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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ηελ πεξίνδν 

ησλ αξρατθψλ θαη θιαζζηθψλ ρξφλσλ, αιιά θαη ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε ζεκεξηλή επνρή. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ έγγακε δσή ησλ γπλαηθψλ, ζηελ αλαηξνθή ησλ θνξηηζηψλ, 

ζηελ απηζηία, ηε κνηρεία, ηελ λνκηθή ζέζε, ην δηαδχγην, ηελ έθζεζε βξεθψλ, γηα ηελ αγάπε, 

ηνλ έξσηα , ηηο εηαίξεο, ηηο δνχιεο, ηηο παιιαθίδεο. Ζ κειέηε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ έρεη 

ζηφρν λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηε δσή ησλ γπλαηθψλ ζην παξειζφλ θαη λα δνχκε πφζν 

απέρεη απηή απφ ηελ δσή ησλ γπλαηθψλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία.  

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
Σν θχξην ζέκα ηεο  εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο δσήο ησλ γπλαηθψλ ζηα αξρατθά θαη 

θιαζζηθά ρξφληα θαη ζε ζχγθξηζε κε ην ζήκεξα. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ρσξίδεηαη ζε 

κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο αθνξνχλ μερσξηζηέο πηπρέο ηεο δσήο ησλ 

γπλαηθψλ. θνπφο ηνπ είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ γπλαηθψλ, θαη λα δνχκε 

ην πφζν απηφο δηαθέξεη απφ ην ζήκεξα. Δίλαη ζίγνπξα έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηαηί κέζα απφ 

απηφ καο δίλεηαη ε επθαηξία λα γλσξίζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη λα αμηνινγνχκε ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ γπλαηθψλ.  Σν γεγνλφο φηη ην Project γίλεηαη ζε δηάξθεηα 3 σξψλ 

ζίγνπξα καο πεξηνξίδεη αθνχ δελ έρνπκε κεγάιν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα αζρνιεζνχκε θαη 

λα αλαπηχμνπκε ηελ εξγαζία καο. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ / ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ 
 Πνηα είλαη ε λνκηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνπο αξρατθνχο θαη θιαζζηθνχο ρξφλνπο; 

 Πνηνο ήηαλ ν ηξφπνο αλαηξνθήο ησλ θνξηηζηψλ θαη ε έγγακε δσή ηνπ δεπγαξηνχ ζε 

πάξηε θαη Αζήλα; 

 Τπήξρε έξσηαο;  

 Πψο παληξεχνληαλ; 

 Μπνξνχζε έλα δεπγάξη λα ρσξίζεη θαη πψο αληηκεησπηδφηαλ ε ρεξεία; 

 Ση γηλφηαλ κε ηελ έθζεζε βξεθψλ; 

 Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ησλ εηαίξσλ, ησλ δνχισλ θαη ησλ παιιαθίδσλ; 

 Πνηα ήηαλ ε θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο ζε πάξηε θαη Αζήλα; 
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 Πνηεο αιιαγέο βιέπνπκε ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζήκεξα; 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 

Ζ έξεπλα έγηλε θπξίσο κε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ 

γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε απφ ηελ αξραία Διιάδα θαη δηαθφξσλ άξζξσλ 

απφ ην δηαδίθηπν θπξίσο γηα ηε ζχγθξηζε κε ηελ ζεκεξηλή Διιάδα.  

 

Ενότητα 1 
Ζ  λνκηθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ εηαίξσλ ζηελ Αξραία Αζήλα θαη πάξηε αιιά θαη 

ζήκεξα. Μνηρεία, Γηαδχγην, Υεξεία, Έγγακε δσή θαη πδπγηθή Αγάπε. Έζηκα γάκνπ θαη 

αγακία. Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο θαη ε παηδεία πνπ ιάκβαλαλ νη γπλαίθεο ζε Αζήλα θαη 

πάξηε. χγθξηζε κε ην ζήκεξα. 

 

Ενότητα 2 
Ο ηξφπνο αλαηξνθήο ησλ θνξηηζηψλ ζε Αζήλα θαη πάξηε. Ζ έγγακε δσή ηνπ δεπγαξηνχ 

θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο. Σν πξφβιεκα ηεο έθζεζεο βξεθψλ θαη ε ζχγθξηζε κε ην ζήκεξα. 

 

Ενότητα 3 
Ο Έξσηαο θαη ε αγάπε ζηε δσή ησλ αξραίσλ Διιελίδσλ ζπδχγσλ, νη εηαίξεο, νη παιιαθίδεο 

θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο. χγθξηζε κε ην ζήκεξα.  

 

υμπεράςματα 

Ενότητα 1 

Σν ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα πνπ βγάιακε απφ ηελ εξγαζία ήηαλ φηη ε γπλαίθα ζηελ Αξραία 

Διιάδα δελ είρε πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη λνκηθά δηθαηψκαηα θαη ήηαλ ππνρείξην ησλ 

αλδξψλ. Αληίζεηα νη άληξεο είραλ πιήξε δηθαηψκαηα, εμνπζηάδνπλ ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη δελ 

ζεσξνχληαλ παξάλνκν λα ηηο απαηνχλ κε άιιεο γπλαίθεο. 
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Ενότητα 2 
ηελ εξγαζία δηαπηζηψζακε ηελ ππνβαζκηζκέλε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Αζήλα θαη ηελ πην 

αμηφινγε ζέζε ηεο ζηελ πάξηε. Ζ ζέζε ηεο ζήκεξα είλαη ζίγνπξα πην αλαβαζκηζκέλε θαη 

αλψηεξε απφ ηα παιαηά ρξφληα. 

Σν ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα πνπ βγάιακε απφ ηελ εξγαζία καο ήηαλ πσο νη εηαίξεο εθείλε ηελ 

επνρή ήηαλ κία απφ ηηο θπξίαξρεο κνξθέο. Ο Έξσηαο θαη ε Αγάπε ήηαλ ζεκαληηθά ζέκαηα 

πνπ απαζρνινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο. Οη παιιαθίδεο ήηαλ θχξηα πξφζσπα ζηελ αξραία 

θνηλσλία. Σέινο, ε πνξλεία απνηειεί ζχγρξνλν θαηλφκελν. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 1 

1.1.ΓΑΜΟ 
Ο γάκνο ζηελ αξραία Διιάδα ζε φιεο ηηο πφιεηο θαηνρπξσλφηαλ κε λφκν. Αλ θαη δελ ήηαλ 

ππνρξεσηηθφο ζε νξηζκέλεο πφιεηο φπσο ε πάξηε, επηβάιιεηαη εμαηηίαο ηεο έληνλεο 

θξηηηθήο πνπ αζθείηαη ζε φζνπο δελ παληξεχνληαη. Ζ θξηηηθή ινηπφλ πνπ ηνπο αζθείηαη ήηαλ 

ριεπαζηηθή αθνχ νη άγακνη αλαγθάδνληαλ λα πεξηθέξνληαη γπκλνί θαη λα ηξαγνπδνχλ 

ηξαγνχδηα πνπ ηνπο ππνηηκνχλ. θνπφο ηνπ γάκνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο ε 

νπνία εμππεξεηεί δχν θχξηνπο ζθνπνχο. Αξρηθά, ηελ απφθηεζε  απνγφλσλ γηα ηελ 

κεηαβίβαζε ηεο πεξηνπζίαο αιιά θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ γνλέσλ απφ ηα παηδηά ηνπο φηαλ 

απηνί είλαη άξξσζηνη. ε φιεο ηηο πφιεηο επηθξαηνχζε ην κνλνγακηθφ ζχζηεκα, δειαδή θάζε 

πνιίηεο είρε δηθαίσκα λα έρεη κφλν κία ζχδπγν. Παξφια απηά νη άλδξεο κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαλ λφκηκεο αιιά κφλν ηα παηδηά ηεο 

θαλνληθήο ζπδχγνπ θιεξνλνκνχζαλ φλνκα θαη πεξηνπζία. Οη άλδξεο κπνξνχζαλ λα 

παληξεπηνχλ απφ ηα είθνζη ηέζζεξα ηνπο ρξφληα ελψ νη γπλαίθεο απφ ηα δψδεθα ηνπο. ηελ 

ηειεηή ηνπ γάκνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα παξεπξίζθεηαη ηεξέαο ή θάπνηνο εθπξφζσπνο 

ηνπ θξάηνπο, επνκέλσο ε παξνπζία καξηχξσλ ζηα ζπκβφιαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνίθα 

ήηαλ αλαγθαία. 

Παξαθάησ ζα κειεηήζνπκε ην γάκν θαη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ κέζα ζε απηφλ, ζε δπν 

βαζηθέο πφιεηο ηεο Διιάδαο, ηελ αξραία πάξηε θαη ηελ αξραία Αζήλα. 

 

1.2 ΕΓΓΑΜΗ ΖΨΗ ΖΕΤΓΑΡΙΟΤ-ΓΑΜΟ  ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

Οη Αζελαίνη παληξεχνληαλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πξνίθαο αιιά θαη ηελ απφθηεζε 

λφκηκνπ θιεξνλφκνπ γηα ηελ πεξηνπζία. Ζ ειηθία γάκνπ γηα ηηο Αζελαίεο ήηαλ πνιχ κηθξή, 

θπκαίλνληαλ απφ ηα 13-15 θαη παληξεχνληαλ κεγαιχηεξνπο άλδξεο. Ηδαληθή ειηθία γηα ην 

γάκν είλαη 14 γηα ηα θνξίηζηα θαη 30 γηα ηνπο άλδξεο. Ζ κηθξή ειηθία ζεσξείηαη 

πιενλέθηεκα ψζηε λα κπνξεί ν άλδξαο  λα ηεο δηδάμεη ηηο εξγαζίεο γηα ηε δηαρείξεζε ηνπ 

νίθνπ έηζη φπσο ν ίδηνο επηζπκνχζε. Σνλ γακπξφ επέιεγε θαηά θαλφλα ν θχξηνο ηεο θνπέιαο 

δειαδή ν παηέξαο ή ν θεδεκφλαο ή ν ελήιηθνο αδεξθφο. ηελ Αζήλα ηνλ γάκν ζπληζηνχζαλ 

δπν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο: ε εγγχε θαη ε έθδνζε. Ζ εγγχε ήηαλ ν αξξαβψλαο δειαδή ε 

ππφζρεζε γηα ηελ ζχλαςε ηνπ γάκνπ πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ 

θεδεκφλα ηνπ θνξηηζηνχ θαη ηνπ ππνςεθίνπ κλεζηήξα ηεο γηα ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο 
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πξνίθαο. Μεηά απφ απηή ηελ ζπκθσλία ε θπξηφηεηα ηεο θνπέιαο θαη ηεο πξνίθαο πεξλνχζε 

ζην κλεζηήξα. Ζ έθδνζε ήηαλ ε παξάδνζε ηεο λχθεο απφ ηνλ θεδεκφλα ζην γακπξφ, ε 

νπνία ζπλνδεχνληαλ απφ ζπζίεο εμαγληζηηθφ ινπηξφ ηεο λχθεο αιιά θαη ηνπ γακπξνχ. 

Ύζηεξα αθνινπζνχζε ην γακήιην γεχκα θαη ε επίζεκε πνκπή ζηελ νπνία ν γακπξφο 

κεηέθεξε ηε λχθε πάλσ ζε άινγν απφ ην παηξηθφ ηεο ζπίηη ζην δηθφ ηεο. ηελ Αζήλα ηέινο 

απαγνξεπφηαλ ν γάκνο κεηαμχ ελφο Αζελαίνπ πνιίηε θαη κηαο γπλαίθαο πνπ δελ αλήθεη ζε 

νηθνγέλεηα Αζελαίσλ πνιηηψλ. 

ηελ Αξραία Αζήλα ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ πνιχ ππνβαζκηζκέλε θαη ηα δηθαηψκαηά ηεο 

ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλα. Ήηαλ θιεηζκέλεο φιε ηε κέξα ζην ζπίηη ζε έλαλ εηδηθφ ρψξν, ηνλ 

γπλαηθσλίηε πνπ βξηζθφηαλ ζπλήζσο ζην επάλσ πάησκα ηνπ ζπηηηνχ. ηνλ γπλαηθσλίηε δελ 

έκπαηλαλ πνηέ άλδξεο εθηφο απφ ζπγγελείο θαη ππεξέηεο. Ο πεξηνξηζκφο κέζα ζην ζπίηη θαη 

ε απνθιεηζηηθή επηθνηλσλία κε άιιεο λνηθνθπξέο ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο νδεγνχζε ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ καξαζκφ θαη ζηελ πλεπκαηηθή θηψρεηα ησλ γπλαηθψλ. Καζεκεξηλέο 

αζρνιίεο απνηεινχζαλ νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππήξραλ δνχιεο ζην ζπίηη, ε γπλαίθα αλαιάκβαλε λα ηηο θαζνδεγεί θαη λα 

ηηο ειέγρεη. ηηο πφιεηο ε έμνδνο απφ ην ζπίηη κηαο γπλαίθαο πνπ αλήθε ζηα κεζαία ή 

θαηψηεξα ζηξψκαηα, ήηαλ θαηλφκελν αζπλήζηζην, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε γηλφηαλ κε ηε 

ζπλνδεία ηνπιάρηζηνλ κηαο ππεξέηξηαο. Μφλν νη γπλαίθεο πνπ άλεθαλ ζε θησρφηεξεο ηάμεηο 

θπθινθνξνχζαλ πην ειεχζεξα κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαζψο πήγαηλαλ ζηελ αγνξά γηα λα 

πνπιήζνπλ ςσκί ή ιαραληθά. Παξφκνηα ειεπζεξία είραλ θαη νη γπλαίθεο ησλ αγξνηψλ. 

Παξφια απηά νη γπλαίθεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζεκε ζξεζθεπηηθή δσή. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα δξψκελα δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Γεδνκέλνπ φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα μεηπιίμεη ηνλ πξαγκαηηθά 

δεκηνπξγηθφ ηεο εαπηφ. Οη γπλαίθεο ησλ πην θαιψλ ηάμεσλ είραλ κηα επθαηξία λα 

ζπλαληήζνπλ μέλνπο. Απηφ γηλφηαλ ζε θάπνηεο ηειεηέο, ζηηο νπνίεο γηλφηαλ λα βγαίλνπλ απφ 

ην ζπίηη. Σν γεγνλφο φηη νη Αζελαίεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ζην ζπίηη είρε σο απνηέιεζκα νη 

γπλαίθεο λα δνπλ κηα δσή θελή, ρσξίο ελδηαθέξνληα θαη ραξέο. Γελ είρε θαλ ηελ αληακνηβή 

λα μέξεη πσο νη ζρέζεηο ηεο κε ηνλ άλδξα ραξαθηεξίδνληαλ απφ απνθιεηζηηθφηεηα. 

 

1.3 ΕΓΓΑΜΗ ΖΨΗ ΖΕΤΓΑΡΙΟΤ-ΓΑΜΟ ΣΗΝ ΠΑΡΣΗ 
ηελ Αξραία πάξηε ε επηινγή ηνπ ζπδχγνπ ήηαλ πξνζσπηθή ππφζεζε θαη φρη ππφζεζε 

γνλέσλ. Οη παξηηάηηζζεο παληξεχνληαλ ζηελ ειηθία ησλ 20 θαη φρη ησλ 15 φπσο ζηελ 
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ππφινηπε Διιάδα. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ γάκνπ ήηαλ ε ηεθλνπνίεζε έηζη ψζηε λα γελλεζνχλ 

δπλαηά αγφξηα πνπ ζα γηλφληνπζαλ πνιεκηζηέο ηεο πάξηεο. "Έλαο άληξαο ζηελ πάξηε 

ζεσξείηαη αζάλαηνο κφλν φηαλ έρεη αξζεληθά παηδηά θαζψο ζεσξνχζαλ φηη κφλν έηζη 

ζπλερίδεηαη ε γεληά". Γπλαίθεο πνπ δνχζαλ ρσξίο ηνπο άλδξεο ηνπο δελ αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα θαη κάιηζηα ζεσξνχληαλ ηζφηηκεο κε ηηο άιιεο γπλαίθεο, ζπγθεθξηκέλα 

κπνξνχζαλ λα θιεξνλνκήζνπλ ηελ πεξηνπζία ησλ γνληψλ ηνπο κε απνηέιεζκα ζηελ πάξηε 

λα ππάξρνπλ αξθεηέο αλεμάξηεηεο θαη επθαηάζηαηεο γπλαίθεο. Ζ ηειεηή ηνπ γάκνπ ζηελ 

πάξηε ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεηή ζηελ Αζήλα δελ απνηεινχζε δεκφζην γεγνλφο. Γηλφηαλ 

ρσξίο ηελ παξνπζία νηθνγελεηψλ ή πξνζθεθιεκέλσλ. ηελ πάξηε επηπιένλ παξαηεξείηαη ε 

πνιπαλδξία ζπάληα κνξθή πνιπγακίαο φπνπ κηα γπλαίθα κπνξνχζε λα ηεθλνπνηήζεη 

λνκίκσο κε πεξηζζφηεξνπο ζπδχγνπο ηαπηφρξνλα. Έλαο ειηθησκέλνο άλδξαο πνπ ήηαλ 

παληξεκέλνο κε κηα λέα θνπέια  κπνξνχζε λα δηαιέμεη έλαλ λεαξφ άλδξα κε αμηφινγε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ζσζηφ ραξαθηήξα γηα λα απνθηήζεη παηδηά κε ηελ γπλαίθα 

ηνπ. Δπηπιένλ, έλαο άληξαο κε ζηείξα γπλαίθα κπνξνχζε λα δαλεηζηεί ηε γπλαίθα ελφο 

άιινπ παξηηάηε γηα λα θάλεη παηδηά καδί ηεο. Σέινο αλ θάπνηνο δελ επηζπκνχζε λα 

παληξεπηεί είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμεη κηα γφληκε γπλαίθα πνπ ζα θάλεη καδί ηνπ 

παηδηά. 

Ζ δσή ησλ αλδξψλ ζηνλ ζηξαηψλα θαη ζηα πεδία ησλ καρψλ δελ επλννχζε ηηο ζπδπγηθέο 

ζρέζεηο αιιά νχηε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Οη παξηηάηηζζεο ινηπφλ 

απνιάκβαλαλ ηελ ηζνηηκία θαη ηελ ειεπζεξία θαη κπνξνχζαλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμχ 

ηνπο. Γελ αζρνινχληαλ κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο φπσο είλαη ε χθαλζε ξνχρσλ θαη ε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ, δνπιεηέο πνπ έθαλαλ νη δνχιεο αιιά αληίζεηα αζρνινχληαλ κε ηηο 

ππνζέζεηο ησλ αλδξψλ ηνπο φηαλ απηνί έιεηπαλ ζε κάρεο θάηη πνπ ζπλέβαηλε αξθεηά ζπρλά. 

Οη γπλαίθεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πνπ είραλ θαη αζιεηηθφ 

ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ηνπο έδηλε ηελ επθαηξία λα επηδείμνπλ ηηο αζιεηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο. Σνπο επηηξεπφηαλ λα αζθνχληαη γπκλέο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο 

αθηεξσκέλνπο ζηελ ζεά Ήξα, θνξψληαο έλαλ θνληφ ρηηψλα. Αθφκε, κνξθψλνληαλ θαη 

πνιιέο ήηαλ νη γπλαίθεο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ πνίεζε. Οη παξηηάηηζζεο ήηαλ ηνικεξέο 

γπλαίθεο θαη θαζφινπ ππνηαγκέλεο ζηνπο άλδξεο ηνπο, γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη είραλ άπνςε αθφκε θαη γηα ζνβαξά ζέκαηα. Ζ ειεπζεξία ηνπο είρε ζηφρν 

ηελ απφθηεζε δπλαηψλ θαη πγηψλ ηέθλσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο πφιεο. Σέινο, νη 

παξηηάηηζζεο κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία, ηελ κφξθσζε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ζέζε δηέθεξαλ πνιχ απφ ηηο Αζελαίεο. Οη Αζελαίνη κάιηζηα ζεσξνχζαλ ηηο γπλαίθεο ηεο 
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πάξηεο γπλαίθεο ειεπζέξσλ εζψλ, εζψλ γηα απηνχο μέθξελσλ. 

 

1.4  ΑΝΑΣΡΟΥΗ ΚΟΡΙΣΙΨΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ   
ηελ Αζήλα ηελ αγσγή ησλ θνξηηζηψλ ηελ αλαιάκβαλαλ νη κεηέξεο ηνπο κέζα ζην ζπίηη 

θαη ηνπο δίδαζθαλ φηη ζεσξνχζαλ αλαγθαίν. Δλψ ε εθπαίδεπζε ησλ αγνξηψλ γηλφηαλ 

ζπζηεκαηηθά, ε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ πεξηνξηδφηαλ θπξίσο ζηελ νηθηαθή επηζηήκε. 

Γηδάζθνληαλ ινηπφλ απφ ηηο κεηέξεο ή ηηο ηξνθνχο λα δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ, λα 

αξηζκνχλ, λα πθαίλνπλ, λα θεληνχλ, λα πιέθνπλ, λα καγεηξεχνπλ, λα ηξαγνπδνχλ, λα 

ρνξεχνπλ θαη λα παίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν. εκαληηθφηεξνο ζθνπφο ήηαλ λα κάζνπλ 

λα δηεπζχλνπλ ην λνηθνθπξηφ κε απζηεξφηεηα απέλαληη ζηηο δνχιεο. Αλψηεξε εθπαίδεπζε 

παξέρεηαη κφλν ζηα αγφξηα απφ επαγγεικαηίεο ξήηνξεο θαη ζνθηζηέο, πνπ ηνπο δηδάζθνπλ 

ξεηνξηθή, επηζηήκε, θηινζνθία θαη ηζηνξία. Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ ζεζκηθά 

αλχπαξθηε ελψ απζηεξφο απνθιεηζκφο ζην ζπίηη φθεηιε λα εγγπάηαη ηελ παξζεληθφηεηα 

ησλ θνξηηζηψλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα αγσγήο ησλ θνξηηζηψλ απνζθνπνχζε ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ θνξηηζηψλ γηα ηα θαζήθνληά ηεο σο ζσζηή ζχδπγνο. 

 

      1.5 ΑΝΑΣΡΟΥΗ ΚΟΡΙΣΙΨΝ ΣΗΝ ΠΑΡΣΗ  

 

ε ειάρηζηεο πφιεηο ηεο Διιάδαο φπσο είλαη ε πάξηε, ε αλαηξνθή θαη αγσγή ησλ 

θνξηηζηψλ δελ δηέθεξε απφ απηή ησλ αγνξηψλ. Σα θνξίηζηα ινηπφλ δνχζαλ ζε αγέιεο φπσο 

θαη ηα αγφξηα θαη ιάκβαλαλ κέξνο ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, ληπκέλεο ειαθξηά. Αθφκε 

γπκλάδνληαλ γηα λα έρνπλ δπλαηφ θαη πγηέο ζψκα κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ θαη απηέο φηαλ 

κεγαιψζνπλ πγηή παηδηά. ην γπκλαζηήξην θαη ζε δεκφζηεο ηειεηέο εκθαλίδνληαλ γπκλέο ή 

εκίγπκλεο ρσξίο φκσο θάηη ηέηνην λα ζεσξείηαη ρπδαίν. Πεγή αλαθέξεη: "φηη θάπνηε 

ξψηεζαλ ηνλ βαζηιηά ηεο πάξηεο Υάξηιιν γηαηί ζπλνδεχνπλ έμσ ηηο ζπγαηέξεο ηνπο 

αθάιππηεο, αιιά ηηο ζπδχγνπο ηνπο θαιπκκέλεο κε πέπιν". Δθείλνο απάληεζε "δηφηη νη 

θφξεο καο πξέπεη λα βξνπλ ζπδχγνπο ελψ νη γπλαίθεο καο λα θξαηήζνπλ απηνχο πνπ έρνπλ". 

Δπηπιένλ ζπλαγσλίδνληαλ καδί κε ηα αγφξηα ζην αθφληην θαη ζην δίζθν θαη παξάιιεια 

ζπκκεηείραλ ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. Δλψ ηα αγφξηα πήγαηλαλ ζε ζηξαηφπεδα γηα λα 

δηακνξθσζνχλ σο ηθαλνί πνιεκηζηέο θαη ηελ αγσγή ηνπο ηελ αλαιάκβαλαλ παηδνθφκνη, θαη 

ηα θνξίηζηα ιάκβαλαλ αηζζεηηθή αγσγή κέρξη ηα 10 ηνπο ρξφληα. Δλψ κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ κηθξψλ θνξηηζηψλ ήηαλ θαη νη ηειεηνπξγηθνί ρνξνί θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ 
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εθηεινχζαλ ζηα ηεξά ηεο Λαθσλίαο. 

 

1.6 ΕΚΘΕΗ ΒΡΕΥΨΝ 
 

Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ηνπ γάκνπ ήηαλ ε απφθηεζε παηδηψλ. Ζ πξψηε εγθπκνζχλε γηα κηα 

γπλαίθα, ήηαλ κηα εκπεηξία γεκάηε θφβν θαη πξνζδνθία. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα νη γπλαίθεο 

πέζαηλαλ ηελ ψξα ηεο γέλλαο ιφγσ ηεο λεαξήο ηνπο ειηθίαο. ηελ αξραηφηεηα πνιιέο θνξέο 

ν εξρνκφο ελφο παηδηνχ είρε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. Σν λενγέλλεην δελ γηλφηαλ δεθηφ ζε κία 

νηθνγέλεηα φηαλ γελληφηαλ κε θάπνηα αλαπεξία ή δπζκνξθία ή αθφκα θαη φηαλ γελληφηαλ 

θνξίηζη θαη ζηελ νηθνγέλεηα ππήξρε ήδε θάπνην άιιν. Δπίζεο ην παηδί δελ ην θξαηνχζαλ 

φηαλ ήηαλ θαξπφο κηαο παξάλνκεο ζρέζεο ή παηδί ζθιάβνπ. Μεηά ηε γέλλεζε ελφο ηέηνηνπ 

παηδηνχ ην θξφληηδαλ θαη κε εληνιή ηνπ θπξίνπ ηνπ ζπηηηνχ, ε ζθιάβα ή ε καία ην 

ηνπνζεηνχζε ζε πήιηλε ρχηξα, μχιηλν θαζειάθη ή θαιάζη θαη ηη κεηέθεξε καθξηά απφ 

θαηνηθήζηκε πεξηνρή θαη κφιηο έθηαλε ζε απφκαθξε θαη δχζβαηε πεξηνρή, ην εγθαηέιεηπε. 

Κάπνηεο άιιεο θνξέο αληί λα ην αθήζνπλ ζε κηα εξεηπσκέλε πεξηνρή, ην εγθαηέιεηπαλ ζε 

έλα ζηαπξνδξφκη ελφο ηεξνχ κε ηελ ειπίδα φηη κπνξεί λα βξεζεί θάπνηνο γηα λα ην 

αλαζξέςεη. Όηαλ γηλφηαλ θάηη ηέηνην, ην παηδί αλαηξεθφηαλ σο δνχινο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηα θνξίηζηα ήηαλ απηά πνπ εθηίζνληαλ γηαηί φρη κφλν ρξεηάδνληαλ πξνίθα γηα λα 

παληξεπηνχλ αιιά θαη νη εξγαζίεο πνπ πξφζθεξαλ δελ ζπλππνινγίδνληαλ ζηε ζπζζψξεπζε 

ηνπ πινχηνπ. Αθφκα κε ηελ έθζεζε ησλ θνξηηζηψλ πεξηνξίδνληαλ νη γπλαίθεο θαη έηζη δελ 

έκελαλ αξθεηέο αλχπαληξεο. Ζ έθζεζε βξεθψλ ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ κηα ζπλήζεηα πνπ δελ 

ηε ζεσξνχζαλ έγθιεκα. Αληίζεηα ήηαλ έλα λφκηκν κέζν γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο. 

 

1.7 Η ΘΕΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΗ ΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΦΗ 
ήκεξα ε γπλαίθα θαηαθηά ηηο παξαδνζηαθά αλδξνθξαηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο θαη 

αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηεο. Δμάιινπ ε ηερληθή ζπκκαρεί κε ηελ γπλαίθα αθνχ ε κπτθή 

δχλακε δελ απνηειεί πιένλ ζεκείν επαγγεικαηηθήο ππεξνρήο. Ζ ζχγρξνλε γπλαίθα, θαζψο 

κνξθψλεηαη θαη απνθηά θαηάξηηζε θαη ηερλνγλσζία, δελ ππνιείπεηαη απφ ηνλ άλδξα. 

Απνιακβάλεη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ παηδεία θαη πιεξέζηεξε πεξίζαιςε, ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ ακεηβφκελε αγνξά εξγαζίαο έρεη απμεζεί ελψ πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξνβιέπνπλ 

ηηο λνκνζεζίεο ηνπο ίζεο επθαηξίεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 
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δηθαησκάησλ ηνπο. Δίλαη αθφκε ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ε γπλαίθα κε ηελ έμνδφ ηεο 

απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο θνξηψζεθε κε λέεο θαη πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη κε 

πεξηζζφηεξν άγρνο πιένλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε απνπζία ηεο λα γίλεη αηζζεηή ζηελ 

νηθνγέλεηα. Σα παηδηά έραζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο δσηηθέο ψξεο κε ηελ κεηέξα ηνπο θαη ν 

ζχδπγνο ζπλαληά κηα ζχληξνθν θνπξαζκέλε αιιά θαη κε λέεο απαηηήζεηο. Σν ηειεπηαίν 

γίλεηαη αθνξκή γηα ζπγθξνχζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαζψο ηα παηδηά ληψζνπλ παξακειεκέλα ή 

πεξηθξνλεκέλα. Αθφκε ε γπλαίθα κε ηνλ ζχδπγν ζπγθξνχνληαη φζνλ αθνξά ην ζέκα 

εθηέιεζεο ελεξγεηψλ κέζα ζην ζπίηη. Σν γπλαηθείν θχιν έρεη εμειηρζεί απφ ηνλ θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηθφ πεξηζψξην. Οη γπλαίθεο θαηέρνπλ πιένλ πςειή ζέζε, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

θαη ζηφρνπο κε ηνπο άλδξεο. Δξγάδνληαη κε ηελ ίδηα επηηπρία ηφζν σο απιέο ππάιιεινη, 

δαζθάιεο φζν θαη σο επηρεηξεκαηίεο, επηζηήκνλεο, πνιηηηθνί. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

απέθηεζε ην δηθαίσκα λα κνξθψλεηαη θαη έηζη λα θαηέρεη έλα πςειφ πνζνζηφ ζηα 

παλεπηζηήκηα θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. πκκεηέρεη ζηα θνηλά, έρεη δηθαίσκα ςήθνπ θαη 

αθφκα κπνξεί θαη ε ίδηα λα βάιεη ππνςεθηφηεηα. Πνιιέο γπλαίθεο ζηαδηνδξνκνχλ κε 

επηηπρία ζηελ πνιηηηθή. Αληηκεησπίδνπλ κε ίζνπο φξνπο ζηελ θνηλσλία φπσο θαη νη άλδξεο, 

Απέδεημε φηη είλαη ηθαλή θαη δπλακηθή, απέθηεζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλεμαξηεζία, 

ζπκβάιιεη ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηέξξηςε ηηο πξνθαηαιήςεηο ζε βάξνο 

ηεο πνπ ηελ παξνπζηάδνπλ θαηψηεξε θαη ππνηαγκέλε ζηνλ άλδξα. Παξά ηηο ηειεπηαίεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ρεηξαθέηεζε θαη ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε ηεο γπλαίθαο 

δελ έρνπλ εμαιεηθζεί νξηζηηθά νη αληηδξαζηηθέο πξνθαηαιήςεηο ησλ αλδξψλ. Πνιινί άλδξεο 

εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ πσο νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε θαηψηεξε κνίξα απφ απηνχο θαη 

ζέινπλ λα πηζηεχνπλ πσο νη γπλαίθεο είλαη θαηψηεξεο βηνινγηθά, ςπρηθά, πλεπκαηηθά. Ζ βία 

θαηά ησλ γπλαηθψλ παξακέλεη έλα παγθφζκην θαηλφκελν. Ζ ίζε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε θαη νη επθαηξίεο ηνπο γηα αλψηεξε 

παηδεία θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Ζ γπλαίθα, 

ινηπφλ, ηεο επνρήο καο βξίζθεηαη θνληά ζηελ πιήξε εμίζσζε κε ηνλ άλδξα, αιιά δελ ηελ 

έρεη θαηαθηήζεη αθφκα. Έρεη θαηαθηήζεη βέβαηα πνιιά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ην παξφλ 

φκσο απαηηεί πιήξε εθαξκνγή ησλ δηαθεξχμεσλ. Πέξα απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, 

πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί απ‟ φινπο ην κέγεζνο ηεο αμίαο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πλεπκαηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ. πκπεξαζκαηηθά, 

θαηαιήγνπκε ζην φηη ε νπζηαζηηθή εμίζσζε ησλ θχισλ δελ επέξρεηαη κφλν κε λφκνπο. Θα 

πξέπεη λα απνβάιινπκε φινη ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη λα επαλαηνπνζεηήζνπκε ηηο ζρέζεηο 

καο ζε αλζξψπηλεο βάζεηο. Πάλσ απ‟ φια ε ίδηα ε γπλαίθα ζα πξέπεη λα απνδεζκεπηεί απ‟ 

φιεο ηηο αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο σο κεηέξα (κέζα απφ ηελ 
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αλαηξνθή ησλ παηδηψλ) θαη σο ζχληξνθνο, λα απνθηήζεη ηελ ζέζε πνπ δηθαηνχηαη. Ζ 

παηδεία, ε ζσζηή αγσγή είλαη ην βαζηθφ κέζνλ κε ην νπνίν ζα πξνσζεί νπζηαζηηθά ε 

ηζφηεηα.   

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 
 

2.1 Η ΖΨΗ ΣΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ Ε ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΣΗ 

 

Καηά ηελ θιαζηθή επνρή ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

θνηλσλίεο ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο. ηελ Αζήλα νη 

γπλαίθεο αλ είραλ θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ ζπδχγνπ ηνπο 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ 

απφιπηε θπξηαξρία κφλν φκσο ηνπ ζπηηηνχ αιιά θαη ησλ 

δνχισλ, αθνχ εθείλνο ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο απνπζίαδε απφ ην ζπίηη. Βέβαηα 

εθείλεο έπξεπε λα αλέρνληαη πνιιά αθνχ νη άλδξεο νξγάλσλαλ ζπκπφζηα ζηα ζπίηηα καδί κε 

εηαίξεο θαη επηηξεπφηαλ λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε νπνηαδήπνηε δνχια ηνπ ζπηηηνχ 

επηζπκνχζαλ. Οη γπλαίθεο θάζνληαλ ζην γπλαηθσλίηε ηνπ ζπηηηνχ καδί κε ηα παηδηά ηα 

νπνία αλ ήηαλ θνξίηζηα κάζαηλαλ θάπνηεο ηέρλεο απφ εθείλεο. Γελ ήηαλ επηηξεπηφ γηα απηέο 

λα πάλε ζε θακία εθδήισζε ρσξίο ηε ζπλνδεία ηνπ ζπδχγνπ ηνπο, Πάληνηε φκσο νη 

γπλαίθεο εθπξνζσπνχληαλ απφ έλαλ άλδξα θαη κπνξνχκε λα δψζνπκε ηνλ φξν 

«ππνρείξην».Δπίζεο γλσξίδνπκε πσο φηαλ νη άλδξεο έθεπγαλ γηα ηνλ πφιεκν, έβαδαλ ην 

«γπλαηθνλφκν», έλαλ άλδξα ζπλήζσο ζπγγελή ηεο νηθνγέλεηαο λα πξνζέρνπλ ηε γπλαίθα.     

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηε πάξηε, ε νπνία δε ζεσξείηαη αλεθηηθή ζε πνιιά δεηήκαηα απφ 

ηνπο αλζξψπνπο, είρε πην θηιειεχζεξεο ζθέςεηο απφ ηελ Αζήλα. ηελ πφιε απηή νη 

γπλαίθεο δελ είραλ θαη πάιη πιήξε ειεπζεξία αιιά κπνξνχζαλ λα θπθινθνξνχλ θαη κε 

ελδπκαζία ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνθιεηηθή. Κχξην κέιεκα ηεο 

πάξηεο ήηαλ ε «επγνλία» φπσο ηελ απνθαινχλ πνιινί ηζηνξηθνί, δειαδή ην λα γελλνχλ 

γεξά παηδηά ηα νπνία θάπνηα κέξα ζα γίλνληαλ ζθιεξνί πνιεκηζηέο. Γηα απηφ ην ιφγσ νη 

γπλαίθεο έπξεπε λα αζινχληαη ην ίδην κε ηνπο άλδξεο ψζηε λα θηηάμνπλ γεξφ ζψκα. 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%82&hl=el&biw=1360&bih=530&gbv=2&tbm=isch&tbnid=0r48wauRPs16IM:&imgrefurl=http://www.apologitis.com/gr/ancient/a-ginaika.htm&docid=HyJjcfTcWrLTPM&imgurl=http://www.apologitis.com/gr/ancient/eik/ginaikonitis.jpg&w=169&h=138&ei=3AEbT57jDKHO4QST1r2tDA&zoom=1
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ΓΤΝΑΗΚΩΝΗΣΖ: Όπσο ινηπφλ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε γπλαίθα ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κέξαο έκελε θιεηζκέλε ζε έλα εηδηθφ ρψξν πνπ νλνκαδφηαλ γπλαηθσλίηεο, ή 

γπλαηθψλ, ή γπλαίθεηνλ, ή γπλαηθίηεο. Βξηζθφηαλ ζην βάζνο ηνπ νίθνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

γπλαίθαο απφ θάπνην επηηήδεην εηζβνιέα αιιά θαη γηα ηελ θχιαμε πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ζεζαπξνχ αθνχ ν ρψξνο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζαλ ζεζαπξνθπιάθην. Ζ γπλαίθα 

βξηζθφηαλ καθξηά απφ ηνπο άληξεο ηνπ ζπηηηνχ, δελ ζπκκεηείρε ζε ζπδεηήζεηο κεηαμχ 

αλδξψλ  θαη απαγνξεπφηαλ ε είζνδνο ζε άξξελεο ζηνλ γπλαηθσλίηε. Δπίζεο ε πφξηα ηνπ 

γπλαηθσλίηε ήηαλ θαιά θιεηδσκέλε θαη παξέκεηλε θιεηζηή θαη ηε λχρηα. Κάπνηεο θνξέο ν 

γπλαηθσλίηεο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζαλ εξγαζηήξην, ηφπνο αλάπαπζεο, ή αίζνπζα 

θαιισπηζκνχ.     

2.2 ΦΕΗ ΜΕ ΣΟ ΗΜΕΡΑ: 
 ηε ζεκεξηλή επνρή θαη κεηά απφ πνιιέο θνηλσληθέο εμεγέξζεηο ηα δχν θχια έρνπλ 

ηζνηηκία αιιά θαη πάιη φρη πιήξε. Έγηλαλ πνιινί αγψλεο ψζηε νη γπλαίθεο λα θαηαθέξνπλ 

λα κπνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη λα απνθηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Παξφια απηά ζε 

πνιιέο ππναλάπηπθηεο ρψξεο νη γπλαίθεο δελ έρνπλ θαζφινπ δηθαηψκαηα θαη δνπλ ζην 

πεξηζψξην. Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο νξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνζπέξαζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

Οη γπλαίθεο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο 

θαη θπζηθά δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγεζνχλ 

πλεπκαηηθά. ηελ Αζήλα ηα θνξίηζηα φηη κάζαηλαλ ην κάζαηλαλ 

απφ ηηο κεηέξεο ή ηηο γηαγηάδεο ηνπο ή αθφκε θαη απφ ηηο 

ππεξέηξηεο. Γελ πήγαηλαλ ζρνιείν φπσο ηα αγφξηα θαη ε 

κφξθσζή ηνπο πεξηνξηδφηαλ ζηε γξαθή ηελ αλάγλσζε θαη ζε 

δηάθνξεο άιιεο ηέρλεο. Μάζαηλαλ πθαληηθή, θέληεκα, καγεηξηθή θαη πψο λα δηεπζχλνπλ ην 

ζπίηη θαη ηηο δνχιεο ηνπο.  

 

Αληίζεηα ζηε πάξηε, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ αλ φρη ίδηα, ηφηε ζρεδφλ εθάκηιιε κε 

απηή ηνπ άλδξα. Οη γπλαίθεο κνξθψλνληαλ ην ίδην κε ηνπο άλδξεο ελψ παξάιιεια, 

ζπκκεηείραλ θαη ζε δηάθνξα αγσλίζκαηα φπσο ζην αθφληην, ζην δίζθν θαη ζε δηάθνξεο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. ηε πάξηε ήηαλ δηαδεδνκέλε ε ηδέα φηη ε γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα 
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γελλήζεη γεξά παηδηά ηα νπνία κεηά ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ δεηλνί πνιεκηζηέο, ζα πξέπεη λα 

πξνζέρεη ην ζψκα ηεο ,λα γπκλάδεηαη θαη λα αζθείηαη. 

Έηζη γπκλάδνληαλ γπκλέο ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνπο άλδξεο ελψ παξάιιεια ε ζέζε ηνπο ζηε 

ζπαξηηαηηθή θνηλσλία ήηαλ πνιχ πςειή ζε ζρέζε κε ηελ αξραία Αζήλα ( ηελ ίδηα επνρή ). 

Οη γπλαίθεο ζεσξνχληαλ ηεξέο γηαηί ζπκβνιίδνληαλ κε ηε γνληκφηεηα. 

ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ: ηε ζεκεξηλή επνρή νη γπλαίθεο έρνπλ ίζεο επθαηξίεο κε 

ηνπο άλδξεο θαη θπζηθά ηε δπλαηφηεηα λα κνξθψλνληαη θαη λα ζπνπδάδνπλ. Απηφ πξνήιζε 

απφ ηηο πνιιέο αιιά επηηπρεκέλεο επηπρψο πξνζπάζεηεο ησλ γπλαηθψλ γηα αλεμαξηεζία θαη 

ηζφηεηα.  

ΚΑΛΛΩΠΗΜΟ ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΣΖΝ ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

ηελ αξραία Διιάδα ε νκνξθηά ήηαλ αξκνλία ησλ αλαινγηψλ θαη ησλ ηδαληθψλ 

θαλνληθψλ δηαζηάζεσλ ζχκθσλα πάληα κε θάπνηα πξφηππα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θιαζζηθήο επνρήο ήηαλ ε ίζηα κχηε πνπ ελσλφηαλ κε ην κέησπν αξκνληθά. Οη αξραίνη 

Έιιελεο έδηλαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαζαξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. Έηζη παξαζθεχαδαλ νη 

ίδηεο νη γπλαίθεο θπηηθά θαιιπληηθά απφ έιαηα, κέιη θαη ζνπζάκη. Ζ ρξήζε εμσξατζκνχ 

ήηαλ πξνλφκηα κφλν ησλ πςειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ.    

ρέζε κε ην ζήκεξα: ήκεξα νη γπλαίθεο θάλνπλ φηη είλαη δπλαηφ γηα λα αηζζάλνληαη 

αιιά θαη λα δείρλνπλ φκνξθεο. 

2.3 ΕΣΑΙΡΕ 
ηελ Αξραία Αζήλα ππήξραλ κέηνηθνη ·νη γπλαίθεο κέηνηθνη έκελαλ ζηελ Αζήλα ρσξίο 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ κφλε εξγαζία πνπ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ήηαλ λα δίλνπλ ην ζψκα 

ηνπο. Κάπνηεο αγνξάδνληαλ γηα δνχιεο. Τπήξραλ θαη εθείλεο πνπ πινχηηδαλ απφ ηα 

ζπκπφζηα ζηα νπνία παξεπξίζθνληαλ παξέρνληαο ζπληξνθηά ζηνπο άληξεο. Απηέο ήηαλ θαη 

νη κφλεο ειεχζεξεο γπλαίθεο εθείλε ηελ επνρή. Οη γπλαίθεο απηέο νλνκάδνληαλ εηαίξεο θαη 

ην εηζφδεκα ηνπο πξνέθππηε απφ ηνπο εξαζηέο ηνπο. Απφ δηάθνξεο πεγέο μέξνπκε πσο ζηελ 

αξραία Αζήλα νη εηαίξεο πεξπαηνχζαλ ζε ρσκάηηλνπο δξφκνπο ψζηε λα κπνξνχλ νη 

δηάθνξνη πειάηεο λα ηηο βξίζθνπλ εχθνια θαη κάιηζηα κεηά έζβελαλ ηηο παηεκαζηέο. Οη 

εηαίξεο ήηαλ νη κφλεο απηεμνχζηεο γπλαίθεο εθείλε ηελ επνρή. Γελ ήηαλ απνδεθηέο απφ ηελ 

θνηλσλία θαη παξφιν πνπ είραλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο , δελ είραλ 

νχηε θαη απηέο πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Γηθαίσκα ζηνλ ςήθν είραλ κφλν νη άληξεο. 
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ΠΑΛΛΑΚΗΓΔ 

Οη παιιαθίδεο, ήηαλ δνχιεο νη νπνίεο είραλ εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο λφκηκνπο ζπδχγνπο 

πνιίηεο. Γηέκελαλ ζην ζπίηη ησλ αλδξψλ κε ηνπο νπνίνπο ζχλαπηαλ ζρέζε κε ηελ αλνρή ηεο 

ζπδχγνπ. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Αζήλαο δελ ζεσξνχληαλ κνηρεία. Δπίζεο νη δνχιεο 

θαηαζθεχαδαλ πξντφληα ηα νπνία πνπινχζαλ ζηελ αγνξά. Μπνξνχζαλ λα παληξεπηνχλ 

κφλν κε ηελ άδεηα ηνπ αθέληε ηνπο. Απηφο είρε ηελ απφιπηε δηθαηνδνζία ηνπο αιιά 

κπνξνχζε λα ηηο παξαρσξήζεη θαη ζε θίινπο ηνπ. 

ΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΔΣΑΗΡΩΝ 

ηνπο νίθνπο αλνρήο εξγάδνληαλ δνχιεο πνπ είραλ ππνγξάςεη εηδηθφ ζπκβφιαην θαη ε 

απνκάθξπλζή ηνπο γηλφηαλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

ηδηνθηήηε. Πνιιέο θνξέο νη ζεξαπαηλίδεο, νη ππεξέηξηεο θαη νη καγείξηζζεο δεκεχνληαλ καδί 

κε έπηπια, θηήξηα ή πεξηβφιηα!!! ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αγνξάδνληαλ ζε πιεηζηεξηαζκφ 

φπνπ ηνπο μαλαδηλφηαλ ε παιηά ηνπο ηδηφηεηα. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε αγνξάδνληαλ απφ 

ηνπο lenonaes θαη γίλνληαλ πφξλεο. Οη lenonaes είραλ δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζηα άηπρα 

θνξίηζηα πνπ απφ κηθξή ειηθία θηφιαο νδεγνχληαλ ζηελ πνξλεία. Πνιιέο θνξέο ππήξμαλ 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηνπο νίθνπο αλνρήο. Σα παηδηά ησλ εηαίξσλ έπαηξλαλ θαη απηά 

ην δξφκν ηεο πνξλείαο αθνχ ε θνηλσλία δελ ηνπο παξείρε λνκηθή θάιπςε. Γελ ζεσξνχληαλ 

Αζελαίνη πνιίηεο θαη δελ είραλ δηθαηψκαηα ςήθνπ. Όζνλ αθνξά ηε καζηξνπεία ππήξρε 

ζαλαηηθή πνηλή θαζψο ζεσξνχληαλ πνηληθφ αδίθεκα-θαθνχξγεκα απφ ηελ αζελατθή 

θνηλσλία. Πνιιέο θνξέο νη εηαίξεο έθεπγαλ παξάλνκα απφ ηνπο νίθνπο αλνρήο. Μεηά ηε 

ζχιιεςε ηνπο ηηκσξνχληαλ κε καζηίγσζε, απνκφλσζε, νκαδηθφ βηαζκφ ή αθφκα θαη 

ζάλαην. Δπίζεο παιιαθίδεο αξηζηνθξαηψλ ξίρλνληαλ ζηελ πνξλεία αλ θξηλφηαλ φηη ε 

δηαγσγή ηνπο δελ ήηαλ αξεζηή ή φηαλ γεξλνχζαλ. 

2.4 ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ 
 

Ζ γπλαίθα ζηελ αξραία Διιάδα ζεσξνχληαλ αλήιηθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο 

θαη έηζη ζπλερψο βξηζθφηαλ θάησ απφ ηε θεδεκνλία θάπνηνπ άλδξα. Αξρηθά ήηαλ 

πξνζηαηεπφκελε ηνπ παηέξα ηεο, έπεηηα απφ ην ζχδπγφ ηεο θαη ζε πεξίπησζε ρεξείαο απφ 

ηνλ αδεξθφ ηεο, ην γηφ ηεο ή θάπνην αξέλα ζπγγελή. Ενχζε θαηαπηεζηηθά θαη ζεσξνχληαλ 

αλίθαλε λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο ή λα αληηζηαζεί ζε 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, επεηδή ζεσξνχληαλ αλίθαλε λα ειέγμεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο, παληξεπφηαλ ζε κηθξή ειηθία (πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ) θαη 
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θιεηλφηαλ ζην ζπίηη. Οη κφλεο πεξηπηψζεηο πνπ έβγαηλε απφ ην ζπίηη, ήηαλ ζε ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηέο θαη ζε θάπνηεο ηδηαίηεξεο γηνξηέο. Παξφια απηά νη γπλαίθεο ηνπ ιανχ, είραλ 

πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηηο πινχζηεο γπλαίθεο φπσο θαη νη απιέο ρσξηθέο, νη νπνίεο 

ιφγσ ηεο θηψρεηαο ηνπο αλαγθάδνληαλ  λα βγαίλνπλ ζηελ αγνξά γηα λα ςσλίζνπλ ηα 

απαξαίηεηα. 

2.5 ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΑ 
 

ε αληίζεζε κε ηελ αξραηφηεηα νη γπλαίθεο ζηηο ζχγρξνλεο θαη αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο 

έρνπλ πιήξε λνκηθά δηθαηψκαηα. Γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά, έρνπλ πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα (έρνπλ θαη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ αιιά θαη ηηο εθινγήο) θαη έρνπλ ηελ 

ειεπζέξηα λα απνθαζίδνπλ νη ίδηεο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη φρη θάπνηνο αξέλαο 

ζπγγελήο ηνπο φπσο γηλφηαλ ζηελ 

αξραηφηεηα. Δπίζεο ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο δελ ζεσξείηε πιένλ 

ππνρξεσηηθφ κηα γπλαίθα λα παληξεπηεί 

νχηε θπξηαξρεί πηα ε ιαλζαζκέλε άπνςε 

φηη ν κνλαδηθφο πξννξηζκφο κηαο 

γπλαίθαο είλαη ν γάκνο θαη ε νηθνγέλεηα 

αθνχ νη γπλαίθεο ζήκεξα αζρνινχληαη 

κε πιήζνο επαγγεικάησλ θαη δηαπξέπνπλ ζε πνιιά απφ απηά. Έηζη θαηαξγήζεθαλ πνιινί 

ζεζκνί πνπ πξνζέβαιαλ ηα γπλαηθεία δηθαηψκαηα φπσο ν ξαηζηζηηθφο θαη αληηθεκηληζηηθφο 

ζεζκφο ηεο πξνίθαο. Παξφια απηά ζε θάπνηεο ππναλάπηπθηεο ρψξεο νη γπλαίθεο δελ έρνπλ 

ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο άληξεο άιια επηπρψο νη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ειάρηζηεο. 

2.6 ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΜΙΑ 

 

ΑΓΑΜΗΑ: ηελ πάξηε ε αγακία ζεσξνχληαλ αδίθεκα θαη πνιεκνχζαλ ηνπο άγακνπο κε 

δηάθνξα κέζα. Απηφ γηλφηαλ γηαηί νη παξηηάηεο ήζειαλ λα παληξεχνληαη φινη ψζηε λα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφγνλνη θαη ζπλεπψο πεξηζζφηεξνη πνιεκηζηέο. 

ηελ Αζήλα ε αγακία ζεσξνχληαλ αδίθεκα ελ κέξεη αιιά ζηνπο άγακνπο νη ζπκπνιίηεο δελ 

ζπκπεξηθέξνληαλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. 
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ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ: ηε ζεκεξηλή επνρή ε αγακία δελ ζεσξείηαη πνηληθφ 

αδίθεκα θαη νχηε θαηαδηψθεηαη απφ ην λφκν. 

ΓΑΜΟ: ηε πάξηε έζηκν ήηαλ λα θιέβνπλ ηε λχθε θαη λα ηελ θνπξεχνπλ, λα ηελ 

πεγαίλνπλ ζε έλα ζθνηεηλφ δσκάηην θαη λα ηελ αθήλνπλ εθεί κέρξη λα γνληκνπνηεζεί. Ο 

ζχδπγνο κπνξνχζε λα ηε δεη ζην θσο ηεο εκέξαο κεηά ηελ ηεθλνπνίεζε. Αληίζεηα ζηελ 

Αζήλα γίλνληαλ γάκνη κε πνιιέο θαη παλέκνξθεο ηειεηέο. 

ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ: ήκεξα ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο γάκνπ, αλάινγα κε ηε 

ζξεζθεία ηνπ θαζελφο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φπνπ είλαη κηα ρψξα κε νξζφδνμν 

ρξηζηηαληθφ ζξήζθεπκα, νη άλζξσπνη παληξεχνληαη ζηηο εθθιεζίεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία ή ζηα δεκαξρεία κε πνιηηηθή πεξηζζφηεξν ηζρχ. 

2.7 ΕΓΓΑΜΗ ΖΨΗ 
 

Λίγν πξηλ ην γάκν, ηεινχληαλ θάπνηεο εθδειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ θαη ην γακπξφ θαη ηε 

λχθε. Όζν αθνξά ην γακπξφ ε γηλφηαλ ε εγγχε, ζηελ νπνία ζπκθσλνχζαλ ν γακπξφο κε ην 

κέιινληα πεζεξφ γηα ηε πξνίθα. Όζν αθνξά ηε λχθε, ηεινχληαλ ε κεηνπζίσζε θαηά ηελ 

νπνία ε γπλαίθα έβγαδε ηε δψλε ηεο εθεβηθήο ηεο ειηθίαο, έθνβε ηα καιιηά ηεο, εθηεινχζε 

ην ινπηξφ, δειαδή πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηε γπλαηθεία ηεο σξίκαλζε. 

ΤΕΤΓΗΚΖ ΑΓΑΠΖ: ην γάκν, δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε ακνηβαία αγάπε αλάκεζα ζηνπο 

δπν ζπδχγνπο. Ήηαλ θάηη πνπ αλακελφηαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ θαηξνχ. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη 

παξαδείγκαηα ζπδχγσλ πνπ αγαπνχζαλ πνιχ ν έλαο ηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αζήλα 

βξέζεθαλ πνιιέο επηηχκβηεο επηγξαθέο ζηηο νπνίεο νη ζχδπγνη εθθξάδνπλ κε πνιιή αγάπε 

θαη ηξπθεξφηεηα γηα ηε ζχδπγφ ηνπο πνπ πέζαλε, ζπλαηζζήκαηα εγθαηάιεηςεο θαη κνλαμηάο 

πνπ ηνπο άθεζε ν ζάλαηφο ηεο. 

ΔΠΗΓΡΑΦΖ Δ ΣΑΦΗΚΟ ΜΝΖΜΔΗΟ: 

«ε απηή ηελ πέηξα ν Μαξαζψλεο έζεζε ηε Νηθφπνιε θαη δξφζηζε ην καξκάξηλν ζηήζνο κε 

δάθξπα. Αιιά κάηαηα. ε ηη κπνξεί λα ειπίδεη έλαο άλζξσπνο πνπ έραζε ηε ζχδπγφ ηνπ θαη 

απφκεηλε κφλνο ηνπ ζηε δσή; 
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2.8 ΜΟΙΦΕΙΑ 
 

ηελ Αζήλα θαη ζηε πάξηε νη άλδξεο είραλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ φρη κία αιιά πνιιέο 

εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαλ λφκηκεο ηδηαίηεξα αλ κε θάπνηα ππεξέηξηα απφ 

ην ζπίηη. ε πεξίπησζε φκσο πνπ γελληφληαλ παηδηά απφ ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο δε ζα 

γίλνληαλ απνδεθηά απφ ηελ θνηλσλία. ηελ Αζήλα νη γπλαίθεο δελ είραλ θαλέλα πεξηζψξην 

λα δηαπξάμνπλ κνηρεία. Αληίζεηα ζηε πάξηε, νη γπλαίθεο κπνξνχζαλ λα δηαπξάμνπλ 

κνηρεία κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κνηρείαο 

απηφ ηνπ Αιθηβηάδε ζηε πάξηε κε ηε γπλαίθα ηνπ βαζηιηά Άγη, ηελ Σηκαία, ε νπνία 

γέλλεζε έλα γηφ ηνλ νπνίν θψλαδε θξπθά Αιθηβηάδε. Σφηε ε γπλαίθα ηνπ, Ηππαξέηε 

αεδηαζκέλε απφ ηελ απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αιθηβηάδε θαη ελεκεξσκέλε γηα φιεο 

ηνπ ηηο απηζηίεο, δήηεζε δηαδχγην απφ ηνλ επψλπκν άξρνληα. Μφιηο ν Αιθηβηάδεο έκαζε γηα 

ηελ αίηεζε δηαδπγίνπ, ηελ ππνρξέσζε ζέξλνληάο ηελ θαη πεξλψληαο ηελ κέζα απφ ηελ 

αγνξά λα επηζηξέςεη ζπίηη. 

ηελ Αζήλα φηαλ ν ζχδπγνο έιεηπε απφ ην ζπίηη, ε γπλαίθα απαγνξεπφηαλ λα δερηεί 

θάπνηνλ άλδξα ζην ζπίηη. Παξφια απηά ππήξραλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε γπλαίθα είρε 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άιινπο άλδξεο ηε ζηηγκή πνπ έιεηπε ν ζχδπγφο ηεο απφ ην ζπίηη. 

χκθσλα κε ηνπο λφκνπο Γξάθνληα ή απφ άιιεο πεγέο ηνπ φισλα φηαλ κηα γπλαίθα 

πηαλφηαλ επ‟ απηνθψξσ λα δηαπξάηηεη κνηρεία , ηφηε ν ζχδπγφο ηεο είρε ηξείο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο: 

 Ή λα ζθνηψζεη θαη ηνπο δχν 

 Ή λα επλνπρίζεη ην κνηρφ 

 Ή ν κνηρφο λα εμαγνξάζεη ηε δσή ηνπ κε θάπνηα ηηκή πνπ επέιεγε ν απαηεκέλνο. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ κνηρνχ γηλφηαλ κε ιηζνβνιηζκφ δεκνζίσο ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ θαη 

πνιινί πνιίηεο. Μηα άιιε πνηλή γηα ηνπο κνηρνχο ήηαλ ην θνχξεκα ηεο θεθαιήο ζχξξηδα 

(εληειψο), ην νπνίν ιεγφηαλ «κνηρφλ». Μηα άιιε πνηλή ήηαλ επίζεο ε «ξαθαλίδσζε» θαηά 

ηελ νπνία έκπεγαλ έλα ξαπαλάθη ζηελ εθθνξεηηθή νδφ ησλ κνηρψλ. Απηνί νλνκάδνληαλ 

εχπξνηθηνη. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πνηλή ησλ «κνηράγξησλ» ,ην νπνίν ήηαλ πςειήο αμίαο 

πξφζηηκν θαη κπνξνχζαλ κφλν νη εχπνξνη νηθνλνκηθά λα μεπιεξψζνπλ. Αλ απνδεηθλπφηαλ 

φηη ν κνηρφο είρε βηάζεη ηε ζχδπγν ηνπ απαηεκέλνπ ην πξφζηηκν πνπ έπξεπε λα πιεξψζεη ν 

κνηρφο ήηαλ 100 δξαρκέο. ε πεξίπησζε φκσο βηαζκνχ παξζέλαο ην πξφζηηκν ήηαλ 1000 

δξαρκέο θαη κεηά ηελ θαηαδίθε ηεο ε κνηραιίδα δησρλφηαλ απφ ην ζπίηη ηεο θαη ηεο 
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απαγνξεπφηαλ λα ζπκκεηέρεη ζε ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο ελψ παξάιιεια ν θαζέλαο 

κπνξνχζε λα ηελ πξνζβάιεη θαη λα ηελ εμεπηειίζεη. χκθσλα κε παιηφηεξνπο λφκνπο αλ ε 

γπλαίθα πνπ πηαλφηαλε επ‟ απηνθψξσ ήηαλ παξζέλα ηφηε ν παηέξαο ή ν αδεξθφο ηεο είραλ 

ην δηθαίσκα λα ηελ πνπιήζνπλ ζαλ ζθιάβα. Σνλ ήδε ππάξρνληα λφκν αληηθαηέζηεζε έλαο 

λένο λφκνο ν νπνίνο απαγφξεπε απηήλ ηελ πνηλή εθηφο θαη αλ απνδεηθλπφηαλ φηη ε θφξε είρε 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο πξηλ ην γάκν ηεο. Καηά ηνλ Πινχηαξρν ε κνηρφο πεξηθεξφηαλ ζηελ 

πφιε αλεβαζκέλε πάλσ ζε γάηδαξν θαη εμεπηειηδφηαλ κε θηπζίκαηα θαη αθνχγνληαο 

δηάθνξεο βξηζηέο. Σελ βάθηηδαλ <<νλνβάηηβα>> θαη ηελ απνθαινχζαλ έηζη έσο φηνπ λα 

πεζάλεη. Σεο απαγφξεπαλ ηε ζπκκεηνρή ζηα ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα θαη ηελ θξαηνχζαλ ζε 

απφζηαζε απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο. Ο ζχδπγνο ηελ έδησρλε απφ ην ζπίηη, κπνξνχζε φκσο λα 

ηελ ζπγρσξέζεη αιιά ηφηε ε θνηλσλία ζα ηνλ έβαδε θαη απηφλ ζην πεξηζψξην. 

ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ: ηε ζεκεξηλή επνρή νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη θαη ππεχζπλνη 

γηα ηε θάζε πξάμε θαη απφθαζή ηνπο. Δθείλνη ζα απνθαζίζνπλ αλ ζα δηαπξάμνπλ κνηρεία ή 

φρη, ή νηηδήπνηε άιιν. Βέβαηα είλαη θνηλσληθά πην απνδεθηφ λα ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηηο 

ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. Όηαλ απηέο νη ζρέζεηο ζθξαγίδνληαη απφ ην ζξεζθεπηηθφ γάκν, ε 

εθθιεζία καο ιέεη ηε θξάζε << νπο ν Θεφο ζπλέδεπμε, άλζξσπνο κε ρσξηδέην>>. 

2.9 ΔΙΑΖΤΓΙΟ 
 

ηελ Αζήλα φηαλ νη απηζηίεο ηνπ ζπδχγνπ ήηαλ πξνθιεηηθέο ή φηαλ θαθνπνηνχζε ηελ 

γπλαίθα ηνπ ,ηφηε ε ζχδπγνο είρε ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ επψλπκν άξρνληα ηεο 

πεξηνρήο λα εγθαηαιείςεη ηε ζπδπγηθή ηεο ζηέγε (απφιεηςηλ). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηεο Ηππαξέηεο ,ηεο ζπδχγνπ ηνπ νλνκαζηνχ γηα ηηο απηζηίεο ηνπ Αιθηβηάδε ε 

νπνία φηαλ δήηεζε δηαδχγην δέρηεθε ηελ απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αιθηβηάδε δεκνζίσο 

,ν νπνίνο ηελ ππνρξέσζε ζέξλνληάο ηελ θαη πεξλψληαο ηελ κέζα απφ ηελ αγνξά λα 

επηζηξέςεη ζην ζπίηη. Έλαο άιινο ηχπνο δηαδπγίνπ ήηαλ ε „έθπεκςηο θαηά ηελ νπνία ν 

ζχδπγνο έδησρλε ηε ζχδπγφ ηνπ απφ ην ζπίηη. Σέινο ,ππήξρε θαη ε „άθαίξεζηο δειαδή ε 

επηζηξνθή ηεο λχθεο κε πξσηνβνπιία ηνπ παηέξα ηεο λχθεο .ηελ Αζήλα ηα παηδηά ηα 

θξαηνχζε πάληα ν παηέξαο θαη φρη ε κεηέξα αιιά ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα επηζηέςεη ηελ 

πξνίθα. ηε πάξηε ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά θαη νη κνλαδηθέο πεξηπηψζεηο γηα 

δηαδχγην ήηαλ φηαλ ππήξρε αηεθλία.  
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2.10 ΦΗΡΕΙΑ 
 

Ζ γπλαίθα ζηνλ νίθν ηεο έπαηξλε θαη ηελ πξνίθα ηεο καδί πνπ ήηαλ ην κφλν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη απφ ηνλ παηέξα ηεο. ε πεξίπησζε ρεξείαο ε 

γπλαίθα επέζηξεθε κε ηελ πξνίθα ηεο ζην παηξηθφ ηεο ζπίηη. Αλ δελ ππήξραλ αξζεληθνί 

απφγνλνη, ηφηε θιεξνλνκνχζε φιε ηε πεξηνπζία κε ην ζεζκφ ηεο επηθιήξνπ. Ωζηφζν αλ ε 

γπλαίθα ρήξεπε ζα έπξεπε λα παληξεπηεί ηνλ πην ζηελφ ζπγγελή ηνπ παηέξα ηεο, έηζη ψζηε ε 

πξνίθα λα παξακείλεη ζηελ νηθνγέλεηα. Αλ απηφο ήηαλ παληξεκέλνο, επεηδή απαγνξεπφηαλ ε 

δηγακία, κπνξνχζε λα ρσξίζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη λα παληξεπηεί ηελ ρήξα. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ήζειε λα ηελ παληξεπηεί θαλέλαο απφ ηνπο ζπγγελείο, ν άξρσλ είρε ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη απφ ηνλ ζηελφηεξν άλδξα ζπγγελή ηνπ παηέξα ηεο λα ηελ πξνηθίζεη θαη λα ηεο βξεη 

ζχδπγν.   

2.11 ΟΜΟΥΤΛΟΥΙΛΙΑ 
 

ηελ αξραία Διιάδα ππήξρε νκνθπινθηιία θαη αλδξηθή θαη γπλαηθεία. Γηα ηελ αληξηθή 

ππάξρνπλ δηάθνξεο πεγέο πνπ καο κηινχλ γηα απηήλ. Γηα ηε γπλαηθεία νκνθπινθηιία 

καζαίλνπκε κέζα απφ δηάθνξεο πεγέο πνπ δηαζψζεθαλ πνπ είλαη θπξίσο πνηήκαηα ηα νπνία 

έρεη επηκειεζεί ε απθψ. Τπήξραλ θνηλφηεηεο γπλαηθψλ νη ιεγφκελνη „‟ζίαζνη‟‟. Σέηνηεο 

θνηλφηεηεο βξίζθνπκε θπξίσο ζηε Λέζβν θαη ζηε πάξηε. ηηο θνηλφηεηεο απηέο ππήξραλ 

ζρνιεία φπνπ πήγαηλαλ θνξίηζηα πινχζησλ νηθνγελεηψλ αιιά κέζα ζε απηέο ππήξραλ 

θάπνηεο νκάδεο πνπ πίζηεπαλ ζε δηθέο ηνπο ζεφηεηεο. Σα θνξίηζηα έπαηξλαλ θάπνηα ζρεηηθή 

παηδεία αιιά κπνξεί λα έπαηξλαλ επίζεο θαη θάπνηα εκπεηξία απφ ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε 

κηαο γπλαίθαο. Ζ απθψ δελ ππήξμε κφλν δαζθάια ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ 

καζεηξηψλ ηεο αιιά ηηο κάζαηλε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νκνξθηά θαη ηε γνεηεία ηνπο 

ψζηε λα γίλνληαη γπλαίθεο πνπ λα ηηο επηζπκεί ν θάζε άλδξαο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο ήηαλ 

ζπλδεδεκέλε κε εκπεηξίεο πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή δελ ζα ηηο πξνζθέξακε ζε θνξίηζηα. Γελ 

μέξνπκε αλ νη ζρέζεηο ησλ θνξηηζηψλ κεηαμχ ηνπο ήηαλ γηα πλεπκαηηθνχο ιφγνπο ή 

επξφθεηην γηα δεζκφ αηνκηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν. Μφλν ιίγα απφ ηα θνξίηζηα ηνπ ζηάζνπ 

είραλ νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο κε ηε δαζθάια ηνπο. Γχζθνια φκσο ζα κπνξνχζε λα 

ζπγθξηζεί ε γπλαηθεία κε ηελ αλδξηθή νκνθπινθηιία γηαηί γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ κηα 

πεξίνδνο πλεπκαηηθήο κάζεζεο.     
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ΑΗΜΟΜΗΞΗΑ 

ηελ αξραία Διιάδα δελ απνηεινχζε πξφβιεκα λα παληξεχεηαη κηα θνπέια ζπγγελή ηεο. 

Σν κφλν πνπ απαγνξεπφηαλ ήηαλ ν γάκνο νκνκήηξησλ, δειαδή δχν αδεξθψλ πνπ είραλ 

γελλεζεί απφ ηελ ίδηα κεηέξα, γηαηί ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ κέιε ηεο ηδίαο νηθνγέλεηαο. 

Αληίζεηα φηαλ ήηαλ απφ ηνλ ίδην παηέξα δελ απαγνξεπφηαλ γηαηί ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ απφ 

δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. Παξφιν πνπ απαγνξεπφηαλ φκσο ν γάκνο νκνκήηξησλ, ππάξρνπλ 

πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα γάκσλ. Μάιηζηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην πνζφ ηεο πξνίθαο 

παξέκελε ζηελ νηθνγέλεηα θαη απηφο ήηαλ θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζηαδηαθά άξρηζε λα 

μεπεξληέηαη απηφ ην ηακπνχ. 

ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ: Ωο αηκνκημία νξίδεηαη ε ζεμνπαιηθή ζρέζε δχν αηφκσλ, ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε ζηελή ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο. πλεζηζκέλν απνηέιεζκα ηεο αηκνκημίαο 

είλαη πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο απνγφλνπο απφ ηέηνηεο ζρέζεηο. Αλ θαη δηαρξνληθά ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε αηκνκημία ήηαλ απνδεθηή, ζήκεξα ζεσξείηαη αμηφπνηλε πξάμε ηφζν 

θνηλσληθά φζν θαη ζξεζθεπηηθά. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΗΚΟΝΩΝ 

 

Ζ ηξνθφο παξαδίδεη ην κσξφ ζηε 

κεηέξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πξψηε γπλαίθα γηαηξφο ζηελ Αξραία Διιάδα 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 3 
 

3.1 Παλλακίδεσ 
Ζ Παιιαθεία, ήηαλ ν ζεζκφο πνπ ίζρπε παξάιιεια κε ηνλ γάκν, θαη πνπ ζήκαηλε ηε ρσξίο 

γάκν ζπκβίσζε άλδξα θαη γπλαίθαο. Απηφο είλαη θαη ν νξηζκφο ηεο παιιαθίδαο.  

Ζ ζεμνπαιηθή επηθνηλσλία επηηξεπφηαλ κφλν κέζα ζην γάκν γηα ηηο ειεχζεξεο γπλαίθεο. Ζ 

παιιαθίδα δελ ήηαλ λφκηκε γπλαίθα, αιιά ζε κεξηθά ζεκεία αληηκεησπηδφηαλ απφ ηε 

λνκνζεζία αλάινγα. Ννκηθά, ε λφκηκε ζχδπγνο έπαηξλε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ άληξα, 

αιιά ε παιιαθίδα είρε ηελ ίδηα πξνζηαζία απφ ηνλ άληξα. 

Ωζηφζν, κηα παιιαθίδα αληηκεησπηδφηαλ σο θαηψηεξε θαη ηα παηδηά πνπ ζα έθαλε κε ηνλ 

άληξα ζα είραλ ιηγφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην λφκηκν γάκν. 

Ζ παιιαθίδα ήηαλ θάηη αλάκεζα ζε εηαίξα θαη ζχδπγνο. Ο ζχδπγνο, εμαηηίαο ηεο απηφλνκεο 

ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπ, είρε ην πξνλφκην λα κελ έρεη ζπλέπεηεο γηα ηηο εμσζπδπγηθέο ηνπ 

ζρέζεηο. Παξφια απηά, ε λφκηκε ζχδπγνο δελ θαηαλννχζε ή απνδερφηαλ ηε παιιαθίδα. 

Αλ θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηε λφκηκε γπλαίθα θαη ηελ παιιαθίδα ήηαλ αξθεηέο, θακία 

απφ ηηο δχν δελ είρε δηθαίσκα λα ζπλνδεχεη ηνλ άληξα ζηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηνπ (απηφο 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο ξφινπο ηεο εηαίξαο). 

Οη παιιαθίδεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηάμε ησλ κεηνίθσλ ή θαηάγνληαλ απφ μέλνπο γνλείο, 

θαη θπξίσο απφ ηελ Ησλία. χκθσλα κε ηνλ αζελατθφ λφκν ηνπ 451-450π.Υ. ν γάκνο κεηαμχ 

ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο, ηεο νπνίαο ν παηέξαο δελ είρε πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ήηαλ 

παξάλνκνο. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα, έπξεπε λα είραλ έλα ειεχζεξν δεζκφ 

ηαπηφρξνλα κε ηνλ γάκν, ηελ Παιιαθεία.  

3.2 Εταίρεσ  
Έλαο εληειψο δηαθνξεηηθφο θφζκνο ηνπ έξσηα θαλεξψλεηαη κέζα απφ ην ζεζκφ ησλ 

εηαηξψλ. 

Οξηζκφο 

Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ιέμεο «εηαίξα», ζεκαίλεη αλψηεξεο πφξλεο, «ζχληξνθνη», 

πνπ πνζνχληαη πνιχ θαη βιέπνληαη επράξηζηα, απφ ηηο νπνίεο ζέιεη θάπνηνο λα ζπλνδεχεηαη 
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θαη λα παίξλεη καδί ηνπ ζηα ζπκπφζηα, λνηθηάδεη γηα θαηξφ ή απνθηά εληειψο γηα λα ηηο έρεη 

ζηελ απνθιεηζηηθφηεηά ηνπ ή κάιηζηα πιεξψλεη γηα λα ηηο απειεπζεξψζεη. Απηφο ν 

ραξαθηεξηζκφο πεξηιακβάλεη κηα εππξεπή σξαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαίξαο, 

δίλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αθνχγεηαη πνιχ πην εχερα απφ ηελ πξνζβιεηηθή ιέμε 

«πφξλε».  

εκαζία ησλ εηαίξσλ 

Δλψ ε απιή πνξλεία δελ ζεσξνχληαλ αμηνπξφζεθηε, ε αλψηεξε πνξλεία, δειαδή νη 

εηαίξεο, ήηαλ έλα απαξαίηεην ηκήκα ηεο δσήο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη έλα εμπςσκέλν 

θαηλφκελν ηνπ πνιηηηζκνχ. Απηφ ην δείρλεη ήδε ε ηζρπξή θαη έληνλε απήρεζή ηεο ζηε 

ινγνηερλία θαη ζηε ηέρλε. Πξνζθηιήο γίλεηαη ζηε ινγνηερλία ε κνξθή ηεο εηαίξαο ζηε 

Μέζε θαη θπξίσο ζηε Νέα Κσκσδία ηεο πζηεξνθιαζηθήο επνρήο θαη ησλ ειιεληζηηθψλ 

ρξφλσλ, ελψ ήδε απφ ηελ αξρατθή επνρή αλήθεη απαξαίηεηα ζην ξεπεξηφξην εηθφλσλ ηεο 

ηέρλεο ηεο αγγεηαθήο Εσγξαθηθήο.  Παξφια απηά, ε κεγάιε ηνπο απήρεζε δελ εθθξάδεη 

θάπνηα πςειή θνηλσληθή ζέζε θαη ππφιεςε γηα ηηο εηαίξεο. Οη εηαίξεο είραλ πηα θηάζεη ζην 

ζεκείν λα ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη «πκλνχληαλ» έηζη 

γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επεκεξία ηεο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Ηεξαξρία 

Ζ πνξλεία ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ζηνηρείν ηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ ήδε απφ ηελ 

αξρατθή επνρή. ε θακία πεξίπησζε δελ ζεσξνχληαλ παξάλνκε. Έηζη, νη πφιεηο δελ ηελ 

απαγφξεπαλ θαη νη νίθνη αλνρήο ιεηηνπξγνχζαλ ειεχζεξα.  

Οη εθδηδφκελεο γπλαίθεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Σειεπηαίεο 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ νη πφξλεο, ηηο νπνίεο πξνσζνχζαλ νη πξναγσγνί θαη ιάκβαλαλ 

κέξνο ησλ εζφδσλ.  

Έλα ζθαιί πην πάλσ ήηαλ νη πφξλεο πνπ θάπνηε ήηαλ δνχιεο θαη θέξδηζαλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο.  Ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα θαηαγξάθνληαη ζε κεηξψα θαη επηβάιινληαλ λα 

πιεξψλνπλ θφξνπο.  

Οη εηαίξεο βξίζθνληαλ ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο απηήο. Οη πην πνιιέο δηέζεηαλ 

ηδηαίηεξε κφξθσζε θαη κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαιιηεξγεκέλσλ 

αλζξψπσλ. Ήηαλ νη κνλαδηθέο γπλαίθεο ζηελ αξραία Διιάδα πνπ απνιάκβαλαλ ηελ 

ειεπζεξία ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα δηαζέηνπλ δηθηά ηνπο πεξηνπζία. ηελ πιεηνςεθία ηνπο 
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άλεθαλ ζηελ ηάμε ησλ κεηνίθσλ. ε αληίζεζε κε ηελ Αζήλα θαη κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ε 

πάξηε ήηαλ ε κφλε πφιε ε νπνία δελ θηινμελνχζε πνηέ νίθν αλνρήο. Ωζηφζν, θαηά ηελ 

θιαζζηθή επνρή ππάξρνπλ πεγέο πνπ καξηπξνχλ ηελ χπαξμε ησλ εηαίξσλ ζηε πάξηε.  

Γηάζεκεο εηαίξεο 

Κάπνηεο απφ ηηο πην γλσζηέο εηαίξεο ήηαλ:   

 Ζ Αζπαζία. Καηαγφηαλ απφ ηε Μίιεην θαη ζεσξείηαη γφλνο εχπνξεο νηθνγέλεηαο 

εμαηηίαο ηεο εμαηξεηηθήο κφξθσζήο ηεο. Ήηαλ δηάζεκε ιφγσ ηνπ δεζκνχ πνπ 

δηαηεξνχζε κε ηνλ Αζελαίν πνιηηηθφ Πεξηθιή. Ο ζάλαηφο ηεο ρξνλνινγείηαη 

πεξίπνπ ζην 401-400π.Υ.  

 Ζ Φξχλε. Ήηαλ δηάζεκε εηαίξα ηεο αξραηφηεηαο, μαθνπζηή γηα ην θπζηθφ ηεο 

θάιινο.  Καηαγφηαλ απφ ηηο Θεζπίεο ηεο Βνησηίαο. Σν πξαγκαηηθφ ηεο φλνκα 

ήηαλ Μλπζαξέηε, αιιά εμαηηίαο ηνπ ρισκνχ δέξκαηφο ηεο έκεηλε ζηελ Ηζηνξία 

σο Φξχλε.  

 Ζ Θαξγειία. Ήηαλ κηα δηάζεκε εηαίξα θαη απιηθφο ηεο αξραίαο Διιάδαο. 

Καηαγφηαλ απφ ηελ Ησλία. Ξερψξηδε γηα ηε θπζηθή ηεο νκνξθηά θαη ήηαλ 

πξνηθηζκέλε κε θαινχο ηξφπνπο θαη επζηξνθία.  

 Ζ Γεκψ. Ήηαλ κηα εηαίξα πνπ έδεζε ζηελ αξραία Διιάδα. Ζ θαηαγσγή ηεο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Αληηγνληδψλ βαζηιέσλ ηεο Μαθεδνλίαο. 

Έδεζε ηνλ 3ν αηψλα π.Υ.  

 Ζ Λατο. Ήηαλ ε πην θεκηζκέλε εηαίξα ηεο αξραίαο Διιάδαο. Έδεζε ζηελ πφιε 

ησλ «ραιαξψλ εζψλ» ηεο αξραίαο Διιάδαο, ηελ Κφξηλζν, θαη ήηαλ κία απφ ηηο 

ηεξφδνπιεο ηνπ λανχ ηεο Αθξνδίηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο 

ήηαλ φηη ηεο είραλ δψζεη ην πξνζσλχκην «Αμίλε» ιφγσ ηεο απιεζηίαο ηεο.  

 Ζ Παγθάζηε. Ήηαλ αξραία Διιελίδα, δηάζεκε εηαίξα πεξίθεκνπ θάιινπο. 

Καηαγφηαλ απφ ηε Λάξηζα. Τπήξμε θαη θίιε ηνπ Μ.Αιεμάλδξνπ.  

 Ζ Λάκηα. Ήηαλ πεξηβφεηε εηαίξα. Γελλήζεθε ην 340π.Υ. θαη πέζαλε ην 303π.Υ. 

Ήηαλ ζπγαηέξα ηνπ Αζελαίνπ Κιεάλσξνο θαη εξσκέλε ηνπ Γεκεηξίνπ ηνπ 

πνιηνξθεηνχ. Ήηαλ θηιφηερλε θαη πλεπκαηψδεο. Αθφκα ήηαλ κνξθσκέλε, 

θαιιηεξγεκέλε θαη αμηέπαηλε γηα ηελ νκνξθηά ηεο.  
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Πφξλεο απφ κηθξή ειηθία 

Οη πξνμελεηέο(απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαλ ηηο εηαίξεο) , αγφξαδαλ θνξίηζηα απφ ηελ ειηθία 

ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε ρξνλψλ θαη άλσ κε ζθνπφ λα ηηο εθπαηδεχζνπλ θαη λα ηηο εθδψζνπλ. 

Απηφ ζπλέβαηλε φηαλ ηα θνξίηζηα πξνέξρνληαλ  απφ θάπνηα νηθνγέλεηα πνπ ηα ζεσξνχζαλ 

σο πεξηηηά ζηφκαηα γηα ηάηζκα. Τπήξραλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνμελεηέο ή άιιεο 

εηαίξεο ρξφληα ζην επάγγεικα, έβξηζθαλ θνξίηζηα απφ ηελ έθζεζε βξεθψλ θαη ηα 

εθπαίδεπαλ θαη απηά γηα λα ηα εθδψζνπλ. Σα θνξίηζηα απηά είραλ σο κφλε ηνπο ειπίδα γηα 

λα δήζνπλ ηελ πνξλεία. Σψξα αλ κηα γπλαίθα ήηαλ ελήιηθε θαη ειεχζεξε κπνξνχζε λα γίλεη 

εηαίξα απφ επηινγή. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εηαίξσλ θαη νκνξθηά 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ λεαξψλ εηαίξσλ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

εκθάληζε παξά ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Βέβαηα, αλ κία εηαίξα ήηαλ πλεπκαηηθά 

θαιιηεξγεκέλε, άμηδε θαη πην πνιιά ή ήηαλ πην επηζπκεηή απφ θάπνηεο άιιεο. Αξρηθά, 

κάζαηλαλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, λα μέξνπλ 

ηερληθέο πνπ ζα ηηο έθαλαλ πην φκνξθεο αιιά θαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ήηαλ λα κάζνπλ 

ηξφπνπο λα πξνθπιάζζνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο. ρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή ηνπο 

εκθάληζε, απηνί νη νπνίνη ηηο βνεζνχζαλ λα γίλνπλ θαηάιιειεο γηα ην επάγγεικα ηεο 

εηαίξαο ήηαλ νη πξνμελεηέο ηνπο ή νη άιιεο εηαίξεο πνπ ηηο δηαρεηξίδνληαλ. Αξρηθά, κηα 

εηαίξα έπξεπε λα έρεη ην ηδαληθφ ζψκα θαη αλ δελ ην είρε ηφηε νη πξνμελεηέο ηνπο ηηο έθαλαλ 

λα δείρλνπλ θαηάιιειεο. Αλ κία ήηαλ ςειή, ηφηε πεξπαηνχζε κε ην θεθάιη ρσκέλν ζηνπο 

ψκνπο θαη ρσξίο ηαθνχληα, ελψ αλ κία ήηαλ θνληή έξαβαλ κηα ζφια απφ θειιφ ζηα 

παπνχηζηα ηεο γηα λα θαίλεηαη ςειή. Τπήξραλ θαη άιια θηηαζίδηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε 

ην ζσκαηφηππν ηεο θάζε κηαο. Αλ ήηαλ γεκάηε ή πνιχ αδχλαηε, ρσξίο γνθνχο θαη ζηήζνο, ή 

κεγάιν ζηήζνο θαη κεγάιε θνηιηά, ηφηε ππήξραλ ιχζεηο γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, έηζη ψζηε λα γίλνληαη ηφζν φκνξθεο θαη επηζπκεηέο πνπ ζα ζηακαηνχζαλ νη 

άληξεο ζην δξφκν κφλν θαη κφλν γηα λα ηηο θνηηάμνπλ θαη λα ηηο ζαπκάζνπλ. Όζν γηα ην 

βάςηκν θαη ην ληχζηκφ ηνπο, νη εηαίξεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα γίλνληαλ πνιχ πξνθιεηηθέο. 

Φνξνχζαλ πξνθιεηηθά ξνχρα, θαη βάθνληαλ πνιχ έληνλα. Έηζη θαη μερψξηδαλ απφ ηηο άιιεο 

ειεχζεξεο γπλαίθεο. Αλ είραλ ζθνχξε επηδεξκίδα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνππέηζη γηα λα  

γίλνπλ πην ιεπθέο , αλ ήηαλ ρισκέο έβαδαλ πνξθχξα γηα λα θνθθηλίζνπλ ηα κάγνπιά ηνπο, 

φζεο είραλ μαλζνθφθθηλα θξχδηα ηα έβαθαλ κε αηζάιε θαη πνχδξαξαλ ηα καιιηά ηνπο κε 

ζηνππέηζη. Όκσο, φπσο ιέγεηαη, φιεο ηνπο είραλ αλάκεζα ζηα ρείιε ηνπο έλα θιαδί κπξηηάο 
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γηα λα είλαη ην ζηφκα ηνπο πάληα κηζάλνηρην. Δπίζεο, ζπρλά νη εηαίξεο ράξαδαλ θάησ απφ 

ηε ζφια ηνπ παπνπηζηνχ πνπ θνξνχζαλ ηηο ιέμεηο «ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΜΟΗ», πνπ ζήκαηλαλ 

«Αθνινχζεζέ κε».  

Σα κπζηηθά γηα ηηο αληηζπιιεπηηθέο ηερληθέο ησλ εηαίξσλ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ εηαίξσλ πεξηειάκβαλε, εθηφο απφ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, θαη ηελ 

ηερληθή παξαζθεπήο θαξκάθσλ ή αινηθψλ θαη δηάθνξσλ άιισλ ζπληαγψλ πνπ είραλ λα 

θάλνπλ κε ηελ αληηζχιιεςε απφ κηα πηζαλή εγθπκνζχλε. Πξέπεη φκσο λα πνχκε, φηη απηέο 

νη ηερληθέο, δελ ήηαλ πάληνηε απνηειεζκαηηθέο, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο  κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ επηθίλδπλεο. Κπξίσο παξαζθεπάδνληαλ απφ κεηξεκέλεο αλαινγίεο δηάθνξσλ θπηψλ, 

θαξπψλ ή ρεκηθψλ νπζηψλ. Δπίζεο, γλσζηέο ήηαλ θαη αινηθέο κε βάζε ην ιάδη (θάηη ην 

νπνίν αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηε ζχγρξνλε ηαηξηθή), κέιη ή βαιζακηθφ θφκκη, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ πξηλ ή κεηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή.  

Αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε 

Σν λα κείλεη έγθπνο κηα εηαίξα ήηαλ έλα πνιχ ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ αξραία Διιάδα. 

Σν λα κελ ζέιεη λα κελ θξαηήζεη ην παηδί θαη λα δηαθφςεη ηελ εγθπκνζχλε ήηαλ θαη απηφ 

έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. Γη απηφ ινηπφλ θαη νη γηαηξνί, ζπληζηνχζαλ ηξφπνπο γηα 

ηε δηαθνπή καο εγθπκνζχλεο, πνπ πεξηειάκβαλαλ ξνθήκαηα, ηξφπνπο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο 

κεηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή, βίαηεο θαη απφηνκεο θηλήζεηο θαη πεξπάηεκα κε ζθνπφ ηελ 

απνβνιή, ή ηηο εθηξψζεηο, θάηη ην νπνίν αξθεηνί γηαηξνί, φπσο θαη ν Ηππνθξάηεο, 

απέξξηπηαλ απζηεξά, εθηφο θαη αλ ηελ επέβαιαλ ηαηξηθνί ιφγνη.  

πκπφζηα 

ηα ζπκπφζηα, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε δεκφζηα δσή, εηαίξεο, σο ζπλνδνί, ζχληξνθνη 

θαη ζπκπαίθηξηεο αλαιάκβαλαλ ξφιν αλαπιεξσκαηηθήο ζπδχγνπ, ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

πξνζθνξά ηέξςεσλ θαη κε ηα ςπραγσγηθά ηερλάζκαηά ηνπο αλέβαδαλ ηελ απφιαπζε. 

Δηδηθφηεξα, γηα ην ηξαπέδη επππφιεπησλ πνιηηψλ απαηηνχληαλ θαηά πξψην ιφγν άλεηνη 

ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, πξφζπκε δηαγσγή, ιεπηφο εξσηηζκφο θαη ξαθηλαξηζκέλε εξσηηθή 

ηέρλε, ελψ άιιεο ηθαλφηεηεο πνπ ζπληεινχζαλ ζηελ ςπραγσγία, αλέβαδαλ ηελ αμία ηνπο. 

Έηζη, νη εηαίξεο εκθαλίδνληαλ θαη σο ρνξεχηξηεο θαη κνπζηθνί. Σα ζπκπφζηα ηέινο, 

ζεσξνχληαλ ε νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη ε εηαίξα λα βγεη ηθαλή ζηελ 

θνηλσλία. Δθεί, ληπκέλεο ή γπκλέο ζηεξίδνληαη ζηα θξεβάηηα ή είλαη μαπισκέλεο πιάη ζηνπο 

άληξεο, πίλνπλ θαη ηνπο θάλνπλ λα πεξλνχλ επράξηζηα.    
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Πνξλεία-Trafficking ζηε ζχγρξνλε Διιάδα 

Οξηζκφο Trafficking  

Σν Trafficking νξίδεηαη σο ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξψπσλ κέζσ ηεο 

απεηιήο, ρξήζεο βίαο ή άιισλ κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ κε ζθνπφ ζεμνπαιηθή ή νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε, θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζθιαβηάο ή δνπιείαο θαη 

ιήςε ζσκαηηθψλ νξγάλσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα ε επηθξαηνχζα κνξθή trafficking 

αθνξά ηελ έληαμε θαη εθκεηάιιεπζε πξνζψπσλ ζηελ πνξλεία.  

Δμάπισζε Trafficking 

Ζ εμάπισζε ηνπ trafficking γίλεηαη νινέλα θαη πην αηζζεηή, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ησλ νίθσλ αλνρήο, ησλ δηάθνξσλ ηλζηηηνχησλ, ησλ 

ηειεθσληθψλ παξνρψλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ησλ ηζηνζειίδσλ 

πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ.  

ηελ Διιάδα ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνξλείαο μεθηλάεη απφ ην 1960. Τπάξρεη έλα 

βαζηθφ ζρίζκα φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο γχξσ απφ ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο πνξλείαο. Απφ ηε 

κία έρνπκε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο απαγφξεπζεο ηεο πνξλείαο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο πεξί αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη απφ ηελ άιιε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

απνπνηληθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα 

ηνπο κε ζθνπφ ην θέξδνο. Γεληθφηεξα, παξνπζηάδεηαη κηα πξνζπάζεηα λα επαλανξηζηεί ην 

εκπνξηθφ ζεμ σο κνξθή επαγγέικαηνο θαη φρη σο ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ηάμεο γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ. Μέρξη ηψξα ε ζεμνπαιηθή εξγαζία ζπλδεφηαλ κε ην ξαηζηζκφ. ε απηφ ην 

θαηλφκελν παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηα ζηεξεφηππα θαη ηα ηδενινγήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

θπιεηηθή θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

Λφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ εμαξρήο έγθπξα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αθνχ θακηά 

ππεξεζία δελ αζρνιήζεθε κε ηελ πνξλεία εθηφο απφ ηα αληηαθξνδηζηαθά ηαηξεία (ζηελ 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε) θαη ηελ αζηπλνκία, δελ είλαη εχθνιν λα ειεγρζνχλ φιεο νη 

εθδηδφκελεο απφ ηελ πξψηε ηνπο ηνπιάρηζηνλ εκθάληζε. Έσο ην 1990 ην trafficking 

εκθαλίδεηαη σο έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαηλφκελν κε πειαηεία 

άλδξεο πνηθίισλ ηάμεσλ/θαηεγνξηψλ/κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ελψ έθηαζε λα απνηειεί κηα 

απφ ηηο ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πινχηνπ ζηε ρψξα καο.  
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Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 πξνθιήζεθαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ πνξλεία ηεο ζχγρξνλεο 

Διιάδαο εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ελφο λένπ ζηνηρείνπ: ηηο αιινδαπέο γπλαίθεο, ηηο νπνίεο 

πξνψζεζαλ θαη εθκεηαιιεχηεθαλ νξγαλσκέλα δίθηπα δηεζλνχο ζσκαηεκπνξίαο (ησλ 

νπνίσλ ηα θέξδε, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ εθδηδνκέλσλ είλαη νινέλα θαη απμαλφκελνο) . 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2002 είραλ αθηρζεί κέζσ ηεο 

δηαθίλεζεο ζπλνιηθά 17.000 αιινδαπέο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ ε ειηθία θπκαίλεηαη κεηαμχ 

16 θαη 24 εηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ εζληθφηεηα απηψλ ησλ γπλαηθψλ πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ρψξεο φπσο: Ρσζία, Αιβαλία, Βνπιγαξία, Πνισλία, Φηιηππίλεο, Παθηζηάλ, Νηγεξία θαη 

ηγθαπνχξε.  

Οη γπλαίθεο απηέο απνηέιεζαλ λέεο, εμσηηθέο έιμεηο, λέεο αμίεο, πνπ πξνσζήζεθαλ θαη 

πνξλεχηεθαλ κε ηε ρξήζε βίαο θαη εμαλαγθαζκνχ. Ζ αιιαγή ηεο πνξλείαο ζηελ Διιάδα 

απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ζήκαλε ηφζν ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθδηδνκέλσλ φζν 

θαη ησλ πειαηψλ. Έηζη, θαλεξφο ζηφρνο ηνπ θξάηνπο είλαη ε πνξλεία λα απνηειεί έλα 

θιεηζηφ θχθισκα, φπνπ ζα ειέγρεηαη ε πγεία, ζα κεησζνχλ νη πξναγσγνί θαη νη βηαζκνί ησλ 

γπλαηθψλ, θαη ζα κέλνπλ νη νίθνη αλνρήο καθξηά απφ ηηο γεηηνληέο. Πηα, ε αζηπλνκία ρσξίδεη 

ηηο εθδηδφκελεο ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηηο θνηλέο, δειαδή απηέο πνπ δηακέλνπλ ζηνπο νίθνπο 

αλνρήο, θαη ζηηο ειεχζεξεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θχγνπλ απφ ηελ πφιε, δηακέλνπλ ζε 

μελνδνρεία θαη απαζρνινχληαη θαη ζε άιινπο ηφπνπο εξγαζίαο.  

Ννκνζεηηθφ πιαίζην 

χκθσλα κε ην παιαηφηεξν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, (Ν1193/1981 θαη N2734/1999) ην 

trafficking ηαπηίδεηαη κε ηα αδηθήκαηα ηεο καζηξνπείαο θαη ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ελψ κε 

βάζε ηνλ ηζρχνληα λφκν (3064/2002), ην trafficking ζπληζηά εηδηθφ αδίθεκα, δειαδή ηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ.  Παξφιν φκσο ηε ζέζπηζε εηδηθήο λνκνζεζίαο, ην θαηλφκελν δελ έπαςε 

λα εμαπιψλεηαη θαη λα θηάζεη λα απνηειεί κία απφ ηηο ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πινχηνπ 

ζηε ρψξα καο.  

     Αίηηα 

Σα θχξηα αίηηα χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε έιιεηςε δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ γηα 

ηηο γπλαίθεο, δειαδή ν κηζνγπληζκφο θαη νη δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη εηο βάξνο ηνπο, 

θηάλνληαο πνιιέο θνξέο ζηε ρξήζε βίαο (θπξίσο ππναλάπηπθηεο ρψξεο, Αθξηθή) θαη ε 

έιιεηςε ζσζηψλ ππνδνκψλ πνπ λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε γπλαίθεο λα εξγαζηνχλ , 
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πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθή ή θαη ζπλαηζζεκαηηθή βνήζεηα (ζε πεξηπηψζεηο ρεξείαο, 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, πξνζθπγηάο, θηψρεηαο θαη θαθήο εζληθήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο).  

       πλζήθεο δσήο ησλ ζπκάησλ 

Οη ζπλζήθεο δσήο ησλ ζπκάησλ είλαη απάλζξσπεο θαη ζθιεξέο. Πεξηιακβάλνπλ 

μπινδαξκνχο απφ ηνπο «αλψηεξνπο», βηαζκνχο θαη βαζαληζηήξηα, ζπρλά εμαλαγθαζηηθέο 

ακβιψζεηο, εθθνβηζκνχο θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε. Καη θπζηθά, ρσξίο ηαηξηθή 

πεξίζαιςε ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκάησλ ηνπ trafficking αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πγείαο θαη ζεκεηψλεη πςειά πνζνζηά ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 " Έξσηαο ζηελ Αξραία Διιάδα", Robert Flaceliere 

 "Γάκνο, εηαίξεο θαη παηδεξαζηία ζηελ Αξραία Διιάδα", Robert Flaceliere 

 "Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε ζηελ Αξραία Διιάδα" (βηβιίν επηινγήο  Β΄ 

Λπθείνπ) 

 www.gamos-bestof.gr 

 www.el.wikipedia.org 

 www.apologitis.com/gr 

 www.ekivolos.gr 

 www.nikosmyrallhs.wordpress.com 

 www.paroutsas.gr 

 www.myrtis.gr 

 www.bishopphotios.gr 

 "Παγθφζκηα Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνχ' 

 "Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Αξραηα Διιάδα" 

 "Οη γπλαίθεο ηεο Αξραίαο Διιάδαο", Eva cantorella 

www.gamos-bestof.gr
www.el.wikipedia.org
www.apologitis.com/gr
www.ekivolos.gr
www.nikosmyrallhs.wordpress.com
www.paroutsas.gr
www.myrtis.gr
www.bishopphotios.gr


34 
 

 "Ζ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο" 

 www.e-zine.gr 

 "Γεκφζηνο θαη Ηδησηηθφο Βίνο ζηελ Αξραία Διιάδα 1, Απφ ηελ Αξραηφηεηα εσο θαη 

ηα Μεηαβπδαληηλά Υξφληα", Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκηναπφ ηνπο Α. Μήιηνο, 

Ν. Μπηξγηαιάο, Δι. Παπαεπζπκίνπ, Α. Πεηξνπνχινπ 

 www.users.otenet.gr/styliant/woman.htm 

 www.scribd.com 

 www.1lykvoloy.mag.sch.gr 

  “Ζ άιιε φςε ηεο αξραηφηεηαο”, Cathrine Salles 

 “Ζ πνξλεία ζηελ Διιάδα θαη ζηε Ρψκε”, Violaine Vanoyeke 

 www.extras.ha.uth.gr  

 

 

 

 

www.e-zine.gr
www.users.otenet.gr/styliant/woman.htm
www.scribd.com
www.1lykvoloy.mag.sch.gr
http://www.extras.ha.uth.gr/

