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ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

Η Δίκη του καιρού και η Ερινύς του χρόνου : 
η αναστροφή της ασπίδας του Ετεοκλή 

στους  Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας * 

ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ο Αισχύλος, ανοίγοντας τη διακειμενική συνομι-
λία με τη ραψωδία Σ της Ιλιάδας, όπου γίνεται η περιγραφή της ασπίδας του 

Αχιλλέα, συγχρόνως καθιστά την ασπίδα ένα είδος αόρατου μεν στο βλέμμα 
αλλά νοητώς ορατού σκηνικού αντικειμένου, το οποίο μοιάζει να περνά από 

Αριάδνη 14(2008) 13-29                  (ISSN 1105-1914)

* Μια πρώτη μορφή αυτού του κειμένου 
απο τέλεσε τη βάση για την ομιλία μου στο 2ο 
Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτι-
σμό με θέμα: “Χώρος και χρόνος στο αρχαίο 
θέατρο”, που διοργανώθηκε από την ένωση 
‘Εκαταίος’ των φοιτητών και αποφοίτων του 
Προγράμματος Σπουδών ‘Ελληνικός Πολιτι-
σμός’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου στην Αλε ξανδρούπολη τον Μάιο του 2008. 
Ο τίτλος παραπέμπει εν μέρει στο άρθρο της 
H. Bacon “Th e shield of Eteocles” (1964), 
όπου η συζήτηση αφορά τους εξωτερικούς 
και εσωτερικούς εχθρούς του Ετεοκλή καθώς 
και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, και 
καταλήγει στην ερμηνεία της σκηνής όπου 
ο ήρωας ζητά τον οπλισμό του για να βγει 
στη μάχη. Η συγγραφέας, ακολουθώντας 
τον Schadewaldt (1961), θεωρεί επίσης ότι ο 
εξοπλισμός γίνεται επί σκηνής και ότι η όλη 
σκηνή αισθητοποιεί τη διαδικασία με την 
οποία ο Ετεοκλής εξομοιώνεται με τον Πολυ-
νείκη ως προς το πάθος, κάτι που μπορεί να 
σημαίνει ότι ο Ετεοκλής μεταμορφώνεται απ’ 
αυτό που φαίνεται να είναι σε αυτό που πραγ-
ματικά είναι, από άνθρωπο με αυτοέλεγχο σε 

άνθρωπο έρμαιο της Ερινύος. Έτσι αποτελεί 
το αντικαθρέφτισμα του αδελφού του, ενώ το 
αντικαθρέφτισμα της Δίκης της ασπίδας του 
Πολυνείκη δεν μπορεί παρά να είναι η Ερινύς, 
την οποία ο ίδιος ο Ετεοκλής προσκαλεί ως 
προστάτιδά του και την οποία χαιρετά την 
ώρα που παίρνει την ασπίδα στα χέρια του. 
Για τον επί σκηνής εξοπλισμό του Ετεοκλή 
αμφιβάλλει ο Taplin (1977), προτείνοντας να 
θεωρηθεί ότι ο Ετεοκλής είναι από την πρώτη 
στιγμή της εμφάνισής του πάνοπλος, όπως 
ταιριάζει σε έναν αρχηγό στρατού εν καιρώ 
πολέμου, και να απαλειφθούν ως προβληματι-
κοί οι στ. 675-76. Αντιθέτως ο Χουρμουζιάδης 
(1984: 155) θεωρεί τον στ. 675 ως «υπαινιγμό 
σε μια διαδικασία σταδιακού εξοπλισμού, που 
έχει συμπληρωθεί όταν ο Ετεοκλής αυτοχα-
ρακτηρίζεται ως ακονισμένο μέταλλο» στον 
στ. 715. Στην παρούσα εργασία η αναφορά 
γίνεται όχι τόσο στην πραγματική ασπίδα και 
στην πιθανή εικόνα της, αλλά στην εικόνα 
που σχηματίζεται στον νου του θεατή ως 
«εσωτερική όψις», κατά την έκφραση του Τ. 
Λιγνάδη (1988: 14), καθώς και στις ψυχικές 
ποιότητες που αυτή αντιπροσωπεύει.



χέρι σε χέρι χωρίς ποτέ να εμφανίζεται επί σκηνής, και το οποίο γίνεται φορέας 
της κοινωνικής ή δημόσιας εικόνας που επιδιώκει ο εκάστοτε «φέρων» ήρωας 
να δημιουργήσει για τον εαυτό του. Αν στην κανονική της λειτουργία η ασπίδα 
προστατεύει το σώμα του ήρωα στο πεδίο της μάχης, η εικόνα θα προστατεύει, 
με επιθετικό μάλιστα τρόπο, το ήθος του ήρωα έναντι του αντιπάλου του, αλλά 
και, όπως εν τέλει αναδεικνύεται, θα αποκρούει τους φόβους και θα απωθεί 
τις πραγματικότητες που καθένας προσπαθεί να συγκαλύψει, ενώ συγχρόνως 
γίνεται ποιητικό εργαλείο αποκάλυψης, προπάντων όταν με την αναστροφή της 
αφήνει να φανεί η άλλη της όψη, όπου αντανακλάται το πρόσωπο που κρύβεται 
πίσω απ’ αυτήν.1

Η παρούσα εργασία έχει τρεις αφορμές: Πρώτη, την αναζήτηση του νοήματος 
της σκηνής των ασπίδων, που πιστεύω και εγώ, όπως πολλοί μελετητές έχουν 
υποστηρίξει, ότι αποτελεί κομβικό σημείο για την ερμηνεία αυτής της τραγωδίας. 
Δεύτερη, την εικόνα της Δίκης ως σήματος στην ασπίδα του Πολυνείκη, η οποία 
προκαλεί την απόφαση της μοιραίας αδελφικής σύγκρουσης. Και τρίτη, τους 
στ.  672-719, όπου ο Ετεοκλής αναγγέλλει την απόφασή του να αντιμετωπίσει 
τον αδελφό του, ζητά τις κνημίδες του, ωστόσο συνεκδοχικά, όπως μπορεί να 
ερμηνευτεί, τον οπλισμό του, και, αποκρούοντας την προσπάθεια του Χορού να 
τον συγκρατήσει, εξέρχεται πάνοπλος για τη μάχη. Το γεγονός ότι ένα από τα έξι 
μέρη του παραδοσιακού οπλισμού είναι οπωσδήποτε και η ασπίδα, αποτέλεσε 
ένα από τα επιχειρήματα της άποψης του Schadewaldt (1961) ότι ο Ετεοκλής 
οπλίζεται επί σκηνής. Την επιχειρηματολογία αυτή έκανε δεκτή και ενίσχυσε 
η Bacon (1964) που θεώρησε ως πραγματικό σκηνικό αντικείμενο την ασπίδα 
του Ετεοκλή και συνυπέθεσε ως υπαρκτό σήμα της την Ἐρινύν ως αντίπαλη της 
Δίκης του Πολυνείκη.  

Η δική μου μελέτη οφείλει στο κείμενο της Bacon όχι μόνο μέρος του τίτλου 
και τη σύλληψη της Ερινύος ως ισοδύναμης της Δίκης, αλλά μοιράζεται με 

1 Αυτή η λειτουργία των ασπίδων αντιστοιχεί τόσο στην ψυχολογική διαδικασία της προβολής 
όσο και στo φαινόμενο της θεατρικής αναπαράστασης. Κατά τον Green (1979) το θέατρο 
κατέχει μια μεταβατική θέση ανάμεσα στον εαυτό και στον άλλο. Το υποκείμενο εμφανίζεται 
σαν ο «άλλος». Σύμφωνα πάλι με τη σημειωτική ανάγνωση της Zeitlin (1982) ο δραματικός 
χαρακτήρας αντιπροσωπεύει «τον άλλο», που όμως λειτουργεί για να ανακαλέσει τις αντί-
στοιχες προσωπικές εικόνες και ψυχικούς σχηματισμούς μέσα στον ίδιο τον θεατή. Το υπό 
συζήτησιν δράμα θεωρείται έτσι σημαντικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το θέατρο. 
Οι ασπίδες των Επτά μπορούν να θεωρηθούν ως κάτι ανάλογο με τις μάσκες των ηθοποιών, 
που συγχρόνως κρύβουν και αποκαλύπτουν την ατομικότητά τους. Σύμφωνα με την ίδια 
ανάγνωση, η σκηνή των ασπίδων μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια εξελικτική πορεία στη 
δημιουργία του εαυτού, καθώς έχουμε μια σταδιακή εξέλιξη από την αναγνώριση του άλλου 
ως εντελώς «άλλου» μέχρι το τέλος, όπου ο εαυτός, που στο έργο αυτό αντιπροσωπεύεται 
από τον Ετεοκλή, «βυθίζεται» μέσα στον «άλλο». Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης, σύμφωνα 
με τη συγγραφέα, να αντιπροσωπεύει και την εξελικτική πορεία της σχέσης ατόμου-κοινω-
νίας, καθώς η σχέση του εκάστοτε φορέα με την ασπίδα του αντιπροσωπεύει το εξελικτικό 
στάδιο του ατόμου σε σχέση με την εξελικτική φάση της κοινωνίας. 
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αυτό και τις απόψεις σχετικά με το πρόβλημα του ποιος είναι ο πραγματικός 
εχθρός, ιδωμένο από την οπτική γωνία της ψυχαναλυτικής θεώρησης. Όμως 
στην παρούσα εργασία η ασπίδα του Ετεοκλή δεν έχει τον δεσμευτικό χαρα-
κτήρα του ορατού σκηνικού αντικειμένου, ενώ η φράση του τίτλου «Μια 
ασπίδα για τον Ετεοκλή» χρησιμοποιείται ως μεταφορά και θεωρείται από 
την οπτική γωνία της θεατρικής πρόσληψης των εσωτερικών εικόνων που 
δημιουργούνται από τον λόγο. Η εστίαση βρίσκεται στο θέμα της Δίκης ως 
κεντρικού ζητήματος και αυτής της τραγωδίας του Αισχύλου και στους τρόπους 
με τους οποίους προσδιορίζεται το νόημά της σ’ αυτές τις σκηνές, θεωρημένες 
στο όλο συγκειμενικό πλαίσιο του δράματος. Μέσα απ’ αυτή την ανάγνωση θα 
διαφανούν, πιστεύω, τα χαρακτηριστικά της Δίκης που κωδικοποιούν ψυχικές 
ποιότητες και διαδικασίες με τις οποίες ο θεατής καλύπτει τους φόβους του και 
απωθεί τα τραύματά του ή εξ ανάγκης αντιμετωπίζει τις αδυναμίες του σε μια 
κρίσιμη στιγμή, είτε παραδιδόμενος πάνοπλος σ’ αυτές είτε βιώνοντας σε βάθος 
την εμπειρία της γνώσης που προκύπτει από την αναγνώρισή τους. Επιδιώκεται 
επίσης να φανεί ότι το πρόβλημα της μεταστροφής του κεντρικού ήρωα από 
συνετό και ψύχραιμο άρχοντα σε εκδικητικό αδελφοκτόνο δεν συνιστά ζήτημα 
μεταστροφής του χαρακτήρα αλλά ζήτημα «αναστροφής» της ασπίδας του, 
δηλαδή ζήτημα κατάρρευσης των αμυντικών του μηχανισμών, έτσι ώστε ο μεν 
ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με την άλλη της όψη, που ισοδυναμεί με ό, τι ο ίδιος 
προσπαθεί να συγκαλύψει, ο δε θεατής με την αποκαλυπτική διαδικασία της 
αυτογνωσίας.

Στο κάστρο της Θήβας ο Ετεοκλής έχει συγκεντρώσει τους άντρες της πόλης, 
τους ασπιδοφόρους κατοίκους που έθρεψε η αρχαία γη, για να τους ενημερώσει 
ως προς την επαπειλούμενη επίθεση των Αργείων Αχαιών που ετοιμάζεται μέσα 
στη νύχτα, ενώ από τον πρώτο κιόλας στίχο «κατασκευάζει» με τον λόγο του το 
μεταφορικό περίγραμμα της δικής του ασπίδας.2 Τα λόγια του (στ. 1-3) δίνουν 
την περιγραφή ενός άνδρα που κρατά το τιμόνι της πόλης του, με την αγωνία 
της τρικυμίας και την ευθύνη της σωτήριας πράξης και του «καίριου» λόγου,3 

2 Η μεταφορική χρήση της γλώσσας είναι χαρακτηριστική για τον Αισχύλο και η ερμηνεία 
των μεταφορών είναι βασικό εργαλείο για την κατανόηση του νοήματος των έργων του. Στο 
έργο αυτό η αρχή γίνεται με τη μεταφορά του καραβιού και του καπετάνιου. Βλ. Petrounias 
1976: 33 κ.ε. και Th almann 1978: 32 κ.ε. Η μεταφορική χρήση της γλώσσας όσον αφορά 
την ασπίδα γίνεται αμέσως με την παρουσίαση των πολεμιστών και διατηρείται σε όλες τις 
περιπτώσεις, ώστε να διεξαχθούν οι «μεταφορικές συγκρούσεις» των αντιπάλων, αντί για επί 
σκηνής ορατές τέτοιες συγκρούσεις. Μεταφορική χρήση της γλώσσας εδώ γίνεται αφενός 
για να υπογραμμιστεί αυτή η λειτουργία και αφετέρου για να επιτευχθεί η ομαλή είσοδος σε 
αυτό τον κόσμο της μεταφοράς, ώστε με τη διατήρηση των αναλογιών να διατηρηθεί, κατά 
το δυνατόν, το ποιητικό χρώμα της σκέψης.

3 Η έμφαση στη χρήση του καίριου λόγου στους δύο πρώτους στίχους αυτού του δράματος 
λειτουργεί, σύμφωνα με τον Tsantsanoglou (1980: 346-47), και ως υπαινιγμός για τον θεατή 
ότι ο βασιλιάς πρέπει να κρύψει από τον λαό της Θήβας κάποιες αλήθειες που αφορούν την 
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αλλά και με βλέμμα σταθερό και αλύγιστο στη μάχη του ύπνου. Η δική του 
άμυνα θα είναι η δημόσια εικόνα του, η στηριγμένη στη Δίκη του καιρού, στη 
Δίκη των πραγμάτων που τον έχουν φέρει στη θέση του άρχοντα. Η άμυνα της 
πόλης θα είναι πάλι «οι καίριες» αποφάσεις που εκείνος θα πάρει για να σώσει 
το καράβι από τον δύσκολο καιρό και από την επίβουλη θαλασσοταραχή του 
φόβου. Η τριπλή χρήση του επιρρήματος νῦν και τα ενεστωτικά ρήματα των 
στίχων 10-25 υπογραμμίζουν την κρισιμότητα της παροντικής κατάστασης. 
Αυτό έχει επιτύχει, όμως, προπάντων, η έμφαση στην επιτακτική αναγκαιότητα 
του καίριου λόγου στον πρώτο κιόλας στίχο:

  Κάδμου πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια           
  ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνηι πόλεως
  οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνωι (στ. 1-3).4

Στους στίχους 30-35, πάλι, στέλνοντας τους πολίτες στρατιώτες να επαν δρώσουν 
τους πύργους και τις επάλξεις, για να αποκρούσουν τον εχθρό που βρίσκεται έξω 
από τα τείχη, τους ζητά συγχρόνως να αντισταθούν στον φόβο, ενώ τα λόγια 
του συνιστούν μια πρώτη οργάνωση της άμυνάς του απέναντι στον επικίνδυνο 
εσωτερικό εχθρό, που πολιορκεί επιτιθέμενους και αμυνόμενους εξίσου. Εντός 
των τειχών κυριαρχεί ο φόβος, ο οποίος όμως προς το παρόν καλύπτεται κάτω 
από την ψύχραιμη στάση του Ετεοκλή. Λίγο αργότερα (στ. 69 κ.ε.) η προσευχή 
του Ετεοκλή που ακολουθεί την έξοδο του αγγελιαφόρου, η ταραγμένη πάροδος 
του Χορού που γίνεται με φωνές και επικλήσεις, με ήχους και πανικόβλητες 
κινήσεις, καθώς και η σύγκρουση του Ετεοκλή με τον Χορό σε μια αντιπαράθεση 
της επιστρατευμένης ψυχραιμίας με τον πανικό, είναι δηλωτικά της έντασης 
που προκαλούν αφενός η πολιορκία της πόλης από τον στρατό και αφετέρου η 
πολιορκία του ίδιου από τον πανικό και τον φόβο.5 

Αλλά ο φόβος του θανάτου «πολιορκεί» και τους Επτά επιτιθέμενους Αργείους 
αρχηγούς. Αυτό φαίνεται στη δεύτερη σκηνή του προλόγου, καθώς στα λόγια 

κατάρα του Οιδίποδα, στην οποία αναφέρεται μόνο όταν είναι μόνος στον σκηνικό χώρο 
και την οποία επικαλείται μαζί με τους πολιούχους θεούς. Οι αμέσως επόμενοι στίχοι άλλω-
στε (4-7) υποσημαίνουν, όπως παρατηρεί ο Hubbard (1992), τον φόβο του Ετεοκλή για τις 
κατάρες του πλήθους που πηγάζουν από τον φόβο και που τον περιμένουν, στην περίπτωση 
που θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την όποια συμφορά. Αυτός ο φόβος κινεί, σύμφωνα με τον 
συγγραφέα (σ. 304), και τη σύγκρουση του Ετεοκλή με τον Χορό και την τελική του απόφαση 
να βγει ο ίδιος στη μάχη (σ. 305).

4  Για το αρχαίο κείμενο χρησιμοποιώ την έκδοση του Denys Page (Οξφόρδη 1972) και για την 
απόδοση στα Nέα Eλληνικά τη μετάφραση του Τάσου Ρούσσου (Αθήνα 1992).  

5 Αυτό διαφαίνεται άλλωστε και στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Ετεοκλής διακόπτει την «ευφημία» 
της προσευχής των γυναικών και την επικοινωνία τους με τους θεούς της πόλης με τη δική 
του ορμητική είσοδο και τη δύσφημη χρήση της γλώσσας, όπως παρατηρεί η Stehle (2005: 
108 κ.ε.). 

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)16



του αγγελιαφόρου «εμφανίζεται» για πρώτη φορά η ασπίδα, όμως σε μια πολύ 
διαφορετική από τη συνήθη λειτουργία της, δηλαδή ως ένα αντικείμενο που έχει 
κυριολεκτικά αναστραφεί για να κρατήσει το αίμα της θυσίας (στ. 42-51), αλλά 
και που μπορεί ωστόσο, για τον ακροατή της αφήγησης ή για τον νοούμενο 
θεατή της σκηνής, να απεικονίσει την εσωτερική κατάσταση εκείνων που τη 
φέρουν ή τη χρησιμοποιούν. Το διαμεσολαβητικό βλέμμα του αγγελιαφόρου 
επιτρέπει στον Ετεοκλή να διακρίνει όσα συμβαίνουν «θύραθεν» (στ. 68), δηλαδή 
έξω από τα δικά του τείχη,6 αλλά και στον θεατή να «δει» όσα οι επτά Αργείοι 
αρχηγοί αφήνουν να διαφανούν σε μια στιγμή που δεν ξέρουν ότι κάποιος τους 
παρακολουθεί: κινήσεις και χειρονομίες, το δάκρυ να στάζει, τα αναμνηστικά 
στους γονείς που μπορεί να χάσουν, τη ματιά που πετάει φλόγες, εικόνες που 
αποδίδουν προπάντων την εσωτερική κατάσταση των πολιορκητών, οι οποίοι 
φαίνεται ότι αισθάνονται μέσα τους το ρίγος του θανάτου, την αρχή της 
διαδικασίας που μετατρέπει το παρόν σε παρελθόν, καθώς εν τέλει «βλέπουν» 
να απομένουν απ’ αυτούς μόνο στολίδια και αναμνηστικά: 

 «...εφτά αρχηγοί για μαύρη μάχη φρενιασμένοι, 
 σφάζοντας ταύρους σε κατάμαυρην ασπίδα 
 και στο αίμα τα χέρια τους βουτώντας,
 με βαρύν όρκο ορκίστηκαν στον Άρη,
 την Ενυώ, το Φόνο τον αιματοπότη,
 ή κατασκάβοντας την πόλη των Καδμείων
 να την κουρσέψουνε με την ορμή τους
 ή πέφτοντας νεκροί, τη γης ετούτη
 με το ζεστό τους να μουσκέψουν αίμα
 και δακρυσμένοι στου Άδραστου κρεμούσαν
 τ’ άρμα θυμητικά, για τους γονιούς των,
 στολίδια στην πατρίδα· όμως ούτ’ ένα 
 δεν άκουγες να λεν θλιμμένο λόγο...» (στ. 42-51).

Κάτω από την επιθετική ορμή των Επτά διαφαίνεται,7 λοιπόν, η συγκαλυμμένη 
αγωνία του θανάτου, ενώ η άμυνά τους ορίζεται σε δύο προπάντων σημεία: 
Πρώτα στην κοινή ασπίδα, στο κοινό συντροφικό δάκρυ που τους συνδέει και 

6 Για τους τρόπους με τους οποίους συνδέεται η εικόνα του τείχους με την ιδέα της πόλης ως 
πλοίου που αντιμετωπίζει τα κύματα του εχθρού και για την εν γένει δραματική λειτουργία 
της εικονοποιίας στους Επτά επί Θήβας, προπάντων επειδή δημιουργεί το μη ορατό δραματι-
κό παρόν του έργου, βλ. Fowler 1970. Η εικόνα του τείχους άλλωστε συμβάλλει καθοριστικά 
στη δημιουργία της αντίθεσης έξω / μέσα, κίνδυνος εξωτερικός / κίνδυνος εσωτερικός, στην 
οποία βασίζεται μία από τις κύριες αμφισημίες του δράματος (βλ. και Bacon 1964).

7 Παρά την επιφανειακή επιμονή σε πολεμοχαρή χαρακτηριστικά των μορφών και των ασπί-
δων των Επτά, που φαίνεται να τονίζουν τις τρομακτικές πολεμικές τους ικανότητες, όπως 
παρατηρεί η Lamari (2007: 7).
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που αποκαλύπτεται μόνο όταν η ασπίδα αναστρέφεται για να κρατήσει το αίμα 
της θυσίας. Και έπειτα καθένας χωριστά στην εικόνα που έχει κατασκευάσει 
για τον εαυτό του, στο είδωλο του εαυτού που υπερασπίζεται, στην εικόνα που 
τελικά φέρει η ασπίδα του και που προορίζεται για να προκαλέσει δέος και 
ταραχή στον αντίπαλο, αλλά και για να αποκρούσει και να συγκρατήσει «εντός 
των τειχών» τον εσωτερικό φόβο, ο οποίος, πράγματι, δεν εκφράζεται, αφού: 
οἶκτος δ’ οὔτις ἦν διὰ στόμα (στ. 51).

Ο φόβος είναι άλλωστε του καθενός ο κύριος αντίπαλος. Αυτό γίνεται εντελώς 
φανερό αργότερα, όταν στην περίπτωση του Αμφιάραου, ο ήρωας, κάτοχος της 
πλούσιας γνώσης που αντλεί από το βαθύ αυλάκι της σκέψης του (στ. 593-94) 
και συμφιλιωμένος με την ιδέα του θανάτου, καθώς κατέχει με πλήρη βεβαιότητα 
τη γνώση του θανάτου του, συμμετέχει στην επίθεση αποδεχόμενος με ηρεμία 
την επιταγή του πεπρωμένου.8 Είναι άλλωστε ο μόνος που στην ασπίδα του δεν 
φέρει σήμα: οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ’ εἶναι θέλει (στ. 592). Αυτή η φράση, η 
τόσο σημαντική για την ερμηνεία του συμβόλου των ασπίδων και τόσο θεμε-
λιώδης για την πρόσληψη αυτής της τραγωδίας ως μέσου αυτογνωσίας από 
τον κάθε θεατή της κάθε εποχής, όταν ακούγεται, αποκαλύπτει τη δια δικασία 
μετατροπής της άμυνας απέναντι στον εσωτερικό εχθρό σε επίθεση απέναντι 
στον εξωτερικό αντίπαλο, με τη χρήση των συμβολικών εικόνων που παίρνουν 
τη θέση επιθετικού σήματος πάνω σε κάθε ασπίδα. Κάθε μια απ’ αυτές τις ασπίδες 
επιχειρεί να προκαλέσει ρωγμή  στην άμυνα του Ετεοκλή, ώστε να αποκαλυφθεί 
ο εσωτερικός του εχθρός, η εικόνα του εαυτού που εκείνος φοβάται, και την 
οποία ο αντίπαλος ή ο θεατής μπορεί να διακρίνει όταν θα «αναστραφεί» 
η ασπίδα του και θα αποκαλυφθεί η άλλη της όψη. Αυτή την πίσω όψη της 
ασπίδας, την οποία μόνο ο μάντης Αμφιάραος μπορεί να κοιτάζει, ο Ετεοκλής 
8  Η δέσμευση στη θεϊκή αναγκαιότητα, η αδυναμία της διαφυγής αλλά και η απόφαση γενναί-

ας αντιμετώπισης είναι, κατά την De Vito (1999: 165-71), τα στοιχεία τα οποία προπάντων 
συνδέουν τους δύο ήρωες και τα οποία συνιστούν το παράδοξο που φωτίζει τη λεπτή ισορ-
ροπία της θεϊκής και ανθρώπινης βούλησης σ’ αυτή την τραγωδία. Άλλοι μελετητές πάλι 
παρατηρούν ότι η περίπτωση του Αμφιάραου προοιωνίζεται την απόφαση του Ετεοκλή (Βλ. 
Hutchinson 1985: 103 και Benardete 1968: 14) και ότι τα λόγια του Αμφιάραου εναντίον 
του Πολυνείκη φανερώνουν συμπάθεια για τον Ετεοκλή (Hutschinson 1985: 133 και Moreau 
1976: 158-181). Αντίθετα άλλοι θεωρούν ότι τα κοινά στοιχεία των δύο ηρώων, ισχυροποιούν 
τις βασικές διαφορές ανάμεσα στον ευσεβή Αμφιάραο και στον αδελφοκτόνο Ετεοκλή (Otis 
1960: 168, Th almann 1978: 117-19, Zeitlin 1982: 147-49). Κατά την Bacon (1964: 27 και 29), ο 
Αμφιάραος, παρότι δεν μπορεί να είναι κύριος των περιστάσεων, μπορεί όμως να είναι κύριος 
του εαυτού του, ακριβώς επειδή μπορεί να ξεχωρίσει τα φαινόμενα από την πραγματικότητα. 
Δε χρειάζεται τη μάσκα του φόβου για να παραλλάξει την απελπισία του, ούτε τη μάσκα της 
αρετής για να μεταμφιέσει τις επιθυμίες του. Έτσι η δική του περίπτωση επικεντρώνει την 
προσοχή μας στο πραγματικό πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της γνώσης του πραγματικού 
κινδύνου. Αντίθετα ο Ετεοκλής, στην κρίσιμη στιγμή, όταν θα ακούσει την περιγραφή του 
σήματος της ασπίδας του Πολυνείκη, θα μεταμορφωθεί από αυτό που φαίνεται σε αυτό που 
πραγματικά είναι, από άνθρωπο αυτοελεγχόμενο σε άνθρωπο κατεχόμενο από την Ερινύν.
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θα προσπαθεί σταθερά να αποφύγει, προτάσσοντας τη δημόσια εικόνα του και 
το δίκαιο της εξουσίας του, που θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί με τη μορφή της 
«Δίκης του καιρού» ως σήματος στη δική του νοητή ασπίδα. Συγχρόνως με λόγο 
και εικόνες θα προσπαθεί να αποφύγει τις ρωγμές στα δικά του εσωτερικά τείχη, 
τις οποίες απειλούν να προκαλέσουν τα υποβλητικά σήματα των επιτιθέμενων 
στα τείχη της Θήβας.

Και πρώτος μεγάλος κίνδυνος: ο Τυδέας και το σήμα της ασπίδας του. 
Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του αγγελιαφόρου: Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ 
μάχης λελιμμένος/ μεσημβριναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράκων βοᾶι (στ. 380-81), ενώ η 
ασπίδα του έχει πάνω της για σήμα έναν ουρανό φλεγόμενο από αστέρια και στη 
μέση ένα φεγγάρι, λαμπρή πανσέληνο, να φέγγει ολόλαμπρο, με όλα τ’ αστέρια 
και την πάμφωτη νύχτα γύρω. Και κρατώντας την ασπίδα του ο Αργείος ήρωας: 
βοᾶι παρ’ ὄχθαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν (στ. 392), ενώ η παρουσία του μοιάζει 
πρόκληση θανάτου για όποιον αντίπαλο θελήσει να σταθεί απέναντί του. Πριν 
όμως να προφέρει ο Ετεοκλής το όνομα του Μελάνιππου, τον οποίο διαλέγει ως 
υπερασπιστή της πύλης, προσβάλλει ο ίδιος τα όπλα του αντιπάλου, όχι βέβαια 
το δόρυ, αλλά την ασπίδα του Τυδέα, αποκρούοντας ένα προς ένα τα σημεία 
του σήματος, καθώς και την όλη σκέψη της αυτοπροβολής και της πρόκλησης 
φόβου που υποστηρίζουν την επίθεση του Αργείου ήρωα, λέγοντας τα εξής: 

 «Δε με φοβίζουν του άντρα τα στολίδια,
 κι ουδέ μπορούν οι ζωγραφιές ν’ ανοίξουν πληγές».9

Η απάντηση του Ετεοκλή φανερώνει πως αισθάνεται ο ίδιος «στόχος» της 
ασπίδας του Τυδέα, σε περίπτωση που θα ήθελε να προσλάβει τις απειλητικές 
συνδηλώσεις του σήματος: το φεγγάρι και τη νύχτα ως συνδηλώσεις του 
θηλυκού στοιχείου, τον θηλυκό φόβο της γενιάς του Λάιου και του Οιδί-
ποδα.10 Και οργανώνει τη δική του άμυνα «ζωγραφίζοντας» την ασπίδα του 
Μελάνιππου, προβάλλοντας, αντί σήματος, ένα προς ένα τα σημεία του 
ήθους του υπερασπιστή του: την ευγένεια, την αισχύνη και τη σεμνότητα, την 
αντιπάθεια για τα έργα τα αισχρά και τη δειλία, τη γενναία ρίζα που τον δένει 
με τη γενιά των Σπαρτών και το δίκιο του αίματος που υπερασπίζεται, που είναι 
Δίκη δ’ ὁμαίμων (στ. 415). Έτσι γίνεται και η πρώτη αναφορά του στη Δίκη, που 
την παρουσιάζει ως δική του σύμμαχο, ο προσδιορισμός της ωστόσο επιτρέπει 
να διαφανεί η πληγή του παρελθόντος μέσα από την υπενθύμιση του κοινού 
αίματος. Ο Ετεοκλής διέφυγε, αλλά όχι χωρίς κάποιες ρωγμές στην άμυνά του, 
τον πρώτο κίνδυνο επιστροφής της μνήμης και επαφής με την κρυμμένη πλευρά 
του εαυτού του που προσπαθεί να αποφύγει.
9  Στ. 397-98: κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν’ ἂν τρέσαιμ’ ἐγώ,/ οὐδ’ ἑλκοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα.
10  Βλ. Bacon 1964: 32 και Caldwell 1973, ιδίως 212 κ.ε.
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Με ανάλογο τρόπο συνεχίζεται η περιγραφή της πολιορκίας από τον αγγε-
λιαφόρο καθώς και η «κατασκευή» της άμυνας από τον Ετεοκλή, ο οποίος, 
πρώτα αποκρούει ο ίδιος με ειρωνική αντιστροφή του νοήματος11 τα τρομερά 
σήματα των αντιπάλων,12 αποκρούοντας έτσι την εκφοβιστική λειτουργία τους, 
και στη συνέχεια ζωγραφίζει με εικόνες ήθους την «ασπίδα» του υπερασπιστή 
της κάθε πύλης. Έτσι αντιμετωπίζει και τον κεραυνό και τα χρυσά απειλητικά 
γράμματα της ασπίδας του υβριστή Καπανέα, αλλά και τον οπλίτη που κραυγάζει 
γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς (στ. 468) της ασπίδας του συνονόματου αντιπάλου, 
του Ετεόκλου. Επί πλέον, για την αντιμετώπιση του δύσκολου καιρού, επι-
στρα τεύεται και το παρελθόν της πόλης, όπως διαφαίνεται προπάντων από 
την αναγωγή της γενιάς των υπερασπιστών στη γενιά των Σπαρτών,13 η οποία 

11 Για τη δύναμη των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Ετεοκλής, ώστε να στρέψει το νόημα των 
οιωνών εναντίον των επιτιθέμενων, προπάντων με την αποκάλυψη των κρυφών και ευοί-
ωνων για τη Θήβα συνδηλώσεών τους βλ. Cameron 1970. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, 
η εμπιστοσύνη του Ετεοκλή στη δύναμη των λέξεων τον καθιστά ικανό να υπερασπίζεται 
αποτελεσματικά την πόλη, αλλά κατά τρόπο ειρωνικό, είναι η ίδια πίστη στη δύναμη των 
λέξεων, προπάντων στη δύναμη της κατάρας του Οιδίποδα, που θα τον οδηγήσει εναντίον 
του αδελφού του και που θα τον κάνει να αποδεχτεί τελικά τους αντίπαλους οιωνούς και 
να οδηγήσει τα πράγματα στη δική του καταστροφή. Επί πλέον, η ικανότητα του Ετεοκλή 
να ερμηνεύει τις εικόνες και να τοποθετεί απέναντι στους φορείς τους τον κατάλληλο υπε-
ρασπιστή δημιουργεί μια ολόκληρη διαδοχική σειρά από εικόνες, ερμηνείες και αντιπάλους, 
και εκτός από την αίσθηση διαδοχικών εικονικών συγκρούσεων παρέχει παράλληλα και την 
αίσθηση ότι ο Ετεοκλής, μπαίνοντας στον κόσμο των εικόνων, προκαλεί με την ερμηνεία του 
την εκάστοτε νέα εικονική επίθεση, μέχρι που στο τέλος προκαλεί ως ανάγκη την επιλογή 
του εαυτού του ως αντιπάλου του Πολυνείκη. Για τη θεώρηση αυτή βλ. Benardete 1968. 

12  Αν  η ερμηνεία του νοήματος του εκάστοτε σήματος από τον Ετεοκλή συνδέει την τραγω-
δία με το έπος, η απόκρουσή του συνιστά καθαρά δραματική χρήση. Για την επική χρήση 
του σήματος της ασπίδας βλ. Nagy 2000: 109, ο οποίος θεωρεί ότι η λειτουργία της ομηρι-
κής ασπίδας του Αχιλλέα σχετίζεται μέσω της ερμηνευτικής λειτουργίας της με τον μηχα-
νισμό της παρομοίωσης: «Th e mechanism of likening in the simile –that is, of saying that 
something from the outer frame of the narrative is “like” the inner content of the simile– is an 
act of interpretation», θεωρώντας τα σήματα των ασπίδων ως «neo-epic creations». Επίσης, 
προβάλλοντας το παράδειγμα της ασπίδας του Ετέοκλου (σ. 116-17), καταγράφει την εξής 
διαφορά: «…we do not expect epic to split the signifi er from its signifi ed, as we see in the 
doubling of the capture men imagined by Eteocles».

13  Η άμυνα και η υπεράσπιση της Θήβας αποκλείει πάντως τις γυναίκες, όπως φαίνεται και 
από τη σύγκρουση του Ετεοκλή με τον Χορό, όπως και με τη συχνή αναφορά στη γενιά των 
Σπαρτών. Για το θέμα ο Vidal-Naquet (1991: 176-77) γράφει: «...η αυτοχθονία είναι μια μυθική 
διαδικασία που εξαλείφει το ρόλο των γυναικών στις αρχές της ανθρωπότητας και επιτρέπει 
στους άνδρες να συγκροτηθούν σε πολεμικές αδελφότητες. Δεν υπάρχει αυτοχθονία για τις 
γυναίκες». Για το ίδιο θέμα βλ. επίσης Cameron 1971: 40. Επιφυλάξεις για τη σημασία του 
θέματος της αυτοχθονίας στον 5ο π.Χ. αιώνα εκφράζει ο Caldwell 1973: 210 κ.ε. Για τον μύθο 
της αυτοχθονίας γενικά βλ. Lévi-Strauss 1958: 236-41 και Vian 1963, passim. Σύμφωνα με 
τον Finley 1955: 237, ο Ετεοκλής είναι αποξενωμένος από τις γυναίκες, αφενός εξαιτίας της 
κατάρας των Λαβδακιδών και αφετέρου εξαιτίας της αντίληψής του για τον ηρωισμό. Το να 
είσαι ήρωας σημαίνει να ξεκόβεις από ό,τι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν: από τη γη και από 
τις ενστικτώδεις πηγές της ζωής.
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ωστόσο ανακαλεί στο παρόν τις αμφισημίες του παρελθόντος, προπάντων τη 
σημασία της αντεκδίκησης, αφού οι Σπαρτοί είχαν εξοντώσει ο ένας τον άλλον.

Στην τέταρτη πύλη ωστόσο, στην πύλη της Ὄγκας Ἀθάνας, όπου στέκεται ο 
Ιππομέδων με τη βαριά κορμοστασιά και την πελώρια ασπίδα του, που εικονίζει 
τον Τυφώνα να βγάζει φωτιές από το στόμα, ο Ετεοκλής θα χρησιμοποιήσει έναν 
ιδιαίτερο τρόπο άμυνας. Μια τόσο ισχυρή σε υποβλητική δύναμη εικόνα, που 
έρχεται από τα χρονικά βάθη του μύθου και μπορεί να καταλύσει κάθε άμυνα 
της ψυχής απέναντι στον άγριο φόβο, ο Ετεοκλής μπορεί να την αντιμετωπίσει, 
όπως φαίνεται, μόνο με εικόνα και επιστρατεύει γι’ αυτό τον Υπέρβιο, τον μόνο 
Θηβαίο που έχει σήμα στην ασπίδα του,14 με χαραγμένο πάνω της τον Δία, 
ο οποίος στέκει κρατώντας κεραυνό. Δεν μπορεί, λοιπόν, παρά η εικόνα του 
νικητή των μυθολογικών τεράτων στις τρομερές γιγαντομαχίες να κατανικήσει 
όχι μόνο την εικόνα του τρομερού Τυφώνα, αλλά και τον Άρη που τον έχει 
ενστερνιστεί ο Ιππομέδων (ἔνθεος δ’  Ἄρει, στ. 497), ακόμα και τον Φόβο στην 
ίδια την πηγή που τον προκαλεί (Φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζεται, στ. 
500). Συγχρόνως ο Δίας, λειτουργώντας εδώ και με την καθησυχαστική δύναμη 
του εγγυητή της Δικαιοσύνης, μεταφέρει το πεδίο της νοητής σύγκρουσης 
από το τρομακτικό μυθικό παρελθόν, όπου δρα ο ανεξέλεγκτος Φόβος, σε πιο 
ελέγξιμες περιοχές του χρόνου και της συνείδησης, όπως είναι το μυθικό παρόν 
της πολιορκημένης Θήβας. 

Τέλος ο Ετεοκλής, που εμφανίζεται ως κύριος του παρόντος, φαίνεται να 
αντιμετωπίζει με επιτυχία και το σήμα της ασπίδας του Παρθενοπαίου, την αμφί-
σημη μορφή της Σφίγγας, έμβλημα εξαιρετικά υποβλητικό, που ενέχει για τον 
βασιλιά της Θήβας τον ισχυρό κίνδυνο να τον φέρει αντιμέτωπο με το αίνιγμα 
της γενιάς και του εαυτού του, άρα με την όψη του εαυτού που προσπαθεί να 
συγκαλύψει. Ο Άκτωρ, υπερασπιστής της πέμπτης πύλης δεν θα αφήσει την 
εχθρική εικόνα να εισβάλει ἔξωθεν εἴσω, και έτσι ο Ετεοκλής θα αποφύγει τον 
κίνδυνο να εξωτερικευτεί η εικόνα του εαυτού που υπονομεύει την άμυνά του 
και του προκαλεί μέγιστο φόβο.
 

14  Βλ. Benardete 1968: 8: «Now, however, the image of Typhon appears so powerful that only 
another image can match it. Hyperbius and Hippomedon are each subordinate to their 
tutelary devices». Η περίπτωση της ασπίδας του Υπέρβιου μας κάνει να σκεφτούμε ότι οι 
υπερασπιστές της Θήβας μπορεί να φέρουν και αυτοί σήμα στις ασπίδες τους, ωστόσο, μέχρι 
τη στιγμή που η αφήγηση φτάνει στην πύλη της Όγκας Αθηνάς, είτε το σήμα δεν είναι ισχυρό 
σε υποβλητική δύναμη είτε δεν υπάρχει. Αλλά, ακόμα και στην περίπτωση που θα θεωρηθεί 
ότι υπάρχουν σήματα, η χρήση τους δεν είναι εκείνη της προβολής στην ασπίδα ενός υπερ-
τροφικού Εγώ γεμάτου αλαζονεία και αυτοπεποίθηση, που υποβάλλει αδυναμία και Φόβο 
στον αντίπαλο, αλλά και που μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να αποκρουστεί με την 
εύστροφη χρήση του λόγου από τον Ετεοκλή. 
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Όταν όμως η περιγραφή θα οδηγήσει τη σύγκρουση στην έβδομη πύλη,15 
ο Ετεοκλής θα έχει να αντιμετωπίσει τον αδελφό του να ξεστομίζει λόγια 
αλαζονικά και απειλητικά, προβάλλοντας την ασπίδα του, που έχει για σήμα 
την εξής εικόνα: Η Δίκη σέρνει από τα μαλλιά έναν άντρα και ζωγραφισμένα 
γράμματα παριστάνουν τη φωνή της: 

  Κατάξω δ’ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν 
  ἕξει πατρώιαν δωμάτων τ’ ἐπιστροφάς.16 (στ. 647-48)

Το σήμα της ασπίδας του Πολυνείκη είναι ευανάγνωστο, όπως και η εικόνα 
του εαυτού που θέλει να προβάλει. Είναι το δίκαιο της επιστροφής και της 
αποκατάστασης στο πατρικό σπίτι, το δίκαιο της επαναφοράς του παρελθόντος 
απ’ όπου έχει εξοριστεί, αυτό που οδηγεί τον Πολυνείκη πίσω, είναι η Δίκη του 
χρόνου17 που επαναφέρει τον άνθρωπο για δεύτερη φορά εκεί όπου λαχταρά να 
επιστρέψει και όπου μπορεί να γιατρέψει το αδυσώπητο αίσθημα της απώλειας, 
αν αυτό μπορεί να γίνει, και με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η επιστροφή. 
Είναι η Δίκη της επιστροφής στη γενέθλια γη, στη Θήβα, στη μάνα που υπήρξε 
γι’ αυτόν φόβος θανάτου και επιθυμία ζωής συγχρόνως, και της ανάκτησης του 
πατρικού ρόλου απέναντι στην πόλη, στο σπίτι, στη γυναίκα. Το άδικο δίκαιο 
της μεταστροφής του παρελθόντος σε παρόν.18 

15  Πρόκειται για τη μόνη ανώνυμη πύλη. Για τη δραματική δύναμη αυτής της τοπογραφικής 
ανωνυμίας, που προσδίδει στη σκηνή έναν υπερβατικό χαρακτήρα αλλά και επιτρέπει το 
συσχετισμό της πύλης με τη μυθική Δίρκη βλ. Berman 2002: 91. Για πιθανή ταύτιση της έβδο-
μης πύλης με τὰς Κρηναίας πύλας βλ. Verall 1887: 422-23, σχόλιο στ. 18.

16  Για την αμφισημία του ρήματος κατάξω, που μπορεί να σημαίνει συγχρόνως «θα επαναφέ-
ρω» και «θα οδηγήσω στον Άδη», βλ. Orwin 1980: 193 σημ. 29. Στο ίδιο άρθρο (σ. 188), όπου 
η Δίκη θεωρείται ο πραγματικός πρωταγωνιστής αυτού του τρίτου δράματος της θηβαϊκής 
τριλογίας, η μορφή της είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία εμβληματική εικόνα στην ασπίδα 
του Πολυνείκη και από μία εικόνα που πρέπει να ερμηνεύσει ο Ετεοκλής, καθώς προσεγγίζει 
το νόημα μιας πραγματικής θεοφάνειας (σ. 193). Για το ίδιο θέμα βλ. επίσης Benardete 1968, 
16. Για το νόημα της Δίκης σύμφωνα με την ψυχαναλυτική ερμηνεία του Caldwell, αντιγράφω 
τα εξής (1983: 219): «Who, or what, is Dike in this drama? For, in addition to being associated 
with the virgin who has made it possible for Polyneikes to return home, Dike has a deeper 
signifi cance. Dike is the principle who brings about the fulfi llment of the Curse while reveal-
ing its meaning, the principle which compels a man fi nally to resolve the ambivalence with 
the female, a resolution which is pursued by desire and which justifi es fear, since it can only 
end in death and destruction.»

17  Ο «χρονικός προσδιορισμός» της Δίκης δίνεται για να τονιστούν τα εξής δύο ποιοτικά 
χαρακτηριστικά: πρώτον, η λειτουργία του παρελθόντος και, δεύτερον, το βάθος της επιθυ-
μίας που αντιπροσωπεύει αυτή η δικαιοσύνη. Το πρώτο είναι σαφές, νομίζω, από το λεξιλόγιο 
(κατάξω, ἐπιστροφάς), ενώ το δεύτερο προπάντων από την εικόνα της Δίκης να σέρνει από 
τα μαλλιά πίσω τον άντρα που εξουσιάζει. Για τη συσχέτιση της Δίκης με τον μηχανισμό της 
απώθησης και της επιστροφής του απωθημένου βλ. Caldwell 1973: 220 κ.ε. 

18  Για την εξίσωση: μητέρα = γη/ οίκος/ πόλις και τις σχετικές απόψεις βλ. επίσης Caldwell 
1973: 222. Σύμφωνα και πάλι με την ψυχαναλυτική οπτική, η πηγή της σύγκρουσης των δύο 
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Αλλά, αν η Δίκη είναι αντίπαλη του Ετεοκλή, τότε ποιο είναι το δικό του δίκαιο 
για να αποκρούσει την επίθεση και αυτής της τελευταίας και πλέον «αιχμηρής» 
ασπίδας, τώρα που η Δίκη του καιρού, το δίκαιο της εξουσίας ή της ευθύνης 
δεν αρκεί για να τον υπερασπιστεί; «Η Δίκη δεν στάθηκε ποτέ πλάι στον 
Πολυνείκη» θα πει ο Ετεοκλής, και δεν θα μπορούσε να είναι Δίκη αυτή που 
μπορεί να στέκεται πλάι σ’ έναν παράτολμο άνδρα που βάζει την πόλη του σε 
κίνδυνο (στ. 662-71). Η αναδρομή στα παιδικά και εφηβικά χρόνια του αδελφού 
του είναι η πρώτη, πλην μάταιη, απόπειρα του Ετεοκλή να αντιστρέψει και αυτό 
το σήμα και να οργανώσει τη νέα άμυνά του. Ωστόσο αυτή η ανάκληση του 
παρελθόντος και από τον ίδιο οδηγεί στην ανατροπή της δικής του αμυντικής 
θέσης, στην αναστροφή της δικής του ασπίδας.19

Η Δίκη της ασπίδας του Πολυνείκη έχει επομένως αρχίσει να επιτελεί το 
έργο της, αφού έχει επαναφέρει την οδυνηρή μνήμη προπάντων όσων ο 
κάτοχος της εξουσίας Ετεοκλής πάσχιζε να μείνουν κρυμμένα. Έτσι, μαζί με τις 
ρωγμές που έχουν προκληθεί στην άμυνα του Ετεοκλή από τις προηγούμενες 
επιθέσεις, η ανάκληση του παρελθόντος στο παρόν προκαλεί χαοτικό ρήγμα 
στο αμυντικό τείχος, ώστε να μπορεί να διαφαίνεται καθαρά ο εσωτερικός 
εχθρός και να αρχίζει να σχηματίζεται η εικόνα που βρίσκεται στην άλλη όψη 
της ασπίδας. Ο επόμενος  έντονος διάλογός του με τον Χορό (στ. 686-719) 

δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο μέχρι πριν από λίγο ψύχραιμος άρχοντας της 
πόλης έχει κατακλυστεί από άμετρο θυμό και άγριο πόθο για αδελφικό αίμα,20 
που αποδίδονται από τον Χορό με την περιγραφική διατύπωση: ὠμοδακὴς σ’ 
ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ-/νει πικρόκαρπον ἀνδροκτασίαν τελεῖν (στ. 692-93), καθώς 
και με τις χαρακτηριστικές συστάσεις: μή τί σε θυμοπλη-/θὴς δορίμαργος ἄτα 
φερέτω (στ. 686-87) και: κακοῦ δ’/ ἔκβαλ’ ἔρωτος ἀρχάν (στ. 687-88). Ο νους του 
Ετεοκλή είναι κυριευμένος από μία εικόνα που πάντοτε τάραζε τον ύπνο του, 
όπως αποκαλύπτεται στους στ. 709-11, και που αντιτάσσει απέναντι στον πικρό 
αδελφό, στον άλλο καταραμένο γιο του Οιδίποδα, την ώρα που βγαίνει να τον 
συναντήσει στη μάχη και στον θάνατο:

αδελφών είναι η επιθυμία για τη μητέρα (βλ. σχετικά Bacon 1966: 15). Άλλωστε στην ασπίδα 
του Πολυνείκη κυρίαρχη μορφή είναι η γυναικεία και κυριαρχούμενη η ανδρική, όπως και 
στην ασπίδα Παρθενοπαίου (βλ. Lupaş – Petre 1981: 205).  

19  Βλ. Orwin 1980: 192-93: «In shift ing ground Eteocles loses it. By calling as he does upon 
the past to vouch for the injustice of his brother, he inevitably calls into question the distinct-
ion which he would maintain against him. If Δίκη has never before attended the deeds and 
thoughts of Polyneikes (662-63), then what has she had to do with Eteocles?» 

20   Από τα λόγια και την άποψη του Χορού μπορούμε να δούμε την κρίση ως μία συνέπεια του 
παιχνιδιού εξουσίας του Ετεοκλή. Βλ. Valakas 1993: 84. Αντίθετα, ως amor fati ερμηνεύει τον 
πόθο που κυριεύει τον Ετεοκλή ο Lawrence 2007: 348, και στοιχειοθετεί σ’ αυτό προπάντων 
το σημείο την άποψη ότι ο Ετεοκλής αποφασίζει και ενεργεί με πλήρη ηθική επίγνωση, λογικά 
συγκροτημένη, και όχι σε κατάσταση ηθικής τύφλωσης, από την οποία διασώζεται (σ. 353).
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 «Του αγαπημένου μου πατέρα η μαύρη 
 κατάρα, η μισητή, με παραστέκει
 με βλέμμα αδάκρυτο, στεγνό, και λέει
 πως κέρδος ο χαμός γοργά σαν έρθει» (στ. 695-97). 

Έτσι απέναντι στη Δίκη της ασπίδας του Πολυνείκη παίρνει θέση η Αρά του 
Οιδίποδα, που παραστέκει τον Ετεοκλή, ωστόσο αμέσως μετά, στο χορικό που 
ακολουθεί την αναχώρηση του Ετεοκλή και που αναφέρεται στο καταραμένο 
παρελθόν των Λάιου και Οιδίποδα (στ. 720-91), οι δύο αυτές εικόνες συν-
έχονται και ενοποιούνται στη μορφή της γοργόποδης Ερινύος, που μένει για 
τρεις γενιές στον οίκο των Λαβδακιδών και που ξυπνά για να εκτελέσει την 
αρχαία κατάρα των δύο αδελφών να χωρίσουν τις διαφορές τους με τον πικρό 
σίδηρο. Η εικόνα της σκοτεινής Ερινύος κυριαρχεί σ’ ολόκληρο αυτό το στάσιμο, 
το οποίο αρχίζει με τη φρίκη (πέφρικα τὰν ὠλεσίοικον/ θεόν, οὐ θεοῖς ὁμοίαν,/ 
παναλαθῆ κακόμαντιν/ πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινὺν/ τελέσαι τὰς περιθύμους/ 
κατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονος, στ. 720-25) και τελειώνει με τον τρόμο της 
επικείμενης καταστροφής που προκαλεί η επιστροφή της (...νῦν δὲ τρέω/ μὴ 
τελέσηι καμψίπους Ἐρινύς, στ. 790-91). Καθώς αυτό το μακρό στάσιμο καλύπτει 
τον ψυχικό χρόνο21 από την αναχώρηση του Ετεοκλή μέχρι την αναγγελία του 
κοινού αδελφικού φόνου, η απειλητική εικόνα της Ερινύος είναι αυτή που θα 
επικρατήσει στον νου του θεατή ως κοινό νοητό σήμα και των δύο ασπίδων.22 
Είναι επίσης αυτή που ανασύροντας το παρελθόν επαναφέρει την κατάρα των 
Λαβδακιδών, και που το έργο της ταυτίζεται σε αποτέλεσμα με το έργο της 
Δίκης του Πολυνείκη, κατά τρόπο ώστε τα πρόσωπα της Δίκης και της Ερινύος 
να είναι εν τέλει, μετά τον θάνατο των δύο αδελφών, απολύτως αδιαχώριστα.23 

21  Για τον όρο βλ. Ubersfeld 1993: 190.
22  Βλ. Bacon 1964: 35. Η συγγραφέας, σχολιάζοντας τον στ. 70 του προλόγου, όπου από πολύ 

νωρίς ο Ετεοκλής επικαλείται την Ερινύν για βοήθεια, παρατηρεί την αμφίσημη διττότητα 
αυτής της έννοιας-θεότητας: «Th e fury is properly invoked here. Ας the enforcer of the Dike 
of kindred she should protect the city against the assault of the impious son, Polyneikes. But 
in calling her up to defend the city Eteocles calls her up to destroy himself…She has here the 
same terrible duality which characterizes everything female throughout the play». Και στη 
συνέχεια προσθέτει την εξής πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, που αφορά τόσο την αντιπα-
ράταξη της Ερινύος στη Δίκη, όσο και του Ετεοκλή απέναντι στον Πολυνείκη: «Th e fury is 
certainly the proper counterpart to Dike on the shield of Polyneikes. To appeal to Dike is to 
appeal to the fury that will enforce Dike –his own Dike, but also his brother’s Dike, for they 
are equal in this as in everything else. Each brother is subject to the law he invokes against the 
other. Th is is the inescapable knowledge which the shields express».

23 Πρόκειται για ηθική αλλά προπάντων για ψυχολογική σύλληψη της έννοιας της Δίκης. 
Σύμφωνα με τον Havelock 1978: 295, πουθενά στον Αισχύλο και στο σύνολο των έργων 
του τραγικού είδους δεν μπορούμε να βρούμε ορισμό της δικαιοσύνης και χρειάστηκε να 
περιμένει κανείς για έναν φιλόσοφο, δηλαδή τον Πλάτωνα, ώστε να υπάρξει κάτι τέτοιο. 
Στον Όμηρο άλλωστε η Δίκη δεν έχει την έννοια της εφαρμογής ενός γενικού κανόνα σε μια 
ειδική περίπτωση αλλά σχετίζεται με την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας μιας ομάδας ή μιας 
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Αν διαβάσει κάποιος την τραγωδία από την αρχή μέχρι το τέλος της, διαπι-
στώνει ότι η ασπίδα του Ετεοκλή, του τραγικού βασιλιά της Θήβας, η ηθική 
αμυντική του δύναμη, ενέχει δυνητικά, ως εμβλήματα, δύο πρόσωπα:24 Το ένα 
έχει την ψύχραιμη μορφή της Δίκης του καιρού, της δίκαιης ευθύνης του άρχοντα 
απέναντι στην πόλη, της άμυνας απέναντι στις αντίξοες περιστάσεις του 
παρόντος. Με την αναστροφή της ασπίδας του, που ισοδυναμεί με κατάρρευση 
των αμυντικών του μηχανισμών, αποκαλύπτεται η άλλη της όψη, που αντανακλά 
το σήμα της αντίπαλης ασπίδας, καθώς σχηματίζεται η μορφή της Ερινύος, 
που έρχεται από το παρελθόν με όλο το βαρύ φορτίο του χρόνου και έχει τα 
χαρακτηριστικά της εκδίκησης και της καταστολής του δίκαιου του άλλου από 
το ερεθισμένο Εγώ, της έξωσης του άλλου από την κοινή ποθητή μήτρα, της 
επίθεσης του Εγώ απέναντι στο άλλο. Αυτό γιατί το παρελθόν που καλείται 
ως σήμα ασπίδας στο παρόν είναι τραυματισμένο παρελθόν, κατοικημένο από 
την Ερινύν, όπως είναι το παρελθόν των Σπαρτών της Θήβας, όπως είναι για 
τρεις γενιές το σπίτι του Οιδίποδα και όπως είναι η συνείδηση του Ετεοκλή και 
του Πολυνείκη, τη μόνη στιγμή που μπορούν να συναντηθούν στο ρήγμα της 
έβδομης πύλης. Εκεί όπου συναντιέται το μέσα με το έξω, το παρελθόν με το 
παρόν, το Εγώ με το άλλο Εγώ, η Δίκη με την Ερινύν και η Δίκη του καιρού με 
τη Δίκη του χρόνου.

�

κοινωνικής κατηγορίας. (Βλ. Lévy 1998: 77).
24 Το θέμα αυτό συνδέεται ασφαλώς με το πολυσυζητημένο πρόβλημα της ψυχολογικής μετα-

στροφής του Ετεοκλή, για το οποίο έχουν για πολύ καιρό διατυπωθεί πολλές και ποικίλες 
απόψεις. Από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η άποψη του Kirkwood (1969), ο οποίος έχει θεω-
ρήσει ότι ο Ετεοκλής υπήρξε και παρέμεινε, καθ’ όλη τη διάρκεια του δράματος και μέχρι το 
τέλος, ο άξιος τιμονιέρης, ο οἰακοστρόφος του στ. 62, και δεν έχει δεχθεί, όπως άλλωστε και ο 
Von Fritz (1962) την κυρίαρχη άποψη περί μεταστροφής του Ετεοκλή μετά την εμφάνιση της 
κατάρας. Η άποψη αυτή διατυπώθηκε από τον Solmsen (1937), άρθρο το οποίο θεωρείται 
ότι υπήρξε καθοριστικό για τις μεταγενέστερες ερμηνείες της μεταστροφής, καθώς έδωσε 
έμφαση στην επίδραση της κατάρας. Με την άποψη του Solmsen συμφώνησαν, με κάποιες 
πρόσθετες ερμηνείες, και οι Patzer (1958), Wolff   (1958) και Winnington-Ingram (1977). Στη 
βάση μιας περισσότερο λειτουργικής θεώρησης ο Wilamowitz (1914: 436 κ.ε.) απέδωσε τον 
διπλό χαρακτήρα του Ετεοκλή στον διπλό χαρακτήρα των πηγών από τις οποίες εμπνεύστη-
κε ο Αισχύλος, ενώ ο Dawe (1963) και ο Podlecki (1964) θεώρησαν ότι οι αντιφάσεις στους 
χαρακτήρες του Αισχύλου δεν μπορούν να αναχθούν σε ένα απολύτως λογικό σύστημα. Ο 
Vidal-Naquet (1991: 141-99) διεύρυνε το πεδίο της συζήτησης με τη σκέψη ότι ο διχασμός 
του Ετεοκλή δεν είναι σημάδι του χαρακτήρα του, αλλά είναι στοιχείο της ίδιας της τραγικής 
του υφής. Η ψυχαναλυτική άποψη πάλι, σύμφωνα την οποία ο μύθος αποτελεί έκφραση των 
υποσυνείδητων φόβων και επιθυμιών, προσδίδει μεγάλη έμφαση στις αντιθέσεις έξω/μέσα, 
αρσενικό/θηλυκό, αγάπη/φόβος, το Εγώ και το Άλλο ως παραμέτρους που καθορίζουν τις 
συμπεριφορές των Ετεοκλή και Πολυνείκη (βλ. Caldwell 1973, Bacon 1964 και 1966, Benar-
dete 1968). Στην τελευταία αντίθεση εστιάζει προπάντων την ερμηνεία της και η σημειωτική 
ανάλυση της Zeitlin (1982).
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HELEN KARAMBELA

Δίκη of καιρός and Erinys of time : 
the reversal of Eteocles’ shield in the Seven against Th ebes

Summary

IN THE Seven against Th ebes the shield is mainly a poetic metaphor of the 
defense mechanism at a moment of confl ict and great fear. Whereas on the 

front side of the shield the bearing hero depicts a blazon image of himself meant 
to attack his opponent, its inner side implies a discourse made image, which 
the hero yearns to conceal and which eventually becomes the emblem of his 
opponent’s shield.

In the case of Eteocles’ imaginary shield, an image of Δίκη of καιρός is formed 
as a facet, in order that the hero becomes able to repulse every impending exter-
nal attack, whereas on its inner side the image of Erinys is depicted, which is 
a mirror image of the Δίκη of time, namely the emblem of his own brother’s 
shield.

Th ese conclusions result from a contextual reading of Eteocles’ “arming 
scene” together with the “sacrifi ce scene” of the Argive leaders in the prologue, as 
well as with the dramatic meaning of the focal “shield scene”, from a perspective 
of a psychological interpretation of drama.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Προμηθέας Δεσμώτης : oι σοφόκλειοι όροι της δομής 
και της ενδοδραματικής θέασης του τραγικού πάθους*

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της 
φιλολογικής έρευνας για τη γνησιότητα της πατρότητάς του και τη χρο-

νολόγησή του, όπως έχει ήδη δείξει ο M. Griffi  th στη μελέτη του Th e Authenticity 
of “Prometheus Bound” (1977). Έχει, επίσης, ήδη επισημανθεί από τον B. M. W. 
Knox στο θεμελιώδες έργο του Th e Heroic Temper (1964) η ομοιότητά του με το 
σοφόκλειο μοτίβο του μοναχικού και άκαμπτου τραγικού ήρωα.1 Κατά τούτο, 
σκοπός μου δεν είναι να επαναλάβω τη σχετική επιχειρηματολογία για τη γνη-
σιότητα ή μη του Προμηθέα Δεσμώτη ούτε να αναφέρω έναν ήδη διατυπωμένο 
συσχετισμό σε ό,τι αφορά στο μοτίβο του ανυποχώρητου και έρημου ήρωα, όσο 
να δείξω –στοιχείο που έχει παραθεωρηθεί στις συγκρίσεις με τη σοφόκλεια 
δραματουργία– την ομοιότητα αυτής της τραγωδίας με τον σοφόκλειο τρόπο 
σε ό,τι αφορά ειδικά στην τεχνική με την οποία δομείται το τραγικό πάθος και 
παρουσιάζεται στους θεατές. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο εξαρχής, για την 
ευχέρεια της σύγκρισης που θα επιχειρήσουμε, να συνοψίσουμε τις βασικές 
σοφόκλειες αρχές σε ό,τι αφορά στη θέαση και τη δομή του πάθους:2 

1. Κεντρική δραματουργική επιλογή του Σοφοκλή είναι το πάσχον επί σκηνής 
σώμα, που γίνεται και ο κύριος οπτικός άξονας του έργου.
*  Το κείμενο αυτό αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της ανακοίνωσής μου στο 1ο επιστημονικό 

συμπόσιο αποφοίτων του τομέα κλασικών σπουδών του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (23-25 
Μαΐου 2008). Θέλω και από τη θέση αυτή να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Επιτροπή και 
την Πρόεδρο του συνεδρίου καθηγήτρια κ. Λουκία Αθανασάκη για την πρωτοβουλία, την 
άψογη διοργάνωση και το ευφρόσυνο κλίμα.

1 Βλ. Knox 1964, ειδικά 45-53. 
2  Βλ. Περοδασκαλάκης 2007, την ανέκδοτη διατριβή με θέμα: Το τραγικό πάθος στον Σοφοκλή: 

η ενδοδραματική θέαση και η δομή του. 

Αριάδνη 14(2008) 31-47                  (ISSN 1105-1914)



2. Η έντονη με οπτικούς όρους ενδοδραματική πρόσληψη του πάθους 
κατευθύνει την εξωδραματική πρόσληψή του. 

3. Η σωματική αποτύπωση του πάθους διασυνδέεται με αναφορές στην 
πνευματική υποδομή του, το φρονεῖν.

4. Η ρητορική της όψης δομεί και αποδομεί κατά περίπτωση όχι μόνο θεατρικά 
αλλά και νοηματικά τον τραγικό μύθο.

Α. Η ενδοδραματική θέαση της σωματικής δομής του πάθους

Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο αναφοράς, θεωρώ ότι μπορούμε να αρχί σουμε 
να εστιάζουμε στον τρόπο με τον οποίο ο Προμηθέας Δεσμώτης υπο βάλλει 
στο θεατρικό κοινό την οπτική διάσταση του πάθους. Η θεμελίωση αυτού του 
οπτικού προσανατολισμού γίνεται στον πρόλογο, σε δύο επίπεδα, όπως αυτά 
συγκροτούνται από τα δύο μέρη του, που ορίζονται αφενός από τη συνομιλία του 
Κράτους με τον Ήφαιστο (1-87) και αφετέρου από τον μονόλογο του ήρωα (88-
127). Να τονίσουμε, επίσης, ότι η σκηνοθεσία του πάθους δεν συναρθρώνεται 
μόνο με τον λόγο που ακούγεται στον πρόλογο αλλά και με τον σκηνικό χώρο, 
όπως εκείνος δομείται μπροστά στα μάτια των θεατών· ο απόμακρος και έρημος 
χώρος της Σκυθίας, με τους απόκρημνους και υψηλούς βράχους, όπου θα 
προσδεθεί ο Προμηθέας, υποβάλλει αυτόματα έναν παθητικότατο τόπο για τα 
τραγικά δρώμενα, παρόμοιο με εκείνον του σοφόκλειου Φιλοκτήτη στη Λήμνο.3 
Να σημειώσουμε ακόμη ότι το πάθος του ήρωα, πριν γίνει πράξη σκηνική και 
θέαμα, ανακοινώνεται στους θεατές με τον διάλογο του Κράτους και του 
Ηφαίστου ως απόφαση ειλημμένη του Δία για τον κλέπτη του παντέχνου πυρός 
(7). Κατά τούτο, το πάθος εξυπαρχής είναι δεδομένο στοιχείο της τραγωδίας, 
δεν είναι ζητούμενο. 

Οι θεατές, ωστόσο, θα χρειαστεί να ενημερωθούν ακόμη περισσότερο 
από τον Ήφαιστο για τις λεπτομέρειες αυτού του πάθους που εντός ολίγου 
θα τελεστεί ως σκηνικό δρώμενο ενώπιόν τους· ο συγγενής του Προμηθέα 
θεός αναφέρεται στο παγερό φαράγγι, στον απάτητο από ανθρώπους βράχο, 
στα δύσλυτα χαλκεύματα, στη διαιώνια υπαίθρια και τυραννική καθ’ ημέραν 
και νύκτα έκθεση του αλυσοδεμένου ήρωα, στην ατέλειωτη ορθοστασία και 
στους πολλούς και ανωφελείς οδυρμούς και γόους του (15-34). Έτσι οι θεατές 
προσλαμβάνουν ώς και τον στίχο 53 το θέαμα του αποφασισμένου πάθους 
αρχικά ως λόγο, πριν δουν τη διαβάθμισή του και σε δρώμενο σκηνικό με 
την προσπασσάλευση του ήρωα. Πραγματικά, στους στίχους 55-81 τελείται 
επί σκηνής με τις άτεγκτες οδηγίες του Κράτους, τη δραματικά φορτική και 
σιωπηλή παρουσία της Βίας, την απρόθυμη δράση του Ηφαίστου, που εκτελεί 

3  Βλ. Rehm 2002: 114-15 και 156-67 για το μοντέλο του «ερημικού χώρου» (eremetic space) και 
την περίπτωση του Προμηθέα Δεσμώτη. 
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εντολές και οικτίρει τον Προμηθέα, η προσπασσάλευση του φιλάνθρωπου θεού. 
Ο δραματικός λόγος εστιάζει επίμονα και βαθμηδόν στο σώμα του τιτάνα, 
το οποίο και γίνεται ο κεντρικός οπτικός και νοηματικός άξονας της σκηνής. 
Αυτό το σώμα που βασανίζεται και εκτίθεται ενώπιον των θεατών αποτελεί 
«το ουσιαστικό τεκμήριο» μιας ποινικής διαδικασίας που ορίζεται από την 
ποσότητα και την ποιότητα της οδύνης.4 Τα χέρια, το στέρνο, οι μασχάλες, τα 
πλευρά, τα σκέλη, οι κρίκοι, οι σφήνες, οι ζώνες, τα δεσμά, οι κατά συρροήν 
προστακτικές: θεῖνε, πασσάλευε, ἄρασσε, σφίγγε, μηδαμῇ χάλα, πόρπασον, βάλε, 
χώρει, κίρκωσον συνιστούν μια πολύ δυνατή οπτική και ακουστική σκηνή που 
θα πρέπει να καθήλωσε το κοινό με την ανάγλυφη θεατρικότητά της (56, 58, 
61, 71, 74).5 Τούτη η σκηνή προσομοιάζει με τη σκηνή του πάσχοντος Ηρακλή 
των Τραχινίων, όπου σε τρεις ρήσεις γίνεται λόγος για τη θανάσιμη δράση του 
δηλητηριασμένου χιτώνα που αχρηστεύει τα μέλη του σώματός του (993-1016, 
1023-43, 1046-1111).6 

Έτσι ο Ήφαιστος ως ενδοδραματικός θεατής του προμηθεϊκού πάθους 
επιμένει με όρους θέασης στην πρόσληψή του, καθοδηγώντας την όραση του 
εξωδραματικού κοινού με τον οξύμωρο για το νόημά του στίχο: ὁρᾷς θέαμα 
δυσθέατον ὄμμασιν (69),7 που επίσης θυμίζει εκτός από το ἄσπετον θέαμα του 
Ηρακλή (961) τους αντίστοιχους για την επικέντρωσή τους στην όψη του 
πάσχοντος ήρωα σοφόκλειους στίχους για το ἄλγιστον θέαμα και δυσθέατον 
ὄμμα του νεκρού Αίαντα στην ομώνυμη τραγωδία (992-93, 1004). Αντιθέτως, 
το ανάλγητο Κράτος επιχαίρει για το θέαμα του πάσχοντα Προμηθέα (70), 
τονίζοντας στον Ήφαιστο να μην καθυστερεί στην εκτέλεση του έργου που 
του έχει ανατεθεί, διότι ο παντεπόπτης Δίας μπορεί να τον δει: οὔκουν ἐπείξῃ 
τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν/ ὡς μή σ’ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ; (52-53). Τούτο 
σημαίνει ότι το ὄμμα του απόντος Διός λειτουργεί ταυτοχρόνως ενδοδραματικά 
με τους αντιπροσώπους του Κράτος και Βία και εξωσκηνικά ως προβολέας που 
διήκει και επιβλέπει τον κοσμικό χώρο του προμηθεϊκού πάθους. Υπό την έννοια 
αυτή, το σύστημα επιτήρησης που εφαρμόζεται για τον κρατούμενο Προμηθέα 
είναι ο πανοπτισμός, που δίνει τη δυνατότητα στην εξουσία να εποπτεύει με 

4  Βλ. Φουκώ 22008, ειδικά το πρώτο κεφάλαιο: ‘‘Το βασανιστήριο’’, 11-96. 
5  Βλ. Taplin 22003: 6 τη χρήσιμη παρατήρηση: «Καθώς διαβάζουμε ένα δραματικό έργο, πρέπει 

να νιώθουμε την παρουσία του κοινού· όχι μόνο διότι κάθε ήχος και κίνηση απευθύνεται, 
τελικά, προς αυτό, αλλά επίσης διότι το βίωμα, που αυτοί συμμερίστηκαν, είναι μέρος του 
έργου ως συνόλου».   

6  Βλ. Kott 21993: 112-36, για τη γνώση του Σοφοκλή σχετικά με τις πληγές και την ανατομία 
του σώματος. 

7  Βλ. Griffi  th 1983, σχόλιο στον στίχ. 69 για το οξύμωρο. Επίσης, Kerenyi 1997: 85 για το 
δυσθέατον θέαμα: «Th is is not a mere spectacle devised to entertain an audience with shivers 
of horror but a signifi cant picture of the order introduced by Zeus, in which the old elements 
are governed  by the new laws» και σ. 91: «He [Prometheus] stands before us as an image of 
injustice – and of off ended divine pride». 
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τους μηχανισμούς της, όντας ορατή και αόρατη, την τήρηση των εντολών της.8 
Κατά συνέπεια, μέχρι στιγμής το πάθος του τιτάνα δομείται με σωματικούς και 
οπτικούς όρους ως θέαμα ενδοδραματικό που κατευθύνεται στο εξωδραματικό 
κοινό, στο πλαίσιο της αντίθεσης που συγκροτεί η πρόσληψη του συμπάσχοντος 
Ηφαίστου και ο τρόπος πρόσληψης του χλευάζοντος Κράτους και του άτεγκτου 
παντεπόπτου Διός. 

Πριν συνεχίσω με τον μονόλογο του Προμηθέα (88-127) που ολοκληρώνει 
και τον πρόλογο του έργου, θεωρώ σκόπιμο να τονίσω για τις ανάγκες αυτής 
της εργασίας ότι η πρώτη σκηνή του έργου θυμίζει όχι μόνο γενικά με τους τρεις 
υποκριτές τον σοφόκλειο τρόπο δόμησης του προλόγου, αλλά ειδικά τον τρόπο 
με τον οποίο mutatis mutandis δομείται ο πρόλογος του σοφόκλειου Αίαντα, 
σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ενδοδραματικής πρόσληψης του πάσχοντος 
ήρωα. Το Κράτος ως άλλη Αθηνά σκηνοθετεί το πάθος του ήρωα περιπαίζοντάς 
τον· ο Ήφαιστος ως άλλος Οδυσσέας εμπλέκεται με όρους ενεργητή αλλά και 
συμπάσχοντος στο πάθος του πρωταγωνιστή· ο Προμηθέας οδηγείται στη 
σκηνή με θεϊκή εντολή, όπως ο Αίας, για να καταδειχθεί με τον θεατρισμό του η 
υπέρτερη θεία δύναμη.9 

Αλλά αυτός ο θεατρισμός του τιτάνα γίνεται εντονότερος με την αποχώρηση 
του Κράτους, της Βίας και του Ηφαίστου, αφού το σώμα του ήρωα είναι πια 
ακίνητο και ο ίδιος έχει με δεσμά περιζωθεί: ὡς κώλοισιν ἀμφίβληστρ’ ἔχει (81) – 
στίχος που με το ἀμφίβληστρ’ ἔχει θυμίζει το ἀμφίβληστρον ὑφαντόν, με το οποίο 
έχει θανατηφόρα τυλιχτεί ο σωματικά επίσης πάσχων Ηρακλής στις Τραχίνιες 
(1052). Έτσι ο δεμένος και ακινητοποιημένος Προμηθέας, μόνος πλέον στη 
σκηνή, γίνεται το οπτικό επίκεντρό της, καθώς ο ίδιος αυτοπαρουσιάζεται, 
λύνοντας τη σιωπή του.10 Η επίκληση στα στοιχεία της φύσης να δουν τον θεό 
που πάσχει (ἴδεσθέ μ’ οἷα πρὸς θεῶν πάσχω θεός 92, δέρχθηθ’ οἵαις αἰκείασιν 
διακναιόμενος 93-4) δημιουργεί έντονη δραματική και οπτική κατάσταση, 
καθώς το θέαμα διευρύνεται στο πλαίσιο της θεατρικής εμπειρίας που αποκτά 
τους όρους μιας κοσμικής εποπτείας του πάθους.11  

Ανάλογη θεατρική εμπειρία υποβάλλεται και με την επίκληση του σοφό κλειου 
Αίαντα στα στοιχεία της φύσης (412-27), για να δουν το ατιμωτικό θέαμα του 
πάθους του, καθώς ο ίδιος έχει συνέλθει από τη μανία του και συνειδητοποιεί ότι 

8  Για τον όρο πανοπτισμός ως τρόπο εποπτείας των καταδίκων, βλ. Φουκώ 22008, το σχετικό 
κεφάλαιο, 259-300.  

9  Βλ. Ringer 1998: 33, για τον ρόλο της «δραματουργού Αθηνάς», Segal 1995: 18-19, για τη μετα-
θεατρικότητα με βάση τον πρόλογο του Αίαντος. Βλ. όμως Hesk 2003, 46-47, τις αντιρρήσεις 
για τη μεταθεατρική προσέγγιση του δράματος γενικότερα και ειδικότερα του Αίαντος. Ακόμη, 
Stelluto 1990: 34 και Garvie 1998: 5, για τον οίκτο του Οδυσσέα στο θέαμα του Αίαντα. 

10  Βλ. Griffi  th 1977: 116-18, για τη δραματική σημασία της σιωπής του τιτάνα. Επίσης, Χουρ-
μουζιάδης 1984: 179-227 για τη σιωπή στο αρχαίο θέατρο. Ειδικά, 196-98 για τη σιωπή του 
Προμηθέα. 

11  Βλ. Kerenyi 1997: 83 για τις κοσμογονικές διαστάσεις του Προμηθέα Δεσμώτη. 
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περιστοιχίζεται από τα ματωμένα σώματα των ζώων που σκότωσε στην παράνοιά 
του. Η σκηνή βεβαίως με τον Αίαντα αφορά περισσότερο στην οπτική επικέντρωση 
σε ένα πνεύμα αρχικά πάσχον που μέλλεται να αποτυπώσει το πάθος του, 
προϊούσης της τραγωδίας, και στο τεράστιο σώμα του με την αυτοκτονία του.12 
Αντιθέτως, το πάθος και το θέαμα του Προμηθέα ενέχει εξαρχής τους σωματικούς 
όρους της έκθεσης και της δόμησής του. Μένει να δούμε αν έχει και πνευματικούς 
όρους για τη συγκρότησή του. Προτείνω να κρατήσουμε για την ώρα το ερώτημα 
αυτό σε εκκρεμότητα, για να εξετάσουμε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο ο 
ποιητής του Προμηθέα Δεσμώτη αποφασίζει να διαχειριστεί το πάθος του ήρωά 
του ως οπτικό και κατά τούτο νοηματικό κέντρο της δραματικής σκηνής. Ο Πρό-
λογος κλείνει με την αυτοπαρουσίαση του πεπασσαλευμένου δεσμώτη (113), 
η οποία ολοκληρώνεται με τα σχετλιαστικά επιφωνήματα για το παρόν και το 
ἐπερχόμενον πάθος (98), με τη δήλωση για εγκαρτέρηση στη δύναμη της ἀνάγκης 
(104-5), με την αναφορά στην ευεργεσία προς τους ανθρώπους (107-11) και με 
την απορία του για εκείνους που ακούει ότι πλησιάζουν ως θεατές του (114-15). 
Με τον μονόλογο του Προμηθέα το θέαμα του πάθους προσλαμβάνεται από 
το εξωδραματικό κοινό στο επίπεδο που ορίζει η άμεση σχέση του υποκριτή με 
τους θεατές, χωρίς τις διαμεσολαβήσεις τρίτων. Δημι ουργείται, μάλιστα, έντονα 
η αίσθηση ότι ο τιτάνας, αναφερόμενος στους θνητούς για τη δωρεά που τους 
έκανε, απευθύνεται στους θεατές που έχει μπροστά του.

Έτσι ο ποιητής βρίσκει τον τρόπο στη δυαδική σχέση που συστήνει ο 
μονόλογος του ήρωα με το κοινό να προσοικειώσει τους θεατές με την όψη και 
τη φύση ενός πάσχοντος θεού. Δεν ήταν, εξάλλου, κάτι το σύνηθες η δραματική 
παρουσίαση ενός πάσχοντος θεού. Τούτο μόνο το στοιχείο διαφοροποιεί 
τον Προμηθέα Δεσμώτη από όλες τις σωζόμενες τραγωδίες και υποβάλλει 
ταυτόχρονα το ερώτημα για τον θεατή όχι πώς τιμωρεί ο θεός –συχνότατο στην 
τραγωδία– αλλά πώς πάσχει ένας θεός και τι σημαίνει αυτό για τον θνητό θεατή 
του· την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της διάκρισης ανάμεσα στη θνητή και την 
αθάνατη φύση, τη σύλληψη του θεϊκού πάθους με όρους μόνον της ανθρώπινης 
παθολογίας και παθογνωσίας ή τη δυνατότητα μιας πλατιάς θεώρησης του 
πάθους στο πλαίσιο της τραγικής εποπτείας του θεϊ κού και ανθρώπινου 
κόσμου που διέπεται από την Ανάγκη. Τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται, 
αν επιμείνουμε με όρους πολιτικής στη φύση της τιμω ρίας που υφίσταται ο 
Προμηθέας· τί σημαίνει άραγε για το κοινό αυτή η τιμωρία; Την εκπλήρωση 
απλώς μιας νόμιμης ποινής από μια εξουσία ή τη διαδικασία μιας πράξης, της 
οποίας η ποιότητα και ποσότητα σφραγίζεται αποκλειστικά από την άσκηση 
βίας;13 Υπό το πρίσμα αυτό, επομένως, το σώμα που εκτίθεται και τιμωρείται σε 
κοινή θέα υπάγεται «άμεσα σε ένα πολιτικό πεδίο»,14 το οποίο ούτως ή άλλως 

12  Βλ. Winnington-Ingram 1999: 35-92, για το πνεύμα του Αίαντα.  
13  Βλ. Allen 2000: 25-35 για συσχετισμό της τιμωρίας του Προμηθέα με την εξουσία του Δία.  
14  Φουκώ 22008: 38.
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συστήνεται από τον δημόσιο χαρακτήρα του θεάτρου. Έτσι το φυσικό ή μάλλον 
υπερφυσικό σώμα του Προμηθέα βρίσκεται ενώπιον του «κοινωνικού σώματος» 
των πολιτών της Αθήνας του 5ου αιώνα και διασυνδέεται, όσο διασυνδέεται, 
μαζί τους στο πλαίσιο του νοήματος που δομείται από τη συνάρθρωση ή τη 
σύγκρουση των «δύο σωμάτων».15 

Ωστόσο, με την άφιξη του χορού των Ωκεανίδων η ενδοδραματική οπτική 
πρόσληψη του προμηθεϊκού πάθους συστήνεται εκ νέου, για να κλιμακωθεί με 
την άφιξη του Ωκεανού, να κορυφωθεί με την παρουσία της Ιούς και να καταλήξει 
με την αποστολή του Ερμή από τον Δία. Αυτό σημαίνει ότι το «κοινωνικό σώμα», 
οι θεατές του έργου, καλούνται με την εμφάνιση-άφιξη κάθε χαρακτήρα στη 
σκηνή να σκεφτούν και να κρίνουν το σωματικό πάθος του Προμηθέα με όρους 
κοινωνίας και εξουσίας, με θεσμικούς δηλαδή όρους που βρίσκουν την αναγωγή 
τους στην αθηναϊκή πολιτεία και κοινωνία του 5ου αιώνα.16 Το σχήμα, επομένως, 
που επιλέγεται από τον ποιητή του Δεσμώτη είναι: παγίωση από την αρχή επί 
σκηνής του σωματικά πάσχοντος ήρωα και αλλεπάλληλες αφίξεις προσώπων 
που περιστρέφονται γύρω από αυτόν.17 Οπωσδήποτε η σταθερή παρουσία του 
κεντρικού ήρωα επί σκηνής και τα σταθερά κατά την αυξομείωσή τους σχόλια 
στο άθλιο θέαμα του πάθους του διασφαλίζουν τον οπτικό και νοηματικό πυρήνα 
συνοχής του δράματος.18 Έτσι συμβαίνει οι Ωκεανίδες, όπως και όλα τα άλλα 
πρόσωπα, να καταφθάνουν απροσδόκητα, πάνω μάλιστα σε ένα φτερωτό όχημα, 
για να δουν το οπτικό γεγονός της προσπασσάλευσης του ήρωα που συντάραξε 
ως θόρυβος την υδάτινη κατοικία τους (128-35). Ο τιτάνας τις προσκαλεί να 
δουν το πάθος του (δέρχθητ’, ἐσίδεσθ’, οἵῳ δεσμῷ 141) και η κορυφαία απαντά 
με έντονη οπτική ρηματική για το θέαμα που βλέπουν:

 
  Λεύσσω, Προμηθεῦ,
  φοβερὰ δ’ ἐμοῖσιν ὄσσοις
  ὀμίχλα προσῇξε πλήρης 
  δακρύων σὸν δέμας εἰσιδοῦσα
  πέτραι προσαυαινόμενον
  ταῖσδ’ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις (143-48).
 

Ο Προμηθέας, όπως και ο σοφόκλειος Αίαντας (381-82, 454), σε αυτόν τον 
οπτικό σχολιασμό που δέχεται, εκφράζει την οδύνη ενός ανυπότακτου και 
υπερήφανου πνεύματος που υπόκειται πλέον στη χλεύη των εχθρών του (156-
59). Ο διάλογος του ήρωα με τον χορό διευρύνεται με την υπαινικτική αναφορά 

15  Για τους όρους “social body”, “physical body” και τη μεταξύ τους σχέση, βλ. Douglas 2003: 
72-91.  

16  Βλ. και Allen 2000: 26. 
17  Bλ. και Gagarin 1976: 133.   
18  Βλ. και Χουρμουζιάδης 1984: 222. 
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του ήρωα στο αβέβαιο μέλλον του Δία, κυρίως όμως με τη ρητή ανάκληση του 
παρελθόντος (τιτανομαχία) και την εξήγηση του παρόντος πάθους (160-283), 
ώσπου καταφθάνει και ο Ωκεανός, ο οποίος ιππεύει ένα γρύπα. Κατά συνέπεια, 
από τον συμπάσχοντα χορό (συνασχαλᾷ, ἠλγύνθην κέαρ, 242-45) μεταβαίνουμε 
στον συμπάσχοντα επίσης Ωκεανό (ταῖς σαῖς δὲ τύχαις συναλγῶ 288), την 
εποπτεία του οποίου για το πάθος του επικαλείται ο Προμηθέας προκειμένου 
να διατυπώσει την αγανάκτησή του για την αχαριστία του Δία (298-306). Με 
αφορμή αυτό το θέαμα, ο Ωκεανός δηλώνει την πρόθεσή του να παρέμβει στον 
Δία για την απελευθέρωση του πάσχοντος θεού, μολονότι εγείρονται αμφιβολίες 
για την αποφασιστικότητά του, αφού πείθεται σχετικώς εύκολα στις συμβουλές 
του Προμηθέα να το αποφύγει, για να μη συγκρουστεί με τον νέο άρχοντα των 
θεών και τιμωρηθεί, όπως ο Άτλαντας και ο Τυφώνας (307-96).19 Η αναφορά 
του Προμηθέα στο πάθος των αδελφών του Τιτάνων φωτίζει περισσότερο το 
δικό του πάθος και κλιμακώνεται με νύξεις στον Δία, για τον οποίο το θέαμα 
του πάσχοντος θεού είναι δυσκλεές (Ζηνὶ δυσκλεὴς θέα 241). Τούτο σημαίνει 
ότι το θέαμα του Προμηθέα δεν είναι μόνον ο καθρέπτης του πάθους του αλλά 
και ο καθρέπτης της οιονεί παρουσίας του Δία. Υπό την έννοια αυτή, όπως έχει 
ήδη επισημάνει ο Griffi  th, ο Δίας «μετέχει στη δραματική πράξη, δεν είναι ένα 
αντικείμενο μιας αφηρημένης θεολογικής συζήτησης».20 Το θέαμα, επομένως, 
του Προμηθέα έχει διπλή δυναμική και άρα δύο δραματικές κατευθύνσεις. 
Οπτικοποιεί από τη μια το σωματικό πάθος του τιτάνα και από την άλλη γίνεται 
ο εμφανής λώρος διασύνδεσης με μια αθέατη παρουσία, εκείνη του Διός, και με 
μια θεατή παρουσία, εκείνη της Ιούς. 

       
Β. Η οπτική συνάρθρωση του πάσχοντος Προμηθέα με την πάσχουσα Ιώ

Η σκηνή με την Ιώ δημιουργεί ένα διαφορετικό πλαίσιο στην ενδοδραματική 
θέαση του Προμηθέα, αφού η κόρη του Ινάχου είναι όχι απλώς ένας συμπάσχων 
θεατής του προμηθεϊκού πάθους αλλά η ίδια μια πάσχουσα μορφή και ένα 
δυσειδές θέαμα. Με τον τρόπο αυτόν η θεατρική σκηνή φορτίζεται οπτικά, καθώς 
οι πάσχοντες ήρωες είναι πλέον δύο, ενδοδραματικοί θεατές και συγχρόνως 
πρωταγωνιστές, κάτοπτρο και είδωλο ο ένας του άλλου, και οι δύο παράλληλα 
ορατές αποδείξεις της δύναμης του Δία. 

Έτσι συμβαίνει με το οπτικό πλέγμα που στήνει ο ποιητής επί σκηνής να 
διογκώνεται αφενός το πάθος και να μοιράζεται αφετέρου το βλέμμα του θεατή 
σε δύο έντονα πάσχουσες τραγικές μορφές, οι οποίες ωστόσο διαφέρουν ως 
προς τη θνητή και την αθάνατη φύση τους, τη φυσική κίνηση και τη στατικότητα 
της ακινησίας. Η εναλλαγή του διαλόγου ανάμεσα στον Προμηθέα και την Ιώ 

19  Lesky 1987: 229-30. 
20  Griffi  th 1977: 251 (μτφρ. δική μου). 
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σημαίνει και την εναλλαγή του βλέμματος των θεατών από τον ένα στον άλλο 
υποκριτή. Θα έλεγε, μάλιστα, κανείς ότι αυτή η διαμοιβή των λόγων δεν είναι 
παρά διαμοιβή των ίδιων των θεαμάτων, τα οποία εκκενώνουν τη δυναμική τους 
στο εξωδραματικό κοινό. Αυτή η έκλυση της οπτικής ενέργειας του πάθους 
στους θεατές μπορεί να συσχετισθεί με την αντίδραση του χορού, ο οποίος 
χρησιμοποιεί τόσο στην περίπτωση του Προμηθέα όσο και στην περίπτωση 
της Ιούς το ρήμα φρίττω αντιστοίχως: φρίσσω δέ σε δερκομένα/ μυρίοις μόχθοις 
διακναιόμενον (540-41) και πέφρικ’ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν Ἰοῦς (695).21 

Αλλά σε αυτή την οπτική διόγκωση του πάθους δεν συμβάλλει μόνον η 
συσσώρευση της φυσικής παρουσίας δύο πασχόντων ηρώων που αποτελούν 
ταυτόχρονα και τους ενδοδραματικούς θεατές ο ένας του άλλου, παρόντος 
εξάλλου ενός ακόμη ενδοδραματικού συμπάσχοντος θεατή, του χορού, αλλά 
και η εν γένει οπτική ρηματική της Ιούς στην πρώτη κιόλας ρήση της για ένα 
θέαμα που μόνο στη φαντασία των θεατών μπορεί να παρασταθεί, καθώς 
αφορά στο είδωλο του Άργου που σαν πολυόμματος βοσκός, μολονότι νεκρός 
πια, όπως νιώθει η κερασφόρος κόρη, την καταδιώκει με το δόλιον ὄμμα του 
(χρίει τις αὖ με τὰν τάλαιναν οἶστρος,/ εἴδωλον Ἄργου γηγενοῦς./ ἄλευ’ ἆ δᾶ, 
φοβοῦμαι/ τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν∙/ ὁ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμα ἔχων,/  
ὃν οὐδὲ κατθανόντα γαῖα κεύθει (567-70).22 Η αναφορά της Ιούς στο πάθος της 
μετατοπίζεται από το παρόν με οπτικούς όρους και στο παρελθόν, για το οποίο 
ζητά ο χορός να μάθει λεπτομέρειες. Αυτό το παρελθόν, όπου και θεμελιώνεται 
το πάθος της Ιούς, ορίζεται από ένα άλλο όμμα, τὸ Δῖον ὄμμα (654) και τις 
ἐννύχους ὄψεις του Διός (645), τις νυχτερινές ερωτικές εφορμήσεις του οποίου 
υφίστατο στα όνειρά της η κόρη του Ινάχου. 

Ωστόσο, η αναφορά στο πάθος της Ιούς λαμβάνει στον διάλογό της με τον 
Προμηθέα και τον χορό και τη διάσταση του μέλλοντος χρόνου, ο οποίος θα 
είναι καθοριστικός για την εξέλιξη του πάθους της αλλά και του πάθους του 
τιτάνα, αφού απόγονός της θα είναι ο Ηρακλής που θα τον απελευθερώσει 
από τα δεσμά του και τον αετό που θα του κατατρώγει το συκώτι (700-876). 
Έτσι συμβαίνει η οπτική συσσώρευση του πάθους επί σκηνής, τόσο με την 
ενδοδραματική και εξωδραματική όσο και με την προδραματική (τα πάθη των 

21 Πρβλ. Calame 1996: 26, όπου συσχετίζονται οι αντιδράσεις του χορού για το θέαμα του 
ματωμένου και τυφλού Οιδίποδα στον Τύραννο με τις αντιδράσεις του κοινού βάσει του 
ρήματος φρίττειν που χρησιμοποιούν τόσο ο Σοφοκλής στη συγκεκριμένη τραγωδία (1306) 
όσο και ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του (1453b 5). Για την επίδραση που ασκεί ο ποιητικός 
λόγος βλ. και Γοργία, Ἑλένης ἐγκώμιον 9 «τοὺς ἀκούοντας εἰσῆλθε καὶ φρίκη περίφοβος καὶ 
ἔλεος πολύδακρυς καὶ πόθος φιλοπενθὴς […]». Επίσης, βλ. Πλάτωνος Ἴωνα 535 c-e για τα 
συναισθήματα του ραψωδού: «δακρύων ἐμπίμπλανταί μου οἱ ὀφθαλμοὶ […]» και την έκπληξη 
του κοινού από την απαγγελία: «κλάοντάς τε καὶ δεινὸν ἐμβλέποντας καὶ συνθαμβοῦντας τοῖς 
λεγομένοις».  

22 Βλ. Διαμαντόπουλος 1973: 93-96 για μια ανάλυση του οίστρου της Ιούς και των άλλων 
αιτίων, ηθικών και ψυχολογικών, που ωθούν την κόρη του Ινάχου στην ξέφρενη πορεία της. 
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Τιτάνων που πολέμησαν τον Δία – το παρελθόν της Ιούς) και μεταδραματική 
θέασή του, να δημιουργεί από τη μια οπτική συνοχή και από την άλλη νοη-
ματική έκταση και ένταση στον τραγικό μύθο, καθώς το πάθος διαχέεται στον 
χώρο (με τις εξωτικές αναφορές του Προμηθέα στις περιπλανήσεις της Ιούς) και 
τον χρόνο (με τις προφητείες του πάσχοντος ήρωα). 

Κατά συνέπεια, η οπτική συνάρθρωση των δύο πασχόντων ηρώων δεν 
λειτουργεί μόνο στο πλαίσιο της απλής αναλογίας αλλά και σε ένα πιο σύνθετο 
πλαίσιο, όπου το ένα πάθος εισρέει μέσα στο άλλο, διευρύνεται κατά τον χρόνο 
και τον χώρο σε μια συνάρτηση που κλιμακώνεται μέχρι τον απόγονο της 
Ιούς Ηρακλή, που θα απελευθερώσει τον Προμηθέα. Υπό την έννοια αυτή, τα 
δυσθέατα και δύσοιστα πήματα της Ιούς (690-91) δεν σκιάζουν το πάθος του 
τιτάνα ως αντίρροπος οπτικός και νοηματικός πόλος· αντιθέτως το φωτίζουν και 
το εντάσσουν αμεσότερα στην εμπειρία της θνητής φύσης των θεατών, οι οποίοι 
αισθάνονται ότι υπόκεινται επίσης στη δικαιοδοσία του Δία. Έτσι το πάθος με 
την οπτική του έκθεση και την ενδοδραματική του πρόσληψη γίνεται από τους 
θεατές περισσότερο αντιληπτό ως στοιχείο μιας ευρύτερης κοινότητας, καθώς 
αφορά και στους ανθρώπους και τους θεούς.23 

Γ. Η τελική σκηνή της τραγωδίας· μια σύγκριση με τον Οιδίποδα επί Κολωνώ 

Το πάθος αφορά ακόμη και στον ανώτατο Δία, ο οποίος είναι δέσμιος του 
μυστικού που γνωρίζει ο Προμηθέας για την πτώση του από την εξουσία (757-
70, 907-27). Τούτο το μυστικό γίνεται και το διακύβευμα της Εξόδου με την 
άφιξη του Ερμή στη σκηνή, ο οποίος συναντά την ιταμή άρνηση του τιτάνα να 
αποκαλύψει αυτό που γνωρίζει. Με τον Ερμή ως απεσταλμένο του Δία, και αφού 
ο ποιητής μάς ξενάγησε στο δραματικό παρελθόν και μέλλον, συνδεόμαστε και 
πάλι με το δραματικό παρόν.24 Έχει μάλιστα κανείς την αίσθηση ότι είμαστε εκ 
νέου στην αρχή του έργου, με έναν τιτάνα όμως που δεν είναι τώρα σιωπηλός 
αλλά καταγγελτικός και ανυπάκουος στη νέα εξουσία του Δία.25 Τη θέση τώρα του 
συμπάσχοντος ενδοδραματικού θεατή Ηφαίστου, τηρουμένων των αναλογιών, 
έχει ο χορός, ενώ ο ρόλος του άτεγ κτου Ερμή θυμίζει το Κράτος και τη Βία, που 
οδηγούν τον Προμηθέα. Η έμφαση και πάλι στην τελική σκηνή της τραγωδίας 
δίνεται στο σωματικό πάθος του τιτάνα με τις αναφορές του Ερμή στο μαρτύριο 
που έχει ετοιμάσει ο Δίας για τον καθηλωμένο θεό: το σώμα του Προμηθέα θα 
καταποντιστεί στην άβυσσο (κρύψει δέμας τὸ σὸν 1018), θα μείνει εκεί πάρα 

23  Βλ. Griffi  th 1983: 12 για την αίσθηση επίσης της κοινότητας του πάθους.
24  Bλ. και Conacher 1980: 69.
25 Βλ. Herington 1988: 165-68 για μια σύγκριση της Προμήθειας και του σχεδίου της με την 

εναρκτήρια σκηνή της Ιλιάδας, όπου επίσης σημειώνεται η ανταρσία ενός ισχυρού υποκειμέ-
νου εναντίον της εξουσίας. 
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πολλά χρόνια και μετά θα γυρίσει πάλι στο φως (ἄψορρον ἥξεις εἰς φάος 1021), 
στον βράχο όπου είναι και τώρα, για να πετσοκόβει το ράκος του σώματός του 
λάβρως ὁ δαφοινὸς αἰετὸς, ο οποίος διαρταμήσει σώματος μέγα ῥάκος (1022-
23) και κελαινόβρωτον δ’ ἧπαρ ἐκθοινήσεται (1025). Η τραγωδία κλείνει με τον 
τρόπο περίπου που κλείνει και ο Οιδίπους επί Κολωνώ. Οι φοβερές βροντές, οι 
καταιγιστικές αστραπές και η γενικότερη κοσμική αναταραχή είναι σήματα του 
Δία ότι πλησιάζει η ώρα για την αθεατότητα – εξαφάνιση αυτού του σώματος που 
υπήρξε ο σταθερός οπτικός πόλος επί σκηνής. Το αρχαίο σχόλιο στην υπόθεση 
του έργου είναι χαρακτηριστικό: καὶ τέλος βροντῆς γενομένης ἀφανὴς γίνεται 
ὁ Προμηθεύς.26 Ο θεατός επομένως Προμηθέας γίνεται, όπως και ο Οιδίποδας, 
αθέατος αλλά όχι νεκρός. Ωστόσο, η εξαφάνιση του Οιδίποδα είναι σταδιακή και 
θεατρικώς μη αναπαραστάσιμη.27 Η θαυμαστή εξαφάνιση του Θηβαίου γέροντα 
ανα κοινώνεται στους θεατές με την αγγελική ρήση (1586-1666), αντιθέτως η 
εξαφάνιση του Προμηθέα επισυμβαίνει ως αναπαραστάσιμη θεατρική πράξη 
ενώπιον των θεατών.28 Οι επιλογές των ποιητών είναι διαφορετικές στο σημείο 
αυτό. Ο ένας επενδύει στο φαντασιακό των θεατών, ο άλλος στην άμεση 
εποπτεία της θεατρικής εμπειρίας. Ωστόσο, παρά τις διαφορές που υπάρχουν 
στο επίπεδο της θεολογίας των δύο έργων, της θνητής και αθάνατης φύσης των 
ηρώων, η οπτική επικέντρωση στο σωματικό πάθος των προσώπων, η δόμηση 
της ενδοδραματικής πρόσληψης του πάθους και το σκηνικό τέλος των δύο 
τραγωδιών υποβάλλουν την ιδέα ενός κοινού δραματουργικού τρόπου.

Για να γίνω σαφέστερος: τόσο ο Οιδίπους επί Κολωνώ όσο και ο Προμηθεύς 
Δεσμώτης οπτικά και νοηματικά δομούνται με άξονα το δυσειδές θέαμα και το 
σωματικό πάθος του υποκριτή. Με αφορμή τούτο το πάθος και την πρόσληψή 
του οργανώνονται οι αναφορές στο δραματικό παρόν, παρελθόν και μέλλον 
των ηρώων. Και στα δύο δράματα οι κεντρικοί ήρωες είναι οι σταθεροί οπτικοί 
πόλοι επί σκηνής, τους οποίους επισκέπτονται κατά συρροήν οι ενδοδραματικοί 
θεατές τους. Το μοτίβο κατά τούτο είναι το ίδιο, παρά τις διαφορές που 
υπάρχουν (προοικονομία της άφιξης των προσώπων στον επί Κολωνώ, όχι όμως 
στον Προμηθέα· αδυναμία παντελούς κίνησης του τιτάνα, περιορισμένη κίνηση 
του τυφλού και γέροντα Οιδίποδα· θέαμα και πάθος της Ιούς, χωρίς δεύτερο 
θέαμα και πάθος ο επί Κολωνώ – εκτός και αν θεωρήσουμε, κατ’αναλογίαν προς 
την Ιώ, τον κατοπτρισμό του Οιδίποδα στον ικέτη και εξόριστο Πολυνείκη). 
Το βασικότερο όμως όλων είναι η δραματουργική επι λογή να στηθεί και να 
οργανωθεί ο τραγικός μύθος με βάση το σωματικό πάθος και το θέαμά του.
26  Dindorf 1962: 11. 
27  Βλ. Περοδασκαλάκης 2007: 160-67 για το θαυμαστὸν και μη ἐπόψιμον θέαμα του τέλους του 

Οιδίποδος επί Κολωνώ.   
28  Βλ. Χουρμουζιάδης 1984: 50: «Στον Προμηθέα ο όγκος [του κτίσματος] αντιμετωπίζεται ως 

βράχος, ενώ η κεντρική είσοδος προσφέρει ένα ιδεώδες άνοιγμα προς το χάος, όπου (με έναν 
κατάλληλο και εύκολο τεχνικό χειρισμό) καταποντίζεται στο τέλος του έργου ο τιτάνας μαζί 
με το χορό.»   
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Δ. Η πνευματική υποδομή του σωματικού πάθους         

Μένει τώρα να δούμε αν στην περίπτωση του Προμηθέα Δεσμώτη υπάρχει 
πλαίσιο και για την πνευματική υποδομή του πάθους του, εκτός από τη θεατή 
σωματική αποτύπωσή του. Το ζήτημα είναι ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε ότι ο εν 
λόγω τραγικός ήρωας είναι, μαζί με τον Παλαμήδη, ο πνευματωδέστερος όλων, 
αφού εκείνος έδωσε όλες τις τέχνες στους ανθρώπους (πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ 
Προμηθέως 506). Τι γίνεται, επομένως, με αυτό το πνεύμα, πώς προ βάλλεται στην 
τραγωδία η ισχύς του και πώς διασυνδέεται, αν διασυνδέεται, με το σωματικό 
πάθος; Βεβαίως, αυτή η διασύνδεση στη σοφόκλεια τραγωδία, όπως τονίσαμε 
στην αρχή αυτής της εργασίας μας, γίνεται δραματική πράξη ή υποβάλλεται 
άλλοτε εμφανέστερα και άλλοτε αφανέστερα. Έτσι η πνευματική διαταραχή του 
Αίαντα, η διανοητική αστοχία του Οιδίποδα, το ερωτικό πάθος που τυφλώνει 
τα φρένα του Ηρακλή και της Δηιάνειρας, η ψυχολογική κατά τη φιλότητα και 
πνευματική κατά το φρονεῖν υποδομή του σωματικού πάθους της Ηλέκτρας και 
της Αντιγόνης αποδεικνύουν ως προϋπόθεση της σωματικής παθολογίας την 
πνευματική παθολογία.29 Το ζητούμενο, επομένως, είναι αν και στην περίπτωση του 
προμηθεϊκού δράματος, που προσιδιάζει στο σοφόκλειο μοντέλο της σωματικής 
αποτύπωσης του πάθους και της σκηνικής του έκθεσης, έχουμε συγχρόνως τη 
λανθάνουσα ή ρητή δήλωση και της πνευματικής υπο δομής του. 

Ασφαλώς και δεν έχουμε στο πρόσωπο του Προμηθέα την αιάντεια πνευ ματική 
διαταραχή ούτε την οιδιπόδεια άγνοια ούτε την ερωτική συμ πτωματολογία, η 
οποία ωστόσο αφορά στην Ιώ και τον Δία. Έχουμε όμως τη φιλότητα  για τους 
βροτούς (123) και ένα φρονεῖν που σε πολλές περιπτώσεις σχολιάζεται από τους 
συνυποκριτές λόγω της ανυποχώρητης στάσης του και της υψήγορης γλώσσας 
του με όρους ιατρικού λεξιλογίου και πνευματικής συμπτωματολογίας. Γι’ αυτήν 
ακριβώς την πλημμελή φρόνηση του Προμηθέα κάνει ήδη στον πρόλογο νύξη το 
Κράτος που θεωρεί ότι ο τιτάνας υβρίζει και αδίκως φέρει το όνομα Προμηθέας, 
αφού δεν υπήρξε καθόλου προμηθὴς στην περίπτωσή του (82-87). Ο Ωκεανός, 
επίσης, σχολιάζει την προκλητική γλώσσα και το αλύγιστο φρόνημα του τιτάνα 
(318-19, 320, 327, 329), ενώ ο χορός θεωρεί ότι ο ήρωας έχει χάσει το μυαλό 
του και σαν τον κακό ιατρό που έχει αρρωστήσει δεν μπορεί να βρει φάρμακα 
θεραπείας για τον εαυτό του (472-75). Για τον τελευταίο ακόμη επισκέπτη της 
σκηνής, τον Ερμή, ο Προμηθέας είναι μεμηνὼς οὐ σμικρὰν νόσον καθώς δεν 
ορθοφρονεί, και με την άρνησή του να αποκαλύψει το μυστικό αποδεικνύεται 
φρενόπληκτος (977, 1000, 1054). 

29  Περοδασκαλάκης 2007. Ειδικά για την πνευματική βάση του πάθους της Αντιγόνης και του 
Κρέοντα 223-28, 230-35. Επίσης, 246-77, την επιλογική συζήτηση για τους διαδραστικούς 
συσχετισμούς της σωματικής και πνευματικής κατά σοφόκλειο ήρωα παθολογίας.   
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Ωστόσο, ό,τι αποδίδεται στον Προμηθέα ως νόσος λόγω της προκλητικής 
του στάσης και γλώσσας, αποδίδεται και στον Δία από τον τιτάνα που σχο λιάζει 
την αλαζονική και τυραννική συμπεριφορά του νέου πρύτανη των θεών (224-
25, 907), ενώ και σε άλλες περιπτώσεις γίνεται λόγος για τις φρένες του Δία, 
στο πλαίσιο πάντα της τραχύτητας που χαρακτηρίζει τη νέα του εξουσία, όπως 
επισημαίνει στην αρχή ήδη του έργου ο Ήφαιστος (Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι 
φρένες/ ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῆι 34-35)∙30 αλλά και ο Ωκεανός 
με μια μεταφορά από το ιατρικό λεξιλόγιο τονίζει τη νόσο της οργής που 
διακατέχει τον Δία (ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι 378).31 Βεβαίως, ο Δίας 
δεν πάσχει σωματικώς, όπως ο Προμηθέας· όμως αν σκεφτούμε ότι και στη δική 
του περίπτωση προετοιμάζεται από την Ανάγκη το πάθος του με την απώλεια 
της εξουσίας του, αν τελικώς δεν παραιτηθεί από την τιμωρία του τιτάνα, τότε 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και το ενδεχόμενο πάθος του Δία έχει την υποδομή 
του στις φρένες του.32 

Η τραγωδία, ωστόσο, ευκρινέστερα δείχνει τη μείξη του πνευματικού με το 
σωματικό στοιχείο του πάθους στην περίπτωση της Ιούς, η οποία πάσχει από 
θεόσυτον νόσον (596).33 Έτσι, εκτός από τη διαφθορά της μορφής της (643-44) 
που συνιστά το απτό σωματικό πάθος της, οι νυχτερινές της οπτασίες από 
τις ερωτικές επιθέσεις του Δία (645-57), οι διάστροφοι φρένες της (673), οι 
φρενοπληγεῖς μανίαι που την πλήττουν (878-79), η τροχοδίνηση των ομμάτων 
της (881-82) και οι θολεροί λόγοι της στυγνῆς ἄτης που τη χτυπά (885-86) 
συγκροτούν την πνευματική υποδομή του πάθους της Ιούς. Αυτό το νήμα της 
πολυφθόρου πλάνης (820) για την οἰστροδίνητον κόρην (589) θα κοπεί, όταν ο 
Δίας, όπως λέγει ο Προμηθέας, θα την επαναφέρει στα λογικά της στην πόλη 

30  Βλ. Allen 2000: 27 για την αντίδραση του Ηφαίστου στην τιμωρία του Προμηθέα, με βάση 
τους στίχους 28-34. Ειδικότερα, η Allen σημειώνει: «In tragedy only illegitimate rulers, tyrants 
in the negative sense of the word, are referred to as “new” rulers».   

31  Βλ. στον Herington 1988: 167-80 τη σχετική συζήτηση για τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζεται ο Δίας και τη σύγκριση που επιχειρείται για την αισχύλεια τεχνική με βάση 
την Προμήθεια και την Ορέστεια. Για το ίδιο θέμα βλ. επίσης Meier 1997: 182-87. Ακόμη, στον 
Lloyd-Jones 2003: 49-72 τη συζήτηση για τον Δία, τον Προμηθέα και την αρχαιοελληνική 
Ηθική. Ο Lloyd-Jones προσπαθεί να απαντήσει στα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από 
τον Προμηθέα Δεσμώτη επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της προπλατωνικής αντίληψης για 
τη θρησκεία δεν υπάρχει μόνο μια απάντηση σε κάθε ηθικό ζήτημα. 

32  Γι’ αυτή τη διαφοροποίηση του Δία από τον Προμηθέα και την όποια αμοιβαία συμπληρω-
ματικότητά τους, ο Meier 1997: 179-80 σημειώνει: «Η απόλυτη συμμετρία ανάμεσα στον Δία 
και τον Προμηθέα γίνεται έτσι μια σχέση αποτυχημένης αμοιβαίας συμπληρωματικότητας. 
Ο Δίας είχε όλη τη δύναμη, ενώ ο Προμηθέας ήταν εντελώς αδύναμος. Αυτό είναι που καθο-
ρίζει αφενός το παρόν του πρώτου έργου. Αλλά, αν το δούμε σε προοπτική, δεν ήταν μόνον 
αυτό: η δύναμη δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρχει χωρίς γνώση, και εδώ τα πράγματα ήταν 
διαφορετικά: ο ένας είχε μόνο τη δύναμη, ο άλλος μόνο τη γνώση. Ο Δίας δεν μπορούσε να 
είναι παντοδύναμος, επειδή δεν ήταν παντογνώστης».  

33  Βλ. Griffi  th 1983: 20-1 για το ιατρικό λεξιλόγιο στις περιπτώσεις των νοσούντων ηρώων. 
Επίσης, Conacher 1980: 71-3 για τη χρήση των όρων ὑβρίζειν, νόσος, σωφρονεῖν.
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Κάνωβο στις εκβολές του Νείλου, όπου και θα την αγγίξει με πράο χέρι, για να 
γεννήσει τον Έπαφο (844-49). 

Συμπέρασμα

Το τραγικό πάθος στον Προμηθέα Δεσμώτη ενέχει, όπως και στις τραγωδίες 
του Σοφοκλή, όχι μόνον τους όρους της ενδοδραματικής θέασής του αλλά και 
τους όρους της πνευματικής και ταυτόχρονα σωματικής του συνθήκης. Υπό την 
έννοια αυτή, οι πάσχοντες Προμηθέας και Ιώ προσομοιάζουν με τους πάσχοντες 
σωματικά και ψυχολογικά Αίαντα, Ηρακλή, Φιλοκτήτη και Οιδίποδα. Η 
επικέντρωση, επίσης, της ρητορικής όχι μόνον στην όψη του πάθους τους αλλά 
και στην πνευματική του υποδομή, στο φρονεῖν, ανακαλεί τις περιπτώσεις της 
Αντιγόνης και της Ηλέκτρας. Επομένως, αν δεχτούμε ότι το έργο αυτό είναι 
αισχύλειο, συνιστά κατά τούτο εξαίρεση στο σωζόμενο corpus του Ελευσίνιου 
ποιητή, αφού διαφοροποιείται και από τον τρόπο με τον οποίο δομούνται τα 
άλλα, σωζόμενα, έργα του, μια και υπάρχουν σε αυτά παθόντα και όχι πάσχοντα 
σώματα, τα οποία εκτίθενται τελικώς ως θέαμα: ο Αγαμέμνων και η Κασσάνδρα, 
ο Αίγισθος και η Κλυταιμήστρα, ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης συνιστούν νεκρά 
σώματα επί σκηνής, όχι πάσχοντες κατά το σώμα και το πνεύμα συγχρόνως 
ήρωες, που συνιστά σοφόκλειο τρόπο. Στις Ευμενίδες πάλι η αναφορά στο 
πάθος του Ορέστη έχει μόνον πνευματικούς όρους, όχι σωματικούς. 

Με δεδομένη λοιπόν αυτή τη θεώρηση του Προμηθέα Δεσμώτη, και αν 
δεχτούμε ότι η χρονολόγηση του έργου, όπως προτείνει ο Griffi  th, φτάνει ώς το 
440 ή και κατεβαίνει ώς το 430,34 μπορούμε με βάση τη χρονική γειτ νίασή του με 
τον Αίαντα (460-450) ή και τον Ηρακλή των Τραχινίων (440-430) να σκεφτούμε 
είτε ότι ο Προμηθέας Δεσμώτης μιμείται την οπτική επικέντρωση στο πάσχον 
πνεύμα και σώμα του Σαλαμίνιου ήρωα είτε ότι ο Αίας ως η πρωιμότερη από 
τις σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή μιμείται την πρωτοτυπία του Αισχύλου 
με την ταυτόχρονη οπτική και ρητορική δείξη της σωματικής και πνευματικής 
συμπτωματολογίας του πάθους. 

Αν, ωστόσο, δεν θεωρήσουμε τον Αισχύλο ως ποιητή του Δεσμώτη αλλά 
κάποιον από τους δραματουργούς που αναφέρει ο Griffi  th στη σχετική μελέτη 
του (Φρύνιχο, Καρκίνο, Φιλοκλή, κ.ά.),35 τότε είναι πιθανόν ο επιδέξιος αυτός 
ποιητής, όντας θεατής των έργων του Αισχύλου και του Σοφοκλή, να μιμήθηκε 
34  Griffi  th 1983: 33.
35  Βλ. Griffi  th 1977: 249-54. Επίσης, Sommerstein 1996: 326-27 σχετικά με την πατρότητα των 

έργων του Προμηθέα και τον ρόλο του γιου του Αισχύλου Ευφορίωνα, ο οποίος εικάζεται ότι 
παρουσίασε σε εορτή τα έργα της Προμήθειας ως έργα του πατέρα του ή ως έργα που βασί-
στηκαν σε σχέδιο που κατέλιπε ο Αισχύλος. Το συμπέρασμα του Sommerstein είναι ότι: «we 
have a tragedy which can truly be called both Aeschylean and non-Aeschylean: Aeschylean in 
concept, but non in execution». 
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όχι μόνον την αισχύλεια θεολογία ούτε μόνον τη σοφόκλεια διαλογική δομή 
του προλόγου, την επιρρηματική μορφή της παρόδου, τον διασκελισμό στο 
τρίμετρο και τη φύση του αλύγιστου και ανυποχώρητου ήρωα –στοιχεία που 
έχει επισημάνει ήδη η έρευνα–36 αλλά μαζί με αυτά, σε μια μείξη στοιχείων, και 
τον τρόπο του Σοφοκλή να δομεί τα δράματά του με οπτικό και νοηματικό 
πόλο το σωματικό πάθος και τη ρητορική του φρονεῖν για τη δήλωση και της 
πνευματικής του υποδομής. 

Εκτός και αν δεχτούμε –το αναφέρω απλώς ως πρόκληση– ότι ο δραμα-
τουργός του Προμηθέα Δεσμώτη είναι ο Σοφοκλής. Είναι οπωσδήποτε μια 
εύλογη και ερεθιστική υπόθεση, με όλα τα αντεπιχειρήματα που μπορούν να 
την αμφισβητήσουν. Ωστόσο,  δεν συμμερίζομαι την άποψη του Griffi  th ότι οι 
απηχήσεις δραμάτων του 5ου αιώνα στον Προμηθέα Δεσμώτη είναι τυχαίες και 
«δεν υπάρχει ρεαλιστική βάση για να πιστέψουμε ότι ο Προμηθέας έχει ειδική 
ομοιότητα με τα έργα του Σοφοκλή ή του Ευριπίδη που επικεντρώνονται σε 
ένα άτομο».37 Αντιθέτως, η επιλογή του ποιητή του Προμηθέα Δεσμώτη να 
υιοθετήσει ένα μοντέλο δραματουργικής αντίληψης, το οποίο και συνίσταται, 
εκτός των άλλων, στην οπτική προβολή του πάσχοντος σώματος και την 
υποβολή της πνευματικής δόμησης του πάθους, δηλώνει για τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης εργασίας πως ο Δεσμώτης έχει «ειδική ομοιότητα» με τα έργα 
τουλάχιστον του Σοφοκλή.                                                         
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DIMITRIS PERODASKALAKIS

Prometheus Bound : the Sophoclean terms of structure 
and inner dramatic vision of the tragic passion

Summary

THIS ESSAY supports the view that Prometheus Bound, the authorship of which 
has been called into question, comprises dramaturgical terms associated 

with Sophoclean drama as regards the structure and the inner dramatic vision 
of passion. Th e main argument of the essay is focused on the physical, mental 
and visual condition of the two suff ering heroes, i.e. Prometheus and Io; indeed 
such a condition is a Sophoclean motif par excellence. Th e comparison with the 
physically and mentally suff ering heroes of Sophocles intensifi es the argument, 
which can be epitomized in the thesis that Prometheus Bound, on the basis of 
the dramaturgy of passion, may not be an Aeschylean work. It is highly likely 
that it belongs either to a tragic poet who skillfully imitated Aeschylean and 
Sophoclean elements or indeed to Sophocles himself.
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ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΚΡΗ

Τα πόδια της Aράς : τελετουργικός λόγος 
στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή

Η ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΗ και γι’ αυτό άρρηκτη σχέση λόγου και 
πραγματικότητας, λέξης και πράξης,1 σημαίνοντος και σημαινομένου, 

έλκει τις απαρχές της στη ρηξικέλευθη για την εποχή της άποψη του Παρ μενίδη, 
ότι ο λόγος (λέγειν) μετουσιώνει έναρθρα τη νοητική σύλληψη (νοεῖν) του όντος 
(εἶναι),2 η οποία τροφοδότησε έναν μόνιμο προβληματισμό3 πάνω στη γλώσσα και 
τη σύνδεσή της με την ανθρώπινη ύπαρξη. Aδρομερώς θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η πραγματικότητα, διαμεσολαβούμενη από τη νόηση, μετασχηματίζεται σε 
γλώσσα και προσδιορίζεται από αυτήν, ενώ η γλώσσα, εκφραστής του τρόπου 
αντίληψης των επικοινωνιακών φορέων αποκτά οντότητα και προσδιορίζει με 
τη σειρά της την πραγματικότητα. Ως μέρος της ευρύτερης κατηγορίας ‘γλώσσα’, 
η τελετουργική γλώσσα δεν μπορεί με τη σειρά της να νοηθεί απαγκιστρωμένη 
από την τελετουργική πράξη,4 όπως συνακόλουθα5 δεν μπορεί και η τραγική 
γλώσσα να αποκοπεί από τη δραματική ενέργεια, ακριβώς επειδή η τραγωδία 
συνίσταται από λέξεις και από ομιλιακά ενεργήματα,6 μεταμορφώνοντας τη 
λέξη σε όψη και κάνοντας τον θεατή να δει (και) διά της ακοής του.7 Ωστόσο, 
μια τέτοια συζήτηση θα μας παρέσυρνε σε δαιδαλώδη μονοπάτια και θα μας 
αποπροσανατόλιζε από τον βασικό μας προορισμό.
1  Austin 1975: 12-14. 
2 Παρμενίδη Περὶ φύσιος, 6.8 και 7.3-5: επισημαίνει, βέβαια, ότι, επειδή ενδέχεται ο λόγος να 

αναφέρεται και σε μη-όντα, δεν μπορεί να στηρίζεται κανείς απόλυτα στις αισθήσεις, αλλά 
πρέπει να καταφεύγει και στη λογική: μηδὲ σ’ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω, νωμᾶν 
ἄσκοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκοὴν καὶ γλῶσσαν, κρίναι δὲ λόγον πολύδηριν ἔλεγχον.   

3  Bλ. ενδεικτικά Πλάτωνος Κρατύλος, 383-84· Γοργία Ἑλένης Ἐγκώμιον, § 8. 
4  Tambiah 1968: 175: η τελετουργία συνίσταται από λέξεις και πράξεις.
5  Για τη σχέση τραγωδίας και τελετουργίας βλ. Easterling 1993: 8-9, Sourvinou-Inwood 2003: 

20 κ.εξ. 
6  Heuner 2006: 204. 
7  Rodighierο 2000: 80-81.
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Ο σκοπός μας εν προκειμένω έγκειται στο να παρακολουθήσουμε τον λόγο 
της κατάρας στον Oιδίποδα Tύραννο του Σοφοκλή, όχι όμως από την πολιτική 
του πλευρά που ούτως ή άλλως έχει απασχολήσει ευρέως τους μελετητές, 
αλλά από μία εν πολλοίς παραγνωρισμένη πλευρά του, την τελετουργική. Θα 
ανιχνεύσουμε, λοιπόν, την ώσμωση ανάμεσα στο εἶναι και το λέγειν στην αρατική 
ρήση του Oιδίποδα (216-275), αλλά και τον ευρύτερο λειτουργικό της ρόλο στη 
συγκεκριμένη τραγωδία. Και αυτό γιατί το ανάθεμα δεν γεννιέται απλώς από 
μια στιγμιαία έξαρση του ήρωα· γεννιέται μαζί με τον ήρωα (στ. 822-823: ἆρ’ 
ἔφυν κακός;/ ἆρ’ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος, στ. 1176: θεσφάτων γ’ ὄκνῳ κακῶν), αλλά 
και εναντίον του, όπως θα διαπιστώσουμε στην πορεία. Τα λόγια του Οιδίποδα 
γίνονται τα πόδια της δεινόποδος Ἀρᾶς· η παράδοξη σχέση καταδίωξης, αλλά και 
συμπόρευσης, ανάμεσα στον βραδυπόρο βασιλιά και τη γοργοπόδαρη Τιμωρό 
ξεδιπλώνεται σταδιακά με έναν επιταχυνόμενο γλωσσικό βηματισμό που θα 
απολήξει στην κορυφαία στιγμή της τραγικής αποκάλυψης. 

1ο βήμα: η αφύπνιση της Αράς 

Την έναρξη του ανθρωποκυνηγητού σηματοδοτεί η άφιξη από τους Δελφούς 
του χρησμού (στ. 86: τίν’ ἡμῖν ἥκεις τοῦ θεοῦ φέρων φάτιν;), διατυπωμένου 
προφανώς αυτούσια, διά στόματος Κρέοντα (στ. 95: λέγοιμ’ ἂν οἷ’ ἤκουσα τοῦ 
θεοῦ πάρα)· η άφιξη του χρησμού υποδηλώνει την άφιξη του ίδιου του Απόλ-
λωνα στον τραγικό χώρο της Θήβας8 και προλειαίνει το έδαφος για την έλευση 
της Κατάρας, θέτοντας σε κίνηση τη δράση. Η σιωπή ουσιαστικά της χρη-
σμικής πολυφωνίας,9 εκπεφρασμένη με δύο εναλλακτικές τιμωρίες για τον 
δράστη (ἀνδρηλατοῦντας, ἢ φόνῳ φόνον πάλιν/ λύοντας, στ. 100-101 και εἰ τοὺς 
κτανόντας Λάιον.../ κτείναιμεν, ἢ γῆς φυγάδας ἐκπεμψαίμεθα, στ. 307-308), θα 
αφυπνίσει την Αρά, η οποία θα ξυχυθεί εν συνεχεία στο δραματικό σκηνικό μέσα 
από τις αρατικές γλωσσικές διαύλους του λόγου του Οιδίποδα.10 

Το τελετουργικό φόντο στήνεται σταδιακά και με κλιμακούμενη ένταση: 
από την πιο παρακλητική, και γι’ αυτό πιο ήρεμη (αν και το ίδιο εκφραστική ως 
προς το πάθος των συναισθημάτων και με το ίδιο αντικείμενο), προσευχή του 
ιερέα στον Πρόλογο (στ. 14-57) στην περισσότερο αναθεματική και εξορ κιστική 
ευχετήρια ωδή της Παρόδου (στ. 151-215), με την είσοδο της χρησμικής Φάμας 
(στ. 151-152: ὦ Διὸς ἁδυεπὲς φάτι... ἀγλαὰς ἔβας/ Θήβας;) στη δραματική και 
θεατρική πραγματικότητα. Τη στιγμή που η ορμητικότητα αυτής της εισόδου 

8   Kavoulaki 2003: 3-5, 9-10.
9   Bushnell 1988: 13-14, 25.
10  Η αλληλοδιαπίδυση μεταξύ θείας βούλησης και ανθρώπινης προαίρεσης, που μπορούμε να 

περιγράψουμε με τον όρο υπερκαθορισμός (Winnington-Ingram 1999: 251) εκφράζεται εν 
προκειμένω με τη σχέση διαμόρφωσης και αναδιαμόρφωσης ανάμεσα σε χρησμό και κατάρα. 
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έρχεται να εγείρει την Αρά, ο Οιδίπους εμφανίζεται επί σκηνής, για να εκτοξεύσει 
με μία εκτενή και πολυσήμαντη ρήση (215 κ.ε.) τα αρατικά του βέλη, αντλώντας 
μια υπερφυσική δύναμη από τις ίδιες τις ιδιότητές του: πολιτικός ηγέτης, 
κοινωνικός «πατέρας», θρησκευτικός προ φήτης, εξ αγχιστείας «συγγενής»·11 μα 
κυρίως, για ένα θεατρικό κοινό που γνωρίζει, ανόσιος, εναγής, θείος βασιλιάς 
και φαρμακός·12 και γι’ αυτό –όπως θα φανεί και στην πορεία του λόγου του– ο 
ίδιος κατάρα του εαυτού του.

2ο βήμα: η διάχυση της Αράς στο δραματικό σκηνικό

Η έγερση της Αράς από τη δελφική Φάτιν σηματοδοτεί και την ταυτόχρονη 
αφύπνιση του μέχρι τότε ανυποψίαστου Οιδίποδα, για να αναζητήσει αρχικά 
τον φονιά του Λαΐου κι έπειτα τον εαυτό του. Η κατάρα του και η ευρύτερη 
εξαγγελτική του ρήση,13 αν και εκ πρώτης όψεως μοιάζει να θέτει το ερώτημα 
για την ταυτότητα του δράστη, στην πραγματικότητα, διατυπωμένη τεχνηέντως 
με τραγικά ειρωνικό τρόπο, απαντά από μόνη της στο ερώτημα τόσο της ταυ-
τότητας του φονιά, όσο και του ίδιου του Οιδίποδα.

Σπερματικά ακόμα στην εξαγγελία (στ. 216-235) τίθενται οι βασικές συντε-
ταγμένες του αναθεματικού λόγου, που εντοπίζονται στην πόλωση ανάμεσα 
στους φορείς της αρατικής επικοινωνιακής πράξης: τον βασιλιά, τον ένοχο και 
το ακροατήριο. Από τη μια πλευρά, αυτό το επικοινωνιακό τρίγωνο σχηματίζεται 
από τον τρόπο που αλληλοαναιρούνται και αλληλο συμπληρώνονται οι αντω-
νυμίες· απέναντι από το αλαζονικό «εγώ» του υπερφίαλου τυράννου που 
κελεύει και ἐπισκήπτει (σε πρώτο πρόσωπο μέσα στο κείμενο), τοποθετούνται 
–παράλληλα με τους αναβαθμούς του λόγου– οι δέκτες της κατάρας: αρχικά 
ο αόριστα προσδιορισμένος ὅστις μάρτυρας (στ. 224) και έπειτα ο ένοχος, 
η ταυτότητα του οποίου προσεγγίζεται βαθμηδόν με τη μετάβαση απ’ το 
μακρινό ἀνήρ τις (στ. 225) στο πιο συγκεκριμένο και κοντινό τοῦτον (στ. 226). 
Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η αντίθεση των ενεργούντων προσώπων 
υποσημειώνει τη σύμπτωσή τους, όπως άλλωστε συμπυκνώνεται στην τοποθέ-

11  Watson 1991: 25-27. Aubriot 1992: 367-68. Parker 1983: 192-93, 198. 
12  Vernant 1983: 209: στο πρόσωπό του συμφύρονται παράδοξα δύο αντίθετες ιδιότητες, 

καθοριστικές για τη συλλογική υγεία, αυτή του θείου βασιλιά και του φαρμακοῦ. 
13 Παρόλο που η προβληματική της παρούσας ρήσης (στ. 216-275) σε συντακτικό, λεξιλογικό 

και μορφολογικό επίπεδο, οδηγεί τους νεότερους μελετητές σε αμηχανία ως προς τον ακριβή 
ειδολογικό προσδιορισμό της, κυρίως λόγω της θέσεως του αμιγούς αρατικού χωρίου μέσα 
σε αυτή (στ. 246-251), η εξέταση της προβληματικής της θα μας παρέσυρε σε άλλες ατραπούς 
που δεν είναι της παρούσης. Αναφέρουμε, λοιπόν, απλώς ότι διατηρούμε αποστάσεις από τον 
σκεπτικισμό ορισμένων εκδοτών (όσον αφορά τη θέση ή τη γνησιότητα των συγκεκριμένων 
στίχων της ρήσεως) και ότι θα ακολουθήσουμε την έκδοση του Sheppard, που συμφωνεί 
περισσότερο με την παράδοση των κωδίκων.  
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τηση της οριστικής αντωνυμίας αὐτός δίπλα στην αυτοπαθητική αὑτοῦ, όπου ο 
εαυτός αντικατοπτρίζεται στο έτερό του. 

Από την άλλη πλευρά, ο Οιδίποδας φροντίζει να πάρει αποστάσεις από 
τα αντί-κείμενα του λόγου του, τους δυνάμει εμπλεκόμενους στη δολοφονία, 
επικαλούμενος τόσο την τοπική απομάκρυνσή του από το συγκεκριμένο 
γεγονός, όπως εκφράζεται με το αντιθετικό σχήμα ἀστός-ξένος, όσο και τη 
χρονική, όπως αποτυπώνεται στη συγκεκαλυμμένη αντίθεση ὕστερος ἀστὸς 
εἰς (ενν. προτέρους) ἀστούς (στ. 219-222). Ωστόσο, η υποσημαίνουσα την 
υποτιθέμενη ξενική του καταγωγή αντίθεση ξένος-ἀστός, μολονότι φαίνεται να 
τον απεμπλέκει από το έγκλημα, ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο πρωτίστως το 
δικαίωμά του ως ενάγοντος και δευτερευόντως την εξουσία του ως βασιλιά. 
Για τον λόγο αυτό, ο Οιδίπους φροντίζει να προλάβει τις όποιες αμφιβολίες, 
τοποθετώντας τον εαυτό του ως Θηβαίο αστό δίπλα στους υπόλοιπους 
αστούς·14 αλλά και πάλι η εξίσωσή του με τον θηβαϊκό λαό μετριάζεται από 
το επιρρηματικό κατηγορούμενο ὕστερος. Αυτή η προσπάθειά του, να βρεθεί 
μια ισορροπία ανάμεσα στο δίπολο ἀστός-ξένος, αν και συνιστά υπόδειγμα 
εξέχουσας ρητορικής τεχνικής, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου η γλώσσα 
και η πραγματικότητα λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα, αυτο-ακυρώνεται. 
Και αυτό, διότι όλο το γλωσσικό ταχυδακτυλουργικό για το πού τελικά ανήκει 
ο Οιδίπους ως κατήγορος συμφωνεί με την ασάφεια για το πού τελικά ανήκει 
ο Οιδίπους ως κατηγορούμενος, όπως θα δούμε στη συνέχεια· σημειωτέον 
ότι μια λογική πρόταση για το β΄ συνθετικό του ονόματος Οἰδίπους είναι 
και το ερωτηματικό τοπικό επίρρημα ποῦ· είναι το τοπικό μηδέν στο οποίο 
καταδικάζεται ο δεδρακώς και στο οποίο είναι καταδικασμένος να ζει εν αγνοία 
του και ο άπολις βασιλιάς. 

Η εφόρμηση της Κατάρας επαπειλείται ακόμα περισσότερο τη στιγμή που 
ο ήρωας, αρνούμενος την παντοδυναμία της θεϊκής βούλησης, θα αντιταχθεί 
στη σιωπηλή λαλιά της προφητείας, θα διεκδικήσει το δικαίωμα της δικής του 
ελεύθερης επιλογής ως προς την ακριβή τιμωρία του φονιά, δηλαδή του εαυτού 
του, και θα επιλέξει ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές του χρησμού, όχι μόνο 
ενεργοποιώντας τον, αλλά κυρίως, επαναδομώντας τον.15 Έτσι, στο επόμενο 
μέρος της ρήσεως, το οποίο ειδολογικά παραπαίει ανάμεσα στο διάταγμα και 
την κατάρα, ακριβώς επειδή διαφέρει από τις παραδοσιακές κατάρες τόσο ως 
προς τη δομή,16 όσο και ως προς το θέμα της  επίκλησης της θείας δυνάμεως, θα 
διακηρύξει (στ. 236-245):17  
14  Κάτι ανάλογο θα κάνει στο επιχειρηματολογικό μέρος του αναθέματος (στ. 251-268), όταν 

θα τοποθετήσει τον εαυτό του συνεχιστή της γενεαλογικής αλυσίδας των Λαβδακιδών.
15  Knox 1957: 41-42.
16 Aubriot 1992: 203-4. Οι νοηματικοί πυρήνες, όπως η αντιδιαστολή των επικοινωνιακών 

φορέων, αναδεικνύονται καλύτερα με τη συγκεκριμένη δομή λόγου.
17 Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις (π.χ. Ομήρου Ἰλιάς, Α 37, Ευριπίδου Ἱππόλυτος, 1199), η 

επίκληση στους θεούς λείπει εδώ∙ ίσως επειδή η όλη τελετουργική προετοιμασία έχει φέρει 
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 τὸν ἄνδρ’ ἀπαυδῶ  τοῦτον, ὅστις ἐστί, γῆς
 τῆσδ’, ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ θρόνους νέμω,
 μήτ ’  ἐσδέχεσθαι  μήτε  προσφων εῖν  τινα,
 μήτ ’  ἐν  θεῶν εὐχαῖσι  μήτε  θύμασιν
 κοινὸν ποιε ῖσθαι ,  μήτε  χέρν ιβος  ν έμειν ·
 ὠθε ῖν  δ’ ἀπ’ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος
 τοῦδ’ ἡμὶν ὄντος, ὡς τὸ Πυθικὸν θεοῦ
 μαντεῖον ἐξέφηνε ἀρτίως ἐμοί.

Το διαρκώς επιταχυνόμενο γλωσσικό βάδισμα, συμπορευόμενο με το μετρικό, 
όπως εκφράζεται μέσα από έναν ιαμβικό ρυθμό περισσότερο έντονο και βίαιο 
με συνεχείς τομές και πολλές ατελείς λέξεις, πλαισιωμένες από ασύνδετο, 
σημαίνει το ολοένα και πιο ασφυκτικό πλησίασμα του δράστη. Η σκηνοθεσία 
του Σοφοκλή με τη χρήση των κατάλληλων αντωνυμιών και της κατάλληλης 
σύνταξης δημιουργεί την εντύπωση ενός δεύτερου θεάτρου μέσα στο θέατρο 
με τους τρεις «ηθοποιούς» να συμμετέχουν στην επικοινωνιακή πράξη. Με 
την έλευση του ενόχου επί σκηνής, όπως πραγματοποιείται μέσα από την προ-
τεταγμένη στον λόγο φράση ἄνδρα τοῦτον,18 συνοδευόμενη προφανώς από μια 
αντίστοιχη χειρονομία,19 αρχίζει η επικοινωνιακή διαδικασία αρχικά ανάμεσα 
στον Οιδίποδα (ἐγώ) και το ακροατήριο (τινά, πάντας).  

Συμπληρωματικά της αντιπαρά-θεσης πομπού και δέκτη λειτουργεί και η 
σύνταξη εν προκειμένω. Συγκεκριμένα, στο προηγούμενο μέρος του λόγου η 
ενέργεια του πομπού δηλωνόταν περιφανώς, ενώ του δέκτη υποβαθμιζόταν, 
χαμένη μέσα σε υποτεταγμένο λόγο που διάρθρωνε περιπτωσιολογίες. Τώρα 
όμως, η πράξη του τινά αποδέκτη αποκτά δύναμη και ουσία, για να συμπληρώ-
σει, αλλά και να έρθει ως αντίβαρο στο τραγικά διατυπωμένο και προτεταγμένο 
στον στίχο ἀπαυδῶ – με την επισώρευση μιας αλυσίδας απαρεμφάτων, η οποία 
πλέκεται από τις επαναλήψεις του μήτε, αλλά και την εγκιβωτισμένη σε αυτήν 
επαναφορά του μήτ’ ἐν θεῶν εὐχαῖσι μήτε θύμασι, σχηματίζοντας ένα είδος 
εσωτερικής παρήχησης, ή ένα ομοιοτέλευτο και γι’αυτό δημιουργώντας ηχώ στην 
τομή του στίχου.20 Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή που οι ρόλοι εναλλάσσονται, 
η ισορροπία ανάμεσα στους επικοινωνιακούς φορείς της κατάρας ανατρέπεται, 
αφού η ενέργεια τόσο του βασιλιά Οιδίποδα (υποκείμενο ρήματος), που δια-
τάσσει, όσο και του τινά (υποκείμενο απαρεμφάτου) που διατάσσεται, χτυπά 

ήδη τον Απόλλωνα (Kavoulaki 2003: 10 κ. εξ.) και τους άλλους θεούς επί σκηνής∙ ίσως επειδή 
ο αλαζόνας Οιδίπους θέλει να μειώσει το ρόλο τους∙ κυρίως όμως, επειδή ο ίδιος είναι από 
μόνος του μια Κατάρα. 

18 Moorhouse 1982: 153: Σε αντίθεση με το ἐκεῖνος, το ὅδε και το οὗτος δηλώνουν τοπική 
εγγύτητα.

19  Ruijgh 2006: 156.
20  Scodel 2005: 236-37.
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ακριβώς στον ίδιο άνθρωπο, τον τοῦτον (αντικείμενο απαρεμφάτου) Οιδίποδα, 
που καταδικάζεται. Ανάλογα, η τοποθέτηση του τοῦδ’ δίπλα στο ἡμὶν με συνι-
σταμένη τη λέξη μίασμα, αποτυπώνει την αντανάκλαση του υποκειμένου (τοῦδ’) 
στο αντικείμενο (ἡμὶν), μόνο και μόνο για να την υπονομεύσει.  

Με δεδομένη την επιφανειακή αντί-θεση, αλλά ουσιαστική σύγχυση 
των ενεργούντων προσώπων, η εξορία του δράστη από τη Θήβα, δηλαδή η 
καταδίκη του σε ένα μεταιχμιακό σημείο συνάδει με την ουδέτερη μηδενική 
θέση του Οιδίποδα μέσα στο χώρο και το χρόνο. Η ιδιότητά του να είναι 
συνάμα τίς, ὅστις και οὔτις, χωρίς πατρώνυμο και τόπο καταγωγής (στ. 1080), 
σημαίνει και την ταύτιση των αντιθέτων, η οποία ανατρέπει την ισορροπία 
της τάξης που διαφορετικά θα διαφυλασσόταν μέσα από τον εξισωτικό τους 
αλληλοπροσδιορισμό. Κι αν ρητορικά το τῆσδε γῆς μοιάζει να διατρανώνει την 
όποια τοποθέτησή του στο χώρο, στην πραγματικότητα υποβάλλει ειρωνικά την 
απώλεια αυτού του χώρου και κατ’ επέκτασιν και του χρόνου (στ. 222: ὕστερος 
ἀστός). 

Με αυτό, λοιπόν, το γλωσσικό παιχνίδι ανοίχθηκαν τα σημασιολογικά 
κανάλια, για να διαχυθεί (ρητά πια) η Αρά στη δραματική και θεατρική πραγμα-
τικότητα (στ. 246-251):  

κατεύχομαι  δὲ τὸν δεδρακότ’, ε ἴτε  τις 
εἷς ὢν λέληθεν ε ἴτε  πλειόνων μέτα, 
κακὸν κακῶς νιν ἄμορον ἐκτρ ῖψαι  βίον. 
ἐπεύχομαι  δ’, οἴκοισιν εἰ ξυν έστιος 
ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ’ ἐμοῦ συνειδότος, 
παθεῖν ἅπερ τοῖσδ’ ἀρτίως ἠρασάμην. 

Η διαπέραση της Αράς από τον γλωσσικό στο δραματικό κόσμο πραγματοποι-
είται με λεξιλογική και υφολογική ένταση∙ η εγγενής βιαιότητα των προθέσεων 
ἐπί- και κατά- των βασικών αρατικών ρημάτων ἐπεύχομαι και κατεύχομαι, που 
προτάσσονται στο στίχο, υποβάλλοντας τη σημασιολογική τους βαρύτητα, 
αλλά κυρίως η παρήχηση του κ και του ρ, υποδηλωτικά της μορφολογικής 
και φωνολογικής ουσίας της λέξεως κατάρα,21 σε συνδυασμό με τον γρήγορο 
ίαμβο με τις πολλές τομές και τις κομμένες λέξεις, καταδεικνύει την ανάγκη της 
γλώσσας να «ξεράσει» την ουσία της Ἀρᾶς. 

Η λεκτική της διάχυση γίνεται σταδιακά, με τη μετάθεση του ρόλου του 
αποδέκτη από το ακροατήριο στον δεδρακότα στο πρώτο σκέλος του ανα-
θέματος κι έπειτα στον ίδιο τον Οιδίποδα στο δεύτερο. Η επιφαινόμενη αντι-
παραβολή τους αναδεικνύεται από την επιλογή της σύνταξης με την οποία 
εύστοχα πειραματίζεται ο Σοφοκλής, παρακάμπτοντας τη συνήθη σύνταξη 
του εὔχομαι και των παραγώγων του με δοτική (π.χ. Ομήρου Ὀδύσσεια, ρ 50-
21  Rodighiero 2000: 26- 27. 
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51). Και αυτό διότι η πολυπρισματική ερμηνεία που επιτρέπει η ούτως ή άλλως 
ενυπάρχουσα στους τύπους της μέσης φωνής και ειδικότερα στα αποθετικά 
ρήματα (κατεύχομαι, ἐπεύχομαι) αμφισημία,22 αίρει την αντί-θεση ανάμεσα στον 
πομπό και το δέκτη της κατάρας. 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο σκέλος του αρατικού χωρίου η πρόταξη του 
κατεύχομαι, παρά την επιφανειακή του μεγαλοπρέπεια, υπαινίσσεται τον κίν-
δυνο απώλειας της γλωσσικής ισορροπίας, αφού ως τύπος μέσης γραμματικά 
φωνής θα μπορούσε εδώ να υποδηλώνει και μια παθητική σημασία, με τις κατά-
ρες του ήρωα να γυρίζουν αυτεπίστρεπτες εναντίον του. Ανάλογα, σύμφωνα με 
τη σύνταξη το υποκείμενο του ρήματος, εννοούμενο ἐγώ, δε συμπίπτει με το 
υποκείμενο του απαρεμφάτου και συνάμα αντικείμενο του ρήματος δεδρακότα· 
σύμφωνα όμως με το νόημα, η περίπτωση της ετεροπροσωπίας αίρεται, 
καθώς όλο το νοηματικό πλαίσιο πλέκεται πάνω στη διαμετρική αντίθεση, 
αλλά και απόλυτη ταύτιση του ἐγώ με τον δεδρακότα. Υπ’ αυτήν την έννοια, 
το φαινομενικά αντιθετικό ζεύγος εἷς-πλείονες, που συναρθρώνεται από την 
επαναφορά του εἴτε...εἴτε, αποτυπώνει την υπεραφθονία των ταυτοτήτων του 
ήρωα και γι’ αυτό την αλληλο-ακύρωσή τους.

Ατενίζοντας ακόμα πιο ειρωνικά τον Οιδίποδα, ο Σοφοκλής στο δεύτε-
ρο σκέλος του αμιγούς αρατικού χωρίου κορυφώνει το λόγο, όταν με ασφυ-
κτικότερες τοπικές συντεταγμένες που αφορούν στην καρδιά της Θήβας 
(ξυνέστιος), ο μακρινός, αλλά και τόσο οικείος ὅστις δέκτης, που έπειτα πλη-
σιάζει ως οὗτος, γίνεται τώρα ἐμός (στ. 249-251: ἐμοῖς...ἐμοῦ). Ο τραγικά διατυ-
πωμένος όρκος αυτοαπαλλαγής, παρά την υποτιθέμενη υποθετική του χροιά 
(εἰ ξυνέστιος), ταυτίζει τον πομπό και το δέκτη, εξισορροπώντας με αυτόν τον 
τρόπο τη γλώσσα με την πραγματικότητα. Η μετοχή συνειδότος, αν και μοιάζει 
να θέτει ως ασφαλιστική δικλείδα την άγνοιά του και έτσι να τον απαλλάσσει 
από την κατάρα, ουσιαστικά τον εμπλέκει ακόμα περισσότερο στο έγκλημα· ο 
εγκληματίας δεν είναι απλώς ξυνέστιός του, είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Σε καμία 
περίπτωση ο Οιδίποδας δε μπορεί να ξεφύγει.23 

Η σχέση του ήρωα με το δολοφόνο καθορίζεται και προσδιορίζεται κυρίως 
από τη σχέση του με το δολοφονημένο. Έτσι, στο επιχειρηματολογικό μέρος 
της κατάρας  (στ. 251-268) θα τονίσει τη σχέση του με το νεκρό μέσα από τη 
χρήση ενός σχήματος κλίμακας, διαρθρωμένης από επαναλήψεις (στ. 259-261), 
αλλά και από την παραλλαγμένη μορφικά επανάληψη του επιθέτου κοινός, 
που φέρνει τον Οιδίποδα και το Λάιο σε αντίθετους πόλους, με δραματικό 
αντιστάθμισμα την επαναφορά της ομόηχης αντωνυμίας κεῖνος, η οποία ανα-
σύρει στην τραγική επιφάνεια το μηδενικό σημείο συνάντησης του γιου με τον 
πατέρα. Προεκτείνοντας τη συλλογιστική μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ανακαλείται μεταφορικά η οριακή στιγμή, όπου ο άξονας της γέννησης του 

22  Rutger 2006: 115.
23  Carawan 1999: 210.

ΜΑΚΡΗ  Τελετουργικός λόγος στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή 55



Οιδίποδα (εἰ κείνῳ γένος/ μὴ ’δυστύχησεν), διασταυρώνεται με τον άξονα του 
θανάτου του Λαΐου (ἐς τὸ κείνου κρᾶτ’ ἐνήλαθ’ ἡ τύχη), πάνω σε ένα παράδοξο 
σχήμα χιαστό (παίδων-γένος, κοινός- κείνῳ). Η ειρωνεία της σχέσης φαντάζει 
ακόμα πιο τραγική, όταν με την αυτοδέσμευσή του στους στίχους 264-268, 
συνέχεια της κατάρας και του όρκου, τοποθετεί τον εαυτό του στην αρχή της 
αντεστραμμένης γενεαλογικής σειράς, ακολουθώντας μια ανάδρομη πορεία 
(στ. 267-268). Αυτή η σειρά παράθεσης των πατρωνύμων, αν και θα έπρεπε 
να λειτουργεί ως αυτοσύσταση του ήρωα, συμπληρώνοντας το πᾶσι κλεινὸς 
Οἰδίπους καλούμενος, στην πραγματικότητα υπαινίσσεται ειρωνικά τη διαστροφή 
της ταυτότητάς του και τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στον ὅντινα δεδρακότα. Το 
απειλητικό πλησίασμα του θύματος εκφράζεται με το τραγικά τοποθετημένο 
στο τέλος της αλυσίδας των ρημάτων ἀφίξομαι ἐπὶ πάντα, που ουσιαστικά 
δηλώνει την άφιξη της Ἀρᾶς στο δραματικό προσκήνιο και προοιωνίζεται την 
ενσάρκωσή της. 

3ο βήμα: η ενσάρκωση της Αράς

Με την είσοδο του Τειρεσία στη σκηνή (Α΄ Επεισόδιο) η άυλη οντότητα της 
Κατάρας, που διαχεόταν μέσα από το βίαιο λόγο και ρυθμό των αναθεμάτων 
του Οιδίποδα, αρχίζει να λαμβάνει σταδιακά σάρκα και οστά στο τραγικό 
προσκήνιο. Ο λόγος επιταχύνει τη διαδικασία της υποστασιοποίησής της μέσα 
από την οπτικοποίηση του ἰόντος ενάντια στον ήρωα φωνήματος (στ. 324-325: 
ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημ’ ἰὸν/ πρὸς καιρόν), που θα κορυφωθεί με τις 
αγανακτισμένες μαντείες του προσβεβλημένου προφήτη (στ. 415- 428):24 

καί σ’ ἀμφιπλὴξ  μητρός τε καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς
ἐλᾷ ποτ’ ἐκ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρά , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ἄλλων δε πλῆθος οὐκ ἐπαισθάνει κακῶν,
ἅ σ’ ἐξισώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς τέκνοις.
. . . . . . . . . . . . .Σοῦ γὰρ οὐκ ἔστιν βροτῶν 
κάκιον ὅστις ἐκτριβήσεταί ποτε. 

Η νοηματική και φραστική αντιστοιχία της αρατικής εκφοράς του Οιδίποδα 
(κακὸν κακῶς ἐκτρῖψαι βίον) με τον προφητικό λόγο του Τειρεσία (κάκιον 
ὅστις ἐκτριβήσεταί ποτε) συνδέει τα οργισμένα μαντεύματα με τα απειλητικά 
αναθέματα και καταδεικνύει τις σχέσεις διαμόρφωσης και ανα διαμόρφωσης 

24  Bλ. ακόμα στ. 350- 354: ἐννέπω σε τῷ κηρύγματι/ ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, κἀφ’ἡμέρας/ τῆς 
νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ’ἐμέ, ὡς ὄντι γῆς τῆσδ’ ἀνοσίῳ μιάστορι και στ. 238-242: μήτε 
προσφωνεῖν τινα/ ...ὡς μιάσματος/ τοῦδ’ ἡμῖν ὄντος...

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)56



ανάμεσα σε κατάρα και προφητεία. Ενώ προηγουμένως ο χρησμός έθετε τους 
όρους και καθόριζε τις εναλλακτικές, για να έρθει η κατάρα να τον ενερ-
γοποιήσει και να τον διαμορφώσει, τώρα οι προφητείες διατυπώνονται ως επι-
βεβαίωση και διαμόρφωση αυτής, καταδεικνύοντας τον άγνωστο δεδρακότα 
και προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στην καταδίκη του ήρωα, την αιμομιξία, που 
κορυφώνεται και αναδεικνύεται τραγικά μέσα από ένα γλωσσικό ατόπημα με το 
σχήμα παρήχησης του σ στο στίχο 425. 

Η μέχρι τώρα εξαϋλωμένη Ἀρά, που προηγουμένως στροβιλιζόταν στον αέρα 
και διαχεόταν απλώς και μόνον στην ατμόσφαιρα ως άπιαστη ουσία, εμφανίζε-
ται ως απτή παρουσία στο χώρο, δεινόπους και ἀμφιπλήξ,25 ανακαλώντας στο 
νου των θεατών τις αισχύλειες Ερινύες26 τη στιγμή που ο άγνωστος δεδρακώς 
δεν είναι πια τίς ή ὅστις, αλλά σύ. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό πως πρό-
κειται για εκείνες τις στιγμές στην αρχαία ελληνική τραγωδία, όπου ο θεατής, δεν 
ενατενίζει μόνο ενορατικά τη δραματική πραγματικότητα μέσω του λόγου, αλλά 
παράλληλα παρακολουθεί και την ενσάρκωση της δεινόποδος Ἀρᾶς στη θεατρική 
πραγματικότητα, την υπο στασιοποίησή της από τον ίδιο τον Οιδίποδα. 

Αρκεί να παρατηρήσουμε πώς ο Σοφοκλής μπορεί να κλείσει μέσα σε μια 
λέξη μια ολόκληρη ιστορία. Σε ένα πρώτο επίπεδο, το βασικό χαρακτηριστικό 
που μοιράζεται ο Οιδίπους με τη δεινόπουν Ἀράν (η ιδιαιτερότητα στα πόδια) 
προδιαγράφει και την πορεία καταδίωξης. Το δεινό27 οίδημα στα πόδια του ήρωα 
δεν του επιτρέπει να διαγράψει μια κίνηση ίσια, όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά 
μια κίνηση ταλαντευόμενη και γι’ αυτό εξωανθρώπινη, διασπώντας τα όρια του 
χρόνου28 και του χώρου29 και ενεργοποιώντας έτσι τη δεινή κατα διωκτική ορμή 

25  Kamerbeek 1967: 103: η λέξη ἀμφιπλήξ δηλώνει τη διπλή μάστιγα που θεωρείτο ήδη από τον 
Αισχύλο όπλο της Ερινύας.

26 Αισχύλου Εὐμενίδες, στ. 373 κ. εξ.: ὀρχη/σμοῖς τ’ ἐπιφθόνοις ποδός... σφαλερὰ καὶ τανυδρόμοις 
κῶλα...

27 Σημειωτέα η όλη αμφισημία του επιθέτου δεινός, π.χ. Σοφοκλέους Ἀντιγόνη στ. 332-333: 
πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδεν ἀν-/θρώπου δεινότερον πέλει.

28  Vernant 1986: 52 κ. εξ.:Ενώ το αίνιγμα φαίνεται να αναφέρεται στα σταθερά διαδοχικά 
βήματα του ανθρώπου, καθώς αυτός πορεύεται την πορεία της ζωής του, όπως ο ήρωας 
πολύ σωστά απάντησε, την ίδια στιγμή αντικατοπτρίζει τη διεστραμμένη πορεία της ζωής 
του Οιδίποδα, που το οίδημά του έχει προκαλέσει. Ως κουτσός άνθρωπος, στηριζόμενος σε 
ένα τρίτο πόδι, δε μπορεί να περπατήσει σωστά τα βήματα της ζωής (παιδί, άντρας γέρος), 
αλλά αντίθετα τα μπερδεύει, εξισώνοντας τον εαυτό του με τον πατέρα του (στ. 259-262), 
δηλαδή τη μέση με τη γεροντική ηλικία, αλλά και με τα παιδιά του (στ. 425), δηλαδή τη μέση 
με τη βρεφική ηλικία, και άρα τη γεροντική με τη βρεφική. Έτσι, το γένος των Λαβδακιδών, 
αντί να συνεχίσει ευθεία την πορεία του, διαγράφει ένα πισωγύρισμα στο χρόνο και γι’αυτό 
αυτο- ακυρώνεται.

29  Το τρίστρατο, η μηδενική στιγμή, όπου ο γιος «αγγίζει» τον πατέρα, για να τον σκοτώσει (στ. 
811: σκήπτρῳ τυπείς ἐκ τῆσδε χειρός), ενώ η επίθεση του Λαΐου ανακαλεί την εικόνα, όπου ο 
πατέρας «άγγιζε» το γιο, για να τρυπήσει τα πόδια του (ἐνζεύξας ποδοῖν) είναι το σημείο όπου 
συγχέονται τα όρια του τόπου. Με το τρίτο πόδι εκδικείται τους υπεύθυνους για την ύπαρξη 
αυτού, κλονίζοντας την τάξη με τη δολοφονία του πατέρα του (στ. 811) και τη γονιμοποίηση 
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της γοργοπόδαρης κυνηγού, το όργανο τιμωρίας των Ὑψιπόδων Νόμων (στ. 
865-866), που έρχεται να αποκαταστήσει αυτά τα όρια. 

Σε ένα δεύτερο όμως επίπεδο, πίσω από τη σχέση αγρευτή και άγρας ελλοχεύει 
μια άλλου είδους σχέση ανάμεσα στον Οιδίποδα και την ἀμφιπλῆγα δεινόπουν 
Ἀράν (στ. 417-418), η οποία επίσης εντοπίζεται στη βαθύτερη ειρωνεία της 
γλώσσας που επιστρατεύεται, για να προσδιορίσει υποκείμενο και αντικείμενο. 
Το β΄ συνθετικό –πους του επιθέτου δεινόπους αντιστοιχεί στο β΄ συνθετικό 
του ονόματος Οἰδίπους, ενώ παράλληλα το β΄ συνθετικό –πλήξ του επιθέτου 
ἀμφιπλήξ αντιστοιχεί νοηματικά στο α΄ συνθετικό οἴδημα, αφού ο ήρωας δε 
λαμβάνει ένα όνομα, αλλά ένα προσδιοριστικό του σωματικού του ελαττώματος. 
Το οίδημα δεν είναι μόνο η διπλή πληγή (ἀμφι-) που προκάλεσαν οι γονείς του· 
είναι πάνω απ’ όλα το διπλό πλήγμα που προκαλεί ο ίδιος με την πατροκτονία 
και την αιμομιξία, εξισώνοντας τον εαυτό του με τον πατέρα του και τα παιδιά 
του (στ. 425). Εξαιτίας αυτού του δεινοῦ ποδός θα απελαθεί από τη Θήβα και 
σε αυτό πάλι θα αναζητήσει έρεισμα για την πορεία του προς την εξορία, στην 
οποία είχε καταδικάσει τον δεδρακότα (στ. 456): σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν 
ἐμπορεύσεται. Αυτή η γλωσσική διάθλαση, λοιπόν, καταδεικνύει ότι η σχέση του 
Οιδίποδα με τη Αρά δεν είναι μόνο σχέση καταδίωξης, αλλά είναι ταυτόχρονα 
και συμπόρευσης – ή καλύτερα συν-χρωτισμού. 

Έτσι, εξηγείται και η ταύτιση του πομπού με το δέκτη του αναθέματος, του 
ἐγώ με το ὅστις, τίς και πᾶς, του ξένος με το ἀστός. Η Κατάρα με τα φοβερά 
πόδια είναι αυτό που υπαινίσσεται ο αρατικός λόγος, χωρίς όμως να τολμά 
και να το πει, τα πολλά πρόσωπα που συνθέτουν το όνομα-ανάθεμα του ενός 
και μοναδικού άγνωστου δεδρακότος. Η υπεραφθονία ταυτοτήτων και ρόλων 
που υποβόσκουν στην αρατική ρήση συμπίπτει με την κατάρα της μηδενικής 
ταυτότητας ενός ανθρώπου χωρίς πατρώνυμο (ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλού-
μενος),30 υιοθετημένου από την Τύχη και τους Μῆνες (στ. 1080 κ. εξ.).31 Μια απλή 
συμβατική αναφορά του ονόματος του Οιδίποδα δεν θα ήταν αρκετή, για να 
αποκαλύψει το μέγεθος της τραγικής αλήθειας, παρά μόνο επιδερμικά, και έτσι 
θα μεγάλωνε την απόσταση ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενο. Αντίθετα, μια 
τέτοια μορφή μετωνυμικού λόγου περιγράφει όλες τις ταυτότητες του Οιδίποδα, 
αποκαλύπτοντας την ουσία της φύσης του, τι σημαίνει να είναι κάποιος οἰδίπους 
και έτσι υπαναχωρεί στις ρίζες του ονόματος, λειτουργώντας δεικτικά ως προς 
τη φύση του.32 Σε αυτό το συμπέρασμα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και 

της μητρικής του μήτρας–θεωρώντας, με βάση τις φροϋδικές συντεταγμένες, το σκήπτρο μια 
μεταφορά του φαλλού. Αυτό το πόδι τον καταδικάζει στην τοπική οριακότητα, στην οποία 
και ο ίδιος θα καταδικάσει αργότερα τον εαυτό του και στην οποία θα βρίσκεται μέχρι και το 
τέλος της ζωής του, με παντοτινό έρεισμά του αυτό το ραβδί.

30  Το πατρώνυμο ήταν το κυριότερο συστατικό της ταυτότητας του αρχαίου Έλληνα. Βλ. 
ενδεικτικά Ηροδότου Ἱστορίαι, 4. 184, Ομήρου Ἰλιάς, Ζ 206 κ.εξ.

31  Segal 1981: 213.
32  Χριστίδης 1997: 58.
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μια ακόμα ενδεχόμενη εναλλακτική του β΄ συνθετικού του ονόματός του, όχι 
δηλαδή μόνο πούς, αλλά και το ερωτηματικό τοπικό επίρρημα ποῦ, το οποίο 
υποδηλώνει τη διαρκή αναζήτηση του φονιά, της ταυτότητάς του, αλλά και της 
θέσης του μέσα στη φυσική τάξη.33 Έτσι, αυτό που ζητά ο Οιδίπους στην κατάρα 
του δεν είναι μόνο μια περιφραστική διατύπωση του αποτροπιασμού που κρύβει 
το όνομά του. Είναι πάνω απ’ όλα ένα παράδοξο τραγικό αίτημα να γίνει απτή 
πραγματικότητα, αυτό που ο ήρωας είναι, μια μετεωριζόμενη φύση ανάμεσα στο 
μέσα και στο έξω και τελικά μια φύση καθηλωμένη στο μηδέν. Η κατάρα, τόσο 
ως προς το αίτημά της, όσο και ως προς την έντεχνα υφέρπουσα ταύτιση των 
προσώπων, εκφέρει περιφραστικά αυτό που αποτυπώνεται μονολεκτικά στο 
όνομα-ανάθεμα Οιδίπους.

Στον απόηχο της τελευταίας σκηνής αυτού του Επειδοσίου το A´ Στάσιμο 
(στ. 464-511) επενδύει μουσικά την ενορατική αλήθεια, την εικόνα της λεκτι-
κής ένδυσης του Οιδίποδα με τα φρικτά πέπλα της Ἀρᾶς. Η κίνηση του προη-
γούμενου επεισοδίου συνεχίζεται και στο μετρικά βίαιο άσμα,34 όπου η περιγραφή 
άγριων και έντονων εικόνων που εστιάζουν στα γόνατα και τα πόδια (π.χ. στ. 
467: ἀελλάδων/ ἵππων σθεναρώτερον/ φυγᾷ πόδα νωμᾶν, στ. 479: μελέῳ ποδὶ 
χηρεύων) πλαισιώνει την αναφορά στις δεινὰς ποσὶ Κῆρας, τα πνεύματα της 
εκδίκησης (στ. 471-472:  δειναὶ δ’ ἅμ’ ἕπονται/ Κῆρες ἀναπλάκητοι),35 αλλά 
και τη ρητή δήλωση της ανιχνευτικής μανίας της χρησμικής Φάμας, που είχε 
εισβάλει ήδη από την Πάροδο (στ. 475-476: φάμα Παρνασσοῦ τὸν ἄδη-/λον 
ἄνδρα πάντ’ ἰχνεύειν).

4ο βήμα: η αναγνώριση

Η αντίστροφη μέτρηση, για να δει και ο Οιδίπους αυτό που μόνο οι θεατές και 
το ενορατικό μάτι του Τειρεσία μπορούσαν να δουν, αρχίζει με μια απεγνωσμένη 
προσπάθεια της Ιοκάστης να κατευνάσει την οργή του ήρωα, ανασύροντας 
στη δραματική επιφάνεια το περιστατικό της δολοφονίας (στ. 711-725). Στο 
άκουσμα της αφήγησής της, ο Οιδίπους επικαλείται τον Τειρεσία (στ. 353, 
στ. 362), αναφωνώντας ἔοικ’ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς/ δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐκ 
εἰδέναι (στ. 744-745). 

Ο ὅστις δεδρακώς της κατάρας που ο μάντης προσδιόρισε ως σύ έρχεται 
τώρα ακόμα πιο κοντά και κυριεύει τον ήρωα (ἐμαυτόν), μόνο που η φορά 
αντιστρέφεται:  δεν πια η κατάρα που κυνηγά τον Οιδίποδα, αλλά ο Οιδίπους 

33  Segal 1981: 224.
34  Τα αιολικά κώλα στο α΄ μισό, σε συνδυασμό με τα αναπαιστικά δίμετρα και τα χοριαμβικά 

του β΄ μισού διατρέχουν τη μακρά και εντυπωσιακή σειρά των ιωνικών, δηλωτικά της έντα-
σης του προσωπικού συναισθήματος του Χορού (Kamerbeek 1967: 114).

35  Kamerbeek 1967: 116.
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που προβάλλει τον εαυτό του εἰς ἀρὰς δεινάς. Το σημασιολογικό φορτίο της 
πρόθεσης προ- του ρηματικού τύπου προβάλλων36 –και έπειτα του προστιθείς37– 
ιχνηλατεί το απειλητικό πλησίασμα του κυνηγού και του κυνηγημένου. 

Η ειρωνεία βαθαίνει και το ύφος κλιμακώνεται, όταν στο τέλος αυτής της 
σκηνής ο Οιδίπους αντιλαμβάνεται ότι είναι ο παραλήπτης της κατάρας του και 
ανακαλεί αυτούσια τα κατευχετικά του λόγια (πβλ. 236-41) για τον αφορισμό 
του δεδρακότα (στ. 815-820): 

τίς τοῦδε νῦν ἔστ’ ἀνδρὸς ἀθλιώτερος;
τίς ἐχθροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ’ ἀνήρ;
ὃν μὴ ξένων ἔξεστι μηδ’  ἀστῶν τ ιν ι 
δόμοις  δέχεσθαι ,  μηδὲ  προσφων εῖν  τ ινά, 
ὠθεῖν  δ ’  ἀπ’  ο ἴκων.  καὶ τάδ’ οὔτις ἄλλος ἦν
ἤ ’γὼ ’π’ ἐμαυτῷ τάσδ’ ἀρὰς ὁ προστιθείς.

Η επανάληψη της αόριστης αντωνυμίας τίς, τραγικά περίοπτης στην αρχή του 
στίχου, αντισταθμίζεται αρχικά με το γραμματικά αντιθετικό, αλλά νοημα τικά 
συμπληρωματικό οὔτις, και έπειτα με το ἐγώ, για να κορυφωθεί με το αυτο-
παθητικό ἐμαυτῷ. Η αντανάκλαση του ἐγώ στο ἐμαυτῷ, με σημείο τομής το ἐπί-, 
υποδηλωτικό της επί-θεσης της μιας αντωνυμίας στην άλλη, σηματοδοτεί την 
αργοπορημένη γνώση της τραγικής φύσης του, της μόνιμης παλινδρόμησής του 
ανάμεσα στους δύο εαυτούς του. 

Έτσι, η σταδιακή του μεταμόρφωση φαντάζει και στα δικά του πλέον μάτια 
αληθινή, καθώς βλέπει την προσωπική του κηλίδα ἀφιγμένην σε αυτόν (στ. 
832-833: ἰδεῖν/ κηλίδ’ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην). Ωστόσο, ο υποθετικός 
τρόπος με τον οποίο εκφέρει αυτά του τα λόγια (στ. 744: ἔοικα, στ. 816: ἂν 
γένοιτ’ ἀνήρ, στ. 830-831: μὴ...ἴδοιμι) επισημαίνει ότι στα μάτια του η αλήθεια 
της μεταμόρφωσης μοιάζει ακόμα μακρινή, μέχρις ότου εμφανιστεί ο μοναδικός 
αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ἵξεται (στ. 769).

Με την άφιξη του Θηβαίου θεράποντα η υποψία γίνεται πλέον βεβαιότητα. 
Η αναγνώριση της φύσης του εκφράζεται σπαρακτικά με μια τελευταία ευχή, 
συμπληρωματική της αρατικής ρήσης (στ. 1182-1185): 

ἰού, ἰού· τὰ πάντ’ ἂν ἐξήκοι  σαφῆ .
ὦ φῶς, τελευταῖόν σε προσβλέψαιμι  νῦν, 

36 LSJ λήμμα προβάλλω= ρίπτω, εκθέτω, προτείνω. Εν προκειμένω χρησιμοποιείται με τη σημα-
σία του ‘ρίχνω’ (βλ. ενδεικτικά Σοφοκλέους Φιλοκτήτης 1017).

37  LSJ λήμμα προστίθεμαι= προστίθεμαι, συνδέομαι με κάποιον/ κάτι, συμφωνώ, πηγαίνω προς 
κάπου, πηγαίνω με το μέρος κάποιου. Στο λεξικό δε γίνεται αναφορά για μια σημασία του 
προστίθεμαι μέσα σε ανάλογα με το παρόν νοηματικά πλαίσια, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να 
υποσκελίζει το σημασιολογικό φορτίο του ‘παραδίνομαι’ που λαμβάνει εδώ η λέξη.
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ὅστις πέφασμαι φύς τ’ ἀφ’ ὧν οὐ χ ρῆν , ξὺν οἷς  τ’ 
οὐ χ ρῆν  ὁμιλῶν, οὕς  τέ μ’ οὐκ ἔδει κτανών.

Τώρα το φως της αλήθειας που φθάνει στα μάτια του (ἂν ἐξήκοι σαφῆ) ανακαλεί 
το σκοτάδι των προφητειών του ἀμφιπλὴξ μητρός τε καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς. Τώρα 
ο ὅστις Οιδίπους, γιατί μόνο αόριστα προσδιορισμένος ὅστις θα μπορούσε 
να είναι, παραδίδεται στον όλεθρο που είχε καταραστεί για τον δεδρακότα, 
με αποτέλεσμα το υποκείμενο και το αντικείμενο του λόγου να συγχέονται 
εκούσια πλέον και μάλιστα όχι μέσα σε πλαίσια όρκου. Για το λόγο αυτό, το 
βίαιο και επιθετικό ύφος του αναθέματος τρέπεται σε θρηνητικό και παθητικό, 
με αποκορύφωμα την εναγώνια κραυγή ἰού, ἰού. Παράλληλα, η επαναληπτικά 
διατυπωμένη μετοχή φύς δομημένη πάνω στο παρηχητικό σχήμα του φ και του 
σ, για να αντηχήσει η γλώσσα τη λέξη φύση, συμπυκνώνει μέσα της την τραγική 
ουσία του ήρωα. 
   

Φθάνοντας στο τέλος της παράδοξης πορείας μας στρέφουμε πίσω το βλέμμα, 
μόνο και μόνο για να ατενίσουμε τον Οιδίποδα να βρίσκεται μόνος του, πομπός 
και δέκτης του λόγου του, θεατής και θέαμα του εαυτού του και τελικά ο 
μοναδικός τραγικός «πρωταγωνιστής» στο αναθεματικό σκηνικό που ο ίδιος 
έστησε. 

Η μεταμόρφωσή του σε Κατάρα, δηλαδή η διαδικασία της υποστασιοποίη-
σης της Κατάρας στη θεατρική πραγματικότητα, επιτυγχάνεται παράλληλα με 
την κλιμακωτή πορεία της αναθεματικής γλώσσας, με την οποία και αναπτύσσει 
μια αμφιλεγόμενη σχέση λόγω της ενυπάρχουσας σ’ αυτήν αμφισημίας. Από τη 
μια πλευρά, η διεστραμμένη φύση του ήρωα, νοούμενη ως ταύτιση και γι’αυτό 
ακύρωση των αντίθετων ιδιοτήτων του, υποκείμενο-αντικείμενο, ἐγώ-ὅστις, τίς, 
πᾶς, οὗτος, σηματοδοτεί και την απώλεια της ταυτότητάς του∙ ό,τι, όμως, δεν 
έχει ταυτότητα δε μπορεί και να προσδιορισθεί με σαφήνεια και επομένως η 
γλώσσα δε μπορεί να αποκτήσει ένα ξεκάθαρο νόημα. Ως εκ τούτου, μέσα από 
την αλληλο-υπονόμευσή τους γλώσσα και πραγματικότητα χάνουν την ίδια την 
ταυτότητά τους. 

Από την άλλη πλευρά όμως, η πόλωση των επικοινωνιακών φορέων, 
εκπεφρασμένη με τον αρατικό λόγο, αίρεται από τον ίδιο το λόγο, ακριβώς 
επειδή η υπαινικτικά διατυπωμένη ταύτιση πομπού και δέκτη μέσα από τα 
πάσης φύσεως λεκτικά ολισθήματα, το παιχνίδι των αντωνυμιών και την 
αμφιταλάντευση μέσα και έξω από τη Θήβα σκιαγραφεί τη βαθύτερη αλήθεια 
της ουσίας του ήρωα, τη σύμπτωση των ιδιοτήτων του που αποτυπώνεται 
μονολεκτικά στο όνομα-ανάθεμα, Οιδίπους. Μέσα από αυτή τη σαφή πλέον 
αλληλο-προσδιοριστική τους σχέση γλώσσα και πραγματικότητα επανακτούν 
την ταυτότητά τους, καθώς αυτό που διατυπώνεται λεκτικά με την κατάρα 
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λαμβάνει παράλληλα σάρκα και οστά στη σκηνή, με τη μεταμόρφωση του 
Οιδίποδα σε δεινόπουν Ἀράν του εαυτού του. 

Τίποτα, ωστόσο, δε μπορεί να αλλάξει το ότι ο ήρωας παραμένει εγκλω-
βισμένος ανάμεσα στο ρόλο του υποκειμένου και του αντικειμένου. Και 
είναι αυτή ακριβώς η αντινομία της φύσης του, δηλαδή ο προσδιορισμός της 
ταυτότητάς του μέσα από την έλλειψη αυτής της ταυτότητας, που συνάδει με την 
αμφίρροπη επί του παρόντος σχέση γλώσσας και πραγματικότητας, κρατώντας 
τον τελικά παγιδευμένο κάπου ανάμεσα στη γλώσσα και την πραγματικότητα.
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DIONYSIA MAKRI

Th e feet of the Curse (Ará): 
ritual language in Sophocles’ Oedipus Tyrannus

Summary

IN THIS ESSAY we examine Oedipus’ condemnatory speech in Sophocles’ 
Oedipus Tyrannus, not in respect of its political ramifi cations, but from 

the (rather neglected) point of view of its ritual structure and function. More 
specifi cally, we try to follow the ‘steps’ of the Curse, detecting how Oedipus’ 
imprecation is related to its dramatic reality. As it is argued, the peculiar 
relationship between Οἰδίπους and δεινόπους Ἀρά is gradually developed through 
a tragic linguistic game. Th e Delphic words instigate Oedipus to imprecate curses 
upon the murderer of Laius and thus to “release” Ἀρά into the dramatic world. 
However, no matter how hard he tries to distance himself from the unknown 
murderer, the way his speech is structured does exactly the opposite: it identifi es 
him with the killer. Th e ambiguity of his nature, as expressed in his being both 
subject and object of his condemnation, is further impressed upon his very 
name, Οἰδίπους, ‘playing’ ingeniously with the basic characteristic of Ἀρά, i.e. 
δεινόπους (repeatedly called so in the play). Th eir linguistic correlation means at 
the same time –as the play seems to suggest– that the hero is not only the subject 
or the object of his curse; he is the Curse itself, the Curse of himself. Only when 
he opens his internal eyes, he realises that he tragically substantiates his own 
condemnatory words. 
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MICHAEL INWOOD

Th e end of Plato’s Meno*

I BEGIN WITH a summary of the latter part of the Meno: Socrates claims 
to have shown by his questioning of the slave and elicitation of true beliefs 

from him that it is possible to conduct a similar enquiry into the question ‘What 
is virtue?’ Nevertheless he proceeds not to answer that question but rather the 
diff erent question: ‘Is virtue teachable?’ He does so by arguing that since virtue is 
invariably benefi cial to its possessor, it must be a sort of knowledge or wisdom; 
and, since all knowledge is teachable, this entails that virtue is teachable. But 
then Socrates backtracks and argues that since there are no generally recognised 
teachers of virtue, virtue cannot be taught, and so virtue cannot be knowledge. It 
may however be true belief. True belief cannot be taught, since only knowledge 
can be taught. But, apart from its supposed instability, it is as benefi cial as 
knowledge. So it satisfi es the requirement of the earlier argument. Th e conclusion 
of that argument should have been not that virtue is knowledge but that it is 
either knowledge or true belief. Th en Socrates concludes that what virtuous 
people, statesmen such as Th emistocles and Pericles have, is true beliefs, granted 
to them by divine dispensation, theia moira.

It is this last conclusion, that virtue is true belief that concerns me. Many 
scholars now argue that this view –that virtue is true belief– is put forward 
ironically, that it is not the view of Plato himself and that Plato does not seriously 
attribute it to Socrates. Th ey argue that in the dialogue Plato has left  various 
clues to hint that Socrates does not mean it seriously.1 I want to do three things. 
First, I give an account of what the view is, what it means to say that virtue is true 
belief. Second, I argue that the view that virtue is true belief is very plausible, that 
it is at least more plausible than the view that virtue is like geometry. Th irdly, I 
*  Earlier versions of this paper were given at the Oxford Ancient Philosophy Seminar and at the 

University of Crete at Rethymnon. I am grateful to both audiences for their comments.
1 See e.g. Wilkes 1994.
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challenge the arguments of scholars who say that Plato does not take the view 
seriously, just ironically.

First, let me outline what I take the view to be. It is complicated by the fact 
that there are two types or levels of virtue. First, there is the ordinary virtue that 
ensures that you pay your debts, tell the truth, and so on. Th e view in question 
is not concerned with that so much as with the extraordinary virtue of great 
statesmen. Ordinary unphilosophical Athenians regarded great statesmen as 
very good people. Th ey had no place for the saints, martyrs, and charity workers, 
whom we might regard as very good, but they had a high regard for skilful 
politicians. Naturally politicians oft en break rules at the lower level of virtue. 
Th ey tell lies, and perhaps even murder their rivals. But so too might saints, 
martyrs, or charity workers. However, great politicians do have a strange ability 
to generate true beliefs. Take Th emistocles for example. He believed that Athens 
needed to rely on their fl eet to defeat the Persians. He saw a good way of getting 
this message across – he said that in speaking of ‘wooden walls’, the Delphic 
oracle meant a fl eet. He is even said to have sent a message to Xerxes urging him 
to attack before the Greek fl eet could fl ee.2 How did he think of all that? He did 
not know, nor did anyone else. He had a mysterious ability to generate such ideas. 
Few people have this ability – that is why it is regarded as a divine dispensation, 
which means roughly ‘God knows where it comes from.’ What Th emistocles had 
is not just true beliefs – other people may have those beliefs once Th emistocles 
tells them about it. What he has is the ability to produce true beliefs. True beliefs 
are teachable. When Th emistocles forms a belief, he can tell it to others. What 
is not teachable, or less obviously teachable, is the ability to come up with true 
beliefs in the fi rst place. When Th emistocles fi rst generates the belief, neither he 
nor anyone else can know, be sure, that it is true. But aft erwards, aft er the battle 
has been won, they can see that the belief was true.3  

Here it might be objected that even aft erwards we cannot be sure that the 
belief was true. A pacifi st or an uncompromising truth-teller might say that 
Th emistocles’s beliefs were false. Or one might think that the Greeks could 
have beaten the Persians without a fl eet or that Xerxes was on his way home 
in any case. To avoid that complication, I shall mention another case where a 
person mysteriously comes up with beliefs that are indisputably true: a good 
sense of direction. Someone with a good sense of direction can, once they have 
walked through a city, fi nd their way from, say, the cathedral back to the railway 
station in a manner that is entirely mysterious to someone with a poor sense 
of direction. When such a person says or believes that ‘the station is that way’, 

2 Th ese stories are told in the lives of Th emistocles by Cornelius Nepos (2 and 4) and by Plu-
tarch (X.2 and XII.4).

3 Cf. Wilkes 1994: 216: “the man who merely believes something without knowing it will, evi-
dently, not know whether his belief is true or false.” 
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what they say or believe is true, but we cannot yet be sure that it is true. Once 
we arrive at the station however, we are sure that the belief was true. We would 
probably say we know the belief was true, though Plato might not: it is only a 
belief about a particular.4 And Plato would be even less willing to say that the 
person knew it all along, that they recollect it. It is a temporary belief. We cannot 
say that the person knows the way from the cathedral to the railway station, 
even in the way that someone might know the way from Athens to Larisa. Th ey 
do not know the way for long, they forget all about it later, but they have a true 
belief, a hunch, at the time when it is needed. Th ey cannot say how they do it, 
they cannot give a rule they followed, such as: ‘Do not look at passers-by. Look at 
street signs.’ Looking at street signs is how I fi nd my way back. But it is not how 
the person with a good sense of direction does it. Th ey do not know how they 
do it. So naturally they cannot teach me how to do it. Or at least there is reason 
to suppose that they cannot teach me how to do it. Incidentally, something like 
a sense of direction is mentioned in Plato’s Philebos. Th ere it is said that we need 
less pure forms of knowledge, knowledge of particulars, not only of forms, ‘if we 
are going to be able to fi nd our way home when we want to.’5

A good sense of direction generates true beliefs. Can we change these beliefs 
into knowledge? In a way we can. We now have reliable maps and street signs 
which enable people with a poor sense of direction to do what the gift ed person 
can do without their help – as long, that is, as one has enough of a sense of 
direction to turn the map the right way round and orient oneself in accordance 
with it, to fi nd one’s bearings. A map shows you what the good sense of direction 
did and sets it in the context of the whole town – it is rather like having the whole 
of Euclid’s geometry set out before you, though not so systematic of course and 
not at all a priori. And it does not show us how people with a good sense of 
direction fi nd their way. Th ey do not have maps of towns in their minds. Still 
a map does enable the ungift ed to do slowly and with diffi  culty what the gift ed 
person does with ease.  

Let us return to the gift  that statesmen have. Could their beliefs be changed 
into knowledge, even the second-rate sort of knowledge that a map gives us?  
Great statesmen display their skills in situations with the sort of unpredictable 
and seemingly random behaviour that chaos theory was devised for. What will 
happen and what the statesman ought to do may be quite diff erent in what seem 
to us to be very similar situations. So there are no useful and entirely reliable 
rules for dealing with such situations. Th ere are rules, but not hard and fast 
rules – we need discretion or discernment to see when and how to apply them 

4 In the Meno, though not in other dialogues, Plato seems to allow knowledge of particulars, 
such as the way from Athens to Larisa (97a9f.).  

5 Philebus 62a7ff .
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and when to depart from them.6 In fact the same is true of ordinary, everyday 
morality.  Plato gives an example in the Republic.7 Th e general rule is that one 
should return things one has borrowed.  But there are exceptions. One should 
not return weapons to someone who has become mad in the meantime. Th at 
seems clear enough and one can make that into a secondary rule: Do not return 
a sword you have borrowed from a madman. But we cannot frame plausible rules 
for every such case. Should I return to a madman his water pistol, paper dart or 
pea-shooter? Th e rules are not so refi ned. So it is natural to think of morality as 
requiring a sort of sense, similar to a sense of direction.  We speak of instilling 
a sense of right and wrong into a child. Th at starts with simple rules, such as 
‘Always return what you borrowed,’ but later we come to distinguish somehow or 
other between the sane and the mad, and between swords and water pistols. 

So my conclusion so far is this. Th e virtue of great politicians cannot be taught. 
It does of course require some teaching. If Pericles and Th emistocles had never 
received any training in politics, they would not have been great politicians. 
But teaching alone does not make them virtuous, does not make them great 
statesmen. We do not know how they do that – it is a sort of eudoxia, a gift  from 
the gods.8 I say, but Socrates does not, that ordinary everyday virtue cannot be 
taught in the way geometry is taught, by explicit rules. It too is a sort of eudoxia, 
but not a gift  from the gods because almost everyone has it. Somehow or other 
we teach it, but not in the way geometry is taught. Th is is the view that I think 
Plato ought to have held and perhaps did hold.

Th e opposing view is this. Socrates and Plato do not believe that virtue is 
eudoxia. Th ey think it is knowledge. And because it is knowledge it can be taught. 
According to Plato, there are two types of teaching, on the one hand, explicit 
teaching, what we might call ‘spoon feeding,’ and on the other hand, elenchus, 
the teaching by question and answer that Socrates practices on Meno.  And there 
are two types of aretê. Th ere is fi rstly, Meno’s virtue, virtue as Meno conceives 
it, the sort of aretê that actual statesmen supposedly have, and secondly Socratic 
virtue, the sort of virtue that Socrates presumably has and which he wants to 
defi ne. Meno’s sort of virtue probably cannot be taught at all, not by elenchus 
and not by spoon feeding. It cannot be turned into knowledge, because there is 

6 Cf. Guicciardini 1965: 42: “It is a great error to speak of the things of this world absolutely and 
indiscriminately and to deal with them, as it were, by the book. In nearly all things one must 
make distinctions and exceptions because of the diff erences in their circumstances. Th ese cir-
cumstances are not covered by one and the same rule. Nor can these distinctions and excep-
tions be found written in books. Th ey must be taught by discretion.” 

7 Republic I, 331c5-9.
8 ‘Eudoxia’ usually means ‘good repute, honour’. It occurs at Meno 99b11 in the unusual sense 

of ‘good judgement, having or forming good opinions’ in contrast to ‘epistêmê’.  I am grateful 
to Lesley Brown for the suggestion that the usual meaning is also in play, the idea being that 
politicians who exercise good judgement also have, or seek, a good reputation. 
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no knowledge corresponding to it – presumably that implies that the beliefs it 
involves are not really true. Socratic virtue can be taught, but only by elenchus, 
not by spoon feeding. Th ose who interpret the dialogue in this way advance 
several reasons for adopting it. I shall expound each of these reasons in turn and 
then give my reply to it.  

Th e fi rst reason is this: Socrates fi rst argues that virtue is knowledge and 
so is teachable. He then argues that virtue is not teachable because there are 
no teachers of it. Th is second argument is bad, so bad that Plato cannot have 
expected us to be deceived by it. Th e proposition that there are no teachers of 
aretê obviously does not entail that aretê cannot be taught. Plato himself, in the 
Republic, mentions the case of stereometry, solid geometry, as something that 
could be taught, is obviously teachable, even though it is not actually taught.9 
We might object, in the spirit of Plato, that the reason why stereometry is not 
taught is that we do not much need to know about it, whereas aretê is essential 
and would be taught if it were teachable.10 But I prefer to rely on the fact that 
the argument that aretê is knowledge and is therefore teachable is also quite 
bad. In the fi rst place knowledge is not always benefi cial. Most knowledge can 
be misused to one’s own disadvantage. I can use my knowledge of chemistry 
to make bombs that may blow me up. I can use my knowledge to blackmail 
someone who would rather kill me than pay what I ask. Th is is related to a point 
that Plato makes in the Republic, that skills may be used for opposite ends.11 
More important than this is the fact that even if we accept that aretê cannot be 
used for one’s own disadvantage and that it therefore involves knowledge, it still 
does not follow that aretê is teachable, because Socrates has not shown that aretê 
is only knowledge, that knowledge is a suffi  cient condition of aretê as well as a 
necessary condition. For all that Socrates has shown, aretê may involve some 
other element –besides the knowledge that supposedly guarantees its correct 
use– and this other element may not be teachable. I say this is ‘more important’, 
because I think that Plato was aware of it. At 89a3f. Socrates says: Phronêsin 
ara phamen aretên einai, êtoi sumpasan ê meros ti; Sharples translates this as: 
“Th en do we say that excellence [aretê] is wisdom, either the whole of wisdom 
or some part of it?”12 Sharples agrees that the Greek could equally mean: “Th en 
do we say that excellence [aretê] is wisdom, either the whole of excellence or 
some part of it?” But he adds: “that would wreck Socrates’s argument; if wisdom 
is only a part of excellence, it does not follow that excellence will be teachable, 
9  Republic VII, 528a9-c8.
10 Socrates stresses the importance of aretê at Meno 93e6ff ., 94c8ff ., etc. Ordinary moral decen-

cy is important for everyone. It is not, however, essential for everyone to acquire the aretê of 
the great politician, only for the few with a special talent for it. 

11  Republic I, 333e3-334b5.
12  Sharples 1985: 89. Except where I specify otherwise, I have adopted Sharples’s translations 

of the Meno. 
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for the other parts of excellence might be something which cannot be taught.”13  
Quite right. But Socrates’s argument is wrecked anyway. Even if Socrates has 
shown that virtue is knowledge, he has not shown that it is only knowledge, 
nothing but knowledge. Surely it is more to Plato’s credit if he noticed this. As 
for Sharples’s interpretation, I cannot see the point of Socrates’s saying it. If 
phronesis is knowledge in general, it is obvious that aretê does not involve all 
knowledge. Someone can be virtuous without knowing chemistry. If phronêsis is 
specifi cally practical wisdom, it is, as Sharples says, “diffi  cult to see what part of 
it would not be required for” aretê.14 So, my conclusion is, Plato indicated some 
dissatisfaction with the argument that virtue is teachable. Th e argument that 
virtue is knowledge is also defective, even if Plato did not indicate this. So we are 
not entitled to use the defi ciency of the argument that virtue is not teachable, in 
order to sideline the last part of the Meno. 

Th e second reason given is this: Socrates has distinguished two types of 
teaching, spoon feeding and elenchus or more broadly dialectic.15 Dialectic or 
elenchus was applied to the slave in order to show that the slave has tacit or 
implicit knowledge of a geometrical truth and that when he arrives at a true 
belief about this geometrical truth, he is recollecting it, not learning it for the fi rst 
time, that he is recovering knowledge that is innate in him. Aft er this episode, 
recollection is mentioned twice in ways that at fi rst sight do not seem relevant 
to the argument. At 87 b9, Socrates asks whether virtue is teachable, or more 
precisely what it needs to be like in order to be teachable. Th en he says: “if it is 
diff erent from or like knowledge, is it teachable or not – or, as we said just now, 
capable of being recollected; but let it make no diff erence to us which term we 
use – so, is it teachable?”16 Later, when he is describing the way in which true 
beliefs are ‘tied down’ by an aitias logismos, he says that this is recollection.17 
Th ese remarks are sometimes taken as indications by Plato that when we ask 
whether virtue is teachable we should bear in mind the elenchus teaching that 
Socrates used on the slave, not just explicit spoon fed teaching. But Socrates 
does not do this when he considers whether there are any teachers of virtue 
in Athens. He conspicuously does not consider whether there is anyone who 
teaches in a Socratic way. So, the argument runs, Socrates is here indicating 
that the approach to the question whether there are any teachers of virtue is 
mishandled and that maybe Socrates himself is a teacher of virtue. Th e view is 
that, as I said earlier, Socratic virtue can only be taught in a Socratic way, while 
virtue as Meno conceives it cannot be taught in either way.
13  Sharples 1985: 165.
14  Sharples 1985: 165.
15  Wilkes 1994 classifi es the argument that virtue is knowledge as dialectic, but not as elenchus, 

since it is not a refutation.
16  Sharples 1985: 83.
17  Meno 97e6-98a5.
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I doubt whether this is right, for the following reasons. First, a reference 
to recollection need not imply a reference to elenchus teaching, question and 
answer teaching. Let us grant that the slave can reach correct answers under 
questioning and that this shows that the slave is recollecting. Still it does not 
follow that someone who is spoon-fed is not also recollecting. If someone 
reaches the right answer by spoon feeding then this does not show or prove that 
they are recollecting, but perhaps they still need to recollect in order to respond 
to the teaching.  Socrates has not shown, and has not attempted to show, that 
ordinary teaching, spoon feeding, does not also require recollection. To take a 
simple example. Suppose I have temporarily forgotten someone’s name. Th en I 
will likely be able to recollect the name without spoon feeding – picking it out 
from a list for example. My ability to do that will show that I really knew it all 
along and am recollecting it.  But spoon feeding can also help me to recollect. ‘His 
name is N.’, you say. ‘Oh, yes. Now I remember.’ Of course, even Socrates would 
balk at claiming that we always recollect people’s names. But even in geometry 
spoon feeding can jog me into what Socrates would regard as recollection. As I 
read through Euclid’s proof of Pythagoras’s theorem, the light dawns and I feel I 
understand what is going on. I do not suppose it is always like that. Proverbially 
some students get stuck at the pons asinorum (the theorem that the base angles 
of an isosceles triangle are equal) and cannot understand what it is all about, 
however oft en it is explained to them. So, if recollection occurs, and is perhaps 
even required, in spoon feeding, a reference to recollection need  not imply a 
reference to question and answer teaching. 

What I have said also supports another point I have already made – that 
Socrates does not show, and it does not seem very plausible, that question and 
answer teaching is more eff ective than spoon feeding, that Socratic virtue might 
be taught by elenchus, when it could not be taught explicitly. If spoon feeding 
can make the light dawn, if it too can provoke recollection and perhaps requires 
it, then it is hard to see why it is inferior to elenchus. It might be objected that 
elenchus, and more generally working something out for oneself, guarantees 
understanding in a way that spoon feeding does not. But why might not spoon 
feeding impart, or at least provoke, understanding as much as elenchus? Take a 
simple problem suggested by Vlastos,18 “Brother and sister have I none, but this 
man’s father is my father’s son.” It is easy to work this out for oneself, but it is equally 
easy to get someone to understand it by revealing that this man is the speaker’s 
son and working back from there. Geometry is more complicated. Someone 
might be good at making rough estimates of geometrical relationships, that, say, 
the square on the hypotenuse is more or less equal in area to the squares on the 
other two sides. Th at’s the sort of knowledge, or rather true belief, that Egyptian 
surveyors and engineers perhaps had – good enough for measuring fi elds and 
18  Vlastos 1994: 92.
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making the corners of their buildings more or less rectangular. Th is type of skill 
looks comparable to aretê: it would be teachable in some way, though not by 
question and answer and not to the highest level. Th e Greeks then turned these 
true beliefs into knowledge by making them exact truths, not just approximate 
truths, and showing how they follow logically from a few axioms or postulates. 
Presumably it is something of this sort that Socrates says he could get the slave 
to see if he questioned him for long enough. Actually, I doubt whether Socrates 
could have done that, even though he knew the answer all along. It is fairly easy 
to show, if not to prove, that the square on the hypotenuse of an isosceles right-
angled triangle is equal to the squares on the other two sides.19 Th e problem is 
to generalise it to cover all right-angled triangles. Euclid’s proof requires extra 
constructions, which are not at all obvious. If the slave could work out the proof 
from non-leading questions, questions that do not suggest a particular answer, 
he would in eff ect work out the proof for himself. And that is very diffi  cult, 
easy enough for Euclid and Pascal, but not for the rest of us. Th ere is no rule for 
discovering the right constructions; it depends on the particular case and the 
steps it suggests to us. Euclid and Pascal were especially good at spotting what 
steps a case suggests – rather like people with a good sense of direction or the 
great statesmen we started out with.20 But even if the proof could be taught to 
someone by honest elenchus, it is surely easier to teach it in the ordinary way, by 
what we might call spoon feeding. Incidentally, the teaching of virtue presents a 
problem that the teaching of geometry does not. Virtue cannot be taught from 
scratch, entirely by elenchus, since elenchus presupposes a modicum of virtue on 
the part of its recipient. It presupposes that he responds to questions by answering 
them, not by punching Socrates on the nose. It presupposes that the slave has 
been potty-trained, something that is most conveniently undertaken before the 
recipient is capable of answering questions. So my conclusions here are fi rst that 
Socrates makes it easy for himself by treating geometry as an established body 
of knowledge which he already knows, and secondly that he does not show that 
elenchus, question and answer, is a better way of teaching than spoon feeding. 
He certainly does not show that knowledge already possessed by the teacher can 
be better taught by elenchus than by spoon feeding. And if the knowledge is not 
yet possessed by the teacher, although it obviously cannot be taught by spoon 
feeding, Socrates has not shown that it can be taught by elenchus.   

19  See Euclid 1908, vol.I, 352 and Schopenhauer 1969, vol.I, 73.  
20  Cf. Wittgenstein 1979: 116: “Th ere are proofs in connection with which there is a rule for 

making up similar proofs … But in Euclid there are no such rules; each proof is a sort of 
trick.”  See also Schopenhauer 1969, vol.I, 70: “We are forced by the principle of contradiction 
to admit that everything demonstrated by Euclid is so, but we do not get to know why it is so. 
We therefore have almost the uncomfortable feeling that we get aft er a conjuring trick, and in 
fact most of Euclid’s proofs are remarkably like such a trick.” 
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Th e third consideration adduced in support of the orthodox interpretation 
is this.  Socrates concludes that virtue comes by divine dispensation, ‘without 
intelligence’ (aneu nou) – ‘unless,’ he adds in 100a1-3, ‘there were some 
politicians who could also make someone else a politician, etc.’21 Th is is oft en 
taken as a reference to Socrates himself, who describes himself in the Gorgias 
as ‘the only true practitioner of politics at the present time’.22 But could Socrates 
teach virtue? Many of his pupils turned out badly – Alcibiades and so on. He 
did not teach virtue to his own sons. As Aristotle says in the Rhetoric, II, 15, 3: 
‘a previously steadfast stock [oft en] turns into silliness and stupidity, as in the 
children of Cimon and Pericles and Socrates’.23 Th is is what we might expect, 
in view of Socrates’s profession of ignorance. Th ere is a complication here, 
since there are, on the face of it, two relevant types of knowledge that Socrates 
lacks, if his profession is genuine.  First there is the knowledge of what aretê 
is, knowing the answer to the question ‘What is aretê?’ Secondly there is the 
knowledge in which aretê consists, assuming that Socrates has shown that aretê 
is a sort of knowledge. What is the relationship between these? Are they the 
same knowledge or diff erent? It is easy to think of defi nitions of aretê that might 
be known to someone who is nevertheless quite vicious. If we defi ne it as, say, 
knowledge of good and evil, I could quite easily know that without having aretê. 
It is the same with geometry. My dictionary defi nes it as the “mathematics of 
shapes: the branch of mathematics that is concerned with the properties and 
relationships of points, lines, angles, curves, surfaces, and solids.”24 Knowing that 
does not make me much of a geometer. And knowing that aretê is knowledge 
of good and evil does not make me much of an agathos. I may well know that 
virtue is knowledge of good and evil without myself knowing what is good and 
what is evil. But perhaps Plato has in mind some more elaborate defi nition of 
virtue that does reveal all the requirements of virtue and knowledge of which 
therefore might ensure that one is virtuous. Conversely, if someone has the 
knowledge in which arête consists does this entail that they know what virtue 
is? If Socrates is virtuous, but does not know what virtue is, then obviously not. 
But perhaps Socrates is not virtuous or does not think he is. If he really does not 
know anything, and arête is a sort of knowledge, then he presumably cannot be 
virtuous. How, then, might these two types of knowledge be acquired or taught? 
Socrates seems to think that the defi nition of arête can be taught by elenchus – 
he makes a start in his argument that arête is a sort of knowledge. Th ere is the 
21  Meno 100a1-3.
22  Gorgias 521d.
23  Rhetoric 1390b30-32. In Memorabilia 2.2, 1-14, Xenophon records that Socrates rebuked his 

son, Lamprocles, for petulance and ingratitude towards his mother. (I owe this reference to 
Vasilis Karasmanis.)

24  Encarta® World English Dictionary © & (P) 1998-2004 Microsoft  Corporation.
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diffi  culty though that if he does not know what virtue is himself, he won’t know 
what questions to ask – the episode with the slave tells us nothing about that.  
By contrast if he is himself virtuous and virtue is a sort of knowledge, then he 
has the knowledge in which virtue consists. He should therefore be able to ask 
the right questions to enable someone else to acquire that knowledge and thus 
to become virtuous. Assuming, that is, that virtue is like geometry. If it is not, 
then again the slave episode tells us nothing.  Sometimes it is said that virtue, 
for Socrates, consists in something that does not require much knowledge – just 
in questioning his own and others’ beliefs, regardless of the answers he comes 
up with. I fi nd that very implausible as an account of what virtue consists in. As 
far as I know the Marquis de Sade was far more refl ective and questioning than 
Mother Th eresa, but he was defective in virtue because he came up with wrong 
answers.25 Th e implausibility of it surely tells against attributing it to Plato.  

As I said at the beginning, I have argued that the apparent conclusion of the 
Meno, that virtue is eudoxia, coming up with good opinions, has much to be said 
for it. Secondly, I think I’ve shown that the arguments that this apparent conclusion 
of the Meno is not its real conclusion are not very compelling.  Naturally I am not 
at all sure what Plato made of it all. Th at is another possibility – that Plato is the 
politician who trains other politicians, that Plato has inserted an advertisement 
for his own Academy. I do not know of any signifi cant politicians trained by him, 
but at least he had no sons whom he failed to educate properly.26 Th e eudoxia 
account of virtue confl icts with what Socrates says in other dialogues. But Plato 
may still have felt that the eudoxia account was worth presenting and exploring. 
Or he may have thought that, even if it is unsatisfactory, the eudoxia view is 
the natural upshot of a certain type of procedure – that of Socrates or that of 
Plato himself at this stage of his development. At the very least it seems to me 
implausible that Plato believed all politicians except the Socratically trained 
philosopher to be uniformly hopeless. Some of them surely have a remarkable 
skill in handling non-ideal people in non-ideal states – a skill that to judge 
from his interventions in Sicilian politics Plato lacked. Whether we regard it as 
knowledge, eudoxia or whatever, this skill needs to be accounted for and Plato’s 

25  Wilkes 1994: 217: “What one must not do with beliefs, true or false, is to rest content with 
them and leave them unexamined: the demand to persist and either convert them into knowl-
edge or dismiss them as false is a demand imposed by aretê itself ”; 218: “If indeed aretê is the 
attempt to scrutinize the beliefs one holds in order to arrive at better ones, then, paradoxically 
enough, Meno is more likely to learn aretê if he is left  with an unsatisfactory false belief than 
if he were left  with a true belief that he mistakes for knowledge.” Th ese claims do not imply 
that de Sade was entirely virtuous, because he did not, presumably, “convert his beliefs into 
knowledge or dismiss them as false.”  But they do imply that he satisfi ed one necessary condi-
tion for aretê that Mother Th eresa probably did not satisfy.

26  See Trampedach 1994 for an account of the political careers of members of Plato’s Academy.
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Meno may be an attempt to do so.  Th is seems to me reasonable – philosophers 
should acknowledge that non-philosophers oft en have valuable skills. 

�

Michael Inwood
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ΜΑΪΚΛ ΙΝΓΟΥΝΤ

Το τέλος του πλατωνικού Μένωνα

Περίληψη

Η ΠΑΡΟΥΣΑ μελέτη στοχεύει στο να υποστηρίξει –παρά την αντίθετη 
τάση στη βιβλιογραφία– τη σοβαρότητα της απόψεως που διατυπώνει ο 

Πλάτων στο τέλος του Μένωνα, σύμφωνα με την οποία η αρετή και δη αυτή του 
πολιτικού είναι ‘αληθής δόξα’ κι όχι ‘επιστήμη.’  
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ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ

Σαργοί και αίγες : ένας ξεῖνος ἔρως στο πλαίσιο 
μιας τελετουργίας και μιας βιοτικής ανάγκης*

ΟΤΑΝ Ο ΟΠΠΙΑΝΟΣ από την Ανάζαρβο της Κιλικίας αφιέρωνε το πεντά-
τομο πόνημά του με τον τίτλο Ἁλιευτικά στους αυτοκράτορες Μάρκο 

Αυρήλιο και τον γιο του Κόμμοδο στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ.,1 κατέθετε μια 
πραγματεία για την τέχνη του ψαρέματος, με προσανατολισμό διαφορετικό 
από εκείνον του ιδρυτή της επιστημονικής ζωολογίας, Αριστοτέλη. Με χαρα-
κτήρα περισσότερο ανθρωπομορφικό2 και λιγότερο ανατομικό το έργο περιέ χει 
πλήθος πληροφοριών για έναν πολύ σημαντικό αριθμό θαλάσσιων οργα νισμών, 
σε επιτηδευμένους δακτυλικούς εξάμετρους και λεκτικό πλούσιο σε ομηρικές 
καταβολές με αλεξανδρινή επικάλυψη.3 Επομένως, ο αναγνώστης δε θα βρεθεί 
μπροστά σ’ ένα εγχειρίδιο ιχθυολογίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιάζουν 
από τα γραφόμενα του Οππιανού στοιχεία για τη φυσική κατάσταση των 122 
ψαριών (από τα οποία 19 δεν έχουν με βεβαιότητα ανα γνωριστεί και ταυτιστεί 
*  Το κείμενο διαβάστηκε στο 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Αποφοίτων «Τροφεῖα», που οργανώ-

θηκε από τον Τομέα Κλασικών Σπουδών στο Ρέθυμνο, 23-25 Μαΐου 2008, με πρωτοβουλία 
της καθηγήτριας κ. Λ. Αθανασάκη, την οποία και ευχαριστώ, όπως και τα μέλη της οργανωτι-
κής επιτροπής, για την τιμή που μου έκαναν να με συμπεριλάβουν στους συνέδρους του.

1  Για τον ένα ή τους δύο ποιητές, με το όνομα Οππιανός, των Κυνηγετικῶν και των Ἁλιευτικῶν, 
βλ. το σχετικά πρόσφατο άρθρο της White (2001: 171-75 και ειδικότερα τις σ. 173-74), όπου 
υποστηρίζει την αιρετική άποψη ότι τελικά ήταν το ίδιο πρόσωπο οι συγγραφείς των δύο 
επών, ενώ οι όποιες υφολογικές διαφορές αποτελούν Selbstvariation, όπως συμβαίνει και με 
τον Άρατο και με τον Θεόκριτο (σημ. 3, σ. 174).

2 Για τη σύγκριση ζώου-ανθρώπου σε επίπεδο συναισθημάτων βλ. Dierauer 1997: 3-30. Πρβλ. 
Ory 1985: 71-85. Για τον Πλίνιο που επίσης δεν περιορίστηκε στην περιγραφή της συμπερι-
φοράς των ζώων μόνο κατά την αναπαραγωγή, αλλά προβληματίστηκε για τον ανθρωπο-
μορφισμό τους, βλ. Bodson 1997: 335. H ιδιαιτερότητα των βιβλίων 8-11 του Πλινίου εντο-
πίζεται στο συνδυασμό των δυο αυτών στοιχείων, που συνιστούν τον ανθρωποζωολογικό 
χαρακτήρα του έργου του.

3 Βλ. ενδεικτικά James 1970.
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με σημερινά είδη), 17 μαλακίων (από τα οποία 2 είναι σχεδόν αταύτιστα), 
7 αστακοειδών, 2 εχινόδερμων, 3 βδελλοειδών (από τα οποία ίσως τα 2 είναι 
αταύτιστα) και 1 σπογγοειδούς.4 Ο ποιητής των Ἁλιευτικῶν αναφέρεται σε 
καθένα από αυτά μέσα από διάφορες καταστάσεις που περιέχουν σημεία 
σύγκλισης με την κοινωνία των ανθρώπων. 

Εξάλλου αυτή τη στενή σχέση του ανθρώπου με τα ζώα της θάλασσας 
αποδεικνύει και το γεγονός ότι από πολύ νωρίς πλάθονται ποικίλοι μύθοι 
με θαλάσσια όντα, θεούς, Νηρηίδες, δαίμονες και ανθρώπους. Έτσι κατά 
τη ρωμαϊκή εποχή μαρτυρείται συχνά σε κείμενα Λατίνων συγγραφέων ο 
φιλικός δεσμός ανθρώπων και ιχθύων, για χάρη των οποίων κατασκευάζονταν 
τα vivaria και οι piscinae, ενώ κάποια είδη, όπως, λόγου χάρη, οι murenae, 
φαίνεται ότι είχαν φανατικούς οπαδούς.5 Από τις διάφορες ανεκδοτολογικές 
διηγήσεις6 εύκολα προκύπτει ότι η κατοχή ιχθύων εκπαιδευμένων να εκτε-
λούν απλές εντολές προσέδιδε κύρος στους ιδιοκτήτες τους αλλά και ότι το 
αναγνωστικό κοινό έδειχνε να ενδιαφέρεται για ιστορίες με ήρωες ιχθύες και 
ανθρώπους. Και ασφαλώς, όπως στο ανθρώπινο γένος ο έρωτας αποτελεί 
κινητήριο μοχλό για πρόοδο και όλεθρο, έτσι έντονα παρουσιάζεται να ορίζει 
τον κόσμο των θαλάσσιων όντων. Ένα τέτοιο ξεῖνον στη βάση του αλλά ανα-
πόδραστο ερωτικό πάθος παρατήρησε ο Οππιανός ανάμεσα στους σαργούς 
και τις αίγες, συναριθμώντας το στις περιπτώσεις φιλίης ἀλλοδαπῆς, που 
παρέθεσε στο 4ο βιβλίο του. Πρόθεσή μας είναι να ανιχνεύσουμε παράλληλα 
με την παρουσίαση του αφηγηματικού υλικού και τα λατρευτικά στοιχεία που 
πιθανότατα διακρίνονται πίσω από τα γραφόμενα του ποιητή.

Γενικότερα το 4ο βιβλίο των Ἁλιευτικῶν είναι αφιερωμένο στον δολοπλόκο 
έρωτα, που με την παρουσία του επιγεννά πλήθος ευμενών συχνά αλλά και 
δυσμενών καταστάσεων, όπως ο ποιητής προεξαγγελτικά καταθέτει στο 
προοίμιο αυτού του βιβλίου του (4.1-39). Οι στικτοὶ σκάροι (4.40-126) περι-
λαμβάνονται πρώτοι στον κατάλογο περιγραφής της ερωτικής συμπε ριφοράς 
κάποιων ιχθύων, μέσα από σκηνές συντροφικότητας και αλληλεγγύης (4.71-72: 
ὣς οἵ γ’ ἀλλήλοισιν ἀμοιβαίῃ φιλότητι/ ἀλκτῆρες γεγάασι), που μετατρέπονται 
γρήγορα σε τεχνάσματα άγρας/θήρας τους από επιτήδειους αλιείς. Ακολουθούν 
οι κέφαλοι (4.127-146), που οδηγημένοι με τη σειρά τους από τον έρωτα μιας 
θήλειας, συλλαμβάνονται από τον ψαρά. Παρόμοιο αρχικά ερωτικό και εν 
συνεχεία ολέθρια θηρευτικό σκηνικό στήνεται και για τις σουπιές (4.147-171) 
και για κάποια πετρόψαρα (κόσσυφος και κίχλη: 4.172-241), πάντα με σημείο 
αναφοράς τα γαμήλια λέκτρα (4.206), που μετα βάλλονται σε τόπο θανής. Ο 

4 Βλ. τον ζωολογικό κατάλογο του Mair (στην έκδοση της Loeb Classical Library: Mair 1987: 
517-23). 

5 Toynbee 1973: 210-11.
6 Μartialis Epigr. X 22-4. Cicero De Re Rustica III, 17,5. Plin. NH IX, 81. Macrob. Saturn. III, 

15,4.
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κατάλογος εμπλουτίζεται με τα σκυλόψαρα (4.242-263), που αδυνατούν και 
αυτά να διαφύγουν από τις δόλιες τεχνικές των αλιέων. Κοινός όρος όλων 
αυτών των περιπτώσεων είναι ότι μια σκηνή φιλότητας τρέπεται σε θανάσιμη 
και θυσιαστήρια, πάντα με αφετηρία έναν ἐνδήμιον έρωτα. 

Από τις περιπτώσεις ἔρωτος οὐκ ἐνδημίου ἅλμης (= ξένου προς τη θάλασσα), 
που εγείρει οίστρο χερσαίο για τα ψάρια, είναι στη συνέχεια ο πόθος πρώτα 
των χταποδιών για το φύλλωμα της ελιάς (4.268-307).7 Ακολουθεί ο διπλός 
πόθος των σαργών,8 ενότητα που χωρίζεται σε δυο θεματικές υποενότητες: 
στην α΄ (4. 308-373) –με την ενότητα αυτή σκοπεύουμε να ασχοληθούμε στο 
παρόν άρθρο– γίνεται λόγος για τους σαργούς και τις αίγες και στη β΄ (4.374-
403) για τον αρσενικό σαργό και τον θηλυκό στόλο του. Κοινός όρος των δυο 
υποενοτήτων είναι ο δόλιος τρόπος με τον οποίο οι ψαράδες εκμεταλλεύονται 
το ερωτικό πάθος του σαργού, για να τον αλιεύσουν.

Α΄ υποενότητα: σαργοί και αίγες (4.308-373). Περιληπτική αναδιήγηση

Η αφήγηση παραδίδεται ενταγμένη σ’ ένα ορισμένο χωροχρονικό πλαίσιο: 
μια παραλία με βράχια, τις ζεστές καλοκαιρινές μεσημβρίες,9 δέχεται την επί-
σκεψη γιδοβοσκών,10 που έχουν σκοπό να λούσουν τα κοπάδια τους (4.314-

7 Νικολιδάκη 2008: 129-43. 
8 Και τις δυο περιπτώσεις διασώζει και ο, σύγχρονος με τον Οππιανό, Αιλιανός, στο Περὶ φύσε-

ως ζῴων σύγγραμμά του (1.23).
9 Πρβλ. 3. 47-8: «δίψιον ὥρην Σειρίου», 1. 152, Κυνηγ. ΙΙΙ 322. Το όνομα απουσιάζει από τα 

ομηρικά έπη, όμως γίνεται αναφορά στην παρουσία του αστερισμού (Ε 4, Χ 26). Ο Σείριος 
κύων (Αισχ. Ἀγ. 967) ή Σείριος ἀστήρ (Ησίοδ.  Ἔργ. 417) χαρακτηρίζει την εποχή της μεγαλύ-
τερης θερμότητας, όταν ο Σείριος δύει μετά τον ήλιο. Βλ. Ησίοδ.  Ἔργ. 505, 607, Ἀσπ. Ἡρ. 153, 
397∙ πρβλ. την κοινή χρήση του στους Λατίνους ποιητές: Verg. E. 56, G.I. 450, Aen. i.374, vi. 
579. Οι Αιγύπτιοι βάσισαν το ημερολόγιό τους στον Σείριο (οι ημέρες των σκυλιών το καλο-
καίρι ήταν κατά την αρχαιότητα στην Αίγυπτο οι 40 πιο ζεστές μέρες του χρόνου), ενώ οι 
Έλληνες τον συνέδεσαν με τη θερμότητα του καλοκαιριού. Εξάλλου η παρουσία του Σειρίου, 
του Ωρίωνα και του Αρκτούρου σηματοδοτούσε την ώρα του τρύγου, τα «δῶρα Διωνύσου 
πολυγηθέος» (Ησίοδ.  Ἔργ. 609-14). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία του Ηρακλείδη 
του Περιηγητή (2.8) κατά την οποία με την ανατολή του Σειρίου οι πιο διακεκριμένοι πολίτες, 
στην ακμή της ηλικίας τους, ανέβαιναν στη σπηλιά του Χείρωνα στο Πήλιο, όπου βρισκόταν 
ο βωμός του «Διὸς ἀκραίου», επιλέγονταν από τον ιερέα και ζώνονταν με φρεσκοκουρεμένα 
δέρματα προβάτων. 

10 Η ραψωδία ι της Ὀδύσσειας με αφορμή την επίσκεψη του ήρωα στο νησί των Κυκλώπων 
παρέχει πλήθος εικόνων και πληροφοριών για την ποιμενική ζωή, πολλές από τις οποίες 
εύκολα αναγνωρίζει κανείς και στις σύγχρονες αγροτοποιμενικές κοινότητες. Η εικόνα του 
Πολύφημου, περιστοιχισμένου από το κοπάδι του στα βράχια του νησιού του, διασώζεται σε 
τοιχογραφία από το σπίτι του ιερέα Amando στην Πομπηία (75 μ.Χ.), ενώ το 11ο ειδύλλιο του 
Θεοκρίτου παρουσιάζει τον ερωτευμένο με τη Γαλάτεια Πολύφημο καθισμένο σ’ ένα βράχο 
να παίζει το σουραύλι και τα πρόβατά του να γυρίζουν μόνα τους στο μαντρί. Γενικά αίγες 
που ειρηνικά βόσκουν ή αναπαύονται αποτελούν κοινό ειδυλλιακό καλλιτεχνικό μοτίβο. Σε 
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315: ἐν δίνῃσι λοεσσομένας ἁλίῃσιν ἐνδίους). Ακούγονται τα βελάσματά τους 
στην ακτή και οι βαθιές φωνές των βοσκών που τα καλούν να βουτήξουν στη 
θάλασσα. Στο σκηνικό προστίθεται η παρέα των σαργών που με άφατη ηδονή 
υποδέχονται την κερασφόρο ομάδα, γλείφουν τα πόδια της και απολαμβάνουν 
τη συνάντησή τους (4.320-321: γηθόσυνοι, κεραὸν δὲ περισαίνουσιν ὅμιλον /
ἀμφὶ τε λιχμάζουσι καὶ ἀθρόοι ἀμφιχέονται). Όταν το λουτρό τελειώνει, οι αίγες 
επιστρέφουν στο μαντρί τους, ενώ οι σαργοί με απερίγραπτη λύπη (4.333: 
ἀχνύμενοι μάλα πάντες ἀολλέες ἐγγὺς ἕπονται) τις συνοδεύουν ως εκεί που 
«σκάει» το κύμα. Η εικόνα αυτή εντυπώνεται στους ψαράδες, ώσπου ένας 
–μεταμφιεσμένος σε αίγα– επιχειρεί να αναβιώσει το προηγούμενο σκηνικό, όχι 
ασφαλώς για να προσφέρει χαρά στους δύσμοιρους σαργούς αλλά για να τους 
αλιεύσει όλους, ουδενός εξαιρουμένου. Επιλέγει βράχια που βρέχονται από ένα 
στενό πέρασμα θάλασσας (4.350: στεινωπὸν ἁλὸς διὰ χῶρον) και τα φωτίζει ο 
ήλιος – ιδανικός τόπος για σαργούς! Καλύπτοντας τα μέλη του τότε με δέρμα 
αίγας και φορώντας δυο κέρατα στους κροτάφους, εφαρμόζει τον νόμιον δόλον 
του (4.356): ρίχνει στη θάλασσα πληγούρι εμπλουτισμένο με κρέας αίγας 
μαζί και λίπος. Οι σαργοί, γεμάτοι χαρά, παρασύρονται, τη στιγμή που αυτός 
οπλίζεται εναντίον τους με ένα ραβδί ξύλινο και ένα ορμίδι γκρίζου λιναριού, 
βάζοντας στο αγκίστρι φυσικό κρέας από την οπλή της αίγας (4.365-366: βάλεν 
δ’ ὑπὲρ ἀγκίστροιο/ χηλῆς αἰγείης κρέας ἔμφυτον). Ο ίδιος αμέσως χειρὶ παχείῃ 
(4.367) συλλαμβάνει όλους τους σαργούς.

Ενότητες-σκηνές. Φορείς δράσης και τελετουργικής

 1η: 4.308-344:  συνεύρεση σαργών με αίγες // 
   ενεργητικοί (σαργοί/αίγες) – παθητικοί (βοσκοί) 

 Αποστροφή του ποιητή:  4.345-347 

 2η: 4.348-373:  δραματοποίηση της συνεύρεσης // σαργοί – ψαράς

Η διήγηση εν πρώτοις αυτού του αλγεινού έρωτα περιέχει στοιχεία που 
σηματοδοτούν αθέατες πια πλευρές ενός εθίμου που σχεδόν ως τις μέρες μας 
διατηρούνταν και στην Κρήτη και είναι γνωστό ως αρμύρισμα των προβάτων. 
Το έθιμο πραγματοποιούνταν μετά το Πάσχα, την περίοδο των 40 ημερών, 
οπότε οι βοσκοί, ακόμη και σε ορεινές περιοχές, συνήθιζαν να «κατεβάζουν», 
όπως λέγεται, τα πρόβατα στις παραλίες ανά οικογένεια και να τα βουτούν στη 

τοιχογραφία από τη βίλλα του Αδριανού μια αγέλη αιγών απεικονίζεται κοντά σε χείμαρρο, 
σε βραχώδες σκηνικό με θάμνους. Ένα όρθιο άγαλμα του Διονύσου τις παρακολουθεί (βλ.
Toynbee 1973: 165 και σημ. 25, σ. 379).
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θάλασσα.11 Κατά την προφορική μαρτυρία αρκετών κατοίκων της περιοχής του 
Μεραμπέλου στο Λασύθι, η τελετουργία ξεκινούσε από τα ξημερώματα και 
είχε πανηγυρικό χαρακτήρα για τις κτηνοτροφικές οικογένειες, όπου πολλοί 
μαζί συναντιόνταν και για να δροσίσουν τα ζώα τους και για να τ’ αφήσουν 
να βοσκήσουν παρὰ θῖν’ ἁλός, ώστε να εμπλουτίσουν με αλάτι τον οργανισμό 
τους αλλά και για να τα καθαρίσουν από τους διαφόρων ειδών μύκητες, κοινώς 
τσιμπούρια, το λεγόμενο μαρόλουπο ή τους κουτρουνάκους, που αμέσως μετά 
την κουρά των ζώων, κυκλοφορούσαν στο δέρμα τους.12 Ο Columella (VII 7) 
παραδίδει ακόμη ότι τα πρόβατα και οι αίγες, για να αποφευχθεί η ψώρα, μετά 
την κουρά αλείφονται με κατακάθια παλιού κρασιού και ελιάς για τρεις μέρες 
και στη συνέχεια πλένονται στη θάλασσα ή σε διάλυμα αλατιού.

Έτσι είναι περισσότερο από πιθανό σαργοί, προφανώς μικροί σε μέγεθος, 
που αφθονούν στις ελληνικές θάλασσες, ζουν στα ρηχά καθαρά νερά, φωλιά-
ζοντας σε βραχώδεις βυθούς, ανάμεσα στις πέτρες και είναι σαρκοφάγα ψάρια,13 
να εμφανίζονται κατά την κατάβαση των αιγών στο γιαλό. Μια τέτοια εικόνα 
είχαν παρατηρήσει πολλοί κάτοικοι, που μιλούν για πλήθος μικρών ψαριών που 
μαζεύονταν και κατά το αρμύρισμα των προβάτων και κατά το πλύσιμο των 
κουβερτών. Όντως, διάφορα ψάρια της επιπελαγικής ζώνης, όπως οι σαργοί, 
βοηθούν ως σαρκοφάγοι οργανισμοί, στην καταπολέμηση των μυκήτων που 
παρουσιάζουν τα ζώα.

Η αφήγηση, βέβαια, επενδύεται με λεξιλόγιο που παραπέμπει σε λατρευτικά 
συμφραστικά πεδία, καθώς παρέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία: οι φορείς, 
τόσο αυτοί που αναλαμβάνουν ρόλο ενεργητικό όσο και αυτοί που παθητικά 
συμμετέχουν, η ποικίλη συναισθηματική τους κατάσταση, το χρονικό και 
τοπικό πλαίσιο, η υπόθεση. Τα ουσιαστικά και τα επίθετα που αποδίδουν το 
ψυχικό πάθος των σαργών14 μαρτυρούν τη δημιουργία ενός ευφρόσυνου 
σκηνικού, κατάλληλου για το ερωτικό συμπλησίασμα αυτών των ετερόκλητων 
οργανισμών.15 Πόθος, ίμερος, χαρά, ενθουσιασμός, εκούσια μέθεξη ορίζουν το 

11  Ψιλάκης 2005: 241-43, όπου καταγράφεται η προφορική μαρτυρία του Χατζή Νεόφυτου: 
«…περισσότερον σύνηθες ήτο να μπαίνουν τα πρώτα, να φοβούνται και να δημιουργείται 
σύννεφο με σταγόνες νερού…» και εμμέσως η πληροφορία (Παπαδάκη 1982: 115) ότι το 
πλύσιμο των προβάτων γινόταν «για να μη βγάνουν μαντάκους», δηλαδή μύκητες. 

12  Ευχαριστίες οφείλω στην Ιωάννα Μαγούλη και τον Εμμανουήλ Οικονομάκη (Νταραντού-
ρα) για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις μας στο Καστέλι Φουρνής, σχετικά με το αρμύρισμα 
των προβάτων στον Χοχλακιά, κοντά στον Άγιο Αντώνιο, της επαρχίας Μεραμπέλου στο 
Λασύθι. 

13 Τhompson 1947: 227-28. Κοινή ονομασία του περκόμορφου ψαριού Diplodus sargus της 
οικογένειας Sparidae. Βλ. Sfi kas 1976: 46, και Whitehead, Bauchot, Hureau, Nielsen, Torton-
ese 1986, v.II, 894. Επίσης, βλ. Batjakas – Economakis 1995: 50 και Κασπίρης 2000: 135. 

14  Αἰγείοισι πόθοις: 4.308, αἰγῶν ἱμείρουσιν: 4.309, ἐκπάγλως χαίρουσι: 4.310, ὁμαρτῇ … ἐπει-
γόμενοι φορέονται: 4.317-318, θρώσκουσιν: 4.319, γηθόσυνοι: 4.320, λιχμάζουσι καὶ ἀθρόοι 
ἀμφιχέονται: 4.321.

15 «Αἶγες δὲ φίλον χορὸν οὐκ ἀέκουσαι δέχνυνται∙ τοὺς δ’οὔτις ἔχει κόρος εὐφροσυνάων»: 
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συναισθηματικό φορτίο των σαργών που προσέρχονται γηθόσυνοι σε αυτούς 
τους –δυστυχώς– ήδη εκ προοιμίου ὀλοοὺς γάμους (4.2). Γι’ αυτό και ο ποιητής 
τεχνηέντως τονίζει κάποιες λεπτομέρειες της τελετής αρχικά στην πρώτη ενότητά 
της (4.308-344): οι πολλαπλές αντιθέσεις16 θέτουν εξαρχής σε αμφισβήτηση την 
επιτυχία της τελετής και πλαισιώνουν το κατεξοχήν γεγονός, τα λουτρά των 
αιγών, που αποκτά έτσι αμφίσημο χαρακτήρα.17 Η ίδια η θάλασσα,18 εξάλλου, ως 
–κατά τον Ηράκλειτο– ὕδωρ καθαρώτατον αλλά συγχρόνως καὶ μιαρώτατον19 
ανακαλεί άλλοτε ευτυχή και άλλοτε δυστυχή στιγμιότυπα. 

Το σκηνικό, λοιπόν, των αμφίρροπων λουτρών συνοδεύεται ηχητικά από 
τα βελάσματα των αιγών και τη φωνή των γιδοβοσκών που συνθέτουν ένα 
πολύφωνο και ομοιογενές σύνολο, σε απόλυτο συντονισμό, χωρίς περιθώριο 
πρωτοβουλίας, με τη δυνατότητα αυτή να παρέχεται, κατά το δεύτερο τμήμα 
της σκηνής (4.345-373), μόνο σε ένα άτομο από τους ἀσπαλιεῖς (4.346).20 
Ας επιστρέψουμε, όμως, στο πρώτο τμήμα: ανάμεσα στους γιδοβοσκούς 
αναγνωρίζονται και κάποιοι πρωτοδαεῖς (πρωτόπειροι) βοσκοί, που έκθαμβοι 
(θαῦμα 4.322) παρακολουθούν τον κερασφόρο όμιλο να δέχεται με προθυμία 
τον φιλικό χορό των σαργών. Η χαρά των σαργών, εν γένει, μεταλαμπαδεύεται  
στους βοτῆρες,21 των οποίων η καρδιά γελά (4.329: νόος δ’ ἐγέλασσε βοτή-
ρων), όπως ερίφια που με χαρούμενη διάθεση υποδέχονται τις μητέρες τους, 
όταν επιστρέφουν από κάποιον βοσκότοπο και πλημμυρίζει ο αέρας με κραυγές 
ενθουσιασμού (4.328-329: ἅπας περὶ χῶρος ἀγαλλομένῃσιν ἰωῇς/ νηπιάχων 
κέκληγε). Έχει πλέον καταστεί σαφές ότι το στοιχείο της ηδονής διέπει τη σκηνή 

4.323-324.
16  ὀρειαύλοις βοτοῖσιν / εἰνάλιοι περ ἐόντες, πάγους ὀρέων / χαροπὴν θάλασσαν, θερμὸς ἀστήρ / 

ἐν δίνῃσι ἁλίῃσιν, νωθεῖς / ἐπειγόμενοι, μητέρας / ἔριφοι –νηπίαχοι, εἰναλίων λοετρῶν / αὔλια, 
κύμα / χέρσον.

17  Το λουτρό ήταν εθυμοτυπικό γεγονός πριν από κάποια μύηση ή μυστηριακή τελετή ή προ-
φητεία. Βλ. Parker 1983: 20. Επίσης, για τις τελετές λουτρού μητέρας και παιδιού μετά τη 
γέννησή του, βλ. σ. 50-51∙ για το μεταθανάτιο λουτρό των συγγενών μετά από την ταφή του 
οικείου τους, βλ. σ. 36-37∙ για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, βλ. σ. 212-16.  

18  Πρβλ. το λουτρό των Αχαιών ηρώων στη θάλασσα και στη συνέχεια το ζεστό λουτρό, πιθα-
νότατα για την απομάκρυνση του αλατιού (Κ 572-579) και τα σχετικά σχόλια του Hains-
worth (2004: 355-57). Για την καθαρτική δύναμη της θάλασσας, που οφειλόταν κυρίως στο 
αλάτι της, βλ. Parker 1983: 226-27 και σημ. 108.

19  22 Β 61 Diels-Kranz (Ιππολ. Ἀνασκ. πασ. αἱρέσεων  9.10.5).
20  Μια βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία συνόλου-ομάδας είναι η υπαγωγή των επιμέ-

ρους ερμηνευτικών μονάδων σ’ ένα κοινό πρότυπο που επιβάλλει απόλυτο συντονισμό, όπως 
περιγράφεται στην Περὶ χοροῦ πραγματεία του Χουρμουζιάδη (1998: 19). Με αυτόν τον τρό-
πο η ομάδα επιχειρεί να αποδώσει κατά τη μίμηση μια ιδέα, όχι μια εικόνα.

21 Στο απόσπασμα οι βοσκοί παρουσιάζονται με διάφορα ουσιαστικά: αἰγονομῆες (313), αἰπό-
λιοι (317), νομῆες (322), βοτῆρες (329). Ο όρος «βουκόλοι» εμφανίζεται σε επιγραφές των 
αυτοκρατορικών χρόνων. Αυτοί αποτελούν το κύριο σώμα των βακχών μυστών (πρβλ. Αριστ. 
Ἀθην. πολιτ. 3.5). Ιεροί βουκόλοι ήταν ίσως οι αρχιψάλτες ή οι αρχιχορευτές, όπως φέρεται 
σε επιγραφή της Torre Nova (Jeanmaire 1985: 582). Για το θίασο της επιγραφής βλ. Nilsson 
1934: 1-18.
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των λουτρών στη θάλασσα εκείνη τη θερμή καλοκαιρινή μέρα, ορίζοντας ως 
φορείς τους σαργούς από τη μια και τις αίγες από την άλλη και προκαλεί το 
θαυμασμό των νεαρών βοσκών και το γέλιο των γιδοβοσκών.

Λίγο αργότερα, αφηγείται ο Οππιανός, οι βοσκοί πρέπει να επιστρέψουν 
τις αίγες τους στα μαντριά τους, μια και το λουτρό καθαρμού22 έχει τελειώσει. 
Μέχρι τα σύνορα, θα λέγαμε, της επικράτειάς τους οι σαργοί ξεπροβοδίζουν 
την κερασφόρο αγέλη. Ο ποιητής διευκρινίζει: μέχρι εκεί που το γέλασμα του 
έσχατου κύματος περιτρέχει την ξηρά (4.334 κύματος ἀκροτάτοιο γέλως ὅθι 
χέρσον ἀμείβει). Ήδη η χαρούμενη συντροφιά, όταν συναντήθηκε, με ενθου-
σιασμό πηδούσε στα προχώματα της θάλασσας (4.319), τώρα όμως τολμά στις 
εσχατιές, εκεί που ενώνονται οι δυο χώροι, οι δυο κόσμοι και κατ’ επέκταση 
οι δυο τρόποι.23 Tα μεταίχμια, εξάλλου, δεν είναι ουδέτερο μέρος αλλά ένας 
κοινωνικά και συμβολικά φορτισμένος τόπος (locus of liminality), οπότε 
επιτρέπει μια έστω συνυποδηλωτική χρήση της θέσης κάθε ομάδας (σαργοί – 
αίγες). Στην παρομοίωση που ακολουθεί (4.335-344), τυπικά ομηρική, η τελετή 
αποχωρισμού της μάνας από τον μοναχογιό της και της συζύγου από τον άνδρα 
της περιέχει χωροχρονικές συνιστώσες: το ταξίδι γίνεται σε μια αλλοδαπή και 
μακρινή γη, που απέχει θάλασσες πολλές και φεγγάρια πολλά. Η μητέρα ή η 
σύζυγος στέκεται στα έσχατα κύματα της θάλασσας, σε αυτή τη συνοριακή 
γραμμή που ενώνει και χωρίζει συγχρόνως. Ο πριν τα λουτρά τρόπος αίρεται 
και μετασχηματίζεται σε κάτι νέο, επιτρέποντας την είσοδο σ’ έναν, θα λέγαμε, 
πέραν από τις εσχατιές χώρο. Σε αυτό το τελευταίο σημείο του πρώτου μέρους ο 
ποιητής εστιάζει όλη την προσπάθεια αρχικά της μητέρας ή της συζύγου –μέσα 
από την παρομοίωση– και συνεκδοχικά των σαργών να κρατήσουν την ύστατη 
εικόνα. Η μητέρα ή η σύζυγος ακινητοποιεί τα μάτια στη θάλασσα και οι σαργοί 
απορφανισμένοι μοιάζει από τα μάτια να στάζουν δάκρυα. Η σκηνική εικόνα 
των δακρυσμένων σαργών εκκινεί και την οπτική των αναγνωστών, γεγονός 
που τροφοδοτεί ο ποιητής με τη συχνή χρήση τέτοιων όρων.24 Έτσι η εμμονή 
στην όραση των σαργών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη σκηνοθεσία και τη 
δραματική χροιά του επεισοδίου, όπως αυτό θα εξελιχθεί μετά από τον επώδυνο 
για τους σαργούς χωρισμό τους από τις αίγες.

22  Parker 1983: 226-27. Για καθαρμό στη θάλασσα βλ. και LSG, 1969: 156.16 και 19. 
23  Για τη συμβολική σημασία της μετάβασης από ένα χώρο σε άλλο, της συνοριακής, δηλαδή, 

γραμμής που προϋποθέτει τελετή αποχωρισμού, μετάβασης και επανένταξης σε νέα θέση, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο του van Gennep (1873-1957) στο “Les rites de passage” 
(1909). Βλ. επίσης Vidal-Naquet 1986: 115-20.   

24  Σε όλο το επεισόδιο των σαργών η λειτουργία της όρασης φαίνεται να είναι έντονη: ὀπωπάς 
(342), ὄμμασι (343), ἐσωπή (358), ὀπωπή (373). Ένα παράξενο οπτικό παιχνίδι στοιχειοθετεί-
ται από τον ποιητή, βασισμένο εξολοκλήρου στο θέαμα ενός «ήρωα» που αρχικά βιώνει την 
ηδονή, συγκρατεί οπτικά τη σκηνή της στέρησής της και παγιδεύεται στη συνέχεια με την εκ 
νέου οπτική αναβίωσή της.    
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Μέχρι αυτό το χρονικό σημείο της τελετής αξίζει να απομονωθούν κάποιοι 
όροι: τα απόκρημνα βουνά, τα λουτρά, το θερμό Ολύμπιο αστέρι, τα βελάσματα, 
οι φωνές των γιδοβοσκών, ο φίλος χορός, ο κερασφόρος όμιλος, οι πρωτοδαεῖς 
νομῆες, οι έριφοι, οι αγέλες. Πρόκειται για λεξιλόγιο, συχνά διατυπωμένο σε 
αντιθετικά πλαίσια, που θα μπορούσε να παραπέμπει σε διονυσιακές λατρείες, 
όπου βέβαια το ίδιο το όνομα του θεού δε δηλώνεται, αλλά ίσως υπονοείται 
μέσα από τις λεκτικές –ακόμη και αντιθετικές– λεπτομέρειες των εκδηλώσεών 
του. Κατά τον Henrichs, οι οπαδοί του Διονύσου διέθεταν την ικανότητα να 
τον αναγνωρίζουν, ακόμη κι όταν δεν εμφανιζόταν και δεν ονομαζόταν.25 Η 
αρχική, μάλιστα, δήλωση του ποιητή για το παράδοξο συνταίριασμα ζώου της 
θάλασσας με ζώο της ξηράς26 αποδεικνύεται από την έκπληξη που βιώνουν οι 
πρωτοδαείς βοσκοί. Παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η απαραίτητη σύγκρουση 
του ορθολογισμού με το θρησκευτικό και μυστικιστικό συναίσθημα, στοιχείο 
διακριτό της διονυσιακής λατρείας. 

Εξάλλου, αυτό που χαρακτηρίζει τον Διόνυσο είναι ότι πρόκειται για  τον 
κατεξοχήν θεό «που έρχεται και φεύγει ή, για την ακρίβεια, αυτόν που ανεβαίνει 
και κατεβαίνει»27 ή για τον θεό με τις στενές σχέσεις του με το «υγρό στοιχείο».28 
Ο Διόνυσος, εξάλλου, ήδη από το ομηρικό έπος,29 μαινόμενος διώκεται στη 
θάλασσα (Ζ 130-140), ενώ ως θεὸς σωτήρ παρουσιάζεται στους Αργείους που 
γυρίζοντας από την Τροία ναυαγούν κοντά στον Καφηρέα, πεινασμένοι και 
εξαντλημένοι, μέχρι που οδηγούνται σε σπηλιά όπου βρίσκεται άγαλμα του 
θεού και άγρια κατσίκια, τα οποία τους εξασφαλίζουν τροφή και ενδύματα.30 
Η λογοτεχνική, με άλλα λόγια, και η καλλιτεχνική31 παράδοση πιστοποιούν 
τη στενή σχέση του Διονύσου με τη θάλασσα (θεού – θαλασσοπόρου). Από 
την άλλη ο Διόνυσος αποτελεί έναν από τους θεούς που συνοδεύουν τους 
ανήλικες, όταν περνούν τα σύνορα της ωριμότητας.32 Η λατρεία του, λόγου 
25 Ηenrichs 1993: 40. Tα ιερά φυτά (εἰρεσιώνη, δάφνη, δαίδαλον…) ή ζώα (ερίφι, τράγος, ταύ-

ρος, λιοντάρι, αρκούδα), το μυθικό περιβάλλον (σταφύλι, φίδι, κισσός, υγρό στοιχείο), το 
κρασί, συντελούν στην οπτική ιδιότητα της αναγνώρισης του θεού. Ειδικότερα για τα ζώα 
βλ. Seaford 2006: 23-25. 

26 «ἦ σέβας οὐκ ἐπίελπτον, ὁμόφρονα φῦλα τεκέσθαι ἀλλήλοις ὀρέων τε πάγους χαροπήν τε 
θάλασσαν»: 4.311-312.

27  Δαράκη 1994: 22. Για τα Καταγώγια, γιορτή επιφάνειας του Διονύσου σε πολλές πόλεις βλ. 
LSA (1955) 37.5, 48.21, όπου και η σχετική σημείωση (σ. 125).

28  Δαράκη 1994: 64-65.
29  Seaford 2006: 27.
30  To επεισόδιο αξιοποιεί τους Νόστους 2.94 Bernabe, πρβλ. Παυσανία 2,23,1.
31  Βλ., λόγου χάρη, την εσωτερική όψη της κύλικας από το Vulci του ζωγράφου Εξηκία (περ. 

530 π.Χ., Kρατικό Μουσείο του Μονάχου, αρ.2044: Beazley ABV, 146, 21), με σκηνή θάλασ-
σας: αναπαράσταση της μεταμόρφωσης, όπου το κατάρτι γίνεται άμπελος και το σκάφος 
αποκτά τη μορφή δελφινιού. Για μια ερμηνεία της παράστασης βλ. Δαράκη 1994: 44-48.

32  Ο Διόνυσος και ο Ερμής συνοδεύουν τους ανήλικους όταν περνούν το κατώφλι της ωριμό-
τητας. Η σχέση, εξάλλου, του Διονύσου με τους εφήβους σε εικονογραφικό πεδίο έχει ανα-
λυθεί από την C. Isler-Kerenyi (2001). Η Ν. Marinatos (2003: 140) απέδειξε ότι αυτός ο θεός 
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χάρη, ως Αἰσυμνήτου στην Πάτρα φανερώνει, κατά τον Seaford, μια εφηβική 
τελετουργία πριν από το γάμο.33 Πιθανότατα, λοιπόν, οι πρωτοδαεῖς νομῆες, 
που παρακολουθούν το δρώμενο που τελείται στη θάλασσα, συμμετέχοντας 
–ως θεατές (ή μήπως ως αναγνώστες;)– σε μια τελετή με χαρακτήρα αγρο-
τοποιμενικό και θρησκευτικό, ετοιμάζονται να βιώσουν κάτι εντελώς καινούριο 
και διαφορετικό. 

Πριν από τη δεύτερη ενότητα/σκηνή (4.348-373) προτάσσονται αρχικά τρεις 
εισαγωγικοί στίχοι (4.345-347) που προαναγγέλλουν τη σκόπιμη παραποίησή 
της. Η ανάγκη του ποιητή να εκφράσει τη συμπάθειά του στο σαργό τον χρεώνει 
αυτή τη στιγμή με μια πρωτοπρόσωπη δήλωση (4.345-346) και με μια συνάμα 
αποστροφή34 στον ίδιο τον ήρωα-σαργό (4.345: σαργὲ τάλαν), που καλείται 
να συμμετάσχει σε μια παραμορφωμένη δραματοποίηση. Μια άλλη ομάδα, 
οι ἀσπαλιεῖς, την προσοχή των οποίων προφανώς προσέλκυσε η θαυμαστή 
συνεύρεση ζώου της θάλασσας με ζώο της ξηράς, καλείται σε ανάληψη του 
δικού της ρόλου.

Η δεύτερη σκηνή σταθερά προϋποθέτει τον πόθο των σαργών για τις αίγες, 
επιδιώκει την οδυνηρή αναβίωσή του, στήνεται με κάποια χαρακτηριστικά όμοια 
της πρώτης, χρειάζεται την αμφίεση και την απαιτούμενη υπόκριση και έχει, 
όπως προαναγγέλθηκε, έναν καινούριο φορέα δράσης. Έτσι ένας άνδρας –ο 
ατομικός ερμηνευτής– αναλαμβάνει μια διαφορετική πρωτοβουλία αναβίωσης 
της τελετής, φροντίζοντας να τηρήσει με συνέπεια το πλαίσιο του χρόνου και 
του χώρου, για την επιτυχή έκβασή της. Βράχια που βρέχονται από ένα στενό 
πέρασμα θάλασσας κοντά στην ξηρά, που έχουν τις κορυφές τους αντικριστά και 
λούζονται στον ήλιο είναι ο ιδανικός τόπος κατοικίας των σαργών (4.350-352). 
Η ευχαρίστηση, (4.353: ἔξοχα γὰρ πυρσοῖσιν ἐπ’ ἠελίοιο γάνυνται), που νιώθουν 
οι σαργοί στις πύρινες λάμψεις του ήλιου35 προοιωνίζεται το τραγικό τέλος που 
θα λάβει χώρα στον ίδιο αυτόν ηδονικό χώρο. Η πύρινη λάμψη θα συμβάλει 
στην απατηλή νόθευση του φαίνεσθαι. Έτσι η διαδικασία «μεταφοράς» της 
δραματοποίησης δανείζεται στη συνέχεια στοιχεία από την κατεξοχήν τελετή. 
Ο πόθος των σαργών στην προοπτική της μετατροπής του σε πάθος θανάσιμο 
προσλαμβάνει τους όρους της παραπάνω σκηνής, με στόχο τη σκόπιμη και 
επώδυνη παραποίησή τους. Μιμούμενος, δηλαδή, ο άνδρας την αίγα οφείλει 

είναι πάτρωνας των νέων στο κυνήγι ή στον αθλητισμό, συμβάλλοντας στη μεταμόρφωση 
από την εφηβεία (adolescence) στην ωριμότητα (adulthood). 

33  Seaford 2003: 390. O Διόνυσος φθάνει διά θαλάσσης, γι’ αυτό και οι νέοι εξορμούσαν για 
λούσιμο στον ποταμό κοντά στο τέμενος της Αρτέμιδος και στη συνέχεια επισκέπτονταν το 
τέμενος του Διονύσου.

34  Πρόκειται για ομηρική τεχνική που σκοπό έχει τη «σκιαγράφηση συμπαθητικών χαρακτή-
ρων», που οκτώ φορές απευθύνονται στον Πάτροκλο και επτά στον Μενέλαο (Janko 2003: 
271).  

35  Για την τάση των σαργών να συναθροίζονται σε ηλιόλουστα βράχια βλ. και Αιλιαν. Π. φύσ. 
ζῴων 1.23.
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να παραποιήσει το πρόσωπό του, μια και αυτό που παρουσιάζεται απευθείας 
μπροστά στο βλέμμα, δηλαδή η ὀπωπή, αποτελεί το ουσιαστικότερο σημείο του 
παραπλανητικού σκηνικού. Η συμβολή του ήλιου, ως πηγής φωτός και όρασης, 
στη μεταμόρφωση του προσώπου του ανδρός αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων 
καταλυτική. Η μεταμφίεσή του συνίσταται στην κάλυψη των μελών του με δέρμα 
αίγας36 και στην πρόσδεση δυο κεράτων στους κροτάφους του (4.354-355). 

Ασφαλώς η τέχνη της μεταμφίεσης, που εκκινεί ίσως από το ομηρικό 
έπος37 συμβάλλει στο οπτικό αποτέλεσμα, χάρη στην «ὑπερεξομοίωση»38 που 
επιτυγχάνεται με την κατασκευή ενός παραπλανητικού σκηνικού, συνεπικου-
ρούμενου από επιμέρους στοιχεία που λειτουργούν ως σύνεργα της μετα-
μόρφωσης. Ο άνδρας πρέπει να συλλογιστεί ένα ποιμενικό τέχνασμα (4.356: 
ὁρμαίνων νόμιον δόλον)∙ η ουσιαστικά εικονική ταύτισή του με την ομάδα των 
γιδοβοσκών εντοπίζεται αφενός στην περιβολή και αφετέρου στη διανοητική 
διεργασία ενός ποιμενικού δόλου: το πληγούρι με κρέας αίγας και λίπος που 
ρίχνεται στη θάλασσα έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει το αισθητήριο όργανο της 
όσφρησης, για το οποίο διακρίνονται οι σαργοί. Ο ποιητής περιγράφει βαθμηδόν 
την οργάνωση της άγρας των σαργών: στο στάδιο της προετοιμασίας του ψαρά 
αφιερώνει ίσο αριθμό στίχων (δύο) για την αμφίεση (4.354-355) και για τη ρίψη 
του δολώματος (4.356-358), ενώ ακριβώς διπλάσιο (τέσσερις) για το αισθητικό 
αποτέλεσμα (4.358-361) και για τα επιπλέον σύνεργα (4.363-366). Αξίζει ακόμη 
να προσεχθεί ο τρόπος με τον οποίο το πάθος των σαργών, καθώς διαπλέκεται 
με το απατηλό τέχνασμα του ψαρά και τον δηλωμένο οίκτο του ποιητή (4.345-
346 και 362), συνδέεται αφενός με τη δόλια σκέψη του άνδρα και αφετέρου με 
την αγαθή φρόνηση των σαργών (4.359-360 και 362-363). Η σύγκρουση αυτών 
των αντίθετων νοητικών λειτουργιών καταλήγει στη θριαμβευτική νίκη του 
πρώτου, με την καταλυτική αρωγή της παραποιημένης όψης (4.373: πάντας δὲ 
δαμάσσεται αἰγὸς ὀπωπή). Η οικεία οσμή, η πλούσια τροφή και κυρίως η όψη 
(4.358-359: ὀδμή τε φίλη δολόεσσά τ’ ἐσωπὴ φορβή τ’εὐδώρητος), με τη βοήθεια 
των ακτίνων του ήλιου και του υδάτινου στοιχείου, μορφοποιείται σε θέαμα που 
αιχμαλωτίζει την όσφρηση, τη γεύση και την όραση των σαργών. Ο καθρέφτης 
του νερού39 μετριάζει τη λάμψη του ήλιου, προσελκύει τα βλέμματα και γίνεται 
36  Ο Radcliff e (1969: 241) καταθέτει ότι στη Σικελία, όταν ο καιρός είναι ζεστός, οι γιδοβοσκοί 

οδηγούν τα κοπάδια τους σε ρηχές ακτές. Ακολουθεί η περιγραφή της σκηνής, που δίνει την 
ιδέα σε κάποιον γιδοβοσκό, που έχει τα λογικά του, να σκοτώσει την αίγα του, να φορέσει το 
δέρμα της και για να τελειοποιήσει την ομοιότητά του με το ζώο, να δέσει τα κέρατα στους 
κροτάφους του. Ο Οππιανός, βέβαια, δεν αναφέρεται στον κατατεμαχισμό του ζώου.

37  Ο Οδυσσέας δίνει πολλά δείγματα (δ 244-250, ν 398-402, 430-438), στην προσπάθειά του 
να αποκρύψει την ταυτότητά του.

38  Όρος των Φροντιζί-Ντυκρού & Βερνάν (2001: 16).
39  Η θάλασσα, ως τόπος και όργανο της όρασης, κανονικά ταυτίζει την οπτική παράσταση με 

την αυθεντική ύπαρξη, όμως στη προκειμένη περίπτωση η ταύτιση είναι μόνο φαινομενική. 
Εξάλλου χαρακτηριστικό της διονυσιακής μανίας είναι η σύμπτωση του πραγματικού και του 
μη πραγματικού με τις φαντασιώσεις που καλλιεργεί.
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υποδοχέας της εικόνας του φοβερού άνδρα που φαίνεται όμοιος με αίγα (4.361: 
αἰγὶ…ἐοικότα δήϊον ἄνδρα). Ο υδάτινος αυτός, θα λέγαμε, καθρέφτης,40 ως μια 
φυσική αντα νακλαστική επιφάνεια, περιέχει μια κακοποιό δύναμη, που μαγεύει 
και αιχμα λωτίζει, ενώ συγχρόνως υποβάλλει στον αναγνώστη τον συμβολισμό 
του κατόπτρου ως προάγγελου βίαιου ολέθρου. Αλλά και το ίδιο το υδάτινο 
στοιχείο βοηθά στη μετάβαση από τον επίγειο στον υποχθόνιο κόσμο, με βάση 
το μύθο για το θάνατο του Διονύσου από τον Πενθέα στη λίμνη Λέρνη, απ’ 
όπου, όμως, οι πιστοί του θεού τον ανακαλούν στη ζωή με σάλπιγγες.41 

 Ήταν, επομένως, το παραμορφωμένο πρόσωπο που δημιούργησε την 
εντύπωση της ετερότητας, που υπέβαλε μια «ξένη» ταυτότητα τόσο στον 
φορέα όσο και στον παρατηρητή του. Το ίδιο αποτέλεσμα επιχειρούσε να 
πετύχει και η μάσκα του Διονύσου, που λειτουργούσε ως οπτικό σημάδι αυτού 
του «ξένου», που διαμηνύει σε όλους ότι οι βεβαιότητες είναι ανά πάσα στιγμή 
ανατρέψιμες και που αποπροσανατολίζει τους θνητούς που τον συναντούν.42 
Το προσωπείο, εξάλλου, αποβλέπει στο να αποκαλύπτει και να αναπαράγει ένα 
πρόσωπο και αποτελεί το προαπαιτούμενο για τη διείσδυση στο έτερον. Το 
συγκεκριμένο «ξένο» πρόσωπο, η μεταμφίεση με το δέρμα αίγας, μαρτυρείται, 
εξάλλου, ανάμεσα στις πολλαπλές ενσαρκώσεις του θεού, ιδιαίτερα σε ερίφι.43 
Η χρήση, βέβαια, του δέρματος (4.354: δέρος αἰγός), των κεράτων (4.355: κέρα 
κροτάφοισι περὶ σφετέροισιν) και του ωμού κρέατος της αίγας (4.366: χηλῆς 
αἰγείης κρέας ἔμφυτον) ίσως υπονοεί τελετουργικό σπαραγμό και ωμοφαγία.44 

40 Για την ταύτιση καθρέφτη με το υδάτινο στοιχείο βλ. Καλλίμ. Εἰς λουτρὰ τῆς Παλλάδος 
21-22, 16-17. Για τη σχέση του καθρέφτη με το θάνατο βλ. Φροντιζί-Ντυκρού & Βερνάν 2001: 
163-71 και για τα κακοποιά ύδατα σ. 183-84. Βέβαια πιο έκδηλη φαίνεται η σχέση αυτή του 
θανάτου με τον καθρέφτη στον ορφικό μύθο για το θάνατο του Ζαγρέα, όπως παραδίδεται 
από τον Νόννο (Διονυσιακά VI 172 κ.ε.). Ο καθρέφτης τελικά αποτυπώνει μια εικόνα, είναι 
σύμβολο ομορφιάς και ερωτισμού και συνδέεται με το θάνατο. Βέβαια ο καθρέφτης αριθμεί-
ται ανάμεσα στα διονυσιακά στοιχεία: κότσια, σβούρα, ρόμβος, ροκάνα, μήλο, βλ. Φροντιζί-
Ντυκρού & Βερνάν 2001: 167.

41  Παυσανίας 2.37.5 και Πλουτ. Περὶ  Ἴσιδος 364F. Για τον Διόνυσο ως θεό που ενώνει τον πάνω 
με τον κάτω κόσμο, τη μυστηριακή λατρεία του και το θάνατο βλ. Seaford 2006: 76-86.

42  Henrichs 1993: 13-43. Η μάσκα είναι «καθαρή αναμέτρηση» (Otto 1965: 91).
43  Κατά τον Παυσανία (2.35.1) στην Ερμιόνη της Αργολίδας στην περιοχή της λίμνης Λέρνης, 

γινόταν διαγωνισμός κατάδυσης στην εορτή του Διονύσου του Μελαναιγίδος (πρβλ. Πλου-
τάρχου, Συμποσιακά 692d). Για άλλες εορτές στη θάλασσα βλ. Burkert 1983: 210-11. Eπίσης, 
για τις μορφές του θεού βλ. Segal 1997: 27-54.

44  Πρόκειται για τελετουργικές διαδικασίες, που περιγράφονται σε μυθικές διηγήσεις μαινα-
δισμού (πρβλ. Ευρ. Βάκχ. 135-142 και Seaford 2006: 41-44). Για θυσία εριφίου στον Διόνυσο 
βλ. LSG (1969) 141.3, 151A 45, 57-8, 62, 177.27-8. Μάλιστα σε ερυθρόμορφο αττικό στά-
μνο (London, British Museum E 439, ARV2 298), περίπου του 480 π.Χ., ο Διόνυσος τρέχει 
ή χορεύει προς τ’ αριστερά κρατώντας μια κομματιασμένη στα δύο αίγα σε κάθε του χέρι. 
Τέτοιες σκηνές της ίδιας μάλιστα χρονικής περιόδου παρατηρούνται σε αρκετά αγγεία και 
οδηγούν σε ενδιαφέρουσες εικασίες (βλ. Carpenter 1993: 194).  Για τις τελετουργικές πρα-
κτικές του σπαραγμού και της ωμοφαγίας, βλ. Henrichs 1978: 121-60, Δαράκη 1994: 96-103, 
Seaford 2006. 
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Η αποσιώπηση, όμως, μιας τέτοιας θυσιαστικής πράξης ίσως είναι σκόπιμη, μια 
και πολύ εύκολα εννοείται. Ενδέχεται να αποβλέπει στην πρόθεση του ποιητή 
να αποστασιοποιηθεί από μια συνήθη θυσία ζώου και να εστιάσει στον τραγικό 
σαργό, του οποίου η μοίρα δείχνει αδυσώπητα προ διαγεγραμμένη. 

Καταλύτης, λοιπόν, στη μεταβολή της σκηνής από ηδονική σε θανάσιμη 
αναδεικνύεται η άρτια δομημένη οπτική εμπειρία που καλούνται να βιώσουν οι 
απατημένοι σαργοί. Ο ποιητής μάλιστα, πιστός στην ανθρωπομορφική επένδυση 
των ψαριών του, καταθέτει ότι αδυνατούν οι σαργοί να συλλογιστούν (4.359-360: 
οὐδὲ τιν’ ἄτην ἐν φρεσὶν ὁρμαίνουσιν)45  εκείνη τη στιγμή οτιδήποτε κακό για τον 
μοιραίο φίλο τους. Η συμπεριφορά τους είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη 
φορά: περιβάλλουν με ευχαρίστηση (4.360: ἀγαλλόμενοι) το ομοίωμα του πόθου 
τους. Το σκηνικό τούς φαίνεται γνωστό, δομείται, όμως, με στοιχεία που τρέπουν 
τη σκηνή σε τραγική και θανάσιμη. Σύνεργα ψαρέματος κάνουν αιφνιδιαστικά 
την εμφάνισή τους. Η σκηνή απαιτεί απο φασιστικότητα και σταθερότητα από 
τον άνδρα (4.367-8). Η παραμικρή υποψία συνεπάγεται την απομάκρυνση των 
σαργών από τον συγκεκριμένο υδροβιότοπο, ενώ η επανάληψη ακόμη και της 
αυθεντικής τελετής καθίσταται ανέφικτη (4.368-371). 

Συμπέρασμα

Ασφαλώς δεν είναι σκοπός μας να υπερτονίσουμε το τελετουργικό στοι-
χείο στην αφήγηση του Οππιανού. Δεν είναι το απόσπασμα μια μύηση ούτε 
έχει αποκλειστικά τη μορφή μύησης. Περιέχει, όπως προσπαθήσαμε να ανα-
δείξουμε, στοιχεία διακριτά και αναγνωρίσιμα της διονυσιακής λατρείας.46 
Μέσα από μια εποχιακή δραστηριότητα, την κατάβαση των αιγών στη θάλασ-
σα, που ως θέαμα και βίωμα είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, αποτελώντας ανα-
κου φιστικό διάλειμμα στη ροή του χρόνου, ο Οππιανός πληροφόρησε τον 
αναγνώστη του για την εποχή και την περιοχή αλίευσης, το είδος διατροφής, 
τα αλιευτικά σύνεργα και τις συνήθειες των σαργών. Πράγματι, ακόμη και κατά 
τους σύγχρονους ιχθυολόγους, οι σαργοί, σαρκοφάγοι47 οργανισμοί, με δυνατή 
όσφρηση, τους καλοκαιρινούς μήνες μοιράζονται με άλλα άτομα μια φωλιά και 
πλησιάζουν την ακτή, αφού η τροφή τους βρίσκεται στις αμμώδεις παραλίες που 

45  Κατά τον Εμπεδοκλή, όμως, ακόμη και τα ζώα, τα φυτά και οι πέτρες έχουν νου (31Β 103, 
107, 110 DK). Πρβλ. την άποψη του Αναξαγόρα, κατά τον οποίο νους υπάρχει σε όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς (59Β 12DK). Για το θέμα ζωοψυχολογίας βλ. Dierauer 1997: 3-30, 
όπου και σχετική βιβλιογραφία. Για τη νοητική ικανότητα των ζώων βλ. Gilhus 2006: 45-50.

46  Στην πραγματικότητα καμία τελετουργία από μόνη της δεν αποτελεί την ουσία· αυτό που 
συμβαίνει και καλύπτεται τελετουργικά είναι το ουσιώδες. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό τον 
προβληματισμό που καταθέτει ο J. M. Redfi eld (2003: 255-59). 

47  Στην Καρία τους δελεάζουν με αντσούγια και τους παρασύρουν στην ακτή (Αιλ. Π. φύσ. 
ζῴων 13.2).
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χτυπιούνται από τα κύματα στα διαβρωμένα βράχια. Αν τώρα λάβουμε υπόψη 
ότι η αλιεία διαδραμάτιζε μικρό ρόλο στην οικονομία της αρχαίας κοινωνίας και 
στον οίκο του ψαρά, αποτελούσε, με άλλα λόγια, συμπλήρωμα για τον γεωργό, 
αντιλαμβανόμαστε εύκολα γιατί ο βοσκός είχε παρατηρήσει ότι μπορεί να 
ψαρέψει με δόλωμα κρέας σαργουδάκια. Μια διαφορετική έκφραση, εξάλλου, 
με τη μεταμφίεση σ’ ένα άλλο πρόσωπο, εντάσσεται και στις δυνατότητες 
ελαστικότητας, δημιουργικότητας και αυτο σχεδιασμού που παρέχεται σε τελε-
τουργικά πλαίσια.

Έτσι, η μεταμφίεση σε ένα άλλο πρόσωπο, το λουτρό στη θάλασσα, οι όμιλοι, 
ο ατομικός ερμηνευτής συνδέονται με λατρευτικά έθιμα, μυούν στο ρευστό 
κόσμο φύσης και ανθρώπου, ενισχύουν το συλλογικό συναίσθημα, ταυτίζουν 
το πραγματικό με το μη πραγματικό και δίνουν την ευκαιρία στον ποιητή να 
υπερτονίσει το κατά Αριστοτέλη πάθος48 του σαργού. Με την ειρωνική, δηλαδή, 
αναστροφή των στοιχείων της τελετής κατάβασης των αιγών στη θάλασσα, ο 
σαργός βιώνει μια πράξη φθαρτική και οδυνηρή και κερδίζει τη συμπάθεια του 
ποιητή και των αναγνωστών. Όμως η ανάγκη βιοπορισμού είναι ισχυρότερη. Η 
επιθυμία γεννά την επινοητικότητα κι αυτή με τη σειρά της την κινητικότητα 
και την ικανοποίηση στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
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ELENI NIKOLIDAKI

White seabreams and goats : an alien love 
in the context of a ritual and a need

Summary

ACCORDING TO Oppian of Cilicia (Halieutica 4.308-373), in hot weather 
when goat-herds drive their fl ocks to the sea, the fi sh sargus (Diplodus 

sargus, common name white seabream), devoting itself to acts of love, meets 
the goats and enjoys a unique experience. Th e scene prompts a fi sherman to 
put himself inside a goat skin and to throw a bait of barley-meal enriched 
with goat fl esh in order to deceive the innocent fi sh. Th e whole event includes 
several terms or phrases referring to Dionysiac worship (the groups of animals 
as vehicles of action, the goat-herds’ voices, the baths, the ideal time and place 
for this most peculiar matching of a sea creature with one from the land), which 
may persuade the readers of Dionysus’ presence, even if he is not named. What 
is indeed interesting is that the custom quoted by Oppian –in the fi rst part of the 
scene– used to take place until fairly recently in several mountainous villages of 
Eastern Crete, providing a pleasant opportunity for the herdsmen to come down 
to the sea for this feast.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΣΗΦ

Semen est sanguis christianorum : 
η διαφωνία Τερτυλλιανού - Κυπριανού για την 

ενδεδειγμένη χριστιανική αντιμετώπιση των διωγμών

Πρόλογος

Σήμερα θεωρούμε ότι η θρησκευτική πίστη είναι απολύτως προσωπική 
υπόθεση και ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λατρεύει 
τη θεότητα της επιλογής του και να εμπιστεύεται σε αυτήν τις ελπίδες του 
για την παρούσα και τη μέλλουσα ζωή. Ωστόσο, υπάρχουν περίοδοι στην 
ιστορία της ανθρωπότητας που οι θρησκευτικές προτιμήσεις αποτελούν αντι-
κείμενο σφοδρών αντεγκλήσεων και παράγοντα σοβαρών απωλειών, τόσο 
σε υλικά αγαθά όσο και σε ανθρώπινες ζωές. Η ύστερη αρχαιότητα ήταν μια 
τέτοια περίοδος. Οι ενδεδειγμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις προκαλούσαν 
έντονες συζητήσεις που ενίοτε κατέληγαν σε διχόνοιες και μίση, αποτελούσαν 
αιτία άνθρωποι να βρεθούν σε μειονεκτική θέση απέναντι στους νόμους, να 
χάσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα, να υποστούν οικονομικά πλήγματα, να 
εξοριστούν από τις πατρίδες τους, να αντιμετωπίσουν φρικτά βασανιστήρια, να 
φυλακιστούν και ακόμα να χάσουν την ίδια τους τη ζωή. Αρχικά οι θύτες ήταν 
εθνικοί και τα θύματα χριστιανοί. Όταν όμως στη συνέχεια εκχριστιανίστηκε ο 
πρώτος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος (306-337), και οι χριστιανοί κατέ λαβαν 
την εξουσία, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Οι χριστιανοί στράφηκαν πλέον εναντίον 
των εθνικών και των αιρετικών.1 

Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν ότι ήταν απαρέγκλιτη υποχρέωση του κάθε πολίτη 
της αυτοκρατορίας τους να τιμά έμπρακτα τους παραδοσιακούς θεούς συμμε-

1 Το επόμενο τεύχος του περιοδικού Κριτική Διεπιστημονικότητα πρόκειται να δημοσιεύσει 
άρθρο μου, που πραγματεύεται το ζήτημα των διακρίσεων που υπέστησαν οι εθνικοί όταν οι 
χριστιανοί κατέλαβαν την εξουσία. Βλ. το ιδιαίτερα χρήσιμο: Καμάρα 2003. 
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τέχοντας στις κρατικές τελετές και θυσίες, οι οποίες ακολουθούσαν προσεχτικά 
ένα παλιό και αυστηρά οργανωμένο τελετουργικό. Οι θεοί, πιστευόταν, ανέμεναν 
τις θυσίες, τις πραγματοποιημένες με όσο το δυνατόν απόλυτη ακρίβεια, και 
τη μαζική συμμετοχή των πολιτών σε αυτές και, σε αντάλλαγμα, προσέφεραν 
τάξη και ευημερία, pax et ordo, στην αυτοκρατορία.2 Όμως, οι χριστιανοί δεν 
συμμερίζονταν την πεποίθηση των εθνικών ότι η θρησκεία ήταν περισσότερο 
ζήτημα συλλογικό παρά προσωπικό και κάποιες φορές αρνιόντουσαν να 
συμμορφωθούν, έστω και επιφανειακά και εξωτερικά (κάτι που θα ικανοποιούσε 
τους εθνικούς καθώς θα αρκούσε στους θεούς τους), και απείχαν από τις 
θυσίες ή διέκοπταν και παρεμπόδιζαν την τέλεσή τους.3 Με αυτό τον τρόπο 
οι χριστιανοί διατάρασσαν την καίρια δοσοληψία των εθνικών με τους θεούς 
τους, κλόνιζαν την κοσμική ισορροπία, προκαλούσαν τη δυσμένεια και την 
οργή των θεών που φανερώνονταν με δυσβάσταχτες φυσικές καταστροφές για 
την κοινότητα.4 Τα θρησκευτικά καθήκοντα ήταν στην αρχαιότητα πρωτίστως 
πολιτικά καθήκοντα. 

Οι χριστιανοί δεν κράτησαν όλοι ενιαία στάση απέναντι στα καλέσματα ή 
στις διαταγές των εθνικών να συμμετάσχουν, έστω και επιφανειακά, στις θυσίες 
προς τιμήν των παραδοσιακών θεών.5 Κάποιοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και 
θυσίασαν πρόθυμα, άλλοι μόνο ύστερα από απειλές και βασανιστήρια, κάποιοι 
προτίμησαν να στείλουν τους δούλους τους ή φίλους τους ή συγγενείς τους 
να θυσιάσουν στη θέση τους, άλλοι εγκατέλειψαν τον τόπο διαμονής τους ή 
δωροδόκησαν τις αρχές ώστε να μείνουν αλώβητοι από τους διωγμούς. Λίγοι 
μονάχα διέθεταν το απαιτούμενο σθένος να γίνουν άγιοι, και αντιστάθηκαν στις 
αρχές εμμένοντας μέχρι τέλους στην απόφασή τους να απέχουν από εθνικές 
θυσίες και ανυποχώρητοι μπροστά στο ενδεχόμενο των βασανιστηρίων, του 
εγκλεισμού σε φυλακή και του θανάτου, έχασαν, τελικά, τη ζωή τους.6 

Όταν οι διωγμοί έληξαν, οι εκκλησίες έπρεπε να αποφασίσουν πώς να 
αντι μετωπίσουν όλες αυτές τις διαφορετικές στάσεις των χριστιανών κατά 
την περίοδο των διωγμών. Οι μάρτυρες τους έκαναν ομόφωνα υπερήφανους 
και αποτελούσαν την καλύτερη διαφήμιση για το χριστιανισμό. Οι αδύναμοι 
όμως χριστιανοί που απέφυγαν τους διωγμούς προκαλούσαν έντονο προβλη-
2 Λιβάνιος, Ὑπὲρ τῶν ἱερῶν 31-36.
3 Βλ. για παράδειγμα: Λακτάντιος, De Mortibus Persecutorum 10 και Ευσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ 

Ἱστορία 8.1.7 και 8.4.2-3.
4 Παρόμοια, οι χριστιανοί θεωρούσαν ότι ο Θεός τους εξοργιζόταν όταν δεν λάμβανε τις πρέ-

πουσες τιμές από τους εθνικούς και εκδήλωνε την οργή Του προκαλώντας φυσικές κατα-
στροφές (βλ. Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11.10). 

5 Οι γνωστικοί δεν αρνιόντουσαν, όταν καλούνταν, να αποδώσουν επιφανειακά σεβασμό 
στους παραδοσιακούς θεούς των εθνικών και γι’ αυτό δεν προκαλούσαν την οργή και τις 
διώξεις των εθνικών.

6 Οι αρχές συχνά κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες να μεταπείσουν τους χριστιανούς και να 
δεχθούν να θυσιάσουν, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι και να αποφευχθεί η περιττή αναστάτω-
ση (βλ. Μαρτύριον Πολυκάρπου και Μαρτύριον Φιλέα).
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ματισμό. Τελικά επιτράπηκε στους αδύναμους χριστιανούς να μετανοήσουν 
για το ολίσθημά τους και τη «δειλία» που επέδειξαν και να επιστρέψουν στους 
κόλπους της εκκλησίας ως πλήρη μέλη της ακολουθώντας, όμως, ένα πρόγραμμα 
νηστείας, προσευχής και φιλανθρωπίας.

Οι διώκτες αυτοκράτορες. Η ουράνια δύναμη να διάκειται ευμενώς απέναντί μας

Ο Ιησούς είχε προειδοποιήσει τους μαθητές του να αναμένουν διώξεις, (Μτ 
ι΄ 16-22). Ο πρώτος αυτοκράτορας διώκτης χριστιανών ήταν ο Νέρων (54-68 
μ.Χ.). Στις 19 Ιουλίου του 64 ξέσπασε στη Ρώμη πυρκαγιά, η οποία μαινόταν επί 
εννέα ημέρες. Η έκταση της καταστροφής ήταν τεράστια, σε ανθρώπινα θύματα 
και περιουσίες. Κάποιοι σύγχρονοι του Νέρωνα άρχι σαν να διαδίδουν ότι ο 
αυτο κράτορας προκάλεσε σκόπιμα την πυρκαγιά προκειμένου να εκδικηθεί το 
λαό που συμπαθούσε την πρώτη του σύζυγο Οκτάβια ή επειδή ένιωθε προσ-
βεβλημένος από την ασχήμια της πόλης και επιθυμούσε να οικοδομήσει μια 
καινούργια πόλη που θα της έδινε το όνομά του.7 Υποστήριζαν, συνάμα, ότι ο 
Νέρων παρακολούθησε με ικανοποίηση την εξέλιξη της πυρκαγιάς φορώντας 
ένα θεατρικό κουστούμι και τραγουδώντας ένα άσμα με θέμα την πυρκαγιά 
και την καταστροφή της Τροίας. Ο Νέρων για να αποφύγει τις κατηγορίες 
εμπρησμού εις βάρους του, κατηγόρησε και θανάτωσε χριστιανούς ως ενόχους. 
Οι χριστιανοί, σύμφωνα με τον σύγχρονο Ρωμαίο ιστορικό Τάκιτο, ήταν μια 
μισητή περιθωριακή ομάδα κατάλληλη για το ρόλο τού αποδιοπομπαίου τράγου 
που της ανέθεσε ο Νέρων.8 Ο αριθμός των χριστιανών οι οποίοι θανατώθηκαν 
παραμένει άγνωστος. Η παράδοση λέει ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν και οι 
απόστολοι Πέτρος και Παύλος.9 

Ο Νέρων έδωσε εντολή να ντύσουν μερικούς από τους κατηγορούμενους 
χριστιανούς με δέρματα ζώων και να τους εκθέσουν σε θηρία και άλλους να 
τους σταυρώσουν και να τους κάψουν. Στη ρωμαϊκή εποχή δεν ήταν ασυνήθιστο 
οι εκτελέσεις καταδίκων να έχουν θεατρικό χαρακτήρα και οι εγκληματίες 
να παρουσιάζονται στο κοινό με εντυπωσιακά κουστούμια ή, αν επρόκειτο 
για γυναίκες, χωρίς καθόλου ενδύματα (όπως η μάρτυρας Περπέτουα10 και 

7 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Naturalis Historia 17.5, Σουητώνιος, De Vita Caesarum, Nero 38 και 
Δίων Κάσσιος, Historia 62.16.

8 Τάκιτος, Annales 15.44.2-8.
9 Ευσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 2.25.5-7.
10 Η Περπέτουα ζούσε στην Καρχηδόνα, όταν συνελήφθη και μαρτύρησε το 203 μ.Χ. επειδή 

αρνήθηκε να συμμετάσχει στις παραδοσιακές θρησκευτικές τελετές προς τιμήν των εθνικών 
θεών. Η περίπτωσή της έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς σώζεται το ημερολόγιο που κρα-
τούσε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της εν αναμονή του μαρτυρίου, μια μοναδική από 
πρώτο χέρι πηγή για το χριστιανικό μαρτύριο. Οι περισσότερες πηγές που περιγράφουν τη 
ζωή και το θάνατο των χριστιανών μαρτύρων έχουν συνταχθεί από το περιβάλλον τους ή 
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η απόστολος Θέκλα11). Η τιμωρία που επέβαλε ο Νέρων στους χριστιανούς 
ήταν σκληρή, αλλά απολύτως σύμφωνη με το ποινικό σύστημα της εποχής. Το 
ρωμαϊκό ποινικό σύστημα μοιάζει απάνθρωπο στα δικά μας μάτια. Ωστόσο, 
στην Ευρώπη οι εκτελέσεις καταδίκων είχαν δημόσιο χαρακτήρα, σκοπό τον 
εξευτελισμό της αξιοπρέπειας του κατάδικου, την προβολή της δύναμης της 
κρατικής εξουσίας και τον εκφοβισμό των υπηκόων, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη 
του δέκατου όγδοου αιώνα.12 

Η επόμενη φορά που οι χριστιανοί βρέθηκαν στο στόχαστρο Ρωμαίου 
αυτοκράτορα ήταν το 95, επί Δομιτιανού (81-96). Άγνωστο για ποιους λόγους, 
ο αυτοκράτορας εξόρισε χριστιανούς από τη Ρώμη. Η απόφαση προκάλεσε 
αίσθηση καθώς μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν και μέλη ανώτερων κοινωνικών 
τάξεων. Το 202 ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος (193-211) απαγόρευσε τον 
προσηλυτισμό στον ιουδαϊσμό και στο χριστιανισμό. Όσοι δεν συμμορφώθη-
καν, τιμωρήθηκαν υποδειγματικά.13 Το 235 με 238 ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος 
(235-238) στράφηκε εναντίον των χριστιανών επισκόπων. 

Το πρώτο σοβαρό πλήγμα υπέστησαν οι χριστιανοί από τον αυτοκράτορα 
Δέκιο (249-251) το 250. Ο Δέκιος διέταξε όλους τους υπηκόους της αυτοκρα-
τορίας (και όχι αποκλειστικά τους χριστιανούς), ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου 
και κοινωνικής θέσης, να τελέσουν θυσίες προς τιμήν των παραδοσιακών θεών. 
Επιδίωξη του αυτοκράτορα ήταν η εξασφάλιση της ευμένειας των θεών. Όσοι 
θυσίαζαν λάμβαναν ένα επίσημο πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τις αρχές και 
ένα μάρτυρα που βεβαίωνε τη συμμετοχή τους στις θυσίες. Οι αρχές κρατούσαν 

από ιερείς (και μάλιστα συχνά χρόνια μετά το θάνατο του μάρτυρα) και βασίζονται περισ-
σότερο στη φαντασία παρά στην πραγματικότητα. Είναι ευτύχημα που έχουμε το ημερολό-
γιο της Περπέτουας στη διάθεσή μας καθώς είναι πραγματικά ελάχιστες οι αυθεντικές και 
αυτούσιες προσωπικές μαρτυρίες χριστιανών μαρτύρων που έχουν διασωθεί. Για το μαρτύριο 
της Περπέτουας βλ. Αθανασιάδη 1999 και Ιωσήφ 2004.

11  Η Θέκλα ζούσε στο Ικόνιο, όταν συνάντησε και ερωτεύτηκε τον απόστολο Παύλο· γοητευ-
μένη από το κήρυγμά του περί παρθενίας, εγκατέλειψε τον αρραβωνιαστικό της και την οικο-
γένειά της, υιοθέτησε ανδρική ενδυμασία και ακολούθησε τον Παύλο στις περιοδείες του στη 
Μεσόγειο διδάσκοντας το λόγο του Θεού. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της έγινε ασκήτρια 
και θεράπευε ασθενείς που προσέρχονταν σε αυτήν. Η Θέκλα, σύμφωνα με την παράδοση, 
υπέμεινε πολλαπλές πιέσεις από τις εθνικές αρχές να απαρνηθεί το χριστιανισμό. Σε όλες 
αντιστάθηκε με απαράμιλλο θάρρος. Επανειλημμένα επιδίωξε το μαρτύριο και βρέθηκε αντι-
μέτωπη με τα θηρία στην αρένα, όμως με θαυματουργική παρέμβαση πάντα τα απέφευγε και 
σωζόταν. Η ιστορία της είναι ενδεικτική ότι η ακούσια αποφυγή του μαρτυρίου δεν στερούσε 
την κατάκτηση της αγιότητας και τα προνόμια που έχαιραν όσοι τελικά βρήκαν μαρτυρικό 
θάνατο, δηλ. τη δυνατότητα πραγματοποίησης θαυμάτων και ιάσεων, την κοινωνική ανα-
γνώριση και την πίστη της εξασφάλισης μιας θέσης στον παράδεισο. Ο χριστιανισμός προσέ-
φερε στις γυναίκες τη δυνατότητα να αλλάξουν τη μοίρα τους, να απελευθερωθούν από την 
ανδρική κυριαρχία και επιλέγοντας την παρθενία, το μαρτύριο ή τον ασκητισμό να σώσουν 
την ψυχή τους. Για το μαρτύριο της Θέκλας βλ. Ιωσήφ και Τριανταφύλλου 2008.

12  Βλ. το εξαιρετικό βιβλίο του Foucault 1989.
13  Όπως, ίσως, η Περπέτουα, βλ. παραπομπή 10.
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στα αρχεία τους ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού. Συνολικά έχουν σωθεί 
σαράντα πέντε τέτοια πιστοποιητικά από την Αίγυπτο. Ορισμένοι χριστιανοί 
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις θυσίες και ως συνέπεια της άρνησής τους 
βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, στάλθηκαν σε ορυχεία, κάποιες 
γυναίκες αναγκάστηκαν να εργαστούν σε πορνεία και άλλοι έχασαν τη ζωή 
τους. Η κατάσταση άλλαξε και η υποχρέωση θυσίας ξεχάστηκε με το θάνατο 
του Δέκιου, ένα μόλις χρόνο αργότερα, το 251. 

Το 257 ο αυτοκράτορας Βαλεριανός (253-260) απαγόρευσε ως παράνομες 
τις συναθροίσεις χριστιανών για κοινή λατρεία και τις επισκέψεις στα χρι-
στιανικά κοιμητήρια και διέταξε τους κληρικούς να θυσιάσουν στους κρατικούς 
θεούς υπό την απειλή της εξορίας. Τον επόμενο χρόνο αποφασίστηκε η 
εκτέλεση των ανώτερων κληρικών οι οποίοι δεν είχαν θυσιάσει καθώς και η 
τιμωρία των χριστιανών οι οποίοι εργάζονταν στη διοίκηση, αλυσοδένοντας 
και στέλνοντάς τους για αναγκαστική εργασία στα αυτοκρατορικά κτήματα. 
Ο γιος του Βαλεριανού, Γαλλιηνός (253-268), δεν ακολούθησε, στο ζήτημα 
της αντιμετώπισης των χριστιανών, τα χνάρια του πατέρα του· αντίθετα, 
αποκατέστησε την εκκλησιαστική περιουσία και καθιέρωσε μια περίοδο ειρή-
νης για τις χριστιανικές κοινότητες που διακόπηκε το 275 από τον αυτοκρά τορα 
Αυρηλιανό (270-275).

Οι χριστιανοί υπέστησαν το ισχυρότερο πλήγμα από τον αυτοκράτορα 
Διοκλητιανό (284-305). Σύμφωνα με την παράδοση, το 298 ο Διοκλητιανός 
επισκέφτηκε ένα στρατιωτικό τάγμα και παρακολουθούσε τις καθιερωμένες 
θρησκευτικές τελετουργίες όταν, ξαφνικά, οι εθνικοί ιερείς τον πληροφόρησαν 
ότι αδυνατούσαν να τις ολοκληρώσουν με επιτυχία γιατί οι παρευρισκόμενοι 
χριστιανοί στρατιώτες διαρκώς σταυροκοπιούνταν. Ο Διοκλητιανός, ο οποίος 
ήταν γνήσια ευσεβής, εξοργίστηκε και διέταξε όλους τους στρατιώτες και 
όλους τους κρατικούς αξιωματούχους να αποδώσουν άμεσα τιμές στους παρα-
δοσιακούς θεούς. Στις 23 Φεβρουαρίου 303 δημοσιεύτηκε το πρώτο έδικτο 
του αυτοκράτορα, στη Νικομήδεια, που διέταζε καταστροφές χριστιανικών 
εκκλησιών, κάψιμο εκκλησιαστικών βιβλίων, κατάσχεση της εκκλησιαστικής 
περιουσίας, υποβιβασμό κοινωνικής θέσης και αφαίρεση προνομίων για τους 
χριστιανούς, υποδούλωση των χριστιανών απελεύθερων και υποχρεωτική τέλεση 
θυσίας για τους εμπλεκομένους σε δικαστικές διαμάχες. Σύντομα εκδόθηκε 
ένα δεύτερο έδικτο που διέταζε τη σύλληψη και τη φυλάκιση των χριστιανών 
κληρικών. Ακολούθησαν δύο επόμενα διατάγματα, το ένα απευθυνόταν 
στους έγκλειστους χριστιανούς για να θυσιάσουν, και αν αρνιόντουσαν 
θα υποβάλλονταν σε βασανισμούς, και το άλλο προς τους κατοίκους της 
αυτοκρατορίας για να θυσιάσουν άμεσα με απειλή το θάνατο. Το πρώτο έδικτο 
ίσχυσε σε όλη την αυτοκρατορία, ενώ το δεύτερο έδικτο και τα δύο διατάγματα 
πιθανότατα ίσχυσαν μονάχα στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας και όχι 
στο δυτικό. 
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Το 305 οι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός (286-308) παραι-
τή θηκαν υπέρ των Γαλέριου (305-311) και Κωνστάντιου (305-306). Ο Κων-
στάντιος έπαψε το διωγμό και το 306 ξεκίνησε η αποκατάσταση της εκ-
κλησιαστικής περιουσίας και η απελευθέρωση των έγκλειστων χριστιανών. Στις 
30 Απριλίου 311 ο Γαλέριος, λίγο πριν το θάνατό του, σταμάτησε το διωγμό στις 
περιοχές της αρμοδιότητάς του και επέτρεψε στους χριστιανούς να υπάρχουν 
και να συγκεντρώνονται με την προϋπόθεση να προσεύχονται για την ευημερία 
της αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα, απελευθέρωσε τους φυλα κισμένους για τις 
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις χριστιανούς και τους επέστρεψε τις κατασχεμένες 
περιουσίες τους. Την πολιτική αυτή δεν υιοθέτησε, αρχικά τουλάχιστον, ο 
βοηθός τού Γαλέριου και διάδοχός του Μαξιμιανός (286-308). Ο Μαξιμιανός 
στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του επισκεύασε τους εθνικούς ναούς και 
διέταξε γενική θυσία και παράλληλα καταπίεσε τους χριστιανούς. Αργότερα 
υποχώρησε και δήλωσε την ανοχή του για τους χριστιανούς. Το κλίμα είχε 
αρχίσει να αλλάζει αισθητά και ανεπιστρεπτί. 

Στις 13 Ιουνίου 313 οι αυτοκράτορες Λικίνιος (308-324) και Κωνσταντίνος 
(306-337) εξέδωσαν το διάταγμα των Μεδιολάνων με το οποίο αναγνώρισαν 
το χριστιανισμό και διακήρυσσαν την αρχή της ανεξιθρησκίας: «Όταν εγώ ο 
Κωνσταντίνος ο Αύγουστος και εγώ ο Λικίνιος ο Αύγουστος είχαμε την ευτυχία 
να συναντηθούμε στα Μεδιόλανα και να συζητήσουμε όλα τα σχετικά με το 
κοινό συμφέρον και όφελος, κρίναμε ότι μεταξύ των άλλων ζητημάτων που θα 
ωφελούσαν τους πάντες, πρώτο και κύριο επιβαλλόταν να ρυθμιστεί εκείνο που 
σχετίζεται με το σεβασμό προς το Θείο, δηλαδή να χορηγήσουμε στους χριστιανούς 
καθώς και σε όλους τους άλλους την ελευθερία να ακολουθούν οποιαδήποτε 
θρησκεία επιθυμεί ο καθένας, ώστε οποιαδήποτε και αν είναι η θεότητα και η 
ουράνια δύναμη να διάκειται ευμενώς απέναντί μας και απέναντι όλων εκείνων 
που βρίσκονται κάτω από την εξουσία μας…Κατά συνέπεια αποφασίσαμε να 
καταργηθούν όλοι οι σχετικοί με τους χριστιανούς προγενέστεροι περιορισμοί…
Έτσι ώστε, όπως ανωτέρω εξηγήσαμε, η θεία εύνοια την οποία γνωρίσαμε σε 
τόσο μεγάλα συμβάντα, να εξακολουθήσει να μας στηρίζει πάντοτε, για τη δική 
μας επιτυχία και την ευτυχία του λαού».14 

Το 322-323 ο Λικίνιος αναπάντεχα επεχείρησε αναβίωση των διωγμών. 
Έδιωξε τους χριστιανούς από το παλάτι, απαγόρευσε την τέλεση της θείας 
ευχαριστίας μέσα στις πόλεις και απέσυρε τα προνόμια των κληρικών. Ο 
Κωνσταντίνος επέλεξε έναν άλλο δρόμο. Υπήρξε ο πρώτος αυτοκράτορας 
ο οποίος ήταν αυτόκλητος προστάτης του χριστιανισμού και θεσπιστής μιας 
σειράς ιδιαίτερα ευνοϊκών μέτρων για τη χριστιανική εκκλησία, καθοριστικών 
για την τελική επικράτησή της. Απάλλαξε τον κλήρο από φορολογικές υπο-
χρεώσεις, παραχώρησε στις εκκλησίες το δικαίωμα ιδιοκτησίας, αναγνώρισε τις 
χριστιανικές εορτές ως κρατικές, αποτύπωσε χριστιανικά σύμβολα σε νομίσματα 
14  Λακτάντιος, De Mortibus Persecutorum 48 και Ευσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 10.5.2-14.
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και ανέγειρε εκκλησίες σε όλη την επικράτεια με αυτοκρατορική επιδότηση.15

Η τελευταία προσπάθεια αυτοκρατορικής αποκατάστασης του παγανισμού και 
καταπίεσης του χριστιανισμού έγινε από τον ανιψιό του Κωνσταντίνου Ιουλιανό 
(361-363) από το 361 έως το 363. Ο Ιουλιανός απέσυρε την αυτο κρατορική 
οικονομική ενίσχυση προς τις χριστιανικές εκκλησίες, αφαίρεσε τα προνόμια 
των επισκόπων και επαναπάτρισε τους εξόριστους σχι σματικούς επισκόπους σε 
μια εκ του πονηρού προσπάθεια ενθάρρυνσης των ενδοχριστιανικών διενέξεων 
και αποδυνάμωσης του χριστιανισμού. Ο αιφνίδιος θάνατος του Ιουλιανού, το 
363, διέκοψε το πρόγραμμά του.16

Οι ιστορικές πηγές. Μια φαύλη και χωρίς μέτρο δεισιδαιμονία

Τα έργα του Τερτυλλιανού και του Κυπριανού, στα οποία θα επικεντρω- θούμε 
στη συνέχεια, συντάχθηκαν την εποχή των διωγμών και αποτελούν πολύτιμες 
πηγές για την κατανόησή τους. Η πλειονότητα των πηγών για τους διωγμούς 
χριστιανών προέρχονται κυρίως από χριστιανούς συντάκτες. Πολύτιμη 
εξαίρεση για την αποκάλυψη της εθνικής οπτικής αποτελούν οι επιστολές που 
αντάλλαξαν ο διοικητής της Βιθυνίας Πλίνιος με τον αυτο κράτορα Τραϊανό 
(98-117). Το 99 μ.Χ. ο διοικητής χαρακτήρισε το χριστιανισμό ως «φαύλη και 
χωρίς μέτρο δεισιδαιμονία»,17 και ζήτησε οδηγίες αντιμετώπισης των χριστιανών 
στην επαρχία του. Ο Πλίνιος πληροφορούσε τον αυτοκράτορα ότι ύστερα από 
ανώνυμες καταγγελίες είχε προβεί σε συλ λήψεις χριστιανών. Είχε ερευνήσει τη 
φύση της χριστιανικής λατρείας αποσπώντας, με βασανιστήρια, πληροφορίες 
από δούλους οι οποίοι ανήκαν σε χριστιανούς, και τη βρήκε ακίνδυνη. Είχε 
θανατώσει όσους από τους συλληφθέντες ομολόγησαν τη χριστιανική πίστη 
τους και την παράλληλη άρνησή τους να συμμετάσχουν στις παραδοσιακές 
θυσίες, στιγματίζοντας απερίφραστα την ισχυρογνωμοσύνη και το ανυποχώρητό 
τους. Ταυτόχρονα, είχε απελευθερώσει όσους αρνήθηκαν ότι είναι χριστιανοί 
και το απέδειξαν δεχόμενοι να θυσιάσουν. Βρισκόταν, όμως, σε δίλημμα για την 
προβλεπόμενη αντιμετώπιση των χριστιανών οι οποίοι παραδέχονταν ότι στο 
παρελθόν υπήρξαν χριστιανοί και, άρα, δεν θυσίαζαν στους θεούς, αλλά τώρα 
δήλωναν πλέον αποστάτες και πρόθυμοι να αποδείξουν τη νομιμοφροσύνη τους 
και να αποδώσουν τιμές στους παραδοσιακούς θεούς. Στην αξιοθαύμαστα λιτή 
απάντησή του ο Τραϊανός απαγόρευσε την αναζήτηση χριστιανών και επισήμανε 
την ανάγκη εξέτασης αποκλειστικά και μόνο ενυπόγραφων καταγγελιών 
καθώς και συγχώρεσης όσων μετανοούν και το αποδεικνύουν έμπρακτα με τη 
δοκιμασία της θυσίας.

15  Τζόουνς (χ.χ.). 
16  Βλ. Αθανασιάδη 2002.
17  Πλίνιος, Epistula 10.96.8.
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Άλλες σημαντικές πηγές για τους διωγμούς των χριστιανών αποτελούν δύο 
έργα του επισκόπου Καισαρείας Ευσέβιου: το Περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυ-
ρησάντων που περιγράφει μαρτυρικούς θανάτους στην Παλαιστίνη από το 303 
έως το 311, στους οποίους ο συγγραφέας ήταν παρών, και η Ἐκκλησια στικὴ 
Ἱστορία που διασώζει αυτούσια πλήθος σχετικών αυτοκρατορικών διατάξεων, 
και το De Mortibus Persecutorum του ιστορικού Λακτάντιου (συντάχθηκε το 
314 με 315) που αποδίδει φρικιαστικούς θανάτους στους διώκτες αυτοκράτορες 
ως αποτέλεσμα θεϊκής τιμωρίας. 

Πλούσιες πηγές για την κατανόηση των διωγμών αποτελούν τα μαρτυ ρολόγια, 
δηλαδή οι καταγραφές των ιστοριών της σύλληψης, της δίκης, του βασανισμού, 
του εγκλεισμού και της θανάτωσης των μαρτύρων. Οι συντάκτες τους άλλοτε 
αξιοποίησαν τα ρωμαϊκά κρατικά αρχεία και αντέγραψαν τα πρακτικά της δίκης 
και άλλοτε κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους ως αυτόπτες μαρτυρικών θανάτων 
ή μετέφεραν περιγραφές τρίτων ή βασίστηκαν στη φαντασία τους και σε θεϊκές 
αποκαλύψεις. Κάποια μαρτυρολόγια γράφτηκαν αμέσως μετά το θάνατο του 
μάρτυρα που περιγράφουν και άλλα αργότερα. Τα μαρτυρολόγια που βασίζονται 
στα πρακτικά της δίκης και γράφτηκαν κατά τη διάρκεια ή λίγα χρόνια μετά τη 
λήξη των διωγμών τείνουν να είναι πιο αξιόπι στα. Τα υπόλοιπα, που είναι σαφώς 
περισσότερα, συνήθως χαρακτηρίζονται από έλλειψη ψυχραιμίας και τάση 
υπερβολής, αναπαριστούν τους εθνικούς ως τέρατα με μοναδικό σκοπό την 
εξάλειψη του χριστιανισμού από τη γη, εμπλέκουν στην καταδίκη του μάρτυρα 
προσωπικά τους αυτοκράτορες, διασώζουν πλήθος θαυμάτων και εξυπηρετούν 
απροκάλυπτα τη χριστιανική προπαγάνδα. Τα περισσότερα μαρτυρολόγια είναι 
τυποποιημένα και δείχνουν περιφρόνηση προς την ιστορικότητα. Αν το έχουμε 
αυτό υπόψη, μπορούν να αποβούν πολύ χρήσιμα για την ιστορική έρευνα.

Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην

Ο Τερτυλλιανός και ο Κυπριανός ασχολήθηκαν εκτενώς στα έργα τους με το 
ζήτημα της ενδεδειγμένης αντιμετώπισης των διωγμών από τους χρι στιανούς. 
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις –σε καίρια σημεία– δια-
μετρικά αντίθετες θέσεις τους.18 

Ο Τερτυλλιανός θεωρείται ο πρώτος Λατίνος θεολόγος. Δυστυχώς γνωρί-
ζουμε ελάχιστες πληροφορίες για τη ζωή του. Θα πρέπει να γεννήθηκε περίπου 
το 160 μ.Χ. στην Αφρική, έλαβε αξιόλογη μόρφωση, μεταστράφηκε στο 
χριστιανισμό και έδρασε στην Καρχηδόνα όπου ίσως διατέλεσε και πρεσβύτε ρος. 

18  Πρόσφατα ολοκλήρωσα τη μεταδιδακτορική μου μελέτη με τίτλο Μὴ τὸν Ἰούδαν μιμήσησθε 
και Πάρεστί σοι, διά τι μὴ μεταδεῖς τοῖς δεομένοις; Εναλλακτικές μορφές ευσέβειας στον κόσμο 
των πρώτων χριστιανών: δωροδοκία και φιλανθρωπία, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό την 
εποπτεία του καθηγητή αρχαίας ιστορίας Δ. Ι. Κυρτάτα. 
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Στις αρχές του τρίτου αιώνα ασπάστηκε ή ελκύστηκε από το μοντανισμό, ένα 
κίνημα με έδρα τη Φρυγία που έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην προφητεία και στο 
μαρτύριο και δεχόταν γυναίκες σε θρησκευτικές ηγετικές θέσεις.19 Η οριστική 
του απόσχιση από τους κόλπους της ορθόδοξης εκκλησίας και η ολοκληρωτική 
του προσκόλληση στο μοντανισμό δεν είναι καθόλου βέβαιες και αποτελούν ένα 
ζήτημα που εξακολουθεί να διχάζει τους μελετητές.20 Ο Τερτυλλιανός υπήρξε 
ένας πολυγραφότατος συγγραφέας, ο οποίος υποστήριζε και προπαγάνδιζε 
σταδιακά μια ολοένα αυστηρότερη ερμηνεία της χριστιανικής διδασκαλίας. Η 
καθημερινή ζωή των χριστιανών, όπως την αντιλαμβανόταν ο Τερτυλλιανός, δεν 
θα πρέπει να ήταν καθόλου εύκολη. 

Για τη ζωή του Κυπριανού είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι. Ο διάκονος 
Πόντιος συνέταξε τη βιογραφία του Κυπριανού αμέσως μετά το θάνατό του. Ο 
Κυπριανός γεννήθηκε περίπου το 200 σε μια πλούσια και επιφανή οικογένεια. 
Το 245-46 εργαζόταν ως ρήτορας στην Καρχηδόνα όταν μεταστράφηκε στο 
χριστιανισμό, αρνήθηκε την ερωτική του ζωή και την επαγγελματική του 
εξέλιξη, πούλησε τη σημαντική περιουσία του και διένειμε τα χρήματα στους 
φτωχούς. Δύο μόνο χρόνια μετά τη μεταστροφή του έγινε πρεσβύτερος 
Καρχηδόνας και μερικούς μήνες αργότερα επίσκοπος. Η γρήγορη ανέλιξή του 
στην εκκλησιαστική ιεραρχία σκανδάλισε κάποιους ιερωμένους, αλλά έχαιρε 
της αποδοχής του λαού. Ο Κυπριανός παρέμεινε επίσκοπος μέχρι το τέλος της 
ζωής του. Τον Ιανουάριο του 250, όπως είδαμε, δημοσιεύθηκε το έδικτο του 
αυτοκράτορα Δεκίου το οποίο απαιτούσε καθολική θυσία από τους υπηκόους 
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο Κυπριανός κρύφτηκε και έτσι απέφυγε το 
δίλημμα της θυσίας ή του μαρτυρίου. Επτά χρόνια αργότερα δημοσιεύτηκε 
το έδικτο του αυτοκράτορα Βαλεριανού το οποίο στρεφόταν εναντίον των 
χριστιανών ιερωμένων. Ο Κυπριανός συνελήφθη, αρνήθηκε να θυσιάσει, δικά-
στηκε, καταδικάστηκε ως inimicum diis Romanis et sacris religionibus,21 ως 
εχθρός των θεών της Ρώμης και των παραδοσιακών θρησκευτικών τελετών, και 
μαρτύρησε στις 14 Σεπτεμβρίου του 258. 

Ο Κυπριανός ως επίσκοπος συνέταξε πλήθος επιστολών στα λατινικά.22 
Το έργο του είναι μια σημαντική μαρτυρία της ζωής των χριστιανών στις 
δύσκολες περιόδους των διωγμών. Τον απασχόλησε ιδιαίτερα το ζήτημα της 
πρέπουσας χριστιανικής συμπεριφοράς στους διωγμούς. Έδειξε κατανόηση και 
διαλλακτικότητα απέναντι στους «αδύναμους διωκόμενους αδελφούς». Από το 
έργο του είναι εμφανές ότι ούτε όλοι οι χριστιανοί υιοθέτησαν την ίδια στάση 
19  Trevett 1996 και Κυρτάτας (επιμ.) 2005.
20 Barnes 1985: 42-48 και 327-28 και Osborn 1997.
21  Πόντιος, Acta Cypriani 4.1.
22  Συνολικά σώθηκαν ογδόντα δύο επιστολές στο αρχείο του Κυπριανού. Οι έξι από αυτές είναι 

συνοδικές ή συλλογικές και οι δεκαέξι απευθύνονται στον Κυπριανό. Η αρίθμηση των επι-
στολών του Κυπριανού που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία ακολουθεί την έκδοση 
των Roberts, Donaldson και Cleveland Coxe (επιμ.) 1999.
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στους διωγμούς, ούτε όλες οι εκκλησίες της εποχής αντιμετώπισαν με τον ίδιο 
τρόπο τους χριστιανούς οι οποίοι δεν επέλεξαν να ομολογήσουν δημόσια τη 
χριστιανική τους ιδιότητα και να μαρτυρήσουν.

Ο Τερτυλλιανός ήταν κατηγορηματικός. Οι χριστιανοί, όταν υποχρεώνο-
νταν ή καλούνταν να συμμετάσχουν στις παραδοσιακές θρησκευτικές τελετές, 
θα έπρεπε να επιδείξουν με υπερηφάνεια τη θρησκευτική τους προτίμηση, να 
αρνηθούν απερίφραστα να τιμήσουν τους εθνικούς θεούς και να επιλέξουν 
το δρόμο του μαρτυρίου που ήταν μεν δύσκολος στην παρούσα ζωή, αλλά 
εξασφάλιζε μακροπρόθεσμα μια θέση στον παράδεισο.23 Το 208/9 συνέταξε το 
σύγγραμμα De Fuga in Persecutione προκειμένου να πειστούν όλοι οι χριστιανοί 
να μην αποφεύγουν έντεχνα την πίεση να θυσιάσουν εγκαταλείποντας την 
πόλη τους. Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην, 
είχε συμβουλεύσει ο Ιησούς τους μαθητές του (Μτ ι΄ 23). Είναι φανερό, ότι ο 
Τερτυλλιανός αισθανόταν άβολα με τη συγκεκριμένη ευαγγελική ρήση. Δεν 
μπορούσε όμως να την αγνοήσει. Έτσι προωθούσε την άποψη ότι η προτροπή 
αφορούσε την εποχή του Ιησού και όχι μεταγενέστερες εποχές και σαφώς όχι 
την εποχή του Τερτυλλιανού.24 Οι σύγχρονοί του έπρεπε να παραμένουν στους 
τόπους διαμονής τους και να αντιμετωπίσουν με γενναιότητα τις προκλήσεις 
που παρουσιάζονταν. 

Ο Τερτυλλιανός παράλληλα απέκλειε για τους χριστιανούς το ενδεχόμενο 
να εξαγοράσουν για τους ίδιους, ή τα προσφιλή τους πρόσωπα, την υποχρέωση 
θυσίας. «Ο Χριστός δεν πωλείται», «ο Χριστός δεν πρέπει να μας κοστίζει 
χρήματα», «η άρνηση του μαρτυρίου ισοδυναμεί με άρνηση του Χριστού», «και 
οι απόστολοι διέθεταν χρήματα, δικά τους και από τους πιστούς, αλλά δεν 
εξαγόρασαν τη σωτηρία τους», τους υπενθύμιζε.25 Ο Τερτυλλιανός ενίσχυε τη 
θέση του επικαλούμενος την ευαγγελική ρήση: ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι 
καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ (Μτ κβ΄ 21, Μκ ιβ΄17 και Λκ κ΄ 25), που ερμήνευε ότι οι 
χριστιανοί οφείλουν στο Θεό το αίμα τους.26 Οι διωγμοί δεν γίνονταν άλλωστε 
χωρίς τη θέληση του Θεού.27 Η ύπαρξή τους εξυπηρετούσε ως δοκιμασία της 
πίστης.28 Ο Τερτυλλιανός απαιτούσε από τους χριστιανούς να ακολουθούν 
αυστηρούς κανόνες διαβίωσης με σκοπό την προσέγγιση της τελειότητας. Ο 
Κυπριανός ασχολήθηκε εκτενέστερα στο έργο του με το ζήτημα της αποφυγής 
διωγμών.

Όταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες καλούσαν τους υπηκόους τους να θυσιά σουν, 
οι χριστιανοί δεν ακολουθούσαν ενιαία στάση. Ο Κυπριανός κατάταξε τους 
23  Τερτυλλιανός, De Anima 55.
24  Τερτυλλιανός, De Fuga in Persecutione 6.
25  Στο ίδιο 12. Ουσιαστικά ο Τερτυλλιανός δεν στρεφόταν εναντίον της πρακτικής της δωρο-

δοκίας, αλλά της διαφυγής των χριστιανών σε περιόδους διωγμών.
26  Στο ίδιο 12.
27  Στο ίδιο 1.
28  Στο ίδιο 2.
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χριστιανούς σε κατηγορίες ανάλογα με τη στάση που κράτησαν στις περιόδους 
των διωγμών. Υπήρχαν οι μάρτυρες, αυτοί που ομολόγησαν την πίστη τους και με 
απαράμιλλο θάρρος και πείσμα αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε εθνικές 
τελετές και απόδοση τιμής σε δαίμονες ή ανύπαρκτους θεούς και τιμωρήθηκαν 
με βασανισμούς και με αφαίρεση της ζωής τους για την αδιάλλακτη στάση τους. 
Στον αντίποδα υπήρχαν οι lapsi, αυτοί που θυσίασαν, οικιοθελώς ή υποκύπτοντας 
απρόθυμα σε συνεχείς και έντονες πιέσεις. Ενδιάμεσα υπήρχε ένα φάσμα χρι-
στιανικής συμπεριφοράς: οι confessores, που ενώ ομολόγησαν την πίστη τους, 
απρόσμενα, δεν θανατώθηκαν από τις αρχές αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, οι stantes 
που δεν θυσίασαν, ούτε φρόντισαν να εξασφαλίσουν ψευδή πιστοποιητικά ότι 
θυσίασαν διακινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να συλληφθούν και να θανατωθούν 
και οι certifi cati ή libellatici, που δωροδόκησαν τις αρχές για να μην κληθούν 
να θυσιάσουν και προμηθεύτηκαν ψευδή πιστοποιητικά ότι θυσίασαν. Ακόμη 
υπήρχαν αυτοί που άλλαζαν στάση αναλόγως με το πώς έκριναν τις περιστάσεις. 
Οι χριστιανοί που μαρτύρησαν έκαναν ομόφωνα υπερήφανες τις εκκλησίες. Η 
ύπαρξη όμως όλων των άλλων κατηγοριών χριστιανών προκάλεσε πρόβλημα, 
πλήθος θυελλωδών συζητήσεων και μακροχρόνιων διαφωνιών στους κόλπους 
των εκκλησιών. Οι αδύναμοι χριστιανοί θα εντάσσονταν στην κοινότητα και 
κάτω από ποιες συνθήκες;

Ο Κυπριανός αναγνώριζε ως ανώτερους όλων τους μάρτυρες. Τους επαι νούσε 
που ήταν διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν τις οικτρές συνθήκες της φυλάκισης 
και να αποχωριστούν τη ζωή τους για ανώτερα ιδανικά.29 Τους διαβεβαίωνε ότι 
το μαρτύριο συνιστούσε το τέλος της αμαρτίας,30 και την αρχή μιας νέας ζωής 
στον παράδεισο. «Με το μαρτύριο τη μια στιγμή κλείνεις τα μάτια, την άλλη 
βρίσκεσαι στον παράδεισο με τον Χριστό και τον Πατέρα Του»,31 χωρίς δηλαδή 
να χρειαστεί να περιμένεις τη Δευτέρα Παρουσία, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Η 
μεταθανάτια ανταμοιβή των μαρτύρων άξιζε, προφανέστατα, περισσότερο των 
όποιων σωματικών βασανιστηρίων που πρόσκαιρα υπέφεραν.32 Οι διωγμοί είχαν 
εγκριθεί από το Θεό και ήρθαν ως αποτέλεσμα της αμέλειας των χριστιανικών 
καθηκόντων και της υπέρμετρης αμαρτίας.33 Οι χριστιανοί έπρεπε, άλλωστε, να 
υποφέρουν περισσότερο από τους άλλους στον κόσμο.34 Προέβλεπε, τέλος, ότι 
όσων τα βασανιστήρια διακόπηκαν και τα μαρτύρια τελικά αποτράπηκαν θα 
θεωρούνταν μάρτυρες και θα λάμβαναν, στην παρούσα και στη μέλλουσα ζωή, 
την ανταμοιβή των μαρτύρων.35

29  Κυπριανός, De Lapsis 2.
30  Κυπριανός;, De Gloria Confessorum 4.
31  Κυπριανός, Exhortatio ad Martyrium 13. Βλ. επίσης Κυπριανός, De Mortalitate 22.
32  Κυπριανός, Exhortatio ad Martyrium 13, Adversus Judaeos, βιβλίο 3, μαρτυρία 17, Epistula 

80.2 και De Mortalitate 26.
33  Κυπριανός, De Lapsis 6 και 7.
34  Κυπριανός, De Mortalitate 9.
35  Κυπριανός, Epistula 57.2.
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Στον αντίποδα των μαρτύρων βρίσκονταν οι lapsi. Ορισμένοι από αυτούς 
έσπευσαν να θυσιάσουν χωρίς καν να κληθούν.36 Ενδιαφέρονταν περισσότερο 
για την εικόνα τους στις αρχές, να φανούν νομοταγείς, παρά για την τήρηση των 
εντολών που είχαν λάβει από τους ιερείς τους. Θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει 
να φύγουν από την πόλη τους ή να αποφύγουν τη θυσία.37 Όμως δεν θέλησαν να 
εγκαταλείψουν την περιουσία τους και τη βολή τους.38 Κάποιοι άλλοι υπέκυψαν 
στις πιέσεις εντελώς απρόθυμα και θυσίασαν μόνο από φόβο μήπως τιμωρηθούν.39 
Ο Κυπριανός ήταν πραγματιστής. Πάνω από τους lapsi, διατεινόταν, διεξαγόταν 
μάχη ανάμεσα στο Θεό και στο Διάβολο. Η χριστιανική εκκλησία δεν θα έπρεπε 
να χάσει τον πόλεμο.40 Αν οι lapsi στερούνταν τη συγχώρεση και την επανένταξη 
στη χριστιανική κοινότητα, ο Κυπριανός προειδοποιούσε τους συναδέλφους 
του, τότε αυτοί θα στρέφονταν αλλού, θα καταντούσαν σχισματικοί, αιρετικοί ή 
ακόμα και εθνικοί.41 Οι lapsi δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως νεκροί, αλλά 
ως μισοπεθαμένοι.42 Για τους ετοιμοθάνατους μάλιστα lapsi, άρρωστους και 
ηλικιωμένους, ο Κυπριανός επανειλημμένα τόνιζε ότι θα έπρεπε να επισπευσθούν 
οι διαδικασίες συγχώρεσης.43 Οι υπόλοιποι lapsi έπρεπε να συνειδητοποιήσουν 
τη βαρύτητα της αμαρτίας τους,44 και να μην αθωώνονται άμεσα ούτε αθρόα,45 
αλλιώς μειωνόταν η αξία της θυσίας των μαρτύρων.46 

Ο Κυπριανός πρότεινε στους lapsi να επιδιώξουν να μαρτυρήσουν, αν 
τους παρουσιαζόταν η ευκαιρία.47 Προέβλεπε ότι όσοι λύγισαν εξαιτίας βασα-
νιστηρίων να μετάνιωναν για τρία χρόνια και μετά να γίνονταν δεκτοί ως πλήρη 
μέλη στην εκκλησία.48 Πίστευε ακράδαντα ότι όλες οι αμαρτίες δύνανται να 
συγχωρεθούν.49 Αρκούσε ο αμαρτωλός να υποβληθεί σε ένα εντατικό πρόγραμμα 
μετάνοιας50 το οποίο θα περιλάμβανε δάκρυα,51 νηστεία, προσευχή και πράξεις 
φιλανθρωπίας.52 Το πρόγραμμα θα ήταν εξατομικευμένο, κάθε περίπτωση θα 

36  Κυπριανός, De Lapsis 8.
37  Στο ίδιο 10.
38  Στο ίδιο 11.
39  Στο ίδιο 13.
40  Κυπριανός, Epistula 51.19.
41  Στο ίδιο 17.
42  Στο ίδιο 16.
43  Κυπριανός, Ep. 12.1, Ep. 13.2, Ep. 51.17 και Ep. 53.1.
44  Κυπριανός, Ep. 25.7.
45  Κυπριανός, Ep. 20 και Ep. 21.
46  Κυπριανός, Ep. 25.7.
47  Κυπριανός, Ep. 13.2 και Ep. 51.4.
48  Κυπριανός, Ep. 52.
49  Κυπριανός, De Poenitentia.
50  Κυπριανός, Ep. 11.2.
51  Κυπριανός, Ep. 30.6 και Ep. 66.1.
52  Κυπριανός, Ep. 25.7.
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εξεταζόταν χωριστά53 και θα το επέβλεπαν οι ιερείς και ο επίσκοπος της ενορίας.54 
Ο Κυπριανός σύστηνε ψυχραιμία. Πρότεινε, αφού λήξουν οι διωγμοί και επέλθει 
ασφάλεια, να συνεδριάσουν όλοι οι επίσκοποι και να πάρουν μια κοινή απόφαση 
για την τύχη των lapsi.55 Δεν έδειξε, ωστόσο, την ίδια συγκαταβατικότητα 
για τους lapsi που κατείχαν ιερατικά αξιώματα. Αυτοί δεν θα έπρεπε, εφόσον 
θυσίασαν, με κανένα τρόπο να διατηρήσουν τα αξιώματά τους.56 

Σε αντίθεση με τον Τερτυλλιανό, ο Κυπριανός δεν θεωρούσε μεμπτή τη 
συμπεριφορά όσων χριστιανών δωροδοκούσαν τις αρχές για να αποφύγουν 
τους διωγμούς.57 Στην Εpistula 5158 που συνέταξε και αφιέρωσε σε αυτούς το 
252, έκρινε ότι δεν έπρεπε να αντιμετωπίζονται το ίδιο με αυτούς που θυσίασαν.59 
Είχαν διαφορετικό μέγεθος ευθύνης και ενοχής. Όλες οι αμαρτίες εξάλλου δεν 
ήταν οι ίδιες.60 Στην πραγματικότητα οι χριστιανοί αυτοί υπάκουσαν στους 
επι σκόπους τους που τους δίδαξαν ότι είναι κακό να θυσιάσουν. Έτσι, λέει ο 
Κυπριανός, έδωσαν ένα δωράκι για να το αποφύγουν.61 «Η συνείδησή τους ήταν 
λερωμένη, αλλά το χέρι τους καθαρό».62 Οι certifi cati είχαν διαπράξει σαφώς 
μικρότερης κλίμακας αμαρτία σε σχέση με τους μοιχούς, δηλαδή αυτούς που 
συνευρέθηκαν με πόρνες ή παντρεμένες γυναίκες. Οι πρώτοι έσφαλαν από 
λάθος και ανάγκη, οι δεύτεροι συνειδητά.63 Και οι αιρετικοί64 ήταν σαφώς πιο 
αμαρτωλοί και πιο επικίνδυνοι από τους certifi cati.65 Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 
όσοι δωροδοκούσαν για να αποφύγουν τους διωγμούς έπρεπε να γίνουν αμέσως 
δεκτοί από την εκκλησία.66 

Ένα χρόνο νωρίτερα, το 251, ο Κυπριανός είχε συντάξει την πραγματεία De 
Lapsis όπου πραγματευόταν το ίδιο θέμα. Σε αυτή διαπιστώνουμε μια αμυδρά 
πιο αυστηρή στάση. Ο Κυπριανός συνέταξε την πραγματεία προκειμένου 
να εκφράσει την οργή του γι’ αυτούς που ενώ θυσίασαν στις περιόδους των 
διωγμών, μετά τη λήξη τους δεν ακολούθησαν το πρόγραμμα μετάνοιας και 
μετείχαν, χωρίς κανένα βάρος στη συνείδησή τους, στη ζωή της εκκλησίας 

53  Κυπριανός, Ep. 27.3 και Ep. 51.13.
54  Κυπριανός, Ep. 63.
55  Κυπριανός, Ep. 14.3.
56  Κυπριανός, Ep. 63 και Ep. 67.
57  Κυπριανός, De Lapsis 27 κ.εξ.
58  Η  Epistula 51 έχει τον αριθμό 55 στις εκδόσεις της Οξφόρδης.
59  Κυπριανός, Ep. 51.13.
60  Στο ίδιο 16.
61  Στο ίδιο 13 και 14.
62  Στο ίδιο 14.
63  Στο ίδιο 26.
64  Κυπριανός, De Ecclesiae Catholicae Unitate 19.
65  Κυπριανός, Ep. 51.26.
66  Στο ίδιο 17.
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τους.67 Διαμαρτυρόταν ακόμη έντονα εναντίον των μαρτύρων που υπέγραφαν 
σωρηδόν πιστοποιητικά συγχώρεσης για όσους θυσίασαν.68 Ο επίσκοπος, 
επίσης, εξηγούσε ότι η πράξη όσων είχαν χρησιμοποιήσει τα χρήματά τους για 
να αποφύγουν τους διωγμούς συνιστούσε αμαρτία, που, όμως, μπορούσε να 
ξεπεραστεί αποκλειστικά και μόνο μέσω των ιερέων και των επισκόπων που θα 
λειτουργούσαν ως ιατροί.69 Οι χριστιανοί που ενέπιπταν σε αυτή την κατηγορία 
θα έπρεπε να ομολογήσουν το ατόπημά τους και να ζητήσουν συγχώρεση 
από το ιερατείο. Το ιερατείο θα τους επέβαλε ένα αυστηρό πρόγραμμα φιλαν-
θρωπίας, προσευχής, δακρύων, αγρυπνιών, πένθους, ταπει νής ένδυσης και 
αποχής από λουτρά και γέλια, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, όπως και 
στους laspi. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι βασικό συστατικό της μετάνοιας θα 
ήταν η γενναιόδωρη προσφορά σε χρήματα και σε καλές πράξεις.70 Ο πλούτος 
μπορούσε να εξιλεώσει αμαρτίες, «άφησε τον πλούτο σου να θεραπεύσει την 
πληγή σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυπριανός.71 Η Σύνοδος των επισκόπων 
του 251 είχε αποφανθεί, και έβρισκε σύμφωνο τον Κυπριανό, ότι όσοι από τους 
certifi cati ήταν στα πρόθυρα του θανάτου, ηλικιωμένοι ή σοβαρά άρρωστοι, θα 
γίνονταν άμεσα δεκτοί, θα παρέκαμπταν το πρόγραμμα μετάνοιας και ο Θεός 
θα αποφάσιζε για το μέλλον της ψυχής τους.72 Η προθυμία του Κυπριανού το 
252 να δεχτεί όλους τους χριστιανούς άμεσα στους κόλπους της εκκλησίας ίσως 
εξηγείται από το κλίμα φόβου που επικρατούσε για επικείμενο ξέσπασμα νέου 
διωγμού.

Ο Κυπριανός έδειξε σχετική ανοχή και μεγαλοψυχία απέναντι στο φαι νόμενο 
της δωροδοκίας για αποφυγή διωγμών. Η στάση του προκάλεσε επανειλημμένα 
την οργή πολλών επισκόπων της Ρώμης. Παρότι ήταν πεπει σμένος ότι πλησίαζε 
η συντέλεια του κόσμου,73 δεν συγχώρεσε με την ίδια ευκολία τους χριστιανούς 
οι οποίοι συμμετείχαν σε θρησκευτικές τελετές των εθνικών, όπως έκαναν 
άλλοι σύγχρονοί του οι οποίοι αθώωναν πλήρως τους lapsi, τους απάλλασσαν 
από κάθε προσωπική ευθύνη μεταθέτοντας την ευθύνη και αποδίδοντας το 
παράπτωμα στο Διάβολο.74 O ομόλογός του επίσκοπος Ρώμης Νοβατιανός 
κράτησε την ακριβώς αντίθετη ακραία θέση σε σχέση με τον Κυπριανό· 
αρνιόταν να υποβάλλει τους lapsi σε κάποιο πρόγραμμα συγχώρεσης και τους 
απέκλειε οριστικά και αμετάκλητα από τη θεία ευχαριστία και τους στερούσε 

67  Κυπριανός, De Lapsis 16.
68  Στο ίδιο 18.
69  Στο ίδιο 14.
70  Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών πρόκειται να δημοσιεύσει τα πρακτικά του συνεδρίου που πραγ-

ματοποίησε στις 28 Φεβρουαρίου 2007 με θέμα: Ευεργετισμός, Χορηγία, Φιλανθρωπία, Εθελο-
ντισμός. Το άρθρο μου θα έχει τίτλο “Η πρωτοχριστιανική φιλανθρωπία”.

71  Κυπριανός, De Lapsis 35.
72  Κυπριανός, Ep. 51.17.
73  Κυπριανός, Ep. 55.3, Ad Demetrianum 3 και 23 και Exhortatio ad Martyrium 1.
74  Ανώνυμος, Contra Novatianus 1.
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κάθε ελπίδα. Η απόφαση του Νοβατιανού δεν έβρισκε ομόφωνα σύμφωνους 
τους πιστούς της Ρώμης. Έτσι παράκαμψαν τον Νοβατιανό και εξέλεξαν δικό 
τους επίσκοπο, σαφώς λιγότερο άκαμπτο και πιο επιεική, το Φορτουνάτο και η 
Ρώμη βρέθηκε με δύο επισκόπους. Το ζήτημα αφορούσε όλες τις χριστιανικές 
κοινότητες σε όλη την αυτοκρατορία και σε όλους τους διωγμούς. Στην Αφρική, 
μετά το διωγμό του Διοκλητιανού οι άτεγκτοι Δονατιστές αρνιόντουσαν να 
δεχτούν ως ιερωμένους ανθρώπους που είχαν υποχωρήσει στις πιέσεις και είχαν 
παραδώσει ιερές Γραφές, τους traditores. Το κίνημα των Δονατιστών είχε μεγάλη 
απήχηση και προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση.75 Ο Κυπριανός ουσιαστικά 
πρέσβευε τη μετριοπαθή ομάδα. Ο Κυπριανός δεν ήταν μόνος. Στον κανόνα ΙΒ΄ 
της Κανονικῆς Ἐπιστολῆς που εκδόθηκε το Πάσχα του 306 στην Ανατολή για 
το μεγάλο διωγμό, ο Πέτρος, επίσκοπος Αλεξανδρείας, διακήρυσσε ότι αυτοί οι 
οποίοι είχαν εξαγοράσει ασυλία δεν θα έπρεπε να κατηγορηθούν. Η οικονομική 
απώλεια που υπέστησαν για να εξασφαλίσουν την ασυλία ήταν ήδη αρκετή. 

Οι απόψεις του Τερτυλλιανού και του Κυπριανού για την αρμόζουσα χρι-
στιανική συμπεριφορά σε περιόδους διωγμών διέφεραν σε δύο καίρια ση-
μεία: την εξαγορά της υποχρέωσης θυσίας και την αποφυγή της θυσίας με 
εγκατάλειψη του τόπου διαμονής. Ο Τερτυλλιανός καταδίκαζε απερίφραστα και 
τα δύο. Ο Κυπριανός, πάλι, κατανοούσε πλήρως όσους ήταν διατεθειμένοι να 
αποχωριστούν τα χρήματά τους για να μην αναμειχθούν σε εθνικές θρησκευτικές 
τελετές και να μολυνθούν, και ο ίδιος στις αρχές του 250 δεν δίστασε να κρυφτεί 
μέχρι το Πάσχα του 251 προκειμένου να γλυτώσει από το διωγμό του Δέκιου, 
παρότι ήταν επίσκοπος και θα μπορούσε ή θα έπρεπε, σύμφωνα με ορισμένους 
σύγχρονους επικριτές του, να παραμείνει και να δώσει το καλό παράδειγμα. 
Ο ίδιος, αισθανόμενος υποχρεωμένος να δικαιολογήσει τη φυγή του συνέταξε 
την Epistula 82 όπου ισχυρίστηκε ότι αποσύρθηκε επειδή ήθελε να μαρτυρήσει 
στην επισκοπική του έδρα, την Καρχηδόνα, και απέδωσε τη στάση του σε θεϊκή 
επιταγή. Την ίδια ερμηνεία προώθησε και ο βιογράφος του.76 Την ίδια ερμηνεία 
προώθησε και ο επίσκοπος Διονύσιος για τη δική του φυγή από το διωγμό του 
Δεκίου.77

Ο Κυπριανός στο κρησφύγετό του δεν έμεινε ούτε αδρανής ούτε αποστα-
σιοποιημένος από την κοινότητά του. Έστελνε χρήματα σε οικονομικά ασθενείς, 
συνέτασσε κηρύγματα με θέμα την αθρόα συμμετοχή των χριστιανών σε εθνικές 
θρησκευτικές τελετές, κατέγραφε τις ημερομηνίες θανάτου των μαρτύρων για 
την οργάνωση μνημόσυνων, δεχόταν επισκέψεις, προΐστατο σε θρησκευτικές 
τελετές, έχριζε ιερείς και συναντούσε και αλληλογραφούσε με επισκόπους, 
ιερείς και φυλακισμένους μάρτυρες. 

75  Βλ. Frend 1952 και Frend 2002, κεφ. 8, 9 και 10.
76  Πόντιος, Vita Cypriani 7.
77  Βλ. Διονύσιος, Ἐπιστολὴ 10, Κατὰ ἐπισκόπου Γερμανοῦ 1.
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Ο Τερτυλλιανός πιθανολογείται ότι πέθανε όταν ο Κυπριανός ήταν είκο-
σι πέντε περίπου ετών. Ίσως οι δύο άνδρες να μη συναντήθηκαν ποτέ στην 
Καρχηδόνα και να μην αντάλλαξαν τις απόψεις τους για το ζήτημα της 
αποφυγής διωγμών με εξαγορά. Ο Κυπριανός άλλωστε εκχριστιανίστηκε σε 
ηλικία σαράντα πέντε ετών. Αδιαμφισβήτητα, πάντως, ο Κυπριανός γνώριζε 
το έργο του Τερτυλλιανού στο οποίο είχε αποτυπώσει τις αδιάλλακτες θέσεις 
του. Ο Τερτυλλιανός και ο Κυπριανός συμφωνούσαν μόνο ως προς δύο σημεία: 
την ενδεδειγμένη χριστιανική συμπεριφορά απέναντι στους φυλακισμένους 
μάρτυρες και την ενδεδειγμένη συμπεριφορά των ίδιων των μαρτύρων κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στη φυλακή εν αναμονή του μαρτυρίου.

Οι συνθήκες στις ρωμαϊκές φυλακές δεν ήταν διόλου ευχάριστες. Άνδρες και 
γυναίκες κρατούμενοι μοιράζονταν από κοινού στενάχωρα κελιά.78 Η τροφή, το 
φως και η καθαριότητα ανεπαρκείς, οι δυσάρεστες οσμές και τα βασανιστήρια 
σε πληθώρα.79 Το 253 ο θεολόγος Ωριγένης πέθανε αδυνατώντας να αντέξει 
τα βασανιστήρια και τις άθλιες συνθήκες στη φυλακή.80 Οι χριστιανοί έπρεπε 
να βοηθούν τους μάρτυρες ηθικά και οικονομικά,81 με επισκέψεις στις φυλακές 
και αποστολή ενθαρρυντικών επιστολών. Ο Τερτυλλιανός και ο Κυπριανός 
διατηρούσαν τακτική αλληλογραφία με έγκλειστους μάρτυρες και η πρακτική 
αυτή προσέφερε εξαιρετική αγαλλίαση στους μάρτυρες.82 Ο Κυπριανός καλούσε 
τους πιστούς και το ιερατείο να φροντίζουν να μη λείψει τίποτα από τους 
μάρτυρες και να μην τους αρνούνται τίποτα.83 Ο Τερτυλλιανός ήταν κάπως πιο 
επιφυλακτικός. Διηγόταν το τραγελαφικό περιστατικό όταν χριστιανοί έδωσαν 
άφθονο κρασί σε κάποιο φυλακισμένο μάρτυρα με αποτέλεσμα αυτός να μεθύσει 
και να μην είναι σε θέση να ομολογήσει την πίστη του και να μαρτυρήσει,84 με 
σκοπό την αποφυγή παρόμοιων δυσάρεστων καταστάσεων. 

Ο Τερτυλλιανός και ο Κυπριανός διαφωνούσαν με τους χριστιανούς που 
ενοχλούσαν τους μάρτυρες και καταντούσαν φορτικοί, που με επιμονή εκλι-
παρούσαν να μεσολαβήσουν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να πάρουν 
εγγράφως τη διαβεβαίωση της συγχώρεσης.85 Ταυτόχρονα οι φυλακισμένοι 
μάρτυρες έπρεπε να είναι σεμνοί, ηθικοί, υπάκουοι στο ιερατείο, διατεθειμένοι 
να αποχωριστούν την επίγεια ζωή τους για τους σωστούς λόγους και όχι για 

78  Για πρώτη φορά ίσως το 340 μ.Χ. οι άνδρες κρατούμενοι τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστό τμή-
μα των φυλακών από τις γυναίκες (βλ. CTh  9.3).

79  Σαλλούστιος, Bellum Catilinae 55.3-4, Τερτυλλιανός, Ad Martyras 2, Κυπριανός, Ep. 15.3, 
Ep. 21.2, Ep. 33.2 και Ep. 80.1, Πέτρος Αλεξανδρείας, Κανονικὴ Ἐπιστολὴ 2 και πλήθος μαρ-
τυρολογίων.

80  Ευσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 6.39.5.
81  Κυπριανός, Ep. 77.3 και Ep. 78.3.
82  Βλ. Τερτυλλιανός, Ad Martyras 1, Κυπριανός, Ep. 15.1, Ep. 24, Ep. 25.1 και Ep. 77.3.
83  Κυπριανός, Ep. 2.3, Ep. 4.1, Ep. 5.2, Ep. 36 και Κυπριανός;, De Gloria Confessorum 22.
84  Τερτυλλιανός, De Ieiunio Adversus Psychicos 12.3-4. Βλ. επίσης, Κυπριανός, Ep. 6.4.
85  Τερτυλλιανός, De Pudicitia 22 και Κυπριανός, Ep. 4.2 και Ep. 14.2.
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απόκτηση δόξας και ικανοποίησης της ματαιοδοξίας τους86 και να υπογράφουν 
με φειδώ τα πιστοποιητικά συγχώρεσης αμαρτιών στους συνανθρώπους 
τους τα οποία έπρεπε να είναι απολύτως προσωπικά.87 Ο Κυπριανός ανέφερε 
χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις των φυλακισμένων μαρτύρων: α) του Λουκιανού 
που χορηγούσε πιστοποιητικά χωρίς διάκριση σε όσους του ζητούσαν, όχι 
μόνο στο όνομά του αλλά και στο όνομα ενός νεκρού συντρόφου του, β) 
του Μαππαλικού που ήταν προσεχτικός και ταπεινός και έδωσε συγχώρεση 
μονάχα στη μητέρα του, και γ) του Σατουρνίνου που δεν έδωσε σε κανέναν.88 Ο 
Κυπριανός συμφωνούσε με τον Τερτυλλιανό (και αυτό ήταν ίσως το τελευταίο 
κοινό τους σημείο), ότι οι διωγμοί συνιστούσαν δοκιμασία της πίστης.89

Επίλογος. Μύθοι και παρανοήσεις 

Η ιστορία των διωγμών συχνά συνοδεύεται από μύθους και παρανοήσεις. 
Στην πραγματικότητα οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν πολλές ευκαιρίες να 
μαρ τυρήσουν, ακόμα και αν το ήθελαν, αφού οι διωγμοί κατά τη διάρκεια του 
πρώτου και δεύτερου μεταχριστιανικού αιώνα ήταν λιγοστοί, σποραδικοί και 
μικρής εμβέλειας και χρονικής διάρκειας. Οι αρχές δεν ένιωθαν ότι απει λούνται 
από το χριστιανισμό, τον οποίο συνήθως αντιλαμβάνονταν ως ένα ασήμαντο 
ιουδαϊκό σχίσμα και έδειχναν ανοχή και αδιαφορία. Η ένταση και η συχνότητα 
των διωγμών έχει διογκωθεί συστηματικά από θεολόγους, πολιτικούς, 
διανοούμενους και ιστορικούς για προπαγανδιστικούς λόγους. Ευτυχώς υπάρ-
χουν ψύχραιμες και αντικειμενικές ιστορικές αναλύσεις.90

Δυστυχώς δεν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε τον αριθμό των θυμάτων 
των διωγμών. Ο Ωριγένης στα τέλη της δεκαετίας του 240 ήταν σε θέση να 
απαριθμήσει όλους τους μάρτυρες.91 Ο Ευσέβιος συνολικά κατέγραψε ενενήντα 
ένα μάρτυρες των διωγμών στην Παλαιστίνη από το 303 έως το 311. Ο αριθμός 
είναι μικρός, όμως αυτό δεν μειώνει την αξία της πράξης. Από αυτούς οι τριάντα 
ένας υπήρξαν εθελοντές μάρτυρες,92 οι δεκαέξι αναζητήθηκαν από τις αρχές και 
για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες σύλληψής τους. 
86  Τερτυλλιανός, Ad Martyras 4 και Κυπριανός, Ep. 5.3.
87  Κυπριανός, Ep. 10.4 και Ep. 14.2.
88  Κυπριανός, Ep. 22. Βλ. επίσης Ep. 21.2.
89  Τερτυλλιανός, De Fuga in Persecutione 12 και Κυπριανός, De Mortalitate 14 και De Idolorum 

Vanitate 15.
90  Όπως του Frend 2000: 815 και του Κυρτάτα 2002. 
91  Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 3.
92  Η προθυμία και ο ενθουσιασμός των μαρτύρων οι οποίοι παρουσιάστηκαν στις αρχές εθε-

λοντικά και απαίτησαν να μαρτυρήσουν για την πίστη τους δεν έβρισκε σύμφωνους όλους 
τους χριστιανούς διανοητές. Για ορισμένους, οι χριστιανοί δεν έπρεπε να αναζητήσουν οι ίδι-
οι επίμονα το μαρτύριο αλλά να οδηγηθούν ταπεινά σε αυτό από τις περιστάσεις (βλ. Αυγου-
στίνος, Sermο 285.1, Sermο 299.8 και Enarrationes in Psalmos 141.18).
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Η κατάσταση άλλαξε με τον αυτοκράτορα Δέκιο και κυρίως με τον αυτο-
κράτορα Διοκλητιανό. Οι διωγμοί δεν ήταν πλέον αποτέλεσμα τοπικών αντι-
παλοτήτων χριστιανών με εθνικούς και Ιουδαίους αλλά προέρχονταν από 
αυτοκρατορική πρωτοβουλία και δεν στόχευαν μόνο στον ανώτατο χριστιανικό 
κλήρο αλλά και σε λαϊκούς. Τον τρίτο αιώνα η αυτοκρατορία διερχόταν κρίση, 
μαστιζόταν από βαρβαρικές επιδρομές, φυσικές καταστροφές, επιδημίες και 
πληθωρισμό93 και η ευμένεια των παραδοσιακών θεών φάνταζε πιο απαραίτητη 
από ποτέ. Οι αυτοκράτορες σέβονταν μόνο την ιδιαιτερότητα του ιουδαϊσμού 
και ανέχονταν την αποχή των οπαδών του από τις παραδοσιακές ρωμαϊκές 
τελετές εξαιτίας της αρχαιότητάς του και της αδιαφορίας του να προσελκύσει 
νέα μέλη.

Η μοναδική φορά που Ρωμαίοι αυτοκράτορες αντιλήφθηκαν μια θρησκευ-
τική ομάδα ως ορατή απειλή για την έννομη τάξη και στράφηκαν εναντίον 
της, πριν από την έντονη αναμέτρησή τους με τους χριστιανούς, ήταν το 186 
π.Χ., όταν κατήργησαν τα Βακχανάλια, ενώσεις που οργάνωναν εορτές προς 
τιμήν του θεού Διονύσου, για τις οποίες κυκλοφορούσαν φήμες για όργια 
και ανθρωποφαγία.94 Έκτοτε και μέχρι τα μέσα του τρίτου μεταχριστιανικού 
αιώνα, δεν φαίνεται να σημειώθηκε άλλη θρησκευτική καταστολή στη ρωμαϊκή 
ιστορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι και όταν πρωτοεμφανίστηκε ο χριστιανισμός οι 
ιδεολογικοί αντίπαλοί του διέδιδαν φήμες για περίεργη ερωτική και διατρο φική 
συμπεριφορά των οπαδών του.95 

Τα κίνητρα του κάθε αυτοκράτορα-διώκτη χριστιανών θα πρέπει να εξε-
ταστούν ξεχωριστά. Φαίνεται πάντως ότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες διαπνέο-
νταν από θρησκευτικό συναίσθημα και ένιωθαν έντονα προσβεβλημένοι 
με τους χριστιανούς που αμφισβητούσαν την παράδοση και κινδύνευαν να 
προκαλέσουν την οργή των θεών. Ενδιαφέρονταν ακόμη για τη νομιμοφροσύνη 
των υπηκόων τους και εξοργίζονταν με τους χριστιανούς που αρνιόντουσαν να 
υπακούσουν στα διατάγματά τους για θυσία και στους αξιωματούχους τους 
που ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή των αυτοκρατορικών διαταγμάτων. Οι 
χριστιανοί αρνιόντουσαν τα δύο πιο ουσιώδη στοιχεία του ρωμαϊκού τρόπου 
ζωής, την παραδοσιακή θρησκευτικότητα και τη νομιμοφροσύνη στο πρόσωπο 
του αυτοκράτορα και, έτσι, έθεταν σε κίνδυνο τα θεμέλια της κοινωνίας. 
Οι εθνικοί αυτοκράτορες δεν στόχευαν στη θρησκευτική ομοιομορφία, 
(όπως έκαναν αργότερα οι χριστιανοί αυτοκράτορες), οι υπήκοοί τους ήταν 
ελεύθεροι να εμπιστεύονται τους θεούς που ήθελαν, αρκεί να συμμετείχαν στις 
παραδοσιακές τελετές. Δεν μισούσαν τους χριστιανούς, ούτε ενδιαφέρονταν 
να τους απαγορεύσουν να λατρεύουν το θεό τους ιδιωτικά, αλλά ενοχλούνταν 
βαθύτατα που οι χριστιανοί απέκλειαν την εξωτερική συμμόρφωση στους 

93 Watson, Alaric 1999.
94  North 1976 και 1979.
95  Κυρτάτας 1994.
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παραδοσιακούς θεούς. Όπως είπε χαρακτηριστικά το 257 ο αναπληρωτής 
έπαρχος της Αιγύπτου στον επίσκοπο Αλεξανδρείας Διονύσιο: «Ποιος σας 
εμποδίζει να λατρεύετε και τον δικό σας θεό, εάν είναι θεός, μαζί με τους 
φυσικούς θεούς;».96 Οικονομικά, τέλος, κίνητρα κρύβονταν πίσω από τους 
διωγμούς χριστιανών.97 Η προσκόλληση στη νέα θρησκεία είχε ως αποτέλεσμα 
την παραμέληση των ναών των εθνικών, τη μείωση των εσόδων τους καθώς 
και τη μείωση των πωλήσεων των κρεάτων που προορίζονταν για θυσία. «Οι 
σάρκες των ζώων από τις θυσίες που προηγουμένως δεν έβρισκαν αγοραστές, 
τώρα πωλούνται παντού»,98 καυχιόταν ο Πλίνιος αμέσως μετά τη θανάτωση 
χριστιανών στην επαρχία του. Όσον αφορά τους τοπικούς διοικητές, αυτοί 
ενδιαφέρονταν πρωτίστως για τη διατήρηση της ησυχίας στην επαρχία τους. 
Ο Πιλάτος πρόθυμα ικανοποίησε το κοινό αίσθημα που ζητούσε τη θανάτωση 
του Ιησού, ενός ταραχοποιού, καθώς έλεγαν, από κατώτερη κοινωνική τάξη, 
αδιαφορώντας για την εξακρίβωση της αλήθειας των κατηγοριών. Τέλος, οι 
ρωμαϊκές αρχές δεν επιφύλαξαν, όπως λέγεται, πιο σκληρή μεταχείριση στους 
χριστιανούς σε σχέση με τους υπόλοιπους εγκληματίες. Το ρωμαϊκό ποινικό 
σύστημα ήταν γενικώς και αδιακρίτως αμείλικτο.99

Οι χριστιανοί δεν τήρησαν την ίδια στάση στις περιόδους διωγμών, ούτε 
άλλωστε οι θρησκευτικοί τους ηγέτες τούς έδιναν τις ίδιες συμβουλές, όπως 
είδαμε από τη σύγκριση των έργων του Τερτυλλιανού και του Κυπριανού. Λίγοι 
μονάχα ορθόδοξοι χριστιανοί είχαν το σθένος να διακηρύξουν δημόσια το 
ασυμβίβαστο της πίστης τους με τη συμμετοχή στις παραδοσιακές θρη σκευτικές 
τελετές και να απέχουν επιδεικτικά από αυτές και, τελικά, μαρ τύρησαν για τη 
στάση τους. Οι χριστιανοί μάρτυρες κατακτούσαν το κύρος τους στις κοινότητές 
τους επειδή δεν μεταχειρίστηκαν χρήματα για να αποφύγουν τη συμμετοχή 
τους σε εθνικές θρησκευτικές τελετές, ούτε για να αποφύγουν τη σύλληψη, 
το βασανισμό και τη θανάτωσή τους εξαιτίας της άρνησης συμμόρφωσης και 
της άρνησης δωροδοκίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στους υπόλοιπους 
χριστιανούς οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε εθνικές θρησκευτικές τελετές 
ή είχαν εξαγοράσει την απαλλαγή τους γενικά προσφερόταν η δυνατότητα 
παραγραφής της συγκεκριμένης τους αμαρτίας. Η μετάνοιά τους θα έπρεπε να 
είναι έμπρακτη. Ως ιδανικότερος τρόπος συγχώρεσης συνίστατο η φιλανθρωπία, 
η οικονομική ενίσχυση αδύναμων μελών της χριστιανικής κοινότητας.100

Η εκκλησία αδιαμφισβήτητα ενδυναμώθηκε από τους διωγμούς και προσέλ-
κυσε θαυμαστές και οπαδούς. Μια θρησκεία για την οποία αξίζει να πεθάνεις, 
αξίζει να έχει οπαδούς. Το αίμα των μαρτύρων αποτέλεσε, καθώς λεγόταν ήδη από 
96  Ευσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 7.11.9.
97  Πράξεις 16: 16-24 και 19: 23-41 και Τερτυλλιανός, Apologeticus 42-43.
98  Πλίνιος, Epistula 10.96.10.
99  Ωστόσο, η υψηλή κοινωνική θέση, οι ισχυρές γνωριμίες και ο χρηματισμός των αρχών μπο-

ρούσε να κάμψει τη συνήθη σκληρότητα.
100  Κυπριανός, Ep. 25.7.
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το δεύτερο αιώνα, τη σπορά της εκκλησίας: Semen est sanguis christianorum.101 
Η εκκλησία επιδέξια χρησιμοποίησε τους διωγμούς για την προπαγάνδα 
της, βασική ιδέα της οποίας ήταν ότι οι καλοί και δημοφιλείς αυτοκράτορες 
δεν διώκουν χριστιανούς, σε αντίθεση με τους κακούς και αποτυχημένους 
αυτοκράτορες οι οποίοι διώκουν χριστιανούς, τελικά, όμως, τιμωρούνται 
από το Θεό με πρωτοφανή βάσανα, μυριάδες αποτυχίες και φρικιαστικούς 
θανάτους.102

Με την παύση των διωγμών και την αναγνώριση του χριστιανισμού ως 
επίσημης θρησκείας της αυτοκρατορίας η περιφρόνηση των κοινωνικών συμ-
βάσεων και «ο έρως του θανάτου» συνεχίστηκε και εκφράστηκε με το μοναχικό 
και ασκητικό κίνημα. Οι διωγμοί στράφηκαν πλέον εναντίον των αιρετικών. 
Αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο αμείλικτοι. Ο εθνικός ιστορικός Αμμιανός 
Μαρκελλίνος, συνεχιστής του έργου του Τάκιτου, παρατηρούσε χλευαστικά 
στα τέλη του τέταρτου αιώνα: «τα άγρια θηρία δεν είναι τόσο μεγάλοι εχθροί 
της ανθρωπότητας όσο είναι οι περισσότεροι χριστιανοί με το θανάσιμο μίσος 
που τρέφουν ο ένας για τον άλλον».103
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DESPINA IOSIF

Semen est sanguis christianorum : 
the dissent between Tertullian and Cyprian on the 

appropriate Christian behaviour during persecution 

Summary

PAGANS expected Christians to conform to the established religious tradition 
and participate (even passively) in the sacrifi ces in honour of the Roman 

gods, in order to secure the divine protection. Christians responded in various 
ways. Some Christians met pagan expectations fully and eagerly sacrifi ced, other 
succumbed only under pressure, or sent their friends and relatives to sacrifi ce 
for them, or fl ed their homes to avoid the dilemma, or bribed the Roman 
authorities to keep all the trouble away. Th e Christian Church was genuinely 
proud of the Christian martyrs who showed extraordinary courage and chose to 
die rather than betray their religious beliefs, and at the same time, the Church 
was rather embarrassed and confused of how to handle the rest of the Christians, 
the lapsi, who didn’t share the martyrs’ heroism, and constituted the majority 
of the Christian congregations. Tertullian was appalled at the idea of avoiding 
persecution and martyrdom, while Cyprian showed more consideration and 
was willing to accept the lapsi back to the Church, as long as they repented. Th eir 
repentance included prayer, tears, fasting, and charity, and had to be closely 
supervised by the Church authorities.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Μαμάϊμι : συμβολή στη μελέτη της χρησμολογικής 
παράδοσης κατά την εποχή της Άλωσης*

ΜΙΑ ΟΨΗ της βυζαντινής πολιτικής αντίληψης είναι και αυτή που συσχετί ζει 
τα πολιτικά φαινόμενα με την επιρροή του μεταφυσικού, πιο συγκεκριμένα 

του θεϊκού παράγοντα. Φυσικά η αντίληψη αυτή, που γινόταν αποδεκτή σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από τους ανθρώπους της επο χής, δεν περιορίζεται 
μόνο στα πολιτικά φαινόμενα, αλλά στο σύνολο των εκφάνσεων της ανθρώπινης 
πραγματικότητας, ούτε αποτελεί ιδιαίτερο βυζα ντινό φαινόμενο αλλά είναι 
υπαρκτή στο σύνολο των προνεωτερικών κοινωνιών. Η ιδέα του μεταφυσικού 
καθορισμού των πολιτικών φαινομένων συνεπάγεται ότι αυτά θεωρούνται 
δεδομένα πριν ακόμη συμβούν και η εξέλιξή τους προδιαγεγραμμένη, οπότε και 
μπορεί να προβλεφτεί από πρόσωπα με το ανάλογο χάρισμα. Έτσι, στη βάση 
των ιδεών αυτών αναπτύχθηκε μία παράδοση χρησμών και προφητειών με 
επιμέρους επικέντρωση στα πολιτικά φαινόμενα και ειδικότερα σε περιπτώσεις 
όπως η έκβαση πολέμων και επαναστατικών κινημάτων, η τύχη συγκεκριμένων 
αυτοκρατόρων και δυναστειών, ακόμη και το τέλος της αυτοκρατορίας, που 
στην τελευταία περίπτωση οι σχετικές χρησμολογικές παραδόσεις ενείχαν και 
μία εσχατολογική διάσταση αφού η ρωμαϊκή αυτοκρατορία θεωρείτο ότι παίζει 
κεντρικό ρόλο στην όλη πορεία της ανθρωπότητας και ότι θα υφίστατο μέχρι τις 
«έσχατες ημέρες». Οι ουκ ολίγες αναφορές ιστοριογραφικών και άλλων κειμένων 
σε τέτοιες παραδόσεις δείχνουν τη γενικότερη δημοτικότητα που πρέπει να 
γνώριζαν αυτές, ιδίως σε κρίσιμες περιόδους και σε περιπτώσεις δραματικών 
γεγονότων και εξελίξεων. Αναφέρονται και περιπτώσεις αυτοκρατόρων που 
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*  Αρκετά από τα θέματα που θίγονται σε αυτό το άρθρο είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την 
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πίστευαν στη δυνατότητα πρόβλεψης των εξελίξεων και κατέφευγαν στις 
συμβουλές της αστρολογίας, οιωνοσκοπίας κ.ο.κ. πριν από τη λήψη σημαντικών 
αποφάσεων, όπως ο Μανουήλ Α΄ Κομνηνός που δέχεται για το λόγο αυτό την 
κριτική του Νικήτα Χωνιάτη.1 

Διάφορες δοξασίες, οιωνοί, προφητείες κ.λπ. σχετικά με τη βασιλεία των 
αυτοκρατόρων ή με την εξέλιξη σημαντικών γεγονότων κυκλοφορούσαν και 
στη συγχρονία των φαινομένων στα οποία αναφέρονταν, οπότε μπορούσαν 
είτε να φανούν ότι επαληθεύονται είτε όχι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι 
σχετικές χρησμολογικές παραδόσεις συνιστούν μεταγενέστερες επινοήσεις 
που παρουσιάζουν τη δεδομένη μεθύστερη γνώση ως προλεχθείσα. Η χρησμο-
λογική αντίληψη γενικότερα εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες, ιδίως οι 
μεταγενέστερα επινοημένες παραδόσεις, με συνηθέστερη στόχευση τη νομι-
μοποίηση της βασιλείας και την καθιέρωση δυναστικής αρχής εκ μέρους 
αυτοκρατόρων που είχαν καταλάβει την εξουσία πραξικοπηματικά. Η δυνατό-
τητα προφητικής πρόβλεψης της νέας αρχής που θεωρείτο ότι αντιπροσώπευε 
ένας τέτοιος αυτοκράτορας λειτουργούσε ως επιβεβαίωση της θεϊκής επιδοκιμα-
σίας και αποδοχής του εγχειρήματός του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνι-
στούν οι αναφορές του Ιωάννη Καντακουζηνού στο προφητικό χάρισμα του 
μητροπολίτη Διδυμοτείχου, για τον οποίο παραδίδεται ότι είχε προβλέψει τη 
βασιλεία του, αλλά και σε προφητικό όνειρο του Μανουήλ Καντακουζηνού με 
ανάλογο μήνυμα.2 Ένα χαρακτηριστικό μοτίβο τέτοιων χρησμών συνιστούν 
οι «ἄσημοι λέξεις», που ερμηνευόμενες θεωρείτο ότι αποκάλυπταν μια νέα 
βασιλεία ή την καθιέρωση μιας δυναστείας. Οι λέξεις αυτές συνιστούν ακρό-
στιχα ή ακρωνύμια, που αποδίδουν είτε το κωδικοποιημένο περιεχόμενο μιας 
φράσης είτε τα αρχικά ονόματα των βασιλέων μιας δυναστείας. Γνωστές τέτοιες 
περιπτώσεις συνιστούν το ΒΕΚΛΑΣ, που αναφέρεται στον Βασίλειο Α΄ και 
στην καθιέρωση της μακεδονικής δυναστείας, το ΑΙΜΑ με αντίστοιχη αναφορά 
στη δυναστεία των Κομνηνών, και το ΜΑΡΠΟΥ, με αναφορά στη βασιλεία του 
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου.3 

Μία τέτοια «ἄσημος λέξις» με χρησμολογικό χαρακτήρα είναι και το 
«μαμάϊμι», που σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης δείχνει ότι αναφέρεται στην 
εξέλιξη της δυναστείας των Παλαιολόγων. Οπωσδήποτε, η μεγάλη χρονική 
απόσταση της επινόησης του χρησμού αυτού από την άνοδο της παλαιολόγειας 
δυναστείας καθιστά σαφές ότι η πολιτική αναγωγή του δεν μπορεί να έχει σχέση 

1 Van Dieten 1975: 95-96.
2 Schopen 1831: 341-42, 499-501. 
3 «ΒΕΚΛΑΣ = Βασίλειος, Ευδοκία, Κωνσταντίνος, Λέων Αλέξανδρος, Στέφανος». Ψευδο-Συ-

μεών, Χρονογραφία (Bekker 1838: 689). «ΑΙΜΑ = Αλέξιος, Ιωάννης, Μανουήλ, Αλέξιος». 
Νικήτας Χωνιάτης, Ἱστορίαι (Van Dieten 1975: 169). «ΜΑΡΠΟΥ = Μιχαὴλ Αὐτοκράτωρ 
Ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος Ὀξέως Ὑμνηθήσεται». Παχυμέρης, Συγγραφικαὶ Ἱστορίαι (Failler 
1984: 49). Για τον χρησμό του ΒΕΚΛΑΣ δηλώνεται ανοιχτά ότι η επινόηση και «ανακάλυψή» 
του συνιστά απάτη του Φωτίου, που επιδίωκε να κερδίσει την εύνοια του Βασιλείου Α΄.   
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με ζητήματα νομιμοποίησης της δυναστείας, αντίθετα αυτή πρέπει να εγγραφεί 
σε συγκυριακά συμφραζόμενα του τέλους της δυναστείας αυτής, και κατ’ 
επέκταση του τέλους της «Βασιλείας των Ρωμαίων». 

Για τον χρησμό του «μαμάϊμι» πληροφορούμαστε από δύο διαφορετικά 
κείμενα, αμφότερα μεταγενέστερα της Άλωσης, αφενός από την Ιστορία του 
Δούκα και αφετέρου από σύντομο ανώνυμο χρονικό της περιόδου 1220-1460.4 
Ένα αρχικό σημείο προβληματισμού έγκειται στην πατρότητα του χρησμού, αν 
δηλαδή η αναφορά στο «μαμάϊμι» βασίζεται σε μια υπαρκτή παράδοση και ο 
Δούκας απλώς την παραθέτει και την αξιοποιεί, ή αν η διήγηση περί του χρησμού 
επινοείται από τον ίδιο στα πλαίσια της αφηγηματικής στρατηγικής και των 
στοχεύσεών του. Η ύπαρξη και της δεύτερης μαρτυρίας περί του χρησμού στο 
ανώνυμο χρονικό μπορεί καταρχάς να θεωρηθεί ως ένδειξη για την ανεξάρτητη 
ύπαρξη της σχετικής παράδοσης, αν και προκύπτει πλέον το ερώτημα περί του 
ενδεχομένου ο ανώνυμος χρονογράφος να γνώριζε το κείμενο του Δούκα και 
να είχε αντλήσει από αυτό την πληροφορία για το «μαμάϊμι». Το ερώτημα αυτό 
δεν μπορεί να απαντηθεί με απόλυτη βεβαιότητα, μπορούν μόνο να προταθούν 
εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων και λογικών υποθέσεων. Το σύντομο χρονικό 
αναφέρεται στη δυναστική ιστορία της περιόδου των Λασκαριδών και των 
Παλαιολόγων, με αποκλειστική επικέντρωση στη διαδοχή των αυτοκρατόρων 
και με συνοπτικότατη αναφορά σε σημαντικά γεγονότα των βασιλειών τους. Ο 
χρόνος συγγραφής του χρονικού είναι μεταγενέστερος της Ιστορίας του Δούκα 
και τα αντίστοιχα πλαίσια κυμαίνονται μεταξύ του 1470, οπότε χρονολογείται 
το τελευταίο γεγονός που καταγράφεται (ο θάνατος του δεσπότη Δημητρίου 
Παλαιολόγου στην Αδριανούπολη), και του 1476 που συνιστά το υστερότερο 
σημείο χρονολόγησης του παλαιότερου από τους δύο κώδικες που διασώζουν 
το χρονικό (του Laurentianus plut. 59, 13).5 Όσα γεγονότα αναφέρονται 
συνοπτικά στο χρονικό ήταν ευρέως γνωστά και γενικά απαντούν και στα 
κείμενα των «Ιστορικών της Άλωσης»,6 χωρίς να εντοπίζεται σε κάποιο σημείο 
και στιλιστική συνάφεια με την αντίστοιχη αναφορά ενός από αυτούς τους 
ιστοριογράφους.7 Εκτός από το «μαμάϊμι», μια δεύτερη αναφορά του σύντομου 

4 Grecu 1958: 401. Schreiner 1975: 188. 
5 Schreiner 1975: 156-57, 178-79. Ο δεύτερος κώδικας που περιλαμβάνει το χρονικό, ο 

Vaticanus graecus 162, χρονολογείται στο πρώτο μισό του 16ου αι. Schreiner 1975: 123-24.
6 Μία εξαίρεση εντοπίζεται στην πληροφορία περί της πρόθεσης των Κωνσταντινοπολιτών να 

παραδώσουν την πόλη στον Βαγιαζήτ, λόγω της απελπισίας τους από τη μακρά πολιορκία, 
και την πρεσβεία που έστειλαν στην Κιουτάχεια με αυτή την αποστολή λίγο καιρό πριν τη 
μάχη της Άγκυρας. Schreiner 1975: 184. Το γεγονός αυτό δεν μνημονεύεται από τους «Ιστο-
ρικούς της Άλωσης», για την ακρίβεια από τον Δούκα και τον Χαλκοκονδύλη που εξιστορούν 
τα γεγονότα της συγκεκριμένης περιόδου. Η αποστολή πρεσβείας των απελπισμένων Κων-
σταντινοπολιτών στον Βαγιαζήτ αναφέρεται και σε ανώνυμη περιγραφή της πολιορκίας (ως 
συγγραφέας πιθανολογείται ο Ιωάννης Χορτασμένος), χωρίς όμως να δηλώνεται πρόθεση 
παράδοσης της πόλης. Gautier 1965: 108-10.        

7 Schreiner 1975: 178. 
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χρονικού, που παράλληλό της μεταξύ των «Ιστορικών της Άλωσης» εντοπίζεται 
μόνο στον Δούκα, αφορά στη σπάνι και στην υψηλή τιμή των τροφίμων κατά 
τη μακρά πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Βαγιαζήτ. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι αντίστοιχες μαρτυρίες των δύο κειμένων δείχνουν ότι αυτά 
μάλλον αναπαράγουν κοινή πηγή, η αναφορά της οποίας μάλιστα δεν έχει 
γίνει κατανοητή με τον ίδιο τρόπο, παρά ότι υφίσταται επιρροή του ενός στο 
άλλο.8 Επιπλέον, η ανακριβής πληροφορία του ανώνυμου χρονογράφου για την 
αντικατάσταση του Μανουήλ Β΄ το 1399 από τον αδερφό του «κυρ Ανδρόνικο»9 
απομακρύνει την πιθανότητα να είχε αυτός γνώση του κειμένου του Δούκα, 
αφού στο τελευταίο παρατίθεται σωστή πληροφόρηση περί του βασιλέα που 
αναπλήρωσε τον Μανουήλ Β΄ και ήταν φυσικά ο ανηψιός του Ιωάννης Ζ΄. 

Στη συζήτηση περί του ενδεχομένου να γνώριζε ο συντάκτης του χρονικού 
την Ιστορία του Δούκα και να είχε αντλήσει από αυτή την πληροφορία για το 
«μαμάϊμι» εμπλέκεται και το ζήτημα της κυκλοφορίας του κειμένου του Δούκα. 
Μια λογική υπόθεση για την αρχική τύχη του κειμένου προτείνεται από τον 
Τωμαδάκη, ο οποίος θεωρεί ότι η απότομη διακοπή της συγγραφής στο σημείο 
όπου περιγράφεται η έναρξη της τουρκικής πολιορκίας της Μυτι λήνης οφείλεται 
σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της πολιορκίας και της άλωσης της πόλης. Στα 
πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, υποστηρίζεται ότι ο ίδιος ο συγγραφέας 
υπήρξε θύμα των Τούρκων και ότι το αυτόγραφό του είτε απεκρύβη, είτε κατέληξε 
λάφυρο κάποιου Τούρκου στρατιώτη, για να αγοραστεί κάποτε από ανθρώπους 
που ενδιαφέρθηκαν για την αναπαραγωγή του.10 Η ιταλική μετάφραση του 
16ου αιώνα δείχνει ότι το κείμενο του Δούκα έφτασε κάποια στιγμή στην 
Ιταλία και θεωρήθηκε αρκετά χρήσιμο ώστε να μεταφραστεί, γενικότερα όμως 
η κυκλοφορία του κειμένου θα πρέπει να υπήρξε πολύ περιορισμένη όπως 
μπορεί να υποτεθεί από τα ελάχιστα χειρόγραφα που το διασώζουν.11 Κατά 
συνέπεια, είναι μάλλον απίθανο το κείμενο του Δούκα να είχε γνωρίσει την 
όποια κυκλοφορία  μέχρι τον σχετικά κοντινό χρόνο σύνταξης του ανώνυμου 
χρονικού και μάλιστα να είχε φτάσει στην Πελοπόννησο όπου εικάζεται ότι 

8 «μόδιος γὰρ σίτου ὑπὲρ τὰ εἴκοσι νομίσματα.  καὶ ποῦ νόμισμα;» Δούκας: Grecu 1958: 85. 
«...  ὡς γενέσθαι τὸ μουζούρι τὸ σιτάρι ἄσπρα ρ΄, καὶ οὐχ εὑρίσκετο», Ανώνυμο χρονικό: 
Schreiner 1975: 184. 

9  Schreiner 1975: 184. 
10  Τωμαδάκης 1950: 47.  
11  Για την επισήμανση μιας σειράς από ενδείξεις που μπορούν να στηρίξουν την ταύτιση του 

παλαιότερου σωζόμενου κώδικα της Ἱστορίας του Δούκα (Paris. gr. 1310) με το αυτόγραφο 
του συγγραφέα, βλ. Kotzabassi 2003: 681-83. Ο εντοπισμός σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και 
άλλων χειρογράφων που φαίνεται πως βρίσκονταν στην κατοχή του γραφέα του Paris. gr. 
1310 (Kotzabassi 2003: 679-83) μπορεί να δώσει βάση στην υπόθεση ότι το σύνολο αυτών 
των κωδίκων είχαν κοινή τύχη, και ίσως έφτασαν στη Δύση ως σώμα. Σε αυτή την περίπτωση, 
και υποθέτοντας ότι γραφέας του Paris. gr. 1310 είναι ο ίδιος ο Δούκας, εξασθενεί κάπως η 
υπόθεση του Τωμαδάκη ότι το αυτόγραφο του Δούκα αρχικά υπήρξε τουρκικό λάφυρο.    
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είχε συνταχθεί το τελευταίο.12 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι μάλλον δεν 
υπάρχει εξάρτηση του ανώνυμου χρονικού από την Ιστορία του Δούκα, άρα 
και η αναφορά αμφοτέρων στο χρησμό του «μαμάϊμι» να θεωρηθεί ότι συνιστά 
δύο ανεξάρτητες μαρτυρίες περί της σχετικής διήγησης. Έτσι, το ενδεχόμενο 
απόδοσης της αρχικής έμπνευσης του «μαμάϊμι» στον ίδιο τον Δούκα φαίνεται 
πως απομακρύνεται. Στη συνέχεια θα επισημανθούν και άλλα δεδομένα που 
συντείνουν στη μη απόδοση της πατρότητας του χρησμού στον Δούκα. 

Όπως είναι εμφανές, το «μαμάϊμι» αποτελεί ακρωνύμιο των βασιλέων 
της παλαιολόγειας δυναστείας έως και τον Ιωάννη Η΄ και αποδίδει την 
ευθεία γραμμή διαδοχής των βασιλέων. Αν εξαιρέσουμε τη μη συμπερίληψη 
του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄, η οποία αποτελεί κομβικό 
σημείο της όλης σύλληψης και στόχευσης του συγκεκριμένου χρησμού, και θα 
αναλυθεί παρακάτω, οι άλλες περιπτώσεις αυτοκρατόρων που δεν δηλώνονται 
στο ακρωνύμιο είναι εύκολα εξηγήσιμες και δεν δημιουργούσαν ζήτημα 
αξιο πιστίας ή αμφισβητούμενης ακρίβειας των ιστορικών δεδομένων του 
χρησμού. Εκτός της σειράς των αυτοκρατόρων που δηλώνονται στο «μαμάϊμι» 
βρίσκονται οι Ανδρόνικος Δ΄ και Ιωάννης Ζ΄, και αυτή η απουσία θα γινόταν 
εύκολα κατανοητή στον Βυζαντινό των μέσων του 15ου αιώνα με δεδομένη την 
εξέλιξη της διαδοχής των Παλαιολόγων. Αμφότεροι οι παραπάνω δεν υπήρξαν 
«κύριοι» ή «πρώτοι» βασιλείς αφού οι περίοδοι της εκ μέρους τους κατοχής 
του βασιλικού αξιώματος είχαν συμπέσει με τις βασιλείες των Ιωάννη Ε΄ και 
Μανουήλ Β΄ αντίστοιχα. Επιπλέον, η περίοδος της βασιλείας του Ανδρονίκου Δ΄ 
στην Κωνσταντινούπολη (1376-1379) ήταν λογικό να αντιμετωπίζεται από τις 
επόμενες γενιές ως «τυραννική» (αυθαίρετη, πραξικοπηματική), σε συμφωνία με 
τις πάγιες βυζαντινές αντιλήψεις περί νομιμοποίησης της εξουσίας, αφού τελικά 
απέτυχε στο εγχείρημα του να ανατρέψει τον πατέρα του, να καταστεί μόνος 
αυτοκράτορας και να καθιερώσει δική του γραμμή διαδοχής. Έτσι, και ο Ιωάννης 
Ζ΄ που βασίλευσε για περίπου τρία χρόνια στην Κωνσταντινούπολη (1399-1403) 
–ουσιαστικά ως τοποτηρητής του Μανουήλ Β΄, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα– 
εντασσόταν πλέον σε πλάγια γραμμή διαδοχής και δεν θα προκαλούσε απορία 
η απουσία του από τη σειρά που δηλώνεται στο «μαμάϊμι». 

Ουσιαστικότερο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσει η συμπερίληψη 
στη σειρά των αυτοκρατόρων του Μιχαήλ Θ΄, εφόσον αυτός υπήρξε απλά 
συμβασιλέας του πατέρα του, Ανδρονίκου Β΄, και ο πρόωρος θάνατός του δεν 
του επέτρεψε να καταστεί πρώτος αυτοκράτορας.  Πιθανότατα η συμπερίληψη 
του Μιχαήλ Θ΄ είναι άσχετη με ζητήματα ιστορικής ακρίβειας εκ μέρους των 
εμπνευστών του «μαμάϊμι», ή συνεπούς τήρησης κάποιων κριτηρίων επιλογής 
των βασιλέων που δηλώνονται στο ακρωνύμιο, και μάλλον εξυπηρετεί τη 
φωνητική υπόσταση της «ἀσήμου λέξεως» η οποία έπρεπε να είναι εύηχη και 

12  Για τα στοιχεία που δεικνύουν την Πελοπόννησο ως τόπο σύνταξης του ανώνυμου χρονι-
κού, βλ. Schreiner 1975: 179.  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  «Μαμάϊμι». Η χρησμολογική παράδοση την εποχή της Άλωσης 123



όχι ένα συνονθύλευμα άναρθρων φθόγγων. Επιπλέον, με δεδομένη την επιλογή 
της εξαίρεσης του Κωνσταντίνου ΙΑ΄, αλλά και των Ανδρόνικου Δ΄ και Ιωάννη 
Ζ΄ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, με τη συμπερίληψη του Μιχαήλ Θ΄ 
παρεχόταν η ευκαιρία για τη συμβολική χρήση του αριθμού επτά, όσα και τα 
γράμματα του «μαμάϊμι».   

Λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη ιστορία του χρησμού μάς δίνει το ιστο ρικό 
κείμενο του Δούκα, που η αναφορά του στον χρησμό εντάσσεται στο πλαίσιο 
της θεολογικής ερμηνείας των ιστορικών φαινομένων που γενικά προβάλλει, 
αλλά και της γενικότερα αρνητικής για τους Παλαιολόγους τοπο θέτησής του. 
Το «μαμάϊμι» φέρεται να είχε αποκαλυφθεί στον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο ως 
«ἄσημος» λέξη με προφητικό μήνυμα, που του αποκάλυπτε ότι εγκαινίαζε μια 
νέα δυναστεία επτά αυτοκρατόρων, η οποία όμως ήταν εξαρχής καταδικασμένη 
να οδηγήσει στην παρακμή και στην πτώση της «Βασιλείας των Ρωμαίων».13 
Ως προς τη δεύτερη σωζόμενη μαρτυρία για τον χρησμό του «μαμάϊμι», ο 
ανώνυμος συγγραφέας της σύντομης χρονογραφίας δηλώνει απλά: «καὶ οὕτως 
ἀπώλετο ἡ βασιλεία τῶν Ῥωμαίων ἐν τῷ δυστυχεῖ Δράγασι. Κωνσταντῖνος καὶ 
Ἑλένη ἔκτισαν τὴν Πόλιν, Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη τὴν ἐχάλασαν, ἐπληρώθη δ’ 
ὁ χρησμὸς τὸ μαμάϊμι»,14 και αποκαλύπτει έτσι ευθέως ότι ο χρησμός αναφέρεται 
στην πτώση του Βυζαντίου.    

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης βιώθηκε και θεωρήθηκε εξαρχής ως 
βαρυ σήμαντο κοσμοϊστορικό γεγονός και άσκησε μεγάλη συναισθηματική 
επίδραση στους ανθρώπους της εποχής με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας 
πλούσιας χρησμολογικής παράδοσης, που παραδείγματά της παραδίδονται 
από σύγχρονα ή ολίγον μεταγενέστερα ιστορικά κείμενα.15 Χρησμολογικές  
διηγήσεις περί της επικείμενης πτώσης της Βασιλείας των Ρωμαίων υφίσταντο 
από την πρώιμη βυζαντινή εποχή και σε αυτή τη μακρά χρησμολογική παράδοση 
προστίθενται και οι διηγήσεις που προέκυψαν κατά την εποχή της Άλωσης, στις 
οποίες οι σύγχρονοι απέδιδαν μια μακρά παλαιότητα ώστε να τους αποδοθεί 
το απαραίτητο κύρος και μια μη αμφισβητήσιμη προφητική υπόσταση.16 
Δεδο μένης της ιδέας περί της ύπαρξης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέχρι τη 

13  «ἔτυχε γὰρ ὁ Μιχαὴλ οἰωνοσκοπήσας τότε, εἰ τὴν βασιλείαν κληρονομήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ, 
τελευτήσας αὐτὸς.  ἐλέγχετο γὰρ ὑπὸ τοῦ συνειδότος, ἀδίκως τὴν βασιλείαν δραξάμενος, 
τυφλώσας τὸν κληρονόμον καὶ μυρίους ἀφορισμοὺς κατὰ κεφαλῆς δεξάμενος καὶ κατὰ 
τῆς τοῦ γένους σειρᾶς.  τὸ μαντεῖον οὖν φωνὴν ἄσημον ἐξερεύξατο μαμάϊμι.  ὁ δὲ μάντις 
ἐξηγούμενος ἔλεγεν ὅσα στοιχεῑα ἐν τῇ ἀσήμῳ λέξει τυγχάνουσιν, τοσοῦτοι ἐκ τῆς σῆς 
σπορᾶς βασιλεῖς βασιλεύσουσιν, καὶ τότε ἡ βασιλεία καὶ ἀπὸ τῆς Πόλεως καὶ ἀπὸ τοῦ γένους 
σου ἀρθήσεται». Grecu 1958: 401.   

14  Schreiner 1975: 188. 
15  Congourdeau 1999: 63-64. Pertusi 1988: 5- 7. 
16 Ενδεικτικά, ο Χαλκοκονδύλης χαρακτηρίζει τους χρησμούς αυτούς ως «σιβυλλικούς». Darkó 

1927: 169. Άλλοι χρησμοί που αναφέρονται στο γεγονός της Άλωσης είχαν ενταχθεί στο 
σώμα των προφητικών διηγήσεων που αποδίδονταν στον Λέοντα τον Σοφό, και άλλοι ανά-
γονταν στον Μέγα Κωνσταντίνο. Pertusi 1988: 5-6.  
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συντέλεια του κόσμου, στις διηγήσεις αυτές θα μπορούσε να αποδοθεί και μια 
εσχατολογική διάσταση, η οποία όμως δεν είναι πάντα υπαρκτή ή εμφανής, 
οπότε η χρησμολογία περί του τέλους της αυτοκρατορίας δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί εξαρχής ότι ταυτίζεται με τη βυζαντινή εσχατολογική παράδοση, ενίοτε 
όμως δεν λείπουν οι σχετικές αναγωγές και συσχετίσεις.17 

Ο χρησμός του μαμάϊμι, αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί εσχατολογικός, φέρει 
μια τέτοια επιρροή από τη βυζαντινή εσχατολογική παράδοση, η οποία έγκειται 
στην προβολή του συμβολικού αριθμού επτά. Το επτά είναι ίσως ο αριθμός με 
τη μεγαλύτερη συμβολική βαρύτητα στη βυζαντινή εσχατολογία, που έγκειται 
στην ιδέα ότι η ύπαρξη του κόσμου θα διαρκέσει επτά χιλιετίες κατ’ αναλογία 
των επτά ημερών της Δημιουργίας.18 Η χρονική σύμπτωση της πτώσης του 
Βυζαντίου με την εγγύτητα του έτους συμπλήρωσης της εβδόμης χιλιετίας 
(AM 7000 = AD 1492) διαμόρφωσε την πίστη πολλών συγχρόνων της εποχής 
στην επικείμενη συντέλεια του κόσμου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται 
και ο Γεννάδιος, όπως αποκαλύπτει σε κείμενά του.19 Το κείμενο στο οποίο 
κατεξοχήν αναδεικνύεται η συμβολική χρήση του αριθμού επτά είναι η Απο-
κάλυψη του Ιωάννη, το μόνο αποκαλυπτικό κείμενο που εντάχθηκε στον 
κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ως επί το πλείστον οι συμβολισμοί του επτά 
στην Αποκάλυψη παραπέμπουν στις επτά εκκλησίες της επαρχίας Ασίας του 1ου 
μ.Χ. αιώνα. Στην Αποκάλυψη όμως προβάλλεται και το σχήμα συγκρότησης 
της ανθρώπινης ιστορίας και του ανθρώπινου μέλλοντος με βάση τη διαδοχή 
επτά αυτοκρατοριών,20 που μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική εκδοχή του 
περισσότερο καθιερωμένου σχήματος των τεσσάρων αυτοκρατοριών όπως αυτό 
προκύπτει από το Ζ΄ Βιβλίο του Δανιήλ της Παλαιάς Διαθήκης. Σύμφωνα με την 
ερμηνεία της Αποκάλυψης από τον Ανδρέα, επίσκοπο Καισαρείας (6ος - 7ος αιώνας), 
οι επτά αυτοκρατορίες που θα κυριαρχήσουν διαδοχικά στον κόσμο μέχρι τη 
συντέλεια αυτού είναι των Ασσυρίων, Μήδων, Χαλδαίων, Περσών, Μακεδόνων, 
Ρωμαίων και Νέας (χριστιανικής) Ρώμης.21 Το σχήμα των επτά αυτοκρατοριών, 

17 Για τη διάκριση ανάμεσα σε tradition oraculaire και tradition apocalyptique, βλ. και 
Congourdeau 1999: 56. Επίσης, Argyriou 1982: 95. 

18  Mango 1965: 34. 
19  Π.χ. στη Χρονογραφία. Congourdeau 1999: 94. Για σχολιασμό των ιδεών αυτών του Γεννα-

δίου, βλ. Mango 1965: 34-35. 
20  «Αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ’ αὐτῶν.  καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν. 

οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι». 
Ἀποκ. XVII 9-10.  

21  «ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ ἑπτὰ ὄρη ἡγούμεθα νοεῖσθαι ἑπτὰ τόπους ἐν ὑπεροχῇ καὶ δυναστείᾳ 
κοσμικῇ τῶν λοιπῶν ἐξέχοντας, ἐφ’ οὓς κατὰ καιροὺς τὴν τοῦ κόσμου βασιλείαν ἐστηρίχθαι 
ἔγνωμεν, οἷον πρῶτον ἐν Νινευῖ τὴν Ἀσσυρίων ἀρχὴν, ... μετὰ δὲ τούτους ἐν τῇ πρεσβυτέρᾳ 
Ῥώμῃ τὴν Ῥωμαίων ἰσχύν, ἐπὶ μὲν Αὐγούστου καίσαρος μετὰ τοὺς πρώην βασιλεῖς αὐτῆς καὶ 
ὑπάτους μοναρχήσασαν, ὑπὸ δὲ ἀσεβῶν μέχρι Κωνσταντίνου κατασχεθεῖσαν, ὧν μετὰ τὴν 
κατάλυσιν εἰς τὴν Νέαν  Ῥώμην τὰ τῶν φιλοχρίστων βασιλέων μετενεχθῆναι τὰ βασίλεια». 
Schmid 1955: 17.9b-17.9c. Η ερμηνεία του Ανδρέα Καισαρείας στα συγκεκριμένα χωρία της 
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που ως τότε δεν είχε επιδράσει στη βυζαντινή ιστορική αντίληψη, επισημαίνεται 
και στη χρονογραφία του Γενναδίου εναλλακτικά αυτού των τεσσάρων. Η 
κατά τον Γεννάδιο διαδοχή των αυτοκρατοριών διαφοροποιείται από αυτή 
που είχε προτείνει ο Ανδρέας Καισαρείας, αφού ως πρώτη παγκόσμια βασιλεία 
προβάλλεται αυτή των Χαλδαίων, δεύτερη των Αράβων, τρίτη των Ασσυρίων, 
και ακολουθούν αυτές των Μήδων, Περσών, «Αιγυπτίων» (δηλ. Μακεδόνων που 
ταυτίζονται με τους Πτολεμαίους) και Ρωμαίων χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ 
προ-χριστιανικής και χριστιανικής βασιλείας.22 Η περιορισμένη έως μηδενική 
επίδραση του σχήματος διαδοχής των επτά αυτοκρατοριών στη βυζαντινή 
ιστορική αντίληψη, έως ότου αυτό «ανακαλύπτεται» από τον Γεννάδιο, δεν είναι 
άσχετη με τη γενικά περιορισμένη επιρροή της Αποκάλυψης στη διαμόρφωση 
των θεμάτων και μοτίβων της βυζαντινής χρησμολογικής και εσχατολογικής 
παράδοσης,23 που κυρίως αντλούν την έμπνευσή τους από τις αρχικές εκδοχές 
της Αποκάλυψης του Ψευδο-Μεθοδίου.24 Η μεγάλη απήχηση της Αποκάλυψης 
προκύπτει μετά την οθωμανική κατάκτηση, όπως δείχνει ο μεγάλος αριθμός 
εξηγητικών κειμένων που συγγράφονται την εποχή αυτή, και η οποία μπορεί 
να ερμηνευθεί ως απότοκο της ιδέας ότι η οθωμανική κατίσχυση εισήγαγε στην 
«εποχή του Αντιχρίστου». Έτσι, η Αποκάλυψη εξελίσσεται σε πηγή έμπνευσης 
και των χρησμολογιών και των εσχατολογικών διηγήσεων της εποχής, χωρίς 
όμως να μειώνεται και η επιρροή των απόκρυφων αποκαλυπτικών κειμένων.25 

Αποκάλυψης επαναλαμβάνεται αυτολεξεί και από τον Αρέθα Καισαρείας (10ος αι.) στο δικό 
του εξηγητικό κείμενο. 

22  «Γεγόνασιν οὖν ἀπὸ Ἀδὰμ βασιλεῖαι ζ΄.  α΄, ἡ τῶν Χαλδαίων.  β΄, ἡ τῶν Ἀρράβων.  τρίτη, 
ἡ τῶν Ἀσσυρίων.  δ΄, ἡ τῶν Μήδων.  ε΄, ἡ τῶν Περσῶν.  στ΄, ἡ τῶν Αἰγυπτίων.  καὶ ζ΄, ἡ τῶν 
Ῥωμαίων, ἣ καὶ τελευταία ἐστὶ». Congourdeau 1999: 90. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αναφορά του Γενναδίου σε παγκόσμια κυριαρχία των Αράβων, η οποία μάλιστα τοποθετείται 
στο απώτερο παρελθόν και συνιστά πρωτοτυπία του συγγραφέα αφού σε καμμία άλλη βυζα-
ντινή χρονογραφία δεν γίνεται ανάλογη αναφορά. Ίσως πρόκειται για επίδραση της Αποκά-
λυψης του Ψευδο-Μεθοδίου, του κειμένου που άσκησε τη μέγιστη επίδραση στη βυζαντινή 
αποκαλυπτική παράδοση, στην οποία γίνεται λόγος για μία πρώτη φάση παγκόσμιας αραβι-
κής επέκτασης, κατά το μακρινό παρελθόν της βιβλικής ιστορίας, που φέρεται να αναχαιτί-
ζεται από τον Γεδεών.  

23  Χαρακτηριστικά θέματα της Αποκάλυψης, όπως οι συμβολισμοί του επτά, τα δύο «θηρία», 
το 666 κ.ά. απουσιάζουν από τα δείγματα της βυζαντινής εσχατολογικής λογοτεχνίας (εκδο-
χές της Αποκάλυψης του Ψευδο-Μεθοδίου, των Ὁράσεων τοῦ Δανιήλ, Αποκάλυψη Ανδρέα 
Σαλού). 

24  Argyriou 1982: 95-96. Αlexander 1985. Pertusi 1988. 
25  Για την ιδιαίτερη απήχηση της Αποκάλυψης κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 

βλ. Argyriou 1982, Κυριακού 1995: 22, Balivet 1999: 13-15. Όπως επισημαίνεται, καθ’ όλη τη 
βυζαντινή περίοδο είναι γνωστές μόνο τέσσερις εξηγήσεις της Αποκάλυψης, ενώ τα αντίστοι-
χα κείμενα που συγγράφηκαν κατά την περίοδο 1600-1821 ανέρχονται σε έντεκα. Argyriou 
1982: 113-14. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο σχήμα διαδοχής επτά αυτοκρατοριών, αυτό εντοπίζε-
ται και στον Ψευδο-Φραντζή, απαλλαγμένο από εσχατολογικές αναγωγές, αλλά προσαρμο-
σμένο στο πλαίσιο μιας χρησμολογίας περί του τέλους της οθωμανικής αυτοκρατορίας και σε 
συμφωνία με μια αντίληψη περί του πρόσκαιρου της ισχύος των αυτοκρατοριών, που έρχο-
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Η λίγο πολύ εμφανής επιρροή της Αποκάλυψης στις παραπάνω αναφορές του 
Γενναδίου και η διαφαινόμενη, μάλλον έμμεση, επίδρασή της στον χρησμό του 
«μαμάϊμι» (μέσω της συμβολικής χρήσης του επτά) μπορούν να θεωρηθούν ως 
ένα αρχικό στάδιο της δημοτικότητας που θα γνώριζε αυτή στη συνέχεια. Είναι 
μάλιστα λογικό να επισημάνουμε μια ιδιαίτερη επικαιρότητα της Απο κάλυψης 
στο πλαίσιο του βυζαντινού 15ου αιώνα, σε σχέση και με τις νοητικές προσλή-
ψεις της Άλωσης, ακριβώς λόγω της έντονης προβολής των συμβολισμών του 
επτά, που προφανώς θα συσχετίζονταν με τις εσχατολογικές ιδέες γύρω από την 
επικείμενη συμπλήρωση της εβδόμης χιλιετίας. Οι υποθέσεις αυτές ενισχύονται 
από αναφορές ιταλικών κειμένων του 15ου αιώνα, που αναδεικνύουν την Απο-
κάλυψη ως πηγή έμπνευσης διηγήσεων, είτε προφητολογικού χαρακτήρα, είτε 
συσχετιζόμενων με εσχατολογικά θέματα. Ένα πρώτο παράδειγμα συνιστά η 
παραινετική επιστολή του Γεωργίου Τραπεζούντιου προς τον πάπα Νικόλαο 
Ε΄ (1452) με θέμα την παροχή βοήθειας στην Κωνσταντινούπολη και την 
εξασφάλιση του ελέγχου των Στενών από χριστιανική δύναμη, για την απο-
φυγή της μουσουλμανικής επέκτασης στην Ευρώπη. Στην επιστολή αυτή, οι 
Οθωμανοί και γενικότερα οι Μουσουλμάνοι ταυτίζονται με τα Μιαρά Έθνη, Γωγ 
και Μαγώγ, της χριστιανικής εσχατολογικής παράδοσης και ως πηγή αυτής της 
ταύτισης δηλώνεται άμεσα η Αποκάλυψη.26 Δεύτερη περίπτωση συνιστούν οι 
χρησμολογικές αναφορές του Giovanni di Viterbo (1480), που αναφέρονται σε 
επικείμενη πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και επίσης εμπνέονται από 
την Αποκάλυψη, για τις οποίες θα υπάρξει εκτενέστερη ανα φορά παρακάτω.

Όπως αξιοποιείται στον χρησμό του «μαμάϊμι», ο αριθμός επτά απομακρύ-
νεται από τα εσχατολογικά του συμφραζόμενα και συσχετίζεται με τα υπαρκτά 
ιστορικά δεδομένα της πτώσης του Βυζαντίου. Μπορούμε να θεωρήσουμε 
βάσιμα ότι οι εμπνευστές του χρησμού κατ’ αναλογία των επτά αυτοκρατοριών 
της παγκόσμιας ιστορίας προβάλλουν το μεταφυσικής αναγωγής σχήμα 
των επτά τελευταίων αυτοκρατόρων που οδηγούν στο τέλος της «Βασιλείας 
των Ρωμαίων». Μία δεύτερη αναγωγή του επτά όπως χρησιμοποιείται στο 
«μαμάϊμι» μπορεί να συσχετιστεί αμεσότερα με τα σχήματα που προβάλλονται 
στη χρονογραφία του Γενναδίου. Για την ακρίβεια, ο Γεννάδιος θεωρώντας τη 
βασιλεία των Χαλδαίων ως πρώτη παγκόσμια βασιλεία τοποθετεί το μέγιστο 
του χρονικού εύρους της στην προ του Κατακλυσμού εποχή. Η τελευταία μόνο 
περίοδος της κυριαρχίας των Χαλδαίων τοποθετείται μετά τον Κατακλυσμό 
και φέρεται να συνίσταται από τις βασιλείες επτά αυτοκρατόρων, με τις οποίες 
φτάνει στο τέλος της για να τη διαδεχθεί η κυριαρχία των Αράβων. Μπορούμε 

νται και παρέρχονται. Η διαφαινόμενη επίδραση του σχήματος της Αποκάλυψης εντοπίζεται 
στη διάκριση μεταξύ των αυτοκρατοριών που παρήλθαν (Ασσυρίων, Βαβυλωνίων, Περσών, 
Μακεδόνων και Ρωμαίων), αυτής που κυριαρχεί στη συγχρονία (οθωμανική), και της μελλο-
ντικής (του «Ξανθού Γένους») που θα καταστρέψει την προηγούμενη. Grecu 1966: 462.  

26  «Et nimirum hec sunt illa claustra, quibus apertis Gog et Magog, ut evangelista scribit Iohan-
nes, nomen Christi delebunt». Monfasani 1984: 437. 
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έτσι να θεωρήσουμε ότι προκύπτει μια αναλογία ανάμεσα στην πρώτη μετά τον 
Κατακλυσμό παγκόσμια αυτοκρατορία, των επτά Χαλδαίων αυτοκρατόρων, και 
στην τελευταία  (τη ρωμαϊκή) που η τελική φάση της ταυτίζεται με μια δυναστεία 
επίσης επτά αυτοκρατόρων. Σε αυτή την περίπτωση είναι ορατή η στενότερη 
σχέση του «μαμάϊμι» με το σχήμα του Γενναδίου.

Οι επιρροές των εσχατολογικών αντιλήψεων και η συνάφεια με τα σχήματα 
του Γενναδίου που διαφαίνονται στη διατύπωση του «μαμάϊμι» εντοπίζονται 
στη χρήση του συμβολικού αριθμού επτά. Πέραν αυτών των επιρροών, μία 
λιγότερο ορατή επίδραση στη διαμόρφωση της λογικής του χρησμού ενδέ-
χεται να έχει ασκήσει και η χρησμολογική παράδοση που σχετίζεται με τους 
λεγόμενους «Χρησμούς του Λέοντα του Σοφού» (Oracula Leonis).27 Το μοντέλο 
χρησμολογικής διατύπωσης που τον 15ο αιώνα είχε πλέον καθιερωθεί να 
ονοματίζεται ως «Χρησμοί του Λέοντα» (δηλαδή οι αλληγορικές αναφορές 
και τα σύμβολα που παρέπεμπαν σε συγκεκριμένους αυτοκράτορες) εξαρχής 
θεωρείτο ότι αναφερόταν σε μια σειρά αυτοκρατόρων (δυναστεία;) που η 
διαδοχή τους είχε μια προδιαγεγραμμένη κατάληξη.28 Τον 15ο αιώνα η «κατά-
ληξη» που υποδηλωνόταν στο μήνυμα των χρησμών ήταν πλέον η πτώση της 
«Βασιλείας των Ρωμαίων».29 Συνδέοντας τη διαδοχή των Παλαιολόγων με 
τη θεωρούμενη ως προδιαγεγραμμένη πτώση του κράτους ο εμπνευστής του 
«μαμάϊμι» ουσιαστικά αναπαράγει τη λογική των «Χρησμών του Λέοντα», τους 
οποίους προφανώς γνώριζε.     

Όπως προαναφέρθηκε, η σειρά των αυτοκρατόρων που δηλώνεται στο 
«μαμάϊμι» προκύπτει από τη σχετική χειραγώγηση των ιστορικών δεδομένων, 
μέσω συμπεριλήψεων και αποκλεισμών, που οφείλονται σε περισσότερους του 
ενός παράγοντες, για την ακρίβεια στην προοπτική αξιοποίησης του συμβολικού 
αριθμού επτά, στην ανάγκη επίτευξης του εύηχου της λέξης, στα ουσιαστικά 
πολιτικά δεδομένα της βασιλείας αυτοκρατόρων όπως ο Ανδρόνικος Δ΄ και 
ο Ιωάννης Ζ΄. Η απουσία του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ συνιστά ουσιαστικό και 
κεντρικό στοιχείο των συνδηλώσεων του χρησμού και καταρχάς μπορεί να 
αναχθεί στο υπαρκτό «συνταγματικό» ζήτημα της αμφισβήτησης της βασιλικής 
ιδιότητας του Κωνσταντίνου λόγω του ότι ήταν «άστεπτος». Η αμφισβήτηση 

27  Στο παρόν ο όρος «Χρησμοί του Λέοντα» αναφέρεται στα συγκεκριμένα 15 ή 16 αλληγορι-
κά στιχουργήματα, που στη χειρόγραφη παράδοση παραδίδονται ως σώμα, όπως εκδίδονται 
από τον Lambeck (1655) και αναπαράγονται στην Patrologia Graeca. Ο όρος δεν αφορά σε 
άλλες χρησμολογικές διηγήσεις που επίσης αποδίδονται στον Λέοντα.  

28  Mango 1960: 60-62.  
29  Μία δοξασία που είχε πληροφορηθεί και αναφέρει ο ανώνυμος Ρώσος περιηγητής του 1390, 

ότι ο τότε διάδοχος του θρόνου, Μανουήλ Παλαιολόγος, θα ήταν ο τελευταίος αυτοκράτο-
ρας, βασίζεται σε ερμηνείες των «Χρησμών του Λέοντα» στους οποίους θα είχε ήδη αποδοθεί 
το μήνυμα της πτώσης του Βυζαντίου. Η συσχέτιση αυτή προκύπτει από τη σύνδεση του 
Λέοντα με τα προφητικά μηνύματα των παραστάσεων των Μαγγάνων, για την οποία ο ανώ-
νυμος περιηγητής ήταν ενήμερος. Majeska 1984: 140.   
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αυτή έχει τη βάση της στο γεγονός της μη στέψης του Κωνσταντίνου από 
τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, που άφηνε ανολοκλήρωτη την τυπική 
«συνταγματική» διαδικασία της ανάρρησης του νέου αυτοκράτορα, και αναφέ-
ρεται σε σειρά σύγχρονων μαρτυριών. Χαρακτηριστικά, στο κείμενο του Δούκα 
ο Ιωάννης Η΄ δηλώνεται περισσότερες από μία φορές ως τελευταίος βασιλεύς 
Ρωμαίων,30 ενώ ο Κωνσταντίνος χαρακτηρίζεται άλλοτε ως δεσπότης και 
άλλοτε ως βασιλεύς, με την επισήμανση όμως του συγγραφέα ότι απλά είχε 
καθιερωθεί να τον αποκαλούν έτσι ενώ τυπικά δεν ίσχυε η βασιλική ιδιότητά 
του λόγω της μη στέψης του.31 Επιπλέον, και η μαρτυρία Βραχέως Χρονικού μας 
ενημερώνει για το ίδιο ζήτημα ότι: «καὶ πάλιν ἐσέβηκαν αὐτοὶ οἱ τῆς Ἄγαρ καὶ 
ἐπῆραν αὐτὴν ἐκ τῶν χειρῶν Κωνσταντίνου δεσπότου, ἀστέπτου ὄντος...»,32 
ενώ σχετικός υπαινιγμός διατυπώνεται και στον παραινετικό λόγο του Ιωάννη 
Ευγενικού προς τον Κωνσταντίνο.33 Η μη στέψη του Κων σταντίνου εντάσσεται 
στις πολιτικές επιπλοκές που προέκυψαν από τη διέ νεξη για την ένωση των 
εκκλησιών και ερμηνεύεται στα πλαίσια αυτού του ζητήματος. Προφανώς ο 
αυτοκράτορας ανέβαλε τη στέψη του ερχόμενος στην Κωνσταντινούπολη σε 
μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης την οποία δεν θα εξυπηρετούσε η άμεση 
στέψη του από τον ενωτικό πατριάρχη Γρηγόριο Γ΄ Μαμμή.34 Στη συνέχεια, η 
αναχώρηση του πατριάρχη για την Ιταλία και η μη αντικατάστασή του στις 
οξυμένες συνθήκες που επικρατούσαν καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη τη 
στέψη. Πέραν όμως της αναμφισβήτητης συσχέτισης του ζητήματος της μη 
στέψης με τις επιπλοκές της διένεξης για την Ένωση, υπάρχει το ενδεχόμενο της 
συνειδητής αξιοποίησης του προβλήματος από τον Κωνσταντίνο στο πλαίσιο 
μιας πολιτικής ιδεολογικού αναπροσανατολισμού, που έγκειται στην προσπάθεια 
για τη σχετική εκκοσμίκευση του ιδεολογικού και συμβολικού υποβάθρου του 
βυζαντινού πολιτικού συστήματος και του βασιλικού αξιώματος, και ενδείξεις 
της διαφαίνονται στις πολιτικές των τελευ ταίων Παλαιολόγων.35 

Η θεώρηση του Ιωάννη Η΄ ως τελευταίου βασιλέα και η συνεπαγόμενη 
αμφισβήτηση της τυπικής βασιλικής ιδιότητας του Κωνσταντίνου αποτυπώ-
νονται και στη χρησμολογική παράδοση, όπως μπορεί να διαφανεί και από 
άλλα γνωστά παραδείγματα πέραν του «μαμάϊμι». Μία πρώτη περίπτωση 

30  «Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἰωάννης ..., καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἐτελεύτησεν, ὕστατος βασιλεὺς χρηματί-
σας  Ῥωμαίων». Grecu 1958: 279.

31  «... ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, – οὔπω γὰρ ἦν στεφθεὶς, ἀλλὰ οὐδὲ στεφθῆναι ἔμελλε διὰ τὸ 
προρρηθὲν, πλὴν βασιλέα ἐκάλουν  Ῥωμαίων». Grecu 1958: 293.  

32  Schreiner 1975: 535.  
33  Ο υπαινιγμός αυτός δηλώνεται με την επίκληση του Ευγενικού: «καὶ τὶς ὁ στέψων σε πατρι-

άρχης ὁτεδήποτε καὶ τῷ θείῳ μύρῳ χρίσων βασιλικῶς καὶ τὴν σὴν εὐεργεσίαν καὶ ὁμολογίαν 
δεξόμενος;» Λάμπρος 1923: 123. Στον λόγο αυτόν ο Ιωάννης Ευγενικός συνιστά στον Κων-
σταντίνο να αποκηρύξει την ένωση των εκκλησιών. Βλ. και Carroll 1984: 334-35. 

34  Πιτσάκης 2005: 145-65: παρατίθεται στο Κιουσοπούλου 2007: 185-86 (σημ. 62).  
35  Κιουσοπούλου 2007: 183-86, 196-98.  
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συνιστά η μαρτυρία του Λεονάρδου του Χίου αναφορικά με την προφητική 
παράδοση που σχετιζόταν με τα πορτρέτα των αυτοκρατόρων και των 
πατριαρχών που είχαν εικονογραφηθεί στον νάρθηκα του ναού του Αγίου Γεωρ-
γίου των Μαγγάνων. Οι παραστάσεις των Μαγγάνων γίνονταν αντιληπτές 
ως ένας τύπος «εικονικού χρησμού» και η παράδοση που τους απέδιδε προ-
φητικά νοήματα ήταν αρκετά παλαιότερη των χρόνων της Άλωσης, αφού η 
παλαιότερη σχετική μαρτυρία παρέχεται από τον ανώνυμο Ρώσο περιηγητή 
που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1390.36 Ο προφητικός 
χαρακτήρας των παραστάσεων έγκειτο στην πίστη ότι ο ακριβής αριθμός των 
αυτοκρατόρων και πατριαρχών που θα εικονογραφούνταν είχε προβλεφθεί στο 
μακρινό παρελθόν (και μάλιστα από τον Λέοντα τον Σοφό, κεντρική μορφή της 
βυζαντινής χρησμολογίας), οπότε και είχαν καθοριστεί οι αντίστοιχες θέσεις 
που θα καλύπτονταν από το πορτρέτο του κάθε αυτοκράτορα και πατριάρχη 
μετά την ανάρρησή του. Κατά τον Λεονάρδο πάντα, οι προβλεπόμενες προς 
εικονογράφηση θέσεις ολοκληρώνονταν με αυτή που αντιστοιχούσε στον 
Κωνσταντίνο ΙΑ΄, η οποία όμως είχε παραμείνει κενή για τον λόγο ότι ο αυτο-
κράτορας ήταν άστεπτος.37 

Μνεία σε παρεμφερή αλλά όχι ταυτόσημη διήγηση με αυτή του Λεονάρδου 
κάνει και ο Χαλκοκονδύλης, που αναφέρεται σε βιβλίο του οποίου η συγγραφή 
αποδιδόταν επίσης στον Λέοντα τον Σοφό και όπου η σειρά των «μελλοντικών» 
αυτοκρατόρων και πατριαρχών δηλωνόταν με συνδυασμό κειμένου και εικο-
νογράφησης.38 Είναι πολύ πιθανό ότι η αναφορά του Χαλκοκονδύλη ανα-
παράγει αυτή του Λεονάρδου, αφού και άλλες συνάφειες μεταξύ των δύο 
κειμένων επιτρέπουν την κατάταξη του Λεονάρδου μεταξύ των πηγών του 
Χαλκοκονδύλη,39 αν και ο τελευταίος σε αυτή την περίπτωση διαφοροποιεί 
την αναφορά του από αυτή του προτύπου του. Αν για λόγους ευκολίας ονο-
μάσουμε τους δύο χρησμούς «χρησμό των Μαγγάνων» και «χρησμό της Βίβλου 
του Λέοντα», η βασική διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο γεγονός ότι στο 
προφητικό μήνυμα του πρώτου, όπως αυτό διατυπωνόταν κατά την εποχή της 
Άλωσης, περιλαμβάνεται και ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄, αφού είχε προβλεφθεί η 
θέση του πορτρέτου του ασχέτως αν αυτή δεν καλύφθηκε, ενώ στη «Βίβλο του 
Λέοντα» η σειρά των αυτοκρατόρων φέρεται να ολοκληρώνεται με τον Ιωάννη 

36  Majeska 1984: 140. 
37  MPG 159, cols. 926-27. 
38  Προφανώς ο Χαλκοκονδύλης δεν αναφέρεται στους «Χρησμούς του Λέοντα» και στη συμ-

βολική τους εικονογράφηση, αλλά σε πορτρέτα βυζαντινών αυτοκρατόρων, αντίστοιχα ίσως 
του «Ζωναρά της Μοδένας». Για το ιστορικό πλαίσιο και τις δυνατότητες ερμηνείας της σύν-
θεσης των πορτρέτων του «Ζωναρά», που μπορεί να ανήγαν και σε μία χρησμολογική αντί-
ληψη, βλ. Γκράτζιου 1996: 153-60.   

39  Π.χ. η αναφορά του Χαλκοκονδύλη στους λόγους θανάτωσης του Λουκά Νοταρά που περι-
λαμβάνει και την εκδοχή περί των ανήθικων προθέσεων του σουλτάνου απέναντι στον γιο 
του Νοταρά (Darkó 1927: 165-66), η οποία αρχικά παρατίθεται από τον Λεονάρδο. 
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Η΄. Επίσης, ο Χαλκοκονδύλης επισημαίνει ότι η σειρά των «μελλοντικών» 
πατριαρχών, που περιλαμβανόταν στη «Βίβλο του Λέοντα», ολοκληρωνόταν με 
τον Ιωσήφ Β΄,40 ενώ ο Λεονάρδος δεν αναφέρει κάτι σχετικό με τον τελευ ταίο 
πατριάρχη των παραστάσεων των Μαγγάνων.  

Με αφετηρία τη θεώρηση στον χρησμό του Ιωάννη Η΄ ως τελευταίου 
αυτοκράτορα και του Ιωσήφ ως τελευταίου πατριάρχη, ο Χαλκοκονδύλης 
προχωρεί σε επεξήγηση της αμφισβήτησης της βασιλικής και πατριαρχικής 
ιδιότητας του Κωνσταντίνου και του Γρηγορίου αντίστοιχα ως απόρροια της 
απότομης και ασυνήθους διακοπής της θητείας αμφοτέρων, του μεν Κων-
σταντίνου λόγω της θανάτωσής του από τους εχθρούς, του δε Γρηγορίου 
λόγω της εγκατάλειψης της θέσης του και της φυγής του.41 Αναφορικά με τον 
Κωνσταντίνο, ο Χαλκοκονδύλης διαφοροποιείται από τον Δούκα εφόσον δεν 
θίγει το «συνταγματικό» ζήτημα της μη στέψης. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε 
καταρχάς να υποστηριχθεί ότι ο Δούκας αποδίδει ακριβέστερα τα ουσιαστικά 
πολιτικά δεδομένα πάνω στα οποία βασίστηκε η αμφισβήτηση της τυπικής 
βασιλικής ιδιότητας του Κωνσταντίνου, ενώ ο Χαλκοκονδύλης δείχνει να τα 
αγνοεί, στοιχείο που μπορεί να εξηγηθεί από τη μεγαλύτερη χρονική από-
σταση της συγγραφής του σε σύγκριση με του Δούκα. Και η αιτιολόγηση του 
Χαλκοκονδύλη όμως αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός προβληματισμού για το αν 
θα έπρεπε να θεωρείται «κανονική» η θητεία ενός αυτοκράτορα που δεν «τελευτᾶ 
ἐν τῇ βασιλείᾳ» και δεν τυγχάνει διαδοχής, αλλά η βασιλεία του συνδέεται με 
την πτώση του κράτους. Η ιδέα αυτή θα πρέπει να γνώριζε κάποια απήχηση, 
οπωσδήποτε όχι γενικευμένη, και μάλιστα να εξυπηρετούσε τη διατύπωση 
χρησμολογικών σχημάτων προκειμένου να παρακάμπτονται ασυμφωνίες 
με τα υπαρκτά δεδομένα. Χαρακτηριστικά, η αντίληψη αυτή φαίνεται να 
είναι υπαρκτή και στη διατύπωση του χρησμολογικού σχήματος των «πέντε 
σουλτάνων» που θα βασίλευαν στην Κωνσταντινούπολη προτού επερχόταν η 
πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το σχήμα αυτό δια τηρήθηκε και μετά 
την παρέλευση της βασιλείας του πέμπτου σουλτάνου (Σελίμ Β΄), αφού ο 
επόμενος σουλτάνος, Μουράτ Γ΄, προφανώς δεν συν υπολογιζόταν λόγω της 
προσδοκώμενης πτώσης των Οθωμανών κατά τη βασιλεία του.42 Προκύπτει 
έτσι και μία πιθανή ερμηνεία της απουσίας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
από τη σειρά των βασιλέων που δηλώνεται στο «μαμάϊμι», η οποία όμως δεν θα 
πρέπει να ήταν η μόνη.  

40  «θαυμάζω δὲ, εἰ μὴ τοὺς χρησμοὺς τῆς Σιβύλλης οὐκ οἴονταί τινες ἀληθεῖς γεγονέναι, ὁπότε 
τὴν ἐν Βυζαντίῳ χώραν τὴν τῶν βασιλέων γραφὴν, ὑπὸ Λέοντος τοῦ σοφοῦ, ὥς φασι, βασι-
λέως, ἐς τοῦτον τὸν βασιλέα [Ιωάννης Η΄] ἐτελεύτα ἡ γραφή, καὶ ἐς τὸν ἀρχιερέα τὸν ἐν 
Φλωρεντίᾳ τῇ Τυρρηνῶν τελευτήσαντα». Darkó 1927: 169. 

41  «τὸν γὰρ δὴ Κωνσταντῖνον βασιλέα, ἅτε ἀπολλύμενον ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ οὐ τελευτῶντα 
ἐν τῇ βασιλείᾳ, οὔτε τὸν Γρηγόριον τὸν ἐπὶ  Ἰταλίας οἰχόμενον ἐχώρει ὁ πίναξ ἐκεῖνος». Darkó 
1927: 169. 

42  Βλ. παρακάτω.
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Σχετικά με την αναφορά του Χαλκοκονδύλη στον χρησμό της «Βίβλου 
του Λέοντα», και την προσπάθεια επεξήγησης της θεώρησης του Ιωάννη 
Η΄ ως τελευταίου αυτοκράτορα και του Ιωσήφ Β΄ ως τελευταίου πατριάρχη, 
μία ουσιαστική αδυναμία της παραπάνω πραγματιστικής προσέγγισης του 
ζητήματος έγκειται στην παράκαμψη της πατριαρχείας του Μητροφάνη Β΄, ο 
οποίος θα έπρεπε λογικά να αντιμετωπίζεται ως ο τελευταίος προ της Άλωσης 
πατριάρχης από όποιον αμφισβητούσε την πατριαρχική ιδιότητα του Γρηγορίου. 
Αναφορά άλλωστε στον Μητροφάνη ως τελευταίο πατριάρχη κάνει και ο 
Γεννάδιος στη Χρονογραφία, στην οποία επίσης προβάλλεται η μεταφυσική 
αναγωγή της σύμπτωσης των δύο Μητροφάνεων ως πρώτου (επί βασιλείας του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου) και τελευταίου πατριάρχη Κων σταντινουπόλεως.43 Το 
πρόβλημα της ασυμφωνίας των δηλώσεων του χρησμού, όπως παρατίθενται από 
τον Χαλκοκονδύλη, με τα πραγματολογικά δεδομένα επιλύεται αν ξεπεράσουμε 
την πραγματιστική ερμηνεία και προ κρίνουμε τη δυνατότητα ερμηνείας του 
με υπερβατικούς όρους. Ανάλογη περίπτωση συνιστά ένας ακόμη χρησμός 
που βάσει της τότε ερμηνείας του ανάγεται στο ευρύτερο θέμα της θεώρησης 
του Ιωάννη Η΄ ως τελευταίου αυτοκράτορα. Για τον συγκεκριμένο χρησμό 
πληροφορούμαστε από τη Χρονο γραφία του Γενναδίου, και η επισήμανση 
για το επιφώνημα «Ιώ», που επα ναλαμβάνεται στο κείμενο του χρησμού, μας 
επιτρέπει να τον ταυτίσουμε με ένα από τα αλληγορικά στιχουργήματα που 
ενσωματώνονται στους «Χρησμούς του Λέοντα», και σε αρκετά χειρόγραφα φέρει 
τον χαρακτηριστικό τίτλο πατριάρχης.44 Ερμηνεύοντας τον χρησμό, ο Γεννάδιος 
προτείνει ότι το «Ιώ» (που μεταφράζεται ως «φευ», αλίμονο) παραπέμπει στον 
Ιωάννη Η΄ και στον πατριάρχη Ιωσήφ επί των οποίων θα επερχόταν το τέλος 
της εκκλησίας των Ρωμαίων, και κατ’ επέκταση και της βασιλείας.45 Γίνεται 
έτσι σαφές ότι οι διηγήσεις αυτές αναφέρονται στη σύνοδο της Φλωρεντίας 
και στην ένωση των εκκλησιών, η οποία νοείται μέσα από την ανθενωτική 
λογική ως σημαίνουσα το συμβολικό τέλος και την ηθική πτώση της βασιλείας 

43  Congourdeau 1999: 92. 
44  «... καὶ μεγάλως ἀγριωθήσῃ αὐτὸς ὁ φόνου σύμβουλος ἀρχιερεὺς, οὗ τὸ ὄνομα Ἰῶ». MPG 

107, cols. 1136-37. 
45  «Χρησμὸς ἦν, ὅτι ὅταν βασιλεύσῃ τὸ Ἰω ὄνομα καὶ πατριαρχεύσῃ ἅμα, τότε, ἰὼ τῷ 

βασιλεῑ τῶν χριστιανῶν καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ τέλος ἀμφοτέρων ἔσται.  τὸ γὰρ ἰὼ θρηνη-
τικόν ἐστιν ἐπίρρημα σημαῖνον τὸ φεῦ.  οἱ τὴν  Ἐκκλησίαν οὖν ἀνατρέψαντες ἐν Ἰταλίᾳ 
Ἰωάννης ἦν βασιλεὺς καὶ Ἰωσὴφ πατριάρχης.  τῇ δὲ Ἐκκλησίας ἀνατροπῇ καὶ ἡ τῆς βασιλείας 
ἐπηκολούθησεν». Congourdeau 1999: 92. Φαίνεται πως ο χρησμός του «Ιώ» είχε τροφοδοτή-
σει μία μακρά παράδοση σχετικά με τον «τελευταίο πατριάρχη» και το τέλος της «Eκκλησίας 
των Ρωμαίων». Κατά τον ανώνυμο Ρώσο περιηγητή του 1390, οι προφητικές αναγωγές των 
παραστάσεων των Μαγγάνων παρέπεμπαν σε έναν μελλοντικό τελευταίο πατριάρχη που 
το όνομά του θα ήταν «Ιωάννης» ή «Ιωνάς». Majeska 1984: 140. Την επαύριο της συνόδου 
Φερράρας-Φλωρεντίας οι διηγήσεις αυτές αξιοποιήθηκαν από την ανθενωτική παράταξη και 
συγκεκριμενοποιήθηκαν στο πρόσωπο του πατριάρχη Ιωσήφ, όπως αποκαλύπτουν οι ανα-
φορές του Γενναδίου. 
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και της εκκλησίας των Ρωμαίων. Οι θεωρήσεις του Ιωάννη Η΄ ως τελευταίου 
αυτοκράτορα μπορεί να έχουν την αφετηρία τους σε προβληματισμούς γύρω 
από την τυπική βασιλική ιδιότητα του Κωνσταντίνου, που καταρχάς βασίζονται 
στο υπαρκτό πολιτικό ζήτημα της μη στέψης και μετά την Άλωση στην ταύτισή 
του με την πτώση του κράτους. Όπως διαφαίνεται όμως από τις παραπάνω 
διηγήσεις,  αυτές οι θεωρήσεις του Ιωάννη Η΄ αξιοποιούνται στον λόγο της 
ανθενωτικής μερίδας μέσα από την απόδοση νέου νοήματος και της σύνδεσής 
τους με υπερβατικές και συμβολικές θεωρήσεις του ζητήματος της  Ένωσης. 

Το «μαμάϊμι» είναι ο τρίτος γνωστός χρησμός που μαζί με τους αντίστοιχους 
της «Βίβλου του Λέοντα» και του «Ιώ», όπως ερμηνεύεται από τον Γεννάδιο, 
συγκροτούν μία επιμέρους κατηγορία των χρησμολογικών παραδόσεων της 
εποχής της Άλωσης υπό την έννοια ότι και οι τρεις αντιμετωπίζουν τον Ιωάννη 
Η΄ ως τελευταίο αυτοκράτορα. Δεδομένου ότι στους άλλους δύο χρησμούς είναι 
λίγο πολύ εμφανής η ανθενωτική λογική, στη μία μάλιστα περίπτωση ο ίδιος ο 
Γεννάδιος παίζει κεντρικό ρόλο στη διατύπωση του χρησμού, θα ήταν λογικό 
να θεωρήσουμε ότι και ο χρησμός του «μαμάϊμι» αποδίδει ανάλογο νόημα. Στο 
σημείο αυτό μπορεί να προταθεί μία ακόμη απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε 
παραπάνω για το αν η αναφορά του Δούκα στον χρησμό του «μαμάϊμι» συνιστά 
επινόηση του ίδιου του συγγραφέα ή η διήγηση περί του χρησμού υφίστατο 
ανεξάρτητα. Μία χρησμολογική διήγηση με εμφανή πολιτικό χαρακτήρα όπως 
το «μαμάϊμι», η οποία επινοείται κατά την εποχή της Άλωσης δεν θα ήταν πιθανό 
να είναι ιδεολογικά ουδέτερη σε σχέση με το κορυφαίο ζήτημα αντιπαράθεσης 
της εποχής, δηλαδή τη διένεξη ενωτικών και ανθενωτικών, άσχετα με το αν ο 
Δούκας την παρουσιάζει χωρίς ανάλογη ιδεολογική αναγωγή. Το στοιχείο της 
θεώρησης του Ιωάννη Η΄ ως τελευταίου αυτοκράτορα θέτει τη διήγηση αυτή 
σε αντιστοιχία με τις άλλες δύο χρησμολογικές διηγήσεις που αναλύθηκαν 
παραπάνω, και μπορεί να στηρίξει την υπόθεση ότι και αυτή μεταφέρει ανάλογο 
μήνυμα. Έχουμε έτσι μία ένδειξη για την πατρότητα του χρησμού του «μαμάϊμι», 
η οποία στην αρχική του σύλληψη δεν θα πρέπει να αποδοθεί στον ενωτικό 
Δούκα, αλλά μάλλον στους περί τον Γεννάδιο ανθενωτικούς κύκλους όπως 
δείχνουν και τα παραδείγματα των άλλων δύο ανάλογων χρησμολογικών διη-
γήσεων.  

Συνοψίζοντας τα σχετικά με τις πιθανές σημασίες και ερμηνείες του χρησμού 
του «μαμάϊμι», η ανθενωτική λογική που διαφαίνεται στην αρχική έμπνευση 
της διήγησης περί του χρησμού τοποθετεί αυτήν σε χρόνο οπωσδήποτε μετα-
γενέστερο της συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας. Πέραν αυτού, η χρονο λόγηση 
της αρχικής διατύπωσης του χρησμού πριν ή μετά την Άλωση είναι μάλλον 
αδύνατη. Θα μπορούσε μόνο να εκφραστεί μια απλή εικασία για ενδεχόμενη 
χρονολόγηση του χρησμού σε μεταγενέστερο της Άλωσης χρόνο (οπωσδήποτε 
όμως αρκετά νωρίτερα από το 1462 οπότε σταματά η συγγραφή του Δούκα), 
λόγω της συνάφειας με σχήματα της Χρονογραφίας του Γενναδίου, η οποία 
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γράφεται μετά την Άλωση. Σε αυτή την περίπτωση ο χρησμός του «μαμάϊμι» 
μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά ένα vaticinium ex posto facto. Η υπόθεση 
για την απόδοση της πατρότητας του χρησμού σε ανθενωτικούς κύκλους 
βασίζεται και στις παραπάνω συνάφειες, αλλά και στην ύπαρξη των άλλων 
γνωστών παραδειγμάτων χρησμολογικών διηγήσεων που επίσης παρουσιάζουν 
τον Ιωάννη Η΄ ως τελευταίο αυτοκράτορα, και στις οποίες η ανθενωτική 
λογική είναι αμεσότερα ορατή. Η θεώρηση του Ιωάννη Η΄ ως τελευταίου 
αυτοκράτορα μπορούσε να τύχει πολλαπλών αναγνώσεων. Με βάση την 
ανθενωτική λογική η συγκεκριμένη θεώρηση του Ιωάννη γινόταν αντιληπτή 
με συμβολικούς όρους, από την άλλη όμως αυτή μπορούσε να γίνει δεκτή και 
από όσους δεν ενστερνίζονταν τις ανθενωτικές ιδέες ή δεν αντιλαμβάνονταν τα 
σχετικά νοήματα (π.χ. Δούκας) σε συμφωνία με τις αμφισβητήσεις της τυπικής 
βασιλικής ιδιότητας του Κωνσταντίνου ΙΑ΄, είτε λόγω της μη στέψης είτε γιατί 
δεν «ἐτελεύτησε ἐν βασιλείᾳ». 

Αναφορικά με τη χρήση και τις συνδηλώσεις του «μαμάϊμι» στα δύο κεί-
μενα που διασώζουν αναφορές στον χρησμό, ο συγγραφέας ή συμπιλητής της 
σύντομης χρονογραφίας αξιοποιεί την αναφορά στον χρησμό προκειμένου 
να ολοκληρώσει τη διήγησή του. Προφανώς στην αντίληψη του ανώνυμου 
συγγραφέα ένας χρησμός που φέρεται να προλέγει την πτώση της «Βασιλείας 
των Ρωμαίων» συνιστά το ιδανικό κλείσιμο μιας εξιστόρησης των σχετικών 
γεγονότων. Της αναφοράς άλλωστε στον χρησμό του «μαμάϊμι» προηγείται 
αυτή στη διαδεδομένη και επίσης μεταφυσικής αναγωγής διήγηση περί της 
σύμπτωσης των δύο «Κωνσταντίνων υιών Ελένης» ως πρώτου και τελευταίου 
αυτοκράτορα: «Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη ἔκτισαν τὴν Πόλιν, Κωνσταντῖνος 
καὶ Ἑλένη τὴν ἐχάλασαν». Η ευρεία διάδοση της τελευταίας διήγησης, που 
διατυπωνόταν και ως χρησμός,46 πρέπει να θεωρείται δεδομένη λόγω της 
μνημόνευσής της σε ικανό αριθμό κειμένων που πραγματεύονται την Άλωση.47 
Μια σχετικά ευρεία διάδοση θα μπορούσε ίσως να υποστηριχθεί και για τη 
διήγηση περί του «μαμάϊμι» αν κρίνουμε από τη λακωνικότητα και την απουσία 
της όποιας επεξήγησης ή διευκρίνισης με την οποία αναφέρεται στον χρησμό 
ο ανώνυμος χρονογράφος, που δίνει έτσι την εντύπωση ότι θεωρεί γνωστά τα 
περί του χρησμού για τον αναγνώστη του, αν και η υπόθεση αυτή δεν μπορεί 
να τεθεί χωρίς επιφυλάξεις εφόσον απουσιάζουν άλλα στοιχεία που να την 
ενισχύουν. Προκύπτει όμως ζήτημα λογικής ανακολουθίας εφόσον παρατίθεται 
ένας χρησμός που φέρει ως τελευταίο αυτοκράτορα τον Ιωάννη Η΄ σε ένα 
κείμενο που κατά τα άλλα δηλώνει ευθέως τον Κωνσταντίνο ως αυτόν επί 
των ημερών του οποίου συντελείται η πτώση (όπως τονίζεται με τη φράση 
«καὶ οὕτως ἀπώλετο ἡ βασιλεία τῶν  Ῥωμαίων ἐν τῷ δυστυχεῖ Δράγασι»), 
χωρίς να υπάρχουν υπόνοιες αμφισβήτησης της βασιλικής ιδιότητας του Κων-

46  Pertusi 1988: 5-6. Congourdeau 1999: 63. 
47  Κριτόβουλος, Niccolo Barbaro, Γεννάδιος κ.ά.
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σταντίνου. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί αν θεωρούσαμε ότι και 
σε αυτή την περίπτωση η αναφορά στο «μαμάϊμι» αντιμετωπίζει τον Ιωάννη 
ως τελευταίο αυτοκράτορα με νοητούς και συμβολικούς όρους, στο πλαίσιο 
της ανθενωτικής λογικής, όπως εκτέθηκε παραπάνω. Σε κανένα σημείο του 
χρονικού όμως δεν διαφαίνεται η τυχόν ανθενωτική τοποθέτηση του συντάκτη 
του. Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός της συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας ως 
«ογδόης συνόδου» δείχνει φιλενωτική αντίληψη.48 Κατά συνέπεια, η αναφορά 
του ανώνυμου χρονικογράφου στο «μαμάϊμι» φαίνεται πως δεν συνοδεύθηκε 
από προβληματισμό για την ασυμφωνία των δεδομένων του χρησμού με τη 
βασιλεία του Κωνσταντίνου ΙΑ΄.       

Και στην περίπτωση του Δούκα η αναφορά στο «μαμάϊμι» είναι σαφώς 
απαλλαγμένη από αναγωγές στην ανθενωτική λογική, εφόσον ο ενωτικός 
ιστοριογράφος αιτιολογεί επαρκώς τη θεώρηση του Ιωάννη Η΄ ως τελευταίου 
αυτοκράτορα σε πραγματιστικά πλαίσια, αποδεχόμενος την αμφισβήτηση της 
βασιλικής ιδιότητας του Κωνσταντίνου λόγω του ζητήματος της μη στέψης. 
Και όπως χρησιμοποιείται από τον Δούκα όμως, η αναφορά στον χρησμό δεν 
είναι απαλλαγμένη από ιδεολογικές συνδηλώσεις, αφού την αξιοποιεί στο 
πλαίσιο της αρνητικής για τους Παλαιολόγους τοποθέτησής του προκειμένου 
να παρουσιάσει τη δυναστεία του Μιχαήλ Η΄ ως εξαρχής καταδικασμένη να 
οδηγήσει στην πτώση της «Βασιλείας των Ρωμαίων». Η ουσιαστικότερη όμως 
αξιοποίηση της αναφοράς στο «μαμάϊμι» από τον Δούκα αφορά στην εισαγωγή 
μιας νέας χρησμολογίας με αντικείμενο πλέον τη θεωρούμενη ως επικείμενη 
πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η μετά την Άλωση εποχή διακρίνεται 
από την ανάπτυξη μεταφυσικής αντίληψης περί της σύντομης διάρκειας της 
οθωμανικής κυριαρχίας και του προδιαγεγραμμένου τέλους της, στην οποία 
προσαρμόζονται τα σχήματα της παλαιότερης χρησμολογικής παράδοσης 
που αναφερόταν στο τέλος της Βασιλείας των Ρωμαίων αποκτώντας έτσι νέο 
περιεχόμενο και επικαιρότητα. Η διατύπωση αυτής της αντίληψης από τον 
Δούκα συνιστά μία από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες μαρτυρίες αυτής της 
ιδέας, που θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση από τον 16ο αιώνα και εξής, και που 
οι απαρχές της μπορούν να τοποθετηθούν ήδη σε προγενέστερο της Άλωσης 
χρόνο. Η κυκλοφορία χρησμολογικών διηγήσεων σε προγενέστερο χρόνο του 
γεγονότος της Άλωσης, που συνέδεαν την προβλεπόμενη πτώση του Βυζαντίου 
με την πτώση και των Οθωμανών, προκύπτει και από την αυτοαναφορική 
μαρτυρία του Δούκα, αν τη θεωρήσουμε αξιόπιστη, ότι έλαβε για πρώτη φορά 
γνώση των παραπάνω μελλοντολογικών διηγήσεων σε νεαρή ηλικία από 
«τίμιους γέροντες»,49 όπως επίσης από τη μαρτυρία του ίδιου συγγραφέα για 

48  «ὁ γοῦν βασιλεὺς Ἰωάννης ἰδὼν τὴν ἀπορίαν τῆς Πόλεως ἐπορεύθη ἐν τῇ Φραγγίᾳ ἐν ἡμέρᾳ 
τοῦ πάπα Εὐγενίου, καὶ τότε γέγονε ἡ σύνοδος ἡ η΄». Schreiner 1975: 187. 

49  «ἔμαθον παρά τινων γερόντων τιμίων ἀνδρῶν, ἔτι νέος ὤν, ὅτι τὸ τέλος τῆς τυραννίδος 
τῶν Ὀθμάνων ἔσται ὁμοῦ φθάσαν σὺν τῷ τέλει τῆς βασιλείας Παλαιολόγων». Grecu 1958: 
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ιδέες που κυκλοφορούσαν μεταξύ των Ούγγρων ότι η πτώση των Οθωμανών 
δεν θα συντελείτο πριν αυτοί κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη.50 Στο 
πλαίσιο αυτών των αντιλήψεων και σε συμφωνία με τη θεολογική ερμηνεία 
των γεγονότων, η οθωμανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης ουσιαστικά 
νοείται ως κάθαρση των αμαρτημάτων που βαραίνουν τη χριστιανοσύνη,51 ώστε 
να είναι δυνατή στη συνέχεια η εκ μέρους της Θείας Πρόνοιας καταστροφή του 
αλλόθρησκου κατακτητή. Η μεταφυσικής αντίληψης σύνδεση της κατάληψης της 
Κωνσταντινούπολης με την επικείμενη πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
είναι υπαρκτή και μεταξύ των μουσουλμάνων υπηκόων της, και τροφοδοτεί μία 
σχετική χρησμολογική παράδοση, με ή χωρίς εσχατολογικές προεκτάσεις, η 
οποία μάλιστα εκδηλώνεται ακόμη και κατά τον χρόνο που η οθωμανική ισχύς 
φτάνει στο μέγιστο της ακμής της μετά τα μέσα του 16ου αιώνα. 

Το ενδεχόμενο επιρροών και αλληλοτροφοδοτήσεων μεταξύ των μουσουλ-
μανικών και των χριστιανικών χρησμολογιών περί πτώσης της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας χρήζει ειδικής διερεύνησης. Η ιδιαίτερη ανάπτυξη των σχε τικών 
παραδόσεων, όπως διατυπώνονταν μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών κατά τον 16ο 
αιώνα (ιδίως στα μέσα και στο δεύτερο μισό του),52 βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό 

399-401.  
50  «λέγεται ὅτι μετὰ τὴν τρίτην ἧτταν, ἣν φθάσας ὁ λόγος ἐδήλωσε, φεύγων ὁ  Ἰάγκος, καὶ οὐχ 

ὡς ἤθελεν ἢ ὡς ἔπρεπε, καταλαβὼν τὰ οἰκεῖα, ἔτυχέ τινος τῶν πνευματοφόρων ἀνδρῶν διη-
γούμενος τὰ τῆς ἥττης καὶ ἀδημονῶν, πῶς ἡ τύχη τὰ τῶν  Ῥωμαίων κατέλιπεν καὶ πρὸς τοὺς 
ἀσεβεῖς χαροπὸν ἔβλεψεν.  ὁ δὲ γέρων ἀπεκρίνατο  Ἴσθι, τέκνον, εἰ μὴ παντελὴς φθορὰ τοῖς 
Ῥωμαίοις ἐπέλθοι, οὐκ ἐπιγελάσει τοῖς χριστιανοῖς ἡ τύχη.  δεῖ γὰρ τὴν πόλιν ὑπὸ τῶν Τούρ-
κων φθαρῆναι, καὶ οὕτω τὰ τῶν Χριστιανῶν δυστυχήματα τέλος ἕξουσιν.  ἔχων οὖν ἐν ὠσὶ 
τὴν ἀπαίσιον ταύτην προφητείαν ὁ τοῦ Ἰάγκου ἄγγελος ἐπεθύμει συντομότερον τὴν πόλιν 
ἁλῶναι, καὶ διὰ τοῦτο τὴν βουλὴν, πῶς δεῖ καὶ μέλλει τὸ τεῖχος εὐκόλως πεσεῖν, ἐδίδασκε.» 
Grecu 1958: 343.

51  Στη γενικότερη αντίληψη που τροφοδοτεί και τις χρησμολογικές δοξασίες η Κωνσταντι-
νούπολη εκτός από Νέα Ρώμη και Νέα Σιών νοείται και ως Νέα Βαβυλώνα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα συνιστά η αναφορά του «Χρησμού Περί Αναστάσεως της Κωνσταντινουπόλε-
ως» (13ος αιώνας): «Βύζαντος αὐλὴ, ἑστία Κωνσταντίνου, Ῥώμη, Βαβυλὼν καὶ Σιὼν ἄλλη νέα, 
...» MPG 107, col. 1149. 

52  Το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της ανάπτυξης και κυκλοφορίας των δοξασιών περί επικεί-
μενης πτώσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τον 16ο αιώνα εντοπίζεται στην αντιπα-
ράθεση δυτικών δυνάμεων με την οθωμανική αυτοκρατορία και σε προσπάθειες υποκίνησης 
των υπό οθωμανική κυριαρχία χριστιανών σε εξέγερση. Χαρακτηριστικά, η χρησμολογική 
αναφορά του Ψευδο-Φραντζή κάνει λόγο για το «Ξανθό Γένος», που μαζί με τους «πράκτο-
ρες» (= «προκτήτορες», οι προηγούμενοι κάτοχοι, δηλαδή οι εξεγερμένοι χριστιανοί της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας), θα «τροπώσουν» την οθωμανική ισχύ. Grecu 1966: 462. Κατά και-
ρούς διαμορφωνόταν ένα κλίμα που ευνοούσε την ιδιαίτερη ανάπτυξη των δοξασιών αυτών 
λόγω συγκυριακών φαινομένων, όπως η εκτεταμένη δήμευση εκκλησιαστικής και μοναστη-
ριακής περιουσίας που εφάρμοσαν οι οθωμανικές αρχές από το 1568, και η οποία προκάλε-
σε την έντονη δυσαρέσκεια εκκλησιαστικών κύκλων εντός της οθωμανικής επικράτειας, η 
συγκρότηση της Sacra Liga Antiturca (1571-73), η ναυμαχία της Ναυπάκτου και η επακόλου-
θη επαναστατική κινητοποίηση των υπό οθωμανική κυριαρχία χριστιανών, η παρουσία φιλο-
δυτικών στοιχείων στους κύκλους του οικουμενικού πατριαρχείου κατά τη δεκαετία του 1570 
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σε μια νέα ανάγνωση των μηνυμάτων που υποδηλώνονταν από τους «Χρησμούς 
του Λέοντα» προσαρμοσμένη στο δεδομένο της οθωμανικής κυριαρχίας.53 Η 
επίδραση των «Χρησμών του Λέοντα» προκύπτει και από το μεγάλο μέρος της 
χειρόγραφης παράδοσης που ανήκει σε αυτήν την περίοδο,54 αλλά και από τις 
άμεσες ή έμμεσες δηλώσεις άλλων χρησμολογικών κειμένων, που συνοδεύουν 
τους «Χρησμούς του Λέοντα» στους ίδιους κώδικες. Ένα χαρακτηριστικό σχήμα 
της σχετικής χρησμολογίας, που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, 

(στην οποία αποδίδεται και η σύνταξη ενός σημαντικού αριθμού χρησμολογικών κωδίκων 
που φαίνεται πως συντάχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά την εποχή αυτή). Κυριακού 
1995: 24. Γκράτζιου 2000: 151. Καστρινάκης 2003: 102-9, 112-29. Η κυκλοφορία και διάδοση 
των σχετικών διηγήσεων δεν θα πρέπει να αποδοθεί τόσο στις δυτικές αυλές, σε ένα “δεύτε-
ρο γραφείο” της αψβουργικής αυτοκρατορίας όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Deny 1936: 
204, με στόχο την υπονόμευση της οθωμανικής εξουσίας, αλλά κυρίως σε πρόσωπα προερχό-
μενα είτε από την οθωμανική επικράτεια, είτε από τη λατινική ανατολή, Έλληνες και Ιταλούς, 
με προσβάσεις σε δυτικές αυλές, που ανάλογα με τις περιστάσεις επιδίωκαν ή να αναζωπυ-
ρώσουν τη λατινο-τουρκική αντιπαράθεση ή να προκαλέσουν εξεγέρσεις μεταξύ των υπό 
οθωμανική κυριαρχία χριστιανών. Rigo 1998: 14. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του μητρο-
πολίτη Μονεμβασίας Μακάριου Μελισσηνού (Μελισουργού). Ως συγγραφέας, κατά γενική 
παραδοχή, του χρονικού του Ψευδο-Φραντζή, ο Μελισσηνός κατατάσσεται ανάμεσα στους 
συντάκτες χρησμολογικών διηγήσεων, και μάλιστα αυτής που προσβλέπει στην καταστροφή 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέσα από την κοινή δράση «Ξανθού Γένους» και «προκτη-
τόρων». Ο ίδιος υπήρξε υποκινητής εξεγέρσεων στην Πελοπόννησο. Ανάλογη περίπτωση 
θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτή του Πελοποννήσιου Θεόφιλου Βεντούρα, κατόχου του χρη-
σμολογικού κώδικα Scorialensis graecus Y.I. 16 προ του 1576, οπότε ο κώδικας βρισκόταν 
ήδη στη βιβλιοθήκη του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας, πιθανότατα ως δώρο του Βεντούρα προς 
κάποιο μέλος της βασιλικής αυλής της Ισπανίας, ίσως και προς τον ίδιο τον βασιλέα. Πέραν 
της εμπλοκής του στην κυκλοφορία των χρησμολογικών διηγήσεων ο Βεντούρας είχε υπάρ-
ξει ηγετικός παράγοντας των εξεγέρσεων στην Πελοπόννησο ως συνεργάτης του Μακάριου 
Μελισσηνού. Κυριακού 1995: 61. 

53  Ενδεικτική για την κυκλοφορία των δοξασιών περί πτώσης της οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας κατά τη βασιλεία του Σουλεϊμάν Β΄ είναι μία ανεκδοτολογικού χαρακτήρα αναφορά του 
Francesco Sansovino περί της γνώσης που είχε ο ίδιος ο σουλτάνος για χρησμούς που τοπο-
θετούσαν την επικείμενη πτώση στη βασιλεία του ίδιου ή του διαδόχου του. Όταν ένας Αρμέ-
νιος αστρολόγος πληροφόρησε τον Σουλεϊμάν για την πτώση που θα συντελείτο επί της 
δικής του βασιλείας, αυτός φέρεται να απαντά: «non con me, ma con il mio successore». Rigo 
1998: 13, 16. Η αναφορά αυτή δεν φαίνεται να παραπέμπει στις ελληνοϊταλικές παραδόσεις 
που εμπνέονται από τους «Χρησμούς του Λέοντα», ένα όμως παράδειγμα της σύνδεσης των 
«Χρησμών του Λέοντα» με τις τύχες της οθωμανικής δυναστείας κατά τη βασιλεία του Σου-
λεϊμάν υπάρχει σε έναν από τους μάλλον πρώιμους χρησμολογικούς κώδικες της εποχής, τον 
Holmiensis gr. Va 4a. Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει σημείωση του γραφέα υπό τον τύπο 
σκαριφήματος, όπου εκτίθεται η διαδοχή των σουλτάνων από τον Πορθητή μέχρι τον Σου-
λεϊμάν, καθώς και οι πιθανοί διάδοχοι του τελευταίου. Αποκαλύπτεται έτσι η αντίληψη της 
άμεσης σύνδεσης της διαδοχής των σουλτάνων με τα μηνύματα των «Χρησμών του Λέοντα». 
Ως προς τη χρονολόγηση του κώδικα, αυτός ανήκει στην περίοδο της βασιλείας του Σου-
λεϊμάν, και είναι μάλιστα προγενέστερος του 1553, αφού μεταξύ των πιθανών διαδόχων του 
Σουλεϊμάν είναι και ο Μουσταφά που εκτελέστηκε τότε. Knös 1960: 165.  

54  Mango 1960: 78-80. Κυριακού 1995: 44-82. Ούτως ή άλλως, η όλη χειρόγραφη παράδοση 
των «Χρησμών του Λέοντα» είναι μεταγενέστερη της Άλωσης. 
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βασίζεται στην ιδέα ότι η οθωμανική κυριαρχία θα διαρκούσε όσο και οι βασιλείες  
πέντε σουλτάνων που θα βασίλευαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την πτώση 
της. Οι τουλάχιστον πέντε αυτοκρά τορες που εντοπίζονται στους χρησμούς, 
και που η διαδοχή τους θα κατέληγε σε μια κρίση διάσπασης ή και πτώσης του 
κράτους, ταυτίστηκαν με τους σουλτάνους που θα βασίλευαν «προσωρινά» στην 
Κωνσταντινούπολη μέχρι την προσδοκώμενη αποκατάσταση της χριστιανικής 
κυριαρχίας.55 Η πλη ρέστερη και πλέον ξεκάθαρη διατύπωση του σχήματος 
εντοπίζεται σε έμμετρο χρησμολογικό κείμενο που συνοδεύει τους «Χρησμούς 
του Λέοντα» στη χειρόγραφη παράδοση του 16ου αιώνα. Το κείμενο έχει εκδοθεί 
από τον Νικόλαο Βέη βάσει της εκδοχής του κώδικα Berolinensis graecus 297 
(fol. 62), όπου αυτό παραδίδεται υπό τον τίτλο: « Ἕτερος χρησμὸς ὡραῖος 
διαλαμβάνων καὶ οὗτος περὶ τοῡ τέλους τῆς βασιλείας τοῦ  Ἰσμαηλὴμ». Οι σχετικές 
αναφορές έχουν ως εξής: «ἐν τῇ Κωνσταντίνου πόλιν <sic> εὑρίσκεται κιόνι / καὶ 
εἰς ἓν μέρος ἵσταται, Ξηρόλοφος καλεῖται / ὑπάρχει μάρμαρον γλυπτὸν, λευκὸν 
ὡραιοτάτο, / καὶ ἔχει πάντας τοὺς χρησμοὺς, οὓς ἔκαμεν ἐκεῖσε, / τοῦ Βασιλείου 
ὁ υἱὸς, τοῦ ἐκ Μακεδονίας / ὁ Λέων ὁ σοφώτατος ὁ μέγας αὐτοκράτωρ / λέγει 
γὰρ πέντε βασιλεῖς ἀπόγονοι τῆς Ἄγαρ, / παραχωρήσει τοῦ Θεοῦ, κυρίου τοῦ 
δεσπότου, / τὴν Πόλιν βασιλεύσωσιν, φημὶ τοῦ Κωνσταντίνου, / μετὰ πολλῆς 
δυνάμεως ταύτην περικρατήσουν / ... περὶ τοῦ πέμπτου τε, φησί, εὐθέως τέλος 
λάβει / καὶ βασιλεὺς Χριστιανὸς αὐτὴν πάλιν ὁρίσει ...».56 Η εικονική εκδοχή 
του χρησμού αυτού συνίσταται από παράσταση του υποτιθέμενου κίονα του 
Ξηρολόφου, που στη χειρόγραφη παράδοση συνοδεύει το παραπάνω κείμενο. 
Οι παραστάσεις του κίονα κατανέμονται σε τρεις ζώνες. Η ανώτερη ζώνη, που 
καταλαμβάνει το κορινθιακού τύπου κιονόκρανο, απεικονίζει τρεις φιγούρες 
βασιλέων, η μεσαία που καταλαμβάνει καθ’ ύψος το μεγαλύτερο μέρος του 
κίονα απεικονίζει πέντε σουλτάνους εκατέρωθεν όφεως, και η κατώτερη στο 
χαμηλότερο μέρος του κίονα τέσσερις φιγούρες χριστιανών βασιλέων.57 
Ασχέτως των προβλημάτων ταύτισης των βασιλέων που απεικονίζονται, το 
μήνυμα των εικόνων είναι λίγο πολύ σαφές: η οθωμανική κυριαρχία θα είναι 
σύντομη, θα διαρκέσει όσο οι βασιλείες πέντε σουλτάνων και στη συνέχεια η 
Κωνσταντινούπολη θα επιστρέψει σε χριστιανικά χέρια. 

Η συγκεκριμένη παράδοση πρέπει να μορφοποιήθηκε οριστικά στα χρόνια 
της βασιλείας του Σελίμ Β΄ (1566-74), πέμπτου σουλτάνου μετά την Άλωση 
και βάσει αυτής της αντίληψης θεωρούμενου ως τελευταίου, όπως προκύπτει 

55  Mango 1960: 60-61, 77-82. Rigo 1998: 11-13.
56  Βέης 1937: 242-44α΄.
57  Την παράσταση αυτή εκδίδουν οι Βέης 1937: 241, από τον κώδικα Berolinensis graecus 297 

(fol. 62), 12v, και Κυριακού 1995: 225, από τον Scorialensis graecus Y.I. 16. Για γενικότερο 
σχολιασμό αυτής της παράστασης από ιστορικής και τεχνοτροπικής πλευράς βλ. Καστρι-
νάκης 2003: 24-32, 35-64, όπου αποκαθίστανται και οι παραδόσεις στις οποίες βασίστηκε η 
σύνδεση του κίονα της μεταβυζαντινής χρησμολογίας με υπαρκτά μνημεία της άλλοτε βυζα-
ντινής πρωτεύουσας και με τον Ξηρόλοφο. 

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)138



από τη χρονολόγηση των κωδίκων που εμπεριέχουν τη διήγηση που εκτέθηκε 
παραπάνω και τη σχετική εικονογράφηση.58 Και μετά την έκλειψη του Σελίμ 
όμως, τα εμπνευσμένα από τους «Χρησμούς του Λέοντα» σχήματα διατήρησαν 
την επιρροή τους μέσα από την εκ νέου προβολή της ιδέας περί πτώσης της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας στη βασιλεία του επόμενου σουλτάνου, Μουράτ 
Γ΄ (1574-95), που ως «σουλτάνος της πτώσης» διαφοροποιείται από τη σειρά 
των πέντε σουλτάνων που η βασιλεία τους έληξε «κανονικά» (που τελεύ τησαν 
δηλαδή ως κάτοχοι του θρόνου και υπήρξε διαδοχή τους).59 Όπως έχει ήδη 
επισημανθεί, η αντίληψη περί ακύρωσης της βασιλείας του ηγεμόνα που δεν θα 
τύχει «κανονικής» τελευτής και διαδοχής προβάλλεται από τον Χαλκοκονδύλη, 
όταν εξηγεί την απουσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από τις προφητικές 
παραστάσεις της «Βίβλου του Λέοντα», και πιθανώς αυτός είναι ένας από τους 
λόγους της μη συμπερίληψης του ίδιου βασιλέα στη σειρά του «μαμάϊμι». Η 
θεώρηση του Σελίμ ως τελευταίου σουλτάνου προβάλλεται ιδιαίτερα σε 
εικονογραφική παράσταση του κώδικα του Γεωργίου Κλόντζα, ασχέτως 
αν οι αναφορές του ίδιου κώδικα δείχνουν ότι η πτώση θα επέλθει επί της 
βασιλείας του επόμενου σουλτάνου Μουράτ Γ΄. Στη συγκεκριμένη παράσταση 
ο βοόμορφος Σελίμ απεικονίζεται σε πρώτο πλάνο ανάμεσα στον κίονα του 
Ξηρολόφου (υπενθύμιση του χρησμού περί των πέντε σουλτά νων και της θέσης 
που κατέχει ως τελευταίος εξ αυτών) και στους τρεις Ευρωπαίους ηγέτες που 
είχαν συγκροτήσει τη Sacra Liga του 1571, Πάπας, Αυτοκράτωρ και Δόγης.60 
Είναι σαφές ότι το μήνυμα της παράστασης αυτής υποδεικνύει τη ναυμαχία της 
Ναυπάκτου ως αρχή του τέλους της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τον Σελίμ 
ως τον σουλτάνο που εγκαινιάζει αυτή την πτωτική πορεία. Ο σύντομος θάνατος 
του σουλτάνου (που επίσης απεικονίζεται ως δρεπανηφόρος χάροντας όπισθεν 
του Σελίμ) δεν άφησε χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίηση της πτώσης 
κατά τη βασιλεία του, και προσδοκάται ότι αυτή θα συμβεί κατά τη βασιλεία του 
διαδόχου του. Το προφητικό μήνυμα της παράστασης υπογραμμίζεται από την 
απεικόνιση της Κωνσταντινούπολης στο βάθος, με τη μία πλευρά των τειχών 
της να κατέχεται από Τούρκους στρατιώτες, και την άλλη από «ελευθερωτές» 
Λατίνους. 

58  Καστρινάκης 2003: 84-91, 96-99. 
59  Η αντίληψη αυτή είναι λίγο πολύ εμφανής στους «κρητικούς» κώδικες Bodleianus Baroc. 

170, που της σύνταξης του επιμελήθηκε ο Franceso Barozzi και ολοκληρώθηκε το 1577, και 
Marcianus Graecus VII.22 του Γεωργίου Κλόντζα, που χρονολογείται στο 1590-92. Στους 
κώδικες αυτούς ο Μουράτ Γ΄, ως επόμενος των πέντε σουλτάνων, συνδέεται με το στιχούρ-
γημα που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «μελισμός» και με το σύμβολο της δεύτερης «σκυ-
μνοτρόφου ἄρκτου» σε αναλογία με το αντίστοιχο σύμβολο του Πορθητή (η αντίληψη του 
τέλους ως αντεστραμμένης εικόνας της αρχής). Rigo 1998: 25, 28, 60, 68.  

60  Marcianus Graecus VII.22, 140r. Η εικόνα εκδίδεται στο Rigo 1998: 59 (εικ. 36), με σύντομο 
σχόλιο Rigo 1998: 60. Ο βους είναι το σύμβολο του πέμπτου ηγεμόνα της σειράς που δηλώ-
νεται στους «Χρησμούς του Λέοντα».   
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Η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε παραπάνω στον σχολιασμό του σχήματος 
των «πέντε σουλτάνων» οφείλεται στη διαφαινόμενη παλαιότητα αυτής της 
παράδοσης, που ήταν υπαρκτή ήδη στα μέσα του 15ου αιώνα, όπως προκύπτει 
από αναφορά του Δούκα. Ο τελευταίος ενσωματώνει στο κείμενό του διή-
γηση σχετική με «προφητικό» όνειρο του Μουράτ Β΄ που αποκάλυπτε ότι η 
οθωμανική δυναστεία θα συνεχιζόταν, και προφανώς θα ολοκληρωνόταν, 
από σειρά τεσσάρων σουλτάνων,61 και δείχνει έτσι ότι μια αρχική εκδοχή της 
παράδοσης περί των πέντε σουλτάνων υφίστατο κατά την εποχή της συγγραφής 
του. Ο τρόπος παρουσίασης της σχετικής διήγησης, δηλαδή η σύνδεσή της με 
το υποτιθέμενο προφητικό όνειρο του Μουράτ, θα μπορούσε να αναγάγει τη 
διήγηση αυτή σε μουσουλμανικό περιβάλλον και να δώσει βάση στη διατύπωση 
της τολμηρής υπόθεσης ότι το σχήμα των «πέντε σουλτάνων» δεν είχε προκύψει 
μόνο από τη βυζαντινών καταβολών παράδοση των «Χρησμών του Λέοντα» 
αλλά και από μία ανεξάρτητη μουσουλμανική παράδοση με παρεμφερές 
περιεχόμενο. Η υπόθεση αυτή όμως δεν μπορεί να στηριχθεί αν δεν εντοπιστεί 
σχετική μαρτυρία σε οθωμανική πηγή της εποχής, που προϋποθέτει διεξοδική 
έρευνα των πηγών αυτών η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 
του παρόντος.62 Μένουμε έτσι σε μία πρώτη διαπίστωση ότι η παραπάνω 
αναφορά του Δούκα ανάγει σε αρχική εκδοχή του σχήματος των «πέντε 
σουλτάνων», εμπνεόμενη μάλλον από τη βυζαντινή παράδοση των «Χρησμών 
του Λέοντα», την οποία όμως οι εκφραστές της παρουσίαζαν να έχει διατυπωθεί 
σε οθωμανικό περιβάλλον. 

Πέραν όμως της αναφοράς του στην παραπάνω χρησμολογική διήγηση, 
ο Δούκας προβάλλει περισσότερο, και δείχνει ότι αποδέχεται προσωπικά, 
μία άλλη χρησμολογική εκδοχή κατά την οποία το τέλος της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας θα ήταν πολύ πιο σύντομο και θα επερχόταν κατά τη βασιλεία 
του ίδιου του Πορθητή. Η ιδέα αυτή δηλώνεται άμεσα από τον συγγραφέα 
στο σημείο που αναφέρεται στον Μεχμέτ Β΄ ως: «... οὗτος δὲ ὁ νέος Μακεδὼν, 
καὶ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῶν γενεῶν αὐτοῦ τύραννος ὕστατος»,63 ενώ παρακάτω 
στο κείμενό του εκθέτει αναλυτικότερα αυτή την πίστη του εκθέτοντας τον 
χρησμό που φέρει εαυτόν να πληροφορείται σε νεαρή ηλικία περί της κοινής 
μοίρας Παλαιολόγων και Οσμανιδών, η αναφορά του μάλιστα στον χρησμό 
του «μαμάϊμι» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτού του 
θέματος. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, όπως εκτίθεται από τον Δούκα, οι 
τύχες των Παλαιολόγων και των Οσμανιδών θεωρούνταν συνδεδεμένες κατά 
κάποιο «μαγικό» τρόπο, με αφετηρία τη σύμπτωση της εμφάνισης του Οσμάν 

61  Grecu 1958: 285-87.
62  Από την ενδεικτική επισκόπηση των χρονικών του Uruç και του Neşri δεν προέκυψε κάποια 

σχετική πληροφορία.
63  Grecu 1958: 339. 
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στα χρόνια της βασιλείας του Μιχαήλ Η΄.64 Όπως μπορεί να αποκατασταθεί η 
λογική αυτής της αντίληψης, η ιστορική πορεία των δύο δυναστειών νοείται 
στο πλαίσιο μιας μεταφυσικά καθορισμένης παραλληλίας, και η άνοδος της 
μίας συνδεόταν με την πτώση της άλλης. Με την τελική πτώση του Βυζαντίου, 
το σχήμα της αντιθετικής παραλληλίας διατηρεί το νόημά του προβάλλοντας 
την προϋπόθεση της επικείμενης πτώσης και των Οθωμανών.65 

Δεδομένου ότι η θεώρηση του Μεχμέτ Β΄ από τον Δούκα ως τελευταίου 
σουλτάνου εντάσσεται στο σχήμα της μεταφυσικά καθορισμένης παραλληλίας 
και της κοινής μοίρας Παλαιολόγων και Οσμανιδών, η διατύπωση του όλου 
σχήματος εξυπηρετείται από τη δυνατότητα εντοπισμού των συμβολισμών 
του επτά και στην οθωμανική περίπτωση. Περιγράφοντας την παραπάνω 
δοξασία, ο Δούκας δεν αναφέρεται άμεσα στους συμβολισμούς του επτά, 
στην περίπτωση όμως των Παλαιολόγων τους προβάλλει έμμεσα μέσα από 
την αναφορά στον χρησμό του «μαμάϊμι». Η δυνατότητα προβολής των ίδιων 
συμβολισμών και σε ό,τι αφορά στους Οσμανίδες μπορούσε να γίνει αντιληπτή 
από τον προσεκτικό αναγνώστη δεδομένου ότι ο Μεχμέτ Β΄ ήταν ο έβδομος 
Οθωμανός ηγεμόνας στη σειρά διαδοχής που ξεκινά από τον Οσμάν. Η θεώ-
ρηση λοιπόν του Πορθητή ως τελευταίου σουλτάνου μπορούσε να αναχθεί όχι 
μόνο στο γεγονός ότι υπήρξε ο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης, άρα αυτός 
που στις μέρες του εκπληρώθηκε το πρώτο σκέλος των προφητειών περί κοινής 
μοίρας Παλαιολόγων και Οσμανιδών, αλλά και λόγω της έβδομης θέσης που 
καταλαμβάνει στη σειρά διαδοχής του οσμανικού οίκου.66 
64  « Ἔμαθον παρά τινων γερόντων τιμίων ἀνδρῶν, ἔτι νέος ὤν, ὅτι τὸ τέλος τῆς τυραννίδος τῶν 

Ὀτμάνων ἔσται ὁμοῦ φθάσαν σὺν τῷ τέλει τῆς βασιλείας Παλαιολόγων. Ὁμοῦ γὰρ ἤρξαντο ὁ 
Ὀτμὰν ἐν τυραννίδι καὶ Μιχαὴλ ὁ Παλαιολόγος ἐν βασιλείᾳ, πρὸ ὀλίγου μὲν ὁ Μιχαὴλ, μετ’ 
ὀλίγον δὲ ὁ Ὀτμὰν ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου.  Ἦν δὲ καὶ 
ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Μιχαὴλ τυραννῶν ὁ Ὀτμὰν, πλὴν ληστρικῶς. Κατὰ τοῦτο ἐπρόκειτο καὶ 
τὸ τῶν βασιλέων καὶ τῆς Πόλεως πέρας προλαβὸν γενέσθαι, εἶτα τὸ τῶν Ὀτμάνων». Grecu 
1958: 399-401. Την αναφορά αυτή ακολουθεί η παράθεση των σχετικών με τον χρησμό του 
«μαμάϊμι», βλ. παραπάνω σημ. 13. 

65  Πρόκειται για μία ιδέα που σε μεγάλο βαθμό προσομοιάζει στο σχήμα της «συγχρονιστικής 
παραλληλίας», διατυπωμένη φυσικά με διαφορετικούς όρους και σε ένα διακριτό ιστορικό 
πλαίσιο. Το σχήμα που προβάλλει ο Δούκας λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως μία αντε-
στραμμένη εικόνα του μοντέλου της «συγχρονιστικής παραλληλίας», αφού η σχέση των δύο 
υποκειμένων της παραλληλίας είναι αρνητική.  

66  Η ιδέα μίας μεταφυσικά καθορισμένης αντιθετικής παραλληλίας, που διέπει την ιστορική 
πορεία Παλαιολόγων και Οσμανιδών, διαφαίνεται και στις διατυπώσεις του Κριτόβουλου. 
Στην περίπτωση όμως του Κριτόβουλου δεν υπάρχει άμεση αναφορά και ανάπτυξη του σχή-
ματος, σε αντίθεση με τον Δούκα, αλλά μόνο υπαινικτική, η οποία μάλιστα προκύπτει από 
την προβολή των συμβολισμών του επτά που είναι παρόντες και στο κείμενο του Κριτόβου-
λου. Ειδικότερα, ο Κριτόβουλος σε δύο σημεία του κειμένου του προσδιορίζει τον Μεχμέτ Β΄ 
ως έβδομο βασιλέα του οίκου του (στη μία περίπτωση άμεσα και στην άλλη έμμεσα χαρακτη-
ρίζοντας τον Μουράτ Β΄ ως έκτο στην ίδια σειρά διαδοχής): «καὶ τελευτᾷ τὸν βίον Μωράτης 
ὁ βασιλεὺς ... τοῦ λαμπροτάτου γένους τῶν Ἀτουμάνων ἕκτος αὐτὸς εὐγενὴς ἐξ εὐγενῶν ... 
τελευτήσαντος δ’ ἧπερ ἔφην Μωράτεω παραλαμβάνει τὴν βασιλείαν Μεχεμέτης ὁ τούτου 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  «Μαμάϊμι». Η χρησμολογική παράδοση την εποχή της Άλωσης 141



Το παραπάνω σχήμα όπως αναπτύσσεται από τον Δούκα συνιστά  ειδικό-
τερη διατύπωση των δοξασιών και χρησμολογικών παραδόσεων που φαίνεται 
πως κυκλοφορούσαν ήδη πριν από την Άλωση, και οπωσδήποτε θα γνώρισαν 
περαιτέρω διάδοση την επαύριο αυτής, και προσέβλεπαν σε επικείμενη πτώση 
και των Οθωμανών σε ακολουθία της πτώσης του Βυζαντίου. Οι αναφορές 
αυτές αντανακλούν ιστορική πραγματικότητα κατά την οποία η δεδομένη 
ροπή πολλών από τους ανθρώπους της εποχής να κατανοούν τα πράγματα 
με μεταφυσικούς όρους ενισχύεται από την έντονη συναισθηματική επίδραση 
του γεγονότος της Άλωσης και συντελεί στην ανάπτυξη της κυκλοφορίας και 
απήχησης παραδόσεων με χρησμολογικό και γενικότερα μεταφυσικής αναγωγής 
περιεχόμενο, και με αντικείμενο όχι μόνο τη συντελεσθείσα πτώση του 
Βυζαντίου αλλά και την αρχική εκδήλωση των προφητικού χαρακτήρα δοξασιών 
περί της επικείμενης πτώσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι δοξασίες 
αυτές οπωσδήποτε λειτουργούσαν παρηγορητικά και άμβλυναν το αίσθημα 
απελπισίας που είχε προκαλέσει η άλωση της Κωνσταντινούπολης.67 Το εύρος 
όμως της διάδοσης και ο βαθμός απήχησης αυτών των ιδεών σε συγκεκριμένα 
χρονικά πλαίσια δεν είναι σαφή. Είναι μάλιστα θέμα προς διερεύνηση αν είχε την 
όποια απήχηση η προσμονή εκπλήρωσης αυτών των προσδοκιών σε σύντομο 
μετά την Άλωση χρόνο και μάλιστα κατά τη βασιλεία του Πορθητή, εφόσον 
κανένα σύγχρονο γεγονός δεν θα μπορούσε να εκληφθεί ως σημείο κάμψης 
της οθωμανικής ισχύος. Προκύπτει έτσι ερώτημα για το αν η συγκεκριμένη 
αναφορά του Δούκα περί της πίστης του σε επικείμενη πτώση της οθωμανικής 

υἱὸς ἕβδομος αὐτὸς εἰκοστὸν ἔτος ἄγων ἤδη τῆς ἡλικίας ...» Reinsch 1983: 15-16. Σε άλλη 
περίπτωση ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δηλώνεται ως έβδομος βασιλέας της παλαιολόγει-
ας δυναστείας: «ἑάλω τοίνυν ἐπὶ Κωνσταντίνου βασιλέως, ἑβδόμου Παλαιολόγων» Reinsch 
1983: 81. Είναι φανερό ότι ο Κριτόβουλος δεν ενστερνίζεται τις ιδέες που έφεραν τον Ιωάννη 
Η΄ ως τελευταίο αυτοκράτορα, ούτε και τη σειρά διαδοχής των Παλαιολόγων που προβάλ-
λεται στο «μαμάϊμι». Η διαφοροποίησή του προφανώς έγκειται στη μη συμπερίληψη του 
Μιχαήλ Θ΄ στη σειρά διαδοχής των Παλαιολόγων. Δεδομένου ότι ο Κριτόβουλος δεν ενδι-
αφέρεται για την προγενέστερη του Μεχμέτ Β΄ ιστορία του οσμανικού οίκου, ούτε για αυτή 
των Παλαιολόγων, και σε κανένα σημείο του κειμένου του δεν παραθέτει τη διαδοχή των δύο 
οίκων, οι παραπάνω αναφορές στην έβδομη θέση που καταλάμβαναν αντίστοιχα οι Μεχμέτ 
Β΄ και Κωνσταντίνος ΙΑ΄ στη διαδοχή των δυναστειών τους δεν εξηγούνται παρά μόνο αν 
θεωρήσουμε ότι και αυτός προβάλλει ένα σχήμα αντιθετικής παραλληλίας μεταξύ των δύο 
δυναστειών, έστω και αν δεν το δηλώνει άμεσα. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός 
ότι ο Κριτόβουλος εμπλουτίζει γενικά το κείμενό του με μεταφυσικής αναγωγής αναφορές. 
Η διαφαινόμενη αντίληψη του Κριτόβουλου σε σχέση με το σχήμα της παραλληλίας διαφο-
ροποιείται από την αντίστοιχη του Δούκα, εφόσον ο πρώτος προφανώς δεν το συσχετίζει με 
ενδεχόμενη πτώση και των Οθωμανών. Στη μεταφυσική αναγωγή του Κριτόβουλου ο έβδο-
μος Οθωμανός σουλτάνος προορίζεται να είναι όχι ο τελευταίος, αλλά αυτός που θα φέρει 
τον οίκο του στο απόγειο της δόξας του, ενώ ο έβδομος βασιλέας της παλαιολόγειας δυνα-
στείας θα ταυτιστεί με την πτώση της Βασιλείας των Ρωμαίων.  

67  Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία σωζόμενης επιστολής ενός ιερέα Δημητρίου από την Αίνο, 
με χρονολογία 29 Ιουλίου 1453, ο οποίος αναζητά εναγωνίως ένα αντίγραφο της Αποκάλυ-
ψης του Μεθοδίου. Darrouzès 1964: 90-92.  
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αυτοκρατορίας κατά τη βασιλεία του Μεχμέτ Β΄, που προσδοκάται να είναι ο 
τελευταίος σουλτάνος, αντιπροσωπεύει γενικότερα γνωστή παράδοση ή αν 
πρόκειται για προσωπική ιδέα και παρέμβαση του συγγραφέα. Το προσωπικό 
στοιχείο που διακρίνει τη συγκεκριμένη αντίληψη του Δούκα διαφαίνεται και 
στην ίδια τη διατύπωση του συγγραφέα, που όταν αναφέρεται στην προφητεία 
περί της κοινής μοίρας Παλαιολόγων και Οσμανιδών ανάγει την πληροφόρησή 
του στους «τίμιους γέροντες», την ειδικότερη όμως θεώρηση του Μεχμέτ Β΄ 
ως τελευταίου σουλτάνου την προσδιορίζει ως δική του ιδέα («ὡς ἐμοὶ δοκεῖ»). 
Γενικότερα, η αναφορά του στους «τίμιους γέροντες», που φέρονται να τον 
είχαν πληροφορήσει για την προφητεία περί της πτώσης των Οθωμανών που 
θα ακολουθούσε αυτή των Παλαιολόγων (χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής 
χρονική φάση της εκπλήρωσής της), έχει μάλλον τον χαρακτήρα τόπου και 
δεν μπορεί να γίνει ανεπιφύλακτα δεκτή ως ακριβής, αφού η αναγωγή της 
πληροφορίας στους «τίμιους γέροντες» μπορεί απλά να συνιστά ένα τέχνασμα 
του ιστοριογράφου για την απόδοση αυθεντίας στα γραφόμενά του.

Σε σχέση με τα παραπάνω ερωτήματα, η παράλληλη μαρτυρία του δομινι-
κανού Giovanni Nanni ή Giovanni di Viterbo (1480) δείχνει ότι ο Δούκας 
δεν ήταν ένας μεμονωμένος εκφραστής της χρησμολογίας περί πτώσης των 
Οθωμανών κατά τη βασιλεία του Μεχμέτ Β΄. Ενώ στην περίπτωση του Δούκα 
η προβολή των συμβολισμών του επτά γίνεται μόνο υπαινικτικά, ο Giovanni di 
Viterbo δηλώνει ανοικτά ως πηγή έμπνευσής του την Αποκάλυψη, καθώς και 
την πεποίθησή του ότι η οθωμανική ισχύς θα καταρρεύσει στη βασιλεία του 
εβδόμου σουλτάνου. Σε σχέση με τη θέση του Μεχμέτ Β΄ σε αυτό το σχήμα, ο 
Giovanni προβάλλει μία ίδια αντίληψη της σειράς διαδοχής του οθωμανικού 
οίκου, στην οποία ο Πορθητής αρχικά καταλάμβανε την όγδοη θέση. Αφού 
εξαιρέσει δύο σουλτάνους με το επιχείρημα ότι δεν επιδίωκαν την κατάκτηση 
της Κωνσταντινούπολης, καταβιβάζει τον Μεχμέτ στην έκτη θέση και δηλώνει 
ότι η προσδοκόμενη πτώση θα επέλθει κατά τη βασιλεία του διαδόχου του.68 Οι 
αυτοσχεδιασμοί του Giovanni σε σχέση με τη σειρά διαδοχής των Οθωμανών 
εξυπηρετούσαν τη δυνατότητα διατύπωσης του συγκεκριμένου χρησμολογικού 
σχήματος στη δεδομένη χρονική φάση. Ειδι κότερα, τα σχήματα που προβάλλει 
δείχνουν ότι είχε υπόψη του προφητείες που συσχέτιζαν τον Μεχμέτ Β΄ με 
την πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας λόγω της έβδομης θέσης που 
καταλάμβανε στη γενικά παραδεκτή σειρά διαδοχής των σουλτάνων. Το 
1480, χρονιά που ο Giovanni di Viterbo συν τάσσει το κείμενό του, ο μεγάλης 
ηλικίας και κακής υγείας σουλτάνος βρι σκό ταν εμφανώς κοντά στο τέλος της 
ζωής του, η οθωμανική ισχύς δεν παρουσίαζε σημεία κάμψης, άρα ήταν πλέον 
σαφές ότι οι σχετικές προφητείες δεν θα εκπληρώνονταν και έτσι χρειαζόταν να 
επαναδιατυπωθούν. Καθώς δεν ήταν σκόπιμο να αμφισβητηθεί ο μεταφυσικός 
πυρήνας της προφητείας, ήταν ευκολότερο να προταθούν αναθεωρήσεις της 
68  Deny 1936: 216.  
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σειράς διαδοχής των σουλτάνων, ώστε η παραπάνω δοξασία να διατηρήσει την 
ισχύ της με σημείο αναφοράς έναν επόμενο κάτοχο του οθωμανικού θρόνου. 

Όταν η πραγματικότητα κατέδειξε ότι οι χρησμοί περί του εβδόμου σουλ-
τάνου δεν επαληθεύθηκαν, το όλο σχήμα αναπροσαρμόστηκε και η εκπλή-
ρωσή του μετατέθηκε σε μελλοντικό χρόνο τοποθετώντας πλέον την προσ-
δο κώμενη πτώση των Οθωμανών στη βασιλεία του δέκατου τρίτου ή του 
δέκατου τέταρτου σουλτάνου, που ήταν και ο έβδομος σουλτάνος όχι πλέον 
από την εμφάνιση του οσμανικού οίκου αλλά από την άλωση της Κων-
σταντινούπολης, ανάλογα με το αν προσμετράτο και ο ίδιος ο Πορθητής ή όχι. 
Η ιδέα αυτή διατυπώνεται στο Prognosticon de Eversione Europae, που εκδόθηκε 
ψευδωνύμως το 1534 ως έργο του Antonio Torquati, όπου δηλώνεται ότι η 
οθωμανική αυτοκρατορία θα καταρρεύσει στη βασιλεία του δέκατου τρίτου ή 
του δέκατου τέταρτου σουλτάνου και ότι το γεγονός αυτό θα επισυμβεί μέχρι το 
έτος 1596.69 Εφόσον η συγκεκριμένη προφητική διήγηση διατυπώθηκε το 1534, 
δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο οι βασιλείες των σουλτάνων στους οποίους 
αναφερόταν θα θεωρούνταν ακόμη μακρινές, αυτή θα διατηρούσε την ισχύ της 
και θα εξυπηρετούσε τις στοχεύσεις της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως προς 
την ερμηνεία των δύο οροσήμων που θέτει ο χρησμός του Prognosticon για την 
πτώση των Οθωμανών, η μεν αναφορά στη διαδοχή των σουλτάνων συνιστά 
μια επαναδιατύπωση των σχημάτων που εμπνέονταν από τους συμβολισμούς 
του επτά, πιθανώς υπό την επίδραση του έργου του Giovanni di Viterbo. Η 
αναφορά όμως στο έτος 1596 δεν παραπέμπει σε κάποιο γνωστό σχήμα της 
ελληνικής ή ιταλικής χρησμολογικής παράδοσης, και ενδέχεται να συνιστά 
μουσουλμανική επιρροή δεδομένου ότι η χρησμολογία περί επικείμενης πτώσης 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας που υφίστατο και μεταξύ των μουσουλμάνων 
υπηκόων της είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από χιλιαστικές αναγωγές σε σχέση με 
την έλευση του χιλιοστού έτους της Εγίρας (= AD 1594).    

Πίσω στον 15ο αιώνα, η προβαλλόμενη από τον Δούκα προσδοκία της 
επι κείμενης πτώσης των Οθωμανών και η αναφορά στη σχετική προφητεία 
εξυπηρετούν τις στοχεύσεις του ιστοριογράφου, εφόσον παρατίθενται στο 
πλαίσιο ενός αυτο-αναφορικού χωρίου στο οποίο ο συγγραφέας επιδιώκει να 
αιτιολογήσει το ιστοριογραφικό εγχείρημά του. Ο συγγραφέας διατυπώνει τον 
προβληματισμό του για το αν είναι πρέπον να εξιστορεί την άνοδο «τυράννου 
δυσσεβοῦς καὶ ἐχθροῦ ἀσπόνδου καὶ ὀλετῆρος τοῦ γένους ἡμῶν».70 Στο 
ερώτημα αυτό απαντά, εκθέτοντας την προσδοκία της σύντομης πτώσης των 
Οθωμανών, την οποία θα επακολουθήσει η «ἀνάρρυσις».71 Το πόνημα δηλαδή 
69  Deny 1936: 207-208, 212-13.  
70  Grecu 1958: 399. 
71  «τοῦτο οὖν ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ ὑστάτῃ τοῦ χρόνου φορᾷ φθάσαντες, καὶ ἰδόντες τὴν ἀπαίσιον 

καὶ φοβερὰν ἀπειλὴν τὴν γεννηθεῖσαν τῷ ἡμετέρῳ γένει, ὀνειροπολοῦντες ἐκδεχόμεθα 
τὴν ἀνάρρυσιν, καὶ δι’ ἐπιθυμίας εἰς ἄκρον ζεούσης ἱκετεύοντες τὸν παιδεύοντα καὶ πάλιν 
ἰώμενον Θεὸν, καὶ τὰ προρρηθέντα παρά τινων εὐλαβῶν ἀνδρῶν εἰς ἐκδοχὴν ἐλπίζοντες». 
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του Δούκα παρουσιάζεται ως ιστορία όχι μόνο της ανόδου αλλά και της πτώσης 
των Οθωμανών, που θα σημάνει την απελευθέρωση του «γένους των Ρωμαίων» 
και πιθανώς την αποκατάσταση της βασιλείας τους.   

Οπωσδήποτε θα υπήρχαν περισσότεροι του ενός λόγοι για τους οποίους ο 
Δούκας θα προέβη στο ιστοριογραφικό του εγχείρημα, τους οποίους συσκο-
τίζει η απουσία ενός προοιμίου όπου θα εκθέτονταν κάποια από τα κίνητρα 
και τις προθέσεις του συγγραφέα.72 Σε άλλο σημείο του κειμένου του ο 
Δούκας παρουσιάζει έναν από αυτούς, αναφέροντας: «... παρεκίνησάν με 
γὰρ αἱ μονάστριαι εἰπεῖν τε καὶ γράφειν».73 Η δήλωση αυτή έχει ερμηνευθεί 
κατά κυριολεξίαν και έτσι θεωρείται ότι ο Δούκας προέβη στη συγγραφή του 
παρακινούμενος από κάποιες μοναχές.74 Με βάση όμως τα συμφραζόμενα αυτής 
της αναφοράς, η οποία τοποθετείται στο μέσο περιγραφών περί της απήχησης 
που είχαν οι ανθενωτικές ιδέες και του φανατισμού των ανθενωτικών, είναι 
πιθανότερο η φράση αυτή να έχει μεταφορικό νόημα και να υποδηλώνει την 
πρόθεση του συγγραφέα να καταγγείλει τον φανατισμό των ανθενωτικών, που 
εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ενεργητικότητα και μεταξύ των καλογραιών.75

Δεδομένης της αποσπασματικότητας και του υπαινικτικού τρόπου με τον 
οποίο δηλώνονται από τον ίδιο τον συγγραφέα τα κίνητρα και οι επιδιώξεις της 
συγγραφής του, η γενικότερη προσέγγιση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο 
στη βάση υποθέσεων. Καταρχάς, το γεγονός ότι ο Δούκας συνέγραψε οθωμανική 
ιστορία θα πρέπει να συσχετιστεί με την ιδιότητά του ως γραμματέα τουρκικών 
υποθέσεων στην αυλή των Gattilusi της Μυτιλήνης. Ο Δούκας πιθανώς προέβη 
σε αυτή τη συγγραφή εκτός των άλλων και για να προβάλλει την εκ μέρους 
του γνώση του τουρκικού παράγοντα. Επιπλέον, το όλο πνεύμα της συγγραφής 
καταδεικνύει ότι ο Δούκας επιδιώκει να παρουσιάσει την πτώση του Βυζαντίου 
στο πλαίσιο μιας θεολογικής ερμηνείας των πραγμάτων, κατά την οποία η όλη 
περίοδος των Παλαιολόγων προβάλλεται ως μια φάση συνεχούς παρακμής με 
κύριο χαρακτηριστικό την ηθική κατάπτωση και την «ασέβεια», την οποία οι 
Παλαιολόγοι που γενικά απεικονίζονται με αρνητική διάθεση δεν μπόρεσαν 
να ανακόψουν, αν δεν συνέβαλαν και ενεργά στην εκδήλωση των σχετικών 
φαινομένων (πλην φωτεινών εξαιρέσεων όπως ο Μανουήλ Β΄). Η σύγκρουση για 
το ζήτημα της  Ένωσης μπορεί να θεωρηθεί ότι προβάλλεται ως η κορύφωση αυτής 
της παρακμιακής πορείας στο πλαίσιο της γενικότερης διατύπωσης του σχήματος, 
ενώ καταγγέλλονται η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός των ανθενωτικών. 

Grecu 1958: 401.  
72  Krasavina 1973: 97. 
73  Grecu 1958: 315. 
74  Magoulias 1975: 29. 
75  «Τότε αἱ δοκοῦσαι καθαραὶ καὶ εἰς Θεὸν ἐν ὀρθοδοξίᾳ σχολάζουσαι μονάστριαι κατὰ τὸ δοκοῦν 

αὐταῖς καὶ τὸν αὐτῶν διδάσκαλον Γεννάδιον, ἅπασαι σὺν τοῖς ἡγουμένοις καὶ πνευματικοῖς 
καὶ λοιποῖς ἱερεῦσι καὶ λαϊκοῖς τὸ ἀνάθεμα ἐξεβόησαν καὶ τὸν ὅρον τῆς συνόδου καὶ τοὺς 
στέρξαντας καὶ στέργοντας καὶ μέλλοντας στέρξαι ἀναθεμάτισαν». Grecu 1958: 317. 
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Η προσπάθεια προσέγγισης των στοχεύσεων της συγγραφής προϋποθέτει 
και τον προσδιορισμό του αναγνωστικού κοινού στο οποίο απευθυνόταν ο 
ιστοριογράφος. Τα γενικότερα χαρακτηριστικά της αφήγησης, όπως το απλό 
ύφος, η προσπάθεια διατύπωσης σε λογία αλλά όχι εξεζητημένη γλώσσα, η 
ενσωμάτωση λαϊκών εκφράσεων, δείχνουν ότι ο συγγραφέας απευθύνεται 
σε ευρύτερο κοινό και όχι σε έναν κύκλο λογίων. Το έργο θα απευθυνόταν 
γενικότερα σε ένα ελληνόφωνο αναγνωστικό κοινό που είτε βρισκόταν υπό 
οθωμανική κυριαρχία είτε όχι, και ίσως ο συγγραφέας προσδοκούσε ότι θα 
γινόταν γνωστό και στη Δύση, είναι όμως λογικό να θεωρήσουμε ότι καταρχάς 
προοριζόταν για αναγνώστες που ζούσαν σε περιβάλλοντα αντίστοιχα με αυτό 
του συγγραφέα, δηλαδή στις λατινικές κτήσεις του Αιγαίου. 

Ένα ιστοριογραφικό κείμενο και γενικότερα μία πραγματεία που έχει ως 
αντικείμενο τον «εχθρό» (όπως αντιλαμβάνεται τους Οθωμανούς ο Δούκας)  
συνήθως έχει ως αρχική στόχευση τη γνώση του αντιπάλου ώστε να είναι 
ευχερέστερη η αντιμετώπισή του (είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την εποχή 
είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στη Δύση πραγματείες με αντικείμενο την 
οργάνωση, τους θεσμούς και τη στρατιωτική ισχύ του οθωμανικού κράτους). 
Επιπλέον, ο εντοπισμός του αναγνωστικού κοινού στο οποίο απευθύνεται το 
κείμενο επιτρέπει την προσέγγιση της δεοντολογικής λειτουργίας που ενυ-
πάρχει στην ιστοριογραφία, και η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση θα 
εξυπηρετείτο από τις ιδέες που προβάλλει ο συγγραφέας και τα σχήματα που 
αναπτύσσει. Η καταγγελία της στάσης των ανθενωτικών πιθανώς αποσκοπεί 
και στη συσπείρωση των ορθόδοξων κατοίκων των λατινικών κτήσεων γύρω 
από τους ρωμαιοκαθολικούς ηγεμόνες ενόψει του τουρκικού κινδύνου, με 
ιδιαίτερη επικέντρωση σε όσους ενδεχομένως θεωρούσαν την οθωμανική 
κυριαρχία ως το «μη χείρον» (ένα τέτοιο σκεπτικό πιθανώς υποδεικνύεται από 
την εξιστόρηση των παθημάτων του Λουκά Νοταρά που φέρεται να είχε δηλώσει 
ότι προτιμούσε το «τουρκικόν φακιόλιον» από τη «λατινική καλύπτρα»). Σε 
ανάλογα πλαίσια, η αναφορά στις προφητείες περί της επικείμενης πτώσης 
των Οθωμανών, η διαβεβαίωση του συγγραφέα ότι τις αποδέχεται, και η εξει-
δίκευση του χρόνου πραγμάτωσής τους στη βασιλεία του Πορθητή, μπορούν 
να θεωρηθούν ότι στοχεύουν στην εξύψωση του ηθικού και στην εμφύσηση 
αγωνιστικού φρονήματος στους κατοίκους της Μυτιλήνης και των άλλων 
λατινικών κτήσεων, που αποτελούσαν τους επόμενους στόχους της οθωμανικής 
επέκτασης. 

Ο εντοπισμός των παραπάνω στοχεύσεων που θεωρούμε ότι διέπουν τις 
χρησμολογικές αναφορές του Δούκα τις θέτει σε άμεση συνάφεια με αυτές  
της περίπου σύγχρονης διήγησης που παραδίδεται με τον τίτλο «Χρησμός 
του Τάφου του Μεγάλου Κωνσταντίνου», δηλαδή του κρυπτογραφικού μηνύ-
ματος που υποτίθεται ότι βρισκόταν χαραγμένο στον τάφο του Μεγάλου Κων-
σταντίνου και φερόταν να το έχει ερμηνεύσει ο Γεννάδιος. Στο κείμενο αυτό 
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παρατίθεται με σχετική χρονολογική και πραγματολογική ακρίβεια η πορεία 
των οθωμανικών κατακτήσεων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι 
και την κατάκτηση της Βοσνίας (1463), οπότε και αναπτύσσεται το προφητικό 
μήνυμα του κειμένου, δηλαδή η επαγγελία χριστιανικής αντεπίθεσης που 
θα οδηγήσει στη συντριβή των «Ισμαηλιτών», μέσα από τη σύμπραξη των 
«Εσπερίων», που στη συνέχεια δηλώνονται ως «Ξανθό Γένος», και των «προ-
κτόρων» (δηλαδή «προκτητόρων»).76 Αποκαθιστώντας το πλαίσιο της επινόη-
σης και των στοχεύσεων της συγκεκριμένης χρησμολογικής διήγησης, ο Turner 
διαπιστώνει ότι η ολοκλήρωση της αναφοράς στις οθωμανικές κατακτήσεις, 
άρα και η εκδήλωση της προσδοκώμενης χριστιανικής αντεπίθεσης, ταυτίζεται 
με τον χρόνο έναρξης του βενετοτουρκικού πολέμου της περιόδου 1463-1479 
και προβαίνει στη λογική χρονολόγηση της επινόησης του χρησμού κατά την 
αρχική φάση του πολέμου, πιθανώς στα έτη 1463-64 (πρόκειται δηλαδή για 
μια διήγηση ολίγον μεταγενέστερη αυτής του Δούκα).77 Στη βάση της ίδιας 
συλλογιστικής θεωρείται ότι ο χρησμός αποσκοπεί σε εξέγερση των υπό οθω-
μανική κυριαρχία Χριστιανών, στοιχείο στο οποίο συντείνει η αναφορά στους 
«πρόκτορες», και τεκμαίρεται ως τόπος σύνταξής του βενετική κτήση ή περιοχή 
που είχε καταληφθεί από τους Βενετούς (Πελοπόννησος;). Αν και η διήγηση 
επινοείται ζώντος του Γενναδίου, η απόδοσή της σε αυτόν είναι ψευδής και 
παραπλανητική, αφού η όλη λογική του χρησμού και οι στοχεύσεις του είναι 
ασύμβατες με τις ιδέες και την πολιτική στάση του Γενναδίου, ενώ και η εκ 
μέρους του χρήση της χρησμολογίας κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις 
από αυτή της συγκεκριμένης διήγησης.78 Παρά ταύτα, η σύνδεση του χρη-
σμού με το πρόσωπο του Γενναδίου δείχνει είτε τον σεβασμό του αγνώστου 
συντάκτη της διήγησης προς τον πρώτο μετά την Άλωση πατριάρχη, είτε την 
ιδιαίτερη απήχηση και δημοτικότητα του τελευταίου μεταξύ των χριστιανικών 
πληθυσμών της οθωμανικής επικράτειας και των ορθόδοξων χριστιανών γενι-
κότερα. 

Σε σύγκριση με τις προφητικές αναφορές του Δούκα, ο «Χρησμός του Τάφου» 
προβάλλει ένα πιο συγκροτημένο μήνυμα, στο οποίο δηλώνεται επαρκώς τι 
θα ακολουθήσει την πτώση των Οθωμανών, δηλαδή η χριστιανική ανάκτηση 
της Κωνσταντινούπολης και η αποκατάσταση μιας χριστιανικής βασιλείας. 
Επιπλέον, η πρόβλεψη της πτώσης των Οθωμανών στα συγκεκρι μένα χρονικά 

76  «καὶ τὰ πλήθη καὶ τὰ φύλλα συνοδῇ τῶν Ἑσπερίων διὰ θαλάσσης καὶ ξηρᾶς τὸν πόλε-
μον συνάψουν, καὶ τὸν Ἰσμαὴλ τροπώσουν.  τὸ ἀπόγονον αὐτοῦ βασιλεύση, ἔλλατον μικρὸν 
ὀλίγον, τὸ δὲ ξανθὸν γένος ἅμα μετὰ τῶν προκτόρων ὅλον Ἰσμαὴλ τροπώσουν, τὴν Ἑπτάλοφον 
ἐπάρουν μετὰ τῶν προνομίων. ... καὶ φωνὴ βοήσει τρίτον, Στῆτε στῆτε μετὰ φόβου.  σπεύσατε 
πολλὰ, σπουδαίως εἰς τὰ δεξιὰ τὰ μέρη ἄνδρα εὕρητε γενναῖον, θαυμαστὸν, καὶ ῥωμαλαῖον.  
τοῦτον ἕξητε δεσπότην.  φίλος γὰρ ἐμὸς ὑπάρχει.  καὶ αὐτὸν παραλαβόντες θέλημα ἐμὸν 
πληρεῖται». MPG 160, cols. 771-72. 

77  Turner 1968: 42-45.
78  Turner 1968: 45-47. 
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πλαίσια της βασιλείας του Πορθητή περιόριζε την ισχύ της προφητείας που 
προβάλλει ο Δούκας σε μια βραχυπρόθεσμη προοπτική, ενώ η μη επαλήθευσή 
της μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης βασιλείας θα σήμανε την αυτόματη 
ακύρωσή της. Αντίθετα, η σχετική ασάφεια που υπάρχει στον «Χρησμό του 
Τάφου» σε σχέση με τον χρόνο εκπλήρωσής του τον κατέστησε ενεργό σε 
ικανό βάθος χρόνου μετά την αρχική επινόησή του, όπως διαπιστώνεται και 
από τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης διήγησης στους χρησμολογικούς 
κώδικες του 16ου αιώνα. Έναν αιώνα και πλέον μετά την αρχική διατύπωσή της, 
η ίδια διήγηση αναγνωρίζεται εμφανώς ως πηγή έμπνευσης της χρησμολογικής 
αναφοράς του Ψευδο-Φραντζή, ο οποίος ανα παράγει το σχήμα της σύμπραξης 
«ξανθού γένους» και «προκτητόρων» χρη σιμοποιώντας την ίδια φρασεολογία 
με τον «Χρησμό του Τάφου».79 

Οι μεταφυσικά αναγόμενες προσδοκίες, όπως αυτή που προβάλλει ο Δούκας 
για την επικείμενη πτώση των Οθωμανών κατά τη βασιλεία του Πορθητή, 
οπωσδήποτε δεν επιδέχονταν την όποια λογική προσέγγιση και συζήτηση. 
Επ’ αυτού δεν γνωρίζουμε αν και κατά πόσο απασχολούσε τον ιστοριογράφο 
ο ενδεχόμενος προβληματισμός του δυνητικού αναγνώστη και δέκτη του 
παραπάνω μηνύματος, που ακόμη και αν ήταν ευεπίφορος σε τέτοιες δοξασίες 
πιθανώς θα διερωτάτο για τους πραγματιστικούς όρους υπό τους οποίους 
θα μπορούσε να επισυμβεί η επαγγελόμενη πτώση της οθωμανικής ισχύος 
σε μια εποχή που αυτή παρουσιαζόταν σε πλήρη ακμή. Γενικεύοντας αυτό το 
υποθετικό ερώτημα, διερωτόμαστε για το αν μεταξύ των συγχρόνων της εποχής 
θα μπορούσε να θεωρείται εφικτή μία απότομη, περίπου «στιγμιαία», πτώση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας αν συνέπιπταν οι κατάλληλες προϋπο θέ σεις. Η 
απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα θα ήταν καταφατική, δεδομένου ότι έως τα μέσα 
του 15ου αιώνα η οθωμανική αυτοκρατορία είχε βρεθεί δύο φορές σε κατάσταση 
ολοκληρωτικού κινδύνου, στη μία περίπτωση μετά τη μάχη της Άγκυρας και στη 
δεύτερη κατά τη σταυροφορία και τη μάχη της Βάρνας. Σε μία εποχή κατά την 
οποία η αυτοκρατορία των Akkoyunlu υπό τον Uzun Hasan θεωρείτο ακόμη 
το αντίπαλο δέος των Οθωμανών στην Ανατολή, η προσδοκία εμπλοκής των 
Οθωμανών σε διμέτωπο αγώνα εναντίον του παραπάνω αντιπάλου και μιας 
μεγάλης σταυροφορικής εκστρατείας των δυτικών δυνάμεων θα λειτουργούσε 
ως σενάριο ολοκληρωτικής καταστροφής της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Οι χρησμοί και οι προφητείες που κυκλοφορούσαν σε βυζαντινό περιβάλλον 
κατά την εποχή της Άλωσης μπορούν να διακριθούν σε επιμέρους κατηγορίες 
ανάλογα με τη χρονικότητα της επινόησης και κυκλοφορίας τους, την ταύτιση 
των εμπνευστών τους, τα μηνύματα και τις στοχεύσεις τους. Ανάλογα μάλιστα 
με τις περιστάσεις οι ίδιες ή παρεμφερείς διηγήσεις μπορεί να διατυπώνονταν 
από διαφορετικούς εκφραστές και με διαφορετικά μηνύματα. Δεδομένου ότι 
το σύνολο των σχετικών μαρτυριών προέρχεται από κείμενα που γράφτηκαν 
79  Grecu 1966: 462. Βλ. και παραπάνω σημ. 52. 
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μετά την Άλωση, γενικά δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν οι διηγήσεις που 
είναι όντως προγενέστερες του γεγονότος. Δύο διηγήσεις για τις οποίες μπορεί 
να υποστηριχθεί με σχετική βεβαιότητα ότι κυκλοφορούσαν πριν επισυμβεί η 
πτώση της Κωνσταντινούπολης, και ειδικότερα κατά τον χρόνο της πολιορκίας 
της πόλης, είναι αφενός η προφητεία περί του ρομφαιοφόρου αγγέλου και του 
«πένητα βασιλέα», που θα εμφανίζονταν όταν οι Τούρκοι εισέρχονταν στην 
πόλη και θα τους εξεδίωκαν έως το Μονοδένδριον, και αφετέρου ο χρησμός 
που συνδεόταν με τις παραστάσεις των Μαγγάνων και έφερε τον Κωνσταντίνο 
Παλαιολόγο ως τελευταίο βασιλέα, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση του 
Λεονάρδου Χίου. Οι δύο αυτές προφητείες διαφοροποιούνται σαφώς ως προς τα 
μηνύματά τους, εφόσον η πρώτη προ βάλλει μία αισιόδοξη προοπτική κατά την 
οποία η πόλη τελικά θα σωζόταν και η Βασιλεία των Ρωμαίων θα αναγεννιόταν, 
ενώ η δεύτερη παρουσιάζει την πτώση ως αναπόφευκτη. Τα παραπάνω παρα-
δείγματα δείχνουν και τις δύο κύριες κατευθύνσεις των προγενέστερων της 
Άλωσης χρησμολογιών σε σχέση με την τελική τύχη της Πόλης και της Βασιλείας 
των Ρωμαίων. Σειρά άλλων διηγήσεων για χρησμούς, προφητείες, θεοσημείες 
και γενικότερα μεταφυσικής αναγωγής φαινόμενα που προδίκαζαν την πτώση, 
και φέρονται από τους συγγραφείς που τις παραθέτουν να κυκλοφορούσαν 
πριν από την Άλωση, δεν μπορεί να αποδειχθεί αν ήταν προγενέστερες του 
γεγονότος ή μεταγενέστερες επινοήσεις. Γενικότερα, η επινόηση και κυκλοφορία 
χρησμολογικών διηγήσεων πριν από την Άλωση θα πρέπει να συνδεθεί μάλλον 
με την ανθενωτική παρά ταξη, όποια κατεύθυνση και αν ακολουθούσαν τα 
μηνύματά τους, είτε την αισιόδοξη είτε την απαισιόδοξη.80 Είναι μάλιστα λογικό 
να θεωρήσουμε ότι οι μεταφυσικού χαρακτήρα προσεγγίσεις του ζητήματος της 
τύχης της Πόλης και της «Βασιλείας των Ρωμαίων» θα προσιδίαζαν περισσότερο 
στην ανθενωτική μερίδα, και λόγω της αντίληψης περί του μάταιου της όποιας 
ρεαλιστικής προσμονής αντιμετώπισης του τουρκικού κινδύνου, την οποία 
αντιπροσώπευε η ενωτική πολιτική, και λόγω της ιδέας περί εναπόθεσης των 
όποιων ελπίδων στο Θείο με την προϋπόθεση διατήρησης της «ορθής πίστης», 
αλλά και λόγω του γεγονότος ότι τα πλέον ευεπίφορα στοιχεία ως προς την 
αποδοχή και αναπαραγωγή τέτοιων μεταφυσικών διηγήσεων, δηλαδή οι μοναχοί, 
ο περιορισμένης καλλιέργειας κατώτερος κλήρος και γενικά το θρησκόληπτο 
τμήμα της κοινωνίας, ανήκαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους στην ανθενωτική 
παράταξη.

Η κυκλοφορία και η εκ νέου επινόηση χρησμών, υποτίθεται πρωθύστερων, 
που παρουσίαζαν το γεγονός της Άλωσης ως προδιαγεγραμμένο και απότοκο 

80  Στοιχεία της ανθενωτικής λογικής μπορούν να εντοπιστούν στην προφητεία περί του «ρομ-
φαιοφόρου αγγέλου» και του «πένητα βασιλέα» και αυτός ίσως είναι ένας από τους λόγους 
που ο Δούκας τοποθετείται με ιδιαίτερη επικριτικότητα απέναντι στους «ψευδομάντεις» που 
την κυκλοφορούσαν. Grecu 1958: 365. Επιφυλάσσομαι για εκτενέστερη μελέτη του συγκε-
κριμένου θέματος σε άλλη ευκαιρία.   
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της θείας βούλησης συνεχίστηκε και μετά την Άλωση από την πλευρά των 
ανθενωτικών, και γενικότερα όσων προέκριναν την ενσωμάτωση στο οθω-
μανικό σύστημα, όπως δείχνει και η παράθεση των περισσότερων από αυτές 
τις διηγήσεις στα κείμενα του Γενναδίου και του Κριτόβουλου, με στόχο την 
προσαρμογή των χριστιανικών πληθυσμών στο δεδομένο της οθωμανικής 
κυριαρχίας. Από την άλλη, η νέα χρησμολογία με αντικείμενο πλέον την 
προσδοκώμενη πτώση των Οθωμανών, προβάλλεται από φιλοδυτικά στοιχεία, 
ενίοτε μέσω της αναδιατύπωσης παλαιότερων χρησμολογικών σχημάτων με 
νέο μήνυμα (π.χ. οι «Χρησμοί του Λέοντα»), και με στόχο την εμφύσηση αντι-
τουρκικού φρονήματος στους ορθόδοξους πληθυσμούς των λατινικών κτήσεων 
ή την υποκίνηση εξεγέρσεων μεταξύ των υπό οθωμανική κυριαρχία Χριστιανών, 
όπως δείχνει η ανάλυση των πρώιμων παραδειγμάτων που συν ιστούν η 
χρησμολογία του Δούκα και ο «Χρησμός του Τάφου». Σε αυτά τα πλαίσια, ο 
χρησμός του «μαμάϊμι» μπορεί ως προς την αρχική διατύπωσή του να ενταχθεί 
στο σώμα των χρησμολογιών που εκπορεύονται από τους ανθενωτικούς 
κύκλους και μετά την Άλωση εξυπηρετούν την ενσωμάτωση στο οθωμανικό 
σύστημα. Η χρησιμοποίησή του όμως από τον Δούκα ουσια στικά του αποδίδει 
άλλο νόημα και τον συνδέει με τη νέα χρησμολογία που ευαγγελίζεται την 
πτώση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
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KONSTANTINOS MOUSTAKAS

Μαμάϊμι : a contribution to the study of the oracular 
tradition in the period of the fall of Constantinople

Summary

ΜΑΜÁÏΜΙ, an acronym of the Palaeologean emperors down to John VIII, 
is one of the numerous oracles that were circulating at the time of the fall 

of Constantinople, and certainly in the period aft er the event. Th is oracle belongs 
to the type of the «unintelligible words» that conveyed a codifi ed message and 
usually concerned dynastic legitimation. Nevertheless, in the present case, the 
oracle’s message concerns the fall of Byzantium. Th e existing records of μαμάϊμι 
are supplied by the historical text of Doukas and an anonymous brief chronicle 
of the period c. 1220 - 1460 (n. 22 in Schreiner’s edition of the Short Chronicles). 
Th e anonymous chronicle, whose composition can be dated between 1470 and 
1476, does not refl ect any infl uences from the older text of Doukas, therefore, 
the two texts can be regarded as distinct sources of an independently existing 
tradition about the oracle. 

Th e oracle of μαμάϊμι does not seem to have any eschatological connotations, 
but it refl ects some infl uence from the Byzantine eschatology that is discernible in 
the use of the symbolic number seven. Th e symbolisms of seven are also present 
in Gennadios’s chronography and refl ect an infl uence from the Revelation, that 
was beginning then to become especially popular among contemporaries who 
understood the fall of Constantinople as a sign of the approaching end of the 
world. Another infl uence that seems to have shaped the form and meaning of 
μαμάϊμι can be associated with the Leonine oracles, that introduce the scheme 
of the metaphysically predetermined end of a dynastic succession, which in the 
case of μαμάϊμι is identifi ed as the end of the empire. 
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Th e view of John VIII as the last emperor can be explained fi rst by the 
widespread doubt on Constanine XI’s royalty, since he had not been crowned 
by a patriarch. Another explanation may be established on symbolic grounds 
and refl ect an anti-unionist position, according to which, by accepting Church 
union John VIII brought the moral collapse of the “Roman” Church and state. 
Two other known oracles, that equally present John VIII as the last emperor, 
the one cited in Gennadios’ chronography, the other by Chalkokondyles, are 
directly expressive of an anti-unionist logic. Th erefore, μαμάϊμι can be suggested 
to belong to the same group of oracles and its origins to be associated with anti-
unionist circles.

In any case, Doukas’ reference to μαμάϊμι is free of anti-unionist connot ations. 
Instead, his use of the oracle serves the introduction of the new profecies that 
concerned the collapse of Ottoman rule. Doukas presents himself to accept those 
profecies in accordance to the scheme of the common destiny of the Palaiologoi 
and the Osmanlis that was based on the coincidence of Osman’s emergence at the 
times of Michael VIII. More precisely, Doukas openly expresses his expectation 
that Mehmed II would be the last Ottoman ruler. Th is statement by Doukas is 
allusive of the symbolisms of number seven, which is expressed as regards the 
Palaiologoi through the reference to “μαμάϊμι” and implicitly projected to the 
Osmanlis, as Mehmed II was the seventh ruler of the house of Osman. Doukas’ 
position refl ects contemporary ideas of the expected fall of the Ottoman empire 
in the reign of its seventh ruler, which are exemplifi ed in the writings of Giovanni 
di Viterbo (1480). In so far as the political ends of Doukas’ use of prophecy are 
concerned, we suggest that the prophetic messages he projects aim at a rallying 
of the Orthodox population of Latin Romania around their rulers, as well as at 
promoting their determination to resist the Ottoman expansion.                   
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ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Ένα κλέφτικο τραγούδι καταγραμμένο στα 1694

Ο ΚΥΡΙΟΣ Σπύρος Τζήλιος, Κερκυραίος γιατρός και ιστορικός ερευνητής, 
ανάμεσα σε πολλά άλλα σημαντικά ευρήματα ευτύχησε να εντοπίσει 

στο κατάστιχο ενός νοταρίου την καταγραφή δύο δημοτικών τραγουδιών· μας 
ενδιαφέρει το δεύτερο.

Εις τις τόσες του Μαγιού επίστισεν ο Νάννος,
και παλικάρια μάζωνε Γουργάρους και Αρβανίτες.
Εις τις δεκαεφτά της Γουργαριάς, καλεί ’κατό Αρβανίτες·
μετριώνται το Τουκομανιόν και λείπουν τρεις χιλιάδες,
μετριώνται και οι Αμαβρανοί και λείπει ένας λεβέντης,  5

κι εκείνος εκαλίγωνε στου φεγγαριού τη φέξη. 
Κι ο Τούρκος ήταν μπορετός και το λεβέντη πιένει· 
τον έπιακε, τον έζεψε με το άγριον βουβάλι. 
Όθ’ ήταν λάσπες και νερά, ετράβα το βουβάλι, 
όθ’ ήταν ράχες και βουνά, ετράβα ο λεβέντης.    10

Ο Βγένης [ο βασιλιά] και ο Χάμπλεης από ψηλό απαλάτι· 
«Μωρέ, τί κάνεις Χάμπλεη; Σκοτώνεις το βουβάλι· 

οπού το βουβάλι έχει ψυχή, κι εσύ ψυχή δεν έχεις». 
«Αλίμονο σ’ εμένανε, και καταλήν μεγάλη, 

οπού το βουβάλι έχει ψυχή κι εγώ ψυχή δεν έχω».       15

Τα χέρια-του ετέντωσεν, τα χέρια-του τεντώνει, 
κάνει τις ζεύλες τρίμματα και το ζυγό μπουκούνια. 
Χίλιοι πεζοί τον τρέξανε, χίλιοι καβαλαραίοι. 
Ο Ευγενής και ο Χάμπλεης από ψηλό απαλάτι· 

«Μωρέ, πού πάτε αρίζικοι, κακού καιρού γραμμένοι,       20

και κάνω στρέμα προς εσάς και χάσω την ψυχή-μου, 
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να κάμω μανάδες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, 
και κάμω τα μικρά παιδιά να μην έχουν τατάδες.   

  Κέρκυρα

γρ. Μανόλης Βασιλάκης, νοτάριος Κληματιάς, Κέρκυρα, σε κενό φύλλο καταστίχου, 
στο έτος 1694· προηγείται ένα άλλο τραγούδι, και στο τέλος και των δύο: το αανο ηνε 
τραγουδη· βλ. Σπύρος Τζήλιος, εφημ. Η Κέρκυρα σήμερα, 11 και 18.1.2008. Τα κείμενα 
(μαζί και άλλα πολλά, ανέκδοτα, της συλλογής-του, που θα εκδοθεί σύντομα) μου τα 
γνωστοποίησε ευγενικά ο κ. Σπύρος Τζήλιος, μαζί και φωτογραφία του χειρογράφου· 
η μεταγραφή είναι δική-του, αλλά τροποποίησα ελαφρά ορθογραφία και στίξη. 
Ο συνάδελφος Γιάννης Κόκκωνας είχε την καλοσύνη να διαπιστώσει κι αυτός την 
ομοιότητα του χεριού και του μελανιού με την προηγούμενη σελίδα.

Χέρι εγγραμμάτου, υποτυπώδης ορθογραφία, σωστός χωρισμός λέξεων, τόνοι, 
πνεύματα, κεφαλαία δεν σημειώνονται. Οι στίχοι καταλογάδην· τους χωρίζει μία 
παύλα (–) από το προηγούμενο τραγούδι.

στ. 2: μανονε.  στ. 3: ιζ΄.  στ. 4: γ΄. στ. 6: φεκαριου. φεκης [ίσως: τεκης].  στ. 7: κτουρκος.  
μπορος.  στ. 10: λεβετης.  στ. 11: ο βασηληα: προσθεμένο από πάνω.  στ. 16: ετετοσεν.  
τετονη.  στ. 18: καβαλαη.  στ. 18: απαλα.  στ. 21: χάσω την· τα 3 τελευταία γράμματα 
τα προσθέτει ο εκδότης, καθώς το φύλλο είναι σκισμένο.  στ. 22: ηους.  ατρες.  στ. 23: 
μικρά παιδιά· τα 4 τελευταία γράμματα της πρώτης λέξης και τα 3 πρώτα της δεύτερης 
τα προσθέτει ο εκδότης για τον ίδιο λόγο.

Οι πρώτοι 6 στ. παραλλαγή του τραγουδιού «Του Νάννου». Ο στ. 7 οδηγεί τη μνήμη 
του τραγουδιστή (συμφυρμός;) σε ιδιότυπη παραλλαγή του «Ο Κωσταντής και το 
βουβάλι».  στ. 1: εις τες πόσες του Μαγιού· πβ. «Το τραγούδι του Τσαμαϊδού», στ. 
1: «Τσι πόσες τόσες του μηνός, τις εικοστρείς τ’ Απρίλη», Γιάννης Κ. Μαρτζούκος, 
Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια, Αθήνα 1959, 18.  επίστισεν· ο εκδότης συσχετίζει 
τη λέξη με το πιστικός, βοσκός· πιθανόν να σημαίνει «εμπήκε στην υπηρεσία 
κάποιου».  στ. 2: πβ. και Ant. Jeannaraki, Άσματα Κρητικά, Λιψία 1876, 24, «Ο 
Νάνος», στ. 2: «λεβέντες αναμάζωνε, Βουργάρους κι Αρβανίτες».  στ. 5: «μετριώνται 
και οι Αμαβρανοί»· πβ. Μαρτζούκος, ό.π., 37: «Οι Τούρκοι κι οι Αμαριανοί μια χώρα 
πολεμούσαν | οι Αμαριανοί ’ταν εκατό…»· ο Μαρτζούκος ερμηνεύει: «Αμαριανός 
από την επαρχία Αμάρα της Αβυσσινίας».  στ. 14: και καταλήν· ο εκδότης προτείνει 
«κατηγοριά»· καλύτερο θα ήταν ίσως, «καταλαλιά»· αλλά μπορεί η λέξη να έχει σχέση 
με το «καταλύω».  στ. 17: ζεύλα το καμπύλο μέρος του ζυγού στο οποίο μπαίνει ο 
τράχηλος του ζώου.   μπουκούνι· κομμάτι.  στ. 20: αρίζικοι· κακορίζικοι.  στ. 21: κάνω 
στρέμα· στραφώ.  στ. 21: τατάδες· τάτας, ο μπαμπάς στην παιδική γλώσσα. 

*  *  * 
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Η αμέσως παλαιότερη γνωστή καταγραφή του τραγουδιού «Του Νάννου», 
που είναι αρκετά διαδεδομένο, προέρχεται από τη συλλογή του Haxthausen· 
μπορούμε να πιθανολογήσουμε τόπο προέλευσης τη Σιάτιστα της Μακε-
δονίας.

Ανέβ’ ο Νάννος στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια, 
και παλικάρια μάζευε, Βουλγάρους κι Αρβανίτες, 
και τα Μοραϊτόπουλα με τα πολλά τ’ ασήμια, 
κι ολημερίς τους δίδαχνε κι ολονυχτίς τους λέγει· 

«Βάλτε τ’ ατσάλι εμπροστά, τα σίδερα στα πόδια·                                5

δεν θέλω κλέφτες νά ’μαστε για γίδες, για κριάρια, 
μόν’ θέλω κλέφτες νά ’μαστε γι’ ασήμι, για λογάρι. 
Πέντε μερών προβάτημα μ’ ολημερνά να πάμε, 
να πάμε να πατήσομε της Νικολούς το σπίτι, 
πού ’χει τα άσπρα της Βλαχιάς, της Βουλγαριάς τα γρόσια.            10

Στην στράτα οπού πήγαινε τον θεόν επαρακάλει· 
«Θέ-μου, νά ’βρω τη Νικολού στη στράτα να κοιμάται, 

ξεβράκωτη, ξεζώνωτη και ξεμαντιλωμένη». 
Καθώς επαρακάλεσε, πάγει και τήνε βρίσκει· 

«Γειά-σου, χαρά-σου, Νικολού». —«Καλώς-τονε τον Νάννο».              15 

—«Ψωμί θέλουνε τα παιδιά, κρασί τα παλικάρια, 
κι ατός-μου θέλω πέντε αρνιά και δυο παλιοκριάρια». 

—«Με τες χαρές-σου, Νάννο-μου, να στείλω να τα φέρω». 
—«Μηδέ κι ατός-μου πέντε αρνιά, τα δυο παλιοκριάρια· 

μόν’ θέλομ’ τ’ άσπρα της Βλαχιάς, της Βουλγαριάς τα γρόσια».      20

Πέντε καμήλες φόρτωσε και τέσσερα μουλάρια, 
και στο βουνό ανέβηκε να πάει να τα μοιράσουν.

Werner von Haxthausen, Neugriechiesche Volkslieder, Μύνστερ 1935, αρ. XLIIa

 στ. 12: Θεέ.  στ. 17: πρόσθεσα το θέλω.  στ. 22: πάγει. 
 στ. 11-14: το μοτίβο συνηθισμένο στα μεσαιωνικά ηρωικά τραγούδια.

Ο Haxthausen παρέχει και μια δεύτερη παραλλαγή που διαφέρει σε πολύ λίγα 
σημεία από την πρώτη. Με βάση αυτές τις δύο παραλλαγές η πηγή του Fauriel 
συνθέτει μια τρίτη, η οποία όμως μετά τον στ. 10 παρουσιάζει ένα κάπως δια-
φορετικό τέλος:1 

1 Περιλαμβάνεται στο «Πρώτο τετράδιο», βλ. την εργασία-μου Η Ανακάλυψη των ελληνικών 
δημοτικών τραγουδιών, Αθήνα 1984, 311-12· το κείμενο του Fauriel, Ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια, Α΄, Ηράκλειο 1999, 113.  
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πὄχει τα άσπρα τα πολλά και τ’ ασημένια πιάτα». 

—«Καλώς τον Ιάννη πὄρχεται, καλώς τα παλικάρια». 
—«Παράδες θέλουν τα παιδιά, φλωριά τα παλικάρια, 

κι ατός-μου θέλω την κυρά»…

Από τον Fauriel το τραγούδι ανατυπώθηκε σε Ανθολογίες και σε συναγωγές 
κειμένων·2 ελαφρώς παραλλαγμένες εκδοχές συναντάμε στην Ήπειρο, τη 
Λευκάδα, τη δυτική Κρήτη, τη Θράκη (αν το κείμενο δεν απομνημονεύθηκε 
από καμιά ανθολογία) και από την Πελοπόννησο.3 Ίσως οι τελευταίοι στίχοι 
της παραλλαγής του Fauriel να προέκυψαν από κάποιον τραγουδιστή που 
«παρεξήγησε» την παραλλαγή του τυπικού μοτίβου «Θέ-μου, νά ’βρω τη 
Νικολού στη στράτα να κοιμάται, ξεβράκωτη, ξεζώνωτη και ξεμαντιλωμένη» 
(συνηθισμένου όταν κάποιος έχει εντολή να συλλάβει έναν ισχυρότερο 
αντίπαλο4) και τους εννόησε κυριολεκτικά· με τον ίδιο τρόπο ολοκληρώνονται 
η ηπειρώτικη κι η λευκαδίτικη παραλλαγή.

Για τον Νάννο ως ιστορικό πρόσωπο δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτε. Η 
μόνη αναφορά σε πηγή είναι στον Παν. Αραβαντινό,5 όπου απλώς αναφέρεται, 
ανάμεσα σε πολλούς άλλους, ότι έδρασε στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα – 
πληροφορία αβέβαιη, και μάλλον υποθετική. Από το τραγούδι «Του Σύρου», «Ο 
Σύρος από τη Σερβιά κι ο Νάννος απ’ τη Βέροια»,6 μπορούμε να υποθέσουμε τον 
τόπο δράσης-του· και ο Κασομούλης αναφέρει τον Σύρο ως ψυχογιό του Ζίδρου, 
αρματολό στα Σέρβια, να ακμάζει στα 1760-17907 – φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό 
να θεωρήσουμε ότι το «Νάννος» αναφέρεται σε ένα και μόνο πρόσωπο.
2 Κορομηλάς, Ανθολογία, Αθήνα 1935, 4 (α΄ αρίθμηση)· Α. Αγγελίδης, Ανθολογία, Αθήνα 

1856, 60 (δεν έχω ελέγξει αν υπάρχει και στις εκδόσεις του 1841 και 1847)· Αντ. Μανούσος, 
Τραγούδια εθνικά, Κέρκυρα 1850, 80· Α. Passow, Τραγούδια ρωμαιικά, Αθήνα-Λιψία 1860, αρ. 
ΧΧΧ.

3  Γ. Χρ. Χασιώτης, Συλλογή των κατά την  Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, Αθήνα 1866, 96-97 (από 
όπου το παίρνει ο Οικονομίδης, Τραγούδια του Ολύμπου, Αθήνα 1881, 48-49, εμπλουτίζοντάς-
το με στίχους του Fauriel)· πολύ συγγενικό και το κείμενο που συνέλεξε ο Ιω. Ν. Σταματέλος, 
«Συλλογή ζώντων μνημείων εν τη γλώσση του Λευκαδίου λαού», Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 8 (1873-74) 407· Ant. Jeannarakis, Άσματα Κρητικά, Λιψία 
1874, αρ. 24 (το αντιγράφει ο Αρ. Κριάρης, Πλήρης συλλογή Κρητικών δημοτικών ασμάτων, 
Αθήνα 21921, 40-41)· Σωζόπολις, Λαογραφία 1 (1909) 586 (το κείμενο ίσως να έχει πηγή 
τον Fauriel)· Γεωργία Ταρσούλη, Μωραΐτικα τραγούδια, Αθήνα 1944, 54 αρ. 72 (στο τέλος 
μοτίβο απειλής βασάνων). Αρκετές ανέκδοτες παραλλαγές (που δεν τις έχω δει) στο Κέντρο 
Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας. 

4 Βλ. λόγου χάρη το τραγούδι «Του Πορφύρη», Λαογραφία 1 (1909) 593, στ. 19-20 και Ακα-
δημία Αθηνών, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, Α΄, Αθήνα 1962, 56 και 57.

5 Π. Α. Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, Α΄, Αθήνα 1856, 259.
6 Passow, ό.π., αρ. ΧΧΧa, από Πανδώρα, αρ. ΧΙΙ.
7 Στρατιωτικά ενθυμήματα, Α΄, Αθήνα 1940, 65 και 11. Αλλά σε δύο τραγούδια ηπειρώτικα του 

Σύρου (βλ. Ακαδημία Αθηνών, ό.π., 268), ο Σύρος φαίνεται να δρα στη Μακρυνίτσα. 
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Το βέβαιο είναι πάντως ότι ο Νάννος της πρώτης τουλάχιστον καταγραφής 
έζησε –λίγο; πολύ;– πριν τα 1694· αν είναι αυτός που «πάτησε» της Νικολούς 
τα σπίτια ή κάποιος μεταγενέστερος, δεν μπορούμε να το ξέρουμε – ας μην 
αποκλείσουμε πάντως την περίπτωση να είναι το ίδιο πρόσωπο, όπως και το 
να είχε μείνει η μνήμη-του έντονη, κι έτσι να προστέθηκε στο μεταγενέστερο 
τραγούδι του Σύρου. Φυσικά ας λογαριάσουμε και πάλι ότι οι πληροφορίες του 
Κασομούλη δεν είναι, υποχρεωτικά όλες, ασφαλείς.

Και η βεβαιότητα του 1694 επεκτείνεται: όχι μόνο ένας καπετάνος, ονόματι 
Νάννος, δρα πριν τα χρόνια εκείνα, αλλά του βγάζουν και τραγούδι, και το 
τραγούδι επιβιώνει –έστω παραλλαγμένο ή και αναζωογονημένο– έως τον 20ό 
αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι η θεωρία που είχα αναπτύξει στα 1973, ότι τα κλέφτικα 
τραγούδια προέκυψαν από τη διαπάλη για τα αρματολίκια μεταξύ χριστιανών 
(-«Ελλήνων») και μουσουλμάνων (Αρβανιτάδων) καπεταναίων γύρω στα μέσα 
του 18ου αιώνα χρειάζεται, τουλάχιστον, τροποποίηση:8 πρώτον, και ανεξάρτητα 
από τα όσα μας υποδεικνύει η καινούρια καταγραφή, η αρχή της διαπάλης 
για τα αρματολίκια πρέπει να μετατεθεί στην τελευταία δεκαετία του 17ου 
αιώνα·9 δεύτερο και πιο σημαντικό, γνωρίζουμε τώρα ότι τραγούδια για τους 
ισχυρούς και φημισμένους καπετάνους υπήρχαν από παλιότερα, και μάλλον δεν 
μπορούμε να ορίσουμε πια το από πότε. Να προσέξουμε μάλιστα ότι η δράση 
του Νάννου στις παραλλαγές του Haxthausen και τις επόμενες είναι κλέφτικη, 
διόλου ηρωική. Πρέπει λοιπόν να παραδεχτούμε (δηλαδή να παραδεχτώ, γιατι 
δεν ξέρω πόσοι είχαν ασπαστεί τις απόψεις-μου), ότι το κλέφτικο τραγούδι 
ξεκίνησε αλλιώς –ύμνος στον δυνατό, τολμηρό κλέφτη– και η διαπάλη για τα 
αρματολίκια το αναπροσανατόλισε. Γιατί όχι;

Το κείμενο που κατέγραψε στο κατάστιχό-του (ή μήπως το συνέθεσε; – το βρίσκω 
δύσκολο10) ο νοτάριος παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Όχι τόσο στο πρώτο 
τμήμα-του που αναφέρεται στον Νάννο: εδώ, παρά τα σφάλματα και τα κενά 
της μνήμης, έχουμε ολοκάθαρα τη σύγκρουση του Νάννου με τους Τούρκους, 
και οι στ. 5-6, «μετριώνται και οι Αμαβρανοί και λείπει ένας λεβέντης,| κι εκείνος 
εκαλίγωνε στου φεγγαριού τη φέξη», που δηλώνουν την άνετη νίκη, αποτελούν 
προφανώς τυπικό τέλος.11 Τα δισεπίλυτα προβλήματα αρχίζουν από τον στ. 7, 

8 Βλ. την εργασία-μου Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, Αθήνα 1973, σελ. λε΄-λζ΄.
9 «Από το 1104/1692 η Ισταμπούλ δεν επέτρεπε πια στους Χριστιανούς να υπηρετούν ως 

αρματολοί»· λήμμα «martolos» (γραμμένο από τον G. Rossi και αναθεωρημένο στην καινούρια 
έκδοση από τον W.J. Griswolt), Th e Encyclopaedia of Islam· ευχαριστώ τον Παναγιώτη Στάθη 
που μου το επισήμανε.

10  Για πολλούς λόγους, ανάμεσα σε άλλους και για τον απλόν ότι το τραγούδι που προηγείται 
στην καταγραφή-του, και χωρίζεται από το δικό-μας με μία μόνο παύλα στη μέση μιας αράδας, 
είναι ένα συνηθισμένο τραγούδι, σατιρικό, για τον αφηρημένο «πιστικό» που αποκοιμιέται 
πάνω στην «τζαμάλα», στη φλογέρα-του δηλαδή.  

11 Ωστόσο τον συναντώ στη συλλογή του N. Tommaseo, Canti popolari toscani, corsi, gre-
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«κι ο Τούρκος ήταν μπορετός και το λεβέντη πιένει», που ανατρέπει το νόημα 
των προηγούμενων: ή νίκησε τους Τούρκους ο Νάννος, και ο αγνοούμενος 
«λεβέντης» απλώς χάζευε λίγο παραπέρα, άρα ούτε αυτός δεν σκοτώθηκε, ή 
ο λεβέντης πιάστηκε αιχμάλωτος, άρα η νίκη του Νάννου δεν ήταν διόλου 
θριαμβευτική. Ο στ. 7 μάλιστα είναι ολοφάνερα αδέξιος (και άμετρος, αν δεν 
διορθώσουμε το «μπορος» σε «μπορετός», όπως κάνει ο εκδότης – αλλά νομίζω 
πως δεν πρέπει να δώσουμε βάρος σε κάτι που πιθανόν να προέρχεται κι από 
κακή καταγραφή): είτε λοιπόν ο τραγουδιστής προσπάθησε όπως-όπως να 
βολέψει την ανωμαλία που προέκυπτε από τον συνειρμό, είτε ο γραφέας, δηλαδή 
ο νοτάριος, διαπιστώνοντας την ασυνέπεια επιχείρησε να τη σμικρύνει. Αλλά 
και αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται ακατανόητοι στίχοι· είναι φανερό πως ο 
τραγουδιστής παρασυρμένος από τον ρυθμό συνέχισε τη ροή του τραγουδιού, 
αλλά είτε η μνήμη-του ήταν αδύνατη είτε θέλησε ανεπιτυχώς να πλέξει τα 
γνωστά-του μοτίβα σε κάποιο καινούριο κείμενο. Δεν θα προχωρήσω όμως 
στην εξέτασή-του, καθώς ούτε το θέμα αφορά την υπόθεση του Νάννου, ούτε 
κατόρθωσα να συνδέσω το κείμενο με τις άλλες γνωστές-μου παραλλαγές του 
τραγουδιού (που συνήθως τιτλοφορείται «Ο Κωσταντής και του βουβάλι»12) – 
μένω λοιπόν απόλυτα αμήχανος απέναντι σε αρκετές λεπτομέρειες (τί μπορεί 
να σημαίνει Χάμπλεης, αν πρέπει να επιλέξουμε το «βασιλιάς» ή το αρχικό 
«ευγενής», κλπ.).   

Υπάρχει ωστόσο κι ένα άλλο πρόβλημα, γενικότερης υφής: σε καμία 
από τις συλλογές κερκυραϊκών δημοτικών τραγουδιών δεν συναντάμε ούτε 
ένα κλέφτικο.13 Φυσικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση να 
τραγουδιόνταν, σποραδικά, κάποια κλέφτικα και στην Κέρκυρα σε χρόνια 
παλιότερα από τον 19ο αιώνα· καθώς όμως η απουσία αυτή είναι κοινή για όλα 
τα Επτάνησα, πλην της Λευκάδας ίσως,14 χρειαζόμαστε μιαν υπόθεση για να 
εξηγήσουμε την παρουσία του τραγουδιού.

Η πιο απλή υπόθεση θα ήταν ένα περιστασιακό τραγούδισμα από περι φερόμενο 
πλανόδιο τραγουδιστή. Αν τη θέσουμε, θα πρέπει να πιθανολογούμε, επίσης, 

ci, illyrici, IΙΙ, Βενετία 1842, 293, σε τραγούδι του Χάροντα: «Ο Χάρος εκαλίγωνε όξω 
στο φεγγαράκι»· δεν γνωρίζω τον τόπο προέλευσης του τραγουδιού· στον συλλέκτη το 
προμήθευσε, ενδεχομένως, ο Μάρκος Ρενιέρης, ό.π., 294.

12 Εμμ. Μανωλακάκης, Καρπαθιακά, Αθήνα 1896, 232· Ακαδημία Αθηνών, ό.π., 9 (δύο 
πα ραλλαγές από Πόντο και Σιάτιστα).  

13  Για την ακρίβεια, γνωρίζω μια μόνο καταγραφή, το πασίγνωστο «Του Κίτσου η μάνα», που 
καταλήγει με τους εξής στίχους: Όπου του καλοφάνηκε, χρόνια πολλά να ζήσει,| κι όπου του 
κακοφάνηκε, παλιούρους να πατήσει,| και νά ’ναι και ξυπόλητος για να τους τριβουλήσει. Και ο 
συλλογέας-του σχολιάζει: «έχει επωδό εύθυμη, γιατί άλλοτε το τραγουδούσαν τις Απόκριες. 
Είναι το μόνο κλέφτικο που τραγουδιέται στο νησί-μας», βλ. Νίκος Α. Πακτίτης, Κερκυραϊκά 
δημοτικά τραγούδια, Αθήνα 1989, 196.

14  Και στη Λευκάδα, όμως, τα τραγούδια που παραθέτει ο Ιω. Ν. Σταματέλος, ό.π., 404-408 και  
ο Πανταζής Κοντομίχης, Δημοτικά τραγούδια της Λευκάδας, Αθήνα 1985,  φανερώνουν μιαν 
αναιμική, και στηριγμένη σε αναγνώσματα, παράδοση.
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ότι η «μάχη» του Νάννου ήταν πρόσφατο γεγονός το 1694, ίσως συνδεμένο με 
τις βενετο-τουρκικές συγκρούσεις της εποχής. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε να 
κατανοήσουμε το ασυνήθιστο –αμάρτυρο, όσο ξέρω, από αλλού– «επί στησεν»: 
αν πραγματικά σημαίνει «έδωσε πίστη», τότε ο Νάννος θα ήταν κάποιος 
ισχυρός καπετάνος, μπορεί κι από τη Βέροια, που εντάχθηκε στους ατάκτους 
που στρατολογούσαν τότε οι Βενετσιάνοι κατά των Τούρκων. 

Δεν γνωρίζω πόσο μπορούμε να εμπιστεθούμε την πηγή του Σάθα για τα 
γεγονότα του 1684· κατά την αφήγησή-του: οι αρματολοί «Αγγέλης ο Σουμίλας 
ή Βλάχος εξ Ιωαννίνων, Πάνος ο Μεϊτάνης εκ Κατούνης της Ακαρνανίας και το 
Μικρό Χορμόπουλο», «περιεφέροντο ως αντάρται εν Ακαρνανία, προσβάλλοντες 
εξίσου τους Οθωμανούς και τους Ενετούς». Οι Βενετσιάνοι τους συλλαμβάνουν, 
«δια προδοσίας» εννοείται, «κατά τα παράλια της Βονίτσης». Τους κρατούν σε 
μια γαλέρα που πλέει προς τα παράλια της Δαλματίας· ξαφνικά μια αλγερίνικη 
«φούστα» επιτίθεται στη γαλέρα και τη νικά, αλλά οι αιχμάλωτοι αρματολοί 
παίρνουν την άδεια να επιτεθούν κι αυτοί στους Αλγερίνους – και εννοείται, τους 
κατατροπώνουν.15 Δεν αποκλείεται να πρόκειται για πλασματικό περιστατικό, 
αλλά κάποια ανάλογα θα συνέβησαν οπωσδήποτε: τότε, ή στα αμέσως επόμενα 
χρόνια, κλέφτες ή αρματολοί εκμεταλλεύονται τη γενική ανακατωσούρα του 
πολέμου, και κάποια στιγμή εντάσσονται, «δίνουν πίστη», στο ένα ή στο άλλο 
στρατόπεδο – καλή ώρα ο Λιμπεράκης Γερακάρης, που έπαιξε και στα δύο. 
Σίγουρα μάλιστα ορισμένοι από αυτούς τους στρατιωτικούς να κατέφυγαν 
κάποιες δύσκολες στιγμές στα Εφτάνησα, και ειδικότερα στην Κέρκυρα. 
Ένας περιφερόμενος τραγουδιστής θα μπορούσε θαυμάσια να μετατρέψει ένα 
τραγούδι –ας πούμε του Νάννου που ορμάει στης Νικολούς τα σπίτια– να πάρει 
τρεις τυπικούς στίχους, «μετριώνται το Τουκομανιόν και λείπουν τρεις χιλιάδες,| 
μετριώνται και οι Αμαβρανοί και λείπει ένας λεβέντης,| κι εκείνος εκαλίγωνε 
στου φεγγαριού τη φέξη», και να τους προσθέσει, έτσι ώστε να περιγραφεί 
ένα περιστατικό που είχε ακουστεί κάπως στην Κέρκυρα. Πιθανόν μάλιστα ο 
τραγουδιστής να είπε «αρματολοί», αλλά ο Κερκυραίος νοτάριος, μη ξέροντας 
τη λέξη, άκουσε «Αμαβρανοί» – ίσως έχοντας στ’ αφτί-του το επίσης δυσνόητο 
«Αμαριανοί» που σε κάποιο άλλο κερκυραϊκό δημοτικό τραγούδι το βρίσκω 
να συνδέεται με τους Τούρκους.16 Κι αφού είμαστε στον χώρο των υποθέσεων, 
προσθέτω –παίζων βέβαια, και ου σπουδάζων– μια τολμηρότερη: σ’ αυτή την 
υποθετική «μάχη» κάποιο από τα παλικάρια του Νάννου αιχμαλωτίστηκε από 
τους Τούρκους, κι έτσι ο τραγουδιστής μάτισε στο τέλος του τραγουδιού κάποιο 
άλλο, σχετικό με γενναίους αιχμαλώτους. 
15 Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Αθήνα 1869, 313-14, όπου και σπάραγμα σχετικού δημοτικού 

τραγουδιού, πολύ αμφίβολης γνησιότητας. Τις πληροφορίες και το τραγούδι τα αντλεί, όπως 
δηλώνει στο “Η κατά τον ΙΣΤ΄ [=ΙΖ΄] αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής”, Χρυσαλλίς 3 
(1865) 691-92, από τις σημειώσεις του (μακαρίτη, τότε) Γ. Αινιάνα, ο οποίος τα είχε ακούσει 
(μαζί και το τραγούδι) στα 1835 από έναν γέροντα Αγραφιώτη.

16  Γιάννης Κ. Μαρτζούκος, Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια, Αθήνα 1959, 37. 
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Αν κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, το τραγούδι του Νάννου δεν πέρασε 
ποτέ ολοκληρωτικά στην προφορική παράδοση του νησιού. Ήταν ένα περι-
στασιακό τραγούδι, που ακούστηκε για λίγον καιρό κι έπειτα ξεχάστηκε, όπως 
όλα τα περιστασιακά τραγούδια. Σ’ αυτό όμως το μικρό διάστημα έτυχε να 
ερεθίσει την περιέργεια του νοτάριου Κληματιάς Μανόλη Βασιλάκη, που το 
κατέγραψε όπως το θυμόταν ή περίπου· κι έτσι χάρη σ’ αυτήν την περιέργεια 
–και τη φιλέρευνη διάθεση του κ. Σπύρου Τζήλιου, βέβαια– διασώθηκε ένα 
γραπτό τεκμήριο που φανερώνει ότι σίγουρα πριν από το τέλος του 17ου αιώνα 
η προφορική λογοτεχνία είχε διαμορφώσει ένα πρώτο αφηγηματικό πλαίσιο για 
να υμνεί τους φημισμένους κλέφτες.

�
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ALEXIS POLITIS

A Kleft ic song of 1694

Summary

A SO-FAR UNKNOWN folk song, noted down apparently at 1694, has 
recently come to light thanks to the research carried out by a doctor 

in Corfu, Mr. S. Tzilios, in the local notary archives and to his subsequent 
publication. 

Th e song refers to a bandit named Nannos, known also from other (much 
later) versions of kleft ic songs, whose life however is relatively unknown in its 
details. 

Th e discovery carries considerable signifi cance in many respects. First of all, 
it shows that this kind of folk song (i.e. kleft ic songs) must have come to existence 
already by the end of the 17th century (or even before that); this fact militates 
against the view that I myself propounded in 1973, namely that the creation of 
kleft ic songs must be linked to the new conditions established for bandits around 
the middle of the 18th century aft er the clashes betweeen Muslim and Christian 
“armatoli”; this view must now be revised. At the same time, it should be noted 
that no other kleft ic songs seem to have been registered in Corfu, so this isolated 
example should be perhaps attributed to a wandering singer. 
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Μια διόρθωση 

Οφείλω να διορθώσω ένα σημαντικό λάθος στη μελέτη-μου που δημο-
σιεύτηκε στον τ. 12 (2006) της Αριάδνης· στις σελ. 141-46 παρουσιάζω το 

ποίημα «Η σκλαβιά και ο γάμος». Πηγή-μου ήταν η Πανδώρα (τ. 7, 1η Νοεμ. 1857, 
355-56), όπου το κείμενο εμφανίζεται ανώνυμο· μου διέφυγε όμως ότι πρόκειται 
για νεανικό ποίημα του Δημ. Βικέλα, που το συμπεριέλαβε και στις δύο εκδόσεις 
των Στίχων-του.1 Αργότερα, μάλιστα, στο σημείο της αυτοβιογραφίας-του όπου 
σχολιάζει τις παλινδρομήσεις στις γλωσσικές-του πεποιθήσεις, έκρινε πως 
έπρεπε να το σχολιάσει: «Ενίοτε δε ο θαυμασμός-μου δια τα δημοτικά τραγούδια 
με παρέσυρε μακρύτερα ακόμη. Το ποίημά-μου Η Σκλαβιά και ο Γάμος –κατά 
υπόθεσιν αρχαίου αγγλικού άσματος–, δημοσιευθέν ανωνύμως εις την Πανδώραν 
του 1858 εξελήφθη υπό-τινων ως Δημοτικόν τραγούδι. Δεν είχα εύρει ακόμη τον 
δρόμον-μου. Εξ ενός με είλκυεν η δημώδης ποίησις, εξ άλλου επέβαλλαν τον 
όγκον-των το Πανεπιστήμιον, ο θείος-μου Λέων Μελάς και ο Ραγκαβής».2 

Το αρχαίο αγγλικό άσμα είναι το «Th e Loving Ballad of Lord Bateman»·3 
ο Βικέλας συχνά αναζητούσε κάποια ενίσχυση της αναιμικής φαντασίας-του 
– ακόμα κι όταν ήρθε η ώρα να βρει τον δρόμο-του, που δεν ήταν πάντως η 
ποίηση: στη δεύτερη επανέκδοση των Στίχων το 1885, έγραφε στον πρόλογο: 
«Όλα εγράφησαν προ ετών. Η αναδημοσίευσίς-των σήμερον είναι ως απο-
χαιρετισμός εις την νεότητα και εις την ποίησιν». 

Αλέξης Πολίτης

1  Αθήνα 1862, 41-46· Αθήνα 21885, 7-13, με χρονολογία 1857· τώρα στα Άπαντα, επιμ. Άλκης 
Αγγέλου, Β΄, Αθήνα 1997, 23-27.

2  Δ. Βικέλας, Η ζωή-μου, Αθήνα 1908, 397.
3  Βλ. Oxford Book of Ballads, επιμ. Arthur Quiller-Couch, Οξφόρδη 1910, 825-28· νά η 

υπόθεση με δυο λόγια: Ο λόρδος Bateman αιχμαλωτίζεται από έναν Τούρκο· τον ερωτεύεται 
η πανέμορφη κόρη-του και τον απελευθερώνει, αλλά του ζητά να μην παντρευτεί για εφτά 
χρόνια, και τότε θα έρθει να τον βρει. Περνούν εφτά χρόνια και δεκατέσσερις μέρες, η κόρη 
κάνει το ταξίδι, αλλά φτάνοντας μαθαίνει από τον πορτάρη του κάστρου πως ο αφέντης-
του παντρεύεται. Η κόρη ζητάει λίγο ψωμί και κρασί και στέλνει την είδηση πως έφτασε. Ο 
λόρδος εντυπωσιάζεται, διώχνει την καινούρια νύφη και παντρεύεται την παλιά.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ

Τα μερεμέτια του Πρωτομάστορα*

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, Ο Πρωτομάστορας γράφτηκε το 1908 και στάλθηκε από 
το Ηράκλειο την άνοιξη του 1909 στον Λασσάνειο Ποιητικό Δια γωνισμό 

ως «δράμα δίπρακτο» με τον τίτλο Θυσία. Αμέσως μετά τη βράβευσή του, τον 
Μάη του 1910, δημοσιεύτηκε στα Παναθήναια με τον τίτλο Ο Πρωτομάστορας 
και τον χαρακτηρισμό «Τραγωδία» (αρχικά σε τεύχος του περιοδικού και 
αργότερα σε αυτόνομη έκδοσή του). Τέλος, ανάμεσα στα 1913 και 1915 ο 
Μανό λης Καλομοίρης το διασκεύασε σε τρίπρακτη όπερα, που παρουσιάστηκε 
στην Αθήνα τον Μάρτη του 1916 και τυπώθηκε την ίδια χρονιά.1 Αν διασχίσει 
κανείς το πέλαγος της καζαντζακικής βιβλιογραφίας, θα διαπιστώσει, σχετικά 
εύκολα, ότι Ο Πρωτομάστορας αποτελεί την πιο σχολιασμένη τραγωδία του 
Καζαντζάκη· θεωρείται σημαντική όχι μόνον ως προς την εξέλιξη της δρα-
ματουργίας του αλλά και της ευρύτερης ιδεολογικής του συγκρότησης αφού, ώς 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, η καλλιτεχνική του δραστηριότητα ήταν, κατά 
κύριο λόγο, θεατρική. Ο Πρωτομάστορας βρί σκεται στο σταυροδρόμι εκείνο 
από το οποίο ο συγγραφέας αποχαιρετά τη νεανική παραγωγή και μπαίνει στη 
φάση της ωριμότητας, είναι το ‘αρχέτυπο’ των μεταγενέστερων τραγωδιών του. 
Η μετάβαση αυτή συντελέστηκε αξιο ποιώντας μια, προσφιλή τότε, τακτική των 
δημοτικιστών ποιητών: τη δρα ματοποίηση δημοτικών τραγουδιών, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Γιάννη Ψυχάρη και του Αργύρη Εφταλιώτη.2 Στην καζαντζακική 
*  Η εργασία αποτελεί επεξεργασμένη μορφή ανακοίνωσης στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 

«Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα χρόνια μετά» που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
τον Μάη του 2007 στο Ρέθυμνο. Ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά τους τον Αλέξη Πολίτη και 
τη Γιούλα Μπούνταλη, καθώς επίσης το Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και 
το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. 

1 Καλομοίρης 1916. Για μια παρουσίαση της τραγωδίας, πληροφορίες για τη συγγραφή της 
καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία βλ. Πετράκου 2005: 187-212. 

2 Για το θέμα βλ. ενδεικτικά Γεωργοπούλου 2002: 227-33, Πετράκου 2006: 133-51, Πεφάνης 
1998: 92-109, Πεφάνης 1998-2000: 273-323, Πούχνερ 1992: 309-30.

Αριάδνη 14(2008) 167-80                 (ISSN 1105-1914)



διασκευή του «Γιοφυριού της Άρτας», ο Πρωτομάστορας δέχεται να θυσιάσει 
την αγαπημένη του επειδή πιστεύει ότι είναι σημαδεμένος από τη μοίρα για μια 
ξεχωριστή ηρωική αποστολή. Η ‘θυσία’ είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται 
το γιοφύρι που οδηγεί τον ήρωα στον καζαντζακικό υπεράνθρωπο, το συστατικό 
στοιχείο που τον διαφοροποιεί από την αγέλη των θεριστών και τον χρίζει ταγό 
της ομάδας των μαστόρων. Σε αντίθεση με άλλες διασκευές του δημοτικού 
τραγουδιού, στο τέλος του έργου, το ‘adagio’ δίνει γρήγορα τη θέση του σε μια 
σκηνή αποθέωσης του ήρωα, που κατόρθωσε να επιβεβαιώσει την ηρωική του 
ταυτότητα.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ενός μικρού ερευνητικού προγράμματος 
που εκπονείται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Αποσκοπεί να φέρει στο 
φως νέο, αθησαύριστο αρχειακό υλικό και, στη συνέχεια, να εξετάσει το κείμενο 
ως προϊόν μιας εξελικτικής διαδικασίας που αφορά, όπως είπαμε, στην κρίσιμη 
μετάβαση από τα νεανικά έργα στη φάση της ωριμότητας. Η έρευνα ξεκίνησε με 
μια σύγκριση ανάμεσα στο χειρόγραφο της Θυσίας που έστειλε ο Καζαντζάκης 
στον Λασσάνειο Ποιητικό Διαγωνισμό το 1908 (και το οποίο σώζεται στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη) και στο κείμενο που δημοσιεύτηκε το 1910.3 Όπως θα δούμε, 
η αντιπαραβολή έφερε στο φως σχετικά λίγες αλλά ενδιαφέρουσες διαφορές. 
Στη συνέχεια, η έρευνα εντόπισε στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη:

(1) μια σειρά από πλούσιες χειρόγραφες σημειώσεις (αφαιρέσεις, προσθήκες 
και ερμηνευτικά σχόλια) του συγγραφέα πάνω στο τυπωμένο κείμενο της 
αυτοτελούς έκδοσης των Παναθηναίων του 1910 (στο περιθώριο και τις λευκές 
σελίδες της έκδοσης)·4 

(2) τρία λευκά λυτά φύλλα, αποκομμένα από ένα μεγαλύτερο μπλοκ, με ενιαία 
σελιδαρίθμηση (σ. 33-37), γραμμένα κι από τις δύο όψεις με μαύρο μελάνι, τα 
οποία περιέχουν ερμηνευτικά σχόλια, προσθήκες και αλλαγές του συγγραφέα 
στο έργο. Η πρώτη σελίδα φέρει τον τίτλο «Πρωτομάστορας», γραμμένο με 
μπλε κραγιόν και πλαισιωμένο αριστερά και δεξιά από δύο γραμμές με κόκκινο 
κραγιόν. Στην ίδια σελίδα υπάρχουν δυο σημαντικές ενδείξεις: (α) ο υπότιτλος 
«Β΄ Version του Πρωτομ.[άστορα]» και (β) ο χαρακτηρισμός του (με μολύβι) 
ως «pendant του Νικηφόρου», ταίρι δηλαδή της τραγωδίας Νικηφόρος Φωκάς, 
3 Το κείμενο στάλθηκε στο διαγωνισμό από το Ηράκλειο «Προς τον Κύριον Σπυρ. Λάμπρον, 

Καθηγητήν του Εθν. Πανεπιστημίου Αθήνας» και φυλάσσεται στο Παράρτημα Χειρογρά-
φων Ψ-27 της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.nlg.gr. Ως 
“Ο Πρωτομάστορας” δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψηλορείτης 
στα Παναθήναια (Έτος Ι΄, τχ. 233-234, 15-30 Ιουνίου 1910, σ. 131-44) και, στη συνέχεια, σε 
αυτοτελή έκδοση, ως ανασελιδοποιημένο ανάτυπο (Έκδοσις «Παναθηναίων», Αθήνα, 1910, 
σ. 48). 

4 Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, ΕΕΚ 190_1-48. Περισσότερες πληροφορίες στον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης του Μουσείου στο http://www.kazantzakis-museum.gr. Πρόκειται, προφανώς 
για το προσωπικό ανάτυπο του συγγραφέα αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προοριζόταν για 
το τυπογραφείο. Οι σημειώσεις δεν είναι καθαρογραμμένες και δεν υπάρχουν επίσης λευκά 
φύλλα ανάμεσα στις τυπωμένες σελίδες. 
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με την οποία γνωρίζουμε ότι ο Καζαντζάκης καταπιανόταν μετά το 1915.5 Η 
χρονολόγηση της δεύτερης βερσιόν προκύπτει από δύο ακόμα χειρόγραφες 
σημειώσεις του συγγραφέα στην πρώτη σελίδα. Η πρώτη παραπέμπει σε κριτική 
του Άλκη Θρύλου για το έργο που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο Νουμά την 
άνοιξη του 1916 με αφορμή την παράσταση της όπερας του Καλομοίρη (Θρύλος 
1916). Η δεύτερη σχετίζεται μ’ ένα σχόλιο του συγγραφέα για το χορό της 
τραγωδίας, με ημερομηνία 30 Αυγούστου 1916.6

Καθώς κάποιες από τις σημειώσεις του Καζαντζάκη στο τυπωμένο 
κείμενο απαντώνται και στο χειρόγραφο σχέδιο της «Β΄ Version», θα πρέπει 
να προέρχονται από την ίδια περίπου περίοδο. Ενδεχομένως, με αφορμή την 
παράσταση της όπερας, ο Καζαντζάκης ξαναδιάβασε το έργο και αισθάνθηκε 
ότι έπρεπε να γίνουν τόσο σημαντικές αλλαγές ώστε να προχωρήσει σε μια νέα 
εκδοχή του. Είναι πιθανόν ότι σημείωσε αρχικά τα σχόλια και τις αλλαγές πάνω 
στο τυπωμένο κείμενο του 1910. Στη συνέχεια, προσπάθησε, όπως φαίνεται, 
να τις καθαρογράψει, να τις εμπλουτίσει και να τις ‘οργανώσει’ καλύτερα στις 
λευκές σελίδες του σημειωματάριού του με πρόθεση να προχωρήσει σε μια «Β΄ 
version». Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για τον Πρωτομάστορα, πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας τρεις εκδοχές: το «δίπρακτο δράμα» Θυσία του 1908, την 
τραγωδία Πρωτομάστορας του 1910 και το ανολοκλήρωτο σχέδιο της «δεύτερης 
βερσιόν» του 1916. Οι διαφορές ανάμεσα στα κείμενα του 1908 και 1910 είναι 
πολύ λιγότερες από εκείνες του 1916, καθώς ο Καζαντζάκης είχε μπει πλέον 
σε μια άλλη φάση της εξέλιξής του. Στην πραγματικότητα, οι αλλαγές το 1916 
ήταν τόσο σημαντικές και δημιουργούσαν τέτοιες αντιφάσεις στο κείμενο, 
ώστε το έργο έπρεπε να γραφεί σχεδόν απ’ την αρχή για να συμπεριλάβει τις 
νέες σκέψεις που είχαν κατακλύσει το συγγραφέα μετά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους και την εμπειρία του Αγίου Όρους. Ενδεχομένως, γι’ αυτό το λόγο 
εγκατέλειψε, όπως όλα δείχνουν, το εγχείρημα και προτίμησε να ασχοληθεί 
με τις νέες τραγωδίες που είχε αρχίσει να κυοφορεί από το 1915 περίπου: 
τον Νικηφόρο Φωκά, τον Ηρακλή, τον Οδυσσέα και τον Χριστό (Πρεβελάκης 
1959: 8-9). Ωστόσο, οι μεταγενέστερες και ατελέσφορες αυτές διορθώσεις και 
προσθήκες του Πρωτομάστορα προδίδουν την κατεύθυνση, τη ροπή της εξέλιξης 
του συγγραφέα, αναδεικνύουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια τους συνδέσμους 
ανάμεσα στα νεανικά έργα της περιόδου 1906-1910 και τις τραγωδίες που 
ολοκλήρωσε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο· δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο 
η μεταγενέστερη δραματουργία της ‘ωριμότητας’ αναπτύχθηκε ως φυσική 
απόρροια της πρώιμης. Με την έννοια αυτή, δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτήρισε, 
όπως είπαμε, το έργο «ταίρι» του Νικηφόρου Φωκά.

Το μικρό αυτό δοκίμιο δεν αποσκοπεί, φυσικά, ούτε να προχωρήσει σε 
μια εξαντλητική φιλολογική παρουσίαση των νέων δεδομένων ούτε σε μια 

5 Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, ΑΥΤ 6_Α-Ε. 
6 «Θυμήσου χορευτή Καράτζιβας που μούπε Ρουσόπουλος, 30-8-16». 
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απαρίθμηση των επιμέρους διαφορών ανάμεσα στις τρεις ‘γραφές’ του έργου. 
Αναμφίβολα, η διερεύνησή τους μπορεί να συζητηθεί κάτω από πολλές προ-
οπτικές και να αναδείξει άλλες τόσες πτυχές. Εδώ θα συζητηθούν ορισμένα 
μόνον από τα αλλεπάλληλα ‘μερεμέτια’ του Πρωτομάστορα μέσα από μια 
πολύ συγκεκριμένη οπτική γωνία: τη μετάβαση από τη θυσία των γυναικείων 
‘παρακμιακών’ στοιχείων στη λατρεία του καζαντζακικού υπεράν θρωπου που, 
με το πέρασμα των χρόνων, έπαιρνε όλο και περισσότερο τον χαρακτήρα της 
θρησκείας ‘θεοφόρων’ τραγικών ηρώων. Η πορεία αυτή είναι εμφανής ακόμα κι 
αν συγκρίνει κανείς τον τίτλο του χειρόγραφου που στάλθηκε στον Λασσάνειο 
μ’ εκείνον της έκδοσης του 1910: από το «δίπρακτο δράμα» Θυσία χωρισμένο 
σε επιμέρους σκηνές, περνάμε στην «τραγωδία» Ο Πρωτομάστορας, χωρισμένη 
σε δύο μέρη: το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την πράξη της θυσίας στο 
πρόσωπο του θύτη, του νικηφόρου ήρωα. 

Σε γενικές γραμμές, στις δύο πρώτες γραφές, τα αδύναμα στοιχεία είχαν 
πιο έντονη παρουσία, ήταν περισσότερο ζωηρά και ενεργητικά και κατα-
πολεμούνταν με μεγαλύτερη δυσκολία. Εδώ ανήκει ο χορός των θεριστάδων. 
Η δειλία, η αρρώστια, ο φόβος, το αίσθημα υποταγής απέναντι στη μοίρα που 
τον χαρακτηρίζει υποτροπιάζουν με το πέρασμα των χρόνων και η αντίθεση 
με τη ‘διονυσιακή’ δύναμη και υγεία που εκπροσωπεί ο χορός των μαστόρων, 
γίνεται πιο έντονη το 1916. Έτσι, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του σχεδίου 
της «Β΄ Version» την παρακάτω επεξήγηση: «Όχλος = φόβος, υποταγή, δου-
λεφ τάδ.[ες] πικροί, βασανισμ.[ένοι]». Και στη δεύτερη σελίδα: «Θεριστάδ.
[ες] = οι σκλάβοι της ζωής· υπομ.[ονή], εγκαρτέρ.[ηση], φόβος, υποταγή». Με 
ακόμα πιο μελανά χρώματα αποδίδονται οι γυναίκες των θεριστών απέναντι 
στις δυνάμεις της μοίρας: το «έντρομες» γυναικούλες στο χειρόγραφο του 
1908, γίνεται «περίφοβες τρέχουν απ’ εδώ, τρέχουν απ’ εκεί» στο τυπωμένο 
κείμενο, όπου στις απελπισμένες κραυγές τους έχει προστεθεί επίσης η φράση 
«Παρθένα, βοήθησέ μας!» (9). Στην πρώτη γραφή υπήρχε επίσης «ένα κοριτσάκι 
χαρούμενο» που έβλεπε τη Σμαράγδα να καταφτάνει φέρνοντας δώρα. Το 1910 
αφαιρέθηκε ως περιττό. Ο εκπρόσωπος του εκθηλυμένου Αισθητισμού στο έργο 
είναι αναμφίβολα ο νεαρός, «όμορφος, χλωμός» (10) Τραγουδιστής, που εξυμνεί 
με τα λόγια και τη φλογέρα του την ομορφιά στο πρόσωπο της Σμαράγδας. 
Δεν είναι τυχαίο που η φιγούρα του αποκτά ολοένα και πιο αρνητικά πρόσημα 
στη συνείδηση του συγγραφέα καθώς λειτουργεί ως πρόσκομμα στην ανοδική 
πορεία του ήρωα. Έπειτα από την πρώτη του είσοδο, τα μέλη του χορού «τόνε 
διώχνουν σε μια γωνιά, ανάμεσα στις γυναίκες» (12) και, στη συνέχεια, για 
ένα μεγάλο διάστημα, μένει «ήσυχα» μόνος στη γωνιά του, ασχολούμενος με 
τη φλογέρα του (κάπου-κάπου μόνον «ξεπετιέται μια νότα γλυκειά» ανάμεσα 
στο θόρυβο των διαλόγων).7 Το 1910, η παρουσία του γίνεται ακόμα πιο 

7 Η φράση μάλιστα «τη στιγμή που κανένας δεν περίμενε μια τόσο αναπάντεχη αρκαδική γαλή-
νη» (12), που δηλώνει ακόμα περισσότερο την απόστασή του από τα γεγονότα της σκηνής, 
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παθητική και περιθωριακή, είναι πλέον σαφώς ένα εμπόδιο πλέον στο δρόμο 
του ήρωα. Έτσι, μετά τη φράση «Μια τρίχα των μαλλιών της αξίζει πιο πολύ απ’ 
όλα σου τα γιοφύρια!», ο συγγραφέας έχει προσθέσει: «Καλήτερα να κάθομαι 
στην ακροποταμιά να κλαίω και να δέρνομαι, να μην μπορώ να προσπεράσω 
και νάρχεται η Σμαράγδα να μου χαμογελά να γιαίνω, παρά νάχω σιδερένια 
μπροστά μου τα γιοφύρια και περνώ απάνω τους καβάλλα!» (44).

Η ολοένα και μεγαλύτερη άπωση του θηλυκού-αδύναμου στοιχείου εκδη-
λώνεται όμως, κυρίως, απέναντι στην Σμαράγδα. Στο χειρόγραφο κείμενο της 
Θυσίας, αν και ο ήρωας τη σέρνει στο θάνατο, είναι τουλάχιστον ευγενής, «την 
αναβαστάζει. Θέλει να της δώσει δύναμη να προχωρήση», «της γλυκομιλεί». 
Το 1910 οι παραπάνω οδηγίες δεν υπάρχουν. Υπάρχει απλά η απαίτηση από 
την Σμαράγδα να μην τρέμει καθώς εντοιχίζεται (45). Και πάλι όμως, τόσο στο 
χειρόγραφο του 1908 όσο και στην έκδοση του 1910 η Σμαράγδα παρέμενε μια 
εξιδανικευμένη μορφή. Ήταν το εμπόδιο στη μοίρα του ήρωα στο βαθμό που 
απλά είχε διαπράξει το λάθος να γεννηθεί γυναίκα. Οκτώ χρόνια αργότερα 
όμως, έχει αρχίσει να ‘δαιμονοποιείται’ στη συνείδηση του Καζαντζάκη, να 
μεταμορφώνεται σε μια αράχνη που παίρνει χαιρέκακα τη δύναμη από το 
αρσενικό και προσπαθεί να το τυλίξει στον ιστό της. Έτσι, στην τρίτη σελίδα 
του σχεδιάσματος της δεύτερης βερσιόν διαβάζουμε την παρακάτω ερμηνευτική 
και συνάμα σκηνική οδηγία: «‘Σφίγγοντας δόλια μα σαγηνευτικά τα χέρ.[ια] της 
γύρω απ’ το λαιμό του – όχι τόσο από αγάπη όσο από τη λεπτή γυναίκεια ηδονή 
της νίκης στους άντρες – θα του ζητούσε καταστρέφοντας το γιοφ.[ύρι] να 
χτίσει σπίτι’. Και να δέχεται, πλανεμ.[ένος] από τη Γυν.[αίκα]…». Στη δεύτερη 
σελίδα ο Καζαντζάκης έχει σημειώσει τα παρακάτω:

«Ο Πρ.[ωτομάστορας] να μη ζητά απότομα το ‘σπίτι’ από τον Άρχοντα. 
Βαθμηδόν να φαίνεται πως ενικήθηκε, πως σκοπεύει να παρατ.[ήσει;] τον 
κίντ.[υνο;] και την τέχνη. Σα μιλά με Σμαρ.[άγδα] Να φαίν.[εται] πως είναι 
συντριμ.[ένος] από αγάπη, αδύνατος, ελαττωμένος. Οι μαστόρ.[οι] του 
παρατήρ.[ησαν] ήδη πως έκαμε λάθη σ[το] χτίσιμο, αλλού ο νους του… Τη 
στιγμή που θα γκρεμίζ.[εται] το γιοφ.[ύρι] η Σμ.[αράγδα] να τον κυτάζει 
θριαμβεύοντας και ο Π.[ρωτομάστορας] σ’ ένα λυγμό του θάνοιωθε τον 
ξεπεσμό του».8

δεν υπήρχε στο χειρόγραφο δράμα του 1908. 
8 Παρόμοιες σκέψεις είχε σημειώσει ο συγγραφέας πάνω στη σελίδα τίτλου του προσωπικού 

του ανάτυπου: «Ο Πρ.[ωτομάστορας] να μη ζητά απότομα το ‘σπίτι’ από τον Άρχ.[οντα] 
Βαθμηδόν να φαίνετ[αι] πως νικήθ[ηκε] πώς σκόπευε να παρατ.[ήσει;] τον κίντ.[υνο;] και 
την τέχνη. Σα μιλά με Σμαρ.[άγδα] Να φαίν.[εται] πως είναι συντριμ.[μένος] από αγάπη, 
αδύν.[ατος], ελατωμ.[ένος] Οι μαστόρ[οι] του παρατήρ.[ησαν] ήδη πως έκαμε λάθη στο 
χτίσιμο, αλλά ο νους του. Σμ.[αράγδα] του ζητά αφίνοντας το γιοφ.[ύρι] να χτίσει το σπίτι». 
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Με εξαίρεση ίσως τον ιδιαίτερο τύπο της Μαγδαληνής, που ‘γεννά’ την 
ανάσταση του Χριστού στην ομώνυμη τραγωδία, η νέα επεξεργασία του Πρω-
τομάστορα συμβαδίζει με την εξέλιξη του συγγραφέα και σ’ αυτό το ζήτημα, 
με τις αμέσως επόμενες δηλαδή γυναικείες φιγούρες των τραγωδιών του: στον 
Οδυσσέα ο Καζαντζάκης θα αμφισβητήσει την πίστη της Πηνελόπης, στον Χριστό 
οι γυναίκες θα αποκλειστούν εξ αρχής από το ιερό μυστήριο ενώ στο ‘ταίρι’ 
του Πρωτομάστορα, τον Νικηφόρο Φωκά, κυριαρχεί η μορφή της Θεοφανώς, 
η πιο μοχθηρή ίσως γυναικεία μορφή στη δραματουργία του. Η αλήθεια είναι 
ότι η παραπάνω τάση ‘δαιμονοποίησης’ δεν μπορούσε να συμβιβαστεί εύκολα 
με την εξιδανικευμένη και περήφανη Σμαράγδα του 1908 και ίσως αυτός να 
είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η δεύτερη βερσιόν δεν 
προχώρησε περισσότερο. Δύο χειρόγραφες σημειώσεις στην τρίτη και τη δεύτερη 
σελίδα, αντίστοιχα, του σχεδιάσματός της προ δίδουν εύγλωττα την αμηχανία: 
«Πρέπει καλά να ξεδιαλύνω: κάθε άτομ.[ο] [η] αγάπη καταστρέφει, δεν είναι 
‘αγνή’; Ή μόνο ωρισμ.[ένες] αγάπες; (και τέτοια νάταν της Σμ[αράγδας];)». Ο 
συγγραφέας παραπέμπει στη συνέχεια σε σχόλιό του στην προηγούμενη σελίδα 
για το χαρακτήρα της ηρωίδας του: «αφελής Ελληνοπούλα, αγ.[απά] και δίνεται, 
χωρίς φιλοδ.[οξία], όλη. Κι όταν νοιώθει πως η αγ.[άπη] της εμποδίζ.[ει] τον 
Πρ.[ωτομάστορα] και τον απειλεί, πεθαίνει, απλά, χαρούμ.[ένα] από περίσσεια 
αγάπη κι ο θάν.[ατος] = ένα από τα λαμπρά πρόσωπα του Έρωτα».

Προς αυτήν την κατεύθυνση της σύνθεσης, μέσω της ταύτισης του έρωτα 
με το θάνατο, κινείται μια ακόμα ενδιαφέρουσα αλλαγή: ενώ στις δύο πρώτες 
γραφές η ηρωίδα θυσιάζεται αυτόβουλα, το 1916 είναι η δύναμη του αρσενικού 
που την εμψυχώνει με τη δική του βούληση για να τη σύρει στο θάνατο. Στην τρίτη 
σελίδα των παραπάνω σημειώσεων υπάρχει η εξής οδηγία: «Ο Πρ.[ωτομάστορας] 
να της δυναμώνει και να υψώνει το ψ.[υχικό] Όταν μιλά περήφ.[ανα], αυτή 
τρέμει, και λέει: Μίλα ακόμη! Έτσι σιγά σιγά ο Πρ.[ωτομάστορας] τη μαθαίνει 
νάναι άξια για τη Θυσία. Τόνε λέει ψυχοπατέρα μου!».9 Βέβαια, ήδη στο τέλος 
του χειρογράφου που στέλνει στον Λασσάνειο το 1908, υπάρχει η ακόλουθη 
σημείωση του συγγραφέα: «Θέλησα ν’ απλο ποιήσω την παράδοση του δημο-
τικού τραγουδιού αφαιρώντας την ιδέα του ‘αδερφού’». Με τις παρεμβάσεις 
του 1916 όμως καθίσταται περισσότερο σαφές, ήδη από την πρώτη σελίδα του 
σχεδιάσματος της δεύτερης βερσιόν, ότι «Η Γυν.[αίκα] = το μαλακό πλάσμα που 
θυσιάζ.[εται] για ανώτερο σκοπό ζωής». Έτσι, κρυσταλλώνεται καλύτερα στη 
συνείδηση του συγγραφέα σε τι έγκειται η θυσία: «Στη θυσία κ’ οι δυο να υψών.
[ονται]: ο Πρ.[ωτομάστορας] γιατί θα θυσιάζ.[ει] την αδυν.[αμία] του και τη Γυν.
[αίκα] που παράφ.[ορα] αγαπά· η Σμ[αράγδα] γιατί ενώ α΄ = Γυν.[αίκα] που 

9 Παρόμοια χειρόγραφη οδηγία υπάρχει και δίπλα στη σελίδα τίτλου της έκδοσης: «Ο 
Πρ.[ωτομάστορας] δυναμώνει Σμ.[αράγδα] της υψών[ει] ψ[υχικό].  Όταν μιλά περήφ.[ανα] 
αυτή τρέμ[ει] και λέει: Μίλα ακόμα! Έτσι σιγά σιγά γίν[εται] άξια για τη θυσία».
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πλάνεβε, τώρα υψώνεται σε γυν.[αίκα] που θυσιάζ.[ει] τη ζωή της σε ανώτ.[ερη] 
δημιουργ.[ική] στιγμή μυστικής γυναίκειας μητρικότητας». 

Οι τρεις τελευταίες λέξεις μας οδηγούν στον πυρήνα της κεντρικής σύγ-
κρουσης του έργου: την εξουδετέρωση του ερωτικού στοιχείου ως αδύναμου 
μέσα από μια οπτική γωνία που συνδέεται με το μυστικισμό και τον ασκητισμό. 
Οι θεριστές εναντιώνονται στα σχέδια του Άρχοντα, ο οποίος επιδιώκει να 
βάλει «το χαλινάρι της σκλαβιάς» στον ποταμό που «φοβερίζει και βουά» σα 
«θεριό» (8) που το έχουν υποτάξει. Στην πρώτη σελίδα του σχεδιάσματος του 
1916 ο Καζαντζάκης σημειώνει: «Ο ποταμός = τ’ άγρια στοιχεία, οι υπόγειες 
δυνάμεις» και στη δεύτερη σελίδα: «Ποταμός = η βαρειά, μουντή δύν.[αμη] της 
ύλης». Πρόκειται για τις σκοτεινές εκείνες δυνάμεις που απειλούν και πάλι το 
δημιουργό και το έργο του, που επιχειρούν για μια ακόμα φορά μετά τον Λώρη 
του Φασγά και τον Ορέστη στις Σπασμένες ψυχές να ακυρώσουν την πραγμάτωση 
προς τον καζαντζακικό υπεράνθρωπο. Η λύση είναι μία: εξόντωση. Η φύση είναι 
αυτή που πρέπει να θυσιαστεί, στο πρόσωπο της ‘καταπράσινης’ Σμαράγδας, ο 
σκοτεινός υλικός κόσμος των ερωτικών παρορ μήσεων, που αντιμετωπίζονται ως 
πάθη που πρέπει να χαλιναγωγηθούν και να ‘εντοιχιστούν’. Στην πρώτη σελίδα 
του σχεδιάσματος ο Καζαντζάκης δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει πιο καλά τις 
εξελίξεις που είχε δρομολογήσει ο ίδιος οκτώ χρόνια νωρίτερα: «Ο άνθρ.[ωπος] 
πολεμά με τη φυσ.[ική] δύναμη. Αγώνας τρομερός. Για να τη νικήσει πρέπει 
πρώτα να νικήσει τον εαυτό του. Θυσία: η Γυν.[αίκα] του παίρν.[ει] τη δύν.[αμη] 
– η αγάπη σ’ άτομο. Να τη θυσιάσει· δηλ. να θυσ.[ιάσει] τις πιο γλυκειές του 
ατομ.[ικές] χαρές».

Η νίκη απέναντι στην ύλη, τον έρωτα και την απόλαυση οδηγεί από μια άλλη 
διαδρομή τον Καζαντζάκη στα χωράφια της θρησκείας· σ’ ένα είδος ασκητικού 
μυστικισμού που συμπεριλαμβάνει την εκμηδένιση της ζωής και τη χαρούμενη 
αποδοχή του θανάτου καθώς και την ταύτιση του τελευταίου με τον έρωτα. 
Στο Ιντερμέδιο της τραγωδίας υπάρχουν δύο αντιθετικά ημιχόρια με γύφτισσες, 
όπου το ένα προτρέπει τον ήρωα να παραδοθεί στη γυναίκα, το άλλο να την 
αποφύγει. Στη σελίδα 33 του τυπωμένου κειμένου ο συγγραφέας δείχνει πως το 
1916 έχει προχωρήσει σε μια σύνθεση, κι έτσι σημειώνει στο περιθώριο δύο νέες 
ατάκες: «Γύφτ. –Αχ νάμουν εγώ, να πέθ.[αινα] για το χατήρι του Αγαπητικού, 
στεριώνοντας με το απαλ[ό] κορμί μου ένα μεγάλ[ο] έργο. Ω Θάν.[ατε], ως 
γλυκύτατο πρόσωπο του Έρωτα, επάκ. με! – Ευχ.[αριστώ] σε, Θεέ μου, γιατί ‘μαι 
αγνή κι αφίλητη και θα γεράσω στο σπίτι μου, τιμημένη!». Πόσο διαφορετικά 
ηχούν τα παραπάνω λόγια από μια φράση που υπήρχε μόνο στην πρώτη γραφή 
του 1908 στον αμέσως επόμενο μονόλογο της ηρωίδας: «Στείρα, χέρσα, ανώφελη 
κατεβαίνω στον Άδη. Ω!». Σ’ ένα άλλο χειρόγραφο σχόλιο στο περιθώριο της 
σελίδας 44, η θυσία εξισώνεται με «υπέρτατη τώρα ερωτική πράξη». 

Ανάμεσα στα 1910 και 1916 ο Καζαντζάκης επιχειρεί μια όσμωση μπερ-
ξονισμού και ελληνορθόδοξου μυστικισμού. Αν και ενθουσιασμένος από το 
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εθνικιστικό παραλήρημα των Βαλκανικών Πολέμων καταπιάστηκε συστη-
ματικά με τον Μπερξόν και δημοσίευσε τη μελέτη του για τον Γάλλο φιλόσοφο 
(Καζαντζάκης 1912). Στις 20 Νοεμβρίου 1914, στη Μονή Ιβήρων σκεφτόταν ότι 
«η μοναστική ζωή, κι έτσι ως είναι – αμόρφωτη κι ανήθικη» παραμένει «ανώτερη 
από [την] κοινωνική» ενώ δύο μέρες μετά σημείωνε: «Μια ιδέα: αναδιοργάνωση 
ελληνικού ασκητισμού. Πώς το Άγιον Όρος να γίνει η εστία μιας πνευματικής 
ζωής» (Καζαντζάκη 21983: 68-69). Ένα χρόνο αργότερα, προέβαλε το χριστιανικό 
μυστικισμό στην ελληνική αρχαιότητα. Στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 1915 γράφει: 
«Ενίκησα και λίγνεψα σαν τον Ηρακλή που είδε τον Άδη κι ανέβηκε στο φως 
συλλογισμένος […] Οι άνθρωποι πώς παρεξηγούν την άγια μορφή του Ηρακλή, 
που είναι όλος μυστικός ήρως: αγνός, όλος ψυχή, ασκητισμό, αγώνα, βαθύτατη 
θλίψη κι εσωτερικό τελικό καθαρμό. Εδώ οι μετόπες: το συναξάρι του, το 
μαρτυρολόγι. Ενίκησε το σώμα του την ύλη μ’ επιμονή, θανατηφόρα συχνά 
άσκηση». (Καζαντζάκη 21983: 74-75). Ήδη, η σύλληψη της Θυσίας το 1908 είχε, 
σε σπερματική ακόμα μορφή, τα παραπάνω ασκητικά χαρακτηριστικά, όπως 
εύστοχα σημείωνε πάνω στο χειρόγραφο ο κριτής του Λασσάνειου ποιητικού 
διαγωνισμού.10

Η πορεία ωστόσο ολοκληρώνεται μετά τη μυστικιστική εμπειρία του Αγίου 
Όρους. Έτσι, ο Πρωτομάστορας του 1916 είναι πλέον αγνός από ύλη. Με την 
απόφασή του να καταστεί ‘υγιής’, θυσιάζοντας κάθε ‘γυναικεία’ αδυναμία, η ίδια 
αυτή η θυσία γίνεται ο θεμέλιος λίθος μιας νέας θρησκείας που, με το πέρασμα των 
χρόνων, θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες και ποικίλες ιδεολογικές προσμίξεις. 
Σταδιακά, άρχισε να παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας λατρείας αρσενικών 
ηρώων, το αρχέτυπο των οποίων, ωστόσο, βρίσκεται στον Πρωτομάστορα. Οι 
μάστορες, «τα μαύρα χελιδόνια της άνοιξης του Νου» (47), στις σημειώσεις του 
1916, είναι εκείνοι που «υμνούν τη δύν.[αμη] του ανθρ.[ώπου], που χαλιν[ώνει] 
τα στοιχειά και τα δαιμόνια».11 Απέναντι στα φοβισμένα αγελαία ζώα, τους 
θεριστές, οι «Γύφτοι = οι λεύτεροι της ζωής· ορμή, ανταρσία, έλλειψη ηθ.[ικής] 
και νόμου, πλάστες». Η αποστροφή προς το λαό είναι μεγαλύτερη το 1916 απ’ 
ό,τι το 1908: «(Σαν έρθουν οι θεριστάδ.[ες] λεν: Να το κοπάδι, πάμε πίσω σ[το] 
χορό μας, τι τους σιχαίνουμ[ε])».12 Στη δεύτερη βερσιόν ο συγγραφέας έχει 
προσθέσει και τις Γυναίκες των μαστόρων, που, έχουν θετικά πρόσημα μόνον 

10  Προς το τέλος του χειρογράφου που στάλθηκε στον Λασσάνειο, στο σημείο όπου ο χορός 
επαινεί τον ήρωα («Νικητής και καβαλλάρης πέρασες τα στενά της νιότης, όπου ορθόστηθη 
παραμονεύει και σκοτώνει η Γυναίκα!»), ο κριτής σχολιάζει: «Εντελώς ασκητική ιδέα!». Το 
σχόλιο διατυπώθηκε και στο δημοσιευμένο κείμενο της κρίσης του διαγωνισμού, με εισηγητή 
τον Σ. Κ. Σακελλαρόπουλο: «Η ιδέα αύτη δεν φαίνεται εις ημάς πολύ διάφορος των ιδεών 
αίτινες ενέπνευσαν τον ασκητικόν βίον» (1910: 121). 

11 Η χειρόγραφη σημείωση εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του τυπωμένου κειμένου και, απα-
ράλλακτη, στην τελευταία σελίδα του σχεδιάσματος της δεύτερης βερσιόν. 

12  Παρόμοια δίπλα στη σελίδα τίτλου της έκδοσης ο συγγραφέας έχει σημειώσει: «(Σαν έρθ.
[ουν] οι θεριστάδ.[ες] λέν: Να το κοπάδι, φεύγομε[)]».
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ως μητέρες όμως, παιδιών, αρσενικών, βέβαια: «υμνούν [τον] Έρωτα» εκείνον 
«που δίνει και πλάθει γυιούς, το στήθος που βυζαίνει τον κάλλιον. Νικούμε με 
τον Έρωτα τον Χάρο. – ο στρατός της σωτηρίας οι – μάνες. Μία πεθ.[αίνει] και 
δέκα γεννούμε».13

Στη νέα επεξεργασία του έργου αποτυπώνονται επίσης επιδράσεις από 
τη Γέννηση της τραγωδίας του Νίτσε, η οποία είχε εκδοθεί από τον Φέξη στη 
μετάφραση του Καζαντζάκη το 1912: «Χορός =η βαθύτ.[ερη] ουσία της ζωής. 
Θεία μανία, όλο το σώμα αιγλοβολεί ψυχή, τα γόνατα πληγ.[ώνει] (γιατί τα 
χτυπά σ’ γης), οι νόμοι οι φυσικοί καταργούνται (υψώνεται ο χορευτής και 
πετά) θυμάται το χώμα που γεννήθη κι οι άλλοι γύρα, ήσυχοι σε θρησκ.[ευτική] 
περισυλλογή. Λέει: Kλαδέφτε με για ν’ αλαφρώσω. Ο Διόνυσος πνέει απάνω 
του αλάκαιρος, σφοδρότερ.[ος] από την Αφροδ. Και τον Άρη». Και πιο κάτω: 
«Οι γυν.[αίκες] με αυστηρό πρόσωπο, κάτου τα μάτια, βακχίδες: Θρ.[ησκεία;] 
και Έρωτας». Το διονυσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται για να εξυμνήσει το 
θρίαμβο του ήρωα απέναντι στην αρρώστια: «Όλοι μαζί: παραδομ.[ένοι] σ’ 
ένθεη μανία του χορού αντροκαλιούνται το Θάν.[ατο]. Είμ.[αστε] οι Πλάστες: 
έργα και παιδιά. Από τόπο σε τόπο μαθαίν.[ουμε] τους μισερούς ανθρ.[ώπους] 
πώς να νικούν τη Μοίρα τους».

Επιπλέον, το 1916 η θέση του ήρωα στο πρώτο μέρος της τραγωδίας είναι πιο 
επικίνδυνη απ’ ό,τι το 1910, εξαιτίας της επιρροής που του ασκεί η Σμαράγδα. 
Έτσι στο περιθώριο της σελίδας 16 της έκδοσης έχουν προστεθεί οι παρακάτω 
διάλογοι:

«Πρ.[ωτομάστορας]: Στα έργα μου πετιέται η μορφή σου ξάφνου και λέω: 
όλα τα μάταια έργα τούτα δεν αξίζουν ένα φιλί σου… 
Σμ.[αράγδα]: Μη φύγεις! Ένα σπιτάκι… δεν μπορώ να πηγ.[αίνω] από τόπο 
σε τόπο … Μια φωλιά σ’ ένα κλαδί της γης κ’ εγώ να σε προσμένω… 
Πρ.[ωτομάστορας]: Βαρέθηκα τα γιοφ.[ύρια] Ένα σπίτι τώρα νειρεύομαι 
να χτίσω… Να οργών.[ουμε] κι εμείς τη γης, την αγαθή Μάνα.
[Σμαράγδα] Τι θα ζητήσεις από το[ν] πατ.[έρα] μου; Συνηθίζ[ει] πάντα ένα 
μεγ.[άλο] δώρο.
Πρωτομάστορας: Θα δεις… θα δεις το μυστ.[ικό] μου… ».

Απέναντι στην απειλή της Σμαράγδας όμως ορθώνεται ένας εντελώς νέος ρόλος 
που έχει προστεθεί το 1916: ο Γέρο-Μάστορας που εκπροσωπεί την υγιή, στιβαρή 
φωνή της πατριαρχίας και ο οποίος παρεμβαίνει σε καίριες στιγμές. Όταν, για 
παράδειγμα, οι Μάστορες αισθάνονται προδομένοι και διαμαρτύρονται στον 
αρχηγό τους (15) ο συγγραφέας βάζει στο στόμα του τις εξής φράσεις:

13  Η ίδια φράση υπάρχει δίπλα στη σελίδα τίτλου της έκδοσης και στην πέμπτη σελίδα του 
σχεδιάσματος της δεύτερης βερσιόν. 
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«Ο γέρο Μάστορας τόνε μαλώνει: Άλλαξες Πρ.[ωτομάστορα]! Το μάτι σου 
θόλωσε ο νους σου βόσκει στα σύνεφα, τα πόδια σου δε σε κρατούν πια 
πάνω στη γης παληκαρίσια. Μόλεψες τη θεία φύση σου, Πρ.[ωτομάστορα]. 
Πρώτη βολά το έργο των χερ[ιών] σου γκρεμίζ.[εται] Ντροπή Σου! 
Αναστενάζ[εις], μουρμουρίζ[εις], λες και ξελές τις προσταγές, σε ρήχν[ει] 
κάτω ο ποτ[αμός] 3 βολές.». 

Ακολουθούν κοφτές αλλά αιχμηρές παρεμβάσεις: όταν οι Μάστορες ανα-
στενάζουν («Αλλοίμονο στους κόπους μας», 28) ο συγγραφέας βάζει τον Γερο-
Μάστορα να συμπληρώνει: «Ξέπεσες!». Όταν ο Άρχοντας απαιτεί από τον 
ήρωα να υποδείξει την αίτιο και ο ήρωας τίθεται ενώπιον των ευθυνών του, ο 
συγγραφέας διαγράφει τη φράση του Άρχοντα («Πηγαίνετέ τον! Α! δε θες να 
μολοήσεις! Δε θες!», 37) και προσθέτει τον παρακάτω διάλογο:

«Ο γέρο μάστ.[ορας] –Αφήστε τον! Αν δεν έχει τη δύν.[αμη] να μολοήσει, 
καλήτερα να πεθάνει.
Πρ.[ωτομάστορας] Ας πεθάνω! Καλήτερα. Για τη ζωή μου δε νοιάζ.[ομαι]. 
Άλλο μου τρώει την καρδιά.»

Έπειτα απ’ αυτό, όταν πια είναι ορατός ο κίνδυνος του θανάτου του Πρωτο-
μάστορα, η εξόντωση της γυναίκας καθίσταται ‘θεμελιώδες’ ζήτημα για τον 
ήρωα. Γι’ αυτόν το λόγο, στη δεύτερη βερσιόν, ο Πρωτομάστορας υποφέρει 
λιγότερο, εμφανίζεται πιο αταλάντευτος και άτεγκτος στις αποφάσεις του. Έτσι, 
σύμφωνα με μια χειρόγραφη αλλαγή του 1916, που απαντάται και στο σχεδίασμα, 
τα λόγια του Πρωτομάστορα (42) «‘Σώπα και μην κλαις. Ζήσαμε εμείς’ κ.λπ. 
πρέπει εκείνη που πιο υποφ.[έρει] να πει δηλ.[αδή] η Σμαρ.[άγδα]». Μέσα από 
μια καζαντζακική οπτική, ο ήρωας έχει γίνει πιο άξιος του ονόματός του το 1916. 
Με το πέρασμα των χρόνων, το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από μια παθητική 
θυσία της Σμαράγδας σε μια περισσότερο ενεργητική και αυτόβουλη πράξη του 
Πρωτομάστορα. Με τη μετακίνηση του κέντρου βάρους από τη θυσία στον 
ήρωα, η Σμαράγδα έτεινε πλέον να μεταβληθεί σε υποχείριό του. Στην τρίτη 
σελίδα του σχεδιάσματος της δεύτερης βερσιόν συναντά κανείς την παρακάτω 
επισήμανση: «Τη Γυν.[αίκα] που τον πλάνεψε (να λέει η Μάνα) πρέπει μόνος 
του ο Πρ.[ωτομάστορας] να μολοήσει. ‘Γιατί να προσθέτει ο ποιητής: Ή μοναχή 
η Γυν.[αίκα]; Χαλνά την υπέροχ[η] σύλληψη, υπέροχη όχι μόνο για το δραματ.
[ικό] ενδιαφέρο που δυνατότητα αμέσως συναρπάζ[ει] μα και για την αλήθεια 
της φιλοσ.[οφικής] σκέψης: Για νάχει αξία πρέπει με τη δικιά του τη Θέληση 
να γίνει ο σκοτωμός. Δύν.[αμη] έχει μόνον ό,τι πλάθεται, θεληματικά σ[τα] 
βάθη του είναι’». Η διόρθωση αυτή μεταθέτει την ευθύνη ακέραιη στον ήρωα. 
Παρόμοια, ο οργισμένος Άρχοντας δεν απευθύνεται το 1916 στο χορό (31-32) 
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αλλά ρίχνει πια όλο το βάρος της απόφασης στους ώμους του Πρωτομάστορα 
διορθώνοντας το τυπωμένο κείμενο ως εξής: «Ως να γυρίσω από το γιοφύρι 
θέλω να μου τη μαρτυρήσεις!».

Μετά τις παραπάνω αλλαγές ο ήρωας κέρδιζε συνεχώς σε ανάστημα. Από 
μια άποψη, ο αγώνας που παρουσιάζει η τραγωδία αφορά, βέβαια, σε μια 
προσωπική του υπόθεση. Έτσι, όταν ο Γέρος θεριστής προσπαθεί να μειώσει 
τον ήρωα («Είσαι άνθρωπος. Τίποτα παραπάνω. Τι φωνάζεις; Δεν είσαι 
Θεός!»), εκείνος του απαντά: «Είμαι άνθρωπος. Τι παραπάνω θέλω;» (19). Στην 
πρώτη γραφή του έργου, μάλιστα, το 1908, υπήρχε μια ακόμα φράση που στη 
συνέχεια αφαιρέθηκε: «Καθένας του εαυτού του είναι Θεός!». Με το πέρασμα 
των χρόνων, ωστόσο, ο ατομικός κόσμος του ήρωα άρχισε να αποκτά όλο και 
πιο οικουμενικές διαστάσεις. Η κεντρική σύγκρουση που παρουσιάζει το έργο 
αφορούσε, βέβαια, και το 1916 στον εσωτερικό του κόσμο. Έτσι, ο συγγραφέας 
εξηγούσε, στην πρώτη κιόλας αράδα του σχεδιάσματος της δεύτερης βερσιόν: 
«Ο ανθρ.[ωπος] που πρέπει να νικήσει τον εαυτό του για να θεμελιώσει το 
έργο του». Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο εντελώς υποκειμενικός αυτός κόσμος 
συγχέεται με τον αντικειμενικό. Έτσι, όταν η Μάνα προβλέπει «αφανισμούς και 
σύγκλυσες» (30) μια προσθήκη του 1916 στο περιθώριο της σελίδας, δείχνει 
την αλλαγή ρότας: «Όλο το χωριό θα βουλιάξει…». Από την προσωπική 
περιπέτεια του ήρωα εξαρτάται πλέον η τύχη όλης της κοινότητας. Μέσα από 
αυτήν την αλλαγή, ο ήρωας μετασχηματίζεται το 1916 σε ηγέτη. Στην πρώτη 
κιόλας σελίδα των σημειώσεων, ο συγγραφέας σημειώνει: «Λαός (γύφτοι) = 
ακλουθούν τον αρχηγό». Μάλιστα, ο «Ξανθός Λεβέντης» (25) μεταμορφώνεται 
σε ταγό, όταν ακριβώς θεμελιώνει το γιοφύρι που τον κάνει ‘υπεράνθρωπο’, 
όταν γίνεται δηλαδή μάρτυρας συνάμα και ασκητής, κατισχύοντας, πρώτα 
απ’ όλα, στη θεότητα του έρωτα, την Αφροδίτη. Μια ακόμα σημείωση στην 
τρίτη σελίδα του σχεδιάσματος δείχνει καθαρά τον αντίπαλο του νέου αυτού 
αρχηγού: «Το χωριό όπου χτίζ.[ει] ο Πρ.[ωτομάστορας] = νάναι περίφ.[ημο] για 
τις ωρ.[αίες] γυν.[αίκες] του. Θρύλοι για την παλιά Αφροδ.[ίτη] (την ‘Κερά του 
Γιαλού’)».14 Από μια ορισμένη οπτική γωνία, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο 
στην εξέλιξη του Πρωτομάστορα είναι, τελικά, η θεϊκή ουσία την οποία έχει 
αποκτήσει μέσα από αυτή τη νίκη, το γεγονός ότι ανάμεσα στα 1910 και 1916 
ο καζαντζακικός ήρωας γίνεται ‘θεοφόρος’ ηγέτης. Χωρίς να απομακρύνεται 
από τη νιτσεϊκή σκληρότητα, συνθέτει μια νέα ταυτότητα μέσα από τη ζεύξη 
νεορομαντικού μπερξονισμού και ελληνορθόδοξου μυστικισμού. Στην πρώτη 
σελίδα του σχεδιάσματος της «Β΄ Version» διαβάζουμε: «Μοίρα: l’ élan προς τα 
πάνω, σκληρό και δίκαιο». Ενώ, σύμφωνα με ερμηνευτική σημείωση που έχει 
γράψει ο ποιητής πάνω στη σελίδα τίτλου της έκδοσης, ο «Πρ.[ωτομάστορας] 

14  Παρόμοια χειρόγραφη σημείωση υπάρχει και στη σελίδα τίτλου του ανάτυπου: «Το χωριό, 
όπου χτίζ[ει] ο Πρ.[ωτομάστορας] = περίφ.[ημο] για τις ωρ.[αίες] γυν.[αίκες] του. Θρύλοι για 
την παλιάν Αφροδ.[ίτη] (‘Κερά’)».
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= ένα από τα προσωπεία του πάσχοντος Θεού κυριεμ.[ένος] από γυν.[αίκα] 
δένεται σ[την] ύλη και χρειάζ.[εται] eff ort laboureux να σωθεί – σώζοντας το 
Σώμα του». Ίσως αξίζει να επαναλάβει κανείς ότι στη χειρόγραφη προσθήκη 
της σελίδας 15 του τυπωμένου κειμένου, ο αυταρχικός Γέρο-Μάστορας θα τον 
ντροπιάσει με τη φράση: «Μόλεψες τη θεία φύση σου, Πρ.[ωτομάστορα]».

Η μετατόπιση από τη θυσία των αδύναμων, των θηλυκών και των υλικών 
στοιχείων στη λατρεία των υγιών, αρσενικών και θεοφόρων ηρώων, είναι 
παράλληλη με τη μετάβαση από την οδύνη ενός «δράματος» της Παρακμής 
στο θαυμασμό μιας ‘νεοκλασικής’ «τραγωδίας». Οι παραπάνω πορείες συν-
αρτώνται προς τη γενικότερη εξέλιξη του ίδιου του δραματουργού: από τη 
φάση της επίδρασης του Νεορομαντισμού και του γαλλικού νιτσεϊσμού στην 
πρώτη δεκαετία του αιώνα προς τη διαμόρφωση ενός δραματουργικού υβριδίου 
κλασικιστικού Αισθητισμού. Από ιδεολογική άποψη, επιβεβαιώνεται και πάλι 
η έντονη έλξη που ασκούσαν στον Καζαντζάκη εκείνες οι αυταρχικές, πρωτο-
φασιστικές συμπεριφορές που συνεπάγονταν την απαξίωση της αν θρώ πινης 
ζωής, τη βία που ασκείται για την εξόντωση του αδύναμου, την ανθρωποθυσία 
του ‘κατώτερου’ με στόχο την επικράτηση μιας ανώτερης ιδέας για την οποία 
είναι προορισμένος ο ταγός. Τα φίλτρα της πρόσληψης είχαν σημαντικές, όπως 
φαίνεται, νεοελληνικές ιδιαιτερότητες, η περιγραφή των οποίων, ωστόσο, 
ξεπερνά κατά πολύ τα όρια αυτής της μικρής παρουσίασης.
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ANTONIS GLITZOURIS

Th e Master Builder’s repairs 

Summary

NIKOS Kazantzakis’ Th e Master Builder (published 1910) is probably his most 
signifi cant play not only in terms of the evolution of his dramaturgy but also 

as far as his further ideological formation is concerned. Th e present paper brings 
to light new archival material and attempts to examine the above tragedy as a 
product of an evolutionary process concerning the crucial transition from the 
youth works to the phase of maturity. In particular, research has spotted in Nikos 
Kazantzakis’ Museum a series of the author’s rich handwritten notes (removals, 
additions and interpretative comments) which refer to an incomplete draft  of a 
“B΄ Version” of Th e Master Builder (1916). Th e essay proceeded to a comparison 
between the above fi ndings and the manuscript of Sacrifi ce (1908) which is kept 
in the National Library and the text of Th e Master Builder which was published 
in 1910. It was found out that the shift  of the centre of gravity from the sacrifi ce 
of the weak, the feminine and the material elements to the worship of the healthy, 
masculine and god bearing heroes functions parallel to the transition from the 
pain of a “drama” of Decline to the admiration of an authoritative neoclassical 
“tragedy”. Th e above transitions have confi rmed the fact that the protofascist 
ideologist have since then intensely appealed to Kazantzakis.
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ΚΕΛΗ ΔΑΣΚΑΛΑ

Από τα ηλιόλουστα νησιά της Γενιάς του 1930 
στα διφορούμενα νησιά του φεγγαριού της 

μεταπολεμικής ‘λυρικής πεζογραφίας’

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια 
λογοτεχνική πεζογραφική παραγωγή που η κριτική έχει καταγράψει ως 

«λυρική πεζογραφία».1 Το περιοδικό Φιλολογικά Χρονικά (1944-1946) είναι το 
έντυπο από όπου οι δύο πιο γνωστοί σήμερα εκπρόσωποι αυτής της ομάδας, 
ο Άλκης Αγγελόγλου και ο Αστέρης Κοββατζής, με τα ψευδώνυμα Α. Σπυρής 
και Α. Σγουρός αντίστοιχα, αρθρογραφούν και ασκούν δριμεία κριτική εναντίον 
της γενιάς του 1930. Την ίδια ώρα που ευαγγελίζονται πως η δική τους, η νέα 
γενιά του 1940, θα φέρει μια ανανεωτική πνοή στο λογοτεχνικό στερέωμα.2 
Από τα άρθρα τους συνάγουμε τη βασική θεωρητική κατεύθυνση και τα κύρια 
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λογοτεχνικής ομάδας, θα λέγαμε σήμερα, 
και όχι γενιάς, αφού τελικά η προσπάθεια των παραπάνω συγγραφέων αφενός 
δεν βρήκε την αναγνωστική υποδοχή που πρόσμεναν από τους συγχρόνους 
τους και αφετέρου η λογοτεχνική αξία των έργων τους δεν τους χάρισε την 
αντοχή στον χρόνο, παρόλο που η αθανασία και η αφθαρσία του καλλιτεχνικού 
έργου υπήρξε ένα από τα βασικά ενδιαφέροντα των μεταπολεμικών λυρικών 
συγγραφέων.

Επιπλέον η ελληνικότητα και η γνησιότητα του λογοτεχνικού κειμένου 
είναι δύο από τις σημαντικότερες επιδιώξεις τους. Γι’ αυτό και στα κείμενα των 
περισσότερων από τους πρωτοεμφανιζόμενους λογοτέχνες αυτής της ομάδας 

1 Ωρολογάς 1944: 1-14. 
2  Η αρθρογραφία και των δύο διαπνέεται από κοινούς άξονες, όπως η έντονα αρνητική κριτική 

εναντίον της Γενιάς του Τριάντα, και αναπτύσσει το συμβολιστικό λογοτεχνικό τους όραμα 
για την πεζογραφία, αλλά και την ποίηση. Βλ. ενδεικτικά: Σγουρός 1944α: 140· Σπυρής 1944: 
205-7· και Σγουρός 1944β: 313-16.
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παρατηρούμε μια στροφή από τον χώρο της πολιτείας στην απεικόνιση του 
χώρου της υπαίθρου, της περιφέρειας· εκεί που κτυπά η καρδιά της ελληνικής 
ψυχής και παράδοσης, σύμφωνα με την άποψη των συγγραφέων. Σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο Α. Κοββατζής: «…προς Θεού, οι νέοι οφείλουν πια να μην 
αυταπατώνται, αγνοώντας τον έλληνα που ζει στην ύπαιθρο και που διατηρεί 
την αξία της φυλής. Απεναντίας πρέπει να μάθουν να αγαπούν τον τόπο μας, τη 
γη που μας τρέφει. (…) Γιατί πάνω από τα καθεστώτα κι από τις επικαιρότητες 
ζει ο άνθρωπος και τον άνθρωπο αυτόν σπάνια  μπορείς να τον ανακαλύψεις 
στα αστικά κέντρα, που μας περιέγραψε η ομάδα του 1930».3 

Μερικοί από τους λυρικούς πεζογράφους είτε είναι νησιώτες και δείχνουν 
μια ιδιαίτερη προτίμηση στην απεικόνιση του γενέθλιου τόπου, είτε διατηρούν  
στενές επαφές με κάποια ελληνικά νησιά και τα χρησιμοποιούν ως σκηνικό στις 
αφηγήσεις τους. Για παράδειγμα: ο Άλκης Αγγελόγλου κατάγεται από τη Σάμο· 
από το γενέθλιο νησί αντλεί υλικό, αναμνήσεις που μεταφέρει στα λογοτεχνικά 
του κείμενα [Εαρινό (1943), Αμαρτωλοί (1944), Κυπαρισσόμηλα (1948)]. Η 
Ειρήνη Γαλανού στο μυθιστόρημα Κόντρα στον Άνεμο (1943) τοποθετεί τους 
ήρωές της σε ένα ελληνικό νησί. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης Σφακιανάκης στην 
Αγνή Πολυλά (1944). Ο Κώστας Στεργιόπουλος, συχνός επισκέπτης της Άνδρου, 
γράφει διηγήματα [Πρώτοι Αποχαιρετισμοί (1947)] και ένα μυθιστόρημα [Η 
Κλειστή Ζωή (1952)], όπου τα γεγονότα της αφήγησης λαμβάνουν χώρα στο 
αγαπημένο του νησί. Οι Σαμιώτες  Έρση Χατζημιχάλη και Γιώργος Θέμελης 
στρέφονται επίσης στην περιγραφή του νησιού τους.4 

Κοινό στοιχείο όλων των παραπάνω έργων είναι η προσπάθεια των συγ-
γραφέων να συνθέσουν συμβολιστικές αφηγήσεις. Στα κείμενά τους δημι-
ουργούν εν μέρει μια ατμόσφαιρα ονείρου· κύριο μέλημα δεν είναι η απεικόνιση 
γεγονότων, αλλά ψυχικών καταστάσεων. Ο εξωτερικός κόσμος και η πιστή 
αναπαράστασή του, κυρίαρχος σκοπός του ρεαλιστικού και νατουραλιστικού 
μυθιστορήματος, χάνει την αξία του. Οι συγγραφείς στρέφονται στον αντί-
κτυπο των εξωτερικών γεγονότων και αντικειμένων στην ψυχή των ηρώων και 
προσπαθούν να τον αποδώσουν. Περιγράφονται μεμονωμένα στοιχεία από την 
εξωτερική αντικειμενική πραγματικότητα, που άλλοτε αντικατοπτρίζουν, και 
άλλοτε επηρεάζουν τον ψυχισμό των ηρώων.5

3 Σγουρός 1944β: 314-15. 
4 Αγγελόγλου 1943· Αγγελόγλου 1944· Σφακιανάκης 1944· Στεργιόπουλος 1947· Αγγελόγλου 

1948· Στεργιόπουλος 1952· Χατζημιχάλη 21983 [11963]· Θέμελης 1944: 417-21· Γαλανού 
1943. 

5 Βλ. χαρακτηριστικά την κριτική του Απόστολου Σαχίνη (1944: 67), όπου επικρίνεται η 
τάση της Ειρήνης Γαλανού να μη σταθεί στα εξωτερικά γεγονότα, αλλά να δώσει βάρος 
στις εσωτερικές επιπτώσεις αυτών στον ψυχισμό των ηρώων: «το θέμα του, μια ηθογραφικά 
περιγραμμένη ιστορία, περιστρέφεται γύρω από περιγραμμένους έρωτες σ’ ένα νησί του 
Αιγαίου, και τα πρόσωπά του περιφέρονται σαν ψυχρά ανδρείκελα, χωρίς καμιά ζεστή πνοή 
συνεπαρμού. Η συμπεριφορά τους μας δίνεται με απότομες και αναπάντεχες κινήσεις και 

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)182



Άλλα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού, που εγκαταλείπονται, είναι η ολο-
κληρωμένη σκιαγράφηση των ηρώων και η συνεκτικότητα στην εξιστόρηση 
της πλοκής. Αντίθετα ο μύθος διαμελίζεται  και υπάρχει μια διάχυτη λυρική 
διάθεση και ατμόσφαιρα· λόγος που δεν δηλώνει, αλλά υπαινίσσεται και υπο-
βάλλει. Σκοπός, εξάλλου, των Ελλήνων μεταπολεμικών πεζογράφων δεν είναι 
να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ζωή σε συνέχεια, αλλά αποβλέπουν στην 
υποβολή. Η «αναζήτηση του ανανεωμένου λόγου», «το καινούριο», υπήρξε 
μία από τις βασικές τους επιδιώξεις, όπως αυτή διατυπώνεται στην ακόλουθη 
παρατήρηση του Α. Κοββατζή: «…αυτή κιόλας η επιθυμία του εντελώς νέου και 
σύγχρονα του εντελώς παμπάλαιου οδηγεί τη στιγμή τούτη και την πρόσφατη 
πεζογραφία μας σε εκπληκτικές αναζητήσεις και κύρια στην κατάκτηση του 
ύφους που αποτελεί το μαγικό μάτι, με το οποίο μπορεί κανείς να δει κάποτε, 
έστω κι από μακριά την Τέχνη».6  

Γι’ αυτό, παρόλο που γράφουν σε μια κρίσιμη ιστορική εποχή, η περίοδος 
της Κατοχής δεν αναπαρίσταται ρεαλιστικά στα έργα τους. Δεν τους ενδιαφέρει 
ο πραγματικός χρόνος της αφήγησης, αλλά ο εσωτερικός· αφενός, δηλαδή, ο 
τρόπος που ο άνθρωπος βιώνει την οδύνη και την τραγικότητα που του προκαλεί 
η εποχή του και, αφετέρου, πώς με τη σειρά του το άτομο προβάλλει τον ψυχισμό 
του στο εξωτερικό περιβάλλον.7 Επιπλέον οι λυρικοί πεζογράφοι επιζητούν 
ο φυσικός χώρος, όπου δρουν οι ήρωές τους, να είναι η ελληνική ύπαιθρος, 
την οποία θεωρούν ταυτόχρονα ως γνήσιο φορέα της ελληνικής παράδοσης 
και αυθεντικό συνεχιστή του ένδοξου ηρωικού παρελθόντος. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι 
παραπάνω συγγραφείς αντικρύζουν ένα κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας, τη 
νησιωτική έκταση.

Το ελληνικό νησί, όταν μπαίνει στο πλαίσιο της συμβολιστικής μεταπο-
λεμικής πεζογραφίας, χάνει τα κύρια χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περι γρά-
φτηκαν στην ποίηση και στην πεζογραφία της Γενιάς του 1930, αλλά και σε 
κείμενα ορισμένων μεταπολεμικών συγγραφέων, που ανακαλούν τα στερεότυπα 
της προηγούμενης λογοτεχνικής παράδοσης, όπως για παράδειγμα της Γαλά-
τειας Σαράντη. Το νησί περιγράφεται ως ένας μοναδικός τόπος, ο οποίος, 

τα φερσίματά τους με νευρικά κι αδικαιολόγητα τινάγματα. Θάλεγε κανείς πως η Ειρήνη 
Γαλανού παραμέρισε συστηματικά όλες τις σημαντικές σκηνές και στιγμές της ιστορίας 
της ή μας τις έδωσε με δυο τρεις συνοπτικές γραμμές και στάθηκε για ν’ αποδώσει τις πιο 
ασήμαντες και τις πιο άχρηστες».   

6  Σγουρός 1944α: 140.
7  Αν στον ρομαντισμό παρατηρούμε ότι ο τόπος περιγράφεται να μοιάζει και να συγγενεύει 

με το συναίσθημα του ατόμου, στον συμβολισμό συναντάμε την ανατροπή της παραπάνω 
ποιητικής κίνησης· η κατάσταση της ψυχής του δημιουργού εμφανίζεται να κυριεύει, να 
εισβάλλει στο τοπίο. Όλο και πιο πολύ η σύγκριση τείνει προς την ολοκληρωτική συγχώνευση 
ανάμεσα στο εγώ και τον κόσμο. Η φύση, όπως η ψυχή, αναδίδει την ανία και τη σκληρή 
ανθρώπινη μοίρα στις συμβολιστικές αφηγήσεις. Βλ. σχετικά: Michaud 1947: 265-66, 281. 
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αν και συνίσταται από αντιθέσεις –είναι ταυτόχρονα ένας τόπος αφιλόξενος 
για τους ντόπιους, οι οποίοι ζουν παραδομένοι στη σκληρή θαλασσινή τους 
μοίρα και ένας τόπος ονειρικός, ένας επίγειος παράδεισος– δεν παύει, ωστόσο, 
να είναι ένας μυστηριακός χώρος, τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για 
τους γηγενείς. Η παραμονή σε ένα νησί παίρνει τη μορφή αποκάλυψης της 
αληθινής γνώσης, που προσφέρει η επαφή με το μεγαλείο της ελληνικής 
φύσης.8 Επιπλέον στους λογοτέχνες της Γενιάς του 1930 κυριαρχεί η εικόνα των 
φωτόλουστων αιγαιοπελαγίτικων νησιών του ήλιου, όπου η γη δονείται από 
την αναζωογονητική δύναμη του απολλώνιου ελληνικού φωτός, που ποτίζει και 
διαπερνά τα πάντα.

Τις παραπάνω «αισιόδοξες» παρουσιάσεις της νησιωτικής έκτασης ανα-
τρέπει η μεταπολεμική λογοτεχνική Γενιά του 1940. Στις συμβολιστικές αφη-
γήσεις, όσες εξετάστηκαν, θα δούμε πώς οι συγγραφείς αναιρούν τα παραπάνω 
θεματικά μοτίβα. Η διαφορά τους, σύμφωνα με τις θέσεις των λυρικών πεζο-
γράφων, έγκειται στον ρόλο που καλείται να διεξάγει ο λαός, τόσο ως έμψυχο 
υλικό, όσο και ως φορέας της ελληνικής πνευματικής κληρονομιάς. Κατηγορούν, 
λοιπόν, τη Γενιά του Τριάντα ότι δεν ασχολήθηκε με τα καθη μερινά προβλήματα 
του απλού ανθρώπου, ότι αναπαριστά με ελιτίστικο τρόπο τη ζωή και ότι στα 
κείμενά τους δεν απεικονίζουν το βαθύτερο δράμα, τη μεταφυσική αγωνία, που 
βιώνει το άτομο.

Αντίθετα οι λογοτέχνες της Γενιάς του 1940 επιδιώκουν να δημιουργήσουν 
έργα, που να πηγάζουν από τον λαό και να απευθύνονται σε αυτόν. Για αυτούς 
το έργο τέχνης γίνεται υπόθεση του έθνους, προέρχεται από αυτό, καταλήγει σε 
αυτό, και δεν αποτελεί ατομική υπόθεση του λογοτέχνη. Ενδεικτική του τρόπου, 
που οι μεταπολεμικοί λυρικοί πεζογράφοι αντιδρούν στην προη γούμενη Γενιά 
και ειδικότερα στην ιδεολογία που μεταφέρει ο χώρος του νησιού, είναι η κριτική 
του Α. Κοββατζή για την ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη Ήλιος ο Πρώτος 
το 1944.9 Γράφει χαρακτηριστικά ο παραπάνω πεζογράφος: 

«Με την πρώτη λοιπόν εμφάνιση του κ. Οδ. Ελύτη στα νεοελληνικά 
γράμματα χαιρετίστηκε ενθουσιαστικά η άφιξη ενός πετροχελίδονου. Από 
πού ερχόταν; Ω! από πού αλλού, από το Αιγαίο. Αν ήξερε, όμως, κανείς 
πόσα ψευτοπούλια θάρχοταν εδώ να κάμουν καμώματα πετροχελίδονου θα 
σώπαινε κείνος ο αγνοημένος Μ. Παπανικολάου γιατί το καλό που έφερε, 
με τον πρόωρο ενθουσιασμό του, ήταν αφάνταστα ασήμαντο προς την 
πληγή που πυορροεί, εδώ, αυτή τη στιγμή. (…) Μα αναζητούμε μ’ αυτές 
εδώ τις γραμμές το έπος, γιατί αυτό δεν το είδαμε ακόμα, παρ’ όλες τις 

8 Το διήγημα της Γαλάτειας Σαράντη “Ελληνικό νησί” ενσωματώνει όλα τα λογοτεχνικά 
στερεότυπα γύρω από την περιγραφή του ελληνικού νησιού, που ανέπτυξε η προηγούμενη 
γενιά. Βλ. Σαράντη 1958 και (αναθεωρημένο) 1982. Και βλ. σχετικά: Δασκαλά 2004. 

9  Σγουρός, 1944α: 140.
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δυνατότητες που παρουσιάζει γι’ αυτό η “νέα” ποίηση. Για τον σκοπό αυτό 
αναζήτησα, επίμονα, το στοιχείο της αγωνίας στην ποίηση του κ. Ελύτη 
και πολύ λυπήθηκα που δεν το βρήκα. Τάχα δεν θα μπορούσε η θαυμαστή 
αυτή ισορρόπηση του μεσογειακού φωτός και του ελληνικού κλίματος να 
αποδοθούν με την έκφραση μιας δραματικής παρουσίας της κοινωνικής ή 
της ατομικής μας στιγμής;»10 

Και σημειώνει στον ίδιο επικριτικό τόνο: 
 

«Ο ποιητής μας δεν αγωνιά για τη μοίρα του περιβάλλοντός του, γιατί 
δεν μάχεται κατά μέτωπο και δεν μπορεί να δει τον κόσμο στη θαυμάσια 
ζεύξη του της φυσικής και κοινωνικής του ανασύνθεσης. Μετά κι αυτός 
κονιορτοποιεί τα πράγματα και το κόσκινό του κρατά μόνο τα ωραία και τα 
χτυπητά, τα φαντασμαγορικά, όχι τα μαγικά, και τ’ άλλα, οι συγκρούσεις, 
τ’ ανέλπιστα, τα κοινωνικά και τ’ ατομικά πάθη του κοινωνικού πάλι ζώου, 
όπως και οι μεταφυσικές αναζητήσεις, αυτά που αποτελούν το γνήσιο 
δραματικό και αγωνιστικό στοιχείο της ζωής, δεν τα κρατά. Για τον ποιητή 
μας είναι αρκετό πως ο κόσμος έχει ένα δέντρο κάπου εκεί, σε μιαν πεδιάδα, 
που την άνοιξη ανθίζει κι’ ότι στο Αιγαίο έτυχε να είναι κάμποσα νησιά 
γαλάζια.»11

α΄) Νησί: όχι ως μια μοναδικότητα, αλλά μια κανονικότητα

Η θεματολογία των λυρικών πεζών της νέας Γενιάς επικεντρώνεται, όπως 
προαναφέρθηκε, στην καταγραφή των ανθρώπινων διαθέσεων και των στιγμών 
της κορύφωσής τους. Οι ήρωες θυμούνται τις χαμένες ευκαιρίες και κυριαρχεί 
η οδύνη του ανθρώπου για όσα δεν πρόφτασε να ζήσει. Σε όλα τα κείμενα προ-
βάλλεται η προσπάθεια του ατόμου να δραπετεύσει από τη σκληρή και επίπονη 
εξωτερική πραγματικότητα. Οι ήρωες αναγνωρίζουν τη ματαιότητα και το αλυ-
σιτελές της ανθρώπινης ύπαρξης και στέκονται παραδομένοι στη μοίρα. 

Χαρακτηριστικό θεματικό μοτίβο που συναντάμε στα λυρικά κείμενα, όσα 
εξετάστηκαν, είναι η σαφής πρόθεση των συγγραφέων να σκιαγραφήσουν και 
να παρουσιάσουν τις κοινωνικές τάξεις που υπάρχουν στα νησιά και τις μεταξύ 

10  Σγουρός 1944α: 140, 148. Ο Α. Αγγελόγλου ασκεί, επίσης, δριμεία κριτική εναντίον της 
Γενιάς του Τριάντα. Θεωρεί ότι η Τέχνη δεν είναι αστεία υπόθεση, αλλά θέλει κόπο και πόνο 
πέρα από κομπασμούς και επιδείξεις του καλλιτέχνη. Ωστόσο αναγνωρίζει κάποια θετικά 
στην ποίηση του Ελύτη, όπως ότι ο ποιητής προωθεί την παράδοση, δεν απομακρύνεται από 
αυτή, ότι διατηρεί ένα λυρικό τόνο, και ότι στα ποιήματά του υπάρχει «μια γεύση απελπισίας, 
που αποτελεί καταστάλαγμα της ευγενικής πίκρας ανθρώπου που αγωνίστηκε και νικήθηκε» 
(Σπυρής 1944: 205-7). 

11  Σγουρός 1944α: 144.
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τους σχέσεις. Στις νησιώτικες συμβολιστικές αφηγήσεις συναντάμε συχνά μια 
ρεαλιστική απεικόνιση της ταξικής διαστρωμάτωσης του νησιού. Οι ήρωες, 
άλλοτε πλούσιοι αριστοκράτες και άλλοτε φτωχοί νησιώτες, έχουν τελικά ένα 
κοινό μέτρο σύγκρισης: την ύπαρξη ενός σκληρού και υποκριτικού κόσμου, 
όπου κινούνται και βρίσκονται δεμένοι σε κοινωνικά και ηθικά “πρέπει”, που 
τους κρατούν εγκλωβισμένους. Μέσα σε αυτό, το κοινό, σε όλες τις αφηγήσεις, 
θεματολόγιο το νησί δεν συνιστά έναν τόπο εξαιρετικό ή μοναδικό σε σχέση με 
τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά περιγράφεται να μη διαφέρει καθόλου από αυτόν. 

Σημαντικό ρόλο στην απομυθοποίηση της μοναδικότητας της νησιωτικής 
έκτασης παίζει και η σχέση του τόπου με την καταλυτική και φθοροποιό 
δύναμη  του χρόνου. Τελικά και στο νησί ο χρόνος διαγράφει την ίδια πορεία 
που ακολουθεί παντού· κυλάει μονότονα και προσθετικά προς τον θάνατο. Η 
καθημερινή εναλλαγή ημέρας νύκτας, η μονότονη διαδοχή των εποχών και 
οι αλλαγές που αυτές επιφέρουν στο φυσικό περιβάλλον του νησιού, είναι ο 
βασικός άξονας πάνω στον οποίο στηρίζεται η δομή των συμβολιστικών τους 
κειμένων. Ο άνθρωπος εμφανίζεται αφενός να ακολουθεί αυτή την πορεία 
σχεδόν ασυνείδητα και αφετέρου να μη διαθέτει πολλά περιθώρια δράσης ή 
αντίδρασης. Διαβάζουμε στην Κλειστή ζωή του Κ. Στεργιόπουλου:

«Τα παιδιά είχαν γυρίσει πάλι στα θρανία τους – και τούτο μ’ όλο που 
δε φαινόταν νάχει καμιά σημασία, ωστόσο άλλαζε μυστικά το ρυθμό της 
ζωής μας. Τώρα κι ο καιρός είχε κρυώσει για τα καλά. Μέσα στη χώρα 
σερνότανε μια παλιά μονοτονία. Οι πρώτες βροχές έσβησαν, σιγά σιγά, 
όλα τα χρώματα του καλοκαιριού κι απόμειναν ξασπρισμένες οι καρέκλες 
των καφενείων στην αγορά και χλόμιασε η όψη των σπιτιών κι οι μέρες 
μίκρυναν και τέλειωναν, όπως ένα χαμόγελο αρρώστου. (…) Α, δεν ήτανε 
τίποτα πιο θλιβερό, τούτη την εποχή, απ’ τη θάλασσα. Την ακούγαμε, 
κάποτε, να στενάζει μες στα όνειρά μας κι η βουή της ερχόταν βαθιά κι 
απόκοσμη και γέμιζε τα σπίτια μας μ’ έναν αόριστο τρόμο. 

»Ωστόσο, όλα αυτά έμοιαζαν πολύ πένθιμα στο νησί μας. Ήταν και 
ο καιρός που ήταν βαρύς, ήταν κι η θάλασσα που δεν τέλειωνε πουθενά 
και ξυπνούσε τέτοιες σκέψεις. Όμως, όταν έβγαινε ο ήλιος τα πρωινά, 
θαρρούσες πως όλα θ’ άρχιζαν πάλι να ξαναγεννιούνται. Κάτω στα λιβάδια, 
το χορτάρι έλαμπε πράσινο και δροσερό (…) ακόμα κι εκείνο το λεύτερο 
αεράκι, που ερχόταν με την ανάσα της βρεμένης γης, οι ήχοι οι μακρινοί 
της κοιλάδας κι οι ψίθυροι της ρεματιάς, έφερναν καινούρια μηνύματα της 
ζωής, επιθυμίες παλιές, χαμένες ελπίδες που τις ξανάβρισκες και θύμησες 
που τις ξανάβλεπες, να περνάνε καθώς τ’ αποδημητικά πουλιά στον πρωινό 
ουρανό· ό,τι άλλο να κοίταγες, ή ν’ άγγιζες, μια τέτοια ώρα, θα ’βλεπες 
πόσο χαρούμενα τον δεχόταν η φύση αυτό το θάνατο.»12  

12  Στεργιόπουλος 1952: 20-1. 
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Η μοίρα παρουσιάζεται κοινή για όλους τους τόπους και για όλους τους 
ανθρώπους, όπου και αν ζουν. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο Κόντρα στον 
άνεμο: «ο νιογέννητος χρόνος σταμάτησε, εκεί στην αμμουδιά. Ακόμα και σε 
τούτο το νησί, πονούνε; Θρηνούνε; Κρίμα. Όσα αστέρια ψηλά, τόσες αχιβάδες 
στο γιαλό, και σμιλεμένα χαλίκια. Τόσα λουλούδια στα δέντρα και τα θάμνα, 
τόσα πουλιά κοιμισμένα. Κρίμα».13 Επιπλέον καταρρίπτεται το στερεότυπο του 
καλού και αγαθού νησιώτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σκληρότητας και 
βαρβαρότητας είναι ο κτηματίας Βασίλης Βαλμάς στην Κλειστή ζωή, ο επιστάτης 
στο Εαρινό και ο κερδοσκόπος έμπορας Αλεξαντρής στους Αμαρτωλούς του 
Άλκη Αγγελόγλου. Συνεχώς επισημαίνεται η κυριαρχία των λίγων πλούσιων 
αριστοκρατών και εμπόρων στη νησιωτική επικράτεια. Η σχέση του ανθρώπου 
με το χρήμα, που κυριαρχεί στις μεγαλουπόλεις, έχει διεισδύσει και στη νησιώτικη 
κοινωνία. Όλα αγοράζονται και πωλούνται.14 

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που απεικονίζονται τα νησιά στον Ταχυ-
δρόμο του Αγγελόγλου. Ο κεντρικός ήρωας είναι στρατιώτης που μεταφέρει 
τη στρατιωτική αλληλογραφία Σάμο-Πειραιά. Το μυθιστόρημα περι γράφει το 
ταξίδι στο Αιγαίο και τους επιβάτες. Το πέλαγος και τα νησιά γύρω απεικο-
νίζονται από τον συγγραφέα σα μια όμορφη, αλλά παραπλανητική και 
ψεύτικη πραγματικότητα: «Μήπως όλα αυτά ήταν ψεύτικα, αδειανά, μόνο ένα 
απατηλό περίγραμμα γύρω-γύρω; (…) πλέαμε με ήσυχο καιρό, δε φυσούσε, η 
θάλασσα ήταν καταγάλανη, λουλακιά, και φαίνονταν γύρω τα νησάκια αλαφρά 
ακουμπισμένα πάνω στα νερά, σα να τάχαν σχεδιασμένα με κοντύλι».15 Στην 
αληθινή τους διάσταση, όμως, τα νησιά είναι χώροι που κυριαρχεί το κυνήγι 
του εύκολου χρήματος από τον τουρισμό.16 Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή 
της Σύρας, όταν το πλοίο σταματά στο λιμάνι της: «Η πολιτεία έμοιαζε 
εγκαταλελειμμένη τώρα κοντά, κανένα-δυο μέρες (…) όλοι κοιτού σανε κατά 
τη Σύρα. Απλωνότανε εκεί πέρα άδεντρη, έρημη, χαμηλή, γύρω-γύρω τα σπίτια, 
μια εκκλησιά στην κορυφή, τίποτα το αξιομνημόνευτο ή το σπουδαίο».17 

13  Γαλανού 1943: 153-54. 
14  Οι συγγραφείς υπονομεύουν τους ντόπιους, οι οποίοι εμφανίζονται να υποχωρούν μπροστά 

στη δύναμη του χρήματος. Επιπλέον οι νησιώτες περιγράφονται ως δεισιδαίμονες, υποκριτές 
και στενόμυαλοι. Βλ. ενδεικτικά: Στεργιόπουλος 1952: 156· Γαλανού 1943: 9. 

15  Αγγελόγλου 1952: 21. Η παραπάνω πρώτη φράση επανέρχεται στο κείμενο και ανακυκλώνει 
τη θέση του συγγραφέα ότι η ζωή συνολικά, και η κάθε στιγμή της ξεχωριστά, μοιάζει με 
πλάνη, σαν τίποτα από όλα αυτά να μην συμβαίνει (σ. 42, 49). 

16  Αγγελόγλου 1952: 34: «ολάκερο το νησί ζει απ’ τις χαλβαδόπιτες και τα λουκούμια (…) 
Σάμπως και η Τήνος δε ζει από το μοναστήρι της;». 

17 Αγγελόγλου 1952: 102-3. Η ζωή στο νησί αποπνέει πλήξη, νωθρότητα και μονοτονία. 
Χαρακτηριστική η εικόνα του πρώτου νησιού, όπου είχε πιάσει λιμάνι το καράβι ‘Πύλαρος’: 
«Γύρω τα χαμηλά, σπανά βουνά του νησιού, έστειλαν πίσω τον ήχο αλαφρά αλλαγμένο, 
μακρόσυρτο, μελαγχολικό, γύρω απλώθηκε λύπη. Στην προκυμαία περίμεναν λιγοστοί 
άνθρωποι, αλλά και αυτοί κοίταζαν το πλοίο δίχως περιέργεια, από συνήθεια. (…) Φαινόταν 

ΔΑΣΚΑΛΑ  Τα νησιά στη μεταπολεμική ‘λυρική πεζογραφία’
 

187



Οι λυρικοί συγγραφείς υπονομεύουν κάθε θετικότητα και κάθε ελπίδα που 
προβάλει στον κόσμο που δημιουργούν. Το νησί σκιαγραφείται ως μια κλειστή 
κοινωνία, αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο. Οι μόνιμοι κάτοικοι περιγράφονται 
παραδομένοι στη μονοτονία της καθημερινής τους ζωής. Το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι το διήγημα “Εγκόσμια” του Άλκη Αγγελόγλου στη συλλογή 
Κυπαρισσόμηλα. Εδώ ο συγγραφέας ανατρέπει τελείως το στερεότυπο του 
φωτεινού αιγαιοπελαγίτικου νησιού. Κεντρικό θέμα του διηγήματος είναι η 
σχέση των νησιωτών με τον θάνατο, δοσμένη μέσα από την έντονα ειρωνική 
και σατιρική ματιά του Σαμιώτη λογοτέχνη. 

Η φράση, που επανέρχεται σε όλο το κείμενο «όσο και να πεις, ο κόσμος 
είχε αυστηρή τάξη», ειρωνεύεται τη συνήθεια της νησιωτικής κοινότητας να 
έχει χωρισμένο το νεκροταφείο σε ζώνες, οι οποίες ανακαλούν την κοινωνική 
ταξική διαστρωμάτωση. Οι φτωχοί νησιώτες θάβονται χαμηλά στο νεκροταφείο 
σε απλούς λάκκους με ένα ξύλινο σταυρό, ενώ οι επιφανείς κάτοικοι ψηλά, 
εκεί που το χώμα είναι καλύτερο, σε πολυτελείς, μαρμάρινους τάφους. Μέσα 
από τις σκέψεις του νεκροθάφτη ο αναγνώστης πληροφορείται τη μονοτονία 
της ανθρώπινης ζωής στο νησί και τη νοοτροπία των νησιωτών απέναντι στο 
θάνατο, ο οποίος προβάλει σα μια μοναδική ευκαιρία λύτρωσης και σωτηρίας 
από τα εγκόσμια.18 

Επίσης στη λυρική πεζογραφία το νησί δεν περιγράφεται ως το φωτεινό 
καταφύγιο, όσων απουσιάζουν, αλλά ως φυλακή. Συνήθως η επιστροφή τους 
δεν είναι εθελούσια, αλλά εκβιαστική. Στο μυθιστόρημα Κόντρα στον άνεμο 
το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο “Γυρισμός”. Ο κεντρικός ήρωας, ο Τίμος, μόλις 
έχει φθάσει στο νησί του από το Παρίσι. Ο διορισμός του ως «δεύτερος 
χειρούργος στο Μεγάλο Νοσοκομείο» –φράση που επανέρχεται υποτιμητικά 
και ειρωνικά στη σκέψη του ήρωα– και η κακή οικονομική κατάσταση της 
παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας των Καρφάτηδων, από όπου κατάγεται, τον 
υποχρεώνουν να επαναπατριστεί σε «μια άξενη γη, την πατρώα γη».19 

ακόμα ο τρούλος της εκκλησιάς, ζωηρά αντανακλώντας τον ήλιο, και γύρω γύρω τα σπίτια, 
πάντα άσπρα, κατάκλειστα, χαμηλά, καθώς ακολουθούσαν την προκυμαία που είχε το 
σχήμα του ανοιγμένου ημικυκλίου» (80-1). Στην Τήνο: «Τα σπιτάκια του νησιού ήταν άσπρα, 
τόνα κοντά στ’ άλλο, σα να τάχαν φοβερίξει» (116). Στη Μύκονο: «Έξω το νησί έδειχνε 
άδεντρο, στεγνό, η πέτρα του έμοιαζε γκρίζα και καμένη. Ένα-δύο μύλοι γύριζαν τεμπέλικα 
στις κορφές, και κάποιος που καταλάβαινε ως φαίνεται από αναλογίες, είπε ότι εκείνη η 
γραφικότητα αντίκρυ, ήταν ψεύτικη, φκιαστή, όλα φώναζαν από μακριά ότι είχες να κάμεις 
με μια γραφικότητα φκιασμένη από ασβέστη» (119).    

18  Αγγελόγλου 1948: 9: «Ολοένα βράδιαζε, έτσι χωρίς λόγο σχεδόν, από συνήθεια»· και στις 
σ. 18, 24. 

19  Γαλανού 1943: 71, 131. Ο Απόστολος Σαχίνης (1944: 67) επικρίνει τον αρνητικό τρόπο 
παρουσίασης του νησιού από τη συγγραφέα: «νομίζουμε πως πεταχτήκαμε ξαφνικά σ’ έναν 
ξερό κι άγονο τόπο βραχότοπο γιομάτο αγκαθερά μονοπάτια κι απόκρημνες κακοτοπιές (…) 
περιγραφή του εξωτερικού κόσμου,  της νησιωτικής φύσης σχεδόν καμιά».
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Το ίδιο συμβαίνει και στον πρωταγωνιστή της Κλειστής ζωής. Ο Αργύρης 
είναι μουσικός και προσπαθεί να ολοκληρώσει το συμφωνικό του ποίημα. Στην 
Άνδρο τον οδηγεί η δυσχερής οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του στην 
Αθήνα και η ανάγκη να εργαστεί – προσλαμβάνεται στο Ωδείο ως καθηγητής 
μουσικής. Ωστόσο εκεί νιώθει αποκλεισμένος από τη ζωή και την τέχνη του. Το 
νησί γίνεται η εξορία του.

«Το φεγγάρι έπεφτε στα μαρμάρινα μπαλκόνια, στα περβάζια των 
παραθύρων· κάπου άστραφτε, μακριά, σε κάτι τζάμια, κάπου νύσταζε, πέρα, 
στις δεντροστοιχίες, κάπου κρυβόταν εκεί, πίσω από κείνες τις στέγες και 
μάκραινε τους ίσκιους των σπιτιών και των δέντρων και γέμιζε τον κόσμο 
αμφιβολία και θλίψη. Αχ, αυτό το χειμωνιάτικο, το παγωμένο φεγγάρι της 
εξορίας! Ώρες-ώρες του ερχόταν να τα παρατήσει όλα, και το φαρμακοποιό 
και τη μαντολινάτα, και να σηκωθεί να φύγει.»20

Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια για δημιουργία είναι καταδικασμένη να απο-
τύχει, σύμφωνα με τους λυρικούς συγγραφείς.21 Η νησιωτική ζωή παρου σιάζεται 
ως ένα σύνολο μονότονων ασχολιών που επαναλαμβάνονται. Ο φυσικός κόσμος 
στέκεται ξένος και απόμακρος από τον άνθρωπο, ο οποίος μοιάζει με μαριονέτα 
στα χέρια μιας ανώτερης και αναπόδραστης μοίρας.22 

β΄) Νησιωτικά βραδινά τοπία μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας

Οι λυρικοί συγγραφείς δεν επιλέγουν να περιγράψουν το καλοκαίρι, 
όπου το νησί σφύζει από τη ζωή και τον παλμό που μεταδίδουν στο χώρο οι 
παραθεριστές και η καλοκαιρία. Αντίθετα στις αφηγήσεις τους κυριαρχούν 
οι φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες ημέρες, όταν φεύγουν οι ξένοι και το νησί 
ερημώνει πάλι: «Χειμώνιασε και όλοι φεύγουνε, συλλογίστηκε· μονάχοι μας 
πάλι θα μείνουμε».23 Επίσης οι συγγραφείς επικεντρώνονται σε περιγραφές 
βραδινών-σκοτεινών κυρίως τοπίων. Στις εικόνες της νησιωτικής έκτασης των 
έργων τους επανέρχεται η εικόνα του φεγγαριού, του αμυδρού και αμφίβολου 

20  Στεργιόπουλος 1952:  60, και 64-65: «το κοιμισμένο χωριό του φάνηκε τώρα σα νεκροταφείο. 
Το φεγγάρι τον κοίταγε με το θολό μάτι ενός δολοφόνου».   

21  Οι ήρωες αντανακλούν την προσωπική τους αποξένωση από τους υπόλοιπους ανθρώπους 
στο φυσικό τοπίο· το νησί, εξάλλου, το χαρακτηρίζει η απόσταση και η έλλειψη επικοινωνίας 
από τον υπόλοιπο κόσμο. Το σχέδιο του φαρμακοποιού στην Κλειστή ζωή να φτιάξει μια 
χορωδία και μια μαντολινάτα στο νησί πέφτει τελικά στο κενό. Τόσο από τον ίδιο, όσο και για 
τον Αργύρη, επαναλαμβάνεται η ανικανότητα του τόπου να δεχθεί ένα πολιτιστικό γεγονός· 
«τέτοια πράματα δεν είχαν πέραση σε τούτο τον τόπο» (Στεργιόπουλος 1952: 26, 100). 

22  Στεργιόπουλος 1952: 62. 
23  Στεργιόπουλος 1952: 13, 182-88. 
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σεληνόφωτος ή η συννεφιά των φθινοπωρινών και χειμωνιάτικων πρωινών. Το 
καλοκαίρι και ο ήλιος παρουσιάζονται ως βασανιστικά,  για τους ήρωες, στοιχεία 
της φύσης. 

Η μόνη σκηνή, όπου ο ήλιος μεσουρανεί στο μυθιστόρημα της Ειρήνης 
Γαλανού Κόντρα στον άνεμο, είναι ο χωρισμός των δύο κεντρικών ηρώων, του 
Τίμου και της Λίλης, που περιγράφεται σαν τη διάπραξη ενός φόνου: «Στου 
λόγγου τη βουβαμάρα ακουγόταν ο χαλασμός. Κομμάτια κομμάτια έπεφτε από 
ψηλά ο ήλιος, έκαιγε τις πρασινάδες, δίχως καν της φλόγας τη λαμπράδα. Μέσα 
στην κάπνα ανάσαινε, και κοντά του, χτύπαγε τη γη ένα πελέκι, αναπηδώντας 
σαν ύστερ’ από φόνο». Αντίθετα το βράδυ, το φως της σελήνης είναι θετικό: 
«Σκίσανε τα δρομάκια που βούιζαν από το παιδολόι. Μα ούτε φωνές, ούτε 
τρεχάματα φέρνανε ταραχή. Άνθρωποι, δέντρα και σπίτια, δίνανε τα χέρια για 
έναν ήσυχο χορό. Και ο αγέρας είχε κλεισμένη λες, με ουρανό και γη, αιώνια 
ειρήνη. Οι τοίχοι αραίωναν, ο τόπος πλάταινε. Στις πρασινάδες ανάμεσα κύλαγε 
του φεγγαριού η λαμπράδα. Κάποιο φύλλο χαρτί φτερούγισε από ψηλά, κι’ 
έπεσε στου Τίμου τα χέρια».24 Ο ήλιος χάνει την ανανεωτική δύναμη που είχε 
στις νησιώτικες αφηγήσεις της Γενιάς του Τριάντα. Στο διήγημα “Γλάροι πάνου 
στο νησί” (1952) του Ιωάννη Αγγέλου κυριαρχεί η μοναξιά, η εγκατάλειψη στην 
τύχη και η μονοτονία: «Αυτό το νησί μοιάζει σα νάχει φυτρώσει στη θάλασσα. 
Αχ, τι απελπισία ο μεσημεριάτικος ήλιος!».25 

Όλα τα κείμενα, όσα εξετάστηκαν, στηρίζονται στην αντίθεση μέρα-νύχτα. 
Στο φως της ημέρας προστίθενται οι σημασίες του ήλιου, του έξω και της γης, 
ενώ στο σκοτάδι οι σημασίες του σεληνόφωτος, του μέσα ή του πέρα από τη 

24  Γαλανού 1943: 58 και 132 αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα φυλλάδιο που διαφημίζει το ηλιό-
λουστο νησί. Ο ήρωας βρίσκει την ευκαιρία να ειρωνευτεί, για άλλη μια φορά, το στερεότυπο 
των φωτόλουστων αιγαιοπελαγίτικων νησιών (133), όπως είχε κάνει και στην αρχή με αφορμή 
ένα πεζοτράγουδο γραμμένο για το νησί του, το οποίο εξυμνεί τη λάμψη και την καλοκαιρινή 
ομορφιά του τόπου. Ο ήρωας περιγελά αυτή την αισιοδοξία, μια και ο ίδιος νιώθει άβουλος 
και ναρκωμένος μπροστά στη ζωή, όταν βρίσκεται στο νησί (11). Επίσης στην Κλειστή ζωή 
υπάρχει μια εκτενής περιγραφή μιας κυριακάτικης καλοκαιρινής μέρας, όπου ο ήλιος έχει 
αρνητικά χαρακτηριστικά, γιατί αποκαλύπτει την καθημερινότητα της νησιωτικής ζωής, τις 
κοινωνικές αντιθέσεις (78-83). Η ώρα του μεσημεριού δεν έχει τίποτα το ειδυλλιακό, παντού 
επικρατεί ερημιά (107). Γράφει χαρακτηριστικά ο Κ. Στεργιόπουλος (1952: 157): Είναι ένας 
ήλιος που κτυπάει κατακέφαλα και προκαλεί «μια ζάλη αλλιώτικη – έτσι να πέσεις κάπου να 
κοιμηθείς και να πεθάνεις». Βλ. επίσης, στο ίδιο, στις σ. 115, 122-23, 143, 140,  176-77. Και 
επίσης: Γιώργος Θέμελης (1944: 419): «Ο ήλιος βαδίζει αδιάφορος, μονοκόμματος, χοντρό 
κεφάλι. Ξεσκίζει τις κουρτίνες, σκοτώνει τους ίσκιους, φέρνει το κατσούφιασμα και ζαρώνει 
τα μούτρα». Και στο Εαρινό του Άλκη Αγγελόγλου (1943: 47), στο διήγημα “Στο βραδυνόν 
ουρανό”: «Ήταν μεσημέρι, κι η ζέστη του Σεπτεμβρίου βάραινε πυκνή μέσα στην ακίνητη 
μέρα. Πέρα ο κάμπος σπίθιζε μέσα στα μάτια μας τρυγημένος. Ο ήλιος έστεκε από πάνω, 
κυριαρχικός, όπως η μοίρα του κόσμου».

25  Αγγέλου 1952: 251. Βλ. επίσης: Στεργιόπουλος 1947: 9, 11, 12, 17, 21-22, 25, ενώ στο ίδιο ο 
«αμφίβολος» ή «θολός ήλιος» είναι πιο θετικός (σ. 47, 18, 19). Και στην Κλειστή ζωή του ίδιου 
(1952) σ. 22, 34, 39, 40, 45, 51, 88, 116. Βλ. επίσης: Αγγελόγλου 1948: 42. 
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γη, που μπορεί να είναι ο ουρανός ή ο βυθός. Το μεγαλύτερο μέρος της δράσης 
λαμβάνει χώρα κυρίως το βράδυ, είτε σε εσωτερικούς χώρους, όπως δωμάτια 
σπιτιών, τα οποία είναι μισοφωτισμένα ή απόλυτα σκοτεινά, είτε σε εξωτερικούς 
χώρους, όπου φωτίζονται θολερά από τη σελήνη ή, αν είναι πρωί, επικρατεί 
χειμωνιάτικη συννεφιά.26 

Ο Τίμος Καρφάτης στην πρώτη σκηνή του έργου Κόντρα στον άνεμο 
βρίσκεται στο δωμάτιο του σπιτιού του. Είναι βράδυ και θυμάται τη ζωή του στο 
Παρίσι. Ο τόπος του νησιού είναι η οδυνηρή εξωτερική πραγματικότητα από 
όπου προσπαθεί να ξεφύγει και καταφεύγει στις αναμνήσεις του. Όλο το πρώτο 
κεφάλαιο δομείται στην αντίθεση μέσα-έξω. Παντού επικρατεί το σκοτάδι, το 
οποίο είναι αφόρητο για τον ήρωα· κάνει πιο έντονη την εξορία του νησιού. 
«Σβήνει το φως, ανοίγει το παράθυρο, και σαβανώνει, στων καλοκαιριάτικων 
κήπων τη γαλήνη, της ξενιτιάς τη ζωή. – Τι ζωντανή ζωή». Η επαφή του με το 
νησί τον πληγώνει: «Τώρα η σαϊτιά, πονάει κατάστηθα. Κλείνει το παράθυρο 
ανάβει το φως».27 

Μια παρόμοια σκηνή συναντάμε και στο πρώτο κεφάλαιο της Κλειστής 
ζωής.28 Ο Αργύρης φθάνει στο νησί και νιώθει ότι βρίσκεται σε «έναν άγνωστο 
τόπο». 

«Πάλι έμεινε μόνος και ένιωθε ξένος. 
Τα παραθυρόφυλλα είχαν ξεχάσει να τα κλείσουν από νωρίς.
Άνοιξε το τζάμι. Ο αέρας ήρθε γεμάτος νοτισμένο χόρτο και σκοτάδι.
–Τι εξορία! Ψιθύρισε.
Άνοιξε το άλλο παράθυρο.
Στο βάθος μάντεψε τη θάλασσα.
Οι αστερισμοί έγερναν πάνω απ’ το πέλαγος – πυκνά, ακίνητα άστρα, 

κεντημένα με χρυσή κλωστή σε μαύρο ύφασμα. Τέλος έκλεισε τις γρίλιες, 
έκλεισε τα τζάμια: πάλι έμεινε μόνος· σε μια ξένη κάμαρα, σ’ ένα ξένο σπίτι 
μ’ ένα κερί.»29  

26  Βλ. ενδεικτικά: Γαλανού 1943: 188, 194, 199.  
27  Γαλανού 1943: 6, 7. Τελικά ο Τίμος και η Λίλη φεύγουν από το νησί. Η Ελένη, που είναι 

ζωγράφος και αδερφή του Τίμου, γνωρίζει τον έρωτα στην Αθήνα, στο πρόσωπο του Αλέξη, 
ο οποίος είναι καλλιτέχνης και την καταλαβαίνει. Και η μικρή ηρωίδα στο “Γλάροι πάνου 
στο νησί” του Ι. Αγγέλου (1952) αναζητά τη φυγή από τα στενά όρια του νησιού. Βλ. επίσης: 
Αγγελόγλου 1944: 24, 68. 

28  Το μυθιστόρημα ξεκινά με την εικόνα της ανάδυσης του φεγγαριού και την αποξένωση του 
νησιού (Στεργιόπουλος 1952: 7): «Νωρίς νωρίς είχε βγει το νέο φεγγάρι και ταξίδευε ανέμελα 
στον ουρανό. Μια ωχρή ημισέληνος. Στην αρχή ήταν σα ξέφτι από σύννεφο, μα όσο προχω-
ρούσε η ώρα, όλο και διακρίνονταν και περισσότερο, ώσπου ήρθε και στάθηκε σε ένα σημείο. 
/ Μακριά η θάλασσα άρχισε να γίνεται απίθανη. / Κάποιο πλοίο, πολύ πιο πέρα, γλιστρούσε 
κατάφωτο μέσα στη νύχτα, χανότανε για μια στιγμή και πάλι εμφανιζόταν απομακρυσμένο. 
Θάταν από κείνα που δεν αράζουν ποτέ στο νησί μας». 

29  Στεργιόπουλος 1952: 17.
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Οι συγγραφείς δεν επιλέγουν τυχαία να αναπαραστήσουν τη νησιωτική 
έκταση τις βραδινές ώρες, όταν φωτίζεται από το χλομό φως του φεγγαριού, 
είτε την ώρα της ανατολής ή της δύσης, όπου ο κόσμος βρίσκεται σε ένα 
μεταίχμιο. Το  ηλιόγερμα και η αυγή αποτελούν τις πιο ευτυχισμένες στιγμές 
στην καθημερινότητα των ηρώων. Αυτή η ώρα είναι η ελπίδα μιας νέας αρχής, 
μοιάζει σαν τα πάντα να ξαναγεννιούνται: «Το φως παραχωρούσε τη θέση 
του στην εσπέρα, φαινόταν ολοένα και πιο διαλλαχτικό, κι’ όλα άρχισαν να 
γίνονται ένα γύρω παραμυθένια, μακρινά, να αποσύρονται σε κάποιο υγρό και 
βαθυγάλαζο βάθος».30 Επιπλέον οι συγγραφείς τονίζουν ότι τη νύκτα το σκοτάδι 
καλύπτει τις άσχημες πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας, οι οποίες είναι ορατές 
τη μέρα, υπό το φως του ήλιου. Αντίθετα το φως του φεγγαριού απαλύνει όλες 
τις ασχήμιες της γης και κάνει τον υποκριτικό επίγειο κόσμο να παίρνει κάτι από 
την ομορφιά του ονείρου.31

«Ο ουρανός έλαμπε, το ίδιο και τα άστρα, κι όλα είχες την εντύπωση 
πως είχαν γίνει ανάλαφρα και στιλπνά, σα νάταν καμωμένα από λεπτό, 
φίνο λινομέταξο.

Πέρασε κάμποση ώρα έτσι και μετά βγήκε το φεγγάρι, μια ψιλούτσικη 
φετίτσα πεπόνι, και το κάθε τι είχε πάρει μια τρυφερήν όψη, όλο εγκαρ-
τέρηση.

Ίσια κάτου φαινόταν ο μικρός κάμπος της Περαχώρας, τα περιβολάκια 
της Σαρακηνής, οι λεύκες και τώρα όλος ο τόπος ένα γύρω έμοιαζε λίγο 
παραμυθένιος, λίγο ψεύτικος, λες και δεν ήταν παρά ένα μακρινό και 
απίθανο τοπίο ονείρου.»32  

Σύντομα, όμως, το αισιόδοξο αυτό διάλειμμα διαλύεται υπό το βάρος του 
ήλιου, που αποκαλύπτει την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Στο τέλος 
πια της ημέρας ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τη ματαιότητα της κάθε προσδοκίας. 
Τότε τα νησιά μετατρέπονται από τους συγγραφείς σε σύμβολο της φθίνουσας 
πορείας της ανθρώπινης ύπαρξης, γίνονται το αρχέτυπο της χαμένης ζωής των 
ηρώων. 

«Τα όνειρα έμπαιναν δειλά από το ανοικτό παράθυρο, ποτισμένα τη 
μυρουδιά της θάλασσας, και γέμιζαν το δωμάτιο πανιά και κατάρτια. 

30  Αγγελόγλου 1952: 150. Βλ. επίσης: Αγγελόγλου 1948: 108, 131, 134, 139, και 1944: 11. 
31 Το βράδυ οι κοινωνικές αντιθέσεις αμβλύνονται και επιτρέπεται η επικοινωνία των δύο 

κόσμων, των φτωχών και των εύπορων. Τα πρωινά ταυτίζονται με την υποκρισία, ενώ η 
νύχτα με την ειλικρίνεια της σκέψης και των συναισθημάτων των ηρώων. Τότε μόνοι τους, 
μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των νησιωτών, ζουν τη δική τους προσωπική, μυστική 
πραγματικότητα, ονειρεύονται και ελπίζουν. Βλ. ενδεικτικά: Γαλανού 1944: 86, 118, 121-26, 
128-29, 146, 151, 208-9, 215. 

32  Αγγελόγλου 1948: 25, 32, 101 κ.ε.· Αγγελόγλου 1944: 73. 
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Ταξίδια με το φεγγάρι σε ήσυχες θάλασσες και βραδινά τοπία. (…) ύστερα 
ερχόταν το πρωί, καλοκαιριάτικο μελαγχολικό και τα διαλυούσεν όλα. Η 
μέρα περνούσε όμοια με την περασμένη και δεν απόμεινε τίποτ’ άλλο από 
την αναμονή (…). Και σεργιανούσα μονάχος τα δειλινά στην παραλία 
κι έλιωναν τα μάτια μου παρατηρώντας τα νησιά, που αχνά και μόλις 
διακρίνονταν στο βάθος. Κι εκείνα έσβηναν σιγά-σιγά, όσο προχωρούσε η 
νύχτα, σαν τις ελπίδες, κι έμεναν μονάχα τα νερά του λιμανιού, διάφανα να 
καθρεφτίζουν δύο τρία χλωμά φωτάκια.»33  

Η συγκεκριμένη επιλογή των συγγραφέων να δημιουργήσουν έναν μετέ ωρο 
και απαισιόδοξο κόσμο εξηγείται από τους ίδιους τους συγγραφείς στα έργα 
τους. Η Ειρήνη Γαλανού σημειώνει πως τα βιβλία «τ’ αληθινά στάζουνε πίκρα».34 
Ο Κώστας Στεργιόπουλος εξηγεί ότι η ώρα της νύχτας και του φεγγαριού είναι 
η ώρα που ζει ένας κόσμος διαφορετικός από τον πραγματικό. Είναι η ώρα που 
ένας κόσμος περασμένος ανασταίνεται και ζητά μερίδιο από τη ζωή που του 
στερήθηκε.35

Ουσιαστικά το βραδινό τοπίο εξυπηρετεί καλύτερα την ίδια την ουσία και 
τα αιτήματα του συμβολισμού. Η τάση των συμβολιστών να διερευνήσουν τις 
κρυφές, εσωτερικές και κρυμμένες φύσεις των ανθρώπινων και μη πραγμάτων 
και γεγονότων, αυτή τους οδηγεί στην περιγραφή σκοτεινών τοπίων. Η 
υποβλητικότητα του συμβολιστικού κειμένου εντείνεται σε ένα νυχτερινό πλαίσιο 
από ό,τι σε ένα ηλιόλουστο τοπίο.  Βέβαια ο πόνος του δειλινού και η ποίηση 
του φθινοπώρου και της νύχτας υπήρξαν και ρομαντικά θέματα· ο Λαμαρτίνος, 
για παράδειγμα, ύμνησε την αρμονία των βραδινών ωρών. Ωστόσο, στο πλαίσιο 
του συμβολισμού δημιουργείται μια νέα ατμόσφαιρα· η ρομαντική μελαγχολία 
του δειλινού και η αόριστη, αμυδρή ανησυχία της νύχτας υποδηλώνουν πλέον 
τον φόβο του ανθρώπου για το άγνωστο, που ανοίγεται μπροστά του, εικονίζουν 
ένα είδος ιερού δέους, που μοιάζει με την προειδοποίηση μιας καταστροφής. Ο 
συμβολισμός, εξάλλου, συνδέθηκε με αυτό που λέγεται «le mal du soir».36 

Οι Έλληνες μεταπολεμικοί λυρικοί πεζογράφοι, όπως τονίσαμε και στην 
αρχή, επιδιώκοντας να καταγράψουν τις μεταφυσικές αγωνίες του σύγχρονου 
ανθρώπου και την τραγική μοίρα του, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη διάρκεια, 
αλλά και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταφεύγουν στην απεικόνιση 
σκοτεινών ή ημιφωτισμένων χώρων και ειδικότερα νησιωτικών τοπίων. Ο ήλιος, 
όπου εμφανίζεται, δεν είναι ένας ήλιος θετικός που έρχεται να φωτίσει και να 
33  Στεργιόπουλος 1947: 112, και 1952: 54, 55-56, 66. 
34  Γαλανού 1943: 204. 
35  Στεργιόπουλος 1952: 169 και 170: «κι ένα σωρό πρόσωπα, ανακατεμένα με την αρμύρα της 

θάλασσας, μέσα σε μια αχλή τυλιγμένα, νάρχονταν πάλι σε τούτα τα μέρη, να ζητήσουν πίσω 
ένα κομμάτι της βασανισμένης ζωής τους, είτε ένα κουρασμένο αγκίστρι, ή ένα σάπιο σανίδι 
απ’ τη βουλιαγμένη βάρκα τους». 

36  Michaud 1947: 269-70.
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φανερώσει μια νέα γνώση στον άνθρωπο, αλλά ένας ήλιος βασανιστικός και 
εκτυφλωτικός. Αξίζει να αναφερθεί ως λογοτεχνικό διακείμενο το ποίημα του 
Jules Laforgue Encore a cet astre (1903), όπου ο ήλιος περιγράφεται ως ένα 
τεράστιο χρυσό λεμόνι, γεμάτο κηλίδες, ένας ξανθός χλευαστής, ένας παγωμένος 
φλογοβόλος κλέφτης (Toi seul claques des dents, car tes taches accrues, / Te 
mangent, ô Soleil, ainsi que des verrues / Un vaste citron d’or, et bientôt, blond 
moqueur,  // Après tant de couchants dans la pourpre et la gloire, / Tu seras en 
risée aux étoiles sans cœur, / Astre jaune et grêlé, fl amboyante écumoire!). 

γ΄) Το νησί ως φυγή, μια ανεκπλήρωτη ουτοπία, και το αισιόδοξο τέλος

Συχνά στα συμβολιστικά έργα οι καλλιτέχνες αναφέρονται σε φανταστικές 
χώρες, σε χώρους μη προσπελάσιμους, σε χαμένους παράδεισους. Στον συμ-
βολισμό ό,τι απαγορεύει η πραγματική ζωή, οι ήρωες το αναζητούνε στη 
φαντασία, το όνειρο.37 Συχνά οι χαμένοι παράδεισοι ταυτίζονται με κάποιο νησί. 
Για παράδειγμα στο ποίημα του Éphraïm Mikhaël, “L’ île heureuse” (Poésies, 
1890), το λυρικό υποκείμενο, μελαγχολικό, αναρωτιέται πού να βρίσκεται το 
ευτυχισμένο νησί του τίτλου, χωρίς να καταλήγει σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο, 
αφού το ποίημα τελειώνει με την απορία «ποιος να ξέρει;». 

Επίσης ο Albert Samain στο δικό του “L’île fortunée” (Au jardin de l’ infante, 
1893) παρουσιάζει το «ταξίδι» του λυρικού υποκειμένου προς τον θάνατο. Στην 
πορεία προς το τυχερό και μοιραίο αναπόφευκτα νησί (στα γαλλικά la fortune 
είναι η τύχη, ο πλούτος, αλλά και το πεπρωμένο) το υποκείμενο καλεί την 
αγαπημένη του να το ακολουθήσει, ώστε στην τελευταία στροφή, περιγράφει το 
ευτυχισμένο, όπως το αποκαλεί, νησί στους ανάλαφρους ουρανούς, και νιώθει 
ανακούφιση που θα «κοιμηθεί» πια στην αγκαλιά της αγαπημένης του μέσα 
στους κρίνους (Mais là-bas, là-bas, au soleil, / Surgit le cher pays vermeil / D’où 
s’élève un chant de réveil / Et d’allégresse ; / C’est l’île heureuse aux cieux légers / 
Où, parmi les lys étrangers, / Je dormirai dans les vergers, / Sous ta caresse). Το 
νησί του Samain δεν είναι τίποτα άλλο από τον τόπο, μακάριο και ταυτόχρονα 
μοιραίο, όπου οδηγείται η ανθρώπινη ύπαρξη μετά τον θάνατο, είναι όχι ένας 
χαμένος, αλλά ένας κερδισμένος ουράνιος παράδεισος. Ας μην ξεχνάμε τον 
πίνακα, την ίδια περίοδο, του διάσημου Ελβετού ζωγράφου Arnold Böecklin 
“Το νησί των νεκρών” (1886), όπου σε ένα σκοτεινό και ήρεμο τοπίο μια βάρκα 
φθάνει, σκίζοντας τα ατάραχα σκοτεινά νερά, στο νησί των νεκρών, στο κέντρο 
του οποίου βρίσκεται μια σειρά από πανύψηλα κυπαρίσσια· μια εικόνα που 
ανακαλεί τα «νωχελικά κατάρτια» του «μαγεμένου πλοίου» των εραστών που 
σκίζει, «μέσα στον κόλπο στους σκιερούς κήπους», «τα γαλήνια κύματα», όπως 
διαβάζουμε στις δύο πρώτες στροφές του ποιήματος του Samain. 

37  Για το ιδεατό ντεκόρ, το οποίο ανακαλεί χώρες μυθικές, στα συμβολιστικά ποιήματα, βλ.: 
Michaud 1947: 269.
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Το χαρακτηριστικότερο ίσως ποίημα, όπου ο χαμένος παράδεισος ταυτί-
ζεται με ένα νησί (και απομυθοποιείται όταν το ταξίδι ολοκληρωθεί και το 
νησί αποκτήσει πραγματική υπόσταση), παραμένει το Ταξίδι του Baudelaire 
(Les fl eurs du mal, 1857), όταν διαβάζουμε: «Κάθε νησάκι που ο σκοπός του 
πλοίου μακριά κοιτάζει, / είν’ Ελντοράντο που μας έχει η Μοίρα υποσχεθεί· / κι 
η φαντασία, που έξαλλη στην κεφαλή οργιάζει, βρίσκει μόν’ έναν ύφαλο μόλις ο 
ήλιος βγει»· (Chaque îlot signalé par l’homme de vigie / Est un Eldorado promis 
par le Destin; / L’Imagination qui dresse son orgie / Ne trouve qu’un récif aux 
clartés du matin).38  

Στα κείμενα τώρα των Ελλήνων λυρικών πεζογράφων της Κατοχής, όσα 
εξετάσαμε νωρίτερα, είδαμε ότι η νησιωτική έκταση δεν κάνει ευτυχισμένους 
τους ήρωες, ούτε τους αποκαλύπτει μια μοναδική εμπειρία. Το νησί και η ζωή 
σε αυτό είναι η σκληρή πραγματικότητα, ενώ η φυγή από αυτό ταυτίζεται με 
την ονειροπόληση μιας άλλης ζωής σε άλλα μέρη. Ωστόσο, υπάρχει και μια 
δευτερεύουσα αντίθεση, η οποία δημιουργείται ανάμεσα στα «πραγματικά» 
νησιά, που περιγράφουν οι συγγραφείς, και στα «χιμαιρικά» που φαντάζονται 
οι ήρωες. Ο μικρός ήρωας στους Πρώτους Αποχαιρετισμούς του Κώστα Στερ-
γιόπουλου δεν είναι ευτυχισμένος στο νησί κοντά στον πατέρα του και 
θέλει να επιστρέψει στη μητέρα του στην Αθήνα. Ωστόσο στη φαντασία του 
δημιουργείται η επιθυμία να επιστρέψει κάποτε σε ένα αλλιώτικο νησί, έναν 
ευτυχισμένο τόπο χωρίς πόνο, όπου όλα θα έχουν αντιστραφεί: «Θα γυρίσω και 
πάλι στο νησί κάποια άνοιξη. Μα και ποιος δεν έπλασε ένα μικρό χιμαιρικό νησί, 
για να γυρίσει μια μέρα;».39  

Αυτό το χιμαιρικό νησί περιγράφεται στο διήγημα «Καμπάνες του δειλι-
νού». Ο ήρωας βρίσκεται άνοιξη σε ένα πάρκο στην Αθήνα. Είναι άνοιξη και 
ο μεσημεριανός ήλιος μεσουρανεί. Μολαταύτα ο ήρωας νιώθει θλίψη, μοναξιά 
και αναπολεί ένα Πάσχα στο νησί. Ό,τι μέχρι τώρα ήταν αρνητικό, όσο 
διάστημα ο ήρωας το βίωνε στο στενό πλαίσιο της κλειστής ζωής στο νησί, 
όταν απομακρύνεται από αυτό δεν χάνει τη μελαγχολία του και την οδύνη, αλλά 
μετατρέπεται σε ανάμνηση ενός παρελθόντος καλύτερου από της σύγχρονης 
πραγματικότητας: «Βρίσκεται κάπου στο Αιγαίο ένα νησί, σαν ετοιμοθάνατος 
κύκνος. Εκεί έρχονται οι εποχές ήρεμα, ίδιες με τους ανθρώπους του, κυλούν 
και φεύγουν, κι ύστερα πάλι ξανάρχονται και πάλι φεύγουν. Κι είναι σα νἄφυγαν 
για πρώτη φορά. Μόνο την άνοιξη νομίζεις πως αλλάζουν όλα, κι’ έχεις την 
αίσθηση μιας πονεμένης αγάπης».40 

Και το ουτοπικό νησί διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του πραγματικού 
νησιού –είναι μελαγχολικό, θλιμμένο και ρέπει προς τον θάνατο και την ερημιά– 

38  Αντιγράφω από τη μετάφραση του ποιήματος που δημοσιεύεται στη Νέα Εστία 33 (1943) 
σ. 158.

39  Στεργιόπουλος 1947: 28. 
40  Στεργιόπουλος 1947: 63. 
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αλλά πριμοδοτείται σε σχέση με τη ζωή στις μεγάλες πόλεις. Παρατηρούμε 
εντέλει ότι το νησί, ως τόπος του σκηνικού της αφήγησης, εξυπηρετεί διαφο-
ρετικά κάθε φορά τις ανάγκες του συμβολιστικού κειμένου και, κυρίως, ένα από 
τα βασικά χαρακτηριστικά του· το αίτημα, δηλαδή, της φυγής του ήρωα από μια 
βασανιστική και οδυνηρή εξωτερική πραγματικότητα.41 Όταν αυτή ταυτιστεί 
με το νησί, τότε η μεγαλούπολη προβάλλει ως το όνειρο της φυγής, όταν η 
κατάσταση αντιστρέφεται, τότε το νησί προβάλλει ως ο χιμαιρικός τόπος μιας 
απραγματοποίητης, ουτοπικής φυγής.42  

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η ένταση της αρνητικής και απαισιόδοξης 
απεικόνισης των ελληνικών νησιών, και της ανθρώπινης ζωής γενικότερα, 
αμβλύνεται στο τέλος των παραπάνω νησιώτικων συμβολιστικών αφηγήσεων, οι 
οποίες αφήνουν άλλοτε μια σαφή και άλλοτε μια αόριστη νότα αισιοδοξίας, που 
συμβολίζει μια καινούρια αρχή, μια νέα ζωή. Μέσα στα σκοτεινά-βραδινά τοπία 
του παρόντος, τα οποία πριμοδοτούν οι λυρικοί πεζογράφοι, στο τέλος υπάρχει 
η υπόσχεση ενός ελπιδοφόρου φωτεινού μέλλοντος, το οποίο ενσαρκώνει η νέα 
γενιά. Στο Κόντρα στον άνεμο το παιδί της Μαρίνας και του Τίμου, ο Παύλος, 
συγκεντρώνει όλα τα θετικά στοιχεία των ηρώων που πέθαναν ή αδικήθηκαν 
στο έργο. Τη μέρα που γεννήθηκε αυτή η καινούρια ζωή, ο ήλιος κατάφερε να 
νικήσει τη συννεφιά: «και ο ήλιος που τον θαρρούσες κουρνιασμένον έσπασε τ’ 
ουρανού τη μολυβένια πλάκα, φλόγισε τ’ ακρογιάλια, τις ράχες, τη Χώρα».43 

Στην Κλειστή ζωή στο τέλος μια καταρρακτώδης φθινοπωρινή βροχή μα ται-
ώνει τη μουσική εκδήλωση, καταστρέφει και ξεβάφει τα σκηνικά, αλλά αποτελεί 
και μια κάθαρση για τον τόπο και για τους ήρωες: «έβρεχε αδιάκοπα, κι από 
παντού ένα γύρο, έφτανε δροσερή και πρόσχαρη η ανάσα της γης κι η ευωδιά 
απ’ το βρεμένο χώμα, σα μια πολύ μακρινή, παιδική ανάμνηση».44 Το νησί, ένας 
τόπος που βασανίζει τους ανθρώπους, ένας τόπος που με την ακινησία του 
και με μια ασφυκτικά κλειστή ζωή γκρεμίζει τα όνειρα και τις επιθυμίες των 
ανθρώπων, αλλάζει όψη. Η πλυμένη νησιωτική γη αναδύει παιδική αθωότητα· 
αυτό ακριβώς που απουσιάζει από την ανθρώπινη ζωή. Η βροχή καταστρέφει 
την επίφαση και την απατηλότητα των προθέσεων όλων των προσώπων. 
Ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία για μια καινούρια αρχή, μια επιστροφή στις 
ρίζες της παιδικής ξενοιασιάς. 

Στα Κυπαρισσόμηλα, στα “Εγκόσμια”, μπροστά στη ματαιότητα των ανθρω-
πίνων προβάλλει η εικόνα ενός ερωτευμένου κοριτσόπουλου που μαδάει μια 
μαργαρίτα.45 Επίσης στο πρώτο μέρος της ημιτελούς τριλογίας Ρωμιο σύνη του 
41  Βλ. επίσης: Δετζώρτζης 1943, όπου ο ήρωας αναπολεί τις ευτυχισμένες μέρες της παιδικής 

του ηλικίας στο νησί του.
42   Για την αναπαράσταση του χώρου του νησιού ως τόπου φυγής από τη σκληρή πραγματικό-

τητα, βλ. σχετικά: Καστρινάκη 2004. 
43  Γαλανού 1943: 207. 
44  Στεργιόπουλος 1952: 194.
45  Αγγελόγλου 1948: 44 και 1944: 112-13: «έλεγε να βραδιάσει. Φυσούσε από κει που ήταν 
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Άλκη Αγγελόγλου, “Ο Ταχυδρόμος”, το ελπιδοφόρο μήνυμα του τέλους, όπου 
κυριαρχεί η ερημιά και η φθορά της Χώρας της Σάμου, το φέρνει η φλογέρα ενός 
βοσκού, ενός απλού, αγνού ανθρώπου της ελληνικής υπαίθρου: «Το φεγγάρι 
ανέβαινε ολοένα και πιο αψηλά, και πιο αψηλά, και κοίταζε με πικραμένη 
σοβαρότητα κατά δώθε. Απ’ το μέρος που έπεφτε το δάσος ακούστηκε έπειτα από 
ώρα ένας καλαμένιος αυλός, και σα να τα μέρεψε όλα μονομιάς, ως κάτω».46 

Έτσι αποκαλύπτεται ο τρόπος που οι λυρικοί πεζογράφοι της Κατοχής 
θέλουν να σταθούν απέναντι στην πραγματικότητα και παράλληλα να τη 
μεταφέρουν στα έργα τους. Τοποθετούν στο κέντρο του μυθοπλαστικού τους 
κόσμου το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης και την αβάσταχτη οδύνη των 
απλών καθημερινών ανθρώπων απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Η εξωτε ρική 
πραγματικότητα, και ειδικότερα η παρουσίαση του σκηνικού των αφηγήσεών 
τους, εμφανίζεται να σημασιοδοτείται από τον παλμό της εσωτερικής ζωής των 
προσώπων. Έτσι το νησί μοιάζει να αντικατοπτρίζει την τραγική μοίρα των ίδιων 
των κατοίκων του, τις δραματικές συγκρούσεις και τη μονοτονία της ζωής, όπου 
οι στιγμές της ευτυχίας εναλλάσσονται με της δυστυχίας, όπως εναλλάσσονται 
οι εποχές και χρωματίζουν τον φυσικό κόσμο. Ωστόσο παρατηρήσαμε μια 
προτίμηση στην ανάλυση των ανθρώπινων διαθέσεων, όταν τα στοιχεία της 
ερημιάς, του πόνου και της ματαιότητας κυριαρχούν. Το νησί, τόπος οικείος για 
τους παραπάνω συγγραφείς, γίνεται στα κείμενά τους ένα σύμβολο του τρόπου 
που κατανοούν και ερμηνεύουν τον ρόλο της ανθρώπινης ύπαρξης στο σύμπαν. 
Όλα τα κείμενα τα διαπερνά η ιδέα της ματαιότητας που ορίζει και συνθλίβει 
κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να ξεφύγει από το περιβάλλον του και τα 
δεσμά του καιρού του.47 

Από τη μια η επιλογή του νησιού  εντάσσεται στο γενικότερο αίτημα αυτής 
της Γενιάς για επιστροφή στην παράδοση και στην ύπαιθρο, στον γνήσιο 
τόπο του ελληνικού λαού, όπου δεν συναντάμε ξένες επιρροές και τάσεις 
μιμητισμού· κάτι που οι συμβολιστές πεζογράφοι δεν παύουν να κατηγορούν 
ότι χαρακτηρίζει τη Γενιά του Τριάντα. Από την άλλη ο τρόπος με τον οποίο 

τα πεύκα μια δροσερή αύρα, νησιώτικη, που περνούσε πάνω απ’ τα μικρά άσπρα σπίτια, κι 
έφτανε ως κάτω, στα περιβόλια με τις λεύκες. Εκεί στο πρώτο περιβόλι ήταν καταμεσής ένα 
σκιάχτρο, για τα πουλιά, κι ο αγέρας έπαιζε με τη φούντα που κρεμότανε απ’ το κόκκινο 
φεσάκι του».

46  Αγγελόγλου 1952: 154.
47  Κυρίαρχο μοτίβο στις παραπάνω νησιώτικες συμβολιστικές αφηγήσεις είναι η παρουσίαση 

του ατόμου ως μέρους ενός ευρύτερου συνόλου, ως κατοίκου σε ένα σύμπαν που τον ορίζει 
και έχει προκαθορίσει τη μοίρα του. «Η ζωή είναι πιο μεγάλη από εμάς. Αυτή μας βάζει 
σκοπούς, εμείς τους εκτελούμε. Είμαστε τα όργανα της παγκόσμιας αρμονίας» υποστηρίζει 
η επτανήσια ηρωίδα του Γιάννη Σφακιανάκη, Αγνή Πολυλά (Σφακιανάκης 1944: 190). Βλ. 
επίσης: Αγγελόγλου 1948: 122, 142: «Θαρρούσες πως όλα ήταν αφη[ρη]μένα στην τύχη τους, 
τα σπίτια, τα βουνά, οι άνθρωποι, τα ψάρια κάτου στο διάφανο γιαλό, ακόμα κι’ εκείνα εκεί 
πέρα τα σύννεφα που ταξιδεύανε αργά-αργά κατά το βοριά τα ελαφρά, περουζένια ξεφτίδια 
τους».  Βλ. και:  Θέμελης 1944: 418.  
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αναπλάθεται αυτή η επιλογή εγγράφεται σε ένα ιδιαίτερο μορφολογικό πλαίσιο, 
αυτό της συμβολιστικής πεζογραφίας. 

Στο τέλος αυτής της εργασίας θα ήθελα να επισημάνω, ότι η παραπάνω 
αντίδραση στη Γενιά του Τριάντα και την “αισιοδοξία”, με την οποία αντίκρυσε 
τα ελληνικά νησιά, δεν τη συναντάμε μόνο στους λυρικούς πεζογράφους 
της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, αλλά είναι διάχυτη και στην υπόλοιπη 
μεταπολεμική πεζογραφία· γεγονός που παραμένει ένα ανοικτό ακόμα θέμα 
προς διερεύνηση.48 Εδώ παραθέτω ενδεικτικά ένα απόσπασμα από το άρθρο 
“Με τα καράβια” του Γιώργου Ιωάννου,49 το οποίο χρονικά απέχει πολύ από 
την περίοδο που μας απασχόλησε, αλλά ανακαλεί την κριτική του Άλκη 
Αγγελόγλου, που αναφέρθηκε στην αρχή, για τη σχέση της Γενιάς του Τριάντα 
και των νησιών του Αιγαίου. Και ο Ιωάννου πριμοδοτεί μια πιο προσωπική και 
εσωτερική οπτική του τοπίου: 

«Διασχίζοντας το νερό, συχνά σκεφτόμουν επίσης –μάρτυς μου ο 
Θεός– και την ποίηση του Ελύτη με κείνες τις αστραφτερές θριαμβικές 
θαλασσογραφίες της. Προσπαθούσα να τα διακρίνω κάπως αυτά και να 
δω ακόμα πως είναι δυνατό ο άνθρωπος να βλέπει μόνο αυτά ξεκομμένα. 
Τελικά, σκεφτόμενος τον Ελύτη, τη ζωή όλων μας, τους λόγους για τους 
οποίους διασχίζουμε συνήθως τις θάλασσες, μου έμεινε πολύ μυστήριο 
για το κοίταγμα αυτό, αλλά και για τη συγκίνηση που δεχόμαστε, που 
δέχομαι εγώ από το έργο του ένδοξου ποιητή μας. Εμένα ομολογώ από 
τα θαλασσινά τοπία με συγκινεί απείρως περισσότερο ένα μεγάλο λιμάνι 
από ένα ξερονήσι έρημο, άγονο και θαλασσοδαρμένο, όπου φυσικά βλέπω 
μονάχα την καταδίκη της ζωής. (…) Μου αρέσει η θάλασσα, μάλλον με 
συγκινεί το κοίταγμα της θάλασσας μέσα από τη ζωή μας. Τι σημαίνει 
ακριβώς “θάλασσα” ή “Αιγαίο” για μας, τι συνθήκες δημιουργεί, τι φρόκαλα 
και θαλάσσια ξύλα και αύτανδρες βρατσέρες ανελκύει, τι μορφές, σώματα 
και ψυχές μας κομίζει. Φυσικά, η προσωπική μου άποψη δεν θα ’χε καμιά 
σημασία, αν δεν πίστευα πως είμαστε άπειροι όλοι εμείς που αγναντεύουμε 
αναθυμούμενοι τα δικά μας. Έτσι θέλω να είναι και οι νοητές θάλασσες. 
Αλλιώς, το Αιγαίο είναι αστραφτερό και ανάλγητο, σκληρό τοπίο που 
έλιωσε τους αδύναμους ανθρώπους.» 

Ωστόσο, απέναντι σε αυτόν τον απαισιόδοξο κόσμο, προβάλλει η αισιοδοξία 
του τέλους, η ελπίδα μιας νέας αρχής. Ο “θετικός” επίλογος στο σύνολο των 
παραπάνω νησιωτικών λυρικών αφηγήσεων αποτελεί μια μεταστροφή στον 
τρόπο που οι ήρωες αντιμετώπιζαν τη ζωή. Πρόκειται για έναν θρίαμβο του 

48  Βλ. επίσης: Γαραντούδης 2004.
49  Το “Με τα Καράβια” πρωτοδημοσιεύτηκε στην Πρωινή (17.11.1979) και περιλαμβάνεται 

στο: Ιωάννου 1990: 24-28.
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ανθρώπου μέσα στην προκαθορισμένη και τραγική μοίρα που τον κατα-
δυναστεύει. Η έκβαση αναδεικνύει λιτές εικόνες που τις χαρακτηρίζει παιδική 
αθωότητα, όπως ένα ερωτευμένο κορίτσι που μαδάει μια μαργαρίτα ή ένας 
βοσκός που παίζει τη φλογέρα του. Μοιάζει οι ήρωες να συμφιλιώνονται με τον 
κόσμο και τον τόπο, επιστρέφοντας στην απλότητα της φύσης. 
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KELLY DASKALA

From the sunlit islands of the ’30’s to the ambiguous 
moonlit islands of the literary generation of the ’40’s 

Summary

AT THE END of the German occupation in Greece an important number of 
works of prose fi ction, which the critics named «lyrical prose», appears. Its 

two signifi cant representatives, Alkis Aggeloglou and Asteris Kovatzis, criticize 
rigorously the previous literary generation of the thirties. Th e new «generation 
of forties» promises to usher a new era in Greek literature. Th e «lyrical prose» of 
the fi rst postwar decade subverts the «optimistic» representations of the insular 
land in the literature of the thirties that depicts the island as a mystical place, 
due mainly to the luminous energy of the timeless apollonian Greek sun. On the 
contrary in the symbolistic narratives of Alkis Aggeloglou, Kostas Stergiopoulos, 
Irene Galanou and George Th emelis the island is portrayed as a prison, a closed 
society, isolated from the outer world. Th e Fate is common for all people 
regardless of the place they live. Th e lyrical writers refer mainly to the autumn or 
the winter and they focus their attention on describing evening and nocturnal 
landscapes. In their writings the image of the moon, of the obscure and latent 
moonlight, and the cloudiness of the autumnal mornings recur continually. 
On the other hand the summer and the sun are described as torturous, for the 
heroes, forces of nature.  
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ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

Καλλιτέχνες στα νησιά της ελληνικής λογοτεχνίας*

ΤΟ 1947, ΕΝΩ στην Ελλάδα μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος, ο Στρατής Τσίρκας 
γράφει, στην Αλεξάνδρεια όπου ζει, ένα διήγημα με θέμα την καλλιτεχνική 

δημιουργία και με χώρο δράσης ένα νησί. Το κείμενο αυτό, το «Για ’να ζευγάρι 
ρόδα»,1 συνιστά ένα «αφήγημα ποιητικής», μια εκδήλωση των καλλιτεχνικών 
πεποιθήσεων του συγγραφέα: ο αριστερός Στρατής Τσίρκας απορρίπτει την 
αντίληψη του «ελεφάντινου πύργου» και ομνύει πίστη σε μια τέχνη «μέσα στη 
ζωή και στους αγώνες».

Το θέμα του νησιού είχε ήδη καλλιεργηθεί εντατικά στην ελληνική λογο-
τεχνία από τη δεκαετία του ’30· αλλά ιδίως μέσα στην Κατοχή, στην πρώτη φάση 
της ζοφερής αυτής εποχής, το 1941-1942, είχε αναδειχθεί σε μια «ευτοπία», ένα 
«locus amoenus», όπου οι συντετριμμένοι από τις συνθήκες άνθρωποι έβρισκαν 
φαντασιακά τη χαρά, τη γαλήνη, την ευδαιμονία, όσα η πραγματικότητα 
τόσο οικτρά τους στερούσε. Έβρισκαν τον έρωτα, κάποτε και την ποιητική 
έμπνευση.2

Το διήγημα του Τσίρκα ωστόσο είναι το πρώτο, αν δεν σφάλλω, «αφήγημα 
ποιητικής», ένα κείμενο που απολύτως συνειδητά τοποθετεί κάποιον καλλι τέχνη 
σε ένα νησί, για να απορρίψει το νησί, το νησί-σύμβολο, ως τόπο δημιουργίας.

* Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Νησιωτισμός-νησιωτοσύνη. Ένα σύνθετο αρχετυπικό μόρ-
φωμα, Ρόδος, 6-8 Δεκ. 2002.

1 Στρατής Τσίρκας, “Για ’να ζευγάρι ρόδα”, Τα διηγήματα, Αθήνα 31980, σ. 268-77. Α΄ δημοσίευ-
ση στη συλλογή Ο ύπνος του θεριστή, Αλεξάνδρεια 1954. Οι εκδόσεις δεν έχουν αλλαγές. Στο 
εξής παραπέμπω στις σελίδες της γ΄ έκδ. Ο τίτλος προέρχεται από δημοτικό τραγούδι που 
παρατίθεται αποσπασματικά μέσα στο διήγημα.

2 Αναλυτικά στο άρθρο μου “Το νησί: μια ευτοπία στη λογοτεχνία της Κατοχής”, Η Ελλάδα 
των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα: Πρακτικά του Β΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο 10-12 Μαΐου 2002, επιμ. Αστέριος Αργυρίου, τ. Α΄, Αθήνα 
2004, σ. 457-68, τώρα και στο βιβλίο μου Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, 
Αθήνα 2005. 
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«Η κάμαρα είχε ένα χαμηλό ντιβανάκι», έτσι ξεκινά το διήγημα, «σου-
βαντισμένο άσπρο. Πάνω του ήταν στρωμένο ένα νησιώτικο κιλίμι με χρώματα 
ξεθωριασμένα απ’ το πολύ σαπούνισμα, τα νερά και τους ήλιους. Πιο ψηλά, στον 
ίδιο τοίχο, ήταν ένα ράφι σουβαντισμένο κι αυτό και πάνω του σάπιζε ένα μήλο». 
«Δίπλα στη σκαλίτσα ήταν η πόρτα με το βαρύ σύρτη, αμπαρωμένη από χτες. Η 
σοροκάδα που μάνιαζε απόξω, τη χτυπούσε κατάστηθα. Η θάλασσα μούγκριζε 
σα βασανισμένος άνθρωπος, χιμούσε και κομματιαζότανε πάνω στους βράχους. 
Κάπου κάπου σταγόνες της φτάνανε ίσαμε την πόρτα και τη δέρναν, μα κείνη 
ούτε το ’νιωθε γιατί ήταν κοντή και γερή» (268-69).

Το μήλο που σαπίζει μας τοποθετεί από μιας αρχής στον χώρο της «παρακμής», 
ενώ η βαριά πόρτα δηλώνει την πλήρη απομόνωση από τον κόσμο και από 
τις τρικυμίες του. Τις μεταφορικές κυρίως τρικυμίες· η φράση «η θάλασσα 
μούγκριζε σα βασανισμένος άνθρωπος» πρέπει να διαβαστεί με ανεστραμμένη 
την παρομοίωση: ο καλλιτέχνης μας, ένας ζωγράφος, έχει τοποθετήσει τον 
εαυτό του πίσω από μια βαριά πόρτα, η οποία τον χωρίζει, ουσιαστικά, από τη 
βασανισμένη ανθρωπότητα (την και λαο-θάλασσα κάποτε καλούμενη).

Ο ζωγράφος λοιπόν βρίσκεται σε ένα σπίτι, πάνω σε ένα νησί, μακριά μάλιστα 
από τον νησιώτικο οικισμό· κάθεται και ζωγραφίζει μια κυρία. Μια κυρία «με 
λεπτή ομορφιά», η οποία τραγουδά το δημοτικό τραγούδι της κοπέλας που τα 
αδέλφια της την αδικοσκοτώσανε για ένα ζευγάρι ρόδα, όσα εκείνη τόλμησε 
να προσφέρει σε κάποιον όμορφο νεαρό που περνούσε κάτω απ’ το παράθυρό 
της. Ο ζωγράφος ζωγραφίζει «με πολλή επιμέλεια», η κυρία τραγουδά, κι όταν 
έρχεται το βράδυ, το κλίμα έχει προετοιμαστεί αρκετά για μια ερωτική συνέχεια. 
Πλην όμως ο ζωγράφος αποδεικνύεται ανήμπορος. Ο πρόσφατος πόλεμος, 
«τόσο αίμα, τόσο σίδερο, που πέσανε πάνω στους ανθρώπους», καθιστούν 
αδύνατη την ερωτική ολοκλήρωση – ο καλλιτέχνης έχει, ως φαίνεται, βαριά 
ψυχικά τραύματα από αυτή την εμπειρία, στην οποία είχε (με τρόπο που δεν 
δηλώνεται μέσα στο κείμενο) συμμετάσχει.

Αδύνατη όμως καθίσταται και η καλλιτεχνική ολοκλήρωση: ο ζωγράφος δεν 
κατορθώνει να τελειώσει τα έργα του· καταλαμβάνεται από παροξυσμούς και 
τα καταστρέφει, όταν, λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους, αντιλαμβάνεται ότι δεν 
μπορεί να «κατακτήσει» το αντικείμενό του. Εντέλει, μετά από κάποιο διάστημα, 
ο ζωγράφος θα ξεκρεμάσει το δίκαννο, που από την αρχή της αφήγησης 
κρεμόταν στον τοίχο, και θα τινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Είναι κι αυτός ο 
θάνατος –υπονοείται– άδικος, μια αυτοκτονία «για ’να ζευγάρι ρόδα»: υπήρχαν 
και άλλες λύσεις, πέρα από τη βίωση του αδιεξόδου· ο ζωγράφος μπορούσε να 
ξεφύγει και να σωθεί, αλλά δεν το έπραξε.

Την οδό της σωτηρίας την υποδεικνύει το κείμενο διακριτικά, με μια μεταφορά. 
Κάποια στιγμή, πριν την εμπειρία της ερωτικής αποτυχίας, η ωραία κυρία, το 
μοντέλο του ζωγράφου, γελά εύθυμα και το γέλιο της, λέει το κείμενο, ξεκολλά 
το ταβάνι του σπιτιού. Οπότε: «φάνηκε ένας ουρανός μεγάλης αυγουστιάτικης 
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νύχτας. Κι ο αγέρας της κάμαρας καθάρισε, γίνηκε άσπρος και δυνατός, σαν τον 
αγέρα που βρίσκεις στις χιονισμένες βουνοκορφές ή μέσα σε μικρά κατάκλειστα 
σπίτια, σαν τα πυρώνει η μοναξιά, η έγνοια της τόσης απόστασης που τα χωρίζει 
απ’ τον επίλοιπο κόσμο. Ο αέρας που εμπνέει την τόλμη για τ’ αριστουργήματα» 
(272).

Τα «αριστουργήματα» στην τέχνη λοιπόν παράγονται καταρχήν όταν 
«ξεκολλάει το ταβάνι», όταν το σπίτι ανοίγει προς τον έξω κόσμο· παράγονται 
ίσως στις «χιονισμένες βουνοκορφές». Δεν το λέει έτσι ακριβώς ο Τσίρκας. Πάλι 
χρησιμοποιεί μια παρομοίωση που πρέπει όμως να διαβαστεί σαν κυριο λεξία: 
τα αριστουργήματα παράγονται όταν ο αέρας που τα εμπνέει είναι δυνατός 
«σαν τον αέρα που βρίσκεις στις χιονισμένες βουνοκορφές». Μα ναι, στις 
βουνοκορφές –οι οποίες βεβαίως φέρουν και το συμβολικό νόημα του ύψους 
και της καθαρότητας– εκεί διαδραματίζεται ταυτόχρονα και η ιστορία. Οι 
βουνοκορφές είναι ο τυπικός τόπος του «αλβανικού έπους», είναι όμως και ο 
τόπος όπου διεξάγεται ο νέος αγώνας, η κατά την Αριστερά συνέχεια του έπους, 
ο εμφύλιος πόλεμος.

Τα υψηλά έργα τέχνης παράγονται στο κλίμα του έπους, στις βουνοκορφές, 
όχι σε κλεισμένα σπίτια πάνω σε απομονωμένα νησιά. Ας μην είμαστε όμως τόσο 
απόλυτοι, λέει ο ίδιος ο Τσίρκας: τα αριστουργήματα μπορούν να παραχθούν 
και στα κατάκλειστα σπίτια, εάν ο καλλιτέχνης έχει συνείδηση –παραπάνω από 
συνείδηση, «έγνοια»–, για την απόσταση που τον χωρίζει από τον «επίλοιπο 
κόσμο». Έστω και έτσι. Πρόκειται βέβαια για μια μικρή παραχώρηση της 
Αριστεράς στους «συμπαθούντες» καλλιτέχνες, αυτούς που συνοδοιπορούν 
αλλά από απόσταση, από το σπίτι τους ίσως.

Όμως ο δικός μας καλλιτέχνης επέλεξε λάθος στάση, λάθος θέμα, λάθος 
τόπο. Επέλεξε να ζωγραφίζει αβρές κυρίες –ατομιστικό θέμα–, στην πιο πλήρη 
απομόνωση, στην απομόνωση του συμβολικού τόπου της αποχής από την 
ιστορία: στο νησί. Το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος του καλλιτέχνη, ο θάνατος 
της ίδιας της τέχνης. Το ότι ο ζωγράφος μας έχει τραύματα από τον πόλεμο δεν 
είναι δικαιολογία: ο καλλιτέχνης θα μπορούσε να ξαναβγεί στον κόσμο για να 
«ξαναβρεί» (αυτή τη σκέψη τη διατυπώνει μέσα της η απογοητευμένη ερωτικά 
και ως εκ τούτου οξυδερκής κυρία) «τη χαμένη πηγή».3

Δέκα χρόνια μετά από τη συγγραφή του διηγήματος αυτού και τέσσερα χρόνια 
μετά τη δημοσίευσή του, στα 1958, δημοσιεύεται ένα άλλο «αφήγημα ποιητικής», 
με τον τίτλο «Ελληνικό νησί». Συγγραφέας του, η Γαλάτεια Σαράντη, η οποία 
3 «Δεν τον μισούσε πια. Τον λυπότανε μονάχα, σα να ’ταν ένα μεγάλο άρρωστο παιδί (…). 

Θα ήθελε να τον πιάσει από το χέρι και να πάρουνε μαζί πίσω μπρος το μονοπάτι, να 
τον κάνει να ξαναβρεί τη χαμένη πηγή», «Για ’να ζευγάρι ρόδα», ό.π., σ. 276. Ο Τσίρκας 
χρησιμοποιεί ακριβώς τον όρο «πηγή», τον οποίο ανέδειξε ο Maurice Beebe ως το αντίπαλο 
του «ελεφάντινου τύπου» σύστημα αντιμετώπισης της τέχνης, βλ. Ivory Towers and Sacred 
Founts. Th e Artist as Hero in Fiction from Goete to Joyce, Νέα Υόρκη 1964.
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τοποθετημένη στην άλλη άκρη του πολιτικού φάσματος (την χωρίζει, μάλιστα, 
αίμα από την παράταξη του Τσίρκα), φαίνεται να ξαναθέτει το ζήτημα, αν όχι να 
απαντά στον αριστερό συγγραφέα.4

Όμοιος ήρωας, ίδιος τόπος: κάποιος ζωγράφος σε ένα νησί. Ο ζωγράφος 
αυτός επίσης δυσκολεύεται να συλλάβει την καλλιτεχνική αλήθεια· κάτι του 
λείπει για να μπορέσει να αποδώσει «το φως». Και εδώ υπάρχει μια γυναίκα 
που συνιστά κατά κάποιον τρόπο πρόβλημα: πρόκειται για την αγαπημένη του 
καλλιτέχνη, που δεν είναι όμως παρούσα αλλά απούσα. Η γυναίκα βρίσκεται 
στην Αθήνα και δεν έχει αρκετή εμπιστοσύνη στον ζωγράφο· του συστήνει να 
σταματήσει να κυνηγά «χίμαιρες», να μάθει τα όριά του. (Τη μακρινή εκείνη 
εποχή του 1950 οι γυναίκες αποτελούν ακόμη τροχοπέδη για τον καλλιτέχνη, 
είτε εμπλέκοντάς τον στον κύκλο μιας ερωτικής γοητείας που αποσπά από την 
πραγματική ζωή, είτε αποθαρρύνοντας τη βαθιά αναζήτηση. Σε σχέση πάντως 
με τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η εξόντωση της γυναίκας-τροχοπέδης νομι-
μοποιείτο, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγα έργο από τον άντρα, τώρα η 
γυναίκα μπορεί να μεταβληθεί από εμπόδιο σε βοηθό: στον Τσίρκα η γυναίκα 
συλλογίζεται μια στιγμή, όπως είπαμε, μήπως «πιάσει από το χέρι» τον άντρα και 
τον οδηγήσει στη «χαμένη πηγή», ενώ στη Γαλάτεια Σαράντη η παρουσία της 
μακρινής αγαπημένης κρίνεται, όπως θα δούμε, απαραίτητη για την ισορροπία 
του ζωγράφου. Εμπόδια και πιθανοί βοηθοί ταυτόχρονα, λοιπόν: είναι κι αυτό 
μια πρόοδος προς την ισότητα. Ωστόσο στη Γαλάτεια Σαράντη, παρότι γυναίκα 
καλλιτέχνης η ίδια, το δημιουργικό υποκείμενο της ιστορίας της παραμένει 
γένους αρσενικού. Αλλά ας επιστρέψουμε στο θέμα του νησιού.)

Σε αντίθεση με το νησί του Τσίρκα, το «ελληνικό νησί» της Γαλάτειας Σαράντη 
είναι αρκετά κατοικημένο. Δεν έχουμε δύο μονάχα ήρωες μέσα σε ένα σπίτι, 
αλλά μια πλειάδα από πρόσωπα. Έχουμε μια βασανισμένη μάνα με το άρρωστο 
παιδί της, έναν παπά ερημίτη, μια σπιτονοικοκυρά και τον τρελό του χωριού. 
Επίσης η ιστορία διαδραματίζεται στους έξω χώρους, στο ύπαιθρο, στον δρόμο, 
στην αυλή μιας εκκλησίας. Ο πυρήνας της δράσης συνίσταται στη μετάβαση 
των ηρώων σε ένα απόμακρο βυζαντινό εκκλησάκι (του Άι-Λια), προκειμένου 
να τελεστεί δέηση για το άρρωστο παιδί. Εκεί ο παπάς, είδος αγίου, διδάσκει 
τον ζωγράφο πως δυναμώνοντας την πίστη του μπορεί να «σκλαβώσει» το φως, 
όπως οι «παλιοί τεχνίτες». Τότε ο ζωγράφος στέλνει γράμμα στην αγαπημένη 
του, να έρθει κοντά του να τον βοηθήσει.

Θα λέγαμε πως οι αξίες είναι εντελώς ανεστραμμένες σε σχέση με το διήγημα 
του Τσίρκα: στο αφήγημα της Γαλάτειας Σαράντη το νησί παρου σιάζεται ως ο 
4 Γαλάτεια Σαράντη, “Ελληνικό νησί”, Φιλολογική Πρωτοχρονιά (1958), σ. 68-74. Το διήγημα 

συμπεριλαμβάνεται πολύ αργότερα στον τόμο Ελένη, Αθήνα 1982, σ. 54-69, αισθητά τρο-
ποποιημένο. Παραπέμπω στην α΄ δημοσίευση. Μια κρίσιμη διαφοροποίηση θα την εξε-
τάσουμε μέσα στο κείμενο. Για το “Ελληνικό νησί”, βλ. επίσης Κέλη Δασκαλά, “Η ζωή και η 
θαλασσινή μοίρα των νησιωτών στη μεταπολεμική πεζογραφία”, Η Ελλάδα των νησιών…, 
ό.π., σ. 577-92.
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κατεξοχήν τόπος της δημιουργίας. Η υψηλή αλήθεια κατακτάται ακριβώς σε ένα 
τέτοιο μέρος, πλημμυρισμένο από φως, φορέα της μακράς ελληνικής παράδοσης, 
της παράδοσης που συνοψίζεται επάξια στο βυζαντινό εκκλησάκι με τα αρχαία 
στοιχεία. Ο καλλιτέχνης δεν οφείλει να φύγει από το νησί προκειμένου να βρει 
την τέχνη, αντίθετα πρέπει να μείνει εκεί και να επιμείνει στην αναζήτηση.

Σε αντίστιξη με το νησί παρουσιάζεται η Αθήνα, τόπος εχθρικός για τον 
άνθρωπο, όπου αντί να γιατρεύουν τον πόνο, τον επιδεινώνουν (το άρρωστο 
παιδί το «σκιάξανε οι γιατροί της Αθήνας»)· είναι ο τόπος της «ερημιάς», όπως 
λέει ο τρελός Φίλιππας, που, όπως οι περισσότεροι τρελοί της μυθοπλασίας, 
διεκπεραιώνει την ιδεολογική αλήθεια του αφηγήματος.

Η τέχνη παράγεται λοιπόν όχι στο κέντρο, στην πόλη, στον θόρυβο και στην 
κίνηση, αλλά στην απομόνωση, στο ύπαιθρο, στη σχέση με τον Θεό. Στο νησί 
και στη φύση, όχι στην πόλη και στην ιστορία.

Ωστόσο το σχήμα της Γαλάτειας Σαράντη δεν είναι τόσο καθαρό όσο φαίνεται 
εκ πρώτης όψεως. Δεν πρόκειται για ένα σαφές κήρυγμα υπέρ της «άδολης» 
τέχνης, μια υπεράσπιση του «ελεφάντινου πύργου». Η τέχνη παράγεται εκτός 
ιστορίας, πράγματι, όχι όμως και εντελώς εκτός κοινωνίας. Ο ζωγράφος δεν ζει 
αμπαρωμένος σε ένα σπίτι· πλησιάζει τη ζωή των πονεμένων ανθρώπων. Έστω 
κι αν ζωγραφίζει αγκάθια –αυτό το κατεξοχήν αισθητιστικό αντικείμενο, που 
το θαύμαζε και ο κορυφαίος εστέτ Περικλής Γιαννόπουλος–5 και γενικώς τη 
φύση, έρχεται σε επαφή με τα βάσανα του κόσμου. Γι’ αυτό άλλωστε το νησί της 
Γαλάτειας Σαράντη είναι κατοικημένο – τόσο κατοικημένο, ώστε ο ζωγράφος 
δεν παρουσιάζεται σχεδόν καμία στιγμή μονάχος του. Πράγματι λοιπόν, η 
δεξιά παράταξη δεν απαντά στην αριστερά με μια θεωρία σαφώς οροθετημένη 
απέναντι στη «στράτευση».

Άλλωστε το περίφημο αυτό «ελληνικό νησί», που παρουσιάζεται ως θετικός 
αντίπαλος πόλος της Αθήνας, δεν είναι εντέλει αμιγώς θετικό. Όταν ο τρελός 
Φίλιππας χαρακτηρίζει τη μεγαλούπολη «ερημιά», ο ζωγράφος μας διαμορφώνει 
στον νου του την εξής σκέψη για το νησί: «Όχι, εδώ δεν είναι ερημιά, αν όμως 
τώρα ήταν κι αυτή [η αγαπημένη γυναίκα] κοντά μου κι αν έγερνα στα γόνατά 
της το κεφάλι μου, δε θα ένιωθα τόσο σφιχτά τη θάλασσα να σφίγγει και να με 
απομονώνει από τον άλλο κόσμο»(73).

«Όχι – αν όμως»: ο ζωγράφος δεν προλαβαίνει να αποφανθεί καταφατικά για 
το νησί (έστω και μέσω μιας άρνησης), και αμέσως σπεύδει να μειώσει, σχεδόν 
να αναιρέσει την κατάφασή του.

Έτσι λοιπόν: το «ελληνικό νησί», ο τόπος του φωτός, της αγιοσύνης, η 
ζωντανή παράδοση, ο χώρος όπου η καλλιτεχνική τελείωση καθίσταται εφικτή, 
είναι ταυτόχρονα και τόπος αβάστακτης απομόνωσης (που «σφίγγει σφιχτά»). 
Ο ζωγράφος χρειάζεται επειγόντως συντροφιά από την πόλη, προκειμένου να 
επιβιώσει. Κάτω από τον ύμνο στο νησί λανθάνει, ουσιαστικά, ένας πανικός. 

5 Για την αγάπη του Περικλή Γιαννόπουλου προς τα αγκάθια, βλ. στο αφιέρωμα του περ. Τα 
Νέα Γράμματα, Δ΄ (1938), σ. 217, 248.
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Στο τέλος του διηγήματος η ίδια σκέψη θα επαναληφθεί: ο ζωγράφος 
παρακαλεί την αγαπημένη του να πάει κοντά του, κι αν απαντήσει αρνητικά, 
της λέει, «αυτό είναι θάνατος. Φεύγει κανείς έξω από το χρόνο, έτσι όπως έφυγε 
ο παπά Σταμάτης… όμως στην αρχή, όταν πρωτόρθε στα Φιρόγια, δεν μπορεί, 
θα τον έπνιγε η αίσθηση τούτης της θάλασσας γύρω ολόγυρα» (74).

Το να φύγει κανείς «έξω από το χρόνο» φαίνεται πως συνιστά λύτρωση, 
μια απελευθέρωση από τις ποικίλες τροχοπέδες· όμως η διαδικασία προς τη 
λύτρωση, η αρχή της ειδικά, είναι πολύ δύσκολη: πρέπει να ξεπεράσει κανείς 
την πνιγηρή αίσθηση της θάλασσας που τον απομονώνει, αυτή την αίσθηση που 
είναι σαν «θάνατος».

Πολύ βαριά η έκφραση –ο «θάνατος»– για να περιγράψει ό,τι φαινόταν 
έως τώρα προϋπόθεση της υψηλής δημιουργίας, την ανάγκη της μόνωσης, την 
εντατική αφιέρωση στην ενατένιση του φωτός. Σχεδόν θυμίζει τον Τσίρκα και 
την αυτοκτονία του δικού του απομονωμένου καλλιτέχνη. Μόνο ένα «σαν» 
χωρίζει ουσιαστικά την τιμωρία του παραστρατημένου από την επιβράβευση 
του ορθώς πράττοντος: θλιβερή επιβράβευση, αλήθεια, εφόσον μια σωστή 
επιλογή (το νησί) κοστίζει τόσο θανάσιμα αισθήματα.

Αν η Αριστερά, λοιπόν, υπήρξε σαφής στην τοποθέτησή της ενάντια στο 
«νησί», με μια μικρή μόνο υποχώρηση (προς όσους απομονωμένους έχουν 
συνείδηση της απομόνωσής τους), η Δεξιά, όσο την εκπροσωπεί η Γαλάτεια 
Σαράντη, παρουσιάζεται εξαιρετικά αμφιταλαντευόμενη: η κατάφασή της προς 
το «νησί» τείνει να αναιρεθεί από τον φόβο της απομόνωσης, η κλίση της προς την 
καθαρή τέχνη τείνει να ναρκοθετηθεί από μια ανάγκη συμμετοχής στα βάσανα 
των ανθρώπων, η απόσταση από την ιστορία υπονομεύεται από τη δυσκολία 
της εξόδου από τον «χρόνο». Είναι μάλλον φανερό πως η Δεξιά δεν είναι σε 
θέση να αντιτάξει στην Αριστερά ένα ολοκληρωμένο και συμπαγές σχήμα.6 
Μπορεί να καταχωρηθεί και αυτό, ίσως, σε ένα ορατό κατά τη μεταπολεμική 
εποχή φαινόμενο: την ιδεολογική ηγεμονία του πολιτικά ηττημένου χώρου.

Πάντως στη φάση αυτή –της πύρρειας νίκης της– η Δεξιά καταβάλλει κάποια 
προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αντίπαλου προς την Αριστερά σχήματος. Όταν 
όμως μερικά χρόνια αργότερα η Γαλάτεια Σαράντη θα επανεπεξεργαστεί το 
διήγημά της, η μερική έστω υπεράσπιση του «ελεφάντινου πύργου» θα γίνει 
ακόμα χαλαρότερη: το νησί και η «φυγή από το χρόνο» θα παρουσιαστούν 
περισσότερο προβληματικά, η αίσθηση του αποκλεισμού θα γίνει ακόμα 
εντονότερη: δεν θα είναι «η αρχή» μόνο δύσκολη, αλλά το όλο εγχείρημα της 
«φυγής από το χρόνο» θα σημανθεί αρνητικά:

6 Τη δυσκολία αυτή μπορεί να τη διακρίνει κανείς και στους ταγούς της «φιλελεύθερης» 
αισθητικής, π.χ. στον Α. Καραντώνη, Πνευματική ελευθερία. Τέχνη και πολιτική, Αθήνα 
1947.
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«Φεύγει κανείς έξω από το χρόνο χωρίς να το καταλάβει, έτσι όπως έφυγε 
ο παπά Σταμάτης και έκλεισε η θάλασσα ολόγυρα στεφάνι».7

Τώρα δεν είναι η φάση της προσαρμογής μονάχα («όταν πρωτόρθε στα Φιρόγια»: 
αυτός ο προσδιορισμός έχει απαλειφθεί), αλλά η όλη μοίρα του παπά Σταμάτη, 
που παρουσιάζεται μάλλον θλιβερή. Αν όμως το να «φεύγει κανείς έξω από το 
χρόνο» καθίσταται προβληματικό, προς τι τότε η επιλογή του κατεξοχήν «εκτός 
χρόνου» τόπου, που είναι το νησί; Η Γαλάτεια Σαράντη ουσιαστικά ακυρώνει 
την αρχική επιλογή της. Το «ελληνικό νησί» παύει να συνιστά μια καλλιτεχνική 
ευτοπία ή (πολλώ μάλλον) μια κατηγορική προσταγή για τον δημιουργό.

* * *  

Το νησί συνέχισε να αποτελεί λογοτεχνικό σκηνικό στις μεταπολεμικές 
δεκαετίες, πολύ σπάνια όμως συνέβη να συνδυάζεται και με μια καλλιτεχνική 
παρουσία πάνω του.8 Στα τέλη ωστόσο του 20ού αιώνα παρουσιάζεται μια 
αιφνίδια έξαρση σε αυτού του είδους τον συνδυασμό. Οι καλλιτέχνες στα νησιά 
του Αιγαίου έχουν γίνει, ξαφνικά, ένας κοινός τόπος της λογοτεχνίας μας.

Αλλά και μόνοι τους οι καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως σκηνικού, παρουσιάζουν 
στα τέλη του 20ού αιώνα μια θεαματική αύξηση. Εκεί που ως ήρωες υποεκπρο-
σωπούνταν σαφώς στις σελίδες της ελληνικής πεζογραφίας (σε αντίθεση με 
ό,τι συνέβαινε στη λοιπή Ευρώπη), τώρα δυσκολεύεται κανείς πλέον να βρει 
αφηγήματα χωρίς ζωγράφους, ποιητές, μυθιστοριογράφους, μουσικούς και 
τα συναφή ευγενή επαγγέλματα. Οι συνθήκες στην Ελλάδα έχουν αλλάξει 
εντυπωσιακά: η υποχώρηση του «συλλογικού» έναντι του «ατομικού» και η 
πραγματική πλήθυνση του στρώματος των καλλιτεχνών είναι πιθανώς κάποιοι 
από τους λόγους της θεαματικής αλλαγής.9

Μεγάλο ποσοστό λοιπόν από τα έργα με καλλιτέχνες διαδραματίζονται 
πλέον σε νησί. Το νησί αυτό όμως δεν είναι πια ο τόπος της αντιπαράθεσης 
ανάμεσα στη στρατευμένη και στην «άδολη» τέχνη· είναι εν πολλοίς ο τόπος 
των καλοκαιρινών διακοπών, ένα ρεαλιστικό σκηνικό. Τώρα δεν θα βρούμε πια 

7 Γαλάτεια Σαράντη, “Ελληνικό νησί”, Ελένη, Αθήνα 1982, σ. 69.
8 Εξαίρεση αποτελεί το μυθιστόρημα του Κ. Στεργιόπουλου, Η Κλειστή ζωή, Αθήνα 1952, όπου 

ένας νεαρός μουσικός μάταια παλεύει να βρει την έμπνευση πάνω σε ένα γεμάτο πλήξη νησί 
του Αιγαίου. Στο μυθιστόρημα αυτό, το νησί αποτελεί μία αιτία της καλλιτεχνικής δυσπραγίας 
του ήρωα, σοβαρότερη όμως αιτία φαίνεται πως είναι η ίδια η άτονη ψυχοσύνθεσή του.

9 Με τα θέματα αυτά έχω ασχοληθεί στις μελέτες “Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική πεζο-
γραφία. Η κουλτούρα του εγωτισμού και κάποιες ‘ελλείψεις’.”, Πρακτικά του διεθνούς συμπο-
σίου Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα 
1998, σ. 253-63, και “Th e Portrait of the Artist in the Late Twentieth Century”, Contemporary 
Greek Fiction in a United Europe. From Local History to the Global Individual, επιμ. P. Mack-
ridge & E. Yannakakis, Οξφόρδη 2004, σ. 152-63.
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τον καλλιτέχνη ως μονάδα πάνω στο νησί. Θα τον βρούμε πολλαπλασιασμένο, 
σε ομάδες, σε κοινότητες. Θα συναντήσουμε τους καλλιτέχνες, πολλούς μαζί, να 
διασκεδάζουν, να κολυμπούν στη θάλασσα, να πίνουν το ποτό τους, να συζητούν, 
να εμπλέκονται σε ίντριγκες – θα τους δούμε στην καθημερινότητά τους.10

Σε σχέση μάλιστα με το κάπως παλαιότερο, του 1985, έργο της Μαργαρίτας 
Καραπάνου, Ο Υπνοβάτης, όπου η κοινότητα των καλλιτεχνών αποτελείτο σχεδόν 
αποκλειστικά από ξένους, στα έργα του 2000 θα συναντήσουμε κυρίως Έλληνες 
καλλιτέχνες. Το στρώμα των καλλιτεχνών έχει τόσο αυξηθεί, ώστε αποτελεί 
πλέον αυτόνομο μέγεθος και ικανοποιητικό αντικείμενο ηθογράφησης.

Κι αν ο τόπος της χωριάτικης ηθογραφίας ήταν κυρίως το ορεινό χωριό, 
ο τόπος της μικροαστικής ηθογραφίας τα περίχωρα της πόλης, ο τόπος της 
αστικής ηθογραφίας η μεγαλούπολη, ως προνομιακός τόπος της καλλιτεχνικής 
ηθογραφίας αναδεικνύεται τώρα το νησί.

Το νησί τείνει να γίνει ο συμβολικός τόπος του αυτονομημένου, καθότι 
πολυπληθούς, κοινωνικού στρώματος των καλλιτεχνών. Η απομόνωση δεν 
υφίσταται πλέον ούτε ως αρνητικό ούτε ως θετικό μέγεθος. Όπως μας διδάσκει 
άλλωστε και η τυπολογία περί νησιού, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το να 
βρίσκεται κανείς μόνος του ή να βρίσκεται σε ομάδα πάνω στο νησί.11 Η ομάδα 
είναι ήδη μια συμβολική εισβολή των άλλων πάνω στον χώρο, μια άρση της 
απομόνωσης. 

Ούτως ή άλλως όμως, και ο προβληματισμός για τη στράτευση ή την καθαρή 
τέχνη έχει από καιρό λήξει. Η σημερινή τέχνη ομνύει πίστη στην επικοινωνία 
και όχι στην πειθώ, στη λάμψη της επικαιρότητας και όχι στο αιώνιο βάθος 
του χρόνου. Τόσο η στράτευση όσο και η «καθαρότητα» (που υποτίθεται πως 
διασφαλίζει την αιωνιότητα) της είναι ξένες. Με αυτούς τους όρους το «νησί» 
παύει να είναι πεδίο πάλης και γίνεται τόπος αναψυχής, το καταλληλότερο 
σημείο συνεύρεσης του παραθεριστή αναγνώστη με τον ηλιοκαμένο επίσης 
συγγραφέα.

�

Αγγέλα Καστρινάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Κρήτης

kastrinaki@phl.uoc.gr

10  Έχω υπόψη μου κυρίως τους εξής συγγραφείς και κείμενα: Δημήτρης Σφακιανάκης, Φρούτα 
εποχής (2000), Κυριάκος Αθανασιάδης, Το σάβανο της Χιονάτης (2000), Ευγενία Φακίνου, 
Τυφλόμυγα (2000), Αμάντα Μιχαλοπούλου, Παλιόκαιρος (2001), με τα οποία έχω ασχοληθεί 
εκτενέστερα στο “Καλλιτέχνες παρά θιν’ αλός. Ένας νέος ‘τόπος’ στη λογοτεχνία μας”, εφ. 
Τα Νέα (Πρόσωπα), 28.7.2001, σ. 31-33.

11 Elisabeth Frenzel, “Inseldasein”, Motive der Weltliteratur, Στουτγάρδη 1980, σ. 383.
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A. KASTRINAKI

Artists on the islands of Modern Greek Literature

Summary

TSIRKAS’ short story “For a pair of roses”, written during the Civil war (1947), 
shows the inability of the artist to produce art in the state of willing isolation 

upon an island. Th e Left  writer declares thus his opposition to the art of “ivory 
tower”, which is here represented by an island. Contrary to him, Galatia Sarandi, 
who belongs to the opposite political party, attempts during the ’50s to present 
the island as the ideal place for creation. Yet in her short story “Greek island” 
there is a fear of isolation being concealed, tending to subvert the ideology 
of a non-committed art. Th e aft er-war Right wing in Greece did not succeed 
to produce an answer to the Left  wing, at least as far as artistic-matters are 
concerned. However, at the end of the 20th century, when suddenly the number 
of artists-on-an-island increases vertically in the pages of Greek literature, the 
writers are no more interested in the dispute between pure and engaged art, but 
they are plainly busy with painting the “moeurs” of a social stratum that has 
gained its autonomy. Th e island, from a place of positively or negatively marked 
isolation, has become a place of joyful autonomy.
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GOLFO MAGGINI

Nietzsche through Aristotle?
Ontology, Hermeneutics, and the end of Metaphysics

CAN THOUGHT have access to the phenomenon of life? Is there a relation 
between the movement of life and that of thought? Is it possible for us to 

seize upon this complex movement? How can philosophy capture life in its 
phenomenality? To which extent does life constitute both the source and the 
limit of philosophy? To what extent, and in what new ways, can contemporary 
philosophy, especially phenomenology, interrogate and respond to these 
questions that fi rst bothered the ancient Greek philosophers, whom we credit 
with the invention of philosophy and philosophein? How can the question of 
life set the stage for a confrontation between Aristotle, the Greek who perhaps 
most thoroughly refl ected upon Being and beings, and Heidegger, the thinker of 
the twentieth- century whose phenomenological hermeneutics posed anew the 
question of Being shedding a new light upon the Western philosophical tradition 
as a whole? We will then attempt to relate Heidegger’s Aristotle to Nietzsche, 
another great thinker of modern times who devoted himself to the question of 
the complex and enigmatic nature of life, but also to that of Being. Consequently, 
we will turn to Heidegger’s manifold interpretation of Nietzsche, as well as to his 
appropriation of Aristotle’s ontological questioning and the way in which those 
two contribute to the unfolding of the harsh critique he addressed to metaphysics. 
Many analyses of both those appropriating movements have been undertaken 
by Werner Marx, Th eodor Kisiel, Jacques Taminiaux, David Farrell Krell, John 
Sallis – some of those we will come back to later on. We will assume then that 
Heidegger’s account of Western metaphysics, and, more specifi cally of Nietzsche 
as its ultimate fi gure, is directly linked to a consideration of Aristotle’s account 
of life conjointly with that of movement [κίνησις] and change [μεταβολή], 
most notably treated in the Physics, books Beta and Gamma. Th e latter serves 
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as the primary reference in Heidegger’s phenomenological analysis of factical 
life.1 Th e phenomenological description of factical life in its essence, that is, 
its motility (Bewegtheit), developed by Heidegger during his stay in Marburg,2 
remains an important theme throughout his work and sets the stage for his later 
confrontation with metaphysics.3 Many years aft er, in his 1951/52 What is Called 
Th inking?, Heidegger will write that one cannot read Nietzsche in a haphazard 
way and that it is advisable, therefore, that we postpone reading Nietzsche for the 
time being, and fi rst study Aristotle for ten to fi ft een years.

Our paper will turn around three main axes. Th e fi rst axe on “Aristotle and 
the Facticity of Life” sketches the development of Heidegger’s thought from 1923 
till the mid-thirties, with special emphasis on his Marburg years (1923-28) and 
also on the lecture courses of the early thirties. Heidegger devoted many courses, 
or large parts within courses with a more general topic, to Aristotle; the 1924 
course on Th e Fundamental Concepts of Aristotelian Philosophy which gives us 
the most synthetic account of the Aristotelian texts taking as its basis the Physics, 
the Metaphysics, the Politics, the Rhetorics, and the Nicomachean Ethics; the 1924-
25 Sophist course which contains a lengthy analysis of the Nicomachean Ethics, 
books VI and X, and of the fi rst book of the Metaphysics; also the 1924 course 
on Aristotle’s Rhetorics, the 1926 course on Th e Fundamental Concepts of Ancient 
Philosophy as well as the 1925-26 course on Logic - Th e Question Concerning Truth. 
Th ose courses are preceded by the early Freiburg courses, where Aristotle was 
also on central stage, e.g. the 1921/22 course Phenomenological Interpretations 
to Aristotle: Introduction to the Phenomenological Research, the 1923 course on 
Ontology (Hermeneutics of Facticity) as well as the notorious Natorp-Bericht.4 
It is during those times that Heidegger elaborates the question of factical life 
(faktisches Leben) which is worked upon in connection with Aristotle’s concept 
of movement (κίνησις). We will claim then that this concept will end up being 
the one on which fundamental ontology is both built and dismantled. In the 
second part on “Aristotle in the Nietzsche-courses (1936-46)”, our concern will 
be a double one. On the one hand, we will attempt to evaluate to what extent 
Heidegger’s confrontation with metaphysics and with Nietzsche in particular is 

1 See mainly: Farrell Krell 1994b; Greisch 1996, among many others. 
2 Sheehan 1981b, 1975; Brogan 1994; Ilting 1962; Volpi 1984, 2003. 
3 Th is is the thesis of John van Buren who sets the stage for Heidegger’s Auseinandersetzung 

with metaphysics as early as his fi rst lecture courses in Freiburg (1919-23), where he develops 
a personalist-“kinetic” vocabulary focused on the notion of the “Ereignis”, the appropriating 
event (van Buren 1994: 270-318). A similar thesis is held by David Farrell Krell (1992), who 
establishes a continuity between early “destruction” of life and his later confrontation with 
metaphysics and Nietzsche, and Th omas Sheehan (1983). 

4 See in this respect: Brogan (2005: 21-56, 138-86); Kisiel (1994: 227-308), 1988; Makkreel 
1990.

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)214



already determined by his early reading of Aristotle, which is, for most of us, 
a paradox, as the link we most usually establish is one between Nietzsche and 
Plato himself or, instead, with Platonism. On the other hand, we will question 
how Heidegger’s understanding of Aristotle is transformed by his confrontation 
with the history of Western metaphysics. Finally, the third part on “Aristotle 
across Nietzsche?” aims at examining this transformation more closely and 
also at discerning the plurality of fi gures of Aristotle in the work of Heidegger: 
 Aristotle as the philosopher of Being, the thinker of phronesis and kairos, of 
kinesis and psyche, that is, life itself seized in its facticity, the thinker of the logos 
apophantikos and last but not least, the founder of Western onto-theology. In all 
those various contexts, the presence of Nietzsche, considered as an end, the end 
of Western metaphysics, is of considerable importance. In fact, what will be of 
interest· to us is to seize upon Heidegger’s “Aristotelianism”, that is, his unique 
appropriation of Aristotle, not only through his proper reading of Aristotle, but 
also through his unique interpretation of Nietzsche’s ferocious anti-platonism, 
especially in the 1936-46 Nietzsche-courses. From this viewpoint, the two 
thinkers seem to share the same need to turn away from platonism, idealism, 
and nihilism. But unlike Nietzsche, who, in Heidegger’s words, merely inverts 
platonism, what he himself undertakes is a return to the initial power of Greek 
ontology. To judge the value of this gesture, its limits and constraints is what we 
propose to focus upon at the end. Has Heidegger fi nally gotten rid of Platonism 
and nihilism –as was indeed his initial purpose–, even in their inverted forms 
in Nietzsche, or is his “Aristotelianism” a “platonic” or “platonizing” one? Th e 
question we are going to pose is certainly not a new one. On the contrary, it 
proves itself necessary to recuperate the questioning of scholars such as Jacques 
Taminiaux,5 among others, who have asked those critical questions. Th e triad 
Plato- Aristotle-Nietzsche reveals for many scholars Heidegger’s hidden, yet 
pervading, “platonism”. His reading of Nietzsche shows how his attempt to 
recuperate Aristotle always goes through an encounter with Plato, most of times 
as a compromise of a genuine access to Aristotle.

I. Aristotle and Factical Life

Heidegger discovers Aristotle very early in his philosophical itinerary, due in 
large part to his 1907 reading of Franz Brentano’s (1862) On the Manifold Meaning 
of Being since Aristotle. In his well-known intellectual autobiography entitled 
“My Way to Phenomenology” (1963), Heidegger writes that his fi rst contact with 
5 See most notably Taminiaux 1986, 1987, 1985, 1995a. And in an opposite sense: Brogan  

1995. 
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Aristotle, coupled with and enriched by the new science of phenomenological 
interrogations, was fateful in his decision to become a philosopher:

 
“Even since 1907, Brentano’s dissertation On the manifold meaning of 
Being since Aristotle (1862) had been the chief help and guide of my fi rst 
awkward attempts to penetrate into philosophy. Th e following question 
concerned me in a quite vague manner: If Being is predicated in manifold 
meanings, then what is its leading fundamental meaning? What does 
Being mean?”6

For the young Heidegger, Aristotle is the thinker who investigates the multiple 
meaning of Being (“τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς”), an investigation that philosophy 
has all but forgotten. For Aristotle, and for Heidegger, aft er him, Being has a 
verbal, transitive sense, and as such it is not merely substantive or nominal.7 Th is 
means, then, that associated with Being is a certain concept of movement, found 
not in the treatise explicitly devoted to Being, that is, Aristotle’s Metaphysics, but 
rather in his Physics.8 

We hold that this interpretative shift  serves as the very basis for Heidegger’s 
analysis of the facticity of life, where life is understood against the background 
of motility or “being- moved” (Bewegtheit/Bewegtsein). Aristotle’s concept of 
movement will prove to be the basis not only for treating life’s facticity, but also, 
later on, Dasein’s historicity (Geschichtlichkeit) itself, and as such will be decisive 
in the genesis of fundamental ontology. In fact, Heidegger’s evolving reception 
of Aristotle runs parallel to a project of auto-explicitation and auto-critique, 
and, thus, is important in evaluating the so-called “turn” (Kehre) in Heidegger’s 
thought. Th is means, as we hope to prove, that this concept leads us to the very 
core of Heidegger’s early questioning, i.e. the question of Being and its relation 
to time, prior to the phenomenological reception of Kant. In Phenomenological 
Interpretations with Respect to Aristotle: Indication of the Hermeneutical Situation 
– the 1922 report to Paul Natorp, written just before commencing his duties in 
Marburg, Heidegger points out:

“Aristotle thus secures the sense of philosophy through the interpretation 
of a tactical movement of care (Sorge) with respect to its ultimate 
tendency. Th ese purely observational dealings, however, prove to be such 
a kind that, in their Th at-with -respect-to-which, they no longer see that 

6 On Time and Being (Heidegger 1972), p. 74. Cf. “A Dialogue on Language”, in: Heidegger 
1971: 7. See in this respect: Sheehan 1981a; Richardson 1964.

7 On the Heidegger-Brentano-Aristotle correlation: Farrell Krell 1975a; Volpi 1968; Seidl 
1976.

8 See in this respect: Gadamer 1994: 172-74; Michalski 2005. 
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very life within which they are. But insofar as these dealings, as pure 
understanding, are life-temporalizing, they are that through their very 
movement.”9

Th us, what preoccupies Heidegger’s thinking during the Marburg years is 
already announced: the movement of factical life, which is also the movement 
of life across history: “It is shown how Aristotle ontologically explicates the 
historical movement of tactical life...and how he does so under the titles of τύχη, 
αὐτόματον”.10

Later on, in the second division of the 1927 Being and Time, the “connectedness 
of life” (Zusammenhang des Lebens) is to be found in the “specifi c movement 
in which Dasein is stretched along and stretches itself along”.11 Whereas the 
question of movement is already present in the fi rst section of Being and Time 
–when it is about the falleness (Verfall) of the Dasein– in the second division, 
the question of life’s motility is raised within the context of Dasein’s historicity 
and that in opposition to the “motion of something present-at -hand”. I quote § 
72 of Being and Time: 

“the constitutional totality of care has the possible ground of its unity in 
temporality. Th e ontological clarifi cation of the “connectedness of life”, 
that is, of the specifi c way of streching along, movement, and persistence of 
Da-sein, must accordingly be approached in the horizon of the temporal 
constitution of this being. Th e movement of existence (Bewegtheit der 
Existenz) is not the motion of something objectively present (Bewegung 
eines Vorhandenen). It is determined from the stretching itself along we 
call the occurence of Dasein...To expose the structure of occurrence and 
the existential and temporal conditions of its possibility means to gain an 
ontological understanding of historicity”.12 

Th e “stretching along” is the spatial way of Dasein’s historicity which is claimed 
to be totally diff erent from the space attributed to physical motion: it is what 
lies between life and death. If the “connectedness of life” is a term borrowed 
by Dilthey, Jaspers and, most certainly, the “phenomenological” Aristotle are 
also in perspective here. Consequently, if the affi  nity between Heidegger’s early 
elaboration of factical life and Aristotle’s concept of κίνησις is only announced 
in 1922, it will be rendered explicit in the second division of Being and Time. I 
quote § 75 of Being and Time on Dasein’s historicity:

9  Heidegger 1992: 386. 
10  Ibid, p. 390.
11  Being and Time (Heidegger 1962): 425, 427 (emphasis mine). 
12  Ibid, p. 344.
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“Th e historical world is factical only as a world of entities within-the-
world. Th at which “happens” with equipment and work as such has its 
own character of mobility and this character has been completely obscure 
up till now...Quite apart from the fact that if we were to follow up the 
problem of the ontological structure of world historical historizing, we 
would be transgressing the limits of our theme, we can refrain from this 
all the more because the very aim of this exposition is to lead us face to 
face with the ontological enigma of the movement of historizing in general 
(das ontologische Rätsel der Bewegtheit des Geschehens überhaupt)”.13

 
It is interesting to note that in this same Heidegger incorporates a refl exion upon 
Nietzsche’s second of the Untimely Meditations entitled “On the Uses and Abuses 
of History for Life”. Already, then, Heidegger links the two thinkers in terms 
of the movement of history, but also that of life, although it seems as though 
Aristotle’s concept has priority, indeed even frames the way in which Nietzsche is 
appropriated by Heidegger. All of this, we believe, becomes even more explicit later 
on, in his lecture courses on Nietzsche. In a certain sense, Heidegger’s ontological 
account of movement and factical life sets the stage for his confrontation with 
metaphysics and Nietzsche in particular. Even at the most superfi cial level, the 
analysis of factical life prior to the publication of Being and Time is dependant 
on the Aristotelian concepts of movement and privation (στέρησις). Th ose two 
will be later on made to correspond to the structural moments of the Will to 
Power in Nietzsche, those of Uebergang (passage, overcoming) and Untergang 
(decline, downgoing). It is then note worthy that the themes of overcoming and 
decline that confi gure in the analysis of Th us Spoke Zarathustra, notably in the 
1937 course on Th e Eternal Return of the Same retrieve movement and privation, 
concepts situated at the origin of the phenomenological analysis of factical life 
in the Marburg lecture courses. Privation and movement were there intertwined 
in the same way as decline and overcoming in the 1937 course on Nietzsche. 
Heidegger writes, while commenting the fi nal section of Nietzsche’s Gay Science 
entitled “Incipit Tragödia”, in order to designate the transition to Th us Spoke 
Zarathustra: “When Zarathustra’s tragedy begins, so does his downgoing. Th e 
downgoing itself has a history. It is the history proper; it is not merely the end”.14

Th at is, in his very early appropriation of Aristotle, Heidegger already has a 
lens through which to read Nietzsche. But, and even more fundamentally, in the 
1936 course on Th e Will to Power as Art he argues that:

“...the interior relation of Nietzsche’s Will to Power to Aristotle’s δύναμις, 
ἐνέργεια, ἐντελέχεια, we should not however understand it in such a way 

13  Ibid, p. 441.
14  Nietzsche, “Th e Eternal Return of the Same”, Heidegger 1984a, vol. II: 31. 
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that it could seem permissible to interpret the Nietzschean doctrine of 
Being with the aid of that of Aristotle. It is a matter of grasping the two 
doctrines in relation to more original questions.”15 

It is worthwhile to note here that Heidegger has already treated the Aristotelian 
triad δύναμις, ἐνέργεια, ἐντελέχεια in his 1931 course on Aristotle’s Μetaphysics, 
Θ 1 3, On the Essence and Reality of the Force and, in 1936, he explicitly relates it to 
the will to power by way of “more original questions”. Th e manifold signifi cance of 
Aristotle’s concept of movement for the formation of Heidegger’s thought cannot, 
therefore, be underscored. It serves as the basis for his analysis of temporality 
and historicity, but also as a methodological tool for his later confrontation with 
metaphysics. We have already hinted at this, so let us render it clear. As we saw, 
in the 1922 report on Aristotle, an intimate link is established between motility 
(Bewegtheit) and factical life. Later on, around the mid-twenties, it is through 
the encounter with Kant that the early hermeneutics of facticity undertakes 
a transcendental turn, thus, connecting movement or motility to time and 
temporality. Th e course on Kant’s Critique of Pure Reason as well as the rest of the 
courses of the mid-twenties make a further, much diff erentiated, step towards the 
project of fundamental ontology.16 Both divisions of Being and Time refl ect upon 
this inner relation: section 75 of Being and Time touches on the delicate matter of 
Dasein’s temporality viewed especially in its historical dimension. It is clear then 
that the elaboration of ecstatic temporality in Being and Time falls back upon 
Heidegger’s phen omenological appropriation of κίνησις in Aristotle. What is of 
interest here is the twofold change eff ected in his analysis of temporality in the 
years following the publication of Being and Time. Th e fi rst one pertains directly 
to Heidegger’s encounter with Aristotle’s fundamental ontological concepts. In 
the 1927 lecture course on Th e Basic Problems of Phenomenology, Heidegger 
undertakes a thorough analysis of book Delta of Aristotle’s Physics. Here he 
translates κίνησις not as Bewegtheit but as Umschlag, that is, overturning, and 
even Uebergang (passage), reminding us once more of Nietzsche, and, in doing 
so, marks a new shift  in his understanding of Aristotle. He writes: “Th e simplest 
form of motion, and the one most frequently used by Aristotle in his analysis 
of motion, of transition, is φορά, transition from one place (τόπος) to another, 
shift  (Umschlag), change of place”.17 Many Heidegger scholars have noticed the 
importance of this new translation of κίνησις. David Farrell Krell notes its critical 
importance for the transition from fundamental to “frontal-ontology”, as he calls 
it, that is, the signifi cant writings which follow immediately the publication of 

15  Nietzsche, “Th e Will to Power as Art”, Heidegger 1984a, vol. I: 65.
16  See in this respect: Kisiel 1985; Sheehan 1992; Harman 2007: 38-44.
17  Heidegger 1982b: 242. 
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Being and Time, marking already the failure of the 1927 project.18 In the later 
Contributions to Philosophy Heidegger will qualify his own confrontation with 
metaphysics as “overcoming” (Uebergang), leap (Sprung) and “preparation for 
the overcoming” (Uebergangsvorbereitung):

“If we inquire into beings as beings and thus inquire into the being of 
beings in this starting point and direction, then whoever inquires 
stands in the realm of the question that guides the beginning of Western 
philosophy and its history up to its end in Nietzsche. Th erefore we call 
this question concerning being (or beings) the guiding-question. Its most 
general form was formulated by Aristotle, as ἦ τὸ ὄν; What is a being, i.e. 
for Aristotle, what is ὂν ἦ ὂν as the beingness of a being? ... On the other 
hand, if one inquires into be-ing, the approach here is not from beings, 
i.e., from this and that being respectively –and also not from beings as 
such in the whole– but rather the leap (Einsprung) is enacted into the 
truth (clearing and sheltering) of be-ing itself. Here what is experienced 
and questioned is that which is hidden in the guiding  question and sways 
in advance: the openness for essential swaying as such, i.e., for truth ... 
Going from the guiding-question to the grounding question, there is 
never an immediate, equi-directional and continual process that once 
again applies the guiding  question (to be-ing); rather, there is only a leap 
(Sprung) i.e. the necessity of an other beginning.”19

Th e “kinetic” vocabulary of Heidegger’s encounter with metaphysics is 
omnipresent in this context. Actually, the spatialization of existential temporality 
as well as the renewed interest in the intrinsic historicality of metaphysics are 
some of the themes which inaugurate the “turn” –the Kehre– in his thought in 
the late twenties. Once more the “kinetic” vocabulary witnesses this signifi cant 
shift . In the 1928 lecture course on Th e Metaphysical Foundations of Logic, 
Heidegger writes:

“We need a special problematic which has for its proper theme beings as 
a whole. Th is new investigation resides in the essence of ontology itself 
and is the result of its overturning (Umschlag), its μεταβολή. I designate 
this set of questions metontology ... the radicalization of fundamental 
ontology brings about the above mentioned overturning of ontology out 
of its very self.”20  

18  See Farrell Krell (1980: 218), 1986, as well as his 1994a: 140.  
19  Heidegger 1999: 52-53.
20  Heidegger 1984b: 157. See also in this respect: Sallis 1983.
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Moreover, considered from a methodological viewpoint, movement as κίνησις 
had already determined the hermeneutical operation of Destruktion. In the early 
twenties, Heidegger’s main concern in the “destruction” of ontology is to show 
how the tradition forgets the question of Being, that is, how Being comes to be 
hypostatized and neutralized. If “destruction” can “remove the obstacles” –in his 
own words– that lead to the forgetting of Being, then, the question of Being can 
be posed again. Th e movement of “destruction” as such repeats that of factical 
life such that original κίνησις becomes the task of the phenomenologist. Put 
diff erently, “destruction” aims at liberating the movement of Being, and, thus, at 
rendering the method consistent with the object.21 

II. Aristotle in the Nietzsche-courses (1936-46)

From the above mentioned, it is clear that Aristotle’s account of movement 
proves to be of critical importance for Heidegger’s early phenomenological 
project, from a thematic as well as a methodological viewpoint, setting his 
agenda during the Marburg years, setting also the stage for his confrontation 
with metaphysics and Nietzsche, and, ultimately, rendering his 1927 unfi nished 
project of fundamental ontology impossible. Th is last eff ects a turn in his thought, 
and it is for this reason that Heidegger’s continued dialogue with Aristotle is to 
be taken as a project of explicitation with his own thought path till then. 

We have already seen how Heidegger insists that thinking Nietzsche and 
Aristotle together should be done not by viewing the one in terms of the other, 
but rather in terms of the “more original questions” that they both raise, as he 
writes. We have also seen that it is immediately aft er the publication of Being and 
Time that a renewed understanding of Aristotle occurs in Heidegger’s thinking. 
In our second part, we argue that his confrontation with metaphysics, and 
with Nietzsche in particular, eff ects a radical shift  which is not irrelevant to his 
reappropriation of Aristotle.22 Nowhere is this more prevalent that in the lecture 
courses devoted to Nietzsche, even if we have ventured above some indications 
that the presence of Nietzsche in Heidegger’s thought is already intertwined with 
that of Aristotle as early as Being and Time and even before that.23 

In fact, it is already right aft er Being and Time that the “kinetic” vocabulary 
which qualifi es temporality is amplifi ed and diversifi ed. We have seen that 
Heidegger off ers a new translation of kinesis and metabole as Umschlag and 

21  Τhe methodological aspect we here ascribe to movement is discussed by Sheehan 1981b, and 
by Caputo 1991: 198. 

22  Lilly 1985; Farrell Krell 1975b.
23  Taminiaux 1995b. For the presence of Nietzsche in Heidegger’s thought path before 1927: 

van Buren 1994: 29, 32, 124-25, 362, 366, 393 etc.
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Uebergang – both constituting a way to criticize his earlier analyses of ecstatic 
temporality. What is also of interest is that even before the courses on Nietzsche, 
ἔκστασις itself is replaced by “rapture” or by ecstatic “transport” (Raptus, 
Entrückung, Schwung, Schwingung), a modifi cation that aims at making the 
unity of temporal ecstases explicit. He thus writes in Th e Basic Problems of 
Phenomenology: “Temporality as unity of future, past, and occasionally present; 
instead, as temporality it is itself the original outside-itself, the ἐκστατικόν”.24 
Th is affi  nity is present in various contexts. It is perhaps nowhere more clearly 
expressed than in the 1931 course on Aristotle’s Metaphysics, Θ 1-3. Th e exergue 
of the course is a citation from Nietzsche’s Th e Will to Power, § 419, which 
Heidegger introduces by writing that “the inner will of this course” can be 
characterized by a word from Nietzsche”: 

“A few centuries hence, perhaps, one will judge that all German 
philosophy derives its real dignity from being a gradual reclamation of the 
soil of antiquity, and that all claims to “originality” must sound petty and 
ludicrous in relation to that higher claim of the Germans that have joined 
anew the bond that seemed to be broken, the bond with the Greeks, the 
hitherto highest type of man” (Metaphysics, Θ 1-3, exergue).25 

Nietzsche’s thought of the Will to Power, but also of the “highest type of man”, 
the Overman, according to Heidegger, was precisely this reclamation, but what 
Nietzsche did not recognize was·his profound link to Aristotle, and, instead, 
chose to invert platonism, a choice that is not without consequences. Th e same 
becomes apparent in his treatment of the Will to Power in the 1936 lecture 
course on Nietzsche: 

“We should not understand the reference to the inner relation of Nietzsche’s 
will to power to δύναμις, ἐνέργεια, ἐντελέχεια in Aristotle as asserting 
that Nietzsche’s doctrine of Being can be interpreted immediately with 
the help of the Aristotelian teaching. Both must be conjoined in a more 
original context of questions. Th at is especially true of Aristotle’s doctrine. 
It is no exaggeration to say that today we simply no longer understand or 
appreciate anything about Aristotle’s teaching.”26  

In this same 1936 lecture course, the “rapture” in relation to the ecstasis of 
authentic temporality will be analyzed not by way of a return to Aristotle, as 
we might suspect, but as a way of considering the Beautiful (το ἐκφανέστατον, 

24  Heidegger 1982b: 267; cf. Heidegger 1984b: 205-6. See also: Sallis 1990.
25  Heidegger 1995: 1.
26  Heidegger 1991: 65 (emphasis mine).
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τὸ ἐρασμιώτατον) in Plato’s Phaedrus. Heidegger translates the Beautiful as the 
“most ravishing” (das Entrückendste), that which lets Being itself shine forth, 
that towards which its ravishing carries him. It is a question for us to put this 
revised conception of ecstatic temporality in the frame of Plato’s concept of the 
“sudden” (ἐξαίφνης). Needless to say that this falls back to Heidegger’s earlier 
interest in “kairological time”, Aristotelian καιρός in particular. Indeed, as David 
Krell notes: “what intrigues Heidegger in Aristotle’s detailed treatment of time 
is the way in which the “now” itself is metabolic, ecstatic; a qualitative alteration 
that isn’t simply transience or corruption”.27 If, in the 1936 lecture course on 
Th e Will to Power as Art, Aristotle’s presence takes the form of a telling absence, 
in the 1937 course on Th e Eternal Return of the Same, Heidegger goes back to 
his well-known theme of the instant (Augenblick), another Aristotelian heritage. 
What we would like to ask here is how the “sudden” or the instant “moves” or 
“occurs”, or to what extent it changes and even radicalizes Heidegger’s reading of 
κίνησις in Aristotle. In the 1936 course, Heidegger writes explicitly: 

“Although Nietzsche does not appreciate the concealed and vital 
connection between his concept of power, as a concept of Being, and 
Aristotle’s doctrine, and although that connection remains quite loose 
and undetermined, we may say that the Aristotelian doctrine has more 
to do with Nietzsche’s doctrine of will to power than with any doctrine of 
categories and modalities in academic philosophy”.28 

At the same time as the fi rst lecture courses on Nietzsche Heidegger also 
prepares the Contributions to Philosophy. On Enowing (1936-38). It is here that 
we witness once more the profound changes in his reading of Aristotle, precisely, 
we claim, because of his then current confrontation with Nietzsche. Th e 
“kinetic” vocabulary that marks this work shows in a unique way the attempt to 
re-elaborate existential analytics. Th e return from Nietzsche to Aristotle occurs 
in many places, but more signifi cantly, as an initiation to the whole problematic 
of the work, in its fi rst part, entitled the “Echo”. What Heidegger dissolves here is 
the idea of an overcoming viewed as a counter movement:

“Not a counter-movement, because all counter-movements and counter-
forces are to a large degree co-determined by what they are “against”, even 
though in the form of reversing what they are against. And therefore 
a counter-movement never suffi  ces for an essential transformation of 
history ... Something entirely other must begin, beyond counter-forces 
and counter-drives and counter-establishments ... Th e other beginning 

27  Farrell Krell 1986: 62-63.
28  Nietzche, vol. I (Heidegger 1984a): 65. 
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is not counter-directed to the fi rst. Rather, as the other it stands outside 
the counter [gegen] and outside immediate comparability. Th us setting 
[the beginnings] into perspective does not mean opposition, neither in 
the sense of crude rejection not in the manner of sublating [Aufh ebung] 
the fi rst into the other. From a new originariness the other beginning 
assists the fi rst beginning unto the truth of its history – and thus unto its 
inalienable and ownmost otherness, which becomes fruitful solely in the 
historical dialogue of thinkers”.29

On the one hand, Heidegger’s reading of Nietzsche qualifi es the latter’s 
project as an inversion of Platonism and, as such, still locked within it. 
Heidegger argues that it is the lack of attention to Aristotle, and his obsession 
with “turning Platonism on its head” that led to Nietzsche being qualifi ed as 
the last metaphysician, and, thus, to his “Platonization”. Th is interpretative 
turn is consolidated by the reinterpretation of the second book of the Physics, 
which allows Heidegger to reexamine movement (τὸ κινούμενον) in relation 
to art (ποίησις). Th is reexamination takes place in the Nietzsche-courses 
aft er 1939, the Contributions to Philosophy as well as in 1939 essay on Vom 
Wesen und Begriff  der φύσις. Aristoteles Physik B, 1. Th e change of tone in the 
Contributions to Philosophy is also accompanied by a renewed understanding 
of the question of truth as adequation in Nietzsche, now viewed as the one 
who led metaphysics to its completion. Th at is, what was once an attempt at 
a phenomenological appropriation of Nietzsche’s Will to Power dissolves. Th e 
latter is now determined as a fundamentally metaphysical position. Platonism 
and nihilism become henceforth the exclusive axes that govern Heidegger’s 
confrontation with Nietzsche viewed in the light of his metaphysical position. 
Th is allows Heidegger to neutralize Nietzsche’s harsh critique of metaphysics by 
locating him within its history. Th us, an explicit “platonization” of Nietzsche’s 
Will to Power dissolves the profound link with Aristotle. As is the case with the 
concepts of δύναμις and τέχνη in the fi rst book of the Republic, power (Macht) 
and “machination” (Machenschaft ) –identifi ed in the Contributions to Philosophy 
to “steadfast presence”, ποίησις, τέχνη–30 are from now on to belong together. 
In the 1941 course on “Die Erinnerung in die Metaphysik” Heidegger writes: 
“Reality displaces its essence in the multiple structures of the will ... in the essence 
of power is revealed the extreme letting-go of the Being of Beings, in virtue of 
which power becomes “machination”.31 Th at is power is linked to actualitas, and 
thus to the conceptual network of action and acting: “once Being is converted 
to actualitas (reality), being is real, determined by eff ective action ... energeia is 

29  Heidegger 1999: 130-31.
30  Ibid, p. 107.
31  Nietzsche, vol. II (Heidegger 1984a): 485. 
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conceived inversely starting from actualitas ... the initially hellenic imprint of the 
essence of Being is defi nitely misunderstood and rendered inaccessible.”32 

What all of this suggest is that not only is the Will to Power “platonized”, but it 
is understood and determined not in relation to Aristotle, but rather in relation 
to Aristotelianism, particularly in its Scholastic and modem versions, the best 
representative of which is Leibniz. Heidegger explicitly compares Nietzsche’s 
concept of power with Leibniz’s concept of vis primitiva activa et passiva. In his 
turn, Leibniz seems to establish a continuity with Aristotle’s physics, especially 
with his concept of δύναμις, while marking an essential rupture with it: 
Leibniz understands the Aristotelian term of ἐντελέχεια not in its Greek sense, 
but according to his own monadology. What eclipses in power henceforth is 
precisely its own potentiality, its “being-able-to-be”. What we, thus, witness here 
is the clear inversion of the phenomenological priority of possibility over reality, 
which was, nevertheless, present in the 1936 treatment of the Will to Power. 
And so in the leibnizian primacy of existence over other modes of the beingness 
of beings (essence, necessity), one sees the beginning of the completion of 
modern metaphysics. Th is is how Leibniz understands Aristotle’s triad δύναμις - 
ἐνέργεια - ἐντελέχεια. In other words, Heidegger passes from a perceived affi  nity 
between Aristotle and Nietzsche to seeing the origins of Nietzsche’s metaphysics 
in nihilism and, further more, platonism: “just as Plato never allowed an isolated 
being as a being, so does Aristotle understand in an even more Greek sense 
(griechischer denkt als Plato), that is, more conforming to the initially decisive 
essence of being that Plato did not”.33 If we accept the allegation Heidegger’s 
understanding of Aristotle has always been marked by a subtle, yet pervasive, 
platonism,34 then, his reading of Nietzsche refl ects this mediation. In the 1939 
course on “Th e Will to Power as Knowledge”, life as πράξις in Nietzsche, that is, 
the Will to Power, collapses into the metaphysics of subjectivity, fully realizing 
itself in the modem fi gure of ποίησις, that is, technology. Heidegger’s formulation 
is in this context more aporetic than ever before. 

Let us now turn our attention to the concept of movement and how it is 
viewed by Heidegger during this period. It is in the same critical vein that in 
the Contributions to Philosophy Heidegger deploys Ernst Jünger’s insights, in 
particular, his idea of “total mobilization”, which proves to be the fi nal stage of 
Aristotle’s concept of κίνησις:

“[Total mobilization] is purely setting-into-motion and emptying all 
traditional concepts of the still operative education [Bildung]. Th e 
priority of method [Verfahren] and of institution in overall readying the 

32  Ibid, p. 414. 
33  Ibid, p. 409.
34  Jean-François Courtine, “Le platonisme de Heidegger”, in: Courtine 1991: 129-58.
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masses and putting them into service – for what? What does this priority 
of mobilization mean? Th at thereby a new breed of man is necessarily 
forged is only the consequence that is counter to the event, but never the 
“goal”. But are there “goals” anymore? How does goal-setting arise? From 
within the beginning. And what is the beginning? ...”35

Moreover, Heidegger associates Aristotle’s κίνησις with power in Nietzsche 
thusly: “Th e will to power, as it overcomes itself, returns to the innermost of 
itself and so it gives to Being in its totality, that is, to becoming, the singular 
character of movement.”36 In the same context, the Eternal Return of the Same 
is no longer viewed in terms of the “instant” (Augenblick), but as an ultimate 
fi gure of the scholastic quomodo.37 Once again we see that movement is the 
foundation back to which everything is sent. In the Contributions to Philosophy, 
Ereignis, the new term by which Heidegger Dasein’s historicity is defi ned in 
opposition to the metaphysical concept of movement, gives us an indication. 
One more ontological diff erence is what sets the stage for determining the 
Ereignis: “passing and enowing and history can never be thought as kinds of 
“movements”, because “movement” (even when thought as μεταβολή) always 
relates to the ὂν as οὐσία – to which relationship δύναμις and ἐνέργεια and their 
later progeny also belong”.38 Th at is, Heidegger now sees Aristotle’s movement 
and change as belonging to metaphysics as its beginning. Th is means, then, 
that Aristotle himself is implied in the “History of Being” (Seinsgeschichte), the 
horizon of which is once again determined by Platonic essentialism (μεταβολή-
οὐσία). Aristotle is thus “platonized”, but indirectly and by way of his implication 
with Nietzsche: because movement is hermeneutically intertwined with Will to 
Power, and because Will to Power as the completion of metaphysics belongs to 
the History of Being, then so too is Aristotle’s κίνησις drawn into metaphysics. 
As such, the privilege that Aristotle seemed to enjoy was only apparent. Th e 
dissolution of this privilege is here more fi rmly pronounced. In the 1936 course 
Heidegger argued that Aristotle’s metaphysics “is a fi rst denouement of the 
initial beginnings of Western philosophy in Anaximander, Heraclitus, and 
Parmenides”.39 If then Aristotle belonged to the continuation of Presocratic 
thought, now, however, he is the philosopher who inaugurates the metaphysical 
epoch of Being. As a result, even the tone of Heidegger’s reading of Aristotle 
changes, as is indicated in the virulent critique addressed to his conception of 
life. In the 1943-44 summer course on Heraclitus, while interpreting Heraclitus’ 
35  Heidegger 1999: 100.
36  Nietzsche, vol. II (Heidegger 1984a): 284-85.
37 “Die ewige Wiederkehr des Gleichen und der Wille zur Macht” (1939), Nietzsche, vol. II 

(Heidegger 1984a): 11-12.
38  Heidegger 1999: 197.
39  Nietzsche, vol. I (Heidegger 1984a): 65.
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fragment 45, Heidegger goes back to the De anima in order to affi  rm that 
Aristotle’s ψυχὴ belongs to the beginning of Western metaphysics. He writes 
that the De anima deals with a “metaphysics of the living”. As a result, Aristotle’s 
ψυχὴ and Leben in Nietzsche are situated on the same historical plan, since they 
represent the beginning and the end of Western metaphysics respectively.

Th is analysis of the mid-forties counterweighs that given in the 1936 course 
in which Nietzsche’s concept of will is already viewed in relation to book III, 
chapter X of the De Anima, where Aristotle enjoyed a privileged status. By 
putting the accent on Aristotle’s concept of life as “one moving itself by itself ” 
in 1936, Heidegger concludes that the idealist character of Nietzsche’s Will to 
Power originates in Aristotle’s concept of ὄρεξις. Yet the heritage of fundamental 
ontology which persists in the 1936 course, but which will soon be eclipsed, is 
apparent in the designation of the moving essence of will as πρᾶξις: “Man is 
the highest form of living creature. Th e basic type of self-movement for him is 
action, πρᾶξις.40

III. Aristotle across Nietzsche?

As a result, there are more than one “Aristotles”, as there are more than one 
“Nietzsches”. Th ere is fi rst the Aristotle who, starting from 1922, is the thinker 
of movement and the πρᾶξις of life; there is also the Aristotle who inaugurates 
the epoch of metaphysics; then, there is the “onto-theologist” Aristotle, received 
via the tradition of Aristotelianism, over against which one might mark even 
a fourth “Aristotle”, the one who seems to escape the “History of Being” by an 
original relation to Presocratic thought. Th is variety of “Aristotles” results from 
Heidegger’s rich and complicated confrontation with metaphysics, especially 
with Nietzsche as its ultimate fi gure. It is clear then that, from 1922 onwards, and 
especially across the sinuous and diffi  cult confrontation with Nietzsche, Aristotle 
remains the standard of philosophical rigor against whom others are measured. 
Nietzsche is understood as an equally serious philosopher and ontologist, not 
a poet, an apocalyptic theologian, or a madman, as he was habitually treated. 
Heidegger writes in 1943 in “Th e Word of Nietzsche “God is Dead”: 

“Th e time has come for us to learn to perceive that Nietzsche’s thinking ... 
is no less possessed of matter and substance and is no less rigorous than is 
the thinking of Aristotle, who in the fourth book of his Metaphysics thinks 
the principle of contradiction as the primary truth regarding the Being of 
whatever is”.41 

40  Ibid.
41  Heidegger 1982a: 94.
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Th e established affi  nities established between Aristotle and Nietzsche will pertain 
throughout the courses and writings of the fi ft ies. Th us, in “What Is Called 
Th inking?” (1951-52), a new confrontation of Nietzsche with Aristotle will be 
staged, this time as it concerns the question of temporality. While interrogating 
the metaphysical conception of the beingness of beings as presence (Anwesenheit) 
Heidegger notes: 

“Aristotle, in his Physics, Delta, 10-14, has given a classical development of 
this manner of inquiry. And the answer Aristotle gave to the question of the 
essential nature of time still governs Nietzsche’s idea of time.”42 

Yet, temporality and movement belong together. Th us, movement that constituted 
an ontological enigma for Dasein’s historicity in Being and Time will attempt to 
escape all metaphysical determinations. Th is “enigma” will fi nd its resolution in 
the concept of appropriative event (Ereignis). Later on, in “On Time and Being”, 
Heidegger will write: 

“With the entry into Appropriation, its own way of concealment proper 
to it also arrives. Appropriation is in itself expropriation. Th us, the lack of 
destiny of Appropriation does not mean that it has no movement. Rather, 
it means that the manner of movement proper to Appropriation turning 
towards us in withdrawal  fi rst, shows itself as what ... is to be thought”.43 

In fact, across the steps of the “appropriation (Verwindung) of metaphysics 
undertaken by Heidegger in the 50s, what is of concern is to rediscover a 
common ground for Aristotle and Nietzsche, beyond, or perhaps, despite the 
sole designation of the beginning and end of metaphysics respectively: 

“he [Nietzsche] says: Revenge is the “will’s revulsion against time and its 
“It was”. We must think through this statement of Nietzsche with as much 
care as if we were dealing with one of Aristotle ... Of course, Nietzsche did 
not have Aristotle in mind when he wrote down his statement. Nor do we 
mean to suggest that Nietzsche is beholden to Aristotle. A thinker is not 
beholden to a thinker – rather, when he is thinking, he holds on to what is 
to be thought, to Being”.44 

As a result, in the horizon of the proximity established between the two thinkers 

42  Heidegger 1976: 100-01.
43  Heidegger 1972: 41.
44  Heidegger 1976: 95.
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who fully rise up to the vertiginous point of metaphysics, there is what is left  
“unthought” (das Ungedachte): 

“Th e question “Being and Time” points to what is unthought in all 
metaphysics. Metaphysics consists of this unthought matter; what is 
unthought in metaphysics is therefore not a defect of metaphysics”.45

Th e important for Heidegger in order to penetrate into the “unthought” is 
the return to the Greek beginning of philosophy. As Gadamer remarks on the 
importance of Heidegger’s relation to the Greeks: 

“Heidegger was then orienting himself to an intensive interpretation 
of Nietzsche that would fi nd expression in a two-volume work, the real 
counterpart of Being and Time. But this was not Nietzsche. Th is was a 
strenuous struggle for a philosophical language, which sought to go beyond 
Hegel and Nietzsche for the sake of retrieving and then “repeating” the 
beginnings of Greek thinking.”46
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ΓΚΟΛΦΩ ΜΑΓΓΙΝΗ

Ο Νίτσε μέσω του Αριστοτέλη; Οντολογία, 
Ερμηνευτική και το τέλος της Μεταφυσικής

Περίληψη

Η ΜΕΛΕΤΗ αναδεικνύει την εκλεκτική σχέση της «αναμέτρησης» 
(Auseinandersetzung) του Μ. Χάιντεγκερ με τον Φ. Νίτσε ως τον τελευταίο 

μεταφυσικό, στις δεκαετίες ’30 και ’40, με μιαν άλλη σημαντική «αναμέτρησή» 
του, αυτή με τον Αριστοτέλη, η οποία ξεκινά νωρίς στη φιλοσοφική του δια-
δρομή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Χάιντεγκερ ομολογεί, τη δεκαετία του ’50, 
ότι η προπαιδευτική στην αριστοτελική οντολογία είναι αναγκαίος όρος για την 
κατανόηση της νιτσεϊκής κριτικής της μεταφυσικής. 

Η μελέτη μας αρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες. 
Η πρώτη θεματική ενότητα ανα δεικνύει την ιδιάζουσα θέση του Αριστοτέλη 

στην προβλη ματική του γεγο νικού βίου (faktisches Leben) στον Χάιντεγκερ της 
δεκαετίας του ’20. 

Η δεύτερη ενότητα τοποθετεί τη νιτσεϊκή μεταφυσική του βίου στο ευρύ-
τερο πλαίσιο της κριτικής αποδόμησης (Destruktion) της μεταφυσικής από τον 
Χάιντεγκερ, εφιστώντας την προσοχή σε ό,τι διαφεύγει από την ευθεία γραμμή 
που οδηγεί από τον πλατωνικό ιδεαλισμό στην «αντιστροφή» του στον Νίτσε, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στις πανεπιστημιακές παραδόσεις για τον Νίτσε και 
τα κείμενα της δεκαετίας 1936-46. Στόχος μας είναι να φέρουμε, από πλευράς 
ερμηνευτικής χειρονομίας, την κριτική ιδιοποίηση από τον Χάιντεγκερ του Νίτσε 
κοντά στην ιδιοποίηση από αυτόν της αριστοτελικής φυσικής και πρακτικής 
φιλοσοφίας τη δεκαετία του ’20, με την οποία διατηρεί, κατά τη γνώμη μας, 
εμφανείς αντιστοιχίες. 
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Τέλος, στην τρίτη ενότητα, επιχειρούμε να διερευνήσουμε τις πιθανές 
συμπλοκές των δύο φιλοσόφων στο πλαίσιο του χαϊντεγκεριανού ερμηνευτικού 
εγχειρήματος να ερμηνεύσει την ιστορία της δυτικής μεταφυσικής από το τέλος 
προς την αρχή της, με άλλα λόγια, από τον Νίτσε στον Αριστοτέλη, με σημείο 
αναφοράς τα κείμενα της δεκαετίας του ’50, όπως το Τι αποκαλούμε σκέπτεσθαι; 
και το Ποιος είναι ο Ζαρατούστρα του Νίτσε;.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Τρεις εκδοχές της σύγχρονης κριτικής θεωρίας :
φορμαλισμός, ιστορισμός και φιλοσοφική ανθρωπολογία*

ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΜΕ να μιλούν για τη «σύγχρονη κριτική θεωρία» ο νους μας 
πάει κατ’ ευθείαν στο όνομα του Γιούργκεν Χάμπερμας (Jürgen Habermas). 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θεωρητικοί που θα ενέτασσαν τη δουλειά 
τους στο πλαίσιο της «κριτικής θεωρίας», χωρίς συγχρόνως να ακολουθούν την 
κατεύθυνση που χάραξε ο Χάμπερμας από τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Απλώς, 
σε σύγκριση με την επίδραση που άσκησε όλη αυτή την περίοδο η επικοινωνιακή 
κριτική θεωρία, οι συμβολές τέτοιων ανθρώπων παρέμειναν περιθωριακές και 
χωρίς σημαντική επιρροή στην ευρύτερη δημο σιότητα. Θα μπορούσε κανείς να 
υποθέσει –χωρίς να πέσει ενδεχομένως πολύ έξω– πως αυτή η διαφορά οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο Χάμπερμας και οι μαθητές του συμβάδισαν πολύ περισσότερο 
με το πνεύμα της εποχής, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα. Χωρίς 
λοιπόν να υποβαθμίζω τη σημασία άλλων κριτικών εγχειρημάτων θα αναφερθώ 
σε τρεις εκδοχές της σύγχρονης κριτικής θεωρίας, εννοώντας τρεις εκδοχές 
της επικοινωνιακής κριτικής θεωρίας – θα περιοριστώ μάλιστα σε εργασίες που 
δημοσιεύτηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έως σήμερα. 

Σημείο εκκίνησής μου είναι η εκδοχή της κριτικής θεωρίας που ο Χάμπερμας 
διαμόρφωσε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Εδώ βρίσκουμε τις θεμελιώδεις 
έννοιες και τα προβλήματα που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν και οι άλλες δύο 
εκδοχές. Εν πρώτοις θα αναφερθώ σύντομα στην ώριμη πολιτική φιλοσοφία 
που ο Χάμπερμας παρουσίασε σε μια σειρά κειμένων της δεκαετίας του ’90 και, 
πάνω απ’ όλα, στο βιβλίο του Γεγονικότητα και ισχύς (Faktizität und Geltung) 
του 1992 (ενότητα 1). Με ενδιαφέρει να εντοπίσω και να αναδείξω το βασικό 
πρόβλημα της θεωρίας του, η προσπάθεια επίλυσης του οποίου έδωσε αφορμή 
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* Επανεπεξεργασμένη εκδοχή της εισήγησής μου στο συνέδριο «Η φιλοσοφία σήμερα» (στη 
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για τη συγκρότηση νέων εκδοχών της επικοινωνιακής θεωρίας. Αυτές θα 
εξετάσω κριτικά στη συνέχεια (ενότητες 2 και 3). 

1. H  θεμελίωση της κριτικής θεωρίας της δημοκρατίας

Στηριζόμενος στα πορίσματα των ηθικοφιλοσοφικών και κοινωνιοθεω-
ρητικών του εργασιών της δεκαετίας του ’80 και κυρίως λαμβάνοντας ως 
δεδομένη τη θεμελίωση μιας μετα-μεταφυσικής έννοιας του επικοινωνιακού 
Λόγου, στηριγμένης στην ιδέα της ιδανικής ομιλιακής κατάστασης και της 
ορθολογικής ανασυγκρότησης των καθολικών και αναγκαίων όρων της επι-
κοι νωνίας,1 ο Χάμπερμας μας έδωσε τη δική του πολιτική φιλοσοφία του 
«δημοκρατικού κράτους δικαίου».2 Παρεμβαίνοντας δυναμικά στη σύγχρονη 
συζήτηση γύρω από το οικουμενικό νόημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο 
Χάμπερμας συγκρότησε μια οικουμενιστική πολιτική φιλοσοφία που στηρί ζεται 
στη μεταφορά της έννοιας του επικοινωνιακού Λόγου στο πεδίο του δικαίου και 
στην προβληματική της νομιμοποίησής του με βάση μια νομοθετική διαδικασία, 
συγκροτημένη κατ’ αναλογία προς το ιδεώδες της αβίαστης, ιδανικής ομιλιακής 
κατάστασης.3 

Η νεωτερική αξίωση ορθολογικής θεμελίωσης των κανόνων δικαίου, μέσω 
μιας διαδικασίας που εγγυάται την ελεύθερη έκφραση όλων των υπαρκτών 
επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, μας οδηγεί έτσι κατ’ ευθείαν στο 
πρόβλημα της εσωτερικής σχέσης μεταξύ της δημοκρατίας και των βασικών 
αρχών του κράτους δικαίου. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη 
αποτελούν όρους εκείνης της διαλογικής νομοθετικής διαδικασίας, από την 
οποία αντλεί τη δεσμευτικότητα και τη διυποκειμενική ισχύ του το σύγχρονο 
δίκαιο. Το «σύστημα των δικαιωμάτων» εξυπηρετεί τη διασφάλιση της δημό-
σιας αυτονομίας των πολιτών, διασφάλιση που σημαίνει συγχρόνως την κατο-
χύρωση της ιδιωτικής αυτονομίας, χωρίς την οποία είναι αδιανόητη μια ελεύθερη 

1 Προϋποθέτω αυτές τις πραγματεύσεις ως γνωστές. Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για το 
πρόγραμμα θεμελίωσης της κριτικής θεωρίας στην έννοια του επικοινωνιακού Λόγου μπορεί 
να ανατρέξει στο Καβουλάκος 1996. 

2 Ειδικά για τη χαμπερμασιανή θεμελίωση των αρχών του δημοκρατικού κράτους δικαίου βλ. 
Kavoulakos 1999. 

3 Το βασικό κείμενο αναφοράς σχετικά με αυτήν τη θεματική είναι βεβαίως το Habermas 
1992. Δυστυχώς, η ελληνική μετάφραση του βιβλίου (Habermas 1996α) δεν ανταποκρίνεται 
με κανέναν τρόπο στις υψηλές απαιτήσεις ενός ομολογουμένως δύσκολου κειμένου. Μια 
ολοκληρωμένη παρουσίαση του βιβλίου βρίσκει κανείς στο Bohman 1994. Επίσης ο ίδιος 
ο Χάμπερμας ανασυνέθεσε ευσύνοπτα τη βασική σκέψη του βιβλίου του στο επίμετρο της 
συμπληρωμένης έκδοσης του Faktizität und Geltung του 1994 (βλ. «Nachwort zur vierten 
Aufl age», στο: Habermas 1994: 661-80), όπου με την ευκαιρία απάντησε και σε ορισμένες από 
τις κριτικές που είχαν ήδη διατυπωθεί τότε.
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συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης του δικαίου.4
Έτσι, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η ατομική ελευθερία και η δημόσια 

αυτονομία αλληλοπροϋποτίθενται: «Η ατομική ελευθερία για δράση του 
υποκειμένου ιδιωτικού δικαίου και η δημόσια αυτονομία του πολίτη καθιστούν 
αντίστοιχα δυνατή η μία την άλλη. Αυτό ακριβώς εξυπηρετεί η ιδέα ότι τα 
υποκείμενα δικαίου μπορούν να είναι αυτόνομα μόνο στο βαθμό που, κατά την 
άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, δικαιούνται να αντιλαμβάνονται 
τον εαυτό τους ως δημιουργό εκείνων ακριβώς των ρυθμίσεων, στις οποίες ως 
αποδέκτες θα οφείλουν υπακοή» (Habermas 1996β: 298). Το «σύστημα των 
δικαιωμάτων» ανασυγκροτείται λοιπόν από τον Χάμπερμας ως σύστημα των 
δικαιικά κατοχυρωμένων όρων που είναι αναγκαίοι για την πραγματοποίηση 
ενός ελεύθερου αυτοκαθορισμού των κοινωνιών και των ατόμων που τις συν-
απαρτίζουν, μέσω ενός αβίαστου δημόσιου διαλόγου.

 Αυτή η θεμελίωση των δικαιωμάτων και των αρχών του δημοκρατικού 
κράτους δικαίου συμπληρώνεται από μια θεωρία της «διαβουλευτικής πολι-
τικής», η οποία στηρίζεται στον ισορροπημένο συνδυασμό των τυπικών θεσμών 
διαβούλευσης (κοινοβούλια, επιτροπές, δικαστήρια κ.λπ.) με ένα δίκτυο 
άτυπων διαλόγων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λεγόμενης «κοινωνίας 
των πολιτών» σ’ έναν ανοικτό δημόσιο χώρο επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής 
της θεώρησης η λαϊκή κυριαρχία παρουσιάζεται ως μια διαρκής διαδικασία, 
όπου το δίκτυο της πολιτικής δημοσιότητας ασκεί έλεγχο και δίνει υλικό στο 
θεσμοποιημένο πολιτικό σύστημα, το οποίο πάλι μορφοποιεί και μετασχηματίζει 
σε δίκαιο την πρώτη ύλη της επικοινωνιακής εξουσίας των πολιτών. Σ’ αυτή την 
ιδέα αντιστοιχεί η εικόνα μιας αποκεντρωμένης, πλουραλιστικής κοινωνίας, η 
οποία δεν συγκροτείται πλέον αποκλειστικά γύρω από το κράτος (βλ. σχετικά 
Habermas 1992: 349-467). 

Ο ριζοσπαστικά δημοκρατικός χαρακτήρας της πολιτικής θεωρίας του 
Χάμπερμας έγκειται εντέλει στην ιδέα ότι η διαβουλευτική πολιτική θα ήταν 
αδύνατη χωρίς τον συνδυασμό και των δύο επιπέδων που τη συνθέτουν: χωρίς 
το φίλτρο των θεσμοθετημένων διαβουλεύσεων θα κυριαρχούσε η αναρχία της 
ανεξέλεγκτης επικοινωνίας, η οποία είναι μάλιστα περισσότερο εκτεθειμένη 
στις πραγματικές ανισότητες εξουσίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Χωρίς 
το άτυπο δίκτυο των δημόσιων χώρων επικοινωνίας και διαμόρφωσης της 
γνώμης η νομοθετική εξουσία θα οδηγούνταν στην αποστέωση. Η συμβολή των 
φορέων της κοινωνίας πολιτών θεωρείται λοιπόν ιδιαίτερα κρίσιμη, γιατί αυτοί 
θεματοποιούν τα κοινωνικά προβλήματα και πιέζουν τη νομοθετική εξουσία και 
τις επίσημες μεταρρυθμιστικές πολιτικές για τη θεσμική-νομική ρύθμισή τους. 
Η επικοινωνιακή δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών είναι ανεξέλεγκτη 
και άναρχη, συνθέτει ένα «άγριο πλέγμα» διαλόγων τους οποίους διεξάγει 

4 Σχετικά με τη θεμελίωση των δικαιωμάτων στον Χάμπερμας βλ. επίσης Γκίβαλος 1998 και 
Καβουλάκος 2004.  
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ένα «ασθενές κοινό» («ασθενές», με την έννοια ότι διαθέτει μόνο την «ήπια» 
επικοινωνιακή δύναμη των επιχειρημάτων), πολιορκώντας έτσι διαρκώς τις 
επάλξεις της θεσμοθετημένης πολιτικής (βλ. Habermas 1992: 372-74). 

Όπως ανέφερα ήδη, η ώριμη πολιτική θεωρία του Χάμπερμας στηρίζεται 
στην εφαρμογή της έννοιας του επικοινωνιακού Λόγου στο πεδίο της πολιτικής 
και του δικαίου. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, δουλειά του θεωρητικού 
είναι να ανασυγκροτεί τους τυπικούς-καθολικούς δικαιικούς όρους που 
εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του προτύπου της «διαβουλευτικής 
πολιτικής» και όχι να ερμηνεύει τους πολιτισμικά και πολιτικά εντοπισμένους 
και άρα ιστορικοκοινωνικά μεταβλητούς όρους της εφαρμογής του, ούτε βέβαια 
να αποφαίνεται ως ειδικός επί της ουσίας των κοινωνικών παθολογιών (π.χ. επί 
καταστάσεων κοινωνικής αδικίας και εκμετάλλευσης), γύρω απ’ τις οποίες μόνη 
αρμόδια να αποφανθεί είναι η διαδικασία της δημόσιας συζήτησης. Ήδη στην 
ηθική του φιλοσοφία ο Χάμπερμας επιφέρει μια σαφή τομή μεταξύ αφενός των 
υπό αυστηρή έννοια καθολικεύσιμων ηθικών κανόνων και, αφετέρου, των αξιών 
ή των αντιλήψεων περί του αγαθού (ευ ζην) που συνδέονται με μια ιδιαίτερη, 
ιστορικά εντοπισμένη μορφή ζωής και που, ως εκ τούτου, είναι κατ’ ανάγκη 
σχετικές. Η αρμοδιότητα του φιλόσοφου περιορίζεται στην ανα συγκρότηση 
των αναγκαίων και καθολικών προϋποθέσεων του διαλογικού ελέγχου της 
εγκυρότητας των κανόνων.5 Όπως στο πεδίο της ηθικής, έτσι και σ’ εκείνο 
της πολιτικής φιλοσοφίας, η αυστηρή καθολικότητα της θεωρίας απαιτεί την 
αφαίρεση όλων των ιστορικά σχετικών, εμπειρικών-τυχαίων στοιχείων και την 
εμμονή σε μια καθαρά τυπική-οικουμενική οπτική.6

Ο φορμαλισμός του Χάμπερμας έχει ωστόσο ως συνέπεια δύο σημαντικές 
ανεπάρκειες της θεωρίας του, την αντιμετώπιση των οποίων έθεσαν ως στόχο οι 
δύο άλλες εκδοχές της κριτικής θεωρίας στις οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια. 
Η κανονιστική θεωρία του Χάμπερμας υπερβαίνει εν πρώτοις τη θετικιστική 
αξιολογική ουδετερότητα αποκαλύπτοντας τον ηθικό-κανονιστικό πυρήνα των 
θεμελιωδών δικαιικών ρυθμίσεων ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, είναι 
όμως –όπως κάθε φορμαλιστική θεώρηση– αναγκασμένη να συγκεντρώσει 
όλη την προσοχή της στην καθολική και υπεριστορική μορφή σε αντιδιαστολή 
5 Βλ. Habermas 1997: 132-33, 138. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υποτιθέμενη ανεπαρκής διά-

κριση μεταξύ ηθικών κανόνων και αξιών αποτέλεσε μία από τις αιχμές της χαμπερμασιανής 
κριτικής στο εγχείρημα της «θεωρίας της δικαιοσύνης» του Τζων Ρώλς (John Rawls). Βλ. π.χ. 
τις κριτικές παρατηρήσεις στο Habermas 1997: 81-83. Για τις αρμοδιότητες της φιλοσοφικής 
ηθικής βλ. Habermas 1997: 119. Η διάκριση μεταξύ ορθού και αγαθού παρέμεινε θεμελιώδους 
σημασίας για τη χαμπερμασιανή πρακτική θεωρία, παρά το γεγονός ότι οι κριτικές που της 
ασκήθηκαν μετά την πρώτη διατύπωσή της στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ανάγκασαν 
τον Χάμπερμας σε επιμέρους τροποποιήσεις της θέσης του. Για τις περιπλοκές αυτής της 
συζήτησης και τις μετατοπίσεις της χαμπερμασιανής θέσης βλ. Μαγγίνη 2006.

6 Ο Κοσμάς Ψυχοπαίδης έχει ασκήσει πειστική κριτική στον χαμπερμασιανό φορμαλισμό από 
τη δική του σκοπιά μιας θεωρίας των αξιών. Βλ. Ψυχοπαίδης 1999: 541-52, και Ψυχοπαίδης 
2005: 448-53.  
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προς το μερικό και ιστορικά εντοπισμένο περιεχόμενο, το οποίο μένει θεωρητικά 
ακατανόητο ως απλό τυχαίο «δεδομένο».7 Όμως μ’ αυτήν τη διάσπαση της 
μορφής και του περιεχομένου καθίσταται αδύνατη η διαμεσολάβηση μεταξύ 
της καθολικής διαλογικής αρχής που διέπει τη νομοθετική διαδικασία και της 
ευρύτερης ιστορικής πραγματικότητας εντός της οποίας θα πρέπει αυτή να 
εφαρμοστεί. Αυτή η ρυθμιστική αρχή μετατρέπεται τότε σ’ ένα αφηρημένο δέον 
που αντιπαρατίθεται προς την ιστορική γεγονικότητα, ενώ η όποια εναρμόνισή 
τους είναι ένα ευκταίο αλλά σε κάθε περίπτωση τυχαίο γεγονός που εξαρτάται 
από «εμπειρικούς παράγοντες». Για παράδειγμα, ένας από τους «εμπειρικούς 
όρους» μιας λειτουργούσας δημοκρατίας, στον οποίο αναφέρεται ο ίδιος ο 
Χάμπερμας, είναι ο «κοινωνικός πόρος της αλληλεγγύης», η ύπαρξη του οποίου 
εξαρτάται πάλι από τη «σύμπτωση» της δημοκρατίας με μια ανεπτυγμένη 
φιλελεύθερη πολιτική κουλτούρα, ικανή να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενοποίησης 
της κοινωνίας των πολιτών.8

2. Η ιστορικότητα των δημοκρατικών ηθών

Απ’ αυτό ακριβώς το σημείο εκκινεί η δεύτερη εκδοχή της κριτικής θεωρίας, 
που αποτελεί μια διόρθωση της διαλογικής θεωρίας του Χάμπερμας με 
ιστορική-ερμηνευτική κατεύθυνση. Πρόκειται για την παρέμβαση του Άλμπρεχτ 
Βέλμερ (Albrecht Wellmer), η οποία στοχεύει στην επανασύνδεση της τυπικής 
διαλογικής αρχής με το ιστορικό της πλαίσιο, μέσω της υπονόμευσης του 
υπερβατολογικού χαρακτήρα των όρων της δημοκρατικής διαδικασίας, μέσω 
δηλαδή της μετακίνησης από τον αυστηρό φορμαλισμό σε έναν λελο γισμένο 
ιστορισμό.9 Ο Βέλμερ καταλήγει σ’ αυτήν τη λύση με βάση δύο επι χειρήματα τα 
οποία στρέφει ενάντια στη χαμπερμασιανή ανασυγκρότηση της αλληλεξάρτησης 
μεταξύ αρνητικής και θετικής ελευθερίας. 
7 Βλ. την κλασική –στο πλαίσιο του «δυτικού μαρξισμού» στον οποίο ριζώνει και η παράδοση 

της κριτικής θεωρίας– κριτική στον φορμαλισμό στο Lukács 2006. Στο φημισμένο αυτό 
κεφάλαιο («Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου») του Ιστορία και ταξική 
συνείδηση (1923), ο Λούκατς ενσωματώνει επιχειρήματα της εγελιανής κριτικής στον 
καντιανό φορμαλισμό στο πλαίσιο μιας μαρξιστικής θεωρίας με επιρροές από τον Φίχτε και 
ορισμένες εκδοχές του νεοκαντιανισμού.  

8 Βλ. Habermas 1992: 626-28. Αυτή η ουσιαστική αποσύνδεση του «καθολικού και αναγκαίου» 
κανονιστικού προτύπου από την «τυχαία» ιστορική συγκυρία υποβαθμίζει από τη σκοπιά 
της θεωρίας τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ της κοινωνικής αλληλεγγύης και των ορθά 
λειτουργούντων διαδικασιών, οι οποίες όμως χάνουν το νόημά τους εάν απομονωθούν 
από την ευρύτερη κοινωνική και πολιτική ολότητα. Το γενικότερο πρόβλημα της έλλειψης 
διαμεσολάβησης μεταξύ δημοκρατικού ιδεώδους και ιστορικής πραγματικότητας αποτέλεσε 
τον πυρήνα της κριτικής που ανέπτυξα στο Kavoulakos 1999.

9 Σχετικά με την ευρύτερη κριτική του Βέλμερ στην επικοινωνιακή θεωρία του Χάμπερμας βλ. 
Καβουλάκος 2001: 10-24. Σχετικά με την κριτική του Βέλμερ στην πρακτική φιλοσοφία του 
Χάμπερμας βλ. Ferrara 1989. 
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Εν πρώτοις επισημαίνει με έμφαση ότι η «σφαίρα της αρνητικής ελευθερίας» 
θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα το δικαίωμα να δρα κανείς εγωκεντρικά, 
εκκεντρικά και, τελικά, ανορθολογικά σε σύγκριση με τον κοινοτικό-συλ-
λογικό ορισμό αυτού που θεωρείται «ορθολογικό» (Wellmer 2001β: 75). Με 
άλλα λόγια, η «αρνητική ελευθερία» πρέπει πάντα να εξασφαλίζει επίσης ένα 
δικαίωμα «ελεύθερης αίρεσης» (freie Willkür) ή ατομικής διαφωνίας προς αυτό 
που η κοινότητα θεωρεί ορθό και έλλογο, διαφωνίας που θα μπορούσε σε 
πρώτη φάση να στιγματιστεί ως «παρέκκλιση». Όμως το δικαίωμα να δρα κανείς 
«ανορθολογικά», ακόμα και να διακόπτει τον έλλογο διάλογο χωρίς ορθολογική 
αιτιολόγηση, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συναχθεί από τις προϋποθέσεις 
του δημόσιου διαλόγου. Κι αυτό επειδή η αρχή της ορθολογικότητας δεν 
μπορεί προφανώς να δικαιολογήσει ένα δικαίωμα στον ανορθολογισμό, άρα οι 
τυπικοί όροι της δεν αρκούν για να συναχθεί όλο το περιεχόμενο της αρνητικής 
ελευθερίας (Wellmer 2001β: 80-81).

Το δεύτερο επιχείρημα αποτελεί προέκταση και συγκεκριμενοποίηση του 
πρώτου. Ακολουθώντας την αντιφορμαλιστική εννοιολογία του Χέγκελ, ο 
Βέλμερ επισημαίνει ότι το σύστημα των δικαιωμάτων δεν είναι μόνο «συνθήκη 
δυνατότητας» του έλλογου διαλόγου, αλλά είναι επίσης στοιχείο εκείνων 
των «ηθών» (Sittlichkeit) που ο Βέλμερ ονομάζει «δημοκρατικά». Πίσω απ’ 
αυτήν τη θέση βρίσκεται η «ρεαλιστική» διαπίστωση ότι η αναγνώριση των 
ατομικών «δικαιωμάτων στην ιδιαιτερότητα» δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση 
της δυνατότητας του καθενός να συμμετέχει ελεύθερα στην κοινή, συλλογική 
ελευθερία, αλλά είναι επίσης το αίτιο της διαρκούς κρίσης, του διχασμού και 
του κατακερματισμού των νεωτερικών κοινωνιών.10 Μιας κατάστασης που 
ο Βέλμερ αντιμετωπίζει –μαζί με τον Χέγκελ– ως το τίμημα της ατομικής 
και συλλογικής ελευθερίας στη νεώτερη εποχή (Wellmer 2001β: 76). Έτσι, η 
νεώτερη φυσικοδικαιϊκή παράδοση διατηρεί πάντα έναν πυρήνα αλήθειας, που 
είναι ανεξάρτητος από τη δημοκρατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (Wellmer 
2001β: 85-86). 

Όμως τι είναι αυτά τα «δημοκρατικά ήθη» που χαρακτηρίζουν τις νεωτερικές 
κοινωνίες; Η έννοια αναφέρεται στη διαμόρφωση συνηθειών, θεσμών και 
πρακτικών ατομικής και συλλογικής ελευθερίας στο πλαίσιο φιλελεύθερων 
και δημοκρατικών κοινωνιών. Είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν 
ένα «πνεύμα ελευθερίας», το οποίο μας ωθεί να θέλουμε ένα χώρο αρνητικής 
ελευθερίας για όλους (και όχι μόνο για μας) και να επιδιώκουμε τη θεσμική 
του κατοχύρωση μέσω διαδικασιών που εκφράζουν τη θετική, συλλογική μας 
ελευθερία. Το ιδιάζον (και παράδοξο) χαρακτηριστικό τέτοιων δημοκρατικών 
ηθών είναι το γεγονός ότι δεν προεξοφλούν συγκεκριμένα περιεχόμενα της 
κοινωνικής ζωής, αλλά συνοψίζουν τους θεσμικούς και αξιακούς όρους μιας 

10  Σ’ αυτό οφείλεται άλλωστε ο «ανολοκλήρωτος» χαρακτήρας της νεωτερικής προσπάθειας 
να συμφιλιωθεί η αρνητική με τη θετική ελευθερία. Bλ. Wellmer 2001β: 90-92.
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διαδικασίας δημοκρατικού αυτοκαθορισμού της κοινωνίας και φιλελεύθερης 
ανοχής απέναντι στη διαφορετικότητα.11 Με αυτή την έννοια, τα δημοκρατικά 
ήθη αποτελούν ένα «κοινό αγαθό», το οποίο συνίσταται ακριβώς σ’ ένα πλαίσιο 
κανονιστικών αρχών που επιτρέπει την εξισωτική εκδίπλωση και εφαρμογή 
μιας πολλαπλότητας επιμέρους αντιλήψεων περί του αγαθού (ευ ζην). Έτσι, η 
συγκρότηση ενός φιλελεύθερου και δημοκρατικού πολιτισμού είναι αδιάρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη ριζική κριτική κάθε δογματισμού που θα επέβαλε μια 
συγκεκριμένη αντίληψη περί του ευ ζην ως τη μόνη άξια ανα γνώρισης (βλ. 
Wellmer 2001γ: 114).

Πάντως μια πρώτη αξιολόγηση αυτού του θεωρητικού εγχειρήματος οδηγεί 
στη διαπίστωση ότι, παρά το γεγονός ότι ο Βέλμερ επιχειρεί να υπερβεί τον 
φορμαλισμό της χαμπερμασιανής θεωρίας της δημοκρατίας, η ερμηνευτική 
του θεώρηση παραμένει ακόμα σχετικά άτολμη. Μοιάζει περισσότερο με μια 
αποκατάσταση της ορθής ιστορικής κατανόησης των φιλελεύθερων θεσμών 
των δυτικών δημοκρατιών, χωρίς παραπέρα κριτική της συγκεκριμένης δια-
μόρφωσής τους. Έτσι, παρ’ όλο που η έννοια των δημοκρατικών ηθών θέλει να 
λειτουργήσει ως αντίβαρο στον φορμαλισμό, η ίδια προσδιορίζεται ως αδιάφορη 
απέναντι σε συγκεκριμένες αντιλήψεις περί του ευ ζην, δηλαδή εντέλει ως οιονεί 
«φορμαλιστική». Δεν είναι ως εκ τούτου τυχαίο ότι ο Βέλμερ αντιπαρέρχεται 
γρήγορα το ζήτημα της κατοχύρωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων στις 
δυτικές δημοκρατίες, θεωρώντας το «πρακτικά επιλύσιμο», και αναφέρεται 
μόνο εν παρόδω στην ανάγκη «δέσμευσης της καταστροφικής ενέργειας της 
καπιταλιστικής οικονομίας» (Wellmer 2001γ: 117-18).

Όμως το χαρακτηριστικό των ιστορικών-θεσμικών ενσαρκώσεων των 
κοινωνικών ηθών είναι ότι –σε αντίθεση με τις αφηρημένες έννοιες του Λόγου– 
είναι κατ’ ανάγκη συγκεκριμένες και εντοπισμένες εντός μιας συγκεκριμένης 
κοινωνικής ολότητας. Εάν λοιπόν η μορφή των σύγχρονων δημοκρατιών (οι 
αρχές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη και οι αρχές λειτουργίας 
του δημοκρατικού κράτους) είναι αξεχώριστη από ένα ορισμένο περιεχόμενο 
της κοινωνικής ζωής (όπως έδειξε άλλωστε ο ίδιος ο Βέλμερ), γιατί θα πρέπει 
ο θεωρητικός αναστοχασμός να μείνει μόνο στα πολιτικά στοιχεία αυτών των 
κοινωνικών ηθών και να μη δει τη συνάφεια της πολιτικής διαδικασίας με τα 
υπόλοιπα πεδία της κοινωνικής ζωής και άρα και με τα υπόλοιπα περιεχόμενά 
της; Η ερμηνευτική προοπτική που διάνοιξε ο Βέλμερ δεν μας καλεί άραγε 
να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίηση της θεώρησης 
των συγκαιρινών μας κανονιστικών δομών απ’ αυτήν που επιτρέπει η αφη-
ρημένη διαπίστωση του «ανοικτού» και «ανολοκλήρωτου» χαρακτήρα της 
νεωτερικότητας, στην οποία μένει εν πολλοίς ο ίδιος; 

Η θεώρηση του Βέλμερ μοιράζεται εντέλει τη δεύτερη μεγάλη ανεπάρκεια 
του χαμπερμασιανού φορμαλισμού. Πρόκειται για την ανικανότητα της φορ-
11  Βλ. Wellmer 2001β: 60-69. Βλ. επίσης Wellmer 2001γ: 112-16.
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μα λιστικής πολιτικής θεωρίας να δώσει κριτήρια για την πραγμάτωση του 
αιτήματος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Παραπάνω επισήμανα ήδη τη ρίζα 
αυτής της αδυναμίας της πρακτικής φιλοσοφίας του Χάμπερμας: Πρόκειται για 
την κάθετη τομή που αυτή επιφέρει μεταξύ αφενός των υπό αυστηρή έννοια 
γενικεύσιμων ηθικών κανόνων και, αφετέρου, των αντιλήψεων περί του αγαθού. 
Ανέφερα επίσης ότι αυτός ο διαχωρισμός επιβάλλει στον φιλελεύθερο πολιτικό 
φιλόσοφο της ύστερης νεωτερικότητας μια «μετα-μεταφυσική εγκράτεια» σε 
ό,τι αφορά τις κρίσεις επί του περιεχομένου της ζωής μιας κοινότητας ή ενός 
ατόμου,12 και τον περιορισμό του στην ανασυγκρότηση των τυπικών όρων 
της έλλογης επικοινωνίας. Η παρέμβαση του Βέλμερ περιορίστηκε εντέλει 
στην αναγωγή των τυπικών όρων των επικοινωνιακών διαδικασιών και της 
φιλελεύθερης ανοχής απέναντι στη διαφορετικότητα σε ιστορικά πραγματωμένο 
περιεχόμενο του ευ ζην, αφήνοντας όμως πάλι θεωρητικά ακάλυπτο το πεδίο της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ωστόσο γνωστό ότι, στην πολιτική και κοινωνική 
πραγματικότητα, χωρίς διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης ακυρώνεται 
η πραγματική χρήση των ίδιων των «τυπικών» δικαιωμάτων ελευθερίας.13 Το 
«πνεύμα της ελευθερίας» θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβει τη διασφάλιση της 
κοινωνικής ισότητας επί ποινή αυτοκατάργησής του.

3. Η ανθρωπολογία των σχέσεων αναγνώρισης

Σε αναζήτηση θεωρητικών μέσων για την κάλυψη αυτής της ανεπάρκειας, 
ο μαθητής και συνεργάτης του Χάμπερμας Άξελ Χόνετ (Axel Honneth) 
στράφηκε στη φιλοσοφική ανθρωπολογία. Όπως o Χάμπερμας της Θεωρίας 
της επικοινωνιακής δράσης (1981) –ο οποίος στόχευε στη διάγνωση των 
κοινωνικών παθολογιών της νεωτερικότητας που οφείλονται στην προϊούσα 
τάση «αποικιοποίησης του βιόκοσμου από μέρους του συστήματος» (Habermas 
1981: 470-88)–, έτσι και ο Χόνετ θεωρεί την κοινωνική φιλοσοφία ως εγχείρημα 
εντοπισμού και εξήγησης των κοινωνικών παθολογιών, δηλαδή εκείνων των 
σφαλμάτων της κοινωνικής εξέλιξης που δημιουργούν δομικά εμπόδια στην 
επιτυχημένη ζωή και αυτοπραγμάτωση των μελών μιας κοινωνίας.14 Σύμφωνα με 
τον Χόνετ, αυτή η κλασική αξίωση της κοινωνικής φιλοσοφίας από τον Ρουσώ 
μέχρι τον Καστοριάδη και τον Τσάρλς Ταίηλορ (Charles Taylor) εγκα ταλείπεται 
ουσιαστικά στο πλαίσιο της ώριμης διαδικασιακής θεώρησης του Χάμπερμας, 
καθώς –όπως σημείωσα ήδη– η αποτίμηση των αξιακών ζητημάτων που συνδέ-

12  Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη διατύπωση του ίδιου του Χάμπερμας. Βλ. Habermas 2004: 
40-41.

13 Άσκησα λεπτομερέστερη κριτική στην ερμηνευτική προσέγγιση της δημοκρατίας του Βέλμερ 
στο Καβουλάκος 2005: 271-78. 

14  Βλ. την αναδρομή στην παράδοση της κοινωνικής φιλοσοφίας στο Honneth 2000β. 
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ονται με την επιτυχημένη ζωή ανατίθεται αποκλειστικά στις πραγματικές δια-
δικασίες κοινωνικού διαλόγου. H θεωρία παραιτείται έτσι από την κριτική 
συγκεκριμένων περιεχομένων της κοινωνικής ζωής, τα οποία θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν προβληματικά (βλ. Honneth 2000β: 114-15).

Λαμβάνοντας ως δεδομένη την ανάλυση της διυποκειμενικής συγκρότησης 
των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων που προσφέρει η επικοινωνιακή 
θεωρία, ο Χόνετ συγκέντρωσε την προσοχή του σε μια κοινωνικοφιλοσοφική 
έννοια, την οποία συναντάει κανείς σε μια ολόκληρη σειρά στοχαστών, αλλά 
πάνω απ’ όλα στο πρώιμο έργο του Χέγκελ (βλ. Honneth 1989): Πρόκειται για 
την έννοια της αναγνώρισης. Η ανθρωπολογία των σχέσεων αναγνώρισης που 
προτείνει ο Χόνετ εκκινεί από την ιδέα ότι η διαμόρφωση και αναπαραγωγή των 
ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων (που αποτελούν γενικό και αναγκαίο 
όρο της κοινωνικής ζωής) εξαρτάται από την επιβεβαίωσή τους στο πλαίσιο 
κοινωνικών αλληλοδράσεων. Αυτό το γεγονός φανερώνεται αρνητικά, όταν η 
διάψευση των προσδοκιών αναγνώρισης προκαλεί στο υποκείμενο οδυνηρά 
συναισθήματα ματαίωσης, που διαταράσσουν τη σχέση του με τον εαυτό του 
(βλ. Honneth 2000γ: 135-38). 

Αξιοποιώντας ιδέες του πρώιμου Χέγκελ, ο Χόνετ διακρίνει τρεις τύπους 
αναγνώρισης (βλ. Honneth 1992: 11-105):  α) Η «μέριμνα» αποτελεί αναγνώριση 
του άλλου ως προς τις φυσικές του ανάγκες και επιθυμίες και αναπτύσσεται 
στις σχέσεις οικειότητας, π.χ. εντός της οικογένειας ή στο πλαίσιο μίας φιλίας. 
β) Ο «ηθικός σεβασμός» είναι η αναγνώριση του άλλου ως ηθικά υπεύθυνου 
υποκειμένου και αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου ελεύθερων 
και τυπικά ίσων κοινωνών. γ) Η «αλληλεγγύη» ή «κοινωνική εκτίμηση» είναι 
η αναγνώριση του άλλου ως προς την αξία των ικανοτήτων του, μέσω των 
οποίων συνεισφέρει στο κοινό καλό, στο πλαίσιο του κοινωνικού καταμερισμού 
της εργασίας. Νοούμενες στην αλλη λοδιαπλοκή τους, οι τρεις αυτές μορφές 
αναγνώρισης συναπαρτίζουν τη χονετιανή εκδοχή της «ηθικής σκοπιάς». 
Αυτή συναρτάται πλέον με την κοινωνική πραγμάτωση όλων εκείνων των 
στάσεων που εξασφαλίζουν τις διάφορες μορφές αναγνώρισης που απαιτούνται 
προκειμένου τα υποκείμενα να διατηρήσουν μια αδιατάρακτη σχέση με τον εαυτό 
τους. Το σύνολο αυτών των στάσεων αποτελεί την ηθική-πρακτική ολότητα 
μιας ορισμένης κοινωνίας, από τη διατήρηση της οποίας εξαρτάται τελικά η 
ακεραιότητα και ευημερία των επιμέρους ατόμων (βλ. Honneth 2000γ: 142-45). 
Γι’ αυτό και η προσβολή αυτής της ηθικής-πρακτικής ολότητας συνεπάγεται την 
εκδήλωση μιας «κοινωνικής παθολογίας», που ενδέχεται να οδηγήσει σ’ έναν 
«αγώνα για αναγνώριση» των θιγόμενων υποκειμένων.

Ο Χόνετ κατασκευάζει λοιπόν την «ηθική σκοπιά» με τρόπο ώστε αυτή να 
περιλαμβάνει εξ αρχής το αίτημα του ατόμου για ευημερία στο πλαίσιο μιας 
επιτυχημένης ζωής, η οποία όμως δεν νοείται εδώ στενά ωφελιμιστικά (ως 
απόλαυση ενός επιθυμητού «αγαθού»), αλλά ως το προϊόν ορισμένων σχέσεων 
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αμοιβαίου σεβασμού των προσδοκιών αναγνώρισης (βλ. Honneth 2000γ: 
143). Σε κάθε περίπτωση, η «ηθική σκοπιά» δεν συνδέεται μόνο με μια ηθική 
κρίση που τηρεί τυπικά κριτήρια (σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη), αλλά αφορά επίσης την επιτυχή πραγμάτωση ενός αξιακού 
περιεχομένου (εξασφάλιση ευρύτερης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και 
στην κοινή ευημερία). Πλάι στον «ηθικό σεβασμό» –που συγκροτεί το πεδίο 
της αναγνώρισης των κλασικών φιλελεύθερων ατομικών δικαιωμάτων, στο 
οποίο αποδίδεται, με καντιανό τρόπο, το πρωτείο (Honneth 2000γ: 149)– η 
ανθρωπολογία της αναγνώρισης τοποθετεί ως εξίσου σημαντική συνιστώσα 
της ηθικής-πρακτικής κοινωνικής ολότητας την κοινωνική «εκτίμηση», η οποία 
συνδέεται άμεσα με την ατομική και συλλογική αυτοπραγμάτωση μέσω της 
υλοποίησης ενός κοινού κοινωνικού αγαθού. Έτσι, η ιδέα της συγκρότησης και 
διατήρησης ενός πλέγματος σχέσεων αναγνώρισης, που εκτός από τον δικαιικό 
σεβασμό του ατόμου θα περιλαμβάνει και την κοινωνική εκτίμηση της ιδιαίτερης 
προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο μέσω της επιτέλεσης μιας χρήσιμης 
κοινωνικής εργασίας, συνεπάγεται τελικά την ηθικά επικυρωμένη πολιτική 
απαίτηση εξασφάλισης αυτής της δυνατότητας για όλους τους ανθρώπους 
ή, με άλλα λόγια, ένα αντίστοιχο κοινωνικό δικαίωμα όλων των μελών μιας 
κοινωνίας.

Επιπλέον, η ανθρωπολογία της αναγνώρισης παρέχει μια πιο συγκεκριμένη 
εξήγηση της ανάπτυξης των κοινωνικών ηθών μέσω της αναδρομής σε μια 
προπολιτική πηγή της κοινωνικής ενότητας και αλληλεγγύης, η οποία αρθρώ-
νεται γύρω από το ατομικό και συλλογικό βίωμα της κοινωνικής συνεργασίας για 
την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, στο πλαίσιο του κοινωνικού κατα μερισμού της 
εργασίας. Ο Χόνετ υποδεικνύει ότι το πεδίο που αντιστοιχεί στην τρίτη μορφή 
αναγνώρισης, στην «κοινωνική εκτίμηση», δηλαδή η σφαίρα της κοινωνικής 
εργασίας και συνεργασίας, μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως η προπολιτική πηγή 
της αίσθησης της κοινωνικής ενότητας και της αλληλεγγύης, που αποτελεί 
προϋπόθεση κάθε δημοκρατικού πολιτικού εγχειρήματος (βλ. Honneth 2000ε). 
Με αυτήν του την επιλογή ο Χόνετ είναι σε θέση να επανασυνδέσει εννοιολογικά 
τη δημοκρατία, θεωρούμενη ως πρόταγμα πολι τικού αυτοκαθορισμού μέσω 
διαδικασιών έλλογης διαβούλευσης που στηρίζονται στην εξασφάλιση ίσων 
δικαιωμάτων ελευθερίας για όλους, με την κοινωνική συνεργασία και την 
κοινωνική δικαιοσύνη, θεωρούμενη ως ισότιμη κατανομή των ευκαιριών για 
ενεργή συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, προκειμένου να 
συνθέσει μια ενιαία σύλληψη της πολιτικής και κοινωνικής δημοκρατίας.

Η ανθρωπολογία της αναγνώρισης θέλει λοιπόν να συλλάβει την ολότητα της 
κοινωνικής ζωής ως ενότητα των συνθηκών που εξασφαλίζουν τόσο την τυπική 
ισότητα όσο και την ανθρώπινη αυτοπραγμάτωση, ως ολότητα δηλαδή νομικά 
διατυπωμένων ηθικών (με τη στενή έννοια) και αξιακών προσανατολισμών. 
Βέβαια ούτε κι αυτή στοχεύει στο να προδιαγράψει δογματικά μια ορισμένη 

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)244



ηθική-πρακτική ολότητα ως ορθή, αλλά μάλλον στο να μας ανοίξει τα μάτια 
σ’ εκείνα τα αρνητικά φαινόμενα «κοινωνικής περιφρόνησης» που θέτουν σε 
κίνδυνο την ακεραιότητα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής.15 Ωστόσο, απ’ τη 
στιγμή που κάποιοι «περιφρονημένοι» διεκδικήσουν αναγνώριση, θέτοντας 
έτσι υπό αμφισβήτηση τα δεδομένα αξιακά περιεχόμενα της κοινωνικής ζωής, 
ανοίγει η συζήτηση για τους ευρύτερους όρους συγκρότησης των ίδιων των 
θετικών ταυτοτήτων που βρίσκουν αναγνώριση σε μια ορισμένη κοινωνία ή 
εκείνων των αρνητικών ταυτοτήτων, τις οποίες υιοθετούν τα περιθωριοποιημένα 
μέλη μιας κοινό τητας. Ο Χόνετ γνωρίζει ήδη ότι η διεκδίκηση αναγνώρισης 
μπορεί να στρέφεται γύρω από ηθικά απαράδεκτες αξίες ή να επιτελείται με 
ηθικά απαράδεκτα μέσα (βλ. Honneth 2000δ: 203-5). Τότε γίνεται σαφές ότι 
ο θεωρητικός χρειάζεται ένα κριτήριο αποτίμησης της ηθικής ποιότητας των 
αξιών και των μέσων υλοποίησής τους πέρα από τις στάσεις και τα αιτήματα 
των δρώντων υποκειμένων ή ακόμα και των συλλογικοτήτων. Εξαιτίας όμως 
του (δι)υποκειμενιστικού της προσανατολισμού, η θεωρία της αναγνώρισης 
αδυνατεί να δώσει ένα τέτοιο κριτήριο.  

Και βέβαια η ιστοριστική προσφυγή στις συμβατικές αξίες μιας ορισμένης 
κοινότητας δεν θα αρκούσε για να δοθεί μια αποδεκτή λύση, αφού οι «νόμιμες 
ταυτότητες» που επικαλούνται τα δρώντα υποκείμενα μπορεί να είναι 
προϊόν άσκησης πολιτικού ή οικονομικού καταναγκασμού και ιδεολογικής 
χειραγώγησης, όπως αναγνωρίζει ο ίδιος ο Χόνετ σε πρόσφατο κείμενό του (βλ. 
Honneth 2004). Η πρόταση στην οποία καταλήγει εδώ ο Χόνετ, να ελέγχεται 
ο ενδεχόμενος ιδεολογικός χαρακτήρας των «θετικών προτύπων» που 
αναγνωρίζει η κοινωνία με βάση την αντιστοιχία ή αναντιστοιχία μεταξύ της 
συμβολικής και της υλικής διάστασης της αναγνώρισης μένει μετέωρη, αφού ο 
κονστρουκτιβιστικός χαρακτήρας της θεωρίας των ταυτοτήτων δεν επιτρέπει 
ουσιαστικά μια τέτοια διάκριση μεταξύ «υποκειμενικών» και «αντικειμενικών» 
στιγμών της συγκρότησης αυτών των προτύπων.  

Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι χρειαζόμαστε κριτήρια για να κρίνουμε το περι-
εχόμενο των ίδιων των αξιώσεων αναγνώρισης, γεγονός που ανοίγει και πάλι 
το ζήτημα της αξιολόγησης συγκεκριμένων περιεχομένων μιας μορφής ζωής.16 
Διαφαίνεται έτσι η αναγκαιότητα μιας περαιτέρω ιστορικής συγκεκριμενοποίησης 
της θεωρίας της αναγνώρισης, ώστε αφενός να εντο πιστούν και να ελεγχθούν 
οι αξίες, η άρνηση των οποίων δημιουργεί φαινόμενα κοινωνικής ταπείνωσης 
στη σημερινή συγκυρία, και αφετέρου να αποφευχθεί ο κίνδυνος –τον οποίο 
15 Η θεωρία της αναγνώρισης εκκινεί φαινομενολογικά από τις εμπειρίες «κοινωνικής περι-

φρόνησης», γι’ αυτό και καθιστά εξ αρχής δυνατή ή –πιο σωστά– επιβεβλημένη την αναφορά 
της θεωρητικής εξήγησης των κοινωνικών παθολογιών στη βιωμένη κοινωνική πρακτική και 
στους κοινωνικούς αγώνες που αναπτύσσονται αυθόρμητα μέσα στην κοινωνία. Βλ. Hon-
neth 2000δ: 193-94.

16  Βλ. τις κριτικές παρατηρήσεις του Ρότζερ Φόστερ στο Foster 1999: 14-16.
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διατρέχει κάθε ανθρωπολογική κοινωνικοφιλοσοφική τοποθέτηση– της υποχώ-
ρησης σε ένα ακατάλληλο για την κατανόηση του παρόντος, αφηρημένο και 
ανιστορικό δέον.17 

4. Προσωρινό συμπέρασμα

Στη σύντομη διαδρομή μας μέσα από τη σύγχρονη επικοινωνιακή κριτική 
θεωρία είδαμε ότι η βασική αδυναμία της θεμελιωτικής στρατηγικής του 
Χάμπερμας, την οποία εντόπισαν θεωρητικοί από το στρατόπεδο του ιδίου, είναι 
ο φορμαλιστικός της προσανατολισμός που την αποκόπτει από την κοινωνική-
ιστορική ολότητα, αφήνοντας επιπλέον αθεμελίωτη τη βασική έννοια των 
κοινωνικών δικαιωμάτων (κι αυτό σε μια ιστορική συγκυρία, όπου αυτά ακριβώς 
τα δικαιώματα βρίσκονται στη δίνη μιας διαδικασίας πολιτικής κατάργησής τους, 
με αποτέλεσμα τη νέα παγκόσμια όξυνση φαινομένων κοινωνικής ανισότητας 
και, συνακόλουθα, παρακμής της κοινωνικής δημο κρατίας και διασάλευσης της 
διεθνούς τάξης και ειρήνης). Είδαμε επίσης ότι αυτή η ανεπάρκεια οδήγησε στη 
διατύπωση δύο τουλάχιστον εναλλακτικών τοποθετήσεων. 

Από τη μία πλευρά, ο Άλμπρεχτ Βέλμερ στράφηκε προς μια ιστορική-
ερμηνευτική ανασυγκρότηση των δημοκρατικών ηθών, εγκαταλείποντας 
την ιδέα μιας συναγωγής του συστήματος των δικαιωμάτων από την αρχή 
της επικοινωνιακής ορθολογικότητας. Ωστόσο, αν και αυτή η στροφή επέ-
φερε κάποιες διορθώσεις, παρέμεινε –όπως είδαμε– ανεπαρκής για την υπέρ-
βαση του χαμπερμασιανού φορμαλισμού. Από την άλλη πλευρά, ο Άξελ 
Χόνετ απομακρύνθηκε αποφασιστικότερα από το εννοιολογικό πλαίσιο του 
Χάμπερμας, στρεφόμενος στην ανθρωπολογία των σχέσεων αναγνώρισης, η 
οποία είναι σε θέση να συλλάβει την ευρύτερη ολότητα ηθικών και αξιακών 
κανόνων μιας σύγχρονης κοινωνίας και να παράσχει έτσι μια δικαιολόγηση 
τόσο των κλασικών δικαιωμάτων ελευθερίας όσο και του κοινωνικού δικαιώ-
ματος για ισότιμη συμμετοχή στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Είναι παρ’ όλα 
αυτά φανερό ότι ο ανιστορικός χαρακτήρας της ανθρωπολογικής θεωρίας 
του Χόνετ οδηγεί κι αυτήν την προσπάθεια υπέρβασης του φορμαλισμού του 
επικοινωνιακού θεωρητικού παραδείγματος σε αποτυχία. 

Η περαιτέρω διαμόρφωση της σύγχρονης κριτικής θεωρίας είναι βέβαια 
μια ανοικτή υπόθεση. Μου φαίνεται πάντως σαφές ότι οι δυσχέρειες τις οποίες 
προκαλεί η αντινομία μεταξύ φορμαλισμού και ιστορισμού και στις τρεις 
εκδοχές της κριτικής θεωρίας τις οποίες εξετάσαμε, το γεγονός δηλαδή ότι όλες 
τους σκοντάφτουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο ζήτημα της θεμελίωσης 
περιεχομενικών αξιών αποτελεί ίσως μια ένδειξη για το ότι ο άνθρωπος του 
οποίου τη μνήμη τιμήσαμε με το συνέδριο «Η φιλοσοφία σήμερα» δεν είχε 
17  Βλ. και τις σχετικές κριτικές παρατηρήσεις στο Zurn 2000: 119-22. 

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)246



άδικο που αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του σ’ αυτό το πρόβλημα της πολιτικής 
και κοινωνικής θεωρίας και πρακτικής. 
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KONSTANTINOS KAVOULAKOS

Drei Spielarten der zeitgenössischen kritischen Th eorie :
Formalismus, Historismus und philosophische Anthropologie

Zusammenfassung

THEMA des Artikels ist das zentrale Problem der kommunikativen kritischen 
Th eorie von Jürgen Habermas, dessen Lösung zwei weitere Versionen 

der zeitgenössischen kritischen Th eorie erstrebt haben. Ausgangspunkt der 
Untersuchung ist also die späte politische Philosophie, die Jürgen Habermas 
in den ’90er Jahren formuliert hat. Im ersten Teil wird gezeigt, dass sich 
Habermas’ Grundlegung der Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates 
auf einen Dualismus zwischen der abstrakt-formellen Argumentationsebene 
und der empirisch-soziologischen Untersuchung der Bedingungen einer 
demokratischen Politik stützt. Das führt zu einer Trennung der universalen 
Form der demokratischen Politik von ihrem jeweils besonderen geschichtlichen 
Inhalt. Aufgabe des “nachmetaphysischen Denkens” ist es, die abstrakt-
allgemeinen Bedingungen des demokratischen Rechtstaates zu rekonstruieren 
– Fragen des besonderen Inhaltes des gesellschaft lichen und politischen Lebens 
müssen dagegen strikt den Diskursen unter den Betroff enen überlassen werden. 
Somit hat diese kritische Th eorie keine vernünft igen Massstäbe (z.B. für Fragen 
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der sozialen Gerechtigkeit) anzubieten. In den nächsten zwei Teilen werden 
die zwei  Lösungsversuche untersucht, die von den Aporien des Formalismus 
hervorgerufen wurden. Es handelt sich erstens um Albrecht Wellmers 
Hermeneutik der demokratischen Kultur, der nach die formellen Bedingungen 
der demokratischen Prozeduren als Elemente einer “demokratischen Sittlichkeit” 
und nicht einer abstrakten Vernunft idee verstanden werden müssen. Auf dieser 
Weise wird aber der Formalismus nur halbwegs transzendiert, da Wellmer auf 
einen sehr “dünnen” Inhalt der demokratischen Sittlichkeit insistiert, so dass 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit noch einmal aus der Th eorie verbannt werden. 
Ein weiterer Versuch zur Verbesserung dieses Defi zits ist die Anthropologie 
der Anerkennungsverhältnisse von Axel Honneth. Die Anerkennungsform der 
“Solidarität” (neben der der “Fürsorge” und der der “moralischen Achtung”), 
die mit der Wertschätzung des individuellen Beitrages eines jeden bei der 
Erzielung eines gemeinschaft lichen Zieles verbunden ist, ermöglicht es Honneth, 
zumindest rudimentäre Kriterien sozialer Gerechtigkeit zu begründen (z.B. das 
Recht eines jeden auf einen Arbeitsplatz). Off en bleibt jedoch das Problem, 
welchen inhaltlichen Werten nach die Unterscheidung zwischen legitimer und 
illegitimer Anerkennungsansprüche gemacht werden kann. Solche Fragen 
führen Honneths Ansatz zurück zu den Aporien des Formalismus, deren 
Aufl ösung noch ausbleibt.    
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 
& ΜΑΡΙ ΝΟΕΛ ΝΤΥΚΕΝ

Διερευνώντας τις επιπτώσεις της κινητικότητας 
στο πολιτισμικό πλαίσιο του υπαίθριου χώρου

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, στον ύπαιθρο χώρο της Ελλάδας 
καταγράφονται σημαντικές κοινωνικές-οικονομικές μεταβολές οι οποίες κατά 
ένα μεγάλο μέρος οφείλονται στις νέες μορφές λειτουργιών που έχουν ανα-
πτυχθεί σε αυτόν. Οι μεταβολές αυτές συνιστούν με τη σειρά τους τη γενε σιουργό 
αιτία επιτάχυνσης της πληθυσμιακής κινητικότητας. Η αυξημένη κινη τικότητα 
πληθυσμού μεταξύ τόπου μόνιμης κατοικίας και τόπου καταγω γής1 επηρεάζει 
με τη σειρά της τις λειτουργίες του τοπικού χώρου, ενώ ταυτό χρονα δημιουργεί 
δυνατότητες πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μόνι μων κατοίκων και μετα-
κινούμενων. Το φαινόμενο αυτό συνεισφέρει στην αναζωογόνηση της πολι-
τιστικής ζωής του χωριού που έχει ενδεχόμενα εξασθενήσει και στη δυνα τότητα 
προσαρμογής όψεών της στα σύγχρονα δεδομένα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
συντελείται η διαδικασία αναπαραγωγής των πολιτισμικών αρχών, ανοίγοντας 
επίσης το δρόμο για τη μεταβίβασή τους στις νεότερες γενιές. Μέσω της 
αναπτυσσόμενης γεωγραφικής κινητικότητας διαμορφώνεται ένα δίκτυο 
επικοινωνίας μεταξύ πόλης και υπαίθρου, δίκτυο του οποίου η παρουσία και η 
επίδραση της λειτουργίας του μπορούν να προσ εγγιστούν μέσω των ορατών 
επιπτώσεων στην ύπαιθρο.

Η παρούσα εργασία συνιστά τμήμα ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου 
εντοπισμού των χαρακτηριστικών, του εύρους και των επιπτώσεων αυτής 
της κινητικότητας. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

1 Ως χώρος εννοείται ο ανθρωπογενής χώρος, δηλαδή ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος έχει 
επέμβει είτε με την κατασκευή είτε με την εγκαθίδρυση συμβόλων και σημασιών ή με την 
εγκατάσταση ενός συνόλου λειτουργιών και σημασιών.
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προσέγγισης διαχρονικών μεταβολών στο προϋπάρχον πολιτισμικό. Η συγκε-
κριμένη διερεύνηση περνά μέσα από τη μελέτη της οργάνωσης και επιτέλεσης 
τοπικών εορτών (πανηγύρια), καθώς και διαβατηρίων τελετών (γάμοι, βαπτί-
σεις). 

1.  Προβληματική (ορισμοί και έννοιες)

Σε αυτό το καθαρά διερευνητικό στάδιο μελέτης του φαινομένου, υιοθετή-
θηκε ένας περιγραφικός και όχι κανονιστικός ορισμός του πολιτισμού (culture): 
«Κουλτούρα ή πολιτισμός, νοούμενη με το ευρύτερο εθνολογικό της νόημα, 
σημαίνει αυτό το σύνθετο όλον που περιλαμβάνει τη γνώση, τις πεποιθήσεις, την 
τέχνη, την ηθική, το δίκαιο, τα έθιμα και τις άλλες ικανότητες ή συνήθειες που 
αποκτήθηκαν από τον άνθρωπο ως μέλος της κοινωνίας» (Tylor 1871: 1). Όπως 
σημειώνει ο Cuche (1996: 16), σύμφωνα με τον ορισμό αυτό «η κουλτούρα είναι 
έκφραση της ολότητας της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Χαρακτηρίζεται 
από τη συλλογική της διάσταση. […] η κουλτούρα είναι επίκτητη και έτσι 
δεν σχετίζεται με τη βιολογική κληρονομικότητα […] η καταγωγή της και ο 
χαρακτήρας της είναι, κατά ένα μεγάλο μέρος, ασυνείδητοι». Η πολιτισμική 
κινητικότητα, μετρούμενη με χωρική ενότητα αναφοράς τον Δήμο, είναι 
συνδεδεμένη με διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Το κοινό χαρακτηριστικό 
των πληθυσμιακών αυτών ομάδων είναι η κινητικότητά τους σε συνάρτηση 
με τον τόπο καταγωγής. Αντιθέτως, σημαντικές είναι οι διαφορές μεταξύ των 
προτύπων κινητικότητας κάθε ομάδας. Σε προηγούμενη μελέτη (Duquenne 
& Kaklamani 2008) προσδιορίστηκαν τέσσερις κύριες ομάδες πληθυσμού, 
με κριτήρια τον τόπο μόνιμης κατοικίας, τη φύση και την πυκνότητα των 
κοινωνικών-πολιτισμικών δεσμών που διατηρούν με την περιοχή καταγωγής. 
Η πρώτη ομάδα αφορά στους μόνιμους κατοίκους των οποίων ο χώρος ζωής 
και δραστηριότητας αναφέρεται ουσιαστικά στο γενέθλιο τόπο. Η δεύτερη 
ομάδα συνίσταται από αυτούς που κατοικούν σε περιοχή άμεσης γειτνίασης με 
τον τόπο καταγωγής –συνήθως σε αστική περιοχή– οι οποίοι, λόγω ακριβώς 
αυτής της γειτνίασης, έχουν τη δυνατότητα της συστηματικής ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα (par intermittence) επίσκεψης και διαμονής στο χωριό. 
Η τρίτη κατηγορία πληθυσμού αποτελείται από τους εσωτερικούς μετανάστες 
(Σκουτέρη-Διδασκάλου 1995) που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι σε μεγάλο 
αστικό κέντρο απομακρυσμένο από την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Σ’ αυτήν την 
ομάδα, η τυχόν διατήρηση στενών δεσμών οφείλεται ή συντελείται μέσω των 
πολιτιστικών συλλόγων. Οι μετακινήσεις τους είναι λιγότερο συχνές, λόγω 
της απόστασης, όμως με το τέλος της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας 
(συνταξιοδότηση), η παρουσία τους στον γενέθλιο τόπο μπορεί να είναι πιο 
συστηματική και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Τέλος, οι εξωτερικοί 
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μετανάστες λαμβάνονται επίσης υπόψη, ακόμη και αν η φυσική τους παρουσία 
είναι λιγότερο συστηματική. Όμως, χάρη στους πολιτιστικούς τους συλλόγους, 
διατηρούν στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής. 

Επίσης, από τη θεώρηση των διαφόρων μορφών κινητικότητας δεν μπορεί 
να εξαιρεθεί η εισροή αλλοδαπού πληθυσμού στην Ελλάδα. Πρόκειται για το 
πρόσφατο ιστορικά φαινόμενο εισροής οικονομικών μεταναστών, αλλά και τη 
μόνιμη εγκατάσταση πολιτών της Ε.Ε. Οι εισροές αυτές αφορούν επίσης στον 
ύπαιθρο χώρο και έχουν επηρεάσει την κοινωνική και οικονομική του ζωή. Η 
εισροή αλλοδαπών στην ύπαιθρο είναι μικρότερης έντασης σε σύγκριση με τον 
αστικό χώρο και εντοπίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας (Duquenne & 
Kaklamani 2004, Kaklamani & Androulaki 2005, Κακλαμάνη & Ανδρουλάκη 
2006). Συνιστά εν τούτοις αναπόσπαστο τμήμα της μελετώμενης διαδικασίας, 
εφόσον οι αλλοδαποί συμμετέχουν στην τοπική ζωή, είτε ως εργατικό δυναμικό 
είτε και ως χρήστες του αγροτικού χώρου και του κάλλους του. 

Αυτές οι διάφορες μορφές κινητικότητας συμβάλλουν στη διατήρηση μιας 
φυσικής γειτνίασης, φυσικής με την έννοια ενός χώρου κοινωνικά δομημένου 
(Grossetti 1998). Οι εμπλεκόμενες ομάδες πληθυσμού –χάρη στις αυξημένες 
ευκαιρίες ανάπτυξης σχέσεων– είναι οι φορείς νέων στοιχείων γνώσης και 
κουλτούρας, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της σχεσιακής γειτνίασης, του 
πλέγματος δηλαδή των κοινωνικών σχέσεων (Bellet κ.ά. 1993).2 Παρά την 
ανομοιογένεια των κοινωνικών/ επαγγελματικών διαδρομών και τις δια-
φορετικές εμπειρίες, αυτό που συνδέει τις διάφορες κατηγορίες πληθυσμού 
–των αλλοδαπών εξαιρουμένων– είναι το μοίρασμα κάποιων κοινών αξιών, οι 
κοινές μνήμες, τα όνειρα και οι προσδοκίες σε σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα. 
Η σύγκλιση αυτή σε επίπεδο των αναπαραστάσεων επιτρέπει μια σύμπτωση 
επιθυμιών για δράσεις στον τοπικό χώρο. Συνεπώς, συνδράμει στη δημιουργία 
νέων μορφών της σχεσιακής γειτνίασης, η οποία είναι καθοριστικό συστατικό 
δόμησης του κοινωνικού κεφαλαίου (Lin 2001). Πρόκειται για συνάντηση 
που προκαλεί μια μορφή πολιτισμικής ώσμωσης και ενδεχομένως ένα είδος 
πολιτισμικού υβριδισμού (Benko & Pecqueur 2001).

Η κινητικότητα σε συνάρτηση με την επίδραση που ασκεί στον τοπικό χώρο 
ορίζεται σε δύο επίπεδα. Πρόκειται κατ’ αρχήν για μια μορφή κινητικότητας 
της οποίας τα αποτελέσματα είναι εγγεγραμμένα στο χώρο και η οποία 
μπορεί σε κάποιο βαθμό να διερευνηθεί ποσοτικά. Κατόπιν διακρίνεται μια 

2 Εδώ και μία δεκαετία περίπου και ειδικότερα μετά τις εργασίες του Bellet και των συνερ-
γατών του, πολλές έρευνες ανέδειξαν τον ρόλο διαφόρων μορφών γειτνίασης (προφανώς 
συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής γειτνίασης) στην οργάνωση και την ανάπτυξη 
του χώρου. Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες αυτές εγγράφονται ουσιαστικά σε μια 
λογική οικονομικής ανάπτυξης, και αναπτύσσουν τις διάφορες έννοιες γειτνίασης, όπως 
υπογραμμίζεται από τους Torre και Filippi (2005), όλες συγκλίνουν ως προς την αποδιδόμενη 
σημασία στις τυπικές και άτυπες μορφές διάδρασης μεταξύ των φορέων. Αυτές οι μορφές 
διάδρασης αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές στον αγροτικό χώρο.
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μορφή κινητικότητας της οποίας η επίδραση παραμένει απόρρητη και μπορεί 
να διερευνηθεί μέσω άλλων μεθοδολογικών διαδρομών, ήτοι ποιοτικά. Αυτή 
η τελευταία αναφέρεται κυρίως στους προερχόμενους από τα μεγάλα αστικά 
κέντρα, στη διασπορά και στους αλλοδαπούς μετανάστες. Όσον αφορά στην 
«ορατή» κινητικότητα, μπορούν με τα διαθέσιμα δεδομένα να διακριθούν 
δύο μορφές έκφρασης: η κινητικότητα που παρατηρείται κατά την ημέρα της 
απογραφής, αντανακλώντας εν μέρει τη διατήρηση δεσμών με το γενέθλιο 
τόπο. Η δεύτερη μορφή κινητικότητας είναι συνδεδεμένη με την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας οπότε είναι καθημερινή, αναδεικνύοντας τη 
διεύρυνση του ζωτικού χώρου.3 

Συνεπώς, η κινητικότητα των ατόμων αυξάνοντας τις αντικειμενικές ευκαι-
ρίες επικοινωνίας μπορεί να είναι η αιτία εμφάνισης νέων ιδεολογικών ρευμάτων, 
ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, φαινόμενα που κάποιες φορές είναι και 
έντονα. Βεβαίως, κάθε μορφή κινητικότητας χαρακτηρίζεται από τη δική της 
συχνότητα παρουσίας στο γενέθλιο τόπο. Το φαινόμενο όμως της πολιτισμικής 
ανταλλαγής εμφανίζεται, όταν η συχνότητα μετακίνησης αυξάνεται σημαντικά. 
Παραμένει εν τούτοις δυσδιάκριτο το όριο πέραν του οποίου η αύξηση αυτή 
θεωρείται σημαντική. Όταν η καθημερινή κινητικότητα οφείλεται στην άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας (mobilité pendulaire) θεωρήθηκε προτιμότερο 
η πολιτισμική ανταλλαγή να προσεγγίζεται με όρους μεταβολών. Οι κάτοικοι 
αυτοί που μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους δέχονται επιδράσεις λόγω 
των ευρύτερων αλλαγών στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας αλλά 
και της καθημερινής ζωής στον αστικό χώρο. Μετατρέπονται λοιπόν σε φορείς 
νέων ιδεών και δεξιοτήτων, επιδρώντας αναπόφευκτα στο υπάρχον πολιτισμικό 
περιβάλλον. Ο ρόλος τους ενισχύεται από το γεγονός της υψηλής συχνότητας 
μετακίνησης.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες μετακινούμενων, ο βαθμός συμμετοχής τους 
στη ζωή της ιδιαίτερης πατρίδας τους εξαρτάται από τη μορφή κινητικότητας 
που εμφανίζουν. Οι εσωτερικοί μετανάστες που κατοικούν σε αστικά κέντρα 
σχετικά κοντά στον τόπο καταγωγής έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν σε 
αυτόν συστηματικά και συχνά.4 Η συγκεκριμένη κατηγορία συνδέεται με μια 
μορφή πολιτισμικής κινητικότητας της οποίας οι επιπτώσεις είναι δύσκολα 
εντοπίσιμες, κυρίως διότι διαχέονται στην καθημερινότητα και δεν βρίσκονται 
εγγεγραμμένες μόνο σε τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις. 
3  Με τον όρο «ορατή» εννοούμε τη φυσική κινητικότητα, η οποία μπορεί να μετρηθεί από 

τα διαθέσιμα μακροσκοπικά δεδομένα. Συνεπώς, η συγκεκριμένη οριοθέτηση στις δύο 
αυτές μορφές κινητικότητας δεν σημαίνει ότι είναι οι μόνες που υπάρχουν και επιδρούν 
στο πολιτισμικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Για τη διερεύνηση άλλων μορφών 
καθημερινής κινητικότητας, λ.χ. για ανεφοδιασμό των νοικοκυριών, αγορά ζωοτροφών, 
διευθέτηση υποθέσεων, ψυχαγωγία, είναι απαραίτητη η προσφυγή σε επιτόπια έρευνα.

4 Πρόκειται για το μοντέλο του νέου τύπου κατοίκου ο οποίος εμφανίζει υψηλή κινητι κότητα.
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Ο πληθυσμός ο οποίος επισκέπτεται συστηματικά τον τόπο καταγωγής 
αλλά όχι συχνά, διότι γενικώς κατοικεί είτε σε απομακρυσμένο αστικό κέντρο, 
είτε στο εξωτερικό, συνδέεται με μία μορφή πολιτισμικής κινητικότητας της 
οποίας οι επιπτώσεις –εάν αυτές υπάρχουν– εντοπίζονται κυρίως στη δράση 
των τοπικών συλλόγων. Αυτός ο πληθυσμός λόγω της μακράς απουσίας από το 
γενέθλιο τόπο δεν βιώνει την κοινωνική-οικονομική του εξέλιξη. Κάποιες από 
τις μεταβολές που έχουν επέλθει με το πέρασμα του χρόνου τις παρακολουθεί 
μέσα από «στιγμιαίες εικόνες», ενώ οι δεσμοί του με τον τόπο καταγωγής είναι 
εμποτισμένοι από τις εικόνες που χαράχθηκαν στη μνήμη του την εποχή της 
αναχώρησής του. 

2. Υποθέσεις για την προσέγγιση των επιπτώσεων της πολιτισμικής κινητι-
κότητας

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σημαντική χρονική απόκλιση 
στις εξελίξεις υποκειμενικού και αντικειμενικού χαρακτήρα. Υπό την επίδραση 
της κρίσης του φορντισμού και της παγκοσμιοποίησης, οι κοινωνικές-οικο-
νομικές μεταβολές που επιδρούν στα συστήματα παραγωγής και στην οργά-
νωση των ανταλλαγών πραγματοποιούνται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Οι 
εξελίξεις στο επίπεδο των κοινωνικών και πολιτισμικών αναπαραστάσεων είναι 
γενικώς πολύ πιο αργές, παρά το ότι οι κοινωνικές-οικονομικές μεταβολές 
ευνοούν σε πολιτισμικό επίπεδο μια «διαδικασία υβριδισμού, επιμειξίας 
τρόπων πολιτισμικής έκφρασης», όπως εύστοχα υπογραμμίζουν οι Benko και 
Pecqueur (2001). Εάν οι κοινωνικές-οικονομικές εξελίξεις είναι συγκριτικά 
εύκολα εντοπίσιμες, οι πολιτισμικές εξελίξεις προσεγγίζονται δύσκολα διότι 
δεν ποσοτικοποιούνται. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η προσφυγή στην ποιοτική 
διερεύνηση (approche exploratoire) είναι αναπόφευκτη καθόσον επιτρέπει τον 
εντοπισμό του φαινομένου και όχι την ποσοτική του αποτύπωση. Η ποιοτική 
μέθοδος επιτρέπει να γίνουν αντιληπτές υποκειμενικές και δι-υποκειμενικές 
συμπεριφορές, με αφετηρία την πρόσληψη και τις δράσεις των διαφόρων 
φορέων που είναι παρόντες (Hlady Rispal 2002).

Η πολιτισμική διάσταση που συνδέεται με την κινητικότητα των πληθυσμών 
δεν μπορεί να ιδωθεί παρά μόνο μέσω της παρατήρησης και της ερμηνείας 
των γεγονότων που καθορίζουν το ρυθμό της τοπικής κοινωνικής ζωής. Στη 
διοργάνωση και πραγματοποίηση των εορτών (πανηγύρια), των γάμων και 
των βαπτίσεων, καθώς και στα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που 
οργανώνουν οι επονομαζόμενοι «Πολιτιστικοί Σύλλογοι» εντοπίζεται σε 
συμπυκνωμένη μορφή το σύνολο των ρυθμιστικών κανόνων που καθορίζουν 
την κοινωνική ζωή σε τοπικό επίπεδο.5 Αντικείμενο πραγμάτευσης της παρούσας 
5 Ο Geertz (1973) ορίζει ως «πυκνή περιγραφή» (thick description) τη μέθοδο ερμηνείας της 
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μελέτης δεν είναι τα ίδια τα γεγονότα, αλλά ο τρόπος που ο τοπικός πληθυσμός 
σημασιοδοτεί το ρόλο τους στην εξιστόρηση των πρόσφατων εξελίξεων. 
Εντούτοις η ερμηνεία της πραγματικότητας είναι συνάρτηση του βιώματος, της 
νοσταλγίας και των προσδοκιών των υποκειμένων, κάτι το οποίο, προφανώς, 
είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μορφή κινητικότητας που υπάρχει. Στο πλαίσιο 
αυτού του τύπου της προσέγγισης, η διενέργεια των συνεντεύξεων οργανώθηκε 
γύρω από τις ακόλουθες υποθέσεις:

Τα πανηγύρια που πραγματοποιούνται κυρίως κατά τη θερινή περίο-1. 
δο, η οργάνωσή τους, όπως επίσης και ο συμβολικός τους ρόλος 
ενδέχεται να υφίστανται επιρροές από όλες τις ομάδες μετακινούμενου 
πληθυσμού που ήδη περιγράφηκαν. Στο πλαίσιο του συμβολισμού του 
τοπικού τελετουργικού, ο ρόλος των ομάδων αυτών έχει ενδεχομένως 
αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Η παρουσία των διαφόρων ομά-
δων στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, είτε ως διοργανωτών είτε ως 
απλών συμμετεχόντων, έχει επηρεάσει το ίδιο το γεγονός.

Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που επισυμβαίνουν στον 2. 
ύπαιθρο χώρο επηρεάζουν καθοριστικά τη δραστηριότητα των συλ-
λόγων που δρουν σε τοπικό επίπεδο. Οι σύλλογοι, που έχουν ιδρυθεί 
από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μετανάστες, με έδρα το αστικό 
κέντρο μόνιμης κατοικίας των μεταναστών, αποκτούν νέες δυνατότητες 
παρέμβασης στο γενέθλιο τόπο. 

Οι αναπαραστάσεις που είναι σχετικές με την οργάνωση και πραγμα-3. 
τοποίηση των διαβατηρίων τελετών, όπως η βάπτιση και ο γάμος, 
θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και μόνον από το γεγονός της 
ανασημασιοδότησης των παραδοσιακών τελετουργικών.

Το σύνολο της καθημερινής ζωής υπόκειται σε κοινωνικο-οικονομικές 4. 
μεταβολές οι οποίες επέρχονται σε τοπική και ευρύτερη κλίμακα. Η 
συχνότερη επιστροφή στο γενέθλιο τόπο έχει ενδεχομένως μεταβάλλει 
τις μορφές πολιτισμικής διάχυσης, οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον 
σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στο χρόνο αλλά έχουν χαρακτήρα 
κανονιστικό και υψηλότερη ένταση.

Η ομάδα πληθυσμού που γειτνιάζει (ομάδα-στόχος της εργασίας 5. 

κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα από τη σε βάθος κατανόηση των σημασιών και νοημάτων 
που αυτή περικλείει. Η χρήση της πυκνής περιγραφής ενδείκνυται στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, διότι επιτρέπει να αναδειχθούν οι πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις δράσεων και 
πρακτικών. Διευκολύνει τη μελέτη της τελετής και της τελετουργίας (ως γεγονότα που 
συμπυκνώνουν νοήματα),  εφόσον στην παρούσα εργασία γεγονότα τελεστικού τύπου 
(πανηγύρια, διαβατήριες τελετές) αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. 
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μας), λόγω της επιθυμίας της να συμμετάσχει στην τοπική ζωή και να 
προετοιμάσει την επιστροφή της στο χωριό, συμβάλλει στην ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων (οικονομικών, κοινωνικών κ.ά.) οι οποίες επηρεάζουν 
την καθημερινή ζωή των μόνιμων κατοίκων του ύπαιθρου χώρου.

Η ύπαρξη μορφών κοινωνικότητας οι οποίες δεν μπορούν να λειτουρ-6. 
γήσουν παρά μόνο στον ύπαιθρο χώρο και των οποίων η σημασία έτεινε 
να χαθεί, φαίνεται να αναζωογονούνται, να μετατρέπονται (Boissevain 
1992). Αυτές οι μορφές κοινωνικότητας συνιστούν χαρα κτηριστικά 
διαφοροποίησης από τον αστικό χώρο, τα οποία είναι επιθυμητά και 
εκτιμητέα από τους διαμένοντες σε αυτόν. 

3. Η παρουσίαση της περιοχής έρευνας 

Για να γίνουν αντιληπτά αυτά τα διαφοροποιημένα βλέμματα, διενεργή-
θηκαν ημικαθοδηγούμενες συνεντεύξεις με πληροφορητές οι οποίοι δια-
δρα μα τί ζουν ένα σημαντικό ρόλο στην τοπική ζωή, είτε στο επίπεδο των 
αναπτυσσόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων είτε σε αυτό των θρη σκευτικών 
και πολιτισμικών δραστηριοτήτων. Για την υλοποίηση των συνεντεύξεων, 
θεωρήθηκε σημαντικό να επιλεγούν τόσο μόνιμοι κάτοικοι της υπαίθρου, οι 
οποίοι εμπλέκονται στην τοπική οικονομική ζωή, όσο και άτομα που κατοικούν 
στο πλησιέστερο αστικό κέντρο αλλά διαμένουν στην περιοχή συστηματικά, 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Λόγω της διαφορετικής ηλικίας, των βιω-
μάτων και της ανομοιόμορφης εμπλοκής τους στην κοινωνική-οικονομική και 
πολιτισμική ζωή του δήμου, η συζήτηση μαζί τους επιτρέπει τον αρχικό έλεγχο 
της καταλληλότητας των συλλεγόμενων πληροφοριών προκειμένου για τη 
διερεύνηση των υποθέσεων σε σχέση με την πολιτισμική κινητικότητα.

Για τη διενέργεια της συγκεκριμένης διερευνητικής προσέγγισης επε λέγη ένας 
δήμος στον οποίο η ανάπτυξη που προκαλεί η κινητικότητα πραγματοποιείται 
με τρόπο αρκούντως αρμονικό. Στον συγκεκριμένο δήμο το φαινόμενο της 
κινητικότητας δεν είναι πρόσφατο, οπότε είναι ευκολότερα εντοπίσιμες οι 
παρα  τηρούμενες επιπτώσεις. Από μια διαχρονική οπτική είναι εμφανείς 
κάποιες μορφές πολιτισμικών ανταλλαγών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
συστηματική επανάληψη κάποιων γεγονότων-πανηγυριών επέτρεψε τη θεσμο-
ποίησή τους, με διαδικασίες άλλοτε άτυπες και άλλοτε τυπικές. Επίσης το 
γεγονός ότι ο ερευνητής έχει ζήσει για μεγάλο διάστημα στο συγκεκριμένο δήμο, 
βοήθησε σημαντικά στη συλλογή πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
διατυπωμένων εκτός δημόσιου χώρου. Πρόκειται για ένα βλέμμα «από τα μέσα» 
και επομένως ικανό να διακρίνει πολύ λεπτές αλλαγές οι οποίες επισυμβαίνουν 
σε μικρή κλίμακα.
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Ο δήμος στον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα είναι ημιορεινός και παρου-
σιάζει έντονη γήρανση του πληθυσμού του.6 Τα χωριά του δήμου γνώρισαν 
έντονο φαινόμενο αγροτικής εξόδου προς τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, 
προς την Αθήνα, αλλά και υπερπόντια μετανάστευση. Ωστόσο, ένα σημα ντικό 
τμήμα από αυτούς που αποχώρησαν φαίνεται να έχει διατηρήσει ισχυρούς τους 
δεσμούς του με το γενέθλιο τόπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δήμος 
–όπως μία σειρά δήμων που βρίσκονται με ημιορεινές περιοχές, ευνοούμενων 
από τη σχετική γειτνίαση με αστικά κέντρα– κατάφερε μετά τις αρχές του 1990 
να συγκρατήσει τον αυτόχθονα πληθυσμό του, ενώ ο αλλοδαπός πληθυσμός 
κατά την ίδια περίοδο επταπλασιάστηκε. Επίσης, στο δήμο καταγράφεται η 
συστηματική παρουσία κατά συχνά διαστήματα ενός πληθυσμού που δεν είναι 
απλοί τουρίστες: Πρόκειται για άτομα που κατάγονται από την περιοχή και 
ενώ έχουν μετοικήσει σε αστικό κέντρο, κατά την παραμονή τους στον τόπο 
καταγωγής, συμμετέχουν αρκετά ενεργά στην τοπική ζωή. 

Σήμερα, η τοπική οικονομία –παραδοσιακά στραμμένη προς την κτηνο τρο φία 
και την ελαιοκαλλιέργεια– υφίσταται αλλαγές οφειλόμενες στην ανά πτυξη του 
τουρισμού και την εγκατάσταση αλλοδαπού πληθυσμού προερ χόμενου από την 
Ε.Ε., καθώς και την ασκούμενη γεωργική πολιτική. Το ποσοστό κατοικιών που 
λειτουργούν ως δευτερεύουσες κατοικίες (απογραφή 2001) είναι επίσης υψηλό. 
Στην περιοχή παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα, σημαντική 
ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών σε 
όλη τη διάρκεια του έτους. Οι μορφές εκσυγχρονισμού της τοπικής οικονομίας 
ευνόησαν τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, φαινόμενο που ενισχύθηκε 
και από την εισροή στο δήμο αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Εντοπίζονται 
έτσι όλες οι συνιστώσες μιας οικονομίας η οποία λαμβάνει υπόψη της τόσο τη 
μόνιμη όσο και την περιοδική παρουσία πληθυσμού (économie présentielle)7 
(Davezies 2008).

4. Ερευνητικά αποτελέσματα 

4.1. Τα πανηγύρια και ο ρόλος των συλλόγων

Τα πανηγύρια έχουν πολύ αλλάξει ως προς τον τρόπο που οργανώνονται, 
τη διάρκειά τους, το ρόλο και τη σύνθεση των συμμετεχόντων. Σημαντική είναι 
η διαπίστωση ότι η συλλογική πρόσληψη του γεγονότος έχει κατά μία έννοια 
διασπαστεί, με την κάθε ομάδα να αποδίδει το δικό της περιεχόμενο:
6 Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο μόνιμος πληθυσμός του συγκεκριμένου δήμου 

ανέρχεται σε 2.700 κατοίκους, με το ποσοστό των αλλοδαπών να αντιστοιχεί στο 12% του 
συνολικού πληθυσμού. 

7 Στη διεθνή βιβλιογραφία κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης, ο ρόλος της παρουσίας πλη-
θυσμού σε μια περιοχή, ανεξαρτήτως διάρκειας παραμονής σε αυτή, θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντικός για την κατανόηση των παρατηρούμενων μεταβολών. 
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Οι μόνιμοι κάτοικοι προσπαθούν να αναπαράξουν ό,τι προσδιορίζουν 
ως «παραδοσιακή μορφή» και θεωρούν ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να 
εξασφαλίζουν την «αυθεντικότητα» του πανηγυριού. Το πανηγύρι αποτελεί 
συστατικό τμήμα της καθημερινότητάς τους και η πραγματοποίησή του θεωρείται 
«δική τους ευθύνη». Ταυτόχρονα, μιλώντας για το πανηγύρι εκ φράζονται 
σκέψεις και συναισθήματα που αφορούν στην ανάγκη για συλλο γικότητα και 
σύμπνοια. Ο λόγος κινείται ανάμεσα στην περιγραφή των γεγονότων και την 
αναπαραγωγή των μύθων…

«Στις 29 Αυγούστου είναι ο Αποκεφαλισμός του Ιωάννου του 
Προδρόμου. Την παραμονή μαζεύονται όλοι οι κάτοικοι και από τα τρία 
χωριά στην σπηλιά στο Γ. όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου, για τον 
Εσπερινό. Το βράδυ φέρνουν κρέας και το ψήνουν και περνούν όλη τη 
νύχτα εκεί. Ανήμερα της γιορτής είναι νηστεία, δεν επιτρέπεται ούτε το 
λάδι, κάθε οικογένεια φέρνει ελιές, σταφύλι και παξιμάδια. Αν κάποιος 
φάει λάδι τον πιάνουν ρίγη… Γύρω από τη σπηλιά υπάρχουν χαρουπιές, 
αλλά δεν κάνει να παίρνεις ξύλα από κει. Όταν κάποιος προσπάθησε δεν 
μπορούσε να τα σηκώσει…

»Το πανηγύρι στο δίπλα χωριό το οργανώνει ο Σύλλογος του χωριού στις 
6 Αυγούστου (Σωτήρος Χριστού). Είναι νηστεία, αλλά σ’ αυτή τη νηστεία 
επιτρέπεται το ψάρι. Όλη τη βδομάδα οι γυναίκες του χωριού μαγειρεύουν 
(φάβα, σαλιγκάρια, χορτόπιτες). Τα τελευταία χρόνια οι ξένοι που ζουν 
στο χωριό συμμετέχουν κι αυτοί στην προετοιμασία. Οι πανηγυριώτες 
πληρώνουν και τα χρήματα που μαζεύονται είναι για το καλό του χωριού. 
Να, αυτή η γιορτή είναι πολύ καλή γιατί συμμετέχουν όλοι στην ετοιμασία 
και τα χρήματα πάνε για το καλό του χωριού, για να κάνουνε πράματα στο 
χωριό – η στέρνα από λεφτά του πανηγυριού φτιάχτηκε…» 

Οι κάτοικοι που μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα σε δύο τόπους κατοικίας, 
εκφράζουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τα γεγονότα αυτά. Γίνονται αντα-
γωνιστές των πρώτων, στέλνοντας με τη συμμετοχή τους ένα διπλό μήνυμα, 
με αποδέκτες τους μόνιμους κατοίκους αλλά και αυτούς που έχουν μετοικήσει 
στην Αθήνα και των οποίων η παρουσία περιορίζεται ουσιαστικά στις μεγάλες 
εορτές και τη θερινή περίοδο.

«Το πανηγύρι έχασε τη φήμη του τα τελευταία 5-6 χρόνια. Για ποιο 
λόγο; Δεν υπάρχει πια χώρος για να φέρεις ένα καλό συγκρότημα μουσικών 
και να οργανώσεις ένα σωστό πανηγύρι, δηλαδή με 1000 καρέκλες (παλιά 
χρησιμοποιούσαμε την αυλή του σχολείου και τ’ αλώνι). Κι έπειτα σήμερα 
δεν υπάρχουν αρκετά πιάτα. Στις μέρες μας όλος ο κόσμος έχει αυτοκίνητο, 
μπορούν λοιπόν να διαλέξουν το καλύτερο πανηγύρι. Άλλοτε το πανηγύρι 
μας ήταν τόσο φημισμένο που έρχονταν κόσμος ακόμη και από το…8 Κατά 

8 Πρόκειται για την πρωτεύουσα του διπλανού Νομού.
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τη γνώμη μου, είναι η ποιότητα του φαγητού, αλλά θέλει και πολύ κόσμο 
για να μπορέσεις να σερβίρεις τον κόσμο… Όταν είναι οι σύλλογοι που το 
οργανώνουν, που όλος ο κόσμος συμμετέχει, τότε είναι καλά.»

Όσοι κατοικούν μόνιμα στην Αθήνα ή το εξωτερικό επιστρέφουν στο χωριό 
κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (οι πρώτοι κάποιες φορές έρχονται 
και το Πάσχα), ζουν με τις μνήμες της παιδικής και νεανικής τους ηλικίας. Ζουν 
τα γεγονότα πίσω από ένα πρίσμα που παραμορφώνει την εικόνα, καθόσον γι’ 
αυτούς πρόκειται ακόμη για εξαιρετικές στιγμές όπως ήταν κάποτε. Η παρουσία 
τους δεν έχει εντέλει καμία επίπτωση στο περιεχόμενο των γεγονότων. Όσον 
αφορά σε αυτούς που ανήκουν στους Έλληνες της διασποράς, φαίνεται να είναι 
έντονα αντιδραστικοί απέναντι στις επελθούσες με το πέρασμα του χρόνου 
μεταβολές, στο βαθμό που προτάσσουν συστηματικά τις αυστηρά παραδοσιακές 
τελετουργίες, όπως αυτές έχουν διαφυλαχθεί από την επιλεκτική μνήμη.

«Αυτοί που κατοικούν στη γειτονική πόλη βοηθούν με μεγάλη χαρά 
στην οργάνωση του πανηγυριού… Αυτοί που έρχονται από την Αθήνα 
είναι πιο ενθουσιώδεις με το πανηγύρι, το αγαπούν πολύ, γιατί γι’ αυτούς 
η Αθήνα είναι το συνώνυμο της απομόνωσης και εδώ έχουν τη δυνατότητα 
να ξαναβρούν ένα κύκλο ανθρώπων να επικοινωνήσουν. Οι μεσήλικες 
αναζητούν περισσότερο αυτήν τη δυνατότητα μια και μεταξύ άλλων 
επιθυμούν να δείξουν στα παιδιά τους πώς ήταν το χωριό όταν ήταν αυτοί 
παιδιά. Αναπολούν τη νιότη τους…»

Κάποιοι από τους οικονομικούς μετανάστες, προερχόμενοι από χώρες9 στις 
οποίες οι παραδόσεις παραμένουν ζωντανές στην καθημερινή ζωή, εμφανίζουν 
μία έντονη ευαισθησία σε σχέση με τις τοπικές εορτές. Πρόκειται για την 
αναζήτηση μιας χαμένης «παραδοσιακότητας» που ερμηνεύει την έντονη και 
πρόθυμη εμπλοκή τους στην ίδια την οργάνωση των εορτών.

«Οι οικονομικοί μετανάστες που βοηθούν πολύ στην ετοιμασία είναι οι 
Ουκρανοί που δουλεύουν στον Ν.10 Βοηθούν κάθε χρόνο, γιατί στη γιορτή 
τρώνε, πίνουν και διασκεδάζουν. Τους αρέσει το πανηγύρι…»

Οι αλλοδαποί που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αυτό που κυρίως 
αναζητούν στις τοπικές εορτές είναι ο φολκλορικός χαρακτήρας τους και σε 
κάποιες περιπτώσεις αναζητούν μέσα από αυτές τις ευκαιρίες κοινωνικότητας 
να παρεισφρήσουν στην τοπική ζωή, δημιουργώντας φιλικούς δεσμούς με τους 
ντόπιους. Μεταξύ αυτών των αλλοδαπών από την Ε.Ε. υπάρχουν και κάποιοι 
οι οποίοι αρνούνται να ενταχθούν και παραμένουν απόντες από αυτήν την 
κοινωνικότητα.
9 Αναφερόμαστε στους οικονομικούς μετανάστες που προέρχονται από τις πρώην σοσιαλι-

στικές χώρες.
10  Εργολάβος της περιοχής.
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«Η οργάνωση ήταν ιδέα τριών ατόμων, του Α., δικηγόρος, του Κ., 
ποιητής, και δική μου, οικονομολόγος. Παληά το πανηγύρι γινόταν 
στον Άγιο Χ., στις 23 Ιουνίου. Αλλά στη συνέχεια για πολλά χρόνια δεν 
γινόταν και μετά όταν ξανάρχισε οργανώθηκε στο ίδιο μέρος. Κατόπιν 
είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε το πανηγύρι εκεί που βρίσκεται η έδρα 
του Συλλόγου και να αναζωογονήσουμε τις παλιές συνήθειες. Οι παλιοί 
έκαναν πολλά στη ζωή τους, αλλά εμείς οι νέοι τι κάναμε; Ποιες είναι οι 
παλιές συνήθειες; Γιορτή τη μέρα του Αγίου, χορός, κρασί, φαΐ,  γιορτινή 
ατμόσφαιρα. […] Η οργάνωση σήμερα απαντά στην επιθυμία μας όλα 
αυτά να μην εξαφανιστούν, έτσι ώστε αυτοί που μένουν ακόμη στο χωριό 
να περνούν όμορφες στιγμές.

»Το πανηγύρι οργανώνεται εδώ και δέκα χρόνια. Στην αρχή η ιδέα ήταν 
να μαζέψουμε χρήματα για να φτιάξουμε το δρόμο που πάει στη σπηλιά. 
Μετά αλλάξαμε και είπαμε ότι καλύτερα οι άνθρωποι να μην πληρώνουν. 
Ωστόσο χρειάζονται χρήματα για την οργάνωση, οπότε σκεφτήκαμε 
τη λύση των κλήρων, με δώρα που προσφέρουμε όλοι εμείς. […] Η 
προετοιμασία γίνεται από όλους τους χωριανούς, άντρες και γυναίκες, και 
τα παιδιά συμμετέχουν τακτοποιώντας τις καρέκλες το βράδυ της γιορτής 
[…] Ο μουσικός δεν πληρώνεται κανονικά, αλλά με ένα ποσό που είναι 
συμβολικό και αυτή είναι η δική του προσφορά στη γιορτή […] Σήμερα 
ακόμη και οι Άγγλοι που ζουν στο χωριό έρχονται να βοηθήσουν στην 
προετοιμασία.»

Η δραστηριότητα των τοπικών συλλόγων ή των αστικών συλλόγων αυτών 
που έχουν μετοικήσει είναι μια δομική συνιστώσα της κοινωνικής-πολιτιστικής 
ζωής των χωριών. Δύο τύποι συλλόγων παρεμβαίνουν: οι τοπικοί σύλλογοι που 
βρίσκονται και δρουν στο χωριό και οι σύλλογοι των μεταναστών (εσωτερικών 
και εξωτερικών), των οποίων η έδρα βρίσκεται στον αστικό χώρο μόνιμης 
εγκατάστασης. Ο ρόλος και η θέση γοήτρου που κατέχουν στην τοπική 
κοινωνία, καθώς και οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν διαφοροποιούνται. 
Η εξέλιξη μέσα στο χρόνο των δραστηριοτήτων των τοπικών συλλόγων είναι 
συνυφασμένη με την αλλαγή των μελών και των προσδοκιών τους. Συνεπώς, 
μέσα από την ανάλυση αυτών των εξελίξεων μπορούμε να αναγνώσουμε 
κάποιες από τις πολιτισμικές μεταβολές. Η επιθυμία, για παράδειγμα, κάποιων 
μελών των συλλόγων γυναικών, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, 
να αναπτύξουν παραγωγικές δραστηριότητες και να μην περιορίζονται πλέον 
μόνον στη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων, είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα διότι δίδει στους συλλόγους ένα συμπληρωματικό λόγο ύπαρξης, 
οικονομικού χαρακτήρα. Όσον αφορά στους συλλόγους των μεταναστών, η 
αυξανόμενη γεωγραφική κινητικότητα μπορεί να συμβάλει ώστε να γίνουν πιο 
δραστήριοι και η συμμετοχή στη ζωή του τόπου τους να βελτιωθεί. Με αυτό το 
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δεδομένο, η μορφή εμπλοκής αυτών των συλλόγων εξαρτάται ουσιαστικά από 
την ικανότητα ανανέωσης που εμφανίζουν.

«Ο Σύλλογος ιδρύθηκε εδώ και δέκα χρόνια. Οι πρώτες εγγραφές που 
έγιναν (100 εγγραφές) ήταν κυρίως από αυτούς που μένουν στη γειτονική 
πόλη ή στην Αθήνα. Γενικά οι άνθρωποι έρχονται στο χωριό για να μαζέψουνε 
τις ελιές, στις γιορτές ή το καλοκαίρι. Μόνο από μία οικογένεια έρχονταν 
και μέσα στη βδομάδα. Αυτοί μένουν στη γειτονική πόλη και έρχονται 
συνήθως τα σαββατοκύριακα για να ξεκουραστούν […] Η προτεραιότητα 
του Συλλόγου είναι να φτιάξει μια παιδική χαρά για τα παιδιά που έρχονται 
το καλοκαίρι στο χώρο που είναι δίπλα στο κτήριο του Συλλόγου. Κάναμε 
επίσης επέκταση του νεκροταφείου. Στην αρχή ο Σύλλογος ήθελε να μαζέψει 
λεφτά για να κάνει το δρόμο μέχρι τη σπηλιά του Αγίου.

»Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε νέες εγγραφές. Γιατί εκεί υπάρχει ένα 
αρνητικό στοιχείο που παρεμβαίνει. Όταν μπαίνει το «εγώ», το «εμείς» 
εξαφανίζεται. Και αυτό εκφράζεται κυρίως μέσα από την αδιαφορία, 
ή καλύτερα κάποια άτομα έχουν απογοητευτεί γιατί τα πράγματα δεν 
γίνονται όπως τα θέλουνε. Έχουν αυτό το συναίσθημα γιατί προτιμούν 
ένα συγκρότημα μουσικής πιο γνωστό, για να δείξουν ότι το χωριό τους 
«οργανώνει πράγματα σημαντικά». Υπάρχουν άνθρωποι επιφανειακοί και 
άνθρωποι πιο… Θέλουν να συμμετέχουν στο πανηγύρι προσωπικότητες, ο 
κόσμος να βάζει τα καλά του, να έρχεται ο Υπουργός… Δεν ενδιαφέρονται 
να περάσουν μια ευχάριστη βραδιά. Το πρόβλημα είναι ποιος θα μιλήσει 
στο μικρόφωνο. Αυτή η νοοτροπία που πέρασε μετά τα τρία πρώτα χρόνια, 
εμποδίζει την ανάπτυξη του Συλλόγου. Σήμερα οι άνθρωποι απέχουν από 
τις δραστηριότητές μας και αυτή η απουσία είναι αισθητή… […]»

4.2. Ο τόπος πραγματοποίησης των διαβατηρίων τελετών 

Η επιλογή του τόπου πραγματοποίησης των διαβατηρίων τελετών, καθώς 
και ο τρόπος διοργάνωσής τους παραμένουν επηρεασμένα από τη σχέση των 
ατόμων με τη θρησκεία. Η σχέση αυτή έχει δύο σκέλη: Ένα σκέλος αναφέρεται 
στη δημόσια έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος, οπότε καθορίζεται σε 
σημαντικό βαθμό από τα κυρίαρχα πρότυπα. Το δεύτερο σκέλος αφορά στη 
σχέση των υποκειμένων με το τελούμενο γεγονός, σχέση διαμορφωμένη στη 
διάρκεια της ζωής τους, πλαισιωμένη από επιθυμίες για τη μορφή διεξαγωγής 
των τελετών.

«Είναι ξωκκλήσι και δεν γίνονται άλλοι γάμοι, οπότε μπορούσες να 
διαλέξεις ό,τι ώρα ήθελες. Σε ένα τέτοιο εκκλησάκι μπορείς να στολίσεις με 
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το προσωπικό σου γούστο. Εμείς βάψαμε την εκκλησία που δεν είχε ποτέ 
βαφτεί. Ζήσαμε μια διαδικασία άλλη απ’ το να πηγαίναμε σε μία κεντρική 
εκκλησία. Όποια ώρα μας έμενε πηγαίναμε και στολίζαμε την εκκλησία. 
Στον Προφήτη Ηλία γίνονται οι «κυριλάτοι» γάμοι, εκεί είναι εμπόριο…»  

Από την παρατήρηση αναδεικνύονται διάφοροι τύποι επιλογών που είναι 
συνάρτηση, αφενός, του θρησκευτικού συναισθήματος και, αφετέρου, της 
σχέσης με τον ύπαιθρο χώρο, ως τόπο ισχυρής «παραδοσιακότητας».

Σε κάποιες περιπτώσεις ο γάμος πραγματοποιείται στο γενέθλιο τόπο του 
ζευγαριού, ή του ενός εκ των δύο μελλονύμφων,11 ή ακόμη των γονέων. Για τη 
διαδικασία, πριν και μετά την τελετή, ακολουθούνται οι παραδοσιακές συνή θειες, 
οι κανόνες είναι σεβαστοί από όλους, καθότι εσωτερικευμένοι. Η επιλογή του 
τόπου διεξαγωγής του μυστηρίου δεν είναι αποτέλεσμα συλλογισμού εκ μέρους 
των εμπλεκομένων, είναι αυτονόητη: οι νεότεροι υποκλίνονται στις οδηγίες 
των γηραιότερων. Το ζευγάρι είναι τμήμα της παράστασης, οι νεόνυμφοι είναι 
σίγουρα οι κύριοι δρώντες αλλά δεν είναι οι μόνοι. Οι συμβολικές εκφράσεις στις 
στάσεις των συμμετεχόντων εντάσσονται σε ένα πλαίσιο παραδοσιακότητας, 
μάλλον χωρίς καταναγκασμούς. Ενδεχομένως, μια παρόμοια προσέγγιση των 
διαβατηρίων τελετών να χαρακτηρίζει κυρίως εκείνες τις περιπτώσεις που οι 
γονείς διαμένουν στο γενέθλιο τόπο, από τον οποίο ποτέ δεν αποχώρησαν, ή 
επέστρεψαν σε μεγάλη ηλικία, ή ακόμη όταν οι γονείς διατηρούν εξαιρετικά 
στενούς δεσμούς με αυτόν και παραμένουν αυστηρά προσκολλημένοι «στις 
παραδόσεις του τόπου τους». 

Όταν η σχέση με τους θρησκευτικούς κανόνες καθορίζεται κυρίως από το 
σκέλος της δημόσιας έκφρασης, η επιλογή του τόπου διεξαγωγής της τελετής 
υπαγορεύεται από τις κυρίαρχες τάσεις της συγχρονίας, το τελετουργικό 
καθορίζεται κυρίως από τους ρυθμιστικούς κανόνες της και έμφαση δίδε-
ται στις καθαρά «εορταστικές» πλευρές. Οι παραδοσιακοί κανόνες του τελε-
τουργικού μάλλον απωθούνται, ή περιορίζονται στο όριο του αναγκαίου για 
την ευρύτερη νομιμοποίηση του γεγονότος. Στο δήμο καταγράφεται τέτοιου 
τύπου συμπεριφορά, διότι μία από τις εκκλησίες που λειτουργούν στην περιοχή 
είναι μεταξύ των πλέον φημισμένων της επαρχίας για την υψηλού κάλλους 
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, τη θέα της, καθώς και την εύκολη πρόσβαση 
σε αυτήν.

Η επιλογή του μοναστηριού είναι αποτέλεσμα διαφορετικής επεξεργασίας. 
Στο μοναστήρι το κοσμικό κομμάτι των τελετών υπακούει σε αυστηρούς 
περιορισμούς και θρησκευτικούς κανόνες. Ο ναός είναι μέσα στη φύση· αυτό το 
ήρεμο τοπίο, τόσο κοντά στον Θεό, συντείνει σε μία ουσιαστικότερη συμμετοχή 
στο μυστήριο, γεμάτη κατάνυξη. Η κατάνυξη, ως αποτέλεσμα της ισχυρής 
σχέσης του υποκειμένου με τη θρησκευτική πίστη, περιορίζει πλευρές της 
11  Σε περίπτωση γεωγραφικής ετερογαμίας.
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δημόσιας έκφρασης της τελετής. Η διοργάνωση της τελετής παραπέμπει σε μια 
νοσταλγία «περασμένων εποχών». 

4.3. Διαφορετικές δραστηριότητες στην πόλη και στο χωριό

Όσο πλησιάζει η ηλικία συνταξιοδότησης, η επιστροφή στο χωριό γίνεται 
όλο και συχνότερη, κυρίως από τους μετακινηθέντες προς το γειτονικό 
αστικό κέντρο. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χωριό καταγωγής 
αυξάνονται, ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας προετοιμασίας επιστροφής. Ένα από 
τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτήν τη μορφή κινητικότητας αφορά στη 
διαχείριση του πολιτισμικού συστήματος από τους μετακινούμενους, αναλόγως 
του τόπου που αναπτύσσουν κάποια δραστηριότητα. 

«Όταν είμαστε νέοι, μετά το γάμο μας, ερχόμαστε μόνο τα Σαββα-
τοκύριακα. Ερχόμασταν για να ασχοληθούμε με την περιουσία μας (ελιές, 
αμπέλια) και έπειτα για να ανασάνουμε λίγο φρέσκο αέρα. Τώρα που είμαστε 
συνταξιούχοι ερχόμαστε πιο συχνά. Για να βρούμε χόρτα, σαλιγκάρια, να 
ανάψουμε την ξυλόσομπα, να μαγειρέψουμε με τη φωτιά της [...]. Τούτο το 
απόγευμα μαγειρεύω ρεβύθια εδώ και ώρες για να ακούω το θόρυβο!» 

Το πολιτισμικό σύστημα που φέρει παραδοσιακά χαρακτηριστικά μετα φέ ρεται 
στην πόλη. Κατά τη διαδικασία προσαρμογής και ένταξης στον αστικό χώρο τα 
άτομα τροποποιούν ή/ και προσαρμόζουν το σύστημα και προκαλούν αλλοιώσεις 
στη μορφή και το περιεχόμενό του. Στην πόλη κάποιες δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής που ήταν αναγκαίες στο χωριό καταργούνται (σχετικά, για 
παράδειγμα, με τον τρόπο θέρμανσης). Κάποιες άλλες, που εντοπίζονται κυρίως 
σε ζητήματα νοικοκυριού και μαγειρικής, διευκολύνονται ή και βελτιώνονται μέσα 
από μια σειρά ευκολίες και ανέσεις. Οι αλλαγές που επήλθαν ενσωματώθηκαν 
άραγε στο αρχικό πολιτισμικό σύστημα επιτρέποντας «καλύτερες επιδόσεις» 
στις παραδοσιακές δραστηριότητες χωρίς να θίγεται το σύστημα αξιολόγησης 
των έμφυλων ρόλων;

Για τις γυναίκες, οι ανέσεις και οι ευκολίες που προσφέρει η ζωή στην πόλη 
τους επιτρέπουν τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους: 
αφθονία, ποιότητα και ποικιλία υλικών και εργαλεία που διευκολύνουν. 

«Στην πόλη επηρεαζόμουν από τον περίγυρο, να κάνω ό,τι πιο σύγ-
χρονο και ντρεπόμουν να κάνω αυτά που ήθελα, να μην πουν ότι είμαι 
χωριάτισσα. Ενώ τώρα που είμαι 50 χρονών δεν με νοιάζει. Τότε έκανα κι 
εγώ τη μοντέρνα.»

Αντιθέτως, για τους άνδρες, στη ζωή της πόλης δεν δοκιμάζεται η ικανότητά 
τους να αντιμετωπίζουν «συνθήκες δύσκολες και απαιτητικές» όπως αυτές του 
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χωριού. Στο αστικό περιβάλλον, η ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια και να 
έχει κανείς φυσικές δεξιότητες είναι διαφορετική, αποσυνδέεται από το χώρο 
κατοικίας και αφορά ενδεχομένως μόνο στο χώρο εργασίας. Διαφοροποιούνται 
συνεπώς τα στοιχεία που συνθέτουν την ανδρική ταυτότητα, αλλαγή η οποία 
συχνά βιώνεται ως απώλεια δυνατοτήτων ευχαρίστησης και επικοινωνίας.

«Στο χωριό έχω τα πρόβατά μου, τα κουνέλια μου, τους κήπους μου. 
Εδώ πας στο καφενείο να βρεις ένα χωριανό, να πεις δυο βλακείες και 
ξεκουράζεσαι, είναι όλοι γνωστοί. Στην πόλη είναι τυποποιημένα […] Παλιά 
δεν το σκεφτόμουν, τώρα το σκέφτηκα [με τη σύνταξη]. Εδώ γεννήθηκα, 
πάντα θέλεις να επιστρέψεις στις ρίζες σου. Το χωριό σ’ ευχαριστεί. Να πας 
στο χωράφι σου, να πας να κόψεις δυο σύκα, να φτιάξεις τον κήπο σου. 
Σε ηρεμεί να είσαι στο χωράφι, να βλέπεις τα ζώα. Στην πόλη σου λείπουν 
αυτές οι δουλειές…»

Μέσα από κάποιες συνεντεύξεις εντοπίστηκε μια υπόγεια σύγκρουση 
ανά μεσα στις προσδοκίες των δύο φύλων. Οι γυναίκες συχνά αρνούνται να 
επιστρέψουν στο χωριό, ενώ οι άνδρες φαίνεται να το αναζητούν περισσότερο. 
Ερευνητικά δεδομένα προερχόμενα από άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας12 
αναδεικνύουν την προσδοκία για έναν αστικό τρόπο ζωής ως σοβαρό αίτημα 
των γυναικών. Ωστόσο, από τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν δεν προέκυψαν 
τα απαραίτητα στοιχεία για μια ερμηνεία της απόκλισης επι θυμιών. 

Παρατηρείται επίσης κατάτμηση του κοινωνικού χώρου σε τμήματα περισ-
σότερο ή λιγότερο στεγανά, σε συνάρτηση με την ένταση της κινητικότητας και 
τον βαθμό ασυμβατότητας των τρόπων ζωής που συνεπάγονται. Στο εσωτερικό 
κάθε τμήματος, τα άτομα συμμετέχουν σε διαφορετικό βαθμό και αυτή η 
κατάτμηση επιτρέπει να μην αναδειχθούν ενδεχόμενες αντιθέσεις. Εντοπίζεται 
με μία έννοια η ιδέα της «μαστορικής» του Claude Lévi-Strauss, ενώ για το ίδιο 
φαινόμενο αναφέρονται διεξοδικά  στις εργασίες τους οι Benko και Pecqueur 
(2001). 

4.4. Δραστηριότητες μεταξύ πόλης και χωριού

Οι πρόσφατες κοινωνικές-οικονομικές αλλαγές στον αγροτικό χώρο οδηγούν 
στη διαμόρφωση ενός νέου καμβά σχέσεων μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και 
αυτών που διαμένουν κατά διαστήματα και κατοικούν στη γειτονική πόλη. Το 
φαινόμενο, αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αρκετά περί πλοκης, συνδέεται με 
την κινητικότητα,  με την παρουσία –ακόμη και κατά διαστήματα– διαφόρων 

12 Σχετικές επιτόπιες έρευνες έχουν διενεργηθεί κατά την τελευταία τριετία στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. “Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία” (Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας), καλύπτοντας όλο τον ύπαιθρο χώρο της Θεσσαλίας.   
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πληθυσμών. Μέσω της τουριστικής ανάπτυξης που τροφοδοτείται και από 
τους ομογενείς, δημιουργήθηκαν νέοι τόποι συνάντησης (λ.χ. καφετέριες) 
που υπερβαίνουν το παραδοσιακό πλαίσιο κοινωνικότητας (καφενείο). Οι 
επιχειρήσεις αυτές στην αρχή λειτουργούσαν μόνο κατά τη θερινή περίοδο. Με 
την εντεινόμενη παρουσία κατοίκων που διαμένουν κατά διαστήματα στο χωριό 
(όχι όμως μόνιμα) κάποιες από αυτές λειτουργούν όλο το χρόνο. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπάρχει περισσότερος κόσμος, η ανα-
πτυσσόμενη κοινωνικότητα είναι έντονη. Όμως οι σχέσεις παραμένουν επι φα-
νειακές και κάποιες φορές ανταγωνιστικές. Η αναπαραγωγή των κοινωνικών 
αποστάσεων δυσχεραίνει τη δημιουργία μιας ισχυρότερης σχεσιακής γειτ-
νίασης.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι μόνιμοι κάτοικοι και αυτοί που 
διαμένουν στη γειτονική πόλη και βρίσκονται συχνά στο χωριό διατηρούν τις 
σχέσεις τους.  Η συχνότητα επαφών μειώνεται, η μετακίνηση δυσχεραίνεται 
λόγω καιρικών συνθηκών, όμως οι σχέσεις γίνονται στενότερες. Αυτό το δίκτυο 
σχέσεων, συνδυαζόμενο με τη δυναμική που αναπτύσσεται στον αγροτικό 
χώρο δημιουργούν ένα πεδίο ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων, οικονομικών, 
πολιτισμικών κτλ. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η υποκειμενική αντί ληψη της απόστασης 
πόλης-χωριού μειώνεται ακόμη περισσότερο. 

Παρατηρείται επιμερισμός στις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες και 
νέες μορφές παραδοσιακής κοινωνικότητας. Οι πλευρές αυτής της εξέλιξης 
εμφανίζουν έντονη διάχυση και αλληλεξάρτηση. Η κατανομή των παρα-
δοσιακών δραστηριοτήτων μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τους παρα-
δοσιακούς κανόνες και στην περίπτωση αυτή οι μόνιμοι κάτοικοι δια-
δραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Αντίθετα, οποιαδήποτε δραστηριότητα –που 
απαντά σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες των νέων κατηγοριών κατοίκων– 
φαίνεται να εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτών που διαμένουν στο χωριό κατά 
διαστήματα. Μένει ωστόσο να διερευνηθεί ο τύπος ισορροπίας που προκύπτει 
από αυτόν το συνδυασμό ρόλων. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μιλήσουμε 
για μια κατανομή του τύπου: συμβολικό κεφάλαιο/ μόνιμοι κάτοικοι και υλικό 
κεφάλαιο/ κάτοικοι περιοδικά μόνιμοι. Δηλαδή, στους μόνιμους κατοίκους η 
εξουσία είναι επενδυμένη (ή επιδιώκεται) κυρίως με αξίες συμβολικού κεφα-
λαίου ενώ στους περιοδικά μόνιμους στην άσκηση επιρροών και εξουσίας στην 
τοπική κοινωνία το υλικό (οικονομικό) κεφάλαιο κατέχει εξέχουσα θέση.

Πρόκειται για μια σχέση που είναι δυναμική στον βαθμό που οι εμπλεκόμενοι 
ανήκουν στις γενιές ηλικίας 50-60 ετών, έχουν ένα αναπτυγμένο δίκτυο 
αλληλογνωριμιών και, επομένως, από τις σχέσεις που έχουν διαπλέξει μπορούν 
ενδεχομένως να επωφεληθούν οι νεότερες γενιές (30-40 ετών) που διαμένουν 
στον δήμο. Ωστόσο, ένα ερώτημα παραμένει ανοικτό: υπάρχει περίπτωση αυτή 
η νέα δυναμική να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τις νεότερες γενιές που 
γεννήθηκαν και κατοικούν στην πόλη; Στην περιοχή που διενεργήθηκε η έρευνα 
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δραστηριοποιείται μία εταιρία, της οποίας τα ιδρυτικά μέλη την εποχή της 
ίδρυσής της κατοικούσαν είτε στη γειτονική πόλη είτε στην Αθήνα. Ωστόσο, με 
την πάροδο των ετών και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας, τα 
άτομα που εντέλει επένδυσαν περισσότερο σε αυτήν μετοίκησαν και διαμένουν 
μόνιμα στο δήμο: 

«Η Β. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995. Η ίδρυση της εταιρίας συνδέθηκε με την 
εκτί μηση ότι στις τουριστικές περιοχές που δεν είναι παράκτιες υπάρχει 
δυνατότητα ανάπτυξης, πρέπει να αναζητηθεί αυτή η προοπτική και αυτό 
είναι ρεαλιστικό.

Τότε μιλάγαμε για την προοπτική μίας ανάπτυξης «ήπιας μορφής» 
που θα έδενε αρμονικά με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Μια 
προοπτική που θα προωθούσε ένα νέο πρότυπο της ανάπτυξης.

Τότε το φαινόμενο πώλησης γης σε Άγγλους ήταν σε εξέλιξη, αλλά δεν 
είχε τον επιθετικό χαρακτήρα που έχει σήμερα. Είχαμε εκτιμήσει ότι θα 
μπορούσαμε να δώσουμε ένα θετικό παράδειγμα για την αξιοποίηση της 
ιδιοκτησίας από τους ίδιους τους ντόπιους. Θελήσαμε να προτείνουμε μια 
εναλλακτική λύση που να έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της πώλησης 
των ιδιοκτησιών σε ξένους. […]

»Όταν ξεκινήσαμε το παράδειγμά μας ήταν μοναδικό στην Ελλάδα. 
Η εταιρία πρόσφερε ένα ολοκληρωμένο προϊόν, δηλαδή ξενοδοχειακή 
υποδομή, ταβέρνα, τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τη βιοτεχνία μας, 
παντοπωλείο, καφενείο, καθώς επίσης και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Προφανώς στην αρχή η εθελοντική προσφορά εργασίας θεωρήθηκε 
αυτονόητη. Διαθέσαμε όλο τον ελεύθερο χρόνο μας, χωρίς αμοιβή, ώστε 
να κτιστεί η επιχείρηση και να γίνει γνωστή. […]

»Δεν ήταν καθόλου απλό να λες “έχω ξενοδοχείο και θα έχω τουρίστες”. 
Στην αρχή είχαμε πρόβλημα να γίνουμε αποδεκτοί από τους τουριστικούς 
πράκτορες, που συνηθισμένοι στο πρότυπο του μαζικού τουρισμού αντι-
μετώπιζαν την πρωτοβουλία μας με καχυποψία και ίσως ειρωνικά… 
[…] Η άφιξη των τουριστών στην ενδοχώρα είναι συνδεδεμένη με τις 
δραστηριότητες της εταιρίας…» 

Από την αναφορά στο χθες με το οποίο και συγκρίνεται το σήμερα, φάνηκε 
ότι η έννοια του χρόνου διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην πρόσληψη 
των γεγονότων, όπως και στον περισσότερο ή λιγότερο ισχυρό δεσμό με τον 
τόπο καταγωγής. Δεν πρόκειται μόνο για τον αντικειμενικό χρόνο, ακόμη 
θα πρέπει να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές στιγμές αυτού του χρόνου. 
Υπάρχει επίσης η έννοια του ατομικού χρόνου που επιδρά στον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι μιλούν για το «παρελθόν» και τη σχέση του με το «παρόν». 
Η αναφορά στο παρελθόν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από το ένα 
άτομο στο άλλο. Όσο μεγαλύτερη, έντονη και περίπλοκη είναι η εμπλοκή των 
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ομιλούντων στο παρόν, τόσο εγγύτερα τοποθετείται η αναφορά στο «χτες». 
Οι συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν από αυτούς τους τελευταίους έχουν 
συνιστώσες πιο πρακτικές, πιο ρεαλιστικές και λιγότερο συναισθηματικές 
(με την έννοια της επιστροφής στις αναμνήσεις της νεότητας ή της παιδικής 
ηλικίας). Ελπίζουν ή δρουν για τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών εορτών, 
ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές. Μένει, ωστόσο, να διευκρινιστεί τι 
εννοούν με τον όρο «αποδοτικές».

Μέσα σε αυτό το παιχνίδι του διαφορετικού βλέμματος του παρελθόντος, 
όπως επίσης και της αξιολόγησης του παρόντος, φαίνεται ενδιαφέρον να 
παρεμβληθεί ή έννοια του χρόνου ως γενιάς. Η αξιολόγηση των ίδιων δρα-
στηριοτήτων/ εξελίξεων από τις διαφορετικές γενιές ανακλά κατά έναν τρόπο 
το βαθμό σύγκλισης των απόψεων και καθιστά συνεπώς ορατά τα σημεία ρήξης 
ή ακόμη τα επίπεδα προσομοίωσης των νεωτερισμών.

5. Συμπεράσματα

Η γεωγραφική κινητικότητα μεταξύ του αστικού και του ύπαιθρου χώρου, 
σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού των λειτουργιών του τελευταίου, παραπέ-
μπει σε δεσμούς πολιτισμικής υφής των μετακινούμενων με το γενέθλιο τόπο. 
Η αναζήτηση των ρυθμιστικών κανόνων που χαρακτηρίζουν την καθημερινή 
ζωή των κατοίκων και οι ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις τους ανιχνεύονται 
σε συμπυκνωμένη μορφή μέσα από τη μελέτη των διαβατηρίων τελετών και 
των τοπικών εορτών, καθώς και των χαρακτηριστικών της δραστηριότητας 
των τοπικών συλλόγων. Αυτοί οι ρυθμιστικοί κανόνες παρουσιάζουν στοιχεία 
μεταβολών/ προσαρμογών που συναρτώνται με την πολιτισμική κινητικότητα. 
Σύμφωνα με τη διεξαχθείσα έρευνα, φαίνεται να διαμορφώνεται ένας νέος 
καμβάς κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και αυτών που 
επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα το γενέθλιο τόπο. 
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S. KAKLAMANI & M. N. DUQUENNE

Explorant les impacts de la mobilité 
sur le cadre culturel de l’espace rural

Résumé

LE TRAVAIL a pour objectif de proposer une méthode visant à évaluer 
l’existence et l’intensité des liens réciproques entre les populations présentes 

sur un territoire, présence permanente ou par intermittence. Selon l’hypothèse 
centrale, ces liens en Grèce seraient favorisés par une intensifi cation de la 
mobilité géographique entre l’urbain et le rural au moment même où l’espace 
rural devient de plus en plus, un support d’usages multiples. La mobilité 
géographique peut dans une certaine mesure, renvoyer à des liens de nature 
culturelle, plus ou moins forts avec le lieu d’origine et dans ce contexte il s’agit 
donc de repérer les caractéristiques, l’ampleur et les impacts de cette mobilité. 
Celle-ci se défi nit à deux niveaux: (i) une mobilité dont les eff ets sont déjà 
inscrits dans l’espace et qui peut, dans une certaine mesure, être quantifi ée et (ii) 
une mobilité dont l’infl uence reste encore implicite et ne peut être approchée 
qu’indirectement c’est-à-dire qualitativement. 
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Cette deuxième, qui renvoie plutôt à une dimension culturelle a été 
envisagée au travers de l’observation et de l’interprétation des évènements 
qui rythment la vie de la société locale. Dans le déroulement des festivités, 
la célébration des mariages et baptêmes ainsi que dans les caractéristiques du 
mouvement associatif, on retrouve sous une forme condensée, l’ensemble des 
normes qui règlent la vie sociale locale, telle que perçue par la population locale. 
Conformément à l’étude exploratoire, il semble s’établir une forme nouvelle de 
canevas dans les relations entre les résidents permanents et les résidents par 
intermittence tandis que les caractéristiques de l’organisation, la perception 
collective des événements prennent pour chaque groupe un sens particulier.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΟΥ

Η μεταφορά (metaphor) στην Ονοματική Φράση 
(Επίθετο + Ουσιαστικό)

1. Εισαγωγή 

Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με τη μεταφορά στην ονοματική φράση 
(ΟΦ). Θα μας απασχολήσει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η μεταφορά στη 
δομή ΕΠΙΘΕΤΟ + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ, σε παραδείγματα όπως πικρά λόγια, ζεστή 
ανάμνηση, πλούσιο χρώμα, κ.ά. Θα προσεγγίσουμε την ΟΦ με τη θεωρία της 
Εννοιακής/ Γνωσιακής Γλωσσολογίας (Cognitive Linguistics) αναπτύσσοντας 
προβληματισμό για τα δεδομένα από τα Ελληνικά. Θα ερευ νήσουμε γλωσσικό 
υλικό που εμπεριέχει μεταφορά μεταβαίνοντας από το γλωσσικό υλικό στις 
έννοιες που αυτό αντιπροσωπεύει, στις έννοιες στις οποίες το γλωσσικό υλικό 
αντιστοιχεί. Θα καταλήξουμε σε τρεις διακριτές εκδοχές της μεταφοράς στην 
ΟΦ.  

2. (Λεξική) σημασία (lexical sense) και έννοια (concept)

Κρίνουμε σκόπιμο πριν προχωρήσουμε στη μεταφορά στην ονοματική 
φράση να  επισκοπήσουμε ορισμένα βασικά για την έρευνά μας ζητήματα που 
αφορούν στη λεξική σημασία (lexical sense) και στην έννοια (concept). 

Η σημασία (sense) μιας λέξης ή μιας έκφρασης, σύμφωνα με τον Lyons (1995: 
80), μπορεί να οριστεί ως το σύνολο ή το δίκτυο των σημασιακών σχέσεων 
που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτήν και σε άλλες εκφράσεις της ίδιας γλώσσας. 
Η σημασία, δηλαδή, είναι εσωτερικό ζήτημα του κάθε γλωσσικού συστήματος. 
Είναι υπόθεση διαλεξικών (interlexical) και ενδογλωσσικών (intralingual) 
σχέσεων, σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα σε μια γλωσ σική έκφραση και 
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άλλες γλωσσικές εκφράσεις. Η σημασία μιας λέξης είναι αντικειμενική, είναι 
σταθερή και προσδεδεμένη σε ένα σημαίνον, σε μια επίσης σταθερή φωνηματική 
ακολουθία  (Καλοκαιρινός 2000: 9). 

Οι έννοιες, σύμφωνα με γνωσιακές προσεγγίσεις (Margolis και Laurence 
1999: 3), είναι νοητικές αναπαραστάσεις και ως εκ τούτου αφηρημένες οντότητες. 
Γλωσσολογικές προσεγγίσεις που ενημερώνονται από τις γνω σιακές θεωρίες 
είναι η Εννοιακή Σημασιολογία (Conceptual Semantics: Jackendoff  1983, 1992, 
1999) και η Γνωσιακή Γραμματική (Cognitive Grammar: Croft  και Cruse 2004, 
Langacker 1987). 

Σύμφωνα με τον Jackendoff  (1999: 314), η εννοιακή δομή (conceptual 
structure) είναι ένα επίπεδο νοητικής αναπαράστασης το οποίο δε βρίσκεται σε 
άμεση εξάρτηση από τη γλώσσα (not language dependent). Η εννοιακή δομή 
εμπεριέχει εννοιακά συστατικά (conceptual constituents), μείζονες εννοιακές 
κατηγορίες (major conceptual categories), όπως «πράγμα» (thing), «γεγονός» 
(event), «τόπος» (space), «κατάσταση» (state), «ιδιότητα» (property), «ποσό» 
(amount), «πορεία» (path).1 

Η εννοιακή δομή μπορεί να πραγματώνεται στη γλώσσα, μπορεί και όχι. Μια 
πρόταση όπως η ακόλουθη

 
(1)  Bill entered the house 

παρουσιάζει την εννοιακή δομή

 [event GO ([thing]A, [Path To ([PLACE In [Th ing] A)])])] 
(Jackendoff  1992: 14)

Οι πληροφορίες που μεταφέρει η γλώσσα, η σημασία των γλωσσικών εκφρά-
σεων αποτελούν πραγματώσεις της εννοιακής δομής (Jackenfoff  1983: 36). Oι 
έννοιες όμως υπάρχουν ανεξάρτητα από τη γλώσσα, ενώ η σημασία καθορίζεται 
ενδογλωσσικά. 

3. Μεταφορά στη Γνωσιακή/ Εννοιακή Γλωσσολογία (Cognitive Linguistics)

Για τη μεταφορά υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία,2 η οποία αφορά αφενός 
στην ποιητική μεταφορά, την κατεξοχήν δημιουργική χρήση της γλώσσας, και 
αφετέρου την καθημερινή μεταφορά, τη μεταφορά που εντοπίζουν οι ερευνητές 

1  Βλ. Jackendoff  1992, Jackendoff  1999.
2  Ενδεικτικά, Lakoff  και Johnson 1980, Cooper 1986, Ortony (επιμ.) 1993, Lakoff  1993, Goos-

sens (επιμ.) 1995, Cameron και Low (επιμ.) 1999, Croft  και Cruse 2004, Stern 2000, Βελούδης 
2005, Μπακάκου-Ορφανού 2005. 
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στον καθημερινό λόγο. Η μεταφορά που μας ενδιαφέρει είναι η δεύτερη, αυτή 
του καθημερινού λόγου. Όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι εκφράσεις όπως 
πικρά λόγια, πνίγω την ανάσα μου, ζεστό χαμόγελο είναι μεταφορικές.  Αλλά τι 
ακριβώς είναι η μεταφορά; 

Σύμφωνα λοιπόν με γλωσσολόγους, όπως οι Lakoff  (1993), Croft  και Cruse 
(2004), Βελούδης (2005), η μεταφορά αποτελεί μια γνωσιακή (cognitive) δια-
δικασία για την πρόσληψη εννοιών (concepts). Με τη μεταφορά κατανοούμε 
μια έννοια Β με τους όρους μιας άλλης έννοιας Α. Συνήθως η έννοια-αναφορά, 
η έννοια Α, είναι οικεία, συγκεκριμένη, της φυσικής εμπειρίας. Αντιστοιχεί 
σε μιαν οντότητα, ένα αντικείμενο του κόσμου που μας περιβάλλει και την 
προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας,3 ενώ η έννοια Β είναι αφηρημένη, δηλαδή 
μια έννοια που δεν προσλαμβάνεται με τις αισθήσεις. Κατά τη διαδικασία της 
μεταφοράς εννοιακά στοιχεία της Α απεικονίζονται (are mapped) στη Β. Η 
απεικόνιση αυτή θεωρείται ως ο κεντρικός μηχανισμός της μεταφοράς. 

   Β                   Α
(2) TARGET DOMAIN  IS  SOURCE DOMAIN

Ένα από τα παραδείγματα που δίνει ο Lakoff  είναι το ακόλουθο: 

(3) Η   ΘΕΩΡΙΑ   ΕΙΝΑΙ   ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

Η «θεωρία» είναι η έννοια Β και το «οικοδόμημα» είναι η έννοια Α, ή, με 
διαφορετική ορολογία, η «θεωρία» είναι η έννοια-στόχος πάνω στην οποία 
απεικονίζονται εννοιακά στοιχεία της έννοιας-πηγής, που είναι το «οικοδόμημα». 
Η εννοιακή αυτή απεικόνιση πραγματώνεται στη γλώσσα με μεταφορικές 
εκφράσεις, όπως: 

(4) Η θεωρία σου χρειάζεται υποστήριξη
 Τα επιχειρήματά του είναι σαθρά/ αστήρικτα

Τα θεμέλια αυτής της θεωρίας 

Τέτοιου είδους αντιστοιχήσεις δίνει πολλές ο Lakoff  και οι συνεργάτες του 
στο έργο τους. Αντιστοιχούν/ παραλληλίζουν την «αγάπη» με το «ταξίδι», το 
«χρόνο» με το «χρήμα», το «μυαλό» με τη «μηχανή» και πολλά άλλα: 

(5) Η         ΑΓΑΠΗ        ΕΙΝΑΙ         ΤΑΞΙΔΙ
 Φτάσαμε στο τέλος
 Η σχέση μας πέρασε από σαράντα κύματα

3  Οι μεταφορές βασίζονται στις εμπειρίες μας και τις εικόνες που αποκομίζουμε από την καθη-
μερινή τριβή με τα πράγματα αλλά και τους ανθρώπους (Βελούδης 2005: 182). 
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(6) Ο   ΧΡΟΝΟΣ   ΕΙΝΑΙ   ΧΡΗΜΑ
 Ξοδεύω/ σπαταλώ το χρόνο μου
 Δεν δίνω δωρεάν το χρόνο μου

(7) ΤΟ   ΜΥΑΛΟ   ΕΙΝΑΙ   ΜΗΧΑΝΗ 
Βάζω το μυαλό μου να δουλέψει 
Το μυαλό μου δε λειτουργεί

Σύμφωνα με τον Lakoff  (1993), η μεταφορά είναι ένα φαινόμενο το οποίο 
περιλαμβάνει από τη μια πλευρά τις αντιστοιχήσεις/ απεικονίσεις των εννοιών 
και γλωσσικές φράσεις και εκφράσεις από την άλλη. Η μεταφορά είναι ο βασικός 
μηχανισμός μέσω του οποίου κατανοούμε αφηρημένες έννοιες. 

Κατά τη μεταφορά η φυσική εμπειρία μεσολαβεί, για να διευκολυνθεί η 
πρόσληψη της νοητικής, της συναισθηματικής και της κοινωνικής εμπειρίας 
(Μπακάκου-Ορφανού 2005). Με τη μεταφορά διευκολύνεται η πρόσληψη του 
αφηρημένου μέσω του συγκεκριμένου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να μιλάμε 
για αισθήματα και αφηρημένες έννοιες, η μεταφορά είναι η νόρμα. 

Άρα, για να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός, που είναι γνωσιακός και 
αντανακλάται δευτερευόντως, σύμφωνα πάντα με τη θεωρία, στη γλώσσα, είναι 
απαραίτητο να έχουμε δύο έννοιες ανάμεσα στις οποίες παίζεται ένα παιχνίδι. 
Πρόκειται για μια απεικόνιση εννοιακών στοιχείων της μίας έννοιας πάνω στην 
άλλη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται αναλογίες ανάμεσα στις δύο έννοιες 
και προσλαμβάνουμε τη δεύτερη έννοια με αναφορά προς την πρώτη.

Ο Lakoff  (1993: 203), όπως προείπαμε, θεωρεί τη μεταφορά ως ένα φαι νό μενο 
που περιλαμβάνει τις αντιστοιχήσεις των εννοιών, από τη μια, και τις γλωσσικές 
εκφράσεις, από την άλλη. Σημειώνει όμως ότι η θέση της μεταφοράς δεν είναι 
καθόλου στη γλώσσα, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ένα 
εννοιακό πεδίο  (μια έννοια) με τους όρους ενός άλλου εννοιακού πεδίου 
(έννοιας). Η απεικόνιση είναι πρωταρχικής σημασίας, η γλώσσα δευτερεύουσας. 
Η μεταφορά, σύμφωνα με τη θεωρία, είναι εννοιακή στη φύση της και όχι 
γλωσσική. Οι γλωσσικές εκφράσεις είναι η επιφανειακή πραγμάτωση αυτών 
των απεικονίσεων/ αντιστοιχήσεων. Αν οι μεταφορές ήταν γλωσσικές εκφράσεις 
και μόνο, θα περιμέναμε κάθε γλωσσική έκφραση να συνιστά και διαφορετική 
μεταφορά, υποστηρίζει ο Lakoff  (1993: 209).

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία, φράσεις και εκφράσεις όπως 

(8) ζεστή ανάμνηση
χρωστώ ευγνωμοσύνη 
υιοθετώ μέτρα για… 
η κρέμα χαϊδεύει τις αισθήσεις



γλυκιά θαλπωρή (του χειμωνιάτικου σπιτικού)
η γεύση ωριμάζει

 
είναι μεταφορικές εκφράσεις, διότι σε επίπεδο εννοιών οι αφηρημένες έννοιες 
στις οποίες παραπέμπουν τα ουσιαστικά των εκφράσεων αντιστοιχούν σε 
έννοιες του φυσικού κόσμου που προσλαμβάνονται μέσω της εμπειρίας, δηλαδή 
συγκεκριμένες έννοιες. Μεταξύ τους δημιουργούνται σχέσεις ανα λογίας 
και, στη συνέχεια, εννοιακά στοιχεία από την έννοια του φυσικού κόσμου, 
τη συγκεκριμένη έννοια (έννοια Α), απεικονίζονται στην αφηρημένη έννοια 
(έννοια Β). Συνεπώς, αντίστοιχες εκφράσεις με ουσιαστικά που να παραπέμπουν 
σε έννοιες του φυσικού κόσμου είναι οι ακόλουθες:

(9) ζεστός ήλιος
χρωστώ 10.000 Ευρώ 
υιοθετώ ένα παιδί
η μαμά χαϊδεύει το παιδί
γλυκιά τούρτα
το φρούτο ωριμάζει 

Στα παραπάνω παραδείγματα παρατηρούμε το φαινόμενο της μεταφοράς με 
τη διαμεσολάβηση των λέξεων και εννοιών: ζεστός, χρωστώ, υιοθετώ, χαϊδεύω, 
γλυκός, ωριμάζω. 

Ο «ήλιος», στο παράδειγμά μας, στη φράση ζεστός ήλιος,4 είναι μια οντότητα 
του φυσικού κόσμου που προσλαμβάνεται μέσω της φυσικής εμπειρίας και 
ταυτόχρονα αποτελεί την έννοια αναφοράς για την «ανάμνηση» στη φράση 
ζεστή ανάμνηση, μια έννοια αφηρημένη της συναισθηματικής εμπειρίας. 

4. Μεταφορά στη δομή ΕΠΙΘΕΤΟ + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

Στην ονοματική φράση (ΕΠΙΘΕΤΟ + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ), το ουσιαστικό είναι 
η κεφαλή της φράσης ενώ η λειτουργία του επιθέτου είναι να προσδιορίζει το 
ουσιαστικό και να του αποδίδει μια συγκεκριμένη ιδιότητα (Holton, Mackridge 
και Φιλιππάκη-Warburton 1999). Όσον αφορά στη σημασία, η σημασία του 
επι θέτου και του κατηγορήματος καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη 
σημα σία της κεφαλής την οποία προσδιορίζουν (Pustejovsky 1995: 127). Πιο 
συγκεκριμένα, στη φράση fast car η σημασία του επιθέτου είναι για κάτι που 
είναι από κατασκευής γρήγορο, στο παράδειγμα fast typist είναι το πρόσωπο 

4  Και οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη έννοια μπορεί να προσδιοριστεί από τo ζεστός: ζεστό 
ψωμί, ζεστός καφές, ζεστό φαγητό, κ.λπ. Για το κειμενικό περιβάλλον των φράσεων βλ. παράρ-
τημα στο τέλος. 
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που εκτελεί τη δακτυλογράφηση γρήγορα, ενώ στη φράση fast book σημαίνει 
ότι το βιβλίο παίρνει λίγο χρόνο στην ανάγνωση (Pustejovsky 1993: 74). 

Η Γνωσιακή Γλωσσολογία παρουσιάζει μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τη 
μεταφορά στηριζόμενη κυρίως στις απεικονίσεις/ αντιστοιχήσεις ανάμεσα στις 
έννοιες. Η μεταφορική γλώσσα στηρίζει και αναδεικνύει αυτές τις απει κονίσεις 
αλλά, σύμφωνα με τη θεωρία, δεν αποτελεί βασικό τμήμα του γλωσσικού 
μηχανισμού. Η έρευνα της Γνωσιακής Γλωσσολογίας παρουσιάζει γλωσσικό 
υλικό μόνο για να υποστηρίξει και να αναδείξει το γνωσιακό μηχα νισμό της 
μεταφοράς. Οι θεωρητικοί της Γνωσιακής Γλωσσολογίας δεν εξε τάζουν το 
γλωσσικό υλικό που εμπεριέχει μεταφορά αυτό καθαυτό.

Στη δική μας μελέτη η έρευνα γίνεται στο γλωσσικό υλικό που εμπεριέχει 
μεταφορά, δηλαδή στις μεταφορικές φράσεις. Θα ακολουθήσουμε την αντί-
στροφη πορεία από αυτή του Lakoff , δηλαδή τη μετάβαση από τις έννοιες 
στις γλωσσικές εκφράσεις. Από τη μεταφορική γλώσσα θα αναχθούμε στο 
εννοιακό υλικό στο οποίο οι μεταφορικές εκφράσεις αντιστοιχούν. Για την 
έννοια-στόχο της μεταφορικής φράσης αναζητούμε μια έννοια-πηγή από την 
οποία μεταγγίζονται τα εννοιακά στοιχεία και διαφαίνεται με αυτόν τον τρόπο η 
διαδικασία της «μεταφοράς» από το φυσικό κόσμο στον κόσμο των αφηρημένων 
εννοιών.  

Επίσης, η γνωσιακή θεωρία για τη μεταφορά δίνει γλωσσικά δεδομένα 
σε επίπεδο πρότασης, για να αναδειχθεί η αντιστοίχηση εννοιών (conceptual 
mapping). Μεταφορά όμως παρατηρείται και σε μικρότερες δομές, σε ρημα-
τικές, ονοματικές φράσεις. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τη θεωρία και την εφαρ-
μογή της σε τέτοιες μικροδομές της γλώσσας. 

Η δική μας έρευνα αφορά αυτές ακριβώς τις μικροδομές της γλώσσας. 
Ανιχνεύουμε τις ελάχιστες γλωσσικές δομές, φράσεις της γλώσσας που ενέ χουν 
μεταφορά. Η έρευνά μας αφορά φράσεις στη δομή ΕΠΙΘΕΤΟ + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ. 
Μας απασχολεί η λειτουργία της μεταφοράς στις μικρότερες, στις ελάχιστες 
ονοματικές δομές της γλώσσας. 

4.1. 1η εκδοχή της μεταφοράς στην ΟΦ

Η θεωρία της Γνωσιακής/ Εννοιακής Γλωσσολογίας, όπως την παρουσιά-
σαμε παραπάνω, κάνει λόγο για μεταφορά εννοιακών στοιχείων από μια έννοια 
συγκεκριμένη σε μια έννοια αφηρημένη. Στο επίπεδο της σύνταξης το επίθετο 
προσδιορίζει το ουσιαστικό, αλλά στο εννοιακό επίπεδο ουσιαστικά και επίθετα 
αντιστοιχούν σε έννοιες. 

Στις ονοματικές φράσεις που παρουσιάζονται παρακάτω απομονώνεται 
το ουσιαστικό και η έννοια στην οποία αυτό αντιστοιχεί (αφηρημένη και 
συγκεκριμένη) από το επίθετο και την έννοια στην οποία αυτό παραπέμπει. 



Παρατηρούμε το πέρασμα από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο με τη δια-
μεσολάβηση της έννοιας του επιθέτου. Το επίθετο, δηλαδή, μεσολαβεί στη 
διαδικασία της μεταφοράς. Με άλλα λόγια, οι μεταφορικές φράσεις ζεστή 
ανάμνηση, ζεστό χαμόγελο μπορούν να έχουν ως αναφορά στο φυσικό κόσμο το 
σπίτι, που μπορεί να είναι ζεστό σπίτι.5 

Με την ίδια λογική πραγματοποιείται το πέρασμα από το συγκεκριμένο στο 
αφηρημένο στις παρακάτω μεταφορικές φράσεις:

(10) γλυκιά ευχή, γλυκιά θαλπωρή

με αναλογία στο φυσικό κόσμο (επί παραδείγματι) την τούρτα, η οποία μπορεί 
να είναι γλυκιά τούρτα

(11) πικρά λόγια

με αναλογία στο φυσικό κόσμο τα χόρτα που μπορεί να είναι πικρά χόρτα

(12) γευστική νότα, γευστική απόλαυση, γευστική πρόταση 

με σημείο αναφοράς στο φυσικό κόσμο το φαγητό, το οποίο μπορεί να είναι 
γευστικό φαγητό 

(13) ελαφρύ γεύμα 

με αναλογία στο φυσικό κόσμο το δέμα, το οποίο μπορεί να είναι ελαφρύ δέμα 

(14) απαλό άρωμα

με αναλογία στο φυσικό κόσμο το μαξιλάρι, το οποίο μπορεί να είναι απαλό 
μαξιλάρι

Στις μεταφορικές φράσεις που αναφέραμε, και με τον τρόπο που τις παρου-
σιάσαμε, διαφαίνεται η διαδικασία της μεταφοράς εννοιακών στοιχείων από μια 
έννοια του φυσικού κόσμου (έννοια Α) σε μια έννοια αφηρημένη (έννοια Β). Η 
διαδικασία αυτή γίνεται αντιληπτή με τυπικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της 
θεωρίας. Μια τέτοια διαπίστωση όμως δεν είναι αρκετή, όπως θα δούμε αμέσως 
παρακάτω. 

5 Η οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη έννοια μπορεί να προσδιοριστεί από την έννοια «ζεστός». 
Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα παραδείγματα που ακολουθούν. 
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4.1.1. Λεξική αποσύνθεση (lexical decomposition): Κινητοποίηση (motivation) της 
μεταφοράς 

Η Εννοιακή/ Γνωσιακή Γλωσσολογία παρουσιάζει τη μεταφορά ως μια 
γνωσιακή διαδικασία η οποία συνίσταται στην απεικόνιση στοιχείων από μια 
έννοια σε μια άλλη. Η θεωρία όμως δεν προχωρά σε κατά περίπτωση ανάλυση 
ή παρουσίαση αυτών των εννοιακών στοιχείων που απεικονίζονται, που 
μεταγγίζονται από τη μια έννοια σε μια άλλη. Δηλαδή, στη μεταφορά Η ΘΕΩΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ, ποια ακριβώς στοιχεία απεικονίζονται, μεταγγίζονται 
από την έννοια «οικοδόμημα» στην έννοια «θεωρία»; 

Επιπλέον, δημιουργείται ένα νέο ερώτημα. Άραγε, στοιχεία από οποιαδή ποτε 
έννοια μπορούν να απεικονισθούν πάνω σε οποιαδήποτε άλλη έννοια; Η μόνη 
αναφορά που κάνει η θεωρία που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περιορισμός είναι 
ότι συνήθως η έννοια από την οποία μεταγγίζονται στοιχεία είναι συγκεκριμένη, 
ενώ η έννοια στην οποία μεταγγίζονται τα στοιχεία αυτά είναι αφηρημένη. 

Υποστηρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν περιορισμοί στην 
απεικόνιση αυτή και οποιαδήποτε έννοια να μπορεί να απεικονιστεί πάνω σε 
οποιαδήποτε άλλη. Οι περιορισμοί εντοπίζονται, αν εστιάσουμε στη λεξική 
σημασία των μονάδων που κινητοποιούν τη μεταφορά. Για να ενεργοποιηθεί 
η μεταφορά, πρέπει να υπάρχει κάποιο «κατάλληλο» σημασιακό στοιχείο του 
επιθέτου που να πυροδοτήσει (trigger) την κινητοποίησή της και να επιτρέψει 
το πέρασμα από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. 

Αποσυνθέτουμε, λοιπόν, τη σημασία των λεξικών μονάδων σε σημασιακά 
συστατικά και σε αυτά τα σημασιακά συστατικά μπορούμε να ανιχνεύσουμε την 
κινητοποίηση της διαδικασίας της μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, η μετα φορική 
φράση πικρά λόγια δημιουργεί αναλογίες με τη φράση πικρά χόρτα (χάριν 
παραδείγματος) με τη μεσολάβηση του επιθέτου πικρός. Αν απο συνθέσουμε τις 
φράσεις αυτές παρατηρούμε τα εξής:

Η συμφραστικότητα (collocability) των λεξικών μονάδων πικρός + χόρτα 
(ή οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη έννοια) φέρει το σημασιακό συστατικό 
«άσχημη/ αρνητική γεύση (αίσθηση)», ενώ η συμφραστικότητα των λεξικών 
μονάδων πικρός + λόγια (ή οποιαδήποτε άλλη αφηρημένη έννοια) φέρει το 
σημασιακό συστατικό «άσχημο/ αρνητικό συναίσθημα». Άρα, θα μπορούσαμε 
να ισχυριστούμε ότι το σημασιακό στοιχείο που πυροδοτεί τη μεταφορά με τη 
μεσολάβηση του επιθέτου πικρός είναι το «άσχημη/ αρνητική αίσθηση – άσχημο/ 
αρνητικό συναίσθημα». 

Αντίστοιχα, η μεταφορική φράση ώριμη σκέψη δημιουργεί αναλογίες με τη 
φράση ώριμο φρούτο με τη μεσολάβηση του επιθέτου ώριμος. Η συμ φραστικότητα 
του επιθέτου ώριμος με ουσιαστικά που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες 
έννοιες (μπανάνα, φρούτο) φέρει το σημασιακό συστατικό «ολοκληρωμένη/ 
πλήρης ανάπτυξη» καθώς και η συμφραστικότητα του επι θέτου ώριμος με 



ουσιαστικά που αντιπροσωπεύουν αφηρημένες έννοιες (σκέψη) φέρει επίσης το 
ίδιο σημασιακό συστατικό. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ισχυριστούμε ότι αυτό 
ακριβώς το σημασιακό στοιχείο πυροδοτεί τη μεταφορά σε αυτή την περίπτωση 
και μεσολαβεί για την απεικόνιση της έννοιας Α στην έννοια Β. 

Αντίστοιχα, το επίθετο ζεστός σημαίνει «αυτός που προκαλεί θετική αίσθηση 
λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του», όταν συνεμφανίζεται (co-occurs) και 
προσδιορίζει ουσιαστικά όπως σπίτι, κουβέρτα, ήλιος κ.ά. Το ίδιο επίθετο, ζεστός, 
σημαίνει «αυτός που προκαλεί θετικά αισθήματα» όταν συνεμφανίζεται και 
προσδιορίζει ουσιαστικά όπως ανάμνηση, χαμόγελο, καρδιά, κ.ά. Παρατηρούμε, 
λοιπόν, ότι το σημασιακό συστατικό του ζεστός που πυροδοτεί τη μεταφορά 
είναι «πρόκληση θετικής αίσθησης – πρόκληση θετικού αισθήματος». 

Τοποθετώντας τα παραπάνω σε ένα πίνακα μπορούμε να δούμε πιο καθαρά 
το σημασιακό στοιχείο που πυροδοτεί τη μεταφορά:

πικρός χόρτα λόγια
άσχημη/αρνητική αίσθηση/αίσθημα + +

ώριμος μπανάνα σκέψη
πλήρης/ολοκληρωμένη ανάπτυξη + +

ζεστός σπίτι ανάμνηση
θετική αίσθηση/αίσθημα + +

Το σημασιακό στοιχείο του επιθέτου που εντοπίζουμε στον πίνακα παραμένει 
κωδικοποιημένο στο επίθετο σε μεταφορική και μη μεταφορική φράση. 
Άλλα σημασιακά στοιχεία του επιθέτου ενδεχομένως δεν κωδικοποιούνται 
στη μεταφορική φράση. Πάντα, όμως, ένα σημασιακό στοιχείο μεταγγίζεται 
ανέπαφο, έστω και αν δεν είναι από τα πρωτεύοντα σημασιακά του στοιχεία.  

4.2. 2η εκδοχή της μεταφοράς στην ΟΦ

Εκτός, όμως, από τις ονοματικές φράσεις που αναλύσαμε παραπάνω, 
εντοπίσαμε και ονοματικές φράσεις στις οποίες η διαδικασία της μεταφοράς 
δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που περιγράψαμε στο 4.1. Από τη μια δεν 
μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε λέξη και αντίστοιχη έννοια του φυσικού κόσμου 
προς την οποία γίνεται η αντιστοίχηση και η απεικόνιση των εννοιών των 
μεταφορικών φράσεων και από την άλλη οι έννοιες που αντιπροσώπευαν οι 
μεταφορικές φράσεις δεν ήταν πάντα αφηρημένες έννοιες. Πιο συγκεκριμένα, 
σε ονοματικές φράσεις όπως 
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(15) ζωντανή γεύση, ζωντανό άρωμα, ζωντανά μαλλιά
πλούσιο χρώμα, πλούσιο άρωμα 
ατίθασα μαλλιά 

συναντάμε δυσκολία στο να εντοπίσουμε έννοιες-αναφορά του φυσικού κόσμου 
και να κάνουμε την αντιστοίχηση. Στο προηγούμενο κεφάλαιο οι έννοιες 
του φυσικού κόσμου προς τις οποίες γίνεται η αντιστοίχηση είναι έννοιες 
συγκεκριμένες και άψυχες

(16) «τούρτα», «χόρτα», «δέμα», «φαγητό», «μαξιλάρι»

Στην περίπτωση όμως των φράσεων ζωντανή γεύση, ζωντανό άρωμα δεν 
μπορούμε να κάνουμε τέτοια αντιστοίχηση. 

Αναζητώντας έννοιες του φυσικού κόσμου για να γίνει η αντιστοίχηση 
ανακαλύπτουμε ότι ουσιαστικά που μπορούν να προσδιοριστούν από το επίθετο 
ζωντανός είναι τα άνθρωπος, ζώο, άντρας, γυναίκα, οργανισμός 

(17) ζωντανός άνθρωπος, ζωντανό ζώο

Οι έννοιες όμως «άνθρωπος», «ζώο» είναι έννοιες συγκεκριμένες αλλά με αφη-
ρημένα στοιχεία και σίγουρα έννοιες που φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
όπως 

ΕΜΨΥΧΟ, ΕΜΒΙΟ (ANIMATE)
ΕΜΠΡΟΘΕΤΟ (INTENTIONAL)

Παράλληλα, εστιάζοντας στα ουσιαστικά των μεταφορικών φράσεων, παρα-
τηρούμε ότι τα ουσιαστικά γεύση και άρωμα αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες 
έννοιες και όχι αφηρημένες όπως παρατηρείται με τα ουσιαστικά της 1ης εκδοχής 
της μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, εντοπίζουμε, το πέρασμα, τη 
μεταφορά από έννοια που αντιπροσωπεύει οντότητα έμψυχη, εμπρόθετη, σε 
έννοια απόλυτα συγκεκριμένη που δεν δηλώνει οντότητα έμψυχη όπως είναι το 
«χρώμα», το «άρωμα».

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί η μεταφορά στις φράσεις πλούσιο χρώμα, 
πλούσιο άρωμα, πλούσια δώρα, πλούσια τροφή, πλούσιο πρωινό. Η αναλογία θα 
μπορούσε να γίνει με έννοιες που αντιπροσωπεύουν φράσεις όπως 

(18) πλούσιος άνθρωπος, πλούσιος γιος, πλούσιοι νέοι, 
 πλούσια χώρα, πλούσιο κράτος

Οι έννοιες «άνθρωπος», «χώρα», «κράτος» είναι έννοιες που φέρουν ιδιαίτερα 



χαρακτηριστικά (ΕΜΒΙΟ, ΕΜΠΡΟΘΕΤΟ) όπως αναφέραμε και στο προηγού-
μενο παράδειγμα. Πάλι, παρατηρούμε την πορεία της μεταφοράς από έννοια 
που αντιπροσωπεύει οντότητα έμψυχη με προθετικότητα («άνθρω πος», «χώρα»: 
σε μετωνυμική χρήση αντί των κατοίκων) σε έννοια απόλυτα συγκεκριμένη που 
δεν δηλώνει οντότητα έμψυχη («χρώμα», «άρωμα», «δώρο»). 

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η μεταφορά στη φράση ατίθασα μαλλιά με 
αναλογία στις φράσεις ατίθασο παιδί, ατίθασο αγόρι, ατίθασο κορίτσι, ατίθασο 
ζώο. Μεταφέρεται μια ιδιότητα οντότητας έμψυχης («παιδί», «ζώο») σε μια 
οντότητα που είναι κατεξοχήν κατ’ αίσθηση οντότητα («μαλλιά»). 

Όσον αφορά το ατίθασος παρατηρείται μια διπλή δυνατότητα για μεταφορά, 
από τη μια σε συγκεκριμένες έννοιες 

(19) ατίθασα μαλλιά

και από την άλλη σε αφηρημένες έννοιες 

(20) ατίθαση καρδιά, ατίθασος χαρακτήρας 

μια και η καρδιά χρησιμοποιείται εδώ όχι ως όργανο του ανθρώπινου σώμα-
τος αλλά με μια άλλη διάσταση σημασίας, ως έδρα των αισθημάτων του αν-
θρώπου. 

Αυτή η πορεία είναι ιδιαίτερη και σαφώς διαφορετική από την πορεία του 4.1. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις εντοπίζουμε μια έννοια Β, η οποία είναι συγκεκριμένη 
έννοια του φυσικού κόσμου στην οποία μεταγγίζονται εννοιακά στοιχεία από 
μια έννοια Α, του φυσικού κόσμου, η οποία όμως αντιπροσωπεύει οπωσδήποτε 
οντότητα έμψυχη.6 

Όσον αφορά στην έννοια Α, την έννοια από την οποία μεταγγίζονται 
εννοιακά στοιχεία, αυτή αντιπροσωπεύεται από υπερώνυμες μονάδες όπως 
«άνθρωπος», «ζώο», «παιδί», «χώρα» από τη μια, και τις αντίστοιχες υπώνυμες 
από την άλλη 

(21) «άνθρωπος»:  «άντρας», «γυναίκα», «κύριος», «κυρία», 
   «νέος», «νέα», «γιος», «κόρη»

«ζώο»:   «γάτα», «σκύλος», «άλογο»
«παιδί»:  «αγόρι», «κορίτσι», «μωρό»
«χώρα»:  «Ισλανδία», «Ελλάδα», κ.λπ.

6  Η διαδικασία αυτή θυμίζει την προσωποποίηση (personifi cation), στην οποία δράση έμψυχου 
όντος αποδίδεται σε άψυχη, αφηρημένη οντότητα (ο θάνατος είναι οδηγός/οδηγεί, είναι θερι-
στής/θερίζει: Lakoff  1993: 231-32). Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, προσωποποιείται έννοια 
που δηλώνει γεγονός (event: «θάνατος», «ζωή») ενώ στην εκδοχή του 4.2 προσωποποιείται 
έννοια που δηλώνει αντικείμενο (thing: «μαλλιά», «χρώμα», «άρωμα»).  
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Το επίθετο κάθε φορά μπορεί να συνεμφανίζεται είτε με τις υπερώνυμες λεξικές 
μονάδες είτε με τις υπώνυμές τους. Το επίθετο και σε αυτή την περίπτωση παίζει 
ρόλο διαμεσολαβητικό, μεσολαβεί για το πέρασμα από τη μία έννοια στην 
άλλη. 

4.2.1. Λεξική αποσύνθεση: Κινητοποίηση της μεταφοράς 

Αμέσως προηγουμένως περιγράψαμε μια δεύτερη εκδοχή της μεταφοράς 
με βάση τη σύσταση των εννοιών που μετέχουν στη διαδικασία. Η περιγραφή 
αυτή όμως σε καμία περίπτωση δεν δείχνει το πώς, το γιατί κινητοποιείται η 
μεταφορά σε αυτές τις φράσεις. Για να δούμε την κινητοποίηση της μεταφοράς 
σε αυτές τις φράσεις, οφείλουμε, όπως και στην 1η εκδοχή, να αποσυνθέσουμε 
τις σημασίες και κυρίως να αποσυνθέσουμε τη σημασία του επιθέτου. 

Η συμφραστικότητα των λεξικών μονάδων ζωντανός + ζώο, άνθρωπος φέρει 
το σημασιακό συστατικό «βρίσκεται εν ζωή, συνεπώς δεν έχει χαθεί», ενώ η 
συμφραστικότητα των μονάδων ζωντανός + άρωμα, γεύση φέρει το σημασιακό 
συστατικό «εν ενεργεία υφιστάμενο συστατικό». Συνεπώς το σημα σιακό 
συστατικό που πυροδοτεί τη μεταφορά είναι αυτό που δίνεται στον πίνακα

ζωντανός άνθρωπος, ζώο, οργανισμός άρωμα, γεύση
υφίσταται + +

Οι φράσεις με το επίθετο πλούσιος, πλούσιος άνθρωπος, πλούσια χώρα 
καθώς και οι μεταφορικές φράσεις με το επίθετο πλούσιος, πλούσιο άρωμα, 
πλούσιο χρώμα, φέρουν το σημασιακό συστατικό «σε αφθονία» και αυτό είναι 
το συστατικό που πυροδοτεί τη μεταφορά 

πλούσιος άνθρωπος, χώρα άρωμα, χρώμα, δώρα
σε αφθονία + +

Αντίστοιχα, οι συνεκφορές με το επίθετο ατίθασος, ατίθασο παιδί, ατίθασο 
ζώο και οι μεταφορικές συνεκφορές ατίθασα μαλλιά, ατίθαση καρδιά φέρουν 
ενεργοποιημένο το στοιχείο σημασίας «εκτός ελέγχου»

ατίθασος παιδί, ζώο μαλλιά καρδιά
εκτός ελέγχου + + +

Ανάμεσα στις δύο εκδοχές της μεταφοράς (1η, 2η) υπάρχει ένα κοινό στοι χείο, 



ο ρόλος του επιθέτου. Η έννοια του επιθέτου «επιτρέπει» την ενερ γοποίηση της 
μεταφοράς και ο ρόλος που παίζει είναι διαμεσολαβητικός και αρκετά ξεκάθαρος: 
διαμέσω αυτού και της έννοιας στην οποία αντιστοιχεί, οι δύο έννοιες μπορούν 
να συσχετισθούν και να δημιουργηθούν μεταξύ τους αναλογίες. Η μεταφορά 
ενεργοποιείται χάρη σε κάποιο σημασιακό στοιχείο που κωδικοποιεί το επίθετο, 
όταν συνεμφανίζεται και με συγκεκριμένα και με αφηρημένα ουσιαστικά. 
 

4.3. 3η εκδοχή της μεταφοράς στην ΟΦ

Εντοπίσαμε μεταφορικές ονοματικές φράσεις όπως τις ακόλουθες 

(22) οικείος χώρος, οικεία ατμόσφαιρα, οικείο περιβάλλον 
 ουσιώδης στροφή 

στις οποίες η ποιότητα των συστατικών της φράσης (επίθετο, ουσιαστικό) είναι 
διαφορετική από ό,τι μέχρι τώρα παρατηρήσαμε και αυτό έχει ως συνέπεια η 
μεταφορά να πραγματώνεται με διαφορετικό τρόπο. 

Το κάθε ένα ουσιαστικό των μεταφορικών φράσεων είναι λεξική μονάδα με 
πολλές  (παραπάνω από μία) διαστάσεις σημασίας τις οποίες φέρει ενδογενώς. 
Η μία διάσταση σημασίας αναφέρεται σε οντότητα του φυσικού κόσμου, ενώ η 
άλλη διάσταση σημασίας αναφέρεται σε οντότητα του κοινωνικού κόσμου. Πιο 
συγκεκριμένα:

(23) φυσικός χώρος – κοινωνικός χώρος
φυσική ατμόσφαιρα – κοινωνική ατμόσφαιρα
φυσικό περιβάλλον – κοινωνικό περιβάλλον

 κλειστή στροφή – διανοητική, πολιτική στροφή 

Ανάλογα με το περιβάλλον συνεμφάνισης ενεργοποιείται και το κατάλληλο 
σημασιακό φορτίο της λεξικής μονάδας. Δηλαδή
 

          Φυσική οντότητα Κοινωνική οντότητα
            μολυσμένη ατμόσφαιρα οικεία ατμόσφαιρα
                  βαμμένος χώρος οικείος χώρος
               φυσικό περιβάλλον οικείο περιβάλλον
                 κλειστή στροφή ουσιώδης στροφή

Στην πρώτη στήλη, στη φράση ενεργοποιείται και γίνεται αναφορά στη λεξική 
μονάδα ως φυσική οντότητα ενώ, στη δεύτερη στήλη, ενεργοποιείται η λεξική 
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μονάδα ως κοινωνική οντότητα. Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη 
η κοινωνική διάσταση της λεξικής σημασίας δεν μπορούμε να έχουμε συνεμ-
φάνιση με επίθετο από την πρώτη στήλη

(25) η οικεία ατμόσφαιρα δεν μπορεί να είναι μολυσμένη
 ο οικείος χώρος δεν μπορεί να είναι βαμμένος
 η ουσιώδης στροφή δεν μπορεί να είναι κλειστή

Γεννάται τότε το ερώτημα, ποια είναι η φύση της μεταφορικότητας στην 3η 

εκδοχή, από τη στιγμή που το επίθετο δεν παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο όπως 
στις δύο άλλες περιπτώσεις, για να συντελεστεί το πέρασμα από μια έννοια 
σε μια άλλη. Σε αυτή την περίπτωση η μεταφορικότητα συνίσταται στο εξής: 
υπάρχει διαδικασία μεταφοράς, μετάγγισης εννοιακών στοιχείων από τη μία 
διάσταση της σημασίας της λεξικής μονάδας στην άλλη διάσταση της σημασίας 
της λεξικής μονάδας και αυτή είναι η λειτουργία της μεταφοράς σε αυτή την 
περίπτωση. Η συνεμφάνιση με συγκεκριμένου τύπου επίθετο επιβεβαιώνει 
αυτό το πέρασμα, από τη στιγμή που, όπως διαπιστώσαμε, η συνεμφάνιση του 
συγκεκριμένου επιθέτου με τη λεξική μονάδα στην άλλη διάστασή της (τη 
φυσική) δεν είναι εφικτή. Άρα, σε αυτή την περίπτωση σημασία επιθέτου και 
ουσιαστικό αλληλοεπιλέγονται, ώστε να προκύψει η συγκεκριμένη σύναψη, η 
μεταφορική φράση. 

Η μεταφορά, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι υπόθεση δύο ουσιαστικών και 
των εννοιών που αντιπροσωπεύουν αλλά ενός ουσιαστικού και των επιμέρους 
διαστάσεων της σημασίας του. Το επίθετο συνεκφέρεται, συνεμφανίζεται 
περιο ριστικά με το ουσιαστικό, όταν ενεργοποιείται η κοινωνική διάσταση 
της σημασίας του. Αυτό το σημασιακό δυναμικό των ουσιαστικών είναι κατα-
γεγραμμένο στη λεξική νοητική καταχώρηση της μονάδας και αποτελεί τμήμα 
της λεξικής της σημασίας. 

4.3.1. Λεξική αποσύνθεση – Κινητοποίηση της μεταφοράς 

Στην τρίτη περίπτωση δεν αναζητούμε σημασιακό στοιχείο του επιθέτου 
που να πυροδοτεί τη μεταφορά, από τη στιγμή που παρατηρήσαμε ότι η μετα-
φορά είναι ζήτημα του ουσιαστικού που ενισχύεται με την αλληλοεπιλογή 
επιθέτου-ουσιαστικού. Η εσωτερική μεταφορά στη σημασία του ουσιαστικού 
πραγματοποιείται με  το πέρασμα από το φυσικό στο κοινωνικό:

(26) ατμόσφαιρα ως φυσική οντότητα → ατμόσφαιρα ως κοινωνική
           οντότητα



5. Συμπεράσματα

Στην ΟΦ (ΕΠΙΘΕΤΟ + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ) εντοπίσαμε τρεις διαφορετικές 
λειτουργίες της μεταφοράς: 

Α. Μεταφορά σημασιακού στοιχείου από έννοια του φυσικού κόσμου σε 
αφηρημένη έννοια με τη μεσολάβηση του επιθέτου

(27) πικρά χόρτα – πικρά λόγια

Β. Μεταφορά σημασιακού στοιχείου που αποδίδεται σε έμβια, εμπρόθετη 
οντότητα σε οντότητα του φυσικού κόσμου με τη μεσολάβηση του επιθέτου

(28) πλούσιος άνθρωπος – πλούσιο χρώμα

Γ. Εσωτερική μεταφορά από φυσική διάσταση της σημασίας του ουσιαστικού 
σε κοινωνική διάσταση της σημασίας του και συνεμφάνιση με συγκεκριμένου 
τύπου επίθετο

(29) μολυσμένη ατμόσφαιρα-οικεία ατμόσφαιρα

Η Εννοιακή/ Γνωσιακή Γλωσσολογία θεωρεί τη μεταφορά υπόθεση των 
εννοιών. Δεν αναφέρεται καθόλου στη λεξική σημασία των εμπλεκομένων 
στο φαινόμενο της μεταφοράς λέξεων, φράσεων, εκφράσεων. Δεν εμπλέκει, 
δηλαδή, τη μεταφορά με τη γλώσσα. Θεωρεί απλώς ότι πραγματώνεται, γίνεται 
αντιληπτή μέσω της γλώσσας και των εκφράσεών της. Αν η μεταφορά είναι 
υπόθεση των εννοιών και οι έννοιες είναι ανεξάρτητες από τη γλώσσα, τότε 
έχουμε πρόβλημα να ερμηνεύσουμε τη μεταφορά στο σύνολό της. Αν δεν 
αποσυνθέσουμε τη σημασία των λεξικών μονάδων μιας μεταφορικής φράσης, 
δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε το σημασιακό στοιχείο εκείνο που ενεργοποιεί 
τη μεταφορά και μεσολαβεί για την απεικόνιση μιας έννοιας Α σε μια έννοια 
Β (1η και 2η εκδοχή) ή το εσωτερικό πέρασμα από μια διάσταση σημασίας της 
λεξικής μονάδας σε μια άλλη διάσταση της σημασίας της (3η εκδοχή). 

Τα παραδείγματα που αναλύσαμε δεν μπορούν να ερμηνευθούν στο 
πλαίσιο μιας προσέγγισης που θεωρεί τη μεταφορά ως υπόθεση των εννοιών, 
η οποία πραγματώνεται στη γλώσσα αλλά η γλώσσα δεν παίζει κάποιο ρόλο 
στη διαμόρφωση του φαινομένου. Η διαπίστωση αυτή δεν αναιρεί σε καμία 
περίπτωση την απεικόνιση εννοιακών στοιχείων από μια έννοια σε μια άλλη. Ίσως, 
όμως, μας προσανατολίζει στο να εξετάσουμε τη μεταφορά ως ένα πολύπλευρο 
φαινόμενο που σχετίζεται με τις έννοιες, με τη λεξική σημασία, ίσως και με την 
ιδιαιτερότητα της δομής (ΡΦ, ΟΦ) μέσα στην οποία την ανιχνεύουμε. 
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Εξάλλου, απ’ όσο φάνηκε στην ανάλυση, η μεταφορά πραγματώνεται με 
παραπάνω από έναν τρόπους, κάτι που δεν έχει προβλέψει η θεωρία. Επιπλέον, 
εντοπίζονται περιορισμοί στην ενεργοποίηση της μεταφοράς: δεν είναι δυνα-
τόν οποιαδήποτε έννοια να απεικονίζεται πάνω σε οποιαδήποτε άλλη. Οι 
περιορισμοί αυτοί, όπως είδαμε, σχετίζονται με τα σημασιακά στοιχεία των 
λεξικών μονάδων. 

Συνεπώς, θεωρούμε τη μεταφορά ως το χώρο επαφής (interface) της 
εννοιακής σημασιολογίας (cognitive semantics), από τη μία πλευρά, της λεξι κής 
σημασιολογίας (lexical semantics) και ζήτημα συνεμφάνισης (co-occurrence) 
των λεξικών μονάδων, από την άλλη. Μια τέτοια υπόθεση, βέβαια, απαιτεί 
περαιτέρω τεκμηρίωση από τα δεδομένα της γλώσσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

μια σούπα κάνει τις μικρές στιγμές μια 1. ζεστή ανάμνηση
κι όσα κι αν μου λένε, άλλα τόσα λέω κι εγώ, 2. λόγια πικρά, έξυπνα 
λόγια
μια 3. γλυκιά ευχή για μια όμορφη μέρα
σας κάνει να παραδίνεστε στη 4. γλυκιά θαλπωρή του χειμωνιάτικου 
σπιτικού
μια νέα ολόφρεσκη 5. γευστική πρόταση είναι εδώ για να σας κατακτήσει
ένα διάλειμμα για ένα 6. ελαφρύ γεύμα, όταν το παιχνίδι ανοίγει την 
όρεξη
άρωμα απαλό7.  και κρεμώδες ή πλούσιο και πικάντικο…
ένα 8. άρωμα δροσερό και ζωντανό
καφές με 9. πλούσιο άρωμα και ζωντανή γεύση
για λαμπερά και 10. ζωντανά μαλλιά επιλέξτε τη σειρά…
αν θέλετε 11. πλούσιο χρώμα και έντονη λάμψη, διαλέξτε το κραγιόν…
τα 12. ατίθασα σγουρά μαλλιά δεν είναι ανάγκη να μας βασανίζουν άλλο
μα και εσύ ήσουν πάντα μια 13. ατίθαση καρδιά
και έχει γίνει τόσο 14. οικείος χώρος που φιλοξένησε ένα παρτάκι 
γενεθλίων
μεταξύ τους θα βρείτε ήσυχα στέκια με 15. οικεία ατμόσφαιρα
αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που θα βρεθώ σε 16. οικείο 
περιβάλλον
πραγματοποιήθηκε 17. ουσιώδης στροφή στην ελληνική εξωτερική 
πολιτική 

�
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P. THOMOU

Metaphor in the Noun Phrase 
(Noun + Adjective)

Summary

IN THIS PAPER we are dealing with metaphor in NP (noun phrase). We focus 
on the way metaphor works in ADJECTIVE + NOUN language data such as 

πικρά λόγια (bitter words), ζεστή ανάμνηση (warm memory), πλούσιο χρώμα 
(rich colour) etc. We approach metaphor using Cognitive Linguistics theory with 
questions arising from Modern Greek language data. Our methodology includes 
research on metaphorical linguistic data moving from language to concepts and 
not the other way around. We establish three distinct versions of metaphor in 
NP, based not only on conceptual mappings (as the cognitive theory proposes) 
but on lexical semantics of the constituent parts as well. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

Το ερευνητικό πρόγραμμα 
‘Αγγελίες ελληνικών εντύπων’

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγγελίες ελληνικών εντύπων», που 
εγκρίθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πυθαγόρας II – Ενίσχυση των ερευ-

νητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια», εκπονείται στο Τμήμα Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.1 Επιστημονικός υπεύθυνος 
του προγράμματος είναι ο καθηγητής Αλέξης Πολίτης και επιστημονικός 
συνεργάτης ο καθηγητής Χρήστος Λούκος. Μέλη της ερευνητικής ομάδας 
είναι οι ερευνήτριες Μαρία Μαθιουδάκη, Πόπη Πολέμη, Ειρήνη Ριζάκη, και οι 
υποψήφιοι διδάκτορες Μαρία Γριβέα και Φίλιππος Παππάς.

Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά την ιστορία του ελληνικού εντύπου 
και επικεντρώνεται σε μία πηγή: τις εκδοτικές αγγελίες, τις ειδικές, δηλαδή, 
διαφημιστικές ανακοινώσεις που στόχευαν στην προσέλκυση συνδρομητών 
και γενικότερα αγοραστών για τα υπό έκδοση έντυπα. Βασικός στόχος του 
προγράμματος υπήρξε η συγκέντρωση και συστηματική παρουσίαση των 
αγγελιών που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο κατά την περίοδο 1864-1900. Επιλέ-
χτηκαν και αποδελτιώθηκαν αντιπροσωπευτικές, μεγάλης κυκλοφορίας, εφη-
μερίδες που καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα του συνόλου του Τύπου της 
εποχής: η Ἀκρόπολις, η  Ἐφημερίς, η  Ἐφημερὶς τῶν φιλομαθῶν  και η Παλιγγενεσία 
από την Αθήνα, ο Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως από την Κωνσταντινούπολη, 
και η Ἀμάλθεια από τη Σμύρνη. Οι εργασίες αποδελτίωσης στηρίχτηκαν στο 
υλικό των εφημερίδων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Βουλής στην Αθήνα και 
οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Σπουδών στο Ρέθυμνο.
1 Η παρουσίαση αυτή έγινε προφορικά, στην Ημερίδα που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

με θέμα «Τα αποτελέσματα του έργου Πυθαγόρας II στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Ηράκλειο, 
27 Ιουνίου 2008). 
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Από τις εργασίες αποδελτίωσης, συγκεντρώθηκαν περίπου 3.000 αγγελίες 
που έχουν αποθηκευτεί ηλεκτρονικά, και έχουν δεχτεί, σε μεγάλο βαθμό, τη 
διαδικασία του βιβλιογραφικού ελέγχου, τη διαδικασία ταύτισης, δηλαδή, 
των διαφημιζόμενων εντύπων με τις αντίστοιχες, καταγεγραμμένες από τα 
σύγχρονα βιβλιογραφικά εγχειρίδια,2 εκδόσεις. Η εξακρίβωση της ταυτότητας 
των διαφημιζόμενων εντύπων συμβάλλει πολλαπλώς στη βιβλιογραφική 
έρευνα, είτε δίνοντας νέα στοιχεία για τις ήδη καταγεγραμμένες εκδόσεις, είτε 
επισημαίνοντας άγνωστες ώς σήμερα εκδόσεις, είτε ακόμα αναδεικνύοντας 
προθέσεις και σχέδια για εκδόσεις που τελικά δεν υλοποιήθηκαν, αγγελίες 
δηλαδή για έργα που τελικά για διάφορους λόγους δεν εκτυπώθηκαν. 

Τα πρώτα πορίσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία του αποδελ-
τιωμένου υλικού παρουσιάστηκαν σε δύο σχετικές δημοσιεύσεις της ερευνη τικής 
ομάδας.3 Το ίδιο το υλικό των αγγελιών και όλων γενικά των αποδελτιωμένων 
πληροφοριών πρόκειται να είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου, καταχωρισμένο 
σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο.

Παράλληλος στόχος του προγράμματος υπήρξε η συμπλήρωση, επεξερ-
γασία και συνεκτική παρουσίαση των εκδοτικών αγγελιών που είχαν δημο-
σιευτεί πριν την ελληνική επανάσταση του 1821, τις οποίες αποθησαύρισε ο 
αείμνηστος ιστορικός Φίλιππος Ηλιού. Το μέρος αυτό της έρευνας εκπονήθηκε 
αποκλειστικά από τις ερευνήτριες Πόπη Πολέμη και Ειρήνη Ριζάκη, οι οποίες 
επεξεργάστηκαν το corpus των αποθησαυρισμένων αγγελιών, ταύτισαν βιβλιο-
γραφικά τα διαφημιζόμενα έντυπα και συμπλήρωσαν το υλικό με προσ θήκες 
από τον περιοδικό Τύπο εκείνης της εποχής. Το υλικό που συγκεντρώθηκε 
από αυτήν την κατεύθυνση της έρευνας αριθμεί 337 αγγελίες, για έντυπα που 
τυπώθηκαν κυρίως στη Βιέννη, το Παρίσι και τη Βενετία, κατά την περίοδο του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

Οι εκδοτικές αγγελίες εξυπηρετούσαν μία ιδιαίτερα διαδεδομένη, στον 
ελληνικό κόσμο, μέθοδο παραγωγής βιβλίων: τη μέθοδο των συνδρομητών. 
Μέσω της αγγελίας κοινοποιούνταν η πρόθεση του συγγραφέα να δημοσιεύσει 
ένα έργο του και η έκκλησή του προς το ενδιαφερόμενο κοινό να συνδράμει 
οικονομικά την έκδοση, προπληρώνοντας τα αντίτυπα που επρόκειτο να 
αγοράσει. Κάθε συνδρομητής όφειλε να προκαταβάλει το χρηματικό ποσό 
συμβάλλοντας έτσι στη συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνταν για την 
έκδοση. Εκείνο που κέρδιζε ο συνδρομητής, εκτός από το να ενισχύσει οικο-

2 Με βασικό βιβλιογραφικό εγχειρίδιο την τρίτομη Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900, Αθήνα 
(ΕΛΙΑ – Βιβλιογραφικό εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού») 2006, που συνέταξαν οι Φίλιππος Ηλι-
ού και Πόπη Πολέμη.

3 Μαρία Μαθιουδάκη, «Η λογοτεχνία στον Τύπο: εφημερίδα “Ακρόπολις” 1883-1893», διάλε-
ξη που δόθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Ρέθυμνο, 4.12.2007), και Φίλιππος Παππάς, «Προσθήκες στη Βιβλιογραφία Ηλιού - Πολέ-
μη», άρθρο υπό έκδοση στο περιοδικό Κονδυλοφόρος (ετήσια έκδοση νεώτερης ελληνικής 
φιλολογίας).
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νομικά και ηθικά ένα συγγραφέα που συχνά ήταν συντοπίτης, συνάδελφος ή 
συγγενής (και στα προεπαναστατικά χρόνια λογίζονταν «εὐεργέτης καὶ καλο-
θελητὴς τοῦ γένους»4), ήταν μία έκπτωση στην τιμή του βιβλίου και η τιμητική 
αναγραφή του ονόματός του, μαζί με τα ονόματα όλων των υπολοίπων συν-
δρομητών, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου. Με την αποπεράτωση της 
έκδοσης, δημοσιευόταν στον Τύπο άλλη αγγελία που γνωστοποιούσε, σε 
συνδρομητές και μη, την κυκλοφορία του βιβλίου και ανακοίνωνε σε ποια 
μέρη μπορούσε να το βρει κανείς, την τιμή, την ταχυδρομική χρέωση και άλλες 
πληροφορίες σχετικές με το συγκεκριμένο έντυπο.

Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μία νέα μέθοδος διαδίδεται στις 
ελληνικές εκδόσεις: η μέθοδος των φυλλαδίων. Πολλά έργα εκδίδονταν πλέον 
τμηματικά, ως δεκαεξασέλιδα φυλλάδια που κυκλοφορούσαν συνήθως ανά 
εβδομάδα, δεκαπενθήμερο ή μήνα. Η κυκλοφορία και η διάθεση των φυλλαδίων 
γνωστοποιούνταν ξανά μέσω του Τύπου. Πολλά αξιόλογα έργα (λογοτεχνικά μα 
και επιστημονικά) εκδόθηκαν και διακινήθηκαν την περίοδο αυτή με το σύστημα 
των φυλλαδίων. Μέχρι το 1900 δεν ήταν ασυνήθιστη η ταυτόχρονη εφαρμογή 
και της μεθόδου των συνδρομητών και του συστήματος των φυλλαδίων στην 
έκδοση ενός βιβλίου.

Ως πηγή, οι εκδοτικές αγγελίες φωτίζουν την πορεία που ακολούθησε ένα 
έργο μέχρι την εκτύπωσή του και κατά τη διακίνησή του στη βιβλιοπωλική 
αγορά. Μία συνήθης πληροφορία που παρέχουν αφορά στους επόπτες των 
συνδρομών, τους υπεύθυνους δηλαδή για την εγγραφή των συνδρομητών 
και την είσπραξη των συνδρομών. Ενδεικτικά, παραθέτω μέρος της αγγελίας 
του Γιαννιώτη γιατρού Πέτρου Βελλαρά, για τη σχεδιαζόμενη έκδοση δίτο-
μης Βοτανικής, έκδοση που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η αγγελία δημο-
σιεύτηκε στη Βιέννη, στο περιοδικό Λόγιος Ἑρμῆς το 1817 και στο τέλος της 
ανακοινώνονται τα ονόματα των «ἐπιστατῶν τῆς συνδρομῆς» σε 19 ευρω παϊκές 
πόλεις, που χαρτογραφούν χονδρικά τα κέντρα βιβλιοπωλικής ζήτησης και 
διακίνησης του ελληνικού εντύπου κατά την προεπαναστατική περίοδο: 

«[…] προσκαλοῦνται ἅπαντες οἱ φιλόμουσοι  Ἕλληνες καὶ Φιλέλ-
ληνες, ἵνα συνδράμωσιν εἰς τὴν ἐναρχθεῖσαν ἤδη ἔκδοσιν τούτου 
τοῦ πονηματίου μου, κατὰ τὴν συνήθη γενναιότητα, καὶ τὴν πρὸς τὰ 
κοινωφελῆ πονήματα ἀξιέπαινον αὐτῶν φιλοτιμίαν, καταγράφοντες 
τὰ τίμια αὐτῶν ὀνόματα εἰς τὸν συνδρομικὸν κατάλογον, ἅτινα 
καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ δευτέρου τόμου ἐγγραφήσονται κατὰ τάξιν. 

4 Διὰ τοῦ Γένους τὸν Φωτισμόν: Αγγελίες προεπαναστατικών εντύπων (1734-1821) από τα κατά-
λοιπα του Φίλιππου Ηλιού, επιμ. Πόπη Πολέμη με τη συνεργασία της Άννας Ματθαίου και 
της Ειρήνης Ριζάκη, Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2008, 4. Η έκφραση ανήκει σε αγγελία που 
δημοσιεύτηκε το 1772 στη Βιέννη, για την έκδοση του έργου του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, 
Γραμματικὴ διὰ τὴν Γερμανικὴν γλῶσσαν, έκδοση που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.  
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Ἡ δὲ τιμὴ τῶν δύο τόμων, ἁπλῶς δεδεμένων ἔσεται, διὰ μὲν τοὺς 
ἐν Γερμανίᾳ Συνδρομητὰς φιορίνια ἀργυρὰ πέντε, διὰ δὲ τοὺς ἐν 
Βλαχομπογδανία, καὶ ἐν πάσῃ τῇ  Ἑλλάδι γρόσια δεκαπέντε, καὶ 
διὰ τοὺς ἐν Ρωσσίᾳ ῥούβλια ἀργυρὰ τέσσαρα […]. Ἡ συνδρομὴ 
γίνεται: 

Ἐν Βιέννῃ, παρ’ ἐμοὶ τῷ ἰδίῳ, οἰκοῦντι Schönlatern – Strasse 
         Nro. 722 im 2ten Stod. rechts.
Ἐν Ἰωαννίνοις, παρὰ τῷ κυρίῳ Σωτηρίῳ Σταύρῳ.
Ἐν Τριεστίῳ, παρὰ τῷ κυρίῳ Δημητρίῳ Ἀσσοπίῳ.
Ἐν Λιβόρνῳ, παρὰ τῷ κυρίῳ Παναγιώτῃ Πάλῃ.
Ἐν Βενετίᾳ, παρὰ τῷ κυρίῳ Σπυρίδωνι Βλαντῇ.
Ἐν Πέστῃ, παρὰ τῷ κυρίῳ Ἀλεξάνδρῳ Δουρμούσῃ.
Ἐν Ζέμονι, παρὰ τῷ κυρίῳ Γεωργίῳ Ζαχαριάδῃ.
Ἐν Βουκουρεστίῳ, παρὰ τῷ κυρίῳ Λάμπρῳ Ρέσσῳ.
Ἐν Κραγιόβῃ, παρὰ τοῖς κυρίοις αὐτ. Χ. Ἰαννούσῃ.
Ἐν Ἰασίῳ, παρὰ τῷ κυρίῳ Κωνστάκῃ Τζιγαρᾷ.
Ἐν Κωνσταντινουπόλει, παρὰ τῷ κυρίῳ Σπυρίδωνι Κωνσταντᾷ.
Ἐν Φιλιππουπόλει, παρὰ τῷ κυρίῳ
Ἐν Σμύρνῃ, παρὰ τῷ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ Κούμᾳ.
Ἐν Θεσσαλονίκῃ, παρὰ τῷ κυρίῳ Νικολάῳ Ρογγότῃ.
Ἐν Λαρίσσῃ καὶ Τυρνάβῳ, παρὰ τῷ αὐταδέλφῳ μοι 
                                                κυρίῳ Ἰωάννῃ Βελλαρᾷ.
Ἐν Μόσχᾳ, παρὰ τῷ κυρίῳ Λάμπρῳ Πάλῃ.
Ἐν Νίζνῃ, παρὰ τῷ κυρίῳ Νικολάῳ Ζωσιμᾷ.
Ἐν Ὀδέσσῃ, παρὰ τῷ κυρίῳ Ἰωάννῃ Μποκαουριάδῃ.
Ἐν Βρασιοβῷ, παρὰ τῷ κυρίῳ Δημητρίῳ Δήμου.

                                                        Π. Βελλαρᾶς»5

Στις αγγελίες που γνωστοποιείται η κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου, ανα-
κοινώνεται εκτός από την τιμή, ο τόπος και τρόπος πώλησης και ενίοτε το τιράζ 
της έκδοσης. Συχνά πρόκειται για εκτενείς βιβλιοκρισίες. Τα στοιχεία αυτά 
είναι σημαντικά για την κατανόηση της υποδοχής του έργου. Ενδεικτικά, πάλι, 
παραθέτω τις αγγελίες που αφορούν στην έκδοση των στίχων του Πατρινού 
σατιρικού ποιητή Ηλία Συνοδινού, που ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Μῶμος 
ὁ Πατρεύς. Η πρώτη αγγελία, που είναι έμμετρη, δημοσιεύτηκε το 1884 στην 
εφημερίδα Ἀκρόπολις, προαναγγέλλοντας την έκδοση και αναζητώντας συν-
δρομητές. Ακολούθησε η τμηματική έκδοση των σατιρικών στίχων σε φυλλάδια 
και οι σχετικές ανακοινώσεις στην εφημερίδα, που γνωστοποιούσαν την κυκλο-
φορία των φυλλαδίων.

5 Διὰ τοῦ Γένους τὸν Φωτισμόν..., ό.π. (σημ. 4), 274-75.
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«Μώμου τοῦ Πατρέως, σατυρίσματα μὲ τὸν εὐώδη τίτλον “Πριτσιλί-
σματα”

Τραγούδια ψάλλε, Μῶμε, πικρά, σατυρικά,
τῆς μουρλορωμιοσύνης τὰ μόνα γιατρικά.
Σάτυραι ἀπὸ σακοῦλι
ὅπου μέσα εἶναι οὗλοι
οἱ ῥωμιοὶ οἱ πομπιομένοι,
ζωντανοὶ καὶ πεθαμένοι, 
οἱ πολίται, ὁ στρατός,
κι ὁ στρατάρχης Μποὺμ αὐτός·
σάτυραι τῶν ἡμερῶν μας
τῶν κακῶν καὶ τῶν ψυχρῶν μας,
πρόκειται νὰ τυπωθῶσι
διὰ νὰ ἀναγνωσθῶσι.
Ὅπως ταύτας ἀποκτήσῃ
εἰς τὸν Μῶμον νὰ μετρήσῃ
ὁ καθείς σας εἶναι χρεία,
μὲ συμπάθιο, φράγκα τρία·
καὶ θὰ τὸν ὑποχρεώσῃ
ἐμπροστὰ νὰ τοῦ τὰ δώσῃ!
Αὑτὰ καὶ ὑπογράφομαι: σατυρογράφος Μῶμος
Τῶν φαύλων μας πολιτευτῶν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος!
Συνδρομηταί, ὀνόματα, καὶ πόσα θέλουν σώματα.

Σημ. Σ. Συνδρομηταὶ εἰς τὰς εὐφυεστάτας Σατύρας τοῦ κ. 
Συνοδινοῦ ἐγγράφονται ἐν τῷ γραφείῳ τῆς “Ἀκροπόλεως”».6

«Ἐξεδόθη τὸ α΄ φυλλάδιον τῶν νοστιμοτάτων σατυρικῶν ποιή-
σεων Μώμου τοῦ Πατρέως, ἤτοι τοῦ κ. Συνοδινοῦ, οὗ αἱ πολιτικαὶ 
σάτυραι ἐν φύλλοις ἐκδιδόμεναι ὑπὸ τὸ ψευδώνυμον Καραγεωργίου 
ἀνάρπαστοι ἐγένοντο καὶ ἐν Πάτραις καὶ ἐδῶ.  Ἐνέχουν τὴν σύγχρονον 
ἱστορίαν αἱ σάτυραι τοῦ κ. Συνοδινοῦ, ἐν πολλοῖς δὲ διακρίνονται δι’ 
ἀριστοφάνειον παρρησίαν, ἀλλὰ καὶ καυστικόταται».7

6 Ἀκρόπολις 28.10.1884. Το προαναγγελλόμενο έντυπο καταγράφεται από τους Ηλιού & 
Πολέμη στην Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900, ό.π. (σημ. 2), με τα στοιχεία (1885.573): 
Μώμου τοῦ Πατρέως Σατυρίσματα φέροντα τὸν τίτλον Πριτσιλίσματα, 8ο, σ. 24 [Πάτρα, τυπ. 
Π. Εὐμορφοπούλου, 1885]. Οι στίχοι του Συνοδινού αναδημοσιεύονται στη μονογραφία: 
Νίκος Ε. Πολίτης, Ο Ηλίας Συνοδινός (Μώμος ο Πατρεύς) και οι Σάτιρές του, Πάτρα (‘περί 
τεχνών’) 2001, 124-52.

7 Ἀκρόπολις 9.5.1885. Για το αναγγελλόμενο έντυπο πβ. την προηγούμενη υποσημείωση. 
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«Σήμερον θέλει πωληθεῖ ἀνὰ τὰς ὁδοὺς ἀντὶ δέκα μόνον λεπτῶν 
τὸ δ΄ φυλλάδιον τῶν σατυρισμάτων Μώμου τοῦ Πατρέως, θέλει 
δὲ ἐξακολουθήσει νὰ πωλῆται διαρκῶς ἐν Ἀθήναις μὲν παρὰ τῷ 
Κεντρικῷ Πρακτορείῳ τῶν ἐφημερίδων, ἐν ταῖς ἐπαρχίαις δὲ παρὰ 
τοῖς ὑποκαταστήμασιν αὐτοῦ».8

«Σήμερον θέλει πωληθεῖ ἀνὰ τὰς ὁδοὺς ἀντὶ 10 μόνον λεπτῶν τὸ 
5ον φυλλάδιον τῶν “Σατυρισμάτων Μώμου τοῦ Πατρέως” οὕτινος 
τὰ τέσσαρα προηγούμενα εὑρίσκονται εἰς τὸ ἐνταῦθα πρακτορεῖον 
τῶν ἐφημερίδων».9

Σύμφωνα με τις δύο τελευταίες αγγελίες, οι στίχοι του Ηλία Συνοδινού 
πωλούνταν στους δρόμους της Αθήνας. Το ίδιο ίσχυε για πολλά σατιρικά έργα μα 
και για άλλες κατηγορίες εντύπων, κατά την περίοδο αυτή. Η πώληση εντύπων 
«ἀνὰ τὰς ὁδούς», έφερνε το έντυπο, εύκολα και γρήγορα, κοντά στον αναγνώστη 
και είναι στοιχείο σημαντικό στη διερεύνηση της απήχησης ενός λογοτεχνικού 
κειμένου. Ενδεικτικά και πάλι, αναφέρω την περίπτωση του δημοφιλούς 
ποιητή της λογοτεχνικής γενιάς του 1880 Δημητρίου Κόκκου. Η ποιητική του 
συλλογή Ἀναμνήσεις καὶ  Ἐλπίδες εκδόθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1886 
και ανταποκρινόταν στο οξυμένο εθνικό αίσθημα των ημερών (είχε διεγερθεί 
από την πρόσφατη προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία), με 
ορισμένα ήδη δημοφιλή «πολεμικά» ποιήματα. Στη σχετική αγγελία του Τύπου, 
γίνεται αντιληπτό, πως η ποιητική αυτή συλλογή πωλήθηκε στους δρόμους της 
Αθήνας, συμπλέοντας με την επικαιρότητα και ανταποκρινόμενη στη διάθεση 
των ημερών:

«Σήμερον θὰ πωληθῶσιν ἐν ταῖς ὁδοῖς αἱ Ἀναμνήσεις καὶ αἱ 
ἐλπίδες, ἤτοι πολεμικὰ ποιήματα τοῦ κ. Γ. Κόκκου ἀντὶ 30 λεπτῶν. 
Εἰς τὴν συλλογὴν αὐτὴν περιλαμβάνονται ἐκτὸς τῶν γνωστῶν 
ἅτινα κατέθελ ξαν καὶ ἐνεθουσίασαν τὸν κόσμον, καί τινα ἀνέκδοτα. 
Περιττὸν νὰ σᾶς εἴπωμεν ὅτι εἶναι μέσα καὶ ὁ περίφημος Τράγος τοῦ 
συντάγματος.»10

*  *  *
8 Ἀκρόπολις 28.3.1887.
9 Ἀκρόπολις 7.4.1887. Τα αναγγελλόμενα αυτά φυλλάδια του 1887 δεν καταγράφονται στην 

Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900 των Ηλιού & Πολέμη. Τα παρουσιάζει ωστόσο ο Ν. Ε. 
Πολίτης, ό.π. (σημ. 6), 219.

10  Ἀκρόπολις 25.3.1886. Το αναγγελλόμενο έντυπο καταγράφεται στην Ελληνική Βιβλιογρα-
φία 1864-1900, με τα στοιχεία (1886.156): Δ. Ι. Κόκκου, Ἀναμνήσεις καὶ  Ἐλπίδες ἐν Ἀθήναις ἐκ 
τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου 1886, 8ο, σ.32 + εξώφ. 
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Ο βασικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος, που ήταν η συγ κέντρωση 
των δυσπρόσιτων και διάσπαρτων αγγελιών, έχει επιτευχθεί. Επι δίωξή μας 
είναι, το υλικό των αγγελιών να λειτουργήσει ως πηγή προς όποια κατεύθυνση 
χρειαστεί: στη βιβλιογραφική έρευνα και την ιστορία του εντύπου, στην ιστορία 
της λογοτεχνίας και της κριτικής. 

�

Μαρία Μαθιουδάκη

Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Φιλολογίας, Παν/μιο Κρήτης

mathioudaki@phl.uoc.gr
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

Florence Dupont, Ο Αριστοτέλης 
ή αλλιώς το βαμπίρ του θεάτρου της Δύσης 

(Aristote ou le vampire du théâtre occidental. 
Παρίσι: Aubier)

Ο ΤΙΤΛΟΣ του βιβλίου της Florence Dupont απαιτεί την προσοχή του ανα-
γνώστη καθώς καλείται να αντισταθεί σε επιμέρους επιχειρήματα, μη 

αποδεκτά από την ευρεία φιλολογική κοινότητα, προκειμένου να μην οδηγηθεί 
σε πλάνη, αλλά, με τον ίδιο τρόπο, οφείλει να παρακολουθήσει την εξελικτική 
πορεία του ρητορικού λόγου της συγγραφέως έτσι ώστε να κατανοήσει τη 
θέση της απέναντι στην προβολή ενός μη αριστοτελικού θεάτρου. Πρέπει 
επίσης να διευκρινιστεί εξ αρχής πως η Florence Dupont έχει ήδη καταφέρει 
να επικοινωνήσει στο γαλλικό θεατρικό κόσμο την αγάπη της για τα αρχαία 
κείμενα, μέσω  των μεταφράσεών της, ρωμαϊκών αλλά, παλαιότερα, και αρχαίων 
ελληνικών· ο λόγος της αντηχεί σε μία πολιτιστική κοινωνία με δημιουργικές 
σκηνοθετικά παραγωγές, οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται από έντονη αναζή-
τηση της φόρμας.  

Θεωρούμε αυτονόητο πως η ερμηνεία της Ποιητικής του Aριστοτέλη παραμένει 
ανοικτή, πως η κατανόηση και νοηματοδότηση των θέσεων του φιλοσόφου 
παραμένουν μέγα ζητούμενο και για το λόγο αυτό ανανεώνεται συνεχώς και η 
σχετική βιβλιογραφία. Βασικές κατηγορίες και όροι που κληροδοτήθηκαν μέσω 
του κειμένου της Ποιητικής στη νεότερη σκέψη, έτσι όπως ερμηνεύτηκαν ή και 
παρερμηνεύτηκαν κατά καιρούς, είχαν μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση και 
εξέλιξη της ευρωπαϊκής θεατρικής παράδοσης. H Γαλλίδα συγγραφέας γνωρίζει, 
προβάλλει και επεκτείνει αυτή τη συμβατική και καθιερωμένη ερμηνεία (ή 
και παρερμηνεία) των όρων της Ποιητικής, εναντίον των οποίων βάλλει, διότι 
δημιουργούν το υπόστρωμα για την ανάπτυξη ενός θεάτρου –λογοκρατικού 
κατά την κρίση της– εναντίον του οποίου στρέφεται.
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H ίδια η συγγραφέας στο εισαγωγικό κεφάλαιο εξηγεί τους λόγους για 
τους οποίους δεν είναι εύκολο να είναι κανείς αντι-αριστοτελικός (δηλαδή 
να λειτουργήσει πέραν κι έξω από τους όρους της Ποιητικής, έτσι όπως αυτοί 
ερμηνεύτηκαν ή και παρερμηνεύτηκαν κατά καιρούς). Η παρατήρησή της έχει ως 
αφετηρία τη λειτουργία της ρωμαϊκής κωμωδίας και βάσει αυτής επιδιώκει να 
προσεγγίσει τη θεατρική παραγωγή του ευρωπαϊκού θεάτρου. Θεωρώντας, 
λοιπόν, ότι η ρωμαϊκή κωμωδία είναι κατ’ αρχάς παιγνιώδης παράσταση κι ότι 
το κείμενό της δεν πρέπει ν’ απομονωθεί από την τελετουργική διεξαγωγή 
των εορτών (ludi), αντιμάχεται τη διατήρηση της αριστοτελικής σκέψης 
(και ερμηνείας της) ως θεατρικά «εθνοκεντρικής». Οι αριστοτελικοί όροι 
κάθαρσις, μίμησις και μύθος αντί να εκπροσωπούν έννοιες που συσχετίζονται 
μ’ ένα μοναδικό σύστημα σκέψης, χρησιμοποιούνται σαν μέρος μιας εκτός 
χρόνου πραγματικότητας, προσαραγμένης στις σκηνές των θεάτρων του 
κόσμου. Η προσπάθεια της Florence Dupont δεν θα είχε σίγουρα την ίδια 
σημασία αν δεν έφερε το στίγμα μιας μεμονωμένης αντίρρησης, στη Γαλλία 
τουλάχιστον, απέναντι στην ισχυροποιημένη θέση που κατέχει ο Αριστοτέλης 
μέχρι σήμερα. 

Η συγγραφέας στοχεύει και στη φιλολογική πρόκληση αλλά η επιθετική 
φύση της θέσης της δεν πρέπει ν’ αποτελεί απειλή ούτε για την Ποιητική 
του Αριστοτέλη ούτε για τη σύγχρονη θεατρική πράξη. Στόχος της είναι 
ν’ αποδομήσει την καθιερωμένη ερμηνεία του αρχαίου κειμένου, να δείξει 
τελικά ότι αυτό το συμπαγές μνημείο της θεωρίας της τραγωδίας –όπως έχει 
ερμηνευτεί– έχει παγιδέψει εξ ολοκλήρου το θέαμα σε πνευματικές κατασκευές 
που δεν ανταποκρίνονται σε καμία ιστορική πραγματικότητα, ποιητική ή 
σκηνική ανάγκη. Ο Αριστοτέλης δεν προσπάθησε να προσδιορίσει ιστορικά 
την αττική τραγωδία: ήθελε να της προσδώσει έναν εννοιολογικό ορισμό.1 Αυτή 
η αλήθεια παραμένει γνωστή, σύμφωνα με τη συγγραφέα, αλλά, δυστυχώς, 
είναι εσφαλμένα διαδεδομένη.

Η Florence Dupont παρατήρησε την ηγεμονική επίδραση της Ποιητικής 
στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ευρωπαϊκής σκέψης για το θέατρο. Θέση 
εξασφαλισμένη που ενισχύεται κι από ένα διπλό πιστεύω, μία διπλή απάτη και 
μία διπλή άρνηση της ιστορίας: η τραγωδία θα ήταν, ως εκ θαύματος, το θεμέλιο 
για κάθε είδους θεάτρο και ο Αριστοτέλης ο θεωρητικός στοχαστής αυτού 
του θεατρικού αρχετύπου. Αναφέρει, βέβαια, ότι η Ποιητική του Αριστοτέλη 
δεν είναι παρά μόνο το ένα από τα τρία στηρίγματα του ιδεολογικού ναού 
που δημιούργησε η ευρωπαϊκή σκέψη για το αρχαίο ελληνικό θέατρο.. Τ’ άλλα 
δύο είναι ο Διόνυσος, χάρη στη Γέννηση της τραγωδίας του Nietzsche, και η 
δημοκρατία, χάρη στην εγελιανή φιλοσοφία. Επομένως, το αρχαίο θέατρο, με 
συνοπτικές διαδικασίες, ταυτίζεται με την τραγωδία, η κοινωνία με το πολιτικό 
στοιχείο και η πολιτική με τη δημοκρατία.
1  Wilamowitz-Müllendorf  2001 [1959]: 118.
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Ο Αριστοτέλης είναι, όμως, έμμεσα υπεύθυνος γι’ αυτό το ολίσθημα: στο 
ερώτημα Γιατί το θέατρο; απαντά με την ανθρωπολογική έννοια της κάθαρσης, 
έννοια δυσνόητη και ασαφής, καθώς δεν φαίνεται να της αντιστοιχεί κάποιο 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πάνω σ’ αυτό το εννοιολογικό κενό στηρίζονται οι 
σύγχρονοι ιστορικοί του θεάτρου, προκειμένου να βρουν μία σοβαρή αιτιολογία, 
να επινοήσουν έναν πολιτικό λόγο ύπαρξης της τραγωδίας, καταλήγοντας έτσι 
στην ενδοσκόπηση της πόλης και των αξιών της. Πλάθοντας τον ιστορικό μύθο 
της γέννησης της τραγωδίας –της τέχνης του αυτοσχεδιασμού που γίνεται 
γραπτό κείμενο– ο Αριστοτέλης, κατά την Dupont, εισάγει και καθιερώνει 
την ιδέα ότι για να καταλάβει κανείς την αρχαία ελληνική τραγωδία θα πρέπει 
ν’ ανατρέξει στις καταβολές της. Ο ίδιος, όμως, δεν αναφέρεται καθόλου ούτε 
στο θεό Διόνυσο ούτε και στα Διονύσια. 

Η Florence Dupont υποστηρίζει ότι η παντοκρατορία του Αριστοτέλη 
στο θέατρο είναι πρόσφατο φαινόμενο κι όχι το αποτέλεσμα μίας μακριάς 
κι αδιάκοπης παράδοσης που έχει τις ρίζες της στο αρχαίο θέατρο. Η επι-
καιρότητα της Ποιητικής, έχοντας οριστικά και αδιάσπαστα πια συνδεθεί με 
την ταυτόχρονη εδραίωση της σκηνοθεσίας, καθιστά σχεδόν αδύνατη κάθε 
επιχείρηση για την αποδέσμευση του θεάτρου από το εκάστοτε δραματικό 
κείμενο. Για το λόγο αυτό η συγγραφέας καταλήγει ότι δεν είναι εύκολο να είναι 
κανείς σήμερα αντιαριστοτελικός.

Η ποιητική ανάγνωση του Αριστοτέλη

Η πρόθεση του Αριστοτέλη είχε αναμφισβήτητα φιλοσοφικό πυρήνα καθώς με 
την Ποιητική αποσκοπούσε στον κανονιστικό ορισμό της ουσίας του «τραγικού 
ποιήματος». Στόχος του, κατά την Dupont, δεν υπήρξε η ενεργοποίηση της 
ποιητικής δραστηριότητας, αλλά η κατηγοριοθέτηση έργων του παρελθόντος. 
Σύμφωνα με την κριτική έκδοση της Ποιητικής του Αριστοτέλη από τους Roselyne 
Dupont-Roc και Jean Lallot,2 η πραγματεία του φιλοσόφου χαρακτηρίζεται από 
τη σύγκρουση δύο απόψεων: από τη μία, εκείνη του θεωρητικού στοχαστή, και 
από την άλλη, του ιστορικού του θεάτρου. Κατά τον Halliwell,3 πάλι, η Ποιητική 
του Αριστοτέλη πραγματεύεται τρία διαφορετικά θέματα: την πηγή και τη φύση 
της ποίησης, τη σχέση της ποίησης με τη φύση και την αλήθεια, καθώς και το 
σκοπό και τη λειτουργία της ποίησης. 

Η Florence Dupont ξεκινάει τη δική της ανάγνωση, προσθέτοντας τον όρο 
«μουσικοί» αγώνες. Έτσι, λοιπόν, η τραγωδία και η κωμωδία ενσωματώνονταν 
πάντα σε «μουσικούς» αγώνες, στους οποίους διαγωνίζονταν τρεις ποιητές-
συνθέτες αλλά και χοροδιδάσκαλοι. Η συγγραφέας τονίζει ιδιαίτερα ότι το 

2  Dupont-Roc και Lallot 1980: 12.
3  Halliwell 1986: 9.
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επίθετο «μουσικός», χαρακτηρίζει αδιακρίτως αυτό που ονομάζουμε τραγούδι, 
ποίηση ή θέατρο.4 Η αντίθεσή της με το αριστοτελικό κείμενο είναι απόρροια 
μιας πεισματικής άρνησης που δεν επιτρέπει το διαχωρισμό του φραστικού 
υλικού της τραγωδίας από το θρησκευτικό και επιδεικτικό πλαίσιο στο οποίο 
οργανικά ανήκει. Εφόσον, κατά την Dupont, η τραγωδία ερμηνεύεται στην 
Ποιητική ως κείμενο, αυτόματα αποσπάται από το γεγονός και παύει να εκ-
πληρώνει τη μουσική τέρψη και εξύμνηση της πόλης, τις οποίες κατά κύριο 
λόγο υπηρετεί.5 

Η Florence Dupont ακολουθεί τη θέση του Ford υποστηρίζοντας ότι ο κάθε 
ποιητής προκειμένου να εξασφαλίσει τη νίκη πρέπει όχι μόνο να εφαρμόσει 
τους κανόνες σύνθεσης ενός ποιητικού κειμένου αλλά να προσαρμόσει το έργο 
σύμφωνα μ’ εκείνο που θεωρεί ότι ο καιρός απαιτεί και που είναι πρέπον.6 Εκείνο 
που επιβραβεύεται στο τέλος δεν είναι το προϊόν ή το ίδιο το κείμενο αλλά το 
πρόσωπο που το προσέφερε (ποιητής ή χορηγός). Αντίθετα, κατά την Dupont, ο 
Αριστοτέλης απομακρύνεται από την ιστορική πραγματικότητα αξιολογώντας 
την αρτιότητα της τραγωδίας με αντικειμενικά και αισθητικά κριτήρια, χωρίς 
αυτά να υποτάσσονται στο κοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο του αγώνα. Η 
συγγραφέας θα φέρει το παράδειγμα του Σοφοκλή, του οποίου η τραγωδία 
Οιδίπους τύραννος, ενώ αποτελεί το τελειότερο τραγικό μοντέλο με γνώμονα 
τους κανόνες που όρισε ο Αριστοτέλης, δεν κατόρθωσε να κερδίσει το βραβείο 
τη χρονιά που παρουσιάστηκε.7

Η θέση της Florence Dupont είναι απόλυτη: Η Ποιητική, από τη στιγμή που 
δεν έχει στόχο τη μύηση των ποιητών στη θεατρική σύνθεση, στη θεατρική 
«συγγραφή» θα μπορούσε να πει κανείς, αποτελεί μηχανή πολέμου που στρέφεται 
εναντίον του ίδιου του θεσμού του θεάτρου. Ο Αριστοτέλης αντικατέστησε ένα 
συλλογικό γεγονός περιορίζοντάς το στο σημείο γραφής του: το γεγονός αυτό 
αντιστοιχεί με την αναίρεση του λόγου της ύπαρξής του. 

Kατά την Dupont, «αν ο Αριστοτέλης παρευρέθηκε σε τραγωδία, θα ήταν ως 
απλός θεατής, ξένος, κοσμικός προσκεκλημένος, αδυνατώντας να κατανοήσει 
την ουσία της παράστασης, ψάχνοντας το νόημα της “ιστορίας” και ενοχλημένος 
από την παρουσία του χορού σε μία αφηγηματική αναπαράσταση».8 Παρόλ’ 
αυτά, φαίνεται πως ο Αριστοτέλης ολοκληρώνει το κίνημα που είχαν ξεκινήσει 
στην Αθήνα οι σοφιστές, συνιστάμενο στο να μην αντιμετωπίζονται οι ποιητικές 
παραστάσεις σύμφωνα με την κοινωνική και πολιτιστική λειτουργία τους, αλλά 
σύμφωνα με την τοποθέτησή τους σε είδη, με κριτήρια φορμαλιστικά ή θεματικά. 
Πρόκειται για μία εννοιολογική εξέλιξη, για μια αλλαγή παραδείγματος.

4  Liddell & Scott 1996 : «μουσική : any art over which the Muses presided».
5  Για την αντίθετη θέση, βλ. Sifakis 2001.
6  Ford 2000: 16-17.
7  Στο σημείο αυτό ο Ford (2000: 286-87) ακολουθεί τον Halliwell.
8  Dupont 2007: 32.
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“Song” had become “poetry” and poetry was a social art of using language, 
the paradigmatic example of what we have called since the eignteenth 
century “literature”.9

Περνώντας έτσι από τη μουσική στην ποίηση, ο Αριστοτέλης εφηύρε –κατά την 
Dupont– αυτό που θα μπορούσε να είναι η τραγική ποίηση ανεξάρτητα από τα 
καθιερωμένα Διονύσια και τους αγώνες.

Η ρητορική ισχύς του μύθου

Μέχρι την εποχή του Αριστοτέλη, ο μύθος δεν ήταν η ηρωϊκή αφήγηση των 
αρχαίων αλλά πράξη ομιλίας:(speech act): ο μύθος είναι μια αρχή,10 το στοιχείο 
εκείνο δηλαδή που, όπως και στην προσωκρατική φιλοσοφία, δίνεται ως αρχική 
τοποθέτηση προκειμένου να προσδιοριστεί ένα σύνολο. Kατά την Dupont, 
ο Αριστοτέλης δε μπόρεσε να κατανοήσει ότι το τελετουργικό τραγούδι του 
χορού ήταν ο λόγος ύπαρξής του. Τα αριστοτελικά παθήματα, ο έλεος και ο 
φόβος, προκαλούνται, σύμφωνα με την Ποιητική από το μύθο κι όχι το θέαμα. 
Η Florence Dupont διερωτάται γιατί η αριστοτελική τραγωδία οφείλει να 
διεγείρει τα πάθη και γιατί η υπόστασή της να μην έχει καθαρά φιλοσοφικό 
ή παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ο Αριστοτέλης δεν απαντά σ’αυτά τα ερωτήματα. 
Υποθέτει, επομένως, η συγγραφέας ότι ο Αριστοτέλης, με την ιδιότητα του 
μαθητή του Πλάτωνα, αποκλείει την ποίηση εν γένει από το λόγο που αποβλέπει 
στην αλήθεια, τοποθετώντας τη δίπλα στη ρητορική, όπως αυτό αποδεικνύεται 
από τις ομοιότητες που παρουσιάζουν τα δύο συγγράμματα.

Αν ο αριστοτελικός μύθος ορίζεται ως «σύστασις των πραγμάτων», η 
συγγραφέας ανατρέχει στη ρητορική επιχειρηματολογία: ο μύθος είναι μία 
διαδοχή καταστάσεων με αδιάλειπτη συνοχή. Προκειμένου να πραγματωθεί η 
κυριότητα του λόγου έναντι της πράξης, όπως εξάλλου επιδιώκει ο Αριστοτέλης, 
κατά την Dupont, ο τραγικός μύθος μετατρέπεται σε λόγο αυτάρκη, που δεν έχει 
ανάγκη από τη σκηνοθεσία για να διεγείρει το πάθος στο κοινό.11 Ο Αριστοτέλης 
ολοκληρώνει τη θεωρία του για μία ουτοπική τραγωδία επι σφραγίζοντας το 
όλο εγχείρημα με τη λειτουργική έννοια της κάθαρσης, την οποία προτείνει σε 
αντικατάσταση της ρητορικής πίστεως.
9  Ford 2000: 21-22.
10  Ποιητική, 6 50a 38.
11  Ποιητική, 14 53b 17.  Στο χωρίο 17 55a 22-26 ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ο ποιητής προκει-

μένου να συνθέσει την πλοκή και να ολοκληρώσει τη σύλληψη της ιστορίας χωρίς να δημι-
ουργήσει εσωτερικές αντιφάσεις πρέπει να φέρει μπροστά στα μάτια του τη σκηνή. Σύμφωνα 
με την ερμηνεία των Roselyne Dupont-Roc και Jean Lallot (1980: 278), ο Αριστοτέλης με την 
έκφραση pro ommatôn [πρὸ ὀμμάτων] υποδηλώνει την τεχνική της ποιητικής δημιουργίας.
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Κάποιος σοφιστής, όπως για παράδειγμα ο Γοργίας, πιστεύει πως ο λόγος, 
χωρίς να υποβαστάζεται από τη μουσική, είναι αρκετά ισχυρός από μόνος του 
έτσι ώστε να διεγείρει τα παθήματα, όπως τον έλεο, το φόβο ή ακόμα το πένθος.12 
Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσδίδεται ρητορική πατρότητα 
στο φαινομένο της ποίησης, εφόσον η πρόσληψη της τελευταίας δε συνδέεται 
απαραίτητα με το τραγούδι.13 Παραμένει, ωστόσο, το γεγονός ότι ενώ αυτά τα 
παθήματα στο δικαστικό ή τον πολιτικό χώρο βιώνονται ως επώδυνα, διότι 
πρόκειται για λύπη και διαταραχή, στην περίπτωση της τραγωδίας, λειτουργούν 
ως ευχαρίστηση για τον αποδέκτη τους.14

Άρα, κατά την Dupont, ο Αριστοτέλης από τη μία μεριά θεωρεί ότι ο μύθος 
είναι η αφαιρετική μορφή της πράξης ή των πραγμάτων που αποτελούν την 
πρώτη ύλη του τραγικού ποιήματος, και από την άλλη, φαίνεται να πιστεύει ότι 
οποιοδήποτε στοιχείο δεν υπάγεται στη μίμηση –όπως η μουσική, το τραγούδι 
και η μετρική, ή όπως η όψη, η κίνηση και η εκφορά του λόγου των ηθοποιών– 
προσφέρει μία ευχαρίστηση όχι απαραίτητη στην τραγωδία και μάλλον φορτική 
επειδή ακριβώς δεν εμπεριέχει τη μίμηση. Οι Roselyne Dupont-Roc και Jean 
Lallot σημειώνουν, ότι η μίμηση δανείζεται το πνευματικό μοντέλο της από τις 
πλαστικές τέχνες κι όχι από τις μουσικές και ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με την 
έννοια του ποιητή.15 Η μουσική, σύμφωνα με την αντίληψη που επικρατούσε 
στην Αρχαιότητα ότι το κακό θεραπεύεται από το αίτιο που το προκάλεσε, είναι 
αντίδοτο για την ίδια. Η μουσική διαταράσσει την ψυχή αλλά, ταυτοχρόνως η 
τέρψη που συνεπάγεται τη γαληνεύει. Με τον ίδιο τρόπο, η μίμηση, που είναι 
η ίδια ευχαρίστηση, επιτρέπει στο θεατή ν’ αντλήσει ευχαρίστηση από την 
παρατήρηση της αναπαρασταθείσας φόρμας. 

Κατά τη Florence Dupont, σχέδιο του αριστοτελικού κειμένου ήταν να 
καταστρέψει το θέατρο ως  θεσμό, διότι ο θεσμός αυτός έδινε τη δυνατότητα 
στην πόλη των Αθηνών να προβάλλει την ταυτότητά της, να τη διαιωνίζει και 
να την ανανεώνει κάθε χρόνο. Η αριστοτελική τραγωδία θα μπορούσε να 
είναι έργο του οποιουδήποτε, για τον οποιονδήποτε, θα μπορούσε να παιχτεί 
οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Η αισθητική του αριστοτελικού σχεδίου 
είναι για την Dupont το αποτέλεσμα ενός πολιτικού σχεδίου, εκείνου των 
Μακεδόνων βασιλιάδων που επεδίωκαν την κατάργηση της ελευθερίας των 
πόλεων. Ο Αριστοτέλης θέλησε να δώσει μία αντικειμενική διάσταση στο 
κείμενο αποκόπτοντάς το από τις αθηναϊκές ρίζες του. Με τον τρόπο αυτό 
πέτυχε ν’ αποδυναμώσει την τραγωδία και να προετοιμάσει την είσοδο στο 
μοντέρνο δράμα: εκλαϊκευμένο, εκτός τελετουργικής διαδικασίας και σταδιακά 
12  Γοργίας,  Ἑλένης Ἐγκώμιον, § 8-9. 
13  Ford 2000: 176. 
14 Οι Jean Lallot και Roselyne Dupont-Roc υποστηρίζουν ότι η κάθαρση ευθύνεται για τη 

μετατροπή του πόνου σ’ ευχαρίστηση μέσω της μιμητικής διαδικασίας. Για την κάθαρση, βλ. 
Dupont-Roc και Lallot 1980: 188-93.

15  Ρητορική, 13 71b 4 (Dupont-Roc και Lallot 1980: 165). 
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χωρίς κώδικα. «Αποκόπτοντας την τραγωδία από το θρησκευτικό της πλαίσιο, 
άνοιξε το δρόμο στην ερμηνεία και στην ατελείωτη νοηματική αναζήτηση», 
καταλήγει η συγγραφέας.16 

Από την αρχαία ελληνική τραγωδία το μεταγενέστερο και σύγχρονο θέατρο 
θα κληρονομήσει το «μύθο», που θα εξελιχθεί σ’ αυτό που ονομάζουμε σήμερα 
«πλοκή του έργου». Το κείμενο, από ’δώ και στο εξής, προϋπάρχει του θεάματος: 
η σκηνοθεσία θα αποτελέσει κι αυτή με τη σειρά της ανάγνωση και σκηνική γραφή 
του έργου. Η γνωστική λειτουργία που εγκαθιστά ως μέσον ο Αριστοτέλης στην 
τραγωδία θα γίνει ο κύριος σκοπός του θεάτρου, με επακόλουθο τη φιλοσοφική 
και πολιτική παρέκκλισή του από το θεατρικό δρώμενο.

Η ρωμαϊκή αντιαριστοτελική κωμωδία
 

Η συγγραφέας στο βιβλίο της θα κινηθεί προοδευτικά στο χρόνο και θα 
επεκταθεί στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου αναλύοντας κατά κανόνα 
το ρωμαϊκό κώδικα για την κωμωδία. Δυστυχώς, εκτός από το θέατρο του 
Craig, Meyerhold και Kantor, καμία άλλη σύγχρονη θεατρική αισθητική δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις για την άρση του αριστοτελισμού από το σκηνοθετικό 
πεδίο. Και επειδή η ιστορία του θεάτρου δεν είναι δυνατό να γραφεί εκ νέου, η 
συγγραφέας θα επιστρέψει σ’ εκείνο το είδος θεάτρου που γνωρίζει καλύτερα 
προκειμένου να προτείνει ένα διαφορετικό θεατρικό παράδειγμα και να εξη γήσει 
παραστατικά τη θεωρία της. Καταφεύγει σε αυτό, αφενός μεν γιατί η ρωμαϊκή 
κωμωδία είναι το κατ’ εξοχήν θέατρο παιχνιδιού, ένα θέαμα που δεν αναπαριστά 
καμία «ιστορία», αφετέρου δε, διότι πρωταρχική αξία των ρωμαϊκών εορτών, και 
επομένως σκοπός της κωμωδίας, είναι η άρνηση της σοβαρότητας.

Διανύοντας, επομένως, την ιστορία του θεάτρου, η Florence Dupont 
αναφέρει πως ο Goldoni προκειμένου ν’ αναγνωριστεί ως συγγραφέας ανα-
βαθμίζοντας την commedia dell’arte επανένταξε ουσιαστικά στο θέαμα τη 
λειτουργια του κωμικού ποιητή.17 Ο Diderot επιδιώκοντας να σβήσει τα ίχνη της 
θεατρικότητας, προσέθεσε ακριβείς υποδείξεις για το παιχνίδι του ηθοποιού στο 
κείμενο, ενώ στόχος του υπήρξε να ξεχάσει ο θεατής ότι πρόκειται για θέατρο.18 
Ο ηθοποιός Talma (1763-1826), τέλος, κατήργησε το θεατρικό κοστούμι σε 
ιστορικά έργα θέλοντας με τον τρόπο αυτό να μπερδέψει τη διάκριση μεταξύ 
παρόντος και παρελθόντος, αλήθειας και θεάτρου.19 Στη συνέχεια, η ανάδειξη 
του επαγγελματία σκηνοθέτη, τονίζει η συγγραφέας, υποβάθμισε το λαϊκό θέαμα, 
είτε αυτό ήταν cabaret, music-hall, μπουλβάρ, οπερέτα ή grand-guignol.20  

16  Dupont 2007: 76.
17  Dupont 2007: 87-95.
18  Dupont 2007: 98.
19  Dupont 2007: 116 -17.
20  Dupont 2007: 130.
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Αντίθετα, ο κωμικός ποιητής στη Ρώμη γράφει για συγκεκριμένες εορτές, 
κατόπιν παραγγελίας του οργανωτή, και ο τελικός αποδέκτης είναι ένας θεός, 
επίσης συγκεκριμένος. Όταν στη ρωμαϊκή κωμωδία τον πρόλογο του έργου 
αποτελεί ένα πρόσωπο (prologus) που απευθύνεται στους θεατές και που, 
τις περισσότερες φορές, δεν ανήκει στην ιστορία που θα διαδραματισθεί στη 
συνέχεια, το πρόσωπο αυτό δε φοράει κοστούμι γιατί παραμένει ηθοποιός, 
αναγνωρίσιμος από το φρυγικό καπέλο του. Έτσι, στον Poenulus του Πλαύτου, ο 
πρόλογος-ομιλητής βγαίνει από τη σκηνή προκειμένου να φορέσει το κοστούμι 
του και να παίξει ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι προηγουμένως φορούσε το «κοστούμι» του ηθοποιού. Η εισαγωγή ενός 
προσώπου στο ρόλο του «ηθοποιού» στο έργο εμπεριέχει τη θεατρικότητα: 
φοράω το κοστούμι του ηθοποιού σημαίνει ότι το πρόσωπο «ηθοποιός» μπαίνει 
μέσα σ’ένα τεχνητά παραμορφωμένο σώμα, χοντρό κι άσχημο. Ο ίδιος ο 
ηθοποιός από κοινωνικής πλευράς πρέπει να είναι αόρατος.

Ο ρόλος των θεατών και η συμμετοχή τους στις γιορτές είναι να παραμένουν 
καθισμένοι, σιωπηλοί και κυρίως ν’ ακούουν προσεκτικά. Ο πρόλογος ενός 
άλλου έργου του Πλαύτου, Casina, προσδιορίζει αυτό το είδος της προσοχής 
που απαιτείται από το κοινό: ο θεατής πρέπει ν’ αλλάξει διάθεση, να ξεχάσει την 
κούραση και τα βάσανα της ζωής, να πάψει να είναι σοβαρός και ν’ ανοίξει τον 
εαυτό του στην παράσταση και το γέλιο. Την ίδια στιγμή, επεμβαίνει επίσημα 
ο κήρυκας (preaco) από τις κερκίδες: θα ζητήσει από το κοινό να κάνει ησυχία 
και ν’ ακούσει. Στην πραγματικότητα, μόνο ο τελευταίος έχει την εντολή και 
τη δικαιοδοσία από τον οργανωτή να διατάξει την έναρξη των εορτών και να 
επιβάλλει την καθιερωμένη σιγή. Ο πρόλογος, παίζοντας με την τελετουργία 
έναρξης, μετατρέπει αυτή τη σιωπή σε παιγνιώδη προσοχή.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, επικρατεί μία ειδική άδεια (licentia ludicra) 
που καταργεί προσωρινά τις ιεραρχίες, επιτρέποντας σε θεούς κι ανθρώπους 
να παρακολουθήσουν το ίδιο θέαμα, στον ίδιο τόπο και χρόνο. Κατά την 
έναρξη και λήξη, το παιχνίδι με τον τελετουργικό κώδικα αποτελεί μέρος της 
τελετουργίας, δίνοντας, με τον τρόπο αυτό, τη δυνατότητα στον κωμικό ποιητή 
να “παίξει” με τις γιορτές, θέτοντας σε κίνδυνο το τελετουργικό πλαίσιο. Ο 
πρόλογος υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο στόχος αυτής της συγκέντρωσης 
σ’ ένα χώρο τελετουργικής χαράς είναι η παράσταση μιας κωμωδίας που 
αποσκοπεί στην έγερση αυτής της χαράς. Για το λόγο αυτό, ο πρόλογος 
υπόσχεται στο κοινό, σε αντάλλαγμα της προσοχής του, το γέλιο, τον ερωτισμό 
και το παιχνίδι, ενώ, παράλληλα, αυτή η ανταλλαγή αποτελεί κοινή προσφορά 
προς τους θεούς.

Άρα, η ρωμαϊκή κωμωδία σαν θέαμα δεν πραγματεύεται την αναπαράσταση 
ενός μύθου, με την αριστοτελική έννοια, καθώς η fabula διαφοροποιείται από τη 
σκηνική δράση: μπορεί να ξεκινήσει ή να τελειώσει πριν ή μετά απ’ αυτήν. Τελικά, 
θα μπορούσε να πει κανείς πως πρόκειται για τελετουργική σειρά σκηνών που 
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ξεκινά με τη σιωπή που επιβάλλει ο πρόλογος στην αρχή και ολοκληρώνεται με 
τα χειροκροτήματα των θεατών. Ο σκελετός του έργου (argumentum) είναι το 
πρόσχημα για το θέαμα κι όχι ο «μύθος» της κωμωδίας. Τα πρόσωπα και η πλοκή 
είναι μόνο η αφετηρία, το έναυσμα για να δοθεί μια σειρά από αναμενόμενες σκηνές 
που προβάλλουν, αφενός, τη δουλειά των ηθοποιών μέσα από παραδοσιακούς 
ρόλους, όπως του γέρου, του δούλου, του μαστρωπού, και αφετέρου, την τέχνη 
του ποιητή-συνθέτη που ξέρει να παίζει με τις λέξεις και τις μουσικές. 

Όλες οι κωμωδίες δομούνται πάνω στον ίδιο σκελετό και αποτελούνται 
από κοινούς ρόλους και σκηνές που προϋπήρχαν όλων των κωμωδιών, καθώς 
επίσης και από την κωδικοποιημένη διαδοχή σκηνών διαλόγου (diuerbia) και 
σκηνές τραγουδιού (cantica). Ένας ηθοποιός έχει ανάγκη από ένα ρόλο για να 
βγει στη σκηνή, από μία persona, δηλαδή από ένα κοστούμι που θα φορέσει 
πάνω από το κοστούμι του ηθοποιού και τη μάσκα του ρόλου. Η κατασκευή 
του θεάματος αποτελεί μέρος αυτού: κάθε φορά που ο ποιητής παίζει με τις 
γιορτές, διαφοροποιεί μία «σταθερά μεταβλητή».21 Έτσι, λοιπόν, αυτό το είδος 
θεάτρου, χωρίς μύθο, στηρίζεται αποκλειστικά στο θέαμα και τη μουσική, 
στοιχεία, δηλαδή, ξένα προς την Ποιητική του Αριστοτέλη κατά την Dupont. 
Τη θέση του ποιητή καταλαμβάνει ο poeta, ο οποίος αντί για μύθους συνθέτει 
ρόλους, partes, που προορίζονται για πρόσωπα που δεν έχουν να κάνουν με την 
αφήγηση, καθώς προϋπήρχαν αυτής. Στη θέση της μίμησης, το ludus λειτουργεί 
σαν μια μηχανή που αποκρούει κάθε αναφορά στην πραγματικότητα και τελικά, 
απορροφά την αφήγηση μέσα στο παιχνίδι.

Η αρχαία ελληνική «μουσική» τραγωδία

Περιέργως, και σίγουρα εξαιτίας του Αριστοτέλη, η φιλοσοφία του Γερ-
μανικού Ιδεαλισμού δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη μουσική των χορικών της 
τραγωδίας. Η τραγωδία ήταν, όμως, κατ’ αρχήν «χορική» πράξη. Σύμφωνα με τη 
Florence Dupont, εκείνο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σοβαρά σε μία 
αρχαία ελληνική τραγωδία δεν είναι τόσο η παρουσία του χορού, αλλά η ύπαρξη 
στίχων που δεν είναι λυρικοί· οι διάλογοι των τραγωδιών, γραμμένοι σε ιαμβικό 
τρίμετρο, που απήγγελλαν επαγγελματίες ηθοποιοί δε σχετίζονται με κανένα 
τρόπο  με τα χορικά. Πρόκειται για ρυθμικό λόγο, στιγματισμένο ευθύς εξ αρχής 
από την έλλειψη της μουσικής: πρακτικά, η έλλειψη αυτή αναπληρούται από 
μία ιδιόμορφη εκφορά λόγου, ένα πομπώδες ύφος, που μαρτυρά περισσότερο 
μάλλον την παρουσία ακόμα του «ραψωδού» παρά τον τραγικό ηθοποιό.

Ο αυλός είναι το μουσικό όργανο που χαρακτηρίζει το χορό της τρα γωδίας:22 
όλη η παράσταση χτίζεται πάνω στη μουσική που παράγει ή στις παύσεις της. 
Συνηθέστερα, ο αυλός χρησιμοποιείται για τις υψηλές νότες που ταιριάζουν στο 

21  Διδακτορική διατριβή του Letessier 2004. 
22  Για τον αυλό, βλ. Vernant 1998: 55-60.
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πένθος ή τη λύπη.23 Η τραγωδία δεν είναι παρά ένας αισθητικός μετασχηματισμός 
της μουσικής του αυλού που προσφέρεται στο Διόνυσο. Εν τω μεταξύ, η ανάπτυξη 
ευρύτερης γκάμας στο είδος της συγκεκριμένης μουσικής επέτρεψε στην τραγωδία 
να δανείζεται συναισθηματικά μοτίβα ολοένα και πιο σύνθετα. 

Από εδώ και στο εξής, η μουσική του αυλού μπορεί να καλύψει ένα ευρύ 
φάσμα μελωδιών, από το θρήνο του πένθους μέχρι τον ευφρόσυνο παιάνα. Ο 
πάμφωνος αυλός  γίνεται τ’ όργανο της τραγωδίας και κάνει το κοινό της να 
πάλλεται. Σε αντίθεση με τα έγχορδα όργανα, κιθάρα και λύρα, ο αυλός παράγει 
εκστατική μουσική. Όλα τα υπόλοιπα μέρη χωρίς μουσική είναι περισσότερο 
αποστασιοποιημένα και ψυχρά, προετοιμάζοντας ή κλείνοντας τις στιγμές 
κορύφωσης της παράστασης. Ο ρόλος της τραγικής αφήγησης αντιστρέφεται 
λοιπόν σε σχέση με το μέλος: ο μύθος καταργείται ενώ η σύνθεση των πραγμάτων, 
η υπόθεση, χωρίς να είναι αναγκαία, γίνεται το χρονολογικό νήμα μιας σειράς 
μουσικών σκηνών.

Το πρόσωπο της Ηλέκτρας, συνεχίζει η συγγραφέας, δεν είναι ούτε μυ θικό 
ούτε τραγικό. Δεν είναι προϊόν της πλοκής ούτε μυθιστορηματικό πρόσωπο, είναι 
τραγούδι. Και μέσω του τραγουδιού θα δράσει. Στόχος κάθε μιας Ηλέκτρας είναι 
ν’εκφράσει σ’ ένα κομμό το συγκλονιστικό θρηνητικό τραγούδι του χορού, του 
Ορέστη και της Ηλέκτρας. Κάθε ποιητής συνθέτει το πρόσωπο της Ηλέκτρας 
και του χορού βάσει διαφορετικών μουσικών ορισμών που αντιστοιχούν σε μια 
διαφορετική αφηγηματική δράση και εξυπηρετούν ένα διαφορετικό μουσικό 
θέαμα. Το κοινό μέσω της μουσικής ταυτίζεται με τον τελετουργικό χορό, κι όχι με 
το χορό της υπόθεσης. Η παρουσία του χορού κάνει τα πρόσωπα της τραγωδίας 
να ξεχωρίζουν στα μάτια το κοινού, επιφέροντας την αποστασιοποίηση των 
παθημάτων. Το κείμενο των χορικών είναι, ως επί το πλείστον, συναισθηματικό, 
ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, σχολιάζει την αφήγηση εφαρμόζοντας την κοινή 
λογική. Τις περισσότερες φορές, η κατάληξη της τραγωδίας αφήνει την εντύπωση 
ότι πρόκειται για πράξεις εντελώς συνηθισμένες.

Kατά την Dupont, η λύση στο σημερινό αδιέξοδο που βρίσκεται το θέατρο 
θα ήταν η απαλλαγή της σκηνής από τα δεσμά του μύθου και η αντιμετώπιση 
του σκηνοθέτη όχι πια ως δραματουργού του εκάστοτε κειμένου αλλά ως 
χοροδιδασκάλου.

Το βιβλίο της Florence Dupont προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις στους 
φιλολογικούς και φιλοσοφικούς κύκλους του Παρισιού.24 Αναμφισβήτητα, 
η προκλητικότητα της θέσης αποτελεί και μέρος των προθέσεων της συγ-

23  Loraux 1999: 67-99. 
24  Παραδειγματικά αναφέρεται το άρθρο του Guénoun, D. 2007, διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://denisguenoun.unblog.fr/textes/. Κάποιες συζητήσεις οργανώθηκαν προφο-
ρικά, όπως εκείνη με θέμα τη Δημοκρατία στο Th éâtre de la Commune (Aubervilliers) μεταξύ 
της συγγραφέως και του Pierre Judet de La Combe στις 20 Δεκεμβρίου 2007. 
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γραφέως: η Florence Dupont έχει επίγνωση της διαφορετικότητας της γνώμης 
της και επιδιώκει να προκαλέσει αίσθηση. Παραμένει σημαντικό, παρόλ’ αυτά, ν’ 
ακουστεί κι αυτή η γνώμη σαν ένα ελαφρύ αντίβαρο στη φορτωμένη φιλολογική 
και φιλοσοφική παράδοση που αφορά στην αρχαία ελληνική τραγωδία, καθώς 
και στις κάθε είδους θεωρίες που την περιβάλλουν. Οι αναγνώστες στους 
οποίους απευθύνεται φαίνεται να είναι οι άνθρωποι της θεατρικής πράξης. 
Φιλοδοξεί να ελευθερώσει το θέατρο από την αστείρευτη γνωστική δόση που 
τροφοδοτεί αλόγιστα τη σκηνική πράξη και τελικά περιορίζει το θέαμα σε 
εικαστική ανάγνωση του έργου από τον παντοδύναμο, πλέον, σκηνοθέτη. 

Το κείμενο της συγγραφέως αποτελεί σχεδόν μανιφέστο, με στόχο την 
επιστροφή του θεάτρου στον πρωταρχικό χαρακτήρα της ύπαρξής του. Η ίδια 
αντλεί το μοντέλο για τη θεατρική αναθεώρηση που προτείνει από τη ρωμαϊκή 
κωμωδία, της οποίας είναι η μεγαλύτερη θεωρητική ερευνήτρια στη Γαλλία. 
Η τακτική που ακολουθεί είναι αμιγώς ιμπεριαλιστική: θέτει τη γνώση της 
στην υπηρεσία ενός λαϊκού θεάματος και στοχάζεται για την επικράτησή του, 
παλίνδρομη κίνηση, που, όμως, η ίδια η ιστορία του θεάτρου κάθε φορά ανατρέπει. 
Σε κάθε περίπτωση, η απολυτότητα της σκέψης της δε θα μπορούσε να έχει παρά 
μόνο μερική εφαρμογή, σύμφωνα με την ποικιλία των απόψεων της σύγχρονης 
εποχής. Ο θετικός απόηχος του μεγαλόπνοου σχεδίου της είναι η δοκιμή μιας 
καθαρά μουσικής παράστασης στη θέση της μυθιστορηματικής τραγωδίας και το 
αποτέλεσμα του πειράματος θα δείξει την ορθότητα του εγχειρήματος. 

Η τελική πρόταση αγγίζει ευρύτερα το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής μας. 
Καταργώντας το στοιχείο της ατομικότητας που προσέθεσε η λειτουργία του 
σκηνοθέτη στο κείμενο της παράστασης, και αποσιωπώντας τη συνέργεια των 
υπολοίπων επαγγελματικών ειδικοτήτων, η συγγραφέας επιβάλλει στο θέατρο 
έναν εσωτερικό κώδικα αναφορών, ενώ δεν επιτρέπει, με κανένα τρόπο, τον 
αντικατοπρισμό της πραγματικότητας σ’ αυτόν. Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος που συναντά η προσπάθειά της έγκειται στην ίδια την παρερμηνεία 
του λόγου της από εκείνους που θα σπεύσουν χωρίς κρίση να την ασπαστούν. 
Κι αυτό επειδή το σύστημά της, μη δίνοντας περιθώριο ελιγμών, στηρίζεται στη 
συλλήβδην απόρριψη οποιασδήποτε ιδέας που είναι εξωτερική ως προς αυτό. 

�

Δέσποινα Νικηφοράκη

Υποψήφια Διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμών

E.H.E.S.S., Παρίσι
cagliostrofam@neuf.fr
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Ακαδημαϊκό έτο ς  2007-2008

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

5-7 Δεκεμβρίου 2008: Σεμινάριο Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφικές Σχολές. 
Ρέθυμνο, Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ. 

Συνάντηση προβληματισμού γύρω από τη σχέση των ανθρωπιστικών σπουδών 
και των κοινωνικών επιστημών, τη θέση των Φιλοσοφικών Σχολών στο ελλη-
νικό πανεπιστήμιο και τις προοπτικές των γνωστικών τους αντικειμένων, ως 
αντικειμένων πανεπιστημιακών σπουδών, στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές 
περιβάλλον. 

Οργανωτική ομάδα:  Αλέξης Καλοκαιρινός (Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής 
Σχολής), Έφη Αβδελά (Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας), 
Αλέξης Πολίτης (Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας), Αντώνης Γεωργούλας 
(Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών).

Συμμετέσχαν με ανακοίνωση:   Έφη Αβδελά (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Λουκία 
Αθανασάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Κώστας Ανδρουλιδάκης (Πανε πι στή μιο 
Κρήτης), Αντώνης Γεωρ γού λας (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Sabine Ιατρίδου (MIT, 
ΗΠΑ), Αλέξης Καλο καιρινός (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Θανάσης Καλπαξής 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης), Βασίλης Κάλφας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Τόνια 
Κιουσο πούλου (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Βασίλης Κρεμ μυδάς (Πανεπιστήμιο 
Αθηνών), Δημήτρης Κυρτάτας (Πανεπιστήμιο Θεσ σαλίας), Αντώνης Λιάκος 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γιώργος Νικολακάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), 
Παναγιώτης Νούτσος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Μίλτος Πεχλιβάνος (Freie 
Universität, Βερολίνο, και Πανεπιστήμιο Θεσ σαλονίκης), Αλέξης Πολίτης 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γρηγόρης Σηφάκης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), 
Ίρις Τζαχίλη (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Βούλα Τσινόρεμα (Πανεπιστήμιο Κρήτης), 
Χρήστος Χατζηιωσήφ (Πανεπιστήμιο Κρήτης).  
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αθανασάκη Λουκία                 Aναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αποστολάκης Κώστας                Aποσπασμένος από M.E.
Αστυρακάκη Εύα                Aποσπασμένη από M.E.
Γιατρομανωλάκη Ιωάννα                              Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Καβουλάκη Αθηνά                Λέκτορας
Καμπουρέλη Βασιλική                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κορνάρου Ελένη                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Λίτινας Νικόλαος                 ΕΤΕΠ του Τμήματος
Νικολαΐδης Αναστάσιος                               Τακτικός Καθηγητής
Παναγιωτάκης Στέλιος                                            Επίκουρος Καθηγητής
Πασχάλης Μιχαήλ                 Τακτικός Καθηγητής
Πετράκη Zαχαρούλα                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Σπαθάρας Δήμος                Λέκτορας
Σπανουδάκης Κωνσταντίνος                 Λέκτορας
Φραγκουλίδης Σταύρος                Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αθανασοπούλου Μαρία                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Βάσσης Ιωάννης                 Αναπληρωτής Καθηγητής
Δασκαλά Κέλη                 Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Δετοράκη Μαρίνα                 Λέκτορας
Ζερβουδάκη Αλεξάνδρα                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κακλαμάνης Στέφανος                 Τακτικός Καθηγητής
Καστρινάκη Αγγέλα                 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λουκάκη Μαρίνα                 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παπαδάκη Ειρήνη                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Πολίτης Αλέξης                 Τακτικός Καθηγητής
Πολυχρονάκης Δημήτρης               Λέκτορας
Ταχοπούλου Ολυμπία                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αναγνωστοπούλου Έλενα               Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δελή Δήμητρα                 Λέκτορας
Καλοκαιρινός Αλέξης                Αναπληρωτής Καθηγητής
Κάππα Ιωάννα                 Επίκουρη Καθηγήτρια
Κατσιμαλή Γεωργία                 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Tσακάλη Παρασκευή                 Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Γλυτζουρής Αντώνης               Επίκουρος Καθηγητής
Δελβερούδη Ελίζα-Άννα               Τακτική Καθηγήτρια
Μήνη Παναγιώτα               Λέκτορας
Σειραγάκης Μανώλης               Λέκτορας

ΔIAΛEΞEIΣ

Vincenzo Rotolo (Πανεπιστήμιο του Παλέρμο), «Σημειώσεις στο λεξικό του 
Somavera» (10η ετήσια διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη), Hράκλειο 
1/10/2007. H εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τη Bικελαία Δημοτική Bιβλιο-
θήκη Hρακλείου και το Tμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Kρήτης. 

Τόνια Κιουσοπούλου (Πανεπιστήμιο Κρήτης), «Το Βυζάντιο τον δέκατο πέμπτο 
αιώνα: Ιδεολογία και Εξουσία», 16/10/2007.

Αργύρης Χιόνης (ποιητής, πεζογράφος και μεταφραστής· κάτοχος του βρα βείου 
διηγήματος του περιοδικού Διαβάζω 2006), «Ποίηση και μύθος», 6/11/ 2007.

Τάκης Θεοδωρόπουλος (πεζογράφος, δοκιμιογράφος), «Γιατί το παρελθόν 
ανήκει στο παρόν», 13/11/2007.

Νίκος Μαλιάρας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), «Μουσικές διαδρομές: Τα βυζαντινά 
μουσικά όργανα μεταξύ Ανατολής και Δύσης», 27/11/2007.

Μαρία Μαθιουδάκη (διδ/σα στο Πανεπιστήμιο Kρήτης), «Η λογοτεχνία στον 
Τύπο: εφημερίς Ακρόπολις, 1883-1893», 4/12/2007.
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Αύρα Ξεπαπαδάκου (θεατρολόγος, δ.Φ.), «Ο Ελληνικός Μελοδραματικός 
Θίασος του Ιωάννη Καραγιάννη: Μία μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη», 
26/2/2008.

Michael Inwood (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Trinity College), «Th e End of Plato’s 
Meno», 31/3/2008.

Μαρία Κλαδάκη (Διδ/σα Π.T.Δ.E. Πανεπιστημίου Aιγαίου), «Η πρόσληψη των 
ευρωπαϊκών ρευμάτων από το Νεοελληνικό Θέατρο 19ος-20ός αι.», 4/3/ 2008.

Μαρία Μαυρογένη (θεατρολόγος, δ.Φ.), «“Ο Αριστοφάνης που γύρισε από 
τα θυμαράκια”: Εισαγωγή στο ζήτημα της μεταγλώττισης των αριστοφανικών 
κειμένων στη νεοελληνική σκηνή», 1/4/2008.

Willeon Slenders (Πανεπιστήμιο Nijmegen), «Greek Colloquialisms and Satyr 
Play», 7/4/2008.

Κώστας Μουστάκας (Πανεπιστήμιο Κρήτης), «Παλαιολόγοι και Καντακου-
ζηνοί στην Ιστορία του Δούκα», 8/4/2008.

Martina Gracanin-Yuksek (Middle East Technical University, Άγκυρα, Tουρκία), 
«Guises of Multidominance», 15/4/2008. H διάλεξη δόθηκε στο πλαίσιο του 
μαθήματος ΓΛΩΦ 210 – Θέματα Σύνταξης (διδ/σα: E. Aναγνωστοπούλου), 
αλλά ήταν ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Γιώργος Καραμανώλης (Πανεπιστήμιο Kρήτης), «Θησαυρός οι άνθρακες.  Οι 
απανθρακωμένοι πάπυροι του Herculaneum και η σημασία τους για την ιστορία 
της φιλοσοφίας», 15/4/2008.

Michael Grünbart (Πανεπιστήμιο Bιέννης), «Th e Aristocratic Muse in 
Byzantium», 6/5/2008.

Stamos Metzidakis (Washington University in Saint Louis), «At the Heart of 
Baudelaire’s Aesthetics: Th yrsus or Caduceus?», 6/5/2008. 

Γεώργιος Α. Χριστοδούλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών), «Ο Αδαμάντιος Κοραής 
κριτικός των αρχαιοελληνικών κειμένων. Ανάγκη επανεκτίμησης;», 26/5/2008 
(10η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Γιάννη Καμπίτση). 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η Λαϊκή Λογοτεχνία από την Αρχαιότητα ως τις Μέρες μας, 21/11/2007, Πανε-
πιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο. Διατομεακή ημερίδα που διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του καθ. Μ. Πασχάλη. 

Διημερίδα πρoς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Σ. Ν. Φιλιππίδη, 22-23/2/2008, 
Φοι τητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’ και Aίθουσα I. Kαμπίτση, Πανε πιστη-
μιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο. Oργάνωση: Tμήμα Φιλολογίας – Tομέας Bυζα-
ντινών και Nεοελληνικών Σπουδών. Yπεύθυνη: αναπλ. καθ. A. Kαστρι νάκη· 
μέλη ακόμα της οργανωτικής επιτροπής: A. Πολίτης, Δ. Πολυχρονάκης. 

Αρχαιοελληνική και Ρωμαϊκή Έκφρασις – Greek and Roman Ekphrasis, Πολι-
τιστικό Κέντρο ‘Ξενία’, Ρέθυμνο, 19-20/5/2008. Διεθνές Συνέδριο αρχαιο γνω-
στικού ενδιαφέροντος που εντάσσεται σε ευρύτερο κύκλο επιστημονικών 
συναντήσεων που πραγματοποιούνται ανά δύο έτη στο Ρέθυμνο. Oργανωτής: 
καθ. Μ. Πασχάλης. Τα Πρακτικά των συναντήσεων δημοσιεύονται στη σειρά 
Rethymnon Classical Studies (RethClas). 

Τροφεῖα – Επιστημονικό Συμπόσιο Αποφοίτων του Τομέα Κλασικών Σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης, Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’, 
Ρέθυμνο, 23-25/5/2008. Πρώτη σε πανελλήνιο επίπεδο επιστημονική συνάντηση 
αποφοίτων Τομέα Κλασικών Σπουδών· διοργανώθηκε από τον οικείο Τομέα του 
Tμήματος Φιλολογίας. Oργάνωση και πρωτοβουλία: αναπλ. καθ. Λ. Aθανασάκη. 
Μέλη της οργανωτικής επιτροπής και οι παλαιοί απόφοι τοι του Tομέα: Στέλιος 
Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης (μέλη ΔΕΠ του Παν/μίου Κρήτης), 
Αντώνης Αυγουστάκης και Κώστας Παναγιωτάκης (μέλη ΔΕΠ των Παν/μίων 
Baylor και Γλασκώβης αντιστοίχως). Έλαβαν μέρος απόφοιτοι του Tομέα με 
σημαντικό ερευνητικό έργο και σταδιοδρομία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού και με ευρύτερη παρουσία σε χώρους έρευνας ή 
και τέχνης εντός κι εκτός Eλλάδος. 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Μαρία Καλλίτση του Ιωάννου, Η εικόνα του Γερμανού κατακτητή στην ελλη νική 
πεζογραφία. Eπιβλέπουσα: A. Kαστρινάκη. Yποστήριξη: 13/11/2007. Bαθμός: 
Λίαν Kαλώς. 
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Αικατερίνη Κουνάκη-Φιλιππίδη του Γεωργίου, Σκηνική δράση και νόημα στις 
κωμωδίες του Πλαύτου. Eπιβλέπων: Σ. Φραγκουλίδης. Yποστήριξη: 18/6/2008. 
Bαθμός: Άριστα.

AΛΛEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ

Θερινό Πρόγραμμα Mαθημάτων Nέας Eλληνικής – Modern Greek Summer Course, 
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Pέθυμνο, 30/6 – 25/7 /2008. Eντατικό πρόγραμμα 
διδασκαλίας Nέων Eλληνικών. Oργανώνεται επί σειρά ετών τους θερινούς μήνες, 
απευθύνεται σε αλλοδαπούς και εντάσσεται στα προγράμ ματα του Eργαστηρίου 
Γλωσσολογίας. Yπεύθυνη είναι η αναπλ. καθ. Γ. Kατσιμαλή. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κάσδαγλη Αγλαΐα                Επίκουρη καθηγήτρια
Κιουσοπούλου Αντωνία                Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κουμανούδη Μαρίνα                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κυρίτσης Δημήτριος                Λέκτορας
Miotto Marco                 Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Μίσιου Άννα                 Επίκουρη καθηγήτρια
Μουστάκας Κωνσταντίνος               Λέκτορας
Παναγοπούλου Κατερίνα               Λέκτορας
Ράγια Έφη                 Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Σακελλαρίου Ελένη                Επίκουρη καθηγήτρια
Σεργίδου Αναστασία                Λέκτορας

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Αβδελά Έφη       Καθηγήτρια
Κοκκινάκης Γιάννης      Λέκτορας
Λούκος Χρήστος      Καθηγητής
Μανιτάκης Νικόλαος      Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Πεμεζάς Σωκράτης       Αναπληρωτής καθηγητής
Χατζηιωσήφ Χρήστος      Καθηγητής
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναστασόπουλος Αντώνης                  Επίκουρος καθηγητής
Κολοβός Ηλίας                    Λέκτορας
Miotto Marco       Διδάσκων με το ΠΔ 407/80

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Γαλανίδου Νένα                 Επίκουρη καθηγήτρια
Γκράτζιου Όλγα                 Καθηγήτρια
Δρακοπούλου Ευγενία                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Ζυμή Ελένη                 Λέκτορας
Ιωάννου Παναγιώτης                Λέκτορας
Καλπαξής Θανάσης                Καθηγητής
Καραναστάση Παυλίνα                Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Καρναβά Άρτεμις                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κοπανιάς Κώστας                Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Κόπακα Αικατερίνη                Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κοτσώνας Αντώνιος                Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Λινάρδου Καλλιρρόη                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Μάλαμα Αναστασία                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Ματθιόπουλος Ευγένιος                              Επίκουρος καθηγητής
Μυλωνά Δήμητρα                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Ξανθοπούλου Μαρία                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Παπακωνσταντίνου Δήμητρα               Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Σταμπολίδης Νικόλαος                Καθηγητής
Συθιακάκη Βασιλική                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Τζαχίλη Ίρις                 Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Φωσκόλου Βασιλική                Λέκτορας
Χατζηνικολάου Νίκος                                                Ομότιμος καθηγητής / δίδαξε
                                                                                                  με σύμβαση ΠΔ 407/80

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διεθνής επιστημονική συνάντηση COST A 36: «Tributary Empires 
Compared: War, Armies and Empires», Working Group Meeting, 2-4/10/2007.

Επιστημονική ημερίδα στη μνήμη του Jean Pierre Vernant, 23/11/2007.
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13η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ε.Σ.Τ.Ι.Α.), 
Χανιά, 11-13/4/2008.

13η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας, 16-18/7/2008.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
«ΑΡΧΑΙΟΣ MEΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Dr. G. Cadogan (Παν/μιο Reading, Μεγ. Βρετανία), «Ο μινωικός οικισμός και η 
έπαυλη στο Μύρτο-Πύργο (Ιεράπετρα)», 27/02/2008.

Δρ. Κ. Βλασσόπουλος (Παν/μιο Nottingham, Μεγ. Βρετανία), «Ιδιοκτησία ή 
κυριαρχία; Μια άλλη οπτική πάνω στην αρχαία δουλεία», 05/03/2008.

Δρ. Rebecca Sweetman (Παν/μιο St. Andrews, Μεγ. Βρετανία), «Roman Crete: 
Long-Term Continuity and No Change?», 14/05/2008.

B. AΝΟΙΧΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
«ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑIΟΤΗΤΑ»

(Διοργ.: Καθ. Ίρις Τζαχίλη – Κατερίνα Παναγοπούλου)

Σελήνη Ψωμά (ΚΕΡΑ/ΕΙΕ), «Noμίσματα για τις πανηγύρεις», 01/10/2007.

Veronique Chankowski (Directrice des Études, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 
Αθηνών), «Από τη λογιστική στην ‘οικονομία της αγοράς’: η πόλη-κράτος και 
οι δημοσιονομικές της δυνατότητες», 30/10/2007.

Robert Pitt (Ass. Director, Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών), «Contractors 
and Corruption in Ancient Greek Public Buildings», 16/04/2008.

Γιώργος Δεληγιαννάκης (Παν/μιο Πατρών – Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), 
«Νέα στοιχεία για την οικονομία του Νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά την Ύστερη 
Αρχαιότητα», 28/05/2008.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑ

Leslie Peirce (New York University): α) Μεταπτυχιακό σεμινάριο. Θέμα: 
Legislating sexual order: crime and punishment in Ottoman imperial law, 
13/05/2008. β) Διάλεξη. Θέμα: Much ado about matrimony: lovers’ desires, family 
controls, and state scrutiny in early modern Ottoman Anatolia, 15/05/2008. 
(Η επίσκεψη της Leslie Peirce οργανώθηκε από κοινού από το προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών «ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» των 
Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, και Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών και του Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία.)

Θεοχάρης Σταυρίδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου): δύο σεμιναριακά μαθήματα στο 
Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία με θέμα τον Μαχμούτ Πασά Αγγέλοβιτς, μεγάλο 
βεζίρη του Μεχμέτ Β΄ του Πορθητή, 29 και 30 Μαΐου 2008.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»:
Διαλέξεις στο πλαίσιο του Διαρκούς Σεμιναρίου Υποψηφίων Διδακτόρων 

Jürgen Kocka (Freie Universität Berlin), «H άνοδος και η παρακμή της αστικής 
τάξης στο 19ο και στον 20ο αιώνα: η γερμανική περίπτωση στην Ευρώπη», 
19/03/2008.

Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign), «Το ζωντανό 
αρχείο του Vasil Lefski και η κατασκευή του εθνικού ήρωα της Βουλγαρίας», 
02/04/2008.

Πόλλη Θαναηλάκη, «Η οικονομία και η κοινωνία ως καθοριστικοί παρά γοντες 
δημιουργίας γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 19ο αιώνα», 06/05/2008.

Παπακωνσταντίνου Κατερίνα, «Δρόμοι του εμπορίου – δρόμοι της μετανά-
στευσης: 18ος αιώνας», 07/05/2008.

Νίκος Μανιτάκης, «Καθολική ψηφοφορία, καθολική στράτευση και καθολική 
εκπαίδευση. Η κρατικοποίηση  της δημοτικής εκπαίδευσης και η πορεία προς 
μια μαζική κοινωνία στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα», 13/05/2008.

Γαβριέλλα Ετμεκτσόγλου, «Ένα έθνος θυμάτων; Οι κοινωνικοπολιτικές δια-
στάσεις αφηγήσεων αυτοθυματοποίησης στην ενοποιημένη Γερμανία», 14/05/ 
2008.
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Αυγούστα Δήμου, «Συγκριτική ιστορία και μεταφορά ιδεών: Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις», 15/05/2008.

Μάνος Περάκης, «Όψεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της «κρα-
τικής» παρέμβασης στην κρητική ατμοπλοΐα (1873-1913)», 20/05/2008.

Ποταμιάνος Νίκος, «Τάξεις και κουλτούρα στις απόκριες της Αθήνας, 1880-
1920», 28/05/2008.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ανδρουλιδάκης Κώστας         Αναπληρωτής Καθηγητής
Βενιέρη Μάρτζι                 Επίκουρη Καθηγήτρια
Glucker Jοhn                  Διδάσκων της θέσης ‘Μιχελή’
Θεοδώρου Παναγιώτης                Λέκτορας 
Καβουλάκος Κωνσταντίνος               Επίκουρος Καθηγητής   
Καραμανώλης Γεώργιος                              Λέκτορας
Κουκουζέλης, Κωνσταντίνος               Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Λεμπέντεφ Ανδρέας                Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαραγκός Γεώργιος                Αναπληρωτής Καθηγητής
Μπάλλα Χλόη                 Λέκτορας
Μπαντινάκη Αικατερίνη                 Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Πανταζής Απόστολος                              Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Ρουσόπουλος Γεώργιος                                              Καθηγητής
Σαργέντης Κωνσταντίνος               Λέκτορας  
Τάταρη Μαρία                 Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Τέγος Σπυρίδων                               Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Τσακίρη Βασιλική                Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Τσινόρεμα Σταυρούλα                              Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Χρυσακοπούλου Βασιλική               Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
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ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΘΕΜΚΕ)

Αστρινάκης Αντώνης                Αναπληρωτής καθηγητής
Βαφέας Νίκος                 Λέκτορας
Βιταλάκη Ελένη                 Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Γεωργούλας Αντώνης                Αναπληρωτής Καθηγητής 
Δαλακούρα Αικατερίνη                Λέκτορας
Δασκαλάκη Ήβη                   Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Ιατρίδης Τηλέμαχος                Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Κακλαμάνη Σταματίνα                Λέκτορας
Κατσαρού Ελένη                Λέκτορας
Καψάσκη Αγγελική                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κουτσουράκη Στυλιανή                Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κουγιουμουτζάκης Γιάννης               Καθηγητής
Νικολακάκης Γιώργος                Αναπληρωτής Καθηγητής   
Παληός Ζαχαρίας                Επίκουρος Καθηγητής
Παναγιωτόπουλος Νίκος               Αναπληρωτής Καθηγητής
Πηγιάκη Καλλιόπη                Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σταματοπούλου Δέσποινα               Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσαντηρόπουλος Άρης                Λέκτορας
Τσούρτου Βασιλική                Λέκτορας
   
Επίσης εργάστηκαν στο Τμήμα για τις ανάγκες της Διδακτικής Άσκησης οι εξής 
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί: Αναστασάκη, Ζερβουδάκη, Καρίμαλη, Λουλαδάκη 
και Παρασκευαΐδη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Συμπόσιο με θέμα: G.W. F. Hegel: Η Φαινομενολογία του πνεύματος – Hegel’s 
Phenomenology of Spirit. Διεθνές φιλοσοφικό συμπόσιο με αφορμή τα 200 
χρόνια από την πρώτη έκδοση του έργου του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ Φαινομενολογία 
του πνεύματος (1807). Ρέθυμνο, 9-11/11/2007. Οργανωτής: Κ. Καβουλάκος.

Διάλεξη της κ. Ειρήνης Ριζάκη, με θέμα «Η γυναικεία λογιοσύνη στο ελληνικό 
κράτος το 19ο αιώνα: Οι γράφουσες Ελληνίδες», 7 Απριλίου 2008, αίθ. Σ1, στο 
πλαίσιο του Προπτυχιακού Σεμιναρίου “Γυναίκες Εκπαιδευτικοί και εκδοτική 
κουλτούρα” (19ος αι. – αρχές 20ού)”. Υπεύθυνη: Α. Δαλακούρα.



Διαλέξεις με θέμα «Ανθρωπολογία και Ψυχανάλυση» 
(υπεύθυνος: Άρης Τσαντηρόπουλος)

Markos Zafi ropoulos: «Η Ανθρωπολογία του S. Freud», 18/05/2007. 
Markos Zafi ropoulos: «Η Ανθρωπολογία του J. Lacan», 19/05/2007. 
 
Διάλεξη της Pr. B. Dojcinovic-Nesic’s (Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) “Two 
Governess’ Stories”,  21η Μαΐου 2008, αίθ. Σ1, στο πλαίσιο του Προπτυχιακού 
Σεμιναρίου “Γυναίκες Εκπαιδευτικοί και εκδοτική κουλτούρα (19ος αι. – αρχές 
20ού)”. Υπεύθυνη: Α. Δαλακούρα.  

Διάλεξη της Pr. B. Dojcinovic-Nesic’s (Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) “Two 
Governess’ Stories ”,  22 Μαΐου 2008, αίθ. Μιχελή, στο πλαίσιο του Διατμηματι-
κού Προγράμματος “Το φύλο στις Κοινωνικές Επιστήμες”. Υπεύθυνη: Α. Δαλα-
κούρα.

Συνδιοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: “Women in the History of Balkans 
– Life Stories of women teachers”, Th essalonica, 19th – 21th of June 2008. Υπεύθυνη: 
Α. Δαλακούρα.

Ημερίδα με θέμα: Απολογισμός του έργου πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών 
στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2008, 
ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο Δ1Α – Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο. 
Υπεύθυνη: Α. Δαλακούρα. 

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τομέα Φιλοσοφίας «Βιοηθική»: 

3ο Επιστημονικό Συνέδριο – Retreat Βιοηθικής: “Βιοηθικά προβλήματα στις 
επιστήμες της ζωής”, 5-7 Οκτωβρίου 2007, Πάνορμο Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο.

Διάλεξη του κυρίου Διονυσίου Δρόσου με θέμα: Ηθικά συναισθήματα και 
«αμερόληπτη παρατήρηση»: Η μόρφωση της ηθικής κοινότητας στον David Hume 
και στον Adam Smith. Τρίτη 20/11/2007, Αίθουσα Σ1, τμ. ΦΚΣ, Ρέθυμνο.

Διάλεξη του κυρίου Σπύρου Τέγου με θέμα: Πάθη και Θεσμοί: Σχετικά με 
τον εξελικτικισμό του David Hume. Τρίτη 27/11/2007, Αίθουσα Σ1, τμ. ΦΚΣ, 
Ρέθυμνο.

Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα: Πειραματισμός σε ανθρώπους: Τα ηθικά όρια 
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της βιοϊατρικής έρευνας. Δευτέρα 17/12/2007, Αίθουσα Ανδρόγεω, Ηράκλειο.

Διάλεξη του κ. Γεώργιου Μαλάμη με θέμα: Κοινοί τόποι του μεσοπολεμικού 
βιολογισμού στις αγγλοσαξονικές χώρες και στην κεντρική Ευρώπη. Τρίτη 18/12/ 
2007, Αίθουσα Σ1, τμ. ΦΚΣ, Ρέθυμνο.

Διάλεξη του κ. Στυλιανού Βιρβιδάκη με θέμα: Μεταηθικά προβλήματα αναφο-
ρικά με τις σχέσεις επιστήμης και ηθικής. Τρίτη 18/12/2007, Αίθουσα Σ1, τμ. 
ΦΚΣ, Ρέθυμνο.

Διάλεξη της κ. Κατερίνας Σιδέρη με θέμα: Αρεταϊκή βιοηθική και θεραπευτικός 
κλωνισμός. Πέμπτη 20/12/2007, Αίθουσα Α3-2, τμ. Κοινωνιολογίας, Ρέθυμνο.

Διάλεξη της κ. Μαρίας Βενιέρη με θέμα: Προϋποθέσεις της προσωπικότητας:
Η επιστημολογική συζήτηση για τη σχέση νου / σώματος. Τρίτη 15/01/2008, 
Αίθουσα Σ1, τμ. ΦΚΣ, Ρέθυμνο.

Διάλεξη του κ. Αριστείδη Μπαλτά με θέμα: Περί του αναγωγισμού στις επιστή-
μες. Τρίτη 12/02/2008, Αίθουσα Σ1, τμ. ΦΚΣ, Ρέθυμνο.

Κύκλος Επιστημονικών Εκδηλώσεων «Ηθική, Πολιτική, Βιοηθική»: Βιοηθική 
και Περιβάλλον. Προς μια ηθική της ευθύνης. ‘Ξενία’, Ρέθυμνο, Τετάρτη 13/02/ 
2008.

Διάλεξη της κυρίας Μυρτώς Δραγώνα-Μονάχου με θέμα: Αρχαία Ελληνική 
Φιλοσοφία – Ιατρική και η Βιοηθική. Ηράκλειο, 14/03/2008.

Διάλεξη της κυρίας Ιωάννας Κουτσουράδη με θέμα: Ηθική και ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ρέθυμνο, 03/06/2008.

Lecture by Prof. Torin Monahan: «Implanting Inequality?: Probing the Surveillance 
Dimensions of Hospital Tracking and Identifi cation Systems”. Rethymnon, 06 June 
2008.

Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Βιολογία, Ηθική, Βιοηθική», Ρέθυμνο, 13-14 
Ιουνίου 2008. 

Σεμινάριο Διδασκόντων: «Φιλοσοφία και κοινωνικές επιστήμες» 

Σπύρος Τέγος, «Το πρόβλημα της αυθεντίας στον πρώιμο φιλελευ θερισμό: η 
περίπτωση του Άνταμ Σμιθ», 15/10/2007.
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Ήβη Δασκαλάκη, «Έλληνες τσιγγάνοι και κράτος: Η διαπραγμάτευση της δια-
φορετικότητας στο ‘περιθώριο’ του σχολείου», 29/10/2007.

Γιάννης Κουγιουμουτζάκης, «Περί της καταγωγής της ανθρώπινης σκέψης», 
12/11/2007.

Θάνος Λίποβατς, «Η ηθική ως τέλος της πολιτικής», 26/11/2007.

Βασιλική Τσακίρη, «Η σημασία της ‘μνησικακίας’ στο έργο του Κίρκεγκωρ και 
του Νίτσε».

Θανάσης Γκιούρας και Θωμάς Νουτσόπουλος, «Ημαρτημένα πολιτεύ ματα στην 
Πολιτεία του Πλάτωνα. Αιτίες και δυναμική της φθοράς», 25/2/2008.

Ευγενία Μυλωνάκη, «Η αδυναμία της βούλησης και το πρίσμα του αγαθού», 
3/3/2008.

Μαρία Τερδήμου, «Επισκόπηση των αρχαίων μαθηματικών», 17/3/ 2008.

Σπύρος Λαπατσιώρας, «Η έννοια της αξίας και η κριτική της Πολιτικής Οικο-
νομίας στον Μαρξ», 31/3/2008.

Κώστας Κουκουζέλης, «Το αίτημα της παγκόσμιας κοινωνικής δικαι οσύνης», 
14/4/2008.

Δώρα Παπαδοπούλου, «Διαβουλευτική δημοκρατία: Χάμπερμας και Ρώλς».

Κορίννα Χατζηνικολάου, «Ενσυναίσθηση: Από την αισθητική φιλοσο φία στη 
σύγχρονη αναπτυξιακή ψυχολογία», 19/5/2008.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Μαρία Φιολιτάκη, Μίμηση, φαντασία και συμβολισμός στη Βυζαντινή Αισθη τική. 
Επόπτης: Κ. Καβουλάκος. Υποστήριξη: 17/03/2007.

Εμμανουήλ Περάκης, Η μεταφυσική του πρώιμου Wittgenstein (το πρόβλημα 
των αντικειμένων). Επιβλέπουσα: Μ. Βενιέρη. Υποστήριξη: 17/12/2007.

ΑΡΙΑΔΝΗ 14 (2008)334



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




