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Αποθ. 16158/6-11-06 θαη 75142/Γ6/11-7-07 ΥΠΕΠΘ Γ΄ 
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 
Μηράιεο Παπαδφπνπινο 
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. 



 

9. — Οη Μαθεδφλεο 
 

ΑΡΡΗΑΝΟ, Ἀιεμάλδξνπ Ἀλάβαζηο 7, 9 
 

 Ο ΒΗΟ   Ο Φιάβηνο Αξξηαλφο γελλήζεθε ζηε 
Νηθνκήδεηα ηεο Βηζπλίαο γχξσ ζην 95 κ.Υ. θαη πέζαλε 
κεηά ην 170 κ.Υ. Καηαγφηαλ απφ επηθαλή νηθνγέλεηα θαη 
είρε αλάινγε παηδεία. Νένο αζρνιήζεθε κε ηα θνηλά θαη 
θαηέιαβε δηάθνξα αμηψκαηα πνπ ηνλ έθεξαλ ζε φιεο 
ζρεδφλ ηηο επαξρίεο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. 
Αξγφηεξα απνζχξζεθε ζηελ Αζήλα θαη αζρνιήζεθε 
θπξίσο κε ηε ζπγγξαθή. 
 
 ΣΟ ΔΡΓΟ   Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Αξξηαλνχ 
παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία. Πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 
άιισλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ θηινζνθηθψλ παξαδφζεσλ 
ηνπ δαζθάινπ ηνπ Δπίθηεηνπ (Γηαηξηβαί), έξγα φπσο ν 
Πεξίπινπο Δπμείλνπ Πόληνπ, πνπ κνηάδνπλ κε ππεξε-
ζηαθέο αλαθνξέο απφ ηελ επνρή πνπ ππεξεηνχζε σο 
αμησκαηνχρνο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, φπσο 
επίζεο ηζηνξηθά ζπγγξάκκαηα. Σν πην γλσζηφ θαη ην 
πην ζεκαληηθφ απφ ηα ηζηνξηθά ηνπ ζπγγξάκκαηα είλαη 
ε Ἀιεμάλδξνπ Ἀλάβαζηο (7 βηβιία). Με πξφηππν ηελ 
Κύξνπ Αλάβαζε ηνπ Ξελνθψληα, ν νπνίνο απνηειεί 
γεληθφηεξα πξφηππν γηα ηνλ Αξξηαλφ, ν ηζηνξηθφο 
γξάθεη γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Με 
ην έξγν απηφ ζέιεζε λα δψζεη γηα ηνλ Αιέμαλδξν εηθφλα 
απαιιαγκέλε απφ ηηο θάζε ινγήο ππεξβνιέο θαη ηηο 
κπζηζηνξεκαηηθνχ ηχπνπ παξακνξθψζεηο άιισλ 
παιαηφηεξσλ παξφκνησλ έξγσλ. 
 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ   Σν απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί 
πξνέξρεηαη απφ ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Αιέμαλδξνο ην 
ζέξνο ηνπ 324 π.Υ. ζηελ πφιε Ώπε (ζηηο φρζεο ηνπ  
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Σίγξε). Σφηε είρε δεηήζεη απφ ηνπο παιαίκαρνπο 
Μαθεδφλεο λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα, ζηαζίαζαλ 
φκσο φινη νη Μαθεδφλεο θαη δήηεζαλ λα ηνπο ζηείιεη 
φινπο πίζσ. Ο Αιέμαλδξνο, αθνχ έδσζε δηαηαγή λα 
ζπιιεθζνχλ θαη λα εθηειεζηνχλ νη πξσηαίηηνη, 
απεπζχλεηαη ζηνπο ππφινηπνπο Μαθεδφλεο θαη, κε ηελ 
επθαηξία απηή, ηνπο ππελζπκίδεη πψο δνχζαλ πξηλ απφ 
ηνλ Φίιηππν θαη πψο ν Φίιηππνο θαη ν ίδηνο ν 
Αιέμαλδξνο άιιαμαλ ηα πάληα.  
Μεηά ηνλ ιφγν, νη Μαθεδφλεο  
κεηαπείζηεθαλ θαη δέρηεθαλ ηελ  
πξφηαζή ηνπ. 
 
 

  Ο Πινύησλ. Λεπηνκέξεηα από ηελ  
 ηνηρνγξαθία ηνπ ηάθνπ  
 «ηεο Πεξζεθόλεο», Βεξγίλα,  
 κέζα 4νπ αη. π.Χ. 
 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

9  1   Θα εθθσλήζσ απηφλ ηνλ ιφγν, Μαθεδφλεο, φρη γηα 
λα ζαο απνηξέςσ απφ ηελ απφθαζή ζαο λα γπξίζεηε 
ζηελ παηξίδα –απφ ηελ πιεπξά κνπ, είζηε ειεχζεξνη λα 
πάηε φπνπ ζέιεηε–, αιιά γηα λα θαηαιάβεηε πψο 
θεξφκαζηε εκείο θαη πψο θέξεζηε εζείο ηε ζηηγκή πνπ 
 2  θεχγεηε. Θα αξρίζσ ην ιφγν κνπ, φπσο άιισζηε 
αξκφδεη, απφ ηνλ παηέξα κνπ, ηνλ Φίιηππν. Ο Φίιηππνο  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 2   ηνπο Ιιιπξηνύο: Με ειιεληθά θχια πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηα δπηηθά ζχλνξα ηεο Μαθεδνλίαο. Ο 
Φίιηππνο ηνπο λίθεζε ην 358 π.Υ. 
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ζαο πήξε πεξηπιαλψκελνπο θαη πέλεηεο –θνξψληαο 
πξνβηέο βνζθνχζαηε νη πην πνιινί ιίγα πξφβαηα πάλσ 
ζηα βνπλά θαη πνιεκνχζαηε γη’ απηά ρσξίο επηηπρία κε 
ηνπο Ηιιπξηνχο θαη ηνπο Σξηβαιινχο θαη κε ηνπο 
φκνξνπο Θξάθεο· αληί γηα πξνβηέο ζαο έδσζε λα 
θνξάηε ριακχδεο, ζαο θαηέβαζε απφ ηα βνπλά ζηνπο 
θάκπνπο, ζαο θαηέζηεζε αμηφκαρνπο απέλαληη ζηνπο 
γείηνλέο ζαο βαξβάξνπο, ψζηε λα ζηεξίδεζηε γηα ηε 
ζσηεξία ζαο φρη πηα ζηηο νρπξέο ηνπνζεζίεο αιιά ζηε 
γελλαηφηεηά ζαο, ζαο έθαλε θαηνίθνπο πφιεσλ θαη 
νξγάλσζε ηε δσή ζαο κε ζσζηνχο λφκνπο θαη αλάινγα   
 3  έζηκα. Απφ δνχινπο θαη ππεθφνπο ζαο κεηέηξεςε ζε 
θπξίνπο ησλ ίδησλ εθείλσλ βαξβάξσλ, ζην έιενο ησλ 
νπνίσλ ήζαζηαλ πξνεγνπκέλσο εζείο νη ίδηνη θαη ηα 
ππάξρνληά ζαο· πξνζάξηεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
Θξάθεο ζηε Μαθεδνλία θαη αθνχ θαηέιαβε ηηο θαίξηεο 
ζέζεηο πιάη ζηε ζάιαζζα, άλνημε γηα ηε ρψξα ην εκπφ- 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

ηνπο Σξηβαιινύο: Έλα απφ ηα ζξαθηθά θχια πνπ δνχζε 
θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο ζεκεξηλήο δπηηθήο Βνπιγαξίαο. 
 

ριακύδεο: Ζ ριακχδα ήηαλ θνληφ εμσηεξηθφ έλδπκα 
(καλδχαο). 
 

 3   πξνζάξηεζε … ηεο Θξάθεο: Σν 342 π.Υ. νιφθιεξε 

ε Θξάθε ήηαλ καθεδνληθή. 
 

ηηο θαίξηεο ζέζεηο πιάη ζηε ζάιαζα: Πφιεηο φπσο ε 
Ακθίπνιε (θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ ηξπκφλα), ε Πχδλα 
θαη ε Μεζψλε (λφηηα απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Αιηάθκνλα), ε 
Πνηείδαηα θαη ε ιπλζνο (Υαιθηδηθή). Ο Φίιηππνο ηηο 
θαηέιαβε ζηε δεθαεηία 357-348 π.Υ. Πξνεγνπκέλσο ηηο 
θαηείραλ νη Αζελαίνη. 

7 / 58  



ξην· θαηέζηεζε αζθαιή ηελ εξγαζία ζηα κεηαιιεία· 
 4  ζαο έθαλε θπξίνπο ησλ Θεζζαιψλ, κπξνζηά ζηνπο 
νπνίνπο παιαηφηεξα πεζαίλαηε απφ ηνλ θφβν· 
ηαπείλσζε ηνπο Φσθείο θαη έθαλε ηελ πξφζβαζή ζαο 
ζηελ Διιάδα απφ ζηελή θαη δχζθνιε πιαηηά θαη 
εχθνιε. Σνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο Θεβαίνπο, πνπ πάληα 
θαξαδνθνχζαλ γηα λα επηηεζνχλ ζηε Μαθεδνλία, ηνπο 
ηαπείλσζε –ζην κεηαμχ θαη κε ηε δηθή καο ζπλδξνκή– 
ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε, αληί λα θαηαβάιινπκε θφξνπο  
ζηνπο Αζελαίνπο θαη λα δερφκαζηε δηαηαγέο απφ ηνπο 
Θεβαίνπο, λα είκαζηε αληηζηξφθσο εκείο εθείλνη πνπ 
εγγπψληαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

ζηα κεηαιιεία: ηα δπηηθά ηνπ ηξπκφλα θαη 
βνξεηφηεξα απφ ηε ιίκλε Βφιβε θαζψο επίζεο θαη  
ζηελ πεξηνρή ηνπ Παγγαίνπ (θνληά ζηνπο Φηιίππνπο) 
ππήξραλ θαη αξγχξνπ, ηα νπνία απνηεινχζαλ 
κεηαιιεία ζηδήξνπ, ραιθνχ, ρξπζνχ ηελ θχξηα πεγή 
πινχηνπ γηα ηνπο Μαθεδφλεο. 
 

 4  ηνπο Φσθείο: Ο Φίιηππνο ζπλέηξηςε ηνπο Φσθείο 

ην 353 π.Υ. θνληά ζηηο Παγαζέο. 
 

ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο Θεβαίνπο: ηε κάρε ηεο 
Υαηξψλεηαο, ην 338 π.Υ. Απνθαζηζηηθή γηα ηελ έθβαζε 
ηεο κάρεο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ηππηθνχ κε αξρεγφ 
ηνλ Αιέμαλδξν. 
 

δηαηαγέο από ηνπο Θεβαίνπο: Ο ίδηνο ν Φίιηππνο είρε 
κείλεη παιαηφηεξα ηξία ρξφληα φκεξνο ζηε Θήβα (368-
365 π.Υ.). 
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 5    Αθνχ θαηέβεθε ζηελ Πεινπφλλεζν, δηεπζέηεζε 
θαη ηα εθεί θαη αθνχ αλαδείρηεθε αξρεγφο κε 
απεξηφξηζηε εμνπζία νιφθιεξεο ηεο ππφινηπεο 
Διιάδαο γηα ηελ εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, 
εμαζθάιηζε απηή ηε δφμα φρη ηφζν ζηνλ εαπηφ ηνπ φζν 
ζην θνηλφ ησλ Μαθεδφλσλ. 
 6    Απηά είλαη εθείλα πνπ πξφζθεξε ζε εζάο ν παηέ-
ξαο κνπ, θαζ’ εαπηά θξηλφκελα κεγάια, κηθξά σζηφζν 
ζπγθξηλφκελα κε ηα δηθά καο. Δγψ θιεξνλφκεζα απφ 
ηνλ παηέξα κνπ ιίγα ρξπζά θαη αζεκέληα θχπεια, 
βξήθα ζηα ζεζαπξνθπιάθηα θαιά θαιά νχηε εμήληα 
ηάιαληα, ελψ νη νθεηιέο απφ δάλεηα πνπ είρε ζπλάςεη ν 
Φίιηππνο αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζηα πεληαθφζηα 
ηάιαληα· αθνχ δαλείζηεθα ν ίδηνο επηπιένλ άιια 
νθηαθφζηα ηάιαληα, μεθηλψληαο απφ ηε ρψξα πνπ δελ 
ήηαλ ζε ζέζε λα ζξέςεη νχηε εζάο ηνπο ίδηνπο, άλνημα 
ακέζσο ζε εζάο ηα ζηελά  ηνπ Διιεζπφληνπ, ελψ ηφηε  
 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 5  θαηέβεθε ζηελ Πεινπόλλεζν: Σν 337 π.Υ. ζην 

πλέδξην ηεο Κνξίλζνπ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ νη 
ειιεληθέο πφιεηο εθηφο απφ ηε πάξηε, ν Φίιηππνο 
αλαγνξεχηεθε ζηξαηεγφο κε απεξηφξηζηε εμνπζία 

(ζηξαηεγόο αὐηνθξάησξ) γηα ηελ παλειιήληα 
εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ.  

 6  ηα ζηελά ηνπ Διιεζπόληνπ: Ήδε ν Φίιηππνο, ην 

336 π.Υ., είρε ζηείιεη 10.000 άληξεο ζηε Μηθξά Αζία κε 
αξρεγνχο ηνλ Παξκελίσλα θαη ηνλ Άηηαιν. 

9 / 59-60  



 7  είραλ νη Πέξζεο ηελ θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα. Αθνχ 
λίθεζα κε ην ηππηθφ ηνπο ζαηξάπεο ηνπ Γαξείνπ, 
πξφζζεζα ζηελ επηθξάηεηά ζαο νιφθιεξε ηελ Ησλία θαη 
νιφθιεξε ηελ Αηνιίδα θαη ηηο δχν Φξπγίεο θαη ηε Λπδία 
θαη θαηέιαβα ηε Μίιεην έπεηηα απφ πνιηνξθία. ιεο νη 
άιιεο ρψξεο πξνζρψξεζαλ νηθεηνζειψο· κεηά  
 8  ηελ πξνζρψξεζε, ηηο έδσζα ζε εζάο γηα λα ηηο 
εθκεηαιιεπηείηε. ια ηα αγαζά ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο 
Κπξήλεο, πνπ ηα απέθηεζα ακαρεηί, θζάλνπλ ζε εζάο· 
 

 
 

Λεπηνκέξεηα από ηε  
δσγξαθηθή δηαθόζκεζε ηνπ  
ηάθνπ ηνπ Λύζσλνο θαη  
ηνπ Καιιηθιένπο ζηα  
Λεπθάδηα (αξραία Μίεδα),  
θνληά ζηε Νάνπζα, πεξ.  
300-250 π.Χ. 

 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 7   λίθεζα … ηνπο ζαηξάπεο ηνπ Γαξείνπ: ηε κάρε 

ηνπ Γξαληθνχ, ηνλ Μάην ηνπ 334 π.Υ. (Οη ζαηξάπεο ήηαλ 
Πέξζεο δηνηθεηέο ησλ επαξρηψλ [=ζαηξαπεηψλ]). 
 

ηηο δύν Φξπγίεο: Σε Μηθξή Φξπγία (ζηνλ βνξξά) θαη ηε 
Μεγάιε (ζηνλ λφην).  
 

ηε Μίιεην: Σν 334 π.Υ. 
 

 8  ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Κπξήλεο: Σελ Αίγππην ηελ 

παξέδσζε ζηνλ Αιέμαλδξν ν ζαηξάπεο ηεο Μαδάθεο, 
ην ζέξνο ηνπ 332 π.Υ. ηε ζπλέρεηα παξαδφζεθε θαη ε 
Κπξήλε. 
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ε Κνίιε πξία θαη ε Παιαηζηίλε θαη ε Μεζνπνηακία 
είλαη δηθέο ζαο θηήζεηο· ε Βαβπιψλα θαη ηα Βάθηξα θαη 
ηα νχζα δηθά ζαο· ηα πινχηε ησλ Λπδψλ θαη νη 
ζεζαπξνί ησλ Πεξζψλ θαη ηα αγαζά ησλ Ηλδψλ 
θαη ε έμσ ζάιαζζα δηθά ζαο· εζείο είζηε ζαηξάπεο,  
 9  εζείο ζηξαηεγνί, εζείο ηαμίαξρνη. Γηαηί ηη απνκέλεη ζε 
εκέλα πξνζσπηθά, έπεηηα απφ απηνχο ηνπο θφπνπο, 
εθηφο απφ απηή ηελ πνξθχξα θαη απηφ ην δηάδεκα; Γελ 
έρσ αηνκηθά ηίπνηα νχηε κπνξεί λα αλαθέξεη θάπνηνο 
δηθνχο κνπ ζεζαπξνχο, εθηφο απφ απηά πνπ αλήθνπλ 
ζε εζάο ή πνπ θπιάζζνληαη γηα ζαο. Άιισζηε, δελ 
ππάξρεη ιφγνο λα θπιάσ αηνκηθά ζεζαπξνχο, ηε 
ζηηγκή πνπ ηξψσ ηελ ίδηα ηξνθή κε εζάο θαη θνηκάκαη 
φπσο θαη εζείο, αλ θαη έρσ ηελ εληχπσζε φηη δελ ηξψσ 
θαλ ηελ ίδηα ηξνθή κε εθείλνπο απφ εζάο πνπ δνπλ 
κέζα ζηε ριηδή. Καη γλσξίδσ φηη μαγξππλψ γηα ζαο, γηα 
λα κπνξείηε εζείο λα θνηκάζηε. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

ε Κνίιε πξία: Ζ πεξηνρή αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο ηνπ 
Ληβάλνπ θαη ηνπ Αληηιηβάλνπ. 
 

ε Βαβπιώλα θαη ηα Βάθηξα θαη ηα νύζα: Οη ηξεηο 
ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 
Αιεμάλδξνπ. 
 

ηα πινύηε ησλ Λπδώλ: Ζ Λπδία ήηαλ γλσζηή γηα ηα 
ακχζεηα πινχηε ηεο. Βαζηιηάο ηεο Λπδίαο ήηαλ 
παιαηφηεξα ν γλσζηφο Κξνίζνο. 
 

ε έμσ ζάιαζζα: Ζ Δξπζξά ζάιαζζα θαη ν Ηλδηθφο 
Χθεαλφο. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Γηα πνην ιφγν νη Μαθεδφλεο, πξηλ απφ ηνλ Φίιηππν, 
δνχζαλ πάλσ ζηα βνπλά; 
 

2. Ση πξνζέθεξε ζηνπο Μαθεδφλεο ν Φίιηππνο, 
ζχκθσλα κε φζα ιέεη ν Αιέμαλδξνο; 
 

3. ε ηη δηαθέξνπλ ηα επηηεχγκαηα ηνπ Αιεμάλδξνπ απφ 
ηα επηηεχγκαηα ηνπ Φηιίππνπ; 
 

4. Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, αλαιακβάλνπλ λα 
ζπγθξνηήζνπλ θάθειν γηα ηνλ Αιέμαλδξν, 
αμηνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο πνπ ελδερνκέλσο 
έρνπλ απφ άιια καζήκαηα (Ηζηνξία, Νενειιεληθή 
ινγνηερλία, Δηθαζηηθά). Ο θάθεινο ζα κπνξνχζε 
ελδεηθηηθψο λα πεξηιακβάλεη:  
α) βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην βίν θαη ην έξγν ηνπ 
Αιεμάλδξνπ, β) εηθαζηηθφ πιηθφ θαη γ) ζηνηρεία γηα ηνλ 
Αιέμαλδξν ζηε ινγνηερλία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αζεκέληα νηλνρόε από ηνλ ηάθν ηνπ Φηιίππνπ κε 
αλάγιπθε παξάζηαζε θεθαιήο ζαηύξνπ ζηε βάζε ηεο 

ιαβήο. (Βεξγίλα, Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
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 IV. – Ζ ΘΖΒΑ 
 
 

πλαξπαζηηθή είλαη ε ηζηνξία ηεο κπζηθήο Θήβαο, ε 
νπνία αληαλαθιά πηζαλψο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πφιεο θαηά ηνπο Μπθελατθνχο Υξφλνπο. Σελ αθξφπνιή 
ηεο, ηελ Καδκεία, ηελ ίδξπζε, ιέεη, ν Κάδκνο, ν γηνο ηνπ 
Αγήλνξα, πνπ έθηαζε εδψ απφ ηε Φνηλίθε, αλαδε-
ηψληαο ηελ αδεξθή ηνπ, ηελ Δπξψπε, πνπ ηελ είρε 
απαγάγεη ν Γίαο. ηνλ ρψξν ηεο κεηέπεηηα Καδκείαο, ν 
Κάδκνο ζθφησζε ηνλ ηεξφ δξάθνληα, έζπεηξε ηα δφληηα 
ηνπ θαη απφ απηά μεπεηάρηεθαλ άληξεο γηγαληφζσκνη, 
νη παξηνί, πνπ αιιεινεμνληψζεθαλ. Δπέδεζαλ κφλν 
πέληε. Απφ απηνχο ηνπο πέληε θαηάγνληαλ, ζχκθσλα κε 
ηελ παξάδνζε, ηα αξηζηνθξαηηθά γέλε ηεο Θήβαο. 

Σελ πφιε ηεο Θήβαο ηελ έρηηζαλ ηα αδέξθηα 
Ακθίσλ θαη Εήζνο. Ο Ακθίσλ, ζαλ άιινο Οξθέαο, 
έπαηδε, ιέεη ε παξάδνζε, ηε ιχξα θαη νη θπθιψπεηνη 
ιίζνη, καγεκέλνη απφ ηε κνπζηθή ηνπ, ζεθψλνληαλ θαη 
πήγαηλαλ θαη ζπλαξκφδνληαλ γηα λα ρηηζηεί ε επηάππιε 
Θήβα. Δπηά πνιεκάξρνη, πνπ μεθίλεζαλ απφ ην Άξγνο, 
πξνζπάζεζαλ λα ηελ εθπνξζήζνπλ, αιιά έπεζαλ 
λεθξνί κπξνζηά ζηηο πχιεο. Απηφ πνπ δελ θαηάθεξαλ 
νη Δπηά ην θαηάθεξαλ νη γηνη ηνπο, νη Δπίγνλνη. Πνιχ-
ζηηρα επηθά πνηήκαηα, φπσο ε Θεβαΐδα θαη νη Δπίγνλνη, 
εμηζηνξνχζαλ απηνχο ηνπο αγψλεο θαη εμπκλνχζαλ ηα 

θαηνξζψκαηα ησλ εξψσλ.* 
ηε Θήβα, ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, γελλήζεθε ν 

Ζξαθιήο, ν Πελζέαο, ν Οηδίπνπο θαη ν γνεηεπηηθφηεξνο  
 
* Ό,ηη είλαη ε Ιιηάδα γηα ην Ίιηνλ [= ηελ Τξνία] είλαη, 
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ, ε Θεβαΐδα γηα ηε Θήβα. 
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ζεφο ηνπ ειιεληθνχ παλζένπ, ν Γηφλπζνο. Δδψ δηαδξα-
καηίδνληαη κχζνη πνπ πξνζέθεξαλ ην πιηθφ γηα κεξηθέο 
απφ ηηο ζπγθινληζηηθφηεξεο ηξαγσδίεο, φπσο είλαη ν 
Οἰδίπνπο Τύξαλλνο ηνπ νθνθιή ή νη Βάθρεο ηνπ 
Δπξηπίδε. 

Ζ ηζηνξηθή Θήβα ζηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ αη. π.Υ., 
έπεηηα απφ καθξνρξφληνπο αγψλεο, αλαδείρζεθε ζε 
εγεηηθή δχλακε ζηε Βνησηία. Σνλ θαηξφ ησλ Πεξζηθψλ 
Πνιέκσλ νη Θεβαίνη ζπκπαξαηάρζεθαλ αξρηθά κε ηνπο 
ππφινηπνπο Έιιελεο, αξγφηεξα φκσο ζπλεξγάζηεθαλ 
κε ηνπο Πέξζεο (Μήδνπο) θαη πνιέκεζαλ ζην πιεπξφ 
ηνπο ζηε κάρε ησλ Πιαηαηψλ (479 π.Υ.). Απφ ηφηε ηνπο 
ζπλφδεπε ην ζηίγκα ηνπ κεδηζκνχ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πνκπή γπλαηθώλ πνπ ζξελνύλ, δύν άξκαηα αληηκέησπα: 
Ταθηθή ιάξλαθα από ηελ Ταλάγξα, 13νο αη. π.Χ. (Θήβα, 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 

 
ηα ρξφληα ηεο αληηπαξάζεζεο ηεο Αζήλαο κε ηε 

πάξηε, νη Θεβαίνη ήηαλ ζχκκαρνη ησλ παξηηαηψλ. Σν 
431 π.Υ. ε αηθληδηαζηηθή απφπεηξα ησλ Θεβαίσλ λα 
θαηαιάβνπλ ηηο Πιαηαηέο, πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ 
ζχκκαρνη ησλ Αζελαίσλ, ζήκαλε ηελ έλαξμε ηνπ Πειν-
πνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ. Λίγν αξγφηεξα, νη Θεβαίνη θαη νη 
Πεινπνλλήζηνη πνιηφξθεζαλ επί δχν θαη πιένλ ρξφληα 
ηηο Πιαηαηέο (429-427 π.Υ.) θαη αθνχ αλάγθαζαλ ηνπο 
ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεο λα παξαδνζνχλ, ηνπο  
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θαηαδίθαζαλ φινπο ζε ζάλαην, έπεηηα απφ κηα παξσδία 
δίθεο. Μεηά ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο απφ ηε πάξηε (404 
π.Υ.), νη Θεβαίνη (καδί κε ηνπο Κνξίλζηνπο) δήηεζαλ απφ 
ηνπο παξηηάηεο –επηπρψο ρσξίο λα εηζαθνπζηνχλ– λα 
θαηαζηξέςνπλ ηελ Αζήλα. 

Μέζα ζηε γεληθφηεξε ξεπζηφηεηα θαη ηηο εθήκεξεο 
ζπκκαρίεο ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα, νη Θεβαίνη 
εκθαλίζηεθαλ σο ηξίηε δχλακε δίπια ζηελ Αζήλα θαη 
ηε πάξηε. ηε δεθαεηία 371-362 π.Υ., κε ηηο λίθεο πνπ 
πέηπραλ ελαληίνλ ησλ παξηηαηψλ ζηα Λεχθηξα (371 
π.Υ.) θαη ζηε Μαληίλεηα (362 π.Υ.), έθηαζαλ ζην απφγεην 
ηεο δχλακήο ηνπο θαη έγηλαλ ε ηζρπξφηεξε ρεξζαία 
δχλακε ζηελ Διιάδα. ηελ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο 
κάρε ζηε Υαηξψλεηα (338 π.Υ.), ζηελ νπνία νη Μαθε-
δφλεο ηνπ Φηιίππνπ λίθεζαλ ηηο ζπλαζπηζκέλεο πφιεηο 
ηεο λφηηαο Διιάδαο, νη Θεβαίνη πνιέκεζαλ γελλαία θαη 
είραλ βαξχηαηεο απψιεηεο (Ηεξφο Λφρνο). Σξία ρξφληα 
αξγφηεξα, φηαλ θπθινθφξεζε ε θήκε φηη ν Αιέμαλδξνο 
ζθνηψζεθε, νη Θεβαίνη εμεγέξζεθαλ, αιιά ηηκσξήζεθαλ 
ζθιεξά απφ ηνλ Αιέμαλδξν. Ζ πφιε, κε εμαίξεζε ηα 
ηεξά θαη ην ζπίηη ηνπ Πηλδάξνπ, ηζνπεδψζεθε, ελψ νη 
θάηνηθνη πνπ επέδεζαλ πνπιήζεθαλ δνχινη. Καλέλαο 
Θεβαίνο, αλαθέξεη έλαο ηζηνξηθφο, δελ εζεάζε λα 
παξαθαιεί ηνπο Μαθεδφλεο λα ηνπ ραξίζνπλ ηε δσή. 

ηη νη Θεβαίνη ήηαλ γελλαίνη καρεηέο ην αλαθέξνπλ 
δηάθνξεο πεγέο. Σν γεγνλφο φηη Θεβαίνο ήηαλ ν κεγά-
ινο Πίλδαξνο απνδεηθλχεη φηη ε πφιε δελ έβγαδε κφλν 
καρεηέο. Τπελζπκίδνπκε αθφκε φηη απφ ηε Βνησηία, 
ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πνηεηηθά βνπλά Κηζαηξψλαο 
θαη Διηθψλαο (ε έδξα ησλ Μνπζψλ), θαηαγφηαλ ν 
Ζζίνδνο. 
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Κπλήγη αηγώλ θαη ηαύξσλ.  
 (Βι. ηε ιεδάληα ζηε  
 ζει.62.) 
 
 
 
 

10. — Ζ Θήβα θαη νη Θεβαίνη 
 

ΖΡΑΚΛΔΗΓΖ Ο ΚΡΗΣΗΚΟ (Ή ΚΡΖΣΗΚΟ),  

Πεξί ηῶλ ἐλ Ἑιιάδη πόιεσλ 1,12-21 
 

 Ο ΒΗΟ – ΣΟ ΔΡΓΟ  Ο Ζξαθιείδεο είλαη πεξηεγεηήο 
πνπ έδεζε ηνλ 3ν αη. π.Υ. Έγξαςε ην έξγν Πεξί ηῶλ ἐλ 
Ἑιιάδη πόιεσλ, ζην νπνίν πεξηγξάθεη έλα ηαμίδη ζηελ 
θεληξηθή θαη βφξεηα Διιάδα. ψδνληαη απνζπάζκαηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αηηηθή, ζηε Βνησηία, ζηελ  
Δχβνηα θαη ζηε Θεζζαιία. Ζ πεξηγξαθή θάζε πφιεο 
είλαη ιίγν πνιχ ζηεξεφηππε. 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

 12   Απφ εδψ κέρξη ηε Θήβα είλαη 80 ζηάδηα. Ο δξφκνο 
είλαη φινο νκαιφο θαη επίπεδνο. Ζ πφιε βξίζθεηαη ζην  
θέληξν ηεο ρψξαο ησλ Βνησηψλ θαη έρεη πεξίκεηξν 70 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 12  από εδώ: Απφ ηηο Πιαηαηέο, ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

νπνίσλ ν Ζξαθιείδεο έρεη αθηεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν. 

80 ζηάδηα: Πεξίπνπ 15 ρικ. (1 ζηάδην = πεξ. 185 κέηξα). 
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ζηάδηα. Δίλαη φιε επίπεδε, ην ζρήκα ηεο είλαη 
ζηξνγγπιφ θαη ην ρξψκα ηνπ εδάθνπο καχξν. Δίλαη 
πφιε παιαηά, έρεη φκσο λέα ξπκνηνκία, επεηδή, φπσο 
δηδάζθεη ε ηζηνξία, ηζνπεδψζεθε ήδε ηξεηο θνξέο 
εμαηηίαο ηεο πξνθιεηηθφηεηαο θαη ηεο ππεξνςίαο ησλ 
θαηνίθσλ. 
 13   Σξέθεη έμνρα άινγα, είλαη πιεκκπξηζκέλε ζηα 
λεξά, θαηαπξάζηλε θαη κε εχθνξνπο γειφθνπο θαη έρεη 
ηα πεξηζζφηεξα θεπεπηηθά απφ φιεο ηηο πφιεηο ηεο 
Διιάδαο. Γηαηί ηε δηαζρίδνπλ θαη δχν πνηάκηα, ηα νπνία 
πνηίδνπλ φιν ηνλ θάκπν πνπ απιψλεηαη θάησ απφ ηελ 
πφιε. Καηεβαίλεη επίζεο λεξφ θαη απφ ηελ Καδκεία, ην 
νπνίν κεηαθέξεηαη ππνγείσο κε ζσιήλεο, πνπ ηνπο 
θαηαζθεχαζε, φπσο ιέλε, πξν ακλεκνλεχησλ ρξφλσλ ν 
Κάδκνο.  
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

ηξεηο θνξέο: Γχν θνξέο θαηά ηε κπζηθή επνρή θαη κία 
απφ ηνλ Αιέμαλδξν (335 π.Υ.). Σελ πξψηε θνξά 
θαηέζηξεςαλ ηε Θήβα νη Δπίγνλνη, νη γηνί ησλ Δπηά 
πνπ είραλ εθζηξαηεχζεη ελαληίνλ ηεο πφιεο βνεζψληαο 
ηνλ εμφξηζην γην ηνπ Οηδίπνδα Πνιπλείθε. Σε δεχηεξε 
θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Πειαζγνχο, ηελ επνρή ηνπ 
Σξσηθνχ πνιέκνπ. Μεηά ηελ ηζνπέδσζε ηεο απφ ηνλ 
Αιέμαλδξν (335 π.Υ.), ε πφιε αλνηθνδνκήζεθε απφ ηνλ  
Κάζζαλδξν 20 ρξφληα αξγφηεξα (316/15 π.Υ.). 
 

 13  έμνρα άινγα: Ζ Θήβα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηεηέο 

εὔηππνο θαη ἱππνηξόθνο. Παξφκνηνη ραξαθηεξηζκνί δελ 
είλαη ζπάληνη ζε εγθψκηα πφιεσλ. Σα πνιιά θαη θαιά 
άινγα καξηπξνχλ πινχην. 
 

δύν πνηάκηα: Ζ Γίξθε θαη ν Ηζκελφο. Ήηαλ ην «έκβιε-

κα» ηεο Θήβαο. Ο Δπξηπίδεο ηελ απνθαιεί δηπόηακνλ.  
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 14  Έηζη ινηπφλ είλαη ε πφιε. Οη θάηνηθνη έρνπλ πςειφ 
θξφλεκα θαη είλαη αμηνζαχκαζηνη γηα ηελ αηζηνδνμία 
ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ βίνπ· είλαη παξά-
ηνικνη, βάλαπζνη θαη ππεξφπηεο· αλειέεηνη θαη 
αδηάθνξνη απέλαληη ζε θάζε μέλν θαη ληφπην θαη 
πεξηθξνλεηέο θάζε έλλνηαο δηθαίνπ. 
 15  Σηο ακθηζβεηήζεηο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο δελ 
ζπλαληηνχληαη λα ηηο ζπδεηήζνπλ, αιιά θαηαθεχγνπλ 
ζηελ αιφγηζηε βία ηεο ππγκήο, κεηαθέξνληαο έηζη ζηελ 
απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ηηο βηαηνπξαγίεο κεηαμχ ησλ 
αζιεηψλ ζηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο. 
 
 

Σθελή ππγκαρίαο. Ο ηξίπνδαο  
(ζην θέληξν) ζπκβνιίδεη ηνλ  
αγώλα ή ήηαλ ην έπαζιν.  
Μειαλόκνξθνο θάλζαξνο  
από ηελ Ταλάγξα, γύξσ ζηα  
κέζα ηνπ 6νπ αη. π.Χ. (Αζήλα,  
Δζληθό Αξραηνινγηθό  
Μνπζείν.) 

 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 14  Αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Θεβαίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηνλ Ζξαθιείδε άιινη ζπγγξαθείο ηα 
απνδίδνπλ ζε φινπο ηνπο Βνησηνχο. Ζ αληίιεςε πνπ 
επηθξαηνχζε γηα ηνπο Βνησηνχο ήηαλ φηη γεληθά 
θαιιηεξγνχζαλ ην ζψκα –αζρνινχληαλ πνιχ κε ηε 
γπκλαζηηθή θαη ήηαλ γελλαίνη πνιεκηζηέο–, αιιά 
παξακεινχζαλ ην πλεχκα θαη δελ είραλ ηηο θαιχηεξεο 
ζρέζεηο κε ηνλ ιφγν (§ 15). 
 

 15  ηηο βηαηνπξαγίεο … ησλ αζιεηώλ: Βι. ζει. 94 θε.  
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 16  Γη’ απηφ θαη νη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο εηζάγνληαη εθεί 
γηα εθδίθαζε ηνπιάρηζηνλ έπεηηα απφ ηξηάληα ρξφληα.  
Γηαηί φπνηνο θάλεη λχμε γηα θάηη ηέηνην ελψπηνλ ηνπ 
ιανχ θαη δελ εγθαηαιείςεη πάξαπηα ηε Βνησηία, αιιά 
παξακείλεη έζησ θαη ειάρηζην ρξφλν ζηελ πφιε,  
παξαθνινπζείηαη ακέζσο κεηά λχρηα απφ εθείλνπο πνπ 
δελ ζέινπλ λα νινθιεξσζνχλ νη δίθεο θαη ηηκσξείηαη κε 
βίαην ζάλαην. Φφλνη εθεί γίλνληαη γηα αζήκαληεο 
αθνξκέο. 
 17  Έηζη ινηπφλ είλαη νη άληξεο. Κπθινθνξνχλ πάλησο 
αλάκεζά ηνπο θάπνηνη αμηφινγνη, κε πςειφ θξφλεκα, 
άμηνη θάζε θηιίαο. Οη γπλαίθεο ηνπο απφ ηελ άιιε, ζην 
χςνο, ζην πεξπάηεκα θαη ζηελ θίλεζε είλαη νη πην 
ραξηησκέλεο θαη νη πην θνκςέο γπλαίθεο ηεο Διιάδαο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.  
  

 16  ηξηάληα ρξόληα: Παξφκνηα εηθφλα γηα ηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο ζηε Θήβα, ζηηο αξρέο ηνπ 2νπ αη. π.Υ., δίλεη 
θαη ν Πνιχβηνο –θάλεη ιφγν γηα 25 ρξφληα θαζπζηέξεζε, 
ηελ νπνία ρξεψλεη ζηνπο άξρνληεο. 
 

 17  ζην ύςνο: Σν ζηεξεφηππν ηεο σξαίαο γπλαίθαο 

απαηηεί λα είλαη ςειή, φπσο επίζεο λα έρεη μαλζά 
καιιηά (§ 19). 
 

ζην πεξπάηεκα: Σν θφζκην βάδηζκα –ησλ γπλαηθψλ θαη 
ησλ αλδξψλ – εγθσκηάδεηαη ζπρλά.  
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Σν επηβεβαηψλεη θαη ν νθνθιήο: 
 

Μνπ κηιάο γηα ηε Θήβα, ηηο επηάζηνκεο πύιεο, 
πνπ εθεί κνλάρα γελλνύλ νη ζλεηέο ζενύο. 

 

 18   Σα ηκάηηά ηνπο θαιχπηνπλ κε ηέηνην ηξφπν ην 
θεθάιη, ψζηε λα δίλεηαη ε εληχπσζε φηη φιν ην 
πξφζσπν είλαη ζθεπαζκέλν κε πξνζσπίδα. Γηαηί κφλν 
ηα κάηηα δηαθξίλνληαη –ηα ππφινηπα κέξε ηνπ 
πξνζψπνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ηκάηηα. ιεο ηνπο 
θνξνχλ ιεπθά ηκάηηα. 
 19   Σα καιιηά ηνπο είλαη μαλζά, δεκέλα πξνο ηα πάλσ 
κέρξη ηελ θνξπθή. Απηφ νη ληφπηνη ην ιέλε ιακπαδίηζα. 
Σα παπνχηζηα ηνπο είλαη απιά, φρη ςειά, πνξθπξνχ 
ρξψκαηνο θαη κε ρακειή ζφια, ελψ έρνπλ ηφζεο ζειηέο 
γηα γνξδφληα ψζηε λα θαίλνληαη ηα πφδηα ζρεδφλ 
γπκλά. 
 

  ΥΟΛΗΑ.  
  

κνπ κηιάο ... ζενύο: Απφζπαζκα απφ άγλσζηε 
ηξαγσδία ηνπ νθνθιή,  
 

επηάζηνκεο: Ζ κπζηθή Θήβα είρε επηά πχιεο. 
 

γελλνύλ νη ζλεηέο ζενύο: ηε Θήβα ε εκέιε, ε κία 
απφ ηηο ηέζζεξηο θφξεο ηνπ Κάδκνπ, γέλλεζε ηνλ 
Γηφλπζν θαη ε Αιθκήλε, ε γπλαίθα ηνπ βαζηιηά 
Ακθηηξχσλα, ηνλ (εκίζεν) Ζξαθιή. Παηέξαο θαη ησλ δχν 
ήηαλ ν Γίαο. 
 

 18  ηα ηκάηηα: Σν ηκάηην ήηαλ ην εμσηεξηθφ έλδπκα. Με 

ην πάλσ κέξνο ηνπ νη Θεβαίεο θάιππηαλ ην  
θεθάιη θαη κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζψπνπ. 
 

 19  ιακπαδίηζα (αξρ. ιακπάδηνλ): Σν ζρήκα ηεο 

θφκκσζεο έκνηαδε κε κηθξή ιακπάδα. ήκεξα 
ρξεζηκνπνηνχκε κε παξφκνην ηξφπν ηε ιέμε 
«θνθθνξάθη». 
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 20   ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο δελ είλαη εληειψο 
Βνησηέο, αιιά πην πνιχ ηθπψληεο. Ζ θσλή ηνπο είλαη 
ραξηησκέλε, ελψ ησλ αλδξψλ είλαη άραξε θαη βαζηά. 
 21   Γηα λα πεξλάεη θαλείο ην θαινθαίξη ε πφιε 
πξνζθέξεηαη άξηζηα. Γηαηί έρεη πνιιά θαη θξχα λεξά θαη 
θήπνπο. Δίλαη επίζεο επάεξε, έρεη θαηαπξάζηλε ζέα, 
πνιιά θξνχηα θαη αθζνλία πξντφλησλ ηνπ 
θαινθαηξηνχ. Γελ έρεη μχια θαη δελ πξνζθέξεηαη 
θαζφινπ γηα λα πεξάζεη θαλείο ηνλ ρεηκψλα, εμαηηίαο 
θαη ησλ πνηακψλ θαη ησλ αλέκσλ. Γηαηί ρηνλίδεη θαη έρεη 
πνιιή ιάζπε. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
 

 20  Οη αξραίνη Βνησηνί (άληξεο θαη γπλαίθεο) δελ 

θεκίδνληαλ γηα ηνπο ιεπηνχο ηξφπνπο ηνπο. Γηα ηηο 
γπλαίθεο ηεο ηθπψλαο δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα 
ζπγθεθξηκέλν. 

 
 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. πσο αλαθέξεηαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ε 
πεξηγξαθή θάζε πφιεο απφ ηνλ Ζξαθιείδε είλαη ιίγν 
πνιχ ζηεξεφηππε. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηεο 
Θήβαο αληηπξνζσπεπηηθή, πνηα είλαη ηα επηκέξνπο 
ζέκαηα ηα νπνία  
πξέπεη λα επαλέξρνληαη ιίγν πνιχ ζηαζεξά θαη ζε 
πεξηγξαθέο άιισλ πφιεσλ; 
 

2. Να επηζεκάλεηε κηα βαζηθή δηαθνξά ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε 
κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο άληξεο. 
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3. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Ζξαθιείδε, λα 
πεξηγξάςεηε φζν γίλεηαη αθξηβέζηεξα ηελ εμσηεξηθή 
εκθάληζε κηαο Θεβαίαο, κε ζηφρν λα βνεζήζεηε 
θάπνηνλ –ελδερνκέλσο θάπνην ζπκκαζεηή ζαο– πνπ ζα 
ήζειε λα απνδψζεη δσγξαθηθά ηελ εηθφλα ηεο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αγαικάηην λεαξήο γπλαίθαο από ηελ Ταλάγξα 

(Ταλαγξαίαο), ηέινο 4νπ αη. π.Χ. (Βεξνιίλν, Staatliche 
Museen) [Αληηγξαθή: Ση. Μπνλάηζνο] 
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    V.– Ζ ΚΟΡΗΝΘΟ 
 

 
νὐ παληόο ἀλδξόο ἐο Κόξηλζνλ ἐζζ’ ὁ πινῦο. 

Αξραία παξνηκία 
 

 Κφξηλζνο ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα ε κεγαιχηεξε 
ειιεληθή πφιε κεηά ηελ Αζήλα. Ήδε θαηά ηνπο 

αξρατθνχο ρξφλνπο (8νο-6νο αη.) γλψξηζε κεγάιε αθκή, 
ε νπνία επλνήζεθε απφ ηε κνλαδηθή γεσγξαθηθή ηεο 
ζέζε θαη ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα –θάπνπ 200 ρξφληα 
θξάηεζε ε αξηζηνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Κνξίλζνπ 
απφ ηνπο Βαθρηάδεο θαη πεξηζζφηεξα απφ 60 ε ηπξαλ-
λίδα ησλ Κπςειηδψλ (7νο/6νο αη.). Ζ ίδξπζε πνιιψλ θαη  
θάπνηε ζεκαληηθφηαησλ απνηθηψλ, φπσο ήηαλ ε 
Κέξθπξα θαη νη πξαθνχζεο, ε ζθχδνπζα κεηαιινηερλία 
θαη αγγεηνπιαζηηθή, πνπ ηα πξντφληα ηνπο ήηαλ πεξη-
δήηεηα ζηηο αγνξέο, ην αλζεξφ εκπφξην, ε πξψηκε θνπή 
λνκηζκάησλ θαη ηα κνλαδηθά αθηεξψκαηα ζηνπο 
Γειθνχο θαη ζηελ Οιπκπία καξηπξνχλ ηνλ πινχην θαη 
ηε δχλακε ηεο πφιεο ηελ επνρή απηή. 

Απφ ηνλ 6ν αηψλα θαη έπεηηα, ε αικαηψδεο 
αλάπηπμε ηεο γεηηνληθήο Αζήλαο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε 
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Κφξηλζνο είρε παιαηφηεξα ην 
κνλνπψιην (αγγεηνπιαζηηθή), έπιεμε αηζζεηά ηελ 
Κφξηλζν, σζηφζν ε πφιε δελ έπαςε θαη θαηά ηνλ 5ν 
αηψλα λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. ηαλ ε 
Διιάδα ρσξίζηεθε ζε δχν ζηξαηφπεδα κε επηθεθαιήο 
ηνπο (νιηγαξρηθνχο) παξηηάηεο θαη ηνπο (δεκνθξα-
ηηθνχο) Αζελαίνπο, νη Κνξίλζηνη βξέζεθαλ κε ηελ 
πιεπξά ησλ παξηηαηψλ θαη απνηεινχζαλ ηελ 
ηζρπξφηεξε λαπηηθή δχλακε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο  

Ζ 

23 / 68 



πκκαρίαο. Λίγν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πεινπνλ-
λεζηαθνχ Πνιέκνπ (431-404 π.Υ.), φηαλ νη παξηηάηεο 
θάιεζαλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ζηε πάξηε γηα λα 
δηαβνπιεπηνχλ, νη Κνξίλζηνη, νη νπνίνη επέιεμαλ λα 
κηιήζνπλ ηειεπηαίνη, ηάρζεθαλ απνθαζηζηηθά ππέξ ηνπ 
πνιέκνπ. ην ζηφκα ησλ Κνξηλζίσλ πξέζβεσλ, πνπ 
αληηπαξαβάιινπλ ηνπο Αζελαίνπο κε ηνπο παξηηάηεο, 
βάδεη ν Θνπθπδίδεο θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηφζν γηα ηε 
ζπαξηηαηηθή δηζηαθηηθφηεηα θαη εζσζηξέθεηα φζν θαη 
θπξίσο γηα ηνλ αραιίλσην αζελατθφ επεθηαηηζκφ. Μεηά 
ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο απφ ηε πάξηε (404 π.Υ.), νη 
Κνξίλζηνη (καδί κε ηνπο Θεβαίνπο) δήηεζαλ απφ ηνπο 
παξηηάηεο λα θαηαζηξέςνπλ ηελ Αζήλα, εθείλνη φκσο –
πξνο ηηκήλ ηνπο– αξλήζεθαλ. 

 

 
 

 
 

Πήιηλε θεθαιή Αθξνδίηεο κε δηάδεκα,  
πεξ. 300 π.Χ. (Αξραία Κόξηλζνο,  
Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 

 
 
 
 
 

ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, κέζα ζηε γεληθφηεξε 
αζηάζεηα πνπ επηθξάηεζε, ε Κφξηλζνο, ε νπνία θάπνηα 
ζηηγκή έραζε πξνζσξηλά ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη 
ελψζεθε κε ην Άξγνο, ζπκκαρνχζε πφηε κε ηνπο 
Αζελαίνπο, πφηε κε ηνπο παξηηάηεο θαη πφηε κε ηνπο 
Θεβαίνπο. Μεηά ηε λίθε ηνπ Φηιίππνπ ζηε Υαηξψλεηα 
(338 π.Υ.), ε Κφξηλζνο, φπσο θαη νη άιιεο πφιεηο ηεο 
λφηηαο Διιάδαο, ππνηάρζεθε ζηνπο Μαθεδφλεο θαη  
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αξγφηεξα, αλάινγα κε ηα κέησπα ησλ δηαδφρσλ, 
βξέζεθε ζπρλά ζε πφιεκν. Γχξσ ζηα κέζα ηνπ 2νπ 
αηψλα έκειιε λα γίλεη ε ηειεπηαία εζηία αληίζηαζεο 
ζηνπο Ρσκαίνπο. Σν 146 π.Υ. ν Λεχθηνο Μφκκηνο 
θαηέιαβε ηελ πφιε. Ζ ζθιεξφηεηα πνπ έδεημε ππήξμε 
πξσηνθαλήο: Οη θάηνηθνη εθηειέζηεθαλ ή πνπιήζεθαλ 
δνχινη, ε πφιε ηζνπεδψζεθε θαη κέξνο ηεο γεο ησλ 
Κνξηλζίσλ δφζεθε ζηε ηθπψλα. Έλαλ αηψλα αξγφηεξα, 
ε πφιε αλνηθνδνκήζεθε απφ ηνλ Καίζαξα, ν νπνίνο  
εγθαηέζηεζε εθεί απειεχζεξνπο θαη βεηεξάλνπο. Σν 
50/51 κ.Υ. πέξαζε απφ ηελ Κφξηλζν ν Απφζηνινο 
Παχινο. 

Ζ αξραία Κφξηλζνο πξέπεη λα ήηαλ κηα πφιε 
μερσξηζηή, ζρεδφλ κνλαδηθή. Σν βαζηθφ ηεο πιενλέ-
θηεκα ήηαλ ε ζέζε ηεο ζε έλα ζηαπξνδξφκη φπνπ ν 
βνξξάο ζπλαληνχζε ηνλ λφην θαη ε δχζε ηελ αλαηνιή. 
Δθεί ζπλέξρνληαλ εθηάθησο νη Έιιελεο ζε θξίζηκεο 
ζηηγκέο γηα λα ιάβνπλ απνθάζεηο. ηα δπν ιηκάληα ηεο, 
ηηο Κεγρξεέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αξσληθνχ θαη ην 
Λέραην απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κνξηλζηαθνχ, έθηαλαλ ηα 
πινία πνπ έξρνληαλ θνξησκέλα απφ ηελ αλαηνιή θαη 
απφ ηε δχζε, γηα λα κεηαθεξζνχλ δηα μεξάο ζηελ άιιε 
πιεπξά (δίνιθνο) θαη λα απνθχγνπλ ηνλ επηθίλδπλν 
πεξίπινπ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελψ ν Ηζζκφο ιεηηνπξ-
γνχζε σο πχιε γηα φζνπο ηαμίδεπαλ δηα μεξάο απφ θαη 
πξνο ηελ Πεινπφλλεζν. ιε απηή ε θίλεζε έθεξλε 
ζηελ πφιε πινχην, αθζνλία αγαζψλ θαη πνιινχο 
μέλνπο, πνπ έδηλαλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα. 

Ζ Κφξηλζνο είρε ηε θήκε πφιεο ησλ εδνλψλ θαη 
ησλ απνιαχζεσλ. Απφ εθεί θαηαγφηαλ ε ζξπιηθή εηαίξα 
Λαΐδα, εθεί έδεζε ζηα ληάηα ηεο ε γλσζηή εηαίξα ηνπ 
4νπ αηψλα Νέαηξα, ελψ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξάβσλα, 
ρίιηεο εηαίξεο ήηαλ αθηεξσκέλεο ζην ηεξφ ηεο Αθξν-
δίηεο. Πιήζε αλδξψλ, θπξίσο λαπηηθψλ, ζπλέξξεαλ  
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ζηελ Κφξηλζν θαη μφδεπαλ φ,ηη είραλ θαη δελ είραλ. Οὐ 
παληόο ἀλδξόο ἐο Κόξηλζνλ ἐζζ’ ὁ πινῦο, έιεγε κηα 
παξνηκία, αιιά θαίλεηαη πσο ιίγνη ηεο έδηλαλ ζεκαζία. 

Δθηφο απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαη ηα θαζεκεξηλά, ην 
κεγάιν γεγνλφο γηα ηελ Κφξηλζν ήηαλ ηα Ίζζκηα, νη πα-
λειιήληνη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαλ θάζε δεχηεξν ρξφλν 
ζην ηέκελνο ηνπ Πνζεηδψλα ζηνλ  
Ηζζκφ θαη πνπ απφ κεξηθνχο κειεηεηέο  
ζεσξνχληαη νη ζεκαληηθφηεξνη  
παλειιήληνη αγψλεο κεηά ηνπο  
Οιπκπηαθνχο. 

 
  Έξσηαο. Πήιηλν εηδώιην  
  ειιεληζηηθήο επνρήο.  
 (Αξραία Κόξηλζνο,  
 Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
 
 

 

11. – Ζ Κφξηλζνο κεηά ηελ θαηαζηξνθή 
 

ΣΡΑΒΧΝ, Γεσγξαθηθά 8, 6, 23 
 

 Ο ΒΗΟ   Ο ηξάβσλ γελλήζεθε ην 64/63 π.Υ. ζηελ 
Ακάζεηα ηνπ Πφληνπ. Καηαγφηαλ απφ κηα πνιχ γλσζηή 
νηθνγέλεηα θαη έιαβε ηελ εθπαίδεπζε πνπ άξκνδε ζηελ 
θαηαγσγή ηνπ. Σαμίδεςε ζε πνιιά κέξε θαη ζηηο ηξεηο 
επείξνπο. Σν 44 π.Υ. επηζθέθηεθε πξψηε θνξά ηε 
Ρψκε, ζηελ νπνία νπζηαζηηθά εγθαηαζηάζεθε απφ ην 
29 π.Υ. Ο ζάλαηφο ηνπ ηνπνζεηείηαη κεηά ην 23 κ.Υ. 
 

 ΣΟ ΔΡΓΟ   Φηινδνμψληαο λα ζπλερίζεη ηελ εμηζηφξεζε 
ηνπ Πνιχβηνπ (πεξ. 200-118 π.Υ.), ν ηξάβσλ έγξαςε 
αξρηθά έλα ηζηνξηθφ έξγν, απφ ην νπνίν ζψδνληαη κφλν  

26 / 69-70 



απνζπάζκαηα. Δίλαη γλσζηφο θπξίσο γηα ην έξγν ηνπ 
Γεσγξαθηθά, γηα ηε ζχληαμε ηνπ νπνίνπ απαηηήζεθε 
εξγαζία ρξφλσλ (ζπγθέληξσζε πιηθνχ, επεμεξγαζία, 
αλαζεσξήζεηο). ηα 17 βηβιία ησλ Γεσγξαθηθώλ 
πεξηγξάθεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ γλσζηνχ ηφηε 
θφζκνπ. Σα βηβιία 8-10 αλαθέξνληαη ζηελ επεηξσηηθή 
Διιάδα θαη ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ 
Πειάγνπο. 
 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ   ηα θεθάιαηα πξηλ απφ ην 
αλζνινγνχκελν απφζπαζκα δίλνληαη ελδηαθέξνπζεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πφιε ηεο Κνξίλζνπ, απφ ηελ 
νπνία ν ηξάβσλ πέξαζε ην 29 π.Υ. ην ίδην ην 
απφζπαζκα πεξηγξάθεηαη κηα ζπγθινληζηηθή ζθελή 
απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο (146 π.Υ.) θαη γίλεηαη 
ιφγνο γηα ηελ εθηεηακέλε ζχιεζε ησλ ηάθσλ απφ ηνπο 
απειεχζεξνπο πνπ εγθαηέζηεζε ζηελ πφιε ν Καίζαξ 
κεηά ηελ αλνηθνδφκεζή ηεο (πξηλ απφ ην 44 π.Υ.). 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

 1   ηαλ νη Κνξίλζηνη ήηαλ ππνηαγκέλνη ζηνλ Φίιηππν, 
φρη κφλν ζπκκεξίδνληαλ ηα θηιφδνμα ζρέδηά ηνπ αιιά 
θαη πξνζσπηθά αληηκεηψπηδαλ ηνπο Ρσκαίνπο ηφζν 
ππεξνπηηθά, ψζηε θάπνηνη απ’ απηνχο είραλ ην ζξάζνο, 
φηαλ νη Ρσκαίνη πξέζβεηο πεξλνχζαλ έμσ απφ ηα  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 1  ζηνλ Φίιηππν: Πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζηιηά ηεο 

Μαθεδνλίαο Φίιηππν Δ΄, ν νπνίνο παξέκεηλε ζηνλ 
ζξφλν πάλσ απφ 40 ρξφληα (221-179 π.Υ.). Ο Φίιηππνο 
είρε θηιφδνμα ζρέδηα θαη βξέζεθε επαλεηιεκκέλα 
αληηκέησπνο κε ηνπο Ρσκαίνπο, θηάλνληαο κάιηζηα λα 
ζπκκαρήζεη κε ηνλ άζπνλδν ερζξφ ηνπο, ηνλ Αλλίβα. 
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ζπίηηα ηνπο, λα ηνπο πεξηινχζνπλ κε αθαζαξζίεο. Γη’ 
απηά θαη γηα άιια πνπ έθαλαλ ηηκσξήζεθαλ ηειηθά 
 5  πνιχ ζχληνκα: Αθνχ νη Ρσκαίνη έζηεηιαλ αμηφινγε 
ζηξαηησηηθή δχλακε, θαη ε ίδηα ε Κφξηλζνο ηζνπεδψ-
ζεθε απφ ηνλ Λεχθην Μφκκην θαη νη ππφινηπεο πεξηνρέο 
έσο ηε Μαθεδνλία ππνηάρζεθαλ ζηνπο Ρσκαίνπο, ελψ 
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο ησλ Κνξηλζίσλ ην 
πήξαλ νη ηθπψληνη. Ο Πνιχβηνο, πνπ πεξηγξάθεη κε 
δξακαηηθφ ηξφπν ηα ζρεηηθά κε ηελ άισζε, αλαθέξεηαη 
θαη ζηελ αδηαθνξία ησλ ζηξαηησηψλ γηα ηα έξγα ηέρλεο   
 10  θαη γηα ηα αθηεξψκαηα. Λέεη ζπγθεθξηκέλα φηη είδε ν 
ίδηνο πίλαθεο ξηγκέλνπο ζην έδαθνο θαη ηνπο 
ζηξαηηψηεο λα παίδνπλ απάλσ πεζζνχο. Απφ ηνπο 
πίλαθεο απηνχο αλαθέξεη νλνκαζηηθά ηνλ Γηφλπζν ηνπ 
Αξηζηείδε –κεξηθνί ιέλε φηη γη’ απηφλ εηπψζεθε ην «δελ  
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 8  Ο Πνιύβηνο: Ο γλσζηφο ηζηνξηθφο απφ ηε Μεγα-

ιφπνιε (πεξ. 200-118 π.Υ.). Υάξε ζηε κεζνιάβεζή ηνπ 
νη Ρσκαίνη έδεημαλ θάπνηα επηείθεηα κεηά ηελ 
θαηαζηξνθή ηεο Κνξίλζνπ, φηαλ  
έλα ζψκα δέθα αλδξψλ αλέιαβε λα νξγαλψζεη ηα 
πξάγκαηα ζηελ πφιε. 
 

 11  λα παίδνπλ απάλσ πεζζνύο: Πεζζνί νλνκάδνληαλ 

ηα σνεηδή πεηξαδάθηα (ζαλ βφηζαια) κε ηα νπνία 
έπαηδαλ έλα παηρλίδη πάλσ ζε επίπεδε επηθάλεηα, αιιά 
θαη ην ίδην ην παηρλίδη. 
 

 12  ηνπ Αξηζηείδε: Ο Αξηζηείδεο ήηαλ δσγξάθνο απφ 

ηελ Θήβα (4νο αη. π.Υ.). 
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ζπγθξίλεηαη κε ηνλ Γηφλπζν»– θαη ηνλ Ζξαθιή πνπ 
ππνθέξεη απφ ηνλ ρηηψλα ηεο Γεηάλεηξαο. Απηφλ εκείο 
δελ ηνλ είδακε, ηνλ Γηφλπζν φκσο, έμνρν έξγν, ηνλ  

 
 
 
 

 
 
 

Παξάζηαζε ρνξνύ εθήβσλ(;) κε ζπλνδεία απινύ. Ο 
θνξπθαίνο εθηειεί ρνξεπηηθό άικα, ελώ άιινη έμη 
πεξηκέλνπλ, αλά δύν, ηε ζεηξά ηνπο. Κνξηλζηαθόο 
αξύβαιινο, πεξ. 580-575 π.Χ. (Αξραία Κόξηλζνο, 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

«δελ ζπγθξίλεηαη κε ηνλ Γηόλπζν» (αξρ. νὐδέλ πξόο 
ηόλ Γηόλπζνλ): Σν απφθζεγκα κφλν εδψ 
ρξεζηκνπνηείηαη κε απηή ηε ζεκαζία. Καλνληθά 
ζεκαίλεη «απηφ δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ Γηφλπζν». πσο 
αλαθέξεηαη, αξρηθά ην έιεγαλ, φηαλ νη δξακαηηθνί 
πνηεηέο άξρηζαλ λα γξάθνπλ έξγα πνπ  
ην ζέκα ηνπο δελ πξνεξρφηαλ, φπσο ζηελ αξρή, απφ 
ηνπο κχζνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηνλ Γηφλπζν. 
 

 13  ηνλ Ηξαθιή … Γεηάλεηξαο: Ζ Γεηάλεηξα, ε γπλαίθα 

ηνπ Ζξαθιή, έζηεηιε ζηνλ άληξα ηεο ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
ρηηψλα, πηζηεχνληαο, φπσο ηεο είραλ πεη, φηη έρεη έλα 
καγηθφ θίιηξν πνπ ζα ηνλ μαλαθέξεη θνληά ηεο. Σειηθά 
απνδείρζεθε φηη ην ππνηηζέκελν θίιηξν ήηαλ 
δειεηήξην. ηαλ ν Ζξαθιήο θφξεζε ηνλ ρηηψλα, βξήθε 
καξηπξηθφ ζάλαην.  
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βιέπακε αθηεξσκέλν ζηνλ λαφ ηεο Γήκεηξαο ζηε  
 15  Ρψκε. (ηαλ ππξπνιήζεθε ν λαφο, ράζεθε  
πξφζθαηα θαη ν πίλαθαο). Καη απφ ηα άιια αθηεξψκαηα 
ζηε Ρψκε ζρεδφλ ηα πεξηζζφηεξα θαη ηα θαιχηεξα 
πξνέξρνληαη απφ εδψ· κεξηθά ηα πήξαλ θαη νη πφιεηο 
γχξσ απφ ηε Ρψκε. Γηαηί θαζψο ν Μφκκηνο ήηαλ, φπσο 
ιέλε, πην πνιχ γελλαηφδσξνο παξά θηιφηερλνο, έδηλε 
ρσξίο πνιιά πνιιά ζε φζνπο ηνπ δεηνχζαλ. ηαλ ν 
Λεχθνιινο έθηηαμε ην ηεξφ ηεο Δπηπρίαο θαη κηα ζηνά,  
 20  δήηεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αγάικαηα πνπ είρε ν 
Μφκκηνο, γηα λα δηαθνζκήζεη ην ηεξφ έσο ηελ ηειεηή ηεο 
θαζηεξψζεσο θαη χζηεξα λα ηα επηζηξέςεη· ηειηθά δελ 
ηα επέζηξεςε αιιά ηα αθηέξσζε ζην ηεξφ, πξνηξέ-
πνληαο ηνλ Μφκκην λα ηα πάξεη, αλ ζέιεη. Δθείλνο 
αληηκεηψπηζε ην ζέκα κε εξεκία, επεηδή δελ ηνλ έλνηαδε 
θαζφινπ· έηζη, εγθσκίαδαλ πεξηζζφηεξν απηφλ παξά 
εθείλνλ πνπ ηα είρε αθηεξψζεη.  
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 14  ζηνλ λαό ηεο Γήκεηξαο ζηε Ρώκε: Ο λαφο θάεθε 

ην 31 π.Υ. 
 

 19  ν Λεύθνιινο: Πξφθεηηαη γηα ηνλ Λεχθην Ληθίλην 

Λεχθνιιν, ηνλ χπαην ηνπ έηνπο 151 π.Υ. Δίλαη γλσζηφο 
θπξίσο απφ ηνπο πνιέκνπο πνπ δηεμήγαγε ζηε ξσκατθή 
επαξρία ηεο Ηζπαλίαο, ηεο νπνίαο ήηαλ δηνηθεηήο. 
Αξγφηεξα ίδξπζε ηνλ λαφ ηεο Δπηπρίαο (ηεο θαιήο 
ηχρεο). Ζ θαζηέξσζε ηνπ λανχ έγηλε ην 142 π.Υ. 
 

 21  ηειεηή ηεο θαζηεξώζεσο: Σειεηή αλάινγε κε ηα 

δηθά καο ζπξαλνίμηα (εγθαίληα λανχ). 
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 25   Αθνχ ε Κφξηλζνο έκεηλε κεγάιν δηάζηεκα εξεκσ-
κέλε, αλνηθνδνκήζεθε ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο απφ ηνλ 
Καίζαξα ηνλ ζεφ, πνπ έζηεηιε κεγάιν αξηζκφ επνίθσλ,  
νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ ηνπο απειεχζεξνπο. Απηνί, 
απνκαθξχλνληαο ηα ζπληξίκκηα θαη αλαζθάπηνληαο 
ηνπο ηάθνπο, εχξηζθαλ πάκπνιια έξγα θεξακηθήο 
ηέρλεο θαη πνιιά ράιθηλα ζθεχε. Δληππσζηαζκέλνη 
απφ ηελ εξγαζία, δελ άθεζαλ ηάθν πνπ λα κελ ηνλ 
εξεπλήζνπλ· έηζη, αθνχ εμαζθάιηζαλ κεγάια 
 30  απνζέκαηα ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ, ηα αθξηβνπνπ-
ινχζαλ θαη γέκηζαλ απφ Νεθξνθνξίλζηα ηε Ρψκε –έηζη 
έιεγαλ απηά πνπ είραλ αθαηξέζεη απφ ηνπο ηάθνπο, 
θπξίσο ηα πήιηλα. ηελ αξρή εθηηκνχζαλ ηα πήιηλα 
πάξα πνιχ, φζν θαη ηα ράιθηλα ησλ θνξηλζηαθψλ 
εξγαζηεξίσλ· αξγφηεξα ππνρψξεζε ν δήινο, θαη 
επεηδή εμαληιήζεθαλ ηα πήιηλα θαη επεηδή ηα πην 
πνιιά ήηαλ άηερλα.  
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 25  έκεηλε κεγάιν δηάζηεκα εξεκσκέλε: Πεξίπνπ 

έλαλ αηψλα (146-;44 π.Υ.). 
 

από ηνλ Καίζαξα ηνλ ζεό: Πξφθεηηαη γηα ηνλ γλσζηφ 
Γάην Ηνχιην Καίζαξα (100-44 π.Υ.). 
 

 27  από ηνπο απειεύζεξνπο: Γνχινη ζηνπο νπνίνπο νη 

θχξηνί ηνπο είραλ ραξίζεη ηελ ειεπζεξία. Ήηαλ Ρσκαίνη 
πνιίηεο, είραλ φκσο πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα θαη 
δεζκεχζεηο απέλαληη ζηνπο παιαηνχο θπξίνπο ησλ. 
 

 32  ηα ράιθηλα ησλ θνξηλζηαθώλ εξγαζηεξίσλ: Οη 

ηέρλεο (πξσηίζησο ε αγγεηνπιαζηηθή θαη ε κεηαι-
ινηερλία) γλψξηζαλ ηε κέγηζηε αθκή ζηελ Κφξηλζν θαηά 
ηελ αξρατθή επνρή, έσο ηα κέζα ηνπ 6νπ αη. π.Υ. 
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 35   Ζ πφιε ινηπφλ ησλ Κνξηλζίσλ ππήξμε πάληα 
κεγάιε θαη πινχζηα θαη έβγαιε πνιινχο ζπνπδαίνπο 
άληξεο θαη ζηελ πνιηηηθή θαη ζηηο ηέρλεο πνπ αζθνχλ νη 
ρεηξνηέρλεο –θπξίσο εδψ θαη ζηε ηθπψλα γλψξηζε 
κεγάιε αθκή θαη ε δσγξαθηθή θαη ε γιππηηθή θαη φιε ε 
ηέηνηνπ ηχπνπ παξαγσγή. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
 
 
  Παξάζηαζε θνύξλνπ  
 γεκάηνπ κε αγγεία.  
 Κνξηλζηαθή πήιηλε  
 πιάθα, αξρέο 6νπ αη. π.Χ.  
[Αληηγξαθή: Ση. Μπνλάηζνο] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 36  ζηελ πνιηηηθή: Ο ηξάβσλ έρεη πηζαλψο ζηνλ λνπ 

ηνπ, κεηαμχ άιισλ, θαη πξφζσπα φπσο νη ηχξαλλνη ηνπ 
6νπ αηψλα Κχςεινο θαη Πεξίαλδξνο. 
 

 37  ζηε ηθπώλα: Ζ ηθπψλα ππήξμε ζπνπδαίν 

θαιιηηερληθφ θέληξν, θπξίσο θαηά ηελ αξρατθή επνρή 
θαη θαηά ηνλ 4ν αη. π.Υ. Απφ εδψ θαηαγφηαλ ν 
Λχζηππνο, ν ζεκαληηθφηεξνο γιχπηεο ηεο 
Πεινπνλλήζνπ ηνλ 4ν αηψλα.  
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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Πνχ απνδίδεη ν ηξάβσλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
Κνξίλζνπ; 
 

2. Πνηεο απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
απφζπαζκα ζα ραξαθηεξίδαηε αθξαίεο ή αζπλήζηζηεο; 
 

3. Ο Μαθξπγηάλλεο ζηα Απνκλεκνλεύκαηα αλαθέξεη 
επεηζφδην κε καρεηέο ηνπ πνπ ήζειαλ λα πνπιήζνπλ 
δχν αξραία αγάικαηα. Αλαδεηήζηε ην θείκελν θαη δείηε 
πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μαθξπγηάλλε. 
πγθξίλεηέ ηελ κε ηελ αληίδξαζε ηνπ Μφκκηνπ, φηαλ δελ 
ηνπ επεζηξάθεζαλ ηα έξγα ηέρλεο πνπ είρε δαλείζεη. 
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Κάηνςε ηεο Αιεμάλδξεηαο. 

1. Σν λεζί Φάξνο.  5. Ο Μέγαο ιηκέλαο. 

2. Ο Φάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο.  6. Σν Μνπζείν.  

3. Σν ιηκάλη ηνπ Δχλνζηνπ. 7. Ο λαφο ηνπ 

4. Σν Ἑπηαζηάδηνλ  Πνζεηδψλα.  
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

7 
 

5 
 

4 
 

6 
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 VI. – Ζ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 
 
 

“ζαλ πνπ ηαηξηάδεη ζε πνπ αμηώζεθεο  
κηα ηέηνηα πόιε”. 

 

Κ. Π. Καβάθεο 
 

 Αιεμάλδξεηα ηδξχζεθε απφ ηνλ Αιέμαλδξν ην 331 
π.Υ., κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Αηγχπηνπ. Σν 304 

π.Υ. ν ζηξαηεγφο ηνπ Αιεμάλδξνπ Πηνιεκαίνο, ν 
ηδξπηήο ηεο δπλαζηείαο ησλ Λαγηδψλ (απφ ην φλνκα 
ηνπ παηέξα ηνπ Λάγνπ) θαη κεηέπεηηα Πηνιεκαίνο Α΄ ν 
σηήξ, ηελ έθαλε πξσηεχνπζα ηνπ βαζηιείνπ ηεο 
Αηγχπηνπ, ην νπνίν θαηαιχζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 
30 π.Υ. (θαηάιεςε ηεο Αιεμάλδξεηαο απφ ηνλ 
Αχγνπζην, απηνθηνλία ηεο Κιενπάηξαο). 

Ζ πφιε απνηεινχληαλ απφ πέληε ηκήκαηα θαη, 
ζχκθσλα κε ην αξρηηεθηνληθφ ηεο ζρέδην, ρσξηδφηαλ ζε 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο 
δξφκνπο. Έλαο ιηκελνβξαρίνλαο κήθνπο πεξ. 1200 κ. 
(Ἑπηαζηάδηνλ) ηε ζπλέδεε κε ην λεζάθη Φάξνο θαη έηζη 
ζρεκαηίδνληαλ εθαηέξσζελ δχν ιηκάληα. ην αλαηνιηθφ 
άθξν ηνπ λεζηνχ αλεγέξζεθε ην 279 π.Υ. ν Φάξνο ηεο 
Αιεμάλδξεηαο, έλα απφ ηα Δπηά Θαχκαηα ηνπ αξραίνπ 
θφζκνπ. Πεξίιακπξα νηθνδνκήκαηα, φπσο ηα αλά-
θηνξα, ην Μνπζείν (ρψξνο αθηεξσκέλνο ζηηο Μνχζεο, 
θάηη ζαλ εξεπλεηηθφ θέληξν), ε πεξίθεκε Βηβιηνζήθε, ν 
λαφο ηνπ Πνζεηδψλα, ην εξάπεην (ηέκελνο ηνπ ζενχ 
άξαπε), ν ηάθνο ηνπ Αιεμάλδξνπ, ην γπκλάζην, ην 
ζέαηξν θ.ά., έδηλαλ ζηελ πφιε ηε κεγαινπξέπεηα πνπ 
ηαίξηαδε ζηελ πξσηεχνπζα ησλ φρη ηδηαηηέξσο 
κεηξηνθξφλσλ Λαγηδψλ. 

Ζ 
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Με βαζηθφ πξφηππν ηελ Αζήλα, ε Αιεμάλδξεηα ήηαλ 
νξγαλσκέλε – ρσξίο φκσο θαη λα είλαη ζηελ νπζία 
πιήξσο– σο απηφλνκε ειιεληθή πφιε κε δήκνπο, ελδε-
ρνκέλσο κε εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη βνπιή, κε αηξεηνχο 
άξρνληεο, κε δηθφ ηεο λφκηζκα θαη δηθνχο ηεο λφκνπο 
θαη κε ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε θιεξνλνκηθφ. Οη θά-
ηνηθνη, πνπ ππνινγίδνληαη ζηα ρξφληα ηνπ Απγνχζηνπ 
γχξσ ζην 1.000.000, ήηαλ θπξίσο Έιιελεο, Αηγχπηηνη 
θαη Δβξαίνη. Σελ επνρή ηεο ξσκαηνθξαηίαο νη 
Αιεμαλδξηλνί ήηαλ γλσζηνί γηα ηα αληηξσκατθά ηνπο 
θξνλήκαηα θαη ηηο ζπρλέο εμεγέξζεηο. 

Ζ Αιεμάλδξεηα έθηαζε ζην απφγεην ηεο αθκήο ηεο 
ζην α΄ κηζφ ηνπ 3νπ αη. π.Υ., παξέκεηλε φκσο πάληα ζηε 
καθξαίσλε ηζηνξία ηεο κηα πφιε πνπ αζθνχζε ηδηαί-
ηεξε γνεηεία. Υηηζκέλε ζην θέληξν, φπσο πίζηεπαλ, ηεο 
νηθνπκέλεο, εμειίρηεθε γξήγνξα ζην κεγαιχηεξν 
εκπνξηθφ θφκβν ηεο Μεζνγείνπ, πνπ απνηεινχζε ηνλ 
ηειηθφ πξννξηζκφ γηα ηα πινία πνπ έξρνληαλ θνξησ-
κέλα κε πνιχηηκε πξακάηεηα απφ ηελ Αξαβία ή ηελ 
Ηλδία. Σν εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην ήηαλ ε 
βαζηθή πεγή πινχηνπ γηα ηελ Αιεμάλδξεηα, ελψ ηα 
πιήζε ησλ επηζθεπηψλ πνπ έθηαλαλ εθεί αθφκα θαη 
απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπσο ε Αηζηνπία ή ε 
Ηλδία έδηλαλ ζηελ πφιε ραξαθηήξα πξαγκαηηθά θνζκν-
πνιίηηθν. Οη Αιεμαλδξηλνί αγαπνχζαλ ηδηαίηεξα ηηο 
γηνξηέο, ηηο αξκαηνδξνκίεο θαη ηε κνπζηθή. 

Δθηφο απφ κηα πφιε ζπλαξπαζηηθή, ε Αιεμάλδξεηα 
ήηαλ θαη ην ζπνπδαηφηεξν πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο 
ειιεληζηηθήο επνρήο. Δπίθεληξν απηήο ηεο πλεπκαηηθήο 
άλζεζεο ππήξμε ην κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ Μνπζείν, 
φπνπ έθαλαλ ηηο κειέηεο ηνπο επηθαλείο ιφγηνη θαη 
θνξπθαίνη εθπξφζσπνη ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, θαη ε 
Βηβιηνζήθε, πνπ έθηαζε θάπνηε λα αξηζκεί 900.000 
ηφκνπο θαη επηχρεζε λα έρεη σο δηεπζπληέο φρη κφλν 
ζεκαληηθνχο ινγίνπο αιιά θαη πξσηνπφξνπο πνηεηέο. 
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12. — Οη Αιεμαλδξηλνί 
 

ΓΗΧΝ ΥΡΤΟΣΟΜΟ, 

Πξόο Ἀιεμαλδξεῖο 35-37 & 39-42 
 

 Ο ΒΗΟ   Ο Γίσλ γελλήζεθε ζηελ Πξνχζα ηεο Βηζπλίαο 
γχξσ ζην 40 κ.Υ. (ή ιίγν αξγφηεξα) θαη πέζαλε γχξσ 
ζην 120 κ.Υ. Έδεζε θπξίσο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, 
ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ρψκε. Σν 82 κ.Υ. ν απηνθξάηνξαο 
Γνκηηηαλφο (81-96 κ.Υ.) ηνλ εμφξηζε απφ ηελ Ηηαιία θαη 
απφ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, πηζαλψο επεηδή 
ζπλδεφηαλ κε θάπνηνλ πνπ πεξηέπεζε ζε δπζκέλεηα. 
Απνθαηαζηάζεθε απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ Γνκηηηαλνχ. 
Σα δχζθνια ρξφληα ηεο εμνξίαο θαίλεηαη φηη επεξέαζαλ 
ηηο απφςεηο ηνπ. 
 
 ΣΟ ΔΡΓΟ   Με ην φλνκα ηνπ Γίσλα έθηαζαλ ζε εκάο 80 
ιφγνη, θάπνηνη φκσο απφ απηνχο δελ είλαη γλήζηνη. Ο 
πην γλσζηφο είλαη ν Δὐβντθόο, έλα εγθψκην ηεο απιήο 
δσήο ζηελ χπαηζξν, ε νπνία αληηπαξαβάιιεηαη ζηε 
δσή ζηελ πφιε. Αμηφινγνο ζεσξείηαη θαη ν Πξόο 
Ἀιεμαλδξεῖο. 

Ο Γίσλ αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ (ζπρλά πεξην-
δεχνληνο) ξήηνξα θαη ζνθηζηή. Σα πξφηππά ηνπ ήηαλ νη 
κεγάινη ηεο θιαζηθήο επνρήο, ελψ έρεη επεξεαζηεί απφ 
ηα δηδάγκαηα ησλ ησηθψλ. Γηέπξεςε ζηελ επνρή ηνπ 
σο ξήηνξαο. Γηα ηελ επγισηηία ηνπ επνλνκάζηεθε απφ 
ηνλ 3ν αηψλα Υξπζφζηνκνο. 
 
 Ο ΛΟΓΟ – ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ   Καηά ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ν ιφγνο Πξόο Ἀιεμαλδξεῖο, πνπ πηζαλψο 
εθθσλήζεθε ην απφζπαζκα ην 72 κ.Υ. ζην ζέαηξν ηεο 
Αιεμάλδξεηαο, είλαη έλα δξηκχ «θαηεγνξψ» θαηά ησλ 
Αιεμαλδξηλψλ. Ο ξήηνξαο θαπηεξηάδεη ην πάζνο ηνπο  
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γηα ην «ζέαηξν» θαη ην «ζηάδην». Βαζηθή ηνπ 
δηαπίζησζε: Οη Αιεμαλδξηλνί, ελψ γεληθά θέξνληαη 
απνιχησο «θπζηνινγηθά», φηαλ κπαίλνπλ ζην ζέαηξν ή 
ην ζηάδην, γίλνληαη άιινη άλζξσπνη. Παξεκπηπηφλησο 
δίλνληαη ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πφιε ηεο 
Αιεμάλδξεηαο θαη άιια ζέκαηα. 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

 35   Σν ζπγθεθξηκέλν ηψξα ζέκα, γηα ην νπνίν άξρηζα 
λα κηιάσ, δείηε πφζν ζεκαληηθφ είλαη. Σν πψο ηξψεη ν 
θαζέλαο ζαο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή ή πψο θνηκάηαη ή 
πψο ξπζκίδεη ηα ηνπ νίθνπ ηνπ δελ είλαη νπσζδήπνηε 
γλσζηφ· ην πψο φκσο ζπκπεξηθέξεζηε σο ζεαηέο θαη 
πψο αληηδξάηε εθεί ην γλσξίδνπλ φινη νη Έιιελεο θαη νη 
βάξβαξνη. Ο ιφγνο είλαη φηη ε πφιε ζαο ππεξέρεη θαηά 
πνιχ σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε θαη ζαθψο  
θαηαηάζζεηαη δεχηεξε αλάκεζα ζηηο πφιεηο πνπ  
 

 
 

Αλακνλή γηα ηελ εθθίλεζε  
ηεο αξκαηνδξνκίαο. Αηηηθόο  
κειαλόκνξθνο ακθνξέαο,  
πεξ. 510 π.Χ. (Αζήλα, Δζληθό  
Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 

 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 35  ην ζπγθεθξηκέλν … ζέκα: Δλλνεί ην πψο 

αληηδξνχλ ζην ζέαηξν.  
 

δεύηεξε: Μεηά ηε Ρψκε. 
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 36  βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ ήιην. Γηαηί θαη ε Αίγπ-
πηνο, έλα ηφζν κεγάιν έζλνο, είλαη ζψκα ηεο πφιεο 
ζαο –θαιχηεξα: πξνέθηαζή ηεο– θαη ε ηδηαίηεξε θχζε 
ηνπ πνηακνχ, ζε ζχγθξηζε κε φινπο ηνπο άιινπο,  
είλαη αλψηεξε απφ θάζε πεξηγξαθή θαη σο πξνο ηα 
παξάδνμα πνπ ζπλδένληαη κ’ απηφλ θαη σο πξνο ηελ  
σθειηκφηεηά ηνπ· επηπιένλ, θαη ζε φιε ηε ζάιαζζα 
απφ ηελ πιεπξά καο έρεηε ην κνλνπψιην ηεο λαπζη-
πινΐαο, ράξε ζηα σξαία ιηκάληα θαη ζην κέγεζνο ηνπ 
ζηφινπ θαη ζηελ αθζνλία θαη ηελ πξνζθνξά ησλ 
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη νπνπδήπνηε, θαη ζηελ έμσ 
ζάιαζζα, πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ζαο, έρεηε ηνλ 
έιεγρν, ηφζν ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα φζν θαη ζηνλ 
Ηλδηθφ Χθεαλφ, πνπ ην φλνκά ηνπο δχζθνια ην άθνπε 
θαλείο παιαηφηεξα. Έηζη, είλαη ζηα ρέξηα ζαο ην 
εκπφξην φρη λεζηψλ νχηε ιηκαληψλ νχηε θάπνησλ  
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 36  ε ηδηαίηεξε θύζε ηνπ πνηακνύ: Σνπ Νείινπ, ηνπ 

κεγαιχηεξνπ πνηακνχ ηεο Αθξηθήο θαη ηνπ δεχηεξνπ ζε 
κήθνο πνηακνχ ηνπ θφζκνπ. Έλα απφ ηα παξάδνμα ηνπ 
Νείινπ, πνπ πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο λα εμεγήζνπλ 
νη αξραίνη, ήηαλ ε κεγάιε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηνπ 
λεξνχ ην θαινθαίξη, πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηα λεξά λα 
θαηαθιχδνπλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο. ήκεξα γλσξίδνπκε 
φηη απηή ε άλνδνο νθείιεηαη ζε έληνλεο ζεξηλέο 
βξνρνπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηζηνπίαο. 
 

ηε ζάιαζζα από ηελ πιεπξά καο: Σε Μεζφγεην. 
 

ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα: Ζ Δξπζξά Θάιαζζα ησλ 
αξραίσλ θάιππηε επξχηεξε πεξηνρή απφ φ,ηη ε ζεκε-
ξηλή, θάπνηε ηε ζεκεξηλή Δξπζξά Θάιαζζα θαη ηνλ 
Ηλδηθφ Χθεαλφ. 
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πνξζκψλ θαη ηζζκψλ, αιιά νιφθιεξεο ζρεδφλ ηεο  
νηθνπκέλεο. Γηαηί ε πφιε βξίζθεηαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη 
φιεο ηεο γεο, αθφκα θαη ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ 
εζλψλ, θαη ζαλ αγνξά κηαο πφιεο ζπγθεληξψλεη ζε έλα 
κέξνο ηνπο πάληεο, ηνπο θέξλεη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο 
θαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, ηνπο θάλεη ζπγγελείο. 
 37    Ίζσο ινηπφλ ραίξεζηε αθνχγνληάο κε θαη λνκίδεηε 
φηη, φηαλ εγψ ηα ιέσ απηά, ζαο επαηλψ, φπσο νη άιινη, 
πνπ κηα δσή ζαο ρατδεχνπλ εγψ σζηφζν επαίλεζα ην 
λεξφ θαη ηε ρψξα θαη ηα ιηκάληα θαη ηνπο ηφπνπο θαη 
νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ εζάο. 
 

Σηηο παξαγξάθνπο πνπ παξαιείπνληαη ν Γίσλ 
αλαπηύζζεη ηελ άπνςε πνπ δηαηππώλεη ζην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ 37, όηη δει. έπαηλνο ηεο ρώξαο ε ηνπ 
πνηακνύ δελ ζεκαίλεη έπαηλνο ησλ θαηνίθσλ. 

 

 (39)  Καη ηψξα αλέθεξα ηα ζρεηηθά κε ηελ πφιε, 
ζέινληαο λα ζαο δείμσ πσο νηηδήπνηε αλάξκνζην 
θάλεηε δελ γίλεηαη θξπθά νχηε κπξνζηά ζε ιίγνπο, αιιά    
 40  κπξνζηά ζε φιν ηνλ θφζκν. Γηαηί εγψ βιέπσ ζηελ 
πφιε ζαο φρη κφλν Έιιελεο νχηε κφλν Ηηαινχο νχηε 
κφλν αλζξψπνπο απφ ηηο θνληηλέο πεξηνρέο, ηε πξία, 
ηε Ληβχε, ηελ Κηιηθία, νχηε κφλν Αηζίνπεο θαη Άξαβεο,  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 40  έλα θηζαξσδό: Κηζαξσδφο νλνκάδεηαη απηφο πνπ 

ηξαγνπδάεη θαη ζπλνδεχεη ην ηξαγνχδη ηνπ κε ηελ 
θηζάξα. Ζ αξραία θηζάξα ήηαλ «έλαο πην ηειεηνπνηε-
κέλνο ηχπνο ιχξαο». Γηέθεξε απφ ηε ιχξα «σο πξνο ην 
ερείν, ην κέγεζνο θαη ηελ ερεηηθφηεηα. Οη δχν βξαρίνλεο 
ήηαλ δπλαηνί θαη ζπκπαγείο. Σν κέγεζνο ήηαλ πνιχ 
κεγαιχηεξν θαη ν ηφλνο πην πιαηχο θαη πην ερεξφο.» (. 
Μηραειίδεο). 
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πνπ δνπλ πέξα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, αιιά θαη 
Βαθηξηαλνχο θαη θχζεο θαη Πέξζεο θαη θάπνηνπο 
Ηλδνχο, πνπ παξαθνινπζνχλ φινη καδί ηα ζεάκαηα θαη  
βξίζθνληαη θάζε θνξά αλάκεζά ζαο. Έηζη, εζείο αθνχηε 
ελδερνκέλσο έλα θηζαξσδφ, θαη κάιηζηα γλσζηφ, ζαο 
αθνχλε φκσο κχξηα έζλε, πνπ δελ ζαο γλσξίδνπλ, θαη 
βιέπεηε ηξεηο ή ηέζζεξηο αξκαηειάηεο, ζαο βιέπνπλ 
 41  φκσο ηφζνη Έιιελεο θαη ηφζνη βάξβαξνη. Ση ινηπφλ 
λνκίδεηε φηη ιέλε απηνί, φηαλ πεγαίλνπλ ζηα πέξαηα ηεο 
γεο; Γελ ζα ιέλε φηη είδακε κηα πφιε αμηνζαχκαζηε 
βέβαηα θαηά ηα άιια θαη έλα ζέακα αλψηεξν απφ φια ηα 
αλζξψπηλα ζεάκαηα –ράξε ζηελ νκνξθηά ησλ ηεξψλ θαη 
ζην πιήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηελ αθζνλία ησλ  
αγαζψλ–, πεξηγξάθνληαο ζηνπο δηθνχο ηνπο κε θάζε 
δπλαηή ιεπηνκέξεηα ηα πάληα, απηά πνπ θαη πξηλ απφ 
ιίγν αλέθεξα, ηα ζρεηηθά κε ηνλ Νείιν θαη ηε ρψξα θαη 
ηε ζάιαζζα θαη, ην θπξηφηεξν, ηελ εκθάληζε ηνπ ζενχ, 
κηα πφιε φκσο πνπ ράλεη ηα ινγηθά ηεο απφ ην 
ηξαγνχδη θαη ηηο ηππνδξνκίεο θαη δελ θάλεη ζ’ απηά 
ηίπνηα αληάμην ηεο; Οη άλζξσπνη, φηαλ πξνζθέξνπλ 
ζπζία, είλαη κεηξεκέλνη, θαη φηαλ πεξπαηνχλ κφλνη θαη  
φηαλ θάλνπλ νηηδήπνηε άιιν· φηαλ φκσο κπνπλ ζην 
ζέαηξν ή ην ζηάδην, ζαλ λα ηνπο έρνπλ εθεί ζακκέλεο 

καγηθέο νπζίεο, δελ μέξνπλ ηίπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 41  ηελ εκθάληζε ηνπ ζενύ: Σνπ άξαπε, ηνπ ζενχ 

πνπ ιαηξεπφηαλ απφ Έιιελεο θαη Αηγχπηηνπο. Έρεη 
δηαηππσζεί ε εηθαζία φηη πξφθεηηαη γηα εκθαλίζεηο 
αλάινγεο κε εθείλεο ηνπ Αζθιεπηνχ, πνπ εκθαληδφηαλ 
ζε πάζρνληεο πνπ θαηέθεπγαλ ζην ηεξφ ηνπ θαη ηνπο 
ζεξάπεπε. 
 

ζακκέλεο: πσο έζαβαλ ζπρλά ηα κάγηα. 
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 θαη δελ ληξέπνληαη λα ιέλε θαη λα θάλνπλ φ,ηη ηνπο 
 42  θαηέβεη. Καη ην ρεηξφηεξν απ’ φια: Απφ ην πάζνο 
ηνπο γηα ηα ζεάκαηα δελ βιέπνπλ θαη, ελψ ζέινπλ λα 
αθνχζνπλ, δελ αθνχλε, φληαο ζαθψο εθηφο εαπηψλ θαη 
παξαινγηδφκελνη, φρη κνλάρα νη άληξεο αιιά θαη παηδηά 
θαη γπλαίθεο. Καη φηαλ ζηακαηήζεη ην θαθφ θαη νη 
ζπγθεληξσκέλνη δηαιπζνχλ, πεξλάεη βέβαηα ν 
παξνμπζκφο ηεο αλαηαξαρήο, παξακέλεη φκσο ε 
αλαζηάησζε θαη ζηα ζηαπξνδξφκηα θαη ζηα ζηελά θαη 
ζηελ πφιε νιφθιεξε αξθεηέο εκέξεο, φπσο αθξηβψο, 
φηαλ ζβήλεη κηα κεγάιε ππξθαγηά, κπνξεί λα δεη θαλείο, 
αξθεηφ ρξφλν κεηά, θαη ηνλ καχξν θαπλφ θαη θάπνηεο 
εζηίεο λα θαίλε αθφκα. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 
 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. α) Πνηα είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Γίσλα, ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο Αιεμάλδξεηαο πνπ ηελ θάλνπλ λα 
μερσξίδεη ηφζν; β) Γηα πνην ιφγν, θαηά ηε γλψκε ζαο, 
αλαθέξεη ν Γίσλ ηα πιενλεθηήκαηα απηά; 

2. § 41 «ζην ζέαηξν ή ην ζηάδην»: Ση παξαθνινπ-
ζνχζαλ νη Αιεμαλδξηλνί ζην ζέαηξν θαη ηη ζην ζηάδην; 
3. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξεη ν Γίσλ, φηαλ ιέεη φηη, 
έμσ απφ ην ζέαηξν θαη ην ζηάδην, νη Αιεμαλδξηλνί 
θέξνληαη «θπζηνινγηθά»; 
4. ε πνηεο εθδειψζεηο παξαηεξνχκε ζήκεξα αθξαίεο 
αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ, αλάινγεο κε ηηο αληηδξάζεηο 
ησλ Αιεμαλδξηλψλ; 

 
 
Χξπζό κεηάιιην κε πξνηνκή ηνπ  
Αιεμάλδξνπ, κέζα 3νπ αηώλα κ.Χ.  
(Αζήλα, Ννκηζκαηηθό Μνπζείν.) 
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Ο «παηο ηνπ Κξηηίνπ». 
  Άγαικα λεαξνύ αζιεηή από ηελ 

Αθξόπνιε, γύξσ ζην 490 π.Χ.  
(Αζήλα, Μνπζείν Αθξνπόιεσο). 

 
 

 «’ απηήλ ηελ εμηδαληθεπ- 
κέλε λεαληθή κνξθή παίξλεη  
ζάξθα θαη νζηά ην ηδαληθφ ηνπ  
αζιεηηθνχ λένπ ζηελ αξραηφ- 
ηεηα: νη ζηηβαξέο πιάηεο, ηα  
ιεπηά θαη δπλαηά πφδηα, ε  
ζθηθηή εθεβηθή κπνινγία  
δίλνπλ ην ζηίγκα ηνπ "θαινχ"  
λένπ. ... Σν πξφζσπν ηνπ ιηηφ,  
ζνβαξφ· ηα θαινγξακκέλα  
ρείιε, κφιηο θιεηζκέλα,  
αθήλνπλ λα δηαθαίλεηαη έλα  
ηδηαίηεξν ρακφγειν· ηδηαίηεξε  
ιάκςε ζα έδηλαλ ζην βιέκκα  
ηα έλζεηα κάηηα (πνπ δελ  
ζψδνληαη ζήκεξα). Σα καιιηά,  
πνπ ζην θξαλίν δειψλνληαη  
κε αθηηλσηέο εγραξάμεηο,  
ηπιίγνληαη γχξσ απφ ηαηλία  
αθήλνληαο αθάιππηα ηα  
θαινζρεκαηηζκέλα απηηά.»  
 

(Βαζηιηθή Μαραίξα, ζην: Τν  
Πλεύκα θαη ην Σώκα,  
ζει. 217-8). 
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VIΙ. – ΑΘΛΖΣΗΜΟ  
ΚΑΗ ΑΘΛΖΜΑΣΑ 

 
 

Διιεληθφο αζιεηηζκφο 
 

 άζιεζε δελ ήηαλ πξνλφκην ή απνθιεηζηηθφηεηα 
ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Παξά ηαχηα, δελ ζα 

απνηεινχζε ππεξβνιή ν ηζρπξηζκφο φηη ε ελαζρφιεζε 
κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη ηφζν ραξαθηεξηζηηθά ειιεληθή 
φζν, γηα παξάδεηγκα, θαη ε ελαζρφιεζε κε ην ζέαηξν ή 
ηε θηινζνθία. Απηά ηεθκήξηα απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ 
ελδηαθέξνληνο παξέρνπλ, θαη ζήκεξα αθφκε, ηα 
ζπαξάγκαηα ελφο άιινηε αθέξαηνπ θφζκνπ πνπ 
έθηαζαλ σο εκάο: ηα γπκλάζηα θαη νη παιαίζηξεο, ηα 
θαζεκεξηλά αζιεηηθά αληηθείκελα θαη ηα αθηεξψκαηα, νη 
ακέηξεηεο αγγεηνγξαθίεο κε ηηο αζιεηηθέο ζθελέο, ηα 
ζαπκαζηά αγάικαηα θαη αλάγιπθα πνπ απαζαλάηηζαλ 
κε ηξφπν ηδεψδε ηελ πεκπηνπζία ηνπ αζιεηή, νη 
εμαίζηεο επηλίθηεο σδέο ηνπ Πηλδάξνπ θαη ηα ηαπεη-
λφηεξα επηγξάκκαηα θαη, ηέινο, νη πάκπνιιεο 
αλαθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζε θείκελα ηεο θιαζηθήο 
επνρήο ή κεηαγελέζηεξα. 

Δπεηδή φκσο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ αλαδξνκέο 
ειινρεχεη πάληα ν θίλδπλνο ηεο, λνζηαιγηθήο ή κε, 
εμηδαλίθεπζεο ηνπ παξειζφληνο, θαιφ είλαη, παξάιιεια 
κε απηά, λα ππελζπκίδνληαη θάπνηα πξάγκαηα αθφκε 
πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα: φηη, γηα παξάδεηγκα, 
δελ είραλ φινη ηε δπλαηφηεηα λα αζινχληαη —απφ-
θιείνληαλ νη δνχινη θαη, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, νη 
γπλαίθεο, ελψ γεληθφηεξα, αλ εμαηξέζνπκε ηνπο  

Ζ 
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«επαγγεικαηίεο», θαίλεηαη λα ίζρπε φηη φζν θησρφ-
ηεξνο ήηαλ θάπνηνο ηφζν ιηγφηεξν είρε απηή ηε 
δπλαηφηεηα· φηη κε νξηζκέλα (δαπαλεξφηαηα) αγσλί-
ζκαηα, φπσο νη αξκαηνδξνκίεο ή νη ηππνδξνκίεο, 
κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κνλάρα νη πινχζηνη· φηη νη 
πνηεηέο ή νη γιχπηεο ακείβνληαλ εγεκνληθά γηα λα 
ζπλζέζνπλ ηηο σδέο ή λα ζκηιεχζνπλ ηα αγάικαηα· φηη 
απφ πνιχ λσξίο ν αζιεηηζκφο απνηέιεζε αληηθείκελν 
νμείαο θξηηηθήο θαη, αθφκε, φηη θαηλφκελα δηαθζνξάο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμαγνξάο ησλ αγψλσλ, 
δελ ήηαλ άγλσζηα ζηελ αξραηφηεηα. 
 
 Ζ ΜΑΡΣΤΡΗΑ     Ζ πξψηε θαη ίζσο πην ζπλαξπαζηηθή 
 ΣΟΤ ΟΜΖΡΟΤ  πεξηγξαθή αζιεκάησλ ζε νιφθιεξε 
ηελ αξραία γξακκαηεία αλάγεηαη ζηνλ 8ν αη. π.Υ. θαη 
πεξηέρεηαη ζηε πξνηειεπηαία ξαςσδία ηεο Ηιηάδαο (Φ), 
φπνπ πεξηγξάθνληαη νη επηηάθηνη αγψλεο πνπ δηνξγά-
λσζε ν Αρηιιέαο γηα λα ηηκήζεη ηνλ λεθξφ Πάηξνθιν. 
ηελ πεξηγξαθή απηή ππάξρνπλ ήδε, κεηαμχ άιισλ, 
ηέζζεξα πξάγκαηα πνπ είλαη αμηνζεκείσηα: α) Ο 
ραξαθηήξαο ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη αγσληζηηθφο , θάηη 
πνπ ζπληζηά ην θχξην γλψξηζκα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 
αζιεηηζκνχ ελ γέλεη· β) ην πιαίζην ησλ αγψλσλ είλαη 
ζξεζθεπηηθφ -ηειεηνπξγηθφ· γ) ν αζιεηηζκφο είλαη 
αηνκηθφο· δ) απφ ηα νθηψ αγσλίζκαηα πνπ πεξηγξά-
θνληαη, ηα πέληε (ε αξκαηνδξνκία, ε ππγκαρία, ε πάιε, 
ν δξφκνο θαη ν αθνληηζκφο) ζα απνηειέζνπλ αξγφηεξα 
ηνλ ππξήλα θαη ησλ ηεζζάξσλ παλειιήλησλ 
αγψλσλ. Αλάινγα ηζρχνπλ θαη γηα ηε δεχηεξε νκεξηθή 
αλαθνξά ζηελ άζιεζε, ζηελ φγδνε ξαςσδία ηεο 
Οδύζζεηαο (ζ), κε ηε δηαθνξά φηη ην πιαίζην είλαη εδψ 
ςπραγσγηθφ: νη λεαξνί Φαίαθεο δηαζθεδάδνπλ 
παξαβγαίλνληαο ζε δηάθνξα αγσλίζκαηα. 
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Οη παλειιήληνη αγψλεο 
 

 ΣΑ ΟΛΤΜΠΗΑ  Ο αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ αξραίνπ 
ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ επηζεκνπνηήζεθε κε ηε ζέζπηζε 
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ε έλαξμε ησλ νπνίσλ ηνπν-
ζεηείηαη ζπκβαηηθά ζην έηνο 776 π.Υ. Οη αγψλεο απηνί 
κνλνπψιεζαλ επί έλα θαη πιένλ αηψλα ην παλειιήλην 
ελδηαθέξνλ, εμειίρηεθαλ κε ηνλ θαηξφ ζηε ζεκαληη-
θφηεξε αζιεηηθή εθδήισζε, απνηέιεζαλ πξφηππν γηα 
ηε δηνξγάλσζε ηξηψλ αθφκε παλειιήλησλ αγψλσλ θαη 
απνδείρηεθαλ ν καθξνβηφηεξνο ζεζκφο ηεο αξραίαο 
Διιάδαο (776 π.Υ. - 393 κ.Υ.). 

ηελ αξρή βέβαηα νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, φπσο 
ζπλάγεηαη θαη απφ ηελ πξνέιεπζε ησλ νιπκπηνληθψλ, 
δελ ήηαλ αθξηβψο παλειιήληνη, ελψ ηα πξψηα πεξίπνπ 
50 ρξφληα ην πξφγξακκα πεξηιάκβαλε κφλν έλα 
αγψληζκα, ηνλ δξφκν, πνπ δηαηήξεζε θαη αξγφηεξα 
μερσξηζηή ζέζε ζην πξφγξακκα –ν ληθεηήο ζην 
αγψληζκα ηνπ δξφκνπ έδηλε ην φλνκά ηνπ ζηελ 
νιπκπηάδα. ηαδηαθά, κε ηε ζπκκεηνρή αζιεηψλ απφ ηε 
κεηξνπνιηηηθή Διιάδα θαη ηηο απνηθίεο –αξρηθά ηηο 
δπηηθέο–, νη αγψλεο έγηλαλ πξαγκαηηθά παλειιήληνη. Σν 
θάζκα ησλ αγσληζκάησλ δηεπξχλζεθε κε ηελ πξνζζή-
θε φρη κφλν γπκληθῶλ αιιά θαη ησλ  (αξηζηνθξαηηθψλ) 
ἱππηθῶλ αγσληζκάησλ. Λίγν κεηά ηα κέζα ηνπ 7νπ αηψλα 
ην πξφγξακκα είρε νπζηαζηηθά απνθξπζηαιισζεί. 
Αξγφηεξα έγηλαλ θαηά βάζε κφλν πξνζαξκνγέο θαη 
ζπκπιεξψζεηο, κε θπξηφηεξεο ίζσο ηελ εηζαγσγή ηεο 
θαηεγνξίαο παῖδεο (632 π.Υ.) θαη ηνπ αγσλίζκαηνο ηεο 
νπιηηνδξνκίαο (520 π.Υ.). (Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα 
αγσλίζκαηα ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί). 
 
 
 

46 / 82  



Πίλ. 1. - ΟΛΤΜΠΗΑΚΑ ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ (8νο-6νο αη. π.Υ.) 
 

ΔΣΟ  
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
ΑΓΧΝΗΜΑ 

ΑΠΟΣΑΖ -ΣΟΥΟ 

776 
 

724
2
 

 

720 
 
 

708 
 
 
 
 
 

 

688 
 
 
680 
 

648 
 

 
 
632 
 
 

628 
 

616 
 

520 

δξφκνο (ζηάδηνλ)
1
 

 

δίαπινο
2
 

 

δνιηρνδξνκία 
 
 
πάιε 
 

πέληαζιν 

[δξφκνο, άικα,
4
 

δηζθνβνιία, 
αθνληηζκφο, πάιε] 
 

ππγκαρία 
 
 

αξκαηνδξνκίεο 
 
ηππνδξνκίεο 
 

παγθξάηην 
 
αγψλεο παίδσλ 
[δξφκνο, πάιε] 
 

πέληαζιν παίδσλ
5
 

 

ππγκαρία παίδσλ 
 

νπιηηνδξνκία
6
 

1 ζηάδηνλ (192,28 κ.) 
 
2 ζηάδηα (384,56 κ.) 
 

πεξ. 7-24 ζηάδηα  
(πεξ. 1346-4614 κ.) 
 
3 πηψζεηο ή αἴξεηλ 

δάθηπινλ (;)
3
 

 
 
 
 
 

εμνπδεηέξσζε ή αἴξεηλ 
δάθηπινλ 
 

12 γχξνη(πεξ.18,5ρικ.) 
 
6 γχξνη (πεξ. 9,25 ρικ.) 
 

εμνπδεηέξσζε ή αἴξεηλ 
δάθηπινλ 
 
 
 
 
 

 
πεξ. 2 ή θαη 4 ζηάδηα. 
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εκεηώζεηο 

1. Σν κήθνο ηνπ ζηαδίνπ επνίθηιιε θαηά πεξηνρέο (απφ 
167-210 κ.). 

2. ηνλ δίαπιν ν δξνκέαο έηξερε σο ην ηέξκα ηνπ 
ζηαδίνπ θαη επαλέθακπηε ζηελ αθεηεξία. 

3. Ζ χςσζε ηνπ δαθηχινπ (αἴξεηλ δάθηπινλ) ζήκαηλε ηελ 
απνδνρή ηεο ήηηαο. Ο αθξηβήο ηξφπνο αλάδεημεο ηνπ 
ληθεηή δελ είλαη γλσζηφο. 

4. Σν άικα ήηαλ άικα εηο κήθνο άλεπ θνξάο, κε ηε 
βνήζεηα αιηήξσλ, ζπλήζσο ιίζηλσλ βαξψλ πνπ θξα-
ηνχζε ζε θάζε ρέξη ν αζιεηήο –άιιν ηχπν άικαηνο δελ 
ήμεξαλ νη αξραίνη· ακθηζβεηείηαη αλ ήηαλ απινχλ ή 
ηξηπινχλ. 

5. Μνλαδηθή θνξά πνπ έγηλε ν αγψλαο. 

6. Οη νπιηηνδξφκνη έθεξαλ ακπληηθά φπια, αξρηθά 
πεξηθεθαιαία, θλεκίδεο θαη αζπίδα, αξγφηεξα κφλν 
αζπίδα. 

 
 
 

 
 

Κεθαιή αγάικαηνο  
ηνπ Γία, από ην ηεξό  
ηνπ ζενύ ζηελ Οιπ- 
κπία, πεξ. 520-510 π.Χ.  
(Αζήλα, Δζληθό  
Αξραηνινγηθό  
Μνπζείν.) 
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  Απφ ηα αγσλίζκαηα, ηα ηππηθά πεξηιάκβαλαλ ηηο 
αξκαηνδξνκίεο θαη ηηο ηππνδξνκίεο, ηα γπκληθά φια ηα 
άιια. Σα γπκληθά αγσλίζκαηα δηαθξίλνληαλ ζε ειαθξά 
θαη βαξέα. Διαθξά ραξαθηεξίδνληαλ ν δξφκνο (φινη νη 
ηχπνη), ην άικα θαη ν αθνληηζκφο, βαξέα ε πάιε, ε  
ππγκαρία, ην παγθξάηην θαη ε δηζθνβνιία. Σν πέληαζιν, 
πνπ απνζθνπνχζε ζηελ αλάδεημε ηνπ ηέιεηνπ αζιεηή 
κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ήηαλ ζπλδπαζκφο ειαθξψλ θαη 
βαξέσλ. Σν δεκνθηιέζηεξν αγψληζκα ήηαλ ν δξφκνο. 
Σν δεχηεξν δεκνθηιέζηεξν κεηά ηνλ δξφκν –θαη’ άι-
ινπο δεκνθηιέζηεξν θαη απφ ηνλ δξφκν– ήηαλ ε πάιε. 

Σν πην ζπλαξπαζηηθφ –θαη ην πην επηθίλδπλν– απφ 
ηα ηππηθά αγσλίζκαηα ήηαλ ε αξκαηνδξνκία κε 
ηέζξηππα (άξκαηα πνπ ηα έζεξλαλ ηέζζεξα άινγα). Ζ 
αξκαηνδξνκία κε ζπλσξίδεο (άξκαηα πνπ ηα έζεξλαλ 
δχν άινγα) εληάρζεθε ζην πξφγξακκα ησλ Οιπκπηα-
θψλ Αγψλσλ κφιηο ην 408 π.Υ. Οη ζπλσξίδεο θάιππηαλ 
ηα 2/3 ηεο δηαδξνκήο ησλ ηεζξίππσλ. Έλα δηάζηεκα 
ππήξραλ θαη αξκαηνδξνκίεο κε θνξάδεο θαη εκηφλνπο. 
Σελ θιαζηθή επνρή νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο δηαξθνχζαλ 
πέληε εκέξεο, απφ ηηο 12 έσο ηηο 16 ηνπ κήλα. Σελ πξψ-
ηε θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα δελ ππήξραλ αγσλίζκαηα 
(Πίλ. 2). Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ θεξπζζφηαλ ε 
«ηεξά εθερεηξία», ε απνρή απφ πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. 
Οη αζιεηέο πξνπνλνχληαλ φρη κφλν ζηελ παηξίδα ηνπο 
αιιά, ηνλ ηειεπηαίν κήλα, θαη θάησ απφ ηνλ θαπηφ ήιην 
ηεο Οιπκπίαο, ππφ ηελ απζηεξή επίβιεςε ησλ Ζιείσλ 
θαη εηδηθφηεξα ησλ άηεγθησλ Διιαλνδηθψλ, πνπ ε 
δηθαηνδνζία ηνπο δελ πεξηνξηδφηαλ ζηελ αλάδεημε ησλ 
ληθεηψλ θαη ζηελ απνλνκή ησλ επάζισλ. Οη ζπκκεηέ-
ρνληεο δηαβεβαίσλαλ κε φξθν φηη είραλ πξνπνλεζεί 
δέθα κήλεο θαη φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ αζέκηηα 
κέζα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο λίθεο. Σν έπαζιν γηα ηνπο 
ληθεηέο ήηαλ ν θόηηλνο (ην ζηεθάλη απφ αγξηειηά), φκσο,  
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πέξα απφ ηε δφμα πνπ ζπλφδεπε κηα νιπκπηαθή λίθε, 
ζηνπο ληθεηέο επηθπιάζζνληαλ εμαηξεηηθέο ηηκέο, ηδίσο 
φηαλ επέζηξεθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο (απνζεσηηθή 
ππνδνρή, αγάικαηα, ρξεκαηηθά έπαζια), θαη ηνπο 
παξαρσξνχληαλ εηδηθά πξνλφκηα (ζίηεζε ζην 
πξπηαλείν, ηηκεηηθέο ζέζεηο ζε εθδειψζεηο, απαιιαγή 
απφ θφξνπο). 
 

«Δμαίζηα ζἄλαη πάληνηε ησλ ίππσλ ε νξκή  
Ιδίσο πξνο ην ηέινο θάζε αγώλα.» 
 

Αλδξέαο Δκπεηξίθνο,  
Τα αθαηαπάηεηα 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σθελή αξκαηνδξνκίαο κε ηέζξηππν ζηελ πην θξίζηκε θάζε, 
ζην ζεκείν θακπήο — δειώλεηαη κε ηε ζηήιε—, όπνπ ν 

θίλδπλνο αηπρήκαηνο ήηαλ πνιύ κεγάινο. Αηηηθή 
κειαλόκνξθε νηλνρόε, πεξ. 500 π.Χ.  

(Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
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Πίλ. 2. — ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ 
ΑΓΧΝΧΝ, 5νο αη. π.Υ. 

 

 

1ε εκέξα 
 

πξνθαηαξθηηθά ζπζίεο 
φξθνο αζιεηψλ 

 

 
 
2ε εκέξα 

ΗΠΠΟΓΡΟΜΟ 

Ι. 1) αξκαηνδξνκίεο  

α) ηέζξηππα β) ζπλσξίδεο 
    2) ηππνδξνκίεο 

 ΣΑΓΗΟ 

ΙΙ. πέληαζιν  

δξόκνο, άικα, δηζθνβνιία,  
αθνληηζκόο, πάιε  ΑΛΤΙΣ 
 

 

3ε εκέξα 
(παλζέ-
ιελνο) 
 

ΠΡΧΗ ζπζία (εθαηφκβε) 
 
ΑΠΟΓΔΤΜΑ  
αγψλεο παίδσλ  

δξόκνο, πάιε, ππγκαρία 
 

 ΣΑΓΗΟ 
ΠΡΧΗ 
δξφκνο, δίαπινο, δνιηρνδξνκία, 
νπιηηνδξνκία 

4ε εκέξα 
 

 

ΑΛΣΗ 
ΑΠΟΓΔΤΜΑ  
πάιε 
ππγκαρία 
παγθξάηην 
 

5ε εκέξα 
 
 

αλαθήξπμε ληθεηψλ 
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο - 
γεχκα ζην πξπηαλείν 
 

 

51 / 85  



 

  ΠΤΘΗΑ  ηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηψλα ηδξχζεθαλ ή 
 ΗΘΜΗΑ αλαβαζκίζηεθαλ ζε παλειιήληνπο ηξεηο αθφκε 
 ΝΔΜΔΑ αγψλεο, ηα Πχζηα, νη ζεκαληηθφηεξνη ίζσο 
αγψλεο κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο, ηα Ίζζκηα θαη ηα Νέκεα. 
Σν γεγνλφο φηη ε ίδξπζε ησλ αγψλσλ απηψλ γίλεηαη 
ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, ζηε δεθαεηία 582-573 π.Υ., δείρλεη 
απφ κφλν ηνπ ηελ απήρεζε πνπ είραλ θαη ηε ζεκαζία 
πνπ απέδηδαλ ηφηε ζηνπο παλειιήληνπο αγψλεο. ην 
εμήο θαλέλαο άιινο απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο θαη θάπνηε 
ζεκαληηθνχο ηνπηθνχο αγψλεο, φπσο ήηαλ, γηα παξά-
δεηγκα, ηα Παλαζήλαηα, δελ θαηάθεξε λα απνθηήζεη 
παλειιήληα εκβέιεηα. Οη ηέζζεξηο παλειιήληνη αγψλεο, 
πνπ ήηαλ φινη ζηεθαλῖηαη (ην έπαζιν ήηαλ ζηεθάλη) 
απνηεινχζαλ έλα θχθιν, ηελ πεξίνδνλ. Ζ χςηζηε ηηκή 
γηα έλαλ αζιεηή ήηαλ λα αλαδεηρζεί πεξηνδνλίθεο, λα 
ληθήζεη δει. θαη ζηνπο ηέζζεξηο. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ 
ππήξρε γηα ηνπο Ζιείνπο, επεηδή, φπσο αλαθέξεη ν 
Παπζαλίαο (6, 3, 9 θαη 6, 16, 2), δελ ηνπο επηηξεπφηαλ ε 
ζπκκεηνρή ζηα Ίζζκηα. (Λεπηνκέξεηεο γηα ηνπο ηέζζεξηο 
αγψλεο ζηνλ πίλαθα 3). 
  
    ΓΗΑΦΟΡΔ     Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ δελ 
 ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ  παξνπζίαδε κεγάιεο δηαθνξέο. Οη 
θπξηφηεξεο ήηαλ νη εμήο: ηα Οιχκπηα θαη ζηα Πχζηα νη 
θαηεγνξίεο ησλ αγσληδνκέλσλ ήηαλ δχν (ἄλδξεο, 
παῖδεο), ζηα Ίζζκηα θαη ζηα Νέκεα ππήξρε θαη ηξίηε, 
ελδηάκεζε, νη ἀγέλεηνη. ηα Ίζζκηα δηλφηαλ ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηα ηππηθά αγσλίζκαηα. Σα Πχζηα, αξρηθά 
(πξηλ απφ ην 582 π.Υ.), γηνξηάδνληαλ θάζε νθηψ ρξφληα 
θαη πεξηιάκβαλαλ απνθιεηζηηθά κνπζηθνχο αγψλεο, νη 
νπνίνη παξέκεηλαλ ζην επίθεληξν ηεο γηνξηήο, θαη κεηά 
ηε δηεχξπλζε κε ηελ πξνζζήθε ησλ αζιεηηθψλ 
εθδειψζεσλ. Απφ ηνλ 3ν αη. π.Υ. κνπζηθνί αγψλεο 
εηζάγνληαη επίζεο ζηα Ίζζκηα θαη ζηα Νέκεα. ηα  
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Οιχκπηα δελ καξηπξείηαη θάηη αλάινγν, ππήξραλ φκσο  
άιινπ είδνπο πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο, φπσο ι.ρ. 
ξεηνξηθέο επηδείμεηο. 
 
   Ζ ΖΜΑΗΑ  Οη παλειιήληνη αγψλεο, κε ηα φπνηα 
 ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ  αξλεηηθά ηνπο, ιεηηνχξγεζαλ σο 
καγλήηεο θαη κνριφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ. 
κσο ε ζεκαζία ηνπο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηε ζεκα-
ζία ελφο απινχ, θνξπθαίνπ έζησ, αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. 
Μέζα απφ ηνπο αγψλεο ζθπξειαηείηαη ε ζπλνρή  ησλ 
ζπρλά αιιεινζπαξαζζφκελσλ Διιήλσλ, θαη κάιηζηα 
ζε επνρή πνπ δελ ππήξρε άιιε νξγαλσκέλε έθθξαζε 
ηεο θνηλήο θαηαγσγήο. Σελ ίδηα ζηηγκή, παξέρεηαη ζε 
κεκνλσκέλα άηνκα ή ζεζκηθά πξφζσπα ε κνλαδηθή 
δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ παλειιελίσο φρη κφλν ηε 
ζσκαηηθή ξψκε αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή  θαη 
πνιηηηθή ηζρχ, πνπ αληαλαθιά θαη ζηελ πφιε απφ 
ηελ νπνία πξνέξρνληαη. 

 
Ζ αζιεηηθή εθπαίδεπζε 

 

Παξάιιεια κε ηνπο παλειιήληνπο αγψλεο θαη ζηελά 
εμαξηεκέλε απφ απηνχο ππήξρε ε αζιεηηθή θαζεκε-
ξηλφηεηα, πξσηίζησο ε εθπαίδεπζε, γηα ηελ νπνία νη 
ειιεληθέο πφιεηο έδεημαλ αξθεηά λσξίο ηδηαίηεξν ελδηα-
θέξνλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο, παξά ηηο επηκέξνπο 
απνθιίζεηο, δελ ππήξραλ νπζηψδεηο δηαθνξέο ζηα 
βαζηθά ζεκεία νχηε άιιαμαλ ξηδηθά ηα πξάγκαηα απφ 
ηελ αξρατθή έσο θαη ηελ ειιεληζηηθή επνρή, φζν θαη αλ 
ζηελ Αζήλα ηνπ 5νπ αηψλα θάπνηεο ζπληεξεηηθέο 
θσλέο έθαλαλ ιφγν γηα πιήξε παξαθκή ηεο άζιεζεο 
θαη λνζηαιγνχζαλ ηηο «παιηέο θαιέο εκέξεο». 
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ΣΗΜΧΜΔΝΖ  
ΘΔΟΣΖΣΑ 

 

Εεπο 
 

Απφιισλ 

ΓΗΟΡΣΖ- 
ΑΓΧΝΔ 

 

Οιχκπηα 
 

Πχζηα
2
 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΟ 776 582 

ΣΟΠΟ 
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ 

 

Οιπκπία 
 

Γειθνί 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ Ζιείνη Ακθηθηχνλεο 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ (ΔΣΖ) 4 4 
 

ΥΡΟΝΟ 
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ 

Αχγνπζηνο ή 
επηέκβξηνο 

(παλζέιελνο)
1
 

Αχγνπζηνο 
(ηέινο) 

ΔΠΑΘΛΟ  
(ΣΔΦΑΝΗ ΑΠΟ) 

αγξηειηά 
(θφηηλνο) 

 

δάθλε
3
 

 

ΣΗΜΧΜΔΝΖ  
ΘΔΟΣΖΣΑ 

 

Πνζεηδψλ 
 

Εεπο 

ΓΗΟΡΣΖ- 
ΑΓΧΝΔ 

 

Ίζζκηα
4
 

 

Νέκεα
5
 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΟ 582 573 

ΣΟΠΟ 
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ 

 

Ηζζκφο 
 

Νεκέα 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ Κνξίλζηνη Αξγείνη 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ (ΔΣΖ) 2 2 
 

ΥΡΟΝΟ 
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ 

Απξίιηνο  

ή Μάηνο 

 

Ηνχιηνο 

ΔΠΑΘΛΟ  
(ΣΔΦΑΝΗ ΑΠΟ) 

πεχθν ή  
μεξά ζέιηλα 

 

ζέιηλα 
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εκεηώζεηο 

1. Σε δεχηεξε ή ηξίηε παλζέιελν κεηά ην ζεξηλφ  
ειηνζηάζην. 

2. Σν 3ν έηνο ηεο νιπκπηάδαο. 

3. Κάπνηα επνρή ην έπαζιν ήηαλ κήια. ηνλ ληθεηή  
πξνζθέξνληαλ επίζεο θισλάξηα θνηληθηάο. 

4. Σν 1ν θαη ην 3ν έηνο ηεο νιπκπηάδαο. 

5. Σν 2ν θαη ην 4ν έηνο ηεο νιπκπηάδαο. 

 

   ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗ-  Ο βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο  
 ΜΟ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ  εθπαίδεπζεο ήηαλ θαη παξέκεηλε    
  - ΤΝΣΔΛΔΣΔ  αγσληζηηθφο –νη αζθήζεηο γηα ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο ήηαλ ηα γλσζηά αγσλίζκαηα. Με 
πνιχ ιίγεο εμαηξέζεηο, φπσο είλαη ε πάξηε ή ε Υίνο, 
φπνπ γπκλάδνληαλ θαη νη γπλαίθεο, θαη κάιηζηα θάπνηε 
ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο κε ηνπο άληξεο, ε άζιεζε απνηε-
ινχζε πξνλφκην ησλ αλδξψλ. Ζ ζσκαηηθή άζθεζε 
άξρηδε ζηελ ειηθία ησλ επηά ή νθηψ εηψλ θαη δηαξθνχζε 
γηα ηνπο παίδεο σο ηα 14· γηα ηνπο εθήβνπο ζπλερη-
δφηαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Τπεχζπλνο γηα 
ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ ν παηδνηξίβεο· ηνπο «επαγγει-
καηίεο» ηνπο πξνπνλνχζε ν γπκλαζηήο. Ο παηδνηξίβεο 
δελ είρε ηελ θαηάξηηζε ηνπ γπκλαζηή, φθεηιε φκσο λα 
έρεη έγθπξεο αζιεηηθέο, ηαηξηθέο θαη πγηεηλνινγηθέο 
γλψζεηο. Οη εθπαηδεπηέο ακείβνληαλ ή απφ ηελ πφιε ή 
–ζπλεζέζηεξα– απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Καηά ηα 
ινηπά, ηε δαπάλε γηα ηελ εθγχκλαζε ησλ λέσλ ηελ 
επσκηδφηαλ έλαο αμησκαηνχρνο, ν γπκλαζίαξρνο –ζηελ 
Αζήλα ε γπκλαζηαξρία ήηαλ κία απφ ηηο ιεγφκελεο 
ιεηηνπξγίεο (βι. Κείκελν 13, § 3 ζρφιηα). 
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Δπηηύκβην αλάγιπθν  
νπιηηνδξόκνπ πνπ  
θέξεη αηηηθή πεξηθεθαιαία,  
πεξ. 500 π.Χ.  
(Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό 
 Μνπζείν.) 
 

 
 
 

 
 Ο ΔΞΟΠΛΗΜΟ  Γηα ηελ άζθεζε, φπσο θαη γηα ηνπο 
αγψλεο, ήηαλ απαξαίηεηνο εηδηθφο εμνπιηζκφο. 

πγθεθξηκέλα έπξεπε λα ππάξρνπλ: ν αξύβαιινο ή ε 

ιήθπζνο (ηα κηθξά αγγεία κε ην απαξαίηεην γηα ηελ 

άιεηςε ιάδη), ε ζηιεγγίδα (ην φξγαλν θαζαξηζκνχ ηνπ 

ζψκαηνο κεηά ηελ άζιεζε), νη αιηήξεο (πνπ έδηλαλ 

ψζεζε θαη ζηαζεξφηεηα ζηνλ άιηε), ε αμίλα (γηα λα 
αλαζθάπηνπλ ή λα ηζνπεδψλνπλ ην έδαθνο, 
πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα απνηππψλνληαη θαζα-

ξά ηα ίρλε θαηά ην άικα), ν δίζθνο, ην αθόληην (κε 
εηδηθφ πξνσζεηηθφ ηκάληα, ηελ αγθύιε, ζηεξεσκέλν 

θνληά ζην θέληξν βάξνπο), νη ηκάληεο ηεο ππγκαρίαο 
(πνπ θάπνηε είραλ κήθνο έσο θαη ηξία κέηξα) θαη ν 

θώξπθνο (ν ππγκαρηθφο ζάθνο). 
 
  ΟΗ ΥΧΡΟΗ  Ζ άζθεζε ειάκβαλε ρψξα ζηελ παιαίζηξα 
 ΑΘΛΖΖ  ή ζην γπκλάζην –ε παιαίζηξα ήηαλ κέξνο 
ηνπ γπκλαζίνπ. Οη δχν απηέο εγθαηαζηάζεηο, απφ απινί, 
ππαίζξηνη ρψξνη πνπ ήηαλ αξρηθά, ζηνπο ειιεληζηηθνχο  
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ρξφλνπο εμειίρηεθαλ ζε κεγάια αξρηηεθηνληθά ζπγθξν-
ηήκαηα, ηα νπνία, εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο άζιεζεο, 
δηέζεηαλ ινπηξά θαη εηδηθνχο βνεζεηηθνχο ρψξνπο γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία (απνδπηήξην, ειαηνζέζην, θνληζηήξην 
θ.ά.). Σελ ίδηα επνρή, κε ηελ ίδξπζε πνιιψλ λέσλ 
πφιεσλ απφ ηνλ Αιέμαλδξν θαη ηνπο δηαδφρνπο, ην 
γπκλάζην (καδί κε ην ζέαηξν) ήηαλ φ,ηη πην ραξαθηε-
ξηζηηθά ειιεληθφ ππήξρε ζε κηα πφιε. Ήδε απφ ηελ 
θιαζηθή επνρή ηα γπκλάζηα είραλ πάςεη λα είλαη 
απνθιεηζηηθά ρψξνη άζιεζεο· εηδηθά ηα γπκλάζηα ηεο 
Αζήλαο, ηδίσο απφ ηνλ 4ν αηψλα θαη έπεηηα, κε ηελ 
εγθαηάζηαζε θνξπθαίσλ θηινζφθσλ ζηνπο ρψξνπο 
απηνχο (Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο), είραλ εμειηρζεί ζε 
ζεκαληηθέο εζηίεο εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο, θπξίσο 
θηινζνθηθήο. 
 
 
 

 
 

Αγαικάηην θνξηηζηνύ  
δξνκέα από ην ηεξό  
ηνπ Γηόο ζηε Γσδώλε,  
πεξ. 550-540 π.Χ.  
(Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό  
Μνπζείν.) 
 

 
 
 
 
 

Μεξηθνχο αηψλεο αξγφηεξα, νη Ρσκαίνη ζα ελνρνπνηή-
ζνπλ γηα ηελ ππνδνχισζε θαη ηελ εθζήιπλζε ησλ 
Διιήλσλ ηα γπκλάζηα θαη ηηο παιαίζηξεο. Ζ απνκά- 
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θξπλζε απφ ηελ θιαζηθή επνρή δελ ζα κπνξνχζε λα 
είλαη κεγαιχηεξε. Σφηε, θάπνηνη δηακαξηχξνληαλ γηα ην 
αθξηβψο αληίζεην: επεηδή έβιεπαλ ηα γπκλάζηα θαη ηηο 
παιαίζηξεο λα αδεηάδνπλ θαη ηνπο λένπο λα ζπρλάδνπλ 
ζηελ αγνξά. 

 
 
 

ΤΝΟΨΗ – ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 

 Ζ ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη ραξαθηεξηζηηθή 
γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. 

 Διιεληθφο αζιεηηζκφο ζεκαίλεη πξσηίζησο 
αγσληζηηθφο αζιεηηζκφο, πνπ ελδηέθεξε ηδηαίηεξα θαη 
ηηο πφιεηο θαη ηα γέλε. 

 Ο αγσληζηηθφο ραξαθηήξαο εθθξάζηεθε επίζεκα κε 
ηελ θαζηέξσζε ησλ παλειιήλησλ αγψλσλ. 

 Οη αγψλεο δηεμάγνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη 
ρξφλν θαη ήηαλ εληαγκέλνη ζε πιαίζην ιαηξεπηηθφ. 

 Οη παλειιήληνη αγψλεο απνηέιεζαλ κνριφ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ, αιιά δελ ήηαλ κφλν έλα 
αζιεηηθφ γεγνλφο. 

 Ζ άζιεζε ήηαλ ζηελ νπζία πξνλφκην ησλ ειεχζεξσλ 
αλδξψλ θαη θαηά βάζε είρε θαηαγσγή θαη ρξνηά 
αξηζηνθξαηηθή —ηα ηππηθά αγσλίζκαηα παξέκεηλαλ 
πάληα πξνλφκην ησλ πινπζίσλ. 

 Ζ αζιεηηθή εθπαίδεπζε είρε επίζεο αγσληζηηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ήηαλ ζηελά εμαξηεκέλε απφ ηνπο 
αγψλεο. 

 Οη αζινχκελνη αγσλίδνληαλ ή γπκλάδνληαλ κεηά 
κνπζηθήο (κε ζπλνδεία απινχ), ήηαλ γπκλνί θαη 
αιείθνληαλ κε ιάδη. 
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 Αγσλίδνληαλ γηα λα ληθήζνπλ ηνλ αληίπαιν, φρη γηα λα 
θαηαξξίςνπλ ξεθφξ. 

 Γελ ππήξραλ νκαδηθά αγσλίζκαηα νχηε θαηεγνξίεο 
αλάινγα κε ην βάξνο ησλ αζιεηψλ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Λεπηνκέξεηα από ράιθηλν άγαικα λεαξνύ άληξα,  
πξώηκε ξσκατθή πεξίνδνο.  

(Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
 
 
 

πλνδεπηηθά Κείκελα 
 

1. Ν. Γηαινχξεο, Διιεληθή Σέρλε. Αξραία Γιππηά, 
Αζήλα [Δθδνηηθή Αζελψλ] 1995, ζει. 240. 

 

«Ο Ζλίνρνο εηθνλίδεηαη ακέζσο κεηά ηε λίθε ηνπ, φξζηνο 
ζην δίθξν, ηε ζηηγκή πνπ ην πιήζνο ηνλ επεπθεκνχζε. 
Σνπο ζγνπξνχο βνζηξχρνπο ηνπ πεξηδψλεη ε ηαηλία ηεο 
λίθεο δηαθνζκεκέλε κε έλζεην καίαλδξν απφ αζήκη. Σα 
κάηηα ηνπ, έλζεηα απφ ζθνπξφρξσκν ιίζν θαη γπαιί, 
αθηηλνβνινχλ ελεξγεηηθφηεηα θαη απηνθπξηαξρία. 
Φνξάεη ην ρηηψλα ησλ εληφρσλ, δσζκέλν κε πιαηχ 
δσζηήξα ιίγν πάλσ απφ ηελ νζθχ θαη κε δχν άιιεο 
ηαηλίεο πνπ θαηεβαίλνπλ απφ ηνπο ψκνπο, πεξλνχλ 
θάησ απφ ηηο καζράιεο θαη δηαζηαπξψλνληαη πίζσ ζηε  
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ξάρε, ζπγθξαηψληαο ηνλ ψζηε λα κελ αλεκίδεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Σελ αιχγηζηε ζηεξεφηεηα ηεο 
θνξκνζηαζηάο ηνπ επηηείλνπλ νη θαηαθφξπθεο πηπρψ-
ζεηο ηνπ ρηηψλα ηνπ απφ ην δσζηήξα θαη θάησ, πνπ ηνπ 
δίλνπλ ηε κνξθή δσξηθήο θνιφλαο. Χζηφζν ζην επάλσ 
κέξνο ηνπ θνξκνχ νη πηπρψζεηο είλαη θπκαηηζηέο, ινμέο 
ή θακπχιεο. Σελ αληίζεζε απηή ζηε δηάζεζε ηνπ ελδχ-
καηνο αθνινπζεί θαη ε αληίξξνπε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. 
Σν θεθάιη θαη ην ζηήζνο ζηξέθνπλ ειαθξά πξνο ηα 
δεμηά ηνπο, ην ππφινηπν ζψκα είλαη θαηελψπηνλ. Με ηηο 
δηαθνξνπνηήζεηο απηέο, ν δεκηνπξγφο ηνπ εμαίξεηνπ 
απηνχ έξγνπ –ίζσο ν Ππζαγφξαο απφ ην Ρήγην– θαηφξ-
ζσζε λα ζπκθηιηψζεη ηελ θίλεζε κε ηε ζηηγκηαία 
αθηλεζία, ηε ζπκκεηξία κε ηελ επξπζκία.» 

 

2. Γηψξγνο εθέξεο, «Γειθνί», Γνθηκέο, ηόκ. Β΄, 
Αζήλα [ Ίθαξνο] 1974, ζει. 142-3. 

 

«Καηά ην κεζεκέξη ζην Μνπζείν, μαλαθνίηαμα ηνλ 
Ζλίνρν. Γελ έδεζε πνιχ ζηα κάηηα ησλ παιαηψλ, θαζψο 
καο ιέλε. Έλαο ζεηζκφο έζαςε ην έξγν εθαηφ ρξφληα 
αθνχ ην έζηεζαλ – απηφο ν αηψληνο δηάινγνο, ζηνπο 
Γειθνχο, ηεο νξγήο ηεο γεο θαη ηεο ηεξήο γαιήλεο. 
Έκεηλα πνιιή ψξα θνληά ηνπ. πσο θαη άιινηε, φπσο 
πάληα, απηή ε αθίλεηε θίλεζε ζνπ θφβεη ηελ αλάζα· δελ 
μέξεηο· ράλεζαη· έπεηηα πξνζπαζείο λα θξαηεζείο απφ 
ηηο ιεπηνκέξεηεο: ηα ακπγδαισηά κάηηα κε ην ζηειφ 
δηάθαλν βιέκκα, ην ζειεκαηηθφ ζαγφλη, ηηο ζθηέο γχξσ 
ζηα ρείιηα, ζηνλ αζηξάγαιν ή ζηα λχρηα ηνπ πνδηνχ· ν 
ρηηψλαο πνπ είλαη θαη δελ είλαη θνιφλα· θνηηάδεηο ηηο 
ξαθέο ηνπ, ηηο ηαηλίεο πνπ ηνλ ζπγθξαηνχλ ζηαπξσηά· 
ηα γθέκηα ζην δεμί ρέξη πνπ κέλνπλ εθεί θνπβαξηαζκέλα, 
ελψ ηα άινγα έρνπλ θαηαπνληηζηεί κέζα ζην ράζκα ηνπ 
θαηξνχ. Έπεηηα ε αλάιπζε ζ’ ελνριεί· έρεηο ηελ εληχπσ-
ζε πσο αθνπγθξάδεζαη κηα γιψζζα πνπ δε κηιηέηαη  
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πηα· ηη ζεκαίλνπλ απηέο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ είλαη 
δεμηνηερλίεο· πψο εμαθαλίδνληαη έηζη κέζα ζην ζχλνιν· 
ηη ππήξρε πίζσ απφ απηή ηε δσληαλή παξνπζία· 
δηαθνξεηηθέο ηδέεο, δηαθνξεηηθνί έξσηεο· δηαθνξεηηθή 
πξνζήισζε. Έρνπκε δνπιέςεη ζαλ ηα κεξκήγθηα θαη 
ζαλ ηηο κέιηζζεο πάλσ ζ’ απηά ηα’ απνκεηλάξηα. Πφζν 
ηελ έρνπκε πξνζεγγίζεη ηελ ςπρή πνπ ηα έπιαζε; 
Θέισ λα πσ: απηή ηε ράξε ζηελ αθκή ηεο, απηή ηε 
δχλακε, απηή ηε κεηξηνθξνζχλε, θη απηά πνπ ζπκβν-
ιίδνπλ ηέηνηα ζψκαηα. Απηή ηε ζίγνπξε πλνή πνπ θάλεη 
ηνλ άςπρν ραιθφ λα ππεξβαίλεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 
ινγηθνχ καο θαη λα γιηζηξά κέζα ζ’ έλαλ άιιν ρξφλν, 
θαζψο ζηέθεηαη εθεί ζηελ ςπρξή αίζνπζα ηνπ 
κνπζείνπ.» 
 
 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. α) Αλαηξέμηε ζε έλα ιεμηθφ ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
γιψζζαο θαη δείηε ηε βαζηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ 
ἆζινο, ἆζινλ, ἄζιηνο. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ιέμεο 
αζιεηήο κε ηηο βαζηθέο απηέο ζεκαζίεο; 
 

β) Ο φξνο παιαίζηξα δελ δειψλεη ηνλ ρψξν πνπ πξνν-
ξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πάιε, αιιά έρεη επξχηεξν 
πεξηερφκελν, αλάινγν κε απηφ πνπ έρεη ζήκεξα ν φξνο 
ζηίβνο. Ση ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζακε λα βγάινπκε 
απφ ηε δηαπίζησζε απηή γηα ην αγψληζκα ηεο πάιεο; 
 

γ) Πνηα είλαη ε αξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο γπκλάζην; 
 

2. Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ηνλ Ζλίνρν θαη θαηά-
γξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ζαο. 
Γηαβάζηε έπεηηα ζηα Σπλνδεπηηθά Κείκελα ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ αξραηνιφγνπ Ν. Γηαινχξε θαη ην 
απφζπαζκα απφ ηηο Γνθηκέο ηνπ Γηψξγνπ εθέξε θαη  
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ζεκεηψζηε πνχ ζπκπίπηνπλ νη ηξεηο πεξηγξαθέο (ε δηθή 
ζαο, ηνπ αξραηνιφγνπ θαη ηνπ πνηεηή) θαη, θπξίσο, πνχ 
δηαθέξνπλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Ηλίνρνο ησλ Γειθώλ. Αθηέξσκα ηνπ ηπξάλλνπ ηεο 

Γέιαο Πνιύδαινπ, κεηά ηε λίθε ηνπ ζηελ αξκαηνδξνκία 
ζηα Πύζηα ηνπ 478 ή ηνπ 474 π.Χ. (Γειθνί, Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν.) 
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13. – Ο ειιεληθφο αζιεηηζκφο  
κε ηα κάηηα ελφο μέλνπ 

 

ΛΟΤΚΗΑΝΟ, Ἀλάραξζηο ἤ Πεξί γπκλαζίσλ,  
§§ 1-9, 15 

 
 Ο ΒΗΟ   Ο Λνπθηαλφο γελλήζεθε ζηα ακφζαηα ηεο 
Κνκκαγελήο, γχξσ ζην 120 κ.Υ., θαη πέζαλε ιίγν κεηά 
ην 180 κ.Υ. Ζ κεηξηθή ηνπ γιψζζα ήηαλ πηζαλψο ε 
αξακατθή, ελψ ηα ειιεληθά ηα έκαζε ζην ζρνιείν. Ζ 
εθπαίδεπζε ηνπ ππήξμε θπξίσο ξεηνξηθή-ζνθηζηηθή. 
Αξρηθά εξγάζηεθε σο δηθεγφξνο. ηε ζπλέρεηα ηαμίδεςε 
σο πεξηνδεχσλ ξήηνξαο θαη ζνθηζηήο ζηελ Διιάδα, 
ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Γαιαηία. Δκθαλίζηεθε επαλεηιεκ-
κέλα ζηελ Οιπκπία. Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 
αλέιαβε έλα δηάζηεκα δηνηθεηηθή ζέζε ζηελ Αίγππην. 
 
 ΣΟ ΔΡΓΟ   Με ην φλνκά ηνπ παξαδίδνληαη πεξίπνπ 80 
έξγα. Κάπνηα απφ απηά δελ είλαη γλήζηα. Έγξαςε 
ξεηνξηθά γπκλάζκαηα θαη επηδεηθηηθνχο ιφγνπο, 
παξσδίεο, δηαιφγνπο (κε ζηνηρεία απφ ηνπο πιαησ-
ληθνχο δηαιφγνπο θαη ηελ θσκσδία), κελίππεηεο ζάηηξεο 
(θξάκα πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ θαηά ην πξφηππν ηνπ 
θπληθνχ θηινζφθνπ Μέληππνπ, 3νο αη. π.Υ.) θ.ά. Χο 
γλήζηνο αηηηθηζηήο έρεη θαη απηφο σο πξφηππν ηνπο 
κεγάινπο ζπγγξαθείο ηεο θιαζηθήο επνρήο πνπ 
έγξαςαλ ζηελ αηηηθή δηάιεθην, φκσο δελ δηζηάδεη θαη λα 
ζαηηξίδεη ηηο ππεξβνιέο ησλ αθξαίσλ αηηηθηζηψλ. Έγηλε 
ηδηαίηεξα γλσζηφο γηα ηνπο δηαιφγνπο ηνπ, πνπ είραλ 
κεγάιε απήρεζε θαη ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο. Σα 
θχξηα φπια ηνπ ππήξμαλ ε ζάηηξα θαη ε εηξσλεία.  
Πξνζθηιή ηνπ ζηφρν απνηέιεζαλ νη θηιφζνθνη, νη 
παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζξεζθεία θαη ηνπο 
ζενχο θαη πνιιά άιια. 
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   Ο ΓΗΑΛΟΓΟ –  Ο  δηάινγνο ή Πεξί γπκλαζίσλ είλαη 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ  έλαο δηάινγνο ζσθξαηηθνχ ηχπνπ 
πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Αζήλα, ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ αη. 
π.Υ. Σα δηαιεγφκελα πξφζσπα είλαη ν Αζελαίνο 
λνκνζέηεο θαη πνιηηηθφο φισλ θαη ν θχζεο επγελήο 
Αλάραξζεο, πνπ ηαμίδεςε απφ ηε καθξηλή θπζία (ηελ 
πεξηνρή πάλσ απφ ηελ Καζπία) γηα λα γλσξίζεη θαη λα 
κάζεη. Καζψο νη δχν ζπλνκηιεηέο πεξηδηαβαίλνπλ ζηελ 
Αζήλα, βιέπνπλ ηνπο λένπο πνπ αζινχληαη, θαη ν 
Αλάραξζεο δεηάεη απφ ηνλ φισλα λα ηνπ εμεγήζεη γηα 
πνην ιφγν νη λένη θάλνπλ φια απηά ηα, αθαηαλφεηα γηα 
ηνλ ίδην, πξάγκαηα, ελψ δελ παξαιείπεη λα ζρνιηάδεη κε 
ηε ζρεηηθή εηξσλεία ηηο απαληήζεηο πνπ κε απφιπηε 
ζνβαξφηεηα ηνπ δίλεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ. Ζ άζιεζε, 
εμεγεί ν φισλ, δελ απνηειεί γηα ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ 
απηνζθνπφ, αιιά πξνυπφζεζε γηα ηνλ ηδεψδε πνιίηε, 
ηνλ αγαζφ ζηελ ςπρή θαη δπλαηφ ζην ζψκα, ηνλ κφλν 
ηθαλφ λα ππεξαζπηζηεί ηα κέγηζηα αγαζά γηα ηνλ ίδην 
θαη γηα ηελ πφιε. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Νεαξνί δξνκείο. Αηηηθόο κειαλόκνξθνο ζθύθνο, πεξ. 540 
π.Χ. (Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
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ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

ΑΝΑΥΑΡΖ 
 

 1  Απηά πάιη, θίιηαηε φισλα, γηαηί, αλ αγαπάο, ηα 
θάλνπλ νη λένη ζαο; Κάπνηνη απφ απηνχο ηπιίγνπλ ηα 
ρέξηα ηνπο γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ αληηπάινπ θαη κε 
ηξηθινπνδηέο αλαηξέπνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ελψ  
θάπνηνη άιινη ζθίγγνπλ ν έλαο ηνλ ιαηκφ ηνπ άιινπ, 
ιπγίδνπλ ην ζψκα ηνπ θαη βνπιηάδνπλ θαη νη δχν κέζα 
 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 1  Αλάραξζεο: Πξφζσπν πην πνιχ ηνπ ζξχινπ παξά 

ηζηνξηθφ. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ήηαλ επγελήο απφ 
ηε θπζία, ηελ νπνία νη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηαπηφζεκε 
κε ηε βαξβαξφηεηα. Σαμίδεςε ζηελ Διιάδα ή κε εληνιή 
ηνπ βαζηιηά ή κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Ζ άθημή  
ηνπ ζηελ Αζήλα ηνπνζεηείηαη ζην έηνο 592 π.Υ. Σν 
φλνκά ηνπ ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο πξαθηηθέο 
εθεπξέζεηο, φπσο είλαη ε άγθπξα ή ν ηξνρφο. Μεξηθέο 
θνξέο αλαθέξεηαη σο έλαο απφ ηνπο Δπηά νθνχο. 
 

όισλα: Ο γλσζηφο Αζελαίνο πνιηηηθφο, λνκνζέηεο θαη 
πνηεηήο, έλαο απφ ηνπο Δπηά νθνχο. ηηο εξσηήζεηο 
ηνπ Αλάραξζε θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 
ησλ δχν αλδξψλ γίλεηαη θαλεξή ε δηαθνξά ηνπ 
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ απφ απηφλ ηνπ μέλνπ. ηνηρεία 
γλσζηά θαη απηνλφεηα ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ 
θαληάδνπλ παξάινγα θαη αθαηαλφεηα ζηα κάηηα ηνπ 
Αλάραξζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εθιακβάλεη ζρεδφλ 
σο ερζξηθή ελέξγεηα θαη κνξθή ζχγθξνπζεο ηελ 
αζιεηηθή πξαθηηθή.  
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ζηε ιάζπε θαζψο θπιηνχληαη ζαλ ηα γνπξνχληα. ηελ 
αξρή σζηφζν, κφιηο έβγαιαλ ηα ξνχρα ηνπο –ην ιέσ 
γηαηί ηνπο παξαθνινπζνχζα–, αιείθηεθαλ κε ιάδη θαη 
κε ηε ζεηξά έηξηςε ν έλαο ηνλ άιιν εηξεληθφηαηα. ηε 
ζπλέρεηα φκσο δελ μέξσ ηη έπαζαλ θαη κε ρακεισκέλα 
ηα θεθάιηα ζπξψρλνληαη θαη θνπηνπιάλε ζαλ ηα 
θξηάξηα. Να, δεο, εθείλνο εθεί ζήθσζε ηνλ άιιν απφ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Άιηεο, παιαηζηέο θαη αθνληηζηήο. Βάζε επηηύκβηνπ 
αγάικαηνο θνύξνπ, πεξ. 510 π.Χ. (Αζήλα, Δζληθό  

Αξραηνινγηθό Μνπζείν.)  
 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

θάπνηνη ... ζαλ ηα γνπξνύληα: Ο ζρνιηαζκφο μεθηλάεη 
κε ηελ πάιε. Οη πξψηνη παιεχνπλ φξζηνη (ὀξζή ή 
ζηαδηαία πάιε), νη δεχηεξνη πεζκέλνη ζην έδαθνο 
(ἀιίλδεζηο ή θύιηζηο). Πξφθεηηαη γηα δχν θάζεηο ηνπ ίδηνπ 
αγσλίζκαηνο. 
 

αιείθηεθαλ κε ιάδη: Γχν ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο 
ησλ αξραίσλ αζιεηψλ απφ ηνπο ζεκεξηλνχο είλαη φηη 
αγσλίδνληαλ γπκλνί θαη φηη αιείθνληαλ κε ιάδη. Χο 
εηζεγεηέο θαη ησλ δχν αλαθέξνληαη νη παξηηάηεο.  
 

κε ρακεισκέλα ηα θεθάιηα ... ζαλ ηα θξηάξηα: Ζ πην 
ζπλεζηζκέλε ίζσο ζηάζε ζηελ νξζή πάιε.  
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ηα πφδηα, ηνλ έξημε ζην έδαθνο, πέθηεη έπεηηα επάλσ 
ηνπ θαη δελ ηνλ αθήλεη λα αλαζεθσζεί, ζπξψρλνληάο 
ηνλ κε δχλακε κέζα ζηε ιάζπε. Σέινο, αθνχ ηχιημε 
γξήγνξα ηα πφδηα ηνπ γχξσ απφ ηνλ αληίπαιν ζην 
χςνο ηεο κέζεο, πέξαζε ην κπξάηζν ηνπ θάησ απφ ηνλ   
 2  ιαηκφ ηνπ θαη ηνλ ζθίγγεη αζθπθηηθά ηνλ έξεκν, ελψ 
εθείλνο ηνλ ρηππά ειαθξά ζηνλ ψκν, ηθεηεχνληάο ηνλ, 
ππνζέησ, λα κελ ηνλ απνπλίμεη. Καη δελ ιππνχληαη νχηε 
θαλ ην ιάδη, ψζηε λα κε βξνκίδνληαη· αληηζέησο, 
έρνληαο απνκαθξχλεη απφ πάλσ ηνπο ην ιάδη, έηζη πνπ 
είλαη βνπηεγκέλνη ζηε ιάζπε θαη ζπγρξφλσο 
ηδξσθνπνχλ, εκέλα ηνπιάρηζηνλ κνπ πξνθαινχλ γέιην, 
θαζψο γιηζηξάλε ζαλ ηα ρέιηα ν έλαο απφ ηα ρέξηα ηνπ 
άιινπ. 

Άιινη θάλνπλ αθξηβψο ην ίδην ζηνλ αλνηρηφ ρψξν 
ηεο απιήο, φρη φκσο κέζα ζε ιάζπε· απηνί, αθνχ 
άπισζαλ ζην ζθάκκα ην παρχ ηνχην ζηξψκα άκκνπ, 
φρη κφλν ξίρλνπλ άκκν ν έλαο ζηνλ άιιν αιιά θαη  

 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

ζήθσζε ηνλ άιιν: Γεληθά πξνζπαζνχζαλ λα 
ζεθψζνπλ ηνλ αληίπαιν, γηα λα θάκςνπλ ηελ 
αληίζηαζή ηνπ. 
 

 2.  όρη ... κέζα ζε ιάζπε ... ζηξώκα άκκνπ: Σα δχν 

είδε πάιεο δηέθεξαλ, θαίλεηαη, θαη ζην αζιεηηθφ θαη ζην 
δηαηηεηηθφ ζθέινο: αζθνχληαλ ζε δηαθνξεηηθνχο  
ρψξνπο ηνπ γπκλαζίνπ ή ηεο παιαίζηξαο, ελψ ε δίαηηα 
έπξεπε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο αθελφο ηελ πγξφηεηα 
ηνπ πεινχ, αθεηέξνπ ηελ μεξφηεηα θαη ηε ζεξκφηεηα 
ηεο άκκνπ. 
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κφλνο ηνπ ν θαζέλαο ζθνξπάεη απάλσ ηνπ ηε ζθφλε, 
φπσο θαιή ψξα ηα θνθφξηα, γηα λα είλαη, ππνζέησ, πην 
δχζθνιν λα μεθεχγνπλ ηελ ψξα ηεο αλακέηξεζεο, 
επεηδή ε άκκνο αθαηξεί ηελ νιηζζεξφηεηα θαη 
εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεξε ιαβή ζε ζηεγλή επηθάλεηα. 
 3    Άιινη πάιη φξζηνη, θαηαζθνληζκέλνη θαη απηνί, 
επηηίζεληαη ν έλαο ζηνλ άιιν κε γξνζηέο θαη θινηζηέο. 
Απηφο εδψ δε έρεηο ηελ εληχπσζε φηη θηχλνληαο ζα 
θηχζεη θαη ηα δφληηα ηνπ ν θαθνξίδηθνο –ηφζν πνιχ έρεη 
γεκίζεη ην ζηφκα ηνπ αίκα θαη άκκν, απφ ηε γξνζηά 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

ηε ζθόλε: Τπήξραλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζθφλεο γηα 
δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Αθφκα θαη απφ ηελ Αίγππην 
έθεξλαλ ιεπηή ζθφλε. 
 

όπσο ... ηα θνθόξηα: Ο Αλάραξζεο αλαθέξεηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλε θίλεζε πνπ θάλνπλ ηα θνθφξηα, πξηλ απφ 
ηε ζπκπινθή, φκσο ν θφθνξαο ίζρπε θαη γεληθφηεξα σο 
ε ελζάξθσζε ηεο καρεηηθφηεηαο. Καη ζήκεξα 
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ίδηα παξνκνίσζε. 
 

 3.  κε γξνζηέο θαη θινηζηέο: Ζ αλαθνξά ζε θινηζηέο 

δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα παγθξάηην. Σν παγθξάηην, ην 
πην βάλαπζν απφ ηα βαξέα αγσλίζκαηα, ήηαλ ζπλδπα-
ζκφο πάιεο θαη ππγκαρίαο. Οη παγθξαηηαζηέο, γηα λα 
έρνπλ ειεχζεξα ηα ρέξηα γηα ιαβέο, δελ έθεξαλ ηκάληεο, 
φπσο νη ππγκάρνη, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 
ρηππήκαηα δελ ήηαλ ην ίδην επψδπλα. Δπηηξέπνληαλ 
φκσο θάζε ινγήο ιαβέο θαη ρηππήκαηα, κε απνηέιεζκα 
ηηο γξήγνξεο ελαιιαζζφκελεο θάζεηο. Απαγνξεπφηαλ 
κφλν λα δαγθψλνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα βπζίδνπλ ηα 
ρέξηα ηνπο ζε θνηιφηεηεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αληηπάινπ. 
ηε πάξηε επηηξέπνληαλ θαη απηά. 
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 4  πνπ έθαγε, φπσο βιέπεηο, ζην ζαγφλη. κσο θαη 
εθείλνο εθεί ν άξρσλ –φηη απηφο είλαη θάπνηνο απφ ηνπο 
άξρνληεο ην ζπλάγσ απφ ην πνξθπξφ έλδπκα– δελ  
ηνπο ρσξίδεη θαη δελ ηεξκαηίδεη ηνλ αγψλα· απελαληίαο 

 
Νένη αζθνύληαη ζηελ  
ππγκαρία (αξηζηεξά) θαη  
ζην παγθξάηην (θέληξν). 
Σην βάζνο θξέκνληαη  
ηκάληεο ππγκαρίαο θαη  
δίζθνο (κέζα ζε ζάθθν).  
Ο έλαο παγθξαηηαζηήο  
επηρεηξεί, κε αληηθα- 

λνληθή θίλεζε, λα εμνξύμεη ην κάηη ηνπ αληηπάινπ ηνπ, 
ελώ ν γπκλαζηήο έρεη πςώζεη ηε δηραισηή ξάβδν γηα λα 
ηνλ ηηκσξήζεη γηα ηελ παξάβαζε. Αηηηθή εξπζξόκνξθε 
θύιηθα, πεξ. 500-475 π.Χ. (Λνλδίλν, Βξεηαληθό Μνπζείν.)  
[Αληηγξαθή: Ση. Μπνλάηζνο]  

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 4.  ν άξρσλ: Πηζαλψο ν γπκλαζίαξρνο. Ζ γπκλαζηαξρία 

ήηαλ κία απφ ηηο ιεγφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη είρε  
ραξαθηήξα αξηζηνθξαηηθφ. Οη ιεηηνπξγίεο –ιεηηνπξγία 
ζεκαίλεη θαηά γξάκκα «εξγαζία γηα ηνλ ιαφ»– ήηαλ κηα 
κνξθή θνξνιφγεζεο κε έμππλν ηξφπν: εχπνξνη Αζε-
λαίνη πνιίηεο –θάπνηε θαη κέηνηθνη– ππνρξεψλνληαλ λα 
θαιχςνπλ ηε δαπάλε γηα εθδήισζε ή δξαζηεξηφηεηα 
πνπ ππεξεηνχζε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ηελ Αζήλα ηεο 
θιαζηθήο επνρήο ν γπκλαζίαξρνο νξηδφηαλ απφ ηε 
θπιή ηνπ, είρε ηελ επζχλε γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ 
ιακπαδεδξνκηψλ θαη θάιππηε ηε δαπάλε γηα ηελ 
άζθεζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ αζιεηψλ. 

69 / 95  



κάιηζηα, ηνπο παξνηξχλεη θαη επαηλεί απηφλ πνπ έξημε 
ηε γξνζηά.  

Άιινη ηέινο αζθνχληαη φινη ππξεησδψο ζε άιια 
ζεκεία θαη αλαπεδνχλ ζαλ λα ηξέρνπλ, ελψ κέλνπλ ζην 
ίδην κέξνο, θαη πεδψληαο ςειά θινηζνχλ ηνλ αέξα. 
 5   Θέισ ινηπφλ λα μέξσ ηη ην θαιφ ζα θέξδηδε θάπνηνο 
πνπ ζα έθαλε φια απηά, επεηδή εγψ, αλ ζεο ηε γλψκε 
κνπ, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ην πξάγκα κνηάδεη, ζα 
έιεγα, κε ηξέια, θαη θαλείο ζηνλ θφζκν δελ ζα κε θάλεη 
εχθνια λα αιιάμσ γλψκε θαη λα πηζηέςσ φηη δελ 
παξαινγίδνληαη φζνη ηα θάλνπλ απηά. 
  

ΟΛΧΝ 
 

 6  Μα είλαη αλακελφκελν, Αλάραξζε, λα ζνπ θαίλνληαη 
φπσο αθξηβψο ζνπ θαίλνληαη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ, 
αθνχ δελ ζνπ είλαη νηθεία θαη απνθιίλνπλ ηφζν πνιχ  
απφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ θπζψλ, φπσο είλαη εμάιινπ  
 

  ΥΟΛΗΑ.   
  

 6.  από ηηο ζπλήζεηεο ησλ θπζώλ: Δλδηαθέξνπζεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα αζπλήζηζηεο, γηα ειιεληθά δεδνκέλα, 
ζπλήζεηεο ησλ θπζψλ δίλεη ν Ζξφδνηνο (4ν βηβιίν). 
Αλαθέξεη, γηα παξάδεηγκα, φηη νη άληξεο ζηε θπζία 
πνηέ δελ έπιελαλ ην ζψκα ηνπο κε λεξφ. 
Ο φισλ θαηαλνεί ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά θαη 
πηζηεχεη φηη απηή ζα κπνξνχζε λα γεθπξσζεί, εάλ ν 
ζπλνκηιεηήο ηνπ δνχζε έλα δηάζηεκα ζηελ Διιάδα. Ζ 
αιιειεπίδξαζε, ην πιεζίαζκα κεηαμχ ησλ δχν δηαθν-
ξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο θαη αληίιεςεο, ζα θαηέιεγε, 
φπσο ζπλέβε πνιιέο θνξέο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία, 
ζηελ εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ θαη ζηελ αιιεινθαηα-
λφεζε ησλ αλζξψπσλ. 
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αλακελφκελν λα ππάξρνπλ θαη ζηε δηθή ζαο εθπαί-
δεπζε θαη αγσγή πνιιά πνπ ζα θαίλνληαλ αιιφθνηα ζε 
εκάο ηνπο Έιιελεο, αλ θάπνηνο απφ καο, φπσο θαιή 
ψξα ηψξα εζχ, είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηα παξαθνινπ-
ζήζεη. Χζηφζν κελ αλεζπρείο, θαιέ κνπ θίιε· γηαηί δελ 
είλαη ηξέια απηά πνπ γίλνληαη νχηε βέβαηα απηνί 
γξνλζνθνπνχληαη θαη θπιηνχληαη κέζα ζηε ιάζπε θαη 
ξίρλνπλ απάλσ ηνπο ηε ζθφλε θάλνληαο επίδεημε σκήο 
βίαο. Αληηζέησο, ην πξάγκα έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξεζη-
κφηεηα, πνπ δελ είλαη ρσξίο ηέξςε, θαη ζπγρξφλσο 
εμαζθαιίδεη ζηα ζψκαηα επξσζηία θαζφινπ επθαηα-
θξφλεηε. Αλ επνκέλσο κείλεηο έλα δηάζηεκα ζηελ 
Διιάδα, φπσο θαληάδνκαη φηη ζα θάλεηο, ιίαλ ζπληφκσο 
ζα γίλεηο θαη εζχ έλαο απφ ηνπο ιαζπσκέλνπο ή ηνπο 
ζθνληζκέλνπο. Σφζν ηεξπλφ θαη ζπλάκα ηφζν σθέιηκν 
ζα ζνπ θαλεί ην πξάγκα. 
 

ΑΝΑΥΑΡΖ 
 

Να κνπ ιείπεη, φισλα! αο ηα ραξίδσ απηά ηα 
σθέιηκα θαη ηα ηεξπλά. Δκέλα πάλησο, αλ θάπνηνο απφ 
ζαο δνθηκάζεη λα κνπ θάλεη θάηη ηέηνην, ζα δηαπηζηψζεη 
φηη ν αθηλάθεο δελ θξέκεηαη ζηε κέζε κνπ γηα ηα κάηηα. 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.    
 

ν αθηλάθεο: Κνληφ ίζην μίθνο, ραξαθηεξηζηηθφ ζθπζηθφ 
φπιν. Ο Λνπθηαλφο αλαθέξεη ζε άιιν έξγν ηνπ φηη 
νξθίδνληαλ ζηνλ αθηλάθε («κα ηνλ αθηλάθε»), ν 
Ζξφδνηνο φηη πξφζθεξαλ ζπζία. 
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 7  κσο πεο κνπ, πψο ηα ιέηε απηά πνπ γίλνληαη, ή ηη 
λα πνχκε φηη θάλνπλ απηνί; 
 

ΟΛΧΝ 
 

Ο ρψξνο θαη’ αξράο, Αλάραξζε, νλνκάδεηαη απφ 
εκάο γπκλάζην θαη είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ Λχθεην 
Απφιισλα. Βιέπεηο κάιηζηα θαη ην άγαικα ηνπ ζενχ –
απηφο πνπ είλαη αθνπκπηζκέλνο ζηε ζηήιε, πνπ 
θξαηάεη ην ηφμν κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, ελψ ην δεμηφ, 
θαζψο είλαη ιπγηζκέλν πάλσ απφ ην θεθάιη, δείρλεη ηνλ 
ζεφ λα αλαπαχεηαη φπσο έπεηηα απφ καθξά θαη 
θνπηψδε πξνζπάζεηα. 

 
 
 
 
 
 

Μειαλόκνξθε ππμίδα πνπ απεηθνλίδεη επηλίθηα πνκπή ηνπ 
ηεζξίππνπ ηνπ Σηεζαγόξα, 540-530 π.Χ. (Βξαπξώλα, 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
 

  ΥΟΛΗΑ.    
 

 7.   ζηνλ Λύθεην Απόιισλα: Σν ιαηξεπηηθφ επίζεην 

Λχθεηνο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηε ιέμε ιχθνο (ζαλ 
ιχθνο;), κε ηε ιέμε ιύθε (= θσο, βι. ιπθφθσο) ή κε θάηη 
άιιν πνπ δελ ην γλσξίδνπκε. 
Οη δχν ζπλνκηιεηέο πεξπαηνχλ πξνθαλψο ζην Λχθεην, 
έλα απφ ηα ηξία κεγάια γπκλάζηα ηεο Αζήλαο –ηα άιια 
δχν ήηαλ ην Κπλφζαξγεο, ζηελ πεξηνρή Κπλνζάξγνπο, 
θαη ε Αθαδήκεηα, ζηελ πεξηνρή ηεο Αθαδεκίαο 
Πιάησλνο. Σν Λχθεην βξηζθφηαλ θνληά ζηνλ Iιηζζφ (ζε 
κηθξή απφζηαζε απφ ηε ζπκβνιή ηεο νδνχ Ρεγίιιεο κε 
ηε Βαζηιίζζεο νθίαο). 
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 8  ζνλ αθνξά ηψξα ηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα, 
εθείλν εθεί κέζα ζηε ιάζπε ιέγεηαη πάιε· νη άιινη πάιη 
κέζα ζηε ζθφλε παιεχνπλ θαη απηνί, ελψ φηαλ ρηππνχλ 
ν έλαο ηνλ άιιν φξζηνη, νλνκάδνπκε ην άζιεκα παγθξά-
ηην. Δκείο έρνπκε θαη άιια ηέηνηα αζιήκαηα, ηελ ππγ-
καρία, ηε δηζθνβνιία θαη ην άικα· γηα φια απηά δηνξ-
γαλψλνπκε αγψλεο θαη ν ληθεηήο ζεσξείηαη ν άξηζηνο 
ζηα ρξφληα ηνπ θαη θαηαθηά ηα έπαζια.  

 
ΑΝΑΥΑΡΖ 

 

 9  Καη πνηα είλαη, παξαθαιψ, ηα έπαζια; 
 

ΟΛΧΝ 
 

ηελ Οιπκπία είλαη ζηεθάλη απφ αγξηειηά, ζηνλ Ηζζκφ 
απφ πεχθν, ζηε Νεκέα απφ ζέιηλν, ζηνπο Γειθνχο 

 

  ΥΟΛΗΑ.    
 

 8.  παγθξάηην: Ζ αλαθνξά ηνπ φισλα είλαη ζπλνπηηθή 

θαη φρη απνιχησο αθξηβήο. Οη αζιεηέο αγσλίδνληαλ θαη 
φξζηνη θαη πεζκέλνη ζην έδαθνο (βι. § 3 ζρφι. θαη εηθ. 
ζηε ζει. 59-62). 
 

ηε δηζθνβνιία θαη ην άικα: Καη ηα δχν, ηελ θιαζηθή 
επνρή, δελ ήηαλ απηνηειή αγσλίζκαηα αιιά ππάγνληαλ 
ζην πέληαζιν. 
 

 9.  ζηεθάλη από αγξηειηά: Απφ ηελ αγξηειηά (ηνλ 

θφηηλνλ) πνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, είρε θέξεη ν 
Ζξαθιήο απφ ηε κπζηθή ρψξα ησλ Τπεξβνξείσλ. 
 

από πεύθν: Σελ επνρή ηνπ Πηλδάξνπ ην έπαζιν ζηα 
Ίζζκηα δελ ήηαλ ζηεθάλη απφ πεχθν αιιά απφ μεξακέλα 
ζέιηλα. 
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κήια απφ ηα ηεξά κήια ηνπ ζενχ, ελψ εδψ ζηα 
Παλαζήλαηα ιάδη απφ ηελ ηεξή ειηά. Γηαηί γειάο, 
Αλάραξζε; Μήπσο ζνπ θαίλνληαη επηειή απηά; 
 
 

 
  Χάιθηλν αγαικάηην δξνκέα από ηε  
 Σάκν, πεξ. 520-500 π.Χ. (Βαζύ,  
 Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
 
 

ΑΝΑΥΑΡΖ 
 

Κάζε άιιν, φισλα· είλαη εληππσζηαθά ηα έπαζια 
πνπ αξάδηαζεο. Καη νη αζινζέηεο δηθαηνχληαη λα ζεκλχ-
λνληαη γηα ηε γελλαηνδσξία ηνπο θαη νη αζιεηέο έρνπλ 
θάζε ιφγν λα ζθνηψλνληαη γηα λα θαηαθηήζνπλ ηα ηφζν 
κεγάια έπαζια, ψζηε γηα κήια θαη γηα ζέιηλα λα 
θνπηάδνπλ πξνεγνπκέλσο θαη λα θηλδπλεχνπλ ηφζν,  
 
 

  ΥΟΛΗΑ.    
 

κήια: Σελ θιαζηθή επνρή θαη ζηα Πχζηα, φπσο θαη ζηηο 
άιιεο ηξεηο παλειιήληεο γηνξηέο, ν αγψλαο ήηαλ 
ζηεθαλίηεο, νη ληθεηέο δει. θέξδηδαλ κφλν έλα ζηεθάλη. 
ηα Πχζηα ην ζηεθάλη ήηαλ απφ δάθλε, ην ηεξφ θπηφ ηνπ 
Απφιισλα, πνπ ηελ έθνβαλ ζηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ. 
Φαίλεηαη φκσο φηη ζε θάπνηα πεξίνδν δίλνληαλ σο 
έπαζιν κήια. 
 

ζηα Παλαζήλαηα: Σα Μεγάια Παλαζήλαηα (απφ ην 566 
π.Υ.) γηνξηάδνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, ηα Μηθξά θάζε 
ρξφλν. Οη ληθεηέο έπαηξλαλ σο έπαζιν ιάδη απφ ηηο 
ηεξέο ειηέο κέζα ζε εηδηθνχο ακθνξείο, ηνπο ιεγφκελνπο 
Παλαζελατθνχο ακθνξείο (βι. εηθ. ζηε ζει. 77). 
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θαζψο πξνζπαζνχλ λα πλίμεη ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα 
ηνπ ηζαθίζεη ηα θφθθαια, ιέο θαη δελ είλαη δπλαηφ ρσξίο 
απηέο ηηο ηαιαηπσξίεο λα εμαζθαιίζεη κήια φπνηνο 
επηζπκεί ή λα ζηεθαλσζεί κε ζέιηλν ή πεχθν, ρσξίο λα 
θαηαιαζπψλεηαη ην πξφζσπν ηνπ θαη ρσξίο λα ηξψεη 
θινηζηέο ζην ζηνκάρη απφ ηνπο αληηπάινπο. 
 

Σηηο παξαγξάθνπο πνπ παξαιείπνληαη [10-14] ν 
Αλάραξζεο ζπλερίδεη λα αληηδξά όπσο αληηδξνύζε, 
παξά ηελ επίκνλε πξνζπάζεηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. 
Μόλν όηαλ ν Σόισλ, ζηελ § 14, αθήλεη λα ελλνεζεί όηη 
νη αζθήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκεο 
γηα ην θαιό ηεο πόιεο, δείρλεη δσεξό ελδηαθέξνλ λα 
αθνύζεη. 

 
ΟΛΧΝ 

 

 (15)  Ση ζθεθηφκαζηε γηα ηνπο λένπο θαη πψο ηνπο 
αληηκεησπίδνπκε, απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ λα 
μερσξίδνπλ ην θαιφ απφ ην θαθφ θαη λα αλδξψλνληαη 
ζην ζψκα θαη λα αληέρνπλ ζηνπο θφπνπο, απηά ζα ζνπ 
ηα εθζέζσ ηψξα, γηα λα μέξεηο γηα πνην ιφγν έρνπκε 
θαζηεξψζεη γη’ απηνχο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο θαη 
ηνπο αλαγθάδνπκε λα γπκλάδνληαη. Γελ ην θάλνπκε 
απιψο γηα ηνπο αγψλεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 
θεξδίδνπλ ηα έπαζια –εθείλα, νχησο ή άιισο, πνιχ 
ιίγνη απφ ην ζχλνιν ησλ λέσλ αμηψλνληαη λα ηα θα-
ηαθηήζνπλ– αιιά πξνζπαζνχκε κέζσ απηνχ λα 
εμαζθαιίζνπκε θαη γηα ηελ πφιε νιφθιεξε θαη γηα ηνπο 
ίδηνπο έλα ζαθψο κεγαιχηεξν αγαζφ. Γηαηί ππάξρεη 
έλαο άιινο αγψλαο, θνηλφο γηα φινπο ηνπο θαινχο 
πνιίηεο θαη έλα ζηεθάλη φρη απφ πεχθν νχηε απφ 
αγξηειηά ή ζέιηλν, αιιά έλα πνπ θιείλεη κέζα ηνπ φιε 
ηελ αλζξψπηλε επδαηκνλία, ελλνψ ηελ ειεπζεξία, θαη 
ηνπ θαζελφο αηνκηθά θαη ηεο παηξίδαο γεληθά, θαη ηνλ  
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πινχην θαη ηε δφμα θαη ηελ απφιαπζε ησλ παηξνπα-
ξάδνησλ γηνξηψλ θαη ηε ζσηεξία ησλ δηθψλ καο, θαη κε 
κηα ιέμε φ,ηη σξαηφηεξν ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη θαλείο 
λα ηνπ ραξίζνπλ νη ζενί. ια απηά είλαη ζπλπθαζκέλα 
κε ην ζηεθάλη πνπ ιέσ θαη απνξξένπλ απφ ηνλ αγψλα 
εθείλν, ζηνλ νπνίν νδεγνχλ νη αζθήζεηο απηέο θαη νη 
θφπνη. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 

 
 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.    
 

 15.  ησλ παηξνπαξάδνησλ γηνξηώλ: Οη Αζελαίνη είραλ 

πνιιέο γηνξηέο. Ο Φεπδν-Ξελνθψλ, πνπ δε ζπκπαζεί 
δηφινπ ηελ αζελατθή δεκνθξαηία, ζην έξγν ηνπ 
Αζελαίσλ Πνιηηεία (πεξ. 425 π.Υ.) δηαπηζηψλεη κε 
δπζαξέζθεηα φηη νη Αζελαίνη έρνπλ δηπιάζηεο γηνξηέο 
απφ φζεο νπνηαδήπνηε άιιε πφιε. 
Ο φισλ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ζηνλ Αλάραξζε φηη ε 
αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κέξνο ελφο επξχ-
ηεξνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο· 
ζπλαξηάηαη κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επδαηκνλία 
νιφθιεξεο ηεο πφιεο. Ο αζιεηηθφο αγψλαο απνηειεί 
κία κφλν έθθαλζε ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ 
αγώλα, ζηνλ νπνίν φινη νη πνιίηεο επηδίδνληαη γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ θαη λα πξναζπίζνπλ ην αηνκηθφ θαη ην 
θνηλφ θαιφ. 
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  Μηα από ηηο εμαηξεηηθά ζπάληεο  
 ζηελ αγγεηνγξαθία απεηθνλίζεηο  
πάιεο ζην έδαθνο, γηα ηελ νπνία νη  
 αξραίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ όξν  
 ἀιίλδεζηο ή θύιηζηο. Οη δύν  
 παιαηζηέο πιαηζηώλνληαη από ηνλ  
 ἒθεδξνλ παιαηζηή (δεμηά), πνπ  
 αλακέλεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ  
 ληθεηή, ηελ εληππσζηαθή Νίθε  
 (αξηζηεξά) κε θιαδί θνηληθηάο ζην  
 ρέξη ζε ξόιν θξηηή θαη ηελ ηπηά- 
 κελε κηθξή Νίθε, πνπ ζπεύδεη λα  
 ζηέςεη ηνλ ληθεηή. Παλαζελατθόο  
 ακθνξέαο (ακθνξέαο από απηνύο  
 πνπ δίλνληαλ, καδί κε ην ιάδη πνπ  
 πεξηείραλ, σο έπαζιν ζηα  
Παλαζήλαηα), 360/359 π.Χ. (Αζήλα,  
Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
 
 

 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Γηα πνην ιφγν ν Λνπθηαλφο, γηα λα κηιήζεη γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ ζηελ Αζήλα, επηιέγεη σο ζπλνκηιεηή ηνπ 
φισλα ηνλ Αλάραξζε; 

2. Δμ νλφκαηνο ηίλσλ ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε 
φηη κηιάεη ν φισλ; 

3. ε πνηα αγσλίζκαηα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ν 
Αλάραξζεο; Γηαηί; 

4. Γηαηί απφ ηα έπαζια πνπ απαξίζκεζε πξνεγνπκέλσο 
ν φισλ, ν Αλάραξζεο ζηελ § 9 αλαθέξεη επηιεθηηθά ηα 
κήια θαη ηα ζέιηλα; 
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5. Πνηα ζηνηρεία γηα ηνλ αζιεηηζκφ, ηα αζιήκαηα θαη 
ηνπο αγψλεο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ην θείκελν 
ηνπ Λνπθηαλνχ, αλ ππνζέζνπκε φηη έρνπκε κφλν απηφ  
ην θείκελν θαη δελ γλσξίδνπκε ηίπνηε άιιν γηα ηνλ 
αζιεηηζκφ ζηελ αξραηφηεηα; 

6. Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ή ζε βηβιία απεηθνλίζεηο 
κε αζιεηηθέο ζθελέο απφ ηελ αξραηφηεηα 
(αγγεηνγξαθίεο, αλάγιπθα θηι.), νη νπνίεο λα 
αληηζηνηρνχλ θαηά ην δπλαηφλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 
Λνπθηαλνχ. 

7. α) Γνθηκάζηε λα εξκελεχζεηε ζεαηξηθά ηνλ δηάινγν 
(§§ 1-9). Αμηνπνηψληαο θάζε έλδεημε ηνπ θεηκέλνπ, 
αλαζπλζέζηε ην "ζθεληθφ" πνπ πιαηζηψλεη ηνπο δχν 
ζπλνκηιεηέο (ρψξνο, πξφζσπα, θηλήζεηο). Πξηλ πάξεηε 
ελδπκαηνινγηθέο απνθάζεηο, αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν 
ή ζε βηβιία πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδπκαζία ησλ 
θπζψλ θαη ησλ Αζελαίσλ ηεο επνρήο εθείλεο. 
 

β) Πνηνλ απφ ηνπο δχν ξφινπο βξίζθεηε πην ειθπζηηθφ; 
(Σεθκεξησκέλε απάληεζε). 

8. Να ζπγθξίλεηε ην θείκελν ηνπ Λνπθηαλνχ κε φπνην 
απφ ηα θείκελα ηεο ελφηεηαο «Σαμηδησηηθά» ηνπ βηβιίνπ 
ζαο ηεο Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο θξίλεηε θαηαιιειφ-
ηεξν, αλαδεηψληαο ηα ελδερφκελα θνηλά ζηνηρεία ησλ 
δχν θεηκέλσλ. 

 
 
 
 
 
 
 

Καξηθαηνύξεο αζιεηώλ. Βνησηηθό αγγείν (Μνπζείν ηνπ 
Βεξνιίλνπ.) 
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14. – Καηά αζιεηψλ 
 

ΔΤΡΗΠΗΓΖ, Αληόιπθνο (απφζπ. 282) 
 
 ΣΟ ΔΡΓΟ   Ο Απηφιπθνο είλαη έλα απφ ηα ιίγα ζαηπξηθά 
δξάκαηα πνπ έγξαςε ν Δπξηπίδεο. Δθηφο απφ ην 
απφζπαζκα πνπ αλζνινγείηαη (28 ζηίρνη), ζψδνληαη 
άιια ηξία, ζρεδφλ κνλφζηηρα απνζπάζκαηα. Γελ 
γλσξίδνπκε πφηε παίρηεθε ην έξγν. Έρεη πξνηαζεί σο 
πηζαλφ ην έηνο 421 π.Υ. 
 
 Ο ΜΤΘΟ   Απφ κπζνγξαθηθέο πεγέο παξαδίδεηαη φηη ν 
Απηφιπθνο ήηαλ γηνο ηνπ Δξκή θαη παππνχο ηνπ Οδπζ-
ζέα (απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ, ηεο Αληίθιεηαο). 
Απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ Δξκή, είρε θιεξνλνκήζεη ην 
«ράξηζκα» λα θιέβεη ρσξίο λα ηνλ πηάλνπλ. Ήηαλ 
κάιηζηα ηφζν δεηλφο ζηελ θινπή θαη ζηελ απάηε ψζηε 
θαηάθεξε λα εμαπαηήζεη αθφκα θαη ηνλ ίζπθν, ηνπ 
νπνίνπ ε παλνπξγία ήηαλ παξνηκηψδεο. 

χκθσλα κε άιιε παξάδνζε, δίδαμε ζηνλ Ζξαθιή 
ηελ πάιε. Ίζσο ην ζηνηρείν απηφ λα έπαηδε θάπνην 
ξφιν ζην έξγν ηνπ Δπξηπίδε, αλ θαη θαίλεηαη φηη ν 
αζιεηηζκφο σο ζέκα είιθπε γεληθφηεξα ην ζαηπξηθφ 
δξάκα –ν ηξαγηθφο πνηεηήο Πξαηίλαο, γηα παξάδεηγκα, 
είρε γξάςεη ζαηπξηθφ δξάκα κε ηνλ ηίηιν Παιαηζηέο. 
 
 ΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ   Ζ θξηηηθή πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηνλ 
Δπξηπίδε έρεη δχν ζηφρνπο, ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο 
Έιιελεο. ηνπο αζιεηέο θαηαινγίδεηαη φηη ε κνλνκεξήο 
πξνζήισζή ηνπο ζηνλ αζιεηηζκφ δελ ηνπο επηηξέπεη 
λα αλαπηπρζνχλ νχηε σο άηνκα νχηε σο πνιίηεο. ηνπο 
Έιιελεο απνδίδνληαη ηαπεηλά θίλεηξα γηα ηε δηνξγά-
λσζε ησλ παλειιήλησλ αγψλσλ θαη ηνπο ρξεψλεηαη φηη 
ηηκνχλ ηνπο αζιεηέο, πνπ νη επηδφζεηο ηνπο είλαη ρσξίο  
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αμία γηα ηελ πφιε ηελ ψξα ηνπ θηλδχλνπ, θαη φρη 
εθείλνπο πνπ ζα άμηδε λα ηηκνχλ, δει. ηα πξφζσπα πνπ 
δηαζέηνπλ ηηο θαηεμνρήλ πνιηηηθέο αξεηέο, ηε ζνθία, ηελ 
αλδξεία (;), ηε δηθαηνζχλε θαη ηε ζσθξνζχλε. 

Γελ μέξνπκε απφ πνηνλ εθθέξνληαη νη ζσδφκελνη 
ζηίρνη νχηε απφ πνηα ζπκθξαδφκελα πξνέξρνληαη νχηε 
πνηα ήηαλ ε πινθή ηνπ έξγνπ. Καη γηα φινπο απηνχο 
ηνπο ιφγνπο θαη επεηδή πξφθεηηαη γηα απφζπαζκα απφ 
δξακαηηθφ έξγν, ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλν λα 
ζεσξεζεί φηη νη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ηαπηίδνληαη 
κε ηηο απφςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Δπξηπίδε, γηα ηνλ νπνίν 
κάιηζηα ν αξραίνο Βίνο, πνπ πεξηέρεη βέβαηα θαη 
αλεθδνηνινγηθφ πιηθφ, αλαθέξεη φηη, ζηε λεφηεηά ηνπ, 
είρε αζρνιεζεί κε ην παγθξάηην θαη ηελ ππγκαρία θαη 
φηη, ζχκθσλα κε θάπνηνπο, είρε ληθήζεη ζηελ Αζήλα. 

 
 ΑΛΛΔ ΚΡΗΣΗ-  Ο Δπξηπίδεο δελ είλαη ν πξψηνο πνπ 
 ΚΔ ΦΧΝΔ  αζθεί θξηηηθή ζηνπο αζιεηέο. Έρεη 
πξνεγεζεί, ηνλ 7ν αηψλα, ν πνηεηήο Σπξηαίνο, πνπ 
αληηπαξαζέηεη απαμησηηθά ηνλ αζιεηή ζηνλ καρεηή, θαη 
πξσηίζησο ν πνηεηήο θαη θηιφζνθνο Ξελνθάλεο (±570 
- ±470 π.Υ.), πνπ δηαθεξχζζεη φηη ε δηθή ηνπ ζνθία είλαη 
αλψηεξε απφ ηε ξψκε ησλ αζιεηψλ. Μεηά ηνλ Δπξη-
πίδε, ηε ζθπηάιε ζα πάξνπλ νη ξήηνξεο (Ηζνθξάηεο) θαη 
νη θηιφζνθνη (Πιάησλ). Ζ αηρκή ηεο θξηηηθήο είλαη ιίγν 
πνιχ ε ίδηα: α) νη ηηκέο γηα ηνπο αζιεηέο είλαη δπζα-
λάινγεο πξνο ηελ αμία ηνπο· β) νη θνξπθαίνη αζιεηέο 
απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο σο πνιίηεο. 
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Κείκελν 
 

Καθά ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ κπξηάδεο· 
απφ ησλ αζιεηψλ ηε θάξα θαλέλα ρεηξφηεξν. 
Απηνί πξψηα πξψηα νχηε καζαίλνπλ λα ξπζκίδνπλ  

ζσζηά ηα ηνπ νίθνπ ηνπο  
νχηε ζα κπνξνχζαλ λα κάζνπλ. Γηαηί πψο έλαο άληξαο  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Σθελή κε λεαξνύο αζιεηέο. Αηηηθόο εξπζξόκνξθνο 
θξαηήξαο, αξρέο 4νπ αη. π.Χ. 

(Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
 
 
 
 
 
  

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 1θε.  Ζ δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 

πνπ δηαβάδνπκε ζην απφζπαζκα απηφ απνηειεί 
έθθξαζε αληηιφγνπ πξνο έλα θαηλφκελν ζεκειηψδνπο 
ζεκαζίαο γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. κσο εμίζνπ 
ζεκαληηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 
είλαη ε ζπρλή ακθηζβήηεζε ησλ παξαδεδνκέλσλ 
απφςεσλ. 
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 5  πνπ είλαη δνχινο ηεο κάζαο  
θαη έξκαην ηεο θνηιηάο ηνπ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 5.  δνύινο ... ηεο θνηιηάο ηνπ: «λα ληθάο ηελ θνηιηά 

ζνπ» (γαζηξόο θξαηεῖλ) είλαη κηα παξαίλεζε πνπ 
επαλέξρεηαη ζπρλά, ηελ νπνία φκσο δελ θαίλεηαη λα 
αθνινπζνχζαλ νη αζιεηέο πνπ επηθξίλνληαη απφ ηνλ 
Δπξηπίδε. Αξθεηά λσξίο είραλ δηακνξθσζεί εηδηθέο 
δίαηηεο γηα αζιεηέο, κε ζηφρν ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο. 
Σα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαζφξηδαλ ηελ πνηφηεηα θαη 
ηελ πνζφηεηα ηεο ηξνθήο, ηα γεχκαηα, ηηο ψξεο ηνπ 
χπλνπ, ηηο αζθήζεηο θ.ά., θαη σο έλα βαζκφ κεηέηξεπαλ 
ηνπο θνξπθαίνπο αζιεηέο ησλ παλειιήλησλ αγψλσλ ζε 
άηνκα εμαξηεκέλα. ην πξφγξακκα πεξηιακβαλφηαλ 
πνιχσξνο θαζεκεξηλφο χπλνο θαη εθηεηακέλε 
θξενθαγία (ἀλαγθνθαγίαη), πξνθεηκέλνπ νη αζιεηέο, 
ηδίσο νη παιαηζηέο, νη ππγκάρνη θαη νη παγθξαηηαζηέο, 
λα απνρηήζνπλ φγθν θαη βάξνο, ζηνηρεία ηα νπνία 
κπνξεί λα έθξηλαλ ηνλ αγψλα, επεηδή ζηελ αξραηφηεηα 
νη αζιεηέο δελ αγσλίδνληαλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε 
ην βάξνο ηνπο. 
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ζα απνρηήζεη πινχηε, ψζηε λα μεπεξάζεη  
ηνλ παηέξα ηνπ;  

Οχηε βέβαηα έρνπλ κάζεη λα πέλνληαη  
θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αηπρίεο.  

Γηαηί θαζψο γαινπρήζεθαλ κε αξρέο φρη νξζέο,  
ηνπο είλαη ζθιεξφ λα αιιάδνπλ ηε ριηδή κε ηελ έλδεηα.  
 10  Λακπεξνί πεξηθέξνληαη, φηαλ είλαη λένη,  

ηλδάικαηα ηεο πφιεο.  
ηαλ φκσο πέζνπλ απάλσ ηνπο ηα πηθξά γεξαηεηά, 
ράλνληαη φπσο ράλεη ην ρλνχδη ηνπ ξνχρν  

πνπ πάιησζε. 
 

 
 
 
 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 6.  ώζηε λα μεπεξάζεη ηνλ παηέξα ηνπ: Ο ζηφρνο γηα 

ηνλ γην ήηαλ φρη απιψο λα δηαηεξήζεη ηελ παηξηθή 
πεξηνπζία αιιά λα ηελ απμήζεη. Ο πινχζηνο κέηνηθνο 
Κέθαινο, ν παηέξαο ηνπ ξήηνξα Λπζία θαη θίινο ηνπ 
Πεξηθιή θαη ηνπ σθξάηε, ιέεη, ζπλνκηιψληαο κε ηνλ 
σθξάηε, ζηελ αξρή ηεο πιαησληθήο Πνιηηείαο: «Δγψ 
ζα είκαη επραξηζηεκέλνο, αλ δελ αθήζσ ζε ηνχηνπο εδψ 
[ελλνεί ηνπο γηνπο ηνπ] ιηγφηεξα αιιά ιίγν πεξηζζφηεξα 
απ’ φζα θιεξνλφκεζα.» (330b, κηθξ. Ν. Μ. 
θνπηεξφπνπινο). 
 

 10-2.  ηνπο ζηίρνπο 10-12 πεξηγξάθεηαη κε ηα πην 

κειαλά ρξψκαηα ε κεηαβνιή πνπ βηψλνπλ νη αζιεηέο 
απφ ηελ αθκή θαη ηε ιάκςε ηεο λεφηεηαο πξνο ηε 
ζσκαηηθή παξαθκή θαη ηελ αθάλεηα ησλ γεξαηεηψλ.  
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Μέκθνκαη σζηφζν θαη ηε ζπλήζεηα ησλ Διιήλσλ,  
πνπ ζπλαζξνίδνληαη γηα ράξε ηνπο 
 15  θαη ηηκνχλ απνιαχζεηο αλψθειεο,  

κφλν θαη κφλν γηα λα ηξψλε. 
 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

13-5  Παξφκνηα θξηηηθή, απφ ηε δηθή ηνπ φκσο ζθνπηά, 

δηαηππψλεη ζηελ αξρή ηνπ Παλεγπξηθνύ (380 π.Υ.) ν 
ξήηνξαο Ηζνθξάηεο: «Πνιιέο θνξέο απφξεζα κε 
απηνχο πνπ θαζηέξσζαλ ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη 
νξγάλσζαλ ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο: Έθξηλαλ άμηεο γηα 
ηφζν κεγάια έπαζια ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζψκαηνο, ελψ 
απηνχο πνπ θνπίαζαλ πξνζσπηθά γηα ην θνηλφ θαιφ 
θαη θαιιηέξγεζαλ έηζη ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν ψζηε λα 
είλαη ζε ζέζε λα σθειήζνπλ θαη ηνπο άιινπο, ζ’ απηνχο 
δελ έδσζαλ θακηά ηηκεηηθή δηάθξηζε. Καη φκσο ην 
ζσζηφ ζα ήηαλ γη’ απηνχο θπξίσο λα λνηαζηνχλ γηαηί 
δπν θνξέο ηφζε δχλακε θαη αλ απνρηήζνπλ νη αζιεηέο, 
νη άιινη δε ζα είραλ λα θεξδίζνπλ ηίπνηα παξαπάλσ·  
αληίζεηα, θαη έλαο κνλάρα άλζξσπνο αλ ζα ζθεθηεί 
ζσζηά, φινη ζα ήηαλ δπλαηφ λα σθειεζνχλ, φζνη ζα 
ήζειαλ λα γεπηνχλ ηε γλψζε εθείλνπ.» (§§ 1-2, κηθξ. η. 
Μπαδάθνπ-Μαξαγθνπδάθε). 
 

 14  πνπ ζπλαζξνίδνληαη γηα ράξε ηνπο: Δλλνεί ζηνπο 

παλειιήληνπο αγψλεο. 
 

 15  γηα λα ηξώλε: Οη ζπζίεο θαη νη επηλίθηεο γηνξηέο 

πξέπεη λα έδηλαλ ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο επθαηξίεο γηα 
θαγνπφηη. ηελ Οιπκπία, γηα παξάδεηγκα, ηελ ηξίηε 
εκέξα ησλ αγψλσλ, ζπζίαδαλ 100 ζθάγηα, ελψ νη 
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηεξκαηίδνληαλ κε γεχκα ζην 
πξπηαλείν. 
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Γηαηί πνηνο άληξαο πνπ δηέπξεςε ζηελ πάιε,  
πνπ έρεη πφδηα γξήγνξα, 

πνπ έξημε ην δίζθν ή πνπ έδσζε γεξή γξνζηά  
ζην θαησζάγνλν 

βνήζεζε ηελ πφιε ησλ παηέξσλ ηνπ  
θεξδίδνληαο ηνλ ζηέθαλν; 

Θα πνιεκήζνπλ κήπσο ηνπο ερζξνχο θξαηψληαο  
ζηα δπν ρέξηα ηνπο δίζθνπο; 

 20  Ή κήπσο, γξνλζνθνπψληαο ηηο αζπίδεο, 
ζα δηψμνπλ ηνπο ερζξνχο απφ ηελ παηξίδα ηνπο; 
Καλείο δελ θάλεη ηέηνηεο αλνεζίεο,  

φηαλ ζηαζεί κπξνζηά ζηηο ιφγρεο. 
Οη άληξεο ζα ’πξεπε νη ζνθνί θαη νη άξηζηνη  

λα ζηεθαλψλνληαη κε ηα θιαδηά 
 25  θαη φπνηνο νδεγεί ηελ πφιε έμνρα,  

φληαο άλδξαο δίθαηνο θαη ζψθξσλ,  
 

 

  ΥΟΛΗΑ.   
 

 15 θε..  Ζ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη εδψ, 

ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν απφζπαζκα, σο 
αηνκηθή ππφζεζε πνπ πξνζπνξίδεη νθέιε κφλν ζηνλ 
ίδην ηνλ αζιεηή θαη δελ ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ πξφνδν ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ· ζην πιαίζην ηνπ 
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ απηή ζα ήηαλ ε ζνβαξφηεξε ίζσο 
θαηεγνξία ελαληίνλ ελφο ζεζκνχ. 
 

 17  γξνζηά ζην θαησζάγνλν: Ζ αλακέηξεζε ζηελ 

ππγκαρία γηλφηαλ θπξίσο, αλ φρη απνθιεηζηηθά, κε ρηπ-
πήκαηα ζην θεθάιη θαη ζην πξφζσπν. Οη ππγκάρνη 
έδεηρλαλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ρηππήκαηα ζηελ 
πεξηνρή ηνπ ζαγνληνχ, επεηδή νδεγνχζαλ γξεγνξφηεξα 
ζηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ αληηπάινπ. 
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θαη φπνηνο κε ηνλ ιφγν ηνπ εμνξθίδεη ην θαθφ,  
απνζνβψληαο κάρεο θαη εκθχιηεο έξηδεο. 
Γηαηί απηά είλαη θαη γηα ηελ πφιε νιφθιεξε σξαία θαη 
γηα φινπο ηνπο Έιιελεο. 

 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 
 

Η ηειηθή θάζε ππγκα- 
ρίαο. Ο αζιεηήο δεμηά  
θαηαξξέεη θαηαπνλε- 
κέλνο θαη, γηα λα  
απνθύγεη ηελ εμόλησζε,  
«αίξεη δάθηπινλ»  
(πςώλεη ην δάρηπιν),  
θάλεη δει. ηελ ρεηξν- 
λνκία κε ηελ νπνία  
απνδέρεηαη ηελ ήηηα.  
Δξπζξόκνξθνο  
ακθνξίζθνο από ηελ  
Αίγηλα, αξρέο 5νπ αη.  
π.Χ. (Αζήλα, Δζληθό  
Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Αζιεηέο (αθνληηζηήο, δηζθνβόινο, ππγκάρνο) αζθνύληαη 

ππό ηνπο ήρνπο ηνπ απινύ. Αμηνζεκείσηε ε παξνπζία δύν 
απιεηώλ —θάζε άζιεκα ζέιεη ην ξπζκό ηνπ! Αηηηθή 

εξπζξόκνξθε θύιηθα, πεξ. 520 π.Χ. (Βεξνιίλν, 
Antikenmuseum.) [Αληηγξαθή: Ση. Μπνλάηζνο] 

86 / 105  



  

 «Κάηη πνιύ εθιεθηό απ’ ην άιιν κέξνο·  
θαλέλαο δηζθνβόινο έθεβνο σξαίνο.» 
 

Κ.Π. Καβάθεο, Φηιέιιελ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Νένο πνπ εηνηκάδεηαη λα ξίμεη  
 ην δίζθν. Αξγπξό ηξίδξαρκν  
 ηεο Κσ,πεξ. 480-450 π.Χ.  
 (Αζήλα, Ννκηζκαηηθό Μνπζείν.) 
 

 
 
 
 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Απφ πνηεο ελφηεηεο απαξηίδεηαη ην απφζπαζκα θαη 
ζε πνηα ζεκεία εζηηάδεηαη ε θξηηηθή ζε θάζε ελφηεηα; 
 

2. Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη δελ αλαθέξεηαη ν 
αθνληηζκφο ζηνπο ζη. 16-17; 
 

3. ε πνηα ζεκεία παξνπζηάδνληαη αλεπαξθείο νη 
αζιεηέο σο άηνκα θαη ζε πνηα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν; 
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πλνδεπηηθά Κείκελα 
 

1. ΞΔΝΟΦΑΝΖ, Διεγείεο (απφζπ. 2) 
 

Αλ φκσο θάπνηνο θεξδίζεη ηε λίθε γηαηί έρεη  
πφδηα γξήγνξα  

ή σο αζιεηήο ζην πέληαζιν, εθεί φπνπ ηνπ Γηφο  
ην ηέκελνο  

πιάη ζηηο ξνέο ηνπ Πίζε ζηελ Οιπκπία, ή σο παιαηζηήο  
ή θαη γηαηί θαηέρεη ηελ ηέρλε ηνπ ππγκάρνπ  

ηελ επψδπλε  
 5  ή ην ηξνκεξφ αγψληζκα πνπ ην ιέλε παγθξάηην, 
ζα θαληάδεη πην ιακπεξφο ζηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ  

ηεο πφιεο ηνπ  
θαη ζηνπο αγψλεο ζα θάζεηαη κπξνζηά κπξνζηά  

ζε ζέζε πεξίνπηε  
θαη ζα ζηηίδεηαη απφ δεκφζηα ρξήκαηα 
κε απφθαζε ηεο πφιεο θαη δψξν ζα ηνπ δνζεί  

γηα λα ην ’ρεη θεηκήιην·  
 10  ή αθφκα, εάλ ληθήζεη κε άινγα, ζα ηα ιάβεη  

φια απηά –  
ελψ δελ ην αμίδεη, φπσο ην αμίδσ εγψ – γηαηί απφ  

ηε δχλακε 
ησλ αλδξψλ θαη ησλ ίππσλ ε ζνθία ε δηθή κνπ  

είλαη αλψηεξε. 
κσο ε ζηάζε εθείλε είλαη άθξσο απζαίξεηε,  

νχηε είλαη δίθαην 
λα βάδεηο ηε δχλακε πάλσ απφ ηελ άμηα ζνθία.  
 15  Γηαηί νχηε αλ μερσξίδεη θάπνηνο κέζα ζην πιήζνο  

σο άμηνο  ππγκάρνο 
ή σο αζιεηήο ζην πέληαζιν ή ζηελ πάιε, 
ή αθφκα γηα ηα γξήγνξά ηνπ πφδηα, ζην άζιεκα  

πνπ κεηξάεη πεξηζζφηεξν  
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απφ φια φζα θξίλνπλ ηελ αιθή ησλ αλδξψλ  
ζηνλ αγψλα,  

ε πφιε δελ ζα ’ρεη γη’ απηφ πεξηζζφηεξε επλνκία κεηά  
ή πξηλ·    

 20  κηθξή ζα είλαη ε ραξά γηα ηελ πφιε, 
αλ θάπνηνο ληθήζεη ζηνπο αγψλεο πιάη ζηηο φρζεο  

ηνπ Πίζε·  
γηαηί απηά δελ γεκίδνπλ ηα ακπάξηα ηεο πφιεο. 
 

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γηαπινδξόκνο.  

Θξαύζκα Παλαζελατθνύ ακθνξέα,  
πεξ. 560 π.Χ. (Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν.) 
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2. ΓΗΑΝΝΖ ΡΗΣΟ, Δπαλδξία 
 

Σνχην ην ρξφλν ηάραζαλ νη θξηηέο, – δελ μέξνπλε πνηνλ  
λα βξαβέςνπλ,  

– (κε θαη ηηο άιιεο ρξνληέο δελ ήηαλ ην ίδην;)  
– ζψκαηα έθπαγια 

λα ιάκπνπλ γπκλά κεο ζην ιηνπχξη –  θη ν ηδξψηαο  
ιάκςε θαη θάιινο  

λα πξνζζέηεη 
ξένληαο ζην πεγνχλη απ’ ηνπο θξνηάθνπο,  

θαη ζηα ζθέιε απ’ ηελ θνηιηά θαη ην ζηήζνο.  
ε πνηνλ ην ζηεθάλη θαη ην βφδη; – ηνχηνο ν γνθφο,  

απηά ηα γφλαηα,  
ηα ηζρία· – 
κεηξνχλ, δπγηάδνπλ, ςαχνπλ, αθαηξέλνληαη  

νη ειιαλνδίθεο. Κη ν ήιηνο ηνχηνο  
πνιχ ρηππάεη – ζνπ ζακπψλεη ηα κάηηα. Να πξνηηκήζεηο  

ηε ιχζε ησλ θιήξσλ   
ή ηεο ηζνπαιίαο; 

Βγάδνπλ ζπίζεο ηα κάξκαξα, ηα λχρηα  
ησλ πνδηψλ, νη ξψγεο·  

βνπίδνπλ ηα κειίγγηα. Μηα ζπαζκέλε πδξία. Σ’ άλζηλν  
ζηεθάλη ζηελ έδξα  

καξάζεθε θηφιαο. Καη ην βφδη δεκέλν κνπγθαλίδεη.  
Πέθηεη ην ιπθφθσο.  

Πνιχ βξαδχλνπλ νη θξηηέο. 
Χζηφζν ην θνηλφ δε δείρλεη δηφινπ αδεκνλία, – 

παξαηεξνχλ ζησπεινί, θαη ζα ζιηκκέλνη. Μηα ζηηγκή  
ζπλέξρνληαη – 

αληαιιάζζνπλ δπν ιφγηα·  
αθνχγεηαη παξάηαηξα έλα γέιην βεβηαζκέλν  

– ζβήλεη ακέζσο. 
 

Χ, θαηαιάβακε θαιά: δηθαηνινγεκέλε ε ακεραλία·  
δελ πεηξάδεη· 
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η’ άιια γπκλάζκαηα αο αλαβιεζνχλε γη’ αχξην ή  
κεζαχξην, ή αο κε γίλνπλ θαζφινπ – 

εδψ ηειεηψλνπλ φινη νη αγψλεο. 
Καη ζα πξέπεη – α, λαη, – ην δίρσο άιιν  

λα εθδψζεη ε πνιηηεία έλα θαηλνχξγην δηάηαγκα:  
λ’ απαγνξεχεη λα πεξλάλε  

νη λεθξηθέο πνκπέο κπξνζηά ζην ηάδην· γηαηί  
ν ζάλαηνο έηζη  

ράλεη ην θχξνο ηνπ θαη ηηο ζσζηέο ηνπ αλαινγίεο,  
– θαλέλαο  

δελ πξνζέρεη πηα ηνπο λεθξνχο· θη ίζσο εθείλνη  
λα ζπκψζνπλ. 

 

Από ηε ζπιινγή «Δπαλαιήςεηο.  
Σεηξά δεύηεξε 1968», Πνηήκαηα,  

ηόκ. Ι΄, 2ε έθδ., Αζήλα [Κέδξνο] 1998, ζει. 75-6. 
 

 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΚΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

1. Γηαβάζηε παξάιιεια ην απφζπαζκα ηνπ Δπξηπίδε, 
ην παξάζεκα απφ ηνλ Ηζνθξάηε (ζη. 13-5 ζρφι.) θαη ην 
απφζπαζκα ηνπ Ξελνθάλε (Σπλνδεπηηθά Κείκελα 1) θαη 
επηζεκάλεηε ηηο νκνηφηεηεο θαη, θπξίσο, ηηο δηαθνξέο. 
Πξνζέμηε ηδηαίηεξα πνηνπο αληηπαξαζέηεη ζηνπο αζιεηέο 
θαζέλαο απφ ηνπο ηξεηο. 

2. Γηαβάζηε ηνπο ζη. 16-22 ζην θείκελν ηνπ Δπξηπίδε θαη 
ηελ απάληεζε ηνπ φισλα ζην θείκελν ηνπ Λνπθηαλνχ 
(§ 15) θαη πξνζπαζήζηε λα εμεγήζεηε απηή ηελ ηφζν 
δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 

3. Ση γεληθφηεξε απήρεζε λνκίδεηε φηη είρε ε θξηηηθή ηνπ 
Ξελνθάλε, ηνπ Δπξηπίδε ή ησλ άιισλ; (Γείηε ην 
παξάζεκα απφ ηνλ Ηζνθξάηε [436-338 π.Υ.], ζη. 13-5 
ζρφι.) 
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4. Πνηεο είλαη ζήκεξα νη πην ζπλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο 
ελαληίνλ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψ-
ζεσλ; 

5. πδεηήζηε κέζα ζηελ ηάμε ηελ θνηλή δηαπίζησζε φηη 
ηα θάζε είδνπο ηλδάικαηα ζηελ θνηλσλία ραξαθηεξίδν-
ληαη θαηά θαλφλα απφ ζσκαηηθή αθκή, ελψ ηα ίδηα απηά 
πξφζσπα ράλνπλ ηελ απήρεζή ηνπο φηαλ ηα ρξφληα 
πεξάζνπλ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθνλνγξαθηθό Τιηθό 
 

Σν εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, ηνπ νπνίνπ ε πξνέιεπζε δελ 
δειψλεηαη ζηελ νηθεία ζέζε, πξνέξρεηαη απφ εθδφζεηο 
ησλ αθφινπζσλ νξγαληζκψλ θαη εθδνηηθψλ νίθσλ: 
Σ.Α.Π.Α. (ζει. 8, 10-1, 13-4, 31, 32, 35, 37, 38, 47, 53, 54, 
55, 56, 59, 61, 62-3, 65, 68, 69, 71, 77, 79, 80, 82, 84, 87, 
88, 89, 92, 93, 96, 97, 102, 105). ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ 
(ζει. 15, 29). ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ (ζει. 24, 91, 99, 103). 
Μ.Η.Δ.Σ. (ζει. 51). ΚΑΡΓΑΜΗΣΑ (ζει. 9). 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
ηππψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ 
Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. 
Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ 
θέξνπλ βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηεηάο 
ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη 
δε θέξεη βηβιηφζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν 
παξαβάηεο δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 
1946, 108, A΄). 
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