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Επικούρεια ομολογία πίστης του Γιωργή Ανεμικιώρη: 
φιλοσοφικό ποίημα του Φρήντριχ Βίλχελμ Γιόζεφ 
Σέλλινγκ (1799) – εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια*

Γιάννης Πίσσης

 
1.  Εισαγ ωγ ή

1.1  Ο «επικούρειος» Σέλλινγκ
Ο Φρήντριχ Βίλχελμ Γιόζεφ Σέλλινγκ (Friedrich Wilhelm Josef Schelling, 1775–
1854) έγραψε την Επικούρεια ομολογία πίστης του Γιωργή Ανεμικιώρη (Epikurisch 
Glaubensbekenntniß Heinz Widerporstens ή Wiederporsts)1 τους τελευταίους 
μήνες του 1799, πριν ακόμη κλείσει τα είκοσι πέντε, εντούτοις σε μια πολύ ση-
μαντική φάση της φιλοσοφικής του παραγωγής. Το φιλοσοφικό ποίημα είναι 
μια υλιστική ομολογία πίστης: «[…] το μόνο αληθές είν’ η ίδια η ύλη./ Μας προ-
στατεύει και μας καθοδηγεί,/ της ίδιας της σκέψης είναι η πηγή,/ είναι όλων των 
όντων ο μόνος πατέρας,/ της κάθε γνώσης η αρχή και το πέρας» (στ. 78–82). Είναι 
ειδικότερα μια επικούρεια ομολογία πίστης, όχι τόσο με την ιστορικά ακριβή όσο 
με τη συνηθισμένη σημασία του όρου, δηλαδή με την έννοια της κατάφασης των 
ηδονών (βλ. στ. 87 κ.ε., 43 κ.ε., 116 κ.ε.).

Τόσο ο φιλοσοφικός υλισμός όσο και η προκλητική υπεράσπιση των έργων της 
σαρκός είναι πιθανό να ξενίσουν τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες, καθώς 
σίγουρα δεν συνάδουν με τα συνήθη στερεότυπα για τον Σέλλινγκ και εν γένει 
για τον λεγόμενο γερμανικό ιδεαλισμό. Τι σημαίνει, αλήθεια, «ιδεαλισμός»; Είτε 
αυτός κατανοηθεί ως μια θέση αντίθετη στον ρεαλισμό είτε ως μια θέση αντίθετη 
στον υλισμό, είτε δηλαδή ως μια θέση υποκειμενιστική είτε πνευματοκρατική, ο 
χαρακτηρισμός μάλλον συσκοτίζει παρά φωτίζει τον χαρακτήρα και τους στόχους 
ολόκληρης της φιλοσοφικής κίνησης που εκκινεί από τον υπερβατολογικό ιδεα-
λισμό του Καντ (Kant). Σε ό,τι αφορά τον Σέλλινγκ της περιόδου της φιλοσοφίας 
της φύσης (1797–1800), που είχε κατά νου ο Μαρξ (Marx) όταν μιλούσε για την 
«έντιμη νεανική σκέψη του Σέλλινγκ»,2 ο χαρακτηρισμός είναι ιδιαίτερα παρα-
πλανητικός. «Όπως είναι ο υλισμός μέχρι σήμερα, είναι εντελώς ακατανόητος, 
και, όπως γίνεται κατανοητός, δεν διαφέρει πια πράγματι από τον υπερβατολο-
γικό ιδεαλισμό», γράφει ο Σέλλινγκ χαρακτηριστικά στο Σύστημα του υπερβατο

*  Για τις παρατηρήσεις και τη βοήθειά τους, ευχαριστώ τον Κώστα Ανδρουλιδάκη, τον Δημή-
τρη Καρύδα, τον Νικόλα Πίσση και τον Γιώργο Σαγκριώτη.

1  Για τις διαφορετικές γραφές του ποιήματος βλ. παρακάτω την ενότητα 4 της Εισαγωγής.
2  Επιστολή του Μαρξ στον Λούντβιχ Φόυερμπαχ (Ludwig Feuerbach) της 20ής Οκτωβρίου 

1843, στο: Marx και Engels 1973, 420.
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18

λογικού ιδεαλισμού, το οποίο ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 1800.3 Σε αυτή την 
περίοδο, ο Σέλλινγκ εκθέτει την υπερβατολογική φιλοσοφία και τη φιλοσοφία 
της φύσης ως δύο παράλληλες και συμπληρωματικές επιστήμες: η μεν υπερβατο-
λογική φιλοσοφία αφηγείται πώς η φύση συγκροτείται υποχρεωτικά υπό τις κατη-
γορίες της νόησης, η δε φιλοσοφία της φύσης αφηγείται αντίστροφα πώς η φύση 
παράγει κατ’ αναγκαιότητα τον εαυτό της και πώς η ίδια η νόηση αποτελεί προϊόν 
της αυτοοργάνωσης της φύσης. Η πρώτη κατεύθυνση συνιστά την ιδεαλιστική 
ή και νοησιοκρατική πλευρά του φιλοσοφικού συστήματος, η δεύτερη τη ρεα-
λιστική ή και υλιστική πλευρά του. Στην έκθεσή του της φιλοσοφίας της φύσης 
που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 1800, την Καθολική συναγωγή της δυναμικής 
διεργασίας, όπως και στο φιλοσοφικό ποίημα που παρουσιάζεται εδώ, ο Σέλλινγκ 
δίνει το συστηματικό προβάδισμα στη δεύτερη κατεύθυνση.4

Πέρα, όμως, από τις περιπλοκές των φιλοσοφικών -ισμών, η στερεότυπη εικό-
να που καθόλου δεν ταιριάζει με την Επικούρεια ομολογία πίστης του Σέλλινγκ, 
και που πράγματι δεν έχει μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα, είναι εκείνη για 
τους πρωταγωνιστές του λεγόμενου γερμανικού ιδεαλισμού, δηλαδή η εικόνα 
ενός βλοσυρού καθηγητή φιλοσοφίας πεπεισμένου πως «[…] καθισμένος στο 
γραφείο του, θα συνήγαγε τους νόμους που διέπουν τον κόσμο από το κεφάλι 
του».5 Η μετακαντιανή κλασική γερμανική φιλοσοφία δεν ήταν σε καμία περί-
πτωση μια φιλοσοφία ξεκομμένη από τη ζωή, ό,τι και αν σημαίνει ζωή. Αντίθετα, 
ήταν κατ’ εξοχήν μια φιλοσοφία που διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με τις πολιτι-
κοκοινωνικές, επιστημονικές και λογοτεχνικές τάσεις της εποχής της: της εποχής 
της Γαλλικής Επανάστασης, της βολταϊκής στήλης και του Γκαίτε (Goethe). Δια-
μορφώθηκε κατά βάση περί το 1800 από ενθουσιώδεις νέους ανθρώπους, από 
«αγόρια που ήθελαν να δώσουν τον τόνο στη φιλοσοφία της Γερμανίας, ενώ τους 
χρειαζόταν βέργα για να στρώσουν», με τα λόγια ενός σύγχρονου και αντίπαλού 
τους.6 Επίκεντρο της κίνησής τους ήταν η μικρή πανεπιστημιακή πόλη της Ιένας, 
μόλις είκοσι χιλιόμετρα μακριά από τη Βαϊμάρη του Γκαίτε. Τα κρίσιμα χρόνια 

3  Schelling 2000, 76.
4  Μπορούμε να ακολουθήσουμε είτε τον ένα είτε τον άλλο δρόμο, «[…] να πάμε από τη φύση 

σε εμάς, από εμάς στη φύση, όμως η αληθινή κατεύθυνση […] είναι αυτή που ακολούθησε η 
ίδια η φύση», Schelling 2001α, 165, §63. – Λίγο καιρό αργότερα, τον Απρίλιο του 1801, ο Σέλ-
λινγκ έδωσε την πρώτη διατύπωση εκείνου που ονόμασε «απόλυτο σύστημα της ταυτότητας», 
δηλαδή της ταυτότητας νοητικού και φυσικού, ιδεατού και πραγματικού. Βλ. Schelling 2001β, 
335. Ο Σέλλινγκ δεν δίνει πια το προβάδισμα στη μια κατεύθυνση, αλλά στέκεται στο «σημείο 
αδιαφορίας» (Indifferenzpunkt) (ό.π., 330) ανάμεσα στους δύο αντίθετους πόλους της φιλοσο-
φίας της φύσης και της υπερβατολογικής φιλοσοφίας. Η σύλληψη αυτή στάθηκε καθοριστική 
και για τον Χέγκελ. 

5  Musil 1978.2, 379.
6  Τα λόγια ανήκουν στον Κρίστοφ Γκότφριντ Μπαρντίλι (Christoph Gottfried Bardili) (Grund

riß der ersten Logik, Στουτγάρδη: Löslund, 1800). Παρατίθενται εδώ από τη σχετική βιβλιοκρισία 
του Φίχτε: Fichte 1999, 123. Πβ. στο ίδιο: «‘Η καθαρή θεωρία [Spekulation] απαιτεί ωριμότητα 
και ώριμος δεν είναι κανένας νεανίας’, οπότε [ο Μπαρντίλι] σε αρκετά σημεία στρέφει επίμονα 
το βλέμμα του στη νεότητα των υπερβ.[ατολογικών] ιδεαλιστών».
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πριν και μετά το γύρισμα του αιώνα, έζησαν στην Ιένα και δίδαξαν στο Πανεπι-
στήμιό της –πλην του Φίχτε (Fichte), όχι ως τακτικοί, αμειβόμενοι καθηγητές– ο 
Φίχτε (1794–1799), o Σέλλινγκ (1798–1803), ο Χέγκελ (Hegel) (1801–1806) και 
οι πρωταγωνιστές του πρώιμου ρομαντισμού, ο Άουγκουστ Βίλχελμ Σλέγκελ 
(August Wilhelm Schlegel) (1795–1800) και ο αδελφός του Φρήντριχ (Friedrich) 
(1796–1797, 1799–1801).

1.2  Ενάντια στη θρησκεία
Ο Σέλλινγκ έγραψε την Επικούρεια ομολογία πίστης ως αντίδραση σε μια τάση 
επιστροφής στη θετική θρησκεία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μεταξύ των 
νεαρών ρομαντικών. Το έναυσμα για τη συγγραφή του φιλοσοφικού ποιήματος 
έδωσε το κείμενο του Φρήντριχ φον Χάρντενμπεργκ (Friedrich von Hardenberg), 
γνωστότερου με το ψευδώνυμο Νοβάλις (Novalis), Η Χριστιανοσύνη ή άλλως 
Ευρώπη. Ένα απόσπασμα (Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment), που συ-
ζητήθηκε στον κύκλο των ρομαντικών στην Ιένα κατά την εκεί παραμονή τού 
συγγραφέα του τον Σεπτέμβριο του 1799. Τα πυρά του Σέλλινγκ στρέφονται ακό-
μη ενάντια στους Λόγους για τη θρησκεία του Φρήντριχ Σλάιερμαχερ (Friedrich 
Schleiermacher), που είχαν κυκλοφορήσει ανώνυμα λίγους μήνες νωρίτερα, τον 
Ιούνιο του 1799 (Για τη θρησκεία. Λόγοι προς τους μορφωμένους εκ των περιφρονη
τών της/ Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern).7 Οι 
Λόγοι του Σλάιερμαχερ είχαν εμπνεύσει τον Νοβάλις, ωστόσο τα δύο κείμενα δεν 
ταυτίζονται στις προθέσεις τους και στη θεώρησή τους. Ο Σέλλινγκ είχε επίγνωση 
των διαφορών και ήταν σε θέση να εκτιμήσει τους Λόγους του Σλάιερμαχερ, όσο 
και αν έσπευσε να καταχερίσει και εκείνον στην Επικούρεια ομολογία πίστης. Από 
την άλλη, ο Σλάιερμαχερ εκτίμησε το φιλοσοφικό ποίημα του Σέλλινγκ και ήταν 
υπέρμαχος της δημοσίευσής του.8

Το σχέδιο ήταν να δημοσιευτούν από κοινού το απόσπασμα του Νοβάλις και η 
ποιητική απάντηση του Σέλλινγκ στο περιοδικό Ατενέουμ (Athenaeum), δηλαδή 
στο λογοτεχνικό και θεωρητικό όργανο των ρομαντικών της Ιένας, που εξέδιδαν 
οι αδελφοί Σλέγκελ. Η αντιπαράθεση των δυο κειμένων, που είχαν μεταξύ τους 
σχέση αντιπόδων, στο ίδιο τεύχος του περιοδικού θα ήταν μια χαρακτηριστική έκ-
φραση της ρομαντικής ειρωνείας. Ο Γκαίτε ήταν εκείνος που απέτρεψε τη δημοσί-
ευση, επισημαίνοντας ότι θα έθετε σε κίνδυνο την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του 
Σέλλινγκ. Ήταν άλλωστε πολύ πρόσφατη η αποπομπή του Φίχτε, τέλος Μαρτίου 
του 1799, από την καθηγητική του έδρα στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, ως συνέπεια 
της διένεξης για τον αθεϊσμό (Atheismusstreit). Στην αποπομπή του Φίχτε δεν 
είχε μείνει αμέτοχος ο ίδιος ο Γκαίτε, που, εκτός από Ολύμπιος Δίας της γερμανι-
κής ποίησης, ήταν και μυστικοσύμβουλος του κρατιδίου της Σαξωνίας-Βαϊμάρης.9 

7  Και τα δύο κείμενα έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Βλ. Schleirmacher 1997· Νοβάλις 
2004.

8  Βλ. σχετικά το εκδοτικό σημείωμα των Andreas Arndt και Wolfgang Virmond για την έκ-
δοσή τους του ποιήματος: Schelling 1999, 30 κ.ε.

9  Για το αντικείμενο της διένεξης και για τη φιλοσοφική σημασία της βλ. Πιςςης 2012, 408–19. 
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Η υποψία του σπινοζικού πανθεϊσμού ή ακόμη και του αθεϊσμού συνόδευσε στα-
θερά τους πρωταγωνιστές του λεγόμενου γερμανικού ιδεαλισμού, από τις περιπέ-
τειες του Φίχτε στην Ιένα μέχρι τις μέρες του ώριμου Χέγκελ στο Βερολίνο.

Το φιλοσοφικό ποίημα του Σέλλινγκ είναι πράγματι προκλητικά αντιθρησκευ-
τικό –ο ήρωας ενστερνίζεται κιόλας ρητά την «αθεΐα» (στ. 188)–, σε κάποια ση-
μεία βλάσφημο (βλ. στ. 109 κ.ε.) και ελαφρώς άσεμνο (βλ. στ. 303 κ.ε.). Η επίθεση 
του Σέλλινγκ στον Χριστιανισμό και εν γένει στις οργανωμένες θρησκείες μπορεί 
να μοιάζει σήμερα –σε μια εποχή που συχνά περιγράφεται ως μετα-κοσμική (post-
secular)– σε κάποια σημεία εύκολη ή φτηνή· όταν, για παράδειγμα, ο Σέλλινγκ 
αναπτύσσει διά μακρών την ιδέα ότι η φύση δεν αποκαλύπτει την αλήθεια καμίας 
συγκεκριμένης θρησκείας (στ. 163 κ.ε.). Από την άλλη, μπορεί, αντίθετα, να θεω-
ρηθεί ότι το ποίημα έχει κάτι να πει ιδιαίτερα σε εμάς σήμερα, καθώς στρέφεται 
ενάντια σε μια τάση επιστροφής στη θετική θρησκεία, όπως αυτή διαμορφωνόταν 
σε μια εποχή (και σε έναν κύκλο ανθρώπων) κατά την οποία (και για τους οποί-
ους) η θρησκευτική πίστη και η θέση της θρησκείας στη ζωή είχαν ήδη κλονιστεί 
και δεν ήταν πια καθόλου αυτονόητες. Στο πρόσωπο του Νοβάλις, ο Σέλλινγκ 
επιτίθεται στην ιδέα μιας συνειδητής επιστροφής στην αφέλεια, της επιστροφής 
σε μια εξιδανικευμένη ενότητα της ζωής πριν τους διχασμούς που έφεραν η Με-
ταρρύθμιση και η Γαλλική Επανάσταση.10

Η πολεμική του Σέλλινγκ ενάντια στον Νοβάλις και τον Σλάιερμαχερ έχει και 
μια ιδιαίτερη φιλοσοφική αιχμή. Ο Σέλλινγκ επιτίθεται στην –πλατωνικής και 
νεο πλατωνικής καταγωγής– θέση ότι είναι δυνατή μια άμεση, εποπτική σύλληψη 
ή έστω μια προαίσθηση του απολύτου ή του υπεραισθητού (βλ. στ. 55 κ.ε., 289 
κ.ε.). Στα χνάρια του Καντ,11 μάλιστα, η στάση αυτή χαρακτηρίζεται στο ποίημα 
«αριστοκρατική» (στ. 298· πβ. στ. 68), ως απόδοση προνομίων σε κάποια τάχα 
ανώτερα πνεύματα. Αντιτάσσεται η αυστηρή απόδειξη μέσω εννοιών (στ. 57 
κ.ε.), αλλά και η κοινή αισθητηριακή αντίληψη (στ. 17 κ.ε., 83 κ.ε.). Στους Λό
γους για τη θρησκεία, ο Σλάιερμαχερ μιλούσε για μια «εποπτεία του σύμπαντος» 
(Anschauen des Universums), για μια «αίσθηση και γούστο για το άπειρο» (Sinn 
und Geschmack fürs Unendliche) ή για ένα αντίστοιχο «θεμελιώδες συναίσθη-
μα» (Grundgefühl) που στερούνται οι περιφρονητές της θρησκείας.12 Ο Νοβάλις 
είχε μιλήσει για ένα «συναίσθημα» (Gefühl), που πιστοποιεί το άρρητο απόλυτο 

Για το ιστορικό πλαίσιο και τις ακριβείς περιστάσεις της διένεξης για τον αθεϊσμό βλ. το επίμε-
τρο του Wolfgang Röhr στο Röhr 1987, 485–564.

10  Για μια υπεράσπιση του Νοβάλις απέναντι στην ερμηνεία του οπωσδήποτε προκλητικού 
κειμένου του ως κατάφωρα αντιδραστικού βλ. πάντως την προσεκτική ανάγνωση του Andreas 
Arndt στο Jaeschke και Arndt 2012, 213 κ.ε., καθώς και την εισαγωγή του Νίκου Σκουτερό-
πουλου στο Νοβάλις 2004, 13–30. 

11  Βλ. Κάντ 2012.
12  Βλ. Schleiermacher 1997, 64 κ.ε. – Για τη σύλληψη του Σλάιερμαχερ στους Λόγους για 

τη θρησκεία, το θεωρητικό της υπόβαθρο και την ιδιαίτερη σχέση της με τη φιλοσοφία του Σπι-
νόζα και εκείνην του Πλάτωνα βλ. την κατατοπιστική εισαγωγή του Κώστα Ανδρουλιδάκη στο 
Schleiermacher 1997, 11–37.
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Είναι, ως προϋπόθεση της φιλοσοφίας.13 Ας μείνει εδώ ανοιχτό το ερώτημα, ποια 
απόσταση χώριζε ουσιαστικά –πέρα από την κατάφαση ή απόρριψη της θρησκεί-
ας– τις φιλοσοφικές θέσεις του Νοβάλις και του Σλάιερμαχερ από εκείνες του 
Σέλλινγκ των χρόνων της Ιένας.

«Καθώς οι άνθρωποι [ενν. ο Νοβάλις και ο ποιητής Λούντβιχ Τικ (Ludwig 
Tieck)] γίνονταν τόσο σκυθρωποί, τον Σέλλινγκ τον έπιασε ένας νέος παροξυ-
σμός του παλιού του ενθουσιασμού για την αθρησκία [Irreligion], στον οποίο κι 
εγώ τον υποστήριξα με όλες μου τις δυνάμεις. Σκάρωσε λοιπόν μια Επικούρεια 
ομολογία πίστης κατά τον τρόπο του Χανς Ζαξ [Hans Sachs] και του Γκαίτε», 
έγραφε ο Φρήντριχ Σλέγκελ στον Σλάιερμαχερ τον Νοέμβριο του 1799, σε επι-
στολή με την οποία του κοινοποιούσε το ποίημα, αλλά και τον διαβεβαίωνε ότι 
ο Σέλλινγκ ήξερε να διακρίνει τη θεωρητική χαλαρότητα του Νοβάλις από το 
σφρίγος των Λόγων για τη θρησκεία.14 Τη μορφή του ποιήματος του Σέλλινγκ, 
και τη σχέση του με τον Γερμανό αρχιτραγουδιστή (Meistersinger) του 16ου αιώ-
να Χανς Ζαξ και τον Γκαίτε, εξηγεί στα επόμενα η ενότητα 4. Ας σημειωθεί εδώ, 
πάντως, ότι τόσο ο Σέλλινγκ όσο και ο Σλέγκελ στη μετέπειτα διανοητική τους 
πορεία απομακρύνθηκαν από τον νεανικό τους ενθουσιασμό για την αθρησκία. Ο 
μεν Σέλλινγκ κλήθηκε εντέλει το 1841 να καταλάβει την έδρα που είχε χηρέψει 
στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου μετά τον θάνατο του παλιού του φίλου Χέγκελ, 
προκειμένου να διδάξει την ύστερη, «θετική» φιλοσοφία του και –σύμφωνα με 
την επιθυμία του Φρειδερίκου Γουλιέλμου Δʹ της Πρωσίας– να αναστρέψει τις 
καταστροφικές για το κράτος και την εκκλησία συνέπειες της μετακαντιανής φι-
λοσοφίας ή, με άλλα λόγια, να ξεριζώσει τη «δρακοσπορά του εγελιανού πανθεϊ-
σμού».15 Ο δε Σλέγκελ μεταστράφηκε ήδη το 1808 στον καθολικισμό και έφτασε 
να καταγγέλλει, πέρα από τον «αθεϊσμό» του Φίχτε, το «σύστημα της άρνησης» 
του Χέγκελ ως «φιλοσοφικό σατανισμό».16

1.3  Φιλοσοφία της φύσης
Τον Σεπτέμβριο του 1800, ο Σέλλινγκ δημοσίευσε ανώνυμα ένα απόσπασμα από 
την Επικούρεια ομολογία πίστης (στ. 219–88) στο δεύτερο τεύχος του Περιοδικού 
για τη θεωρησιακή φυσική (Zeitschrift für spekulative Physik) που εξέδιδε στην 
Ιένα.17 Αυτοί ήταν οι μόνοι στίχοι του ποιήματος που ο Σέλλινγκ δημοσίευσε όσο 
ζούσε. Οι στίχοι αποτελούν μια περισσότερο εύληπτη, ποιητική έκθεση της φιλο
σοφίας της φύσης, την οποία ο Σέλλινγκ είχε αναπτύξει εκείνη την περίοδο.

13  Βλ. ενδεικτικά Novalis 1981α, 113, §15.
14  Παρατίθεται στο εκδοτικό σημείωμα των Andreas Arndt και Wolfgang Virmond στο 

Schelling 1999, 30.
15  Απόσπασμα επιστολής του Φρειδερίκου Γουλιέλμου Δʹ στον βαρόνο φον Μπούνζεν (von 

Bunsen), όπως παρατίθεται στην επιστολή του τελευταίου στον Σέλλινγκ της 1ης Αυγούστου 
1840, στο Plitt 1870, 35–37: 36.  

16  Schlegel 1971, Προσθήκη X (1817), Απόσπασμα 197, 327.
17  «Noch etwas über das Verhältnis der Naturphilosophie zum Idealismus» [Ακόμη κάτι για 

τη σχέση της φιλοσοφίας της φύσης με τον ιδεαλισμό], στο Schelling 2001.1, 207–9.
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Η φιλοσοφία της φύσης του Σέλλινγκ έχει σήμερα μια μάλλον κακή φήμη. Η 
φήμη αυτή είναι μεν κατανοητή, δεν παύει ωστόσο να είναι άδικη. Είναι κατανο-
ητή, διότι η ρομαντική φιλοσοφία της φύσης (Naturphilosophie), της οποίας ο 
Σέλλινγκ αποτέλεσε τον πιο συστηματικό εκπρόσωπο, υπήρξε –με την ορολογία 
του Ίμρε Λάκατος (Imre Lakatos)18– ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έμεινε στάσι-
μο και σταδιακά εκφυλίστηκε μετά τις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε εύλογα εγκα-
ταλείφθηκε. Η κακή φήμη είναι εντούτοις άδικη, καθώς επρόκειτο για ένα πρό-
γραμμα θεωρητικοποίησης και συστηματοποίησης των εμπειρικών δεδομένων 
των φυσικών επιστημών, που στην ακμή του δεν ήταν ούτε ξένο στην εμπειρική 
έρευνα ούτε επιβλαβές για την ανάπτυξη των επιστημών. Η φιλοσοφία της φύσης 
του Σέλλινγκ αναπτύχθηκε, αντίθετα, σε στενή συνάφεια με τις επιστημονικές 
εξελίξεις της εποχής της και με το έργο πειραματικών φυσικών όπως ο Γιόχαν 
Βίλχελμ Ρίττερ (Johann Wilhelm Ritter) από τον κύκλο της Ιένας, ενώ με την ιδέα 
της ενότητας των δυνάμεων της φύσης επέδρασε γόνιμα στη σκέψη άλλων σημα-
ντικών φυσικών, όπως ο Δανός Χανς Κρίστιαν Έρστεντ (Hans Christian Ørsted). 
Ο Ρίττερ και –πολύ πιο καθοριστικά, βέβαια– ο Έρστεντ υπήρξαν πρωτοπόροι 
στην ανάδειξη της κοινής ρίζας των ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων.19

Αφετηρία και θεμέλιο της μετακαντιανής φιλοσοφίας της φύσης ήταν η ριζικά 
δυναμική θεωρία της ύλης που ο Καντ εισήγαγε στις Μεταφυσικές πρώτες αρχές 
της φυσικής επιστήμης του 1786: σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ίδια η ύλη ανά-
γεται σε κινητήριες δυνάμεις. Ο Καντ ήταν εκείνος που διατύπωσε το πρόγραμμα 
μιας «δυναμική[ς] φιλοσοφία[ς] της φύσης» (dynamische Naturphilosophie) σε 
αντιπαράθεση με το ισχυρό μηχανιστικό και ατομιστικό ρεύμα της νεότερης φι-
λοσοφίας και των νεότερων επιστημών.20 Ο Σέλλινγκ ριζοσπαστικοποίησε το κα-
ντιανό πρόγραμμα: αντί να αρκεστεί να συναγάγει κάποιες θεμελιώδεις δυνάμεις 
ως όρους δυνατότητας της ύλης, επιχείρησε να συλλάβει τη φύση στην πρωταρ-
χική της παραγωγικότητα. Συνδύασε λοιπόν την καντιανή δυναμική θεώρηση με 
μια χαρακτηριστικά σπινοζική συνολική σύλληψη.

Ο Σέλλινγκ ξεκινά από τον «παραλληλισμό της φύσης με τη νόηση»:21 Ο μη-
χανισμός των αναγκαίων ενεργημάτων με τα οποία το Εγώ συγκροτεί το αντικεί-
μενό του, τη φύση, και συνάμα τον εαυτό του –όπως εκτίθεται στην υπερβατολο-
γική φιλοσοφία– καθρεφτίζει τον τρόπο που η ίδια η φύση παράγει αναγκαία τον 
εαυτό της – όπως εκτίθεται στη φιλοσοφία της φύσης. Όπως το Εγώ είναι συνάμα 
υποκείμενο και αντικείμενο της αυτοσυνείδησης, αντίστοιχα θα πρέπει, για τον 
Σέλλινγκ, να σκεφτούμε και τη φύση όχι μόνο ως αντικείμενο, αλλά και ως υπο-
κείμενο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;

18  Πβ. Lakatos 1986.
19  Για μια ψύχραιμη και θετική σύγχρονη αποτίμηση της φιλοσοφίας της φύσης του Σέλλινγκ 

βλ. Friedman 2006. – Για την πειραματική πρακτική του Ρίττερ και τη σημασία που είχε αυτή 
για τους ρομαντικούς της Ιένας βλ. Müller 1994.

20  Kant 1903, 532. – Για την καντιανή ριζικά δυναμική θεωρία της ύλης βλ. Pissis 2015. 
21  Schelling 2000, 5.
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Η φύση ως υποκείμενο είναι η φύση ως παραγωγική δύναμη, που παράγει ακα-
τάπαυστα τα προϊόντα της. Η φύση ως αντικείμενο είναι τα ίδια τα προϊόντα, από 
την ανόργανη ύλη μέχρι τους έμβιους οργανισμούς, με τα οποία έχουν να κάνουν 
οι επιμέρους εμπειρικές φυσικές επιστήμες. Η φύση ως υποκείμενο αντιστοιχεί 
σε εκείνο που ο Σπινόζα ονόμαζε natura naturans, «φύουσα φύση»· η φύση ως 
αντικείμενο στη natura naturata, τη «φυομένη φύση».22 Η γένεση όλων των προϊ-
όντων της φύσης εξηγείται από τη σύγκρουση δυο αντίθετων τάσεων, οι οποίες 
ανάγονται στον πρωταρχικό διττό χαρακτήρα της φύσης: η φύση ως υποκείμενο 
διαφέρει πάντοτε από τον εαυτό της ως αντικείμενο, η καθαρή παραγωγική δύνα-
μη δεν ταυτίζεται με κανένα προϊόν της. Η μια τάση είναι, λοιπόν, εκείνη που ωθεί 
στην επέκταση, στη διαρκή παραγωγή, η άλλη τάση είναι εκείνη της επιστροφής 
στην ηρεμία και περιορίζει την πρώτη. Η διαπάλη των δυο τάσεων αποκρυσταλ-
λώνεται στα επιμέρους προϊόντα, στις επιμέρους κάθε φορά μορφές: (α) στην ύλη 
εν γένει που υπόκειται στη βαρύτητα και σε μηχανικές δυνάμεις, (β) στα μαγνη-
τικά, ηλεκτρικά και χημικά φαινόμενα, (γ) στην οργανική φύση. Η ίδια διεργασία 
παραγωγής, μέσα από τον αλληλοπεριορισμό αντίθετων τάσεων, επαναλαμβάνε-
ται στις διαφορετικές βαθμίδες της φύσης, οι οποίες αποτελούν, με τη μαθηματική 
μεταφορά του Σέλλινγκ, διαδοχικές υψώσεις σε δύναμη (Potenzen) της ύλης. Η 
φιλοσοφία της φύσης του Σέλλινγκ αφηγείται λοιπόν πώς η φύση ως υποκείμενο 
παράγει τον εαυτό της ως αντικείμενο σε διαδοχικές βαθμίδες, και επιχειρεί, με 
αυτό τον τρόπο, να εξηγήσει τη συστηματική ενότητα των διαφορετικών φυσι-
κών δυνάμεων και φαινομένων. «Πώς ξεφυτρώνουνε τα μέταλλα,/ πώς βγάζουν 
τα δέντρα λουλούδια και πέταλα,/ η ίδια αυτή δύναμη σε κάθε γωνιά/ τον τρόπο 
να βγει στο φως ζητά» (στ. 237–40).

Η παραγωγική δύναμη βγαίνει με κάποιον τρόπο στο φως στην ύψιστη βαθ-
μίδα της παραγωγής, «στο μικρό χώρο όπου φτάνει στη σκέψη» (στ. 250), δηλα-
δή στα νοήμονα, ανθρώπινα όντα, στη συνείδηση των οποίων η φύση εποπτεύει 
εντέλει τον εαυτό της. Αυτό είναι το τέλος της πορείας που αφηγείται η φιλοσο-
φία της φύσης. Η πορεία αυτή, η γένεση των προϊόντων της φύσης, είναι σε κάθε 
περίπτωση μια απολύτως ασυνείδητη διεργασία: «τυφλός μηχανισμός»23 και όχι 
σκόπιμη δημιουργία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί η παρανόηση πως, 
όταν ο Σέλλινγκ μιλά για τη φύση ως υποκείμενο, εννοεί κάποιο ον με συνείδηση, 
κάποια διάνοια που καθοδηγεί την όλη πορεία. 

Από την άλλη μεριά, η υπερβατολογική φιλοσοφία ανασυγκροτεί τη γένεση 
της φύσης, επαναλαμβάνοντας την πορεία από την απροσδιόριστη ύλη μέχρι 
τους οργανισμούς και μέχρι την οργάνωση της όλης φύσης σε μια παράλληλη 
αναγκαία πορεία από την απλή αίσθηση μέχρι το σύστημα της νόησης. Με άλλα 
λόγια, η υπερβατολογική φιλοσοφία «[…] ανασταίνει τη φύση απ’ την αρχή της 
την πρώτη» (στ. 286). Επομένως, από τη σκοπιά της υπερβατολογικής φιλοσοφί-

22  Βλ. σχετικά Schelling 2004.
23  Schelling 2000, 278.
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ας, η φύση εμφανίζεται αναδρομικά ως μια «απολιθωμένη νόηση».24 Από τη σκο-
πιά της φιλοσοφίας της φύσης, ωστόσο, στην αντίστροφη κατεύθυνση, η νόηση 
είναι ένα προϊόν της φύσης. Στο ίδιο τεύχος του Περιοδικού για τη θεωρησιακή φυ
σική στο οποίο δημοσίευσε το απόσπασμα του ποιήματος, ο Σέλλινγκ διακήρυσσε 
ότι «[…] η αληθινή κατεύθυνση […] είναι αυτή που ακολούθησε η ίδια η φύση»,25 
δηλαδή ότι αληθινή είναι μόνο η φυσιοκρατική ή υλιστική θεώρηση.26

Στην ποιητική έκθεση της φιλοσοφίας του της φύσης στην Επικούρεια ομο
λογία πίστης, ο Σέλλινγκ μιλά παραστατικά για «[…] ένα πνεύμα γιγάντιο εν 
υπνώσει,/ που όλες οι αισθήσεις του έχουν πετρώσει» (στ. 227–28) και που «πα-
λεύει συνείδηση ν’ αποκτήσει» (στ. 234). Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο σε τούτη την 
Εισαγωγή να εκτεθούν σύντομα οι βασικές γραμμές της φιλοσοφίας της φύσης 
του Σέλλινγκ, που δεν είναι βέβαια ατομιστική και αυστηρά επικούρεια, και να 
εξηγηθεί η εικόνα της φύσης ως απολιθωμένης νόησης. 

Το τμήμα του ποιήματος που ο Σέλλινγκ δημοσίευσε, ξεκινά με το αυθεντικά 
επικούρειο μοτίβο σύμφωνα με το οποίο η γνώση της φύσης μάς απελευθερώνει 
από τον φόβο απέναντί της: «πώς θα μπορούσα τον κόσμο να τρέμω,/ αφού τον 
γνωρίζω από μέσα κι απ’ έξω/ κι αφού μπορώ να τον ελέγξω» (στ. 220–22). Με την 
ιδέα του ελέγχου της φύσης, το μοτίβο παίρνει μια νεωτερική, βακώνεια τροπή. Ο 
Σέλλινγκ δίνει ακόμη στο μοτίβο μια χαρακτηριστικά καντιανή τροπή: ο κόσμος 
«[ο]φείλει σε νόμους να συμμορφωθεί,/ σα σκυλάκι στα πόδια μου να συρθεί» 
(στ. 225–26). Στη συνέχεια, καθώς εκθέτει τη φιλοσοφία του της φύσης, ο Σέλ-
λινγκ δεν δίνει μόνο μια υλιστική εξήγηση της νόησης, αλλά και μια φυσιοκρατική 
εξήγηση της γένεσης των θρησκειών. Το πνεύμα που λησμονεί την καταγωγή του 
από τη φύση, και μαζί τη δύναμή του να τη γνωρίζει «από μέσα κι απ’ έξω», «[…] 
αφήνει φαντάσματα να γεννιούνται εντός του» (στ. 270) και καταλήγει να τρέμει 
τη δύναμη της φύσης, την οποία παρασταίνει σαν κάποιον ανεξιχνίαστο Θεό. Σε 
κάθε περίπτωση, η φιλοσοφία της φύσης του Σέλλινγκ δεν έχει να κάνει με κάποια 
μυστική λατρεία της φύσης ενάντια στην προσέγγιση των φυσικών επιστημών.

Η φυσιοκρατία του Σέλλινγκ δεν είναι, βέβαια, μια «ωμή» ή «γυμνή» φυσιο-
κρατία (bald naturalism), με τον όρο του Τζων Μακντάουελ (John McDowell)·27 
η υλιστική εξήγηση της νόησης που επιχείρησε ο Σέλλινγκ δεν είναι αναγωγιστική 
ή εξαλειπτική. Στη φιλοσοφία της φύσης του Σέλλινγκ, η ανώτερη βαθμίδα δεν 
ανάγεται κάθε φορά στην κατώτερη. Επιπλέον, ακόμη και αν δοθεί σε αυτόν τον 
δρόμο –της φιλοσοφίας της φύσης– το προβάδισμα, ο άλλος δρόμος –εκείνος της 
υπερβατολογικής φιλοσοφίας– είναι συστηματικά αδύνατο να παρακαμφθεί. Η 
γενική ιδέα της φιλοσοφίας της φύσης του Σέλλινγκ για τη σχέση μεταξύ φύσης 

24  Schelling 2001α, 165.
25  Schelling 2001α, 165.
26  Η ιδεαλιστική θεώρηση, εκείνη της υπερβατολογικής φιλοσοφίας, χαρακτηρίζεται μάλιστα 

σε αυτό το κείμενο, την Καθολική συναγωγή της δυναμικής διεργασίας, ως αναγκαία «πλάνη» 
(Täuschung) ή «επίφαση» (Schein) (Schelling 2001α, 164).

27  Βλ. McDowell 21996, xviii (= Μάκντάουελ 2013, 66).
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και νόησης μπορεί να είναι ελκυστική και στο σημερινό φιλοσοφικό τοπίο. Το 
συστηματικά προσανατολισμένο ενδιαφέρον για την κλασική γερμανική φιλοσο-
φία, που έχει γνωρίσει μια εντυπωσιακή αναγέννηση από τα τέλη του 20ού αιώνα, 
στρέφεται πράγματι ολοένα περισσότερο και προς τη μετακαντιανή φιλοσοφία 
της φύσης.28

1.4  Το ποίημα και η μετάφραση
Στην αλληλογραφία του των χρόνων της Ιένας, ο Σέλλινγκ μιλά για το φιλόδοξο 
σχέδιό του να συγγράψει ένα μεγάλο διδακτικό ποίημα, στο οποίο θα παρουσίαζε 
τη φιλοσοφία του.29 Μια θεωρητική θεμελίωση για αυτό το σχέδιο προσφέρουν 
οι τελευταίες σελίδες του Συστήματος του υπερβατολογικού ιδεαλισμού: Μόνο σε 
ένα έργο τέχνης μπορεί να αποκτήσει αντικειμενική έκφραση εκείνο που κοπιω-
δώς επιχειρεί η φιλοσοφία, δηλαδή να ανασυγκροτήσει συνειδητά την ασυνείδητη 
γένεση ενός ολόκληρου κόσμου. Ο Σέλλινγκ, λοιπόν, προφητεύει πως η φιλοσο-
φία και οι άλλες επιστήμες, μετά την επικείμενη ολοκλήρωσή τους, θα «[…] εκ-
βάλουν πίσω στον καθολικό ωκεανό της ποίησης, από τον οποίο πήγασαν».30 Στις 
παραδόσεις του για τη Φιλοσοφία της Τέχνης το χειμερινό εξάμηνο του 1802/03, 
ο Σέλλινγκ συνδέει μάλιστα αυτή την επιστροφή της επιστήμης στην ποίηση με 
τη δυνατότητα «[…] του απόλυτου διδακτικού ποιήματος [des absoluten Lehrge-
dichts] ή του θεωρησιακού έπους [des speculativen Epos]».31 Το θέμα ενός τέτοιου 
ποιήματος δεν μπορεί να είναι άλλο από τη φύση· η δυνατότητά του στη νεότε-
ρη εποχή προϋποθέτει τη διαμόρφωση της αληθινά επιστημονικής γνώσης της 
φύσης.32 Σαν ιστορικό πρότυπο, μετά την αρχαϊκή εποχή, ο Σέλλινγκ ξεχωρίζει 
το De rerum natura του Λουκρήτιου, την ποιητική αυτή έκθεση της επικούρειας 
φιλοσοφίας. Ο Σέλλινγκ στέκεται προπάντων στην «αληθινή ενθουσιώδη οργή» 
της επίθεσης του Λουκρήτιου «ενάντια στη θρησκεία και την ψευδή ηθικότητα».33 
Το μεγαλείο της επικούρειας φιλοσοφίας βρίσκεται άλλωστε, για τον Σέλλινγκ, 
στην ηθική της πλευρά και όχι στην –πεζή και περιοριστική– «διάλυση της φύσης 
σε ένα παιχνίδι των ατόμων και του κενού».34 

Ποια μπορεί, άραγε, να είναι η σχέση τής –κατά βάση σατιρικής,35 αλλά και 
διδακτικής– Επικούρειας ομολογίας πίστης με το μεγαλεπήβολο ποιητικό σχέδιο 
που ο Σέλλινγκ δεν πραγματοποίησε ποτέ; Θα μπορούσε το ποίημα που παρουσιά-
ζεται εδώ να είναι τμήμα ή μήπως πρόπλασμα του «θεωρησιακού έπους»; Μήπως 

28  Βλ. ενδεικτικά Förster 32018 (για τη φιλοσοφία της φύσης του Σέλλινγκ και για εκείνην 
του Γκαίτε: 233–76).

29  Βλ. σχετικά την εισαγωγή του Manfred Durner στο Schelling 2001.1, ΙΧ-ΧLIII: XLI.
30  Schelling 2000, 300.
31  Schelling 1859, 667 (για το διδακτικό ποίημα εν γένει βλ. 662–67).
32  Βλ. Schelling 1859, 666 κ.ε.
33  Schelling 1859, 665.
34  Schelling 1859, 666.
35  Για την «επική φύση της σάτιρας» βλ. Schelling 1859, 667 κ.ε.
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παραείναι πολεμικό και κωμικό; Μόνο με εικασίες μπορεί να απαντηθεί το ερώ-
τημα.36 Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά τη μορφή, ο Σέλλινγκ στην Επικούρεια 
ομολογία πίστης δεν υιοθετεί το δακτυλικό εξάμετρο του Λουκρήτιου. Δεν υιοθε-
τεί ούτε την τέρτσα ρίμα του Δάντη, όπως στο άλλο ποίημα που έγραψε την ίδια 
περίοδο στην Ιένα, τη «σοβαρή» Ουράνια εικόνα (Das himmlische Bild).37 Πρότυ-
πο του Σέλλινγκ για το ποίημα που παρουσιάζεται εδώ ήταν ο Χάιντς Βίντερπορστ 
(Heinz Widerporst), ένα σατιρικό ποίημα του 1534 με δημιουργό τον Χανς Ζαξ.38

O Σέλλινγκ μιμείται το ύφος του Ζαξ και υιοθετεί το μέτρο του ποιήματός του 
ή μάλλον το μη-μέτρο, δηλαδή το Knittelvers, που δεν έχει άλλο κανόνα πέρα 
από τη ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Ο Γκαίτε ήταν εκείνος που είχε αναβιώσει το 
παλαιό αυτό λαϊκό μέτρο. Το χρησιμοποίησε, μάλιστα, ιδιαίτερα στον Φάουστ 
(Faust). Στα χρόνια που έζησε στην Ιένα, ο Σέλλινγκ επισκεπτόταν συχνά τον 
Γκαίτε, που εργαζόταν τότε πάνω στον Φάουστ, προκειμένου να συζητήσουν θέ-
ματα της φιλοσοφίας της φύσης. 

Με τον λαϊκό του χαρακτήρα και με την ελευθερία του από τυπικούς περιορι-
σμούς, το Knittelvers ήταν σε θέση να αποδώσει τη σχέση με την αισθητικότητα 
και με τις απολαύσεις της ζωής και την εναντίωση προς τα «ανώτερα πνεύματα» 
(στ. 15) που προβάλλει ο ήρωας του Σέλλινγκ. Για την ελληνική μετάφραση του 
ποιήματος, κρίθηκε ταιριαστή η ελεύθερη εναλλαγή ανάμεσα στο δακτυλικό, το 
ιαμβικό και το τροχαϊκό μέτρο. Διατηρήθηκε φυσικά η ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία.

Από τον Ζαξ δανείζεται ο Σέλλινγκ, βέβαια, ακόμη το όνομα του ήρωα, Χάιντς 
Βίντερπορστ. Στην ελληνική μετάφραση επιλέχτηκε να μη μείνει αμετάφραστο, 
αλλά να αποδοθεί ως Γιωργής Ανεμικιώρης. Ο «ανεμικιώρης» είναι ιδιωματική 
λέξη της Αμοργού και σημαίνει τον δύστροπο άνθρωπο, τον ανάποδο, το στραβό-
ξυλο, όπως και η γερμανική λέξη «Widerborst».39 Ο ήρωας του ποιήματος του Ζαξ 
είναι η προσωποποίηση της ισχυρογνωμοσύνης και του ξεροκέφαλου πείσματος. 
Με αυτή τη σημασία, ο Χανς (Hans) ή Χάιντς Βίντερμπορστ (Widerborst) ήταν εν 
γένει, πέρα και από τον Ζαξ, μια παροιμιώδης φιγούρα στα γερμανικά του 16ου 
και 17ου αιώνα.40 Η μορφή του Χάιντς Βίντερπορστ ή Γιωργή Ανεμικιώρη ήταν 
λοιπόν εμφανώς πρόσφορη για τους πολεμικούς σκοπούς του Σέλλινγκ. 

Το ποίημα του Σέλλινγκ δημοσιεύτηκε πρώτη φορά ολόκληρο το 1869. Έχει 
διασωθεί σε διαφορετικές χειρόγραφες εκδοχές, με ελαφρές αποκλίσεις μεταξύ 
τους, εν γένει με τον τίτλο Epikurisch Glaubensbekenntniß Heinz Widerporstens.41 
Για την ελληνική μετάφραση επιλέχτηκε μια εκδοχή που έχει αρκετές διαφορές 

36  Βλ. πάντως σχετικά Whistler 2014.
37  Schelling 2018α.
38 Το ποίημα του Ζαξ είναι διαθέσιμο online στη διεύθυνση: <https://gedichte.xbib.de/

Sachs%2C+Hans_gedicht_Heinz+Widerporst.htm> (11.03.2021).
39  Για τη σημασία της λέξης βλ. στο Λεξικό των αδελφών Γκριμ: Grimm και Grimm 1854 κ.ε., 

τόμ. 29, στήλη 924. 
40  Βλ. Grimm και Grimm 1854 κ.ε., τόμ. 29, στήλη 924. 
41  Βλ. την πρόσφατη δημοσίευση του ποιήματος στην κριτική έκδοση των Απάντων του Σέλ-

λινγκ: Schelling 2018β.
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από τις άλλες και φέρει τον τίτλο Epikurisch Glaubensbekenntniß Heinz Wieder
porsts. Η εκδοχή αυτή κοινοποιήθηκε από τον Φρήντριχ Σλέγκελ στον Σλάιερ-
μαχερ σε επιστολή του Νοεμβρίου 1799, η οποία αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. 
ενότητα 2), και δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1992 στο πλαίσιο της αλληλογρα-
φίας του Σλάιερμαχερ. Για τη μετάφραση χρησιμοποιήθηκε η ανατύπωσή της στον 
τόμο: Walter Jaeschke (επιμ.), Der Streit um die Göttlichen Dinge (1799–1812), Αμ-
βούργο: Meiner, 1999, δεύτερο μέρος: Πηγές, σελ. 21–31 (Schelling 1999).

Σε σχέση με τις άλλες, γνωστότερες εκδοχές του ποιήματος, η εκδοχή του 
Σλέγκελ είναι εμπλουτισμένη, με την προσθήκη αρκετών στίχων, και στιλιστι-
κά επεξεργασμένη. Φαίνεται ότι ο Σλέγκελ επεξεργάστηκε με αυτό τον τρόπο το 
ποίημα, προκειμένου να το προετοιμάσει για τη δημοσίευση στο Ατενέουμ.42 Το 
αποτέλεσμα κρίνεται πράγματι αισθητικά αρτιότερο, γι’ αυτό και προτιμήθηκε ως 
βάση της ελληνικής μετάφρασης. Η μετάφραση αποκλίνει από την εκδοχή του 
Σλέγκελ μόνο στους ακροτελεύτιους στίχους του ποιήματος, όπως επισημαίνεται 
παρακάτω στα σχόλια.

Στα σχόλια που ακολουθούν την ελληνική μετάφραση της Επικούρειας ομολο
γίας πίστης, επισημαίνονται οι στίχοι που αποτελούν προσθήκες στο χειρόγραφο 
του Σλέγκελ. Εν γένει, δεν επισημαίνονται οι μικρότερες αλλαγές, που αφορούν 
επιμέρους λέξεις. Στα σχόλια δίνονται ακόμη, όπου κρίθηκε σκόπιμο, εξηγήσεις 
για ορισμένους στίχους. Προπάντων, επισημαίνονται και εξηγούνται οι αναφορές 
και οι αιχμές του ποιήματος.

2.  Μετάφρ αση

Επικούρεια ομολογία πίστης του Γιωργή Ανεμικιώρη

  Ειλικρινά δεν τ’ αντέχω άλλο πια,
  θα ξεσπαθώσω μια ακόμη φορά,
  όλες οι αισθήσεις μου θα ξανανιώσουν,
  που είχαν βαλθεί να μου τις λιώσουν,
5  για να με στρέψουν με τη βία
  στην υπερκόσμια θεωρία.
  Θα ξαναγίνω σαν τον καθένα,
  με οστά, μεδούλι, σάρκα και αίμα.
  Με τις αηδίες τους άλλο χρόνο δε χάνω,
10 θα τους περιλάβω και θα τους τα ψάλω.
  Να το χωνέψω καλά δεν μπορώ
  πώς καταγίνονται τούτοι εδώ
  με μία τέτοιας λογής ασχολία,
  να μιλούν και να γράφουν για τη θρησκεία. 

42  Βλ. το εκδοτικό σημείωμα των Andreas Arndt και Wolfgang Virmond στο Schelling 
1999, 30.
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15 Τ’ ανώτερα πνεύματα δεν θ’ αφήσω εγώ
  να μου θολώσουν το μυαλό.
  Παντού και πάντα θα διατρανώνω
  πως αληθινό είναι κείνο μόνο
  που απάνω μπορείς τα χέρια ν’ απλώσεις,
20 που δε θέλει νηστεία για να το νιώσεις
  ή κάποιον άλλο ευνουχισμό
  ή των αισθήσεων αποκλεισμό. 
       Πάντως, έτσι όπως τα λέγαν με ύφος,
  είπα κι εγώ μια στιγμή: ρε συ, μήπως;
25 Θέλησα ο δόλιος ν’ αλλάξω σκοπό,
  να πάψω να ζω μακριά απ’ το Θεό.
  Κάθισα κι έπιασα να μελετώ,
  μπας και συλλάβω το βαθύ μυστικό,
  τους Λόγους του ενός και τ’ Απόσπασμα του άλλου.
30 Βούτηξα μέσα λοιπόν ώς τ’ αυτιά μου  
  κι είχα αφεθεί χωρίς κράτει καθόλου
  στην ενατένιση του Όλου.
  Τότε καμπάνα μού χτύπησε ο νους
  πως είχα μπει σε κακές ατραπούς,
35 να γυρίσω στις ράγες που γνώριζα ήδη,
  να μην είμαι κορόιδο και δικό τους παιχνίδι.
  Να ξυπνήσω απ’ το λήθαργο δεν άργησα ο μαύρος,
  μα δεν έγινα πάλι αυτόματα Σαύλος.
  Είχα να κάνω ακόμη δουλειά
40 προκειμένου να διώξω επιτέλους μακριά
  τις παλαβομάρες που μες στο κεφάλι
  μου είχανε μπει κι είχε γίνει καζάνι.
  Έπρεπε εξάπαντος να φροντίσω το σώμα
  με καλό φαγητό και καλύτερο πιόμα.
45 Κι έτσι ήρθα πάλι στα συγκαλά μου,
  βρήκα τη φύση μου και τη χαρά μου.
  Με γυναίκες μπορούσα να συνευρεθώ
  κι απ’ τα δυο μου τα μάτια καθαρά να θωρώ.
  Οπότε, σε τέτοια μεγάλη ηδονή,
50 στρώθηκα σύντομα στη συγγραφή.
       Στοχάστηκα κι είπα με τη μέσα φωνή:
  την πίστη σου φύλαξε μην κλονιστεί,
  που σ’ έχει βοηθήσει ώς τώρα πολύ
  και κρατάει ενωμένα κορμί και ψυχή.
55 Εκείνα που λένε για το εσώτερο φως
  είναι λόγια του αέρα και σκέτος καπνός.
  Να σου τ’ αποδείξουν ποτέ δεν μπορούν,
  με έννοιες κοινές καθαρά να το πουν.
  Δεν παν να στοιβάζουνε λόγια παχιά,
60 το μόνο που κάνουν, σου γεμίζουν τ’ αυτιά.
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  Σάμπως με ποίηση και με φαντασία,
  σκοτώνουν κάθε δημιουργία.
  Κι ας το στρίψουνε κάπως κι ας το φέρουνε πώς,
  να σ’ το μεταδώσουν δεν γίνεται αλλιώς,
65 παρεκτός έτσι όπως το έχουν εντός τους
  και όπως το νιώθουν για λογαριασμό τους. 
  Εκείνοι πιστεύουν πως είναι αστεράτοι
  και παίρνουν την πόζα του αριστοκράτη.
  Μα το βάρος του λόγου καθενός είναι ίσο,
70 γι’ αυτό κι εγώ τώρα θα ομολογήσω
  εκείνο που φλέγεται στα σωθικά μου,
  που γεμίζει τις φλέβες μου και την καρδιά μου.
  Θαρρετά το δηλώνω και το γράφω ανοιχτά
  πως σε κάθε περίσταση, λύπη ή χαρά,
75 είτε όλα είναι πρύμα είτε πάνε στραβά,
  ατάραχος μένω και νιώθω καλά
  απ’ όταν μου έχει ξεκάθαρο γίνει
  πως το μόνο αληθές είν’ η ίδια η ύλη. 
  Μας προστατεύει και μας καθοδηγεί,
80 της ίδιας της σκέψης είναι η πηγή,
  είναι όλων των όντων ο μόνος πατέρας,
  της κάθε γνώσης η αρχή και το πέρας.
  Δε θα κάτσω γι’ αόρατα να σκοτιστώ,
  δέχομαι μόνο το φανερό,
85 που μπορώ να μυρίσω και να το γευτώ,
  με τις αισθήσεις να τ’ αντιληφθώ.
  Ανακηρύσσω θρησκεία μου μόνη
  ότι αγαπώ ένα όμορφο γόνυ,
  γεμάτο στήθος και στενά μεριά,
90 κι όμορφα άνθη ευωδιαστά,
  για κάθε αίσθηση πλήρη τροφή,
  για κάθε πόθο γλυκιά ανταμοιβή.
  Οπότε, αν θα πρέπει να υπάρχει θρησκεία
  (του λόγου μου βγαίνω και δίχως καμία),
95 απ’ όλες προκρίνω την Καθολική,
  όπως ήταν σε μια μακρινή εποχή
  χωρίς διαιρέσεις και χωρίς φαγωμάρες,
  σχίσματα, πείσματα και τσακωμάρες.
  Οι άνθρωποι όλοι, στον ίδιο τορβά,
100 την αλήθεια δεν έψαχναν κάπου μακριά,
  δεν απορούσαν για τον ουρανό
  κι ωστόσο λατρεύαν μανικά το Θεό.
  Στο κέντρο του κόσμου η γη έστεκε μόνη
  και στο κέντρο της γης όλοι βάζαν τη Ρώμη.
105 Ο εκπρόσωπός Του εκεί κατοικούσε
  και όλων των κόσμων τα σκήπτρα κρατούσε.  
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  Και ζούσαν με αγίους μαζί και παπάδες
  σαν τους μακάριους τεμπελχανάδες.
  Μα και στο επουράνιο νοικοκυριό
110 ζωή χαρισάμενη όπως κι εδώ,
  το γάμο γιορτάζανε κάθε μέρα
  μεταξύ της Παρθένου και του Πατέρα.
  Κι εκεί έκανε πάλι η γυναίκα κουμάντο
  σαν στην κάθε οικογένεια κι εδώ κάτω.
115 Εγώ πρώτα-πρώτα θα γελούσα μ’ αυτά
  μα και πώς μας βολεύουν θα κοιτούσα μετά,
  θα περνούσα όπως κι όλ’ οι άλλοι
  μες στις ηδονές και στην κραιπάλη.
  Τώρα όμως έχουν αλλάξει οι καιροί.
120 Είναι αθλιότητα, είναι ντροπή
  πώς όλοι έχουνε λογικευτεί
  και πώς παντού μας πουλούν ηθική
  και στην εκπαίδευση των νέων
  πώς τους τα πρήζουν με το δέον.
125 Δε σου επιτρέπουν να ζεις όπως θες,
  παραδομένος στις ηδονές.
  Παντού ακούς παρόλες για την αρετή, 
  πουθενά δε διαφέρουν κι οι καθολικοί.
  Γι’ αυτό κάθε θρησκεία απαρνήθηκα εξίσου,
130 δε σ’ αφήνει καμιά να χαρείς τη ζωή σου.
  Δεν πηγαίνω ποτέ μου στην εκκλησία
  για ν’ ακούσω το κήρυγμα ή τη λειτουργία,
  κάθε πίστη απέβαλα εκτός από μια:
  Την πίστη σε κείνην που με κυβερνά,
135 με κατευθύνει στην καλαισθησία
  και στην ποιητική δημιουργία,
  με συγκινεί κάθε μέρα βαθιά
  αποκαλύπτοντας παντοτινά
  μια ενέργεια δίχως τέλος ή αρχή,
140 μια μεταμόρφωση διαρκή
  χωρίς ανάπαυση ή σταματημό.
  Ένα μυστήριο είν’ αυτό φανερό.
  Ένα έπος αθάνατο μας χαρίζει
  που τις αισθήσεις όλες αγγίζει.
145 Γι’ αυτό, ό,τι πιστεύω ή βάζω στο νου
  ποτέ δε θα έρθει από κάπου αλλού.
  Μονάχα ό,τι εκείνη μου φανερώσει
  θα μετρά γι’ ασφαλή και βέβαιη γνώση.
  Κάτι που είναι αληθινό
150 θα πρέπει σε κείνη να μπορώ να το βρω.
  Σε κάποια της όψη βαθιά θαμμένο  
  θα πρέπει να βρίσκεται κρυμμένο.
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  Καθετί ψεύτικο, από την άλλη,
  κάθε απάτη και κάθε πλάνη,
155 μέσα σε κείνη δεν μπορεί να σταθεί
  ούτε ποτέ θα μας έρθει απ’ αυτή.
  Μας μιλά με τα σχήματα και τις μορφές της,
  το μέσα της δεν μας το κρύβει ποτέ της
  και από τα σημάδια που μας δίνει
160 φανερό και τ’ απόκρυφο μπορεί να γίνει.
  Μα είναι αδύνατο να εννοήσουμε
  ό,τι εκείνη δε μας δίνει ν’ αγγίσουμε.
  Αν κάποια θρησκεία ήταν άρα αλήθεια,
  τότε στις πέτρες και τα σκλήθρα,
165 στα άνθη, στα φύλλα και στο καθετί
  θα έπρεπε να ’χει φανερωθεί,
  όλα τα όντα, μεγάλα ή μικρά,
  να τη μαρτυρούν μ’ ιερογλυφικά.
  Θα προσκυνούσα κι εγώ το σταυρό
170 άμα μου δείχνατε ένα βουνό 
  όπου απ’ τη φύση να έχει χτιστεί
  μια εκκλησιά χριστιανική.
  Σε μαγνήτες να ήταν κρεμαστά
  τα σήμαντρα στα καμπαναριά
175 και στις Αγίες Τράπεζες στους μέσα θαλάμους
  Εσταυρωμένοι απ’ ωραίους κρυστάλλους.
  Γύρω να στέκουν στη σειρά
  –φορώντας άμφια με κρόσσια χρυσά
  και κρατώντας αρτοφόρια από ασήμι–
180 απολιθωμένοι καπουτσίνοι.
  Και μες απ’ αμέθυστους με θεία λαμπράδα
  να μας χαμογελά η Αγία Τριάδα.
  Μα ένα τέτοιο βουνό σ’ οποιαδήποτε χώρα
  δεν έχει βρεθεί ποτέ μέχρι τώρα
185 ούτε στο μέλλον ποτέ θα βρεθεί,
  γι’ αυτό κι έχω απόφαση σταθερή:
  Δε θ’ ανεχτώ την κοροϊδία
  αλλά θα επιμείνω στην αθεΐα,
  ώσπου κάποιος να έρθει από ψηλά
190 για να με πείσει προσωπικά.
  Κι αφού τέτοιο πράγμα δε θα ζήσω,
  τα ίδια καμώματα θα συνεχίσω
  κι ως τη Μέρα της Κρίσης ακόμη άμα φτάσω
  (για την οποία δε θα κάτσω να σκάσω).
195 Θαρρώ πως ο κόσμος υπήρχε από πάντοτε
  κι ούτε θα πάψει να υφίσταται κάποτε.
  Άλλωστε, αν είναι να γίνει καπνός,
  μαζί κάθε ξύλο και κάθε κορμός,
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  το πυρ της Κολάσεως πώς θα το συντηρήσουν,
200 τους αμαρτωλούς για να τους τηγανίσουν;
  Γι’ αυτό κι είναι αδύνατο να με φοβίσει
  η Κόλαση είτε η Έσχατη Κρίση.
  Μα κι εκείνοι το φόβο τι ανάγκη τον έχουν
  αφού έχουν φτάσει σε σημείο ν’ αντέχουν
205 ούτε ο Θεός να μην είναι πια ζήτημα
  ούτε καν η ζωή μετά το ξεψύχημα!
  Και τα δυο αυτά πρόθυμα τα παρατάνε,
  τη θρησκεία επιμένουν να κρατάνε.
  Το πρώτο κομμάτι κι εμένα μου πάει,
210 το δεύτερο όμως μου βρωμάει.
  Ελπίζω κι εκείνοι να συλλογιστούν,
  το δίκιο μου εντέλει να παραδεχτούν.
  Από όλους τους φόβους έχω εγώ απαλλαγεί,
  χαίρω άκρας υγείας σε κορμί και ψυχή,
215 κι αντί σαν εκείνους να υποδύομαι
  πως μέσα στο σύμπαν κι εγώ καταδύομαι,
  προτιμώ να βυθίζομαι μοναχά
  στης καλής μου τα μάτια τα γαλανά.
  Εξάλλου, δεν καταλαβαίνω
220 πώς θα μπορούσα τον κόσμο να τρέμω,
  αφού τον γνωρίζω από μέσα κι απ’ έξω
  κι αφού μπορώ να τον ελέγξω.
  Είναι ένα ζώο με ήμερη φύση
  που δεν μπορεί να μας απειλήσει.
225 Οφείλει σε νόμους να συμμορφωθεί,
  σα σκυλάκι στα πόδια μου να συρθεί.
  Μέσα κρύβει ένα πνεύμα γιγάντιο εν υπνώσει,
  που όλες οι αισθήσεις του έχουν πετρώσει.
  Δεν μπορεί απ’ το στενό κορσέ να βγει,
230 να σπάσει το σιδερένιο κλουβί,
  παρότι τινάζει με ορμή τα φτερά
  κι όλο τεντώνεται και σπαρταρά,
  μέσα στη νεκρή και τη ζώσα φύση
  παλεύει συνείδηση ν’ αποκτήσει.
235 Όπως μάχεται μέσα στο καθετί,
  του προσδίνει τη μια ή την άλλη υφή.
  Πώς ξεφυτρώνουνε τα μέταλλα,
  πώς βγάζουν τα δέντρα λουλούδια και πέταλα,
  η ίδια αυτή δύναμη σε κάθε γωνιά
240 τον τρόπο να βγει στο φως ζητά.
  Δε σταματά να μοχθεί και να ιδρώνει,
  τη μια διαστέλλεται κι απλώνει
  κι όλα τα μέλη του μακραίνει,
  την άλλη συστέλλεται και τα κονταίνει.
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245 Κι έτσι ή αλλιώς παλεύει να βρει
  την προσήκουσα μορφή.
  Και πολεμώντας σα θηρίο
  κόντρα στ’ αντίπαλο στοιχείο 
  καταφέρνει επιτέλους τη νίκη να δρέψει
250 στο μικρό χώρο όπου φτάνει στη σκέψη.
  Κλεισμένο μέσα σ’ ένα νάνο
  με ωραία μορφή από κάτω ως πάνω
  (στη γλώσσα τον λέμε γιο του ανθρώπου)
  το πνεύμα βρίσκει τον εαυτό του. 
255 Όπως κοιμόταν για καιρό στα δεσμά,
  τώρα ξύπνιο δεν ξέρει καλά-καλά
  τον εαυτό του και ψάχνεται κι απορεί
  και μετρά κι εξετάζει το πώς και τι.
  Θέλει σύντομα πάλι να σκορπιστεί,
260 στη μεγάλη φύση να διαχυθεί,
  όμως άπαξ και ξέφυγε δεν μπορεί να γυρίσει,
  στο στενό του καβούκι τη ζωή του θα ζήσει,
  μες στον εσωτερικό του
  μεγάλο κόσμο μοναχό του.
265 Στους εφιάλτες του τρέμει πως θά ’ρθει η στιγμή 
  που εκείνος ο γίγαντας θα σηκωθεί
  και σαν τον Κρόνο, τον αρχαίο θεό,
  θα φάει τα παιδιά του μες στο θυμό.
  Αγνοεί πως ο γίγαντας είναι ο ίδιος ο εαυτός του
270 κι αφήνει φαντάσματα να γεννιούνται εντός του.
  Αν δε λησμονούσε την καταγωγή του, 
  θα μιλούσε ως εξής με τη μέσα φωνή του:
  Είμαι ο Θεός που τη φύση στον κόρφο του θρέφει,
  το πνεύμα που του κόσμου τον άξονα στρέφει.
275 Απ’ τα βάθη που οι χθόνιες δυνάμεις ξυπνούν
  ώς τα ύψη που οι χυμοί της ζωής ξεπηδούν,
  απ’ το πρώτο παιχνίδι των δυνάμεων στην ύλη
  ώς το πρώτο μπουμπούκι που θ’ ανατείλει
  κι ώς να δέσει της άνοιξης ο καρπός,
280 από την πρώτη αχτίδα φωτός
  που σκίζει τη νύχτα πέρα ως πέρα
  σαν μια δεύτερη Γένεση κάθε μέρα
  και που μες απ’ τους χίλιους του κόσμου οφθαλμούς
  φωτίζει αδιάκοπα τους ουρανούς
285 μέχρι της έννοιας την παλλόμενη νιότη
  που ανασταίνει τη φύση απ’ την αρχή της την πρώτη:
  η ίδια δύναμη, κίνηση κι εναλλαγή,
  η ίδια ορμή προς μια όλο κι ανώτερη ζωή.
       Γι’ αυτό και νιώθω τόση αποστροφή
290 για κείνους που βολτάρουνε στη γη
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  σαν να ’ναι ξένοι πού ’ρθαν απ’ αλλού,
  τίποτα πρίγκηπες εξ ουρανού,
  και περιφρονούν τη φύση
  ενώ τους έχει τάχα ευνοήσει.
295 Βλέπουν τον κόσμο σαν το μύλο που για να
  δουλέψει πρέπει νά ’χει μυλωνά.
  Είναι μια όλως ιδιαίτερη φυλή
  με σπάνιο νου και μύτη αριστοκρατική.
  Απολωλότες τους άλλους θεωρούν
300 και από βάθος καρδίας μισούν
  την ύλη και τα έργα της σαρκός.
  Αυτοί ατσαλώνονται με εικόνες, νοερώς.
  Μιλούν για τη θρησκεία σαν μια κυρά
  που δίχως πέπλο είναι κακό να την κοιτά
305 κανείς, μην τύχει και κρυφά τού σηκωθεί,
  γι’ αυτό με λέξεις σχηματίζουν μιαν αχλή.
  Αλλά προπάντων κομπορρημονούν
  γιατί αισθάνονται ότι κυοφορούν
  σ’ ένα τους μέλος που φουσκώνει
310 τον νέο Μεσσία που σιμώνει
  και που τον έχουν προορίσει
  όλα τα έθνη να οδηγήσει 
  σ’ ένα μαντρί όπου θα πάψουν να τσακώνονται
  και φρόνιμα, χριστιανικά θα συνενώνονται.
315 Τέτοια εξαγγέλλουνε προφητικώς.
  Τους λείπει βέβαια ο μαγνητισμός,
  έτσι όπως είναι από τη φύση καμωμένοι,
  μα πάντα αισθάνονται μαγνητισμένοι
  απ’ όποιο μέγα πνεύμα τύχει ν’ ανταμώσουν,
320 από τη δύναμή του κάτι αν νιώσουν·
  τα καταφέρνουν δα να δείχνουν προς βορρά.
  Αλλιώς δεν είναι πάντως για πολλά,
  στον εαυτό τους δεν μπορούν να στηριχτούν,
  οπότε γι’ άλλων επιτεύγματα μιλούν
325 και πάντα από άλλους βρίσκουν υλικό
  για το διανοητικό τους το χυλό.
  Ξέρουν πολύ καλά ν’ ανακατεύουν,
  τις σκέψεις μ’ άλλες σκέψεις να μπερδεύουν.
  Θεωρούν πως απ’ αυτό το τουρλουμπούκι
330 ανθίζει κι άλλο πνεύμα σαν μπουμπούκι,
  όμως μονάχα αναδίνει αποφορά,
  για το στομάχι είναι σκέτη συμφορά
  και κάθε όρεξη την κόβει με μαχαίρι.
  Όποιος την πάτησε χωρίς να ξέρει
335 και διάβασε απ’ αυτή την αηδία,
  πάλι καλά που υπάρχει θεραπεία:
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  Ένα όμορφο κορίτσι ν’ αγκαλιάσει
  και τη Λουκίνδη φωναχτά να της διαβάσει.
  Έτσι ο δύσμοιρος θα ξανανιώσει,
340 θ’ αναθαρρήσει και θα δυναμώσει.
  Σε κείνους όμως και στο συρφετό τους
  θα πω –και να το βάλουν στο μυαλό τους–
  πως όσο ακόμη ζω θα συνεχίζω
  μ’ άθεα καμώματα να σκανδαλίζω
345 την αγιοσύνη και την ευλαβή τους φύση,
  την υπερκόσμια κι υπεραισθητή τους πτήση.
  Θα συνεχίσω στην ίδια γραμμή
  για όσο η χάρη μού έχει δοθεί
  να προσκυνώ την ύλη και το φως
350 και μέσα μου κυλά ο ρυθμός
  της ποίησης της τευτονικής.
  Όσο στα μάτια της καλής μου 
  παραμένω κολλημένος,  
  στην αγκαλιά της τυλιγμένος,
355 στα δυο της χείλη βρίσκω θαλπωρή,
  η μελωδία της με δονεί
  κι η ζωή της με διαποτίζει,
  τίποτα δε θα με φοβίζει.
  Θα επιδιώκω μόνο το αληθές,
360 θα αψηφώ ομίχλες και σκιές
  κι αντί σαν πνεύματα του αιθέρα
  να τρεκλίζουν δώθε-πέρα,
  οι λογισμοί μου θα ’ναι στιβαροί,
  γεμάτοι σφρίγος και ζωή,
365 με νεύρα, σάρκα, αίμα και μεδούλι,
  ελεύθεροι και όχι δούλοι.
       Στους άλλους στέλνω χαιρετισμό
  και μια μόνο κουβέντα έχω ακόμη να πω. 
  Απ’ τη μια οι Γεζουίτες κι απ’ την άλλη όλ’ οι Ρώσοι,
370 να τους πάρει ο διάολος και να τους σηκώσει!
  Τα έγραψα αυτά στης Αφροδίτης τη φωλιά.
  Το όνομά μου είχε άλλος ένας πιο παλιά.
  Με λεν σαν κι εκείνον Γιωργή Ανεμικιώρη,
  να μας δίνει ο Θεός από τούτο το σπόρι.

3.  Σχόλια

Στ. 14: Αναφορά στους Λόγους για τη θρησκεία του Σλάιερμαχερ («reden» = «μιλώ», 
«Reden» = «Λόγοι») και στο κείμενο του Νοβάλις Η Χριστιανοσύνη ή άλλως Ευρώ
πη. Ένα απόσπασμα. Βλ. σχετικά την ενότητα 2 της Εισαγωγής.
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Στ. 29: Εννοεί φυσικά τους Λόγους για τη θρησκεία του Σλάιερμαχερ και το Απόσπα
σμα του Νοβάλις.  

Στ. 32: Η «εποπτεία του σύμπαντος» (Anschauen des Universums) έχει θεμελιώδη 
σημασία για τη σύλληψη της θρησκείας στους Λόγους για τη θρησκεία του Σλάι-
ερμαχερ. Βλ. Schleiermacher 1997, 65 κ.ε. Στην εκδοχή του Σλέγκελ, την οποία 
ακολουθεί η μετάφραση, ο όρος «εποπτεία» (Anschauen) –«του όλου των κόσμων» 
(des Weltenalls), που εμφανίζεται στις άλλες γνωστές εκδοχές του ποιήματος–, πα-
ραλλάσσεται ειρωνικά σε «ενατένιση» (Beschauung), όπως θα λέγαμε για ένα τοπίο.

Στ. 61–62: Ως «ποίηση» αποδίδεται η λέξη «Dichtung». Ως «δημιουργία» αποδίδεται 
ο όρος «Poesie», που έχει στην αντίληψη των ρομαντικών της Ιένας μια ευρύτερη 
σημασία. 

Στ. 67–68, 73–74: Τα δυο δίστιχα αποτελούν προσθήκες στο χειρόγραφο του Σλέγκελ.
Στ. 73–92: Οι στίχοι αυτοί έχουν κατ’ εξοχήν τη μορφή μιας ομολογίας πίστης. Εδώ 

διατυπώνεται λοιπόν το credo του ήρωα. 
Στ. 83–86: Μαζί με τον υλισμό, ο ήρωας του ποιήματος ομνύει πίστη εδώ και σε μια 

εμπειριστική αισθησιαρχία. Για την «αίσθηση» (Empfindung) ως πρώτη βαθμίδα, 
της οποίας υψηλότερες δυνάμεις (Potenzen) αποτελούν οι επόμενες βαθμίδες, στο 
Σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού του Σέλλινγκ βλ. Schelling 2000, 68 κ.ε. 

Στ. 95: Στους στίχους που ακολουθούν, στο στόχαστρο της ειρωνείας του Σέλλινγκ 
βρίσκεται η Χριστιανοσύνη ή άλλως Ευρώπη του Νοβάλις: η νοσταλγία της εποχής 
«[…] που η Ευρώπη ήταν χώρα χριστιανική, […] που μία Χριστιανοσύνη κατοικού-
σε σε αυτό το ανθρώπινα διαμορφωμένο κομμάτι του κόσμου» (Νοβάλις 2004, 33). 
– Ο Γκέοργκ Λούκατς (Georg Lukács), που κατά τα άλλα βέβαια εξαίρει την υλιστι-
κή και αθεϊστική ομολογία πίστης του Σέλλινγκ, διαβλέπει ωστόσο στην προτίμηση 
που εκφράζει ο ήρωας του ποιήματος για την καθολική θρησκεία μια ασυνέπεια ή 
ένα όριο αυτής της ομολογίας πίστης και ενδεχομένως ακόμη τον σπόρο για την 
κατοπινή στροφή του Σέλλινγκ και την απομάκρυνσή του από τις αντιλήψεις της 
νιότης του (βλ. Lukács 1967, 316 κ.ε.). Η παρατήρηση του Λούκατς μοιάζει μάλλον 
τραβηγμένη από τα μαλλιά, καθώς η πρόκριση της καθολικής θρησκείας στο ποίημα 
είναι εμφανώς ειρωνική.

Στ. 117–18: Το δίστιχο αποτελεί προσθήκη στο χειρόγραφο του Σλέγκελ.
Στ. 122–24: Σαφής αιχμή ενάντια στον «ηθικό ιδεαλισμό» του Καντ και του Φίχτε.
Στ. 125–26: Το δίστιχο αποτελεί προσθήκη στο χειρόγραφο του Σλέγκελ.
Στ. 134: Εκείνη που κυβερνά τον ήρωα είναι, όπως θα γίνει φανερό, η Φύση. 
Στ. 181–82, 185–86: Τα δυο δίστιχα αποτελούν προσθήκες στο χειρόγραφο του Σλέ-

γκελ.
Στ. 201–12: Οι στίχοι αποτελούν προσθήκη στο χειρόγραφο του Σλέγκελ. 
Στ. 204–8: Αναφορά στην αντίληψη του Σλάιερμαχερ στους Λόγους για τη θρησκεία. 

Βλ. χαρακτηριστικά Schleiermacher 1997, 103–5.
Στ. 218: Τον καιρό που έγραψε το ποίημα, τέλη του 1799, ο Σέλλινγκ είχε ξεκινήσει 

τη σχέση του με τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Καρολίνε Σλέγκελ (Caroli-
ne Schlegel), δηλαδή την Καρολίνε το γένος Μιχαέλις (Michaelis), χήρα Μπαίμερ 
(Böhmer), σύζυγο του Άουγκουστ Βίλχελμ Σλέγκελ. Η Καρολίνε (1763–1809) ήταν 
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μια μεγάλη γυναικεία προσωπικότητα της εποχής, σύμβολο της γυναικείας χειραφέ-
τησης, με εμπλοκή στην πρώτη δημοκρατική πολιτεία επί γερμανικού εδάφους, τη 
βραχύβια Δημοκρατία του Μάιντς (Mainzer Republik) του 1793. Το 1803, η Καρολί-
νε πήρε διαζύγιο από τον Σλέγκελ και παντρεύτηκε τον Σέλλινγκ. 

Στ. 219–88: Οι στίχοι είναι οι μόνοι που ο Σέλλινγκ δημοσίευσε εν ζωή, τον Σεπτέμβριο 
του 1800 στο δεύτερο τεύχος του Περιοδικού για τη θεωρησιακή φυσική (Zeitschrift 
für spekulative Physik) που εξέδιδε στην Ιένα. Βλ. την ενότητα 3 της Εισαγωγής. 

Στ. 235–36: Είναι αδύνατο να μεταφραστεί το λογοπαίγνιο –ή η παρετυμολογία– που 
συνδέει την ποιότητα (Qualität) των επιμέρους όντων με κάποιο άφρισμα ή ανά-
βλυσμα (Quallen, Quellen) της ύλης και ακόμη με το βάσανο ή μαρτύριο (Qual) της 
φύσης ως απολιθωμένης νόησης. Οι στίχοι του Σέλλινγκ («Daher der Dinge Qual-
lität/ weil er drin quallen und treiben thät») παραπέμπουν ευθέως στον Γερμανό 
μυστικιστή Γιάκομπ Μπαίμε (Jacob Böhme, 1575–1624): «H ποιότητα είναι η κινη-
τικότητα, το ανάβλυσμα [κατά συνήχηση: βάσανο] ή το βλάστημα ενός πράγματος» 
(«Qualität ist die Beweglichkeit, Quallen oder Treiben eines Dinges») (Böhme 1955, 
κεφ. 1: §3). Είναι ίσως γνωστό ότι ο Μαρξ αργότερα υιοθέτησε την έκφραση του 
Μπαίμε προκειμένου να χαρακτηρίσει την κίνηση ως «βάσανο […] της ύλης» (Qual 
der Materie) (Engels και Marx 1976, 135). Ο Λούκατς, από την άλλη, βλέπει στα 
μοτίβα του ποιήματος που παραπέμπουν στον Μπαίμε τα όρια της προσχώρησης 
του Σέλλινγκ στον υλισμό (βλ. Lukács 1967, 317). 

Στ. 242–24: Η διαστολή και η συστολή αποδίδουν παραστατικά τις δύο αντίθετες 
τάσεις, εκείνην της επέκτασης και εκείνην της επιστροφής, οι οποίες εξηγούν τον 
μηχανισμό της γένεσης των προϊόντων της φύσης στη φιλοσοφία της φύσης του 
Σέλλινγκ. Βλ. την ενότητα 3 της Εισαγωγής.

Στ. 270: Πβ. αντίθετα Νοβάλις 2004, 79: «Όπου δεν υπάρχουν θεοί, εξουσιάζουν φα-
ντάσματα».

Στ. 295–96: Το δίστιχο αποτελεί προσθήκη στο χειρόγραφο του Σλέγκελ. Είναι η ειρω-
νική αντιστροφή μιας εικόνας του Νοβάλις: «[…το μίσος για τη θρησκεία] μετέτρεψε 
την άπειρη δημιουργική μουσική του σύμπαντος σε μονότονο κροτάλισμα ενός τε-
ρατώδους νερόμυλου που τον κινεί το ρεύμα της τύχης και επιπλέει επάνω σ’ αυτό, 
ένας σκέτος μύλος χωρίς αρχιμάστορα και χωρίς μυλωνά, ουσιαστικά ένα γνήσιο per
petuum mobile, ένας μύλος που αλέθει τον ίδιο του τον εαυτό» (Νοβάλις 2004, 63).

Στ. 298: Ο Σέλλινγκ χαρακτηρίζει «αριστοκρατική» (vornehm) τη στάση των φιλο-
σόφων του υψηλού αισθήματος και της ανώτερης εποπτείας (βλ. και τους στίχους 
67–69, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι προέρχονται πάντως, κατά τα φαινόμενα, από 
την πένα του Σλέγκελ). Ακολουθεί, με αυτό τον τρόπο, το παράδειγμα του Καντ. Βλ. 
σχετικά την ενότητα 2 της Εισαγωγής.

Στ. 303–5: Λογοπαίγνιο με το όνομα του Σλάιερμαχερ (Schleier-macher = πεπλο-ποι-
ός). Πβ. Νοβάλις 2004, 81: «Αυτός ο αδελφός [ενν. ο Σλάιερμαχερ] […έ]χει φτιάξει 
ένα καινούργιο πέπλο για την Αγία, το οποίο προδίδει το ουράνιο περίγραμμα των 
μελών της, εφαρμόζοντας σ’ αυτό, κι ωστόσο την καλύπτει με περισσότερη ευσχη-
μοσύνη απ’ ό,τι κάποιο άλλο» [τροποποίηση της μετάφρασης Γ.Π.].
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Στ. 308–10: Πβ. Νοβάλις 2004, 75 κ.ε.: «Όλα αυτά είναι ακόμη απλώς νύξεις, ασύνδε-
τες και ανεπεξέργαστες, προδίδουν όμως στο ιστορικά ασκημένο μάτι μια καθολική 
ατομικότητα, μια νέα ιστορία, μια νέα ανθρωπότητα, τον γλυκύτατο εναγκαλισμό 
μιας νεαρής ξαφνιασμένης Εκκλησίας και ενός θεού γεμάτου έρωτα, την εσώτερη 
σύλληψη ενός νέου Μεσσία, η οποία συντελείται στα χίλια μέλη της συνάμα».

Στ. 312–14: Η εικόνα παραπέμπει στο πολιτικό όραμα της Χριστιανοσύνης ή άλλως 
Ευρώπης του Νοβάλις. Βλ. Νοβάλις 2004, 85 κ.ε. Πβ. Ιω 10:16.

Στ. 316: Ο μαγνητισμός ήταν ένα προνομιακό θέμα για τη φιλοσοφία της φύσης του 
Σέλλινγκ και το κύριο αντικείμενο της πειραματικής έρευνας του φυσικού Ρίττερ, η 
οποία ενέπνευσε και επηρέασε με ποικίλους τρόπους τους ρομαντικούς της Ιένας. 
Βλ. την ενότητα 3 της Εισαγωγής.

Στ. 325–26: Το δίστιχο αποτελεί προσθήκη στο χειρόγραφο του Σλέγκελ.
Στ. 338: Εννοείται βέβαια το μυθιστόρημα του Φρήντριχ Σλέγκελ Λουκίνδη (Lucinde), 

που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1799, κυκλοφόρησε λίγο αργότερα και προκάλεσε 
ένα αληθινό σκάνδαλο στη γερμανική δημόσια σφαίρα, καθώς θεωρήθηκε μανιφέ-
στο του ελεύθερου έρωτα ή, με άλλα λόγια, της ακολασίας. Βλ. Schlegel 1962.

Στ. 339–40: Το δίστιχο αποτελεί προσθήκη στο χειρόγραφο του Σλέγκελ.
Στ. 349: Πβ. Νοβάλις 2004, 65: «Το φως, εξαιτίας της υπακοής του στους μαθηματικούς 
υπολογισμούς και της προπέτειάς του, είχε γίνει το αγαπημένο τους αντικείμενο. 
Χαίρονταν που προτιμούσε να διαθλάται παρά να παίζει με χρώματα, κι έτσι έδωσαν 
στο μεγάλο εγχείρημά τους το όνομα ‘Διαφωτισμός’». – Για την κομβική σημασία 
που έχει το φως, το εμπειρικό φαινόμενο που αντιστοιχεί στη «βαρυτική δύναμη στη 
δευτέρα δύναμη» (Schwerkraft der zweiten Potenz) (!), στη φιλοσοφία της φύσης του 
Σέλλινγκ βλ. Schelling 2001α, 133 κ.ε., §43 κ.ε.: «[…] η ίδια η σκέψη είναι μόνο η 
τελευταία έκρηξη εκείνου για το οποίο το φως έκανε την αρχή» (ό.π., σ. 134).
Στ. 351–58: Βλ. παραπάνω το σχόλιο στον στίχο 218.
Στ. 369: Ο Νοβάλις υμνεί στο κείμενό του το τάγμα των Ιησουιτών. Βλ. Νοβάλις 2004, 

55 κ.ε. – Οι «Ρώσοι» αποτελούν αναφορά στον ρωσόφιλο Γερμανό συγγραφέα Άου-
γκουστ φον Κότσεμπου (August von Kotzebue, 1761–1819), ο οποίος είχε μόλις επι-
τεθεί στους ρομαντικούς της Ιένας με το θεατρικό του έργο Ο υπερβόρειος όνος ή η 
σημερινή παιδεία. Ένα δραστικό δράμα και φιλοσοφική κωμωδία για νεανίες, σε μία 
πράξη (Der hyperboreeische Esel oder die heutige Bildung. Ein drastisches Drama 
und philosophisches Lustspiel für Jünglinge, in einem Akt, Λειψία 1799) που ανέ-
βηκε στη σκηνή της Βαϊμάρης. Ο Κότσεμπου διετέλεσε αργότερα γενικός πρόξενος 
της Ρωσίας στις γερμανικές χώρες και δολοφονήθηκε από έναν Γερμανό εθνικιστή 
φοιτητή.

Στ. 371–74: Το χειρόγραφο του Σλέγκελ τελειώνει με τους στίχους «Solches hab’ in 
der Frau Venus Forst/ geschrieben ich Heinz Wiederporst», δηλαδή «Τα έγραψα αυτά 
στης κυρα-Αφροδίτης το δάσος/ εγώ ο Χάιντς Βίντερπορστ». Μονάχα σε αυτό το 
σημείο η μετάφραση αποκλίνει από το χειρόγραφο του Σλέγκελ και ακολουθεί τη 
γνωστότερη εκδοχή του ποιήματος. Επομένως, επιλέγεται η εκδοχή «Horst» [φωλιά] 
αντί «Forst» [δάσος] και συμπεριλαμβάνονται οι δύο τελευταίοι στίχοι, οι οποίοι 
λείπουν στο χειρόγραφο του Σλέγκελ: «Der zweyt genannt mit diesem Namen,/ Gott 
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geb’ noch vielen solchen Samen», δηλαδή κατά γράμμα «Ο δεύτερος που έχει αυτό το 
όνομα./ Να μας δίνει ο Θεός μπόλικο τέτοιο σπέρμα». 
Στ. 374: Το «σπόρι» ή σπέρμα (Samen) αποτελεί πιθανότατα ειρωνική αναφορά στο 

επίγραμμα που προτάσσει ο Νοβάλις στα σπαράγματα (Fragmente) τα οποία δη-
μοσίευσε στο πρώτο τεύχος του Ατενέουμ το 1798 υπό τον τίτλο «Γύρη» (Blüthen-
staub): «Φίλοι, η γη είναι φτωχή, θα πρέπει να σκορπίσουμε μπόλικο σπόρο [reichli-
chen Samen] για να έχουμε έστω και μέτριες σοδειές» (Novalis 1981β, 413).
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Heinz Widerporst’s Epicurean Confession of Faith: 
philosophical poem by Friedrich Wilhelm Josef Schelling (1799).

Introduction – translation – notes

Jannis Pissis

Abstract 

SCHELLING wrote Heinz Widerporst’s Epicurean Confession of Faith in the last 
months of 1799, before turning 25, yet at a crucial stage of his philosophical 

production. Schelling’s philosophical poem is a materialist and atheist confession 
of faith and contains a vivid presentation of his Jena philosophy of nature. Schell-
ing’s confession of faith is Epicurean in the popular sense of the term: the affirma-
tion of bodily pleasure.

The introduction discusses the poem’s theoretical and historical context: 
(a) the intellectual climate of Jena around 1800, of early idealism and early roman-
ticism, (b) the texts that spurred Schelling to write his poem and are the targets of 
his attack, i.e. Schleiermacher’s On Religion and Novalis’ Christendom or Europe, 
(c) Schelling’s Jena philosophy of nature, (d) Schelling’s Jena philosophy of art and 
his ambitious project to compose a “speculative epos”.

Except for the part that presents his philosophy of nature, Schelling did not 
publish Heinz Widerporst during his lifetime. The Greek translation is not based 
on the best-known version of the poem. Instead, it is based on a version that Frie-
drich Schlegel shared with Schleiermacher in a letter. Schlegel apparently elabo-
rated on the poem, and the result is indeed more powerful. The Greek translation 
preserves the rhyme scheme –rhyming couplets– of Schelling’s Knittelvers. The 
translator’s notes explicate the references and allusions in Schelling’s poem.
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Ψυχική εξάρτηση και ελευθερία στον Παίχτη 
του Ντοστογιέφσκι. Μια φιλοσοφική ανάλυση*

Κωνσταντίνος Σαργέντης

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ για το έργο του Ντοστογιέφσκι είναι ανεξάντλητη. Δεν 
ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ συνολικά με το έργο του μεγάλου Ρώσου συγ-

γραφέα, ούτε να εξετάσω τις διάφορες φιλοσοφικές αναλύσεις και ερμηνείες που 
έχουν γίνει σ’ αυτό. Στην παρούσα εργασία θα εστιάσω συγκεκριμένα στον Παί
χτη1 και θα προσπαθήσω να αναδείξω φιλοσοφικές πτυχές του που σχετίζονται 
με ζητήματα ηθικής ψυχολογίας και ελευθερίας της βούλησης. Ο λόγος που κα-
ταπιάνομαι με αυτή τη μελέτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο 
μυθιστόρημα ο Ντοστογιέφσκι θεματοποιεί το φαινόμενο της ψυχικής εξάρτησης. 
Αυτό, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφική βαρύτητα που ούτως ή άλλως έχουν τα μυ-
θιστορήματα του Ντοστογιέφσκι, καθιστά κατά τη γνώμη μου το συγκεκριμένο 
μυθιστόρημα πρόσφορο στη φιλοσοφική ανάλυση από την άποψη τόσο της ηθι-
κής ψυχολογίας όσο και της σύγχρονης συζήτησης για το πρόβλημα της ελεύθε-
ρης βούλησης, καθώς στα δύο αυτά φιλοσοφικά πεδία τα παραδείγματα ψυχικής 
εξάρτησης κατέχουν ιδιαίτερη θέση. 

Ο Ντοστογιέφσκι έγραψε τον Παίχτη το 1866 σε πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα και υπό ασφυκτική πίεση χρόνου. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα πραγματο-
λογικά στοιχεία, για τα οποία μπορεί να ανατρέξει κανείς σε διάφορες πηγές στη 
σχετική βιβλιογραφία.2 Έχει όμως σημασία να επισημανθεί ότι το μυθιστόρημα 
αυτό ενέχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, τα οποία αφορούν 
μια διπλή ψυχική εξάρτηση: τον εθισμό στο τυχερό παιχνίδι, ειδικά στη ρουλέτα, 
και το βασανιστικό ερωτικό πάθος για την Απολλινάρια Σούσλοβα, την Παυλίνα 
του μυθιστορήματος. Με τη Σούσλοβα ο Ντοστογιέφσκι είχε κάνει το 1863 ένα 
ταξίδι στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), όπου μαζί με το ερωτικό πάθος 
για την «καταχθόνια»3 αυτή –κατά είκοσι χρόνια νεότερή του– γυναίκα βίωσε και 
το ακαταμάχητο και νοσηρό πάθος για τη ρουλέτα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

*  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευάγγελο Πέππα που μου έδωσε την ιδέα, αλλά και με παρό-
τρυνε, να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα του Ντοστογιέφσκι, καθώς και τον ανώ-
νυμο κριτή της Αριάδνης για κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις.

1  Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιώ την ελληνική μετάφραση της Όλγας Αγγελίδη (Ντο
ςτογιεφςκι 2006α), και κατ’ ανάγκην την ακολουθώ παντού, τόσο στα παραθέματα όσο και 
στην απόδοση των ονομάτων. Στα παραθέματα από τη μετάφραση αυτή βάζω κάθε φορά 
στο τέλος τον αριθμό σελίδας ή σελίδων μέσα σε παρένθεση χωρίς άλλες επεξηγήσεις. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τα παραθέματα από την ελληνική μετάφραση (του Γ. Σημηριώτη) του 
Υπογείου (Ντοςτογιεφςκι 2006β).

2  Ενδεικτικά, βλ. Μπράουν 2008, 159–62, 225–37· Engelhardt 2010.
3  Βλ. Μπράουν 2008, 138 κ.ε.
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γεγονός ότι ο Ντοστογιέφσκι –άγνωστο πώς– κατάφερε το 1871 να απαλλαγεί 
οριστικά από το πάθος για τη ρουλέτα. Πάντως, στο ότι σε επόμενα ταξίδια του 
στην Ευρώπη δεν ξαναέπαιξε, συντέλεσαν και εξωτερικοί παράγοντες, καθώς το 
1872 έκλεισαν τα καζίνα σε ολόκληρη τη γερμανική επικράτεια.4

Τα δύο αναφερθέντα πάθη συνιστούν τους δύο άξονες πάνω στους οποίους 
δομείται το υπό εξέτασιν μυθιστόρημα· και ενώ σε άλλα πρόσωπα του μυθιστο-
ρήματος εμφανίζονται μεμονωμένα, στον πρωταγωνιστή, τον Αλέξη Ιβάνοβιτς, 
συνυπάρχουν και τα δύο. Αυτό οδηγεί στο ερώτημα για τη σχέση των δύο παθών 
μεταξύ τους, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το κεντρικό επιχείρημα της 
παρούσας εργασίας. Γι’ αυτό και θα εστιάσω αποκλειστικά στον πρωταγωνιστή. 

Ο στόχος μου είναι διττός, αν και κάπως σύνθετος: (α) Θα προσπαθήσω να 
αναδείξω τη φιλοσοφική σημασία του Παίχτη ως λογοτεχνικού έργου τόσο από 
την άποψη της ηθικής ψυχολογίας όσο και από την άποψη της προβληματικής της 
ελεύθερης βούλησης, δείχνοντας συγχρόνως ότι η πραγμάτευση από την προο-
πτική της ηθικής ψυχολογίας αποτελεί τη βάση για την εξέταση του ζητήματος 
της ελεύθερης βούλησης. (β) Στη σύγχρονη συζήτηση για την ελεύθερη βούλη-
ση, και ειδικά στις συμβατοκρατικές θεωρίες, παραδείγματα ψυχικής εξάρτησης 
χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα ανελευθερίας. Εκκινώντας από αυτές τις θε-
ωρίες, θα χρησιμοποιήσω τις προκείμενες μίας εξ αυτών, της θεωρίας του Gary 
Watson, για να υποστηρίξω ότι η ψυχική εξάρτηση στο εν λόγω έργο του Ντοστο-
γιέφσκι συνιστά, παραδόξως, έκφραση ελευθερίας της βούλησης. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες, χωρίς στον χωρισμό αυτό να 
αντανακλάται απαραίτητα η διάκριση των δύο αναφερθέντων στόχων. Για την 
υποστήριξη των θέσεών μου στην πρώτη ενότητα θα ανατρέξω στην πλατωνική 
θεωρία για την τριμερή διαίρεση της ψυχής, ενώ και στις δύο ενότητες θα χρεια-
στεί να κάνω εκτεταμένες αναφορές στο Υπόγειο, του οποίου ο ρόλος, όπως θα 
φανεί, είναι από συστηματική άποψη κομβικός στην εκ μέρους μου πραγμάτευση 
του ζητήματος. 

1. Ζητήματα ηθικής ψυχολογίας
Ο Αλέξης του μυθιστορήματος παλεύει ακατάπαυστα με δύο εξαρτήσεις: με την 
εξάρτηση από το τυχερό παιχνίδι (ρουλέτα), και με την ερωτική εξάρτηση (Παυ-
λίνα). Οι δύο αυτές εξαρτήσεις/εθισμοί συνδέονται και διαπλέκονται μεταξύ τους 
στενά, χωρίς πάντως στο μυθιστόρημά του ο Ντοστογιέφσκι να κάνει σαφή τον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η σύνδεση. Προκειμένου να μπορέσουμε να εξε-
τάσουμε το φαινόμενο του εθισμού και να ανασυγκροτήσουμε τη σύνδεση αυτή, 
θα πρέπει να πάμε πέρα από όσα περιέχει το μυθιστόρημα και να θέσουμε ένα 
φιλοσοφικό ερμηνευτικό πλαίσιο. Η ηθική ψυχολογία της πλατωνικής Πολιτείας, 
και ειδικά η θεωρία για την τριμερή διαίρεση της ψυχής, μπορεί εδώ να μας φανεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη. 

4  Για τις εξωτερικές συνθήκες, υπό τις οποίες ο Ντοστογιέφσκι σταμάτησε να παίζει, βλ. 
Engelhardt 2010, 94.
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Στη βιβλιογραφία έχει επανειλημμένως υποστηριχθεί η άποψη ότι η συγκε-
κριμένη θεωρία του Πλάτωνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία και 
κατανόηση των διαφόρων χαρακτήρων στο έργο του Ντοστογιέφσκι. Έτσι, οι 
Peter Roberts και Herner Saeverot υποστηρίζουν χαρακτηριστικά ότι «η θεωρία 
του Πλάτωνος για την τριμερή ψυχή παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση τόσο 
των ατομικών χαρακτήρων όσο και των σχέσεων ανάμεσα στους χαρακτήρες στις 
νουβέλες του Ντοστογιέφσκι», και τη χρησιμοποιούν για μια ανάλυση του Υπο
γείου·5 ενώ ο Robert Edgeworth, παραπέμποντας για την εν λόγω πλατωνική θε-
ωρία στον Φαίδρο, την Πολιτεία και τον Τίμαιο, υποστηρίζει ότι ο Πλάτων παρου-
σιάζει μεν στον αναγνώστη ένα οιονεί σχεδιάγραμμα της ψυχής και μια δυναμική 
μεταφορά αναφορικά με τη λειτουργία της, αλλά από την ανάλυσή του απουσιά-
ζει μια πειστικότερη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο εμφανίζονται στην αν-
θρώπινη προσωπικότητα οι διάφορες δυσαρμονίες ανάμεσα στα τρία μέρη της 
ψυχής· απουσιάζει, δηλαδή, ένα “case study” των ιδιοτήτων της ψυχής. Σύμφωνα 
με τον Edgeworth, ένα τέτοιο “case study” παρέχεται, μέσω της φαντασίας, στους 
Αδερφούς Καραμάζωφ του Ντοστογιέφσκι.6 

Κάτι ανάλογο –μια “εφαρμογή” της πλατωνικής θεωρίας για την τριμερή διαί-
ρεση της ψυχής σε έργα του Ντοστογιέφσκι– θα επιχειρήσω εδώ, στο πλαίσιο της 
ηθικής ψυχολογίας,7 με αναφορά στο υπό εξέτασιν έργο, τον Παίχτη. Ας δούμε 
όμως πρώτα την εν λόγω πλατωνική θεωρία.

1.1  O Πλάτων και η τριμερής διαίρεση της ψυχής 
Σε αντίθεση προς τη σωκρατική ηθική νοησιαρχία των πρώιμων διαλόγων του, 
σύμφωνα με την οποία η ψυχή, στραμμένη πάντοτε προς το αγαθό, είναι “συμπα-
γής” και αδιαίρετη, ο Πλάτων στην Πολιτεία χωρίζει την ψυχή σε τρία μέρη, το 
επιθυμητικό, το θυμοειδές και το λογιστικό. Το επιθυμητικό είναι το κατώτερο, το 
άλογο μέρος της ψυχής, αυτό «με το οποίο [η ψυχή] νιώθει τον έρωτα, την πείνα, 
τη δίψα, τους άλλους πόθους που λιώνουν την καρδιά»,8 και είναι αυτό από το 
οποίο προέρχονται τα διάφορα πάθη, σαν αυτά τα δύο που συναντάμε στο (υπό 
εξέτασιν) έργο του Ντοστογιέφσκι. Ο Πλάτων λέει ότι το ονομάζει έτσι «λόγω της 
έντασης που χαρακτηρίζει τις επιθυμίες για το φαγητό, για το ποτό, για τις ερω-
τικές απολαύσεις κι όσα άλλα πάνε με αυτά»,9 ενώ περαιτέρω το αποκαλεί «φιλο-
χρήματο και φιλοκερδές»,10 «επειδή οι επιθυμίες αυτού του είδους ικανοποιούνται 

5  Roberts και Saeverot 2018, 23.
6  Edgeworth 1994, 343 κ.ε. 
7  Όπως θα δούμε στη δεύτερη βασική ενότητα της παρούσας εργασίας, η πλατωνική αυτή 

θεωρία έχει εφαρμογή και στη σύγχρονη συζήτηση για την ελεύθερη βούληση: ο G. Watson 
(1975) χρησιμοποιεί την πλατωνική διαίρεση της ψυχής σε μέρη για να υποστηρίξει τη συμβα-
τοκρατική θεωρία του για την ελεύθερη βούληση.

8  Πολιτεία 439d6-7. Για τις παραπομπές στην Πολιτεία χρησιμοποιώ τη μετάφραση του Ν. Μ. 
Σκουτερόπουλου (Πλάτων 2002).

9  Πολιτεία 580 d11-e4.
10  Πολιτεία 581a6-7.
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προπάντων με το χρήμα».11 Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για το μέρος της ψυχής 
που χαρακτηρίζεται από την επιθυμία, στον βαθμό που η επιθυμία περιορίζεται 
αποκλειστικά στο αντικείμενό της, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν της τα ευρύτερα 
μελήματα του ανθρώπου. 

Το λογιστικό, από την άλλη πλευρά, είναι το έλλογο μέρος της ψυχής, και ως 
τέτοιο είναι το μέρος που αγαπά τη σοφία και τη μάθηση (το φιλόσοφον, το φιλο
μαθές).12 Συγχρόνως, λειτουργία του είναι να κυβερνά την ψυχή, καθώς φροντίζει 
για το συμφέρον της ψυχής συνολικά και όχι μόνο για τον εαυτό του,13 τη στιγμή 
που τα δύο άλλα μέρη φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους και όχι για το όλον. 

Το θυμοειδές, τέλος, είναι το ενδιάμεσο μέρος της ψυχής, και ενώ έχει κάποια 
συγγένεια και με το επιθυμητικό και με το λογιστικό, διαχωρίζεται σαφώς από 
τα άλλα δύο μέρη. Αποτελεί πηγή ιδιαίτερων συναισθημάτων, όπως της περη-
φάνιας, της ντροπής και της οργής, τα οποία μπορούν να εναντιωθούν τόσο στα 
κατώτερα πάθη όσο και στον λόγο. Επιπλέον, αποτελεί μια ανεξάρτητη από το 
λογιστικό πηγή κινήτρου της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς «είναι πάντο-
τε δοσμένο στην προσπάθεια για κυριαρχία, για νίκη, για φήμη καλή»14 και υπ’ 
αυτή την έννοια αποκαλείται «φιλόνικο» και «φιλόδοξο» (φιλόνικον, φιλότιμον).15 
Λόγω αυτών των διαφορών του από το λογιστικό, μπορεί να έρθει σε σύγκρουση 
με αυτό. Όταν όμως η πρωτεύουσα διένεξη δεν είναι μεταξύ του θυμοειδούς και 
του λογιστικού, αλλά μεταξύ του λογιστικού και του επιθυμητικού, τότε το θυμο-
ειδές γίνεται σύμμαχος (σύμμαχον/ἐπίκουρον) του λογιστικού.16 

Επιπλέον, στο συναισθηματικό περιεχόμενο του θυμοειδούς βρίσκει την έκ-
φρασή του και τη δύναμή του ως κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς ο (έλ-
λογος) αναστοχασμός πάνω στην αυτοεικόνα μας, πάνω στο είδος του προσώπου 
που θέλουμε ή δεν θέλουμε να είμαστε.17 Το θυμοειδές μέρος της ψυχής ή, όπως 
πιο απλά λέμε, το “θυμικό” του ανθρώπου, είναι αυτό στο οποίο διενεργείται και 
ενίοτε αποκρυσταλλώνεται η εσωτερική αναφορά του υποκειμένου στον εαυτό 
του. Υπ’ αυτή την έννοια, αν θα θέλαμε να αναφερθούμε στον “εσωτερικό” άν-
θρωπο, στο φρόνημά του, στο βάθος της ψυχής του και στα αληθινά (κρυφά και 
φανερά) κίνητρα της συμπεριφοράς του, θα έπρεπε να εστιάσουμε στο θυμικό 
του. Η ανατομία της ανθρώπινης ψυχής προϋποθέτει οπωσδήποτε την αρχική 
θεώρηση της ψυχής ως ενότητας, και στο πλατωνικό ψυχολογικό μοντέλο την 
ενότητα διασφαλίζει το θυμοειδές ως το μεσαίο και συνδετικό μέρος της ψυχής.

Με την πιο πάνω ανάλυση της πλατωνικής τριμερούς διαίρεσης της ψυχής 
μπορούμε εύλογα να σχετίσουμε την ιδιαιτερότητα του Ντοστογιέφσκι ως συγ-

11  Πολιτεία 580e5-581a1.
12  Πολιτεία 376b.
13  Πολιτεία 441e4-5· πρβλ. 442c6-8.
14  Πολιτεία 581a9-10.
15  Πολιτεία 581b2.
16  Πολιτεία 440e4-441a3· πρβλ. 440a9-b4.
17  Γι’ αυτή τη διάσταση του ζητήματος βλ. Σάργεντης 2004 (ειδικά σ. 225 κ.ε.). Στο άρθρο 

αυτό υπάρχουν περαιτέρω παραπομπές στη σχετική βιβλιογραφία.
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γραφέα, στον βαθμό που ο τελευταίος γίνεται στο έργο του ένας ανατόμος της 
ανθρώπινης ψυχής. Είδαμε νωρίτερα ότι αυτή η ιδέα έχει αξιοποιηθεί στη βιβλιο-
γραφία για ανάλυση άλλων έργων του Ντοστογιέφσκι, κατά τη γνώμη μου όμως 
αφορά ιδιαιτέρως και τον Παίχτη, όπου θεματοποιείται το φαινόμενο της ψυχικής 
εξάρτησης. Έτσι, αν μεταφέρουμε στο εν λόγω έργο το πλατωνικό ψυχολογικό 
μοντέλο, θα έχουμε ήδη θέσει το απαραίτητο φιλοσοφικό ερμηνευτικό πλαίσιο, 
εντός του οποίου θα καταστεί δυνατό να φωτίσουμε από την άποψη της ηθικής 
ψυχολογίας ζητήματα σχετικά με το φαινόμενο της ψυχικής εξάρτησης, που η λο-
γοτεχνική τους πραγμάτευση δεν μπορεί να εξηγήσει από μόνη της.

1.2  Παρέκβαση: Βοήθεια από το… Υπόγειο
Περαιτέρω νομιμοποιητικούς λόγους για να μεταφέρουμε στον Παίχτη το συγκε-
κριμένο φιλοσοφικό μοντέλο μπορούμε να αναζητήσουμε στις φιλοσοφικές θέ-
σεις που διατυπώνει ο Ντοστογιέφσκι σε ένα άλλο μυθιστόρημά του, το Υπόγειο.

Στο Υπόγειο ο Ντοστογιέφσκι εκδιπλώνει την πολεμική του ενάντια σε μια 
εκδοχή του δυτικού διαφωτισμού που είχε αρχίσει να διεισδύει την εποχή εκείνη 
στη Ρωσία. Κύριος στόχος της πολεμικής αυτής είναι το μυθιστόρημα του Τσερνι-
σέφκι Τι πρέπει να κάνουμε; (1863), ένα «αμάλγαμα ανθρωπιστικού σοσιαλισμού, 
ρομαντισμού, ωφελιμισμού, και ηθικού εγωισμού»,18 στο οποίο βρίσκουν έκφρα-
ση οι ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισμού του Fourier, από τη μία πλευρά, και οι 
θεωρίες της υλιστικής φιλοσοφίας και της πολιτικής οικονομίας, από την άλλη.19 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντοστογιέφσκι αντιπαρατίθεται τόσο στον ωφελιμισμό του 
Bentham, όσο και στις ιδιαίτερες θέσεις του Buckle,20 ο οποίος υπό την επίδραση 
της βασιζόμενης σε στατιστικούς νόμους «κοινωνικής Μηχανικής» ή «κοινωνικής 
Φυσικής» του Quetelet, υποστήριζε έναν ιστορικό και κοινωνικό ντετερμινισμό 
που απέκλειε την ατομική ελεύθερη βούληση.21

Στον πυρήνα της πραγμάτευσης του Ντοστογιέφσκι τώρα, και ειδικά καθόσον 
αυτή αφορά την αντιπαράθεσή του με τον ωφελιμισμό του Bentham,22 εμπεριέχε-
ται η εναντίωση στη σωκρατική ηθική νοησιαρχία.23 Λέει, για παράδειγμα, ο Ντο-
στογιέφσκι σε δύο σημεία – εντελώς ενδεικτικά, καθώς υπάρχουν πολλές σχετι-
κές αναφορές στο πρώτο μέρος του Υπογείου: «Αν [ο άνθρωπος] ήταν έξυπνος, αν 
καταλάβαινε το συμφέρον του, θα έψαχνε να το βρει μόνο στο καλό. Ο άνθρωπος 

18  Hibbs 2002, 156.
19  Πρβλ. Μπράουν 2008, 146.
20  Laut 1950, 129 κ.ε.
21  Ο Ντοστογιέφσκι στο Υπόγειο κατονομάζει επανειλημμένως τον Buckle (βλ. Ντοςτογιεφςκι 

2006β, 32-34). Ο Laut, μάλιστα, θεωρεί ότι το Υπόγειο έχει γραφτεί ως ευθεία απάντηση στις 
θεωρίες του Buckle (Laut 1950, 133).

22  Πρβλ. Laut 1950, 129 κ.ε.
23  Για την εν λόγω αντίθεση του Ντοστογιέφσκι στη σωκρατική άρνηση της δυνατότητας 

της ακρασίας, πρβλ. Stewart 2016, 6 κ.ε. Η Annas (1977, 258, 260) συμμερίζεται, επίσης, την 
άποψη ότι ο Υπόγειος Άνθρωπος αντιτίθεται στη (σωκρατική) θέση του πλατωνικού Πρωταγόρα 
για την αδυνατότητα της ακρασίας.
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δεν μπορεί να πάει θεληματικά ενάντια στο συμφέρον του. Θα αναγκαζόταν λοι-
πόν να κάνει το καλό. Αχ, αφέλεια παιδική! [προσθήκη έμφασης]» (31). «[Π]ολύ 
συχνά, ίσως τις περισσότερες φορές, η θέληση, […] δε συμφωνεί καθόλου με τη 
λογική» (39). 

Εδώ μπορεί κανείς να διακρίνει τόσο τη σωκρατική θέση για την αρετή (και 
την άρνηση της δυνατότητας της ακρασίας), όσο και την πλατωνική αναίρεσή 
της, παρά τα πολύ διαφορετικά ιστορικοφιλοσοφικά συμφραζόμενα της πραγμά-
τευσης του Ντοστογιέφσκι. Θα επανέλθω στο Υπόγειο στο τέλος της παρούσας 
εργασίας, επειδή η όλη πραγμάτευση του πρώτου μέρους του μυθιστορήματος αυ-
τού εκβάλλει στην υποστήριξη μιας μορφής ανθρώπινης ελευθερίας, η οποία θα 
φανεί χρήσιμη στα τελικά μου συμπεράσματα. Για την ώρα, αρκεί η παρατήρηση 
ότι οι απόψεις του Ντοστογιέφσκι στο Υπόγειο μπορούν να μας προσφέρουν πε-
ραιτέρω νομιμοποιητικούς λόγους για την υποστήριξη της θέσης ότι η εκ μέρους 
του πραγμάτευση του φαινομένου της ψυχικής εξάρτησης στον Παίχτη μπορεί να 
θεωρηθεί “δεκτική” και “φιλική” σε μια φιλοσοφική ερμηνεία που βασίζεται στην 
ηθική ψυχολογία του Πλάτωνος, όπως την εξέθεσα παραπάνω.

1.3  Εφαρμογή στον Παίχτη: (i) Ο εθισμός στο τυχερό παιχνίδι
Με δεδομένο το φιλοσοφικό ερμηνευτικό πλαίσιο που έχουμε ήδη θέσει, ας έρ-
θουμε τώρα στον Παίχτη για να δούμε τις διάφορες εκφάνσεις του φαινομένου 
του εθισμού. Όσον αφορά τον εθισμό στο τυχερό παιχνίδι, σε πολλά σημεία του 
μυθιστορήματος φαίνεται σαν η εξάρτηση να είναι τέτοια, που άπαξ και το υπο-
κείμενο παραδοθεί σε αυτήν, δεν μπορεί να την ελέγξει πλέον. Παραθέτω ενδει-
κτικά αποσπάσματα:

[Ομάδα αʹ:  εθισμός στο τυχερό παιχνίδι]
α1. «“Ζερό!” φώναξε ο κρουπιέρης. “Θαύμα!” φώναξε θριαμβευτικά η γιαγιά». 

Εκείνη τη στιγμή, συνειδητοποίησα ότι ήμουν κι εγώ παίχτης. Τα χέρια μου και 
τα πόδια μου έτρεμαν, τα μηνίγγια μου βούιζαν» (97).

α2. «Όλος ο κόσμος του καζίνου στριμωχνόταν γύρω μου. Δεν ξέρω αν σκέφτηκα 
έστω και μια φορά όλο εκείνο το βράδυ την Παυλίνα. Ένιωθα μια ακαταμάχητη 
απόλαυση να μαζεύω σωρό τα χαρτονομίσματα μπροστά μου» (138).

α3. «[Ξ]αφνικά με είχε κυριέψει μια τρομερή επιθυμία να ρισκάρω. Ίσως τα πολλά 
συναισθήματα όχι μόνο δεν χορταίνουν την ψυχή, αλλά αντίθετα, την ερεθί-
ζουν και ζητά καινούργια, όλο και περισσότερα, ώσπου να εξαντληθεί ολοκλη-
ρωτικά» (138).

α4. «Λυπόμουν την Παυλίνα, τ’ ορκίζομαι· κι όμως, είναι παράξενο, απ’ τη στιγμή 
που πλησίασα χτες το τραπέζι της ρουλέτας κι άρχισα να μαζεύω πάκο τα λε-
φτά, ο έρωτάς μου είχε περάσει λίγο στο περιθώριο. Μήπως είμαι στ’ αλήθεια 
παίχτης»; (147).

Σ’ αυτά τα χωρία είναι εμφανές ότι το πάθος για το τυχερό παιχνίδι περιγρά-
φεται με όρους –πλατωνικά μιλώντας– υπερίσχυσης του επιθυμητικού μέρους της 
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ψυχής και επιβολής του στην ψυχή ως όλο, όπως για παράδειγμα υποδεικνύει η 
έκφραση σχετικά με την «ακαταμάχητη απόλαυση» (α2) που συνοδεύει την ικανο-
ποίηση της «τρομερής επιθυμίας» (α3)· ενώ συγχρόνως βλέπουμε να σωματοποι-
είται αυτή η υπερίσχυση του επιθυμητικού, όπως δείχνουν τα «πόδια και τα χέρια 
που τρέμουν» και τα «μηνίγγια που βουίζουν» (α1). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν 
μπορεί να υπάρξει έλεγχος των παθών του επιθυμητικού. Πολύ περισσότερο, δεν 
τίθεται καν ζήτημα ελέγχου, καθώς ο παίκτης είναι προσηλωμένος αποκλειστικά 
και μόνο στο αντικείμενο της επιθυμίας του, ενώ η δύναμη της επιθυμίας είναι 
τόσο μεγάλη, που δεν αφήνει περιθώριο για αποστασιοποίηση του υποκειμένου 
και για (ηθικό) αναστοχασμό. Έτσι, ο Αλέξης λέει στην αρχή του μυθιστορήματος: 
«Όσο για τις ηθικές πεποιθήσεις βαθιά μέσα μου, δεν έχουν φυσικά καμιά θέση 
στις τωρινές μου σκέψεις. […] Κάποια άλλη δύναμη με τραβάει» (29). Η κυριαρ-
χία του επιθυμητικού στην ψυχή του παίχτη είναι ολοκληρωτική.

Ωστόσο, ο παίχτης δεν έχει απολέσει εντελώς τη δυνατότητα ελέγχου. Ειδικά 
προς το τέλος του μυθιστορήματος υπάρχουν αποστροφές στον λόγο του, όταν 
αναφέρεται στις σκέψεις του και τα συναισθήματά του, που δείχνουν ότι αρχίζει 
να μην είναι ευχαριστημένος με την κατάστασή του και να κάνει κάποιες πρώτες 
ισχνές προσπάθειες να ελέγξει το πάθος του και να απαγκιστρωθεί απ’ αυτό. Λέει, 
για παράδειγμα: 

[Ομάδα βʹ: Ο εθισμός του Αλέξη στο τέλος του μυθιστορήματος]
β1. «[Α]ισθάνομαι σαν να έχω πάθει αγκύλωση, σαν να έχω βουλιάξει στο βούρ-

κο» (163).  
Ενώ, στην αιτίαση του κυρίου Άστλυ: «απαρνηθήκατε κάθε άλλο σκοπό στη ζωή 

σας εκτός από τον τζόγο, αρνηθήκατε ακόμα και τις αναμνήσεις σας», αυτός 
απαντά:

β2. «Μάθετε ότι δεν έχω ξεχάσει τίποτε· αλλά για κάμποσο καιρό, τα έδιωξα όλα 
αυτά απ’ το μυαλό μου, και τις αναμνήσεις μου ακόμη, ώσπου ν’ αλλάξω ριζικά 
τις συνθήκες ζωής μου… Τότε… τότε θα δείτε, θα αναστηθώ από τον κόσμο 
των νεκρών!» (165). 

β3. Επίσης, απευθυνόμενος και πάλι στον κύριο Άστλυ αποκαλεί τον εαυτό του 
«τιποτένιο παίχτη της ρουλέτας» (168). 

Και, τέλος, δίνει κάτι σαν υπόσχεση στον εαυτό του: 
β4. «Πρέπει να γίνω καινούργιος άνθρωπος, πρέπει να αναστηθώ. […] Με τη δύ-

ναμη του χαρακτήρα μου θ’ αλλάξω τη μοίρα μου» (170).

Αληθινός έλεγχος πάνω στο επιθυμητικό, βεβαίως, δεν υπάρχει, αφού ο παί-
χτης του μυθιστορήματος εξακολουθεί να παίζει, αλλά τα χωρία αυτά φανερώ-
νουν έναν αναστοχασμό, μια αποστασιοποίηση και μια αρνητική αποτίμηση του 
εθισμού. Πλατωνικά μιλώντας, φαίνεται ότι το λογιστικό και το θυμοειδές του 
παίχτη έχουν πλέον ενεργοποιηθεί προς την κατεύθυνση μιας σύγκρουσης με το 
επιθυμητικό του, ενώ μένει ανοιχτό ποια θα είναι η έκβαση αυτής της σύγκρουσης 
και αν ο Αλέξης θα καταφέρει να αφήσει πίσω του τον εαυτό του ως παίχτη για να 
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γίνει πράγματι «καινούργιος άνθρωπος» (β4).24 Ξέρουμε, βέβαια, ότι ο Ντοστο-
γιέφσκι κατάφερε τελικά να απεξαρτηθεί από το πάθος της ρουλέτας, κάτι στο 
οποίο ίσως να συνέβαλε η ίδια η διαδικασία της συγγραφής του μυθιστορήματος, 
η οποία ούτως ή άλλως συνιστά πράξη αποστασιοποίησης και έκφραση αναστο-
χασμού.25 Το σημαντικό, όμως, εδώ είναι ότι σ’ αυτά τα χωρία στο τέλος του μυθι-
στορήματος (ομάδα βʹ), σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει νωρίτερα στο μυθιστόρημα 
(ομάδα αʹ), κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο της ψυχικής σύγκρουσης: το 
λογιστικό, με βάση το οποίο κρίνει το υποκείμενο τι είναι καλό συνολικά για το 
ίδιο, συνεπικουρούμενο από το θυμοειδές, κάνει μια πρώτη προσπάθεια να πάρει 
τα ηνία και να επιβληθεί στη δύναμη της επιθυμίας. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι 
ο ρόλος του θυμοειδούς, παρόλο που ο Ντοστογιέφσκι δεν συγκαταλέγει στην 
ιδιοσυγκρασία και στις ψυχικές εκδηλώσεις του παίχτη τα τυπικά συναισθήματα 
του θυμοειδούς, όπως είναι η οργή, η ντροπή και η περηφάνια. Όμως, η αναφο-
ρά του πρωταγωνιστή στην αυτοεικόνα του («είμαι ένας τιποτένιος παίχτης της 
ρουλέτας») και στο είδος του προσώπου που θέλει να είναι (θέλει να βγει από 
τον «βούρκο» στον οποίο έχει «βουλιάξει», να «αναστηθεί από τον κόσμο των 
νεκρών» και να «γίνει καινούργιος άνθρωπος»), υπονοεί τη δραστηριοποίηση του 
θυμοειδούς ως συμμάχου του λόγου στην αντίθεσή του με το επιθυμητικό. Πα-
ρόλα αυτά, στο μυθιστόρημα η κίνηση αυτή δεν ολοκληρώνεται. Και αυτό συμ-
βαίνει, διότι το πραγματικό ιδεώδες, από το οποίο θα μπορούσε στο θετικό της 
σκέλος να εμφορείται η εν λόγω “θυμοειδής” αρνητική αποτίμηση του εθισμού, 
ούτε κατονομάζεται στον Παίχτη ούτε παίζει σιωπηρά κάποιον ρόλο στην έκβαση 
της υπόθεσης. Όπως θα φανεί αργότερα στην παρούσα εργασία, αυτό το ιδεώδες 
δεν μπορεί να είναι δανεισμένο από το λογιστικό, διότι κάτι άλλο, και όχι ο λόγος, 
έχει τα πρωτεία στην κλίμακα αξιών του Ντοστογιέφσκι. 

1.4  Εφαρμογή στον Παίχτη: (ii) Η ερωτική εξάρτηση 
Ας έρθουμε όμως τώρα στη δεύτερη περίπτωση ψυχικής εξάρτησης, την ερωτική 
εξάρτηση. Παραθέτω κι εδώ χαρακτηριστικά χωρία:

24  Την έννοια αυτή, της γέννησης του νέου ανθρώπου, τη συναντάμε ξανά στο Έγκλημα 
και Tιμωρία, στο τέλος του έργου. Εκεί γίνεται λόγος για την «ιστορία ενός ανθρώπου που 
ξανα γεννήθηκε σιγά-σιγά, που έγινε καινούργιος άνθρωπος» (Ντοςτογιεφςκη 1990, 704). 
Πολλές είναι οι φιλο σοφικές συμπαραδηλώσεις μιας τέτοιας έννοιας. Ενδεικτικά θα μπορούσε 
να αναφέρει κανείς τη συγγένεια με την ηθική ανθρωπολογία του Ιμμάνουελ Καντ, όπου (στο 
πλαίσιο του ζητήματος της υπέρβασης του κακού) επίσης γίνεται λόγος για τη δυνατότητα 
να γίνει κανείς «ένας νέος άνθρωπος μόνο με ένα είδος αναγεννήσεως, σαν να ήταν μια νέα 
δημιουργία […] και μια αλλαγή της καρδιάς» (Κάντ 2007, 95). Μάλιστα, στη σχετική ελληνική 
βιβλιογραφία έχει γίνει από τον Παύλο Κόντο η προσπάθεια σύνδεσης Ντοστογιέφσκι και 
Καντ ως προς αυτό το ζήτημα, μέσα από την προοπτική μιας «ηθικής τής υπόσχεσης» (βλ. 
Κοντος 2005, ειδικά 115–28). Ωστόσο, στην παρούσα εργασία περιορίζομαι στον Παίχτη και 
στη διερεύνηση της σχέσης που έχει αυτή η έννοια με το φαινόμενο της ψυχικής εξάρτησης.

25  Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντοστογιέφσκι “βάζει” και τον Αλέξη στο μυθιστόρημα να έχει 
συγγραφικές συνήθειες. Έτσι, μιλώντας για τον εαυτό του ο Αλέξης αναφέρεται σε «σημειώσεις, 
που τις είχε αρχίσει κάτω από την επίδραση μερικών πολύ έντονων, αν και μπερδεμένων 
εντυπώσεων» (120), ενώ συμπληρώνει ότι «νιώθει πάλι την επιθυμία να γράψει» (121).
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[Ομάδα γʹ]: Το πάθος του Αλέξη για την Παυλίνα:
γ1. «“Λοιπόν, τ’ ομολογώ, ναι, μου είναι πολύ ευχάριστο να είμαι σκλάβος σας. 

Υπάρχει μια απόλαυση στο τελευταίο σκαλοπάτι της ταπείνωσης και του εξευ-
τελισμού […]”. “Ποιος ξέρει, και στο κνούτο μπορεί να υπάρχει απόλαυση, όταν 
τα λουριά του πέφτουν πάνω στη ράχη και σου ξεσκίζουν τις σάρκες…!”» (46).

γ2. «Τώρα είναι σαν να έχουν παραλύσει τα πάντα μέσα μου. Το λόγο τον ξέρετε. 
Ούτε καν σκέφτομαι πια. […] [Κ]αθώς δε μου απομένει καμιά ελπίδα κι είμαι 
ένα μηδενικό στα μάτια σας, σας μιλώ ειλικρινά· σας βλέπω παντού μπροστά 
μου· τι με νοιάζει για όλα τ’ άλλα; Γιατί και πώς σας αγαπώ; Δεν ξέρω» (47).

γ3. «Φτάνει μονάχα να θυμηθώ στην καμαρούλα μου το θρόισμα του φορέματός 
σας, και μου ’ρχεται να δαγκώσω τα χέρια μου. […] [Ε]ίναι στιγμές που μου 
’ρχεται μια φοβερή επιθυμία να σας φάω» (48). 

γ4. «Η αγάπη μου είναι ανέλπιδη και ξέρω ότι μετά θα σας αγαπούσα χίλιες φορές 
περισσότερο. Αν σας σκοτώσω, θα πρέπει να σκοτωθώ κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, 
θα προσπαθήσω να σκοτωθώ όσο αργότερα γίνεται, για να νιώσω τον αβάστα-
χτο πόνο του χαμού σας» (48).

γ5. «Μπροστά σας χάνω τον αυτοσεβασμό μου, και δε μ’ ενδιαφέρει» (48).
γ6. «Γίνομαι ένα μηδενικό μπροστά της με τη θέλησή μου (59).
γ7. «Μόλις διάβασα αυτές τις γραμμές, ένιωσα κάτι σαν ίλιγγο. Τα χείλια μου πά-

νιασαν κι άρχισα να τρέμω» (65).
γ8. «Μόνο τρεις μέρες έχουν περάσει μετά το επεισόδιο με το βαρόνο και δεν μπο-

ρώ πια ν’ αντέξω στο “χωρισμό” μας. Όταν τη συνάντησα πριν από λίγο, μ’ 
έπιασε τέτοιο χτυποκάρδι, που έγινα κάτωχρος» (126).

Όπως και στην εξάρτηση από τη ρουλέτα, βλέπουμε κι εδώ ότι το επιθυμητικό 
κυριαρχεί ολοκληρωτικά πάνω στα άλλα μέρη της ψυχής. Έτσι, ο Αλέξης μιλά 
για «σκλαβιά» και «απόλαυση» –προφανώς μαζοχιστική– που τη συνοδεύει (γ1), 
όπως και για εσωτερική «παράλυση» (γ2), περαιτέρω για «φοβερή επιθυμία» να 
«φάει» τον άνθρωπο που αποτελεί αντικείμενο της επιθυμίας του (γ3). Όλα αυτά 
δεν θα μπορούσαν παρά να αφορούν το κατώτερο μέρος της ψυχής. Επίσης, και 
εδώ αυτή η κυριαρχία του επιθυμητικού σωματοποιείται, όπως δείχνουν οι λέ-
ξεις «ίλιγγος», «πάνιασαν», «τρέμω», «χτυποκάρδι», «κάτωχρος» (γ7, γ8). Πέρα 
από αυτή την κυριαρχία του επιθυμητικού, τώρα, υπάρχει και εδώ η αναφορά του 
υποκειμένου στην αυτοεικόνα του, όπως δείχνουν τα περί «ταπείνωσης», «εξευ-
τελισμού» και «απώλειας του αυτοσεβασμού» (γ1, γ5), καθώς και η αίσθηση ότι 
το υποκείμενο είναι ένα «μηδενικό στα μάτια» του άλλου υποκειμένου (γ2, γ6). 
Τούτο “προδίδει” τη δραστηριοποίηση του θυμοειδούς προς την κατεύθυνση της 
σύγκρουσης με το επιθυμητικό. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες διαφορές σε σχέση με τη λειτουργία του θυμοει-
δούς στην προηγούμενη εξάρτηση. Συγκεκριμένα, εδώ έχουμε αναφορά και σε τυ-
πικά συναισθήματα του θυμοειδούς, καθώς η «ταπείνωση» και ο «εξευτελισμός» 
συνιστούν ακριβώς προσβολή της περηφάνιας και της τιμής του υποκειμένου. 
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Επίσης, η ερωτική εξάρτηση πλαισιώνεται πάντοτε από την αποστασιοποίηση του 
υποκειμένου και τον αναστοχασμό του πάνω στο αντικείμενο της επιθυμίας του, 
η οποία φαίνεται από τη χαρακτηριστική νηφαλιότητα με την οποία περιγράφει ο 
Αλέξης το ερωτικό του πάθος, η οποία κάποια στιγμή φτάνει στα όρια της ειρω-
νείας και του αυτοσαρκασμού (γ1, γ3, γ4). Σε αντίθεση με την πρώτη εξάρτηση 
όμως, η αποστασιοποίηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει την πρόθεση 
του υποκειμένου να υπερβεί την κατάσταση της εξάρτησής του. Αντιθέτως, το 
θυμικό του φαίνεται να είναι “ευχαριστημένο” με την κατάστασή του και, κατά 
κάποιον τρόπο, να θέλει να τη διατηρήσει.26 Αυτή η πραγμάτευση δείχνει ότι εδώ 
προκύπτει μια δυνατότητα που ρητά αποκλείεται27 στο πλατωνικό μοντέλο που 
εξετάσαμε παραπάνω: το θυμοειδές να γίνει σύμμαχος του επιθυμητικού ενάντια 
στην περί του ορθού κρίση του λόγου. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για μια κρί-
σιμη διαπίστωση, διότι εμπεριέχει δύο “στιγμές” που είναι χαρακτηριστικές της 
σκέψης του Ντοστογιέφσκι: την υποβάθμιση του λόγου και την ανάδειξη άλλων 
ψυχικών δυνάμεων του ανθρώπου. Δεν έχουμε όμως ακόμα το υπόβαθρο για να 
κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της παρατήρησης. Σ’ αυτό θα μας βοηθήσει η 
επόμενη υποενότητα.

1.5  Εφαρμογή στον Παίχτη: (iii) Η διαπλοκή των δύο εξαρτήσεων μεταξύ τους
Στον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος οι δύο εξαρτήσεις συνυπάρχουν, όχι 
όμως ισοβαρώς: είναι το πάθος για τη ρουλέτα που επισκιάζει το ερωτικό πάθος 
(όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στα χωρία α2, α4). Αυτό, βέβαια, με βάση τα όσα 
είπαμε παραπάνω είναι εύλογο. Διότι, στον βαθμό που το πάθος για τη ρουλέτα 
είναι πιο άμεσο, συχνά χωρίς αποστασιοποίηση και αναστοχασμό του υποκειμέ-
νου, είναι και πιο καταλυτικό από το ερωτικό πάθος, στο οποίο η διαρκής αποστα-
σιοποίηση και ο αναστοχασμός χαλαρώνουν κάπως την κυριαρχία της επιθυμίας 
σε ολόκληρη την ψυχή. 

Τώρα, το ότι οι δύο εξαρτήσεις στον πρωταγωνιστή συνυπάρχουν, δεν είναι 
συμπτωματικό, διότι φαίνεται να αποτελούν εκδηλώσεις του ίδιου υποκειμένου, 
το οποίο έχει συγκεκριμένα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά: είναι ένα ον στο 
οποίο το θυμικό και η επιθυμία υπερέχουν του λόγου, ένα ον που στις ψυχικές του 
εκδηλώσεις χαρακτηρίζεται κυρίως από το πάθος και το συναίσθημα, ενώ ο λόγος 
έχει σ’ αυτά επικουρικό ρόλο (χιουμιανά μιλώντας, είναι ο «σκλάβος των παθών»). 
Τέτοια είναι η “ρωσική ψυχή”. Πράγματι, στο μυθιστόρημά του ο Ντοστογιέφ-
σκι αναφέρεται συχνά σε εθνολογικά χαρακτηριστικά, και ειδικά στις διαφορές 
μεταξύ Άγγλων, Γάλλων, Γερμανών και Ρώσων. Και χωρίς να θέλει οπωσδήποτε 

26  Αυτή η παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης, καθώς 
θυμίζει την περίπτωση του τρίτου ουσιοεξαρτημένου στο περίφημο άρθρο του H. Frankfurt 
(1971, 19). Ο ουσιοεξαρτημένος αυτός έχει κατά τον Frankfurt ηθική υπευθυνότητα, όχι όμως και 
ελεύθερη βούληση. Στην επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας, ωστόσο, θα διαφοροποιηθώ 
από τον Frankfurt ως προς τη σχέση μεταξύ εθισμού και ελευθερίας της βούλησης. 

27  Βλ. Πολιτεία 440 b4-8.
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να κάνει αξιολογικές κρίσεις –πολλές φορές ο τρόπος παρουσίασης είναι απλώς 
περιγραφικός–, ξεχωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της “ρωσικής ψυχής” και, 
αν όχι πάντα ρητά, τους προσγράφει, έστω σιωπηρά, αξιολογική προτεραιότητα:

[Ομάδα δʹ: Εθνολογικές αναφορές]
δ1. «[Ο] Γάλλος […] πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι παίζουν πολύ ρουλέτα μόλο, που, 

κατά τη γνώμη του, είναι κακοί παίχτες. “Κι όμως” απάντησα, “νομίζω ότι η 
ρουλέτα φτιάχτηκε ειδικά για τους Ρώσους”. […] “Ο Ρώσος […] όχι μονά-
χα αποδεικνύεται ανίκανος να αποκτήσει κεφάλαια, αλλά κι όταν τα έχει, τα 
σπαταλάει ασυλλόγιστα. Παρ’ όλ’ αυτά”, πρόσθεσα, “εμείς οι Ρώσοι έχουμε 
ανάγκη από λεφτά, κι έτσι καταφεύγουμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σε τέτοια 
μέσα απόκτησής τους, όπως είναι η ρουλέτα, όπου μπορεί κανείς να πλουτί-
σει γρήγορα, μέσα σε δυο ώρες, χωρίς να δουλέψει. Είναι μεγάλος πειρασμός 
για μας· κι επειδή παίζουμε πάντοτε απερίσκεπτα, χάνουμε ό,τι έχουμε και δεν 
έχουμε!”» (39 κ.ε.).

δ2. «“Δεν καταλήξαμε ακόμη σε συμπέρασμα για το ποιο είναι χειρότερο: τα εξω-
φρενικά καμώματα των Ρώσων ή η γερμανική μέθοδος να πλουτίζει κανείς με 
τον ιδρώτα του προσώπου του”. […] “Θα προτιμούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή 
σε μια τσερκέζικη σκηνή, παρά να προσκυνήσω το γερμανικό είδωλο”» (40).

δ3. «[Ο]ι Ρώσοι είναι τόσο προικισμένοι και πολύπλευροι άνθρωποι, που δεν μπο-
ρούν να βρουν αμέσως μιαν αποδεκτή μορφή συμπεριφοράς. […] Συνήθως 
εμείς οι Ρώσοι είμαστε υπερβολικά ευθείς, και για να φερθούμε καθωσπρέπει, 
χρειάζεται μεγαλοφυΐα, κάτι που γενικά βρίσκεται σπάνια» (47).

δ4. «“[Ό]λοι οι Ρώσοι έτσι είναι φτιαγμένοι, ή έχουν την τάση να γίνουν έτσι. Αν 
δεν είναι η ρουλέτα, θα ’ναι κάτι παραπλήσιο. Οι εξαιρέσεις είναι πολύ σπάνιες. 
Δεν είστε ο πρώτος που παραγνωρίζει τη σημασία της εργασίας – και δε μιλώ 
για τους αγρότες σας. Η ρουλέτα είναι παιχνίδι που ταιριάζει πολύ στους Ρώ-
σους”» (169).

Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι οι δύο εξαρτήσεις του Αλέξη είναι δύο 
διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου “εαυτού”,28 ο οποίος τελικά ανάγεται σε κάτι 
υπερατομικό, στην πλατιά φύση της “ρωσικής ψυχής” (ειδικά χωρίο δ3).29 Η αξιο-
λογική προτεραιότητα την οποία ο Ντοστογιέφσκι, έστω και σιωπηρά, φαίνεται 
να δίνει σ’ αυτή την “πλατιά φύση της ρωσικής ψυχής”, απορρέει από το γεγονός 
ότι αυτή η έννοια ενέχει κάτι το “υψηλό” (ως μια αισθητική και συγχρόνως ηθική 

28  Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η περίοδος της ζωής του Ντοστογιέφσκι, κατά την οποία 
κατάφερε να απεξαρτηθεί από τη ρουλέτα (το 1871), ήταν μια περίοδος στην οποία είχε πλέον 
νυμφευτεί την Άννα Γκριγκόριεβνα Σνίτκινα (ήδη από το 1867), έχοντας αφήσει πίσω του το 
νοσηρό ερωτικό πάθος του για την Απολλινάρια Σούσλοβα.

29  Για την άποψη ότι αυτή η «πλατιά φύση» του Ρώσου, ως μια «υπερατομική αιτιολογία» 
αναφορικά με τη σύνδεση των δύο παθών ή εξαρτήσεων, είναι προβληματική, βλ. Μπράουν 
2008, 232 κ.ε. 
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κατηγορία).30 Ακριβώς αυτό, τώρα, προσφέρει στην εξάρτηση/εθισμό, του ενός 
ή του άλλου είδους, όχι μόνο εξήγηση, αλλά και κάποια δικαιολόγηση: ο εθισμός 
του ατομικού υποκειμένου είναι έκφραση μιας “ανώτερης” ψυχής. Κι ενώ το υπο-
κείμενο που είναι εθισμένο έχει επίγνωση της κατάστασής του, θέλει ωστόσο να 
συντηρεί αυτή την κατάσταση, επειδή πιστεύει ότι αυτό, ως έκφραση μιας “ανώτε
ρης” ψυχής, είναι κάτι που έχει αξία. Μια τέτοια εξήγηση του εθισμού είναι “υπε-
ρατομική”, αποτελεί εξήγηση βάσει αρχών και καθιστά “τυχαία” κάθε εξήγηση του 
εθισμού με αναφορά σε ατομικά χαρακτηριστικά.31 

Εδώ ακριβώς βρίσκει την ολοκλήρωσή της η διαφοροποίηση από το πλατω-
νικό μοντέλο για την οποία μίλησα στο τέλος της προηγούμενης υποενότητας. 
Η ουσία αυτής της διαφοροποίησης έγκειται στην εμφάνιση της δυνατότητας το 
θυμοειδές να εναντιωθεί στον λόγο. Και αφού εδώ ο ρόλος του λόγου υποβαθ-
μίζεται, καθώς σε μια κλίμακα αξιών η “ρωσική ψυχή” με την πλατιά της φύση 
εμφανίζεται ανώτερη του λόγου και της κυριαρχίας του πάνω στην ανθρώπινη 
ψυχή, το φαινόμενο της ψυχικής εξάρτησης και του εθισμού δεν λαμβάνει απα-
ραίτητα αρνητικό πρόσημο. Ο Ντοστογιέφσκι αποκαλύπτει ένα σύστημα αξιών, 
όπου ο Λόγος χάνει τα πρωτεία του. Το ερώτημα, τώρα, είναι τι βρίσκεται πάνω απ’ 
αυτόν. Ως έννοια, η “πλατιά φύση της ρωσικής ψυχής” φαίνεται μόνο να τονίζει 
το γεγονός ότι ο άνθρωπος ως ολότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται με την έλλογη 
φύση του ούτε να υποτάσσεται σ’ αυτήν. Αυτό όμως μοιάζει περισσότερο με μια 
“σκέτη” εναντίωση στον Λόγο, ή με ένα προσωρινό και εμπειρικά χρωματισμένο 
και περιορισμένο (πρόκειται για τη ρωσική ψυχή) υποκατάστατο του Λόγου τη 
στιγμή που αυτός χάνει τα πρωτεία του, και όχι για μια γνήσια υπέρβασή του στο 
πλαίσιο ενός μεταφυσικού συστήματος αξιών και αρχών. Η “ρωσική ψυχή” είναι 
υπερατομική, όχι όμως υπερβατική. Άλλωστε, είδαμε νωρίτερα, στην έννοια της 

30  Το “υψηλό” αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ρώσων, σε αντίθεση με αυτά 
των άλλων εθνικοτήτων, υποδηλώνεται σε κάθε περίπτωση από το γεγονός ότι οι Ρώσοι εμφο-
ρούνται και ωθούνται από συναισθήματα των οποίων οι συνέπειες μπορεί μεν να είναι πρακτικά 
ολέθριες, ωστόσο εμπεριέχουν οπωσδήποτε ένα πάθος που υπερβαίνει το ενδιαφέρον για τα 
χρήματα και γενικότερα για οικονομικά ζητήματα. (Για την τελευταία παρατήρηση, πρβλ. 
Frank 2010, 523.) Πλατωνικά μιλώντας, με βάση την πιο πάνω ανάλυσή μου στην παρούσα 
εργασία, αυτό σημαίνει ότι στη “ρωσική ψυχή” κυριαρχεί το θυμοειδές στη διένεξή του τόσο με 
το επιθυμητικό όσο και με το λογιστικό.

31  Ένα παράδειγμα “τυχαίας” εξήγησης αποτελεί κατά τη γνώμη μου η περίπτωση του 
εθισμένου στον τζόγο Νταν Μαχόουνι στην κινηματογραφική ταινία (βασισμένη σε πραγμα-
τικά γεγονότα) Η τυφλή ζαριά του Νταν Μαχόουνι (Owning Mahowny, 2003, του Richard 
Kwietniowski). Όταν ο ψυχίατρος στο τέλος της ιστορίας τού ζητάει να βαθμολογήσει σε μια 
κλίμακα από το 1 ως το 100, ο Μαχόουνι βάζει 100 στη χαρά του τζόγου και 20 στη μεγαλύτερη 
χαρά εκτός τζόγου, κρίνοντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να ζήσει τη ζωή του μόνο με αυτό το 
20/100. Σε αντίθεση με τον Αλέξη του Παίχτη, όπου έχουμε σύνδεση και διαπλοκή των εθισμών 
μεταξύ τους, αυτή η άλλη χαρά του 20/100 του Μαχόουνι δεν είναι ένας άλλος εθισμός που 
διαπλέκεται με τον εθισμό στον τζόγο. Εδώ έχουμε μια καθαρά ατομική περίπτωση, χωρίς 
αναγωγή σε άλλες εξηγητικές αρχές, και τέτοια είναι προφανώς και η συγκεκριμένη προσέγγιση 
του ψυχίατρου στην ταινία.
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“γέννησης του νέου ανθρώπου”, ότι ο πρωταγωνιστής στο τέλος του μυθιστο-
ρήματος κάνει μια προσπάθεια να απεμπλακεί από τον εθισμό του στο τυχερό 
παιχνίδι, και αυτό το εξηγήσαμε ως προσπάθεια του θυμοειδούς να δραστηριο-
ποιηθεί προς την κατεύθυνση της εναντίωσης στην επιθυμία, υπακούοντας στη 
φωνή της λογικής. Αν όμως η “ρωσική ψυχή” (α) είναι ανώτερη του Λόγου σε μια 
ιεραρχικά δομημένη κλίμακα αξιών, αλλά, παρόλα αυτά, (β) αποτελεί μια πολύ 
αδύναμη βάση στήριξης ενός μεταφυσικού συστήματος, τότε τι είναι αυτό –το 
διαφορετικό από τη “ρωσική ψυχή”– που συνιστά αληθινή υπέρβαση του Λόγου, 
η οποία θα μπορούσε πραγματικά να οδηγήσει στη “γέννηση του νέου ανθρώ-
που”; Κι αν δεν βρεθεί μια τέτοια υπερβατική αξία ή αρχή, η συμμόρφωση προς 
την οποία θα μπορούσε να εξαλείψει το φαινόμενο του εθισμού και της ψυχικής 
εξάρτησης, ποια η σημασία της αναγωγής του φαινομένου αυτού σε ιδιότητα ή 
χαρακτηριστικό της πλατιάς φύσης της “ρωσικής ψυχής”;

Για την απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να στραφούμε στην προ-
βληματική της ελευθερίας. Εδώ θα μας βοηθήσουν τόσο σύγχρονες θεωρίες για 
την ελεύθερη βούληση όσο και οι απόψεις του Ντοστογιέφσκι στο Υπόγειο. Στο 
τέλος θα φανεί ότι το ίδιο το φαινόμενο της ψυχικής εξάρτησης (εκτός από την 
ενδεχόμενη εξάλειψή του μέσω της “γέννησης του νέου ανθρώπου”, η οποία συ-
νιστά γνήσια στιγμή ελευθερίας) μπορεί στον Παίχτη να ερμηνευθεί ως έκφραση 
ελευθερίας της βούλησης.

2. Ζητήματα ελεύθερης βούλησης
Στις λεγόμενες “συμβατοκρατικές” (compatibilist) θεωρίες32 για την ελεύθερη 
βούληση, οι οποίες σήμερα αποτελούν το κυρίαρχο ρεύμα στη σχετική φιλοσοφι-
κή συζήτηση, τα φαινόμενα της ψυχικής εξάρτησης και του εθισμού καταλαμβά-
νουν ιδιαίτερη θέση, εμφανιζόμενα ως περιπτώσεις ανελευθερίας. Για παράδειγμα, 
ο Harry Frankfurt στο πλαίσιο της εκ μέρους του διερεύνησης των όρων και των 
προϋποθέσεων της ελεύθερης βούλησης πραγματεύεται τρεις διαφορετικές μετα-
ξύ τους περιπτώσεις ουσιοεξαρτημένων, με το συμπέρασμά του να είναι ότι και 
στις τρεις περιπτώσεις ο εθισμός στις ουσίες στερεί την ελεύθερη βούληση·33 ενώ 
ο Peter Bieri, διακρίνοντας διάφορες μορφές ανελευθερίας, κατατάσσει σε μία από 
αυτές, την «καταναγκαστική βούληση» (der zwanghafte Wille), τις περιπτώσεις 
τόσο του εθισμού στο τυχερό παιχνίδι όσο και των “παθολογικών” ερωτικών συ-
ναισθημάτων.34 

Υπάρχει όμως μια συμβατοκρατική θεωρία, αυτή του Gary Watson, που ενώ 
“κανονικά” αντιμετωπίζει και αυτή το φαινόμενο της ψυχικής εξάρτησης και του 

32  Για την ορολογία αυτή, βλ. Σάργεντης 2012.
33   Βλ. Frankfurt 1971. Δυστυχώς, εδώ δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω στην παρουσίαση 

της “ιεραρχικής”, όπως συνήθως ονομάζεται, θεωρίας του Frankfurt για την ελεύθερη βούληση, 
ούτε στην ιδιαίτερη σημασία της στο πλαίσιο της σύγχρονης σχετικής συζήτησης (για τα 
ζητήματα αυτά πρβλ. Σάργεντης 2012, 84 κ.ε.).

34  Βλ. Bieri 2003, 96 κ.ε.
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εθισμού ως παράδειγμα ανελευθερίας, στην περίπτωσή μας μπορεί, με δεδομένη 
την προηγούμενη επισήμανσή μου σχετικά με την υποβάθμιση του ρόλου του Λό
γου στον Ντοστογιέφσκι, να μας οδηγήσει στο αντίθετο συμπέρασμα. Αυτό θα 
προσπαθήσω να δείξω σε ό,τι ακολουθεί στην παρούσα εργασία.

2.1  Η προσέγγιση του Gary Watson και η σημασία της για τον Παίχτη
Ο Watson35 αντιπαρατίθεται στη χιουμιανή αντίληψη για τον πρακτικό συλλογι-
σμό και το κίνητρο του πράττειν, σύμφωνα με την οποία ο Λόγος είναι κινητηρι-
ακά αδρανής και μόνο τα πάθη, στα οποία εξαντλείται ο εαυτός του πράττοντος, 
μπορούν να παρακινήσουν τον τελευταίο να πράξει. Έναντι αυτού του μοντέλου, 
ο Watson προτάσσει μια πλατωνική εικόνα του πρακτικού συλλογισμού και του 
πραξιακού κινήτρου. Παραπέμποντας στην πλατωνική διαίρεση της ψυχής σε 
μέρη, στο έλλογο και το άλογο μέρος,36 κατανοεί το πρώτο ως πηγή αξιών, ενώ το 
δεύτερο ως πηγή επιθυμιών. Οι αξίες είναι κατ’ ουσίαν κι αυτές επιθυμίες, οι οποί-
ες όμως προκύπτουν από αξιολογήσεις (“το χ είναι καλό”) που έχουν την πηγή 
τους στον Λόγο, και γι’ αυτό είναι έλλογες επιθυμίες. Σε αντίθεση με την ανα-
στοχαστική και αξιολογική λειτουργία αυτών των έλλογων επιθυμιών, οι “σκέ-
τες” επιθυμίες τού (πλατωνικά μιλώντας) επιθυμητικού μέρους της ψυχής έχουν 
αντικείμενα τα οποία δεν κρίνονται αν είναι καλά ή όχι, κι έτσι είναι «τυφλές» 
ή «άλογες» και «βουβές» ως προς το ερώτημα για το τι είναι καλό.37 Οι έλλογες 
επιθυμίες ή αξίες και οι τυφλές επιθυμίες κατανοούνται ως ανεξάρτητες μεταξύ 
τους πηγές κινήτρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, τώρα, «το πρόβλημα του ελεύθερου πράττειν προκύπτει 
επειδή αυτό που κάποιος επιθυμεί μπορεί να μην είναι αυτό στο οποίο αποδίδει 
αξία, και αυτό στο οποίο αποδίδει περισσότερη αξία μπορεί να μην είναι αυτό 
προς το οποίο ωθείται τελικά για να το αποκτήσει».38 Για να εξηγήσει περαιτέρω 
το πρόβλημα της ελευθερίας ο Watson διακρίνει ανάμεσα στο «αξιακό σύστημα» 
(valuation system) που περιέχει σκέψεις και κρίσεις πάνω στο τι οφείλουμε (είναι 
καλό ή σωστό) να κάνουμε, και στο «κινητηριακό σύστημα» (motivational system) 
που περιέχει σκέψεις οι οποίες μας παρακινούν ή μας ωθούν να πράξουμε.39 Όταν 
αυτά τα δύο συστήματα δεν συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά τελούν σε αρμονία, 
έχουμε ελεύθερη βούληση.

Θα πρέπει εδώ να κάνω μια παρατήρηση: Στη σύλληψη του Watson, ως πηγή 
της αξίας δεν κατανοείται ο Λόγος με την ιδιότητά του να παράγει αφ’ εαυτού 

35  Βλ. Watson 1975.
36  Ο Watson δεν χρησιμοποιεί το πλατωνικό μοντέλο της τριμερούς διαίρεσης της ψυχής 

ακριβώς όπως το συναντάμε στην Πολιτεία και το είδαμε στο πρώτο μέρος της παρούσας 
εργασίας, αλλά “περιορίζεται” σε μια πιο “βασική” διαίρεση της ψυχής σε έλλογο και άλογο 
μέρος, όπως ενδεχομένως μπορούμε να τη συναντήσουμε στον πλατωνικό Γοργία (για το 
ζήτημα αυτό βλ. Σάργεντης 2004, 218).

37  Βλ. Watson 1975, 208.
38  Watson 1975, 209. 
39  Βλ. Watson 1975, 215.
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σκοπούς του πράττειν (σε αντιδιαστολή με σκοπούς που παράγονται από την 
εμπειρική φύση του ανθρώπου, με την ευδαιμονία να είναι ένας εξ αυτών), 40 αλλά 
ο Λόγος με την ιδιότητά του να αποτελεί πηγή του κρίνειν σχετικά με αυτό που 
είναι καλό,41 και, με αυτή την έννοια, με την ιδιότητά του να αποτελεί “όργανο” 
για τη διαμόρφωση του αξιακού συστήματος του δρώντος. Έτσι, φαίνεται ότι στη 
σύλληψη του Watson το πρωτεύον στην ελεύθερη βούληση είναι η συμφωνία με-
ταξύ αξίας και επιθυμίας, και όχι η συμφωνία μεταξύ Λόγου και επιθυμίας.42

Με αυτά τα δεδομένα, τώρα, μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της αξίας 
κατά τον Watson είναι πρόσφορη ως προς το να εφαρμοστεί στις δύο περιπτώ-
σεις εθισμού στον Παίχτη. Όπως ήδη έχω σχολιάσει αναφορικά με τα χωρία της 
ομάδας βʹ σχετικά με τον εθισμό στη ρουλέτα, καθώς και με κάποια χωρία της 
ομάδας γʹ σχετικά με την ερωτική εξάρτηση, η αναγνώριση από τον Αλέξη της 
κατάστασής του αποτυπώνεται στη σκέψη του με όρους αξιολογικών κρίσεων και 
αναστοχασμού, διανοίγοντας τον ορίζοντα είτε της υπέρβασης (ομάδα βʹ) είτε της 
αποδοχής (ομάδα γʹ). Ιδιαίτερη εφαρμογή, όμως, έχει το “μοντέλο της αξίας” στην 
ομάδα δʹ, εκεί όπου είπαμε ότι οι δύο εθισμοί συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας 
υπερατομικής εξήγησης, αλλά και δικαιολόγησης, του φαινομένου του εθισμού. Η 
αναγωγή του φαινομένου του εθισμού σε εκδήλωση της πλατιάς φύσης της “ρω-
σικής ψυχής” προσδίδει αξία στη συμπεριφορά του εθισμένου, ώστε το φαινόμενο 
της ψυχικής σύγκρουσης είτε να εξαλείφεται πλήρως είτε να μετατίθεται –και να 
λύνεται– στο ίδιο το επίπεδο των αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις διασώζεται η 
συμφωνία ανάμεσα στις επιθυμίες και τις αξίες του δρώντος, έτσι ώστε ο εθισμός 
να αποτελεί έκφραση ελευθερίας της βούλησης, κάτι που “κανονικά” το μοντέλο 
του Watson από μόνο του δεν θα έπρεπε να επιτρέπει. Και δεν θα έπρεπε να το 
επιτρέπει, διότι ο εθισμός, ως έχων θεμελιωδώς μια οργανική/ψυχική βάση και όχι 
ως προερχόμενος από το αξιακό σύστημα του δρώντος, θα εξέβαλλε πάντοτε σε 
ασυμφωνία επιθυμιών και αξιών και, άρα, σε ανελευθερία. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εφαρμογή του μοντέλου του Watson στον 
Παίχτη μάς οδηγεί στο να δούμε για πρώτη φορά τις δύο περιπτώσεις του εθισμού 
στο μυθιστόρημα ως μορφές ελευθερίας της βούλησης, και όχι ως μορφές ανε-
λευθερίας, όπως υποδεικνύουν οι θεωρίες του Frankfurt και του Bieri. Αλλά και 
την υπέρβαση του εθισμού μπορούμε με “γουατσονιανούς” όρους να τη δούμε ως 
έκφραση ελευθερίας της βούλησης: Μια εκ νέου αποτίμηση του “αξιακού συστή-
ματος” του δρώντος εκ μέρους του ιδίου, μέσω μιας απόφασης, και μια νέα ιεράρ-
χηση αξιών πάνω σ’ αυτή τη βάση, οδηγούν σε μια νέα συμφωνία επιθυμιών και 
αξιών και στη “γέννηση του νέου ανθρώπου”. Και αυτό είναι απολύτως ταιριαστό 
με τα –σιβυλλικά, πάντως– τελευταία λόγια του Αλέξη στο μυθιστόρημα: «Κι αν 

40  Νομίζω ότι αυτή η διευκρίνιση μπορεί να εξηγήσει και την κριτική που στη συνέχεια θα 
δούμε ότι ασκεί η S. Wolf στον Watson.

41  Βλ. Watson 1975, 208.
42  Πρβλ. Watson 1975, 213, όπου γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός ότι η διάκριση ανάμεσα 

στην επιθυμία και την αξία δεν οδηγεί απαραίτητα στον διαχωρισμό Λόγου και επιθυμίας.
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τότε είχα χάσει το κουράγιο μου; Αν δεν είχα τολμήσει να πάρω την απόφαση; 
Αύριο, αύριο θα τελειώσουν όλα!» (171).

2.2  Επιστροφή στο Υπόγειο και έξοδος απ’ αυτό
Το είδος της ελευθερίας που αξιοποιώντας την προσέγγιση του Watson απέδωσα 
στον Παίχτη είναι ένα συμβατοκρατικό είδος ελευθερίας, σύμφωνα με το οποίο η 
ελευθερία συνίσταται στην αρμονία ανάμεσα στις επιθυμίες και τις αξίες του δρώ-
ντος, ανεξάρτητα από την προέλευση των όρων αυτής της συμφωνίας (η οποία 
μπορεί να έχει διαμορφωθεί και μέσα σε ένα ντετερμινιστικό πλαίσιο). Ωστόσο, 
όπως επισημαίνει η Susan Wolf με αναφορά στις θεωρίες του «πραγματικού» ή 
«βαθύτερου εαυτού» (real/deep self),43 στις οποίες κατατάσσει τη θεωρία του Wat-
son, αυτές οι θεωρίες θα πρέπει να συμπληρωθούν με τον όρο της «διανοητικής 
υγείας» (sanity)44 και της «κανονιστικής επάρκειας» (normative competence),45 
ικανοτήτων που εξασφαλίζουν στον δρώντα την πρόσδεση στο «Αληθές» και το 
«Αγαθό».46 Οι έννοιες του Αληθούς και του Αγαθού –σε αντίθεση με τις “αξίες” 
του Watson, οι οποίες είναι υποκειμενικές και εξαρτώνται από τον δρώντα– παρα-
πέμπουν σε παραδοσιακές αντικειμενικές αρχές και αξίες, η συμφωνία με τις οποίες 
συνιστά όρο της ελευθερίας. 

Κι ενώ για τη Wolf η ελευθερία, έτσι εννοούμενη, τοποθετείται «εντός του 
Λόγου»,47 στον Ντοστογιέφσκι, όπως μας δείχνουν οι θέσεις του στο Υπόγειο, η 
πρόσδεση στον Λόγο δεν λύνει το πρόβλημα της ελευθερίας, αλλά το δυσκολεύει 
ακόμα περισσότερο. Ακόμα κι αν δεν είναι ορθό το να πούμε ότι ο Ντοστογιέφ-
σκι εναντιώνεται στον Λόγο ως τέτοιον, είναι ωστόσο βέβαιο ότι εναντιώνεται 
στην τάση του Λόγου να υποτάσσει στους νόμους της καθολικότητας και της ανα
γκαιότητας τα παράδοξα και τις αντιθέσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.48 Σ’ αυτό το 
πλαίσιο ο Ντοστογιέφσκι απορρίπτει τον ορθολογικό εγωισμό του Τσερνισέφ-
σκι, σύμφωνα με τον οποίο, στον βαθμό που η ανθρώπινη φύση είναι έλλογη, 
τη συμπεριφορά μας καθορίζει απαρέγκλιτα ο υπολογισμός και η επιδίωξη της 
μεγιστοποίησης των ορθολογικών μας συμφερόντων. Κατά τον Ντοστογιέφσκι, 
αυτό συνιστά μια κατεξοχήν ντετερμινιστική θέση που αναιρεί τη δυνατότητα της 
ελεύθερης βούλησης.49 Απέναντι σ’ αυτόν τον ντετερμινισμό του ορθολογικού 
εγωισμού, ο Ντοστογιέφσκι μέσω του Υπογείου Ανθρώπου διανοίγει τον ορίζο-
ντα μιας παράλογης/ανορθολογικής ελευθερίας: «[Π]άντα άρεσε στον άνθρωπο 
να κινείται και να δρα σύμφωνα με τη θέλησή του και όχι όπως τον προστάζει η 
λογική ή το συμφέρον του. Μπορούμε […] όταν το θέλουμε, να πηγαίνουμε ενά-

43  Βλ. Wolf 1987, 50 κ.ε.· Wolf 1990, 23 κ.ε.
44  Βλ. Wolf 1987.
45  Βλ. Wolf 1990, 124 κ.ε.
46  Wolf 1990, 75.
47  Αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου της του 1990 (Freedom Within Reason), ενώ για τον ίδιο 

λόγο αποκαλεί τη θεωρία της «θεωρία του Λόγου» (the Reason View) (βλ. Wolf 1990, 67 κ.ε.).
48  Πρβλ. Cherkasova 2010, 95.
49  Σύμφωνα με την Annas (1977, 263), όσον αφορά το ζήτημα της αλήθειας του ντετερμι νι-
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ντια στο συμφέρον μας και μερικές φορές είναι απόλυτη ανάγκη να το κάνουμε» 
(36). Σ’ αυτά τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά αναζητά ο Ντοστογιέφσκι «την 
ωφέλεια που μας αποσιωπούν, […] το συμφέρον το πιο σπουδαίο, το συμφέρον 
που δεν ανάγεται σε καμιά κατηγορία [προσθήκη έμφασης]»: «να είναι η θέλησή 
του ανεξάρτητη, όσο κι αν του στοιχίζει αυτή η ανεξαρτησία» (36). Και μάλιστα, η 
εναντίωση στο ορθολογικό συμφέρον εμφορείται περαιτέρω από μια πεισματική 
επιδίωξη της ανθρώπινης φύσης για κατίσχυση της ανεξαρτησίας της μέσω της 
απαλλαγής της από την κηδεμονία του Λόγου: «[Π]ολύ συχνά, ίσως τις περισσό-
τερες φορές, η θέληση, μ’ έναν τρόπο μάλιστα πεισματικό, δε συμφωνεί καθόλου 
με τη λογική και… και… ξέρετε ότι κι αυτό είναι ωφέλιμο και αξιέπαινο; [προσθή-
κη έμφασης]» (39).

Ωστόσο, η στάση του Υπογείου Ανθρώπου φαίνεται να εξαντλείται σ’ αυτή την 
πεισματική αντίδρασή του στη δεσποτεία του υπηρετούντος το συμφέρον Λόγου 
και να μην ερείδεται σε κάποια θετική αρχή. Η ελευθερία του είναι απλώς «ελευ-
θερία από», η οποία οδηγεί τον άνθρωπο σε πλήρη απομόνωση· δεν είναι «ελευ-
θερία για», ως μια δύναμη που θα οδηγούσε στην επιδίωξη ενός ηθικού ιδεώδους, 
ούτε «ελευθερία με» που θα οδηγούσε στην αρμονική συνύπαρξη με άλλα ισότιμα 
ελεύθερα μέλη της κοινωνίας.50 Εκδηλώνεται, έτσι, απλώς ως αυθαίρετη βούληση, 
η οποία όμως είναι καταστροφική.51 Μια τέτοια έννοια ελευθερίας είναι ουσιωδώς 
ξένη προς κλασικές και σύγχρονες ελευθεροκρατικές συλλήψεις και διαισθήσεις, 
διατηρεί ωστόσο, ως “σκέτη” «ελευθερία από», σταθερά ασυμβατοκρατικό πρό-
σημο. Και αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά δεν πρόκειται για πραγματική ελευ-
θερία, αλλά για μια κατ’ όνομα ελευθερία, η οποία δεν αποτελεί παρά μια στιγμή 
(ψυχολογικού) ντετερμινισμού: το πείσμα για εναντίωση στην εξουσία του Λόγου 

σμού, ο ίδιος ο ορθολογικός εγωιστής δεν θεωρεί απαραίτητα ότι η θέση του είναι ντετερμινι-
στική, όπως (εσφαλμένα ενδεχομένως) την παρουσιάζει μέσα από την εχθρική κριτική του 
ο Ντοστογιέφσκι, αλλά πρόκειται μάλλον για μια συμβατοκρατική θέση, σε σχέση με το 
ζήτημα του αν πειράζει το αν ο ντετερμινισμός είναι αληθής ή όχι: Η ελευθερία εναντίωσης 
στον Λόγο δεν είναι ό,τι εννοούμε με τον όρο «ελευθερία», αλλά ελευθερία είναι ακριβώς η 
ικανότητα να κάνουμε ό,τι είναι ορθολογικό, ακόμα κι αν αυτή η “ικανότητα” εντέλει δεν είναι 
παρά καταναγκασμός· έτσι, δεν στερούμαστε τίποτα όσον αφορά την ελευθερία σε περίπτωση 
που απολέσουμε μια βούληση που εναντιώνεται στον Λόγο. Όπως προκύπτει από την ανάλυση 
της Annas, ενώ για τον Ντοστογιέφσκι ο ντετερμινισμός που εγκαθιδρύει –ή, ακριβέστερα, 
εάν τον εγκαθιδρύει– η κυριαρχία του ορθολογικού συμφέροντος αποκλείει την ελευθερία της 
βούλησης, για τον ορθολογικό εγωιστή είναι απολύτως συμβατός με αυτήν.

50  Για τις εννοιολογικές αυτές διακρίσεις, πρβλ. Jackson 1995, 16.
51  «Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του Ντοστογιέφσκι. Οι ήρωες που εκδηλώνουν την αυθαίρετη 

θέληση καταστρέφονται μαζί με αυτήν» (Μπερδιάγιεφ 1990, 82 κ.ε.). Εκτός δε από τον Υπόγειο 
Άνθρωπο, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χαρακτήρες στο έργο του Ντοστογιέφσκι. Όπως παρατηρεί 
ο  Chapple (1983, 98), πρόκειται για χαρακτήρες που ενώ αναζητούν να γίνουν αποδεκτοί από 
τους άλλους και την κοινωνία, καταφέρνουν να αποξενωθούν. Ως τέτοιους χαρακτήρες (πέρα 
από τον Υπόγειο Άνθρωπο) κατονομάζει ο Chapple τον Ιππόλιτ από τον Ηλίθιο, τους Ίβαν και 
Φιόντορ Καραμάζωβ, τον Βερσίλωφ από τον Έφηβο, τους Σταβρόγκιν και Κυρίλωφ από τους 
Δαιμονισμένους, τον Ρασκόλνικοβ από το Έγκλημα και Τιμωρία, καθώς και τον Βαλκόβσκι από 
τους Ταπεινούς και Καταφρονεμένους. 
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μετατρέπεται σε νέο και πιο τρομακτικό δυνάστη.52 Κάτι τέτοιο αναδεικνύει εμ-
φατικά τον δυναμικό χαρακτήρα της ελευθερίας: «Η ελευθερία διαρκώς βρίσκεται 
σε μια διαλεκτική κίνηση και σ’ αυτήν αποκαλύπτονται εσωτερικές αντιφάσεις. 
Από τη μια φάση μεταβαίνει στην άλλη. Γι’ αυτό […] με τη στατική σκέψη ποτέ 
δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις μεγάλες αποκαλύψεις του Ντοστογιέφσκι».53

Η απουσία στο Υπόγειο του ηθικού ιδεώδους μιας ανώτερης ελευθερίας μπορεί 
μεν, όπως ξέρουμε,54 να οφείλεται στο ανεξήγητο “κόψιμο” από τη λογοκρισία 
μιας αποποίησης εκ μέρους του Ντοστογιέφσκι της αποθέωσης της ατομικής βού-
λησης και του εγωισμού (που δεν πρέπει να συγχέεται με τον ορθολογικό εγωισμό 
του Τσερνισέφσκι)55 του Υπογείου Ανθρώπου· ωστόσο, ο Ντοστογιέφσκι, ενώ αρ-
γότερα θα μπορούσε να αποκαταστήσει το κείμενο του Υπογείου προσθέτοντας 
το τμήμα που στην πρώτη έκδοση απέρριψε η λογοκρισία, δεν το έπραξε.56 Επρό-
κειτο, όμως, για εκείνο που ο ίδιος θεωρούσε «κύρια ιδέα» του μυθιστορήματός 
του: την ανάδειξη της «ανάγκης για πίστη και για τον Χριστό». Αυτό είναι το 
ιδεώδες που θα έβγαζε τον Υπόγειο Άνθρωπο από την απομόνωσή του και την 
απελπισία του. Η αληθινή ελευθερία για τον Ντοστογιέφσκι δεν βρίσκεται στο 
καπρίτσιο της πεισματικής και αυθαίρετης βούλησης, αλλά στην άρνηση κάθε 
μορφής εγωισμού και στην πρόσδεση στο ηθικο-θρησκευτικό ιδεώδες. Στα μεγά-
λα έργα του Ντοστογιέφσκι αυτό αποτελεί κεντρικό ζήτημα.57

3. Επίλογος
Η ελευθερία που αναζήτησα στον Παίχτη δεν έχει ούτε την τραγική διάσταση 
του Υπογείου Ανθρώπου, ούτε τη θετική στιγμή της πρόσδεσης στο ηθικό και 
θρησκευτικό ιδεώδες (παρά το γεγονός ότι στο τέλος του μυθιστορήματος, όπως 
είδαμε, αναγγέλλεται η “γέννηση του νέου ανθρώπου”). Είναι απογυμνωμένη και 
από τις δύο αυτές “ακραίες” στιγμές, και, καθώς συγκροτείται πάνω στη βάση των 

52  Τη διάσταση αυτή της (αν)ελευθερίας του Υπογείου Ανθρώπου αναδεικνύει χαρακτηρι-
στικά ο Paris (2008, 46), ο οποίος επισημαίνει ότι το μίσος του Υπογείου Ανθρώπου για την 
(ντετερμινιστική) φιλοσοφία του ορθολογισμού είναι εν μέρει μίσος για τους δικούς του ψυχα-
ναγκασμούς και τις εσωτερικές του συγκρούσεις, από τα οποία θέλει να ξεφύγει.  

53  Μπερδιάγιεφ 1990, 90.
54  Για το ζήτημα αυτό πρβλ. Scanlan 1999, 567· Jackson 1995, 21, σημ. 13.
55  Όπως παρατηρεί η ΠετροβιτςΧριςτοπουλου (2017, 53 κ.ε.), ο εγωισμός του Υπογείου 

Ανθρώπου είναι ένας «ωμός» εγωισμός, απογυμνωμένος από την ιδεολογική διάσταση που 
του είχε προσδώσει ο Τσερνισέφσκι, ο εγωισμός ενός ανθρώπου σε πλήρη απομόνωση. Πολύ 
περισσότερο δε, συνιστά μια απάντηση και ένα αντεπιχείρημα στον ορθολογικό εγωισμό, 
αφού ωθεί τον απομονωμένο, με «υπερτροφική συνείδηση» άνθρωπο στην αδράνεια και την 
καταστροφή.

56  Για μια εξήγηση και συγχρόνως δικαιολόγηση και θετική αποτίμηση της “μη αποκατάστασης”, 
βλ. Scanlan 1999, 567.

57  Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Scanlan (1999, 566): «[α]πό όσα ξέρουμε για το 
χριστιανικό αξιακό σύστημα του Ντοστογιέφσκι, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι γι’ αυτόν, το 
“πιο σπουδαίο συμφέρον” του ανθρώπου […] δεν βρίσκεται στην ελεύθερη επιλογή ως τέτοια, 
αλλά στην ελεύθερη αποδοχή του Χριστού και του ηθικού Του μηνύματος».
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χαρακτηριστικών του “πραγματικού” ή “βαθύτερου εαυτού”, μπορεί να αναλυθεί 
με όρους ψυχικής αρμονίας ανάμεσα στις επιθυμίες και τις αξίες του δρώντος. 
Έτσι, όμως, χάνει το ασυμβατοκρατικό πρόσημο των δύο αναφερθέντων “ακραί-
ων” στιγμών ελευθερίας και γίνεται πρόσφορη στη θεώρηση με όρους των σύγ-
χρονων συμβατοκρατικών θεωριών για την ελεύθερη βούληση. Προσπάθησα, σε 
αντίθεση με τις θεωρίες αυτές, να δείξω όχι μόνο ότι η “ελευθερία του Παίχτη” 
μπορεί –και πρέπει– να συμπεριλάβει το φαινόμενο του εθισμού και της ψυχικής 
εξάρτησης, αλλά και ότι αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι τα χαρακτηριστικά του 
εθισμού και της ψυχικής εξάρτησης στο εν λόγω μυθιστόρημα αποτελούν όρους 
συγκρότησης της ελευθερίας.
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Psychological dependence and freedom in the Gambler of Dostoevsky:
a philosophical analysis

Konstantinos Sargentis

Abstract 

IN THE philosophical field of moral psychology and in the contemporary de-
bate on the problem of free will, examples of psychological dependence play 

an important role. In the Gambler, Dostoevsky focuses on the phenomenon of 
psychological dependence which, given the philosophical significance of his over-
all work, makes this novel particularly suitable for philosophical analysis. In my 
paper, I draw on Plato’s tripartition of the soul in the Republic, on the one hand, 
and on contemporary philosophical theories regarding free will, on the other, and 
I attempt to investigate the conditions under which psychological dependence in 
Dostoevsky may be viewed as an expression of freedom. In particular, I employ 
Gary Watson’s compatibilist model of free will, which focuses on the relation be-
tween values and desires. The latter along with Dostoevsky’s own ‘theory’ of free-
dom in Notes from Underground provide me with the relevant background for de-
termining the kind of freedom I ascribe to the Gambler. And, although in Watson’s 
model itself psychological dependence counts as a paradigmatic case of a lack of 
freedom, I maintain that its application in the Gambler leads –paradoxically– to 
the opposite conclusion.
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Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και το αίτημα του ρεαλισμού 
στα νεοελληνικά γράμματα

Δημήτρης Πολυχρονάκης

ΕΝΑ ΑΠΟ τα κυρίαρχα ζητήματα που καθόρισαν τη λογοτεχνική φυσιογνωμία 
του 19ου αιώνα ήταν η διαμάχη του ρεαλισμού με τον ρομαντισμό, καθώς 

από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του ο ρεαλισμός προβλήθηκε ως ο φορέας 
μιας νέας τέχνης που έβαζε τέρμα στον παρωχημένο ιδεαλισμό του πάλαι ποτέ 
κρα ταιού ρομαντισμού. Ακόμη περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι ο ρεαλισμός θεω-
ρήθηκε ο τελεστής ενός νέου ήθους που δεν αφορούσε μόνον την τέχνη αλλά 
άγγιζε όλα τα επίπεδα ζωής από την οικονομική και πολιτική οργάνωση της κοι-
νωνίας μέχρι την παιδεία και τον πολιτισμό. Ωστόσο μια από τις χαρακτηριστικές 
αδυναμίες του ρεαλισμού ήταν ότι με τη διαρκή πολεμική του κατά του ρομαντι-
σμού κατέληξε να εξαρτάται και να ορίζεται μέσω εκείνου (Preisendanz 1990, 91), 
όπως, για παράδειγμα, συνέβη με το Μανιφέστο του Ρεαλισμού που εξέδωσε το 
1855 ο Γάλλος ζωγράφος Gustave Courbet, όπου ο ρεαλισμός οριζόταν αποφατι-
κά ως «η άρνηση του ιδεαλισμού» (Taylor 1989, 432). Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν ση-
μαίνει ότι έλειψαν οι θετικοί ορισμοί για τον ρεαλισμό, αλλά ότι δεν υπήρξε ένας 
κοινά αποδεκτός ορισμός για αυτόν, καθώς όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι λεγόμενοι «ρεαλιστές» καλλιτέχνες σπάνια συμφωνούσαν σε τι 
συνίσταται ο ρεαλισμός τους από θεματική και υφολογική άποψη, με αποτέλε-
σμα να δίνουν την εντύπωση ότι ο καθένας τους εκπροσωπούσε μια διαφορετική 
εκδοχή περί ρεαλισμού, κι άρα ότι δεν υπάρχει ένας αλλά πολλοί «ρεαλισμοί». 
Όμως, παρά τις διαφωνίες τους επί του θέματος, μπορούσαν πάντα να συμφωνή-
σουν ότι δεν ήταν ιδεαλιστές και κατ’ επέκταση ρομαντικοί, καθώς περισσότερο 
από τα κοινά γνωρίσματά τους ήταν η εναντίωσή τους στον ρομαντισμό που τους 
ενοποιούσε ως καλλιτεχνική ομάδα ή σχολή (Grant 1972, 42–43). 

Έτσι σύντομα έγινε αισθητό ότι η αντίθεση του ρεαλισμού με τον ρομαντισμό 
αποτελούσε το προϊόν μιας βαθύτερης συνενοχής τους που τους καθιστούσε συγ-
κοινωνούντα δοχεία, σαν να ήταν ο ένας το alter ego του άλλου. Κι αυτό ήταν 
ευνόητο, εφόσον για να λειτουργήσει ο πραγματισμός του ρεαλισμού χρειαζόταν 
πάντα ως αντίπαλον δέος τον ρομαντικό ιδεαλισμό. Αν, για παράδειγμα, ένα από 
τα κεντρικά συνθήματα του ρεαλισμού ήταν η προσγείωση του ατόμου στην πραγ-
ματικότητα, τότε είναι σαφές ότι αυτή η προσγείωση αντλούσε το περιεχόμενό της 
από τον ρομαντισμό που, με τον ιδεαλισμό του, καθιστούσε τον άνθρωπο ονειρο-
πόλο και αιθεροβάμονα. Με άλλα λόγια, χωρίς τη ρομαντική αποκοπή από την 
πραγματικότητα, το αίτημα της ρεαλιστικής επανασύνδεσης με αυτήν δεν θα είχε 
κανένα νόημα. Κι αυτό σταδιακά εμπέδωσε την αντίληψη ότι ο ρεαλισμός ήταν μια 
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συνέχιση του ρομαντισμού με άλλα μέσα, ένας ιδεαλισμός από την ανάποδη που 
αποθέωνε την πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο που ο ρομαντισμός αποθέωνε 
κάποτε το όνειρο και τη φαντασία.

Στις τάξεις της ελληνικής λογιοσύνης ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος αποτελεί τυπικό 
δείγμα αυτής της συνενοχής ρομαντισμού και ρεαλισμού. Έχει θεωρηθεί, και είναι, 
ο κατεξοχήν ρομαντικός ιστορικός της Ελλάδας, ο επινοητής του ελληνοχριστια-
νικού ιδεώδους, ο οποίος χρησιμοποίησε το Βυζάντιο για να ενώσει την αρχαία 
με τη νέα Ελλάδα και να αποδείξει την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού ανά 
τους αιώνες. Στο έργο του αναγνωρίζει κανείς όλα τα σημάδια του ρομαντικού 
ιστορισμού: τον μεσαιωνισμό, τη θρησκευτικότητα, τον λαϊκισμό, τον εθνικισμό, 
και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μη θεωρείται απλά ένας ιδεαλιστής, αλλά 
ένας από τους κυριότερους εκφραστές του ελληνικού μεγαλοϊδεατισμού στον 19ο 
αιώνα (Δημαράς 1982, 460–64· Κουμπουρλής 2012, 529–46). Κι ωστόσο ο ίδιος 
δεν έπαψε ποτέ στα κείμενά του να επικαλείται τις αξίες του επιστημονισμού, του 
θετικισμού, του πραγματισμού, γινόμενος μεταξύ άλλων ο πρώτος Έλληνας κρι-
τικός που επικαλέστηκε την έννοια του ρεαλισμού ως αντίδοτο στα δεινά του 
ρομαντισμού (Βουτουρής 1995, 83). 

Για την ακρίβεια, ο Ζαμπέλιος εισήγαγε τον γραμματολογικό όρο «réalisme» 
στο κείμενό του «Ο κ. Ιούλιος Τυπάλδος», το οποίο δημοσίευσε τον Ιανουάριο 
του 1860 στο περιοδικό Πανδώρα σαν μια συνέχεια της επίθεσης που είχε εξα-
πολύσει κατά του Διονύσιου Σολωμού τον Δεκέμβριο του 1859 στο βιβλίο του 
Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; (Πολυχρονάκης 2002, 191). Είναι σημαντικό επο-
μένως ότι η έννοια του ρεαλισμού πρωτοεμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα σαν 
μια αντίδραση απέναντι στη σολωμική ποίηση, καθώς αφορμή της επίθεσης του 
Ζαμπέλιου ήταν η έκδοση των σολωμικών Ευρισκομένων από τον Ιάκωβο Πολυ-
λά το 1859 και η απογοήτευση που προκάλεσε η αποσπασματικότητα των έργων 
του. Καίτοι παλαιός φίλος του Σολωμού και μέλος του κύκλου του, ο Ζαμπέλιος 
εξέλαβε το ανολοκλήρωτο των σολωμικών έργων ως μια ξεκάθαρη αποτυχία, την 
οποία επιχείρησε να αποδώσει σε ευρύτερους ιστορικούς λόγους, ανεξάρτητους 
από τις προσωπικές ιδιορρυθμίες του ποιητή και το αδιαμφισβήτητο καλλιτεχνικό 
ταλέντο του. Η στάση του σε αυτό το επίπεδο ήταν σύμφωνη με τον ιστορισμό 
του, τον οποίο ο ίδιος ταύτιζε με τη φιλοσοφία της ιστορίας, καθώς δεν θεωρούσε 
τον εαυτό του έναν απλό ιστοριογράφο αλλά, κατά τη χαρακτηριστική διατύπω-
σή του, «ιστοριονόμο», ήτοι φιλόσοφο της ιστορίας. Κι αν έργο του ιστοριογρά-
φου είναι να διηγείται το παρελθόν, τι συνέβη ή γιατί συνέβη, στόχος του «ιστο-
ριονόμου» είναι να αποδείξει ότι αυτό που συνέβη, συνέβη κατ’ αναγκαιότητα, 
κι άρα ότι υπάκουε σε έναν ανώτερο νόμο. Η υπόταξη της ιστορίας σε νόμους 
αποτελεί ειδοποιό γνώρισμα της «ιστοριονομίας» και προϋποθέτει μια τελεολογι-
κή ανάγνωσή της, εφόσον η άποψη ότι τα ιστορικά γεγονότα υπακούν σε νόμους 
σημαίνει ότι γίνονται για κάποιο απώτερο λόγο ή σκοπό που δίνει νόημα και κα-
τεύθυνση στο ιστορικό γίγνεσθαι.1 Γι’ αυτό, διαφορετικά από τον ιστοριογράφο 

1  Βεβαίως είναι γνωστό ότι στην ιστοριονομία οι κινητήριες αρχές των ιστορικών γεγονότων 
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που έχει σαν στόχο του την καταγραφή του παρελθόντος, καθήκον του ιστοριο-
νόμου είναι η εκλογίκευση της ιστορίας που θα αποδεικνύει ότι δεν είναι η τύχη 
που κυβερνά τα ιστορικά γεγονότα, αλλά ο λόγος, η λογική (Hegel 2006, 116). 

Έτσι, στο Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; ο Ζαμπέλιος θα αφηγηθεί μια διαφο-
ρετική ιστορία για τον Σολωμό από εκείνη του Πολυλά στα Ευρισκόμενα, ο οποίος 
είχε περιγράψει το σολωμικό έργο ως προϊόν διαρκούς βελτίωσης και προόδου, 
κατανεμημένο μάλιστα σε τρία στάδια: ένα πρώτο το οποίο εκτεινόταν μέχρι 
τον Λάμπρο, ένα δεύτερο, ανώτερο του πρώτου, που έφθανε μέχρι τον Κρητικό, 
και ένα τρίτο στάδιο, το ανώτερο όλων, από τον Κρητικό μέχρι τέλους (Πολυλάς 
1859, κηʹ). Αυτό ωστόσο το εξελικτικό σχήμα του Πολυλά αναποδογύρισε ο Ζα-
μπέλιος για να παρουσιάσει την ποιητική διαδρομή του Σολωμού ως μια αυτο-
καταστροφική πορεία διαρκούς κατάπτωσης και παρακμής, μοιρασμένη κι αυτή 
σε τρία στάδια: ένα πρώτο στάδιο, το καλύτερο όλων, που αφορούσε τα νεανικά 
τραγούδια του Σολωμού, ένα δεύτερο, κατώτερο του πρώτου, που περιλάμβανε 
τους πατριωτικούς ύμνους του, και ένα τρίτο, το χειρότερο όλων, που ξεκινούσε 
από τον Λάμπρο και οδήγησε τον Σολωμό στην πλήρη ποιητική χρεοκοπία. 

Όσο κι αν διαφωνεί κανείς σήμερα με τον Ζαμπέλιο, θεωρώντας τα ώριμα έργα 
του Σολωμού ανώτερα των πρώιμων ποιημάτων του, η αλήθεια είναι ότι ήταν το 
δικό του σχήμα, κι όχι του Πολυλά, αυτό που απέδιδε το γενικό αίσθημα της επο-
χής, καθώς μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ο κόσμος (είτε στο επίπεδο της λογιο-
σύνης είτε σε αυτό του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού) προτιμούσε τα πρώτα 
ποιήματα του Σολωμού κι όχι τα ώριμα, τα οποία θεωρούσε αποτυχημένα και 
δυσνόητα, λόγω της αποσπασματικότητάς τους.2 Το μόνο που διαφοροποιεί τον 
Ζαμπέλιο από την εποχή του είναι η υποβάθμιση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν, ο 
οποίος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τύγχανε της πανελλήνιας αναγνώρισης και συν-
τηρούσε τη φήμη του Σολωμού ως μεγάλου ποιητή. Όμως για τον Ζαμπέλιο τα 
καλύτερα έργα του Σολωμού ήταν τα νεανικά του τραγούδια, τα οποία προσέγγι-
ζαν την αισθητική του δημοτικού τραγουδιού, καθώς, στα χνάρια του ρομαντικού 
λαϊκισμού, θεωρούσε την ποίηση φορέα της αυτοσυνειδησίας ενός έθνους, έναν 
καθρέφτη μέσα στον οποίο το έθνος μπορεί να κοιτάξει και να αναγνωρίσει τον 
βαθύτερο εαυτό του, τους πόθους, τους καημούς του κι όλα όσα το καθορίζουν. 
Κι αυτό, στην αντίληψή του, συμβαίνει μόνον όταν η ποίηση «αποστοματίζεται» 
(Ζαμπέλιος 1856α, 131)· όταν, δηλαδή, οι ατομικές δημιουργίες των ποιητών γί-
νονται δημόσιο και συλλογικό κτήμα στα χείλη του λαού, ο οποίος τραγουδάει 
τους στίχους τους σαν να επρόκειτο για δημώδη άσματα κι όχι επώνυμες δημι-
ουργίες. Μέρος αυτής της οργανικής ενότητας του ποιητή με τον λαό ήταν τα 

αποκαλύπτονται πάντα στο τέλος τους, ώστε οι νόμοι που τα διέπουν να μην μπορούν να δια-
τυπωθούν a priori παρά μόνον a posteriori. Με τα λόγια του Ζάμπελιου (1860, 465), η ιστοριο-
νομική μέθοδος βασίζεται στην «εκ των υστέρων πειραματική αλήθεια» που αναποδογυρίζει τη 
χρονική τάξη της ιστοριογραφίας, επειδή εδώ «τα μεν ύστερα είναι χρεία να γένωσι πρότερα, 
τα δε πρότερα ύστερα, προς φωτισμόν και οδηγίαν κατά την πορείαν» (Ζάμπελιος 1852, 18).

2  Βλ. Αγγελάτος 2000, 42–99· Γάράντουδης 2001, 283–95· Πολυχρονάκης 2002, 344–57.
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«δημοχαρή τραγούδια» του νεαρού Σολωμού που ακούγονταν στις «δημοτικές 
πανηγύρεις» και σε κάθε «της Ελλάδος γωνίαν» (Ζαμπέλιος 1859, 63).

Αν επομένως ο Ζαμπέλιος προτιμούσε τα νεανικά τραγούδια του Σολωμού, 
είναι γιατί ικανοποιούσαν τα κριτήρια της δημώδους προφορικής παράδοσης που 
υπενθυμίζουν ότι και ο ίδιος ξεκίνησε το συγγραφικό του έργο ως εκδότης δη-
μοτικών τραγουδιών με τα Άσματα δημοτικά της Ελλάδος το 1852, καθώς στην 
«ιστοριονομία» του ο μεσαιωνικός λαός ήταν ο κρίσιμος συνδετικός κρίκος που 
ένωνε την αρχαία με την νέα Ελλάδα και έθετε τις βάσεις για την ελληνοχρι-
στιανική ταυτότητα του νεότερου ελληνισμού (Ζαμπέλιος 1852, 23). Μετατρέπο-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το δημοτικό τραγούδι σε ρυθμιστή της νεοελληνικής 
ποίησης, ο Ζαμπέλιος το χρησιμοποιούσε επίσης ως τη βάση πάνω στην οποία 
αποτιμούσε τα ποιητικά πεπραγμένα της εποχής του, ώστε να μέμφεται τους Αθη-
ναίους ποιητές για τον γλωσσικό αρχαϊσμό τους και να εγκωμιάζει τον δημοτικι-
σμό Επτανήσιων ποιητών όπως ο Γεώργιος Τερτσέτης, ο Ιούλιος Τυπάλδος και ο 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, οι οποίοι, όχι μόνον είχαν τις ίδιες ποιητικές απόψεις 
με εκείνον, αλλά έγραφαν και μια ποίηση πολύ κοντά στο στυλ του δημοτικού 
τραγουδιού (Ζαμπέλιος 1860, 458–60). Όμως, στα μάτια του Ζαμπέλιου, αυτό 
ακριβώς έπαψε να κάνει ο Σολωμός, όταν, ενθουσιασμένος με την Επανάσταση 
του 1821, εγκατέλειψε το απλό και χαμηλόφωνο ύφος της δημώδους ποίησης 
και άρχισε να συνθέτει πατριωτικούς ύμνους στα χνάρια μιας υψηλόφωνης και 
ηρωικής ποίησης που αντλούσε τα πρότυπά της από τον αρχαιοελληνικό λυρι-
σμό και κυρίως την πινδαρική παράδοση. Ο περίφημος στίχος του Ύμνου εις την 
Ελευθερίαν, «φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ», συνιστούσε για 
τον Ζαμπέλιο μιαν εκτροπή του Σολωμού στον «πινδαρισμό» που ζημίωσε αισθη-
τικά την ποίησή του, επειδή αλλοίωνε τη δημώδη (δηλαδή, μεσαιωνική) ουσία 
του νεο ελληνικού λυρισμού. Γι’ αυτό όσο αξιέπαινος κι αν ήταν ο ποιητής για τον 
πατριωτισμό του, το αισθητικό αποτέλεσμα των Ύμνων του κρινόταν από τον Ζα-
μπέλιο ως άνισο με καλές και κακές στιγμές (Ζαμπέλιος 1859, 70–72). 

Αν όμως τα ηρωικά χρόνια της Επανάστασης ήταν από τη φύση τους ποιητικά, 
ώστε να δικαιολογούν τη σύνθεση πινδαρικών ύμνων, η συνθήκη αυτή έπαψε να 
ισχύει μετά το 1830 και την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου, όπου το ζητούμενο 
δεν ήταν πλέον η απόκτηση της ελευθερίας αλλά η συνετή και φρόνιμη διαχείρισή 
της μέσα από τη διοικητική οργάνωση του κράτους και την ανάπτυξη σύγχρονων 
κοινωνικών υποδομών. Σαν μια συνέχιση του 1821 από την ανάποδη, ο νέος ηρω-
ικός αγώνας που καλούνταν να δώσει το έθνος ήταν αυτός της καθημερινότητας 
και των προβλημάτων της, με αποτέλεσμα να μην ευνοεί πλέον τους πολεμιστές 
και τους υμνωδούς τους. Όμως, στο αφήγημα του Ζαμπέλιου (1859, 73–74), ο Σο-
λωμός, ως γεννημένος ποιητής, δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τη στροφή του 
έθνους του στην «πεζοβάτηση» και την «πραγματοκόπηση»· ανίκανος να αποδε-
χτεί την πραγματικότητα ως έχει, κλείστηκε στον εαυτό του και βρήκε καταφύγιο 
στους ιδεατούς κόσμους της ποίησής του, χωρίς να εννοεί ότι αυτοί οι κόσμοι 
υπήρχαν στο κεφάλι του και πουθενά αλλού. Έτσι, αποκόπηκε από τον κόσμο και 
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στα χρόνια της παραμονής του στην Κέρκυρα έγινε κατά κυριολεξία μισάνθρω-
πος και ερημίτης. Όμως αυτή η αντικοινωνικότητά του, ως το άλλο όνομα του 
ελιτισμού, τον κατέστησε έναν υπερόπτη που περιφρονούσε τους άλλους, επειδή 
δεν μπορούσαν να δουν τους ανώτερους ιδεατούς κόσμους που αυτός φανταζό-
ταν. Κι αυτόν τον αριστοκρατισμό του ενίσχυε η καταγωγή του από «το ξεπλυμέ-
νο επτανησιακό αρχοντολόι», καθώς, έχοντας λυμένο το βιοτικό του πρόβλημα, 
μετατράπηκε σε έναν άεργο, ο οποίος σταδιακά άρχισε να πάσχει από νευρώσεις 
και μανιοκαταθλιπτικές κρίσεις που τον οδήγησαν στον αλκοολισμό και συντό-
μευσαν το νήμα της ζωής του (Ζαμπέλιος 1859, 79–80).3 

Έτσι, απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, κατέληξε να γράφει μια ποίηση 
που διαρκώς έμενε στα μισά του δρόμου, ανίκανη να εκφράσει αυτό που θέλει να 
πει, καθώς ό,τι κι αν ήταν αυτό που τον ενέπνεε, αδυνατούσε να βρει τα κατάλ-
ληλα λόγια για να διατυπωθεί. Κι εδώ ακριβώς ο Ζαμπέλιος εισάγει τον Τυπάλδο 
για να επισημάνει ότι, αν και κατώτερος ποιητής του Σολωμού, επιτυγχάνει στο 
έργο του και ολοκληρώνει τα ποιήματά του, επειδή, σε αντίθεση με τον Σολω-
μό, είναι ένας μετριόφρων ποιητής και η ποιητική μετριοφροσύνη συνιστά αρετή 
στην πεζότητα των μοντέρνων εποχών. Άλλωστε, ως δικαστικός που εργάζεται 
και χρησιμεύει στην κοινωνία, ο Τυπάλδος χρησιμοποιεί την ποίηση ως πάρεργο 
και δεν την έχει κάνει κύρια ασχολία της ζωής του όπως ο άεργος Σολωμός, ο 
οποίος, κλεισμένος στο αρχοντικό του, συνθέτει διαρκώς στίχους, χωρίς κανένα 
κοινωνικό αντίκρισμα και χρησιμότητα (Ζαμπέλιος 1860, 460). Κι εδώ αυτοβιο-
γραφούμενος ο Ζαμπέλιος υπενθυμίζει ότι παρότι και ο ίδιος ξεκίνησε ως ποιη-
τής, και μάλιστα κάτω από τη σκιά του Σολωμού, εντούτοις την εγκατέλειψε για 
χάρη της φιλοσοφίας της ιστορίας, επειδή η πεζότητά της ανταποκρινόταν στο 
ορθολογικό και επιστημονικό πνεύμα των νεότερων εποχών. Θέλοντας μάλιστα 
να κάνει πιο αισθητή την επιλογή του είχε χρησιμοποιήσει ήδη από το 1856 τον 
γνωστό μύθο του μέρμηγκα και του τζίτζικα για να εγκωμιάσει τον ιστοριονόμο 
που εργάζεται ως «ο μύρμηξ, φιλόπονος, φιλέρευνος, ταμιευτικός», εν αντιθέσει 
με τον άεργο και ανεύθυνο ποιητή που ως «ο παράλληλος τέτιξ του μύθου απ’ 
όρθρου μέχρι εσπέρας δεν κάμνει άλλο πάρεξ να αναμηρυκάται τα ίδια έπη» (Ζα-
μπέλιος 1856β, 380). 

Διηγούμενος τις επιλογές της ζωής του, ο Ζαμπέλιος επιχειρούσε να δείξει ότι 
το ολέθριο σφάλμα του Σολωμού ήταν ο ρομαντισμός του που τον οδήγησε σε 
μια άκριτη αποθέωση της ποίησης, χωρίς να κατανοεί ότι η πεζότητα των μοντέρ-
νων καιρών δεν ευνοούσε πλέον τη λογοτεχνία αλλά τη φιλοσοφία, και δη, τη 

3  Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, σαν τον Ζαμπέλιο, ο Πολυλάς απέδιδε την κοινωνική απομό-
νωση του ώριμου Σολωμού στο «αντιποιητικό πνεύμα του αιώνος» (Πολυλάς 1859, λγʹ). Η δια-
φορά βεβαίως είναι ότι ενώ ο Πολυλάς αντιμετώπιζε απορριπτικά την πεζότητα των μοντέρνων 
εποχών, ο Ζαμπέλιος την εκθείαζε ως προϊόν της ορθολογικής προόδου του ανθρώπου. Πά-
ντως, από τον Πολυλά και τον Ζαμπέλιο μέχρι τον Ροΐδη, τον Βλάχο ή τον Αγησίλαο Γιαννό-
πουλο η περιγραφή του 19ου αιώνα ως αντιποιητικού ή πεζού αιώνα αποτελεί έναν κοινό τόπο 
της ελληνικής λογιοσύνης.
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φιλοσοφία της ιστορίας. Κι αν στα χρόνια της Κέρκυρας ο Σολωμός διαισθάνθηκε 
αυτή την αλλαγή παραδείγματος και στράφηκε στη φιλοσοφία του γερμανικού 
ιδεαλισμού για να δώσει διέξοδο στο ποιητικό του αδιέξοδο, η αποτυχία του για 
τον Ζαμπέλιο ήταν προδιαγεγραμμένη, επειδή η ποίηση είναι πρωτίστως αίσθημα 
κι όχι νόηση (Ζαμπέλιος 1856α, 131), κι όσο ο Σολωμός επιχειρούσε να κάνει 
ποίηση μέσω της φιλοσοφίας τόσο κατέληγε να μην κάνει τίποτα από τα δύο, με 
αποτέλεσμα ό,τι κέρδιζε το έργο του σε φιλοσοφικότητα να το χάνει σε απλότητα 
και αυθορμητισμό. Κι αυτό ακριβώς τον οδήγησε σε μια δυσνόητη και ερμητι-
κή ποίηση, ανίκανη να κοινωνήσει στον εαυτό της και στους άλλους τα υψηλά 
νοήματά της. Μια ποίηση «κρυφό μυστήριο», όπως θα έλεγε κι ο ίδιος, που «με 
λογισμό και όνειρο» αναζητούσε να εκφράσει μια ιδεατή Ελλάδα στον αντίπο-
δα της πραγματικής, την οποία ο ποιητής αποδοκίμαζε με την άρνησή του να 
την επισκεφθεί, επειδή έβλεπε σε αυτήν μια διάψευση των ηθικών και πολιτικών 
οραμάτων του 1821 (Πολυλάς 1859, λδʹ). Όμως αυτή η απορριπτική στάση του 
Σολωμού ήταν ευνόητο να εξοργίσει τον Ζαμπέλιο, καθώς, για έναν ιστορικό που 
είχε κάνει σημαία του την ενότητα του ελληνισμού ανά τους αιώνες, αποτελούσε 
αληθινό όνειδος ο χωρισμός της Ελλάδας στα δύο: σε μια «πραγματική» Ελλάδα, 
την οποία ο Σολωμός απαξίωνε ως ψευδή, και μια «αληθινή», την οποία εξυμνού-
σε, χωρίς όμως να ξέρει τι εξυμνεί, εφόσον κατά τη δική του ομολογία αποτελού-
σε ένα «κρυφό μυστήριο» για τον ίδιο και τους άλλους (Ζαμπέλιος 1859, 82). 
Κι αυτός ο ολέθριος μυστικισμός ήταν για τον Ζαμπέλιο το σήμα κατατεθέν του 
ρομαντισμού που αρνείται την πραγματικότητα για χάρη ενός ιδεατού κόσμου, 
χωρίς να εννοεί ότι η άρνηση του πραγματικού καθιστά τα ιδεώδη του απραγμα-
τοποίητα, με αποτέλεσμα να αμφιταλαντεύεται διαρκώς και αδιέξοδα ανάμεσα σε 
μιαν «αναληθή πραγματικότητα» και μιαν «απραγματοποίητη αλήθεια» (Ζαμπέ-
λιος 1860, 465).4

Αυτήν ωστόσο την τραυματική ρήξη ιδεατού και πραγματικού θεωρούσε ο Ζα-
μπέλιος ότι μπορούσε να επουλώσει η «ιστοριονομία», επειδή κινείται σε ένα ανώ-
τερο επίπεδο που συνθέτει διαλεκτικά τον πραγματισμό της ιστοριογραφίας με 
τον ιδεαλισμό της ποίησης. Αν ο κόσμος της ιστορίας είναι πραγματικός και της 
ποίησης μυθοπλαστικός, τότε η ανώτερη σύνθεση πραγματικού και ιδεατού που 
ονειρευόταν ο Σολωμός, μπορούσε να προέλθει μόνο μέσα από την ιστοριονομία 
που, εκλογικεύοντας την ιστορία, δείχνει ότι αυτό που συνέβη, είχε λογική και 
αλήθεια μέσα του, κι άρα, ότι έπρεπε να συμβεί. Όσο κι αν μια τέτοια εκλογίκευση 
της ιστορίας συνιστά μια προφανή αθώωση των εγκλημάτων του παρελθόντος, 
ο Ζαμπέλιος θεωρούσε ότι μόνο η ιστοριονομία μπορούσε να ανταποκριθεί στα 

4  Όπως έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ο γράφων, ο Ζαμπέλιος δεν διάβασε τα Ευρισκόμενα 
ως μιαν απλή ποιητική συλλογή αλλά ως ένα πολιτικό βιβλίο ενάντιο στις δικές του πολιτικές 
προτεραιότητες και στοχεύσεις. Όχι άδικα, εφόσον η έντονη παρουσία του Friedrich Schiller 
τόσο στα ώριμα έργα του Σολωμού όσο και στα «Προλεγόμενα» του Πολυλά, καθιστούσε την 
τέχνη πρότυπο της ηθικής και πολιτικής αναμόρφωσης του ανθρώπου στο όνομα μιας νέας κοι-
νωνίας και ανθρωπισμού. Βλ. Πολυχρονάκης 2002, 191–92. 
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αιτήματα των νέων καιρών και να ενώσει το πραγματικό (αυτό που συνέβη) με 
το ιδεατό (αυτό που έπρεπε να συμβεί). Γι’ αυτό και στον αντίποδα του Σολωμού 
καλούσε τους νεότερους ποιητές να μην «αισθητικοποιήσουν» την ιστορία αλλά 
να «ιστορικοποιήσουν» την ποίηση (Ζαμπέλιος 1860, 469): να υποτάξουν, δηλα-
δή, την ποίηση στην ιστορία, κι όχι την ιστορία στην ποίηση, όπως το έπραξε ο 
Σολωμός στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, όπου από το ιστορικό Μεσολόγγι 
κατασκεύασε ένα ονειρικό Μεσολόγγι, το οποίο κατέρρευσε σαν χάρτινος πύρ-
γος, όντας προϊόν της φαντασιοπληξίας και του μυστικισμού του. Κι επειδή οι 
μοντέρνοι καιροί είναι πεζοί, ο Ζαμπέλιος εντοπίζει το μέλλον της λογοτεχνί-
ας στην πεζογραφία και σε είδη όπως το ιστορικό μυθιστόρημα που, ρεαλιστικό 
και ιδεαλιστικό από τη φύση του, συνενώνει το τερπνό της μυθοπλασίας με το 
ωφέλιμο της ιστορίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνταν άλλωστε κι ο ίδιος 
μέσα από έργα του, όπως τα Ιστορικά Σκηνογραφήματα το 1860 και οι Κρητικοί 
Γάμοι το 1872, που επιχειρούσαν να συνδυάσουν τη μυθιστορηματική γραφή με 
τον ιστοριο νομικό στοχασμό (Πολυχρονάκης 2004· Ξούριας 2018). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Ζαμπέλιος θα επικαλεστεί την αξία του ρεαλι-
σμού ως αντίδοτου στα δεινά του ρομαντικού ιδεαλισμού (Ζαμπέλιος 1860, 465). 
Θα χρησιμοποιήσει μάλιστα αυτούσια τη γαλλική λέξη réalisme σαν μια αντα-
νάκλαση των φιλολογικών ζυμώσεων που επιτελούνταν στη Γαλλία της εποχής 
του, καθώς μπορεί ως λογοτεχνικός όρος ο ρεαλισμός να πρωτοεμφανίστηκε στα 
γαλλικά γράμματα στις αρχές του 19ου αιώνα, όμως η χρυσή εποχή του ήταν η δε-
καετία του 1850 με την έκδοση του περιοδικού Réalisme, το οποίο αποτέλεσε και 
το πρώτο φιλολογικό όργανο των Γάλλων ρεαλιστών (Weinberg 1937, 119–21). 
Ως συστηματικός αναγνώστης του γαλλικού Τύπου, ο Ζαμπέλιος ήταν προφα-
νώς ενήμερος αυτών των εξελίξεων, που, ούτως ή άλλως, δεν περιορίζονταν μόνο 
στη λογοτεχνία, αλλά εκτείνονταν και στον χώρο της γαλλικής φιλοσοφίας της 
ιστορίας μέσα από συγγραφείς όπως ο A. Thierry, o F. Guizot και ο F. Michelet, 
οι οποίοι είχαν ασκήσει βαθιά επίδραση στο ιστοριονομικό έργο του Ζαμπέλιου 
(Κουμπουρλής 2009). Κι ασφαλώς αξίζει να τονιστεί εδώ ότι οι εν λόγω ιστορικοί 
διατηρούν στα γαλλικά γράμματα μια παρόμοια θέση με εκείνη του Ζαμπέλιου 
στα ελληνικά: παρότι αποτελούν τυπικούς εκπροσώπους του ρομαντικού ιστορι-
σμού, οι ίδιοι δεν έπαψαν ποτέ να επιχειρηματολογούν υπέρ ενός ιστορικού ρεα-
λισμού που θα αντικαθιστά τις «ιδέες» με «γεγονότα» και θα απελευθερώνει τον 
κόσμο από τις ρομαντικές ιδεοληψίες του παρελθόντος (White 1973, 135–41). 
Όχι τυχαία, εφόσον μετά τη Γαλλική Επανάσταση και τους ναπολεόντειους πο-
λέμους η έννοια του ρεαλισμού είχε αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη 
και να προβάλλεται ολοένα πιο επιτακτικά μέσα από το αίτημα μιας «ρεαλιστικής 
πολιτικής» (Auerbach 2005, 626). Κι αυτό ήταν ευνόητο, σύμφωνα με τον Hegel, 
καθώς μετά το αιματοκύλισμα και το χάος των ναπολεόντειων πολέμων ο ευ-
ρωπαϊκός κόσμος καθορίστηκε από την προσπάθειά του να ισορροπήσει και να 
ξανασκεφτεί αυτό που του είχει συμβεί. Όμως μια Ευρώπη που χρειαζόταν να ξα-
νασκεφτεί τον εαυτό της, χρειαζόταν ξεκάθαρες και λογικές εξηγήσεις για αυτό 
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που της συνέβη, κι αυτές τις εξηγήσεις τις δίνει η φιλοσοφία κι όχι η ποίηση που, 
όσο ωραία κι αν εκφράζεται, μιλά πάντα συμβολικά μέσα από γρίφους και αινίγ-
ματα (Beiser 2005, 306). 

Στον χώρο της λογοτεχνίας αυτή την ανάγκη για λογικές και επιστημονικές 
εξηγήσεις επιχείρησε να καλύψει ο ρεαλισμός, επιτιθέμενος στους ρομαντικούς 
ποιητές, οι οποίοι, γοητευμένοι από τον ιδεαλισμό της Γαλλικής Επανάστασης, 
προσπάθησαν αρχικά να κάνουν τη δική τους επανάσταση στον χώρο της τέχνης, 
αλλά απογοητεύτηκαν όταν είδαν την Επανάσταση να εκφυλίζεται στην πολιτική 
τρομοκρατία των Ιακωβίνων. Κι αν οι ελπίδες τους αναπτερώθηκαν προς στιγμή 
με την έλευση του Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην εξουσία, σύντομα εξανεμίστη-
καν, όταν τον είδαν να βυθίζεται στη μεγαλομανία και τον απολυταρχισμό. Έτσι, 
το Βατερλό του θα γίνει και το δικό τους Βατερλό, καθώς μετά τις τόσες πολιτι-
κές απογοητεύσεις ευνόητο ήταν να καταστούν πολιτικά και κοινωνικά ανενεργοί 
και να αναζητήσουν διέξοδο στους φανταστικούς κόσμους και τις μυθοπλασίες 
της τέχνης (Beiser 2003, 88–89). Σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η τυπική κριτική 
του ρεαλισμού στον ρομαντισμό, κι αυτήν επαναλαμβάνει ο Ζαμπέλιος στην πε-
ρίπτωση του Σολωμού με μόνη διαφορά ότι στη δική του ερμηνεία η προσωπική 
και ποιητική χρεοκοπία του Σολωμού ξεκινά από την Ελληνική κι όχι τη Γαλλική 
Επανάσταση. Όμως είναι σαφές ότι και στις δύο περιπτώσεις το αίτημα του ρεα-
λισμού γεννιέται μέσα από την κάμψη των επαναστατικών παθών και την ανάγκη 
μιας πολιτικής μετριοπάθειας, την οποία ο ρομαντισμός εκ των προϋποθέσεών του 
απειλούσε.   

Σε αυτό το πνεύμα ο Ζαμπέλιος θα επικαλεστεί το παράδειγμα της Αγγλίας 
ως την αληθινή υπερδύναμη της εποχής του που ευδοκιμεί και κυριαρχεί στον 
υπόλοιπο κόσμο χάρη στον «ρεαλισμό» της, καθώς αποτελεί την παραδειγματική 
χώρα της βιομηχανικής επανάστασης, του εμπειρισμού, του πραγματισμού, της 
επιχειρηματικότητας, των τραπεζών, των αστών και του εμπορίου (Ζαμπέλιος 
1860, 464–65). Παρότι το εγκώμιο της ρεαλιστικής Αγγλίας μοιάζει κάπως πα-
ράταιρο με τις επικλήσεις του Ζαμπέλιου στο παράδειγμα του γαλλικού réalisme, 
στην πράξη η όλη επιχειρηματολογία του δείχνει ότι το αίτημα του ρεαλισμού 
δεν θα μπορούσε να τεθεί σε μια «ρεαλιστική» χώρα όπως η Αγγλία, αλλά σε μια 
«ιδεα λιστική» χώρα όπως η Γαλλία που, από το 1789 μέχρι το 1848, είχε δεινο-
παθήσει από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς πολέμους της. Με άλλα λόγια 
μόνο σε μια χώρα που είχε κατακρεουργηθεί από τον επαναστατικό ιδεαλισμό 
της, μπορούσε να ανθίσει ο ρεαλισμός, έτσι ώστε από τα μέσα του 19ου αιώνα 
η Γαλλία να γίνει η κοιτίδα του ευρωπαϊκού ρεαλισμού σε όλα τα επίπεδα: από 
την πολιτική και τη φιλοσοφία μέχρι τις επιστήμες και τα γράμματα. Όμως αυτή 
ακριβώς η συλλογιστική του Ζαμπέλιου καθιστά τον ρεαλισμό έναν αναθεωρη-
μένο ιδεαλισμό που, μετά τους πολέμους και τις καταστροφές που προκάλεσε, 
προσπάθησε να ξανασκεφτεί τις προϋποθέσεις του και κυρίως να συμφιλιωθεί με 
την ιστορική πραγματικότητα. Στην πράξη, αυτός ο αναθεωρημένος ιδεαλισμός 
διαπερνά όλα τα μείζονα ρεαλιστικά κείμενα του 19ου αιώνα, τα οποία, στα χνά-
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ρια ενός Dickens ή ενός Balzac, αυτό που κατά κανόνα έκαναν ήταν να αφηγού-
νται «μεγάλες προσδοκίες» και «χαμένες ψευδαισθήσεις»· να αφηγούνται, δηλα-
δή, ιστορίες με ρομαντικούς χαρακτήρες που πάσχουν από τον ιδεαλισμό τους, 
έως ότου έρθει η ίδια η πραγματικότητα να τους διαψεύσει οικτρά και να τους 
προσγειώσει ανώμαλα στη γη (Fanger 1965, 8). Μόνον που αυτοί οι ρομαντικοί 
ήρωες των ρεαλιστικών έργων λειτουργούσαν επίσης σαν μια αυτοπροσωπογρα-
φία των συγγραφέων τους, καθώς κάθε ρεαλιστής στα μέσα του 19ου αιώνα έδινε 
την εντύπωση ενός αναγεννημένου ιδεαλιστή που είδε τα ιδανικά του να διαψεύ-
δονται και αναπροσάρμοσε τον ιδεαλισμό του στα νέα δεδομένα (Levin 1963, 85).

Σε αυτό το σημείο ωστόσο αξίζει να επισημανθεί ότι, κάθε άλλο παρά ξένη, η 
γλώσσα του ρεαλισμού ήταν οργανικά ενσωματωμένη στο αισθητικό και φιλοσο-
φικό πρόγραμμα του ρομαντισμού. Αν με τα λόγια του F. W. J. Schelling το 1802, 
«δεν υπάρχει ρεαλισμός χωρίς ιδεαλισμό ή ιδεαλισμός χωρίς ρεαλισμό» (Schelling 
1985, 239), τότε εξαρχής στόχος του ρομαντισμού ήταν η σύνθεσή τους, ένας 
«ανώτερος ρεαλισμός», σύμφωνα με τον Friedrich Schlegel, που θα περικλείει από 
κοινού το ιδεατό με το πραγματικό (Beiser 2003, 131). Σε καλλιτεχνικό επίπεδο 
ο ρεαλισμός του ρομαντισμού εκκινούσε από την αντιπαράθεσή του με τη σχολή 
του κλασικισμού και μια σειρά από ποιητικούς κανόνες του όπως οι τρεις ενότητες 
του χώρου, του χρόνου και της δράσης ή η καθαρότητα των ειδών. Παρότι οι εν 
λόγω κανόνες είχαν επινοηθεί από τον κλασικισμό για χάρη της καλλιτεχνικής 
αληθοφάνειας και ευπρέπειας, στη ρομαντική αντίληψη δεν ήταν παρά τεχνητές 
συμβάσεις που προωθούσαν μια ψευδή εικόνα της αληθινής ζωής. Έτσι, για πα-
ράδειγμα, μια συνήθης κατηγορία του κλασικισμού κατά των ρομαντικών ήταν 
η μίξη των ειδών στα κείμενά τους που συνέχεε τα όρια ανάμεσα στο τραγικό 
και το κωμικό, το υψηλό και το χαμηλό, το ωραίο και το άσχημο. Όμως από τον 
Victor Hugo μέχρι τον Α. Ρ. Ραγκαβή η κλασική απάντηση των ρομαντικών στην 
παραπάνω κατηγορία ήταν ότι αυτές ακριβώς οι προσμίξεις τους αποτύπωναν ρε-
αλιστικά την πραγματική ζωή που, ρευστή και πολύμορφη από τη φύση της, δεν 
επιδέχεται έναν μονοσήμαντο ορισμό αλλά χαρακτηρίζεται από την ποικιλία της, 
ώστε σε κάθε εκδήλωσή της να συνυπάρχουν το ωραίο με το άσχημο, το υψηλό 
με το χαμηλό, το καλό με το κακό, το τραγικό με το γελοίο (Hugo 1981, 140· 
Ραγκαβής 1874, 232). Με άλλα λόγια ήταν το αίτημα του ρεαλισμού που ωθούσε 
τον ρομαντισμό στο να αναμιγνύει τα είδη, εν αντιθέσει με τον κλασικισμό που τα 
διατηρούσε χωρισμένα στο όνομα μιας λογοτεχνίας που δεν θα μιμείται τη φύση 
εν γένει αλλά την «ωραία φύση» (Pellissier 1912, 78). 

Στον βαθμό που οι κλασικιστές θεωρούσαν ότι ο καλλιτέχνης όφειλε να επιλέ-
γει την ύλη των έργων του, επειδή δεν είναι τα πάντα σε αυτή τη ζωή αξιομίμητα 
και καλλιτεχνικά αξιοποιήσιμα, επόμενο ήταν να κατηγορούν τους ρομαντικούς 
για μια αδιάκριτη μίμηση των πάντων που καθιστούσε τα έργα τους χαοτικά και 
άμορφα στον αντίποδα της ευταξίας και της συμμετρίας που οι ίδιοι απαιτούσαν 
από τις καλλιτεχνικές εκφράσεις. Μόνον που, για τους ρομαντικούς, η χαοτική 
αταξία των κειμένων τους βρισκόταν εγγύτερα στην πραγματική ζωή από ό,τι οι 

Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 73



γεωμετρικές αφαιρέσεις της ευταξίας και της συμμετρίας που τυποποιούσαν και 
στένευαν σημαντικά το εύρος της πραγματικότητας στα έργα των κλασικιστών. 
Ως προς αυτό το ζήτημα δεν έχει παρά να επικαλεστεί κανείς τον πάντα ενήμερο 
Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος, υπερασπιζόμενος τις αρχές του κλασικισμού, επι-
τέθηκε στη ρομαντική σχολή με το σκεπτικό ότι έτεινε να «εικονίζη την φύσιν 
κακοζήλως, ώστε να εκφράζη και αυτά της τα ανάξια εκφράσεως» (Κοραής 1995, 
231). Εν ολίγοις, αυτό για το οποίο εγκαλούσε ο Κοραής τον ρομαντισμό ήταν ο 
ρεαλισμός του που, μιμούμενος τα πάντα, επέτρεπε σε καθετί ποταπό και ευτελές 
να διεισδύει στα κείμενά του. Η ειρωνεία βεβαίως είναι ότι αυτή η «κακόζηλη 
μίμηση» των πάντων που αποδιδόταν στον ρομαντισμό στα τέλη του 18ου αιώ-
να, συνέχισε να αποδίδεται στον ρεαλισμό στα μέσα του 19ου αιώνα, ο οποίος 
κατηγορούνταν από τους αντιπάλους του για την ανηθικότητα και την ασχήμια 
των κειμένων του λόγω της τάσης του να αναπαριστά τις πιο χαμηλές και χυδαίες 
μορφές της κοινωνικής ζωής. Παρακολουθώντας μάλιστα τις κριτικές διαμάχες 
στη Γαλλία της εποχής, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι ο ρεαλισμός ταυτιζόταν 
αρχικά με μια ωμή μίμηση των πάντων που, στον αντίποδα της κομψότητας και 
της ευπρέπειας, αναιρούσε κάθε έννοια αισθητικής, επειδή αντικαθιστούσε το 
ωραίο με το άσχημο, το ηθικό με το ανήθικο, το καλαίσθητο με το χυδαίο ύφος 
(Weinberg 1937, 118). Από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι στον γαλλικό 
Τύπο της δεκαετίας του 1820 ο ρομαντισμός και ο ρεαλισμός χρησιμοποιούνταν 
περίπου ως συνώνυμοι, κι όχι αντιθετικοί, όροι (Levin 1951, 196), καθώς, σαν 
μια συνέχεια και ολοκλήρωση του ρομαντισμού, ο ρεαλισμός έδινε τη χαριστική 
βολή στα αισθητικά ιδεώδη του κλασικισμού για χάρη μιας λογοτεχνίας που δεν 
θα καθοδηγείται από τα μυθολογικά στερεότυπα της παγανιστικής αρχαιότητας, 
αλλά θα εναρμονίζεται με τη σύγχρονη ιστορική και κοινωνική ζωή των ατόμων 
(Morris 2003, 52–53). 

Αν όμως στην πορεία οι εκλεκτικές συγγένειες μεταξύ των δύο ρευμάτων λη-
σμονήθηκαν, είναι γιατί, στον αντίποδα της ρομαντικής σύνθεσης του πραγμα-
τικού με το ιδεατό, οι ρεαλιστές καλλιτέχνες επέλεξαν να εστιάσουν στην τάξη 
του πραγματικού, επιτιθέμενοι στις ιδεαλιστικές πλευρές της ρομαντικής τέχνης 
(Fleming 2009, 123–25). Το αποτέλεσμα ήταν ένας κατάφωρος αντι-ιδεαλισμός 
που έμοιαζε να ανατρέπει τις ρομαντικές αντιλήψεις για τον ρόλο της τέχνης και 
τις αναπαραστατικές λειτουργίες της. Όμως αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι ο ρεα-
λισμός κατόρθωσε να απαλλαχθεί πλήρως από την ιδεαλιστική κληρονομιά του 
ρομαντισμού. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ο αισθητικός ιδεαλισμός του ρομα-
ντισμού πήγαζε από την πεποίθησή του ότι υπάρχει μια ανώτερη πραγματικότητα 
που κυβερνά τον κόσμο των φαινομένων, κι ότι στόχος της τέχνης είναι η απο-
κάλυψη αυτής της αθέατης πραγματικότητας με έναν τρόπο που «θα προσδίδει 
στο κοινότοπο μια ανώτερη σημασία, στο τετριμμένο μια μυστηριώδη εμφάνιση, 
στο γνωστό την αίγλη του αγνώστου και στο πεπερασμένο την ψευδαίσθηση του 
απείρου» (Novalis 1996, 303). Στον αντίποδα αυτού του αποκαλυπτικού μοντέ-
λου, ο ρεαλισμός επιχείρησε συνειδητά να περιορίσει την τέχνη σε μια μίμηση του 
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φαινόμενου κόσμου που δεν θα κατατρύχεται από τις μεταφυσικές αναζητήσεις 
του ρομαντισμού, αλλά θα επικεντρώνεται στην απτή ζωή των ατόμων ως ιστορι-
κών και κοινωνικών μονάδων (Auerbach 2005, 642).  Ωστόσο δεν είναι δύσκολο 
να δει κανείς ότι αυτή η έννοια της ρεαλιστικής μίμησης ενείχε μια αποκαλυπτική 
διάσταση, καθώς όλη η συλλογιστική του ρεαλισμού βασίζεται στην πεποίθη-
ση ότι ζούμε σε μια πραγματικότητα την οποία δεν βλέπουμε ποτέ πραγματικά, 
επειδή την καλύπτουμε και παραμορφώνουμε με τον υποκειμενισμό των ιδεών 
και των επιθυμιών μας, ώστε να μη βλέπουμε ποτέ τα πράγματα όπως είναι αλλά 
όπως θα θέλαμε να είναι (Taylor 1989, 431). Με άλλα λόγια, η ίδια αποκαλυπτι-
κή λογική που διέπει τα ρομαντικά κείμενα, διαπερνά επίσης τα ρεαλιστικά, με 
τη διαφορά ότι η αθέατη πραγματικότητα που επικαλείται ο ρεαλισμός είναι η 
καθημερινή ζωή των ατόμων, την οποία ουδέποτε προσέχουμε και παρατηρούμε, 
επειδή την απαξιώνουμε ως ανιαρή και πεζή, χωρίς κανένα αισθητικό ενδιαφέ-
ρον. Εμφορούμενος από τη λογική ότι το πιο κοντινό σε μας είναι συνάμα το πιο 
μακρινό, λόγω της τάσης μας να μην το παρατηρούμε, ο ρεαλισμός θα χειριστεί 
την καθημερινότητα ως μια ανεξερεύνητη χώρα, η οποία, παρά τη φαινομενική 
ομοιομορφία και μονοτονία της, βρίθει πολύπλοκων και απίθανων ιστοριών, έτσι 
ώστε η λεπτομερής και ακριβής απεικόνισή τους να έχει το νόημα της αποκάλυ-
ψής τους. Στην πράξη ήταν αυτοί οι αποκαλυπτικοί τόνοι των ρεαλιστικών κει-
μένων που ώθησαν τη λογοτεχνική κριτική του 20ού αιώνα να απομυθοποιήσει 
τον πραγματισμό του ρεαλισμού ως έναν μεταμφιεσμένο ιδεαλισμό, ο οποίος, με 
την εμμονή του στην έννοια του πραγματικού, κατέστησε κι αυτήν ακόμη την 
πραγματικότητα μια ιδεοληψία, ή, ακριβέστερα, μια ιδεολογική και μυθοπλαστική 
κατασκευή του κυρίαρχου αστισμού του 19ου αιώνα (Morris 2003, 14–44).5  

Αν επομένως το αίτημα του ρεαλισμού στα κείμενα του Ζαμπέλιου συνάδει με 
την περιγραφή του ως ρομαντικού ιστορικού, είναι γιατί εξαρχής ο ρομαντισμός 
κατέτεινε σε μια σύνθεση του ιδεατού με το πραγματικό. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι 
στην πορεία ο ρομαντισμός διασπάστηκε σε έναν υποκειμενικό και έναν αντικειμε-
νικό ιδεαλισμό που έθετε μεταξύ άλλων το ερώτημα αν αυτή η σύνθεση μπορούσε 
να επιτευχθεί μέσω της τέχνης ή της φιλοσοφίας. Ο Ζαμπέλιος αποτελεί χαρακτη-
ριστική περίπτωση αυτού του αντικειμενικού ιδεαλισμού που, με κύριο εκφραστή 
του τον Hegel, θεώρησε ότι η ασύνειδη φύση των καλλιτεχνικών εμπνεύσεων πα-
ρέχει μόνο μια υποκειμενική σύνθεση του ιδεατού με το πραγματικό, εν αντιθέσει 
με τη φιλοσοφία της ιστορίας που επιτυγχάνει την αντικειμενική σύνθεσή τους, 

5  Στα καθ’ ημάς απολύτως χαρακτηριστική είναι η αφοριστική δήλωση του Άγγελου Τερζάκη 
το 1934 ότι «η πραγματικότητα είναι μια εφεύρεση του δεκατοένατου αιώνα», θέλοντας με αυτό 
να δείξει ότι ο πραγματισμός των ρεαλιστικών κειμένων ήταν μια ιδεαλιστική αφαίρεση που δι-
καίωνε την αντίληψη ότι «ο ρεαλισμός βγήκε από τα σπλάχνα του ρομαντισμού και ουσιαστικά 
συγχύστηκε μαζί του». Κι αν η πιο εξτρεμιστική μορφή του ρεαλισμού ήταν ο νατουραλισμός, 
τότε δεν είναι τυχαίο ότι ο Τερζάκης τον ονόμαζε «τον ρομαντισμό του ρεαλισμού», όπως κι ο 
Δημαράς ο οποίος καταδίκαζε τον νατουραλισμό για το γεγονός ότι «έκανε ρομαντισμό, χωρίς 
να το ξέρει και ακόμη χειρότερα περιφρονώντας τον» (Τερζάκης 1934, 307· Δημάράς 1982, 480).
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επειδή υποτάσσει τον πραγματικό κόσμο των ιστορικών γεγονότων στον ιδεαλι-
σμό του φιλοσοφικού Λόγου (Taylor 1975, 472–73· Fleming 2009, 120–22). Με 
αυτή την έννοια, ο «ρεαλισμός» τον οποίο επικαλείται ο Ζαμπέλιος, δεν είναι τί-
ποτα άλλο παρά ένας αναβαπτισμένος ιδεαλισμός που επιχειρεί να ενσωματώσει 
στο σύστημά του την ιστορική πραγματικότητα και όχι να την αποπέμψει, όπως 
υποτίθεται ότι το έπραξε ο «ρομαντικός» Σολωμός με τον «υποκειμενικό» ιδεαλι-
σμό του.6 

Κάτω από αυτούς τους όρους η κριτική του ρεαλισμού στον ρομαντισμό κα-
ταλήγει να γίνεται η αυτοκριτική του ρομαντισμού που, κάτω από την πίεση των 
ιστορικών γεγονότων, χρειάστηκε να αναθεωρήσει τον εαυτό του και να αλλάξει 
ρότα. Και εδώ η πιο χαρακτηριστική φιγούρα της εποχής είναι ο γηραιός Goethe 
που, αφού πρώτα καταδίκασε τον ρομαντισμό ως μια αρρώστια, έθεσε την πραγ-
ματικότητα ως τη μόνη υγιή βάση πάνω στην οποία ριζώνει αληθινά η ποίηση 
(Eckermann 2014, 77–80). Όμως η κριτική του Goethe στη νόσο του ρομαντισμού 
ήταν συνάμα μια αυτοκριτική για τα νεανικά του χρόνια, τότε που, ενταγμένος 
στο κίνημα της Θύελλας και Ορμής, εκπροσώπησε τον πιο παθιασμένο ρομαντι-
σμό που έγινε ποτέ. Κι αν η περίπτωση του Goethe θεωρείται παραδειγματική, 
είναι γιατί όλος ο ευρωπαϊκός ρεαλισμός γεννήθηκε σαν μια αναθεώρηση του 
ρομαντισμού η οποία πραγματοποιήθηκε ωστόσο μέσα στους κόλπους του ρομα-
ντικού κινήματος κατά την ύστερη εποχή του. Με άλλα λόγια, αν τα νεανικά χρό-
νια του ρομαντισμού ήταν επαναστατικά και ποιητικά, τα ώριμα ήταν πιο πεζά και 
προσγειωμένα: περισσότερο ρεαλιστικά παρά ιδεαλιστικά. Κι αυτό που δείχνει η 
περίπτωση του Ζαμπέλιου είναι ότι, όπως στην Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα, ο 
ρεαλισμός γεννήθηκε από τα συντρίμμια του ρομαντισμού, και εν προκειμένω, 
τα ποιητικά συντρίμμια του Σολωμού. Αλλά ο ρεαλισμός γεννήθηκε μέσα από 
τα συντρίμμια του ρομαντισμού όπως ο Φοίνικας που αναγεννιέται μέσα από τις 
στάχτες του: σαν ένας ανανεωμένος ρομαντισμός και ιδεαλισμός. 
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Spyridon Zambelios and the demand for Realism in Greek literature

Dimitris Polychronakis

Abstract 

THE purpose of this paper is to demonstrate that the literary controversy be-
tween realism and romanticism in 19th century Europe is the product of a 

deeper complicity between the two, which made them communicating vessels. In 
the area of Modern Greek criticism, Spyridon Zambelios is a typical example of 
such complicity: despite the fact that he was the most prominent romantic histo-
rian of Greece, he was also the person who introduced the concept of realism in 
Greek philology as the antidote to the idealism of romanticism. More specifically, 
Zambelios invoked the values of realism in 1860, attacking the romantic poetry 
of Dionysios Solomos. However, my main argument is that Zambelios’ realism is 
compatible with his romanticism and, what is more, it stems from the latter. What 
Zambelios names ‘realism’ is in fact the product of an advanced idealism that at-
tempts to rationalize the historical reality according to the standards of Hegel’s 
philosophy of history. 
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Όψεις χορικής αυτοαναφορικότητας 
στην Ιφιγένεια την εν Αυλίδι του Ευριπίδη*

Παύλος Πιπεριάς

ΣΤΟΧΟΣ του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει αν και κατά πόσο οι όψεις 
της χορικής αυτοαναφορικότητας λειτουργούν ως εσωκειμενικοί δείκτες της 

σκηνικής απόδοσης των κινήσεων του Χορού στην Ιφιγένεια την εν Αυλίδι του Ευ-
ριπίδη. Θα προσπαθήσω, δηλαδή, να αναδείξω τα λεκτικά σήματα του κειμένου, 
τα οποία αναφέρονται στην ίδια τη χορείαν και τις προσδιοριστικές κατευθύνσεις 
που θέτουν για τη σκηνική της πραγμάτωση. Θα επιχειρήσω, λοιπόν, να προβάλω 
το κείμενο ως παράσταση και όχι απλώς και μόνο ως ένα «στατικό, λεκτικό, φι-
λολογικό φαινόμενο».1 Θα με απασχολήσουν κυρίως η περιγραφή του αθλητικού 
αγώνα του Αχιλλέα στον εξωσκηνικό χώρο στην Πάροδο του έργου (στ. 206–230) 
και η περιγραφή της εξωσκηνικής χορείας στο Γʹ Στάσιμο (στ. 1036–1057). 

Όπως αναφέρει ο Taplin, «η κύρια λειτουργία του Χορού ήταν να τραγουδάει 
και να ορχείται, δηλαδή να εκφράζει με κίνηση τα χορικά, που χωρίζουν τα επει-
σόδια της τραγωδίας».2 Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο Walton, «χορός σημαίνει 
όρχηση με συνοδεία μουσικής».3 Τα δύο αυτά συστατικά της τραγωδίας, η όρχηση 
και το τραγούδι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρχαιοελληνικής παράστα-
σης,4 ενώ ο συνδυασμός του τραγουδιού και της όρχησης ονομάζεται χορεία.

Τις αυτοαναφορικές τροπές μιας χορείας ανέδειξε ο Henrichs, ο οποίος θεωρεί 
ότι οι χοροί, διατυπώνοντας σχόλια για την εκτέλεση του χορευτικού τους ρόλου, 

* Η παρούσα μελέτη αποτελεί επεξεργασμένη μορφή μέρους της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας μου υπό τον τίτλο «Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Αυλίδι: εσωκειμενικές διδασκαλίες 
και η απόδοσή τους επί σκηνής» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την επίβλεψη της Ελένης Γκαστή, 
αναπληρώτριας καθηγήτριας αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα 
την κ. Γκαστή για τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της, καθώς με βοήθησε ουσιαστικά με τις 
συμβουλές της και τη συνολική επίβλεψή της. Ευχαριστώ και τον ανώνυμο κριτή της Αριάδ
νης για τις χρήσιμες και καίριες παρατηρήσεις του. Είναι, ωστόσο, αυτονόητο ότι οποιαδήποτε 
αστοχία ή αβλεψία βαρύνει αποκλειστικά και μόνο εμένα.

1  Ο Davidson 2014, 268 σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη δυτική φιλολογία 
αντιμετώπισε τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και αναφέρει ότι «το ζήτημα των δραμάτων δεν 
είχε, φυσικά, παραμεληθεί εντελώς, αλλά συχνά θεωρήθηκε δευτερεύον και περιορίστηκε σε 
πρωτοβάθμιες σημειώσεις, σε εκδόσεις και φιλολογικές μονογραφίες». Επιπλέον, τονίζει ότι «η 
κατάσταση άλλαξε άρδην με την εξέλιξη των σπουδών παραστασιολογίας και την ανάδειξη του 
θεάτρου σε επιστήμη». 

2  Taplin 1988, 18.
3  Walton 2007, 26.
4  Goldhill 2012, 504.
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το πράττουν και ως χαρακτήρες του θεατρικού έργου και ως συντελεστές της πα-
ράστασης.5  Έτσι, αναδείχτηκε η θεωρία της χορικής αυτοαναφορικότητας (choral 
self-reference), στηριγμένη στην ιδέα ότι τα σχόλια του Χορού «στρέφουν την 
προσοχή μας στην εκτέλεση του ρόλου του».6

Στο ευρύτερο πλαίσιο της χορικής αυτοαναφορικότητας εντάσσεται η χορι-
κή προβολή (choral projection).7 Ο Davidson αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις τύποι 
χορευτικών συμφραζομένων. Πρώτον, όταν ο Χορός αναφέρεται στην όρχησή 
του, ενώ παράλληλα την εκτελεί. Δεύτερον, όταν ο Χορός αναφέρεται σε εξωσκη-
νική όρχηση και παράλληλα αποκαλύπτει πτυχές της στον τρόπο με τον οποίο 
ορχείται στη σκηνή. Τρίτον, όταν ο Χορός εκτελεί χορευτικές κινήσεις που αντι-
κατοπτρίζουν εξωσκηνικές ορχήσεις, στις οποίες αναφέρθηκαν τα πρόσωπα του 
δράματος.8 Η χορική προβολή (choral projection) λειτουργεί ως ένα εργαλείο,9 
το οποίο μεταφέρει το εκε ί  και το τότε  ενός χορού στο εδώ και το τώρα της 
παράστασης.10

Σημαντική ήταν η επίδραση της «Νέας Μουσικής», δηλαδή του νέου τρόπου 
θεατρικής μουσικής (ανα)παράστασης που «άνθησε» μεταξύ του 430 και του 380 
π.Χ. στην έξαρση της χορικής προβολής.11 Ο Wilson τονίζει ότι η μουσική επα-
νάσταση που έφερε η «Νέα Μουσική» δεν περιορίστηκε μόνο στο ύφος, τη δομή 
και το περιεχόμενο της τραγικής μουσικής, αλλά απαιτούσε άλλα επίπεδα δεξιο-
τεχνίας που αφορούσαν τη μιμητική απόδοση.12 Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική 
επισημαίνει γενικότερα τον μιμητικό χαρακτήρα του χορού: 

αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦνται] χωρὶς ἁρμονίας ἡ τῶν ὀρχηστῶν (καὶ γὰρ οὗτοι διὰ 
τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις).13 

Εκφραστής αυτής της μουσικής επανάστασης είναι ο Ευριπίδης, που, στα όψιμα 
κυρίως έργα του, υιοθετεί τη χορική προβολή ως μέσο για να αναδείξει τη θεατρι-
κή επιτέλεση. 

Στην Πάροδο της Ιφιγένειας της εν Αυλίδι, αφού ο Χορός των γυναικών από τη 
Χαλκίδα επισημαίνει τον λόγο για τον οποίο έχει έρθει στην Αυλίδα, περιγράφει 
τους επιφανέστερους ήρωες που είδε λίγο νωρίτερα στην ακτή. Ιδιαίτερη είναι η 
περιγραφή του Αχιλλέα, καθώς του αφιερώνεται ολόκληρη η επωδός.14 Ο Αχιλ-

5  Henrichs 1994–1995, 59. Πρβλ. Easterling 2012α, 62–63.
6  Easterling 2012α, 63· Henrichs 1994–1995 και 1996. Πρβλ. Easterling 2012β, 236.
7  Ο Henrichs 1996, 50 αναφέρει ότι «in a dozen of Euripides’ extant plays, successive choral 

projection […] functions as an oblique and subtle variation of, and substitute for, choral self-ref-
erence».

8  Davidson 1986, 39–41. Πρβλ. Nikolaidou-Arabadzi 2015, 27 σημ. 8.
9  Henrichs 1994–1995, 68.
10  Henrichs 1996, 49.
11  Csapo 1999–2000, 401. 
12  Wilson 2014, 263–64. O Csapo 1999–2000, 419 επισημαίνει ότι «given what we know of 

the mimetic qualities of New Musical performance, it is likely that Euripides’ choruses wheeled 
about in imitation of their projected choruses».

13  Αριστοτέλη Ποιητική 1447a26–28. Πρβλ. Pickard-Cambridge 21988, 246–47.
14  Ο Lesky 2003, 341 αναφέρει ότι η αφιέρωση της επωδού στον Αχιλλέα «ανταποκρίνεται 
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λέας περιγράφεται να επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου έχοντας ως αντίπαλο το 
τέθριππο άρμα του Εύμηλου.

Η περιγραφή αρχίζει με τη συμπαράταξη δύο επιθέτων, προσδιοριστικών της 
ταχύτητας του Αχιλλέα (τὸν ἰσάνεμόν τε ποδοῖν | λαιψηροδρόμον Ἀχιλλέα, 206–
207).15 Η πλεοναστική χρήση των όρων ἰσάνεμον ποδοῖν και λαιψηροδρόμον τοπο-
θετεί το εστιακό κέντρο στα πόδια του Αχιλλέα.16 Ωστόσο, όπως τονίζει η Weiss, 
«η έμφαση στην ταχύτητα των ποδιών μπορεί ταυτόχρονα να υποδεικνύει τις κινή-
σεις του ίδιου του Χορού, οι οποίες συγχωνεύονται με εκείνες που περιγράφει».17 Η 
άποψη της Weiss συνεπικουρείται από τη συντακτική λειτουργία του όρου ποδοῖν. 
Ο όρος που λειτουργεί ως δοτική του οργάνου,18 δηλώνει ένα χειροπιαστό αναπα-
ραστατικό αντικείμενο (τα πόδια) με τη συμβολή του οποίου πραγματοποιείται μια 
ενέργεια (οι γρήγορες κινήσεις).19

Παράλληλα, η τοποθέτηση του οριστικού άρθρου τὸν στην αρχή των στίχων 
206 και 208 ενέχει μια δεικτική τροπή (τὸν ἰσάνεμόν τε ποδοῖν…, τὸν ἁ Θέτις τέ
κε).20 Στην περίπτωση αυτή, η επανάληψη υποδεικνύει αυτήν την παρατεταμένη 
εστίαση προς τον Αχιλλέα. Η δεικτική λειτουργία του άρθρου τὸν εγ χρονίζε ι 
και εντοπίζε ι  την εξωσκηνική κινησιακή συμπεριφορά του Αχιλλέα στο εδώ και 
το τώρα της σκηνικής επιτέλεσης μέσω της ανάδειξης ενός χορευτή σε σκηνικό 
alter ego του εξωσκηνικού Αχιλλέα.

Σημαντικός για αυτήν την ερμηνεία είναι ο ρόλος της λέξης ἐξεπόνησεν που 
περιγράφει τη διαμόρφωση της ταυτότητας του Αχιλλέα από τον παιδαγωγό του 
(Χείρων ἐξεπόνησεν, 209). Από τη μια μεριά, ο όρος αναφέρεται στην ηθική δια-
παιδαγώγηση του Αχιλλέα, από την άλλη όμως, οι σημασίες του ρήματος «επεξερ-
γάζομαι, διαμορφώνω» ίσως λειτουργούν ως ενδείξεις της σκηνικής διαμόρφωσης 
ενός μέλους του Χορού σε Αχιλλέα.21 Η ανάδειξη ενός χορευτή σε μιμητικό σκη-
νικό αντίγραφο του εξωσκηνικού Αχιλλέα οπτικοποιείται με τη χρήση του όρου 
ἴδον (στ. 210). Η ρίζα ἰδ– δηλώνει τη γνώση του αντικειμένου της θέασης και 
σχετίζεται με την έννοια της αντίληψης.22 Το ρήμα όρασης ενισχύει την οπτική 

στη σημασία που έχει ο ήρωας στη συνέχεια του δράματος».
15  Για το κείμενο του Ευριπίδη, χρησιμοποίησα την έκδοση του Diggle 1994.3. Καίτοι το πα-

ραδεδομένο κείμενο της Ιφιγένειας της εν Αυλίδι είναι προβληματικό, τα χωρία που εξετάζω δεν 
αμφισβητούνται για τη γνησιότητά τους ούτε παρουσιάζουν ιδιαίτερα εκδοτικά προβλήματα. Για 
τα υπόλοιπα κείμενα, χρησιμοποίησα τη στερεότυπη έκδοση της σειράς της Οξφόρδης (OCT).

16  Την πλεοναστική χρήση των όρων εντοπίζουν η Weiss 2014, 121 και οι Collard και 
Morwood 2017, 302 ad 206–209.

17  Weiss 2014, 121.
18  Collard και Morwood 2017, 302 ad 206–209.
19  Τζάρτζάνος 42003, 23, 29.
20  Collard και Morwood 2017, 302–303 ad 206–209. Ο Humbert 22002, 34–35 επισημαίνει 

ότι η αντωνυμία ὅς, ἥ, τό λειτουργεί ως δεικτική αντωνυμία, η οποία παραπέμπει σε ένα γνωστό 
αντικείμενο. Επίσης, τονίζει ότι όταν η αντωνυμία λειτουργεί ως οριστικό άρθρο, διακρίνει κά-
ποιο αντικείμενο μεταξύ πολλών άλλων που μένουν απροσδιόριστα.

21  Για τη σημασία του όρου, βλ. Montanari 2013, s.v. ἐκπονέω.
22  Ο Chantraine 1968, s.v. ὁράω επισημαίνει ότι «ἰδ– est ponctuel et se rapporte à la notion 

de perception».
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διάσταση του επιτελούμενου θεάματος και σε συνδυασμό με τη λεπτομέρεια της 
περιγραφής (αἰγιαλοῖς παρά τε κροκάλαις, 210) ενεργοποιεί την ἐνάργειαν του 
θεάματος προς όφελος των θεατών.

Η επιτελεστικότητα των περιγραφόμενων εξωσκηνικών κινήσεων από έναν 
χορευτή μπορεί να γίνει περαιτέρω αντιληπτή στους στίχους 213–215 (ἅμιλλαν 
δ’ ἐπόνει ποδοῖν | πρὸς ἅρμα τέτρωρον | ἑλίσσων περὶ νίκας). Ο όρος ἑλίσσων είναι 
ιδιαίτερα αγαπητός στον Ευριπίδη.23 Η σημασία του «περιστρέφω, στριφογυρίζω» 
απαντά στον Όμηρο και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των ιπποδρομιών.24 Ωστό-
σο, όπως επισημαίνει ο αρχαίος Σχολιαστής των Φοινισσών, το ἑλίσσων χρησιμο-
ποιείται αντί του περιχορεύω,25 το οποίο υποδεικνύει την κυκλική όρχηση. Ο Mas-
tronarde αναφέρει ότι ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει την όρχηση, και, 
ως εκ τούτου, το ρήμα ἑλίσσω αποτελεί μια έμμεση εκτελεστική αυτοαναφορά και 
περιγράφει τις ελικοειδείς κινήσεις του Χορού.26 Ο χορευτής που αναπαριστά τον 
Αχιλλέα ίσως ορχείται περιστρεφόμενος γύρω από τον άξονά του, επιδιδόμενος 
παράλληλα σε ελικοειδείς κινήσεις γύρω από τη θυμέλη.27

Η οπτικοποίηση της χορευτικής κίνησης αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο 
με την παρατεταμένη εστίαση στα πόδια του χορευτή (ἐπόνει ποδοῖν, 212). Η 
φράση ἐπόνει ποδοῖν λειτουργεί αυτοαναφορικά, υποδεικνύοντας την ιδιαίτερα 
κοπιαστική ορχηστική προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλει ο χορευτής για 
να αντεπεξέλθει στο χορευτικό σχήμα που επιβάλλει ο όρος ἑλίσσων και που το-
νίζεται με την παρήχηση του «π».

Παράλληλα, οι όροι ἅμιλλαν (στ. 212) και περὶ νίκας (στ. 215) λειτουργούν 
αφενός ως όροι που υποδεικνύουν τον περιγραφόμενο αθλητικό αγώνα, αφετέ-
ρου ως αυτοαναφορικοί δείκτες της χορικής παράστασης. Όπως επισημαίνει ο 
Henrichs, ο όρος ἅμιλλα δεν χρησιμοποιείται μόνο σε συμφραζόμενα αθλητικών 
αγώνων, αλλά και στα πλαίσια των τραγικών και διθυραμβικών χορών με την 
έννοια του «βακχικού διαγωνισμού».28 Ο συνδυασμός των όρων ἅμιλλα, ἐπόνει 
και ἑλίσσων δημιουργεί μια συγκεκαλυμμένη αναφορά στο διονυσιακό στοιχείο, 
καθώς λειτουργούν μετωνυμικά, αντικαθιστώντας τις έννοιες του χορικού αντα-
γωνισμού, στο πλαίσιο των δραματικών αγώνων.29 Ο τρόπος με τον οποίο ορχεί-

23  Βλ. Ευριπίδη Ηλέκτρα 180 και 437, Φοίνισσες 234, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 1055. Τα παραπά-
νω χωρία ανακτήθηκαν από τον Henrichs 1996, 55 σημ. 24. Ο Wilamowitz-Moellendorff 
1895, 159 χαρακτηρίζει τον όρο ἑλίσσειν ως ευριπίδεια Lieblingswort. Για την παραπάνω άπο-
ψη, πρβλ. Csapo 1999–2000, 422· Csapo 2008, 274· Nikolaidou-Arabadzi 2015, 36 σημ. 32. 

24  Για τη σημασία του όρου ἑλίσσω βλ. Montanari 2013, s.v. ἑλίσσω. Για την ομηρική χρήση 
του όρου, βλ. Collard και Morwood 2017, 303–4 ad 213–215.

25  Βλ. Schwartz 1887, 282 ad 234 όπου αναφέρεται ότι ἱερὸν ἑλίσσων: τὸ γὰρ ἑλ ίσσων ἀντὶ 
τοῦ περιχορεύων.

26  Η σημασία του όρου, σύμφωνα με το LSJ 91996, s.v. περιχορεύω, είναι «χορεύω ολόγυρα, 
περιχορεύω». Βλ. Mastronarde 1994, 221–22.

27  O Csapo 1999–2000, 422 αναφέρει ότι ο όρος ἑλίσσειν χρησιμοποιείται για να υποδείξει 
κυκλικές περιστροφικές κινήσεις. 

28  Henrichs 1994–1995, 82–84.
29  Για τη σύνδεση των παραπάνω όρων, βλ. Henrichs 1994–1995, 82–84, ο οποίος επιση-
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ται ο χορευτής, ίσως ανακαλεί ένα είδος τελετουργίας. Η σπειροειδής κίνηση του 
χορευτή γύρω από τη θυμέλη δημιουργεί την εντύπωση ενός ορχηστικού και ποι-
ητικού «κισσού» που περιδένει τον βωμό του Διονύσου.30 Επιπλέον, το χωρίο ίσως 
αποτελεί μια έντεχνη παρατήρηση του Ευριπίδη στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής 
ποιητικής. Η νίκη (περὶ νίκας) του εξωδραματικού Αχιλλέα δύναται να δώσει τη 
νίκη στον Ευριπίδη στο πλαίσιο των δραματικών αγώνων (ἅμιλλα) μόνο μέσω 
των έντονων και κοπιαστικών χορευτικών σχημάτων (ἐπόνει ποδοῖν, ἑλίσσων).

Ωστόσο, η περιγραφή της σκηνής διατηρεί την παραστατικότητά της με τη 
λεπτομερή περιγραφή των αλόγων του άρματος που ανταγωνίζεται τον Αχιλλέα 
(στ. 216–226). Ο Εύμηλος, ο οποίος αναφέρεται ως ο ηνίοχος του άρματος, δεν 
ελκύει την προσοχή μας οπτικά, αλλά ηχητικά (ἐβοᾶτ’, 216). Ο ρηματικός τύπος 
ἐβοᾶτ’ λειτουργεί ως δείκτης της φωνητικής εκτέλεσης και σε συνδυασμό με τα 
ρήματα όρασης, την κίνηση και τις χορευτικές κινήσεις συντείνει στο να ζωντανέ-
ψουν οι σημαινόμενες ενέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, η προσοχή εστιάζεται στον 
ηνίοχο και κατ’ επέκτασιν στα άλογα, με την εικόνα τους να οπτικοποιείται στο 
σκηνικό παρόν με τη χρήση του ρήματος όρασης ἰδόμαν (ὁ δὲ διφρηλάτας ἐβοᾶτ’ | 
Εὔμηλος Φερητιάδας, | οὗ καλλίστους ἰδόμαν | χρυσοδαιδάλτοις στομίοις | πώλους 
κέντρωι θεινομένους, 216–220). Η επανάληψη του ρήματος όρασης (ἴδον–ἰδόμαν, 
210/218) λειτουργεί ως μια υπενθύμιση της μετατροπής της περιγραφόμενης σκη-
νής σε σκηνική πράξη.31 Η ρίζα ἰδ– αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή του Ευριπίδη 
καθώς λειτουργεί ως όρος που εγ χρονίζε ι  και εντοπίζε ι  το εκε ί  και το τότε 
της περιγραφής στο εδώ και το τώρα της σκηνικής πράξης, διεγείροντας τη νοη-
τική διαδικασία πρόσληψης του θεάματος.

Παράλληλα, η τροπή του ενεργητικού ἴδον στο μέσο δυναμικό ἰδόμαν ίσως 
σηματοδοτεί την έντονη προσπάθεια που καταβάλλει ο Χορός να μετατραπεί από 
υποκείμενο σε αντικείμενο της θέασης.32 Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μι-

μαίνει ότι ο αυλός, ο κισσός και ο όρος ἅμιλλα αντικατοπτρίζουν το διονυσιακό στοιχείο του 
χορού αναφερόμενος στις Τραχίνιες του Σοφοκλή (στ. 216–221). O Csapo 2008, 274 συμπλη-
ρώνει ότι οι όροι με ρίζα ἑλικ– και κυρίως ο όρος ἕλιξ σημαίνει «κισσός» που είναι το αναρριχη-
τικό ιερό φυτό του Διονύσου. Σύμφωνα με τον Arnott 1962, 44, η θυμέλη ήταν ένα τραπέζι ή 
ένας βωμός, όπου στη βάση του στεκόταν ο αυλητής ή ο κορυφαίος του Χορού. 

30  Για τη λειτουργία της θυμέλης ως βωμού, βλ. Πολυδεύκη Ονομαστικόν 4.123.20–21, ἡ δὲ 
ὀρχήστρα, τοῦ χοροῦ. ἐν ᾗ καὶ ἡ θυμέλη, εἴτε βῆμά τι οὖσα, εἴτε βωμός. Για τη σύνδεση του κισ-
σού με τον όρο ἑλίσσω, βλ. Csapo 2008, 274. Ο Bierl 2012, 6–7, ερμηνεύοντας τους στίχους 
985–1000 από τις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, επισημαίνει την προβαλλόμενη παρου-
σία του κισσού στο κυκλικό σχήμα του χορού. Η πιθανότητα μιας ενσωματωμένης τελετουργι-
κής πραγμάτωσης ενισχύεται αν δεχτούμε την άποψη του Wiles 1997, 93, ο οποίος επισημαίνει 
ότι η επωδός εκφωνείται αντικρύζοντας τον θεό.

31  Η Γκάςτη 1998, 165 αναφέρει ότι «οι επιλογές του ποιητή στο επίπεδο του λεξιλογίου ανα-
δεικνύουν το δυναμικό περιεχόμενο της όψης, καθώς η επανάληψη όρων της όρασης προκαλεί 
ένα αισθητικό-επικοινωνιακό αποτέλεσμα». Και στη σημ. 1 συμπληρώνει ότι «το λεξιλόγιο και 
η χρήση του από τον ποιητή αποτελούν ένα εσωτερικό τεκμήριο της συγγραφικής πρόθεσης 
που επηρεάζουν την πρόσληψη του έργου και διαμορφώνουν την ανταπόκριση του αναγνώ-
στη-θεατή προς αυτό».

32  Βλ. Humbert 22002, 100.
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κρότερων υποομάδων στο πλαίσιο του Χορού, με ορισμένα μέλη του να τραγου-
δούν και ορισμένα να ορχούνται, καθιστώντας την πρώτη υποομάδα του Χορού 
σε εσωτερικούς θεατές των περιγραφόμενων κινήσεων, που επιτελούνται από τη 
δεύτερη υποομάδα του Χορού.33

Η μιμητική επιτέλεση των κινήσεων των εξωσκηνικών αλόγων με ορχηστικά 
σχήματα, από ορισμένα μέλη του Χορού, γίνεται αντιληπτή, πέρα από την οπτική 
διάσταση που προσφέρει το ἰδόμαν και από την δεικτική λειτουργία του άρθρου 
τοὺς στους στίχους 221 (τοὺς μὲν μέσους ζυγίους) και 223 (τοὺς δ’ ἔξω σειροφόρους). 
Η χρήση του οριστικού άρθρου, κατ’ αντιστοιχία προς το επαναλαμβανόμενο τὸν 
των στίχων 206 και 208, εστιάζει την προσοχή των θεατών στα μέλη του Χορού 
που αναλαμβάνουν τον ρόλο των αλόγων.34 Η εστίαση επιτυγχάνεται αφού πα-
ρεμβάλλεται ο στίχος 220 (πώλους κέντρῳ θεινομένους). Η εικόνα είναι ιδιαίτερα 
ρεαλιστική καθώς περιγράφεται η κίνηση των αλόγων όταν δέχονται το χτύπημα 
από τον ηνίοχο. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός κέντρῳ προσφέρει παραστατικό-
τητα, ενισχύοντας την οπτική λειτουργία του ἰδόμαν και κατευθύνοντας το βλέμμα 
τόσο των μελών του Χορού όσο και των θεατών στη χορευτική αντίδραση των 
μελών του Χορού που περιγράφεται με τον όρο θεινομένους.35 Το περιγραφόμενο 
χτύπημα του ηνίοχου σχηματοποιείται από τα μέλη του Χορού που πρόκειται να 
μιμηθούν τα άλογα είτε με ένα τίναγμα είτε με μια έντονη κίνηση και σηματοδο-
τούν την πράξη αναγνώρισης των χορευτών-αλόγων στον σκηνικό χώρο.

Η σκηνική δείξη του όρου τοὺς σε συνδυασμό με τον αντιθετικό σύνδεσμο 
μὲν (στ. 221) κατευθύνει την προσοχή μας σε ορισμένους εκ των χορευτών. Η 
συνέχεια του στίχου (μέσους ζυγίους) προσδιορίζει αφενός τη χωρική θέση των 
αλόγων και κατ’ επέκταση των χορευτών στην παράταξη του Χορού και αφετέ-
ρου τη χωροταξική τους διάταξη στο επιτελούμενο χορευτικό σχήμα.36 Παρόμοια 
είναι και η λειτουργία του δεύτερου τοὺς με τον αντιθετικό σύνδεσμο δ’ (στ. 223). 
Η δεικτική λειτουργία του άρθρου, όπως και προηγουμένως, κατευθύνει την εστί-
αση στα άλλα μέλη του Χορού που καταλαμβάνουν τις εξωτερικές θέσεις του επι-
τελούμενου τέθριππου άρματος (ἔξω σειροφόρους, 223). Την επιτελούμενη κίνηση 
αυτών των χορευτών προσδιορίζει ο στίχος ἀντήρεις καμπαῖσι δρόμων (στ. 224). 
Ο όρος ἀντήρης λειτουργεί ως όρος που υποδεικνύει τη σκηνική τοποθέτηση 
του ιδιότυπου χορευτικού τέθριππου. Η σημασία του «απέναντι, αντικριστά» δεν 
υποδηλώνει την τοποθέτηση των χορευτών αντικριστά του ενός από τον άλλο, 
αλλά την αντικριστή τοποθέτησή τους σε σχέση με τον χώρο δράσης τους (κα

33  Ο Χουρμουζιάδης 1998, 24 αναφέρει ότι «δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο της διαίρεσης 
της ομάδας και της συνακόλουθης κατανομής του λόγου ανάμεσα σε δύο ημιχόρια –κάποτε 
μάλιστα και σε περισσότερα μεμονωμένα μέλη–, που δίνουν την εντύπωση ότι “διαλέγονται” 
μεταξύ τους».

34  Η Weiss 2014, 121 παρατηρεί ότι «η ιππική εικονοποιία εμφανίζεται συχνά σε περιγραφές 
ορχούμενων γυναικείων Χορών στον Ευριπίδη».

35  Για τη σημασία του όρου θεινομένους, βλ. LSJ 91996, s.v. θείνω.
36  O Pickard-Cambridge 21988, 239–40, αξιοποιώντας τη μαρτυρία του Πολυδεύκη, ανα-

φέρει ότι ο Χορός παρατασσόταν σε ορθογώνια διάταξη και διαρθρωνόταν σε πέντε ζυγούς και 
τρεις στοίχους. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Taplin 1996, 151.
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μπαῖσι δρόμων).37 Δηλαδή, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μετακινούνται 
γύρω από τη θυμέλη, έχοντας συνεχώς τον βωμό απέναντί τους. Παράλληλα, η 
ετυμολογική σύνδεση του όρου ἀντήρης με το ρήμα ἀείρω,38 λειτουργεί ως διευ-
κρίνιση για τη χορευτική κίνηση. Η σημασία «ανυψώνω», προερχόμενη από τον 
μέσο τύπο αἴρομαι, λειτουργεί ως εσωκειμενική ένδειξη της γρήγορης χορευτικής 
δομής των μελών του τέθριππου.39 Η σύνδεση του αἴρομαι με το ἀείρω δημιουργεί 
και ηχητικά τη γρήγορη κίνηση που φέρνει τα μέλη του Χορού στον αέρα, καθώς 
επιτελούν τις απαιτητικές χορευτικές κινήσεις.

Παρόμοιες κινήσεις με εκείνες των χορευτών του ιδιότυπου τέθριππου φαίνεται 
ότι ακολουθεί και ο χορευτής που μιμείται τον εξωσκηνικό Αχιλλέα. Η σύνδεσή του 
με την επιτελούμενη κίνηση των άλλων χορευτών προκύπτει από τους τελευταίους 
στίχους της επωδού (οἷς παρεπάλλετο | Πηλεΐδας σὺν ὅπλοισι παρ’ ἄντυγα  | καὶ 
σύριγγας ἀρματείους, 227–230). Ο όρος παρεπάλλετο είναι δηλωτικός της έντο-
νης κίνησης του χορευτή, καθώς το ρήμα πάλλομαι σημαίνει «χοροπηδώ».40 Ίσως 
πρόκειται για αναπηδήσεις που επιτελούσε ο χορευτής σε κάθε βήμα που έκανε.41  
Όπως αναφέρουν οι Collard και Morwood, «η μετατροπή του μέτρου από αιολοχο-
ριαμβικό σε δακτύλους στους στίχους 225–229, ίσως ανακαλεί τον βηματισμό του 
Αχιλλέα». Έτσι εξασφαλίζεται η μετρική και επιτελεστική συμφωνία ανάμεσα στο 
σημαίνον και το σημαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση με την υποομάδα 
που μιμείται τα περιγραφόμενα άλογα υποδεικνύεται μέσω της χωρικής ένδειξης 
που τίθεται από το πρόθημα παρά. Η πρόθεση δημιουργεί μια χωροταξική συσχέ-
τιση ανάμεσα στον χορευτή-Αχιλλέα και τους χορευτές-άλογα, καθώς επισημαίνει 
τόσο τη χωρική απόσταση όσο και την ένταση της χορευτικής επιτέλεσης.42

Επίσης, το Γʹ Στάσιμο (στ. 1036–1097) της Ιφιγένειας της εν Αυλίδι έχει χα-
ρακτηριστεί ως ένα χορικό που ενέχει στοιχεία αυτοαναφορικότητας. Ο David-
son θεωρεί το χορικό αυτό ως ένα παράδειγμα χορικής προβολής (choral pro-
jection).43 Το Στάσιμο διαρθρώνεται κατά το πρότυπο της επωδικής τριάδας 
(στροφή, αντιστροφή, επωδός), όπου στα δύο πρώτα μέρη του περιγράφονται οι 

37  Για τη σημασία του όρου, βλ. LSJ 91996, s.v. ἀντήρης. Ο Stockert 1992, 254 ad 224 δέχεται 
τη σημασία του LSJ. Οι Collard και Morwood 2017, 305 ad 221–226 επισημαίνουν ότι η ση-
μασία του όρου δεν υποδεικνύει την αντικριστή τοποθέτηση των μελών του άρματος.

38  Για τη σύνδεση του όρου ἀντήρης με το ρήμα ἀείρω, βλ. Collard και Morwood 2017, 
305 ad 221–226. Σύμφωνα με τον Montanari 2013, s.v. ἀείρω, ο όρος αποτελεί ιωνικό ποιητι-
κό τύπο του αἴρω.

39  Ο Henrichs 1994–1995, 82 αναφέρει ότι «emphatically placed at the beginning of their 
utterance, αἴρομαι describes the initial impetus of their rapid dance movement in self-referential 
terms…».

40  Για τη σημασία του όρου, βλ. Montanari 2013, s.v. πάλλω. 
41  Collard και Morwood 2017, 290.
42  Τη χωρική σημασία του παραπάλλομαι επισημαίνει ο Stockert 1992, 256 ad 226ff.
43  Ο Davidson 1986, 40 αναφέρει ότι «…it would be perverse in the extreme to argue that, 

where, in an extended passage, the chorus sing of dancing somewhere else or on a former 
occasion, their own dance movements while they sang did not bring this other dancing before 
the eyes of the audience. Examples in this category include Euripides, I.A. 1036ff. in which the 
chorus sing of the festivities associated with the wedding of Peleus and Thetis…».
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γάμοι του Πηλέα και της Θέτιδας. Μεταξύ όσων λαμβάνουν μέρος στη γιορτή, 
ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις Πιερίδες Μούσες και τις Νηρηίδες που χορεύουν 
και τραγουδούν, αλλά και στους Κενταύρους που αναπαράγουν την προφητεία 
του Χείρωνα για το μέλλον του γιου που θα γεννήσει η Θέτις.44 

Η στροφή αρχίζει με τη διερεύνηση του ρόλου του Χορού στο πλαίσιο της χο
ρείας μέσω μιας εκτεταμένης μουσικής εικονοποιΐας (τίν’ ἄρ’ Ὑμέναιος διὰ λωτοῦ 
Λίβυος | μετά τε φιλοχόρου κιθάρας | συρίγγων θ’ ὑπὸ καλαμοεσ | σᾶν ἔστασεν 
ἰαχάν, 1036–1039).45 Η φράση ἔστασεν ἰαχάν λειτουργεί ως ένα σχόλιο χορικής 
και επιτελεστικής αυτοσυνειδησίας, καθώς δηλώνει την αρχή της επιτέλεσης του 
χορικού.46 Το υπερβατό που δημιουργείται (τίνα…ἔστασεν ἰαχάν) αποτελεί και 
ένα σχόλιο για τις συνθήκες της παράστασης.47 Ο θεός Υμέναιος που λειτουργεί 
ως υποκείμενο της ενέργειας (ἔστασεν ἰαχάν), αποτελεί μετωνυμία του Χορού. Η 
άποψη αυτή προέρχεται από τον συλλογισμό του Stockert, ο οποίος αναφέρει ότι 
«πιθανόν οι ίδιες οι Μούσες να εννοούνται ως τραγουδίστριες του Υμέναιου».48 
Θεωρώ πως εφόσον οι εξωσκηνικές Μούσες δύνανται να θεωρηθούν ως οι φο-
ρείς της επιτέλεσης των εξωσκηνικών τραγουδιών, τότε ίσως ο Χορός λειτουργεί 
ως ο επί σκηνής φορέας επιτέλεσης της εξωσκηνικής χορείας. Έτσι, η αρχή του 
τραγουδιού συνιστά και επεξήγηση του τρόπου επιτέλεσης του χορικού. Όπως 
επισημαίνει ο Pickard-Cambridge, «η πρώτη νότα (ἐνδόσιμον) δεν παιζόταν από 
κάποιο μουσικό όργανο, αλλά από τον Κορυφαίο».49

Εδώ ο Χορός σχολιάζει την πρακτική του ἐνδοσίμου στο πλαίσιο της παράστα-
σης, καθώς υποδεικνύει ότι η ἰαχή προήλθε από τον Κορυφαίο ως η πρώτη νότα, 
η οποία λειτουργεί παράλληλα ως έναυσμα της χορείας. Σε αυτό συντείνει και ο 
παρελθοντικός χρόνος του ρήματος ἵστημι, καθώς δεν αναφέρεται μόνο στην πα-
ρελθοντική εξωσκηνική επιτέλεση των τραγουδιών, αλλά και στη φωνή του Κορυ-
φαίου στην αρχή του Στασίμου. Επιπλέον, η ἰαχή του Κορυφαίου φαίνεται ότι συμ-
πληρώνεται από τα μελωδικά τραγούδια του Χορού (μελωιδοῖς ἀχήμασι, 1045),50 
καθώς ο όρος ἰαχή καταδεικνύει και το ευρύτερο ύφος του χορικού.51 Η χαρούμε-

44  Βλ. Stockert 1992, 496 ad 1036–1097 και Lesky 2003, 349. Η αφηγηματική πολυφωνική 
παρουσία του Χορού στην προφητεία του Χείρωνα ίσως αποτελεί ένα «υβριδικό εκφώνημα», 
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη διάθλαση των φωνών του Χορού και του ποιητή. Βλ. Γκά
ςτη 2009, 56–57 και Fletcher 1999, 36, οι οποίες αξιοποιούν την ορολογία του Bakhtin για τα 
«υβριδικά εκφωνήματα» στο Αʹ Στάσιμο του Αγαμέμνονα του Αισχύλου (στ. 355–488).

45  Η Nikolaidou-Arabadzi 2015, 45 αναφέρει ότι «the chorus of the play appears to be 
investigating its role in the choreia of a divine marriage».

46  Για τη σημασία του όρου ἵστημι στο συγκεκριμένο χωρίο, βλ. Collard και Morwood 
2017, 504 ad 1036–1039.

47  Βλ. Collard και Morwood 2017, 504 ad 1036–1039.
48  Stockert 1992, 496 ad 1036–1097.
49  Pickard-Cambridge 21988, 262. Η άποψη του μελετητή προέρχεται από τον Ψευδο-Αρι-

στοτέλη, Περὶ Κόσμου vi 399a14, ο οποίος αναφέρει καθάπερ δὲ ἐν χορῷ κορυφαίου κατάρξα
ντος συνεπηχεῖ πᾶς ὁ χορός…

50  Βλ. Collard και Morwood 2017, 504–5 ad 1045–1048.
51  Ο όρος ἰαχή σημαίνει «χαρούμενη κραυγή, κραυγή». Για τη σημασία του όρου, βλ. LSJ 

91996, την οποία αποδέχονται και οι Collard και Morwood 2017, 503 ad 1036–1039.
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νη κραυγή του Κορυφαίου δίνει τη δυνατότητα στον Χορό να διερωτηθεί για τον 
ρόλο του, σχολιάζοντας παράλληλα και τις συνθήκες επιτέλεσης του Στασίμου.

Τις συνθήκες επιτέλεσης του Στασίμου διαμορφώνει και η αναφορά στα μου-
σικά όργανα που περιγράφονται. Ο λωτός, που είναι συνώνυμο του αυλού,52 η κι
θάρα και οι σύριγγες είναι τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνταν σε περιστά-
σεις χαράς στην καθημερινή ζωή.53 Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, το γεγονός ότι και 
τα τρία αυτά μουσικά όργανα χρησιμοποιούνταν στις θεατρικές παραστάσεις.54 Η 
μουσική αποτύπωση των περιστάσεων της καθημερινής ζωής συνεπικουρεί στη 
νοητική μετάβαση στο εξωσκηνικό παρελθόν της περιγραφόμενης χορείας, μέσα 
από τη λειτουργική παρουσία των μουσικών οργάνων στο σκηνικό παρόν. 

Η πρωταγωνιστική θέση του Χορού φαίνεται από τη χρήση του όρου ἔστασεν 
σε συνδυασμό με τη χρήση των συνοδευτικών οργάνων διὰ λωτοῦ (στ. 1036), 
μετά τε φιλοχόρου κιθάρας (στ. 1037) και συρίγγων θ’ ὑπὸ (στ. 1038) που αποτε-
λούν τους όρους της σαφούς απεικόνισης των συνθηκών εκτέλεσης.55 Θεωρώ ότι 
η χορική προβολή αρχίζει με τον Κορυφαίο του Χορού να δίνει το σήμα τόσο της 
χορευτικής όσο και της μουσικής επιτέλεσης στο σκηνικό παρόν κατ’ αντιστοιχία 
προς την περιγραφόμενη εξωσκηνική χορεία.

Η συμμετοχή του αυλού, κυρίως, στη μουσική επιτέλεση της εξωσκηνικής χο
ρείας σε συνδυασμό με την παρουσία των Μουσών (αἱ καλλιπλόκαμοι | Πιερίδες, 
1040–1041) λειτουργούν ως σήματα της διονυσιακής ατμόσφαιρας και της χορευ-
τικής επιτέλεσης.56 Οι Μούσες αποτελούν εκείνες τις εξωσκηνικές παρουσίες, οι 

52  Για τη σημασία του όρου λωτός, βλ. Montanari 2013, s.v. λωτός.
53  Ο Pickard-Cambridge 21988, 166 επισημαίνει ότι «η μουσική της λύρας ήταν το κοι-

νό συνοδευτικό στοιχείο των ζωηρών και χαρούμενων τραγουδιών στην πραγματική ζωή». Ο 
Henrichs 1994–1995, 85 αναφέρει ότι στις Τραχίνιες του Σοφοκλή, στους στίχους 640–643, ο 
Χορός αναμένει την επιστροφή του Ηρακλή ανυπομονώντας να ακούσει τη χαρούμενη μουσική 
του αυλού και της λύρας. Οι μελετητές αναφέρουν τον όρο «lyre», ωστόσο συμμερίζομαι την 
άποψη του West 1992, 50–51 ότι «the names of stringed instruments being interchangeable».

54  Ο Taplin 1988, 18 αναφέρει ότι «η μουσική συνοδεία του Χορού γινόταν από τον αυλό, ένα 
πνευστό όργανο με διπλούς αγωγούς από καλάμια· και ο αυλητής στεκόταν μέσα στην ορχή-
στρα, ντυμένος κι αυτός με τραγικό κουστούμι». Την ίδια άποψη εκφράζει ο Albini 2000, 70 και 
ο Taplin 2012, 106. Για τη χρήση της κιθάρας στο θέατρο, βλ. Kovacs 1994, 50, ο οποίος πα-
ραθέτει το απόσπασμα 12 από την πραγματεία του Ανωνύμου Περὶ τραγῳδίας: …καὶ κιθάρᾳ δὲ 
ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἐχρήσατο καὶ Εὐριπίδης καὶ Σοφοκλῆς, Σοφοκλῆς δὲ καὶ λύρᾳ ἐν τῷ Θαμυρᾷ.

55  Η ΝικολάΐδουΑράμπάτζη 2013, 63, ερμηνεύοντας τους στίχους 175–180 της Ηλέκτρας 
του Ευριπίδη, αναφέρει ότι «στη χορική προβολή, η οποία στην πραγματικότητα δημιουργείται, 
η Ηλέκτρα φαντάζεται για τον εαυτό της μια θέση ηγετική (προεξάρχουσα), όπως τουλάχιστον 
προκύπτει από το νόημα της μετοχής ἱστᾶσα του ενεργητικού ἵστημι, που δηλώνει τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο της ηρωίδας στη διοργάνωση των τελετουργικών χορών…». Την απεικόνιση 
των συνθηκών της εκτέλεσης αναδεικνύει και η μετάφραση του Μυρη 1992, 109 «ποιο τάχα 
να ’στησε ξεφάντωμα | ο Υμέναιος, με το ζουρνά της Αραπιάς, | με τη χορευταρού κιθάρα | και 
φλογέρες καλαμένιες».

56 Ο Henrichs 1994–1995, 77 επισημαίνει ότι «their dances are accompanied by the pipe, 
an instrument often associated with Dionysos and with the kind of choral dancing […]. 
Sophocles has incorporated them (the Muses) metonymically as divine champions of musical 
and especially choral performance». Ο Henrichs 1996, 55 διατυπώνει την άποψη ότι «the pipe 
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κινήσεις των οποίων οπτικοποιούνται μέσω των προβαλλόμενων σκηνικών χο-
ρευτικών κινήσεων των μελών του Χορού.

Οι χορευτικές κινήσεις του Χορού υποδεικνύονται από τη φράση χρυσεοσάν
δαλον ἴχνος | ἐν γᾶι κρούουσαι (στ. 1042–1043). Ο όρος ἴχνος έχει τη σημασία 
του βήματος, του ίχνους που μένει μετά από το πάτημα του ποδιού.57 Ο συνδυα-
σμός του με το επίθετο χρυσεοσάνδαλον παραπέμπει, σύμφωνα με τους Collard 
και Morwood, στις χορευτικές κινήσεις του Χορού,58 καθώς η εστίαση στα πόδια 
αναδεικνύει την ιδιότητά τους ως χορευτών.59 Παράλληλα, η φράση ἐν γᾶι κρού
ουσαι σχηματοποιεί την κίνηση από την οποία προκύπτει το ίχνος στη γη. Η δια-
τύπωση κρούουσαι αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της χορευτικής πραγμάτωσης.60 
Το χορευτικό φαινόμενο που αναπαράγεται από την περιγραφή του εξωσκηνικού 
χορού των Μουσών δημιουργεί τη ζωντανή και δυναμική χορευτική παρουσία 
του Χορού. Οι έντονες και γρήγορες κινήσεις δηλώνονται από τα βήματα των 
χορευτών που χτυπούν τη γη, δημιουργώντας μια παραστατική εικόνα αντάξια 
της περιγραφόμενης.61

Στη συνέχεια της στροφής, ο προβαλλόμενος Χορός των Μουσών αντικαθί-
σταται από τον Χορό των Νηρηίδων (παρὰ δὲ λευκοφαῆ ψάμαθον | εἱλισσόμεναι 
κύκλια | πεντήκοντα κόραι Νηρέως | γάμους ἐχόρευσαν, 1054–1057). Οι Νηρηίδες, 
σύμφωνα με τον Csapo, είναι οι αρχετυπικές διονυσιακές χορεύτριες.62 Η αναφο-
ρά τους στην εξωσκηνική γιορτή των γάμων του Πηλέα και της Θέτιδας ανακαλεί 
και τη χορευτική τους ταυτότητα. Σημαντική είναι η πληροφορία για τον αριθμό 
των Νηρηίδων. Ο αριθμός πενήντα (πεντήκοντα) είναι συμβατικός,63 ωστόσο πα-
ραπέμπει στον Διθύραμβο και στη χορευτική του διάταξη.64

Στον σκηνικό χώρο της ορχήστρας, τα μέλη του Χορού περιγράφουν ενώ 
παράλληλα παρουσιάζουν τις κινήσεις των Νηρηίδων.65 Σε αυτό συντελεί και η 

(aulόs) constitute conspicuous attribute of choral performance».
57  Για τη σημασία του όρου, βλ. LSJ 91996, s.v. ἴχνος.
58  Collard και Morwood 2017, 504 ad 1040–1044.
59  Ο Henrichs 1994–1995, 64 αναφερόμενος στον στίχο 371 των Ευμενίδων του Αισχύλου, 

τονίζει ότι «the feet of the Erinyes thus epitomize their choral identity as performers of the 
dance».

60  Βλ. Collard και Morwood 2017, 358 ad 438, 504 ad 1040–1044.
61  Η Nikolaidou-Arabadzi 2015, 44 διαπιστώνει ότι η όρχηση των Πιερίδων Μουσών είναι 

ζωντανή χάρις στα βήματα που χτυπούν τη γη και παράλληλα θεωρεί ότι η όρχηση του Χορού 
τοποθετείται σε μια διονυσιακή ατμόσφαιρα.

62  Csapo 2008, 268.
63  Βλ. Collard και Morwood 2017, 505 ad 1054–1057.
64  Η άποψη ότι ο διθύραμβος είναι κυκλικός χορός εκφράζεται από τον Pickard-Cambridge 

21988, 239 και από τον Csapo 1999–2000, 418, ενώ ο τελευταίος συνδέει τον αριθμό των Νηρηί-
δων με τον διθύραμβο στα έργα του Ευριπίδη.

65  Ο Henrichs 1996, 50 συμπεραίνει ότι οι Χοροί «by singing repeatedly about hypothetical 
choral dances that take place elsewhere, these choruses project by conjuring mirror images 
of themselves while they poetically generate and duplicate the conditions of their own 
performance».
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παράταξη των λέξεων εἱλισσόμεναι κύκλια που αποκαλύπτει τις κινήσεις και τον 
σχηματισμό τόσο του προβαλλόμενου χορού όσο και του χορευτικού θιάσου. Η 
μετοχή εἱλισσόμεναι αποτελεί τον χαρακτηριστικό ποιητικό όρο για να αποδοθεί 
ο κυκλικός χορός, καθώς, σύμφωνα με τον Csapo, ο όρος ἑλίσσειν υποδηλώνει 
τις περιστροφικές κινήσεις και τον τελετουργικό κυκλικό χορό.66 Η χορογραφική 
απόδοση των κινήσεων των χορευτών ίσως είναι ελικοειδής στη φορά του κύ-
κλου, καθώς και γύρω από τον άξονα του σώματός τους. Από την άλλη μεριά, ο 
όρος κύκλια πιστοποιεί την αλλαγή της χωρικής διάταξης του Χορού,67 περνώ-
ντας από τον ορθογώνιο σχηματισμό σε κυκλικό.68

Μια περίπτωση παρόμοιας εικονοποιίας απαντά και στην Ηλέκτρα του Ευρι-
πίδη. Στους στίχους 432–441 παρουσιάζεται ο χορός των Νηρηίδων να συνοδεύει 
το πλοίο του Αχιλλέα προς την Τροία (κλειναὶ νᾶες, αἵ ποτ’ ἔβατε Τροίαν ǀ τοῖς 
ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς ǀ πέμπουσαι χορεύματα Νηρήιδων, ǀ ἵν’ ὁ φίλαυλος ἔπαλλε δελ 
ǀ φὶς πρώιραις κυανεμβόλοι ǀ σιν εἱλισσόμενος, ǀ πορεύων τὸν τᾶς Θέτιδος ǀ κοῦφον 
ἅλμα ποδῶν Ἀχιλῆ ǀ σὺν Ἀγαμέμνονι Τρωίας ǀ ἐπὶ Σιμουντίδας ἀκτάς). Και σε αυτήν 
την περίπτωση προβάλλεται ο χορός των Νηρηίδων (χορεύματα Νηρήιδων) ενώ η 
μετοχή εἱλισσόμενος υποδεικνύει τις ορχηστρικές κινήσεις των μελών του Χορού.

Τέλος, ο ρηματικός τύπος ἐχόρευσαν (στ. 1057) λειτουργεί ως όρος χορικής 
αυτοσυνειδησίας. Οι επιτελούμενες κινήσεις του Χορού δεν είναι τυχαίες κινή-
σεις, αλλά καλά οργανωμένες χορευτικές φιγούρες. Παράλληλα, η θέση του ρή-
ματος στο τέλος της πρότασης, της περιγραφόμενης χορείας και της στροφής δεν 
είναι τυχαία. Λειτουργεί ως ένας τύπος σκηνοθετικής και ποιητικής παρεμβατι-
κότητας, αφού τη στιγμή που εκφωνείται ίσως σταματά και η όρχηση. Η χρήση 
του αορίστου παραπέμπει τόσο στην ολοκλήρωση της χορικής προβολής όσο και 
στην ολοκλήρωση της όρχησης στο σκηνικό παρόν καθώς στη συνέχεια ακολου-
θεί η αντιστροφή και την όρχηση αναλαμβάνει το άλλο μισό ημιχόριο του Χορού.

Από την εξέταση των παραπάνω χωρίων της Ιφιγένειας της εν Αυλίδι, συμπε-
ραίνω ότι οι όροι χορικής αυτοαναφορικότητας δύνανται να λειτουργήσουν και 
ως δείκτες της σκηνικής αποτύπωσης των κινήσεων του Χορού. Τα μέλη του Χο-
ρού τραγουδούν και ορχούνται αναφερόμενα στον ρόλο τους. Ακόμη, οι αναφο-
ρές σε άλλους Χορούς που εκτελούν τις χορευτικές τους κινήσεις εξωσκηνικά, 
όπως εκείνοι των Πιερίδων Μουσών και των Νηρηίδων, οπτικοποιούνται από τον 
Χορό με την ταυτόχρονη περιγραφή και επιτέλεση των κινήσεών τους.

66  Csapo 1999–2000, 422.
67  Οι Collard και Morwood 2017, 505–506 ad 1054–1057 επισημαίνουν ότι ο όρος παρα-

πέμπει στους κυκλικούς χορούς. Πρβλ. και τη σημασία του όρου στο LSJ 91996, s.v. κύκλιος.
68  Ο Albini 2000, 71 παρατηρεί ότι «ακόμη και στο τραγικό είδος σε ορισμένες περιστάσεις 

οι αρχαίοι Έλληνες περνούσαν από τη μία γεωμετρική μορφή στην άλλη». Ο Ferri 1931–1933 
προσπάθησε να αποδείξει ότι ένας ικανός αριθμός χορικών ωδών στην τραγωδία ορχούταν σε 
κυκλικό σχηματισμό. Ωστόσο, η κριτική που δέχτηκε από τον Pickard-Cambridge 21988, 239 
σημ. 2 ήταν δριμεία. Ο Pickard-Cambridge απορρίπτει την άποψη του Ferri με το επιχείρημα 
ότι το κείμενο δεν παρέχει καμία υπόδειξη. Ελπίζω ότι η μεταγενέστερη έρευνα και η δική μου 
συμβολή δικαιώνουν εν μέρει την άποψη του Ferri.
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Στην πρώτη περίπτωση, η περιγραφή των κινήσεων του εξωσκηνικού Αχιλ-
λέα ανακαλείται και οπτικοποιείται με τις κινήσεις ενός χορευτή, ενώ το τέθριππο 
άρμα, με το οποίο διαγωνίζεται ο Αχιλλέας, αποτελείται από ορισμένα μέλη του 
Χορού, τα οποία καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις στη σκηνική διάταξη του 
θιάσου στην ορχήστρα. 

Στην άλλη περίπτωση χορικής αυτοαναφορικότητας, οι Χοροί των Πιερίδων 
Μουσών και των Νηρηίδων προβάλλονται μέσα από την εκτεταμένη χορεία του 
Χορού. Οι χορευτικές κινήσεις που περιγράφονται, εκτελούνται από το ένα ημι-
χόριο του Χορού. Η διάταξη του Χορού σε συνδυασμό με τις χορευτικές κινήσεις 
προσφέρει τη δυνατότητα της νοερής μετατόπισης από τον δραματικό χώρο σε 
έναν εξωδραματικό, παγώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον δραματικό χρόνο.69 
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Aspects of choral self-referentiality in Euripides’ Iphigenia at Aulis

Pavlos Piperias

Abstract

IN THIS paper, I focus on aspects of choral self-referentiality. I draw attention 
to the intratextual pointers referring to the play’s choreia, giving prominence to 

the nexus between the ancient text as such and its performativity. The first case 
of choral self-referentiality that I discuss occurs in the Parodos of the play (vv. 
206–230), where the Chorus describe the athletic race between Achilles and the 
Eumelus’ chariot. Another case of choral self-referentiality can be found in the 
Third Stasimon (vv. 1036–1057), where the Chorus project the choruses of the 
Pierides Muses and the Nereids through their own choreia.
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Για το έργο και τη σκέψη του Σταύρου Ζουμπουλάκη*

Γιάννης Δημητρακάκης

ΣΤΗΝ εισήγηση που ακολουθεί δεν θα αποπειραθώ τη συνολική παρουσίαση 
της προσωπικότητας και του έργου του Σταύρου Ζουμπουλάκη· παρόμοιο εγ-

χείρημα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι ιδιότητές του είναι πολλαπλές, το 
εύρος των πνευματικών ενδιαφερόντων του μεγάλο, η προσφορά του στα γράμ-
ματα πολύπτυχη. Θα σταθώ κυρίως σε πλευρές του έργου του που συνδέονται με 
τη λογοτεχνία· με άξονα τις πλευρές αυτές θα επιχειρήσω να αναδείξω και ορισμέ-
νες από τις βασικές συντεταγμένες της διανοητικής του φυσιογνωμίας.

Αφετηριακό σημείο της εισήγησής μου αποτελεί το έτος 1998, όταν ο Ζου-
μπουλάκης ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού Νέα Εστία. Το μακροβιότερο 
ελληνικό φιλολογικό περιοδικό, που είχε ιδρύσει το 1927 ο Γρηγόριος Ξενόπου-
λος, έμοιαζε, στα τέλη του εικοστού αιώνα, να έχει πλέον κλείσει τον κύκλο της 
ζωής του. Ο Ζουμπουλάκης αφιερώθηκε στο έργο της αναγέννησής του. Στο πρώ-
το τεύχος που κυκλοφόρησε υπό τη διεύθυνσή του (τχ. 1704, Σεπτ. 1998) προέ-
τασσε ένα εκδοτικό σημείωμα, όπου έθετε ως κύριο στοίχημα της ανανεωμένης 
έκδοσης της Νέας Εστίας να υπηρετήσουν οι σελίδες της την «κριτική συζήτηση 
της λογοτεχνίας μας, τόσο αυτής που γράφεται δίπλα μας σήμερα όσο και της 
παλαιότερης» (η έμφαση του συγγραφέα).1 Είναι αναμφίβολο ότι το στοίχημα 
αυτό κερδήθηκε. Με τα πολυσέλιδα αφιερώματα σε Έλληνες, αλλά και ξένους, 
λογοτέχνες, με τις πολυάριθμες υψηλού επιπέδου μελέτες για ζητήματα της νεο-
ελληνικής ποίησης και πεζογραφίας, με τη δημοσίευση λογοτεχνικών κειμένων 
γραμμένων από σημερινούς συγγραφείς, η Νέα Εστία άφησε το αποτύπωμά της 
στην πορεία της νεοελληνικής φιλολογίας στις αρχές του αιώνα μας. 

Ο Ζουμπουλάκης όμως προχώρησε παραπέρα. Άνοιξε την ύλη του περιοδι-
κού και σε άλλα γνωστικά πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, 
όπως είναι η φιλοσοφία, η ιστορία, οι πολιτικές επιστήμες, η ιστορία των ιδεών, η 
θεολογία, κλπ. Τα ανοίγματα αυτά υπηρέτησαν την επιδίωξη του νέου διευθυντή 
να συνομιλήσει το περιοδικό με μείζονα ζητήματα της εποχής μας. Αναφέρω ορι-
σμένους τίτλους αφιερωματικών τευχών: «Κοινοτισμός, Πολυπολιτισμικότητα, 
Εκκλησία και κράτος» (τχ. 1778, Μάιος 2005), «Αφιέρωμα στο Ιράν» (τχ. 1792, 
Σεπτ. 2006), «Δημόσιος βίος και ιδιω τική ζωή» (τχ. 1793, Οκτ. 2006), «Τι είναι ο 

*  Εισήγηση που εκφωνήθηκε στην τελετή αναγόρευσης του Σταύρου Ζουμπουλάκη σε επί-
τιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Αίθουσα «Παντελής 
Πρεβελάκης», Ωδείο Ρεθύμνου, 3 Δεκ. 2019). 

1  Ζουμπουλάκης 1998. 
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λαϊκισμός;» (τχ. 1816, Νοέμ. 2008), «Τι συνέβη τον Δεκέμβριο 2008;» (τχ. 1819, 
Φεβρ. 2009), «Η ακροδεξιά σήμερα» (τχ. 1827, Νοέμ. 2009).2  

Η συνομιλία με τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου διακρίνει σημαντικό 
μέρος και της δικής του αρθρογραφίας στη Νέα Εστία (και αποτελεί, όπως θα 
φανεί στη συνέχεια, παράγοντα διαμορφωτικό ευρύτερα της σκέψης του). Μάλι-
στα δεν είναι λίγα τα άρθρα του που είχαν χαρακτήρα παρέμβασης στον δημόσιο 
χώρο με αφορμή πολιτικοκοινωνικά ζητήματα. Θα περιοριστώ σε δύο σχετικά πα-
ραδείγματα. 

Στο άρθρο του «Τζαμί στην Αθήνα», τον Δεκέμβριο 1999, ο Ζουμπουλάκης, 
αφού υπενθύμιζε ότι η Αθήνα είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν δι-
έθετε χώρο λατρείας για τους μουσουλμάνους κατοίκους της, έπαιρνε θέση, με 
επιχειρήματα νομικά, πολιτικά και ιστορικά, υπέρ της λειτουργίας τζαμιού στην 
ελληνική πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα στηλίτευε την ελληνική κοινωνία και το ελ-
ληνικό κράτος για τη «μισαλλόδοξη, αντιδημοκρατική και ανασφαλή άρνησή 
τους» να δεχθούν την ανέγερση τζαμιού.3 

Τον Μάιο 2012, στο προτελευταίο τεύχος της Νέας Εστίας που εξέδωσε (τχ. 
1854), ο Ζουμπουλάκης υπέγραφε ένα εκδοτικό σημείωμα που τιτλοφορούνταν 
«Ζοφερή Νύχτα». Η πρώτη παράγραφος είχε ως εξής:

Η Νέα Εστία δεν σχολιάζει ποτέ αποτελέσματα ελληνικών εκλογών. Θα πρό-
διδε ωστόσο τον πνευματικό της ρόλο, αν δεν το έκανε για τις εκλογές της 
6ης Μαΐου 2012, στις οποίες το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής έλα-
βε το 7% των ψήφων και εξέλεξε 21 βουλευτές.4 

Η στάση που επείγει να υιοθετηθεί έναντι της Χρυσής Αυγής, υποστήριζε ο δι-
ευθυντής του περιοδικού, είναι η αποκάλυψη της ιδεολογίας και της δράσης της. 
Αυτό επιχείρησε να πράξει ο ίδιος το αμέσως επόμενο διάστημα με άρθρα, ομιλίες, 
συνεντεύξεις. Από τις παρεμβάσεις του αυτές προέκυψε το βιβλίο Χρυσή Αυγή και 
Εκκλησία. Σύμφωνα με την κεντρική θέση του Ζουμπουλάκη, εκείνο που κυρίως 
χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή

είναι μια μεγάλη και ευρεία δημοκρατική συμπαράταξη. Αυτοί που μπορούν 
περισσότερο να απονομιμοποιήσουν τη Χρυσή Αυγή ιδεολογικά και ηθικά 
είναι οι άνθρωποι και οι θεσμοί του συντηρητικού κόσμου. […] αν η Εκκλησία 
εξέδιδε μια βαρυσήμαντη και ρητή, επίσημη ανακοίνωση καταδίκης της 
Χρυσής Αυγής, ή αν έκανε κάτι παρόμοιο η Ακαδημία Αθηνών, πιστεύω ότι 
αυτό θα αποτελούσε σοβαρή απονομιμοποίησή της.5

2  Για το άνοιγμα αυτό της Νέας Εστίας υπό τη διεύθυνση του Ζουμπουλάκη βλ. Βάγενάς 
2011, 43. Το άρθρο του Βαγενά συμπεριλαμβάνεται στο αφιέρωμα του περ. The Athens Review 
of Books (τχ. 23, Νοέμ. 2011) στη Νέα Εστία.

3  Ζουμπουλάκης 1999· τώρα και στο Ζουμπουλάκης 2002, 97–106. 
4  Ζουμπουλάκης 2012α, 559· τώρα και στο Ζουμπουλάκης 2013α, 11. 
5  Ζουμπουλάκης 2013α, 83–84. 
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Παρεμβάσεις αυτού του είδους απαιτούν οπωσδήποτε θάρρος, που ποτέ δεν 
έλειψε από τον διανοούμενο που τιμούμε σήμερα. Θάρρος που δεν είναι πάντα 
χωρίς κόστος, όπως καταδεικνύει και η πρόσφατη δικαστική του περιπέτεια με 
αφορμή τον πρόλογο που έγραψε για το βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου Λύτρωση. 
Περί του Αγίου Φωτός.6

Ο Ζουμπουλάκης κατόρθωσε έτσι να αποκαταστήσει τη Νέα Εστία ως το ση-
μαντικότερο φιλολογικό περιοδικό της εποχής μας, με ουσιώδη συνάμα συμβο-
λή στη διακίνηση των ιδεών και τις σύγχρονες διανοητικές αναζητήσεις. Επί των 
ημερών του, από το 1998 έως το 2012, κυκλοφόρησαν συνολικά 152 τεύχη και 
τριάντα χιλιάδες περίπου σελίδες.7 Για δεκατέσσερα χρόνια, τα γραφεία της Νέας 
Εστίας στην Αθήνα, στην οδό Ευριπίδου 84, έγιναν το δεύτερο σπίτι του. Ξόδευε 
κάθε μήνα αναρίθμητες ώρες για να στήσει την ύλη του περιοδικού, να διορθώσει 
τα τυπογραφικά δοκίμια, να παρακολουθήσει τη στοιχειοθέτηση του υπό έκδοση 
τεύχους. Ο ίδιος περιγράφει γλαφυρά τη χαρά που ένιωθε κάθε φορά που έπαιρνε 
στα χέρια του φρεσκοτυπωμένο το τεύχος του μήνα. 

Την ίδια εποχή, στον ιστορικό εκδοτικό οίκο του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 
τον οίκο που εξέδιδε και το περιοδικό, ο Ζουμπουλάκης ίδρυσε και διεύθυνε τη 
σειρά «Εστία Ιδεών», στην οποία δημοσίευσε τριάντα έξι βιβλία Ελλήνων και ξέ-
νων στοχαστών (παραθέτω μερικά από τα ξένα ονόματα: Régis Debray, Michel 
Foucault, René Girard, Jean-Paul Sartre, Pierre-André Taguieff, Tzvetan Todorov, 
Paul Veyne, κ.ά.). Το σημείωμα που συνοδεύει τα βιβλία της σειράς εκφράζει εύ-
γλωττα την πίστη του στην αξία των ιδεών: 

Η Εστία Ιδεών πιστεύει ότι οι ιδέες έχουν σημασία στη ζωή μας, την προσωπι-
κή και τη συλλογική, και αντιμάχεται τη μηδενιστική απαξίωσή τους. Η σειρά 
φιλοδοξεί να στεγάσει κείμενα δοκιμιακού λόγου, χωρίς θεματικούς περιορι-
σμούς και ιδεολογικές μονομέρειες· κείμενα που θα κεντρίζουν τη σκέψη και 
θα προκαλούν τη συζήτηση.

 
Αλλά η συνεισφορά του στο εκδοτικό τοπίο και τη διακίνηση των ιδεών δεν 

σταμάτησε το 2012. Διευθύνει, από το 2008, το Ίδρυμα βιβλικών μελετών Άρτος 
Ζωής. Στη διάρκεια των έντεκα, μέχρι στιγμής, χρόνων της προεδρίας του ο Άρ-
τος Ζωής έχει εκδώσει είκοσι πέντε βιβλία Ελλήνων και ξένων φιλοσόφων, θεολό-
γων και στοχαστών που μελετούν τη Βίβλο, και εννέα τόμους με τα πρακτικά του 
ετήσιου συνεδρίου που το Ίδρυμα διοργανώνει από το 2010 και εξής. Το δέκατο 
συνέδριο του Άρτου Ζωής, με θέμα την «ελπίδα», διεξήχθη στην Αθήνα μόλις πριν 
από λίγες μέρες (29–30 Νοεμ. 2019).

Σήμερα ο Ζουμπουλάκης διευθύνει μια ακόμα εκδοτική σειρά αφιερωμένη σε 
βιβλία στοχασμού και δοκιμιακού λόγου, τη «Ζωή των Ιδεών» (εκδόσεις Πατάκη).

6  Αλικάκος 2019. 
7  Βλ. το εκδοτικό σημείωμα στο τελευταίο τεύχος (τχ. 1855) που διεύθυνε ο Ζουμπουλάκης: 

Ζουμπουλάκης 2012β. 
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Από το 2013 είναι Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης της Ελλάδος. Αξίζει να επισημάνουμε όχι μόνο το αξιόλογο διοικητικό έργο 
που επιτελεί από τη θέση αυτή, αλλά και τις εκδηλώσεις που με τον τίτλο «Λό-
γος» διοργανώνει στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης από τον Ιούνιο του 2017 
μέχρι σήμερα· εκδηλώσεις αφιερωμένες σε ζητήματα της λογοτεχνίας, της τέχνης 
και των ανθρωπιστικών σπουδών. Περιορίζομαι στη μνεία της πιο πρόσφατης από 
αυτές: «Γεώργιος Σκληρός, 100 χρόνια από τον θάνατό του» (22 Νοεμ. 2019). 

Όσο για τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αυτές συνεχίζονται μέσα από τις στή-
λες εφημερίδων και περιοδικών. Τακτική είναι η αρθρογραφία του στην εφημερίδα 
Η Καθημερινή, όπου δημοσιεύει ένα άρθρο την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Οι 
θέσεις του είναι πάντα σαφείς, χωρίς ωστόσο να αγνοούν τις πολλαπλές, όσο και 
αντιφατικές, όψεις της πραγματικότητας. Γι’ αυτό και συχνά συζητά ερωτήματα 
που παραμένουν και για τον ίδιο ανοιχτά.

Θα επιχειρήσω στη συνέχεια να περιγράψω αδρομερώς τη συμβολή του στην 
«κριτική συζήτηση της λογοτεχνίας» που έθετε ως ζητούμενο στο πρώτο εκείνο 
εκδοτικό του σημείωμα στη Νέα Εστία τον Σεπτέμβριο του 1998. Το πώς ανα-
κάλυψε τη λογοτεχνία στα πρώτα εφηβικά του χρόνια, το εξιστορεί στη συντα-
ρακτική αυτοβιογραφική μαρτυρία Η αδερφή μου. Δεν πρόκειται να αναδιηγηθώ 
τα γεγονότα που με μοναδική ενάργεια αφηγείται ο ίδιος. Σημειώνω μόνο την 
περιγραφή της σωματικής αναστάτωσης και της συγκίνησης που του προκαλούσε 
η ανάγνωση ποιημάτων, το νόημα των οποίων δεν ήταν ακόμα σε θέση να συλλά-
βει.8 Από τα εφηβικά χρόνια η λογοτεχνία δεν έχει πάψει να συντροφεύει τον κα-
θημερινό του βίο: ελληνική και ξένη, πεζογραφία και ποίηση· τα μείζονα έργα του 
παρελθόντος αλλά και κείμενα σημερινών συγγραφέων μικρότερων αξιώσεων. 
Για να μείνουμε στην ελληνική ποίηση: η αγάπη του για τον Σολωμό και τον Σι-
κελιανό συμβαδίζει με την άριστη γνώση που διαθέτει της ποίησης που γράφτηκε 
από τον Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο και εξής. Ενώ οι άνθρωποι των γραμμάτων που εί-
ναι θρεμμένοι με τους κλασικούς συγγραφείς έχουν συχνά τη μεμψίμοιρη τάση να 
απαξιώνουν τη σύγχρονή τους λογοτεχνική παραγωγή, θεωρώντας ότι σπουδαία 
έργα έχουν προ πολλού πάψει να δημιουργούνται, ο ίδιος ενημερώνεται διαρκώς 
και παρακολουθεί προσεκτικά τις καινούργιες κυκλοφορίες, ανακαλύπτει νέους 
λογοτέχνες, δημοσιεύει μελέτες για έργα που γράφονται στις μέρες μας. 

Έχουμε μυθιστορήματα και ταινίες που αύριο οι ιστορικοί θα τα κατατάσσουν 
στα αριστουργήματα και έχουμε επίσης πάρα πολλά έργα από τη μέση στάθμη 
και πάνω, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία, γιατί, χωρίς αυτά, τα μεγάλα και 
τα κορυφαία δεν έχουν έδαφος να φυτρώσουν, να προσληφθούν και να ξεχω-
ρίσουν.9

8  Ζουμπουλάκης 2012γ, 12–14. 
9  Ζουμπουλάκης 2014· το θέμα του άρθρου στην Καθημερινή είναι η ταινία Locke (2013) του 

Steven Knight. 
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Η υψηλή λογοτεχνία δεν είναι επομένως υπόθεση αποκλειστικά του παρελθό-
ντος. Ο Ζουμπουλάκης είναι μεν στοχαστής του λογοτεχνικού κανόνα, τον βλέ-
πει ωστόσο να εμπλουτίζεται αδιάκοπα με έργα της εποχής μας.

Σε αρκετές από τις μελέτες του ο τιμώμενος επιστρατεύει τη γερή φιλολογική 
σκευή του προκειμένου να θέσει ζητήματα και ζητούμενα εκδοτικά, να εντοπίσει 
πηγές, να προχωρήσει σε βιβλιογραφικές αναδιφήσεις, κοκ. Δεν θα σταθώ στις 
αυστηρά φιλολογικές αυτές εργασίες του, ούτε στις φιλολογικές εκδόσεις που 
έχει πραγματοποιήσει, καθώς απόψε δεν έχουμε συγκεντρωθεί αποκλειστικά φι-
λόλογοι. Θα επικεντρωθώ στον τρόπο με τον οποίο κατανοεί το μυθιστόρημα. Τι 
κινητοποιεί την προσοχή του στο λογοτεχνικό αυτό είδος; Γιατί το θεωρεί σημα-
ντικό; Σε τι έγκειται το «φως του μυθιστορήματος»;10 

Τα μυθιστορήματα που μελετά ο Ζουμπουλάκης είναι όλα υψηλής αισθητικής 
στάθμης. Τα αισθητικά κριτήρια είναι τα μόνα, πιστεύει, που μπορούν να ορίσουν 
τι είναι λογοτεχνία. Η αισθητική απόλαυση ωστόσο δεν επαρκεί για να στραφεί η 
δική του προσοχή σε ένα έργο. Αυτό που τον προσελκύει σε ένα μυθιστόρημα είναι 
οι θεματικές του, οι ιδέες του, ή, ακριβέστερα, η θεώρηση του κόσμου που προ-
βάλλει μέσα από τις σελίδες του. Εξετάζει έτσι μυθιστορήματα με θέματα που τον 
απασχολούν και ως διανοούμενο. Γι’ αυτό και πολλοί από τους ξένους συγγραφείς 
που έχει μελετήσει, σχηματίζουν δύο κατηγορίες: εβραίοι ή εβραϊκής καταγωγής 
μυθιστοριογράφοι, από τη μια, χριστιανοί μυθιστοριογράφοι, από την άλλη. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν συγγραφείς όπως οι Γιόζεφ Ροτ, Ισαάκ Μπά-
σεβις Σίνγκερ, Άαρον Άπελφελντ, Φίλιπ Ροθ, ανάμεσα σε άλλους. Το ενδιαφέρον 
του για τους πεζογράφους αυτούς τροφοδοτεί ο μακρόχρονος και αδιάλειπτος 
προβληματισμός του για ζητήματα όπως είναι η ιστορική μοίρα του εβραϊσμού, η 
βιβλική παράδοση, ο εβραϊκός μεσσιανισμός, ο αντισημιτισμός, το Ολοκαύτωμα, 
η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, οι σχέσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων. 

Στα δοκίμιά του για τους συγγραφείς της δεύτερης κατηγορίας, τους Ζωρζ 
Μπερνανός, Γκράχαμ Γκρην, Φλάννερυ Ο’Κόννορ, Μέριλιν Ρόμπινσον κ.ά., ο 
Ζουμπουλάκης διερευνά «ζητήματα χριστιανικής ανθρωπολογίας και ηθικής». 
Παρατηρούμε ότι οι παραπάνω συγγραφείς είναι είτε Ρωμαιοκαθολικοί είτε Δια-
μαρτυρόμενοι. Έντονο είναι το ενδιαφέρον του για τον δυτικό χριστιανισμό· οι 
δογματικού τύπου αντιδικίες ανάμεσα στις χριστιανικές ομολογίες τον αφήνουν 
αδιάφορο. Στον δυτικό χριστιανισμό αναγνωρίζει μάλιστα ένα καίριο προτέρημα 
έναντι του ανατολικού, ότι κατόρθωσε να συμφιλιωθεί, δύσκολα έστω, με ορισμέ-
νες από τις καταστατικές αρχές της νεωτερικότητας: τον ορθό λόγο, την αυτονο-
μία του ατόμου, τη δημοκρατία και το ουδετερόθρησκο κράτος. 

Από τους Έλληνες συγγραφείς εκείνος που τον έχει απασχολήσει ερευνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιονδήποτε άλλο είναι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμά-
ντης. Στον τόμο Ο στεναγμός των πενήτων βρίσκονται συγκεντρωμένες οι πε-
ρισσότερες από τις παπαδιαμαντικές του μελέτες. Στην οπτική του ωστόσο ο 

10 Ζουμπουλάκης 2015· στον τόμο στεγάζονται οι περισσότερες από τις μελέτες του συγ-
γραφέα για ξενόγλωσσους μυθιστοριογράφους. 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 99



Παπαδιαμάντης διαφοροποιείται πλήρως από τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς 
χριστιανούς λογοτέχνες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το έργο εκείνων διακρίνει 
η προσωπική αναζήτηση, η εσωτερική πάλη, ο υπαρξιακός διχασμός, στοιχεία που 
απουσιάζουν, όπως παρατηρεί, από τον κόσμο του Παπαδιαμάντη. Ο χριστιανι-
σμός του Σκιαθίτη είναι λατρευτικός και εορτολογικός, ανάμικτος με παγανιστι-
κά στοιχεία· ανήκει σε έναν κόσμο αγροτικό, προνεωτερικό, που έχει πάψει προ 
πολλού να είναι ο δικός μας.11 Στα διηγήματά του επομένως ο Ζουμπουλάκης δεν 
αναζητά θεολογικά και ηθικά ερωτήματα ικανά να απασχολήσουν τον σύγχρονο 
άνθρωπο. Αυτό που τον προσελκύει στο παπαδιαμαντικό έργο είναι κάτι διαφο-
ρετικό: η περιγραφή του κόσμου «των πενήτων, των φτωχών και κατατρεγμένων, 
των αδύναμων και ευάλωτων ανθρώπων […]. Ο αλάλητος στεναγμός τους αντη-
χεί μέσα στα διηγήματά του. Οι καημοί τους δεν έχουν μόνο κοινωνικά αίτια, και 
γι’ αυτό είναι χωρίς τελειωμό».12

Στις ρίζες της αναγνωστικής αυτής επιλογής βρίσκεται μια συγκεκριμένη στά-
ση ζωής, την αφετηρία της οποίας εξηγεί ο συγγραφέας στο αυτοβιογραφικό του 
κείμενο Στ’ αμπέλια. Το βιβλίο εξιστορεί τα εννέα συνεχόμενα καλοκαίρια που 
πέρασε ως παιδί στο καλύβι θείων του έξω από το χωριό Συκιά της Λακωνίας, το 
μέρος όπου γεννήθηκε. Ο συγγραφέας αναπαριστά έναν κόσμο τον οποίο αγάπη-
σε βαθιά, δίχως ωστόσο να τον εξωραΐζει και δίχως να τον νοσταλγεί: 

Τι να νοσταλγήσεις; Τη φτώχεια, την υψηλή παιδική θνησιμότητα, την εντελώς 
απροστάτευτη απέναντι στην παραμικρή αρρώστια ζωή; Τη φυσική και ψυχική 
βία εις βάρος των μικρών παιδιών και των γυναικών; Το κουτσομπολιό, την 
κακολογία και τον ασφυκτικό έλεγχο της ιδιωτικής –τρόπος του λέγειν– ζωής; 
Τη δεισιδαιμονία και τον αναλφαβητισμό; Οι γυναίκες του χωριού, όταν ήθε-
λαν να πάνε από τη μια ρούγα στην άλλη, δεν περνούσαν μέσα απ’ την αγορά, 
δεν τη διασχίζανε, αλλά έκαναν κύκλο και την παρακάμπτανε. Ήταν τόπος 
απαγορευμένος γι’ αυτές. […] Αυτό τον κόσμο τον νοσταλγεί μόνο όποιος δεν 
τον έχει γνωρίσει.13 

Δεν απέχει πολύ η Συκιά από τη Σκιάθο. Ο Ζουμπουλάκης παρατηρεί ότι ο Πα-
παδιαμάντης γνώριζε καλά τον κόσμο του ελληνικού χωριού και γι’ αυτό δεν τον 
εξιδανίκευε. Ο κόσμος αυτός καταποντίστηκε οριστικά, διαπιστώνει ο μελετητής, 
γεγονός για το οποίο δεν θλίβεται.14

Κι όμως, πολύ αργότερα, αντιλήφθηκε ότι τα εννιά καλοκαίρια στα χωράφια 
σημάδεψαν τη ζωή του:

Εκείνο που τους χρωστάω κυρίως είναι ότι εκεί έχει τη ρίζα της μια ηθική επι-
λογή, που κάποτε πήρε και πολιτικά χαρακτηριστικά, ότι θα είμαι πάντα με τη 

11  Ζουμπουλάκης 2016, 74–75, 96. 
12  Ζουμπουλάκης 2016, από το οπισθόφυλλο του τόμου.
13  Ζουμπουλάκης 2018α, 83–84. 
14  Ζουμπουλάκης 2018α, 47–49, 82–83. 
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μεριά των φτωχών και των αδικημένων.15

Ηθική επιλογή που απέκτησε και πολιτικά χαρακτηριστικά: στα νεανικά του χρό-
νια ο συγγραφέας εντάχθηκε στον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς. Ηθική επο-
μένως υπήρξε η αφετηρία της πολιτικής του ένταξης, καθώς επέλεξε να τάσσεται 
πάντα με το μέρος των αδυνάτων. Αλλά ηθικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο 
κατανοεί τον χριστιανισμό: η χριστιανική θρησκεία είναι πρωτίστως, ισχυρίζεται, η 
ευθύνη για τον άλλο άνθρωπο, ευθύνη που εκφράζεται με έργα αγάπης μέσα στην 
κοινωνία. «Ο χριστιανισμός είναι οι αμέτρητες, μυριάδες μυριάδων, άγνωστες και 
ανώνυμες, πράξεις καλοσύνης, αλληλεγγύης, συγχώρησης, αγάπης και θυσίας» 
που έγιναν από τους ανθρώπους που αποφάσισαν να ζήσουν ως χριστιανοί.16 Αυτή 
βέβαια, σχολιάζει, είναι η μία όψη της παρουσίας του χριστιανισμού στην ιστορία, 
που συνυπάρχει με την ακριβώς αντίθετή της, την απεμπόληση της χριστιανικής 
διδασκαλίας από τους ίδιους τους χριστιανούς: προσήλωση στο ευαγγέλιο και 
προδοσία του ευαγγελίου συνυφαίνονται αξεδιάλυτα στην ιστορική πορεία των 
Εκκλησιών. Στον βαθμό λοιπόν που τόσο ο χριστιανισμός όσο και η Αριστερά προ-
τάσσουν το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, μπορούν να συναντηθούν και εν 
μέρει να συμπορευτούν, παρά τις κατά τα άλλα σημαντικές διαφορές τους.

Η έννοια της ηθικής βρίσκεται στον πυρήνα της σκέψης του Ζουμπουλάκη. Η 
ηθική είχε παραμεριστεί από το ερευνητικό πεδίο των λογοτεχνικών σπουδών τις 
δεκαετίες του 1960 και του 1970. Στον παραγκωνισμό αυτό συνέβαλαν αποφασι-
στικά αφενός οι μεγάλες πολιτισμικές αλλαγές που γνώρισε ο δυτικός κόσμος τη 
συγκεκριμένη περίοδο και αφετέρου η κυριαρχία δομιστικών και μεταδομιστικών 
ρευμάτων σκέψης στη λογοτεχνική θεωρία, ρευμάτων με έντονα αντιουμανιστικό 
χαρακτήρα. Τις τελευταίες εντούτοις δεκαετίες η ηθική επέστρεψε στο προσκήνιο 
των αναζητήσεων της λογοτεχνικής θεωρίας (αλλά και της φιλοσοφίας). Οι μελέ-
τες επομένως του συγγραφέα μας, στον βαθμό που εξετάζουν τη λογοτεχνία υπό 
το πρίσμα ηθικών κυρίως ερωτημάτων, συντονίζονται με σύγχρονες τάσεις των 
λογοτεχνικών σπουδών.

Θα ήταν λάθος όμως να θεωρήσουμε ότι γι’ αυτόν η λογοτεχνία περιορίζεται 
στη θεματοποίηση ηθικών ζητημάτων, τα οποία ενδεχομένως να έχουν ήδη βρει 
αλλού επαρκή διατύπωση και λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις, στο πεδίο της 
φιλοσοφίας, για παράδειγμα, της θεολογίας ή της πολιτικής σκέψης. Η άποψη του 
Ζουμπουλάκη είναι ότι το μυθιστόρημα μάς επιτρέπει να αποκτήσουμε βαθύτερη, 
πιο λεπταίσθητη γνώση των ηθικών προβλημάτων, γνώση την οποία μόνο αυτό 
είναι σε θέση να προσφέρει· η μυθοπλασία έχει να πει κάτι για τον άνθρωπο και 
τον κόσμο που δεν μπορεί να εκφραστεί με άλλον τρόπο. 

Στο ερώτημα «γιατί διαβάζουμε μυθιστορήματα;» ο ίδιος απαντά: για να κα-
τανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους. Όποιος καταφεύγει στην 
ανάγνωση μυθιστορημάτων

15  Ζουμπουλάκης 2018α, 84–85. 
16  Ζουμπουλάκης 2017α, 404. 
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θέλει ακριβώς, συνειδητά ή ανεπίγνωστα, να ξεδιαλύνει λίγο το αίνιγμα της 
ζωής του, να φωτίσει το μυστήριό της, μα και να διευρύνει τα όρια της δικής 
του κατανόησης του κόσμου και των ανθρώπων.17

Κατανόηση που παραμένει πάντα ανεπαρκής και ελλειμματική, αφού η ζωή 
δεν παύει να αποτελεί ένα αίνιγμα. Η αλήθεια άλλωστε του μυθιστορήματος δεν 
είναι απόλυτη αλλά ερωτηματική και αμφιβάλλουσα.18 Το μυθιστόρημα έχει απο-
μακρυνθεί οριστικά από τον «παράδεισο της απλότητας και της βεβαιότητας».19 
Γι’ αυτό και ο ίδιος προσυπογράφει την άποψη του Μίλαν Κούντερα ότι «κάθε 
μυθιστόρημα λέει στον αναγνώστη: “τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από όσο 
νομίζεις”», για να προσθέσει: «ασφαλώς ναι, όχι όμως τα πράγματα μόνο αλλά 
και τα έργα, ιδίως τα μεγάλα».20 Στο μυθιστόρημα αναγνωρίζει επομένως μια ανα-
ντικατάστατη πηγή γόνιμων ερωτημάτων και προκλήσεων για τη σκέψη. Γι’ αυτό 
και ένα βιβλίο όπως το Υπό το φως του μυθιστορήματος έχει ξεχωριστή αξία για 
όσους μελετούν τη λογοτεχνία, καθώς αποτελεί θερμή συνηγορία ενός επιφανούς 
διανοούμενου υπέρ του μυθιστορήματος. 

Θίξαμε ήδη τη σημασία του εβραϊσμού και του χριστιανισμού στο έργο του 
συγγραφέα· έγινε λόγος και για τη θέση του υπέρ της λειτουργίας τζαμιού στην 
Αθήνα. Ειδικότερη πτυχή των προβληματισμών του αποτελεί μια σκοτεινή, όπως 
την αποκαλεί, πλευρά των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών: η ιστορικά επιβα-
ρυμένη με βία και μισαλλοδοξία μεταξύ τους σχέση, «και ας αναγνωρίζουν και 
οι τρεις ως κοινό πατέρα της πίστης τους τον Αβραάμ»· εξού και ο τίτλος του 
πρόσφατου βιβλίου του Άσπονδοι αδελφοί. Εβραίοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι.21 
Κρίσιμη είναι η παρατήρησή του ότι το πρότυπο αυτού του μίσους είναι ο χριστια-
νικός αντι-ιουδαϊσμός. 

Ο Ζουμπουλάκης μελετά σε βάθος, εδώ και πολλά χρόνια, τον αντισημιτισμό. 
Ο προβληματισμός που έχει αναπτύξει, διεξοδικός και πολύπλευρος, εμπλουτί-
ζεται διαρκώς, σε συνομιλία πάντα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι μάλλον ο 
Έλληνας στοχαστής με την πληρέστερη γνώση και τη σφαιρικότερη εποπτεία του 
θέματος. Δεν είναι σήμερα η κατάλληλη περίσταση για να παρουσιαστούν αναλυ-
τικά οι απόψεις του. Θα περιοριστώ σε μια συνοπτική αναφορά στα όσα υποστη-
ρίζει σχετικά με τη μήτρα του χριστιανικού αντισημιτισμού. 

Αφετηριακή παραδοχή του είναι ότι ο αντισημιτισμός αποτελεί δομική συνι-
στώσα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Έτσι το Ολοκαύτωμα δεν μπορεί να νοηθεί αλ-
λιώς παρά σαν το αποτρόπαιο κορύφωμα δύο χιλιάδων χρόνων αντισημιτισμού. 
Αλλά ποιες είναι οι αιτίες του μακραίωνου μίσους εναντίον των Εβραίων, πώς 

17  Ζουμπουλάκης 2015, 9. 
18  Ζουμπουλάκης 2012δ, 9.
19  Ζουμπουλάκης 2015, 99.
20  Ζουμπουλάκης 2015, 17.
21  Ζουμπουλάκης 2019, 9. 
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εξηγείται η ανθεκτικότητά του; Ο Ζουμπουλάκης ισχυρίζεται ότι ο χριστιανικός 
αντισημιτισμός δεν αποτελεί εκ των υστέρων παραμόρφωση της διδασκαλίας 
των ευαγγελίων, αλλά ότι ενυπάρχει ήδη σε αυτά, και μάλιστα με ιδιαίτερα έντο-
νο τρόπο.22 Η θέση δεν είναι καινούργια στη διεθνή βιβλιογραφία, στην Ελλάδα 
όμως διατυπώνεται, όσο γνωρίζω, για πρώτη φορά. Ο συγγραφέας έχει επανει-
λημμένα στηλιτεύσει την απουσία αυτοκριτικής διάθεσης εκ μέρους των Ορθό-
δοξων Εκκλησιών για τις ευθύνες τους για το Ολοκαύτωμα: «Η φρικτή είδηση 
της εξόντωσης των Εβραίων στο Άουσβιτς δεν έχει φτάσει ακόμη στα αυτιά της 
[της Ορθόδοξης Εκκλησίας]».23 Με το να εντοπίζει όμως την πηγή του ευρωπα-
ϊκού αντισημιτισμού, αυτού που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, στο ίδιο το ιδρυτικό 
βιβλίο του χριστιανισμού, την Καινή Διαθήκη, η κριτική του διανύει ένα επιπλέον, 
κρίσιμο, στάδιο. Δύσκολο να σκεφτεί κανείς ριζικότερη κριτική χριστιανού στον 
χριστιανισμό. 

Το Ολοκαύτωμα και οι προκλήσεις του για τον σύγχρονο άνθρωπο καταλαμ-
βάνουν κεντρική θέση στις αναζητήσεις του. Ένα από τα συναρπαστικότερα φιλο-
σοφικά του δοκίμια είναι το «Ο Χανς Γιόνας και ο Θεός στο Άουσβιτς και μετά το 
Άουσβιτς». Στο δοκίμιο αυτό συζητά ορισμένα από τα ερωτήματα που η φρίκη του 
Ολοκαυτώματος έθεσε αφενός στην εβραϊκή θρησκευτική πίστη, υποβάλλοντάς 
την σε σκληρή δοκιμασία, αφετέρου στη φιλοσοφία και τη θεολογία, καλώντας 
τες να συζητήσουν την έννοια του Θεού από καινούργια βάση και υποχρεώνο-
ντάς τες σε ουσιώδεις αναθεωρήσεις· ερωτήματα που, σύμφωνα με την ωραία δια-
τύπωση του συγγραφέα, ανήκουν σε εκείνα που «δοκιμάζουν την ψυχή και το 
νου, χωρίς να λαβαίνουν ποτέ οριστική απάντηση, στα άλυτα και αναπάντητα 
ερωτήματα, τα οποία, χρειάζεται να το θυμόμαστε, κατεξοχήν διασώζουν την ανι-
διοτέλεια και την αξιοπρέπεια του πνεύματος».24 Έτσι ο Χανς Γιόνας, εκκινώντας 
από το ερώτημα «τι είδους Θεός μπορούσε να επιτρέψει κάτι τέτοιο», οδηγείται 
στο συμπέρασμα ότι τα τρία ιδιώματα που προσδιορίζουν τον Θεό στην εβραϊκή 
θεολογία: παντοδύναμος, πανάγαθος και καταληπτός, μετά το Άουσβιτς δεν μπο-
ρούν πλέον να συνυπάρχουν. Από τα τρία, το ένα θα πρέπει να παραμεριστεί. Ο 
Γιόνας θυσιάζει το ιδίωμα της παντοδυναμίας. Ο Θεός είναι πανάγαθος και κατα-
ληπτός, όχι όμως και παντοδύναμος, γι’ αυτό και το κακό βασιλεύει στον κόσμο.25 

Το Ολοκαύτωμα όμως δεν αφορά μόνο τους Εβραίους· αφορά και όλους εμάς 
τους άλλους, υποστηρίζει ο Ζουμπουλάκης στην ομιλία που εκφώνησε στην Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στις 27 Ιανουαρίου 2018, Διεθνή Ημέρα Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος. Και εξηγεί: 

Το Ολοκαύτωμα θέτει υπό διαρκή δοκιμασία την ηθική μας συνείδηση και η 
αναμέτρηση μαζί του ίσως μας οδηγήσει να συνειδητοποιήσουμε τουλάχιστον 
δύο πράγματα. Πρώτον· κανείς μας δεν είναι προφυλαγμένος από τη διάπραξη 

22  Ζουμπουλάκης 2019, 45. 
23  Ζουμπουλάκης 2019, 71. 
24  Ζουμπουλάκης 2013β, 53. 
25  Ζουμπουλάκης 2013β, 51–72. 
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του κακού, δεν υπάρχουν κοσμοθεωρητικές εγγυήσεις έναντι της βαρβαρότη-
τας. Η Γερμανία που διέπραξε αυτό το έγκλημα ήταν κατεξοχήν χώρα υψηλού 
πολιτισμού και παιδείας. Μόνη εγγύηση είναι εκείνο το λεπτό, εύθραυστο και 
τρεπτό πράγμα που είναι η ανθρώπινη συνείδηση, όταν λάβει κάποια στιγμή τη 
δύσκολη απόφαση να μην κάνει κακό σε άλλον άνθρωπο. Δεύτερον· η παθη-
τικότητα δεν είναι ηθικά ουδέτερη στάση, γιατί αφήνει το κακό να προχωράει 
ανεμπόδιστο.26 

Αλλά, ας επιστρέψουμε στις σχέσεις μεταξύ των τριών μονοθεϊστικών θρη-
σκειών. Ποιος θα εγγυηθεί την ειρηνική συνύπαρξη των πιστών τους, όταν η ιστο-
ρία καταδεικνύει την απροθυμία ή την αδυναμία των θρησκειών να το πράξουν οι 
ίδιες; Η απάντηση του Ζουμπουλάκη είναι απερίφραστη: την ειρηνική συμβίωση 
θα την εγγυηθεί το «δημοκρατικό, ουδετερόθρησκο κράτος, το οποίο θα όφειλαν 
όλες οι θρησκείες να υπερασπίζονται παντού και χωρίς εξαιρέσεις».27 Η αρχή της 
ουδετεροθρησκίας, ο χωρισμός δηλαδή Εκκλησίας και κράτους, αποτελεί θέση 
που ο συγγραφέας υπερασπίζεται με σθένος εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στα 
δοκίμιά του αλλά και σε πλήθος δημόσιων παρεμβάσεών του.

Στο σημείο αυτό ανακύπτει ένα ερώτημα που αφορά ειδικότερα το Ισλάμ: ο 
χριστιανισμός, ο δυτικός τουλάχιστον, έχει εν πολλοίς συμφιλιωθεί με την αρχή 
του ουδετερόθρησκου κράτους. Τι συμβαίνει όμως με το Ισλάμ; Είναι σε θέση να 
διαχωρίσει τη θρησκεία από την πολιτική και να προσχωρήσει στις θεμελιώδεις 
αρχές των σύγχρονων δημοκρατιών; Αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα είναι καί-
ριο για τη σημερινή Ευρώπη. Ο Ζουμπουλάκης απορρίπτει την άποψη που θέλει 
το Ισλάμ εξ ορισμού ασύμβατο με τα δημοκρατικά κεκτημένα και ισχυρίζεται ότι 
δεν υφίσταται εγγενής αδυναμία των μουσουλμάνων να τα αποδεχτούν. Επικα-
λείται μάλιστα το ιστορικό προηγούμενο του χριστιανισμού, ο οποίος χρειάστηκε 
αιώνες για να συμφιλιωθεί με τις πολιτικές αξίες της νεωτερικότητας, και αφού 
προηγουμένως αντιστάθηκε σθεναρά σε αυτές.28 

Εδώ θα ήθελα να διατυπώσω ένα σύντομο σχόλιο για το είδος του λόγου που 
κατεξοχήν χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, δηλαδή το δοκίμιο. Γιατί δοκίμιο, και μά-
λιστα σπανίως πολυσέλιδο, και όχι, για παράδειγμα, εκτενείς και συστηματικές 
πραγματείες; Η επιλογή αυτή πρέπει να οφείλεται στο ότι ο δοκιμιακός λόγος 
ανταποκρίνεται καλύτερα στον χαρακτήρα της σκέψης του τιμώμενου, που είναι 
ανοικτός και ερωτηματικός, κριτικός και αυτοκριτικός, που τρέφεται από τις εν-
στάσεις, τον αντίλογο και τη διαλογική αντιπαράθεση· που είναι ασύμβατος, εν 
ολίγοις, με συνολικές και συμπαγείς θεωρήσεις. 

Αξίζει όμως να γίνει αναφορά και σε ένα άλλο είδος λόγου που έχει κάνει την 
εμφάνιση στο έργο του εδώ και μερικά χρόνια: το 2012 δημοσιεύτηκε Η αδερ
φή μου και το 2018 το Στ’ αμπέλια, δύο βιβλία αυτοβιογραφικού περιεχομένου. 

26  Ζουμπουλάκης 2018β, 27–28. 
27  Ζουμπουλάκης 2019, 10, 71. 
28  Ζουμπουλάκης 2019, 221–22. 
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Στο πρώτο ο συγγραφέας αφηγείται τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε στη 
ζωή του η ασθένεια της αδερφής του, ασθένεια που μετέτρεψε τη σχέση μαζί της 
«σε πεπρωμένο».29 Για το δεύτερο βιβλίο μιλήσαμε ήδη. Δίπλα στα δύο αυτά έργα 
θα τοποθετούσα ένα ακόμα κείμενο που αντλεί από προσωπικά βιώματα, αν και 
δια φορετικό από τα προηγούμενα. Σε ομιλία του σε μαθητές Λυκείου το 1996, ο 
συγγραφέας επιχειρούσε να εξηγήσει το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
καταθέτοντας και τη δική του μαρτυρία, καθώς ήταν ένας από τους φοιτητές που 
είχαν κλειστεί τις τρεις ημέρες του Νοεμβρίου 1973 στον χώρο του Πολυτεχνείου. 
Το κείμενο της ομιλίας δημοσιεύτηκε μόλις το 2017, δηλαδή 21 χρόνια μετά την 
εκφώνησή του και 44 χρόνια μετά τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται.30 Η εντυ-
πωσιακή αυτή διπλή καθυστέρηση υπαγορεύτηκε προφανώς από μια στάση προ-
σωπικής αξιοπρέπειας, καθώς, όπως επισημαίνει ο ίδιος, «το να περιφέρεις από δω 
και από κει με ευκολία την προσωπική σου εμπειρία είναι ευτέλεια». Εάν ωστόσο 
αποφάσισε εντέλει να μιλήσει και να γράψει για τα όσα έζησε στο Πολυτεχνείο, 
είναι επειδή οφείλει κανείς να αποφύγει και τον «ναρκισσισμό του αμετάδοτου»:

το να την κρατάς [την προσωπική σου εμπειρία] κλειστή για τον εαυτό σου 
είναι συχνά κάτι χειρότερο, είναι ναρκισσισμός, είναι ο ναρκισσισμός του αμε-
τάδοτου, ο ναρκισσισμός να θεωρείς τους άλλους ανίκανους να καταστούν 
κοινωνοί αυτής της εμπειρίας. Άλλωστε αποτελεί θεμελιακό γνώρισμα του αν-
θρώπου να μετασχηματίζει το βίωμα σε συνείδηση.31

Ο μετασχηματισμός του βιώματος σε συνείδηση αποτελεί και το θέμα της 
Αδερφής μου. Το βιβλίο αναλύει την πορεία που διέγραψε το επώδυνο εφηβικό και 
νεανικό βίωμα για να μετατραπεί σταδιακά σε στοιχείο διαμορφωτικό της ψυχικής 
και διανοητικής συγκρότησης του συγγραφέα:

Η ιστορία της αδερφής μου με οδήγησε από τα εφηβικά μου χρόνια να θεωρώ 
ότι το κύριο φιλοσοφικό ερώτημα είναι η αρρώστια. Η αρρώστια θέτει, με τον 
οξύτερο τρόπο, το ζήτημα του νοήματος της ζωής, του Θεού, της σχέσης με 
τους άλλους, της ευδαιμονίας, της χαράς.32 

Ειρήσθω εν παρόδω ότι έχουν πυκνώσει, τα τελευταία χρόνια, τα κείμενα του 
συγγραφέα που πραγματεύονται ποικίλες όψεις του προβλήματος της αρρώστιας. 
Ζωηρό είναι και το ενδιαφέρον του για την παρηγορητική ιατρική, ενδιαφέρον 
που αναπτύσσεται σε επαφή με τις σχετικές μελέτες που εκπονούνται διεθνώς. 
Είναι σαφές ότι η αναγόρευση της ασθένειας σε μείζον φιλοσοφικό πρόβλημα δεν 
αφήνει περιθώρια για υψιπετείς, και εντέλει ανεδαφικές, θεωρήσεις της ανθρώπι-
νης ύπαρξης. 

29  Ζουμπουλάκης 2012γ, 9. 
30  Ζουμπουλάκης 2017β, 171–79. 
31  Ζουμπουλάκης 2017β, 171–72. 
32  Ζουμπουλάκης 2012γ, 58–59. 
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Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη σχέση του Ζουμπουλάκη με την πολιτική. Επι-
χειρώντας να εξηγήσει στους μαθητές το γιατί αρκετοί απ’ όσους συμμετείχαν 
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, και διακινδύνευσαν τότε τη ζωή τους, δεν έδει-
ξαν στη συνέχεια το αναμενόμενο ήθος, παρατηρεί: 

Πρώτον, το ήθος δεν είναι, γενικώς, εύκολη υπόθεση και, δεύτερον, μια ση-
μαντική ηθική πράξη που κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας δεν αρκεί από 
μόνη της να μας κάνει ενάρετους ανθρώπους. Χρειάζεται εσωτερική ζωή, συνε-
χής ηθική αυτοεξέταση και συνειδησιακή επαγρύπνηση, κάτι που τα ρεύματα 
σκέψης στα οποία ανήκαν αυτοί οι άνθρωποι δεν καλλιεργούσαν.33 

Εφόσον ηθική είναι, όπως ήδη ειπώθηκε, η αφετηρία της σχέσης του με την 
πολιτική, η κριτική του στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει, δεν μπορεί παρά 
να ενέχει και μια ισχυρή ηθική διάσταση. Άρα και στην περίπτωση της πολιτικής 
η αυστηρότητα της κρίσης του ασκείται, πρώτα και κύρια, στον οικείο του χώρο.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης τιμά σήμερα τον Σταύρο 
Ζουμπουλάκη με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα για το σημαντικότατο και πο-
λυσχιδές έργο του· για την ουσιώδη συνεισφορά του στην εκπαίδευση και στη 
φιλολογία· για το ήθος και τις θαρραλέες παρεμβάσεις του στον δημόσιο βίο. Τον 
τιμούμε για τους ανοιχτούς ορίζοντες της σκέψης του, που αναμετράται με κρί-
σιμα ζητήματα του καιρού μας και σε διαρκή συνομιλία με τις σύγχρονες πνευ-
ματικές αναζητήσεις. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση τον υποδεχόμαστε στην 
πανεπιστημιακή μας κοινότητα.
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The work and thinking of Stavros Zoumboulakis

Yiannis Dimitrakakis

Abstract 

THIS essay is based on the speech made at the award ceremony honoring Stav-
ros Zoumboulakis with the title of Doctor Honoris Causa of the Department 

of Philology at the University of Crete (Rethymnon, 3 December 2019). The pur-
pose of the essay is to discuss Zoumboulakis’ contribution to literary studies, as 
well as to focus on important aspects of his engagement as a public intellectu-
al. Zoumboulakis was the chief editor of Nea Hestia, the longest-running Greek 
literary review, from 1998 until 2012. During his editorship, Nea Hestia exerted 
considerable influence on intellectual life in Greece. In many of his essays Zoum-
boulakis explores the connection between literature and ethics. He has shown a 
strong interest in European and American novels written by Jewish and Christian 
authors and he deals with topics such as the history of Judaism, antisemitism and 
the Holocaust. He has examined the pivotal role of Christianity in the historical 
development of hatred against Jews and he has contributed to the ongoing debate 
on questions regarding the philosophical and theological implications of the Hol-
ocaust. Another of his permanent concerns is the complex relationship between 
religion and modernity; he mainly discusses the long and difficult process of rec-
onciliation between Christian faith and the principles of modern democracy. He 
also argues that it is only the secular state (l’état laïque) that can guarantee the 
peaceful coexistence of believers of the three monotheistic religions.
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Προς μια ανθρωπολογική αισθητική της διαδήλωσης. 
Οι φωτογραφίες του αρχείου Serge Collet*

Βαγγέλης Αθανασόπουλος

Ο Serge Collet (1950–2016) ήταν Γάλλος εθνολόγος λιθουανικής καταγω-
γής, συμβεβλημένος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευ-

νών της Γαλλίας (CNRS) και επιστημονικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, γνωστός κυρίως για τις έρευνές του πάνω στις αλιευτικές κοινότητες της 
Μεσογείου.1 Eυρυμαθής, πολύγλωσσος, πολιτικοποιημένος και κοσμοπολίτης 
(του άρεσε να αυτοαποκαλείται «Οδυσσέας»), με πολύπλευρη προσωπικότητα, 
έζησε στο Παρίσι, στη Γερμανία (όπου ήταν και ο πρώτος που εισήγαγε στο Πα-
νεπιστήμιο του Αμβούργου τον κλάδο της Θαλάσσιας Ανθρωπολογίας), στην 
Ιταλία (όπου δίδαξε ως προσκεκλημένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κατά-
νιας), στην Αίγυπτο και στη Σενεγάλη, πριν καταλήξει στην Κρήτη.

Μετά τον θάνατό του, τον Αύγουστο του 2016 στην Ιεράπετρα, με δωρεά της 
συζύγου του Barbara Collet, κατόπιν πρωτοβουλίας του αναπληρωτή καθηγητή 
Αριστείδη Τσαντηρόπουλου, το προσωπικό του αρχείο περιήλθε στο Εργαστήριο 
Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Eικόνα, Mουσική, Kείμενο”, του Kέντρου Ερευνών και 
Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής, 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

O Serge Collet σπούδασε αρχικά φιλοσοφία στο Lycée Honoré de Balzac και 
στο Πανεπιστήμιο της Nanterre, με τους André Lécrivain, Alexandre Matheron 
(ο οποίος τον εισήγαγε στον Spinoza) και Georges Labica. Αφού εκπόνησε την 
πτυχιακή του εργασία πάνω στις λειτουργίες του οικονομικού φετιχισμού στις 
καπιταλιστικές κοινωνίες, ξεκίνησε διδακτορική διατριβή στην Κοινωνιολογία 

*  Το παρόν άρθρο είναι βασισμένο στην ομώνυμη τηλεδιάλεξη που έδωσα στις 12 Μαΐου 
2020, στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, 
τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής, στο πλαίσιο του κύκλου «Παρουσίαση ερευ-
νητικού υλικού». Η διάλεξη είναι διαθέσιμη στο: <http://www.fks.uoc.gr/_/pw/ypotrofies/
mixelh/athanassopoulos_20200512/>. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διευθύντρια του ΚΕΜΕ, 
καθηγήτρια Μαρία Κούση, και τον αναπληρωτή καθηγητή Αριστείδη Τσαντηρόπουλο, διευ-
θυντή του Εργαστηρίου Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο”, για τη δυνατό-
τητα που μου παρείχαν να δώσω αυτή τη διάλεξη, καθώς και την Παναγιώτα Βλαχάκη και τον 
Δημήτρη Σακελλαρίδη για τη γραμματειακή και την τεχνική υποστήριξη. Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ επίσης στη Μαρία Ζουριδάκη, υποψήφια διδάκτορα Οπτικής Ανθρωπολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, για τις ανταλλαγές πληροφοριών και τις συζητήσεις, οι οποίες συνεισέφεραν 
αποφασιστικά στην επεξεργασία του κειμένου της διάλεξης και στην τελική μορφή του παρό-
ντος άρθρου.  

1  Βλ. Collet 1993.
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στην École Pratique des Hautes Études στο Παρίσι, με επόπτες τους Paul-Henry 
Chombart de Lauwe, έναν από τους πρωτεργάτες της αστικής κοινωνιολογίας 
στη Γαλλία, και Zdenek Strmiska, πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικών 
Επιστημών της Πράγας. Υποστήριξε τη διατριβή του το 1980 με τίτλο «Sujets, 
État, Civiltà: Propositions théoriques pour une Anthropologie Critique des modes 
de vie» («Υποκείμενα, Κράτος, Πολιτισμός: Θεωρητικές προτάσεις για μια Κριτική 
Ανθρωπολογία των τρόπων ζωής»). Σε αυτή τη μελέτη, ο Collet χρησιμοποιεί και 
προσαρμόζει με κριτικό τρόπο διάφορα θεωρητικά παραδείγματα της κοινωνι-
κής θεωρίας (Σχολή της Φραγκφούρτης, Θεωρία των Parsons και Shils, Θεωρία 
συστημάτων) στις μεταβολές που υπέστη η γαλλική κοινωνία από το 1968, εμβα-
θύνοντας την γκραμσιανή ανάλυση των δομικών αλλαγών των τρόπων ζωής και 
των συνεπειών αυτών των αλλαγών στο πεδίο της πολιτικής. 

Συνδικαλιστής στα χρόνια του διδακτορικού του (1973–1980), ο Serge Collet 
υπήρξε επίσης ιδρυτής, το 1978, της ομάδας Μνήμη (Mnémé), μιας ανεξάρτητης 
ερευνητικής πρωτοβουλίας που περιελάμβανε τους José Cordon, Yvette Izabel, και 
Marcel Scheer. Η ομάδα Μνήμη αφιερώθηκε στη συστηματική καταγραφή, ταξι-
νόμηση και μελέτη των διαδηλώσεων στη Γαλλία, δίνοντας έμφαση στις συμπε-
ριφορές, τις πρακτικές και τα σύμβολα των μαζικών κινητοποιήσεων που έλαβαν 
χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και 
στις αρχές αυτής του 1980.  

Ενάντια σε μια αφηρημένη και αποστασιοποιημένη επιστημονική προσέγγιση 
που συχνά τείνει να εξουδετερώσει το αντικείμενό της, ενάντια επίσης στην τάση 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης να σχηματοποιούν τις κοινωνικές αντιθέσεις μέσα 
από μερικές φωτογραφίες-σοκ, γενικεύσεις και αφηρημένες ποσοτικοποιήσεις, η 
ομάδα Μνήμη εισήγαγε μια νέα για την εποχή αισθητηριακή οπτική στη μελέτη 
ενός κοινωνικού φαινομένου (της διαδήλωσης) που τόσο η εθνογραφική κατα-
γραφή όσο και η σημειολογική ανάλυση είχαν παραμελήσει. Πρόκειται για έναν 
εναλλακτικό τρόπο ανθρωπολογικής έρευνας βασισμένης σε ένα εκτενές οπτικο-
ακουστικό αρχείο που περιλαμβάνει φωτογραφίες, μαγνητοφωνήσεις, μαρτυρίες 
εργατών και διαδηλωτών, καταγραφές συνθημάτων και ύμνων, κονκάρδες, φυλ-
λάδια, αποκόμματα εφημερίδων και άλλα τεκμήρια. Μέσω της μελέτης της ιστο-
ρίας της διαδήλωσης ως πολιτισμικής πρακτικής και της προφορικής και γραπτής 
παραγωγής της, αυτό το αρχείο αποσκοπούσε στην ενεργοποίηση μιας κριτικής 
συλλογικής μνήμης σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών αναταρα-
χών στη Γαλλία. Αυτή η περίοδος είναι η δεκαετία που ακολούθησε τον Μάη του 
’68. Η μνήμη στην οποία αναφέρεται το όνομα της ομάδας είναι αυτή των ατομι-
κών και συλλογικών ταυτοτήτων και των μορφών αντίστασης που αναπτύχθηκαν 
εκείνη την ιστορική στιγμή, και που οι μετέπειτα κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις 
έτειναν να ξεχάσουν, να λειάνουν ή να εξημερώσουν.2 

Τη στιγμή που ο Collet και η ομάδα του καταπιάνονται με την καταγραφή των 
διαδηλώσεων, το πεδίο της Oπτικής Aνθρωπολογίας οριοθετείται από το έργο 

2  Βλ. Collet 1982 και 1984.
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μορφών όπως η Margaret Mead, ο Gregory Bateson,3 ο John Collier4 και ο Jean 
Rouch, πατέρας του cinéma-vérité.5 H θεωρητική συζήτηση πάνω στη σχέση της 
φωτογραφίας και του κινηματογράφου με την πραγματικότητα και την επιστη-
μονική παρατήρησή της κινείται εκείνη την εποχή γύρω από θέματα που έχουν 
να κάνουν με τη φύση των τεχνικών εικόνων, τη σχέση παρατηρητή-παρατηρού-
μενου και τη διαμεσολαβητική λειτουργία της μηχανής, το γνωσιακό καθεστώς 
της οπτικότητας και τους ιστορικούς και πολιτισμικούς προσδιορισμούς του. Ο 
Collet συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση με ένα εμπνευσμένο (και ανέκδοτο) κεί-
μενο πάνω στη σχέση του έργου του Παζολίνι με τη δουλειά του ανθρωπολόγου 
(«Pier Paolo Pasolini ou l’imaginaire de l’anthropologie» [«Pier Paolo Pasolini ή το 
φαντασιακό της ανθρωπολογίας»]). Σε αυτό το κείμενο, η διαδικασία διαλεκτικο-
ποίησης της επιστημονικής έρευνας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας καταφέρ-
νει να συνενώσει μεθοδολογικούς, αισθητικούς και πολιτικούς προβληματισμούς 
με έναν τρόπο που εμπλουτίζει τόσο τη γνώση της ανθρωπολογίας όσο και αυτή 
του κινηματογράφου, και θυμίζει, σε ένα βαθμό, τη διάλεξη που ο Gilles Deleuze 
έδωσε πάνω στη δημιουργική πράξη την ίδια περίοδο (το κείμενο του Collet χρο-
νολογείται το 1986, η διάλεξη του Deleuze έλαβε χώρα το 1987).6

Αν και το έργο του Serge Collet πάνω στη Θαλάσσια Ανθρωπολογία είναι ευ-
ρέως διαδεδομένο και αναγνωρισμένο, το προσωπικό του αρχείο που αφορά την 
Πολιτισμική Ανθρωπολογία της διαδήλωσης παραμένει μέχρι σήμερα λιγότερο 
γνωστό και στο μεγαλύτερό του μέρος ανεκμετάλλευτο. Το αρχείο, του οποίου 
το υλικό που παρήγαγε η ομάδα Μνήμη αποτελεί μόνο ένα τμήμα, καλύπτει πάνω 
από 40 διαδηλώσεις και πορείες από το 1969 μέχρι το 1988.7

Ειδικότερα, το αρχείο περιλαμβάνει: 1783 τυπωμένες φωτογραφίες και κο-
ντάκτ, 1585 αρνητικά, 693 διαφάνειες, 239 σελίδες κείμενα, 197 σελίδες χειρό-
γραφα δελτία, 23 κασέτες 90 και 60 λεπτών με ηχογραφήσεις, καθώς και διάφορα 
έντυπα τεκμήρια (φυλλάδια, κονκάρδες, καλέσματα συνδικαλιστικών και κομμα-
τικών οργανώσεων, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών κ.ά.). Πρόκειται για 
ένα πρωτότυπο και ανέκδοτο υλικό ανεκτίμητης ανθρωπολογικής και ιστορικής 
αξίας του οποίου η ανάδειξη, διάχυση και μελέτη θα συμβάλει αποφασιστικά στην 
κατανόηση των πολιτισμικών μηχανισμών και των συμβολικών διαδικασιών που 
δόμησαν τις συλλογικές ταυτότητες στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες. 
Η αξία του έγκειται στον πλούτο των οπτικοακουστικών τεκμηρίων καθώς και 
στην πρωτοτυπία της επιστημονικής προσέγγισης της διαδήλωσης ως πολιτισμι-
κό γεγονός και ενσώματη γλώσσα, που επικεντρώνεται σε τομείς όπως οι χειρο-

3  Βλ. Mead και Bateson 1977.
4  Collier και Collier 1967.
5  Rouch, Wanono και Dieterlen 1987.
6  Βλ. Deleuze 2018.
7  Από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2020 ασχολήθηκα με την καταγραφή και 

με μια πρώτη οργάνωση του υλικού του αρχείου, με απώτερο σκοπό τόσο την ψηφιοποίησή του 
και τη διάθεσή του στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, όσο και τη μελέτη του φωτογραφι-
κού υλικού και τη διοργάνωση μιας έκθεσης βασισμένης σε αυτό.
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νομίες, η ενδυμασία, η φρασεολογία, οι στάσεις του σώματος και η οργάνωση 
του χώρου. Χαρακτηριστικά, βρίσκουμε στο αρχείο 42 σελίδες δελτία ταξινόμη-
σης που αφορούν την τυπολογία ανάλυσης των διαδηλώσεων, συνοδευόμενα από 
φωτογραφίες και υποδιαιρεμένα σε 5 κύριες κατηγορίες και 24 υποκατηγορίες. 
Παραθέτουμε αυτή την τυπολογία, μεταφρασμένη από τα γαλλικά:8

«1. Οι διαδηλωτές: Οι χειρονομίες που διαδηλώνουν. Ομάδες και επικοινωνία 
μεταξύ διαδηλωτών. Η εμφάνιση των διαδηλωτών. Διατάξεις των διαδηλω-
τών. Εμβληματοποίηση των διαδηλωτών.

2. Συμβολικός εξοπλισμός: Τα πανώ. Τα πλακάτ. Οχήματα διακοσμημένα για 
τη διαδήλωση. Αυτοσχέδιες κατασκευές. Αντικείμενα που καταδηλώνουν 
ή συνδηλώνουν μία συλλογική ταυτότητα. Υλικά στοιχεία που παραπέ-
μπουν σε μία μνήμη.

3. Οργάνωση της διαδήλωσης: Τα όργανα καθοδήγησης. Οι αρχηγοί (ή κα-
θοδηγητές). Οι τρόποι πλαισίωσης των διαδηλωτών. Πωλητές, συλλέκτες, 
διανομείς.

4. Ο χώρος της διαδήλωσης: H συγκρότηση. Η διάλυση. Η εμβληματοποίηση 
των χώρων. Οι τρόποι κατάληψης του δρόμου. Οι θεατές.

5. Μηχανισμοί συναφείς με τη διαδήλωση: Τα μέσα επιβολής της τάξης. Τα 
μέσα πρόληψης. Η παρακολούθηση της διαδήλωσης από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Τα εσωτερικά μέσα επικοινωνίας».

Όπως παρατηρεί το 1982 ο Dominique Guinard σε ένα άρθρο στην εφημερίδα 
Le Monde αφιερωμένο στην έρευνα του Serge Collet, oι διαδηλώσεις είναι πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους.9 Μερικές έχουν ομοιογενή σύσταση, βασισμένη στις 
επαγγελματικές κατηγορίες, άλλες, όπως αυτή της Πρωτομαγιάς, ετερογενή. Με-
ρικές μοιάζουν με καλοσυνάτες παρελάσεις που λαμβάνουν χώρα σε γιορταστική 
ατμόσφαιρα. Άλλες διεξάγονται κάτω από τη σκιά της βίας και κινδυνεύουν να 
μετατραπούν ανά πάσα στιγμή σε οδομαχίες. Κάποιες εκφράζουν αλληλεγγύη, 
κάποιες άλλες αφήνουν μια διάχυτη αίσθηση δυσφορίας. Ορισμένες επιδεικνύουν 
μια αυστηρή τάξη και οργάνωση των διαδηλωτών, άλλες είναι πιο αυθόρμητες και 
άτακτες. Αν και αποτελεί εφήμερο και τοπικό γεγονός, η διαδήλωση παράγει έναν 
συγκεκριμένο χώρο με τη δική του ιδιαίτερη δομή. Συνιστά μια μορφή λαϊκής πο-
λιτισμικής παραγωγής που δανείζεται, αλέθει και συνδυάζει στοιχεία από άλλες 
μορφές συλλογικής συνεύρεσης: θρησκευτικές λιτανείες, στρατιωτικές παρελά-
σεις, νεκρικές πομπές, πανηγύρια, αθλητικές εκδηλώσεις, καρναβάλια.10

Όπως σημειώνει ο Collet, oι φωτογραφίες του αρχείου δεν υπάγονται στην 
κατηγορία του ρεπορτάζ, το οποίο συχνά αποσκοπεί στο να προκαλέσει αίσθηση 
και να εντυπωσιάσει τον θεατή. Σκοπός τους είναι να καταγράψουν τις διάφορες 
πτυχές της οπτικότητας της διαδήλωσης, προσεγγίζοντάς την ως θέαμα, ως κάτι 

8  Όλα τα αποσπάσματα του αρχείου που παρατίθενται, καθώς και οι λεζάντες των φωτογρα-
φιών, έχουν μεταφραστεί από τα γαλλικά από τον υπογράφοντα.

9  Βλ. Guinard 1982.
10  Βλ. Guinard 1982 και Gérôme 1988.
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που συμβαίνει για να ιδωθεί. Αυτή η οπτικότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με 
τους διάφορους τρόπους με τους οποίους, στη διαδήλωση, η λέξη γίνεται χει-
ρονομία και το σύμβολο σώμα. Σε αυτό το πλαίσιο η φωτογραφική εικόνα δεν 
αποτελεί απλό ντοκουμέντο, αλλά τρόπο σκέψης. Χρησιμοποιείται ως μέσο ανά-
δειξης μιας αντίληψης που λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τα θεωρητικά 
εργαλεία της εθνολογίας και της ανθρωπολογίας, πράγμα που συνεπάγεται ένα 
ειδικό ενδιαφέρον για τη φωτογραφική εικόνα καθεαυτή και για το θεωρητικό και 
κοινωνιολογικό πλαίσιο που την υποστηρίζει. Παρατηρούμε εξάλλου την έντονη 
παρουσία της δομιστικής μεθόδου και ιδιαίτερα της σημειολογικής προσέγγισης, 
τόσο της φωτογραφίας όσο και της διαδήλωσης (ενδεικτικά, βρίσκουμε στο αρ-
χείο 107 σελίδες με σημειώσεις βιβλίων πάνω στη σημειωτική, τα συνθήματα και 
την έννοια της ταυτότητας). Σε αυτό το επίπεδο, ο Collet είναι άμεσα επηρεασμέ-
νος από τον Roland Barthes.11 Ίσως είναι αυτή η επιρροή που, μεταξύ άλλων, τον 
απέτρεψε από το να προσεγγίσει την Οπτική Ανθρωπολογία ως αυτοσκοπό, ως 
εξειδικευμένη ερευνητική πρακτική, με την ακαδημαϊκή έννοια του όρου, ως επι-
στημική υποκατηγορία, δηλαδή, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που ειδικεύεται 
στα οπτικά αντικείμενα. Αντίθετα, αν και το ενδιαφέρον του για την εικόνα και 
την οπτικότητα φαίνεται να είναι ο καταλύτης του συνόλου σχεδόν του ερευνητι-
κού του έργου, το οποίο αναμφίβολα αφορά τον ευρύτερο χώρο της Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, ο Collet προσεγγίζει τη φωτογραφία όπως ο ανειδίκευτος εργά-
της προσεγγίζει ένα εργαλείο,12 με τη σημαντική διαφορά, βέβαια, ότι ο ανειδί-
κευτος εργάτης στερείται συνήθως της θεωρητικής κατάρτισης του Collet. Στον 
τομέα της φωτογραφίας και της εικόνας, ο Collet είναι αυτοδίδακτος.

Πάντως, το «ανοιχτό» καθεστώς μόνιμης ημιτέλειας στο οποίο ο Collet και η 
ομάδα Μνήμη άφησαν το αρχείο της καταγραφής –καθεστώς που οφείλεται εν 
μέρει στο γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας σταμάτησε τη χρη-
ματοδότηση της έρευνας το 1982, καθώς και στα διαφορετικά ενδιαφέροντα του 
Collet, έτοιμου να περάσει από το ένα ερευνητικό αντικείμενο στο άλλο, αλλά και 
αναγκασμένου να προσαρμοστεί σε ένα γαλλικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που δεν 
του ήταν ιδιαίτερα φιλόξενο– δεν μας επιτρέπει, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο 
της έρευνας, να σχηματίσουμε μια σαφή ιδέα του πώς ο Γάλλος εθνολόγος φαντα-
ζόταν, αν τη φανταζόταν, τη συνολική οργάνωση και εκμετάλλευση του υλικού 
του αρχείου.

Ο πίνακας που ακολουθεί, με τις κατηγορίες φωτογραφικής ανάλυσης, αποτε-
λεί χαρακτηριστικό δείγμα της παρουσίας της δομιστικής μεθόδου:

«1. Λογικο-γραμματικές κατηγορίες. Στο επίπεδο του αναπαριστάμενου περιε-
χομένου. 
α) Φωτογραφίες που δείχνουν μεμονωμένα στοιχεία: αντικείμενα, άτομα, 

χώροι ιδωμένοι σαν μια στατική απομονωμένη ενότητα – το αντίστοιχο 
του ονόματος ή του ονοματικού συνόλου στη γραμματική. 

11  Βλ. Barthes 2008.
12  Βλ. Bourdieu 1965.
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β) Φωτογραφίες που δείχνουν κυρίως σχέσεις και παραλλαγές των στοιχεί-
ων (γεγονότα, καταστάσεις, δράσεις) – το αντίστοιχο του κατηγορημα-
τικού προσδιορισμού στη γραμματική.

γ) Φωτογραφίες που δείχνουν την τροπικότητα των στοιχείων και των σχέ-
σεων (χώρος, χρόνος, τρόπος ύπαρξης) – το αντίστοιχο του συμπληρώ-
ματος στη γραμματική.

2. Κατηγορίες εικαστικής έκφρασης. Λαμβάνοντας υπόψιν την έκφραση του 
δημιουργού ή του πομπού. Μορφοποίηση ακολουθώντας κανόνες λιγό-
τερο ή περισσότερο κωδικοποιημένους και αποδεκτούς. Μελέτη σε δύο 
επίπεδα: α) ουσία: γραμμές, χρώματα, τόνοι, υφές κλπ. β) μορφή: κάδρο, 
γωνία, σύνθεση, φωτισμός. Το β) μας επιτρέπει να συμπεράνουμε αν η ει-
καστική έκφραση της φωτογραφίας είναι ισχυρή (δουλεμένη) ή ασθενής.

3. Αφηγηματικές κατηγορίες. Λαμβάνοντας υπόψιν τη διαδοχή των φωτογρα-
φιών. 4 κατηγορίες:
α.1.) Φωτογραφία-κλειδί. Με βάση ποια φωτογραφία χτίστηκε η αφήγηση; 

(Σύγκριση: βασική νότα στη μουσική).
α.2.) Φωτογραφίες-πυρήνες. Γύρω από ποιες φωτογραφίες χτίστηκαν οι πιο 

σημαντικές συνδέσεις της αφήγησης; (Αν τις παραλείψουμε η αφήγηση 
δεν στέκει.) Φωτογραφίες στις οποίες η δράση τονίζεται ιδιαίτερα: αυ-
τές οι φωτογραφίες ανοίγουν και κλείνουν μία ακολουθία γεγονότων.  

β) Φωτογραφία-κατάλογος. Ποιες είναι οι φωτογραφίες που χρησιμεύουν 
σαν συμπληρώματα ή περιγραφές στους πυρήνες εντός της αφηγημα-
τικής ακολουθίας;

γ) Φωτογραφίες πληροφόρησης. Ποιες φωτογραφίες επιτρέπουν να το-
ποθετηθεί η δράση στον χώρο και τον χρόνο; (Ντεκόρ, αντικείμενα, 
τοπία, ενδυμασία κλπ.)

δ) Φωτογραφία-δείκτης. Ποιες φωτογραφίες αποσκοπούν στο να ταυτο-
ποιήσουν ή να περιγράψουν αντικείμενα ή πρόσωπα (ομάδες), ατμό-
σφαιρες ενσωματωμένες στην αφήγηση; Παρατήρηση: οι δείκτες 
και η πληροφόρηση παραπέμπουν στο “είναι”, ενώ οι πυρήνες και οι 
κατάλογοι στο “πράττειν”».  

Θα ήταν άδικο ίσως για τον Collet να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τη 
δουλειά του εντάσσοντάς την στις ακαδημαϊκές κατηγορίες τις οποίες η ίδια 
αμφισβητεί, συνδυάζει και διευρύνει. Ωστόσο, θα ήταν επίσης δύσκολο να απο-
κτήσουμε μια ιδέα αυτής της διεπιστημονικής δυναμικής χωρίς να αναφερθούμε 
τουλάχιστον στο θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η σκέψη του 
τη δεκαετία του 1970. Το πλαίσιο αυτό είναι το πλαίσιο των περισσότερων Γάλ-
λων διανοούμενων της γενιάς του, δηλαδή ένας συνδυασμός δομισμού, μαρξι-
σμού και ψυχανάλυσης, όχι πάντα σε αγαστή σχέση μεταξύ τους. Ο μαρξισμός 
είναι το περιβάλλον του Collet στα χρόνια του διδακτορικού του, και η κυρίαρχη 
τάση στις κοινωνικές επιστήμες εκείνη την εποχή στη Γαλλία. Είναι αυτός του 
Georges Labica, μέλους της επιτροπής του διδακτορικού του Collet και συνεπι-
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μελητή του Kριτικού λεξικού του μαρξισμού, στο οποίο συνεισέφερε και ο ίδιος 
ο Collet.13 Ο δομισμός είναι αυτός του Claude Lévi-Strauss (όσον αφορά την αν-
θρωπολογία και την εθνολογία), φιλτραρισμένος μέσα από την κριτική που του 
άσκησε ο Maurice Godelier (επίσης μέλος της επιτροπής του διδακτορικού του 
Collet και μετέπειτα συνεργάτης του). Αλλά κυρίως, όπως προαναφέραμε, ο δο-
μισμός παραπέμπει στη σημειολογία του Roland Barthes14 και στον νέο τρόπο 
προσέγγισης που εισήγαγε για την ανάλυση των εικόνων. Η ψυχανάλυση, τέλος, 
είναι αυτή του Jacques Lacan, που επέτρεψε τόσο την κριτική του μαρξιστικού και 
του δομιστικού μοντέλου, όσο και τη δυνατότητα συνδυασμού και διασταύρωσής 
τους. Αλλά ίσως η σημαντικότερη συνεισφορά της ψυχανάλυσης στις ανθρωπι-
στικές επιστήμες γενικά και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ειδικότερα είναι μια 
νέα προσέγγιση της γλώσσας, του υποκειμένου και της συνείδησης, καθώς και 
της πολύπλοκης σχέσης τους με το βλέμμα και τη σωματικότητα.

Tο βασικό ερώτημα που τίθεται εκείνη την περίοδο στον θεωρητικό διάλογο 
γύρω από τη φωτογραφία είναι το εάν και κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει αυ-
τόνομο σημειωτικό σύστημα και να αναλυθεί με τα (διευρυμένα) εργαλεία της 
γλωσσολογίας· και, κατ’ επέκταση, το εάν και κατά πόσο ο δομισμός, η σημειολο-
γία και η αφηγηματολογία μπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές για την ανάλυση 
και την κατανόηση όχι μόνο της φωτογραφίας, αλλά και των εικόνων γενικότερα. 
Ο Roland Barthes και ο Umberto Eco, o Louis Marin, ο Christian Metz, o Pier 
Paolo Pasolini, o Gilles Deleuze και ο Hubert Damisch, για να αναφέρουμε μόνο 
αυτούς, συνεισέφεραν σε αυτόν τον διάλογο, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. 

Όσον αφορά τον Collet, η σημειωτική λειτουργία αποτελεί αναπόσπαστο τμή-
μα της φωτογραφικής εικόνας. Μπορούμε να πούμε ότι το ενδιαφέρον του για 
τη φωτογραφία προέκυψε μέσα από το ενδιαφέρον του για τη σημειολογία, στον 
βαθμό που η πρώτη του προσέφερε μια πλατφόρμα επικοινωνίας ανάμεσα στις 
αφηρημένες κατηγορίες της δεύτερης και την οπτικο-σωματική διάσταση των 
κοινωνικών φαινομένων που τον ενδιέφεραν. Το δομιστικό μοντέλο έρχεται με 
αυτόν τον τρόπο να περιχαρακώσει το θεωρητικό πεδίο μιας προσέγγισης της 
διαδήλωσης από τη σκοπιά του αισθητού, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο ίδιος, 
μιας προσέγγισης που φιλοδοξεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την επιστημολογική 
ασυμμετρία ανάμεσα στον παρατηρητή και το παρατηρούμενο φαινόμενο. Από 
την άλλη, αυτή η ασυμμετρία δεν αντικαθίσταται από την αφελή εξίσωσή τους, 
την ψευδαίσθηση της ταύτισης του βλέμματος με το αντικείμενό του. Όπως πα-
ρατηρεί ο Collet, η υπερβολική εγγύτητα γίνεται γρήγορα ενοχλητική και γεννά 
ένα οπτικό habitus που τελικά βλέπει μόνο αυτό που θέλει να δει. «Το να κοιτάζεις 
από κοντά δεν είναι καθόλου δεδομένο. Γιατί η ίδια η πράξη της φωτογράφισης 
τοποθετεί τον φωτογράφο στο περιθώριο, εκτός οπτικού πεδίου.»

Η ασυμμετρία παραπέμπει λοιπόν όχι σε μια φανταστική λύση (στην αποστα-
σιοποίηση) αλλά σε ένα πραγματικό πρόβλημα που γεννά εντάσεις και αντιθέσεις 

13  Labica και Bensussan 1985.
14  Βλ. Barthes 2007α και 2007β.
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που οφείλουν να αντιμετωπιστούν ως τέτοιες, και όχι να συμφιλιωθούν με κάθε 
κόστος. Το πρόβλημα είναι αυτό της σωστής απόστασης, της θέσης του παρατη-
ρητή που καλείται να βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα και έξω από το παρατηρούμενο 
φαινόμενο, ένα πρόβλημα που εισάγει στην επιστημονική έρευνα μια πειραματική 
διάσταση και προσέγγιση.15

Αυτή η πειραματική προσέγγιση επικεντρώνεται σε αυτό που ο Collet ονο-
μάζει «ραγίσματα του κοινωνικού σώματος», στις περιοχές δηλαδή όπου τίθεται 
ένα ερώτημα, πιο επείγον σήμερα από κάθε άλλη εποχή, το ερώτημα του τι κά-
νει τους ανθρώπους να βρίσκονται μαζί: ένα ερώτημα που συχνά πάει μαζί με τη 
διαπίστωση ότι αυτό που τους ενώνει συχνά δεν είναι το ίδιο για όλους. Αυτή 
η πειραματική προσέγγιση συνεπάγεται λοιπόν την ανανέωση της εθνολογικής 
μεθοδολογίας. Όχι τόσο την αντικατάσταση μιας μεθόδου από μια άλλη, αλλά 
ένα είδος μεθοδολογικής αυτοκριτικής, απόρριψης των σίγουρων λύσεων και των 
αποδεκτών ταυτοτήτων και υιοθέτηση ενός ρίσκου, αποδοχή της αβεβαιότητας, 
πρόθεση να αλλάξουμε τα ερωτήματα παρά να βρούμε με κάθε κόστος απαντή-
σεις, να μάθουμε από το αντικείμενο αντί να το εντάξουμε σε προκατασκευασμέ-
νες κατηγορίες. Με αυτή την έννοια, ο ερευνητής περιμένει από το αντικείμενο 
της έρευνας να μετατρέψει το βλέμμα αυτού που το κοιτάζει, ο Μάης του ’68 περ-
νά από τον δρόμο στην εθνολογία.

Υπό αυτό το πρίσμα, το πρωτότυπο οπτικό και σημειολογικό υλικό που περι-
λαμβάνει το αρχείο Serge Collet επιτρέπει τη σύνθεση αυτού που θα μπορούσαμε 
να ονομάσουμε αισθητική της διαδήλωσης: ενός συνδυασμού επικοινωνιακών συμ-
περιφορών, συνηθειών και πρακτικών, τρόπων συνεύρεσης και αλληλεπίδρασης 
ατόμων και ομάδων, χρήσεων του σώματος και του χώρου, μορφών συμβολικής 
παραγωγής, συλλογικής έκφρασης και δράσης. Αυτή η αισθητική αντιμετωπίζει 
τη φωτογραφική εικόνα ως πρωτογενές μέσο παραγωγής γνώσης που διέπεται 
από ένα σύνολο μορφολογικών χαρακτηριστικών. Σε αυτό το σημείο, μπορούμε 
να πούμε ότι υπάρχει μια σύγκλιση ανάμεσα στις επιστημονικές βλέψεις της αν-
θρωπολογίας και σε προβληματικές που έχουν να κάνουν με την τέχνη.16 Ωστόσο, 
η βάση αυτής της σύγκλισης δεν είναι αμιγώς αισθητική, με την παραδοσιακή έν-
νοια του όρου: οι φωτογραφίες του αρχείου Collet δεν διεκδικούν την αυτονομία 
του εικαστικού αντικειμένου, δεν αποσκοπούν στο να είναι ωραίες, ούτε τεχνικά 
άρτιες. Η σύγκλιση, αν υπάρχει, βασίζεται σε ένα είδος δημιουργικότητας, κοινής 
στην επιστήμη και την τέχνη, που έχει να κάνει όχι με μεμονωμένα αντικείμενα 
αλλά με δομές και διαδικασίες, όχι με το αντικείμενο του βλέμματος αλλά με το 
ίδιο το βλέμμα και τους διάφορους τρόπους που σημασιοδοτεί την πραγματικό-
τητα. Όπως παρατηρούν οι Collier και Collier: «Τόσο η τέχνη όσο και η επιστή-
μη βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση να εξάγουν νέα γνώση και εμπει-

15  Αυτή η προβληματική της συμμετοχικής παρατήρησης βρίσκεται στο επίκεντρο του ανέκ-
δοτου κειμένου του Collet για τον Pasolini, «Pier Paolo Pasolini ή το φαντασιακό της ανθρω-
πολογίας». 

16  Βλ. Pinney 2011 και Rikou και Yalouri 2018.
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ρία από την ορατή μορφή της πραγματικότητας. Αυτή η δημιουργική διαδικασία 
υπερβαίνει την τεκμηρίωση, διότι η ανακάλυψη είναι μια δημιουργική πράξη, και η 
πραγματικότητα πρέπει να περάσει από μια αλχημεία στην οποία το τεκμηριωτικό 
αρχείο γίνεται νέα γνώση η οποία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Παρόμοια 
δημιουργία βρίσκεται στην καρδιά της επιστημονικής ανακάλυψης όπως ακριβώς 
βρίσκεται και στην καρδιά της τέχνης».17 Με αυτή την έννοια η ανθρωπολογική 
αισθητική της διαδήλωσης παραπέμπει σε σύγχρονες τάσεις στον χώρο της τέ-
χνης που άπτονται άμεσα του τομέα της εικαστικής έρευνας και των διάφορων 
τρόπων με τους οποίους οι καλλιτέχνες οικειοποιούνται εργαλεία και πρακτικές 
των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών (όπως η έρευνα αρχείου, η επι-
τόπια έρευνα, η συνέντευξη, η χρήση τεκμηρίων κ.ά.).18 Το ζητούμενο που τίθεται 
λοιπόν από αυτού του τύπου την αισθητική είναι διπλό: από τη μία, η ανάλυση 
του στρατηγικού ρόλου της εικόνας στις διαδικασίες παραγωγής γνώσης, και από 
την άλλη η αποκωδικοποίηση ορισμένων ανθρωπολογικών τάσεων της σύγχρο-
νης καλλιτεχνικής παραγωγής, και η εξερεύνηση της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα 
στην επιστήμη και την τέχνη. Η βάση αυτής της αισθητικής δεν μπορεί παρά να 
είναι διεπιστημονική, αντλώντας μεθοδολογικά εργαλεία τόσο από την ιστορία 
της φωτογραφίας, την εικονοσημειολογία και την οπτική θεωρία, όσο και από την 
ιστορία των κοινωνικών κινημάτων, την εθνολογία και την πολιτισμική θεωρία. 

Ακολουθεί επιλογή φωτογραφιών της Yvette Izabel από τον Φάκελο Μνήμη, 
που συνοδεύονται από τις λεζάντες που τους έδωσε ο Serge Collet, καθώς και από 
μερικά σχόλια του υπογράφοντος. Τμήμα του Αρχείου Collet, ο Φάκελος Μνήμη 
είναι ένα φωτογραφικό άλμπουμ που συνοδεύεται από ένα κείμενο παρουσίασης 
της ομάδας Μνήμη και από έντυπα τεκμήρια. Οι λεζάντες μάς βοηθούν να κατα-
νοήσουμε το βλέμμα του Collet, δηλαδή το τι παρατηρεί στις εικόνες και το πώς 
τις συσχετίζει μεταξύ τους. Περισσότερο από λεζάντες, με την κλασική έννοια της 
περιγραφής, πρόκειται για σχόλια και σημειώσεις που άλλοτε επικεντρώνουν σε 
ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή σχέση εντός της εικόνας, άλλοτε την επεκτείνουν 
εκτός των ορίων της.

Βαγγέλης Αθανασόπουλος
Διδάσκων στη θέση Μιχελή / Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Μέλος του Εργαστηρίου Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” / 
Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές 

και τις Επιστήμες της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
evangelos.athanassopoulos@sfr.fr  

•

17  Collier και Collier 1967, 169, μετάφραση του υπογράφοντα.
18  Βλ. Schneider και Wright 2005, και Ρικου 2013.
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Εικ. 1 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρ-
χείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara 
Collet και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογί-
ας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης). 

«Ο άνδρας που κρατάει το πανώ. 
Εφτά κονκάρδες». 

Εμβληματοποίηση του σώματος. Το σώμα ως 
επιφάνεια εγγραφής και σημειακός φορέας. 
Υπερπληθώρα, πλεονασμός σημείων.

Εικ. 2 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρ-
χείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara 
Collet και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογί-
ας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης). 

«Καθοδηγητής (πουκάμισο – πουλόβερ).
Παρουσία ενός εμβληματικού στοιχείου 
στη στάση τραγουδιστών της δεκαετίας 

του 1960».
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Εικ. 4 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Καθιστοί, κοιτάζουμε το θέαμα. Η διαδήλωση γίνεται μίμηση 
(εξωτερικοί παρατηρητές – διαδηλωτές)». 

Ευαισθησία στη σχέση παρατηρητή – παρατηρούμενου (επιστημολογικός διαχωρισμός) εντός 
της διαδήλωσης (του παρατηρούμενου). Μέσα από το αντικείμενο της φωτογράφισης, σκέφτε-
ται την ίδια τη φωτογραφία ως διαδικασία παραγωγής θεάματος.

Εικ. 3 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Ο δρόμος διαδηλώνει. Το πεζοδρόμιο, τόπος περιπάτου, παραμένει εδώ αμετάβλητο». 
Αντιπαράθεση ατομικής άσκησης – συλλογικής πορείας.



Εικ. 5 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρ-
χείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara 
Collet και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογί-
ας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης). 

«Πεζοδρόμιο. Πωλητής εφημερίδων. 
Θέαμα. Παρέλαση ή ποδηλατικός αγώνας;»

Εικ. 6 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Ερώτηση: υπάρχει μία τάξη ακόμα και στο πεζοδρόμιο; Κοιτάζοντας 
ακουμπισμένοι στον τοίχο – στην άκρη του πεζοδρομίου. Σημασία: 

θέαμα ή εκδήλωση αλληλεγγύης;»
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Εικ. 7 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Η ηλικία και ο δρόμος. Ο δρόμος αλλάζει. Επίσης, εκδήλωση αλληλεγγύης». 

Εικ. 8 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Παιχνίδι εσωτερικό – εξωτερικό. Η διαδήλωση είναι μέσα στο κρεοπωλείο».



Εικ. 9 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρ-
χείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara 
Collet και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογί-
ας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο 
Κρήτης). 

«Δύο στιγμές διαφαίνονται καθαρά. 
Η στιγμή της καθοδήγησης προηγείται 

της χαλαρής κουβέντας».

Εικ. 10 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρ-
χείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara 
Collet και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογί-
ας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο 
Κρήτης).
«Νοσοκομειακή υπάλληλος – Σιδηρουργός.
Φαινόμενο σύνδεσης. Μια στιγμή χαλάρω-

σης. Το διάλειμμα της διαδήλωσης».  
Χρονικότητα (πριν – μετά).

Εικ. 11 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρ-
χείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara 
Collet και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογί-
ας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο 
Κρήτης). 

«Μια μόδα διαδήλωσης». 
Λεπτομέρειες: μη συστηματικά σημεία. Ση-
μεία που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινής 
γλώσσας της διαδήλωσης και παραπέμπουν σε 
άλλες γλώσσες.
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Εικ. 12 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Ανεβαίνοντας ψηλά για να δούνε το γεγονός αλλά και το επεισόδιο, κρατώντας μια από-
σταση προστασίας». Σχέση βλέμματος – χώρου. Διαλεκτική εποπτείας – προστασίας.

Εικ. 13 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Καλά εξοπλισμένοι φωτογράφοι. Νεορομαντισμός. Το στριφτό τσιγάρο, το αδιάβροχο, 
τα χρώματα. Η εσάρπα. Ανοιχτό λευκό πουκάμισο και μαύρο γιλεκάκι. Σκηνοθεσία 

ενός κοινωνικού ρόλου. Εδώ, αυτού του ρεπόρτερ-φωτογράφου».



Εικ. 14 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρ-
χείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara 
Collet και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογί-
ας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο 
Κρήτης). 

«Ρούχα εργασίας. Θεατές». 
Τα ρούχα εργασίας γίνονται στολή. Η χρηστι-
κή ενδυμασία μετατρέπεται σε σημειακό φο-
ρέα που παραπέμπει στην εργατική τάξη.

Εικ. 15 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 
«Αρκετά – Το πανώ των δημοτικών επιχειρήσεων της Τραπ. Αντίθεση. Το φόντο του πανώ». 
Σήμερα, θα λέγαμε ότι το τελευταίο (το πολύχρωμο πανώ στο δεύτερο πλάνο) μοιάζει με πανώ 
της Gay Pride. Τα πανώ λειτουργούν ως μέσα ταξινόμησης, δηλώνοντας την προέλευση της 
κάθε ομάδας διαδηλωτών (όπως οι σημαίες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων), 
δηλαδή ως σημεία τοπογραφικής αναφοράς. Με αυτή την έννοια συνθέτουν ένα είδος χάρτη 
της Γαλλίας.
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Εικ. 16 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Η ανησυχία πριν από τη δεύτερη έφοδο. Κοιτώντας από απόσταση 
αυτό που πρόκειται να συμβεί». 

Εικ. 17 :  Yvette Izabel, φωτογραφία από το αρχείο Serge Collet (Φάκελος Μνήμη), © Barbara Collet 
και Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας: “Εικόνα, Μουσική, Κείμενο” (Πανεπιστήμιο Κρήτης). 

«Προσχέδιο οδοφράγματος». 
Οι μεταλλικές ποδιές των δέντρων των παρισινών λεω φόρων που έχουν αφαιρεθεί από τους 
διαδηλωτές γίνονται σημεία που παραπέμπουν σε μια διαφορετική, μελλοντική χρήση. 
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Towards an anthropological aesthetics of the demonstration. 
The photographs of the Serge Collet archive

Evangelos Athanassopoulos

Abstract 

THIS paper is a first attempt to gather up and structure the visual material col-
lected in the Serge Collet Archive at the University of Crete, which concerns 

the photographic documentation of public protest marches in France during the 
1970s. After a brief introduction to Collet’s ethnological research and to his early 
interest in the anthropology of demonstrations, follows a presentation of the ar-
chive textual, audio, and visual material, accompanied by a number of remarks on 
the historical, social, and cultural context of the ’70s in France. The inventory of 
the archive enables us to raise a number of methodological questions pertaining to 
cultural anthropology and the use of visual documentation for research purposes. 
Special focus is given to Collet’s approach of photography and to the theoretical, 
mostly structuralist, sociological and semiological background that informs it. 
I argue that the elements that compose this approach converge towards an aesthet
ics of the demonstration, for which the image is not merely an object of study but a 
first-hand tool for knowledge production. 
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Ε ΡΕΥΝΑ  

R ESEARCH



Σημείωμα για την πανδημία

ΤΟ διάστημα κυοφορίας του τελευταίου τεύχους της Αριάδνης συνέπεσε με 
τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας COVID-19 και την ανάσχεση της 

έρευνας που δημιούργησε το παρατεταμένο κλείσιμο των δημόσιων Βιβλιοθηκών 
και Αρχείων, όπως και η αναβολή ή ακύρωση πολλών επιστημονικών συνεδρίων. 
Το περιοδικό ανταποκρίθηκε σε αυτήν τη δυσχερή συνθήκη καλώντας τους μελε-
τητές, εφόσον δεν ήταν σε θέση να καταθέσουν την ολοκληρωμένη έρευνά τους, 
να μοιραστούν τουλάχιστον τα ερευνητικά τους σχέδια. Έτσι, σ’ αυτό το τεύχος, 
πέρα από τα επιστημονικά άρθρα, οι αναγνώστες θα βρουν για πρώτη φορά και 
κείμενα που αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες εν προόδω, σε μια προσπάθεια 
να παραμείνει ανοιχτός ο διάλογος της επιστημονικής κοινότητας. Ελπίζουμε ότι 
οι επιδημιολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν την ομαλή επάνοδο στη συνήθη ύλη 
της Αριάδνης από το επόμενο τεύχος.

Η Συντακτική Επιτροπή



Ritual and Politics, Individual and Community in 
Plutarch’s Works: The Life of Nicias as a test-case

Lucia Athanassaki

THIS is a report of my research in progress consisting of two parts. The first 
part offers a selective update on research involving both a research seminar 

and an international colloquium that I co-organized with Frances B. Titchener at 
Rethymnon in 2017, whereas the second offers a sample of my own research on 
the subject.1

I

Ritual and Politics, Individual and Community in Plutarch’s Works
Plutarch’s Lives and essays (many with a specifically religious focus) are a mine of 
descriptions of ritual acts, such as sacrifices, processions, theoriae, dedications, 
ceremonial feasting, public orations, and song and/or dance in religious or secular 
contexts, whether performed by individuals or groups. Yet, with a few exceptions, 
Plutarch’s take on ritual remains by and large an underexplored area. 

One of the reasons has been Plutarch’s unfavorable comparison with Pausanias 
and his silence regarding contemporary Delphic ritual, despite the fact that he was 
a priest of Pythian Apollo.2 Another reason is the antiquity of many of the rituals 
Plutarch describes, which, in the light of ritual change and innovation overtime 
and the state of the evidence he had access to, casts serious doubts on the reliability 
of Plutarch’s accounts. Plutarch’s silence concerning Delphic ritual, his differences 
from Pausanias, and the reliability of his reconstructions are all legitimate consid-
erations, but not adequate reasons for overlooking the importance of ritual in this 
vast corpus.

The purpose of the 2017 colloquium (27–30 April) and the graduate seminar 
that Frances Titchener and I team-taught along with other faculty members at 
Rethymnon during the spring-term of that year was to explore ritual in Plutarch’s 
works by asking a series of questions, specifically: how Plutarchan representations 
of rituals contribute to the characterization of individuals and/or communities? 

1  Many thanks to Paolo Desideri and Judith Mossman for making available their forthcoming 
papers to me (Desideri 2021; Mossman 2021 forthcoming); to Frances B. Titchener for making 
available to me her forthcoming commentary on the Life of Nicias (Titchener forthcoming); 
and to Ewen Bowie and Chris Pelling for their input on the section on Nicias.

2 For Plutarch’s priesthood see An seni respublica gerenda sit 792f. For the comparison of 
Plutarch with Pausanias on ritual matters see Buckler 1992, 4825–29.
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What do they tell us about the way individuals relate to their peers or to their com-
munity at large and/or the ways cities or other forms of community relate to one 
another? How do rituals interact with politics (personal and communal, local and 
inter-state)? How do they affect individual and communal identities?

These and other questions were addressed by the participants of the 2017 col-
loquium. Titchener and I entertained the idea of coming up with a publication, 
but since another volume on Plutarch was still in the works, we thought that under 
the circumstances individual publications by our speakers in journals or collective 
projects was a more realistic option. Some of the papers stemming from this con-
ference are already published, others are forthcoming. 

Before presenting some of my own finds, I wish to give a few examples of ap-
proaches to ritual adopted by different participants in the colloquium.3 Through 
an examination of Roman festivals related to Romulus and the foundation of Rome 
Paolo Desideri argues that Plutarch used these rituals as historical evidence. Ju-
dith Mossman focuses on a characteristically Roman procession, the triumph, and 
shows how important for Plutarch’s characterization of triumphant generals is the 
way they choose to arrange this ritual celebratory procession. Athena Kavoulaki, 
who was a participant in the 2017 research seminar, looks at Athenian processions, 
specifically the Athenian procession to Eleusis in the Life of Alcibiades and Nicias’ 
architheoria to Delos in the Life of Nicias, as vehicles for displaying the splendor 
of the polis and for space control.4 In a paper published in this journal Christo-
pher Pelling looks at the communicative aspect of ritual in the pair Demetrius–An
tony, focusing on instances of the failure of ritual as a means of communication 
of statesmen with the people.5 To give just one example of Pelling’s conclusions, 
Demetrius misunderstands the terms on which Athenians bestow divine honors 
on him, thus mistaking show for reality.

 
II

The manipulation of ritual in the service of a political self-image: Plutarch’s Life 
of Nicias6

Plutarch had many reservations about Nicias, despite the positive verdict of Thu-
cydides, Aristotle and others.7 In the opening of his Life of Nicias Plutarch states 

3  This is a selective presentation relating only to papers that were subsequently sent to me by 
the authors. See also Athanassaki 2022 forthcoming.

4  Kavoulaki 2022 forthcoming. Kavoulaki’s interest in ritual processions goes back to her 
doctoral thesis: see Kavoulaki 1996. See also below pp. 144–45.

5  Pelling 2016–17/2017–18 [2020].
6  An expanded version of this section will appear in Athanassaki forthcoming.
7 See Aristotle, Constitution of the Athenians 28.5: ‘As to Nicias and Thucydides, almost 

everybody agrees that they were not only honorable gentlemen but also statesmanlike and 
patriotic servants of the whole state’ (Engl. trans. H. Rackham 1952); Thucydides Histories 7. 
86. 5: ‘No one of the Hellenes in my time was less deserving of so miserable an end; for he lived 
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that he has researched his topic meticulously and revisited information that earlier 
writers had either overlooked or mentioned in passing:

ἃς γοῦν Θουκυδίδης ἐξήνεγκε πράξεις καὶ Φίλιστος, ἐπεὶ παρελθεῖν οὐκ ἔστι, μά-
λιστά γε δὴ τὸν τρόπον καὶ τὴν διάθεσιν τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων 
παθῶν καλυπτομένην περιεχούσας, ἐπιδραμὼν βραχέως καὶ διὰ τῶν ἀναγκαί-
ων,  ἵνα μὴ παντάπασιν ἀμελὴς δοκῶ καὶ ἀργὸς εἶναι, τὰ διαφεύγοντα τοὺς πολ-
λούς, ὑφ᾽ ἑτέρων δ᾽ εἰρημένα σποράδην ἢ πρὸς ἀναθήμασιν ἢ ψηφίσμασιν εὑρη-
μένα παλαιοῖς πεπείραμαι συναγαγεῖν, οὐ τὴν ἄχρηστον ἀθροίζων ἱστορί-
αν, ἀλλὰ τὴν πρὸς κατανόησιν ἤθους καὶ τρόπου παραδιδούς.  

(Life of Nicias 1.5)

At all events, those deeds which Thucydides and Philistus have set forth—since 
I cannot entirely pass them by, indicating as they do the nature of my hero and 
the disposition which lay hidden beneath his many great sufferings—I have run 
over briefly, and with no unnecessary detail, in order to escape the reputation of 
utter carelessness and sloth; but those details which have escaped most writers, and 
which others have mentioned casually, or which are found on ancient votive offer-
ings or in public decrees, these I have tried to collect, not amassing useless mate-
rial of research, but handing on such as furthers the appreciation of character and 
temperament.8

The reason Plutarch gives for revisiting neglected information and documents is 
not to rival Thucydides’ magisterial historical account, but to understand Nicias’ 
character and behavior – a requirement of the biographical genre.9 

Taking my lead from Plutarch’s emphasis on the value of dedications and de-
crees for understanding Nicias’ character and manner, I shall explore the role of 
ritual for the characterization of the Athenian general, adopting Stanley Tambiah’s 
definition:

Ritual is a culturally constructed system of symbolic communication. It is constitut-
ed of patterned and ordered sequences of words and acts, often expressed in mul-
tiple media, whose content and arrangement are characterized in varying degree 
by formality (conventionality), stereotypy (rigidity), condensation (fusion), and 
redundancy (repetition). Ritual action in its constitutive features is performative 
in these three senses: in the Austinian sense of performative, wherein saying some-
thing is also doing something as a conventional act; in the quite different sense of a 
staged performance that uses multiple media by which the participants experience 
the event intensively; and in the sense of indexical values—I derive this concept 
from Peirce—being attached to and inferred by actors during the performance.10

in the practice of every virtue’ (Engl. trans. B. Jowett 1881). For the tragic tone of this passage 
see Titchener and Damen 2018. Thucydides of course had many reservations about Nicias’ 
generalship: see Thucydides 7. 42. 3 with Pelling 2022 forthcoming ad loc. and ad 7. 86. 5.

8  The Greek quotations and English translations, the latter slightly modified, are taken from 
B. Perrin’s 1916 Loeb edition.

9  For Plutarch’s debts to and departures from Thucydides in the Life of Nicias see de Romilly 
1988 and especially Pelling 1992 and 2000, 47–49.

10  Tambiah 1985, 128. For the performative and communicative character of ritual see also 

RITUAL AND POLITICS, INDIVIDUAL AND COMMUNITY IN PLUTARCH’S LIFE OF NIKIAS 133



In what follows I shall explore Plutarch’s representation of Nicias’ exploitation of 
the performative and communicative nature of ritual as it emerges from four key 
episodes: (a) his decision to free one of his servants in the theatre of Dionysus on 
the spur of the moment; (b) his innovative improvement on the Athenian theoria 
to Delos as architheoros; (c) his striking provision to worship the Delian god(s) in 
perpetuity and (c) his daily private sacrifice and divination at home in Athens. Tak-
ing into account the persistent emphasis on Nicias’ fear of gods and men through-
out the Life, I shall argue that these four episodes show that ritual offered Nicias an 
outlet for coping with his fear of men without abandoning his political ambitions.

Before discussing these key episodes, a clarification on my approach is here in 
order. As students of ritual point out, despite its conventional and stereotypical 
character, ritual acquires new contextual meaning at every re-performance and is 
subject to innovation over time.11 The difficulties involved in studying fifth-cen-
tury BC rituals through the lens of a second-century AD author are not negligible. 
The paucity of evidence, uncertainty about its reliability, and authorial bias and 
intervention are some of the major obstacles. To give just one example, the first of 
the four episodes discussed here is by and large at odds with what we know about 
fifth-century theatrical ritual and etiquette. Yet it preserves elements that allow us 
to reconstruct a plausible scenario. For this reason the study of Nicias’ commu-
nication through ritual is worth the effort, despite the occasional obstacles and 
inconsistencies. Moreover, as a priest of Apollo himself Plutarch had an insider’s 
experience of ritual and its communicative potential.

Plutarch prefaces his depiction of Nicias’ ethos by comparing him with Pericles 
and Cleon. The comparison with Pericles is unfavorable to Nicias, who lacked the 
genuine virtues and eloquence that made Pericles a great leader, and therefore 
tried to win over the people by means of his great wealth. This wealth allowed 
him to outdo all his predecessors and contemporaries in the magnificence of the 
liturgies he undertook: 

Περικλῆς μὲν οὖν ἀπό τε ἀρετῆς ἀληθινῆς καὶ λόγου δυνάμεως τὴν πόλιν ἄγων 
οὐδενὸς ἐδεῖτο σχηματισμοῦ πρὸς τὸν ὄχλον οὐδὲ πιθανότητος, Νικίας δὲ 
τούτοις μὲν λειπόμενος, οὐσίᾳ δὲ προέχων, ἀπ’ αὐτῆς ἐδημαγώγει.  [2] καὶ τῇ 
Κλέωνος εὐχερείᾳ καὶ βωμολοχίᾳ πρὸς ἡδονὴν μεταχειριζομένῃ τοὺς Ἀθηναί-
ους διὰ τῶν ὁμοίων ἀντιπαρεξάγειν ἀπίθανος ὤν, χορηγίαις ἀνελάμβανε καὶ 
γυμνασιαρχίαις ἑτέραις τε τοιαύταις φιλοτιμίαις τὸν δῆμον, ὑπερβαλλόμενος 
πολυτελείᾳ καὶ χάριτι τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ καὶ καθ’ ἑαυτὸν ἅπαντας. 

(Life of Nicias 3.1-2) 

Now Pericles led the city by virtue of his native excellence and powerful eloquence, 
and had no need to assume any persuasive mannerisms with the multitude; but 
Nicias, since he lacked such powers, but had excessive wealth, sought by means 

the introduction and the essays in Stavrianopoulou 2006; for ritual and theatricality in the 
Lives of Demetrius and Antony see Pelling 2016–17/2017–18 [2020]; for the theatricality in 
public life in the Hellenistic world see Chaniotis [Χάνιωτης] 2009.

11  See Stavrianopoulou 2006.
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of this to win the leadership of the people. [2] And since he despaired of his abil-
ity to vie successfully with the versatile buffoonery by which Cleon catered to the 
pleasure of the Athenians, he tried to captivate the people by choral and gymnastic 
exhibitions, and other like prodigalities, outdoing in the costliness and elegance of 
these all his predecessors and contemporaries.

The skeptical reader would object that liturgies were not an option, but a duty, 
for wealthy citizens in democratic Athens. Plutarch, however, preempts this ob-
jection by asserting that the driving force behind Nicias’ lavish expenditure was 
his love for honor (φιλοτιμία). The combination of Nicias’ love for honor and his 
huge expenditure on his liturgies reveal his desire to outdo everyone else when 
performing them. Since Plutarch foregrounds choregia in the following chapters, 
I shall begin with Nicias’ role as choregos, paying attention to his political aspira-
tions and expectations. But first I wish to draw attention to the term σχηματισμός, 
which Pericles did not need to resort to but, by implication, Nicias did. Bernadotte 
Perrin translates the word as ‘mannerism’, but in this context it is worth keeping 
in mind its choral and dramatic connotations, which foreshadow Nicias’ keenness 
for choral ritual.12

Choregia was an expensive and time-consuming undertaking, entailing the re-
cruitment and funding of choruses who performed in dramatic competitions or 
other cultic occasions as part of ritual festival programs.13 The religious context 
and purpose of choral performance was evidently a congenial task for Nicias, who 
was well-known for his piety that bordered on superstition.14 Plutarch, who vacil-
lates between seeing Nicias’ behavior as piety and seeing it as superstition, attrib-
utes his lavish expenditure primarily to his eagerness to win the favor of the gods, 
and only secondarily to his political aspirations.15 I think Plutarch is right and I 
shall come back to his assessment in the conclusion of this paper.

Plutarch’s assertion of Nicias’ unrivalled superiority as choregos is followed by 
another important piece of information concerning not only the great number of 
choregiae he undertook but, in addition, their invariable success. After a brief ac-
count of Nicias’ choregic dedications that one could still see in Plutarch’s time, he 
relates a remarkable episode that took place in the theatre of Dionysus:

…λέγεται δ’ ἔν τινι χορηγίᾳ παρελθεῖν οἰκέτης αὐτοῦ κεκοσμημένος εἰς σχῆμα 
Διονύσου, κάλλιστος ὀφθῆναι καὶ μέγιστος, οὔπω γενειῶν· ἡσθέντων δὲ τῶν 
Ἀθηναίων τῇ ὄψει καὶ κροτούντων ἐπὶ πολὺν χρόνον, ἀναστὰς ὁ Νικίας εἶπεν 
ὡς οὐχ ὅσιον ἡγοῖτο δουλεύειν καταπεφημισμένον θεῷ σῶμα, καὶ τὸν νεανί-
σκον ἀπηλευθέρωσε.     

         (Life of Nicias 3.3)

12  For σχῆμα as figure in dancing see LSJ s.v. 7. 
13  For choregia see Wilson 2000.
14  Thucydides Histories 7. 50. 4 and infra.
15  See Titchener 2008, who argues that Plutarch thought of Nicias as superstitious rather 

than pious.
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A story is told how, in one of his choregiae, a house servant of his appeared in the 
costume of Dionysus, very fair to see, and very tall, the down of youth still upon 
his face. The Athenians were delighted at the sight, and applauded for a long time. 
At last Nicias rose and said he deemed it an unholy thing that one who had been 
acclaimed as a god should be a slave, and gave the youth his freedom.

The story is at odds with fifth-century theatrical practice in two important interre-
lated respects: If Nicias’ slave did not wear a mask, as some scholars have thought, 
he must have danced in a dithyramb, but the dithyrambic choreuts were citizens, 
not slaves.16 It is of course possible that the expression οὔπω γενειῶν is simply used 
to denote the age of the slave, not his appearance during his performance. But even 
in such a case, the major problem is that of status, because the actors and choreuts 
in tragedy and comedy were also drawn from the citizen-body. The Plutarchan 
story is clearly compressed. It is possible that Plutarch’s source was compressed 
too. In the light of the slave’s impressive height, I wonder whether what is referred 
to is a κωφὸν πρόσωπον who played a statue.17 The most famous statue on the 
fifth-century Athenian stage was the colossal statue of Peace in Aristophanes’ ho-
monymous play. Recently Oliver Taplin put forth the attractive suggestion that 
the representation of a colossal bust of Dionysus on an early fourth-century crater 
now in Cleveland (Cleveland 1989.73), may actually depict the epiphany of the 
god in a now lost play.18 In addition to the scenarios already proposed, I add the 
suggestion of a scenario where the original plan to put a statue on stage miscarried, 
for whatever reason, and Nicias saved the day by proposing his impressive-looking 
slave as a substitute for the statue of Dionysus. 

From our point of view, more important than the slave’s precise role in the per-
formance is his liberation in the theatre during one of Nicias’ many choregiae. Τhis 
story is our earliest testimony to the practice of freeing slaves during the Great Di-
onysia, but unfortunately Plutarch does not cite his source.19 About a century later 
we get another precious piece of evidence from Aeschines, who mentions a law 
forbidding unauthorized proclamations of honors given to citizens by their tribes 
or demes, or by other cities, and of freeing one’s slaves in the Great Dionysia.20

Aeschines’ speech was delivered in 330 BC, whereas the law forbidding this 
unauthorized practice dates probably to the middle of fourth century.21 From our 

16  I have profited from Titchener’s discussion of the questions raised by this passage: Titchener 
forthcoming.

17  See also Wilson 2000, 138 and 354, n. 101 who suggests that Nicias might have dressed a 
slave as Dionysus as an extra in a satyr-play.

18  Taplin 2014. As Chris Pelling reminds me Euripides’ Hippolytus featured the statues of 
Aphrodite and Artemis.

19  This ritual must be distinguished from the practice of freeing slaves in theatres in general, 
known from inscriptions: see Mactoux 2008, 439 with the reference in n. 10 (thanks to Κostas 
Vlassopoulos for bringing this article to my attention). See also Wilson 2000, 138.

20  Aeschines Against Ctesiphon 41–44. 
21  Mactoux 2008, 439.
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point of view, what is most important is the disruptive effect of the introduction 
of the ritual of proclamations in the ritual program of the Great Dionysia and the 
motivation attributed to those who availed themselves of the opportunity. Accord-
ing to the speaker, citizens who were awarded lesser honors than those bestowed 
by the assembly thus enjoyed maximal publicity before the Panhellenic audience 
of the Great Dionysia.

Comparison of Aeschines’ account with Plutarch’s story of Nicias’ initiative is 
instructive. According to Plutarch Nicias acted on the spur of the moment, when 
he saw his slave’s success in the role of Dionysus. In this case Plutarch does not try 
to detect Nicias’ motives, he only cites what he said, namely that it was unholy that 
somebody who has been acclaimed as a god to be a slave.22 In the light of our scant 
evidence it is impossible to know whether the ritual proclamation of the freedom 
of a slave by heralds was already practiced at the Great Dionysia or not. If not, 
then Nicias’ initiative set a precedent. If it was an established practice, on the other 
hand, it is worth noting that Nicias did not follow it, but instead enhanced the 
Dionysiac ritual by announcing, either himself or through a herald, the freedom 
of a slave who proved a successful Dionysus. The venue, the timing and the reason 
Nicias gave for his decision guaranteed the most effective promotion of his piety 
before the Panhellenic audience of the Great Dionysia, but self-promotion is not 
the most remarkable feature of this extraordinary story. 

Nicias’ blurred perception of the boundaries between theatrical illusion and 
real life in this instance is far more remarkable in my view. In the story that 
Plutarch tells us Nicias seems to think that by enacting Dionysus successfully in 
the theatre the young slave acquired a different relation with the god and deserved 
a different status. We cannot, of course, exclude the possibility that Nicias was 
insincere and came up with a religious argument, when all he wanted was to show 
off. As we shall see, however, Nicias was constantly preoccupied with the divine 
will and plans. If there is a pun on Dionysus Ἐλευθερεύς, Λύσιος, Λυαῖος, as Peter 
Wilson has suggested, this is an instance of Nicias’ trying to read the god’s will 
and act accordingly.23 The fact that freeing his slave would showcase his piety and 
generosity was of course an important political consideration, but it cannot have 
been his primary motivation. 

Nicias’ legendary architheoria to Delos, following immediately after the in-
cident in the theatre of Dionysus in Plutarch’s narrative, is another example of 
Nicias’ innovative take on ritual for his own ends. Plutarch’s account begins with 
Nicias’ costly ritual innovation that greatly enhanced the self-presentation of the 
Athenian theoria:  

22 The participle καταπεφημισμένον is usually translated as ‘acclaimed’, but the verb κατα-
φημίζω has also the meaning ‘assign, dedicate to a god’ (LSJ s.v. II). It is therefore possible that 
the audience of the performance indicated that Nicias should dedicate his slave to Dionysus, an 
interpretation compatible with Peter Wilson’s suggestion (see also below with n. 23).

23  Wilson 2000, 138 and 354, n. 101.
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Μνημονεύεται δ’ αὐτοῦ καὶ τὰ περὶ Δῆλον ὡς λαμπρὰ καὶ θεοπρεπῆ φιλοτι-
μήματα.  τῶν γὰρ χορῶν, οὓς αἱ πόλεις ἔπεμπον ᾀσομένους τῷ θεῷ, προσ-
πλεόντων μὲν ὡς ἔτυχεν, εὐθὺς δ’ ὄχλου πρὸς τὴν ναῦν ἀπαντῶντος ᾄδειν 
κελευομένων κατ’ οὐδένα κόσμον, ἀλλ’ ὑπὸ σπουδῆς ἀσυντάκτως ἀποβαινό-
ντων ἅμα καὶ στεφανουμένων καὶ μεταμφιεννυμένων, [5] ἐκεῖνος, ὅτε τὴν θεω-
ρίαν ἦγεν, αὐτὸς μὲν εἰς Ῥήνειαν ἀπέβη τὸν χορὸν ἔχων καὶ τὰ ἱερεῖα καὶ τὴν 
ἄλλην παρασκευήν, ζεῦγμα δὲ πεποιημένον Ἀθήνησι πρὸς τὰ μέτρα καὶ κεκο-
σμημένον ἐκπρεπῶς χρυσώσεσι καὶ βαφαῖς καὶ στεφάνοις καὶ αὐλαίαις κομίζων, 
διὰ νυκτὸς ἐγεφύρωσε τὸν μεταξὺ Ῥηνείας καὶ Δήλου πόρον οὐκ ὄντα μέγαν· 
εἶθ’ ἅμα ἡμέρᾳ τήν τε πομπὴν τῷ θεῷ καὶ τὸν χορὸν ἄγων κεκοσμημένον πο-
λυτελῶς καὶ ᾄδοντα διὰ τῆς γεφύρας ἀπεβίβαζε.  

     (Life of Nicias 3.4-5)

It is a matter of record also how splendid and worthy of the god his lavish outlays 
at Delos were. The choruses which cities used to send thither to sing the praises 
of the god were wont to put in at the island in haphazard fashion. The throng of 
worshippers would meet them at the ship and bid them sing, not with the decorum 
due, but as they were hastily and tumultuously disembarking, and while they were 
actually donning their chaplets and vestments. [5] But when Nicias conducted the 
festal embassy, he landed first on the neighboring island of Rheneia, with his cho-
rus, sacrificial victims, and other equipment. Then, with the bridge of boats which 
he had brought along with him from Athens, where it had been made to measure 
and signally adorned with gildings and dyed stuffs and garlands and tapestries, he 
spanned during the night the strait between Rheneia and Delos, which is not wide. 
At break of day he led his festal procession in honor of the god, and his chorus ar-
rayed in lavish splendor and singing as it marched, across the bridge to land.

The bridge that Nicias devised and had manufactured to measure in Athens was 
an impressive and luxurious display-space for the chorus and for himself in his 
capacity as architheoros. It was essentially a theatrical space, on which the chorus 
could be seen singing in procession by those who frequented the pier to meet the 
choruses from the various cities.24 In this carefully staged audio-spectacle Nicias 
enjoyed maximal visibility at the head of the splendid Athenian chorus. 

What was the message of the carefully staged choral procession? Plutarch 
draws attention to the most obvious message of the ostentatious spectacle: it was 
splendid and worthy of the god. But it was also advantageous for the architheoros 
too. By his innovative initiative Nicias seized the opportunity to display his piety 
and wealth to the Pan-Ionian audience of the Delia. Moreover, given that the cho-
rus represented all Athenians on this occasion, the splendid procession conveyed 
a political message too. Nicias could claim credit not only for the Athenians’ out-
standing performance in cultic matters, but for the magnificent display of the polis 
on Delos, a display worthy of the leading state of the Delian league.25 Last but not 
least, the lavishly decorated bridge that provided the walk-way for the procession 

24  Note the stage vocabulary μεταμφιεννυμένων, χρυσώσεσι καὶ βαφαῖς καὶ στεφάνοις καὶ αὐλαίαις.
25 For ‘the polis on display’ see Kavoulaki 2022 forthcoming (with emphasis on the Athenian 

procession to Eleusis led by Alcibiades).
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offered an advantage which, as we shall see, was of paramount importance for 
Nicias: the theatrical passage-way created distance between the Athenian theoria 
and its audience. As we shall see, Plutarch narrates other episodes, where Nicias 
went out of his way to distance himself from the people, both because he was 
afraid of them and because he wanted to promote an image of himself as statesman 
totally dedicated to the affairs of the polis. 

Before looking at Nicias’ carefully cultivated image of himself as statesman, 
I wish to examine briefly the provisions he made in order to elicit divine favor, 
presumably in perpetuity.

μετὰ δὲ τὴν θυσίαν καὶ τὸν ἀγῶνα καὶ τὰς ἑστιάσεις τόν τε φοίνικα τὸν χαλκοῦν 
ἔστησεν ἀνάθημα τῷ θεῷ, καὶ χωρίον μυρίων δραχμῶν πριάμενος καθιέρω-
σεν, οὗ τὰς προσόδους ἔδει Δηλίους καταθύοντας ἑστιᾶσθαι, πολλὰ καὶ ἀγα-
θὰ Νικίᾳ παρὰ τῶν θεῶν αἰτουμένους· καὶ γὰρ τοῦτο τῇ στήλῃ ἐνέγραψεν, ἣν 
ὥσπερ φύλακα τῆς δωρεᾶς ἐν Δήλῳ κατέλιπεν.  ὁ δὲ φοῖνιξ ἐκεῖνος ὑπὸ τῶν 
πνευμάτων ἀποκλασθεὶς ἐνέπεσε τῷ Ναξίων ἀνδριάντι τῷ μεγάλῳ καὶ ἀνέ-
τρεψε.

        (Life of Nicias 3.6)

After the sacrifices and the choral contests and the banquets were over, he erected 
the famous bronze palm-tree as a thank offering to the god, and consecrated to his 
service a tract of land which he bought at the price of ten thousand drachmas, the 
revenues from which the Delians were to expend in sacrificial banquets, at which 
many blessings should be invoked upon Nicias from the gods. This stipulation he 
actually had graven on the stone which he left in Delos to be as it were the sentry 
over his benefaction. The palm-tree, however, was torn away by the wind and fell 
against the colossal statue of the god which the Naxians erected, and overturned it.

Nicias’ purchase of land and the use of its revenues for sacrifices on Delos indicate 
that he wished to worship the gods uninterruptedly even in absentia during his 
lifetime, and presumably posthumously as well. The inscription of his donation on 
a stele was a constant reminder of the intended use of the land’s revenues and yet 
another way to promote his piety on the international stage. This provision suited 
Nicias’ purposes perfectly. The periodic sacrificial ritual on his behalf in absentia 
was expected to elicit divine favor during the times he could not go to Delos and 
to guarantee him perennial kleos. The possibility of honoring the gods as if he 
were present without having to come into contact with people was also a welcome 
alternative for somebody who was afraid of people.

Plutarch rounds off Nicias’ comportment at festivals with the following assess-
ment:

Τούτοις δ’ ὅτι μὲν πολὺ τὸ πρὸς δόξαν καὶ φιλοτιμίαν πανηγυρικὸν καὶ ἀγο-
ραῖον ἔνεστιν, οὐκ ἄδηλον, ἀλλὰ τῷ λοιπῷ τρόπῳ τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἤθει πι-
στεύσειεν ἄν τις εὐσεβείας ἐπακολούθημα τὴν τοιαύτην χάριν καὶ δημαγωγίαν 
γενέσθαι.  σφόδρα γὰρ ἦν τῶν ἐκπεπληγμένων τὰ δαιμόνια καὶ “θειασμῷ προσ-
κείμενος,” ὥς φησι Θουκυδίδης.      

      (Life of Nicias 4.1)
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In this course it is clear that there was much ostentatious publicity, looking towards 
increase of reputation and gratification of ambition; and yet, to judge from the rest 
of the man’s bent and character, one might feel sure that such means of winning the 
favour and control of the people were rather a corollary to his reverent piety. For he 
was one of those who are excessively terrified at heavenly portents, and was “given 
to religiosity,” as Thucydides says.26

Plutarch’s assessment of Nicias’ modus operandi at festivals, namely that his os-
tentatious productions were primarily the result of his piety and only secondarily 
served his political ambitions, is incisive. Fear can be an uncontrollable emotion 
– Thucydides’ diagnosis of Nicias’ obsession with the gods points precisely in this 
direction.27

After quoting Thucydides, Plutarch proceeds to tell a story that he attributes 
to Pasiphon of Eretria, which elaborates on Nicias’ obsession with divination: 28

ἐν δέ τινι τῶν Πασιφῶντος διαλόγων γέγραπται ὅτι καθ’ ἡμέραν ἔθυε τοῖς 
θεοῖς, καὶ μάντιν ἔχων ἐπὶ τῆς οἰκίας προσεποιεῖτο μὲν ἀεὶ σκέπτεσθαι περὶ τῶν 
δημοσίων, τὰ δὲ πλεῖστα περὶ τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα περὶ τῶν ἀργυρείων με-
τάλλων· ἐκέκτητο γὰρ ἐν τῇ Λαυρεωτικῇ πολλά, μεγάλα μὲν εἰς πρόσοδον, 
οὐκ ἀκινδύνους δὲ τὰς ἐργασίας ἔχοντα· καὶ πλῆθος ἀνδραπόδων ἔτρεφεν 
αὐτόθι, καὶ τῆς οὐσίας ἐν ἀργυρίῳ τὸ πλεῖστον εἶχεν.          

 (Life of Nicias 4.2)

And in one of the dialogues of Pasiphon it is recorded that he sacrificed every day 
to the gods, and that he kept a diviner at his house, ostensibly for the constant 
enquiries which he made about public affairs, whereas most of his enquiries were 
really made about his own private matters, and especially about his silver mines; for 
he had large interests in the mining district of Laurium, and they were exceedingly 
profitable, although worked at great risks. He maintained a multitude of slaves in 
these mines, and the most of his substance was in silver. 

The account of Nicias’s daily sacrifices in Athens – whatever its historical accu-
racy – is in keeping with his provision for periodic sacrifices on his behalf on 
Delos even in absentia, for which Plutarch cites inscriptional evidence. Pasiphon, 
however, charges Nicias with duplicity, for his daily sacrifices and divination were 
mostly about his private matters and finances and not about public affairs, as he 
pretended. This story definitely shows Nicias in a bad light, but as we shall see the 
driving force behind this misrepresentation of pious rituals was more his uncon-
trollable fear of people and not greed for personal gain. 

26  Thucydides 7. 50. 4. Perrin translates the word θειασμῷ as ‘divination’, whereas LSJ s.v. as 
‘superstition’, but I prefer Pelling’s translation, namely ‘religiosity’ or ‘goddishness’. See Pelling 
2022 forthcoming ad 7. 50 who notes that Thucydides’ ‘careful phrasing leaves it open for some 
degree of θειασμός to be acceptable and appropriate, just not as much as this’.

27  Nicias 4. 1 is yet another instance where Plutarch overinterprets Thucydides. See Pelling 
1992, section II and passim.

28  On the material Plutarch drew from Pasiphon see Perrin 1902.
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Plutarch’s quotation of Nicias’ representation by the comic poets – comic hy-
perbole notwithstanding – offers invaluable testimony to how Nicias was perceived 
in Athens by his contemporaries. I quote here Plutarch’s excerpt from Phrynichus 
along with Plutarch’s assessment:

ὑποδηλοῖ δὲ καὶ Φρύνιχος τὸ ἀθαρσὲς αὐτοῦ καὶ καταπεπληγμένον ἐν τού-
τοις· Ἦν γὰρ πολίτης ἀγαθός, ὡς εὖ οἶδ᾽ ἐγώ, 
  κοὐχ ὑποταγεὶς ἐβάδιζεν, ὥσπερ Νικίας.                 

 (Life of Nicias 4.6)

And Phrynichus plainly hints at his lack of courage and his panic-stricken air in 
these verses:  “He was a right good citizen, and I know it well;
    He wouldn’t cringe and creep as Nicias always does.”

Here Plutarch capitalizes on contemporary testimony concerning Nicias’ subdued 
posture when he walked around Athens, which he attributes to his lack of courage 
and to the panic he could experience at the approach of informers. Nicias’ strategy 
against informers was twofold: he gave people money, good and bad without dis-
crimination, and tried to avoid their company altogether. 

According to Plutarch, Nicias’ precautions took an extreme and ritualized form 
that enabled him to avoid all private contact at all times. The rituals of isolation 
were master-minded by Nicias and his servant Hiero. Nicias himself appeared in 
public places only for work and only when he held public offices as general and 
councillor. When he had no public business he stayed at home under lock-and-key!

Οὕτω δὴ διακείμενος εὐλαβῶς πρὸς τοὺς συκοφάντας οὔτε συνεδείπνει τινὶ τῶν 
πολιτῶν οὔτε κοινολογίαις οὔτε συνδιημερεύσεσιν ἐνέβαλλεν ἑαυτόν, οὐδ᾽ ὅλως 
ἐσχόλαζε ταῖς τοιαύταις διατριβαῖς, ἀλλ᾽ ἄρχων μὲν ἐν τῷ στρατηγίῳ διετέ-
λει μέχρι νυκτός, ἐκ δὲ βουλῆς ὕστατος ἀπῄει πρῶτος ἀφικνούμενος.  εἰ δὲ μη-
δὲν ἐν κοινῷ πράττειν ἔχοι, δυσπρόσοδος ἦν καὶ δυσέντευκτος οἰκουρῶν καὶ κα-
τακεκλεισμένος.                

(Life of Nicias 5.1)
Since he was disposed to be thus cautious of public informers, he would neither 
dine with a fellow citizen, nor indulge in general interchange of views or familiar 
social intercourse; indeed, he had no leisure for such pastimes, but when he was 
general, he remained at the War Department till night, and when he was councillor, 
he was first to reach and last to leave the council. And if he had no public business 
to transact, he was inaccessible and hard to come at, keeping close at home with his 
doors bolted.

Nicias’ measures against informers were undoubtedly extreme. Yet he was not the 
only Athenian politician who was afraid of private social gatherings. According to 
Plutarch, Pericles avoided private gatherings out of fear of ostracism, when he was 
younger, and later in order to avoid unnecessary familiarity with people; Athe-
nians could see him only on the road leading to the Agora and the Council.29 

29  Life of Pericles 7.4–5.
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Plutarch’s account of Pericles indicates that such fear in fifth-century Athens was 
justifiable. What differentiates Nicias from Pericles is that in Plutarch’s view Nicias 
was a coward, whereas Pericles was not. The Plutarchan diction in ch. 5.1 is care-
fully chosen to suggest that Nicias overreacted out of panic.30 

Evidently this ritual of isolation, performed by himself, was not thought ade-
quate protection, and it was further enhanced by his team of servants who would 
stage a daily show at his house in order to keep away visitors. The team was led by 
Hiero who, raised in Nicias’ house, was instrumental in cultivating and promoting 
his master’s image:

οἱ δὲ φίλοι τοῖς ἐπὶ ταῖς θύραις φοιτῶσιν ἐνετύγχανον, καὶ παρῃτοῦντο συγ-
γνώμην ἔχειν, ὡς καὶ τότε Νικίου πρὸς δημοσίας χρείας τινὰς καὶ ἀσχολίας 
ὄντος.  Καὶ ὁ μάλιστα ταῦτα συντραγῳδῶν καὶ συμπεριτιθεὶς ὄγκον αὐτῷ καὶ 
δόξαν Ἱέρων ἦν, ἀνὴρ τεθραμμένος ἐπὶ τῆς οἰκίας τοῦ Νικίου, περί τε γράμματα 
καὶ μουσικὴν ἐξησκημένος ὑπ’ αὐτοῦ, προσποιούμενος δ’ υἱὸς εἶναι Διονυσίου 
τοῦ Χαλκοῦ προσαγορευθέντος, οὗ καὶ ποιήματα σώζεται, καὶ τῆς εἰς Ἰταλί-
αν ἀποικίας ἡγεμὼν γενόμενος ἔκτισε Θουρίους.  [3] οὗτος οὖν ὁ Ἱέρων τά τε 
πρὸς τοὺς μάντεις ἀπόῤῥητα διεπράττετο τῷ Νικίᾳ, καὶ λόγους ἐξέφερεν εἰς τὸν 
δῆμον ὡς ἐπίπονόν τινα καὶ ταλαίπωρον διὰ τὴν πόλιν ζῶντος αὐτοῦ βίον· 
ᾧ γ’ ἔφη καὶ περὶ λουτρὸν ὄντι καὶ περὶ δεῖπνον ἀεί τι προσπίπτειν δημόσιον· 
“ἀμελῶν δὲ τῶν ἰδίων ὑπὸ τοῦ τὰ κοινὰ φροντίζειν μόλις ἄρχεται καθεύδειν 
περὶ πρῶτον ὕπνον.  [4] ὅθεν αὐτῷ καὶ τὸ σῶμα διάκειται κακῶς, καὶ τοῖς φίλοις 
οὐ προσηνὴς οὐδὲ ἡδύς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τούτους προσαποβέβληκε τοῖς χρήμασι 
πολιτευόμενος.  οἱ δ’ ἄλλοι καὶ φίλους κτώμενοι καὶ πλουτίζοντες αὑτοὺς ἀπὸ 
τοῦ βήματος εὐπαθοῦσι καὶ προσπαίζουσι τῇ πολιτείᾳ.”  τῷ δ’ ὄντι τοιοῦτος 
ἦν ὁ Νικίου βίος ὥστ’ αὐτὸν εἰπεῖν τὰ τοῦ Ἀγαμέμνονος εἰς αὑτόν·
   Προστάτην γε τοῦ βίου
  τὸν ὄγκον ἔχομεν, τῷ τ’ ὄχλῳ δουλεύομεν.
              (Life of Nicias 5.2-4)

His friends used to accost those who were in waiting at his door and beg them to be 
indulgent with Nicias, for he was even then engaged upon sundry urgent matters of 
public business.  The man who most aided him in playing this rôle, and helped him 
to assume his costume of pompous dignity, was Hiero. He had been reared in the 
household of Nicias, and thoroughly instructed by him in letters and literature. He 
pretended to be the son of Dionysius, surnamed Chalcus, whose poems are indeed 
extant, and who, as leader of the colonizing expedition to Italy, founded Thurii.  
[3] This Hiero it was who managed for Nicias his secret dealings with the seers, 
and who was forever putting forth among the people moving tales about the life 
of severe hardships which his patron led for the sake of the city. “Why!” said he, 
“even when he takes his bath and when he eats his dinner, some public business or 
other is sure to confront him; he neglects his private interests in his anxiety for the 
common good, and scarcely gets to sleep till others wake.  [4] That’s the reason why 
he is physically all run down, and is not affable or pleasant to his friends, nay, he 

30  Note especially the phrase δυσπρόσοδος ἦν καὶ δυσέντευκτος οἰκουρῶν καὶ κατακεκλει-
σμένος.
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has actually lost these too, in addition to his substance, and all in the service of the 
city. Other public men not only win friends but enrich themselves through their 
influence as public speakers, and then fare sumptuously, and make a plaything of 
the service of the city.” In point of fact, such was the life of Nicias that he could say 
of himself what Agamemnon did:
   “Sooth, as master of my life
  My pomp I have, and to the populace I’m a slave.” 

The theatrical diction and imagery is ubiquitous in this scene. Hiero, who was 
taught letters and music by Nicias himself, was crucial in helping his master stage 
his life as a tragedy (συντραγῳδῶν) and don the mantle of pomp and glory.31 
Plutarch does not tell us if Hiero played a role in Nicias’ choregic activities, but he 
informs us that he was the one who set up Nicias’ secret dealings with the seers 
and broadcast how Nicias’ obligations to the city had invaded his private space 
and kept him busy day and night; it was because of these obligations, Hiero kept 
telling people, that Nicias neglected his friends and his private business with the 
result of losing money. In this drama Hiero played the role of a messenger, but 
unlike tragic messengers his task was not so much to enlighten, but to mislead his 
audience about events to which they had no access. Plutarch brings this episode to 
a conclusion by a quotation from tragedy: Nicias could recite Agamemnon’s words 
(Iphigeneia in Aulis, 449–50), Plutarch tells us, thus drawing attention to the daily 
drama staged by Nicias, Hiero and the team of servants.32

Plutarch had little use for Nicias’ histrionic manners, but he wished to be fair to 
him. Τhe stories he chose to depict Nicias’ ethos demonstrate how carefully staged 
his public and private life was, but they also show that it was fear and panic that 
motivated the rituals of distance and isolation. Except for his family and servants 
his house hosted only seers, thus offering Nicias isolation from all others. The 
daily sacrifices and divination indicate that in private Nicias was keen on commu-
nicating only with the gods – mainly about his private matters, whereas commu-
nication with the people was left to the able hands of Hiero. 

Festivals on the other hand were communal activities, occasions where even 
Nicias would find it difficult to keep his distance from people. Yet the description 
of his architheoria on Delos shows that thanks to his wealth Nicias devised a bridge 
that offered him and the Athenian delegation maximal visibility, while minimizing 
contact with the audience. The advantages of the bridge for securing distance from 
the other pilgrims were of course limited, but from the point of view of Nicias’ 
characterization it is very important to note that Nicias’ solution to the dignity of 
Athenian self-presentation was one that favored distance even for a short time. A 
gregarious individual could easily have come up with a different plan that encour-
aged interaction between the Athenian theoria and the assembled pilgrims.  

31  For Hieron’s role see also Mossman 2014, 442.
32  For the theatricality of this scene see Mossman 2014, 442–43.
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Nicias’ provision to honor the Delian gods even in absentia is another initiative 
showing how much he valued his communication with the divine and his dis-
tance from people. His addiction to divination in combination with his systematic 
efforts to avoid the company of men suggests that the only communication he 
sought was communication with the divine. Festivals offered precisely this oppor-
tunity, which in turn explains Nicias’ readiness to undertake choregiae and theori
ae without sparing money, time, and effort. From this vantage point his daily div-
ination about private matters and finances acquires another dimension: the more 
his private finances prospered, the more he could spend on festivals. In this sense 
the story that Hiero spread in Athens about Nicias’ huge expenditure on public 
matters, a habit differentiating him from others who held public offices, may have 
been colored in order to show Nicias in a good light, but was not unfounded. 
Nicias needed money first and foremost in order to win the favor of gods. 

As Plutarch states, Nicias’ wish to win the favor of people was a consequence of 
his eagerness to please the gods by magnificent shows of piety and lavish expend-
iture. Fear of men was a serious problem for somebody with political aspirations. 
Yet thanks to his great wealth and remarkable ability to see the potential of ritual 
Nicias found a solution that allowed him to avoid men as much as possible without 
offending them. He adopted a highly ritualized modus vivendi, both in public and 
in private, that afforded him maximal visibility and kleos, necessary for a politi-
cian, while allowing him to keep his distance from those he so feared. Until the 
tragic reversal of his fortunes in Sicily, Nicias had found a way to please men by 
worshipping the gods. In Plutarch’s eyes Nicias’ proximity to the gods and distance 
from men clouded his judgment and made him an inadequate general who was 
largely responsible for the Athenians’ defeat in Sicily.33 Yet in a gesture of fairness 
to the Athenian general, and bowing to Thucydides’ authority, Plutarch attributed 
Nicias’ political inadequacy to his fear, which he put into relief by vividly depicting 
the rituals Nicias devised or enhanced in order to cope with his fear of men and his 
eagerness to communicate with the gods. 

In the 2017 colloquium I had contrasted Plutarch’s representation of Nicias’ 
studied manipulation of ritual in order to disguise his distaste for human contact 
by the pretense of total immersion in state affairs with Cimon’s smooth communi-
cation with people on ritual occasions. I hope to develop my discussion of Cimon’s 
attitude to ritual in a separate paper in the near future. For the moment I wish 
to draw attention to Athena Kavoulaki’s take on ritual procession as a means of 
gaining space control.34 Kavoulaki’s paper focuses on the Athenian procession to 
Eleusis led by Alcibiades in Plutarch’s homonymous Life, but her conclusions take 
account of the Athenian theoria to Delos led by Nicias. Kavoulaki and I have de-
veloped an interesting dialogue which goes back to the 2017 research seminar in 

33  On the consequences of Nicias’ religiosity on his judgement see also Nikolaidis 2014, 353; 
Tichener and Damen 2018, 19–20; Pelling 2022 forthcoming [cited above n. 26].

34  See also above p. 132 with n. 4.
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which, as I have already mentioned, she also participated. According to Kavoulaki, 
the Athenian procession represents Nicias’ initiative to put the ‘polis on display’, 
whereas I argue that Nicias arranges the procession in such a way so as to distance 
himself in it from the people he so feared. To put it differently, Kavoulaki’s read-
ing highlights Nicias’ policy to put Athens on display and therefore increase the 
city’s political capital before the Panionian audience of Delos, whereas my reading 
shows the other side of the coin, Nicias’ manipulation of the magnificent proces-
sion in order to earn maximal glory as the leader of the procession. Our readings 
are clearly complementary and show the centrality of ritual in Plutarch’s thought 
and writing which merits further study.
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Ritual and Politics, Individual and Community in Plutarch’s Works: 
The Life of Nicias as a test-case

Lucia Athanassaki

Abstract 

THE FIRST part of this report offers a selective update on research involving 
both a research seminar and an international colloquium that I co-organized 

with Frances B. Titchener at Rethymnon in 2017, whereas the second offers a sam-
ple of my own research on the subject. 

The purpose of the 2017 colloquium (27–30 April) and the graduate seminar 
that Frances Titchener and I team-taught along with other faculty members at 
Rethymnon during the spring-term of that year was to explore ritual in Plutarch’s 
works by asking a series of questions, specifically:  how Plutarchan representations 
of rituals contribute to the characterization of individuals and/or communities? 
What do they tell us about the way individuals relate to their peers or to their com-
munity at large and/or the ways cities or other forms of community relate to one 
another? How do rituals interact with politics (personal and communal, local and 
inter-state)? How do they affect individual and communal identities?

The second part explores Plutarch’s representation of Nicias’ exploitation of 
the performative and communicative nature of ritual as it emerges from four key 
episodes: (a) his decision to free one of his servants in the theatre of Dionysus on 
the spur of the moment; (b) his innovative improvement on the Athenian theoria 
to Delos as architheoros; (c) his striking provision to worship the Delian god(s) in 
perpetuity and (d) his daily private sacrifice and divination at home in Athens. Tak-
ing into account the persistent emphasis on Nicias’ fear of gods and men through-
out the Life, it is argued that these four episodes show that ritual offered Nicias an 
outlet for coping with his fear of men without abandoning his political ambitions.
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Η γήρανση ως κριτήριο δυναμισμού στον σύγχρονο 
ελληνικό νησιωτικό χώρο – Ιόνιο, Αιγαίο, Κρήτη

Σταματίνα Κακλαμάνη & Marie-Noëlle Duquenne

Το νησί είναι βαθύτατα παράδοξο, αμφίσημο. Όλα μετατρέπονται στο 
αντίθετό τους. Από αυτό ακριβώς προέρχεται η δυσκολία να γίνει αντι-
ληπτή η ουσία του, να οριστεί, να διατυπωθεί… Γι’ αυτό ταλαντευό-
μαστε διαρκώς ανάμεσα σε «θεμελιακές κοινοτοπίες» και στο ανείπωτο. 
Μόλις πιστέψουμε ότι την εντοπίσαμε, αυτή πάλι απομακρύνεται: κά-
ποια νησιά δεν είναι καλά αγκυροβολημένα, είναι καράβια ακυβέρνητα 
και μας ξεγλιστρούν (Meistersheim 1988, 108).1

Εισαγωγή
Η πληθυσμιακή γήρανση2 στην ύπαιθρο της Ελλάδας ακολουθεί αρκετά διαφο-
ρετικά μονοπάτια, που κρύβουν σημαντικές και ουσιαστικές ανομοιομορφίες. 
Όταν εξετάζεται σε τοπικό επίπεδο, η γήρανση δεν είναι πάντοτε το αποτέλεσμα 
απερήμωσης και, επομένως, μια αρνητική εξέλιξη. Όπως διαπιστώνεται και σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, η γήρανση μπορεί να προκύπτει από την πληθυσμιακή 
αναζωο γόνηση του ύπαιθρου χώρου μέσα από μεταναστευτικές ροές. Ενδέχεται 
συνεπώς, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να θεωρηθεί θετική εξέλιξη, στον βαθμό 
που η εισροή πληθυσμού προκαλεί ευνοϊκές μεταβολές στην οργάνωση και λει-
τουργία του τοπικού κοινωνικού-οικονομικού ιστού.

Από την ενδελεχή ανάλυση των παρατηρούμενων μεταβολών στον ύπαιθρο 
χώρο, αναδεικνύεται ότι η δημογραφική ανάπτυξη σε κάποιες περιπτώσεις συν-
οδεύεται από μια διαδικασία γήρανσης. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται από την 
εγκατάσταση συνταξιούχων που εγκαταλείπουν τις αστικές περιοχές αναζητώ-
ντας καλύτερη ποιότητα ζωής και ευνοϊκότερο περιβάλλον (Mallon 2013). Οι 
νεοεισερχόμενοι υιοθετούν ποικιλία στρατηγικών ως προς την επιλογή του τό-
που εγκατάστασής τους. Συνακόλουθα προκύπτουν νέες ανάγκες σχετικές με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (εμπόριο, ΑΤΜ, υπηρεσίες υγείας 
κ.λπ.) και διαμορφώνονται καινούργιες απαιτήσεις που άπτονται των συνθηκών 
στέγασης και των συναφών υποδομών. Έτσι, η αναζήτηση ποιότητας ζωής οδη-
γεί ενίοτε σε οργανωμένες μορφές κινητικότητας και συμβάλλει σε αλλαγές που 
επηρεάζουν το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του ύπαιθρου χώρου (Κακλαμάνη 
και Ντυκέν 2015).

1  Μετάφραση του πρωτότυπου από τις συγγραφείς. 
2  Η πληθυσμιακή γήρανση ως δημογραφικό φαινόμενο αφορά την διαδικασία αύξησης του 

ποσοστού των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω επί του συνολικού πληθυσμού.
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Προηγούμενη έρευνά μας (Ντυκέν και Κακλαμάνη 2013· Κακλαμάνη και Ντυ-
κέν 2015) έδειξε ότι στον ελλαδικό ύπαιθρο χώρο διακρίνονται δύο κατηγορίες 
αιτίων που συντείνουν στη διαδικασία γήρανσης του πληθυσμού, με την έννοια 
της αδυναμίας υποδοχής ή συγκράτησής του. Στην πρώτη εντάσσονται τα γεω
μορφολογικά εκείνα χαρακτηριστικά των περιοχών που προκαλούν σοβαρά εμπό-
δια πρόσβασης σε αυτές (ορεινότητα, υψόμετρο, κλίσεις). Στη δεύτερη εντάσσο-
νται χαρακτηριστικά δυνατοτήτων πρόσβασης από και προς διαμετακομιστικούς 
πόλους. Η έννοια της προσβασιμότητας αναφέρεται τόσο στις αντικειμενικές 
δυνατότητες σύνδεσης (πραγματική απόσταση, ύπαρξη και ποιότητα μέσων επι-
κοινωνίας), όσο και στην υποκειμενική πρόσληψή τους.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω αιτίων φαίνεται ότι συντείνει στα ιδιαίτερα υψη-
λά επίπεδα γήρανσης· ενώ χαμηλότερη είναι η –πάντα υψηλή ωστόσο– γήρανση 
σε Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) που παραμένουν απομονωμένες λόγω περιορισμέ-
νων δυνατοτήτων επικοινωνίας με πόλεις. Οι Δ.Ε. στις οποίες η γήρανση κυμαί-
νεται σε μέσα επίπεδα είναι και αυτές απομακρυσμένες από τα μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα της χώρας, γειτνιάζουν όμως με σημαντικά περιφερειακά τέτοια κέντρα, 
ενώ δεν επιβαρύνονται ιδιαίτερα από τα γεωμορφολογικά τους χαρακτηριστικά. 
Περιορισμένη γήρανση παρουσιάζουν όλες οι μεσαίες και μεγάλες πόλεις της 
επαρχίας που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις κύριες μητροπολιτικές περιο-
χές της χώρας.

Παράλληλα, καθοριστικός είναι ο ρόλος του είδους, της δυναμικότητας αλλά 
και της χρονικής διάρκειας των αναπτυσσόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων 
στο τοπικό αλλά και στο ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο. Η ιστορία των Δ.Ε., 
όπως συνοψίζεται εν μέρει στις δημογραφικές δομές, φέρει έντονα τα αποτυπώ-
ματα της εγκατάλειψης της υπαίθρου, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό (25%) εκείνων 
στις οποίες μειώνεται ο μόνιμος πληθυσμός την πρόσφατη περίοδο. Καταγράφε-
ται, επίσης, εγκατάσταση ευρωπαίων πολιτών, κατά κανόνα συνταξιούχων, ενώ 
θετική είναι και η συμβολή των οικονομικών μεταναστών στον δημογραφικό δυ-
ναμισμό.

Οι πρόσφατες μεταβολές (στο διάστημα 2001–2011) δεν ανέτρεψαν τα πα-
ραπάνω πρότυπα γήρανσης, αντιθέτως τείνουν να επεκτείνουν τις μεταξύ τους 
αποκλίσεις. Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν συνδυασμό δυσχερειών λόγω απο-
μόνωσης και δυνατοτήτων πρόσβασης, εμφανίζουν έντονα χαρακτηριστικά πλη-
θυσμιακού εκφυλισμού. Όταν πρόκειται για περιοχές που χαρακτηρίζονται είτε 
από απομόνωση, είτε από δυσχέρειες πρόσβασης, τότε οι εξελίξεις σε αυτές δια-
φοροποιούνται. Στις ομάδες Δ.Ε. με ενδιάμεσα επίπεδα γήρανσης, η αλληλεπί-
δραση των παραγόντων απομόνωσης και πρόσβασης είναι αρκετά πολύπλοκη. 
Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε επίπεδο Δ.Ε. ούτε τα οικονομικά 
χαρακτηριστικά αλλά ούτε και τα αναλυτικά στοιχεία επί του αλλοδαπού πληθυ-
σμού με βάση την πρόσφατη Απογραφή (2011), κρίνεται ασφαλέστερο να διατυ-
πωθούν μόνον ερμηνευτικές υποθέσεις επί των παρατηρούμενων μεταβολών και 
εξελίξεων. 
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Ένας πρώτος παράγοντας που επηρεάζει τις σχετικές εξελίξεις είναι η φύση 
της γήρανσης και το χρονικό της βάθος. Όταν η γήρανση είναι, ήδη από τις με-
ταπολεμικές δεκαετίες, μόνον –ή κυρίως– αποτέλεσμα της αποχώρησης νέου ηλι-
κιακά πληθυσμού, πρόκειται για κατάσταση πολύ δύσκολα αναστρέψιμη. Εάν το 
φαινόμενο της αποχώρησης είναι πιο πρόσφατο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η 
δομή του οικονομικού ιστού επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις. Εφόσον πρό-
κειται για περιοχές που δεν παρουσιάζουν μείζονα γεωμορφολογικά προβλήματα 
στην πρόσβασή τους λόγω χαρακτηριστικών, ο ρόλος της απόστασης από αστικό 
ή διαμετακομιστικό κέντρο είναι κρίσιμος.  

Αντιστέκονται καλύτερα οι περιοχές που έχουν επιτύχει καλύτερο βαθμό εν-
σωμάτωσης, αρκετά διαφοροποιημένο οικονομικό ιστό, διατήρηση της απασχό-
λησης σε αποδοτικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των φυσικών τους πόρων. 
Κυρίως, δηλαδή, εκείνες που έχουν επενδύσει στον τουρισμό και έχουν αξιοποιή-
σει και προβάλλει το φυσικό κάλλος που διαθέτουν. Σήμερα, λόγω οικονομικής 
κρίσης, μόνον οι οικονομικές δραστηριότητες που είναι ήδη αναπτυγμένες εμ-
φανίζουν δυνατότητες επιβίωσης (λ.χ. τουρισμός και μεταποίηση τροφίμων) ενώ 
παρατηρείται επίσης σχετική ενίσχυση των αγροτικών δραστηριοτήτων (Kasimis 
και Zografakis 2013· Kasimis και Papadopoulos 2013). Δυσκολότερα αντιστέκο-
νται περιοχές οι οποίες, ακόμη και εάν διαθέτουν αξιόλογους πόρους, δεν τους 
έχουν αναδείξει – ή βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

Ο νησιωτικός χώρος συνιστά ιδιαίτερη περίπτωση, διότι στη σύνδεση και την 
επικοινωνία των νησιών, μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα, παρεμβάλλε-
ται η θάλασσα, που, ως φυσικό εμπόδιο, υπό κάποιες συνθήκες είναι απροσπέλα-
στη. Τούτο σημαίνει ότι η προσβασιμότητα είναι καθοριστικός παράγοντας για το 
σύν ολο της ζωής στα νησιά, και επιδρά επομένως στην εξέλιξή της. Τα ερωτήματα 
που τίθενται και συζητούνται στην εργασία αυτή είναι: εάν και σε ποιο βαθμό 
οι ανωτέρω παράγοντες –γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και προσβασιμότητα 
ως στοιχεία ασυνέχειας του χώρου– επιδρούν στα επίπεδα γήρανσης του νησιω-
τικού χώρου· και κατά πόσον η γήρανση αυτή συναρτάται κυρίως με προβλήματα 
απομόνωσης που πλήττουν ιδιαίτερα τα νησιά.

Δεδομένα και μέθοδος ανάλυσης της γήρανσης στον νησιωτικό χώρο
Η ανάλυση του νησιωτικού χώρου πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Δημοτικών 
Ενοτήτων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 
θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καλύτερη κατανόηση της σημερινής κατά-
στασης και της εξέλιξής της. Αναλυτικότερα, θεωρούμε ότι στο χωρικό επίπεδο 
των δημοτικών ενοτήτων –σε αντίθεση με αυτό των καλλικρατικών δήμων– η 
ιστορική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική συνοχή μπορεί να θεωρηθεί 
ικανοποιητική. Προτιμότερη θα ήταν η λεπτομερέστερη προσέγγισή τους σε 
επίπεδο οικισμού, σε αυτήν όμως την κλίμακα τα διαθέσιμα δεδομένα είναι 
περιορισμένα, και δεν καλύπτουν όλες τις διαστάσεις που απαιτούνται για την 
ανάλυση.
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Στην έρευνα περιλαμβάνονται 75 νησιά (Ιόνιο, Αιγαίο και Κρήτη).3 Από την 
ανάλυση εξαιρέθηκαν νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 100 κατοίκων. Στα 75 
αυτά νησιά το 2001 ο αριθμός των Δημοτικών Ενοτήτων ανέρχεται σε 219. Με 
τη διοικητική ανασυγκρότηση, λόγω συγχωνεύσεων, ο αριθμός των νέων Δ.Ε. 
περιορίζεται σε 209 διοικητικές μονάδες. Για την αποφυγή σύγχυσης σε σχέση 
με τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων, οι διαχρονικές μεταβολές της περιόδου 
2001–2011 παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα.

Τα δεδομένα
Προκειμένου να αναδειχθούν οι εξελίξεις των χαρακτηριστικών της γήρανσης 
του πληθυσμού στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες του νησιωτικού χώρου, 
χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των Απογραφών 1991 και 2001. Η κατάσταση όπως 
αποτυπώνεται από τα δεδομένα του 2001 είναι ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους. 
Οι νέες μορφές γήρανσης παρατηρούνται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη από 
τη δεκαετία του 1980 (Siegel και Taeuber 1986· Roussel και Vollet 2004· Kinsella και 
Philipps 2005). Στην Ελλάδα εμφανίζονται ωστόσο μια δεκαετία αργότερα, στο 
διάστημα 1991–2001 (Πίν. 1). Πρόκειται, συνεπώς, για ένα πρόσφατο φαινόμενο, 
που αναπτύχθηκε, επιπλέον, σε ένα διαφορετικό οικονομικό και πολιτικό περι-
βάλλον, η μελέτη του οποίου μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη γνώση των επι-
πτώσεων της γήρανσης. 

Σε αντίθεση, εξάλλου, με άλλες χώρες, ιδίως εκείνες της Κεντρικής και της 
Βόρειας Ευρώπης, η μετανάστευση συνταξιούχων στην Ελλάδα δεν αφορά μόνον 
ευρωπαίους πολίτες και ντόπιους που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα – επιστρέ-
φοντας συχνά στον τόπο καταγωγής τους (Duquenne και Kaklamani 2008· Ντυ-
κέν και Κακλαμάνη 2009). Περιλαμβάνει, επίσης, έλληνες μετανάστες που επα-
ναπατρίζονται, και καθώς προέρχονται κυρίως από υπερπόντιες χώρες (Η.Π.Α. 
και Καναδά), κοινωνίες με άλλο τύπο οργάνωσης και διαφορετικά πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, επηρεάζουν σε διάφορα επίπεδα τις τοπικές κοινωνίες. Άλλοτε 
προσδοκούν να ξαναβρούν την πατρίδα όπως την άφησαν, συνεισφέροντας στην 
αναπαλαίωση και συντήρηση παραδοσιακών στοιχείων του τόπου. Άλλοτε πάλι 
επιδιώκουν τη βελτίωση των συνθηκών ζωής, κυρίως μέσα από παρεμβάσεις που 
αφορούν στις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές.

Η ανάδειξη των διαφορετικών προτύπων πληθυσμιακής γήρανσης βασίστηκε 
στην ανάλυση της δομής κατά φύλο και ομάδες ηλικιών ατόμων 55 ετών και άνω 
(Paillat 1990· Gavrilov και Heuveline 2003). Στη μελέτη του ηλικιωμένου τμήμα-
τος του πληθυσμού συμπεριελήφθη και η ομάδα 55–64 ετών, διότι ειδικότερα για 

3  13 νησιά στο Ιόνιο, 61 στο Αιγαίο και 1 στην Κρήτη. Η ίδια η Κρήτη ως νησί, όπως και η Εύ-
βοια, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάλυση δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ μεγάλα 
νησιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπουν αξιόπιστη συγκριτική ανάλυση με τις 
υπόλοιπες χωρικές ενότητες του νησιωτικού χώρου της Ελλάδας. Η Κρήτη με τις 4 Περιφερει-
ακές Ενότητες αποτελεί μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενώ η Εύβοια συνδέεται άμεσα 
με την ηπειρωτική Ελλάδα και αποτελεί σε σημαντικό βαθμό «περι-αστικό χώρο» της Αθήνας.
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τους προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε., η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού είναι 
αρκετά πολυπληθής, όπως έχει αποδειχθεί σε παλαιότερες μελέτες μας (Duquenne 
και Kaklamani 2008· Ντυκέν και Κακλαμάνη 2009). Οι εν λόγω δείκτες υπολογί-
ζονται με αναφορά στον μόνιμο πληθυσμό του 2001 και του 2011.4 Η διαχρονική 
εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού εξετάζεται με βάση τον μόνιμο πληθυσμό. Στην 
περίπτωση όμως της εξέλιξης των δεικτών την περίοδο 1991–2001, ο πληθυσμός 
αναφοράς είναι ο πραγματικός πληθυσμός.5

Είναι γνωστό ότι σε αρκετές μη αστικές περιοχές καταγράφονται αποκλίσεις 
μεταξύ μόνιμου και πραγματικού πληθυσμού. Στα νησιά, όμως, η συστηματική 
μεταξύ τους σύγκριση για το 2001 αναδεικνύει παρόμοιες κατανομές για τις υπό 
μελέτη ηλικιακές ομάδες των 55 ετών και άνω (Ντυκέν και Κρομµυδάκης 2009· 
Duquenne 2014). Οι μετακινήσεις την ημέρα της Απογραφής αφορούν κατά κα-
νόνα ηλικίες κάτω των 55 ετών και, επομένως, η μέτρηση της γήρανσης δεν επη-
ρεάζεται σημαντικά από τον πληθυσμό βάσης (πραγματικό ή μόνιμο). Η χρήση 
εναλλακτικών μετρήσεων της γήρανσης μέσω πολλαπλών δεικτών κατέστησε 
ευκρινέστερη την ανάγνωση των ανομοιόμορφων προτύπων γήρανσης που εντο-
πίζονται στη νησιωτική χώρα. Αναδεικνύονται έτσι εκείνα τα πρότυπα που βρα-
χυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα μπορούν να θεωρηθούν συνιστώσα δυναμικής σε 
χωρικό επίπεδο.

Οι δε ίκτες
Η γήρανση του πληθυσμού είναι μια βασική έννοια που χρησιμοποιείται για τη 
μελέτη των πληθυσμών. Αναφέρεται στην παραμόρφωση της ηλικιακής σύνθεσης 
ενός πληθυσμού που οφείλεται σε μία δυσανάλογη αύξηση του ποσοστού των 
ηλικιωμένων. Ωστόσο, η επίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπε-
δα της γήρανσης (θνησιμότητα, γονιμότητα και μετανάστευση) διαφοροποιείται 
αναλόγως του γεωγραφικού επιπέδου ανάλυσης – εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο. Συνήθως, η επίδραση της μετανάστευσης στον προσδιορισμό της ηλι-
κιακής σύνθεσης του πληθυσμού επιτείνεται σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, ενώ σε 
εθνικό επίπεδο οι μεταβολές στη δομή του πληθυσμού είναι σχετικά αργές, σε 
χαμηλότερη χωρική κλίμακα αυτές είναι πολύ ταχύτερες ή και πιο ισχυρές (Calot 
και Sardon 2000, 475). Συνακόλουθα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση 
της μεταβολής των επιπέδων γήρανσης κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι 
μεταβολές που διαφαίνονται μεταξύ των απογραφών σχετικά με τη φυσική κίνη-
ση του πληθυσμού (γεννήσεις και θάνατοι), καθώς και εκείνες που αφορούν τις 
μεταναστευτικές κινήσεις (είσοδοι και έξοδοι). 

4  Ο μόνιμος πληθυσμός περιλαμβάνει τους κατοίκους που ήταν παρόντες και απογράφηκαν 
την ημέρα της Απογραφής και διαμένουν στον συγκεκριμένο τόπο τουλάχιστον 6 μήνες τον 
χρόνο. Τα διαθέσιμα στοιχεία επί του μόνιμου πληθυσμού για το 1991 είναι περιορισμένα και 
αφορούν αποκλειστικά το πληθυσμιακό μέγεθος.

5  Ο πραγματικός πληθυσμός περιλαμβάνει τους κατοίκους που ήταν παρόντες και απογράφη-
καν κατά την ημέρα της Απογραφής. 
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Ο δείκτης γήρανσης είναι ο λόγος του αριθμού των ατόμων ηλικίας 65 ετών 
και άνω ανά 100 άτομα ηλικίας 0–14 ετών. Ο λόγος αυτός λαμβάνει υπόψη του τις 
μεταβολές κατά ηλικία και στα δύο άκρα της κατανομής ταυτόχρονα. Κατά συν-
έπεια, παρέχει ένα μέτρο για τον τύπο της γήρανσης (γήρανση από τη βάση της 
πυραμίδας, οφειλόμενη σε μείωση της γονιμότητας σε σύγκριση με τη γήρανση 
από την κορυφή της πυραμίδας, λόγω παράτασης του προσδόκιμου επιβίωσης). 

Ο δείκτης γήρανσης είναι ένας ευαίσθητος δείκτης για τη μέτρηση της γήραν-
σης του πληθυσμού, διότι βασίζεται στην ταξινόμηση ενός πληθυσμού σε τρεις 
ευρείες ηλικιακές κατηγορίες: τους ηλικιωμένους, τους νέους και τους ενήλικες. 
Ωστόσο, δεν αποτυπώνεται με επάρκεια η μεταβολή κάθε ηλικιακής κατηγορίας, 
ειδικά εκείνη της ομάδας ενηλίκων που παρουσιάζει τη χαμηλότερη συγκριτι-
κά θνησιμότητα. Ο δείκτης γήρανσης είναι επίσης πολύ ευαίσθητος στις διακυ-
μάνσεις του ποσοστού γεννήσεων. Δεδομένου ότι αυτός ο δείκτης δεν λαμβάνει 
υπόψη τις διακυμάνσεις σε ολόκληρη την ηλικιακή κατανομή ενός πληθυσμού, ο 
βαθμός γήρανσης ενδέχεται να υπερεκτιμάται στην περίπτωση που ένα συγκεκρι-
μένο έτος η γονιμότητα μειώνεται απότομα (Kii 1982, Valaoras 1958 και Hermalin 
1966, στο Uddin κ.ά. 2013, 135).

Το φυσικό ισοζύγιο είναι η διαφορά μεταξύ του αριθμού των γεννήσεων και 
του αριθμού θανάτων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Οι λέξεις «πλεόνασμα» 
ή «αύξηση» δικαιολογούνται από το γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, ο αριθ-
μός των γεννήσεων υπερβαίνει εκείνο των θανάτων. Αλλά μπορεί να συμβεί και 
το αντίθετο, οπότε το φυσικό ισοζύγιο είναι αρνητικό (Henry 1984, 235· Sauvy, 
Brown και Lefebvre 1976, 119). Στην Ελλάδα η ποιότητα των δεδομένων φυσικής 
κίνησης πληθυσμού εκτιμάται ως ικανοποιητική, επομένως η ακρίβεια μέτρησης 
του φυσικού ισοζυγίου δεν τίθεται σε αμφισβήτηση.

Το ισοζύγιο της φαινόμενης μετανάστευσης είναι η διαφορά μεταξύ του αριθ-
μού των εισελθόντων σε μία περιοχή και του αριθμού των αποχωρησάντων κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Το ισοζύγιο της φαινόμενης μετανάστευσης 
προκύπτει «εμμέσως» από τη διαφορά μεταξύ της μεταβολής του συνολικού πλη-
θυσμού κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και του φυσικού ισοζυγίου 
(Παπαδάκης και Τσίμπος 2004, 308, 322–25, 331· Shryock και Siegel 1980, 378, 383). 

Ωστόσο, στα δεδομένα των απογραφών πληθυσμού υπάρχουν σημαντικά 
σφάλματα καταγραφής, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι εκτιμήσεις του μετα-
ναστευτικού ισοζυγίου. Επιπλέον, το σχετικό σφάλμα μπορεί να είναι σημαντικό 
όταν ο όγκος της μετανάστευσης είναι μικρός (Shryock και Siegel 1980, 471). Επο-
μένως, τα σφάλματα σχετικά με την ακρίβεια της εκτίμησης αφορούν τους όρους 
στη δεξιά πλευρά της εξίσωσης (Shryock και Siegel 1980, 504· αναλυτικότερα για 
την εκτίμηση της ακρίβειας των μετρήσεων: Hamilton 1966, Siegel και Hamilton 
1952, Stone 1967).

Ο Hamilton (1966) σχετικά με την επίδραση των σφαλμάτων των απογραφι-
κών δεδομένων στη μέτρηση της καθαρής μετανάστευσης προχωρά σε λεπτομερή 
επισκόπηση των διαφόρων μεθόδων που έχουν προταθεί, συζητώντας τα συγκρι-
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τικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για καθεμία από αυτές. Συνοψίζοντας 
κάποια βασικά συμπεράσματα και επισημάνσεις του συγγραφέα, τα περισσότερα 
προβλήματα από τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου αξιολόγησης της φαινό-
μενης μετανάστευσης άπτονται κυρίως των ανακριβειών καταγραφής του πλη-
θυσμού. Οι ανακρίβειες καταγραφής επίσης δεν είναι ομοιόμορφες μεταξύ των 
περιοχών, μεταξύ των ομάδων ηλικιών κτλ. Από σχετικές έρευνες έχει προκύψει 
ότι μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων, το ποσοστό σφάλματος είναι πι-
θανό να είναι αρκετά μικρότερο στις ηλικίες με την εντονότερη μετανάστευση 
(Hart 1921, 20). Η υποκαταγραφή, συμπεριλαμβανομένων των ανακριβών δηλώ-
σεων ηλικίας και άλλων εσφαλμένων ταξινομήσεων, μπορεί να οδηγεί σε σφάλμα 
στην εκτίμηση της μετανάστευσης, ακόμη και αν υποτεθεί χωρική ομοιομορφία 
σφαλμάτων (Hamilton 1966: αναφορά στον Price 1955, 694). Επίσης, ενδέχεται 
να υπάρχει υποκαταγραφή αλλοδαπών ειδικά στις εθνικότητες εκείνων που είναι 
οικονομικοί μετανάστες (Eldridge 1965). Τα σφάλματα απογραφής που διαφορο-
ποιούνται από τη μία δεκαετία στην άλλη μπορούν και πιθανώς να έχουν σημα-
ντικές επιπτώσεις στις εκτιμήσεις της μετανάστευσης, ανεξαρτήτως της μεθόδου 
που χρησιμοποιείται για τη μέτρησή της (Hamilton 1966, 412). Το σημαντικότερο 
πρόβλημα είναι ότι τα απογραφικά σφάλματα, καθώς και οι χωρικές διακυμάνσεις 
τους, είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστούν.

Για την περίπτωση της Ελλάδας, από την εξέταση των προσωρινών δεδομέ-
νων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, διαφάνηκε ότι η απογραφή 
του 2011 παρουσίασε προβλήματα πληρότητας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις 
ο απογραφείς πληθυσμός αφίσταται του διαμένοντος μονίμως στις αντίστοιχες 
ενότητες. Η μη απογραφή τμήματος του πληθυσμού δεν είναι της ιδίας τάξης με-
γέθους σε όλες τις διοικητικές ενότητες της χώρας μας. H δε απογραφική κάλυψη 
του πληθυσμού ελληνικής υπηκοότητας είναι σαφώς υψηλότερη από αυτήν των 
αλλοδαπών (Κοτζαμάνης και Ντυκέν 2012).

Μέθοδοι  ανά λυσης
Με βάση τα δεδομένα του 2001, η Μέθοδος των Κυρίων Συνιστωσών εφαρμό-
στηκε στις 219 Δ.Ε. που διαμορφώνουν τα 75 εξεταζόμενα νησιά. Η μέθοδος αυτή 
οδηγεί στη μείωση των διαστάσεων (αρχικές μεταβλητές) και στη δημιουργία πε-
ριορισμένου αριθμού δεικτών. Στην περίπτωσή μας, δημιουργήθηκαν τρεις  (3) 
συνθετικοί δείκτες, οι οποίοι συνοψίζουν την εσωτερική δομή (κατά φύλο και ηλι-
κία) του πληθυσμού 55 ετών και άνω των 75 νησιών. Οι τρεις αυτοί δείκτες αντα-
νακλούν διαφορετικά μοτίβα γήρανσης όπου κυριαρχεί είτε πληθυσμός σε ηλικία 
συνταξιοδότησης (55–64 ετών), είτε πληθυσμός που έχει περάσει στην 4η ηλικία 
(80 ετών και άνω), ή ακόμη μια μικτή κατάσταση μεταξύ «νέων» ηλικιωμένων και 
ηλικιωμένων της «4ης ηλικίας».

Στο δεύτερο στάδιο, με τη χρήση των τριών (3) συνθετικών δεικτών, διενερ-
γήθηκε ιεραρχική ταξινόμηση (hierarchical cluster) των Δ.Ε. που οδήγησε στη 



διαμόρφωση τριών (3) διακριτών ομάδων νησιωτικών Δ.Ε., οι οποίες παρουσιά-
ζονται στη συνέχεια. Υπολογίστηκαν κατόπιν δείκτες που αντανακλούν τόσο τα 
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, όσο και την κοινωνική-οικονομική δομή των 
τριών ομάδων, και συμβάλλουν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων σε οικονομικό, 
κοινωνικό και χωρικό επίπεδο των διαφορετικών προτύπων γήρανσης και της δυ-
ναμικής που προκύπτει από αυτά.

Οι νέες τάσεις γήρανσης στα νησιά εξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα απο-
τελέσματα της πρόσφατης απογραφής πληθυσμού του 2011. Με σημείο εκκίνη-
σης την ταξινόμηση των Δ.Ε., όπως αυτή προέκυψε για το 2001, διερευνώνται 
η ένταση (επίπεδο γήρανσης) και η κατεύθυνση (δομικά χαρακτηριστικά του 
γηρασμένου πληθυσμού) που ακολουθεί το φαινόμενο την περίοδο 2001–2011. 
Προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις μεταβολές, η γήρανση διερευνήθηκε στο 
εσωτερικό της κάθε ομάδας, με επιπλέον στόχο να ελεγχθεί η αξιοπιστία των δια-
πιστώσεων και των ερμηνειών μας ως προς τις διαφαινόμενες τάσεις.

Η μελέτη των νέων χαρακτηριστικών του φαινομένου βασίστηκε στον δείκτη 
γήρανσης για το 2011 και στη διαχρονική του μεταβολή, καθώς και στην εξέλιξη 
του συνολικού μόνιμου πληθυσμού και της δομής του πληθυσμού 65 ετών και 
άνω. Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, κρίθηκε επίσης αναγκαία η 
μελέτη του φυσικού ισοζυγίου και της φαινόμενης μετανάστευσης (συνολικά και 
κατά ομάδες ηλικιών) για κάθε νησιωτική Δ.Ε.

Η εξέλιξη των επιπέδων γήρανσης στον νησιωτικό χώρο
Γενικά, την πρώτη δεκαετία (1991–2001) ο νησιωτικός πληθυσμός παρέμεινε στά-
σιμος (Πίν. 1). Σημαντική ήταν, αντιθέτως, η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιω-
μένων 65 ετών και άνω. Στις Δ.Ε. με υψηλή ή σταθεροποιημένη γήρανση, π.χ., η 
αύξηση τόσο του συνολικού πληθυσμού, όσο και εκείνου των ηλικιωμένων ήταν 
χαμηλή. Οι Δ.Ε. με περιορισμένη γήρανση παρουσιάζουν αύξηση του συνολικού 
και του γηρασμένου πληθυσμού, η αύξηση του δεύτερου είχε ωστόσο υψηλότερο 
ρυθμό. Οι μεταβολές οδήγησαν σε αύξηση του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 65 
ετών και άνω κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε όλες τις ομάδες Δ.Ε.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των επιπέδων γήρανσης των ομάδων δια-
δραματίζουν, όπως είναι λογικό, τα νησιωτικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, 
η μεταπολεμική μετανάστευση των νησιωτών προς τα ηπειρωτικά αστικά κέντρα 
και το εξωτερικό, και οι αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες που δια-
μορφώνουν τις περαιτέρω προοπτικές των νησιωτικών περιοχών (Πίν. 2).

Οι διαχρονικές μεταβολές που καταγράφονται την τελευταία δεκαετία 2001–
2011 δεν έχουν ανατρέψει την τάση αύξησης της γήρανσης που παρατηρήθηκε 
κατά την προηγουμένη περίοδο (1991–2001), ούτε έχουν προκαλέσει σημαντική 
ανατροπή των δημογραφικών τάσεων ανά ομάδα (Πίν. 3).6

6  Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ο μεταβατικός χαρακτήρας της περιόδου λόγω οικονομικής 
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Πίνακας 1 :  Εξέλιξη συνολικού πληθυσμού και πληθυσμού 65 ετών και άνω 
ανά ομάδα Δ.Ε. (1991–2001)*                                  * Επί των 219 υπό μελέτη Δ.Ε. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές Πληθυσμού 1991 και 2001 (δική μας επεξεργασία)

Οι μεταβολές που διαπιστώνονται (Πίν. 3) είναι συνάρτηση μετακινήσεων 
πληθυσμού που διαφοροποιούνται ως προς την ένταση, την κατεύθυνση αλλά 
και τα χαρακτηριστικά των μετακινουμένων. Είναι αφενός εκείνες ατόμων που 
βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης ή την πλησιάζουν, και η μετεγκατάστασή 
τους ενδέχεται να έχει μόνιμο χαρακτήρα: πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει εδώ η 
αναζήτηση καλύτερων συνθηκών από άποψη περιβάλλοντος και κόστους ζωής.

Καταγράφονται αφετέρου τάσεις μετακίνησης πληθυσμού που βρίσκεται ακό-
μη σε ηλικία απασχόλησης –με συνακόλουθη μετακίνηση των ανηλίκων τέκνων 
τους– προς περιοχές με συγκριτικά χαμηλό κόστος στέγασης, πιο ευνοϊκές συν-
θήκες επιβίωσης και δυνατότητες απασχόλησης. Τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
τοπικής αγοράς εργασίας καθορίζουν, επομένως, την ελκυστικότητα των περιο-
χών. Αντιστρέψιμη ενδέχεται να είναι η μετεγκατάσταση νεότερων, που είναι άμε-
ση επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Ενώ, το κατά ηλικία μεταναστευτικό ισοζύ-
γιο επηρεάζεται συχνά από συγκυριακές αυξομειώσεις πληθυσμών, π.χ. μέσα από 
φοιτητές και στρατιώτες.

Ακολουθεί η προσέγγιση των διαχρονικών μεταβολών που σημειώνονται σε 
καθεμία από τις ομάδες με διαφορετικά επίπεδα και εξέλιξη γήρανσης.7 

Δημοτικ ές  Ενότητες  με  υψηλά επίπεδα γήρανσης 
Η πρώτη από τις τρεις ομάδες νησιωτικών Δ.Ε. που προέκυψαν από την ταξινόμη-
ση το 2001 εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα γήρανσης (δείκτης γήρανσης: 188%), 

κρίσης, και τα, εν μέρει συναφή, προβλήματα –ως προς την ακρίβεια, τον βαθμό κάλυψης κ.λπ.– 
των αποτελεσμάτων της απογραφής (Κοτζάμάνης και Ντυκεν 2012).

7  Στους Χάρτες 1–3 εμφανίζεται η χωρική απεικόνιση των υπό μελέτη νησιών.
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Πίνακας 2 :  Κύρια χαρακτηριστικά των νησιωτικών Δ.Ε. ανά ομάδα. 2001*
[* Επί των 219 Δ.Ε.]  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2001 (δική μας επεξεργασία)

Πίνακας 3 :  Εξέλιξη της γήρανσης στον νησιωτικό χώρο (ανά ομάδα Δ.Ε.) 
                     2001–2011*                                                                * Επί των 209 Δ.Ε.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές Πληθυσμού 2001 και 2011 (δική μας επεξεργασία)
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υπερβαίνοντας αισθητά τον αντίστοιχο δείκτη του συνόλου των ελληνικών νη-
σιών (107%). Στην ομάδα αυτή εντάσσονται 58 Δ.Ε. (2011: 53) και περιλαμβάνει 
το 12% του νησιωτικού πληθυσμού.  

Χάρτης 1 :  Επίπεδο γήρανσης των Δ.Ε. στα Ιόνια Νησιά
Πηγή: Geodata.gov (Υπόβαθρα), ίδια επεξεργασία

Χάρτης 2 :  Επίπεδο γήρανσης των Δ.Ε. στα Νησιά του Αιγαίου
Πηγή: Geodata.gov (Υπόβαθρα), ίδια επεξεργασία



Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των Δ.Ε. (Πίν. 2) υποστηρίζουμε ότι η γήραν-
ση είναι το αποτέλεσμα παραγόντων που συνδέονται και με τη γεωγραφική τους 
θέση: δεν είναι προσανατολισμένες προς την ηπειρωτική χώρα, σημαντικό πο-
σοστό του πληθυσμού τους κατοικεί σε ορεινές ζώνες, έχουν δύσκολη πρόσβαση 
στο αστικό κέντρο των νησιών, πρόκειται εν γένει για μικρά, δύσκολα προσβά-
σιμα νησιά. Η υψηλή γήρανση φαίνεται αποτέλεσμα του συνδυασμού των παρα-
γόντων αυτών που λειτουργούν δυσμενώς για τη συγκράτηση πληθυσμού. Όλοι 
είναι απομονωμένοι τόποι. Εκεί επικρατούν οικονομικές δραστηριότητες του 
πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην κτηνοτροφία (44% των απασχολουμένων), και 
δευτερευόντως καταγράφεται δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο –κυ-
ρίως ανακαινίσεις– παρά στην οικοδόμηση νέων κατοικιών.

Στη δεκαετία μας, οι παραπάνω νησιωτικές Δ.Ε. γνώρισαν σοβαρή περαιτέρω 
αύξηση της γήρανσης (δείκτης γήρανσης 2011: 205%, αύξηση κατά 9,2%), παρα-
μένοντας αυτές με τους υψηλότερους δείκτες (Πίν. 4). Στο διάστημα 2001–2011 
ο συνολικός πληθυσμός της συγκεκριμένης ομάδας Δ.Ε. μειώθηκε κατά 6%: η 
πλειο νότητα των Δ.Ε. καταγράφει μείωση πληθυσμού και μόνον σε 19 από τις 53 
Δ.Ε. ο πληθυσμός αυξήθηκε. Εξετάζοντας την κατά ηλικία δομή του πληθυσμού 
των Δ.Ε. παρατηρείται ελαφρά υποχώρηση στο ποσοστό των νέων έως 15 ετών 
και μια μικρή αύξηση στο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω. 

Με δύο εξαιρέσεις, στις συγκεκριμένες Δ.Ε. το φυσικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. 
Όπου καταγράφηκε πληθυσμιακή μείωση, η μείωση του φυσικού ισοζυγίου είναι 
κατά κανόνα σημαντικότερη εκείνης της φαινόμενης μετανάστευσης. Αντιθέτως, 
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Χάρτης 3 :  Επίπεδο γήρανσης των Δ.Ε. της Κρήτης
Πηγή: Geodata.gov (Υπόβαθρα), ίδια επεξεργασία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ομάδα Αʹ :  Δ.Ε. με υψηλά επίπεδα γήρανσης
Ομάδα Βʹ :  Δ.Ε. με σχετικά σταθεροποιημένη γήρανση
Ομάδα Γʹ :  Δ.Ε. με περιορισμένη γήρανση



Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 161

Πίνακας 4 :  Εξέλιξη δημογραφικής δομής ανά ομάδα Δ.Ε. (2001–2011)*
 * Επί των 209 Δ.Ε.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές Πληθυσμού 2001, 2011 (δική μας επεξεργασία)

στις ελάχιστες περιπτώσεις που ο πληθυσμός κατέγραψε διαχρονική αύξηση, το 
φυσικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό, ενώ θετική είναι η φαινόμενη μετανάστευση.

Δημοτικ ές  Ενότητες  με  σταθεροποιημένη γήρανση
Στη δεύτερη ομάδα των 81 Δ.Ε. του 2001 (2011: 77) ανήκει το 33% του νησιωτι-
κού πληθυσμού. Την ίδια χρονιά, η γήρανση κυμαίνεται σε επίσης υψηλά επίπεδα 
(140%), υψηλότερα του συνόλου των νησιών της χώρας (107%). Οι Δ.Ε. που συγ-
κεντρώνουν το 27% του πληθυσμού των νησιών το 2001 χαρακτηρίζονται από 
«υποτονικό» δυναμισμό τη δεκαετία 1991–2001, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια 
καταγράφεται ελάχιστη μείωση του μόνιμου πληθυσμού (-0,4%). 

Πρόκειται για περιοχές οι οποίες, αν και είναι συχνά αστικές και έχουν επομέ-
νως αξιόλογο πληθυσμιακό μέγεθος, τον δυναμισμό τους μοιάζει να αναχαιτίζει 
το γεγονός ότι είναι απομακρυσμένες από την ηπειρωτική χώρα και «βλέπουν» 
κατά κανόνα στην ανοικτή θάλασσα. Στις εν λόγω Δ.Ε. ο αστικός πληθυσμός 
ανέρχεται σε 35%, ενώ ο ορεινός είναι χαμηλός. Το πληθυσμιακό τους μέγεθος 
καταγράφει σχετική σταθερότητα την περίοδο 1991–2001.

Οι οικονομικές δραστηριότητες διέπονται από αρκετή διαφοροποίηση. Ο 
τριτογενής τομέας συγκεντρώνει τον μισό περίπου απασχολούμενο πληθυσμό, 
ο οποίος είναι έντονα προσανατολισμένος στον τουρισμό και το εμπόριο. Ο πρω-
τογενής τομέας παραμένει σημαντικός, ενώ οι κατασκευές παρουσιάζουν αξιό-
λογη συγκέντρωση και αφορούν τόσο ανακαινίσεις όσο και νέες κατοικίες. Εδώ 
καταγράφεται υψηλό ποσοστό πολιτών από χώρες της Ε.Ε. και η παρουσία τους 
ευνοεί στις περισσότερες Δημοτικές Ενότητες την ανάπτυξη οικονομικών δρα-
στηριοτήτων που σχετίζονται με την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και την κάλυψη 
των καταναλωτικών αναγκών, τόσο του μόνιμου πληθυσμού, όσο και των επισκε-
πτών στις εν λόγω Δ.Ε.



Ωστόσο, στη συγκεκριμένη ομάδα με βάση τα δεδομένα της απογραφής του 
2011, η γήρανση παρουσιάζει ελαφρά επιβάρυνση (δείκτης γήρανσης: 148%, αύ-
ξηση κατά 6% περίπου). Ενώ παράλληλα, διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στο 
εσωτερικό της ομάδας: στην πλειονότητα των Δ.Ε. της, η γήρανση μειώθηκε ή 
παρέμεινε στάσιμη· σε σημαντικό ποσοστό άλλων, όμως, αυτή αυξήθηκε, αν και 
με βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι στην προηγούμενη ομάδα. 

Εξετάζοντας πιο διεξοδικά τη μεταβολή του πληθυσμιακού μεγέθους, το φυ-
σικό ισοζύγιο και τη φαινομενική μετανάστευση διαπιστώνεται ότι στις Δ.Ε. όπου 
η γήρανση υποχώρησε ή παρέμεινε σταθεροποιημένη καταγράφεται κατά κανό-
να αύξηση του πληθυσμιακού μεγέθους – εξαιτίας της σημαντικότερης αύξησης 
της φαινόμενης μετανάστευσης από εκείνη του φυσικού ισοζυγίου. Αντιθέτως, η 
γήρανση αυξάνεται σε Δ.Ε. των οποίων ο πληθυσμός μειώθηκε, λόγω αρνητικών 
ποσοστών φαινόμενης μετανάστευσης, τα οποία κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα 
από τη μείωση του φυσικού ισοζυγίου.

Δημοτικ ές  Ενότητες  με  περιορισμένη γήρανση
Στην ομάδα αυτή το 2001 εντάσσονται 80 Δ.Ε. (2011: 79). Αυτές συγκεντρώνουν 
το 61% του πληθυσμού της νησιωτικής χώρας, και η γήρανσή τους κυμαίνεται σε 
αρκετά χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με αυτήν (δείκτης γήρανσης: 80%). Κατέ-
γραψαν αξιόλογη αύξηση του πληθυσμού τους την περίοδο 1991–2001 και διαθέ-
τουν σαφώς υψηλότερο βαθμό αστικοποίησης από τις προηγούμενες ομάδες Δ.Ε. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των κατοικιών (κύριες/δευτερεύουσες, έτος κατασκευής, 
διαθέσιμες ανέσεις), θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 

Οι οικονομικές δραστηριότητες εμφανίζουν αρκετή διαφοροποίηση. Ο τρι-
τογενής τομέας απορροφά την πλειονότητα των απασχολούμενων (64%) και εί-
ναι έντονα προσανατολισμένος στον τουρισμό και το εμπόριο. Σημαντική είναι, 
όμως, και η παρουσία του δευτερογενούς τομέα, με τις κατασκευές να παρου-
σιάζουν αξιόλογη συγκέντρωση. Σε αυτήν την ομάδα Δ.Ε. καταγράφεται υψηλό 
ποσοστό πολιτών από χώρες της Ε.Ε. Επομένως, στις περισσότερες Δ.Ε. ευνοείται 
η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εξασφάλιση 
ποιότητας ζωής και την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών του πληθυσμού. 
Όπως και στην προηγούμενη ομάδα.

Το διάστημα 2001–2011, ο πληθυσμός αυξήθηκε με ρυθμούς σαφώς βραδύ-
τερους σε σύγκριση με εκείνους της προηγούμενης δεκαετίας. Η μεταβολή οφεί-
λεται σε σημαντικότερη αύξηση της φαινόμενης μετανάστευσης από εκείνην του 
φυσικού ισοζυγίου. Στις περιπτώσεις των Δ.Ε. όπου ο πληθυσμός μειώθηκε, τα 
αρνητικά ποσοστά φαινόμενης μετανάστευσης κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα 
από τη μείωση του φυσικού ισοζυγίου.

Μελέτη των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας στα νησιά
Στην περίπτωση του νησιωτικού χώρου, η απομόνωση αναμένεται να επηρεάζει 
σε έντονο βαθμό τα χαρακτηριστικά της γήρανσης. Μεταξύ άλλων παραγόντων, 
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υποθέτουμε ότι ο ρόλος της πρόσβασης, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, λειτουρ-
γεί καταλυτικά ως προς αυτήν. Η ανάγκη πρόσβασης εμφανίζεται οξύτερη στα 
μικρά νησιά όπου υπάρχει σαφές έλλειμμα στην κάλυψη σε τοπικό επίπεδο ανα-
γκών των κατοίκων σε κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες. Στην έρευνά μας για 
τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων η ανάλυση της πρόσβασης αναφέρεται 
σε επίπεδο νησιών. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν αποτυπώνουν τα μέσα 
και, ως ένα βαθμό, τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτά.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία (Kolodny 1974· Σπιλάνης κ.ά. 
2005· Karampela, Kizos και Spilanis 2014· Spilanis, Kondili και Gryllaki 2006), οι 
πληροφορίες πρόσβασης που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν την εναέρια και τη 
θαλάσσια σύνδεση: την ύπαρξη αεροδρομίου, διεθνούς και εθνικού, τον αριθμό 
των εβδομαδιαίων πτήσεων, την απόσταση σε ναυτικά μίλια από το λιμάνι του 
Πειραιά ή της Ραφήνας όταν υπάρχει σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, τον αριθ-
μό των ημερήσιων και εβδομαδιαίων δρομολογίων, τη διάρκεια του ταξιδιού και 
την ενδεχόμενη δυνατότητα σύνδεσης με ταχύπλοα με τα αντίστοιχα χαρακτηρι-
στικά (συχνότητας, διάρκειας).

Δημιουργήθηκαν, έτσι, οκτώ (8) μεταβλητές που συνοψίζουν τα μέσα και τις 
συνθήκες πρόσβασης. Με βάση αυτές, εφαρμόστηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνι-
στώσες (Α.Κ.Σ.) για 75 νησιά. Εξαιρέθηκε από την ανάλυση η Κρήτη, λόγω του 
μεγέθους και των παράτυπων –με τη στατιστική έννοια– τιμών της στα ανωτέρω 
χαρακτηριστικά. Η ανάλυση ανέδειξε δύο (2) συνθετικούς άξονες αποτύπωσης 
των χαρακτηριστικών της πρόσβασης. Ο πρώτος άξονας αντιστοιχεί στα χαρα-
κτηριστικά της πρόσβασης μέσω της θάλασσας, με καθοριστικό τον ρόλο της 
απόστασης από την ηπειρωτική χώρα και την διάρκεια του ταξιδιού. Ο δεύτερος 
άξονας αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της πρόσβασης με αεροπλάνο, με καθο-
ριστικούς παράγοντες την ύπαρξη αεροδρομίου και τη συχνότητα των πτήσεων, 
ενώ η συστηματική σύνδεση μέσω λιμανιού παραμένει σημαντική, όπως αυτή εκ-
φράζεται κυρίως από την εβδομαδιαία και την ημερήσια συχνότητα.

Με βάση τους ίδιους δύο συνθετικούς δείκτες, προχωρήσαμε κατόπιν στην ιε-
ραρχική ταξινόμηση (hierarchical cluster) των νησιών, που οδήγησε στη διαμόρφω-
ση επτά (7) ομάδων με διακριτά χαρακτηριστικά πρόσβασης (Πίν. 5, Χάρτης 4).8 

Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται πέντε (5) νησιά (Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, 
Κως, Ρόδος). Αυτά διαθέτουν διεθνές αεροδρόμιο με επαρκή συχνότητα αεροπο-
ρικής σύνδεσης, όμως η εξαιρετικά μεγάλη απόστασή τους από την ηπειρωτική 
χώρα αποτελεί εμπόδιο στη συχνότητα και την ευκολία της διά θαλάσσης πρόσ-
βασής τους. Έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος, εμφανίζουν επαρκώς διαφοροποιη-
μένη οικονομική δραστηριότητα, με έμφαση στον τουρισμό, και έχουν επομένως 

8  Πολύ σημαντικός επιπλέον παράγοντας για όλους τους νησιωτικούς χώρους είναι ο άνεμος. 
Από τη γεωγραφική τους θέση,  τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, κυρίως, είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτα στους βόρειους, βορειο-ανατολικούς και βορειο-δυτικούς ανέμους, που έχουν ιδιαίτερα 
υψηλή συχνότητα και ένταση, ιδίως τη χειμερινή περίοδο, και λειτουργούν συχνά απαγορευτι-
κά για τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές (βλ. και Kolodny 1974.1, 68).



τη δυνατότητα διατήρησης μιας σχετικά ισορροπημένης δημογραφικής φυσιο-
γνωμίας.

Στη δεύτερη (11 νησιά) και στην τρίτη ομάδα (20 νησιά) εντάσσεται το 41%, 
δηλαδή 31 νησιά περίπου εκ των 75 υπό μελέτη νησιών, π.χ. στη δεύτερη ομάδα 
Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Μύκονος, Πάρος, Θάσος, Σαμοθράκη, Άνδρος, Τήνος στην 
τρίτη ομάδα. Αυτά εξασφαλίζουν επίσης εναέρια σύνδεση και υψηλή συχνότητα 
ακτοπλοϊκών δρομολογίων, λόγω της μικρότερης –σε σύγκριση με τα νησιά της 
πρώτης ομάδας– απόστασής τους από την ηπειρωτική χώρα. Εκείνο που διαφο-
ροποιεί τις δύο αυτές ομάδες μεταξύ τους είναι η απόσταση από την ηπειρωτική 
χώρα, αλλά και το μέγεθός τους. Στη δεύτερη ομάδα η απόσταση από την ηπειρω-
τική χώρα –και, επομένως, η διάρκεια μετάβασης σε αυτά– είναι μεγαλύτερη και 
το μέγεθός τους μικρότερο (Πίν. 5, Χάρτης 4).

Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει 14 νησιά. Αυτά διαθέτουν, επίσης, αεροπορική 
σύνδεση, με χαμηλότερη ωστόσο συχνότητα δρομολογίων και ακτοπλοϊκή σύν-
δεση, σε άμεση όμως εξάρτηση από τα μεγαλύτερα νησιωτικά λιμάνια του συμ-
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Πίνακας 5 :  Ταξινόμηση των υπό μελέτη νησιών σε σχέση με την 
προσβασιμότητά τους και μέσες τιμές δεικτών ανά ομάδα

Πηγή:  Ίδια επεξεργασία

Ομάδες
Αριθμός 
νησιών

Δρομο-
λόγια 

πλοίων

Ημέρες 
ανά 

εβδομάδα 
(πλοίο)

Διάρ-
κεια 

(πλοίο)

Απόσταση σε 
ναυτικά μίλια 
(από Πειραιά, 

Ραφήνα ή 
Λαύριο)

Πρόσβα-
ση μέσω 
θαλάσ-

σης

Αεροπορική 
πρόσβαση & 
συστηματική 

πρόσ βαση μέσω 
θαλάσσης

Βέλτιστες 
συνθήκες           

1
5 2,6 4,6 12,4 198,2 -0,8 2,3

2 11 4,8 6,9 3,7 78,6 0,9 1,2

3 20 4,7 7,0 2,0 36,2 1,0 -0,4

4 14 2,7 5,4 4,9 72,0 0,1 -0,7

5 6 2,0 3,2 10,9 173,0 -0,9 0,6

6 13 1,8 2,8 9,0 161,5 -0,9 -0,8

Χείριστες 
συνθήκες         

7
6 1,0 1,5 16,2 255,8 -1,7 -0,1

Σύνολο 75 3,2 5,1 6,6 110,1 0,0 0,0
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πλέγματος στο οποίο ανήκουν (Οθωνοί, Θηρασιά, Αντίπαρος). Αν και βρίσκονται 
σε συγκριτικά μεγαλύτερη απόσταση από την ηπειρωτική χώρα, διασφαλίζουν εν 
τούτοις συχνή και συστηματική σύνδεση με τα κεντρικά τους νησιά, μέσω εσω-
τερικού δικτύου θαλάσσιων μεταφορών, κυρίως –και συνήθως αποκλειστικά– τη 
θερινή περίοδο. Οι τρεις προηγούμενες ομάδες νησιών (δεύτερη έως και τέταρτη) 
στηρίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα σχεδόν αποκλειστικά στον τουρι-
σμό (Πίν. 5, Χάρτης 4).

Τα έξι (6) μικρά νησιά της πέμπτης ομάδας (Κάρπαθος, Κάσος, Λέρος) καλύ-
πτονται από εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές χαμηλής συχνότητας, λόγω της 
μεγάλης τους απόστασης από την ηπειρωτική χώρα, και δεν φιλοξενούν μαζικό 
τουρισμό (Πίν. 5, Χάρτης 4).

Στην έκτη και στην έβδομη ομάδα ανήκουν νησιά που δεν διαθέτουν αερο-
δρόμιο (Κάλυμνος, Πάτμος, Δονούσα, Ηρακλειά, στην έκτη ομάδα, και Νίσυρος, 
Σύμη, Τήλος στην έβδομη). Η ακτοπλοϊκή σύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα, 
όταν υπάρχει, δεν είναι συστηματική (άγονες γραμμές). Ο βαθμός σύνδεσής τους 
σχετίζεται άμεσα με τη γεωπολιτική τους θέση, καθώς και με την ενδεχόμενη γειτ-
νίασή τους με μεγαλύτερα νησιά (Πίν. 5, Χάρτης 4).

Χάρτης 4 :  Νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους 
ανάλογα με τον βαθμό απομόνωσής τους

Πηγή: Geodata.gov (Υπόβαθρα), ίδια επεξεργασία



Η ασαφής συσχέτιση γήρανσης και πρόσβασης
Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι οι διαχρονικές μεταβολές των επιπέδων γήραν-
σης την περίοδο 2001–2011 δεν έχουν ανατρέψει την τάση αύξησης της γήραν-
σης που παρατηρήθηκε κατά την προηγουμένη περίοδο (1991–2001), ούτε έχουν 
προκαλέσει σημαντική ανατροπή των σχετικών τάσεων της γήρανσης ανά ομάδα. 
Οι αλλαγές που διαπιστώνονται στα επίπεδα γήρανσης είναι συνάρτηση πληθυ-
σμιακών μετακινήσεων που διαφοροποιούνται ως προς την εκάστοτε ένταση και 
την κατεύθυνσή τους, αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά των μετακινουμένων. 

Πρόκειται για μετακινήσεις: ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης ή κοντά σε 
αυτήν, η μετεγκατάσταση των οποίων ενδέχεται να έχει μόνιμο χαρακτήρα και 
οφείλεται σε αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής· νεότερου πληθυσμού, σε ηλι-
κία απασχόλησης, με παράλληλες μετακινήσεις των ανήλικων παιδιών τους, που 
ενδέχεται να είναι αναστρέψιμες και οφείλονται σε αναζήτηση χαμηλότερου κό-
στους στέγασης και περισσότερων ευκαιριών εργασίας.

Τα χαρακτηριστικά πρόσβασης των 75 νησιών που μελετήθηκαν αναδεικνύ-
ουν ως καθοριστικό τον ρόλο του μεγέθους –με όρους επιφάνειας και πληθυ-
σμού– για τα μεγάλα νησιά, ελαχιστοποιώντας κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα 
της ενδεχόμενης απομάκρυνσής τους από την ηπειρωτική χώρα. Σε αυτά επιβε-
βαιώνεται ότι «η ασυνέχεια του χώρου αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 
πολύ καλές εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές που διασφαλίζουν ικανοποιητική 
σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα» (Taglioni 2006, 664).

Σε νησιά μέσου και μικρού μεγέθους, αντίθετα, ο ρόλος της απόστασης αναβαθ-
μίζεται και φαίνεται να επηρεάζει τα μέσα και την εν γένει ποιότητα της πρόσ βασης 
– της συχνότητας και της διάρκειας της μετακίνησης. Για τα πολύ μικρά νησιά, που 
βρίσκονται από μια κλίμακα απόστασης και πάνω (σε απόσταση μεγαλύτερη των 
160 ναυτικών μιλίων περίπου), τα μέσα μεταφοράς παραμένουν ωστόσο ανεπαρκή 
και δεν αναιρούν την έννοια της απομόνωσης για τον νησιωτικό χώρο.

Η σχέση, τέλος, της πρόσβασης με τη γήρανση –ο βαθμός στον οποίο η μια 
επηρεάζει ενδεχομένως τα χαρακτηριστικά της άλλης– δεν αναδεικνύεται επαρ-
κώς συστηματική μέσα από την ανάλυσή μας. Στα μεγάλα νησιά (της πρώτης 
ομάδας), οι ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης δεν μειώνουν τη γήρανση, που παρα-
μένει σχετικά υψηλή, εξαιτίας των εσωτερικών διαφοροποιήσεών της, λόγω του 
ανάγλυφου της νησιωτικής ενδοχώρας, και της απόστασής της από το διαμετακο-
μιστικό κέντρο του εκάστοτε νησιού.

Στα νησιά μέσου και μικρού μεγέθους (της δεύτερης έως και της πέμπτης 
ομάδας), η ένταση της γήρανσης επιβαρύνεται σε συνάρτηση με την αύξηση των 
αντίστοιχων δυσκολιών πρόσβασης. Ανάλογη επιβάρυνση διαπιστώνεται και στη 
δομή του γερασμένου πληθυσμού, με βαθμιαία αύξηση των υπερήλικων. Σκιαγρα-
φείται έτσι, με μια έννοια, το πέρασμα από μορφές γήρανσης που δεν αποκλείουν 
την ύπαρξη δυναμισμού σε μορφές κλασικής γήρανσης.
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Εξαίρεση μοιάζουν να αποτελούν τα νησιά των ομάδων έξι και επτά: αν και 
αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης βρίσκονται στην παραμε-
θόριο και, εκτός από την Κάλυμνο, είναι όλα αρκετά έως πολύ μικροί νησιωτικοί 
χώροι, δεν εμφανίζουν ωστόσο ιδιαίτερα υψηλή γήρανση. Η διαφοροποίηση αυτή 
μπορεί να οφείλεται, ως ένα βαθμό, στη σύνδεσή τους με τα γειτονικά τους με-
γάλα νησιά, στα οποία αναφέρεται ουσιαστικά η προσβασιμότητά τους. Έτσι, το 
συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης της προσβασιμότητας που εστιάζει στη σύνδεση 
με την ηπειρωτική χώρα ενδέχεται να λειτουργεί παραπλανητικά για αυτήν τη δε-
δομένη κατηγορία νησιών και να απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία για την εν λόγω 
εφαρμογή του. 
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Ageing as a criterium of dynamism in modern Greek insular space 
– Ionion, Aegean, Crete

Stamatina Kaklamani and Marie-Noëlle Duquenne

Abstract 

AGEING in the countryside Greece follows several different paths that hide 
important disparities. When considering ageing process at local level is not 

always the result of desertification and therefore it is not always a negative evolu-
tion. In the causes contributing to the ageing process – meaning the population 
receiving weakness – are included both the geomorphologic characteristics of the 
areas that provoke serious access barriers, and the characteristics of access condi-
tions. In this context, the questions raised and discussed in this paper are: to what 
extent the above factors – geomorphologic characteristics and accessibility – as 
discontinuity premises are affecting ageing levels of the insular space, and to what 
extent ageing is related mainly with problems of isolation particularly affecting 
the islands?

The analysis of ageing is realised at municipality level and concerns 75 Greek 
islands with a minimum population size of 100 inhabitants. The study of ageing 
process characteristics is based on data from the last three censuses (1991, 2001, 
2011). For the analysis of accessibility, we created eight (8) variables that reflect 
both the means and conditions of access to the 75 islands under analysis.

The Principal Component Analysis and hierarchical classification based on 
demographic indicators revealed three distinct patterns of ageing in the islands 
where decisive role played by geomorphologic characteristics, evolution concern-
ing immigration, and developing economic activities that shape the further pros-
pects of the regions. At the island level, the accessibility analysis was based on Hi-
erarchical Classification, highlighting seven (7) groups with distinct accessibility 
characteristics.

According to the results of the analysis the relationship between ageing and 
accessibility to the mainland is not sufficiently systematic, while the focus in con-
nection with the mainland can work misleading. However there are other impor-
tant factors such as the size of the island and the variations and/or dissimilarities 
inside the larger islands. Specifically in the case of smaller islands – besides the 
above factors – the possibilities and conditions of connection with neighboring 
larger islands play a determinant role.

ΑΡΙΑΔΝΗ 27 (2020–21) – ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ & MARIE-NOËLLE DUQUENNE170



Εργασιακή πορεία πτυχιούχων στην Ελλάδα κατά την 
οικονομική κρίση: η περίπτωση των αποφοίτων 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Νεκταρία Λιοδάκη

1. Εισαγωγή 
Τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών για τους πτυχιούχους Φιλοσοφικών και Κοι-
νωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) και Φιλοσοφικών Σχολών (ΦΣ) κίνησαν το ενδιαφέρον 
μας και υπέδειξαν ως χρήσιμη και διαφωτιστική τη διερεύνηση των πτυχιούχων 
ΦΚΣ, ιδιαίτερα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Επιπλέον, 
τα γλαφυρά στατιστικά στοιχεία για την ανεργία εν γένει και την ανεργία πτυ-
χιούχων ειδικότερα, ενίσχυσαν την ανάγκη να απευθυνθούμε στους ίδιους τους 
πτυχιούχους και να λάβουμε ως ανατροφοδότηση τις εμπειρίες και το βίωμά τους 
από την ατομική πορεία τους στην αγορά εργασίας. Μας ενδιέφερε η αποτίμηση 
των ίδιων για την πορεία τους, εντός των ετών της έντονης κρίσης, όπου οι συν-
θήκες ενδεχομένως να ήταν ακόμα δυσμενέστερες για εκείνους.

2. Η εργασιακή πορεία των πτυχιούχων ΦΚΣ και ΦΣ
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι προοπτικές εργασίας διαγράφονταν αρνη-
τικές για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων ΦΚΣ (Λιοδάκη 2008, 43). Σε 
έρευνά μας σε εννέα Τμήματα Επιστημών του Ανθρώπου, το 74,2% των τελειο-
φοίτων ΦΚΣ απάντησαν ότι ανυπομονούσαν να λάβουν το πτυχίο τους γρήγορα 
για να μην επιβαρύνουν οικονομικά την οικογένειά τους. Μόνο για το 8,1% ο 
λόγος της ανυπομονησίας ήταν επειδή πίστευαν ότι θα βρουν εργασία αμέσως 
μετά την αποφοίτηση. Τα 2/3 (66,7%) των τελειοφοίτων ΦΚΣ ήταν διατεθειμένοι 
να υποαπασχοληθούν (Λιοδάκη 2008, 389–94). 

Το 76,2% ήταν διατεθειμένοι να ετεροαπασχοληθούν. Το 28,2% δεν γνώρι-
ζαν ή δεν είχαν αποφασίσει τι θα έκαναν όταν αποφοιτούσαν. Όσον αφορά συν-
ολικά τους τελειόφοιτους των Επιστημών του Ανθρώπου που ερευνήσαμε, είχαν 
επίγνωση των δυσμενών γι’ αυτούς συνθηκών της αγοράς εργασίας, εντούτοις 
εξέφρασαν εμπιστοσύνη στο κοινωνικό κεφάλαιό τους και αισιοδοξία ότι θα κα-
ταφέρουν να βρουν εργασία ως πτυχιούχοι, και μάλιστα στο αντικείμενό τους 
(Λιοδάκη 2008, 298–334).   

Σε πανελλαδική έρευνα ερευνήθηκαν οι απόφοιτοι των ελληνικών ΑΕΙ των 
ετών 1998–2000, 5–7 έτη μετά την αποφοίτηση (Καραμεσίνη 2008). Για τους 
αποφοίτους Φιλολογίας-Φιλοσοφίας το ποσοστό απασχόλησης κρινόταν σχετι-
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κά ικανοποιητικό, αλλά το ποσοστό ανεργίας τους ήταν πάνω από τον γενικό 
μέσο όρο. Βρέθηκε ότι εργάζονταν σε ποσοστό 81,9% και σε ποσοστό 9,2% ήταν 
άνεργοι. Όμως, πολύ μεγάλο ποσοστό αποφοίτων δεν είχε σταθερή απασχόληση 
(44% σταθερή απασχόληση και 56% προσωρινή απασχόληση) (Καραμεσίνη 2008, 
226–28, 332). Το 60,9% εργάζονταν ως μισθωτοί ή συμβασιούχοι έργου στον ιδιω-
τικό τομέα. Οι αποδοχές τους ήταν πολύ χαμηλές και τα ποσοστά μερικής απα-
σχόλησής τους κρίθηκαν πολύ υψηλά (38,2%). Πολύ χαμηλό ήταν το ποσοστό αυ-
τοαπασχόλησής τους (2,6%) και χαμηλό κρίθηκε το ποσοστό ικανοποίησής τους 
από την εργασία (52% ήταν ικανοποιημένοι ενώ 27% ήταν δυσαρεστημένοι). Η 
ετεροαπασχόλησή τους ήταν μέτρια προς υψηλή. Απασχολούνταν στον ιδιωτικό 
τομέα κατά 63,5% και στον κλάδο της εκπαίδευσης εν γένει κατά 74% (Καραμε-
σίνη 2008, 226–28, 320, 332).  

Σε άλλη έρευνα, του 2009, οι πτυχιούχοι ΦΚΣ απάντησαν σε ποσοστό 25% ότι 
εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλο ένα 25% 
εργάζονταν ως καθηγητές σε φροντιστήρια. Το 12,5% εργάζονταν παραδίδοντας 
ιδιαίτερα μαθήματα, άλλο ένα 12,5% εργάζονταν ως συγγραφείς, άλλο ένα 12,5% 
ως γραμματείς και υπάλληλοι γραφείου και το λοιπό 12,5% απασχολούνταν σε 
διάφορες άλλες εργασίες (Αθανασούλη 2009, 67, 141). Οι εργαζόμενοι πτυχιούχοι 
ΦΚΣ απάντησαν ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι από την εργασία τους σε 
ποσοστό 62,5%, ιδιαίτερα υψηλό. Το 25% των πτυχιούχων ΦΚΣ ήταν λίγο ικανο-
ποιημένο από την εργασία του και μόνο το 12,5% δήλωσε ικανοποιημένο. Μάλι-
στα, οι πτυχιούχοι ΦΚΣ εμφανίστηκαν λιγότερο ικανοποιημένοι από την εργασία 
τους σε σχέση με το σύνολο του δείγματος, το οποίο προερχόταν από Τμήματα 
ΦΣ ανά τη χώρα (Αθανασούλη 2009, 157, 167). 

Ως προς την ανεργία πτυχιούχων ΦΣ το 1993–2008, αυτή ήταν υψηλότερη 
στις μικρότερες ηλικίες, δείχνοντας τη μεγαλύτερη δυσχέρεια για τους νέους να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Συγκριτικά, αναδείχτηκε δυσμενέστερη η θέση 
των αποφοίτων «καθηγητικών» σχολών και πολύ χαμηλές οι εισροές των αποφοί-
των ΦΣ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Κακλαμάνη 2013, 85–86, 88).

Σε έρευνά μας (Liodaki και Liodakis 2016) παρουσιάσαμε τις επιπτώσεις της οι-
κονομικής κρίσης σε καθηγητές που εργάζονταν στη σκιώδη εκπαίδευση (σε φρο-
ντιστήρια και στην παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων) και, ειδικότερα, καταδείξαμε 
τη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας και αμοιβής τους. Αυτός ο εργασιακός 
χώρος είναι κυρίαρχος για την απασχόληση των πτυχιούχων ΦΚΣ και συνεκδοχικά 
μας ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά του (Liodaki και Liodakis 2016, 11, 15). Κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 λοιπόν, πολλοί νέοι καθηγητές, χωρίς διδακτι-
κή εμπειρία και άνεργοι, αναγκάστηκαν να μειώσουν πολύ τις χρεώσεις τους στα 
ιδιαίτερα μαθήματα που παρέδιδαν, με αποτέλεσμα να αμείβονται με πολύ χαμηλά 
ποσά. Επίσης, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων προσέλαβαν καθηγητές χωρίς διδακτική 
εμπειρία με ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές (μη βιώσιμες). Γενικότερα, αναδεικνύοντας 
τις νέες συνθήκες εργασίας και αμοιβής των καθηγητών σε φροντιστήρια και ιδι-
αίτερα μαθήματα, δείξαμε ότι κυρίως οι νεαρότεροι, νεο-εισερχόμενοι στην αγορά 
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εργασίας και χωρίς διδακτική εμπειρία, βίωσαν περαιτέρω χειροτέρευση των συν-
θηκών αυτών εντός της κρίσης (Liodaki και Liodakis 2016, 18, 21, 27).  

3. Η ανεργία εντός της οικονομικής κρίσης  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), όπως τα 
επεξεργαστήκαμε (statistics.gr), η ανεργία στην Ελλάδα κατά τα έτη της κρίσης 
(βλ. Πίνακα 1 παρακάτω) κορυφώθηκε το 2013, οπότε ανήλθε στο 27,5%. 

Πίνακας 1 :  Η ανεργία στην Ελλάδα στα έτη αναφοράς του δείγματός μας 
(2012–2018)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (η επεξεργασία δική μας) 

Οι πτυχιούχοι ΦΚΣ που ερευνούμε εδώ, λοιπόν, εισήλθαν στην αγορά ερ-
γασίας την περίοδο της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης και αντιμετώπισαν 
την υψηλότερη ανεργία των τελευταίων ετών. Στα έτη αναφοράς, τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας πτυχιούχων καταγράφηκαν στην ηλικιακή ομάδα 30–44 ετών. 
Έπονται οι πτυχιούχοι ηλικίας 25–29 ετών και σημαντικά μικρότερη είναι η ανερ-
γία της ομάδας 20–24 ετών (ΕΛΣΤΑΤ 2020). Ως προς την ανεργία των γυναικών 
(εν γένει, όχι μόνο πτυχιούχων), σε όλους τους δείκτες του Πίνακα 1 παραπάνω, η 
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ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

20–24 ΕΤΩΝ

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

25–29 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝ 

20–24 

ΕΤΩΝ

ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝ 

25–29 

ΕΤΩΝ

2018 19,3% 24,2% 42,2% 34% 15,4% 35,4% 23,7%

2017 21,5% 26,1% 45,8% 37,8% 17,8% 38,4% 25,6%

2016 23,5% 28,1% 49,8% 40,2% 19,9% 43% 28,7%

2015 24,9% 28,9% 53,4% 40,7% 21,7% 44,7% 33,3%

2014 26,5% 30,2% 56,7% 43,1% 23,6% 46,2% 38,7%

2013 27,5% 31,3% 61,2% 46,3% 24,5% 51,8% 40,8%

2012 24,4% 28,2% 60,7% 39,5% 21,5% 47,1% 35,5%



ανεργία γυναικών εμφανίζεται υψηλότερη. Τουτέστιν, οι γυναίκες εξακολουθούν 
να πλήττονται περισσότερο από τους άνδρες, όπως και παλιότερα. 

4. Μεθοδολογία της έρευνας
Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας έγινε το 2018, 2–6 χρόνια κα-
τόπιν της αποφοίτησης. Πραγματοποιήθηκαν 37 ημι-δομημένες συνεντεύξεις (το 
δείγμα, Ν=37), διά ζώσης ή τηλεφωνικά, με ισάριθμους πτυχιούχους ΦΚΣ των 
ετών 2012–2016 (ο πληθυσμός), ώστε να τους έχει δοθεί η ευκαιρία να διαγρά-
ψουν κάποια πορεία στην αγορά εργασίας. Επελέγη η τεχνική της ημι-δομημέ-
νης συνέντευξης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πτυχιούχους να εκφράσουν 
ελεύθερα το προσωπικό τους βίωμα από την αναζήτηση εργασίας και τις εργασι-
ακές εμπειρίες τους. 

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις ανοικτές ερωτήσεις για το βίωμα των πτυχιούχων 
ως προς την εργασιακή πορεία τους και τη συνολική αποτίμηση της εμπειρίας 
τους από την αγορά εργασίας. Το δείγμα εντοπίστηκε με τη βοήθεια φοιτητών, 
γνωριμιών και με την τεχνική της χιονοστοιβάδας (Liodaki και Liodakis 2016). 
Τηρήθηκαν απολύτως οι αρχές της ανωνυμίας, της εμπιστευτικότητας και του σε-
βασμού των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα των κλειστών ερωτήσεων τα 
επεξεργαστήκαμε ποσοτικά και των ανοικτών ερωτήσεων τα επεξεργαστήκαμε 
ποιοτικά (Bryman 1988· Dey 1993· Gilbert 1993· Robson 1993· Λιοδάκη 2008). 

5. Αποτελέσματα της έρευνας 
5.1 Στοιχεία για την εργασία των πτυχιούχων 
Το δείγμα, αναλόγως και με τον πληθυσμό του Τμήματος ΦΚΣ, ήταν κατά 81,1% 
γυναίκες. Οι μητέρες των πτυχιούχων είχαν υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευση 
από ό,τι οι πατέρες. Οι πτυχιούχοι φάνηκε να προέρχονται κυρίως από μεσαία 
προς χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και να καταφέρνουν με δυσκολία 
να αυτοσυντηρούνται βασιζόμενοι στα ατομικά τους έσοδα. Το 28,6% των πτυχι-
ούχων του δείγματος βρήκε την πρώτη του σταθερή εργασία ένα έτος κατόπιν της 
αποφοίτησης. Από την άλλη πλευρά, το 17,9% βρήκε εργασία αμέσως μετά την 
αποφοίτηση (πριν παρέλθει ένας μήνας) και το 10,7% έναν μήνα μετά την απο-
φοίτηση. Το 7,1% βρήκε την πρώτη του σταθερή εργασία έπειτα από τρία χρόνια, 
άλλο ένα 7,1% κατόπιν δύο ετών και άλλο ένα 7,1% μετά από 1,5 έτος. Άρα, το 
1/4 του δείγματος ταλαιπωρήθηκε αρκετά για να βρει την πρώτη σταθερή του ερ-
γασία. Επιπλέον, η πρώτη αυτή σταθερή εργασία σχετιζόταν με τις σπουδές τους 
στο Τμήμα ΦΚΣ μόνο για το 28,1%. Το πολύ μεγάλο ποσοστό του 71,9%, ετεροα-
πασχολήθηκε στην πρώτη σταθερή του εργασία. Όταν ερωτήθηκαν οι πτυχιούχοι, 
το 86,5% αυτών εργάζονταν και μόνο το 13,5% ήταν άνεργοι ή μη ενεργοί. 

Από τους πτυχιούχους που εργάζονταν όταν μας απάντησαν, το 56,3% εργά-
ζονταν με πλήρη απασχόληση και το 43,8% με μερική απασχόληση, ποσοστό ιδι-
αίτερα υψηλό. Το μεγάλο αυτό ποσοστό υποαπασχόλησης συνάδει με τα μεγάλα 
ποσοστά υποκειμένων που απάντησαν ότι είτε δυσκολεύονται είτε αδυνατούν να 
αυτοσυντηρηθούν από τα ατομικά τους έσοδα, άρα και να ανεξαρτητοποιηθούν 
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οικονομικά. Μάλιστα, σε σχέση με την εργασιακή επισφάλεια, το 56,3% των πτυ-
χιούχων που εργάζονταν απάντησαν ότι η εργασία τους είναι επισφαλής. Όπως εί-
δαμε παραπάνω, η μεγάλη πλειονότητα του δείγματος (71,9%), στην πρώτη τους 
σταθερή εργασία ετεροαπασχολήθηκαν. Αλλά, και στη συνέχεια, στην εργασία 
που έκαναν όταν μας απάντησαν, το 60% όσων εργάζονταν ετεροαπασχολούνταν, 
κάτι που φαίνεται να είναι ένα σταθερό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πτυχιού-
χους ΦΚΣ και παραμένει. Το υπόλοιπο 40% όσων εργάζονταν όταν ερωτήθηκαν 
από εμάς, απασχολούνταν σε εργασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών 
τους (ΦΚΣ). 

Αναφορικά με τη φύση της εργασίας όσων πτυχιούχων εργάζονταν, το 72,4% 
εργαζόταν σε εξαρτημένη εργασία και το 24,1% αυτοαπασχολούνταν (αναλογία 
εξαρτημένης εργασίας και αυτοαπασχόλησης: 3/4 και 1/4). Η αυτοαπασχόληση 
αφορά σχεδόν στο σύνολό της την παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων. Το 18,8% 
των υποκειμένων που εργάζονταν απασχολούνταν σε δύο εργασίες συγχρόνως, 
αποζητώντας ένα βιώσιμο εισόδημα, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (3,1%) ανέφερε 
ότι έκανε τέσσερις εργασίες παράλληλα. Άνω των 3/4 (78,1%) εργάζονταν σε μία 
θέση εργασίας. 

Ως προς τη θέση εργασίας που κατείχαν οι πτυχιούχοι όταν μας απάντησαν, 
το 31% όσων εργάζονταν έκαναν κάποια χειρωνακτική ή ανειδίκευτη εργασία, 
για την οποία ήταν υπερ-εκπαιδευμένοι και ετεροαπασχολούμενοι, εφόσον δεν 
αξιοποιούσαν το πτυχίο και τις γνώσεις τους από το Τμήμα ΦΚΣ. Το 27,6% (λίγο 
άνω του 1/4) βρίσκονταν στον αντίποδα, καθώς εργάζονταν ως καθηγητές στον 
ιδιωτικό τομέα. Ένα 13,8% επίσης ετεροαπασχολούνταν εφόσον ασκούσε εργασία 
διοικητικής φύσης, όπως γραμματειακή ή λογιστική υποστήριξη. Άλλο ένα 13,8% 
ετεροαπασχολούνταν και ήταν υπερ-εκπαιδευμένοι για τη θέση εργασίας τους, 
εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα. 

Προβάλλει, λοιπόν, έντονο το πρόβλημα της ετεροαπασχόλησης και της 
υπερ-εκπαίδευσης των πτυχιούχων ΦΚΣ, οι οποίοι μπορεί μεν στην πλειονότητά 
τους να βρίσκουν εργασία, αλλά αναγκάζονται να καταφύγουν στην ετεροαπα-
σχόληση και σε θέσεις εργασίας για τις οποίες είναι υπερ-εκπαιδευμένοι. Πάνω 
από τους μισούς καταφέρνουν με δυσκολία ή αδυνατούν να αυτοσυντηρηθούν, 
και αυτό εξηγείται από το ότι σχεδόν οι μισοί εργάζονται με μερική απασχόλη-
ση. Οι θέσεις εργασίας τους είναι επισφαλείς για παραπάνω από τους μισούς και 
μάλιστα το 1/5 των εργαζομένων πτυχιούχων του δείγματος αναγκάζεται να κά-
νει συγχρόνως πάνω από μία εργασία για να συμπληρώσει το εισόδημά του (το 
οποίο, όπως προαναφέραμε, για πάνω από τους μισούς δεν είναι βιώσιμο). Αλλά 
και οι οικογένειές τους, προερχόμενες από τα μεσαία προς χαμηλά στρώματα, εν-
δεχομένως να αδυνατούν να συνεχίζουν να τους υποστηρίζουν οικονομικά. 

5.2 Το βίωμα των πτυχιούχων  
Το 18,75% του δείγματος απάντησε ότι το σημαντικότερο προσόν για την πρόσ-
ληψη στην τωρινή τους εργασία ήταν το πτυχίο. Το 9,37% απάντησε ότι ήταν το 
πτυχίο συνδυαστικά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσής τους. Ένα επιπλέ-
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ον 6,25% απάντησε ότι ήταν το πτυχίο συνδυαστικά με τις ξένες γλώσσες που 
γνώριζαν. Ένα ακόμα 18,75% προσλήφθηκε λόγω διαφόρων άλλων ατομικών χα-
ρακτηριστικών τους και το 15,62% προσλήφθηκε επειδή είναι επικοινωνιακά άτο-
μα. Για το 12,5% των ερωτηθέντων, οι ξένες γλώσσες που γνώριζαν ήταν ο λόγος 
που προσελήφθησαν. Τη συγγένεια ή γνωριμία ως προσόν για την πρόσληψη ανέ-
φερε το 9,37%. Το 6,25% προσλήφθηκε επειδή είχε προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 

Οι πτυχιούχοι ρωτήθηκαν για όλους τους σταθμούς της εργασιακής πορείας 
τους. Συνήθως είχαν ασχοληθεί με παραπάνω από μία εργασίες, κι έτσι το σύνο-
λο των εργασιών που αναφέρονται παρακάτω δεν αθροίζουν 100%. Αντιθέτως, 
στην ερώτηση αυτή οι πτυχιούχοι καταθέτουν την εργασιακή πορεία που έχουν 
ακολουθήσει και καταγράφεται το σύνολο των εργασιών από τις οποίες έχουν 
περάσει κάποια στιγμή στην πορεία τους. Αναφορικά με την εργασία τους στην 
Εκπαίδευση και άλλους παραπλήσιους χώρους, το 54,05% έχει διδάξει σε ιδιαίτε-
ρα μαθήματα. Το 10,81% έχει εργαστεί σε φροντιστήριο δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ή σε κέντρο μελέτης ως καθηγήτρια/-τής φιλόλογος. Ένα άλλο 10,81% 
έχει εργαστεί σε φροντιστήριο ως Γραμματέας. Ένα άλλο 10,81% έχει κάνει άλλη 
γραμματειακή ή διοικητική εργασία. Τέλος, ένα 10,81% έχει εργαστεί ως ανιματέρ 
ή σε ανάλογη απασχόληση παιδιών. Το 5,4% έχει απασχοληθεί στη φύλαξη βρε-
φών/παιδιών. 

Το 29,73% κάνει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή το έχει ολοκληρώσει. 
Σε σχέση με την εργασία των πτυχιούχων στον τουρισμό και σε συναφείς χώρους, 
όπως η εστίαση, το 43,24% έχει εργαστεί σε τουριστικές επιχειρήσεις (σε ξενο-
δοχείο σε διάφορες θέσεις ή ως ρεσεψιονίστ, σε τουριστικό κατάστημα, σε κο-
σμηματοπωλείο ή σε διάφορες θέσεις σε αεροδρόμια). Το 24,32% έχουν εργαστεί 
ως σερβιτόροι και το 21,62% ως πωλητές, κυρίως στην ένδυση. Ένα 10,81% έχει 
εργαστεί στην οικογενειακή επιχείρηση. Τουτέστιν, οι πτυχιούχοι έχουν περάσει 
κάποια στιγμή στην εργασιακή πορεία τους κυρίως από εργασίες σχετικές με την 
εκπαίδευση και το παιδί. Σημαντικά ποσοστά τους έχουν απασχοληθεί στον του-
ρισμό και την εστίαση, χώρους όμως που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, άρα 
και αστάθεια και επισφάλεια. 

Τέλος, ζητήσαμε από τους πτυχιούχους συνολική αποτίμηση της εμπειρίας 
από την εργασιακή πορεία τους. Ξανά, οι ρήσεις καθενός/καθεμιάς εμπίπτουν σε 
περισσότερες από μία περιπτώσεις. Ως προς την αρνητική αποτίμηση της εμπει-
ρίας τους από την αγορά εργασίας, μόνο το 8,1% είναι μέτρια ευχαριστημένοι. 
Αντιθέτως, το 35,13% αναφέρει ότι δυσκολεύτηκε αρκετά στην αγορά εργασίας. 
Άλλο ένα 35,13% εύχεται να μπορούσε να εργαστεί στο αντικείμενό του ως φιλό-
λογος. Το 32,43% (σχεδόν το 1/3) είναι δυσαρεστημένοι και είχαν απογοητευτική 
εμπειρία. Για το 24,32% οι εργασίες του (που ήταν ετεροαπασχόληση) δεν το ικα-
νοποιούσαν ούτε πνευματικά ούτε οικονομικά. Επίσης, το 13,51% καταθέτει ότι 
οι αμοιβές από τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι πολύ χαμηλές. Για το 10,81% οι εργα-
σίες τους ήταν επισφαλείς και ασταθείς. Αντίστοιχα, ένα 8,1% κάνει δύο εργασίες 
μερικής απασχόλησης λόγω οικονομικής ανάγκης και άλλο ένα 10,81% υπήρξε 
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άνεργο κατά διαστήματα. Όπως φαίνεται, σκιαγραφείται έντονη η δυσαρέσκεια 
και απογοήτευση των πτυχιούχων μας από τις συνθήκες εργασίας, αμοιβής τους 
και μη ζήτησης εργασίας από την αγορά. 

6. Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, σε αντιστοιχία με ευρήματα και παλαιότερων ερευνών για τις 
ΦΚΣ και τις ΦΣ, οι πτυχιούχοι εμφανίστηκαν με εργασιακή επισφάλεια και ανα-
ζήτηση σταθερότητας, στον αντίποδα της εποχικής εργασίας τους στον τουρισμό 
και στην παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων. Εν τέλει βρίσκουν εργασία, αλλά το 
σημαντικότερο χαρακτηριστικό της εργασιακής πορείας τους είναι η ετεροαπα-
σχόληση, η μερική απασχόληση και η κατοχή υψηλότερων προσόντων από όσα 
απαιτούν οι θέσεις τους. Για να εργαστούν θα πρέπει να συμβιβαστούν με την 
ετεροαπασχόληση, υπο-απασχόληση και υπερ-εκπαίδευση, τα οποία αναγκάζο-
νται να προτιμήσουν έναντι της ανεργίας, για λόγους επιβίωσης ή/και ασφάλισης. 
Η υπο-απασχόληση οδηγεί κάποιους στο να κάνουν 2–3 εργασίες συγχρόνως, 
επιδιώ κοντας να καταστήσουν το εισόδημά τους βιώσιμο. Εν κατακλείδι, οι δυ-
σχερείς συνθήκες της κρίσης χειροτέρεψαν περαιτέρω τη θέση των πτυχιούχων 
ΦΚΣ στην αγορά εργασίας.  

Στη διερεύνηση των πτυχιούχων ΦΚΣ απευθυνθήκαμε στους ίδιους για να 
λάβουμε ανατροφοδότηση για τις εμπειρίες τους από την αγορά εργασίας. Η ερ-
γασιακή πορεία τους δεν είναι η επιθυμητή και φαίνεται να ματαιώνονται κάποιες 
από τις αρχικές προσδοκίες τους. Οι δυσχέρειες των ετών της οικονομικής κρίσης 
φαίνεται να διαμόρφωσαν για εκείνους περαιτέρω εχθρικές συνθήκες στην αγορά 
εργασίας, απομακρύνοντάς τους από τους επαγγελματικούς στόχους που ορα-
ματίζονταν. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ρήσεις τους, «άλλα σχέδια είχαν στο 
μυαλό τους… άλλα περίμεναν ως απόφοιτοι του ΦΚΣ και άλλα αντιμετώπισαν… 
επειδή τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ άσχημα». Αποσκοπούμε στη συνέχι-
ση της διερεύνησης της εργασιακής πορείας των αποφοίτων ΦΚΣ, ευελπιστώντας 
ότι θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες και οι συνθήκες εργασίας τους.
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University graduates’ work course during the economic crisis in Greece: 
the case of Philosophy and Social Studies graduates

Nectaria Liodaki

Abstract 

THIS piece of research deals with our graduates at the Department of Philos-
ophy and Social Studies, University of Crete. We observe their work course 

in the Greek labour market during the economic crisis. They have graduated be-
tween 2012 and 2016 and, 2 to 6 years after graduation they were asked about 
their work experiences. In the past, University of Crete Humanities seniors had 
replied to us (for a piece of research of ours) that they were optimistic about find-
ing employment in their subject, despite the high unemployment rates. They were 
also confident about their social capital. Later, in another research of ours, teach-
ers who worked in shadow education in Greece during the economic crisis, elo-
quently described the labour market mechanisms through which their work and 
payment conditions deteriorated significantly during that crisis. For this piece of 
research, we now focus on our department (Philosophy and Social Studies) grad-
uates. We have sought feedback from them about their employment after gradua-
tion. We aim at examining their work experiences, not only out of interest in our 
former students, but also as an attempt to display the utilization of their studies in 
the labour market.    
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Βασίλειος Σύρος, Μεσαιωνική Πολιτική Ισλαμική Σκέψη και 
Σύγχρονη Ηγεσία, πρόλογος Cary J. Nederman, μτφρ. Νίκος 

Ταγκούλης. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2020, σελ. 135 

Παναγιώτης Κοντόλαιμος

ΚΑΝΟΝΤΑΣ μια σύντομη επισκόπηση του ακαδημαϊκού χώρου στην Ελλάδα, 
εύκολα διαπιστώνει κανείς πως οι Αραβικές Σπουδές απουσιάζουν (παραδό-

ξως για μια χώρα σαν την Ελλάδα, που διέθετε και διαθέτει σπουδαίους αραβο-
λόγους), καθώς δεν υπάρχει κάποιο πανεπιστημιακό Τμήμα Αραβικών Σπουδών 
που να εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη γνώση για την ιστορία των Αράβων και 
τον πολιτισμό τους. Χωρίς το ακαδημαϊκό αυτό περιβάλλον, δύσκολα φαντάζεται 
κανείς και μια αντίστοιχη εκδοτική παραγωγή που θα περιλάμβανε τόσο τα σημα-
ντικότερα έργα της γραμματείας αυτής, όσο και τις σχετικές δευτερογενείς πηγές. 
Χωρίς ένα τέτοιο φορέα δεν υπάρχει το κριτικό αναγνωστικό κοινό εκείνο που 
θα ενδιαφερθεί για σχετικά εκδοτικά εγχειρήματα. Στο πλαίσιο αυτού του «ακα-
δημαϊκού κενού», βιβλία σαν αυτό του κ. Σύρου με τίτλο «Μεσαιωνική Ισλαμική 
Πολιτική Σκέψη και Σύγχρονη Ηγεσία» αποτελούν ένα μικρό εκδοτικό θαύμα. 

Κύριο θέμα του βιβλίου είναι η πολιτική ιδεολογία των Αράβων κατά τον ύστε-
ρο μεσαίωνα όπως αυτή εκφράστηκε στο λογοτεχνικό είδος του «Κατόπτρου του 
Ηγεμόνα» και ειδικότερα στο έργο των Ιμπν Αλ Τιγκτάγκα και Ζιγιάντ αλ Ντιν 
Μπαρανί, σε σχέση με εκείνο των Φλωρεντινών Μπρούνι και Μακιαβέλλι. Στο 
βιβλίο ιδιαίτερη έμφαση δίδεται, μεταξύ των άλλων, και στη διάκριση που κάνουν 
στο έργο τους οι συγγραφείς αυτοί ανάμεσα στην λεγόμενη ήπια και σκληρή ισχύ 
και τη σχέση της με νεότερες θεωρίες της πολιτικής επιστήμης. 

Το βιβλίο παρουσιάζει μια σειρά από ενδιαφέρουσες καινοτομίες, με πρώτη τη 
συγκριτική ανάλυση πολιτικών διανοητών του αραβόφωνου κόσμου σε συνδυα-
σμό με αναγεννησιακούς στοχαστές όπως οι Φλωρεντινοί Λεονάρντο Μπρούνι 
και Νικολό Μακιαβέλλι. Με τον τρόπο αυτό ο κ. Σύρος αποστομώνει όσους θεω-
ρούν τους χώρους της Ανατολής και της Δύσης ως κλειστές πολιτικές ενότητες. 
Παραβλέποντας τον υφέρποντα οριενταλισμό της στάσης αυτής και την, κάθε 
άλλο παρά επιστημονική, βάση τέτοιων προσεγγίσεων «γεωγραφικού ντετερ-
μινισμού», επισημαίνουμε εδώ την καίρια ανάγκη για μελέτη των πεδίων αλλη-
λεπίδρασης στην ευρύτερη περιοχή κατά τον ύστερο μεσαίωνα και την πρώιμη 
νεότερη εποχή. Στην κατεύθυνση αυτή το βιβλίο του κ. Συρου προσφέρει μέγιστη 
υπηρεσία στο πεδίο της μελέτης του πολιτικού στοχασμού.

Η δεύτερη καινοτομία του βιβλίου σπάει ένα ακόμα ταμπού της ιστορικής 
έρευνας στην Ελλάδα, την εμμονή με την περιοδολόγηση. Το βιβλίο, ανθολογώ-
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ντας κείμενα πολιτικού ενδιαφέροντος από συγγραφείς που έζησαν από τον 14ο 
ως τον 16ο αιώνα και επισημαίνοντας το ιστορικό τους πλαίσιο και τις ομοιότητες 
στη σκέψη των συγγραφέων τους, πετυχαίνει να επικεντρωθεί στο «φαινόμενο» 
και όχι στον «τύπο». Δηλαδή, επιτυγχάνει να εστιάσει στην ουσία, που είναι η 
πρόσληψη των κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών σε κοινωνίες σε μετάβαση 
από τον ύστερο μεσαίωνα στη νεοτερικότητα, μια νέα πολιτική συνθήκη, για την 
οποία οι ηγεμόνες της περιοχής χρειάζονταν κατήχηση, στη βάση όχι ενός ιδεα-
λιστικού πολιτικού προγράμματος όπως στο παρελθόν, αλλά ρεαλιστικών και 
εφαρμόσιμων πολιτικών. 

Ξεφεύγοντας από τη θεώρηση του κάθε εξεταζόμενου έργου αυστηρά και 
μόνο μέσα στα σύγχρονά του πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα, το βιβλίο 
του κ. Σύρου υπογραμμίζει τις αναλογίες των κοινωνικών και πολιτικών προκλή-
σεων των ιστορικών περιόδων που εξετάζονται, τονίζοντας την διαχρονικότητα 
των ίδιων των αναλυόμενων έργων. Με αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο αυτό θέτει 
το ζήτημα της «κοινωνικής συγχρονικότητας», του φαινομένου δηλαδή, κατά το 
οποίο διαφορετικές κοινωνίες φτάνουν σε παρόμοιο βαθμό ανάπτυξης σε διαφο-
ρετικούς χρόνους, αντιμετωπίζοντας ανάλογες προκλήσεις και ανταποκρινόμε-
νες σε αυτές με ανάλογα μέσα και έννοιες. Η έννοια αυτή της «κοινωνικής συγ-
χρονικότητας» είναι ίσως το κλειδί για τη συγκριτική θεώρηση κοινωνιών, που ο 
ημερολογιακός χρόνος τις χωρίζει τόσο όσο και η γεωγραφία. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Ινδία του 13ου αιώνα, η Μουσούλη του 14ου και η Φλωρεντία του 15ου και 16ου 
αιώνα καθίστανται συγκρίσιμες καθότι βιώνουν ανάλογες προκλήσεις. Στη μεν 
Ανατολή είναι η άνοδος των μογγολικών δυναστειών που σαρώνει τις παλιότερες 
δομές και η ανάγκη αφομοίωσης και προσαρμογής στις νέες κοινωνικές και οικο-
νομικές συνθήκες, ενώ στην Ιταλία είναι η μετάβαση στο πολιτικό καθεστώς της 
«Σινιορίας», έναντι της παλαιότερης συλλογικότερης μορφής διακυβέρνησης των 
πόλεων που προϋπήρχε σε κάποιες από αυτές, όπως στη Φλωρεντία. Οι ομοιότη-
τες της πολιτικής σκέψης που γεννούν οι αλλαγές αυτές είναι εμφανείς και πολύ 
σωστά αναλυμένες στο ανά χείρας βιβλίο. 

Είναι ευτυχής συγκυρία που το βιβλίο του κ. Σύρου ακολουθεί χρονικά την 
έκδοση του βιβλίου του κ. Σαρηνιάννη για την πολιτική ιδεολογία των Οθωμα-
νών, καθώς οι δύο αυτές μελέτες μπορούν να διαβαστούν τόσο συγκριτικά όσο 
και συμ πληρωματικά (Sariyannis 2019). Στο μάλλον εγκυκλοπαιδικό αυτό έργο, 
διαβάζει κανείς ότι από τον 15ο αιώνα οι Οθωμανοί ηγεμόνες γνώριζαν τη λο-
γοτεχνία του είδους των «κατόπτρων του ηγεμόνα», καθώς και άλλα παρόμοιας 
έμπνευσης έργα, αλλά, κατά τον συγγραφέα, αυτά δεν άσκησαν μεγάλη επίδραση 
στους Οθωμανούς, όπως φαίνεται να προκύπτει από τα λιγοστά αντίτυπα σχε-
τικών πονημάτων (Sariyannis 2019, 68, 96). Η «ποσοτική» όμως ερμηνεία αυτού 
του είδους είναι ανεπαρκής, καθώς στην εποχή αυτή δεν ισχύει ο μάλλον σύγχρο-
νος εκδοτικός κανόνας «πολλά αντίτυπα = πολλοί αναγνώστες = μεγάλη επιρ-
ροή». Καθώς σε μια απόλυτη μοναρχία, όπως η οθωμανική του 15ου αιώνα, δεν 
μπορούσε να γίνει ανοικτά πολιτική συζήτηση για τον ηγεμόνα, τόσο λόγω της 
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αποδιδόμενης μυστικής ιερότητας του τίτλου, όσο και της απόλυτης ταύτισης του 
οθωμανικού κράτους με τη δυναστεία του, ο αριθμός των αντιτύπων δεν αποτε-
λεί κριτήριο για την επίδραση ενός βιβλίου, καθώς ο αριθμός (και η κοινωνική 
τάξη) των τυχόν ενδιαφερομένων ήταν μάλλον συγκεκριμένη (και περιορισμένη). 
Θα πρέπει κανείς να στραφεί στο περιβάλλον όπου τα έργα αυτά διαβάζονταν 
και τους πιθανούς αναγνώστες τους, για να εξαγάγει τα σχετικά συμπεράσματα. 
Αναλογιζόμενος κανείς την ύπαρξη συγγραμμάτων του είδους διαθέσιμων τόσο 
στα μέλη της δυναστείας όσο και στα ανώτερα στρώματα των αυλικών, των γενι-
τσάρων και των εκπαιδευτών τους, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τη μεγάλη 
προβολή της λογοτεχνίας αυτής στους κύκλους της οθωμανικής διοίκησης. 

Τέλος, ειδικότερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για το πρίσμα κάτω από το 
οποίο εξετάζει ο κ. Σύρος το υλικό του. Όλοι οι μελετώμενοι συγγραφείς κάνουν 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διάκριση ανάμεσα στην ήπια και τη σκληρή ισχύ. 
Το γεγονός αυτό συσχετίζεται εννοιολογικά από τον συγγραφέα με τη σύγχρονη 
θεώρηση της ήπιας και της σκληρής ισχύος, όπως αυτή έχει τύχει επεξεργασίας 
από σύγχρονους πολιτικούς στοχαστές, υπογραμμίζοντας περαιτέρω την διαχρο-
νικότητα του φαινομένου υπό μελέτη. Στα γραπτά των αραβόφωνων στοχαστών 
γίνεται λόγος για ανθρώπους ή πολιτικές «του ξίφους» και «της πένας», εννοώ-
ντας τη δυνατότητα του ηγεμόνα να πετύχει τους πολιτικούς σκοπούς του τόσο 
μέσω της δράσης και της βίας όσο και μέσω της διπλωματίας, της σκέψης, της πει-
θούς και των κινήτρων για τους αντιπάλους. Για τον μελετητή της ιστορίας των 
κοινωνικών θεσμών στην Ανατολία κατά τον 13ο αιώνα και τους πρώιμους οθω-
μανικούς χρόνους, δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικά χρήσιμη η παραπάνω διά-
κριση μέσων, καθώς στις αστικές αδελφότητες της εποχής (αχίδες) μαρτυρείται 
μια παρόμοια διάκριση ανάμεσα στα μέλη τους. Αυτά διακρίνονταν σε οπλοφόρα, 
που ήταν υπεύθυνα για την τήρηση της τάξης στην εκάστοτε πόλη και για την 
ασφάλεια της διεξαγωγής του εμπορίου και χαρακτηρίζονταν ως «οι άνδρες του 
ξίφους» (saifi), και σε εκείνα που επικεντρώνονταν στο λατρευτικό, διοικητικό και 
κοινωφελές κομμάτι των δραστηριοτήτων των αδελφοτήτων και αποκαλούνταν 
«άνδρες της πένας» (qavli) (Taeschner 1979, 410). 

Η διάκριση αυτή ανάμεσα στα μέλη των κατά τόπους αδελφοτήτων δεν είναι 
άσχετη με την πολιτική σκέψη των αραβόφωνων στοχαστών που αναλύονται στο 
έργο του κ. Σύρου. Σε μια περίοδο που στην Ανατολία η δύναμη των Σελτζούκων 
περιοριζόταν και των Οθωμανών δεν είχε ακόμα εδραιωθεί, τα μέλη των αστικών 
αδελφοτήτων υποκαθιστούσαν σταδιακά την κεντρική εξουσία και είναι πολύ λο-
γικό η δομή τους να ανταποκρίνεται στις ίδιες ανάγκες με την πολιτική ιδεολογία 
της εποχής, ειδικότερα ενόσω και οι δύο στρέφονταν στην πρακτική εφαρμογή 
αρχών και ιδεών για το κοινό όφελος. Οι αδελφότητες αυτές διέθεταν τα μέσα 
τόσο για τη σκληρή όσο και για την ήπια ισχύ, καθώς, πέρα από οπλισμό, συντη-
ρούσαν και εγκαταστάσεις περίθαλψης και πρόνοιας, ιδιαίτερα δημοφιλείς στους 
κατοίκους της περιοχής. Υπήρξαν λοιπόν οι κατεξοχήν φορείς πολιτικής εξουσίας 
στις πόλεις του ύστερου 13ου και πρώιμου 14ου αιώνα, την περίοδο ακριβώς που 
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συγγράφεται το έργο του Ιμπιν Τικγκτάγκα, το οποίο μας παρουσιάζει στο βιβλίο 
του ο κ. Σύρος. Ίσως λοιπόν η πραγματιστική στροφή της πολιτικής που διαφαί-
νεται στα «κάτοπτρα των ηγεμόνων» όντως να αντανακλάται και στις πρακτικές 
των αδελφοτήτων της περιόδου, που ο ηγεμόνας καλείται να θεσμοθετήσει και να 
εφαρμόσει σε ευρύτερη έκταση. Σε κάθε περίπτωση η αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στην πολιτική σκέψη και την αντίστοιχη πολιτική οργάνωση από τους τοπικούς 
φορείς είναι αξιοσημείωτη, και ενδεικτική της πολλαπλής χρησιμότητας του βι-
βλίου του κ. Σύρου και για τους καταγινόμενους με τις Οθωμανικές Σπουδές. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, νομίζουμε ότι καθίσταται προφανής σε όλους η 
ανάγκη μελέτης της ιστορίας των Αράβων και ο συσχετισμός της με άλλες ιστο-
ρικές εμπειρίες του Ελληνισμού διαχρονικά, προς όφελος τόσο της επιστήμης όσο 
και της ελληνικής κοινωνίας. Εκδοτικές εκπλήξεις σαν το βιβλίο του κ. Σύρου 
σπανίζουν και δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε τα καλύτερα για το εκδοτικό αυτό 
εγχείρημα, με την ελπίδα να γονιμοποιήσει πολλαπλά με τη φρεσκάδα του το 
περιορισμένο ακαδημαϊκό τοπίο του πεδίου αυτού στην Ελλάδα.  
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Ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία στον 21ο αιώνα: 
ποιος είναι ο κλειδοκράτορας;

Άρτεμις Καρναβά
 

Εισαγωγή
Κατά τους πρώτους μήνες της τρέχουσας χρονιάς (2021) εμφανίστηκε μία ασυ-
νήθιστα πλούσια και παθιασμένη αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο, με θέμα μία 
φημολογούμενη αλλαγή του νομικού καθεστώτος μίας σειράς δημόσιων αρχαιο-
λογικών μουσείων. Η αρθρογραφία δεν περιορίστηκε μόνο σε άρθρα εφημερίδων, 
αλλά παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (εφεξής: ΜΚΔ): διοργανώθηκαν ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου και 
δια δικτυακές συζητήσεις. Ο χαρακτηρισμός «ασυνήθιστα πλούσια» έχει να κάνει 
με το γεγονός ότι πολύ λίγα ζητήματα της αρχαιολογικής επικαιρότητας φτάνουν 
στο επίπεδο της δημόσιας έκφρασης. Η βαρύτητα που δόθηκε στο κομμάτι της 
δημοσιότητας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010 στην εν εξελίξει ανασκαφή 
του ταφικού τύμβου της Αμφίπολης ήταν κάτι πρωτόγνωρο στα ελληνικά αρχαιο-
λογικά δεδομένα. Με την αρωγή της ταχύτητας μετάδοσης της πληροφορίας που 
εξασφαλίζουν τα ηλεκτρονικά μέσα, η ανασκαφή της Αμφίπολης διεξαγόταν σε 
ζωντανή, περίπου, αναμετάδοση στους δέκτες των ενδιαφερόμενων θεατών, όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Πέραν αυτής της ανασκαφής, 
ωστόσο, η κυριαρχία της οποίας στην επικαιρότητα μεθοδεύτηκε από τη μεριά 
του επιβλέποντος αρμόδιου δημόσιου φορέα, του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (εφεξής: ΥΠΠΟΑ),1 το άλλο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θέμα που 
επανέρχεται στην επικαιρότητα τα τελευταία δύο χρόνια είναι η πιθανή απόσπα-
ση ενός σώματος βυζαντινών αρχαιοτήτων που διατηρούνται κατά χώραν στον 
σχεδιαζόμενο σταθμό Βενιζέλου του υπό κατασκευή μετρό στη Θεσσαλονίκη. 
Το θέμα αυτό συντηρείται στην επικαιρότητα μέσω πρωτοβουλιών του Συλλό-
γου Ελλήνων Αρχαιολόγων (εφεξής: ΣΕΑ), σε (σπάνια και αγαστή) σύμπραξη με 
ιδιαί τερα δραστήριες και οργανωμένες κινήσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης, και 
έχει υποχρεώσει το υπουργείο σε αμυντικές ενέργειες δημοσιοποίησης και αιτιο-
λόγησης των διοικητικών του αποφάσεων. Το εν λόγω ζήτημα έχει μάλιστα πάρει 
την άγουσα της επίλυσης διά της δικαστικής οδού.2

1  Η πολύπλοκη συγκυρία γύρω από την ανασκαφή της Αμφίπολης, που έλαβε το επιτυχημέ-
νο προσωνύμιο amphipolitics, περιγράφεται και ερμηνεύεται εν συντομία στο Plantzos 2017.

2  Τον καιρό που γράφονται αυτές οι γραμμές (Ιούνιος 2021) έχει γνωστοποιηθεί ότι το ΣτΕ 
αποφάνθηκε με ψήφους 13/12 υπέρ της προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων από τον 
σταθμό Βενιζέλου του μελλοντικού μετρό της Θεσσαλονίκης.
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Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις ευρεί-
ας δημοσιότητας είναι ότι ενέπλεξαν στον κύκλο των συζητήσεων και το κοινό, 
το ευρύ, ενίοτε φιλομαθές αλλά οπωσδήποτε ελλειπώς ενημερωμένο περί των 
αρχαιο λογικών πραγμάτων. Η πρώτη υπόθεση, του τύμβου της Αμφίπολης, είχε 
να κάνει με μία ανασκαφή που είχε εξάψει την περιέργεια του φιλοθεάμονος κοι-
νού, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με ένα ψευδο-δίλημμα, που συχνά τίθεται στον δη-
μόσιο διάλογο στην Ελλάδα και αφορά τον ιδιωτικό χώρο, αλλά και τον δημόσιο: 
αρχαία ή σύγχρονη Ελλάδα, “οπισθοδρόμηση” ή “πρόοδος” και “ανάπτυξη”;

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία συλλογή και αποτίμηση των δεδομένων μίας 
συζήτησης που θα μπορούσε να γίνει, αλλά προς το παρόν φαίνεται να περιορί-
ζεται σε έναν μονόλογο, εφόσον από τη μεριά της νομοθετικής και εκτελεστικής 
εξουσίας δεν έχουν προσφερθεί τα απαραίτητα δεδομένα. Ο μονόλογος εκφέρεται 
στον δημόσιο χώρο ως άρνηση από τη μεριά πολλών και διάφορων επαγγελμα-
τιών του χώρου της πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα απέναντι στη διαφαι-
νόμενη αλλαγή στο νομικό καθεστώς δημόσιων αρχαιολογικών μουσείων. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι, μέχρι στιγμής, καμία από τις εν λόγω επαγγελματικές ενώσεις 
ή έστω και μεμονωμένα άτομα-επαγγελματίες του χώρου δεν έχει εκφραστεί δη-
μόσια με θετικό τρόπο για το ζήτημα.

Ταυτόχρονα, υπάρχει η επιπλέον βάσιμη υποψία ότι αυτό που τιτλοφορείται 
προς το παρόν ως η μετατροπή πέντε αρχαιολογικών μουσείων σε Νομικά Πρό-
σωπα Δημοσίου Δικαίου (εφεξής: ΝΠΔΔ) θα είναι μόνο η απαρχή ανάλογων αλ-
λαγών στη διαχείριση μεγάλων και εξαιρετικά κερδοφόρων αρχαιολογικών χώ-
ρων, ενταγμένων σε ένα πλαίσιο όλο και μεγαλύτερης εμπλοκής ιδιωτών στον 
τομέα της αρχαιολογικής διαχείρισης στην Ελλάδα.

Μία σύντομη ιστορία των δημόσιων, αρχαιολογικών μουσείων εν Ελλάδι
Το πολύπλευρο ζήτημα του πώς βλέπει και χειρίζεται κατά περιόδους το νεόκοπο 
ελληνικό κράτος την αρχαιότητα και τα υλικά ή άυλα κατάλοιπά της έχει αποτε-
λέσει αντικείμενο πολλών μελετών.3 Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το ζήτημα της 
μοίρας των δημόσιων, αρχαιολογικών μουσείων συζητείται τη χρονιά που γιορ-
τάζονται με πολλούς και ποικίλους τρόπους τα 200 χρόνια από την επανάσταση 
που οδήγησε στην απόσχιση από τον κορμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας και 
στη θεμελίωση του νεότερου ελληνικού κράτους. Η γνωστή ρήση του στρατη-
γού Μακρυγιάννη «δι’ αυτά πολεμήσαμεν» έχει εύλογα εισαχθεί σε κάποια από 
τα κείμενα διαμαρτυρίας που θα αναφερθούν στη συνέχεια, και έχει αναδείξει την 
κάπως ειρωνική συγκυρία. Ο αγράμματος πολέμαρχος εννοούσε ότι η μελλοντική 
χώρα για την οποία πολεμούσε θα “προικιζόταν” με τα λάφυρα του πολέμου: οι 
αρχαιότητες και η κυριότητά τους, δηλ. το παρελθόν και τα υλικά του κατάλοιπα, 
ήταν ήδη ένα από τα επίδικα του αγώνα της ανεξαρτησίας.

3  Στην πλειονότητά τους οι μελέτες εντάσσουν την έρευνα στο θέμα στην ευρύτερη έρευνα 
για τη θεμελίωση και τα πρώτα 100 χρόνια του ελληνικού κράτους. Για πιο εξειδικευμένη μελέ-
τη, βλ. Κοκκου 2009.
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Η διαπάλη μεταξύ εκπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και του πρώ-
του κυβερνήτη της χώρας Ι. Καποδίστρια, για την εξαγωγή ή μη αρχαιοτήτων και 
τον έλεγχό της, κατέληξε στη θεμελίωση ενός «εθνικού» αρχαιολογικού μουσείου 
στην Αίγινα το 1829.4 Ο πρώτος κυβερνήτης, μορφωμένος και μυημένος στα εν 
Ευρώπη ιδεολογικά ρεύματα, χρησιμοποίησε εύστοχα ως αιτιολογία για την “πα-
ρακράτηση” των αρχαιοτήτων εντός της χώρας προέλευσης το ότι οι σύγχρονοι 
Έλληνες είχαν ανάγκη να έχουν σε εγγύτητα τα ένδοξα έργα της αρχαιότητας 
ως πρότυπα, γιατί μόνο η μίμηση της αρχαίας δόξας θα τους έκανε καλύτερους. 
Με αυτό τον τρόπο, ο Καποδίστριας επικαλούνταν τις σχετικές ιδέες του σημαί-
νοντος Πρώσσου αρχαιογνώστη του 18ου αι. J. J. Winckelmann.5 Οι ιδέες αυτές 
ήταν βαρύνουσες εκείνη την εποχή, και παραμένουν βαρύνουσες, σχεδόν τρεις 
αιώνες μετά, σε μεγάλο κομμάτι της δυτικο-ευρωπαϊκής ενασχόλησης με την ελ-
ληνική αρχαιότητα και ειδικά σε χώρες όπως η Γερμανία.

Το ερώτημα, λοιπόν, «σε ποιον ανήκουν τα αρχαία;» τέθηκε πολύ νωρίς στη 
δημόσια σφαίρα, έστω και αν τέθηκε προς αποφυγήν εκπατρισμού των αντικει-
μένων. Δύο σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα στον 19ο αι., μία το 1834 στη 
διάρ κεια της Αντιβασιλείας του Όθωνα και με προτροπή των Βαυαρών επιτρό-
πων, που θεώρησε τις αρχαιότητες ως «εθνικό κτήμα των Ελλήνων γενικά», και 
μία το 1899, που επέκτεινε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του κράτους ακόμα και 
επί των αρχαιοτήτων που βρίσκονταν σε ιδιωτικές γαίες, εξέφρασαν, αλλά και 
καθόρισαν την επίσημη θέση και ιδεολογία του κράτους για το ιδιοκτησιακό ζή-
τημα των αρχαιοτήτων.6 Η πιο πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία διέπει τη 
λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (εφεξής: ΑΥ), ο Ν. 3028/2002, και πάλι 
αναφέρεται σε ζητήματα «ιδιοκτησίας» της πολιτιστικής κληρονομιάς και βεβαιώ-
νει εκ νέου την αρχή της κρατικής ιδιοκτησίας και επιμέλειας των καταλοίπων του 
παρελθόντος.7

Είναι η αντίληψη του κράτους ως ιδιοκτήτη των αρχαιοτήτων που διέπει, επί-
σης, τη λειτουργία των αρχαιολογικών μουσείων στη χώρα, ενώ δίνεται έμφαση 
στην υποχρέωσή του για φύλαξη και προστασία των αρχαιοτήτων. Ταυτόχρονα, η 
ισχύουσα νομοθεσία θεωρεί τα μουσεία πολυδύναμα πολιτιστικά κέντρα, και όχι 
απλές αποθήκες αρχαίων.8 Με την εξαίρεση των μουσείων Μπενάκη και Κυκλα-
δικής Τέχνης, που εξ αρχής θεσμοθετήθηκαν ως ΝΠΙΔ το 1930 και το 1986 αντί-
στοιχα, τα αρχαιολογικά μουσεία της χώρας είναι δημόσια και εξ ολοκλήρου υπό 
την ευθύνη και επιμέλεια του ελληνικού κράτους διαμέσου του εκπροσώπου της, 
της ΑΥ. Εδώ, πάλι, υπάρχουν δύο περαιτέρω εξαιρέσεις: δύο μουσεία που έχουν 

4  Βουδουρη 2003, 7–17· Voudouri 2010, 548–49.
5 Irwin 1972, 61, παραπέμποντας απευθείας σε γραπτό του Winckelmann: «There is but 

one way for the moderns to become great, and perhaps unequalled; I mean, by imitating the 
ancients».

6  Βουδουρη 2003, 18–30, 64–65· Voudouri 2010, 549–51.
7  Voudouri 2010, 553–55.
8  Βουδουρη 2003, 112–20· Voudouri 2010, 555–56.
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θεσμοθετηθεί το 2003 και το 2008 αντίστοιχα ως ΝΠΔΔ, το Μουσείο Κανελλο-
πούλου και το Μουσείο Ακρόπολης.

Και πάλι το 2003 αποτέλεσε ένα έτος-τομή για τα μουσειακά-αρχαιολογικά 
δεδομένα στην Ελλάδα, γιατί ήταν η χρονιά που οκτώ αρχαιολογικά μουσεία 
μετατράπηκαν σε ανεξάρτητες περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.9 Ωστόσο, 
αυτά τα μουσεία δεν αποκόπηκαν από τον κορμό της ΑΥ: παραμένουν πλήρως 
ενταγμένα στην ιεραρχία του υπουργείου, διέπονται από τις ίδιες διοικητικές αρ-
χές με τις λοιπές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και στελεχώνονται από μέλη της ΑΥ. 
Αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία με τις εφορείες αρχαιοτήτων και λειτουργούν 
υπό το ενιαίο πλαίσιο της ΑΥ.10

Η Βουδούρη καταγράφει αντιστάσεις σε αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας από 
τη μεριά της ΑΥ, αλλά και του κοινού, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την 
πώληση αρχαιοτήτων, με την εξαγωγή αρχαιοτήτων για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα ως δάνεια για σκοπούς εκθεσιακούς και εκπαιδευτικούς, αλλά και με 
οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας των δημόσιων, αρχαιολογικών 
μουσείων ήδη από το 1997.11 Είναι οι πρόσφατες (2019–2021) εξελίξεις σε αυτό 
το τελευταίο μέτωπο που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος σημειώματος.

Μία μικρή παρένθεση οφείλει να ανοίξει εδώ για το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το οποίο βρίσκεται συχνά στο μάτι του κυκλώνα και των σχετικών συζη-
τήσεων.12 Είναι προφανές ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει 
τα δημόσια, αρχαιολογικά μουσεία απαιτούν δραστική μεταβολή στην νοο τροπία 
αρχαιολόγων και ελληνικού κοινού, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά στη συν-
είδηση όλων μας:13 μία μεταβολή φιλοσοφίας και ιδεολογίας, μία μεταβολή του 
ίδιου του πλαισίου αντίληψης των αρχαιοτήτων και κατ’ επέκταση της αρχαιό-
τητας στη σύγχρονη Ελλάδα (paradigm shift). Το ζήτημα φαίνεται να βρίσκε-

9  Η Βουδούρη αναφέρει οκτώ, ωστόσο στον κόμβο του ΥΠΠΟΑ «Οδυσσεύς» ο κατάλογος 
περιλαμβάνει δέκα: i. Εθνικό Αρχαιολογικό (ΕΑΜ), ii. Αρχαιολογικό Ηρακλείου, iii. Αρχαιο-
λογικό Θεσσαλονίκης, iv. Βυζαντινό και Χριστιανικό Αθήνας, v. Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσ-
σαλονίκης, vi. Επιγραφικό, vii. Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, viii. Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων «Φοίβος Ανωγιαννάκης»–Κέντρο Εθνομουσικολογίας, ix. Νεώτερου Ελληνικού Πο-
λιτισμού, x. Νομισματικό (28/6/2021).

10  Το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης έχουν εργαστήρια συντήρησης 
αρχαιοτήτων και εξυπηρετούν πολλές και διάφορες εφορείες, με τις οποίες επιπλέον συν εργάζονται 
στην οργάνωση εκθέσεων συνενώνοντας τα ευρήματα των αντίστοιχων αποθηκών τους.

11  Voudouri 2010, 556.
12  Σε ανάλογο μήκος κύματος με τις σημερινές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες (βλ. παρακά-

τω) κινείται σχετικό κείμενο διαμαρτυρίας με υπογραφές, που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό 
«Μέντωρ» (χωρίς συγγραφέα 2011) και έχει εισαγωγικό σημείωμα του γ.γ. της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, σε αρκετά πολεμικό τόνο (Πετράκος 2011), το οποίο αφορά αποκλειστικά στο Εθνι-
κό Αρχαιολογικό.

13  Σε μία από τις διαδικτυακές συζητήσεις που έγιναν για το θέμα (βλ. παρακάτω, σημ. 28) 
ειπώθηκε ότι τέτοια αλλαγή αποτελεί «ρήξη…ριζική αλλαγή πλεύσης και εκ βάθρων αναπρο-
σανατολισμό των αντιλήψεων της πολιτείας σε σχέση με τη φύση, τον προορισμό και εν γένει 
το δημόσιο σκοπό που υπηρετεί η αρχαιολογική μας κληρονομιά».
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ται στον δημόσιο χώρο πάνω από δύο δεκαετίες, αλλά στην ουσία δεν έχει ποτέ 
συζητηθεί σοβαρά, αντίθετα εμφανίζεται κάθε φορά με τη μορφή κυβερνητικής 
εξαγγελίας και προκαλεί πάντα έντονες αντιδράσεις. Η παλαιότητα της αναφο-
ράς του, που έχει χρησιμοποιηθεί μερικές φορές ως υποστηρικτικό επιχείρημα από 
τους προτείνοντες, δεν σημαίνει ότι μετατρέπει αυτομάτως την πρόταση σε κάτι 
εύπεπτο ή αποδεκτό από το σώμα των πολιτών. Η παλαιότητα της αναφοράς του 
μπορεί να θεωρηθεί κάλλιστα ως υπόθεση νεκρανάστασης μίας συζήτησης που 
πιθανώς είχε νόημα στη δεκαετία του 1990, εποχή που η ΑΥ και τα ελληνικά αρ-
χαιολογικά μουσεία ήταν τελείως διαφορετικά από αυτό που είναι σήμερα, κατά 
την τρίτη δεκαετία του 21ου αι.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό, λοιπόν, φύσει και θέση, ορίστηκε σχεδόν από την 
αρχή της δημιουργίας του νεότερου ελληνικού κράτους ως το θησαυροφυλάκιο 
των κειμηλίων της «εθνικής» ελληνικής οικογένειας, η «ναυαρχίδα» των ελληνι-
κών αρχαιολογικών μουσείων: αυτή την αντίληψη φέρει στο όνομά του και αυτή 
την αντίληψη, μεταξύ άλλων, υπηρετεί.14 Η αντίληψη της «εθνικής» αποστολής 
των αρχαιολογικών μουσείων αναφέρεται ρητά ή υπόρρητα σε αρκετές από τις 
επιστολές διαμαρτυρίας, και η προφανής σύνδεση είναι ότι δεν νοείται «εθνικό» 
χωρίς το «κρατικό» – και μάλιστα απούσης της ΑΥ, της «αρχαιότερης υπηρεσίας 
του ελληνικού κράτους», όπως συχνά επονομάζεται. Μπορεί κανείς εύλογα να 
εικάσει ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να επισπευσθεί η αλλαγή φιλοσοφίας 
και ιδεολογίας, το Εθνικό Αρχαιολογικό και τα τυχόν προβλήματά του προβάλ-
λονται συχνά-πυκνά στον τύπο:15 η αλλαγή επιβάλλεται, κατά τους εμπνευστές 
της, να ξεκινήσει προφανώς από τη «ναυαρχίδα»-σύμβολο.

Το ιστορικό της τωρινής συζήτησης
Στις αρχές και, εκ νέου, στο τέλος του ’20 ανακινήθηκε ένα θέμα κυρίως αρχαιο-
λογικού ενδιαφέροντος, αυτό της μετατροπής του νομικού καθεστώτος ορισμέ-
νων δημόσιων αρχαιολογικών μουσείων σε ΝΠΔΔ, το οποίο κατάφερε ωστόσο 
να μην περιοριστεί σε ζήτημα κεκλεισμένων των θυρών. Η σχετική διαμάχη έλαβε 
χώρα σε ζωντανή μετάδοση: μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσω 
τηλε-συζητήσεων με ζωντανή αναμετάδοση στα ΜΚΔ. Δεν επρόκειτο ακριβώς 
για διάλογο, εφόσον από την πλευρά της νομοθετικής εξουσίας δεν έχουν υπάρξει 
μέχρι στιγμής επίσημες τοποθετήσεις, προσχέδια νόμου ή οποιοδήποτε κείμενο 
εργασίας προς συζήτηση.

Το θέμα της αλλαγής του νομικού καθεστώτος των δημόσιων μουσείων απο-
τέλεσε τμήμα των εξαγγελιών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέ-
χθηκε ως κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019, και αποτυπώθηκε στο προεκλογικό της 

14  Και για αυτό το ζήτημα η συζήτηση είναι εκτενής, βλ. ενδεικτικά Χάμηλάκης 2012. Το 
«πρώτο» μουσείο της χώρας πήρε την προσωνυμία «Εθνικό» το 1877, ενώ πριν λεγόταν «Κρα-
τικό» (1829) και «Κεντρικό» (1834).

15  Τελευταίο άρθρο γνώμης-διαμαρτυρίας, «Αρχαιολογικό μουσείο με ανεπαρκείς χώρους», 
εφημ. Καθημερινή, 4/7/2021, του εν αποστρατεία πολιτικού Ι. Μ. Βαρβιτσιώτη.
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πρόγραμμα.16 Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή ήταν πιο 
λακωνικές για το θέμα, αλλά φάνηκαν να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος.17 Το 
ζήτημα αναφέρθηκε, ωστόσο, εκτός Βουλής για πρώτη φορά από την υπουργό 
ΥΠΠΟΑ Λ. Μενδώνη σε συνέδριο του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομέ-
νων στο ΥΠΠΟΑ (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) τον Δεκέμβρη του 2019, και προκάλεσε σχεδόν 
άμεσα την αντίδραση του ΣΕΑ.18

Η κυβερνητική αυτή πρόθεση δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία για τους πα-
ροικούντες την Ιερουσαλήμ. Το Μουσείο Ακρόπολης (εφεξής: ΜΑ), το οποίο μέ-
χρι στιγμής είναι το μοναδικό μουσείο στην ελληνική επικράτεια που ιδρύθηκε το 
2008 και λειτουργεί εξ αρχής ως ΝΠΔΔ, αποτελεί, κατά μία έννοια, το δεδικασμέ-
νο. Της ίδρυσης του νέου μουσείου, που στεγάζει τα ευρήματα της Ακρόπολης, 
υπό το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς δεν είχε προηγηθεί κανένας διάλογος, δη-
μόσιος ή ενδο-υπαλληλικός· αντίθετα το νομικό καθεστώς λειτουργίας του ΜΑ 
γνωστοποιήθηκε στον τύπο μέσω μίας απλής ανακοίνωσης του τότε υπουργού 
Πολιτισμού, Μ. Λιάπη, οπότε προφανώς είχε προκαλέσει την αντίδραση της ΑΥ.19 
Έκτοτε, το θέμα δεν ανακινήθηκε σοβαρά ή πιεστικά στον δημόσιο διάλογο, αλλά 
φάνηκε ότι η σχετική σκέψη, περί πιθανής μετατροπής των δημόσιων αρχαιολο-
γικών μουσείων σε ΝΠΔΔ, ενυπήρχε και σε κυβερνήσεις διαφορετικού πολιτικού 
προσανατολισμού.20

Μετά τη σχετική δημόσια αναφορά της υπουργού το 2019 ο ΣΕΑ διοργάνωσε 
μία συνέντευξη τύπου-στρογγυλή τράπεζα τον Γενάρη του 2020, όπου παρουσιά-

16  «Το μοντέλο του Μουσείου της Ακρόπολης χρειάζεται να επεκταθεί και σε άλλα μεγάλα 
μουσεία της χώρας. Ώστε να αποκτήσουν αυτονομία στην οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας 
και την αξιοποίηση των πόρων τους, αλλά και να συνεργάζονται στενότερα με τις τοπικές κοι-
νωνίες, δημιουργώντας πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη» (προεκλογικό πρόγραμμα 
ΝΔ, <https://nd.gr/ekloges-2019/politismos>, 24/6/2021).

17  Απόσπασμα από τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη στη 
Βουλή: «Το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει μεγάλους βαθμούς αυτονομίας στο ταμείο αρχαιολογι-
κών πόρων και με ειδικό σχέδιο τα έσοδα των Μουσείων μας μπορούν να διπλασιαστούν μέχρι 
το 2021» (20/7/2019, <https://primeminister.gr/2019/07/20/21936>, 24/6/2021).

18  Δελτίο τύπου ΣΕΑ, όπου αναφέρεται το αίτημα του Συλλόγου για δημοσιοποίηση «τυχόν 
οικονομοτεχνικής μελέτης», καθώς και ύπαρξη κάποιας επιτροπής στο ΥΠΠΟΑ για την επεξερ-
γασία της μετατροπής (11/12/2019, <https://www.sea.org.gr/details.php?id=933>, 24/6/2021). 
Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία μελέτη, και δεν είναι κάτι περισσότερο γνωστό ή 
δημοσιοποιημένο για την προαναφερθείσα επιτροπή.

19 Δελτίο τύπου ΣΕΑ (χωρίς ημερομηνία, ωστόσο η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ έγινε στις 22/5/ 
2008, <https://www.sea.org.gr/details.php?id=260>, 24/6/2021).

20  Συνέντευξη αναπληρωτή υπουργού ΥΠΠΟΑ Ν. Ξυδάκη στην εφημερίδα Αυγή (7/4/2015, 
<https://www.avgi.gr/arheio/137077_nikos-xydakis-den-einai-skylaki-polyteleias-o-
politismos-einai-kathimerino-psomi>, 24/6/2021): «Δεν είμαι υποχρεωτικά υπέρ της πλήρους 
αυτονομίας, αλλά νομίζω ότι για το Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι η ναυαρχίδα της ελλη-
νικής πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με τη Δήλο, τους Δελφούς κ.ά. εκεί πρέπει ο διευθυντής 
και μεγαλύτερη θητεία να έχει, να έχει υποστηρικτικά ένα Δ.Σ., να μπορεί να διαχειριστεί στοι-
χειωδώς έναν προϋπολογισμό, να μπορεί να σχεδιάσει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, να 
μπορεί να σχεδιάσει ακόμα και δικά του πωλητέα αντικείμενα».
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στηκαν οι απόψεις του Συλλόγου.21 Αυτή η εκδήλωση δεν είχε κανέναν αντίλογο 
από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ούτε είχε κάποια συνέχεια 
για έναν περίπου χρόνο. Το ενδιαφέρον στη δημόσια σφαίρα μονοπώλησε από 
τον Φλεβάρη του 2020 κ.ε. η πανδημία του κορωνοϊού, ενώ όσον αφορά στα εν 
Ελλάδι αρχαιολογικά πεπραγμένα, η δημόσια αρθρογραφία περιστράφηκε γύρω 
από τη διατήρηση ή την απόσπαση των αρχαιοτήτων στον σταθμό του μετρό 
Θεσσαλονίκης στην οδό Βενιζέλου.

Ωστόσο, ορισμένες νομοθετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες επανέφεραν το 
θέμα δυναμικά στον δημόσιο διάλογο από τον Δεκέμβρη του 2020 κ.ε. Η πρώ-
τη ήταν η μετατροπή σε ΝΠΙΔ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (εφεξής: 
ΤΑΠ, νυν Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, εφεξής 
ΟΔΑΠ), οργανισμού ο οποίος αποτελεί τον οικονομικό πνεύμονα του ΥΠΠΟΑ 
μέσω της δυνατότητας διαχείρισης της ουκ αμελητέας ακίνητης περιουσίας του 
ΥΠΠΟΑ, αλλά και της διαχείρισης όλων των εσόδων των αρχαιολογικών χώρων 
και μουσείων της χώρας.22 Η δεύτερη ήταν η αλλαγή του άρθρου 45 του ισχύο-
ντος αρχαιολογικού νόμου (Ν. 3028/2002), το οποίο εισάγει τρία βασικά κριτήρια 
για την πιστοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων μουσείων.23 Ταυτόχρονα, έγινε γνω-
στό ότι ένα σχετικό σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο στις 
22/12/2020, ωστόσο οι λεπτομέρειές του δεν κοινοποιήθηκαν.

Ακολούθησε μπαράζ ανακοινώσεων του ΣΕΑ, αλλά και, ίσως για πρώτη φορά, 
και άλλων σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού που εκφέρουν αρνητική άποψη 
για το ζήτημα,24 οι οποίες κατέληξαν σε μία συνέντευξη τύπου και σε επακόλουθη 
στρογγυλή τράπεζα στο Επιγραφικό Μουσείο στην Αθήνα στις αρχές Φεβρουα-
ρίου 2021.

Στη συνέχεια, πάρθηκαν μία σειρά πρωτοφανών για τα ελληνικά δεδομένα 
πρωτοβουλιών από ενδιαφερόμενους φορείς ή συλλόγους της Ελλάδας, αλλά και 
του εξωτερικού. Εν πρώτοις, οι εργαζόμενοι (στη συντριπτική τους πλειοψηφία) 
στα θιγόμενα μουσεία συνέταξαν επιστολές-εκκλήσεις διαμαρτυρίας, τις οποίες 

21  Υπόμνημα ΣΕΑ (30/1/2021, <https://www.sea.org.gr/details.php?id=956>, 24/6/2021).
22  Δελτίο τύπου ΣΕΑ (7/12/2020, <https://www.sea.org.gr/details.php?id=1115>, 24/6/2021). 

Υπάρχει, ωστόσο, το κακό προηγούμενο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού 
(ΟΠΕΠ), ο οποίος δημιουργήθηκε το 2000 εξαρχής ως ΑΕ για να διευθύνει τα πωλητήρια αντι-
γράφων αρχαίων του ΤΑΠ/ΟΔΑΠ. Το «πείραμα» του ΟΠΕΠ είχε άδοξη κατάληξη, καθώς ο Ορ-
γανισμός έκλεισε το 2010 εν μέσω σκανδάλων κακοδιαχείρισης και σημαντικού ελλείμματος.

23  Δελτίο τύπου ΣΕΑ (9/12/2020, <https://www.sea.org.gr/details.php?id=1118>, 24/6/2021).
24  Στην ιστοσελίδα του ΣΕΑ μπορεί κανείς να βρει σχετικές ανακοινώσεις με ημερομηνί-

ες μεταξύ 22/12/2020 και 19/1/2021 (<https://www.sea.org.gr/list.php?ct=3>): του ΣΕΑ, των 
τοπικών παραρτημάτων του Αττικής-Στερεάς-Νήσων, Δωδεκανήσου, Κρήτης και Μακεδονί-
ας-Θράκης, της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ), της Ένωσης Μη-
χανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ 
Αττικής/Τμήμα ΥΠΠΟΑ), του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού, του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων 
(ΣΕΚΑ), του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ (ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ).
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απέστειλαν απευθείας στον πρωθυπουργό, αλλά και δημοσιοποίησαν, παρακάμ-
πτοντας, κατά μία έννοια, τη διοικητική ιεραρχία του ελληνικού δημοσίου που 
επιβάλλει στον εργαζόμενο να αναφέρεται στους αμέσως ανωτέρους του, και όχι 
στους ανωτέρους των ανωτέρων του.25 Στις φωνές διαμαρτυρίας προστέθηκαν, 
επίσης για πρώτη φορά, ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα, που θεραπεύουν 
την αρχαιολογία, αλλά και συναφείς φορείς, που συνέταξαν και δημοσιοποίη-
σαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας,26 καθώς και επιστολές πάλι απευθείας προς τον 
πρωθυπουργό.27 Λόγω της δυσμενούς συγκυρίας των υγειονομικών περιορισμών 
της πανδημίας (ή, μπορεί να πει κανείς, λόγω της ευμενούς συγκυρίας, εφόσον 
η ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο επέτρεψε τη συμμετοχή και περισσοτέρων 
ενδιαφερομένων εκτός των κατοίκων της πρωτεύουσας), έγιναν επιπλέον δύο 
δια δικτυακές συζητήσεις, όπου καταγράφηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές 
του ζητήματος.28

Αντίδραση καταγράφηκε επιπλέον και από συναφείς, συνδικαλιστικούς φο-
ρείς του εξωτερικού, οι οποίοι έστειλαν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας και συμπα-
ράστασης στον ΣΕΑ.29 Ανάλογες αντιδράσεις, εντός και εκτός Ελλάδας έχει προ-

25  Οι επιστολές των εργαζομένων στα μουσεία προς τον πρωθυπουργό είναι στην ιστοσελίδα 
του ΣΕΑ με ημερομηνίες 5–27/1/2021: Εθνικό Αρχαιολογικό (ΕΑΜ), Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθη-
νών, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Μουσείο Νεώτερου Ελληνικού Πολιτι-
σμού. Στις επιστολές προς τον πρωθυπουργό πρέπει να προσμετρηθεί και κείμενο του τμήμα-
τος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. – Η επιλογή αποστολής επιστολών 
απευθείας στον πρωθυπουργό για το ζήτημα έχει πιθανώς να κάνει με το γεγονός ότι μέρος 
της επικοινωνιακής τακτικής του παρόντος κυβερνητικού σχήματος είναι να προβάλλεται ο 
επικεφαλής της εν είδει εγγύησης ως κινητήριος νους και μοχλός πίσω από όλες τις σημαντι-
κές αποφάσεις. Ταυτόχρονα, ο ίδιος επικεφαλής προβάλλεται να παρεμβαίνει σε πυροσβεστι-
κό ρόλο όταν ένα ζήτημα τυγχάνει ευρείας κοινωνικής δυσαρέσκειας. Σε ανάλογες συγκυρίες, 
οι υπουργοί έχουν δείξει ελάχιστη έως καθόλου αυτενέργεια σε ζητήματα αρμοδιότητάς τους.

26  Ανακοινώσεις 16/1–10/3/2021: Σύλλογος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών/ 
-τριών Ιστ.-Αρχ. ΕΚΠΑ, τμήμα Ιστ.-Αρχ. ΕΚΠΑ, τμήμα Ιστ.-Αρχ. Πανεπιστημίου Κρήτης.

27  Επιστολή διαμαρτυρίας 119 αφυπηρετησάντων υπαλλήλων-στελεχών της Αρχαιολο-
γικής Υπηρεσίας (23/2/2021, <https://www.avgi.gr/tehnes/380232_119-istorika-stelehi-toy-
ypoyrgeioy-politismoy-kata-mendoni-epistoli-se-mitsotaki>, 24/6/2021), και ανάλογη επιστο-
λή διαμαρτυρίας 487 εν ενεργεία πανεπιστημιακών (25/4/2021, <https://www.kathimerini.gr/
culture/561342775/ellinika-moyseia-epistoli-pros-ton-ellina-prothypoyrgo/>, 24/6/2021).

28  Η πρώτη έγινε στις 28/1/2021 και οργανώθηκε από την ομάδα Culture through politics 
(<https://www.facebook.com/watch/live/?v=855229541706079&ref=watch_permalink>, 
3/7/2021), η δεύτερη διοργανώθηκε την 1/3/2021 από το Διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα «Μουσειακές Σπουδές» του ΕΚΠΑ (<https://www.youtube.com/watch?v=o8pIy8IqhzE>, 
3/7/2021). Στη δεύτερη εκ των δύο συζητήσεων, ειπώθηκε ότι προσκλήθηκε εκπρόσωπος του 
ΥΠΠΟΑ, ωστόσο η πρόσκληση δεν έγινε αποδεκτή. Στην ίδια συζήτηση, εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον είχαν οι απόψεις της δικαστικού και ειδικής σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης Μ. Καραμα-
νώφ, η οποία επικεντρώθηκε σε ζητήματα συνταγματικότητας και στη γενικότερη νομική πλευ-
ρά του ζητήματος.

29  Ανακοινώσεις 7/1–1/2 2021: γαλλική συνδικαλιστική Ομοσπονδία CGT (γαλλικά συνδικά-
τα στον χώρο του πολιτισμού), εργαζόμενοι Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, κλάδος υπαλ-
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καλέσει το προαναφερθέν ζήτημα της απόσπασης αρχαιοτήτων από τον σταθμό 
Βενιζέλου Θεσσαλονίκης, αλλά και κάποιες εργασίες αποκατάστασης, όπως ονο-
μάστηκαν, επί του βράχου της Ακρόπολης, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «τσιμέ-
ντωμα» της επιφάνειας κίνησης εντός του αρχαιολογικού χώρου. Όλοι οι παραπά-
νω τρόποι αντίδρασης και δημοσιοποίησης των προβλημάτων που προκάλεσαν 
ή εικάζεται ότι θα προκαλέσουν αυτές οι νομοθετικές και επί του αρχαιολογικού 
πεδίου πρωτοβουλίες ήταν, όπως προαναφέρθηκε, πρωτόγνωρες όσον αφορά στα 
εν Ελλάδι αρχαιολογικά πράγματα, και παραμένουν, εν πολλοίς, άγνωστης απο-
τελεσματικότητας.

Οφείλουμε εδώ να σημειώσουμε ότι έχει υπονοηθεί πως η εν λόγω συζήτηση 
είναι «συνδικαλιστικής» φύσης, εφόσον αφορά σε μία αλλαγή διοικητικού περιε-
χομένου. Ωστόσο, και αυτή η «κατηγορία» είναι ανυπόστατη, εφόσον σε διάφορα 
κείμενα έχει τονιστεί ότι δεν είναι εφικτή από νομικής άποψης η αλλαγή υπαλλη-
λικού καθεστώτος των εν ενεργεία εργαζομένων στα μουσεία αυτά. Ταυτόχρονα, 
η στήριξη προς τους διαμαρτυρόμενους υπαλλήλους των μουσείων από επαγ-
γελματίες της αρχαιολογίας και της μουσειολογίας προερχόμενων από συναφείς, 
αλλά ασύνδετους εργασιακά χώρους (πανεπιστημιακοί και ξένοι φορείς), εκτός 
του ότι προδίδουν μία πρωτότυπη και εντυπωσιακή σύμπνοια, ταυτόχρονα τοπο-
θετούν το ζήτημα σε επίπεδο πέραν της απλής διοικητικής αλλαγής.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση οποιουδήποτε εί-
δους από μεριάς της ηγεσίας του Υπουργείου ή της κυβέρνησης, οι πανομοιότυπες 
λεπτομέρειες του φημολογούμενου σχεδίου που αναδύονται από διαφορετικές 
πηγές πληροφόρησης κάνουν τη μέχρι στιγμής σιωπηρή πρόθεση του Υπουρ-
γείου κάτι παραπάνω από βέβαιη. Ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς 
κείμενα πιθανών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και τις απαραίτητες μελέτες 
σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει οποιοσδήποτε 
εποικοδομητικός διάλογος ή κατάθεση τεκμηριωμένων σκέψεων επί του θέμα-
τος. Η υπουργός ΥΠΠΟΑ απάντησε μόνο σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή,30 ενώ 
ελάχιστη αρθρογραφία έχει εμφανιστεί στον τύπο.31 To θέμα φαίνεται επί του πα-
ρόντος εν υπνώσει, και ούτε το ΥΠΠΟΑ ή οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή σύλλογοι 
έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω δράσεις ή ανακοινώσεις.

Το παρόν και το αβέβαιο μέλλον: τα ζητήματα των δημόσιων, αρχαιολογικών 
μουσείων
Τα κείμενα που προαναφέρθηκαν επικεντρώνονται σε μία σειρά ζητημάτων που 
διέπουν τη λειτουργία των μουσείων, καθώς και σε άλλα ζητήματα που η σχεδια-
ζόμενη μεταρρύθμιση προτίθεται να επιλύσει.

λήλων Τμήματος Αρχαιοτήτων Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).
30  Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κ. Γρηγοριάδη (5/2/2021, <https://

www.voria.gr/article/mendoni-stochos-tis-metatropis-5-mousion-se-npdd-i-veltiosi-tis-
apodotikotitas>, 24/6/2021).

31  Άρθρο Α. Κώττη (<liberal.gr>, 22/12/2020), άρθρο Π. Αγιαννίδη (<protagon.gr>, 25/12/2020).
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Εν πρώτοις, η κυριότερη αλλαγή που θα υπάρξει σε περίπτωση μετατροπής των 
μουσείων σε ΝΠΔΔ είναι ότι τα μουσεία θα απαγκιστρωθούν σε κάποιο βαθμό από 
την ιεραρχία του μέχρι τώρα αρμόδιου Υπουργείου και θα γίνουν αυτόνομες διοι-
κητικές ενότητες. Θα ανήκουν, βέβαια, πάντα στο κράτος, ωστόσο δεν θα εντάσ-
σονται σε αυτό που αποκαλείται στην Ελλάδα «ο στενός δημόσιος τομέας», αλλά 
θα ανήκουν στον «ευρύτερο δημόσιο τομέα». Αυτό συνεπάγεται μία σειρά αλλα-
γών στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων, όχι των ήδη υπηρετούντων, αλλά 
των πιθανών μελλοντικών που θα προσληφθούν. Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας 
διαθέτει διαφορετικές δυνατότητες πρόσληψης και μισθοδοσίας των υπαλλήλων 
του, ένα ζήτημα που εντάσσεται ως ζητούμενο στο πλαίσιο των αλλαγών που προ-
γραμματίζει το ΥΠΠΟΑ για τους δημόσιους οργανισμούς. Η λέξη που εμφανίζεται 
συχνά ως κλειδί κατανόησης των σχεδιαζόμενων αλλαγών είναι η λέξη «ευελιξία». 
Ο ευσεβής πόθος της διοικητικής, εν προκειμένω, «ευελιξίας» προβάλλει ως πρό-
τυπο διάφορα μεγάλα μουσεία αρχαιοτήτων του εξωτερικού, όπως το Βρετανικό 
στην Αγγλία, το Λούβρο στη Γαλλία, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Τίθενται, λοιπόν, ζητήματα διοικητικά, όπως ο διαχωρισμός των (μεγάλων) 
μουσείων από το σώμα της ΑΥ. Στον διαχωρισμό ορισμένων μουσείων από τις 
εφορείες τους από το 2003 κ.ε. τέθηκαν ορισμένα από τα ζητήματα που θα τεθούν 
και τώρα, σε περίπτωση που όντως μετατραπούν σε ΝΠΔΔ. Το πιο σημαντικό 
ήταν πώς θα διαχωριστούν οι αποθήκες και η ευθύνη φύλαξης των αρχαιοτήτων, 
και αν αυτά τα μουσεία θα συνεχίσουν να δέχονται αρχαία από εν εξελίξει ή μελ-
λοντικές ανασκαφές. Το πρόβλημα εμφανίστηκε τότε έντονο στην περίπτωση του 
Αρχαιολογικού Ηρακλείου και του Αρχαιολογικού Θεσσαλονίκης, τα οποία είχαν 
αδιάλλειπτη και οργανική σχέση με τις οικείες τους εφορείες. Η σολωμόντειος 
λύση που προκρίθηκε ήταν να αναλάβουν αυτά τα μουσεία τη φύλαξη αρχαιο-
τήτων που αποκτήθηκαν ως το 1972, ενώ ο,τιδήποτε βρέθηκε μετά, αλλά και τα 
μελλοντικά ευρήματα, παραμένουν υπό την ευθύνη των αντίστοιχων εφορειών. 
Σε αυτό το σημείο και εφόσον ήδη έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από την 
εφαρμογή αυτής της απόφασης, θα ήταν επιθυμητό να υπήρχε μία αποτίμηση των 
επιπτώσεων αυτού του διαχωρισμού μεταξύ εφορειών και μεγάλων μουσείων, η 
οποία ωστόσο, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Το γεγονός ωστόσο παραμένει, 
ότι ακόμα και αυτά τα μουσεία –αυτόνομες διοικητικές ενότητες από το 2003 κ.ε.– 
συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ΑΥ και διατηρούν τους ακα-
τάλυτους δεσμούς μεταξύ της ζωντανής αρχαιολογικής έρευνας στο πεδίο και του 
κομματιού της έρευνας που διεξάγεται εντός των τοίχων των μουσείων και των 
αποθηκών. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και μία σημαντική ειδοποιός διαφορά των ελ-
ληνικών αρχαιολογικών μουσείων με τα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού που προ-
αναφέρθηκαν και προβάλλονται ως πρότυπο διοίκησης: τα ελληνικά αρχαιολογι-
κά μουσεία περιέχουν κατά κύριο λόγο αρχαία γνωστής προέλευσης, ευρήματα 
ανασκαφικά από αρχαιολογικούς χώρους ανά την ελληνική επικράτεια, και έχουν 
άρρηκτη σχέση με την αρχαιολογική κληρονομιά της χώρας. Αντίθετα, τα μεγάλα 
μουσεία του εξωτερικού φιλοξενούν συλλογές αρχαίων ή μέρος των αρχαιολογι-
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κών ευρημάτων από ανασκαφές που διεξήγαγαν τα ίδια σε άλλες χώρες, αυτό το 
μέρος που τους επετράπηκε ή μπόρεσαν με διάφορους τρόπους να εξάγουν από 
τη χώρα εύρεσης. Τα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού εμπλουτίζουν, επιπλέον, τις 
συλλογές τους αγοράζοντας αρχαιότητες, ενίοτε σκοτεινής προέλευσης και αμφί-
βολης νομιμότητας, στην παγκόσμια αγορά αρχαιοτήτων. Το ελληνικό κράτος πα-
ρεμβαίνει διά της νομικής του εκπροσώπησης μόνο σε δημοπρασίες αρχαιοτήτων, 
για να διεκδικήσει (όχι να αγοράσει) αρχαιότητες που ανασκάφηκαν παράνομα 
στην επικράτειά του. Το πώς εξυπηρετείται η έννοια της διοικητικής «ευελιξίας», 
αν διαχωριστούν διοικητικά τα φυλασσόμενα αρχαία από την υπηρεσία που τα 
ανασκάπτει, είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.

Με τη σχεδιαζόμενη αλλαγή το κάθε μουσείο θα αποκτήσει ένα Διοικητικό 
Συμβούλιο (εφεξής: ΔΣ) και έναν πρόεδρο. Αυτοί μπορεί να είναι άτομα εκτός 
ΑΥ, ενώ πουθενά δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρχει ταυτόχρονα κι ένας επι-
στημονικός διευθυντής, ο οποίος θα λογοδοτεί και θα συμπράττει από κοινού με 
τον πρόεδρο και το ΔΣ. Αν το προηγούμενο του ΜΑ, το οποίο προβάλλεται με 
κάθε ευκαιρία ως το πρότυπο της υπό σκέψη μετάβασης, είναι καθόλου ενδεικτι-
κό, τότε τα μουσεία μπορεί να μείνουν επ’ αόριστον υπό τη διοίκηση του προέ-
δρου και του ΔΣ τους. Το ΜΑ έχει από την αρχή της λειτουργίας του το 2008 ένα 
πρόεδρο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και αρχαιολόγος, αλλά γενικός διευθυντής 
επιλέχθηκε για πρώτη φορά μέσω διαδικασίας που προσδιορίστηκε ως διεθνής 
διαγωνισμός τον Ιούνιο 2021,32 δηλαδή περίπου δεκατρία χρόνια μετά τη σύστα-
ση του Μουσείου.

Ωστόσο, με την πιθανή αυτή δυαρχία τίθεται μία σειρά ερωτημάτων· ερωτή-
ματα με τα οποία θα βρεθεί, προφανώς για πρώτη φορά στην ιστορία του, αντι-
μέτωπο και το ΜΑ. Ποιος διοικεί, και με ποιες αρμοδιότητες; Με ποιο σκεπτικό ή 
προσόντα θα γίνεται κανείς μέλος του ΔΣ; Τι νομικές ευθύνες θα έχει το ΔΣ; Σε 
ποιον θα λογοδοτεί και πώς θα αξιολογείται ο πρόεδρος, ο διευθυντής και το ΔΣ; 
Και πάλι, αν το ΜΑ είναι ενδεικτικό, στο ΔΣ φαίνεται να συμμετέχουν ο δήμαρχος 
Αθηναίων και ο προϊστάμενος της Εφορείας της Πόλης των Αθηνών (με δικαίω-
μα πιθανώς ex officio), καλλιτέχνες-πανεπιστημιακοί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί 
μηχανικοί. Κάποιοι από τους επιλεγέντες έχουν στενή σχέση με την Επιτροπή 
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, ως, βέβαια, όφειλαν· ωστόσο κάποιοι άλλοι 
φαίνεται να συμμετέχουν υπό τον τίτλο του αξιώματός τους, ή την ιδιότητα των 
ανθρώπων της τέχνης. Η λέξη που εμφανίζεται συχνά ως κλειδί κατανόησης των 
σχεδιαζόμενων αλλαγών στο διοικητικό επίπεδο είναι, εκ νέου, η λέξη «ευελιξία».

Ένα άλλο σύνολο προβλημάτων, και πιθανώς το πιο σοβαρό, που προτίθε-
ται να επιλύσει η εν λόγω μετάβαση αφορά στα διάφορα ζητήματα οικονομικής 

32  Καμία πληροφορία δεν έγινε γνωστή για τη διαδικασία των αιτήσεων, για το ποιοι ήταν οι 
υποψήφιοι και πόσοι, για τα κριτήρια επιλογής. Από τις ανακοινώσεις στον τύπο φάνηκε ότι 
μέλος της επιτροπής επιλογής του διευθυντή ήταν ο πρόεδρος του ΜΑ. Κανένας εκ των δύο 
(πρόεδρος, διευθυντής) δεν προέρχεται από το σώμα της ΑΥ, αλλά είναι και οι δύο αφυπηρε-
τήσαντες πανεπιστημιακοί.
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φύσης. Τα δημόσια μουσεία έχουν έναν βαθμό οικονομικής δυσπραγίας, ενώ η 
οικονομική τους αυτοτέλεια και αυτοδιαχείριση προβάλλεται ως ζητούμενο. Και 
εδώ τίθεται ένα βασικό ερώτημα, που έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση 
και τον προϋπολογισμό τους, αλλά, σε κάποιον βαθμό, και με την ίδια τη βιωσι-
μότητά τους.

Βεβαίως, η λέξη που εμφανίζεται συχνά ως κλειδί κατανόησης των σχεδιαζό-
μενων αλλαγών στο οικονομικό επίπεδο είναι, και πάλι, η λέξη «ευελιξία». Ωστό-
σο, οι προηγούμενες περιπτώσεις προσπαθειών για διοικητική «ευελιξία» δεν 
προοιωνίζουν τίποτε θετικό. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι ένα από τα πιο συχνά 
παράπονα των επισκεπτών των ελληνικών μουσείων αφορά στην οικτρή κατά-
σταση των αναψυκτηρίων, καθώς και των πωλητηρίων αντιγράφων αρχαιολογι-
κών ευρημάτων. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολ-
λά αναψυκτήρια να είναι συλλήβδην κλειστά, ενώ τα πωλητήρια κατά περίπτωση 
υπολειτουργούν. Την κατηγορία για αυτή τη δυσλειτουργία εισπράττουν, βέβαια, 
τα ίδια τα μουσεία: αλλά, αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, η ευθύνη λειτουργίας 
των αναψυκτηρίων και των πωλητηρίων εναπόκειται στο ΤΑΠ/ΟΔΑΠ, ένα (μέχρι 
πρόσφατα) ΝΠΔΔ παροιμιωδώς δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό.

Ένα επιπλέον πρόβλημα οικονομικής φύσης που τίθεται είναι ότι το καθεστώς 
χρηματοδότησης των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων συνιστούσε μέχρι 
πρόσφατα αρμοδιότητα του ΤΑΠ/ΟΔΑΠ, και είναι γνωστό ότι οι εισπράξεις τους 
συγκεντρώνονταν πανελλαδικά από αυτόν τον οργανισμό και, στη συνέχεια, ανα-
διανέμονταν με τη μορφή τακτικής χρηματοδότησης του προϋπολογισμού τους 
στα ίδια τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Ωστόσο, όπως ήδη ειπώ-
θηκε παραπάνω, το νομικό καθεστώς λειτουργίας του ΤΑΠ άλλαξε τον Δεκέμβρη 
του 2020, ενώ σε περίπτωση που τα μουσεία μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, προβλέπεται 
η αποκοπή τους από τον κορβανά του ΤΑΠ/ΟΔΑΠ, και η οικονομική τους αυτο-
νομία γίνεται το ζητούμενο. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται μία σειρά 
ερωτημάτων: πώς θα χρηματοδοτούνται τα μικρά μουσεία και οι ελάσσονες αρ-
χαιολογικοί χώροι, αν εκλείψει η οικονομική συνεισφορά των μεγάλων μουσείων; 
Είναι γνωστό ότι τα λειτουργικά έξοδα των μικρών, επαρχιακών μουσείων και των 
αμέτρητων επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων ανά την επικράτεια καλύπτονται 
από τα έσοδα των μεγάλων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, γιατί τα ίδια δεν 
έχουν επαρκή έσοδα. Είναι γνωστό, επίσης, ότι τα μουσεία εν γένει, ακόμα και τα 
μεγάλα και «προσοδοφόρα», κοστίζουν τόσο, που σπάνια καταφέρνουν να βγά-
ζουν τα έξοδά τους. Ένα μουσείο δεν είναι ποτέ μία κερδοφόρα επιχείρηση: ίσα- 
ίσα, θα είναι τυχερό αν έχει καταφέρει να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.33 Τα 

33  Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, η απώλεια εσόδων λόγω της πανδημίας από το ΜΑ 
καλύφθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό: το μουσείο «άντλησε πιστώσεις από τα αποθέμα-
τά του, καταφέρνοντας να πληρώσει το προσωπικό και όλες τις δαπάνες έως τώρα. Μας δόθη-
κε ενίσχυση περίπου των 3,8 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος. Έτσι η ζημία για την περίοδο που 
διανύουμε είναι γύρω στα 4 εκατ. ευρώ» (δηλώσεις του προέδρου του ΜΑ, εφημ. Καθημερινή, 
18/5/2021).
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κατά τόπους μουσεία δεν σχεδιάστηκαν ποτέ ως πηγές εσόδων· αντίθετα, εντάσ-
σονται στην πολιτική ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών και ανάδειξης από την 
κεντρική εξουσία της κατά τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξάλλου, η καθαρή 
εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας στόχος έντονα αμ-
φισβητούμενος από τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και από μεγάλη μερίδα 
του κοινού, που βλέπει την πολιτιστική κληρονομιά υπό το πρίσμα της ιερότητας 
ενός συμβόλου – τα σύμβολα, ως γνωστόν, δεν έχουν τιμή.34

Τα ερωτήματα οικονομικής φύσης επεκτείνονται βέβαια και σε μία σειρά άλ-
λων ζητημάτων, όπως αυτά της φύλαξης, της συντήρησης και της καθαριότητας 
των κτηριακών υποδομών,35 της κάλυψης του λειτουργικού τους κόστους κλπ.

Τέλος, η υπό σκέψη διοικητική αλλαγή προτίθεται να επιλύσει μία σειρά ζητη-
μάτων επιστημολογικών. Ένα ερώτημα είναι: τι έργο παράγουν τα δημόσια μουσεία 
σήμερα, τόσο στον επιστημονικό όσο και στον κοινωνικό χώρο; Τι έργο θα παρά-
γουν τα «αυτονομημένα» ως ΝΠΔΔ μουσεία στο μέλλον και υπό ποιες συνθήκες;

Στο ενδο-αρχαιολογικό επίπεδο, ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι το ποιος θα 
έχει το δικαίωμα πρόσβασης, μελέτης και δημοσίευσης του υλικού, το οποίο φυ-
λάσσεται υπό τη δικαιοδοσία ενός ΝΠΔΔ. Ποιος θα αποφασίζει και θα χορηγεί 
τις άδειες μελέτης; Αυτό, πιθανώς, είναι το πιο αμελητέο από τα ερωτήματα που 
δημιουργεί η σχεδιαζόμενη μετάβαση, γιατί αφορά σε ένα σχετικά περιορισμέ-
νο αριθμητικά σύνολο ενδιαφερομένων επιστημόνων αρχαιολόγων, Ελλήνων και 
ξένων. Ωστόσο, είναι ένα ερώτημα που βρίσκεται στην καρδιά του πώς θεραπεύ-
ουμε εμείς οι αρχαιολόγοι την επιστήμη μας: υπό ποιες συνθήκες και όρους μελε-
τάμε, και πώς παράγεται, εντέλει, η επιστημονική αρχαιογνωσία; Η επιστήμη της 
αρχαιολογίας στηρίζεται στη μελέτη των αρχαίων αντικειμένων, η οποία, με τη 
σειρά της, αποδίδεται στο ενδιαφερόμενο κοινό μέσω της παρουσίασής της στις 
εκθέσεις των μουσείων, αλλά και μέσω ποικίλων τρόπων διάχυσης της εξειδικευ-
μένης γνώσης.36

Στο εξω-αρχαιολογικό και κοινωνικό επίπεδο, τα αρχαιολογικά μουσεία δεν 
είναι πια αυτό που ήταν παραδοσιακά: είναι κάτι πολύ περισσότερο από χώροι 
φύλαξης αρχαίων, γιατί αυτό που τελικά μετράει περισσότερο είναι ο τρόπος που 
χειρίζονται το αντικείμενο της φύλαξής τους και το πώς το προσφέρουν στο κοι-
νωνικό σύνολο, η λεγόμενη σήμερα «εξωστρέφειά» τους. Από τη δεκαετία του 

34  Voudouri 2010, 556, όπου αναφέρεται η εξόχως εύστοχη φράση του Κ. Τσουκαλά, περί 
«φετιχοποίησης της ιερότητας» (ενν. των ιερών συμβόλων).

35  Η γράφουσα χρημάτισε πολλά χρόνια συμβασιούχος αρχαιολόγος του ΥΠΠΟΑ και εργά-
στηκε σε πολλές και διαφορετικές εφορείες ανά την επικράτεια. Υπήρχε ένα ανέκδοτο μεταξύ 
των συμβασιούχων, ότι δεν γίνεται κανείς πραγματικός αρχαιολόγος, αν δεν έχει καθαρίσει του-
αλέττα μουσείου (λόγω έλλειψης σχετικού προσωπικού ή κονδυλίων). Ως γνωστόν, τα ανέκδο-
τα περιέχουν πάντα έναν πυρήνα αλήθειας – και πικρίας.

36  Ο κλάδος της αρχαιολογίας που ασχολείται με το πώς το αρχαιολογικό προϊόν θα φτάσει 
στο κοινό έχει πλέον αυτονομηθεί υπό τον τίτλο «δημόσια αρχαιολογία». Τα μουσεία, ως τόποι 
συνάντησης αρχαιολογίας και κοινού, παίζουν κεφαλαιώδη ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, βλ. για 
παράδειγμα, τα άρθρα σχετικά με μουσεία στον τόμο Γάλάνιδου και Dommasnes 2012.
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1990 το ίδιο το ΥΠΠΟΑ εγκαινίασε ένα τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
δίνοντας έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του αρχαιολογικού προϊόντος. 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία και το κοινό έχουν γίνει πλέον κομ-
μάτι της καθημερινής λειτουργίας των κατά τόπους εφορειών και μουσείων, και 
μέσω των μουσείων ο κόσμος της αρχαιολογίας επικοινωνεί με το υλικό παρελθόν 
του τόπου. Εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά στον τομέα των περιοδικών εκθέ-
σεων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των κοινωνικών εκδηλώσεων ακόμα 
και σε μηνιαία βάση έχουν να επιδείξουν όλα τα προαναφερθέντα μουσεία, προε-
ξαρχόντων του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Αρχαιολογικού Θεσσαλονίκης.37 
Οι δράσεις αυτών των μουσείων μπορούν να συγκριθούν και να αξιολογηθούν 
από ειδικούς μουσειολόγους και μουσειοπαιδαγωγούς σε σχέση, για παράδειγμα, 
με τις αντίστοιχες δράσεις του ΜΑ, το οποίο λειτουργεί εξ αρχής υπό το καθεστώς 
της «ευελιξίας» ενός ΝΠΔΔ.38 Ωστόσο, οφείλει κανείς να αναφέρει τη διοργάνω-
ση αξιομνημόνευτων περιοδικών εκθέσεων από το Εθνικό Αρχαιολογικό, όπως η 
εξαιρετικά επιτυχημένη έκθεση για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, οι οποίες 
προσελκύουν επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, σε αντίθεση με το ΜΑ, το οποίο 
έχει εξελιχθεί σε ένα μουσείο που το επισκέπτεται κανείς μία φορά, και αυτό προ-
φανώς για να δει τα φημισμένα μόνιμα εκθέματά του.

Συμπεράσματα
Στο άρθρο παρατέθηκαν τα δεδομένα μίας φανταστικής συζήτησης που θα μπο-
ρούσε να διεξαχθεί στον δημόσιο χώρο, η οποία αφορά ταυτόχρονα στο παρελθόν 
και στο μέλλον των αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα. Είναι μία γενικότερη 
συζήτηση 200 περίπου χρόνων, η οποία, παρόλο που κατά την τρέχουσα συγκυ-
ρία εμφανίζεται με τον μανδύα ενός απλού διαδικαστικού ζητήματος, προφανώς 
εμπεριέχει μία σειρά ιδεολογικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και προεκτά-
σεων. Το κοινωνικό πλαίσιο της συζήτησης αφορά στην ταυτότητα και στον χα-
ρακτήρα των αρχαιολογικών μουσείων και κατ’ επέκταση και των αρχαιοτήτων 
που φυλάσσονται και προστατεύονται σε αυτά. Αυτά τα ζητήματα, λόγω του ιστο-
ρικού βάρους που φέρουν στη χώρα μας, προφανώς δεν εξαντλούνται στο υπό 
συζήτηση ζήτημα, ούτε προβλέπεται να απαντηθούν με ενιαίο τρόπο στο μέλλον.

Με αφορμή τη δεδηλωμένη πρόθεση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας της χώ-
ρας να μετατρέψει ορισμένα δημόσια, αρχαιολογικά μουσεία σε ΝΠΔΔ τίθεται 
μία σειρά ερωτημάτων. Το πιο βασικό έχει να κάνει με το ποιος έχει το δικαίωμα, 
αλλά και φέρει την ευθύνη της προστασίας των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Είναι 

37  Στις ιστοσελίδες των δύο μουσείων (ΕΑΜ: <https://www.namuseum.gr/>, ΑΜΘ: <https://
www.amth.gr/>) μπορεί να δει κανείς το πλήθος των δράσεών τους. Το πρώτο μουσείο, ως ένα 
από τα αρχαιολογικά μουσεία με τον μεγαλύτερο υπό φύλαξη αριθμό αρχαιολογικών ευρημά-
των, έχει δώσει έμφαση στην προβολή αντικειμένων από τις αποθήκες του, ενώ το δεύτερο μου-
σείο φαίνεται να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της σύνδεσης της αρχαιότητας με τη 
σύγχρονη κοινωνία και τέχνη.

38  Ιστοσελίδα: <https://www.theacropolismuseum.gr/>.
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ένα ερώτημα που τέθηκε σχεδόν από την αρχή της δημιουργίας του νέου ελληνι-
κού κράτους, εφόσον υπήρχε σχετική διεκδίκηση από τις Μεγάλες Δυνάμεις: είναι 
«δικά μας» ή «δικά τους», «δική μας κληρονομιά» ή «παγκόσμιο κτήμα»; Βεβαίως 
το ζήτημα δεν έκλεισε τότε, αλλά εμφανίζεται συχνά-πυκνά στη δημόσια σφαίρα, 
γιατί αφορά στις ελληνικές αρχαιότητες που αγοράζονται στην αγορά αρχαιο-
τήτων ή φυλάσσονται σε μουσεία ανά τον κόσμο, αλλά επεκτείνεται βέβαια και 
σε αρχαιότητες άλλων χωρών του Παλαιού Κόσμου με κατά περίπτωση ισχυρή 
πολιτιστική, αισθητική και οικονομική αξία.39 Ειδικά, ωστόσο, στην περίπτωση 
των ελληνικών αρχαιοτήτων, το επιχείρημα επεκτείνεται σε όσους θεωρούν, κά-
πως απλουστευτικά και γενικευτικά, τον «δυτικό πολιτισμό» ως κληρονόμο της 
αρχαίας Ελλάδας.40 Η «παγκόσμια κληρονομιά» χρησιμοποιείται ως επιχείρημα 
για να αιτιολογήσει την παρακράτηση των αρχαιοτήτων σε μουσεία ή συλλογές 
εκτός της χώρας εύρεσής τους. Το νέο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του είχε 
απαντήσει στο ερώτημα: όχι μόνο είναι «δικά μας», αλλά σε εμάς, στο κράτος, 
επαφίεται η ευθύνη φύλαξης, προστασίας και διατήρησής τους.

Αυτό δεν έχει εμποδίσει, βέβαια, επαγγελματίες της αρχαιογνωσίας και το 
παγ κόσμιο κοινό να έχουν άποψη και να παρεμβαίνουν σε ζητήματα προστασίας 
των ελληνικών αρχαιοτήτων εντός της ελληνικής επικράτειας, πιθανώς προς με-
γάλη δυσαρέσκεια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αυτή είναι η συγκυρία μέσα 
στην οποία εκφέρουν γνώμη και παρεμβαίνουν επιστήμονες και διεθνείς οργα-
νισμοί για ζητήματα όπως η σχεδιαζόμενη απόσπαση σημαντικών αρχαιοτήτων 
της βυζαντινής εποχής από τον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης, ή 
παράγεται δυσμενής αρθρογραφία στον διεθνή τύπο για αποφάσεις διαχείρισης 
της Ακρόπολης, ή ακόμα, εν προκειμένω, ξένοι φορείς υποστηρίζουν τον δημόσιο 
χαρακτήρα των ελληνικών μουσείων.

To ίδιο ελληνικό κράτος θέτει, λοιπόν, το ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης 
των μουσείων, και χωρίς φαινομενικά να υπάρχει κάποια εξωτερική πίεση ή ανά-
γκη. Το πρόβλημα εμφανίζεται, αυτή τη φορά, ως ενδο-ελληνικό: στο πλαίσιο του 
οργανωμένου ελληνικού κράτους, ποιος θα είναι ο κλειδοκράτορας των αρχαίων; 
Το κράτος διά των κυβερνώντων φαίνεται να επιθυμεί να απεκδυθεί τον μανδύα 
του αποκλειστικά υπεύθυνου. Η απάντηση εξίσου από αρμόδιους, αλλά και ευρύ-
τερα ενδιαφερόμενους φορείς εντός της χώρας και στο εξωτερικό είναι κατ’ αρ-
χάς (και κατ’ αρχήν) συνολικά αρνητική. Η συνισταμένη των απόψεων που έχουν 
εκφραστεί δημόσια λέει ότι τα αρχαιολογικά μουσεία χρειάζονται πιθανώς αλλα-
γές και βελτιώσεις σε διάφορα επίπεδα, ωστόσο εντός του ισχύοντος διοικητικού 
πλαισίου.

Τα θετικά στοιχεία που φαίνεται να αναδύονται από αυτή την υπόθεση, αλλά 
και σε συνδυασμό με την υπόθεση των υπό απόσπαση αρχαιοτήτων στη Θεσσα-

39  Voudouri 2010, 558–59.
40  Ακόμα και το ελληνικό χρέος που προκάλεσε την οικονομική κρίση του 2010 έχει μπει στο 

«λογαριασμό» της «οφειλής» προς τους αρχαίους Έλληνες, βλ. Hanink 2017, 104–47, για το 
πώς δημιουργήθηκε αυτό το «χρέος».
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λονίκη είναι η σύμπραξη των μελών της ΑΥ, του κοινού, καθώς και άλλων επαγ-
γελματιών της αρχαιογνωσίας, όπως οι πανεπιστημιακοί, εξίσου εντός της χώρας, 
αλλά και εκτός. Κανένας από τους παραπάνω συνδυασμούς δεν είναι αυτονόητος 
ή ανέφελος, αλλά είναι μάλλον σημείο των καιρών. Η φερόμενη ως επιθυμητή 
«εξωστρέφεια» της ελληνικής αρχαιολογίας και των αρχαιολογικών της μουσεί-
ων έχει, προφανώς, ήδη επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό, αλλιώς δεν θα παρα-
κολουθούσαν την υπόθεση τόσοι ενδιαφερόμενοι, ειδικοί και μη ειδικοί. Αυτόν 
τον διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων χρειάζεται να τον συνεχίσουμε, αν και 
ευχής έργον θα ήταν να συμμετείχε και η αρμόδια ανώτερη αρχή, προκειμένου να 
εκθέσει και να υπερασπιστεί το σκεπτικό της.
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Greek public archaeological museums in the 21st century: 
who manages them?  

Artemis Karnava

Abstract 

A TOPIC that recently caused a public debate in Greece is an administrative 
reform envisaged by the incumbent government; the reform regards the 

transformation of a number of public, state-run archaeological museums to legal 
entities that would be managed by a government-appointed board of trustees. The 
discussion that ensued presents us with an opportunity to ponder, once more, on 
the present and future of museums, of the archaeological finds kept in them and 
of their management by the state through its representatives, the archaeologists of 
the Greek Archaeological Service. In the current paper the matter is seen primarily 
as a property issue, an aspect which is current in international literature; yet, it also 
plays into a wider issue in the field of studies of past societies, namely to whom 
does antiquity ‘belong’ to, who has a right to speak about antiquity, and who has 
the right and the responsibility to manage the material remains of past societies.
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Η ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ είναι ένα ιδιότυπο γραμματειακό είδος. Επιτρέπει στους 
ζώντες να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών, έχει όμως και μια θεραπευτι-

κή επίδραση στον εκάστοτε συντάκτη, επιτρέποντάς του να εκφράσει και ίσως 
και να μοιραστεί τη θλίψη του. Το μοίρασμα αυτό αποκτά μια νέα διάσταση και 
δυνατότητα στην ψηφιακή εποχή και γίνεται μια περίεργη, ακόμα ανοίκεια πρό-
κληση, ιδίως όταν συνδυάζεται και με τις συνθήκες της πανδημίας που απέτρεψαν 
τους ανθρώπους να λένε πιο παραδοσιακά και γνώριμα το τελευταίο αντίο τους. 
Αυτό ακριβώς συνέβη όταν παλιοί φίλοι του Παντελή Γενεράλη, λίγες μέρες μετά 
την ανακοίνωση του ξαφνικού θανάτου του, πήραν την πρωτοβουλία να φτιάξουν 
μια σελίδα (https://www.facebook.com/events/1625182564320840/?active_tab= 
discussion) για να τον αποχαιρετήσουν. Η σελίδα γρήγορα γέμισε αναμνήσεις, 
ιστορίες και φωτογραφίες, από ανθρώπους της δικής του γενιάς, που τον γνώρι-
σαν ως φοιτητές και φοιτήτριες στις παλιές εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, στα 
Περιβόλια, σαν φίλο αλλά και σαν εκπρόσωπο μιας σταθερής αξίας της ταυτότη-
τας της Φιλοσοφικής Σχολής, που ήταν η Βιβλιοθήκη της. Στην ψηφιακή εποχή 
και αυτή η αξία επαναπροσδιορίζεται, και είναι γνωστή η προσπάθεια της Βιβλιο-
θήκης του Ιδρύματός μας να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Όμως, όσο νοσταλγι-
κό και αν ακούγεται αυτό, για τις νέες γενιές δεν θα υπάρχει Παντελής, η ενσαρ-
κωμένη πάντα καλή του διάθεση να την εκπροσωπεί. Μια ανάμνηση αυτής της 
διάθεσης, όχι δική μου, δανεισμένη από τον “τοίχο” με τις πολλές ιστορίες που 
αναρτήθηκαν, με την υπογραφή της Καλλιόπης Παπαμανώλη, παλιάς φοιτήτριας 
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και σήμερα μετα-διδακτορικής ερευνήτριας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοι-
νωνικών Σπουδών: 

Εξεταστική Ιουνίου του 1990 και έχω εισβάλει σε κατάσταση πανικού στη 
Βιβλιοθήκη στα Περιβόλια κρατώντας δύο τσαλαπατημένα βιβλία. Είχαν 
πέσει από το μηχανάκι, πέρασε κι ένα αυτοκίνητο από πάνω, και φτάνω 
μπροστά στον Παντελή σχεδόν κλαίγοντας. Όσα χρόνια και να περάσουν, 
δεν θα ξεχάσω ποτέ το καθησυχαστικό του γέλιο, τη στοργή με την οποία 
προσπάθησε να συνεφέρει τα εξώφυλλα των βιβλίων κι εκείνο το «Αξίζανε, 
μωρέ, τίποτα ή τζάμπα θα σκοτωνόσουνα;». Είναι παράξενο και δύσκολο 
να χάνουμε τις σταθερές αναφορές μας. Θερμότατα συλλυπητήρια στους 
οικείους του και στην οικογένεια της Βιβλιοθήκης. Αιωνία η μνήμη σου, Πα-
ντελή, σ’ ευχαριστούμε για όλα!

Στο καλό, Παντελή.

Χ λόη Μπά λλα 
εκ μέρους της Επιτροπής Εκδόσεων

•

ΤΗΝ Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 το απόγευμα, όλα τα μέσα πληροφόρη-
σης πήραν φωτιά : «Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο Ρέθυμνο, η είδηση θανά

του του Βιβλιοθηκονόμου της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, Παντελή Γενεράλη που 
έφυγε από την ζωή πριν λίγες ώρες»· «Μεγάλη η θλίψη που επικρατεί στο Πανεπι
στήμιο Κρήτης». Είναι δύο από τους πολλούς τίτλους με τους οποίους αναγγέλθη-
κε ο ξαφνικός θάνατος του Παντελή στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρω-
σης. Οι παλιοί απόφοιτοι διασκορπισμένοι πια σ’ όλη τη χώρα συγκλονίστηκαν. 
Μικρό μόνο δείγμα από τις αυθόρμητες αντιδράσεις τους, παραθέτομε εδώ:

Αργύρης Παπασυριόπουλος: «Το Ρέθυμνο είναι τα πνευμόνια μας, το μυαλό 
και η καρδιά μας…και με τον θάνατο του Παντελή Γενεράλη, σαν να κόπηκε το 
ένα μας χέρι…» Άννα Ρωμανού: «Παντελή, ήσουν ο Παντελής μας. Όλων μας. 
Χιλιάδων ανθρώπων ο Παντελής. Αγνός, αναλλοίωτος και όμορφος, όπως τότε. 
Λυπάμαι που δε στο ’πα ποτέ, νομίζω όμως πως το ήξερες». Ευαγγελία Ν. Βε-
νιέρη: «Ο Παντελής ήταν τα νιάτα μας, ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος  με γλυκύ
τητα, ανθρωπιά, ευγένεια και καλοσύνη. Καλό ταξίδι, Παντελή». / «Ο Παντελής 
πάντα ευγενικός, καλοσυνάτος κι εξυπηρετικός, πάντα». / «Ο Παντελής Γενε
ράλης της νιότης μας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στο φως! Ήταν το στήριγμά 
μας, όλων εμάς, των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Άπειρες 
ώρες στη βιβλιοθήκη να μας στηρίζει και να μας βοηθά, πάντα με χαμόγελο». 
/ «Θυμάμαι μια φορά που του ζήτησα ένα βιβλίο και επειδή ήταν το μοναδικό 
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αντίτυπο της βιβλιοθήκης, μου το έφερε και αφού πήρε την άδειά μου, κάθισε 
μαζί μου στο τραπέζι μέχρι να τελειώσω την αντιγραφή ενός αποσπάσματος που 
ήθελα, από το φόβο του μήπως πάθει κάτι το βιβλίο και μόνο όταν το ξαναπήρε 
στα χέρια του μου χαμογέλασε και μου είπε: Καταλαβαίνεις ότι τα βιβλία είναι η 
ζωή μου!» / «Πριν από λίγα χρόνια είχα την χαρά να τον ξαναδώ στη βιβλιοθήκη. 
Ο ίδιος χαμογελαστός και καλοσυνάτος Παντελής. Ο λάτρης και «θεραπευτής» 
των βιβλίων και των ανθρώπων!» / «Άνθρωπος…έφυγε σήμερα από τη ζωή…
αλλά από τη βιβλιοθήκη των φοιτητικών μας αναμνήσεων δε θα φύγει ποτέ». / 
«Καλό σου ταξίδι Παντελή! Θα σε ξαναβρούμε στη βιβλιο θήκη του Παραδείσου 
να μας μοιράζεις βιβλία και χαμόγελα!» 

Ας βάλομε όμως τα πράγματα σε μια σειρά. Το 1976 ο Υπουργός Παιδείας 
Γεώρ γιος Ράλλης έρχεται στο Ρέθυμνο και αναγγέλλει ότι τα τρία τμήματα της 
Φιλοσοφικής Σχολής θα δεχθούν τους πρώτους φοιτητές τους κατά το ακαδη-
μαϊκό έτος 1977–79. Η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με επικεφαλής τον Ρεθεμνιώτη Μανούσο Μανούσακα και τον Ηρακλειώτη Νίκο 
Παναγιωτάκη, εργάζεται πυρετωδώς. Ένας από τους βασικούς της στόχους ήταν 
η δημιουργία μιας πρωτοποριακής ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο, δια-
φορετικής από εκείνες που μέχρι τότε λειτουργούσαν στην Ελλάδα. Σοβαροί 
επιστήμονες οι ίδιοι, γνωρίζουν ότι η επιλογή καλών επιστημόνων, τα γραφεία, 
οι αίθουσες διδασκαλίας δεν αρκούν από μόνα τους. Η βιβλιοθήκη για τις αν-
θρωπιστικές επιστήμες είναι όπως τα εργαστήρια για τις θετικές. Έργο υποδο-
μής «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» για διδάσκοντες και διδασκομένους. Την ίδια γραμμή 
θα ακολουθήσει και ο διαδεχθείς τον Μ. Μανούσακα Γρηγόρης Σηφάκης, από το 
1981. Η βιβλιοθήκη αποτελούσε μια γοητευτική πρόκληση για τους ανθρώπους 
της φωτισμένης εκείνης Διοικούσας Επιτροπής. Έτσι επιστρατεύτηκε ο μέχρι τότε 
βιβλιοθηκάριος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στο Ρέθυμνο. Τον πήραν στα σοβαρά, 
τον εμπιστεύτηκαν και του έδωσαν ασυνήθιστη για ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα 
ελευθερία κινήσεων. Κι αυτός, αφήνοντας παράμερα όλες τις άλλες φιλοδοξίες 
του,  έβαλε όλη την τέχνη του θέτοντας μονάχα ένα στόχο: να κερδηθεί το φιλό-
δοξο στοίχημα για μια πρωτοποριακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. 

Ανάμεσα στις επιδιώξεις του: η στρατολόγηση συγκροτημένων υπαλλήλων 
που θα πάρουν στα σοβαρά τη δουλειά τους, η δημιουργία κεντρικής βιβλιοθή-
κης, η ελεύθερη πρόσβαση διδασκόντων και διδασκομένων σε όλο το υλικό της 
βιβλιοθήκης, η λειτουργία της με συνεχές ωράριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 
το βράδυ. Το τελευταίο ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί τα περισσότερα 
μέλη του προσωπικού ήταν μητέρες και τους ήταν αδύνατο να καλύπτουν τις απο-
γευματινές και βραδινές βάρδιες. Προς τον σκοπό αυτό προκηρύχθηκε μια θέση 
που προέβλεπε υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, που να καλύπτει τη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι τις 9 μμ. 

Και τότε ακριβώς παρουσιάστηκε ο Παντελής, ως από μηχανής θεός… Τυπι-
κά, διέθετε μόνο απολυτήριο λυκείου, μα στην πράξη τα προσόντα και οι δυνα-
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τότητές του αποδείχτηκαν απείρως περισσότερα. Έκπληκτοι ζήσαμε όλοι μας ένα 
ανέλπιστο θαύμα! Ο Παντελής με τη βοήθεια μιας μόνο υπαλλήλου κάλυπτε όλες 
τις ανάγκες φοιτητών και διδασκόντων με θαυμαστή επάρκεια. Φύλαξη εισόδου, 
επιτήρηση αναγνωστηρίου, βοήθεια αναγνωστών, πληροφόρηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση των ροών των τρεχόντων περιοδικών-συνδρομών, διαχείριση κα-
ταλόγου, ανεύρεση βιβλίων. 

Ήταν μια ιδιαίτερα κοπιαστική βάρδια η δική του. Ο θεσμός των σεμιναρίων 
είχε ήδη ξεκινήσει, και το γεγονός αυτό υποχρέωνε τους φοιτητές, ιδιαίτερα αυ-
τούς που έπαιρναν στα σοβαρά τις υποχρεώσεις τους, να περνούν πολλές ώρες 
στο αναγνωστήριο. Η στάση των φοιτητών απέναντι στη Βιβλιοθήκη, άλλαξε 
εντελώς. Τα αιτήματά τους γίνονταν σοβαρότερα και απαιτητικότερα. Ο Παντε-
λής δούλευε στην είσοδο δίπλα στον κατάλογο και γινόταν ο πρώτος αποδέκτης 
των περισσοτέρων αιτημάτων διδασκόντων και φοιτητών. Γρήγορα αποδείχτηκε 
πως ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για ένα τέτοιο πόστο. Καλοφτιαγμένος, νεα νικός, 
ελκυστικός, θα λέγαμε γοητευτικός. Ευγενικός, διακριτικός, πρόθυμος, υπομο-
νετικός, ακούραστος, σεμνός, άψογος. Κύριος· ένας αληθινός τζέντλεμαν. Κέρ-
διζε και τον πιο δύσκολο και τον πιο απαιτητικό φοιτητή ή διδάσκοντα. Παρόλο 
που ήταν απόφοιτος λυκείου, φανέρωσε ασυνήθιστες ικανότητες. Εντόπιζε σαν 
ασκημένο λαγωνικό τα βιβλία, ακόμα και τα ξενόγλωσσα, που ζητούσαν οι ανα-
γνώστες. Οι πληροφορίες που έδιδε ήταν πάντα έγκυρες και ακριβείς. Ποτέ δεν 
«άδειαζε» τους φοιτητές και τους λοιπούς χρήστες. Απαντούσε άμεσα στα αιτή-
ματά τους, αν το μπορούσε. Αν όχι, κρατούσε σημείωση και επικοινωνούσε σε 
δεύτερο χρόνο με συνάδελφό του ειδικότερο στο συγ κεκριμένο θέμα και μεσολα-
βούσε για να πάει άμεσα η πληροφορία στον ενδιαφερόμενο φοιτητή ή διδάσκο-
ντα. Δημιουργούσε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, σοβαρότητας αλλά και οικειότητας 
συγχρόνως. Αξιοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητες και τις εμπειρίες 
των συναδέλφων του για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών, χωρίς όμως να τις 
οικειοποιείται. Ιδανικός σύνδεσμος ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα. 

Οι συνθήκες δουλειάς στον νέο αυτό τύπο βιβλιοθήκης ήταν πρωτόγνωρες. 
Τα αιτήματα και οι ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας σε σχέση με τη Βιβλιο-
θήκη ήταν αναρίθμητα και πιεστικά. Σύντομα συνειδητοποιήσαμε ως ομάδα πια 
δυο πράγματα: α) Εμείς, οι άνθρωποι της Βιβλιοθήκης, έχομε λόγο ύπαρξης σ’ 
ένα πανεπιστήμιο στον βαθμό που εξυπηρετούμε τις ανάγκες της ακαδημαϊκής 
κοινότητας. Υπάρχομε γιατί υπάρχουν διδά σκοντες και φοιτητές· για κανένα 
άλλο λόγο. β) Η επιτυχία του έργου που είχαμε ξεκινήσει δεν μπορούσε να είναι 
παράσταση ενός μόνο προσώπου (single person’s performance). Χρειαζόμασταν 
συντονισμό, συνέργεια, συλλογικότητα για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι. 
Διαφορετικά θα χάναμε γρήγορα το παιχνίδι. Ο Παντελής ήταν καθημερινά μαχό-
μενος στο κύριο μέτωπο του πολέμου. Όμως ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα 
γρήγορα συνειδητοποίησε πως δεν ήταν μόνο ο Παντελής. Πίσω του ήταν πολ-
λοί… Και η Μαρία η Αλεξίου, και η Εύη η Καραΐσκου, μακαρίτισσες κι αυτές πια 



ΑΡΙΑΔΝΗ 27 (2020–21)212

(σίγουρα τα λένε με τον Παντελή εκεί πάνω), ήταν και είναι η Πόπη και ο Γιάννης 
μέχρι που μας έφυγε, τα αγκωνάρια της Βιβλιοθήκης στους κρίσιμους τομείς της 
Φιλολογίας, της Αρχαιολογίας και της Τέχνης, η Ελένη της «Ανέμης», της πιο 
διάσημης διεθνώς ιστοσελίδας ελληνικής ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, και ο Κώ-
στας, οι ρούκουνες των κλειστών συλλογών –με την ακοίμητη παρουσία τους τις 
κάνουν  να μην είναι καθόλου «κλειστές»–, το Γιαννιό (ο μάστορας των ραφιών 
μας), η μοναδική μας Μάρω, που μας την πήρε η Διοίκηση μόλις πήγαμε στου Γάλ-
λου, η Σέβη, η αρχόντισσα της Καταλογογράφησης με την παρέα της, η Βαγγελιώ, 
που κρατούσε τα οικονομικά μας, προτού αναδειχτεί σε αστέρι στις Γραμματείες, 
η Ρένια, η Αντιγόνη, η Γεωργία, η Μαρία, η Μένια, η Κάλλη, η Βάσω, η σταθερή 
αξία των παραγγελιών μας, η Βιβή, που μας την πήγαν στις Γραμματείες, η Νίκη, 
η αρχόντισσα της Συντήρησης, η Σοφία κ.ά., κ.ά., κ.ά. Ο Παντελής ήταν πολυερ-
γαλείο, έπαιζε σχεδόν σε όλες τις θέσεις, φίλος και συνεργάτης, γνώριζε να κάνει 
παιχνίδι με όλους, ακόμα και με τους πιο δύσκολους, φυσικά και με «τ’ αφεντικό».  
Είμαστε μια ομάδα με τερματοφύλακα, άμυνα, χαφ και προωθημένους κυνηγούς.  
Διψασμένοι όλοι για πρωτάθλημα… Κομμάτι δύσκολο στον χώρο ενός πανεπι-
στημίου σήμερα. Μα όταν έχεις καλή ομάδα, πολλά μπορείς να κάνεις. 

Και δεν ήταν μόνο στο πεδίο της εξυπηρέτησης που έδειξε όλα τα προσόντα 
του ο Παντελής. Γρήγορα αναδείχτηκε σε βασικό επιτελικό συνεργάτη του προϊ-
στάμενου και ήταν πάντα πρόθυμος να στηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες που ξεκι-
νούσε. Αρκετοί από το τωρινό προσωπικό της Βιβλιοθήκης υπήρξαν φοιτητές του 
Π.Κ. και ξεκίνησαν από τα χρόνια εκείνα τη συνεργασία τους με τη Βιβλιοθήκη, 
για να εξελιχθούν σε βασικά της στελέχη σήμερα. Ο Παντελής ήταν από την αρχή 
δίπλα τους. Η οικονομία του χώρου δεν επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο. 
Θα αρκεστούμε μόνο σε μια περίπτωση, στην οποία ο Παντελής διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για τη μεταφορά της Βιβλιοθήκης από τα Περ-
βόλια στου Γάλλου. Ο Παντελής και «τ’ αφεντικό» (όπως φιλόφρονα προσαγό-
ρευε τον Διευθυντή), πήραν όλο το έργο πάνω τους, χωρίς να επιβαρυνθούν οι 
άλλοι υπάλληλοι. Σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια τη μεταφορά και κατάφεραν με 
τη βοήθεια του συνεργείου εργατών που είχε θέσει στη διάθεσή μας ο εργολάβος 
του έργου να μεταφερθούν με τρόπο ασφαλή και άψογο 400.000 τόμοι μέσα σε 20 
μέρες, χωρίς να σταματήσει η εξυπηρέτηση του ακαδημαϊκού προσωπικού ούτε 
για μία μέρα. Αμέσως μετά ξεκίνησε η μεταφορά και όλων των άλλων τμημάτων. 
Η Βιβλιοθήκη έγινε εκείνη την ώρα, με την παρότρυνση της αείμνηστης και αξέ-
χαστης πρυτάνεως Μαρίας Σπυράκη, η λοκομοτίβα που τράβηξε όλα τα βαγόνια 
του τραίνου από τα Περβόλια και τα έφερε στου Γάλλου. 

Κι όταν έφυγε ο πρώτος διευθυντής (όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος σ’ αυτή 
τη ζωή), και ακολούθησε η κ. Ελένη Διαμαντάκη και μετά ο κ. Μανώλης Κουκου-
ράκης, ο Παντελής παρέμενε πάντα ο ίδιος. Σταθερή αξία! Στήριγμα και άριστος 
επιτελικός και για τους νέους διευθυντές και βασικός κρίκος ενότητας και συνερ-
γασίας με όλο το προσωπικό και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο Παντελής πάντα 
ένωνε, ποτέ δεν χώριζε. 
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Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 2 μμ ο Παντελής, ως γνήσιο τρισ-
έγγονο του Καλλίμαχου του Αλεξανδρινού, τέλειωσε τη βάρδια του στη Βιβλιο-
θήκη, στον δικό του Φάρο… και πήγε, δίπλα της, στον κόμβο του Ατσιπόπουλου 
να κάνει τις προμήθειές του για το Σαββατοκύριακο (μόλις έγινε η μεταφορά της 
Βιβλιοθήκης στου Γάλλου νοίκιασε σπίτι εκεί και έμεινε μέχρι την τελευταία του 
μέρα – δεν άντεχε να μένει μακριά της). Κι εκεί αναπάντεχα, μπροστά στο ταμείο,  
500 μόλις μέτρα από την αγαπημένη του Κερά, που μόλις είχε αφήσει, τον περί-
μενε ο Χάροντας…

Παντελή, 

…Σὰν ἕτοιμος ἀπὸ καιρό, σὰ θαρραλέος,
σὰν ποὺ ταιριάζει σε ποὺ ἀξιώθηκες μιὰ τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερὰ πρὸς τὸ παράθυρο,
κι ἄκουσε μὲ συγκίνησιν, ἀλλ’ ὄχι
μὲ τῶν δειλῶν τὰ παρακάλια καὶ παράπονα,
ὡς τελευταία ἀπόλαυσι τοὺς ἤχους,
τὰ ἐξαίσια ὄργανα τοῦ μυστικοῦ θιάσου,
κι ἀποχαιρέτα την, τὴν Ἀλεξάνδρεια ποὺ χάνεις.

     (Κ. Π. Καβάφης: «Ἀπολείπειν ὁ θεὸς Ἀντώνιον») 

Όχι, δεν την αποχαιρέτησες, Παντελή, την Αλεξανδρινή σου Κερά εκείνη την 
Παρασκευή. Άφησες πάνω της βαθύ και ανεξίτηλο το αποτύπωμά σου. Και όχι 
μόνο σ’ αυτήν, μα και στις καρδιές των ανθρώπων του όντως «μυστικού» της θιά-
σου. Αυτών που ένα μόνο πράγμα προσπαθούν να κάνουν καλά. Να παίρνουν 
σοβαρά τη δουλειά τους στο μυστικό Ναό της Γνώσης. 

Μιχά λης Ν.  Τζεκάκης 
τ. Δ/ντής της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.

•
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Ο Παντελής δεν ήταν απλώς ένας βιβλιοθηκονόμος. Ήταν ένας άνθρωπος 
που είχε συνδέσει ανεξίτηλα το όνομά του με την Πανεπιστημιακή Βιβλιο-

θήκη του Ρεθύμνου. Γι’ αυτόν η Βιβλιοθήκη δεν ήταν απλώς ο χώρος εργασίας, 
ήταν κυριολεκτικά το σπίτι του. Μεριμνούσε συνεχώς για τον εμπλουτισμό της 
και παρείχε πρόθυμα τη βοήθειά του σε όλους, διδακτικό προσωπικό και φοιτη-
τές, σε εποχές που δεν υπήρχε το διαδίκτυο και ήμασταν εξαρτημένοι από την 
έντυπη βιβλιογραφία. Ήταν ο δικός μας άνθρωπος, πρόθυμος πάντα να δώσει 
λύσεις σε όποιο πρόβλημα ανέκυπτε· φιλόπονος, έντιμος, αυστηρός με τον εαυτό 
του, επιεικής με τους άλλους, ειλικρινής, φιλόξενος, η επιτομή της ευθύτητας και 
της ανθρωπιάς.

Προσωπικά αισθάνομαι εντονότερη την απώλειά του, γιατί η γνωριμία μας 
χρονολογείται από τα μαθητικά μας χρόνια και με τιμούσε πάντα με τη φιλία του. 
Λίγες ώρες πριν φύγει για το μεγάλο ταξίδι είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Τίποτε 
δεν προμήνυε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας επικοινωνία. Μιλήσαμε, αστει-
ευτήκαμε, γελάσαμε και δώσαμε ραντεβού στη Βιβλιοθήκη τις επόμενες μέρες 
για να παραλάβω ένα βιβλίο. Όμως σε αυτό το ραντεβού δεν έμελλε να είναι πα-
ρών ο ίδιος. Οι αγαπημένοι του συνάδελφοι είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο που 
υπηρετούσε επί δεκαετίες και τον αποχαιρετούσαν με μια ρακή. Ενώ στεκόμουν 
αποσβολωμένος, μην μπορώντας ακόμη να πιστέψω αυτό που έγινε, μου έφεραν 
το βιβλίο που του είχα ζητήσει από το γραφείο του, όπου το είχε τοποθετήσει για 
να με εξυπηρετήσει μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως έκανε πάντα όλα αυτά τα 
χρόνια. Παντελή, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ…

Κώστας Αποστολάκης 
Τμήμα Φιλολογίας

•
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Οκτώβριος 1985, Περιβόλια. Στην αυλή του Πανεπιστημίου–Σχολείου (συστε-
γάζεται το Πολυκλαδικό Λύκειο) οι πρωτοετείς ξεχωρίζουν. Χαμένο βλέμμα, 

αγωνία να κατανοήσουν μια νέα, χαοτική καθημερινότητα. Τόπος συνάντησης 
το κυλικείο. Ανταλλαγή πληροφοριών μπας και συντεθεί το παζλ της νέας φοι-
τητικής ζωής. Σκόρπιες πληροφορίες για τα μαθήματα, τους καθηγητές, το πρό-
γραμμα. Οι πιο κοινωνικοί έχουν ήδη γνωρίσει φοιτητές μεγαλύτερων ετών και 
αναλαμβάνουν την καθοδήγηση. Ένα όνομα ακούγεται ως γέφυρα επικοινωνίας 
με τον νέο κόσμο: «Ο Παντελής θα σου βγάλει φωτοτυπίες»· «Στον Παντελή να 
πας. Αυτός θα σου πει για τις σημειώσεις».

Να λοιπόν που δυο φορές ακούω αυτό το όνομα στη νέα μου ζωή. Ο κινηματο-
γράφος του Παντελή, όαση στην πολιτιστική αραχνιά, είναι η μία. Κι ο Παντελής 
του Πανεπιστημίου, ο δικός μας, είναι η άλλη.

Τριάντα χρόνια μετά. Είναι περίοδος εξεταστικής. Τρέχω με τα θέματα υπό μά-
λης. Χαλασμένα όλα τα φωτοτυπικά. Οι φοιτητές πολλοί. Τελευταία μου ελπίδα 
το φωτοτυπικό στο υπόγειο της Βιβλιοθήκης. Φθάνω ασθμαίνοντας. Ο Παντελής, 
με το χαρακτηριστικό ύφος, μου δίνει το κλειδί. Τζίφος. Ούτε αυτό δουλεύει. Ο 
Παντελής κατεβαίνει. Βλέπει την απόγνωση στο βλέμμα μου. Παλεύει κι αυτός 
μπας και το φτιάξουμε. Μάταια.

Μεσημέρι στην ταβέρνα του Χρήστου. Είναι από τα λίγα μέρη που πηγαίνω 
για φαγητό μόνη μου και νιώθω τόσο άνετα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα. Πριν 
ανοίξω την πόρτα ξέρω ποιους θα δω πρώτο τραπέζι πίστα. Μπαίνω μέσα και χαι-
ρετώ χαμογελώντας. Είναι εκεί ο Παντελής. Κάθε μεσημέρι, στο ίδιο τραπέζι, με 
την ίδια παρέα. Οικογένεια πια. Κάθεται ήρεμος, ευθυτενής, μελαγχολικός.

Καλό ταξίδι, Παντελή.

Εύα Αστυρακάκη 
Τμήμα Φιλολογίας

•
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ΕΦΤΑΣΑ στο Ρέθυμνο να διδάξω με το ΠΔ 407 τον Σεπτέμβριο του 1994 ως 
ψάρι άρτι αφιχθέν από τις βρετανικές ακτές. Στα Περιβόλια τότε το Πανεπι-

στήμιο, και δεν μπορώ να θυμηθώ πώς χώραγε σε ένα μικροσκοπικό και στριμωγ-
μένο χώρο η Βιβλιοθήκη (ή έστω μέρος μόνο των βιβλίων της), αλλά ξέρω πως 
από την αρχή είχα εντυπωσιαστεί από την οργάνωσή της και από το ότι ήταν σε 
μεγάλο βαθμό ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ. 

Πέρα από τον διευθυντή, τον Μιχάλη Τζεκάκη, έναν θυμάμαι από το προσωπι-
κό: τον Παντελή (πολύ αργότερα έμαθα το επώνυμό του), υπεύθυνο των περιοδι-
κών, και πολλών άλλων αρμοδιοτήτων. Τα χρόνια περνούσαν, και ο Παντελής ήταν 
πάντα εκεί, πρόθυμος να βοηθήσει στην κάθε ανάγκη μας. Όταν κάποια στιγμή 
συνδεθήκαμε στο facebook, ανακάλυψα και μια άλλη όψη του, πιο ευαίσθητη, πιο 
λυρική, πιο κρητική-ρεθεμνιώτικη.    

Την τελευταία φορά τον είδα, ήταν εν μέσω πανδημίας, όταν πέρασε από το 
γραφείο μου να παραλάβει μια «δωρεά» βιβλίων. Λίγες μέρες μετά, η ξαφνική εί-
δηση του θανάτου του – και καθώς δεν αποφάσιζε να εγκαταλείψει το πόστο του, 
μόλις τότε συνειδητοποίησα ότι στο μεταξύ είχε πάρει σύνταξη… 

Μου φαίνεται ότι το πνεύμα του Παντελή δεν θα απομακρυνθεί ποτέ από τη 
Βιβλιοθήκη που υπηρέτησε με ακούραστη αφοσίωση στους θησαυρούς της και 
στους μικρούς και μεγάλους που είχαμε το προνόμιο να την χρησιμοποιήσουμε 
όλα αυτά τα χρόνια. Θα τον θυμάμαι με ευγνωμοσύνη.

     

Αγλαΐα Κάσδαγλη 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

•
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ΤΑ κείμενα που δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο αλλά και οι «διά ζώσης» συ-
ζητήσεις μετά τον ξαφνικό θάνατο του Παντελή Γενεράλη, αυθόρμητα έφεραν 

στη σκέψη μου μια αναφορά του Maurice Halbwacks, από το πρωτοποριακό βιβλίο 
του Τα κοινωνικά πλαίσια της μνήμης (μετάφραση: Ελευθερία Ζέη). Συγκεκριμένα, 
ο γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιο λόγος ισχυρίζεται ότι αν θελήσουμε να φέρουμε 
στη μνήμη μας σκέψεις και συν αισθήματα των παιδικών μας χρόνων, ξαναδιαβάζο-
ντας ένα βιβλίο αυτής της ηλικίας, αυτό είναι αδύνατον με την ανάγνωσή του στην 
ενήλικη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει γιατί μετέπειτα βιώματα και εμπειρίες μάς έχουν 
αλλάξει νοητικά και συναισθηματικά. Όμως πιάνοντας και πάλι το βιβλίο στα χέ-
ρια μας σε ένα μετέπειτα στάδιο της ζωής μας, αυτά που έρχονται αυθόρμητα στη 
μνήμη μας είναι ποιος μας το έδωσε και με ποια αφορμή, σε ποιον τόπο αρχίσαμε 
να το ξεφυλλίζουμε για πρώτη φορά, ποιοι ήταν παρόντες κ.λπ. Με άλλα λόγια, 
είναι τα κοινωνικά πλαίσια της πρώτης γνωριμίας μας με το συγκεκριμένο βιβλίο, 
που δίνουν περιεχόμενο στην απομνημόνευση του γεγονότος. 

Στο Πανεπιστήμιο των μερικών εκατοντάδων φοιτητών στα Περιβόλια, η Βιβλιο-
θήκη ήταν το «κόσμημά» του, όπως αποκαλούνταν. Και όπως κάθε κόσμημα θέλει 
την πλαισίωσή του ώστε να αναδειχτεί, το τότε ολιγομελές προσωπικό της Βιβλιο-
θήκης ενός νεοσύστατου Πανεπιστημίου συνετέλεσε αποφασιστικά σε αυτό. Ήταν 
η «μαγιά» που δημιούργησε μια παράδοση βιβλιοθήκης που λειτουργεί ταυτόχρονα 
και ως αναγνωστήριο.  Ο «Παντελής της Βιβλιοθήκης», όπως τον αποκαλούσαμε, 
ήταν σε αυτή τη «μαγιά». Μερικά χρόνια μεγαλύτερος από εμάς, τη γενιά του 1980, 
και αυτό διευκόλυνε περισσότερο την επικοινωνία. Είναι μια επικοινωνία αναγκαία 
σε μια βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο όπου ο/η φοιτητής/τρια αναζητά μόνος/η του/
της το βιβλίο στα ράφια, προχωρά σε μια επιλεκτική ανάγνωσή του δίπλα στο ράφι 
ή σε ένα τραπεζάκι, γράφει κάποιες σημειώσεις και το αφήνει εκεί ή αποφασίζει να 
το δανειστεί για μια πιο συστηματική μελέτη στο σπίτι. Σε αυτή την πορεία όπου 
η οπτική και απτική σχέση με το βιβλίο προαπαιτείται της επιλογής του, το προ-
σωπικό της βιβλιοθήκης γίνεται συνοδοιπόρος στην κοινωνικοποίηση στην έρευνα 
και ακαδημαϊκή ζωή. Είναι τα κοινωνικά πλαίσια μιας μετα-σχολικής πορείας, που 
γίνονται στοιχείο της βιογραφίας μας. Είναι τα κίνητρα για «επιστροφές» στο νέο 
πλέον τόπο του Πανεπιστημίου στα μετα-φοιτητικά ταξίδια στο Ρέθυμνο ή για το 
περιεχόμενο μιας νοσταλγικής μελαγχολίας στους βιολογικούς αποχαιρετισμούς: 
του Παντελή, του Αντώνη, της Εύης, της Μαρίας, αλλά και στους κοινωνικούς απο-
χωρισμούς (συνταξιοδοτήσεις). Όμως, ας την δούμε και ως μια μελαγχολία δημι-
ουργική η οποία, ως σύμπτωμα, άλλοτε μας καλεί σε δράσεις και άλλοτε μας στέλ-
νει μηνύματα για επιλογές και ρότες στη ζωή μας.  

Άρης Τσαν τηρόπουλος 
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
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Στην Αριάδνη γίνονται δεκτές πρωτότυ-
πες επιστημονικές εργασίες, στα ελληνι-
κά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 

Οι εργασίες δημοσιεύονται με προ-
σωπική ευθύνη των συγγραφέων ως προς 
το περιεχόμενο και τη γλωσσική τους 
μορφή, τα πνευ μα τικά δικαιώματα π.χ. 
του ενδεχόμενου εικονογραφικού υλι κού 
κ.λπ. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται 
στην τελική τους μορφή, ώστε να περιο-
ρίζονται δραστικά οι αλλαγές στη διόρ-
θωση των τυπογραφικών δοκιμίων.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να 
ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες (σε 
αντίθετη περίπτωση, τα κείμενα θα επι-
στρέφονται προς διόρθωση):

1.   Προετοιμασία
• Κείμενο: με διπλό διάστιχο, επαρκή πε-
ριθώρια, και γραμμα τοσειρές μεγέθους 
12 (κείμενο και σημειώσεις).
• Στοιχεία συγγραφέα: σε χωριστό αρχείο 
αναγράφονται ο τίτλος της μελέτης και 
το/τα όνομα/ονόματα του/των συγγρα-
φέα/ων, η ιδιότητα, και η ταχυδρομική 
και ηλεκτρονική διεύθυνσή του/τους.
• Σημειώσεις: είναι υποσελίδιες με συνεχή 
αρίθμηση. Σημείωση που αναφέρεται στον 
τίτλο της μελέτης διακρίνεται με αστερί-
σκο. Ευχαριστίες, ειδικές συντομογραφί-
ες, πηγές κειμένων κ.λπ. αναγράφονται 
στην πρώτη σημείωση.
• Έκταση: κείμενο και υποση μειώσεις δεν 
ξεπερνούν κατά κανόνα τις 8.000 λέξεις. 
• Γενική βιβλιογραφία: περιλαμβάνεται 
στο τέλος του κει μέ νου (βλ. παρακάτω, 
3). Δεν προσμετράται στην προαναφερ-
θείσα έκταση. 

• Εικόνες, σχέδια, χάρτες: παρουσιάζο-
νται σε χωριστό κατάλογο εικόνων, με 
τις λεζάντες, την πηγή κάθε εικόνας, το 
copyright κ.λπ.
• Περίληψη: κάθε μελέτη συνοδεύεται 
από περίληψη έως 400 λέξεις στην αγγλι-
κή γλώσσα.

2.  Βιβλιογραφικές παραπομπές 
Περιλαμβάνουν
(1) το επώνυμο του συγγραφέα του έργου
(2) το έτος έκδοσης
(3) τις ακριβείς σελίδες (σημειώσεις, ει-

κόνες, πίνακες κ.λπ.)
Ενσωματώνονται
(α) στο κυρίως κείμενο μέσα σε παρέν-
θεση, π.χ.
   1. …κεντρικός άξονας της πολι τι κής 
των Αρσενιατών ήταν η «ακρίβεια» (Γου-
ναρίδης 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.

Ειδικά παραδε ίγματα

Έργα επίτομα – άρθρα – μελέ τες σε περιο
δικά, τόμους, εγκυκλοπαίδειες 

1 Νεχάμάς 2001, 157.
2 Hedreen 1992, εικ. 16b. 
3 Carr 1995, 122, σημ. 4.
4 Morris 1997, 81, εικ. 12.
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Παραδείγματα

Βιβλίο με ένα 
συγγραφέα

Morris, I. 1997. Ταφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή στην 
κλασική αρχαιότητα, μτφρ. Κ. Μαντέλη. Ηράκλειο: Πανεπιστη-
μιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

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.

Έργα πολύτομα

1 Plamenatz 1963.1, 116–55.

Πολλά αναφερόμενα έργα

1 Κάςτοριάδης 2001, 33–49· 
  βλ. επίσης Derrida 1990, 82–87·   
  Koyré 1990, 83.

Πολλαπλές αναφορές σε έργα 
   του ίδιου συγγραφέα

1 Κωνςτάντινιδης 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 συχνά 
επιτρέπεται η χρήση ειδικών συντομο-
γραφιών που αναλύονται στην πρώτη 
υποσημείωση.

3.  Γενική βιβλιογραφία
Στο τέλος της μελέτης παρέχεται αναλυ-
τικός βιβλιογραφικός κατά λογος όλων 
των έργων που ανα φέρονται στο κείμε-
νο. Ακο λουθεί αλφαβητική σειρά κατά 
συγγραφέα (ελληνικό & λατινικό αλφά-
βητο) και χρονολογική σειρά για τα έργα 
του/της ίδιου/ας συγγραφέα. Τα αρχαία 
και μεσαιωνικά 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, Inter
national Philosophical Bibliography κ.λπ.). 
Οι συντομο γραφίες ελληνικών τίτλων 
δίδονται στα ελληνικά.
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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

ΠάπάδοπουλουΚάνελλοπουλου, 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

ΤςουνάMcKirahan, Β. 1999. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και το πρό-
βλημα 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 numbered 
in a consecutive series (1, 2, 3, …). An 
asterisk (*) may be used for a footnote at-
tached 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, affili-
ation and contact information must ap-
pear in a separate document. 

e. The length of an article should be 
approximately 8,000 words (text and 
footnotes, but excluding bibliography). 

f. Classical works. You may use abbre-
viated classical author names and titles 
in the footnotes. Please use those listed 
in the most recent editions of the Ox
ford Latin Dictionary, Liddell and Scott’s 
GreekEnglish Lexicon; if an abbreviation 
of an author or text is not available there 
use that of the Oxford Classical Diction
ary. 

Editions of classical authors need not 
normally be specified. Authors are ex-
pected to use standard editions, e.g. Ox-
ford, Teubner, Budé or Loeb.

Editions and modern translations 
need to be specified in case of long-quo-

tations in the text. In such cases editions 
and translations need to be specified in a 
footnote after the first quotation, e.g. all 
Greek quotations and English transla-
tions are taken from David Kovacs’ Loeb 
edition.

g. Illustrations. Images may be sub-
mitted as either black and white photos 
or as digital files (.tiff or high quality .jpg) 
at least 300 dpi. Authors are responsible 
for obtaining permissions for illustra-
tions. For all illustrations, please supply 
approximate placement by coding in ar-
row brackets 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 Refer-
ences
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 accompanied 
by a Bibliography (of works cited only) 
printed in the end of the article. The Bib-
liography must contain full 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 publication 
and publisher in that order:

Feeney, D. C. 1991. The Gods in Epic: 
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Poets and Critics of the Classical Tradi
tion. Oxford: Clarendon Press. 
3. Do not use abbreviations except for 

ed., eds, 2nd, 3rd and tr. 
4. List articles in the Bibliography us-

ing the following format: 
Segal, C. 1974. The Homeric Hymn 
to Aphrodite: A Structuralist Ap-
proach. CW 67: 205–12. 
5. Abbreviate journal titles as in one 

of the internationally standard lists pub-
lished in standard reference works ac-
cording to discipline (L’année philologique, 
Dumbarton Oaks Papers, International 

Philosophical Bib li ography etc.).
6. Within the text of the articles and 

footnotes, items in the Bibliography 
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 references 

may be inserted directly in the text in 
parentheses, thereby, avoiding the use of 
numerous short footnotes: 

Segal (1974, 210) suggests …

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).
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