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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παιδαγωγική επιστήμη. Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικό σύστημα 

των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών. Η αγωγή στην αρχαιότητα. 

Η παιδαγωγική επιστήμη ή επιστήμη της αγωγής. 

Παιδαγωγική ονομάζεται η ανθρωπολογική, πνευματική και κοινωνική επιστήμη που 

μελετά τις αλλαγές στη συμπεριφορά κυρίως του παιδιού και του εφήβου, υπό την επίδραση του 

κοινωνικού φαινομένου της αγωγής. Η επιστήμη της αγωγής ενδιαφέρεται για την ολόπλευρη 

εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου από πλευράς σωματικής, διανοητικής και ηθικής, καθώς και 

για την ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς του. Συνίσταται σε εμπρόθετες αμεθόδευτες 

και μεθοδευμένες συμπεριφορές και διαδικασίες μάθησης, που έχουν σκοπό τη διαμόρφωση, 

σταθεροποίηση και αλλαγή στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του, με παράλληλη 

κοινωνικοποίηση, δηλαδή εκμάθηση των κανόνων συμπεριφοράς στο πλαίσιο του κοινωνικο-

πολιτιστικού περιβάλλοντος που μεγαλώνουν1. 

Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα των αρχαίων ελληνικών 

πόλεων-κρατών κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή, με έμφαση στην Αθήνα και στη Σπάρτη. 

Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τη διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος 

των αρχαίων ελληνικών πόλεων, όχι μόνο ως προς τη δομή του και τη σκοποθεσία του, αλλά και 

ως αποτέλεσμα σχεδιασμού και υλοποίησης μέσω πολιτικών αποφάσεων, που συνέδεαν άρρηκτα 

την εκπαίδευση του παιδιού και του εφήβου με τις αρετές και τα καθήκοντα που θα είχε ως 

μελλοντικός πολίτης της κάθε πόλεως, άρα από πλευράς εκπαιδευτικής πολιτικής. Μέσω του 

εκπαιδευτικού συστήματος η πολιτική κοινωνία μεριμνούσε για την αναπαραγωγή και τη 

διαιώνισή της, συνεπώς η εκπαίδευση ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το πολίτευμα και τη 

λειτουργία του2. 

Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικό σύστημα των αρχαίων ελληνικών πόλεων- 

κρατών. 

Όπως θα δούμε, η Αθήνα, ως ιωνική πόλη, εφάρμοζε ένα ιδιωτικού τύπου εκπαιδευτικό 

σύστημα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, τόσο κατά την ύστερη αρχαϊκή (6ος αιώνας π.Χ.), 

όσο και κατά την κλασική εποχή (479-323 π.Χ.), και μόνο για τη στρατιωτική εκπαίδευση 

λαμβανόταν κρατική μέριμνα. Ωστόσο, ήδη από τη νομοθεσία του Σόλωνα (594 π.Χ.) η αθηναϊκή 

πολιτεία θεσμοθέτησε συγκεκριμένους νόμους για τη λειτουργία των σχολείων. Η νομοθεσία του 

Σόλωνα ήταν σε ισχύ κατά την κλασική εποχή, όπου το δημοκρατικό πολίτευμα έφτασε στον 

κολοφώνα της ακμής του, και μέχρι την ελληνιστική εποχή, ενώ συμπληρωνόταν με νέους 

νόμους, τα ψηφίσματα, τα οποία συνήθως συμπλήρωναν ή αναθεωρούσαν την αρχαϊκή 

νομοθεσία3. Με ανάλογο τρόπο ήταν διαμορφωμένο το εκπαιδευτικό σύστημα και σε άλλες 

ιωνικές πόλεις, όπως η Έφεσος, η Μίλητος, η Χίος, η Ερέτρια και η Χαλκίδα, για άλλες από τις 

οποίες έχουμε περισσότερο γραπτές πηγές, ενώ για άλλες υλικά κατάλοιπα4. 
 

 

 
1 Ξωχέλλης 2008, 11-17 και Μετοχιανάκης 2000, σ. 27-33 και 194-205. 
2 Andrewes 2008, Στεφανόπουλος 2004. 
3 Gschnitzer 2011, s. 181-202, Andrewes 2008, s. 162-167, Στεφανόπουλος 2004, σ. 319-341, Σακελλαρίου 2012. 
4 Βασιλείου-Δαμβέργης 2014. 
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Η Σπάρτη ανήκε στις δωρικές πολιτικές κοινωνίες, όπως οι πόλεις της Κρήτης Κνωσός 

και Γόρτυνα, η Κόρινθος και οι αποικίες της Ποτίδαια, Κέρκυρα και Συρακούσες, η Αίγινα, το 

Άργος και τα Μέγαρα, πιο συντηρητικές, με διαφορετικές παραδόσεις σε επίπεδο κοινωνικής  

δομής και πολιτεύματος (ολιγαρχικού). Πόλεις όπως η Κόρινθος και τα Μέγαρα, ανέπτυξαν 

νωρίς αποικιακή δράση (7ος-6ος αι. π.Χ.), εμπορικό στόλο και αξιόλογο εμπορικό δίκτυο. 

Αντίθετα η Σπάρτη, ενώ μέχρι τα μέσα του 6ου αιώνα ήταν ανοιχτή σε πολιτισμικές επιδράσεις 

(ο Ίωνας Βαθυκλής κατασκευάζει τον ιωνικού ρυθμού θρόνο του Αμυκλαίου, παράγεται 

αξιόλογη κεραμική και έργα χαλκουργίας), από τα μέσα του αιώνα η κοινωνία της 

στρατικοποιείται εξ ολοκλήρου και μπαίνει σε μία εσωστρέφεια. Ουσιαστικά, έχοντας 

κατακτήσει από τον 8ο αιώνα τη γη των επίσης Δωριέων Μεσσηνίων, είχε εξασφαλίσει 

ικανοποιητική επικράτεια, η οποία έφτανε μέχρι την αρχαία Ολυμπία σχεδόν, και της εξασφάλιζε 

αυτάρκεια σε επίπεδο παραγωγής προϊόντων5. 

Αφού αντιμετώπισε κατά την αρχαϊκή εποχή επικίνδυνους γι’ αυτήν γείτονες, δηλαδή το 

δωρικό Άργος και τους Αρκάδες, είχε πλέον να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο από επανάσταση των 

Μεσσηνίων ειλώτων. Όλα αυτά τα πολεμικά γεγονότα, για τα οποία μας μιλάει ο Ηρόδοτος και 

άλλες πηγές, συνετέλεσαν στην βαθμιαία συντηρητική αλλαγή του πολιτεύματός της από 

βασιλεία σε μικτό πολίτευμα που οι αρχαίοι περιέγραφαν ως ολιγαρχικό, αλλά και τη 

στρατικοποίηση, η οποία άρχιζε συμβολικά από τη γέννηση και έφτανε μέχρι τη γεροντική 

ηλικία. Αυτή η μεταρρύθμιση χρονολογείται συνήθως γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα και 

αποδιδόταν από τους αρχαίους στο νομοθέτη Λυκούργο. Πολλοί είναι οι λόγοι αμφισβήτησης 

για την ιστορικότητα του προσώπου αυτού, γεγονός όμως είναι ότι η μεταρρύθμιση έγινε και εν 

πολλοίς στηριζόταν στην αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, που 

χάρισε στη Σπάρτη την εξαιρετική πολεμική ισχύ, τόσο κατά τους Περσικούς πολέμους, όσο και 

κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τον 4ο αιώνα επί της βασιλείας του Αγησιλάου (444 π.Χ. 

- 360 π.Χ.). 

Η αγωγή στην αρχαιότητα. 

Όπως γνωρίζουμε από τις πηγές, οι αρχαίοι Έλληνες διαίρεσαν την ανθρώπινη ζωή σε 

περιόδους, δηλαδή σε στάδια που περιλάμβαναν τις διαδοχικές φάσεις του ανθρώπου από τη 

γέννηση έως τα γηρατειά. Για τους αρχαίους Έλληνες, ήταν βασικό το πώς κάθε άτομο περνούσε 

κάθε στάδιο, δηλαδή ποιες ήταν οι συνθήκες και ποιες επιρροές είχε ο άνθρωπος κυρίως στα 

πρώτα στάδια της ζωής του, δηλαδή κατά τη βρεφική και την παιδική ηλικία, αλλά και κατά την 

εφηβεία. Οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει ότι η εκπαίδευση που ασκείται 

στα πρώτα στάδια της ζωής είναι βασική και θεμελιώδης για την υπόλοιπη ανθρώπινη ζωή και 

δράση μέσα στην πολιτική κοινωνία της πόλης-κράτους. Έτσι, οι αρχαίες ελληνικές πόλεις 

δημιούργησαν συστήματα εκπαίδευσης που στόχευαν στη δημιουργία καλών, υπεύθυνων και 

άξιων πολιτών. (Θα δούμε πιο συγκεκριμένα στα επόμενα κεφάλαια ποια ήταν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα στην αρχαία Αθήνα και την αρχαία Σπάρτη, και θα αναφερθούμε επίσης στα 

εκπαιδευτικά συστήματα άλλων αρχαίων ελληνικών πόλεων). 

 
 

 
 

5 Αndrewes 2008, Μalye 2011, Στεφανόπουλος 2004, 342-429. 
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Η αρχαία ελληνική εκπαίδευση ασκήθηκε κατά πρώτον με τη συμμετοχή νέων στη 

σχολική εκπαίδευση. Αυτό περιελάμβανε τη διδασκαλία της γραμματικής (ανάγνωση και 

γραφή), της μουσικής (εκμάθηση μουσικών οργάνων και τραγουδιών), της γυμναστικής (χορός 

γυμναστική (π.χ. νέοι στο γυμνάσιο, πάλη ή άλλα μέρη) και το τέλος της ηθικής. (π.χ. στα 

γεύματα ανδρών, τα οποία παρακολουθούν οι νέοι στη Σπάρτη. Δεύτερον, η αρχαία ελληνική 

εκπαίδευση ασκείτο στους νέους που συμμετείχαν ενεργά με συγκεκριμένους ρόλους σε 

δημόσιες πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Στις αρχαίες ελληνικές πόλεις 

αυτοί οι τρεις τομείς της ζωής του πολίτη ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι, και για να γίνει ο 

άνθρωπος ικανός πολίτης έπρεπε να ασκήσει συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοινωνίας. Τρίτον, 

η αρχαία ελληνική εκπαίδευση ασκείτο στους νέους με τη συμμετοχή τους στους αγώνες, είτε 

στο τοπικό είτε στο πλαίσιο των πανελλήνιων εορταστικών εκδηλώσεων. Οι αγώνες κατά την 

ελληνική αρχαιότητα, καθώς και η πολιτική ζωή, συνδέθηκαν με τη θρησκευτική ζωή και τη 

λατρεία των θεών και των ηρώων. 

Από όλα αυτά εξαρτάτο η διαμόρφωση του ανθρώπου και η δημιουργία ενός ικανού 

πολίτη. Και αν ένας νέος, κυρίως στη δωρική κοινωνία, δεν τα κατάφερνε σε ένα στάδιο 

εκπαίδευσης, δεν περνούσε στο επόμενο, και έτσι δεν έφτασε στο σημείο να γίνει πολίτης με 

πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Στο παρόν έργο μας θα διαπραγματευτούμε όλες αυτές τις 

διαδικασίες και τελετές εκπαίδευσης των νέων, που ονομάζονταν αγωγή και διαβατήρια έθιμα6. 

 
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αθήνα και Σπάρτη κατά τη γεωμετρική και αρχαϊκή εποχή. 

Η Σπάρτη και η Αθήνα ήταν στην αρχαιότητα δύο από τις πιο σημαντικές πόλεις της 

αρχαίας Ελλάδας. Καθεμιά από αυτές, ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις που αντιμετώπισε 

ιστορικά, και ταυτόχρονα λόγω της παράδοσης που έφεραν οι Δωριείς Σπαρτιάτες και οι Ίωνες 

Αθηναίοι, δημιούργησαν συστήματα εκπαίδευσης με ειδικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό 

χαρακτήρα. Η Σπάρτη και η Αθήνα, ωστόσο, στο τέλος της γεωμετρικής εποχής και μέχρι την 

αρχή των αρχαϊκών χρόνων είχαν εκπαιδευτικό σύστημα που δεν διέφερε πολύ. Εκείνη την εποχή 

το στρατιωτικό ιδεώδες ήταν εξίσου ισχυρό και στις δύο. Από το τέλος της Αρχαϊκής εποχής και 

μέχρι το τέλος των Ελληνιστικών χρόνων οι τέχνες δεν καλλιεργούνται στη Σπάρτη, όπως 

πρώιμα άνθισαν, δηλαδή η αγγειοπλαστική και αγγειογραφία, η αρχιτεκτονική, η μεταλλουργία, 

ο χορός και το τραγούδι. 

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Σπάρτη εκείνη την εποχή ήταν πιο πολιτιστικά 

αναπτυγμένη από τους Αθηναίους. Αντιθέτως, κατά την ύστερη Αρχαϊκή περίοδο και κατόπιν, η 

Σπάρτη εγκατέλειψε τις προοδευτικές τάσεις σχετικά με τον πολιτισμό, υιοθέτησε ένα 

στρατιωτικό σύστημα στην πολιτική και κοινωνική της ζωή, και στη συνέχεια κυβερνήθηκε από 

ακραίο συντηρητισμό από όλες τις πλευρές. Οι Αθηναίοι, χωρίς να εγκαταλείψουν το στόχο 

τους, δηλαδή τη δημιουργία ικανών πολιτών, δίνουν κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή ώθηση 

στην άνθηση των τεχνών και των γραμμάτων, αποκτούν λιγότερο στρατιωτικό χαρακτήρα και 

 

                                        
6 Γιαννικόπουλος 1988, του ίδιου 1989 και του ίδιου 1983. 
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φτάνουν στο αποκορύφωμα της λαμπρότητάς τους σε όλους τους τομείς του πολιτισμού γύρω 

στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 

Στην παρούσα εργασία μας θα εξετάσουμε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τελετές 

διαβάσεως που προέβλεπε το εκπαιδευτικό σύστημα της Αθήνας και Σπάρτης, από το τέλος της 

γεωμετρικής έως το τέλος της κλασικής εποχής. Φυσικά, θα αναφερθούμε επίσης στην 

ελληνιστική περίοδο, για να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτό, καθώς και για τη ρωμαϊκή περίοδο  

(όπου κρίνεται απαραίτητο), για να δούμε τότε ποια πορεία ακολούθησε ή πώς παρήκμασε το 

καθένα. 

Έτσι όσον αφορά την Αθήνα θα διακρίνουμε: α) την περίοδο από το 750 π.Χ. έως το τέλος  

της Αρχαϊκής εποχής (τέλος του 6ου αιώνα π.Χ.), β) την περίοδο της κλασικής εποχής (5ος 

αιώνας π.Χ. έως το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.), γ) την ελληνιστική και ρωμαϊκή 

εποχή (τέλη 4ου αιώνα Π.Χ. μέχρι το τέλος της ρωμαϊκής εποχής). Όσον αφορά τη Σπάρτη είναι 

οι εξής: α) Η περίοδος από το 750 π.Χ. περίπου στα μέσα του 6ου αι. π.χ. (η γεωμετρική 

ανατολική και αρχαϊκή περίοδος) β) Η περίοδος από τα μέσα του 6ου αιώνα. π.χ. μέχρι το τέλος 

της κλασικής εποχής (τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.), γ) Η ελληνιστική και ρωμαϊκή 

περίοδος (τέλη του 4ου αι. π.Χ. έως το τέλος του ρωμαϊκού κόσμου. Όσο για τις ηλικίες που θα 

εξετάσουμε, θα δούμε πώς το βρέφος γίνεται νήπιο και παιδί, πώς το παιδί γίνεται έφηβος, και 

πώς ο έφηβος γίνεται ώριμος άνδρας ή γυναίκα7. 

Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το ομηρικό ιδανικό και η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα μέχρι το τέλος 

της αρχαϊκής εποχής. 

Ο Όμηρος επαινεί στα έπη του, και ειδικά στην Ιλιάδα, το ιδανικό της αρετής υπό την 

ηρωική έννοια της λέξης, δηλαδή το ιδανικό της «αριστείας» 8.. Με αυτό συνδέονται στενά οι 

έννοιες της τιμής, της δόξας και του Διαφωτισμού. Ο Ομηρικός ήρωας ζει και πεθαίνει για να 

ενσαρκώσει αυτό το ιδανικό, δηλαδή να πρωτεύσει, να επικρατήσει στον αγώνα, να πετύχει σε 

αυτή τη θαρραλέα και αξιέπαινη πράξη που θα τον αναδείξει στα μάτια των συγχρόνων του και 

αργότερα. Αυτό το ιδανικό συνοψίζεται στον στίχο της Ιλιάδας: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον 

ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν9. Το βασικό στοιχείο της ομηρικής εκπαίδευσης 

είναι το παράδειγμα. Προκειμένου να ενισχύσει το μαχητικό πνεύμα των ηρώων του ο Όμηρος 

και να εμπνεύσει σε αυτούς την αγάπη για γενναίες πράξεις, προβάλλει σ’ αυτούς πρότυπα 

αρετής. Η επιδίωξη της ομηρικής εκπαίδευσης και η προϋπόθεση της αριστείας δεν είναι μόνο 

η αρετή του πολέμου και του φυσικού θάρρους, αλλά και η πνευματική αρετή, που προϋποθέτει 

την πνευματική καλλιέργεια. Τον τέλειο τύπο ήρωα, που συνδυάζει φυσική και πνευματική 

αρετή, ενέπνευσε στον Αχιλλέα ο παιδαγωγός του Φοίνικας, όπως λέει στο στίχο της Ιλιάδας: 

μύθων τε ῥητήρ ἔργων τε πρηκτήρ.10 

Ο θρύλος μας πληροφορεί, επίσης, για το ότι ο πατέρας του Αχιλλέα Πηλέας είχε επίσης 

παραδώσει τον γιο του στον Κένταυρο Χείρωνα για να τον μεγαλώσει. Ο Κένταυρος των Χείρων, 

 

7 Gschnitzer 2011, σ. 181-202, Andrewes 2008, σ. 162-167, Στεφανόπουλος 2004, σ. 319-341, Σακελλαρίου 2012. 
8 Περδικάρης 1967, σ. 452. 
9 Όμηρος, Ιλιάδα, Ζ, στ. 208. Περδικάρης 1967, σ. 452. 

   10 Όμηρος, Ιλιάδα, Ι, στ. 443. Περδικάρης 1967, σ. 453. 
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μια μυθική φιγούρα ενός σοφού δασκάλου, μουσικού, γυμναστή και γιατρού, ασκούσε 

παράλληλα το σώμα και το πνεύμα του νεαρού Αχιλλέα. Αλλά για να γίνει ο Αχιλλέας ατρόμητος 

και τέλειος πολεμιστής, τον δίδαξε, μαζί με σωματική άσκηση, μουσική και τραγούδι. Αυτή η 

ιδανική εκπαίδευση εφαρμόστηκε από όλες τις ελληνικές πόλεις κατά την αρχαϊκή εποχή. Η 

γυμναστική του σώματος και η μουσική, ενόργανη και φωνητική, συνδυαζόταν εξαιρετικά στο 

χορό και κάπως στον αθλητισμό. 

Ο αρχαϊκός Έλληνας θεωρούσε ότι το ανθρώπινο σώμα έχει μεγάλη σημασία. 

Προκειμένου να πετύχει στην καλύτερη ανάπτυξή του, στην αρμονική και αποτελεσματική 

λειτουργία του, το εκπαιδεύει επίμονα και συστηματικά από την παιδική του ηλικία. Γνωρίζει, 

ωστόσο, ότι η σωματική άσκηση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να δώσει στο νεαρό άτομο 

ολοκλήρωση. Για τους αρχαίους Έλληνες, οι δυνάμεις που θα αποκαλούσαμε ψυχικές, 

εκφράζονται μέσω μουσικής και τραγουδιού. Αυτές οι δυνάμεις συνεχίζουν και διαμορφώνουν 

την ανθρώπινη ύπαρξη και σε αυτές υπάρχει ρυθμός, ένα κοινό στοιχείο στη γυμναστική. 

Για το λόγο αυτό, ο νεαρός άνδρας, μαζί με το άθλημα και την άσκηση του σώματος, 

διδάσκονται μουσική και τραγούδι, όπως ο μυθικός Αχιλλέας. Αυτή η διπλή και όμορφη 

εκπαίδευση τείνει να δημιουργήσει έναν αρμονικό άνθρωπο, και προβάλλεται, να αντανακλάται 

στον υπερβατικό κόσμο των Θεών με τη μορφή του Απόλλωνα, του λαμπρότερου και αγνότερου 

Θεού, του «ἑκηβόλου τοξότου» αλλά και του «Λυρωδού» και «Μουσαγέτου» Η εκπαίδευση και 

η αγωγή εν γένει των νέων σε αυτήν την πρώιμη φάση της ελληνικής ιστορίας βασίστηκε σε 

αυτές τις βασικές αρχές, και παρά όλες τις αλλαγές που επέφεραν οι ιστορικές ανακατατάξεις, 

δεν έπαψαν ποτέ να επηρεάζουν την παιδεία στην αρχαία Ελλάδα11. 

Φυσικά, η εκπαίδευση κάθε κοινωνίας είναι ανάλογη με τις τάσεις και τη δομή αυτής της 

κοινωνίας. Έτσι στην αρχαία Ελλάδα μετά το τέλος του μυκηναϊκού κόσμου, δημιουργήθηκαν 

πολλές πόλεις-κράτη με διαφορετικές κοινωνικές δομές και καθεστώτα, και με ποικίλο πληθυσμό 

και εξωτερικές σχέσεις και επιρροές. Σε αυτούς, λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής τους 

περιοχής, εξασφαλίστηκε μεγαλύτερη συνοχή των πολιτών. Όλες αυτές οι ελληνικές πόλεις- 

κράτη καθένα διαμόρφωσαν τη δική τους εκπαίδευση, την οποία ενστάλαζαν στους νέους για τη 

σωματική και ψυχική τους ανάπτυξη. Αυτή η εκπαίδευση έπρεπε να είναι ανάλογη με το 

κοινωνικό και πολιτικό σύστημα κάθε πόλης, «παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας», το πολίτευμα, 

όπως λέει ο Αριστοτέλης. 

Ο Αριστοτέλης, συγκεκριμένα, στα Πολιτικά θεωρεί πως κύρια υποχρέωση του νομοθέτη 

είναι να ασχοληθεί με το θέμα της παιδείας των νέων: «ὅτι μὲν οὖν τῷ νομοθέτῃ μάλιστα 

πραγματευτέον περὶ τὴν τῶν νέων παιδείαν, οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσειε: καὶ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν οὐ 

γιγνόμενον τοῦτο βλάπτει τὰς πολιτείας: δεῖ γὰρ πρὸς ἑκάστην παιδεύεσθαι, τὸ γὰρ ἦθος [15] τῆς 

πολιτείας ἑκάστης τὸ οἰκεῖον καὶ φυλάττειν εἴωθε τὴν πολιτείαν καὶ καθίστησιν ἐξ ἀρχῆς, οἷον τὸ  

μὲν δημοκρατικὸν δημοκρατίαν τὸ δ᾽ ὀλιγαρχικὸν ὀλιγαρχίαν: ἀεὶ δὲ τὸ βέλτιον ἦθος βελτίονος 

αἴτιον πολιτείας12». Δηλαδή: «Και ότι μεν ο νομοθέτης κατ' εξοχήν πρέπει να απασχοληθεί με 

την παιδεία των νέων, ουδείς θα ηδύνατο να διαμφισβητήσει· διότι εάν τούτο δεν συμβαίνει εις 

τας πόλεις, φθείρει τα πολιτεύματα· διότι πρέπει οι νέοι να παιδεύονται συμφώνως προς το 
 

11 Ανδρόνικος 1982, σ. 44, Γιαννικόπουλος 1988, του ίδιου 1989 και του ίδιου 1983. 
12 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1337a, 11-13 
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πολίτευμα, καθ' όσον το οικείον εις έκαστον πολίτευμα πνεύμα ου μόνον διαφυλάττει συνήθως 

το πολίτευμα, αλλά και εξ αρχής εγκαθιστά τούτο, οίον το δημοκρατικό πνεύμα το δημοκρατικό 

πολίτευμα και το ολιγαρχικό πνεύμα το ολιγαρχικό τοιούτον· πάντοτε δε το υπεροχώτερον 

πνεύμα αίτιον είναι υπεροχωτέρου πολιτεύματος13». Ο στόχος της αρχαίας ελληνικής 

εκπαίδευσης ήταν για το μεγαλύτερο μέρος του αρχαίου ελληνικού κόσμου και για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, η διάπλαση ενός ικανού και άξιου πολίτη14. 

Στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, όσο επικρατούσαν αριστοκρατικά καθεστώτα, ο στόχος 

ήταν να διατηρηθεί η ανωτερότητα των ευγενών, καλλιεργώντας τη σωματική και διανοητική 

ανωτερότητα των νέων. (Σημαντικές αλλαγές στο θέμα της εκπαίδευσης σημειώθηκαν με την 

εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και τα χρόνια αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους). Έτσι, η 

φυσική δύναμη και αντοχή ασκείτο, όπως λέει ο καθηγητής Μ. Ανδρόνικος, με ένα παραδοσιακό 

σύστημα γυμναστικής, το οποίο πιθανότατα ανάγεται στην Κρήτη, το οποίο, ωστόσο, είχε 

αποκτήσει μια εθνική αποδοχή και εφαρμογή. Ταυτόχρονα, παιδιά και νέοι, προκειμένου να 

καλλιεργήσουν στην ψυχή τους την υπακοή στους Θεούς, την αγάπη για την πατρίδα, την  

αίσθηση τιμής και καθήκοντος, διδάσκονταν τα ομηρικά έπη και μάθαιναν να τα απαγγέλλουν. 

Μάθαιναν,, επίσης να τραγουδούν θρησκευτικούς ύμνους με συνοδεία κιθάρας και πολεμικούς 

παιάνες15. Όταν μετά το 700 π.Χ. το Φοινικικό αλφάβητο άρχισε να εξαπλώνεται στις ελληνικές 

πόλεις, και η γραφή και η ανάγνωση προστέθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών, όπως αποδεικνύεται 

από μερικά από τα πρωιμότατα αλφαβητάρια, γραπτά ή εγχάρακτα σε όστρακα. 

Έτσι, στα δωρικά κράτη, όπως η Σπάρτη και οι πόλεις της Κρήτης, το κράτος παρείχε 

στους νέους εκπαίδευση ανάλογη με τη στρατιωτική δομή της κοινωνίας και τα αντίστοιχα 

ιδανικά της. Αυτή η εκπαίδευση περιελάμβανε γυμναστική, όρχηση (χορό) και μουσική, ειδικά 

χορωδιακό τραγούδι. Η αγωγή πρέπει να είχε παρόμοια μορφή στη Βοιωτία, όπου μαρτυρούνται 

πολλοί διάσημοι αυλητές και αθλητές. Σε αντίθεση με τον δωρικό κόσμο, η γυμναστική στην 

ανατολική Ελλάδα, τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου όπως η Λέσβος, καθώς και στο Ιόνιο, δεν 

φαίνεται να έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. Σε αυτά 

τα μέρη οι νέοι ασχολήθηκαν με τη μουσική και την ποίηση. 

Στην Αθήνα οι μορφές εκπαίδευσης ασκούνται εξίσου εξισορροπούνται αμοιβαία. Το 

μέτρο είναι αυτό που χαρακτηρίζει την αρχαία αθηναϊκή εκπαίδευση (ισορροπημένη άσκηση του 

σώματος και της πνευματικής καλλιέργειας), καθώς και την αρχαία αθηναϊκή κοινωνία γενικά, 

και το βλέπουμε στις εκδηλώσεις του πολιτισμού που παρήγαγε, παρήγαγε και παρήγαγε αυτή η 

εκπαίδευση (λυρική και δραματική ποίηση, γλυπτική, αρχιτεκτονική). Αυτό το ιδανικό 

εκφράζεται στον Επιτάφιο του Περικλή, όπως τον παραδίδει ο Θουκυδίδης στο δεύτερο βιβλίο 

των «Ιστοριών» του16. 

Σχετικά με την οργάνωση της εκπαίδευσης κατά τον 6ο και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ., 

από όσα γνωρίζουμε, φαίνεται πιθανό ότι η εκπαίδευση των παιδιών ανήκε στην ευθύνη του 

πατέρα τους. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες, από τις οποίες συμπεραίνεται ότι υπήρχαν 

 
13 Αριστοτέλης, Πολιτικά, ΙV-VIII. 
14 Ανδρόνικος 1982, σ. 44. 
15 Ανδρόνικος 1982, σ. 44-46. Γιαννικόπουλος 1988, του ίδιου 1989 και του ίδιου 1983. 
16 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, ΙΙ, 37-46. ο.π., σελ. 46. 
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ορισμένοι νόμοι που καθιστούσαν υποχρεωτική την εκπαίδευση των νέων. (Μιλάμε τώρα για τις 

αρχαίες ελληνικές πόλεις εκτός από τη Σπάρτη, στις οποίες η υποχρεωτική εκπαίδευση με 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε θεσπιστεί από το νόμο). 

Ο ιστορικός Διόδωρος Σικελιώτης μάς πληροφορεί ότι ο νομοθέτης Χαρώνδας, στη 

νομοθεσία που συνέταξε για την Κατάνη, προέβλεπε τη δημιουργία δημόσιων σχολείων. Οι 

σύγχρονοι ιστορικοί, ωστόσο, αμφισβητούν αυτές τις πληροφορίες και θεωρούν πιο πιθανό ότι 

αυτή η τάξη συμπεριλήφθηκε από τον Πρωταγόρα στη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας του, για 

την αποικία των Θουρίων. Οι πληροφορίες για τους νόμους του Σόλωνος, αυτούς που σχετίζονται 

με τα σχολεία και την εκπαίδευση, είναι επίσης αβέβαιες. Ωστόσο, φαίνεται βέβαιο, όπως 

καταλήγουμε από τις μαρτυρίες του Πλάτωνα και του ρήτορα Αισχίνη, ότι ο Σόλων είχε 

συμπεριλάβει στη νομοθεσία του μια διάταξη που όριζε ότι τα σχολεία έπρεπε να ανοίγουν μετά 

την ανατολή του ήλιου και άλλη μία η οποία όριζε ως υποχρέωση του πατέρα να εκπαιδεύσει τα 

παιδιά του με μουσική (με την ευρύτερη έννοια) και γυμναστική. 

Από διάσπαρτες πληροφορίες και εντελώς συμπτωματικές αναφορές στην αρχαϊκή 

περίοδο και στις αρχές της κλασικής, είναι δυνατόν να συμπληρωθεί η ελλιπής εικόνα που 

έχουμε, και να μας πείσει ότι η βασική εκπαίδευση θεωρήθηκε απαραίτητη στην αρχαϊκή 

Ελλάδα, και ότι η φροντίδα γι’ αυτήν αφηνόταν στην ελεύθερη βούληση των γονέων. Ο 

Πλούταρχος μας πληροφορεί ότι, ότι όταν οι Αθηναίοι έφυγαν από την Αθήνα λόγω της περσικής 

εισβολής το 480 π.Χ. και κατέφυγαν στην Τροιζήνα, την πόλη αυτή ανέλαβε αμέσως τη συνέχιση 

της εκπαίδευσης των παιδιών. Ο Ηρόδοτος μιλά για ατύχημα σε σχολείο της Χίου. Αυτές οι 

πληροφορίες σε συνδυασμό με την καθιέρωση του οστρακισμού από τον Κλεισθένη, πράγμα που 

σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να γράψουν το όνομα του 

εξοστρακισμένου, ή τουλάχιστον να το διαβάσουν αν κάποιος άλλος το έγραψε, μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι από το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. μεγάλο μέρος των Ελλήνων γνώριζε ανάγνωση 

και τη γραφή. 

Αναλύοντας τις φιλολογικές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδομένα που έχουμε, θα 

προσπαθήσουμε στη συνέχεια του έργου μας να φωτίσουμε τις κύριες πτυχές της αρχαίας 

ελληνικής εκπαίδευσης στην Αθήνα και τη Σπάρτη κατά την κλασική εποχή, πόλεις που 

παρουσίασαν τα δύο κυρίαρχα συστήματα εκπαίδευσης των αρχαίων Ελλήνων17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

17 Ανδρόνικος 1982, σ. 44-47. Γιαννικόπουλος 1988, του ίδιου 1989 και του ίδιου 1983. 
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Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η αγωγή στην αρχαία Αθήνα κατά την κλασική εποχή. 

Η ανατροφή από τη βρεφική μέχρι τη νηπιακή ηλικία 

Όπως σε όλες τις εποχές, έτσι και στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαιότητα εν γένει, ο 

φορέας της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια. Η οικογένεια είναι αυτή που 

ανασταίνει και παρέχει την φροντίδα των πρώτων χρόνων στα παιδιά. Τα παιδιά μετά τη γέννησή 

τους στο σπίτι με τη βοήθεια της μαίας, πλένονταν και σπαργανώνονταν. Κοιμούνταν στο λίκνο, 

την κούνια, όπου άκουγαν τη φωνή της μητέρας να τραγουδάει νανουρίσματα. 

Την πέμπτη ημέρα μετά τον τοκετό, γινόταν μία τελετή καθαρμού του οίκου και 

τοποθετούσαν στην εξώπορτα στεφάνι από ελιά, αν το βρέφος ήταν αγόρι, ή μάλλινη ταινία 

δεμένη, αν ήταν κορίτσι18. Κατόπιν, την έβδομη ή τη δέκατη μέρα, γινόταν η τελετή των 

Αμφιδρομίων, δηλαδή του καθαρμού και της ονοματοθεσίας του βρέφους. Το βρέφος στην 

αγκαλιά της τροφού, συνοδεία του πατέρα και όλων των εμπλεκόμενων στον τοκετό, 

περιφερόταν γρήγορα γύρω από την εστία της οικίας, από όπου και η ονομασία «αμφιδρόμια». 

Την τελετή παρακολουθούσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι συγγενείς. Ακολουθούσαν θυσίες και 

συμπόσια, όπου συμμετείχαν οι συγγενείς και φίλοι της οικογένειας19. 

Όπως παραδέχεται και η σύγχρονη παιδαγωγική, για την πνευματική και ψυχοκινητική 

ανάπτυξη του βρέφους και του νηπίου απαραίτητο είναι το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι που 

αποκτούσαν τα παιδιά στην αρχαία Αθήνα ήταν η πλαταγή, δηλαδή η κουδουνίστρα. Ο 

Αριστοτέλης αναφέρει ότι την κουδουνίστρα επινόησε ο Αρχύτας από τον Τάραντα, για να τη 

χρησιμοποιούν τα βρέφη και να μην κάνουν ζημιές στο σπίτι20. Οι πλαταγές ήταν πήλινες ή 

μετάλλινες και περιείχαν πετραδάκια ή σπόρους για να παράγουν ήχο και έτσι να ηρεμούν τα 

βρέφη. Ο Πολυδεύκης τον 2ο μ.Χ. στο Λεξικό του λέει ότι «οι τροφοί με την κουδουνίστρα 

παρήγαν έναν μονότονο ήχο, και έτσι κατόρθωναν να ηρεμούν τα βρέφη».21 Μάλιστα οι ίδιες 

πίστευαν πως ο ήχος της κουδουνίστρας έδιωχνε τα κακά πνεύματα από την κούνια του μωρού. 

Στην αρχαία Αθήνα πολύ δημοφιλές δώρο που προσφερόταν στα παιδιά στη γιορτή των 

Ανθεστηρίων ήταν τα αμαξάκια με ρόδες ήταν το πιο επιθυμητό δώρο. Πολλά από αυτά ήταν 

πιστά αντίγραφα εκείνων που χρησιμοποιούσαν στους αγώνες που διοργανώνονταν για τους 

νέους κατά τις διονυσιακές γιορτές22. 

Τα αγόρια, μέχρι να συμπληρώσουν το έβδομο έτος της ηλικίας τους, μεγάλωναν, με τη 

μητέρα τους, στο γυναικωνίτη. Από την ηλικία των επτά και στο εξής περνούσαν την ημέρα τους 

στον ανδρωνίτη. Η ανατροφή και κυρίως οι καθημερινές ασχολίες του αγοριού ήταν τελείως 

διαφορετικές από εκείνες του κοριτσιού. Τα αγόρια, που ήταν πιο ελεύθερα από τα κορίτσια, 

μορφώνονταν έξω από το σπίτι, στο σχολείο. Οι φτωχοί όμως νέοι, οι οποίοι δεν είχαν τις ίδιες 

δυνατότητες μόρφωσης, μάθαιναν μία τέχνη. Τα κορίτσια περνούσαν τον περισσότερο χρόνο 

τους στο σπίτι. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζονταν έξω, αλλά πάντα με 

 
18 Ησύχιος. Λεξικόν, στέφανον εκφέρει 
19 Μετά από αυτό, την 7η μέρα, γιορτάζονταν αι εβδόμαι, ή κατ' άλλους την 10η μέρα δεκάτην θύειν εστιάν Ισαίος 

ή γενέθλια θύειν. 
20 Αριστοτέλης, Πολιτικά, Θ1340b, 25 – 35. 
21 Πολυδεύκης, Ονομαστικόν Λεξικόν, ΙΧ, 127. 
22 Γιαννικόπουλος 1988, σ. 7-126, του ίδιου 1989 και του ίδιου 1983. 
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συνοδεία (π.χ. στις μεγάλες γιορτές). Από μικρή ηλικία μάθαιναν να κάνουν όλες τις δουλειές 

του σπιτιού, μια και ο προορισμός τους ήταν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά και να 

ασχολούνται με τη σωστή λειτουργία του σπιτιού. Οι φτωχότερες όμως κοπέλες δεν είχαν τους 

ίδιους περιορισμούς. Οι μητέρες ήταν εκείνες που είχαν την ευθύνη για τη φροντίδα των μωρών. 

Οι ευκατάστατες οικογένειες διέθεταν και παραμάνα, η οποία ήταν συνήθως μία από τις δούλες 

του σπιτιού. Έτσι τα παιδιά μεγάλωναν με την επίβλεψη και τη συντροφιά της μητέρας ή της  

παραμάνας. Τη φροντίδα των αγοριών αναλάμβανε ο παιδαγωγός, ο πιο έμπιστος δούλος, ο 

οποίος τα συνόδευε στις μετακινήσεις τους και ήταν υπεύθυνος για τη συμπεριφορά τους23. 

 
Η εκπαίδευση στην κλασική Αθήνα 

Τα σχολεία στην Αρχαία Αθήνα ήταν ιδιωτικά, και πήγαιναν για να μαθητεύσουν σε αυτά 

μόνο τα αγόρια από την ηλικία των επτά ετών. Τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι, για να μάθουν τις 

δουλειές του σπιτιού, προοριζόμενες για να γίνουν μητέρες και νοικοκυρές. Όπως είπαμε, στην 

Αθήνα υπήρχε οργανωμένη αγωγή ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Πιο συγκεκριμένα 

κάποιοι από τους νόμους του Σόλωνα ρύθμιζαν τη λειτουργία των σχολείων. Κατά την κλασική 

εποχή (5ος και τον 4ος αιώνα π.Χ.), η Αθήνα παρουσίασε τη μεγαλύτερη ακμή της σε όλους τους 

τομείς του πνεύματος και του πολιτισμού. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι, επειδή τα δίδακτρα για τη 

βασική εκπαίδευση στα ιδιωτικά σχολεία του γραμματιστή, του κιθαριστή και του παιδοτρίβη 

(γυμναστή) ήταν μικρής αξίας, είχαν πρόσβαση σε αυτή τα παιδιά όλων των κοινωνικών 

στρωμάτων. Κάθε πρωί, μετά το πρωινό γεύμα, τα αγόρια πήγαιναν στο σχολείο συνοδεία του 

παιδαγωγού τους. Αυτός ήταν συνήθως δούλος, ο οποίος τα συνόδευε στο σχολείο και φρόντιζε 

να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ο παιδαγωγός κουβαλούσε τη σχολική τσάντα των 

μαθητών, δηλαδή τα σύνεργα γραφής, αριθμητικής και μουσικής. Για τετράδιο χρησιμοποιούσαν 

μία ξύλινη πλάκα που έφερε επίστρωση από κερί, πάνω στην οποία χάρασσαν τα γράμματα με 

τη βοήθεια μιας γραφίδας ή στύλου (από χαλκό, ξύλο ή καλάμι). 

 
Το σχολείο του γραμματιστή. 

Στο σχολείο λοιπόν, ή καλύτερα σε τρία διαφορετικά σχολεία, μάθαιναν ανάγνωση, 

γραφή, αριθμητική, τραγούδι, μουσική και να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. Τα αγόρια 

μάθαιναν να γράφουν πρώτα τα γράμματα, στη συνέχεια τις συλλαβές και ύστερα τις λέξεις πάνω 

σε γραμμές που χάρασσε ο γραμματιστής στις κέρινες πλάκες. Στην αρχαιότητα τα γράμματα 

ήταν τα σημερινά κεφαλαία, και έγραφαν σε συνεχή γραφή, δηλαδή δεν υπήρχε κενό ανάμεσα 

στις λέξεις. Το αττικό αλφάβητο πέρασε διάφορες εξελικτικές φάσεις από τον 8ο μέχρι το τέλος 

του 5ου αιώνα π.Χ., όπου δεν σημειώνονταν τα μακρά φωνήεντα με ξεχωριστό γράμμα, ούτε τα  

διπλά σύμφωνα, ούτε οι τόνοι. Βασικό κείμενο ανάγνωσης και πραγματολογικής ανάλυσης, αλλά 

βεβαίως και ηθικής διαπαιδαγώγησης ήταν τα Ομηρικά Έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, τα οποία 

ήταν γραμμένα σε βιβλία σε σχήμα κυλίνδρου και κατασκευασμένα από πάπυρο. Αυτό ήταν το 

 

 
 

23 Γιαννικόπουλος 1988, σ. 7-126. 
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αναγνωστικό, ή καλύτερα τα «αρχαία» των αρχαίων Αθηναίων. Με τα έπη γνώριζαν το παρελθόν 

τους, τη θρησκεία τους και τον πολιτισμό τους. 

Συχνά ο δάσκαλος, για να ανταμείψει τις προσπάθειες των μαθητών, τους χάριζε 

αστραγάλους, το πιο αγαπημένο τους παιχνίδι. Στο επίγραμμα της Παλατινής Ανθολογίας (VI, 

308) αναφέρεται ότι «ο Κόνναρος έλαβε ογδόντα αστραγάλους από τον δάσκαλο, επειδή έγραψε 

τα καλύτερα γράμματα στην τάξη24». 
 

Σκηνές διδασκαλίας από τη κύλικα του Δούριδος (αρχές 5ου αι. π.Χ.). Στο κέντρο ο γραμματιστής 

γράφει στην πλάκα με τον στύλο, αριστερά ο δάσκαλος της μουσικής που παίζει τον αυλό και 

στα δεξιά παρακολουθεί καθισμένος σε ένα σκαμνί τη διδασκαλία ο παιδαγωγός25. 

Το σχολείο του κιθαριστή. 

Το δεύτερο μάθημα της εκπαίδευσης ήταν η μουσική. Οι μαθητές μάθαιναν να παίζουν 

λύρα ή αυλό και τραγούδι. Η μουσική ήταν, όχι μόνο αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης στην 

αρχαιότητα, αλλά και απαραίτητο εφόδιο για την κατοπινή ιδιωτική (προσωπική ψυχική 

έκφραση) και κοινωνική ζωή τους (εορτές των θεών της πόλεως των Αθηνών, όπου μπορούσαν 

να τραγουδήσουν και να χορέψουν). Όπως και σήμερα, οι αρχαίοι ελληνικοί χοροί ήταν κύκλιοι. 

Κάποιες από τις μεγαλύτερες γιορτές που γίνονταν στην Αθήνα ήταν τα Μεγάλα Παναθήναια 

προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, τα Μεγάλα ή «εν άστει» Διονύσια, τα Λήναια και τα Ανθεστήρια 

προς τιμήν του θεού Διονύσου, και άλλες εορτές26. 

Το τρίτο σχολείο όπου φοιτούσαν οι παίδες στην αρχαία Αθήνα ήταν το σχολείο του 

παιδοτρίβη (γυμναστή). Αυτό ήταν ουσιαστικά μία μικρογραφία των γυμνασίων, δηλαδή ένας 

χώρος από πατημένο χώμα που διέθετε μία παλαίστρα, ένα δρόμο μήκους ενός σταδίου (185 μ. 
 
 

24 Παλατινή Ανθολογία, Επιγράμματα, VI, 308. 
25 Γιαννικόπουλος 1988, σ. 130-205 του ίδιου 1989, σ. 74-87. https://www.greek- 

language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/browse.html?object_id=30172 
26 Γιαννικόπουλος 1988, σ. 130-205 του ίδιου 1989, σ. 88-97. 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/browse.html?object_id=30172
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/browse.html?object_id=30172
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περίπου) και βοηθητικούς χώρους (ἀποδυτήριον, λουτρόν, κονιστήριον και ἐλαιοθέσιον μικρής 

κλίμακας). 
 

Σκηνές διδασκαλίας από τη κύλικα του Δούριδος (αρχές 5ου αι. π.Χ.). Στο κέντρο ο 

γραμματιστής μαθαίνει ανάγνωση στο αγόρι, αριστερά ο δάσκαλος της μουσικής του μαθαίνει 

κιθάρα (φόρμιγγα) και στα δεξιά παρακολουθεί καθιστός ο παιδαγωγός27. 

Στο σχολείο του παιδοτρίβη 

Η γυμναστική ήταν υποχρεωτική για τα αγόρια ήδη από τα χρόνια του Σόλωνα. Όταν 

γίνονταν δώδεκα χρόνων γυμνάζονταν στην παλαίστρα, που πήρε το όνομά της από την πάλη, 

άθλημα σημαντικό για τη διάπλαση του σώματος. Ο δάσκαλος της γυμναστικής, ο παιδοτρίβης, 

ήταν ο προπονητής των νέων, αλλά και υπεύθυνος, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες των 

αθλημάτων. Τα παιδιά συνόδευε ο ρυθμός της μουσικής ενός αυλού, ιδιαίτερα όταν αγωνίζονταν 

στο πένταθλο και την πυγμαχία (ή πυγμή). Αθλήματα του πεντάθλου ήταν το άλμα, το ακόντιο 

και ο δίσκος (τα οποία ήταν τα βασικά αθλήματα του πεντάθλου), ο δρόμος του σταδίου και η 

πάλη (τα οποία ήταν και αυτοτελή αθλήματα). Όλα τα παραπάνω αγωνίσματα γίνονταν στην 

παλαίστρα, εκτός τους αγώνες δρόμου, για τους οποίους οι αθλητές πήγαιναν στο στάδιο. 

Τα αγόρια, όταν πήγαιναν στην παλαίστρα, έπαιρναν μαζί τους λάδι, που το έβαζαν σε 

ένα μικρό αγγείο, το αλάβαστρο. Οι νέοι στην παλαίστρα αθλούνταν γυμνοί. Πρώτα πλένονταν 

και ύστερα άλειφαν το σώμα τους με λάδι, για να μπορούν να αποφεύγουν τις λαβές των 

αντιπάλων τους και τις κακώσεις από χτυπήματα. Αφού τέλειωναν την άθληση αφαιρούσαν από 

το σώμα τους το λάδι με μία χάλκινη ξύστρα, τη στλεγγίδα και μετά πλένονταν. Στους στους 

αγώνες πυγμαχίας (ή πυγμής), τύλιγαν τα χέρια τους με τους πυκτικούς ιμάντες. Η κολύμβηση 

ήταν μία ακόμη αθλητική δραστηριότητα των νέων, χωρίς όμως να γίνονται αγώνες κολύμβησης. 

Θεωρούσαν τελείως αμόρφωτο εκείνον που δεν ήξερε γράμματα και κολύμπι28. 

 

 

27 https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/browse.html?object_id=30172 
28 Γιαννικόπουλος 1988, σ. 130-205 του ίδιου 1989, σ. 98-109.

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/browse.html?object_id=30172
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Το γυμνάσιο της αρχαίας Ολυμπίας. https://www.archaiologia.gr/blog/2015/05/06/   και  

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh2562.jsp?obj_id=592&mm_id=5064  

https://www.archaiologia.gr/blog/2015/05/06/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84/
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh2562.jsp?obj_id=592&mm_id=5064


17 
 

Η Μέση εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα: τα αρχαία γυμνάσια. 

Για τις ηλικίες της μέσης εκπαίδευσης υπήρχαν τα δημόσια γυμνάσια, δηλαδή τα κατ΄ 

εξοχήν γυμναστήρια, στους χώρους των οποίων οι έφηβοι αθλούνταν, αλλά και άκουγαν 

διαλέξεις και μαθήματα σημαντικών πνευματικών ανδρών. Σύμφωνα με τις παλαιότερες 

αναφορές, όπως στο λυρικό ποιητή Θέογνη από τα Μέγαρα29, γυμνάσια υπήρχαν από τα μέσα 

του 6ου αι. π.Χ. Στην Αθήνα τα γυμνάσια, όπως ήταν η Ακαδημία, το Λύκειο και το Κυνόσαργες, 

ανάγονται στην εποχή του Πεισιστράτου (600-528/7 π.Χ.). Σωζόμενα γυμνάσια, όπως των 

Δελφών και της Ερέτριας, χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ..30 Το αρχαίο γυμνάσιο υπήρξε ο 

κατ' εξοχήν χώρος άθλησης των αρχαίων Ελλήνων. Τα γυμνάσια αρχικά ήταν χώροι αναψυχής 

και άθλησης των νέων, και περιβάλλονταν από άλση με φυσική βλάστηση. 

Ένα αρχαίο γυμνάσιο είχε ως βασικούς χώρους την παραδρομίδα ή δρόμο (επιμήκη στίβο 

από πατημένο χώμα μήκους ενός σταδίου), τον ξυστό (στεγασμένο δρόμο για τις μέρες που 

έβρεχε ή είχε ήλιο, σε παράλληλη θέση προς την παραδρομίδα), την τετράγωνη ή ορθογώνια 

παλαίστρα (όπου ασκούνταν κυρίως στο άθλημα της πάλης, της πυγμής και του παγκρατίου), 

ενώ γύρω από την παλαίστρα υπήρχαν βοηθητικοί χώροι και λουτρά. Τα μέρη του γυμνασίου 

σώζονται σε καλή κατάσταση και μπορούμε να τους δούμε στα γυμνάσια Ερετρίας και Δελφών. 

Οι βοηθητικοί χώροι ήταν τα αποδυτήρια, το κονιστήριον, ένα δωμάτιο όπου έριχναν 

σκόνη στο σώμα τους, το ἐλαιοθέσιον, δηλαδή το δωμάτιο όπου άλειφαν το σώμα τους με 

αρωματικό λάδι), και το ἐφηβεῖον, μία στοά ή εξέδρα, όπου έκαναν θεωρητικά μαθήματα οι 

γυμναστές και διαλέξεις άλλοι δάσκαλοι31. Όλοι οι αρχαίοι αθλητές αθλούνταν γυμνοί, εξ ού και 

γυμναστική άσκηση. Το αρωματικό λάδι για την επάλειψη του σώματος έφεραν μαζί τους σε 

μικρά αρωματοφόρα αγγεία, δηλαδή ἀλάβαστρα και ἀρυβάλλους. Απαραίτητος σε όλα τα 

γυμνάσια ήταν ο λουτρών, όπου πλένονταν και χαλάρωναν οι αθλητές μετά την άσκηση. Για 

αυτό και τα γυμνάσια και τα στάδια ιδρύονταν κοντά σε πηγή ή ποτάμι, ώστε να έχουν άμεση 

πρόσβαση στο νερό. Όταν λοιπόν τελείωνε η προπόνηση έκαναν μπάνιο στα λουτρά, ξύνοντας 

τη σκόνη με το λάδι και τον ιδρώτα από το σώμα τους με ειδικά εργαλεία τις στλεγγίδες32. 

Αρχικά στην κατασκευή των κτιρίων των γυμνασίων χρησιμοποιούνταν ευτελή υλικά, 

αργότερα όμως, κατά την ύστερη κλασική και την ελληνιστική εποχή οι κτιριακές τους 

εγκαταστάσεις απέκτησαν μνημειακή μορφή. Ο στίβος, τόσο της παλαίστρας, όσο και της 

παραδρομίδας, ήταν κατασκευασμένος από πατημένο χώμα. Ο Βιτρούβιος τον 1ο αι. π.Χ. 

περιγράφει τη δομή του ελληνιστικού γυμνασίου, το οποίο στα βασικά μέρη του δεν διέφερε από 

εκείνο της κλασικής εποχής, παρά μόνο στην προσθήκη της αίθουσας εφίδρωσης. 

Όπως παρατηρεί η Μητροπούλου στο αρχαίο γυμνάσιο «διαμορφώθηκαν παράλληλα 

ποικίλες τάσεις του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού. Η αρχαιοελληνική αντίληψη 

«νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ» πραγματωνόταν, δηλαδή η ανάγκη για συμπόρευση της 

 
29 Θέογνις, Ελεγεία Β, στ. 1335-6. 
30 Παρτίδα 2012,  http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5077 Βασιλείου-Δαμβέργης 2014, σ. 339-341. 
31 http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=537 Για το εφηβείο βλ. 
http://aesop.iep.edu.gr/node/26598/7214/ 
32 Ανδρόνικος 1982, Παλαιολόγου 1982, Ορφανουδάκης 1981, Σακελλαράκης 1982. Κακριδώνη 2017. 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5077
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=537
http://aesop.iep.edu.gr/node/26598/7214/


18 
 

πνευματικής προόδου με τη σωματική ευρωστία έβρισκε την πραγμάτωσή της στα αρχαία 

γυμνάσια. Η διδασκαλία των μεγάλων φιλοσόφων της εποχής στους γυμνασιακούς χώρους 

υπερτονίζει τη σπουδαιότητα που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στη μαθητεία τους εκεί». Η 

παιδαγωγική δραστηριότητα του γυμνασίου συντελείτο στην εξέδρα, στο παιδαγωγεῖον, στο 

ακροατήριο, δηλαδή σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για διαλέξεις και διδασκαλία. Σε 

κάποια γυμνάσια εικάζεται πως υπήρχε και Βιβλιοθήκη33. 
 

Άσκηση δισκοβολίας και ακοντίου σε αρχαίο γυμνάσιο34. 

Τα γυμνάσια ήταν δημόσια κτήρια και υπήρχαν σε κάθε πόλη, και βεβαίως στα ιερά όπου 

γίνονταν γυμνικοί αγώνες (Ολυμπία, Δελφοί, Ισθμία, Νεμέα). Κατά τον 5ο αιώνα ήταν 

κατασκευασμένα πιο πρόχειρα, αλλά από τον 4ο αιώνα και μετά αποκτούσαν όλο και 

περισσότερο μνημειακή μορφή. Στην Αθήνα από τον 6ο αιώνα υπήρχαν τρία γυμνάσια· το 

γυμνάσιο της Ακαδημίας, το γυμνάσιο του Λυκείου και το Κυνόσαργες35. Τα τρία αυτά γυμνάσια 

είχαν ιδρυθεί έξω από τα τείχη της πόλης, σε μικρή απόσταση από αυτή. Η ζωή τους για περίπου 

χίλια χρόνια, δείχνει τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή των νέων, τόσο σε επίπεδο 

σωματικής άσκησης, όσο και σε επίπεδο πνευματικής συγκρότησης των αρχαίων Ελλήνων. Και 

οι τρεις τοποθεσίες επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διαμόρφωση του εδάφους, το εύρος της έκτασης 

και την ύπαρξη νερού. Παράλληλα στους χώρους υπήρχε η λατρεία διαφόρων θεοτήτων. Όπως 

παρατηρεί η Μητροπούλου, «συνδυαζόταν στις επίγειες αυτές, αφιερωματικές οάσεις, ο 

αθλητισμός με το φυσικό περιβάλλον και την απρόσκοπτη λατρεία των θεών36». Ανασκαφές 

έχουν γίνει στις θέσεις και των τριών γυμνασίων37. 

Το γυμνάσιο της Ακαδημίας βρισκόταν ΒΔ του τείχους των Αθηνών, μετά το επίσημο 

νεκροταφείο της πόλεως, το Δημόσιον Σήμα, στην περιοχή του έξω Κεραμεικού. Η θέση αυτή 

επιλέχτηκε για να βρίσκεται κοντά στον ποταμό Κηφισό. Στη θέση αυτή ο μυθικός ήρωας 

 
 

 

 

33 Μητροπούλου 2012, βλ. http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 
34 Μητροπούλου 2012, βλ. http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 
35 Λυγκούρη- Τόλια 2017, https://m.naftemporiki.gr/thumb/1714333/706/10000/0000000001a4d3de/1/akadimia- 

platonos.jpg 
36 Μητροπούλου 2012, βλ. http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 
37 Ανδρόνικος 1982, Παλαιολόγου 1982, Ορφανουδάκης 1981, Σακελλαράκης 1982. Γιαννικόπουλος 1988, σ. 

130-205 του ίδιου 1989, σ. 98-109 

http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html
http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html
https://m.naftemporiki.gr/thumb/1714333/706/10000/0000000001a4d3de/1/akadimia-platonos.jpg
https://m.naftemporiki.gr/thumb/1714333/706/10000/0000000001a4d3de/1/akadimia-platonos.jpg
http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html
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Ακάδημος ή Εκάδημος, και άλλες θεότητες και Νύμφες. Γι’ αυτό και ονομαζόταν Ακαδήμεια ή 

Ακαδημία. 
 

Η αρχαία Αθήνα: διακρίνουμε το τείχος του άστεως που ενωνόταν με εκείνο του Πειραιώς με τα 

Μακρά τείχη. Τα τρία γυμνάσια βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τα τείχη38. 

Ο Πλούταρχος (50-120 μ.Χ.) αναφέρεται σε ένα άγαλμα που έστησε εδώ ο τύραννος 

Πεισίστρατος. Μάλιστα ο γιος του Πεισιστράτου, Ίππαρχος, (527 π.Χ. έως το 514 π.Χ.) είχε 

κατασκευάσει σύμφωνα με μαρτυρίες ένα τείχος ή περίβολο που οριοθετούσε την περιοχή39. Το 

γυμνάσιο αναφέρεται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς. Ο γιος του Μιλτιάδη Κίμωνας (506- 

450 π.Χ.), κατά τον Πλούταρχο40, δεντροφύτεψε την Ακαδημία, βελτίωσε το υδρευτικό της 

σύστημα, επισκεύασε και πρόσθεσε δρόμους, περιπάτους, και βελτίωσε τις εγκαταστάσεις 

γυμνασίου. Τον πέμπτο αιώνα π.Χ. στα γυμνάσια σύχναζαν σοφιστές (όπως ο Πρωταγόρας, Ο 

Γοργίας, ο Ιππίας, ο Πρόδικος) και φιλόσοφοι41. Σκοπός τους ήταν να αναπτύξουν τις ιδέες και 

 

 

 

 
38 http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/A_Lyk/A_Lyk_2_2_1-4.htm 
39 Πλούταρχος, Σόλων 1,7. Βλ. επίσης: Μητροπούλου 2012, βλ. 

http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 40 

Πλούταρχος, Κίμων, 13, 7. 
41 Πλάτων, Πρωταγόρας, Γοργίας. 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/A_Lyk/A_Lyk_2_2_1-4.htm
http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html
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τις θεωρίες τους στους ασκούμενους νέους μέσα σε ένα ήρεμο τοπίο. Στα γυμνάσια της πόλης 

σύχναζε και ο Σωκράτης (470-399π.Χ.)42. 

Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π.Χ.) η Ακαδημία χρησιμοποιήθηκε ως 

στρατόπεδο και χώρος στρατιωτικών ασκήσεων του ιππικού, λόγω της μεγάλης έκτασης και του 

άφθονου νερού από τις πηγές του Κηφισού, κατά τη μαρτυρία του Ξενοφώντας (430-354 π.Χ.)43. 

Ο Παυσανίας (2ος αιώνας μ.Χ.) αναφέρει πως στην Ακαδημία υπήρχε και βωμός του Προμηθέα, 

απ' όπου ξεκινούσαν οι λαμπαδηδρομίες των αθλητών κατά τη διάρκεια αρκετών γιορτών44. 

Το 387 π.Χ. ο Πλάτωνας (427-347 π.Χ.) ίδρυσε στο χώρο του γυμνασίου τη φιλοσοφική 

του σχολή και ταυτόχρονα τέμενος προς τιμήν των Μουσών. Η Ακαδημία συνέχισε τη λειτουργία 

της μετά το θάνατο του ιδρυτή της το 347 π.Χ., με πρώτο το Σπεύσιππο (407-339π.Χ.). Το 200 

π.Χ. ο Φίλιππος Ε  ́πυρπόλησε το χώρο Το 87 π.Χ. ο ρωμαίος στρατηγός Σύλλας (138-78π.Χ.) 

έκοψε τα δέντρα της περιοχής για να κατασκευάσει πολιορκητικές μηχανές κατά την πολιορκία 

της πόλης κατά τους Μιθριδατικούς πολέμους, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος45. Η τελευταία 

αναλαμπή της σχολής υπήρξε επί αυτοκράτορα Ιουλιανού (361 έως το 363 μ.Χ.), ενώ οι 

νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι από την Αλεξάνδρεια (3ο αιώνας μ.Χ.) αναβίωσαν ιδέες του Πλάτωνα 

έως και τον 6ο αιώνα μ.Χ. συνδυάζοντάς τις με μυστικιστικές δοξασίες. Η Ακαδημία του 

Πλάτωνα ως φιλοσοφική σχολή επιβίωσε μέχρι το 529 μ.Χ., οπότε έκλεισε, όπως και όλα τα 

αρχαία ιδρύματα, με έδικτο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού46. 
 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας. 
 

 

 
42 Αριστοφάνης, Νεφέλαι», στ.1005-1008. 
43 Ξενοφώντας, Ελληνικά, VI, 5, 49. 
44 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Αττικά, 30 , 2. 
45 Όπως αναφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης (1ος αιώνας π.Χ.). Πλούταρχος, Σύλλας, 12, 3. 
46 Taylor 2004, Γιαννικόπουλος 1989, σ. 187-212, Στραταριδάκη-Κυλάφη 2000, σ. 151-152. 
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Kάτοψη και αεροφωτογραφία του γυμνασίου της Ακαδημίας47. 
 

 

 
47 https://www.cnn.gr/politiki/story/262154/dimos-athinaion-egkrithike-i-anadeixi-toy-arxaiologikoy-xoroy-tis- 

akadimias-platonos 

https://www.cnn.gr/politiki/story/262154/dimos-athinaion-egkrithike-i-anadeixi-toy-arxaiologikoy-xoroy-tis-akadimias-platonos
https://www.cnn.gr/politiki/story/262154/dimos-athinaion-egkrithike-i-anadeixi-toy-arxaiologikoy-xoroy-tis-akadimias-platonos
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Από τις ανασκαφές που έγιναν στη θέση αυτή αποκαλύφθηκαν ιερά, βωμοί, αγάλματα 

θεών και τα ερείπια της παλαίστρας του γυμνασίου στα νότια της περιοχής, αμέσως βόρεια της 

εκκλησίας του αγίου Τρύφωνα. Η παλαίστρα αποτελείται από μια ορθογώνια αυλή που 

περιβάλλεται από στοές, ενώ στη βόρεια πλευρά προσαρτώνται αρκετά δωμάτια. Το εφηβείον 

ταυτίζεται με το κεντρικό και μεγαλύτερο δωμάτιο. Στον ορθογώνιο χώρο στο κέντρο της αυλής 

ελάμβαναν χώρα τα αθλήματα πάλης, πυγμής και παγκρατίου, ενώ η βορείως κείμενη επιμήκης 

δεξαμενή τροφοδοτούσε το γυμνάσιο με νερό, το οποίο διοχετευόταν στο λουτρό των αθλητών48. 

Το Λύκειον οφείλει την ονομασία στο Λύκειο Απόλλωνα, στον οποίο ήταν αφιερωμένο. 

Στο χώρο αυτό, όπου σύχναζε τον 5ο αι. π.Χ. και ο Σωκράτης ίδρυσε τη φιλοσοφική του σχολή 

ο Αριστοτέλης. Το Λύκειο είχε ιδρυθεί σε δενδρόφυτη περιοχή στους πρόποδες του Λυκαβηττού, 

κοντά στις όχθες του Ιλισού49. Σύμφωνα με τις πηγές, το Λύκειο ήταν μία εκτεταμένη θέση, στην 

ανατολική πλευρά της πόλης, εκτός των τειχών έξω από τις Πύλες του Διοχάρους. Πιο 

συγκεκριμένα, το Λύκειο τοποθετείται στις νότιες υπώρειες του Λυκαβηττού, ανάμεσα στα δύο 

ποτάμια, τον Ιλισό και τον Ηριδανό50. Μέσα στην περιοχή αυτή υπήρχε το ιερό του Λυκείου 

Απόλλωνος, με λατρεία πανάρχαια, από όπου πήρε και το όνομά της51. 

Η περιοχή αυτή, επειδή αποτελούσε ένα ακόμη κατάφυτο προάστιο της πόλεως, με σκιερά 

άλση, άφθονα νερά, δίπλα σε ποτάμι, και πλησίον του ιερού του Απόλλωνος, επιλέχθηκε κατά 

την αρχαϊκή εποχή για την ίδρυση του γυμνασίου αυτού των Αθηνών52. Από τον Ξενοφώντα και 

τον Αριστοφάνη μαθαίνουμε ότι η περιοχή του Λυκείου, επειδή ήταν εκτεταμένη, χρησίμευε ως 

χώρος εκγύμνασης των Αθηναίων ιππέων και οπλιτών. Ο χώρος του Λυκείου χρησίμευε για 

στρατιωτικούς   σκοπούς   και   πριν   από   την   εποχή   του   Σόλωνα53.   Πολλοί   δάσκαλοι 

και σοφιστές δίδασκαν στο Λύκειο τον 5ο αι. π.Χ., όπως ο Πρωταγόρας, ο Ευθύδημος, ο 

Πρόδικος, αλλά ήταν και τόπος όπου σύχναζε ο Σωκράτης54. 

Εκεί ο Αριστοτέλης ίδρυσε τη φιλοσοφική του σχολή το 335 π.Χ.55, ενώ ο Μ. Αλέξανδρος 

προετοιμαζόταν για την εκστρατεία στην Ασία. Ο φιλόσοφος δίδασκε τους μαθητές 

του περπατώντας, και γι’ αυτό το λόγο η φιλοσοφική σχολή του ονομάστηκε Περιπατητική. Τα 

μαθήματα στο Λύκειο διακρίνονταν σε πρωινά, (ακροαματικοί λόγοι) και απογευματινά 

(εγκύκλιοι λόγοι ή λόγοι προς το κοινό). Τα πρωινά παρακολουθούσαν οι παλαιότεροι και 

καλύτεροι μαθητές. Τα απογευματινά μαθήματα ήταν πιο εύκολα, ήταν δηλαδή εισαγωγικά 

μαθήματα περί ρητορικής, φιλοσοφίας, γραμματολογίας με μορφή διαλέξεων και απευθύνονταν 

σε αρχάριους μαθητές. Η μεγάλη ευρυμάθεια και η μοναδική ρητορική δεινότητα του 

Αριστοτέλη προσείλκυσε στο Λύκειο πολλούς μαθητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας56. 

 

 

 

48 Μητροπούλου 2012, βλ. http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 
49 http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/html/arist/zoi/likion.htm 
50 Πλάτων, Λύσις, 203Α, Πλούταρχος, Σύλλας, 12,3, Τίτος Λίβιος, Ab urbe condita, ΧΧΧΙ. 24.48, Στράβων, 

Γεωγραφικά, ΙΧ,Ι, 19, Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Αττικά, 1, 19, 3, Λουκιανός Ανάχαρσις. 
51 https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/18/ 
52 Δικαίαρχος, 1. 
53 Ξενοφών, Ιππαρχικός, 3, 1,1, Αριστοφάνης, Ειρήνη: σχολ. Ειρήνης στ. 353-356. 
54 Πλάτων, Λύσις, 204a. Βλ. και https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/18/ 
55 Διογ. Λαέρτ. 5.2, 5, 9-10. 
56 Ross 2010, Γιαννικόπουλος 1989, σ. 213-234 http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/html/arist/zoi/likion.htm 

http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html
http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/html/arist/zoi/likion.htm
https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/18/%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B9/
https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/18/%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B9/
http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/html/arist/zoi/likion.htm
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Όπως πληροφορούμαστε από τη διαθήκη του Θεοφράστου, η οποία μας έχει παραδοθεί 

από τον Διογένη τον Λαέρτιο (5, 51-57), στο συγκρότημα του Λυκείου περιλαμβάνονταν ένα 

ιερό αφιερωμένο στις Μούσες, ο περίπατος, μία μεγάλη και μία μικρή στοά, ένας βωμός, τα 

αγάλματα του Αριστοτέλη και του Νικομάχου, ο κήπος, και οικήματα πλησίον του κήπου για τη 

διαμονή των μαθητών και των δασκάλων57. Κατά την εποχή που δίδασκε ο Θεόφραστος, 

λέγεται ότι η σχολή είχε 2000 μαθητές. Η βιβλιοθήκη της σχολής που συγκροτήθηκε από τον 

Αριστοτέλη στα πρότυπα της αντίστοιχης της Ακαδημίας, αναφέρεται από τον Στράβωνα ως η 

σημαντικότερη ιδιωτική βιβλιοθήκη της αρχαιότητος. Το 200 π.Χ. το συγκρότημα πυρπολήθηκε 

από τον Φίλιππο τον Ε΄ της Μακεδονίας, ενώ το 86 π.Χ. ο Σύλλας κόβει τα δένδρα του ιερού 

άλσους του Λυκείου και της Ακαδημίας για να κατασκευάσει πολιορκητικές μηχανές για την 

πολιορκία του Πειραιά58. 

To συγκρότημα του γυμνασίου του Λυκείου. 

To συγκρότημα του γυμνασίου του Λυκείου άρχισε να ανασκάπτεται το 1996 από τη Γ΄ 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την αρχαιολόγο Ευτυχία Λυγκούρη – 

Τόλια59. Πρόκειται για ένα κτήριο που αποτελείται από μία ορθογωνίου σχήματος αυλή, η 

οποία περιβάλλεται από στοές. Ανατολικά, δυτικά και βόρεια αναπτύσσονται με αξιοπρόσεκτη 

συμμετρία και αντιστοιχία ορθογώνιοι χώροι. Ακριβώς στο κέντρο της βόρειας πλευράς 

ξεχωρίζει για τις διαστάσεις της μια ορθογώνια περίστυλη αίθουσα, στις δύο πλευρές της οποίας 

αναπτύσσονται συμμετρικοί χώροι60. 

Το βόρειο τμήμα του κτηρίου χρονολογείται στα τέλη του 6ου αι π.Χ., στο οποίο 

προστέθηκε επέκταση στα Ν, η οποία κατασκευάζεται στα τέλη του 4ου αι., αποκτώντας έτσι 

περισσότερες αίθουσες και χώρους. Το κτήριο σε αυτή τη μορφή υφίσταται επισκευές και 

μετασκευές κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, για να λειτουργήσει ως γυμνάσιο μέχρι τα τέλη του 2ου 

αι μ.Χ., ενώ το κτήριο ήταν σε χρήση με διαφορετική πιθανόν λειτουργία μέχρι τον 4ο αι μ.Χ. 

Υπήρξε το σημαντικότερο κτήριο ενός αρχαίου γυμνασίου, όπως γνωρίζουμε τόσο από την 

περιγραφή του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρουβίου όσο και από τα αντίστοιχα κτήρια που έχουν 

διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Το πλησιέστερο παράλληλο ως προς τη διάταξη των χώρων (της 

βόρειας πλευράς) της Παλαίστρας του Λυκείου, είναι εκείνη του γυμνασίου της Ακαδημίας. 
57 Διογ. Λαέρτ. 5, 51-57. 
58 Στράβων, Γεωγραφικά, ΧΙΙΙ 1, 54, Τίτος Λίβιος, Ab urbe condita, 31, 24, 18, Πλούτ., Σύλλας 12, 3. 
59 Στο οικόπεδο επί της οδού Ρηγίλλης και μεταξύ του Σαρογλείου (Λέσχη Αξιωματικών) και του Ωδείου των 

Αθηνών. Αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια του βόρειου τμήματος μεγάλου κτηρίου (το αποκαλυφθέν τμήμα καλύπτει 
έκταση 2,5 στρεμμάτων) που ταυτίστηκε με την Παλαίστρα που ανήκε στο Γυμνάσιο του Λυκείου. 
60 https://atheniantimes.gr/2021/04/06/peripatos-sto-likeio-tou-aristotelous-eikones/ 

https://www.in2life.gr/features/notes/article/318175/lykeio-toy-aristotelh-mia-palaistra-sthn-athhna.html  

https://atheniantimes.gr/2021/04/06/peripatos-sto-likeio-tou-aristotelous-eikones/
https://www.in2life.gr/features/notes/article/318175/lykeio-toy-aristotelh-mia-palaistra-sthn-athhna.html
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Ο αρχαιολογικός χώρος του Λυκείου61. 

Είναι βέβαιο ότι το κτήριο της Παλαίστρας βρισκόταν στο κέντρο του αρχαίου 

γυμνασίου. Κτήρια αυτού είχαν μισθωθεί από τον Αριστοτέλη τον 4ο αιώνα, και οι αίθουσές του  

χρησίμευσαν για τη διδασκαλία και την έρευνα από τον ίδιο και τους διαδόχους του. Με την 

ταύτιση της θέσης του Λυκείου καθορίστηκαν τα όρια του εκτεταμένου προαστίου των Αθηνών 

που ήταν και το μεγάλο ζητούμενο για την τοπογραφία της αρχαίας πόλεως των Αθηνών. Αυτή 

η κατάφυτη περιοχή ορίζεται στα δυτικά από το τείχος, έξω από τις πύλες Διοχάρους 

(τοποθετούνται στη γωνία των οδών Πεντέλης και Απόλλωνος), ΝΔ από το Ολυμπιείο και τα 

παριλίσια ιερά, στα νότια από τον Ιλισό και το Παναθηναϊκό Στάδιο και στα βόρεια από τον 

Λυκαβηττό και τον ποταμό Ηριδανό. Τα ανατολικά όρια ορίζονται από το ίδιο το Γυμνάσιο που 

ιδρύθηκε στις παρυφές της περιοχής62. 

Το τρίτο σε σπουδαιότητα γυμνάσιο της κλασικής Αθήνας τοποθετείται έξω από τα τείχη 

των Αθηνών, στη νότια όχθη του Ιλισσού. Εκεί γυμνάζονταν οι νέοι που δεν είχαν και τους δύο 

γονείς γνήσιους Αθηναίους πολίτες, ενώ κατά τον 4ο αιώνα έγινε έδρα των κυνικών φιλοσόφων. 

Η περιοχή του Κυνοσάργους διέθετε δύο λόφους. Στον ανατολικό είχε ταφεί ο ρήτορας 

Ισοκράτης με την οικογένειά του ενώ ο δυτικός είχε ορατότητα προς τον Φαληρικό όρμο63. Η 

θέση της περιοχής του Κυνοσάργους, τοποθετείται έξω από τα τείχη της πόλης και δίπλα στην 

πύλη του τείχους Διόμεια ή πύλη των Διομέων, στη νότια όχθη του Ιλισού, σε μικρή απόσταση 

από την πηγή Καλλιρόη. Ανήκε στο δήμο της Διομείας ο οποίος ήταν όμορος με εκείνον της 

Αλωπεκής (σημ. Δάφνη)64.  Η άμεση γειτνίαση του Κυνοσάργους με τον Ιλισό μαρτυρείται 
 

61 http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=20744&mm_id=19336 
62 Λυγκούρη-Τόλια Το Λύκειο του Αριστοτέλη (χώρος και λειτουργία) 2017. Βλ. 

https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/18/ 
63Πλούταρχος, Βίοι δέκα ρητόρων 838 b-d, Ηρόδοτος, Ιστορία, VI, 115. 
64Διογ. Λαέρτ,. 6.1.13, Αριστοφάνης, Βάτραχοι 651. 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=20744&mm_id=19336
https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/18/%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B9/
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από επιγραφή που βρέθηκε το 1922 στη γωνία των οδών Βάκχου και Βύρωνος και 

χρονολογείται το 440-420 π.Χ. Το όνομα Κυνόσαργες (ο κύων, του κυνός + αργός, δηλ. 

λευκός) προήλθε από τη λευκή σκύλα που άρπαξε το ιερόθυτο από το βωμό που θα θυσιαζόταν 

προς τιμήν του Ηρακλή. Στο σημείο που το άφησε, σύμφωνα με σχετικό χρησμό, έπρεπε να 

ιδρυθεί ιερό προς τιμήν του ήρωα. Ετσι ιδρύθηκε το Ηράκλειον του Κυνοσάργους. 

Ο Πλουτάρχος αναφέρει ότι ο Θεμιστοκλής πήγαινε στο Κυνόσαργες, διότι δεν ήταν 

γνήσιος Αθηναίος από την πλευρά της μητέρας του (ήταν θρακικής ή καρικής καταγωγής)65. 

Όλοι οι άλλοι συγγραφείς αναφέρονται μόνο στο ιερό του Ηρακλέους στο Κυνόσαργες. Ο 

πρώτος που αναφέρεται σαφώς στο γυμνάσιο του Κυνοσάργους είναι ο Δημοσθένης το 360 π.Χ. 

Και αυτό το γυμνάσιο μετασχηματίστηκε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, αφού τον 5ο αιώνα, κατά τον  

Αξίοχο του Πλάτωνος φαίνεται ότι ο Σωκράτης σύχναζε και στο Κυνόσαργες, όπως στην 

Ακαδημία και το Λύκειο66. 

Στις αρχές του 4ου αι π.Χ. ίδρυσε εκεί τη σχολή του ο μαθητής του Σωκράτη Αντισθένης, 

που ήταν γνωστή ως Κυνική από το όνομα του Γυμνασίου. Ο κυνικός Διογένης ήταν μαθητής 

του. Στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. κατά τον Αθήναιο, εδώ είχε την έδρα της μια ομάδα Αθηναίων 

γελωτοποιών «οι Εξήκοντα». Κατά τον 3ο αι. π.Χ. στο Κυνόσαργες δίδαξε ο κυνικός Αρίστων ο 

Χίος. Το Κυνόσαργες καταστρέφεται από τον Φίλιππο τον Ε΄της Μακεδονίας το 200 π.Χ. 67Μετά 

δεν έχουμε πλέον πληροφορίες για αυτό. 

Κατά τα έτη 1896-1897 διενεργούνται ανασκαφές από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή 

στην Αθήνα, κοντά στην εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονος. Αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια δύο 

μεγάλων κτισμάτων. Το ένα κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα ταυτίστηκε με το αρχαϊκό Γυμνάσιο 

του Κυνοσάργους, ενώ το δεύτερο προς τα ανατολικά της εκκλησίας και μεγαλύτερο σε 

διαστάσεις ταυτίστηκε με το αναφερόμενο από τον Παυσανία (Ι.18.9) Γυμνάσιο του Αδριανού 

«με τους 100 κίονες από μάρμαρο της Λιβύης». Κατά τα έτη 1970-1980 σε σωστικές ανασκαφές 

της Γ’ ΕΠΚΑ στα ανατολικά του Αγίου Παντελεήμονος, αποκαλύφθηκαν εκ νέου τμήματα του 

ορθογωνίου κτηρίου, που είχε βρεθεί από τους Άγγλους και είχε ταυτισθεί με το Αδριάνειο 

Γυμνάσιο. Δεν έχει δηλαδή μέχρι σήμερα εντοπιστεί με βεβαιότητα το γυμνάσιο του 

Κυνοσάργουες. 

Πάντως, οι προτάσεις των μελετητών οριοθετούν σε μεγάλο βαθμό συνολικά την θέση 

και την έκταση της περιοχής του Κυνοσάργους. Αυτή θα πρέπει να άρχιζε έξω από τα τείχη 

στην αριστερή όχθη του Ιλισού, από τις υπώρειες του Αρδηττού, να περιλάμβανε την περιοχή 

του Αγ. Παντελεήμονος και να κατέληγε Νότια κάπου κοντά στην περιοχή του Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης. Η αναμονή νέων στοιχείων σχετικά με το Κυνόσαργες, δηλαδή το Γυμνάσιο 

και το ιερό του Ηρακλέους, είναι δυσοίωνη, διότι η περιοχή, όπου τοποθετούνται, έχει πλέον 

οικοδομηθεί πυκνά68. 

 

 

65 Πλούταρχος, Θεμιστοκλής, 1,3. 
66 Πλάτων, Αξίοχος, 364a-d. 
67 Τίτος Λίβιος, Ab urbe condita, ΧΧΧΙ.24.17). 
68 Λυγκούρη- Τόλια, Ε., «Κυνόσαργες», Αρχαίων Τόπος, https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/11/ 

https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/11/11/%CE%BA%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B5%CF%82/
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Η συμμετοχή των νέων στους γυμνικούς αγώνες. 

Από τα παλαιότερα αγωνίσματα των Ολυμπιακών αγώνων ήταν ο δρόμος ενός σταδίου, 

δηλαδή αγώνας ταχύτητας περίπου 190 μέτρων. Αγώνας ταχύτητας ήταν και ο δίαυλος, στο 

οποίο οι αθλητές διένυαν μια απόσταση περίπου 380 μέτρων, δυο φορές δηλαδή το στάδιο. Σε 

αυτό το αγώνισμα οι δρομείς ξεκινούσαν από την αφετηρία, έφθαναν στα τέρματα, έστριβαν 

στον καμπτήρα και γύριζαν πίσω, τερματίζοντας στην αφετηρία. Στο στάδιο γινόταν και ο 

δόλιχος, αγώνας δρόμου αντοχής, όπου οι αθλητές διένυαν απόσταση 20 σταδίων, δηλαδή 3700 

– 3850 μέτρα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνονταν και τα ιππικά αγωνίσματα, δηλαδή 

ιπποδρομίες και αρματοδρομίες. Οι πλούσιοι ιδιοκτήτες των αλόγων μίσθωναν ιππείς ή ηνιόχους 

που αγωνίζονταν για λογαριασμό τους, παίρνοντας οι ίδιοι το στεφάνι της νίκης. Ο χώρος 

διεξαγωγής τους ήταν ο ιππόδρομος69. 

 
Η στρατιωτική εκπαίδευση στην κλασική Αθήνα 

Οι νέοι της Αθήνας στην ηλικία των δεκαοκτώ χρόνων έπρεπε να υπηρετήσουν για δύο 

χρόνια στο στρατό. Τα όπλα τους, κυρίως χάλκινα και σιδερένια (το δόρυ, η ασπίδα, οι 

περικνημίδες και η περικεφαλαία. Πριν την αναχώρηση για τη μάχη, συνηθιζόταν η οικογένεια 

να αποχαιρετά τον πολεμιστή με μια τελετή, στην οποία η μητέρα συνήθως έκανε σπονδή και ο 

πατέρας παρέδιδε τα όπλα. Οι πιο πλούσιοι από τους Αθηναίους πολίτες κατατάσσονταν στους 

ιππείς, ενώ όσοι μπορούσαν να αγοράσουν οπλισμό στους οπλίτες (αυτούς που φέρουν το όπλον, 

την ασπίδα) και οι υπόλοιποι γίνονταν κωπηλάτες ή ψιλοί. Πολίτες γίνονταν αφού είχαν 

ολοκληρώσει τη θητεία τους70. Οι νέοι Αθηναίοι από τα 18 μέχρι τα 20 έκαναν τη στρατιωτική 

τους εκπαίδευση, έδιναν το όρκο στο Σπήλαιο της Αγραύλου (ή Αγλαύρου) και υπηρετούσαν 

κατόπιν σε φρούρια της Αττικής, όπως το φρούριο της Μουνιχίας, του Σουνίου, της Φυλής, το 

Πάνακτον71. 

Ο όρκος των Αθηναίων εφήβων έχει ως εξής: Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ, οὐδ' 

ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην[1] ὅτῳ ἂν στοιχήσω· ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος 

καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν 

παραδέξωμαι. καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κραινόντων ἐμφρόνως καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἰδρυμένοις 

πείσομαι καὶ οὕστινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἰδρύσηται ὁμοφρόνως·καὶ ἂν τις ἀναιρῇ τοὺς θεσμοὺς 

ἢ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. 

ἵστορες τούτων Ἄγλαυρος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.72 

 

 

 

 

 

69 Ανδρόνικος 1982, Παλαιολόγου 1982, Ορφανουδάκης 1981, Σακελλαράκης 1982. Γιαννικόπουλος 1988, σ. 

130-205, του ίδιου 1989, σ. 98-109, Μητροπούλου 2012, 
70 Πλατή 2018. Βλ. https://repository- 

mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE% 

A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf 
71 https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/ss-61293255 
72 Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 77. Βλ. https://www.greek- 

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=312&m=1 και 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/oaths_antiquity.htm 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD#cite_note-1
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/ss-61293255
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=312&m=1
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=312&m=1
http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/oaths_antiquity.htm
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Το καλύτερα σωζόμενο φρούριο της Αττικής Πάνακτον ή Γυφτόκαστρο. Άλλα φρούρια ήταν της 

Δεκέλειας, της Φυλής, της Μουνιχίας στον Πειραιά κ.ά.73 

 
Η ανατροφή των κοριτσιών στην κλασική Αθήνα 

Η ζωή της γυναίκας περιοριζόταν στο σπίτι. Από μικρά έπρεπε τα κορίτσια να μάθουν να 

κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, δηλαδή να μαγειρεύουν, να γνέθουν και να ζυμώνουν. Τα 

κορίτσια, επίσης, από μικρά βοηθούσαν στην κατασκευή των ρούχων. Όταν έφταναν στην ηλικία 

της ενηλικίωσης υπηρετούσαν σε κάποια ιερά της Αρτέμιδος μετέχοντας σε λατρευτικούς χορούς 

και τελετές (π.χ. η αρκτεία στο ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, παράρτημα του οποίου ήταν το 

Βραυρώνιο της Ακροπόλεως), και κατόπιν αφιέρωναν τα παιχνίδια τους στη θεά και 

παντρεύονταν. Οι καθημερινές ασχολίες των γυναικών στο σπίτι ήταν το γνέσιμο και η ύφανση 

στον αργαλειό. Τα σκεπάσματα του κρεβατιού, κιλίμια για το δάπεδο, κουρτίνες και όλα τα 

ενδύματα της οικογένειας ήταν προϊόντα οικοτεχνίας, δηλαδή κατασκευάζονταν στο σπίτι. Μία 

ακόμη βασική εργασία της γυναίκας ήταν το ζύμωμα και το ψήσιμο του ψωμιού. Οι γυναίκες 

σπάνια έβγαιναν από το σπίτι, και πάντοτε με τη συνοδεία ενός από τους άντρες του σπιτιού, 

του πατέρα ή ο αδελφού, ή κάποιου έμπιστου δούλου. Ανάμεσα στις δουλειές των κοριτσιών 

εκτός του σπιτιού, ήταν να πάνε στις δημόσιες κρήνες και με τις υδρίες και να πάρουν νερό για το 

σπίτι. 

Το παιχνίδι με τους αστραγάλους ήταν ένα από τα πιο αγαπητά παιχνίδια των αγοριών, 

αλλά και των κοριτσιών. Οι αστράγαλοι αποτελούσαν ακόμα η ανταμοιβή του δασκάλου στις 

καλές επιδόσεις των μαθητών του. Από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια των κοριτσιών ήταν οι 

πλαγγόνες, οι κούκλες δηλαδή. Οι περισσότερες ήταν πήλινες με κινητά μέλη, έτσι που τα χέρια 

και τα πόδια να κουνιούνται και να μοιάζουν ζωντανές. Τα κορίτσια είχαν για τις κούκλες τους 

 

73 Γιαννικόπουλος 1988, του ίδιου 1989 και https://cognoscoteam.gr/ 

https://cognoscoteam.gr/
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πήλινες ή ξύλινες μικρογραφίες επίπλων, καρεκλίτσες, κρεβάτια, αλλά και μικρογραφίες 

αγγείων, καθώς και παπούτσια, με τα οποία παίζοντας ανέπτυσσαν τη φαντασία, αντιγράφοντας 

τον κόσμο των μεγάλων. 

Ο Παυσανίας γράφει ότι ανάμεσα στους θησαυρούς στο Ιερό της Ήρας στην Ολυμπία 

είδε και ένα κρεβατάκι, παιχνίδι της Ιπποδάμειας74. Πολλά παιχνίδια κοριτσιών, κούκλες, 

μπάλες, αστράγαλοι, αλλά και κορδέλες για τα μαλλιά, τύμπανα και άλλα αντικείμενα έχουν 

βρεθεί σε Ιερά σαν αφιερώματα στη θεότητα τις παραμονές του γάμου των κοριτσιών, όπως 

αναφέρεται και στο επίγραμμα της Τιμαρέτης στην Παλατινή Ανθολογία (VI, 280) 75. 

Η ενηλικίωση των κοριτσιών και ο γάμος στην αρχαία Αθήνα 

Όταν ένα κορίτσι γινόταν δεκαπέντε χρόνων ο πατέρας του επέλεγε σύζυγος για την κόρη 

του. Θα έπρεπε να είναι εύπορος ή εργατικός, ώστε να μπορεί να συντηρεί το νοικοκυριό και την 

οικογένειά του. Ο πατέρας του μελλοντικού γαμπρού ενδιαφερόταν κυρίως για την εργατικότητα 

της νύφης και την προίκα που θα έδινε ο πατέρας της. Η προίκα της κοπέλας σε περίπτωση 

διαζυγίου, γεγονός πολύ σπάνιο, θα επιστρεφόταν στον πατέρα της. Ο γάμος λοιπόν κανονιζόταν 

από τους γονείς, και η γνώμη των παιδιών δεν είχε βαρύτητα. 

Οι γάμοι γίνονται συνήθως το μήνα Γαμηλιώνα, τον Ιανουάριο δηλαδή και διαρκούσε 

τρεις μέρες. Την παραμονή η νύφη αφιέρωνε τα παιχνίδια της σε μια από τις θεές που 

προστάτευαν το γάμο (την Άρτεμη ή την Ήρα) και έκανε θυσίες. Ακολουθούσε το τελετουργικό 

λουτρό. Την ημέρα του γάμου ο πατέρας της νύφης προσέφερε θυσίες στην εστία του σπιτιού, 

δήλωνε επίσημα ότι έδινε την κόρη του στο γαμπρό, και ακολουθούσε μεγάλη γιορτή όπου 

έπαιρναν μέρος και οι γυναίκες μαζί με τους άντρες. Όταν τελείωνε το δείπνο ο γαμπρός 

οδηγούσε τη νύφη με το αμάξι στο σπίτι του με τη συνοδεία των λαμπάδων. Εκεί τους 

υποδεχόταν η μητέρα του και τους προσέφερε ένα γλυκό ή φρούτο για να είναι γλυκιά και τυχερή 

η καινούργια τους ζωή τους76. 

 
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα έχουμε από τα μέσα του 5ου αιώνα, όταν 

καταφθάνουν στην πόλη οι σοφιστές, σοφοί διδάσκαλοι που ανελάμβαναν νέους Αθηναίους επ’ 

αμοιβή για να τους διδάξουν την τέχνη της διαχείρισης του οίκου και των κοινών, της  πειθούς 

και της πολιτικής αρετής. Οι σοφιστές, όπως και ο φιλόσοφος Αναξαγόρας, εκδιώχθηκαν          από 

την Αθήνα με κατηγορία ασέβειας. Ωστόσο, ήταν μεγάλη η παιδευτική σημασία του 

πνευματικού πολιτισμού της αρχαίας Αθήνας. Το πολίτευμα της πόλης, η Δημοκρατία, ευνοούσε 

την πνευματική κίνηση στην αρχαία Αθήνα, η οποία έγινε σχολείο της Ελλάδας, όπως λέει ο 

 
74 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Ηλειακά, V, 20, ΙΙ. 
75 Πλατή 2018. Βλ. https://repository- 

mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE% 

A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf 
76 Γιαννικόπουλος 1988, του ίδιου 1989 και Πλατή 2018. Βλ. https://repository- 

mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE% 

A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf 

https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
https://repository-mca.ekt.gr/mca/bitstream/20.500.12040/46/1/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97%20%CE%9C%CE%9A%CE%A4.pdf
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Περικλής στον Επιτάφιό του: «2.41.1] «Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος 

παίδευσιν εἶναι». Αυτό σημαίνει ότι, η πόλη σε όλες τις εκδηλώσεις της (δραματικοί αγώνες, 

εορτές, εκκλησία του δήμου) δίδασκε τους πολίτες της, προσφέροντάς τους με τρόπο αμεθόδευτο 

πολύτιμη παιδεία. Πρώτος βέβαια δάσκαλος των Αθηναίων αναδείχθηκε ο Σωκράτης, σύγχρονος 

και συνομιλητής των σοφιστών. Και αυτός όμως είχε την ίδια τύχη με αυτούς, καθώς είχε 

συνδεθεί με πρόσωπα που συνετέλεσαν στην ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό Πόλεμο 

Αλκιβιάδης) και που έλαβαν μέρος στο καθεστώς των Τριάκοντα (Κριτίας). 

Η Αθήνα έγινε κέντρο οργανωμένης φιλοσοφικής και ρητορικής παιδείας τον 4ο αιώνα με 

την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα, του Περιπάτου του Αριστοτέλη, της ρητορικής σχολής 

του Ισοκράτη, της σχολής των Κυνικών, και συνεχίστηκε κατά την ελληνιστική εποχή με την 

ίδρυση της σχολής των Στωικών στη Ποικίλη Στοά και των Επικουρείων στον Κήπο77. 
 

Η συμμετοχή παιδιών και εφήβων στις εορτές της αρχαίας Αθήνας 

Στην αρχαία Αθήνα, κατά τη διάρκεια κάποιων εορτών, μετείχαν παιδιά και έφηβοι, 

πραγματώνοντας συγκεκριμένο ρόλο. Η πρώτη εορτή που θα μας απασχολήσει ήταν τα 

Αρρηφόρια. Δύο κορίτσια αριστοκρατικών οίκων της Αθήνας ηλικίας 7-11 ετών γίνονταν 

ἀρρηφόροι, έμεναν δηλαδή για κάποιο διάστημα δίπλα στο ναό της Αθηνάς Πολιάδος πάνω στην 

Ακρόπολη, στον «οἶκον τῶν ἀρρηφόρων», και ξεκινούσαν την ύφανση του Πέπλου της Αθηνάς 

για τα Παναθήναια. Την τελευταία ημέρα της παραμονής τους στην Ακρόπολη έπαιρναν από την 

ιέρεια της Αθηνάς τα «άρρητα», δηλαδή τα μυστικά αντικείμενα μέσα σε ένα καλαθάκι και τα 

μετέφεραν σε ένα υπόγειο χώρο, κοντά στο ιερό της Αφροδίτης εν Κήποις. Ακολουθούσε η 
παράδοση και η παραλαβή άλλων αντικειμένων, τα οποία έφερναν στην Ακρόπολη. Αυτή η 

τελετή σχετιζόταν με τη βλάστηση και την γονιμότητα και τελούνταν μέσα σε κλίμα 

μυστικότητας. Μάλιστα, η μεταφορά γινόταν νύχτα, και η κάθοδος των κοριτσιών από την 

Ακρόπολη γινόταν από κρυφή σκάλα, που βρισκόταν κοντά στον «οίκο των Αρρηφόρων», έτσι 

ώστε να αποφευχθεί η συνάντηση με άλλους ανθρώπους. 

      Η Ακρόπολις των Αθηνών. 

https://archaeologia.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Acropolis.aspx  
                                                                     

77 Γι΄ αυτά βλ. το κεφάλαιο με τα αρχαία γυμνάσια στην Αθήνα της κλασικής εποχής. Guthrie 1991, του ίδιου 2001, 

Taylor 2004, Ross 2010 και 1964, Γιαννικόπουλος 1989, σ. 129-248, Στραταριδάκη-Κυλάφη 2000, σ. 96-173. 

https://archaeologia.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Acropolis.aspx
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https://www.matia.gr/taxidia/topi/akropoli-ton-athinon-parthenon.html 
 

 

  

https://www.matia.gr/taxidia/topi/akropoli-ton-athinon-parthenon.html
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Τα Μεγάλα Παναθήναια 

Τα Παναθήναια ήταν η πιο αγαπητή εορτή στην αρχαία Αθήνα, και γινόταν προς τιμήν 

της πολιούχου θεάς Αθηνάς, της οποίας το ιερό βρισκόταν στην Ακρόπολη. Μετά την περσική 

καταστροφή του 480 π.Χ. παρέμεινε σε χρήση επισκευασμένος ο βωμός της θεάς, στα ανατολικά 

του αρχαϊκού ναού της Πολιάδας Αθηνάς (μεταξύ Παρθενώνα και Ερεχθείου). Στα χρόνια του 

Περικλή εκπονήθηκε το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα της Ακροπόλεως. Τότε κατεδαφίστηκε 

και ισοπεδώθηκε ο αρχαίος ναός και μεταφέρθηκε βορειότερα. Ο νέος ναός της Πολιάδος 

Αθηνάς ήταν το Ερέχθειο. Ο βωμός όμως του αρχαϊκού ναού παρέμεινε σε χρήση μέχρι το τέλος 

της αρχαιότητας78. 

Αναπαράσταση της εορτής των Παναθηναίων 

Τα Παναθήναια εορτάζονταν κάθε χρονιά (Μικρά Παναθήναια, που τις περισσότερες 

φορές γίνονταν κατά το μήνα Εκατομβαιώνα) και κάθε τέσσερα χρόνια με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 

με πομπή, θυσία, μουσικούς, γυμνικούς και ιππικούς αγώνες, όπως συνέβαινε με τις πανελλήνιες 

εορτές (Ολύμπια, Πύθια κλπ.). Τα Μεγάλα Παναθήναια εορτάζονταν με μεγαλοπρέπεια και 

διαρκούσαν 12 ημέρες. Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών γίνονταν θυσίες, αγώνες διαφόρων 

ειδών, πανηγύρεις και αρματοδρομίες. Το σημαντικότερο γεγονός ήταν η λατρευτική πομπή των 

Αθηναίων που ξεκινούσε από το Πομπείο, διέσχιζε την πόλη και την αγορά, έφτανε στους 

πρόποδες της Ακρόπολης και κατέληγε στο βωμό της θεάς. Στην πομπή μετέφεραν τον νέο πέπλο 

της Αθηνάς πάνω στο κατάρτι του πλοίου του Θησέα, το οποίο ήταν προσαρμοσμένο πάνω σε 

βάση με ρόδες. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και έφιπποι έφηβοι, δηλαδή στρατιώτες ιππείς, 

υδριαφόροι, κανηφόροι και άλλοι. Στην Ακρόπολη ο άρχων βασιλεύς παρέδιδε το νέο πέπλο 

στην ιέρεια της θεάς. Την πομπή απεικόνισαν οι Αθηναίοι στην ιωνική ζωφόρο του Παρθενώνα79. 

 
                                                                    

78 Mπρούσκαρη 2000, Camp 2009, Τραυλός 2005. 

79 Mπρούσκαρη 2000, Camp 2009, Τραυλός 2005. 
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Παρθενώνας και η παράδοση του πέπλου της Αθηνάς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%

CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE

%AF%CE%BF:The_Parthenon_in_Athens.jpg  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%

CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1 Επίσης: https://www.sansimera.gr/articles/1112 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:The_Parthenon_in_Athens.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:The_Parthenon_in_Athens.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:The_Parthenon_in_Athens.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
https://www.sansimera.gr/articles/1112
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Η αρχαία Αγορά της Αθήνας και η οδός των Παναθηναίων 

 

Οι γυμνικοί αγώνες γίνονταν στην Οδό των Παναθηναίων80 που διέσχιζε διαγωνίως την 

αγορά (έχουν βρεθεί πάνω στην οδό ίχνη άφεσης και τερμάτων σταδίου κλασικής εποχής), ή 

στον Πειραιά ή, τον 4ο αιώνα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Στους αγώνες αυτούς έπαιρναν μέρος 

Έλληνες από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Οι αγώνες διακρίνονταν σε αγώνες ἀνδρῶν και 

σε αγώνες παίδων. Τον 4ο αι. π.Χ. προστέθηκαν αγώνες ἀγενείων. Στους νικητές των αγώνων 

αυτών δινόταν στεφάνι από ελιά και παναθηναϊκοί αμφορείς με λάδι από τις ιερές ελιές του 

άλσους της Αθηνάς. Κάθε αμφορέας έφερε από τη μία πλευρά παράσταση της Αθηνάς, ανάμεσα 
 
 

80 https://www.mixanitouxronou.gr/ta-dikastiria-stin-archea-athina-i-dikes-oloklironontan-afthimeron-ke-i- 

dikastes-pou-legontan-iliastes-klironontan-prin-apo-tin-enarxi-tis-dikis-gia-na-mi-boroun-na-dorokithoun/ 

https://www.mixanitouxronou.gr/ta-dikastiria-stin-archea-athina-i-dikes-oloklironontan-afthimeron-ke-i-dikastes-pou-legontan-iliastes-klironontan-prin-apo-tin-enarxi-tis-dikis-gia-na-mi-boroun-na-dorokithoun/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-dikastiria-stin-archea-athina-i-dikes-oloklironontan-afthimeron-ke-i-dikastes-pou-legontan-iliastes-klironontan-prin-apo-tin-enarxi-tis-dikis-gia-na-mi-boroun-na-dorokithoun/
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σε δύο κίονες και την επιγραφή «τῶν Ἀθήνηθεν ἄθλων» και από την άλλη πλευρά παράσταση 

του αθλήματος που πήρε ο αθλητής μέρος και το όνομα του επωνύμου άρχοντα81. 

 

Βραυρώνια 

Στα Βόρεια του σημερινού Πόρτο Ράφτη βρίσκεται η περιοχή της Βραυρώνας. Εκεί 

τελούνταν στα αρχαία χρόνια η σημαντικότερη σε όλη την Αττική γιορτή προς τιμήν της θεάς 

Αρτέμιδος. Στο ιερό αυτό λατρευόταν και η γνωστή μας Ιφιγένεια, που κατά το μύθο, έφερε το 

ξόανο της θεάς από τη χώρα των Ταύρων στη Βραυρώνα, με τη βοήθεια του αδερφού της 

Ορέστη. Επί Πεισιστράτου χρονολογείται η ίδρυση παραρτήματος του ιερού της θεάς στην 

Ακρόπολη. Στις τελετές της Αρτέμιδος ανήκε και η «ἀρκτεία». Δηλαδή κορίτσια ηλικίας 5-10 

ετών έμεναν στο ιερό της Βραυρώνας ή στο Βραυρώνιον στην Ακρόπολη, για ένα διάστημα, 

υπηρετώντας τη θεά, έχοντας την επονομασία «ἄρκτοι» (αρκούδες). Τα κορίτσια, φορώντας 

κροκωτούς χιτώνες ελάμβαναν μέρος σε λατρευτικούς χορούς, υποδυόμενα τις αρκούδες. Αυτό 

γινόταν διότι πολλές έγκυες έταζαν το παιδί τους στην Αρτέμιδα, προκειμένου αυτό να γεννηθεί 

υγιές. Οι γυναίκες που είχαν θητεύσει ως «ἄρκτοι» σε μικρή ηλικία πίστευαν ότι λόγω αυτού του 

γεγονότος θα κέρδιζαν την εύνοια της θεάς και στο συζυγικό τους βίο82. 
 

 

Βραυρώνα: ιερό της Αρτέμιδος και στοά των άρκτων. 

https://blogs.sch.gr/1gymchal/2016/02/10/endeiktiko-yliko-gia-tin-episkepsi-

sto/#prettyPhoto[1049]/2/ 

                                                 
81Mπρούσκαρη 2000, Camp 2009, Τραυλός 2005. https://el.wikipedia.org/wiki/Παναθήναια. 

https://schoolpress.sch.gr/tastarakia/?p=1501 

http://dim-galat.pel.sch.gr/projects/akropolis/athens_09panathinea2.htm, 
82 Αντωνίου 1990. https://www.sansimera.gr/articles/1193  και Camp 2009. 

https://blogs.sch.gr/1gymchal/2016/02/10/endeiktiko-yliko-gia-tin-episkepsi-sto/#prettyPhoto[1049]/2/
https://blogs.sch.gr/1gymchal/2016/02/10/endeiktiko-yliko-gia-tin-episkepsi-sto/#prettyPhoto[1049]/2/
https://el.wikipedia.org/wiki/Παναθήναια
https://schoolpress.sch.gr/tastarakia/?p=1501
http://dim-galat.pel.sch.gr/projects/akropolis/athens_09panathinea2.htm
https://www.sansimera.gr/articles/1193
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Η στοά και ειδώλια άρκτων https://www.trip2athens.com/el/see-n-

do/attractions/archeological/attraction-313/ 

Μουνίχια 
 

Ήταν εορτή της αρχαίας Αθήνας προς τιμή της θεάς Αρτέμιδος και τελούνταν στο ιερό 

της στο λόφο της Μουνιχίας στον Πειραιά (σημερινή Καστέλλα). Το ιερό, κατά το μύθο, είχε 

ιδρύσει ο βασιλιάς της Αττικής Μούνιχος, από τον οποίο πήραν το όνομά τους ο λόφος, το λιμάνι 

(Λιμήν Μουνιχίας, Τουρκολίμανο ή Μικρολίμανο) και η εορτή. 

https://www.trip2athens.com/el/see-n-do/attractions/archeological/attraction-313/
https://www.trip2athens.com/el/see-n-do/attractions/archeological/attraction-313/


36  

 

  

Η ακρόπολη και το ιερό της Μουνιχίας Αρτέμιδος83. 
 

Στην ελληνιστική περίοδο η όλη γιορτή έλαβε καθολικότερο χαρακτήρα. Εκείνη την 

ημέρα, οι έφηβοι, που έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία, έπαιρναν μέρος σε ιστιοπλοϊκούς 

αγώνες («ἅμιλλα νεῶν»), με κορυφαίο γεγονός τη διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά ως το 

λιμάνι της Μουνυχίας. Έτσι η θρησκευτική εορτή αποτελούσε την κατάλληλη αφορμή για μία  

εκδήλωση της πολεμικής εκπαίδευσης των νέων84. 
 

83 https://averoph.wordpress.com/ και https://ellinondiktyo.blogspot.com/2015/06/blog-post_99.htm 

84 Mπρούσκαρη 2000, Camp 2009, Τραυλός 2005. https://www.sansimera.gr/articles/1073 

https://averoph.wordpress.com/
https://ellinondiktyo.blogspot.com/2015/06/blog-post_99.htm
https://www.sansimera.gr/articles/1073
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Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η αγωγή στην αρχαία Σπάρτη. 

Η εκπαίδευση στη Σπάρτη από το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου έως το 550 π.Χ. 

Γύρω στο 1200 π.Χ. ευρύτερες ανακατατάξεις πραγματοποιούνται στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου. Τότε τα μυκηναϊκά κέντρα καταστρέφονται, και ακολουθούν τρεις 

λεγόμενοι «σκοτεινοί» αιώνες: ο 11ος, ο 10ος και ο 9ος π.Χ. αιώνας. Η Σπάρτη από τον 8ο έως  

το πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ. είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη και διεξάγει τους δύο 

μεσσηνιακούς πολέμους (Α΄: 743 π.Χ.-724 π.Χ. και Β΄: 685 π.Χ.-668 π.Χ.). 

Ωστόσο, και επειδή οι Σπαρτιάτες δεν δούλευαν, άνοιξαν τις πύλες της Σπάρτης σε 

σημαντικούς ξένους καλλιτέχνες. Από τον 8ο και 7ο αι. π.χ. Η κεραμική, η αρχιτεκτονική και η 

ποίηση ακμάζουν στη Σπάρτη. Ο Τέρπανδος ο Λέσβιος και ο Αλκμάν από τις Σάρδεις της Λυδίας 

έρχονται στη Σπάρτη ως μέτοικοι. Ο Τέρπανδος έκανε πολλές εφευρέσεις και καινοτομίες στη 

μουσική. Ο Θάλης ο Κρης ήταν επίσης ένας σπουδαίος μουσικός με έδρα τη Σπάρτη. Ο Αλκμάν 

συνέθεσε ύμνους, παιάνες και τα παρθένια άσματα ειδικά τις «παρθένες», μια σειρά τραγουδιών 

που τραγουδούσαν τα νεαρά κορίτσια στις γιορτές. Ο Αλκμάν εισάγει τη δωρική διάλεκτο στη 

χορική ποίηση, η οποία υιοθετείται αργότερα από όλους τους λυρικούς ποιητές και από τους 

τραγικούς ποιητές στα χορικά μέρη των δραμάτων. Με το έργο του Αλκμάνος, η Σπάρτη, όσον 

αφορά το χορικό λυρισμό, έγινε σχολείο της Ελλάδας. 

Οι γνήσιοι Σπαρτιάτες καλλιτέχνες ήταν οι Γιτιάδας, Χάρτας και Μέδων, που 

περιβαλλόταν από πολύ σημαντικούς ξένους καλλιτέχνες, όπως ο Ξενόκριτος ο Λοκρός, ο 

Πολύμνηστος ο Κολοφώνιος, ο Θάλης Κρης από τη Γόρτυνα και ο Σάκας ο Αργείος, τρεις 

φορές πυθιονίκης, που εισήγαγε στα χορικά τον τριμερή νόμο, άσμα με την πρώτη στροφή σε 

δωρική, τη δεύτερη σε φρυγική και την τρίτη σε λυδική αρμονία. 

Ο Τυρταίος ήταν ο σημαντικότερος αυτής της περιόδου. Έγραψε ελεγειακή ποίηση, αν 

και η ποίησή του είναι κυρίως επική, ηρωική ποίηση λόγω της γλώσσας, του περιεχομένου και 

του στυλ της. Επαινεί την αρετή, τον ασυμβίβαστο πατριωτισμό και τη θυσία του ατόμου για 

χάρη του συνόλου. Ο σπαρτιατικός στρατός βάδιζε υπό τους ήχους του αυλού, και οι στρατιώτες 

τραγουδούσαν τα Θούρια του Τυρταίου. Οι πολεμικές ελεγείες του Τυρταίου δείχνουν και 

τονίζουν τη θέση που κατέχει το στρατιωτικό ιδανικό στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σπάρτης. 

Κατά την αρχαϊκή εποχή, επομένως, η εκπαίδευση του νέου Σπαρτιάτη ήταν κυρίως στρατιωτική 

εκπαίδευση85. 

Η εξέλιξη που πραγματοποιήθηκε από την εποχή των ομηρικών επικών έχει ως εξής. Η 

σπαρτιατική εκπαίδευση στην αρχαϊκή εποχή δεν ήταν πλέον η εκπαίδευση ενός «ιππότη 

μονομάχου» ήρωα, αλλά η εκπαίδευση ενός στρατιώτη ήρωα. Στη βάση της αλλαγής του 

ηρωικού ιδανικού υπάρχει μια αλλαγή τεχνικού χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα της μάχης δεν 

εξαρτάται πλέον εκείνη τη στιγμή από μια σειρά ατομικών συμπλοκών και ιδιαίτερα από τη 

μονομαχία των αρμάτων, αλλά από τη σύγκρουση δύο στρατιωτικών παρατάξεων οπλιτικής 

 

 

 

85 Καρζής 1997, σ. 61-66, Gschnitzer 2011, σ. 181-202, Andrewes 2008, σ. 162-167, Στεφανόπουλος 2004, σ. 

319-341, Σακελλαρίου 2012. 
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φάλαγγας, που πολεμούσαν σε συντεταγμένες τάξεις. Το βαρύ πεζικό των οπλιτών είναι τώρα το 

στρατιωτικό σώμα από το οποίο εξαρτάται το αποτέλεσμα της μάχης. 

Αυτή η αλλαγή στην τακτική διεξαγωγή μάχης, όπως παρατηρεί ο Αριστοτέλης, είχε 

βαθιές ηθικές και κοινωνικές συνέπειες86. Το ατομικό, βαθιά προσωπικό ιδεώδες ανδρείας του 

ομηρικού ήρωα αντικαθίσταται από το ομαδικό-συλλογικό ιδανικό της πόλης, δηλαδή από το 

ιδανικό της αφοσίωσης στο κράτος. Η πόλη είναι πλέον το βασικό πλαίσιο της ανθρώπινης ζωής, 

μέσα στο οποίο ξετυλίγεται και πραγματοποιείται κάθε είδους δραστηριότητα του ατόμου. Η 

πόλη, η Σπάρτη, είναι τα πάντα για τους πολίτες της. Βαθύ αίσθημα αλληλεγγύης ενώνει όλους 

τους πολίτες της Σπάρτης, ένα πάθος με το οποίο οι πολίτες αφιερώνονται στη σωτηρία της 

κοινής πατρίδας έτοιμοι να θυσιάσουν τις ζωές εκείνων που πέθαναν γι 'αυτήν για να παραμείνει 

εκείνη αθάνατη. Αυτό το ιδανικό εκφράζεται στο τραγούδι του Τυρταίου: "τεθνάμεναι γὰρ καλὸν 

ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν περὶ ᾗ πατρίδι μαρνάμενον"87: «Είναι ωραίο να πεθαίνεις 

γενναία στον πόλεμο πέφτοντας στην πρώτη γραμμή για την πατρίδα». 

Ο Τυρταίος διακρίνει, επίσης, τη νέα έννοια της αρετής από την Ομηρική, με την αντίθεση 

του νέου ιδανικού προς το αρχαίο: «Δεν θα θεωρώ έναν άντρα αξιομνημόνευτο, ούτε θα τον 

εκτιμήσω για την απόδοσή του στο δρόμο ή στην πάλη, ακόμα και αν είναι δυνατός ως οι 

Κύκλωπες, γρηγορότερος από το Θρακικό Βορρά, πιο όμορφος από τον Τιθωνό, πλουσιότερος 

από τον Μίδα ή τον Κινύρα, ισχυρότερο από τον γιο του Τάνταλου, το βασιλιά Πέλοπα, είτε 

κατέχει κάθε είδους δόξα, εφ’ όσον δεν έχει αξία ως πολεμιστής, και δεν είναι ικανός να σταθεί 

ακλόνητος στη μάχη88. 

Αυτή είναι η πραγματική αρετή, η ανδρεία στη μάχη. Που είναι η πραγματική αξία, η 

υψηλότερη τιμή που μπορεί να αποκτηθεί μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα υπέρ-ατομικό 

αγαθό, προς το συμφέρον και το όφελος ολόκληρης της πόλης και του λαού, το οποίο κάθε 

άνθρωπος, που στηρίζεται καλά στα δύο πόδια του, προτάσσει σε όλους τους άλλους, διώχνοντας 

από την ψυχή του κάθε σκέψη φυγής89». Το νέο ιδανικό υποτάσσει το άτομο στην κοινότητα. Η 

Σπαρτιάτικη εκπαίδευση, σύμφωνα με τον W. Jaeger, δεν στοχεύει πλέον στη διάκριση των 

ηρώων, αλλά στη δημιουργία μιας ολόκληρης πόλης ηρωικών στρατιωτών, που είναι έτοιμοι να 

θυσιάσουν για την πατρίδα90. 

Η Σπάρτη τότε είχε τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 

μεταξύ του 7ου και του 6ου αι. π.χ. οι Σπαρτιάτες Ολυμπιονίκες ήταν πολύ περισσότεροι από 

οποιαδήποτε άλλη πόλη91. Αυτές οι επιτυχίες οφείλονταν τόσο στη φυσική κατάσταση, των 

αθλητών όσο και στις εξαιρετικές μεθόδους των προπονητών τους92. Ο Θουκυδίδης μας 

ενημερώνει ότι η Σπάρτη εισήγαγε και επέβαλε στον πανελλήνιο αθλητισμό δύο σημαντικές 
 

 
 

86 Marrou 1961, σ. 39-40, Καρζής 1997, σ. 61-66, Gschnitzer 2011, σ. 181-202, Andrewes 2008, σ. 162-167, 

Στεφανόπουλος 2004, σ. 319-341, Σακελλαρίου 2012. 
87 Τυρταίος, αποσπ. 10, στ. 1-3. 
88 Τυρταίος, αποσπ. 12, στ. 1-10. 
89 Τυρταίος, αποσπ. 13, στ. 10. 
90 Marrou 1961, σ. 40-41. 
91 Καρζής, 1997, σ. 66. 
92 Marrou 1961, σ. 41. 
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αθλητικές πρακτικές, την πλήρη γυμνότητα του αθλητή και την επάλειψη του σώματος με 

λάδι93. Ο αθλητισμός δεν περιοριζόταν στους άνδρες. Τα αθλήματα κοριτσιών, νεαρών ανδρών 

και γυναικών, για τα οποία μας μιλά ο Πλούταρχος, είναι ένα γεγονός που μαρτυρούν τα 

χάλκινα αγάλματα94 που αναπαριστούν Σπαρτιάτισσες αθλήτριες σε αγώνα δρόμου. Καθώς 

τρέχουν, παριστάνονται να σηκώνουν την άκρη του κοντού χιτώνα τους95. 

Ενδεικτικές, τέλος, της αγωγής της περιόδου περίπου 750-550 π.Χ. είναι οι παραστάσεις 

χορευτών και μουσικών οργάνων σε γεωμετρικά αγγεία, καθώς και οι μορφές μουσικών με άρπες 

και αυλούς, καθώς και οι μορφές οπλιτών που αναπαριστούν τα μολυβένια αγάλματα από το 

τέμενος της Άρτεμης Ορθίας στη Σπάρτη96. 

 

 
Η εκπαίδευση στη Σπάρτη από τα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα έως το τέλος της κλασικής 

εποχής 

α) Η εκπαίδευση των Σπαρτιατών από τη γέννηση έως τα 7 χρόνια 

Από τη στιγμή της γέννησής του ο Σπαρτιάτης παῖς ανήκε στο κράτος. Κάθε είδος 

εκπαίδευσης που ασκείτο από εκείνη τη στιγμή μέχρι την ηλικία των 30 είχε ως στόχο να τον 

κάνει καλό πολίτη, δηλαδή υπάκουο στους νόμους του Λυκούργου και, πάνω απ’ όλα, γενναίο 

και άφοβο στρατιώτη. Αμέσως μετά τη γέννηση, το μωρό πλενόταν με κρασί και αλειφόταν με 

λάδι, σε αντίθεση με την Αθήνα, όπου αντί για κρασί χρησιμοποιήθηκε νερό για το μπάνιο του 

μωρού. Το κρασί χρησιμοποιείτο στη Σπάρτη για να αναγνωρίσει την κράση του μωρού. Δηλαδή, 

εάν το μωρό ήταν άρρωστο ή επιληπτικό, θα πάθαινε κρίση όταν θα ερχόταν σε επαφή με το 

κρασί και ίσως πέθαινε. Αν το νεογέννητο ήταν αρσενικό, ένα κλαδί ελιάς κρεμούσαν στην 

πόρτα του σπιτιού, ενώ αν ήταν θηλυκό, μία μάλλινη κορδέλα97. 

Εάν το παιδί επιζούσε από το μπάνιο, ο πατέρας του το πήγαινε για εξέταση στη λέσχη 

των πρεσβυτέρων της φυλής του. Οι πρεσβύτεροι κάθε φυλής συναντιούνταν για να εξετάσουν 

τα βρέφη. Διάφορα τέτοια μέρη συνάντησης αναφέρονται στις πηγές με διαφορετικά ονόματα98. 

Το παιδί τοποθετείτο σε ασπίδα και εξεταζόταν. Αν ήταν γερό και εύρωστο, ο πατέρας του 

έπαιρνε εντολή να το μεγαλώσει μέχρι την ηλικία των 7-12 ετών, και του έδιναν έναν από τους 

9.000 κλήρους της Σπάρτης. Αν ήταν ελαττωματικό και άσχημο, λέει ο Πλούταρχος, το 

έστελλαν στους Αποθέτες, βάραθρο κοντά στον Ταϋγέτο, επειδή πίστευαν ότι «ήταν καλύτερο 

για την πόλη και για το ίδιο να μην ζει, αν δεν ήταν από τη γέννηση του πλασμένο υγιές και 

δυνατό99».  Ωστόσο, αυτή η άποψη του Πλούταρχου αμφισβητείται από πολλούς μελετητές, 

και, αντίθετα, θεωρείται πιθανότερο ότι τα ασθενικά βρέφη τα εξέθεταν στην ύπαιθρο της 
 

 

 
 

93 Θουκυδίδης, Ιστορία, Α', 6. 
94 Marrou 1961, σ. 41. 
95 Καρζής, 1997, σ. 66. 
96 Hopper 1989, σ. 231-232. 
97 Νικονάνου 1981, σ. 225. 
98 MacDowel 1988, σ. 87. 
99 Βίος Λυκούργου, 16, 1-2. 
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Λακωνίας. Εκεί είτε πέθαναν από το κρύο και την έλλειψη φροντίδας, ή τρώγονταν από άγρια 

θηρία, ή τα περιμάζευαν περίοικοι ή είλωτες και τα μεγάλωναν σαν δικά τους παιδιά100. 

Μετά την έγκριση των ηλικιωμένων, το παιδί παρέμεινε στο σπίτι του μέχρι την ηλικία 

των 7 ετών. Δεν ήταν τυλιγμένο σε σπάργανα, ούτε μεγάλωνε σε λίκνο, αλλά σε ασπίδα, κοντά 

στην οποία υπήρχε μια ένα δόρυ. Του δίδασκαν να μην φοβάται το σκοτάδι και να μην κλαίει 

πάρα πολύ101. Μάθαινε, επίσης, να περιφρονεί ό, τι εμπόδιζε την ανάπτυξη της στρατιωτικής 

ικανότητας και δύναμης, όπως οι ηδονές και το συμφέρον102 και να είναι υπάκουο103. Οι γονείς 

συνήθιζαν τα παιδιά τους σε απλή, λιτή και υγιεινή διατροφή104, καθώς και στο να τρώνε 

οτιδήποτε105. Με άλλα λόγια, τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία ελάμβαναν την πρώτη μορφή 

εκπαίδευσης στη σπαρτιατική κοινωνία. 
 

Η αρχαία Σπάρτη106. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

100 Μωραΐτης 1927, σ. 18. Marrou 1961, σ. 39-40, Καρζής 1997, σ. 61-66, Gschnitzer 2011, σ. 181-202, 

Andrewes 2008, σ. 162-167, Στεφανόπουλος 2004, σ. 319-341, Σακελλαρίου 2012. Γιαννικόπουλος 1988, σ. 206- 

219, του ίδιου 1989, σ. 19-40. 
101 Μωραΐτης 1927, σ. 18. 
102 Τσιρίμπας.-Κωνσταντόπουλος 1964, σ. 14. 
103 Πετρόπουλος 1971, σ. 462. 
104 Ρήγας 1984, σ. 28. 
105 Πετρόπουλος 1971, σ. 462. 
106 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80 

%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7και https://xyth.gr/2017/09/20/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://xyth.gr/2017/09/20/
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β) Εκπαίδευση των Σπαρτιατών από 7-20 ή 21 ετών 

Λέγεται ότι η ανατροφή του παιδιού από τη γέννηση έως το 7ο έτος της ηλικίας του 

γινόταν από την οικογένειά του, η οποία έθετε τα θεμέλια της σωματικής και ψυχικής του 

διάπλασης. Από το 7ο έτος ξεκινούσε η κύρια εκπαίδευση του παιδιού, η οποία ασκείτο υπό την 

άμεση επίβλεψη ενός ειδικού αξιωματούχου που επιλεγόταν από τους άρχοντες, του 

παιδονόμου107. Αυτός κατέτασσε τα παιδιά σε ομάδες (ἀγέλες ή ἴλες), που καθεμιά διοικείτο  

από έναν 20χρονο έφηβο («εἴρενα»), που διακρινόταν για τη σύνεση και τη γενναιότητά του. 

Αυτοί οι «εἴρενες» είχαν ως καθήκον τους την εκπαίδευση των παιδιών στα καθορισμένα 

γυμνάσια και τις ασκήσεις, υπό τη γενική επίβλεψη του παιδονόμου108. 

Σκοπός της σπαρτιατικής εκπαίδευσης ήταν η σκληραγώγηση και η στρατιωτική 

εκπαίδευση των νέων. Στην αρχαία Σπάρτη η πόλη, οι άρχοντες και οι πολίτες έβλεπαν στα 

πρόσωπα των παιδιών και των νέων τους μελλοντικούς στρατιώτες, οι οποίοι θα φρουρούσαν 

την τάξη της πόλης και θα πολεμούσαν για την πατρίδα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 

τεσσάρων ετών 

 

107 Μωραΐτης, Δ.Γ. (1927), σελ. 18. Marrou 1961, σ. 39-40, Καρζής 1997, σ. 61-66, Gschnitzer 2011, σ. 181-202, 

Andrewes 2008, σ. 162-167, Στεφανόπουλος 2004, σ. 319-341, Σακελλαρίου 2012. Γιαννικόπουλος 1988, σ. 206- 

219, του ίδιου 1989, σ. 19-40, Περδικάρης 1967, σ. 453. 
108 Μωραΐτης 1927, σ. 19. 
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εκπαίδευσης (8-12), τα παιδιά («μειράκια») ζούσαν στα σπίτια τους και συγκεντρώνονταν μόνο 

για ασκήσεις και «πεδιές». Από το 12ο έτος, ωστόσο, έφευγαν από το σπίτι τους και ζούσαν μέχρι 

το 30ο έτος σε κοινούς κοιτώνες (στρατώνες). Η εκπαίδευσή τους ήταν αποκλειστικά 

στρατιωτική109. 

 
γ) Ηλικιακές βαθμίδες 

Όσον αφορά το σύστημα των ηλικιακών επιπέδων και τα ονόματά τους, η εικόνα που 

έχουμε δεν είναι πολύ σαφής, καθώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες των σχετικών χωρίων, και 

υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων μελετών. Σύμφωνα με τον Δ. Πετρόπουλο, μεταξύ 

των ηλικιών των οκτώ και έντεκα, το παιδί ονομάστηκε «ῥωβίδας», «προμικκιζόμενος», 

«μικκιζόμενος» και «πρόπαις. Από τα δώδεκα έως τα δεκαπέντε «πρατοπάμπαις», «ἀτροπάμπαις» 

και «μελείρην» για δύο επόμενα χρόνια. Από την ηλικία των δεκαέξι έως είκοσι ετών, ο νεαρός 

ονομαζόταν «εἰρήν» (για τέσσερα χρόνια) και «πρωτείρας». Λέει επίσης ότι τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε «ἴλες» ή «ἀγέλες» με επί κεφαλής τους «πρωτείρας». Οι «ἀγέλες» χωρίζονταν σε 

«βοῦες» με τους ηγέτες τους «βουαγούς»110. 

Η Α. Νικονάνου συμφωνεί με τον Δ. Πετρόπουλο για το ηλικιακό σύστημα, όπως και ο 

Marrou, ο οποίος δίνει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη λίστα με τα ονόματα των ηλικιών111. Στον 

τρίτο κύκλο λέει ότι ο «εἰρήν», ο έφηβος δηλαδή, στο πρώτον έτος της εφηβείας, λεγόταν «εἰρήν 

πρωτοετής» ή «συδεύνας», στο δεύτερο «εἰρήν δευτεροετής», στο τριτο "εἰρήν τριτοετής" η 

«τριτείρην», κατόπιν «εἰρήν τεταρτοετής» και στο πέμπτο έτος «πρωτείρας», δηλαδή 

αρχιεφηβος112. Ο H. I. Marrou λέει ότι, όταν ο νέος Σπαρτιάτης ενηλικιωνόταν, κατετάσσετο 

στους «σφαιρεῖς». Σε γενικές γραμμές έτσι ερμηνεύουν τις ονομασίες, ανάλογα δηλαδή με τις 

ηλικιακές βαθμίδες, και οι Σακελλαρίου113, Φωτεινόπουλος114, Περδικάρης115 και Πίκουλας116, 

όπως και η Χ. Καρδαρά, με μικρές αποκλίσεις117. 

Ο D. M. MacDowel ακολουθεί μια άλλη ταξινόμηση του ηλικιακού συστήματος, 

εξετάζοντας τις πηγές και μελετώντας τις απόψεις των Tazelaar, Chrimes και den Boer. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η «ἀγέλα» και το «ἴλα» είναι ισοδύναμοι όροι, εάν 

συνδυάσουμε τη μαρτυρία  του Ξενοφώντα και του Πλούταρχου 118. 

Όσον αφορά τα προσηγορικά ονόματα του ηλικιακού συστήματος, βλέπουμε ότι πολλοί 

μελετητές έχουν θεωρήσει πως τα 6 ονόματα των ηλικιακών επιπέδων αντιστοιχούν είτε στα 

 

109 Μωραΐτης, Δ.Γ. (1927), σελ. 18. Marrou 1961, σ. 39-40, Καρζής 1997, σ. 61-66, Gschnitzer 2011, σ. 181-202, 

Andrewes 2008, σ. 162-167, Στεφανόπουλος 2004, σ. 319-341, Σακελλαρίου 2012. Γιαννικόπουλος 1988, σ. 206- 

219, του ίδιου 1989, σ. 19-40, Περδικάρης 1967, σ. 453. 
110 Πετρόπουλος 1971, σ. 462. 
111 Νικονάνου 1981, σ. 225. 
112 Marrou 1961, σ. 46. 
113 Σακελλαρίου, Μ. 1971, σ. 262. 
114 Φωτεινοπουλος 1967, σ. 453. 
115 Περδικάρης 1967, σ. 453. 
116 Πίκουλας 1993. 
117 Καρδαρά χ.χ. 
118 MacDowell 1988, σ. 88. 
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πρώτα 6 χρόνια της ζωής, είτε στα πρώτα 6 χρόνια εκπαίδευσης119. Αυτό συνάγεται από την 

μαρτυρία ενός σχολιαστή του Ηρόδοτου, που λέει120: 
 

1 

2 

3 

4 

"Εἰρήν· παρὰ Λακεδαιμονοις ἐν τῶ πρώτῳ ἐνιαυτῶ ὁ παῖς ῥωβίδας καλεῖται, 

Τῶ δευτέρω προμικκιζόμενος, τῶ τρίω μικκιζόμενος, τῶ τετάρτω πρόπαις, 

Τῶ πέμπτω παῖς, τῶ ἕκτω μελείρην. Ἐφηβευει δὲ παρ' αὐτοῖς ὁ παῖς 

ἀπὸ τάν δεκατεσσαρων μέχρι καὶ εἴκοσιν121" 
 

 

2 προκομιζόμενος // προμικκιζόμενος, μικιζόμενος // μικκιζόμενος, 3 μελείρην // μελλείρην 

Ὁ Α.Diller, ωστόσο δημοσίευσε το 1941 απόσπασμα από έργο κάποιου σχολιαστού του 

Στραβωνος122. Το κείμενο του Α.Diller μετά τις διορθώσεις μου έχει ως εξής: 
 

1 

2 

3 

4 

"Μελλείρην, παρὰ Λακεδαιμονίοις ὁ μέλλων εἰρὴν ἔσεσθαι. Ἐφηβεύει μὲν 

γὰρ παρὰ Λακεδαιμονίοις ὁ παῖς ἀπ' ἐτῶν ιδ' μέχρι κ'. Καλεῖται δὲ τῶ μὲν 

πρώτω ἐνιαυτῶ ῥωβίδας, τῶ δὲ δευτέρω προμικκιζόμενος, τῶ τρίτω μικκιζόμενος 

τῶ δ' πρόπαις, τῶ ε' παῖς, τῶ ς' μελλείρην, τῶ ζ' εἰρήν"123. 
 

 

2 ἐπ' ἐτῶν // ἀπ' ἐτῶν, 3 προκομιζόμενος // προμικκιζόμενος, μικιζόμενος // μικκιζόμενος 

Δηλαδή: "Μελείρην· στη Σπάρτη ονομάζεται αυτός που πρόκειται να γίνει εἰρήν (έφηβος). 

Διότι στη Σπάρτη το αγόρι είναι έφηβος από το δέκατο τέταρτον έως το εικοστό έτος ηλικίας. 

Ονομάζεται λοιπόν το πρώτο έτος ρωβίδας, το δεύτερο προμικκιζόμενος, το τρίτο μικκιζόμενος, 

το τέταρτο πρόπαις, το πέμπτο παῖς, το έκτο μελλείρην, το έβδομο εἰρήν". Αυτή η ερμηνεία που 

πρότεινε ο D.M. Το MacDowel124 μου φαίνεται ότι είναι η πιο σωστή, και, όπως επισημαίνει, 

συμφωνεί με το κείμενο του Πλούταρχου που λέει σχετικά: 

«οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ παιδονόμος ἐκ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐτάττετο, καὶ κατ' ἀγέλας αὐτοὶ 

προΐσταντο τῶν λεγομένων εἰρένων ἀεὶ τὸν σωφρονέστατον καὶ μαχιμώτατον. εἴρενας δὲ καλοῦσι 

τοὺς ἔτος ἤδη δεύτερον ἐκ παίδων γεγονότας, μελλείρενας δὲ τῶν παίδων τοὺς πρεσβυτάτους. οὗτος 

οὖν ὁ εἴρην, εἴκοσι ἔτη γεγονώς, ἄρχει τε τῶν ὑποτεταγμένων ἐν ταῖς μάχαις, καὶ κατ' οἶκον 

ὑπηρέταις χρῆται πρὸς τὸ δεῖπνον. ἐπιτάσσει δὲ τοῖς μὲν ἁδροῖς ξύλα φέρειν, τοῖς δὲ μικροτέροις 

λάχανα»125. 

 
 

119 MacDowel 1988, σ. 226. 
120 Stein 1871, σ. 465. 
121 Το κείμενο παραθέτω κατόπιν δικής μου διορθώσεως, με διπλό κριτικό υπόμνημα. 
122 Diller 1941, σ. 500 
123Το κείμενο παραθέτω κατόπιν δικής μου διορθώσεως, με διπλό κριτικό υπόμνημα. 
124 MacDowel 1988, σ. 226. 
125Πλούταρχος, Βίος Λυκούργου, 17, 3-4. 
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«Είρενες ονομάζουν όσους βρίσκονται στον επόμενο χρόνο μετά την παιδική ηλικία, και όσους 

είναι μεγαλύτεροι από τα παιδιά. Επομένως, αυτός ο εἰρήν που είναι είκοσι ετών, και κυβερνά 

εκείνους που είναι υπό τις διαταγές του». 

δ) Η ζωή στην αγέλη και ο σκοπός της σπαρτιατικής αγωγής 

Η ζωή στην αγέλη ήταν πολύ δύσκολη. Τα αγόρια έπρεπε να κόψουν τα μαλλιά τους 

μπαίνοντας στην αγέλη και να κουρεύονται συνεχώς σύριζα. Περπατούσαν χωρίς παπούτσια για 

να σκληραγωγούνται τα πόδια τους126. Φορούσαν πολύ ελαφριά ρούχα που δεν τα προστατεύουν 

επαρκώς από το ψύχος127. Από την ηλικία των 8 έως 12 ετών τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

φορούν μόνο τον κοντό «χιτώνιον» 128, ενώ μετά την ηλικία των 12 φορούσαν ένα μανδύα από 

παχύ, σκληρό και άκαμπτο ύφασμα, το «τριβώνιον». Κοιμούνταν σε ένα στρώμα από καλάμια 

που έκοβαν με γυμνά χέρια από τις όχθες του Ευρώτα, πλένονταν στα παγωμένα νερά του 

Ευρώτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και φρόντισαν τον καθαρισμό του κοινού ενδιαιτήματος. 

Ασκούνταν επίσης στα όπλα, στο κυνήγι, στις πορείες, τις ημερήσιες σκοπιές και 

περιπολίες της νύχτας129. Στέλνονταν σε δύσκολες και οδυνηρές αποστολές. Βασανίζονταν, όχι 

για τιμωρία, αλλά και για άσκηση. Τιμωρούνταν επίσης με νηστεία, έκθεση στο κρύο, νυχτερινή 

απομόνωση στο δάσος, κ.λπ. Για να αντέχουν τις στερήσεις και να μην συνηθίζουν τη λαιμαργία, 

έτρωγαν λίγο φαγητό, που πολλές φορές δεν ήταν αρκετό για να ικανοποιήσει την πείνα τους, 

και έτσι να τους αναγκάσει να κλέψουν. Η κλοπή τροφίμων σε αυτήν την περίπτωση δεν 

θεωρείτο αδίκημα και ο νεαρός τιμωρείτο, συνήθως με μαστίγωση, εάν πιανόταν επί τόπου, όχι 

επειδή πιάστηκε να κλέβει, αλλά επειδή απέτυχε να κλέψει χωρίς να τον δουν. Έτσι, οι νέοι 

αναγκάζονταν να ενεργούν προσεκτικά και να καταστρώνουν σχέδια δράσης130. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα παιδιά συμμετείχαν σε πολλά αθλήματα με τους 

συνομηλίκους τους. Όταν τα παιδιά γίνονταν έφηβοι, συμμετείχαν σε διαγωνισμό αντοχής. Στο 

τέλος της «ἀγωγής» περιπολούσαν ένοπλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας και σκότωναν τους 

είλωτες που κυκλοφορούσαν. Αυτή ήταν η «κρυπτεία», που κάποτε θεωρείτο ως μέτρο 

ασφαλείας, αλλά ουσιαστικά ήταν πράξη μύησης των νέων στο να σκοτώσουν εχθρούς. Αφού 

συμμετείχε στην κρυπτεία, ο νέος θεωρείτο πλέον αρκετά ώριμος για να αναγνωριστεί ως 

πολεμιστής131. 

Η ανατροφή και η εκπαίδευση των γυναικών στην αρχαία Σπάρτη, σε σύγκριση με την 

εκπαίδευση των ανδρών, δεν ήταν κατώτερη. Τα κορίτσια των Σπαρτιατών μεγάλωναν με 

επιμέλεια και μεγάλη αυστηρότητα, προκειμένου να εκπληρώσουν το βασικό και πρωταρχικό 

καθήκον της γέννησης εύρωστων και υγιών παιδιών132. Το Σπαρτιατικό κράτος ενδιαφερόταν 

για τα μέλη του, για τους υπερασπιστές του αύριο, ακόμη και πριν από τη γέννησή  τους, δηλαδή 

η εκπαίδευση στην αρχαία Σπάρτη ξεκινούσε πριν από τη γέννηση. 

                                                                          

126 Ρήγας 1984, σ. 29. 
127 Σακελλαρίου 1971, σ. 63. 
128 Καρζής 1997, σ. 227. 
129 Καρδαρά χ.χ., σ. 139, Καρζής 1997, σ. 78. 
130 Σακελλαρίου 1971, σ. 263, Καρζής 1997, σ. 78, Ρήγας 1984, σ. 29. 
131 Σακελλαρίου 1971, σ. 263. 
132 Ρήγας 1984, σ. 31
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Οι νεαρές Σπαρτιάτισσες, για να αποκτήσουν ένα δυνατό σώμα, ασκούνταν δημόσια, 

μαζί με τα αγόρια, ακόμη και ημίγυμνες. Έτρεχαν στα γυμνάσια133, πάλευαν στην πάλη, 

ασκούνταν στη δισκοβολία   και στο ακόντιο. Χωρίζονταν σε ομάδες και συμμετείχαν σε όλες τις 

γυμναστικές ασκήσεις στις οποίες συμμετείχαν τα αγόρια, αλλά σε μια ελαφρύτερη μορφή. 

Φορούσαν μάλλινο χιτώνα, ο οποίος ήταν ανοιχτός στον έναν μηρό και άφηνε ένα στήθος 

ανοιχτό, ώστε να μην εμποδίζει κατά  τη διάρκεια των αθλητικών ασκήσεων. 

Η ζωή των κοριτσιών στην ύπαιθρο, ο αθλητισμός και η άσκηση, πίστευαν οι Σπαρτιάτες 

ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη όμορφων, υγιών και δυνατών νέων. Τα νεαρά 

κορίτσια της Σπάρτης εμφανίζονταν επίσης γυμνά κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών, 

όπως τα αγόρια, χόρευαν και τραγουδούσαν τα παρθένια του Αλκμάνος134. Αυτή η ελευθέρα 

εκπαίδευση κοριτσιών στην αρχαία Σπάρτη δεν είχε κακή επίδραση στα ήθη τους. Αντίθετα, οι 

Σπαρτιάτες σύζυγοι ήταν πιστές στους συζύγους τους, καλές νοικοκυρές και πρότυπα. Δεν 

μεταβάλλονταν σε ανδρογυναίκες χωρίς συναισθηματικές ευαισθησίες, και δεν ήταν 

βαρβαρότητα ή αλλοτρίωση το «τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς» που έλεγαν στους άνδρες τους, δίνοντας τους 

την ασπίδα για να αναχωρήσουν για τον πόλεμο. Περισσότερο ήταν έκφραση της γενναίας 

ψυχής τους135. 

Η εκπαίδευση των αρχαίων Σπαρτιατών, στον τομέα της διαμόρφωσης της ηθικής και του 

χαρακτήρα, στόχευε στην καλλιέργεια των συγκεκριμένων ιδιοτήτων, δηλαδή της αρετής, του 

θάρρους, της ανδρείας, της σταθερότητας, της σκληρότητας, της υπομονής και της αντοχής, 

καθώς και της σύνεσης, της σοφίας, της μετριοπάθειας, της περίσκεψης και της πειθαρχίας. Η 

πνευματική εκπαίδευση ήταν μάλλον περιορισμένη. Οι νέοι διδάσκονταν γραφή και 

ανάγνωση136. Άκουγαν ιστορίες και απομνημόνευαν ποιήματα με πατριωτικό και ηθοπλαστικό 

περιεχόμενο. Η Σπαρτιάτικη εκπαίδευση δεν στόχευε στη διαμόρφωση ατόμων με προσωπικές 

ιδέες και κρίσεις, αλλά στοχεύει στην ομοιομορφία των σκέψεων και των αντιδράσεων. 

Οι νέοι έπαιρναν εντολές από τους εἴρενες να κρίνουν σωστά και να εκφράζονται με 

ακρίβεια και συντομία, με ετοιμότητα και πνεύμα. Αυτό είναι το περίφημο «λακωνίζειν». Αυτές 

τις συνομιλίες των νέων, που πραγματοποιούνταν κατά τις ώρες ανάπαυσης και τα γεύματα, 

παρακολούθησαν οι πρεσβύτεροι137. Όποιος από τα παιδιά απαντούσε λανθασμένα ή με αδέξιο 

τρόπο, τιμωρείτο με δῆγμα (δάγκωμα) του αντίχειρα. Οι πρεσβύτεροι παρακολουθούσαν 

συνήθως τις συνομιλίες σιωπηλά. Αφού έφυγαν τα παιδιά, οι πρεσβύτεροι έκριναν αν οι εἴρενες 

τους τιμωρούσαν σκληρά ή ήπια, και τους επιδοκίμαζαν ή τους αποδοκίμαζαν απουσία των 

παιδιών. 

Η παιδευτική απαίτηση ήταν να λένε λόγια που έχουν "πικρίαν μεμειγμένην χάριτι", δύο 

αντιφατικών εννοιών σε συνδυασμό με βαθύ νόημα. Οι Σπαρτιάτες θεωρούσαν το λόγο ως το 

πιο σημαντικό «νόμισμα», το οποίο μπορεί να δώσει μια βαθιά σημασία με τη χρήση κοινών και 

λίγων λέξεων: «ἐπ’ εὐτελοῦς καὶ ὀλίγης λέξεως». Έτσι, οι απαντήσεις ήταν γενικά ολιγόλογες και 
 

133 Κορδάτος χ.χ, σ. 349 και Πετρόπουλος 1971, σ. 462. 
134 Πετρόπουλος 1971, σ. 462 και MacDowel 1988, σ. 111-112. 
135 Τσιρίμπας-Κωνσταντόπουλος 1964, σ. 18. 
136 Marrou 1961, σ. 51. Καρδαρά, χ.χ. σ. 140. 
136 Πλούταρχος, Βίος Λυκούργου, 16. 
137 Σακελλαρίου 1971, σ. 263. 
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βαθυστόχαστες. Η επιμέλεια που έδειξαν για την ομιλία συνοδευόταν από τη φροντίδα της 

μουσικής εκπαίδευσης. Τα μουσικά τραγούδια ("μέλη") στόχευαν στη συναισθηματική διέγερση. 

Κατά τη διάρκεια των εορτών οι Σπαρτιάτες χωρίζονταν σε τρεις «χορούς». Οι πρεσβύτεροι 

έλεγαν: «ἆμες ποκ’ ἦμες ἄλκιμοι νεανίαι· οι άνδρες απαντούσαν (εἶτα ὁ τῶν ἀκμαζόντων ἀνδρῶν 

ἀμειβόμενος): ἆμες δέ γ’ εἰμές· αἰ δὲ λῇς, αὐγέζεο· και τέλος απαντούσαν τα παιδιά (ὁ δὲ τρίτος ὁ  

τῶν παίδων): ἆμες δέ γ’ ἐσσόμεσθα πολλῷ κάῤῥονες»138. 

Ο Σπαρτιάτης ασκείτο από την παιδική του ηλικία σε τραγούδια επικής και λυρικής 

ποίησης, χορού (όρχησης) και να παίζει αυλό και κιθάρα. Από το 10ο έτος της ηλικίας του, 

συμμετείχε σε έναν μουσικό διαγωνισμό που ονομάζεται «Κελοῖα» ή «Μῶα» (= Μούσα), 

καθώς  και σε αθλήματα όπως το «Καθθηρατόριον», το οποίο ήταν πιθανώς ένα είδος κυνηγιού. 

Το τρίπτυχο αυτών των παιχνιδιών ονομάστηκε «παιδικόν» ή «παιδιχόν». 

Η μεγάλη γιορτή των Καρνείων ιδρύθηκε στη Σπάρτη το 676 π.Χ. προς τιμή του 

Απόλλωνα, όταν ο Τέρπανδος βρισκόταν στην πόλη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παράδοσης 

συμμετείχε σε αυτήν. Και μετά τη μάχη της Θυρέας το 546 π.Χ. και η νίκη των Σπαρτιατών 

ιδρύθηκε στη Σπάρτη τη γιορτή των Γυμνοπαιδιών. Ήταν μια γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας 

γυμνά και μη, αλλά οπλισμένα, συμμετείχαν στον εορτασμό της νίκης, και περιελάμβανε κυρίως 

χορούς και γυμναστικές ασκήσεις. Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και ηλικιωμένοι συμμετείχαν σε 

αυτά. Η εορτή αυτή διαρκούσε αρκετές ημέρες, πιθανώς πέντε. Όταν ιδρύθηκε η γιορτή των 

γυμνοπαιδιών ζούσε στη Σπάρτη ο Θάλης ο Γορτύνιος. 

Οι νεαροί άνδρες της Σπάρτης ασκούνταν, όπως είπαμε και στην όρχηση οπλισμένοι και 

γυμνοί, δείχνοντας έτσι τη σωματική και πνευματική τους υγεία. Ένας πολύ γνωστός αρχαίος 

σπαρτιατικός χορός (και όχι μόνο) ήταν ο «Πύρριος» ή ο «Πυρρίχιος», που είναι ένα είδος 

αναπαράστασης μιας σύγκρουσης με εχθρούς, και συνοδευόταν από αυλό ή λύρα. Εκτός από 

αυτόν τον χορό, υπήρχαν πολλοί άλλοι θρησκευτικοί χοροί, όπως το «ὑπόρχημα», ο «ὅρμος»,» 

τα «βρυαλλικά», η «δειμασία», οι «ὑπογείπονες», οι «γείπονες», η «τυρβασία και άλλοι139. 

Ο χορός που ονομάζεται «δεικελιστής» χορευόταν από χορό ανδρών με τη χρήση 

προσωπείων. Φαίνεται ότι είχε έναν ιδιαίτερο θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς τα προσωπεία που 

χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκειά του κρεμούνταν στο ναό της Ορθίας Αρτέμιδος. Ένας άλλος 

παράξενος χορός που χορευόταν από νεαρές γυναίκες ήταν η «βίβασις», ένα είδος τσάμικου. 

Αυτός ο χορός απαιτούσε δεξιότητα, αφού τα πόδια των χορευτών έπρεπε να αγγίξουν τους 

γλουτούς τους μετά από μικρά κατακόρυφα άλματα. 

Από το 18ο έως το 20ο έτος οι Σπαρτιάτες ασκούντο κυρίως στρατιωτικά. Συμμετείχαν 

λοιπόν σε μεγάλες πορείες, ενέδρες και περιπολίες, και ασκούσαν την κρυπτεία. Συμμετείχαν 

επίσης σε εικονικές μάχες μεταξύ ομάδων νέων της Σπάρτης. Αυτές οι μάχες ήταν ένα σημαντικό 

μέρος της σπαρτιατικής εκπαίδευσης και διεξήγοντο υπό την επίβλεψη των εφόρων. Μία από τις 

 

 
138 Πλούταρχος,Τὰ παλαιά τῶν Λακεδαιμονίων ἐπιτηδεύματα, 14. Ισηγόνης 1964, σ. 24. 
139 Καρδαρά χ.χ. σ. 140-141. Πίκουλας 1993, σ. 63. 

http://www.spartans.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=37, 

https://www.iellada.gr/istoria/i-simasia-toy-horoy-stin-arhaia-ellada και 

https://theancientwebgreece.wordpress.com/2018/01/28/ 

http://www.spartans.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=37
https://www.iellada.gr/istoria/i-simasia-toy-horoy-stin-arhaia-ellada
https://theancientwebgreece.wordpress.com/2018/01/28/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7/


47  

εικονικές μάχες, «οι σφαιρείς», τελείτο υπό τη μορφή ετήσιας γιορτής. Οι συμμετέχοντες σε 

αυτήν προσπαθούσαν να αρπάξουν μια σφαίρα μετά από μια μάχη140. 

Στη Σπάρτη, την κατ' εξοχήν δωρική πόλη, όπου οι πολεμιστές ζούσαν τη δική τους 

στρατιωτική ζωή ξεχωριστά από τις γυναίκες, ένας από τους κανόνες της εκπαίδευσης των νέων 

απαιτούσε από κάθε ενήλικα να γίνει εραστής ( «φιλήτωρ» ή «εἰσπνήλας» ή «εἴσπνηλος») ενός 

ανηλίκου ( αγόρι 12-18 ετών). Επιτρεπόταν επίσης σε κάθε ανήλικο να γίνει «εραστής» (η 

«ἀίτας» η «κλεινός») ενός ενηλίκου. Η παιδεραστία στην αρχαία Σπάρτη δεν ήταν σωματικός 

δεσμός (τουλάχιστον επίσημα), όπως συνέβη στη Θήβα ή την Ηλεία, αλλά μόνο πνευματικώς. 

Η εικόνα, ωστόσο, που έχουμε προέρχεται από τη μαρτυρία συγγραφέων στο σύνολο τους 

Φιλολακώνων. Σύμφωνα με τις πηγές, η παιδεραστία είχε τη μορφή μιας σχέσης μεγάλου και 

μικρού αδελφού. 

Ο πρώτος μετέδιδε τις γνώσεις του στον δεύτερο, του δίδασκε το αγωνιστικό ήθος, του 

εξιστορούσε τις ιστορίες των προγόνων του. Ήταν περήφανος για τις επιτυχίες του και ένιωθε 

ντροπή για τις αποτυχίες του σαν να ήταν δικές του. Ο δεύτερος απαντούσε ψυχικά και 

διανοητικά σε αυτά τα συναισθήματα του «εραστή» του. Τον θαύμαζε, τον σεβόταν και τον 

υπάκουε, κάνοντας ό, τι μπορούσε καλύτερα, για να γίνει πιο άξιος και να τιμήσει με τη σειρά 

του τον άντρα που τον είχε τιμήσει με τη φιλία του. Αυτή η σχέση γεννούσε στις καρδιές τους 

μια βαθιά αγάπη που χαρακτήριζαν οι αρχαίοι Έλληνες με τη λέξη «ἔρως». Οι αρχαίοι Έλληνες 

πίστευαν ότι «ἔρως» μπορούσε να υπάρχει μόνο μεταξύ ατόμων του κυρίαρχου ανδρικού φύλου. 

Οι γυναίκες χρησίμευαν μόνο για «ανατροφή παιδιών», για την παραγωγή παιδιών, καθώς και 

για τη διαχείριση και τη συντήρηση του σπιτιού. 

Με άλλα λόγια, η Σπαρτιάτικη παιδεραστία εμφανίζεται ως κρατική συνάρτηση της 

εκπαίδευσης, ως τρόπος μεταφοράς της πολεμικής γνώσης και των πολιτειακών αρχών και  

ιδανικών από τη μία γενιά στην άλλη. Μαρτυρείται ακόμη ένα περιστατικό, όπου ένας 

Σπαρτιάτης πολίτης δεν είχε σχηματίσει δεσμό με έναν νεαρό άνδρα και του επιβλήθηκε 

πρόστιμο141. Ο Θ. Καρζής, ωστόσο, πιστεύει ότι πιθανώς στη Σπάρτη, η παιδεραστία- 

ομοφυλοφιλία περνούσε επίσης από το στάδιο των φυσικών σχέσεων. Ωστόσο, λέει, ότι εκείνη 

την εποχή στην ελληνική κοινωνία εν γένει (και όχι μόνο) η παιδεραστία ήταν ένα γενικό 

φαινόμενο, και είναι ασήμαντο εάν οι Σπαρτιάτες το ασκούσαν σωματικά. Μπορεί να έχει 

ασκηθεί για διάφορους δημογραφικούς λόγους, όπως γράφει ο Αριστοτέλης: «Για να αποφευχθεί 

η απόκτηση πολλών παιδιών (ο Λυκούργος) συνιστούσε τη συνουσία με άνδρες»142. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο θεσμός της παιδεραστίας στη Σπάρτη λειτούργησε ως ένα 

ισχυρό μέσο εκπαίδευσης των παιδιών από το κράτος, το οποίο πετύχαινε τους στόχους του με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η δύναμη, η γενναιότητα και ο υπερήφανος χαρακτήρας των 

«ἐραστῶν» και των «κλεινῶν», με τους εναλλασσόμενους ρόλους τους στη ζωή, συνέβαλαν 

σημαντικά στη δόξα και το μεγαλείο της Σπάρτης. Θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με λίγα λόγια 

 

 

 
 

140 Καρδαρά χ.χ. σ. 141. 
141 Καρζής 1997, σ. 85-86. 
142 Αριστοτέλης, Πολιτικά, Β', 10, 25. 
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για τα πολιτικά δικαιώματα του Σπαρτιάτη πολίτη και για το γάμο ως θεσμό στην αρχαία 

Σπαρτιάτικη κοινωνία143. 

Κατά τη διάρκεια της αγωγής τους, οι Σπαρτιάτες παρευρίσκονταν στις συζητήσεις της 

Εκκλησίας του Δήμου, αλλά χωρίς να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν. Από την ηλικία των 

είκοσι, δηλαδή, μετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης, οι Σπαρτιάτες ανήκαν στο σώμα των 

«οπλιτών», αλλά συνέχιζαν να κοιμούνται στις σκηνές και να τρώνε στα «φιδίτια», δηλ στα 

συσσίτια μέχρι την ηλικία των τριάντα. Από το εικοστό δεύτερο έτος μπορούσαν να 

παντρευτούν, αλλά δεν μπορούσαν να κοιμηθούν στα σπίτια τους. 

Από την ηλικία των τριάντα οι Σπαρτιάτες μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εκκλησία 

του Δήμου. Μερικοί μελετητές, ωστόσο, θεώρησαν ότι οι Σπαρτιάτες, αφού εντάσσονταν στο 

σώμα των οπλιτών, μπορούσαν και να συμμετέχουν στην Εκκλησία του Δήμου από την ηλικία 

των είκοσι,. Η έγκριση της συμμετοχής του Σπαρτιάτη στην Εκκλησία του Δήμου δινόταν από 

τη Γερουσία, και μόνο εάν η απόφαση ήταν ομόφωνη. Από την ηλικία των τριάντα, οι Σπαρτιάτες 

μπόρεσαν να πηγαίνουν στην αγορά και μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία έπρεπε να 

παντρευτούν. Η αγαμία και, κατά συνέπεια, η μη αύξηση της κοινωνίας από τους νέους πολίτες, 

τιμωρείτο αυστηρώς από τις αρχές της πόλης144. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
143 Καρζής 1997, σ. 88. 
144 Καρδαρά χ.χ. σ. 141-43. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Συγκριτική εξέταση της αθηναϊκής και της σπαρτιατικής εκπαίδευσης 

Τόσο το αθηναϊκό, όσο και το σπαρτιατικό σύστημα εκπαίδευσης, είχαν άμεση σχέση με 

την μορφή του πολιτεύματος, με τις ιστορικές συνθήκες κάθε εποχής και με συγκεκριμένες 

πολιτικές αποφάσεις που επέδρασαν τόσο στη μορφή και τη λειτουργία του πολιτεύματος, όσο 

και στη δομή της κοινωνίας. Στο σύνολό τους τα εκπαιδευτικά προγράμματα είχαν 

μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 

Στην Αθήνα υπήρχαν σχολεία, ιδιωτικού χαρακτήρα, ήδη από την αρχαϊκή εποχή, αφού 

σώζονται διατάξεις που μιλούν για τη λειτουργία τους145. Στην Αθήνα και σε άλλες ιωνικές και 

δωρικές πόλεις λειτουργούσαν και τα γυμνάσια, δημόσιου χαρακτήρα ιδρύματα, στα οποία οι 

έφηβοι ασκούνταν στα αθλήματα και άκουγαν διαλέξεις σοφών ανδρών. Στην Αθήνα τα 

γυμνάσια αυτά ήταν τρία, η Ακαδήμεια, το Λύκειον και το Κυνόσαργες146. Στο τελευταίο 

φοιτούσαν παιδιά που ο ένας μόνο γονέας τους ήταν γνήσιος Αθηναίος πολίτης, ενώ στα άλλα 

δύο παῖδες ἐξ ἀμφοῖν γονέοιν. Τον 5ο αιώνα στην Αθήνα εμφανίστηκαν και δίδαξαν οι σοφιστές, 

λαμβάνοντας μεγάλη αμοιβή προκειμένου να διδάξουν την τέχνη της πειθούς. Από τον 4ο 

αιώνα δίπλα στα τρία δημόσια γυμνάσια (και στην Ποικίλη Στοά της Αγοράς) ιδρύθηκαν 

φιλοσοφικές σχολές, δηλαδή η Ακαδημία του Πλάτωνα, το Λύκειον του Αριστοτέλη, η σχολή 

των Κυνικών και των Στωικών. Έτσι δινόταν στα παιδιά των Αθηναίων να μορφωθούν, να 

καλλιεργήσουν το πνεύμα τους και να αναπτύξουν αρμονικά το σώμα τους, με μία εκπαίδευση 

ιδιωτική, από τα 7 τους χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. 

Οι Σπαρτιάτες, παρά τη γνώμη του Χίλωνα του Λακεδαιμόνιου ("πᾶν μέτρον ἄριστον"), 

δεν αποδείχθηκαν φίλοι του μέτρου. Ασκούσαν το σώμα πάρα πολύ και ήταν αδιάφοροι στο 

πνεύμα. Μάθαιναν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική και μουσική, αλλά το βάρος της αγωγής, η 

οποία ήταν εξ ολοκλήρου κρατική, θεσμοθετημένη από το νομοθέτης Λυκούργο, έπεφτε στη 

γυμναστική και τη σκληραγώγηση του σώματος. Πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν πιο 

ανθεκτικοί και θαρραλέοι οι νέοι, ωστόσο, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, γίνονταν 

«θηριώδεις147». Η Σπάρτη στην αρχαιότητα καταδίκασε το πνεύμα σε μαρασμό. Κανένα 

αξιόλογο λογοτεχνικό μνημείο, δεν άφησε ούτε αξιόλογα έργα τέχνης σύμφωνα με τον A. B. 

Γιαννικόπουλο148. Ωστόσο, μερικά από τα έργα της αρχαίας λακωνικής τέχνης παρουσιάζουν 

καλή ποιότητα, σε συνδυασμό με λιτότητα και μεγαλείο, όπως ο ανδριάντας πολεμιστή από την 

ακρόπολη της Σπάρτης, ο λεγόμενος «Λεωνίδας». 

Ο Περικλής, λέει στον Επιτάφιό του, όπως τον παραδίδει ο Θουκυδίδης, ότι αν και 

μεγαλώνουν και ζουν άνετα, χωρίς καταναγκασμούς και σκληρή εγκύμναση, αποδεικνύονται το 

ίδιο γενναίοι με τους αντιπάλους τους (Λακεδαιμονίους) την ώρα της μάχης, αντιμετωπίζοντας 

ισότιμους κινδύνους, χωρίς να χρησιμοποιούν πολεμικά τεχνάσματα και προσποιήσεις: 

«Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν 

παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν 

ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις ἢ τῷ 

 
145 http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 
146 http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html 
147 Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1338, b, 3. 
148 Γιαννικόπουλος 1989, σ. 39. 

http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html
http://giannisserfanto.blogspot.com/2012/11/blog-post_23.html
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ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ· καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οἱ μὲν ἐπιπόνῳ ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες 

τὸ ἀνδρεῖον μετέρχονται, ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς 

κινδύνους χωροῦμεν.149» 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν πραγματικά, γενναίοι και προχωρούσαν 

στα επιτεύγματά τους όχι λόγω της γενναιότητας, αλλά είτε επειδή ήταν βίαιοι, είτε επειδή ο 

νόμος τους περιόρζε, ή επειδή οι ποινές για τους τρέσσαντες (μτχ αορίστου του ρήματος τρέμω, 

ἔτρεσσα), αυτούς που έδειξαν δειλία στη μάχη, ήταν μεγάλες (εξευτελισμοί και ταπεινώσεις). 

Και όμως ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Λεωνίδας, όταν του ζητήθηκε από τον Ξέρξη το 490 π.Χ. στις 

Θερμοπύλες να παραδοθεί με τους τριακόσιους άντρες του, παρά το γεγονός ότι είχε την 

ευκαιρία να παραδοθεί μπροστά στην τεράστια εχθρική στρατιά που τον είχε πλέον 

περικυκλώσει και να ακολουθήσει τον Ξέρξη στην Περσία, δεν παραδόθηκε. Παρέμεινε και 

πέθανε ηρωικά με τους άντρες του, υπερασπιζόμενοι όλοι την πατρίδα, παραμένοντας έτσι 

πιστοί στον σκοπό για τον οποίο είχαν σταλεί εκεί. 

Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι οι Πέρσες βασιλιάδες κατά τον 6ο αιώνα, το 490 π.Χ. και 

αργότερα, ήξεραν να εκτιμήσουν τους σημαντικούς άντρες, τους οποίους δέχονταν στην αυλή 

τους. Έτσι ο Κύρος δέχτηκε στην αυλή του Κροίσο, στον οποίο χάρισε τη ζωή, τον Δημάρατο τον 

εξόριστο βασιλιά των Σπαρτιατών και τον Θεμιστοκλή κατά τη διάρκεια της εξορίας του λίγο 

αργότερα. Γιατί λοιπόν ο Ξέρξης να μη δεχόταν στην αυλή του τον βασιλιά των 

Λακεδαιμονίων, διάσημων για τη γενναιότητά τους και το σύνολο των τριακόσιων εκλεκτών 

στρατιωτών του; 

Η άποψή μου είναι ότι, μέσω της σκληρής σωματικής άσκησης, αλλά και με την ηθική 

διδασκαλία υπό τους εἴρενες και τους μεγαλύτερους, οι Σπαρτιάτες όχι μόνο ανέπτυσσαν το 

σώμα τους, αλλά και σφυρηλατούσαν την ηθική τους συνείδηση. Δηλαδή γίνονταν πραγματικά 

γενναίοι πολεμιστές, οι οποίοι δεν δίσταζαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για χάρη του κοινού 

καλού. Οι Σπαρτιάτες το απέδειξαν αυτό όχι μόνο στις Θερμοπύλες, αλλά και νωρίτερα κατά τη 

διάρκεια των Μεσσηνιακών πολέμων, και αργότερα στη μάχη των Πλαταιών, και κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, και σε άλλες περιπτώσεις. 

Η Αθήνα κατά την αχαϊκή εποχή δεν αντιμετώπισε κανένα σοβαρό εχθρό, και έτσι 

μπόρεσε να αναπτύξει τη βιοτεχνία και το ναυτικό εμπόριο, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Ο 

νομοθέτης Σόλων ήταν ελεγειακός ποιητής, ο τύραννος Πεισίστρατος πραγματοποίησε 

σημαντικά δημόσια έργα, ίδρυσε το ιερό του Διονύσου Ελευθερέως, όπου γεννήθηκε η τραγική 

ποίηση, το Βραυρώνιο της Ακροπόλεως και λάμπρυνε τα Παναθήναια με την προσθήκη 

μουσικών και γυμνικών αγώνων. Τότε καταγράφτηκαν στην Αθήνα και τα Ομηρικά Έπη. Η 

Σπάρτη έδειχνε σημεία πολιτιστικής ακμής μέχρι τα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα, κατόπιν όμως 

αλλάζει το πολίτευμα και το σύστημα της εκπαίδευσης. Δεν είναι ανεξήγητο ότι στο εξής η 

Σπάρτη θα ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτρεπτική από τις τέχνες και τις επιστήμες, και ότι θα 

περιοριζόταν στην ηθική καλλιέργεια και στη σωματική άσκηση. 

  Αυτό οφείλεται στο ότι οι Σπαρτιάτες πίστευαν ότι οι ψυχαγωγίες, η τέχνη, η επιστήμη, 

και τα πολλά λόγια προκαλούν μαλθακότητα στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε ότι οι Σπαρτιάτες 
 

149 Θουκυδίδης, Ιστορίαι, 2,39,1 
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βρίσκονταν συνεχώς σε κατάσταση πολέμου με τους άλλους Πελοποννήσιους κατά τον 8ο, 7ο 

και 6ο π.Χ. αιώνα, με τους Αθηναίους από το 431 έως το 404 π.Χ., αλλά και με τους είλωτες, 

που τους κρατούσαν συνεχώς υποταγμένους, από τη στιγμή που υποτάχθηκαν για πρώτη φορά. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Σπαρτιάτες συνειδητοποίησαν ότι δεν θα ήταν δυνατόν να 

επιβιώσουν, εκτός αν μετέτρεψαν την πόλη τους σε ένα τεράστιο στρατόπεδο και εάν οι πολίτες 

υιοθετούσαν στρατιωτική ζωή. Γι’ αυτό, στο πολίτευμα εισήχθη ο θεσμός των εφόρων και 

ίσχυσαν οι νόμοι που απέδιδαν στο νομοθέτη Λυκούργο. Μάλιστα ο Λυκούργος τη «Ῥήτρα» 

δηλαδή τη νομοθεσία του, έφερε από τους Δελφούς, το πιο διάσημο μαντείο της εποχής: «οὕτω 

δὲ περὶ ταύτην ἐσπούδασε τὴν ἀρχὴν ὁ Λυκοῦργος ὥστε μαντείαν ἐκ Δελφῶν κομίσαι περὶ αὐτῆς, 

ἣν ῥήτραν καλοῦσιν. ἔχει δὲ οὕτως: ‘Διὸς Συλλανίου καὶ Ἀθανᾶς Συλλανίας ἱερὸν ἱδρυσάμενον, 

φυλὰς φυλάξαντα καὶ ὠβὰς ὠβάξαντα, τριάκοντα γερουσίαν σὺν ἀρχαγέταις καταστήσαντα, ὥρας  

ἐξ ὥρας ἀπελλάζειν μεταξὺ Βαβύκας τε καὶ Κνακιῶνος, οὕτως εἰσφέρειν τε καὶ ἀφίστασθαι δάμῳ 

δὲ τὰν κυρίαν ἦμεν καὶ κράτος ἐν τούτοις τὸ μὲν φυλὰς φυλάξαι καὶ ὠβὰς ὠβάξαι διελεῖν ἐστι καὶ 

κατανεῖμαι τὸ πλῆθος εἰς μερίδας, ὧν τὰς μὲν φυλάς, τὰς δὲ ὠβὰς προσηγόρευκεν. ἀρχαγέται δὲ οἱ 

βασιλεῖς λέγονται, τὸ δὲ ἀπελλάζειν ἐκκλησιάζειν: ὅτι τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν αἰτίαν τῆς πολιτείας εἰς  

τὸν Πύθιον ἀνῆψε.150». 

Σημαντικό πλεονέκτημα του αθηναϊκού εκπαιδευτικού συστήματος ήταν ότι και αυτό, 

όπως και όλη η πόλη και η κοινωνία της ήταν δεκτική σε επιδράσεις και αλλαγές, όπως έγινε με 

το πολίτευμα επί Κλεισθένη (506 π.Χ.) και στο εξής υπόκειτο σε αλλαγές μέχρι τον 4ο αι. π.Χ.. 

Μειονέκτημα του σπαρτιατικού εκπαιδευτικού συστήματος ήταν ο ακραίος συντηρητισμός του. 

Το ίδιο σύστημα εκπαίδευσης εφαρμόστηκε στη Σπάρτη για αιώνες, χωρίς να υπόκειται σε 

αναθεωρήσεις. Στην ρωμαϊκή εποχή, μάλιστα, ορισμένα διαβατήρια έθιμα, κατέληξαν να χάσουν 

το πραγματικό τους νόημα και εξαχρειώθηκαν, όπως η τελετή της διαμαστιγώσεως στο τέμενος 

της Άρτεμις Ορθία, και μετατράπηκε σε θηριωδία χάριν θεάματος. 

Ωστόσο, η εκπαίδευση αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Όταν αυτή δεν εξελίσσεται, ούτε η 

εκπαίδευση εξελίσσεται. Το σύστημα της σπαρτιατικής εκπαίδευσης στην πραγματικότητα 

σχεδιάστηκε για να παραμείνει αμετάβλητο. Μάλιστα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

μελλοντική αναθεώρηση, εφαρμόστηκαν ορισμένα μέτρα: 

α) Επινόησαν το μύθο της της εθελούσιας εξορίας του Λυκούργου. Δηλαδή, όταν ο Σπαρτιάτης  

νομοθέτης παρέδωσε στον δήμο τους νόμους, έφυγε από τη Σπάρτη, με την εντολή να 

εφαρμοστούν μέχρι την ημέρα της επιστροφής του. Αλλά ο νομοθέτης δεν επέστρεψε. Έτσι, κάθε 

αναθεώρηση των νόμων του Λυκούργου ήταν αδύνατη, και απαγορεύτηκε ο εκσυγχρονισμός. 

β) Η σημασία της νομοθεσίας για τον Λυκούργο επιβεβαιώθηκε από το μαντείο των Δελφών ή, 

σύμφωνα με άλλη παράδοση, ο Λυκούργος έλαβε τους ίδιους νομούς από μαντείο. Έτσι, οι νόμοι 

του παρουσιάστηκαν επίσης ως θείοι151. 

γ) Προκειμένου να μην επηρεαστούν οι νέοι από άλλες χώρες ή πόλεις, οι νόμοι του Λυκούργου 

δεν επέτρεπαν στους Σπαρτιάτες να εγκαταλείψουν τη Λακωνία, «μήπως ξεχάσουν τι έμαθαν 

στην πατρίδα τους». Επίσης, οι Σπαρτιάτες δεν επέτρεπαν την ελεύθερη είσοδο άλλων Ελλήνων 

 

150 Πλουτάρχου, Λυκούργος, 6, 1. 
151 Γιαννικόπουλος 1989, σ. 39. 
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στη Σπάρτη152, επειδή θεωρούν ότι υπήρχε κίνδυνος να αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμα της 

Σπάρτης153. Ο Περικλής αντιδιαστέλλει αυτά τα μέτρα με τη φιλελεύθερη νοοτροπία των 

Αθηναίων, οι οποίοι παρέχουν την πόλη τους κοινή σε όλους τους Έλληνες. Δεν φοβούνται 

αλλοτρίωση ηθών και δεν κρύβουν πολιτιστικές δημιουργίες τους που θα μπορούσαν να αποβούν 

χρήσιμες για άλλους Έλληνες (π.χ. οι τραγικοί αγώνες κατά τα Μ. Διονύσια, ή οι εορτές των 

Μεγάλων Παναθηναίων). Ο Θουκυδίδης στο Επιτάφιο που εκφώνησε ο Περικλής το 431 π.Χ., 

τον οποίο αναδημιουργεί στο δεύτερο βιβλίο της Ιστορίας του, αποδοκιμάζει τις τακτικές 

εξορίας που ακολουθεί η Σπάρτη154: «καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ 

μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη, δηλαδή, «και πάντοτε 

κρατάμε την πόλη μας  ανοιχτή πάντα, και με απελάσεις ξένων εμείς μην εμποδίζετε κανέναν να 

μάθει ή να γνωρίζει τίποτα155». 

Το αθηναϊκό εκπαιδευτικό σύστημα, έδινε στους ανθρώπους τα βασικά εφόδια για να 

ασκήσουν ένα επάγγελμα γνωρίζοντας ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, καθώς και για να 

ασκήσουν δημόσια αξιώματα. Γι’ αυτό ο Περικλής λέει ότι κάθε πολίτης στην ιδιωτική του ζωή 

μπορεί να ζήσει όπως θέλει. Στη δημόσια ζωή οι Αθηναίοι υπήκουαν στους νόμους της 

δημοκρατίας και στο δημοκρατικό πολίτευμα: «ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν 

καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι᾽ ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ 

καθ᾽ ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ  ὄψει  ἀχθηδόνας προστιθέμενοι. 

[2.37.3] ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, 

τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῶν 

ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν.156» Το 

σπαρτιατικό σύστημα εκπαίδευσης και διακυβέρνησης λειτούργησε σε οξεία αντίθεση με κάθε 

ανθρώπινη ανάγκη, επιθυμία και ιδιαιτερότητα. Κάθε χαρά της ζωής, και τα πιο αθώα και 

καθημερινά πράγματα, κάθε ταλέντο, κάθε ατομική κλίση και προσωπικότητα πνιγόταν, λόγω 

της αυστηρότητας και της αναλγησίας των νόμων, για λόγους σκοπιμότητας και 

ομοιομορφίας157. 

Η αυστηρή εκπαίδευση και οι αυστηροί νόμοι οδήγησαν σε μια τρομακτική μείωση των 

πολιτών της Σπάρτης, καθώς η πόλη εμπλεκόταν συνεχώς σε πολέμους, αλλά κυρίως επειδή 

δύσκολα επέτρεπε την πολιτογράφηση των περιοίκων, των Ειλώτων ή άλλων ξένων, που θα 

έδιναν ζωή στην κοινωνία αυξάνοντας το σύνολο των πολιτών158. 

Το σπαρτιατικό εκπαιδευτικό σύστημα, ωστόσο, παρουσιάζει και αρκετά θετικά στοιχεία 

σε σχέση με το αθηναϊκό. Οι Σπαρτιάτες ήταν οι πρώτοι Έλληνες που συνειδητοποίησαν τη 

σημασία της εκπαίδευσης και την έβαλαν στην υπηρεσία της πατρίδας τους. Στην 

πραγματικότητα, ο Πλούταρχος γράφει στο έργο του «Περὶ παίδων ἀγωγῆς», ότι ο Λυκούργος, 

αφού πήρε δύο σκυλιά από τους ίδιους γονείς, τα μεγάλωσε με τρόπο εντελώς διαφορετικό 

μεταξύ τους, ώστε να γίνει το ένα να γίνει λαίμαργο και άτακτο, ενώ το άλλο να μπορεί να ψάξει 
 

152 Γιαννικόπουλος 1989, σ. 39-40. 
153 Πλάτωνος, Πρωταγόρας, 342d. 
154 Γιαννικόπουλος 1989, σ. 39-40. 
155 Θουκυδίδης, Ιστορίαι, 2, 39,1 
156 Θουκυδίδης, Ιστορίαι, 2, 37, 2-3. 
157 Θουκυδιδης, Ιστορίαι, 2, 39, 1. 

 158 Γιαννικόπουλος 1989, σ. 40. 
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και να ανακαλύπτει κυνήγι. Στη συνέχεια, όταν οι Σπαρτιάτες είχαν συγκεντρωθεί κάποτε στη  

συνέλευση τους, είπε: «Σπαρτιάτες, φυσικά, έχουν μεγάλη επιρροή στην απόκτηση της αρετής 

οι συνήθειες, οι τρόποι ανατροφής, οι τα διδασκαλίες και διάφορα παιδαγωγικά συστήματα, και 

όλα αυτά θα σας τα κάνω αμέσως φανερά». 

Στη συνέχεια, παρουσίασε τα σκυλιά και τα απελευθέρωσε, και έβαλε, στη μέση 

ακριβώς, μπροστά τους, ένα πιάτο με φαγητό, ενώ ταυτόχρονα απελευθέρωσε έναν λαγό που 

κρατούσε. Στη συνέχεια, ο ένας σκύλος κυνηγούσε το λαγό, ενώ ο άλλος έσπευσε στο πιάτο με 

το φαγητό. Και επειδή οι Σπαρτιάτες δεν ήταν ακόμη σε θέση να καταλάβουν τι θα μπορούσε να 

σημαίνει αυτό, και για ποιο σκοπό τους έδειξε τα σκυλιά, τους είπε: "Αυτά τα σκυλιά, και τα 

δύο, γεννήθηκαν από τους ίδιους γονείς. Επειδή όμως έλαβαν διαφορετική ανατροφή, το ένα 

έγινε λαίμαργο, ενώ το άλλο κυνηγάρικο"159. Αυτή η παράδοση αποδεικνύει ότι οι Σπαρτιάτες 

είχαν πράγματι  συνειδητοποιήσει πολύ πρώιμα τη σημασία της εκπαίδευσης. 

Από την αρχαϊκή μέχρι την ελληνιστική εποχή η εκπαίδευση ήταν ιδιωτική υπόθεση στην 

Αθήνα και στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, τόσο σχετικά με τα ιδιωτικά διδασκαλεία, όσο 

και με τους ιδιώτες δασκάλους φιλοσοφίας και ρητορικής (Σοφιστές, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, 

Ισοκράτη). Στη Σπάρτη όμως, ήδη από τον 7ο αιώνα τέθηκε υπό την κρατική φροντίδα και 

προστασία το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών, και χρειάστηκαν πολλοί αιώνες μέχρι η 

εκπαίδευση να τεθεί υπό την αιγίδα του κράτους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Στην Αθήνα οι γονείς ήταν ελεύθεροι να εκπαιδεύσουν ή να μην εκπαιδεύσουν τα παιδιά 

τους και όλοι έκαναν αυτό που νόμιζαν σωστό. Στη Σπάρτη κανείς δεν είχε το δικαίωμα να 

σκέφτεται και να ενεργεί εθελοντικά ή να εξυπηρετεί ατομικούς σκοπούς. Όλοι έπρεπε να 

μορφωθούν εξίσου, και όλοι ήταν υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν στο κοινό καλό160. Ο 

Λυκούργος, όπως ο Πλούταρχος παραδίδει, «είχε συνηθίσει τους πολίτες, ούτε να θέλουν ούτε 

να ξέρουν πώς να ζουν μόνοι τους, αλλά σαν τις μέλισσες να είναι πάντα μαζί και όλοι να 

ανήκουν στην πατρίδα». Αυτό το γεγονός έχει το πλεονέκτημα ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες 

έμαθαν να ζουν κοινή ζωή. Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής ήταν ότι η Σπάρτη επέζησε για 

πολλούς αιώνες και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στις ελληνικές υποθέσεις161. 

Η παροχή παιδείας στην Αθήνα ήταν ελεύθερη σε όλες τις βαθμίδες της, και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον 5ο αιώνα και εξής (φιλοσοφικές σχολές και σχολές ρητορικής). 

Αν κάποιος συγκρίνει το σπαρτιατικό εκπαιδευτικό σύστημα με αυτό, ή με τα εκπαιδευτικά 

συστήματα των άλλων αρχαίων ελληνικών πόλεων, διαπιστώνει ότι η σπαρτιατική εκπαίδευση 

ήταν πλούσια σε ό, τι αφορά τη γυμναστική και τη στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά φτωχή από 

την άποψη της πνευματικής κουλτούρας και της λογοτεχνίας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί παρά 

να επαινέσει τη Σπάρτη για το γεγονός ότι δεν έκανε καμία διάκριση εναντίον των ελεύθερων 

πολιτών της στο ζήτημα της αγωγής162. 

 

 

 

 

159 Μωραΐτου 1927, σ. 23. 
160 Ευστρατίου 1987, σ. 17. 
161 Γιαννικόπουλος 1989, σ. 38. 
162 Πλουτάρχου, Βίος Λυκούργου, 24. 
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Επίσης, η Σπάρτη διέφερε σε ένα ακόμη σημείο από την Αθήνα όσον αφορά την άσκηση 

της αγωγής. Στην Αθήνα, η ανατροφή και η εκπαίδευση του παιδιού αφέθηκαν στη διακριτική 

ευχέρεια κάθε γονέα, και συνήθως τα παιδιά μέχρι την ενηλικίωση διδάσκονταν σε διαφορετικά 

ιδιωτικά σχολεία και γυμναστήρια. Ο παιδαγωγός που τα συνόδευε στα σχολεία, τα φρουρούσε 

από κάθε κίνδυνο και τα βοήθησε στη μελέτη των μαθημάτων, αλλά ήταν δούλος. Στη Σπάρτη, 

από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση των παιδιών από την ηλικία των επτά ετών ήταν υπό την 

εποπτεία από ενός  ελεύθερου πολίτη, ενός κρατικού εκπαιδευτικού αξιωματούχου, του 

παιδονόμου. 

Οι Αθηναίοι, επίσης, στην αρχαιότητα είχαν τοποθετήσει τις γυναίκες στο περιθώριο της 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Στη Σπάρτη, ωστόσο, οι γυναίκες είχαν σχεδόν τα ίδια 

δικαιώματα με τους άνδρες. Ελάμβαναν την ίδια αγωγή και είχαν πολλά δικαιώματα ως πολίτες. 

Και ενώ οι σύγχρονες κοινωνίες αγωνίζονται ακόμη να ισορροπήσουν τον άνδρα με τον 

γυναικείο ρόλο, βλέπουμε ότι η Σπάρτη είχε λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από 27 αιώνες163. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αγωγή στην Αθήνα, ήδη από τα αρχαϊκά 

χρόνια, μπορεί να ήταν ιδιωτική, αλλά έδινε τα απαραίτητα βασικά εφόδια (γυμναστική και 

πνευματική καλλιέργεια) για τον μελλοντικό πολίτη, ο οποίος θα υπηρετούσε ως οπλίτης τη 

θητεία του και θα δραστηριοποιείτο στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού πολιτεύματος και ενός 

φιλελεύθερου πολιτικά και οικονομικά περιβάλλοντος. Αυτός ο ιδεολογικός φιλελευθερισμός, 

οποίος πήγαζε πρωτίστως από το πολίτευμα και τη λειτουργία του, ήταν υπεύθυνος για το 

γεγονός ότι η πόλη έφτασε στην ύψιστη πολιτιστική ακμή της στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Αν 

και οι Αθηναίοι παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό συντηρητικοί ηθικά (γι’ αυτό και κατηγόρησαν 

πολλούς επιφανείς άνδρες για αθεΐα, όπως τον Πρωταγόρα, τον Αναξαγόρα, τον Ευριπίδη, το 

Σωκράτη, τον οποίο και πέρασαν από δίκη καταδικάζοντάς τον σε θάνατο, τον 5ο αιώνα π.Χ.), 

τέθηκαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τον 4ο αιώνα, με την 

ίδρυση των φιλοσοφικών και ρητορικών σχολών του Πάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ισοκράτη, 

και αργότερα των Κυνικών, των Στωικών και των Επικουρείων. 

Αντίθετα, η σχολαστική εφαρμογή ενός σκληροτράχηλου εκπαιδευτικού συστήματος 

στην αρχαία Σπάρτη, το οποίο ξεκινούσε στην ηλικία των επτά και έληγε τη δεκαετία του εξήντα, 

αύξανε τρομερά τη μαχητική δύναμη των Σπαρτιατών, ανδρών και γυναικών. Όλοι πίστευαν και 

όχι άδικα, ότι ο ηρωισμός που έδειξαν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες οφείλονταν στο εκπαιδευτικό 

σύστημα που ακολούθησε το κράτος. Εξετάζοντας το αρχαίο σπαρτιατικό εκπαιδευτικό 

σύστημα σε σχέση με την ιστορία της Σπάρτης, μπορούμε να πούμε ότι αυτό αναμφίβολα πέτυχε 

εντελώς στον σκοπό του. Κατάφερε όχι μόνο να διασφαλίσει την επιβίωση ενός μικρού αριθμού 

ανθρώπων μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών, μετά τους οποίους υπήρχε συνεχής 

σύγκρουση, αλλά και να δώσουν τη δυνατότητα στους Σπαρτιάτες να γράψουν μια λαμπρή 

σελίδα ηρωισμού στο βιβλίο της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. 

 

                                                

163 Γιαννικόπουλος 1989, σ. 38. 
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SUMMARY 

The education in Athens, as early as archaic times, may have been private, but it 

provided the necessary basic supplies (gym and spiritual cultivation) for the future citizen, who 

would serve his term as a soldier and operate within a democratic polity and a politically and 

economically liberal environment. This ideological liberalism, which proceeded primarily from 

the polity and its function, was responsible for the fact that the city reached its highest cultural 

heyday in the middle of the 5th century BC. Although the Athenians remained largely morally 

conservative (which is why they accused many prominent men of atheism, such as Protagoras, 

Anaxagoras, Euripides, Socrates, whom they tried and sentenced to death in the 5th century BC), 

were laid the foundations for the development of higher education in the 4th century, with the 

establishment of the philosophical and rhetorical schools of Paton, Aristotle, Isocrates, and later 

of these of the Cynics, Stoics and Epicurians. 

On the contrary, the rigorous application of a harsh educational system in ancient Sparta, 

which began at the age of 7th and ended in the 6th century, greatly increased the fighting power 

of Spartan men and women. Everyone believed, and not unjustly, that the heroism shown by the 

ancient Spartans was due to the educational system followed by the state. Examining the ancient 

Spartan educational system in relation to the history of Sparta, we can say that it undoubtedly 

succeeded completely in its purpose. He managed not only to ensure the survival of a small 

number of people between internal and external enemies, after which there was constant 

conflict, but also to enable the Spartans to write a brilliant page of heroism in the book of Greek 

history and generally of world history. 
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