


ΕΠΙΠΕΔΟ Α ΠΟΛΗ ΣΗ ΧΡΤΗ ΣΟΜΗ 

ΣΡΕΙ ΟΙΚΟΙ ΣΟΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

ΟΙΚΟ 2. ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ ΚΑΙ ΑΠΑΙΑ ΟΙΚΟ 

Ο ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΤΟΤ ΑΙΩΝ ΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (5οσ π.Χ. αι.) 

 
Ρερικλισ 

Ο ΧΡΤΟΤ ΑΙΩΝ  των Ακθνϊν ιταν κατά τθ διάρκεια τθσ κυριαρχίασ του Ρερικλι ςτθν 

Ακινα,από το 457 π.Χ. ζωσ το 430 π.Χ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου χτίςτθκε ο 

Ραρκενϊνασ, ενϊ  ο Αιςχφλοσ, ο Αριςτοφάνθσ και ο Σοφοκλισ ανεβάηουν τα  ζργα τουσ ςτο 

κζατρο δίπλα ςτθν Ακρόπολθ και θ Δθμοκρατία ανκίηει. Ο Ρερικλισ κυβζρνθςε με αυτό το 

πολίτευμα, που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ θ πρϊτθ Δθμοκρατία ςτον κόςμο και τα 

Μακθματικά, οι Τζχνεσ, θ Λςτορία, θ Αςτρονομία και θ Φιλοςοφία άνκιςαν υπό  τον 

Σωκράτθ, τουσ Σοφιςτζσ, τον Θρόδοτο και τον Κουκυδίδθ. 

Κατά τθ διάρκεια του Χρυςοφ αιϊνα τθσ Ακινασ, θ πόλθ φιλοξενοφςε περίπου 75.000 

ανκρϊπουσ και μεταξφ 200.000 και 250.000 κατοίκων ηοφςαν ςτθ γφρω περιοχι με τθν 

ονομαςία "Αττικι". Θ πόλθ των Ακθνϊν είχε ζκταςθ περίπου 0,7 τετραγωνικά μίλια.  

Υπό  τθν Ακινα και τθν Δθλιακι Συμμαχία (ουςιαςτικϊσ Ακθναϊκι Θγεμονία) οι Ζλλθνεσ 

κυβζρνθςαν μεγάλο μζροσ τθσ Μεςογείου και το εμπόριο άκμαςε, χρθςιμοποιϊντασ ςίδερο 

για τθν καταςκευι εργαλείων, εξελιγμζνων πλοίων, όπλων και μθχανϊν. Θ Ακινα 

αναπτφχκθκε  και μεγαλοφργθςε εξάγοντασ επίςθσ αςιμι και ελιζσ. Τα χριματα, που 

κζρδιςαν από αυτό το εμπόριο, χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι άλλων μεγάλων 

κτθρίων και για τθν υποςτιριξθ των Τεχνϊν και των Επιςτθμϊν.  

Αλλά τα πράγματα δεν ιταν πάντα τόςο «ρόδινα» όςο φαίνονταν με μια πρϊτθ ματιά. 

Ρολλά από τα χριματα, που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανζγερςθ του Ραρκενϊνα, 

προιλκαν από το κθςαυροφυλάκιο τθσ Διλου, λιγότερο από το ζνα τζταρτο του 



πλθκυςμοφ είχε πολιτικά δικαιϊματα, ςυχνά χρθςιμοποιικθκαν ςκλάβοι ςτισ κοπιϊδεισ 

εργαςίεσ αντί για μθχανζσ, επειδι ιταν φκθνότεροι, ενϊ  ςυγχρόνωσ ο πόλεμοσ με τθ 

Σπάρτθ ιταν επικείμενοσ. Οι ανϊτερεσ τάξεισ κυβερνοφςαν και πολλζσ από τισ 

δθμοκρατικζσ μεταρρυκμίςεισ, όπωσ θ πλθρωμι για το κακικον τθσ κριτικισ επιτροπισ, 

ιταν προςπάκειεσ να καλυφκοφν οι κατϊτερεσ τάξεισ με πλθρωμζσ κοινωνικισ μζριμνασ 

και να διατθρθκοφν ςε ιςχφ. Στισ πεδιάδεσ τθσ Αττικισ υπάρχουν μόνο περίπου 250.000 

άνκρωποι. Ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ-πολιτείασ τθσ Ακινασ κα μειωνόταν αργότερα από τουσ 

Ρελοποννθςιακοφσ πολζμουσ και τθν πανϊλθ από περίπου 80.000 ζωσ ακόμθ και ςτισ  

21.000.  

 

 

 

 

Δθλιακι υμμαχία και θ πλθρωμι χρθμάτων -αφιερωμάτων ςτθν Ακινα 

 

 

Διαςωκζν κομμάτι του Δθλιακοφ «οικονομικοφ ςυμφϊνου» 

Λίγα λόγια για τθν Δθλιακι υμμαχία  

Ανθςυχϊντασ για τισ περαιτζρω επικζςεισ τθσ Ρερςίασ, 200 ελλθνικζσ πόλεισ-κράτθ 

ςχθμάτιςαν μια ςυμφωνία υπό τθν θγεμονία  τθσ Ακινασ, που ονομάηεται Δθλιακι 

Συμμαχία (μερικζσ φορζσ αποκαλείται επίςθσ Συμφωνία τθσ Διλου) το 478 π.Χ., 



ανταποκρινόμενοι ςε χριματα ι πλοία, (κακϊσ ο ςτόλοσ των Ακθνϊν εκδιϊχκθκε από τουσ 

Ρζρςεσ πειρατζσ) και εξαςφάλιςε τθν πρόςβαςθ του εμπορίου ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα.  

 Κακϊσ θ δφναμθ τθσ Ακινασ μεγάλωςε άλλα κράτθ τθσ πόλθσ απζρριψαν τθ κζςθ τουσ ωσ 

"υπικοα". Ονομάςτθκε από τθν ζδρα τθσ, ςτο ιερό νθςί τθσ Διλου, Δθλιακι Συμμαχία και  

ιταν ουςιαςτικά μια οργάνωςθ, που δθμιουργικθκε για τισ πόλεισ- κράτθ,  ϊςτε να 

αποπλθρϊςουν χριματα ςτθν Ακινα με αντάλλαγμα τθν, διά καλάςςθσ κυρίωσ,  

προςταςία.  

Με αυτά τα χριματα θ Ακινα μεγάλωςε  το ναυτικό τθσ, κακιςτϊντασ το ακόμθ πιο ιςχυρό, 

και ξεκίνθςε δαπανθρζσ οικοδομικζσ «εκςτρατείεσ», όπωσ θ καταςκευι τθσ Ακρόπολθσ και 

ο ναόσ του του Ραρκενϊνα. Σα διαςωκζντα κομμάτια των οικονομικϊν λογαριαςμϊν, τα 

οποία είχαν γραφτεί ςε πζτρα για να βλζπει ο κόςμοσ τον προχπολογιςμό καταςκευισ 

του Παρκενϊνα ζφταςα να είναι 340 ζωσ 800 αςθμζνια ταλζντα - ζνα ςθμαντικό ποςό ςε 

μια εποχι, που ζνα μόνο τάλαντο, κα μποροφςε να είναι ζνασ μθνιαίοσ μιςκόσ για 170 

κωπθλάτεσ ςε ζνα ελλθνικό πολεμικό πλοίο.  

 Τθσ  Δθλιακισ Συμμαχίασ προθγικθκε θ Ρελοποννθςιακι , μια ςυμμαχία που κυριάρχθςε 

ςτθ Σπάρτθ και ςτθν Ρελοπόννθςο και υπιρχε από τον 6ο ζωσ τον 4ο αιϊνα π.Χ. Είναι 

γνωςτι κυρίωσ ωσ ζνασ από τουσ δφο αντιπάλουσ του Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου (431-404 

π.Χ.), ενάντια ςτθ Δθλιακι Συμμαχία, ςτθν οποία κυριαρχοφςε  θ Ακινα.  

Θ  Ρελοποννθςιακι  Συμμαχία διοργανϊκθκε με τθ Σπάρτθ ωσ θγεμόνα και ελεγχόταν από 

το Συμβοφλιο των ςυμμάχων, το οποίο απαρτίηετο από δφο φορείσ:  

 τθ ςυνζλευςθ των Σπαρτιατϊν  

 και το Συμβοφλιο των Συμμάχων  

Κάκε ςυμμαχικό κράτοσ είχε μία ψιφο ςτο Συμβοφλιο, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ του 

κράτουσ ι τθ γεωπολιτικι του εξουςία. Δεν δόκθκε φόροσ, εκτόσ από περιόδουσ πολζμου, 

όταν κα μποροφςε να ηθτθκεί το ζνα τρίτο του ςτρατοφ ενόσ κράτουσ. Μόνο θ Σπάρτθ 

μποροφςε να καλζςει ζνα ςυνζδριο τθσ Συμμαχίασ. Πλεσ οι ςυμμαχίεσ γίνονταν μόνο με τθ 

Σπάρτθ, οπότε αν το επικυμοφςαν, τα κράτθ μζλθ ζπρεπε να ςχθματίςουν χωριςτζσ 

ςυμμαχίεσ μεταξφ τουσ. Και παρόλο που κάκε κράτοσ είχε μία ψιφο, τα ψθφίςματα τθσ 

Συμμαχίασ δεν δεςμεφονταν για τθ Σπάρτθ. Ζτςι, ο Ρελοποννθςιακόσ Σφνδεςμοσ δεν ιταν 

«ςυμμαχία» με τθν αυςτθρότερθ ζννοια του όρου (οφτε ιταν κακόλου Ρελοποννθςιακόσ 

για το ςφνολο τθσ φπαρξισ του). Θ Ζνωςθ όμωσ  παρείχε προςταςία και αςφάλεια ςτα μζλθ 

του. Ιταν μια ςυντθρθτικι ςυμμαχία που υποςτιριηε τισ Ολιγαρχίεσ και αντιτίκετο ςτισ 

Τυραννίεσ και τισ Δθμοκρατίεσ.  

Μετά τουσ Ρερςικοφσ Ρολζμουσ ο Σφνδεςμοσ επεκτάκθκε ςε Ελλθνικι Συμμαχία και 

ςυμπεριζλαβε τθν Ακινα και άλλα κράτθ. Θ  Ελλθνικι Συμμαχία ιταν υπό τθν θγεςία του 

Ραυςανία και, αφοφ αυτόσ ανακλικθκε, από τον Κίμωνα τον Ακθναίο. Θ Σπάρτθ 

αποχϊρθςε από τθν Ελλθνικι Συμμαχία, μεταμορφϊνοντασ τθν Ρελοποννθςιακι Συμμαχία 

με τουσ αρχικοφσ ςυμμάχουσ τθσ. Στθ ςυνζχεια, θ  Ελλθνικι  Συμμαχία  μετατράπθκε ςε 

Ακθναϊκι θπειρωτικι Δθλιακι Συμμαχία. Αυτό κα μποροφςε να προκλθκεί από τθ 

δυςκολία τθσ Σπάρτθσ και των ςυμμάχων τθσ για τισ προςπάκειεσ των Ακθναίων να 



αυξιςουν τθ δφναμι τουσ. Οι δφο Συμμαχίεσ τελικά ζρχονται ςε ςφγκρουςθ μεταξφ τουσ 

ςτον Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο.  

Αρχαία Ελλθνικι Δθμοκρατία  

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πιςτϊνονται με τθν Μδρυςθ τθσ  Δθμοκρατία (μια λζξθ που προζρχεται 

από ελλθνικζσ λζξεισ: ΔΘΜΟΣ για τουσ ανκρϊπουσ, και το ΚΑΤΟΣ ,  για τθν ιςχφ των 

κανόνων) και κυριολεκτικά ςθμαίνει «κανόνασ-νόμοσ προερχόμενοσ από τον λαό». Στισ 

αρχζσ τθσ Ελλθνικισ Λςτορίασ οι περιςςότερεσ πολιτείεσ τθσ πόλθσ κυβερνικθκαν από τουσ 

τοπικοφσ τφραννουσ ι ολιγάρχεσ, που ςτθ ςυνζχεια αναγκάςτθκαν και δθμιοφργθςαν 

ςυμβοφλια πολιτϊν.  

Ο Ρερικλισ ζγραψε: «Το ςφνταγμα μασ ονομάηεται Δθμοκρατία επειδι θ εξουςία είναι ςτα 

χζρια του λαοφ, όχι ςε μειονότθτα. Πταν πρόκειται για επίλυςθ ιδιωτικϊν διαφορϊν, όλοι 

είναι ίςοι ενϊπιον του νόμου · όταν πρόκειται για τοποκζτθςθ ενόσ ατόμου πριν από ζνα 

άλλο ςε κζςεισ δθμόςιασ ευκφνθσ, αυτό που μετράει δεν είναι θ ςυμμετοχι ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ τάξθ, αλλά θ πραγματικι ικανότθτα που διακζτει ο άνκρωποσ. Κανζνασ, 

εφόςον ζχει μια ικανότθτα χριςιμθ για το κράτοσ  για το κράτοσ, δεν μζνει ςτθν πολιτικι 

αφάνεια εξαιτίασ τθσ φτϊχειασ ... Αυτι είναι μια ιδιαιτερότθτα μασ: δεν λζμε ότι ζνασ 

άνκρωποσ που δεν ενδιαφζρεται για τθν πολιτικι είναι ζνασ άνκρωποσ που νοιάηεται για τθ 

δικι του επιχείρθςθ · λζμε ότι δεν ζχει καμία δουλειά εδϊ.»  

 

Ψιφοι που χρθςιμοποιοφντο κατά τθν ψθφοφορία 

 

Ο Ρλάτων ζγραψε κάποτε ότι θ δθμοκρατία είναι μια «ευχάριςτθ μορφι κυβζρνθςθσ, 

αναρχικι και τρελλι». Μερικοί μελετθτζσ υποςτιριξαν ότι θ Δθμοκρατία κακιερϊκθκε 

επειδι οι πολίτεσ ενδιαφζροντο περιςςότερο για τθν επιτυχία από τθν κυριαρχία. 

Ενδιαφζροντο να εντυπωςιάςουν ζνα κοινό ι να κάνουν γοθτευτότερθ εντφπωςθ  από τθν 

πραγματικι, ι και καταπιεςτικι κάποιεσ φορζσ,  δφναμθ τθσ εξουςίασ. Υπιρχαν λίγα 

πολιτικά κεςμικά όργανα και οι εξουςίεσ πεικοφσ διατθρικθκαν. Οι πολίτεσ απεδείκνυαν 



τθν πραγματικι αξία τουσ  μπροςτά ςτουσ άλλουσ αντί να κρφβονται πίςω από γεννιςεισ ι 

τίτλουσ.  

Η Δθμοκρατία ςτθν Ακινα  

Στθν Ακινα, θ Συνζλευςθ είχε αναπτυχκεί και ιταν αρκετά ιςχυρι γφρω ςτο 500 π.Χ. αφοφ  

εκπονοφςε  νόμουσ (νομοκετικι εξουςία) και εξζλεγε δικαςτζσ (δικαςτικι εξουςία).Κατά 

τθν περίοδο τθσ Χρυςισ Εποχισ οι εξουςίεσ του κυβερνιτθ ιταν περιοριςμζνεσ και οι 

κακθμερινζσ υποκζςεισ διεξάγονταν από ζνα ςυμβοφλιο αποτελοφμενο από 10 

ςτρατθγοφσ. Δεν υπιρχαν πολιτικά κόμματα.  

Θ Ακινα κατά τθ διάρκεια του Χρυςοφ Αιϊνα ιταν θ πατρίδα τθσ πρϊτθσ Δθμοκρατίασ τοφ 

κόςμου και θ μόνθ πόλισ με μια κυβζρνθςθ, που μοιάηει με μια αλθκινι Δθμοκρατία. 

Ραρόλο που θ Ακθναϊκι κυβζρνθςθ διζκετε δικαςτιρια με κριτζσ και πολιτικό ςφςτθμα 

όπου ςτουσ πλοφςιουσ και τουσ φτωχοφσ ελεφκερουσ άνδρεσ επιτράπθκε να ψθφίςουν, 

ωςτόςο οι γυναίκεσ, οι αλλοδαποί, οι δοφλοι και οι πρϊθν δοφλοι δεν είχαν δικαίωμα 

ψιφου.  

Θ Ακθναϊκι Δθμοκρατία ιταν αρχζγονθ και χαοτικι και εφκολα δελεάςτθκε από τουσ 

δθμαγωγοφσ. Ο Ελβετόσ ιςτορικόσ Jacob Burckhardt τθν χαρακτιριςε υπερβολικά αυςτθρά 

ωσ "μόνιμθ τρομοκρατία που αςκείται από το ςυνδυαςμό του ςυκοφαντϊν, ι των ριτορων 

και τθσ ςυνεχιηόμενθσ απειλισ τθσ ειςαγγελίασ, ειδικά για τθν επιβολι κυρϊςεων...» 

Οριςμζνοι ιςτορικοί λζνε ότι ο ρόλοσ τθσ Δθμοκρατίασ ζχει υπερβλθκεί και  ότι θ δφναμθ 

τθσ Ακινασ ςε ςτρατιωτικζσ νίκεσ και χριματα από το εμπόριο ιταν αυτι που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν ακμι τθσ παρά μια  διακυβζρνθςθ υποςτθριηόμενθ πράγματι από πολίτεσ.  

Περικλισ  

Ο Ρερικλισ (490-429 π.Χ.) κυβζρνθςε με  αυτό που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ θ πρϊτθ 

Δθμοκρατία ςτον κόςμο, αν και ποτζ δεν διεκδικοφςε τον υψθλότερο τίτλο, του άρχοντα, 

και περιζγραφε τον εαυτό του απλϊσ ωσ ζναν από τουσ δζκα ςτρατθγοφσ, που εκλζγονταν 

κάκε χρόνο από τουσ πολίτεσ, που είχε ςτακερά τον ζλεγχο κατά τθ διάρκεια τθσ 27χρονθσ 

κυβζρνθςισ του για τθν Ακινα και αυτό οφειλόταν ςτθ κζλθςι του. Ιταν το πρότυπο για 

τον κεατρικό τφραννο Κρζοντα, που καταδικάηει τθν Αντιγόνθ ςε κάνατο και για τον 

Οιδίποδα τον βαςιλιά.  

 Ο Ρερικλισ ανζλαβε  δθμόςια υπθρεςία, και  επζκτεινε τθ ςφαίρα τθσ Δθμοκρατίασ και 

αςχολικθκε με τθν ευθμερία των φτωχϊν Ακθναίων. Αλλά δυςφιμθςε  επίςθσ τθν Ακινα 

επειδι  ζςπαςε τθ Δθλιακι Συμμαχία με τθν εκτροπι μεγάλου μζρουσ των χρθμάτων απο 

το Κοινό (ςυμμαχικό) Ταμείο τθσ Διλου για τθ χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ του 

Ραρκενϊνα και άλλων μνθμειωδϊν  καταςκευϊν.  

 



 

Ρροτομι του  Ρερικλι  ςτθ Μαςςαλία 

Ο Ρερικλισ ιταν ευγενισ με το «πιο γαλαηωπό αίμα» και ιρκε από μια από τισ 

πλουςιότερεσ οικογζνειεσ των Ακθνϊν. Ραρ 'όλα αυτά, ιταν δθμοφιλισ ςτουσ απλοφσ 

Ακθναίουσ και είχε τισ ρθτορικζσ δεξιότθτεσ να τουσ μιλάει τελείωσ απλά. Σφμφωνα με 

πλθροφορίεσ, είχε μεγάλα αυτιάι κεφάλι γι’αυτό ςτισ απεικονίςεισ του αυτά κρφβονται 

κάτω από ζνα υψθλότερο από το ςφνθκεσ κράνοσ. Ο Ρερικλισ ιταν από τουσ πιο λαμπροφσ  

πολιτικοφσ  και ριτορεσ τθσ Ακθναϊκισ Ρολιτείασ και φαινόταν να το γνωρίηει.." Σχετικά είχε 

πει: "Ο καυμαςμόσ τθσ ςθμερινισ και τθσ επόμενθσ εποχισ κα είναι δικόσ μασ." (εννοϊντασ 

ίςωσ και το πολιτικό κόςτοσ, που γενναία και εν γνϊςει του ανζλαβε, για τθ δθμιουργία τοφ 

Ραρκενϊνα και των άλλων μεγαλόπνοων ζργων ςτθν Ακινα, με χριματα του ςυμμαχικοφ 

Ταμείου). 

Σφμφωνα με τθν Encyclopædia Britannica: «ο Ρερικλισ γεννικθκε γφρω ςτο 490 π.Χ., γιοσ 

του Ξανκίππου και τθσ  Αγαρίςτθσ. Ο πατζρασ του πιρε εξζχουςα κζςθ ςτθν Ακθναϊκι 

πολιτικι και το 479 κατείχε μεγάλθ κζςθ  ςτθν ελλθνικι μοίρα, θ οποία κατζςτρεψε τα 

υπολείμματα του ςτόλου του Ξζρξθ ςτθ ναυμαχία τθσ Μυκάλθσ. Μζςω τθσ μθτζρασ του, 

ανιψιάσ του Κλειςκζνθ, ςυνδεόταν με τουσ πρϊθν τφραννουσ τθσ Σικυϊνασ και τθν 

οικογζνεια των Αλκαμαιονιδϊν. Θ πρϊιμθ εκπαίδευςι του αφοροφςε τουσ ικανότερουσ και 

πιο προθγμζνουσ δαςκάλουσ τθσ εποχισ: ο Δάμων τοφ διδάςκει τθ μουςικι, ο Ηινων ο 

Ελεάτθσ αποκάλυψε ςε αυτόν τισ δυνάμεισ τθσ διαλεκτικισ, ο φιλόςοφοσ Αναξαγόρασ, που 

ςυνδεόταν  με ςτενι φιλία με τον Ρερικλι, είχε μεγάλθ επιρροι ςτισ απόφάςεισ του και 

ιταν υπεφκυνοσ  για τθν θρεμία και τθν αδιάκοπθ ςυμπεριφορά του νου, που ο Ρερικλισ 

διατιρθςε ακόμθ και ςτθ μζςθ των βαρφτερων δοκιμαςιϊν.» *Ρθγι: Encyclopædia 

Britannica, 11θ ζκδοςθ, Internet Αρχαία Λςτορία: Ελλάδα, Ρανεπιςτιμιο Fordham+  

"Από τα προςωπικά χαρακτθριςτικά του Ρερικλι ζχουμε ζνα ιδιόμορφα πλιρεσ και 

ενδιαφζρον ιςτορικό. Συχνά ςυγκρίκθκε με τον Ολφμπιο  Δία, εν μζρει λόγω τθσ γαλινιασ 

και αξιοπρεποφσ ςυμπεριφοράσ, εν μζρει λόγω του μεγαλοπρεποφσ ρόλου τθσ 

κεραυνοβολισ  του εχκροφ. Θ ίδια αξιοπρζπεια εμφανίςτθκε ςτθ ςοβαρι ομορφιά των 



χαρακτθριςτικϊν του, αν και το ανϊμαλο φψοσ του κρανίου του ζδωςε τθν ευκαιρία για 

γελοιοποίθςθ τθν  οποία οι κωμικοί χρθςιμοποίθςαν πλιρωσ. Ραρά τθν αςυνικιςτα 

μεγάλθ ςυρροι ςκανδάλων για αυτόν, δεν μποροφμε παρά να πιςτζψουμε ότι ζφερε ζναν 

ζντιμο χαρακτιρα και ότι θ ακεραιότθτα του κεωρείται από τον Κουκυδίδθ με τόςο 

ιςχυροφσ όρουσ ϊςτε να αποκλείςει κάκε περαιτζρω αμφιβολία ςχετικά με το κζμα ".  

"Ο Ρερικλισ επίςθσ εμφανίςτθκε μθ δθμοφιλισ λόγω του ορκολογιςμοφ του ςτα 

κρθςκευτικά κζματα, αλλά θ Ακινα ςτθν εποχι του γινόταν ϊριμθ για το νζο πολιτιςμό και 

κα ιταν καλφτερα να τθν παραλάβει από τουσ κφκλουσ του Αναξαγόρα, τον Ηινωνα, τον 

Ρρωταγόρα και τον Μζτωνα – παρά από  τουσ πιο ανεφκυνουσ ςοφιςτζσ. 

 Θ επιρροι τθσ Αςπαςίασ ςτθν Ακθναϊκι ςκζψθ, μολονότι καταγγζλλεται αδιάκριτα από 

τουσ περιςςότερουσ επικριτζσ, μπορεί πράγματι να ιταν επωφελισ, κακόςον ζτεινε προσ 

τθν χειραφζτθςθ τθσ Αττικισ γυναίκασ από τθν υπερβολικι κθδεμονία ςτθν οποία 

κρατικθκε.  

Αςπαςία 

 

Θ Αςπαςία (περ. 470  – περ. 400 π.Χ). καταγόταν από τθ Μίλθτο και ιταν διάςθμθ για το 

δεςμό που διατθροφςε με τον επιφανι Ακθναίο πολιτικό Ρερικλι. Ελάχιςτα πράγματα 

είναι γνωςτά για τθ ηωι τθσ. Ρζραςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενιλικθσ ηωισ τθσ ςτθν 

Ακινα και υπάρχει θ πικανότθτα να επθρζαςε, διαμζςου του Ρερικλι, τθν πολιτικι του 

ακθναϊκοφ κράτουσ. Στο όνομά τθσ αναφζρονται ςτα ζργα τουσ οι Ρλάτων, Αριςτοφάνθσ, 

Ξενοφϊν και άλλοι ςυγγραφείσ τθσ εποχισ.  

Οριςμζνοι από αυτοφσ υποςτθρίηουν πωσ θ Αςπαςία διατθροφςε οίκο ανοχισ, ενϊ ιταν 

πόρνθ και θ ίδια. Ωςτόςο οι ςφγχρονοι μελετθτζσ είναι επιφυλακτικοί ωσ προσ αυτό το 

ηιτθμα, δεδομζνου ότι πρόκειται για ιςχυριςμό ςυγγραφζων (μεταξφ αυτϊν και κωμικϊν 

ποιθτϊν), που ωσ ςτόχο είχαν τθ δυςφιμιςθ του Ρερικλι. Οριςμζνοι μελετθτζσ 

αμφιςβθτοφν ακόμθ και τθν παράδοςθ, βάςει τθσ οποίασ θ Αςπαςία ιταν εταίρα, 

κεωρϊντασ πωσ ςτθν πραγματικότθτα το ηεφγοσ ιταν επιςιμωσ παντρεμζνο. Θ Αςπαςία 

https://el.wikipedia.org/wiki/470_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/400_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aspasie_Pio-Clementino_Inv272.jpg


απζκτθςε με τον Ρερικλι ζνα γιο, ο οποίοσ επίςθσ ονομάςτθκε Ρερικλισ. Ο τελευταίοσ 

αργότερα ζγινε ςτρατθγόσ του ακθναϊκοφ ςτρατοφ και εκτελζςτθκε μετά τθ Ναυμαχία των 

Αργινουςϊν. Μετά το κάνατο του Ρερικλι του Ρρεςβφτερου, πιςτεφεται πωσ θ Αςπαςία 

ζγινε ςφντροφοσ του Λυςικλι, ενόσ άλλου Ακθναίου πολιτικοφ και ςτρατιωτικοφ.  

Θ Αςπαςία γεννικθκε ςτθν Λωνικι πόλθ τθσ Μιλιτου, ςτθ ςθμερινι επαρχία του Αϊδινίου 

ςτθ ςθμερινι Τουρκία. Ελάχιςτα είναι γνωςτά για τθν οικογζνειά τθσ, πζρα από το ότι ο 

πατζρασ τθσ ονομαηόταν Αξίοχοσ. Εντοφτοισ, κεωρείται ότι καταγόταν από εφπορθ 

οικογζνεια, κακϊσ κατείχε εξαιρετικι μόρφωςθ. (Οριςμζνεσ πθγζσ αναφζρουν ότι ιταν 

αιχμάλωτθ πολζμου από τθν Καρυά. Γενικά αυτι θ άποψθ κεωρείται λανκαςμζνθ.)  

Δεν είναι γνωςτζσ οι ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ταξίδεψε ςτθν Ακινα. Θ ανακάλυψθ μιασ 

ταφικισ επιγραφισ που χρονολογείται τον 4ο αιϊνα π.Χ. και θ οποία αναφζρει τα ονόματα 

Αξίοχοσ και Αςπάςιοσ, οδιγθςε τον ιςτορικό Ρίτερ Κ. Μπίκνελ ςε μια προςπάκεια 

αναδθμιουργίασ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ τθσ Αςπαςίασ και τισ πικανζσ ςχζςεισ 

του με τθν Ακινα. Θ κεωρία του τθ ςυνδζει με τον Αλκιβιάδθ Β' των Σκαμβονιδϊν, ο οποίοσ 

εξοςτρακίςτθκε από τθν Ακινα το 460 π.Χ. και ίςωσ ζηθςε τα χρόνια τθσ εξορίασ του ςτθ 

Μίλθτο. Ο Μπίκνελ εικάηει ότι, μετά τθν αποπομπι του, ο Αλκιβιάδθσ μετζβθ ςτθ Μίλθτο, 

όπου και παντρεφτθκε τθν κόρθ κάποιου που ονομαηόταν Αξίοχοσ. Τελικά ο Αλκιβιάδθσ 

επζςτρεψε ςτθν Ακινα με τθ νζα του ςφηυγο και τθ μικρότερθ αδελφι τθσ, τθν Αςπαςία. Ο 

Μπίκνελ υποςτθρίηει προσ το πρϊτο παιδί αυτοφ του γάμου ονομαηόταν Αξίοχοσ (κείοσ του 

διάςθμου Αλκιβιάδθ), ενϊ το δεφτερο Αςπάςιοσ. Επίςθσ, εικάηει ότι ο Ρερικλισ γνωρίςτθκε 

με τθν Αςπαςία επειδι διατθροφςε ςτενζσ ςχζςεισ με το ςπιτικό του Αλκιβιάδθ.  

Σφμφωνα με τισ αμφιςβθτιςιμεσ αναφορζσ των αρχαίων ςυγγραφζων και οριςμζνων 

ςφγχρονων μελετθτϊν, ςτθν Ακινα θ Αςπαςία ζγινε εταίρα και πικανϊσ ιδιοκτιτρια οίκου 

ανοχισ. Οι εταίρεσ ιταν επαγγελματίεσ, που αναλάμβαναν τθν ψυχαγωγία ανδρϊν τθσ 

ανϊτερθσ τάξθσ, και ιταν και παλλακίδεσ τουσ. Ρζρα από τθν εξωτερικι τουσ ομορφιά, 

διζφεραν από τισ άλλεσ Ακθναίεσ ςτο γεγονόσ ότι ιταν μορφωμζνεσ (ςυχνά ςε υψθλό 

επίπεδο, όπωσ θ Αςπαςία), ιταν ανεξάρτθτεσ και πλιρωναν φόρουσ. Μςωσ ιταν ό,τι πιο 

κοντινό μπορεί να φανταςτεί κανείσ ςτισ απελευκερωμζνεσ γυναίκεσ, και θ Αςπαςία, θ 

οποία εξελίχτθκε ςε λαμπερι προςωπικότθτα τθσ ακθναϊκισ κοινωνίασ, ιταν πικανϊσ ζνα 

προφανζσ παράδειγμα. Σφμφωνα με τον Ρλοφταρχο, θ Αςπαςία ςυγκρινόταν με τθν διαβόθτθ 

Καργθλία, μια άλλθ ξακουςτι εταίρα από τθν αρχαία Λωνία.  

Οφςα ξζνθ και ίςωσ εταίρα, θ Αςπαςία ιταν ελεφκερθ από τισ νομικζσ δεςμεφςεισ, που 

κατά παράδοςθ κακιλωναν τισ παντρεμζνεσ γυναίκεσ ςτα ςπίτια τουσ, κι ζτςι τθσ 

επιτρεπόταν να ςυμμετζχει ςτθ κοινωνικι ηωι τθσ πόλθσ. Ζγινε ερωμζνθ του επιφανοφσ 

πολιτικοφ Ρερικλι ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 440 π.Χ. Μετά το διαηφγιό του από τθν 

πρϊτθ του ςφηυγο (περ. 445 π.Χ.), θ Αςπαςία άρχιςε να ςυγκατοικεί μαηί του, αν και δεν 

υπάρχει κοινά αποδεκτι άποψθ για το αν παντρεφτθκαν ι όχι. Ο γιοσ τουσ, Ρερικλισ, είχε 

ζρκει ςτον κόςμο γφρω ςτο 440 π.Χ. Θ Αςπαςία κα πρζπει να ιταν πολφ νζα, αν κρίνει κανείσ 

από το γεγονόσ πωσ χάριςε ζνα παιδί ςτο Λυςικλι περίπου το 428 π.Χ.  

Στουσ κοινωνικοφσ κφκλουσ θ Αςπαςία ιταν γνωςτι για τθν ικανότθτά τθσ ςτον λόγο και τισ 

ςυμβουλζσ τθσ, παρά απλά για τθ φυςικι τθσ ομορφιά. Σφμφωνα με τον Ρλοφταρχο, το 

ςπίτι τθσ ζγινε κζντρο πολιτιςμοφ ςτθν πόλθ των Ακθνϊν, προςελκφοντασ επιφανείσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_(5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.)
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https://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/460_%CF%80.%CE%A7.
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ςυγγραφείσ και ςτοχαςτζσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και το φιλόςοφο Σωκράτθ. Ο 

Ρλοφταρχοσ αναφζρει ότι παρά τθν «ανικικθ» ηωι τθσ, οι Ακθναίοι ζφερναν μαηί τισ 

ςυηφγουσ τουσ για να ακοφν τισ ςυηθτιςεισ τθσ.  

Ο Ρερικλισ, θ Αςπαςία και το φιλικό τουσ περιβάλλον δεν ιταν απρόςβλθτοι από 

επικζςεισ, κακϊσ ςτθν Ακθναϊκι Δθμοκρατία το πρόςωπο που πρωτοςτατοφςε ςτθν 

πολιτικι ηωι δεν ιταν απαραβίαςτθ.  Θ ςχζςθ τθσ με τον Ρερικλι και θ επακόλουκθ 

ανάμειξι τθσ ςτθν πολιτικι ηωι ξεςικωςε πολλζσ αντιδράςεισ. Ο Ντόναλντ Κάγκαν, 

ιςτορικόσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Γζιλ, πιςτεφει ότι θ Αςπαςία δεν ιταν κακόλου δθμοφιλισ τθν 

περίοδο που ακολοφκθςε το Σαμιακό Ρόλεμο. Το 440 π.Χ., θ Σάμοσ βριςκόταν ςε πόλεμο με 

τθ Μίλθτο για τθν Ρριινθ, μια αρχαία πόλθ τθσ Λωνίασ ςτουσ πρόποδεσ των λόφων τθσ 

Μυκάλθσ. Πταν ζχαςαν τον πόλεμο, οι Μιλιςιοι ηιτθςαν από τουσ Ακθναίουσ να 

μεςολαβιςουν υπζρ αυτϊν ςτθ διαμάχθ τουσ με τθ Σάμο. Πταν οι Ακθναίοι διζταξαν τισ 

δφο πλευρζσ να παφςουν τισ εχκροπαξίεσ και να τουσ ανακζςουν τθ διαιτθςία, οι Σαμιϊτεσ 

αρνικθκαν. Ωσ εκ τοφτου, ο Ρερικλισ προκάλεςε ψιφιςμα εκςτρατείασ κατά τθσ Σάμου. Θ 

εκςτρατεία αποδείχτθκε δυςχερισ και οι Ακθναίοι υπζφεραν από βαριζσ απϊλειεσ προτοφ 

καταφζρουν να υποτάξουν τελικά τθ Σάμο. Σφμφωνα με τον Ρλοφταρχο, κυκλοφόρθςε θ 

φιμθ ότι θ Αςπαςία, θ οποία γεννικθκε ςτθ Μίλθτο, υποκίνθςε ζναν πόλεμο που ο 

Ρερικλισ δεν επικυμοφςε, και τελικά το ζκανε για να τθν ευχαριςτιςει.  

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ςμικρὰ κἀπιχϊρια, 

πόρνθν δὲ Σιμαίκαν ἰόντεσ Μεγαράδε 

νεανίαι κλζπτουςι μεκυςοκότταβοι` 

κᾆκ᾽ οἱ Μεγαρῆσ ὀδφναισ πεφυςιγγωμζνοι 

ἀντεξζκλεψαν Ἀςπαςίασ πόρνα δφο` 

κἀντεῦκεν ἀρχὴ τοῦ πολζμου κατεῤῥάγθ 

Ἕλλθςι πᾶςιν ἐκ τριῶν λαικαςτριῶν. 

ἐντεῦκεν ὀργῇ Ρερικλζθσ οὑλφμπιοσ  

ἤςτραπτ᾽ ἐβρόντα ξυνεκφκα τὴν Ἑλλάδα, 

ἐτίκει νόμουσ ὥςπερ ςκόλια γεγραμμζνουσ, 

ὡσ χρὴ Μεγαρζασ μιτε γῇ μιτ᾽ ἐν ἀγορᾷ 

μιτ᾽ ἐν καλάττῃ μιτ᾽ ἐν οῦρανῷ μζνειν. 

Από τθν κωμωδία του Αριςτοφάνθ, Αχαρνείσ (523–534) 

Ρριν από τθν ζκρθξθ του Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου (431 π.Χ. – 404 π.Χ.), ο Ρερικλισ, 

κάποιοι από τουσ ςτενοφσ του ςυνεργάτεσ και θ Αςπαςία, αντιμετϊπιςαν μια ςειρά 

προςωπικϊν και νομικϊν επικζςεων. Λδιαίτερα θ Αςπαςία κατθγορικθκε ότι διζφκειρε 

νεαρά κορίτςια, προκειμζνου να ικανοποιιςει τισ διαςτροφζσ του Ρερικλι. Σφμφωνα με 

τον Ρλοφταρχο, δικάςτθκε για αςζβεια, με δθμόςιο κατιγορο τον κωμικό ποιθτι Ζρμιππο. 

Αυτζσ οι κατθγορίεσ δεν ιταν, πικανϊσ, τίποτε περιςςότερο από αςτιριχτεσ 

ςυκοφαντίεσ, ωςτόςο θ όλθ εμπειρία άφθςε τον μεγάλο Ακθναίο πολιτικό με μεγάλθ 

πικρία. Ραρόλο που θ Αςπαςία ακωϊκθκε χάρθ ςε ζνα αςυνικιςτο ςυναιςκθματικό 

ξζςπαςμα του Ρερικλι, ο φίλοσ του γλφπτθσ Φειδίασ πζκανε ςτθ φυλακι. Ζνασ άλλοσ φίλοσ 

του, ο Αναξαγόρασ, δζχτθκε επίκεςθ από τθν Εκκλθςία του Διμου για τισ κρθςκευτικζσ του 

πεποικιςεισ. Ο Κάγκαν κεωρεί πικανό το ενδεχόμενο θ ίδια θ αφιγθςθ τθσ δίκθσ και τθσ 
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ακϊωςθσ τθσ Αςπαςίασ να είναι πλαςτι, «ςτθν οποία πραγματικζσ ςυκοφαντίεσ, υποψίεσ 

και χυδαία αςτεία μετατράπθκαν ςε μια φανταςτικι δικαςτικι διαμάχθ». Ο Άντονυ Τη. 

Ροντλζςκι, Κακθγθτισ των Κλαςςικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Βρετανικισ Κολομβίασ του 

Καναδά (University of British Columbia), ιςχυρίηεται ότι ο Ρλοφταρχοσ ι θ πθγι του 

παρεξιγθςαν κάποια ςκθνι από ζνα κεατρικό ζργο. Ο Κάγκαν καταλιγει, πωσ ακόμθ και να 

πιςτζψει κανείσ τισ ιςτορίεσ αυτζσ, θ Αςπαςία βγικε άκικτθ με ι χωρίσ τθ βοικεια του 

Περικλι.  

Στθν κωμωδία «Αχαρνισ», ο κωμικόσ Αριςτοφάνθσ κατθγορεί τθν Αςπαςία για τον 

Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο. Υποςτθρίηει ότι το Μεγαρικό Ψθφιςμα, που εξζδωςε ο Ρερικλισ, 

το οποίο απαγόρευε ςτα Μζγαρα τθ διεξαγωγι εμπορίου με τουσ Ακθναίουσ και τουσ 

ςυμμάχουσ τουσ, ιταν πράξθ εκδίκθςθσ επειδι δικεν «κάποιοι Μεγαρείσ απιγαγαν πόρνεσ 

από τον οίκο τθσ Αςπαςίασ». Θ απόδοςθ ευκυνϊν ςτθν Αςπαςία για τον Ρελοποννθςιακό 

Ρόλεμο από τον Αριςτοφάνθ ίςωσ αντικατοπτρίηει αναμνιςεισ από το προγενζςτερο 

επειςόδιο με τον πόλεμο ανάμεςα ςτθ Μίλθτο και τθ Σάμο. Ο Ρλοφταρχοσ αναφζρει επίςθσ 

τα ςατιρικά ςχόλια και άλλων κωμικϊν ποιθτϊν, όπωσ ο Εφπολισ και ο Κρατίνοσ. Σφμφωνα 

με τον Ροντλζςκι, ο τφραννοσ τθσ Σάμου, Δοφρισ, φζρεται να υποςτθρίηει τθν άποψθ πωσ θ 

Αςπαςία ευκφνεται για το ξζςπαςμα τόςο του Σαμιακοφ, όςο και του Ρελοποννθςιακοφ 

Ρολζμου.  

Θ Αςπαςία ονομάςτθκε κατά καιροφσ «Νζα Ομφάλθ», «Δθιάνειρα», «Ήρα» και «Ελζνθ». 

Επιπρόςκετεσ επικζςεισ κατά του ηεφγουσ αναφζρει ο Ακιναιοσ. Ακόμθ και ο γιοσ του 

Ρερικλι, ο Ξάνκιπποσ, ο οποίοσ είχε βλζψεισ ςτθν πολιτικι, δεν δίςταςε να κακολογιςει 

τον πατζρα του για τθν προςωπικι του ηωι.  

Το 429 π.Χ., χρονιά κατά τθν οποία θ Ακινα δοκιμαηόταν από τον λοιμό των Ακθνϊν, ο 

Ρερικλισ ςτάκθκε μάρτυρασ του κανάτου τόςο τθσ αδελφισ του, όςο και των δφο νόμιμων 

παιδιϊν του, από τθν πρϊτθ του ςφηυγο, του Ξάνκιππου και του πολυαγαπθμζνου του 

Ράραλου. Με το θκικό ιδιαίτερα χαμθλό, ζπεςε ςε βακιά κλίψθ, και οφτε θ ςυντροφιά τθσ 

Αςπαςίασ μπόρεςε να τον παρθγοριςει. Λίγο πριν το κάνατό του, οι Ακθναίοι επζτρεψαν 

μια αλλαγι ςτο νόμο, που αφοροφςε τθν ιδιότθτα του Ακθναίου Ρολίτθ του 451 π.Χ., κι 

ζτςι μπόρεςε ο γιοσ του από τθν Αςπαςία, ο Ρερικλισ, που ιταν κατά το ιμιςυ Ακθναίοσ, 

να αποκτιςει πλιρθ πολιτικά δικαιϊματα και να γίνει κλθρονόμοσ του. Εντφπωςθ προκαλεί 

το γεγονόσ, πωσ ιταν ο Ρερικλισ εκείνοσ, που είχε προτείνει το νόμο, βάςει του οποίου 

πλιρθ πολιτικά δικαιϊματα είχαν μονάχα τα άτομα, που είχαν και τουσ δφο γονείσ 

Ακθναίουσ. Ο Ρερικλισ απεβίωςε εξαιτίασ του λοιμοφ το φκινόπωρο του 429 π.Χ.  

Ο Ρλοφταρχοσ μεταφζρει πλθροφορίεσ του Αιςχίνθ του Σωκρατικοφ, ο οποίοσ ζγραψε ζνα 

διάλογο με κζμα τθν Αςπαςία (ςιμερα χαμζνο), ςφμφωνα με τισ οποίεσ μετά το κάνατο του 

Ρερικλι θ Αςπαςία ζηθςε ςτο πλευρό του Λυςικλι, με τον οποίο απζκτθςε ζναν ακόμθ γιο, 

και τον οποίο ζκανε τον πρϊτο άνδρα τθσ πόλθσ. Ο Λυςικλισ ςκοτϊκθκε πάνω ςτο κακικον 

το 428 π.Χ. Με το κάνατο του Λυςικλι ςταματοφν οι αναφορζσ των ςυγχρόνων τθσ 

ςυγγραφζων. Είναι άγνωςτο, για παράδειγμα, αν ιταν ακόμθ εν ηωι όταν ο γιοσ τθσ, 

Ρερικλισ, εξελζγθ ςτρατθγόσ ι όταν εκτελζςτθκε μετά τθ Ναυμαχία των Αργινουςϊν. Ο 

κάνατόσ τθσ τοποκετείται περίπου το 401 - 400 π.Χ. από τουσ ιςτορικοφσ, εξαιτίασ τθσ 
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εκτίμθςθσ ότι είχε ιδθ πεκάνει όταν εκτελζςτθκε ο Σωκράτθσ το 399 π.Χ., μια χρονολόγθςθ 

που προκφπτει από τθ δομι τθσ «Αςπαςίασ» του Αιςχίνθ.  

Αναφορζσ ςτθν Αςπαςία ςε αρχαία κείμενα 

Θ Αςπαςία εμφανίηεται ςτα φιλοςοφικά κείμενα του Ρλάτωνα, του Ξενοφϊντα, του Αιςχίνθ 

του Σωκρατικοφ και του Αντιςκζνθ. Οριςμζνοι μελετθτζσ εικάηουν ότι ο Ρλάτων 

εντυπωςιάςτθκε τόςο από τθν ευςτροφία τθσ, ϊςτε βάςιςε τθ Διοτίμα, χαρακτιρα του 

«Συμποςίου» του ςε εκείνθ. Υπάρχουν ωςτόςο και άλλοι, που κεωροφν τθ Διοτίμα υπαρκτό 

πρόςωπο. Σφμφωνα με τον Τςάρλσ Καν, κακθγθτι τθσ Φιλοςοφίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 

Ρενςυλβάνια, θ Διοτίμα είναι από πολλζσ απόψεισ θ απάντθςθ του Πλάτωνα ςτθν 

Αςπαςία του Αιςχίνθ.  

Στο «Μενζξενο», ο Ρλάτων διακωμωδεί τθ ςχζςθ τθσ Αςπαςίασ με τον Ρερικλι και 

αναφζρεται ςε μια ειρωνικι ριςθ του Σωκράτθ, ότι θ Αςπαςία δίδαξε πολλοφσ ριτορεσ. Θ 

πρόκεςθ του Σωκράτθ είναι να αμαυρϊςει τθ φιμθ του Ρερικλι ωσ ριτορα, 

υποςτθρίηοντασ ειρωνικά πωσ, από τθ ςτιγμι που τον δίδαξε θ Αςπαςία, ο Ακθναίοσ 

πολιτικόσ κα ιταν ανϊτεροσ ςτθ ρθτορικι από κάποιον, που τον δίδαξε ο Αντιφϊν. Επίςθσ 

αποδίδει τθ ςυγγραφι του περίφθμου «Επιταφίου» του Ρερικλι ςτθ Αςπαςία και 

κατακρίνει τθν ευλάβεια των ςυγχρόνων του ςτο πρόςωπο του Ρερικλι. Ο Καν υποςτθρίηει 

ότι ο Ρλάτων αςπάςτθκε τθν άποψθ του Αιςχίνθ ότι θ Αςπαςία δίδαξε τθ θτορικι ςτον 

Ρερικλι και το Σωκράτθ. Θ Αςπαςία του Ρλάτωνα και θ «Λυςιςτράτθ» του Αριςτοφάνθ 

αποτελοφν δυο εξαιρζςεισ ςτθν αντίλθψθ πωσ οι γυναίκεσ δεν ζχουν ρθτορικζσ ικανότθτεσ, 

αν και οι δφο αυτοί φανταςτικοί χαρακτιρεσ δεν μασ λζνε κάτι για τθν πραγματικι κζςθ τθσ 

γυναίκασ ςτθν Αρχαία Ακινα. Ππωσ παρατθρεί θ Μάρκα Λ. όουη, Κακθγιτρια Λςτορίασ ςτο 

Κρατικό Ρανεπιςτιμιο Τροφμαν: «μοναχά ςτισ κωμωδίεσ τα ςκυλιά καταφεφγουν ςτα 

δικαςτιρια, τα πουλιά κυβερνοφν και οι γυναίκεσ δθμθγοροφν».  

ἐπεὶ δ' Ἀςπαςία χαριηόμενοσ δοκεῖ πρᾶξαι τὰ 

πρὸσ Σαμίουσ, ἐνταῦκα ἂν εἴθ καιρὸσ διαπορῆςαι 

μάλιςτα περὶ τῆσ ἀνκρϊπου, τίνα τζχνθν ἢ δφναμιν 

τοςαφτθν ἔχουςα τῶν τε πολιτικῶν τοὺσ πρωτεφοντασ 

ἐχειρϊςατο καὶ τοῖσ φιλοςόφοισ οῦ φαῦλον οῦδ' 

ὀλίγον ὑπὲρ αὑτῆσ παρζςχε λόγον. 

Ρλοφταρχοσ, Βίοι Ραράλλθλοι, Ρερικλισ (XXIV) 

Ο Ξενοφϊν αναφζρει ςε δφο περιςτάςεισ τθν Αςπαςία ςτα ςωκρατικά του ζργα: ςτα 

«Απομνθμονεφματα» και ςτον «Οικονομικό». Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ο Σωκράτθσ 

προτείνει ςτον Κριτόβουλο να τθ ςυμβουλευτεί. Στα «Απομνθμονεφματα» ο Σωκράτθσ 

αναφζρει μια ριςθ τθσ Αςπαςίασ, ότι το πρόςωπο που κάνει ζνα ςυνοικζςιο κα πρζπει να 

αναφζρει με ειλικρίνεια τα καλά χαρακτθριςτικά ενόσ άνδρα. Στον «Οικονομικό» ο 

Σωκράτθσ παραδζχεται ότι θ Αςπαςία κατζχει περιςςότερεσ γνϊςεισ ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ ενόσ ςπιτιοφ και τθν οικονομικι ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ δφο ςυηφγουσ.  

Τόςο ο Αιςχίνθσ ο Σωκρατικόσ, όςο και ο Αντιςκζνθσ, ονόμαςαν ζναν ςωκρατικό διάλογο 

«Αςπαςία», αν και ςιμερα δεν ςϊηονται παρά λίγα αποςπάςματα. Οι κφριεσ πθγζσ μασ για 
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τθν «Αςπαςία» του Αιςχίνθ είναι οι Ακιναιοσ, Ρλοφταρχοσ και Κικζρων. Στο διάλογο, ο 

Σωκράτθσ προτείνει ςτον Καλλία να ςτείλει το γιο του Λππόνικο ςτθν Αςπαςία για 

κακοδιγθςθ. Πταν ο Καλλίασ αντιτίκεται ςτθν προοπτικι μιασ γυναίκασ δαςκάλασ, ο 

Σωκράτθσ απαντά ότι θ Αςπαςία επθρζαςε κετικά τον Ρερικλι και, μετά το κάνατό του, το 

Λυςικλι. Σε ζνα απόςπαςμα του διαλόγου που διαςϊηει ςτα λατινικά ο Κικζρων, θ Αςπαςία 

εμφανίηεται ωσ «κθλυκόσ Σωκράτθσ», ςυμβουλεφοντασ αρχικά τθ ςφηυγο του Ξενοφϊντα 

και κατόπιν τον ίδιο (ο ςυγκεκριμζνοσ Ξενοφϊν δεν είναι ο διάςθμοσ ιςτορικόσ) ςχετικά με 

τθν απόκτθςθ αρετισ διαμζςου τθσ αυτογνωςίασ. Ο Αιςχίνθσ παρουςιάηει τθν Αςπαςία ωσ 

δαςκάλα και εμπνευςτι τθσ τελειότθτασ, ςυνδζοντασ τισ αρετζσ αυτζσ με τθν ιδιότθτά τθσ 

ωσ εταίρασ. Σφμφωνα με τον Καν, κακζνα από τα επειςόδια ςτθν Αςπαςία του Αιςχίνθ δεν 

είναι απλά πλαςτό, αλλά και απίςτευτο.  

Από τθν «Αςπαςία» του Αντιςκζνθ διαςϊηονται μόλισ δφο ι τρία αποςπάςματα. Αυτόσ ο 

διάλογοσ περιζχει αρκετι λαςπολογία, αλλά και ανζκδοτα ςχετικά με το βίο του Ρερικλι. Ο 

Αντιςκζνθσ κατά τα φαινόμενα δεν εξαπζλυςε επίκεςθ μοναχά κατά τθσ Αςπαςίασ, αλλά 

εναντίον ολόκλθρθσ τθσ οικογζνειασ του Ρερικλι, ςυμπεριλαμβανομζνων των γιων του. Ο 

φιλόςοφοσ πιςτεφει ότι ο μεγάλοσ πολιτικόσ επζλεξε τθν θδονι από τθν αρετι. Κατ’ 

επζκταςθ θ Αςπαςία παρουςιάηεται ωσ θ προςωποποίθςθ μιασ ηωισ παραδομζνθσ ςε 

ςεξουαλικζσ απολαφςεισ.  

 

                                                 

Αυτοπροςωπογραφία τθσ Marie Bouliard, θ οποία ποηάρει ωσ Αςπαςία, 1794. 

(ΡΘΓΘ ΚΕΛΜΕΝΟΥ ΚΑΛ ΕΛΚΟΝΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ  ΑΣΡΑΣΙΑ: Ελλθνικι WIKIPEDIA) 

Ωσ προςτάτθσ τθσ τζχνθσ ο Περικλισ ιταν μια ακόμα μεγαλφτερθ δφναμθ. Θ πολιτικι του 

για τθν ενκάρρυνςθ του δράματοσ ζχει ιδθ αναφερκεί: μεταξφ των φίλων του κα 

μποροφςε να μετριςει τρεισ από τουσ μεγαλφτερουσ Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ - τον ποιθτι 

Σοφοκλι και τουσ ιςτορικοφσ Θρόδοτο και Κουκυδίδθ. Ο Ρερικλισ είναι επίςθσ υπεφκυνοσ 

για τθν εποικοδομθτικι μεγαλοπρζπεια τθσ Αττικισ τζχνθσ ςτθν εποχι του, γιατί αν δεν τον 

είχε εκτιμιςει τόςο πολφ και δεν ζδιδε  τζτοιο ελεφκερο πεδίο ςτθ μεγαλοφυΐα του Φειδία, 

θ Ακινα δεν κα είχε καταλάβει τθν ανάδειξθ του Ραρκενϊνα και άλλων ζνδοξων δομϊν και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilt7Dt6MDjAhVCLewKHay7A9wQjRx6BAgBEAU&url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&psig=AOvVaw3wpK__MJDO-be33UZGEWPw&ust=1563620074655990


θ τζχνθ τθσ  Αττικισ  δεν κα μποροφςε να καυχθκεί με μια λεγεϊνα αρχαίων γλυπτϊν από 

τουσ οποίουσ ο Αλκαμζνθσ, ο Αγοράκριτοσ και ο Ραιϊνιοσ είναι μόνο τα κφρια ονόματα.  

Ο Περικλισ ωσ κυβερνιτθσ τθσ Ακινασ  

 

 

Σφμφωνα με τθν Encyclopedia Britannica: "Θ πολιτικι του Ρερικλι ζναντι των μελϊν τθσ 

Δθλιακισ Συμμαχίασ, διαπιςτϊνουμε ότι προςπάκθςε να μετατρζψει τουσ ςυμμάχουσ ςε 

υπθκόουσ. Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ κυβζρνθςισ του ιταν θ αποςτολι πολλϊν 

κλθροφχων,  που εξυπθρετοφςαν τον διπλό ςκοπό τθσ εξαςφάλιςθσ ςτρατθγικϊν ςθμείων 

ςτθν Ακινα και τθσ μετατροπισ του αναγκαςτικοφ «προλεταριάτου» τθσ πρωτεφουςασ ςε 

ιδιοκτιτεσ ακινιτων. Θ γθ αποκτικθκε είτε με διμευςθ από ανεξάρτθτεσ πόλεισ-κράτθ είτε 

με αντάλλαγμα για μείωςθ του αφιερϊματοσ. *Ρθγι: Encyclopædia Britannica, 11θ ζκδοςθ, 

Internet Sourcebook: Ελλάδα, Ρανεπιςτιμιο Fordham+  

"Στθν εςωτερικι του πολιτικι, ο Ρερικλισ πραγματοποίθςε όλο το ζργο του Εφιάλτθ για να 

καταςτιςει τον Ακθναϊκό λαό πραγματικά αυτοκυβζρνθτο. Θ κφρια καινοτομία του ιταν θ 

ειςαγωγι πλθρωμϊν από το δθμόςιο ταμείο για κρατικζσ υπθρεςίεσ. Επικεφαλισ όλων, 

παρείχε αμοιβι 1 τ.μ. ανά 2 άτομα τθν θμζρα, για τουσ κριτζσ, (πικανότατα το 451). 

Ραρομοίωσ, δθμιοφργθςε ζνα ταμείο το "Θεωρικόν", το οποίο επζτρεψε ςτουσ φτωχοφσ 

πολίτεσ να παρακολουκιςουν τισ δραματικζσ αναπαραςτάςεισ . 

Σε αυτόν μποροφμε επίςθσ να αποδϊςουμε τα 3 ζπακλα, που ζλαβαν οι ςτρατιϊτεσ κατά 

τθ διάρκεια του Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου επιπλζον των παλαιϊν χρθματικϊν ποςϊν. Οι 

άρχοντεσ το 411, κακϊσ και οριςμζνοι δευτερεφοντεσ δικαςτζσ, πλθρϊκθκαν ίςωσ για 

πρϊτθ φορά από τον Ρερικλι. Σε ςχζςθ με αυτό το ςφςτθμα μιςκϊν κα πρζπει να 

αναφερκεί ζνασ κάπωσ αντιδραςτικόσ νόμοσ, που επιτελεί ο Ρερικλισ το 451, με τον οποίο 

μια Ακθναϊκι ςυγγζνεια και από τισ δφο πλευρζσ αποτελοφςε ρθτι προχπόκεςθ για τθ 

διατιρθςθ του δικαιϊματοσ να κάκεται ςε αμοιβόμενεσ επιτροπζσ. Το μζτρο με το οποίο 



άνοιξε θ τρίτθ και (πρακτικά) θ τζταρτθ τάξθ πολιτϊν (Ηευγίτεσ και Κφτεσ ) μπορεί επίςθσ 

να οφείλεται ςτον Ρερικλι. Θ χρονολογία είναι πλζον γνωςτι ότι είναι το 457 π.Χ.  

Τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ τοφ Ρερικλι ιταν ταραγμζνα από μια νζα περίοδο 

«καταιγίδασ» και άγχουσ, που απαιτοφςε  τισ υψθλότερεσ δυνάμεισ του για υπολογιςμό και 

αυτοζλεγχο. Μια ςφγκρουςθ μεταξφ τθσ Κζρκυρασ και τθσ Κορίνκου, τθσ δεφτερθσ και τθσ 

τρίτθσ ναυτικισ εξουςίασ τθσ Ελλάδασ, οδιγθςε ςτθν ταυτόχρονθ εμφάνιςθ ςτθν Ακινα 

μιασ πρεςβείασ από κάκε αντίπαλο (433). Ο Ρερικλισ είχε, όπωσ φαίνεται, ςυνεχίςει αργά 

ζνα ςχζδιο δυτικισ επζκταςθσ, ςχθματίηοντασ ςυμμαχίεσ με το ιγιον  και Λεοντίνθ, και θ 

ευνοϊκι κζςθ τουσ ςτθν εμπορικι διαδρομι προσ τθ Σικελία και τθν Λταλία, κακϊσ και ο 

ιςχυρόσ ςτόλοσ τθσ, χωρίσ αμφιβολία βοικθςαν τον ανάγκαςε να εξαςφαλίςει ςυμμαχία με 

αυτό το νθςί και ζτςι να διαπράξει μια εχκρικι πράξθ προσ ζναν κορυφαίο εκπρόςωπο τθσ 

Ρελοποννθςιακισ Συμμαχίασ. Μετά τθν άφιξθ των νεκρϊν από τισ πρϊτεσ μάχεσ του 

Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου, ο Ρερικλισ παρουςίαςε το  όραμά του ςτο Επιτάφιο λόγο του.  

Ταυτόχρονα, ο Ρερικλισ είχε  πολλζσ δυςκολίεσ από τουσ εςωτερικοφσ του αντιπάλουσ. Οι 

γνιςιοι Συντθρθτικοί και οριςμζνοι Δθμοκράτεσ, που ηιλευαν τθν επιρροι του, ενϊ 

φοβόταν να κατθγοριςουν τον ίδιο τον μεγάλο πολιτικό, αποφάςιςαν να επιτεκοφν ςτουσ 

πλθςιζςτερουσ φίλουσ του. Ο γλφπτθσ Φειδίασ διϊχκθκε με δφο κακόβουλεσ κατθγορίεσ 

(πικανότατα το 433), και προτοφ να μπορζςει να διαψεφςει τθ δεφτερθ, πζκανε 

ευριςκόμενοσ υπό κράτθςθ. Ο φιλόςοφοσ Αναξαγόρασ απειλικθκε με νόμο εναντίον των 

ακεϊςτϊν και αναγκάςτθκε  να φφγει από τθν Ακινα. Μια ςκανδαλϊδθσ κατθγορία 

εναντίον τθσ ςυντρόφου του Αςπαςίασ, τθν οποία νίκθςε με τθν προςωπικι του 

παραπομπι ενϊπιον του δικαςτθρίου, ενόχλθςε πολφ, ςυναιςκθματικά, τον  Ρερικλι. Θ 

κζςθ του ελάχιςτα βελτιϊκθκε κατά τθ διάρκεια του πολζμου. Θ πολιτικι του για 

εγκατάλειψθ τθσ άμυνασ τθσ γθσ δεν ιταν δθμοφιλισ ενϊ το τμιμα του λαοφ, που από τα 

τείχθ τθσ Ακινασ μποροφςε να δει τθ δικι του ιδιοκτθςία, καταςτράφθκε από τουσ 

ειςβολείσ. Στο τζλοσ του πρϊτου ζτουσ του πολζμου (ςτισ αρχζσ του 430) ο Ρερικλισ ζκανε 

μεγάλθ ζκκλθςθ ςτθν υπερθφάνεια των ςυμπατριωτϊν του, ςτον γνωςτό Επιτάφιο. Αλλά το 

καλοκαίρι, που ακολοφκθςε, μετά από ζνα τρομερό ξζςπαςμα πανϊλθσ, θ οποία  είχε 

καταςτρζψει τθν πολυςφχναςτθ πόλθ, ο λαόσ ζχαςε το θκικό του. Ο Ρερικλισ οδιγθςε μια 

μεγάλθ μοίρα προσ τισ ακτζσ τθσ Ρελοποννιςου, αλλά δεν γνϊριςε μεγάλθ επιτυχία. Με 

τθν επιςτροφι του, οι Ακθναίοι ικελαν  ειρινθ, ενϊ και μια ομιλία του Ρερικλι, είχε 

ελάχιςτθ επίδραςθ ςτθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ  τουσ. Εκτόσ αυτοφ, τον διϊκουν με κατθγορία 

υπεξαίρεςθσ και του επζβαλαν πρόςτιμο 50 ταλζντων. Μια ανατροπι του δθμόςιου 

ςυναίςκθματοσ πρόςκαιρα οδιγθςε ςτθν αποκατάςταςι του, προφανϊσ με εξαιρετικζσ 

δυνάμεισ. Αλλά θ πανοφκλα, που είχε χτυπιςει δυο από τουσ γιουσ και τθν αδελφι του, 

είχε αφιςει το ςθμάδι τθσ και ςτον ίδιο τον Ρερικλι. Το φκινόπωρο του 429 πζκανε και 

κάφτθκε κοντά ςτθν Ακαδθμία.  

 

Ο Περικλισ και ο Παρκενϊνασ  

Ο Ραρκενϊνασ χτίςτθκε τθν περίοδο των 15 ετϊν μεταξφ 447-432 π.Χ. υπό τθν κυριαρχία 

του μεγάλου Ακθναίου πολιτικοφ Ρερικλι. Σφμφωνα με το Καναδικό Λςτορικό Μουςείο: 

"Για να οικοδομιςουμε ζναν Ναό αυτοφ του μεγζκουσ (101 x 228 πόδια, 30,9mx 69,5m) ςε 



αυτό το ςφντομο χρονοδιάγραμμα ιταν κάτι το  εκπλθκτικό αλλά αυτό, που ιταν ακόμθ πιο 

καταπλθκτικό, ιταν θ ποιότθτα καταςκευισ και φινιρίςματοσ, που ιταν υπζροχθ. Ο 

«θγετικόσ πολιτικόσ τθσ θμζρασ» και ο άνκρωποσ πίςω από το καταςκευαςτικό ζργο ιταν ο 

Ρερικλισ. Σφμφωνα με τον Ρλοφταρχο, τον μεγάλοσ Ζλλθνα βιογράφο, γράφοντασ αιϊνεσ 

μετά τθν ολοκλιρωςθ του κτιρίου, ζνασ από τουσ κφριουσ λόγουσ για τθν καταςκευι τοφ 

Ραρκενϊνα- και των άλλων ναϊν, που τον περιβάλλουν- ιταν θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

αυξανόμενθσ ανεργίασ. Ξεκινϊντασ ζνα ςθμαντικό πρόγραμμα δθμόςιων ζργων για τθν 

Ακρόπολθ (ο πανφψθλοσ λόφοσ τθσ Ακινασ, όπου βριςκόταν ο Ραρκενϊνασ και άλλοι ναοί 

αφιερωμζνοι ςτουσ κεοφσ), ο Ρερικλισ ελπίηει να προςφζρει κζςεισ εργαςίασ ςε απλοφσ 

Ακθναίουσ - ξυλουργοί, λικοτεχνίτεσ, ελεφαντοτεχνίτεσ, ηωγράφουσ, , καταςκευαςτζσ 

προτφπων, ςιδεράδεσ, καταςκευαςτζσ ςχοινιϊν, υφαντοποιοφσ, χαράκτεσ, ζμπορουσ, 

ςιδθροτεχνίτεσ, αγγειοπλάςτεσ, υποδθματοποιοφσ, βυρςοδζψεσ, εργάτεσ κ.ά. [Ρθγι: 

Canadian Museum of History historymuseum.ca ] 

 «Ταυτόχρονα και το πιο ςθμαντικό, οραματίςτθκε τον Ραρκενϊνα ωσ αρχιτεκτονικό 

αριςτοφργθμα, που κα αποτελοφςε διλωςθ προσ τον κόςμο για τθν ανωτερότθτα των 

Ακθναϊκϊν αξιϊν, το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ και τον τρόπο ηωισ τουσ. Λόγω αυτοφ, μόνο 

τα καλφτερα οικοδομικά υλικά ιταν αρκετά καλά - θ καλφτερθ πζτρα, χαλκόσ, χρυςόσ, 

ελεφαντόδοντο, ζβενοσ, κυπαρίςςι, και οι καλφτεροι καλλιτζχνεσ και τεχνίτεσ. Ιταν ζνα 

κτιριο για τουσ αιϊνεσ. Σε μια κθδεία των νεκρϊν πολεμιςτϊν που ζγινε το 430 π.Χ., ο 

Ρερικλισ εξζφραςε ςτον Επιτάφιο λόγο του, τθν υπερθφάνεια του για τθν  Ακινα και δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι ςκεφτόταν τον Ραρκενϊνα όταν ςθμείωνε ότι «είναι πράγματι τα 

ςθμάδια και τα μνθμεία που ζχουμε αφιςει... Οι άνκρωποι του μζλλοντοσ κα μασ 

παραδζχονται, όπωσ κάνουν όλοι οι άνκρωποι ςιμερα. "  

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/civil/greece/gr0000e.shtml&xid=25657,15700019,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiyRWyfPg-WJMJuWB7TeXwjQGha5g


Το νζο καταςκευαςτικό ζργο δεν ζγινε ευπρόςδεκτο από όλουσ. Υπιρξαν μερικοί που 

εξοργίςτθκαν ότι δαπανικθκαν τόςα πολλά χριματα για τθν καταςκευι "επιχρυςϊνοντασ 

και καλλωπίηοντασ τθν πόλθ μασ, ςαν να ιταν κάποια ματαιόδοξθ γυναίκα να 

καταςτρζφεται με δαπανθρζσ πζτρεσ και ναοφσ χιλιάδων ταλάντων ". Ρολλοί επίςθσ είχαν 

αναςτατωκεί επειδι τα χριματα για τθν οικοδόμθςθ του Ραρκενϊνα παρζχοντο, 

απρόκυμα, από τουσ ςυμμάχουσ των Ακθναίων, που είχαν αρχικά παραδϊςει αυτά τα 

χριματα για χριςθ ςε οποιαδιποτε μελλοντικι ςφγκρουςθ κατά των Ρερςϊν. Ο Ρερικλισ 

υποςτιριξε ότι, όςο οι Ακθναίοι τιμοφςαν τθ δζςμευςι τουσ να υπεραςπιςτοφν αυτοφσ 

τουσ ςυμμάχουσ κατά τθσ περςικισ επικετικότθτασ, τότε οι ςφμμαχοι δεν είχαν λόγο να 

διαμαρτυρθκοφν για κάτι. Και θ πλειοψθφία των ανκρϊπων υποςτιριξε τον Ρερικλι. Στθν 

πραγματικότθτα, ο πιο φανατικόσ αντίπαλοσ του εξοςτρακίςτθκε (εκτοπιςμζνοσ για δζκα 

χρόνια) με λαϊκι ψιφο, αφινοντασ ανοικτό τον δρόμο για να προχωριςει ςτθν καταςκευι.  

Το κτθριακό πρόγραμμα του Ραρκενϊνα πραγματοποιικθκε υπό τθ γενικι διεφκυνςθ του 

ίδιου του Ρερικλι. Επιλζγει τρεισ άνδρεσ κορυφαίουσ  ςτα επαγγζλματά τουσ για να 

ςυνεργαςτοφν για το ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ραρόλο που δεν γνωρίηουμε 

τα πάντα, φάνθκε ότι ο Ικτίνοσ, ιταν ο κφριοσ αρχιτζκτονασ και ο Καλλικράτθσ, ενεργοφςε 

ωσ εργολιπτθσ και τεχνικόσ ςυντονιςτισ, ενϊ ο Φειδίασ ιταν υπεφκυνοσ για τθν επίβλεψθ 

και τθν ενςωμάτωςθ όλων των καλλιτεχνικϊν ςτοιχείων. Επίςθσ, ο ίδιοσ, δθμιοφργθςε το 

τεράςτιο χρυςελεφάντινο  γλυπτό τθσ κεάσ τθσ πόλθσ και παριγαγε μερικζσ από τισ 

διάφορεσ γλυπτικζσ ομαδοποιιςεισ, επιβλζποντασ παράλλθλα τισ παραγωγικζσ 

προςπάκειεσ ενόσ «μικροφ ςτρατοφ» καλλιτεχνϊν και τεχνιτϊν. Ο Φειδίασ αναγνωρίςτθκε 

τότε ωσ ο μεγαλφτεροσ γλφπτθσ τθσ εποχισ του, αλλά αναγνωρίηεται πλζον ωσ ο 

μεγαλφτεροσ Ζλλθνασ γλφπτθσ όλων των εποχϊν.  

 Το ζργο για τθν ολοκλιρωςθ του οράματοσ του Ρερικλι, ότι ο Ραρκενϊνασ κα ιταν ζνα 

ςφμβολο του μεγαλείου τθσ Ακινασ και του αναπόφευκτου κριάμβου του πολιτιςμοφ πάνω 

από τισ δυνάμεισ τθσ βαρβαρότθτασ, ιταν βραχφβιο. Το τελευταίο από τα γλυπτά ςτολίδια 

ολοκλθρϊκθκε το 432 π.Χ., αλλά μόνο τρία χρόνια αργότερα ο Ρερικλισ και πολλοί από 

τουσ ςυμπολίτεσ του υπζκυψαν ςε μια τρομακτικι πανοφκλα που κατζςτρεψε τθν Ακινα.  

Ο Θθςαυρόσ του Παρκενϊνα τθσ Ακθνάσ  

Ο Ρερικλισ πρότεινε τθν «αξιοποίθςθ» τοφ Ραρκενϊνα για να βοθκιςει τθν Ακινα να 

πλθρϊςει τα χρζθ, που προζκυψαν από τισ ξζνεσ περιπζτειζσ του και τθ ςτρατιωτικι 

επζκταςι του. Ο James Romm ζγραψε ςτο Los Angeles Times: «Ο Ραρκενϊνασ ιταν πάντα 

ςφμβολο τθσ Ακθναϊκισ υπερθφάνειασ, αλλά όταν χτίςτθκε αρχικά ςτα μζςα του 5ου π.Χ. 

ιταν επίςθσ ζνα μνθμείο του Ακθναϊκοφ πλοφτου. Μζςα ςε αυτό ςτεγάηονταν το δθμόςιο 

Ταμείο και ζνασ κθςαυρόσ από χρυςά και αργυρά πλοία, θ  Ιερι ιδιοκτθςία τθσ Ακθνάσ. Ζνα 

κολοςςιαίο άγαλμα εκείνθσ τθσ κεάσ, γεμιςμζνο με δζρμα από ελεφαντόδοντο και 

κωράκιςθ με χρυςό φφλλο, τφφλωναν τουσ επιςκζπτεσ με μια λαμπρι εικόνα του μαηικοφ 

δθμοςιονομικοφ πλεονάςματοσ των Ακθνϊν.» [Ρθγι: James Romm, Los Angeles Times, 26 

Φεβρουαρίου 2012. Ο Romm είναι κακθγθτισ κλαςικϊν ςτο Bard College και ςυγγραφζασ 

του "Ghost on the Throne: Ο κάνατοσ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο πόλεμοσ για το 

ςτζμμα και τθν αυτοκρατορία".  



Θ εκμετάλλευςθ τζτοιων ιερϊν κειμθλίων ιταν, κατά κανόνα, ζνα κανατθφόρο ζγκλθμα και 

ο" λθςτισ του ναοφ "ιταν το χειρότερο πράγμα, που κα μποροφςε να κατθγορθκεί ζνασ 

αρχαίοσ Ζλλθνασ. Ωςτόςο, οι χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ ζχουν ζναν τρόπο 

επαναπροςδιοριςμοφ του τι είναι ιερό και τι είναι βζβαιο, όπωσ ζχει μάκει θ ςφγχρονθ 

Ευρϊπθ. Τόςο οι μακρινοί πόλεμοι, που ςυχνά οδθγοφν ςε οικονομικζσ κρίςεισ - όπωσ και ο 

πόλεμοσ Ακινασ και Σπάρτθσ ξεκίνθςαν το 431 π.Χ. κατά τθν περίοδο τθσ ακμισ του 

Ρερικλι.  

Ο Ρερικλισ πρότεινε, όταν ο πόλεμοσ είχε ξεςπάςει, ότι εάν θ Ακινα εξαντλιςει τα 

χριματά τθσ, κα μποροφςε να λιϊςει και να κερδίςει τον κθςαυρό ι τον χρυςό και το 

ελεφαντόδοντο που ιταν πάνω ςτο άγαλμα τθσ κεάσ. (Με ςφγχρονουσ όρουσ, αυτό ιταν εξίςου 

ακραίο με τθ χριςθ του Ραρκενϊνα όχι μόνο ωσ κινθματογραφικό ςφνολο αλλά ωσ ξενοδοχείο πζντε 

αςτζρων.) Ο ευςεβισ μπορεί να προχωριςει ςε διαμαρτυρία, αλλά ο Κουκυδίδθσ, ο 

ιςτορικόσ που κατζγραψε το επειςόδιο, παρουςιάηει το κζμα τθσ ωσ ζνα άλλο παράδειγμα 

τθσ υγιοφσ κοινισ λογικισ του Ρερικλι.  

 

 

 

Ο Κουκυδίδθσ ςθμειϊνει ακόμθ ότι ο Ρερικλισ, ενϊ επόπτευε τθν καταςκευι τοφ 

Ραρκενϊνα, ςκζφτθκε να καταςτιςει τισ πλάκεσ χρυςοφ και ελεφαντοςτοφ ςτο άγαλμα 

αποςπϊμενεσ. Αν αυτό ςυνζβθ - δεν υπάρχει ίχνοσ ςιμερα του αγάλματοσ ι το πολφτιμο 

κάλυμμα του ϊςτε να το επιβεβαιϊςουμε με ςιγουριά- τότε ο εγκρατισ πολιτικόσ είχε μια 

ρεαλιςτικι  οπτικι  για αυτό, που κα ονομάηαμε ςιμερα «ρευςτότθτα».  

Ο Ρερικλισ μείωςε τισ προτάςεισ του, υποςχόμενοσ ότι οτιδιποτε κα πάρει θ Ακινα από 

τον Ραρκενϊνα κα αντικαταςτιςει, πικανότατα, όταν κζρδιηε τον πόλεμο. Αλλά κακϊσ ο 

πόλεμοσ αυτόσ ζγινε απογοθτευτικόσ, πολφ καιρό μετά τον κάνατο του Ρερικλι, το 



"δάνειο" μετατράπθκε ςε δϊρο. Αντιμζτωπθ με τθν καταςτροφι και τθν επικείμενθ ιττα, θ 

Ακινα βοικθςε τον εαυτό τθσ από τον  ναό και ποτζ δεν τον αποκατζςτθςε - αν και 

πλθρϊνε ζνα μικρό επιτόκιο.  

Το εκπλθκτικό το ςχζδιο του Ρερικλι για τθν δυνατότθτα αποςπάςεωσ  των αγαλμάτων 

ξεπερνιζται ωσ προσ το το «κράςοσ» του, από ζνα άλλο ςχζδιο, που καταγράφεται επίςθσ 

από τον Κουκυδίδθ. Οι ςφμβουλοι από τθν Κόρινκο πρότειναν ςτουσ Σπαρτιάτεσ να 

χρθματοδοτιςουν τθν πολεμικι τουσ προςπάκεια με το πιο ιερό χρυςό τθσ Ελλάδασ, τουσ 

κθςαυροφσ τθσ Ολυμπίασ και των Δελφϊν. Θ Κόρινκοσ ιταν γνωςτι ςτθν αρχαιότθτα για 

απότομθ επιχειρθματικι πρακτικι, αλλά οι ευλαβείσ Σπαρτιάτεσ δεν ζφεραν καμία 

αντίρρθςθ ςτο ςχζδιο. Τα δφο ιερά ιερά ςτθν Ελλάδα ιταν, ςφμφωνα με αυτι τθν πρόταςθ, 

επίφοβα να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πράξθ.  

Ο «Επιτάφιοσ»  του Περικλι  

Ο διάςθμοσ "Επιτάφειοσ λόγοσ" του Ρερικλι δόκθκε μετά τισ πρϊτεσ μάχεσ του 

Ρελοποννθςιακοφ πολζμου. Οι κθδείεσ μετά από τζτοιεσ μάχεσ ιταν δθμόςιεσ τελετζσ και ο 

Ρερικλισ χρθςιμοποίθςε τθν ευκαιρία για να κάνει μια κλαςςικι διλωςθ τθσ αξίασ τθσ 

δθμοκρατίασ. Θ κθδεία ιταν ζνα δθμόςιο γεγονόσ που ακολοφκθςε ζνα κακοριςμζνο 

ςφνολο τελετουργιϊν. Ο Κουκυδίδθσ ζγραψε: «Τρεισ μζρεσ πριν τθν τελετι, τα οςτά των 

νεκρϊν βρίςκονται ςε μια ςκθνι, που ζχει ανεγερκεί. Και οι φίλοι τουσ φζρνουν ςτουσ 

ςυγγενείσ τουσ τζτοιεσ προςφορζσ, όςεσ κζλουν. Στθν κθδεία με δθμοςία δαπάνθ,φζρονται 

τα φζρετρα ςε άμαξεσ, μία για κάκε φυλι. Τα οςτά του νεκροφ τοποκετοφνται ςτο φζρετρο 

τθσ φυλισ τουσ. Ανάμεςά τουσ μεταφζρεται μια άδεια ςινδϊνθ για τουσ αγνοοφμενουσ, 

δθλαδι για εκείνουσ των οποίων τα ςϊματα δεν μποροφςαν να ανακτθκοφν. Κάκε πολίτθσ 

ι ξζνοσ που ευχαριςτεί, ενϊνεται με  τθν πομπι, και οι γυναίκεσ ςυγγενείσ είναι εκεί για να 

κρθνιςουν ςτθν ταφι. Οι νεκροί τοποκετοφνται ςτο δθμόςιο μνιμα ςτο όμορφο προάςτιο 

τθσ πόλθσ, (ςτο δημόςιο ςήμα) όπου, όςοι πζφτουν ςε πόλεμο, είναι πάντα καμμζνοι. Με 

εξαίρεςθ εκείνουσ, που δολοφονικθκαν ςτον Μαρακϊνα, οι οποίοι για τθ μοναδικι και 

αςυνικιςτθ ανφψωςι τουσ ςυντθρικθκαν ςε Τφμβο, ςτο ςθμείο όπου ζπεςαν. Μετά τθν 

τοποκζτθςθ των ςωμάτων ςτθ γθ, ζνασ άνκρωποσ που ζχει επιλεγεί από το κράτοσ, με 

εγκεκριμζνθ ςοφία και εξζχουςα φιμθ, προφζρει πάνω τουσ ζνα κατάλλθλο πανθγυρικό, 

μετά από τον οποίο όλοι αποςείρονται. Και κακ 'όλθ τθ διάρκεια του πολζμου, όποτε 

εμφανίςτθκε θ περίςταςθ, παρατθρικθκε το κακιερωμζνο ζκιμο. Εν τω μεταξφ, αυτοί ιταν 

οι πρϊτοι που είχαν πζςει, και ο Ρερικλισ, γιοσ του Ξανκίππου, επελζγθ για να προκθρφξει 

το λόγο αυτό.»*Ρθγι: Κουκυδίδθσ (c.460 / 455-c.399 π.Χ.): Θ κθδεία του Ρερικλι από τον 

"Ρελοποννθςιακό πόλεμο" (Βιβλίο 2.34-46)  

Πταν ζφταςε ο κατάλλθλοσ χρόνοσ, ο Ρερικλισ προχϊρθςε από τον τάφο ςε μια 

ανυψωμζνθ πλατφόρμα για να ακουςτεί από το πλικοσ του κόςμου και μίλθςε ωσ εξισ: "Οι 

περιςςότεροι από τουσ προκατόχουσ μου ςε αυτό τον τόπο επαίνεςαν, εκείνον που  ζκανε 

αυτι τθν ομιλία μζροσ του νόμου, που μασ λζει ότι είναι καλό να εκφωνείται ςτθν ταφι 

εκείνων που πζφτουν ςτθ μάχθ.Για τον εαυτό μου, κα ζπρεπε να ςκεφτόμουν ότι θ αξία 

που είχε εμφανιςτεί ςε πράξεισ κα ανταμείφκθκε επαρκϊσ με τιμθτικζσ διακρίςεισ, όπωσ 

βλζπετε τϊρα ςε αυτι τθν κθδεία προετοιμαςμζνθ με το κόςτοσ των ανκρϊπων και κα 

ικελα να μθν απειλιςουν οι φιμεσ πολλϊν γενναίων ανδρϊν ςτο ςτόμα ενόσ ατόμου να 



ςτακεί ι να πζςει ςφμφωνα με όςα μίλθςε καλά ι -γιατί είναι δφςκολο να μιλιςετε ςωςτά 

για ζνα κζμα, όπου είναι ακόμθ δφςκολο να πείςετε τουσ ακροατζσ ςασ ότι λζτε τθν 

αλικεια.  Από τθ μία πλευρά, ο φίλοσ που είναι εξοικειωμζνοσ με κάκε γεγονόσ τθσ 

ιςτορίασ μπορεί να ςκεφτεί ότι κάποιο ςθμείο δεν ζχει οριςτεί με τθν πλθρότθτα που 

επικυμεί και ξζρει ότι αξίηει. Από τθν άλλθ, αυτόσ που είναι ξζνοσ ςτο κζμα μπορεί να 

οδθγθκεί από το φκόνο να υποψιάηεται τθν υπερβολι, εάν ακοφει κάτι πζρα από τθ φφςθ 

του. Γιατί οι άνδρεσ μποροφν να αντζξουν να ακοφςουν τουσ άλλουσ να επαινοφν μόνο 

εφόςον μποροφν να πείςουν από μόνοι τουσ τθν ικανότθτά τουσ να ιςορροποφν τισ 

ενζργειεσ, που μνθμονεφονται: όταν περάςει αυτό το ςθμείο, ο φκόνοσ μπαίνει και με τθν 

δφναμι  του. Ωςτόςο, δεδομζνου ότι οι πρόγονοί μασ ζχουν ςφραγίςει αυτό το ζκιμο με 

τθν ζγκριςι τουσ, γίνεται κακικον μου να υπακοφω ςτο νόμο και να προςπακϊ να 

ικανοποιιςω τισ διάφορεσ επικυμίεσ και απόψεισ ςασ όςο καλφτερα μπορϊ.  " Κα ξεκινιςω 

από τουσ προγόνουσ μασ: είναι ςωςτό να ζχουν τθν τιμι τθσ πρϊτθσ μνιμθσ ςε μια 

περίςταςθ όπωσ το παρόν. Κατοικοφν ςτθ χϊρα χωρίσ διακοπι ςτθ διαδοχι από γενιά ςε 

γενιά και τθν παρζδωςαν και αν οι πιο απομακρυςμζνοι πρόγονοί μασ αξίηουν ζπαινο, 

πολφ περιςςότεροι πατζρεσ μασ, που πρόςκεςαν ςτθν κλθρονομιά τουσ τθν αυτοκρατορία 

που κατζχουμε τϊρα και δεν λυπικθκαν κανζναν πόνο για να μπορζςουν να 

εγκαταλείψουν τισ εξαγορζσ τουσ προσ εμάσ τθσ ςθμερινισ γενεάσ.Τζλοσ, υπάρχουν λίγα 

τμιματα τθσ κυριαρχίασ μασ , που δεν ζχουν ενιςχυκεί από εκείνουσ, από εμάσ εδϊ, οι 

οποίοι εξακολουκοφν να είναι περιςςότερο ι λιγότερο ςτο ςκζνοσ τθσ ηωισ · ενϊ θ μθτρικι 

χϊρα μασ ζχει παραςχεκεί με όλα όςα μπορεί να τθσ επιτρζψει να εξαρτάται από τουσ 

δικοφσ τθσ πόρουσ είτε για πόλεμο είτε για ειρινθ ....  

 

 

Ο Ρερικλισ εκφωνεί τον Επιτάφιο Λόγο 

 



Ο Περικλισ ομιλεί για τθ  Δθμοκρατία  

Σφμφωνα με τον Κουκυδίδθ, ο Ρερικλισ διλωςε: «Το ςφνταγμά μασ δεν αντιγράφει τουσ 

νόμουσ των γειτονικϊν κρατϊν · είμαςτε μάλλον ζνα πρότυπο για τουσ άλλουσ παρά  

μιμθτζσ τουσ , θ διοίκθςθ ευνοεί τουσ πολλοφσ αντί για τουσ λίγουσ · αυτόσ είναι ο λόγοσ 

για τον οποίο ονομάηεται Δθμοκρατία. κοιτάηουμε τουσ νόμουσ, προςφζρουμε ίςθ 

δικαιοςφνθ ςε όλουσ ςτισ ιδιωτικζσ τουσ διαφορζσ · αν δεν υπάρχει κοινωνικι κζςθ, θ 

πρόοδοσ ςτθ δθμόςια ηωι πζφτει ςτθ φιμθ τθσ ικανότθτασ, οι τάξεισ που δεν επιτρζπονται 

να παρεμποδίηουν τθν αξία · οφτε και πάλι θ φτϊχεια παρεμποδίηει τον δρόμο, εάν ζνασ 

άνκρωποσ είναι ςε κζςθ να υπθρετιςει το κράτοσ, δεν παρεμποδίηεται από τθν αςάφεια 

τθσ κατάςταςισ του.Θ ελευκερία που απολαμβάνουμε ςτθν κυβζρνθςι μασ επεκτείνεται 

και ςτθ ςυνθκιςμζνθ ηωι μασ.Αν δεν αςκοφμε επιφυλακτικι επιμζλεια, δεν αιςκάνεται 

κανείσ ότι πρζπει να είναι κυμωμζνοσ με τον πλθςίον του ϊςτε  να κάνει αυτό που του 

αρζςει ι ακόμα και να επιδοκεί ςε αυτζσ τισ ηθμιογόνεσ όψεισ, που δεν μποροφν να 

αποτφχουν να είναι προςβλθτικζσ, αν και δεν επιβάλλουν κετικι ποινι. Οι ςχζςεισ μασ δεν 

μασ κάνουν ανόθτεσ ωσ πολίτεσ. Αυτόσ ο φόβοσ είναι ο κφριοσ ζλεγχόσ μασ, διδάςκοντάσ 

μασ να υπακοφμε ςτουσ δικαςτζσ και τουσ νόμουσ, ιδιαίτερα όςον αφορά τθν προςταςία 

των τραυματιϊν, είτε είναι ςτθν πραγματικότθτα το βιβλίο καταςτατικϊν, είτε ανικουν 

ςτον κϊδικα ο οποίοσ, αν και άγραφοσ, δεν μπορεί να καταπατθκεί χωρίσ αναγνωριςμζνθ 

ντροπι. *Ρθγι: Κουκυδίδθσ (c.460 / 455-c.399 π.Χ.): Θ κθδεία του Ρερικλι από τον 

"Ρελοποννθςιακό πόλεμο", Βιβλίο 2.34-46]  

Επιπλζον, παρζχουμε πολλά μζςα για να αναηωογονθκεί το μυαλό από τισ επιχειριςεισ, 

γιορτάηουμε παιχνίδια και κυςίεσ όλο το χρόνο και θ κομψότθτα των ιδιωτικϊν μασ 

εγκαταςτάςεων αποτελεί κακθμερινι πθγι ευχαρίςτθςθσ και βοθκά ςτθν εξολόκρευςθ του 

άγχουσ. Το μζγεκοσ τθσ πόλθσ μασ αντλεί τα προϊόντα του κόςμου ςτο λιμάνι μασ, ζτςι 

ϊςτε ςτουσ Ακθναίουσ οι καρποί άλλων χωρϊν να είναι τόςο γνωςτοί όςο και οι δικζσ τουσ.  

Αν ςτραφοφμε προσ τθ ςτρατιωτικι μασ πολιτικι, διαφζρουμε  επίςθσ και από τουσ 

ανταγωνιςτζσ μασ: Ανοίγουμε τθν πόλθ μασ ςτον κόςμο και ποτζ δεν αποκλείουμε τουσ 

αλλοδαποφσ από οποιαδιποτε ευκαιρία μάκθςθσ ι παρατιρθςθσ, αν και τα μάτια ενόσ 

εχκροφ μπορεί περιςταςιακά να καραδοκοφν τθν ελευκερία μασ · Δείχνουμε εμπιςτοςφνθ 

λιγότερο ςτο ςφςτθμα και ςτθν πολιτικι απ 'ό, τι ςτο γθγενζσ πνεφμα των πολιτϊν μασ · 

ενϊ ςτθν εκπαίδευςθ, όπου οι αντίπαλοί μασ από τα ίδια τα λίκνα τουσ με μια οδυνθρι 

πεικαρχία αναηθτοφν τθν ανδρεία, ςτθν Ακινα ηοφμε ακριβϊσ όπωσ κζλουμε, είμαςτε  

ζτοιμοι να αντιμετωπίςουμε κάκε νόμιμο κίνδυνο, αποδεικνφοντασ ότι μπορεί να 

παρατθρθκεί ότι οι Λακεδαιμόνιοι (Σπαρτιάτεσ) δεν ειςβάλλουν μόνο ςτθ χϊρα μασ, αλλά 

φζρνουν μαηί τουσ όλουσ τουσ ςυνοδοφσ τουσ ενϊ εμείσ οι Ακθναίοι προχωροφμε χωρίσ 

υποςτιριξθ ςτο ζδαφοσ ενόσ γείτονα , γιατί θ προςπάκεια κατάκτθςθσ ενόσ ξζνου εδάφουσ 

ςυνικωσ εξουδετερϊνεται με ευκολία από άνδρεσ, που υπεραςπίηονται τα ςπίτια τουσ. Θ 

ενωμζνθ μασ δφναμθ δεν ανταγωνίςτθκε  ποτζ από κανζναν εχκρό, διότι ζχουμε τρόπο να 

ςυνεχίςουμε με τθ ναυτικι μασ δφναμθ. Φυλάμε τουσ πολίτεσ μασ ανά ξθρά ςε εκατό 

διαφορετικζσ φρουρζσ, ζτςι ϊςτε, όπου και αν εμπλακοφν με ζνα τζτοιο τμιμα τθσ 

δφναμισ μασ, μια επιτυχία ενάντια ςε μια απόςπαςθ μεγεκφνεται ςε μια νίκθ επί του 

ζκνουσ και μια ιττα ςε μια αντίςτροφθ υποφζρει από τα χζρια ολόκλθρου του λαοφ μασ. 

Και όμωσ αν με ςυνικειεσ όχι εργαςίασ αλλά ευκολίασ και κάρροσ όχι τθσ τζχνθσ αλλά τθσ 



φφςθσ, είμαςτε ακόμα πρόκυμοι να ςυναντιςουμε τον κίνδυνο, ζχουμε το διπλό 

πλεονζκτθμα να ξεφφγουμε από τθν εμπειρία των ταλαιπωριϊν εν αναμονι και να τουσ 

αντιμετωπίςουμε τθν ϊρα χρειάηονται τόςο ατρόμθτα όςο εκείνοι, που δεν είναι ποτζ 

ελεφκεροι από αυτοφσ ... "  

Πςο για τουσ άνδρεσ, που πζκαναν ςτο πεδίο τθσ μάχθσ: «Ζτςι, επιλζγοντασ να πεκάνουν 

και να μθν αντιςτζκονται, ζφυγαν μόνο από τθν ατιμία, αλλά αντιμετϊπιςαν τον κίνδυνο 

πρόςωπο με πρόςωπο και μετά από μια ςφντομθ ςτιγμι, ενϊ ςτθν κορυφι τθσ τφχθσ τουσ, 

διζφυγαν, όχι από το φόβο τουσ, αλλά από τθ δόξα τουσ. Ζτςι πζκαναν αυτοί οι άνδρεσ 

όπωσ γίνονται με τουσ Ακθναίουσ. Εςείσ, οι επιηϊντεσ από αυτοφσ, πρζπει να αποφαςίςετε 

να ζχετε μια αδιάψευςτθ επίλυςθ ςτον τομζα, αν και μπορείτε να προςευχθκείτε να ζχει 

ζνα πιο ευτυχιςμζνο τζλοσ. Και δεν είμαςτε  ικανοποιθμζνοι με ιδζεσ που προζρχονται 

μόνο από λόγια των πλεονεκτθμάτων που ςυνδζονται με τθν υπεράςπιςθ τθσ χϊρασ μασ, 

αν και αυτά κα παρείχαν ζνα πολφτιμο κείμενο ςε ζναν ομιλθτι ακόμθ και πριν από ζνα 

ακροατιριο τόςο ηωντανό γι 'αυτοφσ όπωσ το παρόν, πρζπει να ςυνειδθτοποιιςετε τθ 

δφναμθ τθσ Ακινασ, και να τροφοδοτείτε τα μάτια τθσ από μζρα ςε μζρα, μζχρι που θ 

αγάπθ τθσ να γεμίηει τισ καρδιζσ ςασ. Και τότε, όταν όλο το μεγαλείο τθσ κα φανεί  εμπρόσ 

ςασ, κα πρζπει να ςκεφτείτε ότι ιταν με κάρροσ, αίςκθςθ κακικοντοσ και ζντονο 

αίςκθμα τιμισ ςτθν πράξθ που οι άνδρεσ αυτοί, οι προκείμενοι νεκροί, είχαν τθ 

δυνατότθτα να κερδίςουν όλα αυτά και ότι δεν υπιρξε προςωπικι αποτυχία οφτε ςε μια 

επιχείρθςθ, που  κα μποροφςαν να τουσ δϊςουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ, ϊςτε να 

ςτεριςουν τθ χϊρα τουσ από τθν ανδρεία τουσ, αν «το ζβαηαν ςτα πόδια» τθ ςτιγμι τθσ 

πιο ζνδοξθσ ςυμβολισ, που κα μποροφςαν να προςφζρουν. Για αυτιν τθν προςφορά τθσ 

ηωισ τουσ που ζγινε κοινι από αυτοφσ, όλοι τουσ ζλαβαν μεμονωμζνα εκείνθ τθ φιμθ που 

δεν γερνάει ποτζ και για ζνα μνιμα, όχι τόςο πολφ που ζχουν αποκζςει τα οςτά τουσ, αλλά 

ότι οι ευγενζςτεροι των ιερϊν, όπου θ δόξα τουσ φυλάςςεται για να κυμάται αιϊνια ςε 

κάκε περίςταςθ ςτθν οποία θ πράξθ ι θ ιςτορία κα απαιτιςει τθν ανάμνθςθ τθσ. Και ςε 

εδάφθ μακριά από τα δικάτουσ, όπου θ ςτιλθ με τον επιτάφιο τθσ το δθλϊνει, υπάρχει 

κατοχυρωμζνο ςε κάκε ςτικοσ ζνα «αρχείο άγραφο» χωρίσ δίςκο, για να το διατθριςει, 

εκτόσ από εκείνο τθσ καρδιάσ. Αυτά πάρτε ωσ πρότυπό ςασ και κρίνοντασ τθν ευτυχία να 

είναι ο καρπόσ τθσ ελευκερίασ , και θ ελευκερία τθσ ανδρείασ, που ποτζ δεν παρακμάηουν 

ςτουσ κινδφνουσ του πολζμου. Διότι δεν είναι θ δυςτυχία που κα ιταν ίςωσ αδιάφορθ για 

τθ ηωι τουσ, αυτοί δεν ζχουν τίποτα να ελπίηουν: είναι μάλλον εκείνοι ςτουσ οποίουσ θ 

ςυνεχιηόμενθ ηωι μπορεί να φζρει αντίςτροφα μζχρι ςτιγμισ άγνωςτα και ςτα οποία μια 

πτϊςθ, αν ζρκει, κα ιταν πολφ τεράςτια ςτισ ςυνζπειζσ τθσ. Και ςίγουρα, ςε ζναν 

άνκρωπο με πνεφμα, θ υποβάκμιςθ τθσ δειλίασ πρζπει να είναι ανυπολόγιςτα πιο 

κλιβερι από τον ατρόμθτο κάνατο, που τον χτυπάει εν μζςω τθσ δφναμθσ και του 

πατριωτιςμοφ του!  

 

 



 

Αναξαγόρασ και Ρερικλισ 

 

Ο ΕΠΙΣΑΦΙΟ ΛΟΓΟ  του Περικλι  

Ο Κουκυδίδθσ ζγραψε: «Μετά τθ δεφτερθ ειςβολι των Ρελοποννθςίων υπιρξε αλλαγι ςτο 

πνεφμα των Ακθναίων. Η γθ τουσ είχε καταςτραφεί δφο φορζσ και ζπρεπε να αγωνιςτοφν 

ταυτόχρονα με τον πόλεμο και τθν πανϊλθ. Τϊρα άρχιςαν να κατθγοροφν τον Ρερικλι ότι 

τουσ ζπειςε να πάνε ςτον πόλεμο και να τον κρίνουν υπεφκυνο για όλεσ τισ δυςτυχίεσ, που 

τουσ είχαν ξεπεράςει. Ήταν πρόκυμοι να κάνουν ειρινθ με τθ Σπάρτθ και ζςτειλαν 

πραγματικά πρεςβευτζσ εκεί, αν και δεν κατάφεραν να επιτφχουν τίποτα. Ήταν τότε ςε 

κατάςταςθ απόλυτθσ απελπιςίασ, και όλα τα ςυναιςκιματα οργισ τουσ ςτράφθκαν ενάντια 

ςτον Ρερικλι» *Ρθγι: Κουκυδίδθσ "Ρερικλισ: από τον "Ρελοποννθςιακό Ρόλεμο", Βιβλίο ΛΛ, 

59-64, CSUN]  

Ο ίδιοσ ο Ρερικλισ είδε αρκετά καλά πόςο πικρά αιςκάνκθκαν ςτθν κατάςταςθ ςτθν οποία 

βρζκθκαν. Είδε, ςτθν πραγματικότθτα, ότι ςυμπεριφζρονται ακριβϊσ όπωσ περίμενε, επί 

τοφτου, από τότε που ιταν ακόμα ςτρατθγόσ. Κάλεςε λοιπόν ςυνζλευςθ, με ςκοπό να 

εμφυςιςει «φρζςκο κάρροσ» ς 'αυτοφσ και να κακοδθγιςει τα ενοχλθμζνα πνεφματά τουσ, 

ϊςτε να τουσ αφιςει με ζνα πιο ιρεμο και πιο ςίγουρο πνεφμα.  

Ερχόμενοσ μπροςτά τουσ, ζκανε τθν ακόλουκθ ομιλία: " Αναμζνω αυτι τθν εκδιλωςθ 

κυμοφ από μζρουσ ςασ, κακϊσ καταλαβαίνω τουσ λόγουσ γι 'αυτό και ζχω καλζςει μια 

ςυνζλευςθ με αυτό το αντικείμενο: να ςασ υπενκυμίςω τθν προθγοφμενθ τθσ  κατάκεςθσ 

για  τθ δικι μου υπόκεςθ εναντίον ςασ, αν διαπιςτϊςουμε ότι υπάρχει κάτι παράλογο ςτο 

κυμό ςασ εναντίον μου και ςτο να δϊςετε τθ κζςθ ςασ ςτισ κακοτυχίεσ ςασ. Θ δικι μου 

άποψθ είναι ότι όταν ολόκλθρο το κράτοσ είναι ςτθ ςωςτι πορεία είναι καλφτερα για κάκε 

ξεχωριςτό άτομο από ό, τι όταν ικανοποιοφνται τα ιδιωτικά ςυμφζροντα, αλλά το κράτοσ 

ςτο ςφνολό του πθγαίνει προσ τον κατιφορο. Πςο καλά κι αν είναι ζνασ άνκρωποσ ςτθν 



ιδιωτικι ηωι του, κα εξακολουκεί να ςυμμετζχει ςτθ γενικι καταςτροφι εάν καταςτραφεί 

θ χϊρα του. Από τθν άλλθ πλευρά, εφόςον το ίδιο το κράτοσ είναι αςφαλζσ, τα άτομα 

ζχουν πολφ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να αναρρϊςουν από τισ προςωπικζσ τουσ 

κακοτυχίεσ. Ωσ εκ τοφτου, δεδομζνου ότι ζνα κράτοσ μπορεί να υποςτθρίξει τα άτομα ςτα 

βάςανά τουσ, δεν είναι ςωςτό για όλουσ μασ να ςυςπειρϊςουμε τθν υπεράςπιςι τθσ;  Δεν 

είναι λάκοσ να ενεργείτε όπωσ κάνετε τϊρα; Επειδι ζχετε ςτεναχωρθκεί τόςο πολφ από τθν 

καταςτροφι ςτα ςπίτια ςασ, και  χάνετε τα παιδιά ςασ ςτθν κοινι αςφάλεια. Μοφ 

επιτίκεςτε γιατι μίλθςα υπζρ του πολζμου και εςείσ οι ίδιοι τον ζχετε ιδθ ψθφίςει.  

Πςο για μζνα, αν είςτε κυμωμζνοιμε μζνα, είςτε κυμωμζνι με κάποιον που ζχει, νομίηω, 

τουλάχιςτον τθν ίδια ικανότθτα με τον κακζνα να δει τι πρζπει να κάνει και να εξθγιςει 

αυτό που βλζπει, ζναν ο οποίοσ αγαπά τθν πόλθ του και που είναι πάνω από το να 

επθρεάηεται από τα χριματα. Ζνασ άνκρωποσ που ζχει τθ γνϊςθ αλλά ςτερείται τθσ 

εξουςίασ να τθν εκφράςει με ςαφινεια δεν είναι καλλίτεροσ παρά εάν δεν είχε ποτζ καμία 

ιδζα. Ο άνκρωποσ που ζχει και τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά, αλλά δεν ζχει πατριωτιςμό, 

μάλλον δεν μπορεί να μιλιςει για τον ίδιο του τον λαό, όπωσ κα ζπρεπε, και ακόμα κι αν 

είναι πατριωτικό αλλά δεν μπορεί να αντιςτακεί ςε δωροδοκία, τότε αυτό το λάκοσ κα 

εκκζςει τα πάντα ςτον κίνδυνο αγοράσ και πϊλθςθσ. Ζτςι, αν κατά τθ ςτιγμι που πιρατε τθ 

ςυμβουλι μου και πιγατε ςτον πόλεμο, κεωριςατε ότι θ δφναμι μου ςε ςχζςθ με αυτζσ 

τισ ιδιότθτεσ ιταν ακόμθ ελαφρϊσ καλφτερθ από αυτι των άλλων, τότε τϊρα είναι ςίγουρο 

ότι είναι παράλογο να κατθγορθκϊ ότι ζκανα λάκοσ. "  

 

 

Ο κάνατοσ του Ρερικλι 

 

 



Η πτϊςθ τθσ Δθμοκρατίασ ςτθν Ακινα  

Ο Paul Cartledge του Ρανεπιςτθμίου του Cambridge ζγραψε για το BBC: "Πλοι οι 

αντιδθμοκράτεσ, ωςτόςο, δεν είδαν μόνο τισ αδυναμίεσ τθσ Δθμοκρατίασ και ιταν εντελϊσ 

τυφλοί για τα δυνατά ςθμεία τθσ Δθμοκρατίασ. Ζνασ αςυνικιςτοσ κριτικόσ ιταν ζνασ 

Ακθναίοσ  ςυγγραφζασ τον οποίο γνωρίηουμε ωσ «Ραλαιό Ολιγαρχικό». Βεβαίωσ, ιταν 

ολιγαρχικόσ, αλλά αν ιταν παλιά ι μετζπειτα δεν μποροφμε να ποφμε. Το ςφντομο και 

ζντονο φυλλάδιό του δθμιουργικθκε κατά πάςα πικανότθτα ςτθ δεκαετία του '20 κατά τθν 

πρϊτθ δεκαετία του Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου και κάνει τθν ακόλουκθ παρατιρθςθ: «θ 

Δθμοκρατία είναι φοβερι, αφοφ αντιπροςωπεφει τον κανόνα τθσ φτωχισ, γεμάτθσ άγνοιασ, 

αςτακοφσ και ανόθτθσ πλειοψθφίασ πάνω από τθν κοινωνικά και διανοθτικά ανϊτερθ 

μειονότθτα, ζτςι ο κόςμοσ γφριςε ανάποδα» *Ρθγι: Κακθγθτισ Paul Cartledge, 

Ρανεπιςτιμιο του Cambridge, BBC, 17 Φεβρουαρίου 2011 ] 

Το 413, ωςτόςο, άρχιςε να καταρρζει το επιχείρθμα υπζρ τθσ επιτυχίασ τθσ ριηοςπαςτικισ 

Δθμοκρατίασ, κακϊσ οι τφχεσ τθσ Ακινασ ςτον Ρελοποννθςιακό πόλεμο κατά τθσ Σπάρτθσ 

άρχιςαν να μειϊνονται ςοβαρά. Το 411 και πάλι το 404 θ Ακινα γνϊριςε δφο εξίςου 

ριηοςπαςτικζσ αντικζςεισ και τθν κακιζρωςθ ςτενϊν ολιγαρχικϊν κακεςτϊτων: Το 

κακεςτϊσ του Αντιφϊνοσ διιρκεςε μόνο λίγουσ μινεσ και μετά από ζνα ςφντομο πείραμα 

με μια πιο μετριοπακι μορφι Ολιγαρχίασ, οι Ακθναίοι αποκατζςτθςαν τουσ παλιοφσ 

δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ ςχεδόν όπωσ ιταν.  

Ιταν αυτι θ αναβιωμζνθ Δθμοκρατία που το 406 διαπράττει ό, τι οι αρχαίοι και οι 

ςφγχρονοι κριτικοί τθσ κεωροφν ότι ιταν το μεγαλφτερο πρακτικά ςφάλμα ςτθν Λςτορία τθσ 

Δθμοκρατίασ: θ δίκθ και θ καταδίκθ μζχρι κανάτου και των οκτϊ ςτρατθγϊν που 

αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ τθσ πφρρειασ  ναυτικισ νίκθ ςτισ Αργινοφςεσ.  

Το ςυλλογικό ζγκλθμα των ςτρατθγϊν,- όπωσ ιςχυρίςτθκε ο Κραυμμζνοσ, και άλλοι 

φποπτοι  για αντιδθμοκρατικζσ αντιλιψεισ-δεν κατάφερε να διαςϊςει αρκετζσ χιλιάδεσ 

επιηϊντεσ Ακθναίων πολιτϊν. Τα πάκθ άναψαν και ςε ζνα ςθμείο κατά τθ διάρκεια μιασ 

κρίςιμθσ ςυνάντθςθσ τθσ Συνζλευςθσ, πάνω ςτθν οποία προθγικθκε ο Σωκράτθσ, θ κραυγι 

αυξανόταν ότι κα ιταν τερατϊδεσ αν ο λαόσ δεν κα μποροφςε να επιβάλει τθ κζλθςι του, 

ακόμθ και εισ βάροσ τθσ αυςτθρισ νομιμότθτασ. Θ προςπάκεια θ προκφπτουςα απόφαςθ 

να καταδικάςουν ςε  κάνατο τουσ οκτϊ ςτρατθγοφσ να είναι οπωςδιποτε ςυλλογικι, 

αποδείκνυε ςτθν πραγματικότθτα το φψοσ ι το βάκοσ τθσ παρανομίασ. Συμπλιρωςε μόνο 

τθν τελικι ιττα τθσ Ακινασ ςτον πόλεμο, που τθν ακολοφκθςε θ εγκατάςταςθ από τθ  

Σπάρτθ μιασ Ολιγαρχίασ ακόμθ πιο ςτενισ εκείνθσ των 400 – αυτι  των Τριάκοντα 

τυράννων. |  



 
«Πςτρακα» για ψθφοφορίεσ 

Αποκατάςταςθ τθσ Δθμοκρατίασ και καταδίκθ του ωκράτθ  

Ο Paul Cartledge του Ρανεπιςτθμίου του Cambridge ζγραψε για το BBC: «Αυτό, ευτυχϊσ, 

δεν κράτθςε πολφ, ακόμθ και θ Σπάρτθ αιςκάνκθκε ανίκανθ να ςτθρίξει ζνα τόςο 

δθμοφιλζσ κακεςτϊσ, το παρατςοφκλι των «30 Τυράννων», και θ αποκατάςταςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ ιταν εκπλθκτικά γριγορθ και ομαλι – ςτο ςφνολό τθσ. Αναπόφευκτα, υπιρξε 

κάποιο φαινόμενο και ζνα από τα κφματα των προςωπικϊν και ιδεολογικϊν εντάςεων που 

ςιγόκαιγαν, ιταν ο Σωκράτθσ. Το 399 κατθγορικθκε  για αςζβεια να μθν αναγνωρίηει τουσ 

κεοφσ τθσ Ρλόλεωσ και να ειςάγει νζεσ κεότθτεσ και, χωριςτό φερόμενο αδίκθμα, να 

καταςτρζφει τουσ νζουσ.» *Ρθγι: Κακθγθτισ Paul Cartledge, Ρανεπιςτιμιο του Cambridge, 

BBC, 17 Φεβρουαρίου 2011+ 

 Σε κάποιο βακμό ο Σωκράτθσ χρθςιμοποιικθκε ωσ αποδιοπομπαίοσ τράγοσ, μια 

εκτοπιςτικι κυςία για να κατευνάςει τουσ κεοφσ οι οποίοι πρζπει να ιταν απαράδεκτοι 

κυμωμζνοι με τουσ Ακθναίουσ για να τουσ προκαλζςουν τζτοια φρίκθ όπωσ θ πλθγι και θ 

πείνα κακϊσ και θ ςτρατιωτικι ιττα και ο εμφφλιοσ πόλεμοσ. Ωςτόςο, οι κρθςκευτικζσ 

απόψεισ του Σωκράτθ ιταν βακιά ανορκόδοξεσ, οι πολιτικζσ ςυμπάκειζσ του δεν ιταν πολφ 

δθμοκρατικζσ και ιταν δάςκαλοσ τουλάχιςτον δφο διαβόθτων «προδότων». Ο Σωκράτθσ 

δεν ζκανε τίποτα για να βοθκιςει ςτθν υπεράςπιςθ τθσ δικισ του «αιτίασ», ζτςι ϊςτε 

περιςςότεροι από τουσ 501 ενόρκουσ ψιφιςαν για τθ κανατικι ποινι από ό, τι τον είχε 

καταδικάςει ωσ κατθγοροφμενο τθν  πρϊτθ φορά. Από τα Ακθναϊκά δθμοκρατικά πρότυπα 

δικαιοςφνθσ, που δεν είναι ςαν τα δικά μασ, θ ενοχι του Σωκράτθ αποδείχκθκε  

«επαρκϊσ».  

Εντοφτοισ, κατά κάποιον τρόπο θ καταδίκθ του Σωκράτθ ιταν καταςτροφικι για τθ φιμθ 

τθσ Ακθναϊκισ Δθμοκρατίασ, επειδι βοικθςε αποφαςιςτικά να δθμιουργθκεί μία  από τισ 

πιο εντυπωςιακζσ κριτικζσ κατά  τθσ Δθμοκρατίασ – και όχι μόνο τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 

Ακθναίασ: τθν κριτικι του ο Ρλάτωνα. Θ επιρροι αυτοφ, και  του καλφτερου μακθτι του 

Αριςτοτζλθ, ιταν τζτοια, που μζχρι τον 18ο αιϊνα οι τφχεσ τθσ Δθμοκρατίασ άρχιςαν να 

αναηωπυρϊνουν ςοβαρά και θ μορφι δθμοκρατίασ που εφαρμόςτθκε πειραματικά ςτισ 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και, εν ςυντομία, θ Γαλλία απζχει πολφ από τθν αρχικό Ακθναϊκό 

πρότυπο. Ωςτόςο, με τθν ζλευςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ, κα ιταν πραγματικά δυνατό να 

ανακαλφψουμε ςιμερα μια μορφι ζμμεςθσ αλλά ςυμμετοχικισ τθλεδθμοκρατίασ. Σο 

πραγματικό ερϊτθμα τϊρα δεν μπορεί να είναι άλλο , από το μιπωσ  πρζπει να ... 

επιςτρζψουμε ςτουσ Έλληνεσ;  



ΡΘΓΕΣ: 

Ρθγζσ εικόνων: Wikimedia Commons  

Ρθγζσ κειμζνων: (Τελευταία ενθμζρωςθ Οκτωβρίου 2018) 

Διαδίκτυο Αρχαία Λςτορία Ρθγι: Ελλάδα sourcebooks.fordham.edu ; Αρχαία Λςτορία 

Sourcebook: Ελλθνιςτικόσ Κόςμοσ sourcebooks.fordham.edu ; Αρχαίοι Ζλλθνεσ του BBC 

bbc.co.uk/history/ Καναδικό ιςτορικό μουςείο historymuseum.ca Ρρόγραμμα Perseus - 

Ρανεπιςτιμιο Tufts MIT, Online Βιβλιοκικθ τθσ Ελευκερίασ, oll.libertyfund.org ; 

Gutenberg.org gutenberg.org Μθτροπολιτικό Μουςείο Τζχνθσ, National Geographic, 

περιοδικό Smithsonian, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Live Science, 

περιοδικό Discover, Times of London, περιοδικό Φυςικισ Λςτορίασ, περιοδικό Αρχαιολογία, 

The New Yorker, Encyclopædia Θ "Ελλθνικι και ωμαϊκι Ηωι" του Ian Jenkins από το 

Βρετανικό Μουςείο.Τιμι, Νζα Υόρκθ, Βικιπαίδεια, Reuters, Associated Press, The Guardian, 

Βρετανία, "The Discoverers" *∞+ AFP, Lonely Planet Guides, Ραγκόςμιεσ Κρθςκείεσ που 

εκδόκθκαν από τον Geoffrey Parrinder (Γεγονότα για Δθμοςιεφςεισ Αρχείων, Νζα Υόρκθ), 

Λςτορία του Ρολζμου από τον John Keegan (Vintage Books), Λςτορία τθσ Τζχνθσ από το HW 

Janson Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ), Encyclopedia και διάφορα βιβλία και άλλεσ 

εκδόςεισ.  
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