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          ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην θνίηεζήο κνπ ζην 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Αξραία θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία»-κε 

θαηεχζπλζε ηελ «Αξραία Διιεληθή Φηινινγία». 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνθάζηζα λα αζρνιεζψ κε ην κείδνλ ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ιφγσ ηνπ ππέξκεηξνπ ζαπκαζκνχ κνπ γηα απηήλ θαη ηεο κεγάιεο κνπ αγάπεο απέλαληη 

ζηα κηθξά πιάζκαηα πνπ παζρίδνπλ θαζεκεξηλά λα κάζνπλ λέα πξάγκαηα γηα ηε δσή, λα 

εμεγήζνπλ ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, λα απνθηήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα 

ηα θαηαζηήζνπλ άμηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσλία, λα γίλνπλ νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνλ θφζκν ην δηθφ ηνπο ζηίγκα, ψζηε λα ηνλ 

αιιάμνπλ πξνο ην θαιχηεξν.  Θεσξψ πσο ε παηδεία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο δηφηη δίλεη 

απιφρεξα ζηνλ άλζξσπν θάζε είδνπο αξεηή πνπ είλαη απαξαίηεηε λα απνθηά, ψζηε λα 

νδεγήζεη ηελ αλζξσπφηεηα ζε έλα άιιν πςειφηεξν επίπεδν. Ο άλζξσπνο πνπ έρεη ιάβεη 

ηελ παηδεία, ν κνξθσκέλνο άλζξσπνο,  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη νξζέο  

θνηλσλίεο, λα απνκαθξχλεη πάζεο θχζεσο αδηθία θαη κε φπιν ηνπ ηελ «αξεηή» λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ήξεκν θαη νκνξθφηεξν θφζκν. Ζ εθπαίδεπζε επίζεο, είλαη ηθαλή λα 

εληζρχζεη ην πλεχκα ηνπ αηφκνπ θαη λα ην νδεγήζεη ζηελ αλαγθαία σξίκαλζε. Δπηπιένλ 

κπνξεί λα ζηαζεξνπνηήζεη ην εζηθφ ηνπ ππφβαζξν, κε απνηέιεζκα λα θνηλσληθνπνηεζεί 

νξζά  θαη έηζη λα θαιιηεξγεζεί ε αηζζεηηθή θαη ςπρηθή ηνπ επαηζζεζία. 
 
Ση είλαη φκσο ε παηδεία θαη θαη’ επέθηαζε  ε εθπαίδεπζε ; Πψο μεθίλεζε;  Πψο 

επεξέαζε ηε ινγνηερλία; Πψο έθηαζε έσο ηηο κέξεο καο; Απηά είλαη θάπνηα εξσηήκαηα 

ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζε απηήλ ηελ εξγαζία.  Ο αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο-ηνλ 

νπνίν εμίζνπ ζαπκάδσ- θξχβεη ηελ απάληεζε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ. Απηφο ν 

πνιηηηζκφο είλαη ε πεγή φρη κφλν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη πνιιψλ επηζηεκψλ πνπ 

κεηάιιαμαλ νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ ιέμε πνιηηηζκφο γελλήζεθε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα  απφ ηελ  αξραία Διιάδα, ε οποία ππήξμε   έλαο 

εθπαηδεπηήο νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Σα  δηαλνεηηθά, αηζζεηηθά θαη πνιηηηθά 

επηηεχγκαηά ηεο καγεχνπλ εδψ θαη αηψλεο φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, θαη ε  εθπαίδεπζε  

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε θάζε είδνπο πνιηηηζκηθή αλάπηπμε πνπ  επεξέαζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ αλάπηπμε ελφο δπλακηθνχ πνιηηηζηηθνχ ζπλερνχο, πνπ ζπλδέεη ην παξειζφλ κε 

ην κέιινλ. 

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, απηή απνηειείηαη απφ πέληε κέξε. Αξρηθά ζηελ 

εηζαγσγή αλαθέξνκαη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο αξραίαο Διιάδαο γεληθφηεξα, ζην πξψην 

θεθάιαην εκβαζχλσ πεξηγξάθνληαο πσο εθπαηδεχνληαλ ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα ζηελ 

αξραία Αζήλα θαη ζην δεχηεξν ζηε πάξηε θαη ζηε Μπηηιήλε, ην ηξίην θεθάιαην 

πεξηιακβάλεη ηελ εκθάληζε ηεο παηδείαο κέζα ζηελ ηξαγσδία θαη ζην ηέηαξην 

αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηξαγσδία θαη εηδηθφηεξα ζηα 

δξακαηηθά έξγα «Φηινθηήηεο» ηνπ νθνθιή   θαη «Ηππφιπηνο» ηνπ Δπξηπίδε. 

Ζ 
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Δλ θαηαθιείδη, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θχξην Αλδξέα 

Μαξθαλησλάην, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ θπξία Κάηζνπ Γεσξγία θαη ηνλ θχξην Φηιινχδε Ησάλλε γηα 

ηελ ζεκαληηθή βνήζεηά ηνπο ζηελ εχξεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Δπηπιένλ, επραξηζηψ θαη 

ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,  

αιιά θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ κνπ  ζπνπδψλ. Σέινο, επηζπκψ λα 

ζεκεηψζσ πσο ε έξεπλα απηή κε ψζεζε ζηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

ζεκειίσλ ηεο ηφζν ζπνπδαίαο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. 

 

Καθξηδψλε Αδακαληία 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

εθηλψληαο, ζεσξψ πσο  είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλνη φξνη, φπσο 

είλαη δηακνξθσκέλνη ζήκεξα, πνπ απνηεινχλ ην ππφβαζξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο θαη  πνπ νπζηαζηηθά εκθαλίζηεθαλ σο  «πξαθηηθέο έλλνηεο» -θαζψο σο 

φξνη θαζηεξψζεθαλ αξγφηεξα-  ζηελ Αξραία Διιάδα θαη εμαθνινπζνχλ έσο  ηηο κέξεο 

καο λα έρνπλ κέγηζηε ζεκαζία εθεί φπνπ λνείηαη αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο.  

Καηαξράο, ν φξνο  «παιδεία» πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ην ξήκα «παηδεχσ» ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε «παῖο» θαη νξίδεηαη σο  ε 

θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αλζξψπνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο ζηνλ 

 πλεπκαηηθφ, εζηθφ θαη ζσκαηηθφ θαη  δεχηεξνλ έρεη λα θάλεη κε ηελ αγσγή, ηελ 

θνπιηνχξα, ηελ κφξθσζε θαη γεληθφηεξα ηελ  εθπαίδεπζε.
1
   Ζ παηδεία σο φξνο 

εκθαλίζηεθε θαηά ηνλ 5
ν
 αηψλα θαη εμειίρζεθε σο έλλνηα θαηά ηνλ 4

ν
 αηψλα θαη θαηά 

ηνπο ειιεληζηηθνχο θαη απηνθξαηνξηθνχο ρξφλνπο. Γηα πξψηε θνξά, ν φξνο απαληάηαη 

ζην έξγν ηνπ Αηζρχινπ κε ηελ έλλνηα ηεο αγσγήο ησλ παηδηψλ, ελψ αξγφηεξα ζπλδέζεθε 

κε ηελ χςηζηε αλζξψπηλε αξεηή θαη έγηλε ην ζχκβνιν ηεο ηδεψδνπο κνξθψζεσο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο, ηεο θαινθαγαζίαο, ε νπνία ηψξα πεξηιακβάλεη θαη ηε κφξθσζε 

ηνπ πλεχκαηνο. 

Γεχηεξνλ, ν φξνο «αγυγή» εηπκνινγείηαη απφ ην αξραίν ειιεληθφ ξήκα «ἀγσ» πνπ 

ζεκαίλεη θαζνδεγψ. Ζ έλλνηα ηεο αγσγήο αθνξά είηε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ν 

αλαπηπζζφκελνο άλζξσπνο απφ ηηο ζπζηεκαηηθέο θαη ζθφπηκεο ελέξγεηεο ησλ ελειίθσλ 

(γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ), είηε ην ζχλνιν ησλ επηδξάζεσλ πνπ δέρεηαη απφ ηνπο 

ελειίθνπο, ηνπο ζπλνκειίθνπο ή θαη απφ ην άςπρν πεξηβάιινλ.
2
  Ζ αγσγή ζεξαπεχεη ηελ 

αλζξψπηλε θνηλφηεηα θαη δηαηεξεί ηε δηαηψληζε ηνπ ζσκαηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ είδνπο. 

Έηζη, ν άλζξσπνο κπνξεί λα κεηαδψζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή 

ηνπ χπαξμε κέζσ ηεο βνχιεζεο θαη ηεο ινγηθήο.  Απηή ε ζσκαηηθή ηνπ θχζε  θαη νη 

ηδηφηεηέο ηεο είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιινπλ ελζπλείδεηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμήο ηνπ θαη λα 

αλέιζνπλ ζε πςειφηεξε βαζκίδα επίδνζεο. Όηαλ ν άλζξσπνο εθπαηδεχεηαη πξννδεπηηθά, 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, επνηθνδνκεί ηελ άξηζηε κνξθή ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ 

θχζε ηνπ σο φλ ζσκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ δεκηνπξγεί ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαηψληζε ηεο 

κνξθήο ηνπ θαη απαηηεί ηδηαίηεξεο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο θξνληίδεο, νη νπνίεο 

απνθαινχληαη αγσγή. Ζ αγσγή δελ είλαη αηνκηθή ππφζεζε αιιά δήηεκα ηεο θνηλφηεηαο, 

                                                 
1
 Υαξαιακπάθεο 2014, 40  

2
 Ππξγησηάθεο 2009, 54-58 

Ξ 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
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ε νπνία κνξθψλεη «δηα ἀγσγήο» ηα λέα άηνκα, ελψ δηέπεηαη απφ γξαπηνχο θαη άγξαθνπο 

λφκνπο θαη θαλφλεο, νη νπνίνη ζπλδένπλ απηή θαη ηα κέιε ηεο. Έηζη θάζε αγσγή είλαη 

άκεζε επίδξαζε ηεο δσληαλήο ζπλεηδήζεσο κηαο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο είηε πξφθεηηαη 

γηα ηελ νηθνγέλεηα , είηε γηα κηα θνηλσληθή ηάμε, είηε γηα επξχηεξνπο δεζκνχο φπσο ε 

θπιή ζηελ αξραία Διιάδα  ή ην θξάηνο.
3
 

Ζ αγσγή επίζεο, ζπκκεηέρεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δσήο ηεο θνηλφηεηαο 

κε ηηο αιιαγέο ηεο, κε βάζε ηελ εζσηεξηθή δφκεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αλάπηπμε 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη αμίεο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Άξα, ε ηζηνξία ηεο 

αγσγήο πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ αμηψλ κηαο θνηλφηεηαο. ηαζεξφηεηα 

ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ ζεκαίλεη ζηεξεφηεηα ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ελφο ιανχ ελψ ε 

δηαηάξαμε ησλ θαλφλσλ  δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη θινληζκφ ηεο αγσγήο κέρξη 

πιήξνπο αδπλακίαο ηεο πξαγκαηψζεψο ηεο. Ζ αγσγή ινηπφλ είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, είλαη θαζνιηθή θαη αλαγθαία θαη ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη 

ηαπηνρξφλσο εζηθφ θαη πξαθηηθφ. 

Σξίηνλ, ν φξνο «εκπαίδεςζη» πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν ειιεληθφ ξήκα «εθ-

παηδεχσ» πνπ ζεκαίλεη αλαηξέθσ απφ παηδηθή ειηθία, κνξθψλσ, δηαπαηδαγσγψ  θαη κε 

ηελ επξεία έλλνηα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ επίδξαζε 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηε ζθέςε, ζην ραξαθηήξα θαη ζηε ζσκαηηθή αγσγή ηνπ 

αηφκνπ. Απφ ηερληθήο πιεπξάο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο απνθηψληαη 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαη 

δηακνξθψλνληαη αμίεο (εζηθή, εηιηθξίλεηα, αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, αίζζεζε ηνπ 

δηθαίνπ, αθνζίσζε, επαγγεικαηηζκφο, ππεπζπλφηεηα). Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ζε έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα, κε ζπγθεθξηκέλνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη είλαη νξηνζεηεκέλε ρξνληθά. 
4
 

Καη ηέηαξηνλ, ν φξνο «δηδαζθαιία»
5
 είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηε 

κεηάδνζε γλψζεσλ απφ ην δάζθαιν ζην καζεηή. Ο φξνο παξάγεηαη απφ ην ξήκα 

δηδάζθσ ηνπ νπνίνπ ε ξίδα –δα καο παξαπέκπεη ζην ξήκα «δάσ» ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

πνπ ζεκαίλεη καζαίλσ (παίξλσ γλψζε) θαη γίλεηαη αηηηνινγηθφ «δηδάζθσ» (δίλσ γλψζε). 

Δπνκέλσο, ν φξνο δηδαζθαιία δειψλεη ηελ δηαδηθαζία αληαιιαγήο γλψζεο αλάκεζα ζην 

δάζθαιν θαη ζην καζεηή. 

Οη γλψζεηο καο πεξί ηεο αξραίαο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο καο νδεγνχλ ζην καθξηλφ 14
ν
 

αηψλα π.Υ. ζηε κηλσηθή Κξήηε, φπνπ ε θεληξηθή εμνπζία ηεο Κλσζνχ αλέιαβε λα 

                                                 
3
 Jaeger 1968, 19-20 

4
 Υαξαιακπάθεο 2014, 515 

5
 Υαξαιακπάθεο 2014, 446 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1
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εθπαηδεχζεη ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ αλαθηφξνπ.
6
 Ζ καζεηεία 

κάιηζηα νξγαλψζεθε θαη θαηαγξάθεθε ζηα αλαθηνξηθά αξρεία θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ζπλαληάκε  ζηε κπθελατθή γξαθή ( Γξακκηθή Β) ην ξήκα δηδάζθσ ζην 

πιαίζην νξγαλσκέλεο καζεηείαο (αλ θαη αθνξνχζε ηελ πθαληηθή ηέρλε). Αθφκε 

απαληάηαη θαη ε ιέμε ζρνιείν, ν ρψξνο δειαδή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία θαη 

δελ ηαπηίδεηαη κε ην ρψξν εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, πεξηιακβάλεη ηνλ εθπαηδεπηή, ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη νξίδεηαη σο έλαο εηδηθφο ηφπνο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, φπνπ θνηηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

Απηή  ινηπφλ ε ζπλεπήο θαη ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα κεηάδνζεο ηεο γλψζεο 

αθνξνχζε ηελ εθκάζεζε ηεο πθαληηθήο ηέρλεο θαη κάιηζηα απφ γπλαίθεο, νη νπνίεο 

κάζαηλαλ λα γλέζνπλ θαη λα θεληνχλ. Ζ εθκάζεζε απηήο ηεο ηερληθήο δελ γηλφηαλ κε 

παξαηήξεζε θαη βνεζεηηθή απαζρφιεζε, αιιά ηελ είρε αλαιάβεη κηα θεληξηθή δηνίθεζε 

απφ ην αλάθηνξν, πνπ δηαρεηξηδφηαλ θαη ηηο πξψηεο χιεο θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηηο κπθελατθέο πηλαθίδεο 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ζεκεησλφηαλ θάζε θνξά ιεπηνκεξεηαθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο, ζε πνην ζεκείν βξηζθφηαλ ε εθπαίδεπζή ηνπο. 

Πέξα φκσο απφ ηελ ηερληθή πξψηκε εθπαίδεπζε, ε θαηεμνρήλ εθπαίδεπζε έρεη θαη απηή 

ηηο ξίδεο ηεο  ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο είλαη θπξηνιεθηηθά ν πνιηηηζκφο 

ηεο παηδείαο, έρεη ζπλδεζεί κε ηε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή θαη νπζηαζηηθά είλαη 

εθείλε πνπ γέλλεζε ηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ. Οη καζεηέο ζηα αξραία θιαζηθά 

ειιεληθά ζρνιεία ζε νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε κάζαηλαλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ 

κε ηνπο ζηίρνπο ηεο Ηιηάδαο θαη ηεο Οδχζζεηαο έσο θαη ην ηέινο ηεο ειιελνξσκαïθήο 

αξραηφηεηαο θαη απηά ηα έξγα δελ έρνπλ πάςεη λα δηδάζθνληαη έσο θαη ζήκεξα ζηα 

ζρνιεία. 
7
Ο Πιάησλ ζην έξγν ηνπ «Πνιηηεία» (606e) παξαδέρεηαη πσο ν Όκεξνο είλαη ν 

εθπαηδεπηήο ηεο Διιάδαο θαη πσο ζρεηηθά κε ηελ θπβέξλεζε, ηελ παηδεία ησλ αλζξψπσλ 

θαη γεληθφηεξα ηνλ βίν ηνπο  αμίδεη  λα ζηεξίδνληαη ζε απηφλ θαη λα ηνλ κειεηνχλ. 

“νθνῦλ, εἶπνλ, ὦ Γιαύθσλ, ὅηαλ κήξνπ ἐπαηλέηαηο ἐληύρῃο ιέγνπζηλ ὡο ηὴλ ιιάδα 

πεπαίδεπθελ νὗηνο ὁ πνηεηὴο θαὶ πξὸο δηνίθεζίλ ηε θαὶ παηδείαλ ηλ ἀλζξσπίλσλ 

πξαγκάησλ ἄμηνο ἀλαιαβόληη καλζάλεηλ ηε θαὶ θαηὰ ηνῦηνλ ηὸλ πνηεηὴλ πάληα ηὸλ αηνῦ 

βίνλ θαηαζθεπαζάκελνλ δλ”  

«Λνηπφλ, θίιε κνπ Γιαχθσλ, φηαλ ηχρεη λ᾽ αθνχζεηο ηνπο ζαπκαζηέο ηνπ Οκήξνπ λα 

ιέλε φηη ν πνηεηήο απηφο έρεη εθπαηδεχζεη ηελ Διιάδα θαη φηη αμίδεη λα ηνλ πάξεηο γηα λα 

ζνπ κάζεη πψο λα θπβεξλάο θαη λα εμεπγελίδεηο αλζξψπηλα πξάγκαηα, θαη λα 

                                                 
6
 Κπξηάηαο-Μπάιια 1999, 13-18 

7
 Legras 2005, 15-18  
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ζπκκνξθψζεηο φιν ζνπ ηνλ βίν θαηά ηα ππνδείγκαηα ηνχηνπ ηνπ πνηεηή»   (Πιάησλνο 

Πνιηηεία 606e, Mεηάθξαζε Ι.Γξππάξεο) 

Οη πξψηεο παηδαγσγηθέο ζθέςεηο  πξνέθπςαλ απφ ηε θηινζνθηθή ζεψξεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αγσγήο θαη νη πξψηεο αλαδεηήζεηο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα 

δηαπαηδαγσγείηαη ν άλζξσπνο απαζρφιεζαλ θπξίσο ηνπ θηινζφθνπο 2.500 ρξφληα πξηλ.
8
 

Δηδηθφηεξα, ν Πιάησλ νξίδεη ηελ Παηδεία σο ηελ ηέρλε εθείλε πνπ κεηαζηξέθεη ηελ ςπρή 

απφ ηελ πεξηνρή ηνπ γίγλεζζαη, δειαδή ηε δεκηνπξγία νιφθιεξε πνπ βξίζθεηαη ζε 

ζπλερή θίλεζε θαη δξάζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Όληνο, ηνπ ίδηνπ δειαδή  ηνπ Γεκηνπξγνχ 

πνπ απιψο ζεάηαη, παξαηεξεί ηηο δηεξγαζίεο ηεο θαη ηηο ζηεξίδεη κε ηελ αθηλεζία ηνπ. 

Δπίζεο αλαθέξεη πσο μεθηλψληαο απφ κηα δίθαηε πνιηηεία, κε ηελ θαηάιιειε παηδεία, 

δηαπιάζεη θαλείο φρη κφλν δίθαηνπο αιιά θαη ελ δπλάκεη ζνθνχο αλζξψπνπο (Πνιηηεία, 

441e-443).  

ηελ αξραία Διιάδα πξηλ ηνλ 7
ν
 αηψλα π.Υ. ε πνίεζε ήηαλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζρνιηθήο παηδείαο θαη νη δάζθαινη ζπγθέληξσλαλ πάληα  ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε θηινκάζεηα ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπίζεο εθείλε ηελ πεξίνδν ε 

Αζήλα ήηαλ θαηνηθεκέλε απφ ειιεληθά θχια κηζάγξησλ πνιεκηζηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε 

αέλαε ζχγθξνπζε κε ηνπο γείηνλέο ηνπο, νπφηε δηλφηαλ ζηα παηδηά ελφο είδνπο 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο,  ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο. Αξγφηεξα καο είλαη γλσζηφ πσο ν Όκεξνο θαηείρε ηελ πξψηηζηε ζέζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο εθείλεο ηεο επνρήο πνπ είλαη πηζαλφ πσο  

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα «ζρνιεία»  ήηαλ ε εμήγεζε ησλ ζπάλησλ θαη δπζλφεησλ ιέμεσλ 

κε ηε βνήζεηα ζπλσλχκσλ. Δπίζεο πηζαλνινγείηαη πσο ε επηλφεζε ηεο αιιεγνξηθήο 

εξκελείαο ηνπ νκεξηθνχ έξγνπ απφ ην Θεαγέλε ην Ρήγην, ζπλεπάγεηαη απφ ην γεγνλφο 

πσο νη δάζθαινη ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο ζην λα εμεγήζνπλ  ηθαλνπνηεηηθά ζηνπο  

λεαξνχο καζεηέο ζθελέο ηνπ Οκήξνπ, φπσο ηελ ηζηνξία ηνπ Άξε θαη ηεο Αθξνδίηεο 

ζηελ 8
ε
 ξαςσδία θαη ζεψξεζαλ πσο ε αιιεγνξηθή εξκελεία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε φηη ν φκεξνο πεξηέρεη ππνζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εζηθά 

δεηήκαηα ησλ αλζξψπσλ.
9
  

Σα δχν νκεξηθά πνηήκαηα ινηπφλ, ε Ηιηάδα θαη ε Οδχζζεηα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

παηδείαο θαη ν  Όκεξνο ζεσξείην σο ν κέγηζηνο δεκηνπξγφο θαη δηδάζθαινο νιφθιεξεο 

ηεο αλζξσπφηεηαο θαη δηακνξθσηήο ηεο ειιεληθήο δσήο θαη ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα. 

Οη εζηθέο θαη νη ζξεζθεπηηθέο αμίεο πνπ κεηαδίδνπλ ηα έπε, ηα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά πξφηππα πνπ παξνπζηάδνπλ θαη νη εξσηθέο αμίεο αξηζηνθξαηηθνχ ηδεψδνπο 

                                                 
8
 Ππξγησηάθεο 2009, 70-71 

9
 Nesselrath 2005, 89-90 
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πνπ πξνβάιινπλ έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν απφ  ηελ 

αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα, φζνλ αθνξά ηελ  εθπαίδεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ηε 

ινγνηερλία θαη ηηο ηέρλεο.  Ζ αλάδεημε ηεο εξσηθήο εζηθήο ησλ δπν πνηεκάησλ 

απνθαίλεηαη ζην φηη ν ήξσαο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ 

νπνία έρεη ελζσκαησζεί θαη λα επαγξππλεί πξνθεηκέλνπ λα ηεξείηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

ηνπο. Απηφ ην ηδεψδεο δψξνπ-αληίδσξνπ απνηειεί πξφηππν γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 

έξγνπ. Δπηπιένλ,  νη έιιελεο δάζθαινη ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ -αιιά θαη ηεο 

ειιεληζηηθήο- επέκελαλ ηδηαίηεξα ζηνλ Όκεξν, δηφηη ήηαλ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

εγρεηξίδην ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ηνπο εζηθνχο ζηφρνπο ηνπο θαη λα ηνπο 

κεηαβηβάζεη ζηηο γελεέο ησλ λεαξψλ Διιήλσλ. Ζ Ηιηάδα είλαη ην θαηεμνρήλ εγρεηξίδην 

κειέηεο θαη αθνινπζεί ε Οδχζζεηα, φπσο θαη νη κεηέπεηηα Οκεξηθνί χκλνη, πνπ 

ζπλέζεζαλ νκεξίδνληεο πνηεηέο. ηα δπν έπε δσγξαθίδεηαη έλαο εξσηθφο θαη πνιεκηθφο 

θφζκνο ηνπ νπoίνπ πξνβαιιφκελν ηδαληθφ είλαη ε αξηζηεία. ηνράδεηαη γηα ηνλ πφιεκν 

θα ηελ εηξήλε, ηε δφμα θαη ην κπζηήξην, ηε βία ησλ παζψλ, ηε δχλακε ηεο θηιίαο ηελ 

εθδίθεζε θαη ηε ζπγγλψκε θαη θαζίζηαληαη πξφηππα ζπδπγηθήο αγάπεο, νηθνγέλεηαο θαη 

θηιίαο. Ο Όκεξνο είλαη ν ζπγγξαθέαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπνπ νη δάζθαινη ηεο επνρήο έβαδαλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα κειεηνχλ ην 

νκεξηθφ ιεμηιφγην αιιά θαη απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ. Έηζη ινηπφλ ζπκπεξαίλνπκε, 

πσο ε επίδξαζε ηνπ Οκήξνπ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη αλππνιφγηζηε εθφζνλ ππήξμε ν 

παηδαγσγφο ηε Διιάδνο απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε.  

Ζ αξραία ζθέςε δελ έπαςε λα γαινπρείηαη απφ ηα δπν απηά πνηήκαηα. Οη αξραίνη 

Έιιελεο πίζηεπαλ πσο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελφο παηδηνχ αξθνχζε λα πάξνπλ ηνλ Όκεξν, 

λα ηνλ κειεηήζνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ κε βάζε ηηο δηδαρέο ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Θεσξνχζαλ πσο είλαη ε αξρή, ε κέζε θαη ην ηέινο γηα θάζε παηδί αθφκα θαη γηα έλαλ 

κεγαιχηεξν, έλαλ ελήιηθα ή έλαλ γέξνληα. Αιιά  θαη γηα ηνπο ζνθηζηέο ν Όκεξνο ήηαλ ν 

πξψηνο ζνθφο θαη ε πεγή θάζε γλψζεο πφζν κάιινλ θαη  ε πεγή έκπλεπζεο γηα λέα 

ινγνηερληθά έξγα.
10

  

Δπηπιένλ, νη ηδέεο ηεο νκεξηθήο επνρήο πέηπραλ ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη κηα 

εθπαηδεπηηθή επίδξαζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηδέα θάζε άιιεο επνρήο. Ζ αξηζηνθξαηία 

πνπ πξνβάιιεηαη ζηα έξγα κε ηηο επγεληθέο παξαδφζεηο θαη ηα πξφηππά ηεο είλαη ε 

εηθφλα ηνπ ηππνηηθνχ θφζκνπ θαη παξάιιεια θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε θπζηθή 

αληαλάθιαζε ηελ πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ηέρλε. Ζ πλεπκαηηθή πλνή ηεο Ηιηάδαο είλαη ην 

πάζνο θαη ην εξσηθφ ηέινο ηνπ αλζξψπηλνπ αγψλα, ελψ ε Οδχζζεηα εκπλέεηαη απφ ηνλ 

αλζξψπηλν ραξαθηήξα φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αξηζηνθξαηηθή παηδεία θαη ζηελ εζηθή. 

Απηή ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ινηπφλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα δπν απηά έξγα 

                                                 
10

 Said ,Trede, Le Boulluec 2001, 64-66 
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κεηαηξάπεθε σο ηδαληθή βάζε ηεο παηδείαο. Σν νκεξηθφ έξγν επίζεο, πεξηιακβάλεη κηα 

θηινζνθία πνπ θαηαλνεί ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηε δηέπνπλ θαη 

παξάιιεια βιέπεη θαη θξίλεη θάζε νπζηαζηηθφ παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Αθφκε, 

κειεηά θάζε γεγνλφο θαη θάζε ραξαθηήξα θάησ απφ ην θάζκα ηεο θαζνιηθήο γλψζεο θαη 

ηεο πξαγκαηηθήο αιήζεηαο. Ζ αγάπε ηεο πνίεζεο γηα ηα γλσκηθά απνθζέγκαηα, ε ηάζε 

ηεο λα εθηηκά θάζε γεγνλφο κε βάζε έλα γεληθφ πξφηππν, ε ζπρλή ρξήζε παξαδνζηαθψλ 

παξαδεηγκάησλ σο γεληθψλ ηχπσλ θαη ηδαληθψλ μεθηλνχλ απφ ηνλ Όκεξν.   

Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε αλαθάιπςε ηεο γξαθήο, δειαδή ε 

απφδνζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε γξαθηθά ζχκβνια  είλαη κηα κεγάιε πνιηηηζκηθή 

επαλάζηαζε θαη έρεη ζαθψο ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο άιιαμε 

ξηδηθά ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ, εθφζνλ κέρξη ηφηε ππήξρε σο κνλαδηθφ κέζν γηα ηελ 

αληαιιαγή ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ γλψζεσλ θαη ηε δηαηψληζε ησλ παξαδφζεσλ  ε 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ε νκηιία,  κε βνεζεηηθφ ζηνηρείν ηεο ηε κλήκε. Δπηπιένλ, ε 

γξαθή επέθεξε αλαδηάηαμε ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ νξγάλσλ ηνπ εγθεθάινπ, αθνχ γηα λα 

απνξξνθήζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαλείο, θηλεηνπνηνχζε έλα αηζζεηήξην φξγαλν, ηελ αθνή, 

ελψ ε εκθάληζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ έβαιε ζε ελέξγεηα ηελ φξαζε. 
11

 

Ζ γξαθή είλαη έλα πνιχ λέν επηθνηλσληαθφ κέζν  αθνχ δελ μεπεξλάεη ηα έμη ρηιηάδεο 

ρξφληα, έλαληη ηνπ ελφο εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ πνπ φπσο ππνινγίδεηαη ππάξρνπλ 

άλζξσπνη ζηνλ πιαλήηε καο. Δίλαη αθφκε έλα ηζρπξφ κέζν γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

κλήκεο, αθνχ ν άλζξσπνο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ δελ έπξεπε λα μεράζεη νηηδήπνηε απφ 

φζα δηδαζθφηαλ γηαηί ζα ήηαλ κνηξαίν γηα απηφλ. Ζ δηδαζθαιία πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηεο 

γξαθήο ήηαλ απξνγξακκάηηζηε θαη αζχλεηδε. Ο παηέξαο ζηα παηδηά ηνπ θαη ν 

πξεζβχηεξνο ζηνπο λεφηεξνπο κεηαβίβαδαλ ζθφξπηεο πιεξνθνξίεο, πξαθηηθέο γλψζεηο, 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, θπιεηηθά ήζε θαη έζηκα, παξαδφζεηο θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο 

θπιήο ηνπο. Όια απηά ήξζε λα αλαηξέςεη ε εηζαγσγή ηεο γξαθήο πεξηνξίδνληαο ην ξφιν 

ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. 

 Ζ ελ ιφγσ παηδεία ζηεξίδεηαη ζην γξαπηφ ιφγν θαη φρη ζηνλ πξνθνξηθφ. Οη γνλείο 

πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ζην παηδί ηνπο κηα νηθηαθή εθπαίδεπζε ηε ιεγφκελε αλαηξνθή ή 

αγσγή φπσο ηελ νλφκαδαλ νη αξραίνη Έιιελεο, πνπ ήηαλ πξνθνξηθή, αιιά απφ ηε ζηηγκή 

πνπ μεθηλάεη ην ζρνιείν μεθηλά θαη  ε παηδεία ηνπ. «Ο πνιηηηζκφο» άιισζηε «έρεη παηέξα 

ην γξαπηφ ιφγν, ηνπ νπνίνπ ε θφξε είλαη ε παηδεία» θαη  ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ε δηδαζθαιία εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αγσγήο, ελψ ζηηο θνηλσλίεο ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ κπνξεί λα ππάξμεη παηδεία.  Απφ ηφηε ινηπφλ πνπ επηλνήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ 
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ζαλ πνιηηηζκηθέο ξίδεο ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζε έλα άιιν 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. 

«Μόλν ράξε ζηα γξάκκαηα νη λεθξνί κλεκνλεύνληαη από ηνπο δσληαλνύο θαη άλζξσπνη 

πνπ ρσξίδνληαη από κεγάιεο απνζηάζεηο ζπλνκηινύλ κε ηηο επηζηνιέο, ζα λα είλαη ν έλαο 

δίπια ζηνλ άιιν. Καη ζηνλ πόιεκν, όηαλ ζπλνκνινγνύληαη ζπλζήθεο κεηαμύ εζλώλ, ε 

κεηαμύ βαζηιέσλ, ηε κεγαιύηεξε εγγύεζε πσο νη ζπκθσλίεο ζα ηεξεζνύλ ηελ παξέρεη ε 

αδηάςεπζηε αζθάιεηα ησλ γξακκάησλ. Γεληθά, κόλν ηα γξάκκαηα  είλαη πνπ δηαζώδνπλ ηα 

απνθζέγκαηα ησλ ζνθώλ θαη ηνπο ρξεζκνύο ησλ ζεώλ, κόλν απηά δηαηεξνύλ θαη ηε 

θηινζνθία θαη θάζε είδνπο κόξθσζε, παξαδίδνληαο ηα ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο, ζηνλ αηώλα 

ηνλ άπαληα»    

 (Γηόδσξνο ν Σηθειηώηεο ΙΒ΄13,1-3, Μεηάθξαζε Γ. Γηαηξνκαλσιάθεο) 

Απφ ηφηε πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε γξαθή ινηπφλ, απνηέιεζε κηα αδήξηηε αλάγθε γηα 

φινπο, ηζρπξνχο θαη αδχλαηνπο. Θεκειηψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ζαλ κέξνο ηεο δσήο ηνπο 

θη φπνηνο ηελ θαηείρε, αλ ήηαλ αδχλαηνο γηλφηαλ ηζρπξφο θαη αλ ήηαλ ηζρπξφο γηλφηαλ 

ηζρπξφηεξνο. Όινη ηε αηέληδαλ κε δένο θαη ππνθιίλνληαλ κπξνζηά ζηε κπζηεξηαθή ηεο 

δχλακε.  Σα απνηειέζκαηα ηεο εγγξάκκαηεο επαλάζηαζεο ήηαλ λα γίλεη επθνιφηεξε ε 

έθζεζε ηεο ζχλζεηεο, αθαηξεηηθήο ζθέςεο, ε επηλφεζε ελφο ηερληθνχ ιεμηινγίνπ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιφγνπ, ε κεηαγξαθή θαη ε 

αλαζεψξεζε σο ηκήκα ηεο ζχλζεζεο,, ε εμέιημε ηνπ πεξηνδηθνχ χθνπο, ηνπ γξαςίκαηνο 

δειαδή ζε καθξέο, ζχλζεηεο πεξηφδνπο φρη εχθνια θαηαλνεηέο κε ηελ πξψηε αλάγλσζε. 

Πιένλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηα θείκελα λα κειεηεζνχλ, λα μαλαδηαβαζηνχλ θαη λα 

επηθξηζνχλ. 

 Αξρηθά ηελ γξαθή ηελ θαηείραλ ειάρηζηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη απνηχπσλαλ ηηο ζθέςεηο 

ηνπο ζε πέηξεο ζε πειφ ζε θεξί θαη ζε πάππξν. Αξγφηεξα νη ιεγφκελνη γξαθείο 

ζηαδηνδξνκνχζαλ  ζαλ αλψηεξνη ππάιιεινη ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηεξψληαο 

θξαηηθά θαη ηζηνξηθά αξρεία θαη θαηαγξάθνληαο βαζηιηθνχο ζξηάκβνπο, ελψ άιινη 

πξνζέθεξαλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, γηα λα απνθηήζνπλ ηα πξνο ην δελ 

ζαλ απνζεθάξηνη θαηαρσξίδνληαο ζε αξρέγνλα βηβιία απνζήθεο ηα εηζεξρφκελα θαη 

εμαγφκελα πξντφληα ησλ αγξνηνπαξαγσγψλ. Έπεηηα νη θαινχκελνη ηεξείο πηνζέηεζαλ ηε 

γξαθή -αλ θαη κέρξη ηφηε νξθηζκέλνη ερζξνί ηεο- θαη έγηλαλ νη απνθιεηζηηθνί ρνξεγνί ηεο 

παηδείαο -γηα έλα δηάζηεκα, αθνχ ε γξαθή μερχζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν -παξαδίδνληαο 

καζήκαηα κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κφξθσζεο απφ ειάρηζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

ζηειέρσλαλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ηελ θνζκηθή εμνπζία. Ζ ηεξαηηθή εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε λανχο γηα παηδηά θαη ησλ δχν θχισλ.
12
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Όζνλ αθνξά ηα πιηθά ηεο γξαθήο, ζηα αξραία ειιεληθά ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχληαλ ην 

φζηξαθνλ, έλα ζξαχζκα ελφο πήιηλνπ αγγείνπ, θπξίσο απφ ηνπο θησρφηεξνπο καζεηέο. 

ηελ αξραία Αζήλα ην πην ζπλεζηζκέλν πιηθφ γξαθήο ήηαλ κηα μχιηλε πιάθα, ε 

πηλαθίδα κε επίζηξσζε θεξηνχ ζηε κηα πιεπξά ηεο, φπνπ ν καζεηήο ράξαδε ηα γξάκκαηα 

θαη ηνπο αξηζκνχο κε κηα γξαθίδα. Άιια πιηθά ήηαλ  νη πιάθεο απφ ζρηζηφιηζν ή 

νξείραιθν θαη θχιια απφ κφιπβδν, πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζηα 

καζεηηθά κνιχβηα. Οη πινχζηνη κφλν είραλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ αθξηβνχ 

αηγππηηαθνχ παπχξνπ. 

Αθφκε είλαη αμηνζεκείσην, πψο ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαηάθεξε λα ζέζεη ηα ζεκέιηα 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ηε δηαδψζεη ζε φιν ηνλ θφζκν. Όπνηε νη έιιελεο 

απνγνεηεχνληαλ απφ ηα εδάθε ηνπο ή αδπλαηνχζαλ λα  απνθξνχζνπλ  ηνπο επηδξνκείο 

κηα δηέμνδνο απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θίλδπλν ήηαλ ε κεηαλάζηεπζε θαη ε δεκηνπξγία 

απνηθηψλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Γχζεο. Απηέο νη απνηθίεο εμειίρζεθαλ ζε ζεκαληηθά 

θχηηαξα παηδείαο, πλεχκαηνο θαη ηέρλεο, δηαδίδνληαο θη επηβάιινληαο ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ. Οη  έιιελεο αξρηθά πξνζπαζνχζαλ λα εξκελεχζνπλ θπζηθά θαηλφκελα κε ηε 

βνήζεηα ηνπ κχζνπ θαη ηεο θαληαζίαο, πνπ ηελ αλαβάζκηδαλ ζε ζξεζθεία ςάρλνληαο θαη 

αλαθαιχπηνληαο αφξαηεο δπλάκεηο κε αλζξψπηλα ή δσηθά πξφζσπα. ηελ ζπλέρεηα 

πέξαζαλ απφ ην κχζν ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαη εγθαηέιεηςαλ ηελ εξκελεία θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ  θαηαλνεηέο αξρέο θαη έηζη  θαηάθεξαλ λα γίλνπλ 

πξσηεξγάηεο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο αζηξνλνκίαο, ηεο θπζηθήο, ηεο γεσγξαθίαο, ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο θηινζνθίαο αξγφηεξα (5
νο

 αηψλαο π.Υ.). 
13

  

Οη ιεγφκελνη πεπαηδεπκέλνη ήηαλ ζπγρξφλσο θαη θηιφζνθνη θαη επηζηήκνλεο αιιά θαη 

πνηεηέο αθνχ ηα πξψηα θηινζνθηθά ζπγγξάκκαηα ήηαλ γξακκέλα ζε ζηίρνπο.
14

 Σα πην 

μαθνπζηά νλφκαηα εθείλεο ηεο επνρήο πνπ έγηλαλ ζεβαζηφηεξα αθφκα θαη απφ ηνπο 

πινπζίνπο, νη κεγάινη δάζθαινη πνπ δηέπξεςαλ θαη ζεκειίσζαλ πνιιέο επηζηήκεο ήηαλ ν 

Θαιήο ν Μηιήζηνο, ν Αλαμίκαλδξνο, ν Ξελνθάλεο, ν Αλαμηκέλεο, ν Ζξάθιεηηνο, ν 

Γεκφθξηηνο, ν Ππζαγφξαο, ν Πιάησλ, ν νπνίνο ίδξπζε ηελ πεξίθεκε Αθαδεκία ζηελ 

Αζήλα, έλα ίδξπκα θηινζνθηθήο παηδείαο θαη έξεπλαο, φπνπ καζήηεπζαλ πνιινί 

πξνηθηζκέλνη άλδξεο ηεο επνρήο,  ν ζπνπδαίνο δηδάζθαινο  ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, 

Αξηζηνηέιεο  θαη πνιινί άιινη αξραίνη Έιιελεο, νη νπνίνη είλαη ζηελ θπξηνιεμία νη 

παηδαγσγνί φρη κφλν ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Δπξψπεο θαη νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ.  

Έλα άιιν εθπαηδεπηηθφ είδνο είλαη ε αξραία ειιεληθή ιπξηθή πνίεζε πνπ εκθαλίδεηαη 

ηνλ 7
ν
 αηψλα θαη δηαξθεί έσο θαη ηνλ 5

ν
 αηψλα, έλα δηάζηεκα θαηά ηα νπνίν ηα είδε ηεο 
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ιπξηθήο πνίεζεο εμειίζζνληαη ζεκαληηθά. Ζ ιαηξεπηηθή δσή ηεο αξραίαο Διιάδαο, ε 

δεκψδεο πνίεζε πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε θαηψηεξεο ζξεζθεπηηθέο κνξθέο θαη έζηκα 

θαη ζαθψο ην νκεξηθφ έπνο, πνπ πξνζέθεξε πξφηππα επεμεξγαζκέλνπ κχζνπ θαη 

δειεαζηηθέο θαη επίκαρεο ηδενινγηθέο  πξνηάζεηο, αιιά θαζηέξσζε θαη ηε ηέρλε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ζην πξσηκφηεξν ζηάδην απφ νπνηνδήπνηε δείγκα πνπ είλαη γλσζηφ έσο 

ζήκεξα,  απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε ιπξηθή πνίεζε.
15

 

Δπηπιένλ, ε πην ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ιπξηθήο πνίεζεο ήηαλ ε κνπζηθή, αθνχ ν 7
νο

 

αηψλαο ζεσξήζεθε απφ ηνπο αξραίνπο ν αηψλαο ησλ κνπζηθψλ αλαθαιχςεσλ θαη 

λεσηεξηζκψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ιχξαο θαη ζηελ ηέρλε ηεο θηζαξσδίαο, ρσξίο απηνχο ε 

ιπξηθή πνίεζε δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη. 
16

 Ζ ιπξηθή πνίεζε ινηπφλ αλήθε ζηελ 

πξαθηηθή δσή  ηνπ θφζκνπ θαη απνηεινχζε αμηνινγφηαην θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. 

Οη ειεγεηαθνί πνηεηέο θαη νη ηακβνγξάθνη πξνφξηδαλ ηα έξγα ηνπο γηα λα αθνπζηνχλ δη’ 

απαγγειίαο απφ ηνπο ίδηνπο, ζπλήζσο ζε ζπκπφζηα ηα νπνία έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αξραίσλ ειιήλσλ. Πιεξνχζαλ κηα κνλαδηθή ιεηηνπξγία ζηα 

αηζζήκαηα, ζηηο ηδέεο θαη ζηα ζρέδηά ηνπο, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα αλαθνηλσζνχλ κε 

άιινλ ηξφπν. Δπίζεο, ηα ρνξηθά άζκαηα θαη χκλνη πιεξνχζαλ δσηηθή ιεηηνπξγία γηα ην 

ιαηξεπηηθφ ζχζηεκα θαη γηα ην επηζηέγαζκα γεγνλφησλ φπσο γηα ηε δφμα πνιιψλ εξψσλ 

νη νπνίνη επέζηξεθαλ ζηε παηξίδα ηνπο ληθεηέο. 

Χο ιπξηθνί πνηεηέο αμίδεη λα κλεκνλεπζνχλ ν Αξρίινρνο, ν νπνίνο ήηαλ ν 

δεκνθηιέζηεξνο κεηά ηνλ Όκεξν, ν Καιιίλνο, ν Αλαθξέσλ, ν Μίκλεξκνο , ν Αιθαίνο 

θαη θπζηθά ε απθψ, ε νπνία απνθιήζεθε σο ε δέθαηε Μνχζα ιφγσ ηεο αμεπέξαζηεο 

δχλακεο ηνπ ιπξηθνχ ζηίρνπ ηεο, ηεο παζηαζκέλεο πνιηηηθήο ηεο δξάζεο  θαη ηεο 

εκθάληζήο ηεο σο θαζεγήηξηαο γπλαηθείσλ ζπνπδψλ, φπνπ παξείρε ζε θνπέιεο γακήιηαο 

ειηθίαο ηα πλεπκαηηθά θαη θαιιηηερληθά εθφδηα πνπ ζα ηηο θαζηζηνχζαλ άμηεο ζπδχγνπο. 

Πέξα απφ απηφ, ε αξρατθή πεξίνδνο ηεο Διιάδαο απνθιήζεθε σο ιπξηθή επνρή θαη απηφ 

γηαηί ε ιπξηθή πνίεζε απνηέιεζε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ηεο αξηζηνθξαηηθήο ηφηε 

θνηλσλίαο θαη ζεσξήζεθε ζπγαηέξα ηεο. 

 Άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε είλαη θαη  ε ηξαγηθή πνίεζε, ε νπνία 

ηξνθνδνηεί ηελ εθπαίδεπζε ηεο θιαζηθήο Αζήλαο θαη ησλ κεηέπεηηα ρξφλσλ αιιά θαη 

ηξνθνδνηείηαη απφ απηήλ, φπσο ζα αλαθεξζεί ζην θχξην κέξνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. Ο 

νθνθιήο, ν Δπξηπίδεο θαη ν Αηζρχινο νη ηξείο θνξπθαίνη ηξαγηθνί πνηεηέο πέξα απφ ηελ 

αλάπιαζε γλσζηψλ κπζηθψλ παξαδφζεσλ, εηζρσξνχλ ζην έξγν ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ 

θαζεκεξλή δσή ησλ Αζελαίσλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. 
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 Bowra 1997, 17-37 
16

 Καδάδεο 2000,  9-19 
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Δπηπξνζζέησο, ε θπξηαξρεκέλε ειεπζεξία ηεο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο ησλ Διιήλσλ 

πξνέξρεηαη απo ηελ ελλνκφηεηα, ε νπνία ήηαλ απξφζηηε θαηά ηελ πξντζηνξηθή επνρή. Οη 

Έιιελεο είραλ έκθπηε ηε ιεγφκελε «θχζηλ» ηελ νπνία εθείλνη πνιηηνγξάθεζαλ θαη 

απνηειεί απφξξνηα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαηαβνιήο θαη ν θαιιηηερληθφο ηξφπνο 

εθθξάζεσο ηνπο αξρηθά εκθαλίδεηαη σο αηζζεηηθή θιεξνλνκηά θαη ε ηδενπνίεζή ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θιαζηθή πεξίνδν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ινγνηερλία, ε 

νπνία δεκηνπξγείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο γισζζηθήο αηζζήζεσο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ςπρηθνχ θφζκνπ. Ζ κφξθσζε θαη ε παηδεία άιισζηε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηηερληθή 

κνξθνπνίεζε, ε νπνία απνηειεί θαζξέπηε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ηδεψδνπο θαη ε 

επηθξάηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο ζηε γιππηηθή θαη ζηε πιαζηηθή 

εμσηεξηθεχεη ην αλζξσπνθεληξηθφ βηνηηθφ αίζζεκα, ην νπνίν ζεσξήζεθε πσο είλαη 

δπλαηφ λα δηαζαθεζεί πεξεηαίξσ θαη έηζη δηαπέξαζε νιφθιεξν ην αξραίν ειιεληθφ 

πλεχκα. Ζ ιέμε αλζξσπηζκφο άιισζηε, ζεκαίλεη ηελ αγσγή ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηελ 

αιεζηλή ηνπ κνξθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε γλήζηα ειιεληθή παηδεία.
17

  Σέινο, ην 

αλζξψπηλν ηδεψδεο  ησλ Διιήλσλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν έπξεπε λα δηαπιαζηεί ην άηνκν, 

απνηειεί κνξθή δσληαλή,  ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ ηζηνξηθή κεηαβνιή θαη ν 

αλζξσπηζκφο, ε παηδεία θαη ην πλεχκα ησλ Διιήλσλ ζπλέβαιιαλ ζηελ έθθξαζε ηεο 

απφιπηεο απηήο αλζξσπφηεηαο θαη ν ειιεληθφο ιαφο θιεξνλφκεζε έηζη ηηο πινχζηεο 

γλψζεηο ηνπ παξειζφληνο σο άθζαξηεο κνξθέο πνπ κεηαδφζεθαλ θαη ζα κεηαδίδνληαη επί 

αηψλεο ζηηο κεηαγελέζηεξεο γεληέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

«Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΘΖΝΑ» 

 

1.1 Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΚΑΣΑ ΣΟΝ 5
Ο 

 ΚΑΗ ΣΟΝ 4
Ο

 ΑΗΩΝΑ Π.Υ. 

 

ην πξψην κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα ε εθπαίδεπζε  ήηαλ αξηζηνθξαηηθνχ ηχπνπ θαη 

αθνξνχζε ηα αγφξηα απφ ηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ έσο δεθαηεζζάξσλ, σζηφζν ηα 

παηδηά ιάκβαλαλ κηα πξψηε εθπαίδεπζε πξηλ πάλε ζρνιείν φπνπ ηα παηρλίδηα θαη 

ε θνηλή ζπλαλαζηξνθή αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ είραλ ηνλ πξψην ιφγν, ψζηε λα κάζνπλ 

ηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ. Ζ δηδαζθαιία ηεο επνρήο έκνηαδε κε ηελ ζεκεξηλή 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απνζθνπνχζε ζε κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάξηηζε θαη ζε 

πνιίηεο «θαινχο θαγαζνχο», δειαδή φκνξθνπο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 

Αξρηθά, ν παηέξαο έπξεπε λα απνδερηεί ζην ζπίηη ην λενγέλλεην παηδί πεξηθέξνληαο ην 

γχξσ απφ ηελ εζηία ηνπ νίθνπ ηνπ, εθφζνλ ην ελέηαζζε ζηε γξακκή θαηαγσγήο ηνπ. 

Αξγφηεξα φθεηιε λα ην παξνπζηάζεη ζηε θξαηξία ηνπ ζηελ ειηθία ηνπ ελφο έηνπο θαη λα 

ην πνιηηνγξαθήζεη ζηα δεθαέμη ηνπ. 
18

 Ζ  πξψηε εθπαίδεπζε φκσο ηνπ παηδηνχ ήηαλ 

γπλαηθεία ππφζεζε θαη ηελ αλαιάκβαλε θπξίσο ε κεηέξα, ε ηξνθφο, ε παηδαγσγφο ή ε 

παιιαθίδα ηνπ ζπδχγνπ. Παξφια απηά, ν παηέξαο παξαθνινπζνχζε ηελ εμέιημε ησλ 

παηδηψλ ηδίσο ζην ζέκα ηεο «αξεηήο». Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα  

κέρξη ηελ ειηθία ησλ επηά αλαηξέθνληαλ καδί εληφο ηνπ νίθνπ θαη ην παηρλίδη -σο πξψηε 

εθπαίδεπζε- είρε αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή αμία, δηακνξθψλνληαο ην 

ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, θαζψο ελέπλεαλ ην ηδεψδεο ηεο άκηιιαο θαη ηνπ 

αγψλα, ηε δεμηνηερλία θαη βνεζνχζαλ ηα παηδηά λα κάζνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα ζηελ 

θνηλσλία. Ζ αθήγεζε κχζσλ απφ ηηο κεηέξεο θαη ηηο ηξνθνχο απνηεινχζαλ θνκκάηη ηεο 

εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ αλειίθσλ θαζψο θαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο πνπ ήηαλ 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, ην νπνίν 

δηδαζθφηαλ λα κηιάεη θαη λα αθνχεη φζα δελ είρε κάζεη αθφκα. Ζ πξψηε εθπαίδεπζε 

ινηπφλ ησλ παηδηψλ ήηαλ ηδησηηθή ππφζεζε θαη δήηεκα ηεο νηθνγέλεηαο, νπφηε ζπλδεφηαλ 

άξξεθηα κε ην θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδφ ηεο θαη αλ είρε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

ηα έζηειλε ζε δηδαζθάινπο. Ζ αξηζηνθξαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ, πνπ ζα αλαιπζεί 

δηεμνδηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα, απφ ηελ άιιε κεξηά ήηαλ ππνρξεσηηθή, αλ θαη 

νξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ήηαλ απιψο έλα ζηνηρείν δηαηήξεζεο ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο θαη αθνξνχζε παηδηά «επγεληθήο» θαηαγσγήο. 
19

 

 

 

 

Ζ  θαηεμνρήλ δηδαζθαιία ινηπφλ, πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ δαζθάινπο νη νπνίνη 

πιεξψλνληαλ απφ ηνλ παηέξα ησλ παηδηψλ. Οη δάζθαινη ήηαλ ειεχζεξνη άλδξεο αιιά ε 

                                                 
18

 Macdowell 2009, 143-146 
19

 Legras 2005, 74-80 
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εξγαζία ηνπο επί πιεξσκή ηνπο ππνβίβαδε θνηλσληθά. Σα παηδηά ηα ζπλφδεπαλ ηδησηηθνί 

δνχινη,  νη ιεγφκελνη παηδαγφγοί, ζηνπο ηφπνπο δηδαζθαιίαο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο 

θνπβαινχζαλ θαη ηα ζρνιηθά ηνπο είδε θαη έκελαλ εθεί ψζπνπ λα ηειεηψζνπλ ηα 

καζήκαηα ψζηε λα ηα νδεγήζνπλ πίζσ ζην ζπίηη.. Απηνί ζπκπιεξψλνληαο ηελ πξψηκε 

εθπαίδεπζή ησλ παηδηψλ φθεηιαλ λα ηνπο κάζνπλ λα βαδίδνπλ κε εππξέπεηα, λα 

θνηηάδνπλ ρακειά, λα είλαη ζησπεινί, λα δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνπο κεγάινπο, λα κε 

γεινχλ ηξαληαρηά, λα κελ αθνπκπνχλ ην ρέξη ηνπο ζην ζαγφλη, λα κελ ηξψλε ιαίκαξγα, 

νχηε λα δεηνχλ ηίπνηε ηελ ψξα ηνπ γεχκαηνο. Αθφκε, έξγν ηνπο ήηαλ λα παξαθνινπζνχλ 

ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ παηέξα αλ ν δάζθαινο ήηαλ θαιφο ή φρη 

θαη κάιηζηα ήηαλ παξφληεο ζηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο βνεζψληαο έηζη θαη ην παηδί λα 

επαλαιάβεη ηα καζήκαηά ηνπ θαη ζην ζπίηη.. Δπίζεο, ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνη λα 

ππνβάιινπλ βία φπνηε ρξεηαδφηαλ γη΄ απηφ θαη ραξαθηεξίδνληαλ σο « ηξνκεξνί» θαη 

«ηπξαλλνχληεο». 
20

 Ο  λφκνο πξνζηάηεπε κε απζηεξφηεηα ηνπο  ηφπνπο δηδαζθαιίαο 

θπξίσο απφ απφπεηξεο απνπιάλεζεο  ησλ παηδηψλ απφ ελειίθνπο, αιιά δελ είρε 

θαζηεξψζεη  θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη έηζη ν θάζε δάζθαινο απηνζρεδίαδε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 1 : « Ο παηδαγφγός ζσλοδεύεη ηο παηδί ζηο τώρο δηδαζθαιίας» 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε, απηή απνζθνπνχζε ζην ηδεψδεο ηεο 

θαινθαγαζίαο, δειαδή ηεο νκνξθηάο αιιά θαη ηεο αξεηήο ηνπ αλζξψπνπ. Έλαο θαιφο θ 

αγαζφο πνιίηεο ζα έπξεπε λα θξνληίδεη ηαπηφρξνλα ην ζσκαηηθφ ηνπ θάιινο αιιά θαη 

ηελ «αξεηήλ» ηνπ, ηελ αμία ηνπ σο άλζξσπνο. Ο ζεβαζκφο ηεο νηθνγελεηαθήο 

παξάδνζεο, ε απηνθπξηαξρία, ε απηνζπγθξάηεζε, ε ππαθνή ζην λφκν, ε αθνζίσζε ζηελ 

πφιε, ν ζξεζθεπηηθφο ζεβαζκφο θαη ε αλδξεία ζηνλ πφιεκν είλαη ζαθψο ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην ηδεψδεο.  Ζ κνπζηθή, ε θπζηθή αγσγή θαη ε 

«θηινινγηθή» εθπαίδεπζε ήηαλ νη ηξείο ηνκείο εθπαίδεπζεο πνπ απνηεινχζαλ ηε βάζε 

ηεο θαινθαγαζίαο.  

 

Αξρηθά,  ην πην ζεκαληηθφ θαη βαζηθφ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αξραίσλ ειιήλσλ είλαη ε 

γξαθή, ε αλάγλσζε θαη ε αξηζκεηηθή, ηηο νπνίεο δίδαζθε ν γρακκαηηζηής. Ζ δηδαζθαιία 
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18 

δηαξθνχζε ηέζζεξα ρξφληα, ελψ ν ζρνιηθφο εμνπιηζκφο πεξηιάκβαλε πιηθά γξαθήο απφ 

μχιηλεο πηλαθίδεο, θπιίλδξνπο παπχξνπ θαη ζξαχζκαηα αγγείσλ. Οη επηθνί θαη ιπξηθνί 

πνηεηέο, ηδίσο ν Όκεξνο , απνηεινχζαλ ηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ε 

αξηζκεηηθή πνπ δηδαζθφηαλ κε βάζε ηα γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ, ηα δάρηπια ηνπ 

δαζθάινπ ή κε βνηζαιάθηα («ςήθνη») πνπ βνεζνχζαλ ζηηο πξάμεηο θαη ε γεσκεηξία.  Σα 

παηδηά φηαλ  κάζαηλαλ αλάγλσζε θαη γξαθή θαη κπνξνχζαλ πιένλ λα δηαβάδνπλ 

απάγγειλαλ απ' έμσ θνκκάηηα απφ ηνλ Όκεξν θαη δηάθνξα απνζπάζκαηα απφ γλσκηθνχο 

πνηεηέο, φπσο ηνλ Ζζίνδν θαη ην Θένγλε,  πνπ πεξηείραλ ξεηά θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο 

θαη ε εξκελεία ησλ ιέμεσλ κάιηζηα ηα βνεζνχζε λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα.
21

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην παηδί κάζαηλε πξψηα λα δηαβάδεη θαη κεηά λα γξάθεη. Έπξεπε 

αξρηθά λα καζαίλεη θαη λα ιέεη απ’ έμσ ηα νλφκαηα ησλ γξακκάησλ ηνπ αιθαβήηνπ πνπ 

ηα ράξαδε ζηε κλήκε ηνπ κε κλεκνληθνχο ζηίρνπο. Πξνρσξνχζαλ αξγά απφ ην πην απιφ 

ζην πην πεξίπινθν γξάκκα θαη απφ ην γξάκκα ζηε ζπιιαβή κε δπν γξάκκαηα, χζηεξα 

ζηε ζπιιαβή κε ηξία θαη κε ηέζζεξα γξάκκαηα θαη αζθνχζαλ ζην παηδί κε ιέμεηο 

δχζθνιεο θαη ζπάληεο κε ηελ πεπνίζεζε φηη φηαλ ππεξληθεζεί θαη ε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία, απηφ πνπ κέλεη είλαη λα κάζεη ηα εχθνια. Τπήξραλ επίζεο θαη ζπιιαβηηάξηα 

ζηα νπνία νη ζπιιαβέο θάζε ιέμεο ήηαλ ρσξηζκέλεο, ε αλάγλσζε φκσο ήηαλ ε πην 

δχζθνιε, δηφηη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζεκεία ζηίμεο θαη δελ ππήξρε θελφ δηάζηεκα 

αλάκεζα ζηηο ιέμεηο. Σν παηδί κάζαηλε λα δηαβάδεη δπλαηά θαη πνηέ απφ κέζα ηνπ, είηε 

δηάβαδε κφλν ηνπ κε δπλαηή θσλή, είηε έβαδε έλαλ δνχιν ηνπ λα ηνπ δηαβάζεη.
22

  ηε 

ζπλέρεηα κάζαηλε λα γξάθεη ηα γξάκκαηα ζε κηα μχιηλε πιάθα απφ θεξί φπνπ ράξαδε ηα 

γξάκκαηα κε έλα κπηεξφ εξγαιείν (γξαθίο). Ο δάζθαινο ζρεδίαδε ειαθξά ηα γξάκκαηα 

επάλσ ζην θεξί  θαη ν καζεηήο έγξαθε απφ πάλσ παηψληαο δπλαηφηεξα ηε πέλλα ηνπ. 

Γηα λα είλαη ηα γξάκκαηα ζηελ ίδηα γξακκή νη καζεηέο θαη αθξηβψο ην έλα θάησ απφ ην 

άιιν (ζηνηρεδφλ) ρξεζηκνπνηνχζαλ ράξαθα ζε ζρήκα ζηαπξνχ. Όηαλ πιένλ κάζαηλε 

θαιά αλάγλσζε θαη γξαθή, ν δάζθαινο ηνπ έβαδε λα κάζεη ζηίρνπο θάζε θνξά θαη 

κεγαιχηεξνπο απφ δηάθνξα πνηήκαηα ηδίσο ηνπ Οκήξνπ. 

 

Σε δηδαζθαιία ζπκπιήξσλε ε αξηζκεηηθή ηελ νπνία ζπκβφιηδαλ κε ηα είθνζη επηά ηφηε 

γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. Γηα απινχο ινγαξηαζκνχο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα δάρηπιά ηνπο 

θαη γηα πην πεξίπινθνπο δηάθνξα ζχκβνια ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ άβαθα, κηα κηθξή πιάθα 

επάλσ ζηελ νπνία έθαλαλ ζπκβαηηθέο δηαηξέζεηο θαη ρψξηδαλ ηηο δηάθνξεο ηάμεηο ησλ 

κνλάδσλ. Δπίζεο κάζαηλαλ θαη ηνλ πίλαθα πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ Ππζαγφξεησλ κε ηε 

βνήζεηα ζεκείσλ, πνπ είραλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζε έλα ηεηξάγσλν. Γεληθφηεξα, νη 

καζεκαηηθέο γλψζεηο ηνπ παηδηνχ πεξηνξίδνληαλ ζηηο ηέζζεξηο πξάμεηο θαη ζε απιά 

θιάζκαηα.  

 

ην ρψξν δηδαζθαιίαο, ην θαινχκελν δηδαζθαιείολ δελ ππήξραλ ζξαλία. Οη καζεηέο 

θάζνληαλ ζε ζθακλάθηα θη έγξαθαλ πάλσ ζηα γφλαηά ηνπο, ελψ ν δάζθαινο θαη ν 

βνεζφο ηνπ, ηα παξαθνινπζνχζαλ απφ ηνπο ζξφλνπο ηνπο, απφ ηηο θαξέθιεο ηνπο δειαδή 

κε ςειή ξάρε. Υξεζηκνπνηνχζαλ πηλαθίδεο  απφ θεξί θαη ράξαδαλ ηα γξάκκαηα κε ηε 

γξαθίδα, έλα κπηεξφ φξγαλν απφ ηε κηα κεξηά  πνπ έγξαθε θαη πιαηχ απφ ηελ άιιε γηα 

λα ζβήλεη ηπρφλ ιάζε. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη πάππξν αλ είραλ ηελ νηθνλνκηθή 

                                                 
21

 Κξνπαδέ 2007, 295-299 
22

 Flaceliere 2005, 122-126 



 
19 

δπλαηφηεηα θαη ζε απηφλ έγξαθαλ κε ηνλ θάιακνλ, έλα θαιάκη ζρηζηφ ζηελ άθξε πνπ ην 

βνπηνχζαλ ζε κειάλη. Οη πην θησρνί καζεηέο έγξαθαλ πάλσ ζε φζηξαθα, θνκκάηηα απφ 

θεξακίδη ή απφ ζξαχζκαηα αγγείσλ κε έλα απιφ ζνπβιί. Οη δάζθαινη θαη νη καζεηέο 

ηέινο, είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο  θαη θάπνηα βηβιία, δειαδή ηφκνπο απφ θπιίλδξνπο 

παπχξνπ.
23

 

 

Γεχηεξνλ,  ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε. Ήηαλ ην 

πεδίν ησλ ελλέα Μνπζψλ θαη κέζα απφ απηήλ ην παηδί απνθηνχζε θαηάξηηζε ζηελ 

νξγαληθή ηέρλε, ζην άζκα , ζηελ πνίεζε θαη ζην ρνξφ. Ο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ηεο 

κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ήηαλ νη αξραίνη Έιιελεο λα απνθηήζνπλ ζσθξνζχλε, λα 

δηαθαηέρνληαη απφ ςπρηθή γαιήλε θαη λα κάζνπλ λα δξνπλ ζπιινγηθά σο κηα νκάδα. 

Έηζη ζα γίλνληαλ πνιίηεο κε ζπλείδεζε θαη ζα έλησζαλ φηη αλήθνπλ ζηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ. Οη θηζαρηζηές ήηαλ νη  κνπζηθνδηδάζθαινη ησλ παηδηψλ θαη ηνπο κάζαηλαλ λα 

ςέιλνπλ ηα έξγα ησλ πνηεηψλ, λα παίδνπλ απιφ θαη ιχξα, ελψ ε εθκάζεζε ηεο θηζάξαο 

αθνξνχζε κφλν ηνπο επαγγεικαηίεο. Δπίζεο ην κάζεκα πεξηιάκβαλε ην ηξαγνχδη απφ 

κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ή ρνξηθά απφ ηξαγσδίεο θαη ην ρνξφ.  Αξγφηεξα, ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε δηδαζθφηαλ ε αξκνλία, δειαδή κηα καζεκαηηθή ζεσξία ηεο κνπζηθήο κε 

βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ζ αξραία κνπζηθή ινηπφλ πεξηιάκβαλε εθηφο ηεο κεισδία 

θαη ηα φξγαλα πνπ ηελ παξήγαλ, κχζνπο θαη παξαδφζεηο θαη κειέηε ησλ πνηεηψλ γηαηί 

απηά ρσξίο ηε καγεία ηνπ κνπζηθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχζαλ φηη δελ  είραλ νινθιεξσκέλν 

λφεκα.  Ο δάζθαινο θαζηζκέλνο ζε κηα θαξέθια κε ξάρε θαη ν καζεηήο απέλαληί ηνπ ζε 

έλα ζθακλί έπαηδε ην φξγαλν γηα λα δείμεη ζην παηδί πσο πξέπεη λα παίδεη θαη έπεηηα είηε 

ην έβαδε λα παίδεη εθείλν ρηππψληαο ην ξπζκφ, είηε έπαηδαλ κηα θηζάξα θαη νη δπν καδί. 

Ζ δηδαζθαιία ήηαλ εκπεηξηθή θαη αθνπζηηθή ρσξίο γξακκέλε κνπζηθή. 

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο είρε μεθηλήζεη ζηελ Διιάδα πνιχ πξηλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

γξακκάησλ. Οη Έιιελεο ζε φιεο ηηο επνρέο κάζαηλαλ κνπζηθή θαη ρνξφ θαη ηα 

ζεσξνχζαλ σο βάζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ειεχζεξσλ πνιηηψλ. Ήδε απφ ηνλ Όκεξν νη 

ανηδνί πκλνχλ ηα παιηά θαηνξζψκαηα ησλ εξψσλ. Οη Μνχζεο θπξηαξρνχλ ζε θάζε 

θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ε κνπζηθή θαηλφηαλ ζηνπο Έιιελεο ην 

θαιχηεξν ζχκβνιν κφξθσζεο. Πίζηεπαλ πσο ν πξαγκαηηθά κνξθσκέλνο είλαη «ν 

κνπζηθόο αλήξ». 
24

 

 

Σν ηξίπηπρν ηεο εθπαίδεπζεο νινθιεξψλεη ν αζιεηηζκφο. Οη παιαίζηξεο θαη ηα 

γπκλάζηα ήηαλ νη ρψξνη πνπ γηλφηαλ ε αζιεηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

ελειίθσλ. Ήηαλ κηα απιή πνπ πεξηβαιιφηαλ απφ θηίξηα θαη ν παηδοηρίβες ήηαλ ν 

εηδηθεπκέλνο δάζθαινο-πξνπνλεηήο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία αζθνχληαλ ζην δξφκν, ζε 

αγσληζηηθά αζιήκαηα, φπσο ζηελ πάιε, ζηε ξίςε αθνληίνπ θαη ζην άικα εηο κήθνο. Οη 

καζεηέο ήηαλ δηαηξεκέλνη ζε δπν ηάμεηο: ηνπο κηθξνχο (παίδεο) ειηθίαο δψδεθα έσο 

δεθαπέληε εηψλ θαη ηνπο κεγάινπο (λεαλίζθνπο) απφ ηελ ειηθία ησλ δεθαπέληε έσο 

δεθανρηψ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζιεηηζκνχ ηεο επνρήο ήηαλ ε ηέιεηα γπκλφηεηα, ε 

ρξήζε αιεηθψλ απφ ιάδη θαη ην παίμηκν απινχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ. Ζ 

αζιεηηθή εθπαίδεπζε ινηπφλ, ήηαλ ζπλδεδεκέλε θαη κε ηε κνπζηθή  θαη μεθηλνχζε κε 

απιή γπκλαζηηθή θαη θαηέιεγε ζε ζπζηεκαηηθφ αζιεηηζκφ ζε ηδησηηθά γπκλαζηήξηα, 
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φπνπ νη λένη αζθνχληαλ ζηα εμήο αζιήκαηα: ζην πέληαζινλ (ηξέμηκν, πάιε, άικα, 

δηζθνβνιία, αθνληηζκφο), ηε ππγκαρία θαη ην παγθξάηηνλ (πάιε θαη ππγκαρία καδί)  ηα 

νπνία πξνζέιθπαλ θαη θηινζφθνπο θαη θαιιηηέρλεο θαη έηζη ν αζιεηηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπο εκπινπηίζηεθε  κε πλεπκαηηθά ζηνηρεία, αθνχ πξνζηέζεθαλ βηβιηνζήθεο θαη 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. θνπφο ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο  θαηά ηα 

πξφηππα ηνπ νκεξηθνχ εξσηθνχ ηδεψδνπο θαη ε πξνεηνηκαζία γηα κάρε. 

 

  ε απηνχο αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη έλαο ηέηαξηνο δάζθαινο, ν νπνίνο δίδαζθε ηε 

δσγξαθηθή-δειαδή ηελ ηρλνγξαθία, έλα ζρέδην κε θάξβνπλν πάλσ ζε ιείεο ζαλίδεο- κε 

ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαιήο αηζζεηηθήο ησλ παηδηψλ.  

 

 

 
 

Δηθόλα 2: «Δρσζρόκορθο αγγείο 5οσ  αηώλα  π.Υ  ποσ απεηθολίδεη καζεηές λα δηαβάδοσλ θαη λα 

παίδοσλ ιύρα»  
 

Δλ θαηαθιείδη, νη δηδάζθαινη επέβαιιαλ απζηεξή πεηζαξρία ζηνπο καζεηέο θαη 

θαηέθεπγαλ ζε ζσκαηηθέο ηηκσξίεο φπνηε ρξεηαδφηαλ. Δπηπιένλ, αλήθαλ ζηε θαηεγνξία 

ησλ ειεχζεξσλ αιιά φρη πξνλνκηνχρσλ πνιηηψλ, γη απηφ θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά, ψζηε λα εηζπξάηηνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα 

δίδαθηξα.  

 

 
 

Δηθόλα 3: «Αηηηθή οηλοτόε ποσ απεηθολίδεη ηηκφρία κηθρού καζεηή»  
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Καηά ηνλ 5
ν
 αηψλα επίζεο, εδξαηψζεθε ε ζπλήζεηα ησλ αλζξψπσλ λα δηαβάδνπλ γηα ηελ 

επραξίζηεζή ηνπο ιπξηθή πνίεζε απφ πνηεηέο ηνπ παξειζφληνο. Οη λένη επίζεο ζην 

πιαίζην ηεο κνπζηθήο ηνπο άζθεζεο δηδάζθνληαλ απφ αληίγξαθα ησλ δαζθάισλ ηνπο, 

ιφγηα θαη κεισδίεο πνιιψλ θεκηζκέλσλ ηξαγνπδηψλ θαη ζηα ζπκπφζηα απαγγέινληαλ 

ηέηνηεο αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλζέζεηο ηεο θιαζηθήο πνίεζεο θαη κνπζηθήο απφ θάπνηα 

κέιε ηεο ζπληξνθηάο. Οη θσκσδηνγξάθνη θαη ηξαγσδηνγξάθνη ηεο επνρήο δαλείδνληαλ 

ηέηνηεο κεισδίεο ή ζηεξίδνληαλ ζε απηέο πεξηκέλνληαο απφ ηνπο ζεαηέο ηνπο λα 

αλαγλσξίζνπλ απηέο ηηο ιπξηθέο ζπλζέζεηο θαη βεβαίσο λα ηηο εθηηκήζνπλ. Αθφκε, ην 

θξάηνο ηεο Αζήλαο ηνπ 5
νπ

 αηψλα θαηέζηε ηζηνξηθή αθεηεξία ηεο κεγάιεο παηδεπηηθήο 

θηλήζεσο πνπ δηακφξθσζε ηελ θπζηνγλσκία απηνχ θαη ησλ κεηέπεηηα αηψλσλ.  

 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα ινηπφλ, ην παιηφ ηδαληθφ ηεο αξηζηνθξαηηθήο παηδείαο, 

ην νπνίν είρε βαζηζηεί ζε θιεξνλνκηθέο θπζηθέο αξεηέο, δηαζαιεχεηαη. Κάζε Αζελαίνο 

πνιίηεο πιένλ φθεηιε λα ζπκκεηέρεη ζηε δσή ηεο πφιεο θαη  λα θξνληίδεη λα 

ππεξηζρχνπλ νη απφςεηο ηνπ ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ ζηνηρεία πνπ κφλν κηα δηαλνεηηθή 

παηδεία κπνξνχζε λα πξνζθέξεη.  Έηζη μεθίλεζε λα εθθνιάπηεηαη κηα λέα επαλαζηαηηθή 

εθπαίδεπζε αλψηεξεο βαζκίδαο ζπνπδψλ απφ ηνπο ζνθηζηέο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην 

πξνζθήλην γηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα έσο ην ηέινο 5
νπ

 αηψλα θαη πξνθάιεζαλ έληνλεο 

αληηδξάζεηο ζηελ θνηλσλία ηεο Αζήλαο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζνθηζηψλ ζηεξηδφηαλ ζηε 

ξεηνξηθή θαη ζην δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο ηεο πφιεο θαη ππέβαιιαλ θξηηηθή ζε φιεο ηηο 

παξαδεθηέο αιήζεηεο, θέξλνληαο ζε αληηπαξάζεζε ην λφκν θαη ηε θχζε ηζρπξηδφκελνη 

αθφκα θαη πσο ε θξηηηθή ζθέςε κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ θαηαγσγή ησλ ζεψλ. 
25

 Οη 

ζνθηζηέο ζπκπχθλσλαλ φηη ζθφπεπαλ λα δηδάμνπλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καζεκάησλ. 

Σα δίδαθηξα νξίδνληαλ αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

αλάγγειλαλ φηη απηά ηα καζήκαηα ζα εμαζθάιηδαλ ζηνπ καζεηέο πιήξεηο γλψζεηο. Οη 

Αζελαίνη εμαθνινπζνχζαλ ζαθψο λα εθπαηδεχνληαη κε ηηο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο πνπ 

κφιηο πξναλαθέξζεθαλ, αιιά πιένλ κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε κηα πεξαηηέξσ 

θαηάξηηζε ζηξεθφκελνη πξνο ηε θηινζνθία ή ηελ εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγέικαηνο. Έηζη γελλήζεθαλ νη γλσζηνί καο κεγάινη θηιφζνθνη ή θαη νη ζπνπδαίνη 

επαγγεικαηίεο πνπ κάζαηλαλ γιππηηθή, αξρηηεθηνληθή, ηαηξηθή, λαπζηπινΐα αιιά θαη ηε 

βαζηθή δηδαζθαιία. 

 

Ζ ζνθηζηηθή αγσγή σο κφξθσζε ηνπ πλεχκαηνο πεξηιάκβαλε πνηθίια δηδαθηηθά κέζα 

θαη κεζφδνπο. Οη δπν πην ζεκαληηθέο κέζνδνη ήηαλ ε κεηάδνζε ησλ εγθπθινπαηδηθψλ 

γλψζεσλ θαη ε εηδνινγηθή κφξθσζε ηνπ πλεχκαηνο, νη νπνίεο δηαηεξήζεθαλ σο 

παηδεπηηθνί κέζνδνη κέρξη θαη ζήκεξα. Οη ζνθηζηέο «γέλλεζαλ» κηα ζπνπδαία ηέρλε ηνπ 

ιφγνπ ε νπνία είρε σο βάζε ηεο ηελ πεηζψ. Ήηαλ ε μαθνπζηή ξεηνξηθή ηέρλε πνπ 

πεξηιάκβαλε ηξία είδε: ηνλ παξαηλεηηθφ ιφγν, ν νπνίνο εθθσλνχληαλ ζηελ βνπιή, ηνλ 

δηθαληθφ ιφγν γλσζηφ ζηα δηθαζηήξηα θαη ηνλ παλεγπξηθφ ιφγν πνπ εθθσλνχληαλ ζε 

δηάθνξεο εθδειψζεηο. Θα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί  πσο νη ζνθηζηέο ήηαλ ηαπηφρξνλα 

επηζηήκνλεο, θηιφζνθνη θαη θαζεγεηέο θαη απνηεινχζαλ έλα ξεχκα νξζνινγηθήο  

ζθέςεο πνπ επέθξηλε ηελ αληίιεςε ηεο χπαξμεο ζεψλ. Πεξηπιαλψκελνη ινηπφλ νη 

ζνθηζηέο  απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη πεξηζζφηεξν ζηελ Αζήλα, ε νπνία ηνπο γνήηεπζε 

εθφζνλ ήηαλ κηα πφιε αλνηρηή ζηνπο μέλνπο, αζθνχζαλ ηε δηδαζθαιία, κεηαδίδνληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπο έλαληη ακνηβήο Δπίζεο, νη καζεηέο ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ πινχζηνη λένη πνπ 
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πινχηηζαλ θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, ε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ ήηαλ ζρεηηθή κε ηελ 

κεηάδνζε ηεο αξεηήο θαη κε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ θψηηζε ζηνπο καζεηέο  κε 

απνηέιεζκα, λα επηιέγνπλ ηηο άξηζηεο γλψκεο. Ζ πνιηηηθή ξεηνξηθή ήηαλ έλα άιιν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη έηζη έδηλαλ πξνβάδηζκα ζηελ εθκάζεζε 

ηνπ ιφγνπ. Εεηνχκελν ήηαλ ε θαηνρή ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο θαη ησλ λφκσλ ηεο, ηα 

ξεηνξηθά ζρήκαηα θαη νη θιαζηθνί ζπγγξαθείο πνπ απνηεινχζαλ ππφδεηγκα. Φπζηθά,  ε 

πλεπκαηηθή κφξθσζε είρε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ζνθηζηέο , νπφηε ε κέρξη ηφηε 

αζιεηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλάκα ην πξφηππν ηεο θαινθαγαζίαο κπήθε ζε δεχηεξε 

κνίξα, γεγνλφο γηα ην νπνίν δέρηεθαλ ζθιεξή θξηηηθή. 

 

Έλα άιιν έξγν ησλ ζνθηζηψλ  ήηαλ νη θαινχκελνη δηζζνί ιφγνη. Λφγνη αληίζεηνη κεηαμχ 

ηνπο πνπ ππνζηήξηδαλ  έλαλ ιφγν θαη έλαλ αληίινγν κε θαιά παξαδείγκαηα ηξφπσλ 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ησλ δχν πιεπξψλ ελφο δεηήκαηνο (δηπιή επηρεηξεκαηνινγία). Σν 

πην αδχλαην απφ ηα δπν επηρεηξήκαηα ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα ζξηακβεχζεη θαη ε 

πξαθηηθή ηεο αληηινγίαο ρξεζηκνπνηνχζε δηαλνεηηθά εξγαιεία φπσο ην ζπιινγηζκφ γηα 

ηα αιεζνθαλή. Οη δηζζνί ιφγνη ήηαλ απνηειεζκαηηθνί ζε δηθαληθνχο ιφγνπο εθείλεο ηεο 

επνρήο.  Δπηπιένλ, νη ζνθηζηέο πέξα απφ ηε ρξήζε ησλ ηερλψλ ηεο ξεηνξηθήο,  ζέιεζαλ 

λα θαηαζηήζνπλ ηνλ πεδφ ιφγν ηζάμην ηεο πνίεζεο, λα δηαθξίλνπλ νξηζκέλεο ζπλψλπκεο 

ιέμεηο  θαη λα κειεηήζνπλ ηε γξακκαηηθή θαη ηε πξνζσδία. Δίραλ ηέινο πίζηε ζηελ 

επθπΐα ηνπ  αλζξψπνπ θαη ζηελ πξφνδν. Ζ θαιχηεξε εηθφλα ησλ ζνθηζηψλ πξνβάιιεηαη 

απφ ηνλ πιαησληθφ δηάινγν «Πξσηαγφξαο» φπνπ νη ζνθηζηέο  Πξσηαγφξαο, Πξφδηθνο  

θαη Ηππίαο παξνπζηάδνληαη ζε δξακαηηθή  ζχγθξνπζε κε ηνλ σθξάηε. Ο Πξσηαγφξαο 

ηζρπξίδεηαη πσο γλσξίδεη ηελ πνιηηηθή ηέρλε θαη ηνλ ηξφπν πνπ θάλεη ηνπο άλδξεο 

θαινχο πνιίηεο (Πιάησλνο «Πξσηαγφξαο» 319a). Δπηπιένλ νη ζνθηζηέο, φπσο ν Γνξγίαο, 

έδηλαλ ιφγνπο ζηνπο καζεηέο ηνπο  γηα λα ηνπο καζαίλνπλ απ’ έμσ , είηε ξεηνξηθνχο είηε 

εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο.   

 

  Οη ζνθηζηέο θαηεγνξήζεθαλ γηα εζηθή αδηαθνξία  θαζψο δελ απέβιεπαλ ζηελ εγγελή 

αμία ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαλ δηαιεθηηθά θαη ραξαθηεξίζηεθαλ 

απαίδεπηνη θαζψο  νη καζεηέο ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηερληθή πνπ έκαζαλ γηα 

πξνζσπηθνχο ζθνπνχο θαη φρη γηα ην θνηλφ θαιφ. Αθφκε ε δηδαζθαιία ηνπο ζεσξήζεθε 

βηαζηηθή θαη φρη δήηεκα ηέρλεο δηφηη πίζηεπαλ πσο κπνξνχζαλ λα εθπαηδεχζνπλ φρη 

παξέρνληαο κηα ηέρλε, αιιά ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέρλεο, ζαλ θάπνηνο λα κπνξνχζε λα 

κεηαδψζεη ηε γλψζε ηεο πξφιεςεο ηνπ πφλνπ ησλ πνδηψλ, ρσξίο φκσο ζηε ζπλέρεηα λα 

δηδάζθεη ησλ ηξφπν πξνέιεπζεο ησλ πξαγκάησλ αιιά φιεο ηηο θαηεγνξίεο απηψλ. Έηζη 

έρνπλ θνηλνινγήζεη κηα ηέρλε αιιά δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη κηα πξαθηηθή αλάγθε. 

Δπίζεο, νη Αζελαίνη εμνξγίζηεθαλ κε ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, νη νπνίνη ήηαλ 

πξνθιεηηθνί θαζψο απνζθνπνχζαλ ζηνλ εληππσζηαζκφ. Δκθαλίδνληαλ κε 

πνιπηειέζηαηα ελδχκαηα θαη νιφρξπζα ζαλδάιηα θαη παξνπζίαδαλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

δεκφζηα, δειαδή γηα παξάδεηγκα φηη  ήηαλ αλά πάζα ζηηγκή  έηνηκνη, λα απαληήζνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε εξψηεζε. Αθφκε θαηεγνξήζεθαλ γηα ςεπηνκφξθσζε, δνθεζηζνθία, 

δνπινπξέπεηα θαπειεία ηεο παηδείαο θαη γηα εγθαηάιεηςε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ αξραίνπ 

Έιιελα σο θαινχ θαγαζνχ.  
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Απφ ηελ άιιε νη καζεηέο ησλ ζνθηζηψλ αζθνχζαλ θξηηηθή ζηε παιηά αξηζηνθξαηηθή 

παηδεία πσο «παξήγαγε» καζεηέο κε άδεην θεθάιη θαη παξφια απηά ην πλεπκαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο παηδείαο έγηλε θπξίαξρν θαη ζρνιέο ξεηνξηθήο θαη θηινζνθίαο άλζηζαλ θαη 

εθείλε ηε πεξίνδν ζηελ Αζήλα θαη ζηα κεηέπεηηα ρξφληα, νη νπνίεο θιεξνλφκεζαλ 

αξθεηέο απφ ηηο απφςεηο ησλ ζνθηζηψλ. Νέεο επηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία, ε πνιηηηθή 

θαη ε εζηθή θνηλσληνινγία έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη αλαπηχρζεθαλ πνηθίιεο 

ηέρλεο.
26

 Ζ επηθξάηεζή ηνπο ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο Αζήλαο θαηέζηεζε ηελ  αλψηαηε 

παηδεία φξακα δσήο θαη έηζη ε πφιε πιεκκχξηζε απφ θηινζφθνπο θαη ξεηνξν-

δηδαζθάινπο.   

 

Ζ ξεηνξηθή πνπ θαζηεξψζεθε κε ηνπο ζνθηζηέο, κπνξεί πιένλ λα αλαρζεί ζην θπζηθφ 

έλζηηθην ηεο επηβίσζεο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο άζθεζεο επηξξνήο ζε 

πξάμεηο άιισλ σο πξνο απηφ πνπ δείρλεη πην ζπκθέξνλ ζηε πξνζσπηθή , πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή.
27

 Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ άκεζεο δξάζεο, κε δσξνδνθίεο 

δειαδή ή απεηιέο είηε κε ηε ρξήζε ιέμεσλ ζην πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν. Ζ 

δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο ζε ζρνιέο πνπ μεθίλεζαλ εθείλε ηε πεξίνδν ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο είρε σο ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ζε δεκφζηεο αγνξεχζεηο θαη ηνλ επεξεαζκφ ηνπ 

αλαγλψζηε θαη ηνπ αθξναηή, είρε ζηφρν λα δηδάζθεη θαη λα επραξηζηεί. Δπηπιένλ, 

απνηέιεζε ζεκέιην γηα ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη γηα ηηο αιιαγέο ζε πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν, ελψ αλαθαιχθζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ησλ ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη 

ε κεηαηξνπή ησλ πην αδχλακσλ ζε ηζρπξά.  Ο ιφγνο επίζεο απνηέιεζε δχλακε, 

ηθαλφηεηα θαη ε πεηζψ θαη απηή ε δχλακε ηνπ ιφγνπ απνηέιεζε κε ηε ζεηξά ηεο έλα 

ζχκθπην έλζηηθην.   

 

ηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα  δελ ππήξραλ επαγγεικαηίεο δηθεγφξνη νχηε δεκφζηνη 

θαηήγνξνη αιιά ε δίσμε ελφο πξνζψπνπ μεθηλνχζε απφ θάπνηνλ κε 

 πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα θάζε ππφζεζε. Οη κάξηπξεο θαηέζεηαλ γξαπηψο ηηο 

καξηπξίεο ηνπο ζηα δηθαζηήξηα θαη νη θαηήγνξνη θαη νη θαηεγνξνχκελνη εμέζεηαλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο νη ίδηνη κε έλαλ επίζεκν ιφγν, απεπζπλφκελνη ζε έλα κεγάιν αθξναηήξην κε 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Απηνί νη ιφγνη έπξεπε λα είλαη θαιά νξγαλσκέλνη ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί, έηζη μεθίλεζαλ λα ζπγγξάθνληαη εγρεηξίδηα δηθαληθήο ξεηνξηθήο πνπ 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  απφ αληηδίθνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ιφγσλ. Δπηπιένλ 

ζηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 αηψλα εκθαλίζηεθε κία άιιε πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάπνηνο 

πνπ έπξεπε λα κηιήζεη ζην δηθαζηήξην θαη ακθηζβεηνχζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ην θάλεη 

απνηειεζκαηηθά κπνξνχζε λα πξνζιάβεη έλαλ ινγνγξάθν γηα λα ηνπ γξάςεη ιφγν ηνλ 

νπνίν ζα απνκλεκφλεπε θαη ζα εθθσλνχζε φζν θαιχηεξα κπνξνχζε ζην δηθαζηήξην. Ο 

ηθαλφηαηνο ινγνγξάθνο πξνζπαζνχζε έλα παξνπζηάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πειάηε ηνπ θαη λα παξαζέζεη ηα δηαζέζηκα επηρεηξήκαηα ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ππφζεζε.  Ζ έληνλε πνιηηηθή επηρεηξεκαηνινγία αλαδχζεθε σο πςειή 

ηέρλε θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εμειίρζεθε ε ζπκβνπιεπηηθή ξεηνξηθή.  ηελ εμέιημε 

ινηπφλ ηεο ξεηνξηθήο ππάξρνπλ δχν παξαδφζεηο. Ζ κία είλαη ε παξάδνζε ησλ ζνθηζηψλ, 

πνπ δίδαζθαλ κέζσ παξαδεηγκάησλ θαη κηκήζεσλ θαη φρη κε παξάζεζε δηδαγκάησλ θαη 

θαλφλσλ, ησλ νπνίσλ νη επηδεηθηηθνί ιφγνη ρξεζίκεπζαλ σο παξαδείγκαηα κεζφδσλ 

έξεπλαο, αιιά ζπρλά αζρνινχληαλ θαη  κε ζέκαηα θηινζνθηθήο ζεκαζίαο θαη ε άιιε 
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είλαη ε θηινζνθηθή παξάζεζε εγρεηξηδίσλ πνπ απνηεινχζαλ γξάκκαηα ζπκβαηηθψλ 

κεξψλ ελφο ιφγνπ κε παξαδείγκαηα ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα ιερζεί ζε θάζε κέξνο.  

 

Ζ εμέιημε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο ζηελ αξραία Διιάδα νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε ρξήζε 

ηεο γξαθήο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5
νπ

 αηψλα φπνπ ε γλψζε ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο ήηαλ θνηλή ζε φιν ηνλ ειιελφθσλν θφζκν. Αλ θαη ε ξεηνξηθή ηέρλε αλήθε 

ζηελ πξνθνξηθή ζπλδηάιεμε, ε πεξηγξαθή ησλ ξεηνξηθψλ ηερληθψλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο 

απαηηνχζε ππνζηήξημε ηεο γξαθήο θαη έηζη εκθαλίζηεθαλ εγρεηξίδηα δηθαληθήο 

ξεηνξηθήο θαη γξαπηέο εθδνρέο ησλ επηδεηθηηθψλ ιφγσλ ησλ ζνθηζηψλ. Βεβαίσο 

νξηζκέλνη δηαλνεηέο ηεο επνρήο ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ ζπλερή αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο 

γξαθήο θαη κάιηζηα ν σθξάηεο ππνζηήξημε πσο ε γξαθή είλαη θαηαζηξεπηηθή γηα ηε 

κλήκε θαη φηη ηα γξαπηά θείκελα είλαη αλεπαξθή δηφηη δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήκαηα πνπ ηνπο απεπζχλνληαη. 

 

ηελ αξραία  ειιεληθή γξακκαηεία  ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελέζηαηα επίζεκνη ιφγνη 

εηδηθά ζην έπνο θαη ζην δξάκα. Ο λνπο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ είλαη δηαπνηηζκέλνο 

βαζχηαηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο γηα αληηζέζεηο θαη απηφ θαίλεηαη ηδίσο απφ ηε γξακκαηηθή 

ζχληαμε κελ…. δε, απφ ηελ αγάπε ηνπο γηα αληηζεηηθέο θπζηνγλσκίεο θαη ηελ πξνηίκεζε 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ γηα ηε ζπκκεηξία εηδηθά ζε αξρηηεθηνληθά αεηψκαηα. 

Ζ αληίζεζηο απνηειεί, σο πθνινγηθή επηλφεζε, ην αληίζηνηρν ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα ηηο 

δχν πιεπξέο ελφο ζέκαηνο φπσο εθαξκφζηεθε απφ ηνπο ζνθηζηέο ή φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηή ζηελ ηζηνξία ηνπ Θνπθπδίδε θαη ζην δξάκα.  Ο Όκεξνο πάιη, απνηειεί ηνλ 

πξφγνλν ηεο κεηαγελέζηεξεο ξεηνξηθήο επγισηηίαο εθφζνλ πεξηιακβάλεη  ηχπνπο, 

κνηίβα, απνθζέγκαηα, κχζνπο θαη ηζηνξηθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία νκηιεηέο, ζπλήζσο νη παηδαγσγνί, ελψ ηνπο  αθξναηέο 

απνηεινχζαλ λεαξνί ζε κηθξή ειηθία. 

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αλαθνξά ηε ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο, ζθνπφο ηεο ήηαλ ε ηθαλφηεηα 

ζηηο δεκφζηεο νκηιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απηνζρέδηαο νκηιίαο θαη ε 

εθπαίδεπζε ζηε ξεηνξηθή είρε σο ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ πψο λα ζπλζέηνπλ 

θαη λα αλαιχνπλ γξαπηά θείκελα. Οη ξεηνξηθέο ζρνιέο απνηεινχζαλ ζηνλ θιαζηθφ 

θφζκν ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνεηνίκαδαλ ηφζν νκηιεηέο φζν θαη ζπγγξαθείο 

θαη ε επίδξαζή ηνπο αληηθαηνπηξίδεηαη ζπρλφηαηα ζηε ινγνηερλία θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ ε κεηάδνζε ησλ πξνζφλησλ ηεο νκηιίαο θαη ζεσξνχληαλ 

αλζξψπηλν ράξηζκα ή θάηη ζετθφ, αθφκα θαη ζεξαπεπηηθή ηέρλε. Σα αληηθείκελα 

δηδαζθαιίαο ηεο ξεηνξείαο ήηαλ ε κέζνδνο θαη ε ζεσξία θαη επθξαδήο ξήηνξαο γηλφηαλ 

δεκφζην πξφηππν θαη ν θαιχηεξνο γλψζηεο ηεο δεκφζηαο δσήο. Ήηαλ κφλν εθείλνο ν 

πιήξεο θάηνρνο ηεο γιψζζαο, ε νπνία ηνπ ρξεζίκεπε  ψζηε λα επηθπξψλεη ηε ηέρλε ηνπ 

θα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. Φπζηθά δελ απαηηνχζε κφλν γλψζε ησλ θαλφλσλ, αιιά θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηξνχ, δειαδή ην πφηε έπξεπε λα πεη «θάηη». Έηζη ινηπφλ 

δεκηνπξγήζεθε κηα γνεηεπηηθή ηέρλε ζηελ νπνία νθεηιφηαλ ε πςειή ζέζε ηεο ξεηνξηθήο 

ζηηο αλζξψπηλεο ππνζέζεηο θαη ε πςειή θνηλσληθή ζέζε ησλ δαζθάισλ ηεο θαη φζσλ ηελ 

αζθνχζαλ. 
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Δλ νιίγνηο, νη ζνθηζηέο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηζηνξία ηεο αγσγήο. Δίλαη νη 

δεκηνπξγνί ηεο πλεπκαηηθήο κφξθσζεο θαη ηεο παηδεπηηθήο πξάμεο θαη εμ αηηίαο απηψλ 

εκθαλίζηεθε ε «παηδεία» κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλείδεηεο ηδέαο θαη ζεσξίαο ηεο 

κφξθσζεο. Απνθαινχληαη ζεκειησηέο ηεο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη έζεζαλ ηηο βάζεηο 

ηεο παηδαγσγηθήο ε νπνία θηλείηαη βαζηζκέλε θπξίσο ζηηο κεζφδνπο ηνπο. ε απηνχο 

νθείιεηαη θαη ε  δηάθξηζε ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ απφ ηελ θαη΄εμνρήλ κφξθσζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ζεκειίσζαλ ηνλ «αλζξσπηζκφ».
28

 Με ηνπο ζνθηζηέο ε παηδεπηηθή πξάμε 

έπαςε λα αθνξά κφλν ηελ παηδηθή ειηθία ησλ αλζξψπσλ αιιά ζηξάθεθε θαη ζηνπο 

ελήιηθεο, έηζη δεκηνπξγήζεθε ε πεπνίζεζε φηη ε εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεηαη εληφο 

ρξνληθψλ νξίσλ. Αθφκε είλαη νη δεκηνπξγνί ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηνλ νπνίν 

ην ειιεληθφ πλεχκα νινθιεξψζεθε θαη έθηαζε ζηε πιήξε απηνζπλαίζζεζε ηεο κνξθήο 

θαη ησλ ηάζεψλ ηνπ. Ζ ζνθηζηηθή εμεηάδεη ηνπο φξνπο ηεο αγσγήο δειαδή ην πξφβιεκα 

ηεο «θχζεσο» ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ησλ έκθπησλ ηδηνηήησλ θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο 

αγσγήο θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ «θχζηο» είλαη ην ζεκέιην ην νπνίν 

νθείιεη λα νηθνδνκήζεη ε αγσγή κε ηε κάζεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ άζθεζε, έηζη ε κάζεζε απνηειεί ηε δεχηεξε «θχζηλ» ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Δπηπξφζζεηα,  δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζνχλ νη ζπνπδαίεο ζρνιέο πνπ ηδξχζεθαλ εθείλε 

ηε πεξίνδν ζηελ Αζήλα. Ο Ηζνθξάηεο αξρηθά ζεσξήζεθε ν παηδαγσγφο ηεο Διιάδαο ηνπ 

4
νπ

 αηψλα αιιά  θαη ηνπ ειιεληζηηθνχ θαη ξσκατθνχ θφζκνπ. ηε  ζρνιή ηεο ξεηνξηθήο 

ηνπ νη καζεηέο έπξεπε λα απνθηήζνπλ κηα γεξή γεληθή κφξθσζε ζε έλαλ θχθιν 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζπνπδψλ πνπ άξρηδε κεηά ηελ παξαδνζηαθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Θα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε πσο νπζηαζηηθά ήηαλ ν ζεκειησηήο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηαηήξεζε κελ ηε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ελίζρπζε 

δε ηελ πλεπκαηηθή ηεο δηάζηαζε, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηελ θαηνρή ηεο ηέρλεο ηνπ θαιψο 

ιέγεηλ θαη ζηεξηδφηαλ ζε παξαδείγκαηα θαη κηκήζεηο πξνηχπσλ, δειαδή ηνπο δηθνχο ηνπ 

ιφγνπο νη νπνίνη πνηέ δελ εθθσλήζεθαλ. Θεσξνχζε πσο νη ιφγνη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηξακκέλνη πξνο ηηο πξάμεηο θαη γεληθφηεξα πσο  ε ξεηνξηθή ηέρλε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε πνιηηηθή ζθέςε. Δπίζεο Έιιελεο ζεσξνχζε εθείλνπο πνπ είραλ κηα 

θνηλή εθπαίδεπζε θαη φρη θνηλή θαηαγσγή.  

 

 Έπεηηα ε ίδξπζε ηεο Αθαδεκίαο, ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Πιάησλα πξνζέιθπζε 

πιήζνο ζπνπδαζηψλ αλάκεζά ηνπο θαη ηνλ Αξηζηνηέιε. Ο Πιάησλ αθηέξσζε κεγάιν 

κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζην δάζθαιφ ηνπ σθξάηε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ νπνίνπ 

καζαίλνπκε απφ ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ. Σν «γλψζη ζαπηφλ» πίζηεπε ν σθξάηεο φηη ν 

άλζξσπνο κπνξνχζε λα ην απνθηήζεη κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο ηέρλεο, κηαο δηαδηθαζίαο 

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα απνθχγεη ηνλ δάζθαιν σο 

θαζνδεγεηή ηεο ζθέςεο ηνπ. Σνλ ελδηέθεξε ν άλζξσπνο θαη φρη ε θχζηο, απέξξηπηε ηηο 

ζεσξίεο γηα ηελ αξρή ηεο θχζεο ηνπ ζχκπαληνο θαη επηδεηνχζε λα πξνζδηνξίζεη πσο 

έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ε δηθαηνζχλε κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε θνηλσλία, γη’ απηφ θαη 

ηξηγπξλνχζε ζηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο θαη έζεηε εξσηήζεηο ζε φζνπο ζπλαληνχζε. 

Δπίζεο,  κε ηνλ σθξάηε θνξπθψλεηαη ε παηδαγφγηθή αγφλία ηεο επνρήο ζε κηα 

πλεπκαηηθή δηαπάιε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ζνθηζηψλ, φπνπ αληηπαξαηίζεληαη ν δηάινγνο 
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ηεο  ζσθξαηηθήο παηδείαο κε ηνλ κνλφινγν ηεο ζνθηζηηθήο αγσγήο. Οη ζσθξαηηθνί 

δηάινγνη αθελφο ήηαλ απιέο ζπδεηήζεηο πνπ νδεγνχζαλ ζηελ  αιεζηλή θχζε ησλ 

πξαγκάησλ θαη ζηελ αξεηή. Με φπια απφ ηελ επαγσγηθή κέζνδν, ηνλ νξηζκφ, ηνλ έιεγρν 

ηελ εηξσλεία θαη ηηο εξσηήζεηο θαη απφ ηελ δηαιεθηηθή κέζνδν, ηε καηεπηηθή νδεγνχζε 

ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ ζηελ απφιπηε αιήζεηα ηελ νπνία αλαθάιππηαλ νη ίδηνη
29

. 

 

Απφ ηελ άιιε ν Πιάησλ νξακαηίζηεθε κία δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα ειέγρεηαη απφ ην θξάηνο θαη λα δέρεηαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα επηηξέπνληάο ηνπο 

λα αλαιακβάλνπλ ηα ίδηα θαζήθνληα σο γηαηξνί, θηιφζνθνη θαη «θχιαθεο ηεο 

πνιηηείαο». Ζ κφξθσζε απηή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πνιινχο θχθινπο θαη νη 

καζεηέο θαινχληαη λα απαιιαγνχλ απφ ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ θαη λα 

εηζέιζνπλ ζηνλ «θφζκν ησλ ηδεψλ»  (Πιάησλ, «Πνιηηεία»). Δπίζεο, ζην έξγν ηνπ 

«Νφκνη» επηζεκαίλεη πσο ε αγσγή πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ άλζξσπν απφ ηελ πην κηθξή  

ειηθία θαη λα δηαπαηδαγσγείηαη θαηάιιεια, ψζηε λα θηάζεη γξήγνξα ζην ζεκείν λα 

δνθηκάδεη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα κε εζηθέο πξάμεηο. Όκσο, επεηδή ην παηδί δελ 

γλσξίδεη εμαξρήο πνηεο πξάμεηο είλαη εζθέο θαη πνηεο φρη πξέπεη λα αζθεζεί κε ην ζσζηφ 

ηξφπν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, γη΄απηφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

ηδίσο νη γνλείο θαη νη δάζθζινη νη νπνίνη απφ λσξίο πξέπεη λα επακβαίλνπλ  θαη λα ην 

θαζνδεγνχλ εθεί πνπ πξέπεη.Θα επηβξαβεχνπλ δειαδή ην παηδί γηα ηηο εζηθέο ηνπ πξάμεηο 

ψζηε λα  ηνπ δεκηνπξγνχληαη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζα ην επηθξίλνπλ γηα ηηο 

άζρεκεο πξάμεηο, ψζηε λα ηνπ πξνθαινχληαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα είλαη ηθαλφ λα δηαθξίλεη ην θαιφ απφ ην θαθφ.  

 

Σέινο, ε ηξίηε ζεκαληηθή ζρνιή, πνπ ηδξχζεθε ηφηε, ήηαλ ην Λχθεην ηνπ Αξηζηνηέιε. 

Ήηαλ θηινζνθηθή ζρνιή θαη νλνκάζηεθε πεξηπαηεηηθή, δηφηη ν θηιφζνθνο, φπσο ιέγεηαη, 

ζπλήζηδε λα παξαδίδεη καζήκαηα πεξπαηψληαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ αθνξνχζε ζε φια ηα 

γλσζηηθά πεδία, ήηαλ εγθπθινπαηδηθή θαη ν ίδηνο δηέθξηλε δηάθνξνπο ηνκείο έξεπλαο θαη 

δηδαζθαιίαο, φπσο ζενινγία, θπζηθή, βηνινγία, βνηαληθή, δσνινγία, αλζξσπνινγία, 

ινγηθή, ξεηνξηθή θαη πνηεηηθή. Αζρνιήζεθε επίζεο κε ηνλ άλζξσπν πνπ δεη κέζα ζηε 

θνηλσλία (« πνιηηηθφλ δψνλ») θαη ζηεξηδφηαλ ζε κηα πινχζηα ηδησηηθή βηβιηνζήθε πνπ 

πεξηείρε ζπγθεληξσκέλα θείκελα γηα θάζε γλσζηηθφ θιάδν απνηειψληαο ηελ πξψηε 

βηβιηνζήθε γηα αλαγλψζηεο θαη εξεπλεηέο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Με ηνλ 

Αξηζηνηέιε ινηπφλ, ην βηβιίν απνηεινχζε βνήζεκα ηεο κλήκεο αιιά θαη εξγαιείν γηα λα 

γξάθνληαη θαηλνχξηα έξγα. Έηζη ε κεηάδνζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο δελ ζηεξηδφηαλ πηα 

ζηε πξνθνξηθή δηδαζθαιία αιιά θαη ζην γξαπηφ θείκελν πνπ θαηέιαβε πεξίνπηε ζέζε 

απφ εθείλε ηελ επνρή έσο θαη ζήκεξα.  

 

Δπηπιένλ, ζην έξγν ηνπ Αξηζηνηέιε γίλεηαη, γηα πξψηε θνξά ιφγνο γηα λνκνζεηεκέλε 

θνηλή παηδεία (Πνιηηηθά ζ 1337 α 33), γηαηί κέζσ απηήο ηεο νκνηφκνξθεο δηαδηθαζίαο, 

φπσο πίζηεπε ν ίδηνο, ν άλζξσπνο θαζίζηαηαη πνιίηεο, δειαδή απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα 

"κεηέρεη θξίζεσο θαη αξρήο", κε ηειηθφ απνηέιεζκα λα κεηέρνπλ ηεο πνιηηείαο φινη νη 

πνιίηεο. Ζ παηδεία, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ζπληειεί ψζηε ν άλζξσπνο-πνιίηεο λα γίλεηαη 

"αγαζφο, ζπνπδαίνο θαη θξφληκνο". Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ "ζπνπδαίνπ" είλαη λα κπνξεί 

λα δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα θαη λα θαηαθηά ηελ αξεηή. Ο ζπνπδαίνο πνιίηεο θζάλεη ζηελ 
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"επδαηκνλίαλ" θαη νη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο ηεο παηδείαο είλαη "ε θχζηο, ην έζνο θαη ν 

ιφγνο". Οη "ζπνπδαίνη" θαη "επδαίκνλεο πνιίηαη", απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ επδαηκνλία 

ηεο πφιεσο, αθνχ ν θαζέλαο θξνληίδεη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ.  

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ινηπφλ νη ζηφρνη ηεο παηδείαο είλαη ηα παηδηά λα καζαίλνπλ 

ρξήζηκα πξάγκαηα, απηά πνπ είλαη πξψηεο αλάγθεο θαη ηαηξηάδνπλ ζε ειεχζεξνπο 

αλζξψπνπο θαη απηά δελ είλαη άιια απφ ηελ αλάγλσζε ηε γξαθή ηελ αξηζκεηηθή θαη ην 

ζρέδην. Ο άλζξσπνο φκσο δελ πξέπεη λα παξακέλεη ζε απηά, πξέπεη λα επηδηψθεη θαη 

γλψζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη παξάιιεια δηακνξθψλνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη θαιιηεξγνχλ ηε ςπρή ηνπ. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ απηά πνπ γξάθεη ζην φγδνν βηβιίν ησλ Πνιηηηθψλ ηνπ:  

 

«Καλείο, λνκίδσ, δελ έρεη ακθηβνιία όηη είλαη ππνρξέσζε ηνπ λνκνζέηε λα αζρνιεζεί πνιύ 

ζνβαξά κε ην ζέκα ηεο παηδείαο ησλ λέσλ· είλαη θάηη πνπ αλ παξακειεζεί ζηηο πόιεηο, 

βιάπηεη πξηλ απ' όια ην ίδην ην πνιίηεπκά ηνπο, αθνύ νη λένη πξέπεη λα παίξλνπλ κόξθσζε 

ηαηξηαζηή κε ην πνιίηεπκα ηεο πόιεο ηνπο. ... Έπεηηα, ε θάζε ηέρλε πξνϋπνζέηεη θάπνηα 

πξνπαηδεία θαη θάπνηα άζθεζε, αλ είλαη λα θηάζεη θάπνηε θαλείο λα θάλεη ηηο εξγαζίεο 

απηήο ηεο ηέρλεο· ην ίδην όκσο ηζρύεη θαη γηα ηηο πξάμεηο ηεο αξεηήο. Καζώο, εμάιινπ, νη 

πνιίηεο κηαο πόιεο έρνπλ λα επηηειέζνπλ ζαλ ζύλνιν έλαλ ζθνπό, είλαη θαλεξό όηη θαη ε 

παηδεία πξέπεη λα είλαη κία θαη ε ίδηα γηα όινπο, θαη ε θξνληίδα γη' απηήλ πξέπεη λα αλήθεη 

ζην δεκόζην θαη όρη λα αθήλεηαη ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία, όπσο γίλεηαη ζήκεξα, πνπ ν 

θάζε γνληόο θξνληίδεη ηδησηηθά ηα παηδηά ηνπ, δηδάζθνληάο ηνπο ηνπο θιάδνπο ηεο γλώζεο 

πνπ ν ίδηνο ζεσξεί ελδεδεηγκέλνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ελόο ζηόρνπ πνπ είλαη θνηλόο γηα 

όινπο, θνηλή πξέπεη λα είλαη θαη ε άζθεζε. Καη, θπζηθά, θαλείο πνιίηεο δελ πξέπεη λα 

πηζηεύεη όηη αλήθεη ζηνλ εαπηό ηνπ, αιιά, αληίζεηα, όηη όινη νη πνιίηεο αλήθνπλ ζηελ πόιε· 

ν θαζέλαο δελ είλαη παξά έλα κόξην ηεο πόιεο, θαη ε θξνληίδα γηα ην θάζε μερσξηζηό 

κόξην πξέπεη λα γίλεηαη ζε απόιπην ζπληαίξηαζκα κε ηε θξνληίδα γηα ην ζύλνιν. Από ηελ 

άπνςε απηή κόλν επαίλνπο ζα πξέπεη λα έρεη θαλείο λα πεη γηα ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, πνπ 

θαη κεγάιν δήιν δείρλνπλ γηα ηελ αγσγή ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηελ αγσγή απηή ηελ θάλνπλ 

κε έλα δεκόζην, θνηλό γηα όινπο ζύζηεκα. Όηη πξέπεη, ινηπόλ, λα ζεζπίζνπκε λόκνπο γηα 

ηελ παηδεία θαη όηη απηήλ πξέπεη λα (ηελ) θάλνπκε ίδηα γηα όινπο, είλαη θαλεξό· πνηνο 

ινηπόλ ζα πξέπεη λα είλαη ν ραξαθηήξαο απηήο ηεο παηδείαο θαη κε πνηνλ ηξόπν πξέπεη 

απηή λα παξέρεηαη, (απηά) είλαη αλάγθε λα κε δηαθύγνπλ ηεο πξνζνρήο καο. Γηαηί ζήκεξα 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο σο πξνο ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Πξάγκαηη, δελ έρνπλ 

όινη ηε γλώκε όηη πξέπεη λα καζαίλνπλ νη λένη ηα ίδηα, νύηε κε ζηόρν ηελ αξεηή νύηε κε 

ζηόρν ηελ άξηζηε δσή νύηε είλαη θαλεξό αλ (ε παηδεία) πξέπεη λα έρεη ζηόρν ηεο 

πεξηζζόηεξν ηελ άζθεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ ή ηε δηακόξθσζε εζηθνύ ραξαθηήξα· 

αλ μεθηλήζνπκε από ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζήκεξα, ε έξεπλά καο ζα βξεζεί 

αληηκέησπε κε κεγάιε ζύγρπζε θαη δελ είλαη θαζόινπ θαλεξό αλ (ε παηδεία) νθείιεη λα 

επηδηώθεη απηά πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηε δσή ή απηά πνπ νδεγνύλ ζηελ αξεηή ή απηά πνπ 

απιώο πξνάγνπλ ηε γλώζε (γηαηί όιεο απηέο νη απόςεηο έρνπλ βξεη θάπνηνπο 

ππνζηεξηθηέο)· θαη ζρεηηθά κε απηά πνπ νδεγνύλ ζηελ αξεηή δελ ππάξρεη θακηά απνιύησο 

ζπκθσλία (εμάιινπ θαηαξρήλ δελ έρνπλ όινη ηελ ίδηα ηδέα γηα ηελ αξεηή πνπ ηηκνύλ· 

επνκέλσο, είλαη θπζηθό λα ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο γλώκεο θαη σο πξνο ηελ άζθεζή 

ηεο). Δίλαη ινηπόλ θαλεξό όηη (νη λένη) πξέπεη λα δηδάζθνληαη από ηα ρξήζηκα ηα πην 

απαξαίηεηα· όκσο είλαη θαλεξό όηη όρη όια, δεδνκέλνπ όηη νη αζρνιίεο δηαθξίλνληαη ζε 
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απηέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε ειεύζεξνπο αλζξώπνπο θαη ζε απηέο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε 

ειεύζεξνπο αλζξώπνπο θαη όηη από ηα ρξήζηκα πξάγκαηα πξέπεη λα καζαίλνπλ όζα δελ ζα 

θάλνπλ απηόλ πνπ ηα καζαίλεη βάλαπζν. Καη πξέπεη λα ζεσξνύκε όηη είλαη βάλαπζε απηή ε 

αζρνιία θαη απηή ε ηέρλε θαη ε κάζεζε, πνπ θάλεη ην ζώκα ή ην κπαιό ησλ ειεύζεξσλ 

αλζξώπσλ αθαηάιιειν γηα ηελ άζθεζε θαη ηα έξγα ηεο αξεηήο.» (Αξηζηνηέιεο, «Πνιηηηθά 

Θ2,1-4», Μεηάθξαζε Β.Μνζθόβεο) 

 

 
 

Δηθόλα 4: «Οη ζποσδαίοη θηιόζοθοη ηοσ 4
οσ

 αηώλα π.Υ. Πιάηφλ θαη Αρηζηοηέιες» 

 

 

 

Σειεηψλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο  κε βάζε ηελ παηδεία, 

ν 5
νο

 αηψλαο έγηλε ην θπξηφηεξν θέληξν ηεο επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο θαη ηεο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο ελψ ν 4
νο

 αηψλαο είλαη ε επνρή πνπ αλαπηχζζεηαη ε πνιηηηθή 

επηζηήκε, δειαδή ε ζπγθξνηεκέλε ζθέςε κε αληηθείκελν ηελ «πνιηηεία» ε νπνία ήηαλ 

έλα είδνο ζπληάγκαηνο αιιά δελ ηαπηίζηεθε κε ηε ζέζπηζε λφκσλ, παξά κφλν ηέζεθε σο 

πξνβιεκαηηζκφο απφ ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο θαη ε αλαδήηεζε ζην πιαίζην 

επηβίσζεο ηεο πνιηηεηαθήο θνηλφηεηαο.  
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1.2  Ζ «ΚΛΑΗΚΖ»  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΑΡΡΔΝΩΝ ΚΑΗ ΘΖΛΔΩΝ 

 

ίλαη γλσζηή απφ πνιιέο αξραίεο πεγέο ε ιεγφκελε αηηηθή εθεβεία πνπ είρε 

ζθνπφ λα πξνζδψζεη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ζηα αγφξηα, πξνεηνηκαζία 

δειαδή γηα ηνλ πφιεκν θαη λα επηζεκάλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

Οη λεαξνί Αζελαίνη εηζέξρνληαλ ζηελ εθεβεία φηαλ πνιηηνγξαθνχληαλ, θιείλνληαο ηα 

δεθανρηψ ηνπο ρξφληα θαη δελ ιάκβαλαλ θακία απνδεκίσζε θαηά ηε ζεηεία ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη λένη ζηα δεθανρηψ εγγξάθνληαλ ζην κεηξψν ηνπ δήκνπ ηνπο θαη έηζη 

γίλνληαλ δεκφηεο, ελψ θαηά ην ηέινο ηεο ζεηείαο  γίλνληαλ πιένλ πνιίηεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθεβείαο δελ είραλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο ζηελ εθθιεζία 

ηνπ δήκνπ, ελψ έπξεπε λα θηάζνπλ ηα ηξηάληα γηα λα αλαιάβνπλ έλα πνιηηηθφ αμίσκα.  

 

Οη έθεβνη ινηπφλ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζπρλάδνπλ ζηα γπκλάζηα, πνπ πήξαλ ην φλνκα 

ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο νη νπνίνη αζινχληαλ γπκλνί. Δθεί  αζθνχληαλ ζην 

ηξέμηκν, ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ φπισλ θαη ζηελ πνξεία ππφ ηνλ ήρν ηνπ απινχ κε ζθνπφ λα 

αληέρνπλ, λα έρνπλ θαιφ παξάζηεκα θαη λα πεηζαξρνχλ, έηζη πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηνλ 

πφιεκν αιιά θαη γηα αζιεηηθνχο αγψλεο ηνπηθνχο ή παλειιήληνπο.  Δπηπιένλ, ηα 

γπκλάζηα ήηαλ ηφπνη εθπαίδεπζεο  ησλ ζηξαηησηψλ θαη  ηεο νπιηηηθήο θάιαγγαο θαη 

απνζθνπνχζαλ ζηελ επθηλεζία ησλ λεαξψλ νπιηηψλ. Αξγφηεξα,  κε ηελ εκθάληζε ησλ 

θηινζφθσλ ηα γπκλάζηα γίλνληαη ρψξνη πλεπκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά ε εθεβηθή 

ζεηεία ήηαλ επνρηθή θαη νη έθεβνη έκελαλ ζην ζπίηη ηνπο, εθηφο απφ ηηο πεξηφδνπο πνπ 

ππεξεηνχζαλ σο κέιε πεξηπφισλ ή θχιαθεο ζηα ζπλνξηαθά θξνχξηα. Αλαιάκβαλαλ 

δειαδή ηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ επηηήξεζε ησλ ζπλφξσλ θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

απνζηέιινληαλ ζε εθζηξαηείεο έρνληαο ειαθξχ νπιηζκφ κηα θαη δελ ήηαλ αθφκα νπιίηεο. 

Αξγφηεξα ν ζεζκφο ηεο εθεβείαο κεηαξξπζκίζηεθε θαη θξαηνχζε δχν ρξφληα απφ ηα 

δεθανρηψ έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ είθνζη θαη ιάκβαλαλ απνδεκίσζε.  

 

 

 
 

Δηθόλα 5: «Αρταίοη Έιιελες οπιίηες» 

 Δ 
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Ζ εθπαίδεπζε μεθηλνχζε κε ηειεηέο εηζφδνπ, ηα Δηζηηεηήξηα. Οη έθεβνη έθαλαλ ην γχξν 

ησλ ηεξψλ ηεο Αθξφπνιεο θαη ηεο αγνξάο. Έπεηηα έδηλαλ ηνλ ηεξφ φξθν ησλ εθήβσλ ζην 

ηεξφ ηεο Αθξφπνιεο θαη ππεξεηνχζαλ σο θξνπξνί ζε δπν θξνχξηα θαη νη ζηξαηησηηθνί 

εθπαηδεπηέο ηνπο δίδαζθαλ ην ρεηξηζκφ ησλ φπισλ ηνπ νπιίηε. Ο δεχηεξνο ρξφλνο 

μεθηλνχζε κε παξέιαζε έλνπισλ εθήβσλ κπξνζηά απφ ηελ ζπλέιεπζε ηνπ δήκνπ. 

Έπεηηα πήγαηλαλ σο πεξίπνινη ζηα ζπλνξηαθά θξνχξηα ηεο Αηηηθήο. Απηά ηα δχν ρξφληα 

νη έθεβνη ηεινχζαλ ζπζίεο πξνο ζηνπο ζενχο ηεο πφιεο θαη ην ηέινο ηεο ζεηείαο 

ζεκαηνδνηνχληαλ απφ ηειεηέο εμφδνπ.  Οη εθπαηδεπηέο πνπ αλαιάκβαλαλ ηνπο εθήβνπο 

ήηαλ ν θνζκεηήο ν νπνίνο εθιεγφηαλ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη δίδαζθε ηελ 

επηαμία ηε ζσθξνζχλε, ηελ θνζκηφηεηα θαη ηελ ηηκηφηεηα θαη επέβαιιε ζσκαηηθέο 

ηηκσξίεο καζηηγψλνληαο ηνπο αλππάθνπνπο. Έπεηηα νη ζσθξνληζηέο πνπ ζαθψο 

δίδαζθαλ ζσθξνζχλε, απηνζπγθξάηεζε θαη κεηξηνπάζεηα θαη ρηππνχζαλ ηνπο 

απείζαξρνπο κε βέξγεο. Σέινο νη εμεηδηθεπκέλνη δάζθαινη- δπν παηδνηξίβεο- 

αλαιάκβαλαλ ηε δηδαζθαιία ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηέζζεξηο ηελ νπινκαρία, ηε ηνμνβνιία, 

ην αθφληην, ηηο ξίςεηο κε θαηαπέιηε.  

 

 

«Ο θαηαηζρπλ ηὰ ὅπια ηὰ ἱεξὰ, νδ’ ἐγθαηαιείςσ ηὸλ παξαζηάηελ ὅηῳ ἂλ ζηνηρήζσ· 

ἀκπλ δὲ θαὶ πὲξ ἱεξλ θαὶ ὁζίσλ θαὶ κόλνο θαὶ κεηὰ πνιιλ. θαὶ ηὴλ παηξίδα νθ 

ἐιάζζσ παξαδώζσ, πιείσ δὲ θαὶ ἀξείσ ὅζεο ἂλ παξαδέμσκαη. θαὶ εεθνήζσ ηλ ἀεὶ 

θξαηλόλησλ ἐκθξόλσο θαὶ ηνῖο ζεζκνῖο ηνῖο ἰδξπκέλνηο πείζνκαη θαὶ νὕζηηλαο ἂλ ἄιινπο 

ηὸ πιζνο ἰδξύζεηαη ὁκνθξόλσο·θαὶ ἂλ ηηο ἀλαηξῆ ηνὺο ζεζκνὺο ἠ κὴ πείζεηαη νθ 

ἐπηηξέςσ, ἀκπλ δὲ θαὶ κόλνο θαὶ κεηὰ πνιιλ. θαὶ ἱεξὰ ηὰ πάηξηα ηηκήζσ. ἵζηνξεο 

ηνύησλ Ἄγιαπξνο, λπάιηνο, Ἄξεο, Εεύο, Θαιιώ, Αμώ, Ἡγεκόλε.» 

 
« Ο περίφημος ιερός όρκος των αρχαίων Ελλήνων οπλιτών» 

 

 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ηεο εθεβείαο εληάζζνληαλ νξηζκέλεο δηαβαηήξηεο 

ηειεηέο. Οη ενξηέο ησλ Απαηνπξίσλ ζπκβνιίδνπλ πσο ν έθεβνο είλαη πεξηζσξηαθφο 

πξνζσξηλά ζηελ πφιε θαη αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ πεξηπφινπ πνπ πξναλαθέξζεθε. 

Δπίζεο, αληηπαξαζέηνπλ ηνλ έληηκν αγψλα ησλ νπιηηψλ, κε ηελ πνλεξηά –απάηε- ηνπ 

εθήβνπ πνπ κάρεηαη ζαλ θπλεγφο. Έπεηηα νη ενξηέο ησλ Χζρνθνξίσλ ζπκβφιηδαλ ηελ 

είζνδν ηνπ εθήβνπ ζηνλ ελήιηθα βίν θαη πεξηιάκβαλαλ πνκπέο, δειαδή δχν παηδηά 

θνπβαινχζαλ ηνπο «ψζρνπο» θαη βάδηδαλ κεηακθηεζκέλα ζε θνξίηζηα δείρλνληαο ηνλ 

δηθνξνχκελν ραξαθηήξα ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζηελ πφιε σο έθεβνη θαη σο κεηέπεηηα 

νπιίηεο. Αθφκα πεξηιάκβαλαλ αγψλεο δξφκσλ φπνπ ζπκκεηείραλ είθνζη έθεβνη θαη 

αγσλίδνληαλ ζε δέθα δνθηκαζίεο. Οη ληθεηέο βξαβεχνληαλ πίλνληαο έλα πνηφ πέληε 

ζπζηαηηθψλ (θξαζί, κέιη, ηπξί, θξηζάιεπξν θαη ιάδη) ην νπνίν ζπκβφιηδε ην πέξαζκα απφ 

ηνλ άγξην ζηνλ πνιηηηζκέλν βίν. 

 

Όζνλ αθνξά ηα νξθαλά παηδηά ησλ Αζελαίσλ πνπ έπεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο 

πνιεκψληαο γελλαία γηα ηε παηξίδα ηνπο, γηα απηά θξφληηδε ε πνιηηεία θαη ζαλ παηέξαο 

ηνπο ηα αλέηξεθε εμαζθαιίδνληαο ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζή θαη ηε κφξθσζή ηνπο 

θαη ηνπο επηθχιαζζε ηδηαίηεξεο ηηκέο. Οη λεαξνί ζηα πξφζπξα ηεο ελειηθίσζήο ηνπο ζην 

πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ παξνπζηάδνληαλ ζηνπο ζπκπνιίηεο 
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ηνπο κε κηα ηηκεηηθή δηαθήξπμε θαη πξνηξεπηηθή γηα επίδεημε αλδξείαο. Παξαιάκβαλαλ 

κε επγλσκνζχλε ηηο παλνπιίεο ηνπο θαη αλαιάκβαλαλ ην θαζήθνλ λα πιεξψζνπλ ην 

ρξένο ηνπο ζηνπο επεξγέηεο ηνπο κε ην λα απνδεηρηνχλ ηζάμηνη σο πξνο ηελ αλδξεία ησλ 

παηέξσλ ηνπο θαη σο πξνο ηελ ππνηαγή ηνπο ζηνλ θνηλφ ζθνπφ ηεο αζελατθήο πφιεο.
30

 

 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ απφ ηελ άιιε δηέθεξε απφ απηή ησλ αγνξηψλ θαη απηφ 

θαίλεηαη απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηνλ πνιηηηθφ βίν θαη ηνλ πφιεκν. Οη γπλαίθεο 

εθπαηδεχνληαλ γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ «νίθνπ». Βέβαηα ζπκκεηείραλ ζηε 

ζξεζθεπηηθή δσή ηεο πφιεο, εθφζνλ έπαηξλαλ κέξνο ζηηο δηαβαηήξηεο ηειεηέο κε ηηο 

νπνίεο πξνεηνηκάδνληαλ λα γίλνπλ ζχδπγνη, κεηέξεο θαη θχιαθεο ηνπ νίθνπ. Οη ηειεηέο 

απηέο απνηεινχζαλ κέξνο ηεο ιακπξήο αζελατθήο εθπαίδεπζεο πνπ πξφζθεξε ε πφιε.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο παξέκελαλ ζε φιε ηνπο ηε δσή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

θπξίνπ, δειαδή ηνπ παηέξα ηνπο αξρηθά θαη αξγφηεξα ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. Γελ δηέζεηαλ 

πεξηνπζία, νχηε είραλ ην δηθαίσκα λα πξνζθεχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε θαη δελ επέιεγαλ νη 

ίδηεο ηνλ ζχδπγφ ηνπο αιιά ν παηέξαο ηνπο ή αλ δελ ππήξρε απηφο, αλαιάκβαλε ν πην 

θνληηλφο ζπγγελήο. Διεχζεξε γπλαίθα ήηαλ κφλν ε εηαίξα πνπ δερφηαλ θάζε 

γελλαηνδσξία απφ ηνλ άληξα πνπ ζπληξφθεπε. Έσο ηα δεθαηέζζεξα ε θνπέια παξέκελε 

ζηνλ παηξηθφλ «νίθνλ». Δθεί ε κεηέξα ηεο ηελ εθπαίδεπε ζηνλ γπλαηθσλίηε επάλσ ζε 

έξγα ηεο  κειινληηθά σο ζπδχγνπ, κεηέξαο θαη θχιαθα ηεο εζηίαο. Δπίζεο καζήηεπε ζηε 

ζπιινγηθή πεηζαξρία κηαο θνηλήο δσήο, ζε γπλαηθεία θνηλσληθφηεηα θαη ηερλνγλσζία. Ζ 

εθπαίδεπζε αθνξνχζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νίθνπ- θαζάξηζκα, πιχζηκν, καγείξεκα, 

θαηαζθεπή ελδπκάησλ. Χο πξφηππν εθπαίδεπζεο ήηαλ βεβαίσο ε μαθνπζηή Πελειφπε, ε 

πηζηή ζψθξσλ θαη κεηξηφθξσλ γπλαίθα ηνπ Οδπζζέα. Ο γπλαηθσλίηεο πηζαλφηαηα ήηαλ 

ηφπνο πξνθνξηθήο εθπαίδεπζεο, κεηάδνζεο δειαδή ηεο κπζνινγίαο πνπ ήηαλ απαξαίηεηε 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζξεζθεπηηθή δσή.  ηε ζπλέρεηα φηαλ εθδηδφηαλ απφ ηνλ 

παηέξα ζηνλ ζχδπγν φθεηιε λα ππαθνχεη ζε απηφλ, ν νπνίνο δξνχζε εθηφο ηνπ νίθνπ, σο 

πνιίηεο, πνιεκηζηήο θαη παξαγσγφο ελψ ε γπλαίθα ήηαλ πιένλ εθπαηδεπκέλε λα 

δηαρεηξίδεηαη φηη έρεη ζρέζε κε ηνλ νίθν.  Οη Αζελαίεο γπλαίθεο ινηπφλ ήηαλ ζχδπγνη θαη 

θφξεο πνιηηψλ («αζηέο» ή «πνιίηηδεο») θαη ήηαλ κνλίκσο αλήιηθεο πεξλψληαο απφ ηελ 

θεδεκνλία ηνπ παηέξα ηνπο ζε εθείλε ηεο ζπδχγνπ. Ο γάκνο απνηεινχζε θνηλσληθή 

πξαθηηθή ηεο πφιεο θαη ν παηέξαο θαηάβαιιε πξνίθα γηα ηε θφξε ηνπ ε νπνία δελ είρε 

θαλέλα δηθαίσκα λα ηε δηαρεηξίδεηαη.
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Πέξα φκσο απφ ηελ νηθηαθή εθπαίδεπζε, πνιιέο αξραίεο πεγέο καξηπξνχλ πσο νη 

λεαλίδεο δηδάζθνληαλ θαη νξγαληθή κνπζηθή-απιφ θαη ιχξα- , ρνξηθφ άζκα θαη φξρεζε, 

θαζψο θαη γξαθή θαη αλάγλσζε. Πνιιά αγγεία απεηθνλίδνπλ λεαξέο καζήηξηεο λα 

θξαηνχλ πηλαθίδεο γηα γξάςηκν θαη θπιίλδξνπο παπχξνπ. αθψο είλαη πηζαλφ νξηζκέλεο 

εηαίξεο λα ιάκβαλαλ θαη απηέο γξακκαηηθή θαη κνπζηθή εθπαίδεπζε θαζψο ήηαλ 

γπλαίθεο θαιιηεξγεκέλεο θαη γνήηεπαλ ηνπο άλδξεο κε ηα ζέιγεηξά ηνπο θαη ηηο 

πλεπκαηηθέο ηνπο αξεηέο. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν γπλαηθσλίηεο απνηεινχζε 

ηφπν εθπαίδεπζεο ησλ θνξηηζηψλ θαη πνιινί κειεηεηέο ζεσξνχλ πσο ηα θνξίηζηα 
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πήγαηλαλ ζε ζρνιεία ηδίσο νη εηαίξεο θαη ηα θνξίηζηα θησρψλ νηθνγελεηψλ. Αθφκε 

ζεσξείην πσο ηα θνξίηζηα ζπκκεηείραλ ζε αζιήκαηα, φπσο ζε αγψλεο δξφκνπ.  Σέινο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη γηα ηα θνξίηζηα δηαβαηήξηεο ηειεηέο, ηα νπνία έκπαηλαλ ζηελ 

ππεξεζία ησλ παξζέλσλ ζενηήησλ ηεο Αζελάο θαη ηεο Άξηεκεο, πνπ εκπιέθνληαλ ε 

πξψηε σο πνιηάδα ζεφηεηα θαη ε δεχηεξε σο ζεά θνπξνηξφθνο πνπ εμαζθάιηδε ηελ 

αλάπηπμε θνξηηζηψλ απφ ηε ζχιιεςή ηνπο σο ηελ ήβε, ηελ νπνία αθνινπζεί ν γάκνο. 

Δπίζεο, νξηζκέλα θνξίηζηα ηεο πξνεθεβηθήο ή εθεβηθήο ειηθίαο πξαγκαηνπνηνχζαλ κηα 

κπεηηθή πνξεία πνπ αλαπαξηζηνχζε ηε κειινληηθή ηνπο ζέζε σο έγγακσλ γπλαηθψλ. 

 

 

1.3  Ζ ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΑΘΖΝΑ 

 ειιεληθφο πνιηηηζκφο νλνκάζηεθε «ειιεληθφ ζαχκα», δηφηη νη Έιιελεο ππήξμαλ 

εθεπξέηεο  ζε πνιινχο πλεπκαηηθνχο ηνκείο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 

Ηδηαίηεξα ε Αζήλα απνηειεί αζθαιψο ην θέληξν ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο ηέρλεο, 

φπνπ γελλήζεθαλ ε ηξαγσδία, ε ηζηνξία, νη θηινζνθηθέο ζρνιέο θαη πνιιέο πνπ 

ζθξάγηζαλ ηε  εμέιημε ηεο παηδείαο  νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ.
32

 Ζ θιαζηθή αγσγή 

απνηεινχζε έλαλ πνιχ ζνθφ θχθιν ζπνπδψλ πνπ έδηλε ζηνπο λεαξνχο Αζελαίνπο 

πξνηθηζκέλα πλεχκαηα θαη λα έρνπλ ηελ επηζπκία λα απμήζνπ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 

είλαη απφιπηα αθνζησκέλνη ζηε πφιε ηνπο έρνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ αγαζνχ θαη ηνπ 

σξαίνπ. Δθάξκνδαλ δειαδή απηφ πνπ είρε πεη θάπνηε ν φισλ: "Γεξάζθσ 

δηδαζθφκελνο". 

 

Δπηπιένλ,  νη νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνη Αζελαίνη πνιίηεο απνιάκβαλαλ ην αγαζφ ηεο 

παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηεινχζε δηθαίσκα κφλν ησλ ειεχζεξσλ 

πνιηηψλ θαη φρη ησλ δνχισλ, εθηφο θάπνησλ εμαηξέζεσλ, φπνπ νξηζκέλνη αθέληεο 

εθπαίδεπαλ ηνπο δνχινπο ηνπο γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε ζπγθξηκέλα θαζήθνληα 

πνπ ηνπο εμππεξεηνχζαλ. Δθηφο ησλ άιισλ, νη πνιίηεο πνπ είραλ ηα νηθνλνκηθά κέζα 

κπνξνχζαλ λα κνξθψζνπλ επθνιφηεξα ηα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθά 

ελδεείο. Παξφια απηά ε επηθξάηεζε ηεο δεκνθξαηίαο κείσζε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

θαη έηζη καο είλαη γλσζηφ πσο πνιινί παηέξεο κε κεζαίν εηζφδεκα έζηειλαλ ηα παηδηά 

ηνπο  λα κάζνπλ γξάκκαηα θαη  λα απνθηήζνπλ έζησ ηηο πξψηεο βάζεηο ηεο παηδείαο. 

Άιισζηε ζηελ Αζήλα εθείλε ηελ επνρή έλαλ ακφξθσην άλζξσπν ηνλ θαζηζηνχζαλ 

αληηθείκελν ριεπαζκνχ θαη είλαη άξξεθηα απνδεδεηγκέλν  ην πάζνο ηνπο γηα ηα 

γξάκκαηα πνιιέο θνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ Μεδηθψλ πνιέκσλ, 

φηαλ αλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ ηε πφιε  ζηα ρέξηα ησλ Πεξζψλ, έζηεηιαλ ηηο γπλαίθεο 

θαη ηα παηδηά ηνπο ζηε Σξνηδήλα ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαηξνθή αιιά θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.  

 

«θπξσζέληνο δὲ ηνῦ ςεθίζκαηνο νἱ πιεῖζηνη ηλ Ἀζελαίσλ πεμέζελην γελεὰο θαὶ 

γπλαῖθαο εἰο Τξνηδλα, θηινηίκσο πάλπ ηλ Τξνηδελίσλ πνδερνκέλσλ· θαὶ γὰξ ηξέθεηλ 
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ἐςεθίζαλην δεκνζίᾳ, δύν ὀβνινὺο ἑθάζηῳ δηδόληεο, θαὶ ηο ὀπώξαο ιακβάλεηλ ηνὺο 

παῖδαο ἐμεῖλαη παληαρόζελ, ἔηη δ' πὲξ αηλ δηδαζθάινηο ηειεῖλ κηζζνύο».   
 

«Όηαλ ε πξφηαζε απηή εγθξίζεθε, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Αζελαίνπο έθεξαλ γη᾽ 

αζθάιεηα ηα παηδηά θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο ζηελ Σξνηδήλα, φπνπ νη θάηνηθνη ηα δέρνληαλ 

κε κεγάιε πξνζπκία. Απνθάζηζαλ κάιηζηα λα αλαιάβνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο κε δεκφζηα 

έμνδα, δίλνληαο θάζε κέξα δχν νβνινχο ζηνλ θαζέλα, θαη λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα 

παίξλνπλ νπσξηθά απφ παληνχ, θαη αθφκε λα πιεξψλνπλ γη᾽ απηά κηζηνχο ζε 

δαζθάινπο.»                                    

 

(Πινύηαξρνο, «Θεκηζηνθιήο» 10, Μεηάθξαζε Μ.Οηθνλόκνπ) 

 

Απφ ηελ άιιε, ην πιήγκα πνπ δέρζεθε ε δεκνθξαηία ηεο Αζήλαο θαηά ηνλ 

Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνλφκεπζε θαη ην θξαγκφ ηνπ 

αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Μέιε ησλ ηξηάθνληα ηπξάλλσλ δελ δίζηαζαλ λα ζηξαθνχλ 

ελάληηα ζην ιφγν θαη ηελ αζελατθή παηδεία. Δμαθάληζαλ ηηο ζπδεηήζεηο ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο, θαηήξγεζαλ  ηηο νκεξηθέο απαγγειίεο ζηηο ηειεηέο, δηέθνςαλ ηηο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη «ζαλάησζαλ» ηελ αλψηαηε παηδεία θιείλνληαο ηηο ζρνιέο ηεο 

ξεηνξηθήο. Δπίζεο ν κεγάινο θηιφζνθνο σθξάηεο πνπ πξφζθεξε πάξα πνιιά ζηελ 

αξραία αιιά θαη ζηε λέα ειιεληθή παηδεία ππέζηε ζχκα ηεο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο 

νιηγαξρίαο – δεκνθξαηίαο θαη θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. Παξφια απηά, ε ειιεληθή 

εθπαίδεπζε παξέκεηλε άθζαξηε αλά ηνπο αηψλεο θαη ζπλδέζεθε ζηελά κε ην πνιηηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο ρψξαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

«Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ 

ΔΛΛΑΓΑ» 

2.1  Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΠΑΡΣΖ 

 ζπαξηηαηηθή εθπαίδεπζε δεισλφηαλ κε ηνλ φξν «αγφγή» θαη αληηπξνζψπεπε 

κηα ηζφβηα ζπαξηηαηηθή παηδεία πνπ απνζθνπνχζε ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ 

παηδηψλ σο πνιίηεο θαη νπιίηεο. Οη παξηηάηεο σο πνιίηεο ήηαλ ίζνη θαη φκνηνη 

θαη σο απνζηνιή είραλ ηε ζπκκεηνρή ζην πφιεκν θαη ζηε πνιηηηθή δσή θαη δελ 

ζπκκεηείραλ ζε αγξνηηθέο, εκπνξηθέο ή βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο (απηέο είραλ 

αλαιάβεη νη πεξίνηθνη ηεο πάξηεο). Γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε 

έπξεπε λα θαηάγνληαη απφ παηέξα πνιίηε ηεο πάξηεο, λα θαηαβάιινπλ ρξεκαηηθφ πνζφ 

ζε ζπιινγηθά ζπζζίηηα ηεο πφιεο θαη ζαθψο λα έρνπλ πεξάζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζηάδην 

ηεο αγσγήο. ε απηή ηε ζπαξηηαηηθή εθπαίδεπζε είραλ δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 

ειεχζεξνη θάηνηθνη ηεο πφιεο, νη νπνίνη είραλ δηαθνξεηηθή θαηαγσγή. Απηφ ζπλέβαηλε 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ κάρηκνπ ζψκαηνο ησλ νπιηηψλ κηα θαη ε πάξηε ήηαλ 

νιηγάλζξσπε.  

Πξηλ ηελ αγσγή ηα παηδηά ιάκβαλαλ κηα βαζηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη 

κεηά ην ηέινο ηεο αγσγήο μεθηλνχζε κηα θαηλνχξγηα δσή γηα ηνπο λεαξνχο πνπ 

εμαθνινπζνχζε λα παξαθνινπζεί  ην θξάηνο. Οη θαιχηεξνη απφ ηνπο λένπο 

αληηκεηψπηδαλ λέεο δνθηκαζίεο πνπ ζθνπφ είραλ ηελ έληαμε ζε κηα επίιεθηε 

πεξηνξηζκέλε νκάδα. Δηδηθφηεξα, φηαλ γελληφηαλ ην παηδί, ην παξνπζίαδε ν παηέξαο ηνπ 

ζην ζπκβνχιην ησλ γεξφλησλ ηεο θπιήο ηνπ (Λέζρε), ην νπνίν είρε δηθαίσκα δσήο θαη 

ζαλάηνπ πάλσ ζην παηδί.  Έπεηηα παξέκελε ζηελ νηθνγέλεηα έσο θαη ηα νθηψ ηνπ ρξφληα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη Λαθεδαηκφληεο ηξνθνί κάζαηλαλ ζηα παηδηά λα έρνπλ ηηο 

πξέπνπζεο αξρέο, φπσο λα κελ έρνπλ θφβνπο θαη λα κελ είλαη παξάμελα ζηε 

ζπκπεξηθνξά.
33

 Ζ νηθνγέλεηα απνηεινχζε ηε πξψηε εθπαίδεπζε αιιά δελ ήηαλ 

εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο. Ζ πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ε  νκαδηθή ε νπνία εμαζθάιηδε 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ.  ηελ ειηθία ησλ νθηψ έσο δψδεθα 

εηψλ, ην παηδί έθεπγε απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα δήζεη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ αιιά ην 

βξάδπ επέζηξεθε ζην ζπίηη ηνπ. 
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Δηθόλα 6: «Ζ ζπαρηηαηηθή αγφγή» 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ «αγφγήλ» σο ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, απηή ήηαλ ε κάζεζε ηεο 

ππαθνήο θαη ηεο αληνρήο θαη ηεο πεηζαξρίαο ζηελ νκαδηθφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ 

αλψηεξε δηάθξηζή ηνπο.  Σα παηδηά ρσξίδνληαλ ζε νκάδεο θαη ζε θάζε νκάδα νξηδφηαλ 

έλαο αξρεγφο. Σα ππφινηπα παηδηά έπξεπε λα αθνινπζνχλ ηηο δηαηαγέο ησλ αξρεγψλ ηνπο 

θαη λα δέρνληαη θαη ηηο ηηκσξίεο πνπ ηνπο επέβαιιαλ. Ζ αγσγή έκνηαδε κε ηελ 

θαζνδήγεζε θαη εμεκέξσζε ησλ θνπαδηψλ, δειαδή νη βαζηθέο κνλάδεο απνηεινχληαλ 

απφ ηηο βνχεο (θνπάδηα βνδηψλ), πνιιέο βνχεο απνηεινχζαλ κηα αγέιε θαη πνιιέο αγέιεο 

κηα ίια (έλα ζηξαηησηηθφ ηκήκα).  Έλαο εηδηθφο αμησκαηνχρνο ν παηδνλφκνο κε ηα 

καζηηγνθφξα έιεγρε ηηο νκάδεο ζηνπο ηξείο απηνχο θχθινπο ηεο αγσγήο.  ηφρνο απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε απφθηεζε ηεο απηάξθεηαο, ηεο γλσξηκίαο κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη  

ηεο αληνρήο ζηε πείλα, ζε δίςα, ζηε δέζηε θαη ζην θξχν. Δπηπιένλ ζηφρεπε ζην δήιν, 

ηελ άκηιια θαη ηελ επηζπκίαο ηεο αλσηεξφηεηαο. Οη πην έμππλνη θαη παζηαζκέλνη γηα 

κάρε γίλνληαλ αξρεγνί ηεο νκάδαο θαη νη γέξνληεο επέβιεπαλ ην παηρλίδη θαη 

πξνμελνχζαλ πνιιέο θνξέο θαπγάδεο ψζηε λα μερσξίζνπλ ηνπο πην ηνικεξνχο θαη 

καρεηηθνχο.  

Ζ αλάγλσζε θαη ε γξαθή δελ ήηαλ δπλαηφ λα έιιεηπε απφ ηελ  ζπαξηηαηηθή εθπαίδεπζε, 

πεξηνξηδφηαλ φκσο ζηα απνιχησο αλαγθαία. ηεξηδφηαλ ζηε κειέηε ηνπ Οκήξνπ, θαη 

ησλ ιπξηθψλ πνηεηψλ Σπξηαίνπ θαη Αιθκάλα, Ζ γξαθή ήηαλ δηαδεδνκέλε ήδε απφ ηνλ 

7
ν
 αηψλα, αιιά ε πάξηε έκεηλε πηζηή ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε αθνχ κέρξη θαη νη 

λφκνη απαγνξεπφηαλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιαζηθήο επνρήο, λα γξάθνληαη πάλσ ζε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ. 

Μεηά ηελ ειηθία ησλ δψδεθα  εηψλ ηα παηδηά θνηκνχληαλ καδί κε ζε ζηξαηψλεο.  Σν 

ζηξψκα ηνπο ην θαηαζθεχαδαλ νη ίδηνη, ήηαλ θνπξεκέλνη ζχξηδα θαη βάδηδαλ ρσξίο 

ππνδήκαηα θαη ηκάηηα. Ζ ηξνθή ηνπο δελ επαξθνχζε θαη πνιιέο θνξέο έθιεβαλ θξπθά 

δελ γλψξηδαλ ηε δηαζθέδαζε θαη έπξεπε λα ππαθνχνπλ ζηνπο θαιχηεξνπο εθήβνπο, νη 

νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ππάθνπαλ ζηνλ παηδνλφκν. Έπεηηα αγσλίδνληαλ κε ζθνπφ λα 

αλαδεηρζεί ε θαιχηεξε νκάδα. Έηζη έξρνληαλ αληηκέησπνη ζηνπο αγψλεο ζθαηξέσλ φπνπ 

ζπγθξνχνληαλ άνπινη. ην γπκλάζην νη κειινληηθνί νπιίηεο κάζαηλαλ ηε ρξήζε 

αθνληίνπ, μίθνπο αζπίδαο θαη λα εθηεινχλ ειηγκνχο ζηε θάιαγγα. Όζνλ αθνξά ηε 
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κνπζηθή εθπαίδεπζε, απηή ήηαλ ε εθκάζεζε ησλ έξγσλ ηνπ πνιέκνπ,  αθνχ νη ειιεληθέο 

ζηξαηηέο βάδηδαλ πξνο ηε κάρε ππφ ηνπο ήρνπο ηνπ απινχ. Δπίζεο ρφξεπαλ ηνλ ππξξίρην 

ππφ ηνπο ήρνπο πάιη ηνπ απινχ θαη απηφ απνηεινχζε κηα κίκεζε κάρεο. Οη λεαξνί 

παξηηάηεο κάζαηλαλ λα εθθξάδνληαη κε ιαθσληθφ ηξφπν, δειαδή λα ιέλε ιφγηα κεζηά 

θαη κε ιίγεο ιέμεηο, πνπ βεβαίσο ζα σθεινχζε φηαλ θαινχληαλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο λα 

εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

ηελ ειηθία ησλ δεθαέμη εηψλ, φπνπ πεξλνχζαλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηε λεφηεηα, 

έπξεπε λα ππνζηνχλ κπεηηθέο δνθηκαζίεο κεγάιεο ζθιεξφηεηαο, πνπ απνηεινχζαλ 

απνδείμεηο αληνρήο θαη είραλ καγηθφ ραξαθηήξα κε ρνξνχο θαη καζθαξάηεο. Σέηνηεο 

ηειεηέο ήηαλ νη ηειεηέο καζηηγψκαηνο ζην βσκφ ηεο Άξηεκεο Οξζίαο, φπνπ νη έθεβνη 

ρσξηζκέλνη ζε δπν αληίπαιεο νκάδεο έπξεπε λα πάλε λα θιέςνπλ ηπξηά θαη απηφ έδηλε 

ηελ αθνξκή λα δψζνπλ θαη λα πάξνπλ ρηππήκαηα κε καζηίγην.
34

 Έλαο άιινο 

δνθηκαζηηθφο παηδαγσγηθφο ζεζκφο ήηαλ ε «θρσπηεία», θαηά ηελ νπνία απηνί πνπ 

ζπκκεηείραλ  έπξεπε λα παξακείλνπλ θξπκκέλνη έλα ρξφλν ρσξίο λα ηνπο δεη θαλείο, λα 

ηξηγπξλνχλ αλππφδεηνη θαη ρσξίο πξνκήζεηεο θαη λα θνηκνχληαη φπνηε κπνξνχζαλ. Όζνη 

δελ θαηάθεξλαλ λα κείλνπλ απαξαηήξεηνη ηηκσξνχληαλ, ελψ φζνη ηα θαηάθεξλαλ 

αλαιάκβαλαλ εηδηθέο απνζηνιέο ( ζπκβνιηθή εμφλησζε εηιψησλ, απνζηνιέο ζε θαηξφ 

πνιέκνπ). Ζ ζεκαζία ηεο θξππηείαο έγθεηηαη ζηελ παιηλδξφκηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

θαη ηνλ δσψδε ραξαθηήξα ηεο πξσηφγνλεο δσήο θαη ρξεζίκεπε ζηελ επηηήξεζε ησλ 

εηισηψλ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ππφπησλ ηεο πφιεο.
35

 

Οη παξηηάηεο απφ ηελ ειηθία ησλ είθνζη έσο ηξηάληα εηψλ νλνκάδνληαλ λένη θαη εθφζνλ 

είραλ πεξάζεη ηελ εθπαίδεπζε ηεο αγσγήο θαη κπνξνχζαλ αλά πάζα ζηηγκή λα 

επηζηξαηεπζνχλ, έπξεπε λα παληξεπηνχλ γηα λα αλαπαξάγνπλ ην ζηξαηησηηθφ ζψκα ησλ 

πνιηηψλ. Φπζηθά ν λεαξφο έγγακνο ζπλέρηδε λα θνηκάηαη κε ηνπο ππφινηπνπο λεαξνχο 

ζηνπο θνηηψλεο θαη πεξλνχζε φιε ηε κέξα θαη ηε λχρηα καδί ηνπο, γη απηφ  θαη 

ζπλαληνχζε θξπθά ηε λεαξή γπλαίθα ηνπ, γηαηί θνβφηαλ κελ ηνλ θαηαιάβεη θάπνηνο. Ζ 

θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπο ζην ζπζζίηηνλ (θηδίηην), ην θνηλφ γεχκα φπνπ ν θαζέλαο 

ζπλείζθεξε κε ην κεξίδηφ ηνπ, έξρνληαλ ζε επαθή κε ζπαξηηαηηθέο εζηθέο θαη πνιηηηθέο 

αμίεο θαη ζαθψο απνηεινχζε ηφπν εθπαίδεπζεο δηφηη εθεί αλαθέξνληαλ πςειέο πξάμεηο 

ησλ πνιηηψλ θαη έηζη εθπαηδεχνληαλ απφ ηνπο γεξνληφηεξνπο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

επίιεθηνπο, αξρηθά νη ηξηαθφζηνη ηππείο επηιέγνληαλ σο ηξείο ηππαγξέηαο απφ ηνπο 

αμησκαηηθνχο ππφ ηε δηαηαγή ησλ ηππέσλ θαη ν θαζέλαο έπξεπε λα ζηξαηνινγήζεη εθαηφ 

εβψλαο θαη λα αηηηνινγήζεη ην ιφγν πνπ ηνπο επέιεμε κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμία. 

Οη ηππείο ήηαλ ζσκαηνθχιαθεο θαη έπαηξλαλ κέξνο ζε δχζθνιεο απνζηνιέο θαη 

βξίζθνληαλ ζε δηαξθή αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο.  

Πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αγνξηψλ, εθπαηδεχνληαλ ππνρξεσηηθά θαη ηα θνξίηζηα ηα 

νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ εθκάζεζε ηεο θαιήο ζπδχγνπ θαη κέιινπζαο κεηέξαο πνπ ζα 

γελλνχζε γελλαίνπο πνιεκηζηέο. Οη λεαξέο παξηηάηηζζεο ινηπφλ, πξηλ θηάζνπλ ζηελ 

εθεβεία εθπαηδεχνληαλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε παηδεία ηνπο ζηακαηνχζε κε 

ην γάκν. Γειψλνληαλ κε ηνλ φξν παξζέλα, σο αλχπαληξεο θαη πηζαλψο ππήξραλ 

ειηθηαθέο βαζκίδεο, φπνπ νη έθεβεο αγσλίδνληαλ ζε αγψλεο δξφκνπ θαη θαηαλέκνληαλ 

                                                 
34

 Flaceliere 2005, 112 
35

 Friedell 1994, 109-110 



 
37 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ «παγθνξαζίδσλ» ησλ θνξαζίδσλ» θαη « ησλ «λεαλίδσλ». Δπηπιένλ 

αζθνχληαλ ζηελ πάιε, ζην αθφληην θαη ζηε ξίςε δίζθνπ θαη ζην δξφκν. Σν ρνξηθφ άζκα 

απνηεινχζε ηελ πλεπκαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε  φπνπ απέδηδαλ ίζε ζεκαζία ζην ρνξφ θαη 

ζην ηξαγνχδη θαη  ηα ηξαγνχδηα ηνπο (Παξζέληα)  ήηαλ πνηήκαηα εηδηθά γξακκέλα γηα 

απηέο. Ζ παηδεία ησλ θνξηηζηψλ ινηπφλ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπδπγηθή έλσζε θαη 

ηελ αλαπαξαγσγή. Οη πιηθέο ηνπο επζχλεο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο 

αθνχ νη ηξνθνί ηηο βνεζνχζαλ λα ηα αλαζξέςνπλ, ε «αγσγή» ηηο απνκάθξπλε απφ απηά, 

φθεηιαλ φκσο λα επεξεάδνπλ ηα ήζε ησλ γηψλ ηνπο έρνληαο αθνκνηψζεη ηηο αμίεο ηεο 

πφιεο. 

Σέινο, αζθνχζαλ θάπνηα πνιηηηθή επηξξνή ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε, ήηαλ 

κφλν θφξεο θαη ζχδπγνη πνιηηψλ θαη ζαθψο είραλ δηαθνξεηηθή ζέζε απφ εθείλε ησλ 

γπλαηθψλ ηεο Αζήλαο. Μπνξνχζαλ αθφκε λα θιεξνλνκνχλ ηελ παηξνγνληθή πεξηνπζία 

θαη λα νξίδνπλ ηελ πξνίθα ηνπο θαη λα επηδξνχλ ζηε δηνίθεζε εθφζνλ νη άλδξεο 

ελδηαθέξνληαλ κφλν γηα ηνλ πφιεκν.
36

  Δπηπιένλ, νη λεαξέο ζπαξηηάηηζζεο 

ππνβάιινληαλ θαη απηέο, φπσο θαη ηα αγφξηα, ζε έληνλε αζιεηηθή άζθεζε. Γπκλάδνληαλ 

δεκφζηα, πάιεπαλ, έξηρλαλ δίζθν θαη αθφληην ην νπνίν ήηαλ πνιεκηθφ φπιν θαη ν ζθνπφο 

ηεο αζιεηηθήο άζθεζεο ήηαλ λα γίλνπλ ξσκαιέεο κεηέξεο θαη πξνηθηζκέλεο γπλαίθεο κε 

αλδξηθέο αξεηέο. Λέγεηαη φηη γηα λα απνθεχγνπλ ηε καιζαθφηεηα κηαο ζπηηηθήο 

εθπαίδεπζεο ρσξίο ζθιεξαγσγία εκθαλίδνληαλ ζηηο ιηηαλείεο γπκλέο ρνξεχνληαο θαη 

ηξαγνπδψληαο ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ αλδξψλ.
37

 

Δπηπιένλ,  ζηε πάξηε ηνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ. δεκηνπξγήζεθαλ δχν κνπζηθέο θαηαζηάζεηο 

εθφζνλ ηδξχζεθαλ ζρνιέο ε κία ελφο κνπζηθνχ απφ ηε Λέζβν, ηνπ Σέξπαλδξνπ πνπ 

εξγάζηεθε ζηελ πφιε θαη έδσζε ζηε ιχξα επηά ρνξδέο θαη δηακφξθσζε ηε βαζχθσλε 

θηζάξα ζε φξγαλν ζπλαπιίαο θαη ε δεχηεξε ζρνιή ζπλδέζεθε κε ηελ θαιιηηερληθή γηνξηή 

πξνο ηηκήλ ηνπ Απφιισλα (ησλ Γπκλνπαηδηψλ). Ο Αιθκάλ  επίζεο ιέγεηαη φηη βξέζεθε 

ζηε πάξηε ζε κηα πινπζηφηαηε θαη δσληαλή παξάδνζε, θαζψο θαη πνιινί ζεσξεηηθνί 

θαη πξαθηηθνί κνπζηθνί ήηαλ πξσηαγσληζηέο εθείλε ηελ επνρή ζηε πφιε.
38

 Ζ κνπζηθή 

κφξθσζε πνπ ιάκβαλαλ νη ζπαξηηάηεο ζρεηηδφηαλ θπξίσο κε ηνλ πφιεκν δηφηη ν πνιχ 

θαιά θαλνληζκέλνο κνπζηθφο ξπζκφο ησλ ρνξψλ εηνίκαδε ηηο πεηζαξρηθέο θηλήζεηο ησλ 

ηαγκάησλ. 

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζσκαηηθή εθγχκλαζε ησλ παξηηαηψλ μερψξηδαλ απφ ηνλ 

ππφινηπν ειιεληθφ θφζκν θαη απνζθνπνχζαλ ζην λα εκπνηίζνπλ ηε λενιαία κε νπιηηηθέο 

αξεηέο.  Ζ ζθιεξή ζσκαηηθή άζθεζε, ε αληνρή ζηε πείλα  ην ειαθξχ ληχζηκν, ε άκηιια 

ζε αγψλεο θαη ρνξνχο θαη ε πξνγνληθή ζνθία απνηεινχζαλ ηε δσή ηνπο. Σν ζθιεξφ απηφ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, νη ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο, νη πνηθίινη κεραληζκνί θνηλσληθήο 

απνδνθηκαζίαο γηα ηελ απνηπρία ησλ ελειίθσλ ζηηο δνθηκαζίεο ζπλέβαιαλ ζην γίλεη ν 

ζπαξηηαηηθφο ζηξαηφο ζηαζεξφηεξνο θαη πην επαγγεικαηηθφο ζ φιε ηελ Διιάδα. Ζ 

κεγάιε ηνπ αξεηή ήηαλ ε πεηζαξρία θαη ε απηνπεηζαξρία, ε ζσθξνζχλε ε 

ραξαθηεξηζηηθή νιηγαξρηθή αξεηή λα γλσξίδεη θαλείο ηα φξηά ηνπ . Σν ζπαξηηαηηθφ 

ζχζηεκα είρε βέβαηα θαη αδπλακίεο. Γειαδή, έλαο θηιφδνμνο ζπαξηηάηεο ήηαλ πεηζήληνο 
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ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπ άθακπηεο θνηλσλίαο αιιά φηαλ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηε πάξηε 

έθηαλε ζε ππεξβνιέο. Ζ αγσγή ηνπ ηνλ δπζθφιεπε λα αληηκεησπίδεη δηπισκαηηθά 

αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ζπλεζίζεη ζηελ πεηζαξρία απφ ηε λεπηαθή ηνπο ειηθία. 
39

 

Ζ ζπαξηηαηηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο κηα πξαθηηθή κε πνιιέο 

αληζφηεηεο, δηάπιαζε εηο ηελ αξεηήλ αιιά θαη έλα άγξην σκφ πνιεκηθφ ζχζηεκα πνπ 

εμαζθεί ηελ πνιεκηθή αξεηή θαη ζπλείδεζε, ε πλεπκαηηθή παηδεία φκσο απνπζηάδεη. 

Σέινο ην θξάηνο ήηαλ ν θχξηνο ξπζκηζηήο ηεο εθπαίδεπζεο σο θαη ηελ ηειεπηαία 

ιεπηνκέξεηα. 
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2.2  Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

ηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε γηα ηελ αξραία ειιεληθή εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα 

παξαιεθζεί ε κειέηε γηα ην πεξίθεκν λεζί ηεο  Λέζβνπ, ην νπνίν  ήηαλ έλα 

κεγάιν λεζί πνπ πξνζέιθπζε ηνπο Έιιελεο λα κεηαλαζηεχζνπλ εθεί φπνπ 

άλζεζε ε ιπξηθή πνίεζε- ε αηνιηθή κνχζα.  Δθπξφζσπνί ηεο ήηαλ ε απθψ θαη ν 

Αιθαίνο, νη νπνίνη εμέθξαδαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο απνθεχγνληαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κηα ππεξβνιηθά ηερλεηή γιψζζα θα αζρνιήζεθαλ κε πνιηηηθά ζέκαηα, κε ζενχο κε ην 

θξαζί θαη κε ηνλ έξσηα. Σo έξγν ηεο απθψο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο Λέζβνπ θαη ην πξφζσπφ ηεο είλαη ην παξάδεηγκα γπλαηθείαο πνίεζεο ηεο 

αξραίαο Διιάδαο πνπ έρεη δηαζσζεί. 

Οη γπλαίθεο εθεί ήηαλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξεο θαη εηδηθά νη αξηζηνθξάηηζζεο, νη νπνίεο 

δηαηεξνχζαλ πξνλφκηα πνπ είραλ νη βαζίιηζζεο  ζην νκεξηθφ έπνο θαη ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο λα παξαθνινπζνχλ ζηάζοσς -ηδησηηθνχο ζπιιφγνπο- πνπ απνηεινχζαλ ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπο, θάησ απφ ηε ζθέπε κηαο ψξηκεο, επππφιεπηεο γπλαίθαο θαη λα 

κνξθψλνληαη γηα λα γίλνπλ άμηεο λα θπβεξλήζνπλ ην ζπηηηθφ ηνπο θαη λα ζπληξνθέςνπλ 

ηνλ άλδξα ηνπο ζηε δσή.  Οη ζίαζνη απηνί είραλ ζξεζθεπηηθή δηάηαζε δηφηη ιάηξεπαλ ηηο 

δηθέο ηνπο ζεφηεηεο θαη έθαλαλ δηθέο ηνπο ηειεηέο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηηο Μνχζεο 

ζηηο Υάξηηεο θαη ζηελ Αθξνδίηε. Δθεί νη λεαξέο καζήηξηεο πνπ έξρνληαλ θαη απφ άιιεο 

ειιεληθέο πεξηνρέο, κάζαηλαλ κνπζηθή, ρνξφ θαη ιάκβαλαλ πλεπκαηηθή, θηινινγηθή θαη 

επηζηεκνληθή παηδεία, θαζψο θαη αζιεηηθή. Όθεηιαλ λα θαιιηεξγήζνπλ ην πλεχκα ηνπο 

κε ηελ πνίεζε, ηε κνπζηθή, ην ρνξφ θαη ην ηξαγνχδη. Δπίζεο κάζαηλαλ λα ξάβνπλ, λα 

θεληνχλ θαη λα πθαίλνπλ ζηνλ  αξγαιεηφ θαη εμνηθεηψλνληαλ ζηνπο θαλφλεο θαιήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ νκνξθηά ηνπ θνξκηνχ ήηαλ απαξαίηεηε γη’ απηφ θαη νη θφξεο 

πεξηπνηνχληαλ ην ζψκα ηνπο, θαζψο ληχλνληαλ θνκςά, ζηνιίδνληαλ θαη κπξψλνληαλ, γη’ 

απηφ θαη ε νινθιήξσζή ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε δηαγσληζκνχο νκνξθηάο 

(Καιιηζηεία) αλάκεζα ζη θνξίηζηα. 

 Ζ απθψ, κηα φκνξθε, ψξηκε γπλαίθα θαη κεηέξα ήηαλ ε πην γλσζηή πνηήηξηα-

δηδάζθαινο ηνπ δηθνχ ηεο ζηάζνπ θνξηηζηψλ, ζηα νπνία κάζαηλε ρνξφ, ιχξα, ηξαγνχδη 

θαη δξφκν.  Απψηεξνο ζθνπφο βεβαίσο ηεο εθπαίδεπζήο ηεο ήηαλ ν γάκνο ε απφθηεζε 

γνεηείαο, ράξεο θαη νκνξθηάο απφ ηηο κέιινπζεο ζπδχγνπο. Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα 

πξνεηνηκάδνληαλ  γηα ην πέξαζκα απφ ηελ εθεβεία ζηελ σξηκφηεηα, δειαδή πεξλνχζαλ 

απφ ην ζηάδην ηεο έιιεηςεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο εθεβείαο, ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

γπλαίθαο πνπ κπνξεί λα εκπλεχζεη ηνλ έξσηα. 
40

 ζην απφζπαζκα 94 ηνπ έξγνπ ηεο 

πεξηγξάθνληαη νη αζρνιίεο ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ ηνπ θχθινπ ηεο. Κπξηαξρεί ε 

αηκφζθαηξα ηεο ήξεκεο θαη ζπληξνθηθήο δσήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζε ηεξά 

θαη βσκνχο, ζηεθάληα απφ ινπινχδηα θαη ρξήζε κπξσδηθψλ. ην ρψξν δηδαζθαιίαο ηεο 

απθνχο  ππήξρε κηα αηκφζθαηξα ςπρηθήο θαη πιηθήο άλεζεο. Σηκσξίεο δελ επέβαιιε 

θαη είρε δεζεί κε ηηο καζήηξηέο ηεο ζηελά ζηα πιαίζην κηαο δπλαηήο θαη ζεξκήο 
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 Φξάγθνπ 2003, 33-38 
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«θηιίαο».
41

 Οη αξραίνη έιιελεο κάιηζηα ζχγθξηλαλ ηε απθψ κε ην σθξάηε θαη 

ζεσξνχζαλ απηή ηε ζρέζε παξφκνηα κε ηνπο δεζκνχο πνπ είρε ν θηιφζνθνο κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ καζεηέο. Ήηαλ φκσο έλαο έξσηαο πνπ δηεγεηξφηαλ απφ ηε ζέα ηνπ ζσκαηηθνχ 

θάιινπο, αιιά εμηδαληθεπφηαλ  σο χςηζηε πλεπκαηηθφηεηα πνπ κφλν έλαο πνηεηήο 

κπνξνχζε λα πεηχρεη θαη σο ην βαζχηεξν ζπλαίζζεκα, πνπ κφλν κηα γπλαίθα κπνξνχζε 

λα αηζζαλζεί. 
42

 ηα πνηήκαηά ηεο χκλεζε ην γάκν, ηελ απξφζηηε νκνξθηά ηεο ζπδχγνπ 

θαη ηνλ έξσηα θαη απνηειεί ηελ πξψηε πνηήηξηα παγθφζκηαο ινγνηερλίαο. 

. 

 

Δηθόλα 7: « Ζ απθώ δηδάζθεη ποίεζε ζηης καζήηρηές ηες» 
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2.3 «Ζ ΠΑΗΓΔΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΠΑΡΣΖ ΚΑΗ ΣΖ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ» 

 θφζκνο ηεο αξραίαο Διιάδαο γεληθφηεξα ήηαλ αλδξνθξαηνχκελνο, έηζη νη 

γπλαίθεο έκελαλ ζην πεξηζψξην θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε  ηνπ  άλδξα-πνιίηε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε απηή ηεο 

γπλαίθαο. Παξφια απηά ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε πάξηε θαη ζηε Μπηηιήλε ζρεηίδεηαη 

κε κηα πξσηφγλσξε ειεπζεξία.  Ζ ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ηεο πάξηεο θαη ε δηαξθήο 

απνπζία ησλ αλδξψλ έδσζαλ ζηηο γπλαίθεο κεγάιε ειεπζεξία. Φπζηθά ε αλαπαξαγσγή 

ήηαλ ν θχξηνο ξφινο ηνπο θαη ε επηζπκία γηα ηελ απφθηεζε εχξσζησλ παηδηψλ ήηαλ 

αλαγθαία γηα λα εθγπκλάδνληαη θαη ηα θνξίηζηα. Πάλησο δελ ζπκκεηείραλ  ζε πνιηηηθέο 

ππνζέζεηο θαη ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, αιιά δηέθεξαλ απφ ηηο ππφινηπεο Διιελίδεο 

θαζψο απαιιάζζνληαλ αθφκε θαη απφ ηελ επζχλε αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο, αθνχ ηα 

αλαιάκβαλε ε πνιηηεία απφ ηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ. 

Καη ζηε Λέζβν νη γπλαίθεο απνιάκβαλαλ κηα άιινπ είδνπο ειεπζεξία. Ζ ελαζρφιεζε κε 

ηηο ηέρλεο ήηαλ ην ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο  ζε ζρέζε κε ηηο νκφθπιέο ηνπο θαη ζε απηφ 

είραλ ζπκβάιιεη  νη άλεηεο επαθέο ησλ γπλαηθψλ κε ηελ αλδξηθή θνηλσλία θαη ε έιιεηςε 

απζηεξήο πεηζαξρίαο. Ζ χπαξμε θχθισλ γπλαηθψλ πνπ κπνχζαλ λεφηεξα κέιε ζηε 

κνπζηθή, ζην ρνξφ θαη ζηελ πνίεζε είλαη γεγνλφο θαη κάιηζηα νη γπλαίθεο αλψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη πηζαλφηεξν λα ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηνπο θχθινπο. Αθφκε, νη 

δηαγσληζκνί νκνξθηάο δήισλαλ εμσζηξέθεηα θαη πεξεθάληα γηα ην ζσκαηηθφ θάιινο θαη 

επηδεηθλχνληαλ ρσξίο ζπζηνιέο, θαζψο ε νκνξθηά ζεσξνχληαλ αξεηή, αιιά απφ εθείλεο 

ηηο αξεηέο πνπ θαηαθηψληαη κε ηελ αγσγή.
43

 

Δπηπιένλ, ε παηδεξαζηία ζεσξνχληαλ σο κέζνδνο αγσγήο ησλ λέσλ θαη νη ξίδεο ηεο 

εληνπίδνληαη ζηηο αξραίεο ηειεηέο κχεζεο ησλ αγνξηψλ ζην θφζκν ησλ ελειίθσλ, ηδίσο 

ζηε πάξηε. Ζ ζρέζε κεηαμχ ελφο λένπ θαη ψξηκνπ άλδξα ζεκαηνδνηνχζε ηε κεηάβαζε 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ σξηκφηεηα θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε επζπλψλ 

πνπ απνξξένπλ απφ απηή. Ο κεγαιχηεξνο ζε ειηθία ήηαλ ν εξαζηήο θαη ν κηθξφηεξνο 

είρε ην ξφιν ηνπ εξσκέλνπ. Ο ψξηκνο άλδξαο ιεηηνπξγνχζε σο πξφηππν γηα ην λεαξφ θαη 

επεδίσθε κε ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο λα επηηχρεη ηελ εζηθή ηνπ  βειηίσζε θαη ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα. 

Ζ πάξηε είλαη ην πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο δχλακε πνπ αζθεί ηελ 

αγσγή  ε νπνία ζεσξείηαη φηη ήηαλ κηα κνλνκεξήο θαη επίπνλε πνιεκηθή άζθεζε. Ζ 

ππέξβαζε ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ κε έλα πξφηππν πνπ 

πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ. ηε πάξηε θαλέλαο δελ ήηαλ 

ειεχζεξνο λα δήζεη φπσο ζέιεη δηφηη είρε θαζνξηζκέλν ηξφπν δσήο θαη αζρνινχληαλ κε 

ηηο ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο θαη είρε αλά πάζα ζηηγκή ηε ζπλείδεζε φηη αλήθεη ζηελ 

παηξίδα θαη φρη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ «παηδεία» ηεο πάξηεο ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή 

νηθνδφκεζε ηεο δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Σα 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ ζπαξηηαηψλ ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε σο 

πνιεκηζηή. Απηφ ην πνιηηηθφ –πνιεκηθφ ηδεψδεο ινηπφλ ήηαλ θαη ν ζθνπφο ηεο αγσγήο. 
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Σν ζπαξηηαηηθφ θξάηνο άιισζηε δηαπιάζηεθε κε βάζε ηνπο καθξνρξφληνπο θαη ζπρλνχο 

πνιεκηθνχο αγψλεο, νπφηε ήηαλ αλαγθαία κηα ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία αιιά θαη 

ε θαζνιηθή πλεπκαηηθή έθθξαζε ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ην 

πεπξσκέλν ηνπ πνιέκνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

«Ζ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΡΑΓΩΓΗΑ» 

 

ηελ αξραηφηεηα πνηέ δελ γίλεηαη ιφγνο γηα «παίμηκν» κηαο ηξαγσδίαο. Ο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη «δηδαζθαιία» ηεο ηξαγσδίαο. Οη ζεαηέο ινηπφλ έβιεπαλ ηελ 

ηξαγσδία σο έλα κέζν εθπαίδεπζεο. ην ζέαηξν θαηέθεπγαλ φινη, πινχζηνη θαη 

θησρνί, γηαηί εθεί ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα θαηαζηάζεηο, πνπ 

ε ίδηα ε δσή κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν, φπσο νη κεγάινη ζπγγξαθείο 

θαη ζθελνζέηεο ηηο πξνβάιινπλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. ηελ αξραία ειιεληθή 

ηξαγσδία ην θεληξηθφ πξφζσπν, ν ηξαγηθφο ήξσαο, βξίζθεηαη αληηκέησπνο, παξά ηε 

ζέιεζή ηνπ, κε ηε κνίξα, κε ην ζείν, κε ηελ εμνπζία, κε ππέξηεξεο απ’ απηφλ δπλάκεηο ή 

είλαη αληηκέησπνο κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ίδηνο αγσλίδεηαη γηα ην θαιφ, αιιά νη 

ζπλζήθεο ή νη θαηαζηάζεηο ηνλ νδεγνχλ ζε δηιήκκαηα ή αδηέμνδα. Ο ζεαηήο 

αλαγλσξίδεη, ή πξέπεη λα αλαγλσξίδεη, ηνλ εαπηφ ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ ήξσα θαη απηφ 

είλαη πνπ έρεη παηδεπηηθή αμία. Ο ζεαηήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα πξνβιεκαηηζηεί ηη ζα 

έθαλε απηφο, αλ ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα. Απηφ απνηειεί ην έλαπζκα γηα λα ζέζεη ζε 

ιεηηνπξγία ηε ζθέςε ηνπ. Έηζη ζα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα πξναρζεί ζε αλψηεξα 

επίπεδα ηεο χπαξμήο ηνπ, αιιά παξάιιεια έηζη πξνάγεηαη θαη ν πνιηηηζκφο. Ο άλζξσπνο 

εθ θχζεσο είλαη έλα αηειέο νλ θαη σο εθ ηνχηνπ φ,ηη ηνλ βνεζά λα γίλεη ηειεηφηεξνο είλαη 

θαη ρξήζηκν θαη απαξαίηεην γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκβίσζε. Ζ αξραία ειιεληθή 

ηξαγσδία ή γεληθφηεξα ην δξάκα είλαη είδε ηέρλεο πνπ βνεζνχλ ζηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ 

αλζξψπηλνπ φληνο θαη ηνλ νδεγνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο ινγηθέο ή αλαγθαίεο 

λνκνηέιεηεο ηνπ ζχκπαληνο. Μέζα ζε ρίιηνπο ηξηαθφζηνπο ζηίρνπο, πνπ θαηά κέζν φξν 

έρνπλ νη ηξαγσδίεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πελήληα ιεπηψλ ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη 

πξνο ηνπο ζεαηέο είλαη ηφζα θαη ηέηνηα, πνπ θακηά δηδαθηηθή ψξα ζε νπνηνδήπνηε 

ζρνιείν ή Παλεπηζηήκην δελ ζα κπνξνχζε λα κεηαδψζεη. 

Ζ ηξαγσδία ινηπφλ, είλαη έλα είδνο πνιπζχλζεην ην νπνίν έρεη πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηερφκελν, αληηθαηνπηξίδεη ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο παιηέο αμίεο ηεο 

αξηζηνθξαηηθήο πφιεο θαη ηηο λέεο αμίεο ηε ηζνπνιηηείαο, πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ 

ηνπο ηξαγηθνχο ήξσεο θαη κέζα απφ ηνπ ππαηληγκνχο ησλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ. Δπίζεο,  δελ 

απνηειεί απιή ςπραγσγία αιιά αληηκεησπίδεηαη θαη σο παηδαγσγηθφο ζεζκφο . Σα 

ζέκαηά ηεο πξαγκαηεχνληαη εθηφο απφ ην κχζν, εζηθέο θαη θνζκνζεσξεηηθέο επηηαγέο 

θαη ζέηεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε κνίξαο ηνπ, απνθαιχπηεη ηα ιάζε, ηελ 

ελνρή θαη ηνλ πφλν θαη θαζηζηά ην άλζξσπν αληηκέησπν κε ηα εζηθά πάζε θαη κε ηε 

δηθαηνζχλε. Αθφκα,  εμεηάδεη ηηο πξάμεηο ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ πνιηηψλ. 
44

 Ζ ηξαγσδία επηπξφζζεηα,  θξαηά κηα 

θξηηηθή απφζηαζε απφ ηνλ εαπηφ ηεο, αξζξψλεη ηηο ζθέςεηο ησλ πνιηηψλ, αληηπαξαζέηεη 

εξσηθέο αμίεο, δηεξεπλά ηηο ηάζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο θνηλσλίαο, αληηζέηεη 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ηεο πφιεο ή ιεηηνπξγεί σο αληίβαξν απέλαληη ζηελ επίζεκε 
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ηδενινγία θαη ζαθψο ελδηαθέξεηαη ιηγφηεξν γηα ηνλ ηδηψηε απ’ φηη γηα ηνλ άλζξσπν σο 

έλα θνηλσληθφ νλ ελζσκαησκέλν ζηε πφιε. Σέινο,  ε ζηαζεξή αιιειεπίδξαζε ησλ 

αηφκσλ θαη ηνπ ζπλφινπ  επηηξέπεη λα πξνζκεηξεζνχλ νη πξάμεηο  ησλ εξψσλ ζην θσο 

ησλ αμηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο. 

ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία εηδηθφηεξα, αληηθαηνπηξίδεηαη εθηελψο ε εθπαίδεπζε 

ησλ Διιήλσλ αιιά θαη νη ζθέςεηο θαη νη ηδενινγίεο ηνπο απέλαληί ηεο. Έλα είδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ 5
νπ

 αηψλα είλαη ε ρξήζε επίζεκσλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ, πνπ είλαη ζπρλή 

ζηε ηξαγσδία θαη κάιηζηα θξίλεηαη απζηεξά απφ ηνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο. Οη ήξσεο –

ξήηνξεο εζνπνηνί εκπιέθνληαη ζε παξαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε θαηεγνξίεο δηαηαγψλ 

θαη επηπιήμεσλ θαη νη ιφγνη ηνπο κνηξάδνληαη ζηνηρεία ηνπ χθνπο ηεο ζχγρξνλεο 

αξραηνειιεληθήο ξεηνξείαο θαη απνηεινχλ αζθαιψο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

εμειηζζφκελεο  ρξήζεηο  ηεο ξεηνξηθήο. Δπηρεηξήκαηα απαηειά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ήξσεο θαη είλαη ηθαλά λα κεηαπείζνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο θαη είλαη ζεκάδηα 

πλεπκαηηθήο επζηξνθίαο πνπ είραλ ζθνπφ λα πείζνπλ, αλάινγα κε ηηο πηζαλφηεηεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ ελαληίνλ ηνπο. Οπφηε  ε χπαξμε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο θαη 

ε ππνηίκεζή ηεο απφ πνιινχο Αζελαίνπο ηεο επνρήο  θαίλεηαη μεθάζαξα ζηνπο ιφγνπο 

ησλ εξψσλ θαη βεβαίσο ε απήρεζε πνπ ζα είραλ ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο  ζεαηέο ζα 

ήηαλ κεγάιε.
45

   

Ζ ηξαγσδία παξνπζηάδεη ηελ παξέκβαζε ελφο παιαηνχ εξσηθνχ ηδεψδνπο ζηα ηδαληθά 

ηεο δεκνθξαηηθήο πφιεο θαη δξακαηνπνηεί ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ εξσηθφ 

αηνκηθηζκφ ηνπ κχζνπ θαη ην ζπιινγηθφ πλεχκα ηζνλνκίαο πνπ αξκφδεη ζηελ πφιε, ηελ 

νπνία ππεξαζπίδνληαλ νη νπιίηεο. Δπίζεο νηθνδνκείηαη απ ηελ δπλακηθή ζρέζε ιφγνπ θαη 

κχζνπ θαη ν ηξαγηθφο ήξσαο ζπλδπάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε κπζηθή ηζηνξία θαη ηνπο 

επίθαηξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ πνιηηψλ, είλαη θνξέαο ελφο παιηφηεξνπ ζπζηήκαηνο 

αμηψλ, εκπιέθεηαη ζηηο ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο πφιεο θαη επηζηξαηεχεη λέεο 

απφςεηο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ.
46

 Οη πινθέο ηεο ηξαγσδίαο ινηπφλ έρνπλ 

κεηνπζησζεί ζε έλα πνιχηηκν εξγαιείν αλάιπζεο πνιηηηθψλ θαη εζηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζην θέληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο Αζήλαο. 

Έλα εηδηθφο απνδέθηεο ησλ κελπκάησλ ησλ ηξαγσδηψλ ήηαλ νη έθεβνη Αζελαίνη πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηα εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ηα έξγα. Σν ζχζηεκα ηεο 

εθεβηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δεκφζηεο ηειεηέο ελειηθίσζεο, φπσο ηα 

Απαηνχξηα  παξείραλ ζηνπο λεαξνχο έλα ζπλαθέο πιαίζην αλαθνξάο θαη ζπλέδεαλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο κε ηηο ηξαγσδίεο. Καη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ην πέξαζκα απφ ηε 

παηδηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε ήηαλ έλα δήηεκα πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ 

αζελατθή δσή ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. πλεπψο, νη  ηξαγηθνί πνηεηέο δίδαζθαλ, ή 

επηρεηξνχζαλ λα δηδάμνπλ κε ηηο ηξαγσδίεο ηνπο  θαη ε δηδαρή ηνπο ζρεηηδφηαλ κε ην 

πξφηππν θαη ην ήζνο ησλ εξψσλ ηνπο. Ζ Αζελατθή θνηλσλία απφ ηελ άιιε δελ έπαςε 

πνηέ λα δηαθξίλεηαη ζε πνηθίια ζηξψκαηα κε γλψκνλα ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηάμε ηε ζέζε κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί κεγάιε αληζφηεηα θαη 

ζπλερήο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ εθκεηαιιεχνληαλ νη ηξαγσδνί θαη ηα 

πξνζάξκνδαλ ζηα έξγα ηνπο. 
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Ζ ζρέζε ινηπφλ, ησλ αιεζηλψλ πνηεηψλ κε ηνπο δέθηεο ησλ έξγσλ είλαη ζρέζεηο 

αλζξψπηλεο θαζνιηθήο επίδξαζεο θαη θαζνιηθήο παηδείαο αλζξψπσλ.
47

 Γελ  είλαη 

κνλφπιεπξε απφξξνηα ελφο πνηεηή πξνο ην δέθηε αιιά ζρέζε δηαιεθηηθή. Δίλαη δηάινγνο 

πνηεηή θαη ζεαηή. Σν δξακαηηθφ έξγν είλαη κηα εξκελεία δσήο, ε νπνία εξκελεχεη φρη 

κφλν ην ςπρηθφ θφζκν ηνπ πνηεηή αιιά θαη  ηελ αληίδξαζή ηνπ απέλαληη ζηελ παξάδνζε 

ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Δίλαη εξκελεία ηεο επνρήο θαη ν πνηεηήο 

γλσξίδεηαη κε ηνλ ζεαηή θαη κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ςπρηθνί 

αληίιαινη θαη νη απερήζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αξραίαο Αζήλαο,  φπσο νη θηινζνθηθέο 

ζθέςεηο,  κε ηελ απιφηεηα θαη ηε γνεηεία ηεο άκεζεο επίδξαζεο θαη ηεο έιμεο ησλ 

ιέμεσλ θαη ησλ ηδεψλ ηα πιαζηνπξγήκαηα ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ αζθνχλ ζηνπο ζεαηέο 

βηψκαηα αηζζεηηθήο ζπγθίλεζεο θαη ςπρηθήο επθνξίαο, επηβνιήο θαη θαζνδήγεζεο ηνπ 

ηξφπνπ δσήο θαη παηδείαο.  Απφ ηελ αξρή ε πξφζεζε ηεο ηξαγσδίαο δελ  είλαη παηδεπηηθή 

θαη θεξπγκαηηθή αιιά φια απηά θαζηζηνχλ ην απνηέιεζκά ηεο απέλαληη ζηνλ θάζε δέθηε 

ηεο. 

Ζ πνίεζε γεληθφηεξα, κεηακνξθψζεθε ζε ξεηνξεία θαη κάιηζηα ζεσξήζεθε σο 

ππνδηαίξεζε ηεο ηέρλεο ηεο επγισηηίαο. Πνιχ πξηλ εκθαληζηεί ε ξεηνξηθή ε ειιεληθή 

πνίεζε δεκηνχξγεζε ηα ηερλάζκαηα ηεο ξεηνξηθήο αιιά ζηελ θιαζηθή πεξίνδν θαη 

κάιηζηα κέζα απφ ηελ ηξαγσδία νη Έιιελεο αλαθάιπςαλ πσο  λα πξνζαξκφδνπλ ηε 

ξεηνξηθή ζηε ινγνηερλία. Ζ γιψζζα ηεο ηξαγηθήο πνίεζεο πιεζίαδε ηελ γιψζζα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο  θαη κάιηζηα νη κχζνη  κεηακνξθψζεθαλ ζε ζχκβνια ησλ 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. Σα ηερλάζκαηα ινηπφλ ηεο θηινζνθηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο 

εηζήρζεζαλ ζηνπο δηαιφγνπο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο ηξαγσδίαο απφ ηελ θαιιηεξγεκέλε 

ηέρλε ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο θαη έηζη νη ξεηνξηθέο κνλνκαρίεο επί ζθελήο 

ηθαλνπνηνχζαλ ηνπο Αζελαίνπο θαη απνηέιεζαλ ηελ θαηεμνρήλ «ζπγθίλεζε» ηνπ 

ηξαγηθνχ δξάκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο 

4.1 «Ζ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΣΡΑΓΗΚΟ ΔΡΓΟ  

«ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ»
48

 ΣΟΤ  ΟΦΟΚΛΖ» 

 

 

Δηθόλα 8: « οθοθιέοσς Φηιοθηήηες» 

 

 νθνθιήο ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αληίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ 

απέλαληη ζηε δπζηπρία θαη αληηπαξαηάζζεη κηα πεηζκαηηθή θαη ακείιηθηε 

ζηαζεξφηεηα έσο ζηελ απηνθαηαζηξνθή, απνξξίπηνληαο θάζε ζπκβηβαζκφ κε 

απνηέιεζκα ν ήξσαο λα νδεγείηαη ζηελ απφιπηε κνλαμηά. Με ηνλ νθνθιή, ην 

πξφβιεκα ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο θηάλεη ζην απνθνξχθσκά ηνπ, ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα ηα 

αλζξψπηλα ζθάικαηα θαη  ζηα έξγα ηνπ παξαηεξείηαη έλα ζχκπαλ αληηζέζεσλ αλάκεζα 

ζε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ,  ν πνηεηήο πνιεκά ηελ αλζξσπνθεληξηθή 

αληίιεςε ηνπ θφζκνπ (φπσο ηελ εηζεγείηαη ν Αλαμαγφξαο) θαη ηνλ ζρεηηθηζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ζνθηζηψλ, γη’ απηφ θαη ε απφξξηςε ηεο ζνθηζηηθήο είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλε ζηα έξγα ηνπ, ηδίσο ζην ηξαγηθφ έξγν «Φηινθηήηεο» πνπ ζα αλαιπζεί ζε απηφ ην 

θεθάιαην. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ, πσο εζηθέο αμίεο θαη  θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο θαη θαηαζηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα έξγα ηνπ.   

Κχξην ξφιν ζηε κεηαθνξά ησλ κελπκάησλ παίδνπλ νη ιέμεηο, αιιά θαη ζπκθξαδφκελα ή 

νιφθιεξεο ζθελέο, απνθηνχλ θάζε θνξά ηδηαίηεξε ζεκαζία αλάινγα κε ηελ νπηηθή ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ κηιά ή πνπ αθνχεη  ην αθξναηήξην, θαζψο επίζεο θαη αλάινγα κε ην 

ζηάδην ηνπ κχζνπ θαη ηεο πινθήο. πκβαίλεη άιιε ζεκαζία λα έρνπλ θάπνηα 
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ζπκθξαδφκελα ζην επεηζφδην ζην νπνίν ιέγνληαη θαη άιιε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Ο 

ιφγνο έηζη θαη ε πινθή απνθηά ζηελ πξάμε πνιιαπιή ακθηζεκία θαη εηξσλεία, θαζψο νη 

ήξσεο θαη νη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ππνλνκεχνληαη θαη αθήλνληαη έθζεηνη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην έξγν πνπ καο απαζρνιεί, ν «Φηινθηήηεο» 

πεξηιακβάλεη  αξθεηά ζηνηρεία απφ ηε  δσή ησλ αζελαίσλ θαη ηνλ ηξφπν ηεο ζθέςεο 

ηνπο. Δδψ θπζηθά καο ελδηαθέξεη λα εζηηάζνπκε  ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επνρήο, ε νπνία 

πξαγκαηηθά αληηθαηνπηξίδεηαη εθηελψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία θαη κέζα απφ 

απηήλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζθέςεηο ησλ αζελαίσλ απέλαληί ηεο. Ο 

νθνθιήο ινηπφλ, επεξεαζκέλνο απφ ηα πνιηηηθά ξεχκαηα ηεο επνρήο θαη απφ ηε 

ζχγρξνλε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε, εθπξνζσπεί εδψ ηελ αξραία ειιεληθή 

άπνςε πεξί ηεο λέαο παηδείαο πνπ ήιζαλ λα θαζηεξψζνπλ νη ζνθηζηέο θαη πέξα απφ απηφ 

πξνβάιιεη ηα εξσηθά ηδεψδε ηεο πφιεο, ηα νπνία ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

εθπαίδεπζε, αθνχ ν εξσηζκφο ήηαλ ν ζθνπφο ηεο. Δπηπιένλ, ζηνλ «Φηινθηήηελ» 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε -έζησ θαη ζπλεηξκηθά- θαη άιια δείγκαηα απφ ηελ παηδεία 

ηεο επνρήο, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηελ πνξεία ηεο κειέηεο. 

Ζ ζχγθξνπζε ηνπ παιαηού αρηζηοθραηηθού ηδεώδοσς, θαη ηεο λέας ζοθηζηηθής 

παηδαγφγηθής πνπ ζπγθιφληδε ηε λέα γεληά, φρη κφλν ηεο Αζήλαο αιιά θαη νιφθιεξεο 

ηεο Διιάδαο εθείλεο ηεο επνρήο, αληηθαηνπηξίδεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ έξγνπ. Απφ  ηε 

κηα ε αξηζηνθξαηηθή παηδεία ζηεξηδφηαλ ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ζηελ επγέλεηα 

ηεο θαηαγσγήο, ζηελ έκθπηε πξνδηάζεζε θαη ζηελ θιεξνλνκηθή θαηαβνιή, ελψ ην 

παηδαγσγηθφ ηδαληθφ ησλ ζνθηζηψλ ππνζηήξηδε ηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ άπεηξνπ 

θαη αλψξηκνπ λένπ απφ έλαλ ψξηκν θαη έκπεηξν δηδάζθαιν.
49

 Αξρηθά, ε 

επαλαιακβαλφκελε αλαθνξά ζηε θχζε ηνπ Νενπηφιεκνπ απνηειεί ηνλ αληίιαιν ησλ 

αηέιεησησλ ζπδεηήζεσλ ησλ πνιηηψλ πεξί ηεο εθπαίδεπζεο.  Έπεηηα, ν Οδπζζέαο  

παξνπζηάδεηαη σο εθπξφζσπνο ησλ ζνθηζηψλ, ν νπνίνο ζεσξεί πσο ν ζθνπφο αγηάδεη ηα 

κέζα  θαη έηζη έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ Νενπηφιεκν πνπ ελζαξθψλεη ηελ 

αξηζηνθξαηηθή παηδεία ηεο επνρήο θαη σο έλαο θαινπξναίξεηνο λεαξφο, παξαζχξεηαη απφ 

ηα πιάλα ιφγηα ηνπ πζηεξφβνπινπ θαη εχγισηηνπ Οδπζζέα θαη θπζηθά απφ ηελ πεηζηηθή 

δχλακε ησλ ηερλαζκάησλ ηνπ ζνθηζηηθνχ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Έηζη, θαη ν 

νθνθιήο επηηίζεηαη έκκεζα θαηά ησλ ζνθηζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηνπο, ζίγνληαο ην 

παηδεπηηθφ πξφβιεκα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ., πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε επηβιαβήο επίδξαζε 

ηνπ βαζηθνχ δηδάγκαηνο ηεο ζνθηζηηθήο ζηνπο λένπο, δειαδή φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία 

ζην ιφγν είλαη ε δχλακε ηεο πεηζνχο θαη φρη ην πεξηερφκελφ ηνπο ή ε πξαγκαηηθή 

αιήζεηα. 

Ο  Νενπηφιεκνο, ν επγεληθφο,  αγλφο θαη άπεηξνο λένο, ήηαλ θιεξνλφκνο ηεο επγεληθήο 

θχζεο ηνπ παηέξα ηνπ Αρηιιέα. Δδψ εγθαηαιείπεη απηή ηε θχζε ηνπ θαη ηελ αιεζηλή 

ππφζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, αθνχ εκπιέθεηαη ζην ζρέδην απαγσγήο ηνπ Φηινθηήηε, 

χζηεξα βέβαηα απφ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ νη νπνίεο απνθαιχπηνπλ ηελ αληίζεζε ησλ 

ηδαληθψλ ηεο επγεληθήο εθεβείαο έλαληη ηνπ πξαθηηθνχ ηδεψδνπο ηνπ ψξηκνπ αλζξψπνπ, 

πνπ ζηεξίδεηαη ζην θέξδνο θαη ζην ζπκθέξνλ. Ο έθεβνο δηςαζκέλνο γηα ηε δφμα 

δειεάδεηαη απφ ηηο ππνζρέζεηο θαη δέρεηαη λα πάξεη κέξνο ζηελ απάηε ηνπ έκπεηξνπ 

ζπλεξγάηε ηνπ θαη θνξέα ηνπ ζνθηζηηθνχ πλεχκαηνο Οδπζζέα, παξαβηάδνληαο ηελ 
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«θχζηλ» ηνπ. Ήδε απφ ηνλ πξφινγν ν Οδπζζέαο δίλεη νδεγίεο ζην Νενπηφιεκν γηα ηελ 

επηηπρέζηεξε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαηά ηνπ Φηινθηήηε επηζηξαηεχνληαο φιε ηνπ ηε 

πεηζψ, θάηη πνπ ζπκίδεη ζνθηζηηθή δηδαρή. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά κε ιεπηφηαηεο 

απνρξψζεηο εζνπιαζίαο, πσο γελλαίνο πξέπεη λα είλαη θαλείο φρη κφλν ζην ζψκα αιιά 

θαη ζην πλεχκα θαη φηαλ ήηαλ ν  ίδηνο λένο είρε γιψζζα πνπ θαζφηαλ θαη ρέξηα πνπ 

δνχιεπαλ. Σψξα φκσο βιέπεη φηη θπβεξλά ε γιψζζα θαη φρη ηα έξγα γη’ απηφ θαη ε ρξήζε 

βίαο πάλσ ζηνλ άλζξσπν πνπ είλαη θχξηνο ησλ ηφμσλ ηνπ Ζξαθιή δελ έρεη θαλέλα λφεκα 

θεληξίδνληαο έηζη ηε θηινδνμία ηνπ λένπ. (νθνθιένπο, «Φηινθηήηεο» ζη.1-134) 

ΟΓ. ζζινῦ παηξὸο παῖ, θαηὸο ὢλ λένο πνηὲ 

γιζζαλ κὲλ ἀξγόλ, ρεῖξα δ’ εἶρνλ ἐξγάηηλ· 

λῦλ δ’ εἰο ἔιεγρνλ ἐμηὼλ ὁξ βξνηνῖο 

ηὴλ γιζζαλ, νρὶ ηἆξγα, πάλζ’ γνπκέλελ.   

«Γηε ηνπ παηέξα ηνπ ιακπξνχ, θη εγψ θάπνηε λένο 

ιίγα είρα ηα ιφγηα κνπ θαη δνχιεπε ην ρέξη· 

κα ηψξα πνπ έκαζα πνιιά βιέπσ πσο ζηνπο αλζξψπνπο 

ε γιψζζα πάεη πάληα κπξνζηά θη αθνινπζνχλ ηα έξγα.»  

(Σνθνθιένπο, «Φηινθηήηεο» ζηίρνη 96-99, Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο) 

Αο δνχκε πην αλαιπηηθά ην κάζεκα πνπ αζθεί ν Οδπζζέαο ζηνλ λεαξφ Νενπηφιεκν. 

Δίλαη έλα κάζεκα πνπ έρεη σο ζθνπφ λα κεηαηξέςεη ηνλ αγλφ  καζεηή Νενπηφιεκν ζε 

απαηεψλα.
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  Ο ιφγνο απηφο έρεη φια ηα κεζνδηθά θαη δηδαθηηθά γλσξίζκαηα ελφο 

ηερληθψο άςνγνπ παηδαγσγνχληνο καζήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη δπν 

κνξθέο δηδαζθαιίαο, ε κνλνινγηθή θαη ε δηαινγηθή. Ζ απηελέξγεηα ηνπ δηδαζθφκελνπ 

είλαη εκθαλήο κε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ,  πνπ ηηο ππαγνξεχεη ε θχζηο ηνπ, ε θαηαγσγή θαη ε 

νηθνγελεηαθή αλαηξνθή ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ην πεξηβάιινλ, δειαδή ε λήζνο θαη ε 

άζιηα ζπειηά πνπ επηδξνχλ ζπλαηζζεκαηηθά ζην λεαξφ, θαζψο θαη ηα πξψηα βηψκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγλή ςπρή θαη ηελ πινχζηα θαληαζία ηνπ. Απηφ ην πεξηβάιινλ 

ζα απνθηήζεη αξγφηεξα θαη έκςπρν πεξηερφκελν κε ην Φηινθηήηε, ηνλ δεχηεξν 

παηδαγσγφ ηνπ, ζε βάξνο ηνπ πξψηνπ παηδαγσγνχ Οδπζζέα.  Αξρηθά,  ν δηδάζθαινο 

Οδπζζέαο απεπζχλεηαη ζηε ζηξαηησηηθή ζπλείδεζε θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ θαζήθνληνο 

ηνπ λένπ γφλνπ ηνπ κεγάινπ πνιεκηζηή Αρηιιέα. Έπεηηα, ηνλίδεη ηε πνιηηηθή 

ζθνπηκφηεηα ηεο απαγσγήο θαη αλαδεηθλχεη ηε θηινηηκία θαη ηε θηινδνμία ηνπ 

Νενπηφιεκνπ θαη ηέινο παξαιιειίδεη ηελ εθεβηθή θχζε ηνπ λεαξνχ κε ηε δηθή ηνπ. Χο 

πξνο ηε δνκή ην κάζεκα  μεθηλά θαη ηειεηψλεη κε δπν κνλνιφγνπο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ 

καζεηή (ζηίρνη 1-25 θαη 123-124) θαη κεηαμχ απηψλ εληάζζνληαη κηα αγσληζηηθή 

αληηινγία δηδαζθάινπ-καζεηή (ζηίρνη 50-85 θαη 86-95) θαη ελδηάκεζα ππάξρνπλ δχν 

δηάινγνη (ζηίρνη 26-49 θαη 96 θαη 122). 

Πέξα απφ ηνλ δειεαζκφ ηνπ Νενπηφιεκνπ απέλαληη ζηα πεηζηηθά ιφγηα ηνπ 

πζηεξφβνπινπ Οδπζζέα,  ν λεαξφο άπεηξνο ηεο δσήο απηή ηε θνξά παξαζχξεηαη 

ςπρνινγηθά απφ ηνλ έκπεηξν Φηινθηήηε, ν νπνίνο δηαθαηέρεηαη απφ πςειφ θξφλεκα θαη 

επγέλεηα, θάηη πνπ ηνλ νδεγεί λα αιιάμεη γλψκε θαη αζπλείδεηα λα μαλαβξεί ηνλ εαπηφ 
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ηνπ θαη λα επηζηξέςεη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ «θχζηλ». Με ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπ 

θαηαθέξλεη λα πξνθαιέζεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ Νενπηφιεκνπ θαη ρσξίο λα ην επηδηψμεη ηνλ 

νδεγεί ζην ζσζηφ δξφκν, μεθεχγνληαο απφ ην δνινπιφθν δίρηπ ηνπ Οδπζζέα. Αθφκα ην 

ραιχβδηλν πείζκα ηνπ Φηινθηήηε θαη ε ηζρπξνγλσκνζχλε ηνπ νδεγεί ην λεαξφ ζην 

ζσθξαηηθφ «γλώζη ζασηόλ».  Δηδηθά φηαλ ην ζχκα ηεο απάηεο, ν Φηινθηήηεο, 

παξνπζηάδεηαη λα ππνθέξεη απφ ηελ έμαξζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ, ν Νενπηφιεκνο ιπγίδεη 

θαη ε ζνθηζηηθή παηδαγσγηθή ηνπ Οδπζζέα απνδεηθλχεηαη αζήκαληε κπξνζηά ζηελ 

αιψβεηε ηειηθά «θχζηλ» ηνπ Νενπηφιεκνπ, ζηελ επγέλεηα ηεο αξηζηνθξαηηθήο παηδείαο, 

πνπ πςψλεηαη έλαληη  ζηε δηεθζαξκέλε παηδεία. Ο νθνθιήο εδψ αλαδεηθλχεη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο αξηζηνθξαηηθήο παηδείαο θαη ζαθέζηαηα ηελ θαησηεξφηεηα ηεο 

ζνθηζηηθήο, πεξλψληαο ην κήλπκα πσο δελ είλαη δπλαηφ λα θεξδίζεη κηα παηδεία πνπ 

κέζνδφ ηεο έρεη ηελ απάηε θαη ζηεξίδεηαη ζην πξνζσπηθφ φθεινο, θάηη πνπ φλησο 

ελζάξθσλαλ νη ζνθηζηέο (νθνθιένπο, «Φηινθηήηεο» ζηίρνη 730-826 θαη 865-1080). 

Δπίζεο, ε δχλακε ηνπ αδίζηαθηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο ζηπγλήο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο 

θαη ε επηηαγή ηνπ εζηθνχ θαζήθνληνο θαη ηεο αγλήο εθεβηθήο ιεβεληηάο ζηέθνληαη 

αληηκέησπεο απέλαληη ζηε ςπρή ηνπ Νενπηφιεκνπ. Οη δπν ψξηκνη άλδξεο ν Φηινθηήηεο 

θαη ν Οδπζζέαο μεζπνχλ ζε έλαλ αγώλα ιόγοσ, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηνπο 

ξεηνξηθνχο αγψλεο πνπ θαζηέξσζαλ νη ζνθηζηέο, κε ηνλ θξείηηνλα θαη ηνλ ήηηνλα ιφγν 

θαη ν Νενπηφιεκνο εθπξνζσπεί ην έπαζιν ηνπ ληθεηή (νθνθιένπο «Φηινθηήηεο» ζη. 

976-1069).  Σειηθά, ε θχζε ληθά ηε ηέρλε, ε εζηθή βνχιεζε ηε δνιηφηεηα, ε αλζξσπηά 

ην πνιηηηθφ ζπκθέξνλ θαη  ν ειεχζεξνο άλζξσπνο ηελ αιινηξησκέλε ζπλείδεζε. Ο 

Νενπηφιεκνο απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ηα ηφμα ζηνλ Φηινθηήηε θαη λα απνθαηαζηήζεη 

ηελ αδηθία πνπ ππέζηε απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ εζηθφ απηνπξγφ, Οδπζζέα. Ο δίθαηνο ιφγνο 

ληθά νπφηε θαη ην αξηζηνθξαηηθφ ηδεψδεο ληθά ζε αληίζεζε κε ηνλ άδηθν ιφγν πνπ 

ζηέθεηαη πιένλ αδχλακνο λα αληηκεησπίζεη ηελ παξαδνζηαθή θαη ηίκηα παηδεία.  

ΦΙ. Οἴκνη, ηίο ἁλήξ; Ἆξ’ δπζζέσο θιύσ; 

ΟΓ. δπζζέσο, ζάθ’ ἴζζ’, ἐκνῦ γ’, ὃλ εἰζνξᾷο. 

ΦΙ. Οἴκνη· πέπξακαη θἀπόισι’· ὅδ’ ἤλ ἄξα 

ὁ μπιιαβώλ κε θἀπνλνζθίζαο ὅπισλ. 

ΟΓ. γώ, ζάθ’ ἴζζ’, νθ ἄιινο· ὁκνινγ ηάδε. 

ΦΙ. Ἀπόδνο, ἄθεο κνη, παῖ, ηὰ ηόμα. ΟΓ. Τνῦην κέλ, 

νδ’ ἠλ ζέιῃ, δξάζεη πνη’· ἀιιὰ θαὶ ζὲ δεῖ 

ζηείρεηλ ἅκ’ αηνῖο, ἠ βίᾳ ζηεινῦζί ζε. 

ΦΙ. Ἔκ’, ὦ θαθλ θάθηζηε θαὶ ηόικεο πέξα, 

 νἵδ’ ἐθ βίαο ἄμνπζηλ; ΟΓ. Ἢλ κὴ ἕξπῃο ἑθώλ. 

ΦΙ. Ὦ Λεκλία ρζὼλ θαὶ ηὸ παγθξαηὲο ζέιαο 

Ἡθαηζηόηεπθηνλ, ηαῦηα δη’ ἀλαζρεηά, 

εἴ κ’ νὗηνο ἐθ ηλ ζλ ἀπάμεηαη βίᾳ; 

ΟΓ. Εεύο ἐζζ’, ἵλ’ εἰδῆο, Εεύο, ὁ ηζδε γο θξαηλ, 

Εεύο, ᾧ δέδνθηαη ηαῦζ’· πεξεη δ’ ἐγώ. 

ΦΙ. Ὦ κῖζνο, νἷα θἀμαλεπξίζθεηο ιέγεηλ· 

ζενὺο πξνηείλσλ ηνὺο ζενὺο ςεπδεῖο ηίζεο. 

ΟΓ. Οὔθ, ἀιι’ ἀιεζεῖο. Ἡ δ’ ὁδὸο πνξεπηέα. 

ΦΙ. Οὔ θεκ’. ΟΓ. γὼ δέ θεκη· πεηζηένλ ηάδε. 
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 ΦΙ. Οἴκνη ηάιαο. Ἡκᾶο κὲλ ὡο δνύινπο ζαθο 

παηὴξ ἄξ’ ἐμέθπζελ, νδ’ ἐιεπζέξνπο. 

ΟΓ. Οὔθ, ἀιι’ ὁκνίνπο ηνῖο ἀξίζηνηζηλ, κεζ’ ὧλ 

Τξνίαλ ζ’ ἑιεῖλ δεῖ θαὶ θαηαζθάςαη βίᾳ. 

ΦΙ. Οδέπνηέ γ’· νδ’ ἠλ ρξῆ κε πᾶλ παζεῖλ θαθόλ, 

 ἕσο γ’ ἂλ ᾖ κνη γο ηόδ’ αἰπεηλὸλ βάζξνλ. 

ΟΓ. Τί δ’ ἐξγαζείεηο; ΦΙ. Κξᾶη’ ἐκὸλ ηόδ’ αηίθα 

πέηξᾳ πέηξαο ἄλσζελ αἱκάμσ πεζώλ. 

ΟΓ. Ξπιιάβεηέ γ’ αηόλ· κὴ ’πὶ ηῶδ’ ἔζησ ηάδε. 

ΦΙ. Ὦ ρεῖξεο, νἷα πάζρεη’ ἐλ ρξείᾳ θίιεο 

 λεπξᾶο, π’ ἀλδξὸο ηνῦδε ζπλζεξώκελαη. 

Ὦ κεδὲλ γηὲο κεδ’ ἐιεύζεξνλ θξνλλ, 

νἷ’ αὖ κ’ πιζεο, ὥο κ’ ἐζεξάζσ, ιαβὼλ 

πξόβιεκα ζαπηνῦ παῖδα ηόλδ’ ἀγλη’ ἐκνί, 

ἀλάμηνλ κὲλ ζνῦ, θαηάμηνλ δ’ ἐκνῦ, 

 ὃο νδὲλ ᾔδεη πιὴλ ηὸ πξνζηαρζὲλ πνεῖλ, 

δινο δὲ θαὶ λῦλ ἐζηηλ ἀιγεηλο θέξσλ 

νἷο η’ αηὸο ἐμήκαξηελ νἷο η’ ἐγὼ ’παζνλ. 

Ἀιι’  θαθὴ ζὴ δηὰ κπρλ βιέπνπζ’ ἀεὶ 

ςπρή ληλ ἀθπ η’ ὄληα θν ζέινλζ’ ὅκσο 

 εὖ πξνδίδαμελ ἐλ θαθνῖο εἶλαη ζνθόλ. 

Καὶ λῦλ ἔκ’, ὦ δύζηελε, ζπλδήζαο λνεῖο 

ἄγεηλ ἀπ’ ἀθηο ηζδ’, ἐλ ᾗ κε πξνβάινπ 

ἄθηινλ, ἔξεκνλ, ἄπνιηλ, ἐλ δζηλ λεθξόλ. 

Φεῦ. Ὄινην· θαί ζνη πνιιάθηο ηόδ’ εμάκελ. 

 Ἀιι’ ν γὰξ νδὲλ ζενὶ λέκνπζηλ δύ κνη, 

ζὺ κὲλ γέγεζαο δλ, ἐγὼ δ’ ἀιγύλνκαη 

ηνῦη’ αὔζ’ ὅηη δ ζὺλ θαθνῖο πνιινῖο ηάιαο, 

γειώκελνο πξὸο ζνῦ ηε θαὶ ηλ Ἀηξέσο 

δηπιλ ζηξαηεγλ, νἷο ζὺ ηαῦζ’ πεξεηεῖο. 

 Καίηνη ζὺ κὲλ θινπῆ ηε θἀλάγθῃ δπγεὶο 

ἔπιεηο ἅκ’ αηνῖο, ἐκὲ δὲ ηὸλ παλάζιηνλ 

ἑθόληα πιεύζαλζ’ ἑπηὰ λαπζὶ λαπβάηελ 

ἄηηκνλ ἔβαινλ, ὡο ζὺ θῄο, θεῖλνη δὲ ζέ. 

Καὶ λῦλ ηί κ’ ἄγεηε; Τί κ’ ἀπάγεζζε; Τνῦ ράξηλ; 

 ὃο νδέλ εἰκη θαὶ ηέζλερ’ κῖλ πάιαη. 

Πο, ὦ ζενῖο ἔρζηζηε, λῦλ νθ εἰκί ζνη 

ρσιόο, δπζώδεο; Πο ζενῖο ἔμεζη’, ἐκνῦ 

πιεύζαληνο, αἴζεηλ ἱεξά, πο ζπέλδεηλ ἔηη; 

αὕηε γὰξ ἤλ ζνη πξόθαζηο ἐθβαιεῖλ ἐκέ. 

 Καθο ὄινηζζ’· ὀιεῖζζε δ’ δηθεθόηεο 

ηὸλ ἄλδξα ηόλδε, ζενῖζηλ εἰ δίθεο κέιεη. 

Ἔμνηδα δ’ ὡο κέιεη γ’· ἐπεὶ νὔπνη’ ἂλ ζηόινλ 

ἐπιεύζαη’ ἂλ ηόλδ’ νὕλεθ’ ἀλδξὸο ἀζιίνπ, 

εἰ κή ηη θέληξνλ ζεῖνλ ἤγ’ κᾶο ἐκνῦ. 

 Ἀιι’, ὦ παηξῴα γ ζενί η’ ἐπόςηνη, 
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ηείζαζζε ηείζαζζ’ ἀιιὰ ηῶ ρξόλῳ πνηὲ 

μύκπαληαο αηνύο, εἴ ηη θἄκ’ νἰθηίξεηε. 

Ὡο δ κὲλ νἰθηξο, εἰ δ’ ἴδνηκ’ ὀισιόηαο 

ηνύηνπο, δνθνῖκ’ ἂλ ηο λόζνπ πεθεπγέλαη. 

 ΧΟ. Βαξύο ηε θαὶ βαξεῖαλ ὁ μέλνο θάηηλ 

ηήλδ’ εἶπ’, δπζζεῦ, θνρ πείθνπζαλ θαθνῖο. 

ΟΓ. Πόιι’ ἂλ ιέγεηλ ἔρνηκη πξὸο ηὰ ηνῦδ’ ἔπε, 

εἴ κνη παξείθνη· λῦλ δ’ ἑλὸο θξαη ιόγνπ. 

Οὗ γὰξ ηνηνύησλ δεῖ, ηνηνῦηόο εἰκ’ ἐγώ· 

ρὤπνπ δηθαίσλ θἀγαζλ ἀλδξλ θξίζηο, 

νθ ἂλ ιάβνηο κνπ κᾶιινλ νδέλ’ εζεβ. 

Νηθᾶλ γε κέληνη παληαρνῦ ρξῄδσλ ἔθπλ, 

πιὴλ ἐο ζέ· λῦλ δὲ ζνί γ’ ἑθὼλ ἐθζηήζνκαη. 

Ἄθεηε γὰξ αηόλ, κεδὲ πξνζςαύζεη’ ἔηη· 

 ἐᾶηε κίκλεηλ. Οδὲ ζνῦ πξνζρξῄδνκελ, 

ηά γ’ ὅπι’ ἔρνληεο ηαῦη’· ἐπεὶ πάξεζηη κὲλ 

Τεῦθξνο παξ’ κῖλ, ηήλδ’ ἐπηζηήκελ ἔρσλ, 

ἐγώ ζ’, ὃο νἶκαη ζνῦ θάθηνλ νδὲλ ἂλ 

ηνύησλ θξαηύλεηλ, κεδ’ ἐπηζύλεηλ ρεξί. 

 Τί δηα ζνῦ δεῖ; Χαῖξε ηὴλ Λκλνλ παηλ· 

κεῖο δ’ ἴσκελ· θαὶ ηάρ’ ἂλ ηὸ ζὸλ γέξαο 

ηηκὴλ ἐκνὶ λείκεηελ, ἡλ ζὲ ρξλ ἔρεηλ. 

ΦΙ. Οἴκνη· ηί δξάζσ δύζκνξνο; Σὺ ηνῖο ἐκνῖο 

ὅπινηζη θνζκεζεὶο ἐλ Ἀξγείνηο θαλῆ; 

 ΟΓ. Μή κ’ ἀληηθώλεη κεδέλ, ὡο ζηείρνληα δή. 

ΦΙ. Ὦ ζπέξκ’ Ἀρηιιέσο, νδὲ ζνῦ θσλο ἔηη 

γελήζνκαη πξνζθζεγθηόο, ἀιι’ νὕησο ἄπεη; 

ΟΓ. Χώξεη ζύ· κὴ πξόζιεπζζε, γελλαῖόο πεξ ὤλ, 

κλ ὅπσο κὴ ηὴλ ηύρελ δηαθζεξεῖο.    

«ΦΗ.Αιίκνλν, πνηνο είλαη απηφο; Σνλ Οδπζζέα αθνχσ; 

ΟΓ.Σνλ Οδπζζέα, κάιηζηα· απηφλ θνηηάο κπξνζηά ζνπ. 

ΦΗ.Αιίκνλν! Πνπιήζεθα, ράζεθα! Απηφο ήηαλ 

ινηπφλ πνπ κε παγίδεςε θαη κνπ άξπαμε ηα φπια! 

ΟΓ.Δγψ θη φρη άιινο, κάζε ην· η' νκνινγψ κε ζάξξνο. 

ΦΗ.Γηε κνπ, δψζ' κνπ ηα φπια κνπ, άζ' ηα κνπ! 

ΟΓ.Απηφ φρη,νχηε θη αλ ζέιεη δελ κπνξεί. Κη εζχ φκσο ζα πξέπεη 

λα 'ξζεηο καδί ηνπο· εηδαιιηψο, κε βία ζα ζε ζχξνπλ. 

ΦΗ.Δκέλα, βξε παλάζιηεο, αδηάληξνπν ζξαζίκη, 

ζα ζχξνπλ κε ηε βία απηνί; 
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ΟΓ.Άκα δελ ην ζειήζεηο… 

ΦΗ.Χ γε ηεο Λήκλνπ, θινγεξή θσηηά ηνπ εθαηζηείνπ, 

είλαη πνηέ πηα δπλαηφλ απηφ λα ην αλερζείηε, 

κε βία απ' ηα κέξε ζαο εηνχηνο λα κ' αξπάμεη; 

ΟΓ.Ο Γίαο είλαη, κάζε ην, ν Γίαο πνπ ην ζέιεη, 

ν θξαηαηφο απηήο ηεο γεο· θη εγψ ν ππεξέηεο. 

ΦΗ.ίρακα! Ση ζθαξθίδεζαη θαη ιεο; Αλ απνδίδεηο 

ηέηνηα ςεπηηά πηα ζηνπο ζενχο, ηνπο ιεο πσο είλαη ςεχηεο… 

ΟΓ.Καζφινπ· ην αληίζεην. Πξέπεη απηφ λα γίλεη. 

ΦΗ.Γε ζπκθσλψ! 

ΟΓ.Μα ζπκθσλψ εγψ· πξέπεη λ' αθνχζεηο! 

ΦΗ.Αιίκνλφ κνπ ν δχζηπρνο! Φαίλεηαη ν γνληφο καο 

γηα δνχινπο κάο πξνφξηδε, φρη γηα ειεπζέξνπο… 

ΟΓ.Καζφινπ· κε ηνπο άξηζηνπο ίζν, κε ηνπο νπνίνπο 

είλαη γξαθηφ ηελ Σξνία εζχ λα πάξεηο κε ηε βία. 

ΦΗ.Οπδέπνηε· θη αλ ρξεηαζηεί ηα πάλδεηλα λα πάζσ 

φζνλ θαηξφ ζα θαηνηθψ ζ' απηφλ ηνλ άγξην βξάρν. 

ΟΓ.Ση παο λα θάλεηο; 

ΦΗ.Πέθηνληαο απ' ηελ θνξθή ηνπ βξάρνπ 

ακέζσο ην θεθάιη κνπ ζηα βξάρηα ζα ζπληξίςσ. 

ΟΓ.Πηάζηε ηνλ, γηα λα κελ κπνξεί λα θάλεη φ,ηη ζέιεη. 

ΦΗ. Υέξηα κνπ, ηη παζαίλεηε, γπκλά απ' η' αγαπεκέλα 

ηα ηφμα ζαο, απφ άλζξσπν ηέηνην ζθηρηνδεκέλα! 

Χ εζχ, πνπ ζθέςε ηίκηα θαη ειεχζεξε δελ μέξεηο, 

πψο πάιη κ' εμαπάηεζεο, πψο κ' έπηαζεο ζηα δίρηπα 

βάδνληαο ην παηδί κπξνζηά απηφ, ην άγλσζηφ κνπ, 

πνχ 'ηαλ γηα ζέλα αλάμην, γηα κέλα είρε αμία, 

η' άπιεξν ζη' άιια, ήμεξε ηηο πξνζηαγέο λα θάλεη 

κνλάρα, θη είλαη θαλεξφ πφζν ππνθέξεη ηψξα 

γηα ηα δηθά ζνπ θξίκαηα θαη ηα δηθά κνπ πάζε… 

Όκσο καχξε ζνπ ε ςπρή, πνπ ζηα ζθνηάδηα βιέπεη, 

κε ηέρλε ην δαζθάιεςε ηα πνλεξά λα κάζεη 

ην αζψν θη απνλήξεπην απηφ, ρσξίο λα ζέιεη. 
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Καη ηψξα εκέ, παλάζιηε, έρεηο ζην λνπ λα πάξεηο 

δεκέλνλ απφ ηελ αθηή απηή πνπ κ' είρεο ξίμεη 

άθηιν, έξκν, απάηξηδν, ζηνπο δσληαλνχο πηα πηψκα… 

Αιίκνλφ κνπ! 

η' αλάζεκα! Πνιιέο θνξέο ην επρήζεθα γηα ζέλα… 

Όκσο ζ' εκέλα νη ζενί δελ θάλνπλε ραηίξηα, 

θαη δεηο εζχ ραηξάκελνο, ελψ εγψ πνλάσ 

θαη γηαηί δσ κε ζπκθνξέο πνιιέο, δπζηπρηζκέλνο, 

θαη γηαηί κε γειάο θη εζχ θη νη δπν ζνπ ζηξαηειάηεο, 

νη Αηξείδεο, πνπ ζηα θφιπα ηνπο είζαη πηζηφο ηνπο δνχινο. 

Κη φκσο ζε αλαγθάζαλε κε πνλεξηά θη απάηε, 

θη έηζη ηνπο αθνινχζεζεο, εκέ φκσο ηνλ έξκν, 

πνχ 'ζεια θη έπιεπζα καδί κ' επηά ιακπξά θαξάβηα, 

κε πέηαμαλ, καο ιεο, απηνί, κα εθείλνη ιελ γηα ζέλα. 

Καη ηψξα ηη κε ζέξλεηε; Γηα πνην ζθνπφ θαη θέξδνο; 

Αθνχ δελ είκαη ηίπνηα, γηα ζαο έρσ πεζάλεη… 

Πψο ηψξα, ζενκίζεηε, ρσιφο γηα ζε δελ είκαη; 

Πψο θαη δελ είκαη βξνκεξφο; Πψο, αλ ζα 'ξζσ καδί ζαο, 

ζα γίλνπλ νη ζπζίεο ζαο; πνλδέο κπνξείο λα θάλεηο; 

Απηφ είρεο γηα πξφθαζε λα κε πεηάμεηο ηφηε. 

Σέινο θαθφ λα έρεηε! Θα ηφ 'ρεηε, εθφζνλ 

εκέλα αδηθήζαηε, αλ νη ζενί ην δίθην 

λνηάδνληαη· θαη ην λνηάδνληαη, ην μέξσ· ην ηαμίδη 

απηφ δε ζα ην θάλαηε γηα κέλα ηνλ ηξηζάζιην, 

αλ θάπνην ζετθφ θεληξί δε ζαο παξαθηλνχζε. 

Χ ρψξα ησλ παηέξσλ κνπ, ζενί κνπ παληεπφπηεο, 

απηνχο λα ηηκσξήζεηε, θάπνηε κε ηα ρξφληα 

ρηππήζηε ηνπο αιχπεηα, αλ θάπσο κε ιππάζηε! 

Εσ ηψξα άζιηα δσή, αλ δσ φκσο εηνχηνπο 

λα αθαλίδνληαη, ζαξξψ γιηηψλσ απ' ηελ αξξψζηηα. 

ΥΟ.Βαξηά ζιηκκέλνο θαη βαξηέο θαηάξεο είπε ν μέλνο· 

ε γιψζζα ηνπ δε ιχγηζε ζηε ζπκθνξά, Οδπζζέα. 

ΟΓ.Πνιιά ζά 'ρα λ' απνθξηζψ ζηα ιφγηα ηα δηθά ηνπ, 

αλ ήηαλ ψξα· κα ζα πσ έλα κνλάρα ηψξα: 

Όπνπ ρξεηάδνληαη ζθιεξνί, ζθιεξφο θη εγψ ζα είκαη· 

κα φπνπ δίθαηνη θξίλνληαη θαη παιηθάξηα άληξεο, 

θαλέλαλ επζεβέζηεξν δε ζά 'βξεηο απφ εκέλα. 

Σε λίθε ηελ απνδεηψ παληνχ, κα απφ ζέλα 

δελ ηε γπξεχσ· ζέινληαο ζα ππνρσξήζσ ηψξα. 

Αθήζηε ηνλ· ζ' απηφλ θαλείο λα κελ απιψζεη ρέξη. 

Αθήζηε ηνλ λα κείλεη εδψ. Γε ζ' έρνπκε αλάγθε, 

εθφζνλ έρνπκε απηά ηα φπια. Καη ν Σεχθξνο 

κεο ζην ζηξαηφ καο βξίζθεηαη, πνπ μέξεη απηή ηελ ηέρλε, 

θη εγψ, πνπ απφ ζε, ζαξξψ, θαηψηεξνο δελ είκαη 
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λα ηα θξαηψ θαη λα ρηππψ κε ζηγνπξηά ην ζηφρν. 

Καη ηη ζε ρξεηαδφκαζηε; Να ραίξεζαη ηε Λήκλν! 

Πάκε εκείο! Σν έπαζιν, πνχ 'λαη δηθφ ζνπ, ίζσο 

λα δψζεη ηελ ηηκή ζ' εκέ, πνπ ζά 'πξεπε λα έρεηο. 

ΦΗ.Αιίκνλν! Ο δχζηπρνο ηη θάλσ; Σ' άξκαηά κνπ 

ζηνιίδηα ζα θαληάμνπλε δηθά ζνπ ζηνπο Αξγείνπο… 

ΟΓ.Με κνπ κηιήζεηο άιιν πηα· είκαη θεπγάηνο ήδε. 

ΦΗ.Χ εζχ ηνπ Αρηιιέα γηε, έηζη θη εζχ ζα θχγεηο, 

ρσξίο θαλ λα αμησζψ λ' αθνχζσ ηε κηιηά ζνπ; 

ΟΓ.Πξνρψξα εζχ, κελ ηνλ θνηηάο· κπνξεί γελλαίνο λά 'ζαη, 

φκσο ηελ ηχρε καο απηή θνίηα κελ θαηαζηξέςεηο.» 

  (« Ο Αγώλ Λόγνπ Φηινθηήηε-Οδπζζέα»: Σνθνθιένπο, «Φηινθηήηεο» 976-1069, 

Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο)  

Οη νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηεο ζνθηζηηθήο είλαη ινηπφλ θαηαλνεηέο ζην δξάκα θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζεαηέο ηνπ. Σν παλνχξγν ζρέδην ηνπ Οδπζζέα, ε πξνζπάζεηα 

δηαζηξνθήο ηεο ςπρήο ηνπ Νενπηφιεκνπ, ε βία πάλσ ζε κηα αμηνιχπεηε αλζξψπηλε 

χπαξμε, ην αδίζηαθην ζπκθέξνλ θαη ην πξνζσπηθφ φθεινο είλαη δείγκαηα ηεο 

πξνβιεκαηηθήο, φπσο ζεσξνχζαλ πνιινί αξραίνη Έιιελεο, εθπαίδεπζεο ηεο επνρήο θαη 

ζαθψο απηή ε εθπαίδεπζε, φπσο θαίλεηαη, απαζρνινχζε πνιινχο δηαλνεηέο θαη απινχο 

πνιίηεο εθείλε ηελ πεξίνδν. Έηζη θαη ν Οδπζζέαο πνπ πξνζπάζεζε λα πείζεη ην 

Νενπηφιεκν κε ηε ζνθηζηηθή δηαιεθηηθή ηνπ δελ θαηάθεξε λα ηνλ πείζεη ηειηθά θαη  αλ 

θαη αδχλακνο λα αλαζθεπάζεη ηελ εχγισηηε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη λα αλαηξέζεη ηηο 

ςεπηηέο θαη ηηο απαηειέο ηνπ σξαηνινγίεο ηνλ θαζειψλεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ, ηελ 

εληηκφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα πνπ ελππάξρνπλ ζηηο εθεβηθέο αζψεο ςπρέο. Παξφιν πνπ ν 

Νενπηφιεκνο θαηλφηαλ ζηελ αξρή έλα άβνπιν αγφξη έηνηκν λα αθνινπζήζεη ηνλ 

παξαπιαλεηηθφ ιφγν ηνπ Οδπζζέα απνδείρζεθε ηειηθά έλαο δίθαηνο άλδξαο πνπ κ 

εηιηθξίλεηα θαη εληηκφηεηα θαηάθεξε λα πείζεη ην Φηινθηήηε λα ηνλ αθνινπζήζεη έζησ 

πίζσ ζηελ παηξίδα θαη φρη ζην πφιεκν.
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  Άξα ζην πξφζσπν ηνπ Νενπηφιεκνπ βιέπνπκε 

ηελ ηξαγηθή εμαπάηεζε ηεο λέαο γεληάο απφ ηα σξαηνπνηεκέλα ςεχδε, ηηο πιεθηάλεο θαη 

ηηο ππνθξηζίεο ησλ ψξηκσλ δεκαγσγψλ πνπ βξίζθνπλ εχθνιε ιεία ηε ξνκαληηθή, 

θηιφδνμε θαη εχπηζηε λεαληθή ςπρή γηα λα ηελ ζέζνπλ ππφ  ηελ ππεξεζία ησλ ζθνπψλ 

ηνπο. Πξάγκαηη, ζηελ Αζήλα ηελ επνρή πνπ ζπγγξάθεθε ν Φηινθηήηεο επηθξαηνχζαλ νη 

δεκαγσγνί -πνιηηηθνί θαη ζνθηζηέο- πνπ έθαλαλ γλσζηφ ηνλ θξείηηνλα ιφγν σο  ήηηνλα 

θαη ην αληίζηξνθν. Όκσο, φηαλ ν λένο αληηιεθζεί ηελ παγίδα πνπ έρεη πέζεη κπνξεί λα 

θαηαθέξεη λα αλνξζσζεί θαη λα αλαηξέςεη ηα χπνπηα ζρέδηα θαη ηηο αλφζηεο επηδηψμεηο 

ηνπο θαη απηφ είλαη θαη ην κήλπκα πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη θαη ν νθνθιήο ζηνπο 

ζεαηέο.  

                                                 
51

 Μαθαλησλάηνο 2004,  64-73 



 
55 

Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζακε λα αληηπαξαβάινπκε ηνπο δπν ιφγνπο ηνπ Νενπηφιεκνπ 

απέλαληη ζηνλ Φηινθηήηε, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο Γηζζούς Λόγοσς ησλ 

ζνθηζηψλ. Απφ ηε κηα ν Νενπηφιεκνο κε ςεχηηθα ιφγηα –ήηηνλα ιφγν- πξνζπαζεί λα 

παξαζχξεη ην Φηινθηήηε, ν νπνίνο ηνλ εκπηζηεχεηαη ακέζσο θαη είλαη έηνηκνο λα ηνλ 

αθνινπζήζεη θαη απφ ηελ άιιε κε ιφγηα αιεζηλά –θξείηηνλα ιφγν- επηρεηξεί λα ηνπ 

αιιάμεη γλψκε εθφζνλ έρεη ζπκθηιησζεί πιένλ κε ηνλ κνλαρηθφ ήξσα θαη επηζπκεί λα 

μαλαθεξδίζεη ηε θηιία ηνπ πνπ έραζε ιφγσ ηεο απάηεο.
52

 Πηζηφο ζην ξφιν ηνπ ινηπφλ 

ζηνλ πξψην ιφγν, ρηίδνληαο ην ςέκα πάλσ ζηελ αιήζεηα, θνζκεί κε άθνκςα επίζεηα ηνπο 

Αηξείδεο θαη δειψλεη άζρεκα δπζαξεζηεκέλνο απφ απηνχο, αθνχ ζπγθξνχζηεθε καδί 

ηνπο επεηδή δελ ηνπ έδσζαλ ηελ παλνπιία ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ δηθαησκαηηθά ηνπ αλήθε 

(ζηίρνη 219-675).  ην δεχηεξν ιφγν ηνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ζνβαξή θαινπξναίξεηε 

επηρεηξεκαηνινγία απηή ηε θνξά θαη εθθσλεί έλαλ πξνηξεπηηθφ ιφγν, αξηζηνχξγεκα ηεο 

κεγαιφπλνεο αιιά φρη θιχαξεο ξεηνξείαο, δηαηππψλεη ηε  κνκθή ηνπ θηιηθά θαη 

πξνζπαζεί λα  δειεάζεη ην Φηινθηήηε κε ηελ ππφζρεζε ζεξαπείαο θαη δφμαο (ζηίρνη 

1314-1347). Ο Φηινθηήηεο φκσο βιέπνπκε πσο δελ ππνρσξεί ηψξα πηα ζην θηιηθφ ιφγν  

αλαθέξνληαο πσο δελ ηνλ εκπνδίδεη ε ζπκθνξά αιιά ν θφβνο κηαο κειινληηθήο ληξνπήο. 

Ο νθνθιήο κεηαηξέπεη δεμηνηερληθά ηα πξνεγνχκελα ςέκαηα ηνπ Νενπηφιεκνπ ζε 

φπια ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ, αθνχ ν Φηινθηήηεο κηιά γηα ηε πξνζβνιή πνπ είραλ 

θάλεη ζην Νενπηφιεκν νη Αηξείδεο. Έηζη νη πξνζπάζεηέο ηνπ λαπαγνχλ θαη απηφ ζεκαίλεη 

ηελ απφιπηε θαηαδίθε ησλ ζνθηζηηθψλ κεζφδσλ γηα άιιε κηα θνξά απφ ηνλ ηξαγηθφ 

πνηεηή.  Μφλν ε πξάμε ηνπ Νενπηφιεκνπ λα επηζηξέςεη ηα φπια  ηνπ Φηινθηήηε κπνξεί 

λα ηνλ κεηαπείζεη, νπφηε νη πξάμεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ζεκαζία θαη φρη ηα ιφγηα. 

Μφλν ε αξηζηνθξαηηθή-πξαθηηθή παηδεία είλαη ε θαιχηεξε θαη φρη ε δηεθζαξκέλε 

ζνθηζηηθή-ξεηνξηθή παηδεία.  

Ζ αληίζεζε έξγσλ θαη ιφγσλ θαίλεηαη ζηνπο ζηίρνπο 431-432 «ζνθόο παιαηζηήο αιιά θαη 

νη ζνθέο γλώκεο ζπρλά απνηπγράλνπλ» θαη απνηειεί κηα ζεκαληηθή νπηηθή ηεο 

ηξαγσδίαο, ελψ  πξννηθνλνκεί  ηελ απνηπρία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Οδπζζέα θαη 

αληηθαηνπηξίδεη μαλά ηελ ππνλφκεπζε ησλ ζνθηζηψλ. Αθφκε, καο παξαπέκπεη  ζηνλ 

ζηίρν 1244, φπνπ ν Νενπηφιεκνο  ιέεη  ζηνλ Οδπζζέα, «αλ θαη είζαη ζνθόο, δελ νκηιείο 

ζνθά», πνπ καο δείρλεη ακηγψο πσο νη ζνθηζηέο δελ ζεσξνχληαλ ζνθνί αλ θαη ήηαλ 

κεγάινη δηαλνεηέο. Οη ιφγνη επίζεο ηνπ Οδπζζέα: «Τνλ Φηινθηήηε πξέπεη λα θάλεηο 

ηξόπν κε ηα ιόγηα πνπ ζα ιεο, πάο λα ηνλ μεγειάζεηο» ( ζηίρνη 54-55) έρνπλ ζπζρεηηζζεί 

κε ηνλ έπαηλν ηνπ ιφγνπ απφ ηνλ Γνξγία: «ιόγνο πείζαο θαη ηελ ςπρήλ άπαηε ζαο». 
53

 

Ζ απνηπρία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Φηινθηήηε, ηνπ Οδπζζέα θαη ηνπ Νενπηφιεκνπ 

βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο θνηλσλίαο θαη ζπλνςίδεηαη κε ηε ιέμε ιόγος. Οη  ζνθηζηέο είραλ 

ζπκπεξηιάβεη ηε γιψζζα ζηηο θηινζνθηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο (νξζφηεο νλνκάησλ, 

νξζνέπεηα, αληηζηνηρία ηεο γιψζζαο κε ην πεξηερφκελφ ηεο). Ζ ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο 

γιψζζαο ζην έξγν απηφ θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί κε ηηο ζεσξίεο ησλ ζνθηζηψλ  

Πξσηαγφξα, Αληηζζέλε θαη Γνξγία.  Ο Πξσηαγφξαο δίδαζθε φηη ζε θάζε ζέκα κπνξεί λα 

ππάξρνπλ εμίζνπ αιεζείο αληίζεηεο ζέζεηο: αιήζεηα είλαη φ,ηη πηζηεχεη ν άλζξσπνο θαη 

θαλείο δελ κπνξεί λα έιζεη ζε αληίθαζε κε θάπνηνλ άιιν, λα αληηηεζεί δειαδή κία 

αιεζήο άπνςε πξνο κία ςεπδή. Γηα θάζε πξάγκα ππάξρνπλ δχν γλψκεο αληίζεηεο ε κία 
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ζηελ άιιε. Πξψηνο απηφο επίζεο ρξεζηκνπνίεζε ην επηρείξεκα φηη ην αληηιέγεηλ είλαη 

θάηη αδχλαην, ην νπνίν ν Αληηζζέλεο θαίλεηαη λα πξνψζεζε αθφκε πην πέξα. «Κάζε 

ιφγνο, γηα ηνλ Αληηζζέλε, είλαη αιεζήο γηαηί εθείλνο πνπ κηιάεη ιέεη θάηη, απηφο πνπ ιέεη 

θάηη ιέεη φηη θάηη είλαη, θαη απηφο πνπ ιέεη ηη είλαη ιέεη ηελ αιήζεηα» (Αξηζηνηέιεο 

1024b 22 ). Δίλαη δειαδή αδχλαην λα ιέγεη θαλείο ςέκαηα, γηαηί απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

έιεγε ηη δελ είλαη, θαη ηη δελ είλαη δελ κπνξεί λα ιερζεί, ή δχν άλζξσπνη δελ κπνξεί λα 

έξρνληαη ζε αληίθαζε ή αληίζεζε ν έλαο κε ηνλ άιιν. Γηαηί ην λα έξρνληαη ζε αληίθαζε 

ζεκαίλεη φηη ιέλε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα ην ίδην πξάγκα, ην νπνίν φκσο είλαη 

αδχλαην, αθνχ θάζε πξάγκα έρεη κφλν έλα ιφγν.
54

 

Ο Πξσηαγφξαο θαηέιεμε ζηε ζρεηηθφηεηα θαη ζηελ αξρή ηεο αληίθαζεο. Ζ ζρεηηθή 

αιήζεηα, ε αιήζεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, απνθηά θχξνο φηαλ πεξάζεη απφ ηελ δνθηκαζία ηνπ 

«θνηλή δφμαλ», φηαλ γίλεη απνδεθηή απφ ηνπο πνιινχο, νπφηε γίλεηαη λφκνο. Αιιά ν 

λφκνο απηφο, είηε πνιηηηζκηθφο είηε απιφο λφκνο, είλαη αλαζεσξήζηκνο, ηζρχεη γηα φζν 

ρξφλν ε θνηλσλία ηνλ δέρεηαη, ελψ φηαλ αιιάμεη γλψκε, ηνλ κεηαβάιιεη. Έηζη ε αιήζεηα 

είηε αηνκηθή, είηε ζπιινγηθή, παξακέλεη πάληνηε ζρεηηθή, αθνχ είλαη πάληνηε 

αλαζεσξήζηκε. Δπνκέλσο θαη νη ιφγνη γηα ηελ αιήζεηα παξακέλνπλ αλαζεσξήζηκνη. Δλ 

ηνχηνηο ην θνηλήλ δφμαλ, ε γλψκε ησλ πνιιψλ, απνηειεί γηα ηνλ Πξσηαγφξα ην αληίβαξν 

ηεο ζρεηηθφηεηαο, αθνχ απηή απνθαζίδεη θαη έηζη αίξεη ηειηθά ην αδηέμνδν ησλ 

αληηθεηκέλσλ ιφγσλ. Με ηελ παξέκβαζε ηνπ θνηλή δφμαλ νη άληηθείκελνη ιφγνη 

ζπλαηξνχληαη ζε έλαλ, πξάγκα πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο πξάμεο, θαζψο 

βέβαηα ε εθάζηνηε πξάμε απαηηεί έλα ιφγν θαη φρη δχν αληηθεηκέλνπο. Ο Οδπζζέαο 

ινηπφλ απφ ηε κηα εθπξνζσπεί ην ιφγν, ν Φηινθηήηεο επηδεηεί ηα έξγα θαη ν 

Νενπηφιεκνο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ ελφο πφινπ θαη ηνπ άιινπ. Ο Ζξαθιήο ζπλαηξεί θαη 

ηα δχν, φπσο ν αξραίνο αγαζφο άλζξσπνο «κχζσλ ηε 'ξεηήξ έκελαη πξεθηήξά ηε έξγσλ». 

Σειεηψλνληαο κε ην θνκκάηη ηεο ζνθηζηηθήο, ζηνπο ζηίρνπο 971-973 παξαηεξνχκε ηε 

ζεκαζία ηεο ζφζηής κεζόδοσ εθπαίδεσζες, απνξξίπηνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηηο 

κεζφδνπο  κε ηηο νπνίεο δίδαζθαλ νη ζνθηζηέο. Ο Φηινθηήηεο θαηαιαβαίλεη πσο ε 

δηαγσγή ηνλ λεαξνχ Νενπηφιεκνπ δελ νθεηιφηαλ ζηε θχζε ηνπ πνπ δελ ήηαλ 

δηεζηξακκέλε,  αιιά ζηελ θαθή κάζεζε πνπ δελ γλσξίδεη αθφκα πνηνο θξχβεηαη πίζσ 

απφ απηήλ θαη δελ είλαη άιινο απφ ηνλ παλνχξγν Οδπζζέα θαη ηηο ζνθηζηηθέο 

δηδαζθαιίεο ηνπ πνπ παξέζπξαλ ηνλ Νενπηφιεκν λα θεξζεί αλέληηκα.  

ΦΙ. Οθ εἶ θαθὸο ζύ· πξὸο θαθλ δ’ ἀλδξλ καζὼλ 

ἔνηθαο ἣθεηλ αἰζρξά. Νῦλ δ’ ἄιινηζη δνὺο 

νἷο εἰθόο ἔθπιεη, ηἀκά κνη κεζεὶο ὅπια.  

«ΦΗ.Καθφο δελ είζαη· απφ θαθνχο, ζαξξψ, δαζθαιεκέλνο 

ήξζεο λα θάλεηο ηα αηζρξά· αζ' ηα ζ' απηνχο πνπ έρνπλ 

θχζε αηζρξή θαη θχγε εζχ αθήλνληαο ηα ηφμα.»  

 (Σνθνθιένπο «Φηινθηήηεο» ζηίρνη 971-973, Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο) 
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Ζ άιιε πιεπξά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Φηινθηήηε πνπ  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ  άθακπηε 

ζηάζε ηνπ, εθφζνλ είλαη αλεπίδεθηνο καζήζεσο θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ιφγηα ησλ  

ζπληξφθσλ ηνπ, ζπκίδεη έλα επηπιένλ παηδαγσγηθφ ζέκα πνπ απαζρφιεζε πνιινχο 

δηαλνεηέο εθείλε ηελ επνρή. Δηδηθφηεξα, ν Πιάησλ ζην έξγν ηνπ παξνπζηάδεη ηνλ 

ζνθηζηή Πξσηαγφξα θαη ηνλ σθξάηε λα ινγνκαρνχλ περί ηοσ δηδαθηού ηες αγφγής 

θαη ηεο αγφγής εθ ηοσ περηβάιιοληος.
55

 Θα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε πεξεηαίξσ γηα ην 

ηη δηδάρζεθε ν Οδπζζέαο κεηά ηελ απνηπρεκέλε παηδαγσγηθή ηνπ πξνζπάζεηα έρνληαο 

ππφςε δχν παηδαγσγηθέο κνξθέο ηεο επνρήο ( δελ κεηαπείζηεθε απιψο ρξεζηκνπνίεζε 

άιια κέζα, φπσο απεηιέο) θαζψο θαη ηελ παηδαγσγηθή επίδξαζε ηνπ Νενπηφιεκνπ απφ 

ηνλ Οδπζζέα θαη ην Φηινθηήηε θαη ηελ αβίαζηε, δηάρπηε επίδξαζε ηεο δσήο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ άλζξσπν, δειαδή ηελ ηξαγηθή δξάζε ηνπ Οδπζζέα θαη ηνλ 

θηινθηήηεην έκςπρν θαη άςπρν (έξεκν λεζί θαη ζπειηά) θφζκν ζην Νενπηφιεκν.  Δδψ 

γηα άιιε κηα θνξά ηνλίδεηαη απφ ηνλ νθνθιή,  ε αδπλακία ησλ κεζφδσλ ησλ ζνθηζηψλ 

κέζα απφ ηελ αδπλακία ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ηνπ  Πξσηαγφξα, πνπ ππνζηεξίδεη πσο 

είλαη δπλαηή ε αγσγή, φπσο πξνβάιιεηαη απφ ηνλ Πιάησλα, ν νπνίνο δηαπλεφηαλ απφ 

εκπάζεηα έλαληη ησλ ζνθηζηψλ.  

 

Ζ ζχγθξνπζε σθξάηε Πξσηαγφξα ζα ήηαλ δπλαηφ λα εξκελεπζεί θαη δηαθνξεηηθά. Ο 

«ζνθηζηήο» Οδπζζέαο αγλφεζε ηνπο άγξαθνπο λφκνπο κε ηελ απάλζξσπε θαη δφιηα 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ππάθνπζε φκσο ζηελ εληνιή ησλ αξρεγψλ ηεο εθζηξαηείαο θαη 

πξνέηαμε ην εζηθφ,  φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ ηνπ ρξένο.  Απφ 

ηελ άιιε, ν νθνθιήο κέζα απφ ηε ηξαγηθφηεηα ηνπ λεαξνχ Νενπηφιεκνπ δεη φπσο 

αλαθέξζεθε πξνγελέζηεξα ηελ παηδεπηηθή αγσλία ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο 

επνρήο ηνπ. Ζ πάιε ζοθηζηηθού θαη ζφθραηηθού θόζκοσ,  ν αγσληζηηθφο απηφο  

δηάινγφο ηνπο πξνβάιιεηαη νινθάλεξα ζην ελ ιφγσ δξάκα. Σν ζνθηζηηθφ κάζεκα 

αληηπαξαβαιιφηαλ κε ηε ζσθξαηηθή παηδεία.  Ο σθξάηεο δε κεηέδηδε ηε δηθή ηνπ ζνθία 

φπσο νη ζνθηζηέο θαη δελ πιεξσλφηαλ. Γελ ήζειε λα θαηαζηήζεη δηθά ηνπ αληίγξαθα 

αιιά βνεζνχζε ηνπο λένπο λα θαηαιάβνπλ ηε «θχζηλ» ηνπο, ηελ αξεηή ηνπο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, φπσο ε δνπιεηά ηεο καίαο, εθείλνο πξνθαινχζε ηελ πλεπκαηηθή θχεζε. 

Άξα ε ζνθηζηηθή κέζνδνο αθελφο αληηθαηνπηξίδεηαη  κε ηνλ Οδπζζέα θαη αθεηέξνπ ε 

ζσθξαηηθή κέζνδνο ελζαξθψλεηαη ζην πξφζσπν ηνπ Φηινθηήηε. Καη νη δπν καδί 

πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ έθεβν Νενπηφιεκν ν νπνίνο αλαθαιχπηεη ηειηθά ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ηε ρακέλε θχζε ηνπ ε νπνία πξνθιήζεθε απφ κηα κε επηηπρή ζνθηζηηθή 

κέζνδν θαη μαλαβξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ νξζή θαη ηε δίθαηε ζσθξαηηθή κέζνδν. 

 

Σέινο, ζηνπο ζηίρνπο 542-556 ν έκπνξνο έξρεηαη λα εμηζηνξήζεη φια φζα γλσξίδεη ζην 

Νενπηφιεκν ιέγνληαο, πσο ζα ήηαλ θέξδνο ηνπ αθνχ πεη φζα μέξεη, ψζηε λα ιάβεη 

θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ. Ζ ζθελή απηή ζπκίδεη γηα άιιε κηα θνξά ηνπο ζνθηζηέο, νη 

νπνίνη πξνζέθεξαλ φζα γλψξηδαλ ζηνπο λένπο έλαληη πιεξσκήο. 
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Ο νθνθιήο επηπιένλ,  παξνπζηάδεη ηνλ θεληξηθφ ήξσα Φηινθηήηε λα είλαη 

απνθιεηζκέλνο  ζην λεζί ηεο Λήκλνπ, απφ ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα θαη λα εμαλαγθάδεηαη 

λα δεη ζηελ απφιπηε κνλαμηά έξεκνο θαη άξξσζηνο ηξψγνληαο φηη ρηππνχζε κε ην 

εξάθιεην ηφμν ηνπ. Απηφο ν λεσηεξηζκφο ηνπ, -εθφζνλ νη άιινη δξακαηηθνί πνηεηέο  

παξνπζηάδνπλ ρνξφ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ θαηνίθνπο ηεο Λήκλνπ- ζπκίδεη ίζσο ηελ 

άγξηα δσή ησλ λεαξψλ αγνξηψλ ηεο πάξηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ηεο «θρσπηείας», 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα αγφξηα δνχζαλ θξπθά ζε ζπειηέο εμαζθαιίδνληαο κφλνη ηνπο 

ηε ηξνθή ηνπο, φπσο άιισζηε θαη ν Φηινθηήηεο. 

Δπηπξνζζέησο, ζην έξγν ππάξρεη ε αλαθνξά ζην Φνίληθα, ν νπνίνο ήηαλ παηδαγφγός 

ηνπ Αρηιιέα θαη ηνλ αθνινχζεζε ζηε  Σξνία σο ζχκβνπινο (ζηίρνη 561-562). Δδψ 

έξρεηαη ζηε κλήκε καο ν ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ απέλαληη ζην παηδί ν νπνίνο ήηαλ 

ζπλνδεπηηθφο θαζψο ζπλφδεπε ηα παηδηά ζην ζρνιείν αιιά θαη ήηαλ επίζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθφο ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο. Αμίδεη ινηπφλ λα αλαθεξζεί θαη ην 

ζρεηηθφ ρσξίν ηεο Ηιηάδνο, φπνπ ν Φνίληθαο δηδάζθεη ζηνλ Αρηιιέα πψο λα είλαη «ιφγσλ 

ξεηήξ θαη έξγσλ πξεθηήξ»  

«εἰ κὲλ δὴ λόζηόλ γε κεηὰ θξεζὶ θαίδηκ᾽ Ἀρηιιεῦ 

βάιιεαη, νδέ ηη πάκπαλ ἀκύλεηλ λεπζὶ ζνῆζη     

πῦξ ἐζέιεηο ἀΐδεινλ, ἐπεὶ ρόινο ἔκπεζε ζπκῶ, 

πο ἂλ ἔπεηη᾽ ἀπὸ ζεῖν θίινλ ηέθνο αὖζη ιηπνίκελ 

νἶνο; ζνὶ δέ κ᾽ ἔπεκπε γέξσλ ἱππειάηα Πειεὺο 

ἢκαηη ηῶ ὅηε ζ᾽ ἐθ Φζίεο Ἀγακέκλνλη πέκπε 

λήπηνλ νὔ πσ εἰδόζ᾽ ὁκνηΐνπ πνιέκνην                   

νδ᾽ ἀγνξέσλ, ἵλα η᾽ ἄλδξεο ἀξηπξεπέεο ηειέζνπζη. 

ηνὔλεθά κε πξνέεθε δηδαζθέκελαη ηάδε πάληα, 

κύζσλ ηε ῥεηξ᾽ ἔκελαη πξεθηξά ηε ἔξγσλ….» 

 

«Αλ ζηελ παηξίδα ζνπ ελλνείο, ιακπξφηαηε Αρηιιέα, 

λα επαλέιζεηο θαη ν δεηλφο ζπκφο ζνπ δελ ζ’ αθήλεη 

παληάπαζη ηα πινία καο λα ζψζεο απ’ ηεο θιφγεο, 

πσο, σ παηδί κνπ αγαπεηφ, καθξάλ ζνπ δσ λα κείλσ 

κφλνο; Καη δηα ζε κ’ έζηειλελ ν γέξνο ζνπ παηέξαο, 

φηαλ ζηνλ Αγακέκλνλα εζ’ έζηειλε απ’ ηελ Φζίαλ 

λένλ, αθφκε ακάζεηνλ ηνπ θνβεξνχ πνιέκνπ 

θαη ησλ ιακπξψλ νκηιηψλ, φπνπ δηαθξίλνλη’ άλδξεο 

δηα ηνχην εκέλ’ απφζηεηιε, ζ’ απηά λα ζε δηδάμσ 

ψζηε λα γίλεηο έμνρνο ζηνλ ιφγνλ θαη ζηελ πξάμηλ.» 

 

 (Οκήξνπ «Ιιηάο» Ι.435-443, Μεηάθξαζε Ι.Πνιπιάο).  

 

Χο παηδαγσγφ ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε θαη ηνλ ρνξφ ηεο ηξαγσδίαο, ν 

νπνίνπο ζηνπ ζηίρνπο 1081-1217 απεπζχλεη ζπκβνπιέο ζηνλ Φηινθηήηε ειπίδνληαο πσο 

ζα αιιάμεη γλψκε θαη ζα πάξεη θξνληκφηεξε απφθαζε, αθνινπζψληαο  ην Νενπηφιεκν 

θαη ηνλ Οδπζζέα γηα ην θαιφ ηνπ ίδηνπ αιιά θαη ηεο παηξίδαο ηνπ. Κη αθφκε, ηνλ 
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θαηαθξίλεη γηα ηε άθακπηε ζηάζε ηνπ πνπ αγγίδεη αληηεξσηθά ηδεψδε θαη είλαη πξφζπκνο  

λα ηνλ βνεζήζεη. 

Έλα άιιν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο  ηεο αξραίαο Αζήλαο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην  

ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ην πεξίθεκν ερφηθό ηδεώδες.  Βεβαίσο αμίδεη λα μεθηλήζεη ε 

κειέηε  κε ηελ αλαθνξά ηνπ ηφμνπ πνπ θιεξνλφκεζε ν Φηινθηήηεο απφ ηνλ Ζξαθιή θαη 

πνπ απνηειεί νξαηή κνξθή δφμαο, δηφηη ην θξαηνχλ κφλν απηνί πνπ απνδεηθλχνληαη άμηνη 

θαη αθνζησκέλνη ζηηο εξσηθέο αμίεο. Ο Φηινθηήηεο επίζεο, απνδεηθλχεηαη αξρηθά 

αλάμηνο απφ ηνλ Οδπζζέα λα αθνινπζήζεη θαη λα πνιεκήζεη ελαληίνλ ηεο Σξνίαο γη’ 

απηφ αλαθέξεη άιινπο πνιεκηζηέο πνπ αμίδεη λα πνιεκήζνπλ κε ηα ηφμα ηνπ Φηινθηήηε 

αθνχ απηφο δελ ην επηζπκεί. ηελ ίδηα ζθελή ε απεηιή ηνπ Οδπζζέα ίζσο απνζθνπεί θαη 

ζην λα θάκςεη ηελ αληίζηαζε ηνπ Φηινθηήηε θαη λα ηνπο αθνινπζήζεη ζηε Σξνία γηα λα 

κε ράζεη ηα φπια ηνπ θαη ηελ επεξρφκελε δφμα (ζηίρνη 1047-1062). Αθφκε, φζνλ αθνξά 

ηα φπια σο ζχκβνιν εξσηζκνχ ησλ νπιηηψλ, ν Νενπηφιεκνο ζηνπο ζηίρνπο 654-660        

παξαθαιεί ηνλ Φηινθηήηε κε δένο λα αγγίμεη ην καγηθφ ηφμν θαη λα ηνπ επηηξέςεη λα ην 

θξαηήζεη ζην ρέξη.  

ΝΔ. Ἦ ηαῦηα γὰξ ηὰ θιεηλὰ ηόμ’ ἃ λῦλ ἔρεηο; 

 ΦΙ. Ταῦη’ ν γὰξ ἄιια γ’ ἔζζ’ ἃ βαζηάδσ ρεξνῖλ. 

ΝΔ. Ἆξ’ ἔζηηλ ὥζηε θἀγγύζελ ζέαλ ιαβεῖλ, 

θαὶ βαζηάζαη κε πξνζθύζαη ζ’ ὥζπεξ ζεόλ; 

ΦΙ. Σνί γ’, ὦ ηέθλνλ, θαὶ ηνῦην θἆιιν ηλ ἐκλ 

ὁπνῖνλ ἄλ ζνη μπκθέξῃ γελήζεηαη. 

 ΝΔ. Καὶ κὴλ ἐξ γε· ηὸλ δ’ ἔξσζ’ νὕησο ἔρσ· 

εἴ κνη ζέκηο, ζέινηκ’ ἄλ· εἰ δὲ κή, πάξεο. 

«ΝΔ.Απηά ηα ηφμα πνπ θξαηάο είλαη ηα μαθνπζκέλα; 

ΦΗ.Απηά πνχ 'ρσ ζηα ρέξηα κνπ, δελ έρσ άιια φπια. 

ΝΔ.Θα ην κπνξνχζα άξαγεο ζηα ρέξηα λα ηα πηάζσ, 

λα ηα ζαπκάζσ απφ θνληά θαη λα ηα πξνζθπλήζσ; 

ΦΗ.Γηα ζέλα, γηε κνπ, θαη απηφ ζα γίλεη θη φ,ηη άιιν 

δεηήζεηο απ' ηα πξάγκαηα πνπ αλήθνπλε ζ' εκέλα. 

ΝΔ.Σν ζέισ, κα ε ζέιεζε έρεη ηα φξηά ηεο: 

Να ζέισ, αλ είλαη ζσζηφ· εηδάιισο, άθεζέ ην.» 

 (νθνθιένπο «Φηινθηήηεο» ζηίρνη 654-660, Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο)  

Δπίζεο ν ίδηνο παξαζχξεηαη απφ ηα ιφγηα ηνπ Οδπζζέα  λα παξαπιαλήζεη ηνλ Φηινθηήηε 

κε αληάιιαγκα ηελ απφθηεζε ηεο κεγάιεο δφμαο ηνπ παηέξα ηνπ πνπ ήηαλ γελλαίνο θαη 

ζνθφο (αλ θαη αξρηθά δηζηάδεη λα ζπλδξάκεη ζηελ απάηε).  
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« ΝΔ. Τί νὖλ κ’ ἄλσγαο ἄιιν πιὴλ ςεπδ ιέγεηλ; 

ΟΓ. Λέγσ ζ’ ἐγὼ δόιῳ Φηινθηήηελ ιαβεῖλ. 

ΝΔ. Τί δ’ ἐλ δόιῳ δεῖ κᾶιινλ ἠ πείζαλη’ ἄγεηλ; 

ΟΓ. Ο κὴ πίζεηαη· πξὸο βίαλ δ’ νθ ἂλ ιάβνηο. 

ΝΔ. Οὕησο ἔρεη ηη δεηλὸλ ἰζρύνο ζξάζνο; 

 ΟΓ. Ἰνὺο ἀθύθηνπο θαὶ πξνπέκπνληαο θόλνλ. 

ΝΔ. Οθ ἆξ’ ἐθείλῳ γ’ νδὲ πξνζκεῖμαη ζξαζύ; 

ΟΓ. Οὔ, κὴ δόιῳ ιαβόληα γ’, ὡο ἐγὼ ιέγσ. 

ΝΔ. Οθ αἰζρξὸλ γῆ δηα ηὰ ςεπδ ιέγεηλ; 

ΟΓ. Οὔθ, εἰ ηὸ ζσζλαί γε ηὸ ςεῦδνο θέξεη. 

 ΝΔ. Πο νὖλ βιέπσλ ηηο ηαῦηα ηνικήζεη ιαθεῖλ; 

ΟΓ. Ὅηαλ ηη δξᾷο ἐο θέξδνο, νθ ὀθλεῖλ πξέπεη. 

ΝΔ. Κέξδνο δ’ ἐκνὶ ηί ηνῦηνλ ἐο Τξνίαλ κνιεῖλ; 

ΟΓ. Αἱξεῖ ηὰ ηόμα ηαῦηα ηὴλ Τξνίαλ κόλα. 

ΝΔ. Οθ ἆξ’ ὁ πέξζσλ, ὡο ἐθάζθεη’, εἴκ’ ἐγώ; 

 ΟΓ. Οὔη’ ἂλ ζὺ θείλσλ ρσξὶο νὔη’ ἐθεῖλα ζνῦ. 

ΝΔ. Θεξαηέ’ νὖλ γίγλνηη’ ἄλ, εἴπεξ ὧδ’ ἔρεη. 

ΟΓ. Ὡο ηνῦηό γ’ ἔξμαο δύν θέξῃ δσξήκαηα. 

ΝΔ. Πνίσ; καζὼλ γὰξ νθ ἂλ ἀξλνίκελ ηὸ δξᾶλ. 

ΟΓ. Σνθόο η’ ἂλ αηὸο θἀγαζὸο θεθιῆ’ ἅκα. 

 ΝΔ. Ἴησ· πνήζσ, πᾶζαλ αἰζρύλελ ἀθείο. 

ΟΓ. Ἦ κλεκνλεύεηο νὖλ ἅ ζνη παξῄλεζα; 

ΝΔ. Σάθ’ ἴζζ’, ἐπείπεξ εἰζάπαμ ζπλῄλεζα. 

ΟΓ. Σὺ κὲλ κέλσλ λπλ θεῖλνλ ἐλζάδ’ ἐθδέρνπ, 

ἐγὼ δ’ ἄπεηκη, κὴ θαηνπηεπζ παξώλ, 

θαὶ ηὸλ ζθνπὸλ πξὸο λαῦλ ἀπνζηει πάιηλ. 

Καὶ δεῦξ’, ἐάλ κνη ηνῦ ρξόλνπ δνθηέ ηη 

θαηαζρνιάδεηλ, αὖζηο ἐθπέκςσ πάιηλ 

ηνῦηνλ ηὸλ αηὸλ ἄλδξα, λαπθιήξνπ ηξόπνηο 

κνξθὴλ δνιώζαο, ὡο ἂλ ἀγλνίᾳ πξνζῆ· 

 νὗ δηα, ηέθλνλ, πνηθίισο αδσκέλνπ 

δέρνπ ηὰ ζπκθέξνληα ηλ ἀεὶ ιόγσλ. 

γὼ δὲ πξὸο λαῦλ εἶκη, ζνὶ παξεὶο ηάδε· 

ξκο δ’ ὁ πέκπσλ δόιηνο γήζαηην λῶλ 

Νίθε η’ Ἀζάλα Πνιηάο, ἡ ζῴδεη κ’ ἀεί. 

 «ΝΔ.Δθηφο απφ ηα ςέκαηα ηη άιιν κνπ πξνηείλεηο; 

ΟΓ.Σν Φηινθηήηε μαλαιέσ λα πηάζεηο κε ην δφιν. 

ΝΔ.Γηαηί κε δφιν; Γελ κπνξψ κε ιφγηα λα ηνλ πείζσ; 

ΟΓ.Γελ πείζεηαη· θαη δελ κπνξείο κε βία λα ηνλ πηάζεηο. 

ΝΔ.Σφζν ηξαλή πεπνίζεζε έρεη ζηε δχλακή ηνπ; 
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ΟΓ.αΐηεο έρεη αιάζεπηεο θαη ζάλαην ζθνξπίδνπλ. 

ΝΔ.Καη δελ είλαη απνθνηηά λα κεηξεζείο καδί ηνπ; 

ΟΓ.Γελ είλαη, αλ, φπσο ζνπ ιέσ, ηνλ πηάζεηο κε ην ιφγν. 

ΝΔ.Μα δελ ην ζεσξείο ληξνπή λα ιέεη θαλείο ην ςέκα; 

ΟΓ.Καζφινπ, αλ ηα ςέκαηα θέξλνπλ ηε ζσηεξία. 

ΝΔ.Με πνηα κάηηα ζα ηφικαγε θαλείο λα ιέεη ηέηνηα; 

ΟΓ.Μα δε ρσξάεη δηζηαγκφο, αλ θέξλεη ε πξάμε θέξδνο. 

ΝΔ.Καη πνην ζά 'λαη ην θέξδνο κνπ, αλ έξζεη απηφο ζηελ Σξνία; 

ΟΓ.Μφλν ηα ηφμα ηνπ απηά ζα πάξνπλε ηελ Σξνία. 

ΝΔ.Γελ είκαη, φπσο ιέγαηε, εγψ ν πνξζεηήο ηεο; 

ΟΓ.Δζχ κπνξείο κφλν κ' απηά, θη απηά κφλν κ' εζέλα. 

ΝΔ.Αλάγθε λα ηα πάξνπκε ινηπφλ, αλ έηζη είλαη. 

ΟΓ.Γηπιφ ζά 'λαη ην θέξδνο ζνπ, αλ ελεξγήζεηο έηζη. 

ΝΔ.Πνην θέξδνο; Γε ζα αξλεζψ ηελ πξάμε, αλ ην κάζσ. 

ΟΓ.Γελλαίν θαη ζνθφ καδί ζα ζ' νλνκάδνπλ φινη. 

ΝΔ.Χξαία· ζα ζπκκνξθσζψ θαη ηελ ληξνπή ζ' αθήζσ. 

ΟΓ.Έβαιεο κε ζην λνπ θαιά απηέο ηηο ζπκβνπιέο κνπ; 

ΝΔ.Μελ έρεηο έγλνηα· δέρηεθα, ζνπ έδσζα ην ιφγν. 

ΟΓ.Μείλε ινηπφλ εζχ εδψ, γηα λα ηνλ πεξηκέλεηο, 

θη εγψ ζα θχγσ, κε κε δεη εθείλνο απφ θάπνπ, 

θαη ην ζθνπφ ζην πινίν καο ζα ηνλ εμαπνζηείισ. 

Κη αλ δσ ε ψξα πσο πεξλάεη θη εζείο θαζπζηεξείηε, 

ηνλ ίδην απηφλ άλζξσπν ζα ζαο ηνλ μαλαζηείισ 

εδψ κε άιιε πηα κνξθή: Ρνχρα θαξαβνθχξε 

ζα ηνπ θνξέζσ, λα θαλεί αγλψξηζηνο ηειείσο. 

Κη εζχ, παηδί κνπ, αλ ηνλ δεηο κε πνλεξηά θαη δφιν 

λα θέξεηαη, λα δέρεζαη απηά πνπ ζε ζπκθέξνπλ. 

' εζέλα εκπηζηεχνκαη θη εγψ πάσ ζην πινίν. 
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Καη νδεγφο καο ν Δξκήο, ν δφιηνο ζπλνδφο καο, 

θη ε Νίθε θαη ε Αζελά, ε παξαζηάηηδά κνπ.» 

 (Σνθνθιένπο «Φηινθηήηεο» ζηίρνη 100-134, Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο)  

Ζ δφμα ηνπ ήξσα ζηε κάρε ινηπφλ είλαη θαλεξφ πσο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα έλαλ λέν 

ηεο επνρήο εθείλεο. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηεο δφμαο ζην πφιεκν θαίλεηαη θαη ζην ηέινο 

ηνπ έξγνπ φηαλ ν Φηινθηήηεο πείζεηαη απφ ην Νενπηφιεκν κφλν φηαλ ηνπ ππφζρεηαη πσο 

ζα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα θαη ν πξψηνο αλαθέξεη πσο κε ηα βέιε ηνπ ζα 

πξνζηαηέςεη ην Νενπηφιεκν απφ ηελ οργή ηφλ Διιήλφλ επεηδή εγθαηέιεηυε ηε κάτε. 

Δλ θαηαθιείδη, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί πσο ην ηφμν είλαη φπιν ην νπνίν 

αληηβαίλεη ζην ηδαληθφ ελφο Αζελαίνπ νπιίηε, δηφηη ζχκθσλα κε ηα πνιηηηζκηθά 

ζηεξεφηππα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. ην ηφμν είλαη έλα ζχκβνιν βαξβαξφηεηαο θαη απνδίδεηαη 

ζε κε έιιελεο αιιά ζε βάξβαξνπο ιανχο. Απφ ηελ άιιε ν Νενπηφιεκνο  είλαη έηνηκνο λα 

ζηξέςεη απηφ ην ηφμν κέζσ ηνπ Φηινθηήηε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαληίνλ ησλ Αξγείσλ 

καρεηψλ αθνχ ηειηθά απνθάζηζε λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ απηνχο, ζηνπο νπνίνπο 

αλήθεη θαη ν ίδηνο.  

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζακε  λα αλαινγηζηνχκε φηη ππάξρεη  ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δχν 

δηαθνξεηηθά είδε εξσηζκνχ, πνπ εθπξνζσπνχλ ν Αρηιιέαο (εδψ ν γηφο ηνπ, ν 

Νενπηφιεκνο)  θαη ν Οδπζζέαο, κε ιίγα ιφγηα  απηά ηα δχν πξφζσπα εθπξνζσπνχλ ηελ  

αξραία δηακάρε  κεηαμχ θχζεσο θαη παηδείαο. Ο Οδπζζέαο ππεξεηεί έλαλ δίθαην 

άλζξσπν θαη’ απηφλ ζθνπφ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δφιηα κέζα, ελψ ν 

Νενπηφιεκνο ηελ επγεληθή-αξηζηνθξαηηθή  θαηαγσγή, εμαηηίαο ηεο νπνίαο δηζηάδεη λα 

ρεηξηζηεί ηελ απάηε θαη ηελ αηηκία (ζηίρνη 79 - 80  θ α η  8 8 - 90 ) . Απφ ηε κία ε 

αξηζηνθξαηηθή παηδεία έδηλε ζεκαζία ζηε θχζε ελψ νη ζνθηζηέο σο δάζθαινη ηφληδαλ ηε 

ζεκαζία ηεο παηδείαο. Ο Νενπηφιεκνο ινηπφλ βξίζθεηαη ζην ελδηάκεζν ζεκείν πνπ απφ 

ηε κηα ηνπ ζπκίδεη φηη δελ κπνξεί λα πξνδψζεη ηε θχζε πνπ θιεξνλφκεζε απφ ηνλ 

Αρηιιέα θαη ζπλάκα ηελ παξαδνζηαθή παηδεία θαη απφ ηελ άιιε  ε λέα θχζε πνπ ηνπ 

δεηείηαη πξέπεη  λα θαηαθηεζεί θαη δελ είλαη θεθηεκέλν αξηζηνθξαηηθφ πξνλφκην. Ζ 

αιεζηλή ηνπ  θχζε  πξέπεη λα αλαδπζεί αλ αθνινπζήζεη ηε ζσζηή κάζεζε. Ο 

Νενπηφιεκνο πξέπεη λα δηαιέμεη ηε ζπκκαρία πνπ επηζπκεί θαη καδί κε απηήλ θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ. Μπνξνχκε εχινγα λα ζπκπεξάλνπκε κέζα απφ ηε ηξαγσδία πσο ην 

κήλπκα πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πσο ην λα θάλεη θάπνηνο θαθφ 

ζε θάπνηνλ άιιν, γηα ράξε ηνπ  θνηλνχ θαινχ πξέπεη λα αιιάμεη ην ραξαθηήξα ηνπ θαη 

λα ηνλ αληηκεησπίζεη σο κηα αληαιιάμηκε κνλάδα. Ο Νενπηφιεκνο δελ κπφξεζε λα 

αιιάμεη δηφηη ν Φηινθηήηεο ηνπ έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ αρηιιετθή θχζε ηνπ θαη ν 

Φηινθηήηεο δελ αληηκεησπίζηεθε ζαλ αληαιιάμηκε κνλάδα. Δπίζεο ιφγσ θαη κέζσ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Φηινθηήηε ν Νενπηφιεκνο δξα 

αλεμάξηεηα θαη ππνζηεξίδεη ηελ αμία ηεο αδέθαζηεο αρίιιεηαο θχζεο ηνπ έλαληη ηνπ 

ςεχηηθνπ ξφινπ ελφο «νδπζετθνχ» Νενπηφιεκνπ ηνλ νπνίν ηνπ είρε επηβάιιεη ν 

δηνηθεηήο ηνπ.  

 

Δίλαη νινθάλεξν πσο δπν ηχπνη ζπκπεξηθνξάο αληηθαηνπηξίδνληαη ζην έξγν θαη αλάκεζά 

ηνπο ν Νενπηφιεκνο σο εζσηεξηθφο ζεαηήο ζηέθεη αλαπνθάζηζηνο φπσο άιισζηε θαη νη 

ζεαηέο. Ζ πξνηίκεζή ηνπο γηα ην λφκν ηεο επγισηηίαο δελ  έθαλε ηνλ Οδπζζέα απφιπηα 
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απνδεθηφ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο. Μπνξεί κηα επίδεημε ξεηνξηθήο ηέρλεο λα ήηαλ αξεζηή 

ζε απηνχο αιιά ήηαλ πάληα θαρχπνπηνη απέλαληη ζηνπο ραξηζκαηηθνχο αγνξεηέο πνπ 

κπνξνχζαλ λα παξαζχξνπλ ην πιήζνο. Ζ καλία ηνπ γηα ηε λίθε φκσο ήηαλ απνιχησο 

ζρεηηθή κε ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη ε παζηαζκέλε αθνζίσζή ηνπ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ θέξδνο εηο βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

αιιά ελαξκνλίδεηαη κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ εθείλεο ηεο επνρήο 

θαη κε ηελ ηηκεηηθή ηνπο επηβξάβεπζε. Όιε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Οδπζζέα ζηε Λήκλν 

είλαη έλα παξάδεηγκα πξσηαξρηθήο νπιηηηθήο ππνρξέσζεο ησλ καρεηψλ «λα κελ 

δηαζπνχλ ηηο γξακκέο ηνπο».
56

 Απφ ηελ άιιε νη ζεαηέο κεηά ηε κεηαζηξνθή ηνπ 

Νενπηφιεκνπ ζηνπο ζηίρνπο 1321 – 1348 αξρίδνπλ λα ηαπηίδνληαη κε ηελ άιιε νπηηθή 

ηνπ Νενπηφιεκνπ πνπ κέκθεηαη ην Φηινθηήηε γηα εζηθή θαη πλεπκαηηθή απαγξίσζε. 

Πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ εζηθφ θψδηθα εζηθήο θαη ηηκήο θαη ρσξίο θακία αίζζεζε απέλαληη 

ζην θνηλφ ζπκθέξνλ ν Φηινθηήηεο εθδειψλεη έλαλ αηνκηθηζκφ επηθίλδπλν πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην νκεξηθφ ηδεψδεο θαη ζηελ πξνζσπηθή αξηζηεία ηνπ, απνκαθξπζκέλνο απφ 

ηηο αμίεο ηεο Αζήλαο ηνπ 5
νπ

 αηψλα θαη ηα ηδαληθά ηεο θάιαγγαο.  

Αθφκε, ε ζπκθσλία ηνπ Νενπηφιεκνπ λα ζπλδξάκεη ζην ζρέδην ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ 

ππφινηπσλ νπιαξρεγψλ θέξλεη ζην λνπ καο ηνλ φξθν πνπ έδηλε θάζε Αζελαίνο πνιίηεο 

σο έθεβνο, δειαδή λα κελ «θαηαηζρχλεη ηα ηεξά φπια», επηβεβαηψλνληαο ηελ πίζηε ζηα 

φπια ηνπ νπιίηε. Δπίζεο ε έκκεζε αλαθνξά ζηνλ φξθν ζίγνπξα ζα ζχκηδε ζηνπο ζεαηέο 

ηε κε εγθαηάιεηςε ηνπ ζπληξφθνπ ζηε κάρε κε φπνην θφζηνο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

εδψ θαη ε ηειηθή ππφζρεζε ηνπ Νενπηφιεκνπ λα κείλεη πηζηφο ζην πιεπξφ ηνπ 

ηαιαληζκέλνπ  Φηινθηήηε ζηνπο ζηίρνπο 806-816, αιιά θαη ε πξνβνιή ηεο 

ζπκπαξάζηαζήο ηνπ ζε απηφλ ζηνπο ζηίρνπο 674-675 « Καὶ ζέ γ’ εἰζάμσ· ηὸ γὰξ λνζνῦλ 

πνζεῖ ζε μπκπαξαζηάηελ ιαβεῖλ», («Μα θη εζχ ζέισ λα κπεηο καδί κνπ· 

εζέλα ε αξξψζηηα κνπ ζέιεη ζπκπαξαζηάηε», Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο) θαη ε αξλεηηθή 

εηθφλα ηνπ ζπληξφθνπ ζηνπο θφβνπο πνπ εθθξάδεη ν Φηινθηήηεο ζηνπο ζηίρνπο 910-911 

« Ἁλὴξ ὅδ’, εἰ κὴ ’γὼ θαθὸο γλώκελ ἔθπλ,πξνδνύο κ’ ἔνηθελ θἀθιηπὼλ ηὸλ πινῦλ ζηειεῖλ», 

(«Απηφο εδψ κε πξφδσζε, αλ πάεη θαιά ν λνπο κνπ, 

θαη κνηάδεη φηη ζθέθηεηαη δίρσο εκέ λα θχγεη», Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο). 

ΝΔ. Ἀιγ πάιαη δὴ ηἀπὶ ζνὶ ζηέλσλ θαθά. 

ΦΙ. Ἀιι’, ὦ ηέθλνλ, θαὶ ζάξζνο ἴζρ’· ὡο ἣδε κνη 

ὀμεῖα θνηηᾷ θαὶ ηαρεῖ’ ἀπέξρεηαη. 

Ἀιι’ ἀληηάδσ, κή κε θαηαιίπῃο κόλνλ. 

(810) ΝΔ. Θάξζεη, κελνῦκελ. ΦΙ. Ἦ κελεῖο; ΝΔ. Σαθο θξόλεη. 

ΦΙ. Ο κήλ ζ’ ἔλνξθόλ γ’ ἀμη ζέζζαη, ηέθλνλ. 

ΝΔ. Ὡο ν ζέκηο γ’ ἐκνῦζηη ζνῦ κνιεῖλ ἄηεξ. 

ΦΙ. Ἔκβαιιε ρεηξὸο πίζηηλ. ΝΔ. κβάιισ κελεῖλ. 

ΦΙ. θεῖζε λῦλ κ’, ἐθεῖζε. ΝΔ. Πνῖ ιέγεηο; ΦΙ. Ἄλσ. 

(815) ΝΔ. Τί παξαθξνλεῖο αὖ; Τί ηὸλ ἄλσ ιεύζζεηο θύθινλ; 

ΦΙ. Μέζεο, κέζεο κε. ΝΔ. Πνῖ κεζ; ΦΙ. Μέζεο πνηέ.  

« ΝΔ.Πίθξα βαξηά κνπ θέξλνπλε απφ ψξα ηα δεηλά ζνπ. 
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ΦΗ.Νά 'ρεηο θνπξάγην, ηέθλν κνπ· γηαηί απηφο ν πφλνο 

έξρεηαη κε δξηκχηεηα, κα γξήγνξα πεξλάεη. 

Μνλάρα ζε παξαθαιψ λα κε κ' αθήζεηο κφλν. 

ΝΔ.Με λνηάδεζαη, ζα κείλνπκε. 

ΦΗ.Θα κείλεηο; 

ΝΔ.Γίρσο άιιν. 

ΦΗ.Γελ έρσ ηελ αμίσζε λα νξθηζηείο, παηδί κνπ. 

ΝΔ.Μνπ είλαη αλεπίηξεπην ρσξίο εζέ λα θχγσ. 

ΦΗ.Γψζ' κνπ ην ρέξη ζνπ ινηπφλ. 

ΝΔ.' ην δίλσ· λαη, ζα κείλσ. 

ΦΗ.Δθεί, λα ηψξα πξνο ηα θεη. 

ΝΔ.Πνχ ιεο; 

ΦΗ.Μα πξνο ηα πάλσ. 

ΝΔ.Γηαηί πάιη παξακηιάο; Ση βιέπεηο πξνο ηα πάλσ; 

ΦΗ.Άθεζε, άζε κε! 

ΝΔ.Γηα πνχ; 

ΦΗ.Άζε κε επηηέινπο!» 

 (Σνθνθιένπο «Φηινθηήηεο» 806-816, Μεηάθξαζε Κ.Μπαιηάο)  

Ο Νενπηφιεκνο επίζεο είλαη έλαο έθεβνο ν νπνίνο έρεη κείλεη νξθαλφο κηα θαη ν παηέξαο 

ηνπ Αρηιιέαο ζθνηψζεθε ζηε κάρε. Οπφηε ζχκθσλα κε ηνλ αζελατθφ λφκν έπξεπε λα 

ηεζεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο θαη λα πάξεη ηε ζέζε θαη ηε δφμα ηνπ παηέξα ηνπ. 

Παξαηεξνχκε ακηγψο ζην έξγν θαη απηφ ην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ νξθαλψλ ηνπ 

πνιέκνπ. Ο Νενπηφιεκνο αθνινπζεί εληνιέο ηνπ Οδπζζέα πνπ ηνλ έρεη ππφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε ζηηγκή πνπ θαηαθέξλεη λα πάξεη ην ηφμν ηνπ Φηινθηήηε είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνζρεζεί φηη ζα ηα θξαηήζεη θαη ζα ηα δηαθπιάμεη ρσξίο λα ηα 

παξαδψζεη ζε θαλέλαλ εθνχζηα (ζηίρνη 769-775). 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηε ζεκαζία ηνπ θοηλού ζσκθέροληος ηεο 

επνρήο, δηφηη ε εθπαίδεπζε ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζηελ ππεξεζία ηεο πφιεο πνπ θπζηθά 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν δξάκα, ζην πξφζσπν ηνπ Οδπζζέα.  Ο Οδπζζέαο 
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κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη κελ σο αδίζηαθηνο θαη πνηαπφο εθβηαζηήο, αιιά σο 

εθπξφζσπνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο είλαη πξνζεισκέλνο ζε έλα ζηφρν θαη δελ μερλά 

νχηε κηα ζηηγκή ηελ ππεχζπλε θαη βαξηά απνζηνιή πνπ ηνπ αλαηέζεθε, λα θέξεη δειαδή 

πίζσ ζην πφιεκν ηνλ Φηινθηήηε, γηαηί κφλν κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηα φπια ηνπ ζα 

κπνξνχζε λα θαηαθηεζεί ε Σξνία. Βιέπνπκε ινηπφλ ηελ αθνζίσζε ελφο ζηξαηηψηε ηεο 

επνρήο ζηελ  παηξίδα ηνπ, πνπ γηα ράξε ηεο νπνίαο έδσζε βαξχ φξθν φηαλ αθφκα  

βξηζθφηαλ ζηελ ηάμε ησλ νπιηηψλ λα ηελ ππεξαζπίδεηαη πάζε ζπζία θαη ζηεγλσκέλνο 

απφ αηζζήκαηα αλζξσπηάο θαη νίθηνπ, εθηεζηκέλνο ζηνλ έζραην θίλδπλν δελ δηζηάδεη λα 

θαηαθχγεη ζε δφιηα κέζα  ζην φλνκα ηεο θηινπαηξίαο. Έηζη θαη ν Οδπζζέαο σο ην ηέινο 

παξακέλεη ζηαζεξφο θαη αλέλδνηνο ζηε πνξεία ηεο δξάζεο ηνπ θαη κάιηζηα ζεσξεί 

αδπλακία, δεηιία θαη κε πξνζήισζε ζην θαζήθνλ ηνπ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ εγρεηξήκαηνο 

απφ ην Νενπηφιεκν. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε ζθελή αλαδεηθλχεηαη ν ειιεληθφο ηξφπνο 

δσήο θαη παηδείαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν πξαγκαηηθφο άλδξαο έπξεπε λα κεηέρεη κε 

δήιν ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο θνηλφηεηαο θαη πάληνηε λα πξνζπαζεί λα αξηζηεχεη. Γη’ 

απηφ θαη ε κεηάπησζή ηνπ Νενπηφιεκνπ είλαη πεξηθξφλεζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο 

θαηά ηνλ Οδπζζέα  -θαη θαηά ηελ αζελατθή πνιηηεία- θαη ε ζθελή απηή πξνβάιιεη θαη 

αληηεξσηθά ηδεψδε πνπ ζαθψο θαηαθξίλνληαη απφ ηνπο αζελαίνπο ηεο επνρήο εθείλεο.  

 

Ο Φηινθηήηεο θαιείηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ  απνκφλσζή ηνπ, λα επηζηξέςεη ζηελ 

θνηλσλία, λα πάξεη κέξνο ζηηο ππνζέζεηο ηεο θαη  λα εθπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ σο έλαο 

πνιίηεο θαη άλζξσπνο, επηζηξέθνληαο ζηελ Σξνία, ρσξίο λα εγθαηαιείςεη θπζηθά ηελ 

αζπληξφθεπηε αγηνζχλε ηνπ θαη ηελ αζθίαζηε ραξά ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, αιιά αληίζεηα 

πξέπεη λα πάξεη ηηο ηδηφηεηεο απηέο καδί ηνπ, θαη λα ηηο ζπλζέζεη κε ηε δξάζε ηνπ ζε έλα 

θφζκν πνπ θπβεξλάηαη φρη απφ ηελ πξνζσπηθή  ειεπζεξία, αιιά απφ ηελ θνηλσληθή 

αλαγθαηφηεηα. Έηζη αλαδεηθλχεηαη ηειηθά ε ζεκαζία ηελ παιαηάο παηδείαο απφ ηνλ 

πνηεηή. 

Μνινλφηη ν Νενπηφιεκνο ζηέθεηαη ζην πιεπξφ ηνπ Φηινθηήηε, ε αηαιάληεπηε 

γελλαηνςπρία ηνπ δελ ππεξεηεί ην θνηλφ ζηφρν ησλ Διιήλσλ νχηε ηνπο ζπκπνιεκηζηέο 

ηνπ ζηελ νπιηηηθή θάιαγγα, παξά κφλν ηνλ Φηινθηήηε, ν νπνίνο απνπνηείηαη ην θνηλφ 

θαιφ θαη γίλεηαη ερζξφο ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Δδψ πξνβάιιεηαη ε πίζηε ηνπ αηνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο θαζψο θαη ε πίζηε ζε εηεξνρξνληζκέλνπο φξθνπο ελφο επηθνχ θφζκνπ πξηλ 

αθφκα ηε δεκηνπξγία ηεο πφιεο θξάηνπο, φπνπ ε πξνζσπηθή – αηνκηθή ηηκή 

παξνπζηάδεηαη ζηελ αρίιιεηα ηηκή θαη αξεηή.
57

 Σν πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηνπ νπιίηε λα 

ππεξεηεί ηελ παηξίδα θαη ην θνηλφ θαιφ ζε απηφ ην έξγν δηαζηξεβιψλεηαη ζην φλνκα ηνπ 

αηνκηθνχ θαζήθνληνο. ην ηέινο φκσο ηνπ έξγνπ, εκθαλίδεηαη ν Ζξαθιήο σο απφ 

κεραλήο ζεφο θαη επηβάιιεη ζηνπο δχν ήξσεο Νενπηφιεκν θαη Φηινθηήηε ηηο αμίεο ηεο 

θάιαγγαο θαη ηεο νπιηηηθήο  κάρεο. Έηζη αλαδεηθλχεηαη γηα αθφκα κηα θνξά ε αμία ηεο 

παιηάο αξηζηνθξαηηθήο – νπιηηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ είηε απφ πείζκα, είηε απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή παξαπιάλεζε (ηελ νπνία άζθεζε ν Φηινθηήηεο ζηνλ Νενπηφιεκν) είλαη 

εθείλε πνπ ζα θξαηήζεη δσληαλή ηελ Αζελατθή πνιηηεία, ζχκθσλα κε ην νθνθιή. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ αθφκε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 5
νπ

 αηψλα πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη 

ζε απηή ηε ηξαγσδία  είλαη ε τρήζε βίας ηφλ δαζθάιφλ ζηα αλσπάθοσα παηδηά. Απηφ 
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θαίλεηαη φηαλ ν Οδπζζέαο πξνζπαζεί κε ηε βία λα πθαξπάμεη ηα ζαπκαηνπξγά ηφμα ηνπ 

Φηινθηήηε θαη απφ ηε αξρή κάιηζηα είρε ζθνπφ λα ηνλ  νδεγήζεη ζηε Σξνία κέζσ βίαο 

αλ δελ ππάθνπγε ζηηο εληνιέο ηνπ. Δλψ, κηα αθφκε ζπλεηξκηθή ζθέςε ζα κπνξνχζε λα 

καο νδεγήζεη ζε έλα άιιν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ, ηε γηνξηή ησλ 

«Απαηνπξίσλ». 
58

 Ο Οδπζζέαο  πξφηεηλε ζην Νενπηφιεκν λα ζπλδξάκεη ζην δφιν ζε 

βάξνο ηνπ Φηινθηήηε ζην πιαίζην ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο θαη ε επηηπρία ηεο 

παξαπιάλεζεο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπφξζεζεο ηεο Σξνίαο. 

Σα Απαηνχξηα ινηπφλ, πνπ απνηεινχζαλ  κηα δηαβαηήξηα κπεηηθή ηειεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν έθεβνο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη δφιν ή λα θπλεγήζεη ηε 

λχρηα κφλνο, δειαδή λα θάλεη φηη δελ επηηξέπεηαη λα πξάμεη ν νπιίηεο. Έηζη, απηή ε 

ηειεηή ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηε ρξήζε δφινπ ζηνλ Φηινθηήηε απφ ην 

Νενπηφιεκν, γη’ απηφ πηζαλφλ θαη ζην έξγν πξνζθσλείηαη  σο «παῖο», ελψ ζην ηέινο 

«ἀλήξ», δηφηη ε ρξήζε ηνπ  δφινπ ήηαλ απαηηνχκελε ηεο γηνξηήο ησλ Απαηνπξίσλ  θαη 

λφκηκε κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ. Οπφηε θαη εδψ ν λεαξφο Νενπηφιεκνο 

κεηαρεηξίδεηαη λφκηκα ην δφιν, σο έθεβνο -«παηο»,  ψζπνπ ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

εγθαηαιείπεη ζηαδηαθά θαη επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ αξηζηνθξαηηθή θχζε θαη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο θαλνληθήο νπιηηηθήο εζηθήο, ηεο ελειηθίσζεο θαη ηεο σξίκαλζεο -«αλήξ». 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί άιισζηε πσο ν δφινο δελ αληηκεησπηδφηαλ αξλεηηθά απφ ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο, εθφζνλ απνηεινχζε κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο θαη νη 

επηθπιάμεηο ηνπ Νενπηφιεκνπ ζα κπνξνχζαλ λα  ζεσξεζνχλ θαη απφ ηνπο ζεαηέο 

αθαηαλφεηνη θαη λα ηηο απνδψζνπλ ζηελ αλσξηκφηεηά ηνπ.  

 

Παξφια απηά ν λεαξφο πείζεηαη λα ζπλεξγήζεη θαη απνδεηθλχεηαη πσο έρεη εμαηξεηηθφ 

ηαιέλην ζην ςεχδνο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ. Πξνζπνηείηαη ινηπφλ φηη δελ 

γλσξίδεη ηνλ Φηινθηήηε θαη πεξηγξάθεη ην κίζνο ηνπ γηα ηνπο Αηξείδεο θαη ηνλ Οδπζζέα 

θαη αλαθέξεη ην ζάλαην ηνπ Αρηιιέα.  ην ιφγν ηνπ ινηπφλ νηθνδνκεί επηδέμηα ηελ απάηε 

ηνπ πάλσ ζηε βάζε ηεο αιήζεηαο. 
59

  Ο Οδπζζέαο  είρε δειεάζεη πξάγκαηη ην 

Νενπηφιεκν κε ηελ ππφζρεζε λα θεξδίζεη δφμα αλ πνιεκνχζε ζηε Σξνία  θαη είρε πάξεη 

ηα φπια ηνπ Αρηιιέα. Έπεηηα φκσο ν λεαξφο  ςεχδεηαη αζχζηνια ιέγνληαο πσο  

απαίηεζε ηελ παλνπιία ηνπ παηέξα ηνπ  αιιά ν Οδπζζέαο κε ηνπο ππφινηπνπο Αραηνχο 

αξλήζεθαλ λα ηνπ ηε δψζνπλ. Έηζη  αθνινχζεζε κηα θνβεξή ζχγθξνπζε θαη ηψξα 

γεκάηνο αγαλάθηεζε επηζηξέθεη ζηε παηξίδα ηνπ. Ο Νενπηφιεκνο εθκεηαιιεχεηαη 

επηδέμηα ηελ άδεηα πνπ ηνπ έδσζε ν Οδπζζέαο λα ηνλ ινηδνξήζεη αιιά θνξηψλεη κε 

άζρεκα ιφγηα θαη ηνπο Αηξείδεο. Ο ρνξφο σο ζπλέλνρνο,  εληζρχεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ κε δήιν επηθαινχκελνο θαη ηνπο ζενχο. Με ζνθηζηηθή δεηλφηεηα 

ν Νενπηφιεκνο ηειεηψλεη ηελ απαηειή ξήζε ηνπ ιέγνληαο φηη επηζηξέθεη ζηε παηξίδα 

ηνπ  κε κηα αφξηζηε επρή ζηνλ άξξσζην Φηινθηήηε, εθείλνο φκσο πεπεηζκέλνο απφ ηα 

ιφγηα ηνπ ηνλ παξαθαιεί λα ηνλ πάξεη καδί ηνπ. Έηζη,  πξνο ην παξφλ ηα πιάλα ιφγηα,  

πνπ ζπκίδνπλ ηνπο δεκαγφγούς πνπ ηαιάληδαλ κε ηηο απάηεο ηνπο Έιιελεο ηεο επνρήο, 

έρνπλ απφιπηε επηηπρία. 
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4.2 «Ζ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΣΡΑΓΗΚΟ ΔΡΓΟ  

«ΗΠΠΟΛΤΣΟ»
60

 ΣΟΤ ΔΤΡΗΠΗΓΖ» 

 

 

Δηθόλα 9: «Δσρηπίδοσ Ηππόισηος» 

 

 Δπξηπίδεο πξνζεγγίδεη ζην έξγν ηνπ ηα πνιηηηζηηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνκπζνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ, ελψ 

παξάιιεια πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θνηλφ άλζξσπν θαη εθθξάδεη ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηελ δηακαξηπξία επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. ηε ζθελή  παξνπζηάδεη φια ηα 

ιάζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ θαη αλπςψλεη πεξηζσξηνπνηεκέλνπο 

ραξαθηήξεο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ κάηαηα ηε λνκνηειεηαθή ηάμε θαη πξνζπαζνχλ λα 

βξνπλ κηα άγθπξα ζσηεξίαο ζε θάπνηνλ φκνηφ ηνπο. Θεσξείηαη καζεηήο ηνπ Αλαμαγφξα 

απφ ηνλ νπνίν έρεη επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζπζρεηίδεηαη επίζεο θαη κε ηνπο 

ζνθηζηέο. Οη επηδξάζεηο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Αλαμαγφξα, ηηο γισζζηθέο απφςεηο ηνπ 

Πξφδηθνπ θαη ηνπ Πξσηαγφξα είλαη εκθαλείο ζην έξγν ηνπ πνηεηή. Πξφηππά ηνπ είλαη ε 

ηάμε θαη ε ζσθξνζχλε ζηε πνιηηηθή δσή, ελψ θαηαθέξεηαη κε ζθνδξφηεηα ελαληίνλ ησλ 

δεκαγσγψλ νη νπνίνη παξαζχξνπλ ην πιήζνο ζηελ θαηαζηξνθή θαη θαηαθξίλεη ηελ 

αιαδνλεία ηνπο. 

Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην ζέαηξν ζπληέιεζε ζηε δηάδνζε ησλ θηινζνθηθψλ δηδαγκάησλ 

πεξηζζφηεξν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θηινζφθνπο θαη κάιηζηα ππέδεημε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν  ν πνηεηήο ή ν ξήηνξαο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηνπο αθξναηέο. Γελ είλαη 

ηπραίν άιισζηε, φηη απνθαιέζηεθε θαη ζθεληθφο θηιφζνθνο. Ο Δπξηπίδεο ινηπφλ, 

επεξεάζηεθε βαζηά απφ ηηο ζνθηζηηθέο ηδέεο θαη φιεο νη ζσδφκελεο ηξαγσδίεο ηνπ είλαη 
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πιήξεηο απφ ηηο δηδαζθαιίεο θαη ηα ξεηνξηθά ηερλάζκαηα ησλ ζνθηζηψλ. Οη ζνθηζηέο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο πξνέβαιιαλ ην ηδεψδεο ηεο αξκνληθήο αλάπηπμεο  ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη ε παηδεπηηθή ηνπο ζεσξία απφ ηελ νπνία 

απνπζίαδε θάζε πγηέο ζεκέιην ήηαλ γλήζην πξντφλ ηνπ θφζκνπ ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο 

ζπγθξνχζεσο, ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη ν Δπξηπίδεο. Αθφκε,  ν πνηεηήο ρξεζηκνπνίεζε 

ζην χθνο ηνπ λέα ζηνηρεία φπσο ηνλ αζηηθφ ξεαιηζκφ, ηε θηινζνθία θαη ηε ξεηνξηθή θαη 

έηζη δεκηνχξγεζε κηα κεγάιε επνρή ζηελ ηζηνξία ηνπ πλεχκαηνο. Ζ επγισηηία ησλ 

εξψσλ ηνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο παιηέο αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ πεξί ελνρήο θαη 

επζχλεο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο αλαπηπζζφκελεο ξνπήο πξνο ηνλ αηνκηζκφ. Έηζη, ν 

Δπξηπίδεο κέζα απφ ηα έξγα ηνπ εθπαίδεπζε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

πξνο ηα πνιηηηθά θαη πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα, αζθνχζε θξηηηθή ζε απηά θαη 

αληηζηεθφηαλ ζε ζπκβαηηθέο απφςεηο.
61

 

Όζνλ αθνξά ην έξγν «Ηππφιπηνο» ε επίδξαζε ηεο ζοθηζηηθής-θαη γεληθφηεξα ηεο 

θηιοζοθίας- δηέπεη κεγάινο κέξνο ηνπ. Αξρηθά , ζηνπο ζηίρνπο 373-430 ε Φαίδξα 

κνλνινγεί έλαλ ζηνραζκφ πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγήζεη ηελ απαγνξεπκέλε ηεο αγάπε 

γηα ηνλ Ηππφιπην. Γηαπηζηψλεη πσο ε αλζξψπηλε απνηπρία δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

έιιεηςε εμππλάδαο αιιά ζηε γλψζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ ζσζηνχ, κφλν πνπ ν άλζξσπνο 

ζπρλά πξάηηεη ην αληίζεην, είηε επεηδή είλαη νθλεξφο, είηε επεηδή πξνηηκά λα δήζεη θάηη 

άιιν, πην επράξηζην. Απηφο ν ζπιινγηζκφο αληηκάρεηαη κηα αληίιεςε  ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε γλψζε ηνπ θαινχ πξνθαιεί θαη ηελ αληάμηα δξάζε πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρία ζηε 

δσή. Ζ αληίιεςε απηή αληηζηνηρεί ζην ζσθξαηηθφ αμίσκα, φπνπ θαλείο δελ πξέπεη λα 

πξάηηεη ην ιάζνο κε ηε ζέιεζε ηνπ θαη νη ιαλζαζκέλεο πξάμεηο είλαη δπλαηφ λα 

απνθεπρζνχλ κέζσ ηεο γλψζεο. Απηά ηα ιφγηα καο ζπκίδνπλ ινηπφλ ηνλ θηιφζνθν 

σθξάηε, ν νπνίνο είλαη γλσζηφ πσο είρε επαθέο κε ηνλ Δπξηπίδε θαη ζαθψο έλα κέξνο 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπο ζα κπνξνχζε λα απερεί ζην  έξγν.
62

  Απηή ε αληίιεςε φκσο, 

ακθηζβεηείηαη απφ ηα ιφγηα ηεο Φαίδξαο ε νπνία ιέεη ζηελ αξρή πσο ν αγψλαο ελαληίνλ 

ηεο αδπλακίαο ηεο ζέιεζεο ησλ αλζξψπσλ νδεγεί ζε κηα παξάινγε πξάμε, ελψ ζην 

δεχηεξν  κέξνο ηνπ κνλνιφγνπ ηεο πεξηγξάθεη πφζν δχζθνινο είλαη απηφο ν αγψλαο γηα 

εθείλε. Με άιια ιφγηα θάλεη παξαηήξεζε γηα ηε πεγή ηεο αλζξψπηλεο δπζηπρίαο. Γελ 

είλαη ε γλψζε θαη ε θξφλεζε πνπ ιείπνπλ απφ ηνλ άλζξσπν, αιιά ε δχλακε λα 

πξαγκαηνπνίεζεη απηφ πνπ αλαγλσξίδεη φηη είλαη ζσζηφ. Δκπφδηφ ηνπ είλαη νη εδνλέο ηεο 

δσήο, φπσο ε θιπαξία, ε νθλεξία θαη ε ληξνπή, πνπ κπνξεί λα είλαη δπν εηδψλ, ε 

αςεγάδηαζηε θαη εθείλε πνπ είλαη βάξνο γηα έλα ζπηηηθφ.  

Δδψ ε Φαίδξα παξνπζηάδεηαη σο έλα ζθεπηφκελν άηνκν πνπ ζηνράδεηαη γηα ηελ αηειή 

θχζε ηνπ αλζξψπνπ φπσο άιισζηε θαη νη θηιφζνθνη εθείλε ηελ επνρή, ε ινγηθή φκσο 

απηνχ ηνπ ζηνραζκνχ ηεο, ηελ έρεη νδεγήζεη ζηελ εθνχζηα απφθαζή ηεο λα πεζάλεη, 

γηαηί αθξηβψο ζε απηφ νδεγεί απηή ε νξζή ζπιινγηζηηθή ηεο πνξεία. Ο ζάλαηνο είλαη 

απηφο πνπ ζα ζψζεη ηελ ηηκε θαη ην φλνκά ηεο, αιιηψο ζα βνπηερηεί ζηε δηαθζνξά. ην 

ζηίρν 385 ε ιέμε «αηδώς» ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηζεί απφ ηνπο ζνθηζηέο, εκπνδίδεη 

θάπνηνλ λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ζηνπο άιινπο, είλαη αξεηή. Όκσο, φηαλ ηνλ 

νδεγεί ζε δηζηαθηηθφηεηα ή αλαπνθαζηζηηθφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε θαθφ θαη ηνλ 

εκπνδίδεη λα πεη ή λα πξάμεη ηα αλαγθαία. Ζ αδπλακία εδψ ηνπ ραξαθηήξα ηεο Φαίδξαο 
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θαη ε αλαπνθαζηζηηθφηεηα ηεο ηελ εκπνδίδεη λα θαηαπλίμεη ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ 

Ηππφιπην, ηελ νδεγεί ζην λα απνθαιχςεη ην κπζηηθφ πνπ είρε απνθαζίζεη λα θξαηήζεη 

θξπθφ θαη λα ιπγίζεη ζηα ιφγηα ηεο ηξνθνχ ελψ έρεη απνθαζίζεη λα απηνθηνλήζεη.  

 

    «Τξνδήληαη γπλαῖθεο, αἳ ηόδ' ἔζραηνλ 

     νἰθεῖηε ρώξαο Πεινπίαο πξνλώπηνλ, 

     ἢδε πνη' ἄιισο λπθηὸο ἐλ καθξη ρξόλση 

     ζλεηλ ἐθξόληηζ' ἥη δηέθζαξηαη βίνο. 

     θαί κνη δνθνῦζηλ ν θαηὰ γλώκεο θύζηλ 

     πξάζζεηλ θαθίνλ' ἔζηη γὰξ ηό γ' εὖ θξνλεῖλ 

     πνιινῖζηλ ἀιιὰ ηηδ' ἀζξεηένλ ηόδε 

     ηὰ ρξήζη' ἐπηζηάκεζζα θαὶ γηγλώζθνκελ,     

     νθ ἐθπνλνῦκελ δ', νἱ κὲλ ἀξγίαο ὕπν, 

     νἱ δ' δνλὴλ πξνζέληεο ἀληὶ ηνῦ θαινῦ 

     ἄιιελ ηηλ' εἰζὶ δ' δνλαὶ πνιιαὶ βίνπ, 

     καθξαί ηε ιέζραη θαὶ ζρνιή, ηεξπλὸλ θαθόλ, 

     αἰδώο ηε δηζζαὶ δ' εἰζίλ,  κὲλ ν θαθή, 

      δ' ἄρζνο νἴθσλ εἰ δ' ὁ θαηξὸο ἤλ ζαθήο, 

     νθ ἂλ δύ' ἢζηελ ηαὔη' ἔρνληε γξάκκαηα. 

     ηαῦη' νὖλ ἐπεηδὴ ηπγράλσ θξνλνῦζ' ἐγώ, 

     νθ ἔζζ' ὁπνίση θαξκάθση δηαθζεξεῖλ 

     ἔκειινλ, ὥζηε ηνὔκπαιηλ πεζεῖλ θξελλ. 

     ιέμσ δὲ θαί ζνη ηο ἐκο γλώκεο ὁδόλ.     

     ἐπεί κ' ἔξσο ἔηξσζελ, ἐζθόπνπλ ὅπσο 

     θάιιηζη' ἐλέγθαηκ' αηόλ. ξμάκελ κὲλ νὖλ 

     ἐθ ηνῦδε, ζηγᾶλ ηήλδε θαὶ θξύπηεηλ λόζνλ 

    γιώζζεη γὰξ νδὲλ πηζηόλ, ἡ ζπξαῖα κὲλ 

     θξνλήκαη' ἀλδξλ λνπζεηεῖλ ἐπίζηαηαη, 

     αηὴ δ' θ' αηο πιεῖζηα θέθηεηαη θαθά. 

     ηὸ δεύηεξνλ δὲ ηὴλ ἄλνηαλ εὖ θέξεηλ 

     ηη ζσθξνλεῖλ ληθζα πξνπλνεζάκελ. 

     ηξίηνλ δ', ἐπεηδὴ ηνηζίδ' νθ ἐμήλπηνλ     

     Κύπξηλ θξαηζαη, θαηζαλεῖλ ἔδνμέ κνη, 

     θξάηηζηνλ (νδεὶο ἀληεξεῖ) βνπιεπκάησλ. 

     ἐκνὶ γὰξ εἴε κήηε ιαλζάλεηλ θαιὰ 

     κήη' αἰζρξὰ δξώζεη κάξηπξαο πνιινὺο ἔρεηλ. 

     ηὸ δ' ἔξγνλ ἢηδε ηὴλ λόζνλ ηε δπζθιεᾶ,     

     γπλή ηε πξὸο ηνῖζδ' νὖζ' ἐγίγλσζθνλ θαιο, 

     κίζεκα πᾶζηλ ὡο ὄινηην παγθάθσο 

     ἣηηο πξὸο ἄλδξαο ἢξμαη' αἰζρύλεηλ ιέρε 

     πξώηε ζπξαίνπο. ἐθ δὲ γελλαίσλ δόκσλ 

     ηόδ' ἤξμε ζειείαηζη γίγλεζζαη θαθόλ     

     ὅηαλ γὰξ αἰζρξὰ ηνῖζηλ ἐζζινῖζηλ δνθη, 

     ἤ θάξηα δόμεη ηνῖο θαθνῖο γ' εἶλαη θαιά. 
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     κηζ δὲ θαὶ ηὰο ζώθξνλαο κὲλ ἐλ ιόγνηο, 

     ιάζξαη δὲ ηόικαο ν θαιὰο θεθηεκέλαο 

     αἳ πο πνη', ὦ δέζπνηλα πνληία Κύπξη,     

     βιέπνπζηλ ἐο πξόζσπα ηλ μπλεπλεηλ 

     νδὲ ζθόηνλ θξίζζνπζη ηὸλ μπλεξγάηελ 

     ηέξακλά η' νἴθσλ κή πνηε θζνγγὴλ ἀθη; 

     κᾶο γὰξ αηὸ ηνῦη' ἀπνθηείλεη, θίιαη, 

     ὡο κήπνη' ἄλδξα ηὸλ ἐκὸλ αἰζρύλαζ' ἁι,     

     κὴ παῖδαο νὓο ἔηηθηνλ ἀιι' ἐιεύζεξνη 

     παξξεζίαη ζάιινληεο νἰθνῖελ πόιηλ 

     θιεηλλ Ἀζελλ, κεηξὸο νὕλεθ' εθιεεῖο. 

     δνπινῖ γὰξ ἄλδξα, θἂλ ζξαζύζπιαγρλόο ηηο ἤη, 

     ὅηαλ μπλεηδη κεηξὸο ἠ παηξὸο θαθά.     

     κόλνλ δὲ ηνῦηό θαζ' ἁκηιιᾶζζαη βίση, 

     γλώκελ δηθαίαλ θἀγαζὴλ ὅηση παξη 

     θαθνὺο δὲ ζλεηλ ἐμέθελ' ὅηαλ ηύρεη, 

     πξνζεὶο θάηνπηξνλ ὥζηε παξζέλση λέαη, 

     ρξόλνο  παξ' νἷζη κήπνη' ὀθζείελ ἐγώ.» 

 «ΦΑΗ. Κπξάδεο ηεο Σξνηδήλαο, νπνχ δείηε 

ζην θαηψθιη ηεο ρψξαο ηεο πειφπηαο, 

θάπνηε, ζηηο καθξηέο ηεο λχρηαο ψξεο 

κειεηνχζα πψο έρνπλε ραιάζεη 

νη αλζξψπνη ηε δσή ηνπο! Καη, ζαξξψ, 

δελ πξάηηνπλ ην θαθφ απφ θπζηθνχ ηνπο, 

γηαηί ᾽λαη κπαισκέλ᾽ νη πεξηζζφηεξνη. 

Μα πξέπεη άιιελ εμήγεζε λα βξνχκε. 

Ξέξνπκε ηα θαιά θαη ηα θαηέρνπκε, 

κα δελ ηα θάλνπκε· άιινη ηα βαξηνχληαη, 

άιινη φκσο πξνηηκνχλ ηελ επραξίζηεζε 

θη φρη ην πξέπην — θη είλαη δα πνιιά 

ησλ αλζξψπσλ ηα επράξηζηα ειαηηψκαηα: 

ην θαζηζηφ θαη ην θνπβεληνιφγη 

θη ε Νηξνπή, πνπ ᾽λαη δπν ινγηψλ: ε κηα 

είλαη θαιή, θη ε άιιε ραιαζκφο! 

Κη αλ ζηελ θάζε πεξίζηαζε κπνξνχζαλ 

λα μερσξίζνπλ, ηφηεο δπν δε ζα ᾽ηαλ 

θαη γξακκέλεο κε ηα ςεθηά ηα ίδηα! 

Μηα θαη ζηνράδνκ᾽ έηζη εγψ, θαλέλα 

θάξκαθν δελ ππάξρεη λα κνπ αιιάμεη 

ηελ γλψκε κνπ θη αλάπνδα λα θξίλσ. 

Καη λά πνηφ δξφκν πήξε ν ινγηζκφο κνπ. 

Πιεγσκέλε απ᾽ ηνλ έξσηα, θνηηνχζα 

πψο ζα κπνξνχζα λα ηνλ ππνθέξσ 

ηίκηα, ρσξίο λα ληξνπηαζζψ. Έηζη πξψηα 

έθξπβα ηα δεηλά κνπ θαη ζησπνχζα. 
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ηε γιψζζα εγψ δελ έρσ εκπηζηνζχλε. 

Ξέξεη ηνπο άιινπο λα νξκελεχεη θη φκσο 

θάλεη θαθφ πνιχ ζηνλ εαπηφ καο. 

Γεχηεξν: πξνζπαζνχζα λα βαζηάμσ, 

φζν κπνξνχζ᾽ αμηφπξεπα ηελ ηξέια κνπ, 

γη᾽ απηφ ηελ πνιεκνχζα κε ηε θξφλεζε. 

Σξίην: αθνχ δελ κπνξνχζα λα ληθήζσ 

κ᾽ φια ηνχηα ηελ Κχπξε, πήξ᾽ απφθαζε 

λα ζθνησζψ — θη απηφ ήηαλ ην θαιχηεξν. 

Αλ λα θαίλνληαη ζέισ νη αξεηέο κνπ, 

δελ ζέισ λα καζαίλνληαη νη πνκπέο κνπ. 

Σν μέξσ πσο δελ είλαη ηίκηα πξάκαηα 

ε αξξψζηηα κνπ θη νη ηξφπνη κνπ. Χο γπλαίθα 

είκ᾽ έλα πιάζκα θαηαθξνλεκέλν. 

Καηαξακέλε λα ᾽λαη απηή, πνπ πξψηε 

ηνλ άληξα ηεο απάηεζε κε θάπνηνλ! 

Καη πξσηάξρηζε απηφ ην παξαζηξάηεκα 

ησλ γπλαηθψλ απ᾽ ηα κεγάια ζπίηηα. 

αλ δίλνπλ ην παξάδεηγκα νη αξρφληνη, 

ηί ζεο λα θάλεη ν παξαθαηηαλφο; 

Μηζψ θη απηέο πνπ θξφληκα ηα ιέλε, 

κα ζηα θξπθά ηνικνχλ θάζε αηηκία. 

Πσο εκπνξνχλε, Κχπξε κνπ αθξνγέλλεηε, 

λα θνηηάλε ην ζχγθιηλφ ηνπο άληξα 

θαηαπξφζσπα, δίρσο λα θνβνχληαη 

ην ζπλεξγφ ηνπο, ην ζθνηάδη, θη νχηε 

ηε ζθεπή ηνπ ζπηηηνχ, κπαο θαη κηιήζνπλ; 

Σνχηνο ν θφβνο κε ζθνηψλεη, σ θίιεο: 

λα κελ πηαζηψ αηηκάδνληαο ηνλ άληξα κνπ 

θαη ηα παηδηά κνπ. Θέισ ζηελ Αζήλα 

ηε δνμαζκέλε ιεχηεξνη πνιίηεο 

θαη κε ιεχηεξε γιψζζα λα ηξαλεχνπλ 

θη απ᾽ φινπο παηλεκέλνη γηα ηε κάλα ηνπο. 

Όζν θαη λα ᾽λαη παιηθάξη ν άληξαο, 

ληψζεη πσο είλαη δνχινο, άκα μέξεη 

ηηο ληξνπέο ηνπ παηέξα θαη ηεο κάλαο. 

Καη ηνχηα κνλαρά ζηνλ θφζκν αμίδνπλε: 

ζπλείδεζε γαιήληα, γλψκε δίθηα! 

Κη άκπνηε ν ρξφλνο ηνχο θαθνχο αλζξψπνπο 

λα ηνπο θαλέξσλε φινπο, βάδνληάο ηνπο, 

κπξνζηά ηνπο, φπσο θάλνπλ νη θνπέιεο, 

έλαλ θαζξέθηε, γηα λα ηδνχλ ηα κνχηξα ηνπο. 

Κη εγψ πνηέο κ᾽ απηνχο λα κε ζπληχρσ.»  

(Δπξηπίδεο «Ιπόιιπηνο» ζη.373-430, Μεηάθξαζε Κ.Βάξλαιεο)     
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Ζ ηξνθφο απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί κε  έμππλν ηξφπν λα ηεο αιιάμεη γλψκε 

ζρεηηθνπνηψληαο ηελ θαηάζηαζή ηεο.  Σα επηρεηξήκαηά ηεο έρνπλ πξνέιεπζε απφ ηα 

ιφγηα ηε παξακπζίαο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ φπνπ νη ζπγγελείο παξεγνξνχληαη κε ηελ 

ππφδεημε φηη ν ζάλαηνο απνηειεί αλαγθαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη θαλείο δελ 

είλαη κνλαδηθφο πνπ ιακβάλεη ηέηνηα δπζηπρία (433-481). Ζ ζτεηηθόηεηα ινηπφλ ησλ 

ζνθηζηψλ είλαη νινθάλεξε κέζα απφ ηα ιφγηα απηά ηεο ηξνθνχ. Ζ  ηξνθφο επηπιένλ, 

αληηδξψληαο σο κηα κεηέξα πνπ δελ λνηάδεηαη γηα ηίπνηε άιιν παξά κφλν γηα ην πψο ζα 

ζσζεί ην παηδί ηεο, επηζηξαηεχεη φιεο ηηο θνηλνηνπίεο γηα ηελ παληνδπλακία ηεο 

Κχπξηδνο, ππνδνπιψλεη φινπο ηνπο ζενχο απνθαιψληαο κάιηζηα «χβξηλ» ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο Φαίδξαο λα αληηζηαζεί ζην πάζνο ηεο θαη ππαηλίζζεηαη φηη ππάξρνπλ 

κέζα ζσηεξίαο, μφξθηα θαη κάγηα ζηα νπνία θαηαθεχγνπλ νη γπλαίθεο ψζηε λα  

θαηαθέξνπλ λα παξαγκαηνπνηήζνπλ ην αλαθπιήξσην πάζνο ηνπο.  

    «δέζπνηλ', ἐκνί ηνη ζπκθνξὰ κὲλ ἀξηίσο 

      ζὴ παξέζρε δεηλὸλ ἐμαίθλεο θόβνλ 

     λῦλ δ' ἐλλννῦκαη θαῦινο νὖζα, θἀλ βξνηνῖο     

     αἱ δεύηεξαί πσο θξνληίδεο ζνθώηεξαη. 

     ν γὰξ πεξηζζὸλ νδὲλ νδ' ἔμσ ιόγνπ 

     πέπνλζαο, ὀξγαὶ δ' ἐο ζ' ἀπέζθεςαλ ζεᾶο. 

     ἐξᾶηο (ηί ηνῦην ζαῦκα;) ζὺλ πνιινῖο βξνηλ 

     θἄπεηη' ἔξσηνο νὕλεθα ςπρὴλ ὀιεῖο;    

     νὔ ηἄξα ιύεη ηνῖο ἐξζη ηλ πέιαο, 

     ὅζνη ηε κέιινπζ', εἰ ζαλεῖλ αηνὺο ρξεώλ. 

     Κύπξηο γὰξ ν θνξεηὸλ ἠλ πνιιὴ ῥπη, 

     ἡ ηὸλ κὲλ εἴθνλζ' ζπρη κεηέξρεηαη, 

     ὃλ δ' ἂλ πεξηζζὸλ θαὶ θξνλνῦλζ' εὕξεη κέγα,     

     ηνῦηνλ ιαβνῦζα πο δνθεῖο θαζύβξηζελ. 

     θνηηᾶη δ' ἀλ' αἰζέξ', ἔζηη δ' ἐλ ζαιαζζίση 

     θιύδσλη Κύπξηο, πάληα δ' ἐθ ηαύηεο ἔθπ 

     ἣδ' ἐζηὶλ  ζπείξνπζα θαὶ δηδνῦζ' ἔξνλ, 

     νὗ πάληεο ἐζκὲλ νἱ θαηὰ ρζόλ' ἔθγνλνη.     

     ὅζνη κὲλ νὖλ γξαθάο ηε ηλ παιαηηέξσλ 

     ἔρνπζηλ αηνί η' εἰζὶλ ἐλ κνύζαηο ἀεὶ 

     ἴζαζη κὲλ Εεὺο ὥο πνη' ξάζζε γάκσλ 

     Σεκέιεο, ἴζαζη δ' ὡο ἀλήξπαζέλ πνηε 

      θαιιηθεγγὴο Κέθαινλ ἐο ζενὺο Ἕσο     

     ἔξσηνο νὕλεθ' ἀιι' ὅκσο ἐλ νξαλη 

     λαίνπζη θν θεύγνπζηλ ἐθπνδὼλ ζενύο, 

     ζηέξγνπζη δ', νἶκαη, μπκθνξᾶη ληθώκελνη. 

     ζὺ δ' νθ ἀλέμεη; ρξλ ζ' ἐπὶ ῥεηνῖο ἄξα 

     παηέξα θπηεύεηλ ἠ 'πὶ δεζπόηαηο ζενῖο     

     ἄιινηζηλ, εἰ κὴ ηνύζδε γε ζηέξμεηο λόκνπο. 

     πόζνπο δνθεῖο δὴ θάξη' ἔρνληαο εὖ θξελλ 

     λνζνῦλζ' ὁξληαο ιέθηξα κὴ δνθεῖλ ὁξᾶλ; 

     πόζνπο δὲ παηζὶ παηέξαο καξηεθόζηλ 

     ζπλεθθνκίδεηλ Κύπξηλ; ἐλ ζνθνῖζη γὰξ     
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     ηόδ' ἐζηὶ ζλεηλ, ιαλζάλεηλ ηὰ κὴ θαιά. 

     νδ' ἐθπνλεῖλ ηνη ρξὴ βίνλ ιίαλ βξνηνύο 

     νδὲ ζηέγελ γὰξ ἥη θαηεξεθεῖο δόκνη 

     θαιο ἀθξηβώζαηο ἄλ ἐο δὲ ηὴλ ηύρελ 

     πεζνῦζ' ὅζελ ζύ, πο ἂλ ἐθλεῦζαη δνθεῖο;     

     ἀιι' εἰ ηὰ πιείσ ρξεζηὰ ηλ θαθλ ἔρεηο, 

     ἄλζξσπνο νὖζα θάξηα γ' εὖ πξάμεηαο ἄλ. 

     ἀιι', ὦ θίιε παῖ, ιγε κὲλ θαθλ θξελλ, 

     ιμνλ δ' βξίδνπζ', ν γὰξ ἄιιν πιὴλ ὕβξηο 

     ηάδ' ἐζηί, θξείζζσ δαηκόλσλ εἶλαη ζέιεηλ,     

     ηόικα δ' ἐξζα ζεὸο ἐβνπιήζε ηάδε 

     λνζνῦζα δ' εὖ πσο ηὴλ λόζνλ θαηαζηξέθνπ. 

     εἰζὶλ δ' ἐπσηδαὶ θαὶ ιόγνη ζειθηήξηνη 

     θαλήζεηαί ηη ηζδε θάξκαθνλ λόζνπ. 

     ἤ ηἄξ' ἂλ ὀςέ γ' ἄλδξεο ἐμεύξνηελ ἄλ,     

     εἰ κὴ γπλαῖθεο κεραλὰο εξήζνκελ.»  

«ΣΡΟ. Κπξά κνπ, ε ζπθνξά ζνπ πξψηα κνπ ᾽δσθε 

κεγάιν θφβν θη άμαθλν. Μα ηψξα 

πσο έζθαια ην ληψζσ. Πην ζσζηέο 

είλαη νη δεχηεξεο γλψκεο ησλ αλζξψπσλ. 

Σίπνηα ην πεξίζζην θαη η᾽ αθχζηθν 

δελ έρεηο πάζεη. Σεο ζεάο ε νξγή 

ζε ρηχπεζε! Δξσηεχηεθεο! Καζφινπ 

παξάμελν. Πνιινί ηελε παζαίλνπλ. 

Καη δεηάο λα πεζάλεηο γηα έλαλ έξσηα; 

Γελ είλαη ιχζε ν ζάλαηνο γηα θείλνπο 

πνπ αγαπάλε ή πνπ κέιιεη λ᾽ αγαπήζνπλ. 

Ζ Κχπξε δελ βαζηηέηαη, φηαλ απάλσ 

ζηνλ άλζξσπν ρπζεί κ᾽ φιε ηε θφξα. 

Καινθέξλεηαη ζηνλ ππάθνπν θη φπνηνο 

θάλεη ην θαληαγκέλν πεηζκαηάξε, 

ηνλ αξπάδεη θαη ηνλε ηαπεηλψλεη. 

Βξίζθεηαη ζ᾽ φια κέζα: ζηνλ αηζέξα, 

ζηελ θπκαηνχζα ζάιαζζα· απ᾽ απηήλε 

γίλνληαη φια. θνξπάεη παληνχ ηνλ έξσηα 

θη απ᾽ απηφλ ε δσή γελλνβνιηέηαη. 

Όζνη ινηπφλ παιηά βηβιία θαηέρνπλ 

θη αγαπάλε ηελ Πνίεζε, απηνί ηα μέξνπλ, 

πσο ηε εκέιε ν Γίαο ηελ εξσηεχηεθε 

θη ε γιπθφθεγγε Απγή ηνλ Κέθαιν άξπαμε 

θαη ζηνπο ζενχο ηνλ πήε βαιαλησκέλε· 

θαη κέλνπλ ηψξα νη δπν ζηνλ νπξαλφ 

θη απ᾽ ησλ ζεψλ δε θεχγνπλ ηα παιάηηα, 

κα δέρνληαη ηεο Μνίξαο ηα γξακκέλα. 

Καη ζπ δε ζα βαζηάμεηο; Σφηε ζα ᾽πξεπε 
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κε ζπκθσλία λα ζε γελλνχζε, σο ζέιεηο, 

ν θχξεο ζνπ· ή λα ζνπ ᾽δηλε γη᾽ αθέληεο 

άιινπο ζενχο, αθνχ ησλ ησξηλψλε 

ηνπο λφκνπο δελ ηνπο δέρεζαη! Σν μέξεηο, 

άληξεο πφζνη θαη πνιπκπαισκέλνη 

βιέπνπλ η᾽ αηηκαζκέλν ηνπο θξεβάηη 

θαη θάλνπλε κάηηα ζηξαβά; Καη πφζνη 

γνληνί η᾽ αγφξηα ηνπο ζπληξέρνπλ, φηαλ 

κπιερηνχλε ζ᾽ εξσηνδνπιεηέο; Λνγηνχληαη 

ζνθνί, πνπ παξαβιέπνπλ ην θαθφ. 

Πνιχ δελ πξέπεη λ᾽ αθξηβνινγνχκε. 

Αθνχ θαιχβα ηέιεηα δε ζθαξψλεηαη, 

πψο ζεο απ᾽ ηε θνπξηνχλα πνπ ζε βξήθε 

λα ζσζείο θνιπκπψληαο; Αλ ζαλ άλζξσπνο 

μεπεξλνχλ νη αξεηέο ζνπ ηα ειαηηψκαηα, 

ηφηε δσή ζα δήζεηο ραξηζάκελε. 

Πάςε, παηδί, ηηο θαθνθεθαιηέο ζνπ, 

πάςε ηελ πεηζκαηάξηθε έπαξζή ζνπ, 

θη είλ᾽ έπαξζε λα ζέιεηο κηα ζλεηή 

λα παξαβγείο εζχ κε ηνπο αζάλαηνπο! 

Βάζηα γελλαία ην πάζνο ζνπ, είλαη ζέιεκα 

ζετθφ θη απ᾽ ηελ αξξψζηηα απηήλ πξνζπάζα 

λα βγεηο κε ηξφπ᾽, φζν θαιά κπνξείο. 

Τπάξρνπλε γεηέκαηα θαη μφξθηα 

θαη θάηη ζα βξεζεί λα ζε γηαηξέςεη. 

Γχζθνια νη άληξεο βξίζθνπλε ηνλ ηξφπν. 

Καιά πνπ ᾽καζη᾽ εκείο εδψ νη γπλαίθεο, 

πνπ θφβεη ην κπαιφ καο.» 

 (Δπξηπίδεο «Ιπόιιπηνο» ζη.433-481, Μεηάθξαζε Κ.Βάξλαιεο) 

Ο ζηίρνο 612 αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ζοθηζηηθό ακοραιηζκό ηνπ Δπξηπίδε θαη εθθξάδεη 

παξαζηαηηθά ην ζπγθηλεζηαθφ θινληζκφ ηνπ Ηππφιπηνπ, ν νπνίνο είλαη έηνηκνο λα 

παηήζεη ηνλ φξθν πνπ έδσζε ιίγν πξηλ ζηελ ηξνθφ. Ο ζηίρνο απηφο κάιηζηα έδσζε ηελ 

αθνξκή ζηνπο επηθξηηέο ηνπ πνηεηή λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ γηα πεξηθξφλεζε  ηεο 

παξαδεδνκέλεο εζηθήο, πξνβάιινληαο ηελ επηνξθία.  

«  γιζζ' ὀκώκνρ',  δὲ θξὴλ ἀλώκνηνο»  

«Οξθίζη᾽ ε γιψζζα, κα ε ςπρή κνπ αλφξθηζηε!»  

(Δπξηπίδεο «Ιπόιιπηνο» ζη. 612, Μεηάθαζε Κ.Βάξλαιεο) 

Δπηπιένλ, ε Φαίδξα ζηνπο ζη 687-692 επηπιήηηεη ηελ ηξνθφ θαη πξνζπαζεί λα 

δηαθπιάμεη ηε θήκε ηεο θαη ηελ ππφιεςε ησλ παηδηψλ ηεο. Έρεη ζθνπφ  βέβαηα λα 

θαηαζηξέςεη ηνλ Ηππφιπην, φρη φκσο απαξαίηεηα λα ηνλ ζθνηψζεη.  ηφρνο ηεο είλαη λα 
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ηνλ θάλεη λα θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ θαη λα δηδαρζεί ηε ζσθξνζχλε. Δθείλνο φκσο δελ 

κεηαβάιιεη ηελ «θύζηλ» ηνπ, είλαη αγλφο, κηζεί  ην γπλαηθείν θχιν θαη δελ αιιάδεη 

γλψκε. Ο Ηππφιπηνο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί πσο είλαη έλαο λένο, ν νπνίνο δελ 

ζπκκνξθψλεηαη απφ ηηο δηδαρέο ησλ πξεζβχηεξψλ ηνπ (εδψ Φαίδξαο θαη ηξνθνχ) θαη γη’ 

απηφ ζηε ζπλέρεηα ζα ηηκσξεζεί. Ζ άξλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ αμηψλ ηεο ζεάο 

Αθξνδίηεο είλαη κηα κνξθή εζηθήο θαζαξφηεηαο θ ε άξλεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ζεσξείηαη πσο είλαη έιιεηςε ζχλεζεο θ ην αληίζεην ηεο ζσθξνζχλεο 

θαη ηεο παηδείαο. 

    «ζὺ δ' νθ ἀλέζρνπ  ηνηγὰξ νθέη' εθιεεῖο 

     ζαλνύκεζ'. ἀιιὰ δεῖ κε δὴ θαηλλ ιόγσλ 

     νὗηνο γὰξ ὀξγη ζπληεζεγκέλνο θξέλαο 

     ἐξεῖ θαζ' κλ παηξὶ ζὰο ἁκαξηίαο,     

     ἐξεῖ δὲ Πηηζεῖ ηη γέξνληη ζπκθνξάο, 

     πιήζεη ηε πᾶζαλ γαῖαλ αἰζρίζησλ ιόγσλ.» 

«Μα εζχ δελ εθξαηήζεο θη έηζη ηψξα 

αηηκαζκέλε ζα πεζάλσ. Πξέπεη 

λα ζνθηζηψ θαηλνχξγηα ζθέδηα ηψξα. 

Ο ληνο απ᾽ ην ζπκφ ηνπ θξεληαζκέλνο 

κε ην δηθφ ζνπ ζθάικα, ζηνλ παηέξα ηνπ 

ηε δηθή κνπ ληξνπή ζα καξηπξήζεη. 

Θα ηα πεη θαη ζην γέξνληα Πηηζέα 

θαη ζα γεκίζεη ζνχζνπξ᾽ φι᾽ ε ρψξα!» 

    ( Δπξηπίδεο «Ιπόιιπηνο» ζη.687-692, Μεηάθξαζε Κ.Βάξλαιεο) 

 Αθφκε ζηνπο ζηίρνπο 887-890,  φηαλ ν Θεζέαο δηαβάδεη ην γξάκκα ηεο Φαίδξαο 

ελαληηψλεηαη ζηνλ  Ηππφιπην, ε νπνία ηνλ θαηεγνξεί γηα αζέβεηα απέλαληί ζηε ηηκή ηεο. 

Θέινληαο ν Θεζέαο  λα εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία ηεο γπλαίθαο ηνπ νξγηζκέλνο 

θαηαξηέηαη ην γηφ ηνπ ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. Ο ρνξφο  απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί κάηαηα λα 

πείζεη ην Θεζέα λα πάξεη πίζσ ηελ θαηάξα ηνπ. Δκθαλίδεηαη έπεηηα ν Ηππφιπηνο θαη  

πξνζπαζεί λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ρσξίο θπζηθά λα παξαβεί ηνλ φξθν ηνπ (ζηίρνη 

983-1035). Ζ ρεηορηθή ζηραηεγηθή ησλ ιφγσλ ηνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε δηθαζηηθή ηέρλε 

ηνπ ιφγνπ ηεο επνρήο, δειαδή έλαλ «αγψλα ιφγνπ» θαη πξνζπαζεί λα θαηεπλάζεη ηνλ 

παηέξα ηνπ κε δπν επηρεηξήκαηα. Πξψηνλ, φηη είλαη ηφζν αγλφο πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα  

θάλεη κηα ηέηνηα πξάμε, απηφ φκσο δελ ζπγθηλεί ηνλ παηέξα ηνπ θαη δεχηεξνλ επηρεηξεί 

λα απνδείμεη φηη δελ είρε θαλέλα θίλεηξν λα θεξζεί άηηκα ζηε Φαίδξα, αιιά θαη πάιη δελ 

είλαη πεηζηηθφ ην επηρείξεκά ηνπ.  Σν πην ζεκαληηθφ θαη πην ηζρπξφ επηρείξεκα φκσο  

κπνξεί κφλν λα ην ππαηληρζεί θαη απηφ είλαη ν φξθνο λα κελ πεη ηελ αιήζεηα πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ αζσφηεηα ηνπ (ζηίρνη 1021-33).  

   « ἓλ ν ιέιεθηαη ηλ ἐκλ, ηὰ δ' ἄιι' ἔρεηο 

     εἰ κὲλ γὰξ ἤλ κνη κάξηπο νἷόο εἰκ' ἐγὼ 

     θαὶ ηζδ' ὁξώζεο θέγγνο γσληδόκελ, 

     ἔξγνηο ἂλ εἶδεο ηνὺο θαθνὺο δηεμηώλ 
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     λῦλ δ' ὅξθηόλ ζνη Ελα θαὶ πέδνλ ρζνλὸο     

     ὄκλπκη ηλ ζλ κήπνζ' ἅςαζζαη γάκσλ 

     κεδ' ἂλ ζειζαη κεδ' ἂλ ἔλλνηαλ ιαβεῖλ. 

     ἤ ηἄξ' ὀινίκελ ἀθιεὴο ἀλώλπκνο 

     [ἄπνιηο ἄνηθνο, θπγὰο ἀιεηεύσλ ρζόλα,] 

      θαὶ κήηε πόληνο κήηε γ δέμαηηό κνπ     

     ζάξθαο ζαλόληνο, εἰ θαθὸο πέθπθ' ἀλήξ. 

    ηί δ' ἣδε δεηκαίλνπζ' ἀπώιεζελ βίνλ 

     νθ νἶδ', ἐκνὶ γὰξ ν ζέκηο πέξα ιέγεηλ» 

«Όια ζνπ ηά εηπα θη έλα ιείπεη, εηνχην: 

αλ είρα θάπνηνλ πνπ λα καξηπξήζεη 

πνηφο είκαη θη αλ κε ηνχηε δσληαλή 

θξηλφκνπλ, ηφηε ζα ᾽βιεπεο μεηάδνληαο 

ηα πξάκαηα, (φρη ιφγηα) αλ είκαη θηαίρηεο. 

Καη ηψξ᾽ ακψλσ εγψ ηνλ φξθην Γία, 

ζηε Μάλα γεο, πσο ηφζν δα δελ άγγημα 

ην ζηεθάλη ζνπ κήηε ην βνπιήζεθα 

κεδέ κνπ πέξαζε απ᾽ ην λνπ πνηέο. 

Καηαξακέλνο θη άηηκνο λα πέζαηλα 

(αιήηεο δψζε θείζε, άπαηξεο, άζηεγνο) 

θαη κήηε γεο θαη πέιαν λα δερηνχλε 

ην θνπθάξη κνπ, αλ είκ᾽ εγψ θαθφο. 

Αλ απφ θάπνην θφβν απηή ζθνηψζεθε, 

δελ ην μέξσ θαη δε κνπ πέθηεη ιφγνο.» 

 ( Δπξηπίδεο «Ιπόιιπηνο» ζη.1021-1033, Μεηάθξαζε Κ.Βάξλαιεο) 

 

Δδψ παξαηεξνχκε ηε ζεκαζία ηνπ όρθοσ πνπ έδηλαλ νη αξραίνη Έιιελεο, νη νπνίνη δελ 

ηνικνχζαλ λα ηνλ παξαβνχλ αθφκα θαη αλ επξφθεηην λα πεζάλνπλ. Ο  Θεζέαο  φκσο 

παξακέλεη πεπεηζκέλνο γηα ηελ ελνρή ηνπ γηνχ ηνπ έρνληαο αηξάληαρηεο απνδείμεηο θαη 

απηέο δελ είλαη άιιεο απφ ην γξάκκα πνπ άθεζε ε  γπλαίθα ηνπ (θαη θπζηθά νη γξαπηέο 

καξηπξίεο φπσο καο είλαη γλσζηφ ζηα δηθαζηήξηα έπαηδαλ κεγάιν ξφιν ζηελ δηεμαγσγή 

ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο). Έηζη, ν  Ηππφιπηνο εμνξίδεηαη, αγλνψληαο βέβαηα ηελ θαηάξα 

ηνπ παηέξα ηνπ θαη παξαθαιψληαο λα πεζάλεη αλ φλησο έρεη ζθάιιεη.   Πέξα φκσο απφ 

ηνλ αγψλα ιφγνπ κεηαμχ Θεζέα θαη Ηππνιχηνπ ε εηθόλα ηοσ  παηέρα ποσ ζσκβοσιεύεη 

ηο γηο ηοσ, ηνλ «καιψλεη» θαη ελ ηέιεη ηνλ ηηκσξεί επεηδή θαηά ηε γλψκε ηνπ έζθαιε 

καο είλαη νινθάλεξε θαη βεβαίσο εθείλε ηελ επνρή νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη 

παηδηψλ ήηαλ ζπρλέο. 

Ο ζηίρνο 11 θαη ε ζπλεθθνξά «αγλφο Πηηζέαο» απνδεηθλχεη πσο ν Ηππφιπηνο 

αλαηξάθεθε ζσζηά θνληά ζηνλ παηδαγφγό ηνπ Πηηζέα θαη ε αγλφηεηά ηνπ ζαθψο 

νθείιεηαη ζε απηφλ.  Αθφκε, ζηνπο ζηίρνπο 79-80 ν Δπξηπίδεο είλαη θαλεξφ πσο 

ππαηλίζζεηαη ηε δηδαζθαιία ηφλ ζοθηζηώλ, νη νπνίνη δίδαζθαλ φηη ε αξεηή ππάξρεη 

ζηνλ άλζξσπν εθ θχζεσο θαη δελ απνθηηέηαη κε ηε δηδαζθαιία. Οη ζηίρνη 91-96 δείρλνπλ 
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ηελ επηξξνή πνπ άζθεζαλ ζηνπο Αζελαίνπο εθείλε ηελ επνρή νη ζνθηζηέο δηδάζθνληαο 

ηελ ξεηνξηθή ηέρλε. Οη γιπθνκίιεηνη ήηαλ αγαπεηνί πιένλ απφ ην ιαφ θαη κάιηζηα 

πεηχραηλαλ ην ζθνπφ ηνπο κε ειάρηζην θφπν. Πξνθαλψο, εδψ ν Δπξηπίδεο αλαθέξεηαη 

ζηνπο δεκαγφγούς πνπ παξαπιαλνχζαλ πιήζνο θφζκνπ ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 

ηνπο ζηίρνπο 176-197 θαη 250-266 θαίλεηαη πσο ε ηξνθφο είλαη απνθαζηζκέλε λα θάλεη 

ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηε Φαίδξα απφ ηελ απηνθηνλία. Έηζη, ελψ εθείλε 

πηζηεχεη φηη ε δσή είλαη γεκάηε πίθξεο θαη βάζαλα πξέπεη λα πξνζπνηεζεί πσο αγαπά ηε 

δσή θαη απνζηξέθεηαη ην ζάλαην ψζηε λα θξαηήζεη δσληαλή ηε Φαίδξα. Γηα άιιε κηα 

θνξά βιέπνπκε πσο ν ζθνπφο γηα λα επηηεπρζεί απαηηεί πξνζπνίεζε θαη ζπζία ηεο ηηκήο 

θάηη πνπ ην ππνζηήξηδαλ θαη νη ζοθηζηές. Αθφκε, ζηνπο ζηίρνπο  483-506 ε ηξνθφο 

ζπλερίδεη ηηο ζπκβνπιέο ηεο ιέγνληαο πσο πξέπεη λα ππνκείλεη ηνλ έξσηά ηεο  θαη καδί 

ηεο ζπκθσλεί θαη ν ρνξφο, φκσο ε Φαίδξα ζεσξεί ηα ιφγηα ηεο σο ζέιγεηξν θαη άπξεπα, 

αιια γηα ηελ ηξνθφ σθέιηκα, σζηέ λα θαηαθέξεη λα ηελ απνηξέςεη απφ ην ζάλαην, δελ 

δηζηάδεη  κάιηζηα λα απνβάιεη ηελ αλζξψπηλε ηηκή θαη ηαπηφηεηα ηεο Φαίδξαο. 

Γεληθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζθελέο ηξνθνχ θαη Φαηδξαο παξαηεξνχκε πσο απφ 

ηε κία ε ηξνθφο πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα ζπλεηίζεη ηε θπξία ηεο θαη απφ ηελ άιιε ε 

Φαίδξα  είλαη απείζαξρε θαη δελ αθνινπζεί ην δξφκν πνπ ηεο ππνδεηθλχεη ε ηξνθφο. ε  

απηήλ ηελ πεξίπησζε  ελζπκνχκαζηε ηελ εηθόλα παηδαγφγού- καζεηή ηεο επνρήο. 

Οη ζηίρνη 952-954 καο παξαπέκπνπλ ζηνλ Ορθηζκό. Ζ νξθηθή δηδαζθαιία ζεσξνχζε ηελ 

αλζξψπηλε ςπρή αζάλαηε, θπιαθηζκέλε πξνζσξηλά ζην ζλεηφ ζψκα θαη κεηα ην ζάλαην 

ζα έβξηζθε ακνηβή ή ηηκσξία θαη ζα κπνξνχζε λα μαλαγελλεζεί ζε άιιν ζψκα. Ζ 

αγλφηεηα, ε ππαθνή ζε θάπνηνπο θαλφλεο θαη ε ηέιεζε ζπθγεθξηκέλσλ εζίκσλ, φπσο 

αλαθεξεη ν Πιάησλ ζηνπο Νφκνπο (782c) ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο. Ο 

Ηππφιπηνο ινηπφλ δελ γίλεηαη κφλν νπαδφο ηνπ Οξθηζκνχ κε ηα ιφγηα ηνπ Θεζέα αιιά 

θαη ζηνλ πξφινγν κλεκνλεχεηαη ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Αηηηθή κε αθνξκή ηε κχεζε ζηα 

νξθηθά κπζηήξηα.  

    «ἐιζόληα γάξ ληλ Πηηζέσο πνη' ἐθ δόκσλ 

    ζεκλλ ἐο ὄςηλ θαὶ ηέιε κπζηεξίσλ     

    Παλδίνλνο γλ παηξὸο εγελὴο δάκαξ» 

«Όηαλ θάπνηεο ήξζε απ᾽ ηελ Σξνηδήλα 

ζηελ Αηηηθήλ ν ληνο λα παξαζηεί 

ζηεο Διεπζίλαο ηα ηεξά Μπζηήξηα» 

 (Δπξηπίδνπ «Ιππόιπηνο»,ζη.24-26, Μεηάθξαζε Κ.Βάξλαιεο) 

ηνπο ζηίρνπο 1111-1117 ν ρνξφο απεχρεηαη ηελ «αγχξηζηε γλψκε» ηεο Φαίδξαο θαη ηε 

«ιαζεκέλε γλψκε» ηνπ Ηππφιπηνπ. Ο ρνξφο γλσξίδνπκε πσο ζηηο ηξαγσδίεο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ θνηλή γλψκε θαη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, φπνηε ζίγνπξα νη 

Αζελαίνη απνζηξέθνληαλ πάληα ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη ν Δπξηπίδεο ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο Φαίδξαο θαη ηνπ Ηππφιπηνπ ηνλ ζεσξεί παράδεηγκα προς αποθσγήλ θαη 

απηφ ην κήλπκα ζηέιλεη θαη ζηνπο αθξναηέο ηνπ.  
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Ο ζηίρνο 1135 αλαθέξεηαη ζηε κοσζηθή παηδεία ηνπ Ηππφιπηνπ θαη θπζηθά 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλαηξνθή ησλ λέσλ πνπ ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε κνπζηθή. 

Δπηπιένλ, νη ηειεπηαίνη 200 ζηίρνη πξνβάιινπλ ηε δπζηπρία ηνπ Ηππφιπηνπ σο ελάξεηνπ 

λένπ πνπ πάζρεη άδηθα εμαηηίαο ηεο αγλφηεηάο ηνπ. Ζ αθνζίσζε ηνπ ζηελ αγλφηεηα 

ζπλδέεηαη κε ηελ νιηθή απφξξηςε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη 

δσήο, θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αδηαιιαμία θαη ηε ζηελφηεηα ηνπ πλεχκαηνο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ  λέσλ ηεο επνρήο. Ο ζηελφκπαινο πνπξηηαληζκφο αθνινπζεί ηνλ Ηππφιπην 

σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ρσξίο λα αλαγλσξίδεη ην ζθάικα ηνπ θαη ηνλ ειιηπή  

ραξαθηήξα ηνπ θαη πεζαίλεη ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζχκα αδηθίαο θαη παξαινγηζκνχ.  

Αθφκε, ν ζηίρνο 430 είλαη δηδαθηηθφο, γηαηί ν έξσηαο ζεσξείηαη δηδάζθαινο ζξάζνπο θαη 

ηφικεο θαη κάιηζηα εππνξψηαηνο ζηηο δπζθνιίεο θαη δπζκαρνο κε ηνπο ζενχο.
63

  Έηζη ν 

ρνξφο ζαπκάδεη ηε Φαίδξα πνπ αγσλίδεηαη θαηά ηνπ πάζνπο ηεο,  ιέγνληαο πσο ε 

θξφλεζε θέξλεη ηηκή ζε φπνηνλ ηελ έρεη θαη καο ζπκίδεη ηηο θηιοζοθηθές αλαδεηήζεης 

πεξη αξεηήο ηεο επνρήο. 

 

Σν αρηζηοθραηηθό ηδεώδες ηεο θιαζηθήο επνρήο επηπιένλ, είλαη νινθάλεξν ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηππφιπηνπ, ν νπνίνο δελ έρεη κέζα ηνπ ηίπνηε επίθηεην αιιά ε 

αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ηνπ δφζεθε καδί κε ηε «θχζηλ» ηνπ φπσο αλαθέξεη ν 

ίδηνο ζην ζηίρν 79  «ὅζνηο δηδαθηὸλ κεδὲλ ἀιι' ἐλ ηῆη θχζεη». ην ζεκείν απηφ 

παξεκβαίλεη έλαο ειηθησκέλνο ζεξάπνληαο θαη ηνλ παξαθαιάεη ηαπεηλά λα ηνπ επηηξέςεη 

λα ηνπ δψζεη κηα ζπκβνπιή, λα απεπζχλεη έλαλ ραηξεηηζκφ θαη ζην άγαικα ηεο 

Αθξνδίηεο πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ηελ ζεά Άξηεκε ζηελ νπνία πξφζθεξε  έλα ζηεθάλη 

κε άλζε θαη πξνζεπρήζεθε ζε απηήλ.
64

 Ο Ηππφιπηνο φκσο απνπαίξλεη ηνλ ππεξέηε  

απφηνκα εθθξάδνληαο ηελ αληηπάζεηά ηνπ γηα ηελ ζεά Αθξνδίηε (ζηίρνη 72-120). Δπίζεο 

βιέπνπκε έλαλ έθεβν, ν νπνίνο πεξλά θαζεκεξηλά ηνλ θαηξφ ηνπ ζην θπλήγη θαη ζηνλ 

ηππφδξνκν, φπσο άιισζηε θαη νη λένη ηεο επνρήο. Τπάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζην 

θείκελν ζρεηηθέο κε ην θπλήγη θαη βεβαίσο ηελ Άξηεκε πνπ είλαη ε ζεά ηνπ θπλεγηνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο ζηίρνπο 108-113, φπνπ ν Ηππφιπηνο θαιεί ηνπο ζπληξφθνπο 

ηνπ λα εηνηκάζνπλ θαγεηφ κηα θαη αξκφδεη κεηά απφ ην θπλήγη θαη λα εηνηκάζνπλ θαη ηα 

άινγά ηνπ,  ψζηε λα ηα «γπκλάζεη» φπσο πξέπεη. Ζ Φαηδξα πάιη ζηνπο ζηίρνπο 215-222 

θαη 228-231 παξνπζηάδεηαη πάλσ ζην αλάθιηληξν λα ζέιεη λα ζεθσζεί, λα θπλεγήζεη ζην 

βνπλφ θαη ζην δάζνο θαη λα ηξέμεη ζηνλ ηππφδξνκν, ζε κέξε δειαδή πνπ πεξλά θάζε 

κέξα ηνλ θαηξφ ηνπ ν Ηππφιπηνο, απνδεηψληαο ηε ζπληξνθηά ηνπ. Με άιια ιφγηα, ν 

Ηππφιπηνο καο ζπκίδεη έλαλ Αζελαίν αξηζηνθξάηε πνπ κηκείηαη απφιπηα ην ζχζηεκα ηεο 

πάξηεο, ζπζηάδεη  δειαδή ηα πάληα κπξνζηά ζηελ ηήξεζε ελφο φξθνπ θαη απνξξίπηεη 

ηελ Αθξνδίηε εθθξάδνληαο έηζη ηελ αγλφηεηά ηνπ. Ζ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην  θελχγη θαη 

ηνλ ηππφδξνκν είλαη ην κφλν πνπ ηνλ απαζρνιεί. 

Σέινο, ζηνπο ζηίρνπο  601-668 ζηε ζηηρνκπζία Σξνθνχ θαη Ηππφιπηνπ, ε ηξνθφο 

πξνζπαζεί κάηαηα λα θαηαπξαχλεη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε κηα 

δηαθχξεμε γηα ηε θαπιφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Δδψ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ε οσηοπηθή 

ζθέυε ηνπ Δπξηπίδε γηα ηε βειηίσζε ηνπ θφζκνπ, «δελ ζα έπξεπε» ιέεη «νη γπλαίθεο λα 

δηαησλίδνπλ ην αλζξψπηλν γέλνο, αιιά λα κπνξνχζε θαλείο λα απνθηά παηδηά 

αγνξάδνληάο ηα απφ ηνπο λανχο αλάινγα κε ην βαιάληηφ ηνπ!».  Σέηνηεο νπηνπηθέο 
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ζθέςεηο γεληθψο ππήξραλ εθείλε ηελ επνρή, πνπ είραλ ζθνπφ λα αιιάμνπλ ηνλ ηφηε 

θφζκν, ε πην γλσζηή ήηαλ ζαθψο ην έξγν «Πνιηηεία» ηνπ Πιάησλα, ην νπνίν 

αλαθεξφηαλ ζε νξζά πνιηηεχκαηα θαη ζηελ νξζή παηδεία. 

«Ιπ. ὦ γαῖα κηεξ ιίνπ η' ἀλαπηπραί, 

     νἵσλ ιόγσλ ἄξξεηνλ εἰζήθνπζ' ὄπα. 

Τξ. ζίγεζνλ, ὦ παῖ, πξίλ ηηλ' αἰζζέζζαη βνο. 

Ιπ. νθ ἔζη' ἀθνύζαο δείλ' ὅπσο ζηγήζνκαη. 

Τξ. λαί, πξόο ζε ηζδε δεμηᾶο εσιέλνπ.     

Ιπ. ν κὴ πξνζνίζεηο ρεῖξα κεδ' ἅςεη πέπισλ; 

Τξ. ὦ πξόο ζε γνλάησλ, κεδακο κ' ἐμεξγάζεη. 

Ιπ. ηί δ', εἴπεξ, ὡο θήηο, κεδὲλ εἴξεθαο θαθόλ; 

Τξ. ὁ κῦζνο, ὦ παῖ, θνηλὸο νδακο ὅδε. 

Ιπ. ηά ηνη θάι' ἐλ πνιινῖζη θάιιηνλ ιέγεηλ.     

Τξ. ὦ ηέθλνλ, ὅξθνπο κεδακο ἀηηκάζεηο. 

Ιπ.  γιζζ' ὀκώκνρ',  δὲ θξὴλ ἀλώκνηνο. 

Τξ. ὦ παῖ, ηί δξάζεηο; ζνὺο θίινπο δηεξγάζεη; 

Ιπ. ἀπέπηπζ' νδεὶο ἄδηθόο ἐζηί κνη θίινο. 

Τξ. ζύγγλσζ' ἁκαξηεῖλ εἰθὸο ἀλζξώπνπο, ηέθλνλ. 

Ιπ. ὦ Εεῦ, ηί δὴ θίβδεινλ ἀλζξώπνηο θαθὸλ 

     γπλαῖθαο ἐο θο ιίνπ θαηώηθηζαο; 

     εἰ γὰξ βξόηεηνλ ἢζειεο ζπεῖξαη γέλνο, 

     νθ ἐθ γπλαηθλ ρξλ παξαζρέζζαη ηόδε, 

     ἀιι' ἀληηζέληαο ζνῖζηλ ἐλ λανῖο βξνηνὺο     

     ἠ ραιθὸλ ἠ ζίδεξνλ ἠ ρξπζνῦ βάξνο 

     παίδσλ πξίαζζαη ζπέξκα ηνπ ηηκήκαηνο, 

     ηο ἀμίαο ἕθαζηνλ, ἐλ δὲ δώκαζηλ 

     λαίεηλ ἐιεπζέξνηζη ζειεηλ ἄηεξ. 

     [λῦλ δ' ἐο δόκνπο κὲλ πξηνλ ἄμεζζαη θαθὸλ     

     κέιινληεο ὄιβνλ δσκάησλ ἐθηίλνκελ.] 

     ηνύηση δὲ δινλ ὡο γπλὴ θαθὸλ κέγα 

     πξνζζεὶο γὰξ ὁ ζπείξαο ηε θαὶ ζξέςαο παηὴξ 

     θεξλὰο ἀπώηθηζ', ὡο ἀπαιιαρζη θαθνῦ. 

     ὁ δ' αὖ ιαβὼλ ἀηεξὸλ ἐο δόκνπο θπηὸλ     

     γέγεζε θόζκνλ πξνζηηζεὶο ἀγάικαηη 

     θαιὸλ θαθίζηση θαὶ πέπινηζηλ ἐθπνλεῖ 

     δύζηελνο, ὄιβνλ δσκάησλ πεμειώλ. 

     [ἔρεη δ' ἀλάγθελ ὥζηε θεδεύζαο θαιο 

     γακβξνῖζη ραίξσλ ζώηδεηαη πηθξὸλ ιέρνο,     

     ἠ ρξεζηὰ ιέθηξα πελζεξνὺο δ' ἀλσθειεῖο 

     ιαβὼλ πηέδεη ηἀγαζη ηὸ δπζηπρέο.] 

     ῥᾶηζηνλ δ' ὅηση ηὸ κεδέλ ἀιι' ἀλσθειὴο 

     εεζίαη θαη' νἶθνλ ἵδξπηαη γπλή. 

     ζνθὴλ δὲ κηζ κὴ γὰξ ἔλ γ' ἐκνῖο δόκνηο     

     εἴε θξνλνῦζα πιείνλ' ἠ γπλαῖθα ρξή. 
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     ηὸ γὰξ θαθνῦξγνλ κᾶιινλ ἐληίθηεη Κύπξηο 

     ἐλ ηαῖο ζνθαῖζηλ  δ' ἀκήραλνο γπλὴ 

     γλώκεη βξαρείαη κσξίαλ ἀθεηξέζε. 

     ρξλ δ' ἐο γπλαῖθα πξόζπνινλ κὲλ ν πεξᾶλ,     

     ἄθζνγγα δ' αηαῖο ζπγθαηνηθίδεηλ δάθε 

     ζεξλ, ἵλ' εἶρνλ κήηε πξνζθσλεῖλ ηηλα 

     κήη' ἐμ ἐθείλσλ θζέγκα δέμαζζαη πάιηλ. 

     λῦλ δ' †αἱ κὲλ ἔλδνλ δξζηλ αἱ θαθαὶ† θαθὰ 

     βνπιεύκαη', ἔμσ δ' ἐθθέξνπζη πξόζπνινη.     

     ὡο θαὶ ζύ γ' κῖλ παηξόο, ὦ θαθὸλ θάξα, 

    ιέθηξσλ ἀζίθησλ ἤιζεο ἐο ζπλαιιαγάο 

     ἁγὼ ῥπηνῖο λαζκνῖζηλ ἐμνκόξμνκαη 

     ἐο ὦηα θιύδσλ. πο ἂλ νὖλ εἴελ θαθόο, 

     ὃο νδ' ἀθνύζαο ηνηάδ' ἁγλεύεηλ δνθ;     

     εὖ δ' ἴζζη, ηνκόλ ζ' εζεβὲο ζώηδεη, γύλαη 

     εἰ κὴ γὰξ ὅξθνηο ζελ ἄθαξθηνο ηξέζελ, 

     νθ ἄλ πνη' ἔζρνλ κὴ ν ηάδ' ἐμεηπεῖλ παηξί. 

     λῦλ δ' ἐθ δόκσλ κέλ, ἔζη' ἂλ ἐθδεκη ρζνλὸο 

     Θεζεύο, ἄπεηκη, ζῖγα δ' ἕμνκελ ζηόκα 

     ζεάζνκαη δὲ ζὺλ παηξὸο κνιὼλ πνδὶ 

     πο ληλ πξνζόςεη, θαὶ ζὺ θαὶ δέζπνηλα ζή. 

     [ηο ζο δὲ ηόικεο εἴζνκαη γεγεπκέλνο.] 

     ὄινηζζε. κηζλ δ' νὔπνη' ἐκπιεζζήζνκαη 

     γπλαῖθαο, νδ' εἴ θεζί ηίο κ' ἀεὶ ιέγεηλ 

     ἀεὶ γὰξ νὖλ πώο εἰζη θἀθεῖλαη θαθαί. 

     ἢ λύλ ηηο αηὰο ζσθξνλεῖλ δηδαμάησ 

     ἠ θἄκ' ἐάησ ηαῖζδ' ἐπεκβαίλεηλ ἀεί.» 

«ΗΠΠ. Αρ κάλα Γεο θαη Ήιηνπ θσηνμάλνηγκα! 

Σί πξάκαηα έρσ αθνχζεη πνπ δε ιέγνληαη! 

ΣΡΟ. ψπα, κε καο αθνχζνπλε, παηδί κνπ! 

ΗΠΠ. Πψο λα ζσπάζσ κ᾽ φζα κνχ μεζηφκηζεο; 

ΣΡΟ. ᾽ εμνξθίδσ ζη᾽ σξαίν δεμί ζνπ ρέξη! 

ΗΠΠ. Μαθξηά ηα ρέξηα. Με κ᾽ αγγίδεηο, ιέσ! 

ΣΡΟ. Λππήζνπ κε! ηα γφλαηά ζνπ πέθησ! 

ΗΠΠ. Καη γηαηί; Καζψο ιεο, δελ είπεο ηίπνηα! 

ΣΡΟ. Σέηνηεο θνπβέληεο δελ θνηλνινγηνχληαη! 

ΗΠΠ. Μα ηα θαιά ηα ιφγηα ζ᾽ φινπο ιέγνληαη. 

ΣΡΟ. Παηδί κνπ, κελ παηάο ηνλ φξθν πνπ ᾽θαλεο. 

ΗΠΠ. Οξθίζη᾽ ε γιψζζα, κα ε ςπρή κνπ αλφξθηζηε! 

ΣΡΟ. Σνπο θίινπο ζνπ κελ θαηαζηξέςεηο, γηε κνπ. 

ΗΠΠ. Καλέλα θίινλ άδηθν δελ έρσ. 

ΣΡΟ. πρψξα! Φπζηθφ λα ζθάιινπλ νη άλζξσπνη. 

  

ΗΠΠ. Χ Γία, γηαηί ζηνπ Ζιηνχ ην θσο λα θέξεηο 

ηηο γπλαίθεο, ηα δνιεξά ηα πιάζκαηα, 
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ησλ αληξψλε ηνλ φιεζξν; Αλ λα ζπείξεηο 

ην αλζξψπηλν ην γέλνο εβνπιήζεο, 

δελ έπξεπε λα ην γελλάεη γπλαίθα, 

κα δίλνληαο θαζέλαο ζηνπο λανχο ζνπ 

γηά κάιακα γηά ζίδεξν γηά ράιθσκα, 

ην ζπφξν ησλ παηδηψλ ηνπ λ᾽ αγνξάδεη 

αλάινγα κ᾽ φ,ηη πιεξψλεη — θη έηζη 

ζην ζπηηηθφ ηνπ ιεχηεξνο λα δεη, 

κε δίρσο ζειπθά. Γε ζέιεη ξψηεκα 

πσο ε γπλαίθα είλαη θαθφ κεγάιν: 

ν γνληφο ηε γελλάεη, ηε κεγαιψλεη 

θη χζηεξα δίλεη πξνίθα λα ηελ δηψμεη, 

λα γιηηψζεη. Κη απηφο πνπ ηελε παίξλεη 

θχηξα θαθηά ζην ζπηηηθφ ηνπ βάδεη, 

ηελ νκνξθνζηνιίδεη λα ηε ραίξεηαη, 

μνδηάδνληαο φιν ην βηνο ηνπ ν καχξνο. 

Κάιιην θνπηή γπλαίθα λα ζνπ ιάρεη, 

πνπ δελ κπνξεί λα βιάςεη απφ ακπαιηά. 

Μηζψ ηηο μχπληεο! Γελ ηηο ζέισ ζπίηη κνπ, 

ζαλ έρνπλε κπαιφ παξαπαλίζην. 

᾽ απησλψλε ηε ζθέςε κπάδ᾽ ε Κχπξε 

ηα πην θαθνχξγα ζθέδηα. Μα νη θνπηέο 

απφ κπαιφ ιεηςφ, δελ θάλνπλ ηξέιεο. 

Μεδέ ζα πξέπεη λα ᾽ρνπλ νη γπλαίθεο 

βάγηεο παξά κ᾽ αγξίκηα δαγθαληάξηθα 

θη άγισζζα λα ζπδνχλε: κάηδε απηέο 

λα ηνπο κηινχλ θαη κάηδε απηά λα θξαίλνπλ. 

Σψξα νη θαθέο γπλαίθεο κεο ζην δψκα 

ζνθίδνληαη ηα πνλεξά ηνπο έξγα 

θη φμσ ηα βγάδ᾽ ε κπηζηεκέλε δνχια. 

Σψξα εζχ, θαθνθέθαιε γπλαίθα, 

ηφικεζεο λα κνπ θάλεηο πξνμεληά, 

λα κνιχλσ ην παηξηθφ θξεβάηη; 

Με βξπζίζην λεξάθη ζα μεπιχλσ 

η᾽ απηηά κνπ, γηα λα βγάισ ηε βξνκηά! 

Πψο ζα ᾽θαλα ηέηνη᾽ αηηκία εγψ, 

πνπ κφλν αθνχγνληάο ηελ ακαξηαίλσ; 

Μάζε, γπλαίθα, ε ζενζέβεηά κνπ 

ζ᾽ έζσζελ. Αλ δε κ᾽ είρεο δέζεη κε φξθν, 

φια ζα ηα καξηχξαα ζηνλ παηέξα κνπ. 

Σψξα ιείπεη ν Θεζέαο, γη᾽ απηφ θη εγψ 

ζα θχγσ απφ ην ζπίηη κε ην ζηφκα 

βνπισκέλν. Μα ζαλ γπξίζσ πίζσ, 

κε ηνλ παηέξ᾽ αληάκα, ζε λα ηδψ 

ηί κάηηα ζα ζεθψζεηε θαη ζπ 

θη ε αθέληηζζά ζνπ πάλνπ ζηνλ παηέξα! 
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Σε δηθηά ζνπ μεηζηπσζηά ηελ έκαζα! 

Να ραζείηε, πνηέο δε ζα ρνξηάζσ 

λα ζαο κηζψ, γπλαίθεο, θη αο βαιηνχλε 

λα κ᾽ εκπνδίζνπλ φινη λα ην ιέσ! 

Γηαηί νη γπλαίθεο πάληα είλαη θαθέο! 

Γηά πξέπεη θάπνηνο λα ηηο ζσθξνλίζεη 

γηά αθήζηε κε θη εκέλα λαλ ηηο κάρνκαη!» 

 (Δπξηπίδνπ «Ιππόιπηνο», ζη.601-668, Μεηάθξαζε Κ.Βάξλαιεο) 

Ο Δπξηπίδεο  γεληθφηεξα, εθηζηά πνιιέο θνξέο ηελ πξνζνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζοθηζηηθές αλεζστίες ζηνπο δξακαηηθνχο ηνπ ιφγνπο. Δηδηθφηεξα, νη ιέμεηο «αηδψο» θαη 

«ζνθξσζχλε» πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηηο ζνθηζηηθέο ζπδεηήζεηο ηεο αξεηήο 

αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ο Ηππφιπηνο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «ζσθξνζχλε» 

ελλνψληαο ηελ αγλή ηνπ θχζε θαη ηε ιέμε «αηδψο» γηα λα εθθξάζεη ην ζεβαζκφ ηνπ 

ζηελ Άξηεκε, πνπ είλαη ε ζεά ηεο αγλφηεηαο. Αθφκε, ε ιέμε «ζεκλφο»  ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνλ Ηππφιπην κε ηελ έλλνηα ηεο πεξηθξφλεζεο θαη ηεο ππεξνςίαο σο κηα –

επηθίλδπλε- ζηάζε απέλαληη ζηελ Αθξνδίηε (ζηίρνο 93). Γηα ηελ ίδηα ιέμε ιίγν αξγφηεξα 

γίλεηαη ιφγνο κέζα ζην έξγν, πσο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζενχο θαη 

φρη γηα ηνπο ζλεηνχο, φπσο ηε ρξεζηκνπνηεί ν Ηπφιιπηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (ζηίρνο 1364). 

Έπεηηα, ν Θεζέαο ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε ηε ρξεζηκνπνηεί ριεπαζηηθά απέλαληη ζηνλ 

Ηππφιπην ραξαθηεξίδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνθιίλνπζα απφ ηελ αλζξψπηλε αξεηή 

(ζηίρνο 1064). Απηή ε δηθνξνχκελε θαη αληηθαηηθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ ζεκλφο θαη 

ζψθξσλ  καο ζπκίδεη ηηο γλσζηέο αληηπαξαζέζεηο ηνπ Πξφδηθνπ θαη άιισλ ζνθηζηψλ ζε 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αξεηή.
65

 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηππφιπηνπ, ν νπνίνο απνζηξέθεηαη ηνλ έξσηα, 

δξακαηνπνηεί ηελ απνηπρεκέλε κεηάβαζε ελφο εθήβνπ ζηελ σξηκφηεηα έλα δήηεκα πνπ 

ήηαλ χςηζηεο ζπνπδαηφηεηαο ζηελ αζελατθή δσή ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Απφ ηελ άιιε, ε ηξνθφο 

κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηεο νδεγεί ηειηθά ηνλ Ηππφιπην θαη ηε Φαίδξα ζηε 

θαηαζηξνθή. Ζ κέζνδφο ηεο νδεγεί θαη ηνπο δπν ζην ζάλαην αλ θαη πξνζπαζεί  γηα ην 

αληίζεην. Μαο ζπκίδεη  ινηπφλ ε ηξνθφο κηα δαζθάια πνπ κε ιαλζαζκέλεο κεζφδνπο 

νδεγεί ηνπο καζεηέο ηεο ζην ιάζνο δξφκν. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

πλνςίδνληαο απηή ηελ έξεπλα, δηαπηζηψλνπκε πσο ε αξραία ειιεληθή εθπαίδεπζε 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη νδεγεί ηνλ 

άλζξσπν ζην χςηζην επίπεδν γλψζεο θαη ήζνπο. Ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ 

αιιά θαη πξνγελέζηεξα είηε πξνθνξηθά, είηε γξαπηά ε παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε 

απέθηεζε κέγηζηε ζεκαζία ζην αλζξψπηλν είδνο θαη επεξέαζε ηε ινγνηερλία θαη πάζα 

κνξθή ηέρλεο.  Ζ θάηνςε ηεο παηδείαο  πάιη ζηελ ηξαγσδία ηεο θιαζηθήο επνρήο είλαη 

νινθάλεξε. Δηδηθφηεξα ην πξφβιεκα πνπ ηαιάληζε πεξηζζφηεξν ηνπο αζελαίνπο πνιίηεο 

ηφηε, ήηαλ ε εκθάληζε ηεο ζνθηζηηθήο θαη απηφ θαίλεηαη θαζαξά ζην δξάκα, ηδίσο ζηηο 

δπν ηξαγσδίεο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Σα κέγηζηα έξγα ηνπ ειιεληζκνχ επίζεο είλαη κλεκεία κηαο πνιηηείαο ηεο νπνίαο ν 

αγψλαο αλαπηχζζεηαη ζηελ αλάπηπμε απφ ηνπ εξσηθνχ θφζκνπ ησλ πνηεκάησλ ηνπ 

Οκήξνπ κέρξη ηελ απζεληηθή πνιηηεία ησλ  αξρφλησλ-ζνθψλ ηνπ Πιάησλνο. Έηζη θαη ν 

αλζξσπηζκφο ηνπ κέιινληνο νθείιεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αξραία ειιεληθή 

παηδαγσγηθή, δειαδή ζην φηη ε αλζξσπφηεηα είλαη ζπλεκκέλε ζηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα 

σο πνιηηηθνχ φληνο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλφηεηα. Σελ χςηζηε εγεζία ηνπ έζλνπο 

απνηεινχλ ε ειιεληθή ηξηάδα, ν πνηεηήο ν πνιηηηθφο θαη ν ζνθφο.  

Αθφκε κέζα απφ απηή ηελ αλάιπζε, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν  ιφγνο ηεο 

ηξαγσδίαο είλαη πνιχζεκνο. Ο πνηεηήο εκβάιιεη ζθφπηκα ή απνζηάδεη πνιιέο ζεκαζίεο 

ζην ιφγν, ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ νπνίσλ θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη 

ζεαηέο θαη νη κεηέπεηηα αλαγλψζηεο.  Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε εκβάζπλζε ζην θείκελν ηεο 

ηξαγσδίαο, δηφηη κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο αξραίαο Διιάδαο αθφκα θαη κε ζπλεηξκηθέο ππνζέζεηο πνπ ζηεξίδνληαη 

απφιπηα ζην ιφγν ησλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ. Ζ ηξαγσδία απφ κφλε ηεο απνηειεί κηα 

δηδαζθαιία ζηνπο πνιίηεο εθείλεο ηεο επνρήο αιιά θαη ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ αηψλσλ έσο θαη ζήκεξα, δηφηη πξνβάιιεη εζηθέο αμίεο θαη 

παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε θαη πξνο απνθπγή. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη 

πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιείσλ. 

Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ θπξηνιεθηηθά ηαιαλίδεη ηελ αλζξσπφηεηα 

παξαπάλσ απφ 2.500 ρξφληα θαη παίδεη ην κεγαιχηεξν ξφιν απέλαληη ζην παηδί, φηη έρεη 

λα θάλεη κε ηε δηδαζθαιία απφ ηε ινγνηερλία κέρξη ηε ηέρλε εμαξηάηαη ζαθέζηαηα απφ 

ηελ αλζξψπηλε θαηάζηαζε, ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Κάζε δηδαζθαιία παίξλεη λφεκα θαη κέηξν απφ ην πνηνο είλαη απηφο 

πνπ καζαίλεη, πνηνο είλαη απηφο δηδάζθεη, ζε πνηεο ζπλζήθεο ζπληειείηαη θαη θπξίσο 

πνηνο κηιά γη’ απηήλ. Μπνξεί νη ζνθηζηέο εθείλε ηελ επνρή λα απνδνθηκάζηεθαλ αιιά 

ράξε ζε απηνχο εμειίρζεθε ε θηινζνθηθή επηζηήκε  φπσο θαη ε ξεηνξεία- ε δηθεγνξία 

φπσο ιέκε ζήκεξα θαη ζίγνπξα πήξε άιιε δηάζηαζε ην φλνκα ηεο δηθαηνζχλεο. 
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Ζ παηδεία ινηπφλ, ε εθπαίδεπζε, ε αγσγή θαη ε δηδαζθαιία έλλνηεο ηφζν ζπλαθείο 

κεηαμχ ηνπο θαη ηφζν ζεκαληηθέο, γελλήζεθαλ ζηελ αξραία Διιάδα θαη παξακέλνπλ 

κέρξη ζήκεξα σο βάζεηο ηνπ ειιεληθνχ καο πνιηηηζκνχ θαη σο ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαιιάμνπλ νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα θαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγνηερληθά θαη 

θαιιηηερληθά έξγα, λα κεηαδψζνπλ αμίεο θαη ήζε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ θαιχηεξν 

θφζκν πνπ ζα βξίζεη  απφ αξεηέο.  
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