη επεηδή δελ είρε ηη λα ηνπο δψζεη, λνκίδσ φηη δελ ην 
αγλνεί θαλείο· γηαηί είλαη θαλεξφ φηη έλαο πνπ ζθνπεχεη 
λα θιέςεη πξέπεη θαη ηε λχρηα λα μαγξππλά θαη ηελ 
εκέξα λα εμαπαηά θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ελέδξεο. Καη 
φπνηνο ζθνπεχεη λα αθαηξέζεη θάηη πξέπεη λα εηνηκάδεη 
θαη θαηαζθφπνπο. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη φξηζε ε 
  
 

 ΥΟΛΗΑ.   
 

ύςνπο: Ο Πινχηαξρνο (46-120 κ.Υ.) αλαθέξεη σο 
επεξγεηηθή ζπλέπεηα ηεο ιηηήο δίαηηαο ηελ αχμεζε ησλ 
ζσκάησλ ζε χςνο. 
 

 6  λα θιέβνπλ: πλήζσο έθιεβαλ (απφ ηα ζπζζίηηα ή 

απφ ηα ρηήκαηα) ην θαγεηφ ηεο εκέξαο. χκθσλα κε 
κηα καξηπξία, έθιεβαλ έπεηηα απφ δηαηαγή ηνπ 

επηθεθαιήο λένπ άληξα (ηνπ εἴξελνο). 
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εθπαίδεπζε ζε φια απηά λα είλαη ηέηνηα, επεηδή ήζειε 
λα θάλεη ηα αγφξηα πην επηλνεηηθά γηα ηελ εμαζθάιηζε    
 8 ηξνθήο θαη πην ηθαλά γηα ηνλ πφιεκν. Κάπνηνο ίζσο 
ζα πεη: Γηαηί ηφηε, αλ ζεσξνχζε πξάγκαηη θαιφ ην λα 
θιέβνπλ, φξηζε σο πνηλή πνιιά ρηππήκαηα γηα φπνηνλ 
ζπιιακβάλεηαη; Δπεηδή, ιέσ εγψ, θαη ζε νηηδήπνηε 
άιιν δηδάζθνπλ νη άλζξσπνη, ηηκσξνχλ απηφλ πνπ δελ 
ην εθηειεί ζσζηά. Καη εθείλνη ινηπφλ ηηκσξνχλ φζνπο 
ζπιιακβάλνληαη, επεηδή δελ ηα θαηαθέξλνπλ κε ην 
 9  θιέςηκν. Καη ελψ φξηζε φηη απνηειεί ηηκή λα αξπά-
δνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ηπξηά απφ ηελ Οξζία, 
επέβαιε ζε άιινπο λα ηνπο καζηηγψλνπλ, ζέινληαο θαη 
κε απηφ λα δείμεη έλα πξάγκα, φηη κπνξεί θάπνηνο λα 
πνλέζεη ιίγν ρξφλν θαη λα ραίξεηαη ηε θήκε ηνπ γηα  
πνιχ. Καη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε απνδεηθλχεηαη φηη, 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 9  από ηελ Οξζία: Ζ Οξζία ήηαλ αξρηθά αλεμάξηεηε 

ζεφηεηα. Απφ ηνλ 6ν αη. π.Υ. ηαπηίζηεθε κε ηελ Άξηεκε, 
ε νπνία αξγφηεξα ιαηξεπφηαλ σο Ἄξηεκηο ξζία.  
Σν ηεξφ ηεο βξηζθφηαλ ζηε δπηηθή φρζε ηνπ Δπξψηα. 
Κάπνηα απφ ηα αγφξηα πξνζπαζνχζαλ λα αξπάμνπλ 
φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ηπξηά απφ ηνλ βσκφ ή ην 
ιαηξεπηηθφ άγαικα ηεο ζεάο, φπνπ ηα είραλ αθήζεη σο 
πξνζθνξέο. Κάπνηα άιια ηα εκπφδηδαλ κε καζηίγηα. 
Νηθεηήο αλαδεηθλπφηαλ απηφο πνπ θαηάθεξλε λα 
αξπάμεη πεξηζζφηεξα ηπξηά. Ζ αξπαγή ησλ ηπξηψλ 
πξέπεη αξρηθά λα είρε κπεηηθφ ραξαθηήξα θαη λα 
απέβιεπε ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία 
ησλ ελειίθσλ πνιεκηζηψλ. Καηά ηνπο Ρσκατθνχο 
Υξφλνπο ε εθδήισζε εμειίρζεθε ζε βάξβαξν ζέακα γηα 
επηζθέπηεο. Μεξηθέο θνξέο ηα αγφξηα άθελαλ πάλσ 
ζηνλ βσκφ ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή απφ ηα ρηππήκαηα. 
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φπνπ απαηηείηαη ηαρχηεηα, ν λσζξφο σθειείηαη 
ειάρηζηα, ελψ έρεη πάκπνιια πξνβιήκαηα.  
 10   Γηα λα κελ ππάξμεη εμάιινπ πεξίπησζε, αθφκα θαη 
αλ θχγεη ν παηδνλφκνο, λα βξεζνχλ ηα αγφξηα ρσξίο 
θάπνην αμησκαηνχρν, έδσζε ζηνλ πνιίηε πνπ ζα ηχρεη 
λα είλαη θάζε θνξά παξψλ ηελ εμνπζία λα δηαηάζζεη ηα 
αγφξηα λα θάλνπλ φ,ηη ζεσξεί θαιφ θαη λα ηα ηηκσξεί, αλ 
θάπνπ παξεθηξέπνληαλ. Με απηή ηε ξχζκηζε πέηπρε λα 
δείρλνπλ ηα αγφξηα θαη κεγαιχηεξν ζεβαζκφ· γηαηί 
ηίπνηα δελ ζέβνληαη ηφζν νχηε ηα αγφξηα νχηε νη άληξεο 
 11   φζν ηνπο αμησκαηνχρνπο. Καη γηα λα απνθιεηζηεί 
ην ελδερφκελν, αθφκα θαη αλ ζπκβεί θάπνηε λα κελ 
είλαη παξψλ θαλέλαο άληξαο, λα βξεζνχλ ηα αγφξηα, 
αθφκα θαη ηφηε, ρσξίο θάπνην αμησκαηνχρν, φξηζε λα 
αζθεί εμνπζία ν άξηζηνο απφ ηνπο λένπο άληξεο θάζε 
ηκήκαηνο· έηζη, εθεί ηα αγφξηα δελ είλαη πνηέ ρσξίο 
θάπνην αμησκαηνχρν. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Θ. Σηεθαλόπνπινο) 
 

 
 

Ξήιηλν πξνζσπείν από  
ην ηεξό ηεο Νξζίαο, πεξ. 650-600 π.Φ. 
(Σπάξηε, Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 
 

 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

11  θάζε ηκήκαηνο (αξρ. ἴιε): Ζ ἴιε ήηαλ νκάδα λέσλ 

αλδξψλ. Ίζσο ππήξραλ ηξεηο ίιεο αλάινγα κε ηελ 
ειηθία, κία γηα ηα κηθξφηεξα αγφξηα, κία γηα ηνπο λένπο 
έσο ηα 20 θαη κία γηα ηνπο άληξεο κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ, 

ηνπο ιεγφκελνπο ἡβῶληαο (= εἴξελαο). 
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 
1. α) Γηα θαζέλα απφ ηα δχν θεθάιαηα (1 «φζνλ αθνξά 
αίθλεο … αο ην εμεηάζεη» θαη 2 «εγψ ινηπφλ… θάπνην 
αμησκαηνχρν») λα γξάςεηε νλνκάδεηαη θαη παηδνλφκνο· 
ζηνλ ππφινηπε Διιάδα θαη ηη ζηε πάξηε. 
 

β) ην πξψην θεθάιαην ν Ξελνθψλ αλαθέξεη 
ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπαξηηαηηθνχ ηξφπνπ 
δσήο, θπξίσο ζρεηηθά κε έλα ζέκα. Γηα πνην ιφγν 
λνκίδεηε φηη επηκέλεη ηδηαίηεξα ζ’ απηφ ην ζέκα; 
 

2. χκθσλα κε φζα ιέεη ν ηζηνξηθφο, πνηεο είλαη νη 
πξνυπνζέζεηο γηα λα γελλεζνχλ γεξά παηδηά; 
 

3. Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη νη άιινη Έιιελεο έδηλαλ 
ζηηο θφξεο ηνπο ιίγν ςσκί, ιίγε ηξνθή θαη ππεξβνιηθά 
λεξσκέλν θξαζί; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Φάιθηλε γπλαηθεία θεθαιή από ηελ Ξέξηλζν 
ηεο Θξάθεο, ίζσο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο ή 

ησλ ξσκατθώλ ρξόλσλ. 
(Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Κνπζείν.) 
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 ΙΙΙ – Ζ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
 
 

 αξραία Μαθεδνλία πεξηιάκβαλε ηελ Άλσ θαη ηελ 
Κάησ Μαθεδνλία. ε γεληθέο γξακκέο ε Άλσ αληη-

ζηνηρνχζε ζηε ζεκεξηλή δπηηθή Μαθεδνλία, ε Κάησ 
ζηελ θεληξηθή.  
Γηα ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο έσο πεξίπνπ ηα κέζα ηνπ 
6νπ αη. π.Υ. ιίγα πξάγκαηα γλσξίδνπκε. Βέβαην είλαη φηη 
ε Μαθεδνλία αλαπηχρζεθε αξθεηά βξαδχηεξα απφ φ,ηη ε 
ππφινηπε Διιάδα. Ζ νηθνλνκία ηεο βαζηδφηαλ θπξίσο 
ζηελ θηελνηξνθία, ζηε γεσξγία θαη ζηνλ νξπθηφ ηεο 
πινχην, ελψ ηα θπξηφηεξα εμαγσγηθά πξντφληα ηεο 
ήηαλ ε (απαξαίηεηε γηα ηε λαππήγεζε ή ηελ επηζθεπή 
πινίσλ) μπιεία θαη ν άξγπξνο.  

ζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο, είλαη 
αμηνζεκείσην φηη ζηε Μαθεδνλία ήηαλ άγλσζηε ε 
αλεμάξηεηε πφιε-θξάηνο. Σελ εμνπζία αζθνχζαλ εθεί, 
ηδίσο ζηελ Άλσ Μαθεδνλία, νη θαηά ηφπνπο εγεκφλεο. Ζ 
αλψηαηε αξρή ήηαλ ν βαζηιηάο ησλ Μαθεδφλσλ, ν 
νπνίνο είρε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θπξίσο ηελ Κάησ 
Μαθεδνλία.  

Απφ ηα ηέιε πεξίπνπ ηνπ 7νπ αηψλα βαζίιεπε ζηε 
Μαθεδνλία ε δπλαζηεία ησλ Αξγεαδψλ, παιαηφηεξα ε 
δπλαζηεία ησλ Σεκεληδψλ, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάδνζε, θαηάγνληαλ απφ ηνλ Ζξαθιή –ν Σήκελνο 
ήηαλ απφγνλνο ηνπ Ζξαθιή θαη βαζηιηάο ηνπ Άξγνπο. 

ηα ηέιε ηνπ 6νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα (512-
479 π.Υ.) ε Μαθεδνλία ππνρξεψζεθε λα αλαγλσξίζεη 
ηελ πεξζηθή θπξηαξρία θαη λα πιεξψλεη θφξν ζηνπο 
Πέξζεο. Σελ επνρή ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ ν βαζηιηάο  

Ζ 
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Αιέμαλδξνο Α΄ (494-454 π.Υ.), πνπ αξγφηεξα νλνκά-
ζηεθε θηιέιιελ, αλαγθάζηεθε λα ζηξαθεί καδί κε ηνπο 
Πέξζεο θαηά ησλ Διιήλσλ, θξφληηζε φκσο, πξηλ απφ 
ηε κάρε ζηηο Πιαηαηέο (479 π.Υ.), λα απνθαιχςεη ζηνπο 
Αζελαίνπο ην ζρέδην γηα ηελ επηθείκελε επίζεζε ηνπ 
Μαξδφληνπ. Ο Αιέμαλδξνο είλαη ν πξψηνο Μαθεδφλαο 
βαζηιηάο πνπ έθνςε δηθφ ηνπ λφκηζκα, πνπ έγηλε δεθηφο 
ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, πνπ εγθαηλίαζε ηε 
ζπλήζεηα ηελ νπνία αθνινχζεζαλ θαη ελίζρπζαλ θαη νη 
δηάδνρνί ηνπ λα πξνζθαινχλ ζηελ απιή ηνπο κεγάινπο 
πνηεηέο, ζηνραζηέο ή θαιιηηέρλεο θαη, ηέινο, ν πξψηνο 
πνπ αλακείρζεθε ζηα πξάγκαηα ηεο λφηηαο Διιάδαο. 

ηα ρξφληα πνπ βαζίιεςε ν γλσζηφο γηα ηε δηπισ-
καηηθή ηνπ επειημία –θαη’ άιινπο δηαβφεηνο γηα ηελ 
αζπλέπεηά ηνπ (βι. Κείκελν 2)– γηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ 
Πεξδίθθαο Β΄ (πεξ. 450-414 π.Υ.), ε Μαθεδνλία έγηλε 
ηζρπξή δχλακε θαη παξάγνληαο ηεο ειιεληθήο 
πνιηηηθήο. 

Ο γηνο θαη δηάδνρνο ηνπ Πεξδίθθα Αξρέιανο, ζηα 14 
ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ (413-399 π.Υ.), έθαλε, ζχκ-
θσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε, πεξηζζφηεξα απ’ φζα νη νθηψ 
βαζηιηάδεο πξηλ απ’ απηφλ. Αλαδηνξγάλσζε ηνλ ζηξα-
ηφ, βειηίσζε ηνλ νπιηζκφ, νρχξσζε ζέζεηο ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο, δηάλνημε δξφκνπο, νξγάλσζε ηελ Κάησ 
Μαθεδνλία θαηά ην πξφηππν ησλ πφιεσλ-θξαηψλ, 
κεηέθεξε ηελ πξσηεχνπζα απφ ηηο Αηγέο (Βεξγίλα) ζηελ 
Πέιια, αλέδεημε ην Γίνλ ζε θέληξν αζιεηηθψλ θαη 
κνπζηθψλ εθδειψζεσλ, πξνζθάιεζε ζηελ απιή ηνπ, 
κεηαμχ αξθεηψλ άιισλ, ηνλ Δπξηπίδε θαη ην δσγξάθν 
Εεχμε θαη ζεκείσζε επηηπρίεο θαη έμσ απφ ηα ζχλνξα 
ηεο Μαθεδνλίαο. 

Σα ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Αξρέιανπ ππήξμαλ 
ηαξαγκέλα –κέζα ζε έμη ρξφληα αλέβεθαλ ζην ζξφλν 
πέληε βαζηιηάδεο. Ζ αζηάζεηα απηή απνδπλάκσζε ηε  
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Μαθεδνλία θαη επέηξεςε ζηνπο Ηιιπξηνχο θαη ηνπο  
Γάξδαλνπο, πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα δπηηθά/βνξεηνδπηηθά 
ζχλνξα ηεο ρψξαο, λα θαηαιάβνπλ κεγάιν κέξνο ηεο 
(392 π.Υ.). Ο ηειεπηαίνο απφ ηνπο βαζηιηάδεο απηνχο, ν 
Ακχληαο Γ΄, ν παηέξαο ηνπ Φηιίππνπ, παξέκεηλε ζηνλ 
ζξφλν 23 ρξφληα (393-370 π.Υ.) θαη κε «επέιηθηε» 
δηπισκαηηθή πνιηηηθή θαη πεξηζηαζηαθέο ζπκκαρίεο 
θαηάθεξε λα εθδηψμεη ηνπο Ηιιπξηνχο θαη ηνπο 
Γάξδαλνπο θαη λα απνθαηαζηήζεη σο έλα βαζκφ ηε 
δχλακε θαη ηελ ελφηεηα ηεο Μαθεδνλίαο. 
 

 
 

  Φξπζόο ζηαηήξαο ηνπ Φηιίππνπ  
  κε παξάζηαζε άξκαηνο θαη λίθεο.  
  (Αζήλα, Λνκηζκαηηθό Κνπζείν.) 
 
 

 
Σν 359 π.Υ., έπεηηα απφ ζχληνκε παξακνλή ζην 

ζξφλν ησλ δχν αδειθψλ ηνπ θαη ελφο ζθεηεξηζηή, έγηλε 
βαζηιηάο έλα πξφζσπν πνπ έκειιε λα αιιάμεη ηε ξνή 
ηεο ηζηνξίαο, ν Φίιηππνο Β΄. Ζ θαηάζηαζε ζηε Μαθε-
δνλία ήηαλ ηφηε δξακαηηθή. Ο λεαξφο βαζηιηάο, αθνχ 
αλαδηνξγάλσζε ην ζηξαηφ –θπξίσο ην «πεδηθφ»– θαη 
βειηίσζε ηνλ νπιηζκφ ηνπ (καθεδνληθή θάιαγγα, 
ζάξηζζα), θαηάθεξε θαη’ αξράο λα εμνπδεηεξψζεη ηνπο 
Ηιιπξηνχο θαη ηνπο Γάξδαλνπο. ηε ζπλέρεηα θαηέιαβε 
ηε κηα κεηά ηελ άιιε ηηο παξαζαιάζζηεο πφιεηο ηεο 
Μαθεδνλίαο, νη νπνίεο έσο ηφηε ειέγρνληαλ απφ ηνπο 
Αζελαίνπο, θαη πέηπρε λα δηράζεη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 
θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Αζελαίνπο. Σν 336 π.Υ., φηαλ 
δνινθνλήζεθε ν Φίιηππνο, ε Μαθεδνλία έθηαλε σο ηνλ 
Δχμεηλν Πφλην, ελψ ε λφηηα Διιάδα είρε ππνηαρζεί 
ζηνπο Μαθεδφλεο. 
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ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ξηδνζπαζηηθέο ππήξμαλ 
νη παξεκβάζεηο ηνπ Φηιίππνπ ζηελ νηθνλνκία. Οη 
Μαθεδφλεο, ηδηαίηεξα ζηελ Άλσ Μαθεδνλία, ήηαλ αθφκα 
θπξίσο θηελνηξφθνη πνπ κεηαθηλνχληαλ γηα λα εμαζθα-
ιίδνπλ ηξνθή γηα ηα θνπάδηα ηνπο. Με αληηπιεκκπξηθά 
θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα θαζψο επίζεο θαη κε 
εθηεηακέλεο εθρεξζψζεηο ν Φίιηππνο δεκηνχξγεζε ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. Ζ 
κεηαηξνπή ησλ θηελνηξφθσλ ζε αγξφηεο θαη ε 
επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ βαζηιείνπ ζπλνδεχηεθαλ 
απφ κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ. Κπξίσο ε ζεακαηηθή 
αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ε θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε 
ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ έθαλαλ, κεηά ηα κέζα ηνπ αηψλα, 
ην λφκηζκα ηνπ Φηιίππνπ, ηνπο θηιίππεηνπο, ην 
ηζρπξφηεξν ηεο Δπξψπεο. 

Σελ παξάδνζε ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ λα 
πξνζθαινχλ ζηελ απιή ηνπο πνηεηέο, ζηνραζηέο θαη 
θαιιηηέρλεο ηε ζπλέρηζε θαη ν Φίιηππνο, ν νπνίνο 
έδεηρλε ηδηαίηεξε αδπλακία ζην ζέαηξν. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Φξπζνί ζηαηήξεο ηνπ Φηιίππνπ 
θαη ηνπ Αιεμάλδξνπ.  

(Αζήλα, Λνκηζκαηηθό Κνπζείν.) 
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ηππψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-θψλ 
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1946, 108, A΄). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Απαγορεύεηαη ε αλαπαραγωγή οποηοσδήποηε ηκήκαηος 
ασηού ηοσ βηβιίοσ, ποσ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα 
(copyright), ή ε τρήζε ηοσ ζε οποηαδήποηε κορθή, 
τωρίς ηε γραπηή άδεηα ηοσ Παηδαγωγηθού Ιλζηηηούηοσ. 


