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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

   Ζ πνξεία ηεο γπλαίθαο κέζα ζηνπο αηψλεο, απφ ηελ νκεξηθή έσο ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία, είλαη κεγάιε, κε πνιιέο ελαιιαγέο θαη φρη πάληα ρσξίο εκπφδηα. Δμαίξεζε ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε λενιηζηθή θαη κηλσηθή πεξίνδνο κε ηελ χπαξμε ηεο 

κεηξηαξρίαο, θαζψο επίζεο θαη ε γπλαίθα ζηε πάξηε, φπνπ ην γπλαηθείν θχιν είλαη 

ζεβαζηφ θαη ηηκεκέλν. Κάηη αλάινγν ζπλαληάκε θαη ζηελ νκεξηθή θνηλσλία, φπνπ ε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο, αλ θαη ππνδεέζηεξε απφ ηνπ άλδξα, δελ είλαη ηφζν δνπιηθή φζν ε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ δεκνθξαηηθή Αζήλα. 

Θέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία ηηηινθνξείηαη «Γοκαίηα, ημζκςκζηή δεζηή ηαζ 

θζθμζμθία ζηδκ Αεήκα ημο 5
μο

 αζώκα π.Υ.», απνηειεί ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ μίημο, φπσο ξπζκίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ζηελ Αζήλα ησλ 

ρξφλσλ ηνπ Πεξηθιή. Παξάιιεια εμεηάδνληαη νη θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο γηα ηε 

γπλαίθα, θαζψο επίζεο θαη ν ξφινο ηεο κέζα απφ ην αηηηθφ ζέαηξν. 

Σν παξφλ πφλεκα πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη θαη λα θσηίζεη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηεο Αζελαίαο γπλαίθαο, είηε σο θφξεο, είηε σο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο, 

θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν.  Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζηηο 

απφςεηο ησλ αλδξψλ γηα ην γπλαηθείν θχιν, έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ 

αμηφινγα θηινζνθηθά θείκελα ηεο επνρήο, αιιά θαη κέζα απφ ηηο αηηηθέο ηξαγσδίεο θαη 

θσκσδίεο, φπσο επίζεο θαη απφ άιια θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηνινγίαο. 

Σα θείκελα απηά καο δίλνπλ πινχζην πιηθφ γηα ηηο θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ηελ επνρή γηα έλα δήηεκα θιέγνλ, ην γπλαηθείν δήηεκα. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ δσή ηεο αξραίαο Διιελίδαο παξακέλεη αθφκα θαη ζήκεξα έλα αηληγκαηηθφ θνκκάηη 

ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηεο αξραίαο Διιάδαο. πσο δηαθαίλεηαη απφ έξγα επηθά, 

ιπξηθά, ζεαηξηθά θαη θηινζνθηθά, κε ηελ εκθάληζε ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο 

βξηζθφκαζηε απέλαληη ζε κία θαζαξά αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία, ζηελ νπνία βέβαηα ε 

γπλαίθα έρεη δηαηεξήζεη ην ξφιν ηεο, έλα ξφιν σζηφζν κηθξφ θαη πεξηζσξηαθφ ζε ζρέζε 

κε εθείλν ησλ αλδξψλ. Λακπξέο εμαηξέζεηο απνηεινχλ, φπσο αλαθέξζεθε, νη γπλαίθεο 

ηεο Μηλσηθήο θαη Οκεξηθήο θνηλσλίαο. 

Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ κηα αμηνζεκείσηε ειεπζεξία θαη κηα ηδηαίηεξε 

εθηίκεζε γηα ηηο γπλαίθεο ζηε Μηλσηθή Κξήηε. Δπξφθεηην γηα έλαλ θφζκν πνπ 

αλαγλψξηδε σο πςειή αξρή ηνπ κηα ζεά (Πφηληα), κηα γπλαίθα, πνπ κάιηζηα αλέζεηε ζηηο 

γπλαίθεο ηεξαηηθά θαζήθνληα θαη ηηο επέηξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή. Γελ 

ππάξρνπλ ίρλε γπλαηθείαο πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά νχηε ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα 

κηιήζεη θαλείο κε θάπνηα αζθάιεηα, γηα κεηξηθή γξακκή ζηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή. Ζ 

χπαξμε ελφο είδνπο κεηξηαξρηθνχ κηλσηθνχ δηθαίνπ δελ κπνξεί λα βεβαησζεί πιήξσο 

αιιά νχηε θαη λα απνθιεηζζεί. ζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ γπλαηθψλ 

ηεο νκεξηθήο θνηλσλίαο, είλαη ζρεηηθά ζεηηθή. Σεο αλαγλσξίδεηαη ζεβαζκφο απφ ην 

ζχδπγν θαη ηα παηδηά θαη δελ ράλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο. Τπάξρεη έλα είδνο 

ηζνξξνπίαο θαη αξκνλίαο αλάκεζα ζην δεπγάξη. Παξφια απηά, ν πεξηνξηζκφο ηεο 

γπλαίθαο, ηφζν ζην ζέκα ηεο βαζηθήο απαζρφιεζεο φζν θαη ζηε γακηθή ηεο επηινγή, 

θαλεξψλεη ζηα ρξφληα ησλ νκεξηθψλ αλαθνξψλ, κηα βαζκηαία εμειηζζφκελε ππνβάζκηζε 

ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ έλαληη ηνπ αληξηθνχ. Οη γπλαίθεο ηεο επνρήο απηήο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηέθνληαλ καθξηά απφ θάζε πνιηηηθή εμνπζία, ελψ ππάγνληαλ ζηελ 

εμνπζία ηνπ αξρεγνχ ηνπ νίθνπ θαη ζηε δηθαηνδνηηθή επρέξεηά ηνπ. ε ζχγθξηζε φκσο κε 

ηελ θιαζηθή Αζήλα, ήηαλ ειεχζεξεο λα βγαίλνπλ απφ ηνλ νίθν θαη δελ ππήξμαλ πνηέ 

ζθιάβεο ηνπ γπλαηθσλίηε. 

   Ζ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ φκσο, επηδεηλψλεηαη ζηηο πεξηφδνπο πνπ αθνινπζνχλ. 

Θα δνχκε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φηη νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζηελ θνηλσληθή 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ πνιηηηθνπνίεζε 
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ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πνιηηηθήο δσήο, ζπλεπάγνληαη ηνλ 

εγθιεηζκφ ηεο γπλαίθαο εληφο ηνπ νίθνπ ηεο. 

   Αξρηθά, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδψζνπκε πεξηεθηηθά θαη κε ζαθήλεηα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο Αζελαίαο ζηελ θιαζηθή επνρή. Θα δνχκε ηελ αλαηξνθή ησλ 

θνξηηζηψλ θαη ζα εμεηάζνπκε ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο ηνπο κφξθσζεο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλνκήιηθα αγφξηα. Δπίζεο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ εκθάληζε ησλ γπλαηθψλ θαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξραλ. Αθνινπζεί ν ζεζκφο ηνπ γάκνπ, φπνπ ζα εμεηαζηνχλ νη 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπ παξάκεηξνη. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, ζα γίλεη αλαθνξά 

ζηνλ γπλαηθσλίηε, ηνλίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ 

γπλαηθψλ ηεο Αζήλαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

   ηε ζπλέρεηα,  ζα δνζεί έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο εληφο θαη εθηφο 

ηνπ νίθνπ ηεο. Αθνχ αλαιχζνπκε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ησλ Αζελαίσλ γπλαηθψλ φπσο 

δηακνξθψλνληαλ ηελ πεξίνδν απηή, ζα αξρίζνπκε κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ νίθν ηνπ 

παηέξα ηεο. Θα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηελ έθζεζε ησλ λενγέλλεησλ, ζέηνληαο έηζη ην 

ππφβαζξν γηα ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν ηνπ ζεζκνχ απηνχ ζηηο γπλαίθεο ηεο πφιεο. 

Αθνινπζεί ν ζεζκφο ηνπ γάκνπ θαη πσο απηφο επεξεάδεη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

αζελατθή θνηλσλία. Θα εμεηάζνπκε ηελ νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο κέζα απφ ην 

ζεζκφ ηεο πξνίθαο αιιά θαη κέζα απφ ηελ εξγαζία ηεο, βιέπνληαο παξάιιεια θαη ηα 

επίζεκα γπλαηθεία επαγγέικαηα ηεο επνρήο. Δπίζεο, ζα αλαθεξζνχκε ζην ξφιν ηεο 

γπλαίθαο ζηε ζξεζθεπηηθή δσή ηεο πφιεο θαη εηδηθφηεξα ζε γηνξηέο φπσο ηα 

Θεζκνθφξηα θαη ηα Διεπζίληα Μπζηήξηα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα δνχκε ηελ 

επηξξνή κηαο κεξίδαο γπλαηθψλ ηεο πφιεο (ησλ εηαίξσλ) ζηηο ππφινηπεο γπλαίθεο 

εμεηάδνληαο θαη απηφ ην θνηλσληθφ θαηλφκελν. 

        Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα απφ ηα έξγα ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πνηεηψλ ηεο θιαζηθήο Αζήλαο. Μειεηψληαο έξγα φπσο ε Μήδεζα, ε 

Ακηζβόκδ, ε Λοζζζηνάηδ θ.α.,  ζα εμεηάζνπκε ηηο απφςεηο πνπ ζέινπλ ηνπο πνηεηέο απηνχο 

λα δηαθξίλνληαη άιινηε απφ θεκηληζκφ θαη άιινηε απφ κηζνγπληζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα εξεπλήζνπκε παξάιιεια θαη ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ην αηηηθφ ζέαηξν ζηελ αληίιεςε 

ησλ Αζελαίσλ γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αζελατθή θνηλσλία. 

       Σέινο, ζα εμεηάζνπκε ηηο ζέζεηο ησλ θηινζφθσλ σθξάηε, Πιάησλα θαη 

Αξηζηνηέιε γηα ηε γπλαίθα, κέζα απφ ηα έξγα ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 



 7 

δηαπηζηψζνπκε πσο αληηιακβάλνληαλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα απφ ηηο θηινζνθηθέο 

ηνπο αλαδεηήζεηο θαη πνηα ζέζε έπαηξλαλ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ δέρνληαλ νη 

Αζελαίεο ηελ πεξίνδν απηή. 

Με ηελ εξγαζία απηή επηδηψθεηαη κηα εξεπλεηηθή ζπκβνιή ζηηο ηζηνξηθέο 

θαηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ 

πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ξφινπ ηεο γπλαίθαο ζην πιαίζην 

ηεο αξραίαο Αζήλαο ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ.  Αθνχ νινθιεξσζεί  ε παξνχζα κειέηε, κε 

ηνλ πην εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν ζα εμεηαζηνχλ νη θηινζνθηθέο θαη ινγνηερληθέο 

αλαδεηήζεηο γηα ηε γπλαίθα ηεο πεξηφδνπ απηήο. 
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ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ 

Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 

ΣΖ ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

 

1.1  Ζ παηδηθή ειηθία ηωλ θνξηηζηώλ ζηελ Αζήλα 

 

   ηελ Αζήλα, κηα ζεκλή, θαιναλαζξεκκέλε λέα γπλαίθα έπξεπε λα είλαη θξπκκέλε 

απφ ηε δεκφζηα ζέα. ην ζπίηη, καδί κε ηε κεηέξα ηεο θαη ηηο άιιεο γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ, 

έλα θνξίηζη απνθηνχζε ηα πξνζφληα πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ζηελ ελήιηθε δσή ηεο. Φνξψληαο 

καθξηά θνξέκαηα θαη παίδνληαο κέζα ζην ζπίηη κε θνχθιεο θαη κηθξά δψα, κάζαηλε λα 

είλαη ηξπθεξή θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ λνηθνθπξηνχ
1
. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη ηα θνξίηζηα ζπλαλαζηξέθνληαλ 

ειεχζεξα κε ηα αγφξηα. ηε ζπλέρεηα ηα αγφξηα άξρηδαλ λα επηζθέπηνληαη δαζθάινπο, 

ελψ ηα θνξίηζηα έκελαλ ζπίηη κε ηηο κεηέξεο ηνπο θαη εθεί κάζαηλαλ πψο λα 

δηαρεηξίδνληαη ην λνηθνθπξηφ. Έηζη ηα θνξίηζηα κάζαηλαλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν ζηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν ηνπ νίθνπ, ελψ ηα αγφξηα γλψξηδαλ ηε δεκφζηα δσή εθηφο ηνπ ζπηηηνχ. Σα 

θνξίηζηα δελ είραλ επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, νη νπνίεο, εηδηθά φζνλ 

αθνξά ηηο επαθέο κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, πεξηνξίδνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

φζν πιεζίαδαλ ηελ εθεβεία. Σφηε ε απνκάθξπλζε ησλ θνξηηζηψλ απφ ηα αληξηθά 

βιέκκαηα γηλφηαλ πξσηαξρηθή θξνληίδα, ψζηε ηα θνξίηζηα αιιά θαη ε θήκε ηνπο λα 

παξακείλνπλ αγλά. Γελ είλαη γλσζηφ θαηά πφζν ηα θνξίηζηα είραλ επθαηξίεο λα μεθχγνπλ 

ηε ζηελή επηηήξεζε πνπ ηνπο επηβαιιφηαλ, πάλησο ινγηθά απηφ ζα ήηαλ πην εθηθηφ γηα 

ηα θνξίηζηα ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ, ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ζα ήηαλ ιηγφηεξν αζθπθηηθφο. 

    ηελ Αζήλα νη γνλείο δελ εθηηκνχζαλ ηα θνξίηζηα φζν ηα αγφξηα, θαζψο 

πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε απφθηεζε ηνπ δηαδφρνπ ηνπ νίθνπ. ηηο Θεζιμθμνζάγμοζεξ ηνπ 

Αξηζηνθάλε κηα γπλαίθα αληαιιάδεη ην θνξηηζάθη πνπ γέλλεζε κε ην αγνξάθη ελφο 

δνχινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην παξνπζηάδεη σο δηθφ ηεο. ηαλ φκσο γελλεζεί ν 

                                                 
1
 Pomeroy, 2002: 3. 
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θιεξνλφκνο, ηφηε νη άληξεο ληψζνπλ επραξίζηεζε κε ηελ απφθηεζε θφξεο θαη 

εθδειψλνπλ ζηνξγή πξνο απηή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ καξηπξίεο ζεαηξηθψλ έξγσλ
2
. 

 

 

1.2  πλζήθεο κόξθωζεο θαη εθπαίδεπζεο 

 

   ηνηρεία γηα εγγξάκκαηεο γπλαίθεο ζηελ θιαζηθή Αζήλα ππάξρνπλ ειάρηζηα θαη 

κάιινλ ε κφξθσζε δελ απνηεινχζε απαξαίηεην πξνζφλ γηα κηα γπλαίθα. Οη 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα δχν θχια απνθαιχπηνληαη κάιινλ ζηελ αλαθνξά ηνπ Ξελνθψληα 

ζηα Απμικδιμκεύιαηά ηνπ, ζηελ αγσλία ελφο εηνηκνζάλαηνπ παηέξα λα βξεη έλα έκπηζην 

άηνκν γηα λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ γηνπ ηνπ θαη ηε θχιαμε ηεο παξζελίαο ηεο 

θφξεο ηνπ. Οη πεπνηζήζεηο απηέο αζθαιψο ζα επεξέαδαλ θαη ζα δηαθνξνπνηνχζαλ ηελ 

αλαηξνθή αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Σα αγφξηα ησλ πινχζησλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ ειηθία 

ησλ έμη θαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπο παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα κνπζηθήο, 

αλάγλσζεο, γξαθήο θαη γπκλαζηηθήο απφ ηδησηηθνχο δαζθάινπο, ελψ ηα θνξίηζηα 

έπαηξλαλ ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο απφ ηε κεηέξα ηνπο, πάληα κε γλψκνλα ηελ επηηπρή 

επηηέιεζε εθ κέξνπο ηνπο ησλ νηθηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ιαηξείαο. Σν ηδαληθφ ηεο θαιήο κφξθσζεο ήηαλ απηφ ηεο ζσθξνζχλεο. Ζ Αζελαία  

γλψξηδε αθφκε λα πιέθεη , λα πθαίλεη, λα θεληάεη, λα καγεηξεχεη θαη γεληθά λα δηνηθεί 

έλα λνηθνθπξηφ. ια απηά ηα κάζαηλε θνληά ζηε κεηέξα ηεο ή απφ ηηο δνχιεο ηνπ 

ζπηηηνχ
3
. πάληα θάπνηεο νηθνγέλεηεο κνξθψλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο θφξεο ηνπο, θάηη πνπ 

ζεσξνχληαλ έλδεημε επκάξεηαο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηφηε απνθηνχλ γλψζεηο πάλσ ζηε  

κνπζηθή, ην ρνξφ θαη ηε ιχξα, ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

   Αλ θαη γεληθά ην επίπεδν ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζηελ αξραία Αζήλα ήηαλ πςειφ, ην 

γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξα αγφξηα απφ φηη θνξίηζηα γλψξηδαλ αλάγλσζε θαη γξαθή, 

ελίζρπζε ηελ αληίιεςε φηη νη γπλαίθεο ήηαλ πλεπκαηηθά θαηψηεξεο απφ ηνπο άληξεο. 

Δμάιινπ, ηα θνξίηζηα ζηελ Αζήλα, παληξεχνληαλ ζε πνιχ λεαξή ειηθία θαη 

                                                 
2
 Blundell, 2004: 131-132. 

3
 Flaceliere, 1970: 76. 
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αλαιάκβαλαλ ηα θαζήθνληα ηεο νηθνδέζπνηλαο ζην λέν ηνπο ζπίηη, ελψ ηα αγφξηα ζηελ 

ίδηα ειηθία ζπλέρηδαλ λα κνξθψλνληαη
4
. 

   Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεκειηψζεθε θαη «επηζηεκνληθά» ε αλαγθαηφηεηα ηεο ηζφβηαο 

ρεηξαγψγεζεο θαη θεδεκνλίαο ησλ γπλαηθψλ, πνπ κνλαδηθφο ηνπο πξννξηζκφο είλαη λα 

θέξνπλ ζηνλ θφζκν παηδηά, ελψ νη ζχδπγνη ηηο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξν σο θφξεο 

παξά σο ζπληξφθνπο θαη κεηέξεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σελ παηεξλαιηζηηθή απηή ζηάζε 

ησλ αληξψλ ελίζρπζαλ νπσζδήπνηε παξάγνληεο φπσο ε κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο 

αλάκεζα ζηνλ άληξα θαη ηε γπλαίθα, ε κεηνλεθηηθή λνκηθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη 

ην γεγνλφο ηεο αλχπαξθηεο ζρεδφλ κφξθσζήο ηνπο – θαηλφκελα βέβαηα πνπ δελ 

εθπιήηηνπλ, γηαηί απνηεινχλ ινγηθή απφξξνηα ηεο παηξηαξρηθήο δνκήο ηεο θιαζηθήο 

αζελατθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ππεξνπηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην «άβνπιν» θαη «εθ 

θχζεσο» κεηνλεθηηθφ γπλαηθείν θχιν
5
. 

   Γεληθά, ε άγλνηα πνπ απνκφλσλε ηηο γπλαίθεο απφ ηνλ έμσ θφζκν ζεσξνχληαλ 

πξνζφλ, θαζψο ε γπλαίθα έπξεπε λα αλαηξαθεί «ώζηε κα αθέπεζ ηαζ κα αημύεζ όζμ ημ 

δοκαηόκ θζβόηενα ηαζ κα ηάκεζ ηζξ θζβόηενεξ δοκαηέξ ενςηήζεζξ»
6
. Αληίζεηα, ε αλψηεξε 

κφξθσζε κηαο γπλαίθαο ίζσο λα ζεσξνχληαλ αθφκα θαη απεηιή. Ζ κφλε κνξθσκέλε 

γπλαίθα πνπ γλσξίδνπκε άιισζηε είλαη ε Αζπαζία, ε νπνία δελ ήηαλ Αζελαία πνιίηηο, 

θαη ηελ νπνία επηζθέπηνληαλ γηα λα ηελ αθνχζνπλ αμηφηηκνη πνιίηεο κε ηηο γπλαίθεο ηνπο, 

αθφκε θαη ν ίδηνο ν σθξάηεο
7
. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 
4
 Cantarella, 1998: 86. 

5
 Ξελίδνπ-Schild, 2001: 306. 

6
 Ξελνθψλ, Οζημκμιζηόξ 7.5 

7
 Blundell, 2004: 134. 
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1.3  Ζ εκθάληζε ηωλ γπλαηθώλ 

 

   Οη παξαζηάζεηο ηεο αγγεηνγξαθίαο θαη ηεο πιαζηηθήο ηεο θιαζηθήο επνρήο καο 

παξέρνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ 

γπλαηθψλ ηεο επνρήο
8
. Καζψο νη Αζελαίνη είραλ ηδηαίηεξε αδπλακία ζην θάιινο, 

ζεσξνχζαλ ηε γπλαηθεία θηιαξέζθεηα ζαλ θάηη ην απφιπηα θπζηνινγηθφ, παξφιν πνπ 

κεξηθνί ζαηπξηθνί ην εηξσλεχηεθαλ. Σελ ακθίεζε ησλ γπλαηθψλ απνηεινχζαλ, φπσο θαη 

ησλ αληξψλ, ν πζηώκ θαη ην ζιάηζμ. Σν βαζηθφ ζρέδην ησλ γπλαηθείσλ θνξεκάησλ ήηαλ 

απιφ. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο νη αμηνπξεπείο γπλαίθεο 

ήηαλ ζπλήζσο καιιί ή ιηλάξη. Οη πφξλεο ληχλνληαλ κε θαληαρηεξά θξνθσηά, ζπρλά 

δηαθαλή πθάζκαηα
9
. Τπήξραλ δχν ηχπνη ρηηψλσλ κε κηθξέο παξαιιαγέο: ν δςνζηόξ 

πζηώκαξ ή πέπθμξ ή εζεήξ, ν νπνίνο ήηαλ έλα θαξδχ θαη κάιινλ ρνληξφ θνκκάηη χθαζκα, 

πνπ ζπλήζσο άθελε ειεχζεξε ηε κία πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, ελψ ζηνπο ψκνπο ήηαλ 

ξακκέλνο ή ζπγθξαηηφηαλ απφ δχν πεξφλεο. Ο ησληθφο ρηηψλαο, αληίζεηα, πνπ ήηαλ απφ 

ιεπηφ ιηλφ θαη είρε καλίθηα, ήηαλ ξακκέλνο θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη δσζκέλνο κία ή δχν 

θνξέο ζηε κέζε, έηζη πνπ λα ζρεκαηίδεη έλαλ απιφ ή δηπιφ θφιπν. O γπλαηθείνο ρηηψλαο 

ήηαλ πην καθξχο απφ ηνλ αληξηθφ θαη έθηαλε σο ηα πφδηα (πμδήνδξ)
10

. 

   Κακία Αζελαία, ζεβφκελε ηνλ εαπηφ ηεο, δελ έβγαηλε απφ ην ζπίηη ηεο κφλν κε ηνλ 

ρηηψλα ηεο. πκπιήξσκα ηεο εκθάληζήο ηεο ήηαλ ην ζιάηζμ, πνπ ην έιεγαλ θαη 

αιπεπόκζμκ, πνπ ην πίζσ ηνπ κέξνο ζθέπαδε ην θεθάιη κ’ έλα είδνο θνπθνχιαο ιεπθφ, 

απφ καιιί ή ιηλφ θαη γαξληξηζκέλν κε δηάθνξα ζηνιίδηα. Γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηνλ 

ήιην, έπαηξλαλ καδί ηνπο ζθηάδηα, θάηη ζαλ ηηο ζεκεξηλέο νκπξέιεο
11

. 

 

                                                 
8
  Ξελίδνπ-Schild, 2001: 322. 

9
 Pomeroy, 2008: 129. 

10
 Blanck ,2004: 94-95. 

11
 Ξελίδνπ-Schild, 2001: 323. 
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1. Παξάζηαζε γπλαίθαο κε θαζξέθηε από αηηηθό εξπζξόκνξθν αγγείν. 

 

   Δλψ ε ελδπκαζία ήηαλ απιή, ηα θνζκήκαηα θαη νη θνκκψζεηο, κπνξνχζαλ λα είλαη 

αξθεηά ζχλζεηα. Πξηλ παληξεπηνχλ, νη λεαξέο θνπέιεο άθελαλ ιπηά ηα καιιηά ηνπο, πνπ 

έπεθηαλ ζηνπο ψκνπο ηνπο θαη σο ηε κέζε ηνπο, δεκέλα κε κηα θνξδέια ή ηα κάδεπαλ κε 

κηα αινγννπξά ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ. Οη παληξεκέλεο ρηέληδαλ ηα καιιηά ηνπο 

ςειά ζε θφηζν, πνπ ζπρλά θαιππηφηαλ απφ θεθαιφδεζκν, ελψ θαηά θαλφλα, ην κέησπφ 

ηνπο ην ζηφιηδαλ κε κηα ζηελή κάιιηλε ή ιηλή ηαηλία. Οη δνχιεο, είραλ ηα καιιηά ηνπο 

θνληά θαη θνξνχζαλ ηνλ ιεγφκελν ζξαθηθφ ρηηψλα, πνπ είρε καθξηά καλίθηα σο ηνλ 

θαξπφ ηνπ ρεξηνχ, γλψξηζκα πνπ ηνλ δηέθξηλε απφ ηνλ ρεηξηδσηφ ρηηψλα ηεο θπξίαο 

ηνπο
12

. Μεξηθά απφ ηα θνζκήκαηα, εμαηξεηηθά ηερλνπξγήκαηα, κπνξνχκε θαη ζήκεξα λα 

ηα ζαπκάζνπκε, θαζψο δηαζψζεθαλ, καδί κε νξεηράιθηλνπο θαζξέθηεο θαη κπξνδνρεία, ή 

θηβσηίδηα θαιιπληηθψλ (ππμίδεο), ζηνπο ηάθνπο ησλ γπλαηθψλ φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ σο 

θηεξίζκαηα
13

. 

    

 

 1.4 Ζ ειηθία γάκνπ θαη ε εθινγή ηνπ ζπδύγνπ 

 

   Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ζχκθσλα κε ηνπο ζεζπηζκέλνπο λφκνπο ηεο Αζήλαο γηα έλαλ 

έγθπξν γάκν, ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο ειηθηαθήο ηνπιάρηζηνλ σξηκφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ηεο ζσκαηηθήο πιεξφηεηαο ηφζν ηνπ άληξα φζν θαη ηεο γπλαίθαο πξηλ ηε ζχλαςε ηνπ 

                                                 
12

 Ξελίδνπ-Schild, 2001: 323. 

13
  Pomeroy, 2008: 130. 
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γάκνπ. Λακβαλνκέλνπ κάιηζηα ππφςε φηη ζθνπφο ηνπ γάκνπ ήηαλ ε εμαζθάιηζε γλήζησλ 

θαη πγηψλ απνγφλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο νηθνγέλεηαο ζηνπο θφιπνπο ηεο 

πφιεο, δελ είρε θαλέλα λφεκα ε ζχλαςε γάκνπ κεηαμχ λεπίσλ14. 

   Οη άληξεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παληξεπηνχλ απφ ηε ζηηγκή ηεο ελειηθίσζήο ηνπο, ε 

νπνία ζπλέπηπηε κε ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Αληίζεηα απφ ηνπο άληξεο, δελ 

έρεη δηαζσζεί θαλέλα λνκνζεηηθφ θείκελν, ην νπνίν λα καο δίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απαξαίηεηε ειηθία, ηελ νπνία έπξεπε λα δηαζέηεη έλα λεαξφ θνξίηζη πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη 

γάκν. πσο φκσο πξνθχπηεη απφ ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή, ην δηθαίσκα ησλ λεαξψλ 

αηζίδσλ λα ηειέζνπλ έγθπξν γάκν ζεκειησλφηαλ εθφζνλ εθείλεο είραλ ζπκπιεξψζεη 

ηνδέθαην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηε γλψκε θάπνησλ εξεπλεηψλ, ή ην 

δσδέθαην, ζχκθσλα κε ηε γλψκε θάπνησλ άιισλ. Ζ αδεξθή ηνπ Γεκνζζέλε, ε νπνία 

αξξαβσληάζηεθε ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, επξφθεηην λα παληξεπηεί ακέζσο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ δεθαπέληε ηεο ρξφλσλ15. 

   Σα πεξηζζφηεξα λεαξά θνξίηζηα παληξεχνληαλ, ινηπφλ, αξθεηά λσξίο, κφιηο ζηελ 

ειηθία ησλ δεθαηεζζάξσλ έσο δεθανρηψ εηψλ, ελψ αληίζεηα ε ζπλεζέζηεξε ειηθία γάκνπ 

ζηνπο άληξεο ήηαλ ηα ηξηάληα ηνπο ρξφληα16. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα λεαξφ θνξίηζη, 

παηδί αθφκε ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ αλαγθαδφηαλ λα παληξεπηεί ηφζν λσξίο, 

είλαη πνιινί. Ζ ζπλήζεηα απηή κπνξεί λα απνδνζεί αθελφο ζηελ πξνζπάζεηα 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ πηζαλνηήησλ γέλλεζεο πγηψλ ηέθλσλ, εμ νινθιήξνπ δηακφξθσζεο 

θαη παξάιιεια εμνπζίαζεο ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ, φζν αθφκε ήηαλ λσξίο, πξηλ ηνλ εξρνκφ 

ηεο εθεβείαο, κηα ειηθίαο πνπ ζπλνδεχεηαη κε ζπκπεξηθνξέο αλππαθνήο θαη έληνλεο 

αληίδξαζεο θαη αθεηέξνπ ζην γεγνλφο φηη ν παηέξαο ηνπ θνξηηζηνχ, ν νπνίνο ζα ήηαλ 

ζίγνπξα ηξηάληα εηψλ ηελ επνρή ηνπ γάκνπ ηνπ, δελ δηέζεηε κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα δσήο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη ηελ θφξε ηνπ17. 

     Ο Πιάησλαο θαζνξίδεη φξην γηα ηελ παληξεηά ηεο θφξεο ηελ ειηθία κεηαμχ ησλ δέθα 

έμη έσο είθνζη, ελψ ν Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη ηελ ειηθία ησλ δέθα νθηψ18. 

Γηθαηνινγψληαο ηελ ειηθία απηή ηνπ γάκνπ ιέεη φηη: πξψηνλ, νη λεαξέο θνπέιεο 

                                                 
14

 Mossé, 1993: 58-62. 

15
 Γεκάθεο, 1986: 79. 

16
 Cantarella, 1998:  86. 

17
 Blundell, 2004: 120. 

18
 Βξεηηφο,  2002: 25. 
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θαηαπνλνχληαη ππεξβνιηθά ζηνλ ηνθεηφ θαη νη πεξηζζφηεξεο πεζαίλνπλ: «…έηζ δε εκ ημζξ 

ηόημζξ αζ κέαζ πμκμοζζ ηε ιαθθμκ ηαζ δζαθεείνμκηαζ πθείμοξ…», θαη δεχηεξνλ, νη λέεο γίλνληαη 

αθφιαζηεο, φηαλ ζπλνπζηάδνληαη απφ κηθξή ειηθία «…αημθαζηόηενμζ βάν είκαζ δμημοζζ κέαζ 

πνδζάιεκαζ ηαζξ ζοκμοζίαζξ…»19. Βέβαηα, αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηε θαλαηηθή εκκνλή ησλ 

Αζελαίσλ ζηελ αγλφηεηα ησλ θνξηηζηψλ ηνπο, ην φξην θαίλεηαη πσο είρε κεηαηεζεί αθφκε 

πνιχ πην ρακειά. 

   Ζ αζελατθή θνηλσλία απαηηνχζε απφ θάζε άληξα πνιίηε λα είλαη ζε ζέζε λα παληξέςεη 

ηηο θφξεο ηνπ ή θαη ηηο αδεξθέο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ θεδεκνλία ηνπ. Ζ 

παξακέιεζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο, δελ έπιεηηε κφλν ην θχξνο ηνπ αιιά ζπληζηνχζε θαη 

παξάπησκα20. Απφ λνκηθή άπνςε, κηα γπλαίθα ήηαλ αλίθαλε λα απνθαζίζεη γηα ην γάκν ηεο 

θαη απηή ε αξκνδηφηεηα αλήθε ζηνλ θεδεκφλα ηεο. Ο παηέξαο ή νη αξζεληθνί ζπγγελείο ηεο 

έβξηζθαλ ηνλ θαηάιιειν κλεζηήξα: « κοιθεοιάηςκ ιέκ ηςκ ειώκ παηήν ειόξ ιένζικακ 

έλεζημοη ειόκ ηνίκεζκ ηόδε»21 αλαθέξεη ν Δπξηπίδεο, πνπ ζα πεη φηη: «γηα ηηο παληξεηέο κνπ ζα 

θξνληίζεη ν παηέξαο κνπ, εγψ δελ έρσ γλψκε γη’ απηφ». Σε ζπλαιιαγή ηεο επηγακίαο, ηελ 

έθιεηλαλ ν θεδεκφλαο θαη ν κέιισλ ζχδπγνο, πάλσ ζε νηθνλνκηθέο βάζεηο, ρσξίο λα 

δεηήζνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηεο22. 

   Δίλαη ζπάληα θάπνηα καξηπξία, ζηελ νπνία ε ίδηα ε γπλαίθα δηαιέγεη ηνλ άληξα πνπ 

ζέιεη. Ο Πινχηαξρνο, ζεσξεί εμαηξεηηθά αζπλήζηζην ην φηη ε αδεξθή ηνπ Αζελαίνπ 

ζηξαηεγνχ Κίκσλα, ε Διπηλίθε, παληξεχηεθε ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ειεχζεξε 

βνχιεζή ηεο, ηελ επηζπκία θαη ηα αηζζήκαηά ηεο
23

. 

     Μεγαιχηεξε ειεπζεξία είραλ θαίλεηαη νη Αζελαίεο ζηελ εθινγή ηνπ δεχηεξνπ 

ζπδχγνπ ηνπο. Γεληθά, ην πεξηβάιινλ πεξίκελε απφ ηηο δηαδεπγκέλεο θαη ηηο ρήξεο λα 

μαλαπαληξεπηνχλ γξήγνξα. Ο Γεκνζζέλεο πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ηε θηινληθία πνπ 

είρε κε ηε κεηέξα ηνπ, γηαηί απηή δελ δερφηαλ λα μαλαπαληξεπηεί. Αλαθέξεη επίζεο, φηη ε 

                                                 
19

 Αξηζηνηέιεο, Πμθζηζηά 1335 α. «…Γζόηζ ζημοξ ημηεημύξ μζ κέεξ πμκμύκ πενζζζόηενμ ηαζ μζ πενζζζόηενεξ 

πεεαίκμοκ.», «… Πζμ αηόθαζηεξ, θμζπόκ,  βίκμκηαζ όζεξ κέεξ ζοκμοζζάγμκηαζ από ιζηνή δθζηία.» 

20
 Ξελίδνπ-Schild, 2001: 288. 

21
 Δπξηπίδεο, Ακδνμιάπδ, 987-988. 

22
 Βξεηηφο, 2002: 18. 

23
 Πινχηαξρνο, Βίμξ Κίιςκμξ 4.7.9. 
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κεηέξα ηνπ, κεηά ηε ρεξεία ηεο, αξλήζεθε επίκνλα λα παληξεπηεί θάπνηνλ Άθνβν, κε ηνλ 

νπνίνλ ηελ είραλ αξξαβσληάζεη
24

. 

   ηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, ήηαλ ζπρλνί νη γάκνη κεηαμχ ησλ ζηελψλ 

ζπγγελψλ, αθφκε θαη φηαλ δελ ππαγνξεπφηαλ απφ ην ζχζηεκα ηεο επηθιήξνπ. Φαίλεηαη 

φηη πξνηηκνχληαλ ηδηαίηεξα νη γάκνη κεηαμχ ζείσλ θαη αλεςηψλ, δεχηεξσλ μαδέξθσλ, 

καθξηλψλ μαδέξθσλ θαη αδεξθψλ απφ ηνλ ίδην παηέξα θαη δηαθνξεηηθή κεηέξα. Απηή ε 

ηάζε λα ςάρλνπλ γηα ηαίξηα κέζα ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, πηζαλφλ λα πήγαδε απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζπγγελείο. Αλ θάπνηνο είρε επηζπκία λα πξνζθέξεη 

ζπγαηέξα θαη πξνίθα, ζα πξνηηκνχζε λα ηε δψζεη ζε θάπνηνλ ζηελφ ζπγγελή, ν 

ραξαθηήξαο θαη νη πιηθέο πξφζνδνη ηνπ νπνίνπ ήηαλ πνιχ γλσζηά
25

. 

    

 

 1.5 Γάκνο θαη έγγακε δωή 

 

   Ο γάκνο ήηαλ ε κνλαδηθή νινθιήξσζε ηεο γπλαίθαο. Δπεηδή ν θνηλσληθφο ξφινο 

ηεο γπλαίθαο πεξηνξηδφηαλ ζηελ ηεθλνπνηία, ε κεγαιχηεξε πξνζδνθία κηαο γπλαίθαο 

ζηελ θιαζηθή πεξίνδν, φπσο εμάιινπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ήηαλ λα παληξεπηεί
26

. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη γπλαίθεο ηεο αξραίαο Αζήλαο παληξεχνληαλ γηα πξψηε 

θνξά ζε κηθξή ειηθία, γχξσ ζηα δεθαηέζζεξα κε δεθαπέληε ηνπο, ελψ νη άληξεο γχξσ 

ζηα ηξηάληα. Ζ ειηθηαθή απηή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζπδχγνπο ελίζρπε ηελ θπξίαξρε 

ζέζε ηνπ άληξα θαη ζπλέβαιιε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο πσο ε γπλαίθα είλαη 

θνηλσληθά θαηψηεξε. Έηζη, ελψ ν ζχδπγφο ηεο έπαηξλε κέξνο ζην δεκφζην γίγλεζζαη ηεο 

πφιεο, ε ζχδπγνο ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηελ επίβιεςε 

ησλ δνχισλ θαη βέβαηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ.  

   Ο γάκνο δηαξθνχζε ζηελ Αζήλα ηξεηο εκέξεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ αληίζηνηρα 

ηξεηο ηειεηέο, ηα πνμηέθεζα, ν ηονίςξ βάιμξ θαη ηα επαύθζα. Σελ πξψηε εκέξα ν παηέξαο 

έθαλε πξνζθνξέο ζηνπο ζενχο, ελψ ε λχθε πξνζέθεξε ζηελ Άξηεκε ηα παηδηθά ηεο 

                                                 
24

 Ξελίδνπ-Schild, 2001: 288. 

25
 Blundell, 2004: 122.  

26
 Καηνχληα,  2006:  93.  
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παηρλίδηα θαη έθαλε κπάλην κε λεξφ απφ ηεξή πεγή. Σελ επφκελε κέξα ν παηέξαο ηεο 

λχθεο έδηλε γεχκα θαη φηαλ απηφ ηειείσλε ε λχθε κεηέβαηλε ζην ζπίηη ηνπ άληξα ηεο. 

Σέινο, ηελ ηξίηε εκέξα ε λχθε δερφηαλ ζην λέν ηεο ζπίηη ηα γακήιηα δψξα ελψ ηελ 

επηζθέπηνληαλ νη γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη θίιεο ηνπο
27

. 

   Ο γάκνο ζεκαηνδνηνχζε ηελ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηε δσή κηαο γπλαίθαο. Οξζψο 

ε χιβηα Καηνχληα επηζεκαίλεη φηη «απφ ηελ παηξηθή νηθία έπξεπε λα κεηαθνκίζεη ζην 

ζπίηη ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη ζπγρξφλσο λα αιιάμεη πξνζηάηε. Έπαπε δειαδή θχξηφο ηεο λα 

είλαη ν παηέξαο ηεο θαη γηλφηαλ ν ζχδπγφο ηεο. Ο γάκνο βεβαίσο δελ άιιαδε ζε ηίπνηα 

ηελ πνιηηηθή ε λνκηθή ππφζηαζε ηεο γπλαίθαο, εθφζνλ απφ έλαλ αλδξηθφ έιεγρν 

πεξλνχζε απηνκάησο ζηνλ άιινλ, ελψ εμαθνινπζνχζε λα ζηεξείηαη δηθαησκάησλ ή 

άιινπ είδνπο ειεπζεξηψλ. κσο ζπλαηζζεκαηηθά ην γεγνλφο απηφ ζα έπξεπε λα επέθεξε 

ηξνκεξέο αιιαγέο ζηνλ ςπρηζκφ ηεο θαη λα ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν ζηάδην ζηε δσή κηαο 

θνπέιαο. Καη’ αξράο απφ ηελ παξζελία πεξλνχζε ζηε ζπδπγηθή δσή, κάιηζηα κε έλαλ 

άληξα πνιχ κεγαιχηεξφ ηεο, πνπ γη’ απηήλ νπζηαζηηθά ήηαλ έλαο μέλνο. Δπίζεο, απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία πεξλνχζε θαηεπζείαλ ζηελ ειηθία ησλ επζπλψλ, εθφζνλ γηλφηαλ ε θπξία 

ηνπ ζπηηηνχ θαη φθεηιε φρη κφλν λα αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά, αιιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

ηα νηθνλνκηθά ηνπ νίθνπ ηεο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Σέινο, έπξεπε λα απνρσξηζηεί ην 

παηξηθφ ηεο ζπίηη, γηα λα δήζεη ζην ζπίηη ελφο άληξα ηνλ νπνίν φθεηιε λα παληξεπηεί θαη 

λα δήζεη καδί ηνπ, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, ηελ ππφινηπε δσή ηεο, ρσξίο θαλ λα έρεη 

εξσηεζεί αλ ζπκθσλεί γηα ην γάκν απηφλ ή φρη»
28

.  

   ζνλ αθνξά ηε δσή ηεο παληξεκέλεο Αζελαίαο γπλαίθαο, έλα κέξνο ηεο 

αληίζηνηρεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο ηελ παξνπζηάδεη πεξίπνπ σο ηε δσή κηαο 

θπιαθηζκέλεο κέζα ζην ζηελφ ρψξν θαη ηε κνλνηνλία ηνπ γπλαηθσλίηε, ρσξίο θακία 

επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν
29

. Παξφια απηά, ην θαηά πφζνλ κπνξνχζε ε γπλαίθα λα θηλείηαη 

ειεχζεξα εθηφο ηεο νηθίαο ήηαλ θάηη πνπ βξηζθφηαλ ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Μέζα ζηα αζελατθά ζπίηηα ησλ θνηλψλ αζηψλ, ηα 

νπνία ήηαλ ρηηζκέλα κε πιίζξεο θαη ζηεξνχληαλ εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο, ε δσή ηεο 

παληξεκέλεο γπλαίθαο ήηαλ κνλφηνλε θαη πιεθηηθή. Μνλαδηθέο ηεο αζρνιίεο ήηαλ ην 

                                                 
27

 Βξεηηφο, 2002: 35-50. 

28
 Καηνχληα, 2006: 96. 

29
 Blanck, 2004: 174. 



 17 

λνηθνθπξηφ θαη ηα παηδηά
30

. Οη γπλαίθεο αξηζηνθξαηηθψλ θαη πινχζησλ νηθνγελεηψλ ήηαλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν δεζκεπκέλεο κε ηελ νηθηαθή δσή, φπνπ βέβαηα είραλ γηα ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θπξίσο γηα ην γλέζηκν θαη ηελ πθαληηθή, ηε βνήζεηα ησλ 

ππεξεηξηψλ θαη ησλ δνχισλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπδχγνπο ησλ θησρφηεξσλ πνιηηψλ, νη 

νπνίεο ήηαλ ζπρλά ππνρξεσκέλεο λα θεξδίδνπλ έμσ ηα πξνο ην δελ, είηε σο εξγάηξηεο ζηε 

ζπγθνκηδή, είηε σο πσιήηξηεο ζηελ αγνξά ή σο νηθηαθέο βνεζνί. Αιιά θαη νη ζχδπγνη 

ησλ ιεγφκελσλ «θαιχηεξσλ» νηθνγελεηψλ δελ δνχζαλ ηειείσο απνθνκκέλεο απφ ηνλ 

θφζκν. Οη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ θαη ζε δεκφζηεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, 

παξαθνινπζνχζαλ φπσο θαη νη άληξεο ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ήηαλ παξνχζεο ζε 

νηθνγελεηαθά γεγνλφηα φπσο γέλλεο, γάκνπο ή ζαλάηνπο, πνπ ηνπο έδηλαλ ηελ επθαηξία 

λα βγνπλ απφ ην ζπίηη
31

. 

   Ζ αγάπε δελ είρε ζέζε ζηνπο ζπδχγνπο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, φπσο κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε απφ ρσξίν ηνπ Γεκνζζέλε ζην «Καηά Νεαίξαο» φπνπ αλαθέξεη:«Σζξ 

εηαίνεξ ηζξ έπμοιε βζα ηδκ δδμκή, ηζξ παθθαηίδεξ βζα ηδκ ηαεδιενζκή πενζπμίδζδ ημο 

ζώιαημξ ηαζ ηζξ ζογύβμοξ βζα κα έπμοιε κόιζιμοξ απμβόκμοξ ηαζ ιζα πζζηή θύθαηα ημο 

ζπζηζμύ»
32

. Η ύθαζα Καημύκηα πμθύ ζςζηά ημκίγεζ όηζ «θαηά θαλφλα, ηα παληξεκέλα 

δεπγάξηα δελ ήηαλ εξσηεπκέλα, αθνχ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπλ 

πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά. Δμάιινπ, νη Αζελαίεο φρη κφλν δελ θνηκνχληαλ ζην ίδην δσκάηην 

κε ηηο ζπδχγνπο ηνπο, αιιά ηνπο έβιεπαλ θαη ειάρηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οη 

άλδξεο ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο ηνλ πεξλνχζαλ ζηελ Αγνξά θαη ζηηο παιαίζηξεο, 

ρψξνπο απαγνξεπκέλνπο θπζηθά ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο. Αιιά θαη φηαλ ν 

άληξαο γπξλνχζε ζην ζπίηη, ε γπλαίθα εμαθαληδφηαλ ακέζσο ζηνλ γπλαηθσλίηε απφ 

ζεβαζκφ. Ο άλδξαο θαη ε γπλαίθα ζπαλίσο δεηπλνχζαλ καδί, θαζψο νη Αζελαίεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο έηξσγαλ ζην γπλαηθσλίηε. Σν δεπγάξη δειαδή παληξεπφηαλ 

απνθιεηζηηθά γηα λα απνθηήζεη λφκηκνπο απνγφλνπο θαη λα ηνπο θιεξνδνηήζεη ηελ 

παηξηθή πεξηνπζία»
33

.  

                                                 
30

 Ξελίδνπ-Schild, 2001: 309. 

31
 Blanck, 2004: 174-175. 

32
 Γεκνζζέλεο , Καηά Νεαίναξ, 59.122 . 

33
 Καηνχληα, 2006:  96-99.  
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    Γηα ηε ζχλαςε ελφο λφκηκνπ γάκνπ, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ήηαλ ε πξνίθα, ε νπνία 

ζα εμεηαζηεί παξαθάησ σο κέζν ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηεο γπλαίθαο ζηελ αζελατθή 

θνηλσλία. Ζ ζχζηαζε ηεο πξνίθαο απνζθνπνχζε ζην λα πξνθαιεί γάκνπο θαη λα 

δπζρεξαίλεη ηα δηαδχγηα, αιιά θαη ζην λα αλαδηαλέκεη δηαξθψο ηα νηθνλνκηθά απνζέκαηα 

ησλ Αζελαίσλ αζηψλ αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο νίθνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

αλαλεσλφηαλ ζπλερψο ε νηθνλνκηθή δπλακηθφηεηα ησλ επί κέξνπο νίθσλ.  

   Ζ ιχζε ηνπ γάκνπ κε δηαδχγην, ζεζκφο επξχηαηα δηαδεδνκέλνο ζηελ θιαζηθή 

Διιάδα, πέξαζε απφ πνιιέο θαη δηάθνξεο κνξθέο γηα λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή 

δηακφξθσζή ηνπ. Οη ηξεηο πην βαζηθνί ηξφπνη ιχζεσο ηνπ γάκνπ, ζχκθσλα κε ην Αηηηθφ 

Γίθαην είλαη ην «ημζκή ζοκαζκέζεζ δζαγύβζμ», ην δηαδχγην κε πξσηνβνπιία ηνπ ελφο κφλν 

απφ ηνπο ζπδχγνπο θαη ην δηαδχγην, ην νπνίν εθδηδφηαλ κε ηελ επέκβαζε θάπνηνπ ηξίηνπ 

πξνζψπνπ. ην «ημζκή ζοκαζκέζεζ δζαγύβζμ», ξπζκηδφηαλ ε δηάδεπμε θαηφπηλ θνηλήο 

ζπκθσλίαο ησλ δχν πξψελ ζπδχγσλ κε θηιηθφ ηξφπν θαη ηαπηφρξνλα ε δηεπζέηεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο επηζηξνθήο ησλ πξνηθψσλ ζηνλ παηξηθφ νίθν
34

. Ζ ιχζε ηνπ γάκνπ κε ηε 

βνχιεζε ελφο απφ ηνπο ζπδχγνπο, δηαθξίλεηαη ζηελ απμπμιπή θαη ζηελ απόθεζρδ. Ζ 

απμπμιπή ή αιιηψο έηπειρζκ ηεο ζπδχγνπ απφ ηνλ ζπδπγηθφ νίθν ήηαλ ν πιένλ 

ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ιχζεο ηνπ γάκνπ ζηελ αξραία Αζήλα. Ο ζχδπγνο δειαδή ν νπνίνο 

επηζπκνχζε ηε δηάδεπμή ηνπ, εμεδίσθε ηε γπλαίθα απφ ηνλ νίθν ηνπ, ρσξίο κάιηζηα λα 

έρεη ηελ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε λα ηε δηθαηνινγήζεη
35

. Χο απόθεζρδ, απφ ηελ άιιε, 

ραξαθηεξίδεηαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζπδπγηθνχ νίθνπ θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο ίδηαο ηεο 

ζπδχγνπ
36

. Σέινο, ν ξφινο ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζηε ιχζε ελφο γάκνπ, αλήθε είηε ζηνλ 

παηέξα ηεο γπλαίθαο, ν νπνίνο κπνξνχζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δηαθφςεη ηε 

ζπλνίθεζε, είηε ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αγρηζηείο ηεο επζηθήνμο, ηεο γπλαίθαο δειαδή 

πνπ παξέκελε κφλε εθπξφζσπνο ηνπ παηξηθνχ νίθνπ ή φπσο αιιηψο αλαθέξεηαη ζε έλα 

μίημ ένδιμ
37

. 

   Ζ κνηρεία ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

ιφγνπο δηαδπγίνπ. Υαξαθηεξηδφηαλ σο αμηφπνηλε πξάμε, θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ήηαλ 

                                                 
34

 Γεκάθεο, 1986: 95. 

35
 Cantarella, 1998: 90.  

36
 Cantarella, 1998: 90. 

37
 Γεκάθεο, 1986: 101. 
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παξάλνκν γηα έλαλ άληξα λα έιζεη ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε ηε γπλαίθα, ηε ρήξα κεηέξα, 

ηελ αλχπαληξε θφξε, ηελ αδεξθή ή ηελ παιιαθίδα θάπνηνπ Αζελαίνπ πνιίηε, ηελ νπνία 

ζπληεξνχζε κε ζθνπφ λα γελλήζεη ειεχζεξα παηδηά. Κάζε Αζελαίνο πνιίηεο ήηαλ απφ ην 

λφκν «πεξηνξηζκέλνο» λα ζπλάπηεη εξσηηθέο ζρέζεηο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηε 

γπλαίθα ηνπ, ηηο παιιαθίδεο ηνπ θαη ηηο εηαίξεο, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεη ηε 

ζπδπγηθή ηνπ πίζηε, θάηη, αζθαιψο, ην νπνίν δελ ίζρπε γηα ηε γπλαίθα
38

.  

   Οπνηνζδήπνηε πνιίηεο ζπλειάκβαλε έλαλ άληξα ζε εξσηηθή επαθή κε κηα γπλαίθα, 

ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ ηελ «ηονζεία» ηνπ, είρε ην δηθαίσκα λα ηνλ ζαλαηψζεη, θαζφζνλ 

ε κνηρεία ζπληζηνχζε βαξηά πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο πνπ θαηείρε θάζε 

πνιίηεο πάλσ ζηηο γπλαίθεο ηνπ νίθνπ ηνπ, ρσξίο κάιηζηα λα ππνζηεί ηελ παξακηθξή 

πνηληθή δίσμε, δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν έγθιεκα εζεσξείην λφκηκν. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, σζηφζν, ηα πξάγκαηα δελ πήγαηλαλ ηφζν καθξηά θαη απνθαζηδφηαλ 

έλαο δηαθαλνληζκφο ελψπηνλ καξηχξσλ
39

. Δίλαη, σζηφζν, γεγνλφο φηη νη ζπλέπεηεο γηα 

κηα γπλαίθα, ε νπνία κνίρεπζε ην ζχδπγφ ηεο, ήηαλ ιηγφηεξν επψδπλεο, απφ εθείλεο πνπ 

ζα έπξεπε λα ππνζηεί ν εξαζηήο ηεο, παξφια απηά επεξέαδαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

δσή ηεο. 

 

 

 1.6 Ο γπλαηθωλίηεο 

 

   Ο εγθιεηζκφο ηεο γπλαίθαο ζην γπλαηθσλίηε δηαηεξήζεθε ζε δηάθνξεο θνηλσλίεο 

θαη ζηνπο κεηέπεηηα ρξφλνπο, θηάλνληαο ζρεδφλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. 

ηνπο γπλαηθσλίηεο πεξλνχζαλ νη γπλαίθεο ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο ηνπο 

θάλνληαο ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη θξνληίδνληαο ηα παηδηά ηνπο. Δπίζεο, ππήξραλ ζην ζπίηη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν θαη νη «απαγνξεπκέλεο δψλεο» γηα ηηο γπλαίθεο, δελ έπξεπε δειαδή 

λα πιεζηάδνπλ ηηο απιέο ή ηα παξάζπξα κελ ηπρφλ θαη ηηο δεη θαλείο θαη ζπδεηεζνχλ
40

. 

Σελ ίδηα αληίιεςε εληζρχεη θαη ν Αξηζηνθάλεο, αλαθέξνληαο φηη φιεο νη γπλαίθεο έπξεπε 

λα θξαηηνχληαη καθξηά απφ ηα παξάζπξα, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, γηα λα κελ ηχρεη 

                                                 
38

 Blundell,  2004: 125. 

39
 MacDowell,  2003: 177. 

40
 Καηνχληα, 2006: 62. 
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θαη ηηο δεη θαλέλαο πεξαζηηθφο
41

. Ο γπλαηθσλίηεο ήηαλ ην πην απνκαθξπζκέλν θαη 

πξνζηαηεπκέλν κέξνο ηνπ ζπηηηνχ, κέζα ζην νπνίν ε ζχδπγνο, νη άιιεο ειεχζεξεο 

γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη δνχιεο έπξεπε λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη
42

. 

 

2. θελή ζην γπλαηθωλίηε. Δξπζξόκνξθε ππμίδα. Παξίζη, Μνπζείν Λνύβξνπ. 

 

   Ο Γειεθσζηφπνπινο αλαθέξεη πσο αλ κειεηήζεη θαλείο κε ιεπηνκέξεηεο ηα λνκηθά 

θαη δηνηθεηηθά κέηξα πνπ ηνλ επέβαιαλ θαη δηαηήξεζαλ ζηελ θιαζηθή επνρή, ηδίσο ζηελ 

Αζήλα, ζα δηαπηζηψζεη φηη είραλ φια κηα θαιή ηδηνξξπζκία. Γελ απέβιεπαλ, ηνπιάρηζηνλ 

επξέσο, ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Ζ γπλαίθα ζην ζπίηη, ήηαλ κελ 

ππεμνχζηα ζηνλ άληξα, ζχδπγν θαη αξρεγφ ηεο νηθνγέλεηαο, είρε φκσο κεγάιε 

δηθαηνδνζία ζε φηη αθνξνχζε ηα ελδννηθνγελεηαθά ζέκαηα. Γηεχζπλε ηα ηνπ νίθνπ ηεο 

θαη ηα δηάθνξα πξφζσπα πνπ σο δνχινη ή νηθηαθνί βνεζνί, δηέκελαλ θάησ απφ ηελ ίδηα 

ζηέγε θαη εξγάδνληαλ εθεί
43

. 

Ο Ξελνθψλ ζηνλ Οζημκμιζηό ηνπ αλαθέξεη: «…ηαζ βαν δή, έθδ, ηα βε εκ ηδ μζηία ιμο 

πάκο ηαζ αοηή δ βοκή ζηακή εζηί κα δζμζηεί »
44

. Καη ζην ίδην: «Γεήζεζ ιε…ζε, έθδκ εβώ, 

έκδμκ ηε ιέκεζκ, ηαζ μζξ ιεκ ακ έλς ημ ένβμκ ή ηςκ μζηεηώκ, ημύημοξ ζοκεηπέιπεζκ, μζξ δ’ 

ακ ένβμκ ενβαζίακ, ημύηςκ ζμζ επζζηαηέμκ»
45

. 

                                                 
41

 Αξηζηνθάλεο, Θεζιμθμνζάγμοζεξ, ζη. 797 .  

42
Fantham, 2004: 140. 

43
 Γειεθσζηφπνπινο, 2007: 174-175. 

44
 Ξελνθψλ, Οζημκμιζηόξ VII,3. «Λμζπόκ, είπε, ηα ζπεηζηά ιε ημ ζπίηζ ιμο πενζζζόηενμ αοηή δ βοκαίηα είκαζ 

ζηακή κα δζμζηεί.» 

45
 Ξελνθψλ, Οζημκμιζηόξ VΗΗ,35. «Θα πνεζαζηεί μπςζδήπμηε, είπα εβώ, κα ιέκεζξ ιέζα ηαζ αθεκόξ κα 

ζηέθκεζξ έλς ημοξ δμύθμοξ πμο έπμοκ κα ενβάγμκηαζ έλς, αθεηένμο κα επζαθέπεζξ εηείκμοξ πμο πνέπεζ κα 

ενβάγμκηαζ ιέζα.» 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B120/203/1363,4756/
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   ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε απνκφλσζε ηνπ γπλαηθσλίηε, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ 

Γειεθσζηφπνπιν, εκθαλίδεηαη σο «απάλζξσπε», αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν έμσ, ν 

απνθιεηζκέλνο γηα ηηο γπλαίθεο, θφζκνο έζθπδε ζηελ θπξηνιεμία απφ δσή θαη θίλεζε. 

Σελ επνρή θπξίσο απηή ζηελ αξραία Διιάδα, θπξίσο ρψξνο δελ ήηαλ ην ζπίηη αιιά ε 

Αγνξά. Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεξίνδν, ε δσή ήηαλ, φρη ηδησηηθή αιιά δεκφζηα. ε 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν εγθιεηζκφο ηεο γπλαίθαο ζην γπλαηθσλίηε ήηαλ κηα πξάμε 

ππνηίκεζήο ηεο σο αλζξψπηλεο χπαξμεο, θαζψο δελ ηελ απέθιεηε απφ θάηη επηθίλδπλν 

γηα ηελ ίδηα, δελ ηελ πξνζηάηεπε απφ θάηη. Ήηαλ πξψηηζηα κηα απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο 

ζηελ αγνξά ησλ ηδεψλ, ζηηο εμειίμεηο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. Ήηαλ επζέσο ππνδνχισζε 

ζηελ αληξηθή παληνδπλακία. κσο ε απνκφλσζε απηή παξνπζίαδε θαη κηα άιιε πιεπξά. 

Γελ αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ θαη θπξίσο απηέο πνπ ήηαλ θησρέο θαη δε 

δηέζεηαλ κεγάιν ζπίηη κε δνχινπο. Οη γπλαίθεο απηέο, πνπ αξηζκεηηθά ήηαλ 

πεξηζζφηεξεο, ιφγσ ηεο θαηψηεξεο θνηλσληθέο έληαμήο ηνπο, δελ απαζρνινχζαλ 

ηδηαίηεξα ηνπο Αζελαίνπο
46

. 

   Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μπξάηζνπ γηα ην γπλαηθσλίηε 

πνπ ιέεη φηη: «…μ βοκαζηςκίηδξ είκαζ ζπεδόκ ημ ααζίθεζμ ηαζ δ θοθαηή αοηήξ. Δλ εηένμο δ 

ιένζικα αοηήξ δζά ηα ημο μίημο, είκαζ όθδ δ βκώζδ ηδξ, δ ανεηή ηαζ δ εοηοπία ηδξ, εκ όρεζ 

ιάθζζηα ημο πνςηίζημο ηαεήημκημξ αοηήξ, όπςξ δώζεζ, ςξ εθέπεδ, ηέηκα εζξ ημκ άκδνα 

επζιεθμύιεκδ ηδξ ακαηνμθήξ αοηώκ»
47

. 
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 Γειεθσζηφπνπινο, 2007: 177-178. 

47
 Μπξάηζνο, 1973: 63.  
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 

ΣΖ ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

 

2.1   Ο θνηλωληθόο ξόινο θαη ε ζέζε ηωλ γπλαηθώλ ηεο Αζήλαο 

 

   ηελ θιαζηθή Αζήλα, θάηνρνο πιήξσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ζεσξνχληαλ ν 

πνιίηεο πνπ ήηαλ ηδηνθηήηεο θιήξνπ γεο θαη εγγεγξακκέλν κέινο κηαο θάηναξ ή θαηνίαξ. 

Ζ θαηξία απνηεινχζε φκσο κηα απνθιεηζηηθά αλδξηθή θνηλφηεηα, ηελ νπνία ζπλέδεαλ 

ζπγγεληθνί δεζκνί. Καηά ζπλέπεηα θαη ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ε πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή 

εμέιημε ηεο πφιεο-θξάηνπο είρε θηάζεη ζην απνθνξχθσκά ηεο, ν απνθιεηζκφο ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηε θαηξία ζήκαηλε ηαπηφρξνλα, θαη αλαγθαζηηθά, θαη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπο απφ θάζε είδνο πνιηηηθήο δξάζεο, αθνχ δελ αληηπξνζσπεχνληαλ ζε θαλέλα φξγαλν 

ηεο πνιηηείαο. Αλ ε θαηαγσγή ηνπο ήηαλ λφκηκε, απνηεινχζαλ βέβαηα κέιε ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, αιιά νχηε πνιηηηθά δηθαηψκαηα είραλ, νχηε κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη ζηηο θάζε ινγήο πνιηηηθέο εθδειψζεηο, θαηλφκελν πνπ 

ζπλδέζεθε κε ηηο, βαζηθά, ζηξαηησηηθέο δνκέο ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ. Έηζη εμεγείηαη 

ινγηθά ην φηη ε δηαξθήο αζρνιία ησλ αλδξψλ κε ηνλ πφιεκν, επεξέαζε θαη ηε δνκή ησλ 

δηαθφξσλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ ηνπο, ε νπνία επηβιήζεθε θαη θπξηάξρεζε, αιινχ 

πεξηζζφηεξν θαη αιινχ ιηγφηεξν, θαη ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπγθξφηεζε ησλ 

πφιεσλ
48

. 

   Ο πεξίθεκνο ξήηνξαο Γεκνζζέλεο, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, αλαθέξεη φηη: «μζ 

Αεδκαίμζ έπμοιε ηδκ εηαίνα βζα ηδκ απόθαοζή ιαξ, ηδκ παθθαηίδα (παθθαηή) βζα ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ ηαεδιενζκόηδηαξ ηαζ ηδ ζύγοβμ (δάιαν) βζα κα ηάκεζ κόιζια παζδζά ηαζ κα 

θνμκηίγεζ ημ κμζημηονζό ιαξ»
49

. Απηέο, πξνζζέηνληαο βέβαηα θαη ηηο δνχιεο, πηζαλψο λα 

ήηαλ νη θνηλσληθέο ζέζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ νη γπλαίθεο ζηελ αξραία 

                                                 
48

 Ξελίδνπ-Schild, 2001: 280. 

49
 Γεκνζζέλεο  «Καηά Νεαίναξ», 59.122 . 
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Διιάδα: ζχδπγνη, παιιαθίδεο, εηαίξεο ή πφξλεο, ζέζεηο πνπ εμαξηηφληαλ απφ ην αλ νη 

ζρέζεηο ηεο κε ηνλ φπνηνλ άληξα ήηαλ ζηαζεξή ή πεξηζηαζηαθή. Απηέο νη ζρέζεηο κε ηε 

ζεηξά ηνπο, ήηαλ νξγαλσκέλεο γηα έλα ζθνπφ: ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ 

αλδξψλ. Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ δελ ήηαλ ηέηνηα πνπ λα ηηο ηθαλνπνηεί πξνζσπηθά ή 

θνηλσληθά. Σν δίθαην πεξηειάκβαλε δηαηάμεηο πνπ ηφληδαλ ηε κεηνλεθηηθφηεηά ηνπο θαη 

ηε ζπλερή ππνηαγή ηνπο ζ’ έλα άληξα πνπ πξηλ απφ ην γάκν ήηαλ ν παηέξαο ηνπο, 

θαηφπηλ ν άληξαο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ, ν θεδεκφλαο 

ηνπο. 

   Αθνχ αλαιχζεθε ν ξφινο ηεο γπλαίθαο εληφο ηνπ έγγακνπ βίνπ, ζην ζεκείν απηφ 

ζα θαζνξηζηνχλ ηα φξηα ηνπ ξφινπ ηεο παιιαθίδαο, φξηα γεληθά πξνβιεκαηηθά, θαζψο νη 

ζρέζεηο ηνπ άλδξα κε ηελ παιιαθίδα ηνπ, ε νπνία ζπρλά δηέκελε εληφο ηνπ ζπδπγηθνχ 

νίθνπ, έκνηαδαλ κε ηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο. Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαλφληδαλ ηη ζρέζεηο 

απηέο θαη αθεηέξνπ ππνρξέσλαλ ηελ παιιαθίδα λα είλαη πηζηή ζηνλ άληξα πνπ ηε 

ζπληεξνχζε, ελψ αθεηέξνπ αλαγλψξηδαλ θάπνηα θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα ζηα παηδηά 

ηεο παιιαθίδαο, αλ θαη πεξηνξηζκέλα ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ησλ λφκηκσλ ηέθλσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ν άληξαο ηεο παιιαθίδαο είρε ην δηθαίσκα λα θνλεχζεη ηνλ εξαζηή ηεο ζε 

πεξίπησζε κνηρείαο, αθξηβψο ζαλ λα επξφθεηην γηα ηε ζχδπγφ ηνπ
50

. 

   Οη λνκνζεηηθέο απηέο ξπζκίζεηο θαλεξψλνπλ πσο, αλ θαη ζηηο παιιαθίδεο θαη ζηα 

παηδηά ηνπο αλαγλσξηδφηαλ θάπνην status πιάη ζηηο λφκηκεο ζπδχγνπο, πάληα νη πξψηεο 

ηνπνζεηνχληαλ ζε έλα επίπεδν δηαθνξεηηθφ. Άιισζηε νη παιιαθίδεο, παξφιν πνπ 

ζπκβίσλαλ κε ηνλ θχξηφ ηνπο ζε κφληκε βάζε, δελ είραλ δνζεί ζε απηφλ κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο εββύδξ. Δπξφθεηην γηα γπλαίθεο μέλεο νη δνχιεο, θαη πην ζπάληα θησρέο ειεχζεξεο 

Αζελαίεο πνπ ε νηθνγέλεηέο ηνπο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο πξνηθίζνπλ. Καζψο νη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ησλ γπλαηθψλ κέζα ζην γπλαηθσλίηε πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο άληξεο, δε γλσξίδνπκε πνιιά γηα ην πψο ζχδπγνη θαη παιιαθίδεο βίσλαλ ηε 

ζπγθαηνίθεζή ηνπο. Μφλν ηα δξάκαηα παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθνχο γπλαηθείνπο 

ραξαθηήξεο, πνπ ινγηθά αληηθαηνπηξίδνπλ πξαγκαηηθά βηψκαηα ησλ γπλαηθψλ
51

. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε ηξαγσδία ηνπ νθνθιή Σναπίκεζαζ, ζηελ νπνία ε 

Γεηάλεηξα, ε λφκηκε ζχδπγνο, εθθξάδεη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο: 
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«…Αθθά ιμζνάγμιαζ ιαγί ηδξ ημ ζπίηζ ηαζ ημ ζύγοβμ. 

Δίκαζ πενζζζόηενμ από όζμ ιζα βοκαίηα ιπμνεί κα ηάκεζ. 

…Ξένς, αθέπς πςξ είκαζ 

δ ιζα ιε ηδκ μιμνθζά ηδξ κζόηδξ κα ςνζιάγεζ ζηδκ αηιή ηδξ, 

δ άθθδ κα πάκεηαζ»
52

. 

   Οη πφξλεο ήηαλ κέηνηθνη, δνχιεο, θνπέιεο πνπ είραλ εθηεζεί σο βξέθε ή θησρέο 

ειεχζεξεο Αζελαίεο. ηελ ηάμε ηνπο ππήξρε κεγάιε πνηθηιία: νη πφξλεο ησλ νίθσλ 

αλνρήο, νη πφξλεο ησλ δξφκσλ, νη ηεξφδνπιεο, νη απιήηξηεο, νη ρνξεχηξηεο θαη νη 

αθξνβάηηζζεο, πνπ εθηφο απφ δηαζθέδαζε ζηα αληξηθά ζπκπφζηα πξνζέθεξαλ θαη 

ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο. Σέινο, νη εηαίξεο, πνπ πξνζέθεξαλ –έλαληη πςειήο ακνηβήο- 

ζσκαηηθή αιιά θαη πλεπκαηηθή ζπληξνθηά. Οη ηειεπηαίεο ήηαλ θαη νη κφλεο νηθνλνκηθά 

αλεμάξηεηεο γπλαίθεο ζηελ αξραία Αζήλα. 

   Ζ θαξηέξα ηεο πνξλείαο άξρηδε ζπλήζσο πνιχ λσξίο. πρλά νη θνπέιεο 

αληηθαζηζηνχζαλ ην παιηφ φλνκά ηνπο κε έλα άιιν «επαγγεικαηηθφ». Οη πφξλεο θάπνηε 

αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο, ελψ άιινηε έξρνληαη απφ άιιεο πφιεηο. Αιιάδνπλ 

ζπρλά ηφπν δηακνλήο θαη ηηο πξνζειθχνπλ ηα κεγάια θέληξα φπσο ε Αζήλα θαη ε 

Κφξηλζνο. Δληφο ηεο νκάδαο ησλ γπλαηθψλ απηψλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο 

ηελ εξγαζία ηνπο, ην θνηλσληθφ ηνπο status, αιιά θαη ηηο ακνηβέο ηνπο.   

   ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, γεληθά, νη πφξλεο ζηξαηνινγνχληαλ απφ ηα 

θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. ηνπο νίθνπο εδνλήο βξίζθνληαλ ζπλήζσο δνχιεο, αιιά 

θαη ειεχζεξεο γπλαίθεο κε ζπκβφιαην. Καη νη δχν θαηεγνξίεο κπνξνχζαλ λα 

απνδεζκεπηνχλ κφλνλ εθφζνλ ηθαλνπνηνχζαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζηξνπνχ, ή ηνπ 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ππεχζπλνπ. Φπζηθά, δελ απνθιεηφηαλ ε πεξίπησζε ηεο 

δξαπέηεπζεο. Απηέο πνπ αζθνχζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο έμσ απφ ηνπο νίθνπο εδνλήο 

ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ απειεχζεξεο ή θαη γπλαίθεο ειεχζεξεο εθ γελεηήο θαη 

ζεσξνχληαλ αλψηεξεο θνηλσληθά. Δπίζεο, ζην πνξλείν κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ 

αηρκάισηεο πνιέκνπ ή ιεζηψλ ή πεηξαηψλ
53

. 

   Πέξα απφ ηε λφκηκε ζχδπγν θαη ηελ παιιαθίδα ηνπ, έλαο Αζελαίνο κπνξνχζε λα 

έρεη θνληά ηνπ θαη κία ηξίηε γπλαίθα, πνπ αλ θαη δελ ήηαλ δεκέλε καδί ηνπ κε ζηαζεξά 
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δεζκά, δελ ήηαλ πάλησο θαη κία ζπλνδφο ηεο ζηηγκήο. Απηή ε γπλαίθα ήηαλ ε «εηαίξα», 

κία ζχληξνθνο απφ ηελ νπνία νη άληξεο επηδεηνχζαλ, επί πιεξσκή αζθαιψο, ζσκαηηθή 

θαη πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε, πξννξίδνληαλ δειαδή «γα ηελ εδνλή». Δίλαη γεγνλφο φηη ν 

ζεζκφο ησλ «εηαίξσλ» θαλεξψλεη ηνλ θφζκν ελφο εληειψο δηαθνξεηηθνχ έξσηα, ηνλ 

νπνίν νη Έιιελεο θαιιηεξγνχζαλ ηφζν πνιχ. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα «αγνξαίν 

έξσηα», ν νπνίνο ππνζρφηαλ ζηνπο άληξεο ηελ θαζαξή απφιαπζε, απαιιάζζνληάο ηνπο 

απφ νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο. ζνλ αθνξά ζηηο ίδηεο ηηο εηαίξεο, αληηκεηψπηδαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά είηε σο ην αθνχζην απνηέιεζκα ηεο δνπινπαξνηθίαο ηνπο, είηε σο 

ην εχθνιν θαη έζραην κέζν γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο. Παξά ην γεγνλφο 

φηη ζπάληα ήηαλ δξφκνο γηα πινπηηζκφ, ν ζεζκφο ησλ εηαίξσλ ρξσζηάεη ηε ζηαζεξή ηνπ 

θήκε θαη ηελ εμχςσζή ηνπ ζε έλα πνιππξνζεγκέλν θαηλφκελν ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο 

εηαίξεο εθείλεο, νη νπνίεο κέζσ ηεο πνξλείαο έθηαζαλ ζηνλ πινχην θαη ηε δφμα
54

. 

   Οη εηαίξεο απνηεινχζαλ κηα νκάδα επαγγεικαηηψλ γπλαηθψλ πνπ έπαημε ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ Αζήλα. Γελ ήηαλ κφλν γηα ζεμνπαιηθή απφιαπζε, φπσο νη απιέο πφξλεο, αιιά 

δηέζεηαλ πλεχκα, εξσηηζκφ, επθπΐα θαη ήηαλ εηνηκφινγεο. Γηα ην ιφγν φηη ήζειαλ λα 

θηλνχληαη ζηνπο αλψηεξνπο θχθινπο, έπξεπε λα είλαη θνκςέο, θαη λα γλσξίδνπλ 

απαξαίηεηα ρνξφ, ηξαγνχδη θαη δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα. πλήζσο ζπλδχαδαλ ηελ 

νκνξθηά ηνπ ζψκαηνο (ηάθθμξ) κε ηε ράξε, ηελ θνκςφηεηα θαη ηε ιάκςε. Θα έπξεπε 

επίζεο, λα είλαη πιεξνθνξεκέλεο γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ην θαηλνχξην, θάζε 

θνξά, θηινζνθηθφ ζχλζεκα. Ήηαλ γλσζηέο γηα ηε κφξθσζε θαη ηελ επηξξνή γηα ηελ 

νπνία αζθνχζαλ. Απηφ ηνπο έδηλε πξνβάδηζκα έλαληη ησλ λφκηκσλ ζπδχγσλ
55

. 

Oη εηαίξεο πξνκεζεχνληαλ ηα κέζα χπαξμήο ηνπο θαη  εμαξηηφληαλ απνθιεηζηηθά απφ 

ηε γελλαηνδσξία ησλ εξαζηψλ ηνπο. Σν ρσξίν απφ ηα Απμικδιμκεύιαηα ηνπ Ξελνθψληα 

πνπ ζα δνχκε παξαθάησ απνδεηθλχεη παξάιιεια ηελ αλεμαξηεζία απηψλ ησλ γπλαηθψλ, 

ειεχζεξσλ λα δερζνχλ φπνηνλ ήζειαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ είραλ 

λα θαξπψλνληαη εηζνδήκαηα απφ εδαθηθέο εθηάζεηο, απφ έλα ζπίηη ή απφ έλα εξγαζηήξην 

δνχισλ.  

«…Καζ ύζηενα μ ςηνάηδξ, επεζδή έαθεπε ηαζ αοηήκ κα είκαζ ιε πμθοηέθεζα 

κηοιέκδ, ηαζ ηδ ιδηένα ηδξ κα ανίζηεηαζ εηεί ιε κηύζζιμ ηαζ θηζάλζιμ όπζ 
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μπμζμδήπμηε, ηαζ οπδνέηνζεξ έαθεπε πμθθέξ ηαζ ςναίεξ ηαζ πμθύ ηαθά ζημθζζιέκεξ, 

ηαζ ημ ζπίηζ ηδξ βζα όθεξ ηζξ ακάβηεξ πθμύζζα ελμπθζζιέκμ, είπε: 

-Πεξ ιμο Θεμδόηδ, έπεζξ ηακέκα πςνάθζ; 

-Όπζ, είπε εηείκδ. 

-Μήπςξ ηόηε ηακέκα ζπίηζ πμο δίκεζ εζζμδήιαηα; 

-Ούηε ζπίηζ, είπε. 

-Αθθά ιήπςξ ηόηε δμύθμοξ ενβάηεξ; 

-Ούηε δμύθμοξ, μύηε ενβάηεξ, είπε. 

-Από πμύ θμζπόκ ελαζθαθίγεζξ ηα πνεζαγμύιεκα; 

-Ακ ηακέκαξ, είπε, αθμύ βίκεζ θίθμξ ιμο, εέθεζ κα ιε εοενβεηεί, αοηή δ εοενβεζία 

είκαζ δ πενζμοζία ιμο»
56

 

   Οη γλσζηφηεξεο θαη ελδνμφηεξεο εηαίξεο ήηαλ εθείλεο ησλ Αζελψλ. Ζ δεκνζία 

ζπλαλαζηξνθή ησλ πεξηζζνηέξσλ εμ απηψλ κε πνιηηηθνχο άλδξεο, θαιιηηέρλεο, πνηεηέο, 

θηινζφθνπο θιπ. ηηο ζπλέδεζε κε ην φλνκα ησλ θίισλ ηνπο θαη ηηο θαηέζηεζε ελδφμνπο. Αθ’ 

εηέξνπ ν ζξχινο, ν νπνίνο ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα ζρεκαηίζζεθε γηα ην φλνκα ηεο 

Αζπαζίαο, ζπλεηέιεζε πνιχ ζην λα πξνζδψζεη εμαηξεηηθή αίγιε ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε ησλ 

θνηλψλ γπλαηθψλ, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη φηη φιεο νη εηαίξεο είραλ ηηο αλακθηζβήηεηεο 

αξεηέο ηεο Αζπαζίαο θαη ησλ νιίγσλ αληαμίσλ απηήο γπλαηθψλ. Καη πξαγκαηηθά, νη γπλαίθεο 

απηέο, ζπλήζσο μέλεο, νη νπνίεο έξρνληαλ ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ 

κφληκα σο κέηνηθνη, ήηαλ πξνηθηζκέλεο αθελφο κε αδηακθηζβήηεην θπζηθφ θάιινο, αθεηέξνπ 

κε αμηνζεκείσηε κφξθσζε, ζε αληίζεζε κε απηή ησλ παληξεκέλσλ γπλαηθψλ. 

Κπθινθνξνχζαλ παληνχ κε άλεζε θαη ζπκκεηείραλ ζηα ζπκπφζηα, φπνπ κπνξνχζαλ λα 

ζπλδηαιέγνληαη ειεχζεξα κε ηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο αθφκε θαη γηα πεξίπινθα ζέκαηα, 

δπλαηφηεηα ε νπνία πνιχ γξήγνξα πξνζέδσζε ζε απηέο θχξνο θαη θνηλσληθή απνδνρή. 

    Ήηαλ κάιηζηα πνιινί εθείλνη νη νπνίνη ηηο εξσηεχνληαλ κε πάζνο θαη φρη γηα κηα 

λχρηα, αιιά γηα κηα δσή. Ο Αξηζηνηέιεο απέθηεζε ην γην ηνπ Νηθφκαρν απφ ηελ εηαίξα 

Δξππιιίδα, ηελ νπνία αγάπεζε κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ. Με εηαίξα απέθηεζε παηδηά θαη ν 

ξήηνξαο Γεκνζζέλεο. Ο Πιάησλ εξσηεχηεθε ηε κηθξαζηάηηζζα εηαίξα Αξρεάλαζζα, γηα ηελ 

νπνία ζπλέζεζε θαη έλα σξαίν επίγξακκα. Ζ ραξαθηεξηζηηθφηεξε, σζηφζν, πεξίπησζε είλαη 

ν βαζχο ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο ηνπ Πεξηθιή κε ηελ εηαίξα Αζπαζία, γηα ηελ νπνία ρψξηζε 
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ηε γπλαίθα ηνπ, απέθηεζε έλα πιήζνο απφ θαλαηηθνχο ερζξνχο θαη ηεξκάηηζε πην γξήγνξα 

θαη ιηγφηεξν έλδνμα ηε ιακπξή πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία57. 

   Ζ δνπιεία απνηεινχζε έλα απφ ηα νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξραίσλ 

θνηλσληψλ. Καη γηα ηελ Αζήλα απνηεινχζε έλα απφ ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηεο πφιεο. 

Τπήξραλ δχν κνξθέο ησλ γπλαηθψλ-δνχισλ: νη δεκφζηεο θαη νη ηδησηηθέο. Καη νη δχν 

κνξθέο δελ είραλ θαλέλα λνκηθφ δηθαίσκα. Ήηαλ έλα αληηθείκελν πνπ κπνξνχζε λα 

αγνξάζεη θαλείο, λα ην πνπιήζεη ή λα ην βάιεη ελέρπξν. Οη δεκφζηεο ήηαλ, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο, ηεξφδνπιεο, δνχιεπαλ δειαδή ζηα ηεξά, ήηαλ αθηεξσκέλεο ζε κηα 

ζεφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθέξνληαλ ζηνπο πξψηνπο ηπρφληεο έλαληη ακνηβή. 

Αθνινχζσο ηα πξντφληα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο απηήο, ηα παξέδηδαλ ζην λαφ ζηνλ 

νπνίν είραλ αθηεξσζεί
58

. 

   Οη ηδησηηθέο, θαζψο ην πεδίν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλν, 

απαζρνινχληαλ θπξίσο ζηνπο νίθνπο. Ο νίθνο ήηαλ έλα πιήξεο λνηθνθπξηφ, πνπ 

πεξηιάκβαλε πιήζνο εξγαζηψλ, αγξνηηθψλ θαη βηνηερληθψλ. ιεο απηέο νη εξγαζίεο 

γίλνληαλ απφ ηηο δνχιεο: γλέζηκν, αξγαιεηφο, επεμεξγαζία πξντφλησλ, ςψληα, καγείξεκα, 

θαζάξηζκα. ε έλα πινχζην ζπίηη, κεξηθέο απφ ηηο δνχιεο είραλ εμεηδηθεπκέλν ξφιν, φπσο 

ηεο νηθνλφκνπ, ηεο καγείξηζζαο ή ηεο λνζνθφκαο
59

. 

   Οη δνχιεο ζπλφδεπαλ επίζεο ηηο δέζπνηλεο ζηηο εμφδνπο ηνπο ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

γηνξηέο. Μέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο δνχιαο ηνπ Δπθίιεηνπ
60

, ηε βιέπνπκε λα ελεξγεί 

σο κεζάδσλ ηεο δέζπνηλάο ηεο θαη ηνπ εξαζηή ηεο. Πξέπεη πνιχ ζπρλά λα ήηαλ έκπηζηεο 

ησλ θπξηψλ ηνπο, θάηη βέβαηα πνπ δελ δεκηνπξγεί θαη ηδηαίηεξε εληχπσζε, αλ ζθεθηεί 

θαλείο ηελ απνκφλσζε ησλ γπλαηθψλ ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ. ηελ ηξαγσδία, ε Μήδεηα 

θαη ε Φαίδξα, ζπδεηνχλ ηα βαζχηεξα αηζζήκαηά ηνπο κε ηηο παιηέο παξακάλεο ηνπο θαη 

νη αζελατθέο επηηχκβηεο ζηήιεο ζπρλά θέξλνπλ παξαζηάζεηο νηθεηφηεηαο αλάκεζα ζηε 

γπλαίθα θαη ζηε δνχια ηεο. Δίλαη πηζαλφ φηη ε αίζζεζε ηνπ θνηλνχ απνθιεηζκνχ πνπ 
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επηβαιιφηαλ απφ ηνλ αλδξηθφ θφζκν ζηηο γπλαίθεο απφ ηε δεκφζηα δσή, λα είρε 

δεκηνπξγήζεη έλα βαζκφ ηαπηφηεηαο αλάκεζα ζηηο Αζελαίεο θαη ζηηο δνχιεο ηνπο
61

. 

    

 

 

2.2   Ζ έθζεζε ηωλ λενγέλλεηωλ ζειέωλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

 

   «…έκα βζμ ημκ ιεβαθώκεζ ηακείξ έζης ηαζ ακ είκαζ θηςπόξ, όιςξ ιία ηόνδ ηδκ 

εηεέηεζ ηακείξ έζης ηαζ ακ είκαζ πθμύζζμξ…».  

Πμζείδζππμξ, Δνιαθνόδζημζ (Kock, III, p.338)
62

. 

 

   Σν αλσηέξσ απφζπαζκα ηνπ Πνζεηδίππνπ, ελφο θσκσδηνγξάθνπ, ν νπνίνο έδεζε 

κεηαμχ ηνπ 3νπ θαη 2νπ αηψλα π. Υ., θαηαδεηθλχεη μεθάζαξα ηελ πξαθηηθή ηεο έηεεζδξ 

ησλ λενγλψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζειέσλ, πξαθηηθή ε νπνία αλαγλσξηδφηαλ πιήξσο απφ 

ην λφκν θαη θαζίζηαην απνδεθηή απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ απφθηεζε 

πνιιψλ ηέθλσλ δελ ήηαλ επηζπκεηή γηα ηνπο Αζελαίνπο, δεδνκέλνπ φηη δηαθαηέρνληαλ 

απφ κία πεξίεξγε επαηζζεζία ζηηο ρηιηάδεο κηθξέο ελνριήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη 

αλαπφθεπθηα ε αλαηξνθή ελφο παηδηνχ. Δλδεηθηηθφ απηήο ηεο λννηξνπίαο είλαη ην 

παξάδεηγκα απφ έλα έξγν ηνπ Μέλαλδξνπ, ζην νπνίν έλαο απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ 

αλαθσλεί: «Γεκ οπάνπεζ ηακέκαξ άθθμξ ηόζμ δοζηοπήξ, όζμ έκαξ παηέναξ, ιε ιία ιόκμ 

ελαίνεζδ: ηάπμζμξ παηέναξ ιε πενζζζόηενα παζδζά». Παξά σζηφζν ηελ πξνηξνπή ηνπ 

Αξηζηνηέιε λα απαγνξεπηεί, ε πξαθηηθή απηή εμαθνινπζνχζε λα εθαξκφδεηαη θαη θαηά 

ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν
63

. 

   Έηεεζδ, κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπ φξνπ έλλνηα, ζήκαηλε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

λενγέλλεηνπ ζε έλα ηζνπθάιη (ρχηξα, εηπκνινγηθή πξνέιεπζε απφ ην αξραηνειιεληθφ ξήκα 

ποηνίγεζκ, πνπ ζεκαίλεη ηνπνζεηψ ζε κία ρχηξα) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ 

(εβποηνζζιόξ) ζην δξφκν, φρη φκσο καθξηά απφ ηνλ νίθν. Σα θνξίηζηα ππήξμαλ ηα θχξηα 

ζχκαηα εθζέζεσλ απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ παηέξα (ηύνζμ), ν νπνίνο είρε ην δηθαίσκα λα 

πξνζθέξεη ηε δσή, αιιά θαη ηελ εμνπζία λα νδεγεί ζην ζάλαην ή ηελ εγθαηάιεηςε ηνπο 
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απνγφλνπο ηνπ, φηαλ ζεσξνχζε, θαηά ηε δηθή ηνπ απζαίξεηε θξίζε, σο κε ζθφπηκε ή θαη 

πεξηηηή ηελ αλαηξνθή ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείνληαλ νξηζκέλεο θνξέο θαη ηα άξξελα 

ηέθλα, είηε ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο, είηε αθφκε θαη γηα ιφγνπο 

δηαηήξεζεο ηνπ εληαίνπ ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο, εηδηθφηεξα ζηηο εχπνξεο νηθνγέλεηεο, 

νη νπνίεο επηζπκνχζαλ ηε κεηαβίβαζε ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο ζηνλ πξσηφηνθν γην. 

εκεησηένλ φηη, ηνλ θίλδπλν ηεο έηεεζδξ δελ αληηκεηψπηδαλ κφλν ηα λενγέλλεηα ηέθλα πνπ 

απνθηνχζε έλαο Αζελαίνο πνιίηεο κε ηηο παιιαθίδεο, αιιά θαη απηά πνπ απνθηνχζε κε ηε 

λφκηκε ζχδπγφ ηνπ64. 

   Δίλαη πξάγκαηη γεγνλφο, φηη ε γέλλεζε κηαο θφξεο δελ ήηαλ ηφζν θαινδερνχκελε 

ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, φζν απηή ελφο γηνπ, δεδνκέλνπ φηη ν γηνο ζεσξνχληαλ σο ν 

ζπλερηζηήο ηνπ μίημο θαη παξάιιεια ηθαλφο λα πξνζηαηεχζεη ηελ πφιε ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνιέκνπ. Σα θνξίηζηα άιισζηε αθελφο απνηεινχζαλ κία επέλδπζε 

παλάθξηβε, αθεηέξνπ δελ πξνζέθεξαλ θακία αληακνηβή ζηνλ γελλήηνξά ηνπο, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φρη κφλν ηνπ θφζηνπο αλαηξνθήο ηνπο, αιιά παξάιιεια θαη ηεο 

ππνρξέσζεο παξαρψξεζεο ζε απηέο πξνίθαο. Μία θφξε δελ ήηαλ, κε άιια ιφγηα, πνηέ ζε 

ζέζε λα αληαπνδψζεη φ,ηη είρε μνδεπηεί γηα απηήλ γηα λα παληξεπηεί, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ παληξεπφηαλ εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί θνξηίν γηα ηελ νηθνλνκία 

ηνπ μίημο
65

.  

   Ζ έθζεζε ησλ λενγέλλεησλ ηέθλσλ ζηελ αξραία Διιάδα εμππεξεηνχζε, 

επηπξνζζέησο, θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχο ζθνπνχο, δεδνκέλνπ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ξπζκηδφηαλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ έηζη ψζηε λα πθίζηαηαη 

πάληνηε έλα είδνο αλαινγίαο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θάζε θχινπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πξννξηζκέλεο λα παξακείλνπλ 

θαη’ αλάγθελ αλχπαληξεο. Ζ αλάγθε απηή ζπλεηέιεζε θαίξηα ζηελ εθαξκνγή κηαο 

επξέσο δηαδεδνκέλεο πξαθηηθήο ηελ επνρή εθείλε, θαη φρη κφλν, ηεο πξαθηηθήο ηνπ 

πξνμεληνχ, απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο είραλ νη πξνμελήηξεο-πξφζσπα πνιχ 

ζπρλά ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Πην δξαζηηθή θαη ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθή ήηαλ 

σζηφζν κηα παιηά ζπλήζεηα, ε νπνία επηπρψο απαγνξεχηεθε κε έλαλ λφκν ηνπ φισλα, 

αλ θαη δελ γλσξίδνπκε κε αζθάιεηα αλ πνηέ εμαιείθζεθε εληειψο, ηεο πψιεζεο κηαο 
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ζπγαηέξαο απφ ηνλ παηέξα ηεο σο δνχιεο, φηαλ ππήξρε θαηά ηε δηθή ηνπ πάληα βνχιεζε 

ν θίλδπλνο λα ηε δεη κηα κέξα «παξζέλα θαη αζπξνκάιια»
66

. 

 

 

 

2.3   Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ «νίθν» ηνπ παηέξα 

 

   Ζ πξαθηηθή απηή ηεο έθζεζεο ησλ λενγέλλεησλ ζειέσλ απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ 

παηέξα καο βνεζά λα αληηιεθζνχκε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνιάκβαλε ε παηξηθή 

θηγνχξα ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, ην κέγεζνο ηεο παηξηθήο εμνπζίαο, θαζψο 

θαη ην πιήζνο ησλ απνλεκφκελσλ ζ’ απηφλ απφ ηελ αζελατθή λνκνζεζία δηθαησκάησλ. 

Πξάγκαηη, ζηηο απαξρέο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ν παηέξαο εκθαληδφηαλ σο ν απφιπηνο 

αξρεγφο ηνπ νίθνπ, θχξηνο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά θαη θάζε πξνζψπνπ 

πεξηιακβαλνκέλνπ ζ’ απηφλ. Αξθεί λα ζθεθηνχκε φηη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ 

«εζενπνηνχληαλ» απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ. Δπηπρψο, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε 

κνξθή ηνπ παηέξα, σο απφιπηνπ εμνπζηαζηή ησλ πάλησλ, άξρηζε λα θζίλεη ζηαδηαθά θαη 

θαηέιεμε λα έρεη ην ξφιν ηνπ θ.ιπ.)
67

. 

   Δθφζνλ, θαηά ζπλέπεηα, επηζπκνχκε λα κειεηήζνπκε ηε λνκηθή ζέζε ηεο Αζελαίαο 

θφξεο ζηα πιαίζηα ηνπ παηξηθνχ ηεο «νίθνπ», νθείινπκε αλαγθαζηηθά λα αλαθεξζνχκε 

ζηελ άξξεθηε ζρέζε θαη εμάξηεζή ηεο απφ ηνλ παηέξα, ηνλ «θχξην» ηνπ νίθνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ηεο ηδίαο. Δίλαη γεγνλφο, φηη ζηελ Αζήλα ε γπλαίθα, πνπ αλαγλσξηδφηαλ σο 

θνξέαο δηθαησκάησλ ex jure familiari, ήηαλ αλίθαλε λα έρεη αλάινγα δηθαηψκαηα ex jure 

civili. Γηα ηελ εθπξνζψπεζε, ινηπφλ, ηεο ίδηαο θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

ελψπηνλ ηεο πφιεο ππήξρε πάληα θάπνηνο άλδξαο – πξνζηάηεο, ν «θχξηφο» ηεο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Claude Mossé: «…δ Αεδκαία είκαζ ιζα αζώκζα ακήθζηδ, ηζ 

αοηή δ αδοκαιία εκδθζηίςζδξ επζαεααζώκεηαζ από ηδκ ακάβηδ κα έπεζ ζε όθδ ηδ γςή ηδξ 

έκακ ηδδειόκα, έκακ ‘‘ηύνζμ’’, ημκ παηένα ηδξ πνώηα, έπεζηα ημ ζύγοβό ηδξ, ηαζ ακ αοηόξ 

πεεάκεζ πνώημξ, ημ βζμ ηδξ ή ζε απμοζία ημο βζμο ηδξ, ημκ πζμ ημκηζκό ζοββεκή. Η ζδέα ιζαξ 
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ακύπακηνδξ βοκαίηαξ, ακελάνηδηδξ, πμο δζαπεζνίγεηαζ ηδκ πνμζςπζηή ηδξ πενζμοζία είκαζ 

αδζακόδηδ…»
68

. 

   «Κχξηνο», ινηπφλ, κηαο γπλαίθαο ήηαλ ν παηέξαο ηεο κέρξηο φηνπ παληξεπηεί, νπφηε 

«θχξηφο» ηεο γηλφηαλ ζην εμήο ν ζχδπγφο ηεο. ηελ πεξίπησζε, πνπ ν παηέξαο ηεο 

πέζαηλε πξνηνχ ε θφξε ηνπ παληξεπηεί, «θχξηφο» ηεο γηλφηαλ ν θιεξνλφκνο ηνπ, ελψ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πέζαηλε ν ζχδπγφο ηεο, κπνξνχζε είηε λα παξακείλεη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ κε «θχξηφ» ηεο ηνλ θιεξνλφκν ηνπ ζπδχγνπ ηεο (ζπλήζσο θιεξνλφκνο 

ήηαλ ν γηνο ηνπο), είηε λα επηζηξέςεη ζηνλ παηξηθφ ηεο νίθν θαη λα έρεη σο «θχξην» ηνλ 

παηέξα ηεο ή ηνλ θιεξνλφκν ηνπ. ε πεξίπησζε καθξφρξνλεο απνπζίαο ηνπ «θπξίνπ» 

κηαο γπλαίθαο, φπσο π.ρ. αλ εθείλνο ηαμίδεπε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξνχζε ν 

ίδηνο λα δηνξίζεη θάπνηνλ άιιν, πηζαλφηαηα ηνλ θνληηλφηεξν άξξελα ζπγγελή ηνπ, λα 

ελεξγεί σο «θχξηφο» ηεο γηα ην δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ. Καζίζηαηαη, θαηά ζπλέπεηα, 

ζαθέο φηη ε Αζελαία γπλαίθα δελ ήηαλ πνηέ ζηε δσή ηεο αλεμάξηεηε. Πάληα ήηαλ ππφ 

ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ελφο «θπξίνπ», ρσξίο ηελ παξακηθξή δπλαηφηεηα 

ειεχζεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξνζσπηθήο ηεο δσήο κε φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη. Δμαίξεζε 

ζ’ απηφλ ηνλ θαλφλα ζπληζηνχζε ε γπλαίθα – κέηνηθνο, ε νπνία δεδνκέλνπ φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είρε θαλέλα άξξελα ζπγγελή ζηελ Αζήλα, ήηαλ «θχξηνο» ηνπ 

εαπηνχ ηεο (Γδιμζεέκδξ, 59.46), κνινλφηη, σο κέηνηθνο, ζα έρεη νπσζδήπνηε έλαλ 

πξνζηάηε επηθνξηηζκέλν λα ηελ εθπξνζσπεί ζηηο λνκηθέο ηεο ππνζέζεηο
69

. 

   Ο «θχξηνο» κηαο γπλαίθαο είρε εμνπζία επί ηνπ ππεμνπζίνπ- φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθεξφηαλ κεηαμχ άιισλ ε ίδηα- θαη επζχλε γη’ απηφλ. Κχξην κέιεκά ηνπ ήηαλ λα 

κεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε θαη δηαηξνθή ηνπ ππεμνπζίνπ ηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ν 

ππεμνχζηνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηνλ ππαθνχεη. Ζ εμνπζία ηνπ εθηεηλφηαλ φκσο πέξα 

απφ ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζηνηρεηψδνπο πνηφηεηαο δσήο ηνλ ππεμνχζηφ ηνπ. ηνλ «θχξην» 

κηαο γπλαίθαο αλήθε θαη ε αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ηεο ηδίαο, θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε λνκηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ, θαζηζηψληαο ηελ 

ίδηα πιήξσο αλίθαλε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ νπνηαδήπνηε ππφζεζε πνπ ηελ αθνξά. 

   Άιισζηε, αθφκα θαη ε απφθαζε γηα ηε ζχλαςε γάκνπ έπξεπε λα ιεθζεί απφ ηνλ 

παηέξα κηαο θνπέιαο, ελψ ε ζπλαίλεζε ηεο ηδίαο ήηαλ εληειψο πεξηηηή. Υαξαθηεξηζηηθφ 
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είλαη κάιηζηα φηη θαηά ηε ζχλαςε ηεο εββύδξ, ηεο ζχκβαζεο δειαδή ε νπνία ζπληζηνχζε 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ γάκνπ ελφο πνιίηε κε ηελ θφξε ελφο 

άιινπ πνιίηε, ε εκθάληζε ηεο κέιινπζαο λχθεο δελ θξηλφηαλ απφ λνκηθήο πιεπξάο 

απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ζπκβαιιφκελνη ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ήηαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ κηα κεξηά ν κειινληηθφο ζχδπγνο θαη απφ ηελ άιιε ν 

παηέξαο θαη αθφκε «θχξηνο» ηεο γπλαίθαο. Με ηε ζχκβαζε απηή ζηελ νπζία ν παηέξαο 

θαη «θχξηφο» ηεο κεηέζεηε ηελ εμνπζία ηεο «θπξηείαο» ζηνλ κειινληηθφ ζχδπγν πιένλ, 

δηαηεξνχζε, σζηφζν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζε πνιιέο πεγέο ην δηθαίσκα λα 

δηαιχζεη ην γάκν ηεο θφξεο ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν βέβαηα πεξηφξηδε ηελ «θπξηεία» ηνπ 

ζπδχγνπ, ε νπνία παξφια απηά δηαηεξνχληαλ ζε φια ηα ππφινηπα δεηήκαηα πνπ ηελ 

αθνξνχζαλ. Δθείλν πνπ θαηαδεηθλχεη νινθάλεξα ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, θαζψο θαη ηε ζηέξεζε απφ ηηο ίδηεο νπνηαζδήπνηε 

δπλαηφηεηαο θαηάζεζεο ηεο αηνκηθήο ηνπο άπνςεο, ηδηαίηεξα ζε έλα δήηεκα απζηεξψο 

πξνζσπηθφ, φπσο είλαη ε επηινγή ζπληξφθνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη ν ζχδπγνο κηαο 

Αζελαίαο είηε κε δηάηαμε ηειεπηαίαο βνχιεζεο, είηε ελ δσή κπνξνχζε λα νξίζεη ηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ, φπσο έπξαμε ν παηέξαο ηνπ Γεκνζζέλε, ν νπνίνο έδσζε ηε γπλαίθα 

ηνπ ζηνλ Άθνβν
70

. 

   Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο, επίζεο, ππνρξεψζεηο, ηνπ «θπξίνπ» κηαο Αζελαίαο ήηαλ ε 

παξαρψξεζε ζε απηή πξνίθαο. Πέξα φκσο απφ ηελ απηνλφεηε ππνρξέσζε ηνπ παηέξα 

ηεο Αζελαίαο θφξεο, παξφκνηα ππνρξέσζε είραλ θαη νη αδεξθνί ζε πην πεξηνξηζκέλα 

σζηφζν πνζνζηά, αιιά θαη ν ίδηνο ν ζχδπγνο ή ν γηνο ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ε ίδηα έκελε 

ρήξα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη κάιηζηα φηη ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπδχγνπ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο γπλαίθαο, ε ίδηα επέζηξεθε ζηελ 

«θπξηεία» ηνπ παηέξα ηεο θαη καδί κε απηή ππνρξεσηηθά θαη ε πξνίθα πνπ ηεο είρε δνζεί 

θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ
71

. 

 

2.4   Ο γάκνο ωο βάζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο 
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   Ζ ζχλαςε ηνπ γάκνπ απνηεινχζε εθπιήξσζε εζηθνχ θαζήθνληνο ησλ Αζελαίσλ 

πνιηηψλ γη’ απηφ θαη φζνη παληξεχνληαλ είραλ ηελ εχλνηα ηεο πνιηηείαο θαη ησλ ζπκπνιηηψλ 

ηνπο, θαη κάιηζηα, νξηζκέλα δεκφζηα αμηψκαηα ηα θαηαιάκβαλαλ κφλν νη έγγακνη (π.ρ. 

πνιηηεπηήο ή ζηξαηεγφο). Παξά ηαχηα, δελ ππήξρε ξεηή δηάηαμε λφκνπ γηα ππνρξεσηηθή 

ζχλαςε γάκνπ, νχηε θαη πξνβιέπνληαλ πνηληθέο ή άιιεο λνκηθέο θπξψζεηο γηα ηνπο άγακνπο. 

κσο, απφ εζηθήο πιεπξάο, ε αγακία ζεσξείην επηιήςηκνο θαη ζηνλ ηάθν ηνπ αγάκνπ 

ηνπνζεηνχληαλ ηδηαίηεξν ζήκα αγακίαο, πνπ ήηαλ έλα άγαικα ινπηξνθφξνπ72. ε κεξηθά 

θείκελα, κάιηζηα, αλαθέξεηαη φηη έλαο άληξαο πνπ έκελε άγακνο κπνξνχζε λα κελπζεί κε 

«βναθή», ελψ ν ξήηνξαο Γείλαξρνο δειψλεη φηη έλαο άληξαο πνπ δελ είρε γλήζηα παηδηά 

απαγνξεπφηαλ κε λφκν λα γίλεη ξήηνξαο ή ζηξαηεγφο. Οη ξπζκίζεηο βέβαηα απηέο δελ έρεη 

απνδεηρηεί φηη ίζρπζαλ πνηέ, αιιά αθφκε θαη λα ίζρπζαλ είλαη βέβαην φηη ηνπιάρηζηνλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ δελ εθαξκφδνληαλ, νπφηε έλαο άληξαο είρε αζθαιψο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνηηκήζεη λα κελ παληξεπηεί, θάηη βέβαηα ην νπνίν δελ κπνξνχκε ζε θακία 

πεξίπησζε λα ηζρπξηζηνχκε θαη γηα ηε γπλαίθα ηελ ίδηα πεξίνδν73. 

   Πξάγκαηη, ν γάκνο θαη θαη’ επέθηαζε ε κεηξφηεηα ζπληζηνχζαλ γηα ηε λεαξή Αζελαία 

θχξηα θαζήθνληα θαη πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηεο δσήο ηεο. Ο ζεζκφο ηνπ γάκνπ είλαη απηφο 

πνπ εγθαζηδξχεη κηα θνηλσληθή ζέζε ζηελ γπλαίθα. Δίλαη ε παληξεκέλε γπλαίθα θαη ε 

κεηέξα γλήζησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ εθείλε ε νπνία απνιακβάλεη ην ζεβαζκφ φισλ. Σν 

γεγνλφο, φηη ν ζάλαηνο ελφο λεαξνχ θνξηηζηνχ ζπρλά πξνμελνχζε έληνλν ζξήλν, ηδηαίηεξα 

ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα εθπιεξψζεη ηνλ κειινληηθφ πξννξηζκφ ηνπ σο ζπδχγνπ, 

επηξξσλχεη έηη πεξαηηέξσ ηνλ αλσηέξσ ηζρπξηζκφ74. Ζ κεηάβαζή ηεο, ινηπφλ, απφ ηνλ 

«νίθν» ηνπ παηέξα ζηνλ «νίθν» ηνπ θπξίνπ ήηαλ ε κνλαδηθή θνηλσληθά απνδεθηή ιχζε γηα 

ηελ ίδηα, θαζψο δελ ππήξρε άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε απφ εθείλε ηνπ γάκνπ, αλ ζθεθηνχκε 

κάιηζηα φηη αθφκε θαη ν φξνο Αζελαία ππνδειψλεη αξρηθά ηελ θφξε ελφο Αζελαίνπ πνιίηε 

θαη αξγφηεξα ηε ζχδπγν ελφο άιινπ. Ζ ίδηα δε ζπληζηά ζρεδφλ πνηέ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηεο, κηα απηφλνκε πξνζσπηθφηεηα θαη απηφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε λνκηθή, αιιά 

θαη θνηλσληθή αδπλακία ηεο λα είλαη «θπξία» ηνπ εαπηνχ ηεο. 

   Ο λφκνο, ν νπνίνο ξχζκηδε ηε δηαδηθαζία ηεο «εββύδξ» θαη ε παηξφηεηα ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ φισλα, πεξηέρεηαη ζηνλ «Καηά ηεθάκμο Β» ιφγν ηνπ 

                                                 
72

 Ληαθφπνπινο, 1999: 108.   

73
 MacDowell,  2003: 136. 

74
 Pomeroy, 2008: 101. 



 34 

Γεκνζζέλε: 46 § 18 θαη αλαθέξεη ηα εμήο: «Δίκαζ κόιζια ηα παζδζά ιζαξ βοκαίηαξ δ μπμία 

δόεδηε ζε βάιμ ηακμκζηά από ημκ από ημκ ίδζμ παηένα, αδενθό ηδξ ή από ημκ παππμύ ηδξ 

από ηδ ιενζά ημο παηένα ηδξ. Δάκ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ από ημοξ ηεθεοηαίμοξ αοημύξ, ζηζξ 

πενζπηώζεζξ πμο δ ηόνδ είκαζ επίηθδνμξ, εα πνέπεζ κα πάνεζ ςξ άκηνα ημκ ζοββεκή ηδξ 

εηείκμ ηάης από ηδκ πνμζηαζία ημο μπμίμο ηεθεί. Δζδειή εα ηεθεί οπό ηδκ πνμζηαζία 

εηείκμο ημκ μπμίμ μ παηέναξ ηδξ εα μνίζεζ ςξ πνμζηάηδ ηδξ». Με ην λφκν απηφ ν φισλ 

εμαζθάιηζε κε έλαλ ηξφπν έκκεζν ηελ επέκβαζε ηεο αζελατθήο πνιηηείαο ζηνπο θφιπνπο 

ησλ αζελατθψλ νίθσλ, απνθεχγνληαο βέβαηα λα ξπζκίζεη ηα εληφο απηψλ (πξνυπνζέζεηο, 

ηχπνο ηέιεζεο θ.ιπ.), ηα νπνία άθεζε λα ξπζκηζηνχλ απφ ηνπο παλάξραηνπο εζηκηθνχο 

θαλφλεο, νη νπνίνη ζπληζηνχλ ην ιεγφκελν νηθηαθφ δίθαην. Χζηφζν, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη 

θχξηνο θαη απνθιεηζηηθφο ζηφρνο ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν ήηαλ 

ε κε θάζε ηξφπν απνηξνπή εηζξνήο μέλνπ αίκαηνο ζηνπο θφιπνπο ησλ αζελατθψλ νίθσλ, 

δελ ήηαλ δπλαηφλ γηα ηελ ίδηα λα αδηαθνξήζεη κπξνζηά ζ’ απηφ ην ελδερφκελν θαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ εηζήγαγε ην ζεζκφ ηεο «εββύδξ» σο πξνυπφζεζε εγθπξφηεηαο φισλ ησλ 

γάκσλ. Καη θπζηθά ε «εββύδ» αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο γπλαίθεο, δεδνκέλνπ 

φηη ε πξνέιεπζε ηεο γπλαίθαο, ε νπνία επξφθεηην λα θαηαζηεί κεηέξα κειιφλησλ 

Αζελαίσλ πνιηηψλ, θαη φρη ηνπ άληξα ήηαλ απηή πνπ απαζρνινχζε ηνλ Αζελαίν 

λνκνζέηε. Πξάγκαηη, ε θαηαγσγή ησλ γπλαηθψλ γελλνχζε ακθηβνιίεο δεδνκέλνπ φηη 

ζηελ Αζήλα δελ ππήξραλ ιεμηαξρηθά βηβιία, αληίζηνηρα κε ηα ζεκεξηλά, ζηα νπνία λα 

εγγξάθνληαη νη γπλαίθεο απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο, φπσο νη άληξεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηα ζρεηηθά κε ηε γέλλεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ δηαβηνχζαλ ζηα ελδφηεξα ησλ 

νίθσλ ζθεπάδνληαλ απφ βαζχ ζθνηάδη. 

   Ο πξαγκαηηθφο γάκνο, νπφηε θαη ε γπλαίθα κεηαθφκηδε ζην ζπίηη ηνπ ζπδχγνπ ηεο 

(κεηάβαζε απφ ηνλ «νίθν» ηνπ παηέξα ζηνλ «νίθν» ηνπ ζπδχγνπ ηεο), ιάκβαλε ρψξα 

αξγφηεξα. Ζ λνκηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο «εββύδξ» θαη ηνπ γάκνπ ζπλίζηαηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζην φηη ε «εββύδ» απνηεινχζε ζχλαςε ζπκβνιαίνπ, ελψ ν γάκνο ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ απηνχ. Ζ ππφζρεζε απηή απνηεινχζε, ινηπφλ, φξν πνπ 

εδξαίσλε ηε λνκηκφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ γάκνπ θαη πνπ, θαηά ζπλέπεηα, ήηαλ ε πξάμε απφ 

ηελ νπνία εμαξηηφηαλ θαη ε λνκηκφηεηα ησλ απνθηψκελσλ ηέθλσλ
75

. 
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   εκεησηένλ φηη ε «εββύδ», σο ζεζκφο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνο, εμαζθάιηδε γηα 

ηηο ζπδχγνπο απμεκέλε πξνζηαζία έλαληη αδηθηψλ θαη πξνζβνιψλ, δεδνκέλνπ φηη θάζε 

άδηθε επέκβαζε ζην πξφζσπν ηεο ίδηαο, αιιά θαη ζε θάζε άιιν κέινο ηεο νηθνγελείαο 

ηεο ζήκαηλε πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ «θπξίνπ» θαη ππέθεηην ζε πνηλή. 

Αθφκε θαη νη παξάλνκνη de facto γάκνη, νη νπνίνη έλαληη ησλ λνκίκσλ δελ απνιάκβαλαλ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ λνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνιάκβαλαλ νη ηειεπηαίνη, 

εμαζθάιηδαλ γηα ηε γπλαίθα ηελ ίδηα πξνζηαζία
76

. 

   Ο ζεζκφο ηεο «εββύδξ» αληηθαηνπηξίδεη μεθάζαξα ηε λνκηθή αλσξηκφηεηα ηεο 

Αζελαίαο θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν. Ζ λχθε ήηαλ, ρσξίο ππεξβνιή, έλα αληηθείκελν ζηε 

δηάζεζε ηεο παηξηθήο εμνπζίαο. Απηφ πξνθχπηεη θαηά ηξφπν ηδηαίηεξα ζαθή απφ ηελ 

έλλνηα ηεο ιέμεο «έηδμζζξ», (πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα εηδζδόκαζ), φξνο ν νπνίνο 

πεξηγξάθεη αθξηβψο ηελ παξάδνζε ηεο λχθεο (έηδμημξ) απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη «θχξηφ» ηεο ζην ζχδπγφ ηεο, ζηνλ θαηλνχξγην πιένλ «θχξηφ» ηεο. Ζ «έηδμζζξ» 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο δεκφζησλ νηθνδνκηθψλ εληνιψλ, παξάδνζεο 

κηζζσκέλσλ θηεκάησλ, δαλεηζκνχ ζθιάβσλ θαη αλάζεζεο παηδηνχ ζηελ πξνζηαζία ηεο 

παξακάλαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζεη ηε 

κεηάβαζε ελφο πξάγκαηνο ή πξνζψπνπ απφ ηε λνκηθή εμνπζία ηνπ ελφο ζηε λνκηθή 

εμνπζία ηνπ άιινπ, ρσξίο λα εμαθαλίδεηαη εμ νινθιήξνπ ε πξσηαξρηθή λνκηθή ζρέζε. Ο 

ηδηνθηήηεο, δειαδή, ελφο κηζζσκέλνπ θηήκαηνο παξέκελε ηδηνθηήηεο, ην παηδί αλήθε 

ζπλερψο ζηνλ παηέξα, ελψ ε λεαξή ζχδπγνο κπνξνχζε ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, π.ρ. 

δηαδπγίνπ ή ρεξείαο, λα ππεηζέιζεη μαλά ζηε λνκηθή αξκνδηφηεηα ηεο θπζηθήο ηεο 

νηθνγέλεηαο
77

. 

    

 

2.5   Ο ξόινο ηεο γπλαίθαο ωο ζπδύγνπ, κεηέξαο θαη νηθνδέζπνηλαο 

 

Ο θαηαπηεζηηθφο απηφο ηξφπνο δσήο ησλ λεαξψλ Αζελαίσλ γπλαηθψλ, φπσο ηνλ 

αλαιχζακε αλσηέξσ, δελ ηειείσλε σζηφζν κε ηε ζχλαςε ελφο γάκνπ. Καη ην βίν ησλ 

παληξεκέλσλ γπλαηθψλ δελ ζα ηνλ ραξαθηεξίδακε πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ θαη 
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ελδηαθέξνληα, αλ ιάβνπκε κάιηζηα ππφςε καο φηη θαη ε δσή ηεο Αζελαίαο ζπδχγνπ 

πεξλνχζε απνθιεηζηηθά ζην ζπίηη, ελψ κνλαδηθφο πξννξηζκφο ηεο ήηαλ λα είλαη ππήθννο 

ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Σα θχξηα θαζήθνληα κηαο Αζελαίαο ζπδχγνπ, φπσο αλαιπηηθά 

παξαζέηεη θαη ν Ξελνθψλ ζην έξγν ηνπ Οηθνλνκηθφο ήηαλ ε γέλλεζε θαη ε αλαηξνθή 

απνγφλσλ, θαζήθνλ εμαηξεηηθά επηθίλδπλν αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο 

ηνθεηνχ ηελ επνρή εθείλε. Ήηαλ, πξαγκαηηθά, πνιιέο νη γπλαίθεο εθείλεο, νη νπνίεο δελ 

ηα θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ απφ δχζθνινπο ηνθεηνχο, ελψ αθφκε θαη εθείλεο πνπ 

θαηφξζσζαλ λα επηβηψζνπλ θαη λα γελλήζνπλ πνιιά παηδηά, δεδνκέλεο θαη ηεο παηδηθήο 

γηα ηνλ ίδην ιφγν ζλεζηκφηεηαο, δελ θαηφξζσλαλ λα δήζνπλ πάλσ απφ ηελ ειηθία ησλ 

ηξηάληα πέληε εηψλ. Οη κεηέξεο, σζηφζν ήηαλ επηθνξηηζκέλεο θαη κε ην θαζήθνλ ηεο 

ζσζηήο αλαηξνθήο ηδηαηηέξσο ησλ θνξηηζηψλ, ζηα νπνία φθεηιαλ λα κεηαδψζνπλ ηηο 

αξεηέο θαη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο ηηο αξκφδνπζεο  ζε κηα κειινληηθή Αζελαία ζχδπγν θαη 

κεηέξα Αζελαίσλ πνιηηψλ.  

   Παξάιιεια ν γάκνο ρξεζίκεπε θαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο αμηφπηζηεο 

δηαρεηξίζηξηαο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ εξγαζία, ινηπφλ, γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ 

έπξεπε θαηά ηνλ Ξελνθψληα, λα θαηαλέκεηαη θαη απηφ, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θπζηθήο 

θαη ςπρηθήο ηδηνζπζηαζίαο ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άληξα. Σα θαζήθνληα, ινηπφλ, κέζα ζην 

ζπίηη έπξεπε λα αλήθνπλ ζηε γπλαίθα, ελψ εθείλα έμσ ζηελ χπαηζξν αλήθαλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ άληξα
78

. 

   Πεξηγξάθνληαο ν ξήηνξαο ηε δσή πνπ αξκφδεη ζε κία ηίκηα Αζελαία ζχδπγν, 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γζα ηδ βοκαίηα είκαζ πενζζζόηενμ πνέπμκ κα ιέκεζ ζημ ζπίηζ, 

πανά κα ηνζβονκάεζ έλς» ( Ξεκ. Οηθ. 7, 30), ελψ ν Μέλαλδξνο ζεκεηψλεη : «Μζα ηίιζα 

βοκαίηα πνέπεζ κα ιέκεζ ζημ ζπίηζ ηδξ. Ο δνόιμξ είκαζ βζα ηδ βοκαίηα πμο δεκ αλίγεζ 

ηίπμηα». Ο ζπλήζεο ηφπνο δηακνλήο κάιηζηα ήηαλ ν ‘‘βοκαζηςκίηδξ’’, έλαο θιεηδσκέλνο 

ρψξνο ζπλήζσο ζην επάλσ πάησκα ηνπ ζπηηηνχ, ζηνλ νπνίν δελ είρε θαλέλαο δηθαίσκα 

εηζφδνπ, εθηφο απφ ζπγγελείο θαη ππεξέηεο θαη ζηνλ νπνίν πεξλνχζε νιφθιεξε ηελ 

εκέξα κφλε ηεο θαζφζνλ ν ζχδπγφο ηεο απνπζίαδε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είηε ζηελ 

αγνξά, είηε ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο είηε ην βξάδπ ζηα ζπκπφζηα
79

. 

Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα γπλαίθα απνθάζηδε λα πάεη ζηελ πεγή ή ζηελ αγνξά 
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ή ζε θάπνηα θίιε ηεο, ε ζπλνδεία ηεο δνχιεο ζεσξνχληαλ απαξαίηεηε. Απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν κε ηνλ άληξα ηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηεί μέλα ζπίηηα θαη απηφ κφλν 

εθφζνλ επξφθεηην γηα νηθνγελεηαθή γηνξηή
80

. Οη γπλαίθεο, επίζεο, επηηξεπφηαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηξαγσδία, αιιά πξέπεη λα κελ ελζαξξχλνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

θσκσδία, θαζψο κε ηελ αζπξνζηνκία ηνπο ζα πξνζέβαιαλ ηα ρξεζηά ήζε ησλ γπλαηθψλ 

ηεο επνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξνχζαλ φηη κπνξνχζε λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν 

ηεο απηζηίαο απφ κέξνπο ηεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε πηζαλφηεηα λα γελλεζνχλ λφζα παηδηά, 

ηα νπνία σζηφζν ζα ζεσξνχληαλ γλήζηα ηέθλα ηνπ ζπδχγνπ
81

. 

   Απνθιεηζκέλε, θαηά ζπλέπεηα, κέζα ζην ζπίηη κηα ηίκηα Αζελαία εθηφο απφ ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηεο, ε νπνία αλήθε ζηελ πξψηε ζέζε ησλ θχξησλ θαζεθφλησλ 

ηεο, φθεηιε λα αζρνιείηαη κε ην καγείξεκα, ηελ επεμεξγαζία ησλ καιιηψλ, ηελ 

παξαζθεπή ησλ πθαζκάησλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ελδπκαζίαο ( Οζη. 7, 21). Δπηπιένλ, 

κηα λνηθνθπξά είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη γηα ηε ζχκκεηξε 

παξάδνζή ηνπο γηα θαηαλάισζε, έρεη θαζήθνλ λα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ ζθιάβσλ 

ζην ζπίηη, λα δηεπζχλεη ηνπο ππεξέηεο, λα θξνληίδεη γηα ηελ ελδπκαζία ηνπο θαη ηελ πγεία 

ηνπο (Οζη. 7, 35-37). Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνλ νπνίν απνδίδεη ν 

Δπξηπίδεο ζηε γπλαίθα εθείλεο ηεο επνρήο σο «μζημύνδια», θάηη δειαδή ηειείσο 

νπδέηεξν, πνπ ρξεζίκεπε γηα ηελ παξαγσγή παηδηψλ θαη ηελ επηζηαζία ησλ δνχισλ
82

. 

   πλαθφινπζα, ν Alfred Zimmern θσηνγξαθίδεη ηηο ηππηθέο ζπδχγνπο ηεο Αζήλαο 

ζηα ρξφληα ηνπ Πεξηθιή, σο δπζηπρή θαηψηεξα φληα, απνθιεηζκέλα απφ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκφζηαο δσήο ζηελ πην δεκηνπξγηθή κάιηζηα επνρή πνπ πέξαζε ε 

Διιάδα. Πέξα απφ ηελ χπαξμε γπλαηθσληηψλ, ζπκίδνπκε ηε δηάηαμε ε νπνία πεξηφξηδε ηε 

δηθαηνπξαθηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κέρξη ‘‘κεδίκλνπ θξηζήο’’, ηελ απνπζία ηνπο απφ ηνπο 

ρψξνπο ησλ δηθαζηεξίσλ αιιά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ εθδειψζεσλ ηεο πφιεο, ζηηο 

νπνίεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη άληξεο, δηθαίσκα πνπ 

εμαζθαιηδφηαλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

Αζελαία δελ θαηαγξαθφηαλ ζηνπο θαηαιφγνπο νχηε ησλ δήκσλ νχηε ησλ θξαηξηψλ. Ζ 

κνλαδηθή ίζσο πεξίπησζε πνπ ε Αζελαία δηαηεξνχζε ην δηθαίσκα παξάζηαζεο ελψπηνλ 
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δηθαζηεξίνπ, απηνπξνζψπσο θαη φρη κε αληηπξφζσπν πνπ απνηεινχζε ηνλ θαλφλα, ήηαλ 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο «απφιεηςεο» - κπνξνχζε δειαδή λα 

δηαιχζεη ην γάκν ηεο αλ είρε βάζηκνπο ιφγνπο λα κελ επηζπκεί πιένλ ηε δηαηήξεζή ηνπ - 

θαζψο θαη λα εγθαιέζεη φζνπο ηελ έβιαπηαλ, αλαγθάδνληάο ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

εκθαληζηνχλ ζην δηθαζηήξην
83

. 

 

2.6   Ζ νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο 

 

   Δλδεηθηηθή ηεο ζεκαζίαο πνπ επεδείθλπε ν ιαφο ηεο Αζήλαο ζηνλ «μίημ» θαη ζην 

ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ελ γέλεη, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δέλδξνπ 

θαη ηεο γελεάο είλαη ε θαζηέξσζε ηεο νλνκαζίαο κηαο νξθαλήο θαη άγακεο ή ρήξαο θφξεο 

ρσξίο αδεξθφ σο «επζηθήνμο»
84

. Ζ ηδηφηεηα απηή, ζχκθσλα κε ην Αηηηθφ δίθαην, 

πξνζδίδεη ζηνλ πιεζηέζηεξν ζπγγελή ηεο νηθνγελείαο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο 

αξληφηαλ ζηνλ ακέζσο επφκελν, ηελ ππνρξέσζε λα λπκθεπζεί ηελ θφξε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζεί ε απεηιή εηζδνρήο λένπ μέλνπ αίκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα, πξάμε θαηαθξηηέα 

θαη εμαηξεηηθά απερζήο ζχκθσλα κε ηνπο αξραίνπο ζεζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

επίθιεξν ζπγαηέξα είραλ δηθαίσκα λα λπκθεπζνχλ: πνώημκ, ν αδεξθφο ηνπ παηέξα ηεο 

νξθαλήο, δειαδή ν ζείνο ηεο, δεύηενμκ, ν γηνο ηνπ, δειαδή ν πξψηνο εμάδεξθφο ηεο, 

ηνίημκ, ν γηνο ηεο αδεξθήο ηνπ παηέξα ηεο θαη ηέηανημκ, νη αδεξθνί ηνπ παππνχ ηεο 

επηθιήξνπ θαη νη θαηηφληεο ηνπο
85

. 

   Χο «επίηθδνμ» ελλννχκε ηελ θιεξνλφκν. Χζηφζν, ε «επίηθδνμξ» δελ θαηείρε ππφ 

απηή ηελ έλλνηα ε ίδηα ηελ νηθνγελεηαθή πεξηνπζία κε ην ζπλαθφινπζν δηθαίσκα 

δηαζέζεσο απηήο. Ζ πεξηνπζία παξέκελε ζηελ ίδηα κέρξη λα είλαη έηνηκνο ν γηνο ηεο λα 

θιεξνλνκήζεη. Ο εμ αγρηζηείαο ζχδπγνο αλαιάκβαλε, θαηά ζπλέπεηα σο επηθαξπσηήο θαη 

κφλν, ηελ πεξηνπζία ηεο επηθιήξνπ. Γηαηί, φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζχζηαζεο πξνίθαο, 

έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζχδπγνο αλαιάκβαλε κελ ηε δηαρείξηζε θαη θάξπσζε 
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ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ, δελ απνθηνχζε φκσο θαη θπξηφηεηα πάλσ 

ζε απηά
86

. 

Αιιά, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίηθδνμξ, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

παηέξα ηεο ήηαλ κελ παληξεκέλε, αιιά δελ είρε απνθηήζεη άξξελα ηέθλα, ν 

πιεζηέζηεξνο αγρηζηείαο ηεο είρε ην δηθαίσκα λα ιχζεη ην γάκν ηεο, αζθψληαο ηε 

ιεγφκελε αθαίνεζδ επζηθήνμο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ παληξεπηεί ν ίδηνο, χζηεξα απφ 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη θχξηνο ζθνπφο ηεο επζηθήνμο 

ήηαλ ε γέλλεζε αξξέλσλ ηέθλσλ, απαηηνχληαλ, ζχκθσλα κε λφκν ηνπ φισλα, απφ ηνλ 

ζχδπγν ηεο επζηθήνμο λα έξρεηαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή καδί ηεο ηξεηο θνξέο ην κήλα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ην πξάμεη, φθεηιε λα ηεο επηηξέςεη λα 

παληξεπηεί ηνλ επφκελν πιεζηέζηεξν ζπγγελή
87

. 

   εκεησηένλ σζηφζν, φηη νη επίηθδνμζ ηχγραλαλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο 

απφ ηνπο άξρνληεο ηεο πφιεο, ε νπνία ζεκειησλφηαλ ζηελ θαζηέξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππνβνιήο δεκφζηαο θαηαγγειίαο κε «εηζαγγειία» γηα θαθνκεηαρείξηζε επζηθήνμο, ελψ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο άληξαο πέζαηλε αθήλνληαο έγθπν ηε γπλαίθα ηνπ, κε κέξηκλα 

ηνπ άξρνληα ηεο πφιεσο, δηνξηδφηαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθχνπ έλαο πξνζσξηλφο 

θεδεκφλαο. Παξάιιεια αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζχλαςε γάκνπ κε θησρή επίηθδνμ 

ζεσξνχληαλ απφ φινπο πξάμε αμηέπαηλε, γεγνλφο ην νπνίν θαηαθαίλεηαη νινθάλεξα απφ 

ην ιφγν ηνπ Αλδξνθίδε
88

. 

   Ζ γέλλεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο «πνμίηαξ» ηνπνζεηείηαη θαηά ηελ νκεξηθή ή ηελ ακέζσο 

κεηά απφ απηή πεξίνδν θαη ζπλίζηαην ζηε ζπλήζεηα ησλ γνλέσλ λα παξαδίδνπλ ηηο 

ζπγαηέξεο ηνπο ζηνπο ζπδχγνπο ηνπο κε φια ηα θνζκήκαηα, ηα θνξέκαηα θαη ηα ινηπά 

αληηθείκελα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ρξήζεσο. Απηά αθξηβψο είλαη πνπ αλαθέξεη θαη ν 

κεξνο ζπρλά σο ιείθζα ( αιιηψο έδκα 
89

). Χζηφζν, ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ πξνρψξεζε πην πέξα απφ ηα κείιηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο φρη κφλν 
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θνζκήκαηα θαη θνξέκαηα, αιιά θαη ρξήκαηα θαη θηλεηά θαη αθίλεηα αληηθείκελα
90

. 

Ηδηαίηεξα, κάιηζηα κε ηελ αλάπηπμε ηεο πόθεςξ-ηνάημοξ, ε ζπληήξεζε ηνπ «μίημο» 

θαηέζηε ηδηαηηέξσο δπζρεξήο, δεδνκέλνπ φηη ν αξρεγφο ηνπ «νίθνπ» ήηαλ 

επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ησλ κειψλ ηνπ «μίημο» ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα απνκέλεη ζηε γπλαίθα θαη ζηνπο ζπγγελείο ηεο ε ππνρξέσζε εηζθνξάο κε 

ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ γηα ηελ επρεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

βαξψλ ηνπ γάκνπ (δηεπθφιπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δαπαλψλ δηαηξνθήο θαη 

αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ πνπ απνθηηφληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ). Σα πεξηνπζηαθά 

απηά ζηνηρεία ζην ζχλνιφ ηνπο ζπληζηνχζαλ απηφ πνπ άξρηζε ζηγά ζηγά λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο «πξνίθα». 

   Δθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαξψλ ηνπ γάκνπ, ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο, 

θαίλεηαη, φηη εμππεξεηνχζε θαη άιινπο ζθνπνχο. Ζ «πνμίηα» ήηαλ έλαο ηξφπνο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θιεξνλνκηθψλ αμηψζεσλ ησλ ζπγαηέξσλ, δεδνκέλνπ φηη εθείλεο δελ 

είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, φπσο ηα άξξελα ηέθλα, ζηε δηαλνκή ηεο παηξηθήο 

θιεξνλνκηάο, ηδίσο φηαλ απηή πεξηειάκβαλε αθίλεηα ( αθ. Γδιμζεέκδ, Πξνο 

Μαθάξηαηνλ § 51). Οη παξερφκελεο, ινηπφλ, ζε απηέο πξνίθεο αληηζηνηρνχζαλ πξνο 

νξηζκέλν πνζνζηφ ησλ θιεξνλνκηθψλ κεξηδίσλ ησλ αξξέλσλ αδεξθψλ ηνπο. 

   Ζ «πνμίηα» ήηαλ, επίζεο, έλαο ηξφπνο εμαλαγθαζκνχ ησλ ζπδχγσλ πνπ ηε 

ιάκβαλαλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θαιχηεξν ηξφπν πξνο ηηο ζπδχγνπο ηνπο, αιιά θαη λα 

κελ ηηο απνπέκπνπλ, δηφηη γλψξηδαλ φηη ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ γάκνπ ηνπο, εθείλνη 

ζα θαινχληαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο λχθεο φια ηα πξνηθψα. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, κηα πςειή πξνίθα λα θαζηζηά δέζκην ην θησρφ ζχδπγν θαη λα ηνλ 

ππνρξεψλεη πνιιέο θνξέο λα αλέρεηαη ηηο ηδηνηξνπίεο ηεο ζπδχγνπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ απνιέζεη ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή ηνπ επκάξεηα. Γηθαηνινγεκέλα, ινηπφλ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο κία «ξεβάλο» ηνπ «δεχηεξνπ θχινπ», αλ θαη πξνο 

φθεινο πνιχ ιίγσλ γπλαηθψλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή ησλ γπλαηθψλ λα αζθήζνπλ «βέην» 

ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπδχγσλ ηνπο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πξνίθαο ηνπο, θαηαδεηθλχεη κηα πξνζπάζεηα ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο λα θαηνρπξψζεη αλ 

φρη κε θαλεξφ, ηνπιάρηζηνλ κε θξπθφ ηξφπν, λνκηθά ηε γπλαίθα, παξέρνληάο ηε κηα 

θάπνηα νηθνλνκηθή δχλακε, πέξα απφ ηε λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε δπλαηφηεηα ιήςεο 
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ηεο πξνίθαο ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ. Γη’ απηφ θαη ζηελ Αζήλα θπθινθνξνχζαλ δηάθνξεο 

παξνηκίεο γχξσ απφ ηε ζπλεηή θεληξηθή ηδέα «πακηνεύμο ιόκμ αοηήκ πμο έπεζ ίδζα 

πενζμοζία ιε ζέκα»
91

. 

   πσο έρνπκε αλαθέξεη θαη αλσηέξσ, ε ρνξήγεζε πξνίθαο αχμαλε ηηο πηζαλφηεηεο 

ζχλαςεο γάκσλ, ελψ παξάιιεια ζπληζηνχζε ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο ηεο λχθεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηεο, είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

πφιηο ηεο Αζήλαο ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα μνδέςεη απφ ην θνηλφ ηακείν ρξήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνηθίζεη άπνξεο ή θαη νξθαλέο θνπέιεο, νη νπνίεο δηαθνξεηηθά ζα είραλ 

παξακείλεη αλχπαληξεο ζηελ παηξηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Αλάγεηαη, ινηπφλ ν ζεζκφο ηεο 

πξνίθαο θαη ν δηαθαλνληζκφο ηεο ζε κέζν απνθαζηζηηθφ ηεο νηθνγελεηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

πφιεσο ηεο Αζήλαο, δεδνκέλνπ φηη απνζθνπνχζε ζηε δηαηήξεζε ησλ «νίθσλ» κέζα απφ 

ηελ αλαδηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ απνζεκάησλ ησλ Αζελαίσλ αζηψλ αλάκεζα ζηνπο 

δηάθνξνπο νίθνπο θαη ηε ζπλερή αλαλέσζε ηεο νηθνλνκηθήο δπλακηθφηεηάο ηνπο
92

. 

   Ο πιήξεο απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ ελεξγφ δσή ήηαλ δπλαηφο κφλν ζηηο 

νηθνγέλεηεο εθείλεο πνπ είραλ θάπνηα νηθνλνκηθή άλεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο, νη γπλαίθεο εξγάδνληαλ έμσ απφ ην ζπίηη αλαιακβάλνληαο ηηο 

αγξνηηθέο εξγαζίεο ζηα θηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο. Ο Αξηζηνηέιεο ζηα Πμθζηζηά ηνπ 

1300a αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηηο δεκνθξαηίεο είλαη αδχλαην λα ζπγθξαηήζεηο 

κηα θησρή λα βγεη έμσ απφ ην ζπίηη φηαλ απηή ην επηζπκεί
93

. 

   Πξάγκαηη, είλαη αξθεηά ηα δηαζσζέληα έξγα, ζηα νπνία κηα πιεηάδα αξραίσλ 

αηηηθψλ ξεηφξσλ θαη θσκσδηνγξάθσλ αλαθέξεηαη ζε πεξηφδνπο φπνπ ε Αζελαία 

αλαγθαδφηαλ λα εξγάδεηαη θαλνληθά θαη κάιηζηα έμσ απφ ην ζπίηη. Ο Γεκνζζέλεο 

(57.45) ζεκεηψλεη φηη νη γπλαίθεο ησλ πνιηηψλ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα γίλνληαη ηξνθνί, 

εξγάηξηεο ζηελ επεμεξγαζία καιιηνχ ή ζπιιέθηξηεο θαξπψλ, «απφ ηηο θαθνηπρίεο πνπ 

είραλ πιήμεη εθείλν ηνλ θαηξφ ηελ πφιε». ηνλ ίδην ιφγν αλαθέξεηαη φηη ε κεηέξα ηνπ 

Δπμίζενπ αλαγθάζηεθε λα ππεξεηήζεη σο ηξνθφο θαη λα πνπιάεη θνξδέιεο εμαηηίαο ηεο 

θηψρεηαο ηεο ( 57. 31-34). Παξάιιεια, ν Αξηζηνθάλεο πεξηγξάθεη ζηηο θήηεξ κηα 

γπλαίθα λα πνπιάεη ςσκί, ελψ ζηηο Θεζιμθμνζάγμοζεξ κία πσιήηξηα ζηεθάλσλ 
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παξαπνλείηαη φηη ν πνηεηήο Δπξηπίδεο κε ηηο επηζέζεηο ηνπ ελαληίνλ ηεο παξαδνζηαθήο 

ζξεζθείαο ηεο θαηαζηξέθεη ηελ επηρείξεζε θαη νη δνπιεηέο δελ πάλε θαιά (ζη. 443-458). 

ηε Λοζζζηνάηδ νη κεγαιχηεξεο ζε ειηθία παληξεκέλεο ζπλαγσλίζηξηεο ηεο εξσίδαο 

ραξαθηεξίδνληαη ζε έλα ζεκείν σο κηθξνπσιήηξηεο (ζη. 447-448)
94

.  

   Σειηθά, φπσο θαίλεηαη, ήηαλ πνιιέο νη γπλαίθεο, νη νπνίεο αζρνινχληαλ κε ην 

εκπφξην θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Κάπνηεο απφ απηέο πξνέξρνληαλ απφ ηελ θαηεγνξία ησλ 

κεηνίθσλ, ελψ άιιεο ήηαλ ζχδπγνη αζελαίσλ πνιηηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη κάιηζηα ην 

γεγνλφο, φηη δηαρεηξίδνληαλ ρξεκαηηθά πνζά ζαθψο πςειφηεξα απφ ηελ αμία ελφο 

κεδίκλνπ θξηζαξηνχ πνπ ηνπο επέηξεπε ν λφκνο. Έηζη, ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ λα 

έρνπλ πεξηνπζία θαη λα ηε δηαρεηξίδνληαη νη ίδηεο δελ άξγεζε λα γίλεη, ζησπεξά βέβαηα, 

απνδεθηφ απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο αζελατθήο λνκνζεζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Πιαγγφλαο, ε 

νπνία δηέζεηε κία δηφινπ επθαηαθξφλεηε πεξηνπζία, αιιά θαη κηαο άιιεο γπλαίθαο, ε 

νπνία, φπσο ιέγεηαη, άθεζε ην πνζφ ησλ ηξηψλ κλσλ ζε θάπνην Αληηθάλε πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίζεη ηελ θεδεία ηεο
95

. 

    

2.7   Ο ξόινο ηωλ γπλαηθώλ ζηε ζξεζθεπηηθή δωή ηεο πόιεο 

 

      Ζ ζξεζθεία ζηελ αξραία Διιάδα, ήηαλ παξνχζα ζε πνιιά θαη δηάθνξα γεγνλφηα. 

Ήηαλ παξνχζα ζε νηθνγελεηαθέο ηειεηέο, θαζεκεξηλφ ζηνηρείν ζηε δσή ηνπ νίθνπ, θαη ζε 

κεγάιεο δεκφζηεο γηνξηέο, πνπ δηνξγάλσλε ε πνιηηεία. Οίημξ θαη πόθδ ζπλδένληαλ κε 

έλαλ θνηλφ δεζκφ ζξεζθεπηηθνχ ηππηθνχ θαη νη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ πιήξσο ζηηο 

ηειεηνπξγίεο πνπ δηνξγαλψλνληαλ θαη απφ ηηο δπν απηέο πιεπξέο. Ο ξφινο πνπ 

δηαδξακάηηδαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο, ηηο 

θαζηζηνχζε απαξαίηεηεο ζπλεξγνχο ζηηο ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ν ξφινο ηνπο 

νινθιεξσλφηαλ κε ηηο ηεξέο ηειεηνπξγίεο, πνπ βνεζνχζαλ ζηε ζπλνρή ηεο 

θνηλφηεηαο. Ζ ζξεζθεία ήηαλ ε πεξηνρή ηεο δεκφζηαο δσήο, ζηελ νπνία νη γπλαίθεο 

έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν
96

. 
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   Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

ππφιεςεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, απηέο εκθαλίδνληαλ ζε 

θνηλή ζέα λνκίκσο φηαλ ζπκκεηείραλ ζε ηειεηέο θαη άιιεο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο. Με 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ηειεηέο ηεο πφιεο θαη ην ξφιν ηνπο σο ηεξεηψλ είραλ ηε κνλαδηθή 

ίζσο επθαηξία λα αηζζαλζνχλ θαη εθείλεο άμηα θαη ρξήζηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο, 

ζπλεηζθέξνληαο κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ επεκεξία ηεο πφιεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη γπλαίθεο φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, Αζελαίεο θαη αιινδαπέο, αλ θαη νξηζκέλεο ιαηξεπηηθέο 

εθδειψζεηο απεπζχλνληαλ ζε έλα κάιινλ πεξηνξηζκέλν θχθιν, φπσο είλαη θαη νη 

παληξεκέλεο γπλαίθεο, πηζαλψο θαη νη παιιαθίδεο, ζηα Θεζκνθφξηα. Μέζα απφ απηά ηα 

ζξεζθεπηηθά δξψκελα πξνζπαζνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ην πέξαζκα κηαο θνπέιαο ζην 

γάκν θαη ηε κεηξφηεηα, λα εμάξνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο σο πθάληξαο θαζψο θαη εληζρχζνπλ 

ηηο αλαπαξαγσγηθέο ηεο δπλάκεηο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε γνληκφηεηα φιεο ηεο 

θνηλσλίαο
97

. 

   Ζ έληαμε, ινηπφλ, ηεο γπλαίθαο ζηελ επίζεκε ζξεζθεπηηθή δσή δελ ηεο έδηλε κφλν 

ηε δπλαηφηεηα λα βγεη απφ ην ζπίηη φπνπ ήηαλ θιεηζκέλε θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

θφζκν, αιιά παξάιιεια ηεο παξείρε επθαηξίεο θνηλσληθήο πξνβνιήο θαη αλφδνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν ξήηνξαο Ηζαίνο ρξεζηκνπνηεί ζε ιφγν ηνπ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ηνλ φξν «άνπεζκ» πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηελ εμνπζία ησλ γπλαηθψλ πνπ νξίδνληαλ σο 

«πξφεδξνη ηεο γηνξηήο» θαη «εγέηηδεο ηεο ηεξνπξαμίαο» ζηα Θεζκνθφξηα
98

. 

   ηελ Αζήλα, ηα θνξίηζηα έπαηξλαλ κέξνο ζηε ζξεζθεπηηθή δσή απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνθάλε, ζηα πιαίζηα ησλ γηνξηψλ, ηα θνξίηζηα εθηεινχζαλ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε χθαλζε, ην άιεζκα δεκεηξηαθψλ, ην θνπβάιεκα θαλίζηξσλ θαη 

ν ρνξφο
99

. 

   Με εμαίξεζε νξηζκέλεο ιαηξείεο θαη ηειεηέο, φπσο ηα Θεζκνθφξηα, πνπ 

απεπζχλνληαλ κφλν ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν θχθιν γπλαηθψλ, φπσο νη παληξεκέλεο θαη 

πηζαλψο νη παιιαθίδεο, ζηηο ππφινηπεο εθδειψζεηο ζπκκεηείραλ Αζελαίεο θαη αιινδαπέο 

φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ δξψκελσλ απηψλ λα 
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βνεζήζνπλ ηε κεηάβαζε κηαο γπλαίθαο ζην ζηάδην ηνπ γάκνπ θαη ηεο κεηξφηεηαο, ζην 

λα εμπκλήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηεο σο πθάληξαο θαη λα εληζρχζνπλ ηηο αλαπαξαγσγηθέο 

ηεο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε γνληκφηεηα νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο
100

. 

   Πηζαλψο ε πην μαθνπζηή γηνξηή ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ απνθιεηζηηθά γπλαίθεο 

ήηαλ ηα Θεζκνθφξηα, κηα ηειεηνπξγία γνληκφηεηαο πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Γήκεηξαο ηελ 

νπνία ν Αξηζηνθάλεο δηαθσκσδεί ζηηο Θεζκνθνξηάδνπζεο. Οη γπλαίθεο πνπ ήηαλ 

παληξεκέλεο κε Αζελαίνπο πνιίηεο, νξγάλσλαλ ηε γηνξηή θαη πεξλνχζαλ ηξεηο κέξεο 

ζηελ Πλχθα ζην ηεξφ ηεο ζεάο Γήκεηξαο. ηε γηνξηή απηή πηζαλψο ζπκκεηείραλ θαη νη 

παιιαθίδεο. Πξνθεηκέλνπ λα ηειεζηεί αλελφριεηα ην δξψκελν, αλαζηέιινληαλ φιεο νη 

δεκφζηεο εθδειψζεηο ζηελ αγνξά. Πεξηζζφηεξα γηα ηε γηνξηή απηή δελ γλσξίδνπκε, 

θαζψο ηα κπζηηθά ηεο ήηαλ θαιά θξπκκέλα
101

.  

   ιεο νη γπλαίθεο, ειεχζεξεο είηε δνχιεο, ήηαλ ππνςήθηεο γηα κχεζε ζηα Διεπζίληα 

Μπζηήξηα. Ζ δηεμαγσγή ησλ Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ γηλφηαλ θπξίσο απφ άληξεο, αιιά ν 

αξρηεξέαο (ηεξνθάληεο) είρε σο βνεζνχο ηνπ ζηελ ηειεηή ηεο κχεζεο δχν ηέξεηεο. 

Παξνχζα επίζεο ήηαλ ε αξρηέξεηα ηεο Γήκεηξαο ζηελ Διεπζίλα, πνπ θαηαγφηαλ απφ κηα 

απφ ηηο ηνπηθέο αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο. Σν αμίσκά ηεο ήηαλ ηζφβην θαη ε ζεκαζία 

ηεο ζέζεο ηεο είλαη θαλεξή ζηα δεκφζηα αξρεία ηεο Διεπζίλαο, φπνπ ηα γεγνλφηα 

ρξνλνινγνχληαλ κε ην φλνκα ηεο ηέξεηαο θαη ηα έηε πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ αλάιεςε 

ηνπ αμηψκαηφο ηεο
102

. 

   ηε ιαηξεία ησλ γπλαηθείσλ ζενηήησλ απαζρνινχζαλ ζπλήζσο γπλαίθεο ηεξείο σο 

επηθεθαιείο, αιιά, φπσο θαη νη άληξεο νκφινγνί ηνπο, απηέο δελ εθιέγνληαλ κε θξηηήξην 

ηελ εμαηξεηηθή ηνπο επζέβεηα ή θαηφπηλ εηδηθήο ζξεζθεπηηθήο θαηήρεζεο. Γεληθά ε 

ηεξνζχλε ήηαλ θιεξνλνκηθφ αμίσκα ζηνπο θφιπνπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ή 

«αγνξαδφηαλ» απφ κηα πινχζηα νηθνγέλεηα γηα θάπνην απφ ηα κέιε ηεο θαη γηα έλα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλ θαη ππφθεηληαλ ζε θξαηηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, 

πνιχ ιίγεο πεγέο καξηπξνχλ φηη νη ηέξεηεο επσθεινχληαλ απφ ηα αμίσκα ηνπο286. Απφ 

ηνλ 5ν αηψλα θαη αξγφηεξα, πνιιέο ηέξεηεο είλαη γλσζηέο επεηδή ην φλνκά ηνπο 
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αλαθέξεηαη ζε θάπνηα επηγξαθή. Πεξηζζφηεξν δηάζεκε είλαη ε Λπζηκάρε, πνπ ήηαλ 

ηέξεηα ηεο Αζελάο γηα εμήληα ρξφληα ζην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ103

. 

   Σέινο, νη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ ζε ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ξφιν ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ επηκέιεηα ηεο θαζεκεξηλήο 

νηθηαθήο ιαηξείαο θαη εθδειψζεηο φπσο γάκνη, θεδείεο θαη ε θξνληίδα ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηαθψλ πηζαλψο είραλ ιηγφηεξν δεκφζην ραξαθηήξα θαη δελ έδηλαλ 

επθαηξίεο επίδεημεο ζηηο γπλαίθεο, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ αξρατθή επνρή, αιιά έδηλαλ ηελ 

επθαηξία ζηηο γπλαίθεο λα ηνλίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζπλέρηζε ησλ νίθσλ ηνπο, 

ηελ νπνία αθξηβψο είραλ σο ζηφρν λα πξνζηαηεχζνπλ ηα έζηκα θαη νη λφκνη ησλ 

Αζελψλ
104

. 

 

 

2.8   Οη εηαίξεο ζηελ αζελαϊθή θνηλωλία. 

 

   Παξά ηηο φπνηεο κνκθέο θαη επηθξίζεηο πνπ δέρνληαλ νη εηαίξεο ζηελ Αζήλα θαηά 

ηελ θιαζηθή πεξίνδν, απνηειεί γεγνλφο αδηακθηζβήηεην φηη κέζα απφ ηε ιάκςε ηνπο θαη 

ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, άζθεζαλ θαηαιπηηθή επηξξνή ζην ξφιν θαη ζηνλ ηξφπν δσήο θαη 

ησλ άιισλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο πεξηνξηζκέλεο απφ ην άθξσο ζπληεξεηηθφ αζελατθφ 

λνκηθφ πιαίζην, πνπ ηηο ήζειε ππνβαζκηζκέλεο ζε θαηψηεξα φληα, ζηεξνχληαλ βαζηθψλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Νέεο ηδέεο ήξζαλ ζην πξνζθήλην θαη δελ άξγεζαλ λα 

δηεηζδχζνπλ θαη ζηνλ ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο, κεηαβάιινληαο ζε θάπνην βαζκφ ηε 

ζηεξεφηππε κέρξη ηφηε λννηξνπία πεξί ππάξμεσο ελφο αξρεγνχ, ηνπ «θπξίνπ», ζηνλ 

νπνίν θακία γπλαίθα δελ ήηαλ ζε ζέζε πνηέ λα θέξεη αθφκε θαη ηελ παξακηθξή 

αληίξξεζε ζηηο απνθάζεηο ηνπ. 

   Βιέπνπκε, θαηά ζπλέπεηα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο παηεξάδεο λα ελδηαθέξνληαη 

γηα ηε γλψκε ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο ζηελ επηινγή ζπληξφθνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ν 

Ζξφδνηνο αλαθέξεηαη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε, φηαλ δηεγείηαη πσο ζπκπεξηθέξζεθε ζηηο 

ηξεηο ζπγαηέξεο ηνπ έλαο Αζελαίνο, απφ ηνλ έθην ήδε αηψλα. ηαλ έθηαζαλ εθείλεο ζε 

ειηθία γάκνπ, ν παηέξαο ηνπο αθνχ ηηο πξνίθηζε πινπζηνπάξνρα, ηηο άθεζε λα επηιέμνπλ 
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κφλεο ηνπο ηνπο άληξεο πνπ ήζειαλ. Παξνκνίσο, ν Αηζρχινο, ζηηο Ηθέηηδεο, δηδάζθεη 

ζηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ ην παξάδεηγκα ησλ ζπγαηέξσλ Γαλανχ πνπ αξλνχληαλ λα 

παληξεπηνχλ άληξεο ηνπο νπνίνπο δελ ήζειαλ
105

. 

   Οη Αηζίδεο άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα αληηδξνχλ θαη ζηηο αληηιήςεηο πνπ ηηο ήζειαλ 

θιεηζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ ηνπο. Παξά ηηο ζπλερείο παξαηλέζεηο 

ηνπ Μελάλδξνπ θαη ηνπ Τπεξείδε φηη ε απνκφλσζε ζην ζπίηη ήηαλ γηα εθείλεο ελδεηθηηθφ 

ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςήο ηνπο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαινχλ ηα ηερλάζκαηα, ηα 

νπνία κεραλεχνληαλ νη παληξεκέλεο γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα δηαβνχλ ηελ απιφπνξηά 

ηνπο. Άιιεο πήγαηλαλ ζηελ πεγή λα πάξνπλ λεξφ θαη αο ζηξηκψρλνληαλ κε δνχινπο θαη 

δνχιεο, άιιεο κε ην πξφζρεκα φηη ηνπο έζβεζε ην ηδάθη ή ην ιπρλάξη έζπεπδαλ ζηα 

δηπιαλά ζπίηηα λα πάξνπλ θσηηά. Άιιεο πάιη πξνηηκνχζαλ λα πεγαίλνπλ νη ίδηεο ζηελ 

αγνξά αληί λα ζηέιλνπλ ηνπο δνχινπο ηνπο ή ηνπο άληξεο ηνπο θαη δελ παξέιεηπαλ, νη πην 

εχπνξεο, λα θάλνπλ κηα βφιηα ζηα ππνδεκαηνπνηεία γηα λα παδαξέςνπλ ηα παπνχηζηα 

ηεο αξεζθείαο ηνπο θαη γηαηί φρη λα ραξηεληηζηνχλ κε ην καγαδάηνξα
106

. 

    ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, νη γπλαίθεο λα αλαηξέςνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηηο 

αλδξνθξαηηθέο δνκέο ηεο πφιεο, επεθηάζεθαλ ζηελ θαηάθηεζε επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα άξρηζαλ λα επηδεηνχλ ηε κφξθσζε, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ, ζε 

θάπνην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλδξψλ, πνπ κέρξη ηφηε 

κνλνπσινχζαλ νη εηαίξεο. Δλδεηθηηθφ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε ελαζρφιεζε 

αξθεηψλ γπλαηθψλ κε ηελ ηέρλε ηεο ηαηξηθήο. Πνιιέο απφ απηέο αζρνινχληαλ κε ηε 

καηεπηηθή θαη ηε γπλαηθνινγία γεληθφηεξα, θαη κάιηζηα επ’ ακνηβή, ελψ ε ελαζρφιεζή 

ηνπο απηή ηνπο παξείρε ην δηθαίσκα λα θαηαζέηνπλ σο κάξηπξεο ζηα δηθαζηήξηα ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά ηεο επηζηήκεο ηνπο. 

   Ζ απάληεζε βέβαηα ησλ αληξψλ ζηελ νινέλα θαη πην ζζελαξή αληίζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ επηβαιιφκελν απφ ηε ζπληεξεηηθή αζελατθή θνηλσλία απνθιεηζκφ ήηαλ 

δεδνκέλε. Ζ ζεζκνζέηεζε κάιηζηα κηαο ηδηάδνπζαο Αξρήο, ηνπ «γπλαηθνλφκνπ», κέηξν 

ζεζκνζεηεκέλν απφ ην φισλα , ηνπ επφπηε δειαδή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Αζελαίσλ 

γπλαηθψλ θαηά ηηο εμφδνπο ηνπο, ψζηε λα κελ παξεθηξέπνληαη θαη λα κελ θάλνπλ 

ζπαηάιεο, ήηαλ κηα απφδεημε ηεο έληνλεο αλαζθάιεηαο πνπ άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη νη 
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ηειεπηαίνη, κπξνζηά ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο λννηξνπίαο, ε νπνία ήζειε ηε δσή ηεο 

Αηζίδαο αλ φρη ηδαληθή, ηνπιάρηζηνλ ππνθεξηή θαη νπσζδήπνηε πεξηζζφηεξν 

αλζξψπηλε
107

. 

 

 

 

2.9 . Κνηλωληθή εζηθή θαη κύζνο 

 

   Σα πνηήκαηα ηνπ Ζζίνδνπ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα αλεζπρία γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ 

πεξί ην ηέινο ηεο αξρατθήο επνρήο, εθδειψζεθε ζηηο λνκηθέο δνκέο νξηζκέλσλ πφιεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αζήλαο. Σφζν ζηε Θεμβμκία ηνπ, φζν θαη ζηα Ένβα ηαζ 

διέναζ, παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο γπλαίθαο σο ηηκσξία γηα κηα νκάδα 

ζλεηψλ αλδξψλ. Δμεηάδνληαο, ινηπφλ, ην κχζν ηεο Παλδψξαο ζην έξγν ηνπ Ένβα ηαζ 

διέναζ ζα δνχκε πψο ν κχζνο απηφο απνθξπζηαιιψλεη ηελ θνηλσληθή εζηθή θαη 

πξνθαηαιήςεηο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ. 

   ηνλ εζηφδεην κχζν ηεο δεκηνπξγίαο αλαθέξεη φηη ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην Γία 

θαη ηνλ Σηηάλα Πξνκεζέα, ηειηθά θαηαδηθάδεη ηελ αλζξσπφηεηα. Θπκσκέλνο ν Γίαο 

επεηδή ν Πξνκεζέαο ηνπ είρε θιέςεη ηε θσηηά, γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο αλζξψπνπο, 

απνθάζηζε λα ηνπο ζηείιεη κηα αιεζηλή ζπκθνξά. Καη απηή ππήξμε ε Παλδψξα, ηεο 

νπνίαο ην φλνκα ζχκηδε ην φηη ν θάζε Θεφο ηεο είρε δψζεη θαη έλα δψξν: νκνξθηά ν έλαο, 

γνεηεία ν άιινο, ράξε ν ηξίηνο, επηηεδεηφηεηα ζηηο γπλαηθείεο δνπιεηέο θάπνηνο άιινο. 

κσο ζην βάζνο είρε ςπρή ζθιεξή θαη ραξαθηήξα απαηειφ, γεκάην ςεχδε θαη ςεχηηθα 

ιφγηα. Έηζη φηαλ ε Παλδψξα έθηαζε ζηε γε, φια άιιαμαλ. Πξηλ απφ ηνλ εξρνκφ ηεο νη 

άλζξσπνη δνχζαλ επηπρηζκέλνη, ρσξίο θφπνπο θαη αξξψζηηεο , αιιά απφ εθείλε ηε 

ζηηγκή: 

 

«…αιέηνδηεξ πίηνεξ ακάιεζα βονκμύκε ζημοξ ακενώπμοξ. 

Γειάηδ από ηαηά είκαζ δ βδ ηαζ δ εάθαζζα βζμιάηδ. 

Οζ αννώζηζεξ άθθεξ ηδ ιένα ηζ άθθεξ ηδ κύπηα, 
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αηάθεζηεξ γοβώκμοκ ημοξ ακενώπμοξ, 

θένκμκηαξ ζημοξ εκδημύξ ηάεε ηαηό 

- ηαζ ιέκμοκ ζζςπδθέξ 

βζαηί μ ααεύαμοθμξ Γίαξ ηδ ιζθζά ημοξ έπεζ πάνεζ»
108

. 

 

   Αιιά απηφ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ ηζηνξία ηεο Παλδψξαο, είλαη ε 

ίδηα ηεο ε θχζε. Φηηαγκέλε απφ γε θαη λεξφ, ε Παλδψξα ππήξμε δεκηνχξγεκα 

εξγαζηεξίνπ θηινηερλεκέλν απφ ηνλ Ήθαηζην θαη ηειεηνπνηεκέλν απφ ηελ Αζελά, πνπ 

ηεο είρε δσξίζεη ηελ ηθαλφηεηα λα γνεηεχεη
109

. Έηζη, ινηπφλ, θηηάρηεθε ε Παλδψξα, απηφ 

ην «θαθφ, ην ηφζν σξαίν», απφ ην νπνίν θαηάγεηαη ην «θαηαξακέλν» γέλνο ησλ 

γπλαηθψλ
110

. Αλ θαη πξνηθηζκέλε κε πνιιά ραξίζκαηα, απνηειεί θνβεξή κάζηηγα θαη 

κεγάιε, απφ ηελ νπνία δελ κπνξεί θαλείο λα μεθχγεη. 

   Ζ παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηε γε, ηεο Παλδψξαο, θαηαδηθάδεη ηνπο άληξεο, είηε λα 

κνρζνχλ γηα λα ζπληεξνχλ ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, είηε λα κελ έρνπλ θακία 

ππνζηήξημε ζηα γεξαηεηά ηνπο. Απηφ ζπλνπηηθά είλαη ην κήλπκα πνπ δίλεη ν Ζζίνδνο γηα 

ηε ζειπθή χπαξμε. 
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ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ 

Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ Χ ΖΡΧΗΓΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΣΖ 

ΚΛΑΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

 

3.1. Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αηηηθή ηξαγωδία θαη θωκωδία 

 

     Ζ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, ήηαλ κία πφιε, πςειήο πλεπκαηηθήο θίλεζεο. 

Σφζν ην δξάκα φζν θαη ε θηινζνθία, πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ 

θαη ηε ζρέζε ηεο ηδησηηθήο κε ηε δεκφζηα δσή, ε νπνία θαζφξηδε ηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

θχισλ θαη νξγάλσλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο
111

. 

   ια ηα ζεαηξηθά έξγα πνπ δηαζψζεθαλ πιήξε απφ ηελ αξραία Διιάδα γξάθηεθαλ 

απφ Αζελαίνπο, θαζψο κφλν ζε κηα πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθή πφιε ζα κπνξνχζε λα 

αθκάζεη ε ηξαγηθή πνίεζε
112

. Οη ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ, ηνπ νθνθιή θαη ηνπ 

Δπξηπίδε παξνπζηάζηεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 490 θαη 406 π.Υ., ελψ νη θσκσδίεο ηνπ 

Αξηζηνθάλε θαηά ηα ηειεπηαία έηε ηνπ 5νπ θαη ηα πξψηα ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Απφ 

απνζπάζκαηα πνπ ζψδνληαη γλσξίδνπκε φηη θαη πνιινί άιινη δξακαηηθνί πνηεηέο 

εξγάδνληαλ ζηελ Αζήλα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, αιιά νη ηέζζεξηο παξαπάλσ είλαη δίθαην 

λα εηπσζεί, φηη απνηεινχζαλ ηνπο πην αμηφινγνπο. 

   ηελ Αζήλα, ζεαηξηθά έξγα παξνπζηάδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ ζξεζθεπηηθψλ 

ενξηψλ πξνο ηηκή ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ. Σα ελ άζηεη Γηνλχζηα δηαξθνχζαλ πέληε εκέξεο 

θαη πεξηιάκβαλαλ δηαγσληζκνχο ηξαγσδίαο θαη θσκσδίαο. Σα Λήλαηα θξαηνχζαλ ηξεηο 

εκέξεο. ηε ζπγθεθξηκέλε ενξηή παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Αζήλα θσκσδία. 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηα Λήλαηα, παξφηη απφ ην 442 π.Υ. 

θαη κεηά παξνπζηάδνληαλ θαη ηξαγσδίεο. ηα κηθξά Γηνλχζηα παξηζηάλνληαλ ηξαγσδίεο 

ή θσκσδίεο πνπ είραλ παξαζηαζεί κε επηηπρία ζηα κεγάια Γηνλχζηα, γίλνληαλ δειαδή 

κφλν επαλαιήςεηο. 
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   Σεξάζηην ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δήηεκα γηα ην αλ νη γπλαίθεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ενξηέο, αλ θαη ε εξψηεζε δελ 

κπνξεί λα απαληεζεί θαηεγνξεκαηηθά. Οη πεξηζζφηεξεο απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη 

ήηαλ πνιχ δχζθνιν νη γπλαίθεο λα απνθιείνληαλ απφ ενξηέο πνπ πεξηιάκβαλαλ 

δξακαηηθνχο αγψλεο, φηαλ έπαηδαλ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζε άιια ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα. 

Ίζσο φκσο νη αθξναηέο λα ήηαλ θπξίσο άλδξεο θαη νη γπλαίθεο λα κελ ελζαξξχλνληαλ 

ελεξγά λα παξαθνινπζήζνπλ
113

. 

   Σν δξάκα είλαη κηα πξνβιεκαηηθή πεγή γηα ηε δσή ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν θαη ησλ 

αλδξψλ ζηελ θιαζηθή Αζήλα. Οη θιαζηθέο ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο βαζίδνληαη γεληθά 

πάλσ ζε κχζνπο απφ ην καθξηλφ παξειζφλ ή ζε επηλνεκέλεο θαληαζηηθέο πινθέο. Σα 

έξγα κπνξεί απιψο λα απερνχλ ηηο θαληαζηψζεηο ησλ αλδξψλ γηα ηηο γπλαίθεο, ή ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπο. Κάπνηνη ππνζηήξημαλ, γηα παξάδεηγκα, φηη ν ιφγνο ηεο Μήδεηαο 

είλαη ε επθπήο απάληεζε ηνπ Δπξηπίδε ζηηο ελζηάζεηο πνπ δηαηχπσλαλ νη ζχγρξνλνί ηνπ 

ζνθηζηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ην γάκν έλα ζεζκφ πνπ πεξηφξηδε ηελ ειεπζεξία ησλ 

αλδξψλ, θαη φρη κηα ζνβαξή απάληεζε γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ. Παξάιιεια, ηα 

νινδψληαλα πνξηξέηα ησλ γπλαηθψλ ζην δξάκα- ζπρλά πεξηζζφηεξν ζεηηθά, ζαθή ή 

αλαηξεπηηθά απφ απηά πνπ ζπλάγνπκε απφ άιιεο πεγέο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη 

απεηθνλίδνπλ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα πεξηζζφηεξν επζέσο- κπνξεί λα 

αληαλαθινχλ πξαγκαηηθά θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά ζέκαηα θαη ηάζεηο, έζησ θαη κε έκκεζν 

ηξφπν
114

. 

   Γηα πνιινχο εξεπλεηέο νη ηξαγσδίεο, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα θηινινγηθά έξγα ηεο 

θιαζηθήο επνρήο, απερνχλ κηα βαζηά πεξηθξφλεζε γηα ηηο γπλαίθεο, αλάκεηθηε κε έλα 

είδνο θφβνπ γηα ηε δχλακή ηνπο. Γηα θάπνηνπο άιινπο νη γπλαίθεο απνιάκβαλαλ έλα 

ηζρπξφ θνηλσληθφ θχξνο. Οξηζκέλα πξφζσπα φπσο ε Κιπηαηκλήζηξα ηνπ Αηζρχινπ, ε 

Άιθεζηε ηνπ Δπξηπίδε ή ε Αληηγφλε θαη ε Γεηάλεηξα ηνπ νθνθιή, απνηεινχζαλ 

δείγκαηα ηνπ ζαπκαζκνχ ησλ Διιήλσλ γηα ην γπλαηθείν θχιν. Καηά άιινπο εξεπλεηέο 

πάιη ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ην γπλαηθείν ξφιν κεηαμχ αθελφο ηνπ νθνθιή θαη ηνπ 

Αηζρχινπ θαη αθεηέξνπ ηνπ Δπξηπίδε. Οη φζεο απνδνθηκαζηέεο πξάμεηο είραλ θάλεη 

πνιιέο απφ ηηο εξσίδεο ηνπ Δπξηπίδε, απνθαιχπηνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή λα 
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ζέζεη ππφ ζπδήηεζε ηελ παξαδνζηαθή εζηθή θαη λα θαηαγγείιεη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο, 

θάησ απφ ηηο νπνίεο δνχζαλ νη γπλαίθεο ζηελ αζελατθή πφιε. Άιινη φκσο ηζρπξίδνληαη 

φηη ε θαηεγνξία ηνπ κηζνγχλε πνπ ηνπ είρε απνδνζεί απφ ηα αξραία ρξφληα δελ απέρεη 

θαη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα
115

. 

 

 

 

3.2. Ζ γπλαίθα κέζα από ηηο ηξαγωδίεο ηνπ Αηζρύινπ 

 

   Ο Αηζρχινο, ν κεγάινο απηφο ηξαγηθφο πνηεηήο, δεκηνχξγεζε αληηπαξαζέζεηο 

ζηνπο εξεπλεηέο, γηα ην αλ ήηαλ ή φρη θαηήγνξνο ηεο γπλαίθαο. Απφ ηε κηα ην έξγν ηνπ 

«Ηθέηηδεο» ραξαθηεξίζηεθε σο έληνλα θεκηληζηηθφ, κηα ηξαγσδία πνπ απνπλέεη 

πεξηζζφηεξν ίζσο απφ θάζε άιιε ζεβαζκφ ζηελ αμία ηεο γπλαίθαο. Σν βαζχηεξν κήλπκά 

ηνπ, απηφ ηεο πξνζηαζίαο πνπ δεηνχλ νη Ηθέηηδεο, είλαη ε ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο γπλαίθαο, πνπ δελ κπνξεί λα ππφθεηηαη ζηηο νξέμεηο ηνπ θάζε 

αξζεληθνχ πνπ ζέιεη λα ηε ζέζεη ππφ ηε γακηθή ηνπ εμνπζία. Κάλνληαο ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πξνζθπγήο ζηνλ Γία, εκθαλίδνπλ σο γπλαίθεο ηελ αληίξξεζή ηνπο, ή 

αθξηβέζηεξα, ηελ επαλάζηαζή ηνπο, ζην θαζεζηψο πνπ κεηαηξέπεη ηε γπλαίθα 

αλεξψηεηα θαη ρσξίο ηε ζέιεζή ηεο, ζε ππνρείξην ηνπ αξζεληθνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

κέγηζην γηα ηελ επνρή κήλπκα ειεπζεξίαο απφ ηνλ Αηζρχιν
116

: 

«Πμηέ ιδ βμκαηίζς 

ζημ γόνζ ζενκζημύ, θεοβάθα δίπςξ ζύκμνα 

ζηςκ άζηνςκ ηδκ πθεπηάκδ πανά ημο βάιμο 

ηα δεζιά»
117

. 

    ε θακία άιιε ηξαγσδία δελ γίλεηαη ηφζν θαλεξή ε δηακάρε πνπ νθείιεηαη ζηε βία 

πνπ αζθνχλ νη άλδξεο ζην γπλαηθείν θχιν, ιφγσ ηεο βηνινγηθήο δηαθνξάο ηνπο. Οη 

πξίγθηπεο ηεο Αηγχπηνπ νδεγεκέλνη απφ ην ζσκαηηθφ πάζνο απεηινχλ θαη εθθνβίδνπλ ηηο  

θφξεο ηνπ Γαλανχ κε ζηίρνπο φπσο απηνί : 
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«Γνήβμνα ιπνμξ βζα ημ ηανάαζ 

βμνβόδνμια ηαηδθμνάηε αθθζώξ, αθθίςξ, 

λειάθθζαζια ζαξ πενζιέκεζ, 

ιε ζίδδνμ άβνζμξ παζδεζιόξ 

ηαζ θόκμξ πμθοαίιαημξ , 

απμηεθάθζζια θνζηηό. 

Σνααάηε ιζζδηέξ, ειπνόξ  

ημ πθμίμ ηαηαναιέκεξ.»
118

. 

   Οη απεηιέο  πνπ εθηνμεχνληαη απφ ηνπο άληξεο κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ 

πξνζθέξνπλ κία καξηπξία ηεο ζχγθξνπζεο ησλ θχισλ, γηα ηε βηαηφηεηα πνπ βηψλνπλ νη 

γπλαίθεο ηεο επνρήο θαη ηε κε δπλαηφηεηα ππεξάζπηζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο, αθνχ δεηνχλ 

απεγλσζκέλα βνήζεηα απφ ηνλ βαζηιηά θαη νδεγίεο απφ ηνλ παηέξα ηνπο γηα ην πψο λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ. Οη ίδηεο σο κφλε δηέμνδν πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη ε απηνθηνλία. Οη 

Γαλαΐδεο έβιεπαλ ην γάκν ζαλ δνπιεία θαη γηα λα ηνλ απνθχγνπλ πξνηηκνχζαλ ην 

ζάλαην. Πεξηέγξαθαλ ηνπο ππνςήθηνπο γακπξνχο σο κία «αγέιε αξζεληθψλ πνπ ηηο 

θπλεγνχλ κε ηεξή καλία νπξιηάδνληαο». κσο, ζχκθσλα κε ηελ Cantarella «μζ Γακαΐδεξ 

δεκ θαίκεηαζ πμοεεκά κα επακαζηαημύκ εκακηίμκ ημο βάιμο μύηε εκακηίμκ ηδξ ηύπδξ ημοξ 

πμο ηζξ έηακε βοκαίηεξ. Οζ παναπάκς παναηδνήζεζξ ιεζώκμοκ ηδ δζάεεζδ 

επακαζηαηζηόηδηαξ ηςκ Γακασδςκ ηαζ αιθζζαδημύκ ημκ πενίθδιμ θειζκζζιό ημο 

Αζζπύθμο»
119

. 

   Ζ ηξηινγία Ονέζηεζα ηνπ κεγάινπ ηξαγηθνχ (πνπ πεξηιάκβαλε ηνλ Αβαιέικμκα, ηηο 

Υμδθόνμοξ θαη ηηο Δοιεκίδεξ) εμηζηνξνχζε ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο Μπθήλεο 

κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Αγακέκλνλα. Ζ Κιπηαηκήζηξα, ε γπλαίθα ηνπ, ε νπνία θαηά ηα 

ρξφληα ηεο απνπζίαο ηνπ είρε γίλεη εξσκέλε ηνπ Αίγηζζνπ, ηνλ ππνδέρεηαη 

πξνζπνηνχκελε, φηη ηνλ αγαπά. Σνπ νξθηδφηαλ φηη ηνπ είρε κείλεη πηζηή. κσο ζηε 

ζπλέρεηα ηνλ ζθνηψλεη καραηξψλνληάο ηνλ, φπσο επίζεο θαη ηελ Καζζάλδξα, ηελ θφξε 

ηνπ Πξηάκνπ πνπ ν Αγακέκλσλ ηελ είρε αηρκαισηίζεη θαη ηελ είρε θέξεη καδί ηνπ ζηελ 

παηξίδα ηνπ γηα λα ηελ έρεη ζηα αλάθηνξά ηνπ σο παιιαθίδα. Ζ Κιπηαηκήζηξα 

ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ πξάμε ηεο απηή είρε δχν δηθαηνινγίεο. Ο Αγακέκλσλ πξηλ θχγεη 
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γηα ηελ Σξνία είρε απνθαζίζεη λα ζπζηάζεη ζηνπο ζενχο γηα λα ηνπο εμεπκελίζεη θαη λα 

παξάζρνπλ σξαίν ηαμίδη ηελ ίδηα ηνπ ηε ζπγαηέξα, ηελ Ηθηγέλεηα, ζαλ λα ήηαλ πξφβαην. 

Αιιά καραηξψλνληαο ηνλ άληξα ηεο ε Κιπηαηκλήζηξα δελ έπαηξλε εθδίθεζε κφλν γηα 

απηή αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ θφξε
120

. 

«Καηάπαια ηδξ βοκαζηόξ ημο μ παθαζηήξ 

μ πανδβμνδηήξ ηςκ Υνοζδσδςκ ιεξ ζηδκ Σνμία. 

Καζ αοηή εδώ δ ζηθάαα, δ ιάβζζζα 

πνμθήηζζζα, παναημζιώιεκδ ημο 

πζζηή ενςιέκδ ημο εαμύθζαγε ιαγί ημο ηνίαμκηαξ 

ηδξ ημοπαζηήξ ηα λύθα. 

Πθήνςζακ ίζα ηαζ όιμζα. 

Όπςξ αοηόξ έηζζ ηαζ αοηή, πμο ζακ ημκ ηύηκμ έραθε 

ζηενκό ηναβμύδζ ημο εακάημο, δίπθα ζημκ εναζηή 

ιμο ηδκ ημοαάθδζε ιε ημ ζηακζό  

ζηζξ δδμκέξ ημο ηνεααηζμύ βθοηό πνμζθάζ»
121

. 

   Παξάιιεια, ζηνλ Αβειέικμκα, ν Αηζρχινο παξηζηάλεη ηελ Κιπηαηκλήζηξα, θάηνρν 

πνιηηηθήο εμνπζίαο, λα ζρεδηάδεη ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θξπθησξηψλ γηα ηε κεηάδνζε εηδήζεσλ απφ ηελ Σξνία, λα εμαπαηά 

παλέμππλα ην ζχδπγφ ηεο, θαζψο ηνλ πείζεη λα βαδίζεη ζε πνξθπξφ ηάπεηα, θαη ηειηθά λα 

ζρεδηάδεη θαη λα δηαπξάηηεη ην θφλν ηνπ
122

. Αθφκα, ν Αηζρχινο θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδεη κε θξηηηθφ πλεχκα ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ, εθφζνλ αθφκα θαη ηελ 

πξάμε ηεο Κιπηαηκλήζηξαο, πνπ δηαπξάηηεη έλα απερζέο έγθιεκα, ηελ αηηηνινγεί. Δίλαη ν 

πξψηνο πνπ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηα θίλεηξα ηνπ θφλνπ ηεο Κιπηαηκλήζηξαο, πνπ 

δελ είλαη άιια απφ ηε κεηξηθή αγάπε αιιά θαη ηνλ απαξάδεθην ζεζκφ ηεο παιιαθείαο, 

ζεζκνχ βέβαηα θνηλσληθά απνδεθηνχ θαη γεξά ζεκειησκέλνπ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ 

Αζελαίσλ
123

. 
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   Παξφια απηά, ζηνλ Αηζρχιν αλήθνπλ θαη νη ζηίρνη : «Δίκαζ παναηηδνζζηζηό 

βκώνζζια ηδξ βοκαίηαξ κα πεηά ημ ιοαθό ηδξ
124

». «Δύημθα λεπκζέηαζ ηάηζ πμο αβαίκεζ από 

βοκαζηείμ ζηόια
125

». «Ούηε ζηζξ ζοιθμνέξ ιμο μύηε ζηδκ εοηοπία ιμο εα ήεεθα κα έπς 

ζύκηνμθμ ιζα βοκαίηα
126

». 

   Ο ίδηνο φκσο είλαη θαη ν δεκηνπξγφο ηεο γπλαηθείαο κνξθήο ηεο Αληηγφλεο. αλ λα 

ήζειε ν πνηεηήο ζην ηέινο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Δπηά επί Θήααξ, λα δείμεη φηη φθεηιε λα 

απνδεκηψζεη ηηο γπλαίθεο γηα φζα αξλεηηθά είπε γη’ απηέο. Έηζη έπιαζε ηελ εξσίδα ηνπ, 

έλα πιάζκα κνλαδηθνχ ζάξξνπο θαη αθεξαηφηεηαο
127

. Μπξνζηά ζηελ απφθαζε ηεο 

πνιηηείαο λα αθήζνπλ ηνλ αδεξθφ ηεο άηαθν, λα ηνλ θάλε ηα φξλεα θαη λα κελ 

αθνπζηνχλ γη’ απηφλ ζξήλνη, ελαληηψλεηαη ε Αληηγφλε θαη δειψλεη: 

«Μα εβώ ζημοξ άνπμκηεξ ηδξ Θήααξ θές, 

ηαζ άια ηακέκαξ άθθμξ δε εεθήζεζ 

ιαγί ιμο κα ημκ εάρεζ, εβώ ιμκάπδ 

ζε ηάθμ εα ημκ αάθς ηαζ εα ηζκδοκέρς 

ημκ αδενθό ιμο εάαμκηαξ ηζ μοδέ κηνμπή ιμο 

εα ημ θμβζάζς, πμο εκάκηζα ζηδξ πόθδξ 

πήβα ηδκ πνμζηαβή…»
128

. 

   Ζ πξνβνιή ηεο Αληηγφλεο σο γπλαίθαο-εξσίδαο πνπ αληηζηέθεηαη ζαξξαιέα ζηελ 

θξαηηθή εμνπζία, απνηειεί κηα επαλφξζσζε γηα ηελ ηξνκνθξαηεκέλε εκθάληζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζθελέο ηνπ πνιέκνπ. Ο Αηζρχινο ηηκά κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ηε κνξθή ηεο γπλαίθαο, πνπ ηελ εκθαλίδεη θάπνηε λα αγσληά ζηα πιαίζηα κηαο ζθιεξήο 

πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο, αιιά θαη θάπνηε λα πξαγκαηψλεη 

ζαξξαιέα θαη νπζηαζηηθά ην «δίθαην ηεο αληίζηαζεο», ελάληηα ζηελ θξαηηθή εμνπζία. 

Καη ην έλα πιάζκα θαη ην άιιν είλαη ην ίδην: γπλαίθα
129

. 

 

                                                 
124

 Αηζρχινο, Αβαιέικςκ, 592. 

125
 Αηζρχινο, Αβαιέικςκ, 486-487. 

126
 Αηζρχινο, Αβαιέικςκ, 471. 

127
 Γειεθσζηφπνπινο 2007: 487. 

128
 Αηζρχινο, Δπηά επί Θήααξ, 1026-1032. 

129
 Romilly, 1976: 27-28. 



 55 

3.3.      Ζ γπλαίθα κέζα από ηηο ηξαγωδίεο ηνπ νθνθιή 

 

   Άλζξσπνο επηπρηζκέλνο θαη πξνηθηζκέλνο ν νθνθιήο, πέζαλε κεηά απφ 

καθξνρξφλην βίν, ελελήληα πεξίπνπ ρξνλψλ, φπσο αλαθέξεη ν θσκηθφο πνηεηήο Φξπγίαο, 

ζην έξγν ηνπ Μμύζαζ, ην 405 π.Υ. Μπνξεί ε δσή ηνπ λα πέξαζε ρσξίο ζπκθνξέο, αιιά νη 

θνηλσληθέο ζπκθνξέο ηεο επνρήο ηνπ, δελ ηνλ άθεζαλ αζπγθίλεην. ηα έξγα ηνπ, ρσξίο 

αλψθειεο εμάξζεηο, ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά απνζηξνθέο, πνπ εθδειψλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπ 

ζέζε ζε ηνπνζεηήζεηο γπλαηθείαο ππνηίκεζεο
130

. 

   ην έξγν ηνπ Σναπίκζαζ, έλα απφ ηα επηά έξγα ηνπ πνπ δηαζψζεθαλ, ην θεληξηθφ 

πξφζσπν είλαη ε Γεηάλεηξα, ζχδπγνο ηνπ κεγάινπ ήξσα Ζξαθιή, ηνλ νπνίν θαη 

ζθνηψλεη. Ο νθνθιήο εηζάγεη ακέζσο ζην έξγν ηνπ ηελ θαθηά κνίξα ηεο Γεηάλεηξαο: 

   «Δβώ ηδ δζηή ιμο ιμίνα ηδκ λένς ηαθά, 

ηαζ πνζκ πάς ζημκ Άδδ, δοζηοπζζιέκδ ηαζ ααάζηαπηδ»
131

. 

   Παξνπζηάδεη ηελ εξσίδα ηνπ, πνπ αλ θαη θφξε βαζηιηά, ζπκπάζρεη θαη ππνθέξεη γηα 

ηηο αηρκάισηεο γπλαίθεο: 

   «Γζαηί ιε πθδιιονίγεζ ααεζά ζοιπόκζα 

αθέπμκηαξ εημύηεξ ηζξ άιμζνεξ ζε λέκδ βδ, λεζπζηςιέκεξ, 

πςνίξ βμκζμύξ ηαζ δμύθεξ ηαζ πμο πνώηα 

ιπμνεί κα ‘ηακ εθεοηένδ δ βεκζά ημοξ, 

ια ηώνα ζηθααςιέκεξ πζα εα γήζμοκ. 

Σόζμ πμθύ θμαάιαζ πμο ηζξ αθέπς»
132

. 

   Δίλαη θαλεξφ φηη ην ζεζκφ ηεο δνπιείαο ν νθνθιήο ηνλ αληηκεησπίδεη κε εληειψο 

απνξξηπηηθή δηάζεζε. Γηα απηφ θαη βάδεη ηελ εξσίδα ηνπ λα ην εθθξάζεη, δείρλνληαο 

κεγάιε ζπκπφληα γη’ απηέο ηηο γπλαίθεο; πνπ ζχξνληαη ηψξα ζθιάβεο ζηα μέλα, κε 

ξεκαγκέλα ηα ζπίηηα ηνπο, κε ζθνησκέλνπο γνλείο
133

. Δλψ ζε άιιν ζεκείν ηνπ ίδηνπ 

έξγνπ αλαθέξεη: 

   «Μμο πνμλεκεί κηνμπή κα ιδ βκςνίγς 
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πμύ ανίζηεηαζ μ παηέναξ ζμο, πμο θείπεζ ηόζμ ηαζνό»
134

. 

   Σν αίζζεκα απηφ πνπ ληψζεη ε Γεηάλεηξα, δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επαηζζεζία ηεο θαη 

κφλν. Δθθξάδεη ηε γεληθφηεξε απνδνθηκαζία ηνπ πνηεηή γηα ηελ θξαηνχζα απζαίξεηε 

αξζεληθή λννηξνπία θπξηαξρίαο ζην γάκν
135

. 

   ηελ ηξαγσδία ηνπ Αίαξ, ε Σέθκεζζα, αξρνληνπνχια αξρηθά θαη αξγφηεξα δνχια 

θαη ζχδπγνο ηνπ Αίαληα, είλαη ε κφλε γπλαίθα πνπ ιακβάλεη κέξνο θαη ζπρλά ηα 

ιεγφκελά ηεο εθθξάδνπλ ηε ζχλεζε, ηελ απηνζπγθξάηεζε, ηε ζπδπγηθή πίζηε, 

αλακεκηγκέλε κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο σο ζχδπγνο. Με κηα ιέμε, ε Σέθκεζζα 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ νθνθιή, σο κηα γπλαίθα κε πνιηηηζκηθά θαιιηεξγεκέλε 

εζηθή
136

. 

   Ζ Ηθέηηνα ηνπ νθνθιή είλαη κία γπλαίθα πνπ δηςά θαη νλεηξεχεηαη ηελ εθδίθεζε 

ηνπ θφλνπ ηνπ παηέξα ηεο θαη ησλ εμνπζηαζηψλ ηεο. Εεη παξαπεηακέλε ζην παιάηη φπνπ 

πιένλ είλαη ζξνληαζκέλνη νη δνινθφλνη ηνπ παηέξα ηεο, ε κάλα ηεο Κιπηαηκλήζηξα θαη ν 

εξαζηήο ηεο Αίγηζζνο. Εεη θαη νλεηξεχεηαη ηελ επηζηξνθή ηνπ αδεξθνχ ηεο Οξέζηε, 

εθδηθεηή καδί ηεο ηνπ αδηθνρακέλνπ παηέξα ηεο. Σαπηφρξνλα εμηζηνξεί ηηο ηαπεηλψζεηο 

πνπ πθίζηαηαη ζην παιάηη θαη ηα βάζαλα ηεο θαζεκεξηλήο ηεο δσήο
137

: 

«ηα παηνζηά ιμο ζοβονίγς ηα δςιάηζα  

 ι' αοηά ηα νμύπα ηδξ κηνμπήξ  

ηαζ ζ’ μνθακά ηναπέγζα ζοβονίγς»
138

. 

   Σν ηηκσξφ ρηχπεκα γηα ην αίκα ηνπ παηέξα ηεο έρεη γίλεη ν κνλαδηθφο ζθνπφο ηεο 

δσήο ηεο. Ζ Ζιέθηξα εκθαλίδεηαη ζθιεξή θαη αλππνρψξεηε εθδηθεηήο ηνπ άδηθνπ 

θφλνπ, ελψ ην ίδην επηζπκνχλ θαη νη ζετθέο δπλάκεηο πνπ επνπηεχνπλ ηηο άδηθεο πξάμεηο 

θαη ηηο ηηκσξνχλ. Ο ρνξφο ησλ γπλαηθψλ δίλεη ζε απηή ηε δηάζηαζε θαη κεηαθπζηθή 

ζηήξημε θαη ηε ζπλδέεη κε ηελ ηηκσξφ εκθάληζε ηεο Γίθεο
139

. Ζ Ζιέθηξα θηάλεη ζην 

ζεκείν λα νκνινγήζεη φηη αληηκεησπίδεη ηελ Κιπηαηκλήζηξα φρη σο κάλα αιιά σο 
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ηχξαλλν, φηη έξρεηαη ζε δηαξθή ζχγθξνπζε κε ηνλ αλφζην εξαζηή ηεο θαη φηη ε ίδηα 

θαζφινπ δελ αηζζάλεηαη ζηξίγθια θαη μεδηάληξνπε
140

: 

« Μπμνείξ θμζπόκ βζ’αοηά 

κα αβεζξ ζημ δνόιμ ηαζ κα πεζξ πςξ είιαζ θανιαηόβθςζζδ, 

ηαηζά βοκαίηα ηαζ λεδζάκηνμπδ. 

Ακ είκαζ θοζζηό ιμο ηάηζ ηέημζμ, 

εαννώ, ημ θοζζηό ζμο δεκ κηνμπζάγς»
141

.  

   Ο νθνθιήο θαη ζην έξγν απηφ ζπλδέεη ηελ ηξαγηθφηεηα κε γπλαίθεο. ηελ Ηθέηηνα 

πνιεκνχλ θαη αληηπαξαηίζεληαη γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ην ζάλαην δχν γπλαίθεο, θαη 

κάιηζηα κάλα θαη θφξε. Ο νθνθιήο επηηπγράλεη κηα κνλαδηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γπλαηθείαο χπαξμεο. Γελ ηελ επηδνθηκάδεη ε απνδνθηκάδεη, δελ ηελ εξσνπνηεί ζεηηθά ή 

αξλεηηθά, δελ ηεο θνξηψλεη πεξηζζφηεξα βάξε απ’ φζα ηεο δεκηνπξγεί ν αζπκβίβαζηνο 

ραξαθηήξαο ηεο. Απιψο ηελ παξνπζηάδεη θαη ηελ θαηαλνεί. Ζ Ζιέθηξα είλαη κηα 

δπζηπρηζκέλε γπλαηθεία χπαξμε, ζχκα ησλ θαηξψλ, ησλ πεξηζηάζεσλ αιιά θαη ηνπ 

εαπηνχ ηεο
142

. 

   Καη θπζηθά κηιψληαο γηα ηα έξγα ηνπ νθνθιή, γηα ηηο γπλαηθείεο εξσίδεο ηνπ θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ ηηο αληηκεησπίδεη, δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα κελ αλαθεξζνχκε ζηελ 

Ακηζβόκδ ηνπ. Ο νθνθιήο εκθαλίδεη ηελ Αληηγφλε σο κηα γπλαίθα πνπ επηδεηθλχεη 

αζπλήζηζην ζάξξνο, εμαηξεηηθή ηφικε θαη γελλαηφηεηα. Αξεηέο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

επηθξαηνχζα αληίιεςε, ήηαλ αλδξνγελείο. Ζ χιβηα Καηνχληα, θξίλνληαο ην ξφιν ηεο 

γπλαίθαο Αληηγφλεο, εχζηνρα παξαηεξεί φηη: «δ Ακηζβόκδ δζεηδζηεί έκακ ακηνζηό ηνόπμ 

δνάζδξ». Καη ζπλερίδεη: «Σμ όηζ μ μθμηθήξ επζκόδζε ιζα βοκαίηα κα ένπεηαζ ζε 

ζύβηνμοζδ ιε άκηνα, ηαζ δδ ααζζθζά, είκαζ εκδεζηηζηό ημο ηνόπμο πμο μ πμζδηήξ 

ακηζιεηςπίγεζ ηδ βοκαίηα ηαζ ηδ θύζδ ηδξ. Η Ακηζβόκδ επακαζηαηεί ηαζ ιε ηδκ επακάζηαζή 

ηδξ ιπαίκεζ ζε έκα πώνμ πμο ακήηε απμηθεζζηζηά ζημοξ άκηνεξ, εηείκμκ ηδξ πμθζηζηήξ. Η 

βοκαζηεία θύζδ ηδξ, επζπείνδια πμο επζηαθείηαζ δ αδενθή ηδξ Ιζιήκδ, δεκ ηδκ ειπμδίγεζ κα 

εηδδθώζεζ ηδ βεκκαζόηδηα ηαζ ημ εάννμξ ηδξ»
143

. 
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   Γελ κπνξεί θαλείο λα αξλεζεί φηη ν νθνθιήο, αλαδεηθλχνληαο ηελ Αληηγφλε σο 

κηα κνξθή γπλαίθαο κε ζπνπδαίεο αξεηέο θαη ππέξνρε δχλακε ςπρήο, ζπληξίβεη 

ηαπηφρξνλα ην θξάγκα ηεο ππνηέιεηαο γηα θάζε γπλαίθα. Υηππψληαο θάζε δηάθξηζε ν 

πνηεηήο, πιάζεη έλαλ θφζκν ρσξίο θπιεηηθέο εμαξηήζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο. ηαλ κηα 

γπλαίθα ζαξξαιέα, φζν ιίγνη αξζεληθνί, ζπγθξνχεηαη κέρξη ζαλάηνπ κε θαηεζηεκέλεο 

αληηιήςεηο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη φηαλ ηαπηφρξνλα γίλεηαη εθπξφζσπνο ηδεψλ πνπ 

απνπλένπλ εζηθφ κεγαιείν, ε ζπλέπεηα γηα ηελ αμία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ έξρεηαη κφλε 

ηεο. Μαδί κε ηελ Αληηγφλε ηνπ ληθνχλ ηνλ Κξένληα νη πεξηθξνλεκέλεο γπλαίθεο φινπ 

ηνπ θφζκνπ. Έηζη ην ζέιεζε νπζηαζηηθά ν νθνθιήο
144

. 

 

 

3.4. Ζ γπλαίθα κέζα από ηηο ηξαγωδίεο ηνπ Δπξηπίδε 

 

   Γεζπφδνπζεο ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε νη γπλαίθεο. Μήδεηα, Δθάβε, Πνιπμέλε, 

Άιθεζηε, Ηθηγέλεηα, Φαίδξα, Διέλε, Ζιέθηξα, Αλδξνκάρε. Γπλαίθεο κε πάζνο πνπ 

παξαζχξεη ηα πάληα ζην δηάβα ηνπο, γπλαίθεο πνπ επηβάιινληαη κε ηε ζεκλφηεηα θαη ηνλ 

εξσηζκφ ηνπο, γπλαίθεο πεξήθαλεο, γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνλεξηά ή ηα 

δάθξπά ηνπο γηα λα επηηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ, γπλαίθεο αζηαζείο. Λίγε ζεκαζία έρεη αλ 

ζπκθσλνχκε ή φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηηο παξνπζίαζε ζηα δξάκαηά ηνπ. Γεγνλφο είλαη φηη 

κε ηνλ Δπξηπίδε ε γπλαίθα βγήθε απφ ηνλ γπλαηθσλίηε, απεθδχζεθε ηε ζησπή ζηελ νπνία 

ήηαλ θαηαδηθαζκέλε θαη εκθαλίζηεθε ζπειιψδεο ζηε «ιέζρε αλδξψλ» πνπ ήηαλ ε πφιηο 

ηεο
145

.  

   «Κονάδεξ ιμο, θζθμδμλία ηαιζά δεκ ι’ έζπνςλε 

κ’ ακέας εδώ ζημ αήια κα ιζθήζς, ια ηζξ δύμ εεέξ. 

Όιςξ αανεηά ημ θένκς δ δύζηοπδ, από ηαζνό ηώνα, 

πμο αθέπς κα ιαξ ζένκεζ ζηδ θάζπδ μ Δονζπίδδξ, 

μ βζμξ ηδξ πμνηανμύξ, ηαζ κ’ αναδζάγεζ βζα ιαξ πμθθέξ 

ηαζ ηάεε είδμοξ ανζζζέξ. 

Πόζα, ιαεέξ, δεκ ζώνζαζε εζξ αάνμξ ιαξ; 
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Καζ πμο δεκ ιαξ δζέζονε, 

ζακ ημο’ ηοπακ εεαηέξ ηαζ ηναβςδμί ηαζ πμνμί, 

μκμιάγμκηάξ ιαξ ιμζπαθίδεξ, θοζζαζιέκεξ βζα άκηνεξ, 

ιπεηνμύδεξ, πνμδόηνεξ, βθςζζμημπάκεξ, πςνίξ ηαιζά ανεηή, 

ηαζ βζα ημοξ άκηνεξ ιεβάθδ ζοιθμνά;»
146

. 

   Ζ θαπζηηθή θξηηηθή ελαληίνλ ηνπ Δπξηπίδε μεθίλεζε απφ ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ, απφ 

ηνπο νπνίνπο θαηεγνξήζεθε σο «ερζξφο» ησλ γπλαηθψλ. Σν επηθξηηηθφ θαη ξηδνζπαζηηθφ 

πνιιέο θνξέο πλεχκα ηνπ Δπξηπίδε, επηζχξεη ηε ριεχε ησλ ζπληεξεηηθψλ θαη ησλ 

θσκσδηνγξάθσλ . Αγλνεί ηελ αληίιεςε πνπ ζέιεη νχηε έπαηλνη νχηε ςφγνη λα 

αθνχγνληαη γηα κηα γπλαίθα. Μηιά γηα ηε γπλαίθα ζην δεκφζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ θαη 

κηιά πνιχ. Απηφ θαη κφλν απνηειεί ύανζκ γηα ηελ αλδξνθξαηνχκελε αζελατθή 

θνηλσλία
147

. 

   Δθηφο απφ ηηο δειψζεηο ησλ αξραίσλ θξηηηθψλ, ηα ίδηα ηα έξγα εκθαλίδνπλ 

ελδείμεηο κηζνγπληζκνχ, παξφηη δελ πξέπεη λα απνδίδεη θαλείο ζην δξακαηνπξγφ ηα 

ιεγφκελα ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ. Πξνθαλήο πεγέο ηέηνησλ ραξαθηεξηζκψλ είλαη νη 

δηάζπαξηεο ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ δειψζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ. ηα επξηπίδεηα έξγα, 

ερζξνί ησλ γπλαηθψλ φπσο ν Ηππφιπηνο θαη ν Οξέζηεο, καδνρίζηξηεο ζαλ ηελ 

Αλδξνκάρε, επηζεηηθέο γπλαίθεο ζαλ ηε Μήδεηα θαη ηε Φαίδξα θαη ζπκπαζνχληεο 

γπλαηθείνη ρνξνί κπνξνχλ λα εθθέξνπλ κηζνγπληθέο παξαηεξήζεηο
148

.  

   Ζ θαηεγνξία φηη ν Δπξηπίδεο είλαη κηζνγχλεο, πξνθαηεηιεκκέλνο ελάληηα ζηε 

γπλαηθεία χπαξμε, πξνθαιείηαη θαη απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Ιππόθοημξ. ηνλ Ιππόθοημ 

θηάλεη ζε έλα μέζπαζκα, έλα παξαιήξεκα θαθίαο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ, πνπ 

αλακθίβνια θαίλεηαη λα νδεγεί ζε κηα νιηθή δηαγξαθή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Ο 

Ηππφιπηνο αλαθσλεί: 

«Ω Γία ηζξ βοκαίηεξ, δμθενό ηαηό 

ημο ηόζιμο, ηζ ηζξ έαβαθεξ ζημ θςξ ημο ήθζμο; 

ηζ ακ ήεεθεξ κα ζπείνεζξ βέκκα ακενώπζκδ, 

από βοκαίηεξ κάαβεζ αοηή πμο δεκ έπνεπε 
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αθθά ιεξ ζημοξ καμύξ ζμο αθζενώκμκηαξ 

μζ άκενςπμζ πνοζάθζ ή ζίδενμ ή παθηό 

κ’ αβόναγε ηαεέκαξ ζπένια βζα παζδζά 

ηαηά ημ ακηίηζιό ημο. Καζ ζηα ζπίηζα ημοξ 

δίπςξ βοκαίηεξ ήζοπμζ κα ηάεμκηαζ»
149

. 

   Ο Δπξηπίδεο, ν νπνίνο έζεζε ππφ ακθηζβήηεζε παξαδνζηαθέο αζελατθέο δνμαζίεο 

θαη πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηνπο μέλνπο, ηνλ πφιεκν θαη ηνπο Οιχκπηνπο ζενχο, είλαη 

αδχλαην λα δεηνχζε απφ ην θνηλφ ηνπ λα απνδερζεί ηέηνηα κηζνγπληθά απνθζέγκαηα. Ο 

πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ αθξαία νπηηθή γσλία ηνπ κηζνγπληζκνχ σο κέζν γηα ηελ 

αλαηνκία ησλ δεκνθηιψλ πεξί γπλαηθψλ δνμαζηψλ
150

.  

   Ο Δπξηπίδεο ζεσξείην ερζξφο ησλ γπλαηθψλ δηφηη παξνπζηάδεη ζηα έξγα ηνπ ηηο 

αδπλακίεο θαη ηα πάζε ησλ γπλαηθψλ. Φαίλεηαη λα ακθηζβεηεί ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο 

ηνπ, ελψ ακθηζβεηεί φηη ν εξσηζκφο είλαη θάηη πνπ ηαηξηάδεη κφλν ζηνπο άλδξεο. Καη νη 

γπλαίθεο είλαη εξσίδεο θαη κάιηζηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζπγθινληζηηθή εξσίδα ηνπ Δπξηπίδε, ε Μήδεηα, αλ θαη παηδνθηφλνο, θαη έλνρε γηα ην πην 

βαξχ έγθιεκα ζηνλ θφζκν, παξνπζηάδεηαη ζηα κάηηα καο σο ζχκα κηαο θνηλσλίαο 

κεγάισλ δηαθξίζεσλ θαη αληζνηήησλ. Ζ Μήδεηα ζπληαηξηάδεη ην ηδενινγηθφ ζηεξεφηππν 

ηεο επηθίλδπλεο θαη ππεξβνιηθήο, ελψ ηελ ίδηα ψξα εκθαλίδεηαη δηθαησκέλε κέζα ζηηο 

πξάμεηο ηεο
151

.  Έηζη, ινηπφλ, ν Δπξηπίδεο είλαη ν πξψηνο ηξαγηθφο πνπ πήξε ην κέξνο ηεο 

Μήδεηαο θαη ηελ παξνπζίαζε σο ζχκα ηεο θνηλσλίαο. Πξφζεζή ηνπ παίξλνληαο ην κέξνο 

ηεο Μήδεηαο, θαίλεηαη φηη ήηαλ λα ζηειεηεχζεη ηα θαθψο θείκελα ηεο θνηλσλίαο φπνπ 

έδεζε, κηαο θνηλσλίαο πνπ θάλεη ηε κεηξφηεηα θπιαθή, ηνλ γάκν θαηαπίεζε θαη ην ζχκα 

ζχηε. Αθφκα θαη ην έγθιεκα- ην ρεηξφηεξν πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα κεηέξα- απηφ ηεο 

παηδνθηνλίαο, ν Δπξηπίδεο πξνζπαζεί λα ην εμεγήζεη, λα βξεη ηηο ξίδεο ηνπ θαθνχ θαη λα 

θαηαλνήζεη ηηο αηηίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ κηα γπλαίθα ζε ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηάζεηο. Δίλαη πξάγκαηη ν πξψηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο γπλαίθεο θαη κε ηε ζέζε 

ηνπο θαη ηελ ππφζηαζή ηνπο ζηελ θνηλσλία
152

. 
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3.5. Ζ γπλαίθα κέζα από ηηο θωκωδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε 

 

   Οη άλζξσπνη, ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεη επί ζθελήο ν Αξηζηνθάλεο, είλαη άληξεο 

θαη γπλαίθεο ηεο Αζήλαο, αθφκε θαη φηαλ ηζρπξίδεηαη πσο ηνπνζεηεί ηελ ππφζεζε ζ’έλα 

θαληαζηηθφ θφζκν (νη Όνκζεεξ ηνπ Αξηζηνθάλε), θαη ηα ζχγρξνλα γεγνλφηα 

πξνβάιινληαη ζηαζεξά ζην βάζνο θαη πξψηα απφ φια ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο, απφ 

ηνλ νπνίν ε Αζήλα ζα βγεη ζαλάζηκα πιεγσκέλε. Ο Αξηζηνθάλεο δελ ήηαλ ν κφλνο 

ζπγγξαθέαο θσκσδηψλ, ηνπ ηειεπηαίνπ ηξίηνπ ηνπ 5νπ αηψλα. Ήηαλ φκσο απηφο πνπ 

θέξδηζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ζηεθάλη ηεο λίθεο ζηα Μεγάια Γηνλχζηα. Γηα απηφ ην 

ιφγν ηα θπξηφηεξά ηνπ έξγα έθηαζαλ αθέξαηα ζε καο. Έηζη, απφ ηα έληεθα έξγα ηνπ πνπ 

γλσξίδνπκε, ηξία παξνπζηάδνπλ επί ζθελήο γπλαίθεο θαη ηηο έρνπλ λα παίδνπλ έλαλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ ππφζεζε: ε Λοζζζηνάηδ, νη Θεζιμθμνζάγμοζεξ θαη νη 

Δηηθδζζάγμοζεξ
153

. 

   Ζ ζάηηξα ηνπ Αξηζηνθάλε, φπσο ηνλίδεη ν Γειεθσζηφπνπινο, αληαλαθιά ηελ 

επνρή ηνπ θαη απνηειεί κηα θαπζηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ηεο δηαλφεζεο 

ηεο ζχγρξνλήο ηνπ θνηλσλίαο. Ζ αμία ηεο ζάηηξαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη κε ηελ 

ειεπζεξηάδνπζα γιψζζα, δηεηζδχεη, πνιιέο θνξέο αλαηξεπηηθά, ζηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε. Δκθαλίδεη ηηο αδχλακεο πιεπξέο ηεο, θαη κέζσ ηνπ γέιηνπ, γίλεηαη ν κεγάινο 

θξηηήο ηεο. ην δξφκν ηεο θαπζηηθήο ζάηηξαο πνπ επηδφζεθε ν Αξηζηνθάλεο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα μεπέξαζε ζε ηφικε φινπο ηνπο ηξαγηθνχο, φζν αθνξά ηελ θξηηηθή πνπ 

άζθεζε ζηηο εγεηηθέο θπζηνγλσκίεο ηεο πφιεο ηνπ θαη ζηνπο παξαινγηζκνχο ησλ 

πνιηηηθψλ. Ήηαλ δειαδή, έλαο απφ ηνπο πην ζαξξαιένπο επηθξηηέο ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

αζελατθνχ θαηεζηεκέλνπ θαη, πέξα απφ ηηο αζπξνζηνκίεο ηνπ, ζε φηη έιεγε 

ππνθξχπηνληαλ κηα ακείιηθηε αμηνιφγεζε ησλ θξαηνχλησλ
154

. 

   Αλάκεζα ζηα έξγα ηνπ πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηηο γπλαίθεο, ε Λοζζζηνάηδ έρεη 

πξσηεχνπζα ζέζε, κηα θσκσδία πνπ αλέβεθε ην 411 π.Υ., ηφηε πνπ ν πφιεκνο, κεηά απφ 
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κηα δηαθνπή, μαλάξρηζε αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ πάξηε. Ζ Αζελαία Λπζηζηξάηε 

πξνηείλεη ζηηο γπλαίθεο φιεο ηεο Διιάδαο, λα θάλνπλ απεξγία έξσηα, φζν νη άληξεο δελ 

ζα ζέηνπλ ηέξκα ζηνλ πφιεκν. Δπηξάπειε θαηάζηαζε, πξφζρεκα γηα ρνληξά αζηεία, 

φπσο ήηαλ πξνζθηιέο γηα ηελ θσκσδία, θαη πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξνχζε λα 

παξνπζηαζηεί ζαλ θάπνηα επηβεβαίσζε ηεο «γπλαηθείαο εμνπζίαο». Καη πξάγκαηη, αλ ζην 

ηέινο ηνπ έξγνπ, ε δξάζε ησλ γπλαηθψλ νδεγεί ζηε ζχλαςε κηαο ζπλζήθεο, απηή 

αθνινπζείηαη απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο, φρη κφλν ζηελ πφιε, αιιά ζε θάζε 

ζπίηη
155

. πσο ιέεη ε Λπζηζηξάηε απεπζπλφκελε ζηνλ Αζελαίν θαη ζηνλ παξηηάηε: 

«Πίζηδξ εηεί αιμζααίαξ κα δώζεηε όνημοξ 

ηζ έπεζηα ηδ βοκαίηα ημο μ ηαεέκαξ 

εα πάνεζ ηαζ εα θύβεζ…»
156

. 

   Ο Αξηζηνθάλεο έρεη επηιέμεη κε πνιηηηθή επαηζζεζία ηα πξφζσπα ησλ γπλαηθψλ, 

πνπ ήδε απφ ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο, απνθαιχπηεη φηη πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

εγρείξεκα. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη κηα νκάδα γπλαηθψλ, κε ηελ νπνία λα 

εθθξάδεη ηελ ελφηεηα φισλ ησλ Διιελίδσλ. Δθηφο απφ ηε Λπζηζηξάηε, ε νπνία 

εθπξνζσπεί ηελ Αζήλα θαη είλαη έμππλε θαη ζθιεξή απέλαληη ζηηο αληηπάινπο θαη ζηηο 

δηζηαθηηθέο ζπκκάρνπο ηεο, ηαπηφρξνλα φκσο επαίζζεηε θαη θηιάξεζθε, ζεκαληηθή 

είλαη ε Λακπηηψ, πνπ εθπξνζσπεί ηελ πάξηε, ε νπνία νπζηαζηηθά ζθξαγίδεη, κε ηε 

ζπγθαηάζεζή ηεο, ηηο ελέξγεηεο ηεο Λπζηζηξάηεο. Οη άιιεο γπλαίθεο, φπσο ε Μπξίλε, ε 

Καινλίθε θαη νη βνπβέο ζπκπαξαζηάηξηεο απφ ηε Βνησηία θαη ηελ Κφξηλζν, ζπκθσλνχλ 

θαη απηέο, αθνινπζψληαο ηε ζχκπλνηα κεηαμχ ησλ δχν πνπ πξνκελχεη ηελ έιεπζε ηεο 

εηξήλεο κεηαμχ Αζήλαο θαη πάξηεο
157

. 

   Μηα απφ ηηο ζέζεηο εμίζσζεο ηνπ αλδξηθνχ θαη γπλαηθείνπ θχινπ, πνπ εμαγγέιιεη 

κε ηε ζάηηξά ηνπ ν Αξηζηνθάλεο, είλαη ε εμηζηφξεζε ησλ θνβεξψλ βαξψλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηηο γπλαίθεο ν πφιεκνο. Ζ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ζηελ αξραία 

Διιάδα, θάπνηε ηφζν αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε κηαο θνηλφηεηαο, ήηαλ αλδξηθή 

ππφζεζε, κε ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη απηφκαηα αληζφηεηα ησλ θχισλ. Πψο λα 

αλαγλσξίζεη θαλείο ζηηο γπλαίθεο ηζνηηκία κε ηνπο άληξεο, φηαλ κφλν απηνί κάρνληαη θαη 
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ζθνηψλνληαη ζηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, εμαζθαιίδνληαο ηελ ειεπζεξία θαη ην «ςσκί» 

ηεο νηθνλνκηθήο επηθξάηεζεο; ην αλδξηθφ θχιν δελ νθείινληαη φια; Ο Αξηζηνθάλεο 

αληηηίζεηαη ζην ζπιινγηζκφ απηφ, πνπ είλαη ε βάζε γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ. Ζ ζάηηξά ηνπ αληηκεησπίδεη ην επαίζζεην απηφ ζέκα κε αθνπιηζηηθή ινγηθή 

επζχηεηα
158

. 

   Ο δηάινγνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θξάηνπο 

Πξφβνινπ θαη ηεο ζειπθήο επαλαζηάηξηαο Λπζηζηξάηεο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο, 

θαζψο νη ζηίρνη απηνί, εθηφο απφ ην λα ηνλίδνπλ πσο νη ζπκθνξέο ηνπ πνιέκνπ ζίγνπλ 

θαίξηα ηηο γπλαίθεο, πξνβάιινπλ ηελ ηζρχνπζα αληζφηεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην αληξηθφ 

θχιν, αλεμαξηήησο ειηθίαο, είλαη ζε ζέζε λα βξίζθεη εξσηηθή θαη φρη κφλν ζχληξνθν, 

ελψ ε γπλαίθα, έρνληαο ράζεη ηε λεφηεηά ηεο, κέλεη έξεκε θαη κφλε θαη θαλείο δελ ηελ 

αγγίδεη: 

«Λοζ.: Σμ δζπθό ηαζ πενζόηενμ ιένμξ 

            ημ ζδηώκμοιε ειείξ, εεμηαηάναηε, ειείξ. 

            ’ εηζηναηείεξ, αανζά ανιαηςιέκμοξ 

           πνμαμδίζαιε βζμοξ πμο βεκκήζαιε… 

Πνόα. : Μδκ ημ ηαηό ιεθεηήζεζξ ηαζ ζώπα. 

Λοζ. : Κζ όηακ εα έπνεπε πζα κα εοθνακεμύιε ηζ ειείξ, 

           κα πανμύιε ηα κζάηα ιαξ, ιόκεξ 

           ζηα ηνεαάηζα πθαβζάγμοιε, μ πόθειμξ δα. 

           Σα δζηά ιαξ ςζηόζμ ηα αθήκς. 

           Γζα ηα δόθζα ημνίηζζα πμκώ πμο βενκμύκ 

           ιέζα ζηζξ ηάιανεξ πνόκζα ηθεζζιέκα. 

Πνόα. : Γε βένκμοιε ηαζ μζ άκηνεξ; 

Λοζ. : Αοηό ιδκ ημ θεξ, 

           ια ημ Γία, ηαζ δεκ είκαζ ημ ίδζμ. 

           Όηακ μ άκηναξ βονίζεζ, ηαζ ι’ άζπνα ιαθθζά, 

           ανίζηεζ αιέζςξ ημπέθα, ιζηνμύθα. 

           Μα μ ηαζνόξ ηδξ βοκαίηαξ θίβμ ααζηά 

           ηζ ακ αηνύβδηδ δ ώνα απμιείκεζ, 
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           δεκ ηδ εέθεζ ηακέκαξ, ηαζ ηάεεηαζ αοηή 

           ιεθεηώκηαξ μζςκμύξ ηαζ ζδιάδζα»
159

. 

   Δπηπιένλ ν Αξηζηνθάλεο, παξνπζηάδνληαο ζηε ζθελή γπλαίθεο, επραξηζηηέηαη λα 

απνδίδεη ζ’ απηέο, ιφγηα απνθαιππηηθά ηεο «θχζεο» ηνπο: είλαη δνιεξέο, αηζζεζηαθέο, 

θηιάξεζθεο θαη είλαη απηή αθξηβψο ε θηιαξέζθεηα πνπ ζα ρξεζηκεχζεη ζ’ απηέο
160

: 

Λοζ.: «Ίζα ίζα αοηά θές πςξ εα ιαξ ζώζμοκ 

ηα ηνμηςηά, η΄ ανώιαηα ηζ μζ βόαεξ, 

πζηώκεξ αναπκμΰθακημζ ηαζ ηνέιεξ »
161

. 

   Αγαπνχλ ην θξαζί θαη ηα εξσηηθά παηρλίδηα. Αιιά απηφ πνπ δίλεη ζην έξγν φιε ηελ 

έλλνηά ηνπ, είλαη ην γεγνλφο πσο ε δξάζε ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε 

«πνιηηηθή», παξά ηα θαηλφκελα. Γηαηί νη γπλαίθεο εθαξκφδνληαο ζ’ νιφθιεξε ηελ πφιε 

κηα νηθηαθή γλψζε, ελλννχλ λα ζέζνπλ ηέξκα ζηνλ πφιεκν, ππνθαζηζηψληαο ζηα φπια ην 

αδξάρηη θαη ηε ξφθα
162

. πσο ξσηάεη ν Πξφβνπινο: 

Πνόα. : «Με γδηήιαηα ηόζμ πμθθά ηαζ πμθύ 

ιπενδειέκα, ζε δζάθμνεξ πώνεξ, 

κα λειπθέλεηε πώξ εα ιπμνέζεηε εζείξ;» 

Καζ δ Λοζζζηνάηδ απακηά: 

Λοζ. : «Μπενδειέκμ ζακ είκαζ ημ βκέια, έηζζ δα 

δεκ ημ πζάκμοκ ι’ ειείξ μζ βοκαίηεξ 

ιε η’ αδνάπηζ, ηαζ ζηνίαμκηαξ ηάης, ιζα δς 

ηαζ ιζα ηεζ, δεκ ημ πάιε ζε ηάλδ; 

Με ημκ ίδζμ ηνόπμ, ημκ πόθειμ αοηόκ, 

θηάκεζ εζείξ κα ιδκ βίκεηαζ ειπόδζμ, 

ακηζπνμζώπμοξ ζηέθκμκηαξ βύνς, ιζα δς 

ηαζ ιζα ηεζ, ημκ ηεθεζώκμοιε αιέζςξ»
163

. 
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   Οη άληξεο ζηελ γηνξηή ησλ Θεζκνθνξίσλ απνθιείνληαλ απζηεξά απφ ηε ζπκκεηνρή 

ή ηελ παξαηήξεζε ηεο γηνξηήο θαη ε πνηλή εηζφδνπ ζην ρψξν ησλ ηειεηψλ ήηαλ κέρξη θαη 

ζάλαηνο. Απηή ηε δηάθξηζε ησλ δχν θχισλ, πνπ δελ ήηαλ θνηλή ζηελ ειιεληθή ζξεζθεία, 

παξνπζηάδεη ν Αξηζηνθάλεο ζηελ θσκσδία ηνπ Θεζιμθμνζάγμοζεξ. Οη γπλαίθεο ησλ 

δηαθφξσλ δήκσλ ηεο Αηηηθήο, εγθαηέιεηπαλ ην ζπίηη θαη ην λνηθνθπξηφ ηνπο γηα ηξεηο 

κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο. πκκεηείραλ παληξεκέλεο θαη ειεχζεξεο γπλαίθεο, παξζέλεο, 

αθφκε θαη εηαίξεο αιιά φρη δνχιεο.  

   Οη Δηηθδζζάγμοζεξ, πνπ πξσηνπαίρηεθαλ ην 389 ή 392 π. Υ. είλαη κηα θσκσδία 

ζηελ νπνία ν Αξηζηνθάλεο θαηαθεξαπλψλεη ηε ζχγρξνλή ηνπ Αζήλα κε ηηο ηδέεο θαη 

ηνπο λεσηεξηζκνχο ηεο, ζρεδφλ ηελ θεδεχεη, αλαζπκνχκελνο θαίλεηαη ηνπο παιηνχο 

θαινχο θαηξνχο. ηελ θσκσδία απηή νη Αζελαίεο, θνπξαζκέλεο απφ ηε δηνίθεζε ησλ 

αλδξψλ ηνπο, απνθαζίδνπλ λα πάξνπλ απηέο νη ίδηεο ζηα ρέξηα ηνπο ηελ εμνπζία. 

Καζνδεγνχκελεο απφ ηνλ Πξαμαγφξα, έλα πξσί ληπκέλεο κε αληξηθά ξνχρα, πεγαίλνπλ 

ζην ρψξν φπνπ ζπλέξρνληαλ νη άληξεο (ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ) κε ηελ πξφζεζε λα 

ςεθίζνπλ έλα λφκν πνπ λα απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο 

πφιεο. Γηαηππψλνπλ θαη ην δηθφ ηνπο πνιηηηθφ πξφγξακκα: ε γε, ηα ρξήκαηα θαη θάζε 

άιινπ ηχπνπ ηδηνθηεζία ζα είλαη θνηλά, ελψ ε νηθνγέλεηα ζα θαηαξγεζεί. Με έλαλ εηδηθφ 

λφκν ζα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηηο άζρεκεο θαη γξηέο γπλαίθεο γηα λα απνθεχγνληαη αδηθίεο 

απέλαληί ηνπο. Οη γηνη, ηέινο, κε γλσξίδνληαο απηνχο πνπ ηνπο γέλλεζαλ, ζα δείρλνπλ 

ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο. 

   Ο Αξηζηνθάλεο λένο είρε δεη ηελ Αζήλα ζην απφγεην ηεο άλζεζήο ηεο: κεγάιε, 

πινχζηα, επηπρηζκέλε.  Αιιά κεηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν άξρηζε ε θζνξά. Ζ 

θξίζε απηή ηεο πφιεο πνπ αγάπεζε ηνλ εκπλέεη. Μέζα ζε κία αηκφζθαηξα παξαθκήο 

γίλεηαη ιφγνο γηα λίθε γπλαηθψλ. Έηζη ε Αζήλα, ε πφιε ηνπ «ιφγνπ» θεχγεη απφ ηηο 

ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο. Ο Αξηζηνθάλεο απηή ηελ θαηάζηαζε πξνζπαζεί λα ηελ εμνξθίζεη 

κε ην γέιην: ζηηο Δθθιεζηάδνπζεο νη γπλαίθεο κφιηο παίξλνπλ ηελ εμνπζία απνθαζίδνπλ 

λα θαηαξγήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα, λα θάλνπλ θνηλά ηηο εθηάζεηο γαηψλ, ηα ρξήκαηα θαη 

γεληθψο λα θαηαξγήζνπλ θάζε είδνπο ηδηνθηεζία. Καη ηα δχν έξγα απνηεινχλ ίζσο κία 

αληίδξαζε ελφο πνπ βιέπεη λα ζπληξίβνληαη φια ηα ηδαληθά πνπ είρε πηζηέςεη
164
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    Ζ βαζηθή ηδέα, ελαληίνλ ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη, είλαη ε θνηλνθηεκνζχλε ζε φια ηα 

αγαζά, θαη βέβαηα θαη ζηηο γπλαίθεο. Ζ Καηνχληα έρεη δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη κηα πην 

δηεηζδπηηθή καηηά ζηα δχν απηά έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε, ζηα νπνία αζρνιείηαη κε ηηο 

γπλαίθεο, επηηξέπεη λα θαηαιήμεη θαλείο ζ’ έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ ζπκπέξαζκα, απφ απηφ 

πνπ ζέιεη ηνλ θσκηθφ, θίιν ησλ γπλαηθψλ. Ζ δηεηζδπηηθή καηηά έγθεηηαη ζην λα 

αλαθαιχςεη θαλείο φηη ν κεγάινο θσκσδηνγξάθνο, ν ζπγγξαθέαο πνπ νδήγεζε ηε ζάηηξα 

ζε αθξαία φξηα αζπξνζηνκίαο θαη θξηηηθνχ ζεάηξνπ, είλαη ζηελ νπζία, έλαο 

ζπληεξεηηθφο λνζηαιγφο ησλ θαιψλ εκεξψλ ηεο Αζήλαο, πνπ ζηελ επνρή ηνπ είρε 

πεξηέιζεη ζε παξαθκή. Απηφ πνπ ζέιεη, απηφ ζην νπνίν απνβιέπεη είλαη λα επαλέιζνπλ νη 

θαιέο εκέξεο ηεο δφμαο θαη ηεο επηθξάηεζεο ησλ αμηψλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ έλαλ 

αλππέξβιεην πνιηηηζκφ, ν νπνίνο αθηηλνβνινχζε ζηα πέξαηα ηνπ ηφηε θφζκνπ. Σν έξγν 

ηνπ πξψηηζηα εθθξάδεη ηε βαζεηά πίθξα ελφο αλζξψπνπ πνπ είρε πηζηέςεη ζ’ αμίεο, νη 

νπνίεο δελ ηζρχνπλ πηα
165

. Ζ γπλαίθα δελ πεξηιακβάλεηαη κέζα ζηελ επηζηξνθή ηεο 

επηθξάηεζεο ησλ αμηψλ. 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΜΔΡΟ 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΔ ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑΗΑ ΣΖ 

ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

 

4.1.   Ο «θύζεη» ξόινο ηωλ γπλαηθώλ ζηελ θνηλωλία θαηά ην ωθξάηε 

 

   Απφ πνιχ παιηά άξρηζαλ νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην ζέκα ησλ αλδξηθψλ θαη 

γπλαηθείσλ «αξεηψλ», θαζψο αλαδεηνχζαλ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ. κσο ππήξμε θαη θάπνηνο πνπ είρε αξρίζεη λα ακθηβάιιεη γηα ηε βηνινγηθή θχζε 

ηεο δηαθνξάο απηήο ή ηνπιάρηζηνλ γηα ην αλ ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν βηνινγηθή. Καη 

απηφο ήηαλ ν σθξάηεο. 

      Ο σθξάηεο θαίλεηαη φηη ζπκπαζνχζε ηδηαίηεξα ηηο γπλαίθεο, παξφιν πνπ ν ίδηνο 

δελ είρε επηπρίζεη θαη ηφζν ζην γάκν ηνπ. Γηαηππψλεη ηηο πξψηεο ακθηβνιίεο γηα ηε 

θπζηθή γπλαηθεία θαησηεξφηεηα, ή ηνπιάρηζηνλ γηα ην αλ ε θαησηεξφηεηα απηή ήηαλ 

απνθιεηζηηθά βηνινγηθή ή αλ επζχλνληαλ θαη άιινη παξάγνληεο. Ο Ξελνθψλ ζην 

οιπόζζό ηνπ αλαθέξεη φηη ν σθξάηεο βιέπνληαο ηελ ηθαλφηεηα κηαο 

ηαρπδαθηπινπξγνχ, είπε φηη απηά πνπ έθαλε ε θνπέια, απνηεινχζαλ απφδεημε, κεηαμχ 

πνιιψλ άιισλ, φηη νη γπλαίθεο δελ ήηαλ εθ θχζεσο θαηψηεξεο απφ ηνπο άληξεο, απιά 

ηνπο έιεηπε ε κφξθσζε θαη ε δχλακε
166

. Δπεηδή ινηπφλ δελ ήηαλ ε θχζε πνπ θαζηζηνχζε 

θαηψηεξεο ηηο γπλαίθεο, αιιά θπξίσο ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο, ν σθξάηεο πίζηεπε φηη 

απνηεινχζε θαζήθνλ ησλ αληξψλ λα ηηο δηδάζθνπλ πψο λα είλαη θαινί ζχληξνθνη θαη 

πψο λα πάςνπλ λα είλαη πξφζσπα κε ηα νπνία νη ζχδπγνη είραλ ηνλ ειιηπέζηεξν 

δηάινγν
167

. Δπίζεο λα ηηο δηδάζθνπλ πψο λα ζπκβάιινπλ, φπσο αθξηβψο θαη νη άληξεο 

ηνπο, ζην θαιφ ηεο νηθνγέλεηαο
168

. χκθσλα κε ην σθξάηε, ε επηπρία ελφο ζπηηηνχ 
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εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζχδπγν δηφηη εθείλε είλαη πνπ θαλνλίδεη ηα έμνδα. Αλ 

απηά δηνηθνχληαη ζσζηά, ην ζπίηη επεκεξεί, αλ φρη, ην ζπίηη θησραίλεη. Ο κφλνο ηξφπνο 

ινηπφλ γηα λα μεπεξάζεη ε γπλαίθα ηελ θαησηεξφηεηά ηεο, ψζηε λα γίλεη επηηέινπο 

εθηθηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, είλαη κφλν κε ηε κφξθσζε θαη ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε
169

.  

   Ο σθξάηεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ν πξψηνο «θεκηληζηήο» θηιφζνθνο, 

εθφζνλ αλαγλψξηδε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ακθηζβήηεζε ην κχζν πνπ ήζειε ηηο γπλαίθεο 

θαηψηεξα φληα, αηειή θαη ζπλεπψο ππνδεέζηεξα απφ ηνπο άληξεο. Αλαγλψξηδε ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, άθνπγε ηηο ζπκβνπιέο ηνπο θαη έθηαλε κέρξη ην ζεκείν λα δέρεηαη φηη 

κεξηθέο απφ απηέο είραλ κεγαιχηεξε ζνθία απφ πνιινχο άληξεο, φπσο ζπγθεθξηκέλα ε 

Αζπαζία. χκθσλα κε ηελ άπνςε νξηζκέλσλ είρε δηδαρηεί απφ ηελ Αζπαζία ηε κέζνδφ 

ηνπ, απηήλ πνπ νλνκάδνπκε «καηεπηηθή»
170

. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ καηεπηηθή 

ηθαλφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη λα ρεηξίδεηαη ε Αζπαζία κε δεμηνηερλία, ζαχκαδε ηηο ηδέεο 

ηεο θαη ηε ζνθία ηεο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ ψζηε φηαλ θάπνηε ξσηήζεθε «αλ φηαλ θάπνηνο 

εκθαλίδεηαη λα έρεη θαιή ζχδπγν, ζα πξέπεη λα πηζηεχνπκε φηη είλαη ν ίδηνο πνπ ηελ 

έθαλε ηέηνηα;», ν σθξάηεο ηνπο ζπλέζηεζε λα απεπζπλζνχλ ζηελ Αζπαζία, γηαηί απηή 

«γλψξηδε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηφλ»
171

. 

 

 

 

4.2. Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάηωλα 

 

   Μαζεηήο ηνπ σθξάηε, επεμεξγάδεηαη ην έξγν ηνπ ζην πξψην κηζφ ηνπ 4
νπ

 αηψλα. 

ην έξγν ηνπ Πμθζηεία, πνπ πηζαλφλ λα νινθιεξψζεθε γχξσ ζην 380 π.Υ., ν Πιάησλαο 

θαηαπηάλεηαη κε ηελ ηδαληθή πνιηηεία. Ζ πνιηηεία ηνπ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ 

σθξάηε, πξφζσπν ηνπ δηαιφγνπ, είλαη ηειείσο ηεξαξρηθή θαη ζε απηήλ, θαζήθνληα θαη 

πξνλφκηα, κνηξάδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζθιεξφ ηαμηθφ ζχζηεκα. ην έξγν ηνπ απηφ, ν 
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Πιάησλ δείρλεη λα δνθηκάδεη κηα ζεσξεηηθή εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ηνπ ζρεδίσλ, πνπ ζηνράζηεθε κέζα ζε κηα καθξά ζεηξά δχζθνισλ κεηαπνιεκηθψλ 

ρξφλσλ ζαλ δηαλνεηήο θαη πνηεηήο, θαη πνπ ζεκειίσζε πάλσ ζηηο ακεηάβιεηεο εζηθέο 

αμίεο
172

.Ο πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο νκάδεο, κηα θπβεξλψζα ηάμε, κηα ζηξαηησηηθή 

ηάμε θαη κηα ηάμε πνπ πξνλνεί γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο πνιηηείαο. Κπβεξλψληεο 

θαη ζηξαηηψηεο, πνπ ζα έρνπλ ηελ νλνκαζία Φύθαηεξ, ζα απνηεινχλ κηα κηθξή θαη 

πνιηηηθά θπξίαξρε νκάδα
173

. 

   Ο Πιάησλ ζηελ Πμθζηεία ηνπ, ππνζηήξημε ξεηά θαη απεξίθξαζηα, φηη παξφιν πνπ ε 

θχζε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ δηαθέξεη, θαη νη γπλαίθεο είλαη θαηψηεξεο απφ ηνπο 

άλδξεο, ζα κπνξνχζαλ σζηφζν λα μεπεξάζνπλ ηελ αδπλακία ηνπο απηή κε ηε κφξθσζε 

θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. ηελ Πνιηηεία ηνπ, ινηπφλ, πνπ απνηειεί δεκηνχξγεκα 

ηεο θαληαζίαο ηνπ θαη ελζαξθψλεη ηελ ηδαληθή γηα ην θηιφζνθν πνιηηεία, Ο Πιάησλ 

νξακαηίδεηαη κηα δηαθνξεηηθή ζέζε γηα ηε γπλαίθα ζηελ θνηλσλία, αθφκα θαη αλ δελ 

πξφθεηηαη γηα φιεο ηηο γπλαίθεο αιιά κφλν γηα θάπνηεο μερσξηζηέο, εθείλεο δειαδή πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ θπιάθσλ ηεο πνιηηείαο
174

. 

«…-Ακ ζημπεύμοιε θμζπό κα πνδζζιμπμζήζμοιε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ζηζξ ίδζεξ 

δμοθεζέξ, πνέπεζ κα θάαμοκ ηδκ ίδζα εηπαίδεοζδ. 

-Ναζ. 

-Δηπαζδεύζαιε ημοξ άκηνεξ ηόζμ ζςιαηζηά, όζμ ηαζ πκεοιαηζηά. 

-Ναζ. 

-Πνέπεζ θμζπόκ κα εηπαζδεύζμοιε ηαζ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ζημοξ δύμ αοημύξ ημιείξ, ηαζ 

κα ηζξ εηπαζδεύζμοιε ηαζ βζα ημκ πόθειμ ηαζ κα ηζξ ακηζιεηςπίζμοιε αηνζαώξ ιε ημκ 

ίδζμ ηνόπμ πμο ακηζιεηςπίγμοιε ημοξ άκηνεξ. 

-Από όζα θεξ, αοηό αβαίκεζ, είπε. 

-Σμθιώ κα πς, απάκηδζα εβώ, όηζ δ ηαζκμημιία ημοξ εα ιπμνμύζε κα ηάκεζ πμθθέξ 

από ηζξ πνμηάζεζξ ιαξ κα θακμύκ βεθμίεξ ζηδκ πνάλδ. 

-Γεκ οπάνπεζ ηαιζά αιθζαμθία βζ’ αοηό, απάκηδζε εηείκμξ. 

-Καζ ιήπςξ δεκ πνόηεζηαζ κα είκαζ ημ πζμ βεθμίμ απ’ όθα κα δεζξ ηζξ βοκαίηεξ κα 
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αεθμύκηαζ βοικέξ ζημ ζηάδζμ, δίπθα ζημοξ βοικμύξ άκηνεξ; Γζαηί δεκ εα είκαζ αέααζα 

ιόκμ ημπεθίηζεξ, αθθά ηαζ δθζηζςιέκεξ βοκαίηεξ, αηνζαώξ όπςξ οπάνπμοκ ηαζ βένμζ 

άκηνεξ, μζ μπμίμζ εα ηάκμοκ ηζξ αζηήζεζξ ημοξ βειάημζ νοηίδεξ ηαζ απαίζζμζ ζηδκ όρδ. 

-Μα ημκ Γία! Δίπε αοηόξ, αοηό εα είκαζ πμθύ αζηείμ εέαια, ιε ηα ζδιενζκά 

δεδμιέκα. 

-Ωζηόζμ, είπα, ηώνα πμο έπμοιε ηαηαπζαζηεί ιε αοηό ημ εέια, δε εα πνόηεζκα κα 

θμαόιαζηε ηζξ ημνμσδίεξ πμο εα ηοηθμθμνήζμοκ βζα ηζξ ηαζκμηόιεξ αοηέξ αθθαβέξ 

ζηδ θοζζηή εηπαίδεοζδ ηςκ βοκαζηώκ ηαζ ηονίςξ ζηδκ πμθειζηή ημοξ ηαηάνηζζδ ηαζ 

ζηδκ ζππαζία.»
175

 

   Μέζα απφ ηελ Πμθζηεία ηνπ, παξνπζηάδεηαη ππέξκαρνο ηεο θνηλφηεηαο ησλ αγαζψλ 

θαη ηεο θνηλνθηεκνζχλεο ησλ γπλαηθψλ. Τπνζηεξίδεη βέβαηα φηη ν άληξαο θαη ε γπλαίθα 

έρνπλ θχζε δηαθνξεηηθή, φηη δειαδή ε αλζξψπηλε θχζε είλαη δηπιή θαη ην θαιχηεξν 

είδνο είλαη απηφ πνπ αξγφηεξα ζα νλνκαζηεί «άληξαο». Αιιά αλ απηή ε δηαθνξά ηεο 

θπζηνινγίαο ζπλεπάγεηαη θάπνηα θαησηεξφηεηα ηεο γπλαίθαο ζε ζρέζε κε ηνλ άληξα, αλ 

ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ζε φια ηα είδε, ην αξζεληθφ θχιν ππεξηεξεί ζπλήζσο ηνπ 

γπλαηθείνπ, δελ ππάξρεη θακηά ακθηζβήηεζε πσο «είλαη ην ίδην κνηξαζκέλεο νη θπζηθέο 

πξνδηαζέζεηο θαη ζηα δχν θχια, θαη ην ίδην είλαη πιαζκέλε απφ ηε θχζε ε γπλαίθα λα 

παίξλεη κέξνο ζε φια ηα επηηεδεχκαηα, φπσο θαη ν άληξαο
176

»
177

. 

   Οη ζπλνκηιεηέο ηεο Πμθζηείαξ παξαδέρνληαη φηη αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο ππάξρνπλ 

θαη κεξηθέο πνπ θάλνπλ γηα ηε γπκλαζηηθή, πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζηε κνπζηθή, 

ζηελ ηαηξηθή, ηε θηινζνθία, αθφκα θαη λα γίλνπλ «θπιαθίδεο». ζν φκσο γηα ην 

ηειεπηαίν, νη ηφζεο πνιιέο θαη βαξηέο αξεηέο πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηνπο Φχιαθεο, 

καο επηηξέπνπλ λα ακθηβάιινπκε αλ ζηα αιήζεηα ν Πιάησλαο πίζηεπε πσο θαη ε πην 

ηέιεηα γπλαίθα ζα κπνξνχζε λα γίλεη θξνπξφο. Να είλαη δειαδή «βεκκδιέκδ θζθμιαεήξ, 

ακδνεία, αθζθμπνήιαηδ, εοιμεζδήξ ιαγί ηαζ πνάμξ, ηαπεία, δοκαηή, θζθόζμθμξ ηδκ θύζζκ, 

ηαθή η’ αβαεή
178

»
179

. 
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   Γελ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο. Αιιά βεβαηψλνληαο πσο απηή ε θαησηεξφηεηα δελ είλαη πνηνηηθή αιιά κφλν 

πνζνηηθή, κπνξεί λα πξνζβιέπεη ζηελ ηδαληθή ηνπ πφιε, ζηελ εηζδνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηνπο δχν ηνκείο, νη νπνίνη ζηελ πξαγκαηηθή πφιε απνηεινχλ πξνλφκηα κφλν ησλ 

αληξψλ: ηνλ πφιεκν θαη ηελ πνιηηηθή. Απηέο νη εθιεθηέο γπλαίθεο, πνπ ζα είλαη 

ζπληξφθηζζεο ησλ θπιάθσλ, ζα απαιιαρζνχλ, φπσο θαη νη θχιαθεο, απφ θάζε άιιε 

δξαζηεξηφηεηα εθηφο απφ «ηνλ πφιεκν θαη ηελ άιιε θξνχξεζε ηεο πφιεο
180

». πσο νη 

άληξεο, έηζη θαη απηέο, ζα δνπλ έμσ απφ ην ζπίηη, ζα αζινχληαη γπκλέο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηειείσο αλεζηξακκέλε εηθφλα ηεο παξαδνζηαθήο γπλαίθαο, κηα εηθφλα πνπ έρεη 

εθαξκνγή βέβαηα ζηηο γπλαίθεο ηεο νκάδαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ πφιε, θαη ε νπνία 

εκθαλίδεηαη σο εληειψο θαηλνχξηα. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη ζηελ Πμθζηεία ηνπ, νη 

γπλαίθεο είραλ αθφκε θαη αζιεηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ε παξαδνζηαθή αζελατθή ζθέςε 

ζεσξνχζε θαηάιιειε κφλν γηα άληξεο
181

. 

   Ζ αληίιεςε ηνπ Πιάησλα γηα ηηο γπλαίθεο είλαη πνιχ πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηε 

θηινιαθσληθή ηνπ πνιηηηθή. ηε πάξηε ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ πην δηαθνξεηηθά απφ ηηο 

ππφινηπεο πφιεηο. Γεδνκέλνπ φηη νη άληξεο έιεηπαλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 

ην ζπίηη θαη ηελ πφιε ηνπο, απαζρνιεκέλνη ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, ν ξφινο ηνπ 

παηέξα ζηελ νηθνγέλεηα παξνπζηάδεηαη αξθεηά απνδπλακσκέλνο. Οη γπλαίθεο ήηαλ 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζπηηηνχ θαη είραλ 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ. Απφ κηθξέο αζινχληαλ θαη έπαηξλαλ κέξνο ζε αγψλεο, 

φπσο θαη νη άληξεο, θπθινθνξνχζαλ ειεχζεξα, είραλ θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη 

κπνξνχζαλ λα πνπλ αλεκπφδηζηα ηε γλψκε ηνπο. Παξφια απηά, δελ είραλ πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα
182

.  

   Σν εθπιεθηηθφ απηφ νηθνδφκεκα ηνπ Πιάησλα θαη ζαπκάζηεθε θαη επηθξίζεθε. 

Δηδηθφηεξα ηα ζεζπίζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε γπλαίθα ραξαθηεξίζηεθαλ φρη κφλν 

αζπκβίβαζηα πξνο ηηο απαξάβαηεο αλζξψπηλεο εζηθέο θαηεγνξίεο, αιιά θαη εγθιεκαηηθά 

ελάληηα ηεο θχζεο ζηελ αλέθθιεηε ιεηηνπξγία ηεο
183

. Παξφια απηά, αλ θαη ν Πιάησλ 

δελ ήηαλ θεκηληζηήο, κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα ηνπ φξνπ, κεξηθέο ζεσξίεο ηνπ γηα ηα δχν 
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θχια θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ ζηελ ηδαληθή πνιηηεία, κνηάδνπλ πνιχ κε αλάινγεο 

θεκηληζηηθέο ζεσξίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα
184

. 

 

 

 

4.3.    Ζ γπλαίθα ζηελ ηδαληθή πνιηηεία ηνπ Αξηζηνηέιε 

 

   Ο Αξηζηνηέιεο ππήξμε καζεηήο ηνπ Πιάησλα θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο 

δηαδφρνπο ηνπ πνπ νδήγεζαλ ην θηινζνθηθφ ζηνραζκφ ζε λένπο δξφκνπο. ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ, απνκαθξχλζεθε απφ ηελ πιαησληθή δηδαζθαιία 

ζε αξθεηέο ζεσξίεο. ε αληίζεζε κε ηηο ξηδνζπαζηηθέο, σο πξνο ηελ παξάδνζε, ηδέεο ηνπ 

Πιάησλα γηα ηα γπλαηθεία ζέκαηα, απηφο εμέθξαζε ξηδηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ 

εθείλεο ηνπ δαζθάινπ ηνπ γηα ηε θχζε θαη ηνλ θαηάιιειν ξφιν ησλ γπλαηθψλ. Οη 

απφςεηο ηνπ επεξέαζαλ ηδηαίηεξα, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά, ηηο επεξρφκελεο επνρέο
185

. 

   Οη ηδέεο ηνπ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θίισλ, εκθαλίδνληαη ζηαζεξέο 

θαη ακεηάβιεηεο θαη ζηα πνιηηηθά ηνπ δνθίκηα, ζηηο βηνινγηθέο ηνπ πξαγκαηείεο θαη ζηε 

ζεσξία ηνπ γηα ηελ ηξαγσδία. ηα Πμθζηζηά ηνπ επηθξίλεη ηηο ηδέεο ηνπ σθξάηε γηα ηα 

δχν θχια. Δλψ ζεσξεί, φηη νη ζεσξίεο ηνπ Πιάησλα είλαη νπηνπηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ, κε 

πξαγκαηνπνηήζηκεο ζηελ πξάμε. Ζ παηξηαξρία, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, είλαη 

θπζηθή θαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ θαηνίθσλ κηαο ειιεληθήο πφιεο-θξάηνπο. 

   «Τπάνπμοκ ηνία ιένδ ηδξ δζαπείνζζδξ ημο μίημο: δ δεζπμηζηή ελμοζία, δ παηνζηή ηαζ 

δ βαιήθζα, δ ελμοζία δδθαδή ημο άκηνα πμο πδβάγεζ από ημ βάιμ. Κζ αοηό, βζαηί δ άζηδζδ 

ελμοζίαξ επί ηςκ βοκαζηώκ ηαζ ηςκ άθθςκ εθεύεενςκ πνμζώπςκ ηδξ μζημβέκεζαξ, δεκ 

βίκεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνόπμ: ςξ πνμξ ηδ ζύγοβμ θεζημονβεί ςξ ηοαενκήηδξ, ςξ πνμξ ηα παζδζά 

ςξ ααζζθζάξ. Γζαηί μ άκηναξ είκαζ πζμ ηαηάθθδθμξ από ηδ θύζδ κα δζμζηεί, από όηζ ιζα 

βοκαίηα.»
186

. 

    Οη γπλαίθεο είλαη πξννξηζκέλεο απφ ηε θχζε ηνπο, γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη 

επεηδή είλαη θαηψηεξεο απφ ηνπο άληξεο, ζα πξέπεη λα αζθεζνχλ ζηελ εζηθή ππαθνή 

                                                 
184

 Fantham, 2004: 160 

185
 Γειεθσζηφπνπινο, 2007: 219 

186
 Αξηζηνηέιεο, Πμθζηζηά, 1259α37-1259β10. 
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ζηνπο ζπδχγνπο θαη ζηνπο παηέξεο ηνπο. Ζ ηδέα ηνπ γηα ηελ εγγελή θπζηνινγηθή 

θαησηεξφηεηα ηεο γπλαίθαο, ηαηξηάδεη κε ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη νη γπλαίθεο δηαθέξνπλ 

ζεκειηαθά απφ ηνπο άληξεο ζηα θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ θνηλσληθή 

επηδεμηφηεηα
187

. 

   Ζ πνιηηηθή εμνπζία, καο ιέεη ν θηιφζνθνο, έρεη λα θάλεη κε ηελ ελαιιαγή ηνπ 

άξρεηλ θαη ηνπ άξρεζζαη, δηφηη αλάκεζα ζε ίζνπο πνιίηεο θαλέλα άηνκν δε ζηεξείηαη απφ 

έλα κεξίδην άζθεζεο εμνπζίαο. κσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ ν Αξηζηνηέιεο είλαη 

θάζεηνο θαη αξλείηαη ηελ νπνηαδήπνηε ελαιιαγή ζηε δηαθπβέξλεζε. Ζ ζχδπγνο 

παξνκνηάδεηαη κε ηνλ λεαξφ πνιίηε. Καλείο ηνπο δε κεηέρεη ζηα πνιηηηθά αμηψκαηα. Ζ 

δηαθνξά φκσο κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ν λένο γλσξίδεη πσο φηαλ σξηκάζεη ζα έξζεη ε ζεηξά 

ηνπ λα πάξεη κέξνο ζηελ εμνπζία, ελψ γηα ηε γπλαίθα δελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε
188

.  

   χκθσλα κε ην Αξηζηνηέιε, νη γπλαίθεο είλαη ηθαλέο λα θαηνξζψζνπλ ηηο αξεηέο 

ηνπ απηνειέγρνπ, ηνπ ζάξξνπο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά, ελψ ζηνπο άληξεο νη ηδηφηεηεο 

απηέο ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα δηνηθνχλ, ζηηο γπλαίθεο εκπεξηέρνπλ κηα 

ηθαλφηεηα γηα πεηζαξρία. «Έκακ άκηνα εα ημκ εεςνμύζακ δεζθό ακ ήηακ ιόκμ ηόζμ 

βεκκαίμξ όζμ ιζα βεκκαία βοκαίηα, ηαζ ιζα βοκαίηα θθύανδ ακ ήηακ ηόζμ ιόκμ 

πενζμνζζιέκδ όζμ έκαξ ηαθόξ άκηναξ
189

». 

   Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαηά ησλ Αξηζηνηέιε είλαη ν παξαδνζηαθφο. 

Να είλαη δειαδή θαιή λνηθνθπξά, λα αζρνιείηαη κε «ηα ηνπ νίθνπ ηεο», λα ππαθνχεη 

ζηνλ θχξηφ ηεο, λα βνεζά ζηελ θαιή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ψζηε λα κε κεησζνχλ 

ηα εηζνδήκαηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο, λα θέξεη ζηνλ θφζκν λφκηκνπο απνγφλνπο. Καηά ηνλ 

Αξηζηνηέιε, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί ε γπλαίθα λα εκπιαθεί ζηνλ πνιηηηθφ βίν 

ηεο πφιεο, δηφηη ε θχζε ηεο -πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηνπ άληξα δελ ζα ηεο επέηξεπε θάηη 

ηέηνην. Αθφκα θαη ην λα ππνινγίδεηαη ε γλψκε ηνπο θαίλεηαη λα έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ πνιηηεία, εθφζνλ ν Αξηζηνηέιεο απνδίδεη ηελ παξαθκή ηεο πάξηεο φρη κφλν 

ζηνλ πινχην αιιά θαη ζηελ επηξξνή πνπ αζθνχζαλ νη γπλαίθεο ζηνλ αξζεληθφ πιεζπζκφ. 
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 Fantham, 2004: 164.  

188
 Αξηζηνηέιε, Πμθζηζηά, Ζ, 1332 b, 38-41. 
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 Αξηζηνηέιεο, Πμθζηζηά, 1260 α. 
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ηα Πμθζηζηά ηνπ είλαη μεθάζαξε ε ζέζε ηνπ απηή, εθφζνλ ν Αξηζηνηέιεο ηάζζεηαη 

ζαθψο ππέξ ηνπ εγθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζηα ζπίηηα ηνπο
190

. 

   ζν αθνξά ηνπο ζπαξηηαηηθνχο ζεζκνχο, ν Αξηζηνηέιεο απνδίδεη ηελ εμαζζέληζή 

ηνπο ζηηο «αθνιαζίεο» ησλ γπλαηθψλ, πνπ αληηζηάζεθαλ ζηνπο λφκνπο ηνπ Λπθνχξγνπ 

θαη «δνπλ ρσξίο πίεζε θαη κέζα ζηελ ηξπθειφηεηα», ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εξσηηθή ηνπο 

εμνπζία γηα λα θπβεξλνχλ. Αιιά, γεγνλφο αθφκε πην ζπνπδαίν, είλαη ην φηη νη γπλαίθεο 

βξίζθνληαη επίζεο, ζηελ αξρή ηεο εμέιημεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ηδηνθηεζίαο: 

«…Γζόηζ ζοιααίκεζ άθθμζ από αοημύξ κα είκαζ ηύνζμζ οπεναμθζηά ιεβάθδξ πενζμοζίαξ 

ηζ άθθμζ ιζηνήξ. Καζ αοηό ζοκέαδ από ηαηή νύειζζδ ηςκ κόιςκ. Γζόηζ μ κμιμεέηδξ, 

ηνίκμκηαξ ζςζηά, απαβόνεοζε ηδκ αβμνά ή πώθδζδ ηδξ βδξ πμο είπε μ ηαεέκαξ. 

Δπέηνερε όιςξ ζ’ όζμοξ επζεοιμύκ κα ηδ ιεηααζαάγμοκ ιε πνμίηα ή ηθδνμκμιζά. 

Αθθά είηε έηζζ, είηε αθθζώξ, ιεηααζααζεεί, επένπεηαζ ακαβηαζηζηά ημ ίδζμ 

απμηέθεζια. Καη’ αοηόκ ημκ ηνόπμ ηα δύμ πέιπηα μθόηθδνδξ ζπεδόκ ηδξ πώναξ 

ακήημοκ ζηζξ βοκαίηεξ»
191

. 

 

 

4.4. Ο εζηθόο ραξαθηήξαο ηεο γπλαίθαο θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε 

 

   Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη φηη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. ινη δηαζέηνπλ εζηθέο αξεηέο, άξρνληεο θαη αξρφκελνη, φκσο φρη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. ηνλ θαζέλα εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ: «ὁμοίως τοίνυν ἀναγκαίως ἔχειν καί περί τάς ἠθικάς ἀρετάς 

ὑποληπτέον, δεῖν μέν μετέχειν πάντας, ἀλλ΄ ὅσον < ἱκανόν > ἑκάστῳ πρός τό αὐτοῦ 

ἔργον»192.  
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 Καηνχληα, 2006: 191. 

191
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ακδνεία ηαζ δ δζηαζμζύκδ.» 
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   Ο Αξηζηνηέιεο ζπζρεηίδεη ηελ αξεηή κε ηε ιεηηνπξγία θαη απαηηεί απφ ηηο γπλαίθεο 

κηα αξεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ νηθηαθφ ηεο ξφιν
193

. Οη γπλαίθεο ρξεηάδνληαη άιινπ 

είδνπο αλδξεία θαη θξφλεζε απφ ηελ αλδξεία θαη ηελ θξφλεζε ησλ αληξψλ, γηαηί ζα 

ήηαλ δεηιφο ν άληξαο, αλ ήηαλ ηφζν αλδξείνο, φζν κηα γπλαίθα αλδξεία
194

 θαη ην ζηνιίδη 

ηεο γπλαίθαο είλαη ε ζησπή. Ζ γπλαίθα ρξεηάδεηαη δχλακε ππνηαγήο θαη φρη εμνπζίαο. 

   ηα Φπζηνγλσκηθά, ν Αξηζηνηέιεο επηρεηξεί λα ζπζρεηίζεη θάζε εμσηεξηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ κε έλα εζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
195

. Ο Αξηζηνηέιεο εθηηκά φηη ηα κάηηα, ην 

κέησπν, ην θεθάιη, ην πξφζσπν είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία γηα λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ εζηθή ζπγθξφηεζε ηνπ φληνο. Ο θηιφζνθνο, αθνχ ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

δηάθξηζεο ησλ φλησλ ζε άξξελα θαη ζήιεα θαηαιήγεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 

Αλαγλσξίδεη φηη ην αξζεληθφ ζε ζχγθξηζε κε ην ζειπθφ είλαη πην εχζσκν, ηζρπξφηεξν 

θαη επέιηθην
196

. Πεξηγξάθεη ηα ζειπθά σο «θαθνπξγφηεξα, πξνπεηέζηεξα θαη 

αλαιθέζηεξα» ησλ αξξέλσλ θαη επνκέλσο «αζπκφηεξα ησλ αξξέλσλ»
197

. Υαξαθηεξίδεη 

ηε θχζε ηνπ ζήιεσο δεηινηέξαλ θαη αδηθσηέξαλ
198

 θαη «ηελ ςπρήλ κηθξάλ θαη επίθινπνλ 

θαη φισο εηπείλ δνιεξφλ»
199

 ζπκπιεξψλεη ηελ πεξηγξαθή επηζεκαίλνληαο φηη νη ςπρέο 

ησλ γπλαηθψλ είλαη καιαθέο ελψ ησλ αληξψλ πην εχξσζηεο
200

. 

   ην έξγν ηνπ «Αζ πενί ηα γώα ζζημνίαζ» ππάξρεη έλα ρσξίν ζρεηηθφ κε ην 

δηαθνξεηηθφ ήζνο ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ. Δθεί ν Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη ηηο 

δηαθνξέο ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ σο πξνο ην ραξαθηήξα. Ο ραξαθηήξαο ηνπ 

ζειπθνχ είλαη επηφηεξνο, ππνηάζζεηαη πην εχθνια, είλαη επκαζέζηεξνο, ιηγφηεξν 

νξκεηηθφο κε εμαίξεζε ηελ αξθνχδα θαη ηε ιενπάξδαιε, ιηγφηεξνο απιφο, πην 

απζφξκεηνο, πην πνλεξφο θαη λνηάδεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηξνθή ησλ λενγλψλ, ελψ ηα 

αξζεληθά είλαη πην νξκεηηθά, πην άγξηα, απινχζηεξα θαη ιηγφηεξν χπνπια. Ζ γπλαίθα 

είλαη πην ζπκπνλεηηθή απφ ηνλ άληξα θαη έρεη πην εχθνια ηα δάθξπα, πην δειηάξα θαη 
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 Αξηζηνηέιε Πμθζηζηά Γ, 4, 1277 b 22 θ.ε. 
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παξαπνληάξα. Καη ηεο αξέζεη λα βξίδεη θαη λα ηζαθψλεηαη. Σν ζειπθφ απειπίδεηαη 

επθνιφηεξα απφ ην αξζεληθφ, είλαη πην αδηάληξνπν, ιέεη πεξηζζφηεξα ςέκαηα, εμαπαηάεη 

πην πξφζπκα θαη έρεη κεγαιχηεξε κλήκε. Χο πην νθλεξφ θηλείηαη ιηγφηεξν απφ ην 

αξζεληθφ θαη ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε ηξνθή
201

. 

 

 

 

4.5. Γπλαίθα θαη έγγακε ζπκβίωζε θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε 

 

   Ο Αξηζηνηέιεο επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε γπλαηθφο θαη αλδξφο ζε δχν 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα. ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα ην πιαίζην νξίδεηαη απφ πξνζσπηθνχο 

δεζκνχο θαη ηελ παηξφηεηα
202

. ηα Πνιηηηθά ην πιαίζην είλαη νηθνλνκηθφ. Ο νίθνο 

παξνπζηάδεηαη σο ζεζκφο αλαγθαίνο γηα ηελ πφιε
203

. Σε ζεκαζία ηνπ νίθνπ εληζρχεη ην 

γεγνλφο φηη νη βαζηθέο πνιηηηθέο ζρέζεηο (νιηγαξρία, κνλαξρία, ηηκνθξαηία, δεκνθξαηία, 

ηπξαλλία) γελληνχληαη θαη βαζίδνληαη ζηνλ νίθν. Ο νίθνο είλαη ν ηφπνο παξνρήο ηξνθήο 

θαη αλαπαξαγσγήο, ε βάζε ηεο αλζξψπηλεο επηβίσζεο. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ν 

νίθνο εθιακβάλεηαη σο κηα αλεμάξηεηε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελφηεηα. ’ απηήλ ηελ 

ελφηεηα ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο αξρέο άλδξα – γπλαίθα, αθέληε – δνχινπ, γνλέα – 

παηδηνχ
204

. 

   Ο Αξηζηνηέιεο πηζηεχεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο ππάξρεη εθ θχζεσο 

θαη ιέεη φηη ν άλζξσπνο είλαη εθ θχζεσο έλα δψν πνπ δεπγαξψλεη παξά έλα πνιηηηθφ 

δψν
205

. Ο νίθνο είλαη απαξαίηεηνο θαη έρεη ακεζφηεξε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο πφιεο 

θαη ε ηεθλνπνηία είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηα δψα. ε απηφ ην ζεκείν ζπγθξίλεηαη 

ην δψν πνπ δεπγαξψλεη εθ θχζεσο κε ην εθ θχζεσο πνιηηηθφ δψν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

απνδεηθλχεηαη ε θπζηθφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο. Ζ ζρέζε 

είλαη θπζηθή αιιά θαη άληζε. ηα Ζζηθά Μεγάια ν Αξηζηνηέιεο είλαη ζαθήο, φηαλ ιέεη 
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φηη ηνλ άληξα θαη ηε γπλαίθα ηνπο ζπλδέεη άληζε θηιία γηαηί πνηέ φηαλ πξφθεηηαη θαλείο 

λα απνδψζεη ην αγαζφ, δελ ζα ην απνδψζεη κε ίζν ηξφπν αλάκεζα ζηνλ θαιχηεξν θαη 

ζηνλ ρεηξφηεξν. Απηφ είλαη αλαινγηθή ηζφηεηα: «ἐν ἀνισότητι δέ ἡ πατρός πρός υἱόν καί 

ἀρχομένου καί ἄρχοντος καί κρείττονος καί χείρονος, καί γυναικός καί ἀνδρός, καί 

ἀπλῶς ἐν οἷος ἐστιν ὁ τήν τοῦ χείρονος καί κρείττονος τάξιν ἔχων ἐν τῇ φιλία αὕτη 

γάρ ἐστίν ἡ ἐν ἀνισότητι φιλία κατά λόγον οὐδέποτε γάρ ἐπ΄ ἀγαθοῦ δόσει οὐδείς ἴσον 

ἄν δοίη τῷ βελτίονι καί τῷ χείρονι, ἀλλά μεῖζον τῷ καθ΄ ὑπεροχήν ὄντι ἀεί τοῦτο δ΄ 

ἴσον ἐστιν τῷ λόγῳ»
206

. 

   Ζ θνηλσλία ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο δελ ππάξρεη κφλν απφ ην έλζηηθην ηεο 

αλαπαξαγσγήο. Οη άλζξσπνη φκσο ζπδνχλ φρη κφλν γηα λα απνθηήζνπλ παηδία αιιά θαη 

ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο δσήο. ηνπο αλζξψπνπο ππάξρεη εμ αξρήο έλαο θαηακεξηζκφο 

ηεο εξγαζίαο, θαη νη εξγαζίεο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο είλαη δηαθνξεηηθέο. 

Αιιεινυπνζηεξίδνληαη ζπκβάιινληαο ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηνλ θνηλφ βίν. 

ηε ζρέζε ηνπ άληξα κε ηε γπλαίθα ζπλππάξρεη ην ηεξπλφ κεηά ηνπ σθειίκνπ. Ζ ζρέζε 

βαζίδεηαη θαη ζηελ αξεηή αλ θαη νη δχν ζχληξνθνη είλαη θαινί
207

. 

   Δπίζεο, ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη θαη ζην πφηε πξέπεη λα παληξεχνληαη ν άλδξαο 

κε ηε γπλαίθα θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα γίλεηαη ε ηεθλνπνηία. Έηζη ν 

κεγάινο θηιφζνθνο ξπζκίδεη ηα πάληα κέρξη ηελ ηειηθή ιεπηνκέξεηα. Ζ ειηθία πνπ 

θξίλεηαη θαηάιιειε γηα γάκν είλαη γηα ηηο γπλαίθεο γχξσ ζηα δεθανρηψ ελψ γηα ηνπο 

άλδξεο πξνζδηνξίδεηαη ζηα ηξηάληα πέληε, δειαδή ε δηαθνξά ηνπο λα είλαη πεξίπνπ 

είθνζη ρξφληα: «διό τάς μέν ἁρμόττει περί τήν τῶν ὀκτώ καί δέκα ἐτῶν ἡλικίαν 

συζευγνύναι, τούς δ΄ έπτά καί τριάκοντα [ ἤ μικρόν] ἐν τοσούτῳ γάρ ἀκμάζουσι τέ τοῖς 

                                                 
206

 Αξηζηνηέιεο, Ηεζηά Μεβάθα Β, 1211 b 14-19. «Ακζζόηδηα έπμοιε ημο παηένα ηαζ ημο βζμύ, ημο 

ανπόιεκμο ηαζ ημο άνπμκηα, ημο ηαθύηενμο ηαζ ημο πεζνόηενμο ηαζ ηδξ ζογύβμο ηαζ ημο ζογύβμο ηαζ βεκζηά 

όπμο οπάνπεζ δζααάειζζδ πεζνόηενμο ηαζ ηαθύηενμο ζηδ θζθία. Αοηή είκαζ δ ακαθμβζηά άκζζδ θζθία. Γζαηί 

μοδέπμηε όηακ πνόηεζηαζ κα απμδώζεζ ηακείξ ημ αβαεό, εα ημ απμδώζεζ ίζμ ζημκ ηαθύηενμ ηαζ ζημκ 

πεζνόηενμ, αθθά εα δώζεζ πενζζζόηενα ζε όπμζμκ οπενέπεζ. Αοηή είκαζ δ ακαθμβζηή ζζόηδηα.» 

207
 Αξηζηνηέιε, Ηεζηά Νζημιάπεζα Γ, 14, 1262 α 19 θ.ε. 
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χρόνοις εὐκαίρως»208. Απηφ ζπκβαίλεη ψζηε ε έλσζε ησλ ζσκάησλ λα γίλεηαη ζηελ 

αθκή ηνπο θαη λα θηάλνπλ καδί ζηε ιήμε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνλ θαηάιιειν θαηξφ. Ζ 

ζπλνπζία πνιχ λεαξψλ αηφκσλ ή πνιχ ειηθησκέλσλ βιάπηνπλ ηελ ηεθλνπνηία: «τά γάρ 

τῶν πρεσβυτέρων ἔκγονα, καθάπερ τά τῶν νεοτέρων, ἀτελῆ γίγνεται καί τοῖς σώμασι 

καί ταῖς διανοίαις τά δέ τῶν γεγηρακότων ἀσθενῆ»
209

.  ηαλ ζπγθξνηείηαη έλα λέν 

λνηθνθπξηφ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο απφ ηα δχν κέιε πξέπεη λα είλαη ψξηκνο. Τπφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ηειείηαη ν γάκνο είλαη πνιχ δχζθνιν ην ψξηκν κέινο λα είλαη ε γπλαίθα. 

   ηα Ζζηθά Δπδήκεηα ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζην γάκν
210

. Ο άλζξσπνο, ιέεη ν 

Αξηζηνηέιεο, είλαη θνηλσληθφ νλ, πνπ δελ ζπλδέεηαη κ΄ έλαλ ηπραίν, αξζεληθφ ή ζειπθφ 

αλάινγα, φπσο ηα άιια δψα, αιιά κε εθείλνπο πνπ εθ θχζεσο έρεη ζπγγέλεηα θαη 

κάιηζηα ηέηνηα πνπ λα δηαξθεί ζην ρξφλν: «οὐχ ὥσπερ τἆλλα ποτέ συνδυάζεται καί τῷ 

τυχόντι [καί] θήλει ἄρρενι ἀλλ΄ αἱ διά δύμον αὐλικόν, ἀλλά κοινωνικό ἄνθρωπος ζῷων 

πρός οὕς φύσει συγγένεια ἐστίν»211. Ζ ζπκβίσζε είλαη αλάινγε κε ηελ πνιηηηθή 

θνηλσλία. Καη νη δχν θνηλσλίεο δεκηνπξγνχληαη απφ κηα νξκή. Ρφιν παίδεη ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ θαη ε επηπρία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξεηή. θνπφο ηνπ γάκνπ φπσο θαη ν ζθνπφο 

ηνπ θξάηνπο, νξίδεηαη κε βάζε ηελ αξεηή ηεο δηθαηνζχλεο. Σν ίδην δειψλνπλ θαη ηα 

Πνιηηηθά, φηη ην δίθαην είλαη πνιηηηθφ αγαζφ
212

, ε δηθαηνζχλε είλαη θνηλσληθή αξεηή
213

.  

   ηα Ηεζηά Μεβάθα γίλεηαη ιφγνο γηα ην δίθαην
214

. Ζ ζχδπγνο, αλ θαη θαηψηεξε απφ 

ηνλ ζχδπγφ, είλαη φκσο πην ζηελά δεκέλε καδί ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπο κνηάδεη κε ηζφηεηα, 

                                                 
208

 Αξηζηνηέιε, Πμθζηζηά, Ζ, 1335 α, 27-32. «Γζ’ αοηό μζ βοκαίηεξ ανιόγεζ κα πακηνεύμκηαζ ζημ 18
μ
 έημξ ηδξ 

δθζηίαξ ημοξ, μζ άκηνεξ ζημ 37
μ
 ή ιζηνόηενμζ. Γζαηί ζε αοηή ηδκ δθζηία πμο ηα ζώιαηα είκαζ αηιαία εα βίκεηαζ 

δ ζύγεολδ ηαζ δ ηαηάπαοζδ ηδξ ηεηκμπμζμίαξ εα επέθεεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή.» 

209
 Αξηζηνηέιε, Πμθζηζηά, Ζ, 1335 b, 29-32. «Γζόηζ ηςκ ιεβαθύηενςκ ηα παζδζά, όπςξ ηαζ ηςκ κεόηενςκ, 

βεκκζμύκηαζ αηεθή ηαζ ζημ ζώια ηαζ ζημ ιοαθό, εκώ ηςκ ήδδ δθζηζςιέκςκ αζεεκή.» 

210
 Αξηζηνηέιεο, Ηεζηά Δοδήιεζα, 2, 10, 1242 α 22 θ.ε. 

211
 Αξηζηνηέιε, Ηεζηά Δοδήιεζα, Ζ, 1242 α, 23-27. «Σμύημ μθείθεηαζ ζημ όηζ μ άκενςπμξ δεκ είκαζ ιόκμ 

ημζκςκζηό γώμ αθθά ηαζ έκα ζοκδεδειέκμ ιε μζημβέκεζα μκ, ηαζ δε γεοβανώκεζ βζα έκα δζάζηδια όπςξ ηα 

άθθα γώα, ηαζ όπμζμ ηύπεζ εδθοηό ηαζ ανζεκζηό, ιέκμκηαξ ύζηενα πςνζζηά, αθθά ίδζα δεκ είκαζ ιμκμαοθζηόκ 

όκ. Ο άκενςπμξ είκαζ θηζαβιέκμξ βζα ημ ζύκδεζιμ ιε εηείκμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εη θύζεςξ έπεζ ζοββέκεζα.» 

212
 Αξηζηνηέιεο, Πμθζηζηά, Γ, 12, 1282 b 17 θ.ε. 

213
 Αξηζηνηέιεο, Πμθζηζηά, Γ, 12, 1283 b 38 θ.ε. 

214
 Αξηζηνηέιεο, Ηεζηά Μεβάθα Α, 1194 b 23-28. 
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επεηδή ε δσή ηνπο πξνζεγγίδεη ηελ πνιηηηθή θνηλσλία, ψζηε ην δίθαην αλάκεζα ζην 

ζχδπγν θαη ηε ζχδπγν κνηάδεη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν κε ην δίθαην αλάκεζα 

ζηνπο πνιίηεο: «Ἀθθά δή ηό ιέκ ἐκ βοκαζηόξ ηαί ἀκδνόξ ημζκςκίᾳ δίηαζμκ ἐζηίκ ἐββύξ ημῦ 

πμθζηζημῦ δζηαίμο. πεῖνμκ ιέκ βάν ἐζηίκ ἡ βοκή ημῦ ἀκδνόξ, ἀθθ΄ μἰηεζόηενμκ, ηαί ιεηέπεζ 

ἱζόηδημξ πςξ ιᾶθθμκ, δζόηζ ἐββύξ ηῆξ πμθζηζηῆξ ημζκςκίαξ ὁ αίμξ αὐηῶκ, ὥζηε ηαί ηό 

δίηαζμκ ηό βοκαζηί πνόξ ἄκδνα ιάθζζηα πςξ ἤδδ ηῶκ ἄθθςκ πμθζηζηόκ ἐζηίκ»
215

. . Καη ζηηο 

δχν θνηλσλίεο, ηελ πνιηηηθή θνηλσλία θαη ην γάκν έρνπκε κηα βηνινγηθή νξκή θαη έλα 

ινγηθφ, έρνπκε έλα πνιηηηζηηθφ επνηθνδφκεκα
216

. 

   ηα Οηθνλνκηθά ν άληξαο θαη ε γπλαίθα δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηελ 

θαηνρή δπλαηνηήησλ πνπ δελ εμππεξεηνχλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα ίδηα έξγα, αιιά ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα αληίζεηα παξφιν πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ίδην ζθνπφ. Ζ θχζε 

έρεη θάλεη ην έλα θχιν δπλαηφηεξν θαη ην άιιν αζζελέζηεξν, έηζη ψζηε ν άληξαο κε ηελ 

αλδξεία ηνπ λα κπνξεί λ΄ απνθξνχεη ηνπο ερζξνχο θαη ε γπλαίθα εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηεο 

λα είλαη πην πξνζεθηηθή. Ο άληξαο εμαζθαιίδεη ηηο πξνκήζεηεο έμσ απφ ην ζπίηη θαη ε 

γπλαίθα ηηο δηαθπιάηηεη κέζα ζην ζπίηη. ην ζέκα ησλ παηδηψλ θαη νη δπν ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ ηεθλνπνίεζε ν θαζέλαο φκσο έρεη δηαθνξεηηθή απνζηνιή. ζνλ αθνξά ην 

κεγάισκα ησλ παηδηψλ ε γπλαίθα θξνληίδεη γηα λα ηα ζξέςεη, ελψ ν άλδξαο λα ηα 

εθπαηδεχζεη
217

. 

   Έπεηηα νξίδνληαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε γπλαίθα. Ο άλδξαο 

απαγνξεχεηαη λα ηελ αδηθήζεη πεγαίλνληαο κε άιιεο γπλαίθεο, γηαηί έηζη θαη ν ίδηνο δελ 

θηλδπλεχεη λα αδηθεζεί απ΄ απηήλ. Οη γπλαίθεο, αθφκα, δελ πξέπεη λα είλαη θνξηηθέο 

ζηνπο άλδξεο, λα κελ κπνξνχλ λα βξνπλ εζπρία, φηαλ απηνί ιείπνπλ, αιιά λα 

ζπλεζίδνπλ νη άλδξεο ηηο γπλαίθεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλεο θαη φηαλ απηνί 

βξίζθνληαη ζπίηη θαη φηαλ απνπζηάδνπλ. Σέινο, απνδνθηκάδεη ηνλ θαιισπηζκφ
218

. 

                                                 
215

 Αξηζηνηέιε, Ηεζηά  Μεβάθα, Α, 1194 b, 23-28. «Ωζηόζμ ημ δίηαζμ πμο δζέπεζ ηδ ζογοβζηή ζπέζδ 

πθδζζάγεζ ημ πμθζηζηό δίηαζμ. Γζόηζ δ ζύγοβμξ είκαζ ηαηώηενδ από ημ ζύγοβμ, πζμ ζηεκά δειέκδ όιςξ ιαγί 

ημο, ηαζ δ ζπέζδ ημοξ ιμζάγεζ ζζόηδηα, επεζδή δ γςή ημοξ πνμζεββίγεζ ηδκ πμθζηζηή ημζκςκία, ώζηε ημ δίηαζμ 

ακάιεζα ζημ ζύγοβμ ηαζ ζηδ ζύγοβμ ιμζάγεζ πενζζζόηενμ από μπμζμδήπμηε άθθμ ιε ημ δίηαζμ ακάιεζα ζημοξ 

πμθίηεξ.» 

216
 Kullmann, 1996: 62. 

217
 Αξηζηνηέιε Οζημκμιζηά, 1344 α 1-8. 

218
 Αξηζηνηέιε, Οζημκμιζηόξ, 1344 α 1-15. 
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   Ο Αξηζηνηέιεο εθθξάδεηαη γηα ηε κνξθή ηεο εμνπζίαο σο πξνο ηελ νπνία ν 

άληξαο έρεη ηελ ππεξνρή ζην γάκν. Απηή είλαη κηα πνιηηηθή θπξηαξρία δειαδή κία 

θπξηαξρία πνπ αξκφδεη ζε ειεχζεξνπο θαη ιεηηνπξγεί γηα ην ζπκθέξνλ ηεο γπλαίθαο. 

Αηηία ηεο θπξηαξρίαο είλαη πσο σο εθ θχζεσο ην αξζεληθφ είλαη εγεκνληθψηεξνλ απφ ην 

ζειπθφ
219
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 Αξηζηνηέιεο Πμθζηζηά Α, 12, 1259 b 1. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

   Ζ κειέηε ηεο γπλαηθείαο ηζηνξίαο ηεο αξραίαο Διιάδαο είλαη εγρείξεκα αξθεηά 

δχζθνιν, θαζψο εκπνδίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ησλ πεγψλ ηεο 

επνρήο. Οη πεγέο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία εθζέηνπλ θαη καο πιεξνθνξνχλ γηα 

ηηο αληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δμάιινπ πνιχ ιίγεο γπλαίθεο καο είλαη γλσζηέο κε ηα 

νλφκαηά ηνπο. , ηη γλσξίδνπκε γηα ηηο Διιελίδεο πξνέξρνληαη απφ απηά πνπ νη άληξεο 

έιεγαλ κεηαμχ ηνπο, απφ ηηο γπλαηθείεο κνξθέο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηε ινγνηερλία  

θαη ηελ ηέρλε, θαη απφ ηνπο λφκνπο θαη ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο, πνπ πάληα νη άληξεο ηνπο 

φξηδαλ θαη ηνπο θαηαζθεχαδαλ γηα λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο γπλαίθεο.  

   Ζ εγθαζίδξπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηελ Αζήλα θαηά ηνλ 5
ν
 αηψλα 

π.Υ., επέθεξε ην ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηεο γπλαίθαο εληφο ηνπ νίθνπ ηεο θαη αχμεζε ηελ 

θνηλσληθή αληζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχιια. Υσξίο ηε ζηνηρεηψδε κφξθσζε θαη 

ππνηαγκέλε ζηνλ νίθν ηνπ παηέξα ηεο, ε Αζελαία ζε πνιχ κηθξή ειηθία εθπιήξσλε ην 

ζθνπφ πνπ ηεο επέβαιε ην θνηλσληθφ πξφηππν θαη λπκθεπφηαλ έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν 

ηεο άληξα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο άγλσζην, ζηνλ νπνίν ζα ππνηαζζφηαλ γηα ην 

ππφινηπν ηεο δσήο ηεο. Μνλαδηθφο ηεο πξννξηζκφο, λα δψζεη ζηελ Αζήλα άξξελεο 

απνγφλνπο. Μέζα ζε κηα αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία, κνλαδηθή επθαηξία εμφδνπ ηεο 

γπλαίθαο απφ ην ζπίηη ηεο ήηαλ νη γηνξηέο ηεο πφιεο θαη ζπγθεθξηκέλεο νηθνγελεηαθέο 

θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Πεξηνξηζκέλε ζην γπλαηθσλίηε, αζρνιείηαη κε ηηο δνπιεηέο 

ηνπ ζπηηηνχ θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

   Παξφια απηά, επηθαλείο άληξεο ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα 

ακθηζβεηνχλ ηελ θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ ηα έξγα ηνπο. Οη ηξαγηθέο 

εξσίδεο, γεκάηεο ζάξξνο θαη γελλαηφηεηα, δηεθδηθνχλ ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα κε ηνπο 

άλδξεο θαη κάρνληαη ελάληηα ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπο. 

Φηιφζνθνη φπσο  ν σθξάηεο θαη ν Πιάησλαο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαησηεξφηεηα απηή 

κπνξεί λα κεηξηαζηεί κε ηελ εθπαίδεπζε, ελψ νη δηαθνξέο ζηελ θπζηνινγία ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη ηελ κεηνλεμία ησλ γπλαηθψλ κπξνζηά ηνπο. 

Γελ ιείπνπλ φκσο θαη νη αληηδξάζεηο ζην ζέκα ηεο γπλαηθείαο θαησηεξφηεηαο. Ο 

Αξηζηνηέιεο παξνπζηάδεηαη ππέξκαρνο ηεο αλδξηθήο ππεξνρήο θαη δηάθεηηαη αξλεηηθά 
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ζην ζάξξνο ησλ ηξαγηθψλ εξσίδσλ, ζεσξψληαο ην ζηνηρείν ηνπ αλδξηθνχ ήζνπο, πνπ δελ 

κπνξεί λα ζπλπθαλζεί κε απηφ ησλ γπλαηθψλ.  

   Σν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα είλαη έλα «ζησπεξφ ζχλνιν» 

δελ ζεκαίλεη κφλν φηη ζηεξεζήθακε κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ηη 

έπξαηηαλ νη γπλαίθεο ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο, ζεκαίλεη επίζεο φηη ζηεξεζήθακε ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ησλ γπλαηθψλ. ε κία επνρή φπνπ φια ηα πνιηηηθά, ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Αζήλα, ε γπλαίθα θηκψλεηαη αθήλνληαο 

έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο αηζζεηά ειιηπέο.  

   Σν πφλεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην έλαπζκα γηα κηα γεληθφηεξε έξεπλα ζε 

ζρέζε κε ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζε λεφηεξεο πεξηφδνπο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, θαζψο 

ηφζν νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο φζν θαη πνιινί θηιφζνθνη επεξεάζηεθαλ ηα κέγηζηα 

απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο.  
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