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Μέθοδος εργασίας 

 

Η εργασία της ομάδας μας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά συγκεντρώσαμε το 

υλικό, το οποίο προήλθε κυρίως από το internet. Έπειτα η ομάδα συγκεντρώθηκε 

δυο φόρες και συνέταξε την εργασία. Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, 

προστέθηκε το ημερολόγιο και η βιβλιογραφία. 
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Η Πολιτική στην Αρχαία Ελλάδα μέχρι το Βυζάντιο  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Η πολιτική για τους αρχαίους Έλληνες αποτέλεσε ένα νέο τρόπο σκέψης, έναν 

τρόπο να σχετίζεται κανείς με τους συνανθρώπους του. Οι πολίτες διέφεραν ως 

προς τον πλούτο, την ομορφιά ή την ευφυΐα, όμως ως πολίτες ήταν ίσοι. Αυτό 

συνέβαινε γιατί οι αρχαίοι Έλληνες εκλάμβαναν εαυτούς ως ορθολογικά όντα και η 

μόνη κατάλληλη σχέση μεταξύ ορθολογικών όντων είναι αυτή της πειθούς. Η πειθώ 

διαφέρει από την εντολή επειδή προϋποθέτει την ισότητα μεταξύ αυτού που μιλάει 

και αυτού που ακούει. Ο Πλάτων μας προσφέρει ένα φημισμένο παράδειγμα αυτού 

του τύπου του πολιτικού βίου στο διάλογο του Κρίτων. Ο Σωκράτης, έχοντας 

καταδικαστεί σε θάνατο για διαφθορά των νέων, αρνήθηκε να δραπετεύσει από την 

Αθήνα με το επιχείρημα ότι η φυγή του θα ήταν λογικά ασυνεπής με την αφοσίωση 

του στις αξίες της πόλης, αίσθημα το οποίο αντανακλούσε τον τρόπο που είχε ζήσει 

όλη του τη ζωή. Ακόμη και ο τρόπος της θανάτωσης του αντικατόπτριζε τη βασική 

πεποίθηση ότι η βία δεν ήταν πρέπουσα μεταξύ πολιτών: του δόθηκε να πιει το 

κώνειο. 

Ο αρχαίος Έλληνας υπάκουε με τη θέλησή του το νόμο της πόλης και ήταν 

περήφανος γι’ αυτό. Η χειρότερη μοίρα για κάποιον ήταν η εξορία, μια μορφή 

πολιτικού θανάτου που ορισμένες φορές επιβαλλόταν με τον εξοστρακισμό σε 

Αθηναίους πολιτικούς των οποίων η ισχύς θεωρείτο ότι απειλούσε το πολίτευμα. 

Στους Αρχαίους Έλληνες οφείλουμε τη θεμελίωση των θεωρητικών προϋποθέσεων 

της ελευθερίας: μια ζωή μεταξύ ίσων πολιτών, υποκείμενη στο νόμο με εναλλαγή 

κυβερνώντων και κυβερνωμένων. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός ιστορικά 

που δημιούργησε κοινωνίες τέτοιου τύπου και, επίσης, ο πρώτος που δημιούργησε 

μια θεωρητική παραγωγή που τις μελετούσε. 

Η πολιτική ήταν η δραστηριότητα που ασκείτο συγκεκριμένα γι’ αυτή την καινοφανή 

ιδιότητα που αποκαλείτο «πολίτης». Η πολιτική μπορούσε να έχει πολλές μορφές, 

ακόμη και τις υποβαθμισμένες μορφές της τυραννίας και του σφετερισμού, όμως οι 

Έλληνες της ύστερης κλασικής περιόδου ήταν ανένδοτοι: ο ανατολικός δεσποτισμός 

δεν ανήκε στην πολιτική. 

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ουμανιστές, όμως ο ουμανισμός τους διαφέρει ριζικά από 

τον ουμανισμό (όπως αυτός διαμορφώθηκε από το Χριστιανισμό) που απαντάται 

στο σύγχρονο κόσμο. Η βασική τους πρόταση ήταν ότι ο άνθρωπος είναι 

ορθολογικό ον και ότι το νόημα της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται στον ορθολογισμό. 
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Όταν οι άνθρωποι υπέκυπταν στα πάθη τους, τότε με μεγάλη ντροπή 

υποβιβάζονταν σε μια κατώτερη μορφή όντος. Όταν η υπερηφάνεια, δηλαδή η 

ύβρις, τους έσπρωχνε να σκεφθούν ότι είναι θεοί, τότε ξεχνούσαν τους 

ανθρώπινους περιορισμούς και προκαλούσαν τη νέμεση, τη καταστροφική οργή των 

θεών. Ο άνθρωπος έβρισκε την υψηλότερη και καθοριστικότερη μορφή 

αυτοέκφρασης στο στοχασμό πάνω στο νόμο και τη δημόσια πολιτική. Αυτό όμως 

μπορούμε να επιτευχθεί μόνο με τον πολιτικό βίο μέσα σε μια πόλη. 

Οι σύγχρονοι ουμανιστές θεωρούν συχνά ότι οι Έλληνες είναι οι θεωρητικοί τους 

πρόγονοι, όμως οι απόψεις των τελευταίων για τον κόσμο παρουσιάζουν σημαντική, 

και σε ένα βαθμό ενοχλητική, διάσταση από τις σύγχρονες απόψεις. Από τη στιγμή 

που κάποιοι άνθρωποι είναι λιγότερο λογικοί από άλλους, είναι, σε τελική ανάλυση, 

λιγότερο άνθρωποι. Οι γυναίκες θεωρούνταν ότι υστερούσαν σε λογική ικανότητα σε 

σχέση με τους άντρες. Η ιδιότητα του πολίτη περιοριζόταν στους ελεύθερους 

ενήλικες άρρενες, και στην περίπτωση ορισμένων πόλεων ούτε καν σε όλους. Η 

άσκηση της πολιτικής και η διεξαγωγή του πολέμου ήταν αλληλένδετες . Οι αρχαίοι 

Έλληνες εμφανίζονται δέσμιοι των προκαταλήψεων της εποχής τους. Ήταν όμως 

ιδιαιτέρως ευφάνταστοι στη διερεύνηση του κόσμου κι έτσι δεν δυσκολεύονταν να 

φανταστούν τις γυναίκες πίσω από μια πληθώρα άλλων πραγμάτων: να είναι 

πολεμίστριες με τη μορφή των Αμαζόνων, να προβαίνουν σε γενική απεργία 

προκειμένου να επιβάλουν την ειρήνη στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, να 

παίρνουν το ρόλο του φιλοσόφου – βασιλέα μέσα από τους φύλακες της Πολιτείας 

του Πλάτωνα –οι εικόνες όμως αυτές δεν αποτελούν την πραγματικότητα της 

καθημερινής ζωής. 

Συνεπώς οι νόμοι και οι πολιτικές μιας αρχαίας ελληνικής πόλης εκπορευόταν όχι 

από το ανάκτορο του δεσπότη αλλά από το διάλογο μεταξύ οιονεί ίσων πολιτών 

στην αγορά . Σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα στην οποία χιλιάδες άνθρωποι 

παρακολουθούσαν συνελεύσεις, οι ομιλητές ήταν κυρίως αριστοκράτες που είχαν 

σπουδάσει την τέχνη της ρητορικής. Στις δημοκρατίες πολλά αξιώματα 

καταλαμβάνονταν διά του κλήρου, όμως τα σημαντικότερα από αυτά 

καταλαμβανόταν κατόπιν ψηφοφορίας κυρίως από μέλη ισχυρών οικογενειών.  

Οι πολίτες οι οποίοι εμπλέκονταν σε συζητήσεις στη δημόσια ζωή της πόλης ήταν 

μέλη οικογενειών στην ιδιωτική τους ζωή οι οποίες, άλλωστε, ήταν οι βασικές 

παραγωγικές μονάδες του αρχαίου κόσμου. Ο οίκος (από την οποία προέρχεται η 

λέξη «οικονομικά») στηριζόταν σε ένα σύστημα κλιμακωτής υποταγής το οποίο 

περιγράφεται από τον Αριστοτέλη: υποταγή του θηλυκού στο αρσενικό, των παιδιών 
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στους γονείς, και των δούλων στους κυρίους τους. Η οικογένεια ήταν η σφαίρα στην 

οποία οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν τον ιδιωτικό βίο, σφαίρα που, εν πολλοίς, κάλυπτε 

τις άμεσες υλικές τους ανάγκες. 

Με την ενηλικίωση, ο νεαρός άρρεν Έλληνας έβγαινε από τη σφαίρα της οικογένειας 

και εισερχόταν στην αγορά, όπου ήταν πλέον σε θέση να υπερβεί τη φυσική 

αναγκαιότητα και να αναλάβει τις ευθύνες του πολίτη, εκφέροντας αξιομνημόνευτους 

λόγους και κάνοντας πράξεις που θα του εξασφάλιζαν ενός είδους αθανασία. 

Οι Έλληνες της κλασικής περιόδου είχαν τέτοιο βαθμό αυτογνωσίας ώστε 

θεωρούσαν τον πολιτισμό τους διακριτό από άλλους πολιτισμούς. Το γεγονός της 

ιστορικής κατανόησης του εαυτού τους και του κόσμου, τους άνοιξε νέες 

δυνατότητες στην ανθρώπινη εμπειρία. Η πολιτική και η ιστορία γεννήθηκαν μαζί, 

έχοντας κοινή αντίληψη περί του τι είναι ένα ανθρώπινο και ποια πράξη είναι 

αξιομνημόνευτη.  

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι οι πόλεις τους είχαν ιδρυθεί από ημίθεους όπως 

ο Λυκούργος στην περίπτωση της Σπάρτης και ο Θησέας στην περίπτωση της 

Αθήνας. Κι αν τα σχέδια των θεών έχρηζαν, καμιά φορά αναθεωρήσεων, οι 

άνθρωποι καλούσαν σοφούς και τους ανάθεταν την αποστολή αυτή. Στο επίπεδο 

της πολιτικής το πιο φημισμένο παράδειγμα ήταν αυτό του Σόλωνα στην Αθήνα 

κατά το πρώτο μισό του 6ου αιώνα π. Χ.. Δύο στοιχεία των μεταρρυθμίσεων του 

Σόλωνα αντιπροσωπεύουν ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής 

πολιτικής. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο Σόλων βάσιζε τη πολιτική σε ανθρώπινες 

ομάδες που προσδιορίζονταν από την εντοπιότητα και χαρακτηριζόταν από 

δεσμούς αφοσίωσης στην οικογένεια και στη φυλή. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι, μετά τη μεταρρύθμιση του ο Σόλων έφυγε για 

δέκα χρόνια από την Αθήνα, εγκαταλείποντας σκόπιμα το πολιτικό σύστημα που 

θέσπισε στον έλεγχο και τη διαχείριση άλλων – μια αρχέγονη ίσως μορφή της 

διάκρισης των εξουσιών.  

Το σύνολο των αξιωμάτων δια του οποίου κυβερνάται μια πόλις και οι νόμοι που 

ρύθμιζαν τις σχέσεις μεταξύ των αξιωμάτων αυτών αποτελούν ένα πολίτευμα. 

Διακυβέρνηση χωρίς πολίτευμα σημαίνει απουσία όλων εκείνων των ηθικών 

περιορισμών που χαρακτήριζαν την πολιτική εμπειρία. Τα πολιτεύματα λειτουργούν 

με δύο ουσιώδεις τρόπους: περιορίζουν την εξουσία των διάφορων αξιωμάτων και 

δημιουργούν, ως αποτέλεσμα, ένα προβλέψιμο (όχι όμως άκαμπτο και αμετάβλητο) 

κόσμο στον οποίο οι πολίτες ζουν. Τα πολιτεύματα είναι οι παράγοντες εκείνοι που 
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δίνουν σάρκα και οστά σε ότι ονομάζουμε πολιτική• η ανάγκη μελέτης τους είναι ο 

παράγοντας εκείνος που οδήγησε στην εμφάνιση της πολιτικής επιστήμης. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Πάνω από όλα, ο Αλέξανδρος ήταν μια από τις πιο γονιμοποιητικές δυνάμεις της 

Ιστορίας. Έβγαλε τον πολιτισμένο κόσμο από ένα χαράκωμα και τον οδήγησε σε 

ένα εντελώς άλλο. Εγκαινίασε μια νέα εποχή όπου τίποτε δεν μπορούσε πια να είναι 

όπως πριν. Διεύρυνε σημαντικά τα όρια της γνώσης και της ανθρώπινης 

προσπάθειας και έδωσε στην ελληνική επιστήμη και στον ελληνικό πολιτισμό ένα 

πεδίο δράσης και ευκαιρίες που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ πριν. Η ιδιαιτερότητα 

αντικαταστάθηκε από την ιδέα του «κατοικημένου κόσμου» της οικουμένης, κοινού 

κτήματος των πολιτισμένων ανθρώπων. Το εμπόριο διεθνοποιήθηκε και η 

«οικουμένη» συνδέθηκε με ένα δίκτυο νέων δρόμων και πόλεων, αλλά και κοινών 

συμφερόντων. Ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος ως τότε περιοριζόταν ουσιαστικά 

στους Έλληνες, διαδόθηκε σε όλον εκείνο τον κόσμο. Για διευκόλυνση των κατοίκων 

του, αντί για τις πολλές ελληνικές διαλέκτους, αναπτύχθηκε η γλωσσική μορφή της 

λεγόμενης ελληνικής κοινής, της «κοινής ομιλίας». Η Ελλάδα που δίδαξε τη Ρώμη 

ήταν ο Ελληνιστικός κόσμος, τον οποίο δημιούργησε ο Αλέξανδρος. Η παλαιά 

Ελλάδα ελάχιστη σημασία είχε πια, έως ότου οι σύγχρονοι λόγιοι ανασυνέθεσαν την 

Αθήνα του Περικλή. 

Εάν ο σύγχρονος κόσμος αντλεί τον πολιτισμό του από την Ελλάδα, αυτό το οφείλει 

στον Αλέξανδρο, που του προσέφερε αυτήν τη δυνατότητα. Έστω κι αν δεν 

μπόρεσε να συγχωνεύσει τις φυλές, ο Αλέξανδρος ξεπέρασε τα εθνικά κράτη, και 

για να το πετύχει αυτό σημαίνει ότι ξεπέρασε τις εθνικές λατρείες. Οι άνθρωποι 

άρχισαν να νιώθουν την ενότητα που πρέπει να βρίσκεται πίσω από τις διάφορες 

θρησκείες. Εξωτερικά, αυτή η ενότητα υλοποιήθηκε τελικά με την επίσημη λατρεία 

του Ρωμαίου αυτοκράτορα, που προέκυψε από τη λατρεία του Αλέξανδρου μετά το 

θάνατό του. Εκτός όμως από αυτή την εξωτερική πτυχή, στις καρδιές των 

ανθρώπων άρχισε να αναπτύσσεται η λαχτάρα για μια αληθινή πνευματική ενότητα.  

Ο Αλέξανδρος ήταν εκείνος που δημιούργησε το μέσον με το οποίο διαδόθηκε μια 

τέτοια ιδέα, διότι χάρη σ’ αυτόν ο ελληνικός πολιτισμός εισέδυσε στη δυτική Ασία. 

Ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου έργου το υλοποίησαν οι 

διάδοχοί του, εκείνος ήταν που είχε ανοίξει το δρόμο. Χωρίς αυτόν, εκείνοι δεν θα 

είχαν υπάρξει. Συνεπώς, όταν επιτέλους ο Χριστιανισμός έδειξε το δρόμο για αυτήν 

την πνευματική ενότητα την οποία αναζητούσε η ανθρωπότητα, υπήρχε έτοιμο το 

μέσο για τη διάδοση της νέας θρησκείας, ο κοινός ελληνιστικός πολιτισμός του 
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«κατοικημένου κόσμου», της οικουμένης. Χωρίς αυτόν, οι κατακτήσεις του 

Χριστιανισμού ίσως θα ήταν πιο βραδύρρυθμες και δύσκο-λες, όπως έγιναν όταν 

ξεπεράστηκαν τα όρια του κοινού πολιτισμού. 

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια μεσογειακή αυτοκρατορία. Με κέντρο τη Ρώμη, 

εκτεινόταν από τον Ατλαντικό ωκεανό στη δύση έως τον Εύξεινο Πόντο και τον 

Ευφράτη ποταμό στην ανατολή, και από τους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη στον 

βορρά (για ένα διάστημα περιέλαβε και τη νότιο Αγγλία) έως τη Σαχάρα στον νότο. 

Κάθε προσπάθεια να ξεπεραστούν αυτά τα όρια απέβη άκαρπη ή βραχύβια. Στα 

χρόνια του Αυγούστου, ύστερα από δεκαετίες πολέμων, ο συνολικός της πληθυσμός 

δεν πρέπει να ξεπερνούσε κατά πολύ τα 45.000.000 (που μπορεί να 

αντιπροσώπευε το 15% του πληθυσμού της γης). Από τους κατοίκους της 

αυτοκρατορίας δικαιώματα Ρωμαίου πολίτη διέθεταν λιγότεροι από 5.000.000 

άνθρωποι (αν συμπεριληφθούν οι γυναίκες των πολιτών), οι περισσότεροι από τους 

οποίους κατοικούσαν στην Ιταλία. Ενάμιση αιώνα αργότερα, ο συνολικός 

πληθυσμός της αυτοκρατορίας αυξήθηκε και μπορεί να ξεπέρασε τα 60.000.000. 

 

Τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού την αποτελούσαν αγρότες, διασπαρμένοι σε 

πλήθος χωριά. Στις 1.000 περίπου πόλεις ήταν συγκεντρωμένο λιγότερο από το 

20% του συνολικού πληθυσμού, και από αυτό ένα μεγάλο τμήμα απασχολούνταν 

επίσης με την καλλιέργεια της γης. Όπως όλες οι άλλες κοινωνίες της αρχαιότητας, η 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε καθαρά αγροτικό χαρακτήρα. Στην παραγωγική εργασία 

των αγροτών, ελεύθερων και δούλων, στηριζόταν ο πλούτος των ανώτερων τάξεων, 

η διοίκηση και ο στρατός. 

 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Αυγούστου, στη Σύγκλητο συμμετείχαν 600 άνδρες, 

ενώ στην τάξη των πλούσιων ιππέων, από την οποία στελεχώνονταν πλήθος 

κρατικές υπηρεσίες και πολλές ανώτερες θέσεις στον στρατό, περιλαμβάνονταν 

πάνω από 20.000 άτομα. Στις περισσότερες πόλεις τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης 

και της συγκέντρωσης των φόρων είχαν ανατεθεί σε τοπικές βουλές, που 

αποτελούνταν συνήθως από τους 100 επιφανέστερους και ευπορότερους 

κατοίκους. Οι ανώτερες τάξεις, δηλαδή οι συγκλητικοί, οι ιππείς και οι τοπικοί 

βουλευτές δεν ξεπερνούσαν έτσι τις 150.000, αντιπροσωπεύοντας μαζί με τις 
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οικογένειες τους το 1% του συνολικού πληθυσμού. Στην κορυφή της πυραμίδας 

βρισκόταν ο αυτοκράτορας. 

 

Οι Έλληνες δεν είχαν κανένα πρόβλημα να προσφωνούν τον αυτοκράτορα βασιλιά, 

αλλά στην ίδια τη Ρώμη, ο τίτλος αυτός (rex) ήταν αυστηρά απαγορευμένος. Από 

την εποχή του Αυγούστου, ένας άνδρας αποκτούσε τον τίτλο του αὐτοκράτορος 

(imperator) και θεωρούνταν ἡγεμών (princeps), δηλαδή πρώτος πολίτης. Αυτός 

συγκέντρωνε στο πρόσωπό του την υπέρτατη στρατιωτική, πολιτική, δικαστική αλλά 

και θρησκευτική εξουσία, εφόσον αναγορευόταν μέγας ἀρχιερεύς (pontifex maximus, 

δηλαδή «μέγιστος γεφυροποιός», για να δηλωθεί η επαφή που η παρουσία του 

αποκαθιστούσε με τον θεϊκό κόσμο). Μετά τον θάνατό του, η αναγόρευση νέου 

αυτοκράτορα γινόταν τυπικώς από τη Σύγκλητο, αλλά πολλές φορές η διαδοχή ήταν 

ήδη προεξοφλημένη, είτε κληρονομικά είτε με υιοθεσία. Σε αρκετές περιστάσεις, 

όπως συνέβαινε μετά τη δολοφονία ενός αυτοκράτορα ή τον θάνατό του στον 

πόλεμο, ιδιαίτερο ρόλο στη διαδοχή είχε ο στρατός, και μάλιστα η επίλεκτη 

αυτοκρατορική σωματοφυλακή, που ονομαζόταν πραιτοριανή φρουρά. Μετά τον 

Οκταβιανό, όλοι οι αυτοκράτορες αποκαλούνταν τιμητικά αύγουστοι (augusti, 

δηλαδή «σεβαστοί»), ενώ αυτοί που προορίζονταν για τη διαδοχή έπαιρναν συχνά 

τον τίτλο του καίσαρα. 

 

Ο αυτοκράτορας στήριζε τη δύναμή του κυρίως στον έλεγχο του στρατού. Στο 

ξεκίνημα της μοναρχίας ο στρατός δεν ξεπερνούσε τις 350.000 άνδρες, 

οργανωμένους σε λεγεώνες και βοηθητικά σώματα, και ήταν διασπαρμένος σε 

πολλές επαρχίες. Δύο αιώνες αργότερα είχε φτάσει τις 400.000 άνδρες. Για τη 

διοίκηση των 40 περίπου επαρχιών διορίζονταν διοικητές, άλλοι από τη Σύγκλητο 

και άλλοι από τον αυτοκράτορα, κυρίως σε περιοχές όπου η στρατιωτική παρουσία 

ήταν εντονότερη. Αυτοί είχαν τη γενική ευθύνη για την τάξη, την προστασία από 

επιδρομείς και την απονομή της δικαιοσύνης. Η θανατική καταδίκη ήταν συνήθως 

δική τους αρμοδιότητα. Για να ασκήσει την εξουσία του, ο αυτοκράτορας 

αξιοποιούσε συγκλητικούς και ιππείς, διέθετε ωστόσο και μια προσωπική διοικητική 

υπηρεσία που στελεχωνόταν από τον οίκο του (familia Caesaris), που περιλάμβανε 

τους δούλους του και τους απελεύθερούς του, αρκετοί από τους οποίους 

αποκτούσαν πολύ μεγάλη εξουσία. 
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Η κεντρική διοίκηση και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες αποσπούσαν με τη φορολογία, με 

τα ενοίκια, τις έκτατες εισφορές και τις καταναγκαστικές εργασίες που επέβαλλαν 

(ἀγγαρείας) μεγάλο μέρος του παραγωγικού πλεονάσματος. Όταν η ρωμαϊκή 

εξουσία σταθεροποιήθηκε, η επίσημη φορολογία δεν ήταν υψηλότερη από ό,τι σε 

άλλες εποχές, και έτσι η αυτοκρατορία εισήλθε σε μια περίοδο σχετικής ευημερίας. Η 

ένταξη στην ίδια πολιτική επικράτεια πολυάριθμων πόλεων και ολόκληρων 

βασιλείων, που βρίσκονταν για αιώνες σε ανταγωνισμό μεταξύ τους και συχνά σε 

ανοιχτούς πολέμους, διευκόλυνε τις μετακινήσεις και το εμπόριο· επίσης, την 

αύξηση της παραγωγής και την ανάπτυξη των τεχνών. Για μεγάλες περιόδους η 

πειρατεία σχεδόν εξέλιπε. Παρά τους πολύνεκρους πολέμους που συνεχίζονταν στα 

σύνορα της αυτοκρατορίας, η Ιταλία και οι περισσότερες επαρχίες ζούσαν με 

ασφάλεια - μολονότι, εκτός από τις ιουδαϊκές εξεγέρσεις, δεν έλειπαν και εμφύλιοι 

πόλεμοι, κυρίως τον 3ο αιώνα, για την επιβολή αυτοκρατόρων. Ένα ενιαίο ρωμαϊκό 

νόμισμα αναγνωριζόταν επίσημα παντού, ενώ το φορολογικό σύστημα προωθούσε 

την κυκλοφορία του χρήματος και συνέβαλλε στον εκχρηματισμό της οικονομίας έως 

τις πιο απόμακρες περιοχές. Από αυτά που εισέπραττε η κεντρική διοίκηση ένα 

μικρό μέρος επέστρεφε στις επαρχίες για τη μισθοδοσία του στρατού, για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περιόδους λιμών και σεισμών καθώς και για την 

κατασκευή ναών, δημόσιων κτιρίων, υδραγωγείων και άλλων μεγάλων έργων ως 

ευεργεσίες. 

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Το γεγονός ότι η Βυζαντινή αυτοκρατορία άντεξε για τόσα πολλά χρόνια οφείλεται σε 

μεγάλο ποσοστό στο πολίτευμα του κράτους, πολίτευμα που αναπροσαρμόζονταν 

με την πάροδο του χρόνου, συμπληρώνοντας τις ελλείψεις και προβλέποντας τις 

ανάγκες στους τομείς της οργάνωσης της διοίκησης.Στην κορυφή του Βυζαντίου 

βρισκόταν ο αυτοκράτορας, θεσμός που προέρχεται από την Ρώμη, αλλά που στο 

Βυζάντιο απέκτησε καινούργια χαρακτηριστικά.Η Σύγκλητος, ένα είδος βουλής που 

υπήρχε στην Ρώμη και βοηθούσε τον βασιλιά στα καθήκοντα του, εξαφανίστηκε 

σιγά σιγά, αν και τυπικά εξακολουθούσε να υπάρχει.  

 

Δεν είχε όμως καμιά αρμοδιότητα, και έτσι ο αυτοκράτορας μπορούσε να λαμβάνει 

τις αποφάσεις μόνος του. Διόριζε και απέλυε τους κρατικούς λειτουργούς κατά πως 

ήθελε, έλεγχε πλήρως τα οικονομικά , θέσπιζε νόμους μόνος αυτός και ήταν ο 

ανώτατος στρατιωτικός αρχηγός και η κεφαλή της Εκκλησίας. Στα χέρια του λοιπόν 
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συγκέντρωνε όλες τις εξουσίες. Ο επίσημος τίτλος του ήταν Βασιλεύς. Υπήρχε 

κάποια αίσθηση πως η εξουσία του βασιλιά πήγαζε από τον λαό και ότι ο τελευταίος 

είχε μεταβιβάσει την εξουσία στον αυτοκράτορα. Το γεγονός αυτό, κατά κάποιο 

τρόπο, φαίνεται από το ότι ο βασιλιάς ήταν αιρετός, δηλαδή κάποιοι τον εξέλεγαν και 

αυτοί ήταν η Σύγκλητος, ο στρατός και ο λαός της Πόλης. Η στέψη του γινόταν αφού 

πρώτα τα τρία αυτά σώματα επευφημούσαν τον υποψήφιο και η βασιλεία του ήταν 

κάτω από την συνεχή παρακολούθηση των τριών αυτών παραγόντων.  

 

Όταν ένας από αυτούς θεωρούσε πως η διοίκηση του βασιλιά δεν ήταν 

ικανοποιητική, μπορούσε να ανακηρύξει άλλο αυτοκράτορα και στην περίπτωση 

αυτή ο εμφύλιος πόλεμος ήταν αναπόφευκτος. Η Βυζαντινή ιστορία είναι γεμάτη με 

παραδείγματα αυτού του είδους. Οι αυλικές συνωμοσίες ήταν ένας άλλος τρόπος 

σφετερισμού της εξουσίας, μα στην περίπτωση αυτή τα συμφέροντα ήταν 

περισσότερο προσωπικά. Ο στρατός έπαιζε τον σημαντικότερο ρόλο στις 

περιπτώσεις των επαναστάσεων και των συνωμοσιών, αλλά και ο λαός σε αρκετές 

περιστάσεις ανέβασε στον θρόνο κάποιον ευνοούμενο του. 

 

Με την πάροδο του χρόνου , η διαδοχή των αυτοκρατόρων γινόταν με ομαλότερο 

τρόπο. Όσο ζούσε λοιπόν ο βασιλιάς έστεφε σαν συμβασιλέα του κάποιον που 

ήθελε, που μπορούσε να ήταν συνεργάτης του, συγγενής του ή κάποιο άλλο 

αγαπητό στο λαό πρόσωπο. Αυτός ο συναυτοκράτορας λοιπόν έπαιρνε τον θρόνο 

μόλις ο νόμιμος βασιλιάς πέθαινε, ενώ στη βάση αυτής της συνήθειας επικράτησε το 

κληρονομικό δικαίωμα στην διαδοχή, από πατέρα σε γιο. Ο αυτοκράτορας στεφόταν 

από τον Πατριάρχη στην εκκλησία και έπρεπε να είναι Ορθόδοξος. Την παραμονή 

της στέψης του οι συγκλητικοί, οι υπουργοί και οι στρατηγοί των θεμάτων 

υπόσχονταν πίστη στον αυτοκράτορα. Το ίδιο έκαναν και οι εκπρόσωποι των 

τάξεων της πρωτεύουσας και οι στρατιώτες. Ο αυτοκράτορας θεωρούσε τον εαυτό 

του σαν αντιπρόσωπο του Θεού πάνω στη γη και , σαν αρχηγός της εκκλησίας είχε 

τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις υποθέσεις της εκκλησίας. 

 

Πίστευαν ότι η στέψη έκανε τον αυτοκράτορα κάτι σαν ημίθεο, τοποτηρητή του Θεού 

στην γη, ενώ θεωρούσαν πως ο βασιλιάς μπορούσε να κάνει διακηρύξεις που 

αφορούσαν το Χριστιανικό δόγμα και να προεδρεύει στις Οικουμενικές Συνόδους. 

Έτσι ο αυτοκράτορας θεωρούσε ότι βρισκόταν σε άμεση σχέση με τον Θεό, που 

ήταν η πηγή κάθε εξουσίας. Επειδή οι γυναίκες δεν μπορούσαν να χειροτονηθούν 
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ιερείς και να ηγηθούν του στρατού, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι οι γυναίκες δεν 

ήταν δυνατόν να στεφθούν αυτοκράτειρες. Παρ’ όλα αυτά όμως, δεν υπήρχε καμία 

απαγόρευση από τους νόμους του κράτους κι έτσι η θέση των γυναικών που 

βρισκόταν στην κεφαλή της αυτοκρατορίας ήταν παράξενη. Η σύζυγος του 

αυτοκράτορα ανέβαινε στο θρόνο με τη στέψη του άνδρα της ή με τον γάμο της με 

τον βασιλιά. Και σε πολλές περιπτώσεις, όταν ο αυτοκράτορας δεν μπορούσε να 

ασκήσει την εξουσία, η γυναίκα του ασκούσε την κυβέρνηση στο όνομα του, ενώ αν 

χήρευε αυτή ήταν που είχε την πραγματική εξουσία. Εξέλεγε τον διάδοχο του 

θρόνου, ενώ οι σύζυγοι της έπαιρναν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εξουσία, 

από το γεγονός ότι παντρεύονταν την Αυγούστα, όπως ήταν ο επίσημος τίτλος της. 

 

Και τέλος, αν η Αυγούστα δεν ήθελε να μοιραστεί με κανένα την κυβέρνηση, τότε 

μπορούσε να κυβερνά μόνη της και νόμιμα , χωρίς να υφίσταται πρόβλημα. Ο λαός 

της πρωτεύουσας είχε οργανωθεί σε τέσσερις ομάδες ή δήμους ,όπως τις 

καλούσαν, τους Πράσινους, τους Βένετους , τους Λευκούς και τους Ερυθρούς. Οι 

δύο τελευταίοι δήμοι απορροφήθηκαν από τους δύο πρώτους, ενώ είναι άγνωστη η 

εποχή που εμφανίστηκαν. Οι δήμοι αυτοί είχαν πολιτικές και στρατιωτικές 

υποχρεώσεις.  Στην πρώτη περίπτωση ονομάζονταν Πολιτικοί , είχαν αρχηγό τους 

τον Δήμαρχο και ασχολούνταν με καθήκοντα, όπως να φροντίζουν την καθαριότητα 

της πόλης και να παίρνουν προληπτικά μέτρα για πιθανές καταστροφές.  

 

Στην δεύτερη περίπτωση λέγονταν Περατικοί και ήταν κάτι σαν φρουρά της πόλης, 

ενώ είχαν έναν αρχηγό που ονομαζόταν Δημοκράτης. Το μέρος όπου εκφραζόταν η 

δραστηριότητα των δήμων ήταν ο Ιππόδρομος και όλος ο λαός της 

Κωνσταντινούπολης είχε χωριστεί σε οπαδούς της μιας ή της άλλης ομάδας. Έτσι ο 

λαός της Πόλης είχε μέσα από τους Δήμους ένα βήμα για να εκφράζει τις απόψεις 

και τις επιθυμίες του, και για το λόγο ότι οι Δήμοι εξέφραζαν διαφορετικά 

συμφέροντα και τάξεις. Οι αρχηγοί των Βένετων προέρχονταν συνήθως από την 

συγκλητική αριστοκρατική τάξη και ήταν οπαδοί της Ορθοδοξίας, ενώ οι Πράσινοι 

εξέφραζαν τα συμφέροντα των εμπόρων και των βιοτεχνών και ήταν μονοφυσίτες. 

Την εποχή του Ιουστινιανού οι δήμοι είχαν αρκετή δύναμη, όπως φαίνεται από τη 

στάση του Νίκα, αλλά με τον καιρό η θέση τους εξασθένισε και ήδη από την εποχή 

των Ισαύρων ήταν πολύ υποβαθμισμένη. Με την παρακμή των Δήμων, ο λαός της 

Πόλης έχασε το μόνο μέσο που είχε για να εκφράζει τις απόψεις του, και από τότε 

έδειχνε τις επιθυμίες του μόνο με στάσεις και ταραχές. Είπαμε πως ένας άλλος 
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εκλέκτορας του βασιλιά ήταν η Σύγκλητος. Αν και προέρχεται από το ομώνυμο 

Ρωμαϊκό σώμα ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό στη σύνθεση και τις εξουσίες που 

είχε. Με τον καιρό η Σύγκλητος εξασθένισε πολύ, αν και συνέχιζε να υπάρχει ως 

σώμα για όλη την ιστορία του Βυζαντίου. Η ακμή της τοποθετείται τον 6ο και 7ο 

αι.,και την αποτελούσαν όλοι οι αξιωματούχοι , καθώς επίσης και εκείνοι που είχαν 

εξασκήσει κάποιο αξίωμα στο παρελθόν, όπως και οι απόγονοι τους. 

 

Έτσι στο σώμα αυτό ανήκαν όλοι οι πλούσιοι και εξέχοντες πολίτες του κράτους , 

αλλά τα δικαιώματα τους και οι εξουσίες τους ήταν σχετικά περιορισμένες και 

ασαφείς. Ο Λέων ο ΣΤ’κατάργησε όλα τα δικαιώματα της Συγκλήτου, πράξη που 

απλώς επικύρωσε μια κατάσταση που υπήρχε από πολύ καιρό. Το σώμα αυτό 

τώρα πια το καλούσε ο βασιλιάς για να ανακοινώσει κάτι ή για να γίνει μάρτυρας σε 

κάποια πράξη του, χωρίς δικαίωμα να εκφέρει γνώμη. Η πραγματική αριστοκρατία 

εξάλλου του Βυζαντίου ήταν πια στρατιωτική και μέσα από τον στρατό αντλούσε τη 

δύναμη της και τη θέση της. 

 

Ο πραγματικός φραγμός στις αυθαιρεσίες του αυτοκράτορα όμως ήταν οι Νόμοι. Αν 

και ο βασιλιάς ήταν η πηγή όλων των νόμων, ο νόμος εντούτοις ήταν κάτι ανώτερο 

από τον αυτοκράτορα.Ήταν ο μόνος θεσμός στον οποίο λογοδοτούσε ο βασιλιάς, ο 

οποίος θεωρούσε καθήκον του να τους ακολουθεί και να τους τηρεί. Πολλοί 

βασιλιάδες προσπάθησαν να κωδικοποιήσουν τους νόμους είτε για να τους 

εναρμονίσουν με το πνεύμα των καιρών είτε για να τους αποσαφηνίσουν και να μην 

υπάρχουν απορίες και ελλείψεις. Ο πρώτος που αποπειράθηκε να κάνει μια γενική 

κωδικοποίηση των νόμων ήταν ο Θεοδόσιος Β’, αλλά η προσπάθεια του έμεινε 

ημιτελής. Ο Ιουστινιανός έκανε ένα τιτάνιο έργο, το οποίο είναι η βάση και του 

σημερινού νομικού μας συστήματος. Με τον νομομαθή Τριβωνιανό, συνέταξε ένα 

κώδικα που περιλάμβανε όλη την υπάρχουσα νομοθεσία, που δημοσίευσε το 529. 

Ύστερα, το 533 δημοσίευσε τους Πανδέκτες, ένα απάνθισμα όλων των νόμων του 

παρελθόντος, ενώ τον επόμενο χρόνο εξέδωσε μια βελτιωμένη έκδοση του 

Ιουστινιάνειου κώδικα. Μέχρι το τέλος της βασιλείας του δημοσίευε επίσης τις 

Νεαρές, που σαν στόχο τους είχαν να συμπληρώνουν ελλείψεις, να αναθεωρούν και 

να εκσυγχρονίζουν διάφορους νόμους. 

 

Οι νόμοι του Ιουστινιανού παρέμειναν εμποτισμένοι από το Ρωμαϊκό πνεύμα και 

διατήρησαν το διαζύγιο , την δουλεία ή την θανατική ποινή, παρ’ όλη την αντίθεση 
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της εκκλησίας.Οι Βυζαντινοί τιμούσαν πολύ τους Ρωμαϊκούς νόμους και το γεγονός 

πως τους διατήρησαν σχεδόν αυτούσιους για πολλά χρόνια, παρ’ όλο που ήταν 

εξαιρετικά θεοσεβούμενοι, το αποδεικνύει. Αυτός που αναμόρφωσε τους νόμους, 

δίνοντας τους ένα Χριστιανικό πνεύμα ήταν ο Λέων Γ’ ο Ίσαυρος. Το 739 εξέδωσε 

τις Εκλογές , γράφοντας στο προοίμιο πως ήθελε να εισαγάγει τις Χριστιανικές 

αρχές στη νομοθεσία. Κατάργησε την θανατική ποινή, βελτίωσε τη θέση των 

γυναικών και έδωσε στην Εκκλησία πολλά δικαιώματα στην ανατροφή των παιδιών 

και στον έλεγχο της κοινωνίας.  

 

Ο Βασίλειος ο Μακεδόνας όμως αντικατέστησε τις Εκλογές με τον Πρόχειρο Νόμο, 

για να εξαφανίσει κάθε εργασία που  είχε γίνει από τους μισητούς εικονομάχους 

Ίσαυρους, αλλά και για να μειώσει την επιρροή της Εκκλησίας, στην οποία 

παραδόξως οι Ίσαυροι είχαν δώσει πολλά προνόμια. Ο γιος του, ο Λέων ΣΤ’, 

εξέδωσε τα Βασιλικά, ένα κώδικα που στο εξής ήταν η αυθεντία στην νομική 

επιστήμη και τα οποία ο Λέων συμπλήρωσε με αρκετές Νεαρές. Αν και οι 

Μακεδόνες επιχείρησαν μια επιστροφή στη νομοθεσία του Ιουστινιανού, εντούτοις το 

πνεύμα των Ισαύρων εξακολουθούσε να υπάρχει. Οι νόμοι ήταν ήπιοι, το 

οικογενειακό δίκαιο παρέμεινε όπως το είχαν διαμορφώσει οι Ίσαυροι και το 

κυριότερο καινούργιο στοιχείο ήταν πως οι Μακεδόνες αφαίρεσαν τα προνόμια της 

Εκκλησίας. Τα Βασιλικά ήταν η τελευταία απόπειρα κωδικοποίησης ενός 

ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου. Από εκεί και έπειτα, η νομοθετική 

δραστηριότητα των αυτοκρατόρων περιορίζεται σε διατάγματα για επιμέρους 

ζητήματα και στην έκδοση επιτομών. Το εκκλησιαστικό δίκαιο γνώρισε ανάπτυξη 

από την εποχή των Κομνηνών και το 1175 εξεδόθη η Εξήγησις Κανόνων από τον 

πατριάρχη Αντιοχείας Βαλσαμώνα, η μεγαλύτερη εργασία εκκλησιαστικού δικαίου. 

 

Οι υπάλληλοι του κράτους έπρεπε να γνωρίζουν τους νόμους και υπήρχαν νομικές 

σχολές, στις οποίες διδάσκονταν οι αρχές της επιστήμης, σχολές που ίδρυσε και 

ενίσχυσε ο Ιουστινιανός και αναμόρφωσαν ο Καίσαρας Βάρδας τον 9ο αι. και ο 

Κωνσταντίνος Μονομάχος το 1045. Ο αυτοκράτορας στην διοίκηση του κράτους είχε 

όλες τις αρμοδιότητες και όλες οι αποφάσεις ήταν δικές του. Ο χρόνος του όμως 

ήταν λίγος και δεν μπορούσε να είναι πανταχού παρών, για αυτό είχε βοηθούς και 

συμβουλάτορες.  Στις κυριότερες αποφάσεις του συμβουλευόταν ένα μικρό 

συμβούλιο, τα μέλη του οποίου προέρχονταν από την Σύγκλητο. Οι τίτλοι και τα 

αξιώματα άλλαζαν ανάλογα με τις εποχές και σε μερικές περιόδους μπορούσαν να 
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αγοραστούν , συνήθεια που κατάργησε ο Ιουστινιανός γιατί βοηθούσε στην 

ανάπτυξη της διαφθοράς. Στο αυτοκρατορικό παλάτι υπήρχαν διάφοροι τίτλοι, οι 

οποίοι ήταν περισσότερο τιμητικοί και δεν συνεπάγονταν κάποια πραγματική 

εξουσία.  Οι διάδοχοι, οι οποίοι στέφονταν όσο ζούσε ο βασιλιάς ονομάζονταν 

Καίσαρες και τον τίτλο αυτό είχαν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά 

στην περίπτωση αυτή ήταν καθαρά τιμητικός. Την εποχή των Κομνηνών ο τίτλος 

αυτός ξέπεσε και αντικαταστάθηκε από διάφορους άλλους, όπως τον τίτλο του 

σεβαστοκράτορα και την εποχή των Παλαιολόγων τον τίτλο του Δεσπότη, που 

σήμαινε και τον άρχοντα κάποιας περιοχής.  

 

Ο Αλέξιος ο Κομνηνός ονόμασε τα μέλη της οικογένειας του σεβαστό, 

πρωτοσεβαστό και πανυπερσεβαστό, ενώ οι πεθεροί του λέγονταν βασιλεοπάτορες. 

Η πρώτη κυρία των τιμών, μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας, ονομάζονταν 

Κυρία Ζωστή. Όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι, είχαν το δικαίωμα να τρώνε μαζί με τον 

βασιλιά στο αυτοκρατορικό τραπέζι. Τέλος, μια άλλη επωνυμία που είχε τεράστιο 

κύρος ήταν ο Πορφυρογέννητος, που δινόταν στα παιδιά του αυτοκράτορα που 

γεννιούνταν στην Πορφύρα, το δωμάτιο στο οποίο γεννούσε η αυτοκράτειρα. Οι 

Πορφυρογέννητοι θεωρούνταν σχεδόν ιερά πρόσωπα και ο λαός τους λάτρευε. Ο 

μεγαλύτερος τίτλος που μπορούσε να αποκτήσει κανείς ήταν ο Πατρίκιος, τίτλος που 

δημιούργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος για λίγους αξιωματούχους. Με τον καιρό αυτοί 

πλήθυναν και έτσι τον 10οαι. δημιουργήθηκε ο τίτλος του Μάγιστρου, και λίγο 

αργότερα του Πρόεδρου. Οι τίτλοι αυτοί εξαφανίστηκαν με τον καιρό. Οι επαρχίες 

είχαν διαιρεθεί τον 4ο αι. σε τέσσερις μεγάλες περιοχές, κάθε μια από τις οποίες 

διοικούσαν οι Ύπαρχοι., ένα είδος αντιβασιλιά με οικονομική, δικαστική και 

διοικητική εξουσία. Την Κωνσταντινούπολη την διοικούσε ο Έπαρχος της πόλης, 

που έδινε αναφορά στον Ύπαρχο της πόλης 

 

.Ο ανώτατος λειτουργός της δικαιοσύνης ήταν ο Κοιαίστωρ του Ιερού Παλατίου και 

οι ανώτατοι οικονομικοί αξιωματούχοι ήταν ο Κόμης των Θείων Θησαυρών, που 

διαχειρίζονταν τα οικονομικά του δημοσίου και ο Κόμης της Ιδικής Κτήσεως, που 

διαχειριζόταν τα οικονομικά του αυτοκράτορα. Ο σπουδαιότερος λειτουργός του 

Παλατίου όμως ήταν  ο Μάγιστρος των Οφφικίων, που ήταν επικεφαλής όλων των 

πολιτικών υπηρεσιών. Ήταν τελετάρχης, διευθυντής του ταχυδρομείου και των 

μυστικών υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες του συμπεριλάμβαναν και τις υποδοχές 

των ξένων αντιπροσωπειών. Στις διαταγές του είχε ένα αριθμό γραμματέων τους 
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οποίους και κατεύθυνε στις εργασίες τους. Τον 6ο και 7ο αι. έγιναν διάφορες 

μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διακυβέρνησης του κράτους, η σπουδαιότερη από τις 

οποίες ήταν η εισαγωγή των θεμάτων. Η αυτοκρατορία διαιρέθηκε σε ένα αριθμό 

επαρχιών, τα θέματα, τα οποία διοικούνταν από έναν αξιωματούχο, που είχε τόσο 

τις πολιτικές όσο και τις στρατιωτικές εξουσίες. Ο αρχηγός όλων αυτών των 

διοικητών ήταν ο Στρατιωτικός Μάγιστρος της Ανατολής. Ο στρατός κάθε θέματος 

διαιρείτο σε τρεις τούρμες και κάθε τούρμα σε τρεις μοίρες ή δρούγγες. Ο στρατηγός 

είχε πολλούς υπαλλήλους που τον βοηθούσαν στα πολιτικά του και στρατιωτικά του 

καθήκοντα, εξασκούσε πλήρη και απόλυτη εξουσία στο τόπο δικαιοδοσίας του , 

όμως ο διορισμός και η απόλυση του ήταν υπόθεση του αυτοκράτορα. Την 

μεταγενέστερη εποχή του Βυζαντίου οι υπάλληλοι του κράτους διαιρούνταν σε 

Κριτές και σεκρετικούς.  

 

Ο  σπουδαιότερος  Κριτής ήταν ο Έπαρχος της Πόλης, που ήταν ο αντιβασιλιάς 

όταν απουσίαζε ο αυτοκράτορας, επέβλεπε να τηρούνται οι εμπορικοί κανόνες και 

άκουγε τα παράπονα των συντεχνιών της πρωτεύουσας, και ήταν ο επικεφαλής 

στην απονομή της δικαιοσύνης και την λειτουργία των φυλακών. Τον βοηθούσε ο 

Κοιαίστωρ, που είχε κάποια νομοθετική εξουσία, επέβλεπε την διαχείριση της 

περιουσίας ανηλίκων, εκτελούσε τις διαθήκες και ήταν επικεφαλής ενός εφετείου. Οι 

δύο αυτοί Κριτές είχαν στις διαταγές τους πολλούς υπαλλήλους. Τρίτος στην τάξη 

Κριτής ήταν ο επί των δεήσεων, που η εργασία του αφορούσε τις αιτήσεις προς τον 

αυτοκράτορα. Οι άλλοι υπάλληλοι, οι Σεκρετικοί, ήταν κυρίως οικονομικοί 

υπάλληλοι. Τα θησαυροφυλάκια ήταν πια 7, και αργότερα έγιναν και άλλες 

υποδιαιρέσεις και τη διαχείριση των οικονομικών είχαν διάφορα γραφεία, με 

επικεφαλής τον σακελλάριο. Μετά τον σακελλάριο υπήρχαν οι 4 λογοθέτες, του 

δρόμου, που σαν αρμοδιότητες είχε την επίβλεψη του ταχυδρομείου, τις εξωτερικές 

υποθέσεις και που συντόνιζε το κυβερνητικό έργο, του γενικού, που ήταν αρμόδιος 

για την είσπραξη των φόρων, του στρατιωτικού που μισθοδοτούσε τον στρατό, και 

των αγελών, που διαχειριζόταν τα κτήματα του βασιλιά. Άλλοι οικονομικοί υπάλληλοι 

ήταν οι Επόπτες, που εισέπραταν τους φότους στις επαρχίες, οι υπάλληλοι που 

επέβλεπαν τα κρατικά εργαστάσια,τα υδραγωγεία, οι τελωνειακοί υπάλληλοι,και οι 

γραμματείς που διαχειρίζονταν την κρατική φιλανθρωπία. Η άλωση της Πόλης το 

1204 κατάστρεψε τον κρατικό μηχανισμό. 
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Την εποχή των Παλαιολόγων προσπάθησαν να αναδιοργανώσουν την διοίκηση, 

αλλά η γενική φτώχεια είχε επίπτωση και στην οργάνωση του κράτους. Πολλά από 

τα αξιώματα έμειναν κενοί τίτλοι και ακόμα κι όταν αναφέρονται στις πηγές δεν 

εξασκούν πραγματική εξουσία. Ο επικεφαλής της διοίκησης την εποχή αυτή ήταν ο 

μέγας Λογοθέτης που τον βοηθούσαν ο υπουργός των στρατιωτικών, ο μέγας 

δομέστικος και ο αρχηγός του στόλου, που λεγόταν μέγας Δουξ. Αλλά και ο 

πατριάρχης, μέσα στην γενική έλλειψη ασκούσε διοικητικά καθήκοντα. Οι Βυζαντινοί 

θεωρούσαν ότι η μόρφωση ήταν ένα σημαντικό πράγμα στην ζωή. Η απαιδευσία 

ήταν σχεδόν έγκλημα και σε κάθε περίπτωση γινόταν αντικείμενο κοροϊδίας. Τα 

παιδιά διδάσκονταν γραμματική πριν από όλα, που εκτός από τη γνώση της 

γλώσσας σήμαινε και την γνώση των κλασικών συγγραφέων, ιδιαίτερα του Ομήρου. 

Στη συνέχεια , γύρω στα 14 του χρόνια, ο μαθητής διδασκόταν την ρητορική, ύστερα 

τη φιλοσοφία και στο τέλος αριθμητική, γεωμετρία, μουσική και αστρονομία.  

 

Μπορούσε να διδαχθεί επίσης ιατρική, νομικά και φυσική. Παράλληλα με την 

μόρφωση αυτή, το παιδί μάθαινε και θρησκευτικά. Το κείμενο αυτής της χωριστής 

μόρφωσης ήταν η Βίβλος. Οι δάσκαλοι ήταν οικοδιδάσκαλοι ή ανήκαν σε σχολές και 

πανεπιστήμια. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε ένα Πανεπιστήμιο, που τον 7ο αι. 

λόγω έλλειψης πόρων έκλεισε. Η Εκκλησία είχε την εποχή αυτή την εκπαίδευση στα 

χέρια της. Ο θείος όμως του Μιχαήλ Γ’, ο Καίσαρ Βάρδας ίδρυσε ένα νέο 

πανεπιστήμιο στην Μαγναύρα, στο οποίο διδάσκονταν όλες οι επιστήμες χωρίς 

προκαταλήψεις. Οι θρησκευτικές αρχές εξέφραζαν την αντίθεση τους, αλλά η 

παιδεία εξαπλωνόταν συνεχώς. Όμως τελικά και το πανεπιστήμιο του Βάρδα 

έκλεισε και όσοι ήθελαν να μορφωθούν ήταν αναγκασμένοι να παίρνουν στο σπίτι 

τους οικοδιδάσκαλους. Ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, βλέποντας την τραγική 

κατάσταση της νομικής επιστήμης, ίδρυσε μια σχολή στην οποία διδάσκονταν 

νομικά , αλλά και φιλολογία, θεολογία και οι κλασικοί. 

 

Όλες αυτές οι σχολές υπάγονταν στον αυτοκράτορα, που διόριζε, πλήρωνε αλλά και 

απέλυε τους καθηγητές. Βιβλιοθήκες όμως δεν υπήρχαν, τα μοναστήρια είχαν 

κάποιες που ήταν όμως υποτυπώδεις και αποτελούνταν κυρίως από θεολογικά 

βιβλία. Υπήρχαν επίσης γραφείς που αντέγραφαν και βιβλία, αλλά η τιμή τους γενικά 

ήταν υψηλή και  έτσι τα λαϊκά στρώματα δεν είχαν εύκολη πρόσβαση. Η 

λαμπρότερη εποχή της εκπαίδευσης στο Βυζάντιο, σε αντίθεση με τη γενική 



 

19 
 

παρακμή, ήταν η εποχή των Παλαιολόγων. Τότε γεννήθηκαν οι σημαντικότερες 

μορφές στα γράμματα, αν και δεν ξέρουμε αν υπήρχαν σχολές κάποιας σημασίας. 

 

     Οι θρησκείες στον ανθρώπινο κόσμο υπήρξαν αναγκαίες από την στιγμή της 

συνειδητοποίησης της σύγκρουσης δαιμονικού και αγγελικού στοιχείου και της 

ανακάλυψης της ύπαρξης πνευματικών και ψυχικών αβύσσων στον άνθρωπο και 

στον εαυτό του. Η αναμόχλευση της ύπαρξης ή μη του Θεού, οδηγεί είτε στον κόσμο 

του πνεύματος που υψώνει τον άνθρωπο από την αναγκαιότητα των σχημάτων και 

των αντικειμενοποιημένων κοσμικών πολυμορφιών στη σφαίρα του αγαθού, της 

αλήθειας, του ωραίου, της ελευθερίας και του απείρου, στον κόσμο του αιώνιου 

Πνεύματος- Θεού, είτε στον μηδενικό υπαρξισμό που είναι βαθιά εξαρτημένος από 

το μηδενισμό του δαιμονικού στοιχείου, όπως εκφράζεται στη ζωή, την ιδεολογία και 

το έργο των δαιμονικών θρησκειών που υλοποίησε ο άνθρωπος.  

     Το μεγάλο πρόβλημα των θρησκειών του ανθρώπινου κόσμου, είναι το κατ’ 

εξοχήν πρόβλημα της ελευθερίας. Η μοίρα του ανθρώπου και η οδυνηρή πορεία του 

καθορίζονται από την ελευθερία και την σωτηρία του που στέκεται στο κέντρο των 

αντιλήψεων της κάθε μιας από αυτές. Θα μπορούσε κανείς να απαλλάξει τους 

ανθρώπους από τα βάσανα, αν τους έπαιρνε πίσω την ελευθερία. Μα αν την έχανε 

θα υπήρχε; Ο άνθρωπος αρχίζει να υφίσταται όταν επαναστατεί για χάρη της 

ελευθερίας και με την ελευθερία, όταν οδηγείται στον πόνο και στην παραφορά, 

νιώθοντας έτσι πως είναι ελεύθερος, κι έτσι ο άνθρωπος προσπαθεί να εγγίζει τα 

έσχατα βάθη της ελευθερίας. 

     Τις δύο ελευθερίες, την πρώτη, την αρχική ελευθερία και την δεύτερη, την τελική 

αναζητά ο άνθρωπος και ανάμεσα σε αυτές τις δύο κείται ο ανθρώπινος δρόμος, 

γεμάτος οδύνες και διασπάσεις, και ίσως τελικά να υπάρχει μόνο η ελευθερία της 

εκλογής του καλού και του κακού και η ελευθερία στην περιοχή του καλού ή 

καλύτερα η άλογη ελευθερία, και αυτήν την ελευθερία της επιλογής είναι που 

προσπαθούν να διασαφηνίσουν οι θρησκείες και της σωτηρίας που διατρανώνει η 

κάθε μια για τον άνθρωπο. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Με τον όρο Αρχαία Ελληνική Μουσική ονομάζουμε ολόκληρο τον μουσικό πολιτισμό 

που συνοδεύει την αρχαία ελληνική ιστορία και μελετάται κυρίως από τον 8ο αιώνα 

π.Χ. και εξής καθώς πριν από την εποχή αυτή, τα στοιχεία που υπάρχουν είναι 

ελάχιστα και περιορίζονται περιληπτικά στα παρακάτω: 

 

Κυκλαδικός πολιτισμός (τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ.): Βρέθηκαν μουσικές 

παραστάσεις που απεικονίζουν άρπα και δίαυλο του 2800 π.Χ. 

Μινωικός πολιτισμός (μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.): Βρέθηκαν μουσικές παραστάσεις 

που απεικονίζουν μουσικούς με λύρα και δίαυλο. 

Μυκηναϊκός πολιτισμός (μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.): Βρέθηκαν μουσικές 

παραστάσεις που απεικονίζουν μουσικούς με λύρα και δίαυλο καθώς και άλλα 

όργανα από πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και της Ασίας. 

 

Λύρα-Κυκλαδικός Πολιτισμός 

Οι αρχαίοι Έλληνες με τον εμφάνταστο στοχασμό τους έδιναν θεϊκή προέλευση στα 

πάντα και φυσικά και στη Μουσική. Έτσι, έπλασαν τις Μούσες, που ήταν στην αρχή 

θεές του τραγουδιού και κατοπινά της ποίησης και των άλλων τεχνών και 

επιστημών. Αυτές οι θεές, εννιά τον αριθμό, ήταν κόρες του Δία και της 

Μνημοσύνης. Κατά τον Ησίοδο, είχαν γεννηθεί στην Πιερία μα κατοικούσαν στον 

Όλυμπο για να διασκεδάζουν στα συμπόσια τους θεούς. Για αρχηγό τους 

(Μουσηγέτη) είχαν τον Απόλλωνα που ήταν θεός του φωτός, της μαντικής, της 

μουσικής και της ποίησης. Οι Μούσες, αν και έμεναν μόνιμα στον Όλυμπο, εύρισκαν 

τον καιρό και κατέβαιναν κρυφά για να εμπνεύσουν όσους θνητούς συμπαθούσανε, 

και έπαιρναν το όνομα του τόπου που εμφανίζονταν. Αν π.χ. κατέβαιναν στην Πιερία 

λέγονταν Πιερίδες, αν στον Ελικώνα, λέγονταν Ελικωνιάδες και αν κατέβαιναν στον 

Παρνασσό λέγονταν Παρνασσίδες. 

Πέρα όμως από τη μυθολογία, η μουσική της Αρχαίας Ελλάδας συνηθίζεται να 

περιβάλλεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί το βασικό συστατικό στοιχείο 

ενός πολιτισμού που επηρέασε άμεσα όχι μονάχα την αισθητική και τη φιλοσοφία 

των μεταγενέστερων εξελίξεων της μουσικής στην Ευρώπη, αλλά και την τεχνική 

υποδομή της (πολλές θεωρητικές κωδικοποιήσεις της ευρωπαϊκής μουσικής του 

Μεσαίωνα θα αναζητήσουν τις πηγές τους στη μουσική της Αρχαίας Ελλάδας π.χ. η 

παραφθαρμένη μεταφορά του τροπικού συστήματος). Από την αρχαία ελληνική 
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μουσική δε διασώθηκαν μέχρι σήμερα παρά ελάχιστα γραπτά μουσικά 

αποσπάσματα ενώ οι θεωρητικές γνώσεις μας για τον τρόπο με τον οποίο παιζόταν 

είναι μηδαμινές. 

Από την αρχαία γραμματεία μαθαίνουμε ότι στην Αρχαία Ελλάδα η μουσική 

εξυψώνεται στο επίπεδο μιας ελεύθερης τέχνης ανεξάρτητης από την ποίηση, αν και 

τις περισσότερες φορές συνυπάρχει με αυτή και βασικά στοιχεία της (π.χ. ο ρυθμός) 

υπαγορεύονται από την ποίηση και τέλος η μουσική αποτελεί αναγκαία εμπειρία στη 

διαπαιδαγώγηση των νέων. Ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και άλλοι φιλόσοφοι 

εμβαθύνουν στην αισθητική και [ψυχολογίά της μουσικής και διαμορφώνουν τη 

θεωρία του ήθους ή ηθική θεωρία της μουσικής, που διαπραγματεύεται την 

επίδραση της μουσικής στη συναισθηματική και ψυχική σφαίρα του άνθρωπου. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του ήθους ή αλλιώς ηθική θεωρία της μουσικής, σε κάθε 

ρυθμική και μελωδική κίνηση υπάρχει μια ανάλογη συναισθηματική αντίδραση, με 

την έννοια ότι η μουσική μπορεί να επιδράσει στον άνθρωπο είτε θετικά 

παροτρύνοντάς τον σε μια ενέργεια της βούλησής του είτε αρνητικά αποτρέποντάς 

τον από μια ενέργεια της βούλησής του είτε τέλος απονεκρώνοντας τη βούλησή του. 

Βέβαια η θεωρία του ήθους δεν εξαντλείται μονάχα σε γενικές διαπιστώσεις, αλλά 

εμβαθύνει στην αισθητική διερεύνηση των δομικών παραμέτρων της μουσικής 

εξετάζοντας το ήθος της μελωδίας, των αρμονιών (τροπικών κατατάξεων), των 

γενών και των ρυθμών. 

 

Ομηρική εποχή (1000 - 700 π.χ.) 

Δεν εμφανίστηκαν πολλές καινοτομίες την εποχή αυτή. Άνθισε η επική ποίηση, 

δηλαδή ποίηση που αναφέρεται σε γενναίους ανθρώπους και ιστορίες με δράση και 

ηρωισμό, όπως τα έπη του Ομήρου. Οι αοιδοί, μια ολόκληρη σχολή καλλιτεχνών 

που δημιουργήθηκε από το παράδεγιμα του Ομήρου, ήταν τεχνίτες τραγουδιστές 

που έψαλαν τα έπη στα συμπόσια των ηγεμόνων με συνοδεία λύρας. 

Τα ομηρικά έπη (Ιλιάδα και Οδύσσεια) αποτελούν ιστορικές πηγές που μας δίνουν 

πληροφορίες για το μουσικό πολιτισμό του 9ου-8ου π.Χ. αιώνα. Οι πληροφορίες 

αυτές ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στη γενικότερη θέση της μουσικής στην κοινωνική 

ζωή, ενώ μερικές φορές μέσα από τις λεπτομερειακές και παραστατικές περιγραφές 

θα αναδυθούν και αξιόλογα στοιχεία που αφορούν το τεχνικό υπόβαθρο της 

μουσικής (π.χ. μορφές των τραγουδιών, διαμόρφωση και τεχνικές των οργάνων 

κ.ά.). 
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Από την εποχή αυτή συναντάμε οργανωμένες μορφές μουσικοποιητικής έκφρασης. 

Ο Όμηρος αναφέρει αοιδούς που εκτελούσαν τις ραψωδίες (τμήματα ποιητικών 

έργων) αυτοσχεδιάζοντας σε απαγγελτικό ύφος με συνοδεία κιθάρας και φόρμιγγας, 

ενώ πολλές φορές το κυρίαρχο στοιχείο του αυτοσχεδιασμού φαίνεται να 

υπαγορεύεται από ορισμένες προκαθορισμένες φόρμες. 

 

Εποχή των Λυρικών (700 - 550 π.χ.) 

Στα χρόνια που ακολούθησαν την ομηρική εποχή, τον 7ο και 8ο π.Χ. αιώνα, 

αναπτύχθηκε η λυρική ποίηση και μουσική είδος που ασχολήθηκε με καθημερινά 

κοινωνικά θέματα με μονωδιακές φόρμες και ένα ιδιαίτερο ύφος της μουσικής, με 

αρκετά βαθύ χαρακτήρα σε αντίθεση με το διαπεραστικό αρχαϊκό ύφος. Στην εποχή 

των λυρικών ποιητών είχαν αναπτυχθεί και διάφορα είδη οργανωμένων χορών 

(όρχηση), που εκτελούνταν με ή χωρίς τραγούδι. 

 

Κλασική Εποχή (550 - 450 π.χ.) 

Την περίοδο αυτή παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη που γνώρισε η μουσική 

αλλά και όλες οι τέχνες γενικά. Ανακαλύφθηκαν οι μαθηματικές σχέσεις που διέπουν 

τη μουσική, εφευρέθηκαν καινούργια όργανα και τελειοποιήθηκαν τα υπάρχοντα. O 

Τέρπανδρος, ένας σπουδαίος μουσικός ανακάλυψε την μουσική γραφή και έτσι όλοι 

έπαιζαν τα διάφορα τραγούδια ομοιόμορφα. Δημιούργησε το "Νόμο", που ήταν 

τραγούδι προς τιμή του Απόλλωνα με συγκεκριμένη όμως κατασκευή. Υπήρχαν 

αυλητικοί, αυλωδικοί, κιθαριστικοί και κιθαρωδικοί "Νόμοι". 

Έρχεται και η γένεση της τραγωδίας όπου η μουσική βρήκε εφαρμογή στη συνοδεία 

του έργου, και ήταν ανάλογη με το περιεχόμενό του. Η τραγωδία γεννήθηκε από τον 

Διθύραμβο, όταν κάποιοι σκέφτηκαν ότι είναι δυνατόν να παριστάνονται 

περισσότεροι ήρωες αντί για έναν όπως γινόταν στη λατρεία του Διόνυσου. Είναι 

μάλιστα μια εποχή που άρεσε στους ανθρώπους να βλέπουν ιστορίες για ήρωες 

που γεννιούνται μέσα από τους πολέμους της περιόδου αυτής. Ο χορός που 

συνόδευε τη Διονυσιακή λατρεία μετατράπηκε σε σύνολο ατόμων (Χορός) που 

εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους σκοπούς στο έργο π.χ. να συμβουλέψουν, να 

διηγηθούν κ.λπ. 

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούν την μουσική απαραίτητη για τρεις λόγους: 

α) Ψυχαγωγία και ανάπαυση 

β) Διαμόρφωση του χαρακτήρα 

γ) Διανοητική και αισθητική καλλιέργεια 
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Στην εποχή εκείνη άλλωστε ο καλλιεργημένος άνθρωπος λεγόταν και μουσικός 

ανήρ. 

 

Περίοδος Παρακμής (450 π.Χ. και εξής) 

Άντρας ερωτοτροπεί με τη μεθυσμένη κιθαρίστρια. Ερυθρόμορφη κύλικα, περ. 510 

π.Χ., Λούβρο 

Απροσδόκητα από τα μέσα του 5ου αιώνα, η μουσική στην Ελλάδα, προτρέχοντας 

όλων των άλλων τεχνών, αρχίζει μια αργή καθοδική πορεία και μάλιστα σε μια 

εποχή που οι εικαστικές τέχνες είναι στη μεγάλη ακμή τους. Αυτή η προοδευτική 

κατάπτωση της μουσικής θα συνεχισθεί αδιάκοπα ως το τέλος της ελληνιστικής 

εποχής. 

Όπως συνάγεται μέσα από τις διαμαρτυρίες του Πλάτωνα και πολλών άλλων 

κλασικών συγγραφέων, η παρακμή στη μουσική φαίνεται να έχει δύο συνιστώσες, 

αδιάσπαστα δεμένες μεταξύ τους: την κοινωνική και ηθική οπισθοδρόμηση και τους 

μουσικούς νεωτερισμούς. 

Η κοινωνική και ηθική οπισθοδρόμηση σε σχέση με τη μουσική γίνεται περισσότερο 

αισθητή από τις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα. Τα φαινόμενα που τη στοιχειοθετούν 

είναι : η προοδευτική εμπορευματοποίηση, ο θαυμασμός της ατομικής δεξιοτεχνίας 

και η εγκατάλειψη των υψηλών παλαιότερων εννοιών ήθους, νόμων κτλ. Από κοινό 

κτήμα κάθε πολίτη από το σχολείο, η μουσική μετατρέπεται σιγά - σιγά σε 

δραστηριότητα λίγων διάσημων δεξιοτεχνών. 

Είναι αλήθεια πως η παρακμή της ελληνικής μουσικής άρχισε μέσα από την ίδια την 

τραγωδία. Το κοινό άρχισε να ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα τραγούδια των χορικών 

παρά για το ηθικό και δραματικό περιεχόμενο της τραγωδίας. Οι μεταγενέστεροι, 

θέλοντας να κολακέψουν το γούστο του κοινού, έβαζαν στα διαλείμματα των 

δραμάτων χορούς και τραγούδια άσχετα με το έργο. 

Την ίδια αυτή εποχή συντελείται μια σημαντική επανάσταση στη μουσική με 

ανατροπή της παλαιάς τάξης των αρχαίων μουσικών νόμων και εισαγωγή 

καινοτομιών που προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, τη σφοδρή αντίδραση των 

συντηρητικών της εποχής. 

Η αντίδραση αυτή στους καθαυτό μουσικούς νεωτερισμούς δεν είναι άσχετη με το 

στιγματισμό εκ μέρους τους της ηθικής κατάπτωσης που αναφέραμε παραπάνω. Οι 

αρχαίοι μουσικοί νόμοι, που εξέφραζαν την παραδοσιακή αντίληψη, θεωρούνταν ότι 

αντανακλούν τους θεϊκούς νόμους περί αρμονίας στη μουσική (λόγω της θεϊκής 
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προέλευσής της) και τη συνδεδεμένη με αυτούς αρμονία του σύμπαντος. Επομένως, 

η μουσική καινοτομία αποτελούσε έμμεση προσβολή του θείου και της ηθικής τάξης. 

Το νέο κύμα των μουσικών νεωτερισμών εμφανίζεται στο 2ο ήμισυ του 5ου αιώνα 

π.Χ. και παράλληλα έχουμε μουσικές καινοτομίες από τον Φερεκράτη, τον Ευριπίδη 

και τον Αριστοφάνη. 

Ύστερα από τη μακεδόνικη κατάκτηση, η μουσική δημιουργική φλόγα άρχισε λίγο - 

λίγο να σβήνει. Η μουσική δραστηριότητα μεταφέρεται σε άλλες πόλεις εκτός 

Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στην Αντιόχεια και στην Αλεξάνδρεια. 

Η τελευταία αυτή περίοδος της αρχαίας ελληνικής μουσικής, άφησε λιγοστά ονόματα 

όπως του Τελεσία, του Θεόκριτου και του Μεσομήδη. Στην Αλεξάνδρεια των 

Πτολεμαίων σώζονται αρκετά ονόματα εκτελεστών. 

 

Αρχαία Ελληνική Μουσική και Αθλητισμός 

Στις μέρες μας σώζονται 30 περίπου αγγειογραφίες που απεικονίζουν μουσική και 

αθλητική δραστηριότητα ταυτόχρονα. Το κατεξοχήν μουσικό όργανο που 

χρησιμοποιείται στις 25 από αυτές είναι οι διπλοί αυλοί. Α. Διπλοί αυλοί 

Εμφανίζονται ως συνοδευτικά όργανα στις κινήσεις των αθλητών. Οι αυλοί είναι 

συνήθως ανισομεγέθεις – παράγουν δηλαδή δύο διαφορετικούς τονικά ήχους 

ταυτόχρονα- και σχηματίζουν μικρή γωνία μεταξύ τους. Τις περισσότερες φορές 

παίζονται από επαγγελματίες αυλητές -αν κρίνουμε από την ύπαρξη φορβειάς 

(λουράκι στήριξης των αυλών). Άλλωστε, η μεγάλη διάρκεια παιξίματος του 

μουσικού οργάνου την οποία διασφαλίζει η φορβειά δεν μπορεί να επιτευχθεί από 

ερασιτέχνες μουσικούς. Η λεπτομέρεια των παραστάσεων είναι σε ορισμένες 

περιπτώσεις άκρως εντυπωσιακή, δίνοντας μας χρήσιμες πληροφορίες για τη 

συβήνη (θήκη των αυλών) και το γλωττοκομείο (θήκη της γλωττίδας), αλλά και τα 4 

μέρη του οργάνου: τον βόμβυκα, τον όλμο, το υφόλμιον και τη γλωττίδα. Οι αυλητές 

σε ορισμένες περιπτώσεις αγώνων είναι επίσημα ενδεδυμένοι με πολύχρωμο 

αχειρίδωτο ή κοντομάνικο χιτώνα. «Η συνοδεία των αυλών ήταν απαραίτητη τόσο 

στην άσκηση των νέων και των μεγάλων αθλητών όσο και κατά τη διάρκεια των 

επίσημων αγώνων» Οι ηλικίες των αυλητών ποικίλουν. Συναντούμε νέους αγένειους 

αυλητές, αλλά και ώριμους γενειοφόρους, όμως σε καμία περίπτωση ηλικιωμένους. 

Στους επίσημους αγώνες αθλημάτων, κάποιοι αυλητές εμφανίζονται να συνοδεύουν 

στεφανωμένοι, στοιχείο που υποδηλώνει μια πιθανή διάκρισή τους σε αγώνα 

αυλητικής που προηγήθηκε στα πλαίσια της Διοργάνωσης. Οι αθλητές που 

εικονίζονται δίπλα τους είναι νέοι-αγένειοι – ή άνδρες. Σε κάποιες περιπτώσεις 
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εικονίζονται κριτές και σε κάποιες άλλες εικονίζονται εκπαιδευτές. Έτσι, 

συμπεραίνουμε ότι η συνοδεία των αυλών ήταν απαραίτητη τόσο στην άσκηση των 

νέων και των μεγάλων αθλητών όσο και κατά τη διάρκεια των επίσημων αγώνων. 

Ποια αθλήματα είχαν άραγε την ανάγκη μουσικής στήριξης από έναν Αυλητή; 

Ακοντισμός, Δισκοβολία και Άλμα είναι τα τρία αγωνίσματα στα οποία φαίνεται 

ξεκάθαρα η παρουσία του μουσικού πάνω στη δράση. Φαντάζει ιδιαίτερα ευφυές και 

εκπληκτικό να βλέπει ο θεατής τον Άλτη ή τον Ακοντιστή να τρέχει στους ρυθμούς 

της αυλητικής μελωδίας ή τον δισκοβόλο να γυρίζει με ταυτόχρονο δεξιοτεχνικό 

γύρισμα φθόγγων με όποια κατάληξη μπορούμε να φανταστούμε… Β. Σάλπιγγα Σε 

δύο περιπτώσεις αγγείων διακρίνουμε έναν σαλπιγκτή με χλαμύδα και σανδάλια να 

κρατάει με το αριστερό του χέρι τη σάλπιγγα. Το όργανο ξεκινούσε με κοκάλινο 

επιστόμιο και ο μακρύς και στενός σωλήνας κατέληγε σε καμπάνα . Αυτό το σχήμα 

προδίδει έναν οξύ, δυνατό και διαπεραστικό ήχο. Η χρήση της περιορίζεται όμως σε 

έναρξη τελετών και αγώνων, σε υπαίθριους μεγάλους χώρους, τονίζοντας τη 

σπουδαιότητα του γεγονότος. Γ. Λύρα Αυτό το έγχορδο όργανο, γνωρίζουμε ότι 

χρησιμοποιούνταν στη βασική παιδεία των Ελλήνων στο σχολείο τους. Ο λεπτός και 

αδύνατος ήχος της θα ήταν δύσκολο να βοηθήσει τις αθλητικές τους 

δραστηριότητες. Έτσι περίπτωση αγγειογραφίας που τη συναντούμε δίπλα σε νέο 

αθλητή, δεν υπάρχει μουσική δράση. Απλά κρατιέται στο ένα χέρι του μαθητή. Ο 

εκπαιδευτής του δίνει τη στλεγγίδα (εργαλείο απομάκρυνσης του ιδρώτα και του 

λαδιού από το σώμα) για να τελειώσει προφανώς μάθημα λύρας λοιπόν, στη 

μοναδική το μάθημα γυμναστικής και να ετοιμαστεί να ξεκινήσει το μάθημα λύρας . 

Καταληκτικά, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες ήξεραν να 

συνδυάζουν τις Τέχνες με τον Αθλητισμό και την Παιδεία γενικότερα. Αυτοί γνώριζαν 

καλύτερα από τον καθένα την Αρετή της Αρμονίας σε όλες τις δραστηριότητες τους. 
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Ο Αθλητισμός και η ιστορία του 

 

Σκοπός εκπόνησης αυτής της εργασίας ήταν η ανακάλυψη της ιστορίας του 

αθλητισμού και η πορεία που αυτός διέγραψε στο πέρασμα των χρόνων. Μετά από 

τρεις μήνες μελέτης πηγών και ομαδικής εργασίας συγκεντρώσαμε απαντήσεις για 

τα ερευνητικά ερωτήματα και συντάξαμε την εργασία δημιουργώντας παράλληλα την 

παρουσίασή της μέσω βίντεο εικόνων και κειμένου. Μέσω αυτής της εργασίας 

μαθαίνουμε πως ο άνθρωπος ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τον αθλητισμό από 

την αρχαιότητα, εξελίσσοντας εκτός από τα απαραίτητα για την επιβίωση του 

αντικείμενα και τρόπους εκγύμνασης του σώματος και του πνεύματος του, ίδρυσε 

αθλητικές εγκαταστάσεις και καθιέρωσε αγώνες. Εξετάζουμε τα αθλήματα στην 

αρχική και τελική τους μορφή και παρατηρούμε τον τρόπο διάδοσής τους από τους 

Αρχαίους Έλληνες σε όλους τους άλλους λαούς. Έπειτα, μελετάμε το μοντέρνο 

αθλητισμό και τα αθλήματα από τα οποία αποτελείται και ερευνούμε τις πτυχές του 

αθλητισμού στη σημερινή εποχή και τις επιπτώσεις του στον άνθρωπο. Επίσης 

αναφέρουμε τους τρόπους με τους οποίους ο αθλητισμός επηρέασε τους 

ανθρώπους κάθε εποχής και αναλύουμε τη συμβολή του στην ανάπτυξη των 

εκάστοτε κοινωνιών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      Ο όρος περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην άσκηση του 

σώματος, στην απόκτηση φυσικών ικανοτήτων, στην δημιουργία επιδόσεων, στην 

ψυχαγωγία κλπ. Η λέξη παράγεται από το: άθλος = αγώνας και άθλον = βραβείο.  

 

Στους αρχαίους Έλληνες ήταν γνωστή ως ''αθλητική τέχνη''. Ο αθλητισμός είναι 

πανάρχαιος θεσμός των αρχαίων ελλήνων. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασιακό 

περιβαλλόντων βαθμό ανάπτυξης της άμιλλας, την πείρα και το ποιον της 

αισθητικής διαπαιδαγώγησης κάθε φυλής που έζησε στην Ελλάδα πήρε και σχετική 

σημασία, έκφραση και κατεύθυνση. Στην Κρήτη, Μυκήνες, Αττική, Βοιωτία, 

Πελοπόννησο, Σάμο, Χίο, Θεσσαλία, Κυκλάδες κ.α. O αθλητισμός γνώρισε μέρες 

δόξας και μεγαλείου.  

     Στην Κρητομυκηναική εποχή αθλητές λειτουργοί των θεοτήτων ή διακεκριμένοι 

πολεμιστές συγκεντρώνονταν στην Κρήτη, με σκοπό να επιδείξουν ικανότητες και 

δεξιότητες σε επικίνδυνα αθλήματα. Οι μινωικοί διακρίθηκαν στην τοξοβολία, 

ξιφομαχία, πυγμαχία και η ταυρομαχία υπήρξε εθνικό άθλημα των Κρίτων. Στην 
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Ομηρική εποχή η τέλεση αγώνων κατά την ταφή νεκρού ήταν η απαρχή των 

αθλητικών αγώνων των Ελλήνων, που μεταγενέστερα διοργάνωναν με την ευκαιρία 

οποιασδήποτε συγκέντρωσης. Κοινωνικοί και πολιτικοί λόγοι προκαλούσαν επίσης 

αφορμή για την τέλεση αγώνων. 

       Οι Έλληνες της κλασικής εποχής καλλιέργησαν συστηματικά τον αθλητισμό ως 

πηγή υπέροχων πράξεων και κύριο συντελεστή κάθε προόδου. Πίστευαν πως οι 

θεοί ήταν οι ιδρυτές, προϊστάμενοι και προστάτες των αγώνων. Έτσι οι αθλητές 

θεωρούσαν καθήκον τους να αφιερώσουν τα βραβεία τους σιούτους. Επίσης οι 

νικητές απαλλάσσονταν από τους φόρους 

     Κατά τον μεσαίωνα στα πρώτα χρόνια  δεν υπήρχε κλασική αγωνιστική. Μονό 

ιππότες καλλιεργούσαν μαχητικά αγωνίσματα κατάλληλα να δημιουργούν τραχείς 

μαχητές και όχι, όπως στην αρχαία Ελλάδα ωραίους και ισχυρούς ανθρώπους στο 

πνεύμα και την ψυχή. 

      Στη Βυζαντινή εποχή μεταφερθήκαν και τα θεάματα μαζί με τη μεταφορά της 

πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, όπως κονταρομαχίες, θηριομαχίες, 

ιπποδρομίες. 

     Κατά την επανάσταση του '21 που ξεπήδησε από το αγωνιστικό πνεύμα του 

ηρωισμού και της παλικαριάς των προεπαναστατικών χρονών ο αθλητισμός άρχισε 

δειλά στην αρχή και ύστερα με σταθερά βήματα να καλλιεργείται στην Ελλάδα.  

    

   

                           

     Είναι γνωστό πως ο άνθρωπος είναι ον που δεν μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από 

τα υπόλοιπα μέλη του είδους του αλλά χρειάζεται να οργανώνεται σε ευρύτερες 

ομάδες μέσα στις οποίες αποκτά ξεχωριστό ρόλο και κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ 

των ομοιών  του. Οι εκτεταμένες ομάδες αυτές, δημιουργήθηκαν ήδη από την πρώτη 

εμφάνιση του ανθρώπου στη Γη και ονομάζονται κοινωνίες. Μέσα σε αυτές 

κατάφερε να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέση και να δεθεί με ισχυρούς δεσμούς με 

κάποια από τα μέλη τους. Αργότερα με σκοπό να επιβιώσει διερεύνησε και 

χρησιμοποίησε πρώτες ύλες από το περιβάλλον του που ήταν απαραίτητες για την 

εξέλιξή του. Με το πέρασμα των χρόνων και μετά από την επίτευξη των βασικών 

στόχων επιβίωσης δημιουργήθηκε η ανάγκη για την κάλυψη και άλλων αναγκών 

όπως ήταν η απασχόληση με κάτι δημιουργικό και διασκεδαστικό τις ώρες 

ξεκούρασης. Έτσι, δημιουργήθηκαν τα πρώτα παιχνίδια τα οποία αργότερα 

εξελίχθηκαν σε τρόπους άσκησης του σώματος και αγωνίσματα. Με τον τρόπο αυτό 
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στις βάσεις των οργανωμένων κοινωνιών, θεμελιώθηκαν και οι αρχές και οι κανόνες 

του αθλητισμού και υπήρξε άμεση σύνδεση και αλληλεπίδραση των εννοιών αυτών 

που από τότε ξεκίνησαν να διαγράφουν κοινή πορεία στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. 

 Ο αθλητισμός λοιπόν, όπως και κάθε θεσμός που συνδέεται άμεσα με τη ζωή του 

ανθρώπου, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την ίδια την κοινωνία μέσα στην οποία 

αναπτύσσεται αλλά και τον πολιτισμό, τις συνήθειες, τις απόψεις, τα ήθη τα έθιμα 

και γενικότερα το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων που εντάσσονται σε αυτή. Ωστόσο 

ο αθλητισμός και η κοινωνία, όπως προαναφέρθηκε, είναι αλληλένδετες έννοιες και 

έτσι γνωρίζουμε πως και ο ίδιος ο αθλητισμός επηρεάζει με ποικίλους τρόπους τις 

εκάστοτε κοινωνίες και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη τους σε κάθε 

περίσταση. Με λίγα λόγια, η συμβολή του αθλητισμού στην εξέλιξη των κοινωνιών 

είναι καταλυτική και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ανάπτυξη των 

νέων και τη δημιουργία υγειών και αναπτυγμένων κοινωνιών. 

Για να μελετήσουμε σε βάθος την συμβολή του θεσμού αυτού στην ανάπτυξη των 

εκάστοτε κοινωνιών, θεωρείται απαραίτητο να αναφέρουμε παραδείγματα από τις 

απαρχές τις ιστορίας μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Θα γνωρίσουμε δηλαδή, τις 

απόψεις των ανθρώπων για τον αθλητισμό και τις επιρροές που δέχτηκαν από 

αυτόν, από την εποχή των Αρχαίων Ελλήνων μέχρι τα χρόνια της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας και από την Αναγέννηση μέχρι και σήμερα. 

    

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

    Στην Αρχαία Ελλάδα η γυμναστική θεωρούταν απαραίτητο μέρος της αγωγής 

όλων των αγοριών, ενώ στην Σπάρτη και των κοριτσιών. Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος 

λαός που επινόησε τις αθλοπαιδιές, τις ανήγαγε σε αγωνίσματα στα οποία οι 

αθλητές συναγωνίζονταν. 
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Οι ρίζες του Ελληνικού αθλητισμού μπορούν να αναζητηθούν στην εποχή του 

Χαλκού, στην Μινωική Κρήτη, όπου οι πρώτες δραστηριότητες που συνδέονται με 

την έννοια της αθλητικής άμιλλας είναι τα περίφηματαυροκαθάψια καθώς και οι 

αγώνες πυγμαχίας και πάλης που συναντάμε σε τοιχογραφίες , σφραγιδόλιθους και 

λίθινα αγγεία 

 

      Αργότερα στην υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή εποχή (16ος έως 11ος αιώνας) 

δημιουργούνται στην Αρχαία Ελλάδα, οι Νεκρικοί Αγώνες, αγώνες που γίνονταν 

προς τιμήν των νεκρών, δηλαδή ήταν επιτάφιοι. 

Κατά την Κλασική Εποχή, αναπτύσσονται οι Αθλητικοί αγώνες. Τα αγωνίσματα που 

περιλάμβαναν οι αγώνες αυτοί ήταν ο δρόμος, το πένταθλο,και τα ιππικά 

αγωνίσματα. 

       Ακόμη ιδρύονται αθλητικοί χώροι, όπως το Στάδιο, το Γυμνάσιο και ο 

Ιππόδρομος τους οποίους συναντάμε όχι μόνο στα μεγάλα Ιερά, αλλά και στις 

περισσότερες Ελληνικές πόλεις. Από αυτούς τους χώρους, σημαντικότερος ήταν το 

Γυμνάσιο. Εκεί λάμβανε χώρα η εκγύμναση των αθλητών αλλά και η προετοιμασία 

των εφήβων, για την στρατιωτική τους θητεία. Τους νεαρούς αθλητές εκπαίδευαν και 

επιτηρούσαν οι παιδοτρίβες , που έπαιζαν το ρόλο του σημερινού γυμναστή. 

Γνωρίζουμε ακόμη, πως οι Έλληνες νέοι αγαπούσαν ιδιαίτερα την γυμναστική που 

ήταν και απαραίτητο μέρος της αγωγής τους. Σε πολλές πόλεις, όπως η αρχαία 

Αθήνα και η αρχαία Σπάρτη, το πρόγραμμα της γυμναστικής καθοριζόταν με νόμο. 

Βασικός συνδυασμός ασκήσεων ενδυνάμωσης για τους Αρχαίους ήταν τα 

"γυμνάσια". Η ονομασία τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι Αρχαίοι Έλληνες 

ασκούνταν γυμνοί. Τα γυμνάσια περιλάμβαναν τις ασκήσεις αλτηροβολίας, της 
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χειρονομίας, της σκιαμαχίας, του πυτιλίζειν, του ανατροχασμού και του 

περιτροχασμού.  

 

Ο ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

  Ο μοντέρνος αθλητισμός δημιουργήθηκε μετά το τέλος των αρχαίων Ολυμπιακών 

αγώνων και αναπτύχθηκε μαζί με την μοντέρνα βιομηχανική κοινωνία. Στον 

μοντέρνο αθλητισμό υπάρχει η εξειδίκευση, η κοινωνικοποίηση και στόχος είναι η 

παραγωγή ρεκόρ και μεταλλίων. 

      Οι κυρίαρχες αξίες του ολυμπισμού (Ολυμπιακοί αγώνες) είναι το citius, oltius 

και fortius, ενώ επίσης υπάρχει ιεραρχικό σύστημα και γραφειοκρατικός έλεγχος. 

Όμως μετά την αρχική επιτυχία που είχαν οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν σοβαρά 

προβλήματα με την κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ. Ο Αθλητισμός πλέον δεν 

ήταν υποχρεωτικός αλλά προαιρετικός στα Πανεπιστήμια της Ανατολικής Ευρώπης. 

Στους εορτασμούς στο Παρίσι (1900) και στο Σεντ Λούις (1904) οι αγώνες 

επισκιάστηκαν από διεθνείς εκθέσεις στις οποίες είχαν περιληφθεί. Οι αμέσως 

επόμενοι Μεσολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το (1906) και είχαν διοργανωθεί από την 

ΔΟΕ, της οποίας μετέπειτα απόφαση κήρυξε ότι δεν ήταν επίσημοι Ολυμπιακοί 

Αγώνες. Όμως οι αγώνες του 1906 ξανά προσέλκυσαν ένα μεγάλο αριθμό από 

Παγκόσμιες συμμετοχές. Το 1904 το 80% ήταν Αμερικανοί Αθλητές και 

σηματοδοτούν την αρχή της Ανάπτυξης των αγώνων σε δημοσιότητα και μέγεθος. 

Σε αντίθεση με το τι πίστευε ο Κουμπερτέν, οι ολυμπιακοί αγώνες δεν απέτρεψαν 

τους πολέμους και έτσι διακόπηκε η διεξαγωγή τους κατά τον πρώτο και δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. Πολιτικά ζητήματα επηρέασαν επίσης αρκετές Ολυμπιάδες. Το 

1936 στο Βερολίνο οι Ολυμπιακοί αγώνες χρησιμοποιήθηκαν για πολιτική 

προπαγάνδα από τον Αδόλφο Χίτλερ και τους Ναζί. Κατά τις δεκαετίες 70 και ’80, 

επηρεάστηκαν από μποϋκοτάζ. Αφρικανικά κράτη μποϊκόταραν τους Ολυμπιακούς 
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του (1976) επειδή η Νέα Ζηλανδία μετείχε σε αγώνες rugby στην Νότια Αφρική. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλα κράτη του δυτικού κόσμου αρνήθηκαν να 

αγωνιστούν στους ολυμπιακούς του 1980 στη Μόσχα, επειδή η Σοβιετική Ένωση 

εισέβαλε στο Αφγανιστάν. Η Σοβιετική Ένωση και άλλες ανατολικές χώρες 

μποϊκόταραν τους Ολυμπιακούς του 1984 στο Λος Άντζελες. Η Βόρειος και η Νότιος 

Κορέα συμμετείχαν με κοινή αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000 και το 

2004. 

  

  Ο  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΣΤΗ  ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΕΠΟΧΗ 

 

 

      Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια καιδράση με 

συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη 

σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες. Παράλληλα, ο αθλητισμός 

είναι ένας κοινωνικός θεσμόςο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον 

πολιτισμό της. Ο αθλητισμός μπορεί να πάρει πέντε μορφές, είτε ως 

ερασιτεχνικός,επαγγελματικός και μαζικός, είτε με τη μορφή φυσικών 

δραστηριοτήτων ήπαιχνιδιών. 

Το να δώσουμε απλά έναν ορισμό του αθλητισμού, όπως καταγράφεται σε χιλιάδες 

λεξικά θα ήταν κάτι το παρωχημένο και τετριμμένο. Όταν λέμε τη λέξη αθλητισμός ο 

νους ταξιδεύει και συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί . Ο αθλητισμός στις μέρες δεν 

είναι κάτι το απλό όπως συνέβαινε στα αρχαία χρόνια. Αντίθετα αποτελεί μία από τις 

πιο σύνθετες και πολύπλοκες λειτουργίες της ανθρώπινης κοινωνίας . 

      Η διάθεση του ανθρώπου να αγωνιστεί και να συναγωνιστεί είναι φυσική και 

πανάρχαια. Καλλιεργεί το θάρρος, τη θέληση, την αποφασιστικότητα, την τόλμη και 



 

32 
 

την αντιμετώπιση του αθλητικού αγώνα και της ζωής. Μυεί τον αθλητή στην 

πειθαρχία, σε κανόνες, στη λιτότητα, στο μέτρο, στο σεβασμότων άλλων και της 

διαφορετικότητάς τους. Πετυχαίνεται η καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλεγγύης, 

της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. Καταργείται ο ρατσισμός, εξαλείφονται οι 

όποιες διακρίσεις και προάγεται η συναδέλφωση των λαών (Ολυμπισμός) και η 

ειρήνη. 

     Στις μέρες μας όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο αθλητισμός σήμερα 

παρουσιάζει το εξής παράδοξο: δεν πρόκειται πια για μια σωματική προσπάθεια την 

οποία καταβάλουμε επειδή αρέσει σε εμάς, αλλά επειδή αρέσει στους άλλους που 

τη βλέπουν και επειδή ελάχιστοι από εμάς αθλούνται πραγματικά, "ασχολούμαστε" 

έτσι με τον αθλητισμό μέσω πληρεξουσίου. Το πλήθος που δεν αθλείται σχεδόν 

ποτέ, ταυτίζεται με τους πρωταθλητές που αθλούνται συνεχώς και επαγγελματικά.  

 

 Το σύγχρονο σπορ είναι κυρίως η συζήτηση πάνω σ’ αυτά που γράφει ο αθλητικός 

τύπος, όχι μόνο ο κόσμος βλέπει το παιχνίδι αντί να το παίζει, αλλά συχνά ακούει 

μόνο να μιλάνε γι’ αυτό. Με τη μεσολάβηση του αθλητικού τύπου τα αθλήματα 

γίνονται ευκαιρία για μια καθαρή ευκαιρία που όκάνουν οι φίλαθλοι στις πλατείες, 

στα κουρεία, στο τραπέζι, στο γραφείο. Τα χρήματα, η διαφήμιση, η πίεση της 

απόδοσης, η επίδοση, διώχνουν όλο και περισσότερο το συναίσθημα από τους 

αθλητές, που θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους και της τρομοκρατίας που αυτό 

επιβάλλει. Η φράση του Πιερ ντε Κουμπερτέν ότι "αξία έχει η συμμετοχή και όχι η 

νίκη", ακούγεται μάλλον ως ανέκδοτο σήμερα. 

Σε πολλές χώρες χρησιμοποιείται ο αθλητισμός και ως μέσο αποπροσανατολισμού 

ενός λαού από τα καθημερινά ζωτικά προβλήματα ή την αυθαιρεσία των αυταρχικών 

καθεστώτων. Επίσης, συχνά αποτελεί και μέσο πολιτικής προπαγάνδας για 

προβολή καθεστώτων ή άλλων πολιτικών επιδιώξεων. Ένα δείγμα κρίσης του 
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αθλητισμού και των αθλητικών αγώνων σήμερα, είναι η εμπορευματοποίησή τους 

(διαφημίσεις-χορηγίες). Σε πρώτη μοίρα έρχεται ο οικονομικός ανταγωνισμός. Οι 

αθλητές γίνονται ανταλλάξιμες αξίες και οι ομάδες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ο 

αθλητισμός εντάσσεται πλέον στο σύγχρονο μάρκετινγκ. 

Ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο των καιρών μας, είναι η βία στους αγωνιστικούς 

χώρους. Στόχος σήμερα για τους περισσότερους αθλητές δεν είναι η συμμετοχή και 

η ευχαρίστηση, αλλά οι επιδόσεις, τα ρεκόρ και η πρωτιά (πρωταθλητισμός).  

 Αυτό οδηγεί στον κακοήθη ανταγωνισμό, στον φθόνο, στην οπαδοποίηση, στο 

φανατισμό, στη δημιουργία βίας και χουλιγκανισμού. Το φίλαθλο πνεύμα δίνει τη 

θέση του στον φανατισμό. Καθημερινές είναι οι ειδήσεις που αναφέρονται σε 

πράξεις βίας στους αθλητικούς χώρους. Ο χουλιγκανισμός λοιπόν, είναι συνώνυμος 

της καταστροφικής μανίας, μιας τάσης που αποτελεί γενικότερο φαινόμενο της 

εποχής μας. Η εξαφάνιση της βίας από τα γήπεδα είναι εύκολη αλλά και δύσκολη. 

Εύκολη στην εφαρμογή, μα δύσκολη στην απόφαση να την εφαρμόσουνε. Ο υγιείς 

αθλητισμός θα διασωθεί με την προϋπόθεση ότι διοικείται από άξιους ανθρώπους, 

ανιδιοτελείς και υπεύθυνους. 

 Τέλος, η πιο συνηθισμένη μάστιγα για τον αθλητισμό και τους αθλητές είναι η 

χρήση αναβολικών ουσιών και φαρμάκων που αυξάνουν τις επιδόσεις τους. 

Ορισμένοι αθλητές υποκύπτουν στον πειρασμό και προσπαθούν να ενισχύσουν τον 

οργανισμό τους και να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους με την χρήση διαφορετικών 

φαρμακευτικών σκευασμάτων.  

 

Ίσως η πιο γνωστή κατηγορία απαγορευμένων ουσιών είναι τα αναβολικά 

στεροειδή, έχοντας μάλιστα γίνει σχεδόν συνώνυμη με το ντόπινγκ. Μια άλλη 

μέθοδος αύξησης της μυικής μάζας και ενδυνάμωσης είναι η αύξηση του ποσοστού 

του οξυγόνου στους ιστούς. Το ντόπινγκ είναι το πιο αρνητικό φαινόμενο στον 

σημερινό αθλητισμό και έχει εξαπλωθεί τόσο, ώστε να αποτελεί διεθνές κοινωνικό 
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πρόβλημα και όχι μόνο αθλητικό. Με τη χρήση ντόπινγκ, η πολιτιστική αξία του 

αθλητισμού έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και προέχει η οικονομική πλευρά.  

 

Αποδεικνύεται ότι το ντόπινγκ, τρέχει πιο γρήγορα από το αντιντόπινγκ, από την 

ανίχνευση και από την νομική αντιμετώπισή του. Για τον λόγο αυτό η ανοχή όλων 

έναντι του φαινομένου πρέπει να είναι μηδενική. Η κάθαρση στον τομέα του 

αθλητισμού σήμερα είναι κάτι που το οφείλουμε στην ιστορία μας και στους 

πρώτους Ολυμπιονίκες, οι οποίοι μόνο με την σκληρή άσκηση και το θείο δώρο της 

σωματικής τους υγείας, κέρδιζαν τον τιμητικό κότινο της νίκης και τα χρυσά μετάλλια.  

 

  

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Οι αθλητές του 1896 φοράνε παντελόνια κοντά ως το γόνατο και κοντομάνικες 

μπλούζες. Αν τους συγκρίνουμε με το κοινό που τους παρακολουθούσε από τις 

κερκίδες του Παναθηναϊκού σταδίου οι αθλητές ήταν σχεδόν γυμνοί. Στο κοινό οι 

άντρες ήταν με κουστούμι, λαιμοδέτη, καπέλο και οι γυναίκες με φορέματα που 
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σκούπιζαν στο πέρασμά τους τα πρόσφατα ανακαινισμένα μάρμαρα του αρχαίου 

σταδίου.  

Οι αθλητές πριν πάνε στην τελετή απονομής των μεταλλίων, φορούσαν τα καλά 

τους και παραλάμβαναν τα μετάλλια ντυμένοι αξιοπρεπώς.  

Σήμερα βέβαια θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν το καλοκαίρι στην Ομόνοια ή το 

Σύνταγμα ντυμένοι όπως έτρεξαν τότε, χωρίς να γυρίσει κανείς να τους κοιτάξει καν. 

Πάντως από τότε ήταν κατανοητό ότι τουλάχιστον στον στίβο, που ο αθλητής έτρεχε 

και ίδρωνε, έπρεπε τα αθλητικά του ρούχα να είναι ελαφριά.  

Στα επόμενα είκοσι χρόνια τα αντρικά αθλητικά παντελόνια κόντυναν από το γόνατο 

και έφτασαν περίπου εκεί που είναι σήμερα τα αθλητικά σορτσάκια. Οι άντρες 

κολυμβητές της εποχής φορούσαν ολόσωμα μαγιό, που δεν κάλυπταν όμως τα 

πόδια. Σε αθλήματα που δεν είχαν τόση σωματική ένταση οι αθλητές φορούσαν τα 

κανονικά τους ρούχα.  

Στο αγώνισμα της σκοποβολής στο Παρίσι το 1900, μόνο η λεζάντα μας βεβαιώνει 

ότι ο κύριος που πυροβολεί φορώντας το κοστούμι του και ψάθινο καπέλο, είναι 

αθλητής και δεν είναι παρτιζάνος. Με το πέρασμα των χρονών και τα αθλητικά 

ρούχα τυποποιήθηκαν τείνοντας σε κάτι απλό και πρακτικό, τουλάχιστον για τους 

άντρες. Στον γυναικείο αθλητισμό, που ξεκίνησε με καθυστέρηση, η ίδια τυποποίηση 

χρειάστηκε περισσότερο χρόνο και τα παλιά άλμπουμ ξενίζουν σήμερα 

περισσότερο. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την εξάπλωση του Fitness σε όλα τα 

κοινωνικά στρώματα, τα αθλητικά ρούχα έχουν γίνει μια ολόκληρη βιομηχανία. Από 

την μια εξιδανικευμένα ρούχα για τις απαιτήσεις του κάθε αθλήματος και από την 

άλλη τεράστια κέρδη στις εταιρείες που τα κατασκευάζουν!  

Τα αθλητικά καταστήματα σήμερα διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα αθλητικών ρούχων, 

έχοντας πολλές επιλογές για τις ανάγκες της αθλητικής δραστηριότητας που έχετε 

επιλέξει. Αν τελικά επιλέξατε μέθοδο προπόνησης που καλύπτει τις ανάγκες σας για 

να ξεκινήσετε την ενασχόλησή σας με τις φυσικές δραστηριότητες και καταλάβατε 

την σπουδαιότητα της σωστής επιλογής του αθλητικού εξοπλισμού, με αυτό το 

άρθρο ευελπιστούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε και την σωστή επιλογή των 

αθλητικών ρούχων που χρειάζεστε.  

 Συνοψίζοντας, η ενδυμασία των αθλητών έχει  αλλάξει σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια. Τώρα, πλέον, υπάρχουν αρκετές εταιρίες αθλητικών ειδών και 

μπορεί κανείς να επιλέξει ποιότητα και ποσότητα σε αντίθεση με τα παλαιότερα 

χρόνια που υπήρχε μικρότερη ποικιλία. 
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Αναγέννηση 

 Η Αναγέννηση ενέπνευσε ένα κίνημα που τοποθετείται προσεγγιστικά ανάμεσα στο 

14ο και το 17ο αιώνα, και ξεκίνησε στην Ιταλία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, από 

όπου και εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης ως 

ονομασία της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, μα με μεγαλύτερη ελευθερία, 

καθώς το κύμα των αλλαγών που επήλθαν δεν εξαπλώθηκε με την ίδια ταχύτητα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Ως πολιτιστικό κίνημα, επέφερε την άνθηση της 

λογοτεχνίας, της επιστήμης, της τέχνης, της θρησκείας και της πολιτικής επιστήμης, 

καθώς και την αναβίωση της μελέτης κλασικών συγγραφέων, την ανάπτυξη της 

γραμμικής προοπτικής στη ζωγραφική και τη σταδιακή, αλλά ευρέως διαδιδόμενη, 

μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Παραδοσιακά, αυτή η πνευματική μεταμόρφωση 

είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται η Αναγέννηση γέφυρα μεταξύ του Μεσαίωνα και 

της Σύγχρονης Εποχής. Αν και κατά την Αναγέννηση έλαβαν χώρα επαναστατικές 

καινοτομίες σε πολλά πνευματικά πεδία, καθώς και κοινωνικές και πολιτικές 

αναταραχές, είναι ίσως περισσότερο συνυφασμένη με τα ρεύματα που 

διαμορφώθηκαν στο χώρο της τέχνης, αλλά και τη συμβολή παν-επιστημόνων όπως 

ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και ο Μιχαήλ Άγγελος, οι οποίοι ενέπνευσαν τον όρο Homo 

Universalis (Καθολικός Άνθρωπος). 

Κατά γενική παραδοχή η Αναγέννηση έχει τις ρίζες της στη Φλωρεντία, στην 

περιοχή της Τοσκάνης, κατά το 14ο αιώνα. Έχουν προταθεί πολυάριθμες θεωρίες 

σχετικά με την προέλευση και τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, οι οποίες 

εστιάζονται σε ποικιλία παραγόντων που περιλαμβάνουν τις κοινωνικές και 

πολιτικές ιδιαιτερότητες της πόλης κατά την εποχή εκείνη, η οποία βρισκόταν υπό 

την καθοδήγηση της επιφανούς και ισχυρής οικογένειας των Μεδίκων. 

Η Αναγέννηση έχει μακρά και περίπλοκη ιστοριογραφία, ενώ οι ιστορικοί διαφωνούν 

σχετικά με τη χρησιμότητα της λέξης ως οριοθέτησης μιας περιόδου της ιστορίας. 

Ορισμένοι μελετητές αμφισβητούν πως η Αναγέννηση ήταν ένα «βήμα πολιτιστικής 

προόδου» σε σχέση με το Μεσαίωνα, χαρακτηρίζοντάς την, αντίθετα, ως περίοδο 

απαισιοδοξίας και νοσταλγίας για την Κλασική Αρχαιότητα, ενώ άλλοι 

επικεντρώνονται στα σημεία που καθιστούν τη μία εποχή συνέχεια της άλλης. 

Πράγματι, ορισμένοι ζήτησαν να μπει τέλος στη χρήση του όρου, τον οποίο 

θεωρούν προϊόν παροντισμού - χρήση της ιστορίας προκειμένου να επικυρωθούν 

και να αποθεωθούν τα σύγχρονα ιδανικά. Η λέξη Αναγέννηση έχει επίσης 
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χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει άλλα ιστορικά και πολιτιστικά κινήματα, όπως η 

Καρολίγγεια Αναγέννηση και η Αναγέννηση του 12ου αιώνα. 

 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ 

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι (15 Απριλίου  1452 — 2 Μαΐου 1519) ήταν Ιταλός αρχιτέ-

κτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος, 

γεωμέτρης, παλαιοντολόγος και γιατρός, που έζησε την περίοδο της Αναγέννησης. 

Θεωρείται αρχετυπική μορφή του αναγεννησιακού ουμανιστή και επιστήμονα, του 

αναγεννησιακού καλλιτέχνη, Homo Universalis και μια ιδιοφυής προσωπικότητα. 

Μεταξύ των πιο διάσημων έργων του συγκαταλέγονται η Μόνα Λίζα και ο Μυστικός 

Δείπνος. Εκτός από τα παραπάνω, ο ντα Βίντσι ενδιαφερόταν για την αστρονομία, 

τη βοτανική, τη συγγραφή, την ιστορία και τη χαρτογραφία. 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

Ο Λεονάρντο γεννήθηκε στο Βίντσι της Ιταλίας στις 15 Απριλίου 1452. Το πλήρες 

όνομά του ήταν Leonardo di ser Piero da Vinci, αν και υπέγραφε τα έργα του ως 

«Leonardo» ή «Io, Leonardo» (= «Εγώ, ο Λεονάρντο»). Ήταν καρπός του έρωτα του 

Πιέρο ντα Βίντσι και της Κατερίνας, της οποίας δεν γνωρίζουμε την πλήρη 

ταυτότητα. Οι δυο τους δεν έγιναν ποτέ νόμιμο ζευγάρι. Ο Πιέρο ήταν 

συμβολαιογράφος στην περιοχή, όπως και ο πατέρας του, παππούς του 

Λεονάρντο. Η μητέρα του, Κατερίνα, πιθανόν ήταν ταπεινότερης καταγωγής, μάλλον 

υπηρέτρια. Ένα χρόνο περίπου μετά τη γέννηση του Λεονάρντο οι γονείς του 

παντρεύτηκαν: ο Πιέρο την κόρη ενός πλούσιου συμβολαιογράφου και η Κατερίνα 

έναν εργάτη υψικαμίνου. 

Μεγάλωσε με τον πατέρα του στην πόλη της Φλωρεντίας, όπου από πολύ μικρή 

ηλικία έδειξε δείγματα της ευφυΐας και του καλλιτεχνικού του ταλέντου. Αυτός ήταν 

και ο λόγος που στάλθηκε σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών ως μαθητευόμενος στο 

εργαστήριο του φλωρεντινού ζωγράφου και αρχιτέκτονα Αντρέα ντελ Βερρόκκιο 

(1433-1485). Το 1472 ο Λεονάρντο γίνεται (σύμφωνα με το έθιμο της εποχής) μέλος 

της συντεχνίας των ζωγράφων της Φλωρεντίας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι 

αποτελούσε πλέον ανεξάρτητο καλλιτέχνη. Το πιο πρώιμο γνωστό έργο του 

αποτελεί το επονομαζόμενο «Σχέδιο τοπίου στην κοιλάδα του Άρνου», το οποίο 

βρίσκεται σήμερα στην Πινακοθήκη Ουφίτσι της Φλωρεντίας. 

Σε όλη την περίοδο του 1472-1480 εργάστηκε στο εργαστήριο του Βερόκιο, ενώ 

παράλληλα φιλοτεχνούσε και δικούς του πίνακες. Αργότερα, το 1482, μετακόμισε 
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στο Μιλάνο όπου πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως μηχανικός, ζωγράφος και 

γλύπτης στον ηγεμόνα του Μιλάνου Λουδοβίκο Σφόρτσα. Ο Λεονάρντο διέθετε δικό 

του εργαστήριο με βοηθούς. Την ίδια περίπου περίοδο εργάστηκε ως σύμβουλος 

αρχιτέκτονας στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, ενώ το διάστημα 1495-1498, μετά 

από παραγγελία του Λουδοβίκου Σφόρτσα ζωγραφίζει τον «Μυστικό Δείπνο» στο 

μοναστήρι της Σάντα Μαρία ντελλε Γκράτσιε και, μεταξύ 1483 και 1508, την Παναγία 

των Βράχων ύστερα από παραγγελία της Αδελφότητας της Άμωμης Σύλληψης του 

Μιλάνου. Ως καλλιτέχνης της αυλής, ο Λεονάρντο δέχθηκε αρκετές παραγγελίες για 

έργα που τις περισσότερες φορές, ωστόσο, άφηνε ημιτελή. 

Τον Οκτώβριο του 1499 και μετά την ήττα του προστάτη του Λουδοβίκου Σφόρτσα 

από τα γαλλικά στρατεύματα, ξεκινά κατά πάσα πιθανότητα ένα φιλόδοξο έργο για 

λογαριασμό του Λουδοβίκου ΙΒ΄, βασιλιά της Γαλλίας. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους 

εγκαταλείπει το Μιλάνο και περνά ένα διάστημα στη Βενετία, για να επιστρέψει, το 

1500, στη Φλωρεντία, όπου ξεκινά ίσως η παραγωγικότερη περίοδός του ως 

ζωγράφου. 

Τον Ιούνιο του 1502 ταξιδεύει με τον Καίσαρα Βοργία στην κεντρική και άνω Ιταλία 

με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα και μηχανικού. Μεταξύ άλλων σχεδιάζει χάρτες για 

τις εκστρατείες του Καίσαρα. Τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου βρίσκεται πάλι στη 

Φλωρεντία, όπου ξεκινά να εργάζεται πάνω στο περίφημο έργο του, την Μόνα Λίζα, 

κατόπιν παραγγελίας του συζύγου της Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο. 

Την περίοδο 1508-1512 ζει σχεδόν αποκλειστικά στο Μιλάνο, παρέχοντας τις 

υπηρεσίες του στον Σαρλ ντ' Αμπουάζ (Charles d' Amboise), κυβερνήτη της πόλης. 

Ο Λεονάρντο αποτελεί πλέον διάσημο καλλιτέχνη και το διάστημα αυτό υποβάλλει 

σχέδια για το μνημείο του Τριβούλτσιο, συνεχίζει τις ανατομικές του μελέτες και 

αναλαμβάνει αρκετές παραγγελίες. Μετά τον θάνατο του Σαρλ ντ' Αμπουάζ, το 

1511, και την εκδίωξη των Γάλλων από το Μιλάνο τον επόμενο χρόνο, ο Λεονάρντο 

επισκέπτεται τη Ρώμη υπό την προστασία του αδελφού του Πάπα Λέοντα Ι΄, 

Τζουλιάνο των Μεδίκων. Στο περιβάλλον της παπικής αυλής καταπιάνεται με 

διάφορα επιστημονικά πειράματα και μελέτες. Πέρα από διάφορες εφευρέσεις του, 

σχεδιάζει το έργο της αποξηράνσεως των ελών της περιοχής Ποντίνι, νότια της 

Ρώμης. 

Μετά τον θάνατο του Τζουλιάνο των Μεδίκων, το 1516, δέχεται την πρόσκληση του 

βασιλιά της Γαλλίας Φραγκίσκου Α΄ και εργάζεται ως ζωγράφος της βασιλικής 

αυλής. Παράλληλα, συνεχίζει τα πειράματα του και ασχολείται με αρχιτεκτονικά και 

αρδευτικά σχέδια. Στις 23 Απριλίου του 1519 συντάσσει τη διαθήκη του και τελικά 
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πεθαίνει στις 2 Μαΐου στο Κλου (Cloux) της Γαλλίας, κοντά στον βασιλικό πύργο του 

Αμπουάζ (Amboise). Σύμφωνα με προσωπική του επιθυμία, τάφηκε στην εκκλησία 

Sainte Florentine, στο Αμπουάζ. Ο τάφος του συλήθηκε την περίοδο των 

θρησκευτικών πολέμων, αλλά έχει διατηρηθεί η επιγραφή της εκκλησίας, η οποία 

αναφέρει: 

«Στην αυλή αυτής της εκκλησίας ετάφη ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ευγενής από το 

Μιλάνο, μηχανικός και αρχιτέκτονας του βασιλιά, ειδήμων της μηχανικής και κατά το 

παρελθόν επίσημος ζωγράφος του δούκα του Μιλάνου». 

ΑΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1480, ο ντα Βίντσι καταπιανόταν με όλα σχεδόν τα 

επιστημονικά πεδία. Σώζονται ως σήμερα σπουδές του και σχέδια, όχι μόνο για 

στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά και για ευφάνταστες ιπτάμενες μηχανές, μελετώντας 

σχολαστικά την αεροδυναμική και παρατηρώντας το πέταγμα των πουλιών. Τα 

σχέδια του και οι εφευρέσεις του ξεπερνούσαν συχνά κατά πολύ τις τεχνικές 

δυνατότητες της εποχής. 

Τον Απρίλιο του 1489 ξεκίνησε τη συγγραφή ενός βιβλίου υπό τον τίτλο Περί της 

ανθρώπινης μορφής, το οποίο όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Παράλληλα έκανε 

διάφορες μελέτες πάνω στην ανθρώπινη ανατομία, συγκρίνοντας τις «θεωρίες» του 

με τη μοναδική σωζόμενη σχετική θεωρία που υπήρχε την εποχή εκείνη, τον 

Άνθρωπο του Βιτρούβιου. Ο Βιτρούβιος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως το 

ανθρώπινο σώμα, με τα χέρια σε έκταση, μπορούσε να χωρέσει στα δύο τέλεια 

γεωμετρικά σχήματα, τον κύκλο και το τετράγωνο και πως το κέντρο του σώματος 

ήταν ο αφαλός. Ο Λεονάρντο, με τις δικές του μελέτες, διόρθωσε κάποιες 

ανακολουθίες του Βιτρούβιου. 

Αν και η γνώση των ανθρώπινων διαστάσεων και αναλογιών ήταν δεδομένη για 

πολλούς από τους καλλιτέχνες του 15ου αιώνα, ο Λεονάρντο ήταν ο μοναδικός που 

επιχείρησε τόσο λεπτομερείς μελέτες. Είναι ακόμα γνωστό από αρκετά σχέδια του, 

πως μελετούσε τις διαστάσεις του ανθρώπινου κρανίου και τις «κοιλότητες» του 

εγκεφάλου. Επίσης είχε κάνει αρκετές μελέτες πάνω στην εγκυμοσύνη και την 

ανατομία της γυναίκας κατά τη διάρκεια αυτής. Παρόλα αυτά φημολογείται πως τα 

περισσότερα από τα πειράματα του τα έκανε πάνω σε έγκυες ενώ βρίσκονταν 

ακόμα εν ζωή. Σε ένα από τα σχέδια του, αποτυπώνει την αντίληψη που 

κυριαρχούσε κατά τον Μεσαίωνα σύμφωνα με την οποία ο εγκέφαλος αποτελείται 

από τρία τμήματα, το ένα πίσω από το άλλο, με το πρώτο να προσλαμβάνει τα 

ερεθίσματα, το δεύτερο να τα επεξεργάζεται και το τρίτο να τα αποθηκεύει. 
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O ντα Βίντσι, μολονότι αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του σε μια 

θεωρητική πραγματεία  πάνω  στην τέχνη της  ζωγραφικής την Περί ζωγραφικής 

(Trattato della Pittura,  1651), εντούτοις ενδιαφερόταν πρωταρχικά για την εμφάνιση 

των πραγμάτων και για τρόπο που λειτουργούσαν. H περιέργεια του αυτή οδήγησε 

να  μελετήσει το πέταγμα των πουλιών, κίνηση του νερού, τη γεωλογία, τη μηχανική, 

την α πτύξη των φυτών, την ανατομία του ανθρωπίνου σώματος και πολλά άλλα 

θέματα. Έτσι, αυτή τη χρονική περίοδο  ο  ιδιοφυής  αριστερόχειρας  κρατούσε 

σημειώσεις, γραμμένες από τα αριστερά προς τα δε (βουστροφηδόν), στα περίφημα 

τετράδια του, τα οποία έμειναν γνωστά ως Κόντεζ. 

Σαράντα τετράδια γεμάτα με σχέδια και σημειώσεις του μεγάλου δασκάλου αφορούν 

ένα τεράστιο γνωστικό  πεδίο,  από τη ( γραφική  και  την αρχιτεκτονική  ως τη 

γεωλογία από την ανατομία ως τη βοτανική, την οπτική και γλωσσολογία! Ως 

αριστερόχειρα τον βόλευε η βουστροφηδόν γραφή,  η οποία σημειωτέον διάβαζε 

εύκολα με τη βοήθεια ενός καθρέφτη. Στις πέντε χιλιάδες σελίδες των τετραδίων του, 

όπου οι σημειώσεις και τα σχέδια αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια Λεονάρντο 

αποθησαυρίζει  όλες τις  σκέψεις  και τις μελέτες του για τα φυσικά φαινόμενα, όπως 

την κίνηση των καταιγίδων ή τις φάσεις μιας έκλειψης Ηλίου, φιλοσοφικά ρητά, αλλά 

και επακριβείς σημειώσεις για την ανατομία του ανθρωπίνου σώματος, σχέδια 

μηχανημάτων πολλαπλών χρήσεων, και πολλά άλλα θέματα που αρκετά από αυτά 

επιβεβαιώθηκαν από σύγχρονες επιστημονικές έρευνες. Από τα τετράδια φαίνεται η 

ιδιοφυΐα του Λεονάρντο, ο οποίος ήταν ένα ελεύθερο πνεύμα που σκέφτηκε, 

φαντάστηκε με κάθε ελευθερία και προσέγγισε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 

περιπέτειας. Σημειώνουμε ότι η τέλεια δεξιοτεχνία του στο σχέδιο έκανε δυνατή την 

καταγραφή αυτών των ανακαλύψεων με τέτοιο τρόπο, που κανείς πριν απ’ αυτόν 

δεν είχε ποτέ κατορθώσει. Πάντως, όλη η γνώση που κέρδιζε κυρίως στρεφόταν 

στον εμπλουτισμό της τέχνης του, γιατί ο Λεονάρντο έβλεπε τον εαυτό του πρώτα 

απ’ όλα ως ζωγράφο. 

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ 

Παναγία με το γαρύφαλλο 

Παναγία των Βράχων 

Η Κυρία με την ερμίνα 

Μυστικός  Δείπνος 

Μόνα Λίζα 

Μάχη του Ανγκιάρι 

Η Λήδα και ο κύκνος 
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 

"Όπως και μια μέρα που την έζησες καλά σου χαρίζει την απόλαυση του ήρεμου 

ύπνου, έτσι και μια ζωή καλά χρησιμοποιημένη χαρίζει τον ήρεμο θάνατο." 

"Είναι ευκολότερο να αντισταθείς στην αρχή, παρά στο τέλος." 

"Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Εκείνοι που βλέπουν, εκείνοι που βλέπουν όταν 

τους δείχνουν και εκείνοι που δεν βλέπουν." 

"Ο τάφος θα πέσει επάνω σε αυτόν που τον σκάβει." 

"Αυτός που θέλει να είναι πλούσιος σε μια μέρα, θα κρεμαστεί σε ένα χρόνο." 

"Αυτός που προσβάλλει τους άλλους, δεν προστατεύει τον εαυτό του." 

"Η σοφία είναι η κόρη της εμπειρίας." 

"Αποφύγετε μελέτες των οποίων το αποτέλεσμα πεθαίνει με τον εργαζόμενο." 

"Ο φόβος προκύπτει νωρίτερα από οτιδήποτε άλλο." 

"Ακριβώς όπως το θάρρος θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, ο φόβος την προστατεύει." 

"Αυτός που περπατά ευθεία σπάνια πέφτει." 

"Ευτυχισμένοι θα είναι αυτοί που δανείζουν τα αυτιά τους στα λόγια των νεκρών." 

"Πριν καλά καλά προλάβει για γεννηθεί η Αρετή, η Ζήλεια έρχεται στον κόσμο για να 

της επιτεθεί. Πιο πιθανόν είναι  να υπάρξει σώμα χωρίς σκιά, παρά η Αρετή χωρίς 

τη Ζήλεια". 

 

ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΤΙΤΣΕΛΛΙ 

Ο Αλεσσάντρο ντι Μαριάνο Φιλιπέπι (Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, 1 

Μαρτίου 1445 – 17 Μαΐου 1510), γνωστός περισσότερο ως Σάντρο Μποττιτσέλλι, 

(Sandro Botticelli) ήταν διακεκριμένος Ιταλός ζωγράφος της αναγέννησης. 

Αποτέλεσε έναν από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της εποχής 

του, του οποίου η φήμη άρχισε να εξανεμίζεται κατά τις αρχές του 16ου αιώνα, όταν 

οι φιλοσοφικές ιδέες που διαπερνούσαν τους πίνακές του άρχισαν να εκτοπίζονται. 

Το ενδιαφέρον για το έργο του αναθερμάνθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, 

 αποκτώντας τη θέση και την αναγνώριση που κατέχει μέχρι σήμερα. 

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ  ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

Σχεδόν το σύνολο των πληροφοριών για τη ζωή του Μποτιτσέλι προέρχεται από τη 

βιογραφία του Τζόρτζιο Βαζάρι, καθώς και από επίσημα έγγραφα της εποχής. 

Γεννήθηκε το 1445 (ως έτος γεννήσεως αναφέρεται επίσης το 1444) στη Φλωρεντία 

και ήταν το τελευταίο παιδί του βυρσοδέψη Μαριάνο ντι Βάνι και της Σμεράλντα. Σε 

νεαρή ηλικία άρχισε να εξασκείται ως χρυσοτέχνης, αξιοσέβαστο επάγγελμα της 

εποχής, το οποίο ακολούθησαν στα πρώτα τους βήματα και άλλοι ζωγράφοι της 
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Αναγέννησης. Σε ηλικία περίπου δεκαοκτώ ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει τη 

χρυσοτεχνία και να ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Μαθήτευσε στο πλευρό του Φρα 

Φιλίππο Λίππι (περ. 1406-1469), ενός από τους διασημότερους ζωγράφους της 

Φλωρεντίας, ο οποίος συνεργαζόταν με ισχυρές οικογένειες της πόλης, όπως των 

Μεδίκων, λαμβάνοντας σημαντικές παραγγελίες. Ο Μποττιτσέλλι βρέθηκε στο 

εργαστήριό του, στο [[Πράτο]], πιθανότατα από το 1461 ή 1462 μέχρι το 1467 και ο 

πρώτος πίνακας που φιλοτέχνησε, μία Προσκύνηση των Μάγων, χρονολογείται 

στην περίοδο 1465-67. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του κοντά στον Λίπι, επέστρεψε στη γενέτειρά 

του και απέκτησε το δικό του εργαστήριο. Την ίδια περίοδο, δέχθηκε την επιρροή 

του Αντρέα ντελ Βερρόκκιο, δασκάλου του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Μία από τις 

πρώτες παραγγελίες που ανέλαβε, χρονολογείται με ακρίβεια στο 1470 και 

περιλάμβανε μία σειρά πινάκων που θα απεικόνιζαν τις επτά βασικές αρετές 

(δύναμη, πίστη, ελπίδα, δικαιοσύνη, αγάπη, σύνεση και εγκράτεια), για λογαριασμό 

ενός ειδικού δικαστηρίου, με αρμοδιότητα σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου. Ο 

Μποτιτσέλι φιλοτέχνησε τελικά μόνο τη Δύναμη, έργο για το οποίο έλαβε την αμοιβή 

του στις 18 Αυγούστου 1470. Δύο χρόνια αργότερα, έγινε μέλος της συντεχνίας του 

Αγίου Λουκά, ενώ στα πρακτικά της συντεχνίας αναφέρεται επίσης ο γιος του 

δασκάλου του και ζωγράφος Φιλίππο Λίππι ως βοηθός του. Το 1474 ταξίδεψε στην 

Πίζα, όπου κατόπιν παραγγελίας ανέλαβε να φιλοτεχνήσει νωπογραφίες για το 

Καμποσάντο, ωστόσο εργάστηκε τελικά για τη διακόσμηση του καθεδρικού ναού της 

πόλης φιλοτεχνώντας την Ανάληψη της Παναγίας, έργο που όμως δεν ολοκλήρωσε, 

για άγνωστους λόγους. Στη δεκαετία του 1470, ο Μποττιτσέλλι ολοκλήρωσε αρκετές 

προσωπογραφίες μέσα από τις οποίες εδραιώθηκε η φήμη του, όπως φαίνεται από 

το γεγονός πως φιλοτέχνησε πορτρέτα επιφανών προσωπικοτήτων της υψηλής 

κοινωνίας της Φλωρεντίας. Στις σημαντικότερες από αυτές, ανήκει η 

Προσωπογραφία του Τζουλιάνο των Μεδίκων (περ. 1476-78) καθώς και η 

Προσωπογραφία νέου που κρατά μετάλλιο του Κόζιμο των Μεδίκων (περ. 1475). O 

Μποτιτσέλι συνδέθηκε στενά με την οικογένεια των Μεδίκων και μέσα από τον 

ευρύτερο κύκλο των γνωριμιών της, ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του 

νεοπλατωνισμού. 

ο 1480, η οικογένεια Βεσπούτσι του ανέθεσε μία νωπογραφία για την εκκλησία των 

Αγίων Πάντων στη Φλωρεντία, με θέμα το όραμα του Αγίου Αυγουστίνου στο οποίο 

εμφανίστηκε ο Άγιος Ιερώνυμος. Το έργο αυτό, επρόκειτο να συνοδεύσει τη 

νωπογραφία του Αγίου Ιερώνυμου, έργο του Ντομένικο Γκιρλαντάγιο. Τον επόμενο 
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χρόνο επισκέφτηκε τη Ρώμη, προσκεκλημένος του πάπα Σίξτου Δ΄, προκειμένου να 

διακοσμήσει μαζί με άλλους διακεκριμένους ζωγράφους της εποχής όπως ο 

Ντομένικο Γκιρλαντάιο, ο Κόζιμο Ροσέλι και ο Περουτζίνο, τους τοίχους της Καπέλα 

Σιξτίνα. Ο Μποττιτσέλλι φιλοτέχνησε, για το σκοπό αυτό, τρεις νωπογραφίες στις 

οποίες απεικονίζονται οι Πειρασμοί του Μωυσή η Τιμωρία των εξεγερμένων 

Εβραίων οι Πειρασμοί του Χριστού. Επέστρεψε στη Φλωρεντία την άνοιξη του 1482 

και τα επόμενα χρόνια ολοκλήρωσε αρκετά αλληγορικά έργα, με θέματα δανεισμένα 

από τη μυθολογία, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τις θρησκευτικές συνθέσεις. Σε 

αυτή την περίοδο ανήκει και ένα από τα σημαντικότερα έργα του, η Αλληγορία της 

Άνοιξης (La Primavera), πίνακας που συμβολίζει τον ερχομό της ομώνυμης εποχής 

και αποτελεί ένα από τα πλέον δυσερμήνευτα έργα του Μποτιτσέλι. Κεντρική μορφή 

του έργου είναι η θεά του έρωτα Αφροδίτη, η οποία απεικονίζεται στον κήπο της, 

πλαισιωμένη από τις τρεις Χάριτες που εκτελούν ένα κυκλικό χορό, τον αγγελιοφόρο 

Ερμή, τον φτερωτό Έρωτα, τη θεά των λουλουδιών Φλώρα και τον Ζέφυρο, ο 

οποίος κυνηγά μία νύμφη. Θεωρείται πιθανό πως ο Μποτιτσέλι εμπνεύστηκε την 

Άνοιξη από το έργο του ποιητή της αυλής των Μεδίκων, Άντζελο Πολιτσιάνο, ενώ 

άλλες γραπτές πηγές που έχουν προταθεί για την κατανόηση των λεπτομερειών του 

πίνακα είναι το έργο του Οβίδιου Fasti, καθώς και το De rerum naturae του 

Λουκρήτιου. 

Φιλοτέχνησε τέσσερις σκηνές, βασισμένες στο Δεκαήμερο του Βοκάκιου, 

παραγγελία του εμπόρου της Φλωρεντίας Αντόνιο Πούτσι. Οι πίνακες προορίζονταν 

ως δώρο για το γάμο του γιου του, Τζιανότσο, και απεικόνιζαν την ιπποτική ιστορία 

αγάπης με πρωταγωνιστή τον ήρωα Ναστάζιο ντέλι Ονέστι. Στα μέσα της δεκαετίας 

του 1480 ολοκληρώθηκε επίσης ένας από τους πλέον δημοφιλείς πίνακές του, η 

Γέννηση της Αφροδίτης, έργο του οποίου δεν γνωρίζουμε τον παραγγελιοδότη, 

ωστόσο εικάζεται πως αποτέλεσε παραγγελία της οικογένειας των Μεδίκων καθώς 

βρισκόταν στην κατοχή της οικογένειας στις αρχές του 16ου αιώνα. Ο Μποτιτσέλι 

φιλοτέχνησε το έργο χρησιμοποιώντας ως πηγή τον Όμηρο και απεικόνισε τη στιγμή 

κατά την οποία η Αφροδίτη φθάνει στο νησί των Κυθήρων, μετά τη γέννησή της. Στο 

αριστερό άκρο του πίνακα, απέδωσε το Ζέφυρο μαζί με την Αύρα, οι οποίοι 

προσπαθούν να φυσήξουν έτσι ώστε η Αφροδίτη να φτάσει στη στεριά όπου θα την 

υποδεχτεί μία από τις Ώρες. Ο Μποτιτσέλι απεικόνισε την Αφροδίτη σύμφωνα με τις 

κλασικές αναλογίες των αρχαίων αγαλμάτων, ενώ για τη στάση της ακολούθησε το 

πρότυπο της Αιδήμονος Αφροδίτης (Venus Pudica). 
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Σύμφωνα με τον Βαζάρι, ο Μποττιτσέλλι ανταποκρίθηκε στην έξαρση του 

θρησκευτικού συναισθήματος που σημειώθηκε στη Φλωρεντία στα τέλη του 1480 με 

υπαίτιο τον μοναχό Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα. Στην προτροπή του τελευταίου, προς 

τους πολίτες της Φλωρεντίας, να ρίξουν στην «πυρά της ματαιοδοξίας» (falò delle 

vanità) όλα τα πολύτιμα αντικείμενά τους, ανταποκρίθηκαν αρκετοί ζωγράφοι της 

εποχής, καταστρέφοντας μέρος των έργων τους, ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν ο 

Μποττιτσέλλι ανήκε σε αυτούς. Η επίδραση του Σαβοναρόλα αποτυπώθηκε στο 

έργο του και ειδικότερα μέσα από την εμφανή μείωση των πινάκων με κοσμικά 

θέματα. Ο τελευταίος μη θρησκευτικός πίνακας που φιλοτέχνησε ήταν Η Συκοφαντία 

του Απελλή (περ. 1495), έργο που βασίστηκε σε ένα χαμένο έργο του ζωγράφου της 

αρχαιότητας Απελλή, γνωστό μόνο μέσα από τους Νεκρικούς Διαλόγους του 

Λουκιανού. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μποτιτσέλι σε αυτή την περίοδο, 

ενδεικτικό της επιρροής του Σαβοναρόλα αλλά και της θρησκευτικής έξαρσης της 

εποχής, υπήρξε επίσης η Μυστική Γέννηση (1500), έργο που αποτελεί μία εκδοχή 

του θέματος της προσκύνησης των ποιμένων και φιλοτεχνήθηκε μετά τον 

απαγχονισμό του Σαβοναρόλα. Είναι ο μοναδικός πίνακας που φέρει την υπογραφή 

του Μποττιτσέλλι καθώς και την ημερομηνία ολοκλήρωσής του, χάρη στην αρχαία 

ελληνική επιγραφή που φιλοτέχνησε ο ίδιος, η οποία έγραφε: 

Εγώ, ο Αλέξανδρος, ζωγράφισα το έργο αυτό, στο τέλος του έτους 1500, σε καιρούς 

ταραγμένους για την Ιταλία, στο μισό του χρόνου, κατά την εκπλήρωση της 

προφητείας του 11ου κεφαλαίου [της Αποκάλυψης] του Ιωάννη, στην εποχή της 

δεύτερης πληγής της Αποκάλυψης, όταν ο διάβολος αφήνεται ελεύθερος για 

τρεισήμισι χρόνια. Μετά θα αλυσοδεθεί σύμφωνα με το 12ο κεφάλαιο και θα τον 

δούμε να συντρίβεται, όπως σε αυτό τον πίνακα. 

Στα τελευταία έργα του, ο Μποττιτσέλλι υιοθέτησε ένα απλούστερο ύφος, απέριττο 

και απαλλαγμένο από έντονα διακοσμητικά στοιχεία που θα αποσπούσαν την 

προσοχή του θεατή από το κεντρικό θέμα, πιθανά διότι δεν στόχευε στην τέρψη όσο 

στη διδακτική λειτουργία του πίνακα. Στο τέλος της ζωής του, διάφορες ασθένειες 

καθώς και μία αναπηρία εξαιτίας της παραμόρφωσης της πλάτης του, του στέρησαν 

την επαφή με τη ζωγραφική. Πέθανε στις 17 Μαΐου του 1510 και τάφηκε στο 

κοιμητήριο της εκκλησίας των Αγίων Πάντων. 

ΓΝΩΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ 

Ο θρίαμβος της Άνοιξης 

Παλλάς και Κένταυρος 

Σκηνές από τη ζωή του Μωυσή 
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Η γέννηση της Αφροδίτης 

Ο Ευαγγελισμός της Παρθένου 

Παναγία με το ρόδι 

Οι τρεις πειρασμοί του Χριστού 

Η Παναγία με το Θείο Βρέφος 

Συκοφαντία,Αλήθεια και Τύψεις - Συκοφαντία του Απελλή 

Προσκύνημα των μάγων 

Η ιστορία της Λουκρητίας 

 

ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΝΤΥΡΕΡ 

Ο Άλμπρεχτ Ντύρερ (Albrecht Dürer, 21 Μαΐου 1471 - 6 Απριλίου 1528) ήταν 

Γερμανός ζωγράφος, χαράκτης και θεωρητικός της Γερμανικής Αναγέννησης. 

Υπήρξε σημαντικός καλλιτέχνης της εποχής του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη 

διάδοση των ιδεωδών της Ιταλικής Αναγέννησης. Έζησε το μεγαλύτερο διάστημα 

της ζωής του στη Νυρεμβέργη, που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά 

κέντρα της Γερμανίας, αλλά ταξίδεψε αρκετά κι επισκέφτηκε την Ιταλία δυο φορές, 

γεγονός που επηρέασε βαθιά το έργο του, από το οποίο ξεχωρίζουν οι ξυλογραφίες 

και τα χαρακτικά. Τα έργα του διαδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη κι αργότερα 

απέκτησαν παγκόσμια φήμη. 

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ 

Ο Ντύρερ γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1471 στη Νυρεμβέργη και ήταν το τρίτο από 

τα συνολικά δεκαοχτώ παιδιά της οικογένειας του. Ο πατέρας του, Άλμπρεχτ Ντύρερ 

ο πρεσβύτερος, ήταν ουγγρικής καταγωγής και χρυσοχόος στο επάγγελμα, με 

αποτέλεσμα να διδαχθεί και ο Ντύρερ σε νεαρή ηλικία την τέχνη της χρυσοχοΐας. 

Μητέρα του ήταν η Μπάρμπαρα Χέλπερ. Αν και, σύμφωνα με την παράδοση της 

εποχής, έπρεπε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, η ιδιαίτερη κλίση του 

στο σχέδιο και τη ζωγραφική του επέτρεψε να μαθητεύσει κοντά στον ζωγράφο 

Μίχαελ Βόλγκεμουτ, κατόπιν σχετικής άδειας του πατέρα του. Διδάχθηκε για 

τέσσερα χρόνια την τέχνη της χαρακτικής πάνω σε ξύλο και χαλκό, υδατογραφία και 

ελαιογραφία. 

Με το πέρας των σπουδών του, ο Ντύρερ πραγματοποίησε ταξίδια προκειμένου να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του αλλά και να έρθει σε επαφή με το έργο άλλων 

καλλιτεχνών. Επισκέφτηκε την Κολωνία και τη Βασιλεία ενώ το 1494 επέστρεψε στη 

Νυρεμβέργη όπου παντρεύτηκε την Άγκνες Φράι, κόρη εμπόρου, στις 7 Ιουλίου. 

Πρώτο ταξίδι στην Ιταλία 
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Το φθινόπωρο του ίδιου έτους, επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ιταλία, για να 

ξεφύγει από την επιδημία πανώλης αλλά και να σπουδάσει την τέχνη του. Ταξίδεψε 

στη Βενετία και ήρθε σε επαφή με έργα ζωγράφων της πόλης, όπως του Λορέντσο 

ντι Κρέντι, του Αντρέα Μαντένια ή του Τζιοβάννι Μπελλίνι. Στην Ιταλία ανέπτυξε 

παράλληλα ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, σε συσχετισμό πάντα με τη ζωγραφική 

και ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονταν με τις μαθηματικές αναλογίες. Εκτιμάται 

πως ο Ντύρερ επηρεάστηκε από τις έρευνες του Λεονάρντο ντα Βίντσι πάνω στην 

ανατομία και τις ανθρώπινες αναλογίες, αν και δεν τον συνάντησε ποτέ. 

Επιστροφή στη Νυρεμβέργη 

Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στην γενέτειρά του, όπου δημιούργησε ένα 

εργαστήριο ξυλογραφίας, χαλκογραφίας και σχεδίου. Σύντομα απέκτησε φήμη και 

άρχισε να δέχεται αρκετές παραγγελίες. Το 1498 ολοκλήρωσε την πρώτη σημαντική 

σειρά ξυλογραφιών με γενικό τίτλο Αποκάλυψη. Η σειρά περιλάμβανε συνολικά 

δεκαπέντε έργα, μεταξύ αυτών οι Τέσσερις ιππότες της Αποκαλύψεως και το 

Άνοιγμα της έκτης σφραγίδας. Σε μεταγενέστερα έργα του εστίασε περισσότερο σε 

προσωπογραφίες, έντονα επηρεασμένος από την ιταλική αναγέννηση. Την ίδια 

περίοδο συνδέθηκε φιλικά με τον ανθρωπιστή Βίλιμπαλντ Πιρκχάιμερ, που 

παρέμεινε ο καλύτερος του φίλος, μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Δεύτερο ταξίδι στην Ιταλία 

Το 1505 πραγματοποίησε ένα δεύτερο ταξίδι στην Ιταλία όπου παρέμεινε για δύο 

χρόνια. Επισκέφθηκε την Μπολόνια και την Φλωρεντία, αλλά πέρασε το μεγαλύτερο 

διάστημα στη Βενετία, μελετώντας το έργο του Ραφαήλ και του Λεονάρντο ντα 

Βίντσι. Με βάση την αλληλογραφία του Ντύρερ, γνωρίζουμε πως στην Ιταλία το έργο 

του γνώρισε μεγαλύτερη αναγνώριση. Στη Μπολόνια συνάντησε επίσης τον μοναχό 

και μαθηματικό Λούκα Πατσιόλι, γνωστό για το έργο του πάνω στις αναλογίες και 

την χρυσή τομή. 

Νυρεμβέργη 

Την Άνοιξη του 1507, επέστρεψε στη Νυρεμβέργη και παρέμεινε στη Γερμανία μέχρι 

το 1520. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής ζωγράφισε μια σειρά ακουαρέλες με 

θέματα τοπία. Η περίοδος 1507-1511 αποτελεί διάστημα στο οποίο ο Ντύρερ 

ασχολήθηκε περισσότερο με τη ζωγραφική, ολοκληρώνοντας σημαντικά έργα του 

όπως ο πίνακας Στέψη της Παρθένου (1509) ή το έργο Αδάμ και Εύα (1507) όπου 

αποτυπώνεται η επίδραση της αναγεννησιακής τέχνης στις τέλειες αναλογίες του 

ανθρώπινου σώματος. 
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Από το 1512, ο Ντύρερ εργάστηκε για τον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό Α' των 

Αψβούργων, ολοκληρώνοντας προσωπογραφίες και χαρακτικά πάνω σε ξύλο ή 

χαλκό, από τα οποία ξεχωρίζουν Ο Ιππότης ο Θάνατος και ο Διάβολος, Ο Άγιος 

Ιερώνυμος στο Σπουδαστήρι του και η Μελαγχολία, έργα που ολοκληρώθηκαν το 

1504 και αποτελούσαν πιθανώς μέρη ενός τρίπτυχου. Οι ιστορικοί της τέχνης 

αναφέρονται συχνά στα έργα αυτά με τον γενικό όρο Meisterstiche 

(αριστουργήματα) ενώ κατά πολλούς ξεχωρίζουν από το κύριο σώμα του έργου του. 

Τελευταία χρόνια 

Το καλοκαίρι του 1520 και μετά το θάνατο του Μαξιμιλιανού Α΄ επισκέφθηκε την 

Ολλανδία, όπου δημιούργησε αρκετές προσωπογραφίες και σχέδια. Κατά την 

παραμονή του προσβλήθηκε από κάποια ασθένεια - κατά μία εκδοχή επρόκειτο για 

ελονοσία - που τον επηρέασε μέχρι το τέλος της ζωής του. Επέστρεψε στην 

Νυρεμβέργη τον Ιούλιο του 1521 και ξεκίνησε να εργάζεται πάνω σε θρησκευτικά 

θέματα. Στα τελευταία έργα του ανήκουν και οι Τέσσερις Απόστολοι (1526) που θα 

αποτελούσαν μέρος ενός τρίπτυχου, το οποίο όμως έμεινε ημιτελές. 

Το 1525 εξέδωσε ένα βιβλίο με θέμα τη γεωμετρία και την προοπτική. Πέθανε τον 

Απρίλιο του 1528, σε ηλικία 57 ετών και ενταφιάστηκε στο Ναό του Αγίου Ιωάννου, 

στη Νυρεμβέργη. Μετά το θάνατό του εκδόθηκε το συνολικό έργο του γύρω από τις 

ανθρώπινες αναλογίες Τέσσερα Βιβλία Για Τις Ανθρώπινες Αναλογίες (Vier Bücher 

von menschlicher Proportion). 

Από πολλές απόψεις, ο Ντύρερ αποτέλεσε πρωτοπόρο καλλιτέχνη της εποχής του. 

Υπήρξε από τους πρώτους που μέσα από μία σειρά αυτοπροσωπογραφιών, 

κατέδειξε την αξία του καλλιτέχνη στη κοινωνία και στους καλλιτεχνικούς κύκλους 

της εποχής. Παρά το γεγονός πως γαλουχήθηκε στο πλαίσιο της μεσαιωνικής 

παράδοσης της χειροτεχνίας, εκτός από δεξιοτέχνης δημιουργός, επιδίωξε να 

διεκδικήσει ρόλο διανοουμένου και να ενταχτεί στους αριστοκρατικούς κύκλους της 

χώρας του. Πέτυχε το στόχο του και τιμήθηκε ως ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης της 

Γερμανίας, πρωτεργάτης της γερμανικής Αναγέννησης. 

Εκτός από το καλλιτεχνικό του έργο, σημαντική συμβολή είχε επίσης στα 

μαθηματικά και τη γεωμετρία. 

ΓΝΩΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 

Αδάμ και Εύα 

Μελαγχολία 

Ο Ιππότης, Θάνατος και Διάβολος 

Η Παναγιά με το βρέφος με το αχλάδι 



 

48 
 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ (Michelangelo): Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ! 

 

«Αν ήθελε κανείς να εξαγριώσει τον Μικελάντζελο, δεν είχε παρά να τον αποκαλέσει 

ζωγράφο. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του γλύπτη» 

 O Μιχαήλ Άγγελος γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1475 στο Καπρέζε στην Ιταλία 

(κωμόπολη 60 χλμ από τη Φλωρεντία που στις μέρες μας προς τιμή του λέγεται, 

Καπρέζε Μικελάντζελο). Γιός του Λοντοβίκο ντι Λιονάρντο ντι Μπουοναρότι Σιμόνι 

και της Φραντσέσκα ντι Νέρι ντι Μινιάτο ντελ Σέρα. Η οικογένεια Μπουοναρότι 

καταγόταν από παλιά φλωρεντινή αριστοκρατική οικογένεια και κατά το παρελθόν 

έχει καταλάβει σημαντικά αξιώματα, απολαμβάνοντας σχετική οικονομική ευημερία. 

Η οικονομική κάμψη φαίνεται να ξεκινάει στα μέσα του 15ου αιώνα. Το 1474 ο 

πατέρας του διορίζεται τοποτηρητής στην περιοχή του Αρέτσο, πρώτα στην πόλη 

Κιούζι κι έπειτα στο Καπρέζε, όπου γεννιέται ο δεύτερος γιός του, που παίρνει το 

όνομα του αρχάγγελου Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ Άγγελος είχε άλλα 4 αδέρφια ενώ στην 

γέννα του τελευταίου, η μητέρα του πέθανε (1481). Η οικογένεια (ο πατέρας του με 

όλα τα αδέλφια του Μικελάντζελο) μετακομίζει στο Σετινιάνο, κοντά στη Φλωρεντία, 

και ο πατέρας του εμπιστεύεται την ανατροφή του μικρού Μιχαήλ Αγγέλου σε μια 

παραμάνα, γυναίκα λιθογλύπτη. Είναι το μόνο παιδί που δεν πήρε μαζί του! Σε 

εκείνο το περιβάλλον ο μικρός Μιχαήλ Άγγελος βάζει τα θεμέλια του για την αγάπη 

του στη γλυπτική. Ο πατέρας του, ίσως ζηλεύοντας που αγαπούσε ο μικρός την 

τέχνη του ανθρώπου που ζούσε μαζί του και ήταν κατά ένα τρόπο σαν πατέρας του, 

είτε επειδή δεν εκτιμούσε τους καλλιτέχνες, είτε προσβλέποντας στη μελλοντική 

βοήθεια των γιων του, αντιστέκεται στην αυθόρμητη κλίση του Μικελάντζελο προς το 
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σχέδιο (ενίοτε και δίνοντας του ξύλο) και τον στέλνει να σπουδάσει υπό την 

καθοδήγηση ενός Φλωρεντινού ζωγράφου. Το 1487 ωστόσο, συμφωνεί να πάει 

μαθητευόμενος στο εργαστήριο του Ντομένικο Γκιρλαντάγιο στη Φλωρεντία. Ο 

Ντομένικό τότε είχε αναλάβει ένα από τα πιο μεγάλα έργα: τη διακόσμηση του 

Παρεκκλησίου Τορναμπουόνι, στη Σάντα Μαρία Νοβέλα. Στο εργαστήριο του 

Γκιρλαντάγιο, ο νεαρός Μιχαήλ Άγγελος μαθαίνει την τεχνική της νωπογραφίας και 

εξασκείται στο σχέδιο. Όμως, η υφολογική του εξέλιξη είναι ανεξάρτητη από τον 

συμβατικό χαρακτήρα της ζωγραφικής του Γκιρλαντάγιο. Η γραμμικότητα του μικρού 

δεν είναι τόσο εκλεπτυσμένη, βάζει πολλές ανθρώπινες μορφές σε κάθε σκηνή κτλ. 

Ευέξαπτος όντας ο Μικελάντζελο, διαφωνούσε συνεχώς και έντονα με τον δάσκαλο 

του. Άλλοι λένε ότι έφυγε σύντομα από τη σχολή, άλλοι μετά από 3 χρ. Το σίγουρο 

είναι πως αυτός ο δάσκαλος τον έκανε να μισήσει την ζωγραφική το ίδιο όσο τον 

δάσκαλο του και να θεωρήσει ανώτερη τη γλυπτική που αγαπούσε όσο αγαπούσε 

τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε.   

Παναγία της Σκάλας 1491 

 

Τα σχέδιά του τότε αναπαράγουν μεμονωμένες μορφές σε πλάγια όψη από 

νωπογραφίες των παραπάνω καλλιτεχνών, όπου φαίνονται η έντονη 

προσωπικότητά του και η κλίση του στη γλυπτική. Μαζί με το φίλο του ζωγράφο 

Francesco Granacci, ξεκινά να επισκέπτεται τον Κήπο των Μεδίκων (1490-92),. Εκεί 

υπήρχε μεγάλη συλλογή από αρχαία και πιο σύγχρονα γλυπτά. Την εποπτεία τους 

έχει αναλάβει ένας μαθητής του Ντονατέλο, ο γλύπτης Τζοβάνι ντι Μπερτόλντο. Ο 

Μικελάντζελο εκτιμούσε πολύ αυτά τα ονόματα. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να 

γνωρίσει τον επιφανή άρχοντα της Φλωρεντίας, τον Λορέντσο των Μεδίκων (κατά 

Σαν καλλιτέχνης πάντως υπήρξε επι της 

ουσίας αυτοδίδακτος. Μόνο ότι αγαπάμε είμαστε 

ανοιχτοί να το δεχθούμε και να το μάθουμε. Η 

κατάρτιση του αποκτήθηκε μελετώντας κυρίως τα 

αρχαία ελληνικά αγάλματα και τα έργα των Τζίοττο 

και Μασάτζιο.    Τα σχέδιά του τότε αναπαράγουν 

μεμονωμένες μορφές σε πλάγια όψη από 

νωπογραφίες των παραπάνω καλλιτεχνών, όπου 

φαίνονται η έντονη προσωπικότητά του και η 

κλίση του στη γλυπτική. 
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κόσμο «Μεγαλοπρεπή») που τον έβαλε στην αυλή του και έτρωγε στο τραπέζι του 

αλλά γνώρισε και όλη την πνευματική ελίτ της εποχής. Ποιητές και ουμανιστές του 

Αναγεννησιακού πολιτισμού. Συνδέθηκε φιλικά με τους νεοπλατωνιστές Μαρσίλιο 

Φιτσίνο, Κριστόφορο Λαντίνο, Πίκο ντελα Μιράντολα και τον ποιητή Άντζελο 

Πολιτσιάνο. 

 

Η μάχη των Κενταύρων 1491-1492 

Ο Φιτσίνο συνδύαζε παγανιστικούς μύθους με 

χριστιανικά θέματα και δάνεια από τον ιουδαϊκό 

ερμητισμό σ’ ένα φιλοσοφικό σύστημα όπου ο 

υλικός κόσμος αποτελεί αντανάκλαση του 

κόσμου των ιδεών και οι δυνάμεις της φύσης 

της συμπαντικής και αιώνιας αγάπης. Αυτή την 

επιρροή στη δουλειά του Μιχαήλ Αγγέλου θα τη 

δούμε στα έργα του στην Καπέλα Σιξτίνα αλλά 

και γενικότερα. Οι ιδέες του Νεοπλατωνισμού τον καθόρισαν. Αγαπούσε τον 

Παγανισμό και ήταν πια ξεκάθαρος ο δρόμος του. Αυτή τη περίοδο της ζωής του 

ζούσε στον παράδεισο!! Τότε φιλοτέχνησε 2 μαρμάρινα ανάγλυφα, την «Παναγία της 

Σκάλας» (1490-1492) και την «Μάχη των Κενταύρων» (1491-1492), έργο κατά 

παραγγελία του προστάτη του Λορέντσο. 

 

Εσταυρωμένος 

Τότε ξεκινά και η κόλαση του που θα κρατήσει σε 

όλη του τη ζωή. Συγκρούεται εσωτερικά με δυο 

κόσμους αντίθετων αξιών. Της ύλης και του 

πνεύματος. Από τη μια η ομορφιά και οι 

παγανιστικές μορφές που τον έλκυαν σαν μαγνήτης, 

όπως τη φωτιά μια πεταλούδα, σε βαθμό που όταν 

μελετούσε τα πτώματα άντεχε την απαίσια 

δυσοσμία τους και από την άλλη ο πατέρας του 

«άνθρωπος που φοβόταν τον Θεό», ο μεγάλος του 

αδελφός Λεονάρντο που είχε μπει στο Τάγμα των 

Δομινικανών στη Πίζα και ο κοκκαλιάρης μοναχός 

 

 



 

51 
 

Τζιρολάμο Σαβοναρόλα. Αυτός ο τελευταίος επιδρά πολύ πάνω του. Είναι 

άνθρωπος που υποστηρίζει με πάθος τις πνευματικές αξίες της ζωής. Έβγαζε 

πύρινους λόγους όπου βρισκόταν καλώντας τον Θεό να τιμωρήσει τον Πάπα και 

όλους τους ισχυρούς της γής που κοιτούσαν την εξουσία, τα λεφτά και τους 

πολέμους αντί την ισότητα και την αδελφότητα που πρέσβευε η πίστη που έλεγαν 

ότι υπηρετούσαν. Ο μοναχός βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στη Φλωρεντία και ο 

Μικελάντζελο φεύγει για τη Βενετία γιατί η παρουσία του μοναχού υπογραμμίζει τον 

διχασμό της ψυχής του και δεν το άντεχε αλλά μπορεί και γιατί φοβόταν αντίποινα 

μιας και ήταν ευνοούμενος των Μεδίκων. Παρόλο το φευγιό του, ο Μιχαήλ Άγγελος 

επηρεάστηκε τόσο έντονα από τα κηρύγματα του μοναχού που αυτά έγιναν το κύριο 

συστατικό της θρησκευτικής του συγκρότησης, που προς το τέλος της ζωής του θα 

εξελιχθεί σε έντονη ευλάβεια. Αυτό αποτυπώνεται και στο έργο του, στο 

ριζοσπαστισμό των καλλιτεχνικών επιλογών του: Εμμονή στην αναπαράσταση της 

ανθρώπινης μορφής, γυμνό ως απελευθέρωσης από την ύλη, απόρριψη της 

εξωραϊσμένης προσωπογραφίας, απόρριψη της προοπτικής, αδιαφορία για την 

αναπαράσταση τοπίων (έλεγε για το τοπίο ότι είναι «ασχολίες για γέρους και 

ευσεβείς πόρνες»). Μετά το θάνατο του Λορέντσο (8/4/1492) επιστρέφει για λίγο 

διάστημα στο πατρικό του. Έπειτα φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι του Santo Spirito. 

Εκεί του δόθηκε η μεγάλη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις ανατομίας με το να 

μελετά τα πτώματα του γειτονικού νοσοκομείου. Ο Μιχαήλ Άγγελος φιλοτεχνεί έναν 

ξυλόγλυπτο Εσταυρωμένο (1493), και το δωρίζει στο μοναστήρι. Το 1496 βρίσκεται 

στη Ρώμη. Είχε φιλοτεχνήσει ένα μικρό μαρμάρινο ερωτιδέα που δεν μπορούσε 

λόγο του θέματος του να το πουλήσει στη Φλωρεντία που επικρατούσε ο μοναχός. 

Τελικά το πουλάει μέσω τρίτου προσώπου στον καρδινάλιο Ριάριο (ανιψιό του πάπα 

Σίξτου Δ΄) σαν αρχαίο άγαλμα. Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη του Μικελάντζελο, ο 

καρδινάλιος ζητά τα χρήματα του πίσω αλλά και να τον γνωρίσει προσωπικά γιατί 

θεώρησε το έργο του εξαιρετικής απόδοσης. Έτσι μετέβηκε στη Ρώμη. Εκεί ο Ριάριο 

θα του παραγγείλει ένα μεγάλο γλυπτό με θέμα τον Βάκχο (1486- 1497). Αυτό το 

έργο παντρεύει θαυμαστά τον παγανισμό και τον χριστιανισμό. Η δεύτερη μεγάλη 

παραγγελία που αναλαμβάνει στη Ρώμη είναι η Πιετά. 

  

Η Πιετά (Pietà = Έλεος)  

Μαρμάρινο γλυπτό. Φιλοτεχνήθηκε στα 1498 με 1499. Αυτό το έργο το ξεκίνησε την 

ίδια χρονιά του βίαιου θανάτου του Σαβοναρόλα. Μετά το θάνατο του μοναχού στην 
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πυρά, το 1498, η Φλωρεντία ζει μέσα σε μια χαοτική ευφορία: οι αριστοκράτες 

ανακτούν μέρος της ισχύος τους και δίνεται έμφαση στις υλικές και σωματικές 

απολαύσεις. Ο Σαβοναρόλα πίστευε στην αξία της τέχνης μόνο όταν αυτή έχει 

θρησκευτική κατήχηση. Αυτήν την αξία την περιφρονούσε ο Μικελάντζελο. Δεν 

ένοιωθε πως έβρισκε τον Θεό μέσα από την ηθική στάση αλλά μόνο μέσα από την 

ομορφιά, τις ωραίες αναλογίες του προσώπου και του σώματος. Η σύνθεση της 

Πιετά είναι στην ουσία η Αποκαθήλωση του Χριστού από τον σταυρό. Θρησκευτικό 

θέμα. Δεν θυμίζει καθόλου όμως τον τρόπο παρουσίασης του ίδιου θέματος από 

άλλους καλλιτέχνες της εποχής και προηγούμενα (Ντονατέλο,. Σινιορέλι κτλ).  

Ο Μικελάντζελο εστιάζεται στην ήρεμη ομορφιά των μορφών αντί για τον πόνο και 

την οδύνη. Κλασική ομορφιά και νατουραλισμός. Η δημιουργία του αγάλματος, του 

ανατέθηκε από τον καρδινάλιο Ζαν ντε Μπιλέρ, αντιπρόσωπο της εκκλησίας της 

Γαλλίας στη Ρώμη. Κατασκευάστηκε για το ταφικό μνημείο του καρδινάλιου. Η 

σύνθεση του είναι πυραμοειδής. Το κεφάλι της Παναγίας είναι η κορυφή της νοητής 

πυραμίδας. 

Η Παναγία απεικονίζεται σε πολύ νεαρή ηλικία (ακόμη και πιο νέα από τον Χριστό) 

και για αυτό υπάρχουν σχετικές ερμηνείες. Μια απ' αυτές είναι πως η νιότη της 

συμβολίζει την αγνότητά της, καθώς είπε και ο ίδιος ο Μικελάντζελο στον Κοντίβι 

“Δεν ξέρεις ότι οι αγνές γυναίκες μένουν φρέσκες για πολύ περισσότερο χρόνο από 

αυτές που δεν είναι αγνές; Πόσο μάλλον στην περίπτωση της Παρθένου, που ποτέ 

δεν είχε βιώσει το παραμικρό λάγνο πάθος που μπορεί να άλλαζε το σώμα της;” 

Μιαν άλλη ερμηνεία, από τον Κοντίβι μετά τα άνωθεν λόγια του Μικελάντζελο, είναι 

πως "τέτοια φρεσκάδα και άνθος νιότης, πέρα από τη συντήρηση με φυσικά μέσα, 

βοηθιέται από τη Θεία Πρόνοια". Τέλος 

υποστηρίζεται ότι στην πραγματικότητα 

παριστάνεται η Παναγία να κρατά το βρέφος 

Ιησού. Η νεανική της εμφάνιση και η ήρεμη 

έκφραση του προσώπου, σε συνδυασμό με τη 

θέση των χεριών, υπαινίσσεται ότι βλέπει το 

παιδί της, ενώ οι θεατές βλέπουν μια εικόνα 

από το μέλλον. Το έργο τοποθετήθηκε αρχικά 

στο παρεκκλήσι της Σάντα Πετρονίλλα, ένα 

ρωμαϊκό μαυσωλείο κοντά στην εκκλησία του 

Αγίου Πέτρου. Ο Μικελάντζελο άκουσε κάποιον να λέει ότι το γλυπτό ήταν έργο 

κάποιο άλλου γλύπτη. Τότε χάραξε τη φράση MICHAELA[N]GELUS BONAROTUS 
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FLORENTIN[US] FACIEBA[T] (Μικελάντζελο Μπουοναρόττι, Φλωρεντία, εποίησε) 

στη ζώνη που διατρέχει το στήθος της Μαρίας. Αυτό ήταν και το μόνο έργο που 

υπέγραψε ποτέ: αργότερα το μετάνιωσε και ορκίστηκε να μην υπογράψει ποτέ ξανά 

κανένα από τα έργα του. Στους αιώνες που ακολούθησαν η Πιετά έπαθε αρκετές 

φθορές. Η σημαντικότερη έγινε στις 21/5/1972 όταν ο ψυχικά διαταραγμένος 

γεωλόγος Λάζλο Τοθ μπήκε στο παρεκκλήσι και επιτέθηκε στην Παναγία με σφυρί, 

φωνάζοντας "Είμαι ο Ιησούς Χριστός". Μετά την επίθεση, το έργο αποκαταστάθηκε 

με πολύ κόπο. Στις μέρες μας προστατεύεται με αλεξίσφαιρο γυαλί. Το έργο 

βρίσκεται στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου. 

  

"Πιετά" 1498- 1499, ύψος 1,74 και βάση 1,95 

 

Πάντως αυτό το έργο του έδωσε μεγάλη φήμη στη Ρώμη τότε. Το 1501 που 

επιστρέφει στην Φλωρεντία έπρεπε να ξαναβάλει τη δύναμη του για να καθιερωθεί 

ξανά από την αρχή. Εκεί, δέχθηκε να ασχοληθεί με ένα κομμάτι πολύ ακριβού 

μαρμάρου που προσπαθούσαν άλλοι καλλιτέχνες ανα καιρούς να δουλέψουν αλλά 

δεν τα κατάφερναν γιατί ήταν πολύ ρηχό. Το 1464 το ξεκίνησε ο Ντι Ντούτσιο. 

Σταμάτησε όμως όταν πέθανε ο Ντονατέλο το 1466. Ειχε σχηματίσει κάπως τα 

πόδια και το στέρνο της μορφής και λίγες λεπτομέρειες από το ένδυμα και ίσως και 

το κενό ανάμεσα στα πόδια. Συνεχίζει ο Αντόνιο Ροσσελίνο. Το συμβόλαιό του όμως 

ακυρώθηκε λίγο μετά και το μάρμαρο έμεινε παρατημένο για 25 χρ. Η βροχή και ο 

αέρας το έφθειραν τόσο ώστε τελικά θα αξιοποιούνταν μικρότερο μέρος του απ' ότι 

αρχικά σχεδιαζόταν. 

Χωρίς να κάνει λάθη, ο Μικελάντζελο δημιουργεί τον «Δαυίδ»!! Και όταν το ξεκίνησε 

ήταν μόλις 26 χρ. Ο βιβλικός Δαβίδ (που αναμετρήθηκε με τον Γολιάθ) 

φιλοτεχνήθηκε από το 1501 ως το 1504, είναι ένα από τα αριστουργήματα στην 
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Αναγεννησιακή γλυπτική τέχνη. Σύμβολο δύναμης και νεανικής ομορφιάς. Τότε είχε 

θεωρηθεί από την δημοκρατία της Φλωρεντίας ,που ήταν ανεξάρτητη πόλη κράτος, 

σαν σύμβολο της ανεξαρτησίας της αφού την απειλούσαν πολύ πιο ισχυρά 

αντίπαλα κράτη. Η δημιουργία του στο τεχνικό κομμάτι βασιζόταν στην τέλεια γνώση 

του αντρικού σώματος. Όπως σε όλα τα γλυπτά του, έτσι και εδώ, ο Μιχαήλ Άγγελος 

το δούλευε με σκοπό να απελευθερώσει τη μορφή από αυτό το κομμάτι μαρμάρου 

που την φυλακίζει, όπως έλεγε. Όπως δέσμια είναι η ψυχή στο σώμα. 

 

"Δαυίδ" 1501-1504, το ύψος του είναι 4,34 μ. 

 

Ο Δαυίδ είναι παράδειγμα στην πόζα ονόματι κόντρα πόστο. Το σώμα του είναι 

γεμάτο ένταση αν και η γενική του αίσθηση είναι ότι εμπνέει μια σιγουριά. Ένας 

γυμνός Δαυίδ, ένας φαινομενικά ανυπεράσπιστος. Όμως η αποφασιστικότητα του 

φαίνεται από το ύφος του και από το πλάγιο βλέμμα του δείχνουν μεγάλη δύναμη. 

Ίσως να απεικονίζει έναν Δαυίδ πριν την μεγάλη μάχη με τον Γολιάθ ή έναν Δαβίδ 

που σκέφτεται ήρεμα τη νίκη του. Ο Μιχαήλ Άγγελος, τηρώντας μια μεσαιωνική 

σύμβαση στη τέχνη, παίζει με την αντίθεση ανάμεσα στην αριστερή πλευρά που 

είναι ευάλωτη στις δυνάμεις του κακού και στην δεξιά που απολαμβάνει θεϊκής 

προστασίας και ασφάλειας και για αυτό είναι ήρεμη. Έτσι επινοεί ένα σύμβολο που 
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συνδυάζει ηρεμία με δύναμη αλλά και οργή. Οι φλέβες ξεπετάγονται στο δεξί του 

χέρι, και ο στραμμένος του κορμός δίνει την αίσθηση της κίνησης. Οι αναλογίες του 

αγάλματος διαφέρουν από αυτές ενός μέσου ανθρώπου• το κεφάλι, τα χέρια και το 

πάνω μέρος του σώματος είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το κάτω μέρος. Αυτό έγινε 

ίσως γιατί το άγαλμα προορίζονταν να τοποθετηθεί σε κάποιο ψηλό σημείο, και οι 

αναλογίες θα φαίνονταν σωστές αν κάποιος κοίταζε από χαμηλά. Όμως υπάρχει και 

ένα άλλο θέμα για το άγαλμα! Ο Δαυίδ εδώ δεν έχει κάνει περιτομή όπως έκαναν 

τότε όλα τα πραγματικά πρόσωπα της Βίβλου! Λέγεται ότι ο καλλιτέχνης το έκανε 

συνειδητά γιατί σκοπός του ήταν να παραπέμψει στην αρχαία ελληνική αισθητική 

που θεωρούσαν την περιτομή σαν ακρωτηριασμό. «Ακόμα, το μικρό μέγεθος των 

γεννητικών οργάνων της μορφής -που γίνεται μερικές φορές αντικείμενο αστεϊσμού 

ανάμεσα στους Φλωρεντίνους- αποδίδεται στην απεικόνιση του Δαβίδ πριν από τη 

μάχη, σε στιγμή έντασης και φόβου, καθώς σε τέτοιες καταστάσεις τα αντρικά 

γεννητικά όργανα συστέλλονται». Πάντως, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιουργεί ένα 

άγαλμα, αντάξιο της κλασικής ομορφιάς μετά από εκατοντάδες χρόνια από αυτή την 

εποχή. Και για την ιστορία του έργου, το 1991 κάποιος επιτέθηκε στο άγαλμα με ένα 

σφυρί, καταστρέφοντας τα δάχτυλα του αριστερού ποδιού. Φθινόπωρο του 1504 η 

γερουσία της Φλωρεντίας καλεί και αναθέτει στον Μιχαήλ Άγγελο (που είχε κύρος 

λόγο του Δαυίδ) να ζωγραφίσει με τη τεχνική της νωπογραφίας τη Μεγάλη Αίθουσα 

του Συμβουλίου. Το ίδιο κάνουν και με τον Λεονάρντο Ντα βίντσι!! Ο Μιχαήλ 

Άγγελος θα ζωγράφισε την «Μάχη της Κασίνας» μια μάχη που βρισκόταν σε εξέλιξη 

και ο Ντα Βίντσι τη «Μάχη του Ανκιάρι». Όλη η πόλη χωρίστηκε σε δύο 

στρατόπεδα!! Η γερουσία πίστευε πως αν ανέθετε και στους δυο από ένα κομμάτι 

δουλειάς, λόγω της τεράστιας αντιζηλίας τους, θα ανταγωνιζόταν μεταξύ τους και 

στην απόδοση των θεμάτων που τους δόθηκαν αλλά και στο χρόνο εκτέλεσης των 

έργων και αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο και στο στρατό που πολεμούσε. Και η 

ειρωνεία της τύχης είναι πως κανένα από τα δύο έργα δεν είχε μεγάλη ζωή. Ο 

Λεονάρντο χρησιμοποίησε μια τεχνική σαν την εγκαυστική αλλά κατέστρεψε άθελα 

του την νωπογραφία του χρησιμοποιώντας ένα βερνίκι που ο ίδιος είχε φτιάξει. Όσο 

για τον Μικελάντζελο, το προσχέδιο που είχε φτιάξει χάθηκε το 1512 σε μιαν 

εμφύλια σύγκρουση. Όμως, αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι ότι και οι δυο 

μεγάλοι καλλιτέχνες, έρχονται σε ρήξη με την παράδοση της Φλωρεντίας και 

υιοθέτησαν διαφορετικές μορφολογικές λύσεις ο καθένας. Ο Ντα Βίντσι διάλεξε την 

υπερβολικά αναλυτική προσέγγιση, ενώ ο Μιχαήλ Άγγελος την τάση του για 

αφαίρεση. Μάλιστα, ο Μικελάντζελο αντι για μάχη στο θέμα του όπως ο Ντα Βίντσι, 
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παρουσιάζει τους στρατιώτες της Φλωρεντίας γυμνούς να κάνουν μπάνιο όταν 

μαθαίνουν ότι πλησιάζει ο εχθρός. Τους βλέπουμε να βάζουν γρήγορα τα ρούχα 

τους και να παίρνουν τα όπλα για να ριχθούν στη μάχη. Έργο με εκφραστική 

ένταση, γυμνό και έντονες χειρονομίες. 

Ξέρουμε για αυτά τα έργα, παρόλο που χάθηκαν με τον έναν ή άλλο τρόπο επειδή 

είχαν εκτεθεί σαν προσχέδια και πολλοί καλλιτέχνες τα μελετούσαν και τα 

αντέγραφαν. Ανάμεσα τους ο Ρούμπενς που έκανε ένα σχέδιο βασισμένο στο έργο 

του Ντα Βίντσι και ο Αριστοτίλε ντα Σαγκαλο που με βάση το έργο του Μιχαήλ 

Αγγέλου έφτιαξε την Μάχη της Κασίνας. (Τα έργα δεξιά και αριστερά είναι 2 σπουδές 

του Μικελάντζελο γύρω στο 1504 που το πιο πιθανό είναι να απεικονίζει στρατιώτες 

απο την "Μάχη στη Κασίνα". 

1505: Ο Μιχαήλ Άγγελος επιστρέφει στη Ρώμη μετά από πρόσκληση του νέου 

πολεμοχαρή Πάπα Ιούλιο Β που του ανέθεσε τη δημιουργία ενός επιβλητικού 

μαυσωλείου (Τάφος του Ιούλιου Β). Ο Μικελάντζελο πηγαίνει στη Καράκα όπου 

κάθεται 8 μήνες για να διαλέξει τα καλύτερα και πιο κατάλληλα μάρμαρα. 

Επιστρέφοντας στη Ρώμη, το ενδιαφέρον του Πάπα ήταν στην ανοικοδόμηση του 

Αγίου Πέτρου. Εντωμεταξύ, τα κομμάτια μαρμάρου που βρισκόταν πια έξω από τον 

Άγιο Πέτρο ήταν τόσα πολλά και τόσο μεγάλα που ο κόσμος όλος είχε μείνει 

άναυδος.  

Όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει το έργο από τη μεριά του καλλιτέχνη. Ο Πάπας όμως 

αρνείται να τον δεχθεί. Εξοργισμένος ο Μικελάντζελο φεύγει για τη Φλωρεντία. Σειρά 

του Πάπα να τον κυνηγήσει! Μετά από 3 επιστολές του Πάπα και μεσολάβηση 

τρίτων, ο Μιχαήλ Άγγελος ηρεμεί. Θα συναντηθούν σε ουδέτερο έδαφος, στην 

Μπολόνια. Γράφει «Αναγκάστηκα με τη θηλιά στο λαιμό μου να πάω να ζητήσω 

συγνώμη». Για να εξευμενίσει την οργή του Μικελάντζελο ο Πάπας του παραγγέλνει 

τον ανδριάντα του από μπρούντζο. Τελικά το έργο του τάφου του Ιούλιου Β έμεινε 

ημιτελές, ωστόσο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ο Μικελάντζελο 

αναλάμβανε παράλληλα και άλλες παραγγελίες. Επιστρέφοντας ο Μικελάντζελο στη 

Ρώμη, παίρνει διαταγή από τον Πάπα να κάνει αυτό που σιχαινόταν: Να ζωγραφίσει 

με την τεχνική της νωπογραφίας την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα. «Η ζωγραφική είναι 

κατάλληλη για τις γυναίκες.. και τους αργόσχολους» έγραφε. Απεχθανόταν το ότι η 

ζωγραφική επιβράβευε το χρώμα έναντι της ιδέας (κάτι που λάτρευαν οι 

ιμπρεσιονιστές). Όπως και ο Πλάτωνας που είχε διαβάσει κείμενα του, πίστευε και 

αυτός πως η ζωγραφική είναι κατώτερη σε αρρενωπότητα και αγνότητα από ότι η 

γλυπτική. Από την άλλη, μισούσε και τις προσωπογραφίες ακόμη περισσότερο γιατί 
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όπως γράφει ήταν «κολακεία στην αργόσχολη περιέργεια και τις ατελείς αυταπάτες 

των αισθήσεων». Σε μια επιστολή του το 1547 έγραφε «Όσο περισσότερο η 

ζωγραφική μοιάζει με τη γλυπτική, τόσο περισσότερο μου αρέσει» 

 

Και όμως, τώρα, έπρεπε να ζωγραφίσει περίπου χίλια τετραγωνικά!!! Πώς θα το 

άντεχε; Ήταν μια ολοκάθαρη παγίδα που του είχε στήσει ο αντίπαλος του 

καλλιτέχνης Μπραμάντε που ήταν σύμβουλος του Πάπα. Αν αρνιόταν να δεχθεί την 

παραγγελία θα ερχόταν ξανά σε σύγκρουση με τον Πάπα και αυτή τη φορά ίσως και 

μεγαλύτερη. Αν από την άλλη δεχόταν, ήταν σίγουρος πως το αποτέλεσμα θα ήταν 

τραγικό αν συγκρινόταν η δουλειά του με εκείνη του Ραφαήλ που ήταν μοναδικός 

τεχνίτης στη νωπογραφία. Θα έπρεπε να τον ξεπεράσει σε δεξιότητα και μάλιστα 

στη ζωγραφική που σιχαινόταν!! Ήθελε να αποφύγει την ανάθεση πάση θυσία. 

Διαμαρτυρήθηκε λέγοντας πως η ζωγραφική δεν είναι τέχνη και το ότι θα 

αποτύγχανε ήταν το μόνο σίγουρο. Πρότεινε να την αναλάβει ο Ραφαήλ μα ο Πάπας 

δεν δεχόταν αντίρρηση. Αδιέξοδο!! Αρνούμενος τη βοήθεια έμπειρων ζωγράφων 

που του είχαν φέρει για να τον συμβουλέψουν και μόνο με μερικούς τεχνίτες, το 

παίρνει απόφαση. Κλειδώνεται στο παρεκκλήσι και γεμάτος ένταση και 

υποφέροντας μέσα του, ξεκινά στις 10 Μαϊου του 1508. Η πικρία του μεγάλη. 

Έγραφε όσο δούλευε «Αυτή δεν έιναι η δουλειά μου και «Σπαταλάω το χρόνο μου 

για το τίποτα. Βοήθα με Θεέ μου!!!!» Και όμως, από αυτό το έργο ο Μιχαήλ Άγγελος 

εξασφάλισε αιώνια δόξα!! Ζωγράφισε περίπου 300 μορφές ως το 1512. Σε ένα 

σονέτο του έγραφε το 1509 «Σε αυτή τη δύσκολη στάση έχω πάθει κήλη σαν αυτή 

που έχουν συνήθως οι αγρότες.. αφού το στομάχι μου ακουμπάει το πηγούνι μου!.. 

Η γενειάδα μου κοιτάει τον Παράδεισο και νιώθω το σβέρκο μου να κολλάει στην 

καμπούρα μου. Διπλώνω το στήθος μου σαν μέγαιρα και καθώς δεν σταματώ, να 

στάζει το πινέλο μου, το πρόσωπο μου μοιάζει με διακοσμημένο δάπεδο.. 

Προφύλαξε Τζιοβάνι από εδώ και πέρα το νεκρό έργο μου και τη τιμή μου, γιατί η 

θέση μου δεν είναι καλή, και δεν είμαι και ζωγράφος» (Για τον Τζιοβάνι Πιστόια). 

Όταν τον ρώτησε ο Βαζάρι αν θεωρούσε ανώτερη τέχνη τη ζωγραφική ή τη 

γλυπτική, απάντησε ότι η γλυπτική σε μάρμαρο υπερείχε ως τέχνη, επειδή 

στηριζόταν στην αφαίρεση, ενώ η ζωγραφική στην πρόσθεση. Να πω 

πληροφοριακά μόνο πως, κοιτίδα της τεχνικής της νωπογραφίας είναι πολύ πιθανόν 

να είναι η Μινωική Κρήτη. Δηλ. επί εποχής του Χαλκού. 
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Σχέδιο που απεικονίζει τον Αδάμ στην δημιουργία του απο τον Θεό (η γνωστή εικόνα 

που δεν τον ακουμπά) 

 

Τον Φεβρουάριο του 1513 ο Πάπας Ιούλιος Β΄ πεθαίνει. Τον διαδέχεται ο Λέων Ι’ με 

τον οποίο είχαν φιλική σχέση από την εποχή που ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν έφηβος 

και ζούσε στο σπίτι των Μεδίκων. Ο Λέων Ι΄ ήταν μόλις 37 χρ τότε, ήρεμος, 

σπάταλος, χαρισματικός, σωματώδης, μύωπας και γνώστης της πολιτικής. Μια 

έκπληξη η εκλογή του. Ήταν ο δεύτερος Πάπας που ήθελε να χρησιμοποιήσει τα 

συγχωροχάρτια και ο πρώτος που είχε να αντιμετωπίσει την αντίδραση σε αυτό με 

πρώτο και καλύτερο τον Λούθηρο. Όμως ο νέος Πάπας ενδιαφερόταν περισσότερο 

για την τέχνη του Ραφαήλ παρά του Μικελάντζελο. Εκείνη τη περίοδο, δόθηκε άδεια 

στον Μιχαήλ Άγγελο και μετέφερε κάποιους από τους όγκους μαρμάρου στο 

εργαστήριο του που ήταν δίπλα στον Άγιο Πέτρο. Αυτά τα μάρμαρα που είχε φέρει 

παλαιότερα από το ταξίδι του που είχαν σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία ενός επιβλητικού μαυσωλείου , του Τάφου του Ιούλιου Β. Τώρα, θα 

έβαζε μπροστά την υλοποίηση κάποιων γλυπτών που θα χρησιμοποιούταν για αυτό 
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το σκοπό. Με τρείς βοηθούς από την Φλωρεντία, από τον Μάιο του 1513 ως τον 

Ιούλιο του 1516, δουλεύει 3 αγάλματα: Τον «Μωυσή» και τους δυο «Σκλάβους». 

"Μωυσής"  

Και οι τρείς μορφές είναι επηρεασμένες από μορφές της Καπέλα Σιξτίνα: Ο Μωυσής 

από τους Προφήτες και οι Σκλάβοι από τους ignudi. Οι δύο Σκλάβοι είναι τόσο 

διαφορετικοί μεταξύ τους! «Ο εξεγερμένος σκλάβος» δείχνει μια βίαιη και 

απελπισμένη πάλη (όπως και στο γλυπτό με τον «Λαοκόωντα») . Είναι δυνατός. 

Σκοπός του είναι να καταφέρει να σπάσει τα δεσμά του και να ελευθερωθεί. Να 

αλλάξει τη μοίρα του. Από την άλλη, ο «Σκλάβος που πεθαίνει» είναι ένας ύμνος για 

το αντρικό γυμνό σώμα! Φαίνεται το πάθος του Μικελάντζελο για αυτή την ομορφιά! 

Είναι νωχελικός και αισθαντικός. Τέλειος σε όλες του τις λεπτομέρειες. Το τρίτο 

άγαλμα, ο Μωυσής έχει πάνω από 2 μ. ύψος, όπου είναι η επιτομή σε όλο το 

μνημείο, αλλά και «ένας καθρέφτης στη ψυχή του καλλιτέχνη». Έτσι ο Μωυσής 

αποδίδεται γεμάτος ένταση και οργή, ίσως για την παρέκκλιση των Εβραίων στην 

έρημο, επιβλητικός με έντονη έκφραση στο πρόσωπο του και τις φλέβες στα χέρια 

του να δείχνουν την ένταση του. Το 1504 αναλαμβάνει να κάνει ένα γλυπτό για τη 

Ρώμη, τον «Αναστημένο Χριστό». Ο Χριστός κρατά τον σταυρό του, ένα σφουγγάρι 

που το είχε βρέξει ένας στρατιώτης με ξύδι και του το έβαλε στα χείλη και το καλάμι 

που τον τρύπησαν στο στήθος. Αποδίδεται με οφιοειδή κίνηση.  

Το 1515 ο Πάπας θέλοντας να αποσπάσει την προσοχή του Μικελάντζελο από την 

υλοποίηση του τάφου του προηγούμενου Πάπα, του ζητά να σχεδιάσει την 

πρόσοψη του Σαν Λορέντζο στη Φλωρεντία. Και για να τον καλοπιάσει, έδωσε στον 

αδελφό του τιμές και σε όλη του την οικογένεια του το δικαίωμα να έχει το δικό της 

οικόσημο στους Μεδίκους!! Ο Μικελάντζελο δέχεται. Σκοπεύει να το ολοκληρώσει 

μέσα σε 6 χρόνια. Οι κληρονόμοι του Ιούλιου Β΄ όμως για να μην χάσουν τον 

καλλιτέχνη, του προσφέρουν ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο από πριν ώστε να το 

συνεχίσει. Θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα, θα είχε περισσότερα χρόνια για να το 

δουλέψει και θα ήταν πολύ μικρότερο σε μέγεθος. Ο Μικελάντζελο δέχεται αμέσως. 

Όμως τελικά ο Πάπας Λέων Ι΄ του το απαγορεύει φανερά πια και ο καλλιτέχνης δεν 

ήξερε τι να κάνει. Έμεινε άπραγος και ως προς τις δυο παραγγελίες. Τελικά ο Πάπας 

τον αποδεσμεύει από την δική του παραγγελία. Το 1521 ο Λέων Ι πεθαίνει σε ηλικία 

μόλις 46 ετών. 
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Ο τάφος του Τζουλιάνο των Μεδίκων 

 

Ήρθε νέος Πάπας και νέες 

παραγγελίες. Ο Πάπας ήταν ο Κλήμης 

Ζ΄ και η παραγγελία του ήταν το Νέο 

Σκευοφυλάκιο του Σαν Λορέντζο. Και 

μάλιστα, για να μην χάσει ο νέος 

Πάπας τον οξύθυμο και ταλαντούχο 

Μιχαήλ Άγγελο, του προσφέρει το 

σπίτι- παλάτι του στο Σαν Λορέντζο 

και τριπλάσιο μισθό από ότι είχε 

ζητήσει! Έβαλε μπροστά τη δουλειά. 

Δυο από τα πολύ ωραία έργα του 

είναι «Ο τάφος του Τζουλιάνο των 

Μεδίκων» που η κεντρική φιγούρα 

μοιάζει με τη στάση του Μωυσή και 

«Ο τάφος του Λορέντζο των 

Μεδίκων» που η κεντρική φιγούρα θυμίζει την χειρονομία του Ιερεμία. Έμελε όμως 

και αυτή η δουλειά να μην ολοκληρωθεί. Ξεσπά επανάσταση στη Φλωρεντία και ο 

Μιχαήλ Άγγελος παίρνει μέρος στην εξέγερση. Οι Φλωρεντινοί του εμπιστεύονται 

τον πολύ σημαντικό ρόλο της υπεράσπιση της πόλης, και του δίνουν τον τίτλο του 

γενικού επόπτη των οχυρωματικών έργων. Τελικά η Φλωρεντία παραδόθηκε, ο 

Πάπας τον συγχωρεί, αν και είχε πάει από την άλλη πλευρά, και συνεχίζει να τον 

έχει στη δούλεψη του (Λαυρεντιανή βιβλιοθήκη). Πάντως η συγκεκριμένη 

παραγγελία δεν ολοκληρώθηκε. Κάνοντας μια μικρή παρένθεση να σημειώσω πως 

ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι πέθανε το 1519 και ο Ραφαήλ το 1520 με ότι μπορεί να 

σημαίνει αυτό για τον Μικελάντζελο! Ίσως να ήταν ο μόνος εν ζωή καλλιτέχνης που 

ήταν τόσο ικανός και διάσημος και για αυτό και να τον συγχώρησε ο Πάπας. Η 

δυνατή εμπειρία της πολιορκίας της Φλωρεντίας είχε σημαδέψει ανεξίτηλα τον 

Μικελάντζελο. Στα 4 ακόμη χρόνια που θα παραμείνει εκεί, θα τελειώσει τις 

παραγγελίες που του έχουν ανατεθεί και θα ωριμάσει θρησκευτικά. Το 1534 ο 

πατέρας του Μικελάντζελο πεθαίνει και πηγαίνει στην Φλωρεντία. Μένει για 3 μήνες. 

Όταν ο Μικελάντζελο θα φύγει από εκεί, θα είναι και η τελευταία φορά που θα δει 

την πατρίδα του. Μια από τις αιτίες που ανάγκασαν να φύγει για τη Ρώμη ήταν η 
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αντιπάθεια του για το νέο καθεστώς της Φλωρεντίας που ήταν επί της ουσίας κάτω 

από τυραννικά πρόσωπα. Όπως βλέπουμε από τα ποιήματά του Μικελάντζελο, είχε 

γνωρίσει στην Ρώμη το 1532 τον όμορφο και μορφωμένο νεαρό, Tommaso de 

Cavalieri. Από το 1534 του αφιερώνει μια σειρά ερωτικών σονέτων. Αυτά έχουν 

έντονη επιρροή από τον νεοπλατωνισμό (η ενατένιση του ωραίου ταυτίζεται με την 

προσέγγιση του θεϊκού) Έγραφε: «Το όνομα σου τρέφει την καρδιά και την ψυχή 

μου, γεμίζοντας τες με τέτοια γλύκα ώστε δεν νοιώθω τα βάσανα μου, ούτε φοβάμαι 

τον θάνατο. Αν και τα μάτια μου είχαν το μερτικό τους από σένα, σκέψου πόσο 

ευτυχισμένος θα μπορούσα να ήμουν» και αλλού «Μες στη μορφή σου τη γλυκιά κι 

αγαπημένη/ βλέπω το κάτι που ’ναι στη ζωή ετούτη/ αδύνατο να ιστορηθεί: η ψυχή 

με του κορμιού τα πλούτη/ χίλιες φορές ως το Θεό ανεβαίνει». Η ποιητική του 

δραστηριότητα εκείνη την εποχή¬¬ εντείνεται. Σχεδιάζει την έκδοση ενός τόμου με 

Ρίμες (θα εκδοθεί το 1546).Το πάθος του Μικελάντζελο γίνεται αντικείμενο 

κουτσομπολιών. Κανείς δεν ενδιαφερόταν να μάθει πόσο μόνος του ήταν τελικά και 

πόσο υπέφερε η ψυχή του από αυτή τη μοναξιά. Σε όλα τα γεγονότα της ζωής του, 

ποίον είχε κοντά του αληθινά να τον παρηγορήσει και να τον ενθαρρύνει; Κανέναν. 

Ας το σκεφτούμε αυτό. 

Στη Ρώμη συναναστρεφόταν κυρίως φλωρεντινούς πολιτικούς εξόριστους που 

πίστευαν στη δημοκρατία όπως και αυτός. Γι αυτό και αρνιόταν τις προσκλήσεις του 

δούκα Κόζιμο, με πρόσχημα την μεγάλη ηλικία του και τις πολλές υποχρεώσεις του. 

Η αλήθεια ήταν άλλη: Τον απωθούσε η εικόνα του αυλικού καλλιτέχνη που εξυμνεί 

το μεγαλείο του ηγεμόνα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επιλέγει να δουλεύει μόνο 

για τον πάπα, θέλοντας να πιστεύει ότι έτσι τουλάχιστον δουλεύει, κατά έναν τρόπο, 

για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν δεν το έκανε και αυτό θα έχανε τη φήμη του και 

δεν θα είχε τρόπο να επικοινωνήσει το έργο του. Θα ήταν έξω από την ζωή. Εκείνη 

την εποχή περνάει μια βαθιά θρησκευτική κρίση, από την οποία κατορθώνει να 

γαληνέψει χάρη στη Βιτόρια Κολόνα. Η Βιτόρια ήταν η μοναδική γυναίκα φίλη του, 

πνευματική σύντροφος του. Ήταν μαρκησία της Περσκάρα, αλλά ποιος νοιαζόταν 

για αυτό μεταξύ τους; Ήταν ποιήτρια και η μούσα του. Χάρη σε αυτήν, ο 

Μικελάντζελο φιλοτέχνησε πολλά σκίτσα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Χήρα η ίδια 

με ένα αυστηρό και αρρενωπό πρόσωπο. Ο Μικελάντζελο την περιγράφει «Ένας 

άντρας μέσα σε μία γυναίκα». Και ο Κοντίβι γράφει σχετικά πως: «Ο Μικελάντζελο 

ήταν ερωτευμένος με το μυαλό της». Βασανιζόταν και αυτή με υπαρξιακά θέματα και 

αποφασίζει να αποσυρθεί από την κοινωνική ζωή και να μπει σε μοναστήρι. Ο 

Μιχαήλ Άγγελος, βουτηγμένος στις πνευματικές του ανησυχίες που εκφραζόταν με 
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τη μορφή θρησκευτικών αμφιβολιών, δεν μπορούσε να εργαστεί. Φοβόταν τον 

θάνατο. Η Βιτόρια όμως τον επισκεπτόταν αρκετά συχνά. Δεν τον άφησε μόνο του 

με τον εσωτερικό του πόλεμο να απελπίζεται. Τον ηρεμούσε και τον προέτρεπε να 

εργαστεί. Και τα κατάφερε. Ο Μιχαήλ Άγγελος δεν έχασε ποτέ ξανά την πίστη του 

χάρη στην παρουσία της τότε που την χρειαζόταν. Ήταν ένας άγγελος για αυτόν! 

Έγραφε για την Βιτόρια: «Πραγματική μεσολαβήτρια ανάμεσα στον ίδιον και τον 

ουρανό»! 

Ο Πάπας Κλήμης Ζ’ του αναθέτει να κάνει τα νέα σχέδια για τον τοίχο πίσω από το 

Ιερό στην Καπέλα Σιξτίνα παράλληλα με τον τάφο του Ιούλιου Β΄. Έπειτα από λίγο 

πεθαίνει, και ο νέος Πάπας δεν του επιτρέπει να συνεχίσει την εργασία του για τον 

τάφο αλλά μόνο με το έργο του στην Καπέλα Σιξτίνα. Το θέμα ήταν η «Δευτέρα 

Παρουσία». Η επιφάνεια του έργου είναι 13,7 Χ 17 μ. ύψος . 1 Σεπτεμβρίου του 

1535, ο Πάπας για να εξασφαλίσει την απόλυτη συνεργασία του Μικελάντζελο, 

εκδίδει διάταγμα και ορίζει τον Μιχαήλ Άγγελο ως τον βασικό αρχιτέκτονα, γλύπτη 

και ζωγράφο της Αγίας Έδρας! Η ετήσια αμοιβή του είναι 1.200 σκούδα. 

 

"Δευτέρα Παρουσία" 1536 - 1541, Μιχαήλ Άγγελος 

 

Για την «Δευτέρα Παρουσία» 

ο Μιχαήλ Άγγελος εργάστηκε 

από το 1536 ως τα 

Χριστούγεννα του 1541. Πολύ 

επίπονη δουλειά και 

ριψοκίνδυνη. Ήταν και 

μεγάλης ηλικίας. Κάποια 

στιγμή έπεσε από την 

σκαλωσιά και χτύπησε 

σοβαρά το πόδι του. 

Επανήλθε όμως πολύ 

σύντομα. Σχεδόν αμέσως. 

Σεπτέμβρη του 1537, ο 

Αρετίνος υποδεικνύει στον 

Μικελάντζελο με επιστολή του για το ποιες σκηνές θα βάλει στην σύνθεση του. Ο 

Μικελάντζελο του απαντά πως είναι ήδη αργά για αυτή του την παρέμβαση γιατί το 
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έργο του ήταν στα τελευταία στάδια. Αναληθές βέβαια! Ο Αρετίνος (συγγραφέας του 

«Υποκριτή»), αντιπαθούσε απίστευτα τον Μικελάντζελο και οργάνωνε μυστική 

ομάδα για να πείσει τον Πάπα να καταστρέψει το έργο. Φαίνεται πως ήταν 

άνθρωπος που αρέσκονταν στις συνομωσίες. Σε μερικούς ανθρώπους η 

καταστροφή δίνει μεγάλη εσωτερική χαρά. Όταν Σεπτέμβρη του 1540 φεύγουν οι 

πρώτες σκαλωσιές, ο τελετάρχης του Πάπα Biagio da Cesena διαμαρτύρεται στον 

προϊστάμενο του για τις γυμνές μορφές αποκαλώντας τις άσεμνες και ασεβείς 

«Πράξη μεγίστης ατιμίας.. σε ένα τόσο σεβάσμιο μέρος. Αυτό δεν είναι έργο για 

παρεκκλήσι, αλλά για το λουτρό κακόφημου σπιτιού». Ο Μιχαήλ Άγγελος για να τον 

εκδικηθεί, δίνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του σε ένα πρόσωπο που 

ζωγραφίζει στην μεριά των κολασμένων, τον Μίνωα. Μορφή που αποδίδεται 

τρομαγμένη, με φυσικό και πνευματικό εκμηδενισμό και με ένα τεράστιο φίδι 

τυλιγμένο πάνω του και γύρω του διαβόλους!! (φώτο δίπλα) Όταν ο Biagio 

παραπονέθηκε στον Πάπα ζητώντας του να αναγκάσει τον Μικελάντζελο να αλλάξει 

τη μορφή του Μίνωα, ο Πάπας απάντησε ότι: Η εξουσία του περιλαμβάνει την γη και 

τον Παράδεισο. Δεν φθάνει μέχρι και την Κόλαση! 

Οι προηγούμενες αναπαραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας από προγενέστερους 

καλλιτέχνες, έδειχναν έναν Χριστό επιβλητικό, δοξασμένο, πάνω στον λαμπερό 

θρόνο του. Στο έργο του Μιχαήλ Αγγέλου, ο Χριστός είναι ένας όμορφος και 

γυμνασμένος νέος άντρας, σαν αρχαίος Θεός. Δεν έχει λαμπερό θρόνο, και με το 

χέρι του υψωμένο δίνει έμφαση στην ειρήνη που έρχεται με το πλήρωμα του 

χρόνου, παρά όπως περίμεναν όλοι να δουν, δηλ. μια κίνηση που θα δίνει έμφαση 

στην καταδίκη. Δίπλα Του και λίγο πιο πίσω η Παναγία, με νεανική παρουσία 

(έχουμε εξηγήσει ότι την Παναγία την απεικόνιζε πολύ νέα λόγο της αγνότητας της) 

που με την εσωτερική κίνηση των χεριών της αλλά και την γενικότερη κίνηση της 

που την βοηθά να αποστρέψει το βλέμμα της από τις τραγωδίες που εξελίσσονται, 

παρουσιάζεται αδύναμη να παρέμβει. Γύρω τους οι άγιοι και οι μάρτυρες που 

κρατούν τα εργαλεία του βασανιστηρίου τους. Ξεχωρίζουμε στα δεξιά τον Άγιο 

Πέτρο που κάνει να δώσει 2 μεγάλα κλειδιά στο Χριστό, αριστερά τον Ιωάννη τον 

Βαπτιστή, κάτω από τον Χριστό στα δεξιά Του τον Άγιο Βαρθολομαίο που κρατά το 

δέρμα του (τον είχαν γδάρει ζωντανό) και κάτω αριστερά τον Άγιο Λαυρέντιο που 

κρατά και αυτός την σκάρα του μαρτυρίου του. Για το δέρμα- σάρκα που κρατά ο 

άγιος Βαρθολομαίος, αν τον προσέξουμε καλά στο πρόσωπο, θα δούμε ότι μοιάζει 

αρκετά με του Μιχαήλ Αγγέλου. Αυτό αποδίδεται σαν μια επιπλέον ένδειξη του 
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τρόμου του καλλιτέχνη απέναντι στην σάρκα δηλ στην αμαρτία, και την μεγάλη του 

ανάγκη για πνευματική ζωή!!  

Όλη η σύνθεση του έργου σφύζει από μια κυκλική κίνηση! Έντονα περιγράμματα και 

προοπτικές βραχύνσεις. Κυριαρχούν ο τρόμος και ο θάνατος. Όλες οι επιμέρους 

ομάδες μοιάζουν να στροβιλίζονται γύρω από τον Χριστό – την κεντρική μορφή. Μια 

πραγματική μάχη ψυχών, αγγέλων και δαιμόνων (οι δαίμονες παρουσιάζονται 

ανθρωπόμορφοι και όχι σαν τέρατα) Ο Ρόμαν Ρολάν έγραφε πως «Σε ένα τέτοιο 

έργο υπάρχει συσσώρευση οργής, εκδίκησης και μίσους. Εάν αυτά τα 

συναισθήματα δεν εξαγνίζονταν από μια τεράστια, σχεδόν στοιχειακή ενέργεια, θα 

ήταν ανυπόφορα. Όμως, αυτό δεν περίμεναν οι Προφήτες και οι Σίβυλλες (στην 

οροφή); .. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε ήταν τόσο τολμηρός, τόσο 

απροκάλυπτος, ώστε οι περισσότεροι πιστοί ένοιωσαν αποστροφή». Υπάρχει όμως 

εκτός από την κυκλική κίνηση και μια κίνηση των μορφών σε όλα τα επίπεδα της 

σκηνής προς τα πάνω. Ακόμη και των πιο κάτω μορφών. Αλλά υπάρχει ένα νοητό 

όριο μέχρι το πόσο ψηλά μπορούν και αυτά να φθάσουν. Όλες οι μορφές στη σκηνή 

φαίνεται να έχουν συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση που πολλοί από αυτούς 

προσπαθούσαν να την κάνουν να σωπάσει ή δεν την άκουγαν ως τότε. Αυτή είναι 

τώρα η κατάληξη αυτής της ανυπακοής στην συνείδηση. Ίσως αυτό να είναι και το 

τραγικότερο μήνυμα αυτής της σύνθεσης. Οι μορφές που φιλοτεχνεί ο Μικελάντζελο 

είναι κάπως πιο διαφορετικές από ότι στην οροφή: Πιο μυώδεις, πιο γεροδεμένες, 

πιο συμπαγείς. Τα περισσότερα γυναικεία σώματα, ειδικά εδώ, σχεδιάζονται με 

βάση αντρικά μοντέλα ή βάση κλασικών αγαλμάτων.  

Από την πρώτη κιόλας παρουσίαση του έργου στο κοινό, πλήθος κόσμου από την 

Ιταλία αλλά και όλη την Ευρώπη συνέρρευσε για να δει το έργο. Καλλιτέχνες από 

παντού ήρθαν για να αντιγράψουν ένα- ένα τα κομμάτια από την σκηνή. Η φήμη πια 

του Μικελάντζελο άγγιξε τον ουρανό! Η εποχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας όμως 

είχε περάσει. Οι νέοι κανόνες απέκλειαν το γυμνό. Ο νέος Πάπας Παύλος Δ’ (αυτός 

είχε αναδείξει την Ιερά Εξέταση σε κριτή πάντων. Τόσο μισητός από όλο τον κόσμο 

που όταν πέθανε ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και κατέστρεψαν ότι τον 

αφορούσε) παραγγέλνει το 1555 στον Μικελάντζελο να «συμμορφώσει» τη σκηνή 

καλύπτοντας επίμαχα μέρη. Ο Μικελάντζελο του απαντά με οργή: «Αυτό είναι ένα 

μικρό ζήτημα που μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Ας συμμορφώσει ο Πάπας τον 

κόσμο, και η ζωγραφική θα ακολουθήσει»!! 

21 Ιανουαρίου του 1564, η Σύνοδος του Τριδέντου αποφασίζει να καλυφθούν τα 

γυμνά σώματα των μορφών στη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Μικελάντζελο 
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λίγες μέρες μετά, στις 18 Φεβρουαρίου θα πεθάνει. Οι παρεμβάσεις στο έργο 

ανατέθηκαν στον Ντανιέλε ντα Βολτέρα, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία με το όνομα 

«Ο βρακωτής»!! Σε τι ενοχλούσε στα αλήθεια η σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας; Στο 

ότι άφηνε στην άκρη κάθε φύλο συκής. Έδειχνε μια πραγματικότητα: Την αποτυχία 

ενός ολόκληρου πολιτισμού. 

Σχέδιο για την Δευτέρα Παρουσία 

Όταν τελείωσε ο Μικελάντζελο την Δευτέρα Παρουσία ήταν το 1541. Με διαταγή του 

Πάπα Παύλου Γ’ , ο Μικελάντζελο ζωγραφίζει 2 παραστάσεις, με την τεχνική πάλι 

της νωπογραφίας, στο προσωπικό παρεκκλήσι του Πάπα, στην Καπέλα Παολίνα. 

Τα θέματα είναι : «Η μεταστροφή του Αγ. Παύλου» και «Η σταύρωση του Αγ. 

Πέτρου». Πανέμορφα έργα! Ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν πια 70 χρ.! Ταλαιπωρήθηκε 

πάρα πολύ σωματικά για να τα τελειώσει. Σε αυτά τα έργα κάνουν εντύπωση τα 

απαλά και φωτεινά χρώματα! Επίσης το γυμνό είναι μετριασμένο και δεν υπάρχει 

προοπτική. Αυτά ήταν τα τελευταία του ζωγραφικά έργα. Στην «Στάυρωση του Αγ. 

Πέτρου», ο Μικελάντζελο απεικονίζεται στο έργο του, φορώντας μια κουκούλα, 

όπως και ο Νικόδημος. Τα χέρια του είναι σταυρωμένα, δείχνοντας την αφοσίωση 

του. Το 1547 πεθαίνει η Βιτόρια Κολόνα. Ο πόνος που ένοιωθε ο Μιχαήλ Άγγελος 

από αυτόν τον χαμό δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν μπορούσε να βρει παρηγοριά 

και έκανε σαν τρελός. Η υγεία του χειροτέρευε. Είχε πέτρα στη χολή και πονούσε. 

Από εδώ και πέρα ένας ήταν ο σκοπός της ζωής του: Να τον δεχθεί στην αγκαλιά 

του ο Θεός. Σε Αυτόν εναπόθετε όλες του τις ελπίδες, όλη του την ύπαρξη. Τα 

τελευταία 20 χρ. της ζωής του, ότι έργο και να έκανε, είτε γλυπτό, είτε με τα 

αρχιτεκτονικά του σχέδια για τον ναό του Αγ. Πέτρου της Ρώμης, είτε μέσα από τα 

ποιήματα του, το αφιέρωνε στον Θεό.  

Δεν πίστευε πια ότι η όμορφη σάρκα και η μελέτη της μπορούσε να οδηγήσει στον 

Θεό. Αντίθετα, έφθασε στο σημείο να την καταδικάζει! Παρά την προχωρημένη του 

ηλικία και τις πολλές ευθύνες για τα σχέδια του ναού, ο Μιχαήλ Άγγελος συνέχισε 

την γλυπτική του. Αισθανόταν υγιής δουλεύοντας. Εργαζόταν μέρα νύχτα και 

κοιμόταν πολύ λίγο. Έγραφε ο Βαζάρι: «Είχε φτιάξει ένα καπέλο από χαρτί και στη 

μέση του έβαζε αναμμένο ένα κερί , ώστε να μπορεί ταυτόχρονα να βλέπει τι κάνει 

αλλά και να έχει τα χέρια του ελεύθερα».  

Το 1550 φιλοτεχνεί άλλη μια «Πιετά» (φώτο αριστερά 2,26μ ύψος). Σε αυτό το έργο 

έχει αξία η όρθια μορφή πίσω από τον Χριστό. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια είναι ο 

Νικόδημος. Αυτός έχει αναλάβει να υποβαστάζει τον νεκρό αλλά και να βρίσκεται 

προστατευτικά δίπλα στην Παναγία εδώ στην σκηνή. Για άλλη μια φορά, ο Μιχαήλ 
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Άγγελος απεικονίζει τον εαυτό του σαν τον ηλικιωμένο άντρα με την κουκούλα. 

Παίρνει ξανά τον ρόλο του Νικόδημου! Η έκφραση του βγάζει μελαγχολία και 

τρυφεράδα. Γιατί άραγε ταυτιζόταν τόσο με τον Νικόδημο; Ο Νικόδημος έκρυβε την 

πραγματική του πίστη από τους παπάδες της εποχής και πίστευε τον Χριστό ως γιο 

Θεού. Ίσως σε αυτή μου την απορία απαντά ο ίδιος ο Μιχαήλ Άγγελος σε ένα 

σονέτο του το 1555. Γράφει: «Τα ψέματα αυτού του κόσμου μου πήραν το χρόνο 

που μου δόθηκε για να λατρέψω τον Θεό.. Αυτό που άλλους τους κάνει σοφούς, 

εμένα με κάνει τυφλό και αργώ στο να αναγνωρίσω το λάθος μου. Η ελπίδα σβήνει, 

και όμως, ο πόθος μου αυξάνεται ότι μπορεί και να ελευθερωθώ από την εγωιστική 

αγάπη. Κάνε για μένα μισό από ότι είναι το δρόμο που ανεβαίνει στον ουρανό Θεέ 

μου! Αλλά και αυτό το μισό για να τον ανέβω, και πάλι θέλω την βοήθεια Σου. Κάνε 

με να μισήσω τις αξίες αυτού του κόσμου, και όλες τις τιμές του που αγαπώ και 

λατρεύω, ώστε πριν πεθάνω να μπορέσω να αγγίξω την αιώνια ζωή». Και λίγο πριν 

πεθάνει έγραφε: « Ούτε η ζωγραφική, ούτε η γλυπτική μπορεί να ηρεμήσει πια την 

ψυχή μου. Στρέφομαι τώρα σε αυτή τη θεία αγάπη, η οποία πάνω στον Σταυρό, 

άνοιξε διάπλατα τα χέρια της για να με αγκαλιάσει». 12 Φεβρουαρίου 1564, περνάει 

όλη τη μέρα του δουλεύοντας την Πιετά. Δυο μέρες μετά τον πιάνει πυρετός και 

παρότι ήταν άρρωστος, βγαίνει στη βροχή για να κάνει ιππασία. Γυρνώντας σπίτι 

του, αρνείται να πέσει στο κρεβάτι για να συνέλθει. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1564 

πέθανε. Ήταν 89 ετών! Σύμφωνα με τον Βαζάρι (βιογράφος του καλλιτέχνη ενώ 

αυτός ζούσε), ο Μιχαήλ Άγγελος διατύπωσε τη διαθήκη του λέγοντας πως αφήνει 

"την ψυχή του στο Θεό, το σώμα του στη γη και τα υλικά αγαθά στους πιο κοντινούς 

συγγενείς". Η περιουσία που άφησε ήταν αμύθητη. 

Aρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική της αναγέννησης χαρακτηρίζεται από μια αναβίωση των Ρωμαϊκών 

προτύπων με κύρια στοιχεία τις μαθηματικές αναλογίες και την "καθαρότητα" στις 

γεωμετρικές μορφές. Οι σημαντικές αλλαγές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο σημειώθηκαν 

αρχικά στη Φλωρεντία και γενικότερα στην κεντρική Ιταλία, στα μέσα του 15ου 

αιώνα. Σημαντικές μορφές στην αρχιτεκτονική της εποχής αποτελούν οι Λεόν 

Μπατίστα Αλμπέρτι, Ντονάτο Άντζελο Μπραμάντε, Φίλιππο Μπρουνελέσκι, 

Λεονάρντο ντα Βίντσι και Αντρέα Παλλάντιο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι 

αρχιτέκτονες της αναγέννησης συνδέονται με τις δημιουργίες τους, σε αντίθεση με 

την μεσαιωνική περίοδο όπου οι αρχιτέκτονες είναι τις περισσότερες φορές 

άγνωστοι. 
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Η αρχιτεκτονική γοτθικού ρυθμού του μεσαίωνα ευνοούσε περισσότερο 

κατακόρυφες γραμμές και αυστηρές κατασκευές. Στην Αναγέννηση, η αρχιτεκτονική 

δίνει έμφαση στις οριζόντιες γραμμές και επιδιώκει την αρμονία στην τελική 

σύνθεση. Επιπλέον υπάρχει έντονο το στοιχείο της διακόσμησης, με θέματα 

δανεισμένα από την αρχαιότητα, τα οποία διανθίζουν τις προσόψεις και το 

εσωτερικό. Ίσως η πιο αξιοπρόσεκτη αρχιτεκτονική πρακτική είναι οι θόλοι των 

κτιρίων, εμπνευσμένοι πιθανά από το ρωμαϊκό Πάνθεον. Σημαντικά δείγματα 

αρχιτεκτονικής - κυρίως θρησκευτικών ναών - εντοπίζονται ως επί το πλείστον στην 

Ιταλία (για παράδειγμα ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη) και λιγότερο στο υπόλοιπο της 

Ευρώπης. 

Σημαντικοί αρχιτέκτονες 

• Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι (1404-1472) 

• Γκαλεάτσο Αλέσσι (Galeazzo Alessi) 

• Μπαρτολομέο Αμμανάτι (Bartolomeo Ammanati, 1511-1592) 

• Ντονάτο Μπραμάντε (1444-1514) 

• Φιλίππο Μπρουνελέσκι (1377-1446) 

• Φιλμπέρ Ντελόρμ (Philibert Delorme) 

• Πιέρ Λεσκό (Pierre Lescot) 

• Μιχαήλ Άγγελος (1475-1564) 

• Μικελότσο (Michelozzo, 1396-1472) 

• Αντρέα Παλλάντιο (1508-1580) 

• Ραφαήλ (1483-1520) 

• Αντόνιο ντα Σανγκάλλο (Antonio da Sangallo, 1483-1546) 

• Τζουλιάνο ντα Σανγκάλλο (Giuliano da Sangallo, 1445-1516) 

• Τζάκοπο Σανσοβίνο (Jacopo Sansovino, 1486-1570) 

• Μιμάρ Σινάν 

• Τζόρτζιο Βαζάρι (1511-1574) 

• Λεονάρντο ντα Βίντσι (1452-1519) 
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ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη, η Αναγέννηση εννοείται ως η ιστορική περίοδος της 

Ευρώπης που ακολούθησε μετά τους Σκοτεινούς Αιώνες και προηγήθηκε της 

Μεταρρύθμισης, διαρκώντας περίπου από τον 14ο μέχρι τον 16ο αιώνα. 
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Η ιταλική Αναγέννηση του 15ου αιώνα περιλαμβάνει την επανασύνδεση της Δύσης με την 

κλασική αρχαιότητα, την απορρόφηση γνώσης (ειδικά των μαθηματικών), την προσήλωση 

στο να ζει κανείς καλά στο παρόν (Αναγεννησιακός ουμανισμός) και μια έκρηξη στη μετάδοση 

της γνώσης ως αποτέλεσμα της προόδου στην τυπογραφία. Επιπλέον, η εμφάνιση νέων 

τεχνικών στις καλές τέχνες, την ποίηση και την αρχιτεκτονική είχε ως αποτέλεσμα μια ριζική 

αλλαγή στο στυλ και το περιεχόμενο των τεχνών και των γραμμάτων. Η ιταλική Αναγέννηση 

αναφέρεται συχνά ως η αρχή της σύγχρονης εποχής. 

Με τον όρο Αναγεννησιακή τέχνη αναφερόμαστε στην καλλιτεχνική παραγωγή κατά την 

ιστορική περίοδο της Αναγέννησης. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η ανανέωση 

των θεμάτων και της αισθητικής στην Ευρώπη. Η καλλιτεχνική παραγωγή την περίοδο αυτή 

είναι δύσκολο να οριοθετηθεί χρονικά, ωστόσο θεωρούμε πως ξεκίνησε στην Ιταλία τον 15ο 

αιώνα και διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, με διαφορετικούς όμως ρυθμούς και σε 

διαφορετικό βαθμό ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή. Τον 16ο αιώνα έφθασε σε πολλές 

χώρες στο απόγειό της. 

 

Ενώ κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η γλυπτική περιορίστηκε στα θρησκευτικά θέματα, η 

περίοδος της Αναγέννησης παρουσίασε μια ανανέωση των θεμάτων και σε αυτή την τέχνη. 

Κυρίως στόχος είναι πλέον ο ρεαλισμός και η πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας. Τα 

ανάγλυφα υιοθετούν τα θέματα της ελληνικής και ρωμαϊκής μυθολογίας. Τα αγάλματα 

αποδίδονται τις περισσότερες φορές με πραγματικές ανθρώπινες αναλογίες ή και με 

μεγαλύτερα μεγέθη, όπως το περίφημο έργο Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Οι καλλιτέχνες 

προσπαθούν να μιμηθούν τα αρχαία πρότυπα, κυρίως σε ότι αφορά την αναπαράσταση της 

κίνησης. Επιπλέον τα χάλκινα γλυπτά γνωρίζουν άνθηση. Τα γλυπτά έργα της εποχής δεν 

εξυπηρετούν αποκλειστικά διακοσμητικούς σκοπούς αλλά αποκτούν τα ίδια καλλιτεχνική 

οντότητα. Τέλος, οι αναπαραστάσεις του γυμνού ανθρώπινου σώματος δεν αποτελούν πλέον 

ταμπού όπως γινόταν στο Μεσαίωνα .Σε σύγκριση με τους ζωγράφους, οι γλύπτες της 

Αναγέννησης, όπως και oι αρχιτέκτονες βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη θέση από τους 

ζωγράφους γιατί είχαν στον περίγυρό τους τ’ απομεινάρια της ελληνορωμαϊκής γλυπτικής 

από τα οποία μπορούσαν να αντλήσουν τα στοιχεία που τους χρειάζονταν και που βοήθησαν 

να απομακρυνθούν τα γοτθικά χαρακτηριστικά.  

Ένας από τους σπουδαιότερους και πρωτοπόρους γλύπτες των αρχών της Αναγέννησης, 

είναι ο Λορέντζο Γκιλμπέρτι (1378- 1455). Από τα γνωστά του έργα είναι τα ανάγλυφα σε 

μπρούντζο στις ονομαστές «Πύλες του Παραδείσου» στον καθεδρικό της Φλωρεντίας. Στις 
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πολυπρόσωπες αφηγηματικές σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη οι φιγούρες συχνά θυμίζουν 

αρχαίες μορφές αλλά και έχουν αυτοί τον καινούριο αέρα του γεμάτου σιγουριά ανθρώπου 

της αναγέννησης. 

Τα αρχιτεκτονικά στις παραστάσεις με τη σωστή τους προοπτική, όπως επίσης και οι 

φιγούρες που είναι πιο ανάγλυφες στο πρώτο πλάνο και που γίνονται πιο ξέβαφες όσο πάνε 

στο βάθος -ώστε να σμίγουν με τα ανάλογα άβαθο τοπίο- είναι κατακτήσεις της εποχής. Η 

όλη προσέγγιση σ’ αυτές τις συνθέσεις φανερώνουν δυνατές επιδράσεις από τη ζωγραφική 

ώστε να φαίνονται -χωρίς να είναι- αντιγραφές από ζωγραφικούς πίνακες. 

0 Ντονατέλο (1386-1466), ακόμα ένας δυναμικός γλύπτης της Αναγέννησης προχωρεί ένα 

βήμα πιο πέρα. Στα έργα του, όπως στις μορφές των προφητών του, διακρίνει κανείς ένα 

ενεργητικό και ρωμαλέο στιλ, πλούσιο σε συναίσθημα. Σ’ ένα άλλο γλυπτό μνημειακών 

διαστάσεων, στον «‘Άγιο Γεώργιο», βλέπουμε ένα νεαρό συνεπαρμένο από κάποια μακρινά 

όνειρα παρά έναν φοβερό πολεμιστή. 

Ο Αντρέα Βερόκκιο (1435-1488) διακρίνεται για την απόδοση ψυχικών καταστάσεων στα 

περίτεχνά του γλυπτά. O «Δαβίδ» (περίπου 1475), νεαρός και λυγερόκορμος στέκεται πάνω 

από το καταπονημένο κεφάλι του Γολιάθ με μια έκφραση ψυχικής ικανοποίησης και 

σιγουριάς, ενώ στο γλυπτό μνημείο «Βαρθολομαίος Κολλεόνε» (1481-1488), ο Βερόκκιο δίνει 

πολύ παραστατικά το χαρακτηριστικό τύπο του αδίστακτου επαγγελματία πολεμιστή που 

αναλαμβάνει δίχως δεύτερη σκέψη, με πληρωμή, εργολαβικά, τη διεξαγωγή πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

Ο μεγαλύτερος όμως γλύπτης της Αναγέννησης 

είναι αναμφισβήτητα ο Μικελάντζελο ή Μιχαήλ 

‘Άγγελος. Στο έργο του, το ανθρώπινο σώμα, ιδίως 

το γυμνό, αποθεώνεται και είναι η πρώτη φορά που 

γίνεται κάτι τέτοιο από τα χρόνια της αρχαιότητας. 

Το αδρό φτιάξιμο των μυώνων και η τέλεια 

διάρθρωση του κορμού και των μελών γύρω από 

ένα στιβαρό και πειστικό κεντρικό άξονα με την 

καλομελετημένη κίνηση, δίνει στα γλυπτό του, 

όπως στο «Δαβίδ» (1501-1504) μια μνημειακή και 

ηρωική αίσθηση όπως επίσης και μια απαιτητική 

επανεμφάνιση του γυμνού στο προσκήνιο της 

τέχνης.  
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Ο Μιχαήλ ‘Άγγελος δεν είναι μόνο μεγάλος στο πλάσιμο της εξωτερικής φόρμας αλλά και 

στην απόδοση ψυχικών καταστάσεων. Στο μνημείο του Τζουλιάνο και Λορέντζο Β’ των 

Μεδίκων (1525-1530) στη Φλωρεντία οι συμβολικές μορφές του Λυκόφωτος και της Αυγής, 

της Νύχτας και της Μέρας, όπως επίσης και οι καθιστές μορφές των τιμωμένων νεκρών, 

εκφράζουν, η καθεμιά, διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση. 

Μάλιστα, στο πολύ γνωστό του έργο «Αιχμάλωτος που Πεθαίνει» (1515-1516) εκφράζεται μια 

πολύ δυνατή ψυχική κατάσταση, το πάθος, ενώ στην περίφημή του «Πιετά» (1498) το 

συναίσθημα δίνει τη Θέση του στην πνευματική ανάταση.  

 

 Σημαντικοί γλύπτες: 

• Λορέντζο Γκιλμπέρτι (1380-1455) 

• Μιχαήλ Άγγελος 

• Ντονατέλο (1386-1466) 

• Μπενβενούτο Τσελίνι 

• Άντριεν ντε Βρις 

• Λούκα ντέλα Ρόμπια (1400-1482) 
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η τέχνη της επικοινωνίας όπως κάθε τέχνη καθορίζεται από τις συνθήκες από το ευρύτερο 

επικοινωνιακό περιβάλλον, όπως και η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση από το ευρύτερο 

επιχειρησιακό-οικονομικό περιβάλλον. Ο κατέχων την τέχνη της επικοινωνίας δεν μπορεί να 

αγνοεί τους γενικότερους κανόνες που ισχύουν στο ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον. 

1.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΠΕΙΘΩ 

• Ο πομπός και ο δέκτης 

• Η εξουσία των λέξεων και η εξουσία του λόγου 

• Ρητορική 

• Η εξουσία των συμβόλων ( θρησκευτικά, εθνικά σύμβολα) 

• Διατυπώσεις και μηνύματα 

• Η Στρατηγική επικοινωνίας(επικοινωνιακός σχεδιασμός) 

• Η διαχείριση γνώσης 

• Ο συμπεριφορισμός και επικοινωνιακή παραπλάνηση 

• Το επικοινωνιακό marketing 

• Η αμφίδρομη διαπροσωπική επικοινωνία της αλληλόδρασης 

• Ο διάλογος και η διαλεκτική ως κουλτούρα διαλόγου. 

• Κοινότητες- κοινωνικά δίκτυα- συλλογικότητες 

• Συνέδρια- Συνελεύσεις-ενημερωτικές εκδηλώσεις 

• Τα επιμορφωτικά σεμινάρια 

• Το Διαδίκτυο και τα Social Media 

• Καλλιτεχνικά έργα- ως μηνύματα 

• Επικοινωνιακά καλλιτεχνικά γεγονότητα ( εκθέσεις-συναυλίες- κ.τ.λ) 

• Η μυθολογία της συμπαράστασης 

• Η εξουσία των συμβόλων 

• Η γοητεία της αισθητικής 

• Το θέατρο / κινηματογράφος 

• Μαζικά μέσα επικοινωνίας / 4η εξουσία ( Η πολλαπλασιαστικότητα του μηνύματος) 

• Επικοινωνιακά συστήματα 

2.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

3.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

4.    Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ως ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗ 

I. Η εκκλησία ./ το σχολείο 

II. Τα κόμματα 
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III. Οι καθοδηγητές γνώμης ( η ενσάρκωση του μηνύματος) 

• Το μέσο και τον μήνυμα 

Από την μυθολογία στην επιστήμη των μέσων 

• Η διαφήμιση 

• Ο πολίτης και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών 

• Η οριζόντια διαδραστική επικοινωνία 

• Το διαδίκτυο 

• Τα Social Media 

5.    Ο ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η επικοινωνία ως άυλη ενέργεια κινεί τις σχέσεις των ανθρώπων, τις ιδέες και τις 

ανταλλαγές γι αυτό έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη 

Ένα τελικό ερώτημα : 

Ποια είναι η σχέση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας του ατόμου με το 

επικοινωνιακό περιβάλλον και τα συστήματα; 

Πραγματεία του Αριστοτέλη σε τρία βιβλία για τη ρητορική. Η συγγραφή της υπολογίζεται πώς 

πρέπει να έγινε μεταξύ 334 και 323 π.Χ.. Στα δύο πρώτα βιβλία ο αρχαίος Έλληνας 

φιλόσοφος πραγματεύτηκε τη θεωρία και τις αρχές και στο τρίτο το λεκτικό της ρητορικής 

τέχνης που περιέχει και τεχνικούς όρους της γραμματικής.[1] 

Ρητορική εκπαίδευση 

Η ρητορική εκπαίδευση (Institutio Oratoria) είναι πραγματεία του Κουιντιλιανού (Marcus 

Fabius Quintilianus) σε δώδεκα βιβλία, που γράφτηκε στο β΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ. και στην 

οποία ο Ρωμαίος ρήτορας πρότεινε με σχολαστικό τρόπο ένα συνολικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ρητορικής τέχνης, ανέλυσε και 

κωδικοποίησε τη ρητορική τεχνική και ασχολήθηκε ακόμη και με το ήθος και τον ιδανικό 

τρόπο ζωής ενός ρήτορα. 

Στο ΙΑ΄βιβλίο εμπεριέχεται η περίφημη συζήτηση περί συγγραφέων, Ελλήνων και Λατίνων, 

που πρέπει να μελετούνται από τους σπουδαστές ρητορικής, με προσωπικές κρίσεις του 

συγγραφέα για τον καθέναν από αυτούς. Από τους αρχαίους Έλληνες ο Κουιντιλιανός 

τοποθέτησε τον Όμηρο στην πρώτη θέση για την τελειότητα, την ορθότητα και τα άλλα 

προσόντα του και θεωρούσε τονΠίνδαρο ως τον τον μεγαλύτερο από του λυρικούς ποητές. 

Από τους Ρωμαίους τοποθέτησε τον Βιργίλιο στην πρώτη θέση, ενώ τον Κικέρωνα θεωρούσε 

εξίσου καλό με κάθε Έλληνα ρήτορα, καθώς το ύφος του μπορούσε να συγκριθεί με αυτό του 

Δημοσθένη. 

Στο τελευταίο του βιβλίο (ΙΒ΄) ο Κουιντιλιανός ασχολήθηκε εκτενώς με τα ηθικά προσόντα 

και με την πειθαρχία που πρέπει να έχει ο ιδανικός ρήτορας.[2] 
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Η ρητορική στην αρχαία Ελλάδα 

Αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι τα πρώτα δείγματα καταγεγραμμένης ρητορικής υπάρχουν 

στην Ιλιάδα, όπου ο Όμηρος εμφανίζει μεταξύ άλλων, τον Νέστορα, τον Οδυσσέα και τον 

Αχιλλέα να αγορεύουν, προσπαθώντας να πείσουν τους συμπολεμιστές τους να 

ακολουθήσουν τη γνώμη τους. Οι αλλαγές προς το δημοκρατηκότερο, όμως, στο πολιτικό και 

νομοθετικό σύστημα των περισσότερω αρχαίων ελληνικών πόλεων κρατών, που απαιτούσαν 

πλέον από τους πολίτες την αποτελεσματική χρήση του λόγου, ώστε να πείσουν τους πολίτες 

τους για την ορθότητα των αιτιάσεών τους (κατηγοριών), ήταν τα βασικά αίτια για την 

εμφάνιση και ανάπτυξη της ρητορικής στην κλασική αρχαία Ελλάδα και την εξέλιξη της ως 

απαραίτητο στοιχείο της εκπαίδευσης.[3] 

Ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. εξειδικευμένοι δάσκαλοι, οι σοφιστές, όπως ονομάστηκαν, 

δίδασκαν τους κανόνες της ρητορικής και παράλληλα αναλάμβαναν τη συγγραφή λόγων επί 

πληρωμή. Θεμελιωτής της ρητορικής θεωρείται ο Κόραξ ο Συρακούσιος, που εξειδικεύτηκε 

στους δικανικούς λόγους και όριζε τη ρητορική ως «τέχνη πειθούς». Σε αυτόν και στον μαθητή 

του, Τισία, αποδίδεται η συγγραφή του πρώτου εγχειριδίου ρητορική 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 

Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά  αποτελεί σήμερα την αποκαλούμενη και έβδομη τέχνη, 

δίπλα στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη λογοτεχνία. 

Αρχικά εμφανίστηκε περισσότερο ως μια νέα τεχνική καταγραφής της κίνησης και 

οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = κινήματα + γραφή). 

Ο κινηματογράφος βασίζεται σε ένα ελάττωμα του ανθρώπινου ματιού ,που ονομάζεται 

"μετείκασμα", ένας στιγμιαίος οπτικός ερεθισμός διαρκεί αρκετά αφού εξαφανιστεί η αιτία που 

το προκάλεσε γιατί χρειάζεται επεξεργασία από τον εγκέφαλο . Η εικόνα (είδωλο) που 

σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή από ένα αντικείμενο δεν χάνεται αμέσως , αλλά 

παραμένει και μετά την εξαφάνιση του. Ο κινηματογράφος στηρίζεται πάνω σε αυτή την αρχή 

για να λειτουργήσει δεν είναι τίποτα άλλο δηλαδή από μια αλληλουχία φωτογραφιών που 

κινούνται με 24 καρέ το δευτερόλεπτο όπως λέγεται η μια φωτογραφία στην κινηματογραφική 

ορολογία , όλες μαζί οι φωτογραφίες αποτελούν το κινηματογραφικό φιλμ. Έτσι πριν ακόμα 

εξαφανιστεί το μετείκασμα της μιας εικόνας, να έρχεται η άλλη εικόνα, τότε οι εικόνες αυτές 

"συγχωνεύονται" και δημιουργούν μια συνεχή ροή εντυπώσεων. Με αυτόν τον τρόπο ο 

κινηματογράφος δίνει την εντύπωση της κίνησης. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της τεχνικής του κινηματογράφου διαδραμάτισε η ανακάλυψη 

και διάδοση της φωτογραφίας, στα μέσα του 19ου αιώνα. Μία από τις πρώτες και ιδιαίτερα 

σημαντικές αναλύσεις της κίνησης με τη βοήθεια φωτογραφικής μηχανής, έγινε περίπου το 

1878, όταν ο Βρετανός φωτογράφος Edward Muybridge, έχοντας καταφέρει να αναπτύξει 

μεθόδους διαδοχικής φωτογράφισης, απεικόνισε την κίνηση ενός αλόγου, αποδεικνύοντας 

τότε, πως κατά τη διάρκεια του καλπασμού του υπάρχουν στιγμές που τα πόδια του δεν 

έχουν επαφή με το έδαφος. Την ίδια περίπου εποχή, ο Γάλλος φυσικός Ετιέν Μαρέ 

κατόρθωσε να συλλάβει φωτογραφικά το πέταγμα ενός πουλιού με τη βοήθεια μιας 

φωτογραφικής μηχανής με τη δυνατότητα να αποτυπώνει 12 στιγμιότυπα ανά λεπτό. 

Οι πρόδρομοι του κινηματογράφου ήταν οι σκηνές ειδικού φωτισμού και τα παραπετάσματα 

με εντυπωσιακές σκιές που έστηναν πλανόδιοι σε λαϊκές αγορές της κεντρικής Ευρώπης. Το 

1895 προβλήθηκε η πρώτη κινηματογραφική ταινία σε μορφή bioskop στο Βίντεργκαρτεν του 

Βερολίνου. 

Στη Γαλλία, οι αδελφοί Ογκύστ και Λουί Λυμιέρ, βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο των Ντίκσον 

και Έντισον, εφηύραν τον κινηματογράφο που αποτελούσε μία φορητή κινηματογραφική 

μηχανή, λήψεως, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, έκαναν 
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και την πρώτη δημόσια προβολή, στο Παρίσι. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται από πολλούς 

ως η επίσημη ημέρα που ο κινηματογράφος με την σημερινή του γνωστή μορφή έκανε την 

εμφάνισή του. Εκείνη τη δημόσια προβολή παρακολούθησαν συνολικά 35 άτομα επί 

πληρωμή και προβλήθηκαν δέκα ταινίες συνολικής διάρκειας περίπου δεκαπέντε λεπτών. Οι 

πρώτες κινηματογραφικές ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας συνήθως στατικά, 

μία σκηνή της καθημερινότητας. 

Ομιλών και έγχρωμος κινηματογράφος 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο (βουβός 

κινηματογράφος) και συχνά οι προβολές ταινιών συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. Η 

ιστορία του ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου ξεκίνησε το 1926, όταν η Warner 

Brothers παρουσίασε μία συσκευή (Vitaphone), η οποία έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής 

μουσικής, μέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν με την μηχανή προβολής της ταινίας. 

Βασισμένη σε αυτή τη νέα τεχνολογία, στα τέλη του 1927, κυκλοφόρησε η ταινία The Jazz 

Singer, η οποία αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη που 

περιείχε διαλόγους.Περίπου την ίδια περίοδο με την προσαρμογή του ήχου, ξεκίνησαν 

συστηματικές προσπάθειες για την προσθήκη χρώματος. Έγχρωμες ταινίες είχαν ήδη 

εμφανιστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέσω του χρωματισμού των κινηματογραφικών 

καρρέ με το χέρι, μέθοδος που εγκαταλείφθηκε σταδιακά, σε συνδυασμό και με την αύξηση 

της διάρκειας των ταινιών. Ανάμεσα στις πρώτες συνθετικές μεθόδους προσθήκης χρώματος, 

υπήρξε η Technicolor, η οποία τελειοποιήθηκε το 1941 (Monopack Technicolor), αν και 

παρέμενε ακριβή λόγω των περίπλοκων σταδίων διαχωρισμού και εμφάνισης των χρωμάτων. 

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίστηκε επιπλέον το έγχρωμο αρνητικό φιλμ 

της εταιρίας Eastman Kodak, το οποίο δεν απαιτούσε διαδικασία διαχωρισμού των 

χρωμάτων. Αν και μέχρι τη δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωμων ταινιών μειοψηφούσε, 

κατά τη δεκαετία του 1960 και χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, ο έγχρωμος 

κινηματογράφος επικράτησε. 

Κινητοσκόπιο 

Τα σημαντικότερα ίσως επιτεύγματα σχετικά με την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τεχνικής 

έγιναν στα τέλη του 1880, με κυριότερο ίσως, την εφεύρεση του κινητοσκοπίου από τον 

Ουίλλιαμ Ντίκσον, ο οποίος εργαζόταν στα εργαστήρια του Τόμας Έντισον. Το κινητοσκόπιο, 

ήταν μία μηχανή προβολής, με δυνατότητα να προβάλλει την κινηματογραφική ταινία σε ένα 

κουτί, το οποίο ήταν ορατό μόνο από έναν θεατή, μέσω μιας οπής. Η εφεύρεση του 

κινητοσκοπίου συνδύαζε τη φωτογραφία και την τεχνολογία αναπαράστασης της κίνησης της 

εικόνας, προβάλλοντας διάτρητο φιλμ των 35 χιλιοστών. Η εικόνα γινόταν ορατή με τη μέθοδο 

του στερεοσκοπίου.  
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Η ανάπτυξη του κινητοσκοπίου βασίστηκε σε προγενέστερες ανακαλύψεις. Πιθανόν για αυτό 

το λόγο, ο Τόμας Έντισον κατοχύρωσε την εφεύρεσή του με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόνο στις 

ΗΠΑ και δεν επιχείρησε να κατοχυρώσει την εφεύρεση διεθνώς, γεγονός που επέτρεψε την 

αντιγραφή και περαιτέρω εξέλιξη της, ευνοώντας με αυτό τον τρόπο την ταχύτερη εξέλιξη του 

κινηματογράφου. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του πρωτότυπου κινηματοσκοπίου έλαβε 

χώρα στις 20 Μαΐου του 1891, ενώ στις 9 Μαΐου του 1893 έγινε η επίσημη παρουσίαση του, 

ως ολοκληρωμένη πλέον εφεύρεση, στο Ινστιτούτο Τεχνών και Επιστήμης του Μπρούκλιν. 

 

Μουτοσκόπιο 

Το μουτοσκόπιο αποτελεί μία μορφή εικονοσκοπίου που εφευρέθηκε από τον Χέρμαν Κάσλερ 

το 1894. Είχε μια σειρά από καρτέλες με τυπωμένες εικόνες ενός κινούμενου αντικειμένου. Με 

το γύρισμα μιας λαβής ξεφυλλίζονταν οι καρτέλες και οι φιγούρες κινούνταν. 

 

Το φιλμ του Έντισον 

Ο  Τόμας Έντισον αρχικά σχεδίαζε να κάνει ταινίες σε κυλίνδρους ευαίσθητους στο φως. Ο 

βοηθός του Γουίλιαμ Ντίξον διάλεξε να χρησιμοποιήσει το φιλμ που είχε φτιάξει ο Τζωρτζ 

Ίστμαν, έτσι έκοψε το φιλμ των 7.6μ και στις  άκρες του πρόσθεσε τρύπες για να τυλίγεται 

ομοιόμορφα στη κινηματογραφική μηχανή που είχε φτιάξει. 

Διαστάσεις των φιλμ  

Στις πρώτες μηχανές λήψης έπρεπε να χρησιμοποιούν φαρδιές λωρίδες φιλμ για να βγει  η 

σωστή εικόνα στην οθόνη επειδή η ποιότητα των φιλμ ήταν κακή. Οι μηχανές των 35 χιλ. ήταν 

μεγάλες και βαριές. Έτσι όταν βελτιώθηκε η ποιότητα των φιλμ, οι κατασκευαστές 

πειραματίστηκαν με μικρότερες μηχανές και μικρότερων διαστάσεων φιλμ. Αλλά τα 35 χιλ. 

χρησιμοποιούνται ακόμα στις περισσότερες ταινίες μεγάλου μήκους.  

8χιλιοστών 

Οι κινηματογραφιστές για να μειώσουν το κόστος των ερασιτεχνικών ταινιών στα 1930 

χρησιμοποίησαν δύο φορές το φιλμ των 16 χιλ. κάνοντας δύο σειρές με καρέ του 1/4. Έτσι 

δημιουργήθηκαν δύο φιλμ των 8χιλ.  

9.5χιλιοστών 

Η γαλλική εταιρία Πατέ εισήγαγε το 1922 τα φιλμ  των 9.5 χιλ. για τις ερασιτεχνικές ταινίες. 

Είχαν τρύπες στη μέση, ανάμεσα στα καρέ, για να είναι πλατύτερα.  

35χιλιοστών 

Το φιλμ 35χιλιοστών χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1892 από τον William Dickson και 

τον Thomas Edison. Διατηρήθηκε για πολλά χρόνια με μερικές βέβαια απαραίτητες αλλαγές 

έτσι ώστε να περιέχει και ήχο.  
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Το Καρέ των 35χιλ. πιάνει το κινηματογραφικό φιλμ κατά πλάτος απ'τη μία πλευρά εώς την 

άλλη.Το φιλμ κινείται κάθετα προς τα κάτω πίσω από το φακό της μηχανής λήψης το φιλμ 

κινείται οριζόντια, γι'αυτό οι εικόνες τοποθετούνται δίπλα δίπλα όπως σήμερα στα 

φωτογραφικά φιλμ των 35χιλ. Οι περισσότερες ταινίες 35χιλ. γυρίζονται στην ακαδημαική 

διάσταση: τα καρέ είναι 1.4 φορές πλατύτερα από το ύψος τους. 

16χιλιοστών  

Το 1923 παρουσιάστηκαν τα φιλμ των 16χιλ. για ερασιτεχνικές ταινίες. Ήταν άφλεκτα και 

προτιμήθηκε η διάσταση των 17.5 χιλιοστών για να πάψουν οι ερασιτέχνες να κόβουν στη 

μέση τα φιλμ των 35 χιλ. Σήμερα πολλές ταινίες γυρίζονται στα φιλμ των 16χιλ. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Τρομοκρατία ονομάζουμε μια σειρά ενεργειών για την επιβολή του τρόμου με την άσκηση ή 

την απειλή άσκησης σωματικής ή/και ψυχολογικής βίας από οργανωμένες ομάδες αλλά 

ακόμη και από το κράτος εναντίον ατόμων,ομάδων ή κυβερνήσεων 

ΜΟΡΦΕΣ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Στις τρομοκρατικές πράξεις περιλαμβάνονται ανατινάξεις, πειρατείες, ομηρίες, φόνοι, 

δολιοφθορες, εμπρησμοί σημαντικών στόχων καθώς και άλλες παράλληλες εγκληματικές, 

πράξεις, όπως απαγωγές ή ληστείες κ.λπ. που εκτελούνται από τις ίδιες τρομοκρατικές 

ομάδες 

 

 ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 

• Πολιτική αποσταθεροποίηση-ανατροπή του υπαρχόντος πολιτικού καθεστώτος 

• Ο πολιτικός φανατισμός- η μύηση σε παρακρατικές οργανώσεις 

• Τα τυραννικά καθεστώτα, η έλλειψη πολιτικού διαλόγου 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 

• Οι κοινωνικές ανισότητες, οι προκαταλήψεις, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός 

• Η κρίση των θεσμών και των κοινωνικών αξιών 

• Η έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας-εκπαίδευσης και η προβολή αρνητικών προτύπων 

• Η ηρωοποίηση της βίας από τα Μ.Μ.Ε.  

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
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• Οι διαφορές στις παραδόσεις, τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και τις θρησκευτικές 

αντιλήψεις των λαών οδηγούν στην σύγκρουση και συχνά στην προσπάθεια επιβολής τους 

από μια ομάδα ατόμων σε μια άλλη 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

• Απώλειες ανθρώπων δυστυχώς συμπεριλαμβαλομένου αθώου και άμαχου πληθυσμού 

• Σωματικά και ψυχικά τραύματα 

• Σοβαρές υλικές φθορές 

• Οικονομική ύφεση και αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό  

• Κοινωνική αναστάτωση, αναρχία, δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας στους ανθρώπους 

 

ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 

16 Σεπτεμβρίου 1920, Wall Street 

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1920, τρομοκράτες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη Wall 

Street, στα γραφεία της J.P. Morgan, προκαλώντας το θάνατο 40 επενδυτών. 

5 Σεμπτεμβρίου 1972, Μόναχο 

Το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου 1972, ένας κομάντο των παλαιστινίων τρομοκρατών της 

οργάνωσης "Μαύρος Σεπτέμβρης", εισβάλλει στο Ολυμπιακό χωριό του Μονάχου και κρατά 

11 ισραηλινούς αθλητές σε ομηρία, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 200 φυλακισμένων 

παλαιστινίων. Δύο ισραηλινοί αθλητές θα εκτελεστούν. 

19 Απριλίου 1995, Οκλαχόμα 

Η Βομβιστική επίθεση της Οκλαχόμα Σίτι είχε στόχο το Ομοσπονδιακό κτίριο Alfred P. Murrah 

στο κέντρο της Οκλαχόμα Σίτι στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ και διεξήχθη στις 19 Απριλίου 1995. 

Ήταν η πιο καταστροφική τρομοκρατική ενέργεια σε αμερικανικό έδαφος μέχρι τις επιθέσεις 

της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 

Η έκρηξη στην Οκλαχόμα Σίτι κόστισε 168 ανθρώπινες ζωές, συμπεριλαμβανομένων 19 

παιδιών ηλικίας κάτω των 6 ετών, και τον τραυματισμό πάνω από 680 ατόμων. 

Η έκρηξη κατέστρεψε μερικώς ή ολοσχερώς 324 κτίρια σε ακτίνα 16 οικοδομικών 

τετραγώνων, καταστράφηκαν (από το ωστικό κύμα ή από την φωτιά) 86 αυτοκίνητα και 

θρυμματίστηκαν υαλοπίνακες σε 258 κτίρια της γύρω περιοχής. Η βόμβα εκτιμάται ότι 

προκάλεσε ζημιές ύψους τουλάχιστον 652 εκατομμυρίων δολαρίων. Πραγματοποιήθηκαν 

εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης από πολιτειακές, ομοσπονδιακές και διεθνείς υπηρεσίες, 

μετά την επίθεση, ενώ συγκεντρώθηκαν και σημαντικές δωρεές από όλη την επικράτεια των 

ΗΠΑ. 

 11 Σεπτεμβρίου 2001, Μανχάταν 
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Οι επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση που έχει 

συμβεί ως τώρα και αποτελεί κομβικό σημείο της παγκόσμιας ιστορίας, έχοντας προκαλέσει 

πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην κοινωνική και πολιτική ζωή σε όλο τον κόσμο. 

Σε τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, και τα τρία από αυτά 

οδηγήθηκαν από τους αεροπειρατές και προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους του 

Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και το Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβη σε ανοικτό 

χώρο. 

Οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών επάνω 

τους, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες: εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις 

επιθέσεις, 2973 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 24 μένουν αγνοούμενοι. 

 26 Οκτωβρίου 2002, Μόσχα 

Στις 26 Οκτωβρίου του 2002, ρώσικες ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο θέατρο, το οποίο 

είχαν καταλάβει τρεις μέρες νωρίτερα Τσετσένοι αυτονομιστές, κατά τη διάρκεια της 

παράστασης Nord Ost, κρατώντας όμηρους 916 ανθρώπους, θεατές και ηθοποιούς με αίτημα 

την απόσυρση των ρώσικων στρατευμάτων από την Τσετσενία. 

Κατά την επέμβαση έγινε χρήση θανατηφόρων αερίων που διοχετεύτηκαν στο θέατρο από 

αεραγωγούς. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν όλοι οι Τσετσένοι αυτονομιστές αλλά και 

129 όμηροι. 

11 Μαρτίου 2004, Μαδρίτη 

Πολλαπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης προκαλεί το 

θάνατο 191 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1800. Πρόκειται για τη χειρότερη 

τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία, όχι μόνο της Ισπανίας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. 

Με αφορμή το γεγονός αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει να ανακηρύξει την 11η 

Μαρτίου ως «Ημέρα των θυμάτων της τρομοκρατίας». 

 7 Ιουλίου 2005, Λονδίνο 

Οι βομβιστικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου του 2005 στο Λονδίνο (γνωστές στα αγγλικά και ως 

7/7 bombings) ήταν μια σειρά συντονισμένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας, με στόχο 

το δίκτυο της μαζικής μεταφοράς στην βρετανική πρωτεύουσα, στη διάρκεια της πρωινής 

ώρας αιχμής. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από 4 Βρετανούς Μουσουλμάνους, οι οποίοι 

είχαν ως κίνητρο την εμπλοκή της Βρετανίας στον Πόλεμο του Ιράκ. 

 22 Ιουλίου 2011 Όσλο 

Στις 22 Ιουλίου 2011, περισσότεροι από 90 άνθρωποι στην Νορβηγία έχασαν τη ζωή τους 

από μια έκρηξη βόμβας στο Όσλο και από τις σφαίρες ενός άντρα σε κατασκήνωση νεολαίας 

πολιτικού κόμματος στο νησί Ουτόγια, 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της νορβηγικής 

πρωτεύουσας. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

• Αυστηρότεροι νόμοι κατά της τρομοκρατίας 

• Καλλιέργεια ηθικοπνευματικών αξιών, έμφαση στη ανθρωπιστική παιδεία, προσπάθεια 

εξάλειψης των στερεοτύπων και της ξενοφοβίας 

• Διεθνής συνεργασία (ενεργοποίηση διεθνών οργανισμών) 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Δίχως το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου η ζωή στον πλανήτη μας δεν θα ήταν εφικτή. Σε 

μια γυάλινη κατασκευή το ηλιακό φως μπορεί να περάσει δίχως σχεδόν κανένα εμπόδιο και 

να θερμάνει το χώρο. Η θερμότητα όμως που παράγεται δεν μπορεί να διαφύγει ανεμπόδιστα 

μέσα από τα γυάλινα τοιχώματα για αυτό και αποθηκεύεται. Με παρόμοιο τρόπο 

συμπεριφέρεται και ηατμόσφαιρα που περιβάλλει τη γη (78% άζωτο,21% οξυγόνο, 0.9% 

αργόν, 0,04% διοξείδιο του άνθρακα και ιχνοαέρια). 

 

Το 50% της ακτινοβολίας του ήλιου διοχετεύεται στην επιφάνεια της γης και τη θερμαίνει, ενώ 

η γη που έχει θερμανθεί ακτινοβολεί πίσω τη θερμότητα. Αυτή η θερμότητα όμως 

συγκρατείται κυρίως λόγω των υδρατμών και του διοξειδίου του άνθρακα τα οποία την 

απορροφούν και την ξαναστέλνουν πίσω στη γη. 
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Τα τελευταία χρόνια όμως οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ενισχύσει το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, καθώς με την εκβιομηχάνιση, την αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και τη 

γεωργία το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο έχουν αυξηθει και παραμένουν σε 

κυκλοφορία μεταξύ γης και ατμόσφαιρας. Το αποτέλεσμα είναι η αργή αλλά σταθερή 

θέρμανση του πλανήτη. 

 

Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ  

 

Τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του όζοντος που 

βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης μειώνεται σε πάχος πάνω από 

την Ανταρκτική. Λόγω του ότι το όζον προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, 

απορροφώντας σημαντικό τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας του όζοντος έχει 

αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης αυξάνει την θερμοκρασία στον 

πλανήτη και συμβάλει αρνητικά στο λιώσιμο των πάγων. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται πως 

δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση χλωροφθορανθράκων (CFC) που χρησιμοποιούνταν 

ευρέως ως προωθητικά αέρια και σε ψυκτικές συσκευές όπως τα κλιματιστικά. Στην επέκτασή 

του επίσης συμβάλλουν τόσο τα καυσαέρια (από την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα 

αέρια απόβλητα των εργοστασίων. 
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ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

Η φυσική οξύτητα της βροχής είναι αβλαβής για το περιβάλλον. Αυτό όμως έχει αλλάξει με 

την αυξανόμενη εκβιομηχάνιση. Με την καύση ορυκτών καυσίμων όπως το κάρβουνο και το 

πετρέλαιο εκλύεται επιπλέον διοξείδιο του θείου, το οποίο διασκορπίζεται με τον άνεμο και 

μετατρέπεται από την ηλιακή ακτινοβολία σε θειικά και νιτρικά άλατα. Έτσι στα σύννεφα 

συσσωρεύονται οξέα του αζώτου και του θείου τα οποία με τη βροχή επιστρέφουν στην 

επιφάνεια της γης. Η βροχή με αυτό τον τρόπο γίνεται 500 φορές πιο όξινη από ότι σε μη 

επιβαρυμένη κατάσταση.  

  

Για κάποιο διάστημα το έδαφος μπορεί να αντιστέκεται στη βλαβερή επιρροή, εφόσον 

περιέχει χημικά συστατικά με εξουδετερωτική ιδιότητα, όπως το ασβέστιο. Όμως η όξινη 

βροχή διαλύει σταδιακά τις θρεπτικές ουσίες του εδάφους, με συνέπεια να βλάπτονται τα 

φυτά. Επίσης σε λίμνες με βραχώδη πυθμένα το θειικό οξύ της όξινης βροχής δεν μπορεί να 

εξουδετερωθεί με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα φυτά και να πεθαίνουν τα ψάρια. Η όξινη 

βροχή έχει αρνητικές επιδράσεις και στα κτήρια καθώς είναι ικανή να καταστρέψει την πέτρα 

των ιστορικών κτηρίων. 
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Μέχρι τώρα έχουν πληγεί πολλές δασικές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης σε αντίθεση με τις 

χώρες της Αφρικής, της νότιας Αμερικής και της Ασίας όπου η βιομηχανία αυξάνεται με 

αργούς ρυθμούς. 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

• Μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων (χρήση φίλτρων σε εργοστάσια και εξατμίσεις 

οχημάτων) 

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών και λυπασμάτων στη γεωργία 

• Μείωση της χρήσης χλωροφθορανθράκων 

• Χρήση ανανεώσιμων πηγων ενέργειας 
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Συνταγματική ιστορία της Ελλάδος, από τα 

χρόνια του Όθωνα μέχρι σήμερα. 

Τι είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας. 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η 

διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας της Ελλάδας όσον αφορά τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του ελληνικού 

κράτους και των θεσμών.  

Το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας. (Γενικά) 

Το πρώτο Σύνταγμα της αγωνιζόμενης Ελλάδας προήλθε από την Α΄ Εθνική Συνέλευση της 

Επιδαύρου η οποία ψήφισε, την 1η Ιανουαρίου 1822, το "Προσωρινόν Πολίτευμα της 

Ελλάδος". Αναθεωρήθηκε το 1823 από την Β' Εθνοσυνέλευση στο Άστρος με τον «Νόμο της 

Επιδαύρου». Η Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της 

Ελλάδος» το οποίο όμως αναστάλθηκε από την Δ' Εθνοσυνέλευση του Άργους μετά από 

πρόταση του Ιωάννη Καποδίστρια. 

Η απόλυτη μοναρχία (1832-1843) 

Το 1832 η Ε' Εθνοσυνέλευση Ναυπλίου στο Ναύπλιο ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της 

Ελλάδος του 1832» (που αναφέρθηκε και ως «Ηγεμονικόν Σύνταγμα» το οποίο όμως δεν 

εφαρμόστηκε και ο Όθων βασίλευσε χωρίς σύνταγμα μέχρι το Μάρτιο του 1844. Σύνταγμα 

παραχωρήθηκε μετά από την εξέγερση της Γ' Σεπτεμβρίου 1843. Αυτό το Σύνταγμα του 

1844, εγκαθίδρυσε τη συνταγματική μοναρχία και βασίστηκε αρκετά στο γαλλικό σύνταγμα 

του 1830 και το βελγικό του 1831. Εν μέσω πολιτικής αταξίας ο Όθων έφτασε στο Ναύπλιο το 

1833 υποστηριζόμενος από τις "προστάτιδες" δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Είχε 

ανακηρυχθεί "ελέω Θεού βασιλεύς της Ελλάδος", και το Ελληνικό κράτος μοναρχικό και 

ανεξάρτητο "Βασίλειον της Ελλάδος". Στο διάγγελμα του Οθωνα για την ανάληψη των 

καθηκόντων του δεν υπήρχε καμία νύξη περί Συντάγματος. Λόγω του νεαρού της ηλικίας του 

νέου Βασιλέως, και μέχρι την ενηλικίωσή του, οι εξουσίες του ασκήθηκαν από την 

Αντιβασιλεία. Στην περίοδο της απόλυτης μοναρχίας του Όθωνα, η περιφρόνηση που 

επέδειξε ο μονάρχης σε βάρος της φιλελεύθερης ελληνικής ιδιοσυγκρασίας και ιδίως η άγνοιά 

του ότι η κοινωνική σύσταση της χώρας δεν παρείχε καν μόνιμα και σοβαρά ερείσματα 

απολυταρχικού πολιτεύματος, οδήγησαν, την 3η Σεπτεμβρίου 1843, σε λαϊκή εξέγερση και σε 

στάση της φρουράς των Αθηνών με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Δ. Καλλέργη. Μετά την 

επανάσταση συγκλήθηκε Εθνική Συνέλευση, η οποία ψήφισε, το επόμενο έτος, Σύνταγμα, 

που ήταν και το πρώτο του ανεξάρτητου, από το 1830, ελληνικού κράτους. 



 

88 
 

Το 1926 συντάχθηκε το «Σύνταγμα της τριακονταμελούς επιτροπής» το οποίο δεν ίσχυσε 

αφού συντάχθηκε νέο από αναθεωρητική βουλή που ψήφισε το «Σύνταγμα της Ελληνικής 

Δημοκρατίας» με το οποίο το πολίτευμα μετατρεπόταν σε αβασίλευτη κοινοβουλευτική 

δημοκρατία. Το 1935 επανήρθε η μοναρχία με το σύνταγμα του 1864/1911 αλλά μετά την 

δικτατορία της 4 Αυγούστου 1936 έπαυσαν να ισχύουν ουσιώδεις διατάξεις του. 

Η συνταγματική μοναρχία (1843-1862) 

Το Σύνταγμα του 1844 δεν αποτέλεσε έργο μιας κυρίαρχης εθνικής συντακτικής συνέλευσης, 

αλλά η Συνέλευση απλώς συνέπραξε στην κατάρτισή του. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίσθηκε 

«Σύνταγμα-συμβόλαιο», «Σύνταγμα-συνθήκη» ή τέλος, «Σύνταγμα-συνάλλαγμα». Στις 3 

Σεπτεμβρίου 1843 στασίασε η στρατιωτική φρουρά των Αθηνών και με τη συμμετοχή 

πολιτών, ζήτησε από τον Όθωνα την παραχώρηση Συντάγματος. Το Σύνταγμα αυτό, 

καθιέρωνε δε την κληρονομική συνταγματική μοναρχία, με κυρίαρχο όργανο του Κράτους τον 

μονάρχη, στον οποίο αναγνωρίζονταν εκτεταμένες και ουσιώδεις εξουσίες καθώς και το 

«τεκμήριο της αρμοδιότητας». Το πρόσωπό του ανώτατου άρχοντα χαρακτηριζόταν ιερό και 

απαραβίαστο. Ο ανώτατος άρχων ασκούσε την εκτελεστική εξουσία «δια των υπουργών 

του», τη νομοθετική από κοινού με την εκλεγμένη Βουλή και τη διορισμένη Γερουσία και, 

τέλος, τη δικαστική, η οποία πήγαζε από εκείνον, «δια των δικαστηρίων». Επίσης, το 

Σύνταγμα καθιέρωνε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την ευθύνη των υπουργών για τις 

πράξεις του μονάρχη, ο οποίος τους διόριζε και τους έπαυε, αναγνώριζε θεμελιώδη ατομικά 

δικαιώματα, μεταξύ των οποίων, για πρώτη φορά, το απόρρητο των επιστολών και το άσυλο 

της κατοικίας, και προέβλεπε στο ακροτελεύτιο άρθρο 107 ότι «η τήρησις του παρόντος 

Συντάγματος αφιερούται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων». Τέλος, ο εκλογικός νόμος, που 

ψηφίσθηκε το Μάρτιο του 1844, καθιέρωσε την εκλογή των βουλευτών με πλειοψηφικό 

σύστημα δύο γύρων, που θα διεξαγόταν με άμεση, σχεδόν καθολική και μυστική ψηφοφορία 

• Θεμελιώδη δηκαιώματα που καθιερώθηκαν με το Σύνταγμα του 1844. 

o  η ισότητα απέναντι στο νόμο 

o  η απαγόρευση της δουλείας 

o  το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου 

o  η ελευθερία γνώμης και τύπου 

o  η προστασία της ιδιοκτησίας 

 η δωρεάν εκπαίδευση 

 Όλοι οι αντιπρόσωποι συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν αξίες και δικαιώματα που έπρεπε να 

προστατευτούν από την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας 

Επίσης, με άλλες διατάξεις: 
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α) κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας10 

για τους άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε παγκοσμία πρωτοπορία,  

β) οριζόταν η εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εκλογείς μπορούσαν να δώσουν 

θετική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν, συμπληρώνοντας ψηφοδέλτια, ακόμη και 

διαφορετικών Συνδυασμων, 

γ) προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Οι γερουσιαστές θα διορίζονταν από τον 

βασιλιά και θα διατηρούσαν το αξίωμά τους ισόβια. 

• Ρήξη του Όθωνα 

Παρά την πολιτειακή μεταβολή και το σχηματισμό βουλής μέσω της διενέργειας εκλογών, 

όπως ορίζονταν με το Σύνταγμα του 1844, η λειτουργία του Κοινοβουλευτισμού στις δύο 

επόμενες δεκαετίες μόνο ομαλή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Ο Όθωνας εκμεταλλεύτηκε τις 

διατάξεις του συντάγματος που όριζαν ότι η εκτελεστική Εξουσία ασκείται από το βασιλιά, 

μέσω υπουργών τους οποίους διορίζει και παύει κατά βούληση χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση της βουλής. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής υπήρξαν οι λεγόμενες αυλικές 

κυβερνήσεις. H απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού, χωρίς βασιλικές 

παρεμβάσεις στο σχηματισμό κυβέρνησης, αποτέλεσαν σημείο ρήξης στις σχέσεις του 

παλατιού με τα κόμματα, ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 1850, οπότε και 

αναδεικνύεται μια νέα γενιά πολιτικών με διαφορετική πολιτική παιδεία και συμπεριφορά. Η 

ρήξη αυτή κορυφώθηκε με την Επανάσταση του Οκτωβρίου του 1862, η οποία οδήγησε στην 

έξωση του Όθωνα και στην ενθρόνιση του Γεωργίου Α'. Η αλλαγή αυτή συνοδεύθηκε από νέα 

πολιτειακή μεταβολή καθώς και από καινούριο σύνταγμα. 

• Το Σύνταγμα του 1864 

Το Σύνταγμα του 1864 είναι έργο της Εθνοσυνέλευσης που συγκροτήθηκε μετά την 

εκθρόνιση του Όθωνα. Ο Γεώργιος αποδέχτηκε το σχέδιο συντάγματος, αν και λιγοστές μόνο 

από τις εισηγήσεις του έγιναν δεκτές. Το νέο σύνταγμα, που αποτελείται από 110 άρθρα, είναι 

δηλαδή εκτενέστερο εκείνου του 1844, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 

17 Νοεμβρίου 1864 

Η καθιέρωση της αρχής της "δεδηλωμένης", στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της 

βασιλευομένης δημοκρατίας, συνέτεινε στην εξάλειψη μιας συνταγματικής πρακτικής. 

Πράγματι, κατά το διάστημα 1864-1875 δεν έλειψαν ούτε οι εκλογές με αμφισβητούμενο 

κύρος ούτε, προ πάντων, η ενεργός ανάμιξη του θρόνου στα πολιτικά πράγματα μέσω του 

διορισμού κυβερνήσεων κοινοβουλευτικής μειοψηφίας ή του εξαναγκασμού σε παραίτηση 

κυβερνήσεων πλειοψηφίας, όταν η πολιτική τους δεν συνέπιπτε με εκείνη του στέμματος. 

 Με το Σύνταγμα του 1864 η Γερουσία καταργήθηκε ως θεσμός αντιδημοκρατικός κι ως 

όργανο του μονάρχη με σκοπό τον έλεγχο των κυβερνήσεων. 
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Συντάγματα από το 1911 μέχρι σήμερα 

Γενικά 

Το Σύνταγμα του 1952 παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη πρωτοτυπία, ίσως και σε διεθνές 

επίπεδο: εξαγγέλθηκε περίπου 17 χρόνια πριν από την ψήφιση και την έναρξη ισχύος του. Το 

ημερολόγιο έγραφε 10 Οκτωβρίου του 1935 όταν ο Γ. Κονδύλης, αντιπρόεδρος και ισχυρός 

άνδρας της κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη, συνεργάσθηκε με τα ηγετικά στελέχη των Ενόπλων 

Δυνάμεων (Αλ. Παπάγο, Δ. Οικονόμου, Γ. Ρέππα) και ανέτρεψε τον πρωθυπουργό του. Την 

ίδια ημέρα, μια μειοψηφία 82 μόλις πληρεξουσίων της Ε΄ Εθνοσυνέλευσης (οι υπόλοιποι 

είχαν αποχωρήσει διαμαρτυρόμενοι) ψηφίζουν την κατάργηση του πολιτεύματος της 

Αβασίλευτης Δημοκρατίας και του Συντάγματος του 1927, την ψήφιση νέου Συντάγματος 

Βασιλευομένης Δημοκρατίας και την «προσωρινή» μέχρι τότε επαναφορά του Συντάγματος 

του 1864/1911. Η συνέχεια είναι γνωστή: δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936, Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος και γερμανοϊταλική κατοχή, απελευθέρωση και εμφύλιος πόλεμος. Μέσα σ αυτό το 

ταραγμένο κλίμα, είναι προφανές ότι η εξαγγελία της ψήφισης του νέου Συντάγματος δεν 

μπορούσε να υλοποιηθεί. Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για το νέο Σύνταγμα ξεκινούν 

μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1946. Η Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή συγκροτεί Επιτροπή 

Αναθεωρήσεως του Συντάγματος που καταλήγει το 1948 σε ολοκληρωμένο σχέδιο 

Συντάγματος. Παρ όλα ταύτα, η Βουλή με ψήφισμά της συγκροτεί νέα Επιτροπή 

Αναθεώρησης του Συντάγματος που υποβάλλει νέο σχέδιο Συντάγματος στα τέλη του 1949. 

Ακολουθούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το 1950 και το 1951, που τις κερδίζουν τα κεντρώα 

κόμματα. Προτού διαλυθεί η Βουλή του 1950, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων σε 

σύσκεψη -με τη συμμετοχή του βασιλιά Παύλου- συμφωνούν ότι η νέα Βουλή θα επικυρώσει 

χωρίς αλλαγές ή θα απορρίψει στο σύνολό του το σχέδιο Συντάγματος του 1949. Ο μόνος 

πολιτικός σχηματισμός που αντιδρά είναι ο νεοσυσταθείς Ελληνικός Συναγερμός του Αλ. 

Παπάγου που θεωρεί ότι η Βουλή του 1951 δεν έχει αρμοδιότητα αναθεώρησης του 

Συντάγματος. Οι βουλευτές του Ελληνικού Συναγερμού αποχωρούν από την ψηφοφορία για 

το νέο Σύνταγμα τον Δεκέμβριο του 1951, δηλώνοντας διά στόματος Σ. Μαρκεζίνη ότι ο 

Ελληνικός Συναγερμός «αρνείται να συμπράξη εις την αντισυνταγματικήν ταύτην ενέργειαν». 

Τελικά, το νέο Σύνταγμα ψηφίζεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η 

Ιανουαρίου 1952. Επρόκειτο να διαρκέσει 15 χρόνια (μέχρι τη δικτατορία των 

συνταγματαρχών την 21η Απριλίου 1967), δηλαδή λιγότερα χρόνια απ όσο διήρκεσε η 

«κυοφορία» του. Ενα περαιτέρω ιστορικό παράδοξο στο Σύνταγμα του 1952 είναι ότι 

ψηφίσθηκε από την κεντρώα κοινοβουλευτική πλειοψηφία με την αντίδραση του Ελληνικού 

Συναγερμού, παρότι οι κεντρώες πολιτικές δυνάμεις είχαν αρχικώς αντιδράσει στο ψηφισθέν 
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σχέδιο του Συντάγματος που είχε εκπονηθεί από τη Βουλή του 1946 με δεξιά κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία.  

Αναλυτικότερα 

 1911 

Το σύνταγμα του 1864 αναθεωρήθηκε με το Σύνταγμα του 1911 ενώ τα έτη 1920 και 1924 

αποπειράθηκε να αναθεωρηθούν ξανά αλλά η διαδικασία διακόπηκε λόγω επαναστατικών 

πράξεων. 

Η Β’ Αναθεωρητική Βουλή τροποποίησε ή συμπλήρωσε 54 συνολικά άρθρα από τα 110 του 

Συντάγματος του 1864 και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές από τις μεταβολές που επέφερε – 

σε ό, τι αφορά ιδίως την οργάνωση και την άσκηση των εξουσιών – εμπνέονταν άμεσα από 

τις θέσεις που είχε υποστηρίξει πάνω στα ίδια θέματα ο Χαρίλαος Τρικούπης, 20-30 χρόνια 

νωρίτερα. Οι άξονες της αναθεώρησης του 1911 ήσαν η ενίσχυση των ατομικών ελευθεριών 

("το δημόσιο δίκαιο των Ελλήνων" κατά την ορολογία της εποχής), η ενίσχυση του κράτους 

δικαίου και ο γενικότερος εκσυγχρονισμός των θεσμών. 

Πιο αναλυτικά  

Οι κυριότερες μεταβολές που επέφερε η Β’ Αναθεωρητική Βουλή στο σύνταγμα του 1864 

ήταν οι ακόλουθες :  

o Ανέθετε τον έλεγχο του κύρους των βουλευτικών εκλογών, όχι πια στη Βουλή, αλλά σε 

ειδικό δικαστήριο (εκλογοδικείο), που απαρτιζόταν από αρεοπαγίτες και εφέτες. 

o Επεξέτεινε τα ασυμβίβαστα προς το βουλευτικό αξίωμα έργα, απαιτώντας και από τους 

στρατιωτικούς να παραιτούνται προτού ανακηρυχθούν υποψήφιοι και καθιέρωνε ορισμένα 

νέα ασυμβίβαστα της ιδιότητας του βουλευτή προς ιδιωτικές θέσεις σε προνομιούχες 

επιχειρήσεις.  

o Μείωνε το κατώτερο όριο εκλογιμότητας των βουλευτών, από το 30ό στο 25ο έτος.  

o Απλούστευε τη νομοθετική διαδικασία, περιορίζοντας την κωλυσιεργία και συντομεύοντας 

τους σχετικούς χρονικούς περιορισμούς. 

o  Ίδρυε Δικαστήριο Συγκρούσεως Καθηκόντων και Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας  και 

επανίδρυε το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ανώτατο διοικητικό δικαστήριο , που όμως ούτε 

τότε έμελλε να συγκροτηθεί. 

o Βελτίωνε την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίας, καθιερώνοντας τη μονιμότητα των 

εισαγγελέων, αντεισαγγελέων και κατώτερων δικαστικών, και ιδρύοντας το Ανώτατο Δικαστικό 

Συμβούλιο, το οποίο θα τοποθετούσε, μετέθετε και προήγαγε τους μόνιμους και ισόβιους 

δικαστικούς υπαλλήλους.  

o Απλούστευε την αναθεωρητική διαδικασία. 

o Καθιέρωνε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. 
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o Παρείχε πρόσθετες νομικές εγγυήσεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών, και 

ειδικότερα της φορολογικής ισότητας , της προσωπικής ασφάλειας, του δικαιώματος του 

συνεταιρίζεσθαι και του ασύλου της κατοικίας. 

o  Διεύρυνε τις περιπτώσεις για τις οποίες θα ήταν επιτρεπτή ή αναγκαστική απαλλοτρίωση, 

ορίζοντας ταυτόχρονα ότι τη σχετική αποζημίωση θα καθόριζαν πάντοτε τα δικαστήρια. 

o Καθιέρωνε την υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδη εκπαίδευση. 

o  Καθιέρωνε και πάλι το θεσμό της κατάστασης πολιορκίας, σε συνδυασμό με αναστολή 

των κυριοτέρων εγγυήσεων των ατομικών ελευθεριών, μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών 

κινδύνων (: εμπόλεμη κατάσταση ή γενική επιστράτευση), απαιτώντας για την έκδοση του 

σχετικού διατάγματος άδεια της Βουλής . 

o Θέσπιζε ως επίσημη γλώσσα του κράτους, εκείνη «εις την οποίαν συντάσσονται το 

πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα», απαγορεύοντας κάθε επέμβαση «προς 

παραφθοράν» της.  

 1927 

Το Σύνταγμα του 1927 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τις ρυθμίσεις του για τα κοινωνικά 

δικαιώματα όσο και για τους νέους πολιτικούς θεσμούς που εισάγει στο οργανωτικό του 

μέρος. Στο κεφάλαιο του "δημοσίου δικαίου των Ελλήνων" το Σύνταγμα του 1927 βελτιώνει 

την προστασία ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων (π.χ. ελευθερία του τύπου) και καθιερώνει, 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάποια κοινωνικά δικαιώματα (προστασία της εργασίας, της 

οικογένειας κλπ.). Κύριο όμως χαρακτηριστικό του είναι η πρόβλεψη του θεσμού του αιρετού 

ανώτατου άρχοντα, ο οποίος εκλέγεται από τη Βουλή και τη Γερουσία για πενταετή θητεία. Ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολιτικά ανεύθυνος, δεν μετέχει της νομοθετικής εξουσίας 

και μπορεί να διαλύσει τη Βουλή μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας. Για πρώτη 

φορά ελληνικό Σύνταγμα περιλάμβανε διάταξη που όριζε ότι η Κυβέρνηση οφείλει "να 

απολαύη της εμπιστοσύνης της Βουλής". 

 1935 

Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία διήρκεσε μέχρι το 1935. Το 1935, ως αντίδραση σε ένα 

αποτυχημένο "βενιζελικό" πραξικόπημα, καταργήθηκε το Σύνταγμα του 1927, επανήλθε σε 

ισχύ εκείνο του 1911 και, εν μέσω έντονης πολιτικής αστάθειας, επανήλθε στον θρόνο μετά 

από δημοψήφισμα και ο βασιλιάς Γεώργιος. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο κοινοβουλευτικός 

πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς κήρυξε δικτατορία, καθεστώς που διατηρήθηκε μέχρι την 

κατάληψη του ελληνικού εδάφους από τις γερμανικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1941. 
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 1952 

Το Σύνταγμα του 1952 λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, που 

επικρατούσαν κατά την εκπόνηση του, έμεινε σε μεγάλο βαθμό προσκολλημένο στα 

συνταγματικά κείμενα του 1864/1911 και του 1927. Η βασική καινοτομία του υπήρξε η ρητή 

κατοχύρωση του κοινοβουλευτισμού σε καθεστώς βασιλευόμενης δημοκρατίας. Οι 

αρμοδιότητες του βασιλιά παρέμειναν οι ίδιες όπως προέβλεπε το προηγούμενο Σύνταγμα 

του 1911. Ελάχιστες υπήρξαν οι καινοτομίες στα άρθρα περί Βουλής. Ο αριθμός των 

βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας προσδιοριζόταν αναλόγως του πληθυσμού της, ποτέ 

όμως ο αριθμός όλων των βουλευτών δεν μπορούσε να είναι κατώτερος των 150 και 

ανώτερος των 300. Με δύο ερμηνευτικές δηλώσεις, υπό τα άρθρα 66 και 70, προβλεπόταν 

ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ήταν δυνατόν να καταστεί δια νόμου υποχρεωτική 

και ότι επιτρεπόταν η δια νόμου καθιέρωση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι 

για τις γυναίκες στις βουλευτικές εκλογές.  

 1968 

Η Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κόλλια 1967 είχε συγκροτήσει επιτροπή για την κατάρτιση του 

νέου συντάγματος. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ήταν ο Χαρίλαος Μητρέλιας. Η Επιτροπή 

άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 1967. Το «Σχέδιο Συντάγματος» παρεδόθη στη δικτατορική 

νέα κυβέρνηση του Παπαδόπουλου τον Δεκέμβριο του 1967. Όμως το σχέδιο αυτό τελικά 

αγνοήθηκε από τους στρατιωτικούς, οι οποίοι παρουσίασαν το δικό τους σχέδιο συντάγματος, 

μεταξύ Mαρτίου και Aυγούστου 1968. 

Στις 15 Μαρτίου 1968, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του τόνισε οτι το νέο 

Σύνταγμα επιδιώκει την εξυγίανσιν του δημοσίου βίου και την δημιουργίαν μίας δημοκρατικής 

Πολιτείας. Επίσης ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για την έγκρισή του. 

Το νόθο δημοψήφισμα διεξήχθη την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 1968, σε καθεστώς εκτάκτου 

ανάγκης, και έδωσε αποτέλεσμα "υπέρ" με ποσοστό 91,87%. Δικαίωμα ψήφου δεν είχαν οι 

πολιτικοί κρατούμενοι οι οποίοι είχαν συλληφθεί και εκτοπιστεί από τον Απρίλιο του 1967. 

Κυρίαρχη στη διαφημιστική εκστρατεία της χούντας ήταν η λέξη «ΝΑΙ», η οποία προωθήθηκε 

από όλα τα μέσα της εποχής, όπως αφίσες, έντυπο υλικό, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εκπομπές και εφημερίδες. Ίσχυσε από τις 15 Νοεμβρίου 1968 και είναι γνωστό ως Σύνταγμα 

του 1968. 

Είναι το πρώτο σύνταγμα από τα δύο που κατάρτισε η επταετής Δικτατορία. 

 

 1975 

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα τον Ιούλιο του 1974, η Κυβέρνηση 

Εθνικής Ενότητας υπό την ηγεσία του Κων. Καραμανλή έθεσε ως πρώτο στόχο την εδραίωση 
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της δημοκρατίας και την εξάλειψη των τραυματικών εμπειριών του εμφυλίου, και επανέφερε 

σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, εκτός από τις διατάξεις του που αφορούσαν το βασιλιά. Οι 

πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές έγιναν στις 17 Νοεμβρίου 1974, ενώ στις 8 

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους διεξήχθη δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος. Το 

εκλογικό σώμα, με ποσοστό 69,18% εξέφρασε την εναντίον της βασιλευομένης δημοκρατίας 

βούλησή του, γεγονός που έκλεισε οριστικά το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα. Το Σύνταγμα 

του 1975 εκπονήθηκε με βάση τα Συντάγματα του 1952 και του 1927, καθώς και την πρόταση 

αναθεώρησης του 1963. Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει έναν ευρύ κατάλογο ατομικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών. Εισάγει το πολίτευμα 

της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου όμως ο αρχηγός του κράτους 

διατηρεί την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή. Το κράτος δικαίου 

προστατεύεται αποτελεσματικά, ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς 

οργανισμούς και - εμμέσως - στην τότε ΕΟΚ. 

  ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 1986 ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΟΥ 2008 

Με την αναθεώρηση αυτή οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας περιορίστηκαν σε 

σημαντικό βαθμό. Παρά την πολιτική και συνταγματική ένταση της περιόδου εκείνης, το 

αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986, που εισήγαγε ένα αμιγώς κοινοβουλευτικό σύστημα 

διακυβέρνησης, έγινε απολύτως αποδεκτό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Την άνοιξη του 

2001 ψηφίστηκε μία νέα, πολύ πιο εκτεταμένη αυτή τη φορά, αναθεώρηση του Συντάγματος, 

και μάλιστα μέσα σε ένα συναινετικό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι 

εβδομήντα εννέα συνολικά άρθρα του Συντάγματος τροποποιήθηκαν, η αναθεώρηση έγινε 

στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αποδεκτή από τα τέσσερα πέμπτα του συνόλου 

των βουλευτών. Έτσι ο όρος "συναινετική αναθεώρηση" αποδίδει την πολιτική 

πραγματικότητα. Το αναθεωρημένο Σύνταγμα εισάγει νέα ατομικά δικαιώματα (όπως πχ. την 

προστασία της γενετικής ταυτότητας ή την προστασία από την ηλεκτρονική επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων), εισάγει νέους κανόνες διαφάνειας στην πολιτική ζωή 

(χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, προεκλογικές δαπάνες, σχέσεις των ιδιοκτητών μέσων 

μαζικής επικοινωνίας με το Κράτος κ.ά.), αναδιοργανώνει τη λειτουργία της Βουλής και 

ενισχύει το αποκεντρωτικό σύστημα της χώρας. Πάντως, η αναθεώρηση αυτή δεν 

ασχολήθηκε με κανένα μείζον θέμα λειτουργίας του πολιτεύματος, και αυτό τη διαφοροποιεί 

χαρακτηριστικά από εκείνη του 1986. 
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 Με την τρίτη αναθεώρηση του Συντάγματος το Μάϊο του 2008, μεταξύ των ρυθμίσεων που 

έγιναν δεκτές, επισημαίνονται η κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου, που είχε 

θεσπιστεί με την αναθεώρηση του 2001, η προσθήκη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών 

της χώρας στη μέριμνα του κοινού νομοθέτη και της Διοίκησης όταν πρόκειται για τη θέσπιση 

αναπτυξιακών μέτρων, η πρόβλεψη της δυνατότητας της Βουλής να υποβάλλει, υπό 

προϋποθέσεις, προτάσεις τροποποίησης επί μέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού αλλά 

και η πρόβλεψη ειδικότερης διαδικασίας ως προς την παρακολούθηση από τη Βουλή της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  

 Σήμερα 

Σήμερα η Ελλάδα έχει ένα Σύνταγμα που διαθέτει και πολιτική και ιστορική νομιμοποίηση, 

είναι σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις διεθνείς εξελίξεις και, παρά τις τυχόν επιφυλάξεις 

που θα μπορούσαν να διατυπωθούν σε επί μέρους ζητήματα, παρέχει ένα ικανοποιητικό 

θεσμικό πλαίσιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. 
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ΕΘΙΜΑ 
Πρωτοχρονιάτικα  έθιμα 

Στις Φιλιππίνες , φανταστείτε δρόμους γεμάτους από ανθρώπους να φορούν πουά ή 

τραπέζια με φαγητά και λιχουδιές στολισμένα με αυτές τις μικρές βούλες. Αυτό γίνεται κάθε 

χρόνο στις Φιλιππίνες, όπου πιστεύεται ότι το πουά θα τους φέρει ευημερία, καθώς το 

συνδέουν με τα νομίσματα και τον πλούτο.   

 Στις ΗΠΑ, Είναι σύνηθες στις ΗΠΑ να φιλάς τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου ή κάποιον 

άλλον αν είσαι ελεύθερος, καθώς έτσι η νέα χρονιά θα είναι πολύ ευχάριστη στον τομέα των 

αισθηματικών. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η πρακτική αυτή θα τους φέρει την αληθινή αγάπη 

και θα εξαφανίσει τις άσχημες αναμνήσεις του παρελθόντος.   

 Στο Χονγκ Κονγκ , οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ έχουν τη συνήθεια να εκφράζουν την αγάπη 

τους... πλουσιοπάροχα και γι' αυτό μοιράζουν χρήματα σε κόκκινους φακέλους με το όνομα 

του παραλήπτη και ένα μήνυμα γραμμένο με χρυσό μελάνι. Συνήθως οι φάκελοι δίνονται στα 

παιδιά και τα ανύπαντρα μέλη της οικογένειας, ενώ για τη διακόσμηση του σπιτιού προτιμούν 

το κόκκινο, το χρώμα της χαράς και της ευτυχίας.    

Μεξικό, το να μιλούν οι άνθρωποι στα πνεύματα δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στο Μεξικό. 

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι εκεί πιστεύουν πως μπορούν να επικοινωνούν με τις ψυχές των 

αγαπημένων τους προσώπων. Η ημέρα της Πρωτοχρονιάς είναι γι' αυτούς η καλύτερη 

ευκαιρία, για να έρθουν σε επαφή με τα πνεύματα, ώστε να τους μεταφέρουν κάποιο μήνυμα 

ή ακόμη και να τους ζητήσουν συμβουλές. Και το έθιμο αυτό δεν το κάνουν μόνοι τους σε 

κάποιο κρυφό μέρος, αφού το ασκούν νόμιμα. Επιπλέον, οι Μεξικανοί στις 2 Νοεμβρίου κάθε 

χρόνο γιορτάζουν την «ημέρα των νεκρών» 

Χιλή, η Talca είναι μια μικρή πόλη στη Χιλή με ένα περίεργο και ανατριχιαστικό 

πρωτοχρονιάτικο έθιμο. Οι κάτοικοι της πόλης γιορτάζουν την έλευση της νέας χρονιάς με 

τους πεθαμένους συγγενείς τους εδώ και 15 χρόνια. Στις 11 τη νύχτα, οι πόρτες του 

νεκροταφείου ανοίγουν για το κοινό, το οποίο το υποδέχονται με κλασική μουσική και με 

φώτα που κάνουν την ατμόσφαιρα επιβλητική. Πιστεύουν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα 

τους περιμένουν στο νεκροταφείο και ότι πρέπει να αρχίσουν τη νέα χρονιά παρέα με αυτούς. 

Η παράδοση αυτή ξεκίνησε το 1995, όταν μια οικογένεια πέρασε τον φράχτη και μπήκε στο 

νεκροταφείο για να αλλάξει τον χρόνο στον τάφο του πατέρα της. Πλέον, πάνω από 5.000 

άνθρωποι την έχουν υιοθετήσει.  

 Εκουαδόρ, στο Εκουαδόρ έχουν παράδοση στο να κατασκευάσουν σκιάχτρα και να τα καίνε 

τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του χρόνου. Φορούν τα καλά τους και γεμίζουν σκιάχτρα 

με εφημερίδες και κομμάτια ξύλου. Καθώς πλησιάζει η αλλαγή του χρόνου, συγκεντρώνονται 
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έξω από τα σπίτια τους και κάθε οικογένεια καίει το δικό της σκιάχτρο. Η παράδοση αυτή 

λέγεται ότι καταστρέφει όλα τα κακά που συνέβησαν τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ το 

σκιάχτρο διώχνει την κακή τύχη.   

 

Πασχαλινά  έθιμα 

Στη Φινλανδία τα παιδιά μασκαρεύονται και ζητιανεύουν στους δρόμους, ενώ στα χέρια τους 

κρατούν δύο μπαγκέτες. Στην δυτική, μάλιστα, Φινλανδία τα πυροτεχνήματα είναι το κέντρο 

της προσοχής. Η παράδοση έχει και εδώ συμβολική σημασία, αφού σκοπός των κρότων και 

των πυροτεχνημάτων είναι να τρομάξουν τις μάγισσες που περιφέρονται ελεύθερες στο 

χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου. 

 Στη Γαλλία, Περισσότερα από 4.500 αβγά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μιας 

γιγαντιαίας ομελέτας στους δρόμους της πόλης Χοξ, στη Γαλλία. Το γεύμα προορίζεται να 

σιτίσει 1.000 άτομα, ενώ το ψήσιμο γίνεται στην κεντρική πλατεία της πόλης. 

Βερμούδες, Τη Μεγάλη Παρασκευή στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος των Βερμούδων οι 

κάτοικοι πετάνε πολύχρωμους χαρταετούς, συμβολίζοντας την Ανάληψη του Χριστού στον 

ουρανό. Η ιστορία λέει ότι ο «δάσκαλος» χρειαζόταν ένα απλό αλλά διαρκές σύμβολο για να 

βοηθήσει τους μαθητές του να κατανοήσουν την Ανάληψη. Έτσι, έφτιαξε έναν χαρταετό, τον 

διακόσμησε με την εικόνα του Χριστού και τον πέταξε στον ουρανό. 

 Πολωνία, Στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του Πάσχα καλό θα είναι να έχετε μαζί σας… μια 

πετσέτα, μια ομπρέλα ή ένα αδιάβροχο! Ειδικότερα, τη Δευτέρα του Πάσχα, όπου λαμβάνει 

χώρα ένα περίεργο έθιμο: Το Smingus-dyngus εφαρμόζεται από τον 15ο αιώνα και κατά τη 

διάρκειά του τα αγόρια μπουγελώνουν τα κορίτσια! 

Ελλάδα, Λεωνίδο,στην όμορφη κωμόπολη της Τσακωνιάς, η Λαμπρή γίνεται όνομα και 

πράγμα, αφού εδώ και έναν περίπου αιώνα, το βράδυ της Ανάστασης τηρείται το έθιμο των 

αερόστατων. Τα παιδιά των πέντε ενοριών συναγωνίζονται στις επιτυχείς «πτήσεις» των 

χρωματιστών φωτεινών αερόστατων, τα οποία ετοιμάζουν επί εβδομάδες πριν το Πάσχα. Για 

περίπου μισή ώρα μετά το «Χριστός Ανέστη», ο ουρανός αποκτά… έξτρα αστέρια, ενώ 

παράλληλα το ευαγγέλιο διαβάζεται και στην τσακώνικη διάλεκτο.  

 Πάσχα στις Κυκλάδες, ξεχωριστό χρώμα και άρωμα έχουν οι ημέρες του Πάσχα στα 

νησιά των Κυκλάδων, στο γραφικότερο - για αρκετούς - νησιωτικό σύμπλεγμα των ελληνικών 

θαλασσών. Εκεί, όπου συνδυάζονται ο μπαρουτοπόλεμος της Μήλου με το βύθισμα του 

Επιταφίου στη θάλασσα, στην Τήνο, το κάψιμο του Ιούδα στη Μύκονο με την αναπαράσταση 

των Παθών στην Πάρο και τα χιλιάδες αναμμένα τενεκεδάκια στο χωριό Πύργος της 

Σαντορίνης, δημιουργώντας ένα μαγικό σκηνικό. 
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Τα αμέτρητα, παραδοσιακά, πασχαλινά έθιμα σε συνδυασμό με την κατανυκτική ατμόσφαιρα 

μετατρέπουν τις Κυκλάδες σε ιδανικό προορισμό. Άλλωστε, οι γιορτές του Πάσχα αποτελούν 

την έναρξη της τουριστικής περιόδου και τα νησιά αρχίζουν να υποδέχονται τους Έλληνες και 

ξένους επισκέπτες, τους οποίους θέλουν να “καλοπιάσουν” όχι μόνο με τα γαλανά νερά των 

θαλασσών αλλά με τα ήθη, τα έθιμα και τις ντόπιες γεύσεις. 

Στην Ίο, τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά την Αποκαθήλωση, οι νέοι του νησιού παίζουν τις 

“μπάλες”, ένα παιχνίδι με μικρές, σιδερένιες κόκκινες και πράσινες μπάλες. Κατά την 

περιφορά των Επιταφίων των δύο Ενοριών του νησιού τα εγκώμια ψάλλονται από χορωδίες 

γυναικών και κοριτσιών. 

Την Κυριακή του Πάσχα, ο Δήμος Ιητών διοργανώνει γλέντι με αρνιά και κρασί, όπου όλοι - 

ντόπιοι κι επισκέπτες - είναι καλοδεχούμενοι, ενώ τη δεύτερη ημέρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ίου (Η Φοινίκη) αναβιώνει το παραδοσιακό έθιμο της Κούνιας. Νεαρά κορίτσια του νησιού, 

ντυμένα με παραδοσιακές στολές, στήνουν κούνιες στο κέντρο της Χώρας και τα παλικάρια 

τις κουνούν, ενώ οι κοπέλες τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια αγάπης. 

Στη Φολέγανδρο, το Μεγάλο Σάββατο όλα τα σπίτια του νησιού είναι ανοιχτά για να δεχτούν 

την ευλογία της Παναγίας, της οποίας η περιφορά διαρκεί τρεις ημέρες. Την Κυριακή του 

Πάσχα, η εικόνα μεταφέρεται στη Χώρα και τα στενά του Κάστρου, με ομοβροντίες 

βεγγαλικών. Τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η εικόνα ευλογεί και τα σκάφη που βρίσκονται στο 

λιμάνι και αργά το βράδυ επιστρέφει στο μοναστήρι της Παναγίας, όπου παραμένει μέχρι το 

επόμενο Πάσχα 

 

.  Χριστουγεννιάτικα έθιμα 

Στην Ιταλία, η περίοδος των Χριστουγέννων διαρκεί από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 6 

Ιανουαρίου που είναι και η μέρα των Θεοφανείων. Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσιακό 

γεύμα, τα παιδιά απαγγέλουν ποιήματα και ανταμείβονται χρηματικά. Κατά την Ιταλική 

παράδοση, παραμονή Θεοφανείων η καλή μάγισσα Μπεφάνα, πετάει πάνω από τα σπίτια με 

την μαγική της σκούπα και αφήνει χριστουγεννιάτικα δώρα στα «καλά» παιδιά, ενώ αντίθετα 

στα «άτακτα» αφήνει ένα σακί με κάρβουνο. 

Στη Σουηδία, έχουν το έθιμο της «Λουτσία» – σύμβολο δηλαδή του φωτός. Στις 13 

Δεκεμβρίου, το πρωί, το μεγαλύτερο κορίτσι της οικογένειας, ντυμένο στα λευκά πηγαίνει από 

σπίτι σε σπίτι και μοιράζει ζεστό καφέ με κουλουράκια. Στο κεφάλι φορά στεφάνι με αναμμένα 

κεριά ενώ τραγουδά κάλαντα, βασισμένα στον ρυθμό του ναπολιτάνικου τραγουδιού «Σάντα 

Λουτσία». 

 Στην Ελβετία, τα παιδιά περιμένουν την 6η Δεκεμβρίου, τον Άγιο Νικόλαο να τους φέρει 

δώρα και γλυκά. Την τελευταία Πέμπτη, πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά παρελαύνουν 
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τραγουδώντας τα κάλαντα. Επίσης την παραμονή των Χριστουγέννων οι ανύπαντροι άνδρες 

του χωριού φοράνε μαύρα κοστούμια και ψηλά μαύρα καπέλα και κάνουν παρέλαση στους 

δρόμους. 

Αυστρία, η περίοδος των Χριστουγέννων, ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου. Εκεί τα δώρα τα 

μοιράζει στα παιδιά ο Άγιος Νικόλαος, στις 6 Δεκεμβρίου. Οι Αυστριακοί τοποθετούν και αυτοί 

στο χριστουγεννιάτικο στεφάνι τους, κεριά τα οποία και ανάβουν ένα – ένα κάθε Κυριακή 

μέχρι να φτάσει η 24η Δεκεμβρίου.   

Ιαπωνία, τα δώρα στα παιδιά τα φέρνει ο «Hoteiosho». Ο Hoteiosho, είναι μια αρχαία 

θεότητα του ιαπωνικού πάνθεον με την ιδιαιτερότητα να έχει μάτια και πίσω στο κεφάλι του 

και έτσι παρακολουθεί και ξέρει ποια παιδιά ήταν φρόνιμα και ποια όχι στην διάρκεια της 

χρονιάς. 

 Ιρλανδία, χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για μπότες, κρεμούν στο τζάκι μεγάλες τσάντες για να 

αφήσει μέσα ο Άγιος Βασίλης τα δώρα του. Αφήνουν ένα ποτήρι μπύρα Guinness και ένα 

κομμάτι κρεατόπιτα στην εξώπορτα του σπιτιού τους, για να τα βρει ο Άγιος Βασίλης όταν θα 

τους επισκεφτεί.   
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Καρναβάλια ανά  τον κόσμο 

Ρίο Ντε Τζανέιρο,  

 

Το μεγαλύτερο και διασημότερο του κόσμου, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου ένα 

εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο. Στην αρχή ήταν υπόθεση των Πορτογάλων αποίκων και 

ήταν περισσότερο θρησκευτική γιορτή παρά γλέντι, αλλά μετά το 1900 άρχισαν να 

συμμετέχουν και οι ντόπιοι, οι οποίοι το άλλαξαν ολοκληρωτικά. Σήμερα κεντρικό του στοιχείο 

αποτελεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολών σάμπα της πόλης. Η παρέλαση στο 

Σαμπαδρόμιο -σχεδιασμένο από τον Όσκαρ Νιμάγιερ- είναι το αποκορύφωμα των εορτασμ  

ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, Ένα ενδιαφέρον μείγμα νοτιοαμερικάνικης και αφρικανικής 

παράδοσης -πολλοί ντόπιοι είναι απόγονοι σκλάβων- και πολλά στοιχεία από το καρναβάλι 

του Ρίο, συνθέτουν ένα ιδιόρρυθμο αλλά και φοβερά ενδιαφέρον πολυήμερο πάρτι δρόμου. 

Στο Μουσείο Καρναβαλιού στην παλιά πόλη ο επισκέπτης βλέπει παλιά κοστούμια και 

άρματα από παρελάσεις περασμένων δεκαετιών. 
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ΓΚΟΑ, ΙΝΔΙΑ, Ένα καρναβάλι με ινδικές πινελιές που διαρκεί τέσσερις μέρες και στο οποίο 

συμμετέχουν τόσο τα μέλη της πολυάριθμης χριστιανικής κοινότητας όσο και οι ινδουϊστές, με 

το ατμόσφαιρα να είναι κάτι ανάμεσα σε Ρίο και Μπόλιγουντ. 

 

 

Έθιμα φαγητού 

Ιαπωνία , το να ρουφάτε δυνατά την ώρα που τρώτε τα noodles και τη σούπα σας είναι 

απόλυτα αποδεκτό στην Ιαπωνία. Μάλιστα, θεωρείτε ότι ο τρόπος αυτός βελτιώνει τη γεύση 

του φαγητού και δίνει την ευκαιρία σε αυτόν που τρώει να απολαύσει πιο γρήγορα το ζεστό 

φαγητό. 

 Το να τοποθετήσετε τα chopsticks σας σε όρθια θέση σε ένα μπολ με ρύζι φέρνει άσχημη 

γεύση, σύμφωνα με τις παραδόσεις της Κίνας, αφού κάτι τέτοιο θυμίζει τελετουργικές 

προσφορές γεύματος σε νεκρούς. Παράλληλα, δεν πρέπει να δείξετε κάποιον 

χρησιμοποιώντας τα chopsticks ή να τα αφήνετε στο τραπέζι με τρόπο που να δείχνουν 

κάποιον ή να τα χρησιμοποιείτε ανάποδα. Γενικά η χρήση τους θέλει προσοχή!  

 

Παραδοσιακά φαγητά 

Κούβα, το αυθεντικό κουβανέζικο πιάτο  Ρόπα Vieja σερβίρεται με (τεμαχισμένη μπριζόλα σε 

μια βάση από σάλτσα ντομάτας, μαύρα φασόλια, ρύζι κίτρινο  και τηγανητά yuca με μπύρα.   

Αργεντινή, Δοκιμάστε τα empanada, ένα είδος αρτοσκευάσματος με γέμιση από τυρί, 

λαχανικά ή κρέας.  
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 Ιορδανία, Mansaf, το εθνικό πιάτο της Ιορδανίας. Αποτελείται από αρνί, μαγειρεμένο σε 

σάλτσα γιαουρτιού και σερβίρεται σε ένα στρώμα ρυζιού, πασπαλισμένο με αμύγδαλα, 

κουκουνάρι, και άλλους ξηρούς καρπούς. Φυσικά αξίζει να δοκιμάσετε το γνωστό φαλάφελ, 

δηλαδή ψητά λαχανικά μέσα σε αραβική πίτα. 

 

 

 

Στην Αίγυπτο, Το Ful medamnis είναι ένα εθνικό πιάτο το οποίο αποτελείται από πουρέ 

φάβας σερβιρισμένο με λάδι, ψιλοκομμένο μαϊντανό, κρεμμύδι, σκόρδο, και χυμό λεμονιού. 

 

Στην Ινδονησία, Εάν επισκεφτείτε το Μπαλί σίγουρα θα βρείτε στους καταλόγους των 

εστιατορίων το Bebek betutu. Το περίεργο αυτό όνομα αφορά πάπια γεμιστή με μπαχαρικά, 

τυλιγμένη σε φύλλα μπανάνας και φλοιούς καρύδας, μαγειρεμένη παραδοσιακά σε θράκα στο 

χώμα. 

  

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

Η Αγία Βαρβάρα θεωρούνταν προστάτιδα των παιδιών από τις κακές παιδικές ασθένειες και 

ιδιαίτερα της ευλογιάς που προκαλούσε πολλούς θανάτους στον παιδικό πληθυσμό. Γι’ αυτό 
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καθιέρωσαν στη γιορτή της, για να τη γλυκάνουν, να μοιράζουν γλυκό κολυβόζουμο, που το 

ονόμασαν «Βαρβάρα» ή «βάρβαρα» 

Το έθιμο αυτό λέγεται πως κρατάει από την εποχή που ο σατανικός νους του πατέρα της 

Αγίας Βαρβάρας, του Διόσκουρου, βάλθηκε να εξοντώσει τους χριστιανούς δηλητηριάζοντας 

το ψωμί τους. Το μυστικό όμως, το έμαθε η κόρη του και ειδοποίησε τους Χριστιανούς να 

αποφύγουν εκείνες τις μέρες το ψωμί και να βράζουν και να τρώνε ότι καρπούς είχαν 

φυλαγμένους στο σπίτι τους. Κι έτσι, την παραμονή της γιορτής της -στις 3 Δεκεμβρίου- οι 

νοικοκυρές συνήθιζαν να ετοιμάζουν τη «βαρβάρα», βάζοντας στάρι και διάφορους καρπούς 

(καρύδια, μύγδαλα, ρόδια, σταφίδες) ή φρούτα (συνήθως μήλο) ψιλοκομμένα και μπόλικη 

μυρωδικά, όπως κανέλα. Τα ξημερώματα της Αγίας Βαρβάρας οι νοικοκυρές έστελναν σε 

γείτονες, συγγενείς και φίλους ένα πιάτο «βαρβάρα» και αυτοί τους ανταπέδιδαν το ίδιο. Στη 

«βαρβάρα» απέδιδαν ευεργετικές ιδιότητες (θεραπεία από την ευλογιά) και στην Αγία 

Βαρβάρα ότι δίνει δύναμη και πολλαπλασιάζει τα αγαθά. 

Το έθιμο αυτό αναβιώνει τα τελευταία 9 χρόνια και στο Συνοικισμό της Θήβας. Κάθε 3 

Δεκέμβρη, παραμονή της γιορτής, στην πλατεία του Συνοικισμού η φωτιά ανάβει από νωρίς 

το μεσημέρι. Βράζουν το σιτάρι και προσθέτουν φασόλια, ρεβίθια, κουκιά, σταφίδες, ζάχαρη 

και καβουρντισμένο σουσάμι. Στο τέλος, προσθέτουν αμύγδαλα και καρύδια, λίγο 

καβουρντισμένο αλεύρι για να δέσει ο χυλός και κανέλα για άρωμα. Στις 6 το απόγευμα οι 

παρευρισκόμενοι δοκιμάζουν τα «βάρβαρα» μαζί με άλλα μικρασιάτικα γλυκά που 

παρασκευάζουν οι γυναίκες της Ένωσης και χορεύουν για αρκετές ώρες με τους ήχους των 

μικρασιάτικων τραγουδιών. 

Στον ευρύτερο μικρασιατικό χώρο εντονότατη υπήρχε η βυζαντινή παράδοση στα 

πρωτοχρονιάτικα έθιμα, μέσα από την οποία πέρασαν οι αρχαιοελληνικές μας συνήθειες και 

δοξασίες. 

Τα κάλαντα ψάλλονταν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι νοικοκυρές προετοίμαζαν το 

τραπέζι της πρώτης ημέρας του χρόνου, που έπρεπε να έχει όλα τα καλά του Θεού για να 

πάει καλά η χρονιά. Γλυκίσματα για να είναι γλυκιά η νέα χρονιά, καρπούς για καλή σοδειά, 

δύναμη και υγεία, ξηρούς καρπούς, κρέας (ποτέ ψάρι τέτοια ημέρα), πίτες, πολλά φαγητά – 

όλα σερβιρισμένα πάνω σε μεγάλο τραπέζι με τα καλύτερα τραπεζομάντιλα, τα καλύτερα 

σερβίτσια. 

Την παραμονή το βράδυ, ή ανήμερα στο γεύμα, ο πατέρας μοίραζε τα δώρα που ήταν 

χρυσαφικό για τη γυναίκα, παιχνίδια για τα παιδιά. Με την αλλαγή του χρόνου, τα μεσάνυκτα, 

άνοιγαν τις βρύσες του σπιτιού για να φύγουν οι στενοχώριες του παλιού χρόνου, να τρέξουν 

στο σπιτικό οι χαρές του νέου. 
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Μετά τη Θεία Λειτουργία ο πατέρας έκανε «ποδαρικό» μπαίνοντας στο σπίτι με το δεξί πόδι. 

Κρατούσε πέτρα και την άφηνε κάτω μόλις έμπαινε στην είσοδο του σπιτιού, για να είναι 

στέρεο το σπιτικό του, και έσπαζε ρόδι για να υπάρχει ευτυχία. Όλη την ημέρα έπρεπε να 

είναι ή να δείχνουν χαρούμενοι, χαμογελαστοί, δεν μιλούσαν για στενόχωρα θέματα, επειδή 

ό,τι έκαναν την Πρωτοχρονιά θα έκαναν όλο το χρόνο. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοικτές. 

Φίλοι και συγγενείς πήγαιναν για τα «χρόνια πολλά» από το ένα σπίτι στο άλλο και οι 

οικοδέσποινες τρατάριζαν γλυκά και ποτά φτιαγμένα από τις ίδιες. 

Στο μεσημεριανό τραπέζι δέσποζε η Βασιλόπιτα με διάφορες τοπικές ονομασίες. Ιδιαίτερα 

προσεγμένη, «κεντημένη», πλουμισμένη από τη νοικοκυρά με περίσσια αγάπη, φροντίδα και 

σεβασμό. Ήταν η πίτα του Μικρασιάτη Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Επάνω είχε σταυρό, και 

σε διάφορα μέρη τον δικέφαλο αετό – συνήθεια που συναντάται με παραλλαγές σε ολόκληρη 

τη Μ. Ασία, και είναι ο συμβολισμός του Βυζαντίου που εκφραζόταν με διαφόρους 

σχηματικούς τρόπους σε πολλές μορφές του λαϊκού μας πολιτισμού. 

 

  

 


