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στους συγγραφείς εν όλω ή εν μέρει, 
αυτούσιες ή επεξεργασμένες. Η υπο-
βολή εργασίας συνεπάγεται αυτονοή-
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Το Θεογνίδειο Corpus υπό το πρίσμα της προ
φορικής παράδοσης, με έμφαση στη σύγκριση 

αποσπασμάτων με διπλή απόδοση 
(στον Θέογνι και τον Σόλωνα)* 

Jan Skarbek-Kazanecki
 

 

ΤΟ Θεογνίδειο Corpus, μια συλλογή περίπου 1400 στίχων γραμμέ-
νων σε ελεγειακό δίστιχο, οι οποίοι αποδίδονται στον ποιητή Θέο-

γνι, αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση αρχαϊκής ποίησης που έχει σωθεί 
ως τις μέρες μας απευθείας από τη χειρόγραφη παράδοση.1 Ωστόσο, η 
μορφή υπό την οποία σώζονται οι ελεγείες του «Θεόγνιδος» καθίστα-
ται πηγή αμφιβολιών ως προς την ταυτότητα του δημιουργού όλης της 
Συλλογής.2 Τα βασικά προβλήματα του κειμένου, στα οποία οι ερευνη-
τές εφιστούν την προσοχή, είναι τα εξής:3  

1.  Η ποικιλία των θεμάτων, όπως και η έλλειψη συνοχής μεταξύ 
μεμονωμένων αποσπασμάτων του corpus σε ζητήματα ηθικής, 
θρησκευτικής και πολιτιστικής φύσεως.4 

2.  Η παρουσία επαναλήψεων ίδιων στίχων (στ. 598 και 1243, 302 
και 1353) και διστίχων (949–950 = 1278γ-δ· 1151–1152 = 1238α-

* Ευχαριστώ τους τρεις κριτές της Αριάδνης και τον φίλο μου Μιχάλη Αντωνιάδη για τα 
καίρια σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, που βελτίωσαν κι εμπλούτισαν από πολλές 
απόψεις το κείμενο, αλλά και τους επιμελητές για τη γλωσσική φροντίδα και επιμέλεια.

1 Μια άλλη συλλογή αρχαϊκών ποιημάτων που μεταδόθηκαν και διασώθηκαν μέσω 
των χειρογράφων αποτελεί η ποίηση του Πινδάρου, βλ. Phillips 2016, 49–83 (επί-
σης, παρακάτω, υποσημ. 77). 

2 Βλ. Carrière 1948· West 1974. 
3 Ο πρώτος ο οποίος έχει αμφισβητήσει την αυθεντικότητα της Συλλογής ήταν ο Joachim 

Camerarius το 1551, με στόχο την εξάλειψη των επαναλήψεων από τη συλλογή, όπως 
και των στίχων που άλλες πηγές απέδιδαν στον Μίμνερμο· βλ. Highbarger 1927, 171 
και Selle 2008, 4 (ο Selle επισημαίνει ακόμη και την προηγούμενη έκδοση της Συλλο-
γής από τον Elias Vinetus, το 1543). Πάντως, ως γνωστόν, η σύγχρονη μελέτη, ως προς 
την αυθεντικότητα, ξεκινά με το βιβλίο του Friedrich Welcker, Theognidis Reliquiae 
(Φραγκφούρτη 1826). 

4 Βλ. Lesky 1983, 254–55· Knox 1989, 96–97· Σκιαδασ 2000, 218. 
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β· 1101–1102 = 1278α-β· 1107–1108 = 1318α-β) σε διάφορα απο-
σπάσματα του κειμένου—ενίοτε υπό τροποποιημένη μορφή.5 

3.  Η ομοιότητα μεταξύ μερικών από τις θεογνίδειες ελεγείες και 
των σωζομένων κειμένων άλλων ποιητών (π.χ. του Σόλωνος, του 
Μιμνέρμου, του Τυρταίου).6 

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, πρέπει να γίνει κατ’ αρχάς αναφορά 
σε μια σημαντική ανακάλυψη της δεκαετίας του 1730 και συγκεκριμένα 
στην εύρεση ενός νέου χειρογράφου του Θεογνίδειου Corpus, το οποίο 
περιείχε το—άγνωστο πιο πριν—αποκαλούμενο «δεύτερο βιβλίο».7 Το 
χειρόγραφο σώζει ένα σύνολο ελεγειών με σαφή ερωτικό-παιδεραστικό 
χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον J. Carrière, κατά τη διάρκεια της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας πρέπει να είχε αφαιρεθεί από τη Συλλογή για 
ηθικούς λόγους, ώσπου αργότερα καταχωρήθηκε στο τέλος αυτού του 
χειρογράφου.8   

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να θεωρηθεί και αφετηρία του λεγομέ-
νου «Θεογνίδειου Ζητήματος». Σύγχρονοι εκδότες—ακολουθώντας 
προφανώς το παράδειγμα των βυζαντινών γραφέων—είχαν πρόβλημα 
να αποδεχτούν την παρουσία των παιδεραστικών ελεγειών στο Θεο-
γνίδειο Corpus. Σήμερα, όμως, καταλαβαίνουμε κάπως καλύτερα τα 
σχετικά με την αριστοκρατική κουλτούρα και το φαινόμενο του αρχαϊ-
κού συμποσίου. Όπως παρατήρησε o Andrew Lear, κανείς πλέον δεν 
απορρίπτει την ένταξη των ερωτικών ελεγειών στην αρχική συλλογή 
πρωτογενών αποσπασμάτων του κειμένου.9    

5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επαναλαμβανόμενους στίχους βλ. 
Vetta 1980, XIV, 5960· Nagy 1983· Περυσινακησ 2015, 426–37· Selle 2008, 197. 

6 Επίσης, χρήσιμο είναι να προστεθεί ότι κάποιοι ερευνητές χρησιμοποιούν ως χρο-
νολογική βάση—κατά συνέπεια ως επιχείρημα εναντίον της ταυτότητας του δημι-
ουργού της Συλλογής—τις υποτιθέμενες αναφορές στα ιστορικά γεγονότα που υπο-
τίθεται ότι υπάρχουν μέσα στο Θεογνίδειο Corpus και που είχαν συμβεί είτε πολύ 
πριν είτε πολύ καιρό μετά την κοινώς διαδεδομένη χρονολόγηση του κειμένου (βλ. 
Nietzsche 2015, 8–12· Reitzenstein 1893, 77–85, 270–73· Bravo 1977, 13· Nagy 
1985, 33–41· West 1974, 67–68· Σκιαδασ 2000, 216–17· πρβ. Selle 2008, 21–27).

7 Paris, Bibl. Nat. Suppl. Gr. 388. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Young 1953 και 
1971· Ronconi 2006.

8 Carrière 1948, 89–93, 124–28· επίσης, μια τέτοια θρησκευτική αγανάκτηση εξαιτί-
ας των «παιδικών ερώτων» μαρτυρείται και στο λεξικό Σούδα: «(…) ἐν μέσῳ τούτων 
παρεσπαρμέναι μιαρίαι καὶ παιδικοὶ ἔρωτες καὶ ἄλλα, ὅσα ὁ ἐνάρετος ἀποστρέφεται 
βίος» (Σούδα, s.v. Θέογνις).

9 Lear 2011, 379: «All sides of the current debate agree, however, that they are original 
to the collection».
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Η ΘΕΟΓΝΙΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες τρεις-τέσσερις 
δεκαετίες ο τρόπος πρόσληψης και αντίληψης της αρχαϊκής ποίησης 
έχει αλλάξει ριζικά. Το επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με τη φύση 
του έπους ή της ελεγείας μετατοπίστηκε—υπό την επίδραση των ερευ-
νών, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην προφορική παράδοση—αφενός 
προς τον ρόλο των εκτελεστικών πράξεων, ήτοι των τρόπων της (με-
ταξύ άλλων) δημόσιας εκτέλεσης τραγουδιών και ελεγειών, αφετέρου 
στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ του περιεχομένου ενός κειμένου και του 
πλαισίου της παράστασής του.10 Αυτή η αλλαγή στον τρόπο κατανόη-
σης της αρχαϊκής ποίησης επέτρεψε στους μελετητές να αναγνωρίσουν 
και να εκτιμήσουν τον προφορικό χαρακτήρα της ποιητικής παράδοσης 
αυτής της εποχής, όπως και να εξετάσουν το θέμα της κειμενικής παρά-
δοσης και επιβίωσης των ποιητικών συνθέσεων της εποχής με καινούρ-
γιο τρόπο.11 Τα προαναφερθέντα διλήμματα, όσον αφορά τη σύνταξη 
της Συλλογής, άρχισαν να φαίνονται—υπό το νέο πρίσμα— σαν μαρτυ-
ρίες ενός διαφορετικού μοντέλου επικοινωνίας και διάδοσης των ποι-
ημάτων.12 Εντούτοις, όπως επισημαίνουν οι Aloni και Iannucci, τις πε-

10  Αυτή η αναθεώρηση της οπτικής στις κλασικές σπουδές άρχισε ιδίως μετά την κυ-
κλοφορία των βιβλίων του Eric E. Havelock (1963 και 1978)· βλ. επίσης το άρθρο 
του John Halverson (1992), όπως και πολλών άλλων έργων με θέμα την προφορική 
παράδοση-παράσταση, π.χ. Gentili 2006· Thomas 1992· Nagy 1996· Αθανασακη 
2009, 21–51.

11  Θα μπορούσε να ονομασθεί «επιτελεστική» ή «επιτελεστικο-πραγματιστική στροφή» 
(a performative turn, a performative-pragmatic point of view, βλ. Budelmann 2009, 
15· Bierl 2009). 

12  Ως προς τη Συλλογή του Θεόγνιδος και την ερμηνεία αυτού του έργου, η οποία λαμ-
βάνει υπόψιν την έννοια της «προφορικής παράδοσης», ιδιαίτερη σημασία έχουν δύο 
βιβλία. Σύμφωνα με το πρώτο—επιμελημένο από τους Gregory Nagy και Thomas 
Figueira (1985)—οι ελεγείες που αποδίδονται στον Θέογνι ερμηνεύονται ως το 
αποτέλεσμα μιας μακράς δημιουργικής διαδικασίας συγκεντρωμένης γύρω από την 
πόλη των Μεγάρων. Επομένως, η αναζήτηση ενός και μόνου δημιουργού καταστά-
θηκε χαλαρότερη και το κείμενο που έχουμε στη διάθεσή μας άρχισε να θεωρείται ως 
η τελική μορφή μιας ποιητικής παράδοσης, ως ένα συνεχές αναδιαμορφωμένο έργο 
που αποτελείται και συγκροτείται από πολλά κομμάτια φτιαγμένα κατά τη διάρκεια 
των διαφορετικών παραστάσεων (για την «εξελικτική θεωρία» της αρχαϊκής ποίη-
σης, βλ. Nagy 1996). Σε ανάλογα συμπεράσματα έχουν καταλήξει και πολλοί άλλοι 
μελετητές, μεταξύ των οποίων ο Massimo Vetta (1980) στη λεπτομερή και εκτετα-
μένη έρευνα επί του «δευτέρου βιβλίου» της Συλλογής. Ωστόσο, ο ιταλός φιλόλογος 
συνδέει τις θεογνίδειες ελεγείες όχι με τα Μέγαρα και με την αριστοκρατική ιδεο-
λογία αυτής της πόλης, αλλά με τα συμπόσια, στα οποία οι ελεγείες της Συλλογής 
παρουσιά ζονταν (1980, 59–60). Σε άλλες περιπτώσεις, η παρουσία των επαναλήψεων 
(riusi) των ίδιων στίχων, όπως και η ομοιότητα μεταξύ μερικών ελεγειών του Θεό-
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ρισσότερες φορές η εστίαση της προσοχής στα παραστατικά συμφρα-
ζόμενα (performance) οδηγούσε στην παραθεώρηση του ζητήματος της 
μεταφοράς και της ένταξης αυτού του έργου στην κλασική περίοδο.13 
Τα στοιχεία της γένεσης του Θεογνίδειου Corpus περιορίζονταν στην 
αυθαίρετη υπόθεση ότι η Συλλογή αποτελεί μια ανθολογία συμ ποτικών 
ποιημάτων ή μια «γνωμολογία» γραμμένη για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Επομένως, η παρουσία των «ενσωματωμένων» στη Συλλογή αποσπα-
σμάτων των ελεγειών του Σόλωνος, του Τυρταίου ή του Μιμνέρμου 
εννοείτο ως επαναχρησιμοποίηση των παλαιών ποιημάτων κατά τη 
δια μόρφωση αυτής της «ανθολογίας». Ακόμη, οι διαφορές μεταξύ των 
δύο μορφών μιας ελεγείας ερμηνεύονταν ως «παραμορφώσεις» και 
«λάθη».14 Ωστόσο, εάν θεωρήσουμε τα σωζόμενα κείμενα της αρχαϊκής 
περιόδου έργα της προφορικής παράδοσης—νοούμενης ως μιας ανοι-
χτής, κοινής, ποιητικής κληρονομιάς15—θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, 
να ερμηνεύουμε με τον αντίστοιχο «ανοιχτό» τρόπο και το θέμα της 
«συγγραφικής» ταυτότητας, ως αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας 
επεξεργασίας και επανεπεξεργασίας του υλικού—αναπτυσσόμενο βά-
σει των «λαθών μνήμης»16 και του μερικού αυτοσχεδιασμού17—ή ακόμα 
και διαπραγμάτευσης της ταυτότητας του δημιουργού και της ορθής 
αναφοράς σε αυτόν.18   

γνιδος και των ποιημάτων άλλων ποιητών μπορούν να θεωρηθούν μια μαρτυρία της 
ύπαρξης μιας ποιητικής παράδοσης και το αποτέλεσμα της χρήσης των έτοιμων διστί-
χων από ομάδες (βλ. Περυσινακησ 2015, 83–84).

13  Aloni και Iannucci 2016, 158.
14  Ferrari 1989, 5–11. 
15  Cerri 1991, 27· βλ. επίσης το εγχειρίδιο διδασκαλίας των Gentili και Catenacci 

(2007), όπου ήδη από την πρώτη σελίδα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές 
πτυχές της ποίησης της αρχαϊκής περιόδου και συγκεκριμένα του ποιητικού φαινο-
μένου «essenzialmente pragmaticο», η λειτουργία του οποίου εξ ορισμού είναι διδα-
κτική και συλλογική, εξαρτημένη κατά βάση από το πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο 
(1–3). 

16  Colesanti 2011, 22–23, 40–41 (Lapsus Memoriae)· Selle 2008, 217–18 (die Gedächt-
nisfehler). 

17  Για τον αυτοσχεδιασμό ως το σχήμα εξήγησης ορισμένων χαρακτηριστικών της ποί-
ησης, βλ. Finnegan 1977, 52–58, 79· Thomas 1992, 30, 32–41, 48–50· Gentili 2006, 
18–21, 27–31, 44–45· Gentili και Catenacci 2007, 2–5 και το πέμπτο κεφάλαιο στο 
Faraone 2008· για την πρακτική του αυτοσχεδιασμού στην Αθήνα της κλασικής επο-
χής (επίσης, βάσει των αρχαϊκών ποιητών) βλ. Collins 2004, ιδιαίτερα κεφ. 6–9. 

18  Περαιτέρω, όπως δείχνει ο Αριστοτέλης (Rhet. I 1375b, βλ. Aloni και Iannucci 
2016, 169–70), οι ελεγείες τροποποιούνταν σκόπιμα για πολιτικούς λόγους. Λόγω 
των τροποποιήσεων των ποιητικών έργων κατηγορήθηκε και ο Πεισίστρατος για την 
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Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξετασθεί το ζήτημα της «συγ-
γραφικής» ταυτότητας ή πατρότητας κάποιων αποσπασμάτων της Συλ-
λογής που αποδίδονται στον Θέογνι. Αναγνωρίζοντας ότι η προφορι-
κότητα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη στην ερμηνεία της, ταυτόχρονα, θεωρώ ότι αυτή η πτυχή, δηλ. 
η μετάδοση της προφορικής παράδοσης, ρίχνει σημαντικό φως σε ζη-
τήματα σύνθεσης και οργάνωσης του υλικού του Θεογνίδειου Corpus.  

Μέσω της διακειμενικής ανάλυσης σκοπεύω να διερευνήσω τις δια-
φορές μεταξύ των θεογνίδειων ελεγειών και των παρόμοιων αποσπα-
σμάτων που σώζονται με το όνομα του Σόλωνος. Ο περιορισμός της 
ανάλυσης των αποσπασμάτων με διπλή απόδοση στον Σόλωνα απορ-
ρέει από την ομοιότητα μεταξύ των δύο παραδόσεων που εμφανίζεται 
στο λεξικολογικό και «φιλοσοφικό» επίπεδο: και ο Σόλων και ο Θέο γνις 
μοιράζονται ανάλογη εικόνα της ανθρώπινης κατάστασης και δείχνουν 
ενδιαφέρον για παρόμοια θέματα, π.χ. την πολιτική σε περιόδους κοινω-
νικών και οικονομικών αλλαγών ή το ζήτημα της δικαιοσύνης (βλ. πα-
ρακάτω), ενώ συγχρόνως διαφέρουν σε πολλά στοιχεία. Ακριβώς οι δια-
φορές αυτές προσδίδουν τον ουσιώδη χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα 
καθεμίας από τις δύο παραδόσεις. Συναφώς, θα ήθελα να υποστηρίξω 
ότι οι παραλλαγές19 φαινομενικά του ίδιου ποιήματος μπορούν να ερμη-
νευτούν ως αποτέλεσμα επανεκτελέσεων μιας παραδοσιακής ελεγείας 
και σύμπτωμα αυθόρμητων αλλαγών, οι οποίες συμβαίνουν σε ένα έργο 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, προκειμένου να προσαρμοστεί στις 
περιστάσεις, ίσως και ως επίδραση μιας μακράς διαδικασίας διαπραγμά-
τευσης της ιδιότητας των κλασικών και ευρέως γνωστών ελεγειών. 

 
Το Corpus: συλλογή γραπτών κειμένων ή σύνθεση προφορικής πα-
ράδοσης;  

Yπάρχει ένα βασικό ερώτημα σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των 
παραλλαγών των ελεγειών. Αποτελούν πράγματι άμεση συνέπεια της 
δραστηριότητας ενός συντάκτη που είχε μαζέψει τα έργα του Σόλωνος 
και τα είχε βάλει μέσα στη Συλλογή (όπως υποστηρίζει ο Martin West 
ή ο Franco Ferrari); 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ήδη οι αρχαίοι σχολιαστές εφι-
στούσαν την προσοχή στα αποσπάσματα με τη διπλή απόδοση, όπως 

προσπάθεια οργάνωσης των επών του Ομήρου, ακόμη και ο Σόλων (όπως προφανώς 
υποστηρίζει ο Διευχίδας, μεγαρίτης ιστορικός (FGH 485 F 6 = Διογένης Λαέρτιος I 
87· βλ. Nagy 2002, 97–112, ειδικά 104). 

19  Vetta 1980, 59–60: «varianti di recitazione». 
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για παράδειγμα ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς.20 Ξέρουμε, επίσης, ότι ο Στο-
βαίος (4.33.7), ο οποίος διέσωσε για εμάς την «Ἐλεγείαν εἰς Μούσας» του 
Σόλωνος, παραθέτει ένα τμήμα της Θεογνίδειας Συλλογής, το οποίο ο 
Πλούταρχος (Sol. 2 = 24W) πάλι το αναφέρει ως έργο του Σόλωνος.21 
Επομένως, η ίδια μορφή του Θεογνίδειου Corpus, την οποία γνωρίζουμε 
και εμείς, θα έπρεπε να υπάρχει ήδη από τον 2ο αι. μ.Χ. (Εν τέλει, αυτή 
την υπόθεση επιβεβαίωσαν τρεις πάπυροι, οι οποίοι βρέθηκαν κατά το 
πρόσφατο παρελθόν και περιέχουν το κείμενο της Συλλογής, το οποίο 
είναι συνυφασμένο με την τωρινή μας γνώση του κειμένου.22)   

Παρά το γεγονός ότι στις δεκαετίες αμέσως μετά τα μέσα του 20ού 
αι. το ζήτημα της χρονολόγησης της γένεσης της Συλλογής παραμερί-
στηκε, πολλοί ερευνητές εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι αυτή είναι 
απλώς αποτέλεσμα της διαδικασίας ενός συντάκτη, ο οποίος—κατά την 
ελληνιστική περίοδο—συνέλεξε τα παλαιότερα κείμενα (μάλλον τις 
συμποτικές ή γνωμολογικές ανθολογίες) συνδέοντάς τα χωρίς κάποια 
ειδική ταξινόμηση.23 Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια σύγχρονοι ερευ-
νητές έχουν συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν 
την ύπαρξη συλλογών των αρχαϊκών ποιητών την κλασική περίοδο,24 
ενώ το υποθετικό κείμενο που δημιουργήθηκε αρχικά για ιδιωτικούς 
σκοπούς, π.χ. τις προετοιμασίες για το συμπόσιο, συνέχιζε να υπόκειται 
σε εκτελέσεις και επανεκτελέσεις.25 Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής 
το κύριο μέσο της μετάδοσης της ποιητικής παραγωγής παρέμενε ακό-
μα η προφορική επανάληψη και η παράσταση των κειμένων.26  

20  «Σόλωνος δὲ ποιήσαντος τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὄλβος ἕπηται, ἄντικρυς 
ὁ Θέογνις γράφει· Τίκτει τοι κόρος ὕβριν, ὅταν κακῶι ὄλβος ἕπηται» (σύμφωνα με την 
έκδοση Gentili και Prato 1988, 108). 

21  Bλ. Podlecki 1984, 145. 
22  Ο P. Oxy. 2380 (με τους στ. 254–78), ο P. Berol. 21220 (στ. 917–30) και ο δημοσιευμέ-

νος το 2016 P. Oxy. 5265 (1117–40) χρονολογούνται τον 3ο–2ο αι. π.Χ. Η χρονολογία 
τους πιστοποιεί ότι η Συλλογή—υπό τη μορφή που την ξέρουμε από τα βυζαντινά χει-
ρόγραφα—υπήρχε ήδη στην αρχαιότητα (βλ. σχετικά Kotansky 1993· Maltomini 
2003, 204–10· Brusuelas 2016).   

23  West 1974, 57· Vetta 1980· Ferrari 1989, 5–12. 
24   Colesanti 2011· Bowie 2012· Aloni και Iannucci 2016 και Hadjimichael 2019. 
25  Π.χ. Wilamowitz-Moellendorff 1900, 12· Gentili 2006, 81. Πρβ. Selle 2008, 

387–88 που πιστεύει ότι κατά την περίοδο άνθησης της προφορικής κουλτούρας δεν 
υπήρχε η ανάγκη να γραφεί μια ποιητική παράδοση: όπως υποθέτει, τα κείμενα αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες να σταθεροποιηθεί η κληρονομιά μιας προφορικής παρά-
δοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της απώλειάς της. 

26  Παρ’ όλα αυτά, όπως υποστηρίζουν οι Αloni και Iannucci (2016, 167–68), η ποίηση 
μεταδιδόταν και γραπτώς μέσω συγκεκριμένων κειμένων που προορίζονταν για εκ-
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Ακόμη, όσον αφορά το ζήτημα με τη διπλή απόδοση μερικών απο-
σπασμάτων, πολλοί μελετητές, όπως ο Ernest Highbarger, o André 
Lardinois και ο Renaud Gagné, συμπέραναν ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κειμένων του Σόλωνος και του Θεογνίδειου Corpus είναι πολύ μεγά-
λες για να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα της επέμβασης ενός συντάκτη ή 
ως λάθη αντιγραφέων.27 Παρόμοια, ο van Groningen, ο Gregory Nagy  
και ο Giulio Colesanti υπογραμμίζουν τον εσκεμμένο και σκόπιμο χα-
ρακτήρα των εν λόγω διαφορών μεταξύ των παραλλαγών των ίδιων 
ελεγειών.28 Όλοι αυτοί οι μελετητές προσεγγίζουν το ζήτημα των δια-
φορών στο πλαίσιο της προφορικής εκτέλεσης και διάδοσης της ελε-
γειακής ποίησης την αρχαϊκή και κλασική εποχή.29 Την κατεύθυνση 
αυτή θα ήθελα να ακολουθήσω και να την ενισχύσω εστιάζοντας στη 
συγκριτική μελέτη αποσπασμάτων που αποδίδονται και στον Σόλωνα 
και τον Θέογνι. Η εστίαση στον αθηναίο ποιητή οφείλεται στο γεγονός 
ότι η σύγκλιση μεταξύ Θεόγνιδος και Σόλωνος είναι μεγαλύτερη απ’ 
ότι η σύγκλιση με άλλους ποιητές (βλ. Πίν. 1 παρακάτω), όσο και λόγω 
ομοιότητας μεταξύ των δύο παραδόσεων η οποία συγκεκριμενοποιείται 
μέσω του λεξιλογίου, της ρητορικής (χρήση ίδιων λέξεων, ουσιαστικά 
παρόμοιων επιχειρημάτων και στρατηγικών της δημιουργίας του ποιη-
τικού «εγώ») ή της ιδεολογίας, επιπλέον, με τον ρόλο των δύο ποιητών 
ανάμεσα στους αριστοκράτες του 5ου και 4ου αιώνα (βλ. παρακάτω).30  

 Η υπόθεση την οποία θα ακολουθήσω σε αυτή την εργασία υποστη-
ρίζει ότι τόσο η συλλογή του Σόλωνος όσο και του Θεόγνιδος αποτε-
λούσαν τεκμήρια της προφορικής παράδοσης.31 Αυτές οι δύο συλλογές 

παιδευτικούς σκοπούς. 
27  Highbarger 1927, 194· Lardinois 2006, 19· Gagné 2013, 125. 
28  Βλ. van Groningen 1966, 92· Nagy 1985, 47–50 και Colesanti 2011, 40–41. 
29  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία άλλη συλλογή ενός ποιητή η οποία θα μας 

επέτρεπε να αντιπαραβάλουμε τη μορφή του Corpus Theognideum με ένα άλλο αρ-
χαίο «βιβλίο», και μολονότι οποιαδήποτε προσπάθεια να αναπαρασταθεί το πλαίσο 
στο οποίο εντάσσεται μια συλλογή των αρχαϊκών ελεγειών αναγκαστικά βασίζεται 
στις αναλογίες στο Corpus Theognideum, το σημείο αναφοράς κατά την ερμηνεία της 
μετάδοσής του μπορεί να είναι π.χ. η παράδοση του Πινδάρου (βλ. παρακάτω υπο-
σημείωση 77) ή μια μικρή συλλογή ανωνύμων αττικών σκολίων σωζομένη από τον 
Αθήναιο (694c-695f = PMG 884–908), όπου επίσης εμφανίζονται οι παραλλαγές των 
ίδιων ελεγειών (βλ. τη σύγκριση των δύο έργων σε Collins 2004, κεφ. 9). 

30  Εκτενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους Lardinois (2006), Stehle (2006), 
Aloni και Iannucci (2016) αποδεικνύουν ότι κατά την κλασική περίοδο υπήρχε ένα 
«βιβλίο» με τις ελεγείες που κυκλοφορούσε με το όνομα του Σόλωνος. 

31  Αυτό ίσως εξηγεί, εν μέρει, τη μορφή της Συλλογής και τη συνθετική πολυπλοκότητά 
της (δηλ. απουσία της αναμενόμενης ενότητας και αφηγηματικής συνοχής). 
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δημιουργήθηκαν πιθανώς τον 5ο – 4ο αι. π.Χ.32 και δεν βασίζονταν στα 
προηγούμενα κείμενα γραμμένα από τον ίδιο τον δημιουργό,33 αλλά σε 
μια αδιάκοπη ζωντανή παράδοση, η οποία μέχρι τη στιγμή που έγινε 
γραπτή ήταν ανοιχτή στις αλλαγές και εξαρτώμενη από τις εκτελεστι-
κές πράξεις.34 

 
Ο Θέογνις, ο Σόλων και το ζήτημα της πατρότητας των σωζόμενων 
απο σπασμάτων 

Η σύγκλιση μεταξύ της Θεογνίδειας Συλλογής και των άλλων δημι-
ουργών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:35  

 

χωρίο στο Θεογνί-
δειο Corpus 

δημιουργός του κατά τα testimonia  

1) στ. 153–54 Σόλων, απ. 6 (West) = 8 G.-P., στ. 3–4 

2) στ. 227–32 Σόλων, απ. 13 (West) = 1 G.-P., στ. 71–76 

3) στ. 255–56 
epigramma Deliacum, πρβ. Αριστοτέλης, Ηθικά 
Νικομάχεια 1099a27, Ηθικά Ευδήμεια 12I4a5 

4) στ. 315–18 Σόλων, απ. 15 (West) = 6 G.-P.  

32  Ωστόσο, ο χρόνος δημιουργίας του Corpus Theognideum παραμένει αμφιλεγόμενος, 
επομένως στο κείμενο αυτό το ζήτημα της επιρροής της καταγραφής της θεογνίδειας 
παράδοσης στη μορφή της μένει ανοικτό. 

33  Ωστόσο πρβλ. Reitzenstein 1893, 264–69· Jacoby 1931, 121· Rösler 1980, 88 και 
1997, 710–11· Johansen 1993, 28–29· Pratt 1995, 181, οι οποίοι πιστεύουν ότι το 
Corpus Theognideum περιλαμβάνει κατά κάποιον τρόπο ένα βιβλίο των «αυθεντι-
κών» ελεγειών (συνήθως στ. 1–254 ή 19–254, δηλ. το Florilegium Purum) γραμμένο 
από τον ίδιο τον Θέογνι (βλ. και Selle 2008, 381–82 που δείχνει συμπάθεια προς αυ-
τήν την ερμηνεία, υπογραμμίζοντας ταυτοχρόνως τον υποθετικό χαρακτήρα της). 

34  Σχετικά με τη χρονολόγηση των Συλλογών (τον 5ο – 4ο π.Χ.) βλ. Lardinois 2006· 
Bowie 2012· Aloni και Iannucci 2016, 159–60. 

35  Το κείμενο του Corpus Theognideum, εδώ και στη συνέχεια, ακολουθεί την έκδοση 
Young 1961, του δε Σόλωνος την έκδοση West 1972. Όλες οι νεοελληνικές μετα-
φράσεις της Θεογνίδειας Συλλογής αντλούνται από την έκδοση του Ρώμα 1997. 
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5) στ. 425–28 

«Ο αφορισμός του Σειληνού», πρβ. Ευριπίδης, 
Βελλεροφόντης, απ. 285, 1–2· Βακχυλίδης, Επίνικοι 5, 
160–62· Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στ. 100–1· 
Επίκουρος στον Διογένη Λαέρτιο Χ, 12736 

6) στ. 585–90 Σόλων, απ. 13 (West) = 1 G.-P., στ. 65–70  

7) στ. 721–26 Σόλων, απ. 24 (West) = 18 G.-P., στ. 1–6  

8) στ. 797–98 Μίμνερμος, απ. 7 (West) = 12 G.-P. 37 

9) στ. 937–40 Τυρταίος, απ. 12 (West) = 9 G.-P., στ. 37–4238 

10) στ. 1005–8 Τυρταίος, απ. 12 (West) = 9 G.-P., στ. 13–1639 

11) στ. 1022–24 Μίμνερμος, απ. 5. 4–6 (West) = 1. 3–5 G.-P.40 

12) στ. 1281–82 Σόλων, απ. 23 (West) = 17 G.-P.  

Πίνακας 1. Αντιστοιχίες μεταξύ Θεόγνιδος 
και των άλλων ποιητών 41 

 
Τα περισσότερα αποσπάσματα της διπλής απόδοσης, δηλαδή τα απ. 1 
(στ. 153–54), 2 (στ. 227–32), 4 (στ. 315–18), 6 (στ. 585–90), 7 (στ. 721–
26) και 12 (στ. 1281–82), συνδέονται με το όνομα του Σόλωνος. Πριν τα 
εξετάσουμε, πρέπει να αναφερθεί η εγγύτητα των δύο ποιητών—πράγ-
ματι, η ποιητική συμβολή του αττικού νομοθέτη από πολλές απόψεις 
συγκλίνει με την κληρονομιά του Θεόγνιδος. 

Και στους δύο δημιουργούς μπορούμε να βρούμε ηθικές και θρη-
σκευτικές διδασκαλίες, όπως και πολιτικές σκέψεις, νουθεσίες και σχό-
λια, τα οποία μάλλον αποτελούν απάντηση στις εξελίξεις στο επίπεδο 
του κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου.42 Αμφότεροι χρησιμοποιούν 

36  Βλ. Easterling 2013, 194–95. 
37  Βλ. Ferrari 1989, 18–20. 
38  Βλ. Ferrari 1989, 12–14· Bowie 2003. 
39  Βλ. Ferrari 1989, 12–14. 
40  Βλ. Ferrari 1989, 20–23. 
41  Πρβ. Colesanti 2011, 36. 
42  Podlecki 1984, 127. Όπως αναφέρει ο Dickie (1978, 21–33) και παρόμοια η Morgan 

(2008, 30–31), ο Σόλων και ο Θέογνις μοιράζονται (μαζί με τον Βακχυλίδη, τον Πίν-
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την ίδια ποιητική διάλεκτο—επομένως και παρόμοια φρασεολογία, η 
οποία ενίοτε ενέχει τεράστιο συναισθηματικό απόηχο, καθώς και ιδεο-
λογικό ή ακόμη και «φιλοσοφικό» βάρος.43 Ακόμη, εμφανίζονται και 
στους δύο κοινοί λεκτικοί συνδυασμοί, όπως οι ποιητικοί «λογότυποι», 
οι οποίοι, όπως έχει δείξει ο Petro Giannini, χρησιμοποιούνται συνεχώς 
στην ελεγεία (νοούμενη ως ενιαίο ποιητικό είδος) προερχόμενοι συνή-
θως από τον Ησίοδο και τον Όμηρο. Επιπλέον, τόσο ο Σόλων, όσο και 
ο Θέογνις μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με το μέλλον των δι-
κών τους πόλεων και προειδοποιούν τους αποδέκτες των ελεγειών τους 
για τις πρακτικές των τυράννων και την καταχρηστική εξουσία των 
«μοναρχών».44 Ακόμη, παρόμοιος είναι και ο τρόπος που υποδεικνύουν 
τις πηγές προβλημάτων και τις πολιτικές διαμάχες («στάσεις»), όπως για 
παράδειγμα, την απληστία των κατοίκων της πόλης, οι οποίοι προστα-
τεύουν και υπερασπίζονται αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα.45  

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθική διδασκαλία («ὑπο-
θῆκαι») και των δύο ποιητών συνδέεται στενώς με το κοινωνικά απο-
δεκτό σύστημα αξιών και με τη νοοτροπία των αρχαίων Ελλήνων. 
Διαβάζοντας τις ελεγείες τους βρίσκουμε διαρκώς γνωμικά, τα οποία 
αφενός αντανακλούν τις συνήθεις απόψεις της αρχαϊκής εποχής, αφε-
τέρου θεω ρούνται ως τα πολιτιστικά αγαθά που προωθούνταν κυρίως 
από τους αριστοκράτες υιοθετώντας μια κοινά αποδεκτή «νομιμότη-
τα». Τα γνωμικά είναι καταγεγραμμένα σε λογοτεχνικές μαρτυρίες, οι 

δαρο ή τον Σιμωνίδη) την παραδοσιακή, απαισιόδοξη εικόνα της ανθρώπινης κατά-
στασης, η οποία βασίζεται στις διακυμάνσεις (vicissitude) και στην εξάρτηση από τους 
θεούς και τις δυνάμεις, οι οποίες ξεπερνάνε τις ανθρώπινες ικανότητες. 

43  Η χρήση της έννοιας της φιλοσοφίας στο πλαίσιο της αρχαϊκής ποίησης εγείρει εύλο-
γες ανησυχίες όσον αφορά τη δυνατότητα της επανερμηνείας στο πνεύμα της κλασι-
κής εποχής. Τον 4ο αι. π.Χ. ο Θέογνις, όπως και ο Σόλων, θεωρούταν πρώτα από όλα 
«ἄριστος σύμβουλος» που δημιουργούσε «χρησιμώτατα συμβουλεύοντα» (Ισοκράτης 
ΙΙ, 42–43) και «ὁ ποιητὴς περὶ οὐδενὸς ἄλλου λόγον πεποίηται ἢ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας 
ἀνθρώπων» («Ξενοφῶντος ἐκ τοῦ περὶ Θεόγνιδος» στον Στοβαίο IV 29γ, 53). Και οι 
δύο συγγραφείς χρησιμοποιούν έννοιες όπως «ύβρις» ή «δίκη» οι οποίες, ανάλογα με 
το περιεχόμενο, φαίνονται να ανήκουν στα διαφορετικά επίπεδα του κοινωνικού δια-
λόγου—διδακτικά, ηθικά, θρησκευτικά (βλ. Blaise 2006, 115–19), όπως και πολιτικά 
(βλ. Nagy 1985, 53–63· Scafuro 2006, 181–95· Aloni και Iannucci 2016, 163–64). 
Στην πραγματικότητα, δεν μπορούν σαφώς να διαχωριστούν. Ωστόσο, μερικοί ερευ-
νητές υπογραμίζουν τη φιλοσοφική σημασία των ελεγειών της Συλλογής του Θεόγνι-
δος (Peretti 1953, 329–30· Fränkel 1975). 

44  Theognidea, 39–52· Σόλων, απ. 3.6-11 G.-P. 
45  Όπως δείχνει η κοινή φράση τους, «ὁ δημόσιος κακός» (Σόλων, απ. 4W, στ. 26· 

Theogn. στ. 50). 
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οποίες ανήκουν στην αποκαλούμενη «γνωμική ποίηση»,46 την οποία 
συναντάμε μεταξύ άλλων στα αποφθέγματα των Επτά Σοφών47 και στα  
Ἔργα καὶ Ἡμέραι του Ησιόδου.48 Συνολικά, από την οπτική γωνία της 
«εξελικτικής θεωρίας» της αρχαϊκής ποίησης, τόσο ο Σόλων, όσο και ο 
Θέογνις ανήκουν στην ίδια ποιητική παράδοση και παρά τις σημαντι-
κές φιλοσοφικές ή ιδεολογικές διαφορές49 οι ελεγείες τους συμβαδίζουν 
ως προς την αισθητική.50   

 
Ανάλυση ειδικότερων περιπτώσεων 

Παρά αυτές τις ιδιαίτερα σημαντικές αναλογίες, μερικές ομοιότη-
τες μεταξύ των κειμένων είναι δύσκολο να ερμηνευθούν μόνο ως μια 
σύμπτωση. Τέτοιες ομοιότητες συναντάμε σε ένα από τα παλαιότερα 
(και θεωρούμενα ως γνήσια) χωρία της Συλλογής του Θεόγνιδος, τη 
«Γνωμολογία προς τον Κύρνο». Η επιβεβαίωση αυτού φαίνεται ήδη στο 
πρώτο απόσπασμα:  

46  Με τον όρο αυτόν πρέπει να νοηθούν το ποιητικό είδος το οποίο η Leslie Kurke 
(1990, 90) αποκάλεσε «ὑποθῆκαι»: «The genre of hypothekai would be characterized 
by a proem, an address to a specific addressee, sometimes by mythological material, 
but mainly by a collection of injunctions and traditional wisdom, loosely strung 
together with gnomic material». Βλ. επίσης Ferrari 1989, 9–10. 

47  Για τους Επτά Σοφούς βλ. Martin 1998. 
48  Ξέρουμε επίσης ότι το σημείο αναφοράς για τους επόμενους ποιητές της αρχαϊκής 

εποχής, όπως τον Πίνδαρο και πιθανώς τον Θέογνι, ή τη θεογνίδεια παράδοση, ήταν 
το έργο Χείρωνος Ὑποθῆκαι, αποδιδόμενο στον Ησίοδο (Παυσανίας 9.31.4, το σχόλιο 
στον Πυθ. 6 του Πινδάρου)· βλ. Kurke 1990, 90–95· Stamatopoulou 2017, 9, 114–17. 

49  Podlecki 1984, 117–51· Irwin 2006. Οι φιγούρες του Σόλωνος και του Θεό γνιδος 
παρουσιάζονται συχνά ως αποδείξεις δύο διαφορετικών ιδεολογιών, μία που συνδέ-
εται με την πόλη των Μεγάρων και μία με την Αθήνα (βλ. π.χ. Nagy 1985, 33–36· 
Aloni και Iannucci 2016, 163–64). 

50  Επιπλέον, η σχέση της ελεγειακής ποίησης—ομόφωνα αποδεκτή από τους σύγχρο-
νους ερευνητές—με το φαινόμενο του αρχαϊκού συμποσίου συνάδει με τον ρητορικό 
χαρακτήρα των ποιημάτων του Σόλωνος και του Θεόγνιδος. Όπως έχει επανειλημ-
μένως υπογραμμιστεί, κατά τη διάρκεια των συμποσίων των αριστοκρατών οι συμ-
ποσιαστές δοκιμάζονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε (μεταξύ άλλων) διάφορα 
πνευματικά και «λογοτεχνικά» παιχνίδια-διαγωνισμούς. Προφανώς, σύμφωνα με τη 
Fiona Hobden (2013, 249), η συμμετοχή σε ένα συμπόσιο από την αρχή προσέφερε 
στα μέλη της αριστοκρατίας την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δική τους φιλοσοφι-
κή θέση και να διεκδικήσουν την εξουσία και τον ρόλο της ηθικής αρχής (Ford 2002, 
25–45 και Collins 2004, ιδίως το κεφάλαιο 11, επίσης Vetta 1980· βλ. παραπάνω 
υποσημ. 17). Όσον αφορά τη ρητορική στην ελεγεία, βλ. Περυσινακησ 2015, 69–70 
και Walker 2000, 154–55, 250, 267–72, που παρουσιάζει την αρχαϊκή ποίηση ως τον 
παλαιότερο τύπο ρητορικής και έναν συμβατικό τύπο συζήτησης σε δημόσιο χώρο. 
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Θεογνίδειο Corpus, στ. 153–54 Σόλων, 6W / 

Αθηναίων Πολιτεία, XII, 2 

Τίκτει τοι κόρος ὕβριν, ὅταν κακῶι 
ὄλβος ἕπηται/ ἀνθρώπωι καὶ ὅτωι μὴ 
νόος ἄρτιος ἦι. 

Τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς 
ὄλβος ἕπηται/ ἀνθρώποις ὁπόσοις μὴ 
νόος ἄρτιος ἦι. 

Η απληστία σίγουρα γεννά αλαζονεία, σαν πάνε/ 
τα πλούτη στον κακό που νου σωστό δεν έχει.   

 
Πίνακας 2. 

 
Οι στίχοι που βρίσκονται μέσα στη Συλλογή του Θεόγνιδος παρα-

τίθενται από τον δημιουργό του έργου Ἀθηναίων πολιτεία με το όνομα 
του Σόλωνος. Ένα άλλο παράδειγμα χωρίου που συμπίπτει με απόσπα-
σμα από τη «Γνωμολογία προς τον Κύρνο» έχει διασωθεί χάρη στον 
Ιωάννη Στοβαίο (3.9.23) και αποτελεί μέρος από το μεγαλύτερο έργο 
του Σόλωνος που ξέρουμε, δηλαδή την «Ἐλεγείαν εἰς Μούσας».51  

Θεογνίδειο Corpus, στ. 227–32 Σόλων, απ. 13W = 1 G.-P 
(στον Στοβαίο 3.9.23) 

Πλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα πεφασμένον 
ἀνθρώποισιν· οἳ γὰρ νῦν ἡμῶν 
πλεῖστον ἔχουσι βίον, 
διπλάσιον σπεύδουσι. τίς ἂν 
κορέσειεν ἅπαντας; χρήματά τοι 
θνητοῖς γίνεται ἀφροσύνη, ἄτη δ᾽ ἐξ 
αὐτῆς ἀναφαίνεται, ἣν ὁπότε Ζεὺς 
πέμψηι τειρομένοις, ἄλλοτε ἄλλος 
ἔχει. 

Πλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα πεφασμένον 
ἀνδράσι κεῖται· οἳ γὰρ νῦν ἡμέων 
πλεῖστον ἔχουσι βίον, 
διπλασίως σπεύδουσι. τίς ἂν 
κορέσειεν ἅπαντας; κέρδεά τοι 
θνητοῖς ὤπασαν ἀθάνατοι, ἄτη δ᾽ ἐξ 
αὐτῶν ἀναφαίνεται, ἣν ὁπόταν Ζεὺς 
πέμψηι τισομένην, ἄλλοτε ἄλλος 
ἔχει. 

51  Περυσινακησ 2015, 338–39. 
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Τέρμα του πλούτου στους θνητούς κανένα δεν εφάνη· 
τι όσοι από μας περσσότερη έχουνε περιουσία, διπλάσια 
επιθυμούν. Ποιος θα χορτάσει όλους; 
Τα χρήματα στον άνθρωπο φέρνουν παραφροσύνη, 
και συμφορά γεννάει αυτή, σαν θα τη στείλει ο Δίας 
μες στους ανθρώπους κάποτε κι άλλος άλλοτε την έχει. 

Πίνακας 3. 

Η κοινώς αποδεκτή άποψη, η οποία υποστηρίζει, κατά τους ισχυρι-
σμούς, την αυθεντικότητα της «Ἐλεγείας εἰς Μούσας» (η οποία υποτί-
θεται ότι προηγείται χρονικά της δραστηριότητας του Θεόγνιδος) είναι 
ότι αυτή η ελεγεία έχει ενσωματωθεί στη Συλλογή εσφαλμένα αποδιδό-
μενη στον ποιητή από τα Μέγαρα.52 Ως εξήγηση δίνεται η χρήση συνδε-
τικών μορίων, όπως το «γὰρ» ή το «δὲ» στο μέρος του «τοι» του Θεόγνι-
δος.53 Σύμφωνα με αυτήν την απόψη, τα μόρια αυτά στον Σόλωνα ίσως 
υποδεικνύουν τις σχέσεις με άλλους στίχους, εκείνες που χάσαμε με τη 
μετατόπιση των στίχων στη Θεογνίδεια Συλλογή.54 Όμως, όπως παρα-
τήρησε ήδη ο Reitzenstein στο Epigramm und Skolion, το «γὰρ» ή το 
«δὲ» μπορεί να υπάρχει και στην αρχή μιας ελεγείας.55 Γι’ αυτό, το «τοι» 
του Θεόγνιδος δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να θεωρηθεί δευτερογενές 
και άρα να υποδεικνύει ότι οι ελεγείες στη Συλλογή είχαν απομονωθεί 
αρχικά από το πρωτογενές νοηματικό πλαίσιό τους. 

Το πρώτο από τα παραπάνω χωρία (βλ. Theogn. στ. 153–54) δια-
φέρει σαφώς από το κείμενο του Σόλωνος (απ. 6W = 8 G.-P., στ. 3–4). 

52  West 1978, 40–41 και Ferrari 1989, 23–25. 
53  Theogn. στ. 153 / Σόλων 6W, στ. 3· παρακάτω Theogn. στ. 585–90 / Σόλων απ. 13W, 

στ. 65. Βλ. Ferrari 1989, 23: «(…) effetto evidente del taglio antologico»· ομοίως Pe-
retti 1953, 36· Adrados 1959, 99, 103 και van Groningen 1966, 61. Για τις οργα-
νωτικές λειτουργίες του «γὰρ» και του «δέ» (a text organizing function) βλ. Bakker 
και Wakker 2009, xvi.  

54  H. Selle (2008, 218): «Der bei Plutarch als Solonisch überlieferte Vierzeiler (…) ist 
im Corpus mit der Partikel „fürwahr“ (τοι) anstelle von „denn“ (γάρ), das auf einen 
für uns verlorenen Zusammenhang hindeutet, unabhängig gemacht». 

55  Reitzenstein 1883, 45–48· Kroll 1936, 90–92· βλ. επίσης C. Faraone (2008, 46: 
«Traditionally it was thought that the γάρ explained some previous expression or 
thought, but Verdenius (…) and Adkins (…) suggest that γάρ, δέ and other so-called 
continuative particles are sometimes placed at the beginning of elegiac poems»), και 
τη διδακτορική διατριβή του Jason Aftosmis (2010) που δείχνει με πειστικό τρόπο 
την αφηγηματική λειτουργία των «γὰρ» και «δὲ» στην αρχαϊκή ποίηση. 
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Επιπλέον, εισάγει μια καινοτομία, η οποία—όπως παρατήρησε ο M. 
van der Valk—είναι χαρακτηριστική για τη θεογνίδεια παράδοση.56 Στη 
φράση «τίκτει τοι κόρος ὕβριν, ὅταν κακῶι ὄλβος ἕπηται / ἀνθρώπωι…», 
η λέξη «κακῶι» (στον κακό, στον παρακατιανό)—απούσα στον Σόλω-
να—επιτελεί ειδική και ουσιώδη λειτουργία σε όλη τη Συλλογή. Όπως 
γράφει ο Περυσινάκης, «τὰ θεογνίδεια εἶναι λόγος γιὰ τὴν ἀρετή, τὴν 
κακία, τὸν ἀγαθὸ καὶ τὸν κακό. (…) Περίπου ἐνενήντα ἀπὸ τοὺς σχεδὸν 
1400 στίχους περιέχουν ἕναν τύπο τοῦ ἀγαθός καὶ περίπου 120 φορὲς 
ἀπαντοῦν τύποι τοῦ κακός».57 Η συνύπαρξη της έννοιας του «κακού» 
και του «αγαθού» παρατηρείται ταυτόχρονα τόσο στο κοινωνικο-πο-
λιτικό επίπεδο (ως το όργανο καθορισμού της ιδιότητας ενός μέλους 
ιδιαίτερης κοινωνικής τάξης ή του προσδιοριστικού χαρακτηριστικού 
της), όσο και στο ηθικο-θρησκευτικό (ο «αγαθός» ως δίκαιος και ευ-
σεβής).58 Όμως, αυτή η διαφορά, όποτε μπορεί να εξηγηθεί από ιδεο-
λογική σκοπιά, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι το κείμενο του Σό-
λωνος είχε τροποποιηθεί και ότι το «κακῶι» αποτελεί «παράρτημα».59 
Αν υποτεθεί ότι και οι δυο ελεγείες βασίζονται στην ίδια ποιητική πα-
ράδοση, οι διαφορές μεταξύ αυτών ενδέχεται να είναι τόσο στοιχεία 
της πραγματικότητας εκείνου του καιρού και συνέπειες των «ποιητικών 
εκτελέσεων», όσο και η έκφραση των ενδιαφερόντων των ακροατών οι 
οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις ιδεολογικές και φιλοσοφικές διαμάχες 
και συζητήσεις που διαιρούσαν τους συγχρόνους τους. 

Η αντίθεση μεταξύ του «καλού» και «κακού» είναι σημαντική και 
σε ένα άλλο απόσπασμα με διπλή απόδοση, δηλ. στους στ. 585–90 του 
Θεο γνίδειου Corpus, όπου το επίρρημα «καλῶς» (Theogn. στ. 589) 
αντι τίθεται στο «κακῶς» της παραλλαγής του Σόλωνος (στ. 69): 

 
 

Θεογνίδειο Corpus, 
στ. 585–90 

Σόλων, απ. 13W 
= 1 G.-P., w. 65–70 

56  Van der Valk 1956, 70: «(…) a variation which is characteristic of Theognis, as we 
know him from his poetry». 

57  Περυσινακησ 2015, 418. 
58  Βλ. σχετικά Cerri 1968. 
59  Ferrari 1989, 23: «la ripresa di Solone». 
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πᾶσίν τοι κίνδυνος ἐπ᾽ ἔργμασιν, οὐδέ 
τις οἶδεν/ 
πῆι σχήσειν μέλλει πρήγματος 
ἀρχομένου·/  
ἀλλ᾽ ὁ μὲν εὐδοκιμεῖν πειρώμενος οὐ 
προνοήσας/ 
εἰς μεγάλην ἄτην καὶ χαλεπὴν ἔπεσεν·/ 
τῶι δὲ καλῶς ποιεῦντι θεὸς περὶ πάντα 
τίθησιν/ 
συντυχίην ἀγαθήν, ἔκλυσιν ἀφροσύνης. 
 

Σ’ όλα τα έργα κίνδυνος, κανείς μας δε 
γνωρίζει/ 
σαν ένα έργο (πρήγμα) ξεκινά πού 
πρόκειται ν’ αράξει·/  
και κάποιος που προσπαθεί σκληρά να 
προστατεύει την τιμή του (εὐδοκιμεῖν), 
χωρίς να προνοήσει,/ 
σε βαριά πέφτει συμφορά (άτη) που ’ναι 
συχνά μεγάλη·/ 

πᾶσί δε τοι κίνδυνος ἐπ᾽ ἔργμασιν, 
οὐδέ τις οἶδεν/ 
πῆι μέλλει σχήσειν χρήματος 
ἀρχομένου·/  
ἀλλ᾽ ὁ μὲν εὐ ἔρδειν πειρώμενος οὐ 
προνοήσας/ 
ἐς μεγάλην ἄτην καὶ χαλεπὴν 
ἔπεσεν,/  
τῶι δὲ καλῶς ἔρδοντι θεὸς περὶ 
πάντα δίδωσιν/ 
συντυχίην ἀγαθήν, ἔκλυσιν 
ἀφροσύνης. 
  
Σ’ όλα τα έργα κίνδυνος, κανείς μας 
δε γνωρίζει/ 
σαν ένα έργο (χρῆμα) ξεκινά πού 
πρόκειται ν’ αράξει·/  
και κάποιος που προσπαθεί να 
κάνει το καλό (εὐ ἔρδειν), χωρίς να 
προνοήσει,/  
σε βαριά πέφτει συμφορά (άτη) που 
’ναι συχνά μεγάλη·/  
 

και σ’ όποιον κάνει το καλό60 δίνει ο θεός σε όλα/ 
τύχη καλή και λύτρωση από την αμυαλιά του.  

(μετάφρ. Χ. Γ. Ρώμας, με αλλαγές) 

Πίνακας 4. 

Ανάλογα με την επιλογή των λέξεων αλλάζει και η διατύπωση του 
κειμένου. Τα δύο αποσπάσματα εκφράζουν την ιδέα που μπορούμε να 
βρούμε σε όλη την αρχαϊκή ποίηση, ιδιαίτερα σε αυτά τα κείμενα που 
συνδέονται με τη «γνωμική παράδοση» (βλ. ανωτέρω), την πεποίθηση, 
δηλαδή, ότι η ανθρώπινη ζωή εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέληση 
και τη βούληση των θεών:61 γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι δύο πα-
ραλλαγές της ελεγείας62 αντιμετωπίζουν—όχι αποκλειστικά—το ζήτη-

60  Ο Ρώμας ακολουθεί την έκδοση του M. West, που στο απόσπασμα του Σόλωνος το 
παρατιθέμενο από τον Στοβαίο χρησιμοποιεί «κακῶς» στη θέση του «καλό».  

61  Harrison 2007, 376.
62  Όσον αφορά τη φερόμενη ασυνέπεια του αποσπάσματος του Σόλωνος 13W, βλ. 
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μα της θεϊκής δικαιοσύνης και της δίκαιης ανακατανομής αγαθών. Με 
άλλα λόγια, θίγουν τη σχέση μεταξύ του «πλούτου» (των υπαρχόντων, 
της ευημερίας, των πλεονεκτημάτων) και της δίκαιης διαδικασίας.  

Όσον αφορά το περιεχόμενο του αποσπάσματος του Σόλωνος, το 
θεμελιώδες θέμα συγκεντρώνεται γύρω από μερικές έννοιες-κλειδιά: 
α) ο «πλούτος» και το τέρμα του (στ. 71) και β) το «κέρδος», νοούμενο 
ως δωρεά ενός θεού, το οποίο έχει στη συνέχεια ως αποτέλεσμα την 
«ἄτη», την «τυφλότητα» και τελικά την καταστροφή. Kατά τη σολώνεια 
εκδοχή, στον κόσμο του Δία δεν υπάρχουν συμπτώσεις και ο θεός σχε-
δόν πάντα παίρνει την εκδίκηση («τοιαύτη Ζηνὸς πέλεται τίσις», στ. 25), 
αν και δεν τιμωρεί όλους όσοι το αξίζουν («οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστωι»). Ωστόσο, 
σε γενικές γραμμές, ο Δίας διασφαλίζει τη δικαιοσύνη, από την οποία 
κανείς δεν πρόκειται να ξεφύγει (στ. 26–27).63 Εντούτοις, επιβάλλεται 
η παρατήρηση ότι, καθώς εξετάζεται το απόσπασμα, η κατάσταση κα-
θίσταται ολοένα και πιο πολύπλοκη. Κάποιος θα νόμιζε ακόμα ότι η 
«Ἐλεγεία εἰς Μούσας» πρέπει να αναγνωσθεί ως μια κριτική των κοινά 
αποδεκτών θρησκευτικών ιδεών ή αλλιώς ως αντι-θεοδικία, σύμφωνα 
με την οποία ο Δίας παραβλέπει τη δική μας συμπεριφορά και περιφρο-
νεί τελείως την περίπτωση του αγαθού και του κακού. Παρ’ όλα αυτά, 
όπως υποστηρίζει η Μαρία Νούσια, δεν πρόκειται για την απαξίωση 
δημοφιλών θρησκευτικών απόψεων, ούτε για την αμφιβολία για τον 
Δία και τη θεϊκή δικαιοσύνη, αλλά για τη στενότητα της ανθρώπινης 
σκέψης και την ασυμμετρία μεταξύ των προθέσεων και των αποτελε-
σμάτων των ανθρώπινων πράξεων.64 

Στην παραλλαγή του Θεό γνιδος οι στίχοι με τη φρασεολογική αλ-
λαγή αποκτούν εντελώς διαφορετική σημασία. Καταρχάς, ο ποιητής 
αντιπαραθέτει δύο μορφές ανθρώπινων συμπεριφορών σύμφωνα με 
τις κατηγορίες του «κακού» και του «αγαθού»—πανταχού παρούσες σε 
όλη τη Συλλογή. Οι ενισχυμένοι με το απαρέμφατο «εὐδοκιμεῖν» στίχοι 
του ποιήματος συνθέτουν την εικόνα ενός ανθρώπου, ο οποίος ενδια-
φέρεται μόνο για τη δική του φήμη και υπόληψη. Ως μοντέλο συμπε-
ριφοράς παρουσιάζεται κάποιος που «κάνει το καλό» και το κεντρικό 
ζήτημα αποκτά ηθική διάσταση:65 ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις 

Nussia-Fantuzzi 2010, 127–39· Aloni και Iannucci 2016, 157.
63  Ferrari 1989, 25–26.
64  Noussia 2006, 152–53. Παρόμοια ιδέα υπάρχει και στα Θεογνίδεια (στ. 373–400), βλ. 

Harrison 2007, 379. 
65  Βλ. το σχόλιο της Αικατερίνης Δημόπόυλόυ για τους στ. 227–32 του Corpus Theo-

gnideum στον ιστότοπο του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, που λειτουργεί στο 
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ενέργειές του και η μοίρα του εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.66 Η 
συμφορά απειλεί μόνο αυτόν που προσπαθεί να αποκτήσει κοινωνική 
φήμη χωρίς να το αξίζει. Επιπλέον, η υποταγή στον Δία και στις απαιτή-
σεις της δικαιοσύνης αποδίδει οφέλη («συντυχίη») και μας απομακρύνει 
από την «ἀφροσύνη», δηλ. την ηλιθιότητα.67  

Όσον αφορά τη λέξη «ἀφροσύνη», τη βρίσκουμε και στους στ. 
227–32 της Συλλογής, όπου συνδέεται με τα «χρήματα».68 Σε πολυά-
ριθμα χωρία της Θεογνίδειας Συλλογής τα «χρήματα» παρουσιάζο-
νται ως πηγή δυστυχίας.69 Υπό αυτή την έννοια έχει μεγάλη σημασία 
το θέμα του πλουτισμού, ιδιαίτερα το να πλουτίζει κανείς μέσω εξαπά-
τησης («ἀδίκως χρήματα πασάμενος»70), αφού η απόκτηση χρημάτων 
εξαρτάται από τη θέληση του Δία.71 Έχοντας κατά νουν τα παραπάνω, 
πώς μπορούμε, άραγε, να ερμηνεύσουμε τη σημασία της λέξης «χρή-
ματα»; Ας σημειωθεί ότι εκεί που ο Σόλων χρησιμοποιεί το «κέρδος» 
(13W, στ. 74), στα Θεογνίδεια βρίσκεται η λέξη «χρήματα» (στ. 230) και 
από την άλλη, στο «χρῆμα» του Σόλωνος (13W, στ. 66) αντιστοιχεί το 
«πρῆγμα» του Θεόγνιδος (στ. 586). Η κύρια διαφορά μπορεί να οφεί-
λεται στη μεταβολή της οικονομίας και στις οικονομικές αλλαγές, οι 
οποίες συνδυάζονται με τη γένεση του νομίσματος—με την έννοια του 
θεσμοθετημένου χρήματος.72 Αυτό είναι κατ’ εξοχήν προφανές στην 
ελεγεία όταν ο ποιητής επικρίνει εκείνους που ανήκουν στην αριστο-
κρατική «τάξη» και ταυτόχρονα παντρεύονται για τα λεφτά με τα μέλη 
της «χαμηλής»—μάλλον της μεσαίας—«τάξης».73 Ακόμη, το «χρῆμα» 

πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ελεγειακή ποίηση στην Αρχαία Ελλη-
νική και Λατινική λογοτεχνία» (επιμ. Θ. Παπαγγελής), <https://www.lit.auth.gr/ 
ancientelegy/commentarii/index.php> (τελευταία επίσκεψη: 05.03.2020). 

66  van Groningen 1966, 232–35. 
67  Παρόμοια ιδέα στο Theogn. στ. 197–208, 731–52. 
68  «κέρδεα» στον Σόλωνα, απ. 13W, 71–76. 
69  Βλ. στ. 83–86, 149–50, 315–18, 523–26, 649–52, 683–84, 699–718, 751–52, 753–56, 

1059–62, 1109–14, 1115–16, 1116–17. 
70  Theogn. στ. 146. Πρβλ. στ. 753: «Ταῦτα μαθὼν φίλ᾿ ἑταῖρε δικαίως χρήματα ποιοῦ». 
71  Theogn. στ. 197–98. 
72  Selle 2008, 244: «Reiche gab es zwar schon vor der Erfindung des Geldes, und das 

Wort χρήματα („Güter, Geld”) setzt die Existenz von Münzen keineswegs voraus. 
Doch die Erregung, die aus der Menge und dem Ton der mit diesem Thema befas-
sten Gedichte spricht, lässt sich nur mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Umbruch erklären, der mit der Entstehung des Geldes einherging – einer Neuerung, 
die zugleich Folge und Triebkraft dieses Umbruchs war». Βλ. επίσης Kurke 1989· 
Seaford 2004, 88–90, 170–71.  

73  Theogn. στ. 183–92 και συγκεκριμένα στ. 189 «Χρήματα μὲν τιμῶσι». Επίσης, βλ. 
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στην παλαιότερη παράδοση δεν χαρακτηρίζεται ούτε θετικά ούτε αρ-
νητικά,74 ενώ στη Θεογνίδεια Συλλογή χρησιμοποιείται υπό στενότερη 
έννοια από ό,τι συνήθως, πιθανώς με τη σύγχρονη σημασία του όρου. 

* * * 
Συμπερασματικά, σύμφωνα με κρατούσες απόψεις το Corpus Theo-

gnideum είναι μια ανθολογία αποτελούμενη από διάφορα αποσπάσμα-
τα διαφόρων ποιητών, μεταξύ άλλων και του Σόλωνος, «ξαναχρησιμο-
ποιημένα» και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της νέας δημιουργίας.75 
Εν τούτοις, επειδή οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ των δύο παραλ-
λαγών των ίδιων ελεγειών εμφανίζονται σκόπιμες, κατά κάποιον τρόπο 
τυποποιημένες και, επιπλέον, όσον αφορά τον Θέογνι, συνεπείς με το 
γενικότερο πλαίσιο όλης της Συλλογής του (βλ. ανωτέρω το παράδειγ-
μα «χρήματα» / «κέρδεα»), αξίζει να αναρωτηθούμε αν η αναζήτηση 
του «ιδανικού» και «αυθεντικού» κειμένου σε περίπτωση μιας προφο-
ρικής ποιητικής παράδοσης είναι καθόλου δικαιολογημένη.76 Υφίσταται 
πράγματι μια «καταλληλότερη»—πλησιέστερη στο υποτιθέμενο πρω-
τότυπο—κειμενική παραλλαγή; Η αρχαϊκή ποίηση θεωρώ ότι απαιτεί 
σχετικά ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα από αυτό που συνδέεται με 
την κλασική κριτική κειμένου:77 ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο θα 

Bravo 1977, 13· Nagy 1985, 54–55· Walker 2000, 145. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι η οικονομική άποψη εξαντλεί πλήρως την έννοια αυτής της ελεγείας.

74   Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 30–32, 300–1, 411, 476, 686· βλ. Seaford 2004, 88. 
75  Ferrari 1989, 24–25. 
76  Πρβλ. Andrews 2013, 65: «The older practice of philology, whose methods are 

taken from traditional classical philology, emphasizes the “ideal” text whose authority 
supersedes that of any surviving witnesses; the specific ideal text in question might be 
the author’s original, the recoverable archetype, or even the emended and conjectured 
version of a sole surviving witness. Conversely, the emphasis of new philology is on 
the “real” text as it has been preserved, received, annotated, and used. The distinction 
between “ideal” and “real” is a simple shift that nevertheless prescribes radically 
different working methods». 

77  Βάσει των όρων της «Νέας Φιλολογίας», βλ. Nagy 1996, 10· Baisch 2001· Andrews 
2013· Klooster 2014. Την ανωτέρω προσέγγιση επιβεβαιώνουν οι μελέτες του 
Phillips (2016) σε σχέση με την κειμενική μετάδοση του Πινδάρου, η ποίηση του 
οποίου αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα της παράδοσης που σώθηκε ως τις μέρες μας 
απευθείας μέσω των χειρογράφων. Εξετάζοντας τις αρχαϊκές μαρτυρίες, π.χ. τα σχό-
λια και τους παπύρους που περιλαμβάνουν τα πινδαρικά αποσπάσματα από τις σύγ-
χρονές τους συλλογές, ο Phillips δείχνει ότι κάθε αρχαϊκή έκδοση ποιημάτων, λόγω 
του χαρακτήρα της προφορικής μετάδοσης και εξαιτίας της φύσεως των παραγωγών 
των ποιητικών κειμένων, πρέπει να θεωρηθεί ως μοναδικό έργο ενός συντάκτη και το 
αποτέλεσμα της σταθεροποίησης μιας παράδοσης (Phillips 2016, 59–60). 
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λάμβανε υπόψη τη δυναμική που χαρακτηρίζει την ποίηση μεταδιδό-
μενη διά του συνεχούς προφορικού λόγου και της μουσικής. Εφόσον 
τα ποιητικά έργα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας αποτελούν επιβε-
βαίωση του προφορικού πολιτισμού, ως προς το ζήτημα αυτό πρέπει 
επίσης να συνυπολογίσουμε ότι η μορφή ενός κειμένου έχει επηρεαστεί 
άμεσα από το φαινόμενο της επιτέλεσης (performance): κάθε κειμενική 
παραλλαγή μαζί με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι κατά 
το μάλλον ή ήττον τέλειος «κλάδος» της μετάδοσης, αλλά μαρτυρία 
μιας μοναδικής εκτελεστικής πράξης και των αμέτρητων επανεκτελέσε-
ων (reperformances) οι οποίες προηγήθηκαν από αυτήν.78  

Όπως έχουμε δει, με την ανάπτυξη των ερευνών για την προφορική 
παράδοση και μαζί με την αλλαγή της ερευνητικής προσέγγισης της 
αρχαϊκής ποίησης («η επιτελεστικο-πραγματιστική στροφή»), οι δια-
φορές μεταξύ των αποσπασμάτων της Θεογνίδειας Συλλογής και του 
Σόλωνος άρχισαν να θεωρούνται ολοένα και περισσότερο μαρτυρίες 
συμποσιακών πράξεων, παραστάσεων και αυτοσχεδιασμού. Επομένως, 
οι ομοιότητες μεταξύ των δύο ελεγειών μπορούν να ερμηνευθούν ως 
στοιχεία των ποιητικών κανόνων και της γενικής παράδοσης τα οποία 
προκύπτουν από εκτελεστικές πράξεις και από μνημονικές τεχνικές, ή 
από τις επανεκτελέσεις, οι οποίες ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της 
στιγμής και, επομένως, μετέτρεπαν—ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες—τη δομή και τη μορφή ενός ποιήματος. Συνεπώς, οι ελεγείες 
που βρίσκονται στη Θεογνίδεια Συλλογή, εν αντιθέσει προς όσα υπο-
στηρίζει π.χ. ο van Groningen,79 δεν αποτελούν το έργο ενός «μικρού 
υπερηθικολόγου», o οποίος είχε χρησιμοποιήσει τα αποσπάσματα του 
Σόλωνος για να εκφράσει τις δικές του σκέψεις σχετικά με το θέμα της 
δικαιοσύνης. Αντιθέτως, οι «θεογνίδειες» παραλλαγές είναι ένα ενδια-
φέρον παράδειγμα αυτού που ο Paul Riceour ονομάζει «αυτονομία του 
κειμένου». Μέσω της συγκριτικής ανάλυσης των δύο ποιημάτων που 
υποτιθέμενα προέρχονται από τον ίδιο ποιητή παρατηρούμε πώς ένα 
περιεχόμενο ελευθερώνεται κατά την προφορική του διάδοση από τα 
πρωτογενή πλαίσιά του και τοποθετείται σε ένα νέο μοντέλο κατανόη-
σης.80 Όμως, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα κείμενο μπορεί να 
θεωρηθεί ως παλαιότερο από το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται 

78  Όπως υποστηρίζει ο Bernard Cerquiglini (1989, 62), κάθε κείμενο γραμμένο πριν 
από την ανακάλυψη της τυπογραφίας αποτελεί μια παραλλαγή· βλ. επίσης Baisch 
2001. 

79  van Groningen 1966, 235· ομοίως Adrados 1959, 98–99. 
80  Ρικερ 1990. 
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πιθανότερο ότι και οι δύο παραλλαγές, αντλημένες από την ίδια ποιη-
τική παράδοση, κυκλοφορούσαν σε διάφορα συμποτικά περιβάλλοντα 
και ως εκ τούτου, εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με παρό-
μοια ζητήματα (π.χ. η θεϊκή «δίκη», ο προσωποπαγής χαρακτήρας της 
ευθύνης και των ποινών, οι κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές, η γέννη-
ση του νομίσματος). 
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‘Corpus Theognideum’ from an oral perspective.  
With special emphasis on fragments of double 

attribution (Solon, Theognis)

Jan Skarbek-Kazanecki

Abstract

Corpus Theognideum, a collection which includes around 1389 ele-
giac verses assigned to the archaic poet Theognis from Megara, has 

long given rise to the issue of its authenticity (namely the so-called ‘The-
ognidean question’); one of the principal problems encountered in this 
case is the similarities between Theognis’ poems and fragments which 
are elsewhere assigned to other poets. Accordingly, it is often held that 
the ‘true-Theognidean-poems’ are represented only by the vv. 19–254 of 
all collection, viz. the Florilegium Purum (in accordance with the term 
used by Martin L. West) or Gnomologia ad Cyrnum (Douglas Young’s 
term). 

Studies on the authenticity of the Corpus Theognideum until the ’80s 
tended to treat the similarities between this sylloge and other elegiac 
works as the basis for the view that someone, some unknown copyist or 
a compiler, had used some pieces of Solon, Mimnermus, and Tyrtaeus 
in order to create this collection. However, the modern emphasis on 
the context of oral communication and on the performative character 
of archaic Greek poetry enables us to approach this issue from a new 
perspective through an oral communicative approach, and using the 
evolutionary theory of poetic development as the interpretative model 
for the process of formation of the Corpus Theognideum we can also 
understand the ‘double attribution’ of some Theognidean fragments as 
the manifestation of a broader phenomenon: from this point of view, 
both Solon and the poet/poets of the Theognidea use a pattern from 

ΑΡΙΑΔΝΗ 25/26 (2018–19 / 2019–20) — J. SKARBEK-KAZANECKI 



the elegiac tradition and then lay it aside, adapting it more and more to 
their own purpose. Moreover, this interpretation is also strengthened 
by some disparties between Solon’ legacy and the elegies that we know 
from the Theognidean sylloge. Each difference appears to be purpose-
ful and systematic (often repetitive as a constant lexical opposition, e.g. 
κέρδεα–χρήματα, χρῆμα–πρῆγμα) and to stem from the disparate na-
ture of each poetic tradition. 
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Το επεισόδιο της ωδής του Σιμωνίδη 
στον Πρωταγόρα του Πλάτωνος: 

μια μεθοδική ανάγνωση* 

Καλλιόπη ΠαΠαμανώλη
 

Η συζήτηση για την ωδή του Σιμωνίδη στον Πρωταγόρα1 του Πλά-
τωνος (338e6–348c4) αποτελεί μιαν αξιοσπούδαστη, πλην όμως, 

από φιλοσοφική σκοπιά, σχετικά παραγνωρισμένη περικοπή του πλα-
τωνικού corpus. Παρ’ όλη τη μεγάλη της έκταση, η εν λόγω περικοπή 
έχει κατ’ επανάληψη απασχολήσει τη φιλολογική έρευνα, κυρίως σε ό,τι 
αφορά την αποκατάσταση και τη σπουδή της ίδιας της ωδής, αφού το 
πλατωνικό κείμενο είναι η μοναδική πηγή που διασώζει σχεδόν ατόφιο 
το ποίημα του Σιμωνίδη.2 Τα όσα λέγει όμως εκεί ο Πλάτων αντιμετω-
πίζονται στην ευρύτερη εξέταση και συζήτηση της περικοπής, ως επί το 
πλείστον,3 είτε ως κάτι το φιλοσοφικά επουσιώδες—ένα κωμικό επεισό-
διο με ψυχαγωγικό χαρακτήρα και σκοπό—είτε ως σωκρατική παρωδία 

*  Επιθυμώ να ευχαριστήσω την αναπληρώτρια καθηγήτρια Χλόη Μπάλλα για την κα-
λοσύνη της να διαβάσει το αρχικό σχεδίασμα του παρόντος, και τον ανώνυμο κριτή 
του περιοδικού Αριάδνη για την ευμενή κρίση του.

1 Για το αρχαίο κείμενο του διαλόγου Πρωταγόρας ακολουθώ την έκδοση Burnet 
1903, το ίδιο και για τις όποιες παραπομπές σε άλλα έργα του Πλάτωνος. 

2 Ο Πρωταγόρας αποτελεί την κυριότερη πηγή για την αποκατάσταση της παρούσας 
σιμωνιδείου ωδής (PMG 542, Page 1962, 282–83), καθώς και το πρώτο γνωστό σε 
μας ερμηνευτικό κείμενο της αρχαιότητας (βλ. τη σχετική εμπεριστατωμένη μελέ-
τη του Τσιτσιριδη 2001), όπου και μετάφραση της ανασυγκροτημένης ωδής· για μια 
μετάφραση με λογοτεχνικές φιλοδοξίες, βλ. Δαλλασ 2003, 240–43). Μια εικόνα για 
την ποικιλία των αποκαταστάσεων και των ερμηνειών της ωδής βρίσκουμε στους 
Hutchinson 2001, 47–48, 291–306 και Beresford 2008· εκτενή βιβλιο γραφία προσ-
φέρει επίσης ο Donlan 1969. Θεμελιώδης για την κατανόηση του ποιήματος παρα-
μένει η μελέτη του von Wilamowitz-Möllendorf 1913. Βλ., επίσης, Woodbury 
1953, 160, υπ. 62· Parry 1965, 304–10· Dickie 1978, 30–33· Σκιαδασ 1981, 421· 
Carson 1992, 113–14. 

3 Για μια παραγνωρισμένη εξαίρεση, βλ. Gomperz 1922, 51, και για μια πρόσφατη προς 
την ίδια κατεύθυνση, βλ. Trivigno 2013.  
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σοφιστικών μεθόδων. Την ήδη προ πολλού παγιωμένη αντίληψη για το 
μέρος αυτό του διαλόγου την έχει συνοψίσει με τρόπο χαρακτηριστικά 
βρετανικό ο Guthrie, γράφοντας ότι «it is splendid entertainment, but 
hardly philosophy».4 Με λιγότερο λακωνική διατύπωση, την ίδια και 
για την επόμενη γενιά στάση κατ’ ουσίαν εξέφρασε ο Kahn, σημειώ-
νοντας εξ αρχής ότι «Socrates offers an elaborate misinterpretation of 
Simonides’ poem. This episode has often been an embarrassment to 
admirers of Socrates, since he seems here to be playing the part of the 
sophist rather than that of the philosopher».5 Η στάση αυτή χαρακτη-
ρίζει μιαν «ορθόδοξη» θεώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε, της περικο-
πής, η οποία κυριαρχεί ήδη από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα.6 

Είμαι της γνώμης ότι σε τούτο το τμήμα του διαλόγου (339a–347a) ο 
Σωκράτης αναλύει την ωδή του Σιμωνίδη με τρόπο που μόνον εκ πρώ-
της όψεως είναι σοφιστικός ή διασκεδαστικός, αλλά κατά βάθος είναι 
χαρακτηριστικά φιλοσοφικός όσο και διδακτικός. Μόνον επιφανειακά 
πρόκειται για αντίδραση συγκυριακή που προκύπτει κατά τη συγκεκρι-
μένη συζήτηση που κάνει με τον Πρωταγόρα, μπροστά σε φίλα διακεί-
μενο, τόσο προς τον σοφιστή, όσο και προς ό,τι εκπροσωπούν ή δέχο-
νται κατ’ ουσίαν όλοι γενικώς οι σοφιστές, ακροατήριο. Υποστηρίζω 
ότι η ανάλυση του Σωκράτη συγκροτείται και διεξάγεται βάσει αρχών 
οι οποίες έχουν ένα σαφή και συγκεκριμένο μεθοδολογικό χαρακτήρα. 

Πέραν του μέχρι ποιου σημείου μπορεί να τεκμηριωθεί αυτό, δηλαδή 
ότι το φαινομενικά σοφιστικό επίπεδο που κινείται ο Σωκράτης υπέρ-
κειται σαφώς ενός επιπέδου φιλοσοφικού, το οποίο παραμένει πρώ-
τιστα μεθοδολογικό, θίγω και το κατά τη γνώμη μου παραμελημένο 
ζήτημα του κατά πόσον η ανάλυση που παρουσιάζει ο Σωκράτης, για 
(ένα μέρος έστω από) αυτό το συγκεκριμένο ακροατήριο, μπορεί να 
θεωρηθεί πως είναι διδακτικού τύπου (με μιαν ευρεία μεν, αλλά χαρα-
κτηριστική των απόψεών του έννοια).  

Σε μια συζήτηση περί λογοτεχνίας ή λογοτεχνικής κριτικής, ο τυχόν 
συγκροτημένος, είτε γλωσσολογικά ή φιλοσοφικά, συνομιλητής οφεί-
λει να μην προβεί σε τεχνικού χαρακτήρα αξιοποίηση της ειδικότητάς 

4 Guthrie 1975, 227. 
5 Kahn 1996, 210. 
6 Χαρακτηριστική για την εποχή της είναι η σιωπή του Βλαστού (Vlastos και Ostwald 

1956, vii–lvi. Στην ίδια λίγο πολύ κατεύθυνση κινούνται και οι: Grote 1865, 54· 
von Wilamowitz-Möllendorff 1920, 112· Shorey 1933, 128· Jaeger 1947, 117· 
Sullivan 1961, 19· Friedländer 1965, 24· Gagarin 1969, 151· Weingartner 1973, 
95· Gundert 1977, 25· Taylor 1990, 302· Taylor 1991, 145–46. 
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του, παρά μόνον όπου τούτο καθίσταται μεθοδολογικά αναπόφευκτο. 
Και μια τέτοια στάση μπορεί κάλλιστα να πρέπει να την τηρήσει ακό-
μη και σε περιπτώσεις όπου η εκάστοτε συγκεκριμένη λογοτεχνική συ-
ζήτηση παρεμβάλλεται (δίκην επεισοδίου) σε μιαν ευρύτερη συζήτηση 
που και φιλοσοφικού χαρακτήρα είναι, για τον ίδιο έστω, και την όλη 
πορεία και κατάληξή της επιδιώκει να την έχει διαρκώς υπό τον έλεγ-
χό του—ακριβώς επειδή πρόκειται για συζήτηση της αρμοδιότητάς του 
(και ουδείς άλλος αρμόδιος είναι παρών).  

Βρισκόμαστε στο σημείο του διαλόγου που ο Πρωταγόρας αναγκά-
ζεται (πάνυ μὲν οὐκ ἤθελεν, 338e3) να συνεχίσει τη συζήτηση περὶ ἀρε-
τῆς μετά τη διακοπή που προηγήθηκε (334c7–338e5). Ο Σωκράτης είχε 
αντιδράσει στην άρνηση του Πρωταγόρα να τηρεί, ως ἀποκρινόμενος, 
τον γνωστό κανόνα της βραχυλογίας (βραχέα ἀποκρίνεσθαι, 334d6),7 
με την απειλή να διακόψει τη συζήτησή τους αποχωρώντας από την 
έπαυλη του Καλλία. Όταν επιτυγχάνεται με τη διαδοχική παρέμβαση 
πέντε παρευρισκομένων στην ομήγυρη—του Καλλία, του Αλκιβιάδη, 
του Κριτία και των σοφιστών Προδίκου και Ιππία—η συνέχιση της συ-
ζήτησης, έχει συμφωνηθεί να είναι, σε πρώτη φάση, ἐρωτῶν ο Πρωτα-
γόρας και ἀποκρινόμενος ο Σωκράτης. Η διακοπή αυτή δεν είναι άνευ 
φιλοσοφικής σημασίας: αποτελεί επεισόδιο που δεν εξυπηρετεί πρώτι-
στα δραματουργικούς σκοπούς, αλλά συνιστά παύση που την υπαγο-
ρεύουν λόγοι μεθοδολογικοί.8    

Ο Πρωταγόρας δηλώνει μεν ότι παραμένει ως αντικείμενο της συ-
ζήτησης η ἀρετή (339a3–5), εντούτοις δεν συνεχίζει από το σημείο της 
δια κοπής: μεταφέρει το ἐρώτημα στο πεδίο της ποίησης (μετενηνεγμέ-
νον…εἰς ποίησιν, 339a5–6). Δήλωση διόλου ασήμαντη, όχι μόνον επειδή 
προσδιορίζει την αλλαγή του πεδίου όπου θα θέσει ο σοφιστής το αρ-
χικό του ερώτημα, αλλά και διότι δεν απαιτεί και δεν επιβάλλει καμία 
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα δομήσει την όποια απάντησή του 
ο Σωκράτης—ο οποίος ακούγοντας ότι  

ἔσται τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν περὶ οὗπερ ἐγώ τε 
καὶ σὺ νῦν διαλεγόμεθα 
(θα σου θέσω την αρχική μου ερώτηση για το ίδιο πράγμα που τώρα 
συζητάμε οι δυο μας, 339a4–5) 

7 Πρβλ. Γοργίας 449b8: κατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι, και την απόλυτα συν-
εργάσιμη στάση και συμπεριφορά του Γοργία κατά την όλη συζήτησή του με τον Σω-
κράτη εκεί.

8 Για την υποστήριξη της άποψης αυτής, βλ. Παπαμανώλη 2016, 223–41.
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δεν έχει κανένα λόγο και κανένα κίνητρο να αλλάξει την από την αρχή 
φιλοσοφικά προσανατολισμένη στάση του. 

Ο Πρωταγόρας δήλωσε λοιπόν ότι το ἐρώτημα αφορά το ίδιο ζή-
τημα που συζητούσαν πρωτύτερα, και ότι η μόνη διαφορά (τοσοῦτον 
μόνον διοίσει, 339a6) είναι ότι θα το συζητήσουν στο πλαίσιο ενός ποιη-
τικού κειμένου που φέρνει στο προσκήνιο, δηλαδή την ωδή του Σιμωνί-
δη. Παραθέτει την πρώτη στροφή της ωδής, η οποία κάνει λόγο για την 
αρετή και τη δυσκολία να την αποκτήσει κανείς. Με την παράθεση της 
πρώτης στροφής έχει κανείς αρχικά την εντύπωση πως ο Πρωταγόρας 
συνεχίζει την εξέταση του ζητήματος της αρετής, επειδή ο Σιμωνίδης 
ξεκινά το ποίημα λέγοντας ότι  

ἄνδρ’ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν, 
χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ τετράγωνον, ἄνευ ψόγου τετυγμένον
(Άνδρας αγαθός να γίνει αληθινά κανείς, τετράγωνος στα χέρια, στα 
πόδια και στον νου, πλασμένος δίχως ψεγάδι, είναι δύσκολο,9 339b1–3) 

και δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια περιγραφή του ενάρετου, για 
τους αρχαίους, ανθρώπου. 

Δεδομένων όσων έχουν ήδη προηγηθεί για τὸ διδακτὸν τῆς ἀρετῆς 
και ότι από την όλη μέχρις εδώ συζήτηση είναι δυνατόν ο φιλοσοφικά 
προσανατολισμένος αναγνώστης του διαλόγου να προσδιορίσει ορι-
σμένα χαρακτηριστικά του ενάρετου ανθρώπου, δεν θα ήταν ακραίο 
να υποθέσουμε ότι ο Σωκράτης εύλογα θεωρεί πως η συζήτηση που θα 
επιδιώξει ο σοφιστής αφορά την αρετή. 

Μετά την αρχική διαπίστωση ότι 
(1) ο Σωκράτης κατέχει το ποίημα και μάλιστα το έχει μελετή-

σει επαρκώς (ἐπίσταμαί  τε  γάρ,  καὶ  πάνυ μοι  τυγχάνει  μεμελη-
κὸς τοῦ ᾄσματος, 339b5–6), ο Πρωταγόρας εξασφαλίζει από τον 
αποκρινόμενο Σωκράτη δύο, συγκεκριμένου και γενικού χαρα-
κτήρα αντίστοιχα, πρώτες προκείμενες. 

Στο πρώτο διαλεκτικό λοιπόν ερώτημα ο Σωκράτης προβαίνει στην 
επιλογή και παίρνει τη συγκεκριμένη θέση ότι

(2) το ποίημα είναι καλοφτιαγμένο10 (πότερον οὖν καλῶς σοι δοκεῖ 
πεποιῆσθαι καὶ ὀρθῶς, ἢ οὔ;—Πάνυ, ἔφην ἐγώ, <καλῶς> τε καὶ 
ὀρθῶς, 339b7–8).11 

Στο δεύτερο διαλεκτικό ερώτημα ο Σωκράτης αποδέχεται τη γενική 

9 Μτφρ. Τσιτσιριδησ 2001, 91. Βλ. και Henry 1999. 
10  Για τη χρήση του ὀρθῶς, βλ. και Τσιτσιριδησ 2001, 69–72· Rademaker 2013, 96–104.
11  Τη διορθωτική προσθήκη του καλῶς (βλ. Burnet 1903, apparatus criticus) την απο-
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πρόταση ότι
(3) αν ένα ποίημα είναι καλοφτιαγμένο, δεν πέφτει σε αντίφαση 

εκεί ο ποιητής12 (Δοκεῖ δέ σοι καλῶς πεποιῆσθαι,  εἰ  ἐναντία λέ-
γει αὐτὸς αὑτῷ ὁ ποιητής;—Οὐ καλῶς, ἦν δ’ ἐγώ, 339b9–10). 

Και κατόπιν, επερωτώμενος επ’ αυτού, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του 
αυτή (339b10–c1). 

Είναι σημαντικό ότι αυτή η φαινομενικώς άδολη εξασφάλιση των 
προκειμένων γίνεται από τον Πρωταγόρα προτού παραθέσει τη δεύ-
τερη στροφή του ποιήματος, βάσει της οποίας προκύπτει κατ’ αυτόν 
η αντίφαση που θα επισημάνει κατόπιν. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι 
δήλωσε πως η μόνη διαφορά με την προηγηθείσα συζήτηση περί αρε-
τής αφορά το πλαίσιο διεξαγωγής της (καὶ δὴ καὶ νῦν ἔσται τὸ ἐρώτημα 
περὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν περὶ οὗπερ ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν διαλεγόμεθα, περὶ ἀρε-
τῆς, μετενηνεγμένον δ’ εἰς ποίησιν, 339a3–6), ο Πρωταγόρας δεν ενδια-
φέρεται πραγματικά να γίνει συζήτηση περὶ ἀρετῆς, αλλά χρησιμοποιεί 
προσχηματικά το ποιητικό πλαίσιο για να παγιδεύσει τον συνομιλητή 
του.13 Ακολουθεί δηλαδή μια πάγια σοφιστική τακτική, τη γλωσσική 
ανάλυση ενός κειμένου,14 και παραθέτει τη δεύτερη στροφή της ωδής 
υποστηρίζοντας ότι 

(4)  ο Σιμωνίδης και ο Πιττακός λένε το ίδιο πράγμα (καὶ Πιττακὸν 
τὸν ταὐτὰ λέγοντα ἑαυτῷ, 339d4–5),

(5)  ο Σιμωνίδης διαφωνεί με τον Πιττακό (τοῦτον μέμφεταί τε καὶ οὔ 
φησιν ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ… λέγοντος, 339d5–7), 

(6)  ο ποιητής πέφτει σε αντίφαση (δῆλον ὅτι καὶ ἑαυτὸν μέμφεται, 
339d8). 

Με αυτό τον τρόπο ο Πρωταγόρας πετυχαίνει δύο στόχους. Εφό-
σον ο Σωκράτης έχει δεσμευτεί ότι το συγκεκριμένο ποίημα είναι καλο-
φτιαγμένο [=(2)] και ότι, αν ο ποιητής αντιφάσκει εκεί, το ποίημα δεν 
είναι καλοφτιαγμένο [=(3)], τότε, δεδομένου ότι ο Πρωταγόρας έχει 
δείξει ότι ο Σιμωνίδης αντιφάσκει εκεί [=(6)], 

δέχονται de facto πολλοί εκδότες του κειμένου, όπως ο Sauppe (1889, 110) και ο Μι-
στριώτησ (1906, 194). 

12  Εδώ η απουσία της αντίφασης (εἰ ἐναντία λέγει αὐτὸς αὑτῷ ὁ ποιητής) συνιστά ανα-
γκαία συνθήκη: για να είναι ένα ποίημα καλοφτιαγμένο, θα πρέπει να μην περιέχει 
αντιφάσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εάν ένα ποίημα δεν είναι καλοφτιαγμένο, 
περιέχει αναγκαστικά αντίφαση—θα μπορούσε να μην είναι καλοφτιαγμένο και για 
άλλους λόγους.   

13  Όπως τόνισε στο οικείο σημείο της Εισαγωγής του στον διάλογό μας ήδη ο Schleier-
macher (1836, 88).

14  Untersteiner 1954, 64· Classen 1976, 217· Kerferd 1981, 78· de Romilly 1994, 121. 
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(7) ο Σωκράτης έχει πέσει και ο ίδιος σε αντίφαση. 
Ο Σωκράτης επομένως πρέπει:

α)  να άρει την αντίφαση του Σιμωνίδη διατηρώντας όμως τη θέση 
ότι το ποίημα είναι καλοφτιαγμένο, 

έτσι ώστε 
β)  να δείξει, αίροντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αντίφαση, ότι και ο 

ίδιος δεν αντιφάσκει.  
Κατά τον Πρωταγόρα, ο Σιμωνίδης έχει πέσει σε αντίφαση, καθώς: 
(i)   η πρώτη στροφή λέει χαλεπὸν γενέσθαι ἀγαθόν,
(ii)  η δεύτερη στροφή λέει χαλεπὸν ἔμμεναι ἐσθλόν, 
(iii)  ο Σιμωνίδης προσυπογράφει την πρώτη φράση και διαφωνεί με 

τη δεύτερη. 
Για να έχουμε εδώ αντίφαση, θα πρέπει το νόημα των δύο φράσε-

ων είτε να ταυτίζεται (δηλαδή, και οι τρεις όροι που τις απαρτίζουν να 
έχουν και να δίνουν την ίδια σημασία (: [γενέσθαι, ἔμμεναι], [ἀγαθόν, 
ἐσθλόν] και [χαλεπόν, χαλεπόν]) ή, τουλάχιστον, η πρώτη πρόταση να 
συνεπάγεται σημασιολογικά τη δεύτερη (για παράδειγμα, το να γίνει 
κανείς ἀγαθὸς να συνεπάγεται το να είναι κανείς ἀγαθός).15 Ολόκληρο 
το επιχείρημα του Πρωταγόρα στηρίζεται στο ότι ο Σιμωνίδης διαφωνεί 
με τη δεύτερη φράση 

οὐδέ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον νέμεται, 339c3. 
Επομένως, ο Σωκράτης καλείται να δείξει ότι μία τουλάχιστον από 

αυτές τις τρεις λέξεις της δεύτερης φράσης μπορεί να έχει διαφορετική 
σημασία από εκείνη που τους αποδίδει, όχι πια ο Σιμωνίδης, αλλά εν 
προκειμένω ο Πρωταγόρας. Ο Πρωταγόρας στη λέξη χαλεπὸν εύλογα 
προσδίδει τη σημασία «δύσκολο» και τα μέλη των ζευγών γενέσθαι–
ἔμμεναι και ἀγαθόν–ἐσθλὸν τα ταυτίζει όσον αφορά τη γλωσσική τους 
σημασία ή τουλάχιστον τα εκλαμβάνει ως αναντιρρήτως ανταλλάξιμα 
και λογικώς ισοδύναμα.16  

Για να άρει κανείς την αντίφαση κατά τρόπο μεθοδικό, θα πρέπει να 
εξετάσει λέξη προς λέξη αυτές τις δύο φράσεις και να δείξει ότι δεν λένε 
το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο Σωκράτης πρέπει και του αρκεί να πείσει για 
τουλάχιστον ένα από τα τρία, ότι:

α) είτε το γενέσθαι και το ἔμμεναι δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα, 
β) είτε το χαλεπὸν χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο στις δύο 

φράσεις,

15  Για να έχουμε αντίφαση αρκεί η πρώτη φράση να συνεπάγεται τη δεύτερη, δεδομέ-
νου ότι ο Σιμωνίδης εκφράζει ρητά ότι διαφωνεί με τη δεύτερη.

16  Πρβλ. και 340c4–5 (όπου ομιλητής είναι ο Σωκράτης).
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γ) ή το ἀγαθὸν και το ἐσθλὸν δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα.17

Θα παρακολουθήσουμε τώρα πώς ακριβώς ο Σωκράτης ακολουθεί 
μια τέτοια διαδικασία. 

Πρώτη απόπειρα άρσης της αντίφασης (339d10–340e7)   
Ο Σωκράτης μετά την αρχική κατάπληξη που του προκάλεσε η αντί-

φαση που ανέσυρε ο Πρωταγόρας (ἐσκοτώθην τε καὶ ἰλιγγίασα εἰπόντος 
αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῶν ἄλλων ἐπιθορυβησάντων 339e2–3), επιχειρεί την 
πρώτη απόπειρα να την άρει ξεκινώντας με το ζεύγος γενέσθαι–ἔμμε-
ναι. Από τη στιγμή που η αντίφαση προκύπτει από νοηματική ισοδυνα-
μία λέξεων, επιλέγει να στηριχθεί στη διάκριση των ὀνομάτων, εξ ου και 
επικαλείται τη συνδρομή του Προδίκου.18

Εάν το γενέσθαι και το ἔμμεναι δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα (ή αν 
το γενέσθαι δεν συνεπάγεται αναγκαστικά το ἔμμεναι), τότε δεν υπάρ-
χει αντίφαση. Ο Σωκράτης, αξιοποιώντας την παρουσία του Προδίκου 
και τη συνωνυμική του τέχνη, απευθύνεται στον Πρωταγόρα λέγοντας 
πως δεν είναι το ίδιο πράγμα το να είναι κανείς ή κάποιος κάτι και το 
να γίνει κανείς ή κάποιος κάτι (ἔστιν δὲ οὐ ταὐτόν, … ὥς φησιν Πρό-
δικος ὅδε, τὸ εἶναι καὶ τὸ γενέσθαι, 340c5–7). Σε αυτή την περίπτωση, 
όμως, ο Σωκράτης θα πρέπει να παράσχει ερμηνεία του τι σημαίνει η 
φράση χαλεπὸν γενέσθαι ἀγαθὸν στην πρώτη και τι η φράση χαλεπὸν 
ἐσθλὸν ἔμμεναι στη δεύτερη στροφή. Επομένως, αν στην πρώτη στρο-
φή λέγεται ότι είναι δύσκολο να γίνει κανείς ἀγαθὸς και στη δεύτερη 
στροφή ότι δεν είναι δύσκολο να είναι κανείς ἀγαθός, τότε η πρώτη 
ερμηνεία που εξετάζει ο Σωκράτης έχει ως εξής: δεδομένου ότι έχει γίνει 
κανείς ἀγαθός, είναι στο χέρι του να παραμείνει. Ας σημειώσουμε εδώ 
ότι ο Σωκράτης δεν δεσμεύεται σε αυτή την ερμηνεία, αλλά μάλλον 
βρίσκεται σε διαδικασία μεθοδικής διερεύνησης: όχι μόνο χρησιμοποιεί 
φρασεολογία που αποδεικνύει το παραπάνω, αλλά επικαλείται και τον 
Πρόδικο και πολλούς άλλους εμπνεόμενους από τoν Ησίοδο.19 

Εύλογα ο Πρωταγόρας δεν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τη σωκρα-
τική λύση. Διότι, ενώ ο Σωκράτης λύνει την αντίφαση μεταξύ των δύο 
φράσεων, αυτό γίνεται με τρόπο που το ποίημα το κάνει κακοφτιαγμέ-
νο,20 εφόσον, όπως του λέει ο Πρωταγόρας, δεν μπορεί ο Σιμωνίδης να 

17  Βλ. και von Wilamowitz-Möllendorf 1913, 167 και 175· Bowra 1934, 233–34. 
18  340a7–8: καὶ γὰρ οὖν καὶ δεῖται τὸ ὑπὲρ Σιμωνίδου ἐπανόρθωμα τῆς σῆς μουσικῆς κτλ.  
19  ἴσως ἂν φαίη Πρόδικος ὅδε καὶ ἄλλοι πολλοὶ καθ’  Ἡσίοδον (340c8–d1). Βλ. Adam και 

Adam 1953, 153· Sauppe 1889, 113.
20  Τὸ ἐπανόρθωμά σοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, μεῖζον ἁμάρτημα ἔχει ἢ ὃ ἐπανορθοῖς (340d7–8).
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υποστηρίζει κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με την κοινή λογική και 
πεποίθηση (δηλαδή, ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κατέχει κανείς 
την αρετή). Κατά συνέπεια, και επιπροσθέτως, ο Σωκράτης δεν λύνει 
την αντίφαση στην οποία φαίνεται να έχει υποπέσει και ο ίδιος.  

Ο Σωκράτης αποδέχεται την πρωταγορική ένσταση και προχωρά 
στη δεύτερη επιλογή του. Και τούτο συμβαίνει διότι ο Σωκράτης: 

α) προτίθεται να διερευνήσει τι πραγματικά λέγει ο ποιητής21 
και  

β) γιατί αυτή η πρώτη λύση αντιβαίνει στην πεποίθησή του ότι μετά 
την κατάκτησή της δεν είναι βέβαιο ότι θα διατηρηθεί η αρετή.22  

Δεύτερη απόπειρα άρσης της αντίφασης (340e8–341e7)
Μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα, ο Σωκράτης περνά στο 

επόμενο βήμα της εξέτασης της ωδής για να άρει την αντίφαση. Αντι-
θέτως προς την πρώτη απόπειρα—όπου ο Πρωταγόρας είχε θεωρήσει 
δεσμευμένες άρρηκτα ως λογικά ισοδύναμες τις λέξεις γενέσθαι–ἔμμε-
ναι—εδώ ο Σωκράτης εξετάζει αν το χαλεπὸν στη δεύτερη στροφή θα 
μπορούσε να έχει διαφορετική σημασία από αυτήν που της αποδίδει ο 
Πρωταγόρας (και η κοινή χρήση), να σημαίνει δηλαδή και κάτι άλλο 
από το «δύσκολο». Δεδομένου ότι ο Σωκράτης θέλει να διεξέλθει συ-
στηματικά όλες τις δυνατές επιλογές, επικαλείται εκ νέου τη συνδρομή 
του Προδίκου, αναγνωρισμένα ειδικού περί την διαίρεσιν τῶν ὀνομά-
των, και τον ρωτά τι εννοούσε ο Σιμωνίδης εν προκειμένω με τη λέξη 
χαλεπόν, εδώ στη δεύτερη στροφή: δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται, κατά 
Πρόδικον, ο Σιμωνίδης αυτήν τη συγκεκριμένη λέξη, το χαλεπόν, εδώ 
στη ρήση του Πιττακού. 

Ο Σωκράτης, προτού απευθύνει το ερώτημά του στον Πρόδικο, δη-
λώνει στον Πρωταγόρα ότι, μαθητής ο ίδιος του Προδίκου, είναι εξοι-
κειωμένος με τη συνωνυμική του τέχνη και φέρνει ένα παράδειγμα της 
τέχνης αυτής.23 Λέει ότι ο Πρόδικος τον διόρθωνε συστηματικά όποτε 

21  Όπως ο Σωκράτης λέει αφηγούμενος την όλη συζήτηση: ἵνα μοι χρόνος ἐγγένηται τῇ 
σκέψει τί λέγοι ὁ ποιητής (339e4–5).

22  Αυτός είναι και ο λόγος που δεν δεσμεύεται στη ρήση του Ησιόδου. Υπάρχει, επομέ-
νως, συστηματική προσέγγιση στη διερεύνηση του τι λέει ο ποιητής, χωρίς όμως να 
ψεύδεται ο ίδιος ο Σωκράτης επί των θέσεών του: δεν υποστηρίζει πράγματα που δεν 
πιστεύει. 

23  Για τη συνωνυμική τέχνη του Προδίκου, βλ. Σκόυτερόπόυλόσ 1991, 296–306 και πρωτί-
στως το χωρίο του πλατωνικού Ευθυδήμου 277e3–278a5 που έχει και πολύ ευρύτερη ση-
μασία, η οποία όμως δεν είναι του παρόντος (βλ. και Σκόυτερόπόυλόσ 1987, 49, υπ. 36).
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χρησιμοποιούσε τη λέξη δεινὸς σε λάθος συμφραζόμενα: δεν μπορούμε 
να χρησιμοποιούμε το δεινόν, που σημαίνει κάτι που είναι κακόν, για 
πράγματα που είναι αγαθά (όπως ο πλούτος, η ειρήνη και η υγεία). Αμέ-
σως μετά θέτει το ερώτημα μήπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση της 
σιμωνιδείου ωδής, το χαλεπὸν δεν σημαίνει αναγκαστικά «δύσκολο», 
αλλά μπορεί να έχει και άλλη σημασία για τον Σιμωνίδη.24 Είναι σημα-
ντικό να τονίσουμε ότι ο Σωκράτης δεν επιμένει ότι το χαλεπὸν είναι 
λέξη μονοσήμαντη, αλλά ρωτά μήπως σημαίνει κακὸν ή και κάτι άλλο.25

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι στην πρώτη στροφή το χαλεπὸν σημαί-
νει «δύσκολο» και στη δεύτερη σημαίνει κακόν: οι δύο αντιφάσεις, στις 
οποίες κατά τον Πρωταγόρα πέφτουν ο Σιμωνίδης και ο Σωκράτης, θα 
λύνονταν—γιατί δικαίως ο Σιμωνίδης θα διαφωνούσε με τον Πιττακό, 
αν ο Πιττακός έλεγε ότι είναι κακό να γίνει κανείς καλός.

Πρόκειται δηλαδή για τη δεύτερη από συνολικά τέσσερις δυνατές 
περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικότερα έχουν ως εξής:  

Ι.  χαλεπὸν ἀγαθὸν γενέσθαι = είναι δύσκολο να γίνει κανείς ἀγαθὸς
  χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι = είναι δύσκολο να είναι κανείς ἀγαθὸς
ΙΙ.   χαλεπὸν ἀγαθὸν γενέσθαι = είναι δύσκολο να γίνει κανείς ἀγαθὸς 
  χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι = είναι κακό να είναι κανείς ἀγαθὸς
ΙΙΙ.  χαλεπὸν ἀγαθὸν γενέσθαι = είναι κακό να γίνει κανείς ἀγαθὸς
  χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι = είναι κακό να είναι κανείς ἀγαθὸς
ΙV.  χαλεπὸν ἀγαθὸν γενέσθαι = είναι κακό να γίνει κανείς ἀγαθὸς
  χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι = είναι δύσκολο να είναι κανείς ἀγαθός.
Το (I) είναι η ήδη διατυπωμένη θέση του Πρωταγόρα ότι το ποίημα 

είναι κακοφτιαγμένο επειδή ο Σιμωνίδης πέφτει σε αντίφαση, και ομοί-
ως ο Σωκράτης. 

Το (II) είναι ο συνδυασμός της θέσης του Σωκράτη για τη δεύτερη 
στροφή με την ήδη συμπεφωνημένη ερμηνεία της πρώτης στροφής. 

Το (III) είναι η καινούργια πρόταση του Σωκράτη διατυπωμένη εφ’ 
όλης της ύλης, άποψη που δεν είναι διόλου ικανοποιητική για κανέναν.  

Το (IV) είναι η θέση που θα προέκυπτε εάν ο Σωκράτης δεν εφήρμοζε 
την κίνηση που κάνει στη ρήση του Πιττακού, αλλά στην πρώτη στροφή 
του Σιμωνίδη. Αυτή η περίπτωση είναι άσκοπη για τους σκοπούς του 
Πρωταγόρα και δεν ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις του Σωκράτη. 

24  ἴσως οὖν καὶ τὸ “χαλεπὸν” αὖ οἱ Κεῖοι καὶ ὁ Σιμωνίδης ἢ κακὸν ὑπολαμβάνουσι ἢ ἄλλο 
τι (341b5–6).

25  Για να δείξει κανείς ότι το χαλεπὸν έχει άλλη σημασία στην πρώτη και άλλη στη δεύ-
τερη στροφή, πρέπει πρώτα να εξετάσει αν το χαλεπὸν έχει παραπάνω από μία σημα-
σία. 
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Ο Πρωταγόρας αντιπαρέρχεται την επιλογή (III), δηλαδή να πει 
ότι, εάν στη δεύτερη φράση το χαλεπὸν σημαίνει κακόν, και ομοίως 
στην πρώτη σημαίνει κακόν, τότε ο Σιμωνίδης θα υποστήριζε κάτι εξί-
σου απαράδεκτο, ότι είναι κακό να γίνει κανείς ἀγαθός. Σε αυτή την 
περίπτωση, η αντίφαση της ωδής θα εκκρεμούσε και η αντίφαση του 
Σωκράτη με τον εαυτό του θα ήταν οριστική, εφόσον και το ποίημα 
θα ήταν κακοφτιαγμένο και ο Σιμωνίδης δεν θα ήταν δυνατόν να υπο-
στηρίζει κάτι τέτοιο. Ωστόσο ο Πρωταγόρας επιλέγει απλώς να πει ότι 
είναι βέβαιος—άλλωστε  το ξέρει όλος ο κόσμος—ότι το χαλεπὸν ση-
μαίνει «δύσκολο». 

Επειδή όμως και ο ίδιος ο Σωκράτης πιστεύει ότι μια τέτοια επιλο-
γή (χαλεπὸν σημαίνει κακόν) δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ευθυ-
γραμμίζεται με την επισήμανση του Πρωταγόρα, δίνοντας όμως και ένα 
επιχείρημα για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να είναι έτσι τα πράγματα. 
Επικαλείται την επόμενη φράση στην ωδή του Σιμωνίδη: θεός μονάχα 
έχει το προνόμιο να μένει για πάντα ἀγαθός:

θεὸς ἂν μόνος τοῦτ’ ἔχοι γέρας, 341e3. 
Σημειωτέον ότι ο Σωκράτης και σε αυτήν τη δεύτερη απόπειρά του χρη-
σιμοποιεί φρασεολογία που δεν τον δεσμεύει στις θέσεις που παρουσιά-
ζονται (ἴσως οὖν καὶ τὸ “χαλεπὸν” αὖ οἱ Κεῖοι κτλ., 341b5–6), επιτρέπο-
ντάς μας να υποθέσουμε ξανά ότι βρίσκεται σε διαδικασία συστηματι-
κής διερεύνησης. 

Τρίτη απόπειρα άρσης της αντίφασης (342a6–347a5) 
Φθάνοντας στην τρίτη και τελική απόπειρα να άρει την αντίφαση 

που εντόπισε ο Πρωταγόρας στη σιμωνίδειο ωδή, ο Σωκράτης επιστρέ-
φει στη διάκριση γενέσθαι–ἔμμεναι, αλλά τώρα προτείνει νέα ερμηνεία 
της δεύτερης στροφής. Ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι το ἔμμεναι είναι 
διαφορετικό από το γενέσθαι και, επομένως, ο Σιμωνίδης δικαιολογεί-
ται να διαφωνεί με τον Πιττακό γιατί, ενώ ο Πιττακός λέει ότι είναι 
δύσκολο να είναι κανείς ἀγαθός, ο Σιμωνίδης ισχυρίζεται ότι αυτό είναι 
εντελώς αδύνατον. Ας τονιστεί εδώ ότι, αν διαφωνεί κανείς με τα λόγια 
του Πιττακού, όπως ο Σιμωνίδης, υποστηρίζει ότι δεν είναι δύσκολο να 
είναι κανείς ἀγαθός, και έχει ως εκ τούτου δύο επιλογές:

α)  είναι εύκολο να είναι κανείς ἀγαθός (βλ. την πρώτη απόπειρα)
β)  είναι εντελώς αδύνατο να είναι κανείς ἀγαθός, 

διότι το δύσκολο σημαίνει «δύσκολο μεν, εφικτό δε». 
Αυτή την ανάγνωση (β) ο Σωκράτης θα την εξετάσει και θα τη δοκι-
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μάσει στον μεγάλο λόγο του.26 
Ξεκινάει λέγοντας ότι θα επιχειρήσει να διεξέλθει την ωδή βάσει 

των όσων αυτός ο ίδιος πιστεύει για το ποίημα.27 Θυμόμαστε ότι στις 
δύο πρώτες απόπειρες είχε τη συμμετοχή του ο Πρόδικος (340b3–6, 
340c8–d1, 341b8–c1)· στη βάση και μόνον της διάκρισης των ὀνομά-
των, ο Πρόδικος θα μπορούσε, κατά την προσφιλή σοφιστική πρακτική, 
να απομονώσει τις επίμαχες φράσεις και να προτιμήσει οποιαδήποτε 
από τις δύο πρώτες ερμηνευτικές απόπειρες, ακόμη και εκτός αυτής εδώ 
της ωδής. Ο Σωκράτης όμως δεν υποστηρίζει και δεν αρκείται σε καμία 
από αυτές, αλλά τις διεξέρχεται μεθοδικά για να εξετάσει κατά πόσον 
ευσταθούν. Καταλήγει στην τρίτη απόπειρα, γιατί είναι η μόνη που τε-
λικώς ευσταθεί.28 Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, δεν έχουμε πουθενά τη 
λέξη ἴσως ή κάποια παραπλήσια φρασεολογία. 

Από τη στιγμή που ο Σιμωνίδης 
α)  διαφωνεί με κάτι που είναι πασίγνωστο και κοινά αποδεκτό ως 

σοφή ρήση, και  
β)  εκφράζει τη διαφωνία του με τον Πιττακό ήδη από την πρώτη 

στροφή της ωδής 
είναι εύλογο να υποθέσει ο Σωκράτης ότι αυτή η διαφωνία συνιστά και 
το κεντρικό θέμα του ποιήματος. 

Το ότι η ρήση του Πιττακού είναι όντως σοφή και κοινά αποδεκτή, 
στοιχειοθετείται με την εκτενή αναφορά του Σωκράτη στους Λακε-
δαιμονίους, τη λακωνική βραχυλογία και τους Επτά Σοφούς (342a7–
343b7), και στηρίζεται στο γεγονός ότι ρητά σαν αυτό του Πιττακού 
προσφέρθηκαν ως αναθήματα σοφίας (ἀπαρχὴ τῆς σοφίας, 343b1) στο 
μαντείο των Δελφών (Γνῶθι σαυτόν, Μηδὲν ἄγαν, 343b3). Λέει λοιπόν 
ο Σωκράτης ότι ο Σιμωνίδης, άνθρωπος φιλόδοξος ο ίδιος, θέτει ως 
θέμα της ωδής του την αντιπαράθεση με κάτι το τόσο ευρείας αποδο-
χής, ήτοι τη ρήση του Πιττακού, επειδή επιθυμεί να διακριθεί ανάμεσα 
στους συγχρόνους του.     

Εν προκειμένω το ζήτημα για τον Σωκράτη είναι να καταστήσει φα-
νερό ότι η διαφωνία του Σιμωνίδη με τον Πιττακό τίθεται όντως από 
την πρώτη στροφή. Το ότι διαφωνεί ο Σιμωνίδης με τον Πιττακό ήδη 

26  Για την αναλογία του μεγάλου λόγου του Πρωταγόρα (320c2–328d2) με τον αντί-
στοιχο λόγο του Σωκράτη εδώ (342a6–347a5), βλ. Goldberg 1983, 156–57· Coby 
1987, 114 και 128· Clapp 1950.     

27  ἅ μοι δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ τῷ ἄσματι, … ἅ γέ μοι δοκεῖ περί τοῦ ᾄσμα-
τος τούτου, πειράσομαι ὑμῖν διεξελθεῖν (341e7–8 … 342a6–7).

28  Taylor 1991, 143. 
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από την πρώτη στροφή, βασίζεται, κατά τον Σωκράτη, στη χρήση του 
μὲν και του ἀλαθέως εκεί. Ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι δεν δικαιολο-
γείται (τοῦτο γὰρ οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον φαίνεται ἐμβεβλῆσθαι, 343d1–2) 
η παρεμβολή του μὲν στο συγκεκριμένο σημείο του στίχου, παρά μόνον 
αν δεχτεί κανείς ότι καταγράφεται η διαφωνία του Σιμωνίδη με τη γνώ-
μη του Πιττακού (343c6–7). Η θέση του μὲν δείχνει, σύμφωνα με τον 
Σωκράτη, ότι ο Σιμωνίδης αντιδρά στον Πιττακό ως προς το εξής: βε-
βαίως είναι αληθινά δύσκολο το να γίνει κανείς αγαθός μέν, πλην όμως 
το να παραμείνει αγαθός, αυτό είναι εντελώς αδύνατον (ἄνδρ’ ἀγαθὸν 
μὲν ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν, 339b1).29 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Σω-
κράτης: 

α)  προσαρτά το ἀλαθέως όχι πια στο ἀγαθόν—σαν να υπήρχαν άν-
θρωποι αληθινά αγαθοί και άλλοι αγαθοί μεν, αλλά όχι αληθι-
νά30—αλλά στο χαλεπόν, και

β)  υποδεικνύει ότι η ορθή χρήση του χαλεπόν, όσον αφορά τον ἀγα-
θὸν ἄνδρα, είναι να αναφέρεται στο γενέσθαι και όχι στο ἔμμεναι 
(όπως συμβαίνει στη δεύτερη στροφή, δηλαδή στη ρήση του Πιτ-
τακού).  

Ο Σιμωνίδης, κατά την ερμηνεία του Σωκράτη, λέει ότι για να είναι 
κάποιος άνθρωπος αγαθός, επειδή είναι άνθρωπος και όχι θεός, πρέ-
πει πρώτα να γίνει ἀγαθός (γενέσθαι) και στη συνέχεια να παραμείνει 
ἀγαθός (διαμένειν) (344b7–c3). Το να γίνει κάποιος αγαθός, αυτό είναι 
αληθινά δύσκολο, το να παραμείνει όμως, εντελώς αδύνατον· επομέ-
νως, το να είναι κάποιος άνθρωπος αγαθός, είναι εντελώς αδύνατο και 
ἴδιον μόνο των θεών.31 

Δεδομένου ότι δεχόμαστε ως απολύτως ειλικρινή τη σωκρατική δή-
λωση ότι μπορούν να υπάρξουν περισσότερες από μία ερμηνείες για ένα 
ποίημα (βλ. το τελικό τμήμα του μεγάλου λόγου του Σωκράτη, 347b8–
348a9),32 οφείλουμε να δεχτούμε ως εξίσου θεμιτή και τη σύναψη του 
ἀλαθέως με το χαλεπόν, καθώς και την παρεμβολή του μὲν διά της οποί-

29  Για τη χρήση του ὑπερβατὸν εδώ (343e3) βλ. Μιστριώτησ 1906, 213–14 και Denyer 
2010, 244.

30  ὡς ἄρα ὄντων τινῶν τῶν μὲν ὡς ἀληθῶς ἀγαθῶν, τῶν δὲ ἀγαθῶν μέν, οὐ μέντοι ἀλη-
θῶς (343d7–e2). 

31  Σχηματικά: το γενέσθαι, για την περίπτωση του ανθρώπου, αποτελεί τμήμα του ἔμ-
μεναι. Το άλλο τμήμα του ἔμμεναι είναι το διαμένειν. Τίποτα τέτοιο δεν ισχύει στην 
περίπτωση των θεών, για τους οποίους το ἔμμεναι αποκλείει το γενέσθαι. Επομένως, 
η ορθή κατανόηση του χαλεπὸν το συνάπτει με το γενέσθαι και όχι με το ἔμμεναι.      

32  Για τη μη μοναδικότητα της έγκυρης ερμηνείας ενός ποιητικού κειμένου, εξαιτίας της 
απουσίας του ποιητή που θα έδινε λόγο για τα γραφόμενά του, βλ. Taylor 1991, 148. 
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ας τίθεται όλη η διαφωνία.33 Άλλωστε, τονίζει στο 343c6–7 ο Σωκρά-
της: Ἐπισκεψώμεθα δὴ αὐτὸ κοινῇ ἅπαντες, εἰ ἄρα ἐγὼ ἀληθῆ λέγω.   

Εφόσον ο Σωκράτης έχει δεχτεί ότι το κεντρικό θέμα του ποιήμα-
τος είναι η διαφωνία του Σιμωνίδη με τον Πιττακό, θα πρέπει τούτο 
να το καταστήσει σαφές με την ανάλυση και της υπόλοιπης ωδής. Σε 
αυτό το σημείο εισάγει τον γενικό τύπο και την πρόθεση του ποιήμα-
τος (τὸν τύπον αὐτοῦ τὸν ὅλον διεξέλθωμεν καὶ τὴν βούλησιν, 344b3–4) 
και χρησιμοποιεί εμφατικά τη λέξη ἔλεγχος, ότι δηλαδή το ποίημα είναι 
γραμμένο για να ελεγχθεί πλήρως η ορθότητα του αποφθέγματος του 
Πιττακού (παντὸς μᾶλλον ἔλεγχός ἐστιν τοῦ Πιττακείου ῥήματος διὰ πα-
ντὸς τοῦ ᾄσματος, 344b4–5). Ταυτόχρονα όμως ας μη λησμονούμε ότι, 
από τη στιγμή που έχει υποστηρίξει ότι το ποίημα είναι καλοφτιαγμένο, 
η ερμηνεία της υπόλοιπης ωδής θα πρέπει να μην αντιτίθεται σε βασικές 
σωκρατικές αρχές. Εν προκειμένω: 

οὐδένα ἀνθρώπων ἑκόντα ἐξαμαρτάνειν (345e1–2) και 
αὕτη γὰρ μόνη ἐστὶ κακὴ πρᾶξις, ἐπιστήμης στερηθῆναι (345b5),34 

αλλά μάλλον να εναρμονίζεται μαζί τους. Ο Πλάτων φέρνει στο προ-
σκήνιο τις σωκρατικές αυτές θέσεις,35 διότι σε περίπτωση που η ερμη-
νεία αντιβαίνει προς αυτές, ο Σωκράτης αντιφάσκει, καθώς έχει δε-
σμευτεί ότι το ποίημα είναι καλοφτιαγμένο. 

Ας θυμηθούμε ότι μετά την πρώτη ερμηνευτική απόπειρα, ο Πρωτα-
γόρας είχε απαντήσει στον Σωκράτη πως, ναι μεν λύθηκε η αντίφαση, 
αλλά το ποίημα καταντά κακοφτιαγμένο, διότι ο ποιητής κατέληξε να 
υποστηρίζει τελείως απαράδεκτα πράγματα· στη δεύτερη απόπειρα το 
ίδιο σκεπτικό το υιοθετεί και ο Σωκράτης. Συμπεραίνουμε ότι για να 
είναι, κατά Πρωταγόρα και κατά Σωκράτη, ένα ποίημα περί αρετής κα-
λοφτιαγμένο, δεν μπορεί να υποστηρίζει θέσεις που θα ήταν αντίθετες 
στην αντίληψή τους αυτή περί αρετής: πώς είναι δυνατόν το καλό να 
είναι κακό;36 

33  Taylor 1991, 144–45.
34  δεν …  υπάρχει άνθρωπος που πέφτει σε λάθος με τη θέλησή του (345e1–2) και γιατί 

τούτη μόνη είναι κακή πράξη· η στέρηση της επιστήμης (345b5), μτφρ. Τατακησ 1957, 
105 και 103.   

35  Το όλο θέμα της σχέσης των απόψεων του ερμηνευτή, εν προκειμένω του Σωκράτη, 
με το ερμηνευόμενο κείμενο, εν προκειμένω το ποίημα του Σιμωνίδη, κρίνεται σε επί-
πεδο λογικής συνοχής (logical consistency) ή συμβατότητας (logical compatibility), 
και δεν επεκτείνεται σε άλλα επίπεδα (λογικών προϋποθέσεων, λογικών συνεπειών ή 
άλλου είδους λογικών σχέσεων).   

36  Μια τέτοια προσέγγιση στην ερμηνεία ενός ποιήματος μας φέρνει πλησιέστερα στη 
διαλεκτική διαδικασία (διαλέγεσθαι), με τη διαφορά ότι επί ενός ποιήματος ενδέχεται 
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Ο Σωκράτης θα προχωρήσει στην εξέταση του υπόλοιπου ποιήμα-
τος, ώστε να διαπιστώσει εάν όντως ευσταθεί η τρίτη ερμηνεία που 
προτείνει. Εφόσον, σύμφωνα με την υπόθεσή του, το κεντρικό θέμα του 
ποιήματος είναι η απάντηση στον Πιττακό, αυτό θα πρέπει να καταφαί-
νεται και από άλλα σημεία της ωδής. Και τούτο ακριβώς το δοκιμάζει 
ευθύς αμέσως. Όταν ερμηνεύουμε ένα ποίημα, η απαίτηση για λογική 
συνοχή της ερμηνείας αποβαίνει δεσμευτική σε θέσεις που προέκυψαν 
κατά την εκάστοτε ερμηνευτική διαδικασία: έτσι προκύπτουν, όχι μόνον 
ευλόγως, αλλά αναγκαστικά περιορισμένες επιλογές θέσεων.    

Πρώτο σημείο επίσκεψης της υπόλοιπης ωδής 
 ἄνδρα δ’ οὐκ ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι,
 ὃν [ἂν] ἀμήχανος συμφορὰ καθέλῃ (344c4–5)

Ο Σωκράτης παραθέτει τον στίχο της ωδής στον οποίο ο Σιμωνίδης 
αναφέρει ότι «άνθρωπος που τον γκρεμίζει κάτω συμφορά ακαταμάχητη 
δεν γίνεται να μην είναι κακός».37 Υποστηρίζει τη θέση λοιπόν ότι, για 
να γίνει κανείς κακός επειδή τον βρίσκει μια τέτοια ἀμήχανος συμφορά 
(344c5), πρέπει να ήταν πρωτύτερα ἀγαθός: ο κακός δεν έχει περιθώ-
ριο να γίνει κακός, γιατί αναγκαστικά (ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη, 344e1) είναι 
πάντοτε κακός. Οπότε, όποιος γίνεται κακός, είχε ήδη γίνει αγαθός και 
δεν μπόρεσε να παραμείνει (τῷ μὲν γὰρ ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσθαι, 
344d5–6 και τὸ δ’ ἐστὶ γενέσθαι μὲν χαλεπόν, δυνατὸν δέ, ἐσθλόν, ἔμμε-
ναι δὲ ἀδύνατον, 344e5–6). Φέρνει μια σειρά παραδειγμάτων (πλοίαρ-
χος, γεωργός, γιατρός) για να στηρίξει τη θέση του και επικαλείται τη 
μαρτυρία και ενός άλλου ποιητή, κατά τον οποίο 

αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ’ ἐσθλός (344d8)38 
προκειμένου να δείξει ότι πρόκειται για κοινώς ή τουλάχιστον ευρέως 
αποδεκτή διαπίστωση. 

να έχουμε παραπάνω από μία ερμηνείες. Τούτο συμβαίνει διότι ένα ποίημα, ως κείμε-
νο, δεν μπορεί να απαντήσει όπως ο ἀποκρινόμενος στη διαλεκτική συζήτηση. Πέρα 
από το κλασικό και πασίγνωστο χωρίο του Φαίδρου όπου ο γραπτός λόγος τοῦ πα-
τρὸς ἀεὶ δεῖται βοηθοῦ (275d4–e6), για μια ολοκληρωμένη ερμηνεία και κατανόηση, η 
οποία δεν είναι του παρόντος, επιβάλλεται, κατά τη γνώμη μου, να σταθεί κανείς στα 
όσα διαμείβονται επί του θέματος αυτού μεταξύ Σωκράτη και Ζήνωνα στην αρχή του 
διαλόγου Παρμενίδης (127e1–128e6).         

37  Μτφρ. Τσιτσιριδησ 2001, 91.
38  Ο γενναίος, ναι, τώρα δειλός, ύστερα είναι άντρας πάλι (μτφρ. Τατακησ 1957, 101). 

Στίχος αγνώστου σήμερα, προφανώς όμως ευρύτατα γνωστού τότε ποιήματος. Βλ. 
και Denyer 2010, 248.
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Δεύτερο σημείο επίσκεψης της υπόλοιπης ωδής 
 πράξας μὲν γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός, 
 κακὸς δ’ εἰ κακῶς    (344e7–8)

Σύμφωνα με τη σωκρατική ανάγνωση των στίχων αυτών, ἀγαθαὶ 
πράξεις κάνουν τον άνδρα ἀγαθόν, ενώ κακές κακόν.39 Ο Σωκράτης 
εξετάζει ποια είναι η πρᾶξις που ποιεῖ κάποιον ἄνδρα ἀγαθὸν και ποια 
κακόν, κινούμενος επαγωγικά με μια σειρά παραδειγμάτων (γράμματα, 
ἰατροί, τέκτονες), για να δείξει ποιο είναι το κοινό σε αυτές τις πρά-
ξεις. Στόχος του είναι να υποστηρίξει ότι η πρᾶξις που ποιεῖ κάποιον 
κακόν είναι η στέρηση της επιστήμης (ἐπιστήμης στερηθῆναι): για να 
γίνει ένας άνθρωπος κακὸς εξαιτίας κάποιας πράξης ή συμβάντος, πρέ-
πει πριν να ήταν ἀγαθός, διότι ο κακός άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει 
κακός: είναι πάντοτε κακός. 

Στην περίπτωση που κάποιος είναι ἀνὴρ ἀγαθὸς εἰς γράμματα, ποια 
είναι η πρᾶξις που τον έκανε να είναι ἀγαθός; Είναι η μάθησις των γραμ-
μάτων. Στην περίπτωση της ιατρικής, ποια είναι η πράξη που κάνει κά-
ποιον αγαθό γιατρό; Η μάθησις της θεραπείας των ασθενών. Και πότε 
κάποιος γίνεται κακός γιατρός; Όταν αποτυγχάνει στην ιατρική πράξη, 
δηλαδή στη θεραπεία. 

Ας εξετάσουμε από πού και πώς, εντέλει, προέρχεται η κατάσταση  
όπου κάποιος έγινε κακός γιατρός:

Ε1.  Μπορεί κάποιος από εμάς, που είμαστε ἰατρικῆς ἰδιῶται και όχι 
γιατροί, να γίνει κακός γιατρός; 

Καμία κακή πράξη δεν μπορεί να μας κάνει καν γιατρούς, πόσο μάλλον 
κακούς γιατρούς. Άρα,

Α1.  Για να γίνει κάποιος κακός γιατρός, πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
γιατρός (και όχι ἰατρικῆς ἰδιώτης). 

Ε2.  Μπορεί αυτός που ήταν κακός γιατρός να γίνει κακός γιατρός; 
Βάσει των προηγηθέντων, όταν θέλουμε να μάθουμε λόγω ποιας πρά-
ξης ή συμβάντος γίνεται κάποιος κάτι άλλο (το γένοιτο στο 345a5 είναι 
δηλωτικό αλλαγής), δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πρότερη κατά-

39  Όταν τα πράγματα έρχονται καλά, ο καθένας είναι άνδρας αγαθός, κακός όμως, αν έρ-
θουν άσχημα (μτφρ. Τσιτσιριδησ 2001, 91). Είναι σημαντικό, για μια άρτια κατανόηση 
του εὖ πράττειν στην παρούσα περικοπή, να έχει κανείς προ οφθαλμών τη λειτουργία 
του εὖ πράττειν ως αφετηρίας του προτρεπτικού λόγου του Σωκράτη προς τον νεαρό 
Κλεινία στον πλατωνικό Ευθύδημο 278e3 κ.ε.   
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σταση μπορεί να είναι ίδια με τη μεταγενέστερη: θέλουμε λοιπόν κάτι 
άλλο από το «κακός γιατρός». Επομένως, 

Α2.  Ο γιατρός, και μάλιστα ο αγαθός γιατρός, είναι αυτός που δύνα-
ται να γίνει, μέσω κάποιας πράξης ή συμβάντος (ἀμήχανος συμ-
φορά), κακός γιατρός. 

Αφού η πράξη που κάνει κάποιον αγαθό γιατρό είναι η εκμάθηση 
της ιατρικής, αυτό που μπορεί να του μεταβάλει την κατάσταση είναι η 
στέρηση της επιστήμης του. Είναι δυνατόν κάποιος που δεν στερείται 
την επιστήμη του να γίνει κακός γιατρός; Όχι, γιατί τότε θα παρέμενε 
στην κατάσταση του αγαθού γιατρού. Οπότε, κάτι που σίγουρα γίνεται 
κατά τη μεταβολή του αγαθού γιατρού σε κακό, είναι η στέρηση της 
επιστήμης. Ενώ λοιπόν γίνεται κάποιος αγαθός διά της μαθήσεως της 
επιστήμης, κακός γίνεται διά της στερήσεως της επιστήμης. Συνεπώς, 
μπορούμε να σκεφτούμε ότι αφού η πράξη της στέρησης της επιστήμης 
είναι αναγκαστικά παρούσα κατά τη μεταβολή ενός αγαθού σε κακό 
γιατρό, αυτή είναι και η αιτία της. 

Ο Σωκράτης περνά κατόπιν από τον αγαθό γιατρό στον αγαθό άν-
θρωπο. Όπως ο αγαθός γιατρός γίνεται κακός εξαιτίας της στέρησης 
της επιστήμης του, έτσι και κατ’ αναλογίαν ο αγαθός άνδρας γίνεται 
κακός εξαιτίας της στέρησης της επιστήμης· στέρηση που μπορεί να 
προέλθει είτε από την πάροδο του χρόνου είτε από ταλαιπωρίες είτε 
από αρρώστιες ή από άλλα ατυχή περιστατικά (345b2–4). Φαίνεται ότι 
ο Σωκράτης εδώ θεωρεί πως ο ἀγαθὸς γίνεται ἀγαθὸς μέσω μάθησης, 
κάτι που μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε συνέχεια της 
αρχικής έρευνας περὶ ἀρετῆς (πριν από τη διακοπή του 334c7–338e5), 
αλλά και σε ένα σημείο προλείανσης του εδάφους για τη μετέπειτα δια-
λεκτική συζήτηση, από το 349a6 και εξής, στην οποία καταλήγει ότι η 
αρετή είναι τελικά διδακτή, καθώς όλες οι επιμέρους αρετές ενοποιού-
νται στη σοφία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σωκράτης σε ολόκληρο 
τον διάλογο κινείται με βάση την επιθυμία του να διερευνήσει τι πραγ-
ματικά είναι η αρετή.40  

Ο Πρωταγόρας είχε δηλώσει ότι θα μεταφέρει τη συζήτηση περί 
αρετής στο πεδίο της ποίησης και ότι η έρευνα θα συνεχιστεί βάσει ενός 
ποιήματος, πράγμα όμως που, όπως είδαμε,41 δεν είχε καμία πρόθεση 
να το κάνει. Ο Σωκράτης, αντιθέτως, στηρίζεται στο ποίημα και κάνει 
ταυτοχρόνως τα εξής: 

40  Βλ. σ. 46 του παρόντος, καθώς και Frede 1986, 742.
41  Βλ. υποσ. 13 του παρόντος.
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1.  Αίρει την αρχική—δήθεν—αντίφαση του Σιμωνίδη (δείχνει ότι 
ο Σιμωνίδης με άλλον τρόπον αντιλαμβάνεται το ἔμμεναι και με 
άλλον το γενέσθαι). 

2.  Δείχνει ότι το ποίημα είναι καλοφτιαγμένο και, επομένως, δεν 
έχει πέσει ο ίδιος σε αντίφαση (επειδή προτείνει μιαν ερμηνεία 
κατά την οποία το ποίημα περιλαμβάνει θέσεις περί αρετής τις 
οποίες ο ίδιος ασπάζεται). 

3.  Ακολουθεί συστηματικά μεθοδολογικού χαρακτήρα διερευνητι-
κές  αρχές: επαγωγή, λογική γενίκευση, συνεκτική σειρά συλλο-
γισμών.  

4.  Διερευνά την αρετή με βάση το ποίημα (συνεχίζοντας, κατά το 
δυνατόν, τη συζήτηση περί αρετής όπως αυτή μετατέθηκε στο 
πεδίο της ποίησης από τον Πρωταγόρα). 

Τρίτο σημείο επίσκεψης της υπόλοιπης ωδής 
 πάντας δ’ ἐπαίνημι καὶ φιλέω 
 ἑκὼν ὅστις ἕρδῃ 
 μηδὲν αἰσχρόν· ἀνάγκη δ’ οὐδὲ θεοὶ μάχονται·    (345d3–5)42 

Ο Σωκράτης, για να στηρίξει περαιτέρω την ερμηνεία του (τὰ ἐπιό-
ντα γε τοῦ ᾄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ, 345c4–5), παραθέτει τους επόμε-
νους στίχους της ωδής (345c6–11),43 στους οποίους λέγεται από τον 
Σιμωνίδη πως είναι αδύνατο να παραμείνει κάποιος αγαθός και γι᾽ αυτό 
είναι μάταιη η αναζήτηση του αψεγάδιαστου ανθρώπου (πανάμωμον 
ἄνθρωπον, 345c9)· επισημαίνει δε ότι σε ολόκληρο το ποίημά του ο Σι-
μωνίδης τα βάζει με τη γνώμη του Πιττακού και μάλιστα με πολύ έντο-
νο τρόπο.

Δεν ενδιαφέρει επί της ουσίας αν η ερμηνεία του Σωκράτη είναι η 
ορθή ερμηνεία. Λίαν αμφίβολο, και μάλιστα για τον ίδιον, εάν υπάρχει 
τέτοιο πράγμα.44 Σημασία έχει ότι ο Σωκράτης δίνει ερμηνεία συνεπή, 
και ότι αυτό το κάνει μεθοδικά και συστηματικά. Τίποτε δεν αποκλείει 
κάποιες άλλες επιλογές, σε συγκεκριμένα σημεία, που θα οδηγούσαν σε 

42  Καθέναν επαινώ και αγαπώ, που τίποτα αισχρό δεν πράττει, γιατί το θέλει—ακόμα και 
οι θεοί δεν μάχονται την ανάγκη (μτφρ. Τσιτσιριδησ 2001, 92). 

43  Ο Σωκράτης τούς παραθέτει μεν, αλλά δεν του χρειάζονται στην επιχειρηματολογία 
του. 

44  Το ότι μπορούν να υπάρξουν περισσότερες της μίας ερμηνείες υποδηλώνεται και 
με την προθυμία του Ιππία να παρουσιάσει και τη δική του την εκδοχή για την ωδή 
(347a6–b2). Βλ. και Frede 1986, 739. 
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άλλες εσωτερικά συνεπείς ερμηνείες. Αυτό που ενδιαφέρει τον Σωκρά-
τη είναι ότι, κατ’ αυτόν, οι στίχοι (345d3–5) επιδέχονται δύο ερμηνείες: 

Πρώτη ερμηνεία : Ο Σιμωνίδης επαινεί αυτούς που με τη θέλησή 
τους δεν κάνουν κανένα κακό (το ἑκὼν αναφέρεται στο ἕρδῃ), αλλά 
αυτό κρίνεται άσοφο και απαράδεκτο, σαν να υπήρχαν άνθρωποι που 
κάνουν το κακό θεληματικά. Ας το δούμε αναλυτικότερα. Ο Σιμωνίδης 
δέχεται ότι:

Α.  Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πράττουν κακό εκουσίως, 
       και είναι αυτοί τους οποίους επαινεί. 
Β.  Όλοι οι άνθρωποι κάνουν και κακό (πρβλ. 344d8, 344e8).

Τώρα, από το δεύτερο μέρος του (Α) συνάγουμε ότι 
Γ.  Υπάρχουν και άλλοι που δεν τους επαινεί ο Σιμωνίδης.  

Όμως, από το πρώτο μέρος του (Α) και από το (Β) προκύπτει ότι
Δ.  Αυτοί που δεν κάνουν κακό εκουσίως, κάνουν κακό ακουσίως. 

Άρα, από τα (Α), (Γ) και (Δ) συνάγουμε ότι: 
είτε (i) υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κακό εκουσίως, και σωστά 

το υποστηρίζει ο Σωκράτης, 
είτε (ii) υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν κακό ακουσίως. 

Όμως, από τα (Β) και (ii) προκύπτει ότι αυτοί που δεν κάνουν κακό 
ακουσίως, κάνουν κακό εκουσίως. Τούτο όμως είναι το (i), οπότε σε 
κάθε περίπτωση ισχύει ότι, αν ο Σιμωνίδης επαινεί τους ανθρώπους που 
δεν κάνουν κακό εκουσίως, τότε κατ’ ανάγκην αποδέχεται ότι υπάρ-
χουν και άνθρωποι που κάνουν κακό εκουσίως.    

Ο Σωκράτης έχει τοποθετηθεί λοιπόν ότι το κακῶς πράττειν είναι 
στέρηση της επιστήμης, αυτή δε είναι θέμα είτε χρόνου είτε νόσου ή 
άλλου δυσάρεστου συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζεται 
στο κείμενό μας είναι ότι η στέρηση της επιστήμης γίνεται ακουσίως.45 
Εφόσον αυτή είναι η μόνη πηγή, αρχή και αιτία του κακού (345b5), ου-
δείς πράττει τὰ κακὰ εκουσίως. Επομένως, τόσο η συνέπεια της σωκρα-
τικής ερμηνείας της ωδής όσο και η θέση με την οποία πιστώνει όλους 
τους σοφούς άνδρες στη συνέχεια (στο 345d9–e4)46 δεν του επιτρέπει 
να δεχτεί αυτή την πρώτη ανάγνωση, δηλαδή ότι το ἑκὼν αναφέρεται 
στο ἕρδῃ.    

45  Ήδη από το 344c4–5 και τη σωκρατική ανάλυση έχει φανεί ότι αυτό που κάνει κά-
ποιον άνθρωπο κακό είναι κάτι αναγκαστικό―ἀμήχανος συμφορά. 

46  Ο Denyer (2010, 253) υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις, πλην αυτές 
των πλατωνικών διαλόγων (Τίμαιος 86d–e, Σοφιστής 228c–d, Νόμοι 731c, 733e–734b, 
Γοργίας 467c–468e, Μένων 77b–78b), των ομιλητών του Επιχάρμου (DK 23B7) και 
του Ανωνύμου (απ. 75 TrGF), που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Σωκράτη ότι 
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Εφόσον ο Σωκράτης αποδέχεται γενικώς ότι, για να είναι ένα ποίη-
μα περί αρετής καλοφτιαγμένο, πρέπει να στηρίζει ενάρετες θέσεις, αν 
εδώ κατέληγε να χαρακτηρίσει τον Σιμωνίδη ως άσοφο, τότε το ποίημα 
θα ήταν κακοφτιαγμένο και ο Σωκράτης δεν θα μπορούσε να άρει την 
αντίφασή του.47

Δεύτερη ερμηνεία : Ο Σιμωνίδης επαινεί με τη θέλησή του αυ-
τούς που δεν κάνουν κανένα κακό (το ἑκὼν αναφέρεται στο ἐπαίνημι 
καὶ φιλέω, δηλαδή ο Σιμωνίδης το λέει για τον εαυτό του (περὶ ἑαυτοῦ  
λέγει τοῦτο τὸ ἑκών, 345e5–6)). 

Πώς θα μπορούσε να δικαιολογείται ο Σιμωνίδης να επαινεί με τη 
θέλησή του όσους δεν κάνουν κανένα κακό;48 Θα έπρεπε να υπάρχει 
περίπτωση που επαινεί και αγαπά κάποιους παρά τη θέλησή του. Όπως 
περιγράφει αμέσως μετά ο Σωκράτης (345e6–346b5), αυτό μπορεί να 
γίνει όταν κάποιος καλός άνθρωπος αναγκάζεται να αγαπά και να επαι-
νεί μια αλλόκοτη μητέρα, πατέρα ή πατρίδα. Καταλήγει ότι και ο ίδιος ο 
Σιμωνίδης φαίνεται να έχει επαινέσει τυράννους παρά τη θέλησή του.49 
Εφόσον, λοιπόν, ο Σιμωνίδης έχει και ο ίδιος αναγκαστεί να επαινέσει 
κάποιους παρά τη θέλησή του, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι φιλο-
κατήγορο πνεύμα (φιλόψογος). Ωστόσο, ο Σωκράτης έχει δεχτεί ότι 
ολόκληρο το ποίημα έχει γραφτεί ως έλεγχος στον Πιττακό. Πώς θα 
μπορούσε ο Σιμωνίδης που δεν είναι φιλοκατήγορος, να έχει γράψει 
ολόκληρο ποίημα για να ψέξει κάποιον; 

Στους αμέσως επόμενους στίχους της ωδής που παραθέτει ο Σωκρά-
της (346c2–11), ο Σιμωνίδης λέει ότι δεν θα ψέξει παρά μόνον αυτούς 
που είναι υπερβολικά κακοί, όχι δηλαδή τους μετριοπαθείς. Και ο Σω-
κράτης εξηγείται:

Εγώ σε ψέγω, Πιττακέ. Αλλά μη νομίζεις ότι σε ψέγω, 
επειδή ψέγω κάποιον που είναι μετριοπαθής. Ούτως ή άλ-

όλοι οι σοφοί «συμφωνούσαν» (sic) με το οὐδεὶς ἑκὼν κακός· με την ίδια θέση συμφω-
νεί και ο Vlastos (1993, 429). Μπορούμε επομένως να συνάγουμε το συμπέρασμα 
ότι εδώ πρόκειται για προβολή μιας σωκρατικής θέσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με 
σκοπό την κατοχύρωσή της ως έχουσα ισχύ καθολική.

47  Πρβλ. Πολιτεία 335e7–9.
48  Το ότι η σύναψη του ἑκὼν με το ἐπαίνημι καὶ φιλέω δεν αποτελεί σολοικισμό, βλ. 

Stokes 1986, 320.
49  Πρόκειται για σαφή υπαινιγμό που αφορά τη σχέση του Σιμωνίδη με τους ισχυρούς 

της εποχής του (πρβλ. Στοβαίος 3.10.38). Bλ. Lesky 1988, 276–77· Detienne 2001, 
218–19.
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λως, όσα δεν έχουν κάτι ακραία κακό, τα θεωρώ καλά. Σε 
ψέγω όμως, γιατί λες κάτι ακραίο, δηλαδή ότι είναι δυνα-
τόν να παραμένει κάποιος θνητός αγαθός εσαεί, ακόμη κι 
αν αυτό είναι δύσκολο. 

Ο Σωκράτης θέλει να αποδείξει ότι ολόκληρο το ποίημα γράφτηκε για 
να ψέξει ο Σιμωνίδης το ῥῆμα του Πιττακού. Αν δεν είχε αλλάξει τη 
συντακτική θέση του ἑκών, θα μπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο; 
Απαντάμε αρχικά, ναι. Με τι συνέπειες, όμως; Σε αυτή την περίπτωση, ο 
Σωκράτης θα ερχόταν σε αντίθεση με τη φιλοσοφική θέση οὐδεὶς ἑκὼν 
κακός:50 όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόκειται για κατά παράδοση αποκλει-
στικά χαρακτηριστική θέση του Σωκράτη. Στο κείμενό μας η σωκρατική 
αυτή πεποίθηση δεν εμφανίζεται καν ως άποψη που μόνον ο ίδιος ο Σω-
κράτης αποδέχεται, αλλά παρουσιάζεται ως άποψη τρόπον τινά «καθο-
λικής αποδοχής»: ἐγὼ γὰρ σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο—όπως ακριβώς και να 
μεταφράσουμε τη φράση, σπανίζουν τα χωρία που ο Σωκράτης προσ-
υπογράφει κάτι με τρόπο τόσο προσεκτικό και ταυτοχρόνως έντονο: 

οὐδεὶς τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἡγεῖται   
   οὐδένα ἀνθρώπων ἑκόντα ἐξαμαρτάνειν
   οὐδὲ αἰσχρά τε καὶ κακὰ ἑκόντα ἐργάζεσθαι, 
ἀλλ’ εὖ ἴσασιν ὅτι     πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ κακὰ ποιοῦντες
     ἄκοντες ποιοῦσιν  (345d9–e4)51

όπου το οὐδεὶς ἑκὼν κακὸς είναι ενταγμένο σε μια ευρύτερη διατύπωση 
ως ο φιλοσοφικός πυρήνας της.52      

Ας συνοψίσουμε τι έχει επιτύχει ο Σωκράτης με την ανάλυση που 
επιχειρεί στη σιμωνίδειο ωδή. 

Ακολουθώντας μια απλή, μεθοδική διαδικασία, κατά την οποία διε-
ξήλθε μία προς μία κάθε διαθέσιμη επιλογή μέχρι να άρει την αντίφαση 
που του παρουσίασε ο Πρωταγόρας, ο Σωκράτης οδηγήθηκε σε ερμη-
νεία συνολική, συμπεριλαμβάνουσα τον γενικό τύπο και την πρόθεση 

50  Κατά την αλησμόνητη διατύπωση του Gomperz (1922, 51 και σημ.) «αυτές οι τρεις 
λέξεις περικλείουν τον πυρήνα του σωκρατισμού [diese drei Worte umschließen den 
Kern des Sokratismus]». 

51  κανείς από τους σοφούς δεν δέχεται ότι υπάρχει άνθρωπος που πέφτει σε λάθος με τη 
θέλησή του ή θέλοντας κάνει αισχρές και κακές πράξεις, αλλά όλοι τους ξέρουν καλά 
ότι όσοι κάνουν το αισχρό και το κακό το κάνουν όλοι χωρίς να θέλουν· (μτφρ. Τατα-
κησ 1957, 105). Δες επίσης Guthrie 1971, 140.

52  Με ανάλογο τρόπο θα ήθελα να δει ο αναγνώστης τις επόμενες γραμμές του αρχαίου 
κειμένου και το πώς συμπεριλαμβάνεται στη διατύπωση αυτή και ο Σιμωνίδης. 
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του ποιήματος. Ο Σωκράτης παραδίδει με δικό του χαρακτηριστικό 
τρόπο ένα σημαντικό μάθημα: πώς μπορεί κανείς, ακολουθώντας με-
θοδικά και συστηματικά μια λογική διαδικασία διερεύνησης δυνατών 
επιλογών, να προστατευθεί από συναναστροφές και διδασκαλίες που 
είναι βλαβερές και επικίνδυνες για την ψυχή του. Για τούτον τον κίν-
δυνο, άλλωστε, είχε προειδοποιήσει εξαρχής (313a1–314c2) τον νεαρό 
φίλο του, τον Ιπποκράτη—για χάρη και εξαιτίας του οποίου λαμβάνει 
χώρα η όλη συζήτηση με τον Πρωταγόρα στην έπαυλη του Καλλία.53 

Επειδή είναι σταθερά προσανατολισμένος στην αναζήτηση της αρε-
τής, ο Σωκράτης ανασύρει και συλλέγει υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιή-
σει κατόπιν στη διαλεκτική συζήτηση περί αρετής.54 Την ίδια στιγμή, 
έχοντας δώσει μια ερμηνεία που συνάδει με τις δικές του θέσεις, κατα-
φέρνει να δείξει ότι ένα οποιοδήποτε ποίημα, καθόσον είναι ποίημα, 
επιδέχεται περισσότερες από μία συνεπείς ερμηνείες και, ως εκ τούτου, 
η ποίηση δεν μπορεί να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τον στόχο της φιλο-
σοφικής έρευνας για την αλήθεια· αυτή είναι, άλλωστε, και η σκοπιμό-
τητα της περίφημης κριτικής που ασκεί στην ποίηση και στους εραστές 
της στο 347c3–348a6 του διαλόγου. 

Έχοντας φτάσει πια στο τέλος του επεισοδίου της ανάλυσης της 
ωδής, ο Σωκράτης οδήγησε τον Πρωταγόρα σε αδιέξοδο. Ο σοφιστής 
θα αναγκαστεί να συρθεί στη συζήτηση για την αρετή (μόγις προυτρά-
πετο εἰς τὸ διαλέγεσθαι, 348c3–4), την οποία επαναφέρει στο προσκή-
νιο ο Σωκράτης, και να συμμορφωθεί με τους διαλεκτικούς κανόνες, 
εγκαταλείποντας οριστικά τον οικείο και πρόσφορο για τον ίδιο χώρο 
της ποίησης. Ο Σωκράτης, επομένως, μας έδειξε ότι πρέπει να εγκατα-
λειφθεί το ποιητικό πλαίσιο, αν πράγματι μας ενδιαφέρει σοβαρά να 
διερευνήσουμε το υπό εξέταση ζήτημα, την αρετή. Ωστόσο, οι ερμη-
νευτικές του απόπειρες δεν είναι διατυπωμένες εική και ως έτυχεν: η 
παρεμβολή αυτού του επεισοδίου στον συνολικό διάλογο δεν είναι ούτε 
σοφιστικού ούτε ψυχαγωγικού χαρακτήρα και τα όσα λέγει εδώ μπο-
ρούν—και ίσως πρέπει—να εκληφθούν ως έχοντα μεθοδολογική και 
παιδαγωγική βαρύτητα.55 Σημασία για τον σοβαρό ερμηνευτή του Πλά-
τωνος έχουν αφενός μεν η μέθοδος με την οποία ο Σωκράτης φτάνει σε 
ερμηνεία τέτοια που να του εξασφαλίζει και υλικό για τον γενικότερο 

53  Για τη σημασία του προοιμίου στον Πρωταγόρα, βλ. Παπαμανώλη 2016, 63–99.  
54  Frede 1986, 742.
55  Η πληροφορία που μπορεί να παρέχει ένας ἀποκρινόμενος είναι απεριόριστη: σε κάθε 

μας ερώτηση, που του δίνει δύο τουλάχιστον επιλογές, αυτός είναι σε θέση να δώσει 
όποιαν απάντηση διαλέξει. Αντιθέτως, το ποιητικό κείμενο (όπως και κάθε κείμενο) 
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σκοπό του, αφετέρου δε οι ομοιότητες και διαφορές με τη διαλεκτική 
συζήτηση.56 

Όπως επισημαίνει, για την όλη περικοπή με τη φιλοσοφική κατανό-
ηση της οποίας ασχοληθήκαμε στο παρόν, ο πλέον διακεκριμένος ίσως 
από τους φιλοσοφικά προσανατολισμένους αναγνώστες αλλά και κρι-
τικούς αναλυτές του διαλόγου, ο C. C. W. Taylor: 

The principal point of this episode is to exhibit the unreliability 
of interpretations of literary texts; since the author is not availa-
ble for questioning, speculation as to his meaning cannot arrive 
at definitive answers. Hence any interpretation goes …57 

Είμαι της γνώμης ότι, το «οποιαδήποτε ερμηνεία επιτρέπεται», δεν ση-
μαίνει πως επιτρέπονται τα πάντα. Δεν έπεται πως επιτρέπονται και 
αναξιόπιστες ερμηνείες, επειδή γενικώς επιτρέπεται κάθε αναξιόπιστη 
ερμηνεία. Όποια ερμηνεία επιτρέπεται, επιτρέπεται διότι, προσεκτικά 
και κατάλληλα διατυπωμένη, διαθέτει τουλάχιστον εσωτερική συνέ-
πεια και συνοχή—φαινομενικώς έστω, σε πρώτη ανάγνωση. Και τον 
όποιο της εσωτερικό τέτοιο χαρακτήρα και δομή, τον οφείλει πάντοτε 
και την αρύεται τελικώς, εν μέρει τουλάχιστον, από το συγκεκριμένο 
«αρχιμήδειο σημείο» και την όλη θεωρητικά (σε κάποιον έστω βαθμό) 
συγκροτημένη βάση και θεμελιώδεις αρχές, επί των οποίων οικοδομεί-
ται και στηρίζεται. Και αυτό ακριβώς ισχύει και για την περίπτωση που 
μας απασχόλησε, όπως ευθύς αμέσως επισημαίνει με την ολοκλήρωση 
της φράσης ο Taylor:

… even one which has Simonides maintain the characteristical-
ly Socratic theses that doing badly is nothing other than being 
deprived of knowledge … and that no one acts wrongly of his 
own free will.58 

Ως ερμηνευτής, είτε των όποιων άλλων είτε των ποιητικών εν προκειμέ-
νω κειμένων ή ρήσεων, ο Σωκράτης επιθυμεί και μεριμνά να μην αντι-
φάσκει με τον εαυτό του, και τούτη την ὀρθότητα τουλάχιστον είναι 

δεν μπορεί να μας «αποκριθεί» και να δείξει τον δρόμο για τη διερεύνησή του. Την 
οδό και την όλη συντεταγμένη και μεθοδική πορεία σε κάθε σταυροδρόμι και διακλά-
δωση την επιλέγει ο ερμηνευτής, ο οποίος από το ξεκίνημα δεσμεύεται και μεριμνά 
για τη συνέπεια της ερμηνείας του.

56  Αυτά τα δύο θέματα προτίθεμαι να πραγματευτώ διεξοδικότερα σε άλλη ευκαιρία 
στο εγγύς μέλλον.

57  Taylor 1991, xiii.  
58  Ό.π. 
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δια τεθειμένος, είτε με τη χρήση κάποιας «αρχής της χάριτος»,59 έστω,  ή 
και με διάφορα άλλα μέσα, να την αναγνώσει και στην ωδή του Σιμωνί-
δη. Και το κάνει με τρόπο φιλοσοφικό: τρόπο πρώτιστα και κύρια μεθο-
δολογικό, χωρίς ιδιαίτερη—πέραν όσης επιβάλλεται λόγω του συγκε-
κριμένου θέματος—επίκληση στοιχείων οντολογίας, επιστημολογίας, 
ηθικής, ή φιλοσοφίας της πράξεως. Αν όντως έχουν έτσι τα πράγματα, 
δεν έχουμε λόγο να συμμερισθούμε την άποψη που προσυπέγραψε με 
χαρακτηριστική λεπτότητα ο Shorey λέγοντας ότι  

in general we may doubt whether Plato would or could apply to 
the interpretation of literature the critical precision that marks 
his thought in all other fields.60 
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The Simonides Episode in Plato’s Protagoras: 
A modest, methodical reading

Kalliopi Papamanoli

Abstract

THIS paper presents an alternative to the mainstream readings of the 
Simonides episode in Plato’s Protagoras (338e6–348c4): Socrates 

analyzes the ode of Simonides in a way that is only superficially related, 
according to the new reading I propose, to sophistical techniques and/
or sophistic practices as the latter are depicted by Plato, in this and other 
works, in contrast with Socratic dialectic; and Socrates does so under 
no particular pressure from Protagoras in the dialogue, nor under any 
other circumstantial influence operative for dramatic purposes there. 

I argue that, both as a whole and in all important details, the analysis 
offered by Socrates is a characteristically philosophical one: it is con-
ducted from beginning to end on the basis of unifying principles which 
retain throughout a clear and distinct methodological character, with 
only minimal invocation of substantial philosophical positions belong-
ing, e.g., to general metaphysics or to philosophy of action proper. In 
addition, I also suggest that this analysis is intended as a sample of di-
alectic that serves the same purposes as the characteristically Socratic 
dialectic of this and other dialogues, namely the function of teaching by 
means of elenchus, with only superficial abandonment of the division of 
labor between the questioner and his respondent.   

As a result, on the broad front constituted by issues affecting the 
vexed question of the overall unity of the Protagoras, this reading set-
tles the unity of the Simonides’ episode, and thus takes a step towards 
demonstrating the unity of the dialogue as an organic whole. The de-
tailed reading set out in this paper proceeds by a division of the argument 
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into three successive stages: a demonstration that these distinct stages 
constitute in fact interconnected parts of a single, unified argument, will 
be the topic of a further paper. 

•
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«Ἀνθρωπολόγοι», ανθρωπογνωσία 
και «ανθρώπινη φύση» στη δημοκρατική πόλη* 

Βασίλης Ι. αναστασιαδησ
 

Ι

Η γενεαλογία της ανθρωπολογίας εκκινεί συνήθως από τον Ηρό-
δοτο, δίχως όμως να παραβλέπει τους «βλαστούς» μιας πριμιτι-

βιστικής θεωρίας ήδη στον Όμηρο και τον Ησίοδο, αλλά και τους στο-
χασμούς των προσωκρατικών πάνω στη γένεση του πολιτισμού και την 
εξελικτική ποικιλομορφία του.1 Έτσι, όταν ο βρετανός αρχαιολόγος και 
ιστορικός John Linton Myres απένεμε στον Αλικαρνασσέα τον πολυτί-
μητο τίτλο του «Father of Anthropology», την ίδια στιγμή έθετε το δί-
λημμα εάν αυτός εισήγαγε έναν όντως ρηξικέλευθο τρόπο θέασης του 
κόσμου ή απευθυνόταν σε ένα ήδη διαπλασμένο ακροατήριο «who 
themselves were ἀνθρωπολόγοι».2 Ο Myres πραγματεύτηκε το δίλημμα 
τηρώντας ισοζυγισμένες τις αποστάσεις, μολονότι φαίνεται να ευνοού-
σε τη δεύτερη απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αναφορά του σε 
ἀνθρωπολόγους επιβάλλει μια προσεκτικότερη διερεύνηση. Ο όρος ανα-
γράφεται εκεί στην ελληνική γλώσσα και ο αναγνώστης αποκομίζει την 
εντύπωση ότι μεταφέρεται αυτούσιος από κάποια ηροδότεια, πάντως 
αρχαιοελληνική, περικοπή. Ωστόσο, αυτό είναι απολύτως ανακριβές. 

Το αφηρημένο «ανθρωπολογία (anthropologia)», από όσα είναι έως 
τώρα γνωστά, εντοπίζεται για πρώτη φορά στον τίτλο ενός φιλοσο-
φικού διαλόγου του ουμανιστή Galeazzo Capella από το Μιλάνο, που 
τυπώθηκε το 1533 στη Βενετία,3 ενώ η χρήση του στα αγγλικά από τον 

* Πρώιμες μορφές αυτής της μελέτης παρουσιάστηκαν στα προγράμματα Mεταπτυχια-
κών Σπουδών των Tμημάτων Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
τον Μάρτιο του 2017, και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Νοέμβριο του 2018.

1 Βλ., λ.χ., Lovejoy και Βoas 1935, κεφ. 2 και 11· Mühlmann 1968, κεφ. Ι.2 και Müller 
1997, 54–159.  

2 Myres 1908, 125.
3 Benzenhöfer και Rotzoll 1991· για τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. 315 σημ. 1. Ως 

συγκεκριμένου ουσιαστικού, έχει προηγηθεί η εμφάνιση του όρου στον ανατομικό 

—  73  —ΑΡΙΑΔΝΗ 25/26 (2018–19 / 2019–20) ISSN 1105-1914 / e-ISSN 2653-9594



Richard Harvey, ως ονομασία γνωσιακού κλάδου, έπεται κατά εξήντα 
χρόνια.4 Στην κλασική γραμματεία, ο ἀνθρωπολόγος απαντά μόνο άπαξ, 
στα Ἠθικὰ Νικομάχεια του Αριστοτέλη, και μάλιστα στην περιγραφή 
των αρετών ενός ιδεοτυπικού μεγαλoψύχου άνδρα. Ο μεγαλόψυχος, σε 
αντίθεση προς τους ηθικά ατελέστερους συνανθρώπους του, δεν πρέπει 
να είναι μνησίκακος, κόλακας, κακολόγος και άλλα πολλά. Επίσης, δεν 
πρέπει να είναι ἀνθρωπολόγος: «οὐδ᾽ ἀνθρωπολόγος [sc. ὁ μεγαλόψυχός 
ἐστιν]· οὔτε γὰρ περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου· οὔτε γὰρ ἵνα ἐπαινῆται 
μέλει αὐτῷ οὔθ’ ὅπως οἱ ἄλλοι ψέγωνται» (Ἠθ.Ν. 4.8.31: 1125a5-7). Με 
άλλα λόγια, δυστυχώς, ο αριστοτελικός ἀνθρωπολόγος είναι ένας ευτε-
λής περιαυτολόγος και, λίγο ή πολύ, ένας κοινός κουτσομπόλης. 

Στο αναγεννησιακό Lexicon Graecolatinum του Jacques Toussain 
(Tusanus), που εκδόθηκε το 1552 στο Παρίσι, ο ἀνθρωπολόγος κατα-
χωρίζεται με την επιμελώς ουδέτερη ερμηνεία «qui de hominibus 
loquitur».5 Η ερμηνεία προέρχεται πανομοιότυπη από το λεξικό του 
Guillaume Budé (Budaeus), το οποίο ο Toussain εξέδωσε στη Γενεύη 
δύο χρόνια αργότερα, το 1554,6 και εφεξής η ίδια ερμηνεία απαντά και σε 
άλλα λεξικά.7 O Herni Estienne (Stephanus), στον μνημειώδη Thesaurus 
Graecae Linguae, το 1572, παραπέμπει στον Budé, παραλλάσσει όμως 
ελαφρά την ερμηνεία σε «de hominibus libenter verba faciens»,8 δηλαδή 
«αυτός που ευχάριστα, πρόθυμα, μιλά για τους ανθρώπους».9 Ανάμεσα 
στα λεξικά του 19ου αιώνα, ο Franz Passow ερμήνευσε τη λέξη ως «über 
Menschen redend, von Menschen handelnd»·10 εμπλούτισε έτσι την 
παλαιότερη ερμηνεία του Johann Gottlob Theaenus Schneider («über 
Menschen redend»),11 η οποία απαντά και παλαιότερα, τουλάχιστον στα 

άτλαντα του Hundt, 1501. Πρβλ. Brisson 2007. 
4 Harvey 1593, 15: «This part of History [sc. genealogy, artes, actes] is named Anthro-

pology»· ως επίθετο, πρβλ. Casmann 1594–96.
5 Toussain 1552, s.v.
6 Budé (Budaeus) 1554, s.v.
7 Έτσι στον Junius 1548, s.v., και τη μεταγενέστερη επανέκδοσή του από τους Gessner 

και Hartong 1562, s.v.
8 Stephanus 1572, s.v.
9 Από όπου και στον Scapula 1605, στ. 939 (= 1637, στ. 939), s.v. 
10  Passow 1841–57, s.v.
11  Schneider 1819, s.v. Η ίδια απαντά στους Riemer 1819–20, Reichenbach 1818, 

Pape 1849, Benseler 1859 κ.ά., s.vv. Μόνο το δεύτερο σκέλος του λήμματος («von 
Menschen handelnd») στον Rost 1829, s.v. Γενικότερα, η ερμηνεία ευθυγραμμίζεται 
απόλυτα με το περιεχόμενο του κλάδου της «Anthropologia», όπως αυτό εμφανίζεται 
παγιωμένο ήδη το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, ανεξάρτητα βέβαια από την κλασι-
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λεξικά των Johann-Christoph Vollbeding και Johann-Gottfried Haas, το 
1784 και το 1796, αντίστοιχα («der von Menschen redet»).12 

Στις παλαιότερες εκδόσεις του Greek-English Lexicon, από το 1843 
και εξής, οι Henry George Liddell και Robert Scott αρκέστηκαν να με-
ταγλωττίσουν το λήμμα του Passow: «speaking or treating of man», και 
«speaking of man» στη συντομευμένη έκδοση (s.vv.). Ωστόσο, στη σύγ-
χρονή μας έκδοση του 1996, η οποία στηρίζεται στην 9η έκδοση του 
1940, το λήμμα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί: «speaking of man, 
i.e. fond of personal conversation» (s.v.). H ερμηνεία αυτή είναι κάπως 
άστοχη: πρώτον, η χρήση του άναρθρου «man» παραπέμπει ενδεχομέ-
νως στο «ανθρώπινο είδος» ή την «αν θρω πότητα», αυτό όμως ανατρέ-
πεται από την επεξήγηση για την κακολογία σε βάρος άλλων και την 
περιαυτολογία, συνεπώς ολοφάνερα δεν ευσταθεί στα συμφραζόμενα 
του αριστοτελικού χωρίου. Παρόμοια δισημία χαρακτηρίζει και την 
ερμηνεία που παρέχει ο Αnatole Bailly («qui parle sur l’homme»),13 όχι 
όμως και ο Franco Montanari που αποφεύγει τον σκόπελο με την επε-
ξήγηση «che parla di uomini, cioè di singole persone».14 Επιπλέον, η 
επεξηγηματική φράση «i.e. fond of personal conversation»—μολονότι, 
βέβαια, δεν θα έπρεπε εδώ να υποτιμήσουμε το διφορούμενο περιεχό-
μενο του «personal conversation»15—συνδέεται εξαιρετικά χαλαρά με 
την πρωτεύουσα ερμηνεία που υιοθετεί το λήμμα και, πιθανότατα, είναι 
ολωσδιόλου περιστασιακή: ο ἀνθρωπολόγος αρέσκεται να μιλά για τους 
ανθρώπους, όχι με τους ανθρώπους, ακόμη κι εάν ευνόητα υποθέσουμε 
ότι πάντοτε επιτελεί το πρώτο ταυτόχρονα με το δεύτερο. 

κή γραμματεία· ενδεικτικά, βλ. στο Lexicon του Zedler 1732, 278: «eine Rede vom 
Menschen».

12  Vollbeding 1784 και Haas 1796–1801, s.vv.
13  Bailly 1935, s.v. 
14  Montanari 2004, s.v. Πρβλ. και την αγγλόφωνη έκδοση (Montanari 2015, s.v.). 

Επίσης, στον Adrados 1980– (s.v.: «amante de conversar sobre los hombres»).
15  Παρόμοια αμφισημία υποφώσκει στο σχόλιο του Burnet 1900, 185 § 31: «Τhe proud 

man does not care for personal conversation» (πρβλ. και στους Αpostle 1975, ad 
loc. και Bartlett και Collins 2011, 79). Επίσης, σε «ερμηνευτικές» μεταφράσεις, 
όπως «care for personal talk» στον Thomson 1953, ad loc. (πρβλ., όμως, και το ακρι-
βέστερο «about personal things» στον Rowe (Broadie και Rowe 2002, ad loc.). Με 
χαρακτηριστικό τρόπο, τόσο ο Garve (1801, 132: «Seine Gespräche werden weniger 
auf Personen als auf Sachen gehen») όσο και ο Dirlmeier (1960, ad loc.: «Er liebt es 
nicht, wenn Gespräche eine persönliche Wendung nehmen») αντε πεξέρχονται επιδέ-
ξια στην ανάγκη ακριβέστερης μετάφρασης μέσω μακρών και αναλυτικών προτάσε-
ων, ακριβώς στο μέσο των δύο αντικείμενων ερμηνειών.  
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Εντέλει, οι λεξικογράφοι παρέμειναν στο σύνολό τους προσκολλη-
μένοι σε μια λίγο ή πολύ στενά ετυμολογική μετάφραση των συνθε-
τικών (ἄνθρωπος + λέγω), και σε αυτό ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με 
την προϊστορία των λατινικών μεταφράσεων που την εποχή τους είχαν 
ήδη αξιωθεί τα Νικομάχεια. Αντίθετα, όμως, από ό,τι είχαν πράξει οι 
υπομνηματιστές του Σταγειρίτη, υπήρξαν κατά κανόνα επιφυλακτικοί 
στην κατηγορηματική ανάδειξη του αρνητικού προσήμου της λέξης. 
Αυτό ακριβώς μπορεί να παραπλανήσει τον ανυποψίαστο αναγνώ-
στη, ο οποίος, ερήμην του πρωτότυπου αριστοτελικού χωρίου, πιθανόν 
αγνοεί, λ.χ., την αισθητή αντίστιξη του ευπρεπούς «speaking of man» 
των Liddell και Scott προς τη σταθερή προτίμηση των νεότερων μετα-
φραστών να αποδίδουν—παρά τις επιμέρους ήσσονες παραλλαγές— 
τον ἀνθρωπολόγον με το υποτιμητικό επίθετο «κουτσομπόλης».16 Και, 
οπωσδήποτε, η ρήξη ανάμεσα σε λεξικογράφους και μεταφραστές δεν 
είναι ούτε συνήθης ούτε δικαιολογημένη στην περίπτωση ενός άπαξ.

Περίπου στα μέσα του 13ου αιώνα, η «recensio recognita» της με-
τάφρασης των Νικομαχείων από τον Robert Grosseteste (1175–1253) 
υιοθέτησε για τον ἀνθρωπολόγον τον verbatim, μηχανικό, νεολογισμό 
«humaniloquus».17 Αυτός θα καθιερωθεί εφεξής σε μια μακρά αλυσίδα 
επιμέρους υπομνημάτων και σχολίων, με πρώτα βέβαια εκείνα του Αλβέρ-
του του Μεγάλου (c. 1200–1280) και του  Θωμά Ακινάτη (1225–1274),18 
έως ότου αντικατασταθεί από τη—γραμματικά ανε παίσθητη, σημασιο-
λογικά όμως διόλου αδιάφορη—παραλλαγή σε «homini loquus». Συ-
γκεκριμένα, αυτή απαντά στην έκδοση των Νικομαχείων—από κοινού 

16  Ενδεικτικά, «gossip» στους Chase 1865, Grant 1885, 77, Peters 1893, Ross 1925, 
Rackham 1926, Ostwald 1962, Irwin 1999, Crisp 2000 και Taylor C. 2006· ως 
«fond of conversation about people» στον Reeve 2014, ad loc. (πρβλ. Taylor Τ. 1818, 
133). Επίσης, «talker about persons» στη μετάφραση του υπομνήματος του Ασπάσιου 
από τον Konstan 2006 και «gossip» του Θωμά από τον Litzinger 1964, ad loc. Στις 
γαλλικές μεταφράσεις, «[sc. prendre] part aux conversations frivoles» στον Τhurot 
1823 (πρβλ., όμως, «parler avec les gens» στον Barthélemy Saint-Hilaire 1856) και 
«[sc. aimer] les commérages» στον Tricot 1959 και τη Nau 2007, ad loc. Στις γερμανι-
κές, «von andern zu sprechen» στον Jenisch 1791 (πρβλ. «über Menschen» στον von 
Kirchmann 1876, «von den Menschen» στον Lasson 1909, «von den Leuten» στον 
Gigon 1967), «viel von Menschen zu reden» στον Rolfes 1911, «über Persönlichkei-
ten zu sprechen» στον Stahr 1863, ad loc. (πρβλ. Rieckher 1856, ad loc.). Στις ιταλι-
κές, «parla degli uomini» στον Zanatta 1986, ad. loc.

17  Gauthier 1973, 442.
18  Ωστόσο, για τη διαφιλονικούμενη πατρότητα της μετάφρασης που χρη σι μοποίησε 

ο Θωμάς, βλ. Vacant 1885, 6 και 59–61. Γενικότερα, για τους υπο μνη μα τιστές, βλ. 
Bejczy 2011.
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με την πρώτη λατινική μετάφραση των ελληνικών υπομνημάτων—από 
τον Giovanni Bernardo Feliciano (c. 1490–c. 1552). Το έργο εκδόθηκε 
για πρώτη φορά το 1541 στη Βενετία, και γνώρισε και άλλες εκδόσεις· 
ο «hοminiloquus» εμφανιζόταν εκεί, τόσο στη μετάφραση του αριστο-
τελικού πρωτότυπου όσο και στο μεταφρασμένο σχόλιο ad locum του 
Ασπάσιου, με την επεξήγηση «qui de hominibus libenter loquatur». 
Στο σχόλιο, μάλιστα, γειτόνευε—σχηματίζοντας μαζί του ένα πρόδηλα 
αντωνυμικό ζεύγος—με τον «Deiloquus», δηλαδή τον θεολόγον.19 

Η λατινική μετενσάρκωση του ἀνθρωπολόγου σε humani(aut: ho-
mi ni)loquus, ατυχώς, δεν υπήρξε νοηματικά διαυγέστερη από το ελλη-
νικό πρωτότυπό της. Εντέλει, αρυόταν το ακριβές περιεχόμενό της από 
το αρχαιότερο υπόμνημα των Νικομαχείων, του 2ου π.Χ. αιώνα, εκείνο 
δηλαδή του Ασπάσιου: «ἀνθρωπολόγος γὰρ ὁ περὶ ἀνθρώπων διεξιὼν 
ὥσπερ ἔνιοι τοὺς ἄλλων βίους διεξητάκασι».20 H επιλογή των ρημάτων 
είχε υπάρξει καίρια, καθώς, χάρη στο διέξειμι και το διεξετάζω, ήταν εκεί 
ορατές οι νύξεις στη φλυαρία21 και τη νοσηρή φιλοπεριέργεια, αντίστοι-
χα. Έπειτα, όμως, διερωτώμενος ο Ασπάσιος ποια θέματα απομένουν 
για να μιλήσουν όσοι σιωπούν για τους ανθρώπους («ἀνθρώπων αὐτῷ 
λόγος οὐκ ἔστιν»), αναζητώντας δηλαδή και ο ίδιος το έρεισμα της ερ-
μηνείας του, είχε συναγάγει ότι ο ἀνθρωπολόγος αντιδιαστέλλεται προς 
τον μεγαλόψυχον στο μέτρο που ο δεύτερος, ως αληθινός φιλόσοφος, 
απέχει από την εξέταση του βίου των άλλων («ὡς ἀληθῶς φιλόσοφον 
λέληθε ταῦτα») και ο λόγος του για τα πάντα, για τους πολλούς συν-
ανθρώπους του και τις επιστήμες της φύσης, είναι αποκλειστικά αυ-
τός που ταιριάζει σε θεολόγον («τὸ μὲν ὅλον θεολόγος ἐστίν»). Ως προς 
τα ανθρώπινα, είχε καταλήξει, ο λόγος του μεγαλοψύχου αναφέρεται 
μόνο—και, μάλιστα, ίσως με τρόπο ακατάληπτο από το απλοϊκό πλή-
θος—στην αρετή (CAG 19.1, 114, 20-9: «περὶ ἄλλης τινὸς ἀρετῆς»). Ο 
μεγαλόψυχος, λοιπόν, σιωπά για τους ανθρώπους («περὶ ἀνθρώπων»), 
όχι όμως για την ανθρώπινη αρετή. 

19  Felicianus 1542, 151–52 = 1543, 87r = 1662, 231–32.
20  Αντίθετα, ατυχείς υπήρξαν οι ερμηνείες του ανώνυμου υπομνηματιστή των Νικο-

μαχείων (CAG 20, 190, 13–14), αλλά και του σχολιαστή στον παρισινό κώδικα 1854 
του 12ου αιώνα (Cramer 1839, 196, 22–23), κατά τους οποίους τον ἀνθρωπολόγον 
νοηματοδοτεί αποκλειστικά η ημιπερίοδος «οὔτε γὰρ ἵνα ἐπαι νῆται… ψέγωνται»· θα 
επρόκειτο τότε απλώς για τον άνθρωπο που επαινεί τον εαυτό του και ψέγει τους άλ-
λους. Γενικότερα, για τα υπομνήματα, βλ. Mercken 1990.

21  Ο Ηλιόδωρος επιλέγει το ρήμα «καταλέγω» (CAG 19.2, 75, 15). Ενδεικτικά, βλ. και 
στη μετάφραση των Gauthier και Jolif 1959, τ. 2.1, 295: «celui qui est bavarde sur 
les gens». 

—  77  —

«ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ», ΑΝΘΡΩΠΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ»



Ο Ασπάσιος είχε παραλείψει να διασαφηνίσει πού τίθεται εκείνο το 
όριο που θα επέτρεπε να διακρίνονται έμπρακτα, και μάλιστα με τόσο 
άκαμπτο τρόπο, τα σκέλη αυτού του ζεύγους, δηλαδή τα όρια ανάμεσα 
στον λόγο για τους ανθρώπους και τον αντίστοιχο για τις αρετές τους. 
Ο Ηλιόδωρος, συντάκτης της γνωστής παράφρασης των Νικομαχείων, 
επιχείρησε να είναι περισσότερο διαφωτιστικός σε αυτό το σημείο και 
υποστήριξε ότι ο ἀνθρωπολόγος δεν νοιάζεται και δεν ομιλεί για «πρά-
ξεις τινὰς ἢ ἄλλων ἀνθρώπων… ἢ ἑαυτοῦ», αντι δια στέλλοντας σιωπηρά 
τις πράξεις προς εσώτερα και μονιμότερα ανθρώπινα γνωρίσματα, δη-
λαδή προς τις αρετές (CAG 19.2, 75, 14–16). Αλλά και αυτό ελάχιστα 
διασκεδάζει την εντύπωση του οξύμωρου: ο Ηλιόδωρος φαίνεται να 
παραβλέπει την υβριδική κατηγορία εκείνων των λόγων που αφορούν 
μεν σε πράξεις ανθρώπων, πλην όμως δηλωτικές της αρετής και, συνε-
πώς, υποδειγματικές κατά την κρίση του μεγαλοψύχου. Αυτή ακριβώς 
η κατηγορία των πράξεων παραμένει μετέωρη να βρει την αρμόζουσα 
θέση της σε ένα τόξο που τανύζεται από την ακατάσχετη περιττολογία 
μέχρι τη διεξοδική και τεκμηριωμένη αρετολογία. 

Πάντως, όλα τα μεταγενέστερα σχόλια περιστρέφονται, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο, γύρω από τις δύο θεμελιώδεις συνιστώσες της ερμη-
νείας του Ασπάσιου.22 Πρώτον, γύρω από το αμάρτημα της αδολεσχίας 
και, δεύτερον, την αντίστιξη του humaniloquus προς τον θεολόγον (τον 
Deiloquus, όπως χαρακτηριστικά μετέφρασε ο Feliciano). Όσον αφο-
ρά στην αδολεσχία, ο Θωμάς αποδίδει στον μεγαλόψυχον, e contrario 
προς τον humaniloquus, την ιδιότητα του ανθρώπου που «non multum 
loquitur de hominibus»,23 και σε αυτό θα βρει πολλούς μιμητές.24 Στην 

22  Ενδεικτικά, αυτούσια την ερμηνεία του Ασπάσιου, μέσω του Feliciano, αναπαρήγαγε 
στο υπόμνημά του ο Cardwell 1828–30, τ. 2, 112–13, ενώ οι Gauthier και Jolif 
1959, αυτ., προλέγουν ότι το χωρίο «est parfaitement expliqué par Aspasius» και πα-
ραθέτουν μεταφρασμένο απόσπασμα από το σχόλιό του.

23  Gauthier 1969, 235· πρβλ. 232.
24  Βλ., ενδεικτικά, στον Walter Burley (c. 1275–1344/5): «non multum loquitur de ho-

minibus [sc. magnanimus]» (Burley 1521, 74r, b) και τον Konrad von Megenberg 
(1309–74): «de hominibus non multum loquens [sc. magnanimus]» (Krüger 1992, 
201–2)· επίσης, τον Martin le Maistre (1432–82): «non multum loquitur de homi-
nibus [sc. magnanimus]» (Martin 1500, 49v, a). O Leonardus Aretinus (Bruni, c. 
1369–1444) παραλείπει ολότελα το humaniloquus και αρκείται στο «neque [sc. ma-
gnanimus] de hominibus multum loquetur» (Aretinus 1521, 62b). Επιφυλακτικότε-
ρος, ο Joannes Argyropylus (1415–87) τηρεί απόσταση τόσο από τον νεολογισμό του 
humaniloquus, αλλά και από την ιδιότητα της φλυαρίας, και αρκείται στο λακωνικό 
«nec de hominibus loquitur [sc. magnanimus]» (Argyropylus 1542, 39v). 
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ίδια κατεύθυνση, ο Geraldus του Odo (c. 1290–c. 1349), σε ένδειξη της 
ελευθεριότητας και της ελαφρότητας του humaniloquus, χρησιμοποίη-
σε—και αυτό ακριβώς επανέρχεται στο λήμμα του Henri Estienne (βλ. 
παραπάνω)—το επίρρημα «libenter», τροπικό που ασφαλώς απάδει 
στο ήθος του μεγαλοψύχου: «nec de se homine nec de alio quocumque 
libenter loquitur [sc. magnanimus]».25 Όσον αφορά πάλι στην αντίστιξη 
προς τον θεολόγον, αυτή άσκησε τόση έλξη στους στοχαστές του ύστε-
ρου Μεσαίωνα ώστε να νοηματοδοτήσει στο σύνολό της την αρνητική 
χροιά της έννοιας στον Αριστοτέλη: o μεγαλόψυχος, γράφει ο Θωμάς 
στο σχόλιό του, δεν εκπίπτει στην ουτιδανή ιδιότητα του humaniloquus 
για τον λόγο ότι «particulares res hominum non multum appretiatur. 
Sed tota eius intentio est circa bona communia et divina».26 Δύσκολα 
διαφεύγει την προσοχή το γεγονός ότι εδώ εμπλέκονται και τα «κοινά 
αγαθά» (bona communia), στα οποία ο Ασπάσιος απέφυγε—εύστοχα, 
όπως θα φανεί στη συνέχεια—κάθε νύξη· παρά ταύτα, αυτή ακριβώς η 
σύμπλεξη υιοθετήθηκε και παγιώθηκε ανάμεσα στους μεταγενέστερους. 
Σε μια ορισμένη περίπτωση, μάλιστα, τα «κοινά» εκτόπισαν ολότελα τα 
«θεία».27 

Ασφαλέστερη παρέμεινε η στοίχιση του ἀνθρωπολόγου με την κα-
τηγορία των «res particulares», δηλαδή των επιμέρους και αντιληπτών 
στοιχείων—των πράξεων, για να θυμηθούμε τον Ηλιόδωρο—που συν-
θέτουν τα ανθρώπινα πράγματα. Η αντιδιαστολή αφορά προφανώς 
στο προσφιλές στη θωμιστική φιλοσοφία ζεύγος particularis versus 
universalis και, αναμφίβολα, το θετικό αντι-παράδειγμα του αφιλοσό-
φητου humaniloquus κινείται στην επικράτεια, ή μάλλον βρίσκεται στο 
κέντρο, του δεύτερου από αυτούς τους πόλους. Σε αυτή την αποστροφή 
προς τα αναξιόλογα και φευγαλέα στιγμιότυπα του καθημερινού αν-
θρώπινου βίου, με εύλογο τρόπο, συντόνισαν τα γραφόμενά τους και οι 
άλλοι υπομνηματιστές.28

25  Geraldus (Odonis) 1500, 80r, a.
26  Πρβλ. τη διατύπωση στην έκδοση του Alamanni (1559–1634): «nec humaniloquus, 

id est qui loquatur de rebus humanis in particulari, sed tota ejus [sc. magnanimi] in-
tentio est circa communia et divina» (Bringmann 1891, 202).

27  Βλ. von Megenberg: «non multum [sc. magnanimus] preciatur res particulares neque 
hominum particularia facta, sed bonum commune solum» (Krüger 1992, 202· πρβλ. 
σημ. 183).

28  Ο von Megenberg, ιδιαίτερα, παραμένει εγγύτατα στον Αλβέρτο, ο οποίος όμως ενέ-
πλεκε εδώ και την αστάθεια των ανθρώπινων πραγμάτων: «magnanimus humani-
loquus non est eorum, scilicet quae ad infirmitatem pertinent humanam: neque enim 
de seipso loquitor neque de alio, humana omnia parva reputans» (Borgnet 1891, 
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Ωστόσο, το ζήτημα δεν εξαντλείται σε αυτά τα ερμηνευτικά κομ-
ψοτεχνήματα. Παραμένει, ασφαλώς, αμφιλεγόμενο εάν ο Αριστοτέ-
λης συμμεριζόταν, στην περίπτωση του ἀνθρωπολόγου, τις θεολογικές 
ανησυχίες των σχολαστικών ερμηνευτών του ή, όπως παρατήρησε ο 
Franz Dirlmeier,29 είχε απλώς κατά νου τις συνήθεις περιστάσεις των 
ανθρώπινων συναναστροφών.30 Έτσι ή αλλιώς, οι ίδιοι οι σχολαστικοί 
προσέκρουσαν σε τουλάχιστον δύο επιπλέον δυσεπίλυτα προβλήματα. 
Ένας υπομνηματιστής που άσκησε σημαντική επιρροή, ο Jean Buridan 
(1295/1300–1361/63), εμφανιζόταν ιδιαίτερα διστακτικός να δεχτεί ότι 
κάποιος, ακόμη και ο ενάρετος μεγαλόψυχος, θα μπορούσε ολωσδιό-
λου να απέχει από τη (συν)ομιλία για τα ανθρώπινα και επιχείρησε να 
μετριά σει την αριστοτελική εντολή, περιορίζοντάς την απλώς, αφενός, 
στην προσήλωση στα εκάστοτε αρμόζοντα και, αφετέρου, την ορατή 
διάκριση έναντι των προτύπων του όχλου, ο οποίος πάντοτε εντυπω-
σιάζεται από την—όχι ανεπίληπτη—πολυλογία.31 O Martin le Maistre, 
με τη σειρά του, δικαιολογημένα καταπιάστηκε με το ερώτημα πώς ο 
μεγαλόψυχος θα μπορούσε να συμβιβάσει την αποχή από την ἀνθρω-
πολογ(-ίαν) με την εὐτραπελίαν, μια αρετή που ο Αριστοτέλης εκθειάζει 
στα Νικομάχεια για τη μεσότητά της (2.7.13: 1108a22-5, 4.8.2: 1128a2 
κεξ.). Στην πραγμάτευσή του σταθμίζει την ιδιότητα του humaniloquus 
με μέτρο, αφενός, την κρισιμότητα των θεμάτων που κάθε φορά διακυ-
βεύονται και, αφετέρου, την άκριτη ανοχή του πλήθους στη σαγήνη της 
αδολεσχίας, αποφαίνεται πάντως ότι «non videtur mihi magnanimus 
[…] nec etiam virtus sua inclinat ad vitium eutrapelie locutioni contra-
rium».32 

Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε ένα σύγχρονό μας ερώτημα, 
αυτό που σχετίζεται με έναν ιδεότυπο όπου συνταιριάζονται, κάπως 
αλλόκοτα, η ιδιότητα του μη-ἀνθρωπολόγου με εκείνη του πολίτη μιας 

305). Ο Geraldus του Odo επέμενε, επίσης, αλλά αυτός με ιδιαίτερα αναλυτικό τρόπο, 
στη συνάρθρωση της ενατένισης των θείων με την περιφρόνηση προς τα ανθρώπινα: 
«intentus [sc. magnanimus] semper ad maxima que sunt divina, indignum estimat de 
rebus humanis loquendo comsumere verba» (αυτ.). 

29  Dirlmeier 1960, 381 (84, 1).
30  Ο Pakaluk, λ.χ., συσχέτισε την αποχή του μη-ἀνθρωπολόγου από το κουτσο μπολιό 

και τη δυσφήμηση με το χάρισμα της σύναψης υγιών δεσμών φιλίας (2005, 179).
31  Buridan 1513, 82r, a: «ipse [sc. magnanimus] non est humaniloquus in supe ra-

bundantia, sed secundum quod opportet et secundum quod decet statum suum, 
talem autem vulgus reputat non humaniloquum, sed tanquam brutalem hominem 
propter hoc quod multi delectantur in excessive loquacitate in qua tamen non deest 
peccatum». Πρβλ. Flüeler 2008, 290 και 294.

32  Martin le Maistre 1510, 33r, a. 
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δημοκρατούμενης κοινότητας. Οι René-Antoine Gauthier και Jean-
Yves Jolif έθεσαν το ερώτημα με λακωνική απλότητα, για να απαντή-
σουν ευθύς ότι η απαξίωση του ἀνθρωπολόγου συνιστά από μόνη της 
τεκμήριο για το υπόδειγμα που είχε κατά νου ο Αριστοτέλης, ενός φι-
λόσοφου δηλαδή που—όντας αφοσιωμένος στα αληθώς όντα, δίχως 
να περισσεύει στιγμή «κάτω βλέπειν εἰς ἀνθρώπων πραγματείας» (Πλ. 
Πολ. 500b-c)33— απέχει από την πολιτική δράση.34 Ανεξάρτητα από την 
ορθότητα ή μη του επιχειρήματός τους, η σώφρων σιωπή του Ασπάσιου 
και τα «bona communia» του Θωμά συνυφαίνονται, οπωσδήποτε, με 
το ίδιο ζήτημα. 

Πιθανόν, όμως, καθώς ο ἀνθρωπολόγος διένυε αυτή τη μακρά δια-
δρομή, οι μελετητές παραθεώρησαν την εκδοχή δύο διαφορετικών, 
εναλ λακτικών, σημασιο λογήσεων της λέξης. Το διφορούμενο και αδια-
φανές περιεχόμενο μιας λέξης δεν είναι ούτε εξαιρετικά σπάνιο ούτε 
απροσδόκητο στον θησαυρό του αριστοτελικού λεξιλογίου. Στην πε-
ρίπτωσή μας, είναι σκόπιμο καταρχάς να διερευνηθεί εάν πράγματι 
ευσταθεί η υπόθεση ότι ο ἀνθρωπολόγος φέρει ενσωματωμένη κάποια 
νύξη στη φλυαρία και τη νοσηρή φιλοπεριέργεια, και συνεπώς το αρ-
νητικό πρόσημό του προκύπτει εγγενώς και αυτονόητα από την ίδια 
τη λέξη. Μια ενδελεχής παραβολή προς τα σύνθετα με το -λόγος, τα 
οποία απαντούν στο αριστοτελικό corpus,35 αποδεικνύει ότι—ενόσω 
πα ραμένουμε εγγύς προς το έτυμο < λέγω, με τη σημασία του «ομι-
λώ»—θα πρέπει να αποκλειστεί η, έστω σιωπηρή, συνδήλωση αποδο-
κιμασίας· το ίδιο ισχύει και για τα συναφή σύνθετα με το -λο γέω ή το 
-λο γία.36 Γενικότερα, εάν αυτά τα σύνθετα φέρουν κάποτε αρνητικό 
πρόσημο, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο μειωτικό περιε-
χόμενο, ανάλογα με τα συγκείμενα, του πρώτου συνθετικού (λ.χ. κα-
κολόγος, μυθολόγος, μωρολόγος, πονηρολογία, ψευδολογία), κάτι που 

33  Πρβλ. Gauthier 1951, 107.
34  Gauthier και Jolif 1959, τ. 2.1, 296.
35  Σε σύνθεση με ουσιαστικά: ἀστρολόγος, θεολόγος, κνιπολόγος, κοπρολόγος, μυ θο-

λόγος, πεντη κοστολόγος, ποιολόγος, σπερμολόγος, φρυνολόγος, φυσιολόγος, χρη-
σμολόγος· με επίθετα: κακολόγος, μικρολόγος, μωρολόγος και ὑψηλολόγος, χωρίς εδώ 
να συμπεριλάβουμε τα ἀξιόλογος και φιλόλογος. Eπίσης, με πρόθεση: ἀμφίλογος.

36  αἰσχρολογία, ἀκριβολογία, ἀντιλογία, ἀστρολογία, γενεαλογία, γνωμολογία, δι κο-
λογία, ἐναν τιολογία, ἐτυμολογία, θεολογία, μακρολογία, μετεωρολογία, μικρο λογία, 
μυθολογία, μωρολογία, ξενολογία, πικρολογία, πολυλογία, πονηρολογία, φυσιολογία 
και ψευδολογία. Ως ρήματα, όχι όμως και το αντίστοιχο παράγωγό τους ουσιαστικό, 
απαντούν τα βραχυλογέω, κενολογέω, κοινο λογέω, πιθανολογέω, τερα τολογέω και τε-
χνολογέω.
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ασφαλώς δεν μπορεί να ισχύει στην περίπτωση του ἄνθρωπος. Από 
την άλλη πλευρά, η περιφρόνηση των Νικομαχείων προς τον ἀνθρωπο-
λόγον φαίνεται παράδοξη, και ακριβώς γι’ αυτό ολότελα δυσεξήγητη, 
στο μέτρο που την ετυμηγορία εκφέρει εκείνος τον οποίο θα άρμοζε να 
κοσμεί δικαιωματικά—όχι λιγότερο από τον διδάσκαλό του και τον δι-
δάσκαλο του διδασκάλου του, σίγουρα πάντως περισσότερο από κάθε 
συγκαιρινό του—ο τίτλος τoυ «speaking of man», ο ίδιος δηλαδή ο πο-
λυμαθέστατος και πολυγρα φότατος Αριστοτέλης: τα Νικομάχεια, και 
όχι μόνο, συνιστούν, και μάλιστα προγραμματικά και εμβληματικά, τα 
κορυφαία ἀνθρωπο λογ(-ικά) έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας. 
Τέλος, προξενεί έκπληξη ότι ο ἀνθρωπολόγος δεν επανέρχεται σε καμία 
άλλη από τις σωζόμενες πηγές. Κρίνοντας από τη σύνθεση και το πε-
ριεχόμενό της, ιδιαίτερα μάλιστα εάν δεν έφερε αναγκαστικά αρνητικό 
πρόσημο,37 θα προσδοκούσαμε η συγκεκριμένη λέξη να έχει καλύψει σε 
πολλαπλές ευκαιρίες την αξιοσημείωτη απουσία ενός συνεπούς όρου 
για την έμμονη ανάμεσα στους Έλληνες σπουδή—υ  ψι  πετή ή χαμερπή, 
αδιάφορο—του ανθρώπου (βλ. παρακάτω). 

Μπορούμε με σχετική ασφάλεια, λοιπόν, να εικάσουμε ότι ο ἀνθρω-
πολόγος συνιστά ένα νεολογισμό του Αριστοτέλη,38 ο οποίος, ακριβώς 
λόγω του διφο ρού μενου περιεχόμενού του, πέρασε απαρατήρητος στη 
μεταγενέστερη φιλολογία και εντέλει αγνοήθηκε. Ο ίδιος μάλλον εισή-
γαγε ορισμένα παρόμοια σύνθετα (ενδεικτικά, ίσως τα δικολογία, πο-
νηρολογία, τεχνολογέω κ.ά.), και μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι 
συν έβαλε, χάρη στην αυθεντία των γραπτών του, στην καθιέρωση ορι-
σμένων άλλων που ήδη υπήρχαν σε μάλλον περιορισμένη χρήση (εν-
δεικτικά, ίσως τα κενολογία, πικρολογία, μωρολόγος, ὑψηλολόγος κ.ά.). 
Εξάλλου, μια αποστροφή του Σωκράτη, στον πλατωνικό Φαῖδρο, επι-
τρέπει να συμπεράνουμε ότι η σύνθεση όρων με το -λο γία (άρα και τα 
-έω, -ος) ήταν προ σφιλέστατη στη λεξιπλασία των σοφιστών και, όπως 
θα ήταν φυσικό, ο Αρι στοτέλης δεν φαίνεται να παρέκκλινε από τον 
συρμό. To σπουδαιότερο, όμως, που μαθαίνουμε από τον Σωκράτη εί-
ναι ότι αυτός ο συρμός, απαράλλακτα όπως και σήμερα ανάμεσα στους 
σκεπτικιστές, είχε ήδη απαξιωθεί για την ανούσια και λογοδαίδαλη, 
δήθεν εμβριθέστατη, αυταρέσκειά του. Εάν ο ρήτορας Πώλος από τον 

37  Μοναδικό παράλληλό της, πλην όμως με εμφανώς αρνητικό πρόσημο, η αμφίβολη 
γραφή ἀνδρόλαλος στον Θεόφραστο (Χαρ. 28, 3). 

38  Εξάλλου, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι «πειρατέον δ᾽, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, αὐτοὺς ὀνο-
ματοποιεῖν σαφηνείας ἕνεκα καὶ τοῦ εὐπαρακολουθήτου» (Ἠθ.Ν. 2.7.11: 1108a17-19).
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Ακράγαντα είχε παρακαθήσει στον Φαῖδρο, όπως έπραξε στον Γοργία, 
θα άκουγε τον πανούργο λιθοξόο της διαλεκτικής να τον εμπαίζει, κάτω 
από τον μανδύα μιας ατάραχης επισημότητας και ενός αφελούς θαυ-
μασμού, δηλώνοντας πως δήθεν δεν βρίσκει επαινετικά λόγια αντάξια 
του άθλου του να ανεγείρει «μουσεῖα λόγων», όπως τα «διπλασιολογία», 
«γνωμολογία» και «εἰκονολογία» (267c = test. 2a Fowler).39 Έτσι, οσοδή-
ποτε κι εάν η αποτύπωση του επιστητού επέβαλλε την επινόηση λέξε-
ων αυτής της οικογένειας, δεν θα μπορούσε κάποιος, και οπωσδήποτε 
όχι ο Αριστοτέλης, να είναι ανυποψίαστος για το δυνητικά φαιδρό, και 
ίσως σκωπτικό, παρεπόμενο της χρήσης τους. Εάν στην περίπτωσή μας 
ο Σταγειρίτης μυκτηρίζει τον «κουτσομπόλη» με έναν τόσο περίτεχνο, 
και εντέλει στρυφνά διακριτικό, χαρακτηρισμό, αυτό απλώς οφείλεται 
στα συμφραζόμενα. Αφενός, ο μεγαλόψυχος, στο μέτρο που η σοβαρό-
τητα και η ευπρέπεια προδίνει μακρόθεν την ακεραιότητά του, απέχει 
από κάθε κακολογία και ψόγο κατά των άλλων (1125a7-8)· αφετέρου, 
όμως, ο πειρασμός να κεντρίσουν τους αντιπάλους τους δεν φείδεται 
τους μεγαλοψύχους, όπως εξάλλου ούτε και τους φιλοσόφους, και γι’ 
αυτό ενίοτε δεν είναι ασυνήθης εκ μέρους τους η ειρωνεία προς τους 
πολλούς (1124b30-1: «ἀληθευτικός [sc. ὁ μεγαλόψυχος], πλὴν ὅσα μὴ δι’ 
εἰρωνείαν [εἰρωνεία δὲ] πρὸς τοὺς πολλούς»). Συνεπώς, ενώ η επίκριση 
θα ήταν συγγνωστή σε βάρος του αντι-παραδείγματος του μεγαλοψύ-
χου, η απροκάλυπτη δυσφήμησή του θα συνιστούσε ατόπημα και πα-
ραφωνία. Ο ἀνθρωπολόγος, για να καταλήξουμε, δεν απαξιώνεται εδώ 
για το γεγονός ότι ομιλεί για τους ανθρώπους αλλά για το ότι ακκίζεται 
πως στα λόγια του αρμόζει ο σπουδαιοφανής τίτλος μιας ψευδο-επι-
στήμης, μιας ακόμη δηλαδή, τάχα καινοφανούς, -λογίας. 

Η δεύτερη εναλλακτική σημασιολόγηση κινείται σε αισθητά δια-
φορετική κατεύθυνση. Εάν ο ἄνθρωπος νοηθεί με συγκεκριμένο περιε-
χόμενο, το περιεχόμενο δηλαδή ενός συγκεκριμένου ανθρώπου—ή, 
συνεκ δοχικά, των ανθρώπων στο μεγάλο πλήθος τους—, τότε ο ἀνθρω-
πολόγος πρέπει να συγκα ταλεγεί στα σύνθετα μιας διακριτής υπο-ομά-
δας της οικογένειας λέξεων που μας απασχολεί, πάντοτε στις αριστοτε-
λικές πραγματείες. Πρόκειται για την ομάδα των συνθέτων που ομοει-
δώς το πρώτο συνθετικό τους ανήκει στα συγκεκριμένα και, συμβατικά 
μιλώντας, αριθμήσιμα κοινά ουσιαστικά, αυτά δηλαδή που αφορούν σε 
απτά όντα ή πράγματα με υλική υπόσταση. Τέτοια είναι τα ἀστρολόγος, 

39  Για τα «μουσεῖα» και το στοιχείo της παρωδίας, βλ. Thompson 1868, ad loc. (114–15) 
και Yunis 2011, 202–3· πρβλ. de Vries 1969, 233–34.
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κνι πολόγος, ποιολόγος, κοπρολόγος, πεντηκοστολόγος, σπερ μολόγος 
και φρυνολόγος· το ξενολογία μπορεί, επίσης, νοηματικά να εμπίπτει σε 
αυτή την κατηγορία. Σε ευκρινή αντιδιαστολή προς τα αντίστοιχα σύν-
θετα με πρώτο συνθετικό αφη ρημένα ουσιαστικά ή επίθετα—με εύλογη 
εξαίρεση τo μετεωρολογία—, σε αυτές τις λέξεις το δεύτερο συνθετικό 
(< λέγω) δεν φέρει—με εξαίρεση, και πάλι εύλογη, το ἀστρολόγος—τη 
σημασία του «ομιλώ» αλλά τη σημασία του «συλλέγω, μαζεύω».40 Από 
εκεί το προϊόν της σύνθεσης έλκει, με τη σειρά του, και τη δική του ση-
μασία, λ.χ., πεντηκοστολόγος = «αυτός που συλλέγει την πεντη κοστή». 

Εάν, λοιπόν, επιμείνουμε να διατηρήσουμε τη σημασία του «ομιλώ» 
για τον ἀνθρωπολόγον—με κριτήριο, πάντοτε, μια αδρή κατηγοριοποίη-
ση των συνθέτων αυτής της οικογένειας που απαντούν στον Αριστοτέ-
λη—, θα πρέπει στη σύνθεσή του ο ἄνθρωπος να νοείται μετωνυμικά με 
την αφηρημένη, πνευματική και εντέλει άυλη, πάντως όχι συγκεκριμέ-
νη, διάστασή του. Ως παράλληλα μπορούμε να επικαλεστούμε, κυρίως, 
το θεολογέω (-ία, -ική, -ος),41 αλλά και το τερατολογία. Ωστόσο, αυτή η 
αφηρημένη και άυλη διάσταση του ἀνθρώπου ρητά αποκλείεται εδώ από 
τα συμφρα ζόμενα: ο ἀνθρωπολόγος φέρεται να ομιλεί απερίφραστα για 
τον εντελώς συγκεκριμένο εαυτό του ή επωνύμως για συγκεκριμένους 
άλλους ανθρώπους («οὔτε γὰρ περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου»). Σε 
αυτό το σημείο, μάλιστα, ανακύπτει και μια δεύτερη δυσκολία. Ακόμη 
κι εάν δεχτούμε ότι ο ἀνθρωπολόγος συνιστά μια εξαίρεση έναντι του 
κνιπολόγου και των συναφών, δεχτούμε δηλαδή ότι το δεύτερο συνθετι-
κό φέρει τη σημασία του «ομιλώ», αυτό φαίνεται νοηματικά ανεκτό για 
όποιον μιλά για τους ανθρώπους, αδόκιμο όμως για τη συνήθεια που  
ρητά καταλογίζει στον ἀνθρωπολόγον ο Αριστοτέλης να εξομολογεί-
ται απλώς και μόνο τα δικά του βιώματα—καυχησιολογώντας για τους 
άθλους ή μεμψιμοιρώντας για τα παθήματά του—, να μιλά δηλαδή για 
τον εαυτό του («περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ»). Εντέλει, η παρείσακτη αντίστιξη του 
ἀνθρωπολόγου με τον θεολόγον, στην οποία ήδη αναφερ θήκαμε, έδω-
σε πράγματι την αφορμή για εσφαλμένους συνειρμούς και στο πέλα-
γός τους έπλευσε ακυβέρνητος ο λατινικός humaniloquus. Οφείλουμε, 
συν επώς, να αποκρούσουμε την αυθαιρεσία αυτής της αντίστιξης και να 
δεχτούμε ότι ο ἀνθρωπολόγος απλώς και μόνο «συλλέγει» πληροφορί-
ες για τον βίο των ανθρώπων· συνεκδοχικά, «συλλέγει» ανθρώπους. Η 

40  Bλ. Chantraine 1968–80, και, πιο πρόσφατα, Beekes 2010, s.vv.
41  O Αριστοτέλης ρητά κατατάσσει τη θεολογικὴν ανάμεσα στις «θεωρητικές φιλοσοφί-

ες», από κοινού με τα μαθηματικά και τη φυσική (Μ.τ.φ. 1026a18-9, 1064b2-3).
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λύση αυτή αποκαλύπτει και πάλι ένα σκώμμα, στο οποίο ίσως απέβλεπε 
ο Αριστοτέλης, ένα φραστικό λεπτοτέχνημά του: όμοια με την ακαταπό-
νητη κίσσα που αδιάκοπα περιμαζεύει και αποθηκεύει τους καρπούς της, 
o καχύποπτος ἀνθρωπολόγος τσιμπολογά τήδε κακείσε ανεξακρίβωτες 
φήμες, συγκεχυμένες εικόνες και αόριστες εντυπώσεις, και αυτές όλες 
πυροδοτούν και αιμοδοτούν τη φαντασία και την πολυλογία του. 

Την ίδια στιγμή, η ερμηνεία του «συλλέγω», απαλλάσσει τους νεό-
τερους από τα αναπάντητα ερωτήματα που ταλαιπώρησαν τους μεσαιω-
νικούς υπομνη μα τιστές και, το σπουδαιότερο, συμφιλιώνει τους λεξικο-
γράφους με τους μεταφραστές των Νικομαχείων ως προς την αισχυντη-
λή διστακτικότητα των πρώτων και την αυθάδη τόλμη των δεύτερων 
να κάνουν λόγο για έναν «κουτσομπόλη». Όσον αφορά, μάλιστα, στη 
μεταφορική χροιά της λέξης, ένα παράλληλο παρέχει η χρήση του 
σπερμολόγος. Η λέξη είναι γνωστή στην κυριολεξία της για τα πτηνά 
που τρέφονται με σπόρους αλλά, από τον Δημοσθένη και εφεξής, εμ-
φανίζεται με την παράλληλη σημασία ενός «περιτρίμματος ἀγορᾶς», 
ενός «φημολόγου» ή «κουτσομπόλη» (18, 127):42 «ὁ εὐτελὴς καὶ εὐκα-
ταφρόνητος ἄνθρωπος͵ καὶ ἴσως ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων διαζῶν», αλλά και 
ο «εὐρυλόγος͵ ἀκριτόμυθος», έτσι τον ονομάζουν ο Αρποκρατίων (278) 
και o Φώτιος, από όπου και η Σούδα (s.vv.). Ο Ευστάθιος εξηγεί πληρέ-
στερα την προέλευση και το μεταφορικό περιεχόμενο της λέξης (1, 233, 
23-28: Όμ. ε 490). Το πιο εύγλωττο παράδειγμα αυτής της χρήσης πα-
ρέχει ο PHerc. 1021, το εκτενέστερο δηλαδή τμήμα από τον ονομαζόμε-
νο Academicorum philosophorum index Herculanensis του επικούρειου 
Φιλόδημου από τα Γάδαρα. Εκεί αναπαράγονται, ίσως verbatim, κάποια 
αποσπάσματα είτε από τον Δικαίαρχο από τη Μεσσήνη είτε, το λιγότε-
ρο πιθανό, τον πλατωνικό Ερμόδωρο από τις Συρακούσες (απ. D, Υ 20 
Lasserre):43 πρόκειται για τον «pique-assiettes», αυτόν που αγρεύει ανα-
φομοίωτες και ετερόκλητες—και γι’ αυτό ατελείς ή ανακριβείς («παρα-
κούσματα», κατά τον Ευστάθιο)—γνώσεις.44 Παρόμοια φαίνεται, ίσως, 
και η πιθανότερη ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές ερμηνείες του ἀνθρω-
πολόγου.45

42  Βλ. Goodwin 1904, ad loc. 
43  Για την πατρότητα, βλ. Lasserre 1983, αλλά και Gaiser 1988, 89–91 και 97–100· 

πρβλ. Dorandi 1991, 86–7.
44  Για τον σπερμολόγον, βλ. Lasserre 1983, 71 και Gaiser 1988, 352 (Υ 20). Πρβλ. 

Liddell, Scott και Jones 1940, s.v.: «one who picks up and retails scraps of knowledge, 
an idle babbler, gossip».

45  Συνεπώς, ενός κοινού ουσιαστικού, όπως και ο σπερμολόγος στους Liddell, Scott 
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Tο 1863, o James Hunt, ιδρυτής και πρόεδρος της νεοσύστατης τότε 
Anthropological Society of London, ανήγε την ονομασία του κλάδου της 
ανθρωπολογίας στον Αριστοτέλη και έγραφε «Anthropologos, speaking 
or treating of man».46 O Hunt, και άλλοι μετά από αυτόν, αναπαρήγα-
γαν αυτολεξεί, και άκριτα, την ερμηνεία από τη χρονικά πλησιέστερή 
τους 5η έκδοση του λεξικού των Liddell και Scott, εντέλει δηλαδή την 
ερμηνεία του Passow. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1876, o Paul Topinard, 
διευθυντής της École d’Anthropologie, έγραφε πως «[Aristote] appelait 
anthropologues ceux qui dissertaient sur l’homme».47 Πολύ πιο πρόσφα-
τα, μόλις το 2015, ο Han F. Vermeulen, στην περιεκτική μονογραφία 
του για την ιστορία της εθνογραφίας, παρανάγνωσε και πάλι το χω-
ρίο, αντέστρεψε πλήρως το νόημά του και υποκατέστησε τον ορισμό 
του ἀνθρωπολόγου με τον αντίστοιχο του μεγαλοψύχου: «In Aristotle’s 
Ethica Nicomachea the word anthropologos […] referred to a man of 
virtue who does not waste time on gossip».48 Και όμως, το ακριβές περι-
εχόμενο του χωρίου δεν ήταν άγνωστο στη σχετική βιβλιογραφία. Ήδη 
το 1910 o Alfred Cort Haddon επεσήμανε ότι ο Αριστοτέλης δεν χρησι-
μοποίησε τη λέξη «in a very complimentary sense».49 Λίγα χρόνια αργό-
τερα, ο Edward Ernest Sikes, στην πρώτη κιόλας σελίδα του προλόγου 
της μονογραφίας Τhe Αnthropology of the Greeks, ξεκαθάριζε ότι «the 
ἀνθρωπολόγος was no better than a gossip or busybody»,50 διατύπωση 
που επανέλαβε σχεδόν μισό αιώνα αργότερα ο Clyde Kluckhohn, ανε-
παίσθητα παραλλαγμένη, διανθίζοντάς την δηλαδή με τη φλεγματική 
παρένθεση «I am sorry to say».51 O Éric Weil, το 1946, επίσης διέκρινε 
χωρίς περιστροφές τον υποτιμητικό χαρακτήρα του όρου, και μάλιστα 
ορθά απέδωσε τη φλυαρία του ἀνθρωπολόγου στο κίνητρο της αυτο-
προβολής: «l’ἀνθρωπολόγος est quelqu’un qui raconte des histoires sur 
lui-même et sur les autres pour se faire valoir».52 Άραγε, λοιπόν, ο αρι-

και Jones 1940, s.v. (III). 
46  Hunt 1863, 1, σημ. *.
47  Topinard 1876, 200.
48  Vermeulen 2015, 359.
49  Haddon 1910, 1.
50  Sikes 1914, v.
51  Kluckhohn 1961, 27.
52  Weil 1946, 8–9 [1970, 11].
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στοτελικός λόγιος που δήθεν «πραγματεύεται τον άνθρωπο» υπήρξε 
προϊόν αβλεπτήματος ή, πολύ περισσότερο, κάποιας ενδόμυχης επιθυ-
μίας να λησμονηθεί ο διασυρμός;53 

Έτσι ή αλλιώς, μολονότι οι Έλληνες ανέδειξαν μια μακρά αλυσίδα 
στοχαστών που διέθεταν το κίνητρο και το τάλαντο να ανατέμνουν και 
να μικροσκοπούν τον άνθρωπο, η γλώσσα τους δεν σώζει κάποιον συν-
ήθη όρο που να δηλώνει με συνεκτικό τρόπο αυτή τη γνωσιακή Οδύσ-
σεια. Προκειμένου να αναπληρώσουμε αυτό το δυσερμήνευτο και κάπως 
παράδοξο κενό,54 αποφεύγοντας παράλληλα τις κακοτοπιές αναχρονι-
στικών παραλληλι σμών, φαίνεται δοκιμότερη για τους Έλληνες η χρήση 
του όρου «αν θρωπογνωσία».55 Δεν μπορούμε με αυτόν τον όρο να φι-
λοδοξούμε κάτι εμ βρι θέ στερο από ό,τι εννοούσαν ο Ξενοφών μιλώντας 
για τους «τἀνθρώπεια μανθάνοντας» (Ἀπ. 1, 1, 15) και ο Αριστοτέλης για 
την «περὶ τὰ ἀνθρώπεια φιλοσοφίαν» (Ἠθ.Ν. 9.9.22: 1181b15-16), τίποτε 
περισσότερο ή λιγότερο από αυτά. Με τη σειρά της, η αοριστία αυτών 
των περιφράσεων προδίνει μια απροθυμία επιμερισμού και εξειδίκευ-
σης της μελέτης του ανθρώπου, και αυτό ανακαλεί άμεσα στον νου την 
αποκλειστική και δεσπόζουσα θέση που κατείχε στις ανθρωποκεντρικές 
αναζητήσεις των Ελλήνων η «ανθρώπινη φύση». 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μάλιστα, φαίνεται κάποτε να εδράζεται 
η ρήξη ανάμεσα σε κάθε εκδοχή της αρχαιοελληνικής ανθρωπογνωσίας 
και τη σύγχρονή μας αν θρω πολογία. Η ανθρωπολογία, τοποθετώντας 
κάθε φορά το αντικείμενό της στο καθορισμένο πολιτισμικό πλαίσιό 
του, οπωσδήποτε εμφορείται από δυσανεξία προς γενικεύσεις του τύ-
που η «ανθρώπινη φύση». Ωστόσο, αυτό το γεγονός κάποιες φορές 
μεγεθύνεται ή απλουστεύεται. Ο Marshall Sahlins, λ.χ., αντιπαρέβαλε 
τον Πελοποννησιακό πόλεμο με το εθνογραφικό παράδειγμα του Πο-
λυνησιακού πολέμου, στα νησιά Φίτζι περί τα μέσα του 19ου αιώνα. 

53  Ωστόσο, για έναν επικαιροποιημένο παραλληλισμό του αριστοτελικού ἀνθρωπολό-
γου-κουτσομπόλη με τον σύγχρονό μας ανθρωπολόγο, βλ. Fuchs 2005, 12.

54  Πρβλ. Haddon 1910, 1: «the word does not seem to have supplied a permanent want 
in the Greek world». Ωστόσο, θα πρέπει εδώ να συνεκτιμηθεί η απουσία όρων όπως 
ζῳολογία ή ψυχολογία, και των συναφών τους, αντίστοιχων προς τα απαντώμενα φυ-
σιολογία, κοσμολογία (κοσμολογικὸς) ή θεολογία. Και μάλιστα προς τα επίσης απα-
ντώμενα ζῳογονία ή ψυχογονία, αντίστοιχων προς τα κοσμογονία ή θεογονία. Τέλος, 
παρά τον πλούτο της πολιτικής θεωρίας, δεν απαντά, βέβαια, κανένας όρος συναφής 
προς τους σύγχρονούς μας νεολογισμούς «πολιτογονία» ή «πολι τ(ει)ολογία».

55  Ο όρος, ήδη στις αρχές του 19ου αιώνα, εμφανίζεται ενίοτε σε αντίστιξη προς την «επι-
στήμη» της ανθρωπολογίας· βλ., ενδεικτικά, στην εγκυκλοπαιδεία του Brockhaus 
1819, s.v. «Anthrognosie».
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Τη στιβαρή συνάρθρωση της σύγκρισής τους επιστέφει ο ηχηρός ψό-
γος ότι ο Θουκυδίδης υιοθέτησε μια άστοχη ουσιοκρατική οπτική και, 
εντέλει, συνέγραψε ένα έργο «decidedly anticultural—and in the same 
measure antihistorical […] If Thucydides was the true father of history, 
then history began by the taking of true anthropology out of it».56 Η 
φρασεολογία ενδεχομένως σκανδαλίζει τους σπουδαστές της αρχαιό-
τητας, θα οφείλαμε όμως να εστιάσουμε μάλλον την προσοχή μας όχι 
στην αντίστιξη προς την «anthropology» αλλά, επί λέξει, την «true 
anthropology». Πέρα από κάθε αμφιβολία, πρόκειται για τη στάθμιση 
της θουκυδίδειας ανθρωπογνωσίας έναντι της «αλήθειας» ή της «γνη-
σιότητας» κάποιας άλλης εκδοχής «ανθρωπολογίας» των επιγόνων ή 
των αρνητών της. Σε αυτή καθαυτή την ιδέα υποφώσκει, όμως, ο πειρα-
σμός μιας ουσιοκρατικής θεώρησης της ανθρωπογνωσίας, το ίδιο δη-
λαδή ελάττωμα που φέρεται να ευθύνεται για την «αστοχία» του Θου-
κυδίδη ως προς την «ανθρώπινη φύση». Εξάλλου, μιλώντας γενικότερα 
για τους Έλληνες, πράγματι η αναφορά τους στην «ανθρώπινη φύση» 
συνιστά το θεμέλιο μιας «universalistic» θέασης του κόσμου, ακριβώς 
όμως από τις αναζητήσεις των ίδιων έλκει την καταγωγή της και η αντί-
παλή της, «relativistic» αυτή τη φορά, θέαση, με περίοπτο τρόπο στον 
Ηρόδοτο.57 Η ασθενέστερη όψη, τέλος, αυτού του αντιρρητικού λόγου 
αφορά στην αντίφαση ανάμεσα, αφενός, στην υπερευαίσθητη μέριμνά 
του για την ποικιλία που η «ανθρώπινη φύση» θυσίασε στον βωμό της 
δήθεν καθολικότητάς της και, αφετέρου, τη σιωπηρή περιστολή του 
«δικαιώματος» της ελληνικής ετερότητας να αναγάγει την προοπτική 
της γενίκευσης σε προϋπόθεση και ζητούμενο της πνευματικής δημι-
ουργίας της. Με άλλα λόγια, στο μέτρο που παραβλέπουμε—για να 
δανειστούμε την έκφραση του James Redfield58—την «otherness of the 
classics», το ζήτημα συστέλλεται στη διάκριση μιας «ορθής» και μιας 
«εσφαλμένης» σπουδής του ανθρώπου, και εκεί έγκειται ο συνολικά τε-
χνητός χαρακτήρας του. 

Εάν εγκύψουμε, λοιπόν, απροκατάληπτοι στην επίμαχη «ανθρώπινη 
φύση», το αφετηριακό ερώτημά μας θα έπρεπε να αφορά στην πρώ-
τη—εθνογραφική, στη σύγχρονή μας ορολογία—ύλη, μέσω της οποίας 
διακριβώνονται οι ιδιότητές της· και βέβαια, αυτό το ερώτημα συνυφαί-
νεται με τον πυρήνα της αριστοτελικής αποδοκιμασίας του ἀνθρωπολό-

56  Sahlins 2004, 118–19· πρβλ. Sahlins 2008.
57  Βλ. Eriksen και Nielsen 2001, 2–3. 
58  Redfield 1991, 23.
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γου. Ο Σταγειρίτης μας μεταφέρει στον κύκλο ενός μελισσιού Αθηναί-
ων που παράγει και μηρυκάζει τη φορβή πληροφοριών για τον κόσμο 
και την καθημερινότητά του, εντέλει που παραμυθιάζεται με «ψεύδεα 
πολλὰ… ἐτύμοισιν ὁμοῖα», μάλλον όμως υπερέβαλε ως προς τον αξιο-
καταφρόνητο χαρακτήρα του κουτσομπολιού, την εμμονή και τη μάστι-
γα των ἀνθρωπολόγων. Το 1996 ο Robin Dunbar εισηγήθηκε τη θεωρία 
ότι η ίδια η γλώσσα γεννήθηκε για να μεταφέρει πληροφορίες όχι για 
τα πράγματα αλλά για τα πρόσωπα, και το κουτσομπολιό αποτέλεσε το 
όχημα, μέσα από το οποίο μεταφέρονταν «κοινωνικές πληροφορίες», 
ολοένα και κρισιμότερες για τη συνύπαρξη στο εσωτερικό αριθμητικά 
διογκούμενων πληθυσμών.59 Ανεξάρτητα από τις αμφιλεγόμενες πτυ-
χές αυτής της θεωρίας, είναι προφανές ότι η ανταλλαγή και η διακίνη-
ση πληροφοριών συνιστά προϋπόθεση για να χαρτογραφήσει καθένας, 
ακόμη και ο ασθενέστερος, τη θέση του στον κόσμο των ομοίων του 
και, έτσι, να ενσωματωθεί σε ένα περίπλοκο ιστό δεσμών και σχέσε-
ων. Τελικά, το κουτσομπολιό συνιστά ένα χρυσωρυχείο «κοινωνικής 
γνώσης», αρκεί μόνο να διαθέτουμε τη σκαπάνη της παρατήρησης για 
να εξορύξουμε τα πολύτιμα κοιτάσματά του· και αυτό ίσχυε κατεξοχήν 
για τη δημοκρατική πόλη, το πρότυπο της «ανοιχτής κοινωνίας», χάρη 
στην ανεμπόδιστη διάδραση των πολιτών, την ανεκτικότητα και τη δια-
φάνειά της. 

Το δεύτερο ερώτημα αφορά στο «πρόσωπο» που φέρει την «αν-
θρώπινη φύση» και, συγκεκριμένα, την ανάδυση και τη βαθμιαία απο-
κρυστάλλωση της έννοιας του συλλογικού υποκειμένου. Εάν ανακα-
λέσουμε στη μνήμη ένα πρώιμο και χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον 
διάλογο περί πολιτευμάτων του Ηροδότου, τότε στον ολιγαρχικό Με-
γάβυζο, μολονότι ατύχησε ως προς την πρότασή του, αρμόζει ένα έπα-
θλο ανθρωπογνωσίας. Ο Μεγάβυζος, καθώς περιγράφει τη δημοκρατία 
ως κοίτη όπου πλημμυρίζει ο άμυαλος «χείμαρρος ποταμὸς» του πλή-
θους και αποκαλύπτει τους αναπόδραστους λόγους της αμάθειας και 
της ιδιάζουσας ορμής του προς την αλαζονεία (3, 81), αναπτύσσει κάτι 
πράγματι καινοτόμο. Ασφαλώς, δεν υπήρξε πιονέρος της κοινωνικής 
ψυχολογίας, προξενεί όμως έκπληξη το γεγονός ότι συγκλίνει προς μια 
θε μελιώδη παραδοχή της, ότι δηλαδή το πλήθος συνιστά ένα νέο υπο-
κείμενο—«un être (aut: un corps) nouveau» θα το ονομάσει το 1895 ο 
Gustave Le Bon60—, το οποίο μάλιστα εκδηλώνει διακριτές παρορμή-

59  Dunbar 1996.
60  Le Bon 1895, 15.
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σεις και αποβαίνει υπαίτιο ηθικών αμαρτημάτων, στην περίπτωσή μας 
της ύβρεως. Με ανάλογο τρόπο, ο λιβελογράφος της Ἀθη ναίων πολι-
τείας, που ακούει κατά συνθήκη στο όνομα Γερο-Ολιγαρχικός, οφείλει 
τη συνεκτικότητα της πραγματείας του στην πρόσληψη του αθηναϊκού 
δήμου ως αυτοτελούς και αυτάρκους υποκειμένου, το οποίο σκέπτεται 
και δρα στη βάση σταθεροποιημένων χαρισμάτων και μειονεκτημάτων, 
ακριβώς όπως θα συνέ βαινε εάν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο και 
αξιο θαύμαστα συγκροτημένο ατομικό υποκείμενο. Με αυτή την έννοια, 
το «νέο» αυτό υποκείμενο έχει σαφή, ενιαία και διαρκή επίγνωση του 
ιδιοτελούς συμφέροντός του, και καταστρώνει οπισθόβουλα σχέδια για 
να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις του. Υποκρίνεται, ψεύδεται και κομπάζει. 
Διαθέτει ευφυία που διοχετεύει με θρασύτητα στην πανουργία, οργίζε-
ται όταν το σατιρίζουν και έχει τόση επίγνωση της κατωτερότητάς του 
ώστε να ψυχαγωγείται χυδαία με την ταπείνωση εκείνων που πρωτεύ-
ουν σε ό,τι το ίδιο υστερεί. Εντέλει, ο δήμος μοιάζει να έχει και τη δική 
του «ανθρώπινη φύση». Και, μάλιστα, αυτή η «φύση» του δεν συνιστά 
απλώς το άθροισμα ή το πολλαπλασιασμένο είδωλο των χαρακτήρων 
όσων το απαρτίζουν, και κανένας από αυτούς δεν προδιαγράφει το τε-
λικό ποιόν του. Με εξαίρεση τον στρατιωτικό βίο ή τη ναυτοσύνη, κα-
μία ευκαιρία συλλογικότητας δεν θα μπορούσε να προσφέρει ευχερείς 
αφορμές για παρόμοιες γενικεύσεις, του λάχιστον όχι στον βαθμό που 
συνέβη με τη δημοκρατική πόλη. 

Το τρίτο ερώτημα αφορά στη διαφαινόμενη στον Αριστοτέλη έριδα 
σχετικά με την αρμοδιότητα των ανθρωπογνωστικών σπουδών: από 
ποιον και πώς παράγεται έγκυρη ανθρωπογνωσία και από ποιους πα-
ράγονται κίβδηλες απομιμήσεις της; Ανάμεσα στους περιποιημένους 
και σπουδαίους γραμματικά συγγενείς του, ο ἀνθρωπολόγος ξεχωρίζει 
από ένα περίοπτα ταπεινωτικό στίγμα. Δεν απολαμβάνει τίποτε από 
την αίγλη ενός φυσιολόγου, ενός αστρολόγου, ενός μετεωρολόγου ή 
ακόμη κι ενός μυθολόγου, ενός δηλαδή από τα σύνθετα με το -λόγος 
που απαντούν στον Αριστοτέλη. Ο ἀνθρωπολόγος δεν μετρά για τίπο-
τε περισσότερο από έναν περιπτωσιολόγο. Είναι ένας επιπόλαιος και 
ρηχός ανθολόγος των minimalia της καθημερινότητας, ένας μανιακός 
των εφήμερων πράξεων και των ασήμαντων προσώπων. Η σύγκριση 
αυτού του ευτελούς αντι-παραδείγματος είτε προς τoν επιμελή και ευυ-
πόληπτο «τἀνθρώπεια μανθάνοντα» του Ξενοφώντος είτε τον μεγαλό-
ψυχον του Αριστοτέλη, αυτόν που «λιγοστά τον νοιάζουν» και «τίποτε 
δεν θεωρεί σπουδαίο» (Ἠθ.Ν. 4.3.34: 1125a14-5), αποβαίνει δραματική 
σε βάρος του. 
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Πιθανότατα, ο Αριστοτέλης αδυνατεί εδώ να συγκρατήσει την ενό-
χλησή του απέναντι σε μιας λογής ανθρωπογνωσία που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της φιλοσοφίας. Απλώς και μόνο η εμπειρική παρατή-
ρηση της άναρχης καθημερινότητας, η κακόφημη ἀνθρω πολογ(ία) του 
δρόμου και των συναναστροφών, μπορεί να συνεπάρει τους δοκησί-
σοφους και τους dilletantes, όχι όμως τους σοφούς και τους σπουδαγ-
μένους. Για να δανειστώ μια έκφραση του Eric Havelock, η φιλοσοφία 
προϋποθέτει «a sophisticated abstraction, […] a considerable effort of 
generalization»61 και, προφανώς, κάτι τέτοιο απουσιάζει χαρακτηριστι-
κά από το κουτσομπολιό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ανεξάν-
τλητη δεξαμενή του κουτσομπολιού αφήνει αδιάφορο τον φιλόσοφο, 
ακόμη όμως και τότε το κίνητρο και η επιδίωξή του έγκεινται στη 
λεγόμενη «μεγάλη θεωρία» και όχι στο περιστατικό: η διαμεσολάβη-
ση της φιλοσοφίας αποκαθαίρει το περιστασιακό από την τετριμμένη 
ιδιω τικότητα και την τυχαιότητα της εμπειρίας, και το μετακενώνει στο 
δημόσιο ενδιαφέρον ως απόσταγμα μιας εξαντλητικής και εξαίρετης 
νοητικής διεργασίας. 

Ο «μέσος» άνθρωπος, η επιτομή της κοινής «ανθρώπινης φύσης», 
συνιστά τον ανθρωπότυπο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εξίσου του 
καλλιεργημένου στοχαστή που «τἀνθρώπεια μανθάνει» αλλά και του 
ακαλλιέργητου ἀνθρωπολόγου. Εξίσου ο πρώτος και ο δεύτερος ιχνη-
λατούν τις ζωές των άλλων. Ο πρώτος καταδύεται στις αβύσσους της 
ψυχής—ή έστω βαυκαλίζεται ότι αυτό πράττει—, ο δεύτερος ψαρεύει 
στον αφρό. Η ουσιώδης υπεροχή του πρώτου δεν οφείλεται μόνο σε 
αυτό. Ο φιλόσοφος παρατηρεί τους πολλούς, εκείνοι όμως δεν παρα-
κολουθούν τα άδυτα της διάνοιάς του. Αυτό, τουλάχιστον, συνιστά την 
αφετηρία κάθε πνευματικού ελιτισμού, αρχαίου ή σύγχρονου. Αντίθετα, 
ο ἀνθρωπολόγος συγκεντρώνει στο ίδιο το πρόσωπό του τις ιδιότητες 
του παρατηρητή και του παρατηρούμενου: την ίδια στιγμή που θησαυ-
ρίζει και κοινωνεί τις εμπειρίες του εαυτού του και των άλλων, εκείνη 
την ίδια στιγμή καθίσταται αντικείμενο προσεκτικής παρατήρησης και 
αυτο-αποκαλύπτεται, ακούσια ή πάντως ασυναίσθητα. Μπορούμε να 
το θέσουμε απλούστερα. Πρώτον, όπως ήδη ειπώθηκε, ο πολίτης της 
δημοκρατούμενης Αθήνας βρίσκεται στη δίνη μιας πλούσιας ροής πλη-
ροφοριών. Δεύτερο, ο πολίτης απολαμβάνει ελεύθερος το δικαίωμα του 
λόγου. Αρκεί, λοιπόν, να αφουγκραστούμε τον αυθόρμητο λόγο του 
και τα έμπρακτα επακόλουθά του για να εξακριβώσουμε πώς διηθεί και 

61  Havelock 1957, 391.
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νοηματοδοτεί τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, κι έπειτα δεν είναι 
δύσκολο να σταθμίσουμε την «ανθρώπινη φύση» του. Ο ἀνθρωπολό-
γος, καθώς φλυαρεί ασυλλόγιστα, αποδεικνύεται έτσι το αφελέστερο 
θήραμα ενός έμπειρου και πολυμήχανου θηρευτή, στην περίπτωσή μας 
ενός φιλοσόφου. Και οι φιλόσοφοι, όπως μας έχει διδάξει ο λιγομίλητος 
Σωκράτης στις αρχές των πλατωνικών διαλόγων, καραδοκούν πάντοτε 
πίσω από προσποιητή αθωότητα και αιδημο σύνη.

Ωστόσο, η αριστοτελική υποτίμηση του κουτσομπολιού δεν εδρά-
ζεται αποκλειστικά και μόνο στο αίσθημα της ανωτερότητας και τη φι-
λαρέσκεια του «θεωρητικού βίου». Στα συγκείμενά της εμφωλεύει μια 
προκατάληψη κατά της δημοκρατίας. Στο μέτρο που είναι απίθανο να 
συναντήσουμε τους αφιλοσόφητους ἀνθρωπολόγους ανάμεσα στους 
θαμώνες της Ακαδημίας ή του Λυκείου, τους εντοπίζουμε στον οίκο και 
την αγορά, σε κάθε τόπο συνάθροισης, τα δικαστήρια ή την εκκλησία.62 
Κοντολογίς, εκεί όπου ο κοινωνικός χώρος κατακλύζεται από πληρο-
φορίες, οι πληροφορίες παράγουν κοινωνικό νόημα, και αυτό το νόημα 
διακινείται, οργανώνεται και επιβάλλεται. Όντας ακατέργαστο, άναρχο 
και ετερόκλητο, διεγείρει συντηρητικά ανακλαστικά. Αυτά τα ανακλα-
στικά, εναντίον των λεγόντων αλλά και των λεγομένων τους, οφείλου-
με τώρα να αξιολογήσουμε.

Η δημοκρατία με κανένα τρόπο δεν «επινόησε» την ανθρωπογνω-
σία, διάνοιξε όμως έναν ευρύ ορίζοντα για την καλλιέργειά της και 
προσ έδωσε σε αυτήν έναν «πολιτικό» χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, μέσα 
από ένα ανεπανάληπτα μεγάλο δείγμα δρώντων υποκειμένων μπορού-
σε τώρα με μεγαλύτερη ασφάλεια να προσδιοριστεί ο κοινός παρονομα-
στής που οι Έλληνες ονόμαζαν «οἱ πολλοὶ» ή  απλώς «ἀνθρωπεία φύσις», 
και εμείς θα ονομάζαμε «μέσος άνθρωπος». Κι επίσης, μπορούσε τώρα 
να εξεταστεί ως αυτοτελής οντότητα η «νέα ύπαρξη», για την οποία ήδη 
μιλήσαμε, δηλαδή ο δήμος ως συλλογικό υποκείμενο. Δύο παραδείγμα-
τα αρκούν για να καταστεί αυτός ο ισχυρισμός διαυγέστερος. Ακόμη κι 
ένας απληροφόρητος αναγνώστης μπορεί εύκολα να διαισθανθεί ότι 
τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία 
με το ρητορικό εγχειρίδιό του. Ο Σταγειρίτης διδάσκει ότι, προκειμένου 
να τελεσφορήσουν οι προτροπές ενός ρήτορα, θα πρέπει αυτές να εκ-
μεταλλεύονται καταλεπτώς τον χαρακτήρα του εκάστοτε ακροατηρίου 
(Ῥητ. 1390a25-27) και, έτσι, εκεί όπου άλλοι θα στηλίτευαν την καιρο-

62  Γενικότερα, για το κουτσομπολιό στην Αθήνα, βλ. Hunter 1994, κεφ. 4.
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σκοπία, ο ίδιος προτιμά να επικροτήσει τη δεξιοτεχνία. Αντίστοιχα, ο 
ομότεχνος και σύγχρονός του ρητοροδιδάσκαλος, ο Αναξιμένης από 
τη Λάμψακο, κωδικοποιεί τις οκτώ αξίες που οικουμενικά και διαχρο-
νικά κάθε ακροατήριο αποτιμά θετικά και, συνεπώς, αυτές θα πρέπει 
να κοσμούν κάθε πρόταση που μέλλει να ασκήσει ακαταμάχητη πει-
θώ και να κάμψει τυχόν δισταγμούς (Ῥητ. 1, 5). Από πού εκφύονται 
αυτές οι ταχυδακτυλουργίες; Από τα ἤθη και τις ἕξεις, το αντικείμενο 
συστηματικής παρατήρησης ενός εμπειρικού φιλοσόφου, του αληθινού 
μέντορα του ρήτορα. Ένα εγχειρίδιο ρητορικής συνιστά προφανώς κεί-
μενο ρυθμιστικού λόγου, πλην όμως παλίμψηστο: πίσω από τις λέξεις 
και τις αράδες του διαβάζουμε ευκρινώς ένα κείμενο περιγραφικού, 
δηλαδή παραστατικού, λόγου, με αποκλειστικό θέμα του την «ἀνθρω-
πείαν φύσιν» και το συλλογικό υποκείμενο. Μιλώντας, ειδικότερα, για 
το συμβουλευτικό είδος της ρητορικής, καταλήγουμε στους συνήθεις 
υπόπτους, τον δήμο και τους ταγούς του. Απλώς και μόνο το γεγονός 
ότι όλα τα ακροατήρια μπορούν να χειραγωγηθούν μέσα από «επιστη-
μονικά» τεκμηριωμένα τεχνάσματα προδίνει ένα στέρεα εμπεδωμένο 
προ-εννόημα για την ιδιοσυστασία του «μέσου ανθρώπου». Πρόκειται, 
ακριβέστερα, για μια προκατάληψη.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά στην εμβληματική για την ανθρω-
πογνωστική εστίασή της Παθολογία των εμφύλιων πολέμων του Θου-
κυδίδη, στα κεφάλαια της οποίας απαντά μάλιστα δύο φορές αυτολεξεί, 
από τις έξι συνολικά στο έργο του, η έννοια της «ανθρώπινης φύσης». 
Το πλέον πολυσυζητημένο σημείο της αφορά στην παραποίηση, από 
τους εμπλεκόμενους στις φατριαστικές έριδες, της καθιερωμένης σημα-
σίας των λέξεων. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του, ο Θουκυδίδης 
επιλέγει μια σειρά ζευγών, παραθέτοντας στο καθένα μια προσεκτικά 
επιλεγμένη λέξη και το παραχαραγμένο περιεχόμενό της (3, 82, 4-5). Ο 
αναγνώστης δικαιούται να διερωτηθεί εάν παρόμοιες γενικεύσεις εμπί-
πτουν ή όχι στην αρμοδιότητα μιας αυστηρά ιστορικής περιγραφής. Δι-
καιούται, επίσης, να διερωτηθεί ποια θα μπορούσε να είναι η πραγματο-
λογική τεκμηρίωσή τους. Ξεκινώντας από το δεύτερο, είναι προφανές 
ότι ο ιστορικός δεν στηρίζεται εδώ ούτε σε δεδομένα που μετέφεραν 
ένα προς ένα οι πλη ροφορητές του ούτε σε γραπτά τεκμήρια, επαρκή 
χάρη στην πολυμέρεια και την ακρίβειά τους για τη στοιχειοθεσία ενός 
«γλωσσαρίου» της στάσεως. Αντίθετα, και απλούστερα, ο Θουκυδίδης 
εκκινεί σιωπηρά από την αρχή ότι οι λέξεις έχουν ένα «αληθές», πλήρες 
και παγιωμένο περιεχόμενο, άλλως η ιδέα της παραχάραξής τους θα 
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ήταν μια σπουδαιοφανής κενολογία. Κατόπιν, ευθυγραμμίζεται με τον 
κοινό τόπο που αφορά στον απατηλό λόγο των ρητόρων, δηλαδή των 
πολιτικών ή δικανικών αγορητών, και, τέλος, όντας εξοικειωμένος μέσω 
του σοφιστικού ρελατιβισμού με τις εκλεπτυσμένες ή τις άξεστες ολι-
σθήσεις των νοημάτων, συνταιριάζει τα ζεύγη του. Με άλλα λόγια, το 
πρόπλασμα ή ο καμβάς του εγχειρήματος θα μπορούσε να προέρχεται 
μέσα από τα βιώματα της πόλης, ανεξάρτητα ακόμη και από τους εμ-
φύλιους πολέμους. Οι εμφύλιοι πόλεμοι δεν διαπλάθουν ριζικά, απλώς 
μεταβάλλουν και εντείνουν την εκδήλωση μιας προϋπάρχουσας ροπής 
της «ἀνθρωπείας φύσεως» (3, 84, 2), φύσης ποικιλόθερμης και προσαρ-
μοστικής και, ακριβώς για τον ίδιο λόγο, αναξιόπιστης και ασυνεπούς. 
Το ιστορικό υλικό των εμφύλιων αναμετρήσεων δεν φαίνεται να οδή-
γησε τον Θουκυδίδη σε κάποια καινοφανή ή αναπάντεχη ανακάλυψη, 
απλώς παρείχε την αφορμή και το έδαφος για να επαληθευτούν η αστά-
θεια των εννοιολογικών συνιστωσών του κόσμου των πολλών και, βέ-
βαια, η εσκεμμένη αοριστία του δημόσιου πολιτικού λόγου.63 Εντέλει, ο 
ιδεώδης αποδέκτης του «κτήματος ἐς αἰεὶ» δεν είναι μόνο ο μελλοντι-
κός μάρτυρας μιας νέας, ζοφερής, στάσεως αλλά μάλλον ο καχύποπτος 
και απαισιόδοξος ανθρωπογνώστης που επαναπατρίζεται αύριο στην 
ειρηνευμένη πόλη για να ακούσει στην αγορά τις συνήθεις πομφόλυγές 
της με τις ίδιες πάντα έωλες λέξεις.

ΙΙΙ

Εάν ευσταθεί ο ισχυρισμός του Διογένη Λαέρτιου για την προέλευση 
του δελφικού παραγγέλματος «γνῶθι σαυτόν», τότε ο Θαλής υπήρξε ο 
πατριάρχης της αυτογνωσίας (1, 40). Η αυτογνωσία διανοίγει και αυτή 
έναν δρόμο προς την ανθρωπογνωσία. Εάν οι φιλόσοφοι διέστελλαν 
τα ευρήματα της ενδοσκόπησής τους στο επίπεδο της ανθρωπότητας, 
τότε θα γνώριζαν τα πάντα για αυτήν: «ἀπὸ τῶν ἐν ἡμῖν συλλογιζόμεθα 
καὶ περὶ τῶν ἐν τῷ ὅλῳ καὶ ἡμᾶς ἐτάζοντες καὶ εὑρίσκοντες ῥᾷον μετα-
βαίνομεν ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς θεωρίαν» (= Στοβ. 3, 21, 27, 14-17). Με 
αυτά τα λόγια σχολίασε ο νεοπλατωνικός Πορφύριος το μήνυμα του 
παραγγέλματος. Αντίστροφα, σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή των 
πραγμάτων, εάν οι Έλληνες γνώριζαν την «ανθρώπινη φύση», τότε θα 

63  Εξάλλου, η παραδιαστολή—την οποία πρώτος ορίζει, στις σωζόμενες πηγές μας, ο 
P. Rutilius Lupus (Fig. 1, 4· πρβλ. Κοϊντιλιανός, Inst. 9, 3, 65)—ανήκει στα «σχήματα 
λέξεως (verborum figurae)» και αφορά κατεξοχήν στα γνωρίσματα της ρητορικής τέ-
χνης· εξαντλητική πραγμάτευση στον Skinner 1996, 149–52.
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γνώριζαν τα πάντα για τον εαυτό τους. Και σε αυτή την αμφίδρομη σχέ-
ση απολήγει, επίσης, η παραβολή της πρωτοπρόσωπης γλυκύτητας του 
«ἐδιζησάμην ἐμεωυτὸν» (Πλούτ. Ἠθ. 1118c = απ. 101) του Ηράκλειτου 
προς τη διαβόητη και βιτριολική μισανθρωπία του.

Εντέλει, για να επανέλθουμε στον «πολιτικό» χαρακτήρα τους, η 
αυτογνωσία και η ανθρωπογνωσία, ως γνώσεις της «ανθρώπινης φύ-
σης», συμβαδίζουν με τη γνώση των συνανθρώπων μας και κατακτού-
νται μέσω των συνανθρώπων μας. Έτσι, ο Σωκράτης δικαιολογεί την 
ισόβια απροθυμία του να απομακρυνθεί από την πόλη, ούτε καν στην 
περιφέρειά της, με την αφοπλιστική δήλωση ότι, όντας φιλομαθής, μό-
νον οι «ἐν τῷ ἄστει ἄνθρωποι», όχι η ύπαιθρος και τα δέντρα, έχουν 
κάτι να τον διδάξουν (Φαῖδρ. 230d). Τι διδασκόταν μέσα στην πόλη, το 
αναπτύσσει διεξοδικά αλλού, λ.χ. στην Ἀπολογία, αλλά και στον Φίλη-
βο: συνομιλώντας με τον Πρώταρχο, περιγράφει το αντίπαλο δέος της 
αυτογνωσίας, δηλαδή την πονηρία, συνοδευμένη από την άγνοια, την 
αβελτηρία και τη γελοιότητα (48c κεξ.). Πρόκειται για ψεγάδια ανθρώ-
πων που αγνοούν τις αληθείς ιδιότητές τους και, περιττό να ειπωθεί, ο 
Σωκράτης έχει συναντήσει ικανό δείγμα τους όχι στα ερημητήρια αλλά 
στο πολυσύχναστο άστυ. Δεν προξενεί, μετά από αυτά, καμία έκπληξη 
η χαριτωμένη απλότητα της μενάνδρειας απόφανσης ότι «κατὰ πόλλ᾽ 
ἄρ᾽ ἐστὶν οὐ καλῶς εἰρημένον τὸ “γνῶθι σαυτόν”· χρησιμώτερον γὰρ ἦν 
τὸ “γνῶθι τοὺς ἄλλους”» (240). Είτε αυτό εκφωνούνταν από κάποιον 
κωμικό ήρωα με σκωπτική διάθεση είτε όχι, πάντως αρμόζει σε ένα γνή-
σιο τέκνο της δημοκρατούμενης Αθήνας. Και αυτό, με τη σειρά του, έρ-
χεται εν μέρει να διαψεύσει—στο μέτρο, τουλάχιστον, που έχουμε κατά 
νουν τα ένδον της πόλης ή τη σύγκριση μεταξύ πόλεων—το στερεότυ-
πο ότι η εμμονή των Ελλήνων στη μελέτη του εαυτού κατέσβησε κάθε 
ενδιαφέρον τους για τους άλλους.64 

Γεγονός παραμένει ότι η αρνητική όψη της «ανθρώπινης φύσης», 
για τον καθένα και όλους μας, φιλοτεχνήθηκε στο εργαστήριο της 
ανθρωπογνωσίας. Μολονότι αυτό γειτονεύει με το αντίστοιχο όπου 
επινοήθηκε η αρχή της ισότητας και της ελευθερίας, οι ἀνθρωπολόγοι 
αντιπροσώπευαν για την ελληνική ανθρωπογνωσία τους δικούς της 
ἀγεωμετρήτους. Κωφεύοντας στην αδιακρισία και τη μωρολογία τους, 
υποθέτω, η ελίτ των φιλοσόφων θα ομοφωνούσε ότι η υποτίμηση των 
απλοϊκών ανθρώπων του δήμου δεν υπήρξε η αιτία αλλά το αποτέ-
λεσμα της μελέτης τους. Οι τελευταίοι, στο μέτρο που υποπτεύονταν 

64  Βλ., ενδεικτικά, Rowe 1965, 2.
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ότι η ηθογραφία τους κρεμόταν από τα χείλη τέτοιων ανθρώπων, θα 
έσπευδαν να τους καταλογίσουν υπεροψία, μισαλλοδοξία ή ακόμη και 
σκοπιμότητα. Και, βέβαια, δεν θα έπαυαν να συλλέγουν τα ευτελή στιγ-
μιότυπα της καθημερινότητας, ίσως όμως σχολιάζοντάς τα μακριά από 
επικριτικά βλέμματα και χαμηλόφωνα.

Βασίλης Αναστασιάδης
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
vana@sa.aegean.gr
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Ἀνθρωπολόγοι, knowledge of man 
and “human nature” in the democratic polis

Vasilis I. Anastasiades

Abstract

Ἀνθρωπολόγος occurs only as a hapax in Greek literature, name-
ly in Aristotle’s Nicomachean Ethics. Lexicographers, translators 

and, most of all, commentators have been repeatedly at pains to ren-
der its precise meaning. At any rate, one must admit that the word is 
interwoven with gossip, whence its undoubtedly pejorative overtone. 
In the context of this study, ἀνθρωπολόγος’ semantics is reconsidered 
as regards both the denotative and the connotative values of the word. 
Moreover, Aristotle’s deprecation of gossip is scrutinised in terms of a 
philosopher’s contempt for the trivial attributes of an “average person” 
or the demos, as revealed and expressed in the actual circumstances of 
the polis. Democracy, with its unprecedented open character, is alleged 
to have provided ample material for justifying this claim on the part of 
an elite of thinkers, in their quest of a thorough “knowledge of man”, 
eventually the knowledge of “human nature”.

•
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Η άμβλωση σύμφωνα με τους ιατρούς 
της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας: 

μια πρακτική υψηλού κινδύνου* 

Γιάννης Πανιδησ

ΤΑ αρχαία ιατρικά κείμενα που μας έχουν διασωθεί μαρτυρούν ότι 
ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. αρκετοί από τους συγγραφείς τους, με 

ενδεικτικότερο ίσως παράδειγμα εκείνο των ιπποκρατικών ιατρών, εί-
χαν συμπεριλάβει στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα τη μελέτη της 
γυναικείας φυσιολογίας, ανατομίας και παθολογίας, γεγονός το οποίο 
συνέβαλε στο να παραχθεί μια σημαντική γνώση που οδήγησε στη δη-
μιουργία εντός του ευρύτερου πεδίου της ιατρικής αυτού που με σημερι-
νούς όρους θα ονομάζαμε ως γυναικολογία και εμβρυολογία.1 Μεταξύ 
των ζητημάτων εκείνων που εντάσσονται στο πεδίο των δύο εφαπτόμε-
νων μεταξύ τους προλεχθέντων ιατρικών κλάδων και τα οποία θα προ-
καλέσουν το έντονο ενδιαφέρον τους, είναι κι αυτό που αφορά στην 

*  Το παρόν άρθρο αποτελεί εμπλουτισμένη εκδοχή παλαιότερης εργασίας μου με τίτλο: 
Avortement: La φθορά (phthora) provoquée de l’embryon dans les textes médicaux de 
l’Antiquité, Philosophia 43 (2013): 221–40 [=Panidis 2013]. Ευχαριστώ τους ανώνυ-
μους κριτές της Αριάδνης για τα εποικοδομητικά τους σχόλια.

1 Βλ. Hanson 1991, 73· Maire 2007, 207· Ιελό 2010, 90–91. Είναι ενδεικτική ως προς 
το συγκεκριμένο ζήτημα η διατύπωση του Joly (1966, 119), ενός εκ των σημαντι-
κότερων μελετητών των κειμένων της Ιπποκρατικής Συλλογής, σύμφωνα με τον 
οποίο τα εν λόγω κείμενα «μας δίνουν την εντύπωση ότι υπήρχαν αληθινοί γυναικο-
λόγοι». Όσον αφορά τις γυναικολογικές και εμβρυολογικές θεωρίες των ιπποκρατι-
κών ιατρών, βλ. ενδεικτικά: Joly 1966, 70–119· Manuli 1983· Girard 1983· Hanson 
1991, 73–110· Hanson 1992· Hanson 1994γ· King 1994· King 1998· Jouanna 1992, 
380–94· Jouanna 2008· Hong 2012· Congourdeau 2012· Bourbon  2008· Bour-
bon 2012. Γενικότερα για τις γυναικολογικές και εμβρυολογικές θεωρίες κατά την 
ελληνορω μαϊκή αρχαιότητα, βλ. Needmam 1959, 27–74· Dumont 1965· Gourevit-
ch 1984· Gourevitch 1996· Hanson 1989· Hanson 2008· King 1990· Caspar 1991, 
9–36· Dean-Jones 1996· Wilberding 2016· Congourdeau 2007, 205–32· Dasen 
2007· Dasen 2011α· Dasen 2013· Dasen 2015, 113–20· Brisson κ.ά. 2008· Ιελό 2010. 
Για περισσότερες μελέτες, βλ. τη σχετική βιβλιογραφία στο Panidis 2020. 
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πρακτική της άμβλωσης.2 Από την ανάγνωση των αρχαίων ιατρικών 
συγγραμμάτων προκύπτει ότι σε αντίθεση προς την κυρίαρχη κατά την 
εποχή τους αντίληψη που ήθελε την άμβλωση να λειτουργεί ως πρα-
κτική εξυπηρέτησης των ιδιωτικών αναγκών των γυναικών και των οι-
κογενειών τους, για την πλειονότητα των ιατρών της ελληνορωμαϊκής 
αρχαιότητας το ζήτημα της άμβλωσης παραμένει ένα καθαρά ιατρικό 
γεγονός όπου πρωτεύοντα ρόλο για την εφαρμογή της διαδραματίζει ο 
βαθμός επικινδυνότητάς της και οι δυσμενείς επιπτώσεις που αυτή ενέ-
χει για την υγεία μιας γυναίκας. Σκοπός μου με το παρόν άρθρο είναι να 
προβώ σε μια τεχνική κυρίως ανασυγκρότηση των θέσεων των αρχαίων 
συγγραφέων περί της άμβλωσης προκειμένου να καταδειχθεί ότι για 
εκείνους: α) ο προσδιορισμός του χρόνου και των μεθόδων εφαρμογής 
της άμβλωσης αποτελεί ένα ζήτημα που εξαρτάται άμεσα από τα στάδια 
από τα οποία διέρχεται η σύλληψη και η κύηση, και β) ο βαθμός επικιν-
δυνότητας της άμβλωσης είναι άμεσα συνυφασμένος με την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το έμβρυο σε καθένα από τα στάδια αυτά.

1. Η άμβλωση στην αρχαιότητα: ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο
Εάν στη μηχανή αναζήτησης του TLG (Thesaurus Lingua Graecae) 

πληκτρολογήσουμε τις λέξεις «ἄμβλωσις» και «τρωσμὸς» ή κάποιο εκ 
των παραγώγων τους, καθώς επίσης την έκφραση «φθορὰ τῶν ἐμβρύων» 
με τις δικές της παράγωγες εκφράσεις, θα πάρουμε ένα αποτέλεσμα της 
τάξεως των 500 περίπου αναφορών.3 Ο όγκος των αναφορών αυτών, οι 
οποίες προέρχονται τόσο από τα αρχαία ιατρικά κείμενα όσο κι από τα 
έργα φιλοσόφων, ρητόρων, γραμματικών, ιστορικών, σχολιαστών και 
λεξικογράφων, καθιστά έκδηλο ότι ήδη από την κλασική εποχή, αλλά 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, η εκούσια 
και ακούσια άμβλωση συνιστούν δύο φαινόμενα γνωστά στους κόλπους 
των αρχαίων κοινωνιών. Είναι αλήθεια ότι όσον αφορά την περίπτωση 

2  Όσον αφορά το ζήτημα της άμβλωσης στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο, η βιβλιο-
γραφία είναι εξαιρετικά πλούσια. Ο αναγνώστης μπορεί μεταξύ άλλων να συμβου-
λευτεί τις ακόλουθες μελέτες: Monpin 1918· Μώυσειδησ 1997 [1928]· Nardi 1971· 
Fontanille 1977· Riddle 1992, 7–103· Riddle 1998, 76–90· Kapparis 2002· Βακα-
λόυδη 2003, κυρίως 49–92 και 120–345· Crahay 1941· Edelstein 1967, 9–20· Pu-
ndel 1971· Dickison 1973· Etienne 1973· Preus 1975, 251–56· den Boer 1979, 
272–88· Feen 1984, 289–99· Adam 1984· Gourevitch 1984, 206–16· Carrick 
1985, 99–125· Laale 1993α· Laale 1993β· Demand 1994, 57–70· Hanson 1994α· 
Prioreschi 1995· Congourdeau 1997· van de Walle 1998, 276–81· Bernier 1999· 
Miles 2004, 81–94· Pepe 2014· Panidis 2015α.

3 Βλ. παρακάτω, υποσημ. 41–48.
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της εκούσιας άμβλωσης που πρόκειται να μας απασχολήσει, τα στοιχεία 
που διαθέτουμε δεν μας επιτρέπουν να εξαγάγουμε ένα ασφαλές συμπέ-
ρασμα αναφορικά με τη συχνότητα εφαρμογής της και το βαθμό αποτε-
λεσματικότητάς της.4 Για παράδειγμα, ο John M. Riddle στο βιβλίο του 
Contraception and abortion from the Ancient World to the Renaissance 
(1992), επικεντρώνοντας την ανάλυσή του στις αποκαλούμενες προνεω-
τερικές κοινωνίες (premodern societies), υποστηρίζει ότι: i) οι κοινωνίες 
από την Αρχαιότητα έως και την Αναγέννηση γνώριζαν το διαχωρισμό 
μεταξύ αντισυλληπτικών και αμβλωτικών φαρμάκων και εφάρμοζαν δι-
άφορες μεθόδους ελέγχου των γεννήσεων (birth control), μεταξύ των 
οποίων την αντισύλληψη, την άμβλωση και τη βρεφοκτονία·5 ii) η γνώ-
ση τους αυτή ήταν πρωτίστως αποτέλεσμα μιας προφορικής παράδο-
σης που διαδιδόταν «μέσω ενός δικτύου γυναικών», κι επρόκειτο για 
μια γνώση η οποία «περιστασιακά μόνο και εν μέρει γνωστοποιούταν 
στους συγγραφείς των ιατρικών κειμένων, οι οποίοι στην πλειονότητά 
τους ήταν άντρες»·6 iii) οι μέθοδοι ελέγχου των γεννήσεων των αρχαίων, 
όπως εκείνες της αντισύλληψης και της άμβλωσης, συνιστούσαν αποτε-
λεσματικές μεθόδους,7 καθώς αρκετές από τις ουσίες που εμπεριέχονται 
στις συνταγές που παρατίθενται στα αρχαία ιατρικά κείμενα, όπως αυτά 
του Διοσκουρίδη και του Σωρανού, είχαν πράγματι αντισυλληπτική και 
αμβλωτική δράση, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τις σύγχρο-
νες επιστημονικές μελέτες που αφορούν στις φαρμακολογικές ιδιότητες 
των διάφορων φυτών και βοτάνων· και iv) οι πρακτικές της άμβλωσης 
και της αντισύλληψης αποτελούσαν ευρέως διαδεδομένες πρακτικές ή, 
σύμφωνα με τη διατύπωση του ίδιου του Riddle, «αποτελούσαν μέρος 
της καθημερινότητας στην κλασική αρχαιότητα».8 

Στον αντίποδα των θέσεων του Riddle βρίσκεται, για παράδειγμα, 
ο Joseph R. Laurin,9 o οποίος θεωρεί ότι οι πρακτικές της αντισύλλη-

4 Βλ. Scheidel 2008, 70.
5 Riddle 1992, vii, 11 και 15.
6 Riddle 1992, 16.
7 Riddle 1992, 2 και 57.
8 Riddle 1992, 64. Βλ. επίσης Μώυσειδησ 1997, 9· Βακαλόυδη 2003, 52. Για μια απά-

ντηση στις θέσεις του Riddle, βλ. Frier 1994, όπου ο συγγραφέας, εστιάζοντας στη 
ρωμαϊκή κοινωνία, επιχειρεί να δείξει ότι για τα συνηθισμένα παντρεμένα ζευγάρια 
(ordinary Roman couples) που δεν ανήκαν στην ανώτερη τάξη (upper class) ο έλεγ-
χος των γεννήσεων (family limitation) μέσω των πρακτικών της αντισύλληψης και 
της άμβλωσης ήταν περιορισμένος. Bλ. επίσης τα Reviews των E. Van de Walle 1994 
και Dean-Jones 1994.

9 Laurin 2005, 120.
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ψης και της άμβλωσης «δεν εφαρμόζονταν ευρέως, διότι οι τεχνικές 
ήταν αναποτελεσματικές».10 Το ζήτημα της αναποτελεσματικότητας 
των αντισυλληπτικών και αμβλωτικών φαρμάκων κατά την αρχαιότη-
τα θέτει επίσης ο Plinio Prioreschi,11 ο οποίος οδηγείται από την ανά-
λυσή του στο συμπέρασμα ότι ο αρχαίος ιατρός «δεν είχε στη διάθεσή 
του αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης και άμβλωσης, πέρα από 
εκείνες που εφαρμόζονταν μηχανικά», προσθέτοντας ότι εάν λάβουμε 
υπόψη μας «την υψηλή θνησιμότητα, η οποία σχετιζόταν αναμφίβολα με 
τη χρήση μηχανικών αμβλωτικών μεθόδων (…) είναι απίθανο να είχαν 
χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα».12 Στην ίδια γραμμή κινείται επίσης o 
Étienne Van de Walle,13 ο οποίος υποστηρίζει την άποψη ότι οι διάφορες 
αντισυλληπτικές και αμβλωτικές τεχνικές που εφαρμόζονταν κατά την 
Αρχαιότητα «ήταν αμφιβόλου αποτελεσματικότητας», διευκρινίζοντας 
μάλιστα ότι η άμβλωση «δεν χρησιμοποιούταν με σκοπό τον περιορισμό 
του μεγέθους μιας οικογένειας», αλλά αντιθέτως επρόκειτο για μια αβέ-
βαιη και επικίνδυνη πρακτική που αφορούσε πρωτίστως τις παράνομες 
εγκυμοσύνες και εφαρμοζόταν κατά κύριο λόγο από τις πόρνες.14 

Σε αντίθεση προς το ζήτημα της συχνότητας εφαρμογής της άμβλω-
σης και της αποτελεσματικότητάς της, υπάρχουν τρία άλλα σημεία για 
τα οποία μπορούμε να αποφανθούμε με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Πρόκειται για τα κίνητρα, τη νομιμότητα και την κοινωνική αποδοχή 
της άμβλωσης. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, αυτό των κινήτρων. Με 
βάση την κατηγοριοποίηση που έχει κάνει ο Étienne Van de Walle15 των 
πηγών εκείνων που αφορούν σε περιστατικά άμβλωσης προκύπτει ότι 
σε 7 περιπτώσεις το αίτιο είναι κάποιο ατύχημα ή χτύπημα, σε 8 περι-
πτώσεις τα αίτια είναι ιατρικά, σε 13 περιπτώσεις είναι αισθητικής φύσε-
ως, σε 23 περιπτώσεις είναι κοινωνικά, σε 5 περιπτώσεις είναι οικονομι-
κά και σε 6 περιπτώσεις πρόκειται για διάφορα άλλα αίτια. Ως εκ τού-
του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κίνητρα για την πραγματοποίηση 
της άμβλωσης ποίκιλλαν και ότι μεταξύ αυτών τα σημαντικότερα ήταν: 
i) προσωπικά, είτε επειδή η γυναίκα δεν ήταν παντρεμένη είτε επειδή 

10  Στην ίδια κατεύθυνση κινείται ο Himes (1936, 168), ο οποίος, εστιάζοντας στο ζήτη-
μα της αντισύλληψης, υποστηρίζει την άποψη ότι «μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύ-
τερο, των πληροφοριών που ήταν διαδεδομένες καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής 
περιόδου σχετικά με την αντισύλληψη ήταν αναποτελεσματικές».

11  Prioreschi 1995, 83-84.
12  Βλ. επίσης Vuorinen και Mussalo-Rauhamaa 1995, 33.
13  Van de Walle 2005, 2.
14  Van de Walle 1998, 273–81· βλ. επίσης Van de Walle 1997.
15  Van de Walle 1998, 279.
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η εγκυμοσύνη της ήταν αποτέλεσμα βιασμού ή μοιχείας16 είτε επειδή 
ήταν απόρροια της προσωπικής της κατάστασης ως παλλακίδας17 ή 
της επαγγελματικής της ιδιότητας ως εταίρας ή πόρνης·18 ii) αισθητικά, 
επειδή η γυναίκα δεν ήθελε να επηρεαστεί η σωματική της ομορφιά 
από την εγκυμοσύνη· iii) ιατρικά, επειδή η εγκυμοσύνη μπορούσε να 
θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή της γυναίκας· iv) κυρίως, όμως, στην 
περίπτωση των παντρεμένων γυναικών τα κίνητρα φαίνεται πως ήταν 
οικονομικά-κοινωνικά, όπως για παράδειγμα το ότι η οικογένεια είχε 
ήδη αρκετά παιδιά ή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αναθρέψει 
ένα ακόμη παιδί κλπ.19 

Εάν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας αυτό που αναφέρεται στον Κατὰ 
Νεαίρας (112.4-6) λόγο του Απολλοδώρου,20 ότι δηλαδή πρωταρχικός 
σκοπός—ή καθήκον—της νόμιμης συζύγου είναι η τεκνοποίηση γνή-
σιων τέκνων (τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως), σε αντιδιαστολή προς την 
παλλακίδα και την εταίρα, σκοπός των οποίων είναι να παρέχουν στον 
άντρα την καθημερινή σωματική φροντίδα (τῆς καθ᾽ ἡμέραν θεραπείας 
τοῦ σώματος) και την ερωτική απόλαυση (ἡδονῆς ἕνεκ᾽ ἔχομεν) αντι-
στοίχως, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η άμβλωση, εάν εξαιρέ-
σουμε τους ιατρικούς λόγους που αφορούν κάθε γυναίκα ανεξαρτήτως 
της κοινωνικής της θέσης, πιθανόν να ήταν περισσότερο διαδεδομένη: 
i) για λόγους προσωπικούς, στην περίπτωση των μοιχαλίδων γυναικών 
κι εκείνων που στερούνταν του status της νόμιμης συζύγου, όπως συμ-
βαίνει με την παλλακίδα, την εταίρα, την πόρνη και τη δούλα, δηλαδή 
στην περίπτωση εκείνων των γυναικών των οποίων η εγκυμοσύνη θα 
οδηγούσε στη γέννηση ενός μη νόμιμου τέκνου·21 ii) για λόγους αισθη-

16  Βλ. Βακαλόυδη 2003, 321· Pepe 2014, 44.
17  Υπενθυμίζω ότι η παλλακίδα ήταν η γυναίκα εκείνη που αν και ζούσε στον οίκο, 

ως δεύτερη σύζυγος, τα παιδιά που γεννούσε δεν θεωρούνταν νόμιμα, βλ. Demand 
1994, 29–30· Leduc 1991, 300. Για τη διάκριση νόμιμη σύζυγος / παλλακίδα, βλ. Ver-
nant 1974, 59–67. 

18  Ακολουθώντας την Congourdeau (2009, 49), θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην 
περίπτωση των πορνών έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικά κίνητρα (motifs profes-
sionnels). Από τη μεριά του ο Μώυσειδησ (1997, 13–14), υποστηρίζει τη θέση ότι στην 
περίπτωση των εταίρων και των μοιχαλίδων η άμβλωση αποτελούσε μια κοινωνική 
ανάγκη που δεν υπόκειτο στον κοινό νόμο.

19  Γενικότερα για τα κίνητρα της άμβλωσης, βλ. Βακαλόυδη 2003, 147–54· Carrick 
1985, 102–3, 209–10.

20  Βλ. Kapparis 1999.
21  Κατά τον Kapparis (2003, 13), η άμβλωση ήταν περισσότερο διαδεδομένη στους 

κόλπους των πορνών, των ανύπαντρων γυναικών και των μοιχαλίδων. Βλ. επίσης 
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τικούς, ειδικά μάλιστα αν λάβουμε υπόψη μας και το περιστατικό με την 
τραγουδίστρια από το ιπποκρατικό Περὶ φύσιος παιδίου στο οποίο θα 
γίνει λόγος παρακάτω, στην περίπτωση των εταίρων και των πορνών, 
δηλαδή στους κόλπους των γυναικών εκείνων όπου η εγκυμοσύνη θα 
δημιουργούσε προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματός τους· και 
iii) για λόγους οικονομικο-κοινωνικούς, στην περίπτωση των γυναικών 
που ανήκαν στα χαμηλότερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα των 
κλασικών κοινωνιών. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της νομιμότητας και κατ’ επέκταση 
της κοινωνικής αποδοχής της άμβλωσης, αυτό που θα πρέπει καταρχάς 
να υπογραμμίσουμε είναι ότι οι πηγές που διαθέτουμε δεν μαρτυρούν 
την ύπαρξη κάποιου γραπτού νόμου που να απαγορεύει ρητά την άμ-
βλωση.22 Η μοναδική αναφορά που απαντάται είναι η αμφίβολη μαρτυ-
ρία του Ψευδο-Γαληνού (Εἰ ζῷον τὸ κατὰ γαστρός, 19.179.13–19.180.1) 
για τους νόμους κατά της άμβλωσης που είχαν θεσμοθετήσει ο Σόλων 
και ο Λυκούργος. Το γεγονός, ωστόσο, ότι σε ολόκληρη την αρχαία 
ελληνική γραμματεία δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά ως προς το 
συγκεκριμένο ζήτημα, με οδηγεί στο συμπέρασμα, ακολουθώντας τον 
Ludwig Edelstein, ότι οι εν λόγω αναφορές του Ψευδο-Γαληνού είναι 
«κατοπινές επινοήσεις, επηρεασμένες από τη σκέψη της χριστιανικής 
περιόδου» και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν 
την άποψη ότι κατά την περίοδο που μας απασχολεί υπήρχαν πράγμα-
τι γραπτοί νόμοι κατά της άμβλωσης.23 Δεδομένου τούτου, με αρκετή 

Eyben 1980/1981, 12 και 76.
22  Βλ. Miles 2004, 81–82· Dickison 1973, 165· Angeletti 1992, 171–78· Feen 1983, 

44· Fontanille 1977, 33–38, 193· Riddle 1992, 11, 62–64· Pepe 2014, 42, 44, 53–59· 
Eyben 1980/1981, 20. Σημειώνεται ότι ιστορικά ο πρώτος νόμος κατά της άμβλωσης 
θεσμοθετήθηκε κατά την περίοδο της συμβασιλείας (193–217 μ.Χ.) των αυτοκρατό-
ρων Σεπτήμιου Σεβήρου (Septimius Severus) και Αντωνίου Καρακάλλα (Antoninus 
Caracalla), βλ. Watts 1973, 91–92 και 94· Clark 1981, 197 και 211, υποσημ. 13. Η 
ρητή, ωστόσο, καταδίκη της άμβλωσης επέρχεται ουσιαστικά κατά τη βυζαντινή πε-
ρίοδο, τόσο μέσω της αυτοκρατορικής νομοθεσίας όσο και διαμέσου των εκκλησια-
στικών κανόνων όπου η άμβλωση συνιστά πλέον μια πράξη που επιφέρει ποινές (π.χ. 
καταναγκαστικά έργα σε ορυχεία, εξορία, θάνατος) τόσο για την ίδια τη γυναίκα όσο 
και για τη μαία, το γιατρό ή οποιονδήποτε άλλον παρείχε στην έγκυο κάποιο αμ-
βλωτικό φάρμακο. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε η θεραπευτική άμβλωση, η οποία 
λάμβανε χώρα στην περίπτωση που η εγκυμοσύνη έθετε σε κίνδυνο τη ζωή της γυναί-
κας. Βλ. Poulakou-Rebelakou, Lascaratos και Marketos 1996· Congourdeau 
2002, 59–60· Congourdeau 2009, 56–60· Βακαλόυδη 2003, 74–77, 347–67, 386–408.

23  Edelstein 1967, 16, υποσημ. 30. Βλ. επίσης Crahay 1941, 11–12· Riddle 2010, 1.
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ασφάλεια θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη θέση ότι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής και πιθανότατα για 
τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνορωμαϊκών πόλεων, η πρακτική 
της άμβλωσης δεν συνιστά μια παράνομη πράξη.24 Υπ’ αυτήν την έν-
νοια, μια παντρεμένη γυναίκα που είχε τη συγκατάθεση του συζύγου 
της25 ή μια ανύπαντρη γυναίκα ή μια πόρνη ή μια εταίρα μπορούσε να 
καταφύγει στην εφαρμογή της άμβλωσης δίχως το φόβο κάποιας ποι-
νής,26 πράγμα που σημαίνει ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση της 
άμβλωσης αποτελούσε μια αυστηρά ιδιωτική27 υπόθεση της κάθε ενδια-
φερόμενης γυναίκας ή της οικογένειάς της όταν αυτή ήταν παντρεμένη.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι υπήρχαν 
κι εκείνες οι φωνές που αντετίθεντο σθεναρά στην εφαρμογή της άμ-
βλωσης.28 Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα: i) η δέσμευση που, σύμ-
φωνα με τον ιπποκρατικό Ὅρκο, καλούταν ο μελλοντικός ιατρός ότι 
δεν θα δώσει ποτέ σε έγκυο γυναίκα αμβλωτικό φάρμακο (οὐδὲ γυναικὶ 
πεσσὸν φθόριον δώσω, 15)· ii) το απόσπασμα του Ψευδο-Φωκυλίδη, 
στο οποίο διαβάζουμε ότι καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να σκοτώνει 
το έμβρυο που κυοφορεί (μηδὲ γυνὴ φθείροι βρέφος ἔνδοθι γαστρός, 
183 [Bergk])· iii) ο Πρὸς Ἀντιγένη περὶ τῆς ἀμβλώσεως (ή περὶ τοῦ ἀμ-
βλωθριδίου) λόγος του Λυσία, στον οποίο ο Αντιγένης κατηγορεί τη 
γυναίκα του για φόνο επειδή αυτή προχώρησε σε άμβλωση·29 iv) η πε-
ρίπτωση του Αριστοτέλη, του πρώτου ίσως στοχαστή στην ιστορία των 
ιδεών που έθεσε ένα αυστηρό πλαίσιο αρχών για την εφαρμογή της 
άμβλωσης, ο οποίος στο 16ο κεφάλαιο του VIIου βιβλίου των Πολιτι-
κῶν, στο οποίο αναπτύσσει τους βασικούς άξονες του ευγονικού του 

24  Βλ. Hooff 2005, 467· Yarmohanmadi κ.ά. 2013, 293, 297· Dasen 2015, 119.
25  Βλ. Glotz 1970, 306· Pepe 2014, 43, 59.
26  Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση της κλασικής Αθήνας, ο Kapparis (2003, 12–

13) υποστηρίζει ότι ο αθηναϊκός νόμος «δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με την αντισύλ-
ληψη ή την άμβλωση (…) η Αθηναία γυναίκα μπορούσε να καταφύγει στην αντισύλ-
ληψη και την άμβλωση δίχως το φόβο του νόμου» (υπογράμμιση δική μου). Βλ. επίσης 
Caillemer 1877· Riddle 1992, 11, 23, 62. Στον αντίποδα κινούνται οι Μώυσειδησ 
(1997, 8–9) και Salmon (1959, 452), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η άμβλωση στην 
Αθήνα συνιστούσε καταδικαστέα ή εγκληματική πράξη αντιστοίχως.

27  Βλ. Dasen 2013, 26· Pepe 2014, 43, 59.
28  Βλ. Angeletti 1992, 159–78· Carrick 1985, 94–100.
29  Λυσίας, Αποσπάσματα 19–24 (Carey). Για τις ερμηνευτικές δυσκολίες που ανακύ-

πτουν από τα αποσπάσματα που αφορούν στο συγκεκριμένο λόγο του Λυσία, βλ. 
Todd 2003. Για μια απάντηση στις θέσεις του Todd, βλ. Pepe 2014.

Η ΑΜΒΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ



—  110  —

προγράμματος,30 υποστηρίζει τη θέση ότι η άμβλωση θα πρέπει να λαμ-
βάνει χώρα μέχρι ένα ορισμένο χρονικό σημείο της κύησης και πιο συγ-
κεκριμένα προτού το έμβρυο αποκτήσει την αίσθηση και τη ζωή, διότι 
στην τελευταία αυτή περίπτωση συνιστά ανόσια ή ηθικά καταδικαστέα 
πράξη (πρὶν αἴσθησιν ἐγγενέσθαι καὶ ζωὴν ἐμποιεῖσθαι δεῖ τὴν ἄμβλω-
σιν· τὸ γὰρ ὅσιον καὶ τὸ μὴ διωρισμένον τῇ αἰσθήσει καὶ τῷ ζῆν ἔσται)·31 
v) τέλος, κάποιες επιγραφές από το επιγραφικό Corpus των ιερών ελ-
ληνικών νόμων που επίσης θέτουν το ζήτημα της ηθικής καταδίκης της 

30  Υπενθυμίζω ότι στα κεφάλαια 16–17 του VIIου βιβλίου των Πολιτικῶν, στο οποίο ο 
Αριστοτέλης πραγματεύεται μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις ανα-
γκαίες υλικές προϋποθέσεις σύστασης αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «ἀρίστην πολιτεί-
αν» (VII 4, 1325b33–1326a5), ο φιλόσοφος τάσσεται ανοιχτά υπέρ της άσκησης από 
πλευράς του κράτους μιας παρεμβατικής πολιτικής ελέγχου των γάμων και των τε-
κνοποιήσεων ως απόρροια της βαθιάς εκείνης πολιτικής του πεποίθησης σύμφωνα με 
την οποία η τεκνοποίηση θα πρέπει να αποτελεί μια δημόσια υπηρεσία (λειτουργίαν, 
Πολιτ. VII 16, 1335b26-29) των πολιτών απέναντι στην πόλη τους. Απευθυνόμενος, 
έτσι, στο μελλοντικό νομοθέτη τού συστήνει να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μιας 
δέσμης νόμων ευγονικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό 
τους σκοπό να διασφαλίζουν ότι οι τεκνοποιήσεις που θα λαμβάνουν χώρα στο εσω-
τερικό της πόλης θα οδηγούν στη γέννηση και την ανατροφή τέλειων/υγιών παι-
διών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αριστοτέλη, στους εν λόγω νόμους θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τόσο ρυθμίσεις προληπτικού καθαρά χαρακτήρα που θα έχουν να 
κάνουν με το προγεννητικό και το μεταγεννητικό στάδιο και θα αφορούν για παρά-
δειγμα στα ηλικιακά όρια έναρξης και παύσης των γάμων και των τεκνοποιήσεων, τη 
διαιτητική των εγκύων και την παιδοκομία, όσο όμως και ρυθμίσεις κατασταλτικού 
καθαρά χαρακτήρα που θα έχουν να κάνουν με τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των 
γεννήσεων διαμέσου της εφαρμογής πρακτικών όπως εκείνες της αντισύλληψης, της 
άμβλωσης και της απόθεσης των εκ γενετής ανάπηρων παιδιών. Για μια συνοπτική 
παρουσίαση του αριστοτελικού ευγονικού προγράμματος, βλ. Panidis 2012. Για πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Panidis 2017· Πανιδησ 2019α· Πανιδησ 2019β· Panidis 
υπό δημοσίευση.

31  Βλ. Πολιτ. VII 16, 1335b23-26. Όπως έχω επιχειρήσει να δείξω σε άλλη μου εργασία 
(Panidis 2015α), ο Αριστοτέλης θεμελιώνει τη θέση του περί της απαγόρευσης της 
άμβλωσης στην έννοια της βιολογικής ζωής του εμβρύου, η οποία συνιστά για εκείνον 
την αναγκαία εκείνη βιολογική συνθήκη που καθιστά το έμβρυο ένα δυνάμει μέλος 
της οικογένειας και ως εκ τούτου την οποιαδήποτε πράξη βίας που στρέφεται ενα-
ντίον της ζωής του, όπως είναι η άμβλωση, μια ανόσια πράξη διαμέσου της οποίας οι 
γονείς παραβιάζουν τους άγραφους ηθικούς κανόνες που αφορούν στις σχέσεις γονέ-
ων/παιδιών. Υπ’ αυτήν την έννοια, η απαγόρευση της άμβλωσης για την οποία κάνει 
λόγο ο Σταγειρίτης πρόκειται ουσιαστικά για μια απαγόρευση ηθικής τάξεως, η οποία 
θέτει ανοιχτά τόσο το ζήτημα του σεβασμού (ή δικαιώματος) της ζωής του εμβρύου 
όσο όμως και των άγραφων ηθικών υποχρεώσεων των γονέων του απέναντί του.
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άμβλωσης,32 μεταξύ των οποίων εκείνες της Κυρήνης (4ος αι. π.Χ.), της 
Δήλου (1ος αι. π.Χ.) και της Αρκαδίας (2ος αι. π.Χ.).33 Πρόκειται, ωστό-
σο, για μειοψηφικές φωνές και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν 
μια κυρίαρχη κατά την Αρχαιότητα αντίληψη που τάσσεται κατά της 
εφαρμογής της άμβλωσης.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ιπποκρατικού Ὅρκου, το πιο 
πιθανό φαίνεται να είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια καθαρή και 
καθολική απαγόρευση της άμβλωσης, αλλά μάλλον με την απαγό-
ρευση στους κόλπους των ιπποκρατικών ιατρών μιας πολύ συγκεκρι-
μένης μορφής άμβλωσης, εκείνης που προκαλείται μέσω των «πεσσῶν 
φθορίων»,34 δηλαδή, όπως θα δούμε ευθύς στη συνέχεια, μέσω των δρα-
στικών και κάποιες φορές θανάσιμων αμβλωτικών φαρμάκων, λόγω 
ακριβώς της επικινδυνότητας που αυτά τα τελευταία ενέχουν για την 
υγεία και κυρίως για την ίδια τη ζωή της γυναίκας.35 Επίσης, στον Πρὸς 
Ἀντιγένη περὶ τῆς ἀμβλώσεως λόγο του Λυσία η δικαστική διαμάχη που 
κινεί ο Αντιγένης εναντίον της γυναίκας του έχει πιθανότατα ως άξονα 
κατηγορίας ότι αυτή η τελευταία προχώρησε σε άμβλωση εν αγνοία 
του, δίχως λοιπόν τη συγκατάθεσή του, πράγμα που σημαίνει ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος επεμβαίνει προκειμένου να προστα-
τευθούν τα δικαιώματα του πατέρα απέναντι στο παιδί του και κληρο-
νόμο του κι όχι επειδή η άμβλωση καθαυτή συνιστά μια παράνομη ή 
εγκληματική πράξη που στρέφεται εναντίον της ζωής του εμβρύου.36 
Όσον αφορά τον Αριστοτέλη, και στη δική του περίπτωση, αν και για 
εντελώς διαφορετικούς λόγους από εκείνους των ιπποκρατικών ιατρών, 

32  Βλ. Angeletti 1992, 174. Όσον αφορά το ζήτημα της άμβλωσης, όπως αυτό τίθεται 
στους ιερούς νόμους, βλ. Legras 2014, 68–71· Crahay 1941, 16–17· Eyben 1980/81, 
56–57· Pepe 2014, 40–41 με τις υποσημ. 8 και 9· Rostad 2006, 108–9. 

33  Βλ. Sokolowski 1962, no 115 B, 1.24-27 και no 54, 1.6· Te Riele 1978, 325 και 329. 
Σημειώνεται ότι ο «Καθαρτικός νόμος» (Lex cathartica) της Κυρήνης, ένα από τα πα-
λαιότερα θρησκευτικά κείμενα που διαθέτουμε, εγκαθιστά τη διάκριση σχηματισμένο 
(διάδηλον) / ασχημάτιστο έμβρυο, αξιολογώντας τη μόλυνση που προκαλείται από την 
άμβλωση που γίνεται επάνω σ’ ένα ήδη σχηματισμένο έμβρυο ως πιο σοβαρή απ’ ό,τι 
στην περίπτωση ενός ασχημάτιστου εμβρύου. Για την πλήρη λίστα των ιερών νόμων 
που αναφέρονται στην πρακτική της άμβλωσης, βλ. Panidis 2015α, 32, υποσημ. 68.

34  Βλ. King 1998, 139· Riddle 1992, 7.
35  Bλ. Salisbury 2001, λ. abortion· Βακαλόυδη 2003, 64. Γενικότερα για το ζήτημα της 

απαγόρευσης της άμβλωσης όπως αυτό τίθεται στον ιπποκρατικό Ὅρκο, βλ. Edelstein 
1967, 9–20· Murray 1991· Ducatillon 2001, 48–51· Bodiou 2005· Jouanna και De-
bru 1986, 175–77· Angeletti 1992· Étienne 1973, 26–31· Carrick 1985, 82–88.

36  Βλ. Édelstein 1967, 15–16· Feen 1984, 291–92· Étienne 1973, 18· Eyben 1980/81, 
21, 77· Fontanille 1977, 34· Riddle 1992, 63.
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σε καμία περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με μια απόλυτη καταδίκη 
της άμβλωσης. Παρόλο που όπως είπαμε νωρίτερα ο φιλόσοφος αντιτί-
θεται σθεναρά στην εφαρμογή της όταν αυτή πρόκειται να συντελεστεί 
από ένα ορισμένο χρονικό σημείο της κύησης κι έπειτα, την ίδια στιγμή 
τάσσεται ανοιχτά υπέρ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής άμβλωσης 
ως μέσου ποσοτικού ελέγχου των γεννήσεων χάριν της διατήρησης της 
δημογραφικής σταθερότητας στο εσωτερικό μιας πόλης.37 Τέλος, οι ιε-
ροί νόμοι που θέτουν το ζήτημα της ηθικής καταδίκης της άμβλωσης 
προέρχονται από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό πόλεων και ως εκ 
τούτου δεν αρκούν για να στοιχειοθετηθεί η άποψη ότι η απαγόρευση 
της άμβλωσης περιλαμβανόταν στις ευρέως διαδεδομένες κατά την Αρ-
χαιότητα άγραφες ηθικές απαγορεύσεις.38 

37  Από την ανάλυση της θέσης του Αριστοτέλη γύρω από τους δημογραφικούς όρους 
συγκρότησης της αρίστης πολιτείας (βλ. Panidis 2015β), προκύπτει ότι αυτή η τελευ-
ταία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ολιγανθρωπία και πιο συγκεκριμένα ο αριθ-
μός των ενήλικων αντρών πολιτών της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 5000. Προς 
επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού, ο Αριστοτέλης συστήνει στο νομοθέτη να προχωρή-
σει στη θεσμοθέτηση όλων εκείνων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη δια-
σφάλιση της δημογραφικής σταθερότητας, πράγμα το οποίο προϋποθέτει από μέρους 
αυτού του τελευταίου να καθορίσει, αναλόγως των δημογραφικών συνθηκών που 
επικρατούν μέσα στην πόλη (δηλαδή, βαθμός παιδικής θνησιμότητας και υπογονιμό-
τητας), τον αριθμό των παιδιών που θα πρέπει να έχει κάθε οικογένεια, επιβάλλοντας 
παράλληλα τον υποχρεωτικό ποσοτικό έλεγχο των γεννήσεων διαμέσου της εφαρ-
μογής της πρακτικής της άμβλωσης για όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου πρόκειται 
να συντελεστεί υπέρβαση του καθορισμένου από το νόμο ορίου των γεννήσεων, υπό 
την προϋπόθεση πάντα ότι το έμβρυο δεν έχει αποκτήσει ακόμη την αίσθηση και τη 
ζωή, κάτι το οποίο τοποθετείται χρονικά στις 40 ημέρες εάν η έγκυος κυοφορεί αγόρι 
και στις 90 εάν κυοφορεί κορίτσι. Ας σημειωθεί, ότι η θέση του Αριστοτέλη σύμφωνα 
με την οποία η ολιγανθρωπία αποτελεί την ιδανική δημογραφική κατάσταση για μια 
πόλη—στο όνομα της οποίας εξάλλου δικαιολογείται η εφαρμογή της υποχρεωτικής 
άμβλωσης—είναι απόρροια της πολιτικής του πεποίθησης ότι η πολυανθρωπία, το 
δημογραφικό αντίθετο της ολιγανθρωπίας, αποτελεί ένα φαινόμενο ικανό να πλήξει 
την ίδια την πολιτική λειτουργία μιας πόλης μέσω των αλυσιδωτών κοινωνικο-οικο-
νομικο-πολιτικών παρενεργειών που προκαλεί (π.χ. αύξηση της φτώχειας, ανατροπή 
της κοινωνικής ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, έξαρση της 
δημαγωγίας, εκδήλωση στάσεων, κατάλυση του νόμου, κακονομία, εγκαθίδρυση της 
ακραίας δημοκρατίας κ.λπ.). Εμπειρική θεμελίωση περί του παθογόνου χαρακτήρα 
της πολυανθρωπίας ο Αριστοτέλης αντλεί από την ίδια την πραγματικότητα και πιο 
συγκεκριμένα από την κοινωνικο-πολιτική ιστορία των συγχρόνων του δημοκρατι-
κών πόλεων και κυρίως εκείνην της Αθήνας, της κατεξοχήν πολυάνθρωπης ελληνικής 
πόλης του καιρού του. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βλ. Panidis 2014/15.

38  Βλ. Panidis 2015α, 30–34. Υπέρ της θέσης ότι η εφαρμογή της άμβλωσης κατά την 
αρχαιότητα δεν συνιστούσε μια ηθικά καταδικαστέα πράξη, τάσσονται μεταξύ άλλων 
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Με βάση το σύντομο ιστορικό σχεδίασμα που προηγήθηκε θα κα-
ταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Αρχαιότητας 
και για την πλειονότητα των πόλεων του αρχαίου ελληνορωμαϊκού 
κόσμου, η πρακτική της άμβλωσης, όπως ακριβώς εκείνες της αντι-
σύλληψης, της βρεφοκτονίας και της απόθεσης, αποτελούσε όχι απλά 
και μόνο μια γνωστή πρακτική, αλλά κυρίως μια κοινωνικά αποδεκτή39 
πρακτική, η οποία εξυπηρετούσε τις ιδιωτικές ανάγκες των ενδιαφερό-
μενων γυναικών και των οικογενειών τους, συμβάλλοντας κατά κύριο 
λόγο σ’ αυτό που σήμερα ονομάζουμε οικογενειακό προγραμματισμό 
(family planning) και έλεγχο των γεννήσεων (birth control).40

2. Φθορὰ τῶν ἐμβρύων: ακούσια vs εκούσια άμβλωση
Προτού εξετάσουμε με ποιον τρόπο τοποθετούνται απέναντι στην 

άμβλωση οι ιατροί της Αρχαιότητας, θα ήταν χρήσιμο να προβούμε σε 
ορισμένες εννοιολογικές επισημάνσεις. Καταρχάς, θα πρέπει να ανα-
φέρουμε ότι ο όρος που κατά κύριο λόγο απαντάται στις πηγές της αρ-
χαίας ελληνικής γραμματείας για να δηλώσει το θάνατο ενός εμβρύου 
είναι η λέξη «φθορὰ» ή η έκφραση «φθορὰ τῶν ἐμβρύων».41 Σε αρκετές 
περιπτώσεις απαντώνται επίσης οι όροι «διαφθορὰ» και «ἀποφθορὰ» 

οι: Joly 1964, 206, υποσημ. 1· Λυπόυρλησ 2001, 62, υποσημ. 17· Edelstein 1967, 13· 
Dean-Jones 2003, 615· Cilliers 1993, 4· Kourkouta, Lavdaniti και Zyga 2013, 118.

39  Βλ. Humbert 1892, 930· Sigerist 1961, 230· Feen 1984, 283, 287, 289–90· Carrick 
1985, 101–3· Riddle 1992, 64· Dickison 1973, 165· Pepe 2014, 43· Bresson 1985, 
13–14· King 1998, 139· Preus 1975, 256· Congourdeau 1993α, 164· Golden 1988, 
158· Harris 1994, 2 και 4· Demand 1994, 62· Pomeroy 1995, 69· Pomeroy 1997, 
11· Dean-Jones 2003, 614· FlaceliÈre 1959, 100· Roy 1999, 9· Posner 1994, 41· 
Sternberg 2003.

40  Βλ. Eyben 1980/81, 7–19· Riddle 1991, 24 και 28· Riddle 1992, viii, 2, 7, 10, 15· 
Cameron 1932, 105 και 107· Hopkins 1965α, 139· Bresson 1985, 13–14· Scheidel 
2008, 67–68· Scheidel 2009, 137–38· Wilkinson 1978, 448· Corvisier και Suder 
2002, 74· Carrick 1985, 106–7· Preus 1975, 251· Bujalkova 2007, 163, 166· 
Androutsos 2002· Pomeroy 2005, 207.

41  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων 19.31, 23.11·  Περὶ γονῆς 10.4-6· Περὶ 
γυναικείων Α, 25.22-25· Γ, 72.16-20· Γαληνός, Περὶ χρείας μορίων 4.154.8· Εἰς τὸ 
ἕκτον βιβλίον τῶν Ἐπιδημιῶν Ἱπποκράτους ὑπόμνημα 17a.811.8· Ἱπποκράτους Ἀφορι-
σμοὶ καὶ Γαληνοῦ εἰς αὐτοὺς ὑπομνήματα 17b.821.5-10· Σωρανός, Γυναικείων 1.59.1.1, 
1.65.8.1· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ i, 164.2-3· xvi, 69.7· Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐ-
νάπιον 2.1.theta.11.1, 4.110.20-21· Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρικὴ 7.3.10.118, 
7.3.18.91· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 1.6.1.12, 4.162.3.3, 5.72.3.8· Θεόφιλος, 
Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς 5.38.4-5· Ευστάθιος, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου 
Ἰλιάδα 4.298.8-9.
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ή η έκφραση «διαφθορὰ τῶν ἐμβρύων».42 Σπανιότερα απαντώνται οι 
εκφράσεις «διαφθείρειν τὸ κατὰ γαστρός», «ἀποφθεῖραι / διαφθεῖραι 
τὸ κύημα», «διαφθορὰ τῶν κυουμένων» ή «ἀποβολὴ τῶν ἐμβρύων / τέ-
κνων».43 Δεδομένου ότι η φθορά ενός εμβρύου μπορεί να συντελεστεί 
είτε από φυσικά αίτια είτε εσκεμμένα,44 οι συγγραφείς της Αρχαιότητας, 
όταν αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιούν κατά κύριο 
λόγο το ρήμα «ἐκτιτρώσκω» ή «ἐκτρώσω» και τα ουσιαστικά «τρωσμός», 
«ἐκτρωσμὸς» ή «ἔκτρωσις»,45 ενώ για τη δεύτερη περίπτωση χρησιμο-
ποιούν κυρίως τα απαρέμφατα «ἀμβλώσκειν» ή «ἐξαμβλώσκειν» και τα 
ουσιαστικά «ἄμβλωσις» ή «ἐξάμβλωσις».46 Όσον αφορά τα φάρμακα, τα 

42  Βλ. Ιπποκράτης, Ἀφορισμοὶ 5.53.1· Περὶ γυναικείης φύσεως 19.1-2, 37.6· Περὶ γυναι-
κείων Α, 25.14· Β, 114.2· Περὶ ἀφόρων 238.1-7· Ἐπιδημίαι 4.1.6.1-2· Αριστοτέλης, Περὶ 
ζῴων ἱστορίαι VII 4, 584b15-16· Σωρανός, Γυναικείων 1.58.1.8-9· Γαληνός, Περὶ κρά-
σεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 11.854.4· Περὶ φυσικῶν δυνάμεων 2.184.1· 
Περὶ ἀντιδότων 14.154.7-8· Ορειβάσιος, Ἰατρικαὶ Συναγωγαὶ 10.16.3-5· Παλλάδιος, 
Σχόλια τῆς ἕκτης Ἐπιδημίας Ἱπποκράτους 2.4.31–2.5.2· Aέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρι-
κοὶ i, 234.8· Hippiatrica Berolinensia 15.1.1-2· Πλούταρχος, Λυκοῦργος 3.2.2-3· Ἀπο-
φθέγματα Λακωνικὰ 242.C.3-4.

43  Βλ. Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 12.6.6-7, 12.122.10-
11· Εἰς τὸ τρίτον βιβλίον τῶν Ἐπιδημιῶν Ἱπποκράτους ὑπόμνημα 17a.630.8-9· Παύ-
λος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρικὴ 3.72.1.6, 7.3.5.38-40· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ  
i, 360.3-4· xvi, P.23· Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐνάπιον 4.110.20-21· Σωρανός, Γυναικείων 
4.35.3.2· Hippiatrica Parisina 632.1· Τίμαιος Σοφιστής, Λεξικὸν περὶ τὸν παρὰ Πλάτω-
νι λέξεων, λ. ἐξαμβλοῦν.

44  Βλ. Σωρανός, Γυναικείων 1.59.2.1-2· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 19.8-10.
45  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων 4.29· Ἀφορισμοὶ 3.12.3, 5.45.1· Περὶ ἀφό-

ρων 242.1· Περὶ ἑπταμήνου 4.8-10, 9.33-35· Περὶ γυναικείης φύσεως 2.8-9, 63.1· Περὶ 
γυναικείων Α, 78.156· Γ, 28.1-3, 64.8· Αριστοτέλης, Περὶ ζῴων ἱστορίαι VII 3, 583b11-
14· Γαληνός, Περὶ μήτρας ἀνατομῆς 2.905.7· Περὶ κυουμένων διαπλάσεως 4.662.17· 
Περὶ σπέρματος 4.631.15· Ψδ-Γαληνός, Περὶ Εὐπορίστων iii, 14.480.15· Σωρανός, Γυ-
ναικείων 1.15.2.10, 3.17.1.1-4· Ορειβάσιος, Ἰατρικαὶ Συναγωγαὶ 10.3.4.1· Διοσκουρί-
δης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 1.93.1.9· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ iii, 167.16-17· Αρε-
ταίος, Περὶ αἰτίων καὶ σημείων ὀξέων παθῶν 2.11.10.4-5· Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ 
Ἰατρικὴ 1.52.1.10· Ιωάννης, Σχόλια στο Περὶ φύσιος παιδίου του Ιπποκράτη 2.462.27-
28· Θεόφιλος Πρωτοσπαθάριος, Σχόλια στους Ἀφορισμοὺς του Ιπποκράτη 2.462.27-
28· Hippiatrica Cantabrigiensia 10.18.

46  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 25.33, 60.8-10· Περὶ γυναικείης φύσεως 35.6-7· Περὶ 
φύσιος παιδίου 18.65-66· Αριστοτέλης, Πολιτικὰ VII 16, 1335b25· Γαληνός, Περὶ φυ-
σικῶν δυνάμεων 2.183.14–2.184.6· Περὶ σπέρματος 4.542.7, 4.637.14· Περὶ κυουμένων 
διαπλάσεως 4.663.3· Ψδ-Γαληνός, Εἰ ζῷον τὸ κατὰ γαστρὸς 19.179.1-17· Παύλος Αι-
γινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρικὴ 3.64.1.3· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 2.164.1.7· Ορει-
βάσιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων 147.1-4· Hippiatrica Berolinensia 15.2.10-12· Λυσίας, 
Ἀποσπάσματα 19-24 (Carey)· Ευριπίδης, Ἀνδρομάχη 355–56· Κλήμης, Παιδαγωγὸς 
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σκευάσματα και τα βότανα / φυτά που θεωρούταν ότι έχουν αμβλωτι-
κή δράση, οι όροι που κατά κύριο λόγο απαντώνται είναι «φθόριον», 
«ἀμβλωθρίδιον» και «ἀμβλωτικὰ φάρμακα».47 Τέλος, όσον αφορά τη 
συγγενική προς την άμβλωση πρακτική και για την οποία θα γίνει λό-
γος στη συνέχεια, εκείνην της αντισύλληψης, ο όρος που κυρίως χρη-
σιμοποιείται είναι «ἀτοκία», αν και κάποιες φορές απαντάται επίσης ο 
όρος «ἀσυλλημψία», ενώ για τα σκευάσματα, τα βότανα και τα φάρμα-
κα που θεωρούνταν ότι έχουν αντισυλληπτική δράση απαντάται ο όρος 
«ἀτόκιον».48 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς των αρχαίων ιατρικών κειμένων, στις 
περισσότερες γυναίκες που αποβάλλουν ακούσια,49 οι τρωσμοὶ / ἐκτρω-
σμοὶ λαμβάνουν συνήθως χώρα μέσα στις πρώτες 40 ημέρες της κύ-
ησης.50 Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα από τα αίτια που ευθύνονται 

2.10.96.1.3-5. Κατά τον γραμματικό Ευστάθιο (Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα 
4.298.7-10), η διαφορά ανάμεσα στα ρήματα ἀμβλώσω και ἐκτρώσω έγκειται στο ότι 
το πρώτο χρησιμοποιείται για να δηλώσει γενικά τη φθορά ενός εμβρύου (ἀμβλῶσαι 
τὸ φθεῖραι βρέφος ἐν γαστρί), ενώ το δεύτερο αναφέρεται αποκλειστικά στην περί-
πτωση της φθοράς του ασχημάτιστου ακόμη εμβρύου (ἐκτρῶσαι δὲ καὶ ἔκτρωμα τὸ 
μήπω τετυπωμένον). Κατά την άποψή μου, η διαφορά ανάμεσα στα συγκεκριμένα 
σημαίνοντα έχει να κάνει με τα αίτια της φθοράς του εμβρύου (φυσικά / εσκεμμένα) 
και όχι με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έμβρυο, όταν συντελείται η φθορά 
του, συμφωνώντας έτσι με τη Βακαλόυδη (2003, 84 και 262), κατά την οποία το ρήμα 
ἀμβλόω χρησιμοποιούταν κυρίως για να δηλώσει την εσκεμμένη / τεχνική άμβλωση. 
Σημειώνεται ότι κατά τον Chantraine (1968, λ. ἀμβλίσκω), τα ρήματα που δηλώ-
νουν την πράξη της άμβλωσης (faire avorter) είναι: ἀμβλίσκω, ἀμβλισκάνω, ἀμβλόω 
και ἀμβλόομαι.

47  Βλ. Ιπποκράτης, Ὅρκος 15· Σωρανός, Γυναικείων 1.65.5.1· Γαληνός, Περὶ κράσεως 
καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 12.130.1-2·  Περὶ φυσικῶν δυνάμεων 2.183.18· 
Εἰς τὸ ἕκτον βιβλίον τῶν Ἐπιδημιῶν Ἱπποκράτους ὑπόμνημα 17a.799.12–17a.800.1· 
Ψδ-Γαληνός, Περὶ Εὐπορίστων 14.480.16· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 2.166.2.1-
4, 5.67.1· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ i, 234.9· xvi, 16.10· Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐνά-
πιον 4.110.20· Ιωάννης, Σχόλια στο Περὶ φύσιος παιδίου του Ιπποκράτη 2.216.3· Πλού-
ταρχος, Ὑγιεινὰ παραγγέλματα 134.F.4-6· Αρποκρατίων, Λέξεις τῶν δέκα ρητόρων 
25.13· Φώτιος, Λέξεων Συναγωγή, λ. ἀμβλωθρίδιον· Σούδα, Λεξικόν, λ. ἀμβλωθρίδιον.

48  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων Α, 76.1-2· Σωρανός, Γυναικείων 1.60.1.1-2· Γαλη-
νός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 11.876.4· Αέτιος Αμιδηνός, 
Λόγοι Ἰατρικοὶ i, 189.15· Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐνάπιον 4.110.17.2· Διοσκουρίδης, Περὶ 
ὕλης ἰατρικῆς 1.104.1.4, 2.159.3.4, 3.34.2.3, 3.134.2.5, 5.106.6.5, 5.146.1.5· Ησύχιος, 
Λεξικόν, λ. ἄκυον, ἀτόκιον.

49  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 25.44-45 (διαφθείρουσιν ἄκουσαι).
50  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ ἑπταμήνου 4.8-9 (Φήσουσι δὲ καὶ τοὺς τρωσμοὺς πλείστους ἐν 

τῇ πρώτῃ τεσσαρακοντάδι γίνεσθαι). Πβ., αυτόθι 9.32-35· Αριστοτέλης, Περὶ ζῴων 
ἱστορίαι VII 3, 583a24-26, 583b11-14.
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για τη φυσική (ή ακούσια) φθορὰ του εμβρύου,51 θα λέγαμε ότι στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων αυτή προκαλείται: i) όταν η μήτρα της 
εγκύου είναι λεία, είτε λόγω της φύσης της είτε λόγω κάποιας πάθη-
σης, γεγονός που κάνει τις μεμβράνες που περιβάλλουν το έμβρυο να 
αποσπώνται, με αποτέλεσμα η μήτρα να αδυνατεί να το συγκρατήσει 
εντός της όταν αυτό αρχίσει να κινείται (Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 
Α, 21.1-12)· ii) όταν μέσα στη μήτρα δεν υπάρχει ο απαιτούμενος για 
την ανάπτυξη του εμβρύου χώρος (Ιπποκράτης, Περὶ ἀφόρων 238.1-8· 
Σωρανός, Γυναικείων 1.60.3.5-6), γεγονός που συμβαίνει για παράδειγ-
μα όταν μια γυναίκα τεκνοποιεί σε νεαρή ηλικία οπότε το μέγεθος της 
μήτρας της είναι ακόμη μικρό (Σωρανός, Γυναικείων 1.33.5.1-7)· iii) 
όταν η τροφή που φτάνει διαμέσου του ομφάλιου λώρου στο έμβρυο 
είναι ποιοτικά ακατάλληλη ή ποσοτικά ανεπαρκής (ἔνδεια / στέρησις 
τροφῆς)·52 iv) όταν κατά τη διάρκεια της κύησης η γυναίκα αρρωστήσει 
(Ιπποκράτης, Ἀφορισμοὶ 5.34.1-2, 5.55.1-3· Ἐπιδημίαι 4.1.6.1-4)53 ή χτυ-
πήσει στην περιοχή της κοιλιάς (Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων Α, 25.1-
47· Ἐπιδημίαι 7.1.73.12, 7.1.97.1-3) ή υποστεί κάποιο τραύμα που να της 
προκαλέσει αιμορραγία (Γαληνός, Εἰς τὸ τρίτον βιβλίον τῶν Ἐπιδημιῶν 

51  Βλ. ενδεικτικά Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων Α, 25.32-43, όπου ο εν λόγω ιπποκρα-
τικός συγγραφέας συνοψίζει τα σημαντικότερα από τα αίτια που ευθύνονται για την 
ακούσια φθορά ενός εμβρύου. Για μια αναλυτική παρουσίαση των αιτίων που σύμφω-
να με τους αρχαίους ιατρούς μπορούν να προκαλέσουν τη φυσική φθορά του εμβρύ-
ου, βλ. Μώυσειδησ 1997, 16–21.

52  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων Α, 25.24-32· Ἀφορισμοὶ 5.62.4· Ανώνυμος Ιατρός, 
Περὶ γενέσεως καὶ γονῆς 22.5-6· Αλέξανδρος Σοφιστής, Περὶ γενέσεως ἀνθρώπου, 
σ. 39 (έκδ. Jouanna)· Γαληνός, Ἱπποκράτους Ἀφορισμοὶ καὶ Γαληνοῦ εἰς αὐτοὺς ὑπο-
μνήματα 17b.821.5-10, 17b.847.2-3· Θεόφιλος Πρωτοσπαθάριος, Σχόλια στους Ἀφο-
ρισμοὺς του Ιπποκράτη, 2.473.21· Σωρανός, Γυναικείων 1.33.5.7-9.

53  Σύμφωνα με τους ιπποκρατικούς ιατρούς υπάρχουν κάποιες παθήσεις, όπως είναι ο 
ἐρυσίπελας (ανεμοπύρωμα, σύμφωνα με τη μετάφραση του Λυπουρλή), οι οποίες, αν 
προσβάλουν μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της κύησης, μπορούν να προκαλέσουν 
τον θάνατο όχι μόνον του εμβρύου αλλά και τον δικό της, βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυ-
ναικείης φύσεως 12.12-1· Περὶ γυναικείων Β, 174.1-10· Περὶ νούσων i, 1.3.9-11. Σύμ-
φωνα με την Gourevitch (1984, 160–62), μια άλλη ασθένεια που μπορεί να απειλή-
σει τη ζωή της εγκύου είναι η κρίση υστερίας (εκλαμψία ή υπερτασική διαταραχή της 
κύησης, σύμφωνα με τη σύγχρονη ιατρική ορολογία), ενώ κατά τη Demand (1994, 
81, 86), οι αρρώστιες που ενέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τις εγκύους γυναίκες εί-
ναι η μαλάρια και η φθίση. Για το ότι η μαλάρια ευθύνεται για την πρόκληση ενός ση-
μαντικού αριθμού αποβολών κατά τη ρωμαϊκή εποχή, βλ. Stivala 2015, κυρίως 150–
56. Το γεγονός ότι η μαλάρια αποτελεί μια ασθένεια που απειλεί κυρίως τις εγκύους 
είναι κάτι που, σύμφωνα με τους Relief και Cilliers (2004, 135), επιβεβαιώνεται και 
από τη σύγχρονη επιδημιολογία.
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Ἱπποκράτους ὑπόμνημα 17a.635.13–17a.636.2)· v) όταν οι κοτυληδόνες 
της εγκύου έχουν γεμίσει με φλέγμα, γεγονός που οδηγεί στην αποκόλ-
ληση του εμβρύου εξαιτίας του ότι η μήτρα δεν έχει πλέον τη δύναμη να 
το συγκρατήσει εντός της (Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσεως 17.1-4, 
58.1-4· Περὶ γυναικείων Α, 58.1-4· Ἀφορισμοὶ 5.45.1-4· Αέτιος Αμιδηνός, 
Λόγοι ἰατρικοὶ xvi, 21.1-4)· vi) όταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
έρθει στη γυναίκα η έμμηνος ρήση ή έχει κάποια αιμορραγία (Ιπποκρά-
της, Περὶ γυναικείων Α, 28.1-2· Ἐπιδημίαι 5.1.13.1-9)· vii) όταν η έγκυ-
ος είναι πολύ αδύνατη (Ιπποκράτης, Ἀφορισμοὶ 5.44.1-2)·54 viii) όταν 
η έγκυος εξακολουθεί να έχει σεξουαλικές επαφές (Ιπποκράτης, Περὶ 
ἐπικυήσεως 13.1-2· Σωρανός, Γυναικείων 1.46.9.1–1.46.10.1, 1.56.3.1–
1.56.4.1)· ix) όταν το έμβρυο αρρωστήσει κατά τον όγδοο μήνα της 
κύησης (Ιπποκράτης, Περὶ ἑπταμήνου 2.7-12)· x) τέλος, όταν κατά τη 
διάρκεια του τοκετού το παιδί εξέρχεται σε πλάγια θέση ή με τα πόδια, 
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει είτε το θάνατο του εμβρύου είτε 
της εγκύου είτε και των δύο (Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων Α, 33.1-9).55

Όσον αφορά την εσκεμμένη (ή εκούσια) φθορὰν του εμβρύου, αυτή 
μπορούσε να λάβει χώρα: α) είτε για καθαρά θεραπευτικούς λόγους που 
καθιστούσαν αναγκαία τη διακοπή της κύησης, για παράδειγμα επειδή 
το μέγεθος της μήτρας της γυναίκας δεν ήταν κατάλληλο για κυοφο-
ρία ή επειδή η μήτρα της έπασχε από κάποια πάθηση, δηλαδή σε όλες 
εκείνες τις περιπτώσεις όπου η εγκυμοσύνη έθετε σε σοβαρό κίνδυνο 

54  Κατά τον Σωρανό (Γυναικείων 1.15.2.9-11), σημάδι του ότι επίκειται ἔκτρωσις αποτε-
λούν επίσης οι ραγάδες και η ατροφία των μαστών. Πβ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 
Α, 27.1-4· Ἀφορισμοὶ 5.37.1–5.38.3· Ορειβάσιος, Ἰατρικαὶ Συναγωγαὶ 24.31.31-32. Γε-
νικότερα για την προδρομική συμπτωματολογία της έκτρωσης, βλ. Μώυσειδησ 1997, 
22–24· Gourevitch 1984, 164–66.

55  H κακή θέση του εμβρύου κατά την ώρα του τοκετού αποτελεί ένα από τα αίτια που 
ευθύνονται για την πρόκληση αυτού που οι αρχαίοι ονόμαζαν δυστοκία. Σημειώ νεται 
ότι τόσο για τον συγγραφέα του ιπποκρατικού Περὶ φύσιος παιδίου (30.11-13) όσο 
και για τον Αριστοτέλη (Περὶ ζῴων γενέσεως ΙΙΙ 2, 752b12-14· IV 9, 777a28-31· Περὶ 
ζῴων ἱστορίαι VII 8, 586b4-7), ο φυσιολογικός τρόπος εξόδου του εμβρύου είναι με 
το κεφάλι. Γενικότερα για το ζήτημα της δυστοκίας, βλ. Gourevitch 1984, 177–82. 
Βλ. επίσης Hanson 1994β και κυρίως 171–73, όπου η συγγραφέας παραθέτει συγκε-
κριμένα περιστατικά δυστοκιών από το ιπποκρατικό Corpus, και 183–90 όπου αναφέ-
ρεται ειδικά στο ζήτημα της κακής θέσης του παιδιού κατά τη διάρκεια του τοκετού. 
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι στα αίτια που ευθύνονται για την 
εκούσια φθορά του εμβρύου συμπεριλαμβάνεται και ένα μη φυσικό ή οργανικό αίτιο, 
εκείνο της ανικανότητας των μαιών ή αυτό που ο Μάξιμος (Διαλέξεις, 10.4.b1-4) ονο-
μάζει ἀτεχνίαν τῶν μαιουμένων.
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την υγεία έως ακόμη και την ίδια τη ζωή της εγκύου,56 και β) είτε, όπως 
έχει ήδη λεχθεί, για άλλους λόγους, κυρίως προσωπικούς, κοινωνικούς, 
οικονομικούς, οι οποίοι έκαναν τη γυναίκα ή το ζευγάρι να προχωρή-
σουν σε άμβλωση. Στην περίπτωση της εκούσιας φθοράς του εμβρύου 
οι αμβλώσεις προκαλούνταν είτε μέσω συγκεκριμένων τεχνικών στις 
οποίες υποβαλλόταν η γυναίκα είτε μέσω συγκεκριμένων αμβλωτικών 
φαρμάκων / βοτάνων που της χορηγούνταν.57 Στην πραγματοποίηση 
των αμβλώσεων τον σημαντικότερο και ενεργητικότερο ρόλο φαίνεται 
πως διαδραμάτιζαν οι μαίες58 της εποχής, συνεπικουρούμενες πιθανό-
τατα από τις γυναίκες εκείνες που είχαν την ειδικότητα, όπως θα λέ-
γαμε σήμερα, των βοηθών59 ή, για να παραμείνουμε στην ορολογία της 
εποχής, των «ἀκεστρίδων», δηλαδή των γυναικών που ήταν παρούσες 
κατά τη διάρκεια του τοκετού, και των «ὀμφαλητόμων», δηλαδή των 
γυναικών που ήταν επιφορτισμένες με το κόψιμο του ομφάλιου λώρου 
του νεογνού.60 

56  Βλ. Σωρανός, Γυναικείων 1.60.3.4–1.60.4.1. Σύμφωνα με τον Σωρανό, ο κίνδυνος για 
την υγεία της εγκύου είναι αυξημένος είτε στην περίπτωση που η μήτρα της είναι μι-
κρή και δεν μπορεί να χωρέσει το έμβρυο είτε στην περίπτωση που το στόμιο της μή-
τρας της εμφανίζει κονδυλώματα ή ραγάδες.

57  Βλ. παρακάτω.
58  O όρος που κατά κύριο λόγο απαντάται στις πηγές είναι «μαῖα» (Πλάτων, Θεαίτητος 

149a–150b· Αριστοτέλης, Περὶ ζῴων ἱστορίαι VII 10, 587a9-10· Γαληνός, Περὶ φυσικῶν 
δυνάμεων 2.151.18· Περὶ χρείας μορίων 4.234.18· Ψδ-Γαληνός, Εἰ ζῷον τὸ κατὰ γαστρὸς 
12.6.3· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ vi, 1.12-13· Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρι-
κὴ 6.81.1.2-3)· σε κάποιες περιπτώσεις απαντάται επίσης ο όρος «μαιεύτρια» (Γαληνός, 
Περὶ τῶν πεπονθότων τόπων 8.434.4-5· Ορειβάσιος, Ἰατρικαὶ Συναγωγαὶ 10.7.4· Σούδα, 
Λεξικόν, λ. μαιεύτρια). Για τον ρόλο των μαιών στις αμβλώσεις, βλ. Jouanna 1992, 174· 
Μώυσειδησ 1997, 9· Βακαλόυδη 2003, 122, 333. Σημειώνεται ότι εκτός από τα καθα-
ρά γυναικολογικά ζητήματα, στις αρμοδιότητες των μαιών περιλαμβάνονταν επίσης η 
αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των νεογνών, βλ. Dasen 2011β, 3–4· Congour-
deau 1993α, 163· Paradiso 1988, 210· Gherchanoc 1998, 319–21· Rousselle 1991, 
331· Laes 2011β, 60· Laes 2013, 130· Husquin 2017, 163· Clark 1981, 194.

59  Ιπποκράτης, Περὶ ἐγκατατομῆς ἐμβρύου 4.4-13. Βλ. επίσης Demand 1994, 65–66.
60  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ σαρκῶν 19.47-48· Περὶ γυναικείων 46.12· Ησύχιος, Λεξικόν, λ. 

ὀμφαλητόμος· Σούδα, Λεξικόν, λ. ὀμφαλητομία. Κατά τον Αριστοτέλη (Περὶ ζῴων 
ἱστορίαι VII 10, 587a9-10) η ομφαλητομία αποτελεί μέρος των καθηκόντων των μαι-
ών. Σημειώνεται ότι από διάφορες πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας γνωρί-
ζουμε ότι η ιατρική ιδιότητα δεν αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο γένους αρσενι-
κού (Ευστάθιος, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα 3.244.14-16). Για παράδειγμα, στο 
Περὶ γυναικείων (68.31-33) από τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής απαντάται ο 
όρος «ἰητρεύουσα», στην Πολιτείαν (455e7) του Πλάτωνος ο όρος «γυνὴ ἰατρική», στο 
Γυναικείων (3.3.1.2-3) του Σωρανού ο όρος «γυναικεῖοι ἰατροί», στην Ἰατρικὴν Σύνο-
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Παρόλο που οι συγγραφείς των αρχαίων ιατρικών κειμένων δεν 
προσδιορίζουν με ακρίβεια το χρονικό ορίζοντα εντός του οποίου θα 
πρέπει να λαμβάνει χώρα η άμβλωση, εντούτοις από τα λεγόμενά τους 
προκύπτει ότι ο καταλληλότερος χρόνος για να προχωρήσει μια γυναί-
κα στην εφαρμογή της είναι οι πρώτες 30–40 ημέρες της εγκυμοσύνης. 
Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει τους αρχαίους ιατρούς να θεωρούν ότι 
η άμβλωση είναι καλύτερο να γίνεται μέσα στις πέντε πρώτες περίπου 
εβδομάδες της κύησης; Όπως θα δούμε ευθύς στη συνέχεια, η απάντη-
ση έχει να κάνει με τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται η διαδικασία της 
σύλληψης και της κύησης.

3. Σύλληψη και πρώιμα στάδια της κύησης: από τη γονοειδῆ στη σαρ-
κοειδῆ μορφή του εμβρύου

Δεδομένου ότι για την πραγματοποίηση της σύλληψης προϋποτίθε-
ται η παρουσία των σπερματικών εκκρίσεων των δύο φύλων, θα πρέπει 
καταρχάς να αναφέρουμε ότι αρκετοί από τους συγγραφείς των κει-
μένων της Ιπποκρατικής Συλλογής, ακολουθώντας μια παράδοση της 
οποίας οι ρίζες ανατρέχουν στον Αλκμαίωνα και τον Δημόκριτο,61 θεω-
ρούσαν ότι σπέρμα εκκρίνουν και τα δύο φύλα.62 Υποστήριζαν, επίσης, 
ότι το αρσενικό και το θηλυκό σπέρμα υπάρχει τόσο στον άντρα όσο 
και στη γυναίκα (καὶ ἔστι καὶ ἐν τῷ ἀνδρὶ τὸ θῆλυ σπέρμα καὶ τὸ ἄρσεν, 

ψιν (6.16) του Λέοντα και στα Προβλήματα (2.64.8) του Αλεξάνδρου του Τραλλιανού 
ο όρος «ἰατρίνην», ενώ στα Σχόλια στην Ἰλιάδα (Παρεκβολαὶ 3.244.16) του Ευσταθίου 
απαντάται ο όρος «ἰάτριαν» (βλ. σχετικά Dasen 2016, 5–8). Παρόλες τις αναφορές 
για την ύπαρξη γυναικών ιατρών στην αρχαιότητα, το πιο πιθανό φαίνεται να είναι 
ότι οι γυναίκες ιατροί παρείχαν τις υπηρεσίες τους κυρίως—ή σχεδόν αποκλειστικά—
σε περιστατικά που αφορούσαν γυναίκες ασθενείς (King 1998, 170) και ότι μεταξύ 
των ιατρικών συμβάντων που καλούνταν να αντιμετωπίσουν την πρωτοκαθεδρία εί-
χαν τα γυναικολογικά περιστατικά (Βακαλόυδη 2003, 311). Από τις γυναίκες ιατρούς 
ή μαίες που απαντώνται στις αρχαίες πηγές θα μπορούσαμε ενδεικτικά να αναφέ-
ρουμε τις: Αγνοδίκη, Φαιναρέτη, Φανοστράτη, Αντιοχίς, Ηπιόνη, Κλεοπάτρα, Ξανί-
τη, Ασπασία, Μητροδώρα. Γενικότερα για το ζήτημα των γυναικών ιατρών και μαι-
ών στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, βλ. King 1986· French 1986· Congourdeau 
1993β· Demand 1995· Hanson 1996· Parker 1997· Parker 2012· Gazzaniga 1997· 
Gazzaniga και Serarcangeli 2000· Bacalexi 2005, 5–15· Flemming 2007· Laes 
2011α· Dasen 2016.

61  Aλκμαίων, DK24 A14· Δημόκριτος, DK142 Α68. Οπαδοί της συγκεκριμένης θεωρίας 
υπήρξαν επίσης ο Παρμενίδης (DK28 B18) και ο Εμπεδοκλής (DK31 B63· Αριστοτέ-
λης, Περὶ ζῴων γενέσεως I 18, 722b10).

62  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γονῆς 5.1-2, 6.6, 8.1-2, 8.8-10· Περὶ νούσων iv, 32.1-2· Περὶ φύ-
σιος παιδίου 12.1.
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καὶ ἐν τῇ γυναικὶ ὁμοίως),63 εντοπίζοντας τη μεταξύ τους διαφορά στο 
γεγονός ότι το αρσενικό σπέρμα είναι ισχυρότερο του θηλυκού (ἰσχυ-
ρότερον δέ ἐστι τὸ ἄρσεν τοῦ θήλεος).64 Στη θέση τους αυτή στήριζαν, 
μάλιστα, την εξήγησή τους για τον καθορισμό του φύλου του παιδιού: 
εάν από το σπέρμα που κατά τη διάρκεια της συνουσίας εκκρίνουν ο 
άντρας και η γυναίκα υπερισχύσει (κρατεῖν) σε ποσότητα το αντρικό 
σπέρμα τότε το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγόρι, ενώ αν υπερι-
σχύσει το θηλυκό σπέρμα τότε το παιδί θα είναι κορίτσι.65 Θα λέγαμε, 
συνεπώς, δανειζόμενοι την έκφραση του Σχολιαστή Ιωάννη (Σχόλια 
στο Περὶ φύσιος παιδίου του Ιπποκράτη 2.208.32-35, 2.211.5-7), ότι οι 
υποστηρικτές της θεωρίας της διπλής γονής (two-seed theory), όπως 
έχει επικρατήσει σήμερα να ονομάζεται, εξελάμβαναν ως εἰδοποιὸν όχι 
μόνο το αρσενικό σπέρμα, αλλά και το θηλυκό, πράγμα που σημαίνει 
ότι θεωρούσαν ότι στην αναπαραγωγική διαδικασία το θηλυκό σπέρμα 
εκτός από την ὕλην μπορεί επίσης να συνεισφέρει και το εἶδος.66

Παρόμοια θέση θα διατυπώσει αρκετούς αιώνες αργότερα ο Γαλη-
νός, ο σημαντικότερος ίσως μετά τον Ιπποκράτη ιατρός της Αρχαιότη-
τας, στο έργο του Περὶ σπέρματος (4.614.5-10). Ασκώντας κατά κύριο 
λόγο κριτική στον Αριστοτέλη,67 καθώς και σε όσους θεωρούσαν ότι το 

63  Ιπποκράτης, Περὶ γονῆς 6.3-5. Πβ. αυτόθι 7.1-8.
64  Ιπποκράτης, Περὶ φύσιος ἀνθρώπου 18.66-68. Πβ. του αυτού, Περὶ φύσιος παιδίου 

31.16-18· Περὶ γενέσεως ἀνθρώπου καὶ γονῆς, σ. 32 (έκδ. Jouanna)· Ανώνυμος Ιατρός, 
Περὶ γενέσεως καὶ γονῆς 3.1-2. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βλ. Joly 1966, 111–13· 
Jouanna 1992, 382–83· Congourdeau 2012, 21–22· Bonnard 2004, 152–60· Sissa 
1991, 91–93 και 98–99· Rousselle 1980, 1100–1101.

65  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γονῆς 6.5-11· Περὶ φύσιος παιδίου 21.5-7. Βλ. σχετικά Longo 
1992· Lonie 1981, 125–39.

66  Όσον αφορά τις διάφορες θεωρίες περί γονής/σπέρματος, καθώς επίσης και περί 
του ρόλου που διαδραματίζουν τα δύο φύλα στην αναπαραγωγική διαδικασία, βλ. 
Congourdeau 2007, 182–95· Lloyd 1983, 87–94.

67  Στο Περὶ ζῴων γενέσεως ο Αριστοτέλης απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματι-
κό τρόπο την ιδέα ότι το θηλυκό εκκρίνει σπέρμα (βλ. Dean-Jones 2012, 186–87· 
Connell 2000, 410–11), υποστηρίζοντας τη θέση ότι η μοναδική σπερματική έκκρι-
ση του θηλυκού και ως εκ τούτου η μοναδική συνεισφορά του στην αναπαραγωγική 
διαδικασία είναι εκείνη των καταμηνίων της (Περὶ ζῴων γενέσεως Ι 19, 727b31-32), 
τα οποία λειτουργούν ως η ὕλη για τη σύσταση του κυήματος, σε αντίθεση προς το 
σπέρμα του αρσενικού, το οποίο είναι αυτό που παρέχει το εἶδος και την ἀρχὴν τῆς 
κινήσεως (βλ. Περὶ ζῴων γενέσεως Ι 2, 716a6-7· Ι 20, 729a10-11· Ι 22, 730a27-28· ΙΙ 1, 
732a3-9· ΙΙ 4, 740b24-25· IV 1, 765b6-14· Μετὰ τὰ Φυσικὰ Z 9, 1034a33–1034b1· Η 4, 
1044a32-34· Λ 6, 1071b28-31). Για την κριτική που ασκεί ο Γαληνός στον Αριστοτέλη, 
βλ. Preus 1977, 80–85· Boylan 1984, 99–110.
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θηλυκό παράγει μόνο καταμήνια και ότι κατά τη διαδικασία της σύλλη-
ψης αυτά τα τελευταία παρέχουν μονάχα την ύλη, θα υποστηρίξει ότι: 
α) το θηλυκό εκτός από τα καταμήνια εκκρίνει επίσης σπέρμα (αυτόθι 
4.609.4–4.610.10, 4.615.15–4.623-11), και β) οι αρχές της γέννησης από 
τις οποίες δημιουργείται κάθε έμβιο ον, δηλαδή η δύναμις και η ὕλη, 
υπάρχουν και στο σπέρμα και στα καταμήνια (ὅτι δὲ καὶ τὸ σπέρμα καὶ 
τὸ καταμήνιον ἀμφοτέρας ἔχει τὰς ἀρχάς), με τη μόνη διαφορά ότι στο 
σπέρμα ισχυρότερη είναι η ποιητική δύναμη και ασθενέστερη η υλική 
(ἀλλὰ τὸ μὲν σπέρμα τὴν ποιητικὴν ἰσχυροτάτην, ὀλιγίστῳ δὲ ὄγκῳ τὴν 
ὑλικήν), ενώ στα καταμήνια ισχυρότερη είναι η υλική δύναμη και ασθε-
νέστερη η ποιητική (τὸ δὲ αἷμα τὴν μὲν ὑλικὴν πλείστην, ἀσθενεστάτην 
δὲ τὴν δυναμικήν [αυτόθι 4.614.5-11]).68

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία της σύλληψης καθ’ αυτήν, τα 
περισσότερα από τα γυναικολογικά και εμβρυολογικά κείμενα που δια-
θέτουμε περιγράφουν το στάδιο όπου πραγματοποιείται η σύλληψη ως 
μια φάση κατά την οποία η μήτρα της γυναίκας προσπαθεί να συλλάβει 
(ή να συγκρατήσει μέσα της) το σπέρμα του άντρα (Ιπποκράτης, Περὶ 
γυναικείων Α, 24.1-6· Περὶ γονῆς 5.1-9). Είναι ενδεικτική ως προς το 
συγ κεκριμένο αυτό ζήτημα η αναφορά του Γαληνού ότι ο όρος «σύλ-
ληψις» καθιερώθηκε από τις γυναίκες εξαιτίας του γεγονότος ότι η μή-
τρα συλλαμβάνει69 το σπέρμα, γεγονός που φαίνεται να εξηγεί για ποιο 
λόγο το ρήμα συλλαμβάνω ήταν το βασικό ρήμα του αρχαίου εμβρυο-
λογικού λεξιλογίου για να δηλώσει τη σύλληψη.70 Από τη μεριά του ο 
Σωρανός από την Έφεσο, ο σπουδαιότερος ίσως γυναικολόγος της Αρ-
χαιότητας, κάνοντας χρήση ενός συνώνυμου προς εκείνον του Γαληνού 
όρου, υποστηρίζει τη θέση ότι η σύλληψις πήρε το όνομά της από το 
γεγονός ότι πρόκειται για «συγκράτησιν» του σπέρματος (ἡ σύλληψις 
ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ συγκράτησις εἶναι τοῦ σπέρματος, Γυναικείων 
1.43.1.1-2), προσθέτοντας μάλιστα άλλους τρεις όρους που διαφωτί-
ζουν ακόμη περισσότερο την όλη διαδικασία στην οποία αναφερόμα-
στε. Πρόκειται για τους όρους: α) «ἀνάληψις», ο οποίος αναφέρεται 
χρονικά στο στάδιο που ακολουθεί αμέσως μετά την έκχυση του σπέρ-

68  Πβ. Γαληνός, Περὶ σπέρματος 4.613.8-9· Περὶ φυσικῶν δυνάμεων 2.85.11-12· για το 
ότι το θηλυκό εκκρίνει σπέρμα, βλ. το ΙΙο βιβλίο του Περὶ σπέρματος, κυρίως 4.609.4–
4.610.10, 4.615.15–4.623-11. Ας σημειωθεί ότι και για τον Σωρανό  (Γυναικείων 
1.12.2.3–1.12.3.1) το θηλυκό εκκρίνει σπέρμα, πρόκειται όμως για ένα σπέρμα που 
δεν συμβάλλει στην αναπαραγωγή.

69  Γαληνός, Περὶ σπέρματος 4.414.17–4.515.2. Βλ. σχετικά Boudon-Millot 2012, 96–97.
70  Βλ. Congourdeau 2007, 205–6.
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ματος και υποδηλώνει την κίνηση που κάνει αυτό το τελευταίο προκει-
μένου να φτάσει στην περιοχή της μήτρας (ἀνάληψις μὲν γάρ ἐστιν ἡ 
φορὰ τοῦ σπέρματος ἐπὶ τὸν πυθμένα τῆς ὑστέρας [αυτόθι 1.43.7.1-2]), 
και β) «κράτησις» ή «κατοχή», οι οποίοι αναφέρονται στο στάδιο που 
ακολουθεί αμέσως μετά την ανάληψη του σπέρματος στην περιοχή της 
μήτρας και οι οποίοι, σε μια συνωνυμική σχεδόν σχέση προς τον όρο 
«σύλληψις», υποδηλώνουν τη συγκράτηση του σπέρματος από τη μή-
τρα προκειμένου να μπορέσει να συντελεστεί η σύλληψη (κατ᾽ ἔννοιαν 
δὲ σύλληψίς ἐστιν κράτησις ἐπίμονος σπέρματος ἢ ἐμβρύου ἢ ἐμβρύων 
ἡ ἐν ὑστέρᾳ διὰ φυσικὴν αἰτίαν. “κράτησις” μέν, κατοχὴ γάρ ἐστιν ἡ 
σύλληψις [αυτόθι 1.43.1.4–1.43.2.1]).71 Με βάση, λοιπόν, την ορολογία 
του Σωρανού θα μπορούσαμε να εξάγουμε το ακόλουθο σχήμα ανα-
φορικά με τη διαδικασία της σύλληψης: i) έκχυση του σπέρματος, ii) 
ανάληψή του στην περιοχή της μήτρας, iii) συγκράτησή του μέσα στη 
μήτρα, και iv) πραγματοποίηση της σύλληψης.

Εάν λάβουμε υπόψη μας τα όσα αναφέρει ο ιπποκρατικός συγγρα-
φέας του Περὶ γυναικείων Α, 10.1-12, όταν αναλύει τους λόγους που 
καθιστούν αδύνατη τη συγκράτηση του σπέρματος από τη μήτρα,72 συν-
άγεται ότι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πραγματοποιείται η 
σύλληψη είναι οι πρώτες επτά ημέρες από την τέλεση της σεξουαλικής 
πράξης.73 Σε παρόμοιο συμπέρασμα μπορούμε να οδηγηθούμε δίνοντας 
βάση σ’ ένα ακόμη ιπποκρατικό κείμενο, το Περὶ φύσιος παιδίου, όπου ο 
συγγραφέας του, περιγράφοντας το περιστατικό με την τραγουδίστρια 
που ήθελε να αποβάλει, κάνει λόγο για το σπέρμα των έξι ημερών.74 Σύμ-
φωνα με την περιγραφή του εν λόγω ιπποκρατικού ιατρού, η σύλληψη 
λαμβάνει χώρα ως εξής: μόλις το σπέρμα του άντρα εκχυθεί στη μήτρα 
της γυναίκας αναμειγνύεται με το θηλυκό σπέρμα διότι η γυναίκα κι-
νείται. Κατόπιν, με την επίδραση της θερμότητας, γίνεται η συμπύκνω-
ση και η πήξη του σπέρματος (καὶ ἀθροίζεται καὶ παχύνεται θερμαινο-

71  Βλ. Gourevitch 1996, 2098–99· BurguiÈre, Gourevitch και Malinas 2003, xcv· 
Maire 2007, 210–11.

72  Η κυριότερη από τις αιτίες που καθιστά αδύνατη τη συγκράτηση του σπέρματος και 
κατ’ επέκταση την πραγματοποίηση της σύλληψης είναι η παθολογική κατάσταση 
της μήτρας. Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσεως 13.1-4, 36.1-46.8· Περὶ γυναικεί-
ων Α, 10.1-12, 12.1–17.24· Β, 132.1-3, 165.1–168.8· Περὶ ἀφόρων 231.1–237.62, 244.1-
5· Ἀφορισμοὶ 5.62.1-6· Σωρανός, Γυναικείων 1.34.3.5–1.34.4.1.

73  Βλ. Parker 1999· Hanson 1992, 31· Dean-Jones 1996, 173–76, 191· Congourdeau 
1997, 273.

74  Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βλ. την ανάλυση του Lonie 1981, 158–66. Βλ. επίσης 
Jouanna 1992, 387–89· Dean-Jones 1996, 203–4.
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μένη).75 Έπειτα, λόγω του ότι το σπέρμα βρίσκεται σε θερμό περιβάλλον, 
αυτό της μήτρας, κι επειδή η γυναίκα αναπνέει, το σπέρμα δέχεται αέρα 
(πνεῦμα),76 τον οποίο εν συνεχεία αποβάλλει για να ξαναδεχθεί και-
νούργια ποσότητα αέρα κ.ο.κ. Μέσω της διαδικασίας αυτής το σπέρμα 
τρέφεται,77 φουσκώνει από το πνεύμα που δέχεται (καὶ ἡ γονὴ ὑμενοῦται 
φυσωμένη), ενώ παράλληλα αναπτύσσεται γύρω του μια μεμβράνη (λε-
πτὸν ἐξίσταται ἐπιπολῆς ὑμενοειδές).78

Με βάση την παραπάνω περιγραφή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
από τη στιγμή που η μήτρα συγκρατήσει εντός της το σπέρμα του 
άντρα κι αυτό αναμειχθεί με το δικό της σπέρμα, τότε ξεκινά μια φάση 
κατά την οποία αρχίζει να αναπτύσσεται το προϊόν που έχει δημιουρ-
γηθεί από την εν λόγω σπερματική ανάμειξη. Πρέπει, ωστόσο, να συγ-
κρατήσουμε ότι κατά την πρώτη αυτή φάση της σύλληψης αυτό που 
έχει δημιουργηθεί και υπάρχει μέσα στη μήτρα έχει σπερματοειδή (γο-
νοειδῆ) κι όχι σαρκώδη (σαρκοειδῆ) μορφή. Διαφωτιστική ως προς το 
συγκεκριμένο ζήτημα είναι η περιγραφή των σταδίων της κύησης που 
κάνει ο Γαληνός στο έργο του Περὶ σπέρματος. Σύμφωνα, λοιπόν, με 
τα λεγόμενα του ιατρού από την Πέργαμο, η διαδικασία της κύησης 
ακολουθεί τέσσερεις φάσεις (τέσσαρσι χρόνοις τὴν σύμπασαν τῶν κυ-
ουμένων δημιουργίαν, Περὶ σπέρματος 4.542.3–4.543.12). Στην πρώτη 
φάση, αυτό που υπάρχει μέσα στη μήτρα είναι η μορφή του σπέρματος 
(πρῶτος μὲν, ἐν ᾧ  (…) ἡ τοῦ σπέρματος ἰδέα κρατεῖ), δηλαδή κάτι του 
οποίου η μορφή είναι ακόμη σπερματοειδής (δηλ. υγρή).79 Η μετατρο-
πή του σπέρματος σε κύημα, δηλαδή σε κάτι που έχει πια σαρκοειδή 
μορφή, γίνεται στη δεύτερη φάση (δεύτερος μὲν οὗτος ὁ χρόνος ἐστὶ, 

75  Πβ. Ιπποκράτης, Περὶ γενέσεως ἀνθρώπου καὶ γονῆς, σ. 33 (έκδ. Jouanna). Τα δύο βα-
σικά ρήματα του εμβρυολογικού λεξιλογίου που χρησιμοποιούνται από τους ιατρούς 
της αρχαιότητας για να δηλώσουν την πήξη του σπέρματος είναι τα ρήματα συνίστη-
μι και πήγνυμι. Βλ. σχετικά Congourdeau 2007, 205–7.

76  Για τον ρόλο της θερμότητας, της αναπνοής και του πνεύματος στη διαδικασία της 
εμβρυϊκής ανάπτυξης, βλ. Lonie 1981, 156–58· Bodiou 2006, 162–63· Joly 1966, 87–
90, 97–98.

77  Όπως έχει δείξει ο Demont (1978), το ρήμα τρέφω είναι πολύσημαντο, το οποίο 
μεταξύ άλλων μπορεί να σημαίνει: (i) την πρωταρχική πήξη της γονής (γονὴν τρέφε-
σθαι), (ii) τη σύσταση και ανάπτυξη του εμβρύου (ἔμβρυον τρέφεσθαι), (iii) την τρο-
φή, τη σωματική ανάπτυξη και την ανατροφή ενός μικρού παιδιού (375).

78  Ιπποκράτης, Περὶ φύσιος παιδίου 12.1–13.26. Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω 
από τη διαδικασία της σύλληψης στους συγγραφείς των κειμένων της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, βλ. Dean-Jones 1996, 155–62 και 170–76· Hanson 1992, 41–44· Rous-
selle 1980, 1092–93.

79  Βλ. επίσης Σωρανός, Γυναικείων 1.43.3.1-6, 1.57.1.1–1.57.3.5.
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σαρκοειδὴς δὲ καὶ οὐκέτι γονοειδής ἐστιν ἡ οὐσία τοῦ κυήματος), διότι 
με το πέρασμα του χρόνου αυτό που υπάρχει μέσα στη μήτρα τρέφεται 
και αυξάνεται (ἀλλ᾽ ἐν τῷ χρόνῳ προϊόντι κύημα μὲν τὸ σπέρμα ἤδη, 
τρεφόμενον δὲ ηὐξάνετο [αυτόθι 4.548.18–4.549.1]). Πρόκειται ουσια-
στικά για εκείνη τη φάση της εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της οποίας 
το σαρκοειδές πια κύημα λαμβάνει σταδιακά το status του εμβρύου (ἔμ-
βρυον), καθώς εδώ είναι που αρχίζουν να διαρθρώνονται τα τρία ζωτικά 
του όργανα, δηλαδή η καρδιά, ο εγκέφαλος και το συκώτι.80 

Θα πρέπει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι τόσο ο Γαληνός όσο και οι 
περισσότεροι από τους συγγραφείς των αρχαίων ιατρικών κειμένων δεν 
προσδιορίζουν με ακρίβεια το χρονικό εκείνο σημείο της εγκυμοσύνης 
όπου το κύημα μετατρέπεται σε έμβρυο κι αρχίζουν έτσι να διαρθρώ-
νονται τα ζωτικά του όργανα.81 Εάν, όμως, λάβουμε υπόψη μας από τη 
μία αυτό που αναφέρει ο συγγραφέας του ιπποκρατικού Περὶ διαίτης 
(26.6-8), δηλαδή το ότι κάποια από τα όργανα του εμβρύου σχηματο-
ποιούνται μέσα στις πρώτες 40 ημέρες της κύησης (τὰ μὲν οὖν ἐν τεσ-
σαράκοντα ἡμέρῃσιν ἴσχει πάντα φανερά) κι από την άλλη αυτό που 
αναφέρει ο Γαληνός στο έργο του Περὶ κυουμένων διαπλάσεως, δηλα-
δή το ότι στις εκτρώσεις που επισυμβαίνουν κατά τον πρώτο μήνα της 
εγκυμοσύνης είναι δύσκολο να διακριθούν τα όργανα του εμβρύου (αἵ 
τε γὰρ ἀμβλώσεις αἱ κατὰ τὸν πρῶτον μῆνα γιγνόμεναι σαφὲς οὐδὲν δι-
δάσκουσιν, 4.663.2-5), ενώ σ’ εκείνες που πραγματοποιούνται μετά την 
30ή ημέρα διακρίνονται καθαρά, το ένα κοντά στο άλλο, τα τρία ζωτικά 
του όργανα (ἔν γε μὴν ταῖς ὑπὲρ τὰς τριάκονθ᾽ ἡμέρας τῶν ἐμβρύων 
ἐκτρώσεσιν ἐγγὺς ἀλλήλων σαφῶς φαίνεται τὰ τρία ταῦτα τοῦ ζώου 
μόρια, τό θ᾽ ἧπαρ καὶ ἡ καρδία καὶ ὁ ἐγκέφαλος [αυτόθι 4.662.16-19]),82 

80  Βλ. BoudonMillot 2008, 86–87. Στο τρίτο στάδιο ολοκληρώνεται η σχηματο-
ποίηση της καρδιάς, του εγκέφαλου και του συκωτιού, ενώ παράλληλα αρχίζουν να 
σχηματοποιούνται τα άκρα του εμβρύου. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο ολοκλη-
ρώνεται η σχηματοποίηση των άκρων και πρόκειται ουσιαστικά για εκείνη τη φάση 
της κύησης όπου έχουμε πλέον να κάνουμε μ’ ένα παιδί κι όχι μ’ ένα έμβρυο (Περὶ 
σπέρματος 4.539.6–4.542.2). Για τα 4 στάδια σχηματισμού του εμβρύου στον Γαληνό, 
βλ. Debru 1996, 171–77· Boudon-Millot 2008. Σημειώνεται ότι στο κατοπινό του 
έργο Περὶ κυουμένων διαπλάσεως (4.655.6–4.684.18) ο Γαληνός θα αναθεωρήσει την 
αντίληψη που είχε διατυπώσει στο Περὶ σπέρματος, υποστηρίζοντας αυτή τη φορά τη 
θέση ότι κατά τη διαδικασία της εμβρυϊκής ανάπτυξης πρώτο απ’ όλα τα όργανα σχη-
μαζίζεται το συκώτι κι έπειτα η καρδιά. Βλ. Wilberding 2016, 339–40.

81  Βλ. Γαληνός, Περὶ κυουμένων διαπλάσεως 4.653.10-11 (οὐ γὰρ ἀποτετμημένος εἷς 
ὅρος ἐστὶν τοῖς ἐμβρύοις οὔτε τῆς σαφοῦς διαπλάσεως).

82  Βλ. επίσης Ιπποκράτης, Περὶ φύσιος παιδίου 18.58-65. Σε παρόμοιο πλαίσιο κινείται 
επίσης ο Αριστοτέλης (Περὶ ζῴων ἱστορίαι VII 3, 583b16-23), ο οποίος υποστηρίζει 
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συνάγεται ότι το χρονικό σημείο που αναζητούμε θα πρέπει να τοποθε-
τηθεί κάπου ανάμεσα στην τρίτη με τέταρτη εβδομάδα της κύησης και 
σίγουρα όχι μετά τη συμπλήρωση της 30ής ημέρας της εγκυμοσύνης.83

Παρά την αδυναμία των αρχαίων ιατρών να προσδιορίσουν με ακρί-
βεια το χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκινά η διάρθρωση των οργάνων 
του εμβρύου, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα για το οποίο ο συγγραφέας του 
ιπποκρατικού Περὶ φύσιος παιδίου αποφαίνεται με εντυπωσιακή, θα λέ-
γαμε, ακρίβεια. Πρόκειται για το χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώνεται 
το φύλο του εμβρύου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον εν λόγω ιπποκρατικό 
συγγραφέα το φύλο του εμβρύου ολοκληρώνεται στις 42 περίπου ημέρες 
εάν πρόκειται για κορίτσι και στις 30 περίπου ημέρες εάν πρόκειται για 
αγόρι.84 Πρόκειται ουσιαστικά για μια κοινή στην αρχαιότητα αντίληψη 
που ήθελε το αρσενικό έμβρυο να σχηματίζεται νωρίτερα από το θηλυ-
κό, αντίληψη που υπερασπίζεται τόσο ο συγγραφέας του ιπποκρατικού 
Περὶ φύσιος ἀνθρώπου (18.66-68) όσο και ο Γαληνός στο έργο του Περὶ 
σπέρματος (4.631.11–4.633.15, κυρίως 4.631.11-15). Δια πιστώνουμε, 
συνεπώς, ότι ο χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται το φύλο του εμ-
βρύου ή όπως αναφέρει ο Σχολιαστής Ιωάννης (Σχόλια στο Περὶ φύσιος 
παιδίου του Ιπποκράτη 2.227.6–2.228.2), αναφερόμενος στον Ιπποκρά-
τη και τον Γαληνό, ο «καιρὸς ἐν ᾧ τελειοῦται τὸ εἶδος τοῦ βρέφους» 
συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό τόσο με το χρονικό σημείο κατά το οποίο 
το κύημα αρχίζει να αποκτά σαρκώδη μορφή και να σχηματίζονται τα 
πρώτα του όργανα όσο και με το χρονικό όριο των 30–40 περίπου ημε-
ρών εντός του οποίου οι συγγραφείς των αρχαίων ιατρικών κειμένων 
θεωρούσαν ότι είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται οι αμβλώσεις. 
Πώς θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τη χρονική αυτή σύμ πτωση;

4. Αμβλωτικές μέθοδοι και βαθμός επικινδυνότητας της άμβλωσης
Η αξιοπρόσεχτη σιωπή των ιατρών της αρχαιότητας απέναντι στα 

ηθικά85 ερωτήματα που εγείρει η πρακτική της άμβλωσης με οδηγούν 

τη θέση ότι στις εκτρώσεις που γίνονται μέσα στις πρώτες 40 ημέρες της κύησης το 
έμβρυο έχει μέγεθος μεγάλου μυρμηγκιού και μπορούν να διακριθούν ευκρινώς τα 
όργανά του. Βλ. Parker 1999, 528.

83  Βλ. Boudon-Millot 2008, 88.
84  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ φύσιος παιδίου 18.51-54, 18.58-65. Πβ. Ιωάννης, Σχόλια στο 

Περὶ φύσιος παιδίου του Ιπποκράτη 2.227.32–2.228.1. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, 
βλ. Hanson 2008, 98–99, με την υποσημ. 12· Congourdeau 2007, 228–32· Bou-
don-Millot 2008, 84–85.

85  Βλ. το σχόλιο της Fontanille που παραθέτω στην υποσημ. 125.
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στην υπόθεση ότι η χρονική αυτή σύμπτωση έχει να κάνει με το χαμη-
λό βαθμό επικινδυνότητας που ενέχουν για την υγεία της γυναίκας οι 
τεχνικές μέσω των οποίων επιχειρείται να συντελεστεί η άμβλωση κατά 
το διάστημα των πρώτων 40 περίπου ημερών, οπότε δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί ο σχηματισμός των οργάνων και του φύλου του εμβρύου. 
Ας πάρουμε το παράδειγμα του διάσημου γυναικολόγου από την Έφε-
σο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Σωρανό (Γυναικείων 1.64.1.1-11), εάν μια 
γυναίκα έχει συλλάβει και θέλει να προχωρήσει σε άμβλωση, τότε αυτή 
θα πρέπει κατά τις πρώτες 30 ημέρες: i) να υποβάλλει τον εαυτό της 
σε βίαιες σωματικές κινήσεις (σφοδρότερον κινεῖσθαι), όπως για παρά-
δειγμα το να περπατάει ζωηρά (περιπατοῦσαν εὐτόνως), να ταρακου-
νιέται επάνω σε άμαξα (διὰ ζευκτῶν κατασειομένην), να χωροπηδά με 
δύναμη (εὐτόνως καὶ πηδᾶν) και να σηκώνει μεγάλα βάρη (βαστάζειν 
τὰ ὑπὲρ δύναμιν βάρη)· ii) να πίνει διουρητικά αφεψήματα έτσι ώστε να 
προκαλέσει την έκκριση των καταμηνίων της (ἀφεψήμασι δὲ διουρητι-
κοῖς χρῆσθαι τοῖς δυναμένοις καὶ καταμήνια κινεῖν)· iii) να κάνει ειδι-
κά καθαρτικά κλύσματα (κλύζειν δριμυτέροις κλύσμασι)· iv) να εισάγει 
στον κόλπο της θερμό ή γλυκό λάδι (θερμῷ τε ἐλαίῳ καὶ γλυκεῖ ποτὲ 
μὲν ἐγχυματιζομένην)· v) να κάνει καθημερινά μπάνιο με χλιαρό γλυκό 
νερό (λουομένην καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ μὴ λίαν ζεστῷ ὕδατι γλυκεῖ)·86 vi) 
να πίνει ελαφρύ κρασί πριν το γεύμα (προπίνουσαν οἰνάριον)·87 vii) να 
τρώει καυτερά φαγητά (δριμυφαγοῦσαν).

Κατά τον Σωρανό όλες οι προαναφερθείσες τεχνικές στοχεύουν «εἰς 
τὸ διαλυθῆναι τὸ συλληφθέν», δηλαδή, εάν λάβουμε υπόψη μας τη χρο-
νική φάση της κύησης στην οποία αναφερόμαστε, στοχεύουν: α) είτε 
στην αποκόλληση του σπέρματος από τη μήτρα88 (όταν διανύουμε την 

86  Βλ. σχετικά Fontanille 1982, 126–27· Gourevitch 1984, 207.
87  Βλ. Jouanna 1996, 425–26, υποσημ. 90. Ένα παράδειγμα του πώς το κρασί μπορεί να 

αποκτήσει αμβλωτική δύναμη (φθόριος ἐμβρύων οἶνος) μας δίνει ο Διοσκουρίδης στο 
Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 5.67.1.1-4. Μεταξύ των ελληνικών κρασιών που ήταν γνωστά στην 
αρχαιότητα για την αμβλωτική τους δράση ήταν εκείνο που παρασκευαζόταν στην 
περιοχή Κερυνίαν της Αχαΐας (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταὶ 1.57.27-29· Ευστάθιος, Πα-
ρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα 1.442.14-16). Για το ζήτημα του φθόριου / αμβλωτι-
κού οίνου, βλ. Riddle 1992, 54–55· Βακαλόυδη 2003, 225–27. Γενικότερα για το ρόλο 
του οίνου στην αρχαία γυναικολογία, αλλά και γενικότερα στην αρχαία ελληνική ια-
τρική, βλ. Villard 1997, κυρίως 371–77· Jouanna 1996, κυρίως 422κ.ε.

88  Βλ. Σωρανός, Γυναικείων 1.43.3.1-6. Διευκρινίζεται ότι κατά τον Σωρανό (αυτόθι, 
1.46.2.2–1.46.3.1) το σπέρμα μπορεί να γλιστρήσει έξω από τη μήτρα (ἐξίεται γὰρ 
τὸ σπέρμα) και για άλλους λόγους, όχι εσκεμμένους, μεταξύ των οποίων: η ψυχική / 
συγ κινησιακή κατάσταση της εγκύου (φόβος, λύπη, ξαφνική χαρά), η έντονη φυσι-
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πρώτη εβδομάδα της κύησης), είτε β) στη φθορά του εμβρύου89 (όταν 
διανύουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες). Ας επιχειρήσουμε, τώρα, να 
συσχετίσουμε τις αμβλωτικές τεχνικές που συστήνει ο Σωρανός με την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έμβρυο κατά τις πρώτες 30–40 ημέ-
ρες της εγκυμοσύνης. Όπως ελέχθη νωρίτερα, όταν το αντρικό σπέρμα 
εκχυθεί στη μήτρα της γυναίκας, ξεκινά μια διαδικασία που διαρκεί πε-
ρίπου μια εβδομάδα κατά την οποία η μήτρα προσπαθεί να συγκρατήσει 
εντός της το σπέρμα ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η σύλληψη. Εάν, 
λοιπόν, μια γυναίκα είχε την υπόνοια ότι έχει μείνει έγκυος, όπως συνέ-
βη για παράδειγμα στην περίπτωση της τραγουδίστριας για την οποία 
κάνει λόγο ο συγγραφέας του ιπποκρατικού Περὶ φύσιος παιδίου, τότε 
μια από τις τεχνικές που συνιστούσαν οι αρχαίοι ιατροί ούτως ώστε να 
διακοπεί η διαδικασία συγκράτησης του σπέρματος από τη μήτρα ήταν 
εκείνη της βίαιης αναπήδησης.90 

Ο Σωρανός μας πληροφορεί ότι ο συγκεκριμένος τρόπος αποβολής 
ονομαζόταν «ἐκβόλιον». Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα αρχαία 
ιατρικά κείμενα ο όρος «ἐκβόλιον» δεν υποδηλώνει μονάχα την εν λόγω 
τεχνική της βίαιης αναπήδησης. Όπως διευκρινίζει ο εφέσιος γυναικο-
λόγος (Γυναικείων 1.60.1.3-5), πρόκειται για έναν όρο που άλλοι θεω-
ρούν ότι είναι συνώνυμος του αμβλωτικού φαρμάκου (συν ωνυμεῖν τῷ 
φθορίῳ), ενώ άλλοι θεωρούν ότι διαφέρει από τα φάρμακα και σημαίνει 
μονάχα την τεχνική για την οποία μόλις έγινε λόγος. Θα μπορούσαμε, 
συνεπώς, να πούμε ότι στην αρχαία γυναικολογία ο όρος «ἐκβόλιον» 
μπορεί να αναφέρεται: α) είτε στις τεχνικές εκείνες που στοχεύουν «εἰς 
τὸ ἐκβαλεῖν τὸ σπέρμα / τὴν γονήν»,91 είτε β) σ’ εκείνα τα αμβλωτικά φάρ-
μακα που χορηγούνταν στην περίπτωση όπου το έμβρυο που κυοφο-
ρούσε μια γυναίκα είχε πεθάνει και τα οποία στόχευαν «εἰς τὸ ἐκβαλεῖν 

κή άσκηση, η διακοπή της αναπνοής, κάποιο χτύπημα ή πτώση, το σήκωμα βάρους, 
η αναπήδηση, τα φάρμακα, τα καυτερά φαγητά, η ελλειπής διατροφή, η δυσπεψία, η 
μέθη, ο εμετός, η διάρροια, η απώλεια αίματος, ο υψηλός πυρετός και γενικά ό,τι προ-
καλεί βίαιη κίνηση (πᾶν τὸ βιαίαν κίνησιν ἐπάγον).

89  Βλ. Σωρανός, Γυναικείων 1.64.1.1–1.65.8.2. Πβ. Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 
18.1-51.

90  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ φύσιος παιδίου 13.10-12. Κατά τον Μώυσειδη (1997, 17), οι αρ-
χαίοι ιατροί απέδιδαν ειδική εμμηναγωγό και εκτρωτική δράση σ’ εκείνο κυρίως το 
είδος πηδημάτων που ονόμαζαν ως «ἡ πρὸς πυγὴν ἅλσις».

91  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 78.84-85 (ἕτερον ἐκβόλιον· ὑπὸ τὰς μασχάλας λα-
βὼν σείειν ἰσχυρῶς). Ο Émile LittrÉ (1853, 181) μεταφράζει το ἐκβόλιον ως expul-
sif. Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη συγκεκριμένη τεχνική, βλ. Fonta-
nille 1977, 121–23.
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τὸ νεκρὸν κύημα / ἔμβρυον».92 Όσον αφορά την πρώτη σημασία του όρου 
«ἐκβόλιον», θα πρέπει μάλλον να υποθέσουμε ότι η εν λόγω τεχνική του 
έντονου χοροπηδήματος, την οποία συστήνει τόσο ο συγγραφέας του 
ιπποκρατικού Περὶ φύσιος παιδίου όσο και ο Σωρανός, ήταν μια πρα-
κτική που συνιστούταν στη γυναίκα κατά την πρώτη κυρίως εβδομάδα 
μετά το πέρας της συνουσίας όπου η μήτρα της προσπαθεί να συγκρα-
τήσει εντός της το σπέρμα του άντρα προκειμένου να συντελεστεί η 
σύλληψη. Υπ’ αυτήν την έννοια, θα ήταν ορθότερο να χαρακτηρίσουμε 
τη συγκεκριμένη τεχνική—όπως εξάλλου και οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 
που εφαρμοζόταν κατά τις πρώτες 7 ημέρες—όχι τόσο ως μια αμβλω-
τική τεχνική, αλλά περισσότερο, για να δανειστούμε την έκφραση της 
Marie-Hélène Congourdeau ή της Luciana Rita Angeletti, ως μια αντι-
συλληπτική τεχνική.93 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι αρχαίοι ιατροί εξελάμβαναν την πρώ-
τη εβδομάδα αμέσως μετά το πέρας της συνουσίας ως τη φάση εκείνη 
όπου συντελείται η συγκράτηση του αντρικού σπέρματος από τη μήτρα 
φαίνεται να εξηγεί για ποιο λόγο τόσο ο Αριστοτέλης (Περὶ ζῴων γενέ-
σεως ΙΙΙ 9, 758b3-6· Περὶ ζῴων ἱστορίαι VΙΙ 3, 583a24-26 και 583b11-12) 
όσο και ο συγγραφέας του ιπποκρατικού Περὶ ἑπταμήνου (9.8-12), όταν 
αναφέρονται στις φθορές που επισυμβαίνουν κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο, δεν χρησιμοποιούν τους όρους «ἐκτρωσμοὶ» ή «τρωσμοὶ» ή 
«διαφθοραί», αλλά κάνουν λόγο για «ἐκρύσεις» ή «ἐκρύσιες».94 Χρησι-
μοποιούν, δηλαδή, δύο όρους που η σημασία τους υποδηλώνει τη σχέση 

92  Βλ. Congourdeau 2002, 68–69 με τις υποσημ. 50–56· Hanson 1992, 57· Demand 
1994, 58–59· Βακαλόυδη 2003, 86–88. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική φαρμακο-
λογία στην κατηγορία των ἐκβολίων φαρμάκων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
τα: ἀριστολοχεία (aristolochia: Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.4.4.3-5), βήχιον 
(tullisago farfara: Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.112.2.6-7· λευκόϊον (leucojum: 
Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 12.59.11-12· Ορειβάσιος, 
Πρὸς Εὐνάπιον 2.1,lambda.5-6), ὄνοσμα ή ὀσμάς (onosma echiodes L.: Γαληνός, Περὶ 
κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 12.89.4-7), πτέρις (filix: Γαληνός, Περὶ 
κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 12.109.16-17· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι 
Ἰατρικοὶ i, 336.1-3), ῥίζα κενταυρίου τοῦ μεγάλου (herba centaurii: Γαληνός, Περὶ 
κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 12.19.15· Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐνάπιον 
2.1,kappa.40.3), χαλβάνη (galbanum: Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.83.2.3).

93  Congourdeau 1997, 273· Angeletti 1992, 160–61. Βλ. επίσης Bodiou 2005, 3· An-
droutsos 2002, 105· BrulÉ 2001, 204, υποσημ. 1.

94  Από τη μεριά του ο Σωρανός (Γυναικείων 3.47.2.4-7) χρησιμοποιεί τον όρο ἔκροια. 
Βλ. σχετικά Dean-Jones 1996, 173–76· Bodiou 2005, 2–3· Parker 1999, 521–22, 
υποσημ. 28· Flemming και Hanson 2009, 186· BurguiÈre, Gourevitch και Mali-
nas 2003, xcix.
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που υπάρχει ανάμεσα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σπέρμα 
(ή η γονή) και στο τι θα μπορούσε να του συμβεί, λόγω ακριβώς της κα-
τάστασής του, εάν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο όπου η μήτρα προσ-
παθεί να το συγκρατήσει εντός της η γυναίκα υποβαλλόταν σε κάποια 
αμβλωτική τεχνική, όπως είναι το «ἐκβόλιον»: να ἐκρεύσει ως υγρό που 
είναι και να εκπέσει έξω από τη μήτρα.

Μετά την πρώτη εβδομάδα και μέχρι τη συμπλήρωση της 40ής πε-
ρίπου ημέρας της κύησης, οι αμβλωτικές τεχνικές στοχεύουν πλέον όχι 
στην αποκόλληση του σπέρματος, αλλά στην καταστροφή του προϊό-
ντος της σύλληψης (εἰς τὸ διαλυθῆναι τὸ συλληφθέν).95 Στο μεγαλύτερο 
διάστημα της χρονικής αυτής περιόδου, μέχρι την 30ή περίπου ημέρα, 
το προϊόν που έχει δημιουργηθεί από τη μείξη του γυναικείου και του 
αντρικού σπέρματος έχει υμενώδη κι όχι σαρκώδη μορφή, πράγμα που 
σημαίνει ότι η καταστροφή του, όπως προκύπτει από τα μέσα που συσ-
τήνει ο Σωρανός, εκτός από τις βίαιες σωματικές κινήσεις μπορεί επί-
σης να επέλθει μέσω σκευασμάτων που είτε τοποθετούνται στη μήτρα 
της γυναίκας είτε της χορηγούνται από το στόμα. Θα πρέπει, ωστόσο, 
να συγκρατήσουμε ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο Σω-
ρανός δεν κάνει καμία νύξη ούτε στη χρήση αυτών καθ’ αυτών των αμ-
βλωτικών φαρμάκων ούτε στις χειρουργικές επεμβάσεις, γεγονός που 
μας κάνει να συνάγουμε ότι όσο το προϊόν της σύλληψης έχει υμενώδη 
μορφή ή βρίσκεται στην πρωταρχική φάση της σαρκώδους διάρθρωσής 
του η άμβλωση μπορεί να λάβει χώρα μέσω λιγότερο επικίνδυνων για 
την υγεία της γυναίκας τεχνικών και σκευασμάτων. 

Με βάση τα όσα προηγήθηκαν και δεδομένου ότι για τους συγ-
γραφείς των αρχαίων ιατρικών κειμένων η φθορὰ ενός εμβρύου, είτε 
πρόκειται για ακούσια αποβολή είτε για εκούσια άμβλωση, συνιστά μια 
δια δικασία ικανή να προκαλέσει στις γυναίκες διάφορες ασθένειες,96 

95  Βλ. Bodiou 2005, 3· van de Walle 2005, 1. 
96  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσεως 2.8-9· Περὶ γυναικείων Α, 63.1-10, 67.1-15· 

Β, 110.3-4· Περὶ ἀφόρων 228.4-5· Ἐπιδημίαι 5.1.13.1-9, 5.1.53.1-6, 6.1.1.1-4· Σωρανός, 
Γυναικείων 1.59.1.1–1.59.2.5· Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρικὴ 3.62.1.3-5· Ορειβά-
σιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων 147.1-4, 149.1-3. Τα αμβλωτικά φάρμακα μπορούσαν επίσης 
να προκαλέσουν το θάνατο της γυναίκας ή να της προκαλέσουν μόνιμη στειρότητα, 
βλ. Fontanille 1977, 147–48, 156–60, 183–84· Μώυσειδησ 1997, 24–27. Η Βακαλόυ-
δη (2003, 273–99), απαριθμεί σε 16 τα πιθανά συμπτώματα / βλάβες που μπορούσε 
να επιφέρει σε μια γυναίκα η άμβλωση: λιποθυμίες, σπασμοί και κρίση υστερίας, αι-
μορραγία, πληγές στα γεννητικά όργανα, στένωση στομίου της μήτρας, μόλυνση της 
μήτρας, φλεγμονές, πληγές, καρκινώματα, υδρωπικία, προπτώσεις / μετατοπίσεις της 
μήτρας, παράλυση της μήτρας, στείρωση, ελκώσεις στομάχου, νευρικές διαταραχές, 
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μεταξύ των οποίων κάποιες πολύ σοβαρές έως και θανατηφόρες, όπως 
για παράδειγμα εκείνη της κόκκινης ροής (ῥόος ἐρυθρός – Ιπποκρά-
της, Περὶ γυναικείων Β, 110.1-22), θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την 
άποψή τους αναφορικά με την πραγματοποίηση της άμβλωσης ως εξής: 

i) Όπως ελέχθη νωρίτερα, πρωταρχικό μέλημα των ιατρών της Αρχαιό-
τητας αποτελούσε η αποφυγή των ενδεχόμενων παρενεργειών που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν στην υγεία μιας γυναίκας οι διάφορες αμ-
βλωτικές μέθοδοι. Για να μη χρειαστεί, λοιπόν, μια γυναίκα να υποβληθεί 
στην επικίνδυνη πρακτική της άμβλωσης είναι προφανές ότι το καλύτερο 
που θα μπορούσε να κάνει είναι να μη μείνει έγκυος, να μη συλλάβει. 
Είναι ενδεικτική ως προς το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα η εμφατική δια-
τύπωση του Σωρανού (Γυναικείων 1.61.1.1-2), όταν υποστηρίζει τη θέση 
ότι η αποφυγή της σύλληψης συμφέρει πολύ περισσότερο από τη φθορά 
του εμβρύου: εἰ γὰρ τοῦ [μὴ] φθείρειν τὸ συλληφθὲν πολὺ μᾶλλον συμ-
φέρει τὸ μὴ συλλαβεῖν. Ως απάντηση, λοιπόν, στην επικίνδυνη πρακτική 
της άμβλωσης οι συγγραφείς των αρχαίων ιατρικών κειμένων αντιπρο-
τείνουν εκείνην της αντισύλληψης,97 η οποία όχι μόνον αποτελούσε ήδη 
από την κλασική εποχή μια πρακτική γνωστή στους κόλπους των αρχαί-
ων ελληνικών κοινωνιών98, αλλά κυρίως αποτελούσε τη λιγότερο επικίν-
δυνη ή, για να παραμείνουμε στην ορολογία του ίδιου του Σωρανού, την 
«ἀσφαλεστέρην» μέθοδο για την υγεία μιας γυναίκας.99 

Η αντισύλληψη μπορούσε να πραγματοποιηθεί με δύο κυρίως τρό-
πους: είτε μέσω συγκεκριμένων βοτάνων και σκευασμάτων που λάμ-
βανε η ενδιαφερόμενη γυναίκα είτε μέσω συγκεκριμένων τεχνικών, 

εγκεφαλική συμφόρηση, θάνατος.
97  Η Congourdeau (2009, 55), αναφερόμενη στους βυζαντινούς ιατρούς, υποστηρίζει 

ότι από τη μεριά τους δεν καταδικάζουν τις αντισυλληπτικές πρακτικές, προσθέτο-
ντας ότι «η αντισύλληψη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται χρήση τοξικών ουσιών, 
είναι για τους εν λόγω ιατρούς προτιμότερη σε σχέση με την άμβλωση. Εξ ου o λόγος 
για τον οποίο η ιατρική γραμματεία είναι πλούσια σε μεθόδους που στοχεύουν καθα-
ρά στο να εμποδίσουν την πραγματοποίηση της σύλληψης». Πρόκειται αναμφίβολα 
για μιαν αντίληψη που εκφράζει την πλειονότητα των ιατρών της αρχαιότητας και όχι 
μονάχα των βυζαντινών.

98  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσεως 98.1-2· Περὶ γυναικείων Α, 76.1-2· Αριστο-
τέλης, Περὶ ζῴων ἱστορίαι VII 3, 583a19-26. Για το ζήτημα της αντισύλληψης στην αρ-
χαιότητα, βλ. Riddle 1991, 7–22· Riddle 1992, 25–45, 57–62, 74–100· Riddle 1998, 
37–63· Scarborough 1989· Hopkins 1965α, 136–51· Hopkins 1965β· Jütte 2008, 
11–50· Βακαλόυδη 2003, 159–86· Preus 1975, 246–51· Eyben 1980/81, 7–10· King 
1998, 132–35· Sissa 2013, 107–17.

99  Σωρανός, Γυναικείων 1.60.4.2 (ὅθεν ἐπεὶ τοῦ φθεῖραι τὸ κωλῦσαι γενέσθαι σύλληψιν 
ἀσφαλέστερον). Πβ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων Α, 76.1-2.

ΑΡΙΑΔΝΗ 25/26 (2018–19 / 2019–20) — Ι. ΠΑΝΙΔΗΣ 



—  131  —

στις οποίες υποβαλλόταν κατά τη διάρκεια κι αμέσως μετά το πέρας 
της συνουσίας. Τα αρχαία ιατρικά κείμενα που διαθέτουμε περιέχουν 
πλήθος βοτάνων και συνταγών θεωρούμενων ως ικανών να εμποδί-
σουν τη σύλληψη (ἀτόκια). Για παράδειγμα, από το Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 
του Διοσκουρίδη μαθαίνουμε ότι αντισυλληπτική δράση είχαν μεταξύ 
άλλων τα: κέδρος (cedrus), κράμβη (brassica), πέπερι (piper), λυχνὶς 
ἀγρία (lychnis), μίνθη / ἡδύοσμος (hedyosmos – menta), ἰτέα (salix), 
στυπτηρία (alum), λίθος ὀστρακίτης (lapis ostracites).100 Όσον αφορά 
τις τεχνικές αντισύλληψης, για να επικαλεστούμε και πάλι τον Σωρανό 
(Γυναικείων 1.61.1.2-1.61.2.1), αυτές συνίσταντο: α) καταρχάς, στο να 
απέχει η γυναίκα από τη σεξουαλική πράξη κατά την περίοδο που είναι 
γόνιμη (φυλάττεσθαι [χρὴ] πρὸς συνουσιασμόν), β) στο να συγκρατεί 
την αναπνοή της (κατέχειν χρὴ τὸ πνεῦμα) τη στιγμή που ο άντρας εκ-
σπερματώνει (ὅταν ὁ ἀνὴρ ἀποκρίνειν τὸ σπέρμα) και να αποτραβιέ-
ται ελαφρά (καὶ μικρὸν ὑφέλκειν ἑαυτήν) ούτως ώστε το σπέρμα του 
να μην μπορέσει να εισχωρήσει βαθιά μέσα στη μήτρα της, και γ) στο 
να σηκώνεται όρθια ευθύς αμέσως μετά το πέρας της συνουσίας, να 
κάθεται οκλαδόν (ὀκλὰξ καθίσασαν), να φτερνίζεται (πταρμὸν κινεῖν), 
να καθαρίζει τη μήτρα της (περιμάξασθαι τὸν κόλπον ἐπιμελῶς) και να 
πίνει κρύο νερό (ψυχρὸν πίνειν).

ii) Ας έρθουμε, τώρα, στην περίπτωση των γυναικών εκείνων που 
έχουν συλλάβει. Τόσο από τις ιπποκρατικές πραγματείες όσο και από 
το αριστοτελικό corpus γνωρίζουμε ότι ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. θεω-
ρούταν δυνατή η διάγνωση της εγκυμοσύνης τόσο από τη μεριά των 
ιατρών και των μαιών όσο κι από τη μεριά ορισμένων γυναικών.101 Όσον 

100   Βλ. Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς: κέδρος (1.77.2.6-9), κράμβη ἥμερος (2.120.3.4-
5), πέπερι (2.159.2.4-5), λυχνὶς ἀγρία (3.101.1-3), μίνθη / ἡδύοσμος (3.34.1), ἰτέα 
(1.104.1), στυπτηρία (5.106.1), λίθος ὀστρακίτης (5.146.1). Για τους διάφορους τρό-
πους αντισύλληψης και τα σκευάσματα / φάρμακα / βότανα που θεωρούνταν ότι εί-
χαν αντισυλληπτική δράση στην αρχαιότητα, βλ. Αριστοτέλης, Περὶ ζῴων ἱστορίαι 
VII 3, 583a19-26· Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσεως 98.1-2· Περὶ γυναικείων Α, 
76.1-2· Σωρανός, Γυναικείων 1.61.1.1–1.63.3.5· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως 
τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 11.876.1-5, 12.17.17-12.18.5· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ 
xvi, 16.9-29· xvii, 17.1-55. Κατά τον Scarborough (1989, 23), μεταξύ των βοτάνων 
που θεωρούνταν ότι είχαν αντισυλληπτική δράση στην ελληνορωμαϊκή φαρμακοποι-
ία, ένα από τα περισσότερο διαδεδομένα και πιθανόν τα λιγότερο επιβλαβή ήταν η 
pennyroyal (ἡδύοσμος ὁ γλήχων ή βλήχων / mentha pulegium).

101  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ ἐπικυήσεως 16.1-3· Περὶ γυναικείων 215.1-6· Περὶ γυναικείης 
φύσεως 99.1-3· Περὶ ἀφόρων 215.1-10· Ἀφορισμοὶ 5.41.1-3, 5.42.1-2· Πλάτων, Θεαί-
τητος 149c. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βλ. King 1995, 141–45· King 1998, 31–32, 
136–38· Dean-Jones 1995, 45–47· Dean-Jones 1996, 174–75, 201–2· Gourevitch 
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αφορά την τελευταία αυτή περίπτωση, από το Περὶ σαρκῶν (19.4-6) της 
Ιπποκρατικής Συλλογής μαθαίνουμε ότι οι εταίρες, λόγω ακριβώς της 
εμπειρίας τους (πεπείρηνται πολλάκις), ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν 
έχουν συλλάβει ή όχι (γινώσκουσιν ὁκόταν λάβωσιν ἐν γαστρί), ενώ στο 
Περὶ γονῆς (5.7-9), επίσης από τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
η ίδια ικανότητα αποδίδεται στις γυναίκες εκείνες που είχαν εμπειρία 
στους τοκετούς (ἡ γυνὴ τόκων ἔμπειρος).102 Στην περίπτωση, λοιπόν, 
που μια γυναίκα είχε μείνει έγκυος—ή αισθανόταν ή υποψιαζόταν ότι 
ήταν έγκυος—τότε οι λιγότερο επικίνδυνες για την υγεία της αμβλω-
τικές μέθοδοι ήταν εκείνες που περιγράψαμε προηγουμένως, οι οποί-
ες εφαρμόζονταν κατά την πρώτη κυρίως εβδομάδα μετά τη συνουσία 
και στόχευαν στην αποκόλληση του αντρικού σπέρματος (Σωρανός, 
Γυναικείων 1.60.1.5–1.60.2.1). Πρόκειται, ουσιαστικά, για τεχνικές των 
οποίων η αποτελεσματικότητα έγκειτο στο γεγονός ότι κατά τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο της κύησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η 
πήξη του σπέρματος (Σωρανός, Γυναικείων 1.55.1.3-5) με αποτέλεσμα 
η οποιαδήποτε βίαιη αναπήδηση ή κίνηση από τη μεριά της γυναίκας 
να καθιστά εφικτή και κυρίως δίχως την παραμικρή παρενέργεια για 
την υγεία της την αποκόλληση του σπέρματος από τη μήτρα της. Με-
ταξύ των τεχνικών αυτών η πιο ακίνδυνη απ’ όλες φαίνεται ότι ήταν το 
«ἐκβόλιον», το οποίο, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση της Ma-
rie-Thérèse Fontanille, αποτελεί μέρος των εξωγεννητικών μηχανικών 
μεθόδων (manœuvres mécaniques extragénitales), δηλαδή εκείνων των 
τεχνικών, οι οποίες «πρακτικά δεν ενέχουν τον παραμικρό κίνδυνο για 
τη ζωή μιας γυναίκας».103

iii) Στην περίπτωση που οι παραπάνω μέθοδοι αποδειχθούν ανα-
ποτελεσματικές, τότε η γυναίκα που εξακολουθεί να έχει την πρόθεση 

1984, 141–42· Villard 1997, 372–74· Jouanna 1992, 248–49· Lloyd 1983, 77–78 και 
83 με τις υποσημ. 93 και 98.

102  Για τις έμπειρες γυναίκες στα κείμενα της Iπποκρατικής Συλλογής, βλ. Hanson 
1990, 309–10. Όσον αφορά τις έμπειρες πόρνες, αξίζει να αναφέρουμε αυτό που πα-
ρατηρεί ο Scarborough (1989, 20 και 23–24· 2011, 5), ότι δηλαδή πέρα από το ότι 
γνώριζαν αν είχαν μείνει έγκυες, γνώριζαν επίσης και τα ανάλογα αντισυλληπτικά 
φάρμακα / τεχνικές. Γενικότερα για τις έμπειρες πόρνες και τη γνώση τους πάνω σε 
ζητήματα αντισύλληψης και άμβλωσης, βλ. Scarborough 2013.

103  Fontanille 1977, 121–23. Από τη μεριά της η Gourevitch (1984, 206–9), χρη-
σιμοποιεί για τις εν λόγω τεχνικές των όρο «moyens mécaniques généraux». Για τις 
συγκεκριμένες αμβλωτικές τεχνικές, βλ. επίσης Βακαλόυδη 2003, 194–200. Ας σημει-
ωθεί ότι σύμφωνα με τον Ψδ-Γαληνό (Περὶ Εὐπορίστων 14.481.9), ως ἀκίνδυνον θεω-
ρούταν επίσης και το ἐκβόλιον φάρμακο.
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να προχωρήσει σε άμβλωση (τὴν δὲ μέλλουσαν φθείρειν) θα πρέπει, 
δίνοντας βάση στις γυναικολογικές συστάσεις του Σωρανού, να ακο-
λουθήσει τα παρακάτω βήματα: α) αρχικά, θα πρέπει για δύο με τρεις 
ημέρες να κάνει συνεχώς μπάνια (πρὸ δύο ἢ καὶ τριῶν ἡμερῶν λουτροῖς 
συνεχέσι χρῆσθαι), να τρώει ελάχιστα (ὀλιγοτροφίᾳ), να βάζει μαλα-
κτικά υπόθετα (πεσσοῖς μαλακτικοῖς) και να μην πίνει καθόλου κρασί 
(οἴνου ἀπέχεσθαι), Γυναικείων 1.65.1.1–1.65.2.1· β) έπειτα, θα πρέπει να 
υποβληθεί σε φλεβοτομία (φλεβοτομεῖν) και να της αφαιρεθεί άφθονο 
αίμα (πλεῖον ἀφαιρεῖν), αυτόθι 1.65.2.1. Όσον αφορά ειδικά την τελευ-
ταία αυτή μέθοδο της φλεβοτομίας, ο Σωρανός, αναφερόμενος στον 
Ιπποκράτη, διευκρινίζει ότι πρόκειται για μια αμβλωτική τεχνική, η 
οποία μπορεί να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην περίπτωση 
των γυναικών που πάσχουν από στέγνωση, είναι όμως αποτελεσματική 
στην περίπτωση των υγιών γυναικών (εἰ καὶ μὴ ἐπὶ στεγνοπαθούσης, 
ἀλλὰ [καὶ] ἐπὶ ὑγιαινούσης ἀληθές· “γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτο-
μηθεῖσα ἐκτιτρώσκει”, αυτόθι 1.65.2.2-4).104 Μετά τη φλεβοτομία η γυ-
ναίκα θα πρέπει να ταρακουνηθεί με άμαξα (ζευκτῷ κατασειστέον) και 
να χρησιμοποιήσει εκ νέου μαλακτικά υπόθετα (πεσσοῖς μαλακτικοῖς 
χρηστέον, αυτόθι 1.65.3.1-3). Στην περίπτωση που έχει παρενέργειες 
από τη φλεβοτομία κι αρχίσει να ατονεί (εἰ δὲ πρὸς τὴν φλεβοτομίαν 
ἀλλοτρίως ἔχοι τις καὶ ἄτονος εἴη), τότε η γυναίκα θα πρέπει να προ-
χωρήσει στη χαλάρωση των σχετικών περιοχών, κάνοντας τοπικά λου-
τρά (λουτροῖς), χρησιμοποιώντας εκ νέου μαλακτικά υπόθετα (πεσσοῖς 
μαλακτικοῖς), πίνοντας νερό (ὑδροποσίᾳ), τρώγοντας ελαφρά (ὀλι-
γοσιτίᾳ) και κάνοντας τέλος ένα καθαρτικό κλύσμα (κλύσμα τι προσ-
τίθεσθαι μαλακτικόν). Εάν η γυναίκα εφαρμόσει όλα τα παραπάνω δί-
χως όμως και πάλι να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε έρχεται 
η στιγμή που θα πρέπει πλέον να περάσει στη χρήση αυτών καθαυ-
τών των αμβλωτικών φαρμάκων (μετὰ ταῦτα πεσσὸν φθόριον, αυτόθι 
1.65.4.16–1.65.5.1).

Και για το ζήτημα αυτό τα αρχαία ιατρικά κείμενα που μας έχουν 
διασωθεί περιέχουν πλήθος φυτών, βοτάνων, σκευασμάτων και φαρμά-
κων που θεωρούνταν ότι είχαν αμβλωτική δράση. Ενδεικτικά και μό-
νον, ανατρέχοντας και πάλι στο Περὶ ὕλης ἰατρικῆς του Διοσκουρίδη, 

104  Πβ. Ιπποκράτης, Ἀφορισμοὶ 5.31.1· Γαληνός, Ἱπποκράτους Ἀφορισμοὶ καὶ Γαληνοῦ 
εἰς αὐτοὺς ὑπομνήματα 17b.821.5-10· Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 18.35-39. 
Κατά τη Βακαλόυδη (2003, 261), η φλεβοτομία επιφέρει την εξασθένηση και τη δια-
στολή της μήτρας έτσι ώστε εν συνεχεία με τις κατάλληλες μηχανικές μεθόδους να 
επιτευχθεί η άμβλωση.
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θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα: ἀριστολοχεία (aristolochia), δάφ-
νη (laurus), δρακόντιον (arum dracunculus), ἐλατήριον (elaterium), 
ἐλελίσφακον (salvia officinalis ή salvia cretica), κάρδαμον (Lepidium 
sativum L.), κέδρος (cedrus), κολόκυνθα ἀγρία (cucurbita), σμύρνιον 
(smyrnium), σκαμμωνία (scamonium), στρούθιον (struthion).105 Αυτό, 
ωστόσο, που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι για τους ιατρούς 
της αρχαιότητας τα αμβλωτικά φάρμακα, όπως εξάλλου κι όλα τα υπό-
λοιπα φάρμακα, διακρίνονται μεταξύ τους σε «μαλθακὰ» ή «πραϋτέρα» 
ή «ἤπια»106 και σε «ἰσχυρὰ» ή «δραστικώτερα» ή «δριμύτερα».107 Με 
άλλη διατύπωση, ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση της Marie-Hé-
lène Congourdeau, θα λέγαμε ότι ως γενική κατηγορία τα αμβλωτικά 

105  Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς: ἀριστολοχεία (3.4.4.5–3.4.5.1), δάφνη (1.78.2.7-
8), δρακόντιον (2.166.2.1-4), ἐλατήριον (4.150.7.4), ἐλελίσφακον (3.33.2.2-3), κάρ-
δαμον (1.6.1.12 και 2.155.1.2-3), κέδρος (1.77.1.3), κολόκυνθα ἀγρία (4.176.2.4), 
σμύρνιον (3.68.1.1), σκαμμωνία (4.170.4.8). Αμβλωτική δράση θεωρούταν επίσης ότι 
έχουν τα: κυκλάμινος (Aέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ i, 234.1· Παύλος Αιγινήτης, 
Ἐπιτομὴ Ἰατρικὴ 7.3.10.372· Oρειβάσιος, Πρὸς Eὐνάπιον 2.1.kappa.105.2)· θλάσπις 
(Aέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ i, 164.1· Oρειβάσιος, Πρὸς Eὐνάπιον 2.1.theta.11.1)· 
ῥίζα κενταυρίου τοῦ μεγάλου (Oρειβάσιος, Πρὸς Eὐνάπιον 2.1.kappa.40.3· Παύλος 
Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρικὴ 7.3.10.117)· πτέρις (Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρι-
κὴ 7.3.16.148· Oρειβάσιος, Πρὸς Eὐνάπιον 2.1.pi.33.2)· λευκόϊον (Aέτιος Αμιδηνός, 
Λόγοι Ἰατρικοὶ i, 250.1· Oρειβάσιος, Πρὸς Eὐνάπιον 2.1.lambda.5.2). Όσον αφορά τα 
διάφορα φυτά / βότανα / φάρμακα / συνταγές / τεχνικές φθοράς του εμβρύου, βλ. 
Riddle 1992, 23–62 και 74–100 με τους σχετικούς πίνακες στις σελίδες 40, 43 και 
44· Μώυσειδησ 1997, 32–39 με τον σχετικό Κατάλογο στις σελίδες 39–47· Van de 
Walle 1998, 278–79 με τον πίνακα 1 στη σελίδα 278. Βλ. επίσης Fontanille 1977, 
78–119, όπου η συγγραφέας έχει συγκεντρώσει 413 συνταγές με αμβλωτική και αντι-
συλληπτική δράση από τα ιατρικά κείμενα της αρχαιότητας. Όσον αφορά την αρ-
χαία φαρμακοποιία η βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά πλούσια. Ειδικά για το ζήτημα 
της γυναικολογικής φαρμακολογίας παραπέμπω ενδεικτικά στις ακόλουθες μελέτες: 
Totelin, 2009, 67–85 και 115 κ.ε.· Hanson 1999· Barras 2004· Byl 2009· Scarbo-
rough 2011.

106  i) μαλθακὰ / μαλθακώδη: Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσεως 109.73· Περὶ γυναι-
κείων Α, 74.16-17, 84.1· Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ γένη 13.664.17· 
Εἰς τὸ Ἱπποκράτους Περὶ ἄρθρων Ὑπόμνημα 18a695.14-15· Ορειβάσιος, Ἰατρικαὶ Συνα-
γωγαὶ 43.36.25.3-4· ii) πραϋτέρα: Σωρανός, Γυναικείων 1.65.5.1–1.65.7.1· Αέτιος Αμι-
δηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 18.26-28. Για την ιατρική σημασία του όρου ἤπιος (ή ἤπια 
φάρμακα) στην αρχαία ελληνική γραμματεία, βλ. Jouanna 2003.

107  i) ἰσχυρά: Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων Α, 84.39· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυ-
νάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 12.51.2· Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐνάπιον 4.110.19.1-4· ii) 
δραστικώτερα: Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 18.26-28· Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐ-
νάπιον 4.110.6.1· iii) δριμύτερα / δριμέα: Σωρανός, Γυναικείων 3.39.1.2· Ορειβάσιος, 
Ἰατρικαὶ Συναγωγαὶ 43.36.25.1-2.
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φάρμακα διακρίνονται με βάση το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε: i) εμ-
μηναγωγά (emménagogues), ii) αντισυλληπτικά (contraceptifs), iii) εκ-
βόλια (expulsifs), και iv) αμβλωτικά (abortifs)· ενώ, όσον αφορά την 
ειδική κατηγορία των αμβλωτικών φαρμάκων, αυτά με τη σειρά τους 
διακρίνονται σε: i) πρώιμα αμβλωτικά (abortifs précoces), δηλαδή φάρ-
μακα που επιφέρουν τη διάλυση του σπέρματος, και ii) όψιμα αμβλω-
τικά (abortifs tardifs), τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα εξ όλων.108 

Δεδομένης της προλεχθείσας κατηγοριοποίησης, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι όταν μια γυναίκα φτάσει στο σημείο να χρειαστεί να πάρει 
κάποιο αμβλωτικό φάρμακο, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει με ήπια αμ-
βλωτικά ή, για να επικαλεστούμε και πάλι τον Σωρανό, με αμβλωτικά 
που δεν είναι υπερβολικά δραστικά (τοὺς μὴ ἄγαν δριμεῖς) και δεν επι-
φέρουν υψηλό πυρετό (ἵνα μὴ πλείονα συμπάθειαν καὶ θερμασίαν ἐπά-
γωσιν), Γυναικείων 1.65.5.1-3.109 Εάν κι αυτά δεν επιφέρουν το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα, τότε η γυναίκα θα πρέπει να προχωρήσει στη χρήση 
των πιο δραστικών αμβλωτικών φαρμάκων (ἐπὶ τὰ δραστικώτερα τῶν 
φθορίων),110 δηλαδή στη χρήση των επικίνδυνων—και κάποιες φορές 
θανάσιμων—«πεσσῶν φθορίων».111 

iv) Τέλος, εάν και τα ισχυρά αμβλωτικά φάρμακα δεν οδηγήσουν στο 
επιθυμητό για τη γυναίκα αποτέλεσμα, τότε η μόνη λύση που απομένει 
είναι εκείνη της αποκοπής του εμβρύου διαμέσου κάποιου αιχμηρού 
αντικειμένου (τὸ καταλύειν τὸ ἔμβρυον διά τινος ἐπάκμου), μέσω δη-
λαδή χειρουργικής επέμβασης. Πρόκειται, ωστόσο, για μια μέθοδο που 
η γυναίκα θα πρέπει να αποφεύγει (φυλάσσεσθαι δὲ δεῖ), διότι, όπως 
εξηγεί ο Σωρανός, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού κάποιου 
εκ των εσωτερικών της οργάνων (κίνδυνος γὰρ τρωθῆναί τι τῶν παρα-
κειμένων), Γυναικείων 1.65.7.1–1.65.8.1.. Σύμφωνα με τη Marie-Thérèse 
Fontanille, η χειρουργική επέμβαση με σκοπό την άμβλωση αποτελού-
σε μέρος των τεχνικών εκείνων τις οποίες η συγγραφέας χαρακτηρίζει 

108  Congourdeau 2002, 66.
109  Σύμφωνα με τον Σωρανό (Γυναικείων 1.65.5.3–1.65.6.2) στην κατηγορία των πράων 

(πραϋτέρων) ή ακίνδυνων αμβλωτικών φαρμάκων (πεσσὸς ἀκινδυνότερον) εντάσσο-
νται εκείνα που είναι φτιαγμένα από σπόρια λευκόϊου, φύλλα πηγάνου, μυρσίνης και 
δάφνης, κάρδαμο, θείο, αψίνθιο και σμύρνη.

110  Βλ. Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 18.26-28.
111  Oι «πεσσοὶ φθορίοι» ήταν υπόθετα εμποτισμένα με αμβλωτικά φάρμακα που εισά-

γονταν στον κολεό της μήτρας, φτιαγμένα συνήθως από μάλλινο ή λινό υλικό. Η 
επικινδυνότητά τους έγκειτο στο ότι εκτός από τον θάνατο του εμβρύου μπορούσαν 
επίσης να προκαλέσουν τον θάνατο της εγκύου, βλ. Λυπόυρλησ 2001, 63, υποσημ. 17· 
Bodiou 2005, 4. Όσον αφορά γενικότερα τους πεσσούς (pessaires), βλ. Daremberg 
1843, 380–83· Barras 2003, 254–55· Totelin 2007, 535–37.
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ως ενδογεννητικές μηχανικές μεθόδους (manœuvres mécaniques intra-
génitales) κι επρόκειτο για μια ιδιαιτέρως επικίνδυνη τεχνική,112 ιδίως 
μάλιστα αν αναλογιστούμε ότι κατά την εποχή στην οποία αναφερόμα-
στε απουσιάζουν τα αντισηπτικά φάρμακα και ως εκ τούτου ο κίνδυνος 
για την εκδήλωση μετεγχειρητικών μολύνσεων ήταν ιδιαιτέρως υψη-
λός.113 Ως εκ τούτου, με αρκετή ασφάλεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
για τους αρχαίους ιατρούς η χειρουργική άμβλωση, λόγω ακριβώς του 
εξαιρετικά υψηλού βαθμού επικινδυνότητάς της, θα πρέπει να συνιστά 
την έσχατη λύση για μια γυναίκα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλεί-
ψουμε να αναφέρουμε ότι παρά τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας που 
ενείχαν για την υγεία της γυναίκας οι αμβλωτικές χειρουργικές επεμ-
βάσεις, υπήρχαν εντούτοις δύο άλλες επεμβάσεις, εντελώς συγγενικές 
μεταξύ τους, η εφαρμογή των οποίων καθίστατο απολύτως αναγκαία 
για θεραπευτικούς καθαρά λόγους. Πρόκειται για τις επεμβάσεις της 
«ἐμβρυουλκίας» και της «ἐμβρυοτομίας»,114 οι οποίες λάμβαναν χώρα 
στην περίπτωση που το έμβρυο είχε πεθάνει και είχαν ως σκοπό τους να 
το βγάλουν έξω προκειμένου να διασωθεί η ζωή της γυναίκας.115

Συμπέρασμα
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, θα καταλήγαμε στο συμ-

πέρασμα ότι για την πλειονότητα των ιατρών της αρχαιότητας ο κα-
θορισμός του χρόνου και των μέσων για την πραγματοποίηση της άμ-
βλωσης είναι άμεσα συνυφασμένα με το βαθμό επικινδυνότητάς της. 
Με άλλα λόγια, επειδή η άμβλωση συνιστά για τους αρχαίους ιατρούς 
μια ιδιαιτέρως επικίνδυνη116 πρακτική, θα πρέπει να γίνεται όσο το δυ-

112  Fontanille 1977, 123. Τον ιδιαιτέρως υψηλό κίνδυνο που ενείχε για την υγεία μιας 
γυναίκας η χειρουργική άμβλωση, ως αποτέλεσμα των αιμορραγιών, συνήθως ακατά-
σχετων και θανατηφόρων, που προκαλούσαν τα χειρουργικά εργαλεία, επισημαίνει 
επίσης η Gourevitch 1984, 215. Βλ. επίσης Riddle 1992, 7.

113  Βλ. van de Walle 2003, 742· Stivala 2015, 149.
114  Βλ. Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσεως 37.1-6· Περὶ γυναικείων Α, 47.1-4, 63.1-10, 

70.1-28· Β, 113.10-12, 120.10-11· Περὶ ἀφόρων 249.1-3· Περὶ ἐπικυήσεως 1.1-12· Σω-
ρανός, Γυναικείων 4.9.1.3-4, 4.13.1.1· Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ Ἰατρικὴ 6p.1.37-38, 
6.74.t.1· Aέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 22.91, 25. Για περισσότερες λεπτομέρει-
ες γύρω από τις πρακτικές της εμβρυοτομίας και της εμβρυουλκίας, βλ. Gourevitch 
2001· Gourevitch 2004α· Gourevitch 2004β, 139–49, 152–53· Mazzini 1996· 
Thiery και Goossens 1993.

115  Βλ. Gourevitch 1984, 184· Gourevitch 2004β, 140· Congourdeau 2009, 56· Βα-
καλόυδη 2003, 129· Dasen 2013, 24–25.

116  Βλ. Preus 1975, 251–53· Hanson 1992, 57–58· Hanson 2005, 495–96· Gourevit-
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νατόν νωρίτερα, μέσα στις πρώτες 30–40 ημέρες της εγκυμοσύνης,117 
όπου, λόγω ακριβώς της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το έμβρυο 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι προτεινόμενες αμβλωτικές τεχνικές 
και φάρμακα είναι περισσότερο αποτελεσματικά και συνάμα λιγότερο 
επικίνδυνα για την υγεία της γυναίκας.118 Επιπλέον, και ίσως το σημα-
ντικότερο, ως απόρροια της επικινδυνότητάς της η άμβλωση θα πρέ-
πει να γίνεται για θεραπευτικούς καθαρά λόγους κι όχι με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών των ενδιαφερόμενων γυναι-
κών, όπως συνηθιζόταν να συμβαίνει κατά την εποχή τους.119 Από τους 
αρχαίους ιατρούς εκείνος που επισημαίνει με τον πλέον εμφατικό ίσως 
τρόπο το ζήτημα της επικινδυνότητας της άμβλωσης είναι ο συγγραφέ-
ας της πραγματείας Γυναικείων από τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλ-
λογής, ο οποίος υποστηρίζει τη θέση ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται 
σε άμβλωση διατρέχουν υψηλό κίνδυνο (καὶ κινδυνεύουσιν αἱ φθείρου-
σαι) λόγω ακριβώς του ότι είναι αδύνατο να συντελεστεί η φθορά ενός 
εμβρύου δίχως τη βίαιη επέμβαση ενός καθαρτικού φαρμάκου ή αμ-
βλωτικού υπόθετου ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου μέσου (οὐ γάρ 
ἐστι μὴ οὐ βιαίως φθαρῆναι τὸ ἔμβρυον ἢ φαρμάκῳ ἢ ποτῷ ἢ βρωτῷ 
ἢ προσθέτοισιν ἢ ἄλλῳ τινί), δίχως δηλαδή τον κίνδυνο να προκληθεί 
στη μήτρα της γυναίκας κάποια εξέλκωση ή φλεγμονή, πράγμα, κατα-
λήγει ο ιπποκρατικός ιατρός, ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την ίδια τη ζωή 
της (ἐν γὰρ τῷ τοιούτῳ κίνδυνός ἐστι τὰς μήτρας ἑλκωθῆναι ἢ φλεγμῆ-
ναι· τοῦτο δέ ἐστιν ἐπικίνδυνον).120 Την επικινδυνότητα της άμβλωσης 
δεν παραλείπουν να επισημάνουν και άλλοι αρχαίοι ιατροί μεταξύ των 
οποίων ο Ορειβάσιος, ο οποίος κάνει λόγο για τον «ὀξὺν κίνδυνον» που 

ch 1984, 209–10, 214–16· Miles 2004, 83· Jouanna 1992, 250· Demand 1994, 58· 
Congourdeau 2009, 55–56· Eyben 1980/81, 12· Βακαλόυδη 2003, 264–99· Bernard, 
Deleury, Dion και Gaudette 1989, 188–89.

117  Βλ. Preus 1975, 255. Για το ζήτημα των πρώιμων αμβλώσεων, βλ. Riddle 1991, 22–23.
118  Βλ. Bodiou 2005.
119  Βλ. Σωρανός, Γυναικείων 1.60.3.1–1.60.4.1. Όπως μας πληροφορεί ο Σωρανός, μετα-

ξύ των κινήτρων που μπορούσαν να κάνουν μια γυναίκα να θέλει να προχωρήσει σε 
άμβλωση (βούλεται φθεῖραι τὸ συλληφθὲν) ήταν είτε το ότι η εγκυμοσύνη της ήταν 
αποτέλεσμα μοιχείας είτε το ότι ήθελε να διατηρήσει τη σωματική της ομορφιά. Στην 
πλειονότητά τους οι αρχαίοι ιατροί, συμπεριλαμβανομένου του Σωρανού, αποδοκι-
μάζουν την εφαρμογή της άμβλωσης για λόγους σαν κι αυτούς που μόλις ελέχθησαν. 
Βλ. σχετικά Edelstein 1967, 14· Temkin 2002, 30–31, 35· Gourevitch 1984, 197· 
Hanson 1990, 333· Hanson 1991, 74· Hanson 1992, 58· Dasen 2013, 25–26· Μώυ-
σειδησ 1997, 14–15· Βακαλόυδη 2003, 152–54.

120  Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 72.16-22. Πβ. του αυτού, Ἀφορισμοὶ 5.55.1-3.
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διατρέχει η γυναίκα από την αιμορραγία που πολύ συχνά ακολουθεί την 
άμβλωση (ἐπὶ δὲ ταῖς ἀμβλώσεσι πλεονάκις συμβαίνει ὥστε ἐοικέναι 
αἱμορραγίᾳ),121 καθώς επίσης ο Αέτιος Αμιδηνός, ο οποίος χαρακτηρίζει 
ως επικίνδυνη οποιαδήποτε μορφή φθοράς των εμβρύων (κινδυνώδης 
γὰρ ἐστὶ πᾶσα ἐμβρύου φθορά).122 Εν κατακλείδι, στο αξιακό σύστημα 
των ιατρών της Αρχαιότητας προτεραιότητα πάντοτε έχει η υγεία της 
γυναίκας έναντι εκείνης του εμβρύου,123 γεγονός που τους κάνει να το-
ποθετούνται απέναντι στην άμβλωση μέσα από ένα αμιγώς ιατρικό πρί-
σμα που επικεντρώνει στους σοβαρούς κινδύνους που η εν λόγω πρα-
κτική ενέχει για τη ζωή της124 κι όχι στους ηθικούς προβληματισμούς 
που εγείρει η εφαρμογή της.125
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Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
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•

121  Oρειβάσιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων 147.1-4–147.2.1. Πβ. Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομὴ 
Ἰατρικὴ 3.62.1.3-5.

122  Αέτιος Αμιδηνός, Λόγοι Ἰατρικοὶ xvi, 18.28-30. Για την επικινδυνότητα της άμβλω-
σης, πβ. Πλούταρχος, Λυκοῦργος 3.2.7-9 (οὐκ ἔφη δεῖν ἀμβλίσκουσαν αὐτὴν … κιν-
δυνεύειν).

123  Congourdeau 1997, 268: «Ο ιατρός είχε ως βασική του προτεραιότητα την υγεία 
της γυναίκας και δευτερευόντως εκείνην του παιδιού». Βλ. επίσης Congourdeau 
2002, 65· Crahay 1941, 15 και 21.

124  Σύμφωνα με τη διατύπωση της Hanson (1975, 567), οι συγγραφείς των μαιευτικών 
και γυναικολογικών πραγματειών της Ιπποκρατικής Συλλογής πραγματεύονται το 
ζήτημα της άμβλωσης «σαν να μην υπάρχουν απαγορεύσεις πέρα από την ιδίαν επί-
γνωσή τους για τους κινδύνους που ενέχονται».

125   Όπως το επισημαίνει η Fontanille (1977, 60–61), αναφερόμενη στην άμβλωση: 
«Εάν (ενν. οι ιατροί από τον Ιπποκράτη έως τον Αέτιο Αμιδηνό) δεν καταδικάζουν 
(ενν. τις αμβλωτικές τεχνικές) στο όνομα μιας ηθικής που λαμβάνει υπόψη της το 
δικαίωμα του εμβρύου στη ζωή, επισημαίνουν πάντοτε τους κινδύνους που διατρέχει 
μια γυναίκα. Είναι σε σχέση προς αυτούς τους κινδύνους και μόνον που ο Σωρανός 
επιχειρεί να θέσει ένα περιοριστικό πλαίσιο στις συστάσεις του».
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Abortion according to the medical practitioners 
of Graeco-Roman antiquity: a highly dangerous practice

Yiannis Panidis

Abstract

A  great number of sources from ancient literature indicate that dur-
ing the period of Graeco-Roman antiquity abortion was consid-

ered a socially acceptable practice, which served the private interests 
of the women concerned and their families. It primarily contributed to 
what we would now call family planning and birth control. The central 
question the present article attempts to address is how did the doctors 
of the time approach the implementation of the above-mentioned prac-
tice. By reading mostly—gynaecological and embryological—ancient 
medical texts, it is indicated that in contrast to the prevailing perception 
of their time, the preponderance of ancient doctors approach abortion 
as a pure medical fact, the implementation of which is highly correlated 
with its degree of dangerousness and the side-effects on a woman’s life. 
In this sense, by technically reconstructing their theses on abortion, I 
attempt to highlight the following: a) that the determination of time and 
of abortion methods is, according to the doctors of antiquity, directly 
dependent upon the stages of conception and pregnancy, and b) that the 
degree of dangerousness is directly interrelated with the embryo status 
during each of the aforementioned stages. The main argument support-
ed is that ancient physicians for the most part were in favor of therapeu-
tic abortion alone, suggesting as the most appropriate time for its real-
ization the first 30–40 days of pregnancy precisely because during this 
period the fetus goes through the very early stage of its fleshy structure 
and hence, the proposed abortion techniques are more effective and, at 
the same time, less dangerous for the health of a woman.
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H Αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
στη Ρώμη και η γενεαλογία της δυτικής 

παράδοσης: από τον Giorgio Vasari 
στον Alois Riegl *

Νίκος δασκαλοθανασησ
 

ΣΤΑ πρώτα χρόνια του 16ου αιώνα, κάπου ανάμεσα στο 1513 και το 
1519, ο Ραφαήλ συντάσσει ένα κείμενο προς τον πάπα Λέοντα Ιʹ 

σχετικά με τα «ορατά λείψανα των ρωμαϊκών ερειπίων» που επιβίωναν 
έως την εποχή του. Ένα από τα μνημεία αυτά είναι και η Αψίδα του 
Κωνσταντίνου, δίπλα στο Κολοσσαίο (εικ. 1), έργο που αναγέρθηκε 
από τη Σύγκλητο μεταξύ των ετών 312 και 315 για να τιμηθεί η νίκη του 
αυτοκράτορα επί του Μαξεντίου. Γράφει λοιπόν ο Ραφαήλ: 

[…] η αρχιτεκτονική ήταν η τέχνη που αφανίστηκε τελευ-
ταία, πράγμα το οποίο μπορεί κανείς να διαπιστώσει από 
πολλά παραδείγματα· και μεταξύ άλλων, από την αψί-
δα του Κωνσταντίνου, η σύνθεση της οποίας είναι ωραία 
και καλοφτιαγμένη σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, όχι 
όμως και ως προς τα γλυπτά που τη στολίζουν, τα οποία 
είναι ευτελέστατα, δίχως τέχνη και χωρίς ουδεμία αξία.1 

Ο Ραφαήλ μιλά εδώ για τα ανάγλυφα που κοσμούν την αψίδα και φιλο-
τεχνήθηκαν την εποχή του Κωνσταντίνου, τα οποία διαφοροποιεί από 

τα γλυπτά κομμάτια [που προέρχονται από τις αψίδες] 
του Τραϊανού και του Αντωνίνου Πίου, [τα οποία] είναι 
εξαιρετικά και άψογου ύφους.2 

Πράγματι, η Αψίδα, πέραν των ανάγλυφων που της είναι σύγχρονα, 
περιλαμβάνει και spolia από παλιότερες εποχές—του Τραϊανού (98–

*  Το κείμενο εκφωνήθηκε ως διάλεξη στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, του Ρε-
θύμνου, στις 6 Μαρτίου 2018.

1 Ιώαννόυ 2014, το παράθεμα στη σ. 134.
2 Ιώαννόυ 2014, 134.
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117), του Αδριανού (117–138) και του Μάρκου Αυρηλίου (161–180)3—
που ενσωματώθηκαν στον γλυπτό της διάκοσμο (εικ. 2). Τα δεύτερα 
επαινεί ο Ραφαήλ και τα πρώτα ψέγει ως «senz’ arte o bontate alcuna». 
Κι όταν ο Vasari, περίπου μισόν αιώνα αργότερα, θα επιχειρήσει να ανα-
συστήσει στα προοίμια των Βίων του την κατάσταση των τεχνών στις 
τρεις εποχές που περιγράφει, θα μιλήσει εκτενέστερα για τα ίδια ανά-
γλυφα με τα ίδια λόγια: 

Λέω, λοιπόν, και είναι αλήθεια, ότι αυτές [οι τέχνες] ξεκί-
νησαν στη Ρώμη με καθυστέρηση. […] Ακόμα κι εάν συν
εχίστηκαν οι τέχνες της γλυπτικής και της ζωγραφικής 
μέχρι την εξάλειψη των δώδεκα Καισάρων [[Προσθήκη 
1568 τούτο δεν συνέβη ωστόσο με την ίδια τελειότητα και 
καλή ποιότητα που είχαν νωρίτερα. Επειδή είναι εμφανές 
στα κτήρια που κατασκεύασαν, καθώς οι αυτοκράτορες 
διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, ότι αυτές οι τέχνες μέρα 
με τη μέρα έφθιναν (declinando) χάνοντας σιγάσιγά την 

3 Όχι όμως και του Αντωνίνου Πίου, όπως νομίζει ο Ραφαήλ· βλ. Elsner 2000, ειδικό-
τερα σ. 149, σημ. 1.
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ακέραια τελειότητα του σχεδίου. Και επ’ αυτού μπορούν 
να δώσουν σαφή μαρτυρία τα έργα της γλυπτικής και της 
αρχιτεκτονικής που δημιουργήθηκαν επί Κωνσταντίνου 
στη Ρώμη και ιδίως η θριαμβική αψίδα που στήθηκε προς 
τιμήν του από το ρωμαϊκό λαό [δίπλα] στο Κολοσσαίο: 

Η ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ…

Εικ. 2 :  Αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Ανάγλυφο της εποχής του Αδριανού, π. 130 μ.Χ.
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όπου βλέπουμε, εξαιτίας της έλλειψης καλών δασκάλων, 
ότι χρησιμοποίησαν τις μαρμάρινες παραστάσεις που εί-
χαν γίνει την εποχή του Τραϊανού αλλά ακόμα και τα λά-
φυρα που έφεραν στη Ρώμη από διάφορα μέρη του κόσμου. 
Και όποιος γνωρίζει ότι τα αφιερώματα που βρίσκονται 
μέσα στα μετάλλια (tondi), δηλαδή τα μεσαία ανάγλυφα 
και επίσης οι αιχμάλωτοι και οι μεγάλες σκηνές και οι κίο-
νες και οι θριγκοί και τα άλλα στολίδια, που είναι προγε-
νέστερα και [προέρχονται] από αρχαία σπόλια, είναι δου-
λεμένα με εξαιρετικό τρόπο, γνωρίζει ακόμα ότι όσα έργα 
δημιουργήθηκαν εξολοκλήρου από τους γλύπτες εκείνης 
της εποχής [του Κωνσταντίνου] είναι πάρα πολύ αδέξια 
(goffissime). Όπως επίσης είναι ορισμένες μικρών διαστά-
σεων σκηνές με μικρές μαρμάρινες μορφές […] πολύ αδέξιες 
και με τέτοιον τρόπο δουλεμένες που ο καθείς μπορεί να 
πιστέψει ανεπιφύλακτα ότι από τότε η τέχνη της γλυπτι-
κής είχε αρχίσει να χάνει την καλή ποιότητα, μολονότι δεν 
είχαν ακόμα φτάσει οι Γότθοι και τα άλλα βάρβαρα και 
ξένα έθνη, που κατέστρεψαν, μαζί με την Ιταλία, όλες τις 
άριστες τέχνες]].4 

Το απόσπασμα του Vasari είναι αποκαλυπτικό για πολλούς λόγους. 
Καταρχάς, το σημαντικότερο, εντοπίζει με καθαρότητα μια έννοια που 
θα ρίξει για αιώνες τη βαριά σκιά της επί της νεότερης ιστοριογραφίας 
της τέχνης—και φυσικά όχι μόνο της τέχνης: πρόκειται για την έννοια 
της παρακμής. Κατά δεύτερο o Vasari προσδιορίζει ως ουσιώδες στάδιο 
αυτής της διαδικασίας τον 4ο αιώνα, αμέσως μετά την λεγόμενη κρί-
ση του 3ου αιώνα, κατ’ αντιδιαστολή προς τον λαμπρό 2ο αιώνα των 
Αντωνίνων—του Τραϊανού, του Αδριανού, του Μάρκου Αυρηλίου. Με 
δυο λόγια, το ιστορικό και χρονολογικό πλαίσιο της έναρξης της επο-
χής της παρακμής, βρίσκεται ήδη εδώ, στο προοίμιο των Βίων. Κατά 
τρίτον, ο Vasari προσφυώς συνδέει τούτη την παρακμή περισσότερο με 
εσωτερικά αίτια, εντός της ίδιας της Αυτοκρατορίας και λιγότερο με 
εξωτερικές επεμβάσεις, δηλαδή με τις βαρβαρικές επιδρομές, κάτι που 
είναι πλέον κοινός τόπος στην ιστοριογραφία. Θα μπορούσε μάλιστα 
κανείς εδώ να παρατηρήσει ότι ο Vasari κάνει σαφή, αν και με έμμεσο 
τρόπο, την προσωπική του αγωνία για την δική του τύχη νοσταλγώ-

4 Ιώαννόυ 2016, το παράθεμα στη σ. 148. Οι Βίοι γνώρισαν δυο εκδόσεις (1550 και 1568). 
Η δεύτερη έκδοση περιέχει αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις, βλ. Vasari 1966–87.
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ντας ήδη τη χρυσή εποχή του ήρωά του, του Μιχαήλ Αγγέλου που δεν 
ζει πια, στα 1568, και κανείς δεν φαίνεται ικανός να τον αντικαταστήσει: 

όταν τα ανθρώπινα πράγματα αρχίζουν να παρακμά-
ζουν δεν σταματούν ποτέ να χειροτερεύουν, μέχρι του ση-
μείου της οριστικής [τους] κατάπτωσης, 

γράφει χαρακτηριστικά λίγο πιο κάτω ο Vasari. Κι όλα αυτά εξετάζο-
ντας ένα μνημείο-κλειδί για την κατανόηση τούτου του σχήματος, την 
Αψίδα του Κωνσταντίνου στη Ρώμη. 

Έχει ενδιαφέρον εδώ να υπογραμμισθεί ότι όταν δύο περίπου αιώ-
νες μετά τον Vasari ο Γίββων θα συγγράψει το κατεξοχήν έργο περί 
παρακμής στη νεότερη ιστοριογραφία, την Ιστορία της παρακμής και 
της πτώσης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, θα αναφερθεί με τους ίδιους 
ακριβώς όρους ξανά στην Αψίδα του Κωνσταντίνου: 

Το θριαμβικό τόξο του Κωνσταντίνου, 
γράφει ο Γίββων γύρω στο 1776, 

παραμένει ακόμη ως μελαγχολική απόδειξη της παρακμής 
των τεχνών (decline of the arts) […]. Λες και δεν ήταν δυνα-
τόν να βρεθεί στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας ένας 
γλύπτης ικανός να κοσμήσει αυτό το δημόσιο μνημείο, ξε-
γυμνώθηκε από τις πιο εκλεκτές της μορφές η Αψίδα του 
Τραϊανού, χωρίς κανέναν σεβασμό στη μνήμη του ή στους 
κανόνες της ιδιοκτησίας, 

επισημαίνει ο Γίββων με το χαρακτηριστικό πνεύμα ενός συντηρητικού 
που τον αναστατώνει ο αγώνας της αμερικανικής ανεξαρτησίας και δι-
αισθάνεται ήδη την απειλή της γαλλικής επανάστασης. 

[…]. Ο νέος διάκοσμος που ήταν απαραίτητο να εισαχθεί 
για να καλύψει τα κενά των παλαιότερων γλυπτών, 

κλείνει ο Γίββων το παράθεμά του για την Αψίδα του Κωνσταντίνου, 
φιλοτεχνήθηκε με τον πλέον χονδροειδή και άτεχνο τρόπο.5 

Αυτή η ρητορική της παρακμής της τέχνης με σημείο αναφοράς την 
Αψίδα του Κωνσταντίνου θα εισχωρήσει ακάθεκτη βαθιά μέσα στον 
20ό αιώνα. Το 1954 ο σχεδόν ενενηντάχρονος Bernard Berenson θα 
δημοσιεύσει στα αγγλικά ένα μικρό βιβλίο, απόσταγμα της σοφίας του. 
Θα επιλέξει και πάλι την Αψίδα του Κωνσταντίνου για να προσδιορί-
σει ό,τι ακριβώς περιγράφει ο υπότιτλος του έργου του: την παρακμή 

5 Gibbon 1854, τ. 1, κεφ. XIV, σ. 483 (η μετάφραση του παραθέματος ανήκει στον συγ-
γραφέα του άρθρου). 

Η ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ…



—  158  —

της μορφής (The Decline of Form).6 
Ο Berenson, πάνω από 400 χρόνια 
μετά τον Ραφαήλ και τον Vasari 
και σχεδόν 200 μετά τον Γίββωνα, 
χρησιμοποιεί ακόμη την ίδια γλώσ-
σα—ή και μια γλώσσα πιο δηκτι-
κή—για να αναφερθεί στο προβλη-
ματικό μνημείο: 

Είναι δύσκολο να βρει κανείς 
κάτι χειρότερο […], ανάγλυ-
φα που έχουν την τραχύ-
τητα μιας εντελώς αδέξιας 
προσπάθειας δεν ανήκουν 
καν σε κάποια τεχνοτροπία 
(belonging to no style).7 

Για τον εξίσου συντηρητικό Beren-
son, τον οποίο ουδέποτε απασχο-
λούσαν τα ευρύτατα χρονολογικά 
άλματα προκειμένου να υποστηρί-
ξει τις παντοειδείς απόψεις του, τα 
μόνα έργα που θα μπορούσαν να 
συγκριθούν με τα άτεχνα δημιουρ-
γήματα εκείνων των παρηκμασμέ-
νων αιώνων, είναι τα τεχνουργήματα των εθνογραφικών μουσείων. Το 
παράδειγμά του εδώ είναι ένα αγαλματίδιο από το Benin της δυτικής 
Αφρικής (εικ. 3) το οποίο, κατά τον συγγραφέα, παρουσιάζει «κάποια 
ομοιότητα» με τη μορφή ενός από τους Τετράρχες (του Κωστάντιου 
κατά τον Berenson) όπου αναπαρίσταται μαζί με τον Γαλέριο (πάλι 
κατά τον Berenson) (εικ. 4)8 ως επίστεψη κίονα στο Βατικανό.

Σε αυτή λοιπόν την μάλλον ευθύγραμμη πορεία από τον 16ο στον 
20ό αιώνα, η εποχή των γλυπτών της Αψίδας του Κωνσταντίνου, δηλα-
δή ο 4ος αιώνας μ.Χ., εκλαμβάνεται ως εναρκτήριο στάδιο μιας μακράς 
και παρατεταμένης παρακμής που διαρκεί 400 ή 500 χρόνια. Ακόμη και 
οι υποστηρικτές της αξίας της τέχνης του Μεσαίωνα παρακάμπτουν 

6 Berenson 1954. Ο Berenson δημοσίευσε αρχικά το δοκίμιό του στα ιταλικά ως L’Arco 
di Costantino o della decadenza della forma, Μιλάνο: Electa Editrice, 1952.

7 Berenson 1954, 38, 43.
8 Berenson 1954, 50, εικ. 61, 62.

Εικ. 3 :  Αγαλματίδιο πολεμιστή από 
το Benin (Berenson 1954, 62)
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αυτή την περίοδο του σκότους και 
της αμηχανίας αναζητώντας τα ίχνη 
της ανάκαμψης, το νωρίτερο, στις 
αρχές του 9ου αιώνα, δηλαδή στα 
χρόνια της renovatio του Καρλομά-
γνου.9 

Η κατάσταση ωστόσο έχει πλέ-
ον αλλάξει. Και η αλλαγή αυτή 
μοιάζει να εκκινά από τον χώρο 
των ιστορικών σπουδών και συχνά 
συνδέεται με τα γραπτά τού ιρλαν-
δικής καταγωγής και οξφορδιανής 
ακαδημαϊκής προέλευσης ιστορι-
κού—emeritus πλέον καθηγητή του 
Princeton—Peter Brown. Πράγμα-
τι, το βιβλίο του Peter Brown με τίτ-
λο The World of Late Antiquity που 
κυκλοφόρησε το 197110 συνετέλεσε 
τα μάλα ώστε η χρήση του όρου 
«ύστερη αρχαιότητα» να γενικευτεί 

στα τέλη του 20ού αιώνα και η περίοδος να εκληφθεί πλέον ως νόμιμο 
πεδίο εξειδικευμένης συζήτησης. Γι’ αυτόν προφανώς τον λόγο, με αρ-
κετή αγγλοσαξονική έπαρση σε συνδυασμό με τη συνήθη δημοσιογρα-
φική απλοποίηση, ο Peter Brown χαρακτηρίζεται τον Απρίλιο του 2017 
από την καθημερινή πανεπιστημιακή εφημερίδα The Daily Princetonian 
—μια από τις αρχαιότερες του είδους—«επινοητής της ύστερης αρχαιό-
τητας» (Inventor of late antiquity).11 Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Στα αγγλικά ο όρος Late Antiquity εμφανίζεται τυπωμένος ως τίτλος 
καταλόγου ήδη το 1945.12 Ωστόσο, η ανάγκη προσδιορισμού μιας ειδι-
κής ιστορικής φάσης που θα καλύπτει τα χρόνια μεταξύ αρχαιότητας 
και μεσαίωνα δεν γεννήθηκε ούτε στη νησιωτική Ευρώπη ούτε, πόσω 
μάλλον, στην αντίπερα όχθη του ατλαντικού μα ούτε και στο χώρο των 
αμιγώς ιστορικών σπουδών, ούτε καν στα τέλη του 20ού αιώνα· γεννή-

9 Βλ., για παράδειγμα, Panofsky 1965.
10  Ελληνική έκδοση: Brown 1998.
11  Βλ. την ηλεκτρονική εκδοχή του φύλλου της 20ής Απριλίου 2017: Shao 2017.
12  James 2008, ειδικότερα σ. 21.

Εικ. 4 :  Κωνστάντιος και Γαλέριος, 
π. 300 μ.Χ. – Biblioteca Apostolica 

Vaticana (Berenson 1954, 61)
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θηκε στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης, πολύ νωρίτερα, στην καρδιά 
της γηραιάς ηπείρου, στα εδάφη ενός πολυεθνικού κράτους που αναζη-
τούσε μια νέα—αυτοκρατορικού διαμετρήματος—ταυτότητα. Και στο 
κέντρο της συζήτησης τέθηκε για μια ακόμη φορά, τώρα όμως ιδωμένο 
από μιαν άλλη οπτική, τούτο το προβληματικό μνημείο που μας απα-
σχολεί: η περίφημη Αψίδα του Κωνσταντίνου στη Ρώμη. Είναι απαραί-
τητο να επιμείνουμε στην αρχική επινόηση του όρου «ύστερη αρχαιό-
τητα», γιατί ο βαθμός αποσιώπησης αυτής της καταγωγικής σχέσης με 
την ιστορία της τέχνης είναι εντυπωσιακός στο χώρο των ιστορικών 
σπουδών.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το 1901 κυκλοφορεί 
στη Βιέννη ένα βιβλίο με τίτλο Die spätrömische Kunstindustrie (Οι 
εφαρμοσμένες τέχνες στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδο) που συγγραφέας 
του είναι ο ιστορικός τέχνης Aloïs Riegl.13 Το βιβλίο αφορά την τέχνη 
των τελευταίων αιώνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στις περιοχές 
της Αυστρουγγαρίας. Η άποψη την οποία ο Bianchi Bandinelli διατύ-
πωσε το 1966 στο σχετικό λήμμα της Enciclopedia dell’ Arte Antica ότι 
επινοητής του όρου Spätantike είναι ο Aloïs Riegl με αυτό το βιβλίο 
του, έχει πλέον υιοθετηθεί από τη σχετική βιβλιογραφία της ιστορίας 
της τέχνης.14 Πρέπει βεβαίως εδώ να αναφερθεί ότι ο όρος Spätantike 
εμφανίζεται τυπωμένος στο εξώφυλλο όχι του βιβλίου του Riegl αλλά 
σε εκείνο τού μεγάλου αντιπάλου του Josef Strzygowski. Το ίδιο ακρι-
βώς έτος, το 1901, ο Strzygowski δημοσίευσε πράγματι τη μελέτη του 
με τίτλο Orient oder Rom. Beiträge zur Geschichte der spätantiken und 
frühchristlichen Kunst (Ανατολή ή Ρώμη. Συνεισφορά στην ιστορία της 
τέχνης της ύστερης αρχαιότητας και της πρώιμης χριστιανικής επο-
χής).15 Ο Bianchi Bandinelli ωστόσο δεν αναφέρει καν τον Strzygowski. 
Η παράλειψη αυτή ίσως να οφείλεται στην κακή φήμη του Strzygowski, 
του ανθρώπου που αποκλήθηκε από τον Berenson «Αττίλας της ιστορί-
ας της τέχνης».16 Σε κάθε περίπτωση, έστω κι εάν οι απόψεις των Riegl 
και Strzygowski είναι, όπως θα δούμε, εντελώς διαφορετικές, και μά-

13  Riegl 1901 (= 2014), 1985.
14  Βλ. ενδεικτικά, Elsner 2002, ειδικότερα σ. 358 και 359, σημ. 1 και 7. Για τα σχετι-

κά λήμματα που συνέγραψε ο Bianchi Bandinelli βλ. την ηλεκτρονική εκδοχή της 
Enciclopedia dell’ Arte Antica: SPAETANTIKE (Spätantike), <http://www.treccani.it/
enciclopedia/spaetantike_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/>, και RIEGL, 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/alois-riegl_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-
Antica%29/> (19.02.2018).

15  Strzygowski 1901.
16  Βλ. Berenson 1948 = 1953, 36. Το σχετικό κείμενο του Berenson γράφτηκε το 1941, 

—  160  —

ΑΡΙΑΔΝΗ 25/26 (2018–19 / 2019–20) — Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ



λιστα αντιπαρατιθέμενες, ο όρος Spätantike πλάθεται πράγματι γύρω 
στα 1900 στο περιβάλλον της ιστορίας της τέχνης της λεγόμενης πρώ-
της Σχολής της Βιέννης—ο Riegl και ο Strzygowski, παρά τις αντιθέσεις 
τους, αποτελούν αναμφίβολα δυο από τα σημαίνοντα μέλη της. Κι αυτό 
το γεγονός χρήζει ερμηνείας. Γιατί άραγε στην αυτοκρατορική Βιέννη 
καλλιεργήθηκε στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης τούτο το πρώιμο ει-
δικό ενδιαφέρον για μια περίοδο που για αιώνες την κατέτρεχε η μομφή 
της παρακμής, ενώ το ίδιο ενδιαφέρον αναδύθηκε αλλού με σαφώς πιο 
αργούς ρυθμούς; 

Ο ιταλός Bianchi Bandinelli τονίζει χαρακτηριστικά στο λήμμα 
που επισημάνθηκε, ότι ένας όρος παρόμοιος του Spätantike απουσιά-
ζει ακόμη (στα τέλη της δεκαετίας 1960) από τη γαλλική γλώσσα—όχι 
όμως και από την ιταλική και την αγγλική—ενώ ο γάλλος Henri-Irénée 
Marrou έχει ήδη υπογραμμίσει από το 1949 ότι ο ιταλικός όρος tardo-
antico είναι μάλλον ανεπιτυχής.17 Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η αμηχανία 
ως προς την ονομασία αυτής της παράξενης εποχής κυριάρχησε έως 
μάλλον πρόσφατα και στους κύκλους όσων την μελετούν. Ο Marrou 
που συνέγραψε το 1938 τη βιογραφία του ιερού Αυγουστίνου, παρότι 
υπήρξε ένας από τους πρώτους γάλλους ιστορικούς της περιόδου, δη-
μοσιεύει ένα βιβλίο με τον όρο antiquité tardive τυπωμένο στο εξώφυλ-
λό του μόλις το 1977.18 Και ο Bianchi Bandinelli δημοσίευσε στα γαλλι-
κά το 1970—στο πλαίσιο της σειράς Univers des formes που διηύθυνε 
ο Malraux—έναν ογκώδη τόμο με αντικείμενο την τέχνη της πρώτης 
φάσης (192–395 μ.Χ.) αυτής ακριβώς της εποχής, αποφεύγοντας όμως 
να την ονομάσει.19 Ο Marrou αποδίδει την επιτυχή επινόηση του όρου 
Spätantike στην—κατά τον ίδιο—δυνατότητα της γερμανικής γλώσσας 
«να αποδέχεται εύκολα τους νεολογισμούς»,20 κλείνοντας χωρίς άλλο 
σχολιασμό το ζήτημα.

Το ίδιο το γεγονός της επινόησης ενός όρου δεν σημαίνει απαραι-
τήτως και τη θετική πρόσληψη της περιόδου που οροθετεί. Σημαίνει 
ωστόσο αναμφίβολα την ύπαρξη ενός αυξημένου ενδιαφέροντος για 
το ειδικό της περιεχόμενο. Έως εκείνη τη στιγμή η περίοδος, ας πού-

έτος θανάτου του Strzygowski. 
17  Henri-Irénée Marrou, “Retractatio” (1949), προσθήκη στο Marrou 1983, 694, σημ. 

13 [η έκδοση του 1983 αναπαράγει το κείμενο της τέταρτης έκδ. (1958) της διδακτο-
ρικής διατριβής του Marrou, που κυκλοφόρησε το 1938].

18  Marrou 1977.
19  Bianchi Bandinelli 1970.
20  Marrou 1983, 694.
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με, ανάμεσα στη βασιλεία του Κωνσταντίνου και τη στέψη του Καρ-
λομάγνου περιγραφόταν σε διάφορες γλώσσες κυρίως μέσω επιθέτων, 
αναγόμενων στο ιστορικό πεπρωμένο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορί-
ας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες (bas-empire στα γαλ-
λικά, spätrömisch στα γερμανικά, late Roman στα αγγλικά).21 Ο όρος 
Spätantike, ως ουσιαστικό που επινοείται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον 
της ιστορίας της τέχνης της Βιέννης, φιλοδοξούσε, αντιθέτως, να δώ-
σει σε αυτή την περίοδο αυτόνομη υπόσταση. Κι εδώ ανακύπτουν δύο 
κατηγορίες ερωτημάτων. 

Κατά πρώτον, το μείζον: γιατί αυτό συνέβη στη Βιέννη, την πρω-
τεύουσα του «γίγαντα με τα πήλινα πόδια»; Μια τέτοια ονομασία που 
παραπέμπει στο βιβλικό χωρίο του Δανιήλ22 αποδείχθηκε ότι πράγματι 
προσιδίαζε στην ετοιμόρροπη αυτοκρατορία των Αψβούργων η οποία 
θα κατέρρεε μέσα στη δίνη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή 
σε λιγότερο από δυο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία των βιβλίων του 
Riegl και του Strzygowski. Η αναγωγή στον εύπλαστο χαρακτήρα μιας 
γλώσσας—όπως το κάνει ο Marrou για να ερμηνεύσει την παραγωγή 
του νεολογισμού—θα πρέπει να παραδεχτεί κανείς ότι, από ιστορική 
άποψη, είναι μάλλον ανεπαρκής. Αντιθέτως, μια ερμηνεία που θα λαμ-
βάνει υπόψη της το φορτισμένο περιβάλλον της ανόδου και της πτώ-
σης της Αυστρουγγρικής Αυτοκρατορίας είναι αναμφίβολα πιο παρα-
γωγική. 

Η αναγκαστική αποδοχή εκ μέρους της Αυστρίας του «εξομοιωτι-
κού συμβιβασμού» (Ausgleich), της συνύπαρξης δηλαδή με την Ουγ-
γαρία—μετά την ήττα της από τα πρωσικά όπλα το 1866—οδήγησε το 
1867 στην ίδρυση της Αυστρουγγρικής Μοναρχίας. Το γεγονός αυτό 
σήμανε και την οριστική εγκατάλειψη των ηγεμονικών παγγερμανικών 
βλέψεων των Αψβούργων. Στο μέτρο που η ενοποίηση των γερμανικών 
χωρών έμοιαζε να είναι πλέον—και γρήγορα αποδείχθηκε ότι πράγμα-
τι ήταν—υπόθεση της Πρωσίας, στην Αυστρία απέμενε να κάνει δυο 
πράγματα: από τη μια να τονίσει τον ιστορικά ενιαίο χαρακτήρα του 
πολιτισμού όχι, απλώς, των γερμανόφωνων περιοχών αλλά συνολικά 
της πολυεθνικής Ευρώπης—η Αυστρουγγαρία ήταν πλέον ένα πολυε-
θνικό κράτος—και απ’ την άλλη να αναδείξει το αυτοκρατορικό της με-
γαλείο ως εγγυητική παράμετρο διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας. 
Σε ποιο πολιτικό και πολιτιστικό πρότυπο του ευρωπαϊκού παρελθό-

21  Βλ. και Inglebert 2012, ειδικότερα σ. 3.
22  Δανιήλ, Βˊ, 33–45.

ΑΡΙΑΔΝΗ 25/26 (2018–19 / 2019–20) — Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ



—  163  —

ντος θα μπορούσε άραγε να αναχθεί η άρτι ιδρυμένη Αυστρουγγαρία, 
ώστε να επιτύχει παρόμοιους στόχους; 

Η αρχαία Ελλάδα είχε σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στη μακρά 
φιλελληνική παράδοση της Γερμανίας, από τον Winckelmann έως τον 
Goethe.23 Τολμώντας εδώ μια γενίκευση ως προς ένα περίπλοκο ζή-
τημα θα μπορούσε, μάλιστα, να πει κανείς ότι με αυτή την παράδοση 
συνδέονται και οι επιλογές των εθνικοσοσιαλιστών—και του Χίτλερ 
προσωπικά—υπέρ της ελληνικής και όχι της ρωμαϊκής αρχαιότητας.24 
Επιπλέον, τους Αψβούργους τους ενδιέφεραν λιγότερο ζητήματα κα-
ταγωγής και απαρχών—ό,τι δηλαδή αναζητούσαν οι Γερμανοί στην 
αρχαία Ελλάδα— και περισσότερο τρόποι ενίσχυσης του κύρους της 
αδιαμφισβήτητης και μακράς αυτοκρατορικής τους γενεαλογίας. Δεν 
υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η αναγωγή όχι στο ελληνικό αλλά στο 
ρωμαϊκό παρελθόν αποτελούσε εδώ την προσφορότερη λύση. Η ενιαία 
«οικουμένη», έτσι όπως διαμορφώθηκε στο περιβάλλον της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, έβρισκε τον καλύτερο συνεχιστή στην ισχυρή Δίδυμη 
Μοναρχία των Αψβούργων όχι απλώς σε γερμανικό αλλά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η διεκδίκηση ωστόσο αυτής της κληρονομιάς θα ήταν δυνατή 
μόνο εάν καθίστατο σαφές ότι η ευρωπαϊκή παράδοση από την αρχαιό-
τητα μέχρι τους νεότερους χρόνους είναι ενιαία. 

Ωστόσο, γύρω στο 1900 μια τέτοια θέση κάθε άλλο παρά ήταν πα-
γιωμένη. Κατά πρώτον, υπήρχε η τομή μεταξύ αρχαίας Ελλάδας και Ρώ-
μης. Και κατά δεύτερον, η ακόμη σημαντικότερη τομή μεταξύ Ρώμης 
και νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι χιλιάδες σελίδες του Γίββωνα 
αποδείκνυαν σχεδόν ότι μετά τον αιώνα των Αντωνίνων, τον 2ο δηλα-
δή αιώνα μ.Χ., η Ευρώπη υπέφερε από ένα διαρκές ψυχορράγημα, από 
έναν αργό και παρατεταμένο θάνατο πριν κάνει μια νέα αρχή την επο-
χή του Πετράρχη (14ος αιώνας). Και η πιο δραματική τομή εντοπιζό-
ταν ακριβώς μεταξύ του 3ου και του 4ου αιώνα. Έργο όσων έθεσαν στο 
κέντρο του ενδιαφέροντός τους τη μελέτη αυτής της περιόδου ήταν 
να αντικαταστήσουν τούτη την ιστορία των ρήξεων με μια γενεαλο-
γία συν έχειας. Και εκείνος που διατύπωσε την πιο συνεκτική θεωρία ως 
προς αυτό το σημείο ήταν ο Alois Riegl. 

Στην πρώτη τομή, μεταξύ Ελλάδας και Ρώμης, ο Riegl αντιπαρέβαλε 
τον ενοποιητικό χαρακτήρα της ελληνιστικής περιόδου που, κατά τον 
ίδιο, εξασφάλιζε την ομαλή συνέχεια μεταξύ των δύο πολιτισμών. Το 

23  Valdez 2014.
24  Chapoutot 2008 (= 2014).
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ζήτημα αυτό το πραγματεύεται ο Riegl στο βιβλίο του με τίτλο Stilfragen 
(Ερωτήματα περί του ύφους), την πρώτη μεγάλη του σύνθεση για την 
καταγωγή των διακοσμητικών θεμάτων, που είχε κυκλοφορήσει στην 
εκπνοή του 19ου αιώνα.25 Η δεύτερη τομή, μεταξύ Αρχαιότητας και Με-
σαίωνα, για τον Riegl απλώς δεν υπήρχε. O 4ος αιώνας δεν στοιχειοθε-
τούσε την παρακμή της Αρχαιότητας αλλά, μέσω μιας διαδικασίας με-
ταβάσεων, το ομαλό πέρασμα από τον αρχαίο στον νεότερο πολιτισμό. 
Με δυο λόγια, η εποχή του Κωνσταντίνου δεν προσδιόριζε το τέλος 
του αρχαίου κόσμου αλλά, μέσω μιας αναδιάταξης των δεδομένων του, 
αποτελούσε ήδη τη χαραυγή των νεότερων χρόνων. Το μνημείο που κα-
τεξοχήν συμπυκνώνει αυτή την ομαλή μετάβαση είναι, κατά τον Riegl, 
η αψίδα του Αυτοκράτορα στη Ρώμη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο 
Riegl περιγράφει για πρώτη φορά με θετικούς όρους, σε αντίθεση με 
προηγούμενους αλλά, όπως είδαμε, και μεταγενέστερούς τους συγγρα-
φείς, όχι τα spolia των Αντωνίνων αλλά τα ανάγλυφα που φιλοτεχνή-
θηκαν ad hoc για τη διακόσμηση της Αψίδας την τριετία 312–315. Την 
ίδια στιγμή, ο συγγραφέας μάς εισάγει στη δική του μέθοδο ανάλυσης 
των έργων τέχνης, δηλαδή σε μια από τις πρώτες και πιο συνεκτικές 
μορφοκρατικές θεωρίες στην ιστορία της τέχνης. Γράφει λοιπόν ο Riegl 
αναφερόμενος στη δεξιά πλευρά της βόρειας όψης που αναπαριστά τον 
αυτοκράτορα να ελεεί τους υπηκόους του (εικ. 5): 

Ενώ το σύνολο μοιάζει να προβάλλεται με κοπιώδη ευκρί-
νεια επί της επίπεδης επιφάνειας, οι επιμέρους μορφές τεί-
νουν να απομονωθούν χωρικά από το κοινό τους επίπεδο. 
Τα περιγράμματα όλων των μορφών είναι τόσο βαθιά 
χαραγμένα ώστε πουθενά δεν φαίνεται [οι μορφές] να 
συνδέονται εμφανώς με το θεμελιώδες επίπεδο του βάθους 
(Grundebene). Στην κύρια ζώνη υπάρχουν δύο σειρές μορ-
φών τοποθετημένες η μία πίσω από την άλλη μα και εξίσου 
απομονωμένες η μία από την άλλη. Εντοπίζεται εδώ ένα 
αποφασιστικής σημασίας στοιχείο διά του οποίου το ανά-
γλυφο της εποχής του Κωνσταντίνου διαφοροποιείται 
από το ανάγλυφο της αρχαίας ανατολής και της κλασικής 
περιόδου. Κατά την περίοδο της πρώιμης Αυτοκρατορίας 
η διατήρηση μιας προφανούς απτικής (taktisch) σύνδεσης 
μεταξύ των μορφών του ανάγλυφου και του επιπέδου του 
βάθους είτε απευθείας είτε δι᾽ ενδιάμεσων μορφών ήταν 
ακόμη απαράβατος νόμος. Τώρα, το κοινό επίπεδο χάνει 

25  Riegl 1893.
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πλέον την απτική του συνοχή και αποσυντίθεται σε μια 
σειρά από φωτεινές μορφές τις οποίες χωρίζουν βαθιές σκι-
ές χώρου (Raumschatten), η σταθερή διαδοχή των οποίων 
δίνει πλέον μια χρωματική αίσθηση. Ωστόσο η εντύπωση 
ενός συμμετρικά σχεδιασμένου επιπέδου παραμένει. Μόνο 
που τώρα δεν πρόκειται πια για ένα απτικό επίπεδο που 
είτε είναι συνεχές είτε σκιάζεται ελαφρά από ήπιες φω-
τοσκιάσεις (Halbschatten) αλλά μάλλον για ένα οπτικό 
(optisch) επίπεδο όπως όταν όλα τα αντικείμενα εμφανίζο-
νται στο μάτι μας μέσω μιας μακρόθεν θέασης (Fernsicht). 
Μεταξύ του ορατού πρώτου επιπέδου των μορφών και 
του επιπέδου του βάθους έχει παρεμβληθεί μια ελεύθερη 
σφαίρα χώρου, κάτι σαν κόγχη σε τέτοιο βάθος ώστε να 
αναδεικνύονται οι μορφές σαν να καταλαμβάνουν χώρο 
αλλά και να περιβάλλονται από ελεύθερο χώρο όντας 
ταυτοχρόνως όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο […] 
αλλά αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι ο ελεύθερος χώρος 

Εικ. 5 :  Αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ανάγλυφο της εποχής 
του Κωνσταντίνου, 312–315 μ.Χ. (λεπτομέρεια)
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ως αυτόνομος καλλιτεχνικός παράγων, αναγνωρίζεται 
πίσω από τα υλικά άτομα (μορφές).26

Πώς μπορούμε άραγε να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το περίπλοκο 
παράθεμα; Είναι εδώ απαραίτητο να κατανοήσουμε την ίδια την ορο-
λογία του Riegl. Για τον συγγραφέα, η τέχνη της αρχαιότητας είναι 
απτική, εδράζεται δηλαδή μάλλον στην αίσθηση της αφής παρά στην 
αίσθηση της όρασης. Η τέχνη των νεότερων χρόνων, αντιθέτως, δίνει 
προτεραιό τητα στην όραση και όχι στην αφή. Η θεμελιώδης θετική ση-
μασία των ανάγλυφων της εποχής του Κωνσταντίνου έγκειται ακριβώς 
εδώ: τώρα, χωρίς να εγκαταλείπονται πλήρως τα απτικά χαρακτηριστι-
κά της αρχαίας τέχνης, αναδύονται, μα χωρίς ακόμη να υιοθετούνται 
απολύτως, τα οπτικά δεδομένα της νεότερης τέχνης. Από μορφολογική 
άποψη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της μετάβασης από 
την έμφαση στις κατά πλάτος και ύψος διαστάσεις του θεμελιώδους 
επιπέδου της αναπαράστασης (ώστε να τονιστεί η απτική υλικότητα 
του αντικειμένου) τις σχέσεις που τονίζουν την τρίτη διάσταση, δηλα-
δή το βάθος. Με δυο λόγια, η αρχαιότητα σκέφτεται με όρους επιπέδου, 
οι νεότεροι χρόνοι με όρους χώρου. Τώρα, ο τρόπος πρόσληψης της 
αναπαράστασης σε αυτό το αδιάσπαστο ιστορικό περιβάλλον περνά, 
κατά τον Riegl, από τρεις διαφορετικές φάσεις: την αιγυπτιακή, όπου 
η τέχνη είναι κυρίως απτική και απαιτεί μια πολύ κοντινή προσέγγι-
ση (Nahsicht), την αρχαιοελληνική, που επιβάλλει έναν μετριασμό του 
απτικού και συνδέεται με μια κανονική απόσταση θέασης (Normalsicht), 
και την υστερορωμαϊκή (ο Riegl στο βιβλίο του 1901 μοιάζει ακόμη να 
μην έχει πλήρως υιοθετήσει τον όρο: ύστερη αρχαιότητα) όπου αναδύ-
εται η οπτικότητα, άρα επιβάλλεται μια μακρόθεν θέαση (Fernsicht). 
Από συνθετική άποψη, αυτή η επιβολή του οπτικού επιτυγχάνεται μέσω 
της διακοπής της συνοχής του επιπέδου της αναπαράστασης, διά της 
παρουσίας οπτικών τεχνασμάτων ένα από τα οποία είναι η έμφαση στις 
βαθιές σκιές. 

Η σημασία των ανάγλυφων του 4ου αιώνα της Αψίδας του Κωνστα-
ντίνου έγκειται, κατά τον Riegl, ακριβώς στο ότι επιτρέπουν να εντοπι-
σθεί για πρώτη φορά με τέτοια καθαρότητα η ανάδυση αυτού του τρό-
που θέασης των νεότερων χρόνων. Ταυτοχρόνως, η ύστερη αρχαιότητα 
δεν αποσυντίθεται κάτω από την αχλή της παρακμής αλλά, αντιθέτως, 
εκλαμβάνεται ως η θεμελιώδης ιστορική φάση που μέσω μιας προοδευ-
26  Riegl 1901, 47–48. Η μετάφραση του παραθέματος γίνεται από τον συγγραφέα. 

Χρησιμοποιήθηκε επίσης η αγγλική (Riegl 1985, 53–54) και η γαλλική μετάφραση 
(Riegl 1997). 
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τικής διαδικασίας—για τον Riegl, στην τέχνη δεν υπάρχει παρά μόνο 
πρόοδος—εγγυάται την ομαλή μετάβαση από την αρχαιότητα στη δική 
μας εποχή. Εντός αυτού του σχήματος, η ύστερη αρχαιότητα δεν φυ-
τοζωεί στις παρυφές της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου αλλά αυτονομεί-
ται και αναβιβάζεται σε δυναμική πολιτιστική και ιστορική φάση. Ίσως 
τώρα μοιάζει περισσότερο κατανοητό το γιατί όρος Spätantike επι-
νοήθηκε στη Βιέννη, δηλαδή στην πρωτεύουσα της Αυστρουγγρικής 
Μοναρχίας όχι χάρη στην πλαστικότητα της γερμανικής γλώσσας (την 
ίδια γλώσσα μιλούν και στο Βερολίνο) αλλά επειδή ειδικά η αυστρια-
κή δυναστεία των Αψβούργων εκλάμβανε τον εαυτό της ως τον μόνο 
επαρκή συνεχιστή—σε ευρωπαϊκό επίπεδο—μιας μονίμως ακμαίας Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο άμεσος συσχετισμός της θεωρίας του Riegl 
και των ιδεολογικών προταγμάτων των Αψβούργων καταδεικνύεται 
και από ένα ακόμη γεγονός: η έκδοση του βιβλίου του Riegl το 1901 δεν 
αποτελεί μια απλή προσωπική πρωτοβουλία αλλά υπήρξε παραγγελία 
του Αυτοκρατορικού Υπουργείου Παιδείας και εκδόθηκε από το Εθνι-
κό Τυπογραφείο της χώρας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κυβερνητικού 
προγράμματος με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
τής μετά τον Κωνσταντίνο εποχής στα εδάφη της Αυστρουγγαρίας. Και 
είναι επίσης ενδεικτικό πως παρότι η αρχική πρόθεση ήταν να καταγρα-
φούν τα τεκμήρια των εφαρμοσμένων τεχνών (Kunstindustrie), από τον 
Riegl δόθηκε εντέλει μεγαλύτερη έμφαση στη θεωρητική αιτιολόγηση 
της σημασίας της ύστερης αρχαιότητας. 

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ανάλογο ενδιαφέρον για την ύστερη αρ-
χαιότητα έδειξε και ο αντίπαλος του Riegl, o Josef Strzygowski. Όμως, 
η οπτική του Strzygowski υπήρξε διαφορετική. Ό,τι γόνιμο έβρισκε 
σε αυτή την περίοδο ήταν πως πραγμάτωνε όχι τη συνοχή αλλά τη 
ρήξη μεταξύ αρχαιότητας και νεότερων χρόνων. Για τον Strzygowski η 
αρχαιό τητα είχε πεθάνει εξαιτίας του θανατηφόρου εναγκαλισμού της 
από ό,τι ο ίδιος αποκαλούσε Ανατολή. Αλλά για τον Strzygowski, αυτό 
το ανατολικό στοιχείο, αρχικά μιαρό και παρακμιακό, συνέβαλε εντέλει 
στη διαμόρφωση μιας νέας αφετηρίας για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στο 
πλαίσιο της οποίας η από καιρό νεκρή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είχε 
παίξει κανένα ρόλο. Η ιδεολογική αντίθεση Strzygowski και Riegl, γί-
νεται εδώ προφανής. Για τον Strzygowski δεν είναι σε καμιά περίπτωση 
η Ρώμη αλλά η Ανατολή που ενεργοποίησε δυνάμεις, οι οποίες μέσω 
συνεχών γεωγραφικών μετατοπίσεων—δανεισμένες από την ιμπεριαλι-
στικής έμπνευσης γεωγραφία της εποχής του27—κατευθύνθηκαν προς 

27  Βλ. Bell, Butlin και Heffernan 1995. 
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τον βορρά ανατροφοδοτώντας την Ευρώπη με ένα αυτόνομο βόρειο 
στοιχείο. Για τον παγγερμανιστή Strzygowski, δεν είναι στον λατινικό 
νότο—όπως πίστευε ο Riegl—αλλά στον τευτονικό βορρά που έπρεπε 
να αναζητηθεί η συνέχεια του ευρωπαϊκού πολιτισμού, εκφραζόμενη ως 
ρήξη με τη ρωμαϊκή παράδοση.28 Ίσως γι᾽ αυτό τον λόγο στο βιβλίο του 
δεν πραγματοποιεί καμιά αναφορά στην Αψίδα του Κωνσταντίνου: ένα 
ρωμαϊκό μνημείο αυτού του τύπου απλώς δεν τον αφορά. Δεν εκπλήσ-
σει έτσι το γεγονός ότι οι έρευνες του Strzygowski θα πραγματοποιη-
θούν ορισμένες φορές όχι με αυστρουγγρική αλλά με γερμανική χρη-
ματοδότηση.29 Πέραν όμως αυτών των διαφορετικών τοποθετήσεων, 
εκείνο το οποίο θα πρέπει εδώ να υπογραμμισθεί είναι ότι είτε με όρους 
συνέχειας είτε με όρους ρήξης, η συζήτηση για την ύστερη αρχαιότητα 
δεν θα είχε αποκτήσει τέτοια σημασία εάν δεν συνδεόταν με την ίδια 
την επιβίωση της Αυστρουγγαρίας. 

Ίσως όμως είναι ώρα να θέσουμε και το δεύτερο, το έλασσον ερώτη-
μα: γιατί άραγε ένα τέτοιο ζήτημα τέθηκε στο περιβάλλον της ιστορίας 
της τέχνης; Η απάντηση εδώ ίσως δεν είναι τόσο περίπλοκη: η ιστορία 
της τέχνης ως ακαδημαϊκή επιστήμη γεννήθηκε ακριβώς τη στιγμή της 
διαμόρφωσης των νέων εθνικών ιδεολογιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο και 
ενεπλάκη αναπόφευκτα στους δαιδάλους της. Χωρίς να υιοθετεί κανείς 
απαραιτήτως τις απόψεις περί της «δύναμης των εικόνων» που διατυ-
πώνονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ιστορίας της τέχνης, δεν 
μπορεί παρά να συμφωνήσει στο εξής: η αποδεικτική ισχύς των εικαστι-
κών τεκμηρίων του παρελθόντος μπορούσε στην κόψη μεταξύ 19ου και 
20ού αιώνα να αποτελέσει ένα πρώτης τάξεως εργαλείο υποστήριξης 
των θέσεων των Αψβούργων περί συνέχειας μεταξύ Ρωμαϊκής και Αυ-
στρουγγρικής Αυτοκρατορίας νομιμοποιώντας τόσο τις πανευρωπαϊ-
κές τους βλέψεις όσο και την ύπαρξη του πολυεθνικού τους κράτους. 
Σήμερα μάλιστα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλύτερα πώς οι εικα-
στικές αναπαραστάσεις λειτουργούσαν ήδη στην εποχή του ιδρυτή της 
κλαυδιο-ιουλιανής δυναστείας, του Οκταβιανού-Αύγουστου, για να 
προπαγανδίσουν την ισχύ της άρτι κατακτημένης εξουσίας του.30 

Ας επανέλθουμε όμως στον Riegl. Το πρόγραμμα της αυστρουγγρι-
κής κυβέρνησης για την ανάδειξη των μνημείων της ύστερης αρχαιό-
τητας έμεινε ημιτελές. Η πραγματικότητα σάρωσε τις αυτοκρατορικές 

28  O Eric Michaud διαβάζει μάλλον επιφανειακά τον Riegl τοποθετώντας τον, έστω έμ-
μεσα, στην πλευρά των παγγερμανιστών, βλ. Michaud 2005, 71.

29  Βλ. Grigor 2007, ειδικότερα σ. 564 και 587, σημ. 6.
30  Βλ. Zanker 1997 και 2006.
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προθέσεις των Αψβούργων, κονιορτοποίησε τις πολιτικές τους φιλοδο-
ξίες και οδήγησε το κράτος τους στην αποσύνθεση. Ωστόσο, οι θέσεις 
του Riegl ίδρυσαν μια παράδοση που στον χώρο της ιστορίας της τέ-
χνης—αλλά και της ίδιας της ιστορίας—θα έδρεπε γονιμότερους καρ-
πούς αρκετές δεκαετίες αργότερα. Το παράδοξο βεβαίως παραμένει. 
Ένα μνημείο όπως η Αψίδα του Κωνσταντίνου στη Ρώμη ανασύρθηκε 
από τα στάσιμα ύδατα της παρακμής για να αιτιολογήσει την ύπαρ-
ξη ενός νέου πολυεθνικού μορφώματος και για να τονώσει μιαν αυτο-
κρατορική ιδεολογία που, ωστόσο, πολύ σύντομα ενεπλάκη και η ίδια 
στη δίνη της δικής της παρακμής. Γιατί, εάν η Αψίδα του Κωνσταντίνου 
παραμένει ακόμη όρθια, τίποτα πια δεν υπάρχει που να θυμίζει την Αυ-
στρουγγαρία, πόσω μάλλον τη δυναστεία των Αψβούργων. Ίσως, εντέ-
λει, δεν είναι τόσο εύκολο να ξεμπερδέψει κανείς με τον Γίββωνα.31

Νίκος Δασκαλοθανάσης
καθηγητής ιστορίας της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης
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The Arch of Constantine in Rome and the genealogy of the 
Western tradition: from Giorgio Vasari to Alois Riegl 

Nikos Daskalothanassis

Abstract

THE present paper examines the origin of the term “late antiquity” 
which appears systematically in the historical studies during the last 

decades of the 20th century. An earlier genealogy suggests that the term 
originates in the context of art history in Vienna in the late 19th and 
early 20th centuries. In the shaping of this genealogy the figure of Alois 
Riegl is instrumental as, on the occasion of the Arch of Constantine in 
Rome, he reorganized the schema of decline in the history of art that 
had prevailed since Vasari. The author’s argument is that the emergence 
of the term “late antiquity” at that time in Vienna was possible because 
it was inextricably linked to the very search for the ideological identity 
of the multinational Austro-Hungarian Empire.

•

ΑΡΙΑΔΝΗ 25/26 (2018–19 / 2019–20) — Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ



Το εγελιανό κατάλοιπο στη σκέψη του John Dewey

Δημήτρης αλεξακησ

ΣΤΟ αυτοβιογραφικό του κείμενο “From Absolutism to Experimental-
ism” ο John Dewey περιγράφει με σύντομο—και γι᾽αυτό όχι πάντα 

δια φωτιστικό—τρόπο την ανάπτυξη της φιλοσοφικής του σκέψης, από 
τον βρετανικό νεοεγελιανισμό στη διαμόρφωση της δικής του εκδοχής 
του πραγματισμού, την οποία αποκαλεί αρχικά ινστρουμενταλισμό και 
στο ώριμο έργο του πειραματισμό. Η επίδραση που άσκησε ο G. W. F. 
Hegel στον Dewey αποτελεί μία από τις βασικές του διαφορές από τους 
υπόλοιπους εκφραστές του φιλοσοφικού ρεύματος του πραγματισμού. 
Ο Charles Peirce έφτασε στον πραγματισμό μέσω του Immanuel Kant, 
ο William James μέσω του βρετανικού εμπειρισμού, ενώ ο John Dewey 
μέσω της εγελιανής σκέψης.1 Ποια, όμως, είναι η διαδρομή που ακολού-
θησε ο Dewey από τον δογματικό νεοεγελιανισμό ως τον πειραματισμό; 

Το συγκεκριμένο ερώτημα φαίνεται αρχικά να έχει αποκλειστικώς 
ιστορικό ενδιαφέρον, εφόσον οι σύγχρονοι μελετητές επικεντρώνονται 
στην ώριμη περίοδο της ντιουιανής σκέψης. Ωστόσο, στο αυτοβιογρα-
φικό του κείμενο ο Dewey ομολογεί πως η εγελιανή σκέψη έχει αφήσει 
ένα «μόνιμο κατάλοιπο» στη σκέψη του. Και συνεχίζει υποστηρίζοντας 
πως «[η] μορφή και ο σχηματισμός του συστήματός του μου φαίνονται 
τώρα τεχνητά στον μέγιστο βαθμό. Αλλά στο περιεχόμενο των ιδεών 
υπάρχει συχνά ένα εκπληκτικό βάθος. Πολλές από τις αναλύσεις του, 
αν αφαιρέσουμε τη μηχανιστική διαλεκτική τους έκφραση, έχουν μια 
εκπληκτική οξύτητα».2 Συνεπώς, η ανάλυση των εγελιανών επιδράσεων 
που δέχτηκε ο Dewey θα μας βοηθήσει στην κατανόηση του χαρακτήρα 
του μόνιμου εγελιανού κατάλοιπου στη σκέψη του και ως εκ τούτου 
στην πλουσιότερη ερμηνευτική πρόσληψη του ώριμου έργου του.

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε αρχικά τις εγελιανές επι-
δράσεις που δέχτηκε ο νεαρός Dewey ακολουθώντας τις εργασίες του 

1 Βλ. Bernstein 1971, 165–239.
2 Dewey 1930, 154.
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James Good. Ο Good έδειξε με τρόπο αναλυτικό και ιδιαίτερα πειστικό 
πως εγκαταλείποντας τον βρετανικό νεοεγελιανισμό ο Dewey διαμόρ-
φωσε μια προσωπική ερμηνεία του Hegel και υποστήριξε πως σημαντι-
κά ίχνη της εγελιανής σκέψης επιβιώνουν στο ώριμο ντιουιανό έργο. 
Στη συνέχεια θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στις αναφορές του ώρι-
μου Dewey στον Hegel, ώστε να ανιχνεύσουμε στοιχεία του εγελιανού 
κατάλοιπου στη ντιουιανή σκέψη. Θα επιμείνουμε στην πολιτική και 
κοινωνική σκέψη του Dewey, επειδή εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε 
κατά τη γνώμη μας τα πλέον εμφανή ίχνη των εγελιανών επιδράσεων. 

Η επίδραση του Hegel
Ως νεαρός σπουδαστής ο Dewey είχε έρθει σε επαφή με τον γερ-

μανικό ιδεαλισμό και επηρεάστηκε από τον βρετανικό νεοεγελιανισμό 
μέσω του έργου και της διδασκαλίας του George Sylvester Morris, κα-
θηγητή στο πανεπιστήμιο του Michigan. Αργότερα, ανακαλώντας τις 
εντυπώσεις του από τον Morris ο Dewey χαρακτηρίζει τη σκέψη του 
«αντικειμενικό και ηθικό ιδεαλισμό», ο οποίος αποτελούσε «μια σύν-
θεση του Αριστοτέλη, του Fichte και του Hegel».3 Παρατηρεί, δε, πως ο 
Morris, αν και αδιαφορούσε για τις τεχνικές πλευρές της διαλεκτικής 
μεθόδου του Hegel, έλκονταν «από την οργανική σχέση υποκειμένου 
και αντικειμένου, ευφυΐας και κόσμου» ως «ένωση των αντιθέτων σε 
μία ανώτερη σύνθεση».4  

Αναστοχαζόμενος πάνω στους λόγους που τον οδήγησαν στην εγε-
λιανή φιλοσοφία ο Dewey επιμένει στην ενότητα των αντιθέτων. Δη-
λώνει πως βρήκε στο εγελιανό αίτημα της ενότητας ένα καταφύγιο από 
τον «εσωτερικό διχασμό» της «πολιτισμικής κληρονομιάς της Νέας Αγ-
γλίας». «Η σύνθεση του υποκειμένου και του αντικειμένου, της ύλης και 
του πνεύματος, του θείου και του ανθρώπινου από τον Hegel δεν ήταν, 
όμως, απλώς διανοητικό σχήμα. Λειτουργούσε ως μια έντονη ανακού-
φιση, ως απελευθέρωση».5 Επιπλέον, ο εγελιανισμός αποτελούσε ένα 
από τα διανοητικά οχήματα για «την αντίδραση ενάντια στον άκρατο 
ατομικισμό και τον αισθητηριακό εμπειρισμό»,6 η οποία, σύμφωνα με 
τον Dewey, βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη στην αγγλική σκέψη κατά 
τις δεκαετίες του 1880 και του 1890.

3 Dewey 1917, 111.
4 Dewey 1917, 112.
5 Dewey 1930, 153.
6 Dewey 1930, 152.
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Το έργο του βρετανού νεοεγελιανού Thomas Hill Green υπήρξε μία 
εξίσου σημαντική επίδραση στον νεαρό Dewey στην προσπάθειά του 
να αντιδράσει στον ατομικισμό και στον εμπειρισμό.7 Ο Dewey τον 
αποκαλεί «δημοκράτη των δημοκρατών»,8 ενώ ισχυρίζεται πως παρά 
το απρόσωπο ύφος της, η φιλοσοφία του επικεντρώνεται «στη συστη-
ματική έρευνα για τις πεποιθήσεις, με τις οποίες ο άνθρωπος οφείλει να 
ζει, και τη δικαιολόγησή τους».9 Ο Green κατανοούσε την κοινωνία ως 
οργανισμό, ενώ το ηθικό ιδεώδες γινόταν κατανοητό ως αυτο-πραγ-
μάτωση του εαυτού, η οποία μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εντός της 
οργανικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Robert Westbrook, ο Green 
αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες για την επικέντρωση 
του Dewey στα ηθικά και στα πολιτικά ζητήματα, ενώ το “The Ethics 
of Democracy”, το πρώτο εκτενές πολιτικό κείμενο του Dewey, απηχεί 
απόψεις του Green.10 

Σύμφωνα με το αυτοβιογραφικό κείμενο η απομάκρυνση του Dewey 
από τον εγελιανισμό ήταν μία σταδιακή, σχεδόν ανεπαίσθητη, διαδικα-
σία 15 ετών.11 Η πλειονότητα των μελετητών δέχεται πως κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1890 ο Dewey άρχισε σταδιακά να ασκεί κριτική 
στον νεοεγελιανισμό και στον υπερβατικό χαρακτήρα του απόλυτου 
πνεύματος, ώσπου απελευθερώθηκε από τον ιδεαλισμό πραγματοποιώ-
ντας μια πλήρη ρήξη με την εγελιανή σκέψη. Εντοπίζουν, δε, στο άρθρο 
“The Reflex Arc Concept in Psychology” (1896) την πρώτη απομάκρυν-
ση από τον εγελιανισμό και την έμφαση στη λειτουργική ψυχολογία,12 
υπό την επίδραση του Principles of Psychology του James, ενώ θεωρούν 
πως η έκδοση του συλλογικού τόμου Studies in Logical Theory το 1903 
σηματοδοτεί την πλήρη εγκατάλειψη του εγελιανισμού και την πρώτη 
μορφοποίηση του πειραματισμού.13 

Από την πλευρά του, ο Good κατάφερε να φωτίσει με νέο τρόπο την 
ανάπτυξη της ντιουιανής σκέψης και τη σημασία του Hegel σε αυτήν. 
Υποστήριξε πως ο Dewey δεν απομακρύνεται από τον Hegel, αλλά από 
τη μεταφυσική κατανόηση του Hegel. Χάρη στη μελέτη της Φαινομε-
νολογίας του πνεύματος κατά τη δεκαετία του 1880 ο Dewey κατανοεί 

7 Dewey 1930, 152. 
8 Dewey 1889, 16.
9 Dewey 1889, 15.
10  Βλ. Westbrook 1991, 34–38.
11  Βλ. Dewey 1930, 154.
12  Dewey 1896.
13  Dewey 1903.
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τον εγελιανισμό του Green ως νεοκαντιανισμό, ο οποίος «αναπαράγει 
πρακτικά τους δυισμούς του Kant σε μία ελαφρώς διαφοροποιημένη 
μορφή».14 Ως εκ τούτου, η ηθική του σκέψη πρέπει να χαρακτηριστεί ως 
μεταφυσική, υπό την έννοια πως «παραμένει απομακρυσμένη από την 
πραγματική εμπειρία».15 Ο ίδιος απορρίπτει τον υπερβατικό χαρακτή-
ρα του απόλυτου πνεύματος του νεοεγελιανισμού και επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον του στον πρακτικό χαρακτήρα της εγελιανής σκέψης. Το 
1893 γράφει σε ένα γράμμα του προς τον James Rowland Angell πως 
«η μεταφυσική είχε τις ημέρες της, και αν οι αλήθειες που είδε ο Hegel 
δεν μπορούν να εκφραστούν ως άμεσες, πρακτικές αλήθειες, τότε δεν 
είναι αλήθειες».16 Για τον λόγο αυτό ο Good χαρακτηρίζει την ντιουιανή 
ανάγνωση του Hegel ως ιστορικιστική και ουμανιστική και την αντι-
παραθέτει με τη μεταφυσική και θεολογική ανάγνωση των βρετανών 
νεοεγελιανών.17

Για να στηρίξει τη θέση του ο Good εστιάζει σε δύο σημεία. Πρώτον, 
αναδεικνύει τη σχέση του Dewey με την ομάδα των νεοεγελιανών του 
St Louis.18 Τα μέλη της εγελιανής ομάδας του St Louis δεν ανήκαν στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα. Ωστόσο, εξέδιδαν για χρόνια το πρώτο αμιγώς 
φιλοσοφικό περιοδικό στις ΗΠΑ, το Journal of Speculative Philosophy, 
υπό τη διεύθυνση του William Torey Harris. Έτσι, η παρουσία τους στις 
φιλοσοφικές αναζητήσεις ήταν σημαντική. Είναι σε αυτό το περιοδικό 
που ο νεαρός Dewey εκδίδει τα πρώτα του άρθρα, ενώ η ενθάρρυνση 
του Harris υπήρξε κομβική για να εγκαταλείψει το επάγγελμα του εκ-
παιδευτικού και να επιδιώξει μια καριέρα στη φιλοσοφία. Οι δύο άνδρες 
ανέπτυξαν από τότε συχνή αλληλογραφία και διατήρησαν φιλικές σχέ-
σεις μέχρι τον θάνατο του Harris, το 1909.

Σύμφωνα με τον Good, οι εγελιανοί του St Louis μαζί με άλλους 
αμερικανούς διανοούμενους ανήκαν σε μια φιλοσοφική παράδοση που 
δεν έθετε στο επίκεντρο της φιλοσοφίας την οικοδόμηση ενός συστή-
ματος γνώσης, αλλά τη μόρφωση (Bildung). Εμπνεόμενοι από στοχα-
στές, όπως ο Johann G. Herder, o Johann W. von Goethe και πρωτίστως 
ο Hegel, κατανοούσαν τη μόρφωση ως ένα οργανικό μοντέλο εκπαί-
δευσης, σύμφωνα με το οποίο το δυναμικό του κάθε ατόμου αναπτύσ-
σεται και διαμορφώνεται μέσα από τη συμμετοχή του στις κοινωνικές 

14  Dewey 1892, 159.
15  Dewey 1892, 159.
16  Good 2006α, 130.
17  Βλ. Good 2008, 579.
18  Βλ. Good 2006α, και Good και Garrison 2010.
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πρακτικές και τους θεσμούς. Δεν ενδιαφέρονταν για τα σχολαστικά 
προβλήματα της φιλοσοφίας, αλλά για την κριτική εξέταση των κοι-
νωνικών θεσμών. Όπως και ο Dewey, ενδιαφέρονταν πρωτίστως για τα 
προβλήματα του ανθρώπου. Μελετούσαν τη φιλοσοφία γιατί θεωρού-
σαν πως τους προσφέρει μια προνομιακή οπτική για την επίλυση των 
κοινωνικών προβλημάτων της εποχής τους. Είχαν έντονη πολιτική και 
κοινωνική δράση, ενώ εργάστηκαν συστηματικά στο πεδίο της εκπαί-
δευσης ιδρύοντας παιδικούς σταθμούς, λαϊκά πανεπιστήμια και δημό-
σιες βιβλιοθήκες. 

Οι εγελιανοί του St Louis έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στο ύστερο έργο 
του Hegel, ενώ βρίσκονταν σε επαφή με τον Karl Rosenkranz και εί-
χαν επηρεαστεί από την ερμηνευτική πρόσληψη του Hegel που εκείνος 
ανέπτυξε. Απέρριπταν τόσο τις επαναστατικές ιδέες των αριστερών 
εγελιανών όσο και τις θεολογικές αναγνώσεις των δεξιών εγελιανών. 
Δεν κατανοούσαν τον Hegel ως απολογητή του πρωσικού αυταρχικού 
καθεστώτος, αλλά ως έναν φιλελεύθερο στοχαστή, ο οποίος έθεσε στο 
επίκεντρο της σκέψης του την πραγμάτωση της ελευθερίας. Στόχος 
τους ήταν να κάνουν τον Hegel να μιλήσει αγγλικά, ώστε οι εγελιανές 
ιδέες να συμβάλουν στην υπέρβαση του ατομικισμού που διαλύει τους 
κοινωνικούς δεσμούς και στη διαμόρφωση μιας αρμονικότερης κοινω-
νικής ηθικής (Sittlichkeit). 

Ο Dewey συνομιλεί με και επηρεάζεται από την αμερικάνικη φιλο-
σοφική παράδοση της μόρφωσης. Ο Good υποστηρίζει πως μπορούμε 
να εντοπίσουμε στοιχεία αυτής της παράδοσης τόσο στον τρόπο που ο 
Dewey κατανοεί τη φιλοσοφία όσο και στη φιλοσοφική προοπτική που 
ανέπτυξε. Η συστηματική του εργασία γύρω από τα ζητήματα της εκ-
παίδευσης, το έντονο ενδιαφέρον του για τα κοινωνικά και τα πολιτικά 
προβλήματα της εποχής του, αλλά και η συνεχής παρουσία του ως δημό-
σιου διανοούμενου καταδεικνύουν πως ο Dewey συμφωνούσε με τους 
εγελιανούς του St Louis πως ο θεωρητικός στοχασμός μπορεί να διαδρα-
ματίσει έναν κρίσιμο ρόλο στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Επιπλέον, η 
κριτική στον ατομικισμό και η έμφαση στη σημασία της δημοκρατικής 
κοινότητας για την ανάπτυξη του ατόμου καταδεικνύουν πως μοιράζε-
ται κοινές θεωρητικές αφετηρίες με τους εγελιανούς του St Louis. 

Η επίδραση των εγελιανών του St Louis στην κατεύθυνση της πο-
λιτικής φιλοσοφίας του Dewey δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρα-
τήρηση του Westbrook πως ο Green αποτέλεσε σημαντική πολιτική 
επίδραση για τον νεαρό Dewey. Οι δύο πηγές συγκλίνουν ως προς την 
κριτική του ατομικισμού και τη σημασία της οργανικής ενότητας της 
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κοινωνίας, ενώ από τα πολιτικά κείμενα του Dewey εκείνης της εποχής 
απουσιάζει μια ιδιαίτερη εστίαση στις εμπειρίες και την κοινωνική κα-
τάσταση στις Η.Π.Α. 

Το δεύτερο στοιχείο στο οποίο ο Good εστιάζει την προσοχή του εί-
ναι η διάλεξη που έδωσε ο Dewey το 1897 γύρω από την εγελιανή φιλο-
σοφία με τίτλο “Hegel’s Philosophy of Spirit”. Η συγκεκριμένη διάλεξη 
δεν εκδόθηκε ποτέ,19 ούτε συμπεριλαμβάνεται στους τόμους των απά-
ντων του Dewey. Για τον λόγο αυτό είχε σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί από 
τους μελετητές. O Good υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη διάλεξη απο-
τελεί την πλέον ολοκληρωμένη πηγή της ντιουιανής ανάγνωσης του 
Hegel και καταδεικνύει πως ο Dewey δεν διαβάζει τον Hegel ως έναν 
σημαντικό μεταφυσικό, αλλά ως έναν στοχαστή, «ο οποίος πίστευε πως 
οι ιδέες έχουν αξία στον βαθμό που έχουν επίδραση στον πραγματικό 
κόσμο … [ο Dewey] έβλεπε στον Hegel αυτήν την πραγματιστική θεώ-
ρηση των ιδεών».20 

Πιο συγκεκριμένα, ο Dewey χαρακτηρίζει τον Hegel «a great actualist», 
θέλοντας να τονίσει τη σκληρή κριτική του στα αφηρημένα ιδεώδη. 
«Με αυτό εννοώ πως είχε τον μέγιστο σεβασμό, τόσο στη σκέψη του 
όσο και στην πρακτική του δραστηριότητα, για εκείνο που έχει πράγ-
ματι γίνει κάτι, που έχει πράγματι καταφέρει να πάρει μια μορφή…Ο 
Hegel δεν ήταν ποτέ πιο σκληρός στον λόγο του, σκληρός, όπως το 
ατσάλι είναι σκληρό, από τις περιπτώσεις που αντιμετώπιζε αφηρημένα 
ιδεώδη, μάταιες απόψεις και συναισθήματα, τα οποία δεν είχαν επιτύχει 
να συνδεθούν με αυτόν τον πραγματικό κόσμο».21 Επιπλέον, ο Dewey 
υποστηρίζει πως το κύριο φιλοσοφικό ενδιαφέρον του Hegel «ήταν 
πρακτικό παρά αμιγώς θεωρητικό»22 και πως αυτό συνιστά μια σημαντι-
κή διαφορά από προγενέστερους στοχαστές. Σε αντίθεση με τον Kant, 
τον Johann Gottlieb Fichte και τον F. W. J. Schelling, ο Hegel ξεκίνησε 
αναστοχαζόμενος «πάνω στην ίδια τη ζωή, όπως τη βρήκε στην ιστο-
ρία, και πάνω στα κύρια προβλήματα της θρησκείας, ειδικά όπως αυτά 
σχετίζονταν με την κοινωνική ανάπτυξη».23 

Σύμφωνα με τον Dewey, «όλη η θεωρησιακή εργασία του Hegel 
προήλθε από αυτό το πρακτικό πρόβλημα, το πρόβλημα του πώς είναι 

19  Προ του 2010, οπότε εκδόθηκε από τους J. R. Shook και J. A. Good· βλ. Dewey 1897.
20  Shook και Good 2010, 66.
21  Dewey 1897, 97.
22  Dewey 1897, 103.
23  Dewey 1897, 103.
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δυνατή μια ελεύθερη φυσική ζωή».24 Ή, όπως αναλύει λίγο αργότερα, 
«του πώς η ιδέα της ελευθερίας, της ατομικότητας, η αρχή δηλαδή του 
Διαφωτισμού, μπορούσε να συμφιλιωθεί με την ουσιώδη αξία της ιστο-
ρίας και των κοινωνικών σχέσεων…Οι υπερβολές της Γαλλικής Επα-
νάστασης φαίνεται να είναι το λογικό αποτέλεσμα της αρχής της ελευ-
θερίας. Και όμως αυτή η έννοια της ατομικότητας, των δικαιωμάτων 
του ατόμου, είναι η ζωογόνος πηγή όλης της σύγχρονης συνείδησης. 
Δεν υπήρχε τρόπος σύνθεσης αυτής της αρχής της ατομικότητας, της 
έννοιας των δικαιωμάτων της ιδιωτικής συνείδησης με την αρχή της 
σταθερής εξουσίας (outward authority);»25 Συνεπώς, σε συμφωνία με 
τους νεοεγελιανούς του St Louis, ο Dewey δεν κατανοούσε τον Hegel 
ως έναν κυνικό απολογητή του απολυταρχικού καθεστώτος της Πρωσί-
ας, αλλά ως έναν φιλελεύθερο στοχαστή, ο οποίος καταπιάνεται με το 
πρόβλημα της σχέσης του ατόμου με την κοινωνία και της ανάπτυξης 
της θετικής ελευθερίας. Ο Dewey ισχυρίζεται πως ο Hegel επιχειρεί να 
επιλύσει το συγκεκριμένο πρακτικό πρόβλημα αναπτύσσοντας την έν-
νοια της ενότητας μέσα στη διαφορά. Σε αντίθεση με τον Schelling δεν 
κατανοεί την ενότητα ως ένωση, «ως ένα κοινό υπόστρωμα, αλλά ως 
ενότητα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται εντός και μέσω της 
διαφοράς και της αντίθεσης».26  

Στην ίδια διάλεξη ο Dewey δίνει έμφαση στην κατανόηση του εγε-
λιανού πνεύματος ως δραστηριότητας. Το απόλυτο στον Hegel «είναι η 
αρχή της δραστηριότητας έναντι της αρχής της απλής ύπαρξης»27 και 
ταυτίζεται με το πνεύμα, όταν αυτό κατανοείται ως «η μία ολοκληρω-
μένη και ανεξάρτητη δραστηριότητα». Σε αυτήν τη δραστηριότητα το 
πνεύμα αναπτύσσεται «ανάγοντας όλα τα πράγματα σε παράγοντες, σε 
εργαλεία της δικής του δράσης, υπό την έννοια πως, σε τελική ανάλυση, 
αυτά τα ίδια τα πράγματα που το πνεύμα χρησιμοποιεί για να πραγμα-
τώσει τον εαυτό του είναι απλώς η δική του αντικειμενική εκδήλωση».28  

Τέλος, ο Dewey αντιτίθεται στις μεταφυσικές αναγνώσεις της εγε-
λιανής φιλοσοφίας της ιστορίας. Ισχυρίζεται πως ο Hegel δεν προσπα-
θεί να στριμώξει τα ιστορικά γεγονότα σε ένα a priori σχήμα. Αντίθετα, 
μέσα από τη μελέτη των ίδιων των γεγονότων επιχειρεί να τους προσ-
δώσει μια ενότητα, η οποία είναι αναγκαία για την κατανόησή τους. 

24  Dewey 1897, 100.
25  Dewey 1897, 105.
26  Dewey 1897, 110.
27  Dewey 1897, 111.
28  Dewey 1897, 118.
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«Κάθε ιστορία πρέπει να έχει το αντικείμενό της, ειδάλλως δεν έχει 
κανένα νόημα. Δεν κάνει ούτε για παιδικό παραμύθι, γιατί και τα παι-
διά απαιτούν ένα νόημα στις ιστορίες τους. Πρέπει να υπάρχει κάποια 
ενότητα, με την οποία τα διάφορα γεγονότα να συσχετίζονται».29 Έτσι, 
ο Dewey διαβάζει τον Hegel σε μία ιστορικιστική κατεύθυνση, απορρί-
πτοντας «τις προσπάθειες των βρετανών νεοεγελιανών να διορθώσουν 
τον ιστορικό σχετικισμό του Hegel ανάγοντας το απόλυτο σε ένα υπερ-
βατολογικό προσωπικό ον, το οποίο διασφαλίζει τη μονιμότητα των 
σταθερών λογικών κατηγοριών».30 

Συνοπτικά, σύμφωνα με την προσέγγιση του Good, ο Dewey απομα-
κρύνεται από τον νεοεγελιανισμό μέσω του ίδιου του Hegel, αναπτύσ-
σοντας μια ιστορικιστική και ουμανιστική ανάγνωση της εγελιανής 
σκέψης, η οποία δίνει έμφαση στον πρακτικό της χαρακτήρα. Βασικά 
στοιχεία αυτής της ανάγνωσης διαμορφώνουν το εγελιανό κατάλοιπο 
στη ντιουιανή σκέψη και μπορούν να εντοπιστούν σε μια σειρά ζητη-
μάτων που αναπτύσσονται στο ώριμο έργο του Dewey, όπως ο αφελής 
ρεαλισμός του πραγματισμού, η εμπειρική μεταφυσική και η αναγέννη-
ση του φιλελευθερισμού.

Η βασική ένσταση που έχει εγερθεί έναντι της ανάλυσης του Good 
είναι η υποτίμηση της επίδρασης της λειτουργικής ψυχολογίας του 
James και του δαρβινικού νατουραλισμού στην ανάπτυξη της ντιουια-
νής σκέψης.31 Ο ίδιος ο Dewey γράφει στο αυτοβιογραφικό του κείμε-
νο για το Principles of Psychology του James: «Όσο μπορώ να ανακα-
λύψω έναν ειδικό φιλοσοφικό παράγοντα που εισήλθε στη σκέψη μου, 
έτσι ώστε να της δώσει νέα κατεύθυνση και ποιότητα, είναι αυτός».32 Ο 
Good δεν αρνείται τη σημασία των συγκεκριμένων επιδράσεων. Παρα-
τηρεί πως «κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1890 ο Dewey γινόταν 
όλο και περισσότερο ικανός να μεταφράζει τις εγελιανές ενοράσεις στη 
νατουραλιστική ορολογία, η οποία αναδυόταν εξαιτίας της επίδρασης 
της δαρβινικής βιολογίας και της πειραματικής ψυχολογίας».33 Με τον 
τρόπο αυτό, ο Dewey είναι εκείνος που καταφέρνει τελικά να επιτύχει 
τον στόχο των εγελιανών του St Louis: να κάνουν τον Hegel να μιλήσει 
αγγλικά.

29  Dewey 1897, 128.
30  Good 2006β, 293. 
31  Βλ. Hickman 2008 και Alexander 2008.
32  Dewey 1930, 157.
33  Good 2008, 578. 
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Η συνεισφορά του Hegel στην πολιτική και κοινωνική θεωρία
Η δημόσια αποκήρυξη του Hegel από τον Dewey έρχεται το 1915 με 

το άρθρο “German Philosophy and Politics”. Εκεί ο Dewey μάς προσφέ-
ρει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον Hegel, από εκείνη της διά-
λεξης του 1897. Ο Hegel δεν παρουσιάζεται πλέον ως ο φιλελεύθερος 
στοχαστής, ο οποίος θέτει στο επίκεντρο του θεωρητικού στοχασμού τη 
σύνθεση της αρχής της ελευθερίας με την αξία των κοινωνικών δεσμών. 
Αποκαλείται «great Brutalist», ο οποίος μέσω της ταύτισης του έλλογου 
με το πραγματικό, δικαιολογεί θεωρητικά το απολυταρχικό καθεστώς 
της Πρωσίας. Εμφανίζει το κράτος ως Θεό επί της γης, ενώ υποτάσσει 
πλήρως το άτομο και την ατομική ελευθερία σε αυτό.34  

Είναι βέβαιο πως μετά την έκδοση του Studies in Logical Theory το 
1903 ο Dewey συντάσσεται με τον πραγματισμό και προσπαθεί να δια-
φοροποιηθεί από την ιδεαλιστική φιλοσοφική παράδοση. Οι αναφορές 
του στον Hegel μειώνονται, ενώ δηλώνουν μια μεγαλύτερη απόσταση 
από την εγελιανή σκέψη. Ωστόσο, η στάση αυτή δεν είναι αρκετή για 
να μας διαφωτίσει πλήρως για τις εγελιανές επιρροές που διατηρούνται 
στη σκέψη του Dewey. Αποκρύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο Dewey 
χρησιμοποιεί τις εγελιανές ιδέες για να ασκήσει κριτική ή να αναπτύ-
ξει τη δική του προοπτική. Πιο συγκεκριμένα, ο Dewey αναγνωρίζει το 
προσωπικό του χρέος στον Hegel για την κριτική στην επιστημολογία 
και για την ανάπτυξη του αφελούς ρεαλισμού του πραγματισμού,35 ενώ 
θεωρεί  θετική την εγελιανή κριτική στον ηθικό φορμαλισμό του Kant, 
αναδεικνύοντας την ύπαρξη «ενός ηθικού κόσμου (τόσο πραγματικού 
όσο και του φυσικού), από τον οποίο το άτομο πρέπει να λάβει την 
κατεύθυνσή του».36 Ακόμα και στο “German Philosophy and Politics” ο 
Dewey θεωρεί ως κύριο υπεύθυνο του γερμανικού απολυταρχισμού τον 
Kant, εξαιτίας της ριζικής διάκρισης νοητού και φαινόμενου κόσμου, 
ενώ ασκεί κριτική στον καντιανό δυισμό με μέσα που θυμίζουν τον εγε-
λιανισμό της νεανικής περιόδου του.37 

Επιπλέον, ο Dewey επαναλαμβάνει την ανάγνωσή του για τον πρα-
κτικό προσανατολισμό της εγελιανής σκέψης και μετά την πρώτη δια-
τύπωση του πειραματισμού. Στο “Intelligence and Morals” υποστηρίζει 

34  Βλ. Dewey 1915, 191–93.
35  Βλ. Dewey 1906, 86.
36  Dewey 1904, 56.
37  Βλ. Dewey 1915, 147–60.
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πως ο εγελιανός στοχασμός υπήρξε μια σημαντική προσπάθεια στην 
ιστορία της φιλοσοφίας να υπερβεί η σκέψη την αναζήτηση εσχάτων 
σκοπών και θεμελίων και να συνδεθεί με την πράξη. Ο Hegel προσπά-
θησε «να γεμίσει τον άδειο λόγο του Kant με συγκεκριμένα ιστορικά 
περιεχόμενα…Το αποτέλεσμα ήταν ο ισχυρισμός πως η ιστορία είναι 
ο λόγος και ο λόγος η ιστορία, το πραγματικό είναι ορθολογικό και το 
ορθολογικό είναι πραγματικό…Στη διανοητική και πρακτική του επί-
δραση ανύψωσε την ιδέα της προόδου πάνω από τις σταθερές απαρχές 
ή τους σταθερούς σκοπούς και παρουσίασε την κοινωνική και ηθική 
τάξη, καθώς και τη διανοητική, ως μια σκηνή του γίγνεσθαι, και τοπο-
θέτησε τον λόγο κάπου μέσα στους αγώνες της ζωής».38  

Στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, αν και ο Dewey 
επαναλαμβάνει συχνά την κριτική του θέση απέναντι στον Hegel, ανα-
γνωρίζει ρητά τη σημαντική συνεισφορά του και καλεί τους φιλελεύ-
θερους στοχαστές να τη λάβουν υπόψη τους, ώστε να εμπλουτίσουν 
τη φιλελεύθερη σκέψη. Στις διαλέξεις που δίνει στην Κίνα λίγο μετά τη 
λήξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου επισημαίνει πως «υπάρχει…μια 
πλευρά της εγελιανής πολιτικής θεωρίας η οποία έχει υπερισχύσει και η 
οποία θα συνεχίσει να υπερισχύει στο μέλλον. Πρόκειται για το επιχεί-
ρημα πως η υπευθυνότητα του κράτους δεν πρέπει να περιορίζεται στην 
προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας και την ενίσχυση των συμβολαίων, 
αλλά ότι πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των πνευ-
ματικών αξιών. Εύχομαι οι θεωρητικοί του φιλελευθερισμού να μπορέ-
σουν να βελτιώσουν τις πολιτικές τους θεωρίες ενσωματώνοντας αυτήν 
τη συμβολή της εγελιανής θεωρίας».39 Αυτήν την προσπάθεια αναγέν-
νησης του φιλελευθερισμού μέσα από την ενσωμάτωση εγελιανών στοι-
χείων αναλαμβάνει ο ίδιος ο Dewey στη διάρκεια του μεσοπολέμου, υπό 
το φως των νέων εμπειριών της περιόδου. Η επίδραση της εγελιανής 
σκέψης τον οδηγεί στην κριτική του κλασικού φιλελευθερισμού και στη 
διαμόρφωση μιας ριζοσπαστικής δημοκρατικής προοπτικής. 

Η κυριότερη συνεισφορά του Hegel συνίσταται στην κριτική του στον 
ατομικισμό και στην έμφασή του στη σημασία των κοινωνικών θεσμών 
για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του ατόμου. Στο Democracy and 
Education ο Dewey υποστηρίζει πως στον Hegel οι θεσμοί αποτελούν 
ενσαρκώσεις του απόλυτου Λόγου και ως εκ τούτου δεν επιδέχονται 
αμφισβήτηση από τα άτομα. Τα άτομα οφείλουν να συμμορφώνονται 
με τον έλλογο χαρακτήρα των κοινωνικών θεσμών. Ως αποτέλεσμα «η 

38  Dewey 1908, 43.
39  Dewey 1973, 140.

ΑΡΙΑΔΝΗ 25/26 (2018–19 / 2019–20) — Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ 



—  183  —

εγελιανή θεωρία εξαφάνισε τις συγκεκριμένες ατομικότητες».40 Επιπλέ-
ον, ο Dewey ασκεί κριτική στον Hegel επειδή κατανοεί την κοινωνία ως 
ανθρώπινο οργανισμό, στον οποίο «κάθε άτομο έχει μια ειδική περιορι-
σμένη θέση και λειτουργία», προσφέροντας με τον τρόπο αυτό «μια φι-
λοσοφική επικύρωση στις ταξικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της 
κοινωνικής οργάνωσης».41 Οι κριτικές αυτές παρατηρήσεις οδηγούν 
τον Dewey στο συμπέρασμα πως στον Hegel «η πολιτική δημοκρατία, 
με την πίστη της στο δικαίωμα των ατομικών επιθυμιών και σκοπών να 
συμμετέχουν στην αναπροσαρμογή ακόμα και των θεμελιωδών θεσμών 
της κοινωνίας, ήταν ξένη».42 

Ταυτόχρονα ο Dewey αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της εγε-
λιανής φιλοσοφίας, που την ονομάζει θεσμικό ιδεαλισμό, στη θεωρη-
τική αποδόμηση του αφηρημένου ατομικισμού, που είχε επικρατήσει 
στον αγγλικό φιλελευθερισμό και τον γαλλικό διαφωτισμό, και στην 
αναγνώριση της σημασίας των θεσμών στη διαμόρφωση του ατόμου. 
Σύμφωνα με τον Dewey, ως κορύφωση του γερμανικού ιδεαλισμού η 
εγελιανή σκέψη «διέβλεψε το αδύνατο μιας ολοσχερούς αποκήρυξης 
των ιστορικών θεσμών, μιας αντιμετώπισής τους σαν να επρόκειτο για 
δεσποτισμούς, οι οποίοι γεννήθηκαν τεχνητά και συντηρήθηκαν χάρη 
στην εξαπάτηση».43 Επιπλέον, ο Hegel διέλυσε εντελώς «την ψυχολογία 
εκείνη που θεωρούσε το «πνεύμα» ως έτοιμη κατοχή του μεμονωμέ-
νου ατόμου, δείχνοντας τη σημασία του «αντικειμενικού πνεύματος»—
γλώσσα, διακυβέρνηση, τέχνη, θρησκεία—στη διαμόρφωση των ατομι-
κών πνευμάτων».44  

Ακολουθώντας τον Hegel ο Dewey απορρίπτει την ατομοκεντρική 
αφετηρία του φιλελευθερισμού, η οποία δέχεται το άτομο ως πλήρως 
διαμορφωμένο πριν την κοινωνική συνύπαρξη. Ο νεαρός Dewey υπο-
στηρίζει πως «το μη-κοινωνικό άτομο είναι μια αφαίρεση»,45 ενώ «η ζωή 
είναι συνδεδεμένη με τη ζωή της κοινωνίας του έθνους στο έθος και 
τον νόμο».46 Μετά την εγκατάλειψη του εγελιανισμού και υπό την επί-
δραση του έργου του συνεργάτη του George Herbert Mead, ο Dewey 
θα αναπτύξει μια θεωρία της διυποκειμενικής συγκρότησης του εαυ-
τού, σύμφωνα με την οποία «η ατομικότητα δεν μας δίνεται πρωταρ-

40  Dewey 1916, 65.
41  Dewey 1916, 65.
42  Dewey 1916, 310.
43  Dewey 1916, 64.
44  Dewey 1916, 64.
45  Dewey 1888, 235.
46  Dewey 1884, 48–49.
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χικά, αλλά δημιουργείται κάτω από τις επιδράσεις της από κοινού ζω-
ής».47 Στο βιογραφικό κείμενο της κόρης του Jane, ο Dewey ομολογεί 
πως ο Hegel αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που τον 
οδήγησαν στην άποψη πως η μόνη δυνατή ψυχολογία είναι μια κοι-
νωνική ψυχολογία.48 Σύμφωνα με την ντιουιανή κοινωνική ψυχολογία, 
ο εαυτός αναδύεται χάρη στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ανθρώπινης 
αλληλόδρασης, την επικοινωνία. Η πρωταρχικότητα της ανθρώπινης 
επικοινωνίας οδηγεί και στην απόρριψη της ιδέας του ατομικού νου. Η 
κοινωνική ψυχολογία δέχεται μόνο άτομα με νου, όπου ο νους «δηλώ-
νει ολόκληρο το σύστημα των σημασιών καθώς αυτές ενσωματώνονται 
στις εργασίες της οργανικής ζωής»49 και αποτελεί μία πρόσθετη ιδιό-
τητα των πλασμάτων που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο οργανωμένης 
αλληλόδρασης που ονομάζεται γλώσσα.50  

Η αναγνώριση της κοινωνικής συγκρότησης του εαυτού συνεπάγε-
ται επίσης τη μεγάλη σημασία των κοινωνικών θεσμών στη διαμόρφω-
ση του ατόμου. Σε συμφωνία με τον Hegel ο Dewey υπογραμμίζει τον 
παιδαγωγικό χαρακτήρα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ισχυρίζεται 
πως «οι κοινωνικές ρυθμίσεις, οι νόμοι, οι θεσμοί…δεν είναι μέσα για 
να αποκτήσουν κάτι τα άτομα, ούτε καν την ευτυχία. Είναι μέσα δημι-
ουργίας ατόμων».51 Με τον τρόπο αυτό και οι δύο στοχαστές διαφο-
ροποιούνται από την εργαλειακή αντίληψη περί κοινωνικών θεσμών 
του φιλελευθερισμού και μπορούν να θέσουν το πολιτικό πρόβλημα με 
όρους μορφωτικούς. Για τον Hegel η απελευθέρωση από την αμεσότητα 
της φυσικής κατάστασης και η πραγμάτωση της ελευθερίας συνιστούν 
μια διαδικασία μόρφωσης (Bildung), η επίτευξη της οποίας προϋποθέ-
τει τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία και στους θεσμούς.52 Για 
τον Dewey «το πρόβλημα της δημοκρατίας έγινε το πρόβλημα αυτής 
της μορφής κοινωνικής οργάνωσης, που εκτείνεται σε όλες τις περιο-
χές και τους τρόπους της ζωής, στην οποία οι δυνάμεις του ατόμου δεν 
πρέπει απλώς να απελευθερωθούν από τους εξωτερικούς, μηχανικούς 
καταναγκασμούς, αλλά πρέπει να τραφούν, να υποστηριχθούν και να 
κατευθυνθούν».53 

47  Dewey 1920, 193.
48  Βλ. Dewey J. 1939, 17–18.
49  Dewey 1925γ, 230.
50  Βλ. Dewey 1925β, 198.
51  Dewey 1920, 191.
52  Βλ. Hegel 2006, 149–50.
53  Dewey 1935α, 25.
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Ως εδώ διαπιστώσαμε πως η εγελιανή κριτική στον ατομικισμό, η 
οποία υπήρξε ένας από τους βασικούς λόγους που ώθησε τον νεαρό 
Dewey στην εγελιανή σκέψη, και η συνεπαγόμενη σημασία των κοι-
νωνικών θεσμών στη διαμόρφωση του ατόμου παραμένουν σημαντικές 
αναφορές και στο ώριμο έργο του. Για να κατανοήσουμε, όμως, το εγχεί-
ρημα του Dewey να ανανεώσει τον φιλελευθερισμό σε μια ριζοσπαστι-
κότερη κατεύθυνση ενσωματώνοντας στοιχεία της εγελιανής σκέψης 
οφείλουμε να στραφούμε στην έννοια της ελευθερίας. Στη συνέχεια θα 
επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην κριτική του Dewey στην ελευ-
θερία της βούλησης και στην αρνητική ελευθερία του φιλελευθερισμού 
που πηγάζει από αυτήν, όπως και στην προσπάθειά του να διαμορφώσει 
μια φιλοσοφία που θα αναδεικνύει τον αντικειμενικό χαρακτήρα της 
ελευθερίας, και θα υποστηρίξουμε πως και στις δύο περιπτώσεις οι εγε-
λιανές επιδράσεις στη ντιουιανή σκέψη είναι εμφανείς.

Η κριτική στην ελευθερία της βούλησης
Στα πρώιμα πολιτικά του κείμενα ο Dewey δεν καταπιάνεται συστη-

ματικά με την ελευθερία. Κεντρική έννοια της πολιτικής τους σκέψης 
είναι η δημοκρατία. Για να κατανοήσουμε την έννοια της ελευθερίας 
στην πρώιμη ντιουιανή σκέψη πρέπει να στραφούμε στα ηθικά του κεί-
μενα, όπου η ελευθερία παρουσιάζεται ως μια από τις θεμελιώδεις έν-
νοιες της ηθικής θεωρίας. Στο Outlines of a Critical Theory of Ethics ο 
Dewey αναπτύσσει μια νεοεγελιανή ηθική θεωρία της αυτοπραγμάτω-
σης. Υποστηρίζει πως «το πραγματικό αντικείμενο των επιθυμιών είναι 
η δραστηριότητα καθεαυτή».54 Όταν η επιθυμία κατανοείται αποκλει-
στικά ως άμεσος σκοπός της πράξης, τότε αποτελεί μια αφαίρεση. Κάθε 
επιθυμία είναι συγχρόνως μια επιθυμία για πλήρη και συνεχή ανάπτυξη 
του εαυτού, για κινητοποίηση του εαυτού στην ολότητά του. Ως εκ τού-
του, το αγαθό συνίσταται στη συνεχή ανάπτυξη του εαυτού. Μόνο σε 
αυτήν την ανάπτυξη μπορεί ο εαυτός να επιτύχει την πραγμάτωσή του 
ή την ικανοποίησή του.

Στο πλαίσιο της παραπάνω ηθικής θεωρίας η ελευθερία κατανοείται 
ως ηθική ικανότητα του ατόμου. Είναι η ικανότητά του να συλλαμβά-
νει ένα σκοπό και να καθοδηγεί την πράξη του προς αυτόν τον σκοπό. 
Διακρίνονται, δε, τρεις όψεις της ελευθερίας. Η πρώτη είναι η αρνητική 
ελευθερία και αναφέρεται στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα 
ένστικτα και τις παρορμήσεις χάρη στον αναστοχασμό, ώστε η δραστη-
ριότητα να καθοδηγείται απερίσπαστα προς μια κατεύθυνση. Η δεύτε-

54  Dewey 1891, 254.

—  185  —

ΤΟ ΕΓΕΛΙΑΝΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ JOHN DEWEY



ρη όψη της ελευθερίας ονομάζεται εν δυνάμει ελευθερία και αναφέρε-
ται στην ελευθερία επιλογής, στη δυνατότητα του ατόμου να σκέφτεται 
πολλά και ποικίλα σχέδια δράσης. Η εν δυνάμει ελευθερία αποτελεί τη 
βάση για την ηθική υπευθυνότητα του ατόμου. Η απουσία διαφορετι-
κών επιλογών θα καθιστούσε τις ανθρώπινες πράξεις μέρος της φυσι-
κής και όχι της ηθικής σφαίρας. Ωστόσο, η σύνδεση της ελευθερίας με 
τη δυνατότητα διαφορετικών επιλογών δεν συνεπάγεται πως ο δρων 
κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή «χωρίς κανένα λόγο ή κίνητρο».55 Κάτι 
τέτοιο θα αφαιρούσε από την ανθρώπινη πράξη την υπευθυνότητα, 
εφόσον η επιλογή θα ήταν αποτέλεσμα τύχης ή καπρίτσιου. Αντιθέτως, 
κάθε επιλογή εκφράζει τον εαυτό. Αποτελεί την αντικειμενική έκφρα-
ση του χαρακτήρα του ατόμου. Και μόνο ως τέτοια συναρτάται με την 
υπευθυνότητα. Η ανάλυση της ηθικής εμπειρίας μας δείχνει πως «είμαι 
υπεύθυνος για αυτό το αποτέλεσμα, όχι επειδή θα μπορούσα να επιλέ-
ξω έναν άλλο σκοπό εξίσου χωρίς κανένα λόγο, αλλά επειδή σκέφτη-
κα έναν άλλο σκοπό και τον απέρριψα, επειδή ο χαρακτήρας μου ήταν 
τέτοιος, ώστε αυτός ο σκοπός να μην φαίνεται αγαθός, ενώ ο άλλος 
σκοπός να φαίνεται».56 

Τέλος, ο Dewey διακρίνει την ενεργή ή θετική ελευθερία, η οποία 
εντοπίζεται στην πραγμάτωση του σκοπού που ικανοποιεί το άτομο, 
που αναπτύσσει την ατομικότητά του. «Μόνο αυτός ο σκοπός, ο οποίος 
όταν πραγματοποιείται επιφέρει μεγαλύτερη ενέργεια και κατανόηση 
του χαρακτήρα, έχει να κάνει με την ενεργή ελευθερία. Με μια λέξη, 
μόνο ο αγαθός άνθρωπος, μόνο ο άνθρωπος που πραγματώνει αληθινά 
την ατομικότητά του, είναι ελεύθερος με τη θετική σημασία αυτής της 
λέξης».57 Οι άλλες δύο μορφές ελευθερίας—η αρνητική και η εν δυνά-
μει—είναι απλώς μέσα, εργαλεία για την πραγμάτωση της ατομικότη-
τας. Όταν δεν πραγματώνεται η ατομικότητα, αυτές οι μορφές ελευθε-
ρίας γίνονται μέθοδοι υποδούλωσης του δρώντα.   

Η κριτική στην ελευθερία της αυθαίρετης επιλογής και η σύνδεση 
της εν δυνάμει ελευθερίας με την ενεργή ελευθερία διατηρούνται και 
στη ώριμη σκέψη του Dewey πολύ μετά την εγκατάλειψη του εγελιανι-
σμού. Στο “Philosophies of Freedom” ο Dewey εκκινεί την ανάλυσή του 
από τη σύνδεση ελευθερίας και δυνατότητας επιλογών. Παρατηρεί πως 
η δυνατότητα διαφορετικών επιλογών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
οποιασδήποτε εμπειρίας ελευθερίας. Χωρίς διαφορετικές επιλογές ο 

55  Dewey 1891, 342.
56  Dewey 1891, 342.
57  Dewey 1891, 344.
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δρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερος. Από τη σύνδεση ελευθερίας 
και δυνατότητας διαφορετικών επιλογών αναπτύχθηκε το δόγμα της 
ελευθερίας της βούλησης, σύμφωνα με το οποίο η ελευθερία είναι «η 
δυνατότητα να δρα κανείς σύμφωνα με τις επιλογές του».58 Η ελευθερία 
της βούλησης προσδίδει έναν αφηρημένο χαρακτήρα στην ελευθερία, 
διότι κατανοεί τη βούληση ως μια δύναμη που δρα ανεξάρτητα από 
τις συνθήκες υπό τις οποίες το άτομο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον 
και ως εκ τούτου παραβλέπει τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες 
ασκείται η ελευθερία. Πρώτον, παραβλέπει πως, όντας σε μία συνεχή 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, η βούληση δύναται να μην είναι ανε-
ξάρτητη, αλλά να καθορίζεται από μια προηγούμενη αιτία. Δεύτερον, η 
βούληση παραμένει κενή στον βαθμό που δεν λαμβάνει υπόψη της τις 
πραγματικές δυνατότητες που διανοίγονται μέσα στον κόσμο. «Ακόμα 
και αν η βούληση επιλέγει ανεπηρέαστα, ακόμα κι αν είναι μια ιδιό-
τροπη παρόρμηση, αυτό δεν συνεπάγεται πως [ενν. οι επιλογές της] 
είναι πραγματικές εναλλακτικές, αυθεντικές δυνατότητες, ανοιχτές στο 
μέλλον. Αυτό που θέλουμε είναι δυνατότητες ανοιχτές στον κόσμο όχι 
στη βούληση».59  

Συνοπτικά, αγνοώντας τον κόσμο μέσα στον οποίο ασκείται η ελευ-
θερία, η ελευθερία της βούλησης εγκαθιδρύει έναν ισχυρό δυισμό με-
ταξύ βούλησης και κόσμου. Το αποτέλεσμα είναι η ελευθερία να απο-
κτά έναν υποκειμενικό και αφηρημένο χαρακτήρα. Αντιθέτως, ο Dewey 
υποστηρίζει πως «χρειαζόμαστε την ελευθερία μέσα και ανάμεσα στα 
πραγματικά γεγονότα, όχι χωριστά από αυτά».60 Η ντιουιανή απόρριψη 
του δυισμού ελευθερίας και κόσμου που προκύπτει από την ελευθερία 
της βούλησης και το αίτημα για μια ελευθερία μέσα στα πραγματικά 
γεγονότα απηχούν την εγελιανή σκέψη. Η Φαινομενολογία του πνεύ-
ματος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια καταγραφή και κριτική των 
δια φορετικών στρατηγικών που προσπαθούν ανεπιτυχώς να διασφαλί-
σουν την ελευθερία χωριστά ή πέρα από τον πραγματικό κόσμο και τον 
εμπειρικό εαυτό.61 

Από την αφηρημένη στην ενεργή ελευθερία
Η κριτική στον αφηρημένο χαρακτήρα της ελευθερίας της βούλη-

σης οδηγεί τον Dewey στην προσπάθεια να επεξεργασθεί μία νέα κα-

58  Dewey 1928, 97.
59  Dewey 1922, 214.
60  Dewey 1922, 209.
61  Βλ. Franco 1999, 155.
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τανόηση της ελευθερίας, η οποία θα αναδεικνύει τον αντικειμενικό της 
χαρακτήρα και με τον τρόπο αυτό θα της προσδίδει ένα συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Ο Dewey υποστηρίζει πως η ελευθερία της βούλησης βα-
σίζεται στο μεταφυσικό αξίωμα της προκαθορισμένης αρμονίας ανθρώ-
που και φύσης, δεχόμενη πως η φύση προσφέρει όλες τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της βούλησης.62 Στο Experience 
and Nature ο Dewey επιχειρεί να συγκροτήσει μια νέα, μη-θεμελιωτική, 
πειραματική νατουραλιστική μεταφυσική, η οποία θα έρχεται σε ευθεία 
αντίθεση με την παραδοσιακή μεταφυσική της θεωρησιακής φιλοσοφί-
ας. Εκεί δέχεται τη φύση ως ένα «πολυσύνθετο μείγμα σταθερότητας 
και αστάθειας».63 Συνεπώς, οι συνθήκες που επιτρέπουν την πραγμα-
τοποίηση της βούλησης δεν είναι δεδομένες. Ακόμα και όταν μας προ-
σφέρονται, βρίσκονται στο έλεος της τυχαιότητας. Προσανατολισμέ-
νος προς μια φιλοσοφία της πράξης ο Dewey ισχυρίζεται πως οι συγκε-
κριμένες συνθήκες πρέπει να διαμορφωθούν και να διατηρηθούν με τη 
βοήθεια της εργασίας και του αναστοχασμού. Απαιτείται η διαμόρφωση 
«μίας φιλοσοφίας, η οποία αναγνωρίζει τον αντικειμενικό χαρακτήρα 
της ελευθερίας και την εξάρτησή της από τη συμφωνία του περιβάλ-
λοντος με τις ανθρώπινες ανάγκες, μια συμφωνία που μπορεί να απο-
κτηθεί μόνο με εμβριθή σκέψη και αμείωτη προσπάθεια. Και αυτό διότι 
η ελευθερία ως γεγονός εξαρτάται από τις συνθήκες της εργασίας, οι 
οποίες υποστηρίζονται κοινωνικά και επιστημονικά».64  

Για την ανάδειξη του αντικειμενικού χαρακτήρα της ελευθερίας ο 
Dewey στρέφεται στην εγελιανή σκέψη, η οποία «ταυτίζει την ελευθερία 
με την ενεργή δύναμη στην πράξη (operative power in action)»,65 και επι-
χειρεί να εντάξει στην προοπτική του πειραματισμού ορισμένα στοιχεία 
της. Για τον Hegel η μοναδική πηγή θεμελίωσης της ελευθερίας είναι ο 
ορθός λόγος ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εμπειρικό προσδιορισμό.66 
Η σύνδεση της ελευθερίας με τον λόγο δεν αναφέρεται στον προσωπικό 
αναστοχασμό του υποκειμένου περί καλού και κακού, ορθού και λάθους, 
αλλά στο πνεύμα. Έτσι, διακρίνεται η ορθολογική από την αναστοχα-
στική ελευθερία. Στην πρώτη έχει γίνει πλήρης αφαίρεση από κάθε επι-
θυμία και το περιεχόμενο της ελευθερίας προέρχεται αποκλειστικά από 
τον ορθό λόγο. Στη δεύτερη, παρά την παρουσία του αναστοχασμού, το 

62  Βλ. Dewey 1922, 210.
63  Dewey 1925α, 55.
64  Dewey 1922, 210.
65  Dewey 1928, 101.
66  Βλ. Patten 1999.
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περιεχόμενο της ελευθερίας συγκροτείται από τις επιθυμίες του ατόμου. 
Εξακολουθεί, έτσι, να δίδεται από τη φύση.67 Συνεπώς, το άτομο απο-
λαμβάνει πλήρη ελευθερία μόνο στο επίπεδο της ορθολογικής ελευθε-
ρίας, όπου οι επιλογές του ανταποκρίνονται στο πνεύμα.

Ο Dewey δέχεται αυτήν τη σύνδεση ελευθερίας και ορθού λόγου 
καθ’ όλη τη διάρκεια τη φιλοσοφικής του ανάπτυξης. Στο Outlines of 
a Critical Theory of Ethics η διάκριση αρνητικής και ενεργής ελευθερί-
ας ακολουθεί εν πολλοίς την εγελιανή διάκριση αναστοχαστικής και 
ορθολογικής ελευθερίας. Η αρνητική ελευθερία αναφέρεται στην «ικα-
νότητα [του ατόμου] να ελέγχει και να υποτάσσει τα ένστικτα με το 
να αναστοχάζεται τη σχέση τους με έναν ορθολογικό σκοπό»,68 ενώ η 
ενεργή ελευθερία σχετίζεται με την πραγμάτωση του ηθικού ιδεώδους· 
την πραγμάτωση του εαυτού. Μετά την ανάπτυξη του πειραματισμού, 
ο Dewey συνεχίζει να καταφάσκει τη σύνδεση της ελευθερίας με τον 
ορθό λόγο. Υποστηρίζει πως «η ευφυΐα (intelligence) είναι το κλειδί της 
ελευθερίας στην πράξη».69 Εκείνο που αλλάζει είναι η κατανόηση της 
ορθολογικότητας. Ο πειραματισμός απορρίπτει την ύπαρξη μιας ορθο-
λογικής δομής της ολότητας και κατανοεί την ορθολογικότητα ως επί-
λυση προβληματικών καταστάσεων, ενώ οι νόμοι γίνονται αντιληπτοί 
ως διανοητικές εργαλειακότητες, οι οποίες επιτρέπουν την πρόβλεψη 
καταστάσεων και διανοίγουν ένα μονοπάτι πλήρους νοήματος εντός 
της φύσης.70 

Σύμφωνα με τον Dewey μπορούμε να βρούμε το κλειδί για την ελευ-
θερία στις πειραματικές πρακτικές της σύγχρονης φυσικής επιστήμης, 
διότι μας καταδεικνύουν μια εγγενή σύνδεση ανάμεσα στην ελευθερία 
της βούλησης, που εστιάζει στην επιλογή του ατόμου, και στην ελευθε-
ρία ως ενεργή δύναμη στην πράξη, που θέτει στο επίκεντρο τη συμφω-
νία της πράξης με τον ορθό λόγο. Η λειτουργική συσχέτιση μέσων και 
σκοπών κατά τον πειραματικό αναστοχασμό μάς επιτρέπει αφενός να 
πραγματώσουμε τους σκοπούς μας στον κόσμο και αφετέρου να δια-
μορφώσουμε σκοπούς που ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατό-
τητες που μας διανοίγονται στον κόσμο. Για τον Dewey «ο δρόμος για 
την ελευθερία μπορεί να βρεθεί σε αυτήν τη γνώση των γεγονότων, 
τα οποία μας επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουμε σε σύνδεση με τις 
επιθυμίες και τους στόχους μας. Ένας γιατρός ή ένας μηχανικός είναι 

67  Βλ. Hegel 1991, 47–52.
68  Dewey 1891, 340.
69  Dewey 1922, 210.
70  Βλ. Αλεξακησ 2018, 77–99.
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ελεύθερος στη σκέψη και στην πράξη του στον βαθμό που γνωρίζει τι 
αντιμετωπίζει. Πιθανόν βρίσκουμε εδώ το κλειδί για κάθε ελευθερία».71 

Το δεύτερο στοιχείο που αντλεί ο Dewey από την εγελιανή σκέ-
ψη για τη θεώρηση της αντικειμενικής ελευθερίας αφορά τη σύνδε-
ση ελευθερίας και ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον Dewey, στον Hegel 
«η ελευθερία είναι ανάπτυξη, επίτευγμα, όχι μια πρωταρχική κατοχή, 
και επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των θεσμών και των νόμων και την 
ενεργή συμμετοχή των ατόμων στην πιστή συντήρησή τους, όχι από 
την κατάργησή τους ή την αναγωγή τους στα συμφέροντα των προ-
σωπικών κρίσεων και επιθυμιών».72 Ο Dewey βρίσκει την ίδια σύνδεση 
ελευθερίας και ανάπτυξης στον πειραματισμό των σύγχρονων φυσικών 
επιστημών. Υποστηρίζει πως μέσω του πειραματικού αναστοχασμού 
διαμορφώνεται ένα συνεχώς διευρυνόμενο σπιράλ αύξησης τόσο του 
εύρους όσο και της ορθολογικότητας των επιλογών του ατόμου. «Μια 
επιλογή που εκφράζει ευφυώς την ατομικότητα διευρύνει το εύρος της 
δράσης και αυτή η διεύρυνση με τη σειρά της παρέχει στις επιθυμίες μας 
μεγαλύτερη διανοητικότητα και προνοητικότητα και κάνει την επιλογή 
πιο ευφυή».73 Ως εκ τούτου η ελευθερία πρέπει να αναζητηθεί «σε ένα 
συγκεκριμένο είδος αύξησης»74 του εαυτού και του νοήματος των πρά-
ξεών του. «Η ελευθερία συνίσταται σε μία τάση της συμπεριφοράς που 
οδηγεί τις επιλογές να είναι πιο διαφοροποιημένες και ευέλικτες, πιο 
εύπλαστες και ενήμερες για το δικό τους νόημα, ενώ διευρύνει το εύρος 
της ανεμπόδιστης λειτουργίας τους».75 

Όπως και στην περίπτωση της πειραματικής ορθολογικότητας, η 
ντιουιανή κατανόηση της ανάπτυξης είναι διαφορετική από την εγελια-
νή. Ο Dewey ασκεί κριτική στον Hegel επειδή κατανοεί την ανάπτυξη 
ως εκδίπλωση «μιας ολότητας—ενός Απόλυτου—που είναι “εμμενές” 
στην ανθρώπινη ζωή…[και] επιτελείται μέσω μιας σειράς ιστορικών 
θεσμών που ενσαρκώνουν τους διαφορετικούς παράγοντες του Από-
λυτου».76 Σε αυτήν την «οργανική ανάπτυξη» της ολότητας, ο Dewey 
αντιπαραθέτει την «πειραματική επιλογή».77 Η ελευθερία είναι «η δύ-
ναμη ποικιλόμορφης και ευέλικτης ανάπτυξης, μεταβολής της προδιά-

71  Dewey 1922, 209.
72  Dewey 1928, 103.
73  Dewey 1928, 104.
74  Dewey 1928, 108.
75  Dewey 1928, 108.
76  Dewey 1916, 61.
77  Dewey 1916, 65.
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θεσης και του χαρακτήρα, που αναδύεται από την ευφυή επιλογή».78 
Ωστόσο, η κοινή κατανόηση της ελευθερίας ως ανάπτυξης επιτρέπει 
στους δύο στοχαστές μια κοινή κριτική στον κλασικό φιλελευθερισμό, 
ο οποίος ισχυρίζεται πως η ελευθερία αποτελεί στοιχείο του φυσικού 
εξοπλισμού του ανθρώπου.  

Η κατανόηση της ελευθερίας ως ανάπτυξης και η κριτική στον ατο-
μοκεντρισμό του φιλελευθερισμού συνεπάγονται την απόρριψη της έν-
νοιας των φυσικών δικαιωμάτων. Η ατομική ελευθερία δεν είναι κάτι το 
έμφυτο το όποιο πρέπει να διαφυλαχθεί από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις 
του κράτους ή ισχυρών ατόμων. Η αρνητική ελευθερία είναι αναγκαίος 
αλλά όχι επαρκής όρος για την πραγμάτωση της ελευθερίας. Ως ενεργή 
δύναμη στην πράξη η ελευθερία συνδέεται άρρητα με τους κοινωνικούς 
θεσμούς μέσα στους οποίους ασκείται. Αποκτά συγκεκριμένο περιεχό-
μενο μόνο χάρη σε αυτήν τη συσχέτιση. «Η ελευθερία δεν είναι απλώς 
μια αφηρημένη ιδέα, μια αφηρημένη αρχή. Είναι δύναμη, ενεργή δύναμη 
να κάνει κάποιος συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα 
όπως η ελευθερία εν γένει…εάν κάποιος επιθυμεί να γνωρίσει ποιες εί-
ναι οι συνθήκες της ελευθερίας σε μια δεδομένη εποχή, πρέπει να εξε-
τάσει τι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν και τι δεν μπορούν».79 Τίθεται, 
έτσι, το ερώτημα για εκείνους τους κοινωνικούς θεσμούς οι οποίοι επι-
τρέπουν και ενθαρρύνουν την πραγμάτωση της ελευθερίας. Ο Dewey 
θέτει το συγκεκριμένο ερώτημα ως εξής: «το πρόβλημα είναι να μάθουμε 
ποια κουλτούρα είναι τόσο ελεύθερη, ώστε να αντιλαμβάνεται και να 
προκαλεί την πολιτική ελευθερία ως επακόλουθο και συνέπειά της».80  

Στον Hegel η σύνδεση του διαφέροντος για την πραγμάτωση της 
ελευθερίας του ατόμου με την αναγκαιότητα συγκεκριμένων κοινωνι-
κών θεσμών και πρακτικών επιτυγχάνεται χάρη σε μια θεωρία αναγνώ-
ρισης.81 Για τον Hegel, η ελευθερία ως αυτονομία δεν συνεπάγεται την 
απομόνωση από τον άλλο. Αντίθετα, η διυποκειμενικότητα αποτελεί 
συνθήκη για την αυθεντική ελευθερία. Το άτομο μπορεί να επιβεβαιώ σει 
τη δική του αίσθηση ελευθερίας και ανεξαρτησίας μόνο ως μέλος μιας 
κοινωνίας αμοιβαία αναγνωρισμένων ελεύθερων και έλλογων δρώντων. 
«Είμαι αληθινά ελεύθερος μόνο όταν ο άλλος είναι επίσης ελεύθερος 
και αναγνωρίζεται από εμένα ως ελεύθερος».82 Με τη σειρά της η κοινω-

78  Dewey 1928, 111.
79  Dewey 1935β, 360.
80  Dewey 1939, 67.
81  Βλ. Patten 2001.
82  Hegel 2007, 158.
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νία αμοιβαία αναγνωρισμένων ελεύθερων δρώντων είναι δυνατή μόνο 
αν περιλαμβάνει συγκεκριμένους θεσμούς και πρακτικές, οι οποίες εξα-
σφαλίζουν σταθερά πρότυπα αμοιβαίας αναγνώρισης. Σύμφωνα με τον 
Hegel η σύγχρονη αστική κοινωνία μάς παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο 
τέτοιων θεσμών και πρακτικών, ενώ στη Φιλοσοφία του Δικαίου προχω-
ρεί κατά κάποιον τρόπο σε μια εκτενή καταγραφή τους.83  

Ακολουθώντας μια παρόμοια θεωρητική στρατηγική, ο Dewey απα-
ντά στο πρόβλημα της σύνδεσης της πραγμάτωσης της ελευθερίας με 
συγκεκριμένους κοινωνικούς θεσμούς μέσω μιας νατουραλιστικής θεω-
ρίας διυποκειμενικής συγκρότησης του εαυτού. Η ανάδυση του εαυτού 
είναι δυνατή μόνο μέσα από την ιδιαίτερη μορφή της ανθρώπινης αλ-
ληλόδρασης: την επικοινωνία. Ταυτόχρονα, η ανθρώπινη επικοινωνία 
σημαίνει κοινωνική συνεργασία και ισότιμη συμμετοχή των μελών μιας 
κοινότητας σε μια δραστηριότητα με κοινό νόημα και ως τέτοια ορίζει 
τα βασικά χαρακτηριστικά του αυθεντικού κοινωνικού βίου. Νοού μενη 
ως ανάπτυξη του εαυτού και του νοήματος των πράξεών του, η ελευ-
θερία μπορεί να πραγματωθεί μόνο εντός του αυθεντικού κοινωνικού 
βίου. Τέλος, εφόσον η δημοκρατία κατανοείται ως εκείνο το κοινωνικό 
ιδεώδες, το οποίο επεκτείνει και πραγματώνει ως το τελικό του όριο τον 
αυθεντικό κοινωνικό βίο,84 η ελευθερία του ατόμου μπορεί να πραγμα-
τωθεί μόνο εντός μιας δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας. 

Επίλογος
Οι εργασίες του Good κατάφεραν να φωτίσουν με έναν καινούριο 

τρόπο τις διεργασίες με τις οποίες ο Dewey απομακρύνθηκε αργά από 
τον νεοεγελιανισμό και κατευθύνθηκε προς τη διαμόρφωση του πειρα-
ματισμού. Έφεραν στο προσκήνιο τις εγελιανές επιδράσεις της ντιουι-
ανής σκέψης και έδειξαν πως, παρά την οξεία κριτική του Dewey στην 
εγελιανή σκέψη μετά το 1915, ορισμένα στοιχεία συνεχίζουν να παρα-
μένουν ζωντανά, διαμορφώνοντας το περίφημο εγελιανό κατάλοιπο 
στη ντιουιανή σκέψη. Στην παρούσα εργασία στρέψαμε το ενδιαφέρον 
μας στην πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία του Dewey. Αν και οι δύο 
στοχαστές κινούνται σε διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, ο Dewey 
αναγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά του Hegel στην πολιτική θεωρία 
και ζητά την ανανέωση της φιλελεύθερης σκέψης μέσα από την ενσω-
μάτωση ορισμένων στοιχείων της εγελιανής φιλοσοφίας. Δείξαμε πως 

83  Βλ. Williams 1997, 111–33. 
84  Βλ. Dewey 1927, 328.
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τα στοιχεία αυτά αφορούν στην κριτική στον φιλελεύθερο ατομικισμό, 
στην ανάδειξη της σημασίας των κοινωνικών θεσμών για τη διαμόρφω-
ση του ατόμου, στην κριτική στον αφηρημένο χαρακτήρα της ελευθερί-
ας της βούλησης και στην αρνητική ελευθερία που πηγάζει από αυτήν 
και, τέλος, στην επεξεργασία μιας νέας κατανόησης της ενεργής ελευ-
θερίας. Αν και οι διαφορές στην πολιτική σκέψη των δύο στοχαστών 
παραμένουν σημαντικές, τα παραπάνω στοιχεία είναι θεμελιώδη στα 
μείζονα πολιτικά κείμενα του Dewey κατά την περίοδο του μεσοπολέ-
μου. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε πως η ανάδειξη των εγελιανών επιρ-
ροών στη ντιουιανή σκέψη αποτελεί μια αναγκαία προεργασία για την 
κατανόηση του ντιουιανού εγχειρήματος να ανανεωθεί ο φιλελευθερι-
σμός στην κατεύθυνση μιας θεωρίας της ριζοσπαστικής δημοκρατίας. 
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The Hegelian “permanent deposit” in John Dewey’s thought

Dimitris Alexakis

Abstract

THIS paper analyzes the Hegelian “permanent deposit” in Dewey’s 
political and social thought. Following James Good’s work, the sig-

nificance of Hegelian thought in Dewey’s philosophical development is 
pointed out. Dewey never had a clear break from the Hegelian philoso-
phy. He overcame the British neo-Hegelianism by developing a human-
itarian, anti-metaphysic interpretation of Hegel’s thought. Even though 
Dewey criticized Hegel in his later work, certain Hegelian elements re-
main in his political and social thought. Dewey supports that the Hege-
lian philosophy contributed to political theory and he suggests to liberal 
thinkers to consider this contribution in order to renovate liberalism. It 
is claimed that this contribution concerns his critique to individualism, 
his emphasis upon the significance of social institutions for the forma-
tion of individuality, his critique to the abstract character of freedom of 
will and his attempt to formulate a theory of actual freedom. Moreover, 
concerning his own apprehension of freedom, Dewey adopts certain ele-
ments from Hegel and he transforms them radically into the perspective 
of experimentalism. First, freedom is related to the reflection. Dewey 
supports that we can find the key of freedom in the experimental think-
ing of natural sciences. Second, freedom is not a ready-made possession 
of individual, as classic liberalism claims, but it is an attainment, a kind 
of growth. Third, individual freedom cannot be accomplished beyond 
society, but only in a democratically organized society. It is suggested 
that this analysis about the Hegelian influences in Dewey’s thought 
points out a significant aspect of his Hegelian “permanent deposit” and 
constitutes an essential preparatory work for the apprehension of his 
democratic ideal and his attempt to renovate liberalism. 
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Recent books on ancient slavery, II

Kostas Vlassopoulos

THE current review will focus on two recently published books with 
revolutionary implications for the future study of ancient slavery. 

The first book by David Lewis is a comparative examination of various 
Greek slave systems of the archaic and classical periods alongside oth-
er contemporary systems in the Eastern Mediterranean (Israel, Assyria, 
Babylonia, the Persian Empire), as well as Carthage in the West.1 The 
second book by Alice Rio is a history of early medieval slavery between 
500–1100 ce, covering both the Mediterranean South and Northern Eu-
rope, as well as using Byzantine and Irish slavery for comparative pur-
poses.2 These two works focus on aspects and periods for which there 
has been no systematic coverage and synthetic work so far: Lewis’ is the 
first systematic comparison between Greek and Near Eastern forms of 
slavery, while Rio’s is the first synthesis on medieval slavery for over fifty 
years, and the first ever in English. But as I will try to show below, the 
significance of these two books does not lie solely in covering relatively 
neglected subjects and providing syntheses: along with these significant 
contributions, these two works have major theoretical and methodolog-
ical implications for the global study of slavery and provide the basis for 
an alternative historical narrative.

I will start by providing an overview of the traditional conceptual 
framework and historical narrative, before examining the contents of 
these two works and exploring their implications for the future. The 
traditional narrative is strongly connected with a conceptual distinction 
first made by Moses Finley in the 1960s.3 Finley distinguished between 
two major categories of slaveholding societies: societies with slaves have 
relatively few slaves, who do not play a major economic role, while in 
slave societies slaves comprise a significant percentage of the population 
and constitute the main source of revenue for the elite. Societies with 

1 Lewis 2018.
2 Rio 2017.
3 Vlassopoulos 2016b.
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slaves are extremely common in world history, and therefore their exist-
ence requires no historical explanation; but slave societies are very rare, 
and in fact, according to Finley, there have been only five slave societies 
in global history: Greece and Rome in antiquity, and the modern New 
World societies of the US South, Brazil and the Caribbean. 

Accordingly, historians need to explain the reasons behind the emer-
gence of this rare historical phenomenon. Finley’s explanation has re-
mained particularly influential. He argued that the societies of the Near 
East, as well as Greek societies before the late archaic period, were soci-
eties with slaves characterised by a spectrum of statuses. Elites derived 
their income by exploiting various dependent groups; slaves comprised 
only one of those dependent groups, which exhibited various disabilities 
and privileges. In these societies, therefore, there was no clear dividing 
line between slave and free, since the concept of freedom was unknown.4

In the course of the archaic period, a momentous change took place 
in certain Greek societies. A deep social crisis was resolved by guaran-
teeing civic rights to the lower classes; this was the birth point of the 
concept of freedom. In Finley’s famous phrase, ‘freedom and slavery 
in ancient Greece walked hand in hand’.5 Because the lower classes ac-
quired freedom and civic rights, they could no longer be enslaved at 
home or directly exploited by the elite; therefore, the elite needed to find 
a labour substitute, and the mass importation of foreign slaves was the 
consequence. The creation of a clear dividing line between freedom and 
slavery, the mass importation of foreign slaves and their role as the main 
source of elite income constitute the genesis of the first slave society in 
world history.

The traditional historical narrative of ancient slavery has been formed 
on the basis of this purported emergence of slave societies in ancient 
Greece. Then, for almost a thousand years, hardly anything changed in 
all the important parameters: slaves comprised a significant proportion 
of the population of the archaic, classical, Hellenistic and Roman im-
perial societies, at least in mainland Greece and Italy. But starting from 
the third century ce, the ancient slave societies were gradually extin-
guished, giving their place in turn to new societies with slaves, where a 
small number of slaves co-existed with various other dependent groups. 
Gradually, the status of slaves was enhanced by being settled as family 

4 See now Lenski and Cameron 2018.
5 Finley 1981, 115.
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groups in agricultural tenancies, while at the same time the status of 
the lower classes was depressed, since they lost the privileges associated 
with their civic status. The result was the emergence of serfdom which 
dominated Europe for many centuries to come.6

This brings us to the final conceptual framework of significance for 
our discussion. The distinction between slavery, serfdom and free la-
bour has been at the foundations of history and sociology in the last two 
centuries. The concept of slavery has until recently focused on a legal 
relationship: a slave is a human being who is the property of another hu-
man being. The stereotypical image of slaves envisages them as individ-
uals who can be bought and sold, work under the direct orders of their 
masters, and do not have any legally recognised social relationships and 
rights (e.g. family, kinship, property). It is of course well-known that 
many slaves did not fit this stereotypical image; but, it is often argued, 
this was because their masters voluntarily chose to use them and treat 
them in other ways, not because the slaves possessed any rights that 
could be enforced. While the stereotypical image of the slave is based 
on a legal relationship, the stereotypical image of the serf is based on a 
socio-economic condition. Serfs are envisaged as dependent peasants, 
who have their own families and work their own plots of land, from 
which they cannot be separated and over which they hold certain rights, 
on condition of paying dues and rents to their landowners.7 

These concepts have been fundamental for the study of ancient 
slavery. As regards Greek slavery, Athens is by far the best known case; 
most sources for the archaic and classical period concern Athens, and 
their diversity (historiography, law-court speeches, comedy, tragedy, 
essays and dialogues on philosophy and society, inscriptions) enables 
historians to have an in-depth perception of Athenian slavery. While 
many other Greek communities had similar forms of slavery, there is 
exiguously little evidence for them as regards the archaic and classical 
periods. The situation improves from the Hellenistic period onwards, 
when epigraphic sources offer historians evidence on slavery in Greek 
communities outside Athens. But the lack of diverse sources for slavery 
in any other Greek community outside classical Athens has led to the 
largely implicit, but occasionally also explicit, assumption that slavery 
operated in essentially the same ways in all Greek communities from the 

6 Finley 1980.
7 See the comparative examination in Bush 1996.
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archaic period onwards; accordingly, the better-known Athenian slav-
ery is considered as representative for all forms of slavery in the Greek 
world. Given that the diversity of Athenian sources only applies to the 
classical period, the result is that in most scholarly works Greek slavery 
is effectively tantamount to Athenian slavery in the classical period.8 

On the other hand, scholars have long been baffled about how to 
interpret those forms of dependent labour in ancient Greece that do 
not seem to fit the stereotypical image of slaves, like Spartan helots, 
Thessalian penestai and Cretan woikeis. There is little unanimity about 
how these forms should be conceptualised. Until very recently, hard-
ly any historians considered them as proper slaves; most scholars un-
derstood these groups as a form of serfdom, imagining helots, penestai 
and woikeis as dependent peasants: they were not acquired and repro-
duced through the market, but were subjugated native inhabitants, who 
formed their own families, had a strong sense of community and ethnic 
identity, cultivated the land of their masters and rendered them part of 
the produce. While there is very little that is actually known about the 
penestai, the Gortyn law code provides substantial evidence concerning 
the Cretan woikeis. The Code uses two different terms which in Greek 
can be employed for slaves, doloi and woikeis. This fact has led many 
scholars to conclude that the terms are not interchangeable, and that 
they describe two different social statuses, with doloi referring to slaves, 
while woikeis being similar to Spartan helots. The provisions regarding 
the children and property of the woikeis and regulating mixed marriages 
between woikeis and free people have been traditionally interpreted as 
recording rights to family and property possessed by the woikeis, which 
make them clearly different from slaves and similar to medieval serfs.

It is quite remarkable that so much in modern scholarly work has 
depended on what is clearly a lop-sided comparison: between a concept 
based on a legal relationship and a concept based on a socio-economic 
condition.9 As we shall see below, the two works under review offer a 
devastating blow to this traditional conceptual distinction and provide a 
new basis from which to construct an alternative framework. It is equal-
ly remarkable though that they do this through taking very different 
paths, at least at first sight. Lewis adopts a transhistorical definition of 
slavery as property; on the contrary, Rio presents a historicist argument 

8 See the comments in Vlassopoulos 2012.
9 Bak 1980.
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in which slavery is not conceived as having a transhistorical essence, but 
is approached from an instrumentalist perspective in which the crucial 
parameter is what people tried to do by employing the tool of slavery. 
As I will try to show, these two approaches complement each other very 
fruitfully, and open new ground even when they reach it by different 
paths.

The view that slavery is essentially a property relationship has a very 
long pedigree; until recently, scholars who explored slavery were con-
tent to accept this general definition and leave it at that. But over the 
last few decades, the explosion in the global study of slavery brought to 
the forefront a number of alternative approaches, which pointed out the 
problems created by a property definition of slavery, and offered alter-
native definitions. Some scholars argued that property was an insuffi-
cient criterion for explaining the historical phenomenon of slavery and 
proposed definitions that focused on the natal alienation and dishonour 
suffered by slaves. Other historians objected to the ahistorical and uni-
lateral character of definitions of slavery as property, which presented 
slavery as an essentially static institution that was unilaterally defined 
by masters. If slavery was primarily a form of property, then it was an 
institution that remained essentially static in the course of its history. 
Slave agency was a fundamental aspect of the historical configuration of 
slavery; but the definition of slavery as property left no space for con-
ceptualising the historical role of slave agency. Instead of assuming an 
ahistorical legal institution of human property, historians should focus 
on the slaving processes through which slaves, masters and other parties 
pursued their aims.10 

Lewis’ book is a reaction to these more recent approaches which 
have challenged the property definition of slavery. Lewis argues that 
the study of slavery is inconceivable without a property definition. But 
while previous scholars who accepted the property definition offered 
merely an abstract definition of slavery as property, Lewis constructs 
a detailed definition of ownership (25–55). This is based on a famous 
article by Tony Honoré, which presented a cross-cultural definition 
of ownership.11 This conceptualisation of property consists of a list of 
rights and other characteristics: the right to possess, that is, the right of 
exclusive possession; the right to use, which allowed the owner to use the 

10  Patterson 1982; Miller 2012.
11  Honoré 1961.
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property in any way he saw fit, excluding illegal uses; the right to man-
age, allowing the owner to decide how and by whom the property might 
be used; the right to the income arising from the use of the property; 
the right to capital, that is, the right to alienate the property; the right to 
security, which guarantees the exclusive right of owners and their pro-
tection; transmissibility and the absence of term, which ensures that the 
previous rights are transmissible to posterity and not time-limited; the 
prohibition of harmful use, which sets legal limits to the enjoyment of 
the various rights to property; and finally, liability to execution, which 
regulated the circumstances in which third parties could divest property 
from its owner. 

The advantages of Lewis’ detailed definition of property as slavery 
pay handsomely in his reconsideration of the various forms of slavery 
in the ancient Greek world. His detailed property approach allows him 
to achieve two things at the same time. On the one hand, Lewis shows 
beyond any doubt that helots and woikeis were undoubtedly the prop-
erty of their masters and had no recognised rights that distinguish them 
from Athenian slaves and make them similar to medieval serfs. Spartan 
and Gortynian masters held helots and woikeis as property and exer-
cised the various rights of ownership over them. The peculiarities of 
helots and woikeis in comparison to Athenian slaves were due to the 
particular social, economic, political and geopolitical conditions of 
Sparta and Gortyn in relation to Athens, and not due to some purported 
rights held by helots and woikeis which distinguished them from slaves. 
As regards Gortyn, Lewis shows that the terms doloi and woikeis are 
indeed interchangeable and refer to the same group of people; he also 
shows clearly that the regulations concerning the family and property of 
woikeis do not record any rights of the woikeis, but rather regulate the 
property rights of their masters to the belongings of the woikeis and to 
the children born from their sexual unions (147–65). 

In the case of Sparta, it is true that the helots of Messenia lived as 
communities of dependent peasants; but this resulted from the peculiar 
conditions of Spartan history. Spartan masters were absentee masters 
who lived far away, and could not oversee the helots constantly; the po-
litical, social and economic balance of relations among Spartan citizens 
put a clear limit concerning the ways in which Spartan masters could 
exploit and employ their helots; and the geopolitical situation, in which 
Sparta was surrounded by enemies who did not have a similar system of 
helotage and were willing to incite the helots to revolt, meant that Sparta 
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had to manage helots carefully (125–46). Classical Sparta and Crete had 
limited engagement with Mediterranean markets and accordingly could 
not resort to the reproduction of their slave labourers through purchase 
in the market; consequently, their systems depended on the natural re-
production of the slaves, and this is the reason that slave families were 
allowed and encouraged. Absentee masters had to give great leeway to 
their slaves and the result was that helots effectively operated as depend-
ent cultivators. Because of its geopolitical and economic conditions, the 
Spartan community restricted significantly the right to capital of Spar-
tan masters: helots could not be sold outside Spartan territory, and they 
could not be manumitted by their masters, but solely by the Spartan 
community. All the above factors had significant implications about the 
form and history of helotic slavery; but as Lewis persuasively argues, 
helots were still slaves, though with peculiar features.

Consequently, Lewis argues persuasively that we need to stop ap-
proaching helots and woikeis as non-slaves and search for terms that 
will allow us to dissociate them from slaves. The differences between 
Spartan helots, Gortynian woikeis and Athenian slaves reflected the 
particular conditions of each community and were the result of various 
historical processes. This conclusion has a major implication: we can 
no longer accept the traditional assumption that Greek slaveries were 
all the same, and accordingly identify Greek slavery with the Atheni-
an slavery of the classical period. Greek slavery consisted of diverse 
epichoric systems, each with its own particular characteristics, which 
developed as a result of the particular conditions of each community. It 
is remarkable that an approach to slavery based on a cross-cultural and 
ahistorical definition of property does not lead to a homogenising and 
static account, but on the contrary opens the way for a perspective that 
highlights geographical diversity and chronological change.12

This approach has serious implications for the historical narrative 
of Greek slavery. Till recently, this narrative was shaped, as I explained 
above, by the work of Finley. Until the archaic period, the Mediterra-
nean and Near Eastern world knew only societies with slaves. Slavery 
existed in all societies of the Aegean and the Near East, but slaves were 
relatively few, were involved primarily as household servants, and did 
not constitute the main source of revenue for the elites. Slaves were 
part of a complex spectrum of statuses, which included diverse groups 

12  See also Vlassopoulos 2018.
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from the king at the top to the most marginalised groups at the bot-
tom. Elites exploited various groups of dependent labourers, including 
wage labourers, debt-bondsmen, share-croppers, and corvée labourers; 
slaves were only one particular group among many, and not particularly 
important at that. In this world, according to Finley and his many fol-
lowers, slaves did not necessarily constitute the most marginalised and 
downtrodden group, as their incorporation within the households of 
their masters gave them better conditions than e.g. unskilled and itiner-
ant wage labourers. 

But in the course of the archaic period, a political and social revo-
lution changed radically the significance of slavery in ancient societies. 
The creation of slave societies meant that a single distinction between 
free and slave substituted the spectrum of statuses that defined all an-
cient societies till then. The exploitation of free citizens by the elite was 
radically curtailed, and imported slaves became now the main source of 
elite revenue in the slave societies of the Greek world. On the contrary, 
in the Near East no such revolution took place; freedom and citizenship 
were unknown concepts, and as a result these societies maintained their 
spectrum of statuses instead of the single distinction between slave and 
free. Near Eastern elites derived their wealth from the exploitation of 
various forms of labour, and slaves were only a small group among the 
exploited.

Lewis provides a major reconsideration of this temporal and spatial 
distinction. His first major point concerns slavery in the archaic Greek 
world (107–24); this issue is telling about the extent to which concep-
tual schemes predetermine how historians approach the evidence. Most 
historians of ancient slavery have been baffled by slavery in the Homeric 
epics. The evidence presented in the epics leaves no doubt that Homer-
ic elites employed large groups of slaves in household service, agricul-
ture and pastoralism; furthermore, there is no evidence for any other 
forms of dependent labour apart from wage labour. But historians have 
preferred to start from the image of dependent bondsmen as the main 
source of labour in archaic Attica before the reforms of Solon; this is an 
image created by late classical and post-classical sources, like Aristotle 
and Plutarch. Accordingly, historians have imagined Greek societies be-
fore the radical changes of the archaic period as quasi-feudal societies, 
in which the aristocracy exploited the labour of dependent peasants. 

If one starts from this image, it is impossible to account for the so-
cial world presented in the Homeric epics, where slavery is dominant 
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and other forms of dependent labour are invisible. It is not surprising 
therefore that historians have either not paid attention to slavery in the 
Homeric world, or have tried to dissociate Homeric slavery from their 
concept of slavery, by inventing neologisms like ‘patriarchal slavery’ in 
order to sustain their conceptual acrobatics. A few scholars had already 
argued that Finley’s narrative as regards Homeric slavery and the pur-
ported emergence of slave societies in the archaic period is untenable, 
but their arguments have largely been ignored.13 Lewis uses their argu-
ments and his own approach to slavery in order to drive a major point: 
the earliest evidence we have for Greek history, the Homeric epics and 
Hesiod, make it absolutely clear that slaves constituted the main labour 
source from which Greek elites derived their wealth. It is impossible to 
tell how far before the eighth century we should extend this situation. 
But the idea that slavery became important in the Greek world during 
the archaic period and that slave societies emerged for the first time in 
the archaic period is simply untenable. 

There were undoubtedly important changes that took place in the 
course of the archaic period: the slave trade expanded across the Med-
iterranean and the Black Sea and became substantially more important 
as a source for slaves; the extent of slave ownership might have expand-
ed significantly beyond the elites; the institutionalisation of citizenship 
affected slavery in important ways; new forms of economic activity, like 
the production of agricultural staples and manufactured goods for mar-
ket exchange, developed substantially and slavery became a major factor 
in these new forms. We need to construct new narratives of the history 
of slavery in which these developments can be incorporated and given 
their due; but we will have to abandon the current narrative that mis-
construes radically Homeric slavery and attempts to interpret changes 
by means of a radical disjuncture between societies with slaves and slave 
societies.

Equally significant are the implications of Lewis’ research on the his-
tory of slavery in various societies of the Ancient Near East. He explores 
four societies of the first millennium bce, which were roughly contem-
porary with archaic and classical Greek societies: Israel before the Baby-
lonian exile (199–222), Babylonia in the seventh to fifth centuries (235–
45), the Assyrian empire of the eighth and seventh centuries (223–34), 

13  Rihll 1996; Harris 2012.
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and the Persian empire of the sixth to fourth centuries (247–58). In ad-
dition, Lewis examines the case of Carthage, a Phoenician colonial off-
shoot in the Western Mediterranean (259–66). The first major implica-
tion of these studies is that the traditional distinction between the Greek 
slave societies, where there existed a single dividing line between slavery 
and freedom, and the spectrum of statuses exhibited by Near Eastern 
societies is completely misleading. The legally sanctioned spectrum of 
statuses that one encounters in the society of the orders in early modern 
Europe or Thailand is in fact absent from Near Eastern societies. There 
existed of course various distinctive groups, like soldiers, women who 
lived in ‘convents’, or debt-bondsmen, and the law stipulated particular 
conditions that pertained to these particular groups. But these groups 
were not ranked into a hierarchical spectrum of statuses. Instead, like 
Greek societies, Near Eastern societies recognised only a single major 
division between slave and free. By examining court records and con-
tracts from Babylonia, Lewis shows beyond reasonable doubt that the 
Babylonians operated with the same legal distinction between freedom 
and slavery that one can find in Athens or Gortyn (86–89).

This does not mean that there are no important differences between 
the Greek world and the societies of the Near East. A first major differ-
ence concerns non-legal conceptualisations of slavery. In the Near East, 
the language of slavery could be deployed in order to convey hierarchy 
and subordination between free people: thus an inferior could address a 
superior as his master, and the king’s subjects could be described as his 
slaves. These uses did not define a legal relationship, nor were they nec-
essarily derogatory: they rather tended to express a measure of polite-
ness and deference, depending on the context. On the contrary, the use 
of the language of slavery to refer to relationships of power and service 
among free people in the Greek world was almost exclusively derogato-
ry, and was not employed to express deference or politeness. 

Further differences can be seen as regards the language of freedom. 
From a legal point of view, a free person is simply somebody who is not 
the property of somebody else. Beyond this negative definition, which 
is common in both the Greek world and the Near East, the definition of 
freedom can be developed and enhanced with further qualifications. In 
most societies globally the conceptual polar opposite of slavery is mas-
tery; but because in the Greek world the concept of freedom moved 
from being defined negatively (not being property, not slave) into being 
defined positively in association with features like independence, au-

ARIADNE 25/26 (2018–19 / 2019–20) — K. VLASSOPOULOS 



—  211  —

tonomy, inviolability and respect, freedom became the main polar op-
posite of slavery. The combination of the different uses of the language 
of freedom and the language of slavery in the Greek and Near Eastern 
worlds created significant cultural, political and social divergences.

These divergences require further exploration. But they should not 
lead to the mistaken assumption that has so far dominated the com-
parative study of slavery in antiquity. Many scholars assume that the 
existence of divergences in the cultural or political practices of slav-
ery must be the result, or at least dependent on, the existence of major 
economic divergences between the Greek world and the ancient Near 
East. The different Near Eastern economies examined in Lewis’ book 
can be classified in terms of their similarity to the Greek slave systems. 
Carthage is undoubtedly a major slave society, which shows remarkable 
resemblances with slave systems like that of Athens, where slaves were 
employed in large numbers in all sectors of the economy. It is remarka-
ble that such a major slave society has so far been absent from all lists of 
slave societies employed by ancient historians, despite the fact that any 
cursory examination of the evidence immediately reveals what Lewis’ 
analysis shows in detail. Next to Carthage, it is perhaps unexpectedly 
Iron Age Israel that comes closest to the Greek slave systems. As Lewis 
shows, slaves were a routine element in the property portfolios of Isra-
elite elites, and they appear to be employed in significant numbers in 
agriculture, pastoralism and household service. 

The Assyrian and Persian empires present major surprises for those 
unfamiliar with the evidence. Both empires constituted a mosaic of 
ecologies, economies, societies and cultures; as a result, it is impossi-
ble to make generalisations about slavery in those empires as a whole, 
but only for specific societies within them. Lewis shows the very large 
numbers of slaves employed by the elites in the Assyrian and Persian 
empires. Whether one looks at the elites in the imperial heartland of 
Assyria, the Persian imperial diaspora in areas like Asia Minor, Persian 
governors like Arsama, the satrap of Egypt, we see portfolios of tens or 
hundreds of slaves employed in agriculture, pastoralism, the crafts and 
household service.

Some conclusions can be drawn from this evidence. In all Near East-
ern societies under examination, slaves constituted a major part of elite 
portfolios, and were employed in a variety of ways. The traditional dis-
tinction between the dominant role of slavery in the Greek world and 
its marginality in the Near East is consequently no longer tenable and 
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needs to be abandoned. Instead of a broad classification on the basis of 
a distinction between slave societies and societies with slaves, we need 
to set out a number of major issues around which to explore both simi-
larities and divergences. A first major issue is the extent of slave owner-
ship within a single society. While elite ownership of slaves is extensive 
in both the Greek and the Near Eastern world, and thus constitutes a 
major similarity, the extent to which other social groups owned slaves 
might diverge significantly. In certain cases the evidence allows us to 
calculate relative prices for slaves and other commodities and wages. We 
can therefore see that slaves were relatively cheap in classical Athens, but 
comparatively expensive in Assyria and Babylonia. Accordingly, while 
in Athens slave ownership extended far beyond the elite (180–96), the 
same does not appear to be the case in Assyria or Babylonia.

A second major issue concerns the existence of other sources of reve-
nue and labour. In many Near Eastern economies, alongside the portfo-
lios and activities of subaltern, middling and elite households, there also 
existed a command economy directed by the palaces and the temples, 
which accounted for a significant part of wealth and economic activities. 
Elites in those societies derived a major part of their income from their 
role in the command sector, alongside the wealth they generated from 
their own resources and households. Furthermore, tenancy and wage 
labour constituted important alternative sources of labour that were 
particularly significant in certain societies and periods. Thus, while 
slavery was everywhere a significant source of elite income, in certain 
societies in the Near East it was also supplemented by other sources. But 
despite the existence of other important sources of labour and income, 
slavery was by no means marginal in the Near East.

If Lewis’ book explodes major metanarratives and assumptions that 
have dominated the study of ancient Greek slavery, the same is true for 
Rio’s book as regards medieval slavery.14 The traditional narrative was 
framed in terms of the transition from ancient societies dominated by 
slavery to medieval societies dominated by serfdom. For anyone famil-
iar with the actual evidence the obvious problem was that early medie-
val sources continued to use the Latin vocabulary of slavery (servus, an-
cilla, mancipium) until about 1000 ce, after which they started to adopt 
new vocabularies, both to characterise the groups that have traditionally 
been described as serfs (e.g. homo proprius, homo de corpore), as well as 

14  Rio’s work should be read alongside the important study by Carrier 2012.
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those described as slaves. The most characteristic example of the latter is 
the adoption of the ethnic term for Slavs to describe slaves in practically 
all European languages after 1000 ce. Furthermore, early medieval law 
codes have very high percentages of laws relating to slaves, and general-
ly give the impression that the legal framework of slavery changed only 
in limited ways in comparison with the Roman imperial period. On the 
other hand, the documentary evidence provided by contracts and ad-
ministrative records presents groups who are described with the same 
Latin vocabulary of slavery employed by the legal texts, but whose con-
ditions of life and work appear like those of stereotypical serfs, instead 
of those of stereotypical slaves.

How could one explain this contradictory picture? One solution, 
which used to be particularly popular with French historians after it 
was first formulated by Georges Duby, is to posit a ‘feudal mutation’ or 
‘feudal revolution’ around 1000 ce. An ancient model based on slavery 
prevailed till that time, before the feudal mutation changed drastically 
the character of medieval societies by overturning the fundamental dis-
tinction between free and slave. By enhancing the status of slaves and re-
ducing the status of free peasants, the new status of dependent peasants, 
or serfs, was created. The changes in the vocabulary are thus direct re-
flections of fundamental changes in social reality. Other historians have 
strongly disputed this narrative. Conditions like those of high medieval 
serfdom can be observed long before 1000 ce; in this perspective, the 
early medieval sources retained the Roman vocabulary of slavery which 
no longer reflected social reality, and slavery in the law codes can also 
be interpreted in the same way as a relic of the past.15 

The conundrum faced by medieval historians is that a significant 
number of people classified as slaves in early medieval Europe fit per-
fectly the stereotypical image of slaves familiar from Greek and Roman 
societies. But the same slave terminology is also employed to describe 
people and conditions that appear to fit the stereotypical image of serfs. 
The view that all medieval people classified as slaves were slaves in the 
stereotypical image of slavery is as untenable as the view that all these 
same people were stereotypical serfs. But how can we explain this appar-
ently schizophrenic situation?

Rio constructs a radically new narrative by adopting an instrumen-
talist approach (10–14). Early medieval slavery was neither a simple 

15  Bonassie 1991; Bois 1992; Barthélemy 2009; Sutt 2015.
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continuation of Roman slavery till the supposed feudal mutation of 
1000 ce, nor slavery in name only, effectively an early form of high me-
dieval serfdom. Early medieval slavery was the diverse and divergent 
outcome of a series of practices that employed slavery as a tool for a 
variety of purposes in a variety of contexts. What is peculiar about early 
medieval slavery is an explosion in experimentation: slavery was em-
ployed as a tool for new purposes and in new contexts. Some of these 
experiments were highly local, and many of them served highly specific 
purposes; consequently, they had a limited time span and did not sur-
vive past the early medieval explosion of experimentation. As a result 
of this highly instrumental and experimental use of slavery, the various 
aspects of slavery and slave status tended to move in different directions 
and take divergent trajectories. Accordingly, early medieval slavery can-
not be studied in the holistic manner which is standard for Greek or Ro-
man slavery. Different contexts and aspects of slavery need to be studied 
on their own terms, because certain conditions or processes affected 
them in specific ways which cannot be extrapolated to other contexts 
and aspects.

The best illustration of this diversity concerns Rio’s exploration of 
early medieval ways in and out of slavery. As regards exiting slavery, 
early medieval manumission and freedmen tell a very fascinating story 
(75–131). There is much here that fits what we know about manumis-
sion and freedmen in many other societies, which I will skip. But the ex-
perimental character of early medieval slavery is best seen in the novel 
purposes for which manumission was employed and the new forms of 
freedman status that emerged during this period. In many cases the sta-
tus of freedman was no longer a temporary situation that affected only 
the manumitted slaves, but became a hereditary condition that affect-
ed also their descendants. This happened because acts of manumission 
could be employed to recalibrate not only relationships between masters 
and slaves, but also between different groups of masters. Bequests of 
lands to churches were often accompanied by the manumission of the 
slaves who cultivated them, thus turning them into hereditary freedmen 
who owed gratitude to their manumittor and services to the church. 

But equally telling are the processes of entering slavery. On the one 
hand there were slaves who were the result of slave raiding and slave 
trading. These slaves were the involuntary products of processes of 
warfare and trade and had no say on the processes that turned them 
into slaves. As a result, the conditions of slaves created by raiding and 
trading resembled most closely those of stereotypical slaves (19–41). On 
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the other hand, we also come across people who became slaves through 
self-sale, debt or penal enslavement (42–74). Greek and Roman socie-
ties in principle posited that freedom and slavery were absolute statuses, 
that freedom could not be voluntarily shed or exchanged, and that free 
members of the community could not be legally enslaved for debt. In 
contrast, early medieval societies turned status into a negotiable com-
modity. People could negotiate their status and use it as a commodity 
that could be exchanged for other things: as a result, people could ex-
change their status and turn themselves into slaves in return for security 
and sustenance, to pay debts, or as a punishment for crimes. 

This fact has a variety of implications. The negotiation of status meant 
that people could negotiate the terms of their slavery; consequently, 
many of the outcomes do not look like the stereotypical images of slaves 
historians usually have in mind. People could negotiate serving as slaves 
for certain days of the week, determine the conditions under which they 
would serve as slaves, or stipulate the condition of their future children. 
The quality of this kind of negotiated slavery could diverge significantly. 
While those who had few chips to bargain with ended up in conditions 
that differed little if at all from those of stereotypical slaves, in other 
cases people who sold themselves to a monastery could get security and 
sustenance for the last years of their lives and become something closer 
to a monk than a stereotypical slave. Slavery was employed as a tool in 
order to negotiate various forms of dependence or service. 

As Rio argues, the multiple terms for slavery and their multivalent 
meanings in the early medieval world were not archaic relics of the past 
without any contemporary relevance; on the contrary, they expressed 
and reflected processes of negotiation between masters and their de-
pendents about various issues and conditions. Classifying estate tenants 
as slaves was a method employed by the landlords in order to enhance 
their negotiating position. It gave landlords the theoretical right of uni-
laterally imposing unlimited dues and services, and could thus be used 
to force tenants to accept higher dues and services. Being classified un-
der other terms strengthened the hand of the dependant tenants, since 
it meant that landlords could not impose unilaterally their wishes. In 
practice, some kind of negotiation was involved in all relationships be-
tween landlords and tenants irrespective of the classification of the lat-
ter. But the classification mattered, as it strengthened the hand of one 
side or the other in the constant negotiation and renegotiation of these 
relationships (175–211).
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Where do early medieval law codes fit into this framework of ne-
gotiation and experimentation? As we have seen above, the legal rela-
tionship of slavery in the codes shows few if any significant differences 
from the cross-cultural definition of ownership presented by Lewis; this 
would imply that early medieval slavery operated effectively in the same 
way as Greek and Roman slavery. Rio argues on the basis of the practical 
operation of law, as seen in legal documents like contracts, sale deeds 
and court records, that early medieval law codes should be placed in the 
same framework of negotiation and experimentation. Law codes estab-
lished the maximum claims that could be sought by the opposing sides. 
Early medieval law codes provided masters with a powerful bargaining 
tool in relation to their dependents; but what usually happened in prac-
tice was not the strict application of what the law entailed, but a negoti-
ated settlement in which law, status, relationships, networks of support 
and socio-economic conditions were all bargaining chips that mattered 
more or less, depending on context and circumstances (230–36).

This is why the contexts of slaving are so significant for understand-
ing early medieval slavery. While the urban slaves who lived and worked 
on their own as artisans, traders and labourers, who were a constitutive 
element of Greek and Roman slavery, disappeared with the economic 
contraction that affected most of Western Europe in the early Middle 
Ages, slavery within households and slavery in estates remained major 
contexts of slaving. Slavery in early medieval households approximated 
most closely the forms of slavery which are familiar to most historians, 
since most such slaves worked under the direct control and supervision 
of their masters (135–74). Slavery in estates was more complex and var-
iegated (175–211). An estate could comprise the elite manor, which was 
operated by slaves working under direct control and supervision, who 
fit the stereotypical image of slaves; bipartite estates also included de-
mesne lands that were cultivated directly by the landlords, employing ei-
ther slaves who worked under their direct control, or dependant tenants 
that devoted part of their time in cultivating the demesne lands; finally, 
most of the estate land was divided into tenancies. These tenancies were 
given to cultivators who were classified under various terms, from the 
most servile to the relatively free and independent. They tended to live 
in family units, worked the land on their own and owed their landlords 
fixed or fluctuating rents and services. The servile and dependent ten-
ants approximate more closely the stereotypical image of the serfs; but it 
would be a major misinterpretation to assume that people working in the 
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manor were slaves, while people working as tenants were serfs. It was not 
the fact that tenants were legally serfs, a status that entailed certain rights, 
while manor dependants were legally slaves, a status that meant they had 
no rights and could be employed as their masters saw fit. 

During the early Middle Ages there was no legal distinction between 
slaves and serfs. The same language of slavery was employed to classify 
and negotiate all working and living conditions. The major differences 
in the conditions of the servile groups were not the result of distinct 
legal statuses, but the outcome of the interplay between the various slav-
ing strategies of the masters and the dialectical relationships between 
masters and slaves, between freemen and slaves, and within the com-
munities in which slaves took part. An individual could start as a di-
rectly controlled worker serving in the manor and be given a tenancy to 
cultivate on his own later in life. While many of the servile tenants lived 
in family units, landlords seemed to have significant control about mar-
riage and residence, as seen in the cases where servile bachelors lived 
together with slave families and cultivated the same tenancy.

If the traditional narrative of the transition from slavery to serfdom 
is untenable, is there another narrative that we can put in its place? Rio 
offers an important step forward in this direction, which will need to be 
further amplified (215–45). Medieval serfdom as a distinct legal status 
emerged after 1100 ce, as a result of a series of distinct but interrelated 
developments. Early medieval Europe was characterised by widespread 
experimentation in the instrumental uses of slavery; but after 1000 ce 
the range of purposes that slavery served diminished significantly and 
also took radically divergent paths. A major factor in these develop-
ments was the emergence of no-slaving zones on the basis of religion. 
No-slaving zones are areas whose inhabitants are not subject to en-
slavement as a result of warfare or other practices.16 For most of human 
history before 1000 ce it was considered legitimate to enslave enemies, 
even if they belonged to the same ethnic or cultural group. The mon-
otheistic religions that emerged in the first millennium ce had various 
compunctions about the enslavement of coreligionists, but in the course 
of the first millennium these compunctions were never solidified into 
law and practice. For reasons that are still unclear, after 1000 ce both 
Catholics and Orthodox started to abandon the timeless principle that 
the defeated in war could be enslaved.17 It was still fine to kill and maim 

16  Fynn-Paul 2009; Fynn-Paul and Pargas 2018.
17  Gillingham 2012.
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coreligionist enemies, but no longer acceptable to enslave them. In the 
Mediterranean, where the Orthodox, Catholics and Muslims continued 
to clash, slavery remained a significant practice and enslavement be-
came the fate of religious outsiders. The Christianisation of the Slavs 
and Scandinavians after 1000 ce turned central and northern Europe 
into the homogeneous religious zone of Latin Christendom. As a result, 
warfare stopped being a source of new slaves in central and northern 
Europe. 

This was a major historical transformation, as well as an excellent il-
lustration of anti-essentialism. Monotheistic religions had certain prop-
erties that made later developments conceivable and possible. Slaves 
participated in monotheistic communities in ways which were signifi-
cantly different from the way they participated in ‘polytheistic’ commu-
nities; this explains why it ultimately became conceivable and possible 
to prohibit the enslavement of coreligionists. Historians have yet to find 
ways for conceptualising the differences between monotheistic and ‘pol-
ytheistic’ slaveholding societies and this should be an urgent task for the 
future. But at the same time, there was nothing inherent in monotheistic 
religions that led inexorably to the prohibition of the enslavement of 
coreligionists. It took more than half a millennium for Christian socie-
ties to conclude that they should not enslave coreligionist enemies. It is 
obvious that it was not monotheistic religion per se, but the conjuncture 
of ideas, processes and circumstances that led to the creation of religious 
no-slaving zones after 1000 ce. While the study of this phenomenon is 
yet at its early stages, the necessity of thinking processually rather than 
essentially is, I hope, fairly obvious.

At the same time, slavery in households and slavery in estates started 
to follow radically divergent paths. Slavery in households, which was 
always the form that approximated most closely the stereotypical im-
age of slavery, became a practice associated with religious outsiders and 
was replenished through the slave trade. It largely survived only in the 
Mediterranean, while it gradually disappeared from central and north-
ern Europe, where household service was performed by wage labourers 
or serfs. But servile agricultural tenants formed communities of co-re-
ligionists who were replenished through natural reproduction. Their 
living and working conditions came gradually to be defined not on the 
principle of being slaves, but on the basis of the customs of the manor 
and of the institutions and practices of the village community of which 
they were members; their families and marriage were based on the fact 
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that they were members of the Christian community. Out of the great 
range of early medieval uses and experiments, the tool of slavery was 
gradually restricted to the single purpose of determining issues of agri-
cultural tenancy; and whereas slavery worked on the principle of negat-
ing any rights for the slave, serfdom was the outcome of the principle 
of charging dues to servile dependents for the right to inherit property 
and to marry. After 1100 ce serfdom emerged as the legal status of those 
groups of servile dependants.

As a result of these developments, there emerged a major divergence 
between the Mediterranean and central and northern Europe after 
1100 ce. In the Mediterranean slavery was largely restricted to house-
hold service by religious outsiders. Other forms of labour, like agricul-
tural work, were now performed by dependents who were religious in-
siders and were classified as serfs. The early medieval situation, where 
people classified as slaves performed all forms of labour, although their 
conditions could diverge very significantly, was now transformed into 
a major disjuncture between household service performed by foreign 
slaves and agricultural labour performed by native serfs. In central and 
northern Europe slavery was gradually restricted to regulating issues of 
agricultural tenancy and was legally defined after 1100 ce as a form of 
serfdom in which serfs were charged dues for the right to marriage and 
inheritance. The creation of the new legal status of serfdom, the lack of a 
disjuncture between household service and agricultural tenancy, along-
side the religious unification of central and northern Europe, meant that 
slavery was effectively extinguished from this area after 1100 ce. Instead 
of the traditional narrative in which slavery was substituted by serfdom, 
we get a new narrative in which the early medieval period constitutes 
a distinct phase of its own. Early medieval slavery appears as an explo-
sion in experimentation and new uses, some of which survived in the 
Mediterranean after 1100 ce, while others were gradually transformed 
into serfdom through a specialisation in the instrumental uses to which 
slavery was put.

 
The remaining part of this review article will be devoted to exploring 

the wider implications of the approaches espoused by Lewis and Rio. 
While Rio has favoured an instrumentalist approach that stresses the 
historically contingent uses for which slavery was employed, Lewis has 
defended a cross-cultural and achronic definition of slavery as property. 
I want to explore the advantages and disadvantages of these approaches, 
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as well as the ways in which these two approaches can complement each 
other in a very productive way. Lewis’ book is a defence of the idea that 
property constitutes the sine qua non of slavery, and a devastating cri-
tique of approaches like that of Orlando Patterson, which refuse to see 
property as the essence of slavery. Patterson claimed that property is an 
insufficient criterion to distinguish slaves from other groups of people, 
since many groups of people can be conceptualised as human proper-
ty. In a famous set of examples, he argued that baseball players are the 
property of their teams, and American husbands the property of their 
wives.18 Lewis argues persuasively that Patterson’s approach is based on 
a misleading identification of property rights with contractual rights. 
Marriage gives the two spouses rights to the property of each other; but 
Patterson’s argument that an American husband is the property of his 
wife confuses ownership with the rights of third parties to one’s proper-
ty as a result of a contractual relationship like marriage. Patterson’s ar-
gument that exclusive property rights were the invention of the Romans 
is equally wrong, as Lewis shows through two detailed case-studies of 
classical Athens and sixth-century Babylonia (39–53). 

So far Lewis is undoubtedly correct; but his property definition 
does not deal effectively with the reasons for which Patterson and other 
scholars, particularly those studying African slaveries, objected to the 
property definition of slavery. Many societies worldwide recognise a fa-
ther’s right to pawn or sell his children in order to deal with famine or 
debt. This was the case with early Roman law, which allowed a father 
to sell his son up to three times, a process that was later used in order 
to emancipate a son from his father’s legal authority, once the selling 
of children was no longer recognised as legally valid (Gaius, Institutes, 
1.132). Furthermore, many African societies employed the concept of 
rights in people, in which corporate groups like lineages had a range of 
different rights over various people, including their own members; this 
means that these corporate groups had the right to sell their members if 
they deemed it appropriate. This is totally different from penal slavery, 
in which a member of the community is sold into slavery as punish-
ment for a crime; in the case of many African communities, the rights 
in people that lineages had over their own members allowed them to sell 
members who were at no fault of their own.19

18  Patterson 1982, 17–34.
19  Miers and Kopytoff 1977; Watson 1980b.
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In such cases, it is obvious that fathers or lineages have the right to 
alienate their sons or lineage members and sell them as slaves (the right 
to capital, in Lewis’ terminology); but it is fairly obvious that sons and 
lineage members are not the same thing as slaves, and that was fair-
ly obvious to the members of those societies.20 How exactly should we 
therefore conceptualise the distinction? It is to deal with problems like 
this that Patterson offered his alternative to the property definition of 
slavery, defining slavery as ‘the permanent, violent domination of natal-
ly alienated and generally dishonoured people’; natal alienation and dis-
honour served to differentiate sons and lineage members from slaves. 
A property definition of slavery needs to find a way of making such 
distinctions, instead of burying them under the carpet. 

Furthermore, many societies recognise sale as a means of acquir-
ing rights over people. Chinese societies in particular recognised sale 
as a means through which one family acquired children from another 
family, which could be used as sons, wives or concubines, depending 
on the circumstances; they also recognised sale as a means through 
which families acquired servants, who were sold by their families or by 
themselves. Such people acquired through sale may or may not be sold 
to third parties (the right to capital) and may have various rights rec-
ognised by law. But at the same time the individuals and families who 
acquired such people had various rights over them (e.g. the right to use, 
the right to manage, the right to income, the right to security).21 Final-
ly, what about those cases where slavery emerged as a consequence of 
a contract between buyers and those who sold themselves? Such cases 
can be found in various societies globally. As we have seen above, Rio 
discusses various such cases from early medieval Europe, where people 
who sold themselves as slaves could negotiate the terms of their slavery, 
creating limits for example to the owner’s right to use and his right to 
manage (42–70). The phenomenon is also attested e.g. in early modern 
Russia, where individuals could sell themselves for the duration of their 
master’s life, but had the right to become free after the master’s death; 
therefore, they limited transmissibility and the absence of term.22

The examples we have seen above differ in various ways; in the case 
of fathers selling their children it is the right to capital which is the most 

20  For the difference between sons and slaves in the Roman context, see Saller 1994.
21  Watson 1980c; Sommer 2015; Ransmeier 2017.
22  Hellie 1982, 49–64.
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prominent manifestation of the phenomenon; in the case of the pur-
chase of children, brides or servants, it is precisely the right to capital 
which is often restricted; in the case of medieval self-sales there are re-
strictions to the right to use and manage, while the Russian self-sales 
limit the right to transmissibility and the absence of terms. As with all 
definitions which are based on a list, at some point it becomes necessary 
to decide if all listed features are essential parts of the definition, and 
how many of them need to be present before the phenomenon under 
consideration morphs into something rather different. 

But is slavery to be conceptualised solely as property and as a legal 
relationship? Many scholars have concluded that this is not the case. 
To give a personal example, I have argued in an earlier publication that 
the Greek abstract noun for slavery (douleia) was primarily used by the 
Greeks to describe power relations of domination, rather than legal re-
lationships of property.23 Nobody familiar with the evidence can doubt 
this point. But so far the problem had been that it was difficult to see 
how we could proceed from this observation. Some scholars had opted 
for combining the legal relationship of property with the social relation-
ship of domination. Other scholars had argued that the Greeks relied 
on non-legal approaches to slavery, while many came to the conclusion 
that the Greek conception of slavery was fuzzy and inchoate.24 It is one 
of the important contributions of Lewis’ book that it offers a clear way 
forward.

Lewis argues that we need to distinguish sharply between legal and 
non-legal conceptions of slavery. Slavery was inconceivable without the 
legal relationship of property. On the basis of this legal conception, the 
Greeks constructed various other conceptualisations of slavery: as a lack 
of independence and autonomy, as the inability to live as one wishes, as 
the practice of ignoble professions, as the lack of certain moral charac-
teristics identified with being free, etc. This meant that one could be free 
in a legal sense, while at the same time be seen as a slave in another sense 
(for being dependent on another person, or having slavish characteris-
tics). This multivalence of the language of slavery is what explains the 
different uses of the term that one can find in the sources. Lewis shows 
that context made it usually fairly easy for ancient Greeks to distinguish 
which particular use was employed in each case; the same careful atten-

23  Vlassopoulos 2011.
24  See the survey in Lewis 2018, 57–79.
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tion to context can also enable modern scholars to make similar distinc-
tions between the different uses (81–92).

We can advance on this proposition by following Rio’s call to distin-
guish between the different symbolic systems in which slavery was im-
plicated (73–74). I wish to develop further her argument by suggesting 
that slavery is implicated in three different symbolic systems. The first 
is that of slavery as a form of property, in the terms offered by Lewis 
above. This symbolic system is relational but unilateral: it establishes 
the relationship between two human beings, but in a way which focuses 
solely on the unilateral rights of the master over the slave. It is the exist-
ence of this symbolic system that makes it possible to talk of slavery on 
a global and cross-cultural framework. But we have already commented 
that in many societies slavery is not the sole existing system of proper-
ty in human beings. Accordingly, slavery is also commonly implicated 
in two other symbolic systems, which help to distinguish slavery from 
other forms of ownership in human beings. But even where slavery was 
the only form of human property, these other symbolic systems played 
significant roles in how slavery operated and was conceived. 

The second system works through polarity by establishing the fea-
tures that slaves lacked, the rights denied to them, the practices forbid-
den, restricted or imposed on them. As Alain Testart has argued, slavery 
in this sense works through exclusion from whatever identity, feature 
or practice is valued by the slaveholding community and allowed to its 
members.25 In many societies the central aspect from which slaves were 
excluded is kinship; in others, like Greek and Roman societies, it was 
freedom. The actual content of this central aspect from which slaves 
were excluded matters a lot: it is one of the major issues that affect the 
global diversity of slavery in space and time.26 This second symbolic 
system tends to operate in absolute rather than relational terms, usu-
ally through exclusive polarities (e.g. free or slave). It is this symbolic 
system that makes it possible to speak of slaves as a distinct legal status: 
if only the first symbolic system of property existed, it would often be 
impossible to think of slaves as members of a general group of people, as 
the extent to which being property determined slave life and conditions 
would vary significantly from one master to another and from one slave 
to another. Many societies, like those in the Near East or early medieval 

25  Testart 1998.
26  Watson 1980b.
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Europe, as we have seen above, left relatively abstract the polar opposite 
of slavery and were not particularly prescriptive concerning the practic-
es and identities from which slaves were excluded. But other societies, 
like classical Athens or the antebellum US South, took many more steps 
in creating clear polarities between insiders (free citizens) and outsiders 
(slaves).

As Rio argues (11–12), slavery belongs to the category of ‘promiscu-
ous institutions’, to use Michael Mann’s term: promiscuous institutions 
draw in and structure elements from many areas of social life. As a re-
sult, slavery is often used to define relations of domination and hier-
archy, resulting from the fact that one individual was the property of 
another. This symbolic system is relational but not unilateral, as is the 
case with the property symbolic system. Many societies employ slavery 
as a means of conceiving or defining various hierarchical relationships 
in politics, economics, society or culture. As we have seen, this was a 
particular feature of ancient Near Eastern and early medieval societies; 
it was also present in Greek and Roman societies, but it tended to have 
exclusively negative characteristics. On the other hand, the opposite 
direction is also commonly attested: in many societies, various hierar-
chical relationships, like patronage or lordship, provide the symbolic 
system within which slavery is largely embedded.27 Whether hierarchi-
cal symbolic systems will provide the language through which slavery 
operated, or slavery would provide the means of structuring hierarchy 
and domination is one of the most important issues in the global history 
of slavery. 

These three symbolic systems operated alongside other factors that 
defined how slavery developed in space and time. The slaving strate-
gies employed by the masters had different aims and produced diver-
gent groups of slaves. Slaving strategies aiming at labour created slaves 
who worked in labour processes controlled and directed by the mas-
ters; slaving strategies aiming at revenue created slaves who lived and 
worked on their own and surrendered to their masters a portion of their 
earnings; slaving strategies that used slaves in bureaucratic and military 
positions created slaves with authority and power. Slavery was consti-
tuted by the interplay between three dialectical relationships: the rela-
tionship between masters and slaves; the relationship between insiders 
(free men, citizens, kin members) and outsiders (slaves); and the rela-

27  E.g. Reid 1983.
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tionships within the various communities in which slaves participated 
(communities and networks of kinship, work, residence, ethnicity, cult). 
Each dialectical relationship pulled in different directions, which could 
be partly complementing and partly contradicting each other.28 

Rio has suggested a useful framework for conceptualising the inter-
play between symbolic systems, slaving strategies and dialectical rela-
tionships by distinguishing between three levels: terminology and label-
ling, practical forms of exploitation and the formal institutional and legal 
framework (14–16). The level of practical forms of exploitation concerns 
the various slaving strategies and the purposes for which they were em-
ployed. The institutional and legal framework was created by the polit-
ical community and the dialectical relationship between insiders and 
outsiders; but, as we mentioned above, both the relationship between 
masters and slaves, as well as the relationships within the communities in 
which slaves participated, had an impact on the institutional framework, 
usually in highly asymmetrical ways. The extent to which the political 
community decided to intervene in the theoretically unmediated rela-
tionship between masters and slaves to superimpose its own concerns 
or interests is one of the most crucial parameters in the historical con-
figuration of slavery. Rio makes a strong case that the peculiarity of early 
medieval slavery resulted from the fact that political communities largely 
refrained from intervening, beyond giving masters useful tools for their 
aims and bargains (230–45). The last level of terminology and labelling 
constitutes the interface between practical forms of exploitation and the 
institutional and legal framework. Slave labelling is effectively a means of 
staking various kinds of claims. The content of these claims will depend 
on the symbolic systems and how they are employed, the purposes for 
which the claims are made, and the space for negotiation and imposition 
offered by the institutional and legal framework.

The above framework requires eschewing a unidimensional ap-
proach to slave status. Some scholars have adopted Finley’s proposal of 
incorporating legal, social, political and economic aspects of status into 
a single spectrum of statuses. Deborah Kamen’s study of status in classi-
cal Athens presented a unified spectrum which included various aspects 
of status; this allowed Kamen to distinguish between chattel slaves, priv-
ileged chattel slaves and freedmen with conditional freedom.29 Lewis 

28  Vlassopoulos 2016a.
29  Kamen 2013; see also my review in Vlassopoulos 2015–16.
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argues that this unified approach will produce highly misleading re-
sults, and that we should instead distinguish between institutionalised 
and non-institutionalised aspects of status (72–92). Slavery as a legal 
relationship of property was institutionalised in ancient communities, 
though this institutionalisation took rather different forms or had dif-
ferent inflections among the various Greek and other Mediterranean 
and Near Eastern communities. Non-legal aspects of status (wealth, 
comportment, education, achievement, authority) were significant as 
well, but formed distinct spectra, which did not necessarily align with 
the legal spectrum. The case of rich slaves, like the Athenian slave bank-
ers, or slaves who exercised power or influence, like public slaves or the 
slaves of Roman magnates, are excellent illustrations of how different 
spectra of status might fail to align, thus producing the phenomenon of 
status dissonance.

It is at this point that the approach offered by Rio can enable us to 
see what is most valuable in Lewis’ property approach to slavery. Rio 
opts for an instrumental approach to slavery: slavery is a tool that ena-
bled masters to do certain things. But the extent to which this tool was 
employed for a range of purposes, or for a rather limited number, is 
something that historically varies significantly; the tool of slavery might 
be employed to its full extent, or only certain elements of it might be 
utilised; it might be used to cover the full range of slave life, or used 
for a limited number of aspects, while other aspects were run on other 
principles. The typology of property offered by Lewis is an ideal type of 
slavery as property; but the extent to which all elements of this typology 
are applicable, or limited or absent will vary in a number of historical 
conditions and processes. In this respect, it is particularly significant 
that Lewis has incorporated into his property definition a number of 
features that limit the portmanteau of property rights, like the prohibi-
tion of harmful use and liability for execution. This creates a conceptual 
opening for recognising that the historical configuration of slavery as 
property is not unilaterally defined by the property interests of the mas-
ters, but also by a variety of other agents and factors. In the majority of 
cases, we should expect to find the political community as the most im-
portant agent that affected how slavery operated as a form of property. 
Apart from the political community, there were other agents involved in 
the historical configuration of slavery as property; as the cases of self-
sale that we mentioned above show, people who sold themselves into 
slavery could affect significantly how slavery operated as property. 
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The extent to which legal and non-legal symbolic systems of slav-
ery will align, thus creating effectively a single spectrum, or will diverge 
significantly, thus producing major issues of status dissonance, is also 
the result of historical conditions and processes. Few societies, if any, 
have managed to make the different symbolic systems of slavery to 
align closely, and the antebellum US South is probably one of the clos-
est approximations. In other societies status dissonance might be very 
extensive, in particular where slaves manned armies and bureaucracies 
and had opportunities to become very rich, as in many African and Is-
lamic societies, and, in important ways, in imperial Rome as well. Most 
slaveholding societies were probably in the middle between these two 
extremes, where various forms of status dissonance produced by mis-
alignment between different uses of slavery existed and could produce 
significant outcomes, but the legal property relationship put a ceiling on 
the extent of status dissonance.

This brings us to the enormous diversity presented by early medie-
val slavery. How different was early medieval slavery in this respect in 
comparison with Greek and Roman slave systems? Rio argues that in 
the early medieval period experimentation and negotiation by masters 
and slaves was largely unconstrained by centripetal homogenising forces. 
There were no early medieval legal specialists like the Roman jurists to 
enforce a homogenising interpretation of what legal status and legal rules 
entailed; instead, people were allowed to negotiate and reach settlements 
as they saw fit, and use rules and status conditions as bargaining chips 
rather than as absolute standards. Furthermore, medieval states were 
equally uninterested in enforcing absolute standards. The law codes they 
promulgated were intended to support masters by setting the maximum 
claims they could make, instead of providing rules that should be fol-
lowed in judging cases. As she puts it, ‘the meaning of the legal instru-
ments [early medieval people] used, however, was determined not at the 
top, by jurists or legislators, but at the end-user level’ (247). This is a very 
thought-provoking argument with important implications.

Can we really assume that Greek and Roman states and their legal 
systems played a fundamentally different role in regards to slavery from 
that of early medieval states and their laws? Even if we conclude that 
the difference was real, we need to pursue where exactly the difference 
lies. Early medieval slavery primarily concerned rural populations. Few 
of the people classified as slaves were ever bought and sold, and the 
replenishment of these slave groups was accomplished through natural 
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reproduction and not through the slave market. Lewis is right to stress 
that slaves were property; but we need to ask ourselves what happens 
to the concept of property when an item of property is infrequently ex-
changed and is enmeshed in many other social and economic relation-
ships which work on different principles than those of slavery. Many 
early medieval sources concern the property of slaves and conflicts and 
negotiations between masters and slaves and among different masters 
about the control of these properties. Early medieval slavery did not 
recognise ownership by slaves, but reality was shaped by negotiation 
and conflict rather than legal prescription. Roman law did not recog-
nise slave ownership either; but Pliny the Younger explains how he let 
the slaves in his estates to make wills and bequeath their belongings to 
relatives and friends (Letters, 8.16). How different from early medieval 
slavery would Roman slavery look like, if these slave wills had survived? 
How different in practice was Roman slave reality from early medieval 
slave reality? Maybe the experimentation with slavery and slave status 
was qualitatively different in the early Middle Ages, in comparison with 
Greek and Roman societies. But even if this were true, historians stud-
ying Greek and Roman slaveries will benefit significantly by thinking 
about their subjects through the prism of early medieval slavery and the 
instrumental approach espoused by Rio. 

Another major issue concerns the concept of serfdom. Lewis has 
shown that helots were not serfs with recognised rights, but slaves with 
peculiar characteristics, which were shaped by the peculiar historical 
conditions of Spartan society and its development. In the same way, 
the peculiar and diverse features of early medieval slavery resulted not 
from some purported transformation of slavery into serfdom, but from 
early medieval historical conditions and the choices and experiments 
that medieval people resorted to. The implications of these two works 
for the historical study of slavery and serfdom are manifest. The lazy 
classification of any status that does not fit the stereotypical image of 
slavery as forms of serfdom is now untenable. Instead, the tool of slavery 
as property and domination could be employed in diverse ways and in 
different historical circumstances, and the results varied significantly 
depending on space and time.30 But where does this leave serfdom as 
a useful historical category? Rio’s account presents a possible way for-
ward. She argues that while slavery works on the principle of negating 
any rights to the slave, serfdom works on the principle of charging dues 

30  Inikori 1999.
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to servile dependents for certain rights. This is a distinction that makes 
sense in terms of European history, as we have seen above. But it is a 
distinction that emerged as a result of specific historical trajectories in 
medieval Europe, and not a transhistorical essence. Whether it can be 
employed as a historical category outside the trajectory of medieval Eu-
ropean history will require further work to substantiate.

We finally turn to the conceptual distinction between slave societies 
and societies with slaves. In the past, scholars assumed that the ancient 
Near East consisted of societies with slaves, where slavery was marginal, 
while the Greek world consisted of slave societies. It is now clear that 
slavery played an important role in Near Eastern elite portfolios in Is-
rael and various other societies in the Assyrian and Persian Empires. 
The differences with the Greek world need therefore to be redrawn: in 
the Near East there existed additional sources of elite income beyond 
slavery, which were unknown in the Greek world. Furthermore, while 
ownership of slaves extended significantly beyond the elite in Greek 
communities like Athens, the same was probably not the case in most 
Near Eastern societies. There also existed important differences in how 
the language of freedom and slavery was employed in the Greek world 
and in Near Eastern societies. But these political, social and cultural 
differences can no longer be attributed to underlying economic differ-
ences, but need to be considered on their own. 

The concept of the slave society was invented by Finley when it was 
assumed that a specific set of five societies constituted the only slave 
societies in world history (Athens, Rome, Brazil, US South, the Caribbe-
an). But Lewis’ study shows that the concept can now be extended to the 
Homeric world and to Carthage, and this has serious implications about 
how the concept should be perceived.31 It is also remarkable that Lewis 
persuasively shows that the quintessential example of a slave society was 
not Athens, but Sparta. It was at Sparta that all citizens depended on the 
labour of slaves, while in Athens a substantial proportion of poor citi-
zens had no slaves at all. Finally, the distinction between slave societies 
and societies with slaves can no longer be used to write a narrative of 
ancient slavery as a transition from societies with slaves to slave socie-
ties and back again.

If the concept of slave society will survive for future use, it will need 
to find a way to account for these findings: the distinction between elite 

31  Vlassopoulos 2016a.
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and sub-elite slaveholding, the significance of alternative sources of in-
come, the difference between economic and cultural or political features 
of slavery. Furthermore, the concept of societies with slaves becomes 
rather redundant. It made sense as a catch-all category as long as slavery 
was considered a marginal phenomenon in all societies beyond the few 
rare slave societies. Lewis’ study shows that slavery was far from margin-
al in the Near Eastern world, even if these societies cannot be labelled 
as slave societies. We need to find some alternative way for accounting 
for the different roles of slavery in slaveholding societies, and the binary 
classification of slave societies and societies with slaves no longer makes 
sense. Noel Lenski has recently argued that the only way to retain the 
concept of slave societies is to conceive them as societies in which the 
role of slavery is intensified for particular purposes or functions. This 
is a fruitful suggestion that allows us to avoid the catch-all concept of 
societies with slaves, while accepting that slavery does not have the same 
significance or play the same role in all societies.32

The last significant contribution of Lewis’ book concerns a model for 
explaining the diversity in how slavery operated in space and time (269–
94). The model includes the various factors that affected how slavehold-
ers chose their labour force. The first factor concerns the monetary costs 
of labour in relation to the costs of other forms of labour, which could 
vary significantly between different ancient societies, as we have seen. 
The second factor concerns the institutional advantages of different la-
bour forms. Given that slave and free labour were not straightforward 
substitutes, certain institutional aspects of slavery might be advantages 
for certain purposes and disadvantages for others: the costs of training 
a skilled labourer might give slavery an advantage, while short-term la-
bour needs might favour the casual employment of wage labour. The 
third factor consists of cultural variables that determined preferences 
and the limits of the possible: long-term employment was considered 
inappropriate by a free citizen in classical Athens, but was perceived 
otherwise in Babylonia. The final factor relates to the dynamics of slave 
use, in terms of how individual circumstances and conditions shaped 
what choices people made in regards to their labour force (the experi-
ments and practical choices stressed by Rio). 

Alongside the factors that shaped the choice of labour force, Lew-
is explores the implications of economic and political geography. The 

32  Lenski 2018.
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creation of slaving zones and the emergence of no-slaving zones was a 
crucial way in which political geography affected the historical devel-
opment of slavery, as we have already seen in relation to early medieval 
slavery. But slavery was also shaped by the networks, routes and com-
modity chains and flows of economic geography. Slaves moved along-
side other commodities, and it was often the economic geography of 
other commodities that determined the geography of the slave trade, 
rather than the other way round. The study of ancient slavery has long 
neglected the significance of the slave trade, since it was considered that 
there was little evidence for it and it was not particularly consequent 
beyond the purported period of crisis in slave supply from the impe-
rial period onwards. But studies of the early modern slave trade have 
established beyond any doubt that the slave trade was one of the most 
important factors in shaping how slavery developed economically, so-
cially, politically and culturally. Lewis’ call to explore its significance for 
ancient slavery is timely; but equally important is his argument that the 
slave trade cannot be considered divorced from the wider patterns of 
commercial circulation in antiquity. The overall model is a major step 
forward in thinking about ancient slavery in processual terms. While 
Lewis is content to sketch out the model alongside some valuable ob-
servations, the actual employment of the model for constructing novel 
historical narratives of ancient slavery can produce some really fascinat-
ing results. 

To conclude: the study of ancient slavery is currently at the cross-
roads. Old approaches and narratives are currently challenged, but no 
new approach or narrative has yet provided an effective alternative. The 
two works under review are brilliant studies which provide ideas, per-
spectives and frameworks that can lead to a conceptual revolution in the 
study of ancient slavery. They deserve to be read with attention—and 
they will remain at the forefront of research for a long time to come. 

Kostas Vlassopoulos 
University of Crete

vlasop@uoc.gr
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Τα παράδοξα των νεοελληνικών μεταφράσεων 
της Έρημης Χώρας *

Μιχαήλ Πασχαλησ
 

ΤΟ ποίημα The Waste Land του T. S. Eliot είναι ένα από τα ιερά κεί-
μενα του μοντερνισμού και θεωρείται από πολλούς το σημαντικό-

τερο ποίημα της αγγλόφωνης λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, ενώ είχε 
τεράστια επίδραση στις άλλες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες. Στην Ελλάδα 
η δεξίωσή του υπήρξε μεταφραστική (με περισσότερες από δεκαπέντε 
μεταφράσεις) αλλά και δημιουργική. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται 
κυρίως η παράδοση που δημιούργησε το διήγημα του Νάσου Βαγενά 
«Πάτροκλος Γιατράς ή οι ελληνικές μεταφράσεις της Έρημης Χώρας» (αʹ 
δημοσίευση 1973),1 όπου ο ομώνυμος ήρωας «ξαναγράφει» το ποίημα 
από αριστερή σκοπιά. Όσον αφορά τις νεοελληνικές μεταφράσεις, επι-
σημαίνω μια παραδοξότητα: παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, που 
συνίστανται στη δύστροπη και συχνά αινιγματική γραφή του ποιήματος, 
οι πρώτοι Έλληνες μεταφραστές καταπιάστηκαν μαζί του μάλλον αψή-
φιστα, και μάλιστα δεν διστάζουν να το ομολογήσουν.

Παπατσώνης και Σεφέρης
Ο πρώτος μεταφραστής Τάκης Παπατσώνης (Ο Ερημότοπος, 1933) 

έγραφε τα εξής στον Νάσο Βαγενά, το 1976, απαντώντας στο επικριτι-
κό σχόλιο για τη μετάφρασή του, το οποίο περιλαμβάνεται στον «Πά-
τροκλο Γιατρά»: «Όχι μόνο, όπως σωστά λέτε, [η μετάφραση] έγινε 
πρόωρα, αλλά τραγικά πρόχειρα, ασυγχώρητα. Αν ξέρατε, πώς ήρθε 
βιαστικός ο Νίκος Καλαμάρης ένα απόγεμα στο σπίτι μου, και όρθιος 
μού διάβαζε ένα άγνωστό μου κείμενο και με υποχρέωνε στο πόδι να το 
μεταφράσω για να προφτάσει το τεύχος του Κύκλου».2

* Πρώτη δημοσίευση: εφημ. ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, «Βιβλιοδρόμιο», 24–26 Μαΐου 
και 14–16 Ιουνίου 2019.

1 Για το κείμενο βλ. τώρα Βαγενασ 1987, 11–35· Δόξιαδησ 2017, 73–94.
2 Βλ. Κεφαλεα 2008.
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Ο δεύτερος και γνωστότερος μεταφραστής είναι  ο Γιώργος Σεφέρης 
(Η Έρημη Χώρα, 1936, 1949, 1965, 1973 [με επιμέλεια του Γ. Π. Σαβ-
βίδη]), αλλά λίγοι γνωρίζουν τις «περιπέτειες» της μετάφρασής του. 
Το 1933, καθώς ετοιμαζόταν να μεταφράσει τη Waste Land, έγραφε 
τα εξής: «δεν ξέρω όσο θα ’πρεπε τ’ αγγλικά και την αγγλική λογοτε-
χνία […]. Είναι tour de force να τη μεταφράσει κανείς· θα το επιδιώξω 
όμως». Στο «Αρχείο Σεφέρη» στη Γεννάδειο σώζεται ένα γλωσσάρι που 
κατάρτισε ο ίδιος για τη μετάφραση, από το οποίο προκύπτει ότι τότε 
οι γνώσεις του δεν υπερέβαιναν το μέσο επίπεδο αγγλομάθειας3—αντί-
θετα με τον αυτοδίδακτο Πάτροκλο Γιατρά, που κατέκτησε την αγγλική 
γλώσσα και λογοτεχνία μέσα σε λίγους μήνες. Δεκαπέντε χρόνια αργό-
τερα, στο «Γράμμα σ’ έναν ξένο φίλο», ο Σεφέρης θα χαρακτηρίσει τη 
μεταφραστική του προσπάθεια «αρκετά αστόχαστη»· και θα καταλήξει 
παρακαλώντας να «μην [τον] υποχρεώσουν» να μεταφράσει κάποιο 
χωρίο του Έλιοτ και παροτρύνοντας τους αναγνώστες να χαρούν την 
ποίησή του στο πρωτότυπο. 

Ο Νάσος Βαγενάς διαπίστωσε ότι στη βʹ έκδοση της Έρημης Χώρας 
έγιναν «περισσότερες από εξήντα αναθεωρήσεις», ανάμεσά τους «δέκα 
διορθώσεις πραγματικών λαθών».4 Παρά τις βελτιώσεις που επέ φερε 
ο Σεφέρης το 1949 και το 1965, στην «οριστική έκδοση» παρέμειναν 
αρκετές αδυναμίες, ανακρίβειες και λάθη, που επισήμανε σε δημοσιεύ-
ματά του ο αείμνηστος Ξενοφών Α. Κοκόλης.5 Υπάρχουν όμως και 
άλλες αστοχίες, από τις οποίες αναφέρω ενδεικτικά τις εξής: «Η ταφή 
του νεκρού» («The Burial of the Dead») αντί «Η ταφή των νεκρών»· 
«αποστρατεύτηκε» (139 demobbed < demobilized) αντί «απολύθηκε 
απ’ το στρατό»· «που μάχεται κατά το γυρισμό» (220–21 «that strives 
homeward») αντί «που αγωνίζεται να επιστρέψει»· «που παίρνει για πα-
ραδοχή την αδιαφορία» (242 «And makes a welcome of indifference») 
αντί «για αποδοχή»· «πύργοι» (382–83 «towers / tolling reminiscent 
bells») αντί «καμπαναριά» (Κύρου),6 κ. ά.

Συμεών Σταμπουλού
Η πιο πρόσφατη μετάφραση του ποιήματος του Έλιοτ έγινε από τον 

Συμεών Σταμπουλού και τιτλοφορείται T. S. Eliot, Η Έρημη Γη, προλε-
γόμενα – μετάφραση – σχόλια, δίγλωσση έκδοση, Αθήνα: Gutenberg 

3 Βλ. Πασχαλησ 2004 (ειδ. 128). 
4 Βαγενασ 1989, 95–100, 107–16.
5 Κόκόλησ 2001.
6 Eliot 1990. 
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2019.7 Δυστυχώς ο μεταφραστής δεν φαίνεται να διδάχθηκε ούτε από 
τις εξομολογήσεις του Παπατσώνη και του Σεφέρη, ούτε από τις κριτι-
κές παρατηρήσεις στη μετάφραση του δεύτερου, ούτε από τη μετάφρα-
ση του Κύρου, την οποία συμβουλεύτηκε, ενώ δεν μνημονεύει καμιά 
από τις νεότερες μεταφράσεις του ποιήματος (1992–2017). 

Οι μεταφραστές της Waste Land, Έλληνες και ξένοι, παραμένουν 
ευλαβικά πιστοί στο πρωτότυπο μεταφράζοντας ad verbum. Δεν μίλη-
σα τυχαία για «ιερό κείμενο του μοντερνισμού», αφού αυτή η πρακτική 
θυμίζει παλιότερες λατινικές μεταφράσεις: της Βίβλου κατά την Ύστερη 
Αρχαιότητα και αρχαιοελληνικών κειμένων από την Αναγέννηση και 
μετά. Πιο απλά, είτε η μετάφραση του ποιήματος είναι ποιητική είτε πε-
ζολογεί, η μεταφραστική άμιλλα εκδηλώνεται στην αναζήτηση της πιο 
εύστοχης απόδοσης του νοήματος της κάθε λέξης και φράσης ξεχωρι-
στά. Τη μετάφραση ad verbum επιβάλλει ο επιγραμματικός και σχεδόν 
αποφθεγματικός λόγος του Έλιοτ καθώς και ο πλούσιος διακειμενικός 
ορίζοντας, που παίρνει τη μορφή διατηρητέων παραθεμάτων. Ο σοβα-
ρός μεταφραστής δεν παίζει εν ου παικτοίς, όπως αντίθετα έπραξε ο 
Συμεών Σταμπουλού· που δεν φαίνεται να γνωρίζει επαρκώς ούτε την 
αγγλική γλώσσα ούτε τη γλώσσα και το ύφος του Έλιοτ ούτε την ιστο-
ρία της μεταφραστικής κριτικής του ποιήματος.

Ο Σταμπουλού επαναλαμβάνει παλαιότερες αστοχίες και προσθέτει 
δικές του. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, αναφέρω ενδεικτικά ότι 
μεταφράζει «Η ταφή του νεκρού», όπως ο Σεφέρης. Το αυτονόητο είναι 
«Η ταφή των νεκρών», όπως άλλωστε αποδίδεται ο τίτλος στις κύριες 
ευρωπαϊκές γλώσσες: «des morts», «dei morti», «de los muertos», «der 
Toten». Το παράδοξο είναι ότι ο Σεφέρης αντέβαλε το 1941 τη μετάφρα-
σή του με τη γαλλική του Jean de Menasce και το 1948 συμβουλεύτηκε 
τη μετάφραση του Pierre Leyris: και οι δύο γράφουν «L’enterrement des 
morts» (το λάθος του Σεφέρη «διόρθωσε» ο Πρεβελάκης).8 Ο στ. 18 
«I read, much of the night» ταλαιπώρησε τον Σεφέρη, που το 1936 τον 
μετέφρασε ως «Διαβάζω, περισσότερο τη νύχτα» και το 1949 τον διόρ-
θωσε σε «Διαβάζω, σχεδόν όλη νύχτα», αλλά ο  Σταμπουλού επανέφερε 
το λάθος: «Εγώ διαβάζω μες στη νύχτα πιο πολύ». Η μετάφραση «σε μια 
παλάμη σκόνη» («in a handful of dust», 30) δεν βελτιώνει τη σεφερική 
απόδοση «Μέσα σε μια φούχτα σκόνη») και επιπλέον είναι πιθανό ότι 
εδώ «dust» σημαίνει «χώμα» (Κοκόλης· πβ. «for dust thou art, and unto 

7 Eliot 2019.
8 Πασχαλησ 2004, 128. 
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dust shalt thou return»). Επίσης, ο Σταμπουλού ακολουθεί τον Σεφέ-
ρη στη μετάφραση του «demobbed» (139) και του «strives homeward» 
(220–21).

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, είναι ανησυχητικά πολλές οι 
άστοχες επινοήσεις της νέας μετάφρασης. Ιδού μερικά παραδείγματα. 
Α κ α τ α ν ό η τ ε ς  α π ο δ ό σ ε ι ς : 80 «From which a golden Cupidon 
peeped out» = «Εκεί που ανάσταινε το σώμα Έρωτας χρυσός» αντί «Απ’ 
όπου κρυφοκοίταζε ένας χρυσός Ερωτιδέας»· 101 «Filled all the desert 
with inviolable voice» = «Πλημμύρισε την έρημο στην άσωτη φωνή» 
αντί «Γέμισε όλη την έρημο με παρθενική φωνή» [πρόκειται για το τρα-
γούδι της Φιλομήλας – αηδονιού]· 324 «After the agony in stony places» 
= «Μετά την αγωνία των απολιθωμένων» αντί «Μετά την αγωνία σε 
πετρώδεις τόπους» [η αγωνία είναι μάλλον του Ιησού στη Γεθσημανή· 
ο «πετρώδης» τόπος είναι βιβλικός που ταίριαξε στο ελιοτικό τοπίο]· 
393 «In a flash of lightning» = «Μέσα σε θλάση αστραπής» [«flash of 
lightning» σημαίνει «αστραπή»]. Σ ύ γ χ υ σ η  α γ γ λ ι κ ώ ν  λ έ ξ ε ω ν : 
62 «A crowd flowed over London Bridge, so many» = «Σμάρι λουλούδι-
ζαν στης Λόντρας το γεφύρι, τόσοι πολλοί» αντί «(ξε)χύνονταν» [σύγ-
χυση των «flow» και «flower» ή άστοχο λογοπαίγνιο]· 342 «dry sterile 
thunder» = «η στέρφα η ατσάλινη βροντή» αντί «βροντή ξερή και στεί-
ρα» [σύγχυση των λέξεων sterile και steel;]. Αν ε π α ρ κ ή ς  γ ν ώ σ η 
τ η ς  α γ γ λ ι κ ή ς : 93 «on the coffered ceiling» = «στο θολωτό ταβά-
νι» αντί «στη φατνωτή οροφή»· 343 «There is not even solitude in the 
mountains» = «Κι η ερημιά ούτε κι αυτή δεν είναι στα βουνά» αντί «μο-
ναξιά»· 363 «in a brown mantle» = «σε πέπλο καφετί» αντί «σε καφετί 
μανδύα»· 408 «the lean solicitor» = «ο κούφιος νομικός» αντί «ο ξερα-
κιανός δικηγόρος».9 Λ ά θ η  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  γ λ ώ σ σ ε ς : 368–69 
«Who are those hooded hordes swarming / over endless plains» = «Τι 
ορδές ειν’ αυτές τυλιγμένες απλώνοντας / Στους απέραντους κάμπους» 
αντί «ορδές κουκουλωμένες που κατακλύζουν / τις απέραντες πεδιά-
δες»· 61 «Under the brown fog of a winter dawn» = «Μέσα στο σκούρο 
μούχρωμα μιας χειμωνιάτικης αυγής» αντί «Μέσα στην καστανόχρωμη 

9 Το επίθετο «lean» («ξερακιανός», «λιγνός» ή κάτι ανάλογο) περιγράφει τον δικηγόρο 
του αποβιώσαντος, που σπάει τη σφραγίδα και αποκαλύπτει το περιεχόμενο της δια-
θήκης. Ο Σταμπουλού τον θέλει «νομικό» (;) και «κούφιο». Αν όμως ο Έλιοτ εννοούσε 
«κούφιος», θα έγραφε «hollow», όπως στο πασίγνωστο, λίγο μεταγενέστερο ποίημα 
«The Hollow Men» (1925). Και βέβαια το επίθετο «hollow» δεν είναι «ποιητικό ισο-
δύναμο» του «lean», έχει ιδιαίτερη γενεαλογία (William Morris, Joseph Conrad κτλ) 
και δεν απαντά στη Waste Land.  
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ομίχλη» [«το μούχρωμα (= σούρουπο) της αυγής» αποτελεί οξύμωρο]. 
Δ ι α φ ο ρ έ ς  κ ε ι μ έ ν ο υ  κ α ι  μ ε τ ά φ ρ α σ η ς : ο Σταμπουλού δέ-
χεται τη γραφή «hyacinth garden» (37, με μικρό h) αλλά μεταφράζει 
«από τον κήπο του Υάκινθου» αντί «από τον κήπο με τους υάκινθους».  
Από τις αστοχίες των σχολίων κορυφαία είναι το «Νίπτρια» αντί «Νί-
πτρα» (122).

Από τις δεκάδες άλλες αστοχίες της μετάφρασης αναφέρω ενδεικτι-
κά: την «Unreal City» που γίνεται «Των ήσκιων η Πόλη» (60) και πα-
ρακάτω «Aσώματη» (207) και αργότερα «Aδειανή» (376)· το χαρτί που 
«έχει στην πλάτη του ένα κάτι» (53, ενώ πρόκειται για τον έμπορο που 
κουβαλάει το χαρτί στην πλάτη του)· το ρολόι που «τάιζε τις ώρες» (67 
«kept the hours»)· τον άνεμο που «διασχίζει το χώμα» (175 «Crosses the 
land»)· το γέλιο που «δαγκώνει» τ’ αφτιά (186 «chuckle spread from ear 
to ear»)· τον Τειρεσία που «παλεύει με τη διπλή ζωή» (218 «throbbing 
between two lives»)· το «public bar» (260) που γίνεται «κρασοπουλειό»· 
τη «γούβα την ορφανισμένη» (385 «decayed hole»)· το «παρεκκλήσι» 
(387 «chapel») που γίνεται «ξωκκλήσι»· την πόρτα που «χτυπά» (389 
«the door swings»)· τη ζούγκλα που «δίπλωσε τα φτερά» (398 «The 
jungle crouched»)· τη «λιγωμένη μουσική» του αιθέρα (415 «aethereal 
rumours»).

Συνοψίζω. Η μετάφραση του ποιήματος The Waste Land που εκ-
πόνησε ο Συμεών Σταμπουλού παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες, που 
οφείλονται σε ελλιπή εξοικείωση του μεταφραστή με το αγγλικό πρω-
τότυπο, σε ανεπαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας και σε άγνοια της 
μεταφραστικής και κριτικής βιβλιογραφίας. Παρόλο που μνημονεύει 
τη γερμανική μετάφραση της Eva Hesse, δεν την αξιοποίησε για να 
ελέγξει την ακρίβεια της δικής του μετάφρασης. Υπάρχουν κάποια όρια 
στη μετάφραση, η υπέρβαση των οποίων οδηγεί στην κακοποίηση του 
κειμένου. Ειδικά σε ένα ποίημα όπου ο επαρκής αναγνώστης σταμα-
τά, στοχάζεται και νιώθει το νόημα της κάθε λέξης, η μεταφραστική 
«έμπνευση» πρέπει να ασκείται με περίσκεψη. 

Μιχαήλ Πασχάλης
ομότιμος καθηγητής κλασικής φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
michael.paschalis@gmail.com

•
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ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BROWN ΤΩΝ ΗΠΑ

ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΛΧΟ 

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 
Ρέθυμνο, 17 Οκτωβρίου 2018)

*

ANTHONY MOLHO’S

HONORARY DOCTORATE 

AWARD CEREMONY

(Rethymnon, Oct. 17th, 2018)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη τελετής

◆ Χαιρετισμός από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
    καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα

◆ Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 
    του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη

◆ Προσφώνηση από την πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας 
    και Αρχαιολογίας, καθηγήτρια Παυλίνα Καραναστάση

◆ Παρουσίαση του έργου του τιμώμενου 
    από την επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Σακελλαρίου

◆ Ανάγνωση του ψηφίσματος της αναγόρευσης 
    και του διδακτορικού διπλώματος από την πρόεδρο 
    του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
    καθηγήτρια Παυλίνα Καραναστάση 

◆ Επίδοση των μεμβρανών και του μεταλλίου 
    από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
    καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα 
    στον καθηγητή Αντώνη Μόλχο 

◆ Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: 
    «Ιστορικοί και πρόσφυγες»

Λήξη τελετής 
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ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ



Προσφώνηση

Γιάννης καρακασησ

Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Μόλχο, 
αγαπητή κυρία κοσμήτωρ, κυρία πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τη Σχολή για την τιμή της πρόσκλησης στην ιδιαίτερη 
αυτή στιγμή για το Πανεπιστήμιό μας, δηλαδή την απονομή του 

τίτλου του επιτίμου διδάκτορος στον καθηγητή κ. Αντώνιο Μόλχο. Και 
εκ μέρους του πρύτανη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μόλχο, που 
είναι σήμερα μαζί μας: η ένταξή του στην κοινότητα των επιτίμων δι-
δακτόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι μια μεγάλη τιμή για μας.

Γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης από την ίδρυσή του επεδί-
ωξε πρώτιστα την καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος, την επιστημο-
νική αριστεία και την απαιτητική και συστηματική διδασκαλία υψηλού 
επιπέδου. Παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιμετώπισε (χωροθέτησης, 
διοικητικές και—πρόσφατα—δημοσιονομικές), το ίδρυμά μας διακρί-
θηκε και συνεχίζει να διακρίνεται ως ένα από τα κορυφαία Ακαδημαϊ-
κά Κέντρα της πατρίδας μας αλλά και του ευρωπαϊκού χώρου, κατα-
λαμβάνοντας υψηλές και τιμητικές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις και 
αξιολογήσεις. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό, όπως είμαστε υπερήφανοι 
για τις επιδόσεις, την εξωστρέφεια και τον δυναμισμό των μελών της 
ακαδημαϊκής μας κοινότητας, διδασκόντων και διδασκομένων.

Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής, θα έλεγα διπλά ευτυχής, σήμερα για 
την τελετή αυτή αναγόρευσης του ομότιμου καθηγητή Αντώνη Μόλχο 
σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Πρώτον, διότι στο πρόσωπο του τιμωμένου η Σύγκλητος του Πα-
νεπιστημίου μας, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τιμά έναν συνάδελφο, έναν συμπατριώτη 
μας από τη Θεσσαλονίκη, που διακρίθηκε διεθνώς για την προσφορά 
του στην ιστορική έρευνα αλλά και για την εξαιρετική επιστημονική και 
διδακτική του επίδοση στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Αντιλαμβάνεστε ότι, προερχόμενος από τις θετικές επιστήμες, δύ-
σκολα θα μπορούσα να εκφέρω άποψη για το έργο του τιμώμενου, παρό-
τι μου είναι εύκολο να αναγνωρίσω το διεθνές κύρος που απολαμβάνει 
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ο Αντώνης Μόλχο από τις πολλές διεθνείς διακρίσεις που έλαβε και από 
τη συμμετοχή του σε όργανα αξιολόγησης θεσμών όπως το European 
Research Council. Χαίρομαι που ένας διακεκριμένος ερευνητής της Ανα-
γέννησης, μιας περιόδου που έθεσε τις βάσεις για τον σύγχρονο κόσμο 
μας, τιμάται σήμερα από το Πανεπιστήμιό μας για το έργο του. 

Είμαι ακόμα, κατά δεύτερον, ευτυχής, διότι τιμούμε δίκαια και έναν 
καλό φίλο μας, ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, ενός θε-
σμού που στο Πανεπιστήμιό μας, σε δύσκολες στιγμές, προσέφερε θε-
τικό έργο και επέτρεψε την απρόσκοπτη ανάπτυξή μας. Η τιμητική διά-
κριση του Αντώνη Μόλχο εκφράζει συνεπώς και τη δίκαιη αναγνώριση 
από το Ίδρυμά μας του έργου όλων των συναδέλφων που στελέχωσαν 
και υπηρέτησαν ανιδιοτελώς το Συμβούλιο Ιδρύματος.

Διαβάζοντας στο πρόγραμμα της σημερινής τελετής αναγόρευσης 
το θέμα της ομιλίας του τιμωμένου, «Ιστορικοί και πρόσφυγες», σκέ-
φτηκα ότι αυτή η συνάντηση της ακαδημαϊκής μας κοινότητας πρέπει 
να είναι αφορμή για να θυμηθούμε ότι στην επιστήμη δεν υπάρχουν 
όρια γηγενών και ξένων, και ότι κανένας ιστορικός, κανένας επιστήμο-
νας (θα έλπιζα και κανένας άνθρωπος) δεν θα πρέπει να αναγκάζεται 
να γίνει πρόσφυγας. Θα έλεγα επίσης (και εδώ βοηθά η παιδεία μου 
στη Βιολογία) ότι η ποικιλότητα, φυλετική, πολιτισμική, απόψεων και 
συνηθειών, όχι μόνο δεν είναι απειλή αλλ’ αντιθέτως είναι πλούτος και 
δύναμη. Βέβαια, στην Ιστορία δεν αντιμετωπίστηκε πάντοτε έτσι, αλλά 
συχνά ως αφορμή για εκδήλωση εχθρότητας, αποκλεισμών, ενίοτε και 
άγριων διωγμών.

Θα ήθελα, συνεπώς, να εκφράσω και από το βήμα αυτό την απόλυτη 
συναίνεση των πρυτανικών αρχών με την επιλογή των μελών του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και βεβαίως να συγχαρώ τον τιμώμε-
νο, αγαπητό κ. Αντώνη Μόλχο, για τη βράβευσή του.

Αγαπητέ κ. Μόλχο, και πάλι καλώς ήλθατε στην ακαδημαϊκή οικογέ-
νεια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γιάννης Καρακάσης
Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

karakassis@uoc.gr

•
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Προσφώνηση

Παυλίνα καρανασταση

Αξιότιμοι κύριοι αντιπρυτάνεις, κυρία κοσμήτορα, 
κυρίες και κύριοι πρόεδροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

αξιότιμε κύριε Μόλχο,  

ΤΟ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
υπήρξε πάντοτε φειδωλό στην αναγόρευση επιτίμων διδακτόρων, 

όπως μαρτυρά ο μικρός αριθμός όσων μέχρι σήμερα έλαβαν τον τίτ-
λο: μόλις τέσσερις συνάδελφοι, Έλληνες και ξένοι, όλοι ιστορικοί και 
αρχαιο λόγοι τιμήθηκαν στα 33 χρόνια της λειτουργίας του Τμήματος. 
Διακεκριμένοι επιστήμονες (Νικόλαος Πλάτων, Φίλιππος Ηλιού, Jean-
Pierre Vernant, Henri van Effenterre), με ερευνητικό έργο σημαντικό και 
διεθνώς αναγνωρισμένο στο πεδίο της ειδίκευσής τους, χαρακτηρίζο-
νταν ακόμη από τη σημαντική εμπλοκή τους ως δάσκαλοι και ενεργοί 
πολίτες στην αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Παιδείας 
ευρύτερα, στην Κρήτη, στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

Ο Αντώνης Μόλχο ανήκει αναμφισβήτητα και αυτός σε αυτή την ξε-
χωριστή κατηγορία συναδέλφων, που το έργο τους και η διδασκαλία 
τους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και πρότυπο προς μίμηση. Το πιστο-
ποιούν ο ευρύς επιστημονικός διάλογος που προκάλεσε το πολύμορφο 
έργο του, πέρα από το «στενό» πλαίσιο των μελετών της Ιταλικής Ανα-
γέννησης, και οι πολλές τιμητικές διακρίσεις που έλαβε κατά τη μακρά 
σταδιοδρομία του στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Είχε την τύχη, την οποία 
όλοι εμείς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ζηλεύουμε, να δει τους φοιτητές 
και διδάκτορές του να ακολουθούν λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία με την 
αντίστοιχη επιστημονική αναγνώριση. Ξεχωρίζει ακόμη διότι με πάθος 
επιδίωξε τη σύνδεση της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας με την ιστορία 
όπως αυτή διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση και εκβάλλει στον δημό-
σιο χώρο.

Η συνεισφορά του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν ιδιαίτερα σημα-
ντική στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των “διαρθρω-
τικών” πειραματισμών. Εκλεγμένο εξωτερικό μέλος του απελθόντος 



—  247  —

Συμβουλίου Ιδρύματος, την περίοδο 2012–2017, είχε και αυτός αποφα-
σιστική συμβολή στη διαμόρφωση ενός κλίματος συναίνεσης και συν-
αλληλίας μεταξύ του Συμβουλίου, της Πρυτανείας και της Συγκλήτου 
έτσι ώστε το Ίδρυμά μας να μην πληγωθεί, όπως άλλα, κατά την επώ-
δυνη αυτή περίοδο των ακραίων δημοσιονομικών περικοπών και της 
οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντίθετα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
συνέχισε τη δυναμική του πορεία θεσμικής και ερευνητικής ανάπτυξης, 
και διατήρησε την υψηλή του θέση στη διεθνή κατάταξη και αναγνώρι-
ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Για όλους αυτούς τους λόγους η σημερινή εκδήλωση για την αναγό-
ρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματός μας, αγαπητέ κ. Μόλχο, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους εμάς. Μας τιμά, αλλά κυρίως ενδυ-
ναμώνει την πεποίθησή μας ότι η ενασχόληση με τις ανθρωπιστικές επι-
στήμες και ιδιαίτερα με την ιστορία τη σημερινή εποχή αποτελεί όπλο 
και όχι τροχοπέδη. 

Παυλίνα Καραναστάση
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

karanastasi@uoc.gr

•

Π. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ — ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
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Προσφώνηση

Αγγέλα καστρινακη

ΤΙΜΗ και για μένα απόψε να απευθύνω χαιρετισμό στην τελετή του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την αναγόρευση του Αντώ-

νη Μόλχο σε επίτιμο διδάκτορα.
Οι προλαλήσαντες μίλησαν για το διεθνές κύρος του Αντώνη Μόλ-

χο, για τη θητεία του ως μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, όπως 
και όσο αυτό λειτούργησε. Απ’ τη μεριά μου θα πω δυο λόγια για τον 
Αντώνη Μόλχο, όπως τον γνώρισα μέσα από δύο κείμενά του. Το ένα 
είναι μια διάλεξη με τίτλο «Ένα ή δύο πράγματα που έμαθα για τη δι-
δασκαλία». Πρόκειται για τον λόγο ενός δασκάλου που αποστρατεύ-
εται—και που καθόλου δεν φαίνεται να του αρέσει αυτό—έπειτα από 
πενηντάχρονη, μπορεί και παραπάνω, θητεία στο επάγγελμα του δα-
σκάλου, από όταν ξεκίνησε ως βοηθός καθηγητή σε σχολείο της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τη θητεία του ως 
Καθηγητής στα πιο φημισμένα πανεπιστήμια Αμερικής και Ευρώπης.

Δεν είναι βέβαια «ένα ή δύο» τα πράγματα που έμαθε αλλά και δίδαξε 
ο Αντώνης Μόλχο κατά την εντυπωσιακή του πορεία στην εκπαίδευση. 
Είναι πάμπολλα. Έμαθε και δίδαξε την αξία του λόγου, καθώς και την 
τέχνη και την τεχνική της σιωπής, το υπομονετικό σκύψιμο πάνω από 
τη λέξη, την αράδα, την παράγραφο, με εργαλείο τον μεγεθυντικό φακό 
της φιλολογίας (δικά του τα λόγια), καθώς και την σε βάθος ιστορική 
ανάλυση· έμαθε και δίδαξε τη συντροφικότητα με τους συναδέλφους, 
την «ιδεολογία της ισότητας», όπως λέει, στην επιστημονική συζήτηση· 
κατόρθωσε το μίγμα εγγύτητας και απόστασης με τους διδασκόμενους/
διδασκόμενες, ώστε να γίνει παραγωγική η σχέση. Έμαθε και δίδαξε τους 
αργούς ρυθμούς σε μια κοινωνία που όλο βιάζεται, αλλά προφανώς και 
την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή του ερευνητικού προϊόντος. 
Έμαθε και δίδαξε το βάρος της βιβλιογραφίας αλλά και την ελαφρότη-
τα μιας αναγκαίας χιουμοριστικής πινελιάς. Όλα αυτά και πολλά ακόμα 
έμαθε, λέει εκείνος, και δίδαξε, προσθέτω εγώ, ο Αντώνης Μόλχο…

Την περασμένη βδομάδα, διασχίζοντας την Ευρώπη από τον πιο 
βορρά της προς τον πιο νότο της, έχοντας μια εποπτεία τρόπον τινά της 
ηπείρου, όπως ακριβώς αρμόζει στο εύρος του ευρωπαίου στοχαστή που 
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τιμάμε σήμερα, διάβασα το μεγάλο άρθρο του, βιβλιαράκι ολόκληρο, με 
τον τίτλο «Ετεροδοξία, πειθάρχηση, απόκρυψη στις απαρχές των νεότε-
ρων χρόνων», που αποτελεί ένα ταξίδι στις μεθόδους και στις ιδέες περί 
απόκρυψης των πεποιθήσεων κυρίως για θρησκευτικούς λόγους, από 
την Αγγλία έως τη Θεσσαλονίκη. Μου άνοιξε έναν κόσμο. Όχι μονάχα 
για το μεγάλο ιστορικό θέμα της απόκρυψης της ταυτότητας, αλλά και 
για το υπαρξιακό-φιλοσοφικό ζήτημα που θέτει: ο ηρωισμός της δήλω-
σης από τη μία έναντι της απόκρυψης ως τέχνης της επιβίωσης από την 
άλλη. Να φας το κεφάλι σου για την «αλήθεια» ή να ζήσεις, έστω μέσα 
στο ψεύδος (και την ενοχή ενδεχομένως) της απόκρυψης; 

Ομολογουμένως όσο διάβαζα το μελέτημα μου ερχόταν στον νου η 
απάντηση του Μπρεχτ («Μέτρα ενάντια στη βία»). Ο κύριος Κόυνερ, 
όταν παρουσιάζεται μπροστά του η βία, υποκρίνεται ότι είναι με το μέ-
ρος της. «Γιατί της κάνεις πλάτες;», ρωτούν έκπληκτοι οι μαθητές του. 
«Γιατί δεν έχω πλάτες για σπάσιμο», αποκρίνεται εκείνος. Έπειτα όμως 
διηγείται μια ιστορία όπου ο ήρωας, στο τέλος μιας μακράς περιόδου 
απόκρυψης των πεποιθήσεών του, έχοντας καταφέρει να επιβιώσει, δη-
λώνει επιτέλους την αντίθεσή του στη βία. Μια τέτοια λογική, νομίζω, 
διαπνέει υπόρρητα και τη μελέτη του Αντώνη Μόλχο.

Το κείμενό του είναι συναρπαστικό, εμβριθές, αλλά και διασκεδα-
στικό κατά τόπους (όταν δεν πέφτουν κεφάλια). Επίσης έχει το πρόσθε-
το ενδιαφέρον ότι, στο τελευταίο «αντί επιλόγου» μέρος του, ανοίγεται 
με τόλμη στο παρόν. Ο Αντώνης Μόλχο παρατηρεί πως, αν «στον μετά 
το 1789 “δημοκρατικό κόσμο”, τουλάχιστον στις χώρες της “Δυτικής 
Ευρώπης” όπου ζούμε, συνήθως αναγνωρίζουμε ότι, στον δημόσιο βίο, 
το φως και η διαύγεια υπερέχουν ηθικά απέναντι στο σκοτάδι, στα μυ-
στικά, στα ψέματα», από την άλλη μεριά η τάση των πολιτών σήμερα 
«να αποκαλύπτουν τα πάντα για τον εαυτό τους» κινδυνεύει να μετα-
τρέψει το όνειρο της διαφάνειας σε εφιάλτη.

Έτσι η μελέτη του Αντώνη Μόλχο (οι μελέτες του) επιτυγχάνει τον 
επιθυμητό στόχο της ιστορίας: μας βοηθά να στοχαστούμε για το παρόν.

Αγαπητέ Αντώνη Μόλχο, σας απευθύνω τις δημόσιες ευχαριστίες 
της Φιλοσοφικής Σχολής, για την τιμή που μας κάνετε να συμπεριλη-
φθείτε στους επίτιμους διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας. Να ’στε πάντα καλά, να μαθαίνετε και να διδάσκετε.

Αγγέλα Καστρινάκη
Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας 

Πανεπιστήμιο Κρήτης
kastrinaki@uoc.gr
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Παρουσίαση του έργου του τιμώμενου 

Ελένη σακελλαριου

Η αποψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη 
στον κύριο Αντώνη Μόλ χο, ομότιμο 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Brown των 
Ηνωμένων Πολιτειών και του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλω-
ρεντίας. Τον τιμούμε για την πολυετή και 
πλήρη διακρίσεων σταδιοδρομία του ως 
ερευνητή και δασκάλου σε πλήθος πεδίων 
της Ιστορίας και της Ιστοριογραφίας, για τη 
διεθνή ακτινοβολία του ένθεν και ένθεν του 
Ατλαντικού, αλλά και για την προσ φορά 
του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Διδάκτο-
ρα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

Στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, γιατί η βραδιά είναι αφι-
ερωμένη σε εκείνον και όλοι ανυπομονούμε να ακούσουμε όσα έχει 
να μας πει, θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω τους σημαντικότερους 
σταθμούς της ακαδημαϊκής διαδρομής και τους βασικούς άξονες του 
ερευνητικού και συγγραφικού έργου του. Έχει κανείς να πει τόσο πολλά 
για τον Αντώνη Μόλχο, που πραγματικά η εκπλήρωση της αποστολής 
αυτής σε 15 – 20 λεπτά προκαλεί δέος. Εκ των πραγμάτων τα όσα θα πω 
είναι αποτέλεσμα επιλογής.

Ο Αντώνης Μόλχο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1939. Εκεί, στο 
Κολλέγιο Ανατόλια, ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Όταν ο 
ίδιος ήταν δεκαοκτώ ετών, η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αμε-
ρική. Ο νεαρός Αντώνης βρέθηκε να σπουδάζει στο Western Reserve 
University του Cleveland. Εδώ παίρνω το θάρρος και ανοίγω μια πα-
ρένθεση για να γίνουμε κοινωνοί μιας εκμυστήρευσης του κυρίου Μόλ-
χο, την οποία θεωρώ καίρια για την αποτίμηση της προσφοράς του όχι 
μόνο ως ερευνητή και διανοητή, αλλά και ως ακαδημαϊκού δασκάλου.1 

1 Τα αμέσως επόμενα αντλούν από μια συνέντευξη που παραχώρησε ο τιμώμενος στη 
γράφουσα τον Οκτώβριο του 2018 και από μια αδημοσίευτη ομιλία του ιδίου με τίτλο: 
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Αμέσως μετά την τάχιστη ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών 
του, αναζήτησε για λόγους βιοπορισμού εργασία και διορίστηκε δά-
σκαλος στην πέμπτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου του Cleveland. Τα 
δυο χρόνια κατά τα οποία εργάστηκε ως δάσκαλος δεκάχρονων αγο-
ριών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική πορεία του. Πολλά και 
θεμελιώδη στοιχεία που χαρακτήρισαν τον ίδιο ως ακαδημαϊκό δάσκα-
λο τα αποκόμισε βιωματικά από τη νεανική εμπειρία του σε αυτό το 
δημοτικό σχολείο: ο συγκερασμός αυστηρότητας και καλοσύνης, απαι-
τητικότητας και γενναιοδωρίας, η πρόθυμη παραχώρηση μιας δεύτερης 
ευκαιρίας σε περίπτωση σφάλματος· το ανοιχτό πνεύμα, η έλλειψη προ-
καταλήψεων, η διαδικασία μετάβασης από τις συγκεκριμένες λέξεις στο 
ευρύτερο νοηματικό πλαίσιο ενός κειμένου, στην αρχιτεκτονική ενός 
επιχειρήματος· η χρήση της γλώσσας ως εργαλείου για τη μετάδοση 
περίπλοκων εννοιών· η αργή, προσεκτική, σχολαστική ανάγνωση των 
κειμένων· η ανάγνωση όσο το δυνατό περισσότερων κειμένων, ώστε 
μια ιδέα ή ένα επιχείρημα να τοποθετείται σε όσο το δυνατό ευρύτερο 
ερμηνευτικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την εργασία του, ο τιμώμενος παρακολουθεί βραδι-
νά μαθήματα ως μεταπτυχιακός φοιτητής, πάντα στο Western Reserve. 
Στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του ιδρύματος αυτού ολοκληρώθηκε η 
εργαλειοθήκη του ως ακαδημαϊκού δασκάλου, με άλλα δύο καθοριστι-
κής σημασίας όπλα: το ιστορικό ερώτημα πολλές φορές προηγείται της 
συλλογής πληροφοριών· η επιμονή στην αναλυτική παρουσίαση της 
ιστορικής σκέψης και επιχειρημάτων έχει τεράστια σημασία.

Την ίδια εποχή, ο Αντώνης Μόλχο ξεκινά την έρευνα για τη διδα-
κτορική διατριβή του, υπό την καθοδήγηση ενός, κατά κοινή ομολο-
γία και κατά προσωπική αποτίμηση του ίδιου του αποψινού τιμώμενου, 
διακεκριμένου ιστορικού και σπουδαίου δασκάλου υστερομεσαιωνικής 
και πρώιμης νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας γενικά και ειδικότερα της 
Ιστορίας της Φλωρεντίας κατά την Αναγέννηση: του Marvin Becker.2 
Την εποχή εκείνη ο Becker επεξεργαζόταν το ερώτημα του κατά πόσο 
η οικονομία, συγκεκριμένα η δημοσιονομική πολιτική της φλωρεντινής 
κυβέρνησης, μπορούσε να επιδράσει στη διαμόρφωση της συνείδησης, 

“A Thing or Two I Learned About Teaching”, 12 δακτυλόγραφες σελίδες.
2 Philip Gavitt, “Marvin Becker (1922–2004)”, Renaissance Studies 19.4 (2005), 541–

43· Donald Weinstein, “In memoriam: Marvin Becker (1922–2004)”, Perspectives in 
History, March 2004 (<https://www.historians.org/publications-and-directories/per-
spectives-on-history/march-2004/in-memoriam-marvin-becker>). 
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της πολιτικής ιδεολογίας και των νοοτροπιών των πολιτών της Φλω-
ρεντίας κατά το 14ο αιώνα. Από το πλέγμα των σκέψεων του δασκά-
λου του, ο Μόλχο ξεχώρισε τη σχέση μεταξύ δημόσιου χρέους και της 
εμφάνισης των εδαφικών κρατών που εισάγουν τη νεωτερικότητα. Το 
δημόσιο χρέος, με πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας έγιναν οικεία 
τα τελευταία χρόνια, είναι κατά μεγάλο μέρος επινόηση των κοινοτή-
των της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας από το 13ο αιώνα και εξής. Η 
διδακτορική διατριβή που κατέθεσε το 1965 κινήθηκε γύρω από αυτήν 
τη θεματική. Aπό το υλικό της διατριβής προήλθαν όχι λιγότερες από 
τρεις σημαντικές δημοσιεύσεις: δύο άρθρα σε δύο από τα πλέον έγκυρα 
ιστορικά περιοδικά της Αμερικής και της Ιταλίας3 και μια μονογραφία, 
που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του Harvard.4

Με την πρώτη μονογραφία του ο Μόλχο αναδεικνύει την αρετή 
που τον διακρίνει ως ιστορικό: την ένταξη ενός συγκεκριμένου ιστο-
ρικού ερωτήματος σε ένα ευρύτερο ερμηνευτικό και ιστοριογραφικό 
πλαίσιο μέσα από την ενδελεχή εξέταση των ιστορικών τεκμηρίων. Ο 
τίτλος της μονογραφίας παραπέμπει σε πρώτη ανάγνωση σε κάτι πολύ 
συγκεκριμένο: «Τα δημόσια οικονομικά της Φλωρεντίας κατά την πρώ-
ιμη Αναγέννηση, 1400–1433». Η διαρκής εμπλοκή της Φλωρεντίας σε 
πολέμους προκαλεί κρατικές δαπάνες πέρα από κάθε δυνατότητα της 
κοινότητας, με την περιορισμένη εδαφική έκταση, να συγκεντρώσει τα 
ανάλογα έσοδα. Η μόνη λύση είναι η προσφυγή στο δημόσιο δανεισμό, 
ο οποίος παίρνει ιλιγγιώδεις διαστάσεις ιδιαίτερα κατά την πολεμική 
αναμέτρηση με τους Βισκόντι του Μιλάνου και με την πόλη της Λούκα. 

Γύρω από αυτόν το βασικό πυρήνα, ο συγγραφέας έπλεξε μια σειρά 
από συναρπαστικές και καινοτόμες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα: 
τα δημοσιονομικά έσοδα της φλωρεντινής κυβέρνησης, ακόμα και μετά 
τη μεταρρύθμιση που φάνηκε να ευαγγελίζεται το νέο περιουσιολόγιο 
που έγινε γνωστό ως το Catasto του 1427, δεν μπόρεσαν ποτέ να θε-
μελιωθούν στην άμεση φορολογία, την οποία τα μέλη της ηγετικής τά-
ξης της πόλης, που πλούτιζαν κυρίως από εμπορικές δραστηριότητες, 
απεχθάνονταν. Το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που προκαλούσε η 
συνεχής πολεμική δραστηριότητα αντιμετωπίστηκε με την προσφυγή 
στον δανεισμό, εθελούσιο αλλά κυρίως υποχρεωτικό. Ωστόσο, ο μόνος 

3 Anthony Molho, “The Florentine Oligarchy and the Balie of the Late Trecento”, Spec-
ulum 43.1 (1968), 23–51· Anthony Molho, “Politics and the Ruling Class in Early 
Renaissance Florence”, Nuova Rivista Storica 52 (1968), 401–20.

4 Anthony Molho, Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400–1433. Har-
vard Historical Monographs, 65. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
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τρόπος για να είναι αποτελεσματικό και αυτό το μέσο, ήταν η υπόσχεση 
υψηλών αποδόσεων (επιτοκίων). Οι συνέπειες ήταν δραματικές και το 
αφήγημα εξαιρετικά επίκαιρο. Αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις, περικο-
πές δαπανών, μείωση επιτοκίων σε περιόδους κρίσης, βραχυπρόθεσμος 
δανεισμός με τοκογλυφικά επιτόκια, σύνθλιψη των μεσαίων στρωμά-
των λόγω της σταδιακής σύμπτωσης συμφερόντων μεταξύ της κυβέρ-
νησης και των μεγάλων επιχειρηματικών οικογενειών. Το παραδοσιακό 
κοινοτικό θεσμικό και κοινωνικό σύστημα κατέρρευσε υπό το βάρος 
του δανεισμού και το κενό που δημιουργήθηκε επέτρεψε την άνοδο 
των Μεδίκων, οι οποίοι σταδιακά από τη δεκαετία του 1430 επέβαλαν 
ένα είδος οικογενειακής ολιγαρχίας στην πόλη. Ακόμα και αν η δράση 
του Λαυρέντιου και του Κοσμά των Μεδίκων δεν ήταν προμελετημένη, 
στη Φλωρεντία είχε αποκτήσει πλέον μεγάλη επιρροή μια ομάδα επι-
χειρηματιών που δρούσε ως ομάδα πίεσης, επηρεάζοντας την κοινοτική 
πολιτική ως ένα βαθμό σύμφωνα με το συμφέρον τους.

Το διαπεραστικό σχόλιο του Μόλχο για το Catasto του 1427, που 
προηγήθηκε χρονικά των σπουδαίων μελετών των Herlihy και Klapisch-
Zuber,5 αλλά και του Elio Conti,6 δεν πέρασε απαρατήρητο. Στα χρόνια 
αυτά έρχεται η επαγγελματική καταξίωση: μετά από σύντομο πέρασμα 
από τα Πανεπιστήμια του Vermont και του Michigan State, ο Μόλχο 
εντάχθηκε στο διδακτικό δυναμικό του Brown University, ως καθηγητής 
από το 1974, από το οποίο αφυπηρέτησε ως David Herlihy University 
Professor το 2000. Εν τω μεταξύ, η στενή σχέση με την Ιταλία παραμένει 
και το 1983-84, ο Elio Conti τον κάλεσε ως επισκέπτη καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας.

Το 1994 είναι έτος-σταθμός. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούν δύο 
πολύ σημαντικά βιβλία. Η δεύτερη μεγάλη μονογραφία έχει τον τίτλο 
Marriage Alliance in Late Medieval Florence.7 Αποτελεί, μου φαίνεται, 
ώριμο καρπό της βαθιάς γνώσης που ο τιμώμενος είχε αποκτήσει για 
τους θησαυρούς του Κρατικού Αρχείου της Φλωρεντίας. Όσοι έχουν 
εργαστεί σε μεγάλα αρχεία όπως είναι ορισμένα από τα αρχεία της Ιτα-
λίας, ιδιαίτερα για εποχές κάπως μακρινές όπως είναι ο Μεσαίωνας, εύ-
κολα ταυτίζονται με τα όσα περιγράφει ο Μόλχο σε ένα κείμενο του 

5 David Herlihy & Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles: Une étude 
du “Catasto” florentin de 1427, préface de P. Wolff. Paris: Éditions E.H.E.S.S., 1978.

6 Elio Conti, L’imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494). Studi Storichi, 
136–139. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1984.

7 Anthony Molho, Marriage Alliance in Late Medieval Florence. Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 1994.



2017 για τα πρώτα βήματα και τη μετέπειτα εξέλιξή του ως ερευνητή 
μέσα στο φλωρεντινό αρχείο.8 Γιατί το αρχείο δεν είναι όπως η βιβλιο-
θήκη. Τα μόνα στοιχεία που καθοδηγούν τον ιστορικό είναι οι κατάλο-
γοι του αρχειακού υλικού, συχνά ακόμα και σήμερα χειρόγραφοι και ελ-
λιπείς, λακωνικοί και πολλές φορές παραπλανητικοί, και η γνώση που 
σταδιακά αποκτά ο ίδιος ο μελετητής για το πώς η σημερινή οργάνωση 
του αρχείου αντανακλά, ή παραμορφώνει, τη θεσμική οργάνωση του 
κρατικού σχηματισμού στον οποίο ανήκει ιστορικά. Μπαίνοντας στο 
τεράστιο φλωρεντινό αρχείο στη δεκαετία του 1960, ο νεαρός Μόλ-
χο βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν όγκο εγγράφων που εκ πρώτης όψε-
ως μικρή σχέση είχαν με το θέμα που εκείνος είχε στο νου του για τη 
διδακτορική διατριβή του. Η πρώτη αντίδραση ήταν να προσπαθήσει 
να δει όσο περισσότερα έγγραφα μπορούσε. Αυτό μόνο μεγέθυνε την 
αίσθηση του αποπροσανατολισμού, εξασφάλισε, όμως, από νωρίς την 
πολύτιμη εποπτεία του υλικού και των δυνατοτήτων που πρόσφερε το 
αρχείο. Τελικά ο Μόλχο βρήκε το δρόμο του στο λαβύρινθο του αρχεί-
ου συγκεράζοντας με επιτυχία τις πολύ διαφορετικές συμβουλές δύο 
μεγαλύτερων συναδέλφων του: να δώσει προτεραιότητα στα έγγραφα, 
να τα αφήσει να τον καθοδηγήσουν· ή—και—, αντίθετα, να θέσει στο 
κέντρο της αρχειακής έρευνας ένα ιστορικό πρόβλημα και μέσα από 
αυτό να στοχεύσει στα έγγραφα.9 

Η γνώση των θησαυρών που έκρυβε το φλωρεντινό αρχείο είναι 
ήδη εμφανής στο βιβλίο του 1971. Εκεί γίνεται μια πρώτη, πολύ σύντο-
μη αναφορά στο Monte delle Doti, το κοινοτικό Ταμείο των Προικών, 
ως εργαλείο δημόσιου δανεισμού. Σε αυτό οι φλωρεντινοί πατεράδες 
μπορούσαν να καταθέσουν ένα ποσό για τα παιδιά τους, με την ελπίδα 
ότι όταν αυτά έφταναν σε ηλικία γάμου, το κεφάλαιο θα είχε πολλα-
πλασιαστεί. Αλλά το Monte delle Doti ήταν μια τεραστίων διαστάσεων 
αρχειακή σειρά 3947 τόμων, σε μεγάλο βαθμό αταξινόμητη. Ο Μόλχο 
εξασφάλισε την πρόσβαση στη σειρά αυτή υπό τον όρο ότι παράλληλα 
με τη μελέτη θα συνέβαλε και στην καταλογογράφησή της. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία συμπυκνώθηκαν στη μο-
νογραφία του 1994, είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Ο Μόλχο απέδειξε 

8 Το κείμενο δημοσιεύθηκε από το Κρατικό Αρχείο της Φλωρεντίας στη διεύθυνση: 
<http://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_materiali_di_
studio/2017_11_14_conferenza_molho.pdf>.

9 Επρόκειτο για τον Elio Conti και τον Lauro Martines, αντίστοιχα· οι απόψεις τους 
είναι αντιπροσωπευτικές της ιταλο-γερμανικής και της αγγλοσαξονικής ιστορικής 
σχολής. Ο τιμώμενος αφομοίωσε δημιουργικά στοιχεία και από τις δύο.
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ότι οι στενές ενδογαμικές σχέσεις μεταξύ των ηγετικών οικογενειών 
της Φλωρεντίας του δέκατου πέμπτου αιώνα αποτελούσαν στρατηγι-
κή επιλογή προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση της γενιάς και 
της περιουσίας της. Επίσης απέδειξε τη στενή σχέση μεταξύ κρατικών 
θεσμών από τη μια πλευρά, και οικονομικών πρακτικών και γαμήλιων 
στρατηγικών από την άλλη. Η κοινωνική αυτή εξέλιξη έδρασε συμπλη-
ρωματικά και ενισχυτικά προς τη μετάλλαξη της διακυβέρνησης της 
πόλης από κοινοτική σε ολιγαρχική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο συγ-
γραφέας εντάσσει την παραδειγματική περίπτωση της Φλωρεντίας στο 
ευρύτερο ιστοριογραφικό πρόβλημα της επιβίωσης των οικογενειών 
των ανώτερων κοινωνικών ομάδων στην υστερομεσαιωνική και πρώ-
ιμη νεότερη Ευρώπη. Αποδεικνύει τη σταθερότητα των γενεών στην 
υστερομεσαιωνική Φλωρεντία, μια πόλη αρχικά με αυτονομία και κοι-
νοτικούς θεσμούς, της οποίας η άρχουσα τάξη εν πολλοίς είχε οικοδο-
μήσει τη δεσπόζουσα κοινωνική της θέση βασιζόμενη στο εμπόριο, τη 
δευτερογενή παραγωγή και τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 
Κατά συνέπεια, αμφισβητεί αριστοτεχνικά την άποψη που εκφράστηκε 
πρώτα από εκπροσώπους του γαλλικού και αγγλικού Διαφωτισμού και 
γνωρίζει ακόμα διάδοση στους φιλελεύθερους κύκλους της πολιτικής, 
κοινωνικής και οικονομικής επιστήμης. Σύμφωνα με αυτήν, το εμπόριο 
ενθάρρυνε την ατομικότητα και είχε ταχύτατους ρυθμούς δημιουργίας 
και κατάρρευσης περιουσιών λόγω του εγγενούς υψηλού κινδύνου, με 
αποτέλεσμα υψηλή κινητικότητα σε ό,τι αφορούσε τη σύνθεση της κοι-
νωνικής ομάδας των εμπόρων, ενώ παράλληλα η πολιτική ελευθερία ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική επιτυχία σε ατομικό επί-
πεδο, ήταν κατά τον ύστερο Μεσαίωνα παρούσα σε λίγους πολιτικούς 
σχηματισμούς, μεταξύ των οποίων οι αυτόνομες κοινότητες της βόρει-
ας Ιταλίας.10 Μέσα από τη μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων της 

10  Η άποψη αυτή έχει τις πνευματικές της ρίζες στο Διαφωτισμό: Adam Smith, An In-
quiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776], επιμ. K. Sutherland 
(Oxford: OUP, 1993), Βιβλίο ΙΙΙ, iii–iv, 253–58· ειδικότερα για τις πόλεις της μεσαι-
ωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης: Max Weber, The City, μτφρ. και επιμ. Don 
Martindale, Gertrud Neuwirth (New York: Free Press, 1958)· Henri Pirenne, Les 
villes du Moyen Age : essai d’histoire économique et sociale (Bruxelles: Lamertin, 1927)· 
του ίδιου, Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade, μτφρ. F. D. Halsey 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1925). Σε ό,τι αφορά τις πόλεις της Ιταλί-
ας κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, το έργο του γερμανού ιστορικού 
Alfred Doren, Storia economica dell’Italia nel Medio Evo, μτφρ. Gino Luzzatto (Pado-
va: Cedam, 1936) επηρέασε την αμερικανική ιστοριογραφική σχολή, μέσω ιστορικών 
εβραϊκής καταγωγής που κατέφυγαν στις Η.Π.Α. στις δεκαετίες του ’30 και του ’40. 



άρχουσας τάξης της, η Φλωρεντία φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες 
με το εναλλακτικό ερμηνευτικό σχήμα που ο Fernand Braudel και ο 
Philip Jones περιέγραψαν ως προδοσία ή μύθο της αστικής τάξης, σύμ-
φωνα με το οποίο στη μεσαιωνική Ιταλία όσοι πλούτιζαν με το εμπόριο 
επιθυμούσαν έντονα την κοινωνική εξομοίωση με την αριστοκρατία.11

Την ίδια χρονιά, το 1994, κυκλοφορεί ένας συλλογικός τόμος δο-
κιμίων τον οποίο επιμελείται ο τιμώμενος μαζί με δύο σημαντικούς 
ιταλούς ιστορικούς, αφιερωμένος σε ένα θέμα διαφορετικό αλλά συγ-
γενές: τις καταβολές των νεότερων κρατών στους κρατικούς πειραμα-
τισμούς του ύστερου Μεσαίωνα και των πρώιμων νεότερων χρόνων 
στην Ιταλία και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Τα δοκίμια του βιβλίου 
κινούνται μεταξύ της αμερικανικής και της ιταλικής ιστοριογραφικής 
παράδοσης, υπογραμμίζοντας ότι η υστερομεσαιωνική πραγματικότη-
τα ήταν πιο σύνθετη και περίπλοκη από τα ερμηνευτικά πρότυπα που 
είχαν προτείνει σημαντικοί στοχαστές του 19ου και του 20ού αιώνα 
όπως ο Μπούρκχαρτ και ο Βέμπερ και ανοίγοντας νέους δρόμους στην 
κατανόηση της ανάδειξης του κρατικού φαινομένου μέσα από το πρί-
σμα της νομιμότητας, των θεσμών, της εδαφικότητας, της οικονομίας 
και της δημοσιονομικής πολιτικής, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εν-
νοιών του ιδιωτικού και του δημοσίου.12 

Μαζί με τη συγγραφική ωριμότητα, τα χρόνια από το 1990 ως το 
2010 φέρνουν νέες ακαδημαϊκές διακρίσεις: προσκεκλημένος διευθυ-
ντής ερευνών στην École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
και στη Maison des sciences de l’homme (FMSH) στο Παρίσι, επισκέ-
πτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο της 
Νέας Υόρκης, στο Columbia, καθηγητής και διευθυντής σπουδών στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. 

Το εύρος των ενδιαφερόντων του τιμώμενου καταδεικνύεται από το 
ότι μεταξύ των έργων του συμπεριλαμβάνονται τα Πρακτικά ενός φι-
λόδοξου συνεδρίου που αποσκοπούσε στη συγκριτική προσέγγιση των 
πόλεων της αρχαιότητας (ιδιαίτερα της Αθήνας και της Ρώμης) και εκεί-
νων του ιταλικού Μεσαίωνα (με έμφαση στη Βενετία και τη Φλωρεντί-

11  Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 
II (Paris: A. Colin, 1979), τόμ. 2, 68–74· Philip Jones, “Economia e società nell’Italia 
medievale: la leggenda della borghesia”, στο: Storia d’Italia, τόμ. 1: Dal feudalesimo al 
capitalismo, επιμ. Corrado Vivanti (Torino: Einaudi, 1978), 185–372.

12  Origini dello Stato: Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, 
επιμ. Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera. Bologna: Il Muli-
no, 1994.
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α)·13 δύο φιλολογικές κριτικές εκδόσεις κειμένων απομνημονευματικού 
χαρακτήρα του 14ου – 15ου αιώνα, μέσα από τις οποίες μπορούμε να 
διαβλέψουμε την έμφαση στη διαδικασία της κειμενικής κατανόησης 
πριν τη μετάβαση προς τη διατύπωση ερμηνειών και ιδεών·14 άρθρα και 
συλλογικοί τόμοι αφιερωμένοι στο θέμα των θρησκευτικών μειονοτή-
των όπως οι Εβραίοι, και άλλων περιθωριακών κοινοτήτων, ως στοι-
χείων που συνέβαλαν στη σύνθεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας·15 ένα 
βιβλίο και μια σειρά από άρθρα αφιερωμένα στη μεσογειακή ιστορία και 
στα εμπορικά δίκτυα·16 τέλος, ένας σημαντικός συλλογικός τόμος αφιε-
ρωμένος στην πλούσια αμερικανική ιστοριογραφική παράδοση του ει-
κοστού αιώνα,17 ένα θέμα που τον απασχολεί μέχρι σήμερα και από το 
οποίο προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες.

Ιδιαίτερη μνεία επιθυμώ να επιφυλάξω σε ένα από τα πιο πρόσφα-
τα πονήματά του: Ετεροδοξία, πειθάρχηση, απόκρυψη στις απαρχές των 
νεότερων χρόνων (2015). Πρόκειται για την απόκρυψη προσωπικών πε-
ποιθήσεων προς τρίτους ενώ παράλληλα το άτομο τις διαφυλάσσει για 
τον εαυτό του και τους οικείους του. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και 
διαπολιτισμικό φαινόμενο, μέσα από το οποίο άτομα και συλλογικό-
τητες αντιστάθηκαν σιωπηρά και προστάτευσαν την ετεροδοξία τους 
χωρίς να διακινδυνεύουν τη ζωή και την ελευθερία τους. Το φαινόμενο 
αυτό, γνωστό από την αρχαιότητα, φαίνεται να αποτέλεσε ευρύτατα 
χρησιμοποιούμενο καταφύγιο στην περίοδο της Αναγέννησης, που 
έφερε γοργές εναλλαγές, ανατροπές και μεταβολές, στον θρησκευτι-

13  City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, επιμ. Anthony Molho, Kurt 
Raaflaub, Julia Emlen. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1991.

14  Anthony Molho & Franek Sznura, “Alle bocche della piazza”. Diario di anonimo 
fiorentino (1382-1401) (Firenze: Olschki, 1986)· Anthony Molho & Franek Sznura, 
Brighe, affanni, volgimenti di Stato: Le Ricordanze quattrocentesche di Luca di Matteo 
di messer Luca de’ Firidolfi da Panzano [Memoria scripturarum, 5 – Testi storici e 
documentari in volgare, 2] (Firenze: SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2010).

15  Anthony Molho, “Ebrei e marrani fra l’Italia e Levante ottomano”, στο: Storia d’Italia, 
τόμ. 11: Gli ebrei in Italia, τχ. 2: Dall’emancipazione ad oggi, επιμ. Corrado Vivanti 
(Torino: Einaudi, 1997), 1036–37· και Finding Europe: Discourses on Margins, Com-
munities, Images, επιμ. Anthony Molho, Diogo Curto, Niki Koniordos (New York/
Oxford: Berghahn Books, 2007).

16  Commercial Networks in the Early Modern World, επιμ. Anthony Molho, Diogo 
Ramada Curto (European University Institute Working Papers, 2001/2)· Anthony 
Molho & Diogo Ramada Curto, “Les réseaux marchands à l’époque modern”, Anna-
les, Histoire, Sciences Sociales 58.3 (2003), 569–79.

17  Imagined Histories: American Historians Interpret the Past, επιμ. Anthony Molho, 
Gordon S. Wood. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.



κό, ιδεολογικό και πολιτικό τομέα. Μέσα από έξι παραδειγματικές πε-
ριπτώσεις που καλύπτουν μια ευρύτατη γεωγραφική έκταση και τρεις 
αιώνες, ο συγγραφέας καταλήγει προκαλώντας μας να αναλογιστούμε 
τα όρια της δικής μας ελευθερίας σε μια εποχή κατά την οποία η συλ-
λογή δεδομένων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακυβεύουν τον 
προσωπικό ιδιωτικό χώρο.18

Ανακεφαλαιώνοντας, μέχρι σήμερα ο τιμώμενος έχει εκδώσει έξι βι-
βλία ως μοναδικός συγγραφέας και τρία σε συνεργασία με άλλους ιστο-
ρικούς, έχει επιμεληθεί ή συνεπιμεληθεί οκτώ συλλογικούς τόμους, ενώ 
έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλ-
λογικά έργα. Σε όλο το εύρος του συγγραφικού έργου του, τον διακρί-
νουν η σαφήνεια των ιδεών, η στέρεη τεκμηρίωση, ο συνδυασμός του 
κοινωνικού, του πολιτιστικού και του διανοητικού με το οικονομικό και 
το θεσμικό, ο σεβασμός για το έργο των ομοτέχνων του. Διόλου τυχαία, 
στην ομιλία που εκφώνησε όταν τιμήθηκε με το Βραβείο Galileo Galilei 
το 2010, για την προσφορά του στην ιταλική οικονομική ιστορία, κατέ-
ληξε με έμφαση ότι η μελέτη της οικονομικής ιστορίας σε απομόνωση 
από το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο τίθεται αυτομάτως 
εκτός του γνωστικού πεδίου της Ιστορίας.19

Στη μακρόχρονη σταδιοδρομία του έχει κοσμηθεί με πάμπολλες άλ-
λες ακαδημαϊκές διακρίσεις: επιστημονικά βραβεία, προσκλήσεις για δι-
δασκαλία και έρευνα, για συμμετοχή σε συντακτικές και επιστημονικές 
επιτροπές έγκριτων περιοδικών και άλλων εκδοτικών δραστηριοτήτων, 
σε επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, σε επιτροπές αξιολόγησης για 
τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από οργανισμούς όπως το 
Ίδρυμα Λάτση, το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, το European Research 
Council. 

Παρόλο που η επαγγελματική του δραστηριότητα εκτυλίσσεται 
κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιταλία, και το κύριο 
ερευνητικό του αντικείμενο είναι η Ιταλική Ιστορία, δείχνει ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις ελληνικές σπουδές. Είναι υπεύθυνος για την ίδρυση και 
επιτυχή λειτουργία του Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο Brown, συμμετέχει στην εποπτική επιτροπή του Προ-
γράμματος Ελληνικών Σπουδών του King’s College του Λονδίνου, συν-
τρέχει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-

18  Αντώνης Μόλχό, Ετεροδοξία, Πειθάρχηση, Απόκρυψη στις απαρχές των Νεοτέρων Χρό-
νων: Αναστοχασμοί για μια ευρωπαϊκή παράδοση. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2015.

19  <http://www.premiogalilei.it/html/vincitori/vincitori.php?id=54>.
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της, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
μας από το 2013 ως το 2017. 

Ωστόσο, επειδή είναι γνωστή η αφοσίωσή του στην αποστολή του 
ως ακαδημαϊκού δασκάλου, άφησα για το τέλος τους διδακτορικούς 
φοιτητές του, παρακαταθήκη για το μέλλον του επαγγέλματος του 
ιστορικού: τριάντα τρεις στο σύνολο, έξι στην Αμερική, είκοσι επτά στη 
Φλωρεντία, ανάμεσά τους διάσημοι σήμερα ιστορικοί. 

Κύριε Μόλχο, σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα προσφορά σας 
στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστοριογραφία, ιδιαίτερα στην Ιταλική 
Ιστορία του ύστερου Μεσαίωνα και των πρώιμων νεότερων χρόνων· 
αλλά και για τα όσα θα συνεχίσετε να προσφέρετε στους μαθητές και 
συναδέλφους σας.

Ελένη Σακελλαρίου 
Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Μεσαιωνικής Δύσης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

sakellariou@uoc.gr

•



Ιστορικοί και πρόσφυγες*

Αντώνης μολχο

Στη μνήμη της αγαπημένης μου κόρης,
Λίζας Μόλχο, 

που αφιέρωσε τη ζωή της διδάσκοντας μικρά παιδιά, 
πρόσφυγες στις Η.Π.Α. από χώρες της Κεντρικής 

και Νότιας Αμερικής

Αξιότιμε κ. Πρύτανη, κυρίες και κύριοι της Συγκλήτου, 
αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι

ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ δύσκολο να εκφράσω επαρκώς τα συναισθήματά μου 
για την τιμή που αυτό το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο αποφάσι-

σε να μου απονείμει. Έχω υπάρξει, για αρκετά χρόνια, τυχερός, ώστε 
να έχω αποκτήσει μια καλή και επωφελή διαλογική σχέση με κάποιους 
συναδέλφους αυτού του Πανεπιστημίου, όχι μόνο από το Τμήμα της 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αλλά και στη διάρκεια της θητείας μου στο 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Βλέπω τη σημερινή τελετή ως μια ευ-
καιρία για να συνεχίσω αυτόν τον διάλογο με συναδέλφους και φίλους, 

*  Το κείμενο αυτό, με λίγες παραλλαγές, παρουσιάστηκε στο Ρέθυμνο, στις 17 Οκτω-
βρίου 2018, στη διάρκεια τελετής αναγόρευσής μου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ευχαριστώ θερμά τους 
συναδέλφους του Πανεπιστημίου για την πολύ μεγάλη τιμή που μου έκαναν. Ιδιαιτέ-
ρως ευχαριστώ τον καθηγητή Σωκράτη Πετμεζά, την καθηγήτρια Έφη Αβδελά, και 
τον καθηγητή Χρήστο Χατζηιωσήφ και για την άψογη φιλοξενία στη διάρκεια της 
παραμονής μου στο Ρέθυμνο. Θερμά ευχαριστώ, επίσης, τον κ. Ανδρέα Παππά για την 
προσοχή και φροντίδα του στη μετάφραση του κειμένου μου από τα αγγλικά.

     Έχω διατηρήσει σε αυτό το κείμενο τη μορφή του προφορικού λόγου, χωρίς να 
προσ θέσω υποσημειώσεις. Στη μικρή βιβλιογραφία που ακολουθεί το κείμενο, οι ανα-
γνώστες θα βρουν αναφορές σε επιστημονικές εργασίες, οι οποίες θα τους καθοδη-
γήσουν στην περαιτέρω μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζω εδώ.
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πολλοί από τους οποίους βρίσκονται εδώ σήμερα, και μια απόπειρα να 
εξελίξω κάποιες ιδέες, που μπορεί να παρατείνουν χρήσιμα την πολύ-
χρονη συνομιλία μας.

Είναι ίσως άτοπο, σε μια μέρα χαράς όπως η σημερινή, να επιλέγει 
κανείς ένα μάλλον οχληρό θέμα: πρόσφυγες και εξόριστους. Εξορία ση-
μαίνει ξερίζωμα, αποκοπή από το οικείο περιβάλλον, απομάκρυνση από 
τους φίλους και την οικογένεια, αποχωρισμός από γνώριμους ήχους και 
καθημερινές συνήθειες. Ειδικότερα για μας, που η ζωή μας περιστρέ-
φεται λίγο-πολύ γύρω από την επιστήμη μας, από τις επαφές μας με 
συναδέλφους και από την προσπάθεια να κάνουμε τους σπουδαστές 
μας κοινωνούς όσων γνωρίζουμε, εξορία σημαίνει και τη μεγαλύτερη 
ίσως από όλες τις απώλειες: την απώλεια της μητρικής μας γλώσσας. Ο 
πρόσφυγας, όσο αίσια κατάληξη και αν έχει η οδύσσειά του, δεν παύει 
να θεωρεί τον εαυτό του θύμα μιας επώδυνης εμπειρίας. 

Πριν από μερικά χρόνια, ο Έντσο Τραβέρσο έγραφε: «Κάποτε θα 
πρέπει να επανεξετάσουμε την ιστορία του 20ού αιώνα από την οπτική 
γωνία της “εξορίας”. Της κοινωνικής και πολιτικής εξορίας, αλλά πάνω 
απ’ όλα της πνευματικής». Αυτή η «πνευματική εξορία», και πιο συγκε-
κριμένα η εξορία ορισμένων διανοουμένων, είναι το θέμα της σημερινής 
μου ομιλίας. Το εύρος του ζητήματος είναι τεράστιο, οι εκφάνσεις του 
πολλές, οι επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή και αμερικανική πνευματι-
κή ιστορία μακροπρόθεσμες. Επεκτείνοντας χρονικά την επισήμανση 
του Τραβέρσο, θα μπορούσε κάποιος να ανατρέξει στο πολύ βαθύ πα-
ρελθόν, σε περιπτώσεις όπως εκείνες του Τάκιτου, και του Οβίδιου, του 
Δάντη, και του Πετράρχη, του Βεσσαρίωνα, και του Μακιαβέλλι, στην 
παρουσία στο έργο τους του θέματος της εξορίας στην οποία είχαν κα-
ταδικαστεί. Πιο οικεία ίσως μας είναι τα πραγματικά περιστατικά στις 
περιπτώσεις συγγραφέων, καλλιτεχνών και άλλων διανοουμένων του 
18ου και 19ου αιώνα. Αλλά κατά τον 20ό αιώνα, το ρυάκι αυτό των εξό-
ριστων του 19ου αιώνα έγινε ορμητικός χείμαρρος. Διανοούμενοι εγκα-
τέλειπαν τη Ρωσική Αυτοκρατορία, τη Σοβιετική Ένωση ή τη Ρωσική 
Δημοκρατία, την Ιταλία του Μουσολίνι, τη Γερμανία του Χίτλερ, την 
Ισπανία του Φράνκο, τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού», την Ελλάδα (ας θυμηθούμε το «Ματαρόα»), τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες στα χρόνια του μακαρθισμού αλλά και του Πολέμου του 
Βιετνάμ.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της ομιλίας μου είναι μια σειρά διανο-
ουμένων του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, οι οποίοι συχνά αντιμε-
τωπίστηκαν με αδιαφορία ή/και περιφρόνηση, αντιστρόφως ανάλογη 
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της πρωτοτυπίας της σκέψης τους. Συχνά μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί, 
εκπατρισμένοι και κυνηγημένοι, ωθούνταν σ’ ένα περιθώριο, απ’ όπου 
δεν είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν. Αρκεί να σκεφτεί κανείς την πε-
ρίπτωση του Βάλτερ Μπένγιαμιν, ενός στοχαστή που σήμερα τυγχάνει 
ευρύτατης αναγνώρισης. Οι θετικές αξιολογήσεις του έργου του και οι 
συχνές αναφορές στις απόψεις του δεν αίρουν το γεγονός ότι η επίδρα-
σή του ήταν σχεδόν ανύπαρκτη όσο ζούσε στη Γερμανία, ότι προσπάθη-
σε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τις δαγκάνες των διωκτών του, και ότι 
τελικά οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας 
τον Σεπτέμβριο του 1940. Περιπτώσεις όπως αυτές του Βάλτερ Μπέν-
γιαμιν, του Στέφαν Τσβάιχ και του Ερνστ Τόλερ, και πολλών άλλων, 
συχνά «ανώνυμων» επιστημόνων και καλλιτεχνών που επέλεξαν να θέ-
σουν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους, μας υπενθυμίζουν ότι η ιδιότητα του 
εξόριστου και του πρόσφυγα σημάδεψε τη ζωή πλούσιων και φτωχών, 
ανδρών και γυναικών, φιλελεύθερων και μαρξιστών, νέων αλλά και με-
γαλύτερων σε ηλικία, χριστιανών, εβραίων και αγνωστικιστών, σημα-
ντικών φιλοσόφων όπως ο Γκέρσομ Σόλεμ και διακεκριμένων κριτικών 
όπως ο Έντουαρντ Σαΐντ.   

Είναι φυσικό πολλοί διανοούμενοι να έχουν γράψει για τις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες και για τις δύσκολες στιγμές της εξορίας· στο κάτω-κά-
τω, αν κάτι χαρακτηρίζει τον διανοούμενο, αυτό είναι η τάση του να 
αναστοχάζεται για την κατάσταση του κόσμου στον οποίο ζει, και για 
τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν. Υπάρχουν από τον 20ό αιώνα 
ουκ ολίγα κείμενα με σχετικό περιεχόμενο, πολλά από αυτά δημοσιευ-
μένα. Γλαφυρές όσο και οδυνηρές περιγραφές των δυσκολιών που αυ-
τοί οι διανοούμενοι είχαν να αντιμετωπίσουν στον τόπο εγκατάστασής 
τους υπάρχουν, επίσης, σε επιστολές τους. Οι αναμνήσεις τους και η 
αλληλογραφία τους αποτελούν πλούσια σε πληροφορίες όσο και εν-
διαφέρουσα ιστορική πηγή, στην οποία ο σύντομος χαρακτήρας της 
σημερινής ομιλίας μου δεν αφήνει περιθώρια να αναφερθώ εν εκτάσει. 
Νομίζω πως για νεότερους ιστορικούς, αλλά και για ιστορικούς ή κριτι-
κούς της λογοτεχνίας, αυτού του είδους οι αναμνήσεις και οι επιστολές 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίον νέας και πρωτότυπης έρευνας, 
προκειμένου να μελετηθεί αυτό το ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος που θα 
μπορούσε, ενδεχομένως, να αποκληθεί «αυτοβιογραφίες της εξορίας».

Προτού στραφώ σε κείμενα που έγραψαν οι πρωταγωνιστές της 
σημερινής μου ομιλίας, θα ήθελα να δούμε από κοντά μια εικόνα: την 
εικόνα του γερμανικού διαβατηρίου του Paul Oskar Kristeller, ενός 
από τους πλέον διακεκριμένους γερμανικής καταγωγής εβραίους επι-
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στήμονες που αναγκάστηκε να 
δραπετεύσει από μια εχθρική πλέ-
ον προς το εβραϊκό στοιχείο Ευ-
ρώπη. Ο Kristeller διέφυγε στις 
Η.Π.Α. όπου δίδαξε για περίπου 
μισό αιώνα στο Columbia Uni-
versity ως καθηγητής φιλοσοφίας 
και ιστορίας. Το μεγάλο κόκκινο 
J, αρχικό της λέξης Jude (δηλαδή 
εβραίος) με το οποίο είχε σφραγι-
στεί η πρώτη σελίδα του διαβατη-
ρίου του δίπλα στα σύμβολα του 
ναζιστικού καθεστώτος, προσδι-
όριζε την πολλαπλά διαφορετική 
και κατώτερη κοινωνική του θέση 
στη γερμανική κοινωνία.

Προτού προχωρήσω σε πιο λε-
πτομερή εξέταση της μικρής ομά-
δας που μας απασχολεί σήμερα, 
θα σκιαγραφήσω ένα συλλογικό, 
κατά κάποιον τρόπο, πορτρέτο 
αυτών των λογίων. Γεννημένοι όλοι στην Ευρώπη και έχοντας αναγκα-
στεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, επέλεξαν να ζήσουν μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες· οι περισσότεροι ανήκαν 
στην ίδια λίγο-πολύ γενιά, έχοντας γεννηθεί μεταξύ 1890 και 1910· 
επίσης, οι περισσότεροι ήταν εβραίοι, αν και η χρήση αυτού του όρου 
παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα όταν πρόκειται για αφομοιωμένους 
ευρωπαίους εβραίους οι οποίοι ανδρώθηκαν στα χρόνια του μεσοπο-
λέμου. Με βάση τα μεταπολεμικά ακαδημαϊκά κριτήρια, η αναγνώριση 
που είχαν στη νέα τους πατρίδα δεν ήταν για αυτούς αδιαμφισβήτητη· 
ωστόσο, κατά την περίοδο 1945-1970 όλοι τους, ακόμα και εκείνοι που 
δεν είχαν καταφέρει να καταλάβουν κορυφαίες ακαδημαϊκές θέσεις στο 
νέο τους περιβάλλον, διακρίθηκαν για τη σημαντική τους συμβολή στην 
επιστήμη τους. Επίσης, είναι μάλλον προφανές ότι προέρχονταν όλοι 
από μεσοαστικά στρώματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών τα οποία διακρί-
νονταν για τον κοσμοπολιτισμό τους· τα στρώματα αυτά είχαν επηρεα-
στεί βαθύτατα από την παράδοση πνευματικής ελευθερίας (από ό,τι οι 
Γερμανοί εννοούν συνήθως όταν κάνουν λόγο για Bildung), έχοντας πα-
ράλληλα συμβάλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση αυτής της παράδοσης. 

Το γερμανικό διαβατήριο 
του Paul Oskar Kristeller



Μπορεί όταν υποχρεώθηκαν να φύγουν από τη Γερμανία, να απώλεσαν 
αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία· πήραν, ωστόσο, μαζί τους ό,τι πολυτιμό-
τερο είχαν: την κουλτούρα τους, τις πεποιθήσεις τους, τις γνώσεις τους. 
Είναι γνωστό ότι ο Βάλτερ Μπένγιαμιν, έως τις τελευταίες του στιγμές 
και ενώ προσπαθούσε να βρει τρόπο να διαφύγει, δεν είχε αποχωριστεί 
τη βαλίτσα που περιείχε τα κάθε λογής χειρόγραφά του. Αντίστοιχη 
ήταν και η συμπεριφορά άλλων λογίων, τη ζωή και τη σκέψη των οποί-
ων έχω προσπαθήσει να προσεγγίσω και να κατανοήσω καλύτερα. Παρά 
τις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν καθώς μετακινούνταν 
από χώρα σε χώρα, αρνούνταν να αποχωριστούν τα βιβλία τους, τις ση-
μειώσεις τους και τα χειρόγραφά τους, τα οποία μετέφεραν σε κουτιά, 
βαλίτσες, ακόμα και μπαούλα! Ό,τι πολυτιμότερο, ήταν για αυτούς το 
πνευματικό κεφάλαιο που είχαν σωρεύσει στο μυαλό τους και το οποίο 
είχε σημαδέψει την προσωπικότητά τους.

Δεν θα αναφερθώ εδώ σε ζητήματα μεθοδολογίας τα οποία αναπό-
φευκτα προκύπτουν κατά την προσπάθειά μου να σκιαγραφήσω ένα 
συλλογικό πορτραίτο των μελών αυτής της ομάδας εξόριστων διανοου-
μένων, οι οποίοι αναμφίβολα διαφέρουν μεταξύ τους. Αναφέρω απλώς 
εδώ για λόγους σαφήνειας της ανάλυσης ότι στη συνέχεια θα βασιστώ 
στον συλλογισμό που ανέπτυξαν τρεις σημαντικοί διανοούμενοι, και 
αυτοί οι ίδιοι εξόριστοι: οι Hilde Domin, Eric Auerbach, και Hannah 
Arendt.

Το 1954, όταν επέστρεψε στη Χαϊδελβέργη από τη Δομινικανή Δη-
μοκρατία όπου είχε ζήσει για περισσότερα από είκοσι χρόνια αφότου 
εγκατέλειψε τη Γερμανία (λίγο πριν οι Ναζί καταλάβουν την εξουσία), η 
ποιήτρια Χίλντε Ντομίν (1909-2006) έγραφε για τα χρόνια της αυτοεξο-
ρίας της: «Unverlierbares Exil, du trägst es bei dir, Wüste, einsteckbar» 
(=Εξορία αναπώλεστη/ την κουβαλάς μαζί σου/ γλιστράς μέσα της/ 
διπλωμένος λαβύρινθος/ έρημος τσέπης», στην ελεύθερη αλλά τόσο 
όμορφη μετάφραση του Αγαθοκλή Αζέλη (τον οποίο και ευχαριστώ 
θερμά). Δεν είναι λίγοι οι εξόριστοι διανοούμενοι που αναγκάστηκαν 
να ζήσουν σαν πρόσφυγες, κατά τον 20ό αιώνα ή και παλαιότερα, οι 
οποίοι θα κουνούσαν το κεφάλι τους, με κατανόηση και συγκίνηση, 
διαβάζοντας αυτούς τους στίχους. Η εξορία είναι μια ζώσα πραγμα-
τικότητα, μια κατάσταση που βαραίνει τον πρόσφυγα για όλη του τη 
ζωή. Επηρεάζει καθοριστικά τη ματιά του στο παρελθόν, σφραγίζει τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παρόν, διαμορφώνει το όραμά 
του για το μέλλον. Με άλλα λόγια, η εμπειρία της εξορίας ή της αυτοε-
ξορίας ενοφθαλμίζεται στον νου του πρόσφυγα, γίνεται αναπόσπαστο 
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τμήμα της προσωπικότητάς του, σχηματίζει το περίγραμμα των ιδεών 
του. Νομίζω ότι αυτή την αντίληψη εξέφραζε, μερικά χρόνια αργότερα, 
και ο Έριχ Άουερμπαχ, όταν αναλογιζόμενος το πρόσφατο παρελθόν, 
έγραφε: «Οι ρίζες των προβλημάτων που θέτω και των προθέσεων των 
κειμένων μου βρίσκονται στην προσωπική, και όχι μόνο στην επιστη-
μονική, διαδρομή μου». Προφανέστατα, η αναφορά στην «προσωπική 
διαδρομή» (meine eigene Erfahrung) σχετιζόταν με τα χρόνια που είχε 
ζήσει εκπατρισμένος στην Τουρκία, όπου και έγραψε το μείζον έργο του 
Μίμησις, και εν συνεχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

To εξαιρετικό δοκίμιο με τον πικρόχολο τίτλο «Εμείς οι πρόσφυγες», 
το οποίο έγραψε η Χάνα Άρεντ λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αφό-
του (1941) είχε εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη δείχνει πόσο πολύτιμο μπο-
ρεί να είναι ένα τέτοιου είδους, αυτοβιογραφικής χροιάς, κείμενο. Όπως 
πιθανόν γνωρίζετε, προτού περάσει τον Ατλαντικό, η Άρεντ είχε ζήσει 
αρκετά χρόνια στη Γαλλία ως πρόσφυγας, και επομένως είχε την «ευκαι-
ρία» να σκεφτεί την κατάσταση στην οποία ζούσαν τόσο η ίδια όσο και 
άλλοι που είχαν αντίστοιχη με τη δική της μοίρα: «Χάσαμε το σπίτι μας, 
δηλαδή την οικειότητα της καθημερινής ζωής. Χάσαμε τη δουλειά μας, 
δηλαδή την πεποίθηση ότι κάνουμε κάτι χρήσιμο σε αυτόν τον κόσμο. 
Χάσαμε τη γλώσσα μας, δηλαδή τη φυσικότητα των αντιδράσεών μας, 
την απλότητα των κινήσεών μας, την ανεπιτήδευτη έκφραση των συναι-
σθημάτων μας. Αφήσαμε πίσω τους συγγενείς μας στα πολωνικά γκέτο, 
οι καλύτεροί μας φίλοι εξοντώθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, κι 
αυτό σήμαινε ένα βαθύ ρήγμα στην ιδιωτική μας ζωή». 

Φυσικά, η Άρεντ δεν μιλούσε μόνο για τον εαυτό της. Μιλούσε για  
διανοούμενους αλλά και απλούς ανθρώπους, που είχαν την τραυματική 
εμπειρία της εκδίωξης από την πατρίδα τους. Από αυτήν την άποψη, 
δεν έχει σημασία αν κάποιος ήταν διανοούμενος ή όχι· η μεγάλη διαφο-
ρά είναι ότι, με τα κείμενά τους και τις αφηγήσεις τους, οι διανοούμενοι 
είναι σε θέση να μας περιγράψουν και να μας κάνουν να κατανοήσουμε 
το δράμα όλων εκείνων των εκατοντάδων χιλιάδων που έχουν κατά και-
ρούς βιώσει τον εκπατρισμό και την προσφυγιά. Στην περίπτωση των 
ιστορικών με τους οποίους ασχολούμαι, είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε 
εκατοντάδες επιστολών τους που έγραψαν στη διάρκεια των περιπε-
τειών τους, από την αναχώρησή τους από την Ευρώπη έως την άφιξή 
τους στη νέα τους πατρίδα. 

Οι πρωταγωνιστές του δράματος που με απασχολεί στην έρευνά 
μου είναι έξι άντρες και μια γυναίκα. Αναφέροντας τα ονόματά τους, 
αλφαβητικά, αποτίνω έμμεσα και έναν φόρο τιμής στους κορυφαίους 



της περιόδου 1930-2000 στο πεδίο της ιστορίας του Μεσαίωνα και των 
πρώιμων νεότερων χρόνων: Hans Baron, Felix Gilbert, Ernst Kanto-
rowitz, Paul Oskar Kristeller, Roberto Sabatino Lopez, Leonardo Ol-
schki, και Helène Wieruszowski. Σίγουρα από τον βραχύ αυτό κατάλο-
γο λείπουν αρκετοί σημαντικοί ιστορικοί. Ένας από αυτούς είναι αναμ-
φισβήτητα ο Theodor Mommsen, ο οποίος έφυγε από την Ευρώπη το 
1938 μαζί με τον καλό του φίλο Felix Gilbert, δίδαξε για λίγο στο Yale, 
και εν συνεχεία στο Cornell, όπου και αυτοκτόνησε το 1958, μόλις είχε 
περάσει τα πενήντα του έτη. Ο τραγικός του θάνατος, είκοσι χρόνια 
αφότου είχε φύγει από την Ευρώπη του ανερχόμενου ναζισμού, δείχνει 
να επιβεβαιώνει, δυστυχώς, τους στίχους της Ντομίν και την επισήμαν-
ση του Άουερμπαχ.

* * * 
Όπως ήδη ανέφερα, η μοίρα αυτών των ιστορικών δεν ήταν πολύ δια-
φορετική από εκείνη άλλων εκπατρισμένων, εξόριστων και προσφύγων. 
Απλώς στην περίπτωσή τους, στις επιστολές τους και τις αναμνήσεις 
τους, αποτυπώνονται οι περιπέτειές τους και τα βάσανά τους: η οδυνη-
ρή συνειδητοποίηση της κατάστασης όπως έτεινε να διαμορφωθεί στην 
πατρίδα τους, οι ταλαιπωρίες τους καθ’ οδόν προς τον νέο τόπο εγκα-
τάστασής τους, οι δυσκολίες προσαρμογής στα νέα επαγγελματικά και 
οικογενειακά δεδομένα, η δυσπιστία ή/και αντιπαλότητα με τις οποίες 
αντιμετωπίστηκαν από ορισμένους ακαδημαϊκούς κύκλους. 

Η θλιβερή διαδρομή προς την εξορία όλων αυτών των λογίων ήταν 
λίγο-πολύ δεδομένη, και περιλάμβανε ορισμένες κοινές δοκιμασίες: 
απόλυσή τους από τους φορείς όπου εργάζονταν κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, ή ακόμα και κατά τις προηγούμενες δεκαετίες· προετοιμασίες 
για αναγκαστική, συχνά άρον άρον, αναχώρηση· τρέξιμο από προξενείο 
σε προξενείο προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χαρτιά, 
αλλά και αναζήτηση των συχνά διόλου αμελητέων αναγκαίων χρημά-
των για το ταξίδι· παρακάλια για συστατικές επιστολές σε βρετανούς 
ή αμερικανούς καθηγητές, τους οποίους ελάχιστα γνώριζαν· αντιμετώ-
πιση κακότροπων και καχύποπτων γραφειοκρατών, των οποίων όμως 
η υπογραφή ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου για αυτούς τους απελπισμέ-
νους ανθρώπους των γραμμάτων. Αναφορές σε αυτές τις δοκιμασίες 
και ταλαιπωρίες υπάρχουν σε αυτοβιογραφικά κείμενα όλων τους. Και 
ας μην ξεχνάμε κάτι ακόμα: εκτός από τους λόγιους που περιγράφουν 
τις περιπέτειές τους (σε επιστολές τους, στα ημερολόγιά τους και σε 
άλλα κείμενα) και που τελικά κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό 
προορισμό, υπήρξαν και άλλοι που δεν τα κατάφεραν, επειδή στάθηκαν 
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άτυχοι, επειδή σκόνταψαν σε κάποιο στενοκέφαλο γραφειοκράτη ή δι-
πλωμάτη, ακόμα και επειδή οι ίδιοι δεν τόλμησαν τελικά να κάνουν το 
αποφασιστικό βήμα.

Αλλά και όταν πλέον έφθαναν στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, είχαν 
καινούργια προβλήματα να αντιμετωπίσουν· από το να βρουν στέγη 
και τα πρώτα απαραίτητα για την επιβίωσή τους χρήματα, μέχρι τη δυσ-
πιστία με την οποία γίνονταν δεκτοί από αμερικανούς συναδέλφους 
τους, επηρεασμένους από τις ξενοφοβικές και αντισημιτικές απόψεις 
που γνώριζαν ιδιαίτερη άνθηση και διάδοση την εποχή εκείνη. Κανένας 
από αυτούς τους νεοφερμένους αυτοεξόριστους δεν απέφυγε τέτοιου 
είδους προβλήματα. Ορισμένοι, όπως ο Felix Gilbert και—ίσως—ο Paul 
Oskar Kristeller, ήταν σχετικά τυχεροί. Άλλοι πάλι πέρασαν των παθών 
τους τον τάραχο.

Όπως ήδη είπα, οι διαδρομές των ιστορικών της μικροανάλυσής μου 
είναι λίγο-πολύ ανάλογες. Όλοι τους, χωρίς καμιά εξαίρεση, χρειάστη-
κε να κατανικήσουν παρόμοια εμπόδια. Παρόλα αυτά, κάποιοι τα κα-
τάφεραν με μεγαλύτερη άνεση και επιδεξιότητα ενώ άλλοι υπέφεραν 
πολύ και δοκιμάστηκαν σκληρά. Έτσι, την ίδια εποχή, που ο Baron δεν 
κατόρθωσε ποτέ του να κατακτήσει μια πανεπιστημιακή έδρα, ο Felix 
Gilbert αναρριχήθηκε στις κορυφές του αμερικανικού ακαδημαϊκού 
πεδίου αφού εξελέγη καθηγητής Ιστορίας στο  Institute of Advanced 
Study  στο  Princeton. Και ακόμα, μερικοί, όπως  ο  Kantorowicz  και 
ο Kristeller, αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες με ευγενική συγκατάβαση—
μια κομψή συμπεριφορά, θα έλεγε κανείς, που δεν άφηνε να φανούν τα 
σημάδια της πικρίας. Αλλά για κάποιον, όπως ο Baron, που διέσχισε τον 
Ατλαντικό μαζί με γυναίκα και παιδιά, ήταν φυσικό να είναι αγχωμένος 
για την οικονομική του κατάσταση, και σίγουρα δεν άφηνε τις πιο ευ-
χάριστες εντυπώσεις στους συνομιλητές του.

Δεν θα μιλήσω λεπτομερώς για καθέναν από αυτούς τους πρόσφυ-
γες ιστορικούς. Θα αρκεστώ σε μερικές σκόρπιες παρατηρήσεις σε μια 
προσπάθεια να σας δώσω αφενός μια ιδέα των προβλημάτων που αντι-
μετώπισαν οι ίδιοι, και αφετέρου μια γεύση της αναλυτικής πρόκλησης 
που παρουσιάζουν οι ιστορίες τους για τον ιστορικό. 

Ας αρχίσω με ένα σύντομο σκίτσο της Helène Wieruszowski, η οποία 
είχε γεννηθεί το 1893 σε μια μεσο-αστική οικογένεια εβραίων που εί-
χαν ασπασθεί τον λουθηρανισμό λίγο πριν γεννηθεί η ίδια. Ο πατέρας 
της ήταν καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Η κόρη 
είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου υπό την εποπτεία του 
Friedrich Meinecke, ενός από τους εξέχοντες γερμανούς ιστορικούς 



της γενιάς του. Παρ’ όλο που η ίδια δεν είχε καταφέρει να διοριστεί σε 
μία πανεπιστημιακή θέση, με τη βοήθεια του Meinecke είχε αναλάβει 
καθήκοντα βιβλιοθηκονόμου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. 

Τους μήνες που ακολούθησαν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία 
τον Ιανουάριο του 1933, η Helène Wieruszowski ένιωθε παραζαλισμέ-
νη, αποπροσανατολισμένη. Παρ’ όλο που ήταν λουθηρανή, για το ναζι-
στικό καθεστώς ήταν εβραία, και επομένως δυνάμει θύμα των αντιεβρα-
ϊκών νόμων. Όταν το 1934 συμπλήρωνε τα απαραίτητα έγγραφα για να 
μεταναστέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένιωσε αμήχανα. Να τι έγραφε 
η ίδια, με τα υποτυπώδη ακόμα τότε αγγλικά της: «Είμαι εβραϊ κής κα-
ταγωγής αλλά προτεστάντισσα. [Αφού είχε γράψει αυτή τη φράση, η 
Wieruszowski άλλαξε γνώμη και, στη φράση «εβραϊκής καταγωγής» (of 
jewish origin), άλλαξε τη λέξη origin με τη λέξη stock, μεταφράζοντας, 
υποθέτω, τη γερμανική λέξη stamm]. […] Το 1928 πέρασα με επιτυχία 
τις εξετάσεις για μια θέση βιβλιοθηκονόμου στην Πρωσική Βιβλιοθήκη 
του Βερολίνου. Διορίστηκα βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Πανε-
πιστημίου της Βόννης. Παρέμεινα σε αυτή τη θέση έως τον Φεβρουάριο 
του 1934, οπότε και απολύθηκα, λόγω της νέας γερμανικής νομοθεσί-
ας που αφορά πολίτες που ανήκουν στην εβραϊκή φυλή». Η σύγχυση 
στην οποία βρισκόταν αντανακλάται στα όσα έγραφε. Ήταν εβραία με 
φυλετικά κριτήρια, με θρησκευτικά κριτήρια, ή είχε απλώς κάποιους 
μακρινούς εβραίους προγόνους; Για μια γυναίκα ήδη 41 ετών προξενεί 
εντύπωση αυτή η αβεβαιότητα, αυτή η σύγχυση.

Οι περιπέτειες της Wieruszowski θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
το σενάριο ενός συναρπαστικού χολιγουντιανού κινηματογραφικού 
έργου, με πρωταγωνιστές, ασφαλώς, τη Greta Garbo ή την Simone Si-
gnoret. Ήδη το 1934 είχε εγκαταλείψει τη Γερμανία για να εγκατασταθεί 
στην Ισπανία, όπου ήλπιζε να βρει μια θέση βοηθού σε κάποιο Τμήμα 
Μεσαιωνικής Ιστορίας. Αλλά λίγο μετά την άφιξή της στη Μαδρίτη την 
πρόλαβε ο Εμφύλιος Πόλεμος, και, για μια δεύτερη φορά, αναγκάστηκε 
να αλλάξει χώρα. Από τη Βαρκελώνη αναχώρησε το 1938 για την Ιτα-
λία, όπου εγκαταστάθηκε στα περίχωρα της Φλωρεντίας και εργάστη-
κε παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών σε νεαρές Ιταλίδες. 
Το βιβλίο παρουσιών στη Biblioteca Nazionale της Φλωρεντίας δείχνει 
ότι ήταν θαμώνας της Βιβλιοθήκης, όπου άρχισε να ερευνά θέματα που 
θα συνέχιζαν να την απασχολούν αργότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Αλλά μόλις δύο χρόνια μετά, με την εφαρμογή στην Ιταλία των αντιε-
βραϊκών νόμων τον Αύγουστο του 1938, για μια ακόμα φορά, άρχισε να 
ψάχνει πυρετωδώς έξοδο ασφαλείας. Μετά από σχεδόν απελπισμένες 
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προσπάθειες κατόρθωσε, εν τέλει, να βγάλει εισιτήριο με το τελευταίο 
υπερωκεάνιο από τη Νάπολη στη Νέα Υόρκη, όπου έφτασε το 1940 
εξαν τλημένη αλλά γεμάτη με ελπίδες.

Τα βάσανά της, όμως, δεν τελείωσαν με την άφιξή της στις Η.Π.Α. 
Ακόμη και μετά την εγκατάστασή της στη Βαλτιμόρη, όπως ίσως θα 
προέβλεπε κάποιος, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η Wieruszowski 
ήταν πέραν όλων των άλλων, καθώς το φύλο της δυσχέραινε ακόμη πε-
ρισσότερο την αποδοχή της από τους άνδρες αμερικανούς ιστορικούς. 
Ακόμα και μερικά χρόνια αργότερα, το 1942, ο επιφανής αμερικανός 
ιστορικός του Μεσαίωνα Sydney Painter σχολίαζε κακόβουλα: «Έχει την 
τάση, κοινή στις λόγιες γυναίκες της ηπειρωτικής Ευρώπης, να αδια-
φορεί για την εμφάνισή της…». Ο Frederick Lane, κορυφαίος μεταξύ 
των ειδικών στην οικονομική ιστορία της μεσαιωνικής Βενετίας, ήταν 
λίγο νεότερος από την Helène Wieruszowski. Ωστόσο, όσα έγραφε για 
αυτήν ξεχείλιζαν από συγκαταβατική επιφυλακτικότητα: «Η προσαρμο-
στικότητά της στους αμερικανικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς εξαρτάται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χαρακτήρα του προϊσταμένου της. Αν 
αυτός είναι κάποιος στου οποίου την υποστήριξη να μπορεί να βασιστεί 
(κατά προτίμηση, μια γυναίκα της ηλικίας της ή λίγο μεγαλύτερή της), 
κάποιος που να έχει τις γνώσεις της, τη διακριτικότητα αλλά και την 
υπομονή ώστε να εξασφαλίσει τον σεβασμό της δεσποινίδας Wierus-
zowski, αλλά και να την καθοδηγεί ή ακόμα και να την νταντεύει, τότε η 
δεσποινίς Wieruszowski θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά συνερ-
γάσιμη και αξιόπιστη ως καθηγήτρια…». Δεν είναι, λοιπόν, απορίας άξι-
ον ότι η Helène Wieruszowski κατέληξε να διδάσκει σε ιδιωτικό λύκειο 
θηλέων, όπου μάλιστα, απ’ ό,τι η ίδια έγραφε έπειτα από λίγα χρόνια, 
είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα απειθαρχίας των μαθητριών 
της. Κατά τα άλλα βέβαια, ακόμα και κατά το διάστημα αυτό δεν έπα-
ψε ποτέ να δημοσιεύει κείμενά της σχετικά με τη μεσαιωνική πολιτική 
σκέψη. Σημαντικό νομίζω ήταν το μικρό της βιβλίο για την ιστορία των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στον Μεσαίωνα—ένας αναστοχασμός για 
το πώς είχαν αλλάξει και ξεπέσει, αν θέλετε, στην εποχή της τα πανεπι-
στήμια στη Γερμανία. Αμέσως μετά τον πόλεμο η Wieruszowski κατά-
φερε να βρει μία πανεπιστημιακή θέση αλλά είναι σημαντικό ότι μόνο 
λίγους μήνες μετά τη συνταξιοδότησή της έφυγε από την Αμερική και 
εγκαταστάθηκε στην Ελβετία, όπου απεβίωσε το 1978.

Ο Leonardo Olschki, γόνος της φημισμένης ιταλο-εβραϊκης οικο-
γένειας εκδοτών και βιβλιοπωλών, εγκατεστημένων από τις αρχές του 
20ού αιώνα στη Φλωρεντία, σπούδασε στη Γερμανία, όπου, με το πέρασμα 



των χρόνων, είχε αναδειχτεί σε καθηγητή Ρομανικής Φιλολογίας στη 
Χαϊδελβέργη. Στο διάστημα λίγων χρόνων, ο Olschki απολύθηκε δύο 
φορές, διάκριση που προφανώς δεν τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Μετά 
το 1933 όταν έχασε τη θέση του στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, 
άρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, από το οποίο όμως 
επίσης απολύθηκε, με βάση τους ιταλικούς αντιεβραϊκούς νόμους του 
1938. Λίγο αργότερα, αποφάσισε κι αυτός να αναζητήσει ένα καλύτερο 
μέλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 20 Ιανουαρίου 1939, ενώ προ-
σπαθούσε να κανονίσει την εκεί μετάβασή του, ο Olschki έγραφε από 
τη Ρώμη, σχεδόν απελπισμένος, στον αδελφό του στη Φλωρεντία: «Τα 
έχω εντελώς χαμένα όταν σκέφτομαι ότι μπορεί σε λίγες μέρες να πρέ-
πει να μαζέψω τα υπάρχοντά μου και να φύγω για το άγνωστο μέλ-
λον. Εκεί δεν έχω εξασφαλίσει ακόμη ούτε επάγγελμα (θα πρέπει να 
το προσδιορίσω), ούτε θέση να με περιμένει (θα πρέπει να φροντίσω 
να δημιουργηθεί). Όσο για χρήματα, ούτε εδώ έχω, ούτε εκεί». Ο Ol-
schki ήταν γεννημένος το 1885· επομένως, όταν τα έγραφε αυτά, ήταν 
σχεδόν 55 ετών, και οι προοπτικές του για μια νέα ζωή στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ήταν ακόμα λιγότερο ενθαρρυντικές από αυτές των νεότερων 
αυτοεξόριστων συναδέλφων του.

Όπως και στην περίπτωση της Wieruszowski οι δυσκολίες του δεν 
σταμάτησαν με την άφιξή του στις Η.Π.Α. Πρώτα από όλα έπρεπε να 
αναζητήσει δουλειά, αλλά, λόγω ηλικίας και χαρακτήρα, γι’ αυτόν το 
πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Μερικοί γνωστοί του εξεπλάγησαν 
όταν απέρριψε κατηγορηματικά τη θέση του ερευνητή βοηθού του Sa-
muel Eliot Morrison στο Harvard, που του προσφέρθηκε, θεωρώντας 
τη—και δικαίως—πολύ κατώτερη των ακαδημαϊκών του τίτλων και 
προσόντων. Αυτή, ωστόσο, η αρνητική του απάντηση θα τον καταδί-
ωκε τα επόμενα χρόνια, καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν του πρό-
τειναν καν άλλη θέση, θεωρώντας πως δεν θα τη δεχόταν αφού είχε 
«ήδη πει όχι στο Harvard». Αποτέλεσμα: καμιά θέση δεν του προτάθη-
κε έκτοτε, με επακόλουθο να παραμείνει ουσιαστικά άνεργος για την 
υπόλοιπη ζωή του. Η πικρία του από αυτή την έλλειψη προοπτικών, σε 
συνδυασμό με τον ήδη ευερέθιστο χαρακτήρα του, έκανε τον Olschki 
να γράφει, τον Φεβρουάριο του 1942, στον Paul Kristeller: «Αφότου 
δια πίστωσα ότι οι πόρτες έχουν κλείσει για έναν πρόσφυγα λόγιο ενώ 
σε άλλους δίνεται η δυνατότητα να πολυλογούν ασύστολα, αποσύρθη-
κα από αυτό το έτσι ή αλλιώς ανυπόφορο σινάφι». Λίγες μέρες αφότου 
ο φίλος του Ernst Kantorowitz άφησε το Berkeley για να πάει στο Prin-
ceton (τον Μάιο του 1955), ο Olschki παραπονιόταν πικρόχολα για τη 
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μοναξιά του: «Θαμμένος ζωντανός σε ένα αφιλόξενο και μισητό περι-
βάλλον, βαδίζω πάνω κάτω σαν φάντασμα…». Παράλληλα, ο Olschki 
ασκούσε έντονη κριτική στη νέα του πατρίδα για ό,τι εκείνος θεωρούσε 
τάση της να αποσυνδέει τη γνώση από την κουλτούρα της καθημερινής 
ζωής. Γράφοντας τον Δεκέμβριο του 1950 στον Paul Kristeller, άφηνε 
να φανεί η δυσφορία του: «Σε αυτή τη χώρα, οι πολιτισμικές και πνευ-
ματικές ενασχολήσεις είναι αποκομμένες από τη γενικότερη πορεία του 
έθνους· αποτελούν έναν ιδιαίτερο, ξεχωριστό κόσμο, χωρίς ευρύτερη 
σημασία και ευρύτερες συνέπειες. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ιστο-
ρία των Ιδεών, ως πεδίο έρευνας και μελέτης, αλλά και ως ρουμπρίκα 
τριμηνιαίου περιοδικού, εξαντλείται σε περιορισμένου ενδιαφέροντος 
αντικείμενο, με ακαδημαϊκό, επαγγελματικό, βιβλιογραφικό κυρίως χα-
ρακτήρα, χωρίς να εμβαθύνει στο τι είναι σημαντικό και κρίσιμο για την 
ιστορική έρευνα και την πρόοδο των ιστορικών σπουδών». Για αυτόν, 
όπως και σχεδόν για όλους τους πρόσφυγες, υπήρχε επιπλέον και το 
πρόβλημα της ξένης γλώσσας που έπρεπε να τη μάθει καλά, το οποίο 
ήταν πάντα εκεί για να του θυμίζει την ιδιότητα του εξόριστου. Ωστόσο, 
η απόγνωσή του δεν τον έκανε να χάνει το χιούμορ του. Το 1947 έγρα-
φε στον παλιό του φίλο Kurt Vossler: «Μόνον ένας εμιγκρές γνωρίζει 
πόσοι κόποι απαιτούνται για να αποκτήσει κάποιος σωστό αλλά και 
προσωπικό ύφος σε μια γλώσσα που την έμαθε σε μεγάλη ηλικία. Εδώ, 
οι φίλοι μεταξύ μας, αποκαλούμε τα αγγλικά (d)esperando, και αυτός ο 
χαρακτηρισμός δεν απέχει πολύ από την αλήθεια».

Στην περίπτωση όσων δημοσίευσε ο Olschki κατά την αμερικανική 
του περίοδο, είναι ακόμα έντονη η τάση αναπροσανατολισμού των εν-
διαφερόντων του προς κόσμους και πολιτισμούς οι οποίοι δεν τον είχαν 
απασχολήσει ιδιαίτερα έως τότε. Αφότου εγκαταστάθηκε στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, έμαθε κινέζικα αρκετά καλά ώστε να γράφει ακόμα και 
ποιήματα σε αυτή τη γλώσσα, ενώ δημοσίευσε και μια βιογραφία του 
Μάρκο Πόλο, σε μια προσπάθεια να φωτίσει καλύτερα τις πρώτες επα-
φές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Ακόμα και η γενική ιστορία του της 
γενέθλιας Ιταλίας χαρακτηριζόταν από μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια 
να προσεγγιστεί το θέμα με τρόπο που να το κάνει προσιτό σε πολύ 
ευρύτερο κοινό.

Επιτρέψτε μου τώρα να ασχοληθώ για λίγα λεπτά με τις περιπέτειες 
του Hans Baron. Η δικιά του είναι μια περίπλοκη υπόθεση, στην οποία 
γλωσσική και οικονομική αβεβαιότητα, πληγωμένη υπερηφάνεια, επιφυ-
λακτικότητα, για να μην πούμε φόβος, για το καινούργιο του περιβάλ-
λον και για το μέλλον, αλλά επίσης αξιοσημείωτο πείσμα και αφιέρωση 



στην έρευνά του εμπλέκονται σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παραλλα-
γή της κατάστασης που είχε περιγράψει η Hannah Arendt. Ήδη το 1933, 
ο Baron είχε δείξει την ανθεκτικότητά του και εκφράσει τον θυμό του για 
τις επιλογές τις οποίες αντιμετώπιζε. Στις επιστολές στον δάσκαλό του, 
τον Walter Goetz, είναι εμφανές πόσο δύσκολη υπήρξε, για τον ίδιον, 
όσο ασφαλώς, και για άλλους εκπατρισμένους, η προσ αρμογή στο νέο 
περιβάλλον. Σχεδόν αμέσως μετά την απόλυσή του από το Πανεπιστή-
μιο του Βερολίνου, ο Baron άφηνε την οργή του και την απογοήτευσή 
του να ξεσπάσουν: «Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι συμπατριώ-
τες (Volksgenossen) με τους οποίους τον συνέδεαν ακατάλυτοι δεσμοί 
θα έχαναν το μέλλον τους, τον λαό τους (Volk), την πατρίδα τους, και 
γενικά ό,τι θεωρούσαν ιερό και όσιο». Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, ο 
Baron έγραφε, απογοητευμένος: «Σε μια εποχή όπου τόσοι θεοί έχουν 
αποδειχθεί αναξιόπιστοι, η ζωή είχε απλώς πάψει να είναι ωραία. Ως 
Γερμανοί και ως εβραίοι που συμπάσχουμε με συγγενείς και φίλους μας, 
η οικονομική μας κατάσταση τείνει να γίνει απελπιστική. Παράλληλα, 
αντιδρώντας στις ταπεινώσεις που υφίσταται από τους Ναζί, η νεολαία 
μας στρέφεται προς έναν ακραία φυλετικό σιωνισμό». Και προσέθετε: 
«Είναι τόσο οδυνηρό να φεύγεις από την πατρίδα σου με τόσες αναμνή-
σεις ανθρώπινης ανεπάρκειας».

Ο Hans Baron, έχοντας καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με 
τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά, ήταν επόμενο να αγωνιά για 
το μέλλον του. Όντας όμως αγχωμένος, δεν άφηνε καλή εντύπωση σε 
όσους συναντούσε. Έτσι, η γραμματέας μιας επιτροπής που τη χρημα-
τοδοτούσε το Ίδρυμα Rockefeller και είχε αποστολή να βοηθά εμιγκρέ 
λόγιους έγραφε στο σημειωματάριό της αφού συνάντησε τον Baron: 
«Ένας άνθρωπος καταρρακωμένος. […] Τα νεύρα του είναι σπασμένα. 
Αγνώμων για όλα. Θέλει να του δοθεί επιδότηση για τις έρευνές του».  
Ένα από τα μεγάλα ονόματα της αμερικανικής ακαδημαϊκής ζωής κατά 
τις δεκαετίες του 1930 και του 1940, ο Lynn Thorndike του Πανεπι-
στημίου Columbia, απέρριπτε σαν ασήμαντες και ουσιαστικά άχρηστες 
τις μελέτες του Baron για τους ουμανιστές της Φλωρεντίας. Ωστόσο, 
ο Erwin Panofsky, επίσης αυτοεξόριστος από το Αμβούργο στο Πανε-
πιστήμιο της Νέας Υόρκης (ΝΥU), από τους κορυφαίους ιστορικούς 
τέχνης της γενιάς του, δεν δίστασε να ξεσκεπάσει τον Thorndike, 
αποδίδοντας στον γνωστό του αντισημιτισμό την κακόβουλη κριτική 
που ασκούσε στις εργασίες του Baron. Παρ’ όλα αυτά, οι απαξιωτικές 
κρίσεις του Thorndike δεν ήταν εύκολο να αγνοηθούν ή να παρακαμ-
φθούν, και έτσι ο Baron δεν μπόρεσε ποτέ να βρει θέση καθηγητή σε 
κάποιο από τα πανεπιστήμια της νέας του πατρίδας, όπως θα του άξιζε. 
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Ο χρόνος σήμερα δεν μου επιτρέπει να μιλήσω αναλυτικότερα για 
τον Baron, με τον οποίον, παρ’ όλη τη διαφορά ηλικίας μας, είχαμε ανα-
πτύξει μία στενή επιστημονική σχέση και προσωπική φιλία. Θα ήθελα 
όμως, να πω λίγα λόγια ακόμη για το πώς, εκτιμώ, ότι η εξορία επηρέα-
σε την εργασία του ως ιστορικού. Χρόνια μετά τον θάνατό του, κάποια 
στιγμή μέσα στη δεκαετία του 1990, διάβασα μια σκέψη του Theodor 
Adorno, ότι γενικά κάθε εξόριστος διανοούμενος, χωρίς καμία εξαίρεση, 
είναι ακρωτηριασμένος. Είναι μια σκληρή άποψη και δεν ισχύει απαραί-
τητα για όλους τους εξόριστους διανοούμενους. Ωστόσο, τη στιγμή που 
τη διάβασα, σκέφτηκα σχεδόν αντανακλαστικά τον Hans Baron, του 
οποίου το έργο αναμφίβολα ακρωτηριάστηκε από την εξορία. 

Ήδη από τα τέλη του 1920, ο Baron είχε επικεντρωθεί σε ένα φι-
λόδοξο εγχείρημα, που με κανέναν τρόπο δεν περιοριζόταν στη μελέ-
τη του φλωρεντινού ουμανισμού. Όπως ο ίδιος είχε επισημάνει σε ένα 
αυτοβιογραφικό του δοκίμιο της δεκαετίας του ’60, η αρχική διάθεση 
των σπουδών του ήταν η αμφισβήτηση της επικρατούσας άποψης στη 
Γερμανία του ύστερου 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ότι η νεω-
τερικότητα της Ευρώπης είχε τις ρίζες της στη γερμανική θρησκευτική 
μεταρρύθμιση, και ότι, με τη σειρά της, η Γερμανική Μεταρρύθμιση ήταν 
μια εξέλιξη τοπικών θρησκευτικών παραδόσεων. Ο Baron αμφισβήτησε 
αυτήν την τοπικιστική οπτική, αντικαθιστώντας την με το ουμανιστικό 
κίνημα που είχε, από την αρχή, τη φιλοδοξία να συμπεριλάβει ολόκληρη 
την Ευρώπη, και την Καθολική και την Ορθόδοξη. Με λίγα λόγια, από 
τα πρώτα στάδια της ακαδημαϊκής του ανάπτυξης, ο Baron είχε κατά 
νου μια πλήρη σειρά έργων που θα αντιμετώπιζαν συνολικά το θέμα της 
νεωτερικότητας της Ευρώπης. Η νεωτερικότητα, είχε επιμείνει, είχε γεν-
νηθεί σε μια κοινωνία όπου υπήρχε εκεί «μια ελεύθερη τάξη πολιτών» οι 
οποίοι ανέπτυξαν «υψηλές ηθικές και διανοητικές δυνατότητες» εξαιτίας 
της συμμετοχής τους στις υποθέσεις του κράτους. Ταυτόχρονα, η πολι-
τική τους ελευθερία τούς έδινε την απαραίτητη δημιουργική ενέργεια 
και κίνητρα για να ακολουθήσουν τα πολιτισμικά ενδιαφέροντά τους. 
Η Bildung (γερμανικός όρος που αναφέρεται στην αυτοκαλλιέργεια του 
ατόμου) ενισχύθηκε σημαντικά από τη ρεπουμπλικανική ελευθερία, κα-
θώς υπήρχε μια πολύπλοκη «σύνδεση μεταξύ διανοητικής και πολιτικής 
δραστηριότητας». Την ίδια ακριβώς στιγμή που η φιλελεύθερη, αστική 
ευρωπαϊκή νεωτερικότητα αμφισβητιόταν από τα εθνικιστικά, ρομαντι-
κά, αντιευρωπαϊκά κινήματα, ο Baron ενστερνιζόταν μια διαφορετική 
οπτική της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στον πυρήνα αυτής της ιστορίας βρι-
σκόταν μια κουλτούρα που δεν περιοριζόταν από εθνικιστικά όρια και 



διαιρέσεις. Η λατρεία του ισχυρού ηγέτη—είτε του Φρειδερίκου Β΄ είτε 
των ιταλών signori—και η ρομαντική, αναχρονιστική αντίληψη τοπικών 
και εθνικών παραδόσεων δεν συνέβαλαν στην ανάδυση της νεωτερικό-
τητας. Στη βάση της θεωρίας του Baron βρισκόταν το ουμανιστικό κί-
νημα που πρωτο-αναπτύχθηκε στη Φλωρεντία, του οποίου η κοινωνική 
δομή επέτρεπε σε διανοούμενους όπως ο Leonardo Bruni να διακηρύ-
ξουν τις αρετές της συμμετοχής του πολίτη στις υποθέσεις του κράτους.

Αυτή ήταν η φιλοδοξία του Baron καθώς ξεκινούσε την καριέρα του. 
Η ζωή του τότε πήρε δρόμους που εκείνος, σίγουρα, δεν περίμενε. Από 
τα βιβλία και τις μονογραφίες, που θα συμπλήρωναν το ένα το άλλο για 
να παρουσιάσουν μια σφαιρική εικόνα της ιδέας του για την ευρωπαϊκή 
ιστορία, το μόνο μεγάλο έργο που ολοκλήρωσε ήταν το Crisis. Κατά 
την εκτίμησή μου, είναι λάθος να κριθεί το μεγάλο αυτό βιβλίο ως μια 
απλή ιστορική μονογραφία. Σίγουρα, η στερεότητα των επιστημονικών 
θεμελίων αυτού του έργου έχει αντέξει μεγάλες επιθέσεις, κάποιες από 
τις οποίες, όπως ο νεαρός γερμανός ιστορικός Martin Ruehl πρόσφατα 
έδειξε, δεν ήταν ελεύθερες αντισημιτικών αποχρώσεων. Αλλά ο Baron, 
όποιες και αν ήταν οι ατέλειες της έρευνάς του, έγραψε ένα βιβλίο που, 
αν το δούμε στον καιρό του, είχε βαθείς ιδεολογικούς και πολιτικούς 
υπαινιγμούς. Έτσι, αυτό το βιβλίο είναι υποπροϊόν τoυ ακρωτηριασμού 
του είδους που ανέφερε ο Adorno. Αλλά είναι επίσης και ένα βιβλίο του 
καιρού του, που αφουγκραζόταν τις εντάσεις και τις απειλές που μάστι-
ζαν τις δημοκρατίες της Ευρώπης και συνεχίζουν να το κάνουν ακόμα 
και στις μέρες μας.

Αυτά σχετικά με τον Baron. Σε γενικές γραμμές, κάποια από τα 
παραπάνω σχόλια ταιριάζουν και στις διαδρομές μερικών άλλων. Ο 
Roberto Lopez, που το 1938 έχασε την έδρα οικονομικής ιστορίας που 
κατείχε στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, εξαναγκάστηκε να εγκαταλεί-
ψει τη χώρα του. Και αυτός, όταν έφτασε στις Η.Π.Α., δεν είχε καμία 
καλύτερη εναλλακτική από το να δεχτεί μια υποτροφία (Fellowship) 
ως μεταπτυχιακός φοιτητής και βοηθός έρευνας στο Πανεπιστήμιο του 
Wisconsin προκειμένου να κάνει διδακτορικές σπουδές. Aργότερα, 
αστειευόταν συχνά με την ακαδημαϊκή του υποβάθμιση. Φαίνεται όμως 
πως του ήταν ψυχικά επίπονο να συμβιβαστεί με την απώλεια ακαδημαϊ-
κού κύρους και αξιοπρέπειας· η νοσταλγία για τον χαμένο κόσμο του 
αναδύεται συχνά στα κείμενα της αμερικανικής περιόδου της ζωής του.

Ο Ernst Kantorowicz έφτασε στη Νέα Υόρκη έχοντας ήδη αποκτήσει 
μια διφυή φήμη: ήταν ο συγγραφέας της αξιομνημόνευτης βιογραφίας 
του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β΄ αλλά και ένας διανοούμενος που, 
στα νεότερά του χρόνια, δεν είχε προσπαθήσει ιδιαίτερα να αποστα-
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σιοποιηθεί από τη ναζιστική ιδεολογία. Μετά από πολλές δυσκολίες, 
και με την ισχυρή υποστήριξη του Maurice Bowra του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης, ο Kantorowicz κατάφερε εν τέλει να βρει μια θέση στο 
Berkeley. Με τον μισθό του μπόρεσε για ένα διάστημα να στηρίξει τη 
μητέρα του που σχεδίαζε να διαφύγει στην Ελβετία. Αλλά όταν οι απο-
δοχές του στο Berkeley μειώθηκαν για δεύτερη φορά, του ήταν πλέον 
αδύνατο να συνεχίσει να της στέλνει χρήματα, και εκείνη, μολονότι είχε 
κατορθώσει να φθάσει στα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας, αναγκάστηκε 
να επιστρέψει σπίτι της. Όπως ήταν αναμενόμενο, συνελήφθη από τους 
Ναζί και οδηγήθηκε σε στρατόπεδο εξόντωσης όπου και πέθανε από 
καρδιακή προσβολή.

Οι εμπειρίες (η διαδρομή, το Erfahrung) όλων τους κάθε άλλο παρά 
ευχάριστες ή θετικές ήταν. Εκτός από τον προσωπικό τους Γολγοθά, 
οι περισσότεροι από αυτούς χρειάστηκε να γνωρίσουν και τη δοκιμα-
σία της δολοφονίας αγαπημένων τους προσώπων. Οι γονείς του Baron, 
οι γονείς του Kristeller, η μητέρα του Kantorowitz, άφησαν όλοι την 
τελευταία τους πνοή σε στρατόπεδα εξόντωσης. Το ίδιο ίσχυε και για 
άλλους συγγενείς και φίλους τους, που έπεσαν θύματα της ναζιστικής 
βίας. Αυτοί οι λόγιοι δεν μπορούσαν ποτέ να ξεπεράσουν εντελώς τέ-
τοιου είδους πικρές, τραυματικές εμπειρίες.

Θα ήθελα να κάνω μια ακόμα γενική παρατήρηση για τις τραυμα-
τικές εμπειρίες τους. Η εγκατάσταση στις Η.Π.Α. σπάνια οδηγούσε σε 
μια κατάσταση πνευματικής ηρεμίας. Αναντίρρητα, έτρεφαν όλοι ευ-
γνωμοσύνη στη νέα τους πατρίδα που τους επέτρεψε να διασωθούν 
και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Στις συνθήκες της εποχής αυτό ήταν 
ήδη ένα επίτευγμα. Παρόλα αυτά, και μ’ όλη την αυτοπειθαρχία και μια 
παλαιομοδίτικη αίσθηση ευπρέπειας που τους διέκρινε, οι αμφιβολίες 
για τον νέο τρόπο ζωής τους ήταν επίμονες και έρχονται στην επιφάνεια 
στην αλληλογραφία και τις προσωπικές τους συζητήσεις. Δεν εξέφρα-
ζαν όλοι τη δυσαρέσκειά τους ρητά ή δυναμικά: διαφορετικές προσωπι-
κότητες όπως ήταν έβρισκαν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης για να 
εξωτερικεύσουν τις ανησυχίες τους. Και φυσικά, η μεταβολή συνθηκών 
στην προσωπική ή την επαγγελματική τους ζωή επηρέαζε αναλόγως τις 
απόψεις τους. Αν από τη μια μεριά ο Hans Baron μπορούσε να χτυπήσει 
το πόδι του στο έδαφος, και να δηλώσει αγέρωχα, με την άψογη γερ-
μανική προφορά του: «είμαι, ξέρετε, Αμερικανός», στο άλλο άκρο του 
φάσματος, ο Paul Kristeller εξοργισμένος με το φοιτητικό κίνημα της 
δεκαετίας του 1960 στο Πανεπιστήμιο Columbia έφτανε στο εξωφρενι-
κό σημείο να συγκρίνει τις Η.Π.Α. με τη ναζιστική Γερμανία.



Η αγωνία του Olschki για τη μοίρα του φαίνεται πως ήταν αδιάκοπη. 
Γράφοντας στον αδερφό του, Aldo, τον Νοέμβριο του 1945, ο Leonardo 
συλλογιζόταν με πικρία την επιστημονική πορεία του: «Έχοντας κάνει 
τον απολογισμό των δραστηριοτήτων και της ακαδημαϊκής μου παρα-
γωγής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το έργο μου καταστράφηκε στη 
Γερμανία, διακόπηκε στην Ιταλία και πνίγηκε στην Αμερική». Ποια ήταν 
η πατρίδα (Heimat) του Olschki; Έχασε το σπίτι του το 1933 και ποτέ 
δεν βρήκε άλλο. Το 1955, έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του, σε γράμ-
μα στον αδελφό του, αναφερόταν στη δυνατότητα επιστροφής του στην 
Ιταλία, αλλά, για πρακτικούς λόγους, απέρριψε αυτή την ιδέα. Συνέχι-
ζε όμως: «Από την άλλη πλευρά, δεν έχω κανέναν λόγο να παραμείνω 
θαμμένος ζωντανός στο τέλος της γης… Παραμένει το πρόβλημα του 
πού να πάει κανείς, πού να μείνει για να τελειώσει τις μέρες του. Δεν έχω 
βρει, και ίσως ποτέ δεν θα βρω την απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση». 

Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει κανείς να διαβάσει ανάμεσα στις γραμ-
μές επιφυλακτικών δηλώσεων. Τι νοήματα μπορούμε άραγε να εξάγουμε 
από τα γραφόμενα του Felix Gilbert, όταν, σε μεγάλη ηλικία, αναπολώ-
ντας τα ευρωπαϊκά χρόνια της νεότητάς του, συλλογιζόταν: «όταν είμαι 
στο Βερολίνο είμαι στοιχειωμένος από την εντύπωση ότι το έδαφος στο 
οποίο στέκομαι δεν είναι σταθερό»; Και τι να εικάσουμε από την ακόμη 
πιο σπαραχτική ημερολογιακή καταγραφή του Roberto Lopez το 1944, 
όταν ήταν ακόμα στο Wisconsin, που σημείωνε τον θάνατο του φίλου 
του Λέοναρντ: «Ο θάνατος του Λέοναρντ, αν και δεν ήταν εντελώς ξαφ-
νικός, με πονάει βαθιά. Τώρα έχω και εγώ έναν νεκρό εδώ—και αυτό με 
φέρνει, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πιο κοντά στην Αμερική».

Οι σιωπές είναι εξίσου αποκαλυπτικές με τις λέξεις για τα συναι-
σθήματα αυτών των προσφύγων για τη νέα όπως και για την παλιά 
τους πατρίδα. Δεν υπάρχει πιο εύγλωττη σιωπή από αυτήν της Hélène 
Wieruszowski. Αφού βρήκε επιτέλους μια πανεπιστημιακή θέση μετά 
τον πόλεμο, αποσύρθηκε το 1961 και, λίγα χρόνια αργότερα, ήσυχα- 
ήσυχα, μάζεψε τα πράγματά της και άφησε τις Ηνωμένες Πολιτείες 
για πάντα. Επέλεξε το νέο της σπίτι όχι στη Γερμανία, ούτε στο Ισραήλ 
όπου είχε εγκατασταθεί η αδερφή της, ούτε στην Ισπανία ή την Ιταλία 
όπου έζησε για πρώτη φορά ως πρόσφυγας, αλλά στο Canton Ticino, 
όπου και πέθανε λίγα χρόνια αργότερα.

Για όλους τους τίθεται, λοιπόν, σχεδόν αυτομάτως, ένα ερώτημα: 
κατά πόσον αυτές οι προσωπικές δοκιμασίες και συμφορές επηρέασαν 
το επιστημονικό τους έργο; Στην περίπτωση του Baron είναι σχετικά 
εύκολο να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Για τους άλ-
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λους οι απαντήσεις δεν είναι πάντα εύκολες. Προφανώς, κάθε περίπτω-
ση έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ωστόσο, εξετάζοντας προσε-
κτικά τις επιστολές και τις καταγεγραμμένες αναμνήσεις αυτών των λο-
γίων, μπορούν να εντοπιστούν, εκτός από ιδιαι τερότητες, κάποια κοινά 
στοιχεία. Η γνωστή φράση του Montaigne «nous pensons toujours 
ailleurs» (= η σκέψη μας είναι πάντα αλλού) ισχύει ίσως για όλους μας, 
ανεξαρτήτως συνθηκών και ιδιαίτερων γνωρισμάτων. Στην περίπτωση 
πάντως των εκπατρισμένων διανοουμένων, φαίνεται πως η αυτοεξο-
ρία και το σοκ που αυτή τούς προκάλεσε ευνόησε σε μεγάλο βαθμό το 
penser ailleurs, πέρα από νοητικά σχήματα και λογοτεχνικά/ιστορικά 
αξιώματα, με όρους που ίσως δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ο 
οποίος δεν έχει την οδυνηρή εμπειρία του εκπατρισμού. Ίσως το πιο χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης είναι η εστίαση στην Ευρώ-
πη ως αναλυτική κατηγορία των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων. 
Αναμφισβήτητα, και πριν ακόμη φύγουν από την πατρίδα τους, αυτοί οι 
λόγιοι είχαν προσεγγίσει και μελετήσει πτυχές της ιστορίας της Ευρώ-
πης, φιλολογικές ή ιστοριογραφικές, οικονομικές ή πολιτικές. Ωστόσο, 
στο εξής η ματιά τους στο ευρωπαϊκό παρελθόν θα επικεντρωνόταν 
πολύ λιγότερο σε επιμέρους πεδία. Όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον 
τους θα στρεφόταν προς τη γενική ιστορία της Ευρώπης και (δευτε-
ρευόντως, αλλά κάθε άλλο παρά παρεμπιπτόντως) στη σχέση μεταξύ 
ευρωπαϊκών και αμερικανικών παραδόσεων. Ας επανέλθω, όμως, στο 
βασικό μου ερώτημα. Επηρέασαν οι προσωπικές τους δοκιμασίες και 
συμφορές το επιστημονικό τους έργο;

Ας θυμηθούμε και πάλι τι έγραφε ο Auerbach λίγο πριν πεθάνει: «Οι 
ρίζες των προβλημάτων που θέτω και των προθέσεων των κειμένων 
μου βρίσκονται στην προσωπική, και όχι μόνο στην επιστημονική, δια-
δρομή μου». Μια «προσωπική διαδρομή» που βέβαια περιλάμβανε τα 
πλήγματα στην αξιοπρέπειά του, την απώλεια της θέσης του στο πα-
νεπιστήμιο, τον υποχρεωτικό εκπατρισμό του, την αίσθηση ότι είναι 
πρόσ φυγας (αρχικά στην Τουρκία, έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες). 
Πώς θα μπορούσε κανείς να αποσυνδέσει το μείζον—ή τουλάχιστον, το 
πιο γνωστό—έργο του, το Μίμησις, από το γεγονός ότι γράφτηκε όταν 
ο Auerbach ζούσε αυτοεξόριστος στην Κωνσταντινούπολη και από το 
ότι πρόκειται για βιβλίο επικεντρωμένο στην ευρωπαϊκή λογοτεχνική 
και ουμανιστική παράδοση; Όπως έχει επισημάνει και ένας από τους 
πιο πρόσφατους μελετητές της σκέψης του Auerbach, στόχος του, γρά-
φοντας το δοκίμιό του «Figura» όσο και το Μίμησις, ήταν «να αντι-
κρούσει τις απόψεις περί αρείας φυλής και τη ναζιστική βαρβαρότητα, 



οι οποίες, βασισμένες στον ρατσισμό, στον σοβινισμό και στις μυθο-
λογίες περί λαού, αίματος και γης, είχαν εξοβελίσει την Παλαιά Διαθή-
κη από τον χριστιανικό κανόνα, και κατ’ επέκταση από την ευρωπαϊκή 
κουλτούρα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό». Σε αυτό το σημείο θα ήταν 
χρήσιμες δυο επισημάνσεις· η πρώτη είναι «γεωγραφικού» χαρακτήρα: 
η προσέγγιση ενός θέματος όπως η Ρομανική Φιλολογία ήταν φυσι-
κό να είναι δυσκολότερη από την Κωνσταντινούπολη ή από τη Βαλτι-
μόρη, απ’ ό,τι από τη Γερμανία, όπου η πρόσβαση στις σχετικές πηγές 
ήταν οπωσδήποτε ευκολότερη. Εκτός από αυτό, ωστόσο, υπήρχε και 
μια αλλαγή—έστω ανεπαίσθητη ή υπόρρητη—στον τρόπο με τον οποίο 
έβλεπαν και προσέγγιζαν ο Auerbach ή ο Olschki την Ευρώπη. Ιδωμένη 
από την Τουρκία ή από τη Βαλτιμόρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευ-
ρώπη, όχι πλέον τόσο ως γεωγραφική οντότητα όσο ως σύνολο ιδεών 
και αξιών, αποκτούσε άλλο βάρος· γινόταν ένα πρωτίστως πολιτισμικό 
σημείο αναφοράς, το οποίο ο εκπατρισμένος Auerbach επικαλούνταν 
σαν ιδεο λογική ασπίδα. 

Κατά ανάλογο λίγο-πολύ τρόπο, ο Roberto Lopez, σχεδόν από την 
πρώτη κιόλας στιγμή της εγκατάστασής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
διεύρυνε τον ορίζοντα των ιστορικών του ενδιαφερόντων. H προσαρ-
μογή των επιστημονικών του ενδιαφερόντων ήταν παράλληλη με την 
προσαρμογή του στη νέα κατάσταση που αντιμετώπισε στην καινούρ-
για του πατρίδα. Όσo ήταν στην Ιταλία, μελετούσε κυρίως αρχειακές 
πηγές, ιχνηλατώντας τις ρίζες του κεφαλαιοκρατικού συστήματος στις 
ναυτικές και εμπορικές δραστηριότητες των Γενοβέζων κατά τον Με-
σαίωνα. Μετά την εγκατάστασή του στην Αμερική, η Ευρώπη γενικό-
τερα έγινε το επίκεντρο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος, ενώ 
«συνομιλητές του» θα γίνονταν σταδιακά αμερικανοί ιστορικοί που 
μελετούσαν κυρίως τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Όσο για τα τρία μείζο-
να έργα που έγραψε ο Lopez αφότου άρχισε να διδάσκει στο Yale το 
1946, ήταν και τα τρία επικεντρωμένα στην Ευρώπη: το The Birth of 
Europe (1961), το The Commercial Revolution of the Middle Ages (1970), 
ίσως το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο της αμερικανικής του περιόδου, και 
το γλαφυρά γραμμένο όσο και εμβριθές The Three Ages of the Italian 
Renaissance (1971). Εν ολίγοις, η ιδιότητα του εκπατρισμένου υπήρξε 
για τον Lopez η αιτία της μετατόπισής του προς νέα ενδιαφέροντα, νέες 
ευαισθησίες, νέα θέματα προς μελέτη, αλλά και προς μια νέα αίσθηση 
των υποχρεώσεών του ως ιστορικού. 

Θα μπορούσα να φέρω και άλλα παραδείγματα, προκειμένου να 
δείξω την αλλαγή οπτικής γωνίας—και συχνά τη διεύρυνση των ερευ-
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νητικών οριζόντων—που χαρακτηρίζει τα έργα αυτών των εκπατρισμέ-
νων λογίων. Προφανώς, δεν αντέδρασαν όλοι τους με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο στις νέες συνθήκες. Έτσι, η αντίδραση του Felix Gilbert ήταν 
πολύ διαφορετική από εκείνη του Ernst Kantorowitz αν και για τους 
δυο οι εμπειρίες τους ως εκπατρισμένων και η μετεγκατάστασή τους 
στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν καθοριστικής σημασίας. Και οι δυο 
τους έγραψαν έργα τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ευρωπαϊ-
κές παραδόσεις και στην επίδρασή τους στην ιστορική εξέλιξη της νέας 
τους πατρίδας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, ενώ ο Gilbert στο 
έξοχο βιβλίο του To the Farewell Address εντάσσει το φερώνυμο όσο και 
περιώ νυμο αυτό ντοκουμέντο της αμερικανικής ιστορίας στα συμφρα-
ζόμενα της ευρωπαϊκής πολιτικής θεωρίας, κυρίως του 18ου αιώνα, το 
διάσημο μείζον έργο του Kantorowitz The King’s Τwo Bodies θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί εξαιρετική ερμηνεία της ευρωπαϊκής μεσαιω-
νικής πολιτικής/θεολογικής θεωρίας και του ρόλου των συμβολικών 
στοιχείων στα πρώτα έθνη-κράτη, αλλά και της διαφοροποίησης του 
ηγεμόνα ως προσώπου από την απρόσωπη, θεσμική περσόνα του. 

Επίσης εξίσου εμφανείς υπήρξαν και οι διαφορές τους ως προς τη 
στάση τους απέναντι σε γεγονότα της εποχής τους. Στην περίπτωση 
του Kantorowitz, οι πεποιθήσεις του τον ώθησαν να μην αποδεχθεί 
κατά τη σκοτεινή περίοδο του μακαρθισμού, την απαίτηση του πανε-
πιστημίου όπου δίδασκε να υπογράψουν οι καθηγητές δήλωση νομιμο-
φροσύνης στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποκαλύ-
ψουν τυχόν ονόματα κομμουνιστών συναδέλφων τους που γνώριζαν. 
Ο Kantorowitz αρνήθηκε να υπογράψει και, για δεύτερη φορά στη ζωή 
του, απολύθηκε. Η μαχητική, αδιαπραγμάτευτη στάση του ως προς την 
υπεράσπιση των αρχών του τον διαφοροποιεί σαφώς από τον Gilbert 
και από τον ήπιο τρόπο με τον οποίο εκείνος συμπεριφέρθηκε μετά την 
εγκατάστασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκ πρώτης όψεως τουλάχι-
στον, η καριέρα του Gilbert δεν φαίνεται να σημαδεύτηκε από προσω-
πικές και πνευματικές κρίσεις όπως αυτές που επηρέασαν καθοριστικά 
τον Baron, τον Kantorowitz, τον Olschki, τη Wieruszowski. Η πορεία 
του Gilbert προς την καθιέρωση στους κόλπους της αμερικανικής ακα-
δημαϊκής κοινότητας, με αποκορύφωμα τον διορισμό του ως μόνιμου 
καθηγητή στο Ινστιτούτο Ανώτερων Σπουδών του Princeton, υπήρξε 
ραγδαία και, απ’ ό,τι φαίνεται, χωρίς προβλήματα. Άλλωστε, μάταια θα 
αναζητήσει κανείς στα έργα της αμερικανικής περιόδου του Gilbert κά-
ποια άποψη που θα μπορούσε να προκαλέσει αντιπαραθέσεις ή να ανα-
τρέψει κυρίαρχες στην ακαδημαϊκή κοινότητα αντιλήψεις. Οι προσεγ-



γίσεις του στις ιδέες της Αναγέννησης χαρακτηρίζονται από μελετημέ-
νη επιφυλακτικότητα, από προσπάθεια να αποφευχθεί η όποια εμπλοκή 
σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις με απόψεις συναδέλφων του, έστω 
και αν αυτές αφορούσαν ζητήματα που τον είχαν απασχολήσει προσω-
πικά. Έτσι, όταν ο Carlo Dionisotti επέκρινε, και μάλιστα σε ειρωνικό 
τόνο, την προσέγγιση του Gilbert στο Istorie fiorentine του Machiavelli, 
εκείνος επέλεξε να παραμείνει σιωπηλός. Η επαγγελματική αναγνώρι-
ση και ανέλιξη του Gilbert στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδυάστηκε με 
την καταφανή επιφυλακτικότητά του να εκφράζει τις όποιες απόψεις 
και ιδέες του. Μπορεί μάλιστα κάποιος να αναρωτηθεί εάν αυτή η επι-
φυλακτικότητα ήταν έκφραση μιας βαθύτερης αίσθησης αποξένωσης, 
την οποία ο Gilbert μπορεί να είχε εσωτερικεύσει ως εξόριστος (κι αυτό, 
ανεξάρτητα από το προνομιακό περιβάλλον από το οποίο προερχόταν 
και από την επίσης προνομιακή αποδοχή που είχε στη νέα του πατρίδα).

Η ματιά μου στη μικρή ιστορία αυτών των προσφύγων λογίων ολο-
κληρώνεται—τουλάχιστον προς το παρόν—εδώ. Υπάρχει βέβαια, πά-
ντοτε, η εύκολη λύση να θεωρήσει κάποιος πως αυτοί οι λόγιοι ανήκαν 
σε έναν κόσμο διαφορετικό—ίσως και πολύ μακρινό—από τον δικό 
μας. Προέρχονταν όλοι από οικογένειες της ευρωπαϊκής μεσαίας τάξης 
και όλοι τους, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο, κατάφεραν να εν-
σωματωθούν στο συχνά εξιδανικευμένο περιβάλλον της αμερικανικής 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Φυσικά, όπως προσπάθησα να δείξω, η με-
τάβαση στο νέο περιβάλλον υπήρξε για όλους αυτούς δύσκολη, ενίοτε 
τραγική, ικανή να αφήσει στο βαθύτερο είναι τους ανεξίτηλα πνευματι-
κά και ψυχολογικά ίχνη. 

Ως επιμύθιο για τα ηθικά κυρίως προβλήματα που θέτει η μοίρα των 
σημερινών προσφύγων και των εκπατρισμένων της δεκαετίας του 1930 
δεν έχω παρά να παραθέσω όσα έγραφε το 1942 η Hannah Arendt. Από 
αυτήν την άποψη, η σύγκριση των απελπισμένων που εγκαταλείπουν 
σήμερα τις χώρες τους με τους απελπισμένους διανοούμενους του τότε 
έχει ένα έρεισμα. Αφού, για όσους σήμερα αναζητούν μια γωνιά της Γης 
όπου να συνεχίσουν να ζουν, ισχύουν όσο ίσχυαν και για την ίδια και 
τους συναδέλφους της πριν από ογδόντα χρόνια: 

Χάσαμε το σπίτι μας, δηλαδή την οικειότητα της καθημερι-
νής ζωής. Χάσαμε τη δουλειά μας, δηλαδή την πεποίθηση 
ότι κάνουμε κάτι χρήσιμο σε αυτόν τον κόσμο. Χάσαμε τη 
γλώσσα μας, δηλαδή τη φυσικότητα των αντιδράσεών 
μας, την απλότητα των κινήσεών μας, την ανεπιτήδευτη 
έκφραση των συναισθημάτων μας. Αφήσαμε πίσω τους 
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συγγενείς μας στα πολωνικά γκέτο, οι καλύτεροί μας φί-
λοι εξοντώθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, κι αυτό 
σήμαινε ένα βαθύ ρήγμα στην ιδιωτική μας ζωή.

Αφήνω σε σας να κρίνετε αν αντηχούν απόηχοι του θρήνου της Arendt 
σε μία από τις επιστολές του Leonardo Olschki προς τον αδερφό του: 

Θα έλεγα ότι από εκείνη τη μέρα δεν είχα ούτε μια ώρα 
πραγματικής ευτυχίας, καθώς νιώθω όλο και πιο απο-
ξενωμένος από αυτό το περιβάλλον που μέσα του φαί-
νεται να θλίβομαι κάθε μέρα και περισσότερο. Ασφαλώς 
δεν ξέρω αν θα αισθανόμουνα καλύτερα στην Ευρώπη, 
ούτε υποτιμώ τυφλά το προνόμιο του να βρίσκομαι εδώ, 
όπου τουλάχιστον μερικές ευχάριστες πλευρές του υλικού 
πολιτισμού κάνουν υποφερτή ακόμη και την κατάρα του 
να βρίσκομαι εδώ. Αλλά μου έχει λείψει το πιο ουσιαστι-
κό, και το βρήκα ονειρευόμενος: το παλιό μου περιβάλλον 
από το οποίο δεν απομακρύνθηκα ούτε για ένα λεπτό. 

Anthony Molho 
Emeritus Professor 

European University Institute
Florence, Italy

Anthony.Molho@EUI.eu
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Gail HolstWarhaft: μια Πηνελόπη 
στον προβληματικό ελληνικό παράδεισο

Αγγέλα ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

GAIL Holst-Warhaft, ποιήτρια, ελληνίστρια, μουσικός—και πολλά 
άλλα ακόμα. Δεν χωρούν σε έναν τίτλο οι ιδιότητες, οι δραστηριό-

τητες, η πολυσχιδής προσωπικότητα της Γκέιλ. Πρόχειρα μπορούμε να 
προσθέσουμε: ανθρωπολόγος, δοκιμιογράφος, δημοσιογράφος, μετα-
φράστρια, διευθύντρια κέντρου μεσογειακών σπουδών στο Πανεπιστή-
μιο του Κορνέλλ στις ΗΠΑ, ακτιβίστρια για τη σωτηρία των υδάτινων 
πόρων στη Μεσόγειο… Γι’ αυτό και είμαστε τόσοι πολλοί και από τόσες 
διαφορετικές ειδικότητες μαζεμένοι εδώ σήμερα, συντελώντας σε αυτή 
την εκδήλωση. Και βέβαια δεν φτάνουμε.

Η Γκέιλ, γεννημένη στην Αυστραλία, έχει ζήσει στην Ελλάδα πολ-
λά χρόνια, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1970. Τότε είχε συμμετάσχει 
μάλιστα—ακόμα μία από τις πολλές της δραστηριότητες—στις ορχή-
στρες του Θεοδωράκη και του Σαββόπουλου. Οι συνάδελφοί μου θα 
μιλήσουν για την έρευνά της γύρω από το ρεμπέτικο και το μοιρολόι. 
Εγώ, πριν προχωρήσω στο κύριο θέμα μου που είναι η ποίησή της και 
μάλιστα τα ποιήματά της για τη μυθική Πηνελόπη, θα αναφερθώ, σύ-
ντομα αναγκαστικά, σε ορισμένες από τις λοιπές δραστηριότητές της 
με βάση τα βιβλία της.

Το τελευταίο της βιβλίο, The Fall of Athens / Η πτώση των Αθηνών, 
του 2016, είναι ένα μίγμα αναμνήσεων, κυρίως από τη σχέση της με τους 
διάσημους καλλιτέχνες της Ελλάδας, ποίησης δικής της, πεζού λόγου 
και μεταφράσεων (I sprinkled you with rosewater / Σε πότισα ροδόστα-
μο…). Στο εξώφυλλο του βιβλίου εικονίζεται ένα γραμματόσημο του 
παλιού καιρού, με μια αρχαία μάσκα θεάτρου, που τιμάται δραχμές 1, 
για να μας κάνει (τους παλιότερους τουλάχιστον) να χαμογελάσουμε 
με μια εποχή «αθωότητας», ας πούμε, όταν ένα γραμματόσημο κόστιζε 
το 1/341 του σημερινού ευρώ. Το ποίημα που εισάγει την ενότητα «Η 
πτώση των Αθηνών» ξεκινά ως εξής (μεταφράζω εγώ):

Υπάρχει μια πόλη όπου έφτασα σαν ήμουν νέα
και την έκανα δική μου. Δεν την αλλάζω με καμιά άλλη πόλη.1

1 Gail Holst-Warhaft, The Fall of Athens, Burlington 2016, 14.
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Αγγίζει την καρδιά μας!
Έχουν προηγηθεί δύο βιβλία της για το πρόβλημα του νερού στη 

Μεσόγειο. Το ένα, με τίτλο Χάνοντας τον παράδεισο, έχει κάνει κιόλας 
δύο εκδόσεις στην Αμερική, το 2010 και το 2016. Το βιβλίο το είχε προ-
ετοιμάσει ολόκληρη εκστρατεία σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας. Η 
Γκέιλ έκανε έρευνα και ακτιβισμό μαζί, επιστρατεύοντας τη στενή της 
φίλη Μαρίζα Κωχ, που δίδασκε τραγουδάκια για το νερό στα παιδιά και 
τα τραγουδούσε μαζί τους, εις επήκοον των γονιών, που εισέπρατταν 
έπειτα και το σχετικό δίδαγμα για το τεράστιο πρόβλημα της εξάντλη-
σης των υδάτινων πόρων και της κακής, κάκιστης χρήσης αυτών που 
ακόμα υπάρχουν. Χάνοντας τον παράδεισο: πικρός αλλά και σχετικά 
αισιόδοξος τίτλος, έναντι του τετελεσμένου, του γνωστού «χαμένου 
παραδείσου». Μια σταγόνα ελπίδας ίσως υπάρχει ακόμα.

Η μεταφραστική δουλειά της Γκέιλ Χολστ, μέσω της τέλειας γνώσης 
της ελληνικής γλώσσας, την καθιστά και από αυτή την άποψη πρέσβει-
ρα του ελληνικού πολιτισμού στον αγγλόφωνο κόσμο. Και τι δεν έχει 
μεταφράσει! Αφήνω τον Αισχύλο για να κατέβω στον 20ό αιώνα: Καβά-
φη, Σεφέρη, Ρίτσο, Καββαδία, Γκάτσο (ορισμένα από τα ποιήματα του 
τελευταίου για χάρη του Θεοδωράκη), ποιήματα του ίδιου του Μίκη 
Θεοδωράκη, όπως και της φίλης της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ—ενώ 
από πεζογραφία το Μαουτχάουζεν του Καμπανέλλη, την Αρραβωνια-
στικιά του Αχιλλέα της Άλκης Ζέη, Παπαδιαμάντη (τον «Αμερικάνο» 
και το «Όνειρο στο κύμα»)· ακόμα και Λένα Μαντά, κατά λάθος, όπως 
μου εξήγησε, αλλά με σημαντικό οικονομικό όφελος (η ελληνική παρα-
λογοτεχνία μοσχοπουλάει και στην Αμερική).

Έχει μεταφράσει και τον εαυτό της, αυτόν από τα αγγλικά στα ελλη-
νικά. Στην ποιητική συλλογή Penelope’s Confession, Η εξομολόγηση της 
Πηνελόπης, δίγλωσση έκδοση του 2007, αρκετά ποιήματα έχουν αποδο-
θεί στα ελληνικά από την ίδια. «Παλεύω με τη μετάφραση, | από τη δική 
σου γλώσσα στη δική μου. | Σε αναλύω, απαριθμώ | τα μέρη του λόγου 
σου, | τα ταιριάζω με τα δικά μου…», γράφει σε ένα ποίημά της με τίτλο 
«Translation / Μετάφραση»,2 φτιάχνοντας έτσι ένα από τα λίγα, υποθέ-
τω, ποιήματα παγκοσμίως όχι «ποιητικής» αλλά «μεταφραστικής».

Το βιβλίο που με έφερε προσωπικά κοντά στη Gail Holst-Warhaft εί-
ναι ακριβώς αυτή η ποιητική συλλογή, Η εξομολόγηση της Πηνελόπης, 
για την οποία και θα σας μιλήσω τώρα. Όπως έχει πει σε συνέντευξή 

2 Gail Holst-Warhaft, Penelope’s Confession, Νέα Υόρκη 2007, 34-35 (η μτφρ. είναι 
δική της).
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της η συγγραφέας, αφού ζει στην πόλη Ithaka των ΗΠΑ, θα ήταν σχε-
δόν αδύνατο να μη φανταστεί τον εαυτό της ως σύγχρονη Πηνελόπη. 
Όμως, έτσι κι αλλιώς, στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα, 
το πλήθος των καλλιτεχνών—ποιητών, πεζογράφων, τραγουδοποιών, 
θεατρικών συγγραφέων—που ασχολούνται με την Πηνελόπη έχει αλη-
θινά εκτοξευθεί. Ζούμε, μπορούμε να πούμε, στην εποχή της Πηνελό-
πης. Κι εγώ, απ’ τη μεριά μου, μελετώ αυτή την ιστορία κοντά δεκαπέ-
ντε χρόνια. Δυο λόγια μονάχα.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η συμβία του Οδυσσέα ήταν ακόμα μια 
νοικοκυρά, περιορισμένη στο σπίτι, χωρίς λόγο για τα δημόσια πράγ-
ματα, μια σκυμμένη πάνω από τον αργαλειό γυναίκα, που δεν είχε άλ-
λον τρόπο αντίδρασης από το κλάμα· στο γύρισμα του αιώνα και ακόμα 
περισσότερο στον μεσοπόλεμο, ενώ η παραπάνω εικόνα ισχύει ακόμα, 
η Πηνελόπη μεταμορφώνεται σταδιακά σε μια τσαχπίνα άπιστη, μια 
φιλάρεσκη που βασάνιζε τους άντρες ή τους ικανοποιούσε με τον πιο 
σκανδαλώδη τρόπο (αυτά βέβαια τα έγραφαν οι άντρες)· για μια περί-
οδο, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, 
όπως και οι γυναίκες που ξανακλείστηκαν στο σπίτι τους και βάλθηκαν 
να γεννούν παιδιά το ένα μετά το άλλο. Όμως μετά το 1970, με το δεύ-
τερο φεμινιστικό κύμα, η Πηνελόπη μεταβάλλεται σε μια γυναίκα που 
παίρνει τη ζωή στα χέρια της, άλλοτε διαμαρτυρόμενη για τη σιωπή που 
της έχει επιβληθεί και διεκδικώντας τον λόγο, άλλοτε εγκαταλείποντας 
τον άπιστο σύζυγο και ξαναφτιάχνοντας τη ζωή της, άλλοτε κινώντας 
για το ταξίδι της γνωριμίας του εαυτού ή του έξω κόσμου (αυτά τα γρά-
φουν πλέον κυρίως οι γυναίκες).

Η Πηνελόπη της Γκέιλ, αρχές πια του 21ου αιώνα, δεν επιδίδεται σε 
αγωνιώδεις διαμαρτυρίες· έχει ξεπεράσει, μάλλον, τη φάση της έντο-
νης διεκδίκησης. Ήρεμα σκέφτεται τα ανθρώπινα, τις σχέσεις των δύο 
φύλων, τον έρωτα, το τι είναι ο «άλλος» και τι η επιθυμία, ή τι είναι 
η τέχνη και ποια τα κίνητρα των ανθρώπων. Σε ορισμένα ποιήματα 
ωστόσο βλέπουμε την ποιήτρια να πικραίνεται ή να οργίζεται. Αυτό της 
συμβαίνει όταν πρόκειται για τον πόλεμο και τον φόνο, για την κατα-
στροφή της Τροίας (της όποιας Τροίας), για ασύμμετρες τιμωρίες όπως 
η μνηστηροφονία ή, ακόμα χειρότερα, η θανάτωση των θεραπαινίδων. 
Οι νέες ευαισθησίες του 21ου αιώνα έχουν, αλήθεια, ρίξει μεγεθυντικό 
φακό στις σκοτεινές αυτές σελίδες της Οδύσσειας, που προηγουμένως 
δεν τις προσέχαμε ιδιαίτερα.

Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τα πιο υπαρξιακά από τα ποιήματα 
αυτά. Σας διαβάζω ένα από τα αγαπημένα μου:

ΜΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
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Η καθυστερημένη άνοιξη

Η άνοιξη αργεί.
Οι ανεμώνες κρατούν
κλειστά τ’ αλεξίπτωτά τους.
Οι ίριδες διστάζουν 
να ξεδιπλώσουν τις λαχανιασμένες 
γλώσσες τους. Μια νωθρότητα
επικρατεί στο νησί
κι οι τουρίστες τουρτουρίζουν
στα χωρίςανάγκησιδερώματος ρούχα τους.

Η Πηνελόπη περιμένει,
αλλά τι περιμένει
δεν μπορεί να πει.
Καράβια πάνε κι έρχονται
γεμάτα εφόδια
για την πολιορκία: μπύρα,
ποδήλατα, κορίτσια,
εμφιαλωμένο νερό
που θα επαρκέσει μέχρι τον Οκτώβρη
εξαντλώντας 
τις αντιστάσεις του νησιού.

Πίσω απ’ την πόλη
υπάρχει ακόμα ζωή,
αλλά πόσο θ’ αντέξει;
Βίλες ξεφυτρώνουν
ξεγυμνώνοντας τις λοφοπλαγιές
απ’ τις βελανιδιές και τις ελιές τους,
ακολουθούν ηλεκτρικά καλώδια,
δρόμοι
με πατημένες χελώνες
σαν βομβαρδισμένο πεζικό.

Μακριά απ’ τον άνεμο
στην αγκαλιά ενός λόφου
σταματάει για να κοιτάξει
τον άγριο ουρανό,
τα σφιγμένα μπουμπούκια 
στα πόδια της. Τίποτε άλλο
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δεν λαχταράει εκτός από
αυτή την αναμονή,
την αναβαλμένη υπόσχεση,
την άνοιξη που καθυστερεί.3

Το ποίημα μου αρέσει ιδιαίτερα για την ήπια μελαγχολία και την 
υποδόρια αγωνία του. Η σύγχρονη Ιθάκη πολιορκείται από τον τουρι-
σμό—έχοντας γίνει αυτή μια μικρή Τροία—κι η φύση ολοένα υποχωρεί. 
Τα μπουκάλια με το νερό θα αφήσουν παντού το πλαστικό αποτύπωμά 
τους και τα μικρά ζώα που αγνοούν ακόμα τον φονικό χαρακτήρα των 
δρόμων είναι οι σύγχρονοι βομβαρδισμένοι (πόσο οικείες εικόνες και 
στην Κρήτη—και όχι μόνο λόγω τουρισμού). Η Πηνελόπη θα ’θελε να 
επιβραδύνει αυτή την εξέλιξη, αλλά γνωρίζει πως είναι απλώς ζήτημα 
χρόνου. Οι ανεμώνες και οι ίριδες με τις λαχανιασμένες γλώσσες τους 
(τι εκπληκτική εικόνα!) θα ξεπροβάλουν αργά ή γρήγορα. Και τότε η 
Πηνελόπη δεν θα ’χει πια τι να περιμένει. Τότε θα έχουν όλα συντελε-
στεί. Μα το ζήτημα είναι να έχει κανείς πάντα κάτι να περιμένει. Στο ση-
μείο αυτό φεύγουμε πια από το επίκαιρο, τον τουρισμό με τα κακά του ή 
και τα καλά του, φεύγουμε και από την εναλλαγή των εποχών, και ανα-
γόμαστε στις πιο πρωταρχικές ανθρώπινες καταστάσεις και ανάγκες. 
Το ποίημα γίνεται εντέλει ένα σχόλιο για τα ανθρώπινα πράγματα. Ένα 
σχόλιο με ήπια μελαγχολία και διακριτική αγωνία.

Στο ζήτημα της πίστης και της απιστίας, δηλαδή στο ζήτημα των 
αντοχών του σύγχρονου ζευγαριού, που είναι κεντρικό στην εν γένει 
παράδοση των πηνελόπειων ποιημάτων, η Γκέιλ Χολστ δεν επιδει κνύει, 
όπως είπαμε, την κλασική φεμινιστική αγωνιστική στάση της γενιάς 
της, τη διεκδίκηση των ίσων ευκαιριών ή την απαίτηση «διαζυγίου» από 
έναν άντρα που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Παντού η ποιή-
τρια προκρίνει μια πιο ήπια αντιμετώπιση των ζητημάτων. Η Πηνελόπη 
της, π.χ., δεν είναι «άπιστη», παρά «συλλογίζεται την απιστία». Κάποτε 
μισεί το όνομά της, με τα στεγνά πι που το περιβάλλουν, «Πηνελόπη-πι-
στή», σαν δυο σπόροι σε περικάρπιο ξερό (39), όμως δεν είναι βέβαιο πως 
θα έσπευδε να υιοθετήσει μια στάση διαφορετική. Σε ένα ποίημα την 
βλέπουμε, μαζί με τον Οδυσσέα που έχει επιστρέψει, να σκέπτονται πώς 
θα ξαναπάρει ο καθένας τον μοναχικό του δρόμο, καθώς και οι δύο το 
βασικό που επιθυμούν είναι να προσδοκούν και όχι να κατέχουν κάτι.

Από αυτή την ομάδα ποιημάτων σας διαβάζω το «Η Πηνελόπη ανα-
λογίζεται την απιστία». Με γοητεύει εξαιρετικά για δυο λόγους: για το 

3  Ό.π., σ. 24-27. Η μτφρ. είναι της ίδιας∙ τροποποιώ σε λίγα σημεία.

ΜΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
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άρωμα, ή μάλλον την «αρμύρα» απ’ τη δεκαετία του 1970 που μετα-
φέρει, και για τη λεπτή ειρωνεία και το κέφι που υφέρπει κάτω απ’ τις 
γραμμές του:

Η μνήμη έχει γίνει αιθέρας
σκέφτεται καθισμένη στην παραλία
και στάζει η βροχή απ’ το γείσο
των καφενείων όπου μαζεύοντ’ οι τουρίστες
να φάνε στο τραπέζι παγωτό.
Πίνει το ούζο της γουλιά γουλιά,
ατενίζει την ανήλεη θάλασσα
αναρωτιέται πώς κι έγινε αυτή 
το σύμβολο της πίστης – κάποιου 
ποιητή το λάθος ήταν σίγουρα.

Σιγοπίνει η Πηνελόπη και περιμένει.
Η μνήμη είχε κάποτε επίγευση,
τώρα χρειάζεται ενδυνάμωση
σαν το γαλαχτερό υγρό μες στο ποτήρι της.
Σε τι, τότε, είναι πιστή;
Στ’ απόσταγμα της μνήμης;

Κι όμως εκείνος ο γερο χίπις
με τα παλιοπέδιλα ήταν ο πρώτος
που τόλμησε. Εχτές το βράδυ
του ’πεσε τάχα κάτω το κουτάλι,
έσκυψε και της φίλησε το γόνατο
κάτω απ’ το χάρτινο τραπεζομάντιλο.

Κάποιος παίζει μπουζούκι
κι ένα ρεμπέτικο τραγούδι τραγουδάει.
Ο ξένος την πλησιάζει κουτσαίνοντας
κι έχει μια ελαφριά αλατισμένη μυρωδιά.
Ενσαρκωμένη μνήμη, την παίρνει
από το χέρι, την οδηγεί στο σπίτι. Παράξενο πώς
ο σκύλος κουνάει την ουρά του
σαν να ’χει κι αυτός κουραστεί να περιμένει.4

Η Πηνελόπη χρειάζεται την αγκαλιά. Οι ποικίλες ηθικές δεσμεύσεις, 

4 Ό.π., σ. 21–22. Το συγκεκριμένο ποίημα μεταφράζει η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ· τρο-
ποποιώ ελαφρώς σε μερικά σημεία.
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η τάχα «ανάγκη» ή «υποχρέωση» της πίστης, είναι κάτι πολύ δευτερεύον 
ή ανύπαρκτο. Ποιος νοιάζεται πια για τέτοιου είδους «σύμβολα»; Όμως 
εκείνος που την έλκει τελικά, ο χίπις, ο «ξένος», ίσως δεν είναι άλλος 
απ’ τον Οδυσσέα. Είναι η «ενσαρκωμένη μνήμη»—η μνήμη άραγε ενός 
συγκεκριμένου προσώπου, η μνήμη απλώς μιας αλλοτινής ευτυχίας που 
θέλει να επαναληφθεί, η μνήμη του σώματος που αναζητά ένα άλλο 
σώμα; Ούτε αυτό έχει σημασία. Ακόμα και ο σκύλος κουνάει την ουρά 
του αμφίσημα: δεν ξέρουμε αν καλωσορίζει τον απόντα, τον παλιό του 
κύριο, ή επικροτεί απλώς την με όποιον τρόπο λήξη της αναμονής.

Η Γκέιλ είναι ευφυής, όπως όλοι οι σημαντικοί καλλιτέχνες.

* * *
Κάποτε σκέφτομαι την Ελλάδα σαν κανέναν εραστή που 
αρχίζει να γερνάει, τα γένια του να γυρνούν στο γκρίζο, 
[αλλά υπάρχει] μια λάμψη ακόμα στο βλέμμα του. Καθό-
μαστε σε μια πλατεία κάτω απ’ το πλατάνι και μοιραζό-
μαστε ένα μισόκιλο κρασί. «Ακόμα παράδεισος, ε;» ρωτάει. 
«Μμμμμμμμμ», λέω, εισπνέοντας τοξικές αναθυμιάσεις βεν-
ζίνης, τηγανιτά ψάρια και άνθη πορτοκαλιάς.

Το απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο της Η πτώση των Αθηνών, 
από τον πρόλογό του. Η Γκέιλ, που για τους έλληνες φίλους της έχει 
υιοθετήσει το όνομα Ηλέκτρα (όχι για τον συμβολισμό, λέει, αλλά για 
τα τρία σύμφωνα που ο ήχος τους σε κάνει να φαντάζεσαι δαγκωνιά 
σε μαύρη σοκολάτα), αγαπάει την Ελλάδα χωρίς να την εξειδανικεύει. 
Τις παθογένειές μας φαίνεται να τις γνωρίζει καλά. Παρά ταύτα, στην 
προσπάθεια του γηραλέου εραστή, στην προσπάθειά μας δηλαδή να 
υποκλέψουμε μια θετική απάντηση για την κατάστασή μας, λίγο πο-
νηρά, λίγο από πραγματική χαρά ζωής, λίγο κινητοποιώντας την παλιά 
γοητεία μας, εκείνη απαντά με σκεπτικισμό από τον οποίο δεν λείπει το 
χιούμορ, λέγοντας περίπου τα εξής: αγαπημένοι μου, πλάι στον τοξικό 
εαυτό σας, υπάρχει και ο παραδείσιος· ξαναβρείτε τον!

Γκέιλ-Ηλέκτρα, καλώς μας ήρθες και σε ευχαριστούμε!

Αγγέλα Καστρινάκη 
Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας

Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Κρήτης

kastrinaki@uoc.gr

ΜΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ



Ο γυναικείος θρήνος στην αρχαία Ελλάδα: 
η ματιά της Gail HolstWarhaft

Αθηνά ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ — Ελένη ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Η ανθρωπολογική και μουσικολογική προσέγγιση στα γυναικεία 
μοι ρολόγια που επιχειρήθηκε από τον συνάδελφο Άρη Τσαντη-

ρόπουλο και την ομάδα του ήταν γοητευτική και διεισδυτική. Ωστόσο, 
η δραστηριότητα της Gail Holst-Warhaft είναι πλούσια και πολυσχιδής 
και η παρουσίασή της απαιτεί μετακίνηση και σε άλλους χώρους. Ένας 
τέτοιος ζωτικής σημασίας χώρος μελέτης και δράσης της Holst-Warhaft 
υπήρξαν οι κλασικές σπουδές, οι σπουδές της αρχαιογνωσίας, της αρ-
χαιοελληνικής γλώσσας και κουλτούρας. H Gail Holst-Warhaft στρά-
φηκε με ιδιαίτερο ζήλο και προσήλωση στα κλασικά γράμματα κατά 
τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της ή καλύτερα των διδακτορικών της 
σπουδών, όταν μελέτησε συγκριτικά τον θρήνο στην αρχαιοελληνική 
γραμματεία και σε νεότερες λογοτεχνίες. Καρπός αυτής της ενασχόλη-
σης υπήρξε το βιβλίο της Dangerous Voices: Women’s Laments and Greek 
Literature που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Routledge το 1992. H 
oπτική γωνία από την οποία η Gail Holst-Warhaft προσεγγίζει το υλικό 
της είναι αυτή της συγκριτικής ή και δια-πολιτισμικής (cross-cultural) 
ανάλυσης. H συγγραφέας ανατέμνει τη νεοελληνική παράδοση του 
μοιρολογιού και επιχειρεί να τη συσχετίσει με τους αρχαιοελληνικούς 
θρήνους. Από την αρχαία Ελλάδα δεν έχουμε αυτούσια γυναικεία μοι-
ρολόγια, καταγραφές γυναικείων θρήνων σε ρεαλιστικά, ιστορικά δεδο-
μένα. Ωστόσο, έχουμε καλλιτεχνικές αποτυπώσεις θρηνητικών σκηνών 
σε αγγεία και άλλα μνημεία, καθώς και ιδιαιτέρως σημαντικές αναπαρα-
στάσεις θρήνου στη λογοτεχνία (και δη την ποίηση): αυτές ξεκινούν από 
τον Όμηρο αλλά αυξάνουν και κυριαρχούν στην τραγωδία. (Σας θυμίζω 
εδώ, δείγματος χάριν, την Ηλέκτρα, κατεξοχήν φιγούρα θρηνωδού.) Δια-
θέτουμε, επίσης, κάποιες ιστορικές μαρτυρίες για νομοθεσία σχετική με 
τους θρήνους και τα επικήδεια έθιμα σε διάφορες πόλεις και περιοχές 
της Ελλάδας την αρχαϊκή και κλασική εποχή. Αν και το αρχαιογνωστι-
κό υλικό (συγκριτικά με το νεότερο) είναι περιορισμένο, η συγγραφέας 
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επιχειρεί να διακρίνει σημεία διεπαφής και πιθανά σημεία συσχετισμού. 
Το εγχείρημα είναι τολμηρό, ίσως και ριψοκίνδυνο· όμως η τόλμη είναι 
η αρετή που ταιριάζει πιο πολύ με το ίδιο το θέμα του βιβλίου, που δεν 
είναι άλλο από την τόλμη που χαρακτηρίζει τα ίδια τα γυναικεία μοιρο-
λόγια, σύγχρονα και αρχαία, που δεν διστάζουν να κατονομάσουν ή και 
να μέμψουν όλους τους υπεύθυνους για τον θάνατο και την απώλεια 
των αγαπημένων (ακόμα κι αν υπεύθυνη είναι η ίδια η πόλις). 

Η τόλμη, ωστόσο, του εγχειρήματος της Gail Holst-Warhaft δεν πε-
ριορίζεται μονάχα στην κατάθεση κάποιων ερευνητικών προτάσεων για 
την ερμηνεία του αρχαιοελληνικού θρήνου. Τολμηρή είναι πάνω απ’ όλα 
η στάση της που δεν φοβάται να άρει στεγανά και αγκυλώσεις που δια-
χωρίζουν την αρχαιογνωσία από τις νεότερες σπουδές και να επιχειρήσει 
την κριτική και συγ-κριτική προσέγγισή τους. 

Η στάση αυτή που εγγράφει την αρχαιογνωσία μέσα στον ερευνητικό 
προβληματισμό για τα νεότερα πολιτισμικά φαινόμενα δεν αποτέλεσε 
απλώς θεωρητική επιλογή για τη μελέτη του 1992, αλλά φαίνεται πως 
παραμένει σταθερός άξονας του έργου και της διαδρομής της Gail. To 
2011—10 χρόνια μετά την καταστροφή των Δίδυμων Πύργων στη Νέα 
Υόρκη—η Gail Holst-Warhaft δημοσιεύει τη μελέτη της ‘No consola-
tion: the lamenting voice and public memory’.1 Eίναι από τις αγαπημένες 
μου για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι παραφράζει συνειδητά 
ή ασυνείδητα αυτό που καταθέτει όχι μια γυναίκα, αλλά ένας άνδρας 
ποιητής της αρχαϊκής εποχής, ο Αρχίλοχος: κλαίων οὐκ ἰήσομαι.2 Όχι, ο 
θρήνος δεν είναι παρηγοριά ή θεραπεία. Μπορεί να είναι τέρψη (θυμηθείτε 
το ομηρικό «γόοιο τετάρπετο»), κυρίως όμως είναι σημάδεμα. Μπορεί 
να είναι και καταγγελία. Πέραν, όμως, από τις λειτουργίες του θρήνου η 
μελέτη αυτή της Gail σηματοδοτεί και κάτι ακόμα (που εξηγεί κάπως και 
την επιλεκτική αναφορά μου). Στην προσέγγισή της η αρχαιογνωσία, τα 
αρχαιοελληνικά κείμενα και η αρχαιοελληνική ποίηση αναδεικνύονται 
σε προνομιακό πεδίο για τον αναστοχασμό, την ανασκόπηση και την 

1 Στον τόμο: Jan Parker και Timothy Mathews (επιμ.), Tradition, Translation, Trauma: 
The Classic and the Modern, Οξφόρδη: Oxford University Press, 2011, 211–27. Δέκα 
χρόνια νωρίτερα είχε δημοσιευτεί το βιβλίο της The Cue for Passion: Grief and Its 
Political Uses. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000, που εστιάζει στο 
πένθος και τη διαχείρισή του κυρίως σε σύγχρονα πολιτικά συμφραζόμενα. 

2 Αρχιλόχου απ. 11 West (το παραδίδει ο Πλούταρχος [Ηθ. 2.33a-b]).
    To διαβάζαμε—το μεσημέρι της ίδιας μέρας που έγινε η εκδήλωση—με τους φοιτητές 

και τις φοιτήτριές μου, που τις ευχαριστώ και τους ευχαριστώ και απ’ αυτήν τη θέση. 

Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ G. HOLST-WARHAFT
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κριτική διαχείριση των σύγχρονων προβλημάτων—και μάλιστα του 
σύγχρονου παραλογισμού και της απώλειας. 

Gail, σ’ ευχαριστούμε! 

Αθηνά Καβουλάκη
Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης
kavoulaki@uoc.gr

* * *

ΤΙΣ τελευταίες δεκαετίες ο θρήνος στην αρχαία Ελλάδα αποτελεί 
αντικείμενο πλήθους μελετών, σε μια προσπάθεια επανεξέτασης 

και επαναπροσδιορισμού της στάσης μας, ως ατόμων και ως κοινωνίας, 
απέναντι στον θάνατο και τον θρήνο. Σημαντική είναι η συμβολή της 
Holst-Warhaft στη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τη λειτουργία 
του θρήνου στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Βασική μελέτη της είναι 
το βιβλίο Dangerous Voices: Women’s Laments and Greek Literature που 
εκδόθηκε το 1992.3 Στην εν λόγω μελέτη η συγγραφέας επιχειρεί να 
περιγράψει και να αναδείξει όλες τις διαφορετικές πτυχές του θρήνου, 
με έμφαση στον θρήνο των γυναικών. Στο έργο παρακολουθεί την εξέ-
λιξη του θρηνητικού άσματος από την αρχαϊκή έως την κλασική εποχή. 
Ξετυλίγει την ιστορία αναφερόμενη στο ομηρικό έπος, στην ελεγεία και 
στην τραγωδία. 

Στον Όμηρο δίνει έμφαση στον γυναικείο θρήνο σχολιάζοντας τον 
θρήνο της Θέτιδας, της Βρισηίδας, της Ανδρομάχης, της Εκάβης, της 
Ελένης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ομηρικού θρήνου συνοψίζονται 
στα εξής: 1. Υπερβολική εκδήλωση πένθους εκτός ελέγχου, 2. Οι γυναί-
κες είναι υπεύθυνες για τον επίσημο θρήνο. Υπάρχουν δύο ομάδες, αυτή 
των συγγενών και αυτή των επαγγελματιών θρηνωδών, 3. Ο θρήνος των 
συγγενών είναι αυθόρμητος και ακολουθείται από μια χορική απόκριση, 

3 Gail Holst-Warhaft, Dangerous Voices: Women’s Laments and Greek Literature, 
Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge, 1992.
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4. Ο θρήνος των συγγενών δεν αναφέρεται στα ηρωικά κατορθώματα 
των θανόντων, αλλά εστιάζει στη δυστυχία των ζωντανών, 5. Ο θρήνος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των τελετών προς τιμήν του νεκρού.

Στην κλασική εποχή, ωστόσο, παρατηρείται μια αλλαγή στάσης απέ-
ναντι στον θρήνο, πράγμα που πιστοποιείται από τη νομοθεσία διαφό-
ρων πόλεων, μεταξύ αυτών και της Αθήνας, όπου εισάγει σχετικό νόμο 
ο Σόλωνας, βάσει της οποίας απαγορεύονται οι υπερβολικές εκδηλώ-
σεις γυναικείου θρήνου σε δημόσιο χώρο και οι πολυτελείς προσφορές 
στον τάφο. Αναφερόμενη στους πιθανούς λόγους που οδήγησαν στην 
εν λόγω νομοθεσία, η Holst-Warhaft δίνει έμφαση στο ενδεχόμενο να 
αποτελέσουν οι δυνατές θρηνητικές κραυγές των γυναικών απειλή για 
την κοινωνική συνοχή, προκαλώντας επιθυμία εκδίκησης. Υπάρχουν 
μαρτυρίες ότι οι απαγορεύσεις αυτές δεν είχαν τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα, αλλά ίσως τηρήθηκαν εν μέρει. Ως υποκατάστατο των γυ-
ναικείων θρήνων εμφανίζεται στην Αθήνα ο επιτάφιος λόγος, ο οποίος 
θεσμοθετείται από την πόλη, άρα έχει πολιτικό χαρακτήρα, για να τιμή-
σει επιφανείς νεκρούς και να μη μείνει το έργο τους στη λήθη. Άρα, ενώ 
στην προ-κλασική περίοδο φαίνεται ότι οι γυναίκες ελέγχουν την τε-
λετουργία προς τιμήν των νεκρών, στην κλασική περίοδο περιορίζεται 
ο ρόλος τους και εμφανίζονται και άλλοι τρόποι επαίνου των νεκρών 
που διαχωρίζουν την ανδρική από τη γυναικεία αντίδραση απέναντι 
στον θάνατο. Η ελεγεία ενδέχεται να υπόκειται στους ίδιους περιορι-
σμούς με τον θρήνο, αν και αποτελεί ένα λογοτεχνικό είδος απώλειας 
και παρηγοριάς, το οποίο διαφέρει σημαντικά από τον θρήνο, κατά την 
Holst-Warhaft, η οποία αναλύει την ελεγεία από φροϋδική οπτική και 
αναρωτιέται αν τελικά αποτελεί ένα ανδρικό είδος. 

Στην τραγωδία αντανακλάται ο διαφορετικός ρόλος ανδρών και γυ-
ναικών στον θρήνο,  καθώς εμπλέκονται και οι ακροατές σε έναν αγώνα 
που δίνει στους άνδρες μια διέξοδο για την πιθανή βία την προερχόμε-
νη από τη λύπη και ταυτόχρονα αρνείται στις γυναίκες κάθε δημόσιο 
ρόλο στο τελετουργικό δράμα που είχαν συνήθως υπό τον έλεγχό τους. 
Ο Αισχύλος αναδεικνύει το ζήτημα της απειλής του γυναικείου θρή-
νου για την πόλη και το κύρος των ανδρών και σε κάποιες περιπτώσεις 
στρέφει τον γυναικείο θρήνο εναντίον των ίδιων των γυναικών. Αναλύ-
εται διεξοδικά το έργο του και κυρίως η Ορέστεια, όπου ανιχνεύεται η 
γυναικεία μορφή της τέχνης του θρήνου ως εκρηκτική, έστω δυνητικά. 
Ψήγματα της αισχύλειας παράδοσης του θρήνου επιβιώνουν στην ύπαι-
θρο κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ο 
Σοφοκλής και ο Ευριπίδης παρουσιάζουν στα έργα τους αυθύπαρκτες 
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ηρωίδες παρά στερεότυπα της γυναικείας φύσης. Ο θρήνος σταδιακά 
στα δράματα των τραγικών εμφανίζεται να χάνει ως προς τη δύναμη 
των λόγων των γυναικών, που είναι απειλή για τη συνοχή της κοινω-
νίας, και να μετατρέπεται σε ένα “φάρμακο” που μπορεί να θεραπεύσει 
ή να απαλύνει τον πόνο των θρηνωδών. Ο θρήνος των γυναικών ως 
δημόσιος λόγος υποβαθμίζεται και αναδεικνύεται ο θεραπευτικός του 
χαρακτήρας για κάθε γυναίκα.

Ποια είναι η ιδιαίτερη συμβολή της Holst-Warhaft στη μελέτη των 
θρηνητικών ασμάτων; Οι παραλληλισμοί και η συνεχής σύνδεση του 
αρχαίου θρήνου με μεταγενέστερες εποχές. Η σύνδεση του θρήνου με 
τη νεό τερη λογοτεχνία, ο παραλληλισμός του θρήνου στην αρχαιότητα 
με τις αντίστοιχες πρακτικές την εποχή του Μεσαίωνα, η προσέγγιση 
του θρήνου με βάση τις σύγχρονες φεμινιστικές θεωρίες, η ανάλυση 
ελεγειακών ποιημάτων αξιοποιώντας φροϋδικές θεωρίες: αυτά συνι-
στούν τη ματιά της Gail Holst-Warhaft, μια σύγχρονη ματιά στον αρ-
χαίο θρήνο που δίνει το έναυσμα για ποικίλες προσεγγίσεις και ερμη-
νείες. Θα κλείσω με τα λόγια της ίδιας της συγγραφέως:4 «θα πρέπει να 
θεωρήσουμε τον θρήνο όχι απλώς ως παραδοσιακή γυναικεία αντίδρα-
ση στον θάνατο, αλλά ως ένα δείγμα της σχέσης της κοινωνίας με τον 
θάνατο και άρα ως θεμελιώ δες στοιχείο για την ίδια τη ζωή».

Ελένη Παπαδογιαννάκη
Δρ Φιλολογίας 

Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

 e.papadogiannaki@uoc.gr

•

4 Dangerous Voices…, ό.π., σ. 8.
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Ο θρήνος στο ρεμπέτικο ως κομμάτι 
της νεοελληνικής ταυτότητας

Μανώλης ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ

ΔΕΝ μπορώ να φανταστώ καλύτερη ανταμοιβή για το έργο ενός πα-
νεπιστημιακού δασκάλου και ερευνητή από αυτή που πρόσφατα 

έλαβε η Gail Holst: το ταπεινό μουσικό είδος στο οποίο αφοσιώθηκε 
όταν ξεκινούσε την καριέρα της ως νέα επιστήμονας, το ρεμπέτικο τρα-
γούδι, άγνωστο τότε στη διεθνή κοινότητα και βαθιά περιφρονημένο 
από την αντίστοιχη ελληνική, εγγράφεται το 2017 από την Unesco στον 
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Kληρονομιάς 
της Ανθρωπότητας.  

Για το ρεμπέτικο ο θρήνος αποτελεί ένα από τα βασικότερα, σχεδόν 
αναπόσπαστα, στοιχεία του και ταυτόχρονα έναν από τους μεγαλύτε-
ρους ψόγους που χρησιμοποίησαν οι αρνητές του. Θα προσπαθήσω να 
συμπυκνώσω τη σχετική κριτική σ’ ένα παράθεμα ενός πολύ γνωστού 
άρθρου του Ζαχαρία Παπαντωνίου, δημοσιευμένου στις 4 Ιουνίου του 
1917 στην πρώτη σελίδα της εφ. Εμπρός με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Η φοβερά μελωδία» και το οποίο αναφερόταν στον αμανέ:

Αλλά τι είναι αυτό που τραγουδεί ο λαός των πόλεων; 
Τι ουρλιάζει εκείνος εκεί ο νεαρός και στιβαρός εργάτης; Τι 
θέλει; Χαίρεται; Αφού χαίρεται, διατί οδύρεται; Τι είναι αυ-
τός ο ολολύζων Έλλην; Ποίος του έβαλε τους φοβερούς 
τούτους βρασμούς εις τον λάρυγγα; Από ποίαν μητέρα 
εθήλασε τέτοιον θρήνον, πώς τον θρήνον τούτον τον ευ-
ρήκε εις τον αέρα της Ελευθέρας Ελλάδος και τον επήρε 
μέσα του με την αναπνοήν;

Στο σύντομο απόσπασμα του Παπαντωνίου περιέχονται οι βασικές 
κατηγορίες κατά του ρεμπέτικου: είναι θρηνητικό, είναι αναχρονιστικό, 
είναι ξένο, είναι προϊόν της σκλαβιάς, επίδραση του παλιού κατακτητή 
και πρέπει να ξεριζωθεί. Και για τη φοβερά μελωδία του αμανέ—την κα-
τεξοχήν θρηνητική στο ρεμπέτικο—καταλήγει ότι είναι «…υβριστικόν 
διά την φιλοτιμίαν ενός ευρωπαίου του εικοστού αιώνος να την ακούει», 
οπότε προτείνει να ξεριζωθεί συστηματικά με πρωτοβουλία του Κρά-
τους. Εντυπωσιακό: ο θρήνος θεωρείται πλούτος για τον αρχαιοελληνικό 
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πολιτισμό, υλικό άξιο μελέτης για το δημοτικό μας τραγούδι, βδέλυγμα 
και ζιζάνιο για το αστικό λαϊκό.

Χωρίς να το καταλαβαίνει βέβαια, ο Παπαντωνίου δίνει ένα ισχυρό 
αντεπιχείρημα στους φίλους του ρεμπέτικου, το οποίο πρέπει να μην ξε-
χνά στιγμή ο μελετητής του: «Χαίρεται; Αφού χαίρεται γιατί οδύρεται;» 
αναρωτιέται για τον νεαρό εργάτη. Η φράση υπογραμμίζει ένα παρά-
δοξο: η διάθεση του ερμηνευτή και του ακροατή δεν δεσμεύεται υπο-
χρεωτικά από αυτήν που υποβάλλει, υποτίθεται, το τραγούδι. Ο θρήνος 
δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιείται για να εκτονωθεί το δυσάρεστο, αν 
όχι αβάσταχτο, συναίσθημα ή ακόμα και για να εκφραστεί συγκαλυμ-
μένα ένα άλλο, αντίρροπο: Χαρά της επιβίωσης; Της συμμετοχής, στο 
ερωτικό παιχνίδι, για παράδειγμα, ακόμα και με όλους τους καημούς 
και τις πίκρες που αυτό μοιράζει; Μια τέτοια τακτική όμως συνήθως τη 
θεω ρούμε ακριβό εύρημα, δείγμα υψηλής τέχνης, με πιο γνωστό σχετικό 
παράδειγμα τη συγγραφή και παράσταση των Περσών του Αισχύλου.

Η διάσταση μεταξύ Χαράς–Λύπης άλλωστε μπορεί να εμφανιστεί 
όχι μόνο μεταξύ Πομπού, Μέσου και Δέκτη αλλά και μέσα στο ίδιο το 
μέσο, το τραγούδι δηλαδή. Καθώς αποτελείται από δυο εντελώς διαφο-
ρετικά μορφικά στοιχεία, στίχο και μουσική, είναι πολύ συχνό φαινό-
μενο ένας θρηνητικός στίχος να ντύνεται με μια πολύ ζωηρή μουσική, 
που είτε τον υποσκάπτει ή τον κάνει ακόμα πιο λειτουργικό και απο-
τελεσματικό, παρά τη φαινομενικά προβληματική τους συνύπαρξη. Η 
διάσταση αυτή δεν βλάπτει καθόλου την αξία ενός μουσικού έργου, αν 
θυμηθούμε τη θέση που έχει στην ιστορία της μουσικής η όπερα Ορ-
φέας του Μοντεβέρντι με το χαρούμενο, σχεδόν θριαμβευτικό φινάλε.

Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε στερεοτυπικά το ρεμπέτικο 
σαν τραγούδι καθαρόαιμα θρηνητικό. Δύσκολα ωστόσο θα μπορού-
σαμε να διαχωρίσουμε τα ρεμπέτικα σε θρηνητικά και μη. Η σαρωτική 
δημοτικότητα που κέρδισαν τα ρεμπέτικα με την εγκατάσταση των δι-
σκογραφικών εταιρειών στην Ελλάδα (1931), δείχνει ότι τα τραγούδια 
αυτά—σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε συνήθως—συστεγάζουν, αρμονι-
κά και ισότιμα, θρήνο και γλέντι ή ότι ο Νεοέλληνας είχε στην καλλιτε-
χνική του έκφραση απόλυτη ανάγκη τον θρήνο. Είναι η εποχή που ξεκι-
νά η εκστρατεία του Εθνικού Θεάτρου να απευθυνθεί στο μεγάλο κοινό 
και ν’ αναβιώσει την τραγωδία σε ανοιχτούς χώρους, κυρίως ερείπια 
αρχαίων θεάτρων. Είναι η εποχή που το ελαφρό τραγούδι θρηνεί επίσης 
για τη χαμένη αγάπη, τη χαμένη τιμή, τα χαμένα χρόνια, αν θυμηθούμε 
τις θρηνητικές μπαλάντες της Σοφίας Βέμπο, του Κώστα Γιαννίδη, της 
Λουίζας Ποζέλλι, του Αττίκ. Μάλιστα τα τραγούδια αυτά παίρνουν κα-
νονικότατα τη θέση τους στο πρόγραμμα των θεατρικών επιθεωρήσεων 
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της εποχής, ενταγμένα σε νούμερα που σκοπό τους έχουν η συγκίνηση 
και το συναίσθημα να διαδεχτούν, σε φυσική ροή, το τρανταχτό γέλιο.

Παρ’ όλη αυτή την καθολική απαίτηση για θρήνο, η οποία προφανώς 
επιτάθηκε μετά το 1922, η Πολιτεία άκουσε προσεκτικά όσα την πρό-
σταζε ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου στο άρθρο του 1917 και, όντως, ανέλα-
βε, από το 1936 και μετά, μια εκστρατεία εκκαθάρισης του ρεμπέτικου, 
δημιουργώντας μια σχετική λογοκριτική επιτροπή η οποία λειτουργού-
σε διττά, σε στίχο και μουσική, και απαιτούσε να γίνουν δυτικότερες και 
λιγότερο λυγμικές οι μελωδίες του και πολύ πιο αισιόδοξοι οι στίχοι του. 
Κάτω από τις συνθήκες αυτές απαγορεύτηκε και τελικά εξαφανίστηκε 
το πιο καθαρό θρηνητικό παρακλάδι του ρεμπέτικου, ο αμανές. 

Το 1949 που ο Χατζιδάκις δίνει την ιστορική του διάλεξη για το ρε-
μπέτικο, το είδος βγαίνει από τη δοκιμασία της Κατοχής και του Εμφυ-
λίου ολότελα αλλαγμένο. Παρόλο που ο Χατζιδάκις υμνεί τον χαρα-
κτήρα κραυγής που πήρε το τραγούδι αυτό στην περίοδο της Κατοχής, 
ο στραγγαλισμός του ρεμπέτικου και ο εξοβελισμός του αμανέ, που 
ξεκίνησε προπολεμικά και ολοκληρώθηκε στη δεκαετία του 1940, αφή-
νει το τραγούδι μισό. Ο καθαρός θρήνος έχει εκλείψει πια σχεδόν ολο-
κληρωτικά από μέσα του και καμιά μεταπολεμική φωνή υπεράσπισης 
του ρεμπέτικου δεν εξέφρασε την έλλειψη αυτή, κανείς δεν αναζήτησε, 
ούτε προσπάθησε να αντικαταστήσει το κομμάτι που χάθηκε. Η ίδια η 
διάλεξη και λίγο μετά οι πανέμορφες εκτελέσεις του Χατζιδάκι μερικών 
εμβληματικών ρεμπέτικων στο πιάνο και το ενδιαφέρον που προκά-
λεσαν στα υψηλά κοινωνικά στρώματα για το ταπεινό είδος τείνουν 
να επιφέρουν στη φυσιογνωμία του σημαντικές αλλαγές. Από δυνατή 
θρηνητική κραυγή της δημόσιας σφαίρας, της πλατείας, της γειτονιάς, 
της αυλής και του σοκακιού, τείνει να γίνει ατομικό μελαγχολικό μουρ-
μούρισμα σ’ ένα κατάκλειστο μονήρες σπίτι. 

Από την άλλη, η πίεση της ολοένα διευρυνόμενης πελατείας του κι 
η άρνηση συνέχισης του παλιού στερεότυπου θρήνου, το σπρώχνει να 
πάρει ένα καθαρά γλεντζέδικο χαρακτήρα που μέσα στα κέντρα δια-
σκέδασης, στην οργάνωση των οποίων οι ίδιοι οι μουσικοί δεν έχουν 
πια κανένα λόγο, οδηγεί σε ακραία εκφυλιστικά φαινόμενα, τα οποία η 
Holst περιγράφει με θαυμαστή ακρίβεια στο βιβλίο της: «Η χυδαιότητα 
είναι κάτι στο οποίο οι Έλληνες έχουν μεγάλο ταλέντο και αν ψάχνετε 
για μια κακόγουστη βραδινή έξοδο κι έχετε κι ένα παραφουσκωμένο 
πορτοφόλι, μπορείτε να βρείτε κάποια διασκέδαση με μια νύχτα στα 
μπουζούκια».1 

1 Gail Holst, Δρόμος για το ρεμπέτικο, μτφρ. Νίκος Σαββάτης, Αθήνα: Αγγλοελληνικές 
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Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή, σε μια μετάβαση. Η τάση που 
περιγράψαμε και οι συνέπειές της θα οδηγήσουν τους μελετητές σε αμ-
φίβολης ακρίβειας οριοθετήσεις και χαρακτηρισμούς που μιλούν για 
παρακμή ή ακόμα και θάνατο του ρεμπέτικου, για πέρασμα σ’ ένα νέο 
είδος, το λαϊκό, ή αργότερα ελαφρολαϊκό, για απόλυτο εκφυλισμό και 
παρακμή με την παροχέτευση μεμονωμένων στοιχείων του ρεμπέτικου 
στο, εντελώς αδόκιμα καλούμενο ακόμα και σήμερα, σκυλάδικο.  

«Λοιπόν με τη συνεργεία μερικών καλοπροαίρετων ανθρώπων έλα-
βε χώρα μπροστά στα μάτια μας μια καταπληκτική ληστεία: του δικαιώ-
ματος του λαού να κλαίει, τουλάχιστον τη μοίρα του».2 Η απαισιόδο-
ξη φράση του Κώστα Ταχτσή, είναι γραμμένη το 1964 και αναφέρεται 
πρωτίστως στη διάλεξη του Χατζιδάκι το 1949. Δευτερευόντως μιλάει 
για τις μεγάλες ανακατατάξεις που ακολούθησαν και περιγράψαμε φευ-
γαλέα παραπάνω. Αναζητώντας τον χαμένο θρήνο, διαπιστώνουμε ότι 
αυτός δεν εξαφανίστηκε εντελώς από τη σφαίρα του αστικού τραγου-
διού. Απλά, όπως συνέβη και με τα χρόνια της προϊστορίας του ρεμπέ-
τικου, η συλλογική ανάγκη για αναγέννηση και ανάταση μετά από τις 
μεγάλες πολεμικές εθνικές περιπέτειες, οδήγησε σε μια νέα περιθωριο-
ποίησή του, η οποία διαρκεί μέχρι και σήμερα. Ο θρήνος απλά έπρεπε 
να ξανανακαλυφθεί. Η μεγαλύτερη φωνή του μεταπολεμικού αστικού 
τραγουδιού (Στέλιος Καζαντζίδης) κατέληξε ταυτόσημη με τον θρήνο 
κι αυτό αρκούσε για να αποσύρουμε επιδεικτικά την προσοχή μας από 
πάνω της. Ο θρήνος φαίνεται ότι δεν έχει θέση στην κοινωνία του 21ου 
αιώνα. 

Την ώρα που έκανα αυτές τις σκέψεις κι έγραφα αυτές τις γραμμές το 
fb μού έστελνε δυο ετερόκλητα αλλά τελικά εντυπωσιακά συγκλίνοντα 
βίντεο: ένα μονόλεπτο σποτ του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που 
περιγράφει τις συντονισμένες προσπάθειες της ιαπωνικής κυβέρνησης 
να επανεισάγει στη ζωή των πολιτών της το κλάμα, με απώτερο στόχο 
να επιτύχει τη συναισθηματική τους ισορροπία και να μειωθούν έτσι οι 
ολοένα αυξανόμενες αυτοκτονίες στη χώρα. Bιβλία, ταινίες, κυριότερα 
όμως η εμφάνιση της ειδικότητας του tears teacher, που «συνταγογρα-
φεί» ένα κλάμα την εβδομάδα, για να εξασφαλιστεί μια ζωή απαλλαγ-
μένη από το στρες.3 Από την άλλη έφτανε ένα βίντεο από την παλιά 

εκδόσεις, 1977, 16.
2 Κώστας Ταχτσησ, «Ρεμπέτικα 1964», στο: Η γιαγιά μου η Αθήνα, Αθήνα: Ερμής, 1979, 

35–45.
3 <https://www.weforum.org/agenda/2018/10/how-crying-once-a-week-is-the-key-to-

a-stress-free-life-according-to-japan-s-tears-teacher> (24.10.2018). 
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μας φοιτήτρια Αθηνά Λαμπίρη με έναν χορταστικό εξάλεπτο σχεδόν 
αμανέ, συνοδευόμενο από το απαραίτητο ταξίμι του, τον οποίο δεν είχα 
ξανακούσει ποτέ.4 Ας μην ξεχνάμε, όρος για την εγγραφή ενός είδους 
στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco είναι 
αυτό να παραμένει ζωντανό, να συνεχίζει δημιουργικά τη ζωή του και 
να εμπνέει ακόμα και σήμερα.  

 
Μανώλης Σειραγάκης 
Επίκουρος καθηγητής

Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

seiragakis@uoc.gr

•

4 <https://www.facebook.com/athena.labiri/videos/10156537785844564/UzpfSTU5N
TM5OTU2MzoxMDE1NjgyNDkzNjQ5NDU2NA/> (23.05.2019).



Μεταφράζοντας την Ελλάδα

Gail Holst-Warhaft

ΧΑΙΡΟΜΑΙ πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Εδώ, στην όμορ-
φη Κρήτη, στο πανέμορφο Ρέθυμνο και σ’ ένα Πανεπιστήμιο που 

παράγει σπουδαίο πνευματικό έργο.
Συγχαίρω και ευχαριστώ όλο το προσωπικό, όλους τους πανεπιστη-

μιακούς και τους φοιτητές. Ευχαριστώ τον αντιπρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης κ. Σπανουδάκη και τον δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Μαρινά-
κη. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, την 
κυρία Αγγέλα Καστρινάκη, που είχε την ευγενή καλοσύνη να με καλέ-
σει. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μα είναι και μια ευκαιρία να γίνει αυτή 
η συζήτηση απόψε. Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν, αλλά και όλους 
εσάς που είστε εδώ απόψε. Συγχαρητήρια για την άρτια οργάνωση της 
εκδήλωσης. 

Τι σημαίνει να μεταφράζει κανείς μια χώρα ή καλύτερα έναν πολιτισμό;
Για μένα ήταν μια μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρω το πάθος μου στους 
αγγλόφωνους, και σ’ αυτούς που δεν ξέρανε ούτε τη μουσική, ούτε την 
ποίηση που ανεκάλυψα στην Ελλάδα από τις πρώτες μέρες που έφτασα 
εδώ. Ίσως ήμουνα τυχερή που ανεκάλυψα την Ελλάδα σε μια στιγμή 
που και η μουσική και η λογοτεχνία ήταν στην κορυφή τους, αλλά αυτό 
δεν το ήξερα. Για μένα η Ελλάδα ήταν ένα μαγικό τοπίο—ήθελα να τη 
ρουφήξω, να καταλάβω τη γλώσσα, τη μουσική που άκουγα γύρω μου, 
τον χορό, την ομορφιά του τοπίου. Πρέπει να πω ότι ήταν σαν ερωτική 
σχέση αυτή που απέκτησα για μια ως τότε άγνωστη χώρα.

Και παρόλο που ζω σχεδόν 40 χρόνια έξω από την Ελλάδα πια, συνε-
χίζω να κρατάω μια άμεση σχέση με τη δεύτερή μου πατρίδα. Γράφω για 
την Ελλάδα, μεταφράζω ελληνική λογοτεχνία, αλληλογραφώ με έλλη-
νες φίλους και ζω την εσωτερική μου ζωή στην Ελλάδα.

Δεν νομίζω ότι θέλετε να ακούσετε από μένα μια θεωρία για τη με-
τάφραση, ούτε μια ακαδημαϊκή παρουσίαση για το Μοιρολόι, το Ρεμπέ-
τικο ή την Ποίηση. Το ενδιαφέρον, αν πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον, 
θα είναι πώς μια νεαρή κοπέλα, ξένη, που δεν ήξερε ούτε μία ελληνική 
λέξη, μπήκε σ’ αυτόν τον κόσμο της μουσικής και της λογοτεχνίας, και 
τι ήταν αυτό που την τράβηξε τόσο πολύ.
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Αυτή είναι μια ιστορία με πολλά κεφάλαια, αλλά θα προσπαθήσω 
να σας την ιστορήσω σύντομα, και μακάρι να αποδείξω ότι δεν είναι 
ξεχωριστά κομμάτια αυτά, αλλά αποτελούν έναν κύκλο, μια ενότητα. 

Κι αφού ήταν το πρώτο βιβλίο μου κι έγινε κάπως γνωστό, θ’ αρχίσω 
με τον «“Δρόμο” [μου] για το Ρεμπέτικο».1 

Κεφάλαιο πρώτο: το Ρεμπέτικο
Ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα 1966 και άκουγα γύρω μου μου-
σική. Στην αρχή δεν ξεχώριζα τη μία μουσική από την άλλη, σιγά-σιγά 
όμως κατάλαβα τι ήταν το Ρεμπέτικο και τι ήταν η μουσική του Θεο-
δωράκη. 

Όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Αυστραλία στα 1968, πήρα ελάχι-
στα πράγματα μαζί μου, αλλά τρία απ’ αυτά είχαν μεγάλη σημασία για 
το μέλλον μου. Το πρώτο ήταν ένας δίσκος του Θεοδωράκη, ο «Επι-
τάφιος» με τον Μπιθικώτση και τον Χιώτη στο μπουζούκι. Το δεύτερο 
ήταν ένα βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου, τα «Ρεμπέτικα Τραγούδια». 
Και τα δύο εξαφανίστηκαν από τα μαγαζιά τον Απρίλιο του 1967, το 
πρώτο με την απαγόρευση της μουσικής του Θεοδωράκη και το δεύτε-
ρο με τη λογοκρισία. Το τρίτο πράγμα ήταν ένας δίσκος της Σωτηρίας 
Μπέλλου, που μόλις είχε κυκλοφορήσει. Με αυτά τα τρία πράγματα άρ-
χισα τη μύησή μου στην ελληνική μουσική και ποίηση.

Μέχρι να γυρίσω στην Ελλάδα το 1974, είχα ακούσει τους δίσκους 
εκατοντάδες φορές και, μ’ ένα λεξικό, είχα καταφέρει να διαβάσω το 
βιβλίο του Πετρόπουλου.

Στα 5-6 χρόνια που ζούσα στο Σίδνεϋ, εκτός που έγινα δημοσιογρά-
φος, σπούδασα τσέμπαλο στο Ωδείο και μπήκα στους κύκλους των Ελ-
λήνων που είχαν οργανωθεί εναντίον της Χούντας. Σκέφτηκα να σπου-
δάσω και εθνομουσικολογία και να επικεντρώσω τη μελέτη μου στην 
ελληνική μουσική που όλο και πιο πολύ μου τραβούσε το ενδιαφέρον. 

Πήρα μια μικρή υποτροφία από την Κυβέρνηση της Αυστραλίας για 
τη μελέτη μου και επέστρεψα πάλι στην Αθήνα το 1974. Κατάλαβα ότι 
ίσως θα ήταν αρκετά δύσκολο να βρω τις πληροφορίες που ήθελα κι 
ακόμα πιο δύσκολο να μεταφέρω αυτό το υλικό σε ανθρώπους που δεν 
είχαν ακούσει τη μουσική και δεν είχαν δει τους χορούς (υπενθυμίζω ότι 
όλα αυτά ήταν πριν από το Ίντερνετ και το Youtube).
1 [Γκαίηλ Χόλστ, Δρόμος για το Ρεμπέτικο: Άρθρα για το ρεμπέτικο τραγούδι από τον 

ελληνικό τύπο (1947-76), μτφρ. Νίκος Σαββάτης, Αθήνα: Αγγλοελληνικές εκδόσεις, 
1977 και Gail Holst, Road to Rembetika: Music of a Greek Sub-Culture: Songs of Love, 
Sorrow and Hashish. Αθήνα: Denise Harvey and Company, 1983 (5η έκδοση = Λίμνη 
Ευβοίας: Denise Harvey, 2014).] 
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Αν δεν είχα την καλή τύχη να γνωρίσω τον Θανάση Αθανασίου, θα 
έγραφα ίσως ένα βιβλίο για το Ρεμπέτικο, αλλά δεν θα είχε την ίδια 
«γεύση». Χωρίς τον Θανάση που είχε παίξει με τον Μπάτη, με τον Αρ-
τέμη, με τον Στράτο και τον Παπαϊωάννου και που μου εξιστορούσε τις 
εμπειρίες του σ’ εκείνο το περιβάλλον, δεν θα είχε την αμεσότητα που 
έχει αυτή η μελέτη. 

Κατάλαβα τότε ότι αντί να γράφω ως δημοσιογράφος ή ως μουσι-
κολόγος έπρεπε να γράψω κάτι που θα μπορούσε να διαβάσει με όρεξη 
και ο ίδιος ο Θανάσης. 

Κεφάλαιο δεύτερο: ο Θεοδωράκης και η Ελληνική Ποίηση
Ακούγοντας τον «Επιτάφιο» του Θεοδωράκη άρχισα σιγά-σιγά να μα-
θαίνω την ποιητική ελληνική γλώσσα. Ακόμα ψάχνω για ένα αντίστοιχο 
φαινόμενο σε άλλη χώρα με αυτό που έγινε στην Ελλάδα τη δεκαετία 
του ’60. Δηλαδή το πάντρεμα της σύγχρονης σοβαρής ποίησης με το 
λαϊκό στοιχείο των ρεμπέτικων τραγουδιών. Ακόμα ανατριχιάζω ακού-
γοντας το καταπληκτικό Ζεϊμπέκικο, που για μένα είναι ο θησαυρός 
του κύκλου «Μέρα Μαγιού». 

Ακούω το μπουζούκι του Χιώτη στην εισαγωγή, όταν μπαίνει, αντί 
για μια θηλυκή φωνή, τη φωνή μιας Μάνας, η καθαρή αρσενική φωνή 
του Μπιθικώτση, που αποδίδει θαυμάσια τον πόνο της μάνας. 

Ακούω και τον στίχο του Ρίτσου Μέρα Μαγιού μού μίσεψες, μέρα 
Μαγιού σε χάνω… Ακούω στο αποκορύφωμα του τραγουδιού μια φρά-
ση που σε κάνει να σηκώσεις τα χέρια σου και να πεις «Δεν μεταφράζε-
ται αυτό»: Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της Οικουμένης.

Ωραίος τρόπος να μάθει κανείς τα Ελληνικά!
Πάλι αισθάνθηκα το χρέος να μεταφέρω αυτό το πάντρεμα Ποίησης 

και Μουσικής στον ξένο κόσμο, εκτός Ελλάδας δηλαδή, για να κατα-
λάβουν το θαύμα που είχε γίνει την εποχή εκείνη με τη μελοποίηση της 
Ποίησης από τον Θεοδωράκη και τον Χατζιδάκι.

Η ιδέα ότι μια μέρα θα έπαιζα στην Ορχήστρα του Θεοδωράκη, μπο-
ρώ να πω ότι δεν είχε περάσει από τον νου μου, αλλά έγινε κι αυτή η 
συνεργασία [με τον Θεοδωράκη] και προέκυψε το βιβλίο: «Μίκης Θεο-
δωράκης: Μύθος και πολιτική στη σύγχρονη ελληνική μουσική»,2 ένα 
βιβλίο όπου προσπαθώ να δείξω ότι ο Θεοδωράκης δεν ήταν μόνο ένας 

2 [Gail Holst, Theodorakis: Myth & Politics in Modern Greek Music. Amsterdam: Adolf 
M. Hakkert, 1980 = Γκαίηλ Χόλστ, Μίκης Θεοδωράκης: Μύθος και πολιτική στη σύγ-
χρονη ελληνική μουσική. Αθήνα: Ανδρομέδα, 1980 και Gail Holst, Mίκης Θεοδωρά-
κης: Μύθος και πολιτική στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Αθήνα: Μετρονόμος, 2014.]
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φοβερός συνθέτης, αλλά είχε και μια ευαισθησία στον ποιητικό λόγο 
που συγκρίνεται με του Schubert.

Έκανα ανάλυση σε κάθε κύκλο τραγουδιών του, ιδιαίτερα σε αυτά 
που γράφτηκαν στη δεκαετία του ’60, για να δείξω πώς κατάφερε ο 
Θεο δωράκης να πλάσει τραγούδια που έκαναν τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, 
τον Ελύτη γνωστούς στον απλό λαό, στο ευρύ κοινό. Μεγάλο κατόρ-
θωμα αυτό, και καταλαβαίνω ότι δεν ήταν ο μόνος συνθέτης που το 
πέτυχε, αλλά ο Θεοδωράκης ξεχώρισε ως μεγαλοφυής συνθέτης. 

Εγώ λοιπόν ήθελα να μεταφέρω όλο αυτό το πάντρεμα της Ποίησης 
με τη Μουσική στον κόσμο εκτός της Ελλάδας. 

Κεφάλαιο τρίτο: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ και Νίκος Καββαδίας
Τώρα φτάνουμε κυριολεκτικά στη μετάφραση. Πρέπει να πω ότι πριν 
τη Δικτατορία, δεν είχα την ικανότητα να μεταφράζω ελληνική ποίηση. 
Δεν είχα καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Άρχισα να μαθαίνω την 
ελληνική γλώσσα με περίεργο τρόπο, από τα τραγούδια.

Μέχρι να φύγω από την Ελλάδα στην Αυστραλία, μελέτησα μόνη 
μου τη γλώσσα. Βαριόμουνα τη Γραμματική. Βρήκα ένα αστυνομικό μυ-
θιστόρημα του Γιάννη Μαρή. Μου έφαγε ένα μήνα να το διαβάσω με το 
λεξικό δίπλα μου, αλλά έπρεπε να μάθω ποιος σκότωσε ποιον. Έτσι δεν 
βαριόμουνα κι έμαθα κάπως να διαβάζω και να γράφω. 

Με την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, τη μεγάλη ποιήτρια, είχα πιά-
σει φιλία από τις πρώτες μέρες μου στην Αθήνα. Τα Αγγλικά της ήταν 
πολύ ωραία και φυσικά μιλούσαμε στη μητρική μου γλώσσα. Κάποτε 
όμως αποφάσισα να μεταφράσω τα ποιήματά της στα Αγγλικά. Πάλι 
με το λεξικό μου κατάφερα να μεταφράσω μερικά ποιήματα και έτσι 
δημοσιεύ τηκαν οι πρώτες μεταφράσεις μου.

Στα τέλη του ’80, πάλι μέσα από το τραγούδι, ανακάλυψα έναν και-
νούργιο ποιητή. Είχα γνωρίσει την τραγουδίστρια Μαρίζα Κωχ και μια 
μέρα που καθόμασταν στο Φάληρο στην αμμουδιά άρχισε να μου τρα-
γουδά τη «Φάτα Μοργκάνα». Μαγεύτηκα! Ποιος ήταν αυτός ο ποιητής; 
Πώς δεν ήξερα τα ποιήματα του Νίκου Καββαδία;

Πιστεύω ότι αν δεν είχα μεταφράσει τον Καββαδία, δεν θα τολμού-
σα να δημοσιεύσω τα δικά μου ποιήματα. Ήταν ο «σύντροφός» μου για 
πέντε χρόνια και με ταξίδεψε όχι μόνο σε εξωτικά μέρη αλλά και σε μια 
νέα ποιητική αισθητική που μου ταίριαζε. Λάτρευε ο ίδιος τη λιτότητα, 
καθώς και την παραδοσιακή μορφή στην ποίηση και ταυτόχρονα κατα-
λάβαινε καλά τα σύγχρονα ρεύματα στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, επει-
δή ίσως η αδερφή του, η Τζένια Καββαδία, μετέφραζε η ίδια σύγχρονη 
γαλλική ποίηση.
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Μεταφράζοντας τον Καββαδία κατάλαβα ότι το να μεταφράζεις Ποί-
ηση σημαίνει ότι πρέπει να γράφεις καλή ποίηση στη δική σου γλώσσα. 
Έπρεπε να γίνω ποιήτρια, να μεταφέρω στους αγγλόφωνους την ποίηση 
του Καββαδία. 

Από όσο ξέρω, πρέπει να πω ότι ο Καββαδίας άρεσε πάρα πολύ στο 
αγγλόφωνο κοινό που διάβασε το βιβλίο.3 Τουλάχιστον οι ποιητές που 
γνωρίζω τον βρίσκουν συναρπαστικό. 

Κεφάλαιο τέταρτο: το Μοιρολόι
Μελέτησα τα Μοιρολόγια για προσωπικούς λόγους, όμως όταν διάβα-
σα τους στίχους των μου ήταν φανερό ότι είχαν άμεση σχέση όχι μόνο 
με την αρχαία τραγωδία αλλά και με τη σύγχρονη ελληνική ποίηση. 

Πάντοτε μου έκανε εντύπωση πώς στην Αθήνα του 5ου αιώνα προ 
Χριστού, όπου οι γυναίκες δεν έπαιζαν ρόλο στην πολιτική και πολιτι-
στική ζωή, κυριαρχούν στη σκηνή της τραγωδίας και παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στη θρησκεία, ιδιαίτερα στις τελετές του πένθους. 

Οι φωνές τους ακούγονται τόσο δυναμικές στις τραγωδίες! Γιατί 
άραγε ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης έδωσαν τους πιο έντο-
νους και συγκινητικούς ρόλους στις γυναίκες; Θα μπορούσα να μιλάω 
πολλές ώρες γι’ αυτό το θέμα, θα εξηγήσω όμως μόνο πώς αυτό το ερώ-
τημα με ώθησε να κάνω μια διαχρονική μελέτη του πένθους στην ελ-
ληνική λογοτεχνία.4  

Το πένθος είναι αίσθημα, αλλά οι τελετές του θανάτου και του πέν-
θους είναι μια παράσταση όπου οι γυναικείες φωνές ακούγονται δυ-
νατά. Σε όλο τον κόσμο οι γυναίκες είναι που κλαίνε πιο δυνατά, που 
μιλάνε στους νεκρούς εκ μέρους της κοινωνίας.

Οι γυναίκες βρίσκουν στα μοιρολόγια—και ευρύτερα στην ποίηση 
του πόνου—τρόπους να εκφραστούν. Και όταν μιλάνε για τον πόνο, 
μου κάνει εντύπωση ότι δεν προσφέρουν καμία παρηγοριά. Αντίθετα 
με τη σύγχρονη δυτική προσέγγιση, όπου οι άνθρωποι αποφεύγουν 
τον πόνο του θανάτου. Οι μοιρολογίστρες καταλαβαίνουν την αξία του 
πόνου και δημιουργούν μια δική τους αισθητική του πόνου. Ακονίζουν 
τον πόνο και την τραγωδία του θανάτου. Όταν μια Αγγελάκη-Ρουκ ή 

3 [Gail Holst-Warhaft, The Collected Poems of Nikos Kavadias (The Modern Greek 
Literature Library, 1). Rivervale, Νέα Υερσέη / Μαρούσι, Αθήνα: Attica Editions, 2006 
(δίγλωσση έκδοση).]

4 [Gail Holst-Warhaft, Dangerous Voices: Women’s Laments and Greek Literature. 
Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge, 1992.]
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μια Κική Δημουλά γράφουν για τον πόνο τους, έχουν μια ολόκληρη 
παράδοση πίσω τους. 

Φτάνει ίσως να πω εδώ ότι κατά τη γνώμη μου το Mοιρολόι ήταν 
μια γυναικεία φωνή που μαζί με όλα τα άλλα που είχα μάθει για την 
ελληνική μουσική και ποίηση εξέφραζε τον αιώνιο και συγκεκριμένο 
ανθρώπινο πόνο με έναν συγκλονιστικό, μοναδικό τρόπο.

Όπως έλεγε μια μοιρολογίστρα: Θα πάω τον πόνο μου στον χρυσολό-
γο να μου τον φτιάξει γκόλφι να τον φοράω πάντα.

Κεφάλαιο πέμπτο: η Πηνελόπη 
Και φτάνουμε επιτέλους στην Πηνελόπη, σύμβολο και αντιπρόσωπο 
της γυναίκας που υποφέρει, που περιμένει, που αντέχει. Δεν είμαι βέ-
βαια η πρώτη σύγχρονη συγγραφέας που αντιδρά στην ομηρική εικό-
να της Πηνελόπης. Όπως έγραψα στο βιβλίο μου «Η εξομολόγηση της 
Πηνελόπης»:5  

ποια γυναίκα που το αλάτι 
του εραστή της πραγματικά το αξίζει 
ως Πηνελόπη θα θέλει να μείνει; 
Για κάποιου άλλου την απιστία
έζησε τη ζωή της στο κατώφλι
σκλάβα μιας εταίρας, της ελπίδας.

Στα ποιήματα της Πηνελόπης, τόλμησα να μεταφράσω μερικά δικά 
μου ποιήματα στα Ελληνικά. Τότε κατάλαβα πόσο επιφανειακά ήταν 
τα Ελληνικά μου. Πόσο μου έλειπε ακόμα αυτή η ποιητική γλώσσα που 
αποκτάει κανείς στα παιδικά του χρόνια. Ευτυχώς που είχα μια Αγγελά-
κη-Ρουκ να μεταφράζει μερικά από τα ποιήματά μου. 

* * * 
Μακάρι στο μέλλον να καταφέρω να γράφω καλύτερα και να συνεχίζω 
να μεταφράζω όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και τον ελληνικό 
πολιτισμό στον εξωτερικό κόσμο. 

Νομίζω ότι όλα αυτά τα κεφάλαια της ελληνικής μου πορείας έχουν 
μια συγγένεια μεταξύ τους. Τώρα που αρχίζω άλλο ένα κεφάλαιο με 
μια έρευνα για τα νησιώτικα δημοτικά τραγούδια και ταυτόχρονα με-
ταφράζω την αυτοβιογραφία της Μαρίζας Κωχ, καταλαβαίνω πόσο δε-
μένα είναι όλα αυτά τα θέματα. Εσείς είστε συνοδοιπόροι στο μονοπάτι 

5 [Gail Holst-Warhaft, Penelope’s Confession. Rivervale, Νέα Υερσέη / Μαρούσι, Αθή-
να: Attica Editions, 2007 (δίγλωσση έκδοση).]
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που διάλεξα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι 
να μεταφράζει κανείς έναν ολόκληρο πολιτισμό. Αν δεν είχα την τύχη 
να βιώσω τις στιγμές που έχω ζήσει, δεν θα μπορούσα να μεταφράσω 
και να μεταδώσω ούτε τον Θεοδωράκη ούτε τα Ρεμπέτικα. Δεν φτά-
νει να μεταφράζει κανείς λέξη-λέξη τα ρεμπέτικα τραγούδια. Πρέπει να 
φέρνει μπροστά του την εικόνα του γέρο-Θανάση, με το παλτό στους 
ώμους και τη ρεπούμπλικα στο κεφάλι να χορεύει ένα σεμνό και αυστη-
ρό ζεϊμπέκικο στο καπηλειό του Χασάνη το 1975.

Χωρίς τον Θανάση, χωρίς τον Μίκη, χωρίς τη Μαρίζα και τόσους 
άλλους που με έκαναν να νιώσω όλη αυτή τη μαγεία της ελληνικής μου-
σικής και ποίησης, δεν θα ήμουνα σήμερα κοντά σας, εδώ, στο όμορφο 
Ρέθυμνο, πλάι σε τόσο αξιοθαύμαστους και φιλότιμους ανθρώπους. 

Σας ευχαριστώ.  
Gail Holst-Warhaft  

Adjunct Professor 
Department of Comparative Literature

Cornell University
glh3@cornell.edu

•
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Η λογοτεχνία στον πόλεμο

Αγγέλα ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

ΓΙΑ 4η χρονιά έχουμε τη χαρά να απονείμουμε το Βραβείο William 
Stanley Moss σε δύο άξιες εργασίες, της κ. Γεωργίας Χουστουλάκη, 

από το Τμήμα Φιλολογίας, και της  κ. Παρασκευής Δανδάλη, από το 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με παρούσα την αθλοθέτιδα, την κόρη 
του William Stanley Moss, την αγαπητή μας κυρία Gabriella Bullock.

Είναι ωραίο που μια πράξη υψηλού πολεμικού ηρωισμού μετατρέπε-
ται τώρα σε επιβράβευση έργων ειρήνης, έργων πολιτισμού.

Βέβαια το βραβείο που μας χορηγεί η κα Bullock προέρχεται ήδη 
από έργα ειρήνης, από τα βιβλία του πατέρα της και από την κινηματο-
γραφική ταινία Ill Met By Moonlight, η οποία στηρίζεται στο ομώνυμο 
«χρονικό».1 Το χρονικό αυτό της απαγωγής του στρατηγού Κράιπε τον 
Απρίλιο και Μάιο του 1944 προέκυψε από τις ημερολογιακές σημειώ-
σεις του Μος, τις οποίες κρατούσε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 
που έφερε εις πέρας υπό τις διαταγές του Patrick Leigh Fermor – 22 
χρόνων ο Μος, 29 ο Λη Φέρμορ. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ανά-
γνωσμα που έγινε μια συναρπαστική ταινία. Σε λίγο θα δούμε ένα τμή-
μα της, προηγουμένως όμως επιθυμώ να πω δυο λόγια για το ίδιο το 
βιβλίο και μάλιστα για την πιο αναπάντεχη πλευρά του, για την παρου-
σία της λογοτεχνίας στις σελίδες του, κάτι που φαίνεται ότι αποτυπώνει 
μια όψη της ζωής μες στον πόλεμο, όπως τον διεξήγαγαν οι δυο νεαροί 
Άγγλοι ευπατρίδες.

Ο τίτλος του έργου πρώτα πρώτα: Ill Met By Moonlight. Κακό φεγγα-
ραντάμωμα, σύμφωνα με την ελληνική μετάφραση. Μας ξαφνιάζει κά-
πως ο τίτλος αυτός, αφού ό,τι εξιστορείται στο βιβλίο είναι ουσιαστικά 
ένα «λαμπρό φεγγαραντάμωμα», μια εντυπωσιακή, επιτυχημένη πράξη. 
Θα εξηγήσω αμέσως τη μικρή παρεξήγηση που υπόκειται. Πρόκειται 
για στίχο από τη δεύτερη πράξη του Όνειρου καλοκαιρινής νύχτας του 
Σαίξπηρ, πολύ γνωστό στο αγγλικό κοινό. Η στιγμή κατά την οποία 
λέγεται η φράση έχει ως εξής: Ο Όμπερον, ο βασιλιάς των ξωτικών, συ-
ναντά νύχτα μες στο δάσος την Τιτάνια, τη βασίλισσά του, με την οποία 

1 Γ. Στάνλεϊ Μος, Κακό φεγγαραντάμωμα. Το χρονικό της απαγωγής του στρατηγού 
Κράιπε, μτφρ. Μυρσίνη Γκανά, πρόλογος Γκαμπριέλα Στάνλεϊ Μπούλοκ, Αθήνα 2016. 
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όμως έχουν καυγαδίσει, οπότε Ill met by moonlight, proud Titania! της 
λέει. Στην πρόσφατη μετάφραση του Διονύση Καψάλη ο διάλογος απο-
δίδεται ως εξής:

Κακή συνάντηση στο φεγγαρόφως! Ε, ακατάδεχτη Τιτάνια;
Κι εκείνη απαντά, απευθυνόμενη και στη συνοδεία της: 

Μπα; Ο ζηλιάρης Όμπερον! Ελάτε, φεύγουμε αμέσως.2

Ο Όμπερον και η Τιτάνια θα τα ξαναβρούν στο τέλος του έργου και όλα 
θα γίνουν μέλι-γάλα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στον τίτλο που έδω-
σε ο Μος στο έργο του υποκρύπτεται το χιούμορ, κάτι που δεν φαίνεται 
στην ελληνική απόδοση. Για δες συνάντηση στο φεγγαρόφωτο! Κάπως 
έτσι θα μπορούσε να επιγράφεται το έργο στα ελληνικά. 

Η λογοτεχνία δεν υπάρχει όμως μόνο στον τίτλο. Είναι παρούσα 
στην ίδια την καθημερινότητα της επιχείρησης, όπως είπαμε. Ας δούμε 
με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό. Στην αρχή-αρχή ακόμα, όταν οι δυο φί-
λοι, ο Πάντυ και ο Μπίλυ, βρίσκονται κρυμμένοι στα βράχια μιας ρεμα-
τιάς, καιροφυλακτώντας για την απαγωγή του στρατηγού, επιδίδονται 
στα εξής:

Ο Πάντυ κι εγώ περάσαμε το πρωί διαβάζοντας διηγήμα-
τα ο ένας στον άλλο – κι αυτό, επειδή μας έχει μείνει μόνο 
ένα βιβλίο και για τους δυο μας. Το «Μάρκχαϊμ» του Στή-
βενσον και τους υπέροχους «Παρείσακτους» του Σάκι… 
Είχε πλάκα. Μετά ο Πάντυ απήγγειλε κομμάτια από τον 
Σαίξπηρ στα γερμανικά, κάτι που γνωρίζει καλά, και μι-
λήσαμε για μυθολογία και επιστήμες. (107)

Η ανάγκη για λογοτεχνία μέσα στον πόλεμο, η ανάγκη για ανάγνωση, 
ακόμα και για αναφορά σε «επιστήμες»! Είναι φανερό πως έχουμε να 
κάνουμε με έναν πολιτισμό της ανάγνωσης, του χαρτιού, του κειμένου. 
Στο σημείο αυτό οι Κρήτες συμπολεμιστές βρίσκονται πολύ μακριά, 
πράγμα που κάποια στιγμή ο Μος θα το σχολιάσει έμμεσα με το αδιό-
ρατο χιούμορ του: «Δεν μου είχε μείνει απολύτως τίποτα να διαβάσω, κι 
έτσι πέρασα τη μέρα μου σαν τους Κρητικούς, με συλλογισμούς» (163).

Όμως τι ακριβώς είχε βρει «υπέροχο» ο Μπίλυ στα διηγήματα που 
διάβασαν, τι είναι αυτοί οι «Παρείσακτοι» του Σάκι; «The Intruders» 
μου λέει η μηχανή αναζήτησης και μου επιτρέπει να ακούσω το διήγημα 
ως και σε audiobook. Πρόκειται λοιπόν για μια ιστορία ανάμεσα σε δυο 

2 Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, εισαγ.-μτφρ. Δ. Καψάλης, Αθήνα 2012, 
σ. 60.
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άντρες, που ξεκινά ως σφοδρό μίσος και μετατρέπεται σε φιλία όταν συ-
ναντιούνται μια νύχτα στο δάσος και κατά τύχη ένα κλαδί πέφτει πάνω 
τους ακινητοποιώντας τους· αλλά η φιλία μάλλον δεν προλαβαίνει να 
αναπτυχθεί, αφού πρώτοι τους πλησιάζουν, αντί για τους ελευθερωτές 
τους, μια αγέλη πεινασμένων λύκων… Κάπως τρομακτικό, σκέπτομαι, 
το ανάγνωσμα αυτό, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται κανείς σε μια ρεματιά πε-
ριτριγυρισμένος από κινδύνους, και μάλλον μηδενιστικό (η ανθρώπινη 
προσπάθεια ακυρώνεται από τη φύση). Όμως ο Μπίλυ βρήκε πως είχε 
«πλάκα». Ήταν νέος…

Αφού λοιπόν δεν έχουν τι να διαβάσουν οι δυο φίλοι και συμπολεμι-
στές, απαγγέλλουν στίχους ή συζητούν για τη λογοτεχνία. Έχουν πλέον 
απαγάγει τον στρατηγό, και διασχίζουν τα κακοτράχαλα βουνά. Προς 
το τέλος της περιπέτειας, κρυμμένοι μερικά χιλιόμετρα από την ακτή 
του Ροδάκινου, περιμένοντας ειδήσεις από το Κάιρο, τραγουδούν σιγο-
πίνοντας ένα «εκπληκτικό κρασί» (ο Μπίλυ γενικά εκτιμά πάρα πολύ το 
κρητικό φαγητό και κρασί) κι έπειτα συζητούν ως τα μεσάνυχτα για τον 
Φρανσουά Βιγιόν (192). Γαλλική κουλτούρα, τώρα… Δυο μέρες αργό-
τερα, ξυπνώντας το πρωί, πεινασμένοι και παγωμένοι, πίνουν ρακί για 
να ζεσταθούν και:

Η αυγή έμοιαζε τόσο παράξενη καθώς γλυστρούσε από 
την ανατολή στον ουρανό και καθώς ο ήλιος, ένας αλήτης 
που τριγυρνάει το χάραμα στουπί, εμφανίστηκε ανάμεσα 
απ’ τα δέντρα, μουρμουρίσαμε εκείνο το στίχο του Τζον 
Ντον για τον ήλιο τον πολυάσχολο και ξαπλώσαμε και 
γρήγορα αποκοιμηθήκαμε. (198)

Busy old fool, unruly sun: χάρη στο γκουγκλ, πάλι, εύκολα μπορούμε κι 
εμείς να απαγγείλουμε τον στίχο (τον πολύ γνωστό, υποθέτω, στους 
κατόχους της αγγλικής παιδείας) που μουρμούρισαν τότε οι δυο νεαροί 
συμπολεμιστές.

Όμως πολιτισμικά πάρε-δώσε γίνονται και με τον γερμανό στρατη-
γό. Ένα βράδυ, ενώ κρύβονται σε υγρή σπηλιά και τουρτουρίζουν, ιδού 
πάλι η λογοτεχνία, στην αρχαιοελληνική τώρα εκδοχή της:

Ο Πάντυ ανακάλυψε ότι ο στρατηγός γνωρίζει καλά τα 
αρχαία ελληνικά και, προς μεγάλη διασκέδαση των κρητι-
κών συναδέλφων μας, οι δυο τους αντάλλασσαν στίχους 
από τον Σοφοκλή.  

Αβρότητες με τον στρατηγό με lingua franca τα αρχαία ελληνικά. 
Η τέχνη φέρνει κοντά τους αντιπάλους… Τι να απαγγέλλουν άραγε; 
Έρως ανίκατε μάχαν; 
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Έναν χρόνο μετά τον πρόωρο θάνατο του Μος—πεθαίνει το 1965 στα 
44 του χρόνια—ο Πάτρικ Λη Φέρμορ γράφει τη δική του εκδοχή των 
γεγονότων. Αναφορές στη λογοτεχνία θα βρούμε λιγότερες και μάλι-
στα σε διαφορετικά βιβλία από εκείνα για τα οποία κάνει λόγο ο Μος. 
Ο Λη Φέρμορ γράφει π.χ. ότι ο στρατηγός διαβάζει ξαπλωμένος ένα 
βιβλίο και σημειώνει: «διά της εις άτοπον απαγωγής, πιστεύω ότι πρέπει 
να ήταν είτε τα Άνθη του κακού είτε η Ανάβασις [του Ξενοφώντα], τα 
μοναδικά βιβλία που είχαμε μαζί μας που δεν ήταν γραμμένα στα αγ-
γλικά» (99, 101). Όμως παρά τις πιο περιορισμένες αναφορές υπάρχει 
η περιγραφή μιας κορυφαίας στιγμής, που βάζοντας τώρα στο πανόρα-
μα της ευρωπαϊκής παιδείας και τα λατινικά, φαίνεται ότι σημάδεψε τη 
σχέση του Λη Φέρμορ με τον αντίπαλο:

Μια παράξενη στιγμή, ξημέρωμα, το φως να γλιστράει 
από το άνοιγμα της σπηλιάς που κάδραρε μια λευκή κορ-
φή του Ψηλορείτη. Ήμασταν και οι τρεις ξαπλωμένοι και 
καπνίζαμε σιωπηλοί, όταν ο στρατηγός, σαν να μιλούσε 
στον εαυτό του, είπε αργά:

  Vides ut alta stet nive candidum | Soracte

[Βλέπεις πώς το όρος Σοράκτε προβάλλει λευκό με το βαθύ του χιόνι]

Τον πρώτο στίχο μίας από τις λίγες Ωδές του Οράτιου 
που γνώριζα απέξω. Ήμουν τυχερός.

nec iam sustineant onus, συνέχισα, Silvae laborantes, geluque | 
Flumina constiterint acuto

[Τα δέντρα εκεί δεν αντέχουν άλλο πια να σηκώνουν το βαρύ φορτίο / 
Και τα ποτάμια είναι σκεπασμένα με σκληρό πάγο.] 

Kαι το πήγα ως το τέλος του ποιήματος. Έπειτα από με-
ρικά δευτερόλεπτα σιωπής, ο στρατηγός είπε: Ah so, Herr 
Major! [Έτσι λοιπόν, κύριε ταγματάρχα!] Για πέντε λεπτά ο 
πόλεμος είχε εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος.3

Μια εμπλουτισμένη επί το ρομαντικότερο αφήγηση της ίδιας σκη-
νής θα κάνει ο Λη Φέρμορ σε ένα ντοκυμαντέρ, στα γηρατειά του, προ-
σθέτοντας τα «γαλανά μάτια» του στρατηγού, καθώς και το σχόλιο: 
«Καιρό πριν είχαμε πιει κι οι δύο από τις ίδιες πηγές».4

3 Πάτρικ Λη Φέρμορ, Η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε, Αθήνα 2016, σ. 93-94.
4 Στο ντοκυμαντέρ The 11th Day, παραγωγή του 2005, λεπτό 1.06.00.
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Η παραπάνω σκηνή προχωρά ορισμένα βήματα πέρα από όσα αυ-
θόρμητα είχε χαράξει ο Μος. Τώρα εξάγεται ρητά κάτι σαν ηθικό δίδαγ-
μα: η τέχνη βρίσκεται πάνω από τις διαφορές. Φαίνεται πως στο σημείο 
αυτό οι απόψεις των δύο συμπολεμιστών δεν συνέκλιναν πλήρως.5

Βέβαια ο πόλεμος δεν είναι αυτές οι καλές στιγμές, όπου η τέχνη 
ενώνει με τον αντίπαλο, αλλά ατελείωτες μέρες, μήνες, χρόνια φρίκης, 
βίας, αίματος, απόγνωσης, πένθους. Η τέχνη, στην όποια εκδοχή της, 
πολύ λίγα πράγματα μπορεί να κάνει. Ως γνωστόν, ελάχιστα ή και κα-
θόλου δυστυχώς δεν εξανθρωπίζει. Εκ των υστέρων όμως, όταν οι πα-
λιοί εχθροί συμφιλιώνονται, κάτι τέτοιες στιγμές μπορούν, αλήθεια, να 
συγκινήσουν. Αλλά κι εμείς, που θεραπεύουμε τις ανθρωπιστικές επι-
στήμες, μπορούμε να θαυμάσουμε την καλλιέργεια και την ευρυμάθεια 
των δυο νεαρών Άγγλων—το δικό μας κατόρθωμα ας περιοριστεί στην 
κατάκτηση αυτών των κορυφών.

Αγγέλα Καστρινάκη 
Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας

Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Κρήτης

kastrinaki@uoc.gr

•

5 Σύμφωνα με τη μαρτυρία της κυρίας Gabriella Bullock, σε συζήτησή μας στις 22.5. 
2019, υπήρχε διαφορά αντιμετώπισης του στρατηγού ανάμεσα στον πατέρα της και 
στον Πάτρικ Λη Φέρμορ: ο δεύτερος είχε επηρεαστεί βαθιά από αυτή τη στιγμή της 
από κοινού απαγγελίας των στίχων του Οράτιου και αισθανόταν πολύ πιο φιλικά 
απέ ναντι στον στρατηγό.
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Χαιρετισμός

Gabriella Bullock

Kyries kai kyrii, Ladies and Gentlemen

TEN years after my first visit, Crete has become an unimaginably 
treasured part of my life. Every year it is like coming home, it feels 

as if I am among family. The link is deep and strong. At the University 
we have met many marvellous and inspiring people: hugely dedicated 
academics, and hugely impressive students. It is all such an honour.

This year my husband and I are here for this prize-giving ceremony, 
and also to take part in a commemorative ceremony in the mountain 
village of Patsos, in the Amari. The story of the abduction of the Ger-
man General Kreipe has assumed the quality of legend. My father kept 
a diary of those weeks in 1944, and this was the basis of his book Ill Met 
by Moonlight.

It was his book, but it tells your history—for without the courageous 
help and support of your parents and grandparents, the mission would 
have failed. It did not fail. And there were some terrible reprisals, as we 
know. It is all very humbling.

My husband and I had the idea of donating to Crete my share of 
the royalties from Ill Met by Moonlight and A War of Shadows—the two 
books of my father’s which, largely, tell Crete’s own wartime story. Here 
at the University of Crete, two yearly prizes were established. There isn’t 
much money in publishing, and the prizes are sadly not large. They are 
more symbolic. Our hope is that, in a very small way, they pay trib-
ute, publicly and in my father’s name, to the extraordinary courage of 
the hundreds—the thousands—who generously and selflessly gave so 
much, and risked their lives, to help him. They paid a very high price.

The book of Ill Met by Moonlight was first published nearly 70 years 
ago, in 1950. It has been in continuous print ever since. This is rare in 
the world of publishing. In 2017 it was published in Greek for the first 
time. I am amazed—and I think that he would be—that my father’s little 
book still has appeal. His other wartime memoir A War of Shadows was 
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reprinted in Britain and America a few years ago. I am grateful that, 
together, they just about generate enough income to fund these small, 
but symbolically-charged prizes—which I hope will help to keep the 
memory of all that happened alive, for all those who care, and for future 
generations.

•
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Στην Αριάδνη γίνονται δεκτές πρω-
τότυπες επιστημονικές εργασίες, στα 
ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερ-
μανικά. 

Οι εργασίες δημοσιεύονται με 
προσωπική ευθύνη των συγγραφέων 
ως προς το περιεχόμενο και τη γλωσ-
σική τους μορφή, τα πνευ μα τικά δι-
καιώματα π.χ. του ενδεχόμενου εικο-
νογραφικού υλι κού κ.λπ. Οι εργασίες 
πρέπει να κατατίθενται στην τελική 
τους μορφή, ώστε να περιορίζονται 
δραστικά οι αλλαγές στη διόρθωση 
των τυπογραφικών δοκιμίων.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να 
ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες 
(σε αντίθετη περίπτωση, τα κείμενα 
θα επιστρέφονται προς διόρθωση):

1.   Προετοιμασία
• Κείμενο: με διπλό διάστιχο, επαρκή 
περιθώρια, και γραμμα τοσειρές μεγέ-
θους 12 (κείμενο και σημειώσεις).
• Στοιχεία συγγραφέα: σε χωριστό αρ-
χείο αναγράφονται ο τίτλος της μελέ-
της και το/τα όνομα/ονόματα του/των 
συγγραφέα/ων, η ιδιότητα, και η ταχυ-
δρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή 
του/τους.
• Σημειώσεις: είναι υποσελίδιες με συ-
νεχή αρίθμηση. Σημείωση που αναφέ-
ρεται στον τίτλο της μελέτης διακρίνε-
ται με αστερίσκο. Ευχαριστίες, ειδικές 
συντομογραφίες, πηγές κειμένων κ.λπ. 
αναγράφονται στην πρώτη σημείωση.

• Έκταση: κείμενο και υποση μειώσεις 
δεν ξεπερνούν κατά κανόνα τις 8.000 
λέξεις. 
• Γενική βιβλιογραφία: περιλαμβάνε-
ται στο τέλος του κει μέ νου (βλ. πα-
ρακάτω, 3). Δεν προσμετράται στην 
προανα φερθείσα έκταση. 
• Εικόνες, σχέδια, χάρτες: παρουσιά-
ζονται σε χωριστό κατάλογο εικόνων, 
με τις λεζάντες, την πηγή κάθε εικό-
νας, το copyright κ.λπ.
• Περίληψη: κάθε μελέτη συνοδεύεται
από περίληψη έως 400 λέξεις στην 
αγγλική γλώσσα.

2.  Βιβλιογραφικές παραπομπές 
Περιλαμβάνουν
  (1) το επώνυμο του συγγραφέα του 
έργου
  (2) το έτος έκδοσης
  (3) τις ακριβείς σελίδες (σημειώσεις, 
εικόνες, πίνακες κ.λπ.)
Ενσωματώνονται
  (α) στο κυρίως κείμενο μέσα σε πα-
ρένθεση, π.χ.
1. …κεντρικός άξονας της πολι τι κής 
των Αρσενιατών ήταν η «ακρίβεια» 
(Γουναρίδης 1999, 196)…
2. Kατά τον Γουναρίδη (1999, 196) 
κεντρικός άξονας της πολιτικής των 
Αρσενιατών…
   (β) στις υποσημειώσεις, σε παρέν θεση 
όπως στα παραδείγματα (α) 1. και 2. ή 
ανεξάρτητα, π.χ.: Για την «ακρίβεια» ως 
άξονα της πολιτικής των Αρσενιατών 
βλ. Γουναρίδη 1999, 196.
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Ειδικά παραδε ίγματα

Έργα επίτομα – άρθρα – μελέ τες 
σε περιο δικά, τόμους, εγκυκλοπαίδειες 

1 Νεχαμασ 2001, 157.
2 Hedreen 1992, εικ. 16b. 
3 Carr 1995, 122, σημ. 4.
4 Morris 1997, 81, εικ. 12.

Έργα πολύτομα

1 Plamenatz 1963.1, 116–55.

Πολλά αναφερόμενα έργα

1 Καστόριαδησ 2001, 33–49· 
  βλ. επίσης Derrida 1990, 82–87·   
  Koyré 1990, 83.

Πολλαπλές αναφορές σε έργα 
του ίδιου συγγραφέα

1 Κώνσταντινιδησ 1998, 1999· Jones 
1983, 47–106· Jones 1990, 306· Frede 
1998α, 1998β· Hammond 1972, 27· 
Hammond και Griffith 1979, 78, 
πίν. Ιg.

Έργα δύο συγγραφέων

1 Sedley και Long 1987, 104–5.

Έργα περισσότερων συγγραφέων

1 Matravers κ.ά. (επιμ.) 2001, 403.

Για πηγές που χρησιμοποιούνται συ-
χνά επιτρέπεται η χρήση ειδικών συ-
ντομογραφιών που αναλύονται στην 
πρώτη υποσημείωση.

3.  Γενική βιβλιογραφία
Στο τέλος της μελέτης παρέχεται ανα-
λυτικός βιβλιογραφικός κατά λογος 
όλων των έργων που ανα φέρονται 
στο κείμενο. Ακο λουθεί αλφαβητι-
κή σειρά κατά συγγραφέα (ελληνικό 
& λατινικό αλφάβητο) και χρονολο-
γική σειρά για τα έργα του/της ίδιου/
ας συγγραφέα. Τα αρχαία και μεσαι-
ωνικά κείμενα καταχωρί ζο νται στο 
όνομα του εκδότη τους, όταν κρίνε-
ται σκόπιμο.

Οι βιβλιογραφικές συντομογρα-
φίες ακολουθούν κάποιον από τους 
διεθνώς γνωστούς πίνακες σε ειδικά 
περιοδικά (π.χ. L’année philologique, 
Archäologischer Anzeiger, Dumbarton 
Oaks Papers, International Philosoph-
ical Bibliography κ.λπ.). Οι συντομο-
γραφίες ελληνικών τίτλων δίδονται 
στα ελληνικά.

Παραδείγματα

Βιβλίο με ένα 
συγγραφέα

Morris, I. 1997. Ταφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή 
στην κλασική αρχαιότητα, μτφρ. Κ. Μαντέλη. Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
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Βιβλίο με δύο και 
άνω συγγραφείς

Kazhdan, A. και Constable, G. 1982. People and Power in 
Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies. 
Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Βιβλίο με εκδότη 
ή επιμελητή(ές) 

Carden, R. (έκδ.) 1974. The Papyrus Fragments of Sophocles: An 
Edition with Prolegomena and Commentary (Texte und 
Kommentare, 7). Βερολίνο και Νέα Υόρκη: de Gruyter.

Matravers, D., Pike, J. και Warburton, N. (επιμ.) 2001. Reading 
Political Philosophy: Machiavelli to Mill. Λονδίνο: Routledge.

Βιβλίο συλλογικό 
χωρίς συγγραφέα

Λοιβή: Εις μνήμην Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού. Ηράκλειο: Εταιρία Κρη-
τικών Ιστορικών Μελετών, 1994.

Πρακτικά του Αʹ Διεθνούς Συμποσίου, «Η καθημερινή ζωή στο 
Βυζά ντιο: Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊ-
κή παράδοση», Αθήνα 15–17 Σεπτεμβρίου 1988. Αθήνα: 
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών / ΕΙΕ, 1989.

Βιβλίο 
σε σειρά

Παπαδόπόυλόυ-Κανελλόπόυλόυ, Χ. 1997. Ιερό της Νύμφης: Μελα-
νόμορφες λουτροφόροι (Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού 
Δελτίου, 60). Αθήνα: ΤΑΠΑ.

Βιβλίο σε δεύτερη 
κ.λπ. έκδοση

Van Inwagen, P. 22001. Metaphysics. Boulder, Conn.: Westview 
Press.

Pedley, J. G. 1997. Greek Art and Archaeology. Αναθ. έκδοση. Νέα 
Υόρκη: Abrams. 

Πολύτομο έργο

Hammond, N. G. L. 1972. A History of Macedonia, 1. Historical 
Geography and Prehistory. Οξφόρδη: Clarendon.

Hammond, N. G. L. και G. T. Griffith 1979. A History of Macedonia, 
2. 550–336 B.C. Οξφόρδη: Clarendon.

Plamenatz, J. 1963. Man and Society. 2 τόμοι. Λονδίνο: Longman. 

Κεφάλαιο σε 
συλλογικό τόμο 
(επιμ.)

Carr, A. W. 1995. Originality and the Icon. Στο: A. R. Littlewood 
(επιμ.), Originality in Byzantine Literature, Art and Music. 
Οξφόρδη: Oxbow, 115–24.

Άρθρο σε 
περιοδικό

Τσόυνα-McKirahan, Β. 1999. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και 
το πρόβλημα των άλλων νόων. Δευκαλίων 17: 67–84. 

Λήμμα 
(σε λεξικό, 
εγκυκλοπαί δεια, 
κ.λπ.)

Boulnois, O. 2002. Analogie. Στο: C. Gauvard, A. de Libera και 
M. Zink (επιμ.), Dictionnaire du Moyen Âge. Παρίσι: PUF, 
52–54.

Wessel, K. 1970. Jonas. RbK, 3: 647–55. 

Δημοσίευση στο 
διαδίκτυo

Marchand, J. 1999. Feudalism and Knighthood (<http://orb.rhodes.
edu/wemsk/feudknightwemsk.html>, 29.10.2002).
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1. Preparation
a. All submissions must be accom-

panied by a short abstract in English 
of about 400 words.

b. All manuscripts must be typed 
(in 12 font size), double-spaced, 
with ample margins. Italicize words 
that are to be set in italics; please be 
consistent. For Greek a Unicode font 
must be used.

c. Notes must be footnotes num-
bered in a consecutive series (1, 2, 3, 
…). An asterisk (*) may be used for 
a footnote attached to the title of the 
paper. 

Acknowledgments, special abbre-
viations, sources of texts etc. should 
be placed in the first footnote. 

d. The name of author/s, title, 
affiliation and contact information 
must appear in a separate document. 

e. The length of an article should 
be approximately 8,000 words (text 
and footnotes, but excluding bibliog-
raphy). 

f. Classical works. You may use 
abbreviated classical author names 
and titles in the footnotes. Please use 
those listed in the most recent edi-
tions of the Oxford Latin Dictionary, 
Liddell and Scott’s Greek-English Lexi-
con; if an abbreviation of an author or 
text is not available there use that of 
the Oxford Classical Dictionary. 

Editions of classical authors need 
not normally be specified. Authors 

are expected to use standard editions, 
e.g. Oxford, Teubner, Budé or Loeb.

Editions and modern transla-
tions need to be specified in case of 
long-quotations in the text. In such 
cases editions and translations need 
to be specified in a footnote after the 
first quotation, e.g. all Greek quota-
tions and English translations are tak-
en from David Kovacs’ Loeb edition.

g. Illustrations. Images may be 
submitted as either black and white 
photos or as digital files (.tiff or high 
quality .jpg) at least 300 dpi. Authors 
are responsible for obtaining permis-
sions for illustrations. For all illus-
trations, please supply approximate 
placement by coding in arrow brack-
ets at the appropriate point in your 
manuscript. 

Captions, if desired, should also be 
supplied (e.g., Figure 2. Medea knocks 
at the palace door).

2. Bibliography & Bibliographical Ref-
erences
Since 2003 Ariadne has used an au-
thor-date style citation in articles and 
footnotes, keyed to a bibliography. 
Names of authors must be in small 
capitals both in footnotes and general 
bibliography. More specifically:

1. Each article must be accompa-
nied by a Bibliography (of works cited 
only) printed in the end of the article. 
The Bibliography must contain full 
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bibliographic information about any 
modern book or article referred to in 
the article.

2. In the Bibliography, list books 
by author, date, title, place of publica-
tion and publisher in that order:

Feeney, D. C. 1991. The Gods in 
Epic: Poets and Critics of the Clas-
sical Tradition. Oxford: Clarendon 
Press. 
3. Do not use abbreviations except 

for ed., eds, 2nd, 3rd and tr. 
4. List articles in the Bibliography 

using the following format: 
Segal, C. 1974. The Homeric 
Hymn to Aphrodite: A Structural-
ist Approach. CW 67: 205–12. 
5. Abbreviate journal titles as in 

one of the internationally standard 

lists published in standard reference 
works according to discipline (L’ année 
philologique, Dumbarton Oaks Pa-
pers, International Philosophical Bib li-
ography etc.).

6. Within the text of the articles 
and footnotes, items in the Bibliogra-
phy should be referred to by the last 
name of the author, date, comma, and 
inclusive page numbers. No mark of 
punctuation should separate author 
and date. Do not use p., pp., f. or ff.  

E.g. 29 Segal 1974, 210. 
7. Simple bibliographical refer-

ences may be inserted directly in the 
text in parentheses, thereby, avoiding 
the use of numerous short footnotes: 

Segal (1974, 210) suggests …
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Style of Reference in Bibliography

Book

Ross, D. O., Jr. 1987. Virgil’s Elements: Physics and Poetry in the 
Georgics. Princeton: Princeton University Press.

Kazhdan, A. and Constable, G. 1982. People and Power in 
Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies. 
Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Matravers, D., Pike, J. and Warburton, N. (eds) 2001. Reading 
Political Philosophy: Machiavelli to Mill. London: Routledge.

Chapter in a book

Franko, G. F. 2001. Plautus and Roman New Comedy. In: 
S. O’Bryhim (ed.), Greek and Roman Comedy: Translations 
and Interpretations of Four Representative Plays. Austin:  
University of Texas Press, 147–239.

Fernández Delgado, J. A. 1982. Sobre forma y contenido de Los 
Trabajos y Los Dias. In: F. R. Adrados et al. (eds), Estudios 
de Forma y Contenido sobre los Géneros Literarios griegos. 
Cáceres: Universidad de Extremadura, 9–29. [Et al. is used 
only for four or more authors.]

Critical editions/
commentaries

Carden, R. (ed.) 1974. The Papyrus Fragments of Sophocles: An 
Edition with Prolegomena and Commentary (Texte und 
Kommentare, 7). Berlin and New York: de Gruyter.

Journal Brown, A. L. 1984. Eumenides in Greek Tragedy. CQ 34: 260–81.

Dictionary/ 
encyclopaedia 
entry

Wessel, K. 1970. Jonas. RbK, 3: 647–55. 

Electronic 
publication

Marchand, J. 1999. Feudalism and Knighthood (<http://orb.rhodes.
edu/wemsk/feudknightwemsk.html>, 29.10.2002).




