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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 
 Όπως ολόκληρη η ευρωπαϊκή ήπειρος έτσι και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεχθεί επιρροές από τον 
ελληνικό πολιτισμό και τη μυθολογία του. Σύμφωνα 
με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο Μίνωας 
θεωρούνταν γιός του Δία. Ο Δίας ερωτεύτηκε την 
κόρη του βασιλιά της Φοινίκης, Αγήνορα , την 
Ευρώπη. Για να την πλησιάσει μεταμορφώθηκε σε 
λευκό ταύρο και με την γοητεία του σαγήνεψε την 
Ευρώπη που έκατσε πάνω του. Τότε ο Δίας την 
απήγαγε , την μετέφερε σε όλη την σημερινή Ευρώπη 
και μετά την πήγε στην Κρήτη ,όπου έκανε τον γάμο 
κάτω από έναν πλάτανο στην Γόρτυνα.  

 



Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 



ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 

 Η Αμφικτυονία ήταν οργάνωση αρχαίων ελληνικών 
Πόλεων, σε ενώσεις με μέλη από πολλές πόλεις, με κέντρο 
διάφορους ναούς. Υπήρχαν αρκετές Αμφικτυονίες, με πιο 
γνωστή αυτή της Κεντρικής Ελλάδας, με κέντρο τους 
Δελφούς. Τα κύρια καθήκοντα μιας αμφικτυονίας 
αφορούσαν κυρίως την εποπτεία των ιερών αυτών χώρων 
αλλά αποκτούσαν συχνά και πολιτική δύναμη.Η λέξη 
Αμφικτυονία προέρχεται από την λέξη «αμφικτύονας» που 
σημαίνει «αυτός που κατοικεί τριγύρω, ο γείτονας». Αυτή, 
με την σειρά της, προέρχεται από το πρόθεμα «αμφί-» και 
την λέξη «κτοίνα» που σημαίνει οικισμός. Κατά μία άλλη 
εκδοχή, η λέξη προέρχεται από τον Αμφικτύονα, τον 
αδερφό του Έλληνα, αλλά αυτή η εκδοχή αμφισβητείται. 

 



Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 



 Η πιο σημαντική Αμφικτυονία της αρχαίας Ελλάδας 
αποτελούσε μία ομοσπονδία δώδεκα φυλών της Κεντρικής 
Ελλάδας, αλλά απέκτησε πανελλήνιο χαρακτήρα. Σε αυτήν 
μετείχαν οι Θεσσαλοί, οι Βοιωτοί, οι Δωριείς, οι Ίωνες, 
οι Περραιβοί, οι Μάγνητες, οι Λοκροί, οι Οιταίοι, οι Αχαιοί, 
οι Φωκείς, οι Δόλοπες και οι Μαλιείς. Κάθε φυλή είχε δύο 
ψήφους. Κάθε μέλος της αμφικτυονίας είχε δικαίωμα 
συμμετοχής στο αμφικτυονικό συμβούλιο με τρεις 
εκπροσώπους που ονομάζονταν πυλαγόρες και με 
δύο ιερομνήμονες. Μετά τον Τρίτο Ιερό Πόλεμο οι ψήφοι 
που αντιστοιχούσαν στους Φωκείς δόθηκαν στους 
Μακεδόνες και την Ρωμαϊκή εποχή στη θέση των Δολόπων 
που καταστράφηκαν μπήκε η Νικόπολη.  



 Το Συνέδριο λάμβανε χώρα δύο φορές τον χρόνο, την 
άνοιξη στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς και το 
φθινόπωρο στο ιερό της Δήμητρας στην Ανθήλη κοντά 
στις Θερμοπύλες. Αρχικά είχε σαν σκοπό την εποπτεία των 
ιερών τόπων όσον αφορά τα θρησκευτικά καθήκοντα καθώς 
και την τέλεση των Πυθίων, αλλά στην συνέχεια απέκτησε 
ισχυρή πολιτική εξουσία. Η παρουσία του στην περιοχή 
συνδέεται με τους Ιερούς Πολέμους εναντίον των Φωκέων 
και την ανάμιξη του Φιλίππου Β' στην πολιτική της Νοτίου 
Ελλάδας. Θεωρείται ως μία μικρογραφία των σύγχρονων 
διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και παλιότερα η Κοινωνία 
των Εθνών. 

 

 



 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Μεγάλη σημασία είχε για τους αρχαίους Έλληνες η αρετή της 
δικαιοσύνης, η οποία εθεωρείτο ιερή και αποτελούσε την βασική 
αρετή βάσει της οποίας οργανώνονται οι πολιτικοί θεσμοί της 
κοινωνίας όπως θα έπρεπε να ισχύει σήμερα. 
Τονίζεται η έμπνευση των πρώτων Ελλήνων νομοθετών να 
καθιερώσουν και να επιτύχουν θεσμούς και συνήθειες στους 
πολίτες που διατηρήθηκαν αιώνες στα κράτη τους, ώστε η ύψιστη 
αρετή της δικαιοσύνης να είναι το καθοριστικό γνώρισμα της 
Ελληνικής Πολιτείας και των πολιτών της, σε αντίθεση με την 
αποτυχία των σύγχρονων Ελλήνων πολιτικών (οι οποίοι έχουν και 
την νομοθετική εξουσία) να δημιουργήσουν με νόμους θεσμούς που 
θα καθιστούσαν την Ελλάδα κράτος δικαίου αντάξιο της ιστορίας 
της.  

 



ΓΕΝΝΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 Στην απώτατη εκείνη περίοδο που σκιαγραφείται εδώ, οι κανόνες που 
καθόριζαν τις πράξεις διαμορφώνονταν σιγά σιγά στη συνείδηση των μελών 
κάθε ανθρώπινης κοινότητας ως κανόνες ηθικής δικαίου, γίνονταν δηλαδή 
εθιμικοί κανόνες. Με τέτοιους εθιμικούς κανόνες «εκ των κάτω» ρυθμίζονταν 
αποκλειστικά οι απλές σχέσεις των Ελλήνων που έζησαν στις αρχαϊκές κοινωνίες. 
Πολύ αργότερα άρχισαν να εισέρχονται και να παίρνουν θέση στη σκηνή του 
δικαίου οι «εκ των άνω» κανόνες, δηλαδή οι διατάξεις που θεσπίζονταν από 
τον ανώτατο άρχοντα -αργότερα και από τα νομοθετικά όργανα της πόλεως – 
οι οποίες χαρακτηρίζονταν με τον ειδικότερο όρο «Νόμοι». Αρχικά και οι 
νόμοι αυτοί ήταν άγραφοι, όπως τα έθιμα, και μόνο αργότερα άρχισαν να 
γράφονται.Αν και η σημασία των γραπτών νόμων αυξάνονταν συνεχώς, ωστόσο οι 
γραπτοί νόμοι στην Ελλάδα δεν κατέλαβαν ολόκληρο τον χώρο του δικαίου, 
ούτε ακόμη και στην κλασσική εποχή, την περίοδο δηλαδή που 
χαρακτηρίζεται συνήθως ως «περίοδος νομοκρατίας». 

 



ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 Ως αττικό δίκαιο χαρακτηρίζουμε το σύστημα 
εκείνο των κανόνων δικαίου,το οποίο ρύθμιζε τη ζωή 
της πόλεως των Αθηνών στη κλασσική 
εποχή,ειδικότερα στον 5ο και 4ο αι. Θα μπορούσε να 
λέγεται και «αθηναϊκό» δίκαιο-ίσως ο όρος αυτός να 
ήταν περισσότερο κατάλληλος. Παράλληλα με το 
Αττικό δίκαιο δημιουργήθηκε το Κορινθιακό και το 
δίκαιο της Σάμου. 

 



ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ  



ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ 

Η σημασία του 7ου αι. για το δίκαιο Ο 7ος αι. μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως ο αιώνας των μεγαλύτερων 
νομοθετών. Στον αιώνα αυτόν ανήκουν ουσιαστικά 
όλες οι πρώτες ελληνικές νομοθεσίες. Δεν έχει 
σημασία το ότι μια από αυτές, η νομοθεσία του 
Λυκούργου, έγινε λίγο πριν από τον 7ο αι. και η 
νομοθεσία του Σόλωνος λίγο αργότερα. Έτσι, μερικοί 
από τους πιο σημαντικούς Αρχαίους Έλληνες 
νομοθέτες είναι : 

 



ΔΡΑΚΩΝ 

Ο Δράκων ήταν τύρρανος αλλά και ο πρώτος 
ο οποίος κατέγραψε τους νόμους στην Αρχαία 
Αθήνα με εντολή των Αθηναίων. Αν και 
συνήθως αναφέρεται ως ο πρώτος νομοθέτης 
των Αθηνών, πριν από αυτόν, έξι άρχοντες 
ονομαζόμενοι θεσμοθέτες, θεσμοθετούσαν 
άγραφους νόμους από το 683 π.Χ. Το 624 
π.Χ. οι Αθηναίοι του ανέθεσαν να γράψει 
τους νόμους και το 621 π.Χ. τους έγραψε σε 
μαρμάρινες πλάκες τις οποίες τοποθέτησε 
στην Αγορά. Οι νόμοι αυτοί ήταν πολύ 
αυστηροί και από τότε η έκφραση 
‘’Δρακόντειοι νόμοι’’ είναι συνώνυμη με τους 
ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους. Αντίστοιχα 
‘’Δρακόντεια μέτρα’’ ονομάζονται τα πολύ 
αυστηρά μέτρα. Δεν είναι τυχαίο που ο 
Πλούταρχος είπε ότι οι νόμοι του Δράκοντα 
γράφτηκαν με αίμα, και όχι 
με μελάνι. 

 



ΕΦΙΑΛΤΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

Ο Εφιάλτης, γιός του Σοφωνίδη, ήταν 
διαπρεπής πολιτικός στην αρχαία Αθήνα 
και μέντορας του Περικλή. Η βιογραφία 
του είναι ελάχιστα γνωστή, ωστόσο 
παραδίδεται πως ήταν φτωχός, δίκαιος 
και αδιάφθορος. 
Ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε 
δικαστικές διώξεις εναντίον μελών του 
Αρείου Πάγου επικρίνοντας τη διαφθορά 
τους και πέτυχε έτσι τη μείωση του 
γοήτρου του στην αθηναϊκή κοινωνία. 
Επιπροσθέτως, πέτυχε τη 
μεταφοράπολιτικών, ελεγκτικών και 
δικαστικών αρμοδιοτήτων του Αρείου 
Πάγου στην εκκλησία του δήμου, τη 
βουλή και τα λαϊκά δικαστήρια της 
Ηλιαίας. 

 



ΖΑΛΕΥΚΟΣ 
Ο Ζάλευκος ήταν νομοθέτης που φέρεται να έζησε τον 7ο π.Χ. αιώνα 
στους Επιζεφύριους Λόκρους στην Κάτω Ιταλία. Για τη ζωή του 
υπάρχουν λίγες και αντιφατικές πληροφορίες με αποτελέσματα από την 
αρχαιότητα να έχουν εκφραστεί αμφιβολίες για το αν ήταν πραγματικό ή 
μυθικό πρόσωπο. Σύμφωνα με την παράδοση, που ίσως ανάγεται σε 
μεταγενέστερους δημοκρατικούς κύκλους (4ος π.Χ αι.), η Αθήνα 
υπαγόρευσε τους νόμους στο Ζάλευκο την ώρα που κοιμόταν. Ορισμένοι 
υποστηρίζουν ότι ο Ζάλευκος ανήκε στον κύκλο των Πυθαγόρειων ενώ 
σύμφωνα με νεότερη παράδοση καταγόταν από ευγενή οίκο της Κάτω 
Ιταλίας. 

 



ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ο Κλεισθένης υπήρξε Αθηναίος πολιτικός 
του 6ου αι. π.Χ. της οικογένειας των 
Αλκμεωνιδών. Το 508-507 π.Χ. έθεσε τις 
βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση 
της Αθήνας.Από τα μέτρα που πήρε ως 
άρχων ο Κλεισθένης, τα περισσότερα 
αφορούν το δημόσιο δίκαιο, γι’ αυτό και η 
προσφορά του αυτή εξετάζεται με 
λεπτομέρειες στην πολιτική ιστορία του 
έργου αυτού. Πάντως σήμερα 
αναγνωρίζεται από όλους ότι η συμβολή 
του Κλεισθένη, έστω και έμμεση, και στην 
πρόοδο του ιδιωτικού δικαίου, που κυρίως 
μας απασχολεί, δεν είναι μικρή. 

 



ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
Τη ζωή και το νομοθετικό έργο του 
περίφημου αρχαίου Σπαρτιάτη 
νομοθέτη Λυκούργου, την καλύπτει η 
ομίχλη των μύθων και των θρύλων της 
αρχαιότητας και μερικοί ιστορικοί των 
νεότερων χρόνων υποστήριξαν ότι 
αυτός δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο αλλά 
συμβολική μορφή. Βασιλιάς της 
Σπάρτης, έζησε περίπου στα 800 π.Χ., 
ταξίδεψε σε πολλά μέρη της γης, 
επισκέφτηκε την Κρήτη και , πολύ 
πιθανό, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την 
Ιβηρία. Επιστρέφοντας στη Σπάρτη 
φρόντισε να μεταρρυθμίσει το 
σπαρτιατικό πολίτευμα. Ο μύθος λέει 
ότι έφυγε από τη Σπάρτη για πάντα, 
ώστε να μην αλλάζουν τη νομοθεσία 
του οι συμπολίτες του, που είχαν 
ορκιστεί να μην το κάνουν παρά μόνο 
αν κάποτε επέστρεφε. 
 



ΣΟΛΩΝ 
Ο Σόλων ήταν σημαντικός Αθηναίος 
νομοθέτης, φιλόσοφος, ποιητής και ένας 
από τους επτά σοφούς της αρχαίας 
Ελλάδας.Για το νομοθετικό του έργο μας 
παρέχεται μια πληθώρα στοιχείων τα οποία 
δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή 
την εργασία. Συνολικά ο Σόλων ρύθμισε 
πάνω σε νέες βάσεις το δημόσιο, το 
ιδιωτικό και το ποινικό δίκαιο. Οι νόμοι του 
δημοσιεύτηκαν ίσως το 592/1 π.Χ. 
καταγραμμένοι σε ξύλινες τετράγωνες 
στήλες, οι οποίες στένευαν προς τα πάνω 
και στρέφονταν γύρω από άξονα, γι’ αυτό 
και ονομάστηκαν ‘’άξονες’’ ή‘’κύρβεις’’. Η 
νομοθεσία του απέκτησε φήμη και επέδρασε 
θετικά στην εξέλιξη του δικαίου αλλά και 
στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 
πολιτειακή εξέλιξη της Αθήνας. Δίκαια ο 
Σόλων θεωρείται πατέρας του αστικού 
δικαίου.Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η 
10άχρονη αυτοεξορία του Σόλωνα, έτσι 
ώστε να αποφύγει μεταβολές της 
νομοθεσίας του. 



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 

o 10ος αι. π.Χ.:1000π.Χ.:Τέλος της Ελλαδικής Περιόδου 
 9ος αι. π.Χ.:888/884 π.Χ. Νομοθεσία του Λυκούργου στην Σπάρτη. 
 8ος αι. π.Χ.:800 π.Χ. Ανάπτυξη του πολιτισμού των Ετρούσκων 
 776 π.Χ. διεξάγονται οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες 
 753 π.Χ. Ίδρυση της Ρώμης 
 6ος αι. π.Χ.:509 π.Χ. Ρωμαϊκή Δημοκρατία 
 5ος αι. π.Χ.: 490 π.Χ. Μάχη του Μαραθώνα 
 480 π.Χ. Μάχη των Θερμοπυλών 
 431 π.Χ. Πελοποννησιακός Πόλεμος 
 4ος αι. π.Χ.:395 π.Χ. Κορινθιακός πόλεμος 
 3ος αι. π.Χ.:264 π.Χ. Α' Καρχηδονιακός Πόλεμος 
 218 π.Χ. Β' Καρχηδονιακός Πόλεμος 
 2ος αι. π.Χ.:149 π.Χ. Γ' Καρχηδονιακός Πόλεμος 
 1ος αι. π.Χ.:146 π.Χ. Μάχη της Λευκόπετρας 
 31 π.Χ. Ναυμαχία του Ακτίου 

 



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

 Αθανασία Τσεσμετζή 

 Ελευθερία Παναγιωτίδου  

 Χριστίνα Πατίκα 

 Βίκυ Πέππα 

 


