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Η αξιολόγηση, η κρίση  
των προσαρμογών και  
η επιστημονική επιμέλεια  
του προσαρμοσμένου βιβλίου 
πραγματοποιείται από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρμογή του βιβλίου  
για μαθητές με μειωμένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγματοποιείται με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
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ΙΙΙ. ΚΩΜΩΔΙΑ 
Προέλευση 

Η κωμωδία, το δεύτερο είδος του 
δράματος, προέρχεται από τη λέξη 
κωμῳδός (κῶμος + ᾠδὴ < ᾄδω), που 
σήμαινε αυτόν που τραγουδούσε 
στον κώμο· κωμωδία είναι η ωδή, 
το τραγούδι του κώμου. «Κώμος» 
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στην αρχαία Αθήνα σήμαινε, αρχι-
κά, μια συντροφιά από άντρες σε 
κατάσταση ευθυμίας, οι οποίοι περι-
φέρονταν στους δρόμους μεθυσμέ-
νοι τραγουδώντας, χειρονομώντας, 
πειράζοντας τους συμπολίτες τους 
και συχνά εκστομίζοντας διάφορες 
αισχρολογίες. Αυτός ο χορός των 
ανδρών που κωμάζει1 (= γλεντάει) 
αποτέλεσε τον πυρήνα της κωμωδί-
ας. Στις εκδηλώσεις του κώμου, που 
συνιστούσε ένα είδος καρναβαλιού, 
κυριαρχούσε ως έμβλημα ο φαλλός, 
σύμβολο γονιμότητας, που είχε αρ-
χικά μαγική – θρησκευτική σημασία. 

Τον 6ο αι. π.Χ., ο κώμος συνδέθη-
κε στην Αττική με το Διόνυσο. Έτσι, 

1.  κωμάζω = διασκεδάζω, γιορτάζω 
> κωμαστὴς = ο διασκεδάζων·  
κωμαστὴς Βάκχος = εύθυμος.
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στις γιορτές του θεού οι κωμαστές 
παρουσιάζονται μεταμφιεσμένοι σε 
διάφορα ζώα. Από τα αυτοσχέδια 
τραγούδια των χορευτών, τους άσε-
μνους χορούς, με την περιφορά του 
φαλλού, τα χλευαστικά πειράγματα 
και τις βωμολοχίες (πομπεία1), σχημα-
τίζεται σιγά σιγά η αρχαία κωμωδία, 
«ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὰ φαλλικά», 
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Περὶ 
Ποιητικῆς, ΙV, 12). Προσωπικά σκώμ-
ματα (< σκώπτω = κοροϊδεύω) βρί-
σκουμε και στην παράδοση των  

1.  Η λέξη σήμαινε στην αρχή «λιτα-
νεία, πομπή» και αργότερα  
«προσβολή». Η λέξη «βωμολο-
χία» (< βωμολόχος < βωμὸς +  
λοχάω = παραμονεύω στους  
βωμούς για να κλέψω κρέας)  
= αισχρολογία, χυδαιολογία.
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Ιώνων ιαμβογράφων, ιδιαίτερα 
στον Αρχίλοχο. 

Πρόδρομοι της κωμωδίας 
Η κυρίως κωμωδία αναπτύχθηκε, 

αρχικά, σε δωρικές περιοχές και σε 
δωρική διάλεκτο. Προδρομικές μορ-
φές της κωμωδίας είναι:
•  Η μεγαρική φάρσα: Σύντομη  

πειρακτική κωμωδία, με σκοπούς 
πολιτικούς, που επιτίθεται κα-
τευθείαν και με οξύτητα εναντίον 
εκείνων που έχουν αξιώματα.  
Εκπρόσωποι: ο Σουσαρίων από 
τα Μέγαρα, ο οποίος έγραψε 
πρώτος κωμωδίες (580 π.Χ.) και 
εισήγαγε το είδος στην Αττική, 
στο δήμο της Ικαρίας.

•  Η σικελική κωμωδία: Διακωμωδεί 
κυρίως πολιτικά πρόσωπα. Κυρι-
ότερος εκπρόσωπος ο Επίχαρμος 
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ο Συρακούσιος, με καταγωγή από 
την Κω (550 – 460 π.Χ. περίπου), 
ο οποίος έγραψε λαϊκές κωμωδί-
ες, αντλώντας τα θέματά του από 
την καθημερινή ζωή, καθώς και 
παρωδίες μύθων σχετικές με θε-
ούς ή ήρωες. Από τις 50 κωμωδί-
ες του έχουν διασωθεί ελάχιστα 
μόνο αποσπάσματα και αποφθέγ-
ματα.

•  Ο μίμος: Λαϊκό λογοτεχνικό είδος 
– διασκεδαστική απομίμηση σκη-
νών καθημερινής ζωής – που θα 
καλλιεργηθεί αργότερα, στην τρί-
τη περίοδο. Εμφανίζεται στις Συ-
ρακούσες, με κύριο εκπρόσωπο 
το Σώφρονα, σύγχρονο του Ευρι-
πίδη, ο οποίος έγραψε μίμους σε 
πεζό λόγο και σε ελεύθερο στίχο. 
Δεν έχει διασωθεί τίποτε.
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Η αττική κωμωδία σε διάστημα 
δύο περίπου αιώνων παρουσία-
σε τρεις φάσεις:

•  Αρχαία κωμωδία  
(486 – 400 π.Χ.)

•  Μέση κωμωδία  
(400 – 330 π.Χ.)

•  Νέα κωμωδία  
(330 – 250 π.Χ.)

Η Αρχαία κωμωδία διακωμω- 
δεί πολιτικά πρόσωπα, την απα- 
σχολούν θέματα της πόλης (πο-
λιτική), η Μέση διαγράφει τύπους 
της αγοράς και η Νέα χαρακτήρες 
και πάθη ανθρώπων (ηθογραφι-
κή). Η οικογένεια αντικαθιστά την 
πόλη, ενώ το ιδιωτικό στοιχείο και 
η προσωπική ζωή εκτοπίζουν το 
δημόσιο βίο.  
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Αρχαία κωμωδία (486 – 400 π.Χ.)
Η Αρχαία κωμωδία έγινε θεσμός 

για πρώτη φορά στην Αθήνα, στα 
Μεγάλα Διονύσια, το 486 π.Χ., πε-
νήντα σχεδόν χρόνια μετά την κα-
θιέρωση της τραγωδίας (534 π.Χ.). 
Αγώνας κωμωδίας διοργανώθηκε, 
με ευθύνη της πόλης, το 442 π.Χ. 
στα Λήναια, με υπεύθυνο οργάνω-
σης τον ἄρχοντα βασιλέα1. Θεα-
τρικός χώρος ήταν ο ίδιος με την 
τραγωδία, το θέατρο του Διονύσου, 
ενδεχομένως όμως, σύμφωνα με 
την άποψη ερευνητών, χρησιμοποι-
ούσαν για τους κωμικούς αγώνες 

1.  Ένας από τους εννέα άρχοντες 
που είχε κληρονομήσει τις θρη-
σκευτικές και δικαστικές αρμοδιό-
τητες του παλιού βασιλιά.
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και το θέατρο των Ληναίων, στα 
δυτικά της Ακρόπολης. Σε καθεμιά 
από τις τρεις ημέρες του εορτασμού 
οι θεατές έβλεπαν τα έργα ενός τρα-
γικού, μια τετραλογία (τρεις τραγω-
δίες και ένα σατυρικό δράμα) και 
τρεις έως πέντε κωμωδίες. 

α.  Χαρακτηριστικά της Αρχαίας 
κωμωδίας
Κύριο γνώρισμα της κωμωδίας 

είναι ο πολιτικός της χαρακτήρας, 
η παρουσίαση δηλαδή επί σκηνής 
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επίκαιρων κοινωνικών και πολιτι-
κών θεμάτων, ιδιαίτερα δύο κεντρι-
κών: πόλεμος και ειρήνη, κρίση του 
θεσμού της πόλης. Άλλα γνωρίσμα-
τά της είναι η βωμολοχία και η δη-
κτική [(< δάκνω) = καυστική] σάτιρα 
γνωστών προσώπων (στοιχεία που 
επιβιώνουν στη σημερινή επιθεώ-
ρηση).

Η αθηναϊκή δημοκρατία, εξασφα-
λίζοντας την ελευθερία και την ισό-
τητα μεταξύ των πολιτών, είχε δώ-
σει στην κωμωδία το δικαίωμα της 
παρρησίας (πᾶν + ῥῆσις = λόγος), 
της ελευθερίας δηλαδή λόγου, στον 
ποιητή, χωρίς να φοβάται μήπως 
τον καταγγείλουν για συκοφαντία ή 
εξύβριση, γιατί τον προστάτευε ο ιε-
ρός νόμος του θεού Διονύσου. Έτσι, 
ο κωμικός ποιητής τοποθετείται σε 
κάθε σοβαρό ηθικοθρησκευτικό και 
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πολιτικοκοινωνικό πρόβλημα της 
εποχής του, ασκεί κριτική σε όλα τα 
σημαντικά πρόσωπα, διασύρει όχι 
μόνο τη δημόσια αλλά και την ιδιω-
τική ζωή τους (ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν). 

Η προσωπική αυτή σάτιρα, στην 
αρχή, είχε σκοπό να διασκεδάζει το 
ακροατήριο. Στη συνέχεια, όμως, πα-
ράλληλα με την τραγωδία, συνέβαλε 
στη βελτίωση της πολιτείας, στηλι-
τεύοντας κάθε παρανομία και ασκώ-
ντας οξύτατη κριτική στα «τῆς πόλεως 
πράγματα» και σε όσους τα διαχειρί-
ζονται. Δεν προκαλούσε δηλαδή μόνο 
ευθυμία και γέλιο, αλλά ήταν και ωφέ-
λιμη, «χρηστὰ τῇ πόλει λέγειν».

Η Αρχαία κωμωδία αντιτάχθηκε σε 
κάθε ανανεωτική κίνηση της εποχής 
της, υπερασπίστηκε με πείσμα τα ιδα- 
νικά της και επέκρινε ανηλεώς τους 
εκπροσώπους κάθε νεωτερισμού. 
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Πήρε συντηρητική θέση στο πρό-
βλημα της παιδείας, της ποίησης, 
της μουσικής. Χτύπησε τους φιλο-
πόλεμους και προπαγάνδισε την 
ειρήνη. Οι κωμικοί ποιητές ανή-
κουν στην αντιπολίτευση, αλλά ως 
προς τα πολιτικά τους φρονήματα 
δεν ήταν λιγότερο δημοκρατικοί 
από τους ακροατές τους, οι οποίοι 
διασκέδαζαν ακούγοντας να δια-
κωμωδούνται οι αρχηγοί τους ή οι 
πολιτικές τους απόψεις. Η αθηναϊ-
κή δημοκρατία είχε επιτρέψει στους 
κωμικούς ποιητές πλήρη ελευθερο-
στομία ακόμη και για τον άξιο ηγέτη 
και μεγάλο τέκνο της, τον Περικλή. 
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β. Δομή της Αρχαίας κωμωδίας

Σε αντίθεση προς την τραγω-
δία, στη δομή της Αρχαίας κω-
μωδίας επικρατεί μεγάλη ελευθε-
ρία. Τα συστατικά μέρη που την 
απαρτίζουν είναι: 
•  Πρόλογος: Εκτενέστερος και πιο 

ποικιλόμορφος από τον αντί-
στοιχο της τραγωδίας. Οι θεατές 
ενημερώνονται από έναν υπο-
κριτή ή με διάλογο για τον προ-
βληματισμό του ποιητή και για 
το κωμικό σχέδιό του.

•  Πάροδος του Χορού: Εκτενέστε- 
ρη και πιο εντυπωσιακή από 
την αντίστοιχη της τραγωδίας, 
συνήθως θορυβώδης, παίρνει 
θέση (συμφωνεί ή διαφωνεί) ως 
προς το κωμικό σχέδιο.
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•  Ἀγών: Έχει το ρόλο των επεισο-
δίων της τραγωδίας. Δύο υποκρι- 
τές ή ένας υποκριτής και ο Χο-
ρός εκθέτουν δύο αντιτιθέμενες 
απόψεις. Κάθε πλευρά διεξάγει 
αγώνα εναντίον της άλλης, για 
να επικρατήσει· η λύση του συμ-
βιβασμού δεν προβλέπεται. Ο 
ἀγών, που εξέφραζε κυρίως την 
προσωπική γνώμη του ποιητή, 
συνδύαζε τα αδόμενα μέρη και 
τα απαγγελλόμενα, που είναι, 
κατά σειρά, τα εξής εννέα:
–  η ᾠδή: τραγούδι του Χορού 

για την επικείμενη αντιπαρά-
θεση.

–  ο κατακελευσμός (κελεύω = 
παροτρύνω): προτροπή του 
κορυφαίου του Χορού στον εκ-
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πρόσωπο της μιας πλευράς να 
αναπτύξει τα επιχειρήματά του.

–  το ἐπίρρημα (ἐπὶ + ῥῆμα < ἐρῶ 
/ μέλλοντας του λέγω): ανά-
πτυξη, σε διαλογική μορφή, 
των διαφορετικών απόψεων 
των αντιπαρατιθεμένων.

–  το πνῖγος ή μακρόν: κατάληξη 
του επιρρήματος, που εκφωνεί-
ται από τον κορυφαίο απνευστί, 
με αυξανόμενη ταχύτητα και πα-
ράλληλο δυνάμωμα της φωνής.

–  η σφραγίς: ο έπαινος του νικη-
τή.

Αντίστοιχα των παραπάνω με-
ρών, σε μετρική και στιχουργική 
αναλογία, είναι η ἀντῳδή, ο ἀντι-
κατακελευσμός, το ἀντεπίρρημα, 
το ἀντίπνιγος.
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•  Παράβασις: Διακοπή που δι-
ασπά τη δράση. Αποτελεί χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα της 
Αρχαίας κωμωδίας1 και ανήκει 
αποκλειστικά στο Χορό. Αρχικά ο 
όρος σήμαινε τους στίχους εκεί-
νους, γραμμένους σε αναπαιστικό 
μέτρο, με τους οποίους ο ποιητής, 
στη μέση περίπου του έργου, 
απευθύνεται μέσω του Χορού 
προς τους θεατές [παρέβαινε (= 
προχωρούσε), πρὸς τὸν Δῆμον ].

1.  Σε δύο κωμωδίες του Αριστο-
φάνη ( Ἐκκλησιάζουσαι και 
Πλοῦτος) δεν υπάρχει παρά-
βαση· αυτό συμβαίνει γιατί οι 
ελευθερίες του δήμου περιορί-
στηκαν.
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  Η Παράβαση γινόταν με λόγο 
άσχετο προς την όλη υπόθεση 
και περιείχε κρίσεις που ανα-
φέρονταν στην πολιτική και 
κοινωνική κατάσταση της πό-
λης. Από τους στίχους αυτούς 
ονομάστηκε, κατ’ επέκταση, 
παράβασις ολόκληρη η ενότη-
τα, η οποία αποτελείται από 
επτά μέρη:
–  Τα απλά, που απαγγέλλονταν 

από τον κορυφαίο: το κομμά-
τιον (προτροπή προς το Χορό 
να αρχίσει), οι ἀνάπαιστοι και 
το πνῖγος (όπως στον Αγώνα).

–  Η συζυγία: η ᾠδή, το ἐπίρ-
ρημα, η ἀντῳδὴ και το ἀντε-
πίρρημα. Ενίοτε, υπάρχει και 
δευτερεύουσα παράβαση 
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από τέσσερα μέρη, που μοιά-
ζει εξωτερικά με τη συζυγία 
της παράβασης.

•  Διαλογικές σκηνές: Είναι οι σκη-
νές μετά την Παράβαση, χαλαρά 
συνδεδεμένες μεταξύ τους, που 
χωρίζονται με λυρικά τραγούδια 
του Χορού, τα οποία θυμίζουν τα 
στάσιμα της τραγωδίας.

•  Έξοδος: Αποχώρηση του Χο-
ρού με το θριαμβευτή πρωτα-
γωνιστή, μέσα σε εορταστικό 
κλίμα, με τραγούδια και χορούς. 
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Ο πρόλογος και οι διαλογικές σκη-
νές λέγονται κυρίως από τους υπο-
κριτές. Η πάροδος, ο αγών και η έξο- 
δος ανήκουν στο Χορό και τους υπο- 
κριτές. Η ωδή και η αντωδή, σε μέ-
τρα της χορικής ποίησης, περιλάμ-
βαναν ύμνους στους θεούς ή αυτο-
έπαινο του Χορού. Το επίρρημα και 
το αντεπίρρημα είχαν ως περιεχόμε- 
νο το πολιτικό σκώμμα (= πείραγμα).

Οι ηθοποιοί (τρεις έως πέντε συ-
νήθως σε κάθε κωμωδία) εμφανί-
ζονταν με κωμικά χαρακτηριστικά, 
φορούσαν μάσκες και κρατούσαν 
το φαλλό. Το Χορό αποτελούσαν 24 
πρόσωπα, χωρισμένα συνήθως σε 
δύο ημιχόρια, χωρίς αναγκαστική 
ομοιογένεια στην ηλικία, το ντύσι-
μο, ακόμη και το φύλο· φορούσαν 
αλλόκοτες ενδυμασίες, που παρί-
σταναν σφήκες, πουλιά, βατράχους 
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κ.ά. (που δίνουν και τον τίτλο στην 
κωμωδία), προσωπίδες και φαλλό, 
προκαλώντας με την εμφάνισή τους 
την έκπληξη του κοινού. Η όρχησή 
τους, αστεία και άσεμνη, λεγόταν 
κόρδαξ [κορδακισμός (< κορδακίζω) 
= ακόλαστος χορός]. 

Γλώσσα – Μέτρο

Γλώσσα της κωμωδίας είναι η 
ομιλούμενη αττική διάλεκτος – όλων 
των τάξεων –, που διανθίζεται από 
παρωδίες της επικής, λυρικής και 
τραγικής γλώσσας, από νεολογι-
σμούς συνθέτων και από τύπους 
άλλων ελληνικών ιδιωμάτων ή δια- 
λέκτων. Το μέτρο στα διαλογικά μέ- 
ρη είναι το ιαμβικό τρίμετρο, όπως 
και στην τραγωδία, με εξαίρεση το 
ιαμβικό τετράμετρο στις σκηνές με 
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ζωηρό ρυθμό, και το αναπαιστικό 
τετράμετρο στις αντίστοιχες με  
βραδύτερο ρυθμό. Στα χορικά μέρη 
υπάρχει μεγάλη ποικιλία.

γ.  Κυριότεροι εκπρόσωποι  
της Αρχαίας κωμωδίας 
Στην Αθήνα, εκτός από τον Αρι-

στοφάνη, έζησαν πολλοί ποιητές 
κωμωδιών· γνωρίζουμε τα ονόμα-
τα 60 περίπου, οι οποίοι παρουσί-
ασαν εκατοντάδες κωμωδιών που 
χάθηκαν όλες, εκτός από μερικούς 
στίχους ή τίτλους έργων. Στους πα-
λαιότερους ανήκουν ο Μάγνης, που 
είχε κερδίσει 11 νίκες στα Μεγάλα 
Διονύσια, και ο Χιωνίδης, που ανα-
φέρεται ως πρώτος νικητής το 486 
π.Χ. Από τους κωμωδιογράφους, 
σύγχρονους και ανταγωνιστές του 
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Αριστοφάνη1, κυριότεροι αντιπρό-
σωποι είναι οι παρακάτω:
–  Κρατῖνος (520 – 423 π.Χ.): Θεω-

ρείται ο δημιουργός της πολιτικής 
σάτιρας. Διακρίνεται για τη γνήσια 
κωμική έμπνευση, τη βιαιότητα 
και την ειλικρίνεια. Από τις 24 κω- 
μωδίες του δεν έχουμε παρά ελά-
χιστα αποσπάσματα από το τε-
λευταίο του έργο, την Πυτίνη  
(= κρασοκανάτα, φλασκί), που κέρ-
δισε το πρώτο βραβείο (423 π.Χ.), 
ενώ ο Αριστοφάνης, την ίδια χρο-
νιά, το τρίτο με τις Νεφέλες. Ο 
ποιητής μορφοποιεί σε κωμωδία 

1.  Ο Οράτιος (Σάτιραι, Ι, 4, 1) ξεχώ-
ρισε σ’ ένα στίχο του τρεις με- 
γάλους: Εύπολι, Κρατίνο και  
Αριστοφάνη.
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την τραγωδία της ζωής του (πά-
θος για το κρασί).

–  Κράτης (περί το 450 π.Χ.): Έγραψε 
οργανωμένες κωμωδίες, με υπό-
θεση, και παρουσίασε φιλοσοφικές 
αλληγορίες. Κέρδισε τρεις νίκες.

–  Εὔπολις (445 – 412 π.Χ.): Έγραψε 
17 κωμωδίες, με 7 πρώτες νίκες. 
Διακρίνεται για την ικανότητα στην 
πλοκή της υπόθεσης. Υπήρξε 
σφοδρός πολέμιος της φαυλότη-
τας. Φίλος στην αρχή του Αριστο-
φάνη, έγινε αργότερα εχθρός του.

–  Φερεκράτης (β' μισό 5ου αι. π.Χ.): 
Έγραψε 16 κωμωδίες και διακρί-
νεται για την ευρηματικότητα στη 
θεματική των κωμωδιών του, π.χ. 
Μυρμηκάνθρωποι. 
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Αριστοφάνης (445 – 385 π.Χ.)

Αριστοφάνης. Ελεύθερη απόδοση

α) Βιογραφικά στοιχεία
Ο Αριστοφάνης, γιος του Φιλίπ-

που, γεννήθηκε στην Αθήνα, στο 
δήμο Κυδαθηναίων (σημερινή Πλά-
κα), όπου και πέρασε όλη του τη 
ζωή, με εξαίρεση ένα μικρό διάστη-
μα που έζησε στην Αίγινα. Ανήκε 
στην αριστοκρατική τάξη, έσκωπτε 
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τολμηρότατα τους δημοκρατικούς, 
ο ίδιος όμως αναδείχθηκε θερμός 
υπερασπιστής της ειρήνης. Σε εξαι-
ρετικά νεαρή ηλικία, μόλις 18 χρό-
νων, έγραψε το πρώτο του έργο, 
τους Δαιταλῆς (= -εῖς)1 κερδίζοντας 
το δεύτερο βραβείο (427 π.Χ.), τον 
επόμενο χρόνο τους Βαβυλωνίους2 
και, είκοσι χρόνων, τους Ἀχαρνῆς. 
Και τα τρία έργα τα παρουσίασε στο 

1.  Αττική γραφή: Δαιταλῆς, Ἀχαρ-
νῆς, Ἱππῆς. Οι Δαιταλείς (ἡ δαίς, 
-τὸς = συμπόσιο), συνδαιτυμό-
νες, συμποσιαστές έχουν θέμα 
την αντίθεση μεταξύ παλαιού και 
νέου τρόπου αγωγής.

2.  Η κωμωδία αυτή ασκεί έντονη 
κριτική στην εξωτερική πολιτική 
του Κλέωνα.
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κοινό με ψευδώνυμο (Καλλίστρα-
τος), λόγω του μικρού της ηλικίας. 
Ο Πλάτων τον εκτιμούσε ιδιαίτερα 
και τον παρουσίασε στο Συμπόσιο 
να μιλάει για τον έρωτα. Στο θάνατό 
του, τη θεία τέχνη του ποιητή ύμνη-
σε ο μεγάλος φιλόσοφος με το σύ-
ντομο επίγραμμά του, όπου τον πα-
ρομοιάζει με ιερό ναό των Χαρίτων.
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Αἱ Χάριτες τέμενός τι λαβεῖν ὅπερ 
οὐχὶ πεσεῖται

διζόμεναι, ψυχὴν εὗρον Ἀριστοφά-
νους.

[Οι Χάριτες ναό γυρεύοντας γερό, 
που να μην πέσει,

να κάτσουν μέσα, την ψυχή του 
Αριστοφάνη βρήκαν.]

(Μτφρ. Ι.Θ. Κακριδής)  
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β) Το έργο του 

Έγραψε πάνω από 40 κωμωδίες 
– αναφέρονται 46 τίτλοι – από τις 
οποίες σώζονται μόνο 11, και πε-
ρισσότερα από 900 αποσπάσματα. 
Από αυτές οι 9 γράφτηκαν και διδά-
χθηκαν στη διάρκεια του Πελοπον-
νησιακού πολέμου. Ο λόγος διάσω-
σης του έργου του σε ικανοποιητικό 
βαθμό, συγκριτικά με άλλους συγ-
γραφείς, είναι προπάντων το άρτιο 
αττικό ύφος και η θεματολογία. 

Ἀχαρνεῖς (425 π.Χ., Λήναια, 1ο βρα-
βείο), αριθμός στίχων 1.234

Ο Δικαιόπολις (όνομα που σχετί- 
ζεται με τη δικαιοσύνη) συνάπτει ιδιω- 
τική συνθήκη ειρήνης με τους αντι-
πάλους της πατρίδας του. Στην ενέρ- 
γειά του αντιδρούν οι συνδημότες 
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του Αχαρνείς, οι οποίοι θέλουν να 
συνεχιστεί ο πόλεμος, για να πά-
ρουν εκδίκηση εξαιτίας των δεινών 
που έχουν υποστεί. Στις αντιλήψεις 
του ειρηνικού αγρότη Δικαιόπολη 
αντιτίθεται ο φιλοπόλεμος Λάμα-
χος, Αθηναίος στρατηγός, ο οποίος 
γυρίζει στο τέλος από τον πόλεμο 
τραυματισμένος. Το έργο έχει θέμα 
την αντιπαράθεση ειρήνης και πο-
λέμου. Το Χορό αποτελούν δημότες 
από τις Αχαρνές (περιοχή Μενιδί-
ου), έναν από τους δήμους της Ατ-
τικής που είχε ιδιαίτερα δοκιμαστεί 
στον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

Ἱππεῖς (424 π.Χ., Λήναια, 1ο βρα-
βείο), αριθμός στίχων 1.408

Έχει θέμα τη μετωπική επίθεση 
κατά του στρατηγού – δημαγωγού 
Κλέωνα, τον οποίο σατιρίζει με τα  
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μελανότερα χρώματα. Ο Δήμος  
(= αθηναϊκός λαός) ενσαρκώνει τον 
εύπιστο δήμο των Αθηνών που εξα-
πατάται από ένα δούλο, το βυρσο-
δέψη (= δερματοπώλη) Παφλαγόνα 
(Κλέωνα), ο οποίος νικιέται από τον 
αλλαντοπώλη (= πωλητή λουκάνι-
κων) Αγοράκριτο (δημαγωγό Υπέρ-
βολο). Γενικά, σατιρίζεται η ενδοτι-
κότητα του λαού στις κολακείες. Το 
Χορό αποτελούν Αθηναίοι από την 
αριστοκρατική τάξη των Ιππέων. 

Νεφέλαι (423 π.Χ., Μεγάλα Διονύ-
σια, 3ο βραβείο), αριθμός στίχων 
1.511

Ο Στρεψιάδης (όνομα που παρα-
πέμπει στη στρεψοδικία, δηλαδή 
τη διαστροφή της αλήθειας) πυρ-
πολεί το φροντιστήριο (σχολή) του 
Σωκράτη, γιατί διδάσκει τον ἥττονα 
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λόγον (= άδικο). Ο φιλόσοφος, ασχο- 
λούμενος με τα ουράνια φαινόμενα 
(μετέωρα), παρουσιάζεται να αερο-
βατεί, κρεμασμένος σ’ ένα καλάθι, 
ενώ οι προσωποποιημένοι, Δίκαιος 
και Άδικος, λόγοι, που εκπροσω-
πούν αντίστοιχα τη συντηρητική και 
τη σύγχρονη αγωγή, διεξάγουν την 
πρώτη αντιπαράθεση. Ο ποιητής 
ασκεί κριτική στην παιδεία που πα-
ρείχαν οι σοφιστές, στους οποίους 
κατέτασσε και το Σωκράτη. Ο Χορός 
αποτελείται από σύννεφα που συμ-
βόλιζαν τις άσκοπες αναζητήσεις 
των φιλοσόφων. [Το έργο που έχου-
με αποτελεί ξαναδουλεμένη δεύτερη 
γραφή του αρχικού.]
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Παρθένες βροχοφόρες, πάμε
στην πλούσια χώρα, που γεννάει 

τα παλικάρια
στης Παλλάδας, στου Κέκροπα το 

θάμα! 
Εκεί μυστήρια ανείπωτα, ιερά
γιορτάζονται κάθε φορά
κι ανοίγει τ’ άδυτα ο ναός στους 

μύστες μόνο·
εκεί ναοί κι αγάλματα των θεών,



43 / 10742 / 107

πομπές, θυσίες και γλέντια όλο το 
χρόνο

κι όταν ο κάμπος λουλουδίζει,
βαστά πασίχαρ’ η γιορτή του  

Βάκχου μέρες
κι η χώρ’ αστράφτει και βουίζει
από χορούς, τραγούδια και φλογέρες.

(Νεφέλαι, στ. 299-310,  
μτφρ. Κ. Βάρναλης) 

Το τραγούδι των Νεφελών για 
την Αθήνα είναι από τα λυρικότε-
ρα κομμάτια του Αριστοφάνη. Στην 
ποιητική αυτή εικόνα οι Νεφέλες 
(άσπρα σύννεφα) τραγουδούν αθέ-
ατες το χορικό, στο οποίο εξυμνεί-
ται, με ανυπέρβλητη παραστατικό-
τητα, η ομορφιά της αττικής φύσης.
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Σφῆκες (422 π.Χ., Λήναια, 2ο βρα-
βείο), αριθμός στίχων 1.537

Διακωμωδούνται το φιλόδικον  
(= δικομανία) των Αθηναίων, η συ-
γκρότηση των αθηναϊκών δικαστη-
ρίων, η πολιτική διαφθορά και η κα-
ταστροφική επιρροή του Κλέωνα. 
Τα πλασματικά ονόματα των δύο κε-
ντρικών ηρώων, Βδελυκλέωνα και 
Φιλοκλέωνα (β´συνθετικό και στα δύο 
το Κλέων), υπονοούν τις μερίδες των 
οπαδών και αντιπάλων του μεγάλου 
δημαγωγού. Ο Χορός αποτελείται 
από γέρους δικαστές της Ηλιαίας1 

που είναι ντυμένοι σφήκες, με το 

1.  Ἡλιαία (ἁλία < ἁλὴς = συγκέντρω-
ση, Εκκλησία): ανώτατο λαϊκό δι-
καστήριο της Αθήνας. Ἡλιαστὴς  
= δικαστής.
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κεντρί (υπονοεί την καταδικαστική 
ψήφο) στην άκρη της στολής τους.  

Εἰρήνη (421 π.Χ., Μεγάλα Διονύσια, 
2ο βραβείο), αριθμός στίχων 1.357

Ο Αθηναίος αμπελουργός Τρυγαί-
ος καβάλα σ’ ένα πελώριο σκαθάρι 
(ἱπποκάνθαρον) ανεβαίνει στους ου-
ρανούς, για να ελευθερώσει τη φυ-
λακισμένη από τον πόλεμο Ειρήνη 
και να την ξαναφέρει στη γη. Η Ειρή- 
νη επιστρέφει συνοδευόμενη από 
την Οπώρα (καρποφορία) και τη 
Θεωρία (γιορτή). Το έργο τελειώνει 
με γαμήλια πομπή και τον υμέναιο 
(= γάμο) Τρυγαίου και Οπώρας. Η 
κωμωδία διδάχθηκε λίγους μήνες 
μετά το θάνατο του Κλέωνα και του 
Σπαρτιάτη στρατηγού Βρασίδα και 
λίγες μέρες πριν από τη σύναψη της 
Νικίειας ειρήνης. Έχει φιλειρηνικό 
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μήνυμα με πανελλήνιες διαστάσεις. 
Ο Χορός, με δύο ημιχόρια, αποτε-
λείται από Αθηναίους αγρότες και 
Πανέλληνες.  

Ὄρνιθες, οι (414 π.Χ., Μεγάλα Διο-
νύσια, 2ο βραβείο), αριθμός στίχων 
1.765



47 / 10846 / 108

Δύο Αθηναίοι, με δηλωτικά ονόμα-
τα, ο Πεισθέταιρος (= πιστός φίλος) 
και ο Ευελπίδης (= με καλές ελπίδες), 
αγανακτισμένοι από τη διαφθορά 
της πολιτικής ζωής στην Αθήνα, 
ιδρύουν με τη βοήθεια του βασιλιά 
των πουλιών Έποπα (= τσαλαπε-
τεινού) μια καινούρια φανταστική 
πόλη στον εναέριο χώρο, μεταξύ 
θεών και ανθρώπων, τη Νεφελοκοκ-
κυγία [νεφέλη + κόκκυξ (= κούκος)]. 
Ακολουθεί θυσία, για να γιορτά-
σουν το γεγονός, που διακόπτεται 
συνεχώς από ανεπιθύμητους και-
ροσκόπους επισκέπτες (π.χ. χρη-
σμολόγος, γεωμέτρης κ.ά.). Το έργο 
τελειώνει με γαμήλια πομπή του 
Πεισθέταιρου που παίρνει γυναίκα 
του την έμπιστη σύμβουλο του Δία, 
την ωραιότατη Βασίλεια. Διακωμω-
δείται η τυχοδιωκτική εκστρατεία 
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των Αθηναίων στη Σικελία. Ο ποιη-
τής ασχολείται με την ανευθυνότητα 
και την επιπόλαιη πολυπραγμοσύ-
νη των Αθηναίων και τις επιπτώ-
σεις της αθηναϊκής επεκτατικής 
πολιτικής. Η κωμωδία πήρε το όνο-
μά της από το Χορό των Ορνίθων 
με την ποικιλόχρωμη συγκρότησή 
τους.  

Λυσιστράτη (411 π.Χ., πιθανόν στα 
Μεγάλα Διονύσια, δε μαρτυρείται το 
βραβείο), αριθμός στίχων 1.321

Η κωμωδία έχει θέμα την ειρήνη 
και στόχο την προβολή του αιτήμα- 
τος για τερματισμό του πολέμου 
(Λυσιστράτη < λύω + στρατός), με 
διαλλακτική διάθεση. Το κύριο κω-
μικό μοτίβο είναι η ερωτική απεργία 
των γυναικών σε πανελλήνια κλίμα- 
κα, για να εξαναγκάσουν τους άνδρες 
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να συνάψουν ειρήνη. Την πρωτοβου- 
λία αναλαμβάνει η ομώνυμη ηρω-
ίδα, που κινητοποιεί τις γυναίκες 
της Αθήνας και της Σπάρτης· οι δύο 
παρατάξεις, τελικά, συμφιλιώνονται 
και η ειρήνη επισφραγίζεται με κοι-
νό γλέντι στην Ακρόπολη. Ο Χορός, 
σε δύο ημιχόρια, αποτελείται από 
Αθηναίους, γέρους και γριές.

Θεσμοφοριάζουσαι (411 π.Χ., πιθα- 
νόν στα Λήναια, δε μαρτυρείται το 
βραβείο), αριθμός στίχων 1.231

Κεντρικό θέμα είναι η διακωμώδη- 
ση του Ευριπίδη και της τραγικής 
του τέχνης. Παρωδούνται εννέα τρα- 
γωδίες του Ευριπίδη, κυρίως όμως 
δύο νέα έργα του, το 412 π.Χ., η 
Ἑλένη και η Ἀνδρομέδα. Οι συναθροι- 
σμένες γυναίκες, που αποτελούν το 
Χορό, αποφασίζουν το θάνατο του 
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Ευριπίδη, επειδή τις συκοφαντούσε 
στις τραγωδίες του. Ο Μνησίλοχος, 
φίλος του Ευριπίδη, ντυμένος γυναί-
κα, εισέρχεται στις απόρρητες γιορ-
τές, για να υποστηρίξει τον ποιητή 
από τις εναντίον του κατηγορίες των 
γυναικών που τον θεωρούν μισο- 
γύνη· αποκαλύπτεται όμως το φύλο 
του, απειλείται με ακατονόμαστες 
τιμωρίες, αλλά σώζεται τελικά από 
τον Ευριπίδη. Η ονομασία οφείλεται 
στα Θεσμοφόρια, πανελλήνια γιορ-
τή αφιερωμένη στη Δήμητρα και την 
κόρη της Περσεφόνη, που τη γιόρ-
ταζαν οι γυναίκες, την εποχή της 
σποράς, με αυστηρό αποκλεισμό 
των ανδρών.  
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Βάτραχοι (405 π.Χ., Λήναια, 1ο βρα-
βείο), αριθμός στίχων 1.533

Ο Διόνυσος, θεός του θεάτρου, 
μέσα από πολλές κωμικές περιπέ-
τειες, κατεβαίνει στον Άδη, για να ξα- 
ναφέρει στη ζωή κάποιον από τους 
τρεις μεγάλους τραγικούς, πεθαμέ- 
νους πια, γιατί οι διάδοχοί τους γρά- 
φουν ανόητα δράματα. Για το σκοπό 
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αυτό γίνεται ποιητικός διαγωνισμός, 
με κριτή τον ίδιο το Διόνυσο, για τα 
πρωτεία ανάμεσα στον Αισχύλο και 
τον Ευριπίδη. Ανακηρύσσεται νικη-
τής ο Αισχύλος1. Ο ανταγωνιστικός 
διάλογος των δύο ποιητών δίνει 
στον Αριστοφάνη την ευκαιρία να 
εκφράσει τις απόψεις του για την τέ-
χνη. Με αφορμή το θάνατο του Ευ-
ριπίδη, προβάλλεται η σύγκρουση 
μεταξύ παλαιάς και νέας αντίληψης 
για την τραγική ποίηση. Στο έργο 
υπάρχουν δύο χοροί: ο κύριος, από 
μύστες των Ελευσινίων μυστηρίων, 

1.  Ο θαυμασμός του Αριστοφάνη εί- 
ναι απεριόριστος «ἐγὼ γὰρ Αἰσχύ-
λον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς» 
(Νεφ. 1366. Πρβλ. Ἀχαρν. 10) Επαι-
νετικά, όμως, λόγια γράφει και για 
το Σοφοκλή (Βάτρ. 78, 788).
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και ένα παραχορήγημα1 βατράχων, 
απ’ όπου και ο τίτλος της κωμωδίας. 

Ἐκκλησιάζουσαι (393-391 π.Χ., 
χρονολόγηση αμφισβητούμενη· δε 
μαρτυρούνται βραβείο και γιορτή), 
αριθμός στίχων 1.183

Οι γυναίκες, με επικεφαλής την 
Πραξαγόρα (πράσσω + ἀγορά), με-
ταμφιεσμένες σε άντρες, καταλαμ- 
βάνουν με πραξικόπημα την εξουσία 

1.  Δευτερεύουσας σημασίας Χορός 
(αποχωρούσε όταν η παρουσία 
του ήταν περιττή), που απαιτούσε 
χωριστή δαπάνη από το χορηγό 
της παράστασης. Υπάρχει στην 
Εἰρήνη και τους Σφῆκες. Πρβλ. 
Αἰσχ. Εὐμενίδες, Σοφοκλ. Οἰδί-
πους Τύραννος, όπου παρατηρεί-
ται ύπαρξη παραχορηγήματος.
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και επιβάλλουν σε όλα την κοινο-
κτημοσύνη, θέμα που θα το ξανα-
βρούμε στην Πολιτεία του Πλάτωνα. 
Το νέο σύστημα οδηγεί τελικά, με 
ευτράπελες σκηνές, σε αδιέξοδες 
καταστάσεις. Σατιρίζονται οι νέες 
ιδέες για κοινοκτημοσύνη και χει-
ραφέτηση των γυναικών, καθώς και 
η ανικανότητα των ανδρών να κυ-
βερνήσουν σωστά το κράτος. Ονο-
μάστηκε έτσι από το Χορό των γυ-
ναικών που προέρχονται από τους 
εξοχικούς δήμους της Αθήνας και 
κάνουν συνέλευση (ἐκκλησιάζω = 
μετέχω στην Εκκλησία του Δήμου). 

Πλοῦτος (388 π.Χ., βραβείο και 
γιορτή δε μαρτυρούνται), αριθμός 
στίχων 1.209

Ο Χρεμύλος, φτωχός Αθηναίος 
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αγρότης, οδηγεί στο ναό του Ασκλη- 
πιού το θεό Πλούτο, που τυφλώθη-
κε από το Δία, για να μην ανταμείβει 
μόνο τους καλούς. Παρά τις ενστά-
σεις της Πενίας (προσωποποιημέ- 
νης φτώχιας), ότι δηλαδή όλες οι αρε- 
τές των ανθρώπων οφείλονται σε 
αυτήν, ο Πλούτος θεραπεύεται και 
εγκαθίσταται πανηγυρικά στην Ακρό- 
πολη, όπου αμείβει μόνο τους κα-
λούς. Ο ποιητής πραγματεύεται το 
θέμα της άδικης κατανομής των αγα- 
θών στους ανθρώπους, προβάλ-
λοντας το παράπονό του μέσα σε 
ατμόσφαιρα παραμυθιού και φιλο-
σοφικής αλληγορίας. Δεν υπάρχουν 
στο έργο χορικά και παράβαση. 
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γ)  Χαρακτηριστικά της ποιητικής 
του τέχνης 

Ο Αριστοφάνης είναι ένας μεγα-
λοφυής κωμωδιογράφος. Εμπνέε-
ται από το κοινωνικό γίγνεσθαι της 
εποχής του: τα προβλήματα του δή-
μου, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, 
τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα και τους 
ιδεολογικούς προσανατολισμούς, 
τα φαινόμενα διαφθοράς της εξου-
σίας, τις οικονομικές μεταλλάξεις 
και όλα τα πράγματα και τα πρόσω-
πα που απασχολούν τους συμπο-
λίτες του και την καθημερινότητά 
τους. Οι Αθηναίοι ένιωθαν έντονα 
συνδεδεμένοι με τα δρώμενα επί 
σκηνής και, συμφωνώντας ή δια-
φωνώντας, συνειδητοποιούσαν ότι 
αυτό που έβλεπαν τους αφορούσε 
άμεσα. 
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Το έργο του Αριστοφάνη απηχεί 
την πνευματική και πολιτική ζωή 
της Αθήνας του 5ου αιώνα και δια-
κρίνεται για:

•  την ανεξάντλητη κωμική φλέβα 
(καυστική σάτιρα και λεπτή ει-
ρωνεία, ευτράπελες και άσεμνες 
σκηνές με χοντροκομμένες χει-
ρονομίες),

•  την πολιτική διάσταση των κω-
μωδιών με θέματα τόσο επίκαι-
ρα, που προκαλούν δέος,

•  την πληθωρική και τολμηρή 
φαντασία και την ελευθερία 
έμπνευσης,

•  τη θεατρική δεξιοτεχνία (κωμικά 
ευρήματα: λογοπαίγνια, φάρσες, 
ευφυείς υπαινιγμοί, παρωδίες 
αλλά και λυρικές εκτροπές),
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•  το λεκτικό πλούτο, λεξιλόγιο 
από όλα τα στρώματα, διαν-
θισμένο με πολλές βωμολοχί-
ες και παράτολμους σχηματι-
σμούς.

Η ποικιλία της γλώσσας καθρε-
φτίζει την αντίστοιχη του περιε-
χομένου, μέσα στην οποία πραγ-
ματικά και φανταστικά στοιχεία 
αναμειγνύονται με ανεπανάληπτο 
τρόπο. 

Ο Αριστοφάνης αντλεί από κάθε 
πηγή: προγενέστερη ποιητική πα-
ραγωγή, πεζό λόγο, κείμενα νόμων, 
γλώσσα του απλού λαού· χρησι-
μοποιεί λέξεις ονοματοποιημένες, 
που αποτελούν μίμηση φωνής των 
ζώων ή πτηνών, κάνει παρεμβάσεις 
στη σημασία των λέξεων, πλάθει 
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πολλές νέες, δημιουργεί σύνθετες 
που φτάνουν ως την υπερβολή1.

Τα πρόσωπα των κωμωδιών του 
είναι συνήθως πολυάριθμα· ο κύ-
ριος, όμως, ήρωας με διαφορετικά 
ονόματα σε κάθε έργο είναι ο μέσος 
Αθηναίος πολίτης, που αγανακτεί 
για ό,τι ανάποδο συμβαίνει στην πο- 
λιτική και κοινωνική ζωή. Επικρίνει 
τις υπερβολές της δημοκρατίας στη- 
λιτεύοντας αυτούς που κυβερνούν· 
γι’ αυτό επιτίθεται με τόλμη και βι-
αιότητα στους πολιτικούς και στρα-
τιωτικούς ηγέτες της εποχής, στους 

1.  Δημιούργημά του είναι η μεγαλύ-
τερη ελληνική λέξη (78 συλλαβές), 
όνομα ενός πολυσύνθετου φαγη-
τού. Ἐκκλησ. 1169 – 1175.
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πολεμοχαρείς δημαγωγούς, στους 
δικομανείς και φιλοπόλεμους, στους 
κήρυκες νέων ιδεών (κυρίως τους 
σοφιστές), ακόμη – έστω και άδικα – 
στο Σωκράτη και στον Ευριπίδη. 
Συνεχώς εγκωμιάζει τις δοξασμένες 
μέρες του παρελθόντος της δημο-
κρατικής Αθήνας, παραμένοντας 
προσκολλημένος στις παραδόσεις.

Η κωμωδία, κατά το πρότυπο του 
Αριστοφάνη, συνδέεται, όπως και 
η τραγωδία, με την πολιτική άνθη-
ση της Αθήνας. Μετά την παρακμή 
της πόλης δεν επέζησαν ούτε η μία 
ούτε η άλλη. 
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δ)  Η διαχρονικότητα του  
Αριστοφάνη 

Οι μελετητές της αρχαίας λογο-
τεχνίας αναγνωρίζουν σήμερα τον 
Αριστοφάνη ως τον πιο μεγάλο Έλ-
ληνα κωμικό ποιητή. Οι κωμωδίες 
του μαρτυρούν μια στάση στοχαστι-
κή απέναντι στα προβλήματα των 
συγχρόνων του και εκφράζουν τις 
βαθύτερες ανησυχίες ενός πολίτη 
που είναι ενήμερος για την πολιτική 
ζωή του τόπου του και παρακολου-
θεί τα ιδεολογικά ρεύματα της επο-
χής του.

Ήδη, ο Πλάτων ξεχώρισε τον Αρι-
στοφάνη από όλους τους κωμικούς 
ποιητές, δίνοντάς του ανάλογη θέση 
στο Συμπόσιον και τονίζοντας την 
ανάγνωση του έργου του για την κα-
τανόηση της αθηναϊκής πολιτείας. 
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Ο φιλόσοφος κληροδότησε το θαυ-
μασμό του στον Αριστοτέλη και, στη 
συνέχεια, στους Αλεξανδρινούς και 
στους Ρωμαίους. Οι Βυζαντινοί φι-
λόλογοι επικεντρώθηκαν κυρίως σε 
τρεις αριστοφανικές κωμωδίες (βυ-
ζαντινή τριάδα: Νεφέλες, Βάτραχοι, 
Πλούτος), που χρησιμοποιούνταν 
στην εκπαίδευση ως ενδεδειγμένα 
σχολικά αναγνώσματα. Στην Ανα-
γέννηση, ο Έρασμος1 (1469-1536) 
συνιστούσε τη μελέτη του Αριστο-
φάνη, επειδή θεωρούσε τις κωμωδί-
ες ελκυστικές και ενδιαφέρουσες. Το 
περιεχόμενο, τα θέματα και το πνεύ-
μα των κωμωδιών του Αριστοφάνη 
γοητεύουν τους μεταγενέστερους 

1.  Ολλανδός ουμανιστής (= ανθρω-
πιστής) και ελληνιστής, εισηγη-
τής της ερασμικής προφοράς.
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αναγνώστες και τους σημερινούς 
θεατρόφιλους. Στο δραματολόγιο 
του σύγχρονου θεάτρου βρίσκονται 
συχνά τα έργα του Αριστοφάνη με 
θέμα την ειρήνη (Αχαρνείς, Ειρήνη, 
Λυσιστράτη) και οι Όρνιθες.

Στους νεότερους χρόνους, στην 
Ελλάδα, η επιβίωση του Αριστοφά- 
νη σχετίζεται με τη νεοελληνική σκη- 
νή. Η αναβίωση του αρχαίου δρά-
ματος – κυρίως με τα Επιδαύρια και 
τις παραστάσεις στο Ηρώδειο – εν-
θαρρύνουν τη μεταφραστική προ-
σπάθεια με στόχο τις θεατρικές πα- 
ραστάσεις. Εκδοτικοί οίκοι αναλαμ-
βάνουν τη μετάφραση, έμμετρη ή 
πεζή, όλων των κωμωδιών του Αρι-
στοφάνη και αξιόλογοι μεταφρα-
στές, παλαιότεροι και σύγχρονοι, 
δοκιμάζονται στο έργο του κορυφαί-
ου κωμωδιογράφου. 
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Ο πλούτος των αριστοφανικών 
παραστάσεων πιστοποιεί τη δημοτι-
κότητά του και την προθυμία του κοι-
νού να παρακολουθεί τις καινοτομίες 
διακεκριμένων σκηνοθετών. 

Παράλληλα, στον τομέα της μου-
σικής, η κωμωδία γίνεται στίβος 
άμιλλας για τους σημαντικότερους 
συνθέτες μας. Οι αριστοφανικές πα-
ραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης, ιδι-
αίτερα από τον Κάρολο Κουν, είναι 
αναμφισβήτητα ένα αξιόλογο γεγο-
νός για τη θεατρική μας πορεία. 
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Αριστοφάνη Θεσμοφοριάζουσες.
Επιδαύρια 1988. Φωτογραφία από 
το πρόγραμμα του Εθνικού θεάτρου  
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Μέση κωμωδία (400 – 330 π.Χ.) 

Η Μέση κωμωδία (4ος αιώνας) 
αποτελεί τη μετάβαση από την Αρ-
χαία στη Νέα κωμωδία του Μενάν-
δρου. Η πολιτική σάτιρα εκλείπει 
ήδη από τη Μέση κωμωδία. 

Χαρακτηριστικά

Κύριο μέλημα της Μέσης κωμω- 
δίας είναι η απεικόνιση σκηνών  
και τύπων της καθημερινής ζωής: 
κοινωνικές τάξεις, επαγγελματίες, 
ελληνικής ή βαρβαρικής καταγω-
γής, πρόσωπα της αγοράς (μάγει-
ροι, παράσιτοι κ.ά.), καθώς και εταί-
ρες. Κίνητρα δράσης είναι ερωτικά 
θέματα, ζηλοτυπίες, ραδιουργίες, 
επανεύρεση χαμένων προσώπων 
κ.ά. Ο Χορός έχει πολύ μικρή θέση, 
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τα χορικά είναι σύντομα, άσχετα με 
τη δράση, και λείπει η παράβαση· 
η απουσία της οφείλεται σε πολιτι-
κή παρακμή, γιατί εν τω μεταξύ έχει 
περιοριστεί η ελευθερία των ποιη-
τών εξαιτίας του καθεστώτος των 
Τριάκοντα τυράννων ή λόγω άλλων 
περιστασιακών απαγορεύσεων 
προσωπικής διακωμώδησης. Το 
«ὀνομαστὶ κωμῳδεῖν» είχε και νωρί-
τερα απαγορευτεί περιστασιακά και 
ήταν βέβαια ένας από τους λόγους 
που η Αρχαία κωμωδία έδωσε τη 
θέση της στη Μέση. 
 

Εκπρόσωποι

Στη διαμόρφωση της Μέσης κω-
μωδίας συνέβαλε και ο κωμικός 
ποιητής Φρύνιχος, σύγχρονος του 
Αριστοφάνη, εγκαινιάζοντας την 
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επεξεργασία χαρακτήρων (π.χ.  
Μονότροπος1 = μοναχικός). Εξήντα 
περίπου ποιητές την περίοδο αυτή 
έγραψαν 700 περίπου κωμωδίες. 
Σπουδαιότεροι εκπρόσωποι είναι 
οι:
•  Εὔβουλος ο Αθηναίος2, ο οποίος 

έγραψε πάνω από 100 έργα με θέ-
ματα παρωδίες μύθων και τραγω-
διών, βίους εταιρών και επαγγελ-
ματιών κ.ά.

1.  Είναι και ο «μισάνθρωπος», ο μο-
νόχνωτος, θέμα που εκμεταλλεύ-
τηκαν αργότερα ο Μένανδρος και 
ο Μολιέρος.

2.  Διαφορετικός από τον Εύβουλο, 
τον Αθηναίου πολιτικό (403 – 330 
π.Χ.).
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•  Ἀντιφάνης ο Ρόδιος (405 – 330 
π.Χ.),  που πολιτογραφήθηκε 
όμως Αθηναίος. Έγραψε περισ-
σότερες από 300 κωμωδίες. Δια-
κρίνεται για τη χαριτωμένη χρήση 
της αττικής γλώσσας και τη λε-
πτότητα και ευστοχία του σκώμ-
ματος.

•  Ἄλεξις από τους Θουρίους (375  
– 275 π.Χ.), που και αυτός πολιτο-
γραφήθηκε Αθηναίος. Θείος του 
Μενάνδρου και δάσκαλός του στη 
δραματική τέχνη. Έγραψε 240 πε-
ρίπου κωμωδίες, από τις οποίες 
γνωρίζουμε 130 τίτλους. Πολλοί 
τίτλοι είναι γυναικεία πρόσωπα, 
κυρίως εταίρες. Θεωρείται ο δημι-
ουργός του τύπου του παρασίτου 
(ανθρώπου που τρώει ακάλεστος 
σε συμπόσιο και μεταβάλλεται 
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σε κόλακα και γελωτοποιό), που 
πρωτοεμφανίζεται με το Σικελιώ-
τη Επίχαρμο στην κωμωδία του 
’Ελπὶς ή Πλοῦτος και θα γίνει πα-
ράδοση στη Νέα κωμωδία και 
στην αντίστοιχη ρωμαϊκή. 
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Β. ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Τον 5ο αι. π.Χ. δημιουργείται η 

ιστοριογραφία, η οποία απομα-
κρύνεται από τη μυθική αφήγηση 
και εισέρχεται στην ορθολογιστι-
κή σκέψη, την ιστορία. Η εμπειρία 
των Περσικών πολέμων και οι με-
ταστροφές της αθηναϊκής ηγεμο-
νίας οδήγησαν στην ιστορία που 
επικεντρώνεται στο παρόν και 
στην πολιτική· παράλληλα, η ποί-
ηση (έπος και δράμα), η φιλοσο-
φία, η επιστήμη συνέβαλαν απο-
φασιστικά στο σχηματισμό της.

Ο ορθολογισμός (βασισμένος 
στον ορθό λόγο, δηλαδή τη λογική) 
επηρεάζει καθοριστικά την επιστη-
μονική γνώση και μέθοδο και εκ-
φράζεται με την ιατρική, τη φιλοσο-
φία και τη ρητορική. 
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Ι. Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
1. Ηρόδοτος (485 – 425 π.Χ. περίπου) 
α) Βιογραφικά στοιχεία 

Γιος του Λύξη, γεννήθηκε στη δω-
ρική πόλη της Καρίας Αλικαρνασσό, 
στα νοτιοδυτικά παράλια της Μικράς 
Ασίας· περιοχή όπου το ιωνικό στοι-
χείο υπερίσχυσε έναντι του δωρικού 
και στην πολιτική ζωή και στη γλώσ- 
σα της πόλης. Η Αλικαρνασσός υπα- 
γόταν στο περσικό κράτος και τη διοι- 
κούσε ο γιος της βασίλισσας Αρτε-
μισίας Λύγδαμις. Η οικονομική άνε-
ση της οικογένειας του Ηροδότου, αλ- 
λά και ο θείος του Πανύασις, επικός 
ποιητής, συνέβαλαν ουσιαστικά στη 
μόρφωσή του. 

Σε ηλικία είκοσι χρόνων αναγκά-
στηκε να εκπατριστεί και να κατα-
φύγει, ως πολιτικός εξόριστος, στη 
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Σάμο, επειδή έλαβε μέρος στο κίνη- 
μα κατά του τυράννου. Από τη Σάμο 
ξαναγύρισε στην πατρίδα του, όταν 
ανατράπηκε ο Λύγδαμις. Σε ηλικία 
40 ετών βρίσκεται στην Αθήνα, πνευ- 
ματικό κέντρο της Ελλάδας, όπου 
συνδέεται με προσωπικότητες της 
εποχής, τον Περικλή, το Σοφοκλή και 
τον Πρωταγόρα. Γνωρίζει, επίσης, 
προσωπικά, τους ήρωες των Μηδι- 
κών πολέμων και λέγεται ότι διαβά- 
ζει αποσπάσματα του έργου του στο 
κοινό, στην Ολυμπία και στην Αθήνα· 
στη διάρκεια, μάλιστα, μιας τέτοιας 
ανάγνωσης έκανε, σύμφωνα με την 
παράδοση, το νεαρό τότε Θουκυδί-
δη να κλάψει από συγκίνηση.

Το 444 π.Χ., στο πλαίσιο της πα-
νελλήνιας πολιτικής του Περικλή, 
ιδρύθηκε η πόλη Θούριοι, στη Νό-
τια Ιταλία, κοντά στα ερείπια της  
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αρχαίας Σύβαρης. Ο Ηρόδοτος, με 
άλλους μορφωμένους άντρες, όπως 
το σοφιστή Πρωταγόρα, τον αρχιτέ- 
κτονα Ιππόδαμο, ίσως και τον Εμπε- 
δοκλή, έλαβε μέρος στην αποίκιση· 
έγινε πολίτης της νέας πόλης, προ-
σέλαβε την προσωνυμία Θούριος και 
πέρασε εκεί μεγάλο μέρος της ζωής 
του, πιθανόν έως το θάνατό του. 

Τέσσερα λοιπόν σημαντικά κέ-
ντρα του ευρύτερου Ελληνισμού 
(Μικρά Ασία, Αιγαίο, Κεντρική Ελλά-
δα, Μεγάλη Ελλάδα) συντελούν στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας 
του Ηροδότου· παράλληλα, τα πε-
ρίφημα και μεγάλα ταξίδια του, σε 
πολλά μέρη του αρχαίου κόσμου, με 
κίνητρα τη φιλομάθεια και τη θεω-
ρία (να δει και να μάθει), συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην επιστημονική 
του συγκρότηση.
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Οι εννέα Μούσες. Ψηφιδωτό από 
την Κω. Παλάτι του Μεγάλου Μαγί-
στρου, Ρόδος



76 / 114

β) Το έργο του  

Περιεχόμενο

Το έργο του Ηρόδοτου, Ἱστορίαι, 
κατανέμεται σε εννέα βιβλία  – η δι-
αίρεση αυτή έγινε στην αλεξανδρινή 
εποχή –  και στο καθένα δόθηκε το 
όνομα μιας Μούσας (είναι γνωστός 
και ο τίτλος Ἡροδότου Μοῦσαι).

Το ηροδότειο έργο αποτελεί επι-
τομή (= σύνοψη) της ιστορίας του 
αρχαίου κόσμου και, συγχρόνως, 
επισκόπηση (γεωγραφική, εθνογρα- 
φική, πολιτική και πολιτιστική) της 
αρχαιότητας. Κύριο θέμα είναι η σύ-
γκρουση που έφερε αντιμέτωπους 
τους Έλληνες και τους βαρβάρους. 
Κεντρική γραμμή παραμένει η αντί-
θεση Ευρώπης και Ασίας, του ελ-
ληνικού και του ασιατικού κόσμου. 
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Η ελληνοπερσική σύρραξη, όμως, 
αρχίζει από το Ε´ βιβλίο. Στα τέσσε-
ρα πρώτα βιβλία παρουσιάζεται η 
διαμόρφωση και η αύξηση της περ-
σικής δύναμης, έπειτα (Ε´ βιβλίο) οι 
πρώτες συγκρούσεις με τους Έλ-
ληνες της μητροπολιτικής Ελλάδας 
και, στα τέσσερα τελευταία, εξιστο-
ρούνται οι δύο μεγάλες εκστρατεί-
ες των Περσών και οι νίκες των Ελ-
λήνων. Αναλυτικά, το περιεχόμενο 
έχει την ακόλουθη δομή:  

Α´ βιβλίο (Κλειώ)
Με το λακωνικό του προοίμιο, ο 

Ηρόδοτος εξηγεί το σκοπό και το 
περιεχόμενο του έργου του, καθώς 
και τις προθέσεις του.  
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Προοίμιο 
Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστο-

ρίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γε-
νόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ 
ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα 
τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ 
δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ 
γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι’ ἣν αἰτί-
ην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. 

Ο Ηρόδοτος από την Αλικαρ-
νασσό εκθέτει εδώ την ιστορική 
έρευνά του, ώστε ούτε όσα πραγ-
μάτωσε το ανθρώπινο γένος να 
ξεθωριάσουν με τον καιρό, ούτε 
έργα1 μεγάλα και αξιοθαύμαστα, 

1.  Ο όρος «ἔργα» έχει διπλή σημα-
σία: μνημειώδη ανθρώπινα δη-
μιουργήματα και κατορθώματα 
στο πεδίο των μαχών.
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άλλα Ελλήνων και άλλα βαρβάρων1 
επιτεύγματα, να μείνουν στην 
αφάνεια – και όλα τα παραπάνω 
και επιπρόσθετα ποια ήταν η αι-
τία που πολέμησαν ο ένας τον 
άλλο.

(Μτφρ. Ηλ. Σπυρόπουλος)  

1.  Ο όρος «βάρβαρος» δηλώνει 
στον Ηρόδοτο όχι τον απολίτιστο 
αλλά αυτόν που δε μιλάει την ελ-
ληνική γλώσσα, τον αλλόγλωσ-
σο.



80 / 115

Υπογραμμίζονται ιδιαίτερα: ο αν-
θρωποκεντρικός χαρακτήρας της 
νέας επιστήμης, της ιστορίας, η ισότι-
μη ανάδειξη Ελλήνων και βαρβάρων 
ως προς τα πολιτικά και πολιτιστικά 
επιτεύγματα, ακόμη και τα αίτια του 
μεταξύ τους πολέμου. Παρουσιάζο-
νται οι μυθικές συγκρούσεις Ελλήνων 
και βαρβάρων, η ιστορία της Λυδίας 
(Λυδικὸς λόγος), η ιστορία της Περ-
σίας στα χρόνια του βασιλιά Κύρου 
(Περσικὸς λόγος) και η ιστορία της 
Βαβυλώνας (Βαβυλωνιακὸς λόγος). 

B´ βιβλίο (Εὐτέρπη)
Περιγραφή και ιστορία της Αιγύ-

πτου (Αἰγύπτιος λόγος). 

Γ´ βιβλίο (Θάλεια)
Υποταγή της Αιγύπτου στους 

Πέρσες και εκστρατεία κατά των  
Αιθιόπων. Άνοδος του Δαρείου στον 
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περσικό θρόνο και αναδιοργάνωση 
του περσικού κράτους. Ιστορία του 
Πολυκράτη, τυράννου της Σάμου. 

Δ´ βιβλίο (Μελπομένη)
Περιγραφή της Σκυθίας και εκ-

στρατεία του Δαρείου εναντίον της 
(Σκυθικὸς λόγος). Εκστρατεία του 
Δαρείου στη Λιβύη και περιγραφή 
της χώρας (Λιβυκὸς λόγος). 

Ε´ βιβλίο (Τερψιχόρη)
Υποδούλωση της Θράκης στους 

Πέρσες, Ιωνική Επανάσταση, Ιστο-
ρία των Αθηνών και της Σπάρτης. 

Στ´ βιβλίο ( Ἐρατώ)
Το τέλος της Ιωνικής Επανάστα-

σης (άλωση της Μιλήτου), εκστρα-
τείες του Μαρδόνιου, του Δάτη και 
του Αρταφέρνη στην Ελλάδα, μάχη 
του Μαραθώνα. 
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Ζ´ βιβλίο (Πολύμνια)
Εκστρατεία του Ξέρξη στην Ελλά-

δα, μάχη των Θερμοπυλών. 

Η´ βιβλίο (Οὐρανία)
Ο κατά θάλασσα αγώνας, ναυμα-

χίες του Αρτεμισίου και της Σαλαμί-
νας. 

Θ´ βιβλίο (Καλλιόπη)
Μάχη των Πλαταιών και τέλος του 

ελληνοπερσικού πολέμου, μάχη της 
Μυκάλης (Μ. Ασία) και κατάληψη 
της Σηστού (Ελλήσποντος), το 478 
π.Χ., από τους Αθηναίους. 

Δομή

Στην Ιστορία του Ηρόδοτου η 
αφηγηματική ικανότητα συνδυάζε-
ται με τη θεματική ποικιλία και η λε-
πτή χάρη των μυθικών αφηγήσεων 
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με τη μελαγχολική σοβαρότητα της 
τραγωδίας. Η σύνθεση ομηρικού και 
ιωνικού πνεύματος, έπους και λογο-
γραφίας, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το 
έργο του. 

Η κυρίως ιστορική αφήγηση δια-
κόπτεται από τις περίφημες παρεκ-
βάσεις (= προσθήκες), πάνω από 
200, ένα ποικίλο υλικό από εθνο-
γραφικές και γεωγραφικές πληρο-
φορίες, που σκοπεύει στην τέρψη 
του αναγνώστη και διακρίνεται σε 
δύο κύριες κατηγορίες:

•  Λόγοι, ένα είδος ταξιδιωτικών 
εντυπώσεων, σύμφωνα με την 
παράδοση των Ιώνων λογογρά-
φων, που αναφέρονται στην 
περιγραφή πόλεων, μνημείων, 
εθίμων κ.ά. των τόπων που επι-
σκέφθηκε.
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•  Ελεύθερες λογοτεχνικές δημι-
ουργίες, που χαρακτηρίζονται για 
το λογοτεχνικό ύφος και την ψυ- 
χολογική ανάλυση των προσώ-
πων· διακρίνονται στις νουβέλες1, 
που έχουν θέμα την τραγική μοί-
ρα ενός προσώπου, τα ανέκδοτα, 
με συχνά ευτράπελο τόνο, τις 
αγορεύσεις και τους διαλόγους 
σημαντικών προσωπικοτήτων, 
όπως στο έπος. 

1.  Νουβέλα, (<nouvelle, από τo λα- 
τινικό επίθετο novus = νέος): δι- 
ήγηση ενός φανταστικού γεγο-
νότος με δραματική ένταση, που 
προβάλλει την ανθρώπινη συμ-
φορά.
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Πηγές – Μέθοδοι

Για τη σύνταξη του έργου του ο 
ιστορικός χρησιμοποίησε πηγές 
γραπτές (έργα λογογράφων, ιδιαί-
τερα του Εκαταίου, επική, λυρική 
και δραματική ποίηση, λαϊκή λογο-
τεχνία, αρχεία πόλεων, διάφορες 
συλλογές, όπως χρησμών κ.ά.). 
Χρησιμοποίησε επίσης πηγές προ-
φορικές (παραδόσεις, τοπικές και 
γενικές) και πληροφορίες από ντό-
πιους (ἐπιχωρίους). Λέξη – κλειδί για 
τη συλλογή και τον έλεγχο των το-
πικών παραδόσεων, συμπληρω- 
μένων όμως από τις δικές του πα-
ρατηρήσεις, είναι η ακρίβεια (ἀτρε-
κείη), στην οποία βασίζεται και όλη 
η προσωκρατική φιλοσοφία. Κα-
λύτερο μέσο, όμως, θεώρησε την 
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προσωπική έρευνα (αὐτοψία και 
ἱστορίη), βασισμένη σε ό,τι είδε και 
άκουσε (ἐξ ὄψιος ἢ ἀκοῆς) και την 
εμπειρική παρατήρηση, χωρίς προ-
σωπικές ή μεροληπτικές αποκλί-
σεις προς τη μια ή την άλλη πλευ-
ρά.

Η μέθοδος του Ηρόδοτου είναι κρι- 
τική (παρατήρηση – κρίση – έρευνα). 
Παραθέτει ό,τι ακούει, χωρίς βέβαια 
αυτό να σημαίνει ότι τα πιστεύει· κα- 
ταβάλλει, όμως, αξιόλογη προσπά-
θεια για αμερόληπτη, αντικειμενική 
και νηφάλια έκθεση των γεγονότων. 
Για το σκοπό αυτόν ο ιστορικός συ- 
νηθίζει να αναφέρει και τα λόγια επω- 
νύμων (λέγεται ή λέγουσιν ή λέγει). 
Υπογραμμίζει, συνήθως, το πιθα-
νό, αλλά παράλληλα παραθέτει και 
τις διάφορες εκδοχές, στις οποίες 
ασκεί κριτικό έλεγχο. 



87 / 11686 / 116

Γλώσσα

Η ιωνική διάλεκτος, μεικτή και 
ποικίλη, με μερικούς αττικούς και 
δωρικούς τύπους, αλλά και ομηρι- 
κές λέξεις και εκφράσεις, είναι η γλώσ- 
σα που χρησιμοποιεί ο ιστορικός 
ακολουθώντας τη συνήθεια των λο-
γογράφων. Ο λόγος του, γλαφυρός 
και παραστατικός, αποτελείται από 
μικρές προτάσεις οι οποίες συνδέ-
ονται μεταξύ τους κατά παράταξη, 
όπως ο λόγος των απλοϊκών αν-
θρώπων. Χαρακτηριστικό μορφολο-
γικό στοιχείο της ηροδότειας συγ-
γραφής είναι η δραματοποίηση της 
αφήγησης. Το ύφος της διακρίνεται 
για την περιγραφική απλότητα και 
την απέριττη λιτότητα.  
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γ) Οι ιδέες του Ηροδότου 

Η πολιτική σκέψη εκφράζεται με 
ιδέες απλές και δυνατές, όπως η έν- 
νοια της ελληνικής ενότητας, η πί-
στη στο ιδεώδες της ελευθερίας, η 
αίσθηση της αντίθεσης ανάμεσα στον 
κόσμο της απόλυτης εξουσίας και 
τον κόσμο της ελευθερίας, η πειθαρ- 
χία, με εκούσια συναίνεση, και η υπα- 
κοή στους νόμους, που πηγάζει από 
την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων. 
Οι νόμοι, γραπτοί και άγραφοι, «τὰ 
πάντων ἀνθρώπων νόμιμα», αποτε- 
λούν ρυθμιστικούς κανόνες στις 
σχέσεις των μελών μιας κοινότη- 
τας.

Τα ιστορικά γεγονότα είναι για 
τον Ηρόδοτο αφορμή για στοχασμό. 
Κινητήρια αρχή είναι η εκδίκηση 
για τις αδικίες των ανθρώπων. Τα 
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ανθρώπινα πράγματα είναι πολύ 
αβέβαια και εύθραυστα. Η ροή τους 
προσδιορίζεται από τη μοίρα (τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν), γνήσια αρχαϊ-
κό στοιχείο, που δεν είναι τυφλή δύ-
ναμη, αλλά καθορίζεται από το θεό. 
Ο κόσμος του Ηροδότου, όπως και 
του Αισχύλου, κυβερνάται από τους 
θεούς. Ο άνθρωπος είναι εξολοκλή-
ρου υπεύθυνος για τις πράξεις του· 
πρέπει, συνεπώς, να είναι δίκαιος 
και ευσεβής, να μένει ταπεινός. Η 
πίστη αυτή του Ηροδότου στη δυνα-
τότητα του ανθρώπου να αποφασί-
ζει και να ενεργεί, με δική του ευθύ-
νη, επιλέγοντας αυτόβουλα (ἑκών) 
το σωστό, ανοίγει το δρόμο προς 
την επιστημονική ιστοριογραφία.

Η ανθρώπινη ευδαιμονία είναι 
ασταθής. Η υπέρμετρη ευτυχία των 
θνητών γεννάει την ύβρη, προκαλεί 
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τη νέμεση, την αγανάκτηση δηλαδή 
των θεών για το υπέρμετρο, και επι-
φέρει αναπόφευκτα την καταστρο-
φή – τιμωρία (τίσιν). Ο άνθρωπος 
δεν πρέπει να είναι αλαζόνας και να 
προκαλεί με την πλεονεξία του, για-
τί οι θεοί είναι φθονεροί απέναντι 
στην ανθρώπινη ευτυχία.  

Φιλέει γὰρ ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα 
πάντα κολούειν.
 Βιβλ. Ζ, 10

Γιατί ο θεός αρέσκεται να χτυπάει 
κατακέφαλα όσα υπερυψώνονται.

Ο ιστορικός ασκεί κριτικό έλεγχο, 
απόρροια του ιωνικού ορθολογι-
σμού, όσον αφορά την εγκυρότητα 
των διάφορων πληροφοριών και δι-
ατυπώνει επιφυλάξεις, αμφιβολίες ή 
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διαφωνίες. Παράλληλα όμως με την 
προσπάθεια λογικής εξήγησης των 
γεγονότων, επικαλείται και υπερφυ-
σικές δυνάμεις (μοίρα, θεούς).

Οι θεοί κάνουν αισθητή την πα-
ρουσία τους στους ανθρώπους με 
χρησμούς, όνειρα, οιωνούς, τέρατα 
και σημεία και άλλα θεϊκά σημάδια, 
στοιχεία ρυθμιστικά ή και καθοριστι-
κά της ανθρώπινης δράσης, που ο 
Ηρόδοτος δεν αμφισβητεί την αξιο-
πιστία τους.

Ο ιστορικός αποδίδει την ευθύνη 
της επέμβασης των θεών στην αδυνα-
μία των ανθρώπων να αντιληφθούν 
το σωστό, να παραδεχθούν τα όριά 
τους και να ρυθμίσουν ανάλογα τη 
δράση τους. Ο θεϊκός φθόνος – «τὸ 
θεῖον φθονερὸν καὶ ταραχῶδες» (που 
τα φέρνει όλα άνω κάτω, Βιβλ. Α, 32) 
– που συγγενεύει με τη θεοδικία του 
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Αισχύλου, επενεργεί καταστροφικά 
στα ανθρώπινα πράγματα και δεν 
αφήνει τους ανθρώπους να είναι 
ευτυχισμένοι. Άξιος να ονομάζεται 
ευτυχισμένος (ὄλβιος) είναι όποιος 
έχει καλό τέλος στη ζωή του.

Ο Ηρόδοτος εξαίρει την ιδέα της 
ελευθερίας· πολύ εχθρικός προς 
την τυραννία, σε ολόκληρο το έργο 
του καταδικάζει απερίφραστα το δε-
σποτισμό, επειδή ακριβώς αναιρεί 
κάθε μορφή ελευθερίας.

Γενικά, το ηροδότειο έργο διακρί-
νεται για το επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον, τα ηθικά διδάγματα, το βαθύ 
ανθρωπισμό, τον άμεσο και οικείο 
τόνο του.

Ο Ηρόδοτος υπήρξε νεωτερι-
στής, αφιερώνοντας ένα έργο λο-
γοτεχνικό στο πρόσφατο παρελ-
θόν. Εγκαινίασε την επιστημονική 
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ιστοριογραφία, που συνεχίστηκε 
από το Θουκυδίδη και τους με-
ταγενέστερους ιστορικούς. Είναι 
ο «πατέρας της ιστορίας» (pater 
historiae)· έτσι τον χαρακτήρισε 
ο Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός 
του 1ου αι. π.Χ. Κικέρων (Περὶ τῶν 
νόμων, Ι, 1, 5). Ο χαρακτηρισμός 
αυτός του αποδόθηκε, γιατί η ιστο-
ρική έρευνα αρχίζει με τον Αλικαρ-
νασσέα συγγραφέα, που ασχολεί-
ται αποκλειστικά με την ανθρώπινη 
ιστορία.
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«Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος, 
ώστε να προτιμάει τον πόλεμο αντί 
για την ειρήνη· γιατί, όσο έχουμε 
ειρήνη, τα παιδιά θάβουν τους πα-
τέρες τους, ενώ στον πόλεμο οι 
πατέρες τα παιδιά τους». 

(Βιβλ. Α, 87,  
μτφρ. Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος)

Γνωμικό που διδάχθηκε ο Κροί-
σος από την περιπέτειά του με 
τον Κύρο και εκφράζει, πιο έντο-
να, απ’ ό,τι στον Όμηρο, τη φρίκη 
του πολέμου.  

«Η κυβέρνηση όμως που γίνεται 
από το πλήθος έχει πρώτα πρώτα 
ένα ωραιότατο όνομα, ισονομία, και 
δεύτερο δεν κάνει τίποτα από όσα 
κάνει ο μονάρχης. Γιατί οι εξουσίες 
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ασκούνται με κλήρο, κάθε εξουσία 
είναι υπεύθυνη και οι αποφάσεις 
όλες προτείνονται στο λαό. Προτεί-
νω λοιπόν εγώ να παραμερίσουμε 
τη μοναρχία και να δώσουμε δύνα-
μη στο πλήθος· μέσα στη δύναμη 
των πολλών υπάρχουν τα πάντα». 

(Βιβλ. Γ, 80-83,  
μτφρ. Ιγνάτιος Μ. Σακαλής) 

Η ενότητα – κείμενο πολιτικής 
ανάλυσης – αναφέρεται στη συζή-
τηση των Περσών αρχηγών για το 
ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα. 
Μορφή της συζήτησης είναι ο δι-
άλογος, θεμελιωμένος σε επιχει-
ρήματα, σύμφωνα με τον ελληνικό 
τρόπο σκέψης, με την παράθεση 
θετικών και αρνητικών στοιχείων.
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2.  Θουκυδίδης  
(περίπου 460 – 399 π.Χ.) 

α) Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Θουκυδίδης, γιος του Ολόρου, 
γεννήθηκε στο δήμο Αλιμούντα της 
Αττικής (σημ. Άλιμο), από πλούσια 
αριστοκρατική οικογένεια, η οποία 
είχε δεσμούς με το βασιλικό οίκο της 
Θράκης και τους μεγάλους στρατη-
γούς Μιλτιάδη και Κίμωνα. Τις πλη-
ροφορίες για τη ζωή του τις αντλού-
με άμεσα ή έμμεσα από το έργο του, 
τη «συγγραφὴ» του, από όπου μα-
θαίνουμε ότι κατείχε μεταλλεία χρυ-
σού στη Θράκη, στη Σκαπτή Ύλη, 
απέναντι από τη Θάσο και κοντά 
στο όρος Παγγαίο.

Η παιδική και η εφηβική ηλικία του 
συμπίπτουν με τα χρόνια της ακμής 
της Αθήνας, της ακμής του Περικλή, 



97 / 118 - 11996 / 118

τον οποίο θαυμάζει και εγκωμιάζει 
στο έργο του. Ο ιστορικός έλαβε λα-
μπρή μόρφωση. Λέγεται ότι νεότα-
τος άκουσε τον Ηρόδοτο να διαβά-
ζει μέρος από τις ιστορίες του στην 
Αθήνα και ότι διατέλεσε μαθητής 
του Αναξαγόρα και του ρήτορα Αντι-
φώντα. Επίδραση στη συγγραφή 
του άσκησε το ύφος του Γοργία, η 
λάμψη των τραγικών, η ιατρική του 
Ιπποκράτη και το κίνημα των σο-
φιστών. Ο πιο ισχυρός, τελικά, πα-
ράγοντας και συντελεστής της όλης 
μόρφωσής του υπήρξε η πόλη των 
Αθηνών, η οποία στα χρόνια του 
ήταν το πνευματικό και καλλιτεχνι- 
κό κέντρο ολόκληρης της Ελλάδας 
με το δημοκρατικό πολίτευμά της, 
την αίγλη και την οικονομική της  
ευρωστία. Ο ίδιος ο ιστορικός τη 
θεωρεί σχολείο όλης της Ελλάδας: 
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«Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πό-
λιν τῆς  Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι» 
(Βιβλ. Β´, 41.1).

Στην πολιτική ζωή εμφανίζεται το 
424 π.Χ., όταν εκλέχθηκε στρατηγός, 
κατά το όγδοο έτος του Πελοποννη-
σιακού πολέμου, και στάλθηκε με μι-
κρή μοίρα του αθηναϊκού στόλου να 
επιβλέπει τα παράλια της Θράκης. 
Η πιο αξιόλογη πόλη της περιοχής 
ήταν η Αμφίπολη, στις εκβολές του 
Στρυμόνα, πολύτιμη για τους Αθη-
ναίους λόγω της στρατηγικής της θέ-
σης. Ο Θουκυδίδης, όμως, δεν πρό-
λαβε, λόγω άπνοιας των ανέμων, να 
σώσει την πόλη από το Σπαρτιάτη 
στρατηγό Βρασίδα, ο οποίος την κα- 
τέλαβε αιφνιδιαστικά. Οι Αθηναίοι 
«έφεραν βαρέως» την απώλεια της 
Αμφίπολης και τιμώρησαν το Θου-
κυδίδη με εξορία, για είκοσι χρόνια, 
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όπως μας πληροφορεί ο ίδιος (Βιβλ. 
Ε´, 26). Τα περισσότερα χρόνια της 
εξορίας του φαίνεται ότι τα πέρασε 
στη Σκαπτή Ύλη, στα ορυχεία του. Η 
εξορία έδωσε στο μεγάλο ιστορικό 
την ευκαιρία να ασχοληθεί με την 
έρευνα, να ταξιδέψει και να συγκε- 
ντρώσει πληροφορίες, να παρακο-
λουθεί άνετα τις εξελίξεις του Πελο-
ποννησιακού πολέμου, τη σοβαρό-
τητα και τις διαστάσεις του οποίου 
είχε προβλέψει. Η φιλοδοξία του 
ήταν να δώσει στην ανθρωπότητα 
όχι μόνο την αληθινή ιστορία ενός 
σπουδαιότατου γεγονότος, αλλά επι-
πλέον και ένα «κτήμα αιώνιο» για 
διδάγματα σε κάθε όμοια περίπτω-
ση «και όχι ανάγνωσμα για εφήμερη 
ακρόαση» (Βιβλ. Α´, 22.4: «κτῆμά τε 
ἐς ἀεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παρα-
χρῆμα ἀκούειν ξύγκειται»). 
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Μετά το 404 π.Χ., όταν η Αθήνα 
κυριεύτηκε από το Λύσανδρο, είναι 
πολύ πιθανό ο Θουκυδίδης να γύ-
ρισε στην Αθήνα, όπου, κατά πάσα 
πιθανότητα, και πέθανε· υπήρχε 
μάλιστα ο τάφος του κοντά στα Κι-
μώνεια μνήματα με την επιγραφή: 
«Θουκυδίδης Ὀλόρου Ἁλιμούσιος ἐν-
θάδε κεῖται».

β) Το έργο του 

Ο Θουκυδίδης υπήρξε ο πρώτος 
κριτικός ιστοριογράφος. Συνέγρα-
ψε τον πόλεμο Αθηναίων και Πε-
λοποννησίων (431 – 404 π.Χ.), που 
έφερε αντιμέτωπες τις δύο μεγάλες 
ελληνικές πόλεις, την Αθήνα και τη 
Σπάρτη. Συγκεκριμένα, εξιστόρησε 
τα γεγονότα των πρώτων 20 ετών 
του πολέμου (431 – 411 π.Χ.), αφού 
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ο θάνατός του, όπως φαίνεται, εμπό- 
δισε την περάτωση του έργου του. 
Τα τελευταία επτά έτη του πολέ-
μου (411 – 404 π.Χ.) τα γνωρίζουμε 
από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα 
(τα δύο πρώτα βιβλία). Ωστόσο, ο 
ίδιος ο συγγραφέας μάς πληροφο-
ρεί ότι έζησε τα είκοσι επτά χρόνια 
του πολέμου, σε μια ηλικία μάλι-
στα που του επέτρεπε την καθαρή 
αντίληψη των γεγονότων (Ε´, 26). 
Γράφει, επομένως, σύγχρονή του 
ιστορία και έχει πιο πλούσια και αξι-
όπιστα μέσα στη διάθεσή του απ’ 
ό,τι ο Ηρόδοτος για τα Μηδικά. Στην 
πρώτη φράση του προοιμίου του 
δηλώνει με σαφήνεια ότι άρχισε τη 
συγγραφή αμέσως μετά την έναρξη 
του πολέμου, γιατί κατάλαβε τη ση-
μασία και το μέγεθος αυτής της σύ-
γκρουσης. 
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«Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγρα-
ψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννη-
σίων καὶ Ἀθηναίων ὡς ἐπολέμησαν 
πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς 
καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν 
τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν 
προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος 
ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν 
ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ 
καὶ τὸ ἄλλον Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνι-
στάμενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν 
εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον». 

Ο Θουκυδίδης ο Αθηναίος συ-
νέγραψε τον πόλεμο των Πελο-
ποννησίων και Αθηναίων, πώς 
δηλαδή πολέμησαν μεταξύ τους, 
αρχίζοντας αμέσως από τα πρώ-
τα γεγονότα, επειδή σχημάτισε 
τη γνώμη ότι θα είναι μεγάλος και 
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ο πιο αξιόλογος από όλους τους 
προηγούμενους. Το συμπέρανε 
αυτό αφενός γιατί και οι δύο αντί-
παλοι ρίχνονταν σε αυτόν εντε-
λώς προετοιμασμένοι σε όλα, 
αφετέρου γιατί έβλεπε ότι και οι 
άλλοι Έλληνες ή συντάσσονταν 
αμέσως με μια από τις δύο μερί-
δες ή σκόπευαν να το πράξουν.

(Μτφρ. Π. Γ. Ξιφαράς)
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Περιεχόμενο

Ο τίτλος του έργου «Θουκυδίδου 
ξυγγραφὴ» και η διαίρεσή του σε 
οκτώ βιβλία είναι μεταγενέστερα.  
Το σύγγραμμα αποτελεί αυστηρή 
εξιστόρηση των γεγονότων του πο-
λέμου και περιλαμβάνει και άλλα 
περιστατικά μόνο εφόσον σχετίζο-
νται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. Η 
ιστορία του Θουκυδίδη είναι εξολο-
κλήρου πολιτική και όχι εθνογραφι-
κή, όπως του Ηροδότου. 

Το 1ο βιβλίο είναι μια γενική ει-
σαγωγή και αποτελείται από τρία 
μέρη: το πρώτο μέρος (κεφ. 2 - 23), 
μετά το προοίμιο, περιέχει σύντο- 
μη επισκόπηση των παλαιότερων 
γεγονότων (Αρχαιολογία) και δήλω-
ση του σκοπού και της μεθόδου  
του συγγραφέα. Το δεύτερο μέρος  
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περιλαμβάνει τα Κερκυραϊκά και τα 
Ποτιδαιακά (Ποτίδαια, πόλη της Χαλ- 
κιδικής), που αποτελούν τις φανερές 
αιτίες του πολέμου. Στο τρίτο μέρος 
εκτίθεται η αύξηση της δύναμης των 
Αθηνών από την εποχή των Περ-
σικών πολέμων. Η αύξηση αυτή, η 
οποία προκάλεσε το φόβο των  
Λακεδαιμονίων είναι, κατά το συγ- 
γραφέα, και η αφανής αιτία του πο- 
λέμου. Εκτίθενται ακόμη οι άκαρπες 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Λακεδαι-
μονίων και Αθηναίων, πριν από την 
κήρυξη του πολέμου.

Το 2ο βιβλίο αναφέρεται στα γε-
γονότα των τριών πρώτων ετών 
του Πελοποννησιακού πολέμου και 
περιγράφονται σε αυτό τα διαδρα-
ματιζόμενα κατά τη διάρκεια των 
δύο επιδρομών των Λακεδαιμονίων 
στην Αττική. Στο τέλος της διήγησης 
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των γεγονότων του πρώτου έτους 
ο Θουκυδίδης εντάσσει το μεγαλό-
πρεπο Επιτάφιο Λόγο του Περικλή 
για τους νεκρούς του πολέμου (κεφ. 
35 - 46). Ο Επιτάφιος περιέχει ελάχι-
στα για τους νεκρούς αλλά πολλά 
για την πόλη για την οποία αυτοί 
πρόσφεραν τη ζωή τους, και για το 
αθηναϊκό πολίτευμα, όπως ήθελε 
να το διαμορφώσει ο μεγάλος πο-
λιτικός. Ακολουθεί η περιγραφή του 
φοβερού λοιμού, που έπληξε την 
πόλη των Αθηνών, και εξαίρονται η 
προσωπικότητα και το έργο του Πε-
ρικλή.

Το 3ο βιβλίο περιλαμβάνει επί-
σης τρία χρόνια πολέμου (428 – 425 
π.Χ.). Στην έκθεση των δύο πρώτων 
ο συγγραφέας δίνει έντονη έμφαση 
σε γεγονότα των οποίων το πάθος 
και η σκληρότητα εκδηλώθηκαν τρο-
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μακτικά σε όλα τα στρατόπεδα (πα-
θολογία του πολέμου): αποστασία 
και τιμωρία της Μυτιλήνης από τους 
Αθηναίους, πολιορκία των Πλαται-
ών, δίκη και καταδίκη των Πλαταιέ-
ων από τους Λακεδαιμόνιους, εμφύ-
λια διαμάχη στην Κέρκυρα. Η άποψη 
του ιστορικού ότι ο πόλεμος παράγει 
βία και αυτή πολιτικό χάος βρίσκει 
την πληρέστερη έκφρασή της, όταν 
τα πολιτικά πάθη πλημμυρίζουν στο 
αίμα το δήμο στην Κέρκυρα.

Τρία χρόνια πολέμου (έβδομο, 
όγδοο και ένατο) περιλαμβάνει και 
το 4ο βιβλίο με το οποίο συμπλη-
ρώνεται η πρώτη περίοδος του 
πολέμου (Αρχιδάμειος πόλεμος, 
431 – 421 π.Χ.). Τα σημαντικότερα γε- 
γονότα των ετών αυτών είναι η κα-
τάληψη της Πύλου από το Δημοσθέ-
νη και η εκστρατεία του Βρασίδα 
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στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στις 
μάχες που διεξήγαγε ο Σπαρτιάτης 
Βρασίδας περιλαμβάνεται και η επί-
θεση εναντίον της Αμφίπολης, που 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του 
Θουκυδίδη.

Το 5ο βιβλίο καλύπτει μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα από τα άλλα, 
από το 10ο χρόνο του πολέμου μέ-
χρι το χειμώνα του 16ου, τα χρόνια 
δηλαδή της Νικίειας ειρήνης, στη δι-
άρκεια της οποίας γίνονται πολλές 
νέες συγκρούσεις. Το τελευταίο τμή-
μα του βιβλίου (κεφ. 84 - 116), που 
αναφέρεται στην τύχη της Μήλου (ο 
αθηναϊκός επεκτατισμός στράφηκε 
εναντίον του νησιού), ανήκει στα 
πιο σημαντικά μέρη ολόκληρου του 
έργου, διαλογικό κείμενο με περίτε-
χνη υφή.  



109 / 121108 / 121

• Διάλογος Μηλίων και Αθηναίων

Το ιστορικό γεγονός (416 π.Χ.) 
προβάλλεται παραστατικά, σαν 
επεισόδιο αρχαίας τραγωδίας. 
Ο Θουκυδίδης δίνει, με ενάργεια, 

ένα αιώνιο παράδειγμα ηθικής αντί-
στασης ενός μικρού και αδύναμου 
νησιού εναντίον της ωμής βίας και 
βούλησης του κραταιού. Η πάνο-
πλη αλαζονεία των ισχυρών, μετά 
το τέλος του πολέμου, οδηγεί μοι-
ραία και αναπόφευκτα στην τιμω-
ρία τους. 

Η Μήλος γίνεται σύμβολο, με 
δραματική επικαιρότητα, της θαρ-
ραλέας αντιπαράταξης των μικρών 
λαών στην υπεροψία των δυνατών. 

Η καταστροφή της Μήλου, η σφα- 
γή και ο εξανδραποδισμός των 
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κατοίκων της ενέπνευσαν στο 
Γιάννη Ρίτσο τη γραφή του ποιη-
τικού μονόπρακτου Ο αφανισμός 
της Μήλος (1971). Ο ποιητής εκ-
θέτει τις οδυνηρές εμπειρίες του 
λαού μας από την ξενική κατοχή, 
προμαντεύοντας ακόμη και την 
εθνική συμφορά της Κύπρου. 

Αποχαιρετισμός 
Αθηναίου πολεμι-
στή. Λευκή λήκυ-
θος του τέλους 
του 5ου αιώνα π.Χ. 
Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο
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Στο 6ο βιβλίο εκτυλίσσονται γε-
γονότα του 17ου και του 18ου έτους 
και συγκεκριμένα το πρώτο μέρος 
της εκστρατείας των Αθηναίων  
στη Σικελία. Ο Θουκυδίδης διακρί-
νει και εδώ τις πραγματικές αιτίες 
από τις αφορμές της επιχείρησης 
και παραθέτει τον αγώνα λόγων, με 
τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της 
εκστρατείας, μεταξύ Αλκιβιάδη και 
Νικία. Με τις πρώτες επιχειρήσεις 
των Αθηναίων έρχεται η ανάκλη-
ση του Αλκιβιάδη, ο οποίος, για να 
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αποφύγει τις κατηγορίες για ασέ-
βεια, καταφεύγει στη Σπάρτη.

Το 7ο βιβλίο περιλαμβάνει το δεύ- 
τερο μέρος της Σικελικής εκστρατεί- 
ας, κατά το οποίο αρχίζουν οι δυσκο- 
λίες του αθηναϊκού στρατού, όταν ο 
Αλκιβιάδης, προδίδοντας την πα-
τρίδα του, πείθει τους Λακεδαιμόνι-
ους να στείλουν στρατεύματα με αρ-
χηγό το Γύλιππο στις Συρακούσες. 
Εκεί συντελείται το σικελικό δράμα, 
η φοβερή και ολοκληρωτική κατα-
στροφή του στρατού και του στόλου 
των Αθηναίων (413 π.Χ.). Ο ιστορι-
κός διατυπώνει με νηφαλιότητα και 
αντικειμενικότητα την κρίση του για 
την αδόκητη και άδοξη κατάληξη 
της εκστρατείας.

Το 8ο βιβλίο περιέχει τις συνέ-
πειες της καταστροφής στη Σικελία 
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και τα πρώτα γεγονότα της τρίτης πε-
ριόδου του πολέμου (Δεκελεικός πό-
λεμος) με την κατάληψη της Δεκέλει-
ας της Αττικής (σημερινό Τατόι) από 
τους Λακεδαιμόνιους. Παρουσιάζεται, 
επίσης, η ολιγαρχική μεταπολίτευση 
στην Αθήνα (411 π.Χ.).

Μέθοδος

Πρώτος ο Θουκυδίδης κατευθύνει 
την ιστορία στον αιώνιο σκοπό της, 
την ανεύρεση της αλήθειας. Με ακρί-
βεια εκθέτει (βιβλίο Α´) και διδάσκει 
τους τρόπους και τις μεθόδους που 
πρέπει να ακολουθεί ο ιστορικός  
και αναγνωρίζει τις μεγάλες δυσκο-
λίες και τις επίπονες προσπάθειες 
που απαιτεί το έργο του. Γι’ αυτόν η 
ιστορία δεν είναι απλή διαδοχή γε-
γονότων ή σκηνών, αλλά και όσα 
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υπάρχουν κάτω και πίσω από τα 
γεγονότα, δηλαδή οι αιτίες και οι δι-
αφορές (ἀληθεστάτη πρόφασις), η 
φύση των ανθρώπων, οι επιθυμίες 
και τα πάθη τους. Στην ιστορική του 
εικόνα, σε αντίθεση με τον Ηρόδοτο, 
δεν υπάρχει κανένας μεταφυσικός 
παράγοντας για την ερμηνεία των 
γεγονότων. Ο ίδιος, άλλωστε, σε 
διάφορα χωρία, διόρθωνε τον Ηρό-
δοτο, χωρίς όμως να τον αναφέρει 
ονομαστικά (κυρίως στα κεφάλαια 
για τη μέθοδο). Οι θεοί απουσιά- 
ζουν από τον κόσμο του Θουκυδί- 
δη και δεν υπάρχουν στην ιστορία 
του ούτε χρησμοί ούτε μύθοι ούτε 
ανέκδοτα· αποκλείεται το μυθῶδες, 
καταγράφεται μόνο η ιστορική αλή-
θεια. Με επιστημονική στάση ο Θου-
κυδίδης προσπαθεί να δώσει στις 
διηγήσεις του τέλεια βεβαιότητα  
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(τὸ σαφές)· στην έκθεση του παρελ-
θόντος στόχος του είναι η πειστική 
απόδειξη (τεκμήριον), αλλιώς απο-
βλέπει προς το εύλογο (εἰκός). Με 
τη μέθοδο του «εἰκάζειν» ο ιστορι-
κός ζητάει να φτάσει όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στην αλήθεια. Βαρύτητα 
στα γεγονότα δίνει η τέχνη της πρό-
βλεψης (πρόνοια). 

Πηγές

Το Θουκυδίδη δεν τον ενδιαφέρει 
η ευχάριστη ιστορία αλλά η αληθι-
νή, η ωφέλιμη. Συλλέγει το υλικό 
του, ακόμη και ασήμαντες λεπτομέ-
ρειες, με ιδιαίτερη φροντίδα, χωρίς 
ταυτόχρονα να αγνοεί το έργο των 
προγενέστερων λογογράφων και 
ιστορικών, τους οποίους κρίνει και 
ελέγχει για ανακρίβειες. 
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Για τα παλιά, τα μυθικά γεγονότα, 
βασίζεται στην επική ποίηση και την 
παράδοση, αφαιρώντας τα διακο- 
σμητικά στοιχεία και μένοντας στον 
πυρήνα των γεγονότων. Για τα γε-
γονότα της εποχής του δεν αρκείται 
σε πληροφορίες από τον πρώτο τυ- 
χόντα, αλλά τις αντλεί από αυτόπτες 
μάρτυρες όλων των παρατάξεων, 
συλλέγει δηλαδή πολλές μαρτυρίες, 
τις παραβάλλει, τις συγκρίνει, τις 
αλληλοσυμπληρώνει, για να φθάσει 
στην αλήθεια. Με τον ίδιο σχολαστι-
κό τρόπο ελέγχει ακόμη και τις δικές 
του αντιλήψεις για τα πράγματα, όσες 
διαμόρφωσε έπειτα από αυτοψία 
και προσωπική γνώση. Χρησιμο-
ποίησε επίσης και γραπτές πηγές, 
όπως συνθήκες, επιστολές, έγγρα-
φα, δημόσιους λόγους κ.ά. Η μέθο-
δος αυτή, την οποία περιγράφει στο 
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Α´ βιβλίο του κυρίως, και εφαρμό-
ζει στην ιστορία του, προσδίδει στη 
συγγραφή του αμεροληψία, αντικει-
μενικότητα και νηφαλιότητα. 

Επιρροές

Ο Θουκυδίδης φαίνεται πως επη-
ρεάστηκε από την προσωπικότητα 
του Περικλή και δέχτηκε επιδράσεις 
από τους σοφιστές (αντίθεση φύ-
σης – νόμου, συμπεριφορά ανθρώ- 
πων στον πόλεμο), το δράμα, κυρί-
ως την τραγωδία (τρόπος παρουσί-
ασης και εξήγησης των δραματικών 
γεγονότων, διαγραφή ιστορικών χα-
ρακτήρων) και την ιατρική επιστή-
μη (αυστηρός καθορισμός θέματος, 
εξοικείωση με ιατρικούς όρους), 
που ακμάζει με τον Ιπποκράτη. 
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Δημηγορίες
Στα οκτώ βιβλία του Θουκυδίδη, 

με εξαίρεση το τελευταίο, εκτός από 
την αφήγηση των ιστορικών γεγο-
νότων, υπάρχουν και δημηγορίες, 
λόγοι δηλαδή που εκφωνήθηκαν 
από διάφορα πολιτικά πρόσωπα σε 
συνελεύσεις λαού ή από στρατιωτι-
κούς και πρεσβευτές προς στρατιώ-
τες και πολίτες, αντίστοιχα. Ο ίδιος 
ο ιστορικός (Βιβλ. Α´, 22) δηλώνει 
ότι διατύπωσε τους λόγους αυτούς 
«μένοντας όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά στη γενική έννοια αυτών που 
πραγματικά λέχθηκαν» και τονίζει 
παράλληλα ότι «ήταν δύσκολο να δι-
ατηρηθούν όπως ακριβώς λέχθηκαν 
στη μνήμη τόσο τη δική του, για όσα 
άκουσε ο ίδιος, όσο και των άλλων, 
για όσα του μετέδωσαν από τα διά-
φορα μέρη». Παραθέτει περισσότε-
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ρες από σαράντα αγορεύσεις, που 
καταλαμβάνουν το ένα πέμπτο του 
όλου έργου (180 κεφάλαια σε σύνο-
λο 900 περίπου). Τα δύο τρίτα σχε-
δόν των αγορεύσεων αυτών βρί-
σκονται στα τέσσερα πρώτα βιβλία, 
γεγονός που υποδηλώνει την πρό-
θεση των βιβλίων αυτών να φέρουν 
στο φως την προϊστορία του πο-
λέμου, τη φύση και τη διάθεση των 
αντίπαλων παρατάξεων.  Άλλωστε, 
είναι φανερό πως εξυπηρετούν την 
ανάγκη να διαφωτιστούν οι αιτίες 
των γεγονότων, τα κίνητρα, η προ-
σωπικότητα, οι ιδέες των αγορητών 
και της εποχής γενικότερα, ώστε να 
διαφανεί καθαρά η αντικειμενικότητα 
των πραγμάτων. Ο στόχος αυτός 
επιτυγχάνεται κυρίως στις περιπτώ- 
σεις όπου οι δημηγορίες έχουν τη 
μορφή λόγου – αντίλογου, όταν  
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δηλαδή παρουσιάζονται οι εκπρόσω-
ποι των αντίθετων παρατάξεων με τη 
ζευγαρωτή κατάθεση των επιχειρη-
μάτων τους (επίδραση από τη σοφι-
στική και τους δισσοὺς λόγους  – διπλά 
επιχειρήματα: Πρωταγόρας, Ἀντιλογί-
αι). Οι απόψεις του συγγραφέα, που 
δεν κρύβονται τελείως, (όπως η ση-
μασία που αποδίδει στη δημοκρατία 
και τη ναυτική δύναμη, η αποκτήνω-
ση που φέρνει ο πόλεμος, τα αίτια 
και το παράλογο του πολέμου κ.ά.), 
μας προσφέρουν κάποια κριτήρια με 
βάση τα οποία μπορούμε να ερμη-
νεύσουμε τις δημηγορίες. 

Γενικά, οι δημηγορίες, ακόμη και 
αν λείπει από αυτές η πιστότητα του 
λόγου, ακόμη και αν έρχονται καμιά 
φορά σε ασυμφωνία προς την πραγ-
ματικότητα, επιτελούν μια ευρύτερη 
λειτουργία αντίθεσης και ερμηνείας 
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στο όλο έργο, χωρίς να απομακρύ-
νονται από την οδό της αλήθειας, την 
οποία με τόσους κόπους και μόχθους 
άνοιξε ο δημιουργός τους. 

Χρονολογικό 
σύστημα

Στην προσπάθειά του να χρονο-
λογήσει με ακρίβεια τα γεγονότα, ο 
Θουκυδίδης είχε να αντιμετωπίσει 
μια ποικιλία ημερολογίων που χρη-
σιμοποιούσαν στις διάφορες ελ-
ληνικές πόλεις, τα οποία μάλιστα, 
βασισμένα καθώς ήταν σε σεληνι-
ακούς μήνες, μεταβάλλονταν από 
χρόνο σε χρόνο. 'Ετσι, εξιστορεί τα 
γεγονότα κατά χρονική σειρά, αριθ-
μεί αυτόνομα τα έτη του πολέμου (τέ- 
λος του πρώτου έτους, του δεύτερου 
κτλ.), χρησιμοποιεί το ηλιακό έτος 
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και το υποδιαιρεί σε θέρος (8 μήνες 
στρατιωτικών επιχειρήσεων) και σε 
χειμώνα (4 μήνες, κατά τη διάρκεια 
των οποίων γίνονται οι πολεμικές 
προετοιμασίες). Τέλος, χρησιμοποι-
εί ειδικότερους χρονικούς προσδι-
ορισμούς, π.χ. την αρχή ή το τέλος 
των γεωργικών εργασιών κ.ά.  

Γλώσσα και ύφος

Η πεζογραφία του Θουκυδίδη απο- 
τελεί χαρακτηριστικό δείγμα της  
περίτεχνης πεζογραφίας της όψι-
μης περιόδου της εποχής του Πε-
ρικλή. Πολλά από τα στοιχεία της 
τα δανείστηκε από την ποίηση. Το 
ύφος του συγγραφέα διακρίνεται 
για το δυνατό τρόπο έμφασης και 
αντίθεσης μέσα στην ίδια περίοδο 
λόγου, ένα ύφος αντιθετικό που χα-



123 / 124122 / 124

ρακτηρίζεται από σαφήνεια και λε-
πτομερειακή επεξεργασία. 

Χρησιμοποιεί πολλές αφηρημένες 
λέξεις, ουσιαστικοποιημένα απα-
ρέμφατα και μετοχές και ουδέτερα 
επιθέτων και μετοχών αντί για αφη-
ρημένα ουσιαστικά (δεδιὸς αντί 
δέος, θαρσοῦν αντί θάρρος). Δε χρη-
σιμοποιεί πολλά σχήματα λόγου, 
μολονότι επηρεάζεται από τη ρητο- 
ρική· τα εντυπωσιακά, όμως, ρη-
τορικά σχήματα (υπερβατόν, αντί-
θεση, πάρισον και ὁμοιοτέλευτον = 
ομοιοσύλλαβο και ομοιοκατάληκτο) 
είναι χαρακτηριστικά της γραφής του.

Η γλώσσα του είναι η αρχαία ατ- 
τική με κάποιους ιωνικούς τύπους·  
είναι ο πρώτος αττικός πεζογρά-
φος. Χρησιμοποιεί πολλές αρχαιο- 
πρεπείς ποιητικές λέξεις (πύστις, 
ἐξαπιναίως…), καθώς και νέες λέξεις 
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(ἀγώνισις, νόμισις κ.ά.), ή δικές του 
επινοήσεις. Προσηλωμένος σταθε-
ρά στο παρελθόν, χρησιμοποίησε 
την αρχαία αττική διάλεκτο (ἀρχαία 
ἀτθίς) με τις προθέσεις ξὺν και ἐς 
αντί των σὺν και εἰς, το επίρρημα 
αἰεὶ αντί του ἀεί, την κατάληξη -ῆς 
αντί -εῖς (Μεγαρῆς), τα συμπλέγ-
ματα -ρσ- και -σσ- αντί -ρρ- και -ττ- 
(θάρσος, πράσσω) κ.ά.

Την ίδια ελευθερία παρουσιάζει και 
στη σύνταξη, με αποτέλεσμα ο λό-
γος του να γίνεται πυκνός και βαθύς 
και συχνά σκοτεινός. Από τις ιδιορ-
ρυθμίες του η πιο χαρακτηριστική εί-
ναι η χρήση μακροπερίοδου λόγου: 
γύρω από την κύρια πρόταση πλέ-
κονται πολλές δευτερεύουσες, πολ-
λοί προσδιορισμοί και επεξηγήσεις.

Η περιγραφική του ικανότητα είναι 
πολύ μεγάλη, το ίδιο και η δεξιότητά 
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του να διαγράφει με σαφήνεια τους 
χαρακτήρες με λίγα μόνο γνωρί-
σματα.

Ο Θουκυδίδης θεωρείται ένας 
από τους κορυφαίους ιστορικούς 
συγγραφείς του κόσμου, θεμελιω-
τής της αντικειμενικής ιστοριογρα-
φίας, της κριτικής ιστορίας, ερευνη-
τής και αποφασιστικός ζητητής της 
αλήθειας. Στη διήγησή του όλα υπο-
τάσσονται στην εξυπηρέτηση της 
μετάδοσης της πραγματικότητας. 
Παράλληλα, στο έργο του γίνεται 
ορατός ο ιστοριογράφος που θέλει 
να μεταδώσει πολιτικές γνώσεις, μό- 
νιμες αξίες. Αναγνωρίζει στο βάθος 
των γεγονότων νομοτέλειες (σχέση 
αιτίας-αποτελέσματος) και δυνάμεις 
που έχουν τα στοιχεία της μονιμό-
τητας. Τείνει, έτσι, σε αυτό που έχει 
γενική αξία. 
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Επίδραση

Η επίδρασή του στους μεταγενέ- 
στερους ήταν μεγάλη. Ο Λατίνος Σαλ- 
λούστιος (85 – 35 π.Χ.) τον είχε ως 
πρότυπο, ο Τάκιτος (52 – 120 μ.Χ.)  
μιμείται το αποφθεγματικό του ύφος, 
ο Πολύβιος (200 – 118 π.Χ.) χρησιμο-
ποιεί δημιουργικά την εμπειρία του, 
ο Βυζαντινός Προκόπιος (τέλη 5ου 
αι. μ.Χ.) ακολουθεί τον τρόπο σκέ-
ψης του. Οι νεότεροι τον θαυμάζουν 
για την επιστημονική του μέθοδο, 
την αξιοπιστία του, την ολόπλευ-
ρη ενημέρωση και τον πολιτικό του 
στοχασμό. Σε πολλές χώρες, σήμε-
ρα, διδάσκεται στους υποψήφιους 
πολιτικούς. Μνημειώδης, εξάλλου, 
είναι η μετάφραση του έργου του 
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
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«φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας 
καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας» 
(= αγαπούμε το ωραίο και μένουμε 
απλοί, αγαπούμε την επιστήμη και 
δεν καταντούμε νωθροί). 

(Βιβλ. Β´, Επιτάφιος, 40.1,  
μτφρ. Ι.Θ. Κακριδής) 

Το αθηναϊκό ιδεώδες συνενώνει 
διαφορετικές ιδιότητες και θαυμά-
σιες αντιθέσεις: φιλοκαλία Ιώνων 
και απλότητα Δωριέων (αττική 
σύνθεση). 
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3.  Ξενοφῶν  
(περίπου 430 – 355 π.Χ.)  

α) Βιογραφικά στοιχεία 
Ο Ξενοφών καταγόταν από το δή- 

μο των Ερχειέων της Αττικής [Έρ-
χεια (η): τα σημερινά Σπάτα]. Ο πα-
τέρας του Γρύλλος ήταν ευκατάστα-
τος γαιοκτήμονας και ο Ξενοφών 
γνώρισε καλά την αγροτική ζωή 
και ασχολήθηκε πολύ με την ιππα-
σία. Όπως όλοι οι εύποροι νέοι της 
εποχής του, πήρε καλή μόρφωση. 
Υπήρξε μαθητής του Σωκράτη, τον 
οποίο σεβόταν και αγαπούσε, έχο-
ντάς τον ως πρότυπο, όπως και οι 
άλλοι μαθητές του, οι οποίοι σε όλη 
τους τη ζωή ασχολήθηκαν με τη φι-
λοσοφία. 

Τα γεγονότα του Πελοποννησι-
ακού πολέμου, η σύγχυση και η 
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απαισιοδοξία που επικρατούσαν 
στην Αθήνα κατά τη διάρκειά του 
δημιούργησαν πολλές ανησυχίες 
στο νέο και φιλόδοξο Ξενοφώντα, ο 
οποίος αναζητούσε πεδίο δράσης 
έξω από την αγωνιώδη πολιτική 
ατμόσφαιρα του τόπου του. Έτσι, 
όταν ο φίλος του Πρόξενος ο Βοιω-
τός, το 401 π.Χ., στρατολογούσε μι-
σθοφόρους για την εκστρατεία του 
Κύρου εναντίον του αδελφού του 
Αρταξέρξη Β΄, βασιλιά της Περσίας, 
με σκοπό την εκθρόνισή του, εκμε-
ταλλεύτηκε την ευκαιρία και βρέθη-
κε στην Ασία, στο μισθοφορικό ελ-
ληνικό στράτευμα του Κύρου. Μετά 
το θάνατο του Κύρου, στη μάχη στα 
Κούναξα (401 π.Χ.), κοντά στον Ευ-
φράτη ποταμό, και τη δολοφονία των 
Ελλήνων στρατηγών, ο Ξενοφών 
ανέλαβε ηγετικές πρωτοβουλίες και 
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συνέβαλε στην επιστροφή των Ελ-
λήνων μισθοφόρων από τα βάθη 
της Ασίας στην Τραπεζούντα και 
στο Βυζάντιο.

Ο ιστορικός νωρίς είχε εκδηλώ-
σει την αγάπη του προς τη Σπάρ-
τη (φιλολάκων ἱστοριογράφος) και 
ακολούθησε τον Αγησίλαο στη Μ. 
Ασία, όταν αυτός το 396 π.Χ. ανέλα-
βε την αρχηγία των Λακεδαιμονίων. 
Μάλιστα το 394 π.Χ., στη μάχη της 
Κορώνειας, στη Βοιωτία, πήγε μαζί 
του εναντίον της Αθήνας. Οι Αθη-
ναίοι για την πράξη του αυτή τον 
τιμώρησαν με εξορία, ενώ αντίθετα 
οι Σπαρτιάτες τον τίμησαν προσφέ-
ροντάς του «προξενία» (άδεια δια-
μονής στη Σπάρτη) και του δώρισαν 
μεγάλο αγρόκτημα στο Σκιλλούντα 
της Ηλείας, κοντά στην Ολυμπία, όπου 
εγκαταστάθηκε με την οικογένειά 



131 / 126130 / 125 - 126

του και έζησε είκοσι χρόνια ασχο-
λούμενος με αγροτικά έργα και τη 
συγγραφή βιβλίων.

Μετά τη μάχη στα Λεύκτρα (371 
π.Χ.), οι Ηλείοι κατέλαβαν το Σκιλ-
λούντα και ο Ξενοφών εκδιώχθηκε 
και αναγκάστηκε να καταφύγει στην 
Κόρινθο. Όταν έγινε προσέγγιση 
Αθήνας και Σπάρτης εναντίον των 
Θηβαίων, ανακλήθηκε η απόφαση 
για την εξορία του και αποκαταστά-
θηκαν τα πολιτικά του δικαιώματα. 
Δεν είναι όμως βέβαιο αν και πότε 
επωφελήθηκε από την ευκαιρία 
αυτή, για να ξαναγυρίσει στην πα-
τρίδα του. Ωστόσο, οι δυο γιοι του 
υπηρέτησαν στο αθηναϊκό ιππικό 
και ο ένας, ο Γρύλλος, σκοτώθηκε 
πολεμώντας γενναία στη μάχη της 
Μαντινείας (362 π.Χ.).
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β) Το έργο του 

Στο έργο αλλά και την προσωπι-
κότητα του Ξενοφώντα υπήρξε κα-
θοριστική η επίδραση του δασκά-
λου του, Σωκράτη, και του βασιλιά 
Αγησίλαου. Στον πρώτο θαύμαζε 
την προσήλωσή του στις ηθικές 
αξίες της ζωής και στο δεύτερο τις 
αρετές και τις ηγετικές του ικανότη-
τες. Ανήσυχη φύση, με ροπή στις 
περιπέτειες, είχε πολλά και ποικίλα 
ενδιαφέροντα, όπως αποδεικνύεται 
από το περιεχόμενο των έργων του 
που έχουν σωθεί. 

Επειδή η ειδολογική και η χρο-
νολογική κατάταξη των έργων του 
είναι δύσκολη, παρουσιάζονται σε 
ομάδες με βάση το περιεχόμενό 
τους. 
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Ιστορικά
Κύρου Ἀνάβασις (δημοσιεύτηκε 

με το ψευδώνυμο του Θεμιστογένη 
του Συρακόσιου): Στο σύγγραμμα 
ο ιστορικός διηγείται με ζωντάνια 
και αμεσότητα γεγονότα που έζη-
σε ο ίδιος. Πρόκειται για ένα είδος 
στρατιωτικών απομνημονευμάτων, 
σε επτά βιβλία, με πολλές γεωγρα-
φικές και εθνογραφικές λεπτομέρει-
ες. Παρουσιάζεται η εκστρατεία του 
Κύρου (Ανάβασις = πορεία προς το 
εσωτερικό της Ασίας) εναντίον του 
αδελφού του, Αρταξέρξη. Το κύριο 
μέρος, όμως, του έργου περιλαμ-
βάνει την κάθοδο (κατάβασις) των 
μυρίων (μύριοι = 10.000), των 13.000 
δηλαδή Ελλήνων μισθοφόρων που 
συμμετείχαν στην εκστρατεία και, 
έπειτα από περιπετειώδη περιπλά-
νηση, κατά την υποχώρησή τους, 
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έφτασαν στον Εύξεινο Πόντο και 
στη Θράκη το 400 π.Χ.

Ἑλληνικά: Ο συγγραφέας, σε επτά 
βιβλία, διηγείται την ιστορία των ελ-
ληνικών πόλεων από το 411 π.Χ., 
όπου ο Θουκυδίδης σταμάτησε την 
ιστορία του Πελοποννησιακού πο-
λέμου, μέχρι το 362 π.Χ. Αναζητάει 
τα αίτια των γεγονότων, αλλά μένει 
στην επιφάνεια των πραγμάτων, σε 
αντίθεση με τη λεπτομερή αναζήτη-
ση του Θουκυδίδη· ακόμη και οι αγο-
ρεύσεις που υπάρχουν στο έργο του 
δε διαφωτίζουν πλήρως τις αντιπα-
ραθέσεις των δυνάμεων.

Ἀγησίλαος: Πρόκειται για ρητορι-
κό εγκώμιο του βασιλιά της Σπάρ-
της Αγησίλαου, τον οποίο ο συγ-
γραφέας θαυμάζει και παρουσιάζει 
ως πρότυπο καλού ηγεμόνα. 



«Σε λίγο ακούνε τους στρατιώτες να 
φωνάζουν, ”Θάλαττα! Θάλαττα!” 
και αυτή η λέξη να πηγαίνει από 
στόμα σε στόμα. Τότε έτρεχαν 
όλοι, μαζί και οι οπισθοφύλακες, 
ενώ έσερναν μαζί τους τα υπο-
ζύγια, καθώς και τα άλογα. Όταν 
έφτασαν όλοι στην κορυφή, τότε 
πια οι στρατιώτες, με δάκρυα στα 
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μάτια, αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο 
και τους στρατηγούς και τους λο-
χαγούς…». 

(Κύρου Ανάβασις, Δ´, 7, 24-25, 
μτφρ. Γ.Δ. Ζευγώλης)

Πυκνή σε λιτότητα και συγκινητι-
κή στο σύνολό της είναι η σκηνή 
αυτή, όταν, για πρώτη φορά, έπει-
τα από πολύμηνη ταλαιπωρία, οι 
στρατιώτες αντικρίζουν τη θάλασ-
σα και τη χαιρετούν σαν ελευθε-
ρώτρια.
Η θέα της θάλασσας αποτελεί γι’ 

αυτούς τη λύτρωση, μετά την κό-
λαση των περιπετειών.
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Φιλοσοφικά 
Τα πρώτα τρία έργα, Ἀπομνημο-

νεύματα, Ἀπολογία Σωκράτους, Συ-
μπόσιον, λέγονται σωκρατικά, γιατί 
κυριαρχούν ο Σωκράτης και η διδα-
σκαλία του.

Ἀπομνημονεύματα: Το έργο διαι-
ρείται σε τέσσερα βιβλία και αποτελεί 
υπεράσπιση του Σωκράτη εναντί-
ον της κατηγορίας ότι δεν πιστεύ-
ει στους θεούς και διαφθείρει τους 
νέους. Παρουσιάζονται, με μορφή 
αναμνήσεων, συζητήσεις και διάλο-
γοι του μεγάλου στοχαστή και δα-
σκάλου, με άλλους συνομιλητές και 
με τον Ξενοφώντα, με κύριο στόχο 
την αποκατάσταση της μνήμης του 
Σωκράτη.

Ἀπολογία Σωκράτους (η γνησιό-
τητα του έργου έχει αμφισβητηθεί): 
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Πρόκειται για υπερασπιστικό του 
Σωκράτη κείμενο που δίνει διαφορε-
τική εκδοχή σε σχέση με την Απολο-
γία του Πλάτωνα. Με την απολογία 
του δασκάλου στο δικαστήριο προ-
βάλλονται η ηθική και η σοφία του.

Συμπόσιον φιλοσόφων: Περιγρά-
φεται μια συνεστίαση την οποία προ-
σφέρει ο πλούσιος Καλλίας, με την 
ευκαιρία της νίκης του νέου Αυτόλυ-
κου στα Παναθήναια. Στη διάρκεια 
του συμποσίου ο Σωκράτης δια-
λέγεται με άλλους φιλοσόφους και 
διατυπώνει τις απόψεις του για τις 
δύο όψεις του έρωτα (σωματικό και 
πνευματικό), την ηδονή, τον πλούτο, 
την ομορφιά κ.ά. 

Οἰκονομικός: Έχει μορφή διαλό-
γου και αρχίζει με έπαινο της γεωρ-
γίας. Ο Ισχόμαχος (= ο Ξενοφώντας 
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μεταμφιεσμένος), ένας εύπορος κτη- 
ματίας, περιγράφει στο Σωκράτη 
πώς οργανώνει την ημέρα του, πώς 
διοικεί το αγρόκτημά του και πώς 
εκπαιδεύει τη νεαρή γυναίκα του 
στα οικιακά της καθήκοντα. Οι πρα-
κτικές συμβουλές του έργου έκαναν 
το συγγραφέα ιδιαίτερα αγαπητό 
και το συγκεκριμένο σύγγραμμα θε-
ωρείται από τα καλύτερά του.

Ἱέρων ἢ Τυραννικός: Διαλογικό 
πολιτικό σύγγραμμα στο οποίο ο 
τύραννος των Συρακουσών, Ιέρων, 
συζητάει φανταστικά με τον ποιητή 
Σιμωνίδη για την τυραννία. Ο Σιμω- 
νίδης συμβουλεύει τον Ιέρωνα, ώστε 
να γίνει η τυραννία πιο ανεκτή στο 
λαό αλλά και στον ίδιο τον τύραννο.
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Διδακτικά 

Κύρου Παιδεία: Το έργο είναι ένα 
είδος μυθιστορηματικής βιογραφίας 
του ιδρυτή του Περσικού κράτους, 
του Κύρου του μεγάλου (590 – 529 
π.Χ.). Διαιρείται σε οκτώ βιβλία και 
περιέχει όχι μόνο την αγωγή αλλά 
και όλη τη ζωή του ηγέτη.

Λακεδαιμονίων πολιτεία: Η αγά-
πη του Ξενοφώντα προς τη Σπάρ-
τη τον οδήγησε στη σύνθεση του 
συγγράμματος αυτού, στο οποίο 
περιγράφει το πολίτευμα της Σπάρ-
της, τη στρατιωτική της οργάνω-
ση και τη λειτουργία των θεσμών 
της. Το πολίτευμα του Λυκούργου 
και η σπαρτιατική βασιλεία αποτε-
λούν για το συγγραφέα τη βάση της 
σπαρτιατικής δύναμης.
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Πόροι ἢ περὶ προσόδων: Το έργο 
ασχολείται με τις οικονομικές συν-
θήκες της Αθήνας και γίνονται προ-
τάσεις, «μέσα και τρόποι», για την 
οικονομική και κοινωνική ανασυ-
γκρότηση της πόλης.

Κυνηγετικός (αμφισβητούμενης 
γνησιότητας): Ο συγγραφέας προ-
σπαθεί να αποδείξει πως το κυνή-
γι είναι εξαιρετικό παιδευτικό μέσο, 
«εὕρημα θεῶν». 

Περὶ ἱππικῆς: Απευθύνεται σε 
έναν ιππέα, στον οποίο ο Ξενοφών, 
ως έμπειρος της ιππικής, δίνει οδη-
γίες γενικά για την περιποίηση του 
αλόγου του.

Ἱππαρχικός: Περιγράφονται τα 
καθήκοντα του ιππάρχου (= διοικη-
τή του ιππικού). 
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Γλώσσα

Η αττική γλώσσα του Ξενοφώντα 
διακρίνεται για την καθαρότητά της. 
Η γλωσσική ομαλότητα, τα εύληπτα 
νοήματα και η απλότητα του ύφους 
κατακτούσαν τους αναγνώστες του. 
Ως υπόδειγμα αττικισμού, τον απο-
καλούσαν «αττική μέλισσα», όπως 
και το Σοφοκλή. 

Επίδραση

Κανένας δεν αμφισβητεί το αξιόλο- 
γο και πολύπλευρο ταλέντο του Ξενο- 
φώντα. Ως ιστορικός, βέβαια, υπο-
λείπεται του Θουκυδίδη στην αντι-
κειμενικότητα της εξιστόρησης και 
στο βάθος των νοημάτων, ως συγ-
γραφέας όμως είναι υποδειγματι-
κός για την ενάργεια, τη φυσικότητα 
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και την παραστατικότητα της αφή-
γησης. Ενδιαφέρεται περισσότερο 
για την ψυχολογία των ανθρώπων 
παρά για την ανάλυση των πολιτι-
κών δυνάμεων. Η θρησκευτική θε-
ώρηση των πραγμάτων από τον 
ιστορικό παραπέμπει στον Ηρόδο-
το και η αφήγησή του μερικές φορές 
έχει ηθικολογικό ύφος.

Η επίδρασή του υπήρξε σημα-
ντική στους Έλληνες και τους Ρω-
μαίους. Ο Ιούλιος Καίσαρ τον εκτι-
μούσε και ο Κικέρων μετέφρασε 
τον Οικονομικό και μέρος της Κύρου 
Παιδείας· η εκτίμηση που απολαμ-
βάνει φτάνει έως τους νεότερους. 
Λόγω του απλού αττικού ύφους,  
είναι ένας από τους πρώτους κλα-
σικούς συγγραφείς που μελετούν οι 
νέοι οι οποίοι σπουδάζουν αρχαία 
ελληνικά. Περισσότερο από όλα τα 
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έργα του Ξενοφώντα η Ανάβαση έγι-
νε, από την αρχαιότητα ακόμη, προ-
σφιλές πανελλήνιο ανάγνωσμα. Η 
περιπέτεια των Μυρίων, κέρδισε, 
στον αρχαίο κόσμο, μεγάλη φήμη. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος υπενθυμίζει 
στους στρατιώτες του (στην Ισσό το 
331 π.Χ.) το ένδοξο κατόρθωμα εκεί-
νων.  

Άλλοι ιστορικοί 
Μετά τον Ξενοφώντα λήγει η ακμή 

της ιστοριογραφίας. Οι ιστορικοί 
έπειτα από αυτόν και μέχρι την αλε-
ξανδρινή εποχή και τον ιστορικό 
Πολύβιο το Μεγαλοπολίτη δε δια-
κρίνονται για την αλήθεια και την 
ακρίβεια. Από το έργο τους σώθη-
καν μόνο αποσπάσματα. Οι σημαντι- 
κότεροι από αυτούς είναι: ο Κτησίας 
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από την Κνίδο της Μ. Ασίας (έγρα-
ψε τα Περσικά, σε 24 βιβλία), ο Έφο- 
ρος από την Κύμη της Αιολίδας 
(έγραψε το Ἱστορίαι, σε 30 βιβλία), ο 
Θεόπομπος ο Χίος (έγραψε Ἑλληνι-
κὰ σε 12 βιβλία και Φιλιππικὰ σε 58 
βιβλία), ο Κράτιππος ο Αθηναίος, 
συνεχιστής του Θουκυδίδη, ο Φίλι-
στος ο Συρακούσιος (έγραψε τα Σι-
κελικά, σε 13 βιβλία) κ.ά.  
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1.  Γιος του Απόλλωνα και της Κορω-
νίδας, θεός της ιατρικής που λα-
τρευόταν σε ιερά (Ἀσκληπιεῖα) σε 
όλη την Ελλάδα, κυρίως στην Επί-
δαυρο. Σύμβολά του ο ὄφις (αλλη-
γορία της αυτοανανέωσης) και η 
ράβδος (σύντροφος στις οδοιπο-
ρίες του). Γι’ αυτό και το έμβλημα 

ΙΙ. ΙΑΤΡΙΚΗ  
Ιπποκράτης

Η ιατρική, σε αντίθεση με τη φιλο-
σοφία, που έχει ως κέντρο δράσης 
την Αθήνα, αναπτύσσεται κυρίως 
έξω από την Αθήνα. Ο ιδρυτής της 
Ιπποκράτης (460 – 377 π.Χ. περίπου) 
γεννήθηκε στην Κω, στη νοτιοδυτι-
κή ακτή της Μ. Ασίας, απέναντι στην 
πόλη Κνίδο· η Κως ήταν έδρα ση-
μαντικής ιατρικής σχολής, όπου λα-
τρευόταν ο θεός Ασκληπιός1. 
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Είναι ο εκπρόσωπος της ιατρικής 
σχολής της νήσου. Σύμφωνα με 
μαρτυρίες, περιόδευσε σε πολλά 
μέρη: Αθήνα, Θράκη, Θάσο, Σκυ-
θία, Μακεδονία, Θεσσαλία (Λάρισα), 
όπου και πέθανε. Θεωρείται ο μεγα-
λύτερος εκπρόσωπος της αρχαίας 
ιατρικής επιστήμης (πατέρας της ια- 
τρικής), γιατί υπήρξε ο πρώτος επι-
στήμονας γιατρός στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Ο Ιπποκράτης πρώ- 
τος απέδειξε ότι η νόσος έχει εξωτε-
ρικά ή εσωτερικά αίτια (φυσικά ή  

  των γιατρών είναι φίδια γύρω  
από μια ράβδο. Η κόρη του Ὑγίεια 
(= Υγεία) απεικονίζεται να κρατάει 
κύπελλο με φάρμακο, με το οποίο 
ποτίζει ένα φίδι. Ἀσκληπιάδαι = 
μέλη της ιατρικής συντεχνίας, στην 
Κω, αλλά και οι ιατροί, γενικά.
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βιολογικά) και η θεραπεία πρέπει 
να αποσκοπεί στην άρση των αιτί-
ων αυτών.

Μια ολόκληρη συλλογή (Ιπποκρα-
τική), από 60 περίπου έργα, άλλα 
γνήσια και άλλα όχι, έχουν φτάσει 
έως εμάς με το όνομα του Ιπποκρά- 
τη. Γραμμένα όλα σε ιωνική διάλε-
κτο, έχουν ποικίλο περιεχόμενο και 
πραγματεύονται διάφορα επιμέ-
ρους θέματα από τη μεγάλη περι-
οχή της ιατρικής επιστημολογίας: 
προγνωστικά, ανατομικά και φυσι-
ολογικά, θεραπευτικά, διαιτητικά, 
φαρμακολογικά, παθολογικά, χει-
ρουργικά, γυναικολογικά κ.ά. Ενδει-
κτικοί είναι ορισμένοι τίτλοι: Περὶ 
ἰητροῦ, Περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς, Περὶ 
νούσων, Περὶ παθῶν, Περὶ ἱερῆς νού-
σου (= επιληψίας), Περὶ φύσιος ἀν-
θρώπου, Περὶ ἐπιδημιῶν, Περὶ  
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διαίτης καὶ τροφῶν, Περὶ ἀγμῶν  
(= καταγμάτων) κ.ά.

Τα έργα της ιπποκρατικής συλ-
λογής (corpus) έχουν ως βασικά 
χαρακτηριστικά τη φροντίδα για 
συστηματική παρατήρηση, μέθοδο 
και έρευνα σχετικά με το ανθρώπινο 
σώμα και την άσκηση μιας τέχνης 
απόλυτα συνυφασμένης με την αγά-
πη προς τον άνθρωπο. Τα κείμενα 
εκφράζουν εύγλωττα την οριακή με-
τάβαση από τη θεοκρατική αντίληψη 
στην επιστημονική σύλληψη των βα-
σικών εννοιών της ιατρικής: της υγεί-
ας, της νόσου, της ιατρικής ίασης. 

Με τον πλούτο της ιατρικής σοφίας 
που περιέχουν τα κείμενα αυτά δεν 
έπαψαν να προσφέρουν, έως τα νεό-
τερα χρόνια, πολύτιμη βοήθεια στους 
θεράποντες της ιατρικής τέχνης. Οι 
ιατρικές διδασκαλίες του Ιπποκράτη, 
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μολονότι σε πολλά έχουν σήμερα ξε-
περαστεί, εξακολουθούν να συνεπι-
κουρούν επιστημονικά το έργο των 
ασχολούμενων με την ιατρική τέχνη.

Ο Ασκληπιός με το ιερό φίδι. 
Νομισματική συλλογή Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου
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Ο Ιπποκρατικός Όρκος  
(απόσπασμα)  

«Ορκίζομαι στον Απόλλωνα το 
γιατρευτή και στον Ασκληπιό και 
στην Υγεία και στην Πανάκεια και 
σ’ όλους τους θεούς και σ’ όλες 
τις θεές, και μάρτυρες τους βάζω, 
πως θα εκτελέσω τον όρκο μου 
αυτό κι αυτό μου το συμβόλαιο όσο 
οι δυνάμεις μου και η κρίση μου το 
επιτρέπουν. [...]

Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη 
ζωή μου και την τέχνη μου. [...]

Όσα ασκώντας το επάγγελμά 
μου θα δω ή θ’ ακούσω –ας είναι και 
πέρα από το επάγγελμά μου, στην 
αναστροφή με τους ανθρώπους– 
που δε θα πρέπει ποτέ στους έξω 
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να κοινολογηθούν, θα τα σκεπάζω 
με τη σιωπή μου: μυστικά θα τα 
θεωρώ, που κανείς δεν πρέπει γι’ 
αυτά να μιλά.

Όσο τον όρκο μου αυτόν θα τον 
κρατώ και δε θα τον πατάω, άμπο-
τε να χαίρομαι τη ζωή και την τέ-
χνη μου, έχοντας πάντα καλό όνο-
μα ανάμεσα στους ανθρώπους· αν 
όμως παραβώ τον όρκο μου και τον 
πατήσω, να μου συμβούν ακριβώς 
τα αντίθετα». 

(Μτφρ. Δημ. Λυπουρλής) 

Πρόκειται για κείμενο όρκου που 
έδινε ο νέος γιατρός κατά την αρ-
χαιότητα· τον ίδιο όρκο δίνουν και 
σήμερα σε όλο σχεδόν τον κόσμο 
οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών.
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Ο Όρκος αρχίζει με επίκληση 
των θεών· στη συνέχεια, απαριθ-
μεί τις υποχρεώσεις που αναλαμ-
βάνει ο ορκιζόμενος, καθώς και 
τα καθήκοντά του απέναντι στους 
ασθενείς του.

Ο Ιπποκρατικός Όρκος, που 
γράφτηκε μετά το θάνατο του Ιπ-
ποκράτη, υποδεικνύει επί αιώνες 
το πρότυπο επαγγελματικής συ-
μπεριφοράς και ήθους στο χώρο 
της ιατρικής επιστήμης.
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ  
ΕΠΟΧΗ

8ος αι. π.Χ.
 - 500 π.Χ.

Ηρωικό  
έπος:
Όμηρος

Διδακτικό 
έπος:
Ησίοδος

Ελεγεία: Καλλίνος, 
Μίμνερμος, 
Τυρταίος, Σόλων, 
Θέογνις κ.ά. 
Ίαμβος: Αρχίλοχος, 
Σημωνίδης, 
Ιππώναξ
Επίγραμμα: 
Σιμωνίδης 
Αιολικό μέλος: 
Σαπφώ, Αλκαίος, 
Ανακρέων κ.ά.
Χορική: Πίνδαρος, 
Βακχυλίδης, 
Αλκμάν κ.ά.



154 / 155 / 155 / 184154 / 184

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ  
ΕΠΟΧΗ

8ος αι. π.Χ.
 - 500 π.Χ.

Ηρωικό  
έπος:
Όμηρος

Διδακτικό 
έπος:
Ησίοδος

Ελεγεία: Καλλίνος, 
Μίμνερμος, 
Τυρταίος, Σόλων, 
Θέογνις κ.ά. 
Ίαμβος: Αρχίλοχος, 
Σημωνίδης, 
Ιππώναξ
Επίγραμμα: 
Σιμωνίδης 
Αιολικό μέλος: 
Σαπφώ, Αλκαίος, 
Ανακρέων κ.ά.
Χορική: Πίνδαρος, 
Βακχυλίδης, 
Αλκμάν κ.ά.
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ  
ΕΠΟΧΗ

8ος αι. π.Χ.
 - 500 π.Χ.

Προσωκρατικοί
Ίωνες  
φιλόσοφοι:  
Θαλής,  
Αναξίμανδρος,
Αναξιμένης, 
Ηράκλειτος,
Ξενοφάνης
Φιλόσοφοι  
Κ. Ιταλίας
Ελεάτες:  
Παρμενίδης,
Ζήνων,  
Εμπεδοκλής

Πυθαγόρειοι

Λογογράφοι
Μύθοι:
Αίσωπος
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ  
ΕΠΟΧΗ

8ος αι. π.Χ.
 - 500 π.Χ.

Προσωκρατικοί
Ίωνες  
φιλόσοφοι:  
Θαλής,  
Αναξίμανδρος,
Αναξιμένης, 
Ηράκλειτος,
Ξενοφάνης
Φιλόσοφοι  
Κ. Ιταλίας
Ελεάτες:  
Παρμενίδης,
Ζήνων,  
Εμπεδοκλής

Πυθαγόρειοι

Λογογράφοι
Μύθοι:
Αίσωπος
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ

500 - 323 π.Χ.

Τραγωδία:
Αισχύλος
Σοφοκλής
Ευριπίδης
Σατυρικό 
δράμα
Κωμωδία:
Αριστοφάνης
Μέση  
κωμωδία:
Εύβουλος,
Άλεξις κ.ά.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ

500 - 323 π.Χ.

Τραγωδία:
Αισχύλος
Σοφοκλής
Ευριπίδης
Σατυρικό 
δράμα
Κωμωδία:
Αριστοφάνης
Μέση  
κωμωδία:
Εύβουλος,
Άλεξις κ.ά.
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ

500 - 323 π.Χ.

Αναξαγόρας
Ατομικοί:  
Λεύκιππος,  
Δημόκριτος
Σοφιστές:  
Πρωταγόρας,
Γοργίας, 
Πρόδικος κ.ά.
Μεγάλοι  
φιλόσοφοι:
Σωκράτης
Πλάτων
Αριστοτέλης

Ηρόδοτος
Θουκυδίδης
Ξενοφών
Ιατρική:
Ιπποκράτης

Αρχές ρητορικής:
Συρακούσες: 
Κόραξ κ.ά.
Ανάπτυξη  
ρητορικής:
Αθήνα
Ρητορικοί λόγοι:
α) Δικανικοί:
Λυσίας κ.ά.
β) Συμβουλευτικοί:
Δημοσθένης κ.ά.
γ) Πανηγυρικοί:
Ισοκράτης
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ

500 - 323 π.Χ.

Αναξαγόρας
Ατομικοί:  
Λεύκιππος,  
Δημόκριτος
Σοφιστές:  
Πρωταγόρας,
Γοργίας, 
Πρόδικος κ.ά.
Μεγάλοι  
φιλόσοφοι:
Σωκράτης
Πλάτων
Αριστοτέλης

Ηρόδοτος
Θουκυδίδης
Ξενοφών
Ιατρική:
Ιπποκράτης

Αρχές ρητορικής:
Συρακούσες: 
Κόραξ κ.ά.
Ανάπτυξη  
ρητορικής:
Αθήνα
Ρητορικοί λόγοι:
α) Δικανικοί:
Λυσίας κ.ά.
β) Συμβουλευτικοί:
Δημοσθένης κ.ά.
γ) Πανηγυρικοί:
Ισοκράτης
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

323 - 31 π.Χ.

Βουκολική:
Θεόκριτος

Νέα 
κωμωδία:
Μένανδρος

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

323 - 31 π.Χ.

Επικούρειοι
Σκεπτικιστές: 
Πύρρων κ.ά.
Στωικοί: 
Ζήνων,
Κλεάνθης κ.ά.

Ιστορίες Μ. 
Αλεξάνδρου
Πολύβιος

Διόδωρος
ο Σικελιώτης
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

323 - 31 π.Χ.

Βουκολική:
Θεόκριτος

Νέα 
κωμωδία:
Μένανδρος

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

323 - 31 π.Χ.

Επικούρειοι
Σκεπτικιστές: 
Πύρρων κ.ά.
Στωικοί: 
Ζήνων,
Κλεάνθης κ.ά.

Ιστορίες Μ. 
Αλεξάνδρου
Πολύβιος

Διόδωρος
ο Σικελιώτης
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ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΡΩΜΑΪΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

31 π.Χ. - 330 μ.Χ.

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΡΩΜΑΪΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

31 π.Χ. - 330 μ.Χ.

Επίκτητος
Μάρκος 
Αυρήλιος
Πλωτίνος

Πλούταρχος
Αρριανός
Παυσανίας
Στράβων

Δεύτερη Σοφιστική
Λουκιανός
Αλκίφρων κ.ά.
Μυθιστόρημα
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΡΩΜΑΪΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

31 π.Χ. - 330 μ.Χ.

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΡΩΜΑΪΚΗ 
ΕΠΟΧΗ

31 π.Χ. - 330 μ.Χ.

Επίκτητος
Μάρκος 
Αυρήλιος
Πλωτίνος

Πλούταρχος
Αρριανός
Παυσανίας
Στράβων

Δεύτερη Σοφιστική
Λουκιανός
Αλκίφρων κ.ά.
Μυθιστόρημα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Ἀγάθων Γ 172, Ε 61
Ἀθήναιος ΣΤ 95
Αἴλιος Ἀριστείδης ΣΤ 85
Αἰσχίνης Ε 132, 153-154, 159 
Αἰσχύλος Γ 34, 78, 157, Δ 52, Π
Αἴσωπος Β 102, Π
Ἄλεξις Δ 69, Π
Ἀλκαῖος A 16, Β 28, 66, Γ 157, Π
Ἀλκιδάμας Ε 164
Ἀλκίφρων ΣΤ 92, Π
Ἀλκμάν Β 29, 79, Π
Ἀνακρέων Β 28, 75, Π
Ἀναξαγόρας Β 130, 136, Γ 131, Δ 97, 

Ε 13, Π
Ἀναξίμανδρος Β 110, Π
Ἀναξιμένης Β 110, Π
Ἀνδοκίδης Ε 132, 135-136
Ἀντίμαχος ΣΤ 22
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Ἀντίπατρος Ε 149, 164, ΣΤ 24
Ἀντισθένης Ε 40
Ἀντιφάνης Δ 69
Ἀντιφῶν ὁ ρήτορας Δ 97, Ε 133
Ἀντιφῶν ὁ σοφιστής Ε 19, 133
Ἀππιανός ΣΤ 75
Ἀπολλώνιος ὁ Δύσκολος ΣΤ 96
Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος Α 139, ΣΤ 19, 45
Ἄρατος (ποιητής) ΣΤ 21
Ἀρίσταρχος ΣΤ 45
Ἀριστοτέλης Α 109, Β 132, Γ 21, 54, 62, 

68, 166, 172, Δ 14, 62, Ε 15, 31, 80-108, 
117, 126, 130, 166, ΣΤ 45, 48, Π

Ἀριστοφάνης Γ 132, 172, Δ 31, 34-65, 
67, Ε 61, 129, Π

Ἀριστοφάνης ὁ Βυζάντιος ΣΤ 45
Ἀρίων Β 85, Γ 21
Ἀρκεσίλαος ΣΤ 52
Ἀρκτῖνος Α 124
Ἀρριανός ΣΤ 69-75, 79, Π
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Ἀρτεμίδωρος ΣΤ 96
Ἀρχίλοχος Α 139, Β 27, 55, 59, Δ 15, 

ΣΤ 23, Π
Ἀρχιμήδης ΣΤ 42
Ἀρχύτας Ε 43
Ἀχαιός Γ 172
Ἀχιλλεύς Τάτιος ΣΤ 94  

Βακχυλίδης Β 29, 88, Π
Βίων ΣΤ 36  

Γαληνός ΣΤ 95
Γοργίας Γ 157, Ε 28-29, 56, 116, 120, 

121-123, 129, 142, Π 

Δείναρχος Ε 132, 163
Δέξιππος ΣΤ 75
Δημάδης Ε 159, 164
Δημήτριος Φαληρεύς Β 103, Ε 165, 

ΣΤ 28
Δημόκριτος Ε 16, ΣΤ 50, Π
Δημοσθένης Ε 119, 121, 132, 139, 141, 

151, 153, 154, 155-162, 163, 164, Π
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Διογένης Λαέρτιος ΣΤ 82
Διογένης ὁ Κυνικός Ε 41, ΣΤ 46
Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ΣΤ 60, Π
Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς ΣΤ 62, 85
Διόφαντος ΣΤ 96
Δίφιλος ΣΤ 27
Δίων ὁ Κάσσιος ΣΤ 75
Δίων ὁ Χρυσόστομος Β 90, ΣΤ 85

Ἑκαταῖος Β 105
Ἑλλάνικος Α 111, Β 107
Ἐμπεδοκλῆς Α 139, Β 134, Δ 74,  

Ε 13-14, Π
Ἐπίκουρος Ε 18, ΣΤ 28, 46-50, 78
Ἐπίκτητος ΣΤ 56, 69, 70, 78, 79, Π
Ἐπίχαρμος Δ 15, 70
Ἐρατοσθένης Ε 137, ΣΤ 41, 45
Εὔβουλος Δ 68, Π
Εὐκλείδης (μαθηματικός) ΣΤ 42
Εὐκλείδης (φιλόσοφος) Ε 40, ΣΤ 42
Εὔμηλος Α 123
Εὔπολις Δ 33
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Εὐριπίδης Β 83, Γ 32-41, 72, 117, 127, 
129-171, 172, 175, Δ 16, 49-60, Ε 23, 
ΣΤ 31, Π

Ἔφορος Δ 145  

Ζηνόδοτος Α 41, ΣΤ 44
Ζήνων ὁ Στωικός ΣΤ 54, Π
Ζήνων ὁ Ἐλεάτης Β 131, Π

Ἡγήσιππος Ε 164
Ἡλιόδωρος ΣΤ 94
Ἤριννα Β 98
Ἡράκλειτος Α 139, Β 114, 128-136, 

Ε 73, ΣΤ 54, Π
Ἡρόδοτος Α 37, Β 96-106, Γ 21, 31, 

107, Δ 72-95, 97, 101, 104, 114, 
143, ΣΤ 70, 93, Π

Ἡρωδιανός ΣΤ 96
Ἥρων ΣΤ 95
Ἡρώνδας ΣΤ 37
Ἡσίοδος Α 128-141, Β 41, 60, 135, 

Γ 89, 100, ΣΤ 20, 22, Π  
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Θαλῆς Β 111, 120, Π
Θέογνις Β 26, 42, Π
Θεόκριτος Α 140, Γ 157, ΣΤ 33, 35, 36, Π
Θεόπομπος Δ 145
Θέσπις Γ 23, 52, 77
Θεόφραστος Ε 82, ΣΤ 28
Θουκυδίδης Β 107, Γ 105, Δ 73, 93, 

96-125, 134, 142, 145, Ε 23, 50, 
121, 133, 134, 136, 148, 155, 161, 
166, ΣΤ 59, 75, Π

Ἴβυκος Β 29, 83-85
Ἵππαρχος ΣΤ 41
Ἱππίας Ε 30, 54, 57, 58
Ἱπποκράτης Δ 97, 117, 146-153, 

ΣΤ 95, Π
Ἱππῶναξ Β 27, 60, ΣΤ 37, Π
Ἰσαῖος Ε 132, 141
Ἰσοκράτης Γ 157, Ε 23, 120, 122, 126, 

129, 132, 133, 141, 142-148, 151, 
152, Π
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Ἴων Γ 152, 172, Ε 53  

Καικίλιος Ε 132, ΣΤ 84
Καλλίμαχος Α 139
Καλλῖνος Β 26, 32, Π
Καρνεάδης ΣΤ 52
Κλαύδιος Πτολεμαῖος ΣΤ 95
Κλεάνθης ΣΤ 55, Π
Κόιντος Σμυρναῖος Α 118
Κόραξ Ε 113, Π
Κόριννα Β 97
Κράτης Δ 33
Κρατῖνος Δ 32
Κράτιππος Δ 145
Κριτίας Ε 19, 43, 69
Κτησίας Ε 144  

Λεύκιππος Β 131, Ε 15, Π
Λεωνίδας ΣΤ 24
Λογγῖνος ΣΤ 84
Λόγγος ΣΤ 94
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Λουκιανός ΣΤ 86-91, 92, Π
Λυκοῦργος Ε 132, 151-152
Λυκόφρων ΣΤ 25
Λυσίας Ε 66, 121, 132, 137-140, 141, Π

Μάξιμος ΣΤ 86
Μάρκος Αὐρήλιος Β 116, ΣΤ 56, 78, 

80, Π
Μελέαγρος ΣΤ 24
Μένανδρος Δ 66, ΣΤ 18, 27-32, Π
Μένιππος ΣΤ 88, 90
Μίμνερμος Β 26, 37, Π
Μόσχος ΣΤ 36
Μυρτίς Β 97  

Νίκανδρος ΣΤ 22  

Ξενοφάνης Β 112, 116, 128, Π
Ξενοφῶν Δ 101, 128-144, Ε 30, 33, 35, 

ΣΤ 71, Π
Ξενοφῶν ὁ Ἐφέσιος ΣΤ 94
Ξένων Α 111 
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Ὅμηρος Α 32, 35, 84, 104-123, Β 71, 
Γ 31, 99, 114, 157, Π

Ὀρφεύς Β 121  

Παναίτιος ΣΤ 55
Πανύασις Δ 72
Παρμενίδης Α 139, Β 128, 131, 134, 

Ε 13, 32, 65, Π
Παυσανίας ΣΤ 75-76, Π
Πίγρης Α 125
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[Η βιβλιογραφία αυτή είναι επιλεκτι- 
κή και ενδεικτική: από την τεράστια 
και ανεξάντλητη βιβλιογραφία επι- 
λέγονται εδώ μόνο ορισμένα επιστη- 
μονικά βιβλία –όχι άρθρα– Ελλήνων 
και ξένων μελετητών, μεταφρασμέ- 
να στην ελληνική, αντιπροσωπευτι- 
κά εκάστου είδους, τα οποία κρίνο- 
νται χρήσιμα για καθηγητές και μα-
θητές.]  
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