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Συµπεράσµατα 

 
Μετά την εξέταση των θρησκευτικών τελετών, της θεατρικής και µουσικής δη-

µιουργίας, της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής παραγωγής, της φιλοσοφικής και επι-
στηµονικής σκέψεως και των ιδεών περί δικαίου, µένει κανείς έκθαµβος µπροστά 
στον δηµιουργικό οργασµό των Αρχαίων Ελλήνων της Κλασικής Εποχής. Μέσα σε 
δύο αιώνες, οι Έλληνες, όπου και εάν ευρίσκονταν, από την Μεγάλη Ελλάδα µέχρι την 
Μικρά Ασία, δεν άφησαν κανέναν τοµέα της ανθρώπινης διανοήσεως αδιερεύνητο. Τι 
ήταν όµως αυτό που έδωσε την δυνατότητα στους Έλληνες του Ε΄ και του ∆΄ αιώνα να 
αφοσιωθούν στην θεωρητική διερεύνηση της γνώσεως; Πρώτα-πρώτα η διάδοση της 
γνώσεως λόγω του υψηλού ποσοστού Ελλήνων, σε σχέση µε προηγούµενους πολιτι-
σµούς, που µπορούσαν να διαβάσουν και να γράψουν µε την χρήση της εύκολης αλ-
φαβητικής γραφής. Σηµαντικότατος παράγων πρέπει ακόµη να υπήρξε η πολιτική ορ-
γάνωση των Ελλήνων, η Πόλις, που έδωσε την απαιτούµενη ελευθερία στους πολίτες 
να µετακινούνται από τόπο σε τόπο χωρίς περιορισµούς, συµβάλλοντας τα µέγιστα 
στην διακίνηση των ιδεών. Φυσικά συνετέλεσε και η ιδέα του ατόµου ως πολίτη, ως 
αυτόνοµου µέλους της κοινωνίας, που ήταν ελεύθερος να δηµιουργήσει χωρίς περιο-
ρισµούς. Όλα τα ανωτέρω δεν θα ήταν δυνατά χωρίς οικονοµική ευµάρεια, που έλυσε 
το πρόβληµα της ανάγκης για καθηµερινή εργασία ορισµένων πολιτών και τους έδωσε 
τον απαιτούµενο ελεύθερο χρόνο για να δηµιουργήσουν πνευµατικά. Οι Έλληνες απέ-
δειξαν ότι η ανάπτυξη του πολιτισµού απαιτεί από τα άτοµα να διαθέτουν απεριόριστο 
ελεύθερο χρόνο, που θα αναλωθεί σε πνευµατική εργασία, αλλά και οικονοµική ευ-
ρωστία για την διάθεση πόρων σε µη παραγωγικές, από εµπορικής απόψεως, διαδι-
κασίες. Επιπλέον, απαιτείται τα άτοµα να επιθυµούν να ασχοληθούν µε την διανόηση 
αλλά και να διαθέτουν το ήθος εκείνο που θα τους ωθήσει να παραβλέψουν τα υλικά 
αγαθά προς χάριν της πνευµατικής δηµιουργίας, χωρίς µάλιστα να έχουν και κανένα 
οικονοµικό όφελος. Ίσως η µεγαλύτερη συµβολή των Αρχαίων Ελλήνων διανοουµέ-
νων στον ∆υτικό Πολιτισµό να είναι ότι κατανόησαν το γεγονός πως η δηµιουργία 
χωρίς οικονοµικό όφελος είναι εξίσου σηµαντική µε την παραγωγή υλικών αγαθών. 
Με άλλα λόγια, οι Έλληνες ήταν πρόθυµοι να πληρώσουν για την παραγωγή γνώσεως 
και καλλιτεχνικής δηµιουργίας όσο και για υλικά αγαθά. Αυτή η ιδέα δεν υφίσταται σε 
κανέναν προγενέστερο πολιτισµό. Αυτό το απλό γεγονός, που αποτελεί όµως ένα γιγά-
ντιο άλµα στην προώθηση του πολιτισµού, έδωσε την ευκαιρία στους Αρχαίους Έλλη-
νες να ασχοληθούν µε την Τέχνη και την Επιστήµη σε τέτοιο βαθµό και έκταση ώστε 
σήµερα να µιλάµε για τους χρυσούς αιώνες του Κλασικού Ελληνικού Πολιτισµού. 

 
Το 1875 ο Άγγλος νοµικός και κοινωνιολόγος Summer Maine παρατηρούσε: 

  
            «σ’ αυτόν το µικρό λαό εναπόκειτο να δηµιουργήσει την αρχή της προό-
δου και, µε εξαίρεση τις τυφλές δυνάµεις της φύσης, δεν υπάρχει τίποτε στον κό-
σµο που να µην έχει ελληνική καταγωγή». 
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