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ΠΡΟΛΟΓΟ

Η παρούςα εργαςύα αφορϊ ςτην οικιακό οικονομύα ςτον αρχαύο
ελληνικό κόςμο: από τον Όμηρο και τον Ηςύοδο ςτον Οικονομικό
του Ξενοφώντα. Η μελϋτη που ςχετύζεται με την εργαςύα, την
οικονομύα, την οργϊνωςη του ούκου και την κοινωνικό θϋςμιςη
ςτον αρχαύο κόςμο, εύναι πολύ ςημαντικό, για να ϋχουμε μύα
ςαφό εικόνα του πολιτιςμού, των αντιλόψεων και του τρόπου
ζωόσ των αρχαύων Ελλόνων. Η εμβϊθυνςη ςτουσ τομεύσ αυτούσ,
προςφϋρει μύα ευκρινό εικόνα τησ καθημερινότητασ ςτον αρχαύο
κόςμο. Επιπλϋον, η μελϋτη τησ οικιακόσ οικονομικόσ οργϊνωςησ
μασ κομύζει πληροφορύεσ που δεν εύναι ευρϋωσ γνωςτϋσ και
ειςϊγει προβληματιςμούσ ςχετικϊ με τισ επικρατούςεσ
νοοτροπύεσ και, γενικώτερα, τον κυρύαρχο ανθρωπολογικό τύπο
ςτον αρχαύο κόςμο.

ΕΙΑΓΩΓΗ

Στα επιμϋρουσ κεφϊλαια θα εξεταςθούν: η ποικιλύα των
επαγγελμϊτων ςτην αρχαύα Ελλϊδα, οι αντιλόψεισ των αρχαύων
για την εργαςύα, ο ρόλοσ των δούλων ςτην οικονομύα και
πρϊγματα που ϋχουν να κϊνουν με την περιουςύα και τα χρϋη.
Όπωσ θα δούμε, ςε αυτό το διϊςτημα των τεςςϊρων αιώνων από
την αρχαώκό ϋωσ την κλαςςικό εποχό, πολλϊ πρϊγματα που
αφορούν ςτην οργϊνωςη του ούκου και ςτισ αντιλόψεισ για την
εργαςύα και τον βιοποριςμό, μεταβϊλλονται ανϊλογα με τισ
ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτην κϊθε εποχό, ςε κοινωνικό,
πολιτικό και οικονομικό επύπεδο. Στόχοσ τησ εργαςύασ εύναι η
εξϋταςη αρχαύων πηγών και νεωτϋρων μελετών που αναφϋρονται
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ςτο θϋμα και η τοποθϋτηςη τουσ ςτο κατϊλληλο επεξηγηματικό
πλαύςιο, ανϊλογα με τισ επικρατούςεσ πρακτικϋσ και αντιλόψεισ
τησ ςυγκεκριμϋνησ εποχόσ ςτην οπούα γρϊφονται, καθώσ και με
τισ ιδϋεσ και την θεματολογύα του εκϊςτοτε ςυγγραφϋα.
Τϋλοσ, θα όθελα να αναφϋρω ότι η κατανόηςη τησ αρχαύασ
ελληνικόσ κοινωνύασ, με βϊςη την καθημερινό πρακτικό του βύου
και τισ ςυνακόλουθεσ αντιλόψεισ, μασ βοηθϊ επύςησ και ςτη
ςυγκριτικό μελϋτη ςε ςχϋςη με τισ ςημερινϋσ κοινωνύεσ. Αυτό η
ςυγκριτικό αντιπαραβολό μπορεύ να οδηγόςει ςτην εξαγωγό
καθολικών ςυμπεραςμϊτων, για ιδϋεσ και πρακτικϋσ που
επεβύωςαν ςτον χρόνο και για ϊλλεσ που πλϋον ϋχουν
ξεπεραςθεύ.

1.Σα βαςικϊ επαγγϋλματα ςτον αρχαύο ελληνικό κόςμο και
ο «Ούκοσ»

Η κύρια εναςχόληςη ςτον αρχαύο ελληνικό κόςμο όταν η
αςχολύα με τη γη. Ήδη από τα Ομηρικϊ ϋπη και τον Ηςύοδο
περιγρϊφεται η κοινωνύα ωσ αγροτικό, ενώ ςτα κλαςςικϊ χρόνια
η γεωργύα αποκαλεύται η κυρύαρχη και πρωταρχικό ανθρώπινη
τϋχνη1. Μϊλιςτα, ςτον Οικονομικό του Ξενοφώντα η τϋχνη τησ
καλλιϋργειασ τησ γησ θεωρεύται η μητϋρα των ϊλλων τεχνών και
υμνεύται για το γεγονόσ ότι διαμορφώνει δυνατούσ, μη μαλθακούσ
και μη οκνηρούσ ϊνδρεσ, λόγω τησ ςωματικόσ κόπωςησ που
καταβϊλει όποιοσ την εξαςκεύ2. Η αγροτικό παραγωγό λοιπόν
όταν η κύρια παραγωγικό δραςτηριότητα ςτον αρχαύο ελληνικό
χώρο και υπολογύζεται ότι μόνο ϋνα 20 με 25 τοισ εκατό των
1
2

Βλ. Αριςτοτϋλησ,Πολιτικϊ 1291a.
Βλ. Ξενοφών, Οικονομικόσ 5.1-11.
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πολιτών ςτην Αθόνα, γύρω ςτα τϋλη του πϋμπτου αιώνα, δεν εύχε
κϊποια ϋγγεια ιδιοκτηςύα ςτην κατοχό του3.
Πϋραν όμωσ τησ εναςχόληςησ με τη γη αναφϋρονται και ϊλλα
ςυνόθη επαγγϋλματα. Ο Αριςτοτϋλησ ςτα Πολιτικϊ του
καταλογογρϊφηςε όλεσ τισ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ τησ
εποχόσ του, οι οπούεσ ςυνϋθεταν την οικονομικό λειτουργύα κϊθε
πολιτεύασ. Εκτόσ από τουσ αγρότεσ, λοιπόν, υπϊρχουν οι
αποκαλούμενοι από τον Αριςτοτϋλη «βϊναυςοι», δηλαδό οι
ϊνθρωποι που αςκούςαν τισ χειρονακτικϋσ, τεχνικϋσ εργαςύεσ. Ο
όροσ αυτόσ «βϊναυςον πλόθοσ», δεν εύναι ϊςχετοσ με τισ
αντιλόψεισ που εύχαν επικρατόςει κατϊ την κλαςςικό εποχό ςτην
Αθόνα για τισ χειρονακτικϋσ εργαςύεσ, κυρύωσ ανϊμεςα ςτουσ
κύκλουσ των φιλοςόφων, αλλϊ αυτό εύναι ϋνα θϋμα που θα
εξετϊςουμε παρακϊτω. Στη ςυνϋχεια ωσ ξεχωριςτό τϊξη
αναφϋρεται το «αγοραύον» πλόθοσ, δηλαδό οι ϊνθρωποι τησ
αγορϊσ που αγόραζαν και πουλούςαν προώόντα εύτε ωσ κϊπηλοι
(καταςτηματϊρχεσ λιανικόσ πώληςησ) εύτε ωσ ϋμποροι.
Ακολουθεύ η τϊξη των «Θητών», που αποτελεύτο από μιςθωτούσ
εργϊτεσ.
Μπορούμε να προςθϋςουμε επύςησ, την τϊξη των πολεμιςτών,
η οπούα όμωσ μπορεύ και να παραλειφθεύ, καθώσ ςε αυτό
ανόκουν όλοι οι πολύτεσ, οι οπούοι ωσ «ϋφηβοι» τελούςαν την
υπηρεςύα τουσ και καλούνταν από την πολιτεύα ςε περύπτωςη
πολϋμου. Επιπλϋον, την δικαςτικό τϊξη, η οπούα εύχε 6000 μϋλη
ςτην Αθόνα. Τα μϋλη του δικαςτικού ςώματοσ ελϊμβαναν δύο
και αργότερα τρεισ οβολούσ ανϊ μϋρα εργαςύασ. Όμωσ, αυτό δεν
όταν ϋνα βαςικό επϊγγελμα, ούτε τα ειςοδόματα αυτϊ
επαρκούςαν για τον βιοποριςμό μύασ οικογϋνειασ. Ωσ ξεχωριςτό
3

M.Finley, 1996. Οικονομύα και κοινωνύα ςτην αρχαύα Ελλϊδα (μτφρ.
Α.Παναγόπουλου - Ε. Καρδαμύτςα) Αθόνα, T.α, ς. 137.
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τϊξη αναφϋρονται οι πλούςιοι που αναλϊμβαναν τισ
«λειτουργύεσ», δηλαδό τισ δημόςιεσ δαπϊνεσ για ςτρατιωτικϋσ και
πολιτικϋσ λειτουργύεσ τησ πόλησ. Τϋλοσ, αναφϋρεται η τϊξη των
ανθρώπων που ςτελϋχωναν τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ4.
Βϋβαια, εύναι ςημαντικό να αναφερθεύ ότι η αριςτοτελικό αυτό
κατηγοριοπούηςη των τϊξεων εύναι καθαρϊ επαγγελματικό,
αφορϊ το ςύνολο των πολιτειών και δεν αναφϋρει τουσ δούλουσ
διακριτό τϊξη. Αυτό ςυμβαύνει διότι οι δούλοι ςτην αρχαιότητα
δεν αποτελούν μύα ξεχωριςτό επαγγελματικό τϊξη, αλλϊ
χρηςιμοποιούνται, ουςιαςτικϊ, ωσ μϋςο παραγωγόσ, κυρύωσ από
τουσ ανθρώπουσ που κατϋχουν ιδιοκτηςύα γησ και βιοπορύζονται
από την καλλιϋργειϊ τησ. Θα όταν λοιπόν περιςςότερο ακριβϋσ
να αναφϋρουμε τουσ δούλουσ ωσ μύα κοινωνικό τϊξη τησ εποχόσ,
και όχι ωσ μύα επαγγελματικό τϊξη, καθώσ ο ύδιοσ ο δούλοσ
αποτελεύ ιδιοκτηςύα του επαγγελματύα5.
Με βϊςη λοιπόν τα επαγγϋλματα που αςκούνταν ςτην αρχαύα
Ελλϊδα μπορούμε να χαρακτηρύςουμε την οικονομύα κατϊ βϊςη
αγροτικό, η οπούα ςτηρύζεται ςτον «ούκο», δηλαδό ςτην
οικογϋνεια ωσ αυτόνομη παραγωγικό μονϊδα. Ο «ούκοσ» εύχε
μεγϊλη ςημαςύα ςτον αρχαύο κόςμο, καθώσ περιλϊμβανε την
οικογενειακό περιουςύα (τη γη του αγροκτόματοσ που
ςυντηρούςε την οικογϋνεια και το ύδιο το ςπύτι) η οπούα
βριςκόταν ςτα χϋρια του «κυρύου του ούκου», του ϊνδρα
οικογενειϊρχη, ϋτςι ώςτε τα ϊλλα μϋλη τησ οικογϋνειασ
ςτηρύζονταν, λιγότερο ό περιςςότερο, ςε αυτόν για την
ςυντόρηςό τουσ. Ο κϊθε «ούκοσ» εύχε τισ εςτιακϋσ και
θρηςκευτικϋσ του τελετϋσ, περιλαμβανομϋνων και των τελετών
4

Balme, M. 1984. ¨Attitudes to Work and Leisure in Ancient Greece.¨ G&R 31:
144.
5
D.M.MacDowel. 2009. Σο δύκαιο ςτην Αθόνα των κλαςικών χρόνων (μτφρ.
Ν.Κονόμη-Ε. Δ.Ν. Παπαδόμα), Αθόνα, ς.129
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προσ τιμόν των νεκρών μελών του. Ένασ Αθηναύοσ και
οποιοςδόποτε Έλληνασ, ϋδινε μεγϊλη βαρύτητα ςτη διατόρηςη
του «ούκου» του και ςτην ομαλό ςυνϋχιςό του μετϊ τον θϊνατο
του «κυρύου» του6.

2.Οι αντιλόψεισ των αρχαύων Ελλόνων για την εργαςύα:
Αςχολύα και χόλη

Η αρχαύα ελληνικό αντύληψη για την εργαςύα δεν εύναι
ςυγκεκριμϋνη και απόλυτη, αλλϊ ποικύλει ανϊλογα με τισ
επικρατούςεσ αντιλόψεισ κϊθε εποχόσ, με τισ ιδϋεσ του εκϊςτοτε
φιλοςόφου ό ςτοχαςτό, καθώσ και με τον τύπο και την ποιότητα
τησ εκϊςτοτε εργαςύασ για την οπούα γύνεται αναφορϊ.
Αρχύζοντασ από τον Ομηρικό κόςμο, εκεύ βλϋπουμε να
εργϊζονται από κοινού βαςιλεύσ, ϊρχοντεσ, ελεύθεροι πολύτεσ και
δούλοι. Ειδικότερα, η τϊξη των «Δημιουργών» αςκούςε τόςο
επαγγϋλματα που θεωρούνταν δώρα των θεών (ιατρού, ιερεύσ,
μϊντεισ, αοιδού), όςο και τϋχνεσ όπωσ η χαλκουργεύα και η
κεραμοποιύα7. Κατϊ την αρχαώκό εποχό, ο Ηςύοδοσ θεωρεύ την
εργαςύα ωσ την πιο ςπουδαύα αρετό για τον ϊνθρωπο, ςε
αντύθεςη με την αεργύα που ψϋγεται8. Μϊλιςτα, ο ύδιοσ αναφϋρει
ότι οι θεού εξαγριώνονται με τον ϊνδρα που εύναι ϊεργοσ, ενώ
αντύθετα με την εργαςύα ο ϊνδρασ αποκτϊ, εκτόσ από πλούτο, και
την εκτύμηςη των θεών9.
6

MacDowel, Σο δύκαιο ςτην Αθόνα των κλαςικών χρόνων, ς.134.
Balme, M. . ¨Attitudes to Work and Leisure in Ancient Greece.¨
G&R 31: 142-143
8
Βλ. Ηςύοδο, Ἔργα καὶ Ἡμϋραι,498-503
9
Balme, M. . ¨Attitudes to Work and Leisure in Ancient Greece.¨
G&R 31: 141
7
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Ωςτόςο, κατϊ την αρχαώκό και προ-κλαςςικό εποχό η
ανϊπτυξη τησ πόλεωσ-κρϊτουσ με την ςυνακόλουθη ανϊπτυξη
του εμπορύου, την αύξηςη του πληθυςμού και τον αποικιςμό,
επϋφεραν αλλαγϋσ ςτην οικονομικό και την κοινωνικό
πραγματικότητα. Οι ραγδαύεσ αυτϋσ αλλαγϋσ, με την ταυτόχρονη
ανϊπτυξη τησ πολιτικόσ τϋχνησ, των θεςμών τησ πόλεωσ και τησ
φιλοςοφύασ, διαμόρφωςαν –όπωσ εύναι φυςικό- και νϋεσ
αντιλόψεισ ςχετικϊ με την αξύα τησ εργαςύασ. Στον Πλούταρχο
βλϋπουμε ότι ο Λυκούργοσ ϋχει απαγορεύςει την αςχολύα με κϊθε
χειρονακτικό εργαςύα που ταύριαζε μόνο ςε εύλωτεσ10.
Αυτό η υποτύμηςη, ςε κϊποιο βαθμό, τησ χειρωνακτικόσ
εργαςύασ ςυνοδεύεται ταυτόχρονα με την ανϊδυςη τησ αξύασ τησ
ςχόλησ. Ο Αριςτοτϋλησ αναφϋρει ςτα Ηθικϊ Νικομϊχεια ότι
«ἀςχολούμεθα γὰρ ἵνα ςχολϊζωμεν, καὶ πολεμοῦμεν ἵν' εἰρόνην
ἄγωμεν»11. Για τον Σταγειρύτη φιλόςοφο, η ευτυχύα (ευδαιμονύα)
εύναι το μϋγιςτο αγαθό που επιδιώκει κϊθε πολιτεύα και αυτό εύναι
ϊμεςα ςυνδεδεμϋνη με την ςχόλη. Η αριςτοτελικό ςχόλη, όμωσ,
δεν ςχετύζεται με την αργύα ό την ραθυμύα, αλλϊ με την
δραςτηριότητα τησ ψυχόσ, με τον ςτοχαςμό και τη φιλοςοφύα. Η
ευδαιμονύα εύναι «ψυχῆσ ἐνϋργειϊ τισ κατ’ ἀρετὴν τελεύαν» και η
ενϋργεια αυτό εύναι ο ςτοχαςμόσ, ο οπούοσ πραγματώνεται κατϊ
την περύοδο τησ ςχόλησ12. Καταλαβαύνουμε λοιπόν ότι η α-ςχολύα
ςτην αντύληψη των αρχαύων εύναι το μϋςο και όχι ο μϋγιςτοσ
ςκοπόσ. Αυτό που δύνει χαρϊ ςτη ζωό, κατϊ τον Αριςτοτϋλη, εύναι
η ϊςκηςη τησ φιλοςοφύασ, τησ πολιτικόσ τϋχνησ και του
ςτοχαςμού. Για τουσ πολύτεσ τησ κλαςςικόσ περιόδου, η ςχόλη
εύναι αυτό που γεννϊ την πολιτικό αρετό και τη φιλοςοφύα.
10

Βλ. Πλούταρχο, Λυκούργοσ, 24.2-4
Βλ. Αριςτοτϋλη, Ηθικϊ, 1177b
12
Balme, M. . ¨Attitudes to Work and Leisure in Ancient Greece.¨
G&R 31: 140
11
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Επιπροςθϋτωσ, κατακριτικϊ -ςε ϋνα βαθμό- αντιμετωπύζονταν
κατϊ την κλαςςικό εποχό οι λεγόμενεσ «βϊναυςεσ τϋχνεσ»,
δηλαδό οι τϋχνεσ που απαιτούςαν ϋντονη χειρονακτικό εργαςύα,
όπωσ η χαλκουργεύα, η ξυλουργεύα, η κεραμοποιύα κ.ο.κ.. Ο
Σωκρϊτησ ςτον Οικονομικό του Ξενοφώντα αναφϋρεται ςτην
κακό φόμη που εύχαν οι «βϊναυςεσ τϋχνεσ» ςτισ πόλεισ και ςτο
ότι μερικϋσ πόλεισ δεν επϋτρεπαν ςτουσ πολύτεσ τουσ να αςκούν
αυτϋσ τισ τϋχνεσ13. Τϋτοιεσ πόλεισ όταν πχ. η Σπϊρτη, κϊτω από
την νομοθεςύα του Λυκούργου και η Θόβα, όπου αποκλειόταν
από το ςώμα των πολιτών όποιοσ τεχνύτησ (και όχι μόνο) εύχε
εμπορευθεύ τα προώόντα του ςτην αγορϊ κατϊ τη διϊρκεια των
δϋκα τελευταύων χρόνων14. Ο Αριςτοτϋλησ θεωρεύ καλό πόλη
αυτό που δεν θα εντϊξει ϋναν τεχνύτη ςτο πολιτικό ςώμα15. Ο
Πλϊτων κϊνει διϊκριςη μεταξύ ςοφού ϊνδρα και ϊνδρα
«βαναύςου», που κατεύχε απλϊ κϊποια τϋχνη (υμπόςιον 203a).
Οι λόγοι που φιλόςοφοι και ςτοχαςτϋσ εύχαν δημιουργόςει αυτό
την εικόνα για τισ χειρονακτικϋσ εργαςύεσ και ενϋκριναν αυτούσ
τουσ περιοριςμούσ, όταν αφενόσ ηθικού, αφού οι «βϊναυςεσ
τϋχνεσ» διεύθειραν κατϊ εκεύνουσ το ςώμα και την ψυχό, και
αφετϋρου πρακτικόσ φύςεωσ, αφού εκεύνοι που αςκούςαν τη
χειρονακτικό εργαςύα και το εμπόριο δεν επϋτρεπαν τη ςχόλη
ςτη ζωό τουσ, η οπούα όταν απαραύτητη για την μετοχό ςτον
πολιτικό ςτύβο16.
Βϋβαια, ςτην αρχαιοελληνικό κοινωνύα η βαςικό διϊκριςη
αφορούςε ςτην ελευθερύα του ατόμου και ο τύποσ τησ εργαςύασ
13

Βλ. Ξενοφών, Οικονομικόσ, 4.2
Balme, M. . ¨Attitudes to Work and Leisure in Ancient Greece.¨
G&R 31: 141
15
Βλ. Αριςτοτϋλη, Πολιτικϊ, 1278a8
16
Balme, M. . ¨Attitudes to Work and Leisure in Ancient Greece.¨
G&R 31: 141
14
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όταν ϊμεςα ςυνυφαςμϋνοσ με αυτόν. Επιπλϋον, η εργαςύα
κϊποιου εύναι ςυνδεδεμϋνη με ηθικϊ γνωρύςματα και με την
προςωπικό καταξύωςη ςτο πλαύςιο τησ κοινότητασ. Για να
θεωρεύται λοιπόν κϊποιοσ ανδρεύοσ, ελεύθεροσ και δύκαιοσ, όταν
απαραύτητο ο βύοσ του να μην εξαρτϊται από ϊλλουσ, να μην
εργϊζεται ςτην υπηρεςύα ϊλλου ιδιοκτότη, να εύναι ο ύδιοσ
«αυτουργόσ», δηλαδό ιδιοκτότησ που εργϊζεται για τη δικό του
παραγωγό με ςκοπό την ςυντόρηςη του ύδιου και τησ οικογϋνειϊσ
του17. Η μιςθωτό εργαςύα του υπαλλόλου, κϊτι αυτονόητο ςτισ
ςύγχρονεσ κοινωνύεσ, όταν κατακριτϋα ςε μεγϊλο βαθμό ςτον
αρχαύο κόςμο.
Άλλη μύα κατηγορύα που αντιμετωπιζόταν με κϊποια
περιφρόνηςη όταν η τϊξη των εμπόρων. Αυτό η περιφρόνηςη
ϋχει βαθιϋσ ρύζεσ ςτον αρχαύο κόςμο. Την βλϋπουμε όδη ςτον
Όμηρο (θ 158-164), καθώσ από τότε το εμπόριο εύχε ςχετιςτεύ ςε
ϋνα βαθμό με την πειρατεύα, με αποτϋλεςμα να καλλιεργεύται μύα
αρνητικό προκατϊληψη ϋναντι των εμπόρων. Η τϊξη αυτό των
εμπόρων εύχε την ονομαςύα «αγοραύοι» , οι οπούοι διακρύνονταν
μεταξύ των μικροπωλητών και των καπόλων από τη μύα (οι
οπούοι δεν ϋχαιραν κϊποιασ εκτύμηςησ18) και των μεγαλεμπόρων
που αςχολούνταν ωσ επύ το πλεύςτον με τον θαλϊςςιο εμπόριο
και όταν κυρύωσ πλοιοκτότεσ. Ο Πλϊτων ςτουσ Νόμουσ του
απαγορεύει το εμπόριο ςτουσ κατούκουσ τησ πόλησ και το
επιτρϋπει μόνο ςτουσ ξϋνουσ, που θα πωλούν τα προώόντα ςτουσ
«δημιουργούσ» και ςτουσ δούλουσ τουσ19. Άλλωςτε, και ςτην
Αθόνα το εμπόριο όταν μύα δραςτηριότητα που την αςκούςαν
κυρύωσ οι μϋτοικοι. Η ανϊπτυξό του ευνοόθηκε από την
17

Βλ. Αριςτοτϋλησ, Πολιτικϊ, 1381a20
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νομιςματικό οικονομύα που ϋκανε την εμφϊνιςό τησ ςτα τϋλη του
7ου και ςτισ αρχϋσ του 6ου αιώνα. Η κϊπωσ υποτιμημϋνη θϋςη του
εμπορύου ωσ πρακτικό οφεύλεται ςτην κυριαρχύα τησ αντύληψησ
τησ «αυτϊρκειασ» ςτον αρχαύο κόςμο. Στο γεγονόσ ότι ο ϊμετροσ
πλουτιςμόσ ό η προτεραιότητα τησ επιδύωξησ εύκολου
πλουτιςμού -κϊτι που αποτελούςε ιςχυρό κύνητρο για την
εναςχόληςη με το εμπόριο- όταν επιλογϋσ, ςε κϊποιο βαθμό,
κατακριτϋεσ. Βλϋπουμε, λοιπόν, τον Πλούταρχο να δικαιολογεύ
την ςτροφό του Σόλωνα ςτο εμπόριο, λϋγοντασ ότι δεν το ϋκανε
για να πλουτύςει, αλλϊ για λόγουσ αποδοχόσ τησ ηςιόδειασ
αντύληψησ τησ εξύμνηςησ τησ εργαςύασ20.
Το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπϊνω εύναι αν αυτό η
περιφρόνηςη –ςε κϊποιο βαθμό- τησ εργαςύασ που περιγρϊφεται
παραπϊνω όταν μύα διαδεδομϋνη αντύληψη κατϊ την κλαςςικό
εποχό ό αν περιοριζόταν ςε ϋναν κύκλο αριςτοκρατών,
φιλοςόφων και ανθρώπων των γραμμϊτων. Αυτό εύναι δύςκολο
να απαντηθεύ ελλεύψει πηγών που να αναφϋρονται ςτισ
αντιλόψεισ του ςυνηθιςμϋνου καθημερινού ϊνδρα ςτην αρχαύα
Αθόνα. Ωςτόςο, υπϊρχουν κϊποιεσ ενδεύξεισ, από τισ οπούεσ
μπορούν να εξαχθούν κϊποια ςυμπερϊςματα. Εύδαμε
προηγουμϋνωσ ότι ςτην ομηρικό και ηςιόδια εποχό η εργαςύα
εύναι επαινετϋα, ςε αντύθεςη με την αεργύα. Επύςησ, εύδαμε ότι η
εργαςύα ςυνεχύζει να αποτελεύ μϋγιςτη αξύα κατϊ την τιμοκρατικό
εποχό του Σόλωνα. Κατϊ τον πϋμπτο αιώνα οι χωρικού
αποτελούςαν τα 3/5 των πολιτών, ενώ κατϊ τον τϋταρτο περύπου
τα 2/5. Εύναι γεγονόσ πωσ η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των
χωρικών αυτών καλλιεργούςαν τη γη με τα ύδια τουσ τα χϋρια
αφού, αφενόσ, δεν εύχαν όλοι δούλουσ ςτην υπηρεςύα τουσ (ο
χωρικόσ ςτην Ηλϋκτρα του Ευριπύδη δεν εύχε δούλο ςτην κατοχό
20
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11

του) και αφετϋρου όςοι εύχαν ϋναν ό δύο δούλουσ, εύναι
πιθανότερο να τουσ χρηςιμοποιούςαν περιςςότερο ςτισ οικιακϋσ
εργαςύεσ21. Ο Σωκρϊτησ ςτον Οικονομικό (4.2) καταδικϊζει μεν
την «βϊναυςη» εργαςύα, όμωσ προτεύνει την ϊςκηςη αγροτικόσ
εργαςύασ22. Ο Πλϊτων αναφϋρει ότι οι «αυτουργού» , οι ϊνθρωποι
που εργϊζονται για τον εαυτό τουσ, εύναι ςε μύα δημοκρατύα η πιο
ιςχυρό και πολυπληθϋςτερη τϊξη23. Στουσ «αυτουργούσ»
ςυμπεριλαμβϊνονταν και τεχνύτεσ και καλλιεργητϋσ. Από
αποςπϊςματα του Πλϊτωνα και του Ξενοφώντα, διαφαύνεται ότι
οι τεχνικϋσ εναςχολόςεισ δεν όταν ςε γενικό απαξύα, ενώ η αεργύα
κατακρύνεται και κατϊ την κλαςςικό περύοδο. Τϋλοσ, μύα
κατηγορύα τεχνητών εύναι ςύγουρο πωσ ϋχαιρε ευρεύασ
εκτιμόςεωσ. Εύναι αυτό η κατηγορύα που κατηύθυνε την τϋχνη
ςτη ςοφύα. Σε αυτόν ανόκε πχ. ο αρχιτϋκτονασ Ικτύνοσ ό ο
γλύπτησ Φειδύασ, φύλοσ του Περικλό24.
Συμπεραςματικϊ, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ςε γενικϋσ
γραμμϋσ η εργαςύα ςτην κλαςςικό Ελλϊδα δεν εύχε υποτιμηθεύ
όςο ςυχνϊ νομύζεται, αντύθετα ςυνϋχιζε να εθεωρεύτο κϊτι το
τιμητικό, τουλϊχιςτον για τη μεγϊλη μϊζα των ανθρώπων. Η
αρνητικό προκατϊληψη που πρϊγματι υπόρχε, όταν ενϊντια ςτην
μιςθωτό εργαςύα, διότι αυτού του τύπου η εργαςύα, ςε αντύθεςη
με την «αυτουργύα», ςυνυποδόλωνε την ςτϋρηςη τησ ατομικόσ
ελευθερύασ, ςύμφωνα πϊντα με την αντύληψη των αρχαύων. Κακό
φόμη εύχαν επύςησ και οι κϊπηλοι (οι μικρϋμποροι), οι οπούοι
όμωσ ςτην Αθόνα αποτελούςαν μύα μικρό ςε αριθμό τϊξη25.
21
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Τϋλοσ, όςον αφορϊ ςτην καταδύκη των «βϊναυςων» τεχνών από
τουσ φιλοςόφουσ κυρύωσ, αυτό δεν ϋχει να κϊνει τόςο με μύα
νοοτροπύα αριςτοκρατικόσ μαλθακότητασ και ςνομπιςμού, αλλϊ
με το γεγονόσ ότι αυτϋσ οι τϋχνεσ απομϊκρυναν τον ϊνθρωπο από
τη φιλοςοφύα, τον ςτοχαςμό και την ϊςκηςη τησ ψυχόσ.

3.Ο ρόλοσ των δούλων ςτην οικονομύα των αρχαύων
Ελλόνων

Όπωσ εύπαμε προηγουμϋνωσ, ο βαςικόσ διαχωριςμόσ των
πραγμϊτων που αφορούν ςτην εργαςύα, όταν η διϊκριςη μεταξύ
ελεύθερησ και εξαρτημϋνησ εργαςύασ. Για τον Αριςτοτϋλη
«ελεύθεροσ ϊνθρωποσ εύναι αυτόσ που δεν ζει υπό τον
καταναγκαςμό ϊλλου»26. Όταν μιλϊμε γενικϊ για δούλουσ,
εννοούμε ςυνόθωσ μύα ενιαύα κατηγορύα απελεύθερων
ανθρώπων, δηλαδό ανθρώπων που αποτελούν αντικεύμενο
ιδιοκτηςύασ ϊλλων. Όμωσ, ςτην πραγματικότητα του αρχαύου
ελληνικού κόςμου οι δούλοι δεν αποτελούν ενιαύα κατηγορύα.
Υπϊρχουν διαφορϋσ μεταξύ του Σπαρτιϊτη «εύλωτα» (ςτη
Θεςςαλύα «πενϋςτη»), του υποδουλωμϋνου από χρϋη ο οπούοσ
δεν όταν δούλοσ, του υπό προώποθϋςεισ χειραφετημϋνου δούλου
και του απελεύθερου. Βϋβαια οι κατηγορύεσ αυτϋσ ςπϊνια
ςυνυπόρχαν ςε μύα κοινότητα. Γενικϊ, ο κυρύαρχοσ τύποσ
δούλου με τον οπούον αςχολούμαςτε περιςςότερο εύναι αυτόσ
που αφορϊ τισ εξελιγμϋνεσ οικονομικϊ και πολιτικϊ κοινότητεσ,
ςε αντύθεςη με το καθεςτώσ των ειλώτων και των
υποδουλωμϋνων λόγω χρεών, που αφορούν αρχαιότερεσ
26
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κοινωνύεσ, όπωσ τη Σπϊρτη, την Κρότη, αργότερα τη Θεςςαλύα
και την Αθόνα πριν από τα χρόνια του Σόλωνα27. Η δουλεύα ςτισ
ανεπτυγμϋνεσ κοινότητεσ εύχε μεγαλύτερη ευελιξύα και
προςαρμοζόταν ςε πολλαπλϊ επύπεδα δραςτηριότητασ, ενώ
αντύθετα ςτουσ εύλωτεσ και ςτουσ υπολούπουσ ταύριαζαν, ωσ επύ
το πλεύςτον, αγροτικϋσ, ποιμενικϋσ και οικιακϋσ εργαςύεσ.
Στισ ανεπτυγμϋνεσ πόλεισ τησ κλαςςικόσ περιόδου, ςπϊνια
ϋβριςκε κανεύσ κϊποια εργαςύα –δημόςια ό ιδιωτικό, ευχϊριςτη ό
δυςϊρεςτη- που να μην απαςχολούςε δούλουσ, με εξαύρεςη την
ϊςκηςη τησ πολιτικόσ και τον πόλεμο, δραςτηριότητεσ ςτισ
οπούεσ οι δούλοι δεν ςυμμετεύχαν. Οι δούλοι χρηςιμοποιούνταν
ακόμα και ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ, ωσ γραμματεύσ και
υπϊλληλοι ό ωσ φύλακεσ και αςτυνομικού28. Βϋβαια, παρ΄ όλα
αυτϊ δεν υπόρχε δραςτηριότητα που να μην αςκόθηκε ςε κϊποια
μϋρη και για κϊποιο διϊςτημα από ελευθϋρουσ ανθρώπουσ.
Η δουλεύα δϋςποζε, όπωσ εύναι φυςικό, ςτον χώρο τησ
γεωργύασ, αφού αυτό όταν η κύρια παραγωγικό δραςτηριότητα,
χωρύσ όμωσ αυτό να ςημαύνει ότι οι περιςςότεροι που δούλευαν
ςτουσ αγρούσ όταν δούλοι ό ότι αυτού εκτελούςαν τον
μεγαλύτερο όγκο τησ αγροτικόσ εργαςύασ. Επιπλϋον, ςτα μεγϊλα
κτόματα ό ςε περύπτωςη απουςύασ του ιδιοκτότη, υπόρχαν
μεταξύ των δούλων και «επύτροποι» που επιτηρούςαν την
εκτϋλεςη τησ εργαςύασ των «εργατών»29. Στα μεταλλεύα και ςτα
λατομεύα υπόρχαν οι ελεύθεροι που νούκιαζαν μικρϋσ μονϊδεσ, τισ
οπούεσ μπορούςαν να λειτουργούν μόνοι τουσ. Ωςτόςο, από τη
ςτιγμό που χρειαζόταν επιπλϋον εργαςύα, τα νϋα εργατικϊ χϋρια
όταν αποκλειςτικϊ αυτϊ των δούλων. Λϋγεται, ότι τα μεταλλεύα
27
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του ςτρατηγού Νικύα κατϊ τον 5ο αιώνα απαςχολούςαν περύπου
1000 δούλουσ30. Στη βιοτεχνύα υπόρχαν οι ανεξϊρτητοι τεχνύτεσ,
που εργϊζονταν μόνοι ό μαζύ με μϋλη τησ οικογενεύασ τουσ, αλλϊ
και ιδιοκτότεσ δούλων, ςε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό από ό,τι ςτη
γεωργύα. Στο εμπόριο και ςτισ τραπεζικϋσ εργαςύεσ
απαςχολούνταν μόνο δούλοι. Ο μόνοσ τομϋασ ςτον οπούον κϊθε
ελεύθεροσ με ςχετικό δυνατότητα απαςχολούςε ςύγουρα ϋναν ό
δύο δούλουσ, όταν ο οικιακόσ. Ο ϋνασ οικιακόσ δούλοσ όταν
ςυνόθωσ ϊνδρασ, που ςυνόδευε τον «κύριό» του ςτισ εξόδουσ και
τα ταξύδια του, και ϊλλη όταν μύα γυναύκα για τισ δουλειϋσ του
ςπιτιού31.
Στην Αθόνα κατϊ την περύοδο αιχμόσ του 5ου και του 4ου αιώνα,
οι δούλοι υπολογύζονται από 60.000 μϋχρι και 80.000, πρϊγμα
που ςημαύνει ότι κατ΄ αναλογύα αντιςτοιχούν τρεύσ ό τϋςςερεισ
δούλοι ανϊ νοικοκυριό. Ο δούλοσ όταν αντικεύμενο ιδιοκτηςύασ
του «κυρύου» του και ουςιαςτικϊ αποτελούςε μϋςο παραγωγόσ.
Ο Κύριοσ δεν επιτρεπόταν να ςκοτώςει τον δούλο, ωςτόςο
μπορούςε να τον χτυπόςει ό να τον κακομεταχειριςθεύ. Κανεύσ
ϊλλοσ πϋραν του ιδιοκτότη δεν εύχε το δικαύωμα να χειροδικόςει
ϋναντι του δούλου. Εύναι ςυχνϋσ οι περιπτώςεισ όπου
μαρτυρούνται ϊριςτεσ ςχϋςεισ μεταξύ αφϋντη και δούλου. Ενύοτε
ϋνασ ϋμπιςτοσ δούλοσ εργαζόταν μόνοσ του (χωρύσ επύβλεψη) ςε
κϊποιο επϊγγελμα ιδιοκτηςύασ του «κυρύου» του, και ϋβλεπε τον
ιδιοκτότη του μόνο για να του καταβϊλει ϋνα ποςοςτό επύ των
κερδών τησ δουλειϊσ του32. Οι κύριεσ πηγϋσ ϊντληςησ των
δούλων όταν δύο: από τη μύα οι αιχμϊλωτοι πολϋμου και από την
ϊλλη οι λεγόμενοι «βϊρβαροι», που ειςϋρεαν ςτον ελληνικό χώρο

30
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μϋςω του δουλεμπορύου33. Σε αυτϋσ τισ δύο κατηγορύεσ μπορούμε
να προςθϋςουμε τουσ καταδικαςθϋντεσ ςε καταναγκαςτικϊ ϋργα
και τα ϋκθετα τϋκνα. Σε μεγϊλο βαθμό, μϊλιςτα, οι δούλοι δεν
κατϊγονταν απλώσ από ϊλλη ελληνικό πόλη αλλϊ ςυνόθωσ από
περιοχϋσ εκτόσ του ελληνικού κόςμου. Δεν εύναι τόςο περύεργο
λοιπόν, που οι Έλληνεσ ταύτιζαν τουσ δούλουσ με τουσ
βαρβϊρουσ34.
Στηριζόταν, τελικϊ, ο αρχαύοσ ελληνικόσ πολιτιςμόσ ςτην
εργαςύα των δούλων; Συμπεραςματικϊ, μπορούμε να
απαντόςουμε ςε ϋνα βαθμό καταφατικϊ, ωςτόςο πρϋπει να γύνει
κατανοητό ότι η ανϊπτυξη του θεςμού τησ δουλεύασ
πραγματώθηκε ωσ αποτϋλεςμα τησ εμπορικόσ και βιομηχανικόσ
ανϊπτυξησ των ελληνικών πόλεων- κρατών κατϊ την
(προ)κλαςςικό περύοδο. Ο Ηςύοδοσ ςτα χρόνια του δεν θα
μπορούςε να ςκεφτεύ την δουλεύα διαφορετικϊ από μύα εργαςύα
που θα όταν απλώσ ςυμπληρωματικό των προςωπικών μόχθων35.
Ο Ξενοφών, δύο με τρεισ αιώνεσ περύπου μετϊ, μιλϊει για
ςυντόρηςη των πολιτών από την πολιτεύα, χϊρη ςτην εργαςύα
δημοςύων δούλων36. Βϋβαια, αυτό δεν ςημαύνει ότι οι
περιςςότεροι ελεύθεροι ςτηρύζονταν αποκλειςτικϊ ςτην εργαςύα
των δούλων τουσ. Αντύθετα, όπωσ αναφϋραμε, ακόμα και ςτισ
εποχϋσ ακμόσ, δεν εύχαν όλοι οι ελεύθεροι τη δυνατότητα να
ϋχουν ςτην κατοχό τουσ δούλουσ, ενώ από όςουσ την εύχαν, οι
περιςςότεροι τουσ χρηςιμοποιούςαν ωσ ςυμπλόρωμα ςτη δικό
τουσ εργαςύα. Εύναι αλόθεια, ότι ο θεςμόσ τησ δουλεύασ
εθεωρεύτο κϊτι το απόλυτα φυςιολογικό ςτην αρχαύα ελληνικό
αντύληψη και πρακτικό, και ουδϋποτε ϋγινε αντικεύμενο κριτικόσ,
33
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ούτε από τουσ πιο ριζοςπαςτικούσ φιλοςόφουσ, όπωσ πχ. τον
Πλϊτωνα.

4. Η περιουςύα, το χρϋοσ και τα δϊνεια ςτην Κλαςςικό
Αθόνα

Το πιο ςημαντικό εύδοσ περιουςύασ ςτην Αθόνα (και γενικώτερα),
παραδοςιακϊ όταν η γη, ακόμα περιςςότερο πριν την εμφϊνιςη
των χρημϊτων κατϊ τον 6ο αιώνα. Ένα ϊλλο πολύτιμο εύδοσ
περιουςύασ όταν οι δούλοι. Επύςησ, κϊποιοσ μπορούςε να κατϋχει
ζώα, πλούα και ϊλλα οχόματα, ρούχα, ϋπιπλα, κοςμόματα και
πολύτιμα μϋταλλα. Ένασ ξϋνοσ δεν εύχε δικαύωμα κατοχόσ γησ ό
κτιρύων ςτην Αττικό, με εξαύρεςη την παραχώρηςη του
δικαιώματοσ τησ «εγκτόςεωσ» ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ. Ο δούλοσ
ο οπούοσ όταν αντικεύμενο ιδιοκτηςύασ δεν μπορούςε να κατϋχει
τύποτα. Όμωσ, κατϊ τα ϊλλα, το κϊθε ϊτομο μπορούςε να κατϋχει
οτιδόποτε από τα παραπϊνω περιουςιακϊ ςτοιχεύα. Επιπλϋον,
όταν δυνατό η ςυνιδιοκτηςύα δύο ό περιςςότερων ατόμων.
Τϋλοσ, περιουςύα μπορούςε να ϋχει ϋνα ςυλλογικό ςώμα, ϋνασ
δόμοσ, μύα φατρύα, μύα θρηςκευτικό ομϊδα37.
Ο ςυνηθϋςτεροσ τρόποσ απόκτηςησ τησ κυριότητασ μύασ
περιουςύασ όταν η κληρονομιϊ. Άλλοι τρόποι μεταβύβαςησ τησ
κυριότητασ όταν η πώληςη και η δωρεϊ. Με την εκμύςθωςη ό τον
δανειςμό μπορούςε να μεταβιβαςτεύ η χρόςη τησ περιουςύασ,
χωρύσ να μεταβιβαςτεύ η κυριότητα. Ο «κύριοσ» του «ούκου» εύχε
το δικαύωμα να διαθϋςει την περιουςύα του όπωσ όθελε, ωςτόςο
ςτη διαχεύρηςό τησ υπόρχαν κϊποιοι περιοριςμού: Ένασ ορφανόσ
ανόλικοσ κληροδοτημϋνοσ πχ. δεν μπορούςε να διαθϋςει την
37
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περιουςύα του μϋχρι την ενηλικύωςό του, ενώ οι γυναύκεσ
«επύκληροι»38 δεν μπορούςαν επύςησ να διαχειριςτούν την
περιουςύα τουσ και ανϋμεναν την «επιδικαςύα»39. Επύςησ, ϋνασ
ϊνδρασ με δημόςιο αξύωμα δεχόταν περιοριςμούσ ςτην διϊθεςη
τησ περιουςύασ του, μϋχρι να περϊςει από τον ϋλεγχο τησ
«ευθύνασ» του και να διαπιςτωθεύ ότι δεν εύχε καταχραςθεύ κϊτι
από την δημόςια περιουςύα που διαχειριζόταν40.
Ένασ ϊνδρασ μπορούςε να δανεύςει χρόματα ςε κϊποιον ϊλλον
και να απαιτόςει την καταβολό τόκου, που όταν ςυνόθωσ 1% ανϊ
μόνα. Το επιτόκιο και η διϊρκεια του δανεύου προϋκυπταν από
διμερό ςυμφωνύα δανειςτό και δανειολόπτη. Στα πρώιμα χρόνια,
αν κϊποιοσ αδυνατούςε να ξοφλόςει το χρϋοσ του, ο πιςτωτόσ
μπορούςε να γύνει κύριοσ τησ περιουςύασ του ό και του ύδιου,
μετατρϋποντασ τον ςε δούλο του. Η δουλεύα λόγω χρεών
καταργόθηκε από τον Σόλωνα ςτισ αρχϋσ του 6ου αιώνα, αλλϊ η
περιουςύα του οφειλϋτη ςυνεχιζόταν να κατϊςχεται ςε περύπτωςη
αδυναμύασ εξόφληςησ. Έτςι, η ενεχυρύαςη ενόσ περιουςιακού
ςτοιχεύου όταν η ςυνόθησ πρακτικό, προκειμϋνου ο δανειςτόσ να
εξαςφαλιςτεύ και να εύναι πρόθυμοσ να χορηγόςει το δϊνειο41. Οι
πιο ςύγουρεσ εξαςφαλύςεισ όταν η γη και τα ςπύτια. Με την
προςφορϊ μύασ ϋκταςησ ό ενόσ ςπιτιού για ενϋχυρο, ο δανειςτόσ
θεωρούςε περιττό να το πϊρει υπό την κατοχό του και
επιτρεπόταν ςτον οφειλϋτη να κρατϊει την κυριότητϊ του.
Ωςτόςο, δεν μπορούςε ο ύδιοσ να το πουλόςει ό να το δωρύςει
38
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39
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40
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χωρύσ την ϋγκριςη του πιςτωτό42. Ο πιςτωτόσ ςυνόθιζε να
τοποθετεύ ςτο υποθηκευμϋνο κτόμα μύα επιγραφό, ϋναν «όρον»
που κατϋγραφε τα ςχετικϊ με το δϊνειο, για να αςφαλιςτεύ από
ενδεχόμενεσ επιπλοκϋσ, ςε περύπτωςη που ο δανειολόπτησ
χρηςιμοποιούςε την όδη υποθηκευμϋνη περιουςύα για ςύναψη
νϋου δανεύου ό αν όθελε να την απαλλοτριώςει. Αυτό ςυνϋβαινε
επειδό η πόλη δεν κρατούςε κϊποια επύςημα αρχεύα ιδιοκτηςύασ,
ούτε αρχεύα αποτύπωςησ των ςυναλλαγών43.
Εύναι εμφανϋσ πωσ το δύκαιο που αφορϊ ςτην περιουςύα και
ςτισ ςυναλλαγϋσ όταν αρκετϊ περύπλοκο ςτην Κλαςςικό Αθόνα,
κϊτι που μαρτυρϊ ϋνα αρκετϊ υψηλό επύπεδο οικονομικόσ και
νομοθετικόσ εξϋλιξησ. Η πρακτικό τησ δανειοδότηςησ και τησ
μύςθωςησ, πρϊγματα αυτονόητα ςτην καπιταλιςτικό οικονομύα
των ημερών μασ, όταν κϊτι που ςυνηθιζόταν εξύςου ςτην αρχαύα
Αθόνα. Ωςτόςο, αυτό που κϊνει εντύπωςη και μαρτυρεύ την
εξϋλιξη των οικονομικών ςυναλλαγών τησ εποχόσ, εύναι τα μϋτρα
αςφαλεύασ που λαμβϊνονταν για την ορθολογικό διεκπεραύωςη
των ςυναλλαγών αυτών. Τϋλοσ, η κατϊργηςη του «επύ τοισ
ςώμαςι δανεύζεςθαι» από τον Σόλωνα, όδη από τισ αρχϋσ του 6 ου
αιώνα, καταδεικνύει την μϋριμνα τησ πολιτεύασ για την προςταςύα
των αδυνϊμων που προϋκυπταν μϋςω αυτών των ελευθϋρων -ςε
μεγϊλο βαθμό- ςυναλλαγών.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Συνοψύζοντασ λοιπόν τα παραπϊνω, μπορούμε να ςυμπερϊνουμε
ότι:
42
43
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H αρχαιοελληνικό κοινωνύα και οικονομύα όταν κατϊ
βϊςη αγροτικό και πυρόνασ τησ όταν ο «ούκοσ», τον
οπούο διαχειριζόταν ο «κύριόσ» του, ςε αντύθεςη, θα
λϋγαμε, με τον πυρόνα τησ νεωτερικόσ και
μετανεωτερικόσ κοινωνύασ, όπου εύναι το ϊτομο. Την
διαφορϊ μπορούμε να την κατανοόςουμε ςτο πλαύςιο των
δικαιωμϊτων και των ςχϋςεων εξουςύασ και εξϊρτηςησ.
Μύα γυναύκα ό ϋνασ δούλοσ του «ούκου» ςτην αρχαύα
ελληνικό πραγματικότητα, εύναι αντικεύμενα ιδιοκτηςύασ
του «κυρύου», ςε αντύθεςη με ςόμερα που κϊτι τϋτοιο
εύναι απαρϊδεκτο, και ηθικϊ και νομικϊ, ςτο πλαύςιο των
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων.
Οι αντιλόψεισ για την εργαςύα ποικύλουν, ανϊλογα με την
εποχό και την ςυνακόλουθη κοινωνικό και οικονομικό
ανϊπτυξη αφενόσ, και με την κοινωνικό κατηγορύα των
ανθρώπων. Άλλεσ εύναι πχ. οι απόψεισ των φιλοςόφων, οι
οπούοι προκρύνουν την ςχόλη, για λόγουσ δυνατότητασ
μετοχόσ ςτον φιλοςοφικό ςτοχαςμό (ςτο «ϊθλημα τησ
αληθεύασ») ό ςτην Εκκληςύα του δόμου, ϊλλεσ των απλών
ανθρώπων που ζουν ςτα όρια του βιοποριςμού. Παρ΄ όλα
αυτϊ, η εργαςύα και η εργατικότητα ωσ αρετϋσ ποτϋ δεν
υποβαθμύςτηκαν. Αυτό που θεωρεύται αποφευκτϋο και ςε
κϊποιο βαθμό κατακριτϋο, εύναι το να δουλεύει κανεύσ για
λογαριαςμό ϊλλου, το να μην εύναι δηλαδό «αυτουργόσ»,
διότι το γεγονόσ αυτό εθεωρεύτο ςτερητικό τησ
ελευθερύασ.
Οι δούλοι αποτελούςαν αντικεύμενα ιδιοκτηςύασ και ουςιαςτικϊ- μϋςα παραγωγόσ. Ωςτόςο, ςτην περύοδο τησ
ακμόσ του θεςμού τησ δουλεύασ, οι δούλοι μπορούςαν να
εργϊζονται ςε τομεύσ που ςόμερα θεωρούνται
αξιοςϋβαςτοι ό να ϋχουν ευνοώκό μεταχεύριςη από τον
20



«κύριό» τουσ, ςε ςημεύο δρουν, ϋωσ ϋνα βαθμό, με μύα
οικονομικό ανεξαρτηςύα. Φυςικϊ, τα παραπϊνω δεν ϋχουν
καθολικό ιςχύ και υπϊρχουν αντύςτοιχωσ αντύθετεσ
περιπτώςεισ.
Αυτό
που
ςύγουρα
πρϋπει
να
απομυθοποιηθεύ εύναι η ϊποψη πωσ οι περιςςότεροι
Αθηναύοι δεν δούλευαν και πωσ την εργαςύα την
επωμύζονταν
αποκλειςτικϊ
οι
δούλοι.
Στην
πραγματικότητα, πολλού λύγοι μεγαλογαιοκτόμονεσ
μπορούςαν να ϋχουν αυτό την πολυτϋλεια.
Η περιουςύα ανόκε τυπικϊ ςτον «ούκο» και -ουςιαςτικϊτην διαχειριζόταν κατϊ το δοκούν ο «κύριοσ». Κατϊ τα
ϊλλα, ςτην κλαςςικό Αθόνα η οικονομύα λειτουργούςε με
ελεύθερεσ ςυναλλαγϋσ, πιςτώςεισ και χρϋη, ςε μεγϊλο
βαθμό ςυνϊφειασ με την ςύγχρονη πραγματικότητα. Τα
χρϋη μπορούςαν, μϋχρι την εποχό του Σόλωνα, να
υποδουλώςουν ϋναν ελεύθερο, ενώ μετϋπειτα τον
ανϊγκαζαν να υποθηκεύει την περιουςύα του ςε πιςτωτϋσ
ό να εργϊζεται για λογαριαςμό ϊλλου.

ΕΠΙΛΟΓΟ

Με τα παραπϊνω ςυμπερϊςματα, τα οπούα φώτιςαν ςε ϋνα
βαθμό τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ οικιακόσ οργϊνωςησ ςτην
αρχαύα Ελλϊδα, η παρούςα μελϋτη ολοκληρώνεται. Ωςτόςο, η
ϋρευνα ςυνεχώσ κομύζει καινούργια ςτοιχεύα, εμπλουτύζοντασ
αδιϊκοπα την εικόνα που ϋχουμε για κϊθε ιςτορικό περύοδο.
Ελπύζω, η παραπϊνω εργαςύα, η οπούα ςτηρύζεται ςε αρχαύεσ
πηγϋσ αλλϊ και προγενϋςτερεσ μελϋτεσ, να προςϋφερε ςτην
προςπϊθεια κατανόηςησ των πτυχών που πραγματεύεται.
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