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Συνοπτική αναδρομή στην υποβρύχια 
αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα*

ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή
Μετά τη γενική εισαγωγή στην υποβρύχια αρχαιολογία στο προ- 

ηγούμενο τεύχος της Αριάδνης,1 στο τεύχος αυτό θα επιχειρηθεί η 
συνοπτική παρουσίαση της μέχρι σήμερα πορείας τoυ κλάδου στην 
Ελλάδα, με σύντομες αναφορές και σε σημαντικές υποβρύχιες έρευ-
νες/ανασκαφές στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. Ξεκινώντας από 
τα τυχαία ευρήματα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού 
αιώνα, η διερεύνηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς θα 
επιχειρηθεί αρχικά με τις πρώτες συσκευές κατάδυσης, τα γνωστά 
χαρακτηριστικά σκάφανδρα με τις μπρούτζινες περικεφαλαίες που 
χρησιμοποιούσαν οι Αιγαιοπελαγίτες σφουγγαράδες μέχρι και το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τελειοποίηση της συσκευής αυτόνομης κατά-
δυσης το 1943 άνοιξε νέους ορίζοντες στην υποβρύχια αρχαιολογία 
αλλά και γενικά στην προσέγγιση του βυθού, πολλαπλασίασε όμως, 
συγχρόνως, τους ανθρωπογενείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα 
ενάλια πολιτιστικά αγαθά. Από τη δεκαετία του 1950, η υποβρύχια 
αρχαιολογία στην ουσία γεννάται και βαθμιαία ενηλικιώ νεται στην 
Ελλάδα και την υπόλοιπη Μεσόγειο, μέχρι τις εξαιρετικές σημερινές 
τεχνολογίες που έχουν απίστευτα επεκτείνει τα βάθη και το εύρος 
των περιοχών που μπορούν να διερευνηθούν συστηματικά και με 
ακρίβεια, σε ελάχιστο συγκριτικά χρόνο. 
*  Για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του παρόντος άρθρου θερμές ευχαρι-

στίες οφείλω στην καθηγήτρια Κατερίνα Κόπακα, τον επίτιμο έφορο του Επιγρα-
φικού Μουσείου Χαράλαμπο Κριτζά, το συνάδελφο στην ΕΕΑ Δρα Δημήτρη 
Κουρκουμέλη, τον επιμελητή Κώστα Ψυχογυιό, τη Συντακτική Επιτροπή και 
τους ανώνυμους κριτές για τη συμπερίληψη του άρθρου στην παρούσα έκδοση, 
για τον χρόνο που διέθεσαν και τις καίριες παρατηρήσεις τους. Φυσικά, κάθε 
λάθος και παράλειψη οφείλονται αποκλειστικά σε μένα.

1 Θεοδούλου 2011α, 139-160.
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Η αναφορά σε κάθε υποβρύχια έρευνα στον ελληνικό χώρο τα 
τελευταία εξήντα έστω χρόνια θα μπορούσε να αποτελέσει αντικεί-
μενο ενός ή και περισσότερων βιβλίων ή διατριβών. Εδώ θα παρου-
σιαστούν, επομένως, συνοπτικά τα κυριοτέρα δημοσιευμένα δεδο-
μένα από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας.

Συγκεντρωτικά στοιχεία για την ιστορία της υποβρύχιας αρχαιο-
λογίας στην Ελλάδα βρίσκονται στις ακόλουθες εργασίες:
•	 Κριτζάς Χ., 1978, “Η υποβρύχια αρχαιολογία στην Ελλάδα”, 

στο Rackl H.-W., Βουτιά στα περασμένα, Αθήνα: Gutenberg,  
414-429 (μτφρ. Η. Μαυριγιά). Καλύπτεται η περίοδος από τις 
αρχές του 20ού αιώνα μέχρι το 1977, με ορόσημα την ίδρυση 
του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΙΕΝΑΕ) το 
1973 και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) το 1976.2

Στις δραστηριότητες της Εφορείας Eναλίων Αρχαιοτήτων από 
το 1988 αναφέρονται πολλά λήμματα στο Αρχαιολογικό Δελτίο, 
με πληροφορίες για πλήθος αυτοψιών, σωστικών και άλλων ερευ-
νών σε όλη την επικράτεια, για την τυχαία ανέλκυση αντικειμένων 
από τη θάλασσα και για τη λοιπή δράση της. Καθώς όμως η ετήσια 
έκδοση του Δελτίου καθυστερεί, οι τελευταίες αναφορές στο έργο 
της ΕΕΑ ανάγονται στο 2000.3 Ωστόσο, η δράση της Εφορείας και 
των ξένων αρχαιολογικών φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
πάντοτε σε συνεργασία μαζί της, παρουσιάζονται συνολικά από τις 
εκάστοτε προϊσταμένους της, ως ακολούθως: 
•	 Χατζηδάκη Ε., 1994. “Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και τα 

προγράμματα υποβρυχίων ανασκαφών”, Αρχαιολογία 51: 86-88.
•	 Δελλαπόρτα Κ.4, 1999. “Το έργον της Εφορείας Εναλίων Αρ-

χαιοτήτων (Χρονικά 1976-1999)”, στο H. Tzalas (ed.), Tropis VII. 
7th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, 

2 Aντίστοιχα <www.ienae.gr> και <http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=91>  
(15-12-2011).

3 Αυτοψίες και μικρής κλίμακας δράσεις της τελευταίας δεκαετίας παραμένουν, 
επομένως, αδημοσίευτες, και δεν περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.

4 Η Κατερίνα Δελλαπόρτα υπογράφει ως Δελλαπόρτα ή Δελαπόρτα Αικατε-
ρίνη, Κατερίνη/α, και αναλόγως στα αγγλικά και γαλλικά. Εδώ υιοθετούνται τα 
Δελλαπόρτα Κ. και Dellaporta K.
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Pylos 26-29 Aug. 1999, Hellenic Institute for the Preservation of 
Nautical Tradition, Αθήνα, v.II: 903-916. 

•	 Δελλαπόρτα Κ., 2002. “Πρόσφατες έρευνες και ευρήματα ΕΕΑ 
κατά το διάστημα 1999 – 2002”, στο Η. Tzalas (ed.), Tropis VIIΙ. 
8th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, 
Hydra 27-31 Aug. 2002, Hellenic Institute for the Preservation of 
Nautical Tradition (υπό έκδοση). 

•	 Δελλαπόρτα Κ., 2005. “Οι δραστηριότητες της Εφορείας Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού”, στο ΙΕΝΑΕ. 
Τριάντα χρόνια υποβρύχιας έρευνας. Από το Πελαγονήσι στην 
Κορακιά, Διημερίδα στη μνήμη του ιδρυτή του ΙΕΝΑΕ Νίκου 
Τσούχλου, Αθήνα, 20-22 Μαΐου 2005, ΙΕΝΑΕ (υπό έκδοση).

•	 Preka-Alexandri K., 2008. “The work of the Ephorate of Under-
water Antiquities from 2007 to August 2008”, στο H. Tzalas (ed.), 
Tropis Χ. 10th International Symposium on Ship Construction in 
Antiquity, Hydra, 28 Aug. – 2 Sept. 2008, Hellenic Institute for 
the Preservation of Nautical Tradition (υπό έκδοση).

•	 Σίμωσι Α., 2009. “Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. 30 χρόνια 
ερευνητικής δράσης”, Αρχαιολογία 115: 95-105.

Τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες του ΙΕΝΑΕ δημοσι-
εύονται ανελλιπώς στο περιοδικό Ενάλια. Συγκεντρωτικά δεδομένα 
μπορεί κανείς να βρει στα:
•	 Vichos Y., 1993. “Underwater archaeology in Greece through 

explorations by the Hellenic Institute of Marine Archaeology”, 
Motion. Olympic Airways magazine, Summer – Autumn 1993: 
6-28.

•	 Tsouchlos N., Agourides C., 1999. “Brief account of underwater 
archaeological research in Greece”, στο Η. Tzalas (ed.), Tropis VII. 
7th International Symposium on Ship Construction in Antiquity, 
Pylos 26-29 Aug. 1999, Αθήνα, v.II: 917-926. 

•	 ΙΕΝΑΕ. Τριάντα χρόνια υποβρύχιας έρευνας. Από το Πελαγονήσι 
στην Κορακιά, Πρακτικά της διημερίδας στη μνήμη του ιδρυτή 
του ΙΕΝΑΕ Νίκου Τσούχλου, ΙΕΝΑΕ, Αθήνα, 20-22 Μαΐου 2005 
(υπό έκδοση).
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Από το 19ο αιώνα μέχρι την αυτόνομη κατάδυση
Η πρώτη γνωστή ανέλκυση –ναυαγιαιρεσία στην πραγματικό-

τητα– σημαντικότατων μάλιστα αρχαιοτήτων στα νεότερα χρόνια 
πραγματοποιήθηκε το 1802 στον Αβλέμονα των Κυθήρων και αφο-
ρούσε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρέθηκαν στο βυθό όταν 
ναυάγησε το πλοίο Μέντωρ, με το οποίο ο λόρδος Έλγιν τα μετέφερε 
στην Αγγλία. Η απόλυτα επιτυχής επιχείρηση έγινε από Σπετσιώτες 
και Καλύμνιους σφουγγαράδες. Τα ίδια τα κατάλοιπα του πλοίου 
επανεντοπίστηκαν το 1975 από δύτες του πλοιάρχου J.-Y. Cousteau 
και ερευνήθηκαν το 1980 από ομάδα του ΙΕΝΑΕ και της ΕΕΑ,5 και 
κατόπιν το 2009 και το 2011 από κλιμάκιο της ΕΕΑ υπό τη διεύ-
θυνση του Δημήτρη Κουρκουμέλη.6

Το ενδιαφέρον για τα βυθισμένα αρχαία εκδηλώνεται και στις 
πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις του νεογέννητου ελληνικού κράτους. 
Ο Νόμος 10/22-5-1834 της Αντιβασιλείας, περιλαμβάνει και τις 
αρχαιότητες που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον (Άρθρο 62: « Ὅλα 
τὰ ἐπὶ ἐθνικῆς γῆς, ἢ ὑπ’ αὐτήν, ἢ εἰς τὸν πυθμένα τῆς θαλάσσης, εἰς 
ποταμοὺς καὶ δημοσίους ῥύακας, εἰς λίμνας ἢ βάλτους εὑρισκόμενα 
ἐρείπια, ἢ ἄλλα ἀρχαιότητος ἀντικείμενα, οἱουδήποτε ὀνόματος, εἶναι 
ἰδιοκτησία τοῦ κράτους»).

Η πρώτη ουσιαστική υποβρύχια έρευνα με αρχαιολογικό στόχο 
πραγματοποιήθηκε το 1884 από τον νεαρό τότε αρχαιολόγο Χρήστο 
Τσούντα στο στενό της Σαλαμίνας, με σκοπό τον εντοπισμό κατα-
λοίπων της ιστορικής ομώνυμης ναυμαχίας. Ο Χ. Τσούντας δεν 
καταδυόταν αλλά παρακολουθούσε από την επιφάνεια την επιχεί-
ρηση. Η προσπάθεια δεν απέδωσε, όμως, τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα, και ο ίδιος σημειώνει κατά λέξη στην αναφορά του προς την 
Αρχαιολογική Εταιρεία: « Ἴσως ἔλθωσι καιροὶ ἄλλοι εὐθετώτεροι πρὸς 
τοιαύτας δυσκόλους ἐπιχειρήσεις».7

5 Λιανός 1983, 24-28.
6 Σίμωσι 2009, 103 και Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id= 

46372> (14-12-2011).
7 Κουμανούδης 1885, 7-17. Λώλος 2003, 13-37.
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Ανελκύσεις αγαλμάτων
Πλην των συστηματικών ερευνών διάφορα αντικείμενα, κυρίως 

χάλκινα γλυπτά, έχουν ανελκυστεί τυχαία σε δίκτυα ψαράδων, 
αποτελώντας εντυπωσιακά δείγματα της αρχαίας χαλκογλυπτικής, 
η οποία σπανίως διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας από χερσαίες 
θέσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά στη συνέ-
χεια. Το 1899, στον Κορινθιακό κόλπο ανασύρεται στα δίκτυα 
ντόπιου ψαρά το χάλκινο άγαλμα του επονομαζόμενου “Ποσειδώνα 
της Κρεύσιδος”8 (Λιβαδόστρας). Το 1925 ανελκύεται ο “Παις του 
Μαραθώνος”9 από τον ομώνυμο κόλπο και τρία χρόνια αργότερα 
ο “Δίας ή Ποσειδώνας του Αρτεμισίου”10 (εικ. 1) και ακολούθως ο 
“Κελητίζων Παις”,11 και τα δύο γλυπτά από την περιοχή του Αρτε-
μισίου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εντοπίστηκε και ανελ-
κύστηκε από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στην περιοχή 
του Ακρωτηρίου Ξι της Κεφαλλονιάς ομάδα μαρμάρινων αγαλμά-
των.12 Το 1994 παραδόθηκε στην Εφορεία το χάλκινο υπερφυσικό 
άγαλμα της λεγόμενης “Κόρης ή Κυράς της Καλύμνου”.13 Κατόπιν, 
το 1997, χάλκινο δελφίνι, κεφάλι χάλκινου πιλοφόρου Μακεδόνα, 
κνήμη χάλκινου αγάλματος και πόδι δεύτερου χάλκινου αγάλμα-
τος,14 όλα από την περιοχή της Καλύμνου. Από την ίδια περιοχή 
προέρχεται και ένα δεύτερο πόδι, το οποίο παραδόθηκε το 1999,15 
καθώς και οι κορμοί χάλκινου ιππέα, που παραδόθηκε το 2006,16 και 

8 Φίλιος 1899. Finn και Houser 1983, 43-49.
9 Finn και Houser 1983, 104-107. Ρωμαίος 1924-25, 145-187. Παπαϊωάννου 1984, 

191-215. Καλτσάς 2001, 242-243.
10 Μπέρτος 1926, 87-95. Οικονόμου 1928, 750-753. Αρβανιτόπουλος 1929, 79-94. 

Καρούζος 1931, 41-104. Κατάκης 2001. Finn και Houser 1983, 78-86. Καλτσάς 
2001, 92-93.

11 Μπέρτος 1926, 87-95. Καρούζος 1931, 41-42. Καλλιπολίτης 1972, 419-426. 
Κατάκης 2001. Finn και Houser 1983, 87-90. Καλτσάς 2001, 248-249.

12 Παπαθανασόπουλος 1983, 18-19.
13 Καζιάνης 1994, 856 και Καζιάνης 1996, 738. 
14 Καζιάνης 1997α, 1201. 
15 Δελλαπόρτα και Δημητριάδου 1999, 1030-1032. Κουτσουφλάκης 2007, 49.
16 Κουτσουφλάκης 2007, 42-57.
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ενός δεύτερου, το 2009.17 Το 2004 παραδόθηκε στην ΕΕΑ το χάλκινο 
άγαλμα νεαρού αθλητή, από την περιοχή της Κύθνου.18 Από άγνω-
στη θαλάσσια θέση προέρχεται επίσης χάλκινο άγαλμα νέου, που 
ανελκύσθηκε παράνομα, εξήχθη στο εξωτερικό, κατασχέθηκε το 
1998 στη Γερμανία, επαναπατρίστηκε το 2002 και εκτίθεται σήμερα 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αγάλματα δεν εντοπίζονται βέβαια μόνο στις ελληνικές θάλασ-
σες αλλά σε όλη τη Μεσόγειο. Αναφέρονται ενδεικτικά το άγαλμα 
“Δήμητρας” στο Μουσείο της Σμύρνης, ο “Μικρός Νέγρος” στο 
Μουσείο του Bodrum19 στην Τουρκία (δεκαετία 1960), τα περίφημα 
αγάλματα των πολεμιστών του Riacce20 στην Ιταλία (1972), ο χάλκι-
νος έφηβος αθλητής στο Μουσείο Paul Getty στο Los Angeles21 και 
πιο πρόσφατα (1999) ο “Aποξυόμενος” από την Κροατία.22 

Το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα
Στην αρχή του 20ού αιώνα (1900-1902) πραγματοποιείται η πρώτη 

επιτυχής υποβρύχια επιχείρηση με «αρχαιολογικό στόχο». Συμια-
κοί σφουγγαράδες εντοπίζουν τυχαία στα Αντικύθηρα τα κατά-
λοιπα ναυαγίου των ρωμαϊκών χρόνων (1ος αι. π.Χ.) που μετέφερε 
ελληνικά γλυπτά, προφανώς προς τη Ρώμη. Ειδοποιείται το αρμό-
διο Υπουργείο που οργανώνει και χρηματοδοτεί την ανέλκυσή τους 
με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού. Από το πρώτο αυτό 
σωστικό υποβρύχιο αρχαιολογικό εγχείρημα προκύπτουν ο χάλκι-
νος “Έφηβος των Αντικυθήρων”, το επίσης χάλκινο κεφάλι του 
“Φιλοσόφου”, τριάντα έξι μαρμάρινα αγάλματα που φιλοξενού-
νται στο αίθριο του Εθνικού Μουσείου, μέλη χάλκινων αγαλμάτων, 
χάλκινα ειδώλια, ο “Μηχανισμός των Αντικυθήρων” κ.λπ.23 Τη θέση 
θα επανεντοπίσει το 1976 η αποστολή του πλοιάρχου Cousteau και 

17 Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=29770> (14-12-2011).
18 Δελλαπόρτα 2005.
19 Bass 1966, 82-83.
20 Borrelli και Pelagatti 1984.
21 Mattusch 1997.
22 Michelucci 2006.
23 Κουρουνιώτης 1902, 146-171. Weinberg κ.ά. 1965.
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Εικ. 1 :  Ο Δίας ή Ποσειδώνας (περ. 460 π.Χ.) που ανελκύστηκε από τη 
θαλάσσια περιοχή του Αρτεμισίου της βόρειας Εύβοιας στη δεκαετία του 
1920, σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών (© ΕΑΜΑ).
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του τότε Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, η οποία θα ανελ-
κύσει μεταξύ άλλων κάποια χάλκινα αγαλμάτια πυγμάχων/παλαι-
στών. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί ετήσια περιοδική 
έκθεση με θέμα το ναυάγιο των Αντικυθήρων και έχει εκδώσει αντί-
στοιχο οδηγό.24

Λίγα χρόνια μετά, το 1907, Έλληνες σφουγγαράδες και πάλι, θα 
εντοπίσουν και θα ανελκύσουν τμήμα του φορτίου του ναυαγίου 
της Mahdia στα ανοικτά της Τυνησίας, με τις οδηγίες του Γάλλου 
διευθυντή αρχαιοτήτων του προτεκτοράτου της Τυνησίας Alfred 
Merlin.25 Το πλοίο μετέφερε, πιθανότατα από την Αθήνα, χάλκινα 
και μαρμάρινα γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, ενεπίγραφες στήλες και 
αμφορείς.

Παρά το φιλόδοξο ξεκίνημα των αρχών του αιώνα, οι υποβρύχιες 
επιχειρήσεις στα βαθιά αποδεικνύονται αρκετά δύσκολες. Έτσι, στα 
χρόνια που θα ακολουθήσουν, οι μελετητές εστιάζουν κυρίως στη 
μελέτη λιμενικών έργων και παράκτιων ποντισμένων καταλοίπων. 
Το ενδιαφέρον αυτό ξεκινά και πάλι από την Ελλάδα, με πρωτο-
πόρους τους Φωκίωνα Νέγρη,26 Αθανάσιο Γεωργιάδη,27 Johannea 
Paris,28 και Σπυρίδωνα Μαρινάτο.29 Ενώ, τη δεκαετία του 1930, ο 
Γάλλος αεροπόρος και ιεραπόστολος Antoine Poidepard ερεύνησε 
τα υποβρύχια κατάλοιπα των λιμανιών της Τύρου30 και της Σιδώ-
νας,31 συνδυάζοντας για πρώτη φορά εναέριες φωτογραφικές λήψεις 
και υποβρύχια επιβεβαίωση με δύτες.
 
Πρώτα βήματα συστηματικής υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας 

To 1943, οι Jacques-Yves Cousteau και Émile Gagnan τελειο-
ποιούν τη συσκευή αυτόνομης κατάδυσης, πραγματοποιώντας έτσι 

24 Καλτσάς κ.ά. 2012.
25 Merlin 1908, 128-131. Hellenkemper-Salies κ.ά. 1994. Η έρευνα επαναλήφθηκε 

τη δεκαετία του 1990: <http://www.deguwa.org/?id=40> (23-1-2012).
26 Negris 1903α, 1903β, Negris 1904: 340-363.
27 Georgiadis 1907.
28 Paris 1915, 5-16, Paris 1916, 5-71.
29 Μαρινάτος 1926, 141.
30 Poidebard 1939, 267-269.
31 Poidebard και Lauffray 1954, 162-163.
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ένα όνειρο αιώνων που κάνει προσπελάσιμο τον κόσμο του βυθού. 
Πολύ σύντομα η συσκευή θα τεθεί στην υπηρεσία της αρχαιολο-
γίας, γεννώντας στην ουσία την υποβρύχια αρχαιολογία. Η Ελλάδα 
αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους χώρους στους οποίους επικε-
ντρώθηκε εξαρχής η έρευνα. Έλληνες αρχαιολόγοι βρέθηκαν να 
συνεργάζονται ή και να διευθύνουν υποβρύχιες έρευνες στα ελλη-
νικά νερά. Το 1973 ιδρύθηκε ο πρώτος φορέας άσκησης υποβρύ-
χιας αρχαιολογίας, το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευ-
νών, ως μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού δικαίου. Τρία χρόνια 
αργότερα, το 1976, ιδρύθηκε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του 
τότε Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, ο επίσημος κρατικός 
φορέας προστασίας, έρευνας και ανάδειξης της ενάλιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς.

Ο πρωτοπόρος Ιταλός αρχαιολόγος Nino Lamboglia ξεκινάει 
το 1950 την υποβρύχια ανασκαφή του ρωμαϊκού ναυαγίου της 
Albegna, και συνακόλουθα ιδρύεται το Centro Sperimentale di 
Archeologia Subacquea. Ο Γάλλος συνάδελφός του Fernand Benoit 
ανασκάπτει συστηματικά, με τη βοήθεια του J.-Υ. Cousteau τα ναυά-
για στο Grand Congloué. Η Ελλάδα ακολουθεί κατά πόδας. Το 1950 
ερευνάται ο κόλπος του Μαραθώνα από γαλλική ομάδα που ανελ-
κύει κεραμική και άγκυρες.32 Το 1954 κλιμάκιο της Αγγλικής Αρχαι-
ολογικής Σχολής ερευνά περιοχές στη Χίο και εντοπίζει τέσσερα 
ναυάγια.33 Την επόμενη χρονιά μια δεύτερη επίσης αγγλική ομάδα 
ερευνά στην Κρήτη το ρωμαϊκό λιμάνι της Χερσονήσου (εικ. 2) και 
άλλες περιοχές, το λιμάνι του Ηρακλείου, τις εκβολές του ποταμού 
Καιράτου, τους Αγίους Θεοδώρους, τον Μόχλο, την Ψείρα, την Αγία 
Γαλήνη.34 Το 1959, ο πρώτος καταδυόμενος Έλληνας αρχαιολόγος, ο 
Νικόλαος Γιαλούρης, ερευνά τα ποντισμένα κατάλοιπα της αρχαίας 
Φειάς στον κόλπο του Κατάκωλου.35

Ένα χρόνο αργότερα, ο μετέπειτα πρώτος Έφορος Εναλίων Αρ- 
χαιοτήτων Γεώργιος Παπαθανασόπουλος36 θα διευθύνει υποβρύχια 

32 Braemer και Marcadé 1953, 139-154.
33 Garnett και Boardman 1961, 102-113.
34 Leatham και Ηοod 1958/59, 263-273.
35 Γιαλούρης 1959, 31. 
36 Παπαθανασόπουλος 1961/2, 92-93.
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έρευνα στον όρμο του Ναυαρίνου για τον εντοπισμό καταλοίπων 
της ομώνυμης ναυμαχίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπον-
δία Υποβρυχίου Δραστηριότητας, που είχε ερευνήσει λίγο πριν ελλη-
νιστικό ναυάγιο στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Εν τω μεταξύ, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο Αμερικανός δημοσι-
ογράφος Peter Throckmorton, ο οποίος είχε την εμπειρία της συνερ-
γασίας του με τον επίσης Αμερικανό πρωτοπόρο της υποβρύχιας 
αρχαιολογίας George Bass, ανασκαφέα του προϊστορικού ναυαγίου 
στη Χελιδονία Άκρα37 (Cape Gelidonia, ακτές της Τουρκίας, νότια 
της Ρόδου) το 1960, και του βυζαντινού ναυαγίου στη νησίδα Yassi 
Ada38 (τουρκικά χωρικά ύδατα, κοντά στην Κάλυμνο) το διάστημα 
1961-1964. Ο P. Throckmorton ξεκίνησε υποβρύχια έρευνα με τη 
συμμετοχή του Γ. Παπαθανασόπουλου στον κόλπο της Μεθώνης 
και στον γειτονικό όρμο Πόρτο Λόγγο της νησίδας Σαπιέντζα. Εντο-
πίστηκαν έτσι και αποτυπώθηκαν τα φορτία τριών ναυαγίων: ενός 
με φορτίο σαρκοφάγων του 3ου αιώνα μ.Χ., ενός με φορτίο αρχαίων 
κιόνων, και ενός τρίτου με φορτίο αρχαίων μαρμάρινων αρχιτεκτονι-
κών μελών39 και διερευνήθηκαν επιπλέον και άλλα νεότερα ναυάγια. 

Το ενδιαφέρον δεν μονοπωλούν όμως τα ναυάγια. Τη δεκαετία 
του 1960 ερευνώνται επίσης: το λιμάνι των Κεγχρεών,40 η βάση ενός 
μνημείου στο λιμάνι του Λεχαίου,41 το λιμάνι της Αίγινας42 και αυτό 
της Ανθηδώνας,43 τα ποντισμένα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης των 
«Αλιέων των εκ Τίρυνθος» στο Πόρτο Χέλι της Ερμιονίδας,44 τα 
λείψανα προϊστορικού βυθισμένου οικισμού στο Παυλοπέτρι Λακω-
νίας,45 και τα ερείπια βυθισμένης πόλης στο ακρωτήριο Πλάκα της 

37 Bass 2005, 48-55. 
38 Bass κ.ά. 1982.
39 Throckmorton 1970α, 1970β και Throckmorton και Bullitt 1963, 17-23.
40 Kenchreai I-IV 1978. Βλ. επίσης <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-12).
41 Shaw 1969, 370-372. Βλ. επίσης <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012).
42 Knoblauch 1972, 50-85.
43 Schläger κ.ά. 1968, 21-98. Βλ. επίσης <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-

2012).
44 Jameson 1969, 311-342. Βλ. επίσης <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-12).
45 Harding et al. 1969, 112-142. 
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Λήμνου.46 Έρευνα σε ξηρά και θάλασσα για τον εντοπισμό της βυθι-
σμένης πόλης Ελίκης στον Κορινθιακό κόλπο συντονίζει ο Σ. Μαρι-
νάτος σε συνεργασία με τον Harold Edgerton που πραγματοποιεί 
διασκοπήσεις με ηχοβολιστικά μηχανήματα, χωρίς όμως αποτέλε-
σμα.47 Η ανίχνευση δεν τελεσφόρησε ούτε το 1972, όταν επανα-
λήφθηκε από τους Ρ. Throckmorton, Η. Edgerton και Χαράλαμπο 
Κριτζά ως εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και του τότε Γενικού Διευθυ-
ντή Αρχαιοτήτων Σ. Μαρινάτου.48 Η ίδια ομάδα αναζήτησε, ανεπι-
τυχώς, και τη θέση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στην περιοχή των 

46 Βλ. Κριτζάς 1978, 421 (παραπομπή σε δημοσίευμα της εφημερίδας Βραδυνή 
6-12-69).

47 Edgerton 1966, 75-77. Μαρινάτος 1968, 1-17. Edgerton και Throckmorton 
1970β, 135-141.

48 Edgerton 1978, 46-53. Βλ. και Παπαθεοδώρου κ.ά. 2009, 134-139, για μια πιο 
πρόσφατη έρευνα στον χώρο.
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Εικ. 2 :  Άποψη των ρωμαϊκών λιμενικών καταλοίπων στην περιοχή της 
Χερσονήσου στην Κρήτη, τα οποία ερευνήθηκαν αρχικά από ομάδα 
Άγγλων ερευνητών το 1955 (© ΕΕΑ).
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Εχινάδων Νήσων. Την Ελίκη αναζητούν ακόμη τις δεκαετίες του 
1990 και 2000, με γεωφυσικές μεθόδους και ανασκαφή όχι πλέον στη 
θάλασσα αλλά στις επιχώσεις στο δέλτα του Σελινούντα, επιστήμο-
νες και φορείς υπό τη διεύθυνση της Δώρας Κατσονοπούλου.49

Μια από τις σημαντικότερες υποβρύχιες ανασκαφές έγινε μεταξύ 
1967 και 1969 στο πρώιμο ελληνιστικό ναυάγιο της Κερύνειας,50 
βόρεια της ομώνυμης πόλης της Κύπρου, από Αμερικανούς υπό τη 
διεύθυνση του Michael Katzev (Αρχαιολογικό και Ανθρωπολογικό 
Μουσείο, Πανεπιστήμιο Pennsylvania). Το ναυάγιο ανελκύστηκε 
πλήρως, συντηρήθηκε υποδειγματικά, και εκτίθεται στο κατεχόμενο 
σήμερα μεσαιωνικό φρούριο της Κερύνειας.

Η ανάπτυξη της δυνατότητας κατάδυσης έφερε και την ανά-
πτυξη της αρχαιοκαπηλίας στη θάλασσα. Έτσι, με πρωτοβουλία του 
τότε Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων Ν. Γιαλούρη, η Αρχαιολο-
γική Υπηρεσία μερίμνησε να εκπαιδευτούν νέοι αρχαιολόγοι στην 
αυτόνομη κατάδυση. Ανάμεσά τους ήταν οι Κατερίνα Ρωμιοπούλου 
και ο Χ. Κριτζάς, που συνδιηύθυναν το 1970 την πρώτη υποβρύχια 
συστηματική ανασκαφή στην Ελλάδα.51 Με τεχνικό διευθυντή τον 
Ρ. Throckmorton, διερεύνησαν βυζαντινό ναυάγιο (12ου αιώνα) στον 
όρμο του Αγίου Πέτρου στο Πελαγονήσι των Βορείων Σποράδων.52 
Αεροφωτογραφήσεις που πραγματοποίησε την επόμενη χρονιά ο Χ. 
Κριτζάς αποκαλύπτουν τα λιμενικά και κτηριακά καταποντισμένα 
κατάλοιπα της πόλης της Αρχαίας Επιδαύρου.53 Αεροφωτογραφή-
σεις έγιναν και στις ακτές μεταξύ Ναυπλίου και Τολού για λογα-
ριασμό της τότε Εφόρου Ευαγγελίας Δεϊλάκη, αλλά δεν εντοπίστη-
καν αρχαία,54 καθώς και στο λιμάνι του Γυθείου, σε συνδυασμό με 
ηχοβολιστικές έρευνες.55 Ενώ, το 1973, ο Αlfred Mallwitz (Γερμανικό 

49 Βλ. Katsonopoulou: <http://www.helike.org/paper.shtml> (29-1-2012), με βιβλι-
ογραφία για παλαιές και σύγχρονες έρευνες.

50 Katzev 1972, 50-52 και Katzev 2005, 72-79, με σχετική βιβλιογραφία.
51 Η Κ. Ρωμιοπούλου στην προκαταρκτική φάση και ο Χ. Κριτζάς στην κυρίως 

έρευνα.
52 Κριτζάς 1971, 176-182 και Throckmorton 1971, 183-185.
53 Κριτζάς 1972, 186-199.
54 Η πληροφορία, χωρίς παραπομπή, στο Κριτζάς 1978, 422.
55 Skoufopoulos και Edgerton 1972, 202-206.
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Αρχαιολογικό Ινστιτούτο) σε συνεργασία με τον Λάζαρο Κολώνα 
και μέλη του ΙΕΝΑΕ έκαναν ανελκύσεις αρχιτεκτονικών μελών από 
τον κόλπο της Φειάς.56

Επιστήμονες και εθελοντές που είχαν συμμετάσχει σε αποστο-
λές που προαναφέρθηκαν ιδρύουν το 1973 το Ινστιτούτο Εναλίων 
Αρχαιολογικών Ερευνών. Εμπνευστής και για χρόνια εμψυχω-
τής, πρόεδρος και διευθυντής του υπήρξε ο Νίκος Τσούχλος,57 ενώ 
πρώτος πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γ. Παπαθανασόπουλος. Το Ινστι-
τούτο αποτέλεσε τον πρώτο φορέα υποβρύχιας αρχαιολογίας στην 
Ελλάδα και συνεργάστηκε τα πρώτα χρόνια στενά με το τότε Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Επιστημών, του οποίου αποτέλεσε σύμβουλο σε 
σχετικά θέματα. Οι σημαντικές ανασκαφές και άλλες έρευνες στο 
πλαίσιό του θα αναφερθούν χρονολογικά παρακάτω.

Στις αρχαιολογικές δράσεις της περιόδου συγκαταλέγονται η 
αποτύπωση βυθισμένης ρωμαϊκής έπαυλης στο Φουρκαρί Τροι-
ζηνίας στις ακτές της Ερμιονίδας, από τον Αμερικανό αρχαιολόγο 
Frank Frost το 1974,58 και ο εντοπισμός και η διερεύνηση ναυαγίου 
με φορτίο αμφορέων στην ίδια περιοχή, κοντά στον Πόρο, από τους 
Νίκη Σταυρουλάκη-Σκουφοπούλου και John Mckerman.59

 To 1975 o Ρ. Throckmorton εντοπίζει το πρωτοελλαδικό ναυά-
γιο στη νησίδα Δοκός, μεταξύ Ύδρας και Ερμιονίδας, το αρχαιότερο 
έως τότε προϊστορικό ναυάγιο, που ανασκάφηκε τελικά στα 1989-
1991 (βλ. παρακάτω). Την ίδια χρονιά επιχειρήθηκε φωτογραφική 
αποτύπωσή του από το ΙΕΝΑΕ υπό την εποπτεία των Γ. Παπαθανα-
σόπουλου και Αγλαΐας Αρχοντίδου.60 

Προσκεκλημένος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, ο πλοίαρχος Cousteau 
φτάνει με το θρυλικό του σκάφος Καλυψώ στα τέλη του 1975 στην 
Ελλάδα, όπου θα παραμείνει για έναν περίπου χρόνο. Από αρχαιο-
λογικής πλευράς, το γενικό συντονισμό των υποθαλάσσιων ερευ-

56 <http://www.ienae.gr/GR/page.php?11> (30-12-2011).
57 Ειδικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του στο Ενάλια VII.
58 Frost 1977, 233-238.
59 Stavrolakes και McKerman 1975, 275-280.
60 Παπαθανασόπουλος 1976, 17-22.
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νών του είχε ο Γ. Παπαθανασόπουλος, ενώ τις κατά τόπους εργασίες 
επόπτευαν οι Χ. Κριτζάς, Λ. Κολώνας, Χαράλαμπος Πέννας, Ισίδω-
ρος Κακούρης και Νικόλαος Παπαδάκης. Στην επιχείρηση συμμετεί-
χαν αρκετά μέλη του ΙΕΝΑΕ, αποκτώντας έτσι εμπειρία της πλέον 
προηγμένης τεχνολογίας της ομάδας Cousteau (βαθυσκάφος, ελικό-
πτερο για αεροφωτογραφήσεις, ηχοβολιστικά όργανα που χειριζό-
ταν ο Η. Edgerton κ.λπ.). Τα αποτελέσματα των εκτεταμένων ερευ-
νών τους σε ολόκληρο σχεδόν το νότιο Αιγαίο δεν δημοσιεύτηκαν 
συστηματικά, δυστυχώς, ποτέ. Μόνο μερικά σχετικά με τη νησίδα 
Ντία στην Κρήτη και το Ναυάγιο των Αντικυθήρων εμφανίζονται σε 
σειρά ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος Cousteau και σε σύντομα δημο-
σιεύματα του Χ. Κριτζά.61 Έρευνες πραγματοποιήθηκαν ωστόσο: 
στις περιοχές του Αρτεμισίου για τον εντοπισμό του ναυαγίου από 
το οποίο πρoήλθε ο Δίας ή Ποσειδώνας, και της Κέας όπου εντοπί-
στηκε ο Βρεταννικός, το δίδυμο πλοίο του ευρέως γνωστού Τιτανι-
κού· στον κόλπο του Ναυαρίνου όπου εντοπίστηκαν κατάλοιπα της 
ομώνυμης ναυμαχίας· στην Ελίκη όπου επιβεβαιώθηκαν τα προη-
γούμενα αρνητικά αποτελέσματα· στην καλδέρα και την περιοχή του 
αρχαίου οικισμού του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης, όπου επίσης δεν 
εντοπίστηκαν ανθρωπογενή κατάλοιπα· στο ναυάγιο των Αντικυ-
θήρων που επανεντοπίστηκε και απέδωσε μέρη του φορτίου και του 
σκαριού· στην περίμετρο της Κρήτης όπου εντοπίστηκαν περί τα έξι 
ναυάγια στη νησίδα Ντία, η γαλλική υποναυαρχίδα La Thérèse του 
Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου, και δύο ναυά-
για στο Σαμώνιο ακρωτήριο (εικ. 3), ενώ ερευνήθηκαν και οι περιο-
χές της Ελούντας και της νησίδας Ψείρας.

Η εντατική δραστηριότητα στον τομέα της υποβρύχιας αρχαι-
ολογίας καταλήγει, τον Οκτώβριο του 1976, στην ίδρυση της Εφο-
ρείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, του επίσημου κρατικού φορέα για την 
προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, 
με πρώτο Έφορο τον Γ. Παπαθανασόπουλο. Έκτοτε διαμορφώνεται 
σταδιακά και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ενάλιων αρχαιο-
τήτων, και η Υπηρεσία διενεργεί πλήθος αυτοψιών για την αδειοδό-
τηση έργων στη θάλασσα και τις ακτές, πολλές υποβρύχιες –σωστι-

61 Κριτζάς 1978, 424-427, Κριτζάς 1988α, 8-9, Κριτζάς 1988β, 8-12. 
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κές κυρίως– αρχαιολογικές έρευνες και ανελκύσεις αντικειμένων, 
αποτυπώσεις χώρων και ναυαγίων, συνεργασίες με άλλους φορείς 
αρχαιολογικής έρευνας από την Ελλάδα και το εξωτερικό κ.λπ. 
Εγκαινιάζεται, έτσι, μια νέα περίοδος συστηματικότερης ενασχόλη-
σης με τα υποβρύχια μνημεία και την έρευνά τους.

Από την ίδρυση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων μέχρι το 
τέλος του 20ού  αιώνα

Το ΙΕΝΑΕ διενεργεί το 1977, υπό τη διεύθυνση του Λ. Κολώνα,  
έρευνα και αποτύπωση ρωμαϊκού ναυαγίου στο Λιμένι της Μάνης.62 
Το 1979 επιστήμονες της ΕΕΑ αποτυπώνουν τα βυθισμένα κατά-
λοιπα στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο.63 Παράλληλα, μέλη του 
ΙΕΝΑΕ με επικεφαλής τους αρχαιολόγους Χ. Πέννα και Χ. Κριτζά 

62 <http://www.ienae.gr/GR/page.php?11> (30-12-2011).
63 Papathanassopoulos και Schilardi 1981, 133-134.
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Εικ. 3 :  Φωτογραφική τεκμηρίωση, το 2007, αρχαίου ναυαγίου στην περι-
οχή του Σαμωνίου Άκρου στην Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται πιθανότατα 
για ναυάγιο που είχε αρχικά εντοπίσει η ομάδα του πλοιάρχου Cousteau 
το 1976 (© ΕΕΑ).
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διενεργούν υποβρύχια έρευνα περί τη νησίδα Πάτροκλος κοντά στο 
Σούνιο, στο ναυτικό δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά, και εντοπί-
ζουν ένα αρχαίο (5ος-4ος αιώνας π.Χ.) και ένα νεότερο ναυάγιο.64 

Την επόμενη χρονιά (1980), ομάδα της ΕΕΑ αποτυπώνει τα ρω- 
μαϊκά κατάλοιπα της βυθισμένης πόλης του Ασωπού στην Πλύτρα 
Λακωνίας,65 ενώ ειδικοί του ΙΕΝΑΕ και της Εφορείας κάνουν την 
πρώτη ανασκαφική τομή στο ναυάγιο Μέντωρ στον Αβλέμονα 
Κυθήρων.66 Ακολουθεί, το 1980-1981, μικρής κλίμακας έρευνα στο 
λιμάνι της Νάξου υπό τη διεύθυνση του Γ. Παπαθανασόπουλου.67

Τη δεκαετία του 1980 ξεχωρίζουν οι ιδιαίτερα σημαντικές ανα-
σκαφικές έρευνες στο λιμάνι της Θάσου, στο λιμάνι της Φαλάσαρ-
νας στα Χανιά, στο ναυάγιο La Thérèse στο Ηράκλειο, στον προϊ-
στορικό οικισμό στον Αστακό Ακαρνανίας και στο λιμάνι του Πυθα-
γορείου στη Σάμο, καθώς και η έναρξη της πρώτης ολοκληρωμένης 
συστηματικής ανασκαφής στο Πρωτοελλαδικό ναυάγιο της Δοκού. 
Ταυτόχρονα, μικρότερης κλίμακας ερευνητικές εργασίες πραγματο-
ποιούνται σε διάφορες άλλες θέσεις ανά την επικράτεια, ενώ εκτός 
Ελλάδος ξεκινάει, το 1982, η ανασκαφή του διάσημου ναυαγίου του 
Ulu Burun στις ακτές της Τουρκίας.

Αναλυτικά, το 1985 η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και η Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων ξεκινούν την ανασκαφή του αρχαίου λιμα-
νιού της Θάσου, που διήρκεσε μέχρι το 1992.68 Συγχρόνως, η ΕΕΑ 
ερευνά δύο φορτία αρχαίων πλοίων με αμφορείς, στη Σέριφο και 
στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Φθιώτιδος.69 

64 <http://www.ienae.gr/GR/page.php?11> (30-12-2011).
65 Hadjidaki κ.ά. 1985, 227-236.
66 Λιανός 1983, 24-28.
67 Παπαθανασόπουλος 1981, 298-302.
68 Archontidou και Empereur 1987, 622-626. Archontidou κ.ά. 1989, 51-59. Σίμωσι 

1985, 119-136. Σίμωσι 1987β, 75-92. Σίμωσι 1994-1995, 133-160. Simossi 1993, 
Simossi 1994α, 71-286, Simossi 1994β, 163-178. Σίμωσι και Empereur 1990, 
529-532, Σίμωσι και Empereur 1991, 525-526, Σίμωσι και Empereur 1992, 
694-696. Lianos 1999, 261-272. Βλ. επίσης BCH 1986: 84-989, 1987: 755-759, 
1988: 736-742, 1989: 734-740, 1990: 881-887, 1991: 712-720, 1992: 721-726, 
1993: 647-652. <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012).

69 Kazianis κ.ά. 1990, 225-232. 
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Το ίδιο έτος διεξάγεται το πρώτο συνέδριο «Τρόπις – 1o Παγκό-
σμιο Συμπόσιο για τη Ναυπηγική στην Αρχαιότητα (Tropis – 1st 
International Symposium on Ship Construction in Antiquity)», που 
αποτέλεσε έκτοτε θεσμό. Σε αυτό συμμετέχουν κάθε τρία χρόνια 
κορυφαίοι και νέοι επιστήμονες της υποβρύχιας αρχαιολογίας από 
όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δέκα συμπό-
σια και έχουν εκδοθεί τα πρακτικά των επτά – τα τέσσερα πρώτα 
είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο.70 Η επιστημονική συνάντηση 
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδο-
σης, υπό την αιγίδα του οποίου κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο του 
Ψαρρού στο Πέραμα και το ακριβές αντίγραφο του ναυαγίου της 
Κερύνειας «Κερύνεια ΙΙ» (1982-1985).71

Το 1986 η Ελπίδα Χατζηδάκη, που υπηρέτησε αργότερα ως αρχαι-
ολόγος και αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΕΕΑ (1991-1993 και 
2006-2007), ξεκινάει την ανασκαφή, που συνεχίζεται κατά διαστή-
ματα μέχρι σήμερα, στο λιμάνι της αρχαίας Φαλάσαρνας στα Χανιά, 
το οποίο έχει ανυψωθεί σημαντικά, κυρίως εξαιτίας του σεισμού του 
365 μ.Χ.72 (εικ. 4). Η ζωή του λιμανιού διαρκεί από τα μέσα του 4ου 
αι. π.Χ. μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια, οπότε καταστρέφεται σκόπιμα 
από τους Ρωμαίους που θέλησαν έτσι, σύμφωνα με την ανασκαφέα, 
να τιμωρήσουν και να περιορίσουν τις πειρατικές δραστηριότητες 
των χρηστών του. 

Οι Νίκος Λιανός και Μαρία Αναγνωστοπούλου της ΕΕΑ ξεκι-
νούν το 1987 και συνεχίζουν μέχρι το 1991 την αποτύπωση του 
ναυαγίου της υποναυαρχίδας του γαλλικού στόλου La Thérèse, που 
βυθίστηκε το 1669 κατά την πολιορκία του Χάνδακα (Ηράκλειο).73 
Το ναυάγιο ήταν γνωστό από το 1976 και οι πρώτες ανελκύσεις είχαν 

70 <http://ina.tamu.edu/library/tropis/index.php#volumes%22> (18-1-2012).
71 Katzev και Katzev 1985, 163-297.
72 Hadjidaki 1988, 463-79, Χατζηδάκη 1993α, 588-591, Hadjidaki 1996α, 53-64. 

Hadjidaki και Iniotakis 2000, 54-73. Hadjidaki 2001, 155-166. Frost και Hadjidaki 
1990, 513-527. Επιπλέον βιβλιογραφία στο: <http://www.limenoscope.ntua.gr/
show_port.cgi?lan=el&id=55> (19-1-2012).

73 Λιανός 1986, 45-62. Αναγνωστοπούλου και Λιανός 1986, 63-70. Λιανός 1989, 
8-9, Lianos 1989, 6-7. Λιανός και Αναγνωστοπούλου 1995, 439-444. Lianos 
1992, 237-244.
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γίνει από την ομάδα Cousteau. Την ίδια χρονιά, μια άλλη ομάδα της 
ΕΕΑ με επικεφαλής την Αγγελική Σίμωσι (αναπληρώτρια προϊστα-
μένη της ΕΕΑ από το 2008 μέχρι το 2010 και νυν προϊσταμένη της), 
ερευνά τις υποβρύχιες κατασκευές στο Μπούρτζι του Ναυπλίου.74 
Παράλληλα, ο γεωφυσικός του Γαλλικού Εθνικού Συμβουλίου για 
την Επιστημονική Έρευνα (CNRC) Paolo Antonio Pirazzoli κατα-
γράφει τα βυθισμένα κτηριακά και λιμενικά κατάλοιπα στην περι-
οχή της Μεγίστης, στο Καστελλόριζο.75 Βορειότερα, στη Ρόδο ερευ-
νάται ναυάγιο των κλασικών χρόνων.76 Λιμενικά έργα των κλασι-
κών χρόνων αποτυπώνονται επίσης στον όρμο Οτζιάς της Κέας από 
κλιμάκιο της ΕΕΑ.77

Το 1987 καθελκύεται, εξάλλου, από το Πολεμικό Ναυτικό το 
αντίγραφο της τριήρους Ολυμπιάς,78 που θα πραγματοποιήσει στη 
συνέχεια πειραματικούς πλόες, συμβάλλοντας στην αναθεώρηση 
της γνώσης μας για τη ναυπηγική και τη ναυσιπλοΐα των αθηναϊκών 
τριήρεων, για να εκτεθεί τελικά το 2005 στο Τροκαντερό Φαλήρου, 
κοντά στο θωρηκτό πλοίο-μουσείο Αβέρωφ. 

Το 1988 δύο ομάδες από την ΕΕΑ, με επικεφαλής αφενός την 
Κατερίνα Δελλαπόρτα (προϊσταμένη της ΕΕΑ από το 1998 μέχρι το 
2006) και τον Ηλία Σπονδύλη79 και αφετέρου τον πρώιμα χαμένο 
(†1998) Φ.Κ. (Δημήτριο) Χανιώτη,80 ανασκάπτουν καταποντισμένο 
προϊστορικό οικισμό στο Πλατυγιάλι Αστακού Ακαρνανίας. Ο Φ.Κ. 
Χανιώτης διενεργεί επίσης προκαταρτική έρευνα σε καταποντι-
σμένα κατάλοιπα της Μηκύβερνας,81 επινείου της αρχαίας Ολύν-
θου, ενώ η Α. Σίμωσι αποτυπώνει υποβρύχια λιμενική κατασκευή 
στον όρμο Κουρεμένου Σητείας, που χρονολογεί στη Ρωμαϊκή περί-
74 Σίμωσι 1987α, 93-111.
75 Pirazzoli 1987, 57-66.
76 Kazianis κ.ά. 1990, 225-232.
77 Σπονδύλης 1998: 699-712. 
78 Coates 1985, 83-90, Coates 1989, 135-146.
79 Δελλαπόρτα κ.ά. 1988, 15. Dellaporta και Spondylis 1987, 127-134. Ο Ηλίας 

Σπονδύλης υπογράφει ως E. Spondylis και I. Spondylis. Εδώ υιοθετείται η πρώτη 
γραφή. Δελλαπόρτα και Σπονδύλης 1988, 39-46. Dellaporta κ.ά. 1989, 44-46.

80 Haniotes και Voutiropoulos 1996, 59-80.
81 Χανιώτης 1988, 102-110.
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οδο.82 Ο Η. Σπονδύλης διενεργεί σειρά αυτοψιών με ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα στους νομούς α] Λακωνίας: Αγία Παρασκευή και 
Τροχάλια Μονεμβασιάς, όρμος Κρεμμύδι Παλαιάς Μονεμβασιάς, 
Άγιος Πέτρος Καλυβίων· β] Φωκίδας: όρμοι Ανεμοκάμπι Κρισσαίου 
κόλπου, Βάλτος Δεσφίνας, Βίδαβη στον οικισμό των Αγίων Πάντων, 
Καβουλινίτσας και στην Ευαγγελίστρια Ιτέας, καθώς και γ] στο 
Καραμπουρνάκι στο νομό Θεσσαλονίκης.83

Την ίδια χρονιά, η Α. Σίμωσι διεξάγει την πρώτη από τρεις ανα-
σκαφικές περιόδους –οι άλλες δύο θα γίνουν το 1993 και το 1994– 
στο λιμάνι του Πυθαγορείου Σάμου για τον εντοπισμό των κατα-
λοίπων λιμενικών έργων που ο Ηρόδοτος αποδίδει στον Πολυ-
κράτη.84 Παράλληλα, το ΙΕΝΑΕ διοργανώνει σχολείο εκπαίδευ-

82 Σίμωσι 1988, 19-28.
83 Σπονδύλης 1988, 681-687.
84 Σίμωσι 1988, 111-125, Simossi 1991, 281-298, Σίμωσι 1993, 592-595, Σίμωσι 

Εικ. 4 :  Άποψη προκυμαίας στο ανυψωθέν από τον σεισμό του 365 μ.Χ. 
λιμάνι της Φαλάσαρνας, το οποίο ανασκάπτεται από τη δεκαετία του 
1980 (© ΕΕΑ).
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σης στην υποβρύχια αρχαιολο-
γία στη Χίο, και αξιοποιώντας 
πληροφορίες ντόπιων εντοπίζει 
ναυάγιο του 19ου αιώνα, πιθανό-
τατα την ναυαρχίδα του Καρά 
Αλή, που πυρπόλησε ο Κανάρης. 
Την έρευνα επαναλαμβάνει λίγο 
αργότερα και η ΕΕΑ, με επικεφα-
λής το Φ.Κ. Χανιώτη, σε συνεργα-
σία με το Πολεμικό Ναυτικό.

Εκτός Ελλάδος, το 1982 εντο-
πίζεται στο Ulu Burun, στις ακτές 
της Λυκίας νότια της Ρόδου, 
το ομώνυμο ναυάγιο, που ανα-
σκάπτεται από το αμερικάνικο 
Institute of Nautical Archaeology 
(1984-1994).85 Εντοπίστηκαν τμή-
ματα του σκάφους και του εξοπλι-
σμού του, και μεγάλο μέρος του 
μοναδικού του φορτίου, που χρο-

νολογείται γύρω στο 1300 π.Χ. και παρέχει πλήθος πληροφοριών 
για την εποχή. Περιελάμβανε μεγάλο αριθμό ταλάντων από κυπρια-
κό χαλκό (εικ. 5), ψευδάργυρο και υαλόμαζα, όπλα, εργαλεία, χρυσά 
και αργυρά κοσμήματα και αγγεία, πολύτιμους λίθους, είδη πολυτε-
λείας, ελεφαντοστό και άφθονες άλλες πρώτες ύλες, κεραμική και 
άλλα αγγεία και αντικείμενα από την Αίγυπτο, τη Συροπαλαιστίνη, 
την Κύπρο και το Αιγαίο. 

Τη δεκαετία του 1980, πολλές έρευνες διεξάγονται πλέον σε όλη 
τη Μεσόγειο, και όχι μόνο. Η υποβρύχια αρχαιολογία διδάσκεται 
ήδη σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και οι περισ-
σότερες μεσογειακές χώρες αποκτούν κρατικές υπηρεσίες αρμό-

1994, 858-862. <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012).
85 Pulak 2005, 34-47, με βιβλιογραφία. <http://inadiscover.com/projects/all/

southern_europe_mediterranean_aegean/uluburun_turkey/introduction/> 
(2-1-2012). 
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Εικ. 5 :  Τάλαντα κυπριακού χαλκού 
στο προϊστορικό (~1300 π.Χ.)  
ναυάγιο του Ulu Burun στη νοτιο-
δυτική Μικρά Ασία (© ΙΝΑ).
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διες για τη διαχείριση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Το ναυάγιο του Τιτανικού, που εντοπίζει το 1985 ο Robert Ballard 
με τη χρήση μηχανημάτων υποβρύχιας επισκόπησης σε βαθιά νερά, 
εξόπλισε την υποβρύχια αρχαιολογία με νέα εργαλεία, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν εντατικά και στην Ελλάδα την τελευταία δεκαε-
τία (βλ. παρακάτω).

Εξάλλου, το διάστημα 1984-86 η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, 
υπό τη διεύθυνση του Jean-Yves Empereur, ανασκάπτει στην Κύπρο 
το βυθισμένο κλειστό ελληνιστικό λιμάνι της Αμαθούντας.86 Ενώ, 
η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή υπό τη Μarguerite Υon, ξεκινά 
την ανασκαφή των επιχωμένων νεωσοίκων του Κιτίου (1987-98),87 
που επανακαθορίζουν τη θέση και την ιστορία του λιμανιού της 
φοινικικής αποικίας. Εισάγουν δε νέα στοιχεία στη μελέτη των 
κατασκευών αυτών, τo συστηματικό ενδιαφέρον για τις οποίες είχε 
ήδη εκδηλωθεί στη διερεύνησή τους στο λιμάνι της Θάσου –βλ. και 
παλαιότερες μεμονωμένες δημοσιεύσεις, για παράδειγμα για τους 
νεώσοικους στη Σητεία88 και τα Μάταλα·89 το ενδιαφέρον μάλιστα 
θα ενταθεί βαίνοντος του χρόνου,90 καθώς θα αποκαλύπτονται και 
άλλοι νεώσοικοι, π.χ. στην Αλιμνιά,91 τον Κομμό,92 το Ρέθυμνο,93 τον 
Κατσαμπά,94 και θα διερευνούνται οι ήδη γνωστές θέσεις, όπως για 
παράδειγμα στις Οινιάδες και τη Ζέα.

Τη λήξη της δεκαετίας του 1980 σηματοδοτεί η έναρξη της πρώ- 
της ολοκληρωμένης συστηματικής ανασκαφής στο πρωτοελλαδικό 

86 BCH 1985: 984-989, 1986: 899-907, 1987: 755-759· και Empereur και Verlinden 
1986, 32-37, Empereur και Verlinden 1987, 7-18. Empereur 1995, 131-138.

87 Yon 1993, 40-41, Yon 1994, 15-18, Yon 1995, 119-130, Yon 2000, 95-116. Yon 
κ.ά. 1996, 597-603. Yon και Sourisseau 2010, 57-67. Και BCH 1988: 827-832, 
1989: 825-826, 1990: 962-967, 1991: 812-813, 1994: 672-677, 1996: 1084-1086, 
1997: 911-916.

88 Δαβάρας 1967, 87-93.
89 Blackman 1973, 14-21.
90 Γενικά για τους νεώσοικους βλ. Blackman 1968, 181-186, Blackman κ.ά. (υπό 

έκδοση), Blackman και Lentini 2010.
91 Για την Αλιμνιά, τις Οινιάδες και τη Ζέα βλ. παρακάτω.
92 Shaw και Shaw 1999, 369-381.
93 Baika 2008α· Μπάικα 2011 για τους νεώσοικους στο Ρέθυμνο, στη Σητεία και 

στα Μάταλα.
94 Βασιλάκης 2010, 285-293.
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ναυάγιο της νησίδας Δοκός κοντά στην Ύδρα (1989-1992).95 Στην 
έρευνα συμμετείχε όλο σχεδόν το δυναμικό του ΙΕΝΑΕ και της ΕΕΑ 
και οι νεότεροι αρχαιολόγοι που διαδέχτηκαν τη γενιά των Ελλή-
νων πρωτεργατών της υποβρύχιας αρχαιολογίας· ενώ χρησιμοποι-
ήθηκαν προηγμένες τεχνικές και πρωτοποριακά συστήματα κατα-
γραφής, όπως το SHARPS. 

Σημαντική συμβολή του ΙΕΝΑΕ είναι και η έκδοση, από το 1989, 
του περιοδικού Ενάλια, του μοναδικού μέχρι σήμερα ελληνικού 
βήματος δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων υποβρύχιων ερευνών. 
Το 1988 πρωτοδημοσιεύεται, εξάλλου, στο Αρχαιολογικό Δελτίο, το 
έργο επιστημόνων της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Το 1990 το ΙΕΝΑΕ πραγματοποιεί αναγνωριστική έρευνα στο 
κυπρομυκηναϊκό ναυάγιο των Ιρίων στον Αργολικό κόλπο,96 που 
χρονολογείται περί το 1200 π.Χ.97 και ανασκάφηκε τις τρεις επόμε-
νες χρονιές. Από το 1998 όλο το φορτίο του εκτίθεται στο Μουσείο 
Σπετσών, και αποτελεί το μοναδικό πλήρως διερευνημένο και εκτε-
θειμένο ενάλιο σύνολο στην Ελλάδα. Τα εγκαίνια μάλιστα της έκθε-

95 Κριτζάς 1989, 10-11. Βήχος και Κυριακοπούλου 1989, 12-13. Τσούχλος 1989, 
1-31, Τσούχλος 1990, 4-44. Vichos κ.ά. 1991, 147-152. Παπαθανασόπουλος 
κ.ά. 1991, 26-28, Παπαθανασόπουλος κ.ά. 1991, 4-29. Σαραμαντή και Μωραΐ-
του 1991, 32-40. Vichos και Papathanasopoulos 1991, 519-538. Παπαθανασό-
πουλος κ.ά. 1992α, 6-19. Αγουρίδης 1992, 20-25. Βασιλειάδης κ.ά. 1993, 26-28. 
Kapitän 1999, 225-236. Παπαθεοδώρου κ.ά. 2005. Aronis-Webb 2005. Σαραμα-
ντή κ.ά. 2005. <http://www.ienae.gr/GR/page.php?7> (27-1-2012).

96 Το ναυάγιο είχε εντοπισθεί από τον Ν. Τσούχλο στις αρχές της δεκαετίας του 
’70. Είχε κινηματογραφηθεί από τον Bruno Vailati για λογαριασμό του ΕΟΤ. 
Πιθανότατα το 1977 ομάδα που περιελάμβανε τους Χ. Κριτζά, Ν. Τσούχλο και 
άλλα μέλη του ΙΕΝΑΕ έκαναν αναγνωριστική κατάδυση, κατά την οποία εντό-
πισαν και τη λίθινη προϊστορική άγκυρα του ναυαγίου (πληροφορία από Χ. 
Κριτζά). 

97 Πέννας 1990, 6-8. Πέννας και Βήχος 1991, 8-17. Λώλος 1991, 17-25. Πέννας και 
Βήχος 1992α, 12. Λώλος 1992α, 13-14. Πέννας και Βήχος 1992β, 4-15. Βήχος 
1992, 15-18. Λώλος 1992β, 19-29. Πέννας και Βήχος 1993, 10-17. Λώλος 1993, 
18-25. Vichos και Lolos 1994, 321-337. Από την ενάλια Κύπρο στον μυχό του 
πολυδίψιου Άργους. Το ναυάγιο του Ακρωτηρίου Ιρίων 1998. Phelps κ.ά. 1999. 
Agourides 1999, 25-42. Lolos 1999, 43-58. Day 1999, 59-76. Vichos 1999, 77-98. 
Kyrou 1999, 99-114. Βενάκη κ.ά. 2003, 100-103. Βλαχάκη 2005. Σαραμαντή κ.ά. 
2005. <http://www.ienae.gr/GR/page.php?8> (27-1-2012).
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σης έγιναν σε συνδυασμό με επιστημονική ημερίδα, στα πρακτικά 
της οποίας δημοσιεύτηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας.98 

Κλιμάκιο της ΕΕΑ, υπό τη διεύθυνση της Κ. Δελλαπόρτα, σε 
συνεργασία (έως το 1994) με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή και 
το Ινστιτούτο MARE της Οξφόρδης ξεκίνησε το 1991 ανασκαφή, 
που συνεχίστηκε κατά διαστήματα μέχρι το 2000, σε ναυάγιο ισπα-
νικού πλοίου του 16ου αιώνα στην περιοχή του λιμανιού της Ζακύν-
θου.99 Εντοπίστηκε μεγάλο μέρος του κελύφους, ανελκύστηκαν 
τμήματα της σκευής και του φορτίου του, και έγιναν ηλεκτρομαγνη-
τική αποτύπωση του βυθού και φωτογραμμετρική αποτύπωσή του. 

Την ίδια χρονιά (1991), ο Φ.Κ. Χανιώτης αρχίζει την αποτύ-
πωση των βυθισμένων καταλοίπων των αρχαίων Αλών στη Βοιω-
τία,100 ενώ ο Λ. Κολώνας διερευνά τους κλασικούς νεώσοικους των 
Οινιάδων,101 οι οποίοι εξαιτίας των επιχώσεων του Αχελώου βρίσκο-
νται πλέον πάνω από 6 χλμ. μέσα από την ακτή. Τέλος, ο κορυφαίος 
ερευνητής των αρχαίων λιμενικών έργων David Blackman μελετά 
προκαταρκτικά σειρά νεώσοικων στη νησίδα Αλιμνιά της Ρόδου – 
όπου συνεχίζει το 1992 και, σε συνεργασία με την ΕΕΑ, το 1995.102

Από το 1992 έως το 2000 διήρκησε η κατά διαστήματα ανασκαφή, 
από την Ε. Χατζηδάκη, τμήματος του κλασικού (420-400 π.Χ.) ναυα-
γίου της νησίδας Περιστέρας στην Αλόννησο,103 το οποίο εντοπί-
στηκε σε βάθος 30 μ. και περιείχε 3000 και πλέον αμφορείς μεταφο-
ράς κρασιού από την Αλόννησο και τη Μένδη. Το μεγάλο μέγεθος 
του πλοίου, με μήκος γύρω στα 25 μ., συνέβαλε στην αναθεώρηση 
των απόψεων για τις ναυπηγικές δυνατότητες στα κλασικά χρόνια.

Σε δύο ανασκαφικές περιόδους (1992, 1993), κλιμάκιο της ΕΕΑ 
υπό τη διεύθυνση της Χρυσηίδας Σαμίου διερεύνησε τους λιμενο-
βραχίονες του πολεμικού και εμπορικού λιμανιού των Αβδήρων στη 

98 Phelps κ.ά. 1999.
99 Dellaporta και Bound 1999, 141-152. Koniordos κ.ά. 1999, 237-242. Dellaporta 

2000, 203-211. Δελλαπόρτα 1997, 213-221. Δελλαπόρτα 2002α, 40-55.
100 Χανιώτης 1992, 693.
101 Κολώνας 1991, 164-166. Κολώνας 1992, 148.
102  Blackman 1999, 65-78. Σίμωσι 1995, 852.
103  Χατζηδάκη 1992, 16-25, Hadjidaki 1992, 37-45, Χατζηδάκη 1993β, 586, Hadji-

daki 1995, 69-71, Hadjidaki 1996β, 561-593, Hadjidaki 1997, 125-134.
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Θράκη.104 Το 1993, μια επίσης παραγωγική χρονιά, η ΕΕΑ σε συνερ-
γασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και τα Πανε-
πιστήμια της Φλώριδας και του Μαϊάμι ξεκίνησε έρευνα, με ηχοβο-
λιστικά μηχανήματα υποβρύχιας επισκόπησης, για τον εντοπισμό 
καταλοίπων της Ναυμαχίας του Ακτίου (31 π.Χ.) στην ομώνυμη 
περιοχή, χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα. Οι εργασίες συνεχί-
στηκαν την επόμενη χρονιά και το 1997.105

Σε συνεργασία, εξάλλου, με την Αρχαιολογική Εταιρεία και το 
Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, την ίδια χρονιά άρχισαν 
τριετείς υποβρύχιες έρευνες στην περιοχή της Τορώνης στη Χαλκι-
δική, που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση ποντι-
σμένων κτηρίων στο αρχαίο λιμάνι, τμημάτων του τείχους και 
άλλων αρχιτεκτονικών δομών.106 Τότε αρχίζουν, επίσης, και συνεχί-
ζονται κατά διαστήματα (1994, 1999, 2000) η αποτύπωση, οι καθα-
ρισμοί και η μερική ανασκαφή των βυθισμένων κτηριακών λειψάνων 
οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού στον όρμο της Μεθώνης, 
με παράλληλη γεωλογική διερεύνηση της περιοχής για την κατανό-
ηση της διαδικασίας καταπόντισής τους.107

Το διάστημα 1994-1996 εντοπίζεται, αποτυπώνεται και ανασκά-
πτεται μερικώς, υπό την εποπτεία του Φ.Κ. Χανιώτη, κλασικό ναυά-
γιο του 5ου αιώνα π.Χ. στην περιοχή της νησίδας Φαγκρού κοντά 
στην Κυρά Παναγιά της Αλοννήσου.108  Έφερε φορτίο αμφορέων από 
τη Μένδη, μελαμβαφή αττική κεραμική και μεταλλικά αντικείμενα. 
Αποκαλύφθηκε, επίσης, τμήμα του σκαριού του, που θα μπορούσε 
να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη ναυπηγική της περιόδου. 
Στη διάρκεια της ίδιας έρευνας στις Βόρειες Σποράδες, βρέθηκαν δύο 
ακόμη ναυάγια, το ένα του 4ου αιώνα π.Χ. στη νησίδα Ψαθούρα, και 
το άλλο των βυζαντινών χρόνων στη νησίδα Κυρά Παναγιά.109

104  Σαμίου 1993, 585-586, Σαμίου 1994, 855, Samiou-Lianou 1999, 363-368.
105  Murray 1993, 587, Murray 1994, 864-866, Murray 1997, 1201-1202.
106  Samiou κ.ά. 199, 89-100, Σαμίου 1999.
107  Σπονδύλης 1992, 30-37, Spondylis 1996, 119-128, Σπονδύλης 1999α, Σπονδύ-

λης 1999β, 1025, Σπονδύλης 2000, 1225-1226.
108  Χανιώτης 1994, 854-862, Χανιώτης 1996, 724-725, Χανιώτης 1999.
109  Χανιώτης 1994, 862-864. Το ναυάγιο επανεντοπίστηκε και τεκμηριώθηκε φω- 

τογραφικά και κινηματογραφικά με  υψηλή ευκρίνεια σε κοινή έρευνα της ΕΕΑ 
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Το 1994 ξεκινά επίσης, από 
το ΙΕΝΑΕ, υπό τη διεύθυνση του 
Δ. Κουρκουμέλη, η διερεύνηση 
του υστεροκλασικού ναυαγίου 
της Αντιδραγονέρας στα Κύθη-
ρα, ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο 
του ύστερου 4ου αιώνα π.Χ., με εν-
νέα πυραμιδοειδείς άγκυρες (εικ. 
6) και χρηστική κεραμική, πλοίο 
ίσως με ένα ιδιαίτερο φορτίο ή και 
πολεμικό.110 Η ανασκαφή διήρκε-
σε έως το 2000, ενώ η έρευνα στη 
γύρω περιοχή έως το 2004.111

Αυτοψίες, σωστικές έρευνες, 
εποπτείες, παραδόσεις αντικειμένων και άλλες δραστηριότητες της 
ΕΕΑ δημοσιεύονται στο Αρχαιολογικό Δελτίο από το 1995 μέχρι 
το 1998. Γνωστοποιούνται, έτσι, πάρα πολλές άγνωστες θέσεις με 
καταποντισμένα παράκτια κατάλοιπα και ναυάγια. Συνεχίζονται, 
εξάλλου, οι προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία του 1980 
για τη μετατροπή του Φρουρίου Πύλου σε Κέντρο Ενάλιων Αρχαι-
ολογικών Ερευνών112 και την ενεργοποίηση του πρώτου Υποβρύ-
χιου Αρχαιολογικού Πάρκου Μεθώνης,113 αν και κανένα από τα δύο 
εγχειρήματα δεν τελεσφόρησε τελικά. 

Συνοπτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν για τo 1995: η σύντομη 
διερεύνηση θέσεων στη Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Ρόδο, Κάσο, Κάρπαθο, 
Σύρο και Δρυόπη Τροιζηνίας από την Α. Σίμωσι·114 για το 1996: 
αυτοψίες της ίδιας στους Λειψούς, Λέρο, Τέλενδο, Κω, Νίσυρο, 

και του Woods Hole, το 2010 (βλ. παρακάτω).
110  Κουρκουμέλης 1992, 6-11, Κουρκουμέλης 1993α, 32-41, Κουρκουμέλης 1993β, 

30-37, Kourkoumelis 1998, 139-144. Θεοδούλου και Κουρκουμέλης 1999, 
243-248. Κουρκουμέλης 2004α, 439-444, Kourkoumelis 2001, 649-661, Κουρ-
κουμέλης 2004β, 10-21. Κουρκουμέλης και Θεοδούλου 2005.

111  Κουρκουμέλης και Θεοδούλου 2005.
112  Χατζηδάκη 1994, 86-88. Παπαθανασόπουλος 1983, 23. 
113  Καζιάνης 1997β, 1196-1197. Μελά κ.ά. 1997, 1197-1199. 
114  Σίμωσι 1995, 843-856.

Εικ. 6 :  Η ανασκαφή του ναυαγίου 
της Αντιδραγονέρας, με τις πυρα-
μιδοειδείς άγκυρες, στα Κύθηρα 
από το ΙΕΝΑΕ (© ΙΕΝΑΕ).
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Τήλο, Ρόδο, Σάμο, Θήρα, Σύρο και Λαύριο,115 ο εντοπισμός μεταβυ-
ζαντινού ναυαγίου στη Σάνη Χαλκιδικής και μικρής κλίμακας έρευ-
νες στη Μεσημβρία-Ζώνη, Δήλεσι, Σκάλα Κεφαλληνίας, Πάργα 
και Πόρτο Χέλι από την Παναγιώτα-Τίτσα Μελά·116 για το 1997: η 
επιβεβαίωση θέσεων ναυαγίων που υποδείχτηκαν σε κλιμάκια της 
ΕΕΑ στην Αίγινα, στις νησίδες Τσελεβίνια Πόρου, στη νησίδα Παρα-
πόλα Μυρτώου Πελάγους, στο ακρωτήριο Κόρακας στην Ερμιόνη, 
στη νησίδα Στρογγύλη στην Ύδρα, στην Τορώνη Σιθωνίας, στον 
Λέντα Κρήτης, και η υπόδειξη της θέσης του πρωτοελλαδικού οικι-
σμού στο Σαλάντι Διδύμων Αργολίδος·117 σειρά αυτοψιών από την 
Α. Σίμωσι στους νομούς Δωδεκανήσων, Σάμου, Κυκλάδων και Αττι-
κής, και στους Λειψούς, στο Καστελλόριζο, στις Κω, Νίσυρο, Ρόδο, 
Αστυπάλαια, Αμοργό, Ικαρία, Λέσβο, Λήμνο, Εύβοια, Σαλαμίνα και 
στα Μέθανα· ξεχωρίζουν η αποτύπωση, σε συνεργασία με τον D. 
Blackman, των νεώσοικων στην Αλιμνιά, και αρχαίου λατομείου στο 
Καμανάτ της Ρόδου·118 για το 1998: ανάμεσα σε πλήθος αυτοψιών 
ανά την επικράτεια είναι η αποτύπωση αρχαίου λιμενικού έργου στο 
Φοίνικα Σύρου119 και καταποντισμένου οικισμού στην Πουνταζέζα 
Λαυρίου,120 καθώς και η υποβρύχια σωστική ανασκαφή στον Αθερι-
νόλακκο Σητείας, όπου κατασκευάστηκε κατόπιν ο σταθμός της 
ΔΕΗ.121

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η από το 1996 συμμετοχή του 
ΙΕΝΑΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νavis I και αργότερα στο Navis 
II (1998-2002), για την καταγραφή σε πανευρωπαϊκή διαδικτυακή 
βάση ελληνικών ναυαγίων και ελληνικών και κυπριακών λιμανιών 
και παραστάσεων με ναυτική εικονογραφία.122 Το 1997 διοργανώνε-
ται, εξάλλου, από την ΕΕΑ στο Φρούριο της Πύλου η φωτογραφική 

115  Σίμωσι 1996, 726-733.
116  Μελά 1996, 733-737.
117  Καζιάνης 1997γ, 1185-1187.
118  Σίμωσι 1997, 1188-1196.
119  Σίμωσι 1998, 1025-1026.
120  Μελά 1998, 1029-1030.
121  Δελλαπόρτα 2005.
122  Χαρατζοπούλου 2001, 108-110. “Συμμετοχή του Ινστιτούτου στο πρόγραμμα 

Navis”, Ενάλια VI: 7-8, 2002. Θεοδούλου 2005. <http://www2.rgzm.de/navis2/
home/FramesE.cfm> (31-1-2012).
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έκθεση με θέμα «Τα αρχαία λιμάνια», στο πλαίσιο του εορτασμού 
των «Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς».123

Την ίδια χρονιά πραγμαποιήθηκε η πρώτη αποστολή του Ινστι-
τούτου Μελέτης Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας, που διε-
ρευνά μέρος της θαλάσσιας περιοχής ανατολικά του λιμανιού της 
πόλης. Είκοσι τρεις μέχρι σήμερα αποστολές, υπό τη διεύθυνση του 
Χάρη Τζάλα, έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό ναυαγίων, μεμονω-
μένων ευρημάτων και αρχιτεκτονικών μελών, μερικά από τα οποία 
είναι δυνατόν να προέρχονται από τα «βασιλικά ενδιαιτήματα» ή το 
ιερό της Ίσιδος Λοχιάδος στο ακρωτήριο της Silsilah (ο ανατολικός 
λιμενοβραχίονας του ανατολικού λιμένα της Αλεξάνδρειας).124

Η ελληνική υποβρύχια αρχαιολογία τον 21ο αιώνα
Το 1999 αντιστοιχεί στην έναρξη μιας νέας περιόδου εξωστρέ-

φειας στην υποβρύχια έρευνα. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτή-
των προωθεί συνειδητά τις συνεργασίες με ελληνικούς και ξένους 
φορείς, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για 
επισκοπήσεις και αποκτά σημαντική τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα 
να επεκτείνει δραστικά τις δυνατότητες διερεύνησης σε προηγουμέ-
νως ανέφικτα βάθη και έκταση. Μέσα μάλιστα από μία, κατά κάποιο 
τρόπο, αντιστροφή, το 2002 η συνεργασία της ΕΕΑ με όλους τους 
φορείς υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας στη χώρα θα θεσμοθετη-
θεί ως υποχρεωτική.125 Την ίδια χρονιά, ο νέος Αρχαιολογικός Νόμος 
(Ν.3028/2002) συγκεκριμενοποιεί και ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, στην περιοχή του κηρυγμένου θαλάσσιου 
αρχαιολογικού χώρου των Βόρειων Σποράδων, το Πανεπιστήμιο 
του Trondheim της Νορβηγίας και το Νορβηγικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο επιχείρησαν δοκιμαστική υποβρύχια έρευνα με ηχοβο-
λιστικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας.126 Επανεντοπίστηκαν, έτσι, 

123  Καζιάνης 1997, 1187.
124  Tzalas 2002, 64-71, Tzalas 2003, 38-41. Τζάλας και Χρυσοχέρη 2005. Τzallas 2012. 
125  Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέως ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ30/70868/2539/27-11-02.
126  Δελλαπόρτα 1999α, 1020-1022. Dellaporta κ.ά. 2006, 79-87.
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πέντε ήδη γνωστά ναυάγια, και άλλοι στόχοι που έχρηζαν περαι-
τέρω οπτικής διερεύνησης, και αναδείχθηκαν οι εξαιρετικές δυνατό-
τητες της τεχνολογίας αυτής σε επίπεδους, αλλά όχι και σε βραχώ-
δεις βυθούς, δείχνοντας ότι: «Η χρήση της προηγμένης τεχνολογίας 
θέτει ερωτήματα, αλλά και απαντά σε ενδιαφέροντα προβλήματα 
της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας».127

Στο ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας, επίσης το 1999 η ΕΕΑ και το 
Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης διοργανώνουν από 
κοινού το «Τρόπις VII – 7ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίας Ναυπηγικής», 
στο Πεταλίδι της Πύλου. Με την ευκαιρία, στο Φρούριο της Πύλου 
εγκαινιάζονται οι εκθέσεις «Αμφορείς και Θάλασσα» και «ἐπὶ νῆα 
θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης»,128 με αμφορείς και ενάλια χάλκινα ευρή-
ματα από παραδόσεις στην ΕΕΑ. 

Επανενεργοποιήθηκαν, επίσης, οι ανασκαφές που είχαν διακοπεί 
για δύο έτη με εντολή του τότε Υπουργού Πολιτισμού, προκειμέ-
νου να δημοσιευτούν τα αποτελέσματά τους. Ανάμεσά τους είναι 
εκείνες στο κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας Αλοννήσου,129 στο 
μεσοελλαδικό καταποντισμένο οικισμό του όρμου Μεθώνης130 
και στα Κύθηρα (έρευνα του ΙΕΝΑΕ). Ερευνάται, επιπλέον, ένα 
ακόμη ρωμαϊκό ναυάγιο με φορτίο σαρκοφάγων στην περιοχή της 
Άνδρου,131 αποτυπώνονται τα κατάλοιπα μινωικού λιμενικού έργου 
και οικισμού στην Πλάκα Καπετανιανών Ηρακλείου, διερευνάται η 
περιοχή της νησίδας Γραμβούσα στα Χανιά και η περιοχή του Σταυ-
ρού Ακρωτηρίου,132 όπου εντοπίζονται λίθινες άγκυρες. Με σειρά 
αυτοψιών στο νομό Λακωνίας επαν/εντοπίστηκαν και μελετήθη-
καν κατακλυσμένα λατομεία πωρολίθου στον Αρχάγγελο, ρωμαϊκά 
κτηριακά κατάλοιπα στον Αγερανό Γυθείου, ρωμαϊκό ναυάγιο στο 
ακρωτήρι Ξυλί Πλύτρας, λείψανα ρωμαϊκών ναυαγίων στους όρμους 

127  Δελλαπόρτα 1999α, 1022.
128  Δελλαπόρτα 1999β, 1014-1015. Για τις δύο εκθέσεις εκδόθηκαν από την 

Εφορεία δύο φερώνυμοι οδηγοί σε κοινή κασετίνα.
129  Χατζηδάκη 1999α, 1019-1020.
130  Σπονδύλης 1999β, 1025-1028.
131  Σαμίου και Λιανός 1999, 1016-1017.
132  Χατζηδάκη 1999β, 1017-1019.
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Κρεμμύδι Παλαιάς Μονεμβασίας και Άγιος Παύλος και προϊστορική 
άγκυρα στην περιοχή της Μονεμβασίας.133

Το Πανεπιστήμιο του Trondheim και η Εφορεία συνέχισαν και 
το 2000 τη συνεργασία τους στην περιοχή του διαύλου Κεφαλλη-
νίας-Ιθάκης, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό τριών ναυαγίων στις 
περιοχές:134 του Φισκάρδου με φορτίο αμφορέων τύπου Dressel 6A 
(1ος αιώνας π.Χ. - 1ος αιώνας μ.Χ.)· της νησίδας Αστερίς με φορτίο 
αμφορέων Forlimpopoli/Agora K114 ή Dressel 6A (1ος αιώνας π.Χ. 
- 2ος αιώνας μ.Χ.)· του Πίσω Αετού με φορτίο καλυπτήρων κεράμων 
(4ος-3ος αιώνας π.Χ.). Η μετέπειτα έρευνα του 2003 στην περιοχή δεν 
αποκάλυψε άλλα ναυάγια.

Την ίδια χρονιά εγκαινιάστηκε η συνεργασία της ΕΕΑ με το 
Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ, το μετέπειτα ΕΛΚΕΘΕ), 
που πήρε το 2001 τη μορφή πενταετούς Μνημονίου Συνεργασίας 
του ΕΚΘΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού.135 Η πρώτη αποστολή, 
το 2000, στην περιοχή Καλύμνου-Κω αναζητά το ναυάγιο με τα 
τμήματα χάλκινων αγαλμάτων που προαναφέρθηκαν. Το ναυάγιο 
δεν εντοπίστηκε, παρά την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας 
που χρησιμοποιήθηκε, αφού με αυτήν βρέθηκαν ακόμη και κουτιά 
αναψυκτικών σε μεγάλα βάθη. Ήταν η πρώτη φορά που το ωκεα-
νογραφικό Αιγαίο, το αυτόνομο ερευνητικό υποβρύχιο Θέτις, τα 
ηχοβολιστικά και το τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα Αχιλλέας 
(ROV) του ΕΚΘΕ τέθηκαν στην υπηρεσία της υποβρύχιας αρχαιολο-
γίας, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ενάλια έρευνα στη χώρα. Στην 
περιοχή της Νισύρου, εντοπίστηκε από την αποστολή, μετά από 
υπόδειξη, ναυάγιο με φορτίο πινακίων τύπου Τσανάκ-Καλέ (τέλη 
18ου - αρχές 19ου αιώνα), στο οποίο μάλιστα βρισκόταν σε εξέλιξη 
αρχαιοκαπηλία.136 Στο ναυάγιο αυτό επανήλθαν την επόμενη χρονιά 
η ΕΕΑ και το ΕΚΘΕ, μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 

133  Σπονδύλης 1999γ, 1023-1025.
134  Δελλαπόρτα 2000δ, 1224-1225. Dellaporta κ.ά. 2006, 79-87.
135  Δελλαπόρτα και Σακελλαρίου 2000, 1209-1213. Kourkoumelis κ.ά. 2005. 

<http://www.hcmr.gr/listview4.php?id=425> (29-1-2012).
136  Δελλαπόρτα και Σακελλαρίου 2000, 1209-1213.
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το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ) για πληρέ-
στερη τεκμηρίωση και ανελκύσεις δειγμάτων.137

Αφορμή για μια ακόμη κοινή αποστολή των ΕΕΑ και ΕΚΘΕ 
υπήρξε η υπόδειξη, το 2000, από Καλύμνιο σφουγγαρά, ναυαγίου 
από το οποίο ο ίδιος ανέσυρε και παρέδωσε στις αρχές περί τα 
30.000 χάλκινα κυρίως νομίσματα του τέλους του 3ου αιώνα μ.Χ., ένα 
μολύβδινο στύπο άγκυρας, τμήμα πίθου, αμφορέα, και δύο μυλό-
λιθους.138 Ένα άλλο σημαντικότατο ενάλιο εύρημα αποδείχθηκε το 
κεραμικό φορτίο ναυαγίου στον όρμο της Γιαγάνας στην Κεφαλλο-
νιά, το οποίο υποδείχθηκε και διερευνήθηκε σε δεκαήμερη αποστολή 
κλιμακίου της ΕΕΑ με επικεφαλής το Διονύση Ευαγγελιστή.139 Τα 
αγγεία ανάγονται, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, στην Πρωτοελλα-
δική ΙΙ ή ΙΙΙ περίοδο, και είναι, επομένως, σύγχρονα με εκείνα του 
ναυαγίου της Δοκού (βλ. παραπάνω). 

Την ίδια χρονιά συνεχίστηκαν οι έρευνες στο ναυάγιο της Ζακύν-
θου140 και στον προϊστορικό οικισμό της Μεθώνης, ενώ στην περι-
οχή του νομού Μεσσηνίας εντοπίστηκαν και διερευνήθηκαν προκα-
ταρκτικά περισσότερες παράκτιες θέσεις.141 Σωστική ανασκαφή 
έγινε, επίσης, στην Παροικιά της Πάρου μετά από την εύρεση, κατά 
την εκσκαφή του λιμανιού, μαρμάρινων τεφροδόχων και άλλων 
αρχαίων αντικειμένων και κεραμικής.142 Αποκαλύφθηκε, έτσι, μέρος 
του πρώιμου βυζαντινού τείχους της πόλης, στο οποίο είχαν ενσω-
ματωθεί πολλά αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη.143 

Κατά το 2000, επίσης, η ΕΕΑ συνδιοργάνωσε με το Ιταλικό Πολι-
τιστικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Tuscia του Viterbo 
και την Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, φωτογρα-
φική έκθεση στην Παλαιά Βουλή, με θέμα καταποντισμένες παρά-
κτιες θέσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας («ὁμοῦ τῷ σεισμῷ τῆς 
θαλάσσης ἀναδραμούσης»), που εγκαινιάστηκε με αφορμή ημερίδα 

137  Δελλαπόρτα 2005.
138  Δελλαπόρτα 2000α, 1208-1209.
139  Ευαγγελιστής 2000, 1220-1224, Evaggelistis 2002.
140  Δελλαπόρτα 2000β, 1215-1220.
141  Σπονδύλης 2000, 1225-1226.
142  Δελλαπόρτα 1999γ, 1016.
143  Κραουνάκη και Κουρκουμέλης 2000, 1213-1215.
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για τις γεωτεκτονικές αλλαγές και τις συνέπειές τους στις παράκτιες 
αρχαιολογικές θέσεις.144 

Επιπλέον, το ΙΕΝΑΕ ξεκίνησε δύο νέες υποβρύχιες έρευνες, τη 
μία στον Αργολικό κόλπο υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Αγου-
ρίδη και την άλλη στον Παγασητικό υπό τη διεύθυνση του Η. Σπον-
δύλη, ενώ συνέχισε και την έρευνα στην Αντιδραγονέρα των Κυθή-
ρων. Στις εργασίες στον Αργολικό, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, 
από το 2005 και εξής δίδεται έμφαση στη λεπτομερή αποτύπωση 
και ανασκαφή μυκηναϊκού ναυαγίου κοντά στη νησίδα Μόδι ή 
Λιοντάρι, νότια του Πόρου.145 Πρόκειται για το δεύτερο ναυάγιο 
αυτής της περιόδου που ανασκάπτεται στην Ελλάδα, με πρώτο το 
ήδη αναφερθέν ναυάγιο των Ιρίων. Της ίδιας περίπου εποχής είναι 
εκείνα του Ulu Burun και της Χελιδονίας Άκρας (βλ. παραπάνω) 
στη νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, το 
Ινστιτούτο εντόπισε, ήδη το 2000, και τα επόμενα χρόνια τεκμηρί-
ωσε με ποικίλες μεθόδους, δύο ναυάγια βυζαντινών χρόνων στην 
περιοχή του Βλυχού της Ύδρας και κοντά στη νησίδα Κορακιά στο 
Πορτοχέλι, με φορτία αμφορέων.146

Την ίδια χρονιά άρχισε, επίσης, η έρευνα του ΙΕΝΑΕ στον Παγα-
σητικό κόλπο, που συνεχίστηκε το 2003 και έκτοτε μέχρι σήμερα.147 
Αποκαλύφτηκαν δεκατέσσερα ναυάγια, μεταξύ των οποίων ένα 
κοντά στο ακρωτήριο Τηλέγραφος (Ναυάγιο 7), νότια της Αμαλιά-
πολης (4ος αι. μ.Χ.), ένα κοντά στη νησίδα Κίκυνθο στην είσοδο 
του κόλπου της Αμαλιάπολης (12ος-13ος αι. μ.Χ.), δύο ελληνιστικών 
χρόνων και δύο βυζαντινών στην περιοχή του ακρωτηρίου Γλάρος, 
κ.α. Έμφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση της ανασκαφής του Ναυα-

144  Δελλαπόρτα 2000γ, 1207-1208.
145  Αγουρίδης 2002, 32-39, Αγουρίδης 2004, 28-44, Αγουρίδης 2005, Αγουρίδης 

2007, 12-30, Agourides 2008· Αγουρίδης 2012, 64-79, και <http://www.ienae.gr/
GR/page.php?4> (30-1-2012). 

146  Αγουρίδης 2002, 32-39.
147  Σπονδύλης 2002, 24-31. Σπονδύλης και Δεμέστιχα 2003, 11-27. Σπονδύλης 

2005, Σπονδύλης 2005-06α, 6-21. Βλαχάκη 2005-06, 22-31. Ανδρουτσάκη 2005-
06, 32-38. Σπονδύλης 2005-06β, 39-42. Δεμέστιχα 2005-06, 43, Δεμέστιχα 2006, 
131-142. Σπονδύλης 2012, 10-33. <http://www.ienae.gr/GR/page.php?3> (30-1-
2012).
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γίου 7, το υλικό από το οποίο είναι υπό μελέτη. Πρόκειται για το 
πρώτο ναυάγιο του 4ου αιώνα μ.Χ. που ερευνήθηκε επισταμένως 
στην Ελλάδα και συμβάλλει τα μέγιστα στην κατανόηση του εμπο-
ρίου και της κεραμικής της μεταβατικής περιόδου μεταξύ της Ρωμαϊ-
κής και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι, 
επιπλέον, ο προϊστορικός οικισμός (1700 π.Χ.) που εντοπίστηκε και 
διερευνάται στις Νηές, όπου διατηρούνται υποβρυχίως (-1 μ.) κτηρι-
ακά λείψανα, κιβωτιόσχημοι τάφοι, κεραμική κ.λπ.

Αυτοψίες κλιμακίου της ΕΕΑ στη Χίο το 2001 εντόπισαν:148 
βυζαντινό ναυάγιο στην περιοχή του ακρωτηρίου Άγιος Ιωάννης 
Θόλος, ρωμαϊκό ναυάγιο κοντά στο ακρωτήριο Μύτικας και πιθα-
νόν κλασικό ναυάγιο στην περιοχή της νησίδας Άγιος Στέφανος.149 
Εξάλλου, φορτίο αμφορέων του υστερορωμαϊκού Τύπου 1 εντοπί-
στηκε στο ακρωτήριο Κούμαρος των Αρκιών από τον υπογράφο-
ντα,150 ενώ, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 
αποστολή στο ναυάγιο της Νισύρου από την ΕΕΑ και το ΕΚΘΕ. Την 
ίδια χρονιά αναφέρονται ανασκαφές και αποτυπώσεις που διενερ-
γήθηκαν από την Ε. Χατζηδάκη, στην περιοχή της Ελούντας, και σε 
παράκτιους μινωικούς οικισμούς στον Στάλο Χανίων και την Παχειά 
Άμμο Σητείας.151

Με πρωτοβουλία της Εφορείας διοργανώθηκε, επίσης, στην 
Αθήνα η «Διεθνής συνάντηση για τη νομική προστασία της υποβρύ-
χιας πολιτιστικής κληρονομιάς και το σχέδιο συμβάσεως της 
UNESCO».152 Η συμφωνία έχει επικυρωθεί ήδη από 42 χώρες μέχρι 

148  Από το 2001 και εξής, οπότε δεν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα Αρχαιολογικά 
Δελτία (βλ. παραπάνω σελ. 14, σημ. 4), στοιχεία αντλούνται κυρίως από τις 
ανακοινώσεις των προϊσταμένων (Δελλαπόρτα 2002, 2005, Πρέκα 2008, Σίμωσι 
2009) και προσωπική πληροφόρηση. Πρόσφατα (Μάιος 2012) κυκλοφόρησε 
στο διαδίκτυο, στον ιστοχώρο του ΥΠΠΟΤ (<http://www.yppo.gr/0/anaskafes/
pdfs/EEA.pdf> (3-6-2012), συνοπτική παρουσίαση του έργου των Εφορειών 
για τη δεκαετία 2000–2010, μεταξύ των οποίων και της ΕΕΑ, χωρίς ιδιαίτερα 
επιπλέον στοιχεία πέραν των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη.

149  Θεοδούλου κ.ά. 2009, 142-143.
150  ΑΔ 2001 (υπό έκδοση). 
151  Δελλαπόρτα 2005.
152  Αυτόθι.
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σήμερα και έχει τεθεί σε ισχύ, αν και η Ελλάδα δεν την έχει ακόμα 
επικυρώσει, καθώς διατηρεί επιφυλάξεις για το καθεστώς αναγνώ-
ρισης δικαιωμάτων στην έρευνα ναυαγίων στο «κράτος προέλευ-
σης». Η διατύπωση αυτή ενέχει νομικούς κινδύνους, καθώς μπορεί 
να εγερθούν αξιώσεις από άλλα σημερινά κράτη για δικαιώματα σε 
ναυάγια που συνέβησαν σε ελληνικά νερά ή και ναυάγια ελληνι-
κών πόλεων-κρατών που δεν βρίσκονται σήμερα εντός ελληνικής 
επικράτειας.153 Το 2001 ξεκινάει, συγχρόνως, μια περίοδος εργα-
σιακών διαφορών του καταδυόμενου προσωπικού της ΕΕΑ με το 
Υπουργείο Πολιτισμού, που δημιουργούν έντονη αναστάτωση και 
αναστολή του καταδυτικού έργου του προσωπικού για μια τριετία.

Το 2002 πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολές της ΕΕΑ και του 
ΕΚΘΕ, μία στο ανατολικό Αιγαίο, η άλλη στη νησίδα Σύρνα νοτιο-
ανατολικά της Αστυπάλαιας. Η πρώτη εντόπισε τέσσερα άγνωστα 
ναυάγια: στον όρμο Πεζώντας Καλύμνου με ψευδοκώους αμφορείς 
του 1ου αιώνα μ.Χ., στην περιοχή των Ασπρονησιών ή Καλαποδιών 
στους Λειψούς με κνιδιακούς αμφορείς του 2ου-3ου αιώνα μ.Χ., στις 
νησίδες Σκροφάδες Λέρου με ροδιακούς αμφορείς του 1ου αιώνα 
π.Χ. και στο ακρωτήριο Πνιγμένος Τελένδου με ροδιακούς αμφορείς 
των αρχών του 2ου αιώνα π.Χ.154 Στη δεύτερη αποστολή επιχειρή-
θηκε για πρώτη φορά ανασκαφή με χρήση βαθυσκάφους, τηλεχει-
ριζόμενου υποβρύχιου οχήματος και δυτών. Στο ήδη γνωστό ναυά-
γιο με τα νομίσματα (βλ. παραπάνω) εντοπίστηκε και μια μολύβδινη 
σαρκοφάγος, πιθανότατα για το νεκρό υψηλόβαθμου ρωμαίου 
αξιωματούχου.155 Ενώ, από το βαθυσκάφος ανιχνεύτηκε και δεύτερο 
ναυάγιο με διάσπαρτους κώους αμφορείς του 3ου αιώνα π.Χ., και 
δύο άλλα της ρωμαϊκής και της βυζαντινής περιόδου.156 Έρευνα, 
τέλος, με τηλεχειριζόμενο όχημα στην Κάλυμνο οδήγησε σε πιθανά 
υπολείμματα μυκηναϊκού φορτίου βόρεια του ακρωτηρίου Ατζιπάς, 

153 <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-
heritage/2001-convention/> (30-1-2012).

154  Δελλαπόρτα κ.ά. 2003, 42-49.
155  Δελλαπόρτα 2005.
156  Kourkoumelis και Micha 2002, 20-27.
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και, στη νότια υπήνεμη πλευρά του, διάσπαρτα τμήματα αμφορέων 
που μάλλον τεκμηριώνουν τη χρήση του χώρου ως προσωρινού 
αγκυροβολίου.157

Το Δανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ξεκινάει, το 2002, το πρό- 
γραμμα «Zea Harbour Project», που ερευνά τις αρχαίες λιμενικές 
εγκαταστάσεις του Πειραιά, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα για τη γνώση μας σχετικά με τα λιμενικά 
έργα και τους νεώσοικους της Ζέας και της Μουνυχίας.158

Για την κυπριακή υποβρύχια αρχαιολογία, σημαντική είναι η δημι-
ουργία στην Κύπρο ενός αντίστοιχου με το ΙΕΝΑΕ φορέα, του Ιδρύ-
ματος Θέτις. Ο μη κερδοσκοπικός αυτός οργανισμός έχει στόχο την 
ανάδειξη του ενάλιου πολιτιστικού πλούτου και της ναυτικής παρά-
δοσης του νησιού.159 Χρηματοδότησε ήδη την ίδρυση μιας θέσης 
διδασκαλίας της ενάλιας αρχαιολογίας στο Πανεπιστημίο Κύπρου, 
με πρώτη διδάσκουσα τη Στέλλα Δεμέστιχα. Το Θέτις υποστηρίζει 
ενεργά πολλές έρευνες μικρής κλίμακας που πραγματοποιούνται 
στην Κύπρο, με αποκορύφωμα τη σπουδαία ανασκαφή στο κλασικό 
ναυάγιο του Μαζωτού που ξεκίνησε το 2007 (βλ. παρακάτω). 

Το 2003 πραγματοποιήθηκαν άλλες τρεις αποστολές της ΕΕΑ 
και του ΕΚΘΕ. Η μια, στην περιοχή του Καστελλόριζου, οδήγησε 
στον εντοπισμό πέντε αγνώστων ναυαγίων στα: ακρωτήριο Άγιος 
Στέφανος, όρμος Λιμενάρι, και βραχονησίδα Ψωμί, ενώ επανεντο-
πίστηκε το γνωστό από παλαιότερη αρχαιοκαπηλία ναυάγιο στο 
ακρωτήριο Πουνέντης.160 Η δεύτερη αποστολή, στην περιοχή της 
Χαλκιδικής, επανεντόπισε και ερεύνησε μεταβυζαντινό ναυάγιο στη 
Σάνη και δεύτερο αρχαίων χρόνων στο Πόρτο Κουφό. Ενώ, σε βάθος 
90 μ. περίπου, στην είσοδο του όρμου του Πόρτο Κουφό, ανιχνεύ-
τηκαν τα κατάλοιπα ενός ή δύο βυζαντινών σκαφών με αμφορείς 

157  Ευαγγελιστής και Θεοδούλου 2003, 50-55.
158  Lovén 2004, 49, Lovén 2008. Nielsen-Moller 2008. Triantafillides 2008. Lovén 

2011α, 2011β. Lovén και Schaldemose 2011. <http://www.zeaharbourproject.
dk/> (21-1-2012) και <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012).

159  Χατζησάββας 2005-06, 51-57. Δημητρίου 2011. <http://www.thetis.org.cy> 
(21-1-2012).

160  Φιλοθέου και Μιχαηλίδου 1986, 271-330. Παπανικόλα-Μπακιρτζή 1999, 
143-157.
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και μεταλλικές άγκυρες. Η τρίτη αποστολή, στην περιοχή του Άθω, 
έγινε σε συνεργασία με το Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και 
το Ινστιτούτο Ναυτικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Texas 
A&M, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για την αναζήτηση 
λειψάνων των περσικών στόλων των Μηδικών. Η έρευνα συνεχί-
στηκε το 2004 και το 2006 στον Άθω, στο στενό Μαγνησίας-Σκιά-
θου και στην περιοχή του Αρτεμισίου. Παρότι στην περιοχή του Άθω 
εντοπίστηκαν ναυάγιο του 4ου αιώνα π.Χ. με αμφορείς Μένδης και 
σαυρωτήρας δόρατος των κλασικών χρόνων, κατάλοιπα των περσι-
κών στόλων δεν βρέθηκαν.161

Την ίδια χρονιά, γεωφυσική ανίχνευση στην ανατολική Κρήτη 
εντόπισε στην περιοχή της Ψείρας κεραμικό σύνολο του 1700 π.Χ. 
που εκτιμήθηκε ως το φορτίο του πρώτου μινωικού ναυαγίου που 
ανακαλύφθηκε. Η έρευνα μετατράπηκε σε ανασκαφή που διήρ-
κεσε μέχρι το 2010. Ανελκύστηκαν αρκετά ακέραια αγγεία τοπικής 
παραγωγής, αλλά όχι δυστυχώς τμήματα του σκαριού του πλοίου.162 
Το 2003 πραγματοποιήθηκε, επίσης, σωστική ανασκαφή υπό την 
εποπτεία της ΕΕΑ (Παρασκευή Μίχα) σε τμήμα του ρωμαϊκού λιμα-
νιού της Αιγείρας στα Μαύρα Λιθάρια κοντά στο Δερβένι Κοριν-
θίας,163 ενώ στην Εφορεία υποδείχθηκε ένα σημαντικό ναυάγιο με 
τάλαντα χαλκού στη Ρόδο.

Τρεις αποστολές της ΕΕΑ με το ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποιήθηκαν 
και το 2004: μια στα Κύθηρα με τη συνεργασία του ΜΙΤ χωρίς ιδιαί-
τερα αρχαιολογικά αποτελέσματα· η δεύτερη στις νότιες ακτές της 
Σαλαμίνας164 που εγκαινίασε διετή συνεργασία της ΕΕΑ με το ΙΕΝΑΕ 
για τη διερεύνηση της περιοχής και αποκάλυψε στην περιοχή της 
νησίδας Λαγούσα κλασικό ναυάγιο με φορτίο κεράμων· και η τρίτη 
στην περιοχή της Σάμου και της Χίου, όπου βρέθηκαν, στην περι-
οχή της νησίδας Σαμιοπούλα νότια της Σάμου, ναυάγιο ρωμαϊκών 

161  Wachsmann κ.ά. 2005. <http://nautarch.tamu.edu/pwss/homepage/> (29-1-12).
162  Χατζηδάκη 2002, 45-48, Χατζηδάκη 2005, Hadjidaki 2005. Hadjidaki και 

Betancourt 2005-067, 77-94. Μεντόγιαννης 2007. Hadjidaki 2008. Saridaki 
2009, 17-18. Bonn-Muller 2010. Hadjidaki 2011.

163  Μίχα 2009· και <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012).
164  Λώλος κ.ά. 2005-06, 44-50, Λώλος κ.ά. 2007, 31-41. Lolos 2012, 4-9.
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χρόνων με ροδιακούς αμφορείς και πινάκια, και στο δίαυλο Χίου-
Οινουσσών, κλασικό ναυάγιο (350 π.Χ.) με κύριο φορτίο χιακών 
αμφορέων.165 Στο πλαίσιο της κοινής επιστημονικής εμπειρίας τους, 
συνδιοργανώθηκε από την Εφορεία και το ΕΛΚΕΘΕ, στην Αθήνα 
στις 14 Σεπτεμβρίου 2004 η διεθνής ημερίδα «Υποβρύχια Αρχαιολο-
γική Έρευνα Βαθέων Υδάτων. Τεχνολογία και Προοπτικές». Την ίδια 
χρονιά έγινε, επίσης, μικρής κλίμακας έρευνα στα καταποντισμένα 
λείψανα κτηρίων και νεώσοικων στο Σούνιο, από το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου υπό τη διεύθυνση της Καλλιόπης Μπάικα, η οποία 
ολοκληρώθηκε το 2006.166

Για την αποτύπωση του ναυαγίου στο δίαυλο Χίου-Οινουσσών, 
επανήλθαν στην περιοχή η ΕΕΑ και το ΕΛΚΕΘΕ το 2005, αυτή τη 
φορά με Αμερικανούς ερευνητές του Woods Hole Oceanographic 
Institution.167 H αποτύπωση έγινε με χρήση υποβρύχιου αυτόνο-
μου οχήματος και υπήρξε η πρώτη τέτοια προσπάθεια στην Ελλάδα 
και η δεύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από αυτήν του ρωμαϊκού 
ναυαγίου στον ύφαλο Skerki κοντά στη Σικελία.168 Αποτυπώθηκε, 
επίσης, μέρος του γνωστού από το 2001 ρωμαϊκού ναυαγίου στο 
ακρωτήριο Μύτικας της Χίου και εντοπίστηκαν σπαράγματα άλλου 
των βυζαντινών χρόνων κοντά στις βραχονησίδες Πρασονήσια. 

Η ΕΕΑ και το ΕΛΚΕΘΕ συνεργάστηκαν, εξάλλου, στον δίαυλο 
Κύθνου-Σερίφου, στην περιοχή όπου είχε βρεθεί άγαλμα αθλητή, 
και εντόπισαν σε βάθος 500 μ. ναυάγιο με κύριο φορτίο κλασικών 
χιακών αμφορέων. Για πρώτη φορά αρχαιολόγος, η Π. Μίχα, είχε την 
ευκαιρία να δει από κοντά λείψανα ναυαγίου σε τόσο μεγάλο βάθος, 
επιβαίνοντας στο βαθυσκάφος Θέτις. Σε άλλη αποστολή το 2005, 
με τη συμμετοχή και του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου του Woods 
Hole, στην Άνδρο διερευνήθηκε μεταβυζαντινό ναυάγιο. Παρά τη 
λήξη του Μνημονίου Συνεργασίας το 2005, η Εφορεία, το ΕΛΚΕΘΕ 
και το Woods Hole συνεχίζουν να συνεργάζονται κατά καιρούς σε 
ποικίλα ερευνητικά προγράμματα. 

165  Sakellariou κ.ά. 2007, 365-381.
166  Baika 2005, Baika 2008β, 33-48, Baika 2008γ.
167  Foley κ.ά. 2009, 269-305.
168  McCann 2001, 257-264. Foley και Mindell 2002, 49-56.
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Το ίδιο έτος (2005), ξεκίνησε συνεργατική έρευνα της ΕΕΑ με το 
Τμήμα Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, η οποία από το 2007 εξελίχθηκε σε ανασκαφή, 
στα κατάλοιπα του λιμανιού στον όρμο Μανδράκι, το αρχαίο λιμάνι 
της Κύθνου στο Βριόκαστρο.169 Τo 2008-2009 η ανασκαφή αποκά-
λυψε σημαντικά εντοιχισμένα μαρμάρινα γλυπτά της Ρωμαϊκής 
περιόδου.

Η περιοχή της νησίδας Ακιός, επίσης, στον νότιο Ευβοϊκό Κόλπο 
αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας ομάδας της ΕΕΑ, την οποία διηύθη-
ναν οι Γ. Κουτσουφλάκης και Δ. Κουρκουμέλης. Εντοπίστηκε ναυά-
γιο Ύστερων Αρχαϊκών χρόνων και θέση αγκυροβολίου με λίθινες 
άγκυρες και στύπους.170 Ενώ, μια άλλη ομάδα της ΕΕΑ ερεύνησε 
τον Κόλπο Καλλονής στη Λέσβο, επανα/προσδιορίζοντας τις θέσεις 
γνωστών και άγνωστων παράκτιων αρχαιοτήτων κυρίως στην 
ανατολική πλευρά του κόλπου.171

Με πρωτοβουλία της Εφορείας, διοργανώθηκε την ίδια χρονιά η 
ημερίδα «Αρχαιομετρία, θαλάσσια βιολογία και συντήρηση εναλίων 
αρχαιοτήτων»· και με πρωτοβουλία του ΙΕΝΑΕ, η επετειακή διημε-
ρίδα «ΙΕΝΑΕ. Τριάντα χρόνια υποβρύχιας έρευνας. Από το Πελαγο-
νήσι στην Κορακιά», αφιερωμένη στο Νίκο Τσούχλο.172

Τo 2006 το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Εφορεία Εναλίων Αρχαι-
οτήτων έκαναν τοπογραφική αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού της 
Παλαιόπολης Άνδρου με σκοπό την εξαγωγή γεωφυσικών συμπε-
ρασμάτων.173 Το ίδιο έτος, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ και το 
Ινστιτούτο Μελέτης Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας έγινε 

169  Mazarakis-Ainian κ.ά. 2008. <http://www.ha.uth.gr/gr/research.kythnos.asp> 
(18-1-2012). Βλ. και σχετικά Δελτία Τύπου του ΥΠΠΟ: <http://www.yppo.gr/2/
g22.jsp?obj_id=3536> (23-1-2012), <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id= 
34000> (23-1-2012) και <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012).

170  Koutsouflakis 2005. Κουτσουφλάκης και Κουρκουμέλης 2006, 83-103. 
171  Αργύρη και Θεοδούλου 2012, 96-105. 
172  Τα πρακτικά είναι υπό έκδοση. Περιλήψεις των εισηγήσεων στο Ενάλια VIII: 

59-74.
173  Μουρτζάς 2007, 6-7. Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα 2007. ΑΔ 2006 (υπό έκδοση). 

<http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012) και <http://old.arch.uoa.gr/
index.php?option=com_content&task=view&id=206> (31-1-2012).
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έρευνα στα διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης, με υπεύθυνο τον Αμερι-
κανό αρχαιολόγο Shelley Wachsmann, που συνεχίστηκε το 2007 και 
οδήγησε στον εντοπισμό μεμονωμένων αμφορέων.174 Παράλληλα 
το ΙΕΝΑΕ, μαζί με τις έρευνές του στον Παγασητικό, τον Αργολικό 
και τον Ευβοϊκό παρουσίασε στις 28 Ιουλίου - 31 Δεκεμβρίου 2006 
στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας την έκθεση «Πολιτισμός 42 
αιώνων από τον βυθό», με αναδρομή στη δράση του και έμφαση στο 
ναυάγιο της Δοκού.175 

Το 2007 υπήρξε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, με το ξεκίνημα 
πολλών προγραμμάτων υποβρύχιας έρευνας. Το Πανεπιστήμιο και 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου άρχισαν τη διερεύνηση, υπό τη διεύ-
θυνση της Σ. Δεμέστιχα, του υστεροκλασικού ναυαγίου του Μαζω-
τού (τρίτο τέταρτο 4ου αι. π.Χ.) με κύριο φορτίο χιακών αμφορέ-
ων.176 Πρόκειται για τη δεύτερη συστηματική υποβρύχια ανασκαφή, 
μετά από αυτήν του πλοίου της Κερύνειας το 1967, η οποία διεξάγε-
ται τώρα πλέον από κυπριακούς φορείς και καλύπτει έτσι το μέχρι 
τότε επιστημονικό αυτό κενό στο νησί. Η ένταξη της διδασκαλίας 
της υποβρύχιας αρχαιολογίας στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ανοίγει πραγματικά ένα νέο δρόμο 
για την ελληνόφωνη εκπαίδευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.177

Το 2007 ξεκίνησε, επίσης, στη Γλαρέντζα Κυλλήνης πρόγραμμα 
για την τοπογραφική αποτύπωση και γεωφυσική επισκόπηση και 
μελέτη των καταλοίπων του λιμανιού της εποχής των Σταυροφο-
ριών (13ος-14ος αιώνας), αλλά και τον εντοπισμό του λιμανιού της 
Κυλλήνης στην Κλασική περίοδο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη 
και διεξάγεται από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου και την ΕΕΑ. Άρχισε, επίσης, η αναγνωρι-
στική έρευνα του ΙΕΝΑΕ και της ΕΕΑ για τη διερεύνηση του νότιου 
Ευβοϊκού κόλπου, με υπεύθυνο τον Γ. Κουτσουφλάκη. Την πρώτη 
κιόλας χρονιά εντοπίστηκαν μια θέση αγκυροβολίας στην περι-

174  Wachsmann 2008. Wachsmann κ.ά. 2009, 146-151. Wachsmann 2010, 6-8. 
<http://inadiscover.com/danaos/index.html> (31-1-2012).

175  Βλ. και Ενάλια Χ: 8-9.
176  Demesticha και Vlachaki 2008. Demesticha 2010, 39-59.
177  Για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην υποβρύχια αρχαιολογία βλ. Θεοδού-

λου 2010, 254-256.
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οχή του ακρωτηρίου Βίγλα και πέντε φορτία ναυαγίων: στις νησί-
δες Άγιος Ανδρέας, με Υστερορωμαϊκούς αμφορείς (5ος-6ος αιώνας 
μ.Χ.), Πετούσι, με βορειοαφρικανικούς αμφορείς (2ος-4ος αιώνας 
μ.Χ.), Μεγάλο Στυρονήσι, με φορτίο λακωνικών κεράμων και Στύρα 
(ύστερη ελληνιστική περίοδος), καθώς και στην περιοχή Πορτο-
λάφια, με ισπανικούς αμφορείς (1ος αιώνας π.Χ. - 1ος αιώνας μ.Χ.). 
Μέχρι σήμερα, η έρευνα έχει αποκαλύψει δεκαοκτώ άγνωστα ναυά-
για. Αυτό της νησίδας Στύρα αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης 
μελέτης και μερικής ανασκαφής, εξαιτίας της αποκάλυψης τμημά-
των του ξύλινου κελύφους του πλοίου και του ξεχωριστού φορτίου 
του, που εκτός από ιταλικούς αμφορείς περιλαμβάνει και είδη πολυ-
τελείας, ενδεχομένως και γλυπτά σε ακέραιη ή αποσπασματική 
κατάσταση.178

Στη Λέσβο η ΕΕΑ ξεκίνησε, υπό τη διεύθυνση του υπογράφο-
ντος, το πρόγραμμα «Αποτύπωση του αρχαίου λιμενικού δικτύου 
Λέσβου», που συνεχίστηκε το 2008 και 2009 με πόρους του Λιμενι-
κού Ταμείου Λέσβου. Για τη συνέχισή του έχει υπογραφεί Προγραμ-
ματική Σύμβαση της Εφορείας και της τοπικής Νομαρχιακής Αυτο-
διοίκησης. Έχει γίνει, έτσι, πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση στα 
λιμάνια της Λεσβιακής Πενταπόλεως, ενώ έχουν αποτυπωθεί και 
μελετηθεί τα λιμάνια της Μήθυμνας, Ερεσσού, Βρίσσας (Άγιος 
Φωκάς), και έχει ξεκινήσει η αποτύπωση στο λιμάνι της Άντισσας 
και της Μυτιλήνης. Έχει προκύψει δε πλήθος στοιχείων για τις κατα-
σκευαστικές μεθόδους και τη χρονολόγηση των κατασκευών, και 
έχουν εντοπιστεί άγνωστα λιμενικά έργα, καταποντισμένες παρά-
κτιες θέσεις, και δύο ναυάγια των κλασικών χρόνων με χιακούς 
αμφορείς.179

Το φθινόπωρο του 2007, σειρά αυτοψιών και διερεύνησης πλη- 
ροφοριών υποδείξεων στη Χίο από κλιμάκιο της ΕΕΑ οδήγησε 

178  Argiris και Koutsouflakis 2008. Michali κ.ά. 2008. Κουτσουφλάκης και Αργύρη 
2009. Κουτσουφλάκης κ.ά. 2012, 34-63. <http://www.ienae.gr/GR/page.php?6> 
(30-1-2012).

179  Τheodoulou 2008, Θεοδούλου 2009α, 81-84, Θεοδούλου 2009β, 75-77, Θεοδού-
λου 2010, 93-102. Θεοδούλου και Κουρτζέλλης 2010, 129-147. Theodoulou 
2011α, Theodoulou 2011β. <http://www.limenoscope.ntua.gr> (10-1-2012).
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στον εντοπισμό πέντε νέων θέσεων με κατάλοιπα αρχαίων φορτίων 
αμφορέων στις θέσεις: όρμος Αγκαλούδες Οινουσσών (χιακοί – 5ος 
αιώνας π.Χ.), όρμος Βαμβακάς (χιακοί ή/και ροδιακοί – 4ος αιώνας 
π.Χ.), νησίδα Στροβίλι (βορείου Αιγαίου – 3ος-2ος αιώνας π.Χ.), νησί-
δες Πρασονήσια (Υστερορωμαϊκοί Ι – 6ος-7ος αιώνας μ.Χ.).180 Αντί-
στοιχα, στην Κρήτη εντοπίστηκε ναυάγιο Ρωμαϊκών χρόνων με 
κρητικούς αμφορείς στις νησίδες Γιανυσάδες (αρχαίες Διονυσάδες), 
σκαρί νεότερου ξύλινου σκάφους στην περιοχή της Ελούντας και 
ναυάγιο αεροπλάνου του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή της 
Σητείας.181 Η διερεύνηση του αεροπλάνου εντάσσεται στο πλαίσιο 
μελέτης και νεότερων ναυαγίων, που προστατεύονται με Υπουργική 
Απόφαση από το 2003 κατά τον ίδιο τρόπο με τα αρχαία.182 Σε αυτό 
το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν ήδη μικρής κλίμακας έρευνες στα 
πλοία: Πατρίς της εποχής του Όθωνα στην Κέα (2007)·183 Ταγκανα-
ρόγκ στο λιμάνι του Πυθαγορείου στη Σάμο (2008), Helmstedt και 
Parana στην περιοχή της Εύβοιας (2009),184 και τα τρία των μέσων 
του 20ού αιώνα.

Για να τεκμηριώσει πληρέστερα με φωτομωσαϊκά ή/και φωτο-
γραφίες υψηλής ευκρίνειας τα γνωστά ναυάγια στη Χίο, μικτή 
ομάδα από την Εφορεία και το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του 
Woods Hole επανήλθε το 2008 στο νησί. Εντόπισε πέντε νέα ναυά-
για: τα κατάλοιπα φορτίου Υστερορωμαϊκών αμφορέων Τύπου 2 
στις νησίδες Πρασονήσια· διάσπαρτη κεραμική από σώματα ανάλο-
γων αμφορέων από φορτίο ή τμήμα φορτίου βορειοδυτικά της 
νησίδας του Αγίου Στεφάνου· υπολείμματα φορτίου συσσωματω-
μένων αμφορέων στην κατωφέρεια στο νότιο άκρο της ίδιας νησί-
δας, μάλλον του 7ου αιώνα π.Χ., που αποτελεί ένα από τα ελάχιστα 
γνωστά φορτία αυτής της περιόδου στη Μεσόγειο· συσσωματωμένο 
φορτίο υστερορωμαϊκών αμφορέων Τύπου 2 (εικ. 7), νοτιοδυτικά 

180  Πρέκα-Αλεξανδρή κ.ά. 2008. Πρέκα 2008. Θεοδούλου κ.ά. 2007, 144.
181  Πρέκα-Αλεξανδρή κ.ά. 2010.
182  ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/Α1/Φ43/48604/3385/5-9-03 (ΦΕΚ 1701/Β/19-11-03).
183  Ιστοσελίδα Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης: <http://www.ketepo.gr> 

(22-1-2012).
184  Σίμωσι 2009, 103.
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του ακρωτηρίου Παχύ-Θόλος· και μικρό συσσωμάτωμα, πιθανόν 
τμήμα φορτίου που περιλαμβάνει και χιακούς αμφορείς, νοτιότερα 
στο ακρωτήριο Παχύ-Θόλος.185 

Εντοπίστηκαν επίσης, την ίδια χρονιά, τέσσερα νέα ναυάγια: δύο 
περί τη νησίδα Σκάντζουρα στις Βόρειες Σποράδες με αμφορείς από 
διάφορα εργαστήρια του Βόρειου Αιγαίου και επιτραπέζια κεραμική 
(4ος αιώνας π.Χ.)· δύο στην περιοχή της Μεσσηνίας με φορτία αμφο-
ρέων Ελληνιστικών-Ρωμαϊκών χρόνων· ενώ αναφέρεται και ο εντο-
πισμός ταλάντων του τύπου των χελωνών στο Πρασονήσι Ρόδου.186 
Δύο ακόμη σκαριά πλοίων βρέθηκαν στον βυθό του εμπορικού λιμα-
νιού της Ρόδου, με σωστική έρευνα μετά από σχετική πληροφορία 
ιδιώτη: το ένα χρονολογήθηκε, μετά από αναλύσεις, στον 13ο αιώνα 
μ.Χ. και το δεύτερο θεωρείται μάλλον μεταγενέστερο.187 Σημαντική, 

185  Θεοδούλου κ.ά. 2009,144-145.
186  Preka-Alexandri 2008.
187  Koutsouflakis 2008. Preka-Alexandri 2008. <http://www.arxaiologia.gr/site/

Εικ. 7 :  Εικόνα ναυαγίου με υστερορωμαϊκούς αμφορείς στην περιοχή 
της Χίου. Εντοπίστηκε από ομάδα της ΕΕΑ το 2007 και τεκμηριώθηκε από 
κοινή ομάδα της ΕΕΑ και του Woods Hole το 2008 (© ΕΕΑ).
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ιδιαίτερη ανακάλυψη της έρευνας στο ίδιο λιμάνι αποτελεί ο θησαυ-
ρός χρυσών νομισμάτων και κοσμημάτων του 18ου αιώνα.

Ακόμη πιο σημαντικός είναι ο θησαυρός προϊστορικών χάλκι-
νων πελέκεων των μέσων της 3ης χιλιετίας π.Χ., που εντοπίστηκε το 
2009 στη θαλάσσια περιοχή Γλυφάδας στη Μέση Ροδόπης, μετά από 
υπόδειξη ιδιώτη. Η μελέτη του μοναδικού αυτού στην Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια συνόλου θα προσθέσει αναμφίβολα νέα στοιχεία στις 
γνώσεις μας για την πρώιμη μεταλλουργία, όσο και για τις μεταβο-
λές της θαλάσσιας στάθμης στην περιοχή.188

Το 2009 διερευνήθηκαν, επιπλέον, τρία ακόμη άγνωστα ναυάγια: 
το ένα με αμφορείς από τη Βόρειο Ελλάδα, πιθανότατα τη Θάσο 
(τέλη 5ου - αρχές 4ου αιώνα π.Χ.) στο οποίο σώζονται και τμήματα 
από τις άγκυρές του κοντά στη νησίδα Πολύαιγος στις Κυκλάδες 
από τους Η. Σπονδύλη και Γ. Κουτσουφλάκη·189 και δύο άλλα στην 
περιοχή της Σάμου, το πρώτο με αμφορείς από την Κω (3ος αιώνας 
π.Χ.), το δεύτερο με φορτίο αρχαίων κεράμων και αμφορέων από 
ομάδα με επικεφαλής τον υπογράφοντα. Η ίδια ομάδα εντόπισε 
παράκτια βυζαντινή θέση με κτηριακά κατάλοιπα στο Κοκκάρι της 
Σάμου. Στη Σάμο, ανελκύστηκαν επίσης από το λιμάνι του Πυθαγο-
ρείου, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών, σημαντικά αντικεί-
μενα και κεραμική της Αρχαϊκής περιόδου, που δίνουν ένα χρονολο-
γικό όριο χρήσης του χώρου ως λιμενικής θέσης και τεκμηριώνουν 
τις σχετικές μαρτυρίες του Ηροδότου.190 Ολιγοήμερη αποστολή με 
επικεφαλής τον Δ. Κουρκουμέλη διερεύνησε εξάλλου το ναυάγιο 
του Μέντορα στα Κύθηρα, όπου ανασκαφική τομή το 2011 αποκά-
λυψε μέρη της σκευής του πλοίου και του οπλισμού του πληρώμα-
τος, ως επίσης και αρχαία νομίσματα.191

Συγχρόνως, τρεις νέες έρευνες ξεκίνησαν από διάφορα επιστη-
μονικά ιδρύματα σε συνεργασία με την ΕΕΑ σε παράκτιες θέσεις, 

content.php?artid=3894> (23-1-2012).
188  Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=26491> (23-1-2012). 
189  Κουτσουφλάκης και Σπονδύλης 2012. Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/

g22.jsp?obj_id=35377> (23-1-2012).
190  Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=33892> (21-1-2012).
191  Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=46372> (21-1-2012).

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



— 55 —

στο Παυλοπέτρι Λακωνίας192 από το Πανεπιστήμιο του Nottingham 
και τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, στα κατάλοιπα του κατα-
βυθισμένου προϊστορικού οικισμού της Πρωτοελλαδικής περιόδου 
που είχε μερικώς ερευνηθεί και παλαιότερα –η έρευνα συνεχίστηκε 
τα δύο επόμενα έτη· στον Ραμνούντα, σε συνεργασία με την Αρχαιο-
λογική Εταιρεία και τον ειδικό στα αρχαία λιμάνια D. Blackman, για 
τον εντοπισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων193 –η έρευνα βρίσκε-
ται σε εξέλιξη· στον Καλαμιανό Κόρφο στο Σαρωνικό, μαζί με το 
Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, για τον γεωαρχαιολογικό εντο-
πισμό της παλαιοακτής και την ταύτιση της λιμενικής θέσης του 
παρακείμενου μυκηναϊκού οικισμού.194

Πέραν των συνεχιζόμενων ερευνών που έχουν προαναφερθεί, 
κατά το 2010 ξεχωρίζει η χαρτογράφηση με αυτόνομα υποβρύχια 
οχήματα όλης σχεδόν της θαλάσσιας έκτασης μεταξύ Αλοννήσου 
και Περιστέρας, από την ΕΕΑ και το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο 
του Woods Hole.195 Στη διάρκειά της επανεντοπίστηκε, βυζαντινό 
ναυάγιο στην Κυρά Παναγιά, από αμφορέα του οποίου λήφθηκε 
δείγμα για την εξέταση καταλοίπων DNA του περιεχομένου του. Η 
τεχνική αυτή αναπτύχθηκε από επιστήμονες της ΕΕΑ, του Woods 
Hole και του Πανεπιστημίου του Lund στη Σουηδία. Πρωτοεφαρ-
μόστηκε σε αμφορείς του ναυαγίου μεταξύ Χίου και Οινουσσών, και 
άλλους αμφορείς στις αποθήκες της Εφορείας, και συνεισφέρει στη 
συζήτηση της επικρατούσας άποψης ότι στους αρχαίους εμπορικούς 
αμφορείς μετέφεραν κυρίως κρασί και λάδι,196 αν και είναι γνωστά 
και κάποια παραδείγματα μεταφοράς άλλων προϊόντων. Η παρούσα 
τεχνική απέδειξε, όμως, ότι στους αμφορείς που εξετάστηκαν συνυ-
πήρχαν κατάλοιπα διαφόρων ουσιών, γεγονός που μπορεί να ερμη-
νευθεί ότι σημαίνει επανάχρηση των αγγείων ή συνύπαρξη ουσιών 
για αρωματισμό και συντήρηση.

192  Σίμωσι 2009, 103 και Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id= 
33514> (21-1-2012).

193  Πετράκος 2009, 24-25, Πετράκος 2010, 13. Σίμωσι 2009, 105. <http://www.
archetai.gr/site/content.php?sel=165> (34-1-2012).

194  Σίμωσι 2009, 105.
195  Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=41552> (23-1-2012).
196  Foley κ.ά. 2012, 389-398. 
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Επιπλέον, το 2010 η ΕΕΑ, που εδρεύει στην Αθήνα και έχει αρμο-
διότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια, προχώρησε στην ενεργο-
ποίηση του, προβλεπόμενου στον οργανισμό του Υπουργείου Πολι-
τισμού, Γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, με υπεύθυνο τον 
γράφοντα, στη μοναδική μέχρι σήμερα δράση αποκέντρωσής της, 
για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσμα-
τική προστασία των εναλίων μνημείων. Στους αρχικούς στόχους του 
Γραφείου είναι η καταγραφή της υπάρχουσας πληροφορίας για τις 
ενάλιες και παράκτιες αρχαιότητες του νησιού, έργο που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη.197 Στο ίδιο πλαίσιο, διεξήχθη το 2011, σε συνεργασία 
με το Woods Hole και το ΕΛΚΕΘΕ, εκτεταμένη υποβρύχια έρευνα 
στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, με βόρειο όριο τη νησίδα 
Δία. Στη διάρκειά της αρχαιολόγοι της ΕΕΑ εκπαιδεύτηκαν στη 
χρήση συστημάτων κλειστού αναπνευστικού κυκλώματος (CCR–
closed circuit rebreather) (εικ. 8). Εντοπίστηκαν τέσσερα άγνωστα 
ναυάγια, δύο ρωμαϊκών και δύο βυζαντινών χρόνων, και τρεις θέσεις 
αγκυροβολίας, ενώ αποτυπώθηκε φωτογραφικά καταποντισμένος 
λιμενοβραχίονας στον όρμο του Αγίου Γεωργίου Δίας, η ύπαρξη του 
οποίου ήταν ήδη γνωστή από το 1975-76. Επανεντοπίστηκε επίσης 
ναυάγιο του 1ου - 2ου αιώνα μ.Χ. που είχε επίσης ανασκαφεί σωστικά 
το 1976 από την ομάδα Cousteau, με επόπτη τον Λ. Κολώνα.198 

Την ίδια χρονιά συνεχίστηκαν, επίσης, οι έρευνες που έχουν προα-
ναφερθεί και οι ετήσιες αυτοψίες σε πλείστες περιοχές, εμπλουτίζο-
ντας τον ενάλιο αρχαιολογικό χάρτη της χώρας. Αναφέρονται ενδει-
κτικά η αποτύπωση βυθισμένων κτηριακών λειψάνων στην περιοχή 
Πηγαδάκια της Λέσβου, τα οποία αποτελούν πιθανότατα τμήμα του 
αρχαίου οικισμού του Κάτω Τρίτους (3ος αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ.), και η 
διερεύνηση ενός ναυαγίου του Μεσοπολέμου και ενός δεύτερου του 
1ου αι. μ.Χ. με ροδιακούς αμφορείς στον όρμο Λιβάδια της Τήλου.199

⁂

197  Βλ. ενδεικτικά Θεοδούλου 2011β, 43-49 και Θεοδούλου 2011γ.
198  Θεοδούλου 2011γ.
199  Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=49372> (29-2-2012). 
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Τo ιστορικό αυτό της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας στην 
Ελλάδα, όπως σημειώθηκε εξαρχής, δεν είναι εξαντλητικό. Είναι 
απλώς ενδεικτικό, περισσότερο ή λιγότερο αναλυτικό ανάλογα με 
τα δημοσιευμένα δεδομένα για δράσεις που αφορούν την ενάλια 
και παράκτια πολιτιστική κληρονομιά. Μια κληρονομιά που θα 
μπορούσε κάλλιστα να εξασφαλίσει στην Ελλάδα παγκόσμια πρω- 
τοπορία. Όχι απαραίτητα μόνο με τις δικές της δυνάμεις, αλλά και 
με τη συνεργασία με ξένες επιστημονικές ομάδες, που εκφράζουν 
μεγάλη επιθυμία να εργαστούν στα ελληνικά πελάγη, συμβάλ-
λοντας και με την τεχνολογία και τεχνογνωσία τους. Άλλωστε, η 
σημερινή οικονομική συγκυρία και, κυρίως, ο παγκόσμιος χαρα-
κτήρας της ελληνικής κληρονομιάς μοιάζουν να συντείνουν στην 
επανασύνδεσή μας με υψηλές επιστημονικές αξίες και προηγμένους 
ερευνητικούς στόχους, και υπό όρους με υλικότερα οφέλη από την 
ανάδειξη του συγκεκριμένου τομέα. 

Εικ. 8 :  Αρχαιολόγοι με συσκευές κλειστού καταδυτικού κυκλώματος 
(rebreather) σε ρωμαϊκό ναυάγιο στη νησίδα Δία τον Οκτώβριο του 2011 
(© ΕΕΑ).
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Το έργο που επιτελούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι εξαι-
ρετικά πολυσχιδές. Παρατηρείται, ωστόσο, καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωσή του μέσα από τη δημοσίευση και τη μετάδοση της σχετι-
κής γνώσης στο ευρύ κοινό, τη δημιουργία θεματικών μουσείων, 
την οριοθέτηση επισκέψιμων υποβρύχιων χώρων κ.λπ. Η υλοποί-
ηση του Eθνικού Mουσείου Eναλίων Aρχαιοτήτων200 που εξαγγέλ-
θηκε πρόσφατα θα αποτελούσε, πράγματι, ένα σημαντικότατο επί-
τευγμα και θα γεφύρωνε ένα τεράστιο κενό. Μακάρι η «σύσφιξη» 
των σχέσεων των πολιτών με την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά 
να αποτελέσει κεντρικό στόχο και εφαρμογή της νεότερης επιστη-
μονικής γενιάς, που θα αναλάβει στο εξής να ταξιδέψει το πλοίο της 
ελληνικής υποβρύχιας αρχαιολογίας. 

Θεοτόκης Θεοδούλου
Δρ Αρχαιολόγος

ΕΕΑ – Γραφείο Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης
t_theotokis@hotmail.com

•

200  Βλ. σχετική προκήρυξη διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΤ 
<http://www.piraeusculturalcoast.org.gr/index.php?lang=el> (5-6-2012). 
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Theotokis THEODOULOU

Underwater archaeological research in Greece 
– a brief outline

Abstract

THE ARTICLE includes a brief history of underwater archaeo-
logical research in Greece from the 19th century until today. It 

is based mainly on published data related to the subject and it is not 
exhaustive. It attempts to include as much information as possible 
on research missions and the sites investigated, so as to operate as 
a reference tool for researchers. The records documented cover the 
period from 1802 (Parthenon’s sculptures recovery) to the mission at 
the bay of Heraklion, Crete in October 2011.

It consists of four parts: 
a] The 19th c. operations –with a section referring to the sculp-

tures occasionally retrieved by fishermen from that period 
until today in Greece and the Mediterranean Basin–, as well as 
the first half of the 20th c. missions with surface-supplied div-
ing suits of sponge divers until the discovery of autonomous 
diving equipment (SCUBA) in 1943.

b] The operations conducted in Greek waters by Greek and for-
eign archaeologists and researchers from the early 1950s until 
the establishment of the Hellenic Institute of Marine Antiqui-
ties in 1973 and the Ephorate of Underwater Antiquities of the 
Ministry of Culture in 1976. 
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c] The period from 1976 until the end of the 20th c., which 
includes expeditions and excavations of the Ephorate and the 
Institute, such as those at the harbours of Thasos, Phalassarna 
and Samos, the sites of Astakos and Methone, as well as the 
wrecks of “La Thérèse”, Dokos, Iria, Kythera, etc. 

d] The operations of the last decade, when the Ephorate started 
to cooperate closely with other Greek and foreign institutions, 
allowing for deep water explorations with the use of cutting 
edge technology.

At the same time several missions of the Ephorate, the Institute, 
foreign Archaeological Schools and Universities explore sea areas 
and front shore sites documenting the ancient remnants of marine 
activity and submergence mechanisms.

•
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Η ασπίδα του Αχιλλέα* 

Νicholas RICHARDSON

Words move, music moves
Only in time; but that which is only living
Can only die. Words, after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness.

T. S. Eliot, 
Burnt Norton, V1

TΟ 1766 o Γερμανός κριτικός G.Ε. Lessing δημοσίευσε την 
κλασική του μελέτη Λαοκόων ή περί των ορίων ζωγραφικής και 

ποίησης.2 Αφετηριακό του σημείο ήταν ή άποψη του Winckelmann 

* Προγενέστερη, αγγλόγλωσση, εκδοχή της μελέτης αυτής είχε ανακοινωθεί στο 
συνέδριο ‘Viewing and Listening in the Ancient World’ που έλαβε χώρα στο 
Ρέθυμνο από τις 23 ως τις 25 Μαΐου του 2004. Η παρούσα εκδοχή είναι η ομιλία 
μου σε φοιτητές και συναδέλφους του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης στις 10 Μαΐου 2011 στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Ομήρου, Ιλιάδα, 
18η ραψωδία’. Ευχαριστώ θερμά τη Λουκία Αθανασάκη και τον Δήμο Σπαθάρα 
για την ελληνική μετάφραση και όλους όσοι συμμετείχαν στις δύο εκδηλώσεις, 
για τις χρήσιμες παρατηρήσεις και ερωτήσεις τους.

1      Λέξεις κινούνται, μουσική
  Στον χρόνο μόνο. Μα εκείνο μόνο που είναι ζωντανό
  Δύναται μόνο να πεθάνει. Λέξεις μετά τον λόγο φθάνουν
  Στην σιωπή. Μόνο διά της μορφής, το σχέδιο,
  Λέξεις ή μουσική μπορεί να φθάσουν
  Την ακινησία όπως ένα κινέζικο πιθάρι ακίνητο
  Κινείται συνεχώς μες στην ακινησία του.
                (μτφρ. Α. Νικολαΐδης)
2 Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poe-

sie, Berlin 1766. Αγγλική μετάφραση από τον W. Ross (Lessing 1836).
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ότι «τα γενικά χαρακτηριστικά των αριστουργημάτων της ελληνι-
κής ζωγραφικής και γλυπτικής…υπήρξαν η ευγενής απλότητα και ο 
επιβλητικός αυτοέλεγχος τόσο στη στάση όσο και στην έκφραση». 
Κατά τον Winckelmann, τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται 
παραδειγματικά στο περίφημο σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, διότι, 
ενώ ο Λαοκόων πάσχει, στο πρόσωπο και τη στάση του είναι ορατό 
το μεγαλείο της ψυχής του.  

Αυτή η παρατήρηση οδήγησε τον Lessing να εξετάσει τις διαφο-
ρές ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και την ποίηση. Στον Λαοκόο-
ντα του Βιργιλίου –όπως και στην αρχαία ελληνική τραγωδία– το 
πάθος και το βίαιο συναίσθημα εκφράζονται με δραματικό τρόπο, 
μέσα από την περιγραφή μίας αλληλουχίας πράξεων. Ωστόσο, ο 
εικαστικός καλλιτέχνης μπορεί να αποδώσει μόνο μία στιγμή ή μία 
όψη των πραγμάτων: τα πλάσματά του είναι σε αιώνια ακινησία. Η 
ασχήμια ή η δυσμορφία, θεώρησε ο Lessing, δεν έχουν θέση στην 
απόλαυση των εικαστικών τεχνών: ο καλλιτέχνης αποσκοπεί στο 
ωραίο, ακόμη και όταν αποδίδει μία σκηνή πόνου ή ακραίου πάθους. 
Το μέσο του καλλιτέχνη είναι ο χώρος, ενώ ο ποιητής καταγίνεται 
με τον χρόνο. Έτσι, ένας μεγάλος ποιητής, όπως ο Όμηρος, δεν θα 
μας δώσει μία εκτενή περιγραφή ενός προσώπου ή μιας σκηνής: θα 
τα υπαινιχθεί ή θα τα υποδείξει μέσα από μία σειρά πράξεων ή θα 
το κάνει έμμεσα –όπως συμβαίνει με την Ελένη, της οποίας η ομορ-
φιά υποδηλώνεται μέσα από την περίφημη σκηνή των γερόντων στα 
τείχη της Τροίας ή όπως συμβαίνει όταν μαθαίνουμε πώς φτιάχτηκαν 
το τόξο του Πανδάρου και το άρμα της Ήρας. Αντίθετα, οι «ποιητι-
κές εικόνες» του Ομήρου, όπως αυτή της καθόδου του Απόλλωνα 
από τον Όλυμπο για να καταστρέψει τους Έλληνες, δεν μπορούν 
να αναπαραχθούν από τις εικαστικές τέχνες: η αποτελεσματικότητά 
τους συνίσταται στη δράση και την κίνηση.

Αυτές οι απλές αλλά θεμελιώδεις παρατηρήσεις (τόσο αληθινές 
σε γενικές γραμμές, όσο κι αν θέλουμε να τις σχετικοποιούμε κάθε 
φορά που έχουμε μπροστά μας επιμέρους περιπτώσεις) οδήγησαν 
τον Lessing στην εξέταση της Ασπίδας του Αχιλλέα στον Όμηρο. Οι 
παλαιότεροι κριτικοί (όπως και κάποιοι πιο σύγχρονοι) είχαν επικρί-
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νει τον ποιητή, επειδή παραγέμισε την ασπίδα «με ένα μεγάλο πλήθος 
προσώπων, τα οποία θα ήταν αδύνατον να χωρέσουν στην επιφά-
νεια που ορίζει η περιφέρειά της» (Lessing 1836, 192). Άλλοι (όπως 
ο Dacier και ο Pope) είχαν επιχειρήσει, απαντώντας στους επικρι-
τές της Ασπίδας, να δείξουν πως οι ομηρικές σκηνές «πλάστηκαν 
σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες της σύγχρονης ζωγρα-
φικής». Όλα αυτά, λέει ο Lessing, είναι μάλλον εσφαλμένα. Αρχικά, 
ο Όμηρος (σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του) μας παρουσιάζει 
λεπτομερώς τις διαδικασίες με τις οποίες κατασκευάστηκε η Ασπίδα 
από τον θεϊκό της δημιουργό – δεν αρκείται απλώς σε μία περιγραφή 
του ολοκληρωμένου έργου. Επομένως, αν εξετάσουμε μία από αυτές 
τις σκηνές, όπως της δίκης για φόνο (Ιλ. 18. 497-508), ανακαλύ-
πτουμε ότι μας έχει δώσει, σε μία και μόνη ποιητική εικόνα, αυτό 
που ο εικαστικός καλλιτέχνης θα μπορούσε να δείξει μόνο με μία 
αλληλουχία σκηνών. Η μόνη εναλλακτική λύση που θα διέθετε ο 
εικαστικός καλλιτέχνης θα ήταν να δείξει «ένα μόνο στιγμιότυπο 
της δίκης» και «να προσπαθήσει να παρουσιάσει το μοναδικό αυτό 
στιγμιότυπο σαν να εγκυμονεί το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον» 
(Lessing 1836, 194-95).

Θα άξιζε ίσως να αναφέρουμε εν παρόδω, ότι οι παρατηρήσεις 
του Lessing προοικονομούνται σε κάποιο βαθμό στον 12ο λόγο του 
Δίωνος του Χρυσοστόμου, ο οποίος αφορά στις ρίζες των ανθρώπι-
νων αντιλήψεων για το θείο: συζητώντας στον λόγο αυτό τη σχέση 
του σμιλεμένου από τον Φειδία αγάλματος του Δία στην Ολυμπία με 
τους στίχους από την πρώτη ραψωδία της Ιλιάδας οι οποίοι περιγρά-
φουν το νεύμα του Δία στη Θέτιδα και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης 
του γλύπτη (Ιλ. 1.528-30: Δίων Λόγ. 12. 62-83), ο Δίων σύγκρινε την 
απεριόριστη ευρηματικότητα που προσφέρει στον ποιητή η γλώσσα 
με τους περιορισμούς που επιβάλλει στον γλύπτη η ύλη της τέχνης 
του.

Τον Lessing είχε εν μέρει προλάβει και ο Edmund Burke στο έργο 
του Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime 
and the Beautiful (1757, αναθεωρημένο το 1759), όπου καταδεί-
κνυε την ανωτερότητα της τέχνης του λόγου έναντι των εικαστικών 
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τεχνών επί τη βάσει της παρατήρησης ότι η τέχνη του λόγου δεν 
αναπαριστά απλώς την επιφάνεια των πραγμάτων, αλλά «τα αποτε-
λέσματα των πραγμάτων στο πνεύμα του ομιλητή ή των άλλων». 
Συνεπώς, ο Burke υποστήριξε ότι ενώ οι εικαστικές τέχνες επιτυγ-
χάνουν το ωραίο, η ποίηση μπορεί να αναπαραστήσει «το υψηλό».

Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόσφατο βιβλίο του The Shield of 
Achilles and the Poetics of Ekphrasis, ο Andrew Becker παραθέτει 
ευφήμως το ακόλουθο σχόλιο του André Gide: «Ο Λαοκόων του 
Lessing είναι ένα έργο που αξίζει να το επαναφέρουμε στο προσκή-
νιο κάθε τριάντα χρόνια είτε για να συμφωνούμε είτε για να διαφω-
νούμε με όσα λέει» (Becker 1995, 13). O Becker θέτει ως αφετηρι-
ακό σημείο της εξέτασης της Ασπίδας ως προτύπου εκφράσεως το 
έργο του Βurke και του Lessing, ωστόσο το συμπέρασμά του είναι 
ότι ο Lessing είχε εν μέρει μόνο δίκιο, διότι όταν ο Όμηρος περιγρά-
φει έργα τέχνης, επιμένει στην εξωτερική επιφάνεια των πραγμάτων 
περισσότερο απ’ όσο δέχεται ο Lessing. 

Ο Βecker στοιχειοθετεί τη δική του προσέγγιση (η οποία είναι 
περίπλοκη και συνεπώς δύσκολο να συνοψιστεί) μέσω ενός αναλυ-
τικού σχολιασμού ολόκληρου του επεισοδίου της κατασκευής της 
Ασπίδας. Καταλήγει λέγοντας ότι: «η Ασπίδα είναι ένα μάθημα 
πρόσληψης των έργων τέχνης, είτε πρόκειται για τραγούδια είτε για 
ανάγλυφα σε μέταλλο. Εστιάζοντας στις αναπαραστάσεις, η Ασπίδα 
μας ενθαρρύνει να σεβόμαστε τις ιδιαίτερες και ιδιότυπες αρετές της 
εικόνας. Θίγει την απατηλότητα της εικόνας, αλλά παράλληλα αντι-
μετωπίζει με θαυμασμό τις διαμεσολαβητικές της αρετές. Η Ασπίδα, 
εντούτοις, οικειοποιείται την εικόνα, καθιστώντας την φορέα των 
δικών της ιδιαίτερων και ιδιότυπων αρετών» (Becker 1995, 151). 
Ο Becker, επίσης, διακρίνει μία αναλογία ανάμεσα στην τέχνη της 
εκφράσεως και την ίδια την ποίηση: κατά τη γνώμη του, «η σχέση 
ανάμεσα στην έκφραση και το έργο εικαστικής τέχνης όπως το 
προσλαμβάνει με τη φαντασία του ο ποιητής μπορεί να ιδωθεί ως 
ανάλογη εκείνης ανάμεσα στον αναγνώστη (ή τον ακροατή) και το 
ποίημα» (Becker 1995, 4).

Αυτή η προσέγγιση παραλλάσσει (εστιάζοντας στην πρόσληψη 
της ποίησης από το ακροατήριο) την προσέγγιση που υιοθέτη-
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σαν κάποιοι άλλοι σύγχρονοι κριτικοί (όπως επί παραδείγματι ο 
Walter Marg και ο Mark Edwards),3 οι οποίοι τονίζουν την ομοι-
ότητα ανάμεσα στη θεϊκή τέχνη του Ηφαίστου και εκείνη του 
ποιητή-δημιουργού.

Δεν θα μπορούσα στο πλαίσιο αυτής της σύντομης ανακοίνω-
σης να προσφέρω μία καινούργια και σημαντική ερμηνεία του πολύ-
πλοκου ζητήματος της εκφράσεως. Θα παρουσιάσω, λοιπόν, απλώς 
κάποια σημεία που με εντυπωσίασαν ξανακοιτάζοντας την αφήγηση 
του Ομήρου υπό το φως των απόψεων του Lessing και κάποιων 
τουλάχιστον μεταγενέστερων μελετητών.4 

Στη σκηνή της επίσκεψης της Θέτιδας στο εργαστήρι του Ηφαί-
στου (18. 369-477), οι θεράπαινες που σπεύδουν να βοηθήσουν τον 
κουτσό θεό όταν την πλησιάζει για να τη χαιρετήσει είναι χρυσά 
αντίγραφα που διαθέτουν νου, φωνή και δύναμη (417-21):

ὑπὸ δ’ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι
χρύσειαι, ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι.
τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ
καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.   
αἳ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον

Όπως παρατηρεί ο Becker (1995, 79-83), οι θεράπαινες προοικο-
νομούν την Ασπίδα, καθώς είναι έργα τέχνης προικισμένα με ζωή, 
κίνηση και λόγο. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι μόλις φτάνει η 
Θέτις, βρίσκει τον θεό να φτιάχνει τρίποδες που είναι επίσης «αυτο-
κίνητοι» και μπορούν να μεταφέρονται από μόνοι τους από το σπίτι 
του στη συνέλευση των θεών και αντίστροφα (373-77): 

τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν
ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐϋσταθέος μεγάροιο,
χρύσεα δέ σφ’ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν,  
ὄφρά οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ’ ἀγῶνα
ἠδ’ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο, θαῦμα ἰδέσθαι.

3 Πρβλ. Becker 1995, 4, σημ. 7.
4 Κάποιες καλές παρατηρήσεις περιέχονται και στον Stanley 1993, ιδίως 9-13. 
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Στο τέλος της σκηνής επίσης, όταν αρχίζει το έργο του, ο Ήφαιστος 
στρέφει τις φυσούνες στη φωτιά «προστάζοντάς τες να ριχτούνε στη 
δουλειά». Εκείνες υποτάσσονται στην επιθυμία του (468-73):

Ὣς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ’ ἐπὶ φύσας·
τὰς δ’ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι.
φῦσαι δ’ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων   
παντοίην εὔπρηστον ἀϋτμὴν ἐξανιεῖσαι,
ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ’ αὖτε, 
ὅππως ῞Ηφαιστός τ’ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο.

Με τον τρόπο αυτό η διάκριση ανάμεσα στα άψυχα αντικείμενα 
που κατασκευάζει ο θεός και στα όντα που κινούνται, αισθάνονται 
και μιλούν, συγχέεται με τρεις τρόπους: παραμένει, βέβαια, κάπως 
μυστηριώδες αν οι τρίποδες και οι φυσούνες διαθέτουν «δικό τους 
νου» ή αν μοιάζουν με προγραμματισμένους από θεϊκό χέρι υπολο-
γιστές, ωστόσο οι χρυσές θεράπαινες είναι αναμφίβολα ζώντα αγάλ-
ματα, όπως του Πυγμαλίωνα. 

Όταν ο Ήφαιστος αρχίζει να φτιάχνει την Ασπίδα, ο ποιητής 
ξεκινά περιγράφοντας τα μέταλλα που χρησιμοποιεί, τον μπρούν-
τζο, τον κασσίτερο, το χρυσάφι και το ασήμι: πρόκειται για κατε-
ξοχήν αδρανές υλικό το οποίο επεξεργάζεται στο αμόνι του με το 
σφυρί και την τσιμπίδα (474-77): 

χαλκὸν δ’ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε
καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον· αὐτὰρ ἔπειτα 
θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ
ῥαιστῆρα κρατερήν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην.

Κατασκευάζει πρώτα τη μεγάλη και στιβαρή ασπίδα, με το στεφάνι, 
το λουρί της και πέντε στρώσεις, και έπειτα τη διακοσμεί με εικόνες 
(478-82):

Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε
πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ’ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν
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τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ’ ἀργύρεον τελαμῶνα.  
πέντε δ’ ἄρ’ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες· αὐτὰρ ἐν αὐτῷ
ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν.

 
Η πρώτη περιγραφή περιλαμβάνει τα στοιχεία του σύμπαντος, 

τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο και το φεγγάρι και όλους 
τους αστερισμούς που «στεφανώνουν τον ουρανό» (483-89): 

Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν,
ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν,
ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανὸς ἐστεφάνωται, 
Πληϊάδας θ’  Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος
Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,
ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,
οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο.

Εκεί, βρίσκουμε τις Πλειάδες, τις Υάδες, «το σθένος του Ωρίωνα», 
και τη Μεγάλη Άρκτο, τη μόνη που δεν χαίρεται το λουτρό του 
Ωκεανού.

Αρχίζουμε, λοιπόν, με το μεγάλο θέαμα του σύμπαντος στην πιο 
βουβή και μεγαλειώδη μορφή του. Ωστόσο υπάρχει ήδη κίνηση: 
αλλά είναι η αργή, διαρκής κίνηση των αστεριών. Δεν τους λείπει η 
ζωή, όμως, γιατί η Άρκτος παραμονεύει πάντα τον Ωρίωνα, τον μέγα 
κυνηγό. Βεβαίως, οι στίχοι που αφορούν στην Άρκτο μπορούν να 
θεωρηθούν σαν ένα είδος περιθωριακού, δευτερεύοντος, σχολίου, 
αλλά η ιδέα της κίνησης και της ζωής βρίσκονται στους στίχους 
αυτούς. Είναι σαν να βλέπουμε το σύμπαν ως μια στατική εικόνα, 
που αρχίζει να κινείται και σιγά-σιγά να παίρνει ζωή.

Στη συνέχεια ακούμε για τις δύο πόλεις, μία σε καιρό ειρήνης και 
μία σε καιρό πολέμου (490-540). Στην πρώτη βλέπουμε γαμήλιες 
εορτές, μία δίκη, ενώ επίσης υπάρχει αρμονία και ένταση· ένταση, 
όμως, που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της πόλης (491-508): 

                ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε,
νύμφας δ’ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων
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ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ’ ὑμέναιος ὀρώρει·
κοῦροι δ’ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ’ ἄρα τοῖσιν
αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες  
ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη.
λαοὶ δ’ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι· ἔνθα δὲ νεῖκος
ὠρώρει, δύο δ’ ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς
ἀνδρὸς ἀποφθιμένου· ὃ μὲν εὔχετο πάντ’ ἀποδοῦναι
δήμῳ πιφαύσκων, ὃ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι· 
ἄμφω δ’ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι.
λαοὶ δ’ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον ἀμφὶς ἀρωγοί·
κήρυκες δ’ ἄρα λαὸν ἐρήτυον· οἳ δὲ γέροντες
εἵατ’ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ,
σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ’ ἔχον ἠεροφώνων·   
τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον.
κεῖτο δ’ ἄρ’ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα,
τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι.

Η σκηνή του γάμου αρχίζει με μια γενική περιγραφή: γαμή-
λιες πομπές υπό το φως των δαυλών, γαμήλια τραγούδια, νέοι που 
χορεύουν, ήχοι φλογέρας και λύρας, και γυναίκες που στέκονται στο 
κατώφλι τους και θαυμάζουν το θέαμα. Υπάρχει ήδη πολλή κίνηση 
και θέαμα, καθώς επίσης και μουσική και τραγούδι. Με εξαίρεση τις 
γαμήλιες πομπές, όμως, δεν υπάρχει σαφώς ορισμένη εικόνα της 
προόδου των δρωμένων. Όλα αυτά τα δρώμενα θα μπορούσαν να 
ανήκουν στην ίδια εικόνα, παρόλο που η έμφαση στον ήχο και τη 
μουσική διευρύνουν την αμιγώς οπτική πλευρά της εικόνας.

Η δίκη αποτελεί πιο σύνθετη εικόνα (497-508). Είναι μια πολύ 
περισσότερο εξατομικευμένη σκηνή, σαν μία δραματική μινια-
τούρα. Δύο άνδρες μαλώνουν σχετικά με το τίμημα που θα πρέπει 
να πληρώσει ο ένας από αυτούς για τη διάπραξη ενός φόνου. Από 
το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί, άλλοι παίρνουν το μέρος του 
ενός και άλλοι του άλλου. Ακούμε τις δυνατές φωνές τους, ενώ οι 
κήρυκες προσπαθούν να τους συγκρατήσουν. Αντιθέτως, οι γέρο-
ντες κάθονται ήρεμα σε ιερό κύκλο, κρατώντας στα χέρια τους τα 
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σκήπτρα των κηρύκων με την καθαρή φωνή, τα οποία χρησιμο-
ποιούν καθώς ανακοινώνουν την απόφασή τους. Στον στίχο 506, η 
φράση τοῖσιν ἔπειτ’ ἤϊσσον δηλώνει κάποια μορφή εμφατικής κίνη-
σης. Τα δυο τάλαντα χρυσού που βρίσκονται στο μέσον (507-8), ως 
αμοιβή για τον δικαστή που θα πάρει τη δικαιότερη απόφαση, είναι 
το ‘ακίνητο σημείο’ σ’ αυτή την πολύ έντονη και ζωντανή σκηνή και 
επαναφέρουν την εστίαση στην οπτική διάσταση της σκηνής, στο 
τέλος.

Η πόλη που βρίσκεται σε πόλεμο (509-40) είναι η πιο εκτενής και 
σύνθετη περιγραφή:

Τὴν δ’ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν
τεύχεσι λαμπόμενοι· δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι
κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν·
οἳ δ’ οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ’ ὑπεθωρήσσοντο.
τεῖχος μέν ῥ’ ἄλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα
ῥύατ’ ἐφεσταότες, μετὰ δ’ ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας·
οἳ δ’ ἴσαν· ἦρχε δ’ ἄρά σφιν Ἄρης καὶ Παλλὰς Ἀθήνη
ἄμφω χρυσείω, χρύσεια δὲ εἵματα ἕσθην,
καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ
ἀμφὶς ἀριζήλω· λαοὶ δ’ ὑπολίζονες ἦσαν.
οἳ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι
ἐν ποταμῷ, ὅθι τ’ ἀρδμὸς ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν,
ἔνθ’ ἄρα τοί γ’ ἵζοντ’ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ.
τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ εἵατο λαῶν
δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς.
οἳ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ’ ἅμ’ ἕποντο νομῆες
τερπόμενοι σύριγξι· δόλον δ’ οὔ τι προνόησαν.
οἳ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ’ ἔπειτα
τάμνοντ’ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ
ἀργεννέων οἰῶν, κτεῖνον δ’ ἐπὶ μηλοβοτῆρας.
οἳ δ’ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν
εἰράων προπάροιθε καθήμενοι, αὐτίκ’ ἐφ’ ἵππων
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βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἶψα δ’ ἵκοντο.
στησάμενοι δ’ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ’ ὄχθας,
βάλλον δ’ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.
ἐν δ’  Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κήρ,
ἄλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον,
ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν·
εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν.
ὡμίλευν δ’ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ’ ἐμάχοντο.
νεκρούς τ’ ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σκηνές, η περιγραφή αυτή 
εμφανίζει μια ξεκάθαρη σειρά γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται 
σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Βλέπουμε δύο στρατούς να πολι-
ορκούν μια πόλη και να διχογνωμούν για το αν πρέπει να την κατα-
κτήσουν ή να μοιράσουν τα λάφυρα. Οι υπερασπιστές της πόλης 
προετοιμάζονται για ενέδρα, ενώ οι οικογένειές τους κοιτάζουν από 
τα τείχη (τειχοσκοπία, 516). Στη συνέχεια βλέπουμε τους στρατιώτες 
να βαδίζουν στη μάχη, υπό την αρχηγία του Άρη και της Αθηνάς, 
που είναι χρυσοί και περίοπτοι τόσο εξαιτίας του ύψους τους όσο και 
της ομορφιάς τους. Φθάνουν στο μέρος που θα στήσουν ενέδρα, σ’ 
ένα ποτάμι, και περιμένουν, ενώ έχουν βάλει και σκοπούς. Βόδια και 
πρόβατα πλησιάζουν, τα οδηγούν δυο βοσκοί που παίζουν φλογέρα. 
Τους επιτίθενται κι αρχίζουν να παίρνουν τα ζωντανά και σκοτώνουν 
και τους βοσκούς· αλλά οι πολιορκητές ακούν τον θόρυβο κι έρχο-
νται να βοηθήσουν. Γίνεται μάχη εκ του συστάδην, όπου βλέπουμε 
την Έριδα, την Ταραχή και τον Όλεθρο να τραβάνε τα πτώματα 
εδώ κι εκεί. Ο Όλεθρος αναλαμβάνει τους πολεμιστές: αυτούς που 
είναι τραυματισμένοι, αυτούς που είναι ζωντανοί κι αυτούς που είναι 
νεκροί. Η φορεσιά του είναι γεμάτη αίματα. 

Σε τριάντα δύο στίχους ο ποιητής συμπυκνώνει μια ιστορία που 
θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ολοκληρωμένη επική αφήγηση. Η 
αφήγηση προχωρεί από την πιο στατική σκηνή της διχογνωμίας, 
μέσα από σταδιακές προετοιμασίες, σε μια σκηνή μάχης που χαρα-
κτηρίζεται από απόλυτη σύγχυση και φρίκη. Όπως, όμως, και στη 
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σκηνή της απονομής δικαιοσύνης, δεν μαθαίνουμε ποτέ το τέλος της 
ιστορίας. Έτσι, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εικό-
νες, και στην προκειμένη περίπτωση η δράση παραμένει στάσιμη, 
χωρίς εξέλιξη, παρόλα τα αφηγηματικά και τα δραματικά στοιχεία 
της εικόνας.

Στις τρεις επόμενες σκηνές (όργωμα, θερισμός και τρύγος) 
που όλες εισάγονται με τον λογότυπο ἐν δ’ ἐτίθει (541, 550, 561), 
έχουμε –σε πλήρη αντίθεση με τις προηγούμενες σκηνές– την αργή 
και κανονική κίνηση του αγροτικού έτους, όπως και στα  Ἔργα του 
Ησιόδου (541-72):

Ἐν δ’ ἐτίθει νειὸν μαλακὴν πίειραν ἄρουραν
εὐρεῖαν τρίπολον· πολλοὶ δ’ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ
ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα.
οἳ δ’ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης,
τοῖσι δ’ ἔπειτ’ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου   
δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών· τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν’ ὄγμους,
ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἱκέσθαι.
ἣ δὲ μελαίνετ’ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει,
χρυσείη περ ἐοῦσα· τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο.
Ἐν δ’ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον· ἔνθα δ’ ἔριθοι   
ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες.
δράγματα δ’ ἄλλα μετ’ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε,
ἄλλα δ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο.
τρεῖς δ’ ἄρ’ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν· αὐτὰρ ὄπισθε
παῖδες δραγμεύοντες ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες   
ἀσπερχὲς πάρεχον· βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ
σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ.
κήρυκες δ’ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο,
βοῦν δ’ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον· αἳ δὲ γυναῖκες
δεῖπνον ἐρίθοισιν λεύκ’ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον.
Ἐν δ’ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν
καλὴν χρυσείην· μέλανες δ’ ἀνὰ βότρυες ἦσαν,
ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν.
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ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ’ ἕρκος ἔλασσε
κασσιτέρου· μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ’ αὐτήν,   
τῇ νίσοντο φορῆες ὅτε τρυγόῳεν ἀλωήν.
παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι ἀταλὰ φρονέοντες
πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν.
τοῖσιν δ’ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ
ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδε   
λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ
μολπῇ τ’ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο.

Στην πρώτη εικόνα κυριαρχεί η σιωπή, καθώς οι ζευγάδες οργώ-
νουν τη γη σταθερά πάνω κάτω, και τα χρυσά αυλάκια σκουραίνουν 
πίσω τους. Η έμφαση της σκηνής βρίσκεται σαφώς στην οπτική της 
διάσταση. Στη δεύτερη σκηνή, επίσης, δεν υπάρχει αναφορά σε ήχο, 
αλλά υπάρχει μεγάλη και πυκνή δραστηριότητα (άλλοι θερίζουν, 
άλλοι μαζεύουν, άλλοι φτιάχνουν δεμάτια, κήρυκες κάνουν θυσίες 
και γυναίκες ετοιμάζουν το γεύμα). Η πιο εντυπωσιακή φιγούρα, 
όμως, είναι ο βασιλιάς στον οποίο ανήκει η γη. Ο βασιλιάς στέκε-
ται ανάμεσά τους, κρατώντας το σκήπτρο του, αμίλητος, νιώθο-
ντας μεγάλη αγαλλίαση (556-57). Σύμφωνα με τον Karl Reinhardt, 
«στη σιωπή του, μοιάζει σχεδόν σαν να αποκτά το λεπτό διάρκεια»5. 
Αυτό μας θυμίζει τη φράση του T. S. Eliot, «το ακίνητο σημείο του 
κόσμου που γυρίζει». Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο παράδοξο: ένας 
στατικός, βουβός θεατής σ’ ένα έργο τέχνης, όπου τα πάντα παρα-
μένουν ακίνητα και σιωπηρά. Μια σιωπή που έχει πολύ μεγαλύτερη 
δύναμη από οποιοδήποτε λόγο, όπως θα έλεγε ένας κριτικός της 
αρχαιότητας.

Αντιθέτως, η απεικόνιση του τρύγου έχει όχι μόνον οπτικά και 
υλικά χαρακτηριστικά (χρυσός αμπελώνας, μαύρα τσαμπιά, σειρές 
ασημένιες βέργες, χαντάκι σε μπλε σμάλτο, φράχτης από κασσίτερο, 
μονοπάτι για τους τρυγητές), αλλά και ακουστικά χαρακτηριστικά. 
Αναφέρω τον ‘λίνο’ που τραγουδάει ένα αγόρι με τη λύρα του. Το 
τραγούδι συνοδεύεται από χορό, φωνές και χτύπημα των ποδιών.

5 Reinhardt 1961, 402. Πρβλ. Becker 1995, 132, σημ. 244.
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Η αρμονία και η έρις στο ανθρώπινο επίπεδο είναι σύμμετρες με 
την ειρήνη και τον πόλεμο στη φύση. Στην επόμενη σκηνή, λιοντά-
ρια επιτίθενται σ’ ένα κοπάδι καθώς βγαίνει να βοσκήσει, ενώ σκυλιά 
και βοσκοί προσπαθούν να το προστατεύσουν (573-86):

Ἐν δ’ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων·
αἳ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε,
μυκηθμῷ δ’ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομὸν δὲ 
πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα.
χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ’ ἐστιχόωντο βόεσσι
τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.
σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ’ ἐν πρώτῃσι βόεσσι
ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην· ὃ δὲ μακρὰ μεμυκὼς
ἕλκετο· τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ’ αἰζηοί.
τὼ μὲν ἀναρρήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην
ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον· οἳ δὲ νομῆες
αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες.
οἳ δ’ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, 
ἱστάμενοι δὲ μάλ’ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ’ ἀλέοντο.

Υπάρχει πολύς θόρυβος – ο μυκηθμός των βοδιών, το γαύγισμα 
των σκυλιών, οι φωνές των βουκόλων. Ακολουθεί η πιο σύντομη 
περιγραφή της εκφράσεως (587-89), μια ήρεμη σκηνή όπου πρόβατα 
βόσκουν σε μια ωραία λαγκαδιά:

Ἐν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις
ἐν καλῇ βήσσῃ μέγαν οἰῶν ἀργεννάων,
σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς.

Η περιγραφή αυτή καταλαμβάνει μόλις τρεις στίχους. Είναι σαν 
να βλέπουμε τα πρόβατα από απόσταση, σε μια κοιλάδα απέναντί 
μας. Εδώ έχουμε άλλο ένα στιγμιότυπο ακινησίας. Όπως παρατηρεί 
ο Walter Marg (1971, 32), «στη συντομία της, κάτι σαν ένα ξεθώ-
ριασμα στο τοπίο, και έτσι καμιά παραπάνω λεπτομέρεια, κανέναν 
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άνθρωπο να δει κανείς, μόνο η μνεία των άσπρων προβάτων στην 
πλαγιά. Ένα διάλειμμα, μια παύση πριν από το τέλος». 

Η τελευταία εικόνα ανθρώπινης ζωής είναι το χοροστάσι, κάτι 
εντελώς ιδιαίτερο, καθώς συγκρίνεται με αυτό που έφτιαξε στην 
Κνωσό ο Δαίδαλος για την Αριάδνη (590-605):

Ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,  
τῷ ἴκελον οἷόν ποτ’ ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ
Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ.
ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι
ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες.
τῶν δ’ αἳ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἳ δὲ χιτῶνας  
εἵατ’ ἐϋννήτους, ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ·
καί ῥ’ αἳ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἳ δὲ μαχαίρας
εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.
οἳ δ’ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι
ῥεῖα μάλ’, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν  
ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν·
ἄλλοτε δ’ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι.
πολλὸς δ’ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ’ ὅμιλος
τερπόμενοι· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς        604 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.        

Για τον στίχο 604 ο Αθήναιος (Δειπν. 181b) παραδίδει τους εναλ-
λακτικούς στίχους:

τερπόμενος· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς
φορμίζων· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς   
 

Αυτή είναι μια λεπτομερέστερη σκηνή η οποία απηχεί και αναπτύσ-
σει (σε σχήμα κύκλου) το μοτίβο των χορευτών που βρίσκουμε στην 
αρχική σκηνή των γαμήλιων εορτασμών. Νέοι άνδρες και κοπέλες 
χορεύουν, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου από τον καρπό, όπως 
κάνουν στην Κρήτη ακόμα και σήμερα. Οι νέοι και οι νέες χορεύ-
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ουν άλλοτε σε κύκλο, σαν τον τροχό του κεραμέα, και άλλοτε σε 
ευθείες σειρές. Όπως και στην αρχική σκηνή, το πλήθος βλέπει και 
χαίρεται: αλλά εδώ (αν μπορούμε να εμπιστευτούμε το κείμενο του 
Αθήναιου) έχουμε στην κατακλείδα και «τον θείο αοιδό που παίζει 
τη λύρα του», ενώ δύο χορευτές χορεύουν σόλο κάνοντας ακροβα-
τικά νούμερα στη μέση (604-6).

Η σκηνή αυτή εμφανίζει γρήγορη κίνηση και μουσική, αλλά 
χαρακτηρίζεται από απόλυτο έλεγχο και αρμονία και εκφράζει την 
πιο ευφρόσυνη πλευρά της ζωής. Μετά τη βία και την κινητικότητα 
κάποιων από τις κεντρικές σκηνές επιστρέφουμε στους πιο στέρεους 
και θεϊκούς ρυθμούς των εποχών και των αστερισμών, την αρμονία 
στον κόσμο των ανθρώπων και στο επίπεδο του σύμπαντος. Όπως 
για άλλη μια φορά λέει ο Τ. S. Eliot μιλώντας για χορευτές που 
χορεύουν γύρω από τις φωτιές σ’ ένα χωριό,

 
      Keeping time,
   Keeping the rhythm in their dancing
   As in their living in the living seasons
   The time of the seasons and the constellations
   The time of milking and the time of harvest 
      (East Coker, 1)6  
 

Τέλος, ο Ήφαιστος βάζει στο στεφάνι της ασπίδας «το περίτρανο 
ποτάμι του Ωκεανού», το βαθύ ποτάμι που περιβάλλει τη γη, μεγα-
λειώδες και ήρεμο, όπως οι αστερισμοί στην αρχή, προετοιμάζοντάς 
μας για τη στιγμή που θα στρέψουμε για μια ακόμα φορά το βλέμμα 
μας προς τα πίσω για να δούμε την Ασπίδα ως ένα έργο τέχνης, ένα 
αντικείμενο που θα ατενίσουμε με θαυμασμό (607-8):

6     Κρατώντας χρόνο,
  Κρατώντας τον ρυθμό με τον χορό τους
  Όπως στη ζήση τους στις ζώσες εποχές
  Χρόνος των εποχών και των αστερισμών
  Ο χρόνος άρμεγμα και χρόνος θερισμού
              (μτφρ. Α. Νικολαΐδης)
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Ἐν δ’ ἐτίθει ποταμοῖο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο
ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο.

Η περιγραφή του Ωκεανού απηχεί την αρχή, όπου ο ποιητής λέει ότι 
η Μεγάλη Άρκτος «ποτέ δεν χαίρεται λουτρό στον Ωκεανό».7

Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, όταν σκεφτόμαστε τις 
παρατηρήσεις του Lessing για την ποίηση και την τέχνη, είναι ο 
πολύ λεπτός και διακριτικός τρόπος (τυπικό χαρακτηριστικό του 
Ομήρου) με τον οποίο ο ποιητής (ή για την ακρίβεια ο θεϊκός τεχνί-
της) μας οδηγεί από το ίδιο το έργο (αυτό που ο Becker ονομάζει opus 
ipsum, δηλαδή το πρωτογενές υλικό) μέσα από εικόνες που αρχικά 
είναι μόνο εικόνες (τη γη, τον ουρανό και τη θάλασσα) σε σκηνές 
κίνησης και ζωής που σταδιακά γίνονται ολοένα και πιο περίτεχνες 
και περίπλοκες, μεταβαίνοντας δηλαδή από γενικές σε περισσότερο 
εξατομικευμένες περιγραφές, και έπειτα σε μια επικού χαρακτήρα 
αφήγηση (η πόλη σε πόλεμο), η οποία είναι σαν μια Ιλιάδα σε μικρο-
γραφία. Από εκεί μας επαναφέρει σταδιακά, με εναλλαγές ακινησίας 
και κίνησης, βίας και ηρεμίας, στο συμπαντικό πλαίσιο του ίδιου 
του έργου, και τέλος (απηχώντας και πάλι την αρχή) στη μεγάλη 
και στιβαρή ασπίδα (609, πρβλ. 478), που είναι ένα μόνο μέρος της 
θεϊκής πανοπλίας (μαζί με τον θώρακα, το κράνος και τις κνημίδες). 

Κλείνοντας, το άλλο ζήτημα που θα ήθελα να φωτίσω (για να 
χρησιμοποιήσω και εγώ μια οπτική μεταφορά) είναι η συχνότητα 
των αναφορών στους ήχους. Μέτρησα περίπου 18 ή 19 σημεία στα 
οποία η γλώσσα επισύρει την προσοχή μας σε ήχους: ιδιαιτέρως σε 
τραγούδια και διαφόρων ειδών μουσικές που παίζονται από όργανα, 
αλλά επίσης σε ομιλίες, οχλοβοή, κλαγγές της μάχης, μυκηθμούς,  
μουκανίσματα ενός ταύρου, σε γαυγίσματα σκύλων, στον παφλασμό 
ενός ποταμού (ποταμόν κελάδοντα, 576), σε φωνές βοσκών, ίσως 
τελικά και στον θεϊκό τραγουδιστή που παίζει και τραγουδάει. Όμως 
οι σκηνές ήχων και μουσικής βρίσκονται διαρκώς σε ‘αντίστιξη’ (θα 

7 Πρβλ. Stanley 1993, 9-10. Becker 1995, 148.
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μπορούσε να πει κάποιος χρησιμοποιώντας μια μουσική εικόνα) με 
σκηνές βουβής κίνησης ή απόλυτης ακινησίας, έτσι ώστε η θέαση και 
η ακοή να κρατιούνται πάντοτε σε ένα είδος ισορροπίας.

Έχοντας ξεκινήσει από τον Eliot, δεν θα μπορούσα να αποφύγω 
να τελειώσω με την πιο περίφημη ίσως έκφραση της αγγλικής ποίη-
σης, με ένα απόσπασμα από την «Ελληνική Υδρία» του Keats, «εκείνο 
το θετό παιδί της σιωπής και του χρόνου που κυλάει αργά»:

Heard melodies are sweet, but those unheard
      Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;
Not to the sensual ear, but, more endear’d,
      Pipe to the spirit ditties of no tone:
Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave
      Thy song, nor ever can those trees be bare;
           Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal– yet, do not grieve;
     She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
           For ever wilt thou love, and she be fair! 8
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8 Μεθυστικές μελωδίες απλώνονται, όμως εκείνες που δεν τις ακούμε
 γλυκύτερες είναι. Για τούτο, σεις αέρινοι αυλοί, να ηχείτε, όχι για την φιλήδονη 

ακοή, μα αδιάκοπα. Στο πνεύμα να δωρίζετε το σιωπηλό τραγούδι.
 Όμορφη νιότη δεν μπορείς εσύ κάτω απ’ τα δέντρα
 να μην τραγουδήσεις, ούτε κι εκείνα δεν μπορούν
 με γυμνωμένα τα κλαδιά να μένουνε για πάντα.
 Εραστή τολμηρέ, όσο κι αν φτάσεις νικητής στην πηγή
 του πόθου σου ποτέ δεν θα μπορέσεις να δώσεις το φιλί – όμως μη λυπηθείς. 
 Εκείνη δεν θα μαραθεί, ακόμη κι αν δεν την χαρείς,
  αιώνια θα μένει η αγάπη σου, αιώνια η ομορφιά της! 
   (μτφρ. Κώστας Μπουρναζάκης)
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Νicholas RICHARDSON

The Shield of Achilles

Abstract

AFTER a brief review of some critical approaches to the Shield 
of Achilles in Iliad book 18, from Lessing onwards, the text is 

considered scene by scene, with special attention to the portrayal 
of movement & activity, in contrast to calm & stillness, and also to 
the references to sounds. The aim is to illustrate the subtle & gentle 
way whereby the poet leads us on gradually from the physical work 
itself, through the slow-moving images of the cosmos, to increas-
ingly complex scenes of human life, and even to a miniature heroic 
narrative (the City at War). From these he brings us back, with alter-
nation of stillness & movement, calm & violence in the depiction of 
the natural world, to the cosmic frame, and finally to the Shield itself.  
References to sounds pervade the work, but these are in counter-
point with those of silence & stillness, so that the aspects of ‘seeing’ 
and ‘hearing’ are held in balance.

•
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Παροιμιακός λόγος και μυθολογικά παραδείγματα 
στον Όμηρο* 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ των μελετητών για το μυθολογικό παρά-
δειγμα στην ομηρική ποίηση εμφανίζεται ήδη από τις αρχές του 

περασμένου αιώνα και οι σχετικές εργασίες που ακολούθως δημο-
σιεύθηκαν φανερώνουν ότι το ενδιαφέρον αυτό συνεχίστηκε, έως 
σχετικά πρόσφατα, αμείωτο.1 Ωστόσο, (από όσο γνωρίζω) δεν έχει 

*  Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Οδυσσέα Τσαγκαράκη, ομότιμο καθηγητή 
κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις καθοριστικές παρα-
τηρήσεις και τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις του. Επίσης, ευχαριστώ 
την Αθηνά Καβουλάκη, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Αριάδνης, για 
την καίρια συμβολή της στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, καθώς και τον 
ανώνυμο κριτή της Αριάδνης για τα χρήσιμα σχόλιά του.

1 Σύμφωνα με την Alden 2000, 291, υποσ. 1, το 1913 ο Alewell υπέβαλε διδακτο-
ρική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Kiel, στην οποία ασχολήθηκε με το παρά-
δειγμα, όχι όμως αποκλειστικά στον Όμηρο. Στη συνέχεια, ο Öhler 1925 συγκέ-
ντρωσε σε μια μονογραφία τις περιπτώσεις μυθολογικών παραδειγμάτων που 
μπόρεσε να ανιχνεύσει στην αρχαία ελληνική ποίηση και πρότεινε την εξέτασή 
τους σύμφωνα με τη ρητορική θεωρία του Αριστοτέλη, όπως αυτή εκφράζε-
ται στη Ρητορική. Έπειτα, ο Sachs 1933, 16-29 ασχολήθηκε συστηματικά με το 
παράδειγμα του Μελεάγρου (Ι 524 κ.εξ.) και ο Kakridis 1949 μελέτησε το παρά-
δειγμα του Μελεάγρου (Ι 524 κ.εξ.) και της Νιόβης (Ω 599 κ.εξ.). Επίσης, από 
το 1964 ο Willcock άρχισε να δημοσιεύει μια σειρά εργασιών που ασχολούνται 
με το συγκεκριμένο θέμα. Βλ. Willcock 1964, Willcock 1973, Willcock 1977. 
Έκτοτε αρκετές σχετικές εργασίες δημοσιεύτηκαν. Οι Austin 1966, Gaisser 
1969, Andersen 1987 κ.ά. αναζήτησαν λύσεις σε θέματα αφηγηματολογίας. Οι  
Braswell 1971, Gaisser 1969, Fenik 1978, Μάντζαρης 2003 κ.ά. ασχολήθηκαν 
με θέματα χρήσης και τροποποίησης του παραδεδομένου μυθολογικού υλικού 
από τον Όμηρο. Τέλος, υπήρξαν εργασίες που, αν και δεν σχετίζονταν άμεσα 
ή αποκλειστικά και μόνο με τα παραδείγματα, ωστόσο έριξαν φως σε πολλά 
σημεία του θέματος. Βλ. Beye 1964, Βοσκός 1974, Tsagarakis 1971, Tsagarakis 
1973, Tsagarakis 1979, Brenk 1986 κ.ά. Η πιο πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, 
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δημοσιευθεί καμία εξειδικευμένη εργασία που να αφορά ή αναφέ-
ρεται στην παρουσία παροιμιών και παροιμιωδών εκφράσεων στο 
ειδικό πλαίσιο ενός μυθολογικού παραδείγματος στην ομηρική 
ποίηση, δεδομένου μάλιστα ότι ο παροιμιακός λόγος γενικότερα 
στο αρχαϊκό έπος αλλά και ειδικότερα στον Όμηρο δεν έχει μελε-
τηθεί αρκετά ούτε από τους αρχαίους θεωρητικούς ούτε από τους 
σύγχρονους ερευνητές.2 Το φαινόμενο της σύνδεσης παροιμιακού 
λόγου και μυθολογικού παραδείγματος δεν είναι τόσο σπάνιο. Σχετί-
ζεται με ουσιαστικά ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργικότητα και 
τη γενικότερη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί και άπτεται θεμάτων 
που έχουν σχέση με την αφηγηματολογία, τη χρήση του παραδεδο-
μένου μυθολογικού αλλά και παροιμιακού υλικού καθώς και με τη 
γενικότερη ποιητική των ομηρικών επών.3

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη χρήση μυθολογικού 
παραδείγματος γίνεται κυρίως συσχέτιση παρελθόντος και παρό-
ντος, πράγμα που, όπως θα φανεί, συμβαίνει και στον παροιμι-
ακό λόγο. Ο χαρακτήρας στον οποίο απευθύνεται κάθε φορά το 
παράδειγμα δεν έχει κατά κανόνα την απαιτούμενη εμπειρία για να 

από όσο γνωρίζω, είναι αυτή της Alden 2000 όπου η συγγραφέας, αν και δεν 
ασχολείται αποκλειστικά με τα παραδείγματα, αναλύει, σχολιάζει και ερμηνεύει 
σχετικά ζητήματα αξιοποιώντας δημιουργικά πορίσματα ερευνών προηγούμε-
νων δεκαετιών.     

2 Για αρκετά χρόνια η ενασχόληση με τον παροιμιακό λόγο στα αρχαία ελληνικά 
κείμενα περιορίστηκε στη συλλογή παροιμιών και στη σύνθεση καταλόγων που 
ανέφεραν ποιες παροιμίες συναντάμε και σε ποιους συγγραφείς. Ο Tzifopoulos 
1995, 169 τονίζει: «The traditional approach to ancient Greek proverbs has 
almost been limited to collecting them and listing references of their occurrence 
in ancient authors». Βλ. σχετικά Kindstrand 1978. Η συμβολή της διατριβής του 
Lardinois για τις γνωμικές εκφράσεις στην αρχαϊκή ποίηση είναι καθοριστική 
για τη μετέπειτα αντιμετώπιση του θέματος. Βλ. Lardinois 1995 και Lardinois 
1997 για τις γνωμικές εκφράσεις στην Ιλιάδα. Το πρώτο βήμα στη νεότερη 
έρευνα έγινε όταν εκπονήθηκε το Corpus Paroemiographorum Graecorum στο 
Göttingen. Από τότε αρκετές εργασίες δημοσιεύτηκαν αλλά δεν κάλυψαν το 
ζήτημα του παροιμιακού λόγου στον Όμηρο. Βλ. Stephens 1930, Strömberg 
1954, Moll 1958 κ.ά. Για πλήρη βιβλιογραφία βλ. Lardinois 1995 και Μάντζαρης 
2008. 

3 Το φαινόμενο συναντάται τόσο στην Ιλιάδα όσο και στην Οδύσσεια. Βλ. γ 230 
κ.εξ., θ 202 κ.εξ., π 418 κ.εξ., Ε 385 κ.εξ., Τ 95 κ.εξ., κ.α.
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αντιμετωπίσει μια πρόκληση. Έτσι, επικαλείται το παρελθόν που 
παρέχει καθοδήγηση και η αξία του είναι αδιαμφισβήτητη. Συγκε-
κριμένα, ανακαλεί έναν ήρωα ο οποίος είχε βιώσει μια κατάσταση 
όμοια με αυτήν που βιώνει ο ίδιος και αντέδρασε με παραδειγματικό 
τρόπο.4 Δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι ο αρχαίος ακροατής αναλογιζό-
ταν το παρελθόν στο οποίο πίστευε ότι βρισκόταν κάθε τι θετικό, 
αγαθό, αξιομίμητο και παρείχε ό,τι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
«πυξίδα» και πρότυπο,5 αλλά και οι ήρωες της μυθικής παράδοσης 
χρησίμευαν ως πρότυπα συμπεριφοράς ενώ οι μύθοι περιείχαν όλα 
όσα θεωρούνταν απαραίτητα για την παιδεία των νέων.6 Πρόκει-
ται, εξάλλου, για μια χρονική περίοδο κατά την οποία ο άνθρωπος 
μπορεί να αντλήσει διδάγματα ορθοπραξίας κυρίως από το στενό  
του περιβάλλον ή από την πλούσια σε χαρακτήρες μυθολογία.7 
Επομένως, το παράδειγμα επιδρούσε σημαντικά στη ζωή.

Ο παροιμιακός λόγος, από την άλλη πλευρά, μπορεί να υστερεί 
σε αποδεικτική βαρύτητα, αλλά υπερέχει σε συγκινησιακή φόρτιση. 
Η λογική στήριξη των απόψεων του ομιλητή μπορεί να γίνεται 

4 Βλ. Van Groningen 1953, 31 όπου γίνεται αναφορά στο παράδειγμα ως προς 
τη σχέση παρελθόντος και παρόντος με τρόπο αρκετά λογικό και πειστικό. 
Το μυθολογικό παράδειγμα είναι ισχυρό διότι: «Man can learn from them (the 
myth) what he must do, and what he is obliged to know. What he must do, for the 
myth tells him what an exemplary person in the same circumstances did once upon 
a time in his exemplary way» (Van Groningen 1953, 86).

5 Βλ. Van Groningen 1953, 3 κ.εξ. O συγγραφέας αναπτύσσει με μεγάλη πειστι-
κότητα τη συγκεκριμένη άποψη η οποία αναφέρεται στη σχέση των αρχαίων 
Ελλήνων με τους προγόνους τους και στην αντίληψή τους γι’ αυτούς. Θεωρεί 
ότι οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν πράγματι «in the grip of the past» και παρέχει 
πειστικά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Βλ. επίσης σχετικά Grethlein 
2010.

6 Ο Πλάτων στην Πολιτεία, αναγνωρίζει, βέβαια, την αξία του μύθου ως μέσο 
διαπαιδαγώγησης των νέων και μετάδοσης ηθικών και θρησκευτικών αξιών, 
αλλά τον προσεγγίζει πάντα με κριτική διάθεση (βλ. 377a, 4 Burnet). Κατά τον 
Σωκράτη, θα έπρεπε να εξοβελιστούν από την ιδανική πολιτεία οι μύθοι που 
εμπεριέχουν ακατάλληλα στοιχεία για την αγωγή των νέων. Έτσι, ο Πλάτω-
νας εναντιώνεται στη διαδεδομένη αντίληψη της εποχής του και ασκεί κριτική 
στους επικούς ποιητές και κυρίως στον Όμηρο (378b, 8 κ.εξ. και 598d, 7 κ.εξ. 
Slings). Βλ. Gould 1991 και Murray 1996. 

7 Βλ. Jeager 1965, 32-33.
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καλύτερα μέσω των κατάλληλων επιχειρημάτων αλλά ο παροιμια-
κός λόγος έχει άλλη στόχευση.8 Η λειτουργική του δύναμη προέρ-
χεται από την άμεση σύνδεσή του με την προσωπική εμπειρία του 
ακροατή ενώ η παλαιότητα και η αναγωγή στο καταξιωμένο παρελ-
θόν είναι χαρακτηριστικά του είδους.9 Με βάση τα παραπάνω διαπι-
στώνει κανείς μια ακόμη αιτία για την οποία ο παροιμιακός λόγος 
συμβάλλει στο να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο κάθε φορά αποτέλε-
σμα.10 Ο αποδέκτης ανήκει στο παρόν και συνεπώς φυσικό είναι να 
προσβλέπει στην καταξιωμένη εμπειρία του παρελθόντος, που τον 
βοηθά, εκτός των άλλων, να κατανοήσει τον ποιητή και το έργο του. 
Ο Τζιφόπουλος χαρακτηριστικά γράφει: «By expressing generalizing 
and therefore authoritative ideas, these statements belong to the 

8 Στο σημείο αυτό χρήσιμη είναι η αναγωγή στο παράδειγμα στη Ρητορική, 
εφόσον και το μυθολογικό παράδειγμα λειτουργεί αποδεικτικά. Ο Αριστοτέλης, 
μιλώντας για το ρητορικό παράδειγμα, σε καμία περίπτωση δεν συμβουλεύει 
να αποτελεί αυτό τον κύριο τρόπο απόδειξης, το βασικό αποδεικτικό παρά-
γοντα. Αντίθετα, συνιστά σε όλες τις περιπτώσεις να χρησιμοποιεί ο ρήτορας 
ενθυμήματα και η χρήση του παραδείγματος να είναι συμπληρωματική και κατά 
κάποιον τρόπο επικουρική στον βασικό συλλογισμό που θα προκύψει από τα 
ενθυμήματα. Επίσης, επιτρέπει τη χρήση του παραδείγματος στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ενθυμήματα και τονίζει ότι πάντα σε έναν λόγο 
πρέπει να προηγείται το ενθύμημα και να ακολουθεί το παράδειγμα. Βλ. Ρητο-
ρική, 1394a9 κ.εξ Kassel: δεῖ δὲ χρῆσθαι τοῖς παραδείγμασιν οὐκ ἔχοντα μὲν 
ἐνθυμήματα ὡς ἀποδείξεσιν (ἡ γὰρ πίστις διὰ τούτων), ἔχοντα δὲ ὡς μαρτυ-
ρίοις, ἐπιλόγῳ χρώμενον ἐπὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν. Για το συγκεκριμένο θέμα η 
Γιατρομανωλάκη 2001, 70 παρατηρεί: «Κατά συνέπεια, η αποδεικτική ισχύς του 
παραδείγματος πηγάζει κατά κύριο λόγο από τον ιδεολογικό και συγκινησιακό 
χαρακτήρα του υλικού και δευτερευόντως από τη δυνατότητα που παρέχει για 
μια λογική αναγωγή συμπερασμάτων». Βλ., επίσης παραπάνω, σελ. 105 υποσ. 1.

9 Οι ρίζες του παροιμιακού λόγου πρέπει να αναζητηθούν στο απώτερο παρελ-
θόν. Η άποψη για την παλαιότητα των παροιμιών διαφαίνεται στις εκφρά-
σεις διαφόρων συγγραφέων και ποιητών. Βλ. Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζου-
σες 528-529 Henderson: τὴν παροιμίαν τὴν παλαιὰν, Πλάτων, Κρατύλος 384a8 
Fowler: παλαιὰ παροιμία, Λύσις 216c6 Goold: κατὰ τὴν ἀρχαίαν παροιμίαν κ.ά. 
Βλ. σχετικά Lardinois 1995, 14 και Kindstrand 1978, 73. 

10 Σε κάθε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα η αιτία 
δεν πρέπει να αναζητηθεί στην ίδια την παροιμία αλλά σε ανεξάρτητους από 
αυτήν παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με την πλοκή και τη γενικότερη 
στοχοθεσία του ποιητή.
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collective wisdom and accumulated experience of the society at 
large, and constitute part of the society’s cultural heritage, because 
they present solutions which in the past have been proven successful 
and therefore their validity is universally acknowledged».11 Διακρί-
νεται, επομένως, ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του παροιμι-
ακού λόγου, αλλά και όλων των υπόλοιπων ειδών της λεγόμενης 
«λογοτεχνίας της σοφίας» (wisdom literature), που είναι ο γενικευ-
τικός τους τόνος.12 Μια παροιμία ή παροιμιώδης φράση χρησιμοποι-
είται, βέβαια, σε μια συγκεκριμένη περίσταση αλλά δεν μπορεί παρά 
να έχει καθολική ισχύ, αφού παρέχει διδάγματα τα οποία ισχύουν 
διαχρονικά και σε αυτό έγκειται και η ιδιαίτερη αξία της.

Στο πλαίσιο, τώρα, του μυθολογικού παραδείγματος αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο παροιμιακός λόγος, εκτός από τον εκάστοτε χαρα-
κτήρα του έπους για τον οποίο παρατίθεται (ενδοκειμενικά), απευ-
θύνεται και προς τους αναγνώστες-ακροατές (εξωκειμενικά) οι 
οποίοι διακατέχονται από την ίδια επιθυμία να ταυτιστούν με τους 
ήρωες και, όπως είναι φυσικό, να πειστούν για την αληθοφάνεια 
λόγων και έργων. Αποκομίζουν μάλιστα και διδάγματα συμπερι-
φοράς και ευθυκρισίας.13 Επομένως, ο παροιμιακός λόγος ασκούσε 
σημαντική επιρροή στον άνθρωπο και διαμόρφωνε, μαζί με τη 
μυθική παράδοση,14 ένα κώδικα συμπεριφοράς.15 

11 Βλ. Tzifopoulos 2000, 151.
12 Η γενικευτική διάσταση δίνεται είτε με συγκεκριμένες λέξεις που έχουν ούτως 

ή άλλως γενικευτικό χαρακτήρα π.χ. τα μόρια μέν, τὲ και τοὶ είτε με λέξεις με 
ανάλογο νόημα. Επίσης, με τα μόρια δέ, τέ, γάρ, κὲ και γέ. Από αυτά το τὲ είναι 
το κατεξοχήν γενικευτικό. Η διπλή του χρήση (τέ … τέ …) είναι σπάνια στην 
ομηρική διάλεκτο και μάλλον είναι στοιχείο αρχαϊσμού. Βλ. σχετικά Ruijgh 
1971, 13-14. Επίσης, ο Denniston 1954, 520-36 θεωρεί ότι το τὲ είναι μόριο γενι-
κευτικό και προσιδιάζει σε παρομοιώσεις και γενικές αλήθειες. Το ίδιο ισχύει 
για το κέ. Βλ. Chantraine 1942-1953, 245.

13 Βλ. σχετικά Van Groningen 1953, 41 κ.εξ. και Jeager 1965. 
14 Οι ήρωες της μυθικής παράδοσης χρησίμευαν ως πρότυπα. Βλ. Andersen 1987, 

1-13, Öhler 1925, Pedrick 1983, 55-68, Sachs 1933, Willcock 1964, 141-154 και 
Μάντζαρης 2003. Βλ., επίσης, παραπάνω, σελ. 106.

15 Κάτι ανάλογο ισχύει και σήμερα σε πρωτόγονες φυλές της Αφρικής, από τις 
οποίες απουσιάζει νομοθετικό σύστημα. Όπως παρατηρεί ο Lardinois 1995, 
5, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, για τη φυλή Άνανγκ της Νιγηρίας, «Here 
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Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα. Στην Ε ραψωδία (336 κ.εξ.) 
γίνεται παράλληλη, θα έλεγε κανείς, χρήση μυθολογικού παραδείγ-
ματος και παροιμιακού λόγου. Ο Διομήδης προξενεί στην Αφροδίτη 
ένα επιπόλαιο τραύμα λίγο πάνω από τον καρπό κι εκείνη προστρέ-
χει στον Όλυμπο, στη μητέρα της Διώνη, αναζητώντας παρηγοριά.16 
Εκείνη απευθύνει στην κόρη της ένα μυθολογικό παράδειγμα το 
οποίο έχει καθαρά παρηγορητικό χαρακτήρα. Ο Willcock παρατη-
ρεί ότι, σε αντίθεση με τα παραδείγματα που επιτελούν προτρεπτι-
κούς σκοπούς και πραγματώνονται με κυκλική σύνθεση,17 το συγκε-
κριμένο παράδειγμα εμπεριέχει μια σειρά ανάλογων ή και όμοιων 
περιπτώσεων με σκοπό να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.18 
Επομένως, ο αντικειμενικός σκοπός του παραδείγματος μπορούμε 
να πούμε ότι είναι η παραμυθία του αποδέκτη για μια συγκεκριμένη 
κατάσταση που βίωσε, η οποία επέφερε έντονα αρνητική συναισθη-
ματική φόρτιση. Επιπλέον, ο αποδέκτης (εδώ η θεά) καλείται να 
επιδείξει υπομονή, καρτερικότητα και ανοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
αντικειμενικός αυτός σκοπός συνοψίζεται σε έναν μόλις στίχο, ακρι-
βώς στην αρχή του λόγου της Διώνης (Ε 382):

τέτλαθι, τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ.

sayings are used not as speech ornaments or vague moral precepts, but more like 
our laws». Βλ. επίσης Messenger 1959 και Claridge 1922, 248.

16 Βλ. σχετικά Andersen 1997, 25 κ.εξ. Για αναλυτική βιβλιογραφία βλ. Alden 
2000, 126, υποσ. 22.

17 Χρήση κυκλικής σύνθεσης υπάρχει σε όλα τα είδη της αρχαϊκής ποίησης και 
κυρίως στο έπος. O Stanley 1993, 307 παρατηρεί: «Internal framing, or inclusive 
ring- composition, is created within the digression when a phrase used at the outset 
reappears at the end of it». Επίσης, ο Willcock 1964, 142 τονίζει: «Basically ring- 
composition simply means that the digression repeats at its end the statement 
made at its beginning». Για αναλυτική βιβλιογραφία βλ. Stanley 1993, 307-8. 

18 Βλ. Willcock 1964, 145 κ.εξ. Στα παραδείγματα προτρεπτικού χαρακτήρα με 
κυκλική σύνθεση ισχύει το βασικό σχήμα: Πρέπει να συμπεριφερθείς με αυτόν 
τον (Α) τρόπο. Μια μυθολογική μορφή, που βρισκόταν σε παρόμοια με εσένα 
περίσταση συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, πρέπει και εσύ να 
πράξεις ανάλογα (Α). Για σχετικές περιπτώσεις βλ. Ω 599 κ.εξ. (παράδειγμα 
Νιόβης), Ι 524 κ.εξ. (παράδειγμα Μελεάγρου) κ.ά.    
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Στο στίχο αυτό η Διώνη σημειώνει την ύπαρξη της συγγενικής 
σχέσης που συνδέει τις δύο γυναίκες (τέκνον ἐμόν).19 Έτσι, τα λόγια 
της αποκτούν διαφορετικό ειδικό βάρος και γίνονται αποδεκτά τόσο 
από την Αφροδίτη όσο και από τους ακροατές του έπους. Απ’ την 
άλλη, τα δύο ρήματα σε προστακτική (τέτλαθι, ἀνάσχεο) κάνουν 
εμφανές το αίτημα της θεάς για επίδειξη τόσο υπομονής όσο και 
ανοχής εκ μέρους της Αφροδίτης σε ό, τι της συμβαίνει, παρά την 
άσχημη ψυχολογική της κατάσταση (κηδομένη περ). Η παρηγοριά 
είναι επιβεβλημένη αλλά η θεά οφείλει και να μη δώσει συνέχεια στο 
συμβάν με το να επιδιώξει η ίδια την τιμωρία του φταίχτη. Οι θεοί 
θα φροντίσουν για την τιμωρία του Διομήδη και την επάνοδο στη 
φυσική τάξη των πραγμάτων. 

Προέχει, λοιπόν, η παραμυθία που εμπεριέχει ταυτόχρονα και μια 
δύσκολη συμβουλή και πρέπει να πείθει. Έτσι, ο ποιητής είναι υποχρε-
ωμένος να παρουσιάσει τη Διώνη να επιστρατεύει όλα τα μέσα που 
έχει στη διάθεσή της. Προχωρά, επομένως, σε μια επιχειρηματολο-
γία βασισμένη στη λογική, με έντονο το στοιχείο του συναισθηματι-
σμού και με ξεχωριστή την παρουσία του μυθολογικού παραδείγμα-
τος (385-404) που επισφραγίζεται με παροιμιακό λόγο (407).20

Ας δούμε τώρα την όλη αποδεικτική προσπάθεια της Διώνης: δεν 
είναι η Αφροδίτη η μοναδική θεά που υπέστη δεινά από θνητούς. 
Η χρήση του πληθυντικού (τλῆμεν, 383) αποτελεί υφολογικό στοι-
χείο συνηθισμένο σε στίχους παροιμιακού χαρακτήρα και προσδίδει 
γενικευτική χροιά στα λόγια της. Δε σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνε-
ται και η ομιλήτρια στη χορεία των παραπάνω θεοτήτων, αφού δε 
γίνεται αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ούτε γνωρίζουμε 
κάτι ανάλογο από άλλες πηγές. Έπειτα, παρατίθενται τρία παρα-
δείγματα όπου θεοί υπέφεραν δεινά από θνητούς. Ο ίδιος ο Άρης 
αιχμαλωτίστηκε από τον Ώτο και τον Εφιάλτη (384-391),21 η Ήρα 

19 Η προσφώνηση με τη συγκεκριμένη μορφή αποτελεί λογότυπο και είναι συνη-
θισμένη. Βλ. Α 362, 414, Ε 428, Σ 73, α 64, β 363, λ 155, 216 κ.ά. 

20 Αυτό, βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει πάντοτε. Βλ. σχετικά παρα-
κάτω, σελ. 116 κ.εξ.

21 Για τον Ώτο και τον Εφιάλτη, επίσης, βλ. λ 308 κ.εξ.
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τραυματίστηκε από τον Ηρακλή (392-395) και ο Ηρακλής, επίσης, 
πλήγωσε τον Άδη (395-403).22 Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι 
σαφής η προέλευση των τριών αυτών παραδειγμάτων. Είναι πιθα-
νόν να ανάγονται σε προϋπάρχον μυθολογικό ή και ποιητικό υλικό ή 
απλώς να αποτελούν επινόηση του ποιητή για να πετύχει καλύτερα 
τους σκοπούς του στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό πλαίσιο. Όπως 
είναι γνωστό, ο ποιητής ενίοτε τροποποιεί το μυθολογικό υλικό ή 
προβαίνει και σε επινοήσεις προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στο 
ποιητικό του σχέδιο και να εξυπηρετήσει τους στόχους του.23 Στη 
συνέχεια, μέσω του παροιμιακού λόγου, τονίζεται ότι θα επέλθει η 
τιμωρία του Διομήδη, αφού έγινε θεομάχος, και ο λόγος ολοκληρώ-
νεται με την εικόνα της Αιγιαλείας, συζύγου του Διομήδη, να θρηνεί 
μελλοντικά το χαμό του (412). 

Ένας από τους λόγους χρήσης του παροιμιακού λόγου σχετί-
ζεται με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου παραδείγματος στη 
ροή της πλοκής. Στις μυθολογικές αναφορές της Διώνης δεν αναφέ-
ρεται πουθενά ότι οι θνητοί τιμωρήθηκαν για την ύβρη τους. Είναι 
όμως χρήσιμο να φανεί ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, γεγονός που 
παρηγορεί, βέβαια, την Αφροδίτη καθώς ικανοποιείται κατά κάποιο 
τρόπο η επιθυμία της.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να φανεί όσο το δυνα-
τόν καλύτερα ότι η Αφροδίτη δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση 
θεότητας που τραυματίστηκε από θνητό. Αυτό, βέβαια, μπορεί να 
επιφέρει ένα είδος παρηγοριάς με την προϋπόθεση να φανεί ξεκά-

22 Ο Νέστορας, στο μυθολογικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί (Λ 670 κ.εξ.), 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στα δεινά που υπέστησαν και οι κάτοικοι της 
Πύλου επίσης από τον Ηρακλή. Βλ. σχετικά Leaf και Bayfield 1962, 365.   

23 Ο Willcock 1964, 145 επισημαίνει: «The three stories given in the Iliad may be 
taken from pre-existing legend, but equally they may be simple invention» και 
παραθέτει συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Βλ. σχετικά Willcock 1977 και ειδικό-
τερα Andersen 1990, 25-45, Braswell 1971, 16-26, Fenik 1978 και Gaisser 1969, 
165-76. Ο ποιητής φαίνεται να είχε συνειδητοποιήσει την επιτακτική ανάγκη να 
υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιότητα ανάμεσα στο παράδειγμα και 
στην περίπτωση για την οποία θα χρησιμοποιηθεί. Γι’ αυτό, εξάλλου, προχωρά 
σε τροποποιήσεις μυθολογικού υλικού, ώστε να εντείνει την ομοιότητα και την 
αναλογία.
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θαρα ότι η περίπτωση της Αφροδίτης παρουσιάζει έντονη ομοιό-
τητα ή και ευδιάκριτη αντιστοιχία και αναλογία με άλλα παραδείγ-
ματα, πράγμα που, όπως φαίνεται, συμβαίνει. Με βάση την ομοι-
ότητα αυτή, ή πολλές φορές την τέλεια αναλογία, ο ομιλητής έχει 
τη δυνατότητα να υποστηρίξει ότι και στην παρούσα περίσταση θα 
ισχύσουν όλα όσα ίσχυαν στο παράδειγμα. Συνάγεται, επομένως, 
ότι, αν και οι παραπάνω θεοί δεινοπάθησαν, επέδειξαν το απαραί-
τητο ψυχικό σθένος, όπως πρέπει να πράξει τώρα και η Αφροδίτη.24 
Μάλιστα, οι θεοί που αναφέρονται ξεχωρίζουν για την ανδρεία τους 
(Άρης) και την υπεροχή σε σχέση με τους άλλους θεούς (Ήρα), ενώ 
ο Άδης χαρακτηρίζεται πελώριος (395). 

Για να κατανοηθεί όμως η ιδιαίτερη βαρύτητα και λειτουργικό-
τητα τόσο του συγκεκριμένου παραδείγματος όσο γενικότερα των 
παραδειγμάτων στη συνύπαρξή τους με στίχους παροιμιακού χαρα-
κτήρα είναι χρήσιμη η συνδρομή του Αριστοτέλη. Το παράδειγμα 
αποτελεί για τον φιλόσοφο, όπως με σαφήνεια υποστηρίζει, ένα 
είδος επαγωγής και μάλιστα ρητορικής επαγωγής.25 Όπως συνάγεται 
από τα Αναλυτικά Πρότερα,26 η επαγωγή είναι ένας τρόπος κίνησης 
της σκέψης που αφορμάται από επιμέρους προτάσεις-διαπιστώσεις 
κι οδηγείται σε γενικότερες και καθολικές. 

Στην περίπτωση του παραδείγματος τώρα, τα πράγματα είναι 
κάπως διαφορετικά. Σύμφωνα πάντα με τον Αριστοτέλη, το ένα 
άκρο του συλλογισμού συνδέεται με το μέσον με τη βοήθεια ενός 
τέταρτου όρου που ομοιάζει με το άλλο άκρο.27 Εννοείται ότι ο 

24 Η τριπλή επανάληψη του ρήματος τλῆ (Δ 385, 391, 395) υποδηλώνει την 
ψυχική καρτερία που επέδειξαν οι θεότητες σε καθεμία από τις περιπτώσεις του 
παραδείγματος. Εκτός όμως από αυτό, η χρήση του ρήματος στην αρχή κάθε 
παραδείγματος λειτουργεί ενοποιητικά, αφού διακρίνει αλλά και συνδέει σε μια 
ενότητα όλες τις ιστορίες που παρουσιάζονται.

25 Βλ. Ρητορική 1356b, 2 κ.εξ. Kassel: ἔστιν γὰρ τὸ μὲν παράδειγμα ἐπαγωγὴ … 
παράδειγμα δὲ ἐπαγωγὴν ῥητορικήν.

26 Βλ. Αναλυτικά πρότερα, 68a, 15 κ.εξ. Ross.
27 Βλ. Αναλυτικά πρότερα 68b 38 Ross: Παράδειγμα δ’ ἐστὶν ὅταν τῷ μέσῳ τὸ 

ἄκρον ὑπάρχον δειχθῇ διὰ τοῦ ὁμοίου τῷ τρίτῳ. Δεῖ δὲ καὶ τὸ μέσον τῷ τρίτῳ 
καὶ τὸ πρῶτον τῷ ὁμοίῳ γνώριμον εἶναι ὑπάρχον. Δηλαδή, όπως αναφέρει στη 
συνέχεια, έστω Α= κακό, Β= πόλεμος με τους γείτονες, Γ= Αθηναίοι εναντίον 
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τέταρτος όρος απαρτίζεται από τις προκείμενες ειδικού περιεχομέ-
νου της επαγωγής και γι’ αυτό το λόγο αντιστοιχεί το παράδειγμα 
με την επαγωγή.28 Με άλλα λόγια, αν στην επαγωγή ορίζουμε κάτι 
γενικό μέσω ενός ειδικού, στο παράδειγμα το ειδικό είναι αυτό που 
ομοιάζει και συνδέεται λογικά με κάτι, επίσης ειδικό. Διαπιστώνε-
ται, έτσι, ότι το παράδειγμα αντιστοιχεί με την επαγωγή, αλλά δεν 
ταυτίζεται απόλυτα με αυτήν διότι στην επαγωγή η σκέψη καταλή-
γει σε γενικά συμπεράσματα, ενώ στο παράδειγμα οδηγείται πάλι σε 
κάτι ειδικό και συγκεκριμένο. Η ομοιότητα, επομένως, έγκειται στο 
ότι αφετηρία της λογικής διεργασίας αποτελούν ειδικές προκείμενες 
και στις δυο περιπτώσεις. Αντίθετα, προκείμενες γενικού περιεχομέ-
νου συναντάμε στο συλλογισμό ή στο ενθύμημα. 

Επιστρέφοντας τώρα στο χωρίο που μας απασχολεί, διαπιστώ-
νουμε ότι η αριστοτελική σκέψη βρίσκει εφαρμογή: α) ο αποδέκτης 
πρέπει να φανεί υπομονετικός, β) παρά το ότι είναι θεϊκή οντό-
τητα και υπέστη προσβολή από θνητό, γ) η Αφροδίτη είναι θεϊκή 
οντότητα και πληγώθηκε από το Διομήδη, έναν θνητό και δ) και 
άλλοι, συγκεκριμένοι θεοί βρέθηκαν σε ανάλογη θέση και επέδει-
ξαν υπομονή. Συνεπώς, αν ισχύουν τα παραπάνω και σε περίπτωση 
που υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιότητα στα χαρακτηρι-
στικά της περίπτωσης γ) και δ), συνάγεται λογικά ότι και η Αφρο-
δίτη πρέπει να επιδείξει υπομονή και να συμπεριφερθεί με τον τρόπο 
που προβλήθηκε στο παράδειγμα. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, ο αντικειμενικός σκοπός της 
Διώνης θα μπορούσε κάλλιστα να επιτευχθεί, αφού η ίδια επιχειρη-
ματολογώντας αξιοποίησε μια λογική κατασκευή με συναισθηματι-
κές προεκτάσεις μέσω της οποίας θεωρητικά απέδειξε ότι, αν και η 
Αφροδίτη είναι λυπημένη, πρέπει να παρηγορηθεί. Το παράδειγμα 
που εισήγαγε θα μπορούσε, πιθανόν, από μόνο του να επιφέρει το 

Θηβαίων, Δ= Θηβαίοι εναντίον Φωκέων. Αν πρέπει να υποστηρίξουμε ότι είναι 
κακό να πολεμήσουν οι Αθηναίοι εναντίον των Θηβαίων, πρέπει να δεχτούμε 
ότι ο πόλεμος με τους γείτονες είναι κακό= Β. Η αποδοχή όμως της πρότασης 
αυτής βασίζεται στο γεγονός ότι και η όμοια περίπτωση Δ, δηλαδή ο πόλεμος 
των Θηβαίων εναντίον των Φωκέων, ήταν κακό= Β.

28 Βλ. Grimaldi 1980, 48 κ.εξ.
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επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.29 Η Διώνη, ωστόσο, συμπληρώνει (Ε 406 
κ.εξ.):

νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱός,
ὅττι μάλ’ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η λογική τεκμηρίωση των ισχυρισμών του 
ομιλητή τώρα δεν αρκεί και είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί ο παροιμι-
ακός λόγος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι προϋπάρχον παροιμιακό υλικό 
μπορεί να τροποποιήθηκε και να αξιοποιήθηκε κατάλληλα στους 
στίχους αυτούς. Αρχικά, σημαντική είναι η γενικευτική χροιά των 
στίχων, που προσιδιάζει στα είδη της «λογοτεχνίας της σοφίας». Η 
αντωνυμία ὅς ενισχύει την παραπάνω διαπίστωση. Επίσης, άλλο 
ένα στοιχείο είναι η παρήχηση σε κεντρικό σημείο του στίχου 407: 
δηναιὸς ὃς.30 Έτσι, το παράδειγμα ακολουθείται από στίχους που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχικά, η Διώνη χαρακτηρί-
ζει τον Διομήδη νήπιο κι αιτιολογεί την κρίση της λέγοντας ότι ο 
ήρωας δεν έχει επαρκώς συνειδητοποιήσει τις συνέπειες που έχει το 
εγχείρημα να καταστεί θεομάχος. Οι συνέπειες αυτές, αν και είναι 
αναμενόμενες, τονίζονται ιδιαίτερα με στίχο γενικευτικού περιεχο-
μένου (Ε 407). Επομένως, ο Διομήδης δεν χαρακτηρίζεται νήπιος 
επειδή συμπεριφέρθηκε με έναν συγκεκριμένο, πιθανώς αθέμιτο, 
τρόπο αλλά επειδή αγνοεί ή δεν έχει συνειδητοποιήσει επαρκώς ότι 
πρέπει να σέβεται και να ακολουθεί τα παραδείγματα του παρελθό-
ντος, τις γενικές και απαράβατες αξίες που εκφράζει ο θεϊκός νόμος 

29 Δεν είναι, εξάλλου, λίγες οι περιπτώσεις που μυθολογικά παραδείγματα επέφε-
ραν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Βλ. Ω 599 κ.εξ., Η 132 κ.εξ., Λ 670 κ.εξ., 
κ.ά. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, η αιτία δεν πρέπει να αναζητηθεί στο ίδιο το 
παράδειγμα αλλά σε λόγους που σχετίζονται με τη γενικότερη στοχοθεσία του 
ποιητή και επίσης με τη δομή και πλοκή του έπους. Βλ. Ι 524 κ.εξ., Α 259 κ.εξ. 
κ.ά. Βλ. σχετικά Μάντζαρης 2003, 16 κ.εξ. και Βοσκός 1974, 81-82.

30 Για την παρήχηση βλ. Russo 1983, 122 κ.εξ. Χαρακτηριστικά τονίζει: «The 
preferences seem to be for alliteration and word repetition most of all» (όπ.π. 
σελ. 125). Βλ. επίσης Taylor 1931, 137. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο Ευστά-
θιος, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα 2,109,14-15 van der Valk, αναγνωρίζει 
τον παροιμιακό χαρακτήρα των στίχων: Τοῦτο δὲ παρῳδηθὲν δύναται γνωμικὸν 
ὀρθὸν σὺν τοῖς ἑξῆς γίνεσθαι.  
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που πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν, όπως η παροιμία φανερώνει. 
Έτσι, η αποδεικτική προσπάθεια που επιχειρείται με το μυθολογικό 
παράδειγμα ολοκληρώνεται και κατά κάποιο τρόπο επισφραγίζεται 
από στίχους παροιμιακού χαρακτήρα.   

Δεν πρέπει, φυσικά, να θεωρηθεί ότι ο παροιμιακός λόγος 
λειτουργεί πάντα επισφραγιστικά στο μυθολογικό παράδειγμα. 
Η χρήση τους γίνεται εναλλακτικά και χωρίς αξιολογικά κριτή-
ρια. Στην Τ ραψωδία π.χ. ο Αγαμέμνων αισθάνεται την ανάγκη να 
απολογηθεί κι επιρρίπτει την ευθύνη για όσα συνέβησαν στη θεία 
βούληση τονίζοντας (Τ 90):

ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; θεὸς διὰ πάντα τελευτᾶ.

Χαρακτηριστική είναι η λεκτική ομοιότητα με το στίχο Σ 328 που 
ίσως μαρτυρά κοινό παροιμιακό υπόβαθρο, γεγονός που ενισχύεται 
και από το γενικευτικό περιεχόμενο του β΄ ημιστιχίου. Το αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι, μετά από μια σύντομη εισαγωγή (στίχ. 78-90), ακολου-
θεί ο εν λόγω στίχος και μετά το μυθολογικό παράδειγμα (στίχ. 95 
κ.εξ). Φαίνεται, δηλαδή, ότι δεν είναι απαραίτητο ο παροιμιακός 
λόγος να βρίσκεται πάντα μετά το μυθολογικό παράδειγμα. Αυτό 
όμως δεν αναιρεί τη λειτουργικότητα που έχουν και τα δύο μέσα σε 
σχέση με την αποδεικτική ισχύ τους και την επίδραση που επιφέρουν 
στον αποδέκτη. Θεωρώ ότι η επιλογή της μιας ή της άλλης χρήσης 
εξαρτάται από τις συνθήκες της πλοκής και δεν υπολανθάνει κάποια 
αξιολογική υπεροχή του ενός ή του άλλου μέσου. Ο κανόνας είναι 
πάντως οι στίχοι παροιμιακού χαρακτήρα να βρίσκονται στο τέλος 
και να επισφραγίζουν έτσι, κατά κάποιο τρόπο, την επιχειρηματο-
λογία του ομιλητή. Ωστόσο, όταν βρίσκονται στην αρχή, ο υπόλοι-
πος λόγος έρχεται σαν επεξήγηση κι ερμηνεία των παροιμιακών 
στίχων, αφού οι παροιμίες χρειάζονται συχνά ερμηνεία που πρέπει 
να αναζητηθεί στο υπόλοιπο του λόγου. Η ερμηνεία, εκτός του ότι 
υπομνηματίζει την παροιμία, δημιουργεί και μια πιο οικεία ατμό-
σφαιρα ανάμεσα στον ομιλητή και τον αποδέκτη, αφού ο λόγος δεν 
λειτουργεί πια σαν αυστηρή λακωνική προτροπή.31

31 Βλ. Lardinois 1995, 35 όπου χαρακτηριστικά σημειώνει: «The secret of a proverb 
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Αξίζει, επιπλέον, στο σημείο αυτό να ληφθεί υπόψη και η περί-
πτωση που συναντάται στη γ ραψωδία. Η Αθηνά, έχοντας τη μορφή 
του Μέντορα, επιδιώκει να πείσει τον Τηλέμαχο ότι οι θεοί τελικά 
θα εξασφαλίσουν σωτηρία στον Οδυσσέα. Στην αρχή του λόγου της 
χρησιμοποιεί μια έκφραση με παροιμιακή χροιά που ενισχύεται από 
το γενικευτικό της περιεχόμενο (γ 231):

‘Ρεῖα θεὸς γ’ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαῶσαι.32

Στη συνέχεια εισάγει το αρνητικό παράδειγμα του Αγαμέμνονα για 
να κλείσει πάλι με στίχους γνωμικού χαρακτήρα (γ 236-238):

Ἀλλ’ ἦ τοὶ θάνατον μὲν ὁμοίιον οὐδὲ θεοί περ
καὶ φίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν, ὁππότε κεν δὴ

μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο.

Έτσι, φαίνεται ότι είναι δυνατόν ένας λόγος να «περικλείεται» από 
στίχους παροιμιακού χαρακτήρα προς ενίσχυση της αποδεικτικής 
προσπάθειας του ομιλητή.

Επιστρέφοντας στη γενικότερη αποδεικτική διαδικασία πρέπει 
να γίνουν ορισμένες επιπλέον επισημάνσεις. Μια πρώτη παρατή-
ρηση είναι ότι ο παροιμιακός λόγος, όταν λειτουργεί αποδεικτικά, 
λειτουργεί τις περισσότερες φορές συνεπικουρικά με όποια κύρια 
επιχειρηματολογία χρησιμοποιούν οι χαρακτήρες για να πείσουν 
το συνομιλητή τους. Γενικά η επιχειρηματολογία προκύπτει από το 
ίδιο το μυθολογικό παράδειγμα. Η πειθώ δεν στηρίζεται αποκλει-
στικά στην παράθεση κάποιας παροιμίας ή παροιμιώδους εκφρά-
σεως. Ο ομιλητής προσπαθεί να πείσει με τη λογική (συνήθως με 

or a gnome is that one can never be entirely sure if one understood its reference 
correctly».

32 Οι Heubeck, West και Hainsworth 1988, 174 αναγνωρίζουν τον παροιμιακό 
χαρακτήρα του στίχου. Μάλιστα προτείνουν δύο ερμηνείες: α) ο θεός, αν το 
θελήσει, μπορεί να φέρει τον άνθρωπο πίσω στο σπίτι του ακόμη και αν αυτός 
βρίσκεται μακριά και β) ο θεός, αν το θελήσει, μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο 
ακόμη και από απόσταση.
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κατάλληλα επιχειρήματα), το συναίσθημα και παράλληλα με τον 
παροιμιακό λόγο. Η χρήση, λοιπόν, του μέσου αυτού ενισχύει, κατά 
κάποιο τρόπο, και συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα επιχειρηματο-
λογία. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο ο 
ποιητής δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο 
παροιμιακό λόγο. Εξάλλου, δε συνηθίζει να τον χρησιμοποιεί ως 
αυτοτελές αποδεικτικό μέσο.33

Το παράδειγμα και ο παροιμιακός λόγος, όπως συνάγεται, 
λειτουργούν με τρόπο συνεπικουρικό και είναι εξίσου απαραί-
τητα. Επιτελούν σημαντικό ρόλο στη στοχοθεσία του ποιητή και 
μπορούμε να πούμε ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Επιπροσθέτως, 
είναι ευδιάκριτη η αναγωγή και των δύο εκφραστικών μέσων στο 
ένδοξο παρελθόν και στην αξιοθαύμαστη σοφία των προγόνων που 
τους περιβάλλει η αίγλη της μυθολογίας. Εκείνοι, με τα πρότυπα 
συμπεριφοράς που παρέχουν, αλλά και με τα αποστάγματα σοφίας 
που κληροδότησαν στους μεταγενέστερους, με τη μορφή παροιμι-
ακού λόγου, καθοδηγούν και προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των 
επόμενων γενεών. Επιπλέον, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μια 
ακόμη ένδειξη της σύνδεσης παραδείγματος και παροιμιακού λόγου 
στο μυαλό του ποιητή αποτελεί και το ότι σπάνια ο ίδιος, ως αφηγη-
τής, χρησιμοποιεί το ένα ή το άλλο. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε 
ότι μύθους και παραδείγματα αφηγούνται άλλα πρόσωπα του έπους 
ενώ το αποφεύγει ο ίδιος ο ποιητής-αφηγητής.34 Κάτι ανάλογο 
συμβαίνει, επίσης, στην περίπτωση παροιμιακού λόγου. Στην Ιλιάδα 
ο αφηγητής αξιοποιεί το μέσο αυτό μόνον δύο φορές (Π 688 και 
Ρ 176) και το ίδιο στην Οδύσσεια (ε 79-80 και π 161). Ο Όμηρος 
χρησιμοποιεί τον παροιμιακό λόγο, όχι για να διασώσει ή να συμπε-

33 Η ετυμολογία της λέξης υποδηλώνει ότι η παροιμία συνήθως βρίσκεται στο 
τέλος ή δίπλα σε μια ιστορία-τραγούδι (παρά + οίμη). Βλ. σχετικά Lardinois 
1995, 14, υποσ. 43. Οι περισσότερες περιπτώσεις παροιμιακού λόγου στον 
Όμηρο βρίσκονται στο τελικό σημείο των ομιλιών των χαρακτήρων, χωρίς 
όμως να αποκλείονται και οι εξαιρέσεις.

34 Ο αφηγητής περιορίζεται μόνο στην παράθεση γενεαλογιών. Το «καθήκον» 
της αφήγησης μύθων και παραδειγμάτων το αναθέτει στους χαρακτήρες του. Η 
μόνη εξαίρεση αφορά το μάντη Θεοκλύμενο (ο 225-255). Βλ. σχετικά Willcock 
1964, 51, υποσ. 1. 
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ριλάβει παροιμίες στο έργο του, ούτε για να διδάξει, όπως συμβαίνει 
με τον Ησίοδο. Μπορεί φυσικά να υπάρχει και αυτή η παράμετρος. 
Ο παροιμιακός λόγος όμως λειτουργεί ως μέσο πειθούς και μάλι-
στα προς επίρρωση και ενίσχυση των υπολοίπων μέσων πειθούς που 
χρησιμοποιούν οι χαρακτήρες.35

Ως φυσικό, λοιπόν, επακόλουθο του λόγου της Διώνης, η Αφρο-
δίτη θεραπεύεται και παρηγορείται (Ε 417):

ἄλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι.

Οι ακροατές όμως πείθονται κι έτσι ο ποιητής προετοιμάζει την 
ανάλαφρη σκηνή που θα ακολουθήσει στην οποία ο Δίας συμβου-
λεύει την Αφροδίτη να μην ασχολείται πλέον με πολεμικά έργα (Ε 
427 κ.εξ). 

Οι παραπάνω σκέψεις οδηγούν σε κάποια χρήσιμα συμπερά-
σματα για την παράλληλη χρήση μυθολογικού παραδείγματος και 
παροιμιακού λόγου. Αρχικά, όπως σημειώθηκε, τα δύο μέσα αντλούν 
την αποδεικτική ισχύ τους και ανάγουν τη γενικότερη επίδραση και 
δυναμική που ασκούν στον αποδέκτη ενδοκειμενικά και στον ακρο-
ατή του έπους εξωκειμενικά, στη σύνδεσή τους με το παρελθόν. Για 
το μυθολογικό παράδειγμα αυτό είναι σαφές και ευδιάκριτο. Ισχύει 
όμως αδιαμφισβήτητα και για τον παροιμιακό λόγο, αφού έχει τις 
ρίζες του στην καταξιωμένη σοφία των παλαιών ανθρώπων. Το 
σημαντικότερο όμως είναι ότι η παράλληλη χρήση τους προσδίδει 
πειστικότητα, αποδεικτική ισχύ και αληθοφάνεια στα λεγόμενα των 
χαρακτήρων. 
35 Ο Janko 2003, 720 σημειώνει: «Σπάνια ο ποιητής αναλαμβάνει να εκφέρει αυτο-

προσώπως αυθεντικά γνωμικά…». Στον Ησίοδο τα πράγματα είναι διαφορε-
τικά. Εκεί ο ποιητής έχει στόχο να διδάξει. Έτσι, ο Όμηρος συνθέτει μακροσκελή 
ποιήματα με συγκεκριμένη δομή, με πλοκή και χαρακτήρες που χρησιμοποιούν 
συχνά παροιμιακό λόγο καθορίζοντας τη δράση τους μέσα στο πλαίσιο της 
πλοκής. Ο Ησίοδος, αντίθετα, συνθέτει έργα που ανήκουν καθαρά στη διδα-
κτική ποίηση. Τα ποιήματά του έχουν, βέβαια, τη δομή τους αλλά δεν παρουσι-
άζουν την πλοκή των ομηρικών ούτε την πληθώρα χαρακτήρων με δράση και 
λόγο. Εδώ ο μόνος που χρησιμοποιεί παροιμιακό λόγο είναι ο αφηγητής, εκτός 
από μια εξαίρεση (Έργα και Ημέραι 207 κ.εξ.).
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Αυτό όμως στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι 
το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, ο παροιμιακός λόγος συμπληρώ-
νει ό,τι απουσιάζει από το μυθολογικό παράδειγμα: Όπως είδαμε, 
το παράδειγμα σχετίζεται με την επαγωγή και έτσι οδηγεί σε ειδι-
κού περιεχομένου συμπέρασμα. Το συμπέρασμα αυτό γενικεύεται 
και κατά κάποιο τρόπο διευρύνεται από τον παροιμιακό λόγο, με 
τον εκ προοιμίου γενικευτικό του χαρακτήρα. Έτσι, η αποδεικτική 
προσπάθεια του ομιλούντος προσώπου ολοκληρώνεται και καλύ-
πτει κάθε πτυχή του θέματος από γενική αλλά και ειδική άποψη. 
Είναι γεγονός ότι το μυθολογικό παράδειγμα, δεν μπορεί να έχει 
από μόνο του γενικευτικό χαρακτήρα. Όπως είδαμε, αφορμάται από 
ειδικές και συγκεκριμένες καταστάσεις που μπορούν να ληφθούν ως 
προκείμενες και καταλήγει πάλι σε ειδικό και συγκεκριμένο συμπέ-
ρασμα, αφού αφορά την περίσταση ακριβώς για την οποία εισήχθη. 
Το σχήμα είναι δεδομένο: Εσύ πρέπει να πράξεις όπως ο συγκεκρι-
μένος ήρωας ή ηρωίδα της μυθολογικής παράδοσης. Λείπει όμως 
από το παραπάνω σχήμα ο γενικευτικός χαρακτήρας. Λείπει αυτό 
το στοιχείο που θα προσδώσει γενική, καθολική και διευρυμένη ισχύ 
στα λεγόμενα του ομιλητή, ώστε να θεωρηθούν αδιαμφισβήτητα 
από τον αποδέκτη. Το κενό αυτό, λοιπόν, έρχεται να αναπληρώσει 
ο παροιμιακός λόγος. Ό,τι συμβαίνει σε έναν μυθολογικό ήρωα δεν 
είναι πάντα απαραίτητο ότι θα συμβεί και στον άλλο. Είναι πολύ 
πιθανό να συμβεί αλλά όχι απαραίτητο. Χρειάζεται να δημιουργηθεί 
λοιπόν μια λογική «γέφυρα» που θα καλύψει όλες τις πιθανές περι-
πτώσεις και θα γενικεύσει με τη μικρότερη δυνατή πιθανολογική 
διάσταση. Έτσι, ο ποιητής αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες 
πειθούς που του παρέχονται. Ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τον αξιο-
θαύμαστο χώρο του παρελθόντος, που αποτελεί, όπως είδαμε, πηγή 
προτύπων συμπεριφοράς κι αδιαμφισβήτητο πεδίο άντλησης παρα-
δειγμάτων για το πρακτέο του βίου. Επειδή όμως θέλει να εξαντλή-
σει τις δυνατότητες που του παρέχονται, αρκετές φορές δεν μένει 
στον εξειδικευμένο χαρακτήρα του παραδείγματος αλλά συμπληρώ-
νει, ολοκληρώνει θα λέγαμε, το συλλογισμό του προστρέχοντας και 
στη γενικευτική, καθολική ισχύ του παροιμιακού λόγου και αντί-
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στροφα. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνει να ενδυναμώσει τις απόψεις 
που εκφράζουν οι χαρακτήρες του, τόσο στον αποδέκτη ενδοκειμε-
νικά, όσο και στους ακροατές εξωκειμενικά καλύπτοντας όλες τις 
πιθανότητες ενδεχόμενης αμφισβήτησης. Οι απόψεις που εκφρά-
ζει ισχύουν τόσο στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίσταση, όσο και 
γενικά, ως αποστάγματα της έγκυρης λαϊκής σοφίας.

Συμπερασματικά, μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για μια 
πετυχημένη μέθοδο συνδυασμού και αξιοποίησης των μέσων που 
έχει στη διάθεσή του ο ποιητής. Το «παιχνίδι» γενικού και εξειδι-
κευμένου, στο ανυπέρβλητο πλαίσιο του παρελθόντος, βοηθά να 
επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η επιδιωκόμενη κάθε φορά 
στοχοθεσία. 

•

Κωνσταντίνος Ε. Μάντζαρης 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης
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K.E. MANTZARIS

Proverbial speech and mythological exempla in Homer

Abstract

THE OBJECT of this paper is to study the function of prover-
bial speech in the specific context of a mythological exemplum 

in Homeric poetry. The use of proverbial speech is quite common 
in lite rature. It is known that a proverb or proverbial phrase always 
functions within a specific literary environment and serves the pur-
pose of providing additional proof in order to support what the 
speaker claims. The proverbial speech has a generalizing character. 
The mythological exemplum, by contrast, refers to a particular inci-
dent in mythology although it also has a demonstrative function. 
Both these means derive their power from their association with 
the prestigious past and offer lessons of life and acceptable behavior. 
Therefore, through the study of specific cases from the Iliad and the 
Odyssey we can make several important observations regarding the 
parallel use of these means. The conclusion is that with this me thod 
the speaker fully exploits the possibilities of persuasion since he/ she 
covers the subject both generally and specifically and leaves little 
room for doubt.

•
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Greed and the mixed constitution 
in Xenophon’s Anabasis*

Robin WATERFIELD

THE STORY of Xenophon’s Anabasis is well known: the famous 
Ten Thousand Greek mercenaries (actually, there were close to 

13,000) travelled to what is now Iraq with Cyrus the Younger, who 
wanted to wrest the throne of the vast and wealthy Persian empire 
from his elder brother Artaxerxes II. I shall be focusing more on the 
retreat from Iraq – the katabasis, if you like – as the Greeks fought 
Persian armies, wild mountain tribes, and savage weather to get back 
‘home’1 – to get back to the sea, in this case the Black Sea, where they 
knew they would find Greek settlements. 

My aims in this paper are modest: I shall subject the text to a lit-
tle analysis, with the purpose of revealing three underlying themes: 
leadership, panhellenism, and the destructive power of greed. All 
three themes are relatively clear within the text, but the ways in 
which Xenophon develops them differ, as do the uses to which they 
are put. In particular, I detect faint traces of a constitutionally framed 
answer to the question how greed’s destructive energies work. The 
different uses to which the themes are put reveal something of Xeno-
phon’s working methods.

All writers inform their texts with such underlying ideas and 
viewpoints, and Xenophon is notorious for deliberately doing so even 
when he seems to be writing factual history. This is why he is com-
monly labelled a ‘moralistic’ or ‘exemplary’ historian: he includes or 

* I thank Melina Tamiolaki, Michael Paschalis, Athina Kavoulaki and the rest of 
the audience in the Philology Department of the University of Crete at Rethym-
non, where a version of this paper first saw the light of day as a talk entitled 
‘Political Theory and Practice in Xenophon’s Anabasis’ on 15 November 2011.

1 For the scare quotes see Bradley 2001, 539-549, Ma 2004, and Waterfield 2006, 
125-130.
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omits episodes, or skews his account, for largely moralistic purposes: 
to give his readers examples to follow or avoid.2 Uncovering such 
underlying ideas is therefore particularly important in Xenophon’s 
case (over and above the familiar advantages of analysing or decon-
structing a text). In an earlier paper,3 I argued that his philosophical 
works were informed by Socratic values to a greater degree than is 
commonly recognized. The present project on Anabasis is related: 
to reveal the ideas (not, as it happens, especially Socratic ones) that 
were, it seems to me, in Xenophon’s mind as he wrote certain stretch-
es of the work. 

Anabasis on Leadership: A Sketch
It will help to have before us an example of the kind of practice 

I am talking about, where we can see that Xenophon has structured 
his narrative with some underlying theory. Because the topic has 
been well studied,4 it is easiest to start with leadership, and permis-
sible to deliver no more than a sketch. Throughout Anabasis, we see 
Xenophon and other commanders in action. Occasionally, especial-
ly on the occasion of a leader’s death, Xenophon pauses for explicit 
comment,5 but more usually we just see them in action. Now, as the 
story unfolds, we learn quite a lot about Xenophon’s views on leader-
ship: that a good commander knows how to recognize and work for 
the common good; he is imaginative and flexible enough to devise 
various means of attaining the common good, and strong enough 
to resist wrongdoing. Such a leader is automatically attractive to his 
subjects, who, as a result, respect him and willingly obey him. Will-
ing obedience is best, but in emergencies it may also be generated by 
compulsion or a sense of shame or duty. However it comes about, 

2 See especially Gray 1989 and Dillery 1995.
3 Waterfield 2004.
4 See Gray 2007, 3-13, and 2011, esp. 7-51, 179-245; Hutchinson 2000; Nussbaum 

1967, 96-146; Wood 1964, esp. 51-54.
5 Obituary of Cyrus: 1.9.1-31; of Clearchus: 2.6.1-15 (see also 2.3.10-13); of Prox-

enus: 2.6.16-20; of Meno: 2.6.21-29; of Agias and Socrates: 2.6.30. See Gray 
2011, 71-79. 
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the vertical virtue of obedience is chiefly the commander’s means 
of instilling in his subordinates discipline, the horizontal virtue of 
being able to work with others.6 

This is all familiar material, but my point is this: in Anabasis very 
little of it is learnt by the reader as a result of explicit comment. Since 
the obituaries, in which Xenophon can pass judgement in his own 
name, occur relatively early in the book, he had the opportunity of 
sowing ideas early which would then have guided readers as to how 
to think about leaders’ actions later. In fact, however, the obituaries 
are as much character analyses as comments on leadership qualities. 
We learn much more about Xenophon’s ideal of leadership through 
the action of the book than we do by explicit comment.7 Since noth-
ing that we learn from the action of Anabasis clashes with Xeno-
phon’s views on leadership as expressed in other works,8 we see that 
Anabasis is a layered text: the action may at times be informed by an 
underlying layer of theory. This is not to say that the action did not 
happen, or did not happen in that way; it is just that Xenophon has 
chosen to structure his narrative in a certain fashion. 

The Shadow Side of Anabasis
The theme on which I shall be focusing is that of greed and its 

destructive effects. But even raising the idea that destructiveness is 
one of Xenophon’s topics in Anabasis might strike some readers as 
strange. Such readers might be naive, reading the book just as an 
adventure story, or they might be sophisticated, urging a plain read-
ing of a Xenophontic text as the correct way for scholars to approach 
Xenophontic studies. In either case, they incline towards a straight-
forward reading of Anabasis, in which Xenophon tells an unnuanced 
story of heroic Greeks overcoming awesome odds, a kind of Boy’s 
Own adventure story, with no sign of dark hues anywhere, except 
for the obvious baddies of the book (Dexippus, Meno, Boïscus, etc.). 

6 On obedience and discipline in Anabasis, see Nussbaum 1967, 18-27, 69-95. 
7 Anderson 1974, 120-133, well brings out the qualities of Xenophon’s own lead-

ership as they emerge from the action of the text. 
8 See the secondary literature cited in n. 4.
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The fundamental problem is that Xenophon is a quiet and modest 
writer. He rarely trumpets his views, preferring to let his readers pick 
them up in less direct ways. Nevertheless, I believe, along with many 
others, that Xenophon is frequently more subtle, both as a thinker 
and as a literary artist; and I also believe, along with a smaller num-
ber of scholars, that even Anabasis should be read with a sensitive 
eye out for its undercurrents and nuances. 9 So I should first establish 
that this is not in itself implausible, and that Anabasis is the kind of 
text that might contain some darker shadows.

Let us take panhellenism. Superficially, Xenophon seems to sup-
port a panhellenic agenda. The Greeks marched all the way to Baby-
lonia unopposed; they were (apparently)10 victorious in battle. At 
one point (1.5.9), Xenophon reflects: ‘It was obvious to anyone who 
thought about it that, although the size and populousness of the 
king’s empire gave it strength, the length of the journeys involved and 
the fact that its forces were scattered made it weak and vulnerable to 
a sudden offensive.’ ‘For all our small numbers,’ he says at another 
point (2.4.4), ‘we made the king a laughing stock.’ Later (6.1.13), the 
Greeks jokingly tell some visitors that the Persians could have been 
defeated by the women in the army’s train. Moreover, in Xenophon’s 
own lifetime the expedition was put to panhellenic use by politicians: 
Isocrates read it as evidence of Persian weakness (Panegyricus 145-
149; To Philip 90-92); both Agesilaus of Sparta and Jason of Pherae 
were reputedly inspired by it (Xenophon, Hellenica 3.4.2; 6.1.12). 

But this is too superficial a way of reading the text.11 The Greek 
mercenaries may have successfully invaded the Persian empire, but 
they were not alone and unaided: they were accompanied by at least 
the same number of Asiatic troops. And the book certainly is not a 
record of a triumph: they endured horrific hardship and lost almost 

9 Those who read Anabasis as a nuanced text include Rood 2005 and 2010; Water-
field 2006; essays in Section V of Gray (ed.) 2010; essays in Lane Fox (ed.) 2004. 

10 For an alternative view of the battle of Cunaxa, see Waterfield 2006, 14-19.
11 In qualifying Xenophon’s panhellenism, I part company from e.g. Cawkwell 

(2004, 65-67), Dillery (1995, 59-63), and Perlman (1977, 247-248), and side 
with Rood 2004. 
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half their force; they quarrelled among themselves and by their thug-
gery made themselves unwelcome to the Greek settlers of the south-
ern Black Sea coastline; Xenophon himself became disillusioned and 
more than once wanted to leave the army (6.2.15; 7.1.38-39), which 
finally broke down into separate bands (Anabasis 7; Diodorus Sicu-
lus 14.31.5). If the scene on Mount Theches, with Greeks of all ranks 
and all ethnicities embracing (4.7.25), is meant to be a panhellen-
ic moment,12 our impression of the scene is also meant to be col-
oured by the disintegration of the army over the next few weeks. The 
superficial reading of the text is undermined by closer attention to 
its undercurrents.13 

So one of the ways in which we can see that Xenophon is more 
graceful and subtle than he is often given credit for is to attend to 
the undercurrents of Anabasis. In short, Anabasis is not as simple as 
it seems. The text contains subtleties, some of which may be dark-
hued, and Xenophon means us to pick up some of these aspects of 
the text – not necessarily to acquire an articulated theoretical under-
standing, but at least to gain an impression, even if subliminally. 
Invariably, Xenophon’s touch is light. The reader gains some of his 
impressions by reading between the lines of the action, or by being 
open to the rhythms of the narrative. 

The Army as a Polis
So, I intend to focus on the theme of greed and its destructive 

effects. This is not an unrecognized feature of the book,14 but I think 
it has not been appreciated quite how central it is, and how Xeno-
phon has worked on it. The best way to see this is to consider the pol-
itics of the text. This is not an abstruse or hidden aspect of the text: 
everyone recognizes that it has a political layer. Anabasis is political 
in the very direct sense that, in the course of the book, Xenophon 

12 As Dillery (1995, 76-77) suggests. 
13 Since I doubt that Xenophon was a panhellenist, I am bound to doubt Carlier’s 

ingenious 1978 thesis that Cyropaedia as a whole is intended to be propaganda 
for the conquest of Persia.

14 Dillery 1995, 79-83; Rood 2004.
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unmistakably describes the mercenary army as a polis on the move,15 
or perhaps more exactly as a colonizing expedition in search of a 
place to make a polis.16 Consider, most plainly, 5.6.15-18:

Meanwhile, Xenophon had been looking at how many 
Greeks there were there ... There they were on the coast 
of the Black Sea, where it would have taken a great deal 
of money to organize such a large army. As a result of 
these reflections, it occurred to him that it would be a 
fine achievement to found a city and acquire extra land 
and resources for Greece. It would be a sizeable city, he 
thought, when their numbers were added to the local 
inhabitants of the Black Sea coast.

Apart from clues such as this, the chief way in which Xenophon 
impresses upon us that the army acted like a mobile polis is that he 
constantly pauses to describe its internal organization and its deci-
sion-making and judicial procedures. These procedures depend on 
the interaction between generals, officers, and men, who then start 
to appear as the three social classes of the mobile polis.17

It is easy to see the army’s internal organization. The generals 
naturally formed themselves into a kind of deliberative board with 
the power to reach decisions by a majority vote (6.1.18), issue com-
mands on their own, entertain ambassadors from cities or other 

15 For Hornblower 2004, 244, it is axiomatic that the army was a kind of mobile 
polis. 

16 Dalby 1992.
17 So Nussbaum 1967, ignoring, with Xenophon, all the thousands of camp follow-

ers. Thucydides 7.77.7 is perhaps the fons et origo of the idea of an expeditionary 
army as a polis. Dillery 1995, ch. 3, thinks that the description applies only to 
the third phase of the expedition, on the Black Sea, when all the political struc-
tures began to be used. But actually they were in place earlier; as we shall see, it 
is just that circumstances brought the army assembly into greater prominence in 
the third phase. On the phases of the expedition, see Nussbaum 1967, 147-152; 
Dillery 1995, 64-95. Hirsch 1985, 21-38, traces the development of the concepts 
of trust and deceit through a four-stage journey. 
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armies and present them to the men (2.3.17; 5.4.4; 5.5.7 (presum-
ably); 5.6.1; 6.1.3; 6.1.14), draw up the agenda for general assemblies, 
convene them, and advise them. Sometimes the ten or so generals 
met on their own (2.1.1; 2.3.17; 3.3.3; 3.5.14; 4.3.14; 4.4.19; 4.8.9; 
5.5.2); sometimes they also included the 120 or so lokhagoi, captains 
(1.7.2; 2.2.3; 2.2.8; 2.3.28; 2.5.25; 3.1.33; 3.5.7; 4.1.12; 4.5.35; 4.6.7; 
7.1.13; 7.2.13). This larger or smaller board of officers was in fact the 
norm in the army, meeting on a daily basis. In typical army fashion, 
the élite met, decided what to do, and told the men to get on with it.

However – and this is surely odd for an army18 – there were also 
plenty of times when they relied on democratic structures. A few 
times in the earlier stages of the journey (1.4.12; 2.5.27; 3.2.1),19 and 
then commonly once the army reached the Black Sea (5.1.1; 5.4.19; 
5.5.7; 5.6.1; 5.6.22; 5.7.3; 6.1.14; 6.1.25; 6.2.4; 6.3.11; 6.4.10; 6.4.17; 
6.4.20; 6.6.11; 6.6.29; 7.1.24; 7.3.2; 7.3.10; 7.6.7), we hear of gener-
al assemblies at which the whole army was consulted (to a greater 
or lesser extent) by the officers, or, in the latter stages of the jour-
ney, by Xenophon alone as supreme commander of what was left 
of the army.20 On two of these occasions (6.1.25; 6.2.4), the men 
even assembled of their own accord; on two others, they took on the 
power of telling their officers what to do, rather than the other way 

18 Hornblower 2004 comes up with some parallels from earlier and later cam-
paigns, which serve as a useful corrective to the idea that the Ten Thousand were 
unique, but their behaviour was still unusual. Hornblower’s examples seem to 
me to show armies reacting to extreme situations, in ways that are therefore by 
definition not normal. A closer analogy might be the Macedonian army assem-
bly in the time of Alexander and his Successors – but its role is hotly debated, 
and I, for one, do not believe it had a constitutional function (Waterfield 2011, 
158). It seems that within the Achaean League in the late third and early second 
centuries (and the same may go for the Aetolian League too), the general assem-
bly was only summoned for crises (Larsen 1968, 224-225). 

19 Note also that at 1.3 Clearchus calls a general assembly of his contingent; Meno 
does the same at 1.4.13. The instance I have cited at 2.5.27 is not explicitly 
described as a general assembly, but since we see Clearchus reporting back to 
officers and men at once, it surely was (Nussbaum (1967, 51, n. 6) is more tenta-
tive). 1.10.17 may also assume a hastily assembled general meeting. 

20 More general assemblies are adumbrated: see Nussbaum 1967, 50, n. 5.
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around (5.7.34; 5.8.1); on at least one occasion (5.1.14), they reject-
ed the advice of their officers. This is quite remarkable, of course, 
and presumably due to a combination of the thuggery of the Ten 
Thousand and extraordinary circumstances. Normally, if an army 
assembles (any army, ancient or modern), it is only to be addressed 
or harangued by their officers. In Anabasis, the rank-and-file soldiers 
actually have a say in what goes on, and Xenophon has gone out of 
his way to draw this aspect of the army to our attention.

It is clear, then, that throughout the book Xenophon describes 
the army as a polis with its administrative functions. The next thing 
we need to see is why there are so many more general assemblies in 
Books 5-7 than earlier. An analysis of these assemblies shows imme-
diately and beyond the shadow of a doubt that almost all of them 
were crisis meetings. 

1.3.2
Near mutiny: the men suspect they are going against 
Artaxerxes

1.4.12
Final confirmation that they are going against Artaxerxes; 
near mutiny 

2.5.27
Clearchus reports back on his critical meeting with 
Tissaphernes

3.2.1 Following the capture of the senior officers 

5.1.1 Having reached the Black Sea, ‘home’, what to do next?

5.4.19 To boost morale following their first serious defeat

5.5.7 Assembled to hear the critical Sinopean delegation

5.6.1 How to proceed (possible splitting of the army)?

5.6.22
Possible splitting of the army: to stay in Asia or return 
home

5.7.3 Near mutiny

5.8.1 Trial of the generals
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6.1.14 Presentation of foreign dignitaries

6.1.25 Mutiny: men want to elect a single leader

6.2.4 As 5.1.1 and 5.6.1: how to proceed? 

6.3.11
To abandon safety and risk rescuing the Arcadian–
Achaean division

6.4.10 The solemn reunification of the army

6.4.17 Provisions running low: should they stay at Calpe?

6.4.20 Provisions critically low

6.6.11 Cleander threatens the hostility of the Spartans 

6.6.29 A follow-up to the previous meeting

7.1.24 Mutiny, and the near sacking of Byzantium

7.3.2 To work for Seuthes or head for home?

7.3.10 To settle the terms of working for Seuthes

7.6.7 Official sanctioning of the Cyreans by the Spartans

Except for the formality of the presentation of foreign dignitaries 
(Sinopeans at 5.5.7; Paphlagonians at 6.1.14), these assemblies typi-
cally occurred at critical moments: when the generals needed the 
troops’ acquiescence in their plans; when the soldiers were in dan-
ger of mutinying, or of splintering into factions, or of committing 
some crime, or of losing confidence. They occurred when there was 
a real danger of the normal system, where the officers are the execu-
tive, being rejected by the troops, for instance when the officers were 
contemplating such a risky action that it made sense to try to gain 
the troops’ agreement before carrying on. The increased frequency 
of such meetings after they reached the Black Sea was due to the fact 
that the army was beginning to fall apart, emergencies were more 
frequent, and the need for officers to consult and placate the men 
more urgent.
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The Destructive Power of Greed
But why were there so many emergencies on the Black Sea? Why 

did the administration of the army change so dramatically from a 
normally functioning army to one where the common soldiers were 
unruly and required such conciliatory gestures? Xenophon makes it 
plain that the answer is greed. 

Books 3 and 4 display the army working perfectly. At the begin-
ning of Book 3 there is an army assembly (3.2.1), at which Xeno-
phon, along with the rest of the newly appointed generals and other 
officers, obtain the troops’ go-ahead for their plans. These plans are 
then executed with complete success for the entirety of Books 3 and 
4. There is no need for any further assemblies, the army meshes and 
behaves with exemplary flexibility in overcoming obstacles,21 indi-
viduals display heroic bravery, and Xenophon and Cheirisophus are 
everywhere prominent as good and effective commanders. The men 
and the officers are united by their sole concern, which is survival. 
We see that a correctly functioning army makes possible the proper 
fulfilment of everyone’s roles. It is the commander’s job to rule wisely 
and well, and it is the people’s job to provide the muscle to support 
the ruler’s objectives. In order to do this, any social unit needs disci-
pline, which is in Xenophon’s view the foundation not just of collec-
tive cohesion, but also of individual morality.22 A correctly function-
ing army or polis fosters not just the common good, but every indi-
vidual’s good, and so the troops make it safely through to the Black 
Sea, with their worst enemies proving the terrain and the weather.

By the time the reader has reached the end of Book 4, he is 
bound to think that Xenophon’s intention was to write a Boy’s Own 
adventure story. The fourth book, in particular, contains a series of 

21 See Whitby 2004.
22 In a number of places, Xenophon assumes an equivalence between all forms of 

social organization – an army, a household, a polis, whatever – such that leader-
ship qualities are the same in all of them, and their good or bad functioning can 
be described in similar terms. See Oeconomicus 13.5 and 20-21; Memorabilia 
1.2.48, 3.4.7-12, 4.1.2, 4.2.11; Cyropaedia 1.6.21.
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upbeat set pieces which stress the unity of the army. I shall men-
tion just three: the brilliant defeat of the Armenians, requiring close 
cooperation between all units of the army and sufficient flexibility 
to adopt unusual formations (4.3), the Mount Theches episode, of 
course (4.7.21-26), and the athletic games with which the book clos-
es (4.8.25-8). Xenophon creates a potent mood of optimism: work-
ing together, the Greeks are unstoppable, on a roll, happy, in favour 
with the gods. 

At the end of Book 4, the army reaches the Black Sea. Even though 
hostile or potentially hostile tribes occupied much of the coastline 
and interior, there were also Greek settlements on the coastline, and 
so the Ten Thousand expected to be safe. Their motives changed, 
therefore. No longer concerned solely with safety, they began to think 
about getting back home richer than they left. They turned greedy, 
then, and this is where the problems start. Ironically, the change of 
motive from safety to greed would prove to be the very thing that 
jeopardized their safety. In fact, the trouble begins right at the start of 
Book 5, with Dexippus’ desertion (5.1.15) heralding the break-up of 
the army and the breakdown of discipline. The mood changes almost 
from one page to the next. 

I have emphasized this because it seems to me to be an under-
appreciated aspect of Xenophon’s literary style that he is conscious 
of the effect of the rhythms of his work.23 Here in Books 3 and 4 
the rhythm is one of joy and success, with Xenophon and Cheiriso-
phus acting as equals and even allowing themselves some banter.24 
It is the same technique film-makers use when they include a light-
hearted scene of peace and quiet humour before one of horror, for 
the sake of the contrast. So Xenophon shows us the army polis func-
tioning well, and then shows it falling apart, and he makes it plain 
why it begins to fall apart:25 largely greed, but also neglect of divine 

23 Not discussed, for instance, by Gray 2011, or by Higgins 1977.
24 4.6.14-16, with the nice overtone of a Spartan and Athenian treating each other 

as equals so soon after the end of the Peloponnesian War. Equality is also the 
assumption of their military interactions (e.g. 3.4.38-42) and even of their row 
(4.1.19-22).

25 On the narrative of the breakdown of the army, see also Nussbaum 1967, 170-193. 
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will (6.3.18; 6.4.23-24). Greed first threatened to split the army back 
into its original ethnic units (5.6.34;26 Xenophon intervened with a 
speech to defuse the threat) and finally did so (6.2.9-16); via unau-
thorized marauding, it caused on more than one occasion the great-
est losses of life the mercenaries endured throughout the whole jour-
ney (5.4.16; 6.3.2-9; 6.4.24); it almost made them attack a friendly 
people (5.5.2-3), but the gods intervened; it made the men frequent-
ly unruly and even mutinous, leading to ugly incidents (5.7.13-33; 
6.6.5-28; 7.1.7-21, allayed by another speech by Xenophon). Xeno-
phon characterizes as greed the mercenaries’ natural desire to return 
home wealthier than they left,27 and the reason he characterizes it in 
this way is because of its destructive effect on the eutaxia of the army. 
The army often comes perilously close to mob rule.

It is worth lingering a little over the beginning of Book 6, where 
Xenophon gives us a sequence of events motivated by greed. First, at 
6.1.17-18, greed destroys the unity of the board of generals: the men, 
anxious to enrich themselves, think they would be better off with a 
single commander than with a board, and select Xenophon as their 
preferred commander-in-chief. Xenophon intervenes with a diplo-
matic speech, and Cheirisophus the Spartan is chosen instead. But 
the army was still unruly, and only a couple of days later, a little fur-
ther along the coast, we find it being effectively controlled by lokha-
goi rather than strategoi (6.2.4-8).28 Flexing their muscles, these inde-
pendent lokhagoi then bring about the splitting of the army along 
ethnic lines (6.2.9-16). The army is eventually reunited, again thanks 
to a speech by Xenophon (6.3.12-14), but only until 7.2.2, where the 
26 See 5.6.18 for Silanus’ motives, and 5.7.1-2 for his effect. On the original ethnic 

units: Parke 1933, 31; Roy 1967, 292; Dillery 1995, 66; Lee 2007, 48-52. 
27 See Perlman 1977, 254-258 on the economic motives of the mercenaries, and 

Roy 2004 for an excellent general discussion of their ‘ambitions’. 
28 Another occasion when the captains form a delegation without any generals is 

5.6.14, but the two occasions are not equivalent. In 6.2.4-8, the generals chosen 
for the delegation refuse to go, making this clearly a case of the captains acting 
in the generals’ place; in 5.6.14, the delegation has the generals’ blessing. Simi-
larly, at 5.7.34 the captains are authorized to form a jury by themselves, to try all 
miscreants, including the generals! 
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generals are in open conflict, stasis (cf. 7.3.7). The destructive pow-
er of greed is highlighted for page after page, and we can be in no 
doubt about Xenophon’s motives: he presents his readers with a vivid 
portrait of degeneration, so that they can learn just how dangerous 
greed could be.29 Once again, we see that the action of the narrative 
contains an educational message. Actually, in this case, Xenophon 
scarcely leaves the message implicit. In case we might fail to realize 
that the situation he is describing is imperfect, even desperate, he 
twice informs us that he personally had had enough and wanted to 
leave the army (6.2.15; 7.1.38-39). This invites us to find a pessimistic 
message in the text, and it is hard to see why Gray 2011 and others 
might want us not to read between the lines of a Xenophontic text. 

Constitutional Theory
Greed, then, has the power to destroy a polis. I want to suggest 

next that Xenophon toyed with a view about how greed destroys a 
well-functioning polis, and that his thinking on this score was col-
oured by constitutional theory. What I am trying to do here, as stated 
above, is trace a thought-pattern that seems to have been in Xen-
ophon’s mind as he wrote – to read Anabasis as bearing traces or       
echoes of such ideas, that he allowed to structure his narrative.  

By definition a polis has a politeia, a constitution, just as a table 
has tableness or a leader leadership qualities. It is therefore worth 
asking what constitution Xenophon thought the strange mobile polis 
of the mercenaries had. Some try to restrict it – to say, in particular, 
that the army acted like an Athenian-style democracy.30 There are 
certainly similarities, but the first difficulty with this is that the men 
came from all over the Greek world, not just Athens. Leaving aside 

29 In my view (Waterfield 2006, 191-195), Xenophon means to issue a warning to 
his immediate contemporary audience; he saw greed as a destructive factor for 
poleis in his own time. Notice also that greed is highlighted as a negative fac-
tor in the famous and famously pessimistic asides that end Cyropaedia and The 
Spartan Constitution (Cyropaedia 8.8; The Spartan Constitution 14). 

30 Brownson 1922, xii-xiii: the mercenaries constitute ‘a marching democracy ... 
an epitome of Athens set adrift in the center of Asia’. Nussbaum (1967, 9) seems 
briefly attracted by a Spartan model. 
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the peltasts, who came from marginal places like Thrace, about half 
the hoplites came from the Peloponnese, but the other half hailed 
from central and northern Greece, from Crete and some of the Aege-
an islands, from Sicily, and from all over Asia Minor. When so few 
came from Athens – only 8 out of the 66 individuals whose origins 
we are told about, and all officers31 – why would the Athenian con-
stitutional model have been adopted? We find similarities, then, 
only because the Athenian is the system we know best. Very likely, 
the functions that the Athenian Council and Assembly performed 
were found equally in other cities for which we simply lack evidence. 
So we cannot restrict the constitution of the mercenaries’ polis in 
this way, but nevertheless, as I said, a polis must have some kind of 
politeia. Can we describe the mercenaries’ politeia more precisely?

From the moment the Greeks began to theorize about political 
systems, they came up with a common framework that divided con-
stitutions into three: monarchy, oligarchy, and democracy. The divi-
sion is clearly based in the first instance on what proportion of the 
citizen body hold political power: only one man, a limited number of 
wealthy men, or all full citizens. This, for instance, is how it is intro-
duced by Plato, at Statesman 291d. But as well as being a linear divi-
sion, ranging from the rule of one man to the rule of all male citizens, 
the threefold division was also seen as two radical extremes – mon-
archy and democracy – with some kind of compromise or balance 
in the middle. And so some form of oligarchy was often touted as an 
ideal ‘mixed’ or ‘balanced’ constitution, with advantages for every 
social class.32 
31 Roy 1967; Parke 1933, 28.
32 A diachronic sample of texts: Thucydides 8.97.2; Plato, Laws 691c-692a; Aristo-

tle, Politics 1298b5-11; Dicaearchus fr. 71 Wehrli; Polybius 6.3-10, 6.18.1; Cicero, 
De Re Publica 2.57, 59; ps.-Archytas, De Legibus (Thesleff, 33-6); Hippodamus, 
Republic 97.16-102.20 (Thesleff, 97-102). The latest trace dates from the sixth 
century CE, the fragments of the anonymous Neoplatonic dialogue On Politi-
cal Science (see O’Meara 2003, 171-184). For discussion of the theory in antiq-
uity, see Aalders 1968, Bleicken 1979, and Nippel 1980. The first ancient texts 
are: Pindar, Pythian Odes 2.86-8 and Herodotus 3.80-83 (the ‘Constitutional 
Debate’). Raaflaub 1989 is a good study of the earliest manifestations in the fifth 
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This pattern of thought was not restricted to theorists and phi-
losophers: it was an ordinary, everyday distinction, arising from peo-
ple’s perception of the administrations operative in their own poleis. 
The Athenians, for instance, could (and did)33 look back on a kind 
of historical progression from monarchy to oligarchy and finally 
to democracy. The threefold distinction could be, and was, played 
around with by the philosophers, but in origin it was a commonsen-
sical distinction, familiar to all at a moment’s thought.

The concept of ‘mixture’ was variously applied by various ancient 
Greek political theorists to this basic threefold structure. For Aris-
totle, for instance, the ideal constitution mixes both oligarchic and 
democratic elements (Politics 3-4; see especially e.g. 1298b5-11). In 
the second century BCE, Polybius went further, and described the 
Roman politeia (and to a lesser extent the Spartan politeia)34 as a 
thorough mixture of all three constitutions (6.11-18). It is this latter 
form of mixing, where a constitution is created out of a blend of all 
three of the basic constitutions, with which I am chiefly concerned. 
‘Its precise source is unknown,’ says Hahm, rightly, and he goes on to 
outline scholarly speculation that the theory of the blended constitu-
tion originated ‘in the shadow of the Academy’, before being trans-
mitted to Polybius.35 In fact, however, I believe that there is a trace of 
it in Xenophon’s Anabasis. I doubt that Xenophon was the original 
author of the idea: so far from being presented as an original discov-
ery, it is not even presented at all. But, if I am right, this is certainly 
the first trace of it in extant literature.36

century.  
33 e.g. in the lost beginning of ps.-Aristotle’s The Constitution of the Athenians. 

Though lost, a good summary is possible: Rhodes 1981, 78-79. 
34 See also Plato, Laws 712d-e.
35 Hahm 2000, 465. The view of Delatte 1922 and others that the theory originated 

with Archytas of Tarentum is currently unsafe: see Huffman 2005, 599-606, who 
adds ‘although the evidence is almost equally divided’. But note that, if I am right 
in finding a trace of the mixed constitution in Anabasis, the theory has been 
pushed back to the middle of the fourth century, and Archytas (c.425-c.350) 
becomes a better fit as the originator.

36 I am not here committing myself to any absolute date for the composition of 
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By Xenophon’s time, the simple threefold division was undergo-
ing some elaboration, especially by Plato. Plato divided the three into 
three pairs of twins: the rule of one man into dictatorship and king-
ship, the rule of the few into oligarchy and aristocracy, and the rule 
of the people into ochlocracy (mob rule) and democracy.37 We can 
be sure that Xenophon was up to date with this constitutional theory, 
because at Memorabilia 4.6.12, we find a fivefold division attributed 
to Socrates, with democracy remaining (tactfully?) undivided, but 
autocracy divided into kingship and tyranny (depending on whether 
or not the ruler rules over compliant subjects), and oligarchy divided 
into aristocracy and plutocracy (depending on whether the adminis-
tration is in the hands of the best men or just wealthy men). 

The Anomalous Distribution of the Generals
Now, it is no stretch to describe the army (as I already have done) 

as becoming perilously close, in Books 5 and 6, to mob rule. At 
5.7.26-28 Xenophon uses politically loaded language to persuade the 
men not to turn into a mob: they would lose their democratic rights 
to declaring war and making peace, and to listening to the presen-
tations of ambassadors from abroad; there would be no point to 
democratic elections. It is no stretch, either, to think of the renegade 
lokhagoi of Book 6 as members of the army’s oligarchic élite gone to 
the bad.38 We need next to see that Xenophon has, not untypically, 
skewed his account. The skewing seems to me to be very obvious 
and striking, and therefore to demand an explanation. The skewing I 
mean has affected Xenophon’s account of the generals in the kataba-
sis section of the work. For comparative purposes, I shall start with 
the distribution of the generals in the anabasis section. 

Anabasis other than ‘some time in the 360s or early 350s’.
37 The basic division occurs at Statesman 291d-e, but Plato then elaborates his own 

take on it until 303d. For further constitutional divisions in Plato, see Republic 
544a-576a and  Laws 676a-702a. In his Politics Aristotle fundamentally retained 
Plato’s sixfold structure in his discussion of constitutions, ideal and real. 

38 Xenophon draws attention to the higher social status of the generals and officers 
at 3.1.36-37.
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In Books 1 and 2 there are essentially seven Greek generals, as 
follows:39 Agias of Arcadia, Cheirisophus of Sparta, Clearchus of 
Sparta, Meno of Thessaly, Proxenus of Thebes, Socrates of Achaea, 
and Sophaenetus of Stymphalus.40 The seven generals are not equally 
prominent in Xenophon’s narrative: Agias, and Socrates receive, on 
average, only one or two mentions per book before being killed.41 
Sophaenetus was not one of the generals arrested by Tissaphernes; 
he too receives roughly one mention per book: 1.1.3; 1.2.3; 2.5.37; 
4.4.19; 5.3.1; 5.8.1; 6.5.13. He then drops out of the text, and it is very 
likely that he was replaced by Phryniscus of Achaea,42 who is first 
mentioned as a general at 7.2.1, so that Phryniscus’ trajectory con-
tinues that of Sophaenetus. He is mentioned at 7.2.1, 7.2.29, 7.5.4, 
and 7.5.10, so he brings the average up a little.

Cheirisophus is everywhere prominent. He is mentioned four 
times in the first two books (1.4.3; 2.1.5; 2.2.1; 2.5.37), and at least 
a dozen times in the next two books; and then, even though he is 
absent from the army for most of Book 5, he receives another half 
dozen mentions in Books 5 and 6 (5.1.3; 5.3.1; 5.6.36; 6.1.15; 6.1.32), 
including his death at 6.4.11. During his absence, and after his death, 
his contingent is taken over by Neon, who accordingly comes to 
prominence in the final three books and shares a trajectory with 
Cheirisophus (as Phryniscus does with Sophaenetus): 5.3.4; 5.6.36; 
5.7.1; 6.2.13; 6.4.11; 6.4.23; 6.5.4; 7.1.40-7.3.7.

Clearchus is even more prominent – so much so that precise sta-
tistics are not necessary. Though challenged by Meno, he was the 

39 They were primarily those who had been ultimately responsible for the recruit-
ment of troops from their ethnic areas: 1.1.9-11.

40 Pasion of Megara and Xenias of Parrhasia are also generals, but they have desert-
ed by 1.4, so they do not count. There is also an aberration: Sosis of Syracuse 
is mentioned at 1.2.9, apparently as a general, but since he is never mentioned 
again, and since he brought only 300 troops, maybe he was not a general in the 
first place.

41 The statistics for Agias and Socrates are as follows. Agias: 1.2.9 (where Köch-
ly’s emendation of ‘Agias’ for ‘Sophaenetus’ is certain); 2.5.31; 2.6.30. Socrates: 
1.1.11; 1.2.3; 2.5.31; 2.6.28.

42 See Roy 1967, 289-290.
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lead commander during the march up country, and as such features 
on most pages of Books 1 and 2. The same can be said of Meno, 
though he is not quite so prominent as Clearchus. Both Clearchus 
and Meno were captured by Tissaphernes and receive their obitu-
aries at the end of Book 2. Proxenus, Xenophon’s friend, is another 
such case: he receives a good dozen mentions in the first two books, 
ending with his obituary.

In the first two books, then, even the non-prominent generals 
receive an average of one or two mentions per book, and there are no 
significantly long stretches during which any of them are not men-
tioned at all. After the capture of the generals at the end of Book 2, 
a new batch is elected. In Books 3-7 there are again seven generals, 
as follows: Cheirisophus/Neon, Cleanor of Orchomenus,43 Philesius 
of Achaea, Sophaenetus/Phryniscus, Timasion of Dardanus, Xanthi-
cles of Achaea, and of course Xenophon of Athens.

Again, these seven generals are not equally prominent; in fact, the 
disparity is even more striking. At one extreme, we have Xanthicles, 
who receives only two mentions after his election at 3.1.47: 5.8.1 and 
7.2.1. Philesius receives only six mentions, averaging about one per 
book (3.1.47; 5.3.1; 5.6.27; 5.8.1; 7.1.32; 7.2.1). Sophaenetus/Phrynis-
cus receive only eleven mentions, roughly evenly spaced throughout 
the whole book (see above). Cleanor receives nine mentions as gen-
eral (3.1.47; 4.6.9; 4.8.18; 6.4.22; 7.1.40; 7.2.2; 7.3.46; 7.5.4; 7.5.10). 
Timasion receives seventeen mentions: 3.1.47; 3.2.37; 5.6.19; 5.6.21-
24; 5.6.35; 5.6.37; 6.1.32; 6.3.14; 6.3.22; 6.5.27; 7.1.40; 7.2.1; 7.3.18; 
7.3.27; 7.3.46; 7.5.4; 7.5.10. Cheirisophus/Neon are as prominent as 
already mentioned, and it goes without saying that Xenophon fea-
tures on almost every page. 

Now, what is significant about the figures for the second batch of 
generals is that they display significant clumping. Specifically, after 

43 Along with the others, he is elected general at 3.1.47, to replace Agias, but he 
was called a general already at 2.5.37. I take this earlier passage to be a proleptic 
mistake of Xenophon’s.
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their election at the beginning of Book 3, most of the generals almost 
entirely disappear for the entirety of Books 3 and 4. Xanthicles is not 
mentioned at all in Books 3 and 4, but then he is hardly mentioned 
anyway. Philesius is not mentioned at all in Books 3 and 4, where he 
could have received another five or so mentions, in keeping with his 
average. Sophaenetus/Phryniscus receive only one mention in Book 
4. Cleanor receives only two. Of the new generals, the most remark-
able case is that of Timasion. At 3.1.47 he is elected general; at 3.2.37 
we are told that he was to share the command of the rearguard with 
Xenophon – but he then disappears until 5.6.19, despite the fact that 
he was presumably just as busy as Xenophon throughout the action 
of Books 3 and 4, and his busy-ness is properly reflected after the end 
of Books 3 and 4, when he receives a well-above-average number of 
mentions.

The effect of this vanishing of most of the generals in Books 3 
and 4 is to highlight those that remain, and they are Cheirisophus 
and Xenophon. For page after page of these two books, their names 
recur (or, if not, we are probably in the middle of one of Xenophon’s 
longer speeches); all the action is instigated and seen to its successful 
conclusion by them. By having the other generals disappear, Xeno-
phon allows us to see these two as individuals, and since each of 
them is basically in charge of separate divisions of the army (the van-
guard under Cheirisophus, the rear under Xenophon), it is not far-
fetched to suggest that we see them constantly acting within their 
own domains as monarchs.44 In fact, if they did but know it, they 
were acting like two Roman consuls out in the field – who were of 
course Polybius’ choice for the monarchic function in his blended 
constitution.45 The vanishing of the generals shows that this narrative 
is not entirely historical, but has been skewed; we look for some rea-
son for this, and we find Xenophon displaying his qualities as a sole 
leader – a ‘monarch’, in Greek constitutional terms.

44 As also does Xenophon for much of Book 7.
45 Polybius 6.12.9.
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The Destructive Power of Greed (Continued)
If I am right, Books 3 and 4 are meant to portray, inter alia, the 

advantages of sole rule. It seems to me that the story of the army on 
the Black Sea reveals traces of continuing reflection on the sixfold 
constitutional division. Book 5 begins with the raid on the Drilae 
(5.2), as a case study of the army functioning properly (as established 
in 5.1), and consequently gaining the provisions it needed despite 
the extreme hazardousness of the raid. But after a pause of only one 
chapter, it all goes wrong: the Greeks lose large numbers of men, 
because the men go out for plunder as a greedy mob without the gen-
erals’ authorization (5.4.16). We see again Xenophon’s use of contrast 
to heighten the dramatic effect of an episode. Just when things were 
going well, they all began to fall apart. 

Faced with the breakdown of normal army structures, Xenophon 
finds himself tempted by autocracy.46 First, at 5.6.15-18, he contem-
plates founding a colony with himself as founding hero (see also 
6.4.1-7, 6.4.14, 6.6.4). Then, at 6.1.25, when the troops want to make 
him their sole leader, he confesses himself tempted (by the honour 
that would accrue to him, he says), but declines in favour of Cheiri-
sophus. Finally, at 7.1.21 the troops offer him the chance to make 
himself the ruler of Byzantium, but again he declines and calms the 
troops’ anger. Two refusals really bring the matter to our attention – 
sole leadership here is presented only in a negative light – and we are 
bound to ask ourselves the reasons (apart from the fact that it shows 
him firmly rejecting the demands of greed). In both cases, he would 
have been promoted to sole leadership by the troops themselves, act-
ing as an unruly mob. Though Xenophon does not say so, he would 
expect his readers to know that, in Greek constitutional terms, that 
method of elevation would make him a tyrant, not a monarch.47   

46 Affording us, perhaps, an insight into his character. Notice how his men thought 
that he ‘lorded it over them’ (hybrizein): Anabasis 5.8.1. I thank Ariadne’s anony-
mous referee for the reference.

47 Lewis 2004 has shown that Xenophon was working (in practice) with a broader 
concept of tyranny than his philosophical contemporaries; but the feature of 
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It seems to me that the best way to make sense of the narrative 
and portraits Xenophon offers us is to think that he was bearing 
Greek constitutional theory lightly in mind as he wrote these pages: 
above all, the idea that the three basic constitutions have evil twins.48 
The properly functioning democratic element gives way on the Black 
Sea to mob rule; many of the officers, both generals and captains, 
began to allow themselves to be controlled by the troops, rather than 
controlling them (e.g. Lycon at 6.2.4; Neon at 6.4.23), and so show 
themselves not to be ‘aristocrats’, the right people for the job, but 
oligarchs in the pejorative sense; and the autocratic element would 
appear, under the influence of greed, as tyranny not monarchy.49 If 
Xenophon had been allowed to found his colony at Calpe Harbour, 
he might have been a true monarch, but circumstances guaranteed 
that his only option was tyranny. And each time it was greed that 
turned a good constitutional element into its bad or perverted twin. 
This, then, is how greed destroys a polis.50 Scholars (especially Nuss-
baum 1967) have detailed the structures of the mercenaries’ mobile 
polis, but they have not asked why Xenophon chose to stress these 
constitutional structures; this very act of defamiliarization – of por-
traying the army as a polis – requires some explanation. It seems to 
me that it helped him display the effects of greed.

The Failure of an Ideal?
Throughout Anabasis Xenophon stresses the importance of flex-

ibility. The Ten Thousand constantly came across conditions that 

tyranny that Xenophon stresses on every occasion (and he is our major source 
on fourth-century tyranny) is that the tyrant is raised to power by the unconsti-
tutional use of military force.

48 It may seem that these passages are too slight to bear the baggage I am imposing 
on them, but they are no slighter, perhaps, than many of the passages in Athe-
nian tragedies that have been found to have political implications (on which see 
the remarks of Goldhill 1997, 343-346).

49 See especially the description of Clearetus and his ilk at 5.7.26-33, which tars 
them as tyrants: they have their own bodyguard (implausibly), they are wild 
beasts, they set up on their own; they eschew formal legal processes. 

50 The power of greed to destroy a polis is a topos from Solon (fr. 3.5-8 Diehl) to 
Polybius (6.48, 6.51, 6.56), and beyond. 
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were totally unsuited to hoplite warfare, and their survival depended 
on adapting traditional Greek military practices, and even on trial 
and error.51 Their survival on the Black Sea coast likewise depended 
upon political flexibility, especially the generals’ allowing the troops 
an unusual degree of complicity in decision-making. If such flex-
ibility is a virtue in Anabasis, perhaps Xenophon means us to see 
his description of the army polis at work as some kind of ideal: by 
the flexible use of democratic, or oligarchic, or autocratic systems, 
as required – by adopting an overall blend of the three constitutions, 
a vague forerunner of Polybius’ blended constitution – the army 
survived.52 

If Xenophon was attracted by this ideal, it should appear in Books 
3-4, where the army is functioning properly and well. It is easy to 
find democracy there (in a suitably limited form), because the books 
begin with a general assembly at 3.2, at which the troops vote, by 
a show of hands, to accept Xenophon’s advice for the immediate 
future; it is easy to find oligarchy, because Xenophon’s first aim, on 
taking command, is to see that the board of generals and captains is 
reconstituted (3.1.38; it then functions as usual for the rest of these 
two books); and we have found hints of autocracy too. In Books 
3-4, then, we find autocrats acting efficiently for the good of their 
subjects,53 oligarchs in control of administrative functions, and hoi 
polloi there to be consulted in an emergency. It is not implausible to 
suggest that, in Xenophon’s view, an army functions well with such a 

51 e.g. the adoption and then rejection of the hollow square at 3.2-4.
52 Xenophon was aware, of course, of the fragility of constitutions: at the very 

beginning of Cyropaedia, he remarks how all three types of constitution are 
overthrown by political coups (1.1.1; see also Agesilaus 1.4). How to avoid this? 
How to achieve stability? Perhaps the answer is hinted at in Books 3 and 4 of 
Anabasis, with his portrait of a perfectly functioning, flexible, blended system.

53 Echoing Herodotus’ Darius (Histories 3.82), at 6.1.18 the troops want a sole 
commander because a board of generals is inefficient. The efficiency of the auto-
crat was a topos: see e.g. Demosthenes, Olynthiac 1.4, and On the Situation in 
the Chersonese 8.11. It is still a topos in contemporary political theory, especially 
since the efficiency of democracy obviously decreases in a two-party set-up.
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blended constitution. But we need to remind ourselves again of the 
darker tones of Anabasis. If this is Xenophon’s political ideal, it is not 
one that he expected to be realized. Faced on the Black Sea with the 
harsh realities of human nature, he became tempted by monarchy.

I do take seriously the idea that Xenophon was tempted by mon-
archy. He believed in the possibility of wise leadership, and his self-
portrait in Anabasis is designed to make us believe that he had what 
it takes to be a wise leader.54 All attempts to pinpoint Xenophon’s 
political position depend on scant evidence, and most tend to argue 
that he was likely an oligarch in the Athenian mould – a laconophile, 
and strongly opposed to the extremes of the Athenian democracy.55 
This may very well be the case. All I am saying is that at the height of 
his disillusionment, Xenophon was tempted by monarchy – for him-
self, but more generally as necessary under extreme circumstances.56 
Xenophon was contributing to the flourishing debate about kingship 
which began in the fourth century and continued for centuries.57

Again, we find that Anabasis is underpinned by more theory than 
appears at first sight, and that this theory is impressed upon us large-
ly by the action rather than by explicit comment. Each of the three 
constitutions is awarded good and bad points. Autocracy is theo-
rized as being suitable for one kind of crisis, when rapid and efficient 
action is required; and democracy is theorized as being suitable for 

54 Hence, perhaps, his ambivalent attitude towards tyranny, noted by Lewis 2004.
55 e.g. Anderson 1974, 40-45. Gray 2000, however, also finds him in favour of 

‘enlightened monarchy’ (150); see also Luccioni 1947 and Azoulay 2004. On the 
face of it (ignoring its undercurrents, on which see e.g. Gera 1993), Cyropaedia 
is of course strong evidence of a preference for monarchy. 

56 An interesting sidelight onto this is afforded by the elevation, at 2.2.5 (immedi-
ately after the capture of the generals), of Clearchus to sole command – to mon-
archy. Notice the way Xenophon describes it, by stressing that this happened 
not as a result of an election, but organically, with the army dimly perceiving the 
need and doing the right thing to assure its safety. Again, under extreme circum-
stances, monarchy might be just the thing. 

57 See Rowe/Schofield 2000, index s.v. ‘kingship’. It is hardly surprising to find such 
a contribution in Anabasis, when Xenophon can also use a supposedly econom-
ical treatise for the same purpose (see Oeconomicus 13.5 and 20-21).
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another kind of crisis, when the common people need to be placat-
ed. Oligarchy, not theorized in itself, is theorized by contrast with 
democracy and oligarchy. That is to say, Xenophon belongs to the 
camp of those who saw oligarchy, for a normally functioning society, 
as a balanced constitution between two extremes.58 

To conclude, then. Xenophon found himself writing about leaders, 
so he structured his narrative with his current thinking about lead-
ership. When he found himself writing about the mercenary army 
acting as a kind of polis, he did the same: he structured his narrative 
with some current constitutional thinking, particularly because it 
helped him to explain or understand the destructive power of greed 
on poleis: it turns a good constitutional element into its evil twin. 

But the two cases are not exactly the same, and the difference 
is illuminating. The case of leadership shows Xenophon structur-
ing his account of the action in accordance with theory, in such a 
way that his readers are expected to learn the theory. The case of the 
mixed constitution shows him structuring his account of the action 
in accordance with theory, but as a way for him to make sense of 
things for himself, not as a way to educate others. That is why the 
allusions are so faint; he can hardly have expected them to be con-
sciously picked up by his readers. 

So we find three slightly different kinds of traces of Xenophon’s 
working methods in Anabasis. In addressing panhellenism, he devel-
ops a position – a position of doubt – entirely by nuance. In address-
ing leadership, he develops a position by a mixture of direct and indi-
rect statement, and expects his readers to be educated. In addressing 
the effect of greed on a polis, he develops a position primarily for his 
own purposes as a writer, to structure the text and see if the theory 
helps him to understand his experiences on the Black Sea. We can 

58 This needs qualification, but the qualification does not occur in Anabasis. In 
his Socratic works, however, Xenophon attributes to his mentor, with obvious 
approval, a distinctive kind of Socratic oligarchy, on which see Waterfield 2009, 
173-190. 
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almost see Xenophon in his study in Scillous, with his slave amanu-
ensis by his side, pondering and dictating his text. 

  
      Robin Waterfield
      Lakonia, Greece
       rahwaterfield@hotmail.co.uk
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Robin WATERFIELD

Η απληστία και η μικτή πολιτεία 
στην Ανάβαση του Ξενοφώντα

Περίληψ η

ΣΤΗΝ προκείμενη εργασία εξετάζω την Ανάβαση του Ξενοφώ-
ντα, προκειμένου να φέρω στο φως κάποιες ιδέες που φαίνε-

ται να υπόκεινται στη βάση της αφήγησης. Εστιάζω σε τρία τέτοια 
θέματα: στο ζήτημα της ηγεσίας, στο ζήτημα του πανελληνισμού 
και στην καταστροφική δύναμη της απληστίας. Τα δύο πρώτα ζητή-
ματα είναι οικεία στους μελετητές και γι’ αυτό είμαι σύντομος στην 
πραγμάτευσή τους. Τεκμηριώνω την παρουσία του τρίτου θέματος 
(της καταστροφικής δύναμης της απληστίας) καταδεικνύοντας ότι 
ο Ξενοφώντας (παράδοξα ίσως) στην αφήγησή του αντιμετωπίζει 
το μισθοφορικό στρατό ως πόλη εν κινήσει και δείχνει συστηματικά 
πώς μία πόλη διαλύεται από την απληστία. Στο κείμενο εντοπίζω 
ίχνη της ακόλουθης αντίληψης: η απληστία καταστρέφει μία πόλη 
εκτρέποντας καθένα από τα πολιτειακά στοιχεία (μοναρχία, αριστο-
κρατία, δημοκρατία) στις αρνητικές τους εκδοχές (δεσποτισμό, 
ολιγαρχία, οχλοκρατία). Μέσα από τις ίδιες ενδείξεις στο κείμενο 
φαίνεται να υπάρχουν ίχνη και της εξής σκέψεως: μία πόλη λειτουρ-
γεί σωστά, όταν όλα τα στοιχεία του πολιτεύματός της λειτουργούν 
αρμονικά. Υποστηρίζω, ως εκ τούτου, ότι ο Ξενοφώντας προοικο-
νομεί την περίφημη ‘μικτή πολιτεία’ του Πολυβίου (και αυτό ίσως 
αποτελεί κάποιο έρεισμα για να υποστηρίξουμε ότι η θεωρία για τα 
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έξι πολιτειακά στοιχεία, τρία θετικά και τρία αρνητικά, ανάγεται στον 
Αρχύτα από τον Τάραντα). Υποστηρίζω, επίσης, ότι η πολιτική πραγ-
ματικότητα ανάγκασε τον ιστορικό να αντιληφθεί ότι το ιδεώδες 
της μικτής πολιτείας δεν ήταν πρακτικά εφαρμόσιμο. Στην αφήγησή 
του ο Ξενοφώντας φαίνεται να μεταχειρίζεται διαφορετικά τα τρία 
αυτά βασικά θέματα και η διαπίστωση αυτή ανοίγει ένα ‘παράθυρο’ 
στις αναλυτικές μεθόδους που εφαρμόζει: άλλα θέματα μένουν στο 
επίπεδο της υποδήλωσης (πανελληνισμός), άλλα επιβάλλονται 
στον αναγνώστη (ηγεσία) και άλλα ίσως εξυπηρετούν στο να διαρ-
θρώσουν το κείμενο για τους σκοπούς του ίδιου του Ξενοφώντα ως 
συγγραφέα (απληστία).  

•
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Όρκοι γυναικών στον Αριστοφάνη* 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ο ΡΟΛΟΣ του όρκου στην πολιτική και την κοινωνική ζωή των 
αρχαίων είναι αντίστοιχης ή μεγαλύτερης σημασίας σε σχέση 

με το σήμερα. Η ορκωμοσία λαμβάνει χώρα σε ποικίλες περιστά-
σεις και συμβάλλει στη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Οι σημαντι-
κές στιγμές του πολιτικού και κοινωνικού βίου σημαδεύονται από 
τον όρκο. Στην αρχαία Ελλάδα οι άνδρες μετέχουν της δημόσιας 
ζωής της πόλης και εκφέρουν όρκους δημοσίως (όρκος εφήβων, 
όρκος στα δικαστήρια, όρκος στη συνέλευση),1 σε αντίθεση με τις 
γυναίκες, οι οποίες ορκίζονται μόνο σε ιδιωτικές περιστάσεις ή σε 
γιορτές. Η δημόσια εκφορά των όρκων αποτελεί προνόμιο μόνον 
των ανδρών ως πολιτών. Οι γυναίκες απαγορεύεται να ορκίζονται 
δημόσια ακόμα και στα δικαστήρια, όπου δεν έχουν το δικαίωμα να 
υπερασπιστούν οι ίδιες τον εαυτό τους. Η πλειονότητα των γυναι-
κείων όρκων συνδέεται με γιορτές, όπως τα Θεσμοφόρια, όπου 
συνήθως οι γυναίκες ορκίζονται μυστικά, δηλαδή δεν ακούγεται ο 
όρκος τους δημόσια. 

* Μια πρώτη μορφή αυτού του κειμένου ανακοινώθηκε στο 3ο συνέδριο για τον 
Ελληνικό Πολιτισμό με θέμα: «Αναπαραστάσεις γυναικών στα έργα ανδρών 
δημιουργών της Μεσογείου», που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο αποφοίτων 
του Προγράμματος σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοι-
χτού Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 2010. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω το ακροατήριο για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του, καθώς και τον 
Γιάννη Τζιφόπουλο, τη Γεωργία Κατσιμαλή και τη Βασιλική Καμπουρέλλη για 
τις πολύτιμες υποδείξεις τους στη γραπτή μορφή της ανακοίνωσης. Ευχαριστώ 
επίσης τους κριτές και τη συντακτική επιτροπή της Αριάδνης για τα σχόλια και 
την αποδοχή δημοσίευσης του παρόντος άρθρου. Θερμές ευχαριστίες οφείλο-
νται στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» για την οικονομική του 
στήριξη κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, όπως επίσης και 
στη Fondation Hardt για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας κατά την 
εκεί παραμονή μου.

1 Για τους δημόσιους όρκους και τη μορφή τους γενικά βλ. Plescia 1-14. 
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Η τήρηση του όρκου ήταν κεφαλαιώδους σημασίας και η επιορ-
κία αποτελούσε πολύ μεγάλο παράπτωμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
δεν υπάρχει νόμος που να ορίζει ποινές σε περίπτωση μη τήρησης 
όρκου, επειδή ο επίορκος είναι υπόλογος στους θεούς και τιμωρείται 
από αυτούς. Θεωρείται δεδομένη η καταστροφή του ίδιου και της 
οικογένειάς του.2 Σύμφωνα με μαρτυρίες εξάλλου κυρίως από τον 
Σοφοκλή οι γυναίκες θεωρούνται αφερέγγυες ως προς την τήρηση 
των όρκων. Είναι αξιοσημείωτη η φράση ὅρκους γυναικῶν ἐγὼ εἰς 
ὕδωρ γράφω (Fr. 811 Radt). Σε ένα άλλο απόσπασμα (Fr. 932 Radt) 
αναφέρεται ότι μια γυναίκα ορκίζεται ψευδώς κατά τη διάρκεια των 
ωδινών, αλλά δεν τιμωρείται:

 ὅρκοισι γάρ τοι καὶ γυνὴ φεύγει πικρὰν
 ὠδῖνα παίδων. ἀλλ’ ἐπεὶ λήξῃ κακοῦ,
 ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δικτύοις ἁλίσκεται
 πρὸς τοῦ παρόντος ἱμέρου νικωμένη. 

Η αρχαία ελληνική γραμματεία βρίθει όρκων σε διαφορετικές 
περιστάσεις, τόσο ανδρών, όσο και γυναικών. Οι όρκοι αποτελούν 
λεκτικά δεσμά και συχνά αποτελούν γλωσσικούς δείκτες για τον 
λόγο ανδρών και γυναικών. Η παρούσα ανακοίνωση ασχολείται 
με τον όρκο των γυναικών στον Αριστοφάνη και συγκεκριμένα με 
τους τρόπους εκφοράς του όρκου. Στις αριστοφανικές κωμωδίες οι 
γυναίκες ορκίζονται πολύ συχνά και μάλιστα εκφέρουν και δημό-
σιους όρκους κυρίως στις τρεις κωμωδίες, όπου πρωταγωνιστούν 
(Εκκλησιάζουσες, Θεσμοφοριάζουσες, Λυσιστράτη). Στη συνέχεια 
θα δούμε τους τρόπους εκφοράς με έμφαση στις ομωτικές φράσεις, 
τους επικαλούμενους θεούς και τις περιστάσεις εκφοράς. 

Στις αριστοφανικές κωμωδίες οι όρκοι εκφέρονται συνήθως 
από γυναίκες, δούλους ή μη Αθηναίους, δηλαδή από «κατώτερους» 
χαρακτήρες, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στη δημόσια ζωή. Κατά 
κανόνα οι άνδρες στην κωμωδία ορκίζονται σε ανδρικές θεότητες 

2 Πρβλ. Mikalson 1991, 80.
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και οι γυναίκες σε γυναικείες με κάποιες εξαιρέσεις.3 Οι άνδρες ορκί-
ζονται στον Δία, τον Διόνυσο, τον Ποσειδώνα, τον Ερμή, τον Απόλ-
λωνα, ενώ οι γυναίκες στην Αφροδίτη, την Εκάτη, την Άρτεμη. Οι 
μόνοι θεοί, τους οποίους επικαλούνται γυναίκες είναι ο Δίας και 
ο Απόλλωνας. Αντίστοιχα, οι άνδρες επικαλούνται την Αθηνά και 
τη Δήμητρα, αλλά η επίκληση των δύο θεαινών, της Δήμητρας και 
της κόρης της, ανήκει αποκλειστικά στις γυναίκες. Οι γυναίκες 
επικαλούνται επίσης άλλες μικρότερες θεότητες, όπως η Πάνδρο-
σος (Λυσιστράτη 439) και η Άγλαυρος4 (Θεσμοφοριάζουσες 533). 
Στη Λυσιστράτη, όπου ορκίζονται Σπαρτιάτες, και οι άνδρες και 
οι γυναίκες επικαλούνται τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη ή τον 
Κάστορα μόνο του. Στους Σπαρτιάτες, επομένως, δεν παρατηρεί-
ται η παραπάνω διάκριση ίσως επειδή οι Σπαρτιάτισσες θεωρούνται 
ανδροπρεπείς σε κάποια σημεία της συμπεριφοράς τους. Είναι όμως 
πιθανόν η επιλογή αυτή των θεών να οφείλεται στο ενδιαφέρον 
του Αριστοφάνη να διακρίνει τη Λαμπιτώ ως Σπαρτιάτισσα από τις 
άλλες Αθηναίες γυναίκες και την παρουσιάζει να ορκίζεται με τον 
τρόπο των Σπαρτιατών.5 Συνήθως η επίκληση ενός θεού εξαρτάται 
από την περίσταση (π.χ. ο Ποσειδώνας συνδέεται με άλογα ή πλοία 
και η Άρτεμη με την τεκνοποίηση ή την παρθενία), ωστόσο δεν είναι 
πάντα σαφές για ποιον λόγο γίνεται επίκληση στον συγκεκριμένο 
θεό τη συγκεκριμένη στιγμή. 

Όπως είναι φανερό στα παραπάνω παραδείγματα από τη Λυσι-
στράτη, στις επικλήσεις στους θεούς ανιχνεύεται και η χρήση διαφο-
ρετικών διαλέκτων από τον Αριστοφάνη. Στη Λυσιστράτη απαντά ο 
τύπος ναὶ αντί του νὴ και τα ονόματα των θεών στη δωρική διάλε-
κτο [Λυσιστράτη 81, 90, 142, 983, 1095, 1105, 1174, 1181 ναὶ τὼ σιὼ, 
206, 988, ναὶ τὸν Κάστορα].

3 Για τους γυναικείους όρκους βλ. Sommerstein 2009, 18-21. 
4 Η Άγλαυρος και η Πάνδροσος ήταν κόρες του Κέκροπα, του μυθικού ιδρυτή 

της Αθήνας. Η Πάνδροσος θεωρείται η πρώτη γυναίκα που άρχισε να κλώθει. 
Τη λάτρευαν στην Ακρόπολη και της απέδιδαν, όπως λέγεται, Μυστήρια. Είναι 
λογικό να γίνεται επίκληση σ’ αυτές τις θεότητες από μια Αθηναία. Βλ. και 
Taaffe 1993, 180 σημ. 44.

5 Βλ. Sommerstein 2009, 21.
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Γενικά οι «ανεπίσημοι» όρκοι στον Αριστοφάνη εισάγονται με το 
μόριο νὴ σε περίπτωση κατάφασης και με το μόριο μὰ σε περίπτωση 
άρνησης.6 Το μόριο νὴ προέρχεται από το επίρρημα ναι και αποτε-
λεί τον τύπο της αττικής διαλέκτου για την εκφορά όρκου. Σε άλλες 
διαλέκτους παραμένει ο τύπος ναὶ (Μέγαρα, Λακωνία)  ή νεὶ (Βοιω-
τία).7 Και τα δύο μόρια ακολουθούνται από μια Αιτιατική πτώση και 
τις περισσότερες φορές πρόκειται για κάποιον θεό. Έτσι προκύπτει 
το εξής δομικό σχήμα:

   νὴ + Αιτιατική  
   μὰ + Αιτιατική 
Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το όνομα του επικαλούμενου 

θεού συνοδεύεται από το οριστικό άρθρο. Η μόνη εξαίρεση είναι η 
περίπτωση της επίκλησης του Δία, όπου το άρθρο είναι προαιρετικό 
και συνήθως παραλείπεται. Η παράλειψη ή μη του άρθρου δεν είναι 
μόνον θέμα μέτρου, αλλά σχετίζεται με το περιεχόμενο. Είναι πιθα-
νόν ότι η ύπαρξη του άρθρου ισχυροποιεί τον όρκο, ενώ η απου-
σία του τον αποδυναμώνει.8 Οι ομωτικές φράσεις τίθενται σε οποια-
δήποτε θέση του στίχου, αλλά συνηθέστερα στην αρχή, συχνά ως 
απάντηση σε ερώτηση. Αξίζει να τονιστεί ότι χρησιμοποιούνται σε 
κατάφαση ή άρνηση και όχι σε ερωτηματικές προτάσεις. Οι παρα-
πάνω ομωτικές φράσεις απαντούν μόνο σε ευθύ λόγο, πάντα εντός 
μέτρου και αποτελούν ίδιον της καθομιλουμένης (colloquial speech). 
Στον πλάγιο λόγο απαντούν τα μόρια ἦ μήν, τα οποία ακολουθού-
νται από απαρέμφατο Μέλλοντα, αλλά η χρήση τους στο δράμα 
είναι περιορισμένη. Στον Αριστοφάνη απαντούν δύο φορές: στους 

6 Στον Όμηρο απαντά η φράση ναὶ μὰ εκφερόμενη από τον Αγαμέμνονα (ναὶ μὰ 
τόδε σκῆπτρον, Ιλιάδα Α 234), η οποία αναφέρεται και από τον Κύκλωπα στο 
ομώνυμο δράμα του Ευριπίδη (586) ναὶ μὰ Δία. 

7 Για τις ετυμολογικές παρατηρήσεις βλ. Chantraine s.v.
8 Η διάκριση αυτή παρατηρείται στη ρητορική: όταν ο ρήτορας θέλει να 

ανασκευάσει μια κατηγορία και να χρησιμοποιήσει έναν όρκο, αναφέρει νὴ Δία 
και όχι νὴ τὸν Δία. Στην προσπάθειά του να αμφισβητήσει την πειστικότητα 
της κατηγορίας χρησιμοποιεί τον πιο αδύναμο όρκο. Παρομοίως στην κωμω-
δία, π.χ. στις Νεφέλες ο Στρεψιάδης στην αρχή του δράματος δεν χρησιμοποιεί 
το άρθρο, ενώ στη συνέχεια το χρησιμοποιεί. Για το άρθρο και τη σημασία του 
βλ. Sommerstein 2007, 128-129 και 248 σημ. 10, 13. 
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Βατράχους 1470 και στις Εκκλησιάζουσες 1034. Σε άλλες περιπτώ-
σεις τα παραπάνω μόρια χρησιμοποιούνται σε υποσχέσεις ή απει-
λές (Βάτραχοι 104, Σφήκες 258, 277, 642, 1332).9 Αξίζει να παρα-
τηρηθεί ότι στις αριστοφανικές κωμωδίες απαντά και ο «επίσημος» 
τρόπος εκφοράς του όρκου με το ρήμα ὄμνυμι, αλλά σε συγκείμενο 
που υπονομεύει την ισχύ του όρκου.10 

Πρόκειται για γλωσσικές πράξεις, επειδή η εκφορά τους δεν 
είναι μία απλή εκφορά, αλλά σηματοδοτεί μία δέσμευση και ο λόγος 
αποκτά ιδιαίτερη ισχύ.11 Κατά πάσα πιθανότητα, όταν ο όρκος τίθε-
ται στην αρχή του στίχου, μετά τη φράση μὰ, νὴ + Αιτιατική εννοεί-
ται, αν δεν υπάρχει, κάποιο ρήμα σε Μέλλοντα ή κάποια μελλοντική 
φράση και η ομωτική φράση είναι υποσχετική (promissory). 

Μυ.   ἐᾶτε πρώτην μ’ ὦ γυναῖκες ὀμνύναι.
Κα.   μὰ τὴν Ἀφροδίτην οὔκ, ἐάν γε μὴ λάχῃς. 
    (Λυσιστράτη 207-208) 

[Συχνά η επίκληση σε κάποιον θεό στην αρχή του στίχου λειτουργεί 
ως απάντηση σε ερώτηση ή προτροπή.] 

Όταν έχουμε την ομωτική φράση στο τέλος του στίχου, τότε 
χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει όσα ειπώθηκαν και είναι επιβε-
βαιωτική (assertory).12 

9 Στην τραγωδία οι όρκοι είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με την κωμωδία. Από τα 
παραπάνω μόρια στην τραγωδία απαντούν μόνο τα μὰ + Αιτιατική και ἦ μὴν 
στον πλάγιο λόγο.

10 Είναι χαρακτηριστικά τα χωρία: Όρνιθες 445 ( Ὄμνυμ’ ἐπὶ τούτοις, πᾶσι νικᾶν 
τοῖς κριταῖς / καὶ τοῖς θεαταῖς πᾶσιν), Θεσμοφοριάζουσες 270 ( Ὄμνυμι τοίνυν 
αἰθέρ’, οἴκησιν Διὸς), Θεσμοφοριάζουσες 275 ( Ὄμνυμι τοίνυν πάντας ἄρδην 
τοὺς θεούς).

11 Πρβλ. Fletcher 2007, 102-103, όπου χαρακτηρίζει τους όρκους με τη φράση 
“verbal bonds”. Επισημαίνει επίσης ότι πρόκειται για γλωσσικές πράξεις που 
συνδέονται με το φύλο του ομιλητή (gendered speech acts). 

12 Ο Plescia 1970, 13-14 αναφέρεται στη διάκριση των όρκων σε promissory (που 
αναφέρονται στο μέλλον), assertory (που αναφέρονται στο παρελθόν ή το 
παρόν) και declaratory (που σχετίζονται κυρίως με τα δικαστήρια). Η παρα-
πάνω ταξινόμηση βασίζεται στη διάκριση του Plescia. 
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Γυ α΄.  σαφής γ’ ὁ χρησμὸς νὴ Δί’.  (Λυσιστράτη 777)

Στη μέση του στίχου λειτουργεί συνήθως παρενθετικά προς επίρ-
ρωση των όσων λέγονται από τον εκάστοτε ομιλητή.

Μυ.   ἐγώ σοι νὴ Δί’, ἢν βούλῃ, φράσω. (Λυσιστράτη 194)

Σύμφωνα με τη διάκριση του Austin, οι γλωσσικές πράξεις διακρί-
νονται σε ενδολεκτικές (illocutionary), οι οποίες δημιουργούν μια 
συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση, και σε περιλεκτικές (perlo-
cutionary), οι οποίες πάντοτε περιλαμβάνουν κάποιες συνέπειες, 
δηλαδή «με το να πω κάτι πετυχαίνω συγκεκριμένα αποτελέσμα-
τα».13 Οι ομωτικές φράσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περι-
λεκτικές (perlocutionary), επειδή η εκφορά ενός όρκου, ιδιωτικού 
ή δημόσιου, δημιουργεί συγκεκριμένες συνέπειες για τον ομιλητή 
ή το κοινωνικό σύνολο και η μη τήρησή του μπορεί να έχει κατα-
στροφικά αποτελέσματα. Συνεπώς, η ομωτική φράση αποτελεί μια 
περιλεκτική υποσχετική ή επιβεβαιωτική γλωσσική πράξη με όποιον 
τρόπο κι αν εκφέρεται: είτε με το ρήμα ὄμνυμι, είτε με τη φράση μὰ 
ή νὴ με Αιτιατική. Το ρήμα ὄμνυμι χρησιμοποιείται σε επίσημους, 
θεσμικούς όρκους και αποτελεί επίσημη εκφορά δημόσιου λόγου 
με ισχυρό αντίκτυπο. Αντιθέτως οι ομωτικές φράσεις χαρακτηρί-
ζουν τους όρκους της καθομιλουμένης, του προφορικού λόγου που 
εκφέρεται στις συνομιλίες των πολιτών. Η περίπτωση του όρκου 
είναι χαρακτηριστική της διάκρισης δημόσιου-ιδιωτικού, επίσημου-
ανεπίσημου, ανδρικού-γυναικείου.

Η συχνή χρήση και η συσσώρευση ομωτικών φράσεων από τις 
γυναίκες είναι ενδεικτική του γυναικείου τρόπου έκφρασης. Οι 
γυναίκες ορκίζονται πιο συχνά από τους άνδρες στις αριστοφανι-
κές κωμωδίες.14 Ο γυναικείος λόγος είναι πιο συναισθηματικός και 

13 Βλ. Austin 2003, 116-131 και 182-184, όπου αναφέρεται στη διάκριση λεκτι-
κών, ενδολεκτικών και περιλεκτικών πράξεων. Για σχολιασμό της θεωρίας του 
Austin ως προς τους ευριπίδειους όρκους βλ. Fletcher 2003, 29-32. 

14 Είναι ενδεικτική η παρατήρηση του Sommerstein 2009, 18 σημ. 12 ότι η αναλο-
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διατηρεί αρχαϊκά χαρακτηριστικά (φράσεις όπως ὦ τάν, ὦ μέλε, ὦ 
τάλαν) και πολλά μόρια.15 Οι Εκκλησιάζουσες αποτελούν χαρακτη-
ριστική περίπτωση της χρήσης των ομωτικών φράσεων κυρίως από 
τις γυναίκες. Στην αρχή του δράματος, όπου η Πραξαγόρα καλεί 
τις γυναίκες να κάνουν μια πρόβα συνέλευσης στην εκκλησία του 
δήμου, οι γυναίκες ορκίζονται συνεχώς σε γυναικείες θεότητες, 
ενώ η Πραξαγόρα τις διορθώνει να ορκίζονται σε ανδρικές, καθώς 
υποδύονται τους άνδρες.16 Τα παρακάτω χωρία είναι ενδεικτικά: 

 Γυ β΄ ….ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ μὰ τὼ θεώ.
 Πρ.   μὰ τὼ θεώ; τάλαινα ποῦ τὸν νοῦν ἔχεις; 
 Γυ β΄  τί δ’ ἔστιν; οὐ γὰρ δὴ πιεῖν γ’ ἤιτησά σε. 
 Πρ.  μὰ Δί’ ἀλλ’ ἀνὴρ ὢν τὼ θεὼ κατώμοσας,
         καίτοι τά γ’ ἄλλ’ εἰποῦσα δεξιώτατα.
 Γυ β΄  ὢ νὴ τὸν Ἀπόλλω.  (155-160)

Η β΄ γυναίκα ορκίζεται στις δύο θεές, τη Δήμητρα και την Κόρη, που 
χαρακτηρίζουν τις Αθηναίες γυναίκες.17 Η Πραξαγόρα τη διορθώ-
νει, για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά της και αλλάζει τον όρκο 
επικαλούμενη τον Απόλλωνα, ο οποίος επικαλείται συνήθως από 
άνδρες ή ομιλητές. Ανάλογα, η α΄ γυναίκα ορκίζεται νωρίτερα στην 
Εκάτη (νὴ τὴν Ἑκάτην καλὸν γ’ ἔγωγε τουτονί 70), η οποία επικα-
λείται μόνον από γυναίκες. Η β΄ γυναίκα ορκίζεται στην Άρτεμη και 
μάλιστα τη στιγμή που προσπαθεί να διορθώσει μία ενέργεια που 
προδίδει τη γυναικεία της φύση:

γία όρκων είναι 1 για κάθε 23 στίχους για τις γυναίκες και 1 για κάθε 35 στίχους 
για τους άνδρες. 

15 Για τον συναισθηματικό λόγο βλ. Willi 2003, 189-190. Για τους αρχαϊσμούς 
βλ. Cole 2004, 119 σημ. 168, McClure 1999, 38-39 και Gilleland 1980. Για τον 
λόγο και το ύφος των γυναικών στον Αριστοφάνη και κυρίως στις «γυναικείες» 
κωμωδίες, Θεσμοφοριάζουσες, Λυσιστράτη, Εκκλησιάζουσες, βλ. Nieddu 2001.

16 Η Taaffe 1991, 101-105 σχολιάζει τη λειτουργία του όρκου και των ομωτι-
κών φράσεων στην πρώτη σκηνή των Εκκλησιαζουσών. Γενικά για τον ρόλο 
της Πραξαγόρας και το μπέρδεμα των δύο φύλων στη χρήση της γλώσσας βλ. 
McClure 1999, 242-246.

17 Για το σχόλιο βλ. Ussher 1973, 97 για τον στίχο 155. 
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Γυ α΄ νὴ τὸν Δί’ ὥστε δεῖ σε καταλαβεῖν ἕδρας
  ὑπὸ τῷ λίθῳ τῶν πρυτάνεων καταντικρὺ.
Γυ β΄  ταυτί γέ τοι νὴ τὸν Δί’ ἐφερόμην, ἵνα
           πληρουμένης ξαίνοιμι τῆς ἐκκλησίας.
Πρ.   πληρουμένης τάλαινα;  
Γυ β΄  νὴ τὴν Ἄρτεμιν ἔγωγε. τί γὰρ ἂν χεῖρον ἀκροώμην ἄρα
         ξαίνουσα; γυμνὰ δ’ ἐστί μου τὰ παιδία. (86-92)

Η β΄ γυναίκα θεωρεί φυσικό να παρακολουθεί τη συνέλευση και 
μάλιστα στις πρώτες θέσεις ξαίνοντας μαλλί, μία αποκλειστικά 
γυναικεία δραστηριότητα. Βέβαια, ας σημειωθεί ότι η ασχολία με 
αλλότριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αποτε-
λεί κατεξοχήν ανδρική συνήθεια (π.χ. στους Αχαρνείς ο Δικαιόπο-
λις). Όταν η Πραξαγόρα της υποβάλλει μία ερώτηση, επικαλείται 
την Άρτεμη επιβεβαιώνοντας τη γυναικεία της φύση. Στη συνέχεια 
της πρόβας η α΄ γυναίκα σχολιάζει τον λόγο της Πραξαγόρας (189): 
νὴ τὴν Ἀφροδίτην εὖ γε ταυταγὶ λέγεις και παίρνει την απάντηση 
από την Πραξαγόρα (190-191): τάλαιν’ Ἀφροδίτην ὤμοσας; χαρίε-
ντά γ’ ἂν / ἔδρασας, εἰ τοῦτ’ εἶπας ἐν τἠκκλησίᾳ. Αργότερα η Πραξα-
γόρα, όταν μιλάει με τον Βλέπυρο και φέρεται ως γυναίκα, ορκίζε-
ται στις δύο θεές (532). Λίγο παρακάτω ορκίζεται στην Αφροδίτη 
(558) ενισχύοντας τη γυναικεία της φύση και παράλληλα αναφε-
ρόμενη ειρωνικά στη θέση αυτής της θεάς και στη φύση της επικεί-
μενης γυναικείας διακυβέρνησης.18 Είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά 
του Ερμή, του θεού του ψέματος, τη στιγμή που ο Βλέπυρος συμφω-
νεί ότι οι γυναίκες δεν λένε ψέματα (καὶ νὴ τὸν Ἑρμῆν τοῦτο γ’ 
οὐκ ἐψεύσατο 445). Επιπλέον, ορκίζεται στον Διόνυσο στην αρχή 
του έργου, όταν είναι ντυμένος με γυναικεία ρούχα (μὰ τὸν Διόνυ-
σον οὐδ’ ἐγὼ γὰρ τὰς ἐμὰς / Λακωνικὰς 344-45). Ο όρκος αυτός 
ταιριάζει στην αμφίεσή του, επειδή ο Διόνυσος συχνά εμφανίζεται 
με γυναικεία περιβολή, ενώ ως θεός του θεάτρου είναι ο κατάλλη-

18 Για την παρατήρηση αυτή βλ. McClure 1999, 249.
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λος θεός για επίκληση όταν περιγράφονται κοστούμια ή μεταμφιέ-
σεις.19 Ο Αριστοφάνης με διάφορους τρόπους υπονομεύει τον όρκο 
και «παίζει» με τις ομωτικές φράσεις και τους θεούς, στους οποίους 
ορκίζονται οι άνδρες και οι γυναίκες. 

Στις Θεσμοφοριάζουσες συμβαίνει το αντίθετο από ό,τι στις 
Εκκλησιάζουσες: εδώ ο Μνησίλοχος προσπαθεί να συμπεριφερθεί 
σαν γυναίκα για να μπει μεταμφιεσμένος στη γιορτή των Θεσμο-
φορίων να ακούσει τι λένε οι γυναίκες για τον Ευριπίδη μετά από 
παρότρυνση του ίδιου του ποιητή. Σε αντίθεση με τις γυναίκες των 
Εκκλησιαζουσών, ο Μνησίλοχος μπαίνει αμέσως στον ρόλο του και 
δεν κάνει λάθη στους εκφερόμενους όρκους. Κατά τη διάρκεια της 
μεταμφίεσής του και πριν ακόμα πάει στη γιορτή επικαλείται την 
Αφροδίτη (254), όπως οι γυναίκες.20 Όταν είναι μέσα στη γιορτή, 
επικαλείται την Άρτεμη (570). Οι γυναίκες των Θεσμοφορίων επικα-
λούνται κυρίως τις δύο θεές, Δήμητρα και Κόρη (383, 566, 719, 897, 
916, ), λόγω της γιορτής. 

Στη Λυσιστράτη οι γυναίκες συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία 
της Λυσιστράτης στην Ακρόπολη και ορκίζονται αποχή από τα συζυ-
γικά τους καθήκοντα, αν δεν σταματήσει ο πόλεμος. Στο επίπεδο 
των όρκων είναι αξιοπρόσεκτη η συχνή επίκληση της Αφροδίτης σε 
ομωτικές φράσεις (208, 252, 556, 749, 858, 939) και μάλιστα στον 
στίχο 556 απαντά η φράση νὴ τὴν Παφίαν Ἀφροδίτην, με αναφορά 
στον διασημότερο και παλιότερο βωμό της θεάς.21 Η επανάληψη 
αυτή υποδεικνύει την επικράτηση της γυναικείας φύσης και μάλι-
στα συχνά ο όρκος αυτός συνδέεται θεματικά με τον ανταγωνισμό 
των γυναικών (252-253).22

19 Για τον σχολιασμό των παραπάνω χωρίων βλ. Taaffe 1993, 188 σημ. 37.
20 Πρβλ. και Taaffe 1993, 86-87. Κατά μία άλλη άποψη, ωστόσο, οι επικλήσεις του 

Μνησίλοχου σε γυναικείες θεότητες ενισχύουν την ανδρική του φύση: αρνείται 
να ξυριστεί με έναν ειρωνικό όρκο στη Δήμητρα (225) και η επίκλησή του στην 
Αφροδίτη ουσιαστικά χλευάζει την τραγική εκθήλυνση του Αγάθωνα. Πρβλ. 
McClure 1999, 227. 

21 Πρβλ. Henderson 1987 ad loc.
22 Πρβλ. Loraux 1993, 149 σημ. 8. Παρακάτω (832) την επικαλούνται ως πότνια (ὦ 

πότνια, Κύπρου καὶ Κυθήρων καὶ Πάφου) εκφράζοντας τον σεβασμό τους προς 
τη θεά. Πρβλ. Loraux 1993, 171. Η Loraux θεωρεί ότι υπάρχει μια διάσταση 
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Αν ασχοληθούμε εκτενέστερα με το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο 
των όρκων, μπορούμε να προβούμε σε κάποιες περαιτέρω παρατη-
ρήσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι και στις τρεις «γυναικείες» κωμωδίες 
ο γυναικείος λόγος εντάσσεται στην τελετουργία μιας γιορτής: στη 
Λυσιστράτη τα Αδώνια, στις Εκκλησιάζουσες τα Σκίρα, στις Θεσμο-
φοριάζουσες τα Θεσμοφόρια.23 Ο μυστικός λόγος των γυναικών 
στις γιορτές γίνεται δημόσιος και ακούγεται και από τους άνδρες, οι 
οποίοι δεν μετείχαν των παραπάνω γιορτών και ήταν περίεργοι για 
το τι συνέβαινε και τι έλεγαν οι γυναίκες στις γιορτές τους.24 Από 
την άλλη, ο όρκος των γυναικών δεν παρουσιάζεται ανεξάρτητος 
και αυτόνομος, αλλά πλαισιώνεται από την τελετουργία, η οποία 
υπαγορεύει τον τύπο των όρκων. Ο Αριστοφάνης επιλέγει να παρου-
σιάσει τις γυναίκες εντός του δικού τους πλαισίου δράσης (γιορ-
τές, ιδιωτική σφαίρα), το οποίο γίνεται δημόσιο μέσω του θεάτρου. 
Η συμπλοκή των λόγων ανδρών και γυναικών περιγράφεται πολύ 
παραστατικά από τον Πρόβουλο στη Λυσιστράτη (387-398):

 ἆρ’ ἐξέλαμψε τῶν γυναικῶν ἡ τρυφὴ
 χὠ τυμπανισμὸς χοἰ πυκνοὶ Σαβάζιοι,

μεταξύ της Αθηνάς, η οποία εδρεύει στην Ακρόπολη, και της Αφροδίτης, η 
οποία αντιπροσωπεύει το γένος των γυναικών. Βλέπει, δηλαδή, μια αντίθεση 
μεταξύ της πόλης και του γένους των γυναικών.

23 Βλ. Loraux 1993, 163 και McClure 1999, 229. Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον και 
ο χώρος, όπου κινούνται οι γυναίκες: στις Εκκλησιάζουσες στην εκκλησία, 
στη Λυσιστράτη στην Ακρόπολη, στις Θεσμοφοριάζουσες κοντά στην Πνύκα. 
Ενώ στις περισσότερες πόλεις τα Θεσμοφόρια τελούνταν εκτός των τειχών 
της πόλης, στην Αθήνα τελούνταν κοντά στην Πνύκα. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις είναι εμφανής η πρόθεση του Αριστοφάνη να τοποθετήσει τις γυναίκες 
μέσα ή πολύ κοντά στον δημόσιο χώρο της πόλης, στο κέντρο των αποφάσεων 
και στον κόσμο των ανδρών. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εντονότερη η διαλε-
κτική σχέση των δύο κόσμων και η προσπάθεια διείσδυσης του ενός στον άλλο. 
Ωστόσο, θέτει κάποια όρια: στις Εκκλησιάζουσες δεν παρακολουθούμε ζωντανά 
τη συνέλευση των γυναικών στην εκκλησία. Στην αρχή παρακολουθούμε την 
πρόβα για τη συνέλευση και στη συνέχεια μαθαίνουμε τι έγινε στη συνέλευση 
μέσω της διαμεσολάβησης ενός άνδρα, δηλαδή έχουμε την ανδρική οπτική και 
πρόσληψη της διαδικασίας. 

24 Πρβλ. Taaffe 1993, 184 σημ. 12.
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 ὅ τ’ Ἀδωνιασμὸς οὗτος οὑπὶ τῶν τεγῶν,
 οὗ ’γὼ ποτ’ ὢν ἤκουον ἐν τἠκκλησίᾳ; 
 ἔλεγε δ’ ὁ μὴ ὥρασι μὲν Δημόστρατος
 πλεῖν ἐς Σικελίαν, ἡ γυνὴ δ’ ὀρχουμένη
 «αἰαῖ Ἄδωνιν» φησίν, ὁ δὲ Δημόστρατος
 ἔλεγεν ὁπλίτας καταλέγειν Ζακυνθίων.
 ἡ δ’ ὑποπεπωκυῖ’ ἡ γυνὴ ’πὶ τοῦ τέγους
 «κόπτεσθ’ Ἄδωνιν» φησίν. ὁ δ’ ἐβιάζετο 
 ὁ θεοῖσιν ἐχθρὸς καὶ μιαρὸς Χολοζύγης.
 Τοιαῦτ’ ἀπ’ αὐτῶν ἐστιν ἀκόλαστ’ ᾄσματα.

Ο Αριστοφάνης αντιδιαστέλλει τον λόγο των γυναικών με τον 
λόγο των ανδρών: ενώ οι άνδρες συνεδριάζουν στην εκκλησία 
για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα πριν από τη Σικελική εκστρατεία, οι 
γυναίκες γιορτάζουν τα Αδώνια και φωνάζουν από τις ταράτσες. Οι 
άνδρες συζητάνε στη συνέλευση για σημαντικά θέματα της πόλης, 
ενώ οι γυναίκες τραγουδούν και φωνάζουν σε θρησκευτικές γιορτές, 
απαραίτητες για τη λειτουργία της πόλης, αλλά όχι τόσο σημαντικές 
για τα καθημερινά της προβλήματα.25 Ο τρόπος που παρουσιάζει τον 
Δημόστρατο και τη γυναίκα του υποδηλώνει ότι η αδυναμία ελέγχου 
των γυναικών φέρνει την καταστροφή των συζύγων τους.26 Ο γυναι-
κείος δημόσιος λόγος, ο οποίος εντάσσεται σε κάποια θρησκευτική 
γιορτή, μπορεί να δράσει υπονομευτικά για τον ανδρικό δημόσιο 
λόγο πάνω σε σοβαρά θέματα πολέμου και ειρήνης.27 

Συνεπώς, στις αριστοφανικές κωμωδίες οι ομωτικές φράσεις της 
καθομιλουμένης χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και τις περισσότε-
ρες φορές με χιουμοριστικό τόνο. Οι γυναίκες παρουσιάζονται πολύ 
συχνά να ορκίζονται, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην πραγμα-
τικότητα. Ορκίζονται στο πλαίσιο κάποιας γιορτής και γίνεται 
επίκληση ως επί το πλείστον σε γυναικείες θεότητες. Η παρουσίαση 

25 Για σχολιασμό του χωρίου βλ. Taaffe 1993, 63.
26 Πρβλ. Henderson 1987, ad loc.
27 Είναι εύστοχο το σχόλιο της Taaffe 1993, 107 ότι η νύχτα είναι ο χρόνος δράσης 

των γυναικών, σε αντίθεση με τους άνδρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται την 
ημέρα (η εκκλησία συνεδριάζει νωρίς το πρωί).
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αυτή των γυναικών από τον Αριστοφάνη συμβάλλει στην κατανό-
ηση της γυναικείας φύσης από τους άνδρες, υποκριτές και θεατές, 
και καθιστά τον ιδιωτικό λόγο των γυναικών δημόσιο. Διαπιστώ-
νεται ότι η εκφορά του όρκου, σε συνδυασμό με τα εξωγλωσσικά 
(κινήσεις, χειρονομίες) και τα παραγλωσσικά (επιτονισμός, ποιό-
τητα φωνής) στοιχεία, είναι ένα πολύ σημαντικό κωμικό εργα-
λείο για να εξυπηρετήσει τις συμβάσεις της κωμωδίας και άπτεται 
πολλών παραμέτρων, κυρίως της διάκρισης των δύο φύλων. 

Ελένη Παπαδογιαννάκη
Διδάκτωρ Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

papad@phl.uoc.gr
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Eleni PAPADOGIANNAKI

Women’s oaths in Aristophanes

Abstract

THIS PAPER focuses on the oaths of Aristophanes’ women. In 
three of Aristophanes’ comedies (Ecclesiazusae, Thesmophoria-

zusae, Lysistrata) women are usually presented to take an oath, in 
contrary to what was really happening in classical Athens. The way 
of oath utterance, the circumstances and the comic conventions are 
the chief topics examined in this study. A close reading of the rela-
ted passages reveals various aspects of female discourse and the way 
it is used in the comedy. Drama through performance brings pri-
vate discourse to public and contributes to the understanding of the 
feminine nature by men, both actors and viewers. Oath utterance is 
proved to be a very important “comic tool” emphasizing on the dis-
tinction between women and men. 

•
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Μια νέα προσέγγιση του γυναικείου σώματος 
στο Ιπποκρατικό Corpus και στο Ασκληπιείο 

της Επιδαύρου: Θεραπεία και ασθένεια*

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή
Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η προσέγγιση του γυναικείου 

σώματος μέσα από τα κείμενα του Ιπποκρατικού Corpus1 και τις 
μαρτυρίες του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Ενίοτε κρίνεται σκόπιμο 
να συνεξετάζονται και μαρτυρίες από άλλα ιερά ή αρχαία κείμενα, 
κυρίως της κλασικής εποχής.2 Στο πρώτο κεφάλαιο θα διερευνή-
σουμε ορισμένα από τα νοήματα που διακυβεύονται στην έλλογη3 

*  Το παρόν κείμενο αφιερώνεται στην κυρία Αβραμίδου Αμαλία, για τα σεμινά-
ριά της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και για τη συμπαράστασή της στη συγγραφή 
του.

1 Πρόκειται για μια συλλογή κειμένων ανομοιογενούς χρονολόγησης και προέ-
λευσης, που ταξινομήθηκαν κατά την ελληνιστική εποχή και αποδόθηκαν 
στον Ιπποκράτη (Smith 1979, 178-245) αν και πλέον αμφισβητείται η απόδοσή 
τους σε αυτόν (Edelstein 1967, 133-144. Lloyd 1991, 194-223). Τα πρωιμότερα 
χρονολογούνται συμβατικά στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Για τη χρονολόγηση 
μεμονωμένων κειμένων βλ. Jouanna 1998 (παράρτημα ΙΙΙ, 489-529). Περίπου 
60 χρονολογούνται στον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Βλ. επίσης Manetti 1993, 171. 
Holmes 2010, 24. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δηλώνεται διαφορετικά, 
για τα αρχαία κείμενα χρησιμοποιούνται οι εκδόσεις της σειράς The Loeb 
Classical Library. Τα περισσότερα αρχαία κείμενα παρατίθενται σε νεοελληνική 
μετάφραση. Ειδικότερα, για τα κείμενα και τα αποσπάσματα του Ιπποκρατικού 
Corpus που αφορούν σε γυναικείες ασθένειες χρησιμοποιούνται οι μεταφρά-
σεις του Δ. Λυπουρλή (Λυπουρλής 2001β). Για τα ιάματα, χρησιμοποιήθηκε η 
μονογραφία της LiDonnici (1995, 84-131) που συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιο-
γραφία. Στη βιβλιογραφία, δίπλα από την ημερομηνία έκδοσης, ακολουθεί σε 
παρένθεση η χρονολογία της πρώτης έκδοσης και ο τίτλος του πρωτοτύπου 
με πλάγια γράμματα, όταν διαφέρει. Οι παραπομπές στα αρχαία κείμενα είναι 
ενδεικτικές και οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας. 

2 Αναφερόμαστε στον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ.
3 Ο όρος έλλογη χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια του λόγου, παραστασια-

κού, προφορικού και γραπτού. Θεωρούμε, ωστόσο, πως λόγος και πρακτικές 
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πραγμάτευση της ασθένειας και της θεραπείας, καθώς και έναν 
μετασχηματισμό που αφορά στην εννοιολογική συγκρότηση του 
ανθρώπινου σώματος στα ιατρικά κείμενα της κλασικής εποχής,4 και 
το πώς αυτός συμβάλλει στην καθιέρωση της μέριμνας για θερα-
πεία. Κατά τη διερεύνηση αυτή, στόχος μας είναι να αναδείξουμε 
τις κοινωνικές προεκτάσεις της εννοιολογικής συγκρότησης του 
ανθρώπινου σώματος σε αυτά τα συγκείμενα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα εστιάσουμε στα ιατρικά κείμενα που 
αφορούν σε γυναικείες ασθένειες και θεραπείες. Μέσα από αυτά, θα 
εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται το γυναικείο σώμα 
αναφορικά με τη θεραπεία και την ασθένεια, λαμβάνοντας υπόψη 
την κοινωνική θέση των γυναικών στην υπό εξέτασιν περίοδο. Τέλος, 
στο τρίτο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε την επισκόπηση ορισμένων 
χαρακτηριστικών αναθημάτων στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου που 
αφορούν στο γυναικείο σώμα, τα οποία θα συγκρίνουμε με αναθή-
ματα από τα Ασκληπιεία της Κορίνθου και της Αθήνας και ενίοτε θα 
αντιπαραβάλλουμε προς τα ιατρικά κείμενα.

Θεραπεία και ασθένεια
Προτού διερευνηθούν οι αντιλήψεις που προβάλλονται για το 

γυναικείο σώμα στα ιατρικά κείμενα και στα θεραπευτικά ιερά του 
Ασκληπιού, κρίνουμε σκόπιμη την επισκόπηση ορισμένων ζητημά-
των που αφορούν στο μετασχηματισμό των όρων που διέπουν την 
πραγμάτευση της ασθένειας και της θεραπείας κατά τον 5ο και 4ο 
αιώνα π.Χ., καθώς ο μετασχηματισμός αυτός σχετίζεται οργανικά με 
την εννοιολογική συγκρότηση του ανθρώπινου σώματος. 

Θεωρούμε πως το ανθρώπινο σώμα δεν αποτελεί ένα αυτονόητο 
σημείο αναφοράς, και ακόμα περισσότερο δεν είναι αυτονόητος ο 
ρόλος του στην έλλογη πραγμάτευση της ασθένειας και της θερα-
πείας, εφόσον εξαρτάται από τα συγκείμενά της, τα οποία διαμορ-

δεν είναι σαφώς διαχωρισμένες κατηγορίες, οπότε η διάκριση που ακολου-
θούμε είναι συμβατική.

4 Για λόγους οικονομίας χώρου, παρότι κατά την εποχή που εξετάζουμε η ιατρική 
δε συγκροτείται ως ανεξάρτητο εξειδικευμένο πεδίο (Van der Eijk 2005, 13-14), 
θα χρησιμοποιούμε και τους όρους «ιατρικά κείμενα» και «ιατρικοί λόγοι».
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φώνονται και λειτουργούν εντός των ιστορικών τους συμφραζομέ-
νων. Για να καταδειχθεί η σχετικότητα αυτή, θα αναδείξουμε ορισμέ-
νες ενδεικτικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στα ιατρικά 
κείμενα σε σύγκριση με ορισμένες ομηρικές μαρτυρίες.5

Στα ομηρικά έπη η ασθένεια εμφανίζεται με τη μορφή λοιμού, με 
τη μορφή τραυματισμού στη μάχη και με τη μορφή νόσου.6 Στην αρχή 
της αφήγησης, στην πρώτη ραψωδία της Ιλιάδας γίνεται αναφορά 
στον λοιμό που αποδεκατίζει τον στρατό των Αχαιών.7 Η ευθύνη 
του λοιμού αποδίδεται στον Απόλλωνα, ενώ για την ερμηνεία της 
οργής του γίνεται έκκληση σε μάντεις, ιερείς κι ερμηνευτές ονείρων.8 
Ωστόσο, αυτό που στον ποιητικό λόγο επισημαίνεται να έχει στεί-
λει πλήθος ψυχών στον Άδη, δεν είναι ο λοιμός, αλλά η μάνητα του 
Αχιλλέα, που είναι και η πρώτη λέξη της ραψωδίας. Γι’ αυτήν καλεί-
ται η θεά να τραγουδήσει, αυτή έδωσε και τις πίκρες στους Αχαι-
ούς, σημαίνοντας τη μάχη μεταξύ Αχιλλέα και Αγαμέμνoνα, στην 
οποία τους έριξε ο Απόλλωνας μέσω του λοιμού που προκάλεσε 
στον στρατό.9

Το θέμα εδώ δεν είναι ο λοιμός, αλλά η μαζική απώλεια της στρα-
τιωτικής κοινότητας και η εξ αυτής αμφιταλαντευόμενη έκβαση του 
πολέμου και της κατανομής εξουσίας. Ο λοιμός αποτελεί το λογοτε-
χνικό μέσο έκφρασης της διάρρηξης σχέσεων θεών και αριστοκρατών 
– ή τουλάχιστον ορισμένων εξ αυτών. Ο ρόλος των θεών αφορά στη 
συμμετοχή τους στην κατανομή της εξουσίας, εξ ου και η αναγωγή 
του λοιμού και της θεραπείας του στον Απόλλωνα. Η απόδοση της 
ευθύνης του λοιμού, όμως, αφορά τόσο στους θεούς, όσο και στους 
ανθρώπινους φορείς εξουσίας, στις δράσεις των οποίων προσδίδεται 
ισχύς ακόμα κι όταν αυτές αφορούν στη διαμόρφωση της σχέσης 
τους με τους θεούς.10 

5 Εκτενέστερη αναθεώρηση των ομηρικών μαρτυριών ως προς την εννοιολογική 
συγκρότηση του ανθρώπινου σώματος έχει επιχειρηθεί στη μελέτη της Holmes 
(2010, 41-83).

6 Ο Laín Entralgo (1970, 4-12) ταξινομεί τις ασθένειες στα ομηρικά έπη συμπερι-
λαμβανομένης της «περιβαλλοντικής» που δεν θα μας απασχολήσει.  

7 Ιλιάς, I, 1-61. 
8 Ιλιάς, I, 62-73. 
9 Ιλιάς, I, 1-10.
10 Όπως συνάγεται για παράδειγμα από τις πράξεις του Αγαμέμνονα και του 
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Επιπλέον, και η προσωπική ασθένεια, όταν παρίσταται, αφορά 
στους αριστοκράτες και τον οίκο τους.11 Στις περιπτώσεις αυτές, η 
έμφαση δίνεται στην έκβαση, δηλαδή στη θεραπεία ή τον θάνατο, 
και στο βίωμα. Για παράδειγμα, στο διάλογο μεταξύ Οδυσσέα και 
Αντίκλειας η ασθένεια περιγράφεται ως ατέλειωτη, αναφορά στη 
βασανιστική πρόσληψη του χρόνου, και μισητή.12 

Αντίστοιχα, οι θεραπευτικές πρακτικές που περιγράφονται στα 
ομηρικά έπη δεν επαφίονται στην αποκλειστικότητα κάποιου φορέα, 
αλλά εξαρτώνται από τη μορφή της ασθένειας και τα ενδιαφέρο-
ντα που εξ αυτής και πέραν αυτής ανακύπτουν. Ιερείς, μάντεις και 
ερμηνευτές ονείρων συνυπάρχουν με άτομα που έχουν θεραπευτικές 
δεξιότητες: βλ. χρήση του μαχαιριού, επούλωση τραυμάτων κ.ά.13 

Ωστόσο, η έλλογη πραγμάτευση της ασθένειας και της θεραπείας 
δε συγκροτείται στα ομηρικά έπη ως πεδίο παραγωγής γνώσης για 
το ανθρώπινο σώμα. Ακόμα και στις περιπτώσεις τραυματισμού 
κατά τη διάρκεια της μάχης, αυτός αποδίδεται ως «άμεση συνέπεια» 
εμπρόθετης ανθρώπινης δράσης, που είναι «ορατή στα μάτια του 
παρατηρητή».14 Η περιγραφή αφορά στην εντύπωση του τραυμα-
τισμού, αυτό που φαίνεται ή υπάρχει η δυνατότητα να φανεί.15 Το 
σώμα, δηλαδή, νοείται και καθίσταται προσεγγίσιμο με τις αισθήσεις.

Στα ιατρικά κείμενα της κλασικής εποχής, όμως, η πραγμάτευση 
της ασθένειας και της θεραπείας αφορά στη φύση του ανθρώπινου 
σώματος, η οποία εμφανίζεται αποσυνδεδεμένη από την προσω-
πική εμπειρία και αισθητηριακή αντίληψη.16 Στο Περί Τέχνης, για 

Χρύση: Ιλιάς, I, 8-55. Βλ. επίσης Nutton 2004, 38-40. Holmes 2010, 45-46. 
11 Οδύσσεια, XI, 170-173. Βλ. επίσης Ιλιάς, XIII, 663-668. 
12 Οδύσσεια, XI, 170-203.
13 Ιλιάς, II, 729-737, XI, 511-520, 822-836, Οδύσσεια, XVII, 380-385.
14 Laín Entralgo 1970, 5.
15 Ιλιάς, V, 290-293, IV, 459-468, XXII, 321-327. Βλ. επίσης Laín Entralgo 1970, 5. 

Holmes 2010, 60.
16 Αυτό σχετίζεται και με την επίδραση της ιωνικής φιλοσοφίας, στο πλαίσιο της 

οποίας επαναδιαμορφώθηκε το περιεχόμενο της έννοιας της φύσης παράλληλα 
με την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των αισθήσεων. Στο επίπεδο αυτό, η διοχέ-
τευση της έννοιας της φύσης στα ιατρικά κείμενα για την απόδοση του ανθρώ-
πινου σώματος, επαναδιαμόρφωσε τις αντιλήψεις για το ανθρώπινο σώμα. Για 
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παράδειγμα, κατά τη διάκριση των ασθενειών από τον συγγρα-
φέα, το ανθρώπινο σώμα προβάλλεται εν μέρει «αθέατο»: «Άλλες 
αρρώστιες έχουν την έδρα τους σε μέρη που δεν είναι κρυμμένα από 
τα μάτια μας –αυτές είναι λίγες– και άλλες σε μέρη που δεν είναι 
φανερά στα μάτια μας. Αυτές είναι πολλές...».17 Μέσω εμπειρικών 
παρατηρήσεων των γιατρών, ωστόσο, δηλαδή μέσω της όρασης ή 
της αφής, μπορεί να διαπιστωθεί ο «βαθμός στερεότητας ή υγρότη-
τας, θερμότητας ή ψυχρότητας...».18 

Επομένως, η φύση του σώματος είναι προσεγγίσιμη μέσω παρα-
τηρήσεων και υποθέσεων των γιατρών, για τις οποίες αναπτύσσεται 
ένα εκτεταμένο λεξιλόγιο, όπου οι λέξεις έχουν αλληλοαναφορικές 
συσχετίσεις και χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των βιωμάτων 
των ασθενών.19 Αυτό μαρτυρείται και στο παραπάνω παράδειγμα, 
όπου ως διακύβευμα τίθεται η στερεότητα, η υγρότητα, η θερμότητα 
και η ψυχρότητα του σώματος. 

Εν γένει, χυμοί, δυνάμεις, «όργανα» και «στοιχεία», εντός και 
εκτός του σώματος, καθορίζουν την υγεία και την ασθένεια και 
προσδιορίζουν εννοιολογικά και το ανθρώπινο σώμα, που κατ’ 
αυτόν τον τρόπο καθίσταται εν μέρει προσωπικά ακατανόητο.20 Το 
αφανές εσωτερικό σώμα, δηλαδή, συγκροτείται ως πεδίο αποκλει-

τον όρο «φύση» βλ. Perez 1996, 419-421. Για την επίδραση της ιωνικής φιλοσο-
φίας στα ιατρικά κείμενα βλ. Περί Αρχαίης Ιητρικής, I, 13, 20 (Λυπουρλής 2000α 
50-55, 76-81, 84-91), Περί Φύσιος Ανθρώπου, Ι (Λυπουρλής 2000β, 288-293). 
Βλ. επίσης Lloyd 1970, 1-38. Lloyd 1989, 60-61. Vegetti 2000, 41-68. Longrigg 
1993, 26-47. Holmes 2010, 84-94. Για την αλληλεπίδραση φιλοσοφίας και ιατρι-
κής βλ. Van der Eijk 2005, 8-14. 

17 Περί Τέχνης, 9 (Λυπουρλής 2000β, 271). Βλ. επίσης Jouanna 1998, 401-426.
18 Περί Τέχνης, 9 (Λυπουρλής 2000β, 271). 
19 Περί Αρχαίης Ιητρικής, Ι-2, 13-14, 24, Περί Αέρων Υδάτων Τόπων, 3-4, 10, 

Περί Ιερής Νούσου, 5-10, 21 (Λυπουρλής 2000α, 50-57, 76-85, 90-93, 118-129, 
140-151, 346-363, 370-375), Αφορισμοί, Τμήμα Πρώτο, 14-15, Τμήμα Τέταρτο, 
47-48, Τμήμα Έβδομο, 75, Περί Χυμών, 13, Περί Τέχνης, 9-13, Περί Φύσιος 
Ανθρώπου, 2-9, ΙΙ-12, 15, Περί Διαίτης Υγιεινής, Ι-2 (Λυπουρλής 2000β, 169, 
184-187, 203, 222-227, 271-273, 292-321, 322-325, 338-343). Βλ. επίσης 
Jouanna 1998, 426-455.

20 Βλ. υποσημείωση 19. Ο όρος «όργανα» χρησιμοποιείται καταχρηστικά (βλ. 
Jouanna 1998, 405) και ο όρος «στοιχεία» για να δηλωθούν το υγρό, το ψυχρό, 
το θερμό και το ξηρό. 
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στικής γνώσης των γιατρών, οι οποίοι άλλωστε την παράγουν ως 
τέτοια.21

Αυτή η διαφοροποίηση των όρων που διέπουν την πραγμάτευση 
του ανθρώπινου σώματος στα ιατρικά συγκείμενα, αποτέλεσε πιθα-
νώς και το θεμέλιο του συνεχώς αναπτυσσόμενου ενδιαφέροντος 
για τη θεραπεία του σώματος.22 Αν το σώμα είναι προσωπικά ακατα-
νόητο, αλλά υπεύθυνο για την ασθένεια, τότε νοηματοδοτείται και 
ως «επικίνδυνο»,23 ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται η ευπάθειά του 
σε έναν ευρύ χώρο προσλαμβανόμενων και υποθετικών απειλών.24 
Μέσα από τους ιατρικούς λόγους, δηλαδή, παράγεται και συντηρεί-
ται ο φόβος του σώματος αναφορικά με την ασθένεια. 

Κατά τη διάδοση και τυποποίηση της μέριμνας για θεραπεία, 
όμως, ο φόβος της ασθένειας εν μέρει αποδομείται, εφόσον μετα-
τρέπεται σε ρουτίνα και διασπάται σε ποικίλες ανησυχίες. Η μέριμνα 
δεν περιορίζεται στο πλαίσιο του οίκου, αλλά επεκτείνεται και σε 
κέντρα μαζικής προσέλευσης, όπως τα ιερά του Ασκληπιού.25 Αξιο-
σημείωτο είναι πως η πρώιμη ανάπτυξη των ιερών του Ασκληπιού, 
ενός νέου θεού θεραπευτή, τοποθετείται στην ίδια περίπου περίοδο 
με πρώιμα κείμενα του Ιπποκρατικού Corpus, δηλαδή στα τέλη του 
5ου αιώνα π.Χ.26 

Παρόλο που έχει υποτεθεί ανταγωνισμός μεταξύ ιερέων και 
γιατρών για τη θεραπεία των ασθενών,27 φαίνεται πως οι ιατρι-

21 Στο Περί Διαίτης I, XI, για παράδειγμα, αναφέρεται: «Αλλά οι άνθρωποι δεν 
καταλαβαίνουν πώς να παρατηρήσουν το αόρατο μέσα από το ορατό...». Βλ. 
επίσης Περί Γυναικείων Α, 62, Περί Αρχαίης Ιητρικής, 9, Περί Διαίτης Οξέων 6, 8 
(Λυπουρλής 2000α, 75, 258-263).

22 Για την ανάπτυξη αυτού του ενδιαφέροντος βλ. Holmes 2010, 177-182.  
23 Βλ. επίσης Holmes 2010, 190.
24 Περί Αέρων Υδάτων Τόπων, Ι-4, 7, 10, Προγνωστικόν, 5-6, 9-14, 20, 24-25, Περί 

Διαίτης Οξέων, 7, 16-17, 26-27, 30-35, 44, 48-49, 65, 67 (Λυπουρλής 2000α, 
112-151, 198-215, 216-229, 261, 270-283, 289, 290-293, 302-309), Αφορι-
σμοί, Τμήμα Πρώτο, 3, 5, Τμήμα Δεύτερο, 3-5, 10, 20, 44, Τμήμα Τρίτο, 1, 4, 
6, 9, 24-31, Τμήμα Τέταρτο, 5, 61, Τμήμα Πέμπτο, 5, Περί Διαίτης Υγιεινής, Ι-3 
(Λυπουρλής 2000β, 160-165, 174-183, 185, 187, 191, 338-345).

25 Βλ. κεφάλαιο 3.
26 Dodds 1951, 118. Βλ. επίσης Edelstein και Edelstein 1998, 2: 112.
27 Vegetti 2000, 62-68. Βλ. επίσης Cole 2004, 171. 
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κοί λόγοι και τα θεραπευτικά ιερά του Ασκληπιού αναπτύσσονται 
παράλληλα και αλληλεπιδρούν. Ιατρική τέχνη και θεϊκή θεραπεία 
συνυπάρχουν στην πρόσληψη της μορφής του Ασκληπιού.28 Συχνά 
ευρήματα στα ιερά του είναι ιατρικά εργαλεία, τα οποία αναπαρί-
στανται ποικιλοτρόπως σε διαφορετικά μνημεία, είτε θεραπευμένων 
πιστών, λόγου χάρη στο μνημείο του Τηλέμαχου στη νότια πλαγιά 
της Ακρόπολης,29 είτε ακόμη και ως αναθήματα γιατρών.30 Όπως 
στοιχεία ιατρικής πρακτικής παρεισφρύουν σε χώρους λατρείας, έτσι 
και στα ιατρικά κείμενα, οι γιατροί ενίοτε συσχετίζουν την τέχνη 
τους με έναν θεό,31 το θείο παρουσιάζεται ως πρώτιστη αιτία ασθε-
νειών και οι προσευχές σε θεούς και ήρωες ως μέσο προφύλαξης,32 
ή άλλοτε οι γιατροί αναζητούν κάτι θείο στις ασθένειες για να τις 
καταλάβουν.33 

Υπάρχουν, ωστόσο, περιστασιακές αναφορές όπου διαφαίνεται 
μια πολεμική απέναντι στην απόδοση της ασθένειας στο θείο.34 Στο 

28 Πίνδαρος, Πυθιόνικοι, ΙΙΙ, 45-55. Για τον όρο τέχνη, αλλά και μαρτυρίες αμφι-
σβήτησης της ιατρικής ως τέχνη: Περί Αρχαίης Ιητρικής, Ι-4, Περί Διαίτης Οξέων, 
4, 8 (Λυπουρλής 2000α,  50, 54, 56, 62, 256, 262), Αφορισμοί, Ι, Περί Τέχνης, Ι, 
3-4, 8 (Λυπουρλής 2000β, 160, 246, 250, 253, 264).

29 Garland 1992, 120. Για τη σχεδιαστική αναπαράσταση μέρους του μνημείου 
όπως αποκαταστάθηκε από τον L. Beschi βλ. Garland 1992, 119, Fig. 12. Για 
μια διαφορετική αποκατάσταση βλ. Mitropoulou 1975. Για το μνημείο εν γένει 
βλ. Beschi 1967/8, 381-436, Beschi 1983, 31-43. Βλ. επίσης Aleshire 1989, 7-36. 
Garland 1992, 118-121.

30 Aleshire 1989, 44, 65-67, 94-95. Βλ. επίσης Rouse 1976, 205-206. Garland 1992, 
118-121.

31 Περί Αρχαίης Ιητρικής, 14 (Λυπουρλής 2000α, 81). Βλ. επίσης Jouanna 1998, 
263. 

32 Περί Γυναικείης Φύσιος, Ι, Περί Διαίτης IV ή Περί Ενυπνίων, LXXXVII, XC, XCI. 
Βλ. επίσης Van der Eijk 2004, 187-215.

33 Προγνωστικόν, Ι (Λυπουρλής 2000α, 192). 
34 Βλ. Περί Αέρων Υδάτων Τόπων, για μια κριτική της απόδοσης συγκεκριμένης 

ασθένειας στο θείο και Περί Παρθενίων, Ι, για μια πολεμική εναντίον ιερέων 
και της αφιέρωσης στην Άρτεμη «λογιών λογιών πραγμάτων» και «πολυτελών 
ενδυμάτων». Για τις λατρευτικές πρακτικές των γυναικών στα ιερά της Άρτε-
μης βλ. King 1998, 75-80. Βλ. επίσης Demand 1994, 88-91. Cole 2004, 193-230.  
Dillon 2004, 20-21. Για καταλόγους απογραφής ενδυμάτων βλ. Linders 1972. 
Συχνότερα όμως μαρτυρείται πολεμική εναντίον άλλων γιατρών: Περί Αρχαίης 
Ιητρικής, Ι-2, 13, 20, Περί Διαίτης Οξέων, Ι-3, 6-8, 26, 41 (Λυπουρλής 2000α, 
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Περί Ιερής Νούσου, για παράδειγμα, ο συγγραφέας αντιτίθεται στις 
θεραπευτικές πρακτικές μάγων, καθαρτών, αγυρτών και αλαζόνων.35 
Ο συγγραφέας θεωρεί πως η «ασθένεια που τη λένε ιερή» δεν είναι 
ιερότερη από τις άλλες αρρώστιες.36 Παρόλο που νοηματοδοτεί 
όλες τις ασθένειες ως θεϊκές, αντιτίθεται στην απόδοση της ασθέ-
νειας στους θεούς: «[Ε]γώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το σώμα του 
ανθρώπου μπορεί ποτέ να μολυνθεί από το θεό, το πιο φθαρτό από 
το πιο καθαρό... αν ακόμη συνέβαινε το σώμα του ανθρώπου να έχει 
μολυνθεί από κατιτί ή να έχει πάθει γενικά κάποιο κακό, από το θεό 
θα έπρεπε να καθαρίζεται και να εξαγνίζεται όχι να μολύνεται. Όλοι 
το ξέρουμε ότι τα πιο μεγάλα και τα πιο ανόσια σφάλματά μας μόνο 
η δύναμη του θεού μπορεί να μας τα καθαρίσει, να μας τα εξαγνίσει 
και να μας τα ξεπλύνει».37 

Το λεξιλόγιο του συγγραφέα παραπέμπει σε πεποιθήσεις μιαρό-
τητας,38 πράγμα που ίσως σχετίζεται με το ότι η κριτική που ασκεί 
απευθύνεται σε καθαρτές. Όμως αποδέχεται την επίδραση του θεού, 
ως προς την κάθαρση και τον εξαγνισμό της μόλυνσης από «κατιτί» ή 
όταν το σώμα παθαίνει «κάποιο κακό».39 Όσον αφορά στην απόδοση 
της ασθένειας, πάντως, πιστεύει πως αιτία είναι ο εγκέφαλος.40 Ο 
εγκέφαλος, επιπλέον, είναι η «μοναδική πηγή από όπου προέρχο-
νται οι ηδονές και οι χαρές... τα γέλια και τα αστεία... οι λύπες και οι 
στενοχώριες, οι βαρυθυμίες και τα κλάματα. Χάρη σ’ αυτόν σκεφτό-
μαστε... ξεχωρίζουμε το άσχημο από το όμορφο, το κακό από το 

50-57, 76-81, 84-91, 251-257, 258-263, 276, 286), Περί Φύσιος Ανθρώπου, Ι-2 
(Λυπουρλής 2000β, 288-295), Περί Ιητρού, 4 (Λυπουρλής 2001, 25).

35 Περί Ιερής Νούσου, IΙ (Λυπουρλής 2000α, 332-333). Οι όροι αντλούνται από 
το αρχαίο κείμενο. Αυτοί κατηγορούνται πως είναι άθεοι και ασεβείς, ενώ αν 
θεωρούσαν την ασθένεια ιερή «θα έπρεπε να κάνουν... θυσίες και προσευχές. 
Να οδηγούν τους αρρώστους στα ιερά και να παρακαλούν τους θεούς... τ’ αντι-
κείμενα που χρησιμοποιούν... θα έπρεπε να τα πηγαίνουν στα ιερά και να τα 
δίνουν πίσω στο θεό». Περί Ιερής Νούσου, 4 (Λυπουρλής 2000α, 345). Οπότε η 
πολεμική δεν αφορά στο ρόλο των ιερών και των ιερέων. 

36 Περί Ιερής Νούσου, Ι (Λυπουρλής 2000α, 331).
37 Περί Ιερής Νούσου, 4 (Λυπουρλής 2000α, 345-347).
38 Για την ασθένεια ως μίασμα βλ. Parker 1983, 207-256.
39 Περί Ιερής Νούσου, 4 (Λυπουρλής 2000α, 345-347).
40 Περί Ιερής Νούσου, 6 (Λυπουρλής 2000α, 349).
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καλό, το ευχάριστο από το δυσάρεστο... είναι και η αιτία που παρα-
φρονούμε. Από δική του επίδραση οι φόβοι και οι αγωνίες που μας 
κυριεύουν τη νύχτα και τη μέρα, οι αϋπνίες, τα σφάλματά μας στην 
πιο ακατάλληλλη στιγμή... η ανικανότητα, τέλος, να γνωρίζουμε την 
πραγματικότητα όπου ζούμε και η αδιαφορία μας για τις καθιερωμέ-
νες συνήθειες των ανθρώπων...».41 

Βλέπουμε, λοιπόν, πως μέσα από τους ιατρικούς λόγους διαμορ-
φώνεται το υπόβαθρο για την πολιτικοκοινωνική ή ηθική απονοη-
ματοδότηση των εμπειριών και την αναγωγή τους στη φύση του 
σώματος.42 Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τη λειτουργία της 
προβαλλόμενης αυτής απονοηματοδότησης σε σχέση με την εννοι-
ολογική συγκρότηση του γυναικείου σώματος, αφού από πρώιμα, 
ακόμα, κείμενα του Ιπποκρατικού Corpus, έμφυλοι ρόλοι ανάγονται 
στη φύση του.

Γυναικολογώντας
Σε ένα από τα πρωιμότερα κείμενα του Ιπποκρατικού Corpus 

που αφορά στις γυναικείες ασθένειες, το Περί Γυναικείης Φύσιος, 
διαβάζουμε τα παρακάτω: «Για τη φύση της γυναίκας και για τις 
αρρώστιες της έχω να πω τα εξής: Όπως σε όλα τα ανθρώπινα πράγ-
ματα, κύρια αιτία είναι και εδώ το θείον... Ο άνθρωπος που ασχο-
λείται σωστά με τα θέματα αυτά πρέπει πρώτα να ξεκινάει από τα 
θεία, μετά να προσέχει τις φύσεις των γυναικών, την ηλικία τους, τις 
εποχές και τον τόπο στον οποίο ζουν...».43 Ο συγγραφέας συνεχίζει: 
«Αρχίζω τη διδασκαλία μου με το υγρό, φυσικά, στοιχείο».44 Αυτή η 
αφετηρία δεν είναι τυχαία, εφόσον το γυναικείο σώμα προβάλλεται 
στα ιατρικά κείμενα περισσότερο υγρό από το αντρικό.45 

41 Περί Ιερής Νούσου, 17 (Λυπουρλής 2000α, 365).
42 Όταν αναφερόμαστε στη φύση του σώματος, εννοούμε γενικότερα τον τρόπο 

που παρίσταται το σώμα στα ιατρικά κείμενα, δηλαδή ως αλληλεπιδράσεις 
χυμών, δυνάμεων, στοιχείων, φλεβών, οργάνων κ.τ.λ. 

43 Περί Γυναικείης Φύσιος, Ι. Ο όρος «φύσεις» αντλείται από το αρχαίο κείμενο. 
44 Περί Γυναικείης Φύσιος, Ι.
45 Περί Αέρων Υδάτων Τόπων, X, Περί Διαίτης I, XXVII, Περί Φύσιος Παιδιού, 

20 (31). Βλ. επίσης Carson 1990, 135-170. Holmes 2010, 185. Βλ. επίσης Περί 
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Στο Περί Γυναικείων Α, περιγράφεται εκτενώς η τάση του γυναι-
κείου σώματος να απορροφά περισσότερα υγρά: «[Η] γυναίκα: 
καθώς είναι λιγότερο σφιχτή, τραβάει από την κοιλιά για το σώμα 
περισσότερα υγρά... επειδή η σάρκα της είναι πιο απαλή, όταν το 
σώμα γεμίσει από αίμα και αυτό δεν απομακρυνθεί από το σώμα, 
παρουσιάζεται πόνος ως συνέπεια... Ο άντρας, αντίθετα, έχοντας 
πιο σφιχτή σάρκα... ούτε γεμίζει τόσο πολύ από αίμα... αντλεί τόσο 
μόνο όσο χρειάζεται για να τραφεί το σώμα του...».46 Παρατηρούμε 
πως η φύση του γυναικείου σώματος περιγράφεται σε αντιπαρα-
βολή με την αντρική. Τα γυναικεία έμμηνα εξηγούνται ως αποβολή 
της «επιπλέον» ποσότητας αίματος, ενώ στον άντρα αυτή δεν είναι 
αναγκαία γιατί δεν απορροφά «επιπλέον» υγρά εξαρχής.47 Η εμμη-
νόρροια, δηλαδή, λειτουργεί συνδηλωτικά –ως εξισορρόπηση– της 
ανισόρροπης φύσης του γυναικείου σώματος, σε σύγκριση τουλάχι-
στον με την αντρική, η οποία διέπεται από αυτάρκεια και ισορροπία 
υγρών. 

Παρόλο που το σημείο αναγνώρισης της «πλεονάζουσας» υγρό-
τητας των γυναικείων σωμάτων, η εμμηνόρροια, τοποθετείται σε 
συγκείμενα κανονιστικής ρύθμισης,48 παραμένει ερώτημα το τι 
εκλαμβανόταν ως εμμηνόρροια. Στο Περί Γυναικείων Β αναφέρεται 
πως κάποιοι γιατροί νομίζουν πως είναι εμμηνόρροια το αίμα που 
τρέχει από τις αρθρώσεις, αλλά ο συγγραφέας ισχυρίζεται πως η 
εμμηνόρροια έρχεται από τη μήτρα και τις κοίλες φλέβες.49 Σε άλλα 
κείμενα τα έμμηνα «έρχονται» από οποιοδήποτε σημείο του σώμα-
τος και «μετακινούνται» σε διάφορα σημεία, ενίοτε προκαλώντας 
ασθένειες.50 

Αέρων Υδάτων Τόπων, XXII, για την αιτιολόγηση του «εκθηλυσμού» πολλών 
Σκυθών βάσει «πλεονάζουσας» υγρότητας του σώματός τους.

46 Περί Γυναικείων Α, Ι. 
47 Περί Γυναικείων Α, Ι.
48 Η κανονιστικότητα αφορά στην ποσότητα, στη συχνότητα εμφάνισης, στο 

χρώμα, στην υφή, στην οσμή των εμμήνων. Περί Γυναικείης Φύσιος, 7, 10-11, 
13, 15-17, 22, 37, 39-40, 42, 72, 82, 90, Περί Γυναικείων Α, 2, 4-6, 10, 15, Περί 
Γυναικείων Β, Ι, 3-13, 67, 83-87, 90, Περί Αφόρων, Ι, Αφορισμοί, 36, 56, 57. 

49 Περί Γυναικείων Β, 5.
50 Περί Γυναικείης Φύσιος, 10, 18, Περί Γυναικείων Α, 2, 4, Περί Αφόρων, Ι, Επιδη-
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Τα έμμηνα σχετίζονται και με αποφάνσεις για την ετεροσεξου-
αλική πράξη και τη γυναικεία επιθυμία ή σύλληψη.51 Όσον αφορά 
στην αδυναμία σύλληψης, το κυρίαρχο παραστασιακό μοτίβο είναι 
η μήτρα που διώχνει ή δεν συγκρατεί το σπέρμα,52 αλλά στο Περί 
Αφόρων παρεμβάλλονται και τα έμμηνα και εμποδίζουν τη διαδρομή 
του, ή το «πνίγουν».53 Η στειρότητα περιγράφεται ως αποτέλεσμα 
«νοσηρού» αίματος, εξαιτίας του οποίου «το σπέρμα δεν πήζει» 
αλλά «ρευστοποιείται από το αίμα που κατεβαίνει άρρωστο από το 
σώμα... αποβάλλεται, μαζί με το νοσηρό υγρό...».54 Παρατηρούμε 
πως αναφορικά με την αδυναμία σύλληψης προσδίδονται νοσηρές 
συνδηλώσεις στην εμμηνόρροια.

Εν γένει, η αδυναμία σύλληψης και κυοφορίας αποδίδεται στη 
φύση της γυναίκας,55 ή στη φύση της ασθένειας,56 αν και η διάκρισή 
τους παραμένει διερώτημα.57 Η ευθύνη της στειρότητας, όμως, 
αποδίδεται κατεξοχήν στο γυναικείο σώμα, εφόσον και η ασθένεια, 
όπως και η φύση του σώματος, διαφοροποιείται ή διακρίνεται στα 
ιατρικά κείμενα με βάση το φύλο.58 Στο Περί Γυναικείων Α, για παρά-
δειγμα, η έμφυλη διαφοροποίηση της ασθένειας επισημαίνεται ως 

μίαι, Βιβλίο Έβδομο, 123.
51 Περί Γυναικείης Φύσιος, 2, 7, 18, Περί Γυναικείων Α, 17, 24, 57, Επιδημίαι, Βιβλίο 

Δεύτερο, Τμήμα Δεύτερο, 20. 
52 Περί Γυναικείης Φύσιος, 17, 20, 39, 67, Περί Γυναικείων Α, 10, 12-13, Περί Γυναι-

κείων Β, 49, 23, 53, 72, Περί Αφόρων, Ι, 5, 31-32, Περί Γυναικείων Β, 28, Περί 
Αφόρων, 15, 25-27, 29, Αφορισμοί, 62.

53 Περί Αφόρων, Ι. 
54 Περί Αφόρων, Ι. Βλ. επίσης Περί Γυναικείης Φύσιος, 17, 36-39, 40-43, 45-46, 67, 

Περί Γυναικείων Α, 4, 6, 10, 15, 57-58, Περί Αφόρων 5, 20-21.
55 Περί Γυναικείης Φύσιος, 13, 16, 20, 107, Περί Γυναικείων Α, 6, 17, 21, Περί 

Αφόρων, Ι, 5, 16-17, Αφορισμοί, 46, 59, 62. Κατ’ εξαίρεσιν προσδίδεται σημα-
ντότητα στο αντρικό σώμα: Αφορισμοί, Τμήμα Πέμπτο, 63 (Λυπουρλής 2000β, 
195), Περί Αφόρων, 6, 8.

56 Περί Γυναικείης Φύσιος, 6-7, 14, 16-17, 21, 36-40, 45-46,  Περί Γυναικείων Α, 6, 
17, 21, 67, Περί Αφόρων, Ι, 5, 15-16, 18.

57 Περί Γυναικείης Φύσιος, 19, 22, 106, Περί Γυναικείων Α, 17, 21, Περί Γυναικείων 
Β, Περί Αφόρων, Ι, 27.

58 Περί Αέρων Υδάτων Τόπων, 3, 4, 5, 7, 10 (Λυπουρλής 2000α, 121, 127, 131, 135, 
145, 147), Περί Γυναικείων Α, Περί Γυναικείων Β, Περί Γυναικείης Φύσιος, Περί 
Αφόρων.
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συστατικό μέρος της θεραπείας: «Αλλά και οι γιατροί κάνουν το 
σφάλμα... και κοιτάζουν να τη θεραπεύσουν σαν να επρόκειτο για 
αντρική ασθένεια. Γι’ αυτό και είδα πολλές ως τώρα γυναίκες να 
πεθαίνουν από τέτοιες παθήσεις... γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ως 
προς τη θεραπεία ανάμεσα στις γυναικείες και στις αντρικές αρρώ-
στιες».59 Η παραγνώριση της έμφυλης διαφοροποίησης παρουσιάζε-
ται ως αιτία θανάτου των γυναικών, ενώ καταδεικνύεται η κατηγο-
ρική εξαίρεση της γυναικείας ασθένειας και υγείας από την αντρική 
φυσιολογική κανονικότητα.

Τα ζητήματα που τίθενται σε εξέταση και λειτουργούν ως προσ-
διοριστικά στοιχεία της γυναικείας υγείας και ασθένειας αφορούν 
στη φύση του σώματος,60 στην ηλικία,61 στην αναπαραγωγή,62 στο 
γάμο,63 στη συμμετοχή ή μη σε ετεροφυλοφιλική διείσδυση.64 Τα 
ζητήματα αυτά συγκροτούνται αλληλένδετα, ενώ ταυτόχρονα 
λειτουργούν και ως προσδιοριστικά στοιχεία της γυναικείας ταυτό-
τητας. Από το ύφος των κειμένων –προτρεπτικό, αποφευκτικό, ή 
αποφθεγματικό–65 καταδεικνύεται η κανονιστική διάθεση ως προς 
τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τον γάμο, τη γέννα και την 
ετεροσεξουαλική πράξη. Επιπλέον, η έμφυλη διαφοροποίηση της 

59 Περί Γυναικείων Α, 62. Βλ. επίσης Περί Γυναικείης Φύσιος, 38.
60 Περί Γυναικείης Φύσιος, Ι, 20, 24, 107, Περί Γυναικείων Α, Ι, 17, Περί Γυναικείων 

Β, 2, Περί Αφόρων, 18, Αφορισμοί, 46, 62. 
61 Περί Γυναικείης Φύσιος, Ι, 3, Περί Γυναικείων Α, 2, 7, 62, Περί Γυναικείων Β, Ι, 2, 

7, ΙΙ, Περί Παρθενίων, Ι. 
62 Δηλαδή στη γέννα, στη σύλληψη, στην αποβολή ή στη στειρότητα. Περί Γυναι-

κείης Φύσιος, 2-6, 13-14, 16, 19-22, 42-43, 45-46, 67, 94, 96, 98-99, 106, 109, 
Περί Γυναικείων Α, Ι-2, 4, 10, 17, 21, 23, 38, 62-63, 68, Περί Γυναικείων Β, 3, 5, 
Περί Αφόρων, Ι-37, Περί Παρθενίων, Ι, Περί Γονής, 2-3, 5-9, Περί Φύσιος Παιδίου, 
Ι (12)-2 (13), 20 (31), Περί Επικυήσιος, Ι, 41, 46, 59, Αφορισμοί, 35, 41, 45, 59, 
62, Επιδημίαι, Βιβλίο Δεύτερο, Τμήμα Δεύτερο, 17-20, Τμήμα Τρίτο, 17, Βιβλίο 
Τέταρτο, 6, 21-22, 24-25, Βιβλίο Έκτο, Τμήμα Όγδοο, 32.

63 Περί Γυναικείης Φύσιος, 3, Περί Γυναικείων Α, 4, Περί Παρθενίων, Ι. 
64 Περί Γυναικείης Φύσιος, 2, 4-5, 7, 10, 16-18, 44, Περί Γυναικείων Α, 2, 7, 10, 17, 

24, Περί Γυναικείων Β, 53, 72, Περί Αφόρων, 8, 15, 34-35, Περί Γονής, 2, 4, Περί 
Φύσιος Παιδίου, 2 (13), 20 (31), Επιδημίαι, Βιβλίο Τέταρτο, 25.

65 Συνήθως χρησιμοποιείται προστακτική ή απαρέμφατο ως υποκείμενο του χρή. 
Βλ. Περί Γυναικείης Φύσιος, 3-5, 7, 16-18, 43, Περί Γυναικείων Α, 2, 4, 7, 10, 
12-15, 17, 24, 62, Περί Αφόρων, 8, Περί Γονής, 4, Περί Παρθενίων, Ι. 

— 182 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



γυναικείας φύσης δεν είναι αξιολογικά ουδέτερη, αλλά φορτίζεται 
με παθολογικά στοιχεία, τα οποία αφορούν στη θέση της μήτρας και 
των εμμήνων στο γυναικείο σώμα, ζητήματα που κρίνουμε σκόπιμο 
να εξετάσουμε αναλυτικά.

Καταρχάς, στη διάρθρωση των κειμένων που αφορούν στις 
γυναικείες ασθένειες, συνήθως παρατάσσονται πρώτα οι αναφο-
ρές στην κατάσταση και θέση της μήτρας και των εμμήνων, μετά 
τα «συμπτώματα» που εμφανίζει η εκάστοτε γυναίκα, και εν τέλει 
οι θεραπευτικές ενδείξεις.66 Κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκροτείται ένα 
μοντέλο αιτιολογίας της γυναικείας παθολογίας, το οποίο συναρτά-
ται άμεσα και με τις θεραπευτικές πρακτικές.

Στο Περί Αφόρων, για τη θεραπεία συστήνονται τα εξής: «Ως 
γιατρός προσπάθησε να ακολουθείς τη φύση, δίνοντας προσοχή στην 
αντοχή της γυναίκας... Για τα πράγματα αυτά δεν υπάρχει, βλέπεις, 
ζυγαριά... βγάζε τα συμπεράσματά σου και κάμνε τους συλλογι-
σμούς σου και ύστερα προχώρα στις καθάρσεις και στις κενώσεις 
όλου του σώματος και της κεφαλής, καθώς και στους υποκαπνι-
σμούς της μήτρας και στα υπόθετα. Αυτά είναι τα βασικά σου στοι-
χεία. Η θεραπευτική διαδικασία χρησιμοποιεί το καθένα από αυτά 
με τη σειρά... αν δεν χρησιμοποιείς κάποιο από αυτά, μη παραλείπεις 
να χρησιμοποιείς πάντοτε στη θέση του τον υποκαπνισμό...».67

Γίνεται εμφανής η προτροπή σε εφαρμογή μιας προκατασκευα-
σμένης θεραπείας, με μόνιμα και σταθερά στοιχεία τις κενώσεις και 
τους καθαρμούς του σώματος και της κεφαλής,68 και τους υποκα-
πνισμούς και τα υπόθετα στη μήτρα. Ο υποκαπνισμός της μήτρας, 
επιπλέον, πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται στη θέση των παραλει-
πόμενων πρακτικών. Αυτό αφορά στο ότι οι αιτίες παθολογίας του 
γυναικείου σώματος έχουν συχνά κοινή πηγή: τη μήτρα. 

66 Περί Γυναικείης Φύσιος, 2-8, 10-14, 18, 25-28, 30, 36-49, 54, 57-58, 62, 64, 67, 
72-73, 75, 79, 81, 92, 107-108, Περί Γυναικείων Α, 2, 10, 17, 21, 79-80, 84-85, 
87-88, 90, Περί Γυναικείων Β, 3, 14-31, 33-35, 38-40, 41, 43, 45-53, 61-65, 67-70, 
73, 78, 93-95.

67 Περί Αφόρων, 18.
68 Βλ. επίσης Περί Διαίτης Οξέων, 2 (Λυπουρλής 2000α, 255).
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Η μήτρα στα ιατρικά κείμενα κάποτε αυτονομείται, έχει αισθή-
σεις, κάποτε αντιθετικές με τις αισθήσεις της γυναίκας,69 καθώς και 
δυνατότητα ανεξέλεγκτης μετακίνησης στο γυναικείο σώμα.70 Στο 
Περί Γυναικείων Β η διάθεση ρύθμισης του τρόπου ζωής μέσω των 
αναφορών στη μετατόπιση της μήτρας γίνεται εμφανής: «Οποιαδή-
ποτε αιτία μπορεί, λέω, να συντελέσει στη μετατόπιση της μήτρας... 
το κρύο στα πόδια ή στη μέση, ο χορός, το κοπάνισμα, το σχίσιμο 
των ξύλων, το τρέξιμο σε ανήφορο ή σε κατήφορο, και άλλα τέτοια 
παρόμοια...».71 

Επιπλέον, αιτιολογικά συσχετισμένη με τη μετατόπιση της 
μήτρας εμφανίζεται η απουσία ετεροσεξουαλικής διείσδυσης: «Η 
μήτρα της γυναίκας αυτής μετατοπίζεται, αφού, ελλείψει συνου-
σίας, δεν υγραίνεται... αν η μήτρα είναι υγρή από τη συνουσία... δεν 
μετατοπίζεται εύκολα. Αυτή είναι λοιπόν η αιτία που η μήτρα κλεί-
νει, γιατί η γυναίκα δεν συνουσιάζεται».72 Μεθοδεύεται, επομένως, 
η θεώρηση της ετεροσεξουαλικής διείσδυσης ως μέσο επίτευξης της 
γυναικείας υγείας.73 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειω-
θεί πως η ετεροφυλοφιλική διείσδυση τοποθετείται στα κείμενα του 
Ιπποκρατικού Corpus κατεξοχήν στο πλαίσιο του γάμου.74 Φαίνε-

69 Προτείνεται, για παράδειγμα, η πραγματοποίηση δύσοσμων για τη γυναίκα, 
αλλά αρωματικών στη μήτρα υποκαπνισμών ή το αντίστροφο. Περί Γυναικείης 
Φύσιος, 3-5, 14, 18, 26, 44, Περί Αφόρων, 35. 

70 Περί Γυναικείης Φύσιος, 3-6, 21, 25, 30, 38, 43-44, 47-49, 54, 58, 62, 73, 75, 79, 
87, Περί Γυναικείων Α, 2, 4, Περί Γυναικείων Β, 14-31, 33-35, 38, 40-41, 43-44, 
94, Περί Αφόρων, 35-36. Βλ. επίσης Πλάτων, Τίμαιος 91c. 

71 Περί Γυναικείων Β, 29.
72 Περί Γυναικείων Α, 2. 
73 Αντίθετα, σε δυο περιπτώσεις αντρών ασθενών στο τρίτο βιβλίο του Επιδημίαι  

σεξουαλική δραστηριότητα και πιοτό σχετίζονται με την εμφάνιση ασθένειας. 
Λυπουρλής 2000β, 136-139, 141-143.

74 Στο Περί Γυναικείων Α, 10 το ρήμα «ξυνοικήσαι» δηλώνει την ετεροφυλοφι-
λική διείσδυση. Στο Περί Γυναικείης Φύσιος, 3, μεταφράζεται αναφορικά με τον 
γάμο, οπότε διαπιστώνεται αμφισημία στη νοηματοδότησή του, που αντανα-
κλά πιθανώς κοινωνικές νοηματοδοτήσεις, δηλαδή συσχέτιση του γάμου με 
την ετεροφυλοφιλική διείσδυση. Στο Περί Φύσιος Παιδίου 2 (13), όμως, απαντά 
κατ’ εξαίρεση μια μουσοεργός, η οποία «είχε σχέσεις με άντρες, δεν έπρεπε όμως 
να μείνει έγκυος, για να μη χάσει το καλό όνομα που είχε…». Οι «σχέσεις» της 
με άντρες, δηλαδή, δεν ήταν στο πλαίσιο του γάμου.
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ται πως μόνο στις έγγαμες αναγνωρίζεται η δυνατότητα συμμετοχής 
σε ετεροφυλοφιλική πράξη. Αυτό σχετίζεται πιθανώς με τη σημασία 
που προσδίδεται στον έλεγχο της αναπαραγωγής, ζήτημα που θα 
εξετάσουμε αναλυτικότερα.

Η νομιμοποίηση της εγκυμοσύνης και της παρεπόμενης μητρό-
τητας εξαρτάται από την αμοιβαία συμφωνία μεταξύ οίκων, στους 
οποίους τη θεσμοθετημένη εξουσία κατέχουν άντρες. Η εγκυμοσύνη 
εκτός γάμου δε μπορεί να νομιμοποιηθεί κοινωνικά, αφού συνιστά 
απειλή της εξουσίας που επικυρώνεται με τον γάμο.75 Στο επίπεδο 
αυτό, ο έλεγχος της εγκυμοσύνης είναι κοινωνικά σημαντικός, ενώ 
η ρύθμισή της μεθοδεύεται και μέσα από τα ιατρικά κείμενα. 

Στα κείμενα αυτά, δηλαδή, οι διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι που 
επιφυλάσσονται σε γυναίκες και παρθένες,76 φυσικοποιούνται μέσω 
αναγωγής τους σε αλλαγές του γυναικείου σώματος, και επίκλησης 
της υγείας του. Η εμφάνιση εμμηνόρροιας σηματοδοτεί μια περίοδο 
κοινωνικής μεταβατικότητας, αφού είναι δηλωτική της «κοινωνι-
κής στιγμής» κατά την οποία η παρθένα καλείται να παντρευτεί και 
να μεταβεί σε νέο οίκο, όπου θα κληθεί να παράγει νόμιμα παιδιά.77 
Η «φυσική στιγμή» της εμφάνισης εμμηνόρροιας, από τα ιατρικά 
κείμενα παρουσιάζεται με όρους νοσηρότητας, όπου με στόχο τη 
θεραπεία αιτιολογείται η προτροπή σε γάμο. 

Στο Περί Παρθενίων, γίνεται αναφορά στην αρρώστια που 
αποκαλείται ιερή, από την οποία πάσχουν περισσότερο οι γυναί-
κες, παρθένες και στείρες.78 Η συμβουλή του συγγραφέα, για την 
αποφυγή της πάθησης από τις παρθένες, είναι να παντρευτούν, 
ώστε να γεννήσουν. Η ασθένεια περιγράφεται ως εξής: «Όταν το 
στόμιο της εξόδου δεν είναι ανοιχτό... το αίμα ανεβαίνει... η καρδιά 
χαυνώνεται... παρουσιάζει συμπτώματα μανίας... κυριεύεται από την 
επιθυμία να σκοτώσει... επιθυμία να κρεμαστεί... η ψυχή... ταραγ-
μένη και γεμάτη αδημονία... σέρνεται και η ίδια προς το κακό... Τα 
οράματά της την παρακινούν να πηδήξει, να πέσει σε πηγάδια και 

75 Sissa 2008, 89-99. Βλ. επίσης Cantarella 1987, 40-48. Blundell 2004, 193-196.
76 Για την παρθενία στην αρχαία Ελλάδα βλ. Sissa 1990, 339-364.
77 Blundell 2004, 153-155. Βλ. επίσης Cantarella 1987, 44-48. Sissa 2008, 89-94.
78 Περί Παρθενίων, Ι.
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να κρεμαστεί... όταν, πάλι, δεν βλέπει οράματα, αισθάνεται μια ιδιαί-
τερη ευχαρίστηση, που την κάνει να επιθυμεί τον θάνατο σαν κάτι 
καλό...».79 

Αν η παρθένα δε γεννήσει, το στόμιο της εξόδου κλείνει από 
αίμα που συσσωρεύεται. Αν δεν ανοίξει, δηλαδή αν οι παρθένες δε 
γεννήσουν ενώ βρίσκονται σε «κατάλληλη ηλικία», θα αρρωστή-
σουν λόγω της συσσώρευσης αίματος στο σώμα τους. Η αρρώστια 
που παθαίνουν οι παρθένες, κατά τον συγγραφέα δεν είναι ιερή, 
αλλά φυσική, οπότε προβάλλεται ως επιταγή με πρόσχημα την 
υγεία η παρθένα να μείνει έγκυος, ώστε το συσσωρευμένο αίμα, που 
θέτει σε κίνδυνο θανάτου την παρθένα, να χρησιμοποιείται για να 
τραφεί το έμβρυο.80 Η έλξη θανάτου που αισθάνονται οι παρθένες, 
όμως, φαίνεται πως αποτελεί τη φυσικοποιημένη αιτία διατήρησης 
της ζωής τους από τους άντρες, δηλαδή ελέγχου της ζωής τους. Στη 
σύλληψη αυτή συμπυκνώνεται και η φυσικοποίηση του κοινωνικο-
πολιτικού κατεστημένου, για τη διατήρηση του οποίου, η παρθένα 
που έχει εμμηνόρροια –που είναι και ο κύριος φορέας της ασθέ-
νειας– πρέπει να γεννήσει, και επιπλέον, πρέπει να παντρευτεί ώστε 
να γεννήσει. 

Στο Περί Γυναικείων Α, που αφορά σε έγγαμες γυναίκες, ο 
«αποκλεισμός» των εμμήνων συσχετίζεται με την απουσία ετεροσε-
ξουαλικών σχέσεων και την εξαιτίας αυτής μετατόπιση της μήτρας. 
Οπότε στην περίπτωση των γυναικών προσδίδονται θεραπευτικές 
ιδιότητες στην ετεροσεξουαλική πράξη, πράγμα που δε συμβαίνει 
με τις παρθένες, ενώ η νοσηρότητα αφορά επίσης σε άτεκνες.81 Η 
προτροπή δεν είναι να παντρευτούν ώστε να γεννήσουν, όπως στην 
περίπτωση των παρθένων, αλλά να συνουσιάζονται. 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως μέσω πεποιθήσεων νοσηρό-
τητας που προσδίδονται στη μήτρα και τα έμμηνα προβάλλεται ο 
αναπαραγωγικός ρόλος της γυναίκας ως αναγκαιότητα για τη θερα-
πεία του σώματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεθοδεύεται ο αναπαραγω-

79 Περί Παρθενίων, Ι.
80 Περί Παρθενίων, Ι.
81 Περί Γυναικείων Α, 2.
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γικός ρόλος της γυναίκας, και επομένως η προβολή της νοσηρότη-
τας των διαφοροποιητικών στοιχείων του γυναικείου σώματος είναι 
ιδιαίτερης πολιτικοκοινωνικής σημασίας. 

Η σημασία αυτή καταδεικνύεται και από τη συγκρότηση διάκρι-
σης ηλικιακών κατηγοριών, δηλαδή παρθένων και γυναικών, αναφο-
ρικά με τη θεραπεία του σώματος. Η παραπάνω διάκριση σχετίζεται 
με ζητήματα ρύθμισης της κοινωνικής και οικιακής μεταβατικότη-
τας των γυναικών.82 Όταν, δηλαδή, οι γυναίκες βρίσκονται σε ένα 
κοινωνικό μεταίχμιο, για παράδειγμα, σε ηλικία γάμου αλλά χωρίς 
να έχουν παντρευτεί, ή έγγαμες αλλά χωρίς να έχουν γεννήσει, τότε 
υπεισέρχονται στα ιατρικά κείμενα πεποιθήσεις νοσηρότητας του 
γυναικείου σώματος, ώστε η θεραπευτική προτροπή να λειτουργή-
σει ως αποκατάσταση της επιδιωκόμενης κοινωνικής κινητικότητας.

Η Douglas επισημαίνει: «[Ό]ταν οι ηθικοί κανόνες είναι σκοτει-
νοί ή αντιφατικοί, υπάρχει μια τάση να απλοποιείται ή να ξεκαθα-
ρίζεται το επίμαχο ζήτημα μέσω πεποιθήσεων μιαρότητας».83 Σε 
μια παράφραση της Douglas, στον υπό εξέτασιν λόγο «υπάρχει μια 
τάση να απλοποιείται ή να ξεκαθαρίζεται το επίμαχο ζήτημα μέσω 
πεποιθήσεων νοσηρότητας». Το επίμαχο ζήτημα, που διέπεται από 
«αντιφατικούς κανόνες», είναι το πολιτικοκοινωνικό ζήτημα της 
αναπαραγωγής. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τον τρόπο 
με τον οποίο προβάλλεται η ασθένεια και η θεραπεία του γυναικείου 
σώματος στα θεραπευτικά ιερά του Ασκληπιού. Όπως θα δούμε, από 
τα ζητήματα διαπραγμάτευσης δεν απουσιάζει ο αναπαραγωγικός 
ρόλος της γυναίκας.

Ασκληπιεία
Παράλληλα με την ανάπτυξη ιατρικών λόγων για τη θεραπεία 

και την ασθένεια, από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. μαρτυρείται η εμφά-
νιση της λατρείας ενός νέου θεού, του Ασκληπιού, που σταδιακά θα 
εγκαθιδρυθεί στο ελληνικό πάνθεον ως θεός θεραπείας.84 Η ίδρυση 

82 Για την κοινωνική κινητικότητα των γυναικών και τη συσχέτισή της με πεποι-
θήσεις μιαρότητας, βλ. Carson 1990, 135-170.

83 Douglas 1966, 143.
84 Garland 1992, 117. Βλ. επίσης Edelstein και Edelstein 1998, 2: 1-108, 139-180. 
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πρώιμων ιερών του πλησίον ιερών του Απόλλωνα –που επίσης 
συσχετίζεται με την ασθένεια και τη θεραπεία– συνάδει ενδεχομέ-
νως και με τη μυθολογική του καταγωγή από αυτόν.85  

Ωστόσο, ακόμα και πριν την εισαγωγή της λατρείας του Ασκλη-
πιού, δεν έλειπαν ιερά θεραπευτών ηρώων, τα οποία ήταν μάλλον 
περιορισμένης, εντόπιας εμβέλειας.86 Επομένως, το ενδιαφέρον για 
τη θεραπεία δεν πρωτοεμφανίζεται στον 5ο αιώνα π.Χ. Κρίνουμε, 
λοιπόν, ότι η ανάδυση ενός νέου θεού, της θεραπείας,87 και η ευρύ-
τητα διάδοσης της λατρείας του,88 σχετίζονται μάλλον με τον μετα-
σχηματισμό της αντίληψης για την ασθένεια και την καθιέρωση της 
μέριμνας για θεραπεία. Ο μετασχηματισμός αυτός, αν κρίνει κανείς 
από την αρχική συνύπαρξη της λατρείας Απόλλωνα και Ασκληπιού 
στον ίδιο χώρο και τη λιτή οικοδομική μέριμνα για τη λατρεία του 
Ασκληπιού, ήταν μάλλον σταδιακός. 

Παρά τις εκάστοτε τοπικές και χρονολογικές διαφοροποιήσεις,89 
τα ιερά του Ασκληπιού διέπονται από ορισμένες βασικές συνιστα-
μένες, που αφορούν καταρχάς στην προβολή μιας κοινής θεραπευ-
τικής πρακτικής, την εγκοίμηση. Κατά τη διάρκειά της προσδοκάται 
η εμφάνιση, επιφάνεια, του θεού, έμμεσα ή άμεσα, κατά τη διάρκεια 
του ύπνου, του ξύπνιου, του ονείρου, ή μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, 
και μέσω αυτής η θεραπεία.90 

Η επιφάνεια του θεού, όμως, ήταν παραδοσιακά κοινωνικό 
προνόμιο.91 Οπότε η μεθόδευση της προσδοκίας επιφάνειας, μέσω 

LiDonnici 1995, 6-9. 
85 Edelstein και Edelstein 1998, 2: 99-100, 121-122. Βλ. επίσης Burford 1969, 

41-47. Lang 1977, 3-5. 
86 Rouse 1976, 186-195, 204, 212. Βλ. επίσης Edelstein και Edelstein 1998, 2: 91, 

96. Burford 1969, 19. Aleshire 1989, 35-36. Garland 1992, 116-135. Van Stra-
ten 1995, 72-74. Bonnechere 2003, 7-94. Και τα Ασκληπιεία λειτουργούν ενίοτε 
κυρίως ως εντόπια ιερά (Aleshire 1989, 97-100).

87 Περιστασιακά στα ιάματα η δράση του θεού επεκτείνεται από τη θεραπεία: 
[Α6], [Α7], [A10], B4, C3.

88 Aleshire 1989, 36. Βλ. επίσης Edelstein και Edelstein, 2: 101-118, 121. Burford 
1969, 13, 18-19. 

89 Garland 1992, 122.
90 Edelstein και Edelstein 1998, 1: 194-197, 209-254, 1998, 2: 145-158.
91 Harris 2009, 24-25. Βλ. κυρίως Αριστοτέλης, Περί της καθ’ ύπνον μαντικής, I-ΙΙ.
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αναπαραστασιακής και έλλογης ρητορικής92 στα Ασκληπιεία, κατα-
δεικνύει τον μετασχηματισμό της διαμεσολάβησης του ιερέα όσον 
αφορά στη σχέση του ατόμου με τους θεούς, αλλά και με την ασθέ-
νεια και τη θεραπεία. Φαίνεται να προσδίδεται «κύρος» στο άτομο, 
αφού εκτός από το ότι του αναγνωρίζεται άμεση προσωπική επικοι-
νωνία με τον θεό, το ίδιο φαίνεται να ορίζει την πρόσληψη της ασθέ-
νειάς του και τη μεθόδευση της θεραπείας της. 

Η διαμεσολάβηση, όμως, μεταξύ ατόμου και ασθένειας, ατόμου 
και θεού και κατ’ επέκτασιν μεθόδευσης, ρύθμισης του ατομικού 
βιώματος, δεν εξαφανίζεται, αλλά είναι έμμεση, μέσα από τη ρητο-
ρική διαμόρφωση του χώρου του ιερού. Ένα από τα στοιχεία συγκρό-
τησης ιερής ατμόσφαιρας και κατοχύρωσης της σχέσης του θεού με 
τους ανθρώπους είναι τα αναθήματα, που επιπλέον, αφορούν τους 
ασθενείς ως υποκείμενα δράσης, θέασης και αλληλεπίδρασης.

Στα Ασκληπιεία της Επιδαύρου, της Κορίνθου και της Αθήνας, 
που είναι κάποια από τα πρωιμότερα Ασκληπιεία στην κυρίως 
Ελλάδα, παρίστανται τρεις «τύποι» αναθημάτων. Ιάματα, ατομι-
κές ιστορίες σε λίθινες στήλες, αναθηματικές ανάγλυφες πλάκες 
σε μορφή «πινάκων», και ομοιώματα σωματικών μελών ποικί-
λων υλικών κατασκευής. Στα αναθήματα φαίνεται πως κυριαρχεί 
η προβολή ατομικών ή οικιακών εμπειριών ποικίλων κοινωνικών 
στρωμάτων, ενώ είναι αξιοσημείωτο πως η συμμετοχή των πόλεων-
κρατών στην πρώιμη ανάπτυξη των Ασκληπιείων είναι λιγότερο 
εμφανής συγκριτικά με άλλα ιερά, αν και μάλλον δεν απουσιάζει.93

Το πρωιμότερο ιερό του Ασκληπιού μάλλον είναι αυτό στην 
Επίδαυρο, που από τα τέλη περίπου του 5ου αιώνα π.Χ. αναπτύσσεται 
οικοδομικά, ενώ πιθανώς διατηρήθηκε εκεί και η λατρεία του Απόλ-

92 Ο όρος ρητορική χρησιμοποιείται καταχρηστικά, ώστε να αναδειχθεί η κοινω-
νικοπολιτική λειτουργία των προβαλλόμενων ιστοριών και παραστάσεων.

93 Aleshire 1989, 8, 14-15, 54, 63-65, 72-73. Βλ. επίσης Edelstein και Edelstein 
1998, 2: 111. Burford 1969, 13-15, 18, 35-39. LiDonnici 1995, 2-4. Van Straten 
1995, 58-72. Όσον αφορά στην προβολή της συνοχής του οίκου βλ. για παρά-
δειγμα μια περίπτωση στα ιάματα (Β1), όπου κοιμήθηκε η μητέρα στο άβατον 
αντί της κόρης, ή ανάθημα μητέρας αντί του γιου της, ή συζύγου αντί της 
γυναίκας του (Aleshire 1989, 41, 46).
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λωνα, χωρίς όμως την ίδια σημασία, εφόσον κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. 
το ιερό είχε καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον «διάσημα» Ασκληπιεία. 
Από εκεί φαίνεται πως διοχετεύτηκε η λατρεία του θεού και σε άλλες 
περιοχές, ενώ όταν το ιερό κέρδισε πανελλήνια αναγνώριση, αυτό 
σηματοδότησε και τον οικονομικό έλεγχο άλλων Ασκληπιείων.94 

Από τα ιδιαίτερης σημασίας αναθήματα στο ιερό της Επιδαύ-
ρου είναι τα ιάματα, συγκεντρωμένες ιστορίες θεραπειών σε λίθι-
νες στήλες, τις οποίες είτε τις είχαν γράψει οι ιερείς, είτε τις είχαν 
συγκεντρώσει μέσα από τη συλλογή προσωπικών καταγραφών και 
αναθημάτων θεραπειών ή μέσω προφορικών διηγήσεων.95 Σε κάθε 
περίπτωση, καταδεικνύεται ο αποφασιστικός ρόλος των ιερέων 
στη διαδικασία της επιλογής, διάρθρωσης και χωροθέτησης των 
προβαλλόμενων λόγων.96

Δεδομένης της καλής τους διατήρησης, τα ιάματα μάλλον 
βρίσκονταν σε στεγασμένο χώρο. Η έλλειψη επεξεργασίας της 
οπίσθιας όψης τους, καταδεικνύει πως μάλλον προορίζονταν να 
στηριχτούν σε τοίχο, ενώ η ανακάλυψη βάσης απόλυτα συμμετρικής 
με μια στήλη, στο άβατον, κατέδειξε την πιθανότητα να τοποθετού-
νταν εκεί. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, ως έναν βαθμό επιδιωκό-
ταν να μεθοδευτούν οι προσδοκίες και οι κατευθύνσεις της φαντα-
σίας των εισερχομένων.97

Σε αντίθεση με την έννοια της λέξης στον αρχαίο ναό, στα Ασκλη-
πιεία το άβατον ή άδυτον μάλλον ήταν προσβάσιμο,98 για να παρα-
πέμπει πιθανώς στην άλλοτε αφανή παρουσία του θεού που τώρα 
παρίσταται σε ένα προσβάσιμο άβατο. Οι εισερχόμενοι, μπορούσαν 
να είναι άρρωστοι, υγιείς, ή και περαστικοί. Επιπλέον, η εγκοίμηση 
στο άβατον δεν διέπεται από χωρική οριοθέτηση κατά φύλο,99 και 
μπορεί να εξυπηρετεί ποικίλους στόχους πέραν της θεραπείας.100

94 LiDonnici 1995, 5-10. Βλ. επίσης Burford 1969, 21, 47-85. Garland 1992, 
116-135.

95 LiDonnici 1995, 1, 15-82.
96 LiDonnici 1995, 18.
97 LiDonnici 1995, 17-19.
98 LiDonnici 1995, 19. Βλ. επίσης Αριστοφάνης, Πλούτος, 650-750. 
99 LiDonnici 1995, 6-7. Βλ. επίσης Rouse 1976, 200 αλλά και Αριστοφάνης, Πλού-

τος, 650-750.
100  Όπως σίτιση, ή κλοπή. Αριστοφάνης, Πλούτος, 650-750. 

— 190 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



Οι ιστορίες γυναικών αφορούν συχνά σε ζητήματα αναπαρα-
γωγής, ιδιαίτερα μακράς διάρκειας εγκυμοσύνες, ή στειρότητα.101 
Επιπλέον, από την αφηγηματική τους μορφή καταδεικνύεται η μεθό-
δευση ιδεοτυπικής συγκρότησης της γυναικείας ταυτότητας. Ενώ, 
δηλαδή, ενίοτε οι ιστορίες ξεκινούν συμπεριλαμβάνοντας λεπτο-
μερή αφηγηματικό λόγο, άλλοτε ξεκινώντας με το όνομα και την 
καταγωγή της ασθενούς, συνεχίζονται με τυποποιημένες εκφράσεις 
για τον προσδιορισμό της ιστορίας. Για παράδειγμα: «Η Ανδρομάχη 
από την Ήπειρο, για παιδιά».102 Επιπλέον, ενίοτε οι ιστορίες ξεκινούν 
με φράσεις όπως «μια τρίχρονη εγκυμοσύνη».103 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προβάλλεται η ατομικότητα, αλλά κατο-
χυρώνεται η κανονιστικότητα και επιχειρείται η ρύθμιση των ατομι-
κών εμπειριών και των προσλήψεών τους, όπου ο θεατής καλείται 
ως ενεργός συμμέτοχος της αφήγησης, να φανταστεί το υπόλοιπο, 
προβάλλοντας σε αυτή τις δικές του εμπειρίες, και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, τη διαπλάθει αλλά και την αφομοιώνει ο ίδιος.

Ωστόσο, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε πως δεν υπάρχει 
έμφυλη ταξινόμηση στην παράταξη των ιστοριών των ιαμάτων. 
Λεπτομερειακές αφηγήσεις και τυποποιημένες αναφορές αφορούν 
και σε άντρες και σε γυναίκες. Για παράδειγμα: «Η Κλεώ ήταν 
έγκυος για πέντε χρόνια. Μετά τον πέμπτο χρόνο της κυοφορίας, 
ήρθε ως ικέτης στο ναό και κοιμήθηκε στο άβατον. Μόλις είχε φύγει 
και καθώς ήταν έξω από το ιερό...»,104 ενώ στην ίδια στήλη παρα-
κάτω: «Νικάνωρ, χωλός».105 

Οι διαφοροποιήσεις ως προς την αφηγηματική μορφή, έχουν 
ερμηνευτεί βάσει υποθέσεων για την προέλευση των ιστοριών.106 
Πέραν τούτου, ο τρόπος παράταξης διαφορετικών αφηγηματικών 
μορφών, είναι ο πλέον λειτουργικός ως προς τη συγχώνευση της 
προβολής της ατομικής εμπειρίας και της προθετικής ρύθμισής της. 

101  [Α1], [Α2], Β5, Β11, Β14, Β19, Β22.
102  Β11. Βλ. επίσης Β14, Β19, Β22, καθώς και την έκφραση «για οικογένεια»: [Α2].
103  [A2].
104  [Α1].
105  [Α16].
106  LiDonnici 1995, 20-75. 
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Μέσα από τη διαφοροποίηση της αφηγηματικής μορφής τονίζεται 
αρχικά η ατομική εμπειρία, η οποία εν συνεχεία καθίσταται αναγνω-
ρισμένη ως κοινότυπη και αυτονόητη και συμβάλλει στη συγκρό-
τηση συλλογικών και, όπως καταδείχτηκε, έμφυλων ταυτοτήτων. 

H γέννα, όμως, παρά τη δημόσια προβολή και κοινωνική της ση-
μασία, απαγορευόταν στα ιερά, συμπεριλαμβανομένων των Ασκλη-
πιείων, όπως και ο θάνατος,107 ενώ μετά τη θεραπεία λαμβάνει χώρα 
έξω από το ιερό.108 Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με τις εκτεταμένες 
πιθανότητες θανάτου είτε της εγκυμονούσας είτε του παιδιού κατά 
τη γέννα. Στα ιατρικά κείμενα, πέραν της πιθανότητας θανάτου της 
εγκυμονούσας, δεν απουσιάζουν αναφορές σε γέννηση νεκρού παι-
διού, ή τον τεμαχισμό και εξαγωγή του παιδιού αν η εγκυμοσύνη εμ-
φανίζει προβλήματα,109 ενώ ακόμα και η μήτρα μπορεί να μετατραπεί 
σε «τάφο»: «Όλα αυτά συμβαίνουν στη γυναίκα, αν το έμβρυο πεθά-
νει και σαπίσει μέσα της...».110 Η γυναίκα παρουσιάζει τα ίδια συμ-
πτώματα και μετά από τοκετό,111 οπότε και η ίδια η θέασή της, τότε, 
ενδέχεται να παραπέμπει σε θάνατο. 

Όσον αφορά στην ατομική σχέση των γυναικών με τον θεό, αυτή 
μεταβάλλεται εμμέσως σε μια σχέση του γυναικείου φύλου, ως ιδεο-
τυπική κοινωνική ταυτότητα, με τις κοινωνικές αξίες που αντιπρο-
σωπεύονται από τη θεϊκή θεραπεία. Παρά την προβαλλόμενη ακόμα 
και προσωπική επαφή των γυναικών με τον θεό, που π.χ. συλλαμβά-
νουν παιδιά με το άγγιγμά του, ή μέσω σωματικής επαφής ή συνου-
σίας με θεόσταλτα φίδια,112 η πράξη αυτή προβάλλεται αποφορτι-
σμένη από τη γυναικεία συμμετοχή.113

107  LiDonnici 1995, 19. Βλ. επίσης Rouse 1976, 199. Parker 1983, 32-73. Dover 
2002, 20.

108  [Α1], [Α2].
109  Περί Επικυήσιος, Ι, Περί Γυναικείων Α, 33, 50, Περί Εγκατατομής Εμβρύου, Ι.
110  Περί Γυναικείης Φύσιος, 37. Βλ. επίσης Περί Γυναικείης Φύσιος, 45-46. Περί 

Γυναικείων Α, 47, 68-70, 91. Περί Γυναικείων Β, 4, 11. Περί Αφόρων, 37.
111  Περί Γυναικείης Φύσιος, 45-46.
112  Β11, Β19, Β22.  
113  Για τη γυναικεία παθητικότητα κατά τη σύλληψη βλ. επίσης Αριστοτέλης, Περί 

Ζώιων Γενέσεως, 729b10-15. Skinner 2010, 67-82.
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Ωστόσο, η αδυναμία σύλληψης αποδίδεται σε γυναικεία ευθύνη, 
ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον των ιαμάτων αφορά σε κοινωνικο-
πολιτικά ζητήματα που στα ιερά προβάλλονται δημόσια. Η μακρά 
εγκυμοσύνη, των 5 ετών, των 3 ετών κ.ο.κ. εκφράζει τον φυσικοποι-
ημένο κοινωνικό προορισμό της γυναίκας: καλείται να είναι εγκυ-
μονούσα, γενικότερα στη γαμήλια ζωή της. Αυτό αναμένεται από 
αυτήν: δεν πρόκειται για «σωματική» εγκυμοσύνη, πρόκειται για 
παραστασιακή επιτέλεση κοινωνικοπολιτικής προσδοκίας. Έτσι, 
εδώ φανερώνεται ακόμα περισσότερο η κοινωνικοπολιτική συγκρό-
τηση σωματικών λειτουργιών και βιωμάτων αλλά συγχρόνως και η 
ίδια η διάκρισή τους από αυτά.

Ένας από τους πιο διαδεδομένους «τύπους» αναθημάτων, που 
απαντά από τα τέλη του 8ου ακόμα αιώνα π.Χ. σε ιερά της Άρτεμης 
και της Δήμητρας, και που κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. θα διαδοθεί ευ-
ρέως, είναι τα ομοιώματα σωματικών μελών.114 Πλήθος ομοιωμάτων 
έχει βρεθεί στο ιερό της Κορίνθου,115 ενώ απαντά και στους «κατα-
λόγους» του Ασκληπιείου της Αθήνας.116 

Το στήθος, παρότι ως «μέλος» σπάνια απασχολεί τα ιατρικά 
κείμενα και κυρίως σε σχέση με ασθένειες,117 είναι το πιο χαρακτη-
ριστικό γυναικείο ανάθημα. Από επιγραφικές μαρτυρίες σε ιερό 
της Άρτεμης στην Αθήνα συνάγεται πως ένα ανάθημα στήθους 
αφορούσε ευχαριστία για μια γέννα.118 Το μέλος αυτό, όμως, παρα-
πέμπει και στην ιδιότητα της γυναίκας ως τροφού, ως μητέρας που 
δεν παράγει απλώς τα παιδιά διαδόχους, αλλά και τα αναθρέφει μετά 
τη γέννα. Ενδεχομένως εκτός από τη σύλληψη και τη γέννα που 
απασχολούν τους γιατρούς, ακόμα και τους ιερείς των Ασκληπιείων, 
ένα βασικό ενδιαφέρον των γυναικών είναι η ανατροφή των παιδιών 
τους και η διαπροσωπική σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ αυτών 
και των μωρών τους, πέραν της διαμεσολάβησης της κοινωνίας. 

114  Forsén 1996. Βλ. επίσης Cole 2004, 171-174. 
115  Roebuck 1951, 111-128.
116  Aleshire 1989, 40-42, 104-105. Βλ. επίσης Edelstein και Edelstein 1998, 2: 

182-184.
117  Περί Γυναικείης Φύσιος, 2, 93, Περί Γυναικείων Α, Ι, 27, 44, 73, Περί Φύσιος 

Παιδίου, 10 (21), Περί Γυναικείων Β, 24, 65, 77.
118  Demand 1994, 89.
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Μέσω του αναθήματος, ο θηλασμός καθίσταται και μέρος κοινω-
νικής προβολής της γυναικείας εμπειρίας και, ως συχνό ανάθημα, 
της γυναικείας ταυτότητας, υπό το φως ενός κοινωνικού ρόλου που 
δεν συμπεριλαμβάνει άμεσα αντρική διαμεσολάβηση. Στο επίπεδο 
αυτό, η ταυτότητα της γυναίκας μέσω των αναθέσεων αυτών δεν 
συγκροτείται ως νοσηρή. 

Επιπλέον, η ρητορική των αναθημάτων έτσι όπως φαίνεται 
να διαμορφώνεται στο ιερό της Κορίνθου, για παράδειγμα, όπου 
υπήρχε και πλήθος αναθέσεων ομοιωμάτων σωματικών μελών από 
άντρες, χωρίς χωροθετικό διαχωρισμό με βάση το φύλο, πιθανώς να 
είχε ως αποτέλεσμα μια εμφατική ανάδειξη της αποσπασματικότη-
τας των σωμάτων για τον θεατή, ο οποίος θα αντίκρυζε όλα αυτά τα 
μέλη συγκεντρωμένα ποικιλοτρόπως, ακόμα και κρεμασμένα, αφού 
τα ομοιώματα ενίοτε είχαν οπές για να κρεμαστούν.119

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί και μια ανατομική θεώρηση του 
σώματος, πλησιέστερη πιθανώς της προσωπικής εμπειρίας βιώμα-
τος πόνου, αλλά και η αίσθηση συλλογικότητας απέναντι στη θερα-
πεία και στον θεό, αφού όλα αυτά τα μέλη είχαν αποτεθεί ως ευχές ή 
ευχαριστίες. Στην Κόρινθο, μέσω των ομοιωμάτων, οι γυναίκες δεν 
φαίνεται να αποτελούν μια σαφώς διαχωρισμένη κατηγορία.

Στην Αθήνα, το μεγαλύτερο μέρος των ομοιωμάτων σωματι-
κών μελών, έχει ανατεθεί από γυναίκες.120 Συνήθως επρόκειτο για 
ανάθεση στήθους, αλλά και κοιλιάς, ακόμα και δαχτύλων, γοφών, 
σαγονιών, δοντιών και αυχένων, οπότε στην ποικιλία αυτή αναδει-
κνύεται η συγκρότηση της γυναικείας ασθένειας βάσει του μέλους 
που φέρει πόνο, σε ένα ατομικό επίπεδο, που δεν αφορά μόνο στο 
δημόσιο ενδιαφέρον για την αναπαραγωγή. 

Παρόλο που τα ζητήματα αναπαραγωγής αντανακλούσαν πιθα-
νώς ενδιαφέροντα που απασχολούσαν και άντρες και γυναίκες, η 
συχνή αναθηματική δραστηριότητα των γυναικών στα ιερά του 
Ασκληπιού,121 και η εμφανής συμμετοχή τους στη λατρεία του, ενδέ-

119  Roebuck 1951, 111-128. Βλ. επίσης Lang 1977, 15-28.
120  Aleshire 1989, 46.
121  Dillon 2004, 19-21.
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χεται να ήταν και ένας τρόπος για να παρίστανται σε έναν δημόσιο 
κοινωνικό χώρο. 

Ο Πλάτωνας αναφέρει: «...ἔθος τε γυναιξί τε δὴ διαφερόντως 
πάσαις καὶ τοῖς ἀσθενοῦσι πάντῃ καὶ κινδυνεύουσι καὶ ἀπο-
ροῦσιν...».122 Η συγκρότηση στενής σχέσης των γυναικών με τους 
αρρώστους είναι αξιοσημείωτη στη διάρθρωση της φράσης, ενώ «...
καὶ τοὐναντίον ὅταν εὐπορίας τινὸς λάβωνται, καθιεροῦν τε τὸ παρὸν 
ἀεὶ καὶ θυσίας εὔχεσθαι καὶ ἱδρύσεις ὑπισχνεῖσθαι θεοῖς καὶ δαίμο-
σιν καὶ παισὶν θεῶν, ἔν τε φάσμασιν ἐγρηγορότας διὰ φόβους καὶ ἐν 
ὀνείροις, ὡς δ’ αὕτως ὄψεις πολλὰς ἀπομνημονεύοντας ἑκάσταισί τε 
αὐτῶν ἄκη ποιουμένους, βωμοὺς καὶ ἱερὰ πάσας μὲν οἰκίας, πάσας δὲ 
κώμας ἔν τε καθαροῖς ἱδρυομένους ἐμπιμπλάναι καὶ ὅπῃ τις ἔτυχε τῶν 
τοιούτων».123 

Η συχνή αναθηματική δραστηριότητα των γυναικών επιβεβαιώ-
νεται από τον Πλάτωνα και χαρακτηρίζεται εθιμική, ενώ φόβοι, 
οράματα και όνειρα συσσωρεύονται και συνιστούν τρόπο θερα-
πείας αλλήλων, οπότε, εκτός της ίδρυσης ιερών σε όσα σημεία είχαν 
τέτοιες εμπειρίες, αυτές παρουσιάζονται ως συσσωρευμένη γνώση. 
Όμως τέτοιες εκδηλώσεις αναφέρονται ως ενδείξεις αδυναμίας.124 
Η δημόσια προβολή της ατομικής θεραπείας φαίνεται πως ενίοτε 
προκαλεί δυσαρέσκεια, όπως και η ίδρυση ιερών και βωμών σε ιδιω-
τικές οικίες.125 

Ενδεχομένως, εφόσον τα ιερά ανακτούν κύρος σε σχέση με τους 
οίκους και τα άτομα, αρχίζουν να αποτελούν απειλή στην ανάδειξη 
της πόλης-κράτους ως υπέρτατου αγαθού. Σε αυτές τις εκδηλώσεις, 
όμως, οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά. Ιάματα, αναθήματα, ίδρυση 
βωμών και ιερών αποτελούν δημόσια μνημεία νίκης της ασθένειας 
μέσω προνομιακής επαφής με το θείο. Στο επίπεδο αυτό, η νοσηρή 
ταυτότητα των γυναικών, που τις συγκρότησε ως υποκείμενα εξαρ-
χής, καθίσταται πεδίο διεκδίκησης.

122  Πλάτων, Νόμοι, 909e-910a.
123  Πλάτων, Νόμοι, 909e-910a.
124  Βλ. επίσης Dillon 2004, 3. 
125  Πλάτων, Νόμοι, 910b-910d.
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Συμπεράσματα
Κατά τη μεθόδευση διαμόρφωσης ενός αποκλειστικού πεδίου 

γνώσης του σώματος στα ιατρικά συγκείμενα της θεραπείας και 
της ασθένειας, η ασθένεια ανάγεται αιτιοκρατικά στο ευπαθές και 
αόρατο ανθρώπινο σώμα, που κατ’ αυτόν τον τρόπο νοηματοδοτεί-
ται ως πηγή κινδύνου, ηθικά απονοηματοδοτημένη και αποσυνδεδε-
μένη από την προσωπική συνείδηση. Ωστόσο, στα ιατρικά κείμενα 
υπεισέρχονται ζητήματα πολιτικοκοινωνικής σημασίας, η διαπραγ-
μάτευση των οποίων επιτελείται μέσω της διαμόρφωσης και αξιο-
ποίησης πεποιθήσεων που αφορούν στην υγεία και την ασθένεια 
του σώματος. 

Το δίπολο ασθένειας και υγείας που συντίθεται συμβάλλει 
λειτουργικά στην αποδόμηση πολιτικοκοινωνικών αιτιολογήσεων 
και ταυτόχρονα στη μεθόδευση ανάλογων στοχοθετήσεων. Αφενός, 
δηλαδή, η ευθύνη της ασθένειας αποδίδεται αμιγώς στη φύση του 
σώματος, αφετέρου η ρύθμιση της υγείας μέσω της ανθρώπινης 
παρέμβασης –που διεκδικείται από κοινωνικές ομάδες αλλά και 
άτομα– καθίσταται πεδίο πρόσφορο για πολιτικοκοινωνικές μεθο-
δεύσεις, και επιπλέον, έμμεσα, εφόσον η παρέμβαση αφορά θεωρη-
τικά στην αποκατάσταση της υγείας του σώματος. 

Στο επίπεδο αυτό, η ρύθμιση της υγείας καθίσταται πεδίο διακύ-
βευσης εξουσίας, πολιτικοκοινωνικών νοημάτων και συμβολικών 
αναπαραστάσεων, όπου το γυναικείο σώμα συγκροτείται ως νοσηρό 
σε σχέση με τα προβαλλόμενα διαφοροποιητικά του χαρακτηρι-
στικά, τη μήτρα και τα έμμηνα. Η πρόσδοση νοσηρότητας αφορά 
ακριβώς στις στοχοθετήσεις που διακυβεύονται με πρόσχημα την 
αποκατάσταση της υγείας. Η συγκρότηση του έμφυλου σώματος 
λειτουργεί ως μέσο πειθάρχησης των γυναικείων σωμάτων στον 
κοινωνικό ρόλο της παραγωγής παιδιών, ενώ ταυτόχρονα θεμελιώ-
νεται η άρθρωση έμφυλων ιδεοτυπικών ταυτοτήτων με αναφορά 
στη φύση του σώματος, οπότε καταδεικνύεται και ο ιδεολογικός 
χαρακτήρας των ιατρικών λόγων. 
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Στα διαφορετικά συμφραζόμενα των θεραπευτικών ιερών του 
Ασκληπιού, όπου αντανακλώνται έμμεσα, αλλά με σαφέστερο 
τρόπο και υποκειμενικές εκδηλώσεις των ασθενών, φαίνεται πως 
η «νοσηρή» ταυτότητα αξιοποιείται για την προβολή της ατομι-
κής θεραπείας ως θεϊκή εύνοια. Υπό αυτή την έννοια, ακόμα κι 
όταν το γυναικείο σώμα προβάλλεται ως προς την αναπαραγωγική 
του λειτουργία, όπως στα ιάματα, ή με αναφορά σε ασθένεια, αυτή 
αρθρώνεται ως κοινωνικό προνόμιο, ενώ ταυτόχρονα, η συγκρό-
τηση των γυναικών ως ασθενών παρέχει τη δυνατότητα ευρείας 
συμμετοχής σε έναν δημόσιο κοινωνικό χώρο, που στην περίπτωση 
των Ασκληπιείων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

Παπαδοπούλου Πηνελόπη 
Φοιτήτρια Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης
papadopouloupinelopi@hotmail.com
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Pinelopi PAPADOPOULOU

A new approach to the female body in the Hippocratic Corpus 
and the Asklepieion of Epidaurus:

Therapy and Disease

Abstract

THIS PAPER considers the sociopolitical connotations involved 
in the discourse about health and disease and relative ‘religious’ 

representations using a dual approach: a) by focusing on the con-
struction of the female body in this context and b) by tracing the 
nature of the relationship between the Hippocratic concept of the 
human body and the development of the cults of Asclepius in the 
Classical period.
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To this end, I first demonstrate that the morbid qualities 
attributed to the differentiating ‘elements’ of the female body –i.e. 
the womb and the menses– create in return a female identity with 
intrinsically morbid characteristics in relation to her reproductive 
role, which serves in reconstructing and regulating gender roles 
through therapeutic recommendations. Secondly, I show that these 
connotations are exploited in the cults of Asclepius to designate 
women’s personal therapy by the god as a social privilege. The 
votives, including the Iamata in Epidauros, serve in this context as 
memorials of personal victory over disease, while being displayed 
in a public place. The wide participation of women in the cults of 
Asclepius gives us the opportunity to trace their different interests, 
even when related to reproduction.

The questions raised focus on the way the human body, and 
particularly the female body, becomes an ambivalent semantic field 
of invented connections and articulations of wider sociopolitical 
relationships, where subjects find themselves in a versatile position 
between complicated interventions of power.  

•
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Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Κω 
(1572-1648)

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ δρόμος, που έπαιρναν όσοι ταξίδευαν από την 
Αλεξάνδρεια, αλλά κι από άλλα λιμάνια της Αιγύπτου, προς 

την Κωνσταντινούπολη ή αντίστροφα, περνούσε ανάμεσα από τα 
νησιά της Δωδεκανήσου και κατά μήκος της μικρασιατικής ακτής 
του Αιγαίου.1 Είχε μεγάλη σπουδαιότητα για τις εμπορικές ανταλλα-
γές στην ανατολική Μεσόγειο και τα νησιά που προσπερνούσε είχαν 
ανάλογη σημασία. Όταν τον 11ο αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
άρχισε να συμπιέζεται ανάμεσα στους Τούρκους και τους Νορμαν-
δούς, το σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου απέκτησε στρατηγική σημα-
σία για την άμυνα της αυτοκρατορίας και ο βυζαντινός στόλος συχνά 
αγκυροβολούσε στη Ρόδο ή και στην Κάρπαθο, όπου υπήρχε επίσης 
ναύσταθμος.2 Κατά τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου οι εμπο-
ρικές ανταλλαγές με την Αίγυπτο έγιναν πιο πυκνές.3 Τα νησιά όμως 
έπαψαν να ανήκουν στους Βυζαντινούς γιατί κυριεύτηκαν από τους 
Ιωαννίτες Ιππότες στην αρχή του 14ου αιώνα.4 

Το κράτος των Ιωαννιτών Ιπποτών παρουσιαζόταν ως το προ-
πύργιο του Ρωμαιοκαθολικού κόσμου στο Αιγαίο. Παράλληλα όμως 
είχε περιλάβει μέσα στους στόχους του το εμπόριο και συνεπώς και 
τη ναυσιπλοΐα. Με τις προϋποθέσεις αυτές τα νησιά και κυρίως τα 
μεγαλύτερα, η Ρόδος και η Κως, εξελίχτηκαν σε αξιόλογα εμπορι-
κά κέντρα που τα επισκέπτονταν καθημερινώς, όπως εύγλωττα μας 
πληροφορεί ένα έγγραφο του 1495, άνθρωποι από διάφορα έθνη, 
Χριστιανοί και «άπιστοι».5 Η εμπορική δραστηριότητα των κα-
1 Σχετικά με τη θαλάσσια αυτή διαδρομή, τις αποστάσεις και τον χρόνο που 

απαιτούσε βλ. Udovitch 1978, 510-512. 
2 Ahrweiler 1966, 225, 345.
3 Jacoby 2003, 249-267.
4 Luttrell 1997, 737-761. 
5 Vatin 1994, 63 υποσ. 60.
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τοίκων της Δωδεκανήσου δεν περιοριζόταν μέσα στα νησιά τους. 
Έμποροι και καραβοκύρηδες από την επικράτεια των Ιωαννιτών Ιπ-
ποτών, Λατίνοι, Έλληνες κι άλλων εθνοτήτων, ταξίδευαν με τα μι-
κρά ή μεγάλα πλοία τους για να επισκεφθούν διάφορα λιμάνια του 
Αιγαίου, της Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου. Στην Αίγυπτο ειδικό-
τερα έκαναν εισαγωγή ξυλείας, ενός εμπορεύματος, που είχε πάντα 
ζήτηση σε κείνη τη χώρα ενώ αφθονούσε στη Μικρά Ασία.6 Η Κως, 
το πλησιέστερο νησί στη βάση που είχαν κατορθώσει να ιδρύσουν 
οι Ιωαννίτες στη Μικρά Ασία, το Κάστρο του Αγίου Πέτρου ή Πε-
τρούμι, κέρδιζε από αυτό το εμπόριο.7 Για την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση της εμπορικής τους δραστηριότητας οι Ιωαννίτες είχαν ιδρύσει 
προξενεία στα γειτονικά τους λιμάνια που ανήκαν σε Μουσουλμά-
νους, στην Αττάλεια, από τότε που αυτή ανήκε ακόμα στο εμιράτο 
του Καραμάν,8 και στην Αίγυπτο, συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια9 
και τη Δαμιέττα.10 Όταν το 1517 οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Αί-
γυπτο, ο θαλάσσιος δρόμος προς την Κωνσταντινούπολη απέκτησε 
ξεχωριστή σημασία γιατί εξυπηρετούσε την επικοινωνία της πρω-
τεύουσάς τους με την προσοδοφόρα και στρατηγικά χρήσιμη νεο-
κατακτημένη επαρχία τους.11 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1522, οι Οθωμανοί πολιόρκησαν τη 
Ρόδο κι εξανάγκασαν τους Ιωαννίτες να τους την παραδώσουν κι 
αμέσως κατόπιν προσάρτησαν τα γύρω νησιά στην αυτοκρατορία 
τους. Ήσαν καλά ενημερωμένοι σχετικά με την αξία των νησιών 
και προσπάθησαν να προσεταιρισθούν τον ντόπιο πληθυσμό για 
να επιβάλουν την κυριαρχία τους απρόσκοπτα. Οι Ιωαννίτες είχαν 
μισθοφόρους έμπειρους στην πολεμική τέχνη και οι Οθωμανοί 
6 Vatin 1994, 40-78.  
7 Για το κάστρο, γνωστό και ως Bodrum ή και Πετρώνιον, και την οικοδόμησή 

του, βλ. Luttrell και Zachariadou 2008, 68-72.
8 Η παρουσία προξένου στην Αττάλεια μαρτυρείται από τα έτη 1413-14· βλ. 

Luttrell και Zachariadou 2008, 115-116, 118-119 – το όνομα ενός από τους 
παλαιότερους προξένους, Καρδάμης, δείχνει πως ήταν Έλληνας. 

9 Η παρουσία πρόξενου στην Αλεξάνδρεια είχε συμφωνηθεί το 1484: Vatin 
1994, 64· ωστόσο, υπήρχε εκεί πρόξενος πριν από το 1413· βλ. Luttrell και 
Zachariadou 2008, 118.

10 Vatin 1994, 64.
11 Hess 1974, 31-34.
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κατόρθωσαν με υποσχέσεις να πείσουν αρκετούς από αυτούς να 
παραμείνουν στα νησιά και να περάσουν στην οθωμανική υπηρε-
σία.12 Όπως και σε πολλά άλλα μέρη που κυριεύτηκαν από τους 
Τούρκους, έτσι και στα Δωδεκάνησα οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν κι 
ήθελαν να φύγουν για να εγκατασταθούν αλλού, κυρίως στη βενε-
τοκρατούμενη Κρήτη. Οι Οθωμανοί όμως με υποσχέσεις κατόρ-
θωσαν να ανακόψουν την τάση για μαζική φυγή και φαίνεται πως 
τελικά αυτοί που έμειναν ήσαν περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν. 
Κυρίως οι Οθωμανοί πήραν μέτρα για να πείσουν τους εμπόρους να 
παραμείνουν στα νησιά, όπου οι συνθήκες για εμπορική ανάπτυξη 
είχαν γίνει ακόμα πιο ευνοϊκές.13 Η στάση τους θα ήταν πειστική 
αν κρίνουμε από το ότι δύο-τρία χρόνια αργότερα Έλληνες από τη 
Θεσσαλονίκη και την Εύβοια ήλθαν κι εγκαστάθηκαν στη Δωδεκά-
νησο.14 Όλα δείχνουν πως το παλαιό εμπορικό δίκτυο θαλασσίων 
μεταφορών διατηρήθηκε και λειτούργησε κάτω από την οθωμανική 
διακυβέρνηση. Ωστόσο, κατά τα πρώτα χρόνια μετά την κατάκτηση, 
σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια εξεγέρσεων του ελληνικού πληθυ-
σμού εναντίον της κυριαρχίας του σουλτάνου.15

Φυσικά οι Οθωμανοί βιάστηκαν να εφαρμόσουν ένα μέσο, που 
γνώριζαν πια πως ήταν αποτελεσματικό προκειμένου να αποκτή-
σουν την εύνοια του υπόδουλου ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή την 
επανεγκαθίδρυση της Ορθόδοξης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Όπως 
έχει αναλύσει ο Ζ.Ν. Τσιρπανλής, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κατα-
λύθηκε στα Δωδεκάνησα, όπως στις περισσότερες άλλες λατινοκρα-
τούμενες ελληνικές περιοχές. Οι Ιωαννίτες όρισαν να μην εξαρτά-
ται το Ορθόδοξο ιερατείο από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αλλά 
από τη διοίκησή τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Ορθόδοξοι 
ιεράρχες φαίνεται πως μπορούσαν να επισκεφθούν κατά καιρούς τις 
έδρες τους στα Δωδεκάνησα χωρίς εμπόδια. Ωστόσο η συνύπαρξη 
των δύο Εκκλησιών γινόταν συχνά προβληματική γιατί οι Ορθό-
δοξοι ιεράρχες είχαν ακαθόριστα περιορισμένες δικαιοδοσίες.16 
12 Vatin 1994, 365, 508. 
13 Vatin 1994, 365.
14 Vatin 1994, 365-367. 
15 Vatin 1994, 368-371.  
16 Τσιρπανλής 1995, 204-216.
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Κάτω όμως από τη διακυβέρνηση των σουλτάνων η δωδεκανησιακή 
Ορθόδοξη Εκκλησία οργανώθηκε κι άρχισε να ασκεί όλα τα δικαιώ-
ματα που της παραχωρούσε το ισλαμικό πολίτευμα.17 

Η μελέτη μου αποσκοπεί να κάνει περισσότερο γνωστή την 
εκκλησιαστική ιστορία της Κω, που κάτω από την οθωμανική κυρι-
αρχία εξελίχθηκε σε αξιόλογο διοικητικό και εμπορικό κέντρο του 
Αιγαίου. Το εμπόριο αναπτύχθηκε εκτός των άλλων κι επειδή το νησί 
προμήθευε  με εσπεριδοειδή την Κωνσταντινούπολη.18 Αναπτύχθηκε 
κι η ναυτιλία, όπως φανερώνουν οι συχνές υπογραφές καραβοκύρη-
δων (ρεΐσηδων) σε διάφορα έγγραφα του 17ου αιώνα.19 Tο ιεροδικείο 
της Κω, που έδρευε στη Νεραντζιά, ήταν ένα από τα σημαντικότερα 
του Αιγαίου και ο εκάστοτε καδής της Κω κατείχε ίδια βαθμίδα με 
τους ομολόγους του σημαντικών πόλεων της αυτοκρατορίας, όπως 
η Κόρινθος, η Άρτα κι η Καστοριά.20 Στο ιεροδικείο αυτό προσέ-
τρεχαν οι Μουσουλμάνοι κυρίαρχοι αλλά και οι Έλληνες, που ήσαν 
η πιο πολυάριθμη εθνότητα, καθώς και οι Αρμένιοι21 και οι Εβραί-
οι,22 που ήσαν από παλιά εγκατεστημένοι στην Κω. Η οικονομική 
ανάπτυξη επέτρεπε άνετα στους Ορθοδόξους κατοίκους της Κω να 
αναλάβουν τα έξοδα ενός αρχιερέα, καθώς κατά την τουρκοκρατία 
υπήρχαν αρχιερείς μόνο σε περιοχές, όπου οι Ορθόδοξοι κάτοικοι 
ήσαν πολλοί ή ήσαν λίγοι αλλά εύποροι ώστε να αναλάβουν την 
απαιτούμενη δαπάνη. 

Η Κως ήταν αρχιεπισκοπή μολονότι δεν ξέρουμε καλά πότε ακρι-
βώς έγινε και κάτω από ποιες συνθήκες.23 Τα σχετικά με την αρχιε-

17 Ζαχαριάδου 1996, 91-97. 
18 Inalcik 1994, 187· πρβλ. και Vatin 1994, 374.
19 Καρπάθιος 1958, 13-19.
20 Για την ταχύτητα με την οποία ιδρύθηκε το ιεροδικείο της Κω βλ. Vatin 1994, 

363 και πρβλ. Ζαχαριάδου 2001, 467.
21 Για την εγκατάσταση Αρμενίων στα νησιά του Αιγαίου βλ. Ζαχαριάδου 2010, 

29-30.
22 Για τους Εβραίους στη Δωδεκάνησο βλ. Ευθυμίου 1992, 33-40, 144-151.
23 Ευχαριστώ τη συνάδελφο Μαρία Γερολυμάτου που μου υπέδειξε την πρόσφατη 

μελέτη του Preiser-Kapeller 2008. Στη σελ. 199 ο συγγραφέας θεωρεί ότι η 
Κως έγινε αρχιεπισκοπή στο διάστημα της κυριαρχίας των Ιωαννιτών Ιπποτών 
χωρίς όμως να τεκμηριώνει πειστικά την άποψή του.  
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πισκοπή αυτή που παραθέτω παρακάτω βασίζονται σε οθωμανικά 
έγγραφα που έχουν διασωθεί κυρίως στο αρχείο της Ιεράς Μονής 
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου. Πρέπει να διευκρινι-
στεί εξ αρχής ότι η οθωμανική διοίκηση, τουλάχιστον για τη χρονική 
περίοδο που θα μας απασχολήσει, ενώ γνώριζε τους όρους μητρο-
πολίτης (medrepolid) και επίσκοπος (piskopoz), δεν είχε επινοήσει 
όρο για να δηλώσει τον αρχιεπίσκοπο. Οι αρχιερείς της Κω, με τους 
οποίους θα ασχοληθούμε, αναφέρονται στα οθωμανικά έγγραφα, 
όπου παραπέμπονται, άλλοτε ως μητροπολίτες κι άλλοτε ως επίσκο-
ποι. Αυτό πάντως δεν εμποδίζει να σκιαγραφήσουμε τα βιογραφικά 
τους. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς ποια αξία έχουν για την 
εθνική μας αυτογνωσία τα βιογραφικά των Ορθόδοξων ιεραρχών 
κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Όμως ας πάρουμε 
υπόψη πως ο ανώτερος κλήρος, τουλάχιστον κατά τους πρώτους 
αιώνες, λειτουργούσε ως κοσμική και διοικητική εξουσία επί κεφα-
λής των Ορθοδόξων κοινοτήτων. Οπωσδήποτε, η δράση του επηρέ-
αζε την καθημερινή ζωή των Ορθοδόξων, που αποτελούσαν τις 
κοινότητες, κι η καθημερινή ζωή του ανθρώπου της τουρκοκρατίας 
ας αποτελεί στόχο της έρευνας για την εθνική μας αυτογνωσία.

Το 1577 ο πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Θεο-
δόσιος Ζυγομαλάς, μαζί με τον νομοφύλακα Σαββατιανό, επισκέ-
φθηκαν τα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές του Ανατολικού 
Αιγαίου για να συλλέξουν τους φόρους των Ορθοδόξων κατοίκων 
προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τότε ο Ζυγομαλάς συνάντησε 
μεταξύ άλλων και τον αρχιεπίσκοπο Κω Νίκανδρο,24 που είχε πά-
ρει το έγγραφο του διορισμού του, δηλαδή το μπεράτι του, από τον 
Σελήμ Β΄ (1566-1574) αλλά δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς. Σε ένα 
από τα έγγραφα που θα αναλύσουμε παρακάτω υπάρχει μνεία μιας 
αναφοράς με παράπονα, την οποία το Νοέμβριο του 1572 o Νίκαν-
δρος είχε υποβάλει στο σουλτάνο· η αναφορά δεν έχει σωθεί αλλά η 
μνεία της φανερώνει πως ήδη, πριν από αυτό το έγγραφο, είχε αυτός 
αναλάβει καθήκοντα αρχιεπισκόπου.25 Οπωσδήποτε, ασκούσε το 
24 Legrand 1889, 184-186, 198-199. Για την αποστολή του Θεοδοσίου βλ. και 

Παΐζη-Αποστολοπούλου 2009, 269-278. 
25 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 87-88, έγγρ. 41. 

— 207 —

Ε.Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ :  Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Κω (1572-1648)



λειτούργημά του το 1574, αρκετούς μήνες πριν από το θάνατο του 
Σελήμ, όπως προκύπτει από ένα άλλο έγγραφο. Σύμφωνα μ’ αυτό ο 
αρχιεπίσκοπος Νίκανδρος παρουσιάστηκε ανάμεσα στις 23 Απριλί-
ου και 2 Μαΐου 1574 στο ιεροδικείο της Κω για να δηλώσει πως δα-
νείστηκε το αξιόλογο ποσό των 18 φλουριών και 18 άσπρων26 από 
τον Γαμπρέλλη γιο του Γαζή, ο οποίος θα ήταν ευυπόληπτος κάτοι-
κος της νήσου.27 Όταν ο Σελήμ Β΄ πέθανε, ο Νίκανδρος υποχρεώθη-
κε, όπως γινόταν στον καιρό των σουλτάνων, να ζητήσει νέο μπερά-
τι, το οποίο του παραχώρησε ο σουλτάνος Μουράτ Γ΄ (1574-1595) 
στις 15 Δεκεμβρίου 1575, αφού προηγουμένως ένας αξιωματούχος 
της σουλτανικής υπηρεσίας κατέβαλε για λογαριασμό του αρχιεπι-
σκόπου στο σουλτανικό θησαυροφυλάκιο 12 φλουριά για τον φόρο 
που ονομαζόταν adet-i pişkeş, δηλαδή «το καθιερωμένο δώρο» για 
την έκδοση μπερατιού.28 

Τρεις μέρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου, ο σουλτάνος εξέδωσε 
διαταγή προς τον στρατιωτικό διοικητή της Ρόδου και τον καδή της 
Κω για να κάνουν τις δέουσες ανακρίσεις και να εξακριβώσουν αν 
πραγματικά ο Νίκανδρος ασκούσε με πολλά βάσανα τα ιερά του 
καθήκοντα.29 Γιατί ο Νίκανδρος, καθώς καταγράφεται στη διαταγή, 
είχε παρουσιαστεί στη σουλτανική αυλή κι είχε καταθέσει και πάλι 
αναφορά με παράπονα. Είχε καταγγείλει ότι, όταν, προκειμένου να 
καταβάλει την οφειλή του προς το οθωμανικό κράτος, ήθελε να 
εισπράξει τους ετήσιους φόρους από τους πιστούς και τους παπάδες, 
οι οποίοι ζούσαν στην αρχιεπισκοπή του, αντιμετώπιζε δυσάρεστα 

26 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 138, έγγρ. 33. 
27 Το πρόσωπο αυτό μπορεί να ταυτιστεί με τον Gamralli ή Gamrilli, ο οποίος 

αναφέρεται επανειλημμένα ως παρών στο ιεροδικείο της Κω κατά τη διαδι-
κασία της δήμευσης και εξαγοράς της περιουσίας της Μονής Πάτμου (Απρί-
λιος-Μάιος 1570), με την οποία προφανώς συνδεόταν. Στα διάφορα σχετικά 
έγγραφα το όνομά του καταγράφεται όπως παραπάνω αλλά πίσω από αυτό 
πιθανότατα κρύβεται το οικογενειακό Γαμπρέλης. Βλ. Vatin, Veinstein και 
Zachariadou 2011, 152 και 620-621. Το πατρώνυμό του θα μπορούσε να είναι 
Γαζής γιατί το Gari που αναφέρεται μόνο σε ένα έγγραφο είναι ανεξήγητο.

28 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 88-89, έγγρ. 41b. Στο έγγραφο το όνομα 
του Νικάνδρου έχει παραφθαρεί σε Bigayonoros αλλά αυτό οφείλεται στο 
γραφέα που παρατοποθέτησε τις τελείες του αραβικού αλφαβήτου.

29 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 87-88 έγγρ. 41.
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εμπόδια που τα δημιουργούσαν τιμαριώτες, σπαχήδες, γενίτσαροι 
κι άλλοι κακοί άνθρωποι. Όταν συγκέντρωνε τους φόρους και μετέ-
φερε τα χρήματα που ανήκαν στο κράτος, υποχρεωνόταν να περνά 
από δύσβατα και επικίνδυνα μέρη και τότε, για λόγους ασφάλειας, 
φορούσε διαφορετική ενδυμασία και οπλοφορούσε· αλλά οι μισθω-
τές του στρατιωτικού διοικητή και οι τιμαριώτες τον παρενοχλούσαν 
για να του αποσπάσουν χρήματα με την πρόφαση πως δεν φορούσε 
ράσο. Ήθελαν να του πάρουν με τη βία το άλογό του ή το μουλάρι 
που χρησιμοποιούσε στην περιοδεία του. Άλλοι πάλι χρησιμοποιoύ-
σαν συκοφαντίες, τάχα πως ασέβησε προς τη θρησκεία τους ή πως 
παραπλάνησε τους γιους τους, και του αποσπούσαν τα χρήματα 
που φρόντιζε να μαζέψει για το κράτος ή και δικά του χρήματα ή 
των ανθρώπων της συνοδείας του. Άλλοι πάλι τον πίεζαν να τους 
δανείσει χρήματα κι άλλα τέτοια. Όταν αποφάσιζε να παύσει ένα 
παπά της επισκοπής του, επειδή είχε διαπράξει κάτι κακό, ορισμένοι 
Μουσουλμάνοι επενέβαιναν και επέτρεπαν στον καθηρημένο παπά 
να εξακολουθεί να ιερουργεί. Παπάδες από άλλα μέρη έρχονταν και 
χωρίς την άδειά του τελούσαν γάμους. Κατά τη διάρκεια της συγκέ-
ντρωσης των φόρων ζητούσαν από τον ίδιο και τους ανθρώπους του 
να καταβάλουν έναν ειδικό φόρο (yava haracı) που πλήρωναν μόνο 
οι επισκέπτες στην Κω. Μετά την απαρίθμηση αυτών των καταγ-
γελιών ο σουλτάνος διέταξε να εξακριβωθεί αν αληθεύουν κι αν 
πραγματικά αλήθευαν, διέταξε να σταλούν οι ένοχοι, μαζί με τους 
μάρτυρες, για να δικαστούν ενώπιόν του σύμφωνα με το νόμο. Είναι 
πολύ πιθανό ότι η διαταγή αυτή δόθηκε στον ίδιο τον Νίκανδρο 
που θα είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να αποκτήσει το 
καινούργιο μπεράτι του από το νέο σουλτάνο.

Δεν γνωρίζουμε τι έγινε στην Κω όταν ο Νίκανδρος επέστρεψε 
με τη σουλτανική διαταγή. Μπορεί όμως να διευκρινιστεί πως το 
έγγραφο δεν είναι μοναδικό στο είδος του. Πριν από τον αρχιεπί-
σκοπο Νίκανδρο, το 1561, ο αρχιεπίσκοπος Ιωαννίκιος της Καρπά-
θου, είχε υποβάλει στο σουλτάνο έναν κατάλογο με παρόμοια παρά-
πονα (ότι τα όργανα της εξουσίας προσπαθούν να του αποσπά-
σουν χρήματα με εκβιασμούς, ότι εγκαθίστανται στον κήπο του, 
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όπου καταστρέφουν τα δέντρα, ότι επεμβαίνουν κατά το διορισμό 
παπάδων κτλ.), και ο σουλτάνος απάντησε και τότε με διαταγή για 
να γίνουν σχετικές ανακρίσεις.30 Παρακάτω θα γίνει λόγος για ένα 
παρόμοιο έγγραφο που υπέβαλε στο σουλτάνο ο αρχιεπίσκοπος Κω 
Σεραφείμ μερικές δεκαετίες αργότερα. 

Μπορούμε άνετα να υποθέσουμε πως οι ιεράρχες, όταν υπέβαλ-
λαν τέτοια έγγραφα στο σουλτάνο, περιέγραφαν με υπερβολή τις 
δυσκολίες που συναντούσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
για να προκαλέσουν περισσότερο το ενδιαφέρον του. Όμως θα ήταν 
λάθος αν απορρίπταμε το περιεχόμενό τους ως ψεύτικο στο σύνολό 
του. Όπως είναι γνωστό οι ιεράρχες περιόδευαν στις περιοχές της 
δικαιοδοσίας τους για να ασκήσουν το προνόμιο που τους παραχω-
ρούσε ο σουλτάνος να εισπράττουν χρήματα από το ποίμνιό τους.31 
Μεταβίβαζαν μέρος των χρημάτων αυτών στο σουλτανικό θησαυρο-
φυλάκιο, στο οποίο ήταν χρεωμένος ο Πατριάρχης, και κρατούσαν 
ένα άλλο μέρος για τα έξοδα της εκκλησίας τους καθώς και για τις 
προσωπικές τους ανάγκες. Το γεγονός ότι ένας ιεράρχης κυκλοφο-
ρούσε σε μία επαρχία κρατώντας τα χρήματα από τις εισπράξεις θα 
αντιμετωπιζόταν από πολλούς κακόβουλους εκβιαστές ή κακοποιούς 
ως ευκαιρία για παράνομο κέρδος εις βάρος ενός «απίστου» Χριστια-
νού. Οι ιεράρχες επισκέπτονταν κι απομακρυσμένα χωριά, όπου 
υπήρχαν ληστές, και γι’αυτό με την άδεια του σουλτάνου μπορούσαν 
να βγάλουν το ράσο τους32 και να οπλοφορούν.33 Τότε όμως έχαναν 
την εμφάνιση του ιερωμένου που είχε την προστασία του σουλτάνου, 
η οποία ως ένα σημείο τουλάχιστον σταματούσε τους κακο ποιούς. 
Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον έχουν τα παράπονα του Νικάνδρου 
30 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 75-76 έγγρ. 26.
31 Συχνά περιόδευε κι ο εκάστοτε Πατριάρχης. Για τις πατριαρχικές περιοδείες με 

σκοπό την είσπραξη φόρων βλ. και Ζαχαριάδου 1996, 102-104. Ο Πατριάρχης 
έπρεπε να πάρει άδεια από τον σουλτάνο προκειμένου να ξεκινήσει περιοδεία 
και έχουν σωθεί σχετικά έγγραφα άδειας· βλ. Ζαχαριάδου 1996, 171-173 του 
έτους 1525 και Inalcik 1991, 428-430, άδεια για τον Ιωάσαφ Β΄, 1554-1565. Η 
οθωμανική γραμματεία για να δηλώσει την περιοδεία χρησιμοποιούσε τον όρο 
yoklama· βλ. Inalcik 1991, 428.

32 Το δικαίωμα αλλαγής ενδυμασίας αναφέρεται και σε άλλα έγγραφα αλλά δεν 
είναι γνωστή η ενδυμασία που αντικαθιστούσε το ράσο του ιερωμένου. 

33 Πρβλ. τη σχετική σουλτανική άδεια: Ζαχαριάδου 1996, 171-172. 
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εναντίον των Χριστιανών του ποιμνίου του: διάφοροι παπάδες δεν 
συμμορφώνονταν προς τις αποφάσεις του και μάλιστα παρανομού-
σαν με τη βοήθεια Τούρκων. Άλλοι κληρικοί έξω από την επισκοπή 
του τον αγνοούσαν κι ευλογούσαν γάμους ενάντια στους εκκλησια-
στικούς κανονισμούς και φυσικά –αυτό όμως δεν το κατέθεσε μαζί 
με τα άλλα του παράπονα– εισέπρατταν το «τυχερό» για την τέλεση 
του γάμου.34 Με λίγα λόγια ένας ιεράρχης συναντούσε εμπόδια κι 
από ομοθρήσκους του, που κατέφευγαν στην υποστήριξη των Τούρ-
κων· στο θέμα αυτό θα ξαναγυρίσω.

Το καλοκαίρι του 1580 ο μοναχός Κώστας γιος του Παύλου, 
εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη Γ΄, 
ο οποίος κατά το τέλος του προηγούμενου έτους είχε κατορθώσει 
να ανεβεί για δεύτερη φορά στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης, 
φαίνεται πως περιόδευε στα Δωδεκάνησα με σκοπό να συγκεντρώ-
σει τους πατριαρχικούς φόρους και πάντως επισκέφτηκε την Κω. 
Όπως πληροφορεί μια κύρια πηγή της εποχής εκείνης, ο Μητρο-
φάνης είχε δανειστεί από διαφόρους μεγάλα ποσά, για να αντα-
ποκριθεί στις δαπάνες που έκανε προκειμένου να επανακτήσει τον 
πατριαρχικό θρόνο35 και συνεπώς μία περιοδεία για συγκέντρωση 
χρημάτων ήταν αναγκαία για το Πατριαρχείο. Άλλωστε, τα χρήματα 
που θα κατέβαλλαν οι Χριστιανοί στη συγκεκριμένη περίπτωση θα 
ήσαν για το συνηθισμένο τους φόρο (harac) αλλά και για το «αίσιο» 
(uğurluk)· τον δεύτερο όρο τον καταλαβαίνουμε «για το καλό μιας 
αίσιας πατριαρχείας», της πατριαρχείας που σχετικά πρόσφατα είχε 
και πάλι αναλάβει ο Μητροφάνης και που απαιτούσε μία έκτακτη 
συνδρομή. Στην Κω όμως ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη όχι μόνο 
δεν βρήκε καμία συμπαράσταση από τον αρχιεπίσκοπό της αλλά και 
συγκρούστηκε μαζί του. Πιο συγκεκριμένα, κατά το δεκαήμερο 24 
Ιουλίου ως 4 Αυγούστου ο Κώστας γιος του Παύλου και ο Νίκαν-
δρος παρουσιάστηκαν δύο φορές μπροστά στον καδή της Κω. Τη 
μία φορά ο πατριαρχικός απεσταλμένος ενήγαγε τον Νίκανδρο 
στο ιεροδικείο κατηγορώντας τον ότι καταπιέζει το ποίμνιό του. Ο 

34 Για παρόμοιες συγκρούσεις συμφερόντων βλ. και Πατρινέλης 1967-1968, 83.
35 [Δωρόθεος Μονεμβασίας] 1684, 444.
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αρχιεπισκόπος αντιμετώπισε την κατηγορία αυτή καταφεύγοντας 
στη «μαρτυρία του λαού». Εκπρόσωποι του ποιμνίου, κάτοικοι της 
Νεραν τζιάς, παρουσιάστηκαν στο ιεροδικείο· ήσαν τρεις παπάδες, 
δύο ιεροδιάκονοι, δύο μάστορες κι άλλοι που όλοι τους διέψευσαν 
τον απεσταλμένο του Πατριάρχη κι έπλεξαν το εγκώμιο του αρχιεπι-
σκόπου τους, ο οποίος ήταν φιλήσυχος και καλοπροαίρετος, ο καλύ-
τερος από όλους τους ιεράρχες που γνώρισαν από τότε που πήραν το 
νησί τους οι Τούρκοι και του ήσαν γι’αυτό ευγνώμονες.36 Την άλλη 
φορά ο πατριαρχικός απεσταλμένος κατηγόρησε τον Νίκανδρο πως 
αρνήθηκε να καταβάλει τους φόρους που όφειλε στον Πατριάρχη. 
Αλλά ο αρχιεπίσκοπος έδειξε στο ιεροδικείο απόδειξη, σύμφωνα 
με την οποία είχε καταβάλει τους οφειλόμενους φόρους του στον 
ίδιο τον Πατριάρχη, όταν τον είχε επισκεφθεί στην Κωνσταντινού-
πολη. Αθωώθηκε κι έφυγε από το ιεροδικείο αφού πήρε δύο αποδει-
κτικά έγγραφα37 που πιστοποιούσαν πως ήταν ταμειακώς εντάξει. 
Μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο Κώστας γιος του Παύλου, παρά 
τις δύο προσφυγές του στο ιεροδικείο, έφυγε από την Κω άπρακτος.

Ο Νίκανδρος, όπως μας πληροφορεί ένα έγγραφο για το οποίο 
θα γίνει λόγος παρακάτω, εγκατέλειψε τα καθήκοντα του αρχι-
επισκόπου κάποτε πριν την άνοιξη του 1582. Από μία σουλτανική 
διαταγή του Μουράτ Γ΄ γραμμένη τον Μάιο του 1584 μαθαίνουμε 
πως είχε αυτοπροαίρετα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Ο σουλ-
τάνος είχε πληροφορηθεί το γεγονός από τον Πατριάρχη Κωνστα-
ντινουπόλεως Παχώμιο Β΄ που είχε θορυβηθεί επειδή ο Νίκανδρος 
είχε αφήσει πίσω του πολλά και μεγάλα χρέη, τα οποία είχε συνάψει 
με τους «απίστους» κι είχε αφήσει διάφορα πράγματα που ανήκαν 
στη αρχιεπισκοπή. Γι’αυτό ο σουλτάνος διέτασσε τον καδή της Κω 
να διευκολύνει τον Πατριάρχη που θα πήγαινε εκεί, εφοδιασμένος 
με το έγγραφο της διαταγής, με σκοπό να εισπράξει τα χρήματα που 

36 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 193, έγγρ. 4. Το έγγραφο φέρει το 
εύγλωττο σημείωμα επί του νώτου: η μαρτυρία του λαού διά τον πίσκοπον της 
Κου, το Νίκανδρον.

37 Δύο αποδεικτικά έχουν σωθεί: Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 140-141,  
έγγρ. 37 και 150-151, έγγρ. 2. Το κείμενο και η ημερομηνία των δύο εγγράφων 
είναι σχεδόν ίδια αλλά οι μάρτυρες δεν είναι οι ίδιοι. 
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προορίζονταν για το σουλτανικό θησαυροφυλάκιο και ό,τι άλλα 
υπόλοιπα υπήρχαν κι ακόμα να βρει τα πράγματα που ανήκαν στην 
αρχιεπισκοπή.38 Τα σχετικά με τα χρέη που άφηνε κάποιος ιεράρ-
χης, όταν αποφάσιζε να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του, αποτελού-
σαν τρέχουσα πρακτική και δεν χρειάζονται σχόλια.39 Αξίζει όμως να 
συζητηθούν τα σχετικά με το ταξίδι του Πατριάρχη Παχωμίου στην 
Κω, το οποίο, σύμφωνα με το σουλτάνο, στόχευε στη διευθέτηση της 
κατάστασης που ακολούθησε την παραίτηση του αρχιεπισκόπου. 

Είναι πολύ αμφίβολο αν αυτό το ταξίδι πραγματοποιήθηκε, μολο-
νότι ο Παχώμιος θα ήξερε ότι στην Κω υπήρχε πλούτος στα χέρια των 
Ορθοδόξων κατοίκων, που θα μπορούσαν να του είναι χρήσιμοι. Η 
πατριαρχεία του, που θεωρήθηκε παράνομη, ήταν σύντομη, περίπου 
ενός έτους, αλλά ήταν και ιδιαίτερα ταραγμένη, γεμάτη από «σκάν-
δαλα», καθώς πολλοί διεκδικούσαν τον πατριαρχικό θρόνο, εκτός 
των άλλων, κι επειδή η εκλογή του Παχωμίου δεν έγινε σύμφωνα με 
τους εκκλησιαστικούς κανόνες αλλά, όπως παραδίδει η κύρια πηγή 
της εποχής εκείνης, «εκάθισε χωρίς θέλημα τινός πατριάρχης και 
εξουσιαστής».40 Κάτω από τις περιστάσεις αυτές ο Παχώμιος ασφα-
λώς θα έκρινε πως έπρεπε να είναι παρών στην Κωνσταντινούπολη. 

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα σχετικά με το ταξίδι στην Κω, ο 
Παχώμιος καθαιρέθηκε από πολυμελή Σύνοδο το Φεβρουάριο του 
1585 κι ένα περίπου χρόνο αργότερα πήγε στη Βλαχία. Όσο για το 
Νίκανδρο, φαίνεται πως εξακολουθούσε να κατοικεί στην Κω και 
μετά την παραίτησή του και τα συνεπαγόμενά της. Τον Ιούνιο του 
1584, δηλαδή λίγο μετά την έκκληση του Παχωμίου προς τον σουλ-
τάνο και πάντως όταν ήταν πια πρώην αρχιεπίσκοπος Κω, παρου-

38 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 90-91, έγγρ. 44: στο έγγραφο το όνομα 
του αρχιεπισκόπου είναι «andros» προφανώς επειδή ο γραμματικός παρέλειψε 
τα τρία πρώτα γράμματα.

39 Σχετικά με τα χρέη του ανωτέρου κλήρου βλ. και Ζαχαριάδου 2009, 280 και 
υποσημείωση 3· πρβλ. Γλαβίνας 1998, 565, 571-572.

40 [Δωρόθεος Μονεμβασίας] 1684, 445, όπου μάλιστα ο Παχώμιος περιγράφε-
ται ως «ένας φαυλόβιος Μιτυληναίος»· ωστόσο, ας προστεθεί πως ο βαθύτα-
τος γνώστης της ιστορίας του Πατριαρχείου Μ.Ι. Γεδεών (Γεδεών 1886-1887, 
526-527), μολονότι έγραψε πως ο Παχώμιος «εδράξατο του θρόνου», επαινεί τη 
μόρφωσή του. 
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σιάστηκε αυτοπροσώπως μπροστά σε ένα εκπρόσωπο του καδή 
της νήσου ύστερα από καταγγελία του Ορθόδοξου κατοίκου της 
Αντιμάχειας Καραμπουρνά, που ήταν Χαρτοφύλακας (Hartofila) ή, 
σύμφωνα με το ελληνικό σημείωμα επί του νώτου του εγγράφου, 
«πρώτος»· δηλαδή κατείχε αξίωμα στην κοινότητα της Αντιμάχει-
ας.41 Η κατηγορία ήταν ότι ο Νίκανδρος του χρωστούσε 24 φλουριά· 
προφανώς αυτό ήταν ένα από τα χρέη που είχε καταγγείλει γενικά 
και συνοπτικά ο Πατριάρχης Παχώμιος στο σουλτάνο. Ο αρχιεπί-
σκοπος αρνήθηκε την κατηγορία και ο ενάγων, παρά τις προσπά-
θειές του, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει μάρτυρες· τελικά η υπόθεση 
έκλεισε.42 Ωστόσο, χάρη σ’ αυτό το γεγονός, περιορισμένου ενδια-
φέροντος, μαθαίνουμε πως στην Αντιμάχεια τότε υπήρχε μία οργα-
νωμένη ελληνική κοινότητα. 

Το Νίκανδρο διαδέχθηκε ο Νήφων, όπως μας πληροφορεί ένα 
ιεροδικαστικό έγγραφο με ημερομηνία τέλος Απριλίου-αρχές Μαΐου 
1582 και με ασυνήθιστο περιεχόμενο.43 Ο αρχιεπίσκοπος είχε κατη-
γορηθεί ότι είχε τρυπήσει τον τοίχο του κάστρου –προφανώς του 
κάστρου της Νεραντζιάς– στον οποίο ακουμπούσε το σπίτι του. 
Επιτόπια όμως έρευνα που διεξήγαγε ένας Μουσουλμάνος φορο-
λογικός υπάλληλος μαζί με ορισμένους ντόπιους προύχοντες φανέ-
ρωσε ότι η κατηγορία ήταν αβάσιμη και ο Nήφων αθωώθηκε. Από 
το σημείωμα στο νώτο του εγγράφου διαπιστώνουμε πως θεωρούσε 
τον εαυτό του θύμα συκοφαντίας (αβανίας) γιατί έγραψε «με βανί-
σασι». Αυτό το σημείωμα, προφανώς αυτόγραφο, είναι το μόνο ίχνος 
που μπόρεσα να βρω από το πέρασμα αυτού του αρχιεπισκόπου από 
την Κω. 

Ίσως να τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ, για τον οποίο γνωρίζουμε 
μόνο πως παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του και τότε, τον Ιούνιο 
του 1616, έγινε αρχιεπίσκοπος Κω ο ιερομόναχος Χριστόφορος. Ο 
τελευταίος καθαιρέθηκε επίσημα τον Ιούνιο του 1621 γιατί απουσί-
αζε από την επαρχία του χωρίς πατριαρχική έγκριση επί τρία χρόνια.44 

41 Για τους πρώτους των κοινοτήτων, βλ. Τσιρπανλής 1995, 43-44.
42 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 143, έγγρ. 39.
43 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 142-143, έγγρ. 38.
44 Αποστολόπουλος και Μιχαηλάρης 1987, 265, έγγρ. 504, και 370, έγγρ. 841.
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Με την ευκαιρία εκλογής νέου αρχιεπισκόπου Κω, τον Μάρτιο 
του 1626, μαθαίνουμε πως ο θρόνος είχε μείνει επί πολλά χρόνια 
κενός.45 Το διαθέσιμο υλικό σχετικά με τους τελευταίους ιεράρχες 
που ανέφερα είναι φτωχό σε πληροφορίες. Ωστόσο αρκετό για να 
φανερώσει πως, ύστερα από το Νίκανδρο, που άσκησε καθήκοντα 
τουλάχιστον επί δέκα χρόνια, στην κατά τα άλλα ευημερούσα Κω 
η διαδοχή των αρχιερέων δεν γινόταν ομαλά για πάνω από είκοσι 
χρόνια· συχνά μάλιστα το νησί δεν είχε καθόλου αρχιερέα. 

Το Μάρτιο του 1626 η Σύνοδος του Πατριαρχείου εξέλεξε τον 
πατριαρχικό εφημέριο Αντώνιο ως αρχιεπίσκοπο Κω αλλά από ένα 
σουλτανικό έγγραφο που συντάχθηκε ένα μήνα αργότερα μαθαί-
νουμε πως τη θέση κατείχε ο Σεραφείμ, ο οποίος στο υπόμνημα 
εκλογής αρχιεπισκόπου ήταν τρίτος.46 Παραμένουν άγνωστα τα 
συμβάντα σχετικά με την προτίμηση προς το Σεραφείμ. Μπορεί να 
θεωρείται όμως βέβαιο ότι αυτός ήταν την εποχή εκείνη παρών στην 
Κωνσταντινούπολη: πρώτον επειδή υπέβαλε μία αναφορά σχετικά 
με την αρχιεπισκοπή του στο σουλτάνο Μουράτ Δ΄ (1623-1640) πριν 
από τις 11 Απριλίου, και δεύτερον επειδή υπέγραψε ένα συνοδικό 
επιτίμιο που απολύθηκε επί Κυρίλλου Λουκάρεως στις 26 Μαΐου.47   

Το παλαιότερο έγγραφο το σχετικό με το Σεραφείμ είναι μία 
διαταγή που εξέδωσε ο σουλτάνος ύστερα από αναφορά του ίδιου, 
όταν ήταν ήδη αρχιεπίσκοπος.48 Πριν παραθέσουμε το περιεχόμενο 
της αναφοράς παρατηρούμε πως επαναλαμβάνει κάπως αναλυτι-
κότερα τα παράπονα που είχε διατυπώσει ο Νίκανδρος πριν από 
51 χρόνια.49 Όπως κι ο Νίκανδρος, έτσι κι ο Σεραφείμ, όταν εισέ-
πραττε τους ετήσιους φόρους από τους πιστούς, για να καταβάλει 
την οφειλή του προς το οθωμανικό κράτος αλλά και για να συγκε-

45 Αποστολόπουλος και Μιχαηλάρης 1987, 390, έγγρ. 907. Η υπογραφή του 
Διονυσίου Κω στο «χρυσόβουλλο» για την ίδρυση του Πατριαρχείου Μόσχας 
(1590) θεωρείται πλαστογραφημένη κι η ύπαρξη του ιεράρχη παραμένει 
αβέβαιη: Παΐζη-Αποστολοπούλου 2001, 335-336. 

46 Ευχαριστώ πολύ το συνάδελφο Δημήτρη Αποστολόπουλο για την πολλαπλή 
βοήθεια που μου πρόσφερε ως προς το σημείο αυτό. 

47 Γεδεών 1936-1938, 95-96 και υποσημείωση.
48 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 287-288, έγγρ. 3.
49 Παραπάνω, σ. 208-209.
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ντρώσει χρήματα για ελεημοσύνη, καθώς και τους φόρους από 
πανηγύρια, από γάμους, από τα μοναστήρια κι άλλα επίσης έσοδα 
της μητρόπολης, οι μισθωτές των φόρων και οι αξιωματούχοι του 
στρατιωτικού διοικητή της επαρχίας, οι ζαΐμηδες κι οι τιμαριώτες, 
και διάφοροι άλλοι τον παρενοχλούσαν, κατά παράβαση του Ιερού 
Νόμου. Μερικοί τον συκοφαντούσαν ότι εξύβρισε τη θρησκεία τους, 
ή ότι παραπλάνησε τα παιδιά τους ή ότι τους χρωστούσε χρήματα. 
Όταν, για να μαζέψει τους φόρους, υποχρεωνόταν να διασχίσει μέρη 
δύσβατα και επικίνδυνα και για τον λόγο αυτό άλλαζε ενδυμασία 
και κρατούσε όπλα και εφόδια, οι κρατικοί υπάλληλοι κι οι μισθωτές 
φόρων παρενέβαιναν και τον παρενοχλούσαν. Επίσης, όταν καθαι-
ρούσε ή διόριζε παπάδες ή μοναχούς, σύμφωνα με τις παραδοσια-
κές συνήθειες, ορισμένα άτομα επενέβαιναν και επέτρεπαν σε παπά-
δες που είχαν εκπέσει από το αξίωμά τους να ασκούν το λειτούρ-
γημά τους. Παπάδες από άλλα μέρη και χωρίς τη συγκατάθεσή του, 
έρχονταν στην Κω κι έκαναν γάμους, οι οποίοι ήσαν παράνομοι. 
Επίσης, ορισμένα άτομα τον εμπόδιζαν να δημεύσει, για λογαρια-
σμό του Πατριάρχη και σύμφωνα με το σουλτανικό μπεράτι που 
του είχε δοθεί, τα περιουσιακά στοιχεία αποθανόντων παπάδων ή 
μοναχών. Γενίτσαροι και σουλτανικοί ταχυδρόμοι προσπαθούσαν να 
του πάρουν το άλογο ή το μουλάρι του. Εκπρόσωποι της εξουσίας 
απαιτούσαν τον κεφαλικό φόρο, που πλήρωναν μόνο οι επισκέπτες, 
από τους ανθρώπους του, μολονότι αυτοί δεν είχαν μείνει στην Κω 
περισσότερο από έξι μήνες. 

Ο σουλτάνος, σε απάντηση των παραπόνων, διέταξε το στρατι-
ωτικό διοικητή της Ρόδου καθώς και τον καδή της Κω να εξακριβώ-
σουν αν οι καταγγελίες του Σεραφείμ ανταποκρίνονταν στην πραγ-
ματικότητα, και, αν πραγματικά ανταποκρίνονταν, να επιβληθεί η 
τάξη σύμφωνα με τον Ιερό Νόμο και με σεβασμό προς την καθιε-
ρωμένη συνήθεια. Δηλαδή, στην προκείμενη περίπτωση ο σουλτά-
νος διέταξε να ρυθμιστούν τα πράγματα τοπικά κι όχι να σταλούν οι 
ένοχοι στην Κωνσταντινούπολη για να δικαστούν, όπως είχε διατά-
ξει σχετικά με τον Νίκανδρο. Αξίζει επίσης να τονιστεί πως, όπως 
ο Νίκανδρος, έτσι κι ο Σεραφείμ διαμαρτυρόταν όχι μόνο εναντίον 
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των οργάνων της οθωμανικής εξουσίας αλλά και εναντίον ομοθρή-
σκων του ιερωμένων και λαϊκών. Πιο αξιοπρόσεκτο όμως είναι πως  
ο Σεραφείμ παραπονιόταν για ταλαιπωρίες που δεν είχε ακόμα 
υποστεί. Συγκεκριμένα, παραπονιόταν για βάσανα που τραβούσε 
κατά τις περιοδείες του προς είσπραξη φόρων χωρίς να έχει ακόμα 
κάνει περιοδεία στην Κω, εφόσον εκλέχτηκε και διορίστηκε αρχιε-
πίσκοπος λίγο μετά την 22α Μαρτίου 1626 κι υπέβαλε την αναφορά 
με τα παράπονα πριν την 11η Απριλίου. Τα προκαταβολικά παρά-
πονά του είναι μάλλον περιττό να ερμηνευτούν ή να σχολιαστούν. 
Είναι επιτρεπτό όμως να εικάσουμε πως ανάμεσα στους ανθρώπους 
του ιερατείου υπήρχε διαθέσιμο το τουρκικό πρότυπο ενός εγγρά-
φου με ένα κατάλογο παραπόνων, τα οποία θα μπορούσε να έχει 
ένα μέλος του εναντίον των εκπροσώπων της οθωμανικής εξουσίας 
αλλά και εναντίον προσώπων της ορθόδοξης κοινότητας. Φυσικά 
ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσε ευκολότερα να βρεθεί στην πολυ-
πληθή Κωνσταντινούπολη των πολλών εθνοτήτων με τις ποικίλες 
επιδιώ ξεις και στη συνέχεια να διασκευαστεί κατάλληλα από το 
χρήστη του. Με τέτοιες προϋποθέσεις αλλά και με προνοητικότητα 
θα συνέταξε ο Σεραφείμ την αναφορά του προς τον σουλτάνο και 
στη συνέχεια πήρε στα χέρια του τη σουλτανική διαταγή.

Δεν ξέρουμε τι απόγινε με τις ανακρίσεις που διέταξε ο σουλ-
τάνος, όταν έφτασε ο Σεραφείμ στην αρχιεπισκοπή του εφοδια-
σμένος με τη διαταγή. Μπορούμε όμως να είμαστε αρκετά βέβαιοι 
ότι αμέσως διοργάνωσε την είσπραξη των φόρων του. Από ένα 
έγγραφο του ιεροδικείου της Κω, στο οποίο δεν έχει καταγραφεί 
χρονολογία, αλλά στο οποίο, επί του νώτου του, έχει σημειωθεί το 
1626,50 μαθαίνουμε πως απευθύνθηκε στον καδή της Κω για να τον 
συστήσει στους φρουράρχους των τριών σημαντικότερων κάστρων 
της Κω, μετά τη Νεραντζιά, δηλαδή του Πυλίου, της Αντιμάχειας και 
της Κεφάλου.51 Οι φρούραρχοι όφειλαν να βοηθήσουν τον ιεράρχη  
να εισπράξει από τους παπάδες και τους ορθοδόξους κατοίκους το 

50 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 539, έγγρ. 82. Αυτή η χρονολογία επί 
του νώτου ταιριάζει με τα γεγονότα της ζωής του Σεραφείμ αλλά και επιβεβαιώ-
νεται από τα έτη θητείας του καδή που εξέδωσε το έγγραφο, 1626-1628.

51 Για τα τρία αυτά κάστρα Τσιρπανλής 1991, 108-117· Κοντογιάννης 2002.
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καθιερωμένο εισόδημα, το οποίο είχε δικαίωμα να απαιτεί σύμφωνα 
με την παλαιά συνήθεια. Κανείς δεν έπρεπε να τον εμποδίσει. Οι 
φρούραρχοι διατάσσονταν να στείλουν στον καδή για να δικαστούν 
αυτούς που θα αρνούνταν να συμμορφωθούν. Μπορούμε επιπλέον 
να φανταστούμε ότι ο Σεραφείμ ξεκίνησε την περιοδεία του στα 
κάστρα της Κω αφού προηγουμένως είχε μαζέψει τους φόρους από 
την πρωτεύουσα του νησιού, το κάστρο της Νεραντζιάς.

Το Μάιο του 1627 ο Σεραφείμ, συνοδευόμενος από μερικούς 
Χριστιανούς, κατέφυγε στο ιεροδικείο εναντίον ενός κατοίκου του 
βαροσιού52 της Νεραντζιάς, του Γιώργη Άνοστου, ο οποίος ήταν ιδιο-
κτήτης του ενός τετάρτου μιας εκκλησίας που βρισκόταν επίσης στο 
βαρόσι κι ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Ο Γιώργης Άνοστος, 
προφανώς  με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, νόμιζε πως μπορούσε να 
έχει κι αυτός γνώμη ως προς τον παπά, στον οποίο έπρεπε να ανατε-
θεί η λειτουργία της παραπάνω εκκλησίας. Ο Σεραφείμ εξήγησε στο 
ιεροδικείο πως, σύμφωνα με το μπεράτι, το οποίο του είχε επιδώ-
σει ο σουλτάνος, αυτός και μόνο αυτός είχε δικαίωμα να αναθέτει 
σε παπάδες τις εκκλησίες της αρχιεπισκοπής του και το ιεροδικείο 
τον δικαίωσε.53 Θυμίζω ότι οι μητροπολίτες, οι αρχιεπίσκοποι κι οι 
επίσκοποι εκμίσθωναν σε παπάδες τις ενοριακές εκκλησίες, που 
βρίσκονταν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους, έναντι χρημα-
τικού ποσού και συνήθως σε ετήσια βάση· οι εκμισθώσεις αυτές 
αποτελούσαν φυσικά μια σημαντική πηγή εσόδων για τους ιεράρ-
χες.54 Συνεπώς η διένεξη ανάμεσα στο Σεραφείμ και τον Άνoστο δεν 
οφειλόταν απλά στην ανάθεση αλλά και στην εκμίσθωση.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου, ο αρχιεπίσκοπος 
παρουσιάστηκε και πάλι στο ιεροδικείο, αυτή τη φορά για να δεχτεί 
επισήμως μία αξιόλογη δωρεά. Ο κάτοικος της Νεραντζιάς παπα-

52 Ο ουγγρικός όρος varoş, που υπάρχει στο οθωμανικό έγγραφο, συνήθως μετα-
φράζεται προάστειο αλλά η απόδοση δεν είναι κυριολεκτική. Varoş σημαίνει 
τον ατείχιστο οικισμό γύρω από ένα κάστρο, όπου έχουν εγκατασταθεί κυρίως 
μη Μουσουλμάνοι. Στην προκείμενη περίπτωση πρόκειται για τον οικισμό 
γύρω από το κάστρο της Νεραντζιάς. Για το varoş βλ. την εξαιρετική μελέτη 
της  Svetlana Ivanova (Ivanova  2005).       

53 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 237, έγγρ. 50. 
54 Ζachariadou 2008, 310-311.
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Λιμεριανός, δήλωσε ενώπιον του Σεραφείμ πως αφιερώνει τρία 
σπίτια με αυλή, που βρίσκονται στο βαρόσι της Νεραντζιάς, στη 
συνοικία του Αγίου Νικολάου, και που του ανήκουν, για να γίνουν 
αγαθοεργό αφιέρωμα (vakf) με δύο όρους: να κατοικεί σ’ αυτά ο 
εκάστοτε αρχιεπίσκοπος, ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση των 
σπιτιών, και να κατοικεί σ’ αυτά κι ο ίδιος ως το θάνατό του.55 Οι 
μάρτυρες στο ιεροδικαστικό έγγραφο που εκδόθηκε για την κατο-
χύρωση του αφιερώματος ήσαν όλοι Χριστιανοί και μάλιστα πέντε 
παπάδες και τέσσερεις διάκοι. Μπορούμε να φανταστούμε πως ο 
Σεραφείμ φιλοδοξούσε να διαθέτει ένα κτηριακό συγκρότημα που 
θα στέγαζε την αρχιεπισκοπή. Ωστόσο, ας προστεθεί πως η ιδιο-
κτησία των τριών σπιτιών είχε αμφισβητηθεί λίγες μέρες πριν από 
τη δωρεά, κάποτε ανάμεσα στη 10η και 19η Σεπτεμβρίου. Ο Γιώρ-
γης γιος του Γιάννη, κι αυτός κάτοικος Νεραντζιάς, είχε εναγάγει 
τον παπα-Λιμεριανό γιο του Γιώργη. Στο ιεροδικείο είχε ισχυριστεί 
πως ο παπα-Λιμεριανός είχε καταπατήσει τα εν λόγω τρία σπίτια, 
τα οποία του ανήκαν εφόσον ο ίδιος τα είχε κληρονομήσει από τον 
πατέρα του. Ο παπα-Λιμεριανός πάλι ισχυρίστηκε πως είχε αγορά-
σει τα τρία σπίτια από τον πατέρα του ενάγοντος καταβάλλοντας 
το ποσό των 7.120 άσπρων. Όταν ο καδής του ζήτησε να τεκμηριώ-
σει τον ισχυρισμό του, ο παπα-Λιμεριανός παρουσίασε ως μάρτυρες 
δύο παπάδες και το ιεροδικείο τον δικαίωσε. Το έγγραφο της ιερο-
δικαστικής απόφασης φέρει τα ονόματα των παρισταμένων μαρτύ-
ρων που ήσαν πέντε παπάδες και τέσσερεις διάκοι. Ήσαν τα ίδια 
πρόσωπα που ήσαν μάρτυρες όταν πολύ λίγες  μέρες αργότερα έγινε 
στο ιεροδικείο η αφιέρωση των τριών σπιτιών.56

Το Γενάρη του 1635 ο ιεράρχης της Κω «Εσμέρ» γιος του Δημή-
τρη παρουσιάστηκε στο ιεροδικείο για να διαλύσει ένα γάμο, που 
ισχυριζόταν πως ήταν εκκλησιαστικά απαράδεκτος. Το όνομα 
Εσμέρ προφανώς δεν είναι ελληνικό και μολονότι πολύ λίγο μοιά-
ζει με το όνομα Σεραφείμ, θα μπορούσε να οφείλεται σε απροσεξία 
του γραμματικού του ιεροδικείου· ωστόσο πρέπει να προστεθεί πως 

55 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 242-243, έγγρ. 58. 
56 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 241, έγγρ. 56.
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esmer στα τούρκικα σημαίνει μελαχρινός και συνεπώς θα μπορούσε 
να είναι προσωνύμιο του αρχιεπισκόπου. Καθώς μάλιστα ένα άλλο 
έγγραφο που εκδόθηκε λίγους μήνες αργότερα φανερώνει πως 
αρχιεπίσκοπος της Κω εξακολουθούσε να είναι ο Σεραφείμ,57 αυτόν 
πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτω από τον «Εσμέρ». Ο αρχιεπίσκοπος 
ζήτησε από το ιεροδικείο την ακύρωση του γάμου ενός κατοίκου της 
Αντιμάχειας, του Κωνσταντίνου Κοκόλη γιου του Μιχάλη και της 
Νομικούδαινας58 κόρης του Αντώνη, επειδή ήσαν στενοί συγγενείς. 
Στο έγγραφο τονίζεται σε δύο διαφορετικά του σημεία ότι ‘τα ευαγ-
γέλια’ απαγορεύουν το γάμο, όταν υπάρχει τέτοια συγγένεια, αλλά 
ο βαθμός συγγένειας δεν αναφέρεται. Ανακοινώθηκε ακόμα πως ο 
γάμος έγινε ύστερα από μεγάλη πίεση που άσκησε ο φρούραρχος 
του κάστρου της Αντιμάχειας Μπιλάλ-αγάς, όπως παραδέχτηκε κι 
ο γαμπρός. Ο γάμος ακυρώθηκε με τη θέληση του Σεραφείμ.59 Η 
αναπάντεχη και ανεξήγητη εμπλοκή του φρουράρχου εξηγεί μόνο 
ως ένα σημείο γιατί η υπόθεση έφτασε στο ιεροδικείο εφόσον γάμοι 
και διαζύγια ήσαν αποκλειστικά στην κρίση και απόφαση του ορθό-
δοξου ιερατείου, όπως καταγράφεται ξεκάθαρα και κατηγορηματικά 
στα μπεράτια που εξέδιδαν οι εκάστοτε σουλτάνοι για το διορισμό 
μητροπολιτών ή αρχιεπισκόπων ή επισκόπων.60 Η όλη υπόθεση, που 
εξελίχτηκε με πρωτοβουλία του αρχιεπισκόπου, είναι –το λιγότερο 
που μπορούμε να πούμε– παράδοξη.

Την τελευταία μέρα του Ιουλίου του 1635 ο καδής της Κω απέ-
στειλε έγγραφο προς τους φρουράρχους του Πυλίου, της Αντιμάχει-
ας και της Κεφάλου για να τους ειδοποιήσει πως ο επίσκοπος Σε-
ραφείμ, σύμφωνα με το σουλτανικό μπεράτι που έχει στα χέρια του 
και τις σχετικές διαταγές, πρόκειται να συλλέξει τους ετήσιους φό-
ρους που, σύμφωνα με την καθιερωμένη συνήθεια, δικαιούται για 

57 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 382, έγγρ. 27, το οποίο θα εξετάσω 
αμέσως παρακάτω.

58 Στο κείμενο του εγγράφου το όνομα είναι γραμμένο Nmikudina. Ευχαριστώ 
το συνάδελφο κ. Ζαχαρία Τσιρπανλή, που με πληροφόρησε ότι υπάρχει βαπτι-
στικό όνομα Νομικούδαινα, το οποίο γραμματικώς είναι το θηλικό του ονόμα-
τος Νομικός.

59 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 251-252, έγγρ. 12.
60 Ζαχαριάδου 1996, 94-95.
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τον εαυτό του αλλά και για να καταβάλει μέρος από αυτούς στον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο καδής διέταξε τους τρεις φρου-
ράρχους να βοηθήσουν τον επίσκοπο στη συγκέντρωση των φόρων 
χωρίς να ανεχτούν καμία αντίρρηση από κανένα. Πρόσθεσε όμως 
ότι πρέπει επίσης να φροντίσουν να μην εισπραχτεί με τη βία τί-
ποτε περισσότερο από ό,τι προέβλεπε η καθιερωμένη συνήθεια.61 Η 
τελευταία αυτή διευκρίνιση στη διαταγή επαναλαμβάνεται σε πολ-
λά σουλτανικά διατάγματα σχετικά με τη συγκέντρωση εκκλησια-
στικών φόρων, όταν μάλιστα πρόκειται για χρήματα που εισπράτ-
τονται για να καταβληθεί η προσωπική χρηματική υποχρέωση του 
ίδιου του Πατριάρχη προς το σουλτανικό θησαυροφυλάκιο.62 

Σύμφωνα με το έγγραφο που μας απασχολεί εδώ, ο οφειλόμε-
νος φόρος ονομαζόταν bidat akçesi που κατά λέξη θα μεταφραζόταν 
«άσπρο (δηλαδή ασημένιο νόμισμα) της καινοτομίας», τον οποίο 
θα πρέπει να τον καταλάβουμε ως φόρο εκκλησιαστικό αλλά όχι 
κανονικό, και πάντως, όπως λέει το έγγραφο, ετήσιο. Την άνοιξη του 
1635, δηλαδή του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το έγγραφο, είχε 
απομακρυνθεί από τον πατριαρχικό θρόνο ο Κύριλλος Λούκαρις 
και είχε ανεβεί ως νέος Πατριάρχης, ο Κύριλλος Κονταρής.63 Είναι 
πιθανό η συγκέντρωση των χρημάτων να γινόταν για να καλυ-
φθούν τα έξοδα του νέου μπερατιού του Κονταρή. Βεβαίως, όπως 
λέει σαφώς το έγγραφο, ένα μέρος των χρημάτων προοριζόταν και 
για τον ίδιο τον Σεραφείμ.

Παράλληλα προς τα αρχιεπισκοπικά του καθήκοντα, αυτός είχε 
αρχίσει να ενδιαφέρεται για υποθέσεις της Πάτμου, η οποία τότε 
ήταν σε μεγάλη ακμή. Το Σεπτέμβριο του 1634 είχε καταβάλει 350 
ρεάλια, προφανώς στον ηγούμενο64 της Μονής του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου, κι είχε μισθώσει την Αγία Αποκάλυψη «με όλα της 
τα δικαιώματα»· φαίνεται πως σύχναζε εκεί για ένα περίπου χρόνο, 
ως το Σεπτέμβριο του 1637, οπότε επέστρεψε στην αρχιεπισκοπή 
του.65 Παραιτήθηκε από το λειτούργημα του αρχιεπισκόπου Κω πριν 

61 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 382, έγγρ. 27.
62 Ζαχαριάδου 1996, 101.  
63 Για τις χρονολογίες βλ. Hering 1992, 332-333.
64 Ηγούμενος ήταν τότε ο Μελέτιος: Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 623.
65 Φλωρεντής 1980, 33, υποσημείωση 2.
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από τον Ιανουάριο του 1638, οπότε εξελέγη αρχιεπίσκοπος ο ιερο-
μόναχος Ιωακείμ.66 Ένα περίπου χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο 
του 1639, ο κάτοικος της Κω παπα-Αντώνης ενήγαγε τον Σερα-
φείμ ενώπιον του ιεροδικείου ισχυριζόμενος ότι, όταν ήταν ακόμα 
αρχιεπίσκοπος, του είχε αποσπάσει 35 γρόσια για να του εξασφα-
λίσει κάποια εκδούλευση.67 Επειδή όμως η εκδούλευση δεν έγινε, ο 
παπα-Αντώνης απαιτούσε να του επιστραφούν τα 35 γρόσια του. Ο 
Σεραφείμ απάντησε πως σύμφωνα με κάποια καθιερωμένη συνήθεια          
–χωρίς περισσότερη διευκρίνιση– είχε εισπράξει από τον ενάγοντα 
απλώς 20 γρόσια και επιβεβαίωσε τη δήλωσή του με όρκο που του 
ζητήθηκε από τον καδή. Καθώς ο ενάγων δεν μπόρεσε να παρουσι-
άσει μάρτυρες ο Σεραφείμ αθωώθηκε.68 

Το Δεκέμβριο του 1639 ο Σεραφείμ, απλώς ως εκπρόσωπος του 
ηγουμένου της Πάτμου Ιερώνυμου, δέχτηκε ενώπιον του ιεροδικείου 
της Κω τη δωρεά ενός ισογείου σπιτιού, στο βαρόσι της Νεραντζιάς, 
κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, που η ιδιοκτήτριά του 
Κυρά Μαργέτα το έδωσε ως αφιέρωμα στη Μονή του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου της Πάτμου.69 Τον Ιανουάριο του 1648 ο Σεραφείμ ως 
ηγούμενος πια της Μονής Πάτμου ρύθμισε ενώπιον του ιεροδικείου 
Κω ακόμα μία χρηματική υπόθεση και πάλι με έκβαση αίσια για τον 
ίδιο.70 Φαίνεται πως είχε αναλάβει την ηγουμενία αρκετά πρόσφατα 
και η πρώτη του ενέργεια ήταν να καταργήσει το κοινόβιο στη 
Μονή, το οποίο είχε ανασυσταθεί μόλις πριν από πέντε μήνες. Την 
ίδια χρονιά υπέγραψε λατινικό έγγραφο και με τους δύο τίτλους 
του, δηλαδή ως αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος Πάτμου. Πέθανε τον 
Απρίλη του 1656, προφανώς σε προχωρημένη ηλικία, έχοντας ζήσει 
μια ζωή γεμάτη δράση.71

66 Αποστολόπουλος και Μιχαηλάρης 1987, 418, έγγρ. 998.
67 Δυστυχώς το έγγραφο δεν είναι σαφές· η λέξη στο κείμενο είναι rüşvet, δηλαδή 

ρουσφέτι. 
68 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 257, έγγρ. 20.
69 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 253-254, έγγρ. 15. Πιθανότατα, με βάση 

τη μνεία του σπιτιού του Σεβαστή ρεΐς, το σπίτι αυτό ήταν κοντά στα τρία 
σπίτια που αφιέρωσε το 1627 στην αρχιεπισκοπή ο παπα-Λιμεριανός.

70 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 262, έγγρ. 29. Η υπόθεση αυτή, λίγο 
ασαφής όπως έχει καταγραφεί, δεν αφορούσε σε νόμισμα αλλά σε μέταλλο.

71 Φλωρεντής 1980, 33 και υποσημείωση 2.
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Αφού προσπάθησα να περιγράψω την εκκλησιαστική ιστορία 
της Κω κατά τη χρονική περίοδο ανάμεσα στο 1572 και το 1648, 
όπως αυτή προκύπτει από τις ενέργειες των αρχιεπισκόπων της, θα 
προχωρήσω σε κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις για τους οικι-
σμούς και τους κατοίκους του νησιού καθώς και για το επαρχιακό 
ιερατείο.

Για τους οικισμούς της οθωμανικής Κω κατατοπιζόμαστε βασικά 
από την έκθεση προς την Υψηλή Πύλη που συνέταξε ο βεζίρης Αχμέτ 
Πασάς, ο πρωταγωνιστής κατά την προσάρτηση των νησιών από 
τους Τούρκους· το κείμενο αυτό έχει αναλυθεί σε βάθος από τον 
N. Vatin.72 Ο Αχμέτ Πασάς είχε εντυπωσιαστεί πολύ από το οχυρό 
κάστρο της Νεραντζιάς  και πρόσθεσε πως στην Κω υπάρχουν άλλα 
τρία κάστρα χωρίς να τα κατονομάζει. Ωστόσο, μπορούμε να είμα-
στε βέβαιοι πως εννοούσε το Πυλί, την Αντιμάχεια και την Κέφαλο. 
Ως προς τη Νεραντζιά μάς πληροφορεί πως αρχικά ολόκληρος 
ο ντόπιος πληθυσμός της διατάχθηκε να εγκαταλείψει το κάστρο 
και να εγκατασταθεί στο βαρόσι, δηλαδή στα περίγυρα. Κατόπιν 
όμως διαπιστώθηκε πως το κάστρο ήταν πολύ αραιοκατοικημένο 
και αποφασίστηκε να εγκατασταθούν σ’ αυτό ορισμένοι καλοί και 
έμπιστοι «άπιστοι».73 Μπορούμε να υποθέσουμε πως αυτοί θα ήσαν 
Χριστιανοί και Εβραίοι. Αργότερα, ένας από αυτούς ήταν ο αρχιεπί-
σκοπος Νήφων που, όπως είδαμε, κατοικούσε στη Νεραντζιά, σ’ένα 
σπίτι που ακουμπούσε στο τείχος του κάστρου.74 Όσο για το βαρόσι 
της Νεραντζιάς, όλα δείχνουν πως αναπτύχθηκε: υπήρχε σ’ αυτό η 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου με την ομώνυμη συνοικία, καθώς κι η 
εκκλησία του Αγίου Αντωνίου.75

Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι κάτοικοι του Πυλιού, της Αντιμά-
χειας και της Κεφάλου υποχρεώθηκαν κι αυτοί να φύγουν από τα 
κάστρα και να μετακομίσουν στα περίγυρα· φαίνεται πως όχι. Από 
έγγραφα, που έχουν εκδοθεί για την είσπραξη των εκκλησιαστικών 

72 Vatin 1994, 366-367, 505, 509. 
73 Vatin 1994, 508-509.
74 Παραπάνω, σ. 214. 
75 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 237, έγγρ. 5· 241, έγγρ. 56· 242-243, 

έγγρ. 58· 254, έγγρ. 15.
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φόρων, φανερώνεται ότι οι κάτοικοί τους, τουλάχιστον στο μεγαλύ-
τερο μέρος τους, ήσαν Ορθόδοξοι. Είδαμε πως υπήρχε κοινότητα με 
πρώτο στην Αντιμάχεια, όπου επιπλέον σώζονται εκκλησίες μέσα στο 
κάστρο της αλλά και άλλα κατάλοιπα που δείχνουν πως ο πληθυ-
σμός της εξακολουθούσε να την κατοικεί. Η αρχαιολογική έρευνα 
στο Παλιό Πυλί φανέρωσε πως οικοδομήθηκε τμήμα εσωτερικά του 
κάστρου ενώ χρησιμοποιήθηκαν τα τείχη ως πίσω πλευρές σπιτιών. 
Τέλος, κεραμικά ευρήματα στην Κέφαλο δείχνουν πως υπήρχαν 
κάτοικοι στο χώρο του κάστρου κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα.76  
Στο έγγραφο του 1626, με το οποίο ο καδής διατάσσει τους φρου-
ράρχους των παραπάνω κάστρων να βοηθήσουν στην είσπραξη των 
φόρων, προσδιορίζεται ότι θα τους καταβάλουν άνθρωποι που ζουν 
μέσα στα κάστρα. Και με τον ίδιο τρόπο περιγράφονται οι κάτοικοι 
των ίδιων κάστρων, που υποχρεώθηκαν να πληρώσουν τους εκκλη-
σιαστικούς τους φόρους το 1635.77 Επιτρέπεται συνεπώς να συμπε-
ράνουμε πως οι κάτοικοι των τριών κάστρων συνέχισαν τη ζωή τους 
μάλλον ανώδυνα όταν πέρασαν από το κράτος των Ιωαννιτών στο 
κράτος του Σουλτάνου.

Ένα θέμα που αξίζει περισσότερη έρευνα είναι οι σχέσεις των 
Ορθόδοξων εκκλησιαστικών αρχών με το σουλτανικό ανάκτορο, 
όπως αυτές διαφαίνονται από τρέχοντα γεγονότα της ζωής των 
ανώτερων κληρικών. Φυσικά δεν εννοώ τις σχέσεις των εκάστοτε 
οικουμενικών πατριαρχών με τους εκάστοτε σουλτάνους. Κατά το 
16ο αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελούσε κόμβο διασύν-
δεσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας με τον Ορθόδοξο κόσμο των 
παραδουναβίων περιοχών και του ρωσικού καθώς και του πολωνι-
κού κράτους· συνεπώς οι σχέσεις ανάμεσα στον Πατριάρχη και τον 
σουλτάνο είχαν αποκτήσει νέες διαστάσεις.78 Εννοώ το θέμα των 

76 Κοντογιάννης 2002, 83-84, 87, 162-163. 
77 Vatin, Veinstein και Zachariadou 2011, 382, έγγρ. 27 και 539, έγγρ. 82.
78 Μετά τη Μεταρρύθμιση το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και το Βατικανό 

παρακολουθούσαν την προπαγάνδα των Προτεσταντών στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και μάλιστα οι Ρωμαιοκαθολικοί ενδιαφέρονταν για τους Έλληνες αρχι-
ερείς που διορίζονταν από την Κωνσταντινούπολη· βλ. Halecki 1958, 149-155·  
πρβλ. και Αποστολόπουλος 2009, 190-191. Επιπλέον, ο σουλτάνος Σουλεϊμάν 
ο Μεγαλοπρεπής τόνιζε ότι ο Πατριάρχης που έδρευε στην πρωτεύουσά του 
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σχέσεων των ιεραρχών της περιφέρειας με τις υπηρεσίες του σουλ-
τανικού ανακτόρου επειδή, όταν κανείς διατρέχει τις πηγές, διαπι-
στώνει πως είναι αξιοσημείωτη η πρόσβαση των εκπροσώπων του 
επαρχιακού ιερατείου –ακόμα κι από περιοχές που θα τις θεωρού-
σαμε απομακρυσμένες– προς την οθωμανική διοίκηση. Σύμφωνα με 
τον H. Inalcik,79 υπήρχε ένα ειδικό γραφείο στην οικονομική υπηρε-
σία, τη γνωστή ως defterhane, η οποία έδρευε μέσα στο συγκρό-
τημα του σουλτανικού ανακτόρου.80 Ο προϊστάμενος αυτού του 
γραφείου ήταν υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων που προέρ-
χονταν από τους διορισμούς των ιεραρχών. Όμως το γραφείο αυτό 
ήταν και κάτω από τον άμεσο έλεγχο του μεγάλου βεζίρη, δηλαδή 
είχε ποικίλες διασυνδέσεις με το επίκεντρο της εξουσίας. Βασικά στο 
γραφείο αυτό θα σύχναζαν μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι κι επίσκο-
ποι για να καταβάλλουν το πεσκέσι τους ώστε να έχουν το μπεράτι 
τους. Αλλά η επαφή τους με τη σουλτανική αυλή δεν περιοριζό-
ταν εκεί. Οι ιεράρχες των επαρχιών κατέφευγαν σε υπηρεσίες των 
ανδρών των επίλεκτων σωμάτων της σουλτανικής αυλής.81 Το 1489 
ένας ουλουφετζής μετέφερε ένα μικρό ποσό από τη Θεσσαλονίκη 
στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο χρωστούσε ο μητροπολίτης της 
πόλης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το 1564 ο επίσκοπος της 
Κασσάνδρειας Παχώμιος έστειλε το πεσκέσι του προς το σουλτα-
νικό θησαυροφυλάκιο με ένα τσαούση.82 Όπως είδαμε παραπάνω, το 
1575 ένας άλλος τσαούσης πλήρωσε για λογαριασμό του Νικάνδρου 
Κω το πεσκέσι, που αυτός όφειλε στο σουλτανικό θησαυροφυλάκιο. 
Οι περιπτώσεις αυτές, αν και λίγες σ’ αυτό το στάδιο της έρευνας, 
φανερώνουν ότι οι άνθρωποι του ιερατείου ήσαν ενήμεροι των μετα-
κινήσεων των ανθρώπων της σουλτανικής αυλής και φρόντιζαν να 
επωφεληθούν από αυτές για να τακτοποιούν υποθέσεις τους, πιθα-

ασκούσε εξουσία πάνω σε λαούς που κατοικούσαν πέρα από τα σύνορα της 
αυτοκρατορίας του· βλ. Ζαχαριάδου 2007, 67-68.

79 Inalcik 1982, 440· το χειρόγραφο, στο οποίο βασίστηκε ο Inalcik είναι του 1753, 
αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως τότε ιδρύθηκε το ειδικό γραφείο. 

80 Necipoğlu 1991, 86-88.
81 Κυρίως στα έξι τάγματα (altı bölük), για τα οποία βλ. πρόχειρα Gibb και Bowen 

1950, 326-328.
82 Ζαχαριάδου 1996, 163, 183. 
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νότατα προσφέροντας και κάποιο φιλοδώρημα. Υπάρχουν όμως και 
πιο περίπλοκες παρεμβάσεις ανθρώπων της σουλτανικής αυλής σε 
εκκλησιαστικές υποθέσεις. Το 1551 ο παπα-Γιάννης, σύμφωνα με τα 
οθωμανικά έγγραφα, ή Ιωαννίκιος, σύμφωνα με τα ελληνικά, φαίνε-
ται πως πήρε την πρωτοβουλία να επανιδρύσει την αρχιεπισκοπή 
της Καρπάθου, η οποία είχε ερημωθεί. Επέτυχε το σκοπό του παρα-
δίδοντας με τη μεσολάβηση του δραγομάνου της Υψηλής Πύλης 
Γιουνούς έξι φλουριά στο σουλτανικό θησαυροφυλάκιο κι απέκτησε 
το σχετικό έγγραφο.83 Φυσικά, αν γνωρίζαμε πώς διασταυρώθηκαν 
οι δρόμοι του παπα-Γιάννη/Ιωαννικίου και του δραγομάνου Γιου-
νούς, ίσως να διατυπώναμε χρήσιμες παρατηρήσεις για την κοινω-
νία του 16ου αιώνα.

Βατή φαίνεται πως ήταν για τους ιεράρχες και η σουλτανική 
γραμματεία, δηλαδή η υπηρεσία του Reisü’l Kuttâb, που ήταν ο 
τοποτηρητής του μεγάλου βεζίρη. Στην υπηρεσία αυτή, που έδρευε 
μέσα στο παλάτι, απευθύνονταν όσοι υπέβαλλαν εγγράφως αιτή-
ματα, τα οποία στη συνέχεια μελετούσαν ειδικοί υπάλληλοι, οι 
tezkereci, και σ’ αυτήν συντάσσονταν οι σουλτανικές διαταγές, τα 
λεγόμενα φιρμάνια, που είχαν ως προμετωπίδα το μονόγραμμα του 
σουλτάνου, τον τουρά (tugra), το οποίο σχεδίαζε ένας ορισμένος 
από τους ανώτατους υπαλλήλους του κράτους, ο nişancı.84 Στην 
υπηρεσία αυτή, που θα αντιμετωπιζόταν με σεβασμό και κάποιο 
δέος, κατέφευγαν αρκετά συχνά ιεράρχες με αιτήματα και παράπονα 
για να εξασφαλίσουν στη συνέχεια ένα φιρμάνι που θα επέφερε την 
ποθητή λύση των προβλημάτων τους. Παραπάνω είδαμε τα φιρμά-
νια που επέτυχαν ο Νίκανδρος κι ο Σεραφείμ, όταν ανέφεραν στην 
Υψηλή Πύλη τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν κατά την άσκηση του 
λειτουργήματός τους. Άλλοι ιεράρχες εξυπηρετήθηκαν με περισσό-
τερο ζήλο. Ο επίσκοπος της Άνδρου Βενιαμίν επέτυχε το 1612 δύο 
φιρμάνια του Αχμέτ Α΄ που εκδόθηκαν μέσα σε διάστημα δύο περί-
που μηνών. Ο σουλτάνος διέτασσε να αφεθεί ο επίσκοπος απόλυτα 
ανενόχλητος στο έργο του και, καθώς ετοιμαζόταν να επισκεφθεί 

83 Ζαχαριάδου 1996, 179.
84 Για  τη σουλτανική γραμματεία βλ. πρόχειρα Gibb και Bowen 1950, 117-125.
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την Κωνσταντινούπολη, να ορίσει ο ίδιος τον εκπρόσωπό του για το 
διάστημα της απουσίας του.85 Αν και αναμφίβολα περιττή, ας κατα-
γραφεί η διευκρίνιση πως οι σουλτανικές διαταγές αυτού του είδους 
μολονότι συντάσσονταν στο πρώτο πρόσωπο ενικού με υποκείμενο 
το σουλτάνο, δεν γράφονταν από τον ίδιο αλλά από υπαλλήλους 
της γραμματείας. Αλλά κάτω από τι είδους προϋποθέσεις;

Για να βρω κάποια απάντηση κατέφυγα στο συμβουλευτικό υπό-
μνημα, το οποίο υπέβαλε το 1581 προς το σουλτάνο ο Μουσταφά 
Αλής, μία πολιτική φυσιογνωμία που γέννησε η οθωμανική αυτο-
κρατορία με φωτεινό πνεύμα και με μεγάλο συγγραφικό ταλέντο. 
Ο Μουσταφά Αλής κατακρίνοντας αυστηρά τη διοίκηση και τα όρ-
γανά της, που οδηγούν την αυτοκρατορία σε καθοδική πορεία, ανα-
φέρεται και στους ανώτερους κρατικούς γραμματείς, στους οποίους 
απευθύνεται ο λαός με τα αιτήματά του. Αφού πρώτα παρατηρήσει 
πως οι περισσότεροί τους καπνίζουν όπιο, στη συνέχεια τους κατη-
γορεί πως καταγράφουν δεδομένα αντίθετα προς την αλήθεια, πως 
σημειώνουν επίτηδες εσφαλμένες ημερομηνίες και πως κάνουν χί-
λιες-δυο παρανομίες, που φυσικά τις πληρώνει ο κοσμάκης. Σύμφω-
να με το Μουσταφά Αλή ο προϊστάμενος της σουλτανικής γραμμα-
τείας θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα τιμιότητας κι οι υπάλληλοί του 
να μην κοιτούν τους ανθρώπους στα χέρια περιμένοντας από αυ-
τούς δώρα.86 Κατόπιν διατυπώνει συμβουλές για το πώς να διορθω-
θεί αυτή η κατάσταση αλλά αυτές μας απομακρύνουν από το θέμα 
μας, το οποίο είναι η τότε κατάσταση της σουλτανικής γραμματείας 
στην οποία, εκτός από διάφορους άλλους, προσέτρεχαν οι αρχιερείς 
– ασφαλώς όχι με άδεια χέρια.

Και το τελευταίο θέμα που κατά τη γνώμη μου αξίζει περισσό-
τερη έρευνα είναι η μνεία Χριστιανών που με την υποστήριξη Τούρ-
κων εμπόδιζαν έναν ιεράρχη να ασκήσει εξουσία, τουλάχιστον όπως 
ο ίδιος έκρινε, πάνω στο ποίμνιό του. Παραπάνω είδαμε πως και ο 
Νίκανδρος και ο Σεραφείμ κατήγγειλαν στο σουλτάνο τη δράση 
αυτών των Χριστιανών καθώς και των Τούρκων συνεργατών τους.87 
85 Ζαχαριάδου 2009, 273-276. 
86 Tietze 1979, 48-50.
87 Παραπάνω, σ. 211, 216.
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Διευκρινίζω αμέσως πως στις σχέσεις ιερατείου και πιστών, γενικά 
κι όπως ήταν αναμενόμενο, σημειώνονταν μικρές παρατυπίες χωρίς 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως η τέλεση ενός γάμου από ιερέα προερ-
χόμενο από άλλη περιοχή, μέσα σε ενορία που δεν ήταν η δική του. 
Δεν έλειπαν και διενέξεις ανάμεσα σε κοσμικούς και ιερωμένους 
και οι Χριστιανοί κατέφευγαν στην κρίση του καδή κυρίως όταν 
έπρεπε να προστατεύσουν την κτηματική περιουσία τους. Περισσό-
τερο ίσως ενδιαφέρον παρουσίαζαν οι διενέξεις ανάμεσα σε κληρι-
κούς και πιστούς, οι οποίες προέκυπταν κατά την είσπραξη των 
καθιερωμένων εκκλησιαστικών φόρων. Η επιμονή των οθωμανι-
κών αρχών να τονίζουν στα σχετικά έγγραφα πως οι εκκλησιαστικοί 
φόροι πρέπει να πληρώνονται από όλους καθώς και η βοήθεια που 
αυτές προσέφεραν για την είσπραξή τους υποδηλώνουν την αντί-
δραση των πιστών να καταβάλλουν τους φόρους – αντίδραση, που 
πάντως έπρεπε να παρακαμφθεί· ωστόσο, είναι γνωστές περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες Χριστιανοί κατέφυγαν στον καδή ζητώντας την 
προστασία του επειδή είχαν βρει πως τα απαιτούμενα χρήματα ήσαν 
πολλά.88 

Αν όμως πιστέψουμε τις καταγγελίες του Νικάνδρου και του 
Σεραφείμ υπήρχαν παρεμβάσεις σοβαρότερες, όπως περιπτώσεις 
παπάδων που ύστερα από κάποιο παράπτωμα επαύθηκαν από τον 
αρχιεπίσκοπο κι εκδιώχθηκαν από την εκκλησία τους89 αλλά αγνό-
ησαν τη βούληση του αρχιεπισκόπου τους και με την υποστήριξη 
«μερικών Μουσουλμάνων» εξακολουθούσαν να παραμένουν σ’ 
αυτή και να λειτουργούν. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν σημασία για 
την κοινωνική κατάσταση του 16ου και 17ου αιώνα, και κατ’αρχήν 
γίνονται δύσκολα κατανοητές εφόσον τότε υπήρχε σεβασμός για 
τους ανώτερους κληρικούς αλλά και για τους ενοριακούς παπάδες. 
Πρώτα-πρώτα και κάπως «άτυπα» αυτοί ήσαν οι αναγνωρισμένοι 
εκπρόσωποι της Ορθόδοξης κοινότητας, όταν προέκυπταν φορολο-

88 Zachariadou 2008, 315.
89 Η ορολογία του τουρκικού κειμένου δεν επιτρέπει να συμπεράνουμε με βεβαιό-

τητα αν πρόκειται για εκδίωξη από μισθωμένη εκκλησία (βλ. παραπάνω, σ. 218) 
ή για αφορισμό.
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γικά, δημογραφικά κι άλλα προβλήματα με τις οθωμανικές αρχές.90 
Αλλά φυσικά το ιερατείο διέθετε και άλλου είδους δύναμη. Ο ιερω-
μένος στις δύσκολες στιγμές ήταν εκείνος που διάβαζε ευχές που 
εισακούονταν καλύτερα. Έκανε ευχέλαιο για την άφεση αμαρτιών 
και τρισάγιο στους τάφους για την ψυχή των νεκρών. Διάβαζε την 
ευχή της βασκανίας που έδιωχνε το κακό μάτι· και άλλα. Με την 
πρώτη λοιπόν ματιά φαίνεται απίθανο πώς ένας πιστός εκείνων 
των χρόνων θα πήγαινε να λειτουργηθεί σε εκκλησία, της οποίας ο 
παπάς είχε παυθεί κι εκδιωχθεί από το δεσπότη του αλλά παρέμενε 
στη θέση του με τη βοήθεια Τούρκων.

Η κοινωνία όμως των Ρωμιών, τουλάχιστον αυτών που ζούσαν 
κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και το πρώτο του 17ου, δεν είχε 
την ομοιογένεια που ίσως νομίζουμε. Είναι γενικά παραδεκτό πως 
με την οικονομική κρίση του τέλους του 16ου αιώνα οι εξισλαμισμοί 
αυξήθηκαν επειδή οι Χριστιανοί δυσκολεύονταν πολύ να πληρώ-
σουν τον κεφαλικό τους φόρο.91 Επιπλέον πρόσφατες έρευνες έδει-
ξαν πως οι εξισλαμισμένοι δεν αποκόβονταν πάντα από την οικο-
γένειά τους, μέσα στην οποία άλλα μέλη παρέμεναν πιστά στην 
πατροπαράδοτη θρησκεία τους.92 Φυσικά δεν εννοώ διασημότητες, 
όπως τον Μαχμούτ Πασά, τον βεζίρη του Πορθητή, που προερχό-
ταν από χριστιανική αριστοκρατική οικογένεια, αλλά άτομα χαμη-
λής καταγωγής που κάτω από άγνωστες συνθήκες αλλαξοπίστησαν. 
Στο περιβάλλον αυτών θα μπορούσαν να  αναζητηθούν τα αίτια 
ανεξήγητων διασυνδέσεων και συμπεριφορών.

Έχει σωθεί μια επιστολή που αποκαλύπτει μια όψη της τότε 
κοινωνικής κατάστασης – ένα έγγραφο πραγματικά σπάνιο επειδή 
έγγραφα αυτού του είδους δεν συντάσσονται για να διασωθούν 
«από γενεά σε γενεά» αλλά για να εξυπηρετήσουν μία βραχυπρό-
θεσμη ανάγκη. Είναι αχρονολόγητη αλλά η γραφή της επιτρέπει 
αρκετά άνετα να την τοποθετήσουμε στη χρονική περίοδο με την 
οποία ασχολήθηκα σ’ αυτή μου τη μελέτη. Συντάκτης και αποστο-
90 Zachariadou 2008, 314-315.
91 Inalcik 1968-1970, 28-29· πρβλ. Μέρτζιος 1951, 28 με αναφορά στο έτος 1603.
92 Η Greene 2000, 38-44, 106, είναι η πρώτη που έθιξε αυτό το θέμα με βάση τους 

εξισλαμισμούς στην Κρήτη. Πρβλ. Zachariadou 2009, 227-230.
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λέας της επιστολής είναι κάποιος Μεχμέτ της σουλτανικής υπηρε-
σίας στο Τοπ-Καπού Σαράι. Η επιστολή έχει παραλήπτη «τον σατανά 
επίσκοπο», χωρίς να καταγράφεται το όνομά του, ο οποίος όμως 
προσφωνείται ως επίσκοπος «φίλος των καταραμένων».93 Ο Μεχμέτ 
πληροφορήθηκε πως ο επίσκοπος καταπιέζει τη μητέρα του κι έβαλε 
ένα σωρό ξύλα μπροστά στην πόρτα του σπιτιού της κόβοντάς της 
τη θέα. Ο Μεχμέτ διατάσσει να φύγουν τα ξύλα από ’κεί και απειλεί 
τον επίσκοπο με ψήσιμο. Στη συνέχεια απαιτεί να κάνει ο επίσκο-
πος διάκο τον ανεψιό του, το γιο της αδελφής του. Του θυμίζει πως 
η μισή εκκλησία (προφανώς σ’ αυτήν όπου ο επίσκοπος λειτουργεί) 
ανήκει στη μητέρα του. Κλείνει απαιτώντας να εκτελεστούν από τον 
επίσκοπο αυτά που του έγραψε, αν αυτός αγαπά τη ζωή του.94
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Elisabet A. ZACHARIADOU

A contribution to the ecclesiastical history of Cos

Abstract

THE ISLAND of Kos was an important commercial centre under 
Ottoman rule and the seat of an archbishop appointed by the 

Ecumenical Patriarch. An attempt to study the activities of the 
archbishops between the years c.1572 and 1648, however, showed 
that the succession of archbishops was fairly irregular and the post 
frequently vacant. The evidence is discussed in the article in which 
the circumstances of the collection of the ecclesiastical taxes paid by 
the inhabitants of the island are also examined; finally, a hint is made 
at the question of contacts between the clergy and the people of the 
sultanic palace.
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Το δράμα στην εποχή της διάσπασης
Για μια νέα ανάγνωση της Εξελικτικής ιστορίας 
του μοντέρνου δράματος του Γκέοργκ Λούκατς*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Ο ΓΚÉΟΡΓΚ ΛΟÝΚΑΤΣ είναι ευρέως γνωστός ως ένας από τους 
θεμελιωτές της μαρξιστικής αισθητικής φιλοσοφίας του 20ού 

αιώνα. Ως εκ τούτου, η περίοδος της διανοητικής του παραγωγής 
που προηγήθηκε της στράτευσής του στο κομμουνιστικό κίνημα 
στα τέλη του 1918 αγνοήθηκε κατά κανόνα από τους σχολιαστές 
του έργου του, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60.1 
Η κατάσταση αυτή άρχισε ν’αλλάζει όταν τα νεανικά μαρξιστικά 
κείμενα του Λούκατς απέκτησαν αίφνης «επικαιρότητα», ιδίως 
στους κόλπους του φοιτητικού κινήματος διαμαρτυρίας του δεύτε-
ρου μισού της δεκαετίας του ’60.2 Ιδιαίτερα η απότομη στροφή του 
Λούκατς από την «αστική» φιλοσοφία και κοινωνική επιστήμη στον 
μαρξισμό άσκησε μεγάλη γοητεία σε ερευνητές, πολλοί από τους 
οποίους βίωναν προσωπικά την αναγκαιότητα επανάληψης μιας 
ανάλογης στροφής. Και βέβαια η λύση του «αινίγματος» της στρο-
φής του Λούκατς απαιτούσε μια προσεκτικότερη μελέτη της λεγό-
μενης «προμαρξιστικής» περιόδου του – από την οποία και μόνο 
θα μπορούσαν να προκύψουν, μεταξύ άλλων, κάποια πορίσματα 

*  Ευχαριστώ τον ανώνυμο κριτή της Αριάδνης για τις χρήσιμες επισημάνσεις και 
υποδείξεις του. Μέρος της σχετικής βιβλιογραφικής έρευνας έγινε στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπι-
στημίου Κρήτης με Κ.Α. 2883.

1 Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί ο Λυσιέν Γκολντμάν. Βλ. π.χ. Goldmann 1966a (ελλ. 
έκδ.: Goldmann 1986, 311-326) και 1966b (δεν περιλαμβάνεται στην ελληνική 
έκδοση των Διαλεκτικών ερευνών).

2 Αυτή η αναπάντεχη επίδραση του πρώιμου μαρξιστικού έργου του Λούκατς 
αποτελεί το αντικείμενο του τόμου Dannemann 2009.
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σχετικά με την «ανωτερότητα» της νέας αντίληψης του Λούκατς 
μετά το 1918.3 Στην ίδια κατεύθυνση συνέτεινε επίσης εμμέσως ο 
θάνατος του Λούκατς στα 1971, καθώς μετά απ’ αυτόν άρχισε η 
δημοσίευση των λιγότερο γνωστών νεανικών του έργων, στο πλαί-
σιο της έκδοσης των απάντων του.4

Ωστόσο, ένα βιβλίο της νεανικής του παραγωγής, το πρωτό-
λειό του Εξελικτική ιστορία του μοντέρνου δράματος, παρέμεινε εν 
πολλοίς άγνωστο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80.5 Πρόκειται 
για ένα σημαντικό έργο,6 του οποίου η πρόσληψη είναι ακόμα και 

3 Βέβαια τούτη η ερμηνευτική οπτική οδήγησε σε μονόπλευρες και αναχρονι-
στικές αναγνώσεις των νεανικών έργων του Λούκατς. Αυτή η ανεπάρκεια της 
δευτερογενούς βιβλιογραφίας δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Παραδείγμα-
τος χάριν, στη διδακτορική διατριβή του για τα νεανικά δοκίμια του Λούκατς, 
ο Κρίστιαν Σνάιντερ προχωρά σε μια κριτική αποτίμηση των συνηθισμένων 
εκείνη την εποχή «βιογραφικών» προσεγγίσεων του λουκατσιανού έργου. Κατά 
την άποψή του είναι ιδίως το «μυστήριο» της ξαφνικής στροφής του νεαρού 
εστέτ στον μαρξισμό στα τέλη του 1918 εκείνο που έκανε τους «βιογράφους» 
που «δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την αξίωση μιας συνολικής “ερμηνείας 
του Λούκατς”» να αναζητήσουν «και στο αισθητικό έργο τα ίχνη, τα οποία 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξηγήσουν τη θεαματική απόφασή του» να 
γίνει μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουγγαρίας. «Δυστυχώς το ενδια-
φέρον για τον εντοπισμό τέτοιων ιχνών οδήγησε στο να συζητούνται σήμερα 
τα προμαρξιστικά κείμενα του νεαρού Λούκατς σχεδόν αποκλειστικά από τη 
σκοπιά της κατοπινής “στροφής στον μαρξισμό”. Στις αισθητικές δοκιμές μεταξύ 
του 1906 και του 1918 αναγνωρίζει κανείς πάντα το “προστάδιο” μιας σκέψης, 
που μόνο στο επίπεδο της πολιτικής-ιστορικοφιλοσοφικής συγκρότησης του 
Ιστορία και ταξική συνείδηση εισέρχεται στο στάδιο της “ωριμότητας”». Έτσι, 
«η συνήθης ερμηνεία του νεανικού έργου επιμένει μονόπλευρα στα χαρακτηρι-
στικά της θεωρητικής φυσιογνωμίας του Λούκατς που επιτρέπουν μια γραμμική 
κατασκευή της συνολικής εικόνας του» (Schneider 1979, 8-9).  

4 Πρόκειται πάνω απ’ όλα για τα κείμενα της Αισθητικής που ο Λούκατς συνέ-
γραψε σε δύο φάσεις, στα 1912-14 και 1916-18: Βλ. Lukács 1974, 1975. 

5 Βλ. Lukács 1981. Η πρώτη ουγγρική έκδοση (δύο τόμοι) δημοσιεύτηκε το 1911 
από την εταιρεία «Kisfaludy» της Βουδαπέστης (Βλ. Lukács 1911). Μέχρι το 
1981, μόνο το δεύτερο κεφάλαιο του έργου υπήρχε σε γερμανική μετάφραση με 
τον τίτλο «Zur Soziologie des modernen Dramas», σε δύο συνέχειες (βλ. Lukács 
1914a, 1914b).

6 Κατά την –ομολογουμένως κάπως υπερβολική– εκτίμηση του στοχαστή και 
έγκριτου ερευνητή του λουκατσιανού έργου Φέρεντς Φέχερ, πρόκειται για το 
«μοναδικό ολοκληρωμένο έργο» του Λούκατς (βλ. Fehér 1977, 10). 
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σήμερα περιορισμένη, καθώς η πτώση των καθεστώτων του ανατο-
λικού μπλοκ συμπαρέσυρε το ενδιαφέρον για στοχαστές σαν τον 
Λούκατς, οι οποίοι είχαν συνδέσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διανο-
ητική παρουσία τους με κάποια εκδοχή της μαρξιστικής-κομμουνι-
στικής ιδεολογίας. Ωστόσο, η νέα κατάσταση της παγκόσμιας ιστο-
ρίας θα μπορούσε επίσης να ιδωθεί, αντιστρόφως, ως μια ευκαιρία 
για την επανεξέταση τέτοιων διανοητικών μορφών, χωρίς τις παρω-
πίδες των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων της εποχής του ψυχρού 
πολέμου. Ειδικά στην περίπτωση των έργων της προμαρξιστικής 
περιόδου του Λούκατς, η απελευθέρωση της ερευνητικής ματιάς θα 
μπορούσε να επιτρέψει μια νέα ανάγνωσή τους που δεν θα τα αντι-
μετωπίζει ως το προβληματικό προστάδιο μιας κατοπινής επιτυχη-
μένης σύνθεσης – μια οπτική που υιοθετούνταν συχνά από σχολια-
στές μαρξιστικής κατεύθυνσης. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για να παρα-
μερίσουμε ορισμένες σημαντικές παρερμηνείες αυτών των έργων, 
αλλά και για να κατανοήσουμε καλύτερα την εσωτερική δυναμική 
της ανάπτυξης του λουκατσιανού έργου στην πρώιμη αυτή περί-
οδό του. Μια τέτοια ανάγνωση της Εξελικτικής ιστορίας θέλω να 
προτείνω εδώ.

Ι. Από τη θεατρική πρακτική στη θεωρία
H Εξελικτική ιστορία του μοντέρνου δράματος είναι ένα θεωρη-

τικό βιβλίο που ξεπήδησε μέσα από την πράξη. Γόνος εβραιογερμα-
νικής, αστικής οικογένειας της Βουδαπέστης, ο Λούκατς απέκτησε 
ήδη από τα γυμνασιακά του χρόνια σημαντική εξοικείωση με τον 
κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Αμέσως μετά την αποφοί-
τησή του από το γυμνάσιο ασχολήθηκε συστηματικά με την κριτική 
θεάτρου για ενάμιση περίπου χρόνο (1902-1903).7 Οι παρεμβάσεις 
του Λούκατς στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της Ουγγαρίας 

7 Ο Λούκατς συνειδητοποίησε νωρίς ότι η παρέμβασή του στον χώρο του πολιτι-
σμού δεν θα μπορούσε να έχει τη μορφή της πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια εποχή που στράφηκε στην κριτική 
θεάτρου έκαψε τα πέντε δράματα, τα οποία είχε γράψει κατά τις τελευταίες 
τάξεις του γυμνασίου. Βλ. σχετικά Keller 1984, 31, καθώς και Hermann 1986, 18.
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με την ιδιότητα του κριτικού θεάτρου προετοίμασαν τη δραστηρι-
οποίησή του για την ίδρυση ενός νέου θεάτρου στη Βουδαπέστη, 
το φθινόπωρο του 1903. Πράγματι, τον Απρίλιο του 1904, οι κοινές 
προσπάθειες του Λούκατς και των φίλων του Λάσλο Μπάνoτσι 
(László Bánóczi) και Μάρτσελ Μπένεντεκ (Marcell Benedek) 
ευοδώθηκαν, καθώς εξασφάλισαν μάλιστα τη συνεργασία του ήδη 
αναγνωρισμένου σκηνοθέτη Σάντορ Χέβεσι (Sándor Hevesi). Οι 
τρεις φίλοι έγιναν συνιδρυτές και διευθυντές του ιδιωτικά χρημα-
τοδοτούμενου θεατρικού εγχειρήματος «Θάλεια» («Thalia»), μετα-
φέροντας στην Ουγγαρία το πρότυπο του πρωτοποριακού «ελεύθε-
ρου θεάτρου» που είχε αναπτυχθεί νωρίτερα στις μητροπόλεις της 
Δύσης (π.χ. στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Βιέννη). 

Βασικός στόχος του εγχειρήματος ήταν ο εμπλουτισμός της 
ουγγρικής θεατρικής σκηνής με παραστάσεις έργων σύγχρονων 
Δυτικοευρωπαίων συγγραφέων, καθώς και η δημιουργία ενός νέου 
κοινού που θα ενδιαφερόταν γι’ αυτές τις πολιτιστικές εξελίξεις.8 
Τόσο η επιλογή των έργων που παρουσιάζονταν όσο και το ύφος της 
σκηνοθεσίας και της υποκριτικής έφεραν τη σφραγίδα της επίδρα-
σης του Λούκατς, ο οποίος χάραξε την κοσμοπολίτικη γραμμή της 
παρουσίασης πολλών, ακόμα και όχι τόσο γνωστών, ξένων έργων 
του μοντέρνου ευρωπαϊκού θεάτρου (κυρίως εκείνων που δεν 
ανέβαζαν τα κατεστημένα θέατρα της Βουδαπέστης), ενώ συγχρό-
νως καλλιεργούσε την ιδέα της διαμόρφωσης ενός νέου μνημειακού 
θεατρικού στυλ στο νεοκλασικό πνεύμα της «Stilkunstbewegung».9 

8 Βλ. Keller 1984, 44-45. Βλ. επίσης Congdon 1983, 15-19. 
9 Βλ. Keller 1984, 48-52. Κατά μία άλλη εκδοχή, «[η] δουλειά του Λούκατς στη 

“Θάλεια” ήταν ουσιαστικά να κάνει μεταφράσεις [θεατρικών έργων]», ενώ η 
συνεργασία του «ήταν μόνο ένα –έστω και αποφασιστικής σημασίας– πάρεργο», 
την ώρα που η βασική ασχολία του ήταν οι σπουδές στη νομική σχολή (Jung 
1989, 35). Ο Ίστβαν Χέρμαν, πάλι, παρουσιάζει τα πράγματα ακριβώς αντί-
στροφα: Καθώς ο Λούκατς δεν ενδιαφερόταν ουσιαστικά για τα νομικά, εκμε-
ταλλεύτηκε τη σχετική ελευθερία που παρείχαν τότε οι σπουδές, προκειμένου να 
ασχοληθεί με το θέατρο και ειδικά με τη «Θάλεια» (βλ. Hermann 1986, 17). Αυτή 
η εκδοχή φαίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, δεδομένης της σημασίας 
που είχε η εμπειρία του Λούκατς στο πλαίσιο της «Θάλειας» για τη συγγραφή 
του πρωτόλειού του, της Εξελικτικής ιστορίας του μοντέρνου δράματος. 
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Με δεδομένο τον πρωτοποριακό –για την εποχή και τον συγκεκρι-
μένο γεωγραφικό χώρο– προσανατολισμό του, το θέατρο συνάντησε 
αρκετές δυσκολίες στη λειτουργία του, και οδηγήθηκε σε κλείσιμο 
στα τέλη του 1908. Διαβλέποντας τα στενά όρια της συντηρητι-
κής και οπισθοδρομικής ουγγρικής κοινωνίας, ο Λούκατς είχε ήδη 
στρέψει από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον του στη μελέτη της κλασι-
κής γερμανικής κουλτούρας – σ’ αυτό τον χώρο θα αναζητούσε στο 
εξής μια διέξοδο για τις πνευματικές ανησυχίες του. Πριν όμως από 
τη μετάβασή του για σπουδές στη Γερμανία στα 1909, ολοκλήρωσε 
τη συγγραφή του πρώτου βιβλίου του, της Εξελικτικής ιστορίας 
του μοντέρνου δράματος,10 το οποίο είχε ξεκινήσει ήδη στα 1904, 
ορμώμενος από τα πρακτικά προβλήματα της δραστηριότητάς του 
στο πλαίσιο του θεάτρου «Θάλεια». Ο ίδιος ο Λούκατς σημειώνει 
σχετικά: 

Ως ένας από τους διευθυντές της εταιρείας «Θάλεια» κατά τα 
έτη 1904-1907, βίωσα τα ερωτήματα με τα οποία καταπιάνεται 
αυτό το βιβλίο κατά την επιλογή και τη σκηνοθεσία θεατρικών 
έργων, και μόνο όταν έπρεπε να τα καταγράψω, όταν θέλησα να 
αναγάγω κάθε ερώτημα σε βαθύτερες αιτίες και νομοτέλειες, το 
βιβλίο αυτό έγινε θεωρητικό και ο τρόπος γραφής του εννοιολο-
γικός. Εντούτοις, το βιβλίο αυτό αναδύθηκε από τη ζωή, βρίσκε-

10 Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού αποτέλεσε τη διατριβή, με την οποία ο 
Λούκατς ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δεύτερες σπουδές του στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες (στη φιλοσοφία και στην ιστορία της τέχνης), στα 1909. Η πρώτη 
εκδοχή της Εξελικτικής ιστορίας του μοντέρνου δράματος ολοκληρώθηκε 
μάλλον τον Ιανουάριο του 1907. Ο Λούκατς κατέθεσε το βιβλίο στον σχετικό 
διαγωνισμό που είχε ήδη προκηρύξει η εταιρεία «Kisfaludy» το 1906 (με θέμα 
τα κύρια ρεύματα του δράματος κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα), για 
να λάβει εντέλει το βραβείο «Kristína Lukács», τον Φεβρουάριο του 1908 (βλ. 
σχετικά Lukács 1981, 569, σημ. 5 και 6). Γνωρίζοντας τον συντηρητισμό των 
λογίων της χώρας του, ο Λούκατς δεν περίμενε τη βράβευσή του. Όταν τελικά 
έλαβε το βραβείο, η σταθερή αντιπαλότητά του προς το κατεστημένο τον έκανε 
να το θεωρήσει ως ένδειξη ουσιαστικής αποτυχίας του βιβλίου του (βλ. Keller 
1984, 56). Παρ’ όλα αυτά, ο Λούκατς έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών 
της επιτροπής και επανεπεξεργάστηκε το κείμενο του βιβλίου του. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, η τελική ουγγρική εκδοχή του έργου ολοκληρώθηκε τον χειμώνα 
του 1908/09 (βλ. Lukács 1981, 570-571, σημ. 26). Το βιβλίο εκδόθηκε όμως δύο 
χρόνια αργότερα.  
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ται σε στενή συνάφεια με τη ζωή και το παραδίδω με την ελπί-
δα ότι και οι αναγνώστες θα αντιληφθούν αυτήν τη συνάφεια 
(Lukács 1981, 9).

Οι αναλύσεις της Εξελικτικής ιστορίας του μοντέρνου δράματος 
αφορμώνται από το ερώτημα αν είναι δυνατή η συγκρότηση ενός 
νέου «μεγάλου» δράματος στις συνθήκες της νεωτερικής κοινω-
νικής πραγματικότητας. Για να απαντήσει αυτό το ερώτημα, ο 
Λούκατς αναζητά τη λύση σε ένα πρόβλημα που διαπερνά με χαρα-
κτηριστικό τρόπο όλο το νεανικό του έργο, το πρόβλημα της σύνθε-
σης της μορφικής και της ιστορικής ανάλυσης των έργων τέχνης. 
Στο συγκεκριμένο έργο αυτή η σύνθεση επιχειρείται μέσα από την 
πρωτοκαθεδρία της ιστορικής-κοινωνιολογικής προσέγγισης (βλ. 
παρακάτω, ενότητες ΙΙ και ΙΙΙ). Στηριγμένη σε ένα εννοιολογικό 
οπλοστάσιο αντλημένο κυρίως από τη φιλοσοφία της ζωής (Lebens-
philosophie), η Εξελικτική ιστορία του μοντέρνου δράματος εξετά-
ζει πώς η κοινωνική δομή των νεωτερικών κοινωνιών καθορίζει τα 
μορφικά χαρακτηριστικά ενός ορισμένου λογοτεχνικού είδους, του 
δράματος της νεωτερικότητας. Η πραγμάτευση του θέματος δίνει 
στον νεαρό Λούκατς την ευκαιρία να περιγράψει το κοσμοθεωρη-
σιακό πλαίσιο της εποχής του (ενότητες ΙV, V και VII). Επικαλού-
μενος την αστική κοινωνιολογική σκέψη και έρευνα των αρχών του 
20ού αιώνα, ο Λούκατς συνθέτει την εικόνα μιας πολυδιασπασμέ-
νης, ατομοκεντρικής κοινωνίας, όπου η ιστορική δεδομενικότητα 
ισοπεδώνει την αυθεντική ατομικότητα (ενότητα VI). Στα μάτια 
του η προβληματικότητα του ευρύτερου αυτού πλαισίου, άρα και 
του «υλικού» της μοντέρνας δραματικής ποίησης, μεταφέρεται στο 
εσωτερικό της τελευταίας και γίνεται η αιτία μιας σειράς από μορφι-
κές ατέλειες και ανισορροπίες του μοντέρνου δράματος (ενότητες 
ΙΙ, VII και VIII). 

ΙΙ. Ο ιδεότυπος της δραματικής μορφής και το μοντέρνο δράμα
Απ’ όσα ανέφερα παραπάνω γίνεται ήδη φανερό ότι η προσέγγιση 

του Λούκατς είναι κριτική· ως εκ τούτου προϋποθέτει ένα κριτήριο 
για το τι είναι η ολοκληρωμένη δραματική μορφή. Στο πρώτο κεφά-
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λαιο της Εξελικτικής ιστορίας του μοντέρνου δράματος, ο Λούκατς 
προσδιορίζει τη δραματική μορφή και τις κοινωνικές συνθήκες που 
την καθιστούν δυνατή ύστερα από αφαίρεση των ιστορικών ιδιαι-
τεροτήτων του δράματος ανά τις εποχές. Οι κοινωνικές συνθήκες 
που ευνοούν την εμφάνιση της δραματικής μορφής θα μας απασχο-
λήσουν στην επόμενη ενότητα. Εδώ θα αναφερθώ σύντομα στον 
«ιδεότυπο» του δράματος που καθοδηγεί τόσο τον χαρακτηρισμό 
των «προβλημάτων του μοντέρνου δραματικού στυλ» όσο και την 
αποτίμηση των διαφόρων ρευμάτων του μοντέρνου δράματος, την 
οποία μας δίνει ο Λούκατς στο βιβλίο του.11 

Πολύ συνοπτικά, το δράμα ορίζεται ως ιδιαίτερη μορφή του 
γραπτού λόγου που προορίζεται για την άσκηση επίδρασης σε ένα 
ευρύ κοινό μέσω της μεταφοράς του στη σκηνή. Ως εκ τούτου, το 
δράμα αναφέρεται στο καθολικό και το αναγκαίο, το οποίο μπορεί 
να ασκήσει ευρεία επίδραση εφόσον αναπαρασταθεί μέσω εικό-
νων, ικανών να προκαλέσουν συναισθήματα. Ο στόχος της αισθη-
τής απεικόνισης του καθολικού δημιουργεί την αναγκαιότητα της 
συμπύκνωσης του χρόνου, του αυστηρού στυλιζαρίσματος, του 
συμβολισμού των αναπαριστώμενων πράξεων. Το υλικό του δράμα-
τος είναι πάντα ένα «διανθρώπινο γίγνεσθαι», η πάλη μεταξύ αντι-
τιθέμενων βουλήσεων, ο αγώνας που αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη 
ζωή ενός χαρακτηριστικού τύπου ανθρώπου. Αυτός θα πρέπει να 
διεξάγεται μεταξύ ισοδύναμων, ασύμβατων ανθρώπινων χαρακτή-

11 Ο Μπάιερσντερφερ επισημαίνει τον κανονιστικό χαρακτήρα της έννοιας της 
δραματικής μορφής που συνθέτει ο Λούκατς, υποδεικνύοντας συγχρόνως την 
αντίφαση που δημιουργείται όταν, στο τέλος του προτελευταίου κεφαλαίου 
της Εξελικτικής ιστορίας, ο Λούκατς αναφέρεται στη δυνατότητα ενός νέου 
«μεγάλου δράματος», «το οποίο ίσως να μην έχει τίποτε άλλο κοινό με αυτό 
που συνηθίζουμε εδώ και αιώνες (θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς, εδώ και 
χιλιετίες) να αποκαλούμε δράμα εκτός από τη διαλογική μορφή και την άμεση 
αναπαράσταση ανθρώπων». Βλ. Beiersdörfer 1986, 221, σημ. 44 (απόσπασμα 
του Λούκατς: Lukács 1981, 537). Η διαπίστωση αυτή του Λούκατς φαντάζει 
λιγότερο παράδοξη αν ληφθούν υπόψη τα συμφραζόμενα της ανοικτής σε 
μελλοντικές δυνατότητες ανάλυσης των πιο ελπιδοφόρων, σύμφωνα με την 
άποψή του, δραμάτων της εποχής του, στo δέκατο τέταρτο κεφάλαιο της Εξελι-
κτικής ιστορίας (βλ. παρακάτω, ενότητα VΙΙΙ). 
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ρων, ώστε να είναι αμφίρροπος – γι’ αυτό και αποκλείεται ο αγώνας 
μεταξύ ανθρώπου και Θεού, αφού η έκβασή του θα ήταν εκ των 
προτέρων καθορισμένη.12 

Στο δράμα, ο αγώνας του ήρωα λαμβάνει συγκεκριμένη μορφή 
μέσω του διαλόγου, ο οποίος πρέπει να στοχεύει στον συμβολισμό 
κι έτσι να περιορίζεται στο ουσιώδες (βλ. Lukács 1981, 37-38). Η 
απόδοση του καθολικού μέσω του μεμονωμένου, η μεσολάβηση 
του αφηρημένου με το συγκεκριμένο καθ’ έκαστον διαπερνά όλο 
το δραματικό στυλ και απαιτεί εντέλει το «κλείσιμο» του κόσμου 
του δράματος, τη μετατροπή του σε «ολότητα». Αυτή η απαίτηση 
μας οδηγεί, κατά τον Λούκατς, στην αναγνώριση του γεγονότος ότι 
το «ολοκληρωμένο δράμα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από μια 
τραγωδία» (Lukács 1981, 25). Γιατί η επιδιωκόμενη «ολοποίηση» 
επιτυγχάνεται μόνο στην τραγωδία, όπου η τραγική σύγκρουση εκδι-
πλώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση και ωθείται στα άκρα, 
φτάνοντας μέχρι την καταστροφή και τον θάνατο. Έτσι αποκλείε-
ται η περαιτέρω εκδίπλωση νέων δυνατοτήτων και το σύνολο της 
τραγικής δράσης μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο και μονοσή-
μαντο σύμβολο του καθολικού.13  

12 Σχετικά με την ανάλυση της μορφής και του «υλικού» του δράματος, βλ. Lukács 
1981, 18-25. 

13 Βλ. ιδίως Lukács 1981, 39-41. Όπως στις πρώιμες θεατρικές κριτικές του, έτσι 
κι εδώ ο Λούκατς ακολουθεί μια εκδοχή των απόψεων των νεοκλασικών και 
του ρεύματος της «Stilkunst», που ζητούσαν τη δημιουργία ενός νέου μνημει-
ακού στυλ. Ο Κέλερ αναφέρει ως πηγή έμπνευσης του Λούκατς το έργο του 
Ελβετού ιστορικού της τέχνης Χάινριχ Βέλφλιν (Heinrich Wölfflin) Die klassi-
sche Kunst (1899), καθώς και τη συλλογή δοκιμίων Zeitgenossen του Γερμανού 
συγγραφέα Άρτουρ Μέλερ βαν ντεν Μπρουκ (Arthur Moeler van den Bruck). 
Αναφέρει επίσης τους νεοκλασικούς Σάμουελ Λουμπλίνσκι (Samuel Lublinski), 
Βίλχελμ φον Σολτς (Wilhelm von Scholz) και Πάουλ Ερνστ (Paul Ernst), με την 
εμμονή τους στη δημιουργία μιας νέας αυστηρής μορφής στην τέχνη – άλλω-
στε ο Λούκατς αναφέρεται επανειλημμένα και στους τρεις τους στην Εξελικτική 
ιστορία (βλ. Keller 1984, 57-60). Ειδικά στον Πάουλ Ερνστ, που θα γινόταν 
αργότερα φίλος του Λούκατς, βρίσκει κανείς την αναζήτηση της δυνατότητας 
μιας νέας αυστηρής δραματικής μορφής, εμπνευσμένης από το κλασικό δράμα 
της ελληνικής αρχαιότητας. Ο Λούκατς ακολουθεί πολλές από τις κρίσεις του 
Ερνστ, π.χ. σχετικά με την αδυναμία του Ίψεν και τη σχετική επιτυχία του 
Χέμπελ στη διαμόρφωση του «νέου δράματος» (βλ. Ernst 1928b), ή σχετικά με 
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Αν αυτό είναι το πρότυπο του αυθεντικού δράματος, μπορούμε 
να εξετάσουμε κατά πόσο το μοντέρνο δράμα ανταποκρίνεται σ’ 
αυτό. Ο αφηρημένος χαρακτήρας του καθορίζει όλα τα ιδιαίτερα 
«προβλήματα του στυλ» του. Μια έστω και επιγραμματική αναφορά 
στις αναλύσεις του Λούκατς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περι-
λάβει τον διανοητικό-θεωρητικό χαρακτήρα του μοντέρνου δράμα-
τος, που έρχεται σε αντίθεση με την κλασική απαίτηση για μαζική 
αισθητική επίδραση μέσω του συναισθήματος και αποτελεί άμεση 
συνέπεια τόσο της κυριαρχίας του ιδεολογικού στοιχείου εντός 
του όσο και του κατασκευαστικού χαρακτήρα της καλλιτεχνικής 
μορφοποίησης (βλ. Lukács 1981, 57, 62-63, 78, 100, 109). Από την 
άλλη πλευρά, αντί για την αυστηρή συνάρθρωση των ερωταπο-
κρίσεων του κλασικού διαλόγου συναντάμε πλέον τη χρήση του, 
όχι για άμεση έκφραση μέσω του λόγου, αλλά για την ιμπρεσιονι-
στική δημιουργία «ατμόσφαιρας», για έμμεση έκφραση αυτού που 
δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια – απόρροια της μοναξιάς και της 
ουσιαστικής απομόνωσης των ηρώων (βλ. Lukács 1981, 107-108). 

Αντί για τον αγώνα μεταξύ ανταγωνιστικών χαρακτήρων, στο 
μοντέρνο δράμα έχουμε την κυριαρχία της «ψυχολογίας» ως συνέ-
πεια της μεταφοράς των συγκρούσεων στο εσωτερικό των υποκει-
μένων (βλ. Lukács 1981, 90-91, 112-113). Έχουμε επίσης τη γενι-
κότερη μείωση της σημασίας των χαρακτήρων και των ατομικών 
ιδιαιτεροτήτων, λόγω της ανάδειξης των αφηρημένων «εξωτερικών» 
δυνάμεων που τα καθορίζουν, με αποτέλεσμα την τάση σχηματο-
ποίησης των ηρώων (βλ. Lukács 1981, 98, 111, 116-117). Η παθητι-
κοποίηση των ηρώων είναι ένα περαιτέρω αποτέλεσμα της ανάδει-
ξης της αδυναμίας τους έναντι των απρόσωπων και αφηρημένων 
εξωτερικών δυνάμεων (βλ. Lukács 1981, 90, 101), ενώ η στροφή στο 

τη διάλυση της δραματικής μορφής από τους νατουραλιστές (βλ. Ernst 1928a). 
Στα δοκίμια του Ερνστ συναντάμε επίσης την κεντρική ιδέα της Εξελικτικής 
ιστορίας να συνδεθούν οι μορφές της τέχνης με τις κοινωνικές συνθήκες μιας 
ορισμένης εποχής. Ο Ερνστ επικαλείται τις σχετικές επεξεργασίες του Iππολίτ 
Τεν (Hippolyte Taine) και, κυρίως, εκείνες του Λουμπλίνσκι (βλ. Ernst 1928c). 
Βλ. επίσης την προσπάθεια σύνθεσης κοινωνιολογίας και θεωρίας της λογοτε-
χνίας του Λουμπλίνσκι, στο Lublinski 1974. 

— 245 —

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ :  Το δράμα στην εποχή της διάσπασης



«ιστορικό δράμα» γίνεται αναγκαία προκειμένου να υποκατασταθεί 
η χαμένη «μυθολογία» του παλαιού δράματος.14 Τέλος, μια αλλαγή 
που δεν αφορά άμεσα το στυλ, αλλά την κοινωνική επίδραση του 
νέου δράματος, συνδέεται με την προβληματοποίηση της αυτονό-
ητης σύνδεσής του με το «κοινό του». Πρόκειται για αποτέλεσμα 
όλων των παραπάνω αλλαγών και, πάνω απ’ όλα, της απώλειας της 
κοινής ιδεολογικής-αξιακής βάσης επικοινωνίας μεταξύ καλλιτέ-
χνη και «μάζας».15 Σε τι θα πρέπει όμως να αποδοθούν οι παραπάνω 
ανισορροπίες ή τα προβλήματα της μοντέρνας δραματικής μορφής; 

ΙΙΙ. Οι κοινωνικοί όροι του δράματος
Σύμφωνα με την ιστορική-κοινωνιολογική οπτική της Εξελικτι-

κής ιστορίας, η εμφάνιση της ολοκληρωμένης δραματικής μορφής 
είναι δυνατή μόνο υπό συγκεκριμένους κοινωνικούς όρους. Στο 
πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του ο Λούκατς συνδέει τους τελευ-
ταίους –χωρίς να χρησιμοποιεί βεβαίως αυτή την ορολογία– με την 
ύπαρξη μιας παραδοσιακής κοινωνίας, στην οποία όμως η κυρίαρχη 
τάξη βρίσκεται πλέον σε παρακμή. Με αυτή την έννοια υπάρχουν 
«δραματικές εποχές», οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση 
14 Πρβλ. Lukács 1981, 115. Βέβαια, ο Λούκατς δεν αρκείται σε έναν γενικό χαρα-

κτηρισμό των «προβλημάτων του μοντέρνου δραματικού στυλ», αλλά παρα-
κολουθεί τις διάφορες εκφάνσεις τους στις εποχές και στα ρεύματα της «εξελι-
κτικής ιστορίας» του μοντέρνου δράματος στο μακροσκελές «ιστορικό μέρος» 
του βιβλίου του (βιβλία 2-6 της Εξελικτικής ιστορίας). Βλ. σχετικά Καβουλάκος 
2012, ενότητα 1.4.

15 Πρβλ. Lukács 1981, 56, 62, 66-68, 123. Στην ανασυγκρότησή του, ο Γιουνγκ 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαπίστωση του Λούκατς ότι το μοντέρνο δράμα 
γίνεται ολοένα πιο «ελιτίστικο», καθώς χάνει την αυτονόητη σύνδεσή του με 
τη «σκηνή» και το κοινό του, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα έργα γίνο-
νται όλο και πιο διανοητικά, οπότε η επίδρασή τους δεν μπορεί να είναι το ίδιο 
άμεση με εκείνη του κλασικού δράματος. Ατυχής είναι, κατά τη γνώμη μου, η 
αναγωγή του ελιτίστικου αυτού χαρακτήρα στο γεγονός ότι το μοντέρνο δράμα 
αναπαριστά τις «σημερινές συγκρούσεις» και ότι αυτές δεν είναι τελικά –κατά 
την υποτιθέμενη γνώμη του Λούκατς– άλλες από τις εσωτερικές συγκρούσεις 
του «αστού καλλιτέχνη και διανοούμενου» που, ως εκ τούτου, δεν αφορούν την 
πλατιά μάζα· μια άποψη την οποία ο Γιουνγκ επιχειρεί μάλιστα να ενισχύσει 
με άστοχες αναφορές στην πολύ κατοπινότερη Χαϊδελβεργιανή αισθητική (βλ. 
Jung 1981, 20-22). 
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ενός πλαισίου κοινωνικών αξιών που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση, 
χωρίς όμως να έχουν ακόμα καταρρεύσει. Γι’ αυτό και το δράμα είναι 
δυνατό μόνο στις εποχές όπου η ισχύς των κοινών αξιών είναι μετέ-
ωρη, λίγο πριν από την ολοκληρωτική πτώση της κυρίαρχης τάξης 
(βλ. Lukács 1981, 47). Τέτοια είναι π.χ. η εποχή του κλασικού δράμα-
τος της αρχαίας Αθήνας με τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες της ή 
η εποχή του Σαίξπηρ, όταν η κυρίαρχη τάξη των φεουδαρχών του 
Μεσαίωνα είχε μεν αποδυναμωθεί, αλλά δεν είχε ακόμα πλήρως 
υποταχθεί στην ανερχόμενη δύναμη της μοναρχίας (βλ. Lukács 
1981, 50).   

Καθώς γίνεται ίσως φανερό ότι το κλασικό αρχαίο δράμα και 
τα δράματα του Σαίξπηρ αποτελούν τη βάση του «ιδεότυπου» που 
κατασκευάζει ο Λούκατς, θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στην 
παρανόηση ότι σε αυτό το σημείο υποβόσκει μια εξιδανίκευση των 
αντίστοιχων ιστορικών εποχών, η οποία έχει σε τελική ανάλυση πολι-
τικά κίνητρα. Πρόκειται για σοβαρή παρερμηνεία του όλου πνεύμα-
τος του βιβλίου, η οποία απαντά συχνά στους μελετητές του νεανι-
κού έργου του Λούκατς, γι’ αυτό και έχει εδώ νόημα μια παρενθετική 
αναφορά στη χαρακτηριστική περίπτωση του Κίσικ Λη, o οποίος 
υπερερμηνεύει ακριβώς την αναφορά του Λούκατς στα κλασικά 
πρότυπα της δραματικής ποίησης ως άκριτη και ανιστορική υιοθέ-
τηση του μοντέλου των «παλαιών κοινωνιών», των πολιτισμών που 
ενοποιούνται γύρω από ένα σαφές αξιακό κέντρο, σε αντιπαράθεση 
προς τις μοντέρνες αποκεντρωμένες και ατομοκεντρικές κοινω-
νίες.16 Ο Λη φτάνει μάλιστα στο σημείο να μιλάει για «ειδυλλιακή 
εξιδανίκευση της αρχαιότητας», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο 
ενός «μεσσιανικού ουτοπισμού».17 

16 Βλ. Lee 1990, 45, 50.
17 Lee 1990, 46. Από μια τέτοια στρέβλωση της λουκατσιανής αναφοράς στις 

«παλαιές κοινωνίες» δεν ξεφεύγει ούτε ο Γιουνγκ, ο οποίος –σαν τον Λη– επιλέ-
γει να αφιερώσει ένα μέρος της μελέτης του για το νεανικό έργο του Λούκατς 
στην Εξελικτική ιστορία. Η μόνη διαφορά τους είναι ότι ο Γιουνγκ αποφεύ-
γει υπερβολικές διατυπώσεις σαν του Λη και επικεντρώνει την προσοχή του 
κυρίως στη «ρομαντικής κατεύθυνσης» επίκληση «των παλαιών εποχών του 
μεσαίωνα» και της φεουδαρχίας ως «ιδεώδους» (βλ. Jung 1981, 27). Αντιθέτως, 
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Η ανάγνωση αυτή εξυπηρετεί μια από τις βασικές υποθέσεις 
της εργασίας του Λη, σύμφωνα με την οποία η έννοια της (δραμα-
τικής) μορφής, την οποία ο Λούκατς χρησιμοποιεί στην Εξελικτική 
ιστορία, λειτουργεί επίσης ως αρχή προσδιορισμού της «αληθινής 
ζωής» και προοικονομεί την έννοια της «ολότητας» που συναντάμε 
σε κατοπινά έργα του, κυρίως στη Θεωρία του μυθιστορήματος (βλ. 
Lee 1990, 10-14, 29, 51). Στη βάση της ερμηνείας του Λη βρίσκεται 
ο χαρακτηρισμός του Λούκατς ως ενός «κλασικιστή ρομαντικού» 
που «αναζητά τη συμφιλίωση» μέσα σε μια «δεσμευτική, οργανική, 
αρμονική, ολοκληρωμένη κοινωνία» (Lee 1990, 50). Ως εκ τούτου 
υποτίθεται ότι οι πραγματεύσεις του νεαρού Λούκατς διαπερνώνται 
από τη «νοσταλγία» για τις θετικές πλευρές του «ακλόνητου προτύ-
που» της «εποχής του Σοφοκλή» (Lee 1990, 50), τις οποίες θέλει να 
«μεταφέρει στο μέλλον», αρνούμενος ακριβώς γι’ αυτό να δει τις 
αρνητικές διαστάσεις της (Lee 1990, 44). Πέρα από τις εξόφθαλμες 
παρανοήσεις επιμέρους σημείων των κειμένων του Λούκατς, από τις 
οποίες βρίθει η εργασία του Λη, αυτό το γενικό ερμηνευτικό πλαίσιο 
είναι εκείνο που ευθύνεται κυρίως για την παρερμηνεία της Εξελι-
κτικής ιστορίας του μοντέρνου δράματος. Ο παραμορφωτικός του 
φακός κάνει μάλιστα αόρατη τη φανερή αντίφαση μεταξύ, αφενός, 
της ορθής διαπίστωσης του Λη ότι, σύμφωνα με τον Λούκατς, το 
δράμα ανθεί σε εποχές παρακμής της κυρίαρχης τάξης και προβλη-
ματοποίησης των αξιών της (βλ. Lee 1990, 31-33) και, αφετέρου, της 
προβολής του «κόσμου του Σοφοκλή» ως του «ουτοπικού» προτύ-
που μιας ολοκληρωμένης κοινοτικής ζωής (βλ. Lee 1990, 46, 50).  
Έτσι, η κατ’ αρχάς αξιέπαινη πρωτοβουλία του Λη να συμπεριλάβει 
στη μελέτη του το ελάχιστα σχολιασμένο αυτό βιβλίο του Λούκατς 
οδηγεί σε πραγματικό ερμηνευτικό ναυάγιο.  

Γιατί όμως αυτές ακριβώς οι εποχές παρακμής να αποτελούν, κατά 
τον Λούκατς, το κατάλληλο πλαίσιο για την άνθηση της δραματικής 

αναφερόμενος στην Εξελικτική ιστορία, ο Ρύντιγκερ Ντάνεμαν βλέπει καθαρά 
ότι «ο χαμένος παράδεισος του παρελθόντος λειτουργεί ενδεχομένως ως αντι-
θετικό φόντο, αποκλείεται όμως το όραμα μιας απλής ανασύστασής του» 
(Dannemann 2007, 43).
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ποίησης; Επειδή η αμφίρροπη σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό που 
υποχωρεί και στο νέο που τείνει να αναδυθεί, δηλαδή η διαλεκτική 
της αποσύνθεσης της παραδεδομένης μορφής ζωής, δημιουργεί 
εκείνο το «τραγικό βίωμα», το οποίο επιτρέπει τη σύνθεση και την 
πλατιά επίδραση θεατρικών δρώμενων που αναπαριστούν αυτήν τη 
σύγκρουση ως ηρωικό αγώνα μέχρις εσχάτων. Κι αυτό γιατί η παλιά 
μορφή ζωής που χάνεται έχει ακόμα αρκετή δύναμη για να απαιτήσει 
την ηρωική θυσία της ίδιας της ζωής για χάρη των παραδεδομένων 
αξιών, οι οποίες βρίσκονται πλέον σε διάσταση με τη νέα ιστορική 
πραγματικότητα. Τότε ακριβώς «γεννιέται η ιδεολογία του ωραίου 
θανάτου» (βλ. Lukács 1981, 46). Η αναπαράσταση της τραγικής 
σύγκρουσης επιτρέπει την επιβεβαίωση και την εξύψωση της αξίας 
αυτού που χάνεται, παρουσιάζοντας την πτώση του ήρωα ως την 
υπέρτατη αναγκαιότητα και ως ακραία επίταση της ζωής μέχρι τα 
απώτατα όρια της έντασής της.18 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια τέτοια «τραγική κοσμοθε-
ώρηση» για τον «ωραίο θάνατο» είναι δυνατή και στη μοντέρνα 

18 «Η τραγωδία κάνει συνειδητές τις διαδικασίες της ζωής και είναι μεθυστική η 
χαρά να τις κοιτά κανείς στα μάτια και να κατανοεί τις αναγκαιότητές τους» 
(Lukács 1981, 52). Σε αυτό το σημείο ο Φέχερ εντοπίζει μια «παράγραφο» 
της Εξελικτικής ιστορίας, όπου ο Λούκατς αφήνει για μια στιγμή την «ιστορι-
κοφιλοσοφική» του ανάλυση για να περάσει στον «μεταϊστορισμό της φιλο-
σοφίας της ζωής» και στην «έκσταση μπροστά στον θάνατο» (σημειώνω ότι η 
χρήση του όρου «ιστορικοφιλοσοφικός» από τον Φέχερ είναι ατυχής, εφόσον 
εννοεί απλώς την ιστορικοκοινωνική μελέτη του μοντέρνου δράματος, υπό 
την καθοδήγηση της «ιδέας της μη αντιπροσωπευτικής παρακμής της αστικής 
τάξης»· βλ. Fehér 1977, 10). Γιατί, αναζητώντας μια απάντηση στο «μυστικό 
της επίδρασης της τραγωδίας», ο Λούκατς εντοπίζει τη «μεταϊστορική» αξία 
της στην «εμφάνιση του μεγαλείου» του ήρωα που με τις πράξεις του ετοιμάζει 
μια «μεγαλοπρεπή-αντιπροσωπευτική εγκατάλειψη της ζωής» (βλ. Fehér 1977, 
32-33). Κατά τη γνώμη μου, οι δύο οπτικές, τις οποίες ο Φέχερ χωρίζει μεταξύ 
τους στην ερμηνεία του, βρίσκονται στην πραγματικότητα σε διαρκή αλληλο-
διαπλοκή, διαφορετικά γίνεται ακατανόητο με ποιον τρόπο ο Λούκατς συνθέ-
τει τον «ιδεότυπο» του δράματος για να ασκήσει κριτική π.χ. στο νατουραλι-
στικό ή στο ιμπρεσιονιστικό δράμα της νεότερης εποχής. Το γεγονός ότι στην 
Εξελικτική ιστορία κυριαρχεί η κοινωνιολογική προβληματική γύρω από τους 
κοινωνικούς όρους πραγμάτωσης της δραματικής μορφής δεν σημαίνει ότι θα 
μπορούσε να λείπει από αυτήν κάθε κρίση για την άχρονη αξία της.  
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αστική κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι στο πρώτο αυτό βιβλίο του 
ο Λούκατς δεν αναπτύσσει αναλυτικά τη σχηματική αντιπαράθεση 
μεταξύ των παραδοσιακών και των μοντέρνων-αστικών κοινωνιών 
ως πλαίσιο για την κατανόηση των κρίσιμων πολιτισμικών αλλαγών 
που οδήγησαν στη νεωτερικότητα, όπως θα κάνει μερικά χρόνια 
αργότερα στη Θεωρία του μυθιστορήματος,19 είναι εντούτοις σαφές 
ότι αυτή αποτελεί τη βάση των αναλύσεών του για το μοντέρνο 
δράμα (βλ. Fehér 1977, 26). Όχι όμως ενταγμένη στο πλαίσιο ενός 
ιστορικοφιλοσοφικού μοντέλου, αλλά ως θεμελιώδες κοινωνιολο-
γικό ευρετικό εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει τη διατύπωση μιας 
ορισμένης διάγνωσης για το ιστορικό παρόν.20 

ΙV. Οι κοσμοθεωρησιακοί όροι του μοντέρνου δράματος
Πράγματι, οι κοινωνικές συνθήκες που αντιστοιχούν στο μοντέρνο 

δράμα προσδιορίζονται ρητά από τον Λούκατς ως η πραγματικό-
τητα της εδραιωμένης αστικής κοινωνίας: «Το μοντέρνο δράμα είναι 
το δράμα της αστικής τάξης· το μοντέρνο δράμα είναι το αστικό 
δράμα» (Lukács 1981, 54). Με τη διαπίστωση αυτή γίνεται αμέσως 
σαφές μέσω ποιας οδού θα πρέπει να αναζητηθεί μια απάντηση στο 
ερώτημα περί του ιδιαίτερου στυλ του μοντέρνου δράματος, της ιδιαί-
τερης ιστορικοκοινωνικής του διαμόρφωσης: «Το βασικό ερώτημα 
του βιβλίου είναι λοιπόν: Υπάρχει ένα μοντέρνο δράμα και ποιο είναι 
το στυλ του;» (Lukács 1981, 10). Εδώ δεν πρόκειται βεβαίως για το 
εμπειρικό ερώτημα αν υπάρχει δράμα στη νεότερη εποχή (αφού είναι 
προφανές ότι η απάντηση σε αυτό θα πρέπει να είναι καταφατική), 
αλλά για το ερώτημα, αφενός, της ιδιαιτερότητας και, αφετέρου, της 
κοινωνικής-ιστορικής δυνατότητας του μοντέρνου δράματος.  

19 Βλ. το πρώτο μέρος («Die Formen der großen Epik in ihrer Beziehung zur 
Geschlossenheit oder Problematik der Gesamtkultur») της Θεωρίας του μυθι-
στορήματος (βλ. Lukács 1965).

20 Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η πραγματική (ευρετική) λειτουργία της αντίθε-
σης μεταξύ παραδοσιακών και νεωτερικών κοινωνιών στην Εξελικτική ιστορία, 
η οποία καθόλου δεν αποβλέπει στην «ειδυλλιακή εξιδανίκευση της αρχαιό-
τητας» ή της ολοκληρωμένης «ολότητας» των «παλαιών πολιτισμών», όπως το 
θέλει η ερμηνεία του Λη που ανέφερα παραπάνω. 
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Ήδη στον πρόλογο της Εξελικτικής ιστορίας, ο Λούκατς χαρα-
κτηρίζει το ερώτημα για το στυλ ως «κοινωνιολογικό ερώτημα» 
(Lukács 1981, 10). Τα στυλιστικά ζητήματα που εγείρει το μοντέρνο 
αστικό δράμα δεν μπορούν να ιδωθούν ξέχωρα από τα προβλή-
ματα της ζωής στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας και του αστικού 
πολιτισμού, απ’ όπου το μοντέρνο δράμα αντλεί το υλικό της ζωής 
που μορφοποιεί, εκφράζοντας έτσι ένα κοινωνικά αναγνωρίσιμο 
«βίωμα», εντέλει μια κοσμοθεώρηση, την οποία μοιράζονται περισ-
σότεροι άνθρωποι. Αφού το δράμα ανθεί πάντα σε εποχές παρακ-
μής της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης, η κοινωνιολογία του μοντέρνου 
δράματος θα πρέπει να περιλάβει τη διερεύνηση της προβληματικό-
τητας της μοντέρνας αστικής κοινωνίας, της κρίσης της κυρίαρχης 
ιδεολογίας της.21 

Περνάμε στο κρίσιμο ζήτημα της διάγνωσης του Λούκατς για τις 
ιδιαίτερες αντιθέσεις και αντινομίες, για τη «διαλεκτική» που χαρα-
κτηρίζει τον αστικό πολιτισμό. Το ερώτημα που τίθεται, με βάση 
όσα έχουμε ήδη πει, είναι το εξής: Ποιο είναι το θεμελιώδες κοινό 
«βίωμα», το οποίο εκφράζει και αντανακλά το μοντέρνο δράμα; Ο 
Λούκατς το προσδιορίζει με ακρίβεια. Είναι το «ιστορικό βίωμα» 
(Lukács 1981, 69)22 που αντιστοιχεί στη συνειδητοποίηση του λεγό-
μενου «ιστορικού προβλήματος»: 

21 Με βάση τη λουκατσιανή θέση, χωρίς αυτή την κρίση το μοντέρνο δράμα δεν 
θα είχε κοινωνικό έδαφος για να αναδυθεί. Για τον Λούκατς είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι στη φάση της αστικής ανόδου, τον 18ο αιώνα, όταν η 
αστική τάξη ήταν ακόμα γεμάτη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό της και τις αξίες 
της, δεν υφίσταται «αυθεντικό» αστικό δράμα (βλ. Lukács 1981, 48-49). 

22 Σύμφωνα με τη Βάισερ η ανάλυση του Λούκατς για το θεμελιώδες «βίωμα» που 
βρίσκεται στη βάση του μοντέρνου δράματος ακολουθεί το παράδειγμα του 
Ντιλτάυ (βλ. Weisser 1992, 15). Πράγματι, αναφερόμενος στη σχέση μεταξύ του 
βιώματος και της ποίησης, ο Ντιλτάυ σημειώνει: «Η ύψιστη κατανόηση ενός 
ποιητή θα επιτυγχανόταν, αν μπορούσε κανείς να αναδείξει το σύνολο των 
συνθηκών μέσα του και εκτός του υπό τις οποίες προκύπτει ο μετασχηματισμός 
του βιώματος, της κατανόησης, της εμπειρίας που προσδιορίζει τη δημιουργία 
του, και να περιλάβει τη συνάφεια, η οποία εκκινώντας από αυτόν [ενν.: τον 
μετασχηματισμό] διαμορφώνει την υπόθεση, την πλοκή, τους χαρακτήρες και 
τα αναπαραστατικά μέσα» (Dilthey 1985, 141).    
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Η ουσία του προβλήματος είναι η απέλπιδη κατάσταση της 
συνειδητότητας, η εξαρχής βέβαιη αναποτελεσματικότητα των 
κινήσεων που αφορμώνται από προγράμματα. Είναι το πρόβλη-
μα του υπαρκτού, το οποίο [υπαρκτό] –ακόμα και με εγνωσμέ-
νη την ακαταλληλότητά του– είναι μέσω καθαρά και μόνο της 
ύπαρξής του ικανό να ασκήσει αποτελεσματική, έως και νικηφό-
ρα αντίσταση (Lukács 1981, 55).  

Στον πυρήνα της ύστερης αστικής κοσμοθεώρησης βρίσκουμε 
λοιπόν την αντιπαράθεση μεταξύ των «κινήσεων που αφορμώνται 
από προγράμματα», δηλαδή από ιδεολογίες και ηθικές ιδέες, και του 
«υπαρκτού», της καθαρής γεγονικότητας (που περιλαμβάνει τόσο 
την ανεξέλεγκτη «δυνάμει ενέργεια των πραγμάτων» όσο και τη 
«δύναμη του παραδεδομένου» [Lukács 1981, 55]), η οποία ματαιώ-
νει τις προσπάθειες της «συνειδητότητας» να θέσει την πραγματικό-
τητα υπό τον έλεγχό της. Ο πρώτος πόλος της αντίθεσης αντιστοι-
χεί στις «μόνο θεωρητικές, καθαρά ιδεολογικές, ορθολογιστικές, 
προβαλλόμενες από μέσα προς τα έξω δυνάμεις που επιχειρούν να 
επιβληθούν στην πραγματικότητα» (Lukács 1981, 69-70)· ο δεύτε-
ρος πόλος είναι η ιστορία ως «μορφή ζωής», το γεγονός δηλαδή ότι 
«κάθε πράγμα, αφ’ ης στιγμής εισέλθει στη ζωή, διάγει μια δική του 
ζωή, αποδεσμευμένη από τον δημιουργό και τον σκοπό του, από τη 
βλαβερότητα ή τη χρησιμότητά του, τον καλό ή κακό χαρακτήρα 
του» (Lukács 1981, 70). 

Το «ιστορικό βίωμα» αντιστοιχεί στην ιστοριστική συνειδητο-
ποίηση της δύναμης του δεδομένου, του ιστορικά καθιερωμένου. 
Το θεμελιώδες βίωμα της αστικής εποχής είναι η διάσπαση και η 
δυσαρμονία μεταξύ υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας, είναι 
η αγεφύρωτη αντίθεση μεταξύ της «κοσμοθεώρησης» και του ιστο-
ρικού δεδομένου, η συνειδητοποίηση της οποίας οδηγεί την αστική 
ιδεολογία του ατομικισμού σε βαθιά προβληματοποίηση και κρίση. 
Σε τι οφείλεται όμως η διαφαινόμενη αδυναμία της υποκειμενικής 
πλευράς και η συνακόλουθη δύναμη της αντικειμενικής πλευράς 
του δίπολου, τα δύο δηλαδή στοιχεία που καθορίζουν τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του «ιστορικού βιώματος»; Για να δώσει μια απάντηση 
στο ερώτημα, ο Λούκατς προχωρά σ’έναν ακριβέστερο προσδιο-
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ρισμό της ιδιαίτερης φύσης αυτής της ανταγωνιστικής σχέσης. Τη 
χαρακτηρίζει ως μια «αφηρημένη σύγκρουση», στον βαθμό που 
πρόκειται για την αναμέτρηση μεταξύ δύο εξίσου αφηρημένων στοι-
χείων. Ο Λούκατς σημειώνει πιο συγκεκριμένα ότι το «ιστορικό 
βίωμα» 

είναι ένα σύμβολο της αιώνιας αντιπαράθεσης δύο αφαιρέσε-
ων: από τη μία πλευρά, ο αγώνας της αφηρημένης σκέψης στην 
προσπάθειά της να καταδαμάσει τα συγκεκριμένα, ανορθολογι-
κά γεγονότα, που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κανενός είδους 
σύστημα· από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των αφηρημένων διαδι-
κασιών στη ζωή, οι οποίες μετατρέπονται σε ανασταλτικό παρά-
γοντα των (ιδωμένων από τη δική του σκοπιά) συγκεκριμένων 
προσπαθειών του μεμονωμένου ανθρώπου (Lukács 1981, 70). 

Ο Λούκατς περιγράφει την αφηρημένη σύγκρουση ανάμεσα στην 
«αφηρημένη κοσμοθεώρηση» και στην εξίσου αφηρημένη «ιστο-
ρική διαδικασία» που «υπερβαίνει το ατομικό επίπεδο και την αμοι-
βαία συνάφεια των ατόμων» (Lukács 1981, 70). Στο πλαίσιο αυτής 
της ανταγωνιστικής σχέσης, ο αφηρημένος χαρακτήρας του ενός 
στοιχείου εμφανίζεται ως τέτοιος από τη σκοπιά του άλλου πόλου, 
εκλαμβανόμενου ως συγκεκριμένου, και αντιστρόφως: Για την 
αφηρημένη σκέψη «αντίπαλος» είναι το ανορθολογικό, συγκεκρι-
μένο δεδομένο, ενώ η αφηρημένη νομοτέλεια της ιστορικής πραγ-
ματικότητας ματαιώνει τα συγκεκριμένα σχέδια του ατομικού 
υποκειμένου. Η αστική κοσμοθεώρηση συγκροτείται έτσι γύρω από 
την αντιπαράθεση μεταξύ «ατομικισμού» και «ιστορισμού» – μάλι-
στα ο Λούκατς σημειώνει γι’ αυτές τις δύο αντίπαλες κατευθύνσεις 
της σκέψης ότι ενδέχεται, «ιδωμένες από πολύ μακριά και ψηλά, να 
είναι στην πραγματικότητα ένα, και επίσης να ενώνονται στο βαθύ-
τερο σημείο της καλλιτεχνικής επεξεργασίας» (Lukács 1981, 71).23

V. Η αμφισημία του «ιστορικού βιώματος»
Η διατύπωση του παραπάνω αποσπάσματος, σύμφωνα με την 

οποία το ιστορικό βίωμα είναι το «σύμβολο» της «αιώνιας», δηλαδή 

23 Βλ. επίσης Lukács 1981, 93. 
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εντέλει άχρονης «αντιπαράθεσης δύο αφαιρέσεων», μας επιτρέπει 
να υποθέσουμε ότι, αν και εμφανίζεται ως θεμελιώδες βίωμα των 
ανθρώπων στην αστική κοινωνία, η σύγκρουση που βρίσκει την 
έκφρασή της στο μοντέρνο δράμα είναι εντέλει η υπεριστορική-
αφηρημένη αντιπαράθεση μεταξύ του ατόμου και του κόσμου μέσα 
στον οποίο ζει. Όμως μια τέτοια υποστασιοποίηση της δυσαρμο-
νίας μεταξύ υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας δημιουργεί 
ένταση μεταξύ, αφενός, της ιστορικής-κοινωνιολογικής προσέγγι-
σης, που στηρίζεται στην εμπλαισίωση της λογοτεχνικής μορφής 
του μοντέρνου δράματος και, αφετέρου, της ανιστορικής-μεταφυσι-
κής κατανόησης της αντιπαράθεσης την οποία το μοντέρνο δράμα 
είναι ταγμένο να αναπαραστήσει. 

Αναφερόμενοι σε αυτό το θέμα, οι Άντριου Αράτο και Πωλ 
Μπρέινς κάνουν μια ευθεία σύγκριση με την «οντολογική-μετα-
φυσική» σύλληψη της «τραγωδίας του πολιτισμού» που συναντά 
κανείς στο ύστερο έργο του Γκέοργκ Ζίμελ και διαβλέπουν μια 
«ιστορικοποίησή» της στον νεαρό Λούκατς.24 Πολύ συνοπτικά, στο 
φημισμένο δοκίμιό του «Η έννοια και η τραγωδία του πολιτισμού» 
(Simmel 1998) ο Ζίμελ αναλύει την εσωτερική «λογική» της πολιτι-
σμικής διαδικασίας, προκειμένου να δείξει ότι αυτή οδηγεί εντέλει 
σε πολιτισμική «αμορφία», η οποία εμποδίζει την εκπλήρωση των 
εκπολιτιστικών-συνθετικών σκοπών της. Ο Ζίμελ ονόμαζε αυτή την 
εσωτερική και θεμελιωδώς ανεπίλυτη αντιφατικότητα της πολιτι-
σμικής διαδικασίας «τραγωδία του πολιτισμού» (βλ. Simmel 1998, 
215-216).

Για τους μελετητές Αράτο και Μπρέινς είναι σαφές ότι ο Λούκατς 
«ακολούθησε τον Ζίμελ εκεί ακριβώς όπου αυτός βρισκόταν εγγύ-
τερα στον Μαρξ: ο Λούκατς τοποθέτησε δηλαδή το πρόβλημα του 
νεότερου καταμερισμού της εργασίας στο κέντρο του προβλήμα-

24 Βλ. Arato και Breines 1979, 16-17. Κανονικά η σύγκριση της πρώιμης κριτι-
κής του πολιτισμού του Λούκατς με τις απόψεις του Ζίμελ σε αυτό το δοκίμιο 
δεν μπορεί να έχει το νόημα της διερεύνησης των επιδράσεων που δέχθηκε 
ο πρώτος, αφού το εν λόγω κείμενο του Ζίμελ δημοσιεύτηκε μόλις στα 1911. 
Βέβαια ο Λούκατς θα μπορούσε να έχει γνώση παρόμοιων στοχασμών του 
Ζίμελ από την παρακολούθηση των παραδόσεων και σεμιναρίων του.
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τος της αλλοτρίωσης» και έτσι «εμβάθυνε και ιστορικοποίησε την 
ανάλυση του Ζίμελ». Η εμβάθυνση αυτή γίνεται, μεταξύ άλλων, 
φανερή στο γεγονός ότι «ανακάλυψε εκ νέου μια ποιοτική διαφορά 
στη δομή της αλλοτρίωσης με την ιστορική ανάδυση της αστι-
κής ταξικής κυριαρχίας και του καπιταλισμού». Αυτό που λείπει 
από τον Λούκατς, κατά την άποψη των δύο σχολιαστών, είναι μια 
θετική πρόταση για την υπέρβαση της «αναπόδραστης και θανά-
σιμης λογικής» της καπιταλιστικής εποχής – του λείπει δηλαδή μια 
«θεωρία κοινωνικής-πολιτισμικής επανάστασης» (όλα τα αποσπά-
σματα: Arato και Breines 1979, 17). Βλέπουμε εδώ ανάγλυφα τους 
περιορισμούς μιας ερμηνείας από τη σκοπιά της κατοπινής στροφής 
του Λούκατς προς την κοινωνική επανάσταση: Οι δύο συγγραφείς 
επιχειρηματολογούν με βάση «αυτό που λείπει από τον Λούκατς» 
και όχι με βάση το εννοιολογικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης ιστο-
ρικής κατανόησης του Λούκατς. 

Βέβαια, η αναφορά του Λούκατς στην «αιώνια αντιπαράθεση δύο 
αφαιρέσεων αφήνει οπωσδήποτε περιθώρια να του αποδώσουμε την 
υιοθέτηση της ζιμελιανής «τραγωδίας του πολιτισμού». Δεν είναι 
προφανώς τυχαίο ότι αυτό επισημαίνεται και από άλλους σχολια-
στές. Αναφερόμενος για παράδειγμα στην ένταση μεταξύ μιας ιστο-
ρικής και μιας μεταφυσικής κριτικής του πολιτισμού, ο Κρίστοφ Νίρι 
επικαλείται ένα ανάλογο σημείο της πρώτης εκδοχής της Εξελικτι-
κής ιστορίας του 1907, όπου ο Λούκατς έκανε λόγο για την «ιδιότητα 
όλων των πραγμάτων εν γένει» να ανεξαρτητοποιούνται από τον 
δημιουργό τους και να στέκουν εχθρικά απέναντί του.25 Ενδεικτικό 
της αμφισημίας των θέσεων του Λούκατς είναι επίσης το γεγονός ότι 
ο μαθητής και έγκριτος μελετητής του έργου του Γκιόργκι Μάρκους 
επικαλείται ακριβώς το ίδιο σημείο, καθώς και τα εδάφια για το 
«ιστορικό βίωμα» που ανέφερα παραπάνω, παρουσιάζοντάς τα ως 
απόδειξη του ότι στην Εξελικτική ιστορία, παράλληλα με την ιστο-

25 Βλ. Nyiri 1987, 41. Κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεται στο εξής απόσπασμα 
που στην πραγματικότητα περιλαμβάνεται και στην έκδοση του 1911: «[Κ]άθε 
πράγμα, μόλις εισέλθει στη ζωή, αποκτά μια δική του ζωή, ανεξάρτητα από τον 
δημιουργό και τον σκοπό του, από τη βλαβερότητα ή χρησιμότητά του, τον 
καλό ή κακό του χαρακτήρα» (Lukács 1981, 70).
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ρική προσέγγιση της αποτυχίας του αστικού πολιτισμού, βρίσκουμε 
επίσης τη μεταφυσική-οντολογική εκδοχή της τραγωδίας του πολι-
τισμού.26 Από την άλλη πλευρά, αξίζει ίσως να αναρωτηθεί κανείς αν 
η αναφορά στη δύναμη του «υφιστάμενου, του γυμνού υπάρχοντος» 
(Lukács 1981, 70) μπορεί να έχει νόημα ανεξάρτητα από την αντιπα-
ράθεσή της με την αντίπαλη δύναμη της «συνειδητότητας», ανεξάρ-
τητα δηλαδή από την αντίθεση που συνθέτει το «ιστορικό βίωμα» 
ως χαρακτηριστική κοσμοθεώρηση μιας ορισμένης εποχής. 

Πάντως, παρά την όποια αμφισημία της λουκατσιανής ανάλυ-
σης, η οποία επέτρεψε την ποικιλία των ερμηνειών που της έχουν 
γίνει, αν εξετάσει κανείς το ζήτημα συνολικά βλέπει ότι –ενδεχομέ-
νως κάτω από την επίδραση του προτύπου του Ντιλτάυ– η ιστορική 
προσέγγιση έχει τον πρώτο λόγο σε ολόκληρη την Εξελικτική ιστο-
ρία, όπου μάλιστα δεν εφαρμόζεται μόνο περιγραφικά, αλλά και ως 
κριτικό εργαλείο ενάντια σε ενδεχόμενες μεταφυσικές υποστασιο-
ποιήσεις. Για παράδειγμα, αναφερόμενος στους αισθητικούς στοχα-
σμούς του ευρωπαϊκού 18ου και 19ου αιώνα γύρω από το πρόβλημα 
της τραγικής ενοχής, ο Λούκατς σημειώνει ότι τα αισθητικά δεδο-
μένα από τα οποία εκκινούσαν «δεν είναι άχρονα, αλλά το μορφικό 
πρόβλημα του μοντέρνου δράματος και η συνδεδεμένη μ’ αυτό 
μεταφυσική έχουν ως προϋπόθεση την υποστασιοποίηση αυτής της 
κοινωνιολογίας» (Lukács 1981, 88), δηλαδή την υποστασιοποίηση 
των συνθηκών μιας ορισμένης ιστορικής εποχής. 

VI. Το κοινωνικό υπόβαθρο του «ιστορικού βιώματος»
Ανεξάρτητα από τέτοιου είδους εσωτερικές εντάσεις, η ιστορική-

κοινωνιολογική θεώρηση του Λούκατς επιτρέπει τη σύνδεση των 
σημαντικότερων στυλιστικών προβλημάτων του μοντέρνου δράμα-

26 Βλ. Márkus 1977, 107-108. Από την πλευρά του ο Έντρε Κις επιχειρεί να συμφι-
λιώσει τις δύο αυτές διαστάσεις σε μια «κοινωνιοντολογική» θεώρηση της 
μοντέρνας κοινωνικής-ιστορικής πραγματικότητας. Κατά την άποψή του, η 
τελευταία αντιμετωπίζεται από τον Λούκατς ως μια «ολοκληρωμένη στα σημα-
ντικότερα ζητούμενά της ιστορική περίοδος», στην οποία «[η] δύναμη της 
ύπαρξης (και έτσι του υπαρκτού) αποκτά […] επίσης οντολογική βαρύτητα» 
(βλ. Kiss 2002, 39-40).   
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τος με τον «αφηρημένο χαρακτήρα της δραματικής σύγκρουσης» 
(Lukács 1981, 71). Αυτό που μορφοποιείται στο πλαίσιο του μοντέρ-
νου δράματος είναι ακριβώς το βίωμα της αφηρημένης σύγκρου-
σης μεταξύ ατόμου και ιστορικοκοινωνικής πραγματικότητας. Εξαι-
τίας δε της υπέρμετρης δύναμης της πραγματικότητας έναντι του 
ατόμου, ο Λούκατς φτάνει στο σημείο να πει ότι ο πρωταγωνιστής 
του μοντέρνου δράματος είναι «στην πραγματικότητα μια ιστορική 
διαδικασία, ακόμα κι αν αυτή δεν εμφανίζεται ποτέ και πουθενά 
πραγματικά» (Lukács 1981, 71) – ο αληθινός «ήρωας» είναι δηλαδή 
μια απρόσωπη και αφηρημένη δύναμη, που δρα ανεξάρτητα από 
τα σχέδια και τη βούληση των υποκειμένων και σε σύγκρουση με 
αυτά. Προκειμένου τώρα να εξηγήσει τη σύγκρουση των δύο «αφαι-
ρέσεων» (άτομο-ιστορική γεγονικότητα), ο Λούκατς προχωρά σε 
μερικές υποδείξεις σχετικά με τη φύση της «ιστορικής διαδικασίας» 
ή της (κοινωνικής) «ζωής» στην αστική εποχή, με αναφορά στον 
Βέρνερ Ζόμπαρτ.27

Χωρίς να συνθέτουν μια συνολική εικόνα, οι σύντομες αυτές 
υποδείξεις μάς δίνουν τουλάχιστον τη γενική κατεύθυνση μιας 
θεωρίας της αλλοτρίωσης του μοντέρνου αστικού υποκειμένου, η 
οποία στηρίζεται κυρίως στο εννοιολογικό οπλοστάσιο της φιλοσο-
φίας της ζωής και της αστικής οικονομολογίας και κοινωνιολογίας 
27 Ο Λούκατς κάνει ρητές αναφορές στο κλασικό έργο του Ζόμπαρτ Ο μοντέρνος 

καπιταλισμός (Sombart 1902). Χάρη στον μεταφραστή της Εξελικτικής ιστο-
ρίας Ντένες Ζάλαν (Dénes Zalán) μπορεί να βρει κανείς τις ακριβείς αναφο-
ρές του Λούκατς στις σημειώσεις 56, 57 και 58 (Lukács 1981, 572), καθώς το 
ουγγρικό πρωτότυπο δεν είχε παραπομπές. Ο Λούκατς είχε δείξει ενδιαφέρον 
για την κοινωνιολογία ήδη από τα πρώτα φοιτητικά του χρόνια. Πριν ακόμα 
ολοκληρώσει τις σπουδές του στα νομικά, τη φιλοσοφία και την ιστορία της 
τέχνης, μετέβη στο Βερολίνο για να παρακολουθήσει τις παραδόσεις του Ζίμελ 
στα 1905. Γοητευμένος από τον μεγάλο φιλόσοφο και κοινωνιολόγο, ξαναπήγε 
στο Βερολίνο τον χειμώνα του 1906, για να συμμετάσχει στα ιδιωτικά σεμινά-
ρια που οργάνωνε στο σπίτι του, ενώ παράλληλα συνέχισε τη συγγραφή της 
Εξελικτικής ιστορίας (βλ. Keller 1984, 55-56). Ο Φέχερ σημειώνει, όχι χωρίς 
κάποια υπερβολή, ότι «η κοινωνιολογική κουλτούρα του 22άχρονου ήταν ήδη 
πλήρης στο πρώτο μεγάλο έργο του και σχεδόν δεν μπορούσε να εμπλουτι-
στεί περαιτέρω» (Fehér 1977, 13). Πάντως, εκτός από τον Ζόμπαρτ και τον 
Ζίμελ, ο Λούκατς είχε μελετήσει επίσης έργα του Μαρξ, του Μαξ Βέμπερ και 
του Φέρντιναντ Τένις. 
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του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Σύμφωνα με αυτή 
την προσέγγιση, η ιδιαιτερότητα του κυρίαρχου αστικού πολιτισμού 
συνδέεται με μια ευρύτατη διαδικασία εξορθολογισμού της οικονομι-
κής ζωής, των κοινωνικών σχέσεων και των κυρίαρχων πνευματικών 
μορφών. Ως αφετηριακό σημείο αυτής της προσέγγισης μπορούμε 
να θεωρήσουμε μια ιδιάζουσα –ζιμελιανής έμπνευσης– περιγραφή 
της μαρξικής «πραγματικής αφαίρεσης» (Realabstraktion) και της 
οικονομικής κυριαρχίας του κεφαλαίου: 

Μέσω της καπιταλιστικής οικονομίας ένα αντικειμενικά αφηρη-
μένο στοιχείο, το κεφάλαιο, γίνεται ο πραγματικός παραγωγός, 
[ένα στοιχείο] το οποίο δεν βρίσκεται σε καμία οργανική συνά-
φεια με την προσωπικότητα του τυχαίου ιδιοκτήτη του· πολλές 
φορές γίνεται μάλιστα περιττό αυτός να είναι καθόλου μια προ-
σωπικότητα (μετοχική εταιρεία) (Lukács 1981, 95). 

Στη βάση λοιπόν της καπιταλιστικής οικονομίας έχουμε τον αποχω-
ρισμό της αφηρημένης αντικειμενικής παραγωγικής διαδικασίας από 
την προσωπικότητα, την ψυχική ζωή και τις ιδιαίτερες, ατομικές ιδιό-
τητες των ανθρώπων που την υπηρετούν, έχουμε δηλαδή την «αντι-
κειμενικοποίηση της παραγωγής […], την αποδέσμευσή της από 
την προσωπικότητα του παραγωγού».28 Έτσι αλλάζει όμως ριζικά 
η φύση της εργασιακής διαδικασίας, η οποία μετατρέπεται σ’ ένα 
σύνολο από αφηρημένες, εξωτερικές νομοτέλειες που επιβάλλο-
νται με τη συντριπτική τους δύναμη πάνω στο υποκείμενο, χωρίς 
να λαμβάνουν στο ελάχιστο υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητές του. 
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η ίδια η δραστηριότητα του ατόμου μετα-
τρέπεται σε κάτι ξένο προς αυτό. «Η εργασία αποκτά μια ιδιαίτερη, 
αντικειμενική ζωή απέναντι στην ατομικότητα του μεμονωμένου 
ανθρώπου, έτσι ώστε αυτή [η ατομικότητα] να πρέπει να εκφραστεί 
σε κάτι άλλο απ’ αυτό που κάνει εκείνη την ώρα» (Lukács 1981, 95). 

28 Lukács 1981, 95. Εντάσσοντας την Εξελικτική ιστορία του μοντέρνου δράμα-
τος στην ερμηνεία του νεανικού έργου του Λούκατς ως «ρομαντικά αντικαπι-
ταλιστικού», ο Μίκαελ Λέβυ επιμένει σε αυτές τις κοινωνιoθεωρητικές παρα-
γράφους, θεωρώντας ότι περιέχουν «ήδη μερικά μαρξιστικά στοιχεία», αν και 
πρόκειται για έναν μαρξισμό «ιδωμένο μέσα από το πρίσμα του Ζίμελ και του 
Μαξ Βέμπερ» (βλ. Löwy 1979, 97-98). 
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Η ατομική εργασία δεν αντανακλά πλέον την εσωτερικότητα, 
την ψυχική ζωή, ούτε τις ιδιαίτερες ατομικές ιδιότητες, την προσω-
πικότητα του υποκειμένου. Αυτά παραμερίζονται από ένα απρό-
σωπο σύστημα, από το σύστημα του καπιταλιστικού καταμερισμού 
της εργασίας, η ουσία του οποίου είναι «ότι καθιστά την εργασία 
ανεξάρτητη από τις πάντα ανορθολογικές και έτσι μόνο ποιοτικά 
προσδιορίσιμες ικανότητες του εργάτη, και επιχειρεί να τη διευθε-
τήσει σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια σκοπιμότητας, τα οποία 
τοποθετούνται εκτός της προσωπικότητάς του και χωρίς καμία 
συνάφεια με αυτήν».29 Η ατομική ιδιαιτερότητα αποτελεί λοιπόν 
εκείνο το ανορθολογικό στοιχείο που υποτάσσεται στην αντικει-
μενική, αφηρημένη ορθολογικότητα των «κριτηρίων σκοπιμότη-
τας», τα οποία πάλι απορρέουν από την «αντικειμενική ζωή» της 
κοινωνικά οργανωμένης εργασίας, ανεξάρτητα από τη βούληση 
και τις επιθυμίες των μεμονωμένων ατόμων. Υπό αυτές τις συνθή-
κες, της αναγωγής του υποκειμενικού-ανορθολογικού στοιχείου σε 
αντικειμενικά-ορθολογικά μέτρα και σταθμά, δεν μπορεί παρά να 
εκδηλωθεί μια έντονη τάση για ολοένα μεγαλύτερη ομογενοποίηση 
της εργασιακής διαδικασίας, τάση η οποία ξεκινάει από την κοινω-
νική οργάνωση της παραγωγής και επεκτείνεται εντέλει σε όλες τις 
εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.30 

Καθώς η κοινωνική ζωή μετατρέπεται σ’ ένα αφηρημένο σύστημα 
αναγκαιοτήτων που επιβάλλεται στα άτομα, αλλάζει επίσης η βάση 
των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας. Ενώ δηλαδή η φεουδαλική κοινω-

29 Lukács 1981, 94-95. Αυτή η κριτική διάγνωση στηρίζεται στην ίδια αντίθεση 
μεταξύ επαγγέλματος (Beruf) και επιχείρησης (Geschäft), την οποία αναπτύσ-
σει ο Τένις στο Κοινότητα και κοινωνία (1887). Το επάγγελμα στηρίζεται στην 
οργανική ανάπτυξη έμφυτων ταλέντων, αποτελεί πεδίο εξωτερίκευσης όλης 
της προσωπικότητας του υποκειμένου: Χαρακτηριστικότερη ενσάρκωσή του 
είναι η τέχνη. Αντίθετα, η επιχείρηση δεν στοχεύει στην ολοκλήρωση αλλά 
στην επίτευξη ενός εξωτερικού προς την προσωπικότητα αποτελέσματος με 
βάση τον υπολογισμό των κατάλληλων μέσων. Βλ. Tönnies 1979, 115-117.

30 Στηριζόμενος στις αντίστοιχες αναλύσεις της κοινωνιολογίας της εποχής του, ο 
Λούκατς αναφέρεται στα παραδείγματα ομογενοποίησης της ανθρώπινης ζωής 
στα πεδία της βιομηχανικής εργασίας, της γραφειοκρατίας, των συγκοινωνιών, 
της ένδυσης, της εκπαίδευσης, της οργάνωσης του στρατού, της διαμόρφωσης 
του περιβάλλοντος της μεγαλούπολης κ.ο.κ. Bλ. Lukács 1981, 94.
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νία στηριζόταν στην προσωπική εξάρτηση π.χ. του κολίγου από τον 
φεουδάρχη-κύριο ή του κάλφα από τον μάστορα, τώρα έχουμε την 
αντικειμενικοποίηση και, ως εκ τούτου, την αποπροσωποποίηση των 
κοινωνικών σχέσεων,31 οι οποίες διαμεσολαβούνται πλέον από το 
καθαρά αντικειμενικό σύστημα της κοινωνικής εργασίας:

Όλη η οργάνωση του κράτους […], κάθε εκδήλωση της οικονο-
μικής ζωής παρουσιάζει ανεξαιρέτως την ίδια τάση: την αποπρο-
σωποποίηση, μια εξέλιξη που στοχεύει στην αναγωγή των ποιο-
τικών κατηγοριών σε ποσοτικές.32 

Να λοιπόν ποια είναι η βάση της προϊούσας αντικειμενικοποίησης 
και της αποπροσωποποίησης: είναι η αναγωγή της ανορθολογικής 
ατομικής ιδιαιτερότητας, του ανεπανάληπτου ποιοτικού στοιχείου 
στις ομοιογενείς «ποσοτικές κατηγορίες». Μάλιστα, η ίδια ακριβώς 
τάση, την οποία συναντάμε εν πρώτοις στην οικονομική-παραγω-
γική ζωή, διαπερνά επίσης την κυρίαρχη κοσμοθεώρηση και την 
έγκυρη γνώση της αστικής εποχής: Το «θαύμα» εξαλείφεται από τον 
κόσμο και καθετί ανάγεται σε μαθηματικά διατυπώσιμους φυσικούς 
νόμους (βλ. Lukács 1981, 95). Παράλληλα οι «επιστημονικές μέθο-
δοι χάνουν σταδιακά τη σύνδεσή τους με την προσωπικότητα» και 
γίνονται «ολοένα αντικειμενικότερες και πιο απρόσωπες» (Lukács 
1981, 95). Σε αντίθεση προς την ποιοτική επιστήμη του Μεσαίωνα, 
η νεότερη επιστημονική έρευνα στηρίζεται στη σχηματοποίηση και 

31 Η ανασυγκρότηση του Λούκατς αναδιατυπώνει αναλύσεις του Ζίμελ. Βλ. 
Simmel 1989, κεφάλαιο 4 («Η ατομική ελευθερία»), ιδίως: 375-404. Ο αποκλει-
στικά ελληνόφωνος αναγνώστης μπορεί να προσφύγει στο δοκίμιο «Οι μεγα-
λουπόλεις και η πνευματική ζωή» (1903), όπου ο Ζίμελ συμπυκνώνει τη 
διάγνωση για τη μοντέρνα κοινωνία που συναντάμε στη Φιλοσοφία του χρήμα-
τος. Για τη σύνδεση αποπροσωποποίησης και ατομικής ελευθερίας, βλ. Simmel 
1993, 22-25. Την επίδραση του Ζίμελ και ιδίως της Φιλοσοφίας του χρήμα-
τος αναπτύσσει ο Βέρνερ Γιουνγκ (βλ. Jung 1981, 23, 26, 28-29), καθώς και ο 
Μίχαελ Γκράουερ (βλ. Grauer 1985, 45-49).    

32 Lukács 1981, 95. Η ερμηνεία της διαδικασίας εκσυγχρονισμού ως επιβολής αντι-
κειμενικών διαδικασιών για την αναγωγή των ποιοτικών στοιχείων σε ποσοτι-
κές κατηγορίες –δηλαδή της κυριαρχίας της υπολογιστικής νόησης έναντι των 
συναισθημάτων– βρίσκεται στη βάση όλης της ανάλυσης της χρηματικής οικο-
νομίας και, βεβαίως, της μοντέρνας κοινωνίας από τον Ζίμελ. Βλ. Simmel 1989, 
κεφ. 6 («Το στυλ της ζωής»), ιδίως: 591-616. Βλ. επίσης Simmel 1993, 15-18.   
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στην ποσοτικοποίηση, που έχουν διεισδύσει και εδραιωθεί ακόμα 
και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.33 Η αποπροσωποποίηση και η 
αντικειμενικοποίηση των κοινωνικών πρακτικών μέσω της ποσοτι-
κοποίησης ποιοτικών δεδομένων (ή του εξορθολογισμού των ατομι-
κών-ανορθολογικών στοιχείων) διαπερνούν λοιπόν την αστική 
μορφή ζωής απ’ άκρη σ’ άκρη. Η δομή αυτών των «υλικών» διαδικα-
σιών παρουσιάζει σημαντικές αναλογίες προς εκείνη των «κοσμοθε-
ωρησιακών» και πολιτισμικών διαστάσεων της σύγχρονης ζωής, στη 
μελέτη των οποίων στρέφεται ο Λούκατς, προκειμένου να εξετάσει 
την επίδρασή τους στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του μοντέρ-
νου δράματος.

VII. Το καθήκον του δράματος μπροστά στον μοντέρνο σχετικισμό 
Τα προβλήματα του μοντέρνου δραματικού στυλ που επισημάν-

θηκαν παραπάνω (στην ενότητα ΙΙ) μπορούν λοιπόν να αποδοθούν 
στις ιδιαίτερες κοινωνικές και κοσμοθεωρησιακές συνθήκες της 
νεωτερικότητας. Το μοντέρνο δράμα μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπυ-
κνώνει τις αντιφάσεις της αστικής εποχής και αντανακλά την προβλη-
ματικότητά της. Όπως σημειώνει ο Κάμλερ, «το ερώτημα περί των 
προϋποθέσεων, της δομής και των τρεχουσών δυνατοτήτων υλοποί-
ησης του μοντέρνου […] δράματος τίθεται [για τον Λούκατς] ως 
ερώτημα περί των όρων και της δυνατότητας της αστικής κουλτού-
ρας εν γένει – έτσι η ανάλυση της εγγενούς-αισθητικής κρίσης του 
μοντέρνου δράματος συνεπάγεται εκείνη της [κρίσης της] αστικής 
κουλτούρας» (Kammler 1974, 18).  Πράγματι, ο Λούκατς συλλαμ-
βάνει το δράμα «σε όλη του την εξέλιξη ως σύμβολο της συνολικής 
αστικής κουλτούρας» (Lukács 1981, 55), γεγονός που σημαίνει ότι 
τα μορφικά-αισθητικά προβλήματα του μοντέρνου δράματος μάς 

33 Πρβλ. EmD, σ. 92-93. Ο Ζίμελ επισημαίνει την ίδια σύνδεση μεταξύ της χρημα-
τικής οικονομίας και της νεότερης αντίληψης για την έγκυρη γνώση, όταν 
σημειώνει ότι το «γνωστικό ιδεώδες» των νεότερων χρόνων «είναι να συλλη-
φθεί ο κόσμος ως ένα μεγάλο παράδειγμα υπολογισμού, να περιληφθούν οι 
διαδικασίες και οι ποιοτικοί προσδιορισμοί των πραγμάτων σε ένα σύστημα 
αριθμών». Βλ. Simmel 1989, 612-616 (απόσπασμα: 612). Βλ. επίσης Simmel 
1993, 17-18. 

— 261 —

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ :  Το δράμα στην εποχή της διάσπασης



παραπέμπουν σε μια ευρύτερη κριτική του αστικού πολιτισμού και, 
αντιστρόφως, η γνώση της ιστορικοκοινωνικής πραγματικότητας 
μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα σχετικά με την ιστορική 
δυνατότητα της μοντέρνας δραματικής μορφής. 

Κατά τον Λούκατς, το μοντέρνο δράμα ξεπηδάει μέσα από τον 
θρυμματισμό του παλαιού καθεστώτος, τη νέα κοινωνική διαφο-
ροποίηση που αναπτύσσεται με την άνοδο της αστικής τάξης, 
καθώς και τους ταξικούς ανταγωνισμούς που χαρακτηρίζουν αυτή 
την περίοδο. Ωστόσο, η δραματοποίηση της ταξικής και ιδεολογι-
κής πάλης συνδέεται αναγκαστικά, στην αρχή με αδιαφανή τρόπο 
και στη συνέχεια –μετά την εδραίωση της αστικής κοινωνίας– πιο 
καθαρά, με μια πολύ ευρύτερη, χαρακτηριστικά νεωτερική, διανοη-
τική εξέλιξη, δηλαδή με τη σταδιακή άνοδο του ηθικού και κοσμο-
θεωρησιακού σχετικισμού. Ο Λούκατς εξηγεί αυτή την άνοδο με 
βάση την εκδίπλωση του κοινωνικού και πολιτικού ταξικού αγώνα: 
Ο σχετικισμός είναι το φυσικό αποτέλεσμα του πολεμικού χαρα-
κτήρα της αστικής κοσμοθεώρησης.34 Έτσι, ενώ ο προκαπιταλιστι-
κός κόσμος στηριζόταν σε μια σταθερή ηθική και θρησκευτική βάση 
που καθόριζε μια αδιατάρακτη «φυσική» ιεραρχία των διαφορετι-
κών κοινωνικών στρωμάτων, η ανερχόμενη αστική τάξη ήταν εξαρ-
χής αναγκασμένη να προβάλει προπαγανδιστικά την ανωτερότητα 
των δικών της ιδεολογικών συστημάτων (βλ. Lukács 1981, 76). 

Έτσι, σε αντίθεση με το προαστικό δράμα όπου, με δεδομένο το 
ιδεολογικό και κοινωνικό «σκηνικό», έχουμε τη σύγκρουση μεταξύ 
ανθρώπινων χαρακτήρων, στο αστικό δράμα έχουμε τη σύγκρουση 
«ταξικών εκπροσώπων» (Lukács 1981, 79), έχουμε εντέλει τη 
σύγκρουση μεταξύ «ιδεολογιών» (Lukács 1981, 78) ή μεταξύ διαφο-
ρετικών παράλληλων «κόσμων» (Lukács 1981, 83). Ο κόσμος τον 
οποίο αναπαριστά το μοντέρνο δράμα είναι έτσι βαθύτατα διασπα-
σμένος, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε η καθολικότητα της προβαλ-

34 Αυτή η εξήγηση του νεότερου κοσμοθεωρησιακού σχετικισμού με βάση τους 
ταξικούς ανταγωνισμούς ενισχύει την ιστορική κατεύθυνση των λουκατσι-
ανών αναλύσεων και έρχεται σε σύγκρουση με τις τάσεις υποστασιοποίησης 
του «ιστορικού βιώματος», τις οποίες εντόπισα στην ενότητα V – γεγονός που 
παραδέχονται και οι Αράτο και Μπρέινς (βλ. Arato και Breines 1979, 15-17).         
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λόμενης κοσμοθεώρησης να εμφανίζεται το πολύ ως αίτημα, ως 
«πόθος» (Sehnsucht) υπέρβασης του λανθάνοντος σχετικισμού της 
(βλ. Lukács 1981, 79).

Ο Λούκατς ονομάζει εδώ τον βασικό κίνδυνο που εγκυμονεί 
η «νέα ζωή». Είναι ο σχετικισμός της, το γεγονός ότι δεν διαθέτει 
πλέον το αυτονόητα δεδομένο κέντρο, τις «κεντρομόλες δυνάμεις» 
που χαρακτήριζαν την «παλιά ζωή» από άκρου εις άκρον (βλ. Lukács 
1981, 121). Έτσι επιβεβαιώνεται με συγκεκριμένο τρόπο η θέση ότι 
«υπάρχουν μόνο δραματικές εποχές και όχι μεμονωμένες μεγάλες 
ιδιοφυΐες σε μη δραματικές εποχές» (Lukács 1981, 43). Στις συνθή-
κες της ύστερης αστικής κοινωνίας το δράμα στερείται το υπόβαθρο 
μιας «δραματικής ζωής» που θα μπορούσε να δώσει το κατάλληλο 
περιεχόμενο για την καλλιτεχνική του μορφοποίηση. Η ζωή δεν 
είναι πλέον δραματική, καθώς δεν έχει πάθος και «μυθολογία» που 
να της δίνουν κοινά αποδεκτό νόημα και τάξη, με τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται συγχρόνως η διαμεσολάβηση μεταξύ του δράματος 
και του κοινού που θα δεχθεί την επίδρασή του (βλ. Lukács 1981, 
113-114). Έτσι, όπως σημειώνει εύστοχα ο Γιώργος Σαγκριώτης, η 
μοντέρνα «τραγωδία του πολιτισμού» καταλήγει στη διαμόρφωση 
μιας μη τραγικής ζωής, όπου «η τραγωδία είναι προς αναζήτηση» 
(Σαγκριώτης 2007, 89).

Όπως είδαμε στην ενότητα ΙΙΙ, η άνθηση του δράματος προϋπο-
θέτει έναν ορισμένο βαθμό παρακμής της κυρίαρχης τάξης και των 
αξιών της, προϋποθέτει δηλαδή μια προβληματοποίηση του πολιτι-
σμού χωρίς ολοκληρωτική κατάρρευσή του. Η μοντέρνα εποχή δεν 
είναι μη δραματική επειδή δεν γνωρίζει την παρακμή των κυρίαρχων 
αξιών, αλλά επειδή αυτή η παρακμή είναι πλήρης και έχει υποσκάψει 
τη δύναμη κάθε αξίας. Ο Φέρεντς Φέχερ χαρακτηρίζει εύστοχα το 
λουκατσιανό μοντέλο ερμηνείας της εξέλιξης του μοντέρνου δράμα-
τος στο πλαίσιο της ύστερης αστικής κοινωνίας ως περιγραφή της 
«παρακμής στην παρακμή», ως διάλυση της καλλιτεχνικής μορφής 
«εν μέσω μιας μη αντιπροσωπευτικής παρακμής» (Fehér 1977, 29) 
της κυρίαρχης τάξης.35 

35 Bλ. επίσης Fehér, 10, 26. Η έκφραση «μη αντιπροσωπευτική» σημαίνει ότι, 
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Στις προνεωτερικές «δραματικές εποχές», η σταθερότητα της 
αιώνιας τάξης, την οποία διασφάλιζαν η κοινά αποδεκτή ηθική και η 
θρησκεία,36 επέτρεπε να δραματοποιηθεί η εμφάνιση «φυγόκεντρων 
δυνάμεων» καταστροφής. Η αισθητική μπορούσε τότε να στηριχθεί 
σε μια δεδομένη ηθική.37 Αντιθέτως, η σχετικοποίηση των «προο-
πτικών», των ιδεολογιών και των ηθικών συστημάτων –που συμβα-
δίζει με την κοινωνική εδραίωση του αστικού ατομικισμού– μετα-
τρέπει την αναζήτηση του χαμένου «κέντρου» σε βασικό πρόβλημα 
της καλλιτεχνικής μορφοποίησης. Για τον Λούκατς αυτός είναι ο 
λόγος που η λύση των τεχνικών ζητημάτων του δράματος «μετατρέ-
πεται σε πρόβλημα της ζωής: σε αναζήτηση ενός κέντρου της ζωής» 
(Lukács 1981, 121). Τα προβλήματα του μοντέρνου δραματικού 
στυλ πηγάζουν από τον αντιδραματικό, σχετικιστικό χαρακτήρα της 
μοντέρνας ζωής και οδηγούν σε αναζήτηση αυτού που θα μπορούσε 
να καλύψει την έλλειψη ενότητας και κέντρου:

Εφόσον η ηθική δεν είναι πλέον δεδομένη, η ηθική σύνδεση θα 
πρέπει να κατασκευαστεί εντός του δράματος – δηλαδή αισθη-
τικά· αντιθέτως, η ηθική ως θεμέλιος λίθος της καλλιτεχνικής 
σύνθεσης θα πρέπει να τεθεί στο κέντρο των κινήτρων. Κι έτσι 
η μεγάλη και αυθόρμητη ενότητα της ηθικής και της αισθητικής 
στο τραγικό βίωμα μετατρέπεται σε πρόβλημα. Τόσο εδώ όσο και 
αλλού, η ενότητα που ήταν κάποτε φυσική γίνεται ο επιδιωκό-
μενος σκοπός· αυτό που ήταν το αφελές αίσθημα της ζωής γίνε-
ται αντικείμενο συναισθηματικού πόθου και τελικό αποτέλεσμα 
περίπλοκων και βαθιών συλλογισμών· αυτό που ήταν ακλόνη-

στην ολικότητά της, η παρακμή αυτή είναι ιστορικά μοναδική. Με αυτό τον 
τρόπο λύνεται η διαφαινόμενη «σύγκρουση» μεταξύ των «δύο θεωρημάτων» 
του Λούκατς, εκείνου που αφορά τη σύνδεση του μοντέρνου δράματος με την 
αστική παρακμή και εκείνου που υποδεικνύει την αδυναμία δημιουργίας ενός 
«μεγάλου» αστικού δράματος (κάτι το απρόσμενο με βάση τη θεωρία). Βλ. 
σχετικά Beiersdörfer 1986, 36. 

36 Ο Λούκατς τονίζει ιδιαίτερα τη θρησκευτική προέλευση του δράματος· βλ. 
Lukács 1981, 33. 

37 Όπως σημείωσα ήδη παραπάνω, ο Λούκατς αντιμετωπίζει ως κατεξοχήν 
«δραματικές εποχές» την  κλασική αρχαιότητα και τα χρόνια του Σαίξπηρ. Βλ. 
επίσης σχετικά Fehér 1977, 26· Beiersdörfer 1986, 27. 
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τη βάση γίνεται εκπλήρωση, λύση ενός μεγάλου προβλήματος 
(Lukács 1981, 122-123).    

Το μοντέρνο δράμα μπορεί λοιπόν να στηριχθεί μόνο στον πόθο, στη 
νοσταλγία για τη χαμένη πλέον αρχή της ενότητας. Μπορεί μόνο 
να επιχειρήσει να αποκαταστήσει αυτή την ενότητα καλλιτεχνικά, 
μέσω μιας αφηρημένης-υποκειμενικής –αφού αποτελεί καθαρά και 
μόνο κατασκευή του καλλιτέχνη– σύνδεσης της αισθητικής με την 
ηθική. Το νεότερο δράμα «έπρεπε να δημιουργήσει τα πάντα από 
μέσα του: τόσο τα στοιχεία που συνέχουν και οριοθετούν τον κόσμο 
όσο και τη σύνδεση του έτοιμου κόσμου με το μέσο της επίδρασης, 
τη μάζα [ενν.: το κοινό]».38 Με αυτό τον τρόπο το δράμα έρχεται 
σε σύγκρουση με τον κοσμοθεωρησιακό σχετικισμό της αστικής 
κοινωνίας και του ασκεί κριτική. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βαρύ 
καθήκον, το οποίο θέτει στη δραματική ποίηση και στο θέατρο η 
ιστορικοκοινωνική συγκυρία. 

VIII. Το ερμηνευτικό σφάλμα της πολιτικής ανάγνωσης της Εξελι-
κτικής ιστορίας

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Λούκατς στα «ιστορικά» κεφά-
λαια του βιβλίου του (βλ. Lukács 1981, 133-559), με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις, τα ρεύματα που γνώρισε η ιστορία του μοντέρνου δράμα-
τος δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε αυτό το καθήκον. Αντι-
θέτως, ο άκρατος υποκειμενισμός και ο συναισθηματικός λυρισμός 
της εσωτερικότητας υπέσκαψαν την αυστηρότητα του δράματος, η 
οποία είναι αναγκαία προκειμένου να εκφραστεί και να έχει μαζική 
επίδραση η δραματική απεικόνιση της «μεγάλης αναγκαιότητας» 
της ζωής. Η εκτίμηση ότι η σύγχρονη ζωή δεν αποτελεί κατάλληλο 
υλικό για το δράμα39 διαπερνά το βιβλίο του Λούκατς – η ευρύτερη 

38 Lukács 1981, 122. Η Βάισερ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «για να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η δραματική μορφή στη νεωτερικότητα θα πρέπει να μετα-
σχηματιστούν τα στοιχεία που κινούν τη μοντέρνα ζωή (οι αφαιρέσεις και οι 
ατομικές επιδιώξεις). Και τα δύο στοιχεία είναι τόσο αποφασιστικά καθορι-
σμένα από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε έχουν ανάγκη στυλι-
ζαρίσματος προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δραματικής 
μορφής» (Weisser 1992, 17). 

39 «[Ό],τι έφερε η νέα ζωή ως ύλη και ως μορφή των εκδηλώσεων της ζωής του 
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δε αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας ενισχύει τις «φωνές που, 
μετά τις τραγικές-ηρωικές ανεπιτυχείς προσπάθειες πολλών μεγά-
λων ιδιοφυϊών, χαρακτηρίζουν όλες τις προσπάθειες για τη δημιουρ-
γία ενός μοντέρνου μεγάλου δράματος ως καταρχήν απέλπιδες».40 

Απέναντι σ’ αυτή την ανοιχτή αμφισβήτηση του τραγικού δράμα-
τος αναπτύσσεται βέβαια μια «αντιπολίτευση». Στο δέκατο τέταρτο 
κεφάλαιο με τον τίτλο «Καθ’ οδόν προς το μεγάλο δράμα», το οποίο 
αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
δράματος, ο Λούκατς διερευνά αυτή την αντιπολίτευση, η οποία 
εμφανίζεται εσωτερικά διαιρεμένη μεταξύ των οπαδών της αυστη-
ρής μορφής και των οπαδών του «πλούτου» και της «πολυχρωμίας». 
Στην πρώτη κατηγορία μπορεί κανείς να τοποθετήσει τους φορμα-
λιστές του νεοκλασικού ρεύματος (Σάμουελ Λουμπλίνσκι, Βίλχελμ 
φον Σολτς, Πάουλ Ερνστ), στη δεύτερη μια σειρά από συγγρα-
φείς ποικίλων προελεύσεων (π.χ. τον Χέρμπερτ Όυλενμπεργκ 
[Herbert Eulenberg] ή τον Ρίχαρντ Μπερ-Χόφμαν [Richard Beer-
Hofmann]).41 Ο Λούκατς δεν κρύβει την προτίμησή του για την 
πρώτη ομάδα, στην οποία στηρίζει τις ελπίδες του για τη διάνοιξη 
ενός δρόμου προς το «μεγάλο μοντέρνο δράμα» (Lukács 1981, 508). 
Μάλιστα διαβλέπει στην τραγωδία του Πάουλ Ερνστ Μπρουνχίλντ 
τη δυνατότητα ενός επιτυχούς συνδυασμού του αφηρημένου στυλι-
ζαρίσματος με τη ζωντάνια της αναπαράστασης. Και ενώ αφήνει 
ανοικτό το ερώτημα «αν αυτή η “εκπλήρωση” σημαίνει ένα επεισό-

δραματικού ανθρώπου ήταν του είδους που διαλύει τη μορφή» (Lukács 1981, 
121).

40 Lukács 1981, 496. Ο Λούκατς αναφέρεται μάλιστα σε περιπτώσεις ενεργη-
τικής αμφισβήτησης της «αυθεντικότερης δραματικής μορφής, της τραγω-
δίας». Τέτοια είναι π.χ. η τοποθέτηση της μη τραγικής μορφής του «σοφού» 
στο κέντρο του δράματος από τον Μωρίς Μετερλένκ (Maurice Maeterlinck), 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον «εκπλατωνισμό της τραγωδίας» (βλ. Lukács 
1981, 427-428), η ανάλογη, ακόμα «συνεπέστερη» προσπάθεια του Τζωρτζ 
Μπέρναρντ Σω (George Bernard Shaw) να «εξαλείψει πλήρως την τραγωδία 
από τη μοντέρνα ζωή και την τέχνη της» (βλ. Lukács 1981, 481-493), αλλά και 
η αμφισβήτηση της «ανθρώπινης σημασίας των τραγικών συγκρούσεων» από 
τον Ρίχαρντ Ντέμελ (Richard Dehmel, βλ. Lukács 1981, 496).    

41 Βλ. Lukács 1981, 496-498.
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διο ή την αρχή ενός νέου δράματος», δεν παραλείπει να σημειώσει 
ότι αποτελεί «σήμερα τη βαθύτερη και ισχυρότερη προσπάθεια στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας μιας μοντέρνας και εντούτοις μεγάλης 
τραγωδίας» (Lukács 1981, 507).

Βασικό χαρακτηριστικό της όλης εξέτασης της «εξελικτικής 
ιστορίας» του μοντέρνου δράματος αποτελεί το γεγονός ότι αυτή 
κλείνει με τη διατύπωση της ελπίδας για ένα «νέο μεγάλο δράμα», 
χωρίς να διατυπώνει όμως συγκεκριμένες προβλέψεις για το μέλλον. 
Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση της εποχής, όπως την αντιλαμβάνεται 
ο Λούκατς, το βιβλίο αυτό μένει στη διαπίστωση της ύπαρξης δύο 
βασικών, αντίθετων κατευθύνσεων, μιας που τείνει στην «προσέγ-
γιση προς την τραγωδία» και μιας που τείνει στην «απομάκρυνση 
από αυτήν». Αφήνει ανοικτό το ερώτημα περί της σύνθεσης των 
δύο τάσεων και αποφεύγει κάθε πρόγνωση, για την οποία «δεν 
μπορούμε σήμερα να πούμε τίποτα» (Lukács 1981, 538). Επίσης, 
παρά το γεγονός ότι η κριτική του μοντέρνου δράματος συνδέε-
ται, όπως είδαμε, αξεδιάλυτα με μια γενικότερη κριτική του αστι-
κού πολιτισμού, ο Λούκατς δεν φαίνεται να υπαινίσσεται σε κανένα 
σημείο του βιβλίου τη δυνατότητα μιας κοινωνικής ή, έστω, πολιτι-
σμικής αλλαγής που θα υπερέβαινε το στενό πλαίσιο της λογοτε-
χνίας, ειδικά της δραματικής. Η ματιά του είναι, με αυτή την έννοια, 
εκείνη του –απομακρυσμένου από την πολιτική και την κοινωνική 
πρακτική– κριτικού αισθητικού, κοινωνιολόγου και ιστορικού της 
τέχνης, ο οποίος –κινούμενος βεβαίως από βιωματικά και αξιακά 
θεμελιωμένο ενδιαφέρον για το αντικείμενό του– σταθμίζει με όσο 
γίνεται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα τις «τάσεις» και τις «νομοτέ-
λειες» της εξέλιξης της δραματικής ποίησης στο πλαίσιο της ώριμης 
αστικής κοινωνίας.42

42 Θυμίζω ότι παραπάνω (ενότητα ΙΙΙ) άσκησα ήδη κριτική στην ερμηνεία του 
Λη, σύμφωνα με την οποία η Εξελικτική ιστορία είναι ένα έργο που διερευνά 
δυνατότητες για την ανατροπή της αστικής κοινωνίας. Ο Λη φτάνει μάλιστα 
στην υπερβολή να συναγάγει αυτή την υποτιθέμενη ανατρεπτική τάση από την 
κοινωνιολογική κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνικών σχέσεων 
και λογοτεχνικών μορφών, βάσει της οποίας μπορούμε να υποθέσουμε και μια 
«συμβολή» της λογοτεχνίας στην αλλαγή της κοινωνίας (βλ. Lee 1990, 23-24, 
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Αυτή η ανάγνωση του εγχειρήματος του νεαρού Λούκατς βρίσκε-
ται στον αντίποδα των πολιτικά προσανατολισμένων ερμηνειών 
του έργου, οι οποίες θέλησαν να εντοπίσουν στοιχεία μιας οραμα-
τικής διάρρηξης του «ατσάλινου κλουβιού» της αστικής κοινωνίας 
στην κατεύθυνση της υποστήριξης μιας μελλοντικής σοσιαλιστι-
κής κοινωνίας. Τέτοιες ερμηνείες στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στην 
επιλεκτική ανάγνωση ενός σημείου της Εξελικτικής ιστορίας όπου, 
αποτιμώντας την προβληματική –κατά την άποψή του– σχέση του 
νατουραλιστικού ρεύματος με τον σοσιαλισμό, ο Λούκατς σημειώνει 
σχετικά με τη φύση του τελευταίου: 

Το σύστημα και η κοσμοθεώρηση του σοσιαλισμού, του μαρξι-
σμού, είναι μια σύνθεση. Είναι ίσως η τρομερότερη και αυστη-
ρότερη σύνθεση από την εποχή του μεσαιωνικού καθολικισμού. 
Για την έκφρασή της, όταν θα έρθει η στιγμή για μια καλλιτεχνι-
κή έκφραση, θα ήταν κατάλληλη μόνο μια μορφή που θα ήταν 
το ίδιο αυστηρή με εκείνη της αληθινής τέχνης του μεσαιωνι-
κού καθολικισμού (έχω εδώ κατά νου κυρίως τον Τζιότο και τον 
Δάντη) και όχι μια τέχνη που δημιουργήθηκε μέσα από τη σημε-
ρινή εποχή, η οποία οδηγεί μόνο το ατομικό, την ατομικότητα 
μέχρι τις έσχατες αποχρώσεις της (Lukács 1981, 358-359).   

Ο Κέλερ ερμηνεύει το απόσπασμα ως μια θολή πρόταση για τη 
λύση των «προβλημάτων της δυτικής παράδοσης»: «Ως αντίδοτο 
στον αστικό ατομικισμό και στις καταστροφικές για τον πολιτισμό 
τάσεις του [ο Λούκατς] θεωρεί […] μια σύνθεση του μαρξισμού και 
της μεσαιωνικής πίστης. Ο μαρξισμός […] αντιμετωπίζεται ως μια 
ιδεολογία που θα ήταν ικανή να δημιουργήσει τη βάση ενός πολι-
τισμού της κλειστότητας, παρόμοιου μ’ εκείνον του Μεσαίωνα».43 

38-39, 42). Στην ενότητα V υπέδειξα τις μονομέρειες, στις οποίες μπορεί να 
οδηγήσει η «πολιτική» ανάγνωση της Εξελικτικής ιστορίας. Έστω κι αν δεν 
συμφωνήσει κανείς με τον Κις ότι «η Εξελικτική ιστορία του μοντέρνου δράμα-
τος προσφέρει κατά βάση μια αντικειμενική ανάλυση, η ουσία της οποίας συνί-
σταται στην αναλυτική επεξεργασία της κοινωνιοντολογικής διάστασης» (Kiss 
2002, 46), ο συγγραφέας αυτός έχει βέβαια δίκιο να επισημαίνει ότι τα συμπερά-
σματά της «δεν ωθούν τον νεαρό στοχαστή στην ωρίμανση της θέλησής του να 
υπερβεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ύστερη αστική κοινωνία» (Kiss 2002, 47).  

43 Keller 1984, 75. Με μια ανάλογη, αλλά ιδεολογικά περισσότερο προκατειλημ-
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Με παρόμοιο τρόπο, οι Αράτο και Μπρέινς συνδέουν το παρα-
πάνω εδάφιο της Εξελικτικής ιστορίας «με τις δυνατότητες, όπως 
τις συλλαμβάνει ο Λούκατς, για την επαναστατική δημιουργία ενός 
νέου πολιτισμού».44 Η παρερμηνεία ξεκίνησε κατά πάσα πιθανότητα 
από την αναφορά του Φέχερ στο ίδιο αυτό εδάφιο και στη γενι-
κότερη κριτική του Λούκατς στον μικροαστικό ψευδοσοσιαλισμό 
των νατουραλιστών, τα οποία ερμηνεύει ως «αποφασιστική (και όχι 
ουτοπική) διάνοιξη της προοπτικής ενός δυνατού μέλλοντος, που 
θεωρείται μάλιστα πολύ πιθανό».45 

Αυτή η ανάγνωση της αναφοράς στον σοσιαλισμό και στον 
μαρξισμό είναι –κατά τη γνώμη μου– φανερά λανθασμένη. Ο συγκε-
κριμένος παραλληλισμός με τον καθολικισμό δεν προδίδει καμία 
νοσταλγία, αντίθετα γίνεται για να καταδειχθεί εν πρώτοις το γεγο-
νός ότι ο ατομικισμός των νατουραλιστών δραματουργών του 19ου 
αιώνα που αναφέρονταν στον σοσιαλισμό έρχεται σε σύγκρουση 
με τον «αληθινό σοσιαλισμό». Και δεύτερον, υπονοεί ότι ακριβώς 
επειδή η σοσιαλιστική και η μαρξιστική «κοσμοθεώρηση» αποτε-
λούν «αυστηρή σύνθεση», δεν είναι πρόσφορες για να καθοδηγή-
σουν οποιαδήποτε δραματική μορφοποίηση. Ο Λούκατς σημειώνει, 
αφενός, ότι «σήμερα δεν υπάρχει ακόμα τέχνη που να έχει αναπτυ-
χθεί από σοσιαλιστικά αισθήματα» και, αφετέρου, ότι «είναι αμφί-
βολο αν η θαυμαστή διαλεκτική του μαρξισμού θα μπορέσει να 
μεταφερθεί στο δράμα, είναι όμως αδύνατο να μεταφερθεί σήμερα» 
(Lukács 1981, 360). 

Εξηγώντας την αμφιβολία του για τη δυνατότητα ενός «σοσιαλι-
στικού δράματος» ο Λούκατς επισημαίνει ότι «δραματικό μπορεί να 
είναι μόνο το διαλεκτικό καθ’ εαυτό», δηλαδή το «τραγικά αξεπέρα-

μένη ανάγνωση της αναφοράς του Λούκατς στον σοσιαλισμό, ο Κόνγκντον 
επισημαίνει ότι ήδη στο πρώιμο αυτό έργο «ο Λούκατς επέμενε στον θρησκευ-
τικό χαρακτήρα του επαναστατικού μαρξισμού» (Congdon 1983, 31).

44 Arato και Breines 1979, 30. Σε μια παρόμοια προοπτική ο Λέβυ θεωρεί το 
συγκεκριμένο απόσπασμα ως «χαρακτηριστικό της ρομαντικά αντικαπιταλι-
στικής προβληματικής που βρίσκουμε σε πολλά κείμενα που ο Λούκατς έγραψε 
εκείνη την περίοδο» (βλ. Löwy 1979, 96).   

45 Fehér 1977, 27. Από την ερμηνεία αυτή παρασύρθηκε και ο Χέρμαν· βλ. 
Hermann 1986, 27.
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στο» (Lukács 1981, 360). Όμως τα σοσιαλιστικά «αισθήματα» παρα-
πέμπουν στην αντίθετη κατεύθυνση, αντιμετωπίζουν τις αντιθέσεις 
του παρόντος μόνο από τη σκοπιά της μετάβασης προς ένα καλύ-
τερο μέλλον και έτσι «αυτές οι συγκρούσεις δεν ισχύουν για πάντα, 
δεν είναι μεταφυσικά αναγκαίες, δεν είναι τραγικές» (Lukács 1981, 
361). Μάλιστα ο Λούκατς παραλληλίζει την αδυναμία δημιουργίας 
ενός σοσιαλιστικού δράματος με την ουσιαστική ανυπαρξία της 
αστικής τραγωδίας «πριν από τη Γαλλική Επανάσταση», «προτού η 
κατάσταση της αστικής τάξης γίνει διαλεκτική εκ των έσω» (Lukács 
1981, 361), δηλαδή πριν από την κοινωνική και πολιτική κυριάρ-
χηση της αστικής τάξης και τη συνακόλουθη εμφάνιση των πρώτων 
σημαδιών του προβληματικού χαρακτήρα της κοσμοθεώρησής της. 
Με ανάλογο τρόπο, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ένα «σοσιαλιστικό 
δράμα» θα ήταν νοητό μόνο στη φάση της παρακμής ενός ήδη εδραι-
ωμένου σοσιαλιστικού καθεστώτος – όπου οι συγκρούσεις που θα 
συνέχιζαν να υφίστανται θα μπορούσαν να προσλάβουν τον χαρα-
κτήρα του «μεταφυσικά ανυπέρβλητου». Ένα τέτοιο δράμα είναι 
πάντως αδιανόητο κατά τη διάρκεια της πάλης για την εγκαθίδρυση 
του σοσιαλισμού,46 αλλά επίσης και για όσο διάστημα θα παραμείνει 
αλώβητη η «τρομερή σύνθεση» ενός σοσιαλιστικού καθεστώτος.47 

Με δεδομένο ότι όλο το βιβλίο του Λούκατς στοχεύει στην αναζή-
τηση του «μεγάλου δράματος», το οποίο και συνδέει με την ιδέα της 
«μεγάλης αναγκαιότητας» και της «συμβολικής αναπαράστασης 
της ζωής», γίνεται εντέλει φανερό ότι θα ήταν αδύνατο να προβά-
λει με οποιονδήποτε τρόπο ως «λύση» για τα αδιέξοδα του αστικού 
ατομικισμού μια κοσμοθεώρηση που ακυρώνει την ίδια τη δυνατό-
τητα του δράματος. Αντιθέτως, βασικά χαρακτηριστικά των κριτι-

46 Σε αυτή την περίοδο έχουμε «το μυθιστόρημα, λυρικές προσπάθειες και κωμω-
δίες, όπως στην αστική λογοτεχνία του 18ου αιώνα» (Lukács 1981, 360). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι «τραγικοί» ήρωες των έργων του Γκόρκι δεν είναι 
αληθινά τραγικοί, αλλά η πτώση τους «περιβάλλεται από βαθιά καθησυχα-
στική, καθαρά επική ατμόσφαιρα» (Lukács 1981, 361). 

47 Ο Λούκατς επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι ο μεσαιωνικός καθολικισμός, με 
τον οποίο παραλληλίζει –όπως είδαμε– την «τρομερή σύνθεση» του μαρξισμού, 
«δεν διέθετε δράμα» (βλ. Lukács 1981, 360). 
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κών αναλύσεων του Λούκατς είναι η τήρηση μιας αξιολογικά ουδέ-
τερης στάσης απέναντι στην ιδέα της κοινωνικής αλλαγής48 –ειδικά 
μάλιστα απέναντι σε μια αλλαγή που θα επέφερε την εξάλειψη του 
αληθινού «τραγικού συναισθήματος»– και ο περιορισμός της ανάλυ-
σης στο πεδίο της κοινωνιολογικής διερεύνησης της εξέλιξης των 
αισθητικών και καλλιτεχνικών τάσεων με ταυτόχρονη αποχή από τη 
διατύπωση προγνώσεων για την πορεία τους στο μέλλον. Το βέβαιο 
είναι ότι όποιος θέλει πάση θυσία να βρει ενδείξεις κάποιας πρώιμης 
συμπάθειας (ή και αντιπάθειας) του Λούκατς για τις σοσιαλιστικές 
ιδέες θα πρέπει να τις αναζητήσει αλλού. 

Κωνσταντίνος Καβουλάκος
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης
kavoulakos@phl.uoc.gr

•

48 Όπως ανέφερα παραπάνω, ο Φέχερ ξεκινάει με την παρερμηνεία της αναφο-
ράς του Λούκατς στον σοσιαλισμό, στη συνέχεια επισημαίνει ορθά την αντί-
θεση μεταξύ μαρξιστικής κοσμοθεώρησης και δραματικής μορφής και καταλή-
γει σε μια κωδικοποίηση των δυνατοτήτων περαιτέρω εξέλιξης του δράματος, 
όπως αυτές διαγράφονται από τον Λούκατς. Αυτές τις συνδέει όμως –υπό την 
επίδραση της αρχικής παρερμηνείας και ενάντια στο πνεύμα του βιβλίου– με 
την εκτίμηση δυνατοτήτων μελλοντικής διαμόρφωσης της κοινωνίας. Οι τέσσε-
ρις δυνατότητες (συνέχιση της αστικής παρακμής, σοσιαλισμός με «μονα-
δική ηθική», «διαλεκτικός» σοσιαλισμός σε παρακμή, ελιτίστικη κοινωνία με 
νεοκλασική κουλτούρα) δεν περιγράφονται στην πραγματικότητα πουθενά 
από τον ίδιο τον Λούκατς, κι έτσι το μόνο που παραμένει –κατά τη γνώμη μου– 
ορθό από την ανάγνωση του Φέχερ είναι η διαπίστωση ότι ο Λούκατς «δεν 
προσφέρει και δεν συστήνει τίποτα, απλώς σκιαγραφεί ψυχρά και με συνειδητή 
σκοπιμότητα δυνατότητες και αφήνει τον αναγνώστη να τις αποτιμήσει», με 
τον όρο ότι οι δυνατότητες αυτές δεν αναφέρονται –όπως το θέλει ο Φέχερ– σε 
κοινωνικά-πολιτικά αλλά σε καλλιτεχνικά εγχειρήματα. Βλ. Fehér 1977, 27-30, 
απόσπασμα: 29-30. 
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Konstantinos KAVOULAKOS

Das Drama in der Zeit der Zerrissenheit
Für eine neue Interpretation der Entwicklungsgeschichte 

des modernen Dramas von Georg Lukács

Zusammenfassung

DER Artikel handelt über Georg Lukács’ Erstlingswerk, die Ent-
wicklungsgeschichte des modernen Dramas, das bis Anfang der 

’80er Jahre mehr oder weniger unbekannt und unerforscht blieb. 
Sein Ziel ist zu einer ideologisch unvoreingenommenen Interpreta-
tion des frühen, „vormarxistischen“ Werkes des ungarischen Philo-
sophen beizutragen. 

Die Entwicklungsgeschichte ist ein Buch, das eng mit den Erfah-
rungen des jungen Lukács als Direktors der „freien Bühne Thalia“ 
(1904-1908) zusammenhängt. Die zentrale Frage, die das Buch stellt, 
ist die nach der Möglichkeit der Entwicklung einer neuen Form des 
„großen Dramas“ unter modernen gesellschaftlichen Bedingungen. 
Um diese Frage zu beantworten, sucht Lukács nach einer Lösung des 
Problems, das sein ganzes frühes Werk durchzieht: Des Problems 
einer Synthese der Formanalyse und der historischen Betrachtung 
der Kunstwerke. 

In der Entwicklungsgeschichte versucht Lukács eine solche Syn-
these zu bewerkstelligen, über die Verbindung der Analyse eines 
Idealtyps des Dramas mit der Entwicklung eines historisch-sozio-
logischen Ansatzes, dem er das Primat zuschreibt. Auf der Grund-
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lage eines begrifflichen Arsenals, das sich seine begrifflichen Mit-
tel hauptsächlich aus der Tradition der Lebensphilosophie nimmt, 
untersucht die Entwicklungsgeschichte das Problem, wie die gesell-
schaftliche Struktur die formellen Charakteristika des modernen 
Dramas prägt.

Zunächst einmal analysiert Lukács den weltanschaulichen Rah-
men seiner Epoche, den er mit dem „historischen Erlebnis“ ver-
bindet, d.h. mit der Erfahrung des Auseinandertretens der „histo-
rischen Faktizität“ und der „Bewusstheit“. Zweitens, rekurriert er 
auf das soziologische Denken des Anfangs des 20sten Jahrhunderts, 
um die gesellschaftliche Grundlage dieses Erlebnisses zu lokalisie-
ren: Er beschreibt sie durch das Bild einer zerrissenen, individuali-
stischen Gesellschaft, in der die authentische Individualität von der 
geschichtlichen Gegebenheit annihiliert wird. In seinen Augen wird 
der problematische Charakter dieser gesellschaftlichen Verhältnis-
se, die auch den „Stoff “ der modernen Dramaturgie ausmachen, ins 
Innere des modernen Dramas übertragen – somit wird eine Reihe 
von Formdefekten des Dramas verursacht. Das Hauptziel dieses frü-
hen Buches von Lukács war, die Möglichkeit einer Korrektur und 
Überwindung solcher Deformationen im Bereich der dramatischen 
Literatur historisch-soziologisch auszuloten und nicht die Perspek-
tive einer radikalen gesellschaftlichen Transformation zu erforschen, 
wie manche Kommentatoren fälschlich behaupten.                  
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«Μελόδραμα εἰς τὴν ἑλληνίδα φωνήν». 
Ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος 
του Ιωάννη Καραγιάννη: ένας περιπλα-

νώμενος φορέας ελληνικότητας*

ΑΥΡΑ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

Εισαγωγή
Ο Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος του Ιωάννη Καραγιάννη 

(1888-1892), ο αυθαίρετα επονομαζόμενος «Πρώτο ή Δεύτερο Ελλη-
νικό Μελόδραμα», είναι γνωστός κυρίως ως προπομπός του Ἑλλη-
νικοῦ Μελοδραματικοῦ Θιάσου του Διονυσίου Λαυράγκα, ο οποίος 
έδρασε κατά τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.1 Μέχρι 
τώρα οι πληροφορίες για το πρώτο αυτό σχήμα προέρχονταν σχεδόν 
αποκλειστικά από δύο αφηγηματικά κείμενα που παρουσιάζουν 
εξωραϊσμένη και συχνά εντέχνως παραποιημένη την ιστορία του 
θιάσου. Πρόκειται για το άρθρο του Ιωάννη Καραγιάννη, «Ἔργα καὶ 
ἡμέραι τοῦ Πρώτου Ἑλληνικοῦ Μελοδράματος» και για το χρονικό 
του Αντωνίου Χατζηαποστόλου, Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ μελοδράμα-
τος, έργα εν πολλοίς αυτοβιογραφικά, τα οποία αντιμετωπίζουμε με 
επιφύλαξη.2 Οι νεότερες αναφορές στον Ελληνικό Μελοδραματικό 
Θίασο στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις παραπάνω πηγές.3 

Ως εκ τούτου, κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την παρούσα 
έρευνα η ανεύρεση, ψηλάφηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση πρωτο-

*  Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία πρώτη δημοσιοποίηση των στοιχείων που 
συνελέγησαν στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία πραγματοποιεί-
ται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με την οικονο-
μική αρωγή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

1 Λαυράγκας 1939/22009,122-273.
2 Καραγιάννης 1932 και Χατζηαποστόλου 1949.
3 Πολυκράτης 1888, 5-6. Κουσουρής 1978. Βακιαρέλλης 1928, 5. Μπαρούτας 

1992. Ράπτης 1989. Λεωτσάκος 1999, 6-10.
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γενούς πληροφοριακού υλικού, διαδικασία η οποία οδήγησε στην 
επανέναρξη της αναζήτησης με αφετηρία τα μέσα της δεκαετίας του 
1880. Από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα στάθηκε δυνατόν να 
εντοπίσουμε όλα σχεδόν τα μέλη του θιάσου να δραστηριοποιού-
νται ανεξάρτητα μέσα στον ελληνόφωνο χώρο της μελοδραματικής 
κίνησης, ο οποίος είναι πολύ πιο εκτεταμένος από τα τότε σύνορα 
του ελληνικού κράτους. Αυτός ο ευρύτατος γεωγραφικός χώρος 
κατά το 19ο αιώνα περιλαμβάνει τα Επτάνησα, τα δύο μεγάλα αστικά 
κέντρα-λιμάνια της Ερμούπολης και των Πατρών, την πρωτεύουσα 
του ελληνικού κράτους, Αθήνα, καθώς και τα κέντρα της ελληνικής 
διασποράς της Ευρώπης, της νοτιοανατολικής Μεσογείου και του 
Εύξεινου Πόντου. 

Ο Θίασος Κωστέλλου (Σύρος 1884, Αθήνα 1887)
Πρώτο συναντάμε τον Έλληνα βαρύτονο Κωνσταντίνο Κωστέλ-

λο ως ιμπρεσάριο –«εργολάβο», κατά την ορολογία της εποχής– 
του θεάτρου «Απόλλων» της Ερμουπόλεως τον Απρίλιο του έτους 
1884.4 Ο Κωστέλλος αναλαμβάνει να σχηματίσει ιταλικό μελοδρα-
ματικό θίασο και, για τον σκοπό αυτό, αναχωρεί για το Τουρίνο της 
Ιταλίας, έχοντας λάβει επιχορήγηση από τον Δήμο Ερμουπόλεως 
6.500 δραχμών. Εκεί εξασφαλίζει αρκετούς αξιόλογους Ιταλούς λυ-
ρικούς καλλιτέχνες.5 Η κοινή γνώμη και ο τύπος αρχικά τον στηρί-
ζει, στη συνέχεια, όμως, αρχίζουν οι γκρίνιες και οι δυσαρέσκειες.6 

4 Αναφορές στον Δήμου 2000, 708-715 και στον Μπακουνάκη 1991, 63, 76, 116, 
122-123.

5 Ο Δήμου (2000, 708-709) αναφέρει ως τέτοιους την Emilia Parodi και τον 
Arcangelo Rossi, προσθέτοντας ότι, λόγω επιδημίας στην Ιταλία, πολλοί αξιό-
λογοι λυρικοί καλλιτέχνες είχαν μείνει άνεργοι για τη συγκεκριμένη περίοδο, 
γι’ αυτό και δέχτηκαν να εμφανιστούν σε ένα δεύτερης τάξεως θέατρο, όπως 
ο «Απόλλων» της Ερμουπόλεως. Η σύσταση του θιάσου ήταν η εξής: Emilia 
Parodi (s), Gessika di Vernet (s), Αικατερίνη Bottarelli (s), Annina Orlandi (ms), 
Maria Afroio (ms), Grilli (t), Dossi ή Δεΐσης (t), Faraguti (br), Gavaschi (bs), 
Αντώνιος Λάνδης (bs), Arcangelo Rossi (bs), Sepilli (διεύθυνση ορχήστρας), 
Ιωσήφ Τάμης (σκηνογραφίες).

6 Ο Μπακουνάκης (1991, 63), παραπέμποντας στη συριανή εφ. Πανόπη, ισχυρί-
ζεται ότι ο γαλαξιδιώτης Κωστέλλος απέτυχε ως εργολάβος, διότι «αγνοούσε 
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Ο θίασος Κωστέλλου δρα στην Ερμούπολη από τον Οκτώ-
βριο του 1884 έως τις αρχές του 1885, παρουσιάζοντας τα δημο-
φιλή μελοδράματα της εποχής: Ρουὶ Βλάς, Λουκία Ντὶ Λαμερμούρ, 
Κουρεὺς τῆς Σεβίλλης, Ἡ Ἰσχὺς τῆς Εἱμαρμένης, Ἐρνάνης, Παραστρα-
τημένη, Χορὸς Προσωπιδοφόρων, Φαῦστος, Ριγολέτος, Εὐνοουμένη, 
Αἱ Ἀπόκρεω τῆς Νεαπόλεως, Βίκτωρ Πεζάνης.7 Κατά τη διάρκεια 
της εργολαβίας του στη Σύρο, ο Κωστέλλος συνεργάζεται σε αρκε-
τές παραστάσεις του θιάσου του με την Ιταλίδα υψίφωνο Katarina 
Bottarelli και τον Κερκυραίο κωμικό βαθύφωνο Αντώνιο Λάνδη. 
Οι δύο λυρικοί καλλιτέχνες κάποια στιγμή παντρεύονται, η Kata-
rina Bottarelli στη συνέχεια μαθαίνει ελληνικά και εξελληνίζεται σε 
Αικατερίνη Λάνδη. Πρόκειται για το ιδρυτικό ζεύγος του Ελληνικού 
Μελοδραματικού Θιάσου, το οποίο στη συνέχεια αρκούντως θα μας 
απασχολήσει.

Ο Κωνσταντίνος Κωστέλλος επανεμφανίζεται το έτος 1887 στην 
Αθήνα, ως μέλος ενός ιταλικού μελοδραματικού θιάσου, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στο «γνωστὸν ἐρείπιον, τὸ μεγαλοπρεπῶς καλού-
μενον Χειμερινὸν Θέατρον Ἀθηνῶν»8 – η έκφραση ανήκει σε δημο-
σιογράφο του καιρού, αναφερόμενο στο περιώνυμο θέατρο «Μπού-
κουρα».9 Η παρουσία του επισημαίνεται από τον αθηναϊκό τύπο, όχι 
ακριβώς κολακευτικά: «Βαρύτονος εἶνε ὁ Ἕλλην κ. Κωστέλλος. Ἡ 

το μουσικό αίσθημα της πόλεως».
7 Διατηρούμε συνειδητά την εξελληνισμένη απόδοση των τίτλων κάθε φορά, 

καθώς θεωρούμε ότι παραπέμπει καλύτερα στην ατμόσφαιρα της εποχής. 
8 Ἐφημερίς, 6/3/1887: 1.
9 Η πρώτη μέχρι τώρα σύντομη αναφορά στην Ἐφημερίδα, 1/3/1887: 1. Αναλυ-

τικότερη είναι η αναφορά του Ἄστεως, Ὁ Υἱὸς τῆς Νυκτός, «Θέατρα», (13/3/ 
1887: 3). Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, αλλά και με μεταγενέστερα δημο-
σιεύματα στον αθηναϊκό τύπο του ιδίου διαστήματος μέλη του θιάσου εκτός 
από τον βαρύτονο Κωστέλλο ήταν: Costanza Brini (s), Luigi Ranfani (t), κυρία 
Ranfani (ms), κυρία Leoni (ms). Μαρτυρούμενο ρεπερτόριο του θιάσου: G. 
Verdi: Ριγολέτος (πρεμιέρα 28/2/1887), N. di Giosa: Αἱ Ἀπόκρεω τῆς Νεαπόλεως 
(7/2/1887), G. Verdi: Χορὸς Προσωπιδοφόρων και G. Rossini: Ταγκρέδος (εκτε-
λέστηκαν αποσπάσματα σε ευεργετική παράσταση υπέρ των Κωστέλλου και 
Ranfani, 25/4/1887). Κατά το Ἄστυ, 13/3/1887: 3, «Ἐπρόκειτο νὰ δοθῇ ἐντὸς 
τῆς ἑβδομάδος καὶ ἡ Φαβορίτα καὶ ὁ Κουρεὺς τῆς Σεβίλλης. Ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ 
Κουρεὺς ἐξύρισε τὴν Φαβορίταν καὶ ἐτιμωρήθη διὰ τοῦτο ὑπὸ τῆς ἐργολαβίας 
εἰς ἀργίαν· διὸ δὲν ἠδυνήθη νὰ γίνῃ παράστασις ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος οὔτε τῆς 
μιᾶς οὔτε τοῦ ἄλλου».
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φωνή του ἔχει κάτι τι ἐκ τῆς πατρίδος του, εἶνε δηλαδὴ ὀλίγον τι 
γάλα καὶ ὀλίγον τι ξύδι».10 Ο θίασος δεν φαίνεται να ευδοκιμεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στην αθηναϊκή σκηνή. Διάφορα θερμά 
επεισόδια ανάμεσα σε αοιδούς και θεατές μαρτυρούνται και ίσως 
αποτελούν την αιτία της διάλυσής του.11 

Γεγονός είναι ότι μερικούς μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 
1887, ο Κωστέλλος επιχειρεί να συγκροτήσει και πάλι τον δικό του 
θίασο, ο οποίος ερμηνεύει γνωστά ιταλικά μελοδράματα, άλλοτε  
πλήρη και άλλοτε σε μορφή αποσπασμάτων,12 αρχικά στην υπαίθρια 
σκηνή του κήπου Πολυχρόνη στην Κηφισιά13 και στη συνέχεια στο 
αθηναϊκό θέατρο «Ὁμονοίας», το «παρὰ τὴν Ζέαν θέατρον Τσοκα-
ροπούλου», έπειτα στο θέατρο «Τσόχα» των Αθηνών και τέλος στο 
Grand Club.14 Λίγο αργότερα ο Σπύρος Ευαγγελάτος ανακαλύπτει 
τα ίχνη του στο θέατρο «Κέφαλος» του Αργοστολίου, όπου ο καλλι-
τέχνης εμφανίζεται ως Constantino Costello, Greco Artista.15 

Ο Θίασος Λάνδη (Αθήνα 1886 και 1887)
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880 ο Αντώνιος Λάνδης 

εντοπίζεται ανά την ελληνική επικράτεια, άλλοτε ως κωμικός βαθύ-
φωνος και άλλοτε ως θιασάρχης-εργολάβος.16 Τον Ιούνιο του 1886, 
έχοντας σχηματίσει δικό του θίασο, αρχίζει τις εμφανίσεις του στο 
10 Ὁ Υἱὸς τῆς Νυκτός, ό.π.: 3.
11 Ἐφημερίς, 17/03/1887: 1.   
12 Ἐφημερίς, 19/06/1887: 3: Αρχίζει παραστάσεις σε μικρό θέατρο της Κηφισιάς ο 

υπό του βαρυτόνου κ. Κωστέλλου καταρτισθείς θίασος, αποτελούμενος εκ των 
εξής προσώπων: Κυρίαι Μετζακάπα (αʹ υψίφωνος), Σ. Παβόνη (υψ. ελαφρών 
έργων), Κ. Παβόνη και Β. Φάβρη (μεσόφωνοι). Κύριοι: Δι Νάπολι (υψίφωνος), 
Κωστέλλος (βαρύτονος), Αλοά (κωμικός). Προς το παρόν θα παίζουν μόνο 
πράξεις μελοδραμάτων έως ότου συμπληρωθεί ο θίασος. Το μαρτυρούμενο 
ρεπερτόριο του θιάσου ήταν το εξής: D. Auber: Ὁ Κώδων τοῦ Ἐρημητηρίου, G. 
Verdi: Τροβατόρος, Ἡ ἰσχὺς τῆς εἱμαρμένης, Ριγολέτος, F. Marchetti: Ρουί Βλάς 
και η κωμική διωδία Αἱ μαθήτριαι τοῦ Σορρέντου.

13 Η πρώτη αναφορά προς το παρόν στην Ἐφημερίδα, 27/06/1887: 1 και στη συνέ-
χεια σε επόμενα φύλλα.

14 Ἐφημερίς, 3/8/1887: 4, 6/9/1887: 4 και 11/9/1887: 4. 
15 Ευαγγελάτος 1970, 207.
16 Πρβλ. το σχόλιο της Ἐφημερίδος, 17/8/1887: 1, όπου ο Λάνδης παρουσιάζεται 

ως προ τριετίας γνωστός και αγαπητός στο αθηναϊκό κοινό.
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αθηναϊκό θερινό θέατρο «Φαλήρου». Πριμαντόνα του θιάσου, όπως 
είναι ευνόητο, η Catarina Bottarelli.17 Το ίδιο έτος παρακολουθούμε 
τον Αντώνιο Λάνδη και την Αικατερίνη Λάνδη-Βοταρέλλη πλέον18 
να συμβάλλονται με το Δημοτικό Θέατρο «Ἀπόλλων» των Πατρών.19 
Το 1887 τους βρίσκει στη Ζάκυνθο να ερμηνεύουν σε παγκόσμια 
πρώτη αποσπάσματα από την όπερα του Παύλου Καρρέρ Μαραθὼν-
Σαλαμίς.20 Αντίστοιχα το καλοκαίρι του 1887 Λάνδης και Λάνδη 
συμπράττουν με εναπομείναντες στην Αθήνα Ιταλούς καλλιτέχνες, 
ανάμεσα στους οποίους και ο δημοφιλής στην Ελλάδα βαρύτονος 
Raffaele De Giorgio21 και εμφανίζονται στο θέατρο «Ὁμονοίας».22 

Ουσιαστικά Λάνδης και Κωστέλλος παίζουν παράλληλα στην 
Αθήνα το καλοκαίρι του 1887, ο Κωστέλλος στην Κηφισιά και ο 
Λάνδης στην Ομόνοια. Σε γενικές γραμμές ο θίασος Λάνδη κερδί-
ζει τις εντυπώσεις, αν και η Λάνδη-Βοταρέλλη δεν γλυτώνει από 
την καυστική πένα του ειδικού περί τα θεατρικά Υἱοῦ τῆς Νυκτός.23 

17 Ἐφημερίς, 13/6/1886: 2, 14/6/1886: 3, 15/6/1886: 2 και 22/6/1886: 4. 
18 Στιβανάκη 2001, 259: Τον Δεκέμβριο η πρωταγωνίστρια υπογράφει ως Αικατε-

ρίνη Λάνδη.
19 Ἐφημερίς, 20/7/1886: 3: Ο Λάνδης αναχωρεί για την Πάτρα – βλ. Στιβανάκη 

2001, 256-261, όπου γίνεται λόγος για τη σύμβαση του Λάνδη με το θέατρο 
«Απόλλων» των Πατρών, παρά τη διαφωνία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Μετά από αλλεπάλληλες ατυχίες και περιπέτειες ο Λάνδης καταρτίζει ιταλικό 
μελοδραματικό θίασο και αρχίζει τις παραστάσεις στις αρχές Νοεμβρίου 1886 
με τον Χορό Μεταμφιεσμένων. 

20 Πρόκειται για φιλανθρωπική συναυλία που διοργάνωσε η λέσχη «Ὁ Ζάκυν-
θος» στις 9 ή 10 Μαρτίου 1887. Διευθύνει ο ίδιος ο Καρρέρ. Περισσότερα στα: 
Καρρέρης 1887, 27 v., Ἐλπίς (Ζάκυνθος), 15/3/1887: 4, Ξεπαπαδάκου 2005, 
185-186 και Ξεπαπαδάκου 2003β, 111-121.

21 Ἐφημερίς, 27/8/1887: 2. Άλλα μέλη του θιάσου: κύριος Ελιάς, Milliori ή Malliori 
(t), Leoni (s), κύριος Brunetti, κύριος Butti, κύριος Marverti.

22 Ἐφημερίς, 17/8/1887: 1: «Μέλη τινὰ ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ θιάσου ἀφίκοντο ἐνταῦθα, 
σκοποῦντα νὰ παράσχωσι σειρὰν παραστάσεων ἐν τῷ τῆς Ὁμονοίας θεάτρῳ». 
Οι γνωστότεροι εξ αυτών: κα Βοταρέλλη, κκ. Ελιάς και Λάνδης. Ο θίασος θα 
δώσει 20-25 παραστάσεις. Έναρξη με την Ἀϊδᾶ. Λοιπό ρεπερτόριο: G. Donizetti: 
Λουκία ντὶ Λαμερμοὺρ (29/8/1887), Ἡ Φαβορίτα (1/9/1887 και 4/10/1887), 
Λίνδα ντὶ Σαμονὶ (5/9/1887 και 19/9/1887), G. Rossini: Κουρεὺς τῆς Σεβίλλης 
(13/9/1887), D. Auber: Φρὰ Διάβολος (15, 16 και 19/9/1887), G. Verdi: Ριγολέ-
τος (26/9/1887), Τροβατόρος (3/10/1887).

23 Ο συντάκτης του σατιρικού Ἄστεως που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο είναι 
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Ρωτά ένας θεατής της Ἀϊδᾶς τον διπλανό του: 
— Τώρα τί γίνεται;
— Ἡ Λεώνη τοῦ λέγει ὅτι θὰ τὸν σώσῃ ἐὰν ἀγαπᾶ αὐτὴν 
καὶ ὄχι τὴν Βοτταρέλλη· αὐτὸς ὅμως ἀρνεῖται.
— Τὸν βλάκα!

Και, σαν να μην έφτανε η κρίση περί της εμφανίσεως, ακολουθεί 
ετέρα περί της φωνής: 

— Ἡ φωνὴ τῆς ὑψιφώνου κυρίας Βοτταρέλλη εἶνε μᾶλλον 
διὰ συναυλίας ἢ διὰ θερινὸν θέατρον.24

Αυτή η σύντομη επισκόπηση της προγενέστερης δράσης τριών 
εκ των βασικών μελών του Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου, 
φωτίζει την εν γένει κατάσταση της μουσικοθεατρικής κίνησης στα 
ελληνικά αστικά κέντρα στα τέλη της δεκαετίας του 1880 και τονί-
ζει τη σημασία της δημιουργίας ενός σταθερού μελοδραματικού 
σχήματος. Θα δούμε στη συνέχεια πώς η ομάδα αυτή των Ελλήνων 
επαγγελματιών της όπερας έδωσε μία οργανωμένη απάντηση στην 
ακαταστασία της μελοδραματικής ζωής στην Ελλάδα.

To πρώτο σχήμα και o Ὑποψήφιος, Αθήνα, Άνοιξη 1888
Έχουμε ήδη εντοπίσει διάσπαρτους τους πρωταγωνιστές του 

Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου σε μία διαρκή περιπλάνηση 
εντός και εκτός Αθηνών. Στις αρχές του 1888 ο Αντώνιος Λάνδης 
παίρνει την απόφαση να συστήσει έναν θίασο από Έλληνες τραγου-
διστές, προκειμένου να παρουσιάσουν στο αθηναϊκό κοινό την 
κωμική όπερα Ὁ Ὑποψήφιος του Κερκυραίου πρωτεργάτη της Επτα-
νησιακής Μουσικής Σχολής, Σπυρίδωνος Ξύνδα.25 Πρόκειται για 
την πρώτη ίσως ελληνόφωνη κωμική όπερα, η οποία πρωτοπαρου-

προς το παρόν άγνωστος.
24 Ὁ Yἱὸς τῆς Νυκτός, «Θεατρικά», Τὸ Ἄστυ, 30/8/1887: 6-7, όπου σημειώνεται 

επιπλέον ότι «Ὁ ἐν τῷ θεάτρῳ τούτῳ ἰταλικὸς μελοδραματικὸς θίασος δὲν εἶνε 
βεβαίως τέλειος, εἶνε ὅμως πολὺ καλὸς καὶ δύναται νὰ προσελκύσῃ πολλῶν τὰς 
συμπαθείας».

25 Ἐφημερίς, 9/3/1888: 2 και 11/3/1888: 2, «Ἑλληνικὸν μελόδραμα», Ραμπαγᾶς, 
13/3/1888: 4, Ὁ Yἱὸς τῆς Νυκτός, «Θεατρικά», Τὸ Ἄστυ, 20/3/1888: 3.
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σιάστηκε στην Κέρκυρα, στο θέατρο San Giacomo το 1867.
Ο Λάνδης, λοιπόν, επέλεξε να παρουσιάσει ένα ελληνικό έργο 

με έντονο μάλιστα τοπικό, κερκυραϊκό ιδίωμα, από Έλληνες στην 
πλειονότητά τους συντελεστές. Το έργο ήταν σχεδόν ξεχασμένο, το 
δε αθηναϊκό κοινό δεν είχε ουσιαστικά ποτέ ακούσει όπερα Έλληνος 
συνθέτη αδόμενη εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, εξαιρουμένων μερι-
κών μερών του ιταλικού λιμπρέτου του Μάρκου Βότζαρη και της 
Κυρα-Φροσύνης του Καρρέρ που εψάλησαν σε ελληνική μετάφραση 
σε αθηναϊκό θέατρο το καλοκαίρι του 1875, ερμηνευμένα, όμως, από 
ιταλικό θίασο με έντονη ιταλική προφορά.26 Ο Τύπος εκθειάζει την 
προσπάθεια του Λάνδη:  

Ἐπὶ τέλους κατωρθώθη ὅ,τι ἐθεωρεῖτο ἀδύνατον διὰ τοὺς σημε-
ρινοὺς Ἕλληνας. […] ἑλληνικὸν μελόδραμα ὑπὸ Ἑλλήνων 
ἀοιδῶν. Ἰδοὺ κατόρθωμα διὰ τὸ ὁποῖον πᾶσα εὐγενὴς ἑλληνικὴ 
καρδία σκιρτᾶ ὑπὸ χαρᾶς, πᾶς  Ἕλλην γαυριᾶ ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ταύτῃ 
προόδῳ…27 

και καλεί το κοινό να σπεύσει στο Χειμερινό Θέατρο Αθηνών, για να 
τιμήσει τους Έλληνες καλλιτέχνες.28 

Στις 14 Μαρτίου 1888 ο Ὑποψήφιος και ο Ελληνικός Μελοδραμα-
τικός Θίασος του Αντωνίου Λάνδη κάνουν πρεμιέρα… 

μετ’ ἐπιτυχίας ἐκτάκτου. Τί ὡραῖον, τί συγκινητικόν, ν’ ἀκούῃ τὶς 
εἰς τὴν γλώσσαν του μελόδραμα ζωηρότατον καὶ ἐπὶ ὑποθέσε-
ως τόσον φαιδρᾶς καὶ τερπνῆς. Καὶ λέγει: ποῦ ἦτο τόσον καιρὸν 
αὐτὸ λησμονημένον!29 

Τη διεύθυνση της ορχήστρας έχει αναλάβει ο νεαρός Κερκυραίος 
μουσικός Ναπολέων Λαμπελέτ, ενώ τους κύριους ρόλους οι Αντώ-
νιος Λάνδης, Ιωάννης Αποστόλου, Χρήστος Στρουμπούλης, Βασί-
λης Λαλαούνης, Αικατερίνη Λάνδη-Βοταρέλλη.30 Παρόντες στην 

26 Περισσότερα για τις εν λόγω παραστάσεις στο Ξεπαπαδάκου 2005, 147-154.
27 Ροδ., «Τὸ Πρῶτον Ἑλληνικὸν Μελόδραμα. Ὁ Ὑποψήφιος Βουλευτὴς τοῦ μουσι-

κοδιδασκάλου κ. Σπ. Ξύνδα», Νέα Ἐφημερίς, 16/3/1888: 3-4.
28 Ἐφημερίς, 9/3/1888: 2, Ροδ., ό.π.: 3-4. 
29 Νέα Ἐφημερίς, 16/3/1888: 3.
30 Η ακριβής διανομή ήταν η εξής: Αντώνιος Λάνδης (bs): Γερο-Γιάγκος, Νίκος 
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πρεμιέρα και επανειλημμένως κληθέντες επί σκηνής, ο γηραιός 
Σπυρίδων Ξύνδας, αλλά και ο Ιωάννης Ρινόπουλος, ο άνθρωπος 
που έγραψε το λιμπρέτο του Ὑποψηφίου «εἰς γλώσσαν χωρικῶν 
κερκυραίων».31 Αξίζει να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση εδώ για να 
αποκατασταθεί μία παρεξήγηση εις βάρος του Ρινόπουλου. Αναπα-
ράγεται εδώ και δεκαετίες, δηλαδή, το ίδιο σφάλμα, ότι το λιμπρέτο 
της όπερας αυτής ήταν αρχικά γραμμένο στα ιταλικά και ότι ο 
Λάνδης το μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, το κείμενο 
του λιμπρέτου ήταν εξ αρχής και μόνο ελληνόγλωσσο.32

Οι κριτικές και ανταποκρίσεις μετά την πρεμιέρα είναι ιδιαίτερα 
ευνοϊκές τόσο για το έργο του Ξύνδα, όσο και για τους αοιδούς 
που πλαισίωσαν την παράσταση. Τις εντυπώσεις κλέβει ο «γλυκὺς 
ὀξύφωνος» Ιωάννης Αποστόλου, που κάνει το ντεμπούτο του στη 
σκηνή.33 Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ο νεαρός τενόρος συνδέει 
το μοναδικό του ταλέντο και τη σταδιοδρομία του με τον Ελληνικό 
Μελοδραματικό Θίασο έως το 1890, οπότε αναχωρεί για το Μιλάνο. 
Η συνέχεια είναι εν πολλοίς γνωστή: Ο Ιωάννης Αποστόλου αναδεί-
χτηκε σε πρώτου μεγέθους αστέρα του διεθνούς λυρικού θεάτρου, 
διακρίθηκε στην Ιταλία και σε όλην την Ευρώπη και δικαίως, όπως 
φαίνεται, έλαβε το ψευδώνυμο «Il divo Apostolou».34 Οι υπόλοιποι 
καλλιτέχνες εκτιμώνται από κοινό και κριτική, ενώ σχολιάζονται με 
συμπάθεια τα σπασμένα ελληνικά που η Αικατερίνη Λάνδη-Βοτα-
ρέλλη έμελπε «μὲ τὴν ξενικὴν τῆς ἰταλίδος προφοράν της».35

Συνολικά ο Ὑποψήφιος παρουσιάστηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο, 
τον Μάιο και τον Αύγουστο του 1888 τουλάχιστον οκτώ φορές.36 

Αποστόλου (t): Γιώργης, Χρήστος Στρουμπούλης (bs): Προεστός, Βασίλης 
Λαλαούνης (br): Υποψήφιος, Πετράκης: Κλητήρας, Αικατερίνη Λάνδη-Βοτα-
ρέλλη (s): Χριστίνα.

31 «Ἡ παράστασις τοῦ Ὑποψηφίου», Ἐφημερίς, 15/3/1888: 2 και Ροδ., ό.π., 3-4.
32 Το κακό αρχίζει από το βιβλίο του Χατζηαποστόλου (1949, 10), όπου γλαφυρά ο 

συγγραφέας περιγράφει τον Λάνδη και τον Λαμπελέτ να μεταφράζουν «τσάτρα 
πάτρα» το μελόδραμα που είχε γράψει ο Ξύνδας στην ιταλική! Περί Ρινόπου-
λου, ουδεμία αναφορά.

33 Νέα Ἐφημερίς, 16/3/1888: 3.
34 Λεωτσάκος 1988, 18-25.
35 «Ἡ παράστασις τοῦ Ὑποψηφίου», Ἐφημερίς, 15/3/1888: 2.
36 Προς το παρόν υπάρχουν στοιχεία για παραστάσεις στις: 14, 15, 17, 24 Μαρτίου, 
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Από τις παραστάσεις αυτές ξεχωρίζουν δύο. Αυτή κατά την οποίαν η 
βιεννέζικη ορχήστρα Κοπέτσκυ κάνει την «ἀπρόοπτον ὅλως τιμὴν» 
στον Ελληνικό Μελοδραματικό Θίασο να τον συνοδεύσει «διὰ τῆς 
ἁρμονικῆς αὐτῆς τέχνης»37 και η τελευταία εν Αθήναις παράσταση, 
η οποία αποδεικνύεται λίαν εκρηκτική: 

Ἐνῶ ψάλλεται ἡ δευτέρα πρᾶξις ἐν τῇ σκηνῇ, ἄλλη πρᾶξις ἀρχί-
ζει ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ· τὰ ὄργανα χρησιμοποιοῦσι οἱ μουσικοὶ κατ’ 
ἰδιόρ ρυθμον μέλος κρούοντες ἐναντίον τῶν κεφαλῶν ἀλλήλων 
καὶ τόσον ἐνθουσιάζει τὸ μέλος […], ὥστε σπεύδουσιν οἱ ἀκροα-
ταὶ καὶ ὀρμῶσιν οἱ κλητῆρες τῆς ἀστυνομίας νὰ ἀναμιχθῶσιν εἰς 
τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ.38

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και μάλιστα αρκετά νωρίς, 
στα τέλη του Μαρτίου, ο Αντώνιος Λάνδης παραμερίζει τον Ναπο-
λέοντα Λαμπελέτ και αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα τη διεύ-
θυνση του θιάσου.39 Τότε αποφασίζει να μεταφέρει την αθηναϊκή 
επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο «Ἀπόλλων» της Ερμούπολης.40 Εκεί 
συμπράττει με τον παλαιό του γνώριμο και συνεργάτη, τον βαρύ-
τονο Κωνσταντίνο Κωστέλλο, καθώς και τον βαθύφωνο Μιχαήλ 
Μαντζάρα και τον αρχιμουσικό Σπυρίδωνα Μπεκατώρο, οι οποίοι 
στη συνέχεια προσαρτώνται στον θίασο – μάλιστα ο Μαντζάρας 
είναι το μακροβιότερο μέλος του. Ο Κωστέλλος στις παραστάσεις 
του Ὑποψηφίου στην Ερμούπολη ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο και 
έκτοτε ταυτίζεται με τον δημαγωγό αυτό πολιτικάντη. Αξιομνη-
μόνευτες είναι δε οι εμφανίσεις του καβάλα σε έναν γάιδαρο επί 
σκηνής.41

11, 15 και 22 Μαΐου και 14 Αυγούστου 1888. Η τελευταία δίδεται στο θέατρο 
«Εὐτέρπη» – βλ. Ραμπαγᾶς, 14/8/1888: 8.

37 Παράσταση στις 11/5/1888 – βλ. Ἐφημερίς, 11/5/1888: 2. 
38 Παράσταση στις 22/5/1888 – βλ. Ἐφημερίς, 24/5/1888: 1.
39 Ραμπαγᾶς, 25/3/1888: 7.
40 Δήμου 2000, 724: Πρεμιέρα στις 6/4/1888 και δεύτερη παράσταση στις 9/4/ 

1888, χωρίς τον Αποστόλου ο οποίος δεν συμμετείχε λόγω ασθενείας. Να σημει-
ωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με τον Χατζηαποστόλου (1949, 19), ο θίασος έδωσε και 
τέσσερις παραστάσεις του Υποψηφίου στην Πάτρα. Η ίδια δεν έχω εντοπίσει 
κάποιο στοιχείο που να το πιστοποιεί. Η δε Στιβανάκη (2001, 266) αναφέρεται 
σε παντελή απουσία μελοδράματος κατά τον χειμώνα του 1888. 

41 Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 23/1 [4/2]/1889: 2.
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Το καλοκαίρι του 1888 ο θίασος διαλύεται, αλλά προσωρινά, 
όπως θα φανεί. Το ζεύγος Λάνδη ανεβάζει πάλι μερικά ιταλικά 
μελοδράματα στην Αθήνα42 (ανάμεσα σε αυτά και έναν Κουρέα 
χωρίς τενόρο, με βουβό τον ρόλο του Αλμαβίβα: «Ὁ Ἀλμαβίβας 
ἦτο πρόσωπον ἥρωος… παντομίμας! Ἁπλοποίησις ἐξαίρετος»), τα 
οποία κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού περισσότερο λόγω της 
παρουσίας καλλίγραμμων ορχηστρίδων, παρά χάρη στην ποιότητά 
τους.43 Η δραστηριότητα αυτή δεν αξίζει να μας απασχολήσει άλλο, 
όπως δεν απασχόλησε και τον Λάνδη στη συνέχεια, γιατί απ’ ό,τι 
φαίνεται, και ο ίδιος είχε το μυαλό του στη συγκρότηση ενός ευπρό-
σωπου και σταθερού ελληνικού μελοδραματικού θιάσου.

Η ίδρυση του Ἑλληνικοῦ Μελοδραματικοῦ Θιάσου, 1888
Βρισκόμαστε πλέον στα τέλη του καλοκαιριού του 1888. Ο 

Λάνδης ήδη έχει έρθει σε επαφή με τέσσερα εκ των βασικών μελών 
του μετέπειτα σχήματος, εξαιρουμένης της συζύγου του φυσικά, 
τουτέστιν τον Αποστόλου, τον Κωστέλλο, τον Μαντζάρα και τον 
Μπεκατώρο. Με τον τελευταίο οραματίζονται τις επιτυχίες που 
περιμένουν τον επίδοξο θίασο, όπου υπάρχουν Έλληνες, και φυλλο-
μετρούν το μελλοντικό τους ρεπερτόριο. Το όνειρό τους, όμως, 
είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί χωρίς οικονομική αρωγή. Και 
η αρωγή έρχεται, όχι βέβαια από το ελληνικό κράτος – αυτό επιμέ-
νει να χρηματοδοτεί ιταλικούς και γαλλικούς λυρικούς θιάσους.44 

42 Ὁ Υἱὸς τῆς Νυκτός, «Θεατρικὰ Α vol’d’oiseau», Τὸ Ἄστυ, 5/6/1888: 7: Παρου-
σιάζονται τα μελοδράματα: Λουκία, Τραβιάτα, Ριγολέτος και αποσπάσματα 
από την όπερα του Verdi I due Foscari στο θέατρο «Ομονοίας» – βλ. Ἐφημερίς, 
17/6/1888: 4. Στον θίασο μετέχουν οι Λάνδης, Λάνδη-Βοταρέλλη, Raffaele De 
Giorgio (br), Brunetti. Αργότερα συνεργάζεται ξανά ο Κωνσταντίνος Κωστέλ-
λος σε παραστάσεις στο Αίγιο – βλ. Ἐφημερίς, 23/6/1888: 3.

43 Ἐφημερίς, 14/6/1888: 2 και Ὁ Υἱὸς τῆς Νυκτός, 5/6/1888: 7. Η παρουσία του 
μπαλέτου στην όπερα και την οπερέτα, με έμφαση στην ελληνική μελοδραμα-
τική ζωή του 19ου αιώνα, αναλύθηκε διεξοδικά στην εισήγηση: Ξεπαπαδάκου 
[2004]. 

44 Στις αρχές του 1888 συγκροτείται ιταλικός μελοδραματικός θίασος και εμφανί-
ζεται στο χειμερινό θέατρο Αθηνών «Μπούκουρα», αρχίζοντας τις παραστάσεις 
του με τους Πουριτανούς του Bellini. Κατά το διάστημα αυτό αρκετές φορές 
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Η οικονομική στήριξη καταφθάνει από την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
από έναν επιχειρηματία ράπτη και θερμό εραστή του μελοδράματος, 
ονόματι Ιωάννη Καραγιάννη. Ο ίδιος θυμάται εκείνες τις ημέρες: 

Τὰ κυριώτερα στελέχη ὑπῆρχαν καὶ γιὰ νὰ λάβῃ σάρκα καὶ ὀστὰ 
ἡ ἰδέα αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ εὑρεθοῦν χρήματα. Χρήματα ὅμως 
δὲν ἦτο εὔκολον νὰ εὑρεθοῦν καὶ τότε ἔλαβα τὴν ἀπόφασιν νὰ 
ἀναλάβω ἐγὼ μόνος μου τὰ ἔξοδα τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ πρώτου 
ἑλληνικοῦ μελοδραματικοῦ θιάσου.45

Και τα έξοδα αυτά δεν ήταν καθόλου λίγα. Για να συλλάβουμε την 
τόλμη του εγχειρήματος του Καραγιάννη, ας σκεφτούμε τι σημαί-
νει λειτουργία ενός περιοδεύοντος θιάσου όπερας. Πριν από οτιδή-
ποτε άλλο να επισημάνουμε ότι οι όπερες όπως και σήμερα, έτσι 
και τότε, ήταν και είναι οι ακριβότερες σκηνικές παραγωγές. Πρώτα 
απ’ όλα εμπλέκεται μεγάλος αριθμός προσώπων στην οργάνωση 
και παράστασή τους: σολίστ, χορωδία, ορχήστρα, συχνά χορευτές, 
μουσικοδιδάσκαλοι, υπεύθυνοι παραγωγής. Έπειτα απαιτούν πλού-
σιο σκηνικό εξοπλισμό, ιματισμό, μουσικά όργανα, μετάφραση και 
αναπαραγωγή σε αντίτυπα των μουσικών έργων. Συν τις μετακινή-
σεις, τη διαμονή και φύλαξη του έμψυχου και άψυχου προαναφερ-
θέντος υλικού… Όπερα περιοδεύουσα σημαίνει προγραμματισμός 
παραστάσεων, ενοικίαση θεάτρων, προώθηση και δημόσιες σχέσεις. 
Σημαίνει δοκιμές, εναλλασσόμενο ρεπερτόριο και δεκάδες ενδεχό-

επισκέπτεται την Αθήνα και ο γαλλικός θίασος Lassalle-Charlet, ο οποίος 
πραγματοποιεί έκτακτες εμφανίσεις έως ότου εγκατασταθεί οριστικά το καλο-
καίρι στο θερινό θέατρο «Φαλήρου» – βλ. Ἐφημερίς, 19/1/1888: 2 και Ξεπαπα-
δάκου 2009, 245-292.

45 Ο ίδιος ο Καραγιάννης (1932, 185) περιγράφει τον εαυτό του ως εξής: «Τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνην διατηροῦσα ἐμπορορραφεῖο στὴν ὁδὸ Ἁγίου Μάρκου, τὴν 
δὲ συντροφιά μου ἀποτελοῦσαν τὰ μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνακτορικοῦ 
χοροῦ. Τὸ τραγούδι μοῦ ἄρεσε ὑπερβολικὰ καὶ κάθε βράδυ ἡ παρέα μου καὶ 
ἐγὼ συγκεντρωνόμαστε καὶ τραγουδούσαμε […] ἀλλὰ καὶ μία σκέψις ἐπίμονα 
μᾶς ἀπασχολοῦσε, ἡ ἵδρυσις ἑνὸς εὐπροσώπου ἑλληνικοῦ μελοδράματος». Μία 
βιογραφία του Καραγιάννη με αρκετές ανεκδοτολογικές πληροφορίες που 
προέρχονται από το αρχείο της οικογένειας Καραγιάννη έχει συγγράψει ο σύζυ-
γος της εγγονής του θιασάρχη, Σάββας Ταούκης 2005. Ευχαριστώ πολύ τον 
ευγενή κύριο Ταούκη που έθεσε στη διάθεσή μου το βιβλίο του. 
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μενα προβλήματα και δυσχέρειες όλων των ειδών: υγείας, σχέσεων 
ανάμεσα στα μέλη, προβλήματα συνεννόησης σε διάφορες γλώσ-
σες, διαπραγματεύσεων, καταβολής πληρωμών και αμοιβών, συναλ-
λαγών σε ξένο νόμισμα… Και όλα αυτά τότε, τον 19ο αιώνα, χωρίς 
τις σημερινές ευκολίες…

Αν αναλογιστούμε όλα τα παραπάνω, ευλόγως θα αναρωτη-
θούμε για ποιον λόγο ο Καραγιάννης αποφάσισε να υποστεί την 
ασύλληπτη αυτή ταλαιπωρία και να εκτεθεί σε κίνδυνο, εγκαταλεί-
ποντας τη ζωή του στην Αθήνα και σπαταλώντας όλη του την περι-
ουσία.46 Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι από όλην αυτήν την επιχεί-
ρηση δεν προέκυψε κανένα υλικό αντίτιμο, κανένα κέρδος και ούτε 
περίμενε και ο ίδιος ότι θα ωφεληθεί οικονομικά. Η ικανοποίηση 
του γενναιόδωρου αυτού χορηγού ήταν μόνο ηθική. Είχε τη χαρά να 
αυτοαναγορευθεί «διευθυντής» του πρώτου ελληνικού μελοδραμα-
τικού θιάσου και να ζήσει μία αξέχαστη περιπέτεια περιπλανώμενος 
μαζί με τα άλλα μέλη του σχήματος, όπου υπήρχε ελληνισμός την 
εποχή εκείνη, με μοναδικό όχημα τον ρομαντικό μαικηνισμό που τον 
διακατείχε. Ο Ιωάννης Καραγιάννης στη δύση του βίου του ομολο-
γεί και από μόνος του: «Τώρα στα γηρατειά μου, πτωχός εγώ, είμαι 
μ’ όλα ταύτα πολύ ευχαριστημένος διότι ο σκοπός μου επέτυχε και 
οι μόχθοι δεν επήγαν χαμένοι».47

Επιστρέφουμε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1888. Αυτή είναι η ημερο-
μηνία της πρώτης δημοσίευσης της αναγγελίας ιδρύσεως του Ελλη-
νικού Μελοδραματικού Θιάσου.48 Όπως μας πληροφορεί αυτό 
το δημοσίευμα και τα επόμενα που ακολουθούν, ο Μπεκατώρος 
προγυμνάζει συστηματικά τους Έλληνες καλλιτέχνες και έχει ήδη 
προχωρήσει στη διδασκαλία του ρεπερτορίου.49 Το ρεπερτόριο που 

46 Ο ίδιος σημειώνει ότι συνολικά δαπάνησε το σοβαρότατο ποσό των 140.000 
χρυσών δραχμών.

47 Καραγιάννης 1932, 192. Αν και σε γενικές γραμμές ο Καραγιάννης ανακαλεί τα 
της συμμετοχής του στον θίασο με σεμνότητα, αρέσκεται ιδιαίτερα να χρησι-
μοποιεί το πρώτο πρόσωπο (π.χ. «προσέλαβα», «κατώρθωσα» κλπ), αναφε-
ρόμενος σε δραστηριότητες για τις οποίες είναι περίπου βέβαιο ότι δεν ήταν 
αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος, όπως η στελέχωση του θιάσου με μουσικούς, 
η συγκρότηση της γυναικείας χορωδίας κ.ά.

48 Νέα Ἐφημερίς, 9/9/1888: 3.
49 Ἐφημερίς, 24/11/1888: 2, Ἑβδομάς, 26/11/1888: 1, «Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς 
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ανακοινώνεται περιλαμβάνει πολλά και ενδιαφέροντα νέα έργα, 
ανάμεσα στα οποία τα «εθνικά» μελοδράματα του Παύλου Καρρέρ 
Μάρκος Βότζαρης, και Κυρὰ Φροσύνη,50 επίσης ανάμεσά τους η 
Ἁρπαγὴ ἐκ τοῦ Σεραΐου του Mozart –πρόκειται αν όχι για την πρώτη 
τότε σίγουρα τη δεύτερη φορά που όπερα του Mozart προετοιμά-
ζεται για να ανεβεί στην Ελλάδα–,51 η Ἀντιγόνη του Σοφοκλή με τη 
μουσική του Mendelssohn, τo κωμειδύλλιo Μυλωνάδες και διασκευ-
ασμένο τον Ἀρχοντοχωριάτην του Μολιέρου, αμφότερα σε μουσική 
επιμέλεια Andrea Seiller, καθώς και αρκετά μελοδράματα του τρέχο-
ντος ιταλικού ρεπερτορίου.52 Εναρκτήρια όπερα προγραμματίζεται 
να είναι η Βετλῆ του Donizetti.53

Στο μεταξύ το ρεπερτόριο μεταφράζεται στα ελληνικά από αξιό-
λογους και μη συνεργάτες,54 ενώ προσχωρούν στο δυναμικό του 
θιάσου οι τραγουδίστριες Όλγα Λιώπα, Μελπομένη Κωνσταντινο-
πούλου και Ελένη Ρεκανατίνι, καθώς και η μουσικός Ελπίς (Σπεράν-
τζα) Καούκη, η οποία επωμίζεται τη διδασκαλία της χορωδίας.55 Η 

Θίασος», Μεταρρύθμισις, (Αλεξάνδρεια), 2 [14]/12/1888): 2-3.
50 Κατά καιρούς ανακοινώνεται στον Τύπο η προετοιμασία και άλλων μελοδρα-

μάτων του Καρρέρ, όπως Κόντε Σπουργίτης, Δέσπω και Μαραθὼν-Σαλαμίς – 
βλ. Νέα Ἐφημερίς, 17/11/1888: 4-5, 31/7/1889: 5, «Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς 
Θίασος», Ἐφημερίς, 15/7/1889: 2, Παλιγγενεσία, 1/8/1889: 3 και Βαρβιάνης 
1950, 19. Ωστόσο, δεν φαίνεται τα έργα αυτά να εντάχθηκαν ποτέ στο ρεπερτό-
ριο του θιάσου.

51 Η ίδια δεν έχω εντοπίσει προς το παρόν καμία προγενέστερη πληροφορία. 
Υπάρχει, ωστόσο, μία αναφορά στο βιβλίο του Τομανά 1994, 23, την οποία 
μεταφέρω εδώ με άκρα επιφύλαξη, ότι κάποιος γαλλικός θίασος επισκέφθηκε 
τη Θεσσαλονίκη το 1879 και ανάμεσα σε άλλα ανέβασε την Αρπαγή από το 
Σεράι.

52 Ἐφημερίς, 2/11/1888: 1.
53 «Ὁ πρῶτος ἑλληνικὸς μελοδραματικὸς θίασος», Νέα Ἐφημερίς, 17/11/1888: 4-5, 

6/12/1888: 3 και 17/12/1888: 3.
54 Προς το παρόν μαρτυρούνται οι εξής μεταφράσεις και μεταφραστές: Betly: 

Αλέξανδρος Κατακουζηνός, Die Entführung aus dem Serail: Θεμιστοκλής Πολυ-
κράτης, Marco Bozzari: Νάσος Γεράκης, La Sonnambula: Αντώνιος Μανούσος, 
Lucia di Lamermoor: Νάσος Γεράκης ή Ευφροσύνη Βικέλα (Ο Χατζηαποστόλου 
1949, 23-24 αναφέρει τον Γεράκη, στη σ. 29, όμως, τη Βικέλα). Η μέτρια ποιό-
τητα των μεταφράσεων αυτών σχολιάζεται στο δημοσίευμα «Θεατρικὴ Ἐπιθεώ-
ρησις τοῦ 1888», Ἀκρόπολις, 6/1/1889: 2. 

55 Βλ. Χατζηαποστόλου 1949, 22-23. Κατά την Νέα Ἐφημερίδα, 29/10/1888: 3 στον 
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Ελπίς Καούκη παντρεύεται στη συνέχεια τον Λουδοβίκο Λαμπε-
λέτ, υποβολέα και υπεύθυνο παραγωγής –θα λέγαμε σήμερα– του 
θιάσου. Θα αναφερθούμε στην προσφορά της λίγο παρακάτω. Να 
επισημάνουμε εδώ πόσο δύσκολο στάθηκε για τον Μπεκατώρο να 
εξασφαλίσει τα γυναικεία μέλη του θιάσου, τόσο τις πρωταγωνί-
στριες, όσο και τις χορωδούς, σε μία εποχή που το θέατρο δεν εθεω-
ρείτο ευυπόληπτο επάγγελμα για μία κυρία.56 

Παράλληλα ο Καραγιάννης μεριμνά για τα πρακτικότερα ζητή-
ματα. Πρώτον, αγοράζει ένα πλουσιότατο βεστιάριο από το Μιλά-
νο.57 (Παρεμβάλλουμε άλλη μία παρένθεση για να προσθέσουμε ότι 
τα κοστούμια του θιάσου έγιναν αντικείμενα θαυμασμού όχι μόνο 
από το ελληνικό κοινό, αλλά και από ξένους θεατές, ως τα ωραιό-
τερα και καθαρότερα του καιρού!)58 Δεύτερον οργανώνει την επικεί-
μενη καλλιτεχνική περιοδεία στις ελληνικές παροικίες της Αιγύ-
πτου, στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.59

Η φάση προετοιμασίας και δοκιμών ομολογουμένως διαρκεί 
πολύ.60 Καθ’ όλο το διάστημα αυτό οι εφημερίδες, εθνικώς υπερήφα-
νες, στηρίζουν ολόψυχα την προσπάθεια. 

Ἑλληνικὸς μελοδραματικὸς θίασος! Ὅ,τι πρὸ ὀλίγου καιροῦ ἐκιν-
δύνευε νὰ κριθῇ ὡς ὄνειρον ἐξημμένης φαντασίας, ἂν δὲν ἐκρί-
νετο ὡς ἀποτόλμημα ἄξιον εἰρωνείας, παρίσταται νῦν ἐνώπιον 
ἡμῶν ὡς γενναῖα ἀπόπειρα, πολλὰς ἐλπίδας ἐπιτυχίας ἐγκλεί-
ουσα, ἀπόπειρα ἡ ὁποία συγκινεῖ καὶ πρὸς εὐόδωσιν τῆς ὁποίας 
ἐγκαρδίως εὐχόμεθα.61 

θίασο ανήκει και ο Κ. Θεανόπουλος, ένας λυρικός καλλιτέχνης τον οποίον δεν 
έχω ξανασυναντήσει στη συνέχεια.

56 Καραγιάννης 1932, 186.
57 Νέα Ἐφημερίς, 12/12/1888: 3. Ο Καραγιάννης (1932, 192) θυμάται το πανά-

κριβο μιλανέζικο βεστιάριο κόστους 40.000 δραχμών.
58 Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του μασσαλιώτικου τύπου, μετά τις παραστά-

σεις του θιάσου στο θέατρο «Gymnase» ότι «σπανίως ἐμφανίζεται ξένος θίασος 
μὲ τόσον ὡραίας καὶ καθαρὰς ἐνδυμασίας». «Ὁ ἐν Μασσαλίᾳ Ἑλληνικὸς Μελο-
δραματικὸς Θίασος καὶ αἱ γαλλικαὶ ἐφημερίδες», Ἀκρόπολις, 29/9/1889: 3.

59 «Ὁ πρῶτος ἑλληνικὸς μελοδραματικὸς θίασος», Νέα Ἐφημερίς, 1/12/1888: 3, 
Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 19[31]/12/1888: 2 και 21/12/1888 [2/1/1889]: 3.

60 Η προετοιμασία διαρκεί έξι μήνες, απ’ ό,τι μας πληροφορεί ο Καραγιάννης 
(1932, 186).

61 Ἐφημερίς, 24/11/1888: 2.
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Πραγματικά, η πρεμιέρα της Betly στις 19 Δεκεμβρίου 1888 ανά-
γεται σε εθνική υπόθεση.62 Σύσσωμο το παλάτι, η πολιτική ηγεσία και 
η αθηναϊκή κοινωνία κατακλύζουν το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών.63 

Τὰ πρωταγωνιστοῦντα πρόσωπα καὶ ὁ χορὸς ἀμφοτέρων τῶν 
φύλων ἀντεπεκρίθησαν καθ’ ὅλας τὰς προσδοκίας τοῦ κοινοῦ, 
ὅπερ δὲν ἔπαυε χειροκροτοῦν, ἐν τέλει δὲ ἐζητωκραύγαζεν.64 

Τη μεγάλη αυτή καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία της Βετλῆ 
διαδέχεται μία λιγότερο επιτυχής επανάληψή της, καθώς και η αναγ-
γελία του ανεβάσματος της Ἁρπαγῆς ἀπὸ τὸ Σεράι.65 Η ώρα του 
Mozart, όμως, δεν έχει έρθει ακόμη για την Αθήνα. Με το πρόσχημα 
ότι τα μέρη της ορχήστρας δεν έχουν προλάβει να αντιγραφούν, η 
παράσταση ματαιώνεται, επαναλαμβάνεται για τρίτη «πανηγυρική» 
φορά η Βετλῆ και την επόμενη ημέρα ο Ελληνικός Μελοδραματικός 
Θίασος αναχωρεί για την πρώτη περιοδεία του στην Ανατολή.66

Η πρώτη περιοδεία, Ιανουάριος-Ιούλιος 1889
Η περιοδεία αυτή διαρκεί από τα τέλη Δεκεμβρίου 1888 έως τον 

Αύγουστο 1889. Πρώτος σταθμός είναι η Αλεξάνδρεια, στη συνέ-
χεια το Κάιρο, έπειτα πάλι η Αλεξάνδρεια, η Κωνσταντινούπολη και 
η Σμύρνη.67 Στις κοσμοπολίτικες παροικίες της Αιγύπτου οι Έλλη-

62 Ο Καραγιάννης (1932, 186-187) περιγράφει τις διαπραγματεύσεις του με τον 
δήμαρχο Αθηναίων Τιμολέοντα Φιλήμονα για τον σημαιοστολισμό του Δημο-
τικού Θεάτρου.

63 Ἐφημερίς, 20/12/1888: 3. Χατζηαποστόλου 1949, 26. Περιεκτική και γεμάτη 
αιχμές κατά της διεύθυνσης του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών και δη του 
Ανδρέα Συγγρού είναι η ανταπόκριση του Υἱοῦ τῆς Νυκτός, «Τὸ πρῶτον ἑλλη-
νικὸν μελόδραμα», Τὸ Ἄστυ, 13/8/1889: 6-7. Περισσότερα για το ρεπερτόριο και 
την ελληνική καλλιτεχνική παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο στο υπό δημοσί-
ευση άρθρο: Ξεπαπαδάκου [2008α].   

64 Ἐφημερίς, 20/12/1888: 2.
65 Ἐφημερίς, 22/12/1888: 3, 4 και 23/12/1888: 6: Ο Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς 

Θίασος αύριο Παρασκευή 23/12/1888 αναβιβάζει την όπερα Ἡ ἐκ τοῦ Σερα-
γίου ἀπαγωγή. Το κείμενο τυπώθηκε σε κομψόν τομίδιο υπό των κκ Μπαρτ και 
Χιρστ και πωλείται έναντι 30 λεπτών.

66 Νέα Ἐφημερίς, 23/12/1888: 4, 24/12/1888: 4 και Ἑβδομάς, 24/12/1888: 2.
67 Ο θίασος μετακινείται από την Αλεξάνδρεια στο Κάιρο, όπου κάνει πρεμιέρα 
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νες καλλιτέχνες απολαμβάνουν τη γεύση της επιτυχίας, δέχονται τον 
θαυμασμό και την αγάπη των ομογενών, αλλά και την εκτίμηση των 
αλλοδαπών συναδέλφων τους. «O qu’elle est gentille, Ο qu’elle est 
charmante!», παραμιλούν με θαυμασμό από τα θεωρεία του αλεξαν-
δρινού θεάτρου «Ζιζίνια» για τη «μέχρι λιγμῶν καὶ δακρύων συγκινή-
σασαν» Αικατερίνη Λάνδη-Βοταρέλλη οι Ευρωπαίες αντίζηλές της.68 

Οι δημοσιογράφοι των ελληνόφωνων εφημερίδων δεν μπορούν 
να κρύψουν την έκπληξη και τον ενθουσιασμό τους. 

Μὰ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν! Ἀγνοοῦμεν ἂν εἴμεθα ἔξυπνοι ἢ 
ὀνειρευόμεθα. Πράγματι ὅ,τι χθὲς ἑσπέρας εἴδομεν δὲν εἶναι 
ἄλλο τὶ ἢ ὄνειρον. […] Οὐδεμία ὑφίσταται πλέον ἀμφιβολία ὅτι, 
ὅσοι μεθ’ ἡμῶν ηὐτύχησαν νὰ παρευρεθῶσιν ἐν τῷ […] ἐνταῦθα 
θεάτρῳ καὶ ἀκούσωσι τὸν πρῶτον ἐν Ἀθήναις καταρτισθέντα 
μελοδραματικὸν θίασον, ἐξ  Ἑλλήνων συγκείμενον καὶ  Ἑλλη-
νιστὶ ᾄδοντα, θὰ ὁμολογήσωσιν ὅτι τὸ περὶ ἑλληνικοῦ μελοδρά-
ματος ἀκανθῶδες ἄχρι τοῦδε θεωρούμενον ζήτημα εἶναι ἤδη 
κατ’ οὐσίαν λελυμένον.69 

Ο θίασος μέσα στους τέσσερις αυτούς μήνες ανεβάζει αρκετά 
μελοδράματα του ρεπερτορίου του: Βετλήν,70 Ἀρχοντοχωριάτην,71 

στη Χεδιβική Όπερα στις 14[26]/2/ και επιστρέφει στο θέατρο «Ζιζίνια» της 
Αλεξάνδρειας στις 3/3/1889.

68 «Στέφανος Ζιζίνιας» α.λ.σ.: Β/22-23. Σ., Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 2[14]/1/ 
1889: 3 και Νέα Ἐφημερίς, 19/3/1889: 4. Η αγάπη των Αιγυπτιωτών Ελλήνων 
προς την Αικατερίνη Λάνδη-Βοταρέλλη εκφράζεται όχι μόνο με τα άνθη και τα 
ακριβά δώρα που της προσέφεραν στις παραστάσεις της, αλλά και με στίχους. 
Χαρακτηριστικότατο είναι το ποίημα του Ι. Σοφινόπουλου που δημοσιεύεται 
στην εφ. Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 11[23]/3/1889: 2, με τίτλο «Τῇ κυρίᾳ 
Αἰκατερίνῃ Λάνδῃ, Αʹ ὑψιφώνῳ τοῦ ἑλληνικοῦ μελοδραματικοῦ θιάσου».

69  Ἔρμος, «Ἐκ Καΐρου», Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 17/2/1889 [1/3/1889]: 2.
70 Η Betly του G. Donizetti παρουσιάστηκε τουλάχιστον τρεις φορές στο αλεξαν-

δρινό θέατρο «Ζιζίνια», εκ των οποίων στις 5[17]/1/1889, 12[24]/1/1889, 
23/1[4/2]/1889 – βλ. Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 7[19]/1/1889: 2, 13[25]/ 
1/1889: 2, 23/1/1889 [4/2/1889]: 2.

71 Ο Ἀρχοντοχωριάτης του Μολιέρου σε μουσική επιμέλεια Andrea Seiller παρου-
σιάστηκε είτε στις 7[19]/1/1889, είτε (το πιθανότερο) στις 8[20]/1/1889: Μεταρ-
ρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 9[21]/1/1889: 3.
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Ὑπνοβάτιδα72, Ἁρπαγὴν ἀπὸ τὸ Σεράι73, Κουρέαν τῆς Σεβίλλης74… Ο 
θρίαμβος όμως έρχεται με το εθνικό μελοδραματολόγιο. Αρχικά ο 
Ὑποψήφιος του Ξύνδα ξεσηκώνει το ελληνικό και όχι μόνο κοινό.75 
Το κωμικό αυτό μελόδραμα χαρακτηρίζεται… 

Ἀπεικόνισμα τοῦ Ρωμηοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ἕως τὸ τέλος. Εἶνε ὁ 
Ρωμηὸς ἐν τῷ ἔρωτί του, εἶνε ὁ Ρωμηὸς ἐν τῷ χωρίῳ του, ὅπου 
ὁ εἷς θέλει νὰ καταβάλῃ τὸν ἄλλον διὰ νὰ γίνῃ πρῶτος, εἶνε ὁ 
Ρωμηὸς ἐν τῇ οἰκογενείᾳ του, εἶνε ὁ Ρωμηὸς ἐν τῇ πολιτικῇ του 
ἐνεργείᾳ, εἶνε ὁ Ρωμηὸς ἀκόμη καὶ ὡς ὄργανον τῆς δικαιοσύνης. 
Δὲν ἔχει τὴν ἀνάγκην νὰ τὸν ἴδῃ [τις] ἀλλοῦ, ἀρκεῖ νὰ ὑπάγῃ καὶ 
νὰ ἀκούσῃ τὸν Ὑποψήφιον Βουλευτήν…76 

72 Η Ὑπνοβάτις του V. Bellini παρουσιάστηκε τουλάχιστον τρεις φορές στο 
αλεξανδρινό θέατρο «Ζιζίνια» στις 14[26]/1/1889, 19[31]/1/1889, 28/1/1889 
[9/2/1889], 21/3/1889 [2/4/1889] – βλ. Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 14[26]/1/ 
1889: 3, 19[31]/1/1889: 3, 28/1/1889 [9/2/1889]: 3 και 21/3/1889 [2/4/1889]: 2. 
Επίσης παρουσιάστηκε μία φορά στη Χεδιβική Όπερα του Καΐρου στις 17/2/ 
1889 [1/3/1889] – βλ. Ἔρμος, «Ἐκ Καΐρου», Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 
17/2/1889 [1/3/1889]: 2, καθώς και «Ἑλληνικὸς μελοδραματικὸς θίασος», Νέα 
Ἐφημερίς, 5/3/1889: 3.

73 Η Ἁρπαγὴ ἀπὸ τὸ Σεράι του W.A. Mozart παρουσιάστηκε τουλάχιστον δύο 
φορές στο αλεξανδρινό θέατρο «Ζιζίνια» στις 25/1/1889 [6/2/1889] και στις 
11[23]/3/1889 – βλ. Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 23/1/1889 [4/2/1889]: 2, 
«Θέατρον Ζιζίνια. Ἡ Ἀπαγωγὴ ἐκ τοῦ Σεραγίου. Μελόδραμα τοῦ Μοζὰρτ», 
Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 26/1/1889 [7/2/1889]: 3, και 11[23]/3/1889: 2.

74 Μαρτυρείται μία τουλάχιστον παράσταση του Κουρέα της Σεβίλλης στις 26/ 
3/1889 [7/4/1889], όπως προκύπτει από τη Μεταρρύθμισιν (Αλεξάνδρεια), 
27/3/1889 [8/4/1889]: 3. Ο Καραγιάννης (1932, 187) αναφέρει και παραστά-
σεις των μελοδραμάτων Lucia di Lamermoor, La Favorita και Κυρὰ Φροσύνη, 
ωστόσο, δεν έχουν προς το παρόν εντοπιστεί δημοσιεύματα που να τις επιβε-
βαιώνουν.

75 Ο Ὑποψήφιος παρουσιάζεται στο αλεξανδρινό θέατρο «Ζιζίνια» στις 1[13]/1/ 
1889, 4[16]/1/1889, 10[22]/1/1889, 15[27]/1/1889, 22/1/1889 [3/2/1889], 
29/1/1889 [10/2/1889], 4[16]/2/1889 – βλ. Σ., Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 
2[14]/1/1889: 3, 4[16]/1/1889: 2, 11[23]/1/1889: 2, 16[28]/1/1889: 3, 23/1/1889 
[4/21889]: 2, 31/1/1889 [12/2/1889]: 3, 4[16]/2/1889: 3. Στη Χεδιβική Όπερα 
του Καΐρου παρουσιάζεται στις 15[27]/2/1889 – βλ. Μεταρρύθμισις (Αλεξάν-
δρεια), 17/2/1889 [1/3/1889]: 2. Για την επιτυχία του Ὑποψηφίου και γενικό-
τερα του θιάσου στην Αίγυπτο γράφουν και οι αθηναϊκές εφημερίδες: Ἐφημερίς, 
7/1/1889: 3, Νέα Ἐφημερίς, 7/1/1889: 3, Παλλιγγενεσία, 17/1/1889: 3, αλλά και ο 
κωνσταντινουπολίτικος Νεολόγος, 7/2/1889: 3.

76 «Καὶ πάλιν περὶ Ἑλληνικοῦ Μελοδράματος», Νέα Ἐφημερὶς, 22/1/1889: 5-6.
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…γράφει ένας αλλοδαπός λόγιος.77 Λίγο μετά την πρεμιέρα του 
Ὑποψηφίου, η εφημερίδα Μεταρρύθμισις της Αλεξάνδρειας αρχίζει 
να δημοσιεύει σε συνέχειες το λιμπρέτο του.78 

Το άκουσμα της ελληνικής γλώσσας, και μάλιστα του κερκυραϊ-
κού ιδιώματος στην όπερα εντυπωσιάζει τους αποδήμους Έλληνες: 

Νομίζω ὅτι εἶνε τὸ μόνον ἔργον, ὅπερ δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς 
ἀλάνθαστον γνώρισμα ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἡ ἑλληνικὴ 
φράσις εἰς ὅλα τὰ διάφορα αὐτῆς σημεῖα καὶ μὲ ὅλας τὰς πλου-
σιωτάτας αὐτῆς παραστάσεις, εἶνε προσιδιάζουσα εἰς βαθμὸν 
ἀπίστευτον διὰ μουσικὴν σύνθεσιν, 

γράφει με φιλελληνικό οίστρο ο προαναφερόμενος αλλοδαπός 
λόγιος. 

Εἰς ἐμὲ δέ, ὅστις τολμῶ νὰ πιστεύσω ὅτι κατέχω τὰς γλυκύτητας 
τῆς ὁμιλουμένης ἑλληνικῆς γλώσσης, μοὶ ἐπροξενήθη ἡ ἐντύ-
πωσις ὅτι αὐτὴ ἐνίοτε ὑπερέχει καὶ τῆς ἰταλικῆς γλώσσης διὸ τὸ 
πρόσφορον τῆς ἐκφράσεως τοῦ αἰσθήματος ὑπὸ τῶν μουσικῶν 
τινῶν.79

Η κατάσταση απογειώνεται στις 9[21]/2/1889, όταν ο Ελληνικός 
Μελοδραματικός Θίασος κάνει πρεμιέρα με το εθνικό μελόδραμα 
του Παύλου Καρρέρ Μάρκος Βότζαρης.80 

Ἡ παράστασις τοῦ Μάρκου Βότζαρη ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ μελο-
δραματικοῦ θιάσου ἐν τῷ θεάτρῳ Τζιτζίνια ἀπέβη χθὲς ὁποία 
οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ μεθ’ ὅσα καὶ ἂν ἐγράψαμεν. Τὸ 
μέγα θέατρον ἦτο πλῆρες ὅσον οὐδέποτε ἄλλοτε ἐφάνη. Αἱ 

77 Πρόκειται για την «πλήρη κύρους ἀδιαφιλονεικήτου κρίσιν του πρώην ἱερέως 
τῆς Α. Μ. τοῦ βασιλέως ἡμῶν καὶ διαπρεποῦς λογίου κ. Γκορσάου ἐν Ἀλεξαν-
δρείᾳ διατρίβοντος» – βλ. «Καὶ πάλιν περὶ Ἑλληνικοῦ Μελοδράματος», ό.π.: 
5-6.

78 Το λιμπρέτο αρχίζει να δημοσιεύεται από τις 9[21]/1/1889 στην πρώτη σελίδα 
της αλεξανδρινής εφημερίδας Μεταρρύθμισις και συνεχίζεται έως το φύλλο της 
20/1/1889 [1/2/1889], οπότε διακόπτεται χωρίς να εξηγείται το γιατί.

79 «Καὶ πάλιν περὶ Ἑλληνικοῦ Μελοδράματος», ό.π.: 5.
80 Ο Μάρκος Βότζαρης του Παύλου Καρρέρ παρουσιάστηκε τουλάχιστον τέσσε-

ρις φορές στο θέατρο «Ζιζίνια» της Αλεξάνδρειας. Αναλυτική παραστασιογρα-
φία στο: Ξεπαπαδάκου 2005, 345-353.
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ἕδραι ἦσαν πᾶσαι κατειλημμέναι, ὄπισθεν δὲ αὐτῶν πλεῖστοι 
ἄνθρωποι ἵσταντο ὄρθιοι. Ἐν τοῖς θεωρείοις ἡ συρροὴ ἦτο μονα-
δική. Ἐμετρήσαμεν ἐννέα ἀνθρώπους ἐν ἑνὶ θεωρείῳ. Ὁ παράδει-
σος ἐβάσταζε μίαν ἐπὶ τῆς ἄλλης τέσσαρας σειρὰς ἀνθρώπων. Αἱ 
εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς πεντακισχίλια φράγκα, ἔξω 2.500 φρά-
γκα ἅτινα ἐνθουσιῶν ὁμογενὴς κύριος ἔπεμψεν ὡς δῶρον εἰς τὴν 
κ. Λάνδη.81

Η εφημερίδα Σφὶγξ δημοσιεύει ένα χαριτωμένο έμμετρο σατι-
ρικό διάλογο ανάμεσα στον Παναγή και τον Δημητρό, ένα ζευγάρι 
που θυμίζει τον Φασουλή και τον Περικλέτο,82 αφιερωμένο στην 
παράσταση: 

Καλά! Καὶ τώρα τί θαρρεῖς στὸ θέατρον πῶς ἦτο;
καὶ τόσον ὁ Ἑλληνισμὸς ἐκεῖ μας συνωθεῖτο;
Ὁποῖος ἐνθουσιασμός! Ποία ἐπιτυχία!
τί συγκινήσεις, δάκρυα καὶ θαυμασμοὶ καὶ πλήθη
τί εὖγε καὶ τί θόρυβος, φρικίασις ὁποία,
σύμπαν τὸ θέατρον ἐκεῖ τρέμον συνεκινήθη
καὶ δῶρα καὶ κοσμήματα καὶ κάλλη… κατὰ κόρον,
ὥστε μᾶς συνεκίνησαν κι αὐτὸν τὸν Μπεκατῶρον!…
Ἀλλὰ καὶ αἱ σημαῖαι μας κι οἱ φουστανελλοφόροι
καὶ τοῦ χοροῦ οἱ ἔξοχοι ἐκεῖνοι κανταδόροι,
σὰν ἀρκαντάσια ζηλευτὰ οἱ πάντες ῥωμαλέοι
καὶ λέοντες στὸν πόλεμον… στὴν μάχην διψαλέοι!
Κι ἐνόμιζες πὼς ἔβλεπες ζῶν τὸ Εἰκοσιένα!…
Κι ὁ κόσμος κατενθουσιῶν τὰ εἶχε σὰν χαμένα!83

Στη συνέχεια ο θίασος ταξιδεύει στο Κάιρο και αποτολμά μία 
σειρά παραστάσεων στο μεγαλύτερο αιγυπτιακό θέατρο, την περί-
φημη Χεδιβική Όπερα.84 Εκεί, ο Μάρκος Βότζαρης, αμέσως μετά 

81 Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 22/2/1889: 2.
82 Πρόκειται για το κωμικό ζεύγος της έμμετρης εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερί-

δας Ὁ Ρωμηὸς που εξέδιδε ο Γεώργιος Σουρής από το έτος 1883.
83 Σφὶγξ (Αλεξάνδρεια), 12[24]/2/1889): 1.
84 Στη Χεδιβική Όπερα θα πρέπει να παρουσιάστηκαν τέσσερα μελοδράματα από 
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την επιτυχέστατη πρώτη του, λογοκρίνεται και απαγορεύεται από 
τις τοπικές αρχές ως έργο που προσβάλλει σκαιώς τη μουσουλ-
μανική θρησκεία.85 Η τεράστια απήχηση της πρώτης παράστασης 
του Καΐρου περιγράφεται παραστατικά στα δημοσιεύματα τοπικών 
εφημερίδων: 

Σύσσωμος ὁ  Ἕλλην τοῦ Καΐρου καὶ τῶν ἐγγὺς τῆς πόλεως συνέρ-
ρευσε ν’ ἀκούσῃ τὴν ἑσπέραν τῆς [2]2ας Φεβρουαρίου86 τὸ θεῖον 
καὶ ἐθνικὸν μελόδραμα Μάρκος Μπότσαρης. Ἐπὶ τρεῖς ὥρας 
ἐβαυκαλίσθη ὑπὸ τὰ γλυκύτατα ᾄσματα τῆς λύρας τοῦ διαπρε-
ποῦς Ἕλληνος μουσουργοῦ Καρρέρ, ἀνετριχίασεν, ἔκλαυσεν, 
μετεωρίσθη εἰς αἰθερίους ὁρίζοντας δόξης, ἐνετρύφησεν εἰς τὴν 
μουσικήν, δι’ ἧς ἐψάλη ἡ ἐλευθερία του καὶ ἐκστὰς εἶδε πῶς ὁ 
πατήρ του ἀπέθνησκεν ἀφίνων αὐτῷ ἐλευθέραν τὴν πατρίδα.87

Ασχολούμαστε επισταμένως με τις ελληνικές όπερες, τα λεγό-
μενα «εθνικά μελοδράματα», διότι στα έργα αυτά οφείλει ουσια-
στικά ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος τις θρυλικές επιτυχίες 
που γνώριζε κάθε φορά που εμφανιζόταν ενώπιον ελληνικού κοινού. 
Τα έργα αυτά, συν την Κυρὰ Φροσύνη του Καρρέρ που παρουσιάζε-
ται λίγο αργότερα, λειτουργούν ως όχημα ελληνικότητας στις περι-
οδείες του θιάσου. «Δυνάμεθα ἀνεπιφυλάκτως νὰ προείπωμεν ὅτι 
μέγα στάδιον ἐνεργείας καὶ θριάμβου διανοίγεται εἰς τὰ μουσουργή-
ματα τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν…», δηλώνουν οι κριτι-
κοί,88 ενώ ο εθνικός ευργέτης Γεώργιος Αβέρωφ απαιτεί επαναλή-
ψεις παραστάσεων.89 

τον Ελληνικό Μελοδραματικό Θίασο: Μάρκος Βότζαρης, Ὑποψήφιος, Ὑπνοβά-
τις και Βετλῆ – βλ. Νέα Ἐφημερίς, 11/3/1889: 3 και Ἐφημερίς, 12/3/1889: 2.

85 Ο Καραγιάννης (1932, 187) αναφέρεται στη ματαίωση της δεύτερης παράστα-
σης του Μάρκου, μετά από την επέμβαση του Χεδίβη, ο οποίος θεώρησε ότι, 
λόγω του αντιοθωμανικού περιεχομένου, εθίγετο ως ομόθρησκος, ο ίδιος και η 
οικογένειά του. Για την παράσταση αυτή βλ. Ξεπαπαδάκου 2005, 354-355. 

86 Η παράσταση στη Χεδιβική Όπερα (Khedivial) δόθηκε στις 22/2/1889 [2/3/ 
1889]. 

87 Κάϊρον, 24/2/1889 [5/3/1889]: 2.
88 «Θεατρικά», Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 13[25]/2/1889): 3.
89 Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 12[24]/1/1889: 3. Για την ανάμιξη του Αβέρωφ 
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Η εθνική υπερηφάνεια και ο πατριωτισμός των αποδήμων Ελλή-
νων δυναμώνει και αναπτερώνεται κάθε φορά που ο ηρωικός τενό-
ρος Ιωάννης Αποστόλου ως φουστανελοφόρος Μάρκος τραγου-
δάει τον «Γερο-Δήμο» και κάθε φορά που ο επιβλητικός βαθύφω-
νος Μιχαήλ Μαντζάρας, φορώντας τα ιερά άμφια του Παλαιών 
Πατρών Γερμανού προστάζει «Ὁρκισθῆτε στὸν τίμιο σταυρό μας / 
Νὰ χτυπᾶτε τὸν βάρβαρο ἐχθρό μας». Τέτοιες σκηνές προκαλούν 
κυριολεκτικά πατριωτικό παραλήρημα, όπου κι αν παιχθούν, και δη 
μέσα στη μουσουλμανική Αίγυπτο. Επομένως η παρουσίασή τους 
στη σκηνή κρίνεται σχεδόν εθνική υπόθεση, ενώ το διάβημα του 
Ιωάννη Καραγιάννη «τὸ ὄντως ἡρωικόν […] ἐθεωρήθη καὶ εἶναι 
ἐθνικόν».90

Τα εθνικά μελοδράματα, όμως, λειτουργούν και σε ένα ακόμη 
επίπεδο. Αποτελούν την πλέον αποστομωτική απάντηση στην 
υπεροψία των Δυτικοευρωπαίων της Αιγύπτου εις βάρος των Ελλή-
νων Αιγυπτιωτών: 

Ὅθεν, ὀφείλομεν καὶ καθῆκον ἔχομεν […] οἱ ὁμογενεῖς πάντες 
[…] νὰ ὑποστηρίξωμεν τὴν πρωτομάρτυρον ταύτην ἑταιρείαν, 
[…] ἀποδεικνύοντες […] εἰς […] τοὺς ξένους […] ὅτι εἴμεθα 
διατεθειμένοι νὰ λάβωμεν παρ’ αὐτῶν ὀπίσω τὸ τάλαντον ὅπερ, 
ἐν ἡμέραις πονηραῖς, εἶχον ὑπεξαιρέσει παρ’ ἡμῶν καὶ τοῦτο 
ἐννοοῦμεν νὰ λάβωμεν ἐν καιρῷ τῷ δέοντι μετὰ τοῦ τόκου καὶ 
ἐπιτοκίου του, εἰ δυνατόν. Ναί! Πρέπει μίαν ἔτι φορὰν νὰ ἀπο-
δείξωμεν εἰς τοὺς παραγνωρίσαντάς μας ὅτι εἴμεθα ἐκ φύσεως 
γεγεννημένοι νὰ θαυμάζωμεν καὶ λατρεύωμεν τὸ ὄντως ὡραῖον 
καὶ ὑψηλόν.91

Αφού μεσολαβούν ορισμένες όχι ιδιαίτερα σημαντικές ανακατα-
τάξεις στον θίασο (ξεχωρίζουν ίσως η πρόσληψη του τενόρου Νικο-

στο θεατρικό γίγνεσθαι βλ. και Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 14/3/1889: 3, 
όπου γίνεται λόγος για τις επιτυχίες των έργων του Παύλου Καρρέρ και την 
ενδεχόμενη χορηγία του Αβέρωφ.

90 «Ἐκ Καΐρου / Ὁ κύριος Καραγιάννης ἐν Καΐρῳ», Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 
4[16]/2/1889: 2.

91 Ἔρμος, «Ἐκ Καΐρου», Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 17/2/1889 [1/3/1889]: 2.
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λάου Κοκκίνη και η μυστηριώδης αποχώρηση της ελαφράς υψιφώ-
νου Όλγας Λιώπα),92 οι Έλληνες καλλιτέχνες εγκαταλείπουν την 
Αίγυπτο τον Απρίλιο του 1889 για να συνεχίσουν την καλλιτεχνική 
τους περιοδεία στην Κωνσταντινούπολη.93 

Εκεί ο θίασος του Καραγιάννη παραμένει για δύο μήνες περίπου, 
εμφανιζόμενος στο «Νέον Γαλλικὸν Θέατρον». Έχοντας πενήντα 
τέσσερα μέλη στο δυναμικό του, απευθύνεται αυτή τη φορά σε ιδιαί-
τερα απαιτητικό διεθνές κοινό, αποτελούμενο, όχι μόνο από Έλλη-
νες, αλλά και από μεγαλόσχημους διπλωματικούς εκπροσώπους 
άλλων κρατών.94 Αυτό το κοινό αναμένει με περιέργεια και σχετική 
δυσπιστία τον θίασο, αποδίδοντας σε υπερβολική εθνική φιλοτι-
μία τις ενθουσιώδεις περιγραφές των εν Αιγύπτω επιτυχιών. Μετά, 
όμως, από την πρώτη εμφάνιση των Ελλήνων καλλιτεχνών όλοι 
μιλούν για έναν θίασο «ἄριστα συγκεκροτημένον, σχεδὸν ἀνεπίλη-
πτον, ἐφάμιλλον τῶν ἀρίστων ἰταλικῶν καὶ γαλλικῶν μελοδραμα-
τικῶν θιάσων».95

Υπογραμμίζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της Κωνσταντι-
νούπολης. Και εδώ ο Ὑποψήφιος προκαλεί τον γνωστό παροξυσμό.96 
92 Καθ’ όλο το διάστημα παραμονής του στην Αίγυπτο ο Ελληνικός Μελοδρα-

ματικός Θίασος αναστελεχώνεται. Γνωρίζουμε ότι επιδιώχθηκε η ενδυνάμωση 
της γυναικείας χορωδίας – βλ. Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 19[31]/1/1889: 3. 
Επίσης ότι η νέα σοπράνο δις Σαβιέλλη και ο εκ Ζακύνθου βαρύτονος Διανέλ-
λης εντάχθηκαν στο δυναμικό του θιάσου – βλ. Νέα Ἐφημερίς, 7/3/1889: 3 
και 17/3/1889: 3. Ο Αντ. Χατζηαποστόλου, ό.π., 27, αναφέρει ότι στην Αίγυ-
πτο εγκαινιάζεται η συνεργασία των αοιδών Νικολάου Κοκκίνη και Θάλειας 
Υψηλάντου με τον θίασο. Στις ίδιες σελίδες η υποτιθέμενη Α. Βιανέλλη είναι 
προφανώς ο προαναφερόμενος ζακύνθιος βαρύτονος. Για το θέμα της Όλγας 
Λιώπα δεν υπάρχουν διαφωτιστικά στοιχεία, παρά μόνο ένα δημοσίευμα στην 
αλεξανδρινή Μεταρρύθμισιν 3[15]/2/1889: 3, ότι η κυρία Λιώπα εγκατελείφθη 
υπό του Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου. Άγνωστον το τι συνέβη.

93 Ημερομηνία αναχώρησης η 6[18]/4/1889 – βλ. Μεταρρύθμισις (Αλεξάνδρεια), 
6[18]/4/1889: 2. Άφιξη στις 13/4/1889 – βλ. Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 
13/4/1889: 3.

94 Ἐφημερίς, 4/5/1889: 3, Νέα Ἐφημερίς, 5/5/1889: 4, Νεολόγος (Κωνσταντινού-
πολη), 8/5/1889: 3.

95 «Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος ἐν Κωνσταντινουπόλει», Νέα Ἐφημε-
ρίς,  20/4/1889: 7-8. Η πρεμιέρα δίδεται με τον Ὑποψήφιο στις 15/4/1889 – βλ. 
Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 15/4/1889: 3.

96 «Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος ἐν Κωνσταντινουπόλει», ό.π.: 7.
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Το πάθημα έχει γίνει μάθημα και ο Καραγιάννης δεν αποτολμά να 
ανεβάσει τον αντιοθωμανικό Μάρκο Βότζαρη. Με μεγάλη διακριτι-
κότητα παρουσιάζει, όχι πλέον την Ἐκ τοῦ Σεραγίου Ἁρπαγὴν, αλλά 
το «ὡραῖον κωμικὸν μελόδραμα Κωνστάντσα καὶ Μπελμόντης», 
ελπίζοντας να μη γίνει αντιληπτό ότι το έργο γελοιογραφεί τους 
Τούρκους.97 Όταν, όμως, επιχειρεί να παρουσιάσει την Εὐνοουμέ-
νην, την Favorita, δηλαδή, του Ντονιτζέττι, αντιμετωπίζει τη δριμύ-
τατη λογοκρισία και τελικά την απαγόρευση εκ μέρους των τοπικών 
αρχών.98 

Γενικά διαπιστώνει κανείς ότι το ρεπερτόριο της Κωνσταντι-
νούπολης, όπως και της Σμύρνης, που είναι ο επόμενος σταθμός 
της περιπλάνησης, έχει κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
και λιγότερο ελληνικό.99 Να σημειώσουμε ότι εκείνο το διάστημα 
κατά πάσα πιθανότητα πρωτοπαρουσιάζεται και η Ἀντιγόνη του 
Σοφοκλέους με τη μουσική του Mendelssohn στα χορικά.100 Τέλος 
δύο ακόμη Ιταλίδες τραγουδίστριες, οι αδερφές Μολινάρι, εκ των 
οποίων θα γίνει γνωστή αργότερα η εξελληνισμένη Νύμφη Μολινί-
δου, εντάσσονται στο σχήμα.101

Ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος αποβιβάζεται στη Σμύρνη 
στις αρχές Ιουνίου 1889 και αμέσως αρχίζει τις εμφανίσεις του στο 
θέατρο «Εδέμ» με Ὑποψήφιον, Ὑπνοβάτιδα, Εὐνοουμένην, Κωνστά-

97 Η πρεμιέρα της Αρπαγής από τό Σεράι πραγματοποιήθηκε στις 6/5/1889 και 
επανάληψη την επομένη ημέρα – βλ. «Πρῶτος ἑλλ. μελοδραματικὸς θίασος», 
Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 8/5/1889: 3.

98 Βλ. Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 17/5/1889: 3 και Νέα Ἐφημερίς, 18/5/1889: 
3.

99 Άλλα έργα που ανέβασε ο θίασος: Ὑπνοβάτις του V. Bellini στις 18/4/1889 – 
βλ.  Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 18/4/1889: 3, 19/4/1889: 3 και Νέα Ἐφημε-
ρίς, 23/4/1889: 3, Κουρεὺς τῆς Σεβίλλης του G. Rossini πριν τις 26/4/1889 – βλ. 
Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 26/4/1889: 3, 28/4/1889: 3 και Νέα Ἐφημερίς, 
3/5/1889: 3.

100  «Πρῶτος ἑλλ. μελοδραματικὸς θίασος», Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 8/5/ 
1889: 3.

101  Η Νύμφη Μολινίδου διαπρέπει το 1908 στην Αλεξάνδρεια ως πρωταγωνίστρια 
του Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου του Διονυσίου Λαυράγκα, βλ. χαρα-
κτηριστικά Βυζάντιον (Αλεξάνδρεια), 22/4/1908 [6/3/1908]: 1 και Χατζηαπο-
στόλου 1949, 28.
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ντζαν καὶ Βελμόντην, Λουκίαν Λαμερμούρ, Βετλήν, Ἀντιγόνην, Κουρέα 
τῆς Σεβίλλης, Φρὰ Διάβολον, Ἀρχοντοχωριάτην και Μυλω νάδες.102

Ο απολογισμός από το δίμηνο στη Σμύρνη είναι και θετικός και 
αρνητικός. Πολλές οι επιτυχίες μεν, αλλά πολλά και τα ενδοθιασι-
ακά προβλήματα. Το ζεύγος Κωνσταντινοπούλου και οι αδελφοί 
Λαλαούνη αποχωρούν από τον θίασο. Το χειρότερο, όμως, είναι η 
παραίτηση του διευθυντή της ορχήστρας, Σπύρου Μπεκατώρου. 
Την κρίσιμη εκείνη στιγμή ο Καραγιάννης λαμβάνει μία παράτολμη 
απόφαση: αναθέτει τη διεύθυνση της ορχήστρας σε μία γυναίκα, 
την Ελπίδα Λαμπελέτ.103 Για τον επόμενο χρόνο η προικισμένη αυτή 
μουσικός αναλαμβάνει μία βαρύτατη ευθύνη, διευθύνοντας αδιαλεί-
πτως την ορχήστρα στους σταθμούς της δύσκολης επόμενης περιο-
δείας στην Ευρώπη και την Τουρκία. Είναι πραγματικά πρωτοπορι-
ακό το εγχείρημα αυτό για την εποχή εκείνη, δεδομένου ότι ακόμα 
και σήμερα το επάγγελμα του/της αρχιμουσικού είναι ανδροκρα-
τούμενο. Η περίπτωση της Σπεράντσας Καούκη-Ελπίδας Λαμπελέτ 
αξίζει να ερευνηθεί ενδελεχέστερα.

Οι αθηναϊκές εμφανίσεις, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1889
Έχοντας αποκομίσει πολυτιμότατη εμπειρία στις παροικίες της 

Ανατολής, ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος είναι πλέον πανέ-
τοιμος στα τέλη Ιουλίου του έτους 1889 να αντιμετωπίσει το αθη-
ναϊκό κοινό. Η φήμη του θιάσου αντηχεί στην πρωτεύουσα και τα 
θερινά θέατρα ερίζουν ποιο θα τον πρωτοκλείσει.104 Επικρατεί η «διὰ 

102  Αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη πιθανώς στις 25/5/1889 και άφιξη 
στη Σμύρνη πιθανώς στις 31/5/1889 – βλ. Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη), 
23/5/1889: 3 και 31/5/1889: 3. Βλ. επίσης και Ὥρα, 1/6/1889: 2. Από τις παρα-
στάσεις αυτές έχουν προς το παρόν επαληθευθεί οι ακόλουθες: Ὑποψήφιος: 
πριν τις 3/6/1889 (Νέα Ἐφημερίς, 3/6/1889: 3-4), Ὑπνοβάτις: πριν τις 8/6/1889 
(Νέα Ἐφημερίς, 8/6/1889: 3, Ὥρα, 9/6/1889: 2), Κουρεύς: πριν τις 15/6/1889 (Νέα 
Ἐφημερίς, 15/6/1889: 3), Ἀντιγόνη: πριν τις 27/6/1889 (Νέα Ἐφημερίς, 27/6/1889: 
3 και Ὥρα, 28/6/1889: 2), Λουτσία: πριν τις 15/7/1889 (Νέα Ἐφημερίς, 15/7/1889: 
3 και Ὥρα, 16/7/1889: 2). 

103  Καραγιάννης 1932, 187.
104  Πρόκειται για το παριλίσσιο θερινό θέατρο «Παράδεισος», για το θέατρο 

«Πειραιώς» και για το παραλιακό θέατρο «Φαλήρου».
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μελοδράματα ἀνέκαθεν καθιερωθεῖσα σκηνὴ τοῦ φαληρικοῦ θεατρι-
δίου», όπου με τη σύμπραξη του Ναπολέοντος Λαμπελέτ από τη 
θέση του αρχιμουσικού (η Ελπίδα Λαμπελέτ θα ξαναδιευθύνει στη 
Μασσαλία) παρουσιάζονται όλες οι μεγάλες επιτυχίες του θιάσου.105 
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σειρά πανηγυρικών παραστάσεων 
του Μάρκου Βότζαρη, με διευθυντή ορχήστρας τον ίδιο τον Ζακύν-
θιο μουσουργό Παύλο Καρρέρ.106 Τα εισιτήρια των παραστάσεων 
προπωλούνται σε χιλιάδες θεατές και «πέλαγος κεφαλῶν» συνα-
θροίζεται στο Θέατρο Φαλήρου.107 

Άλλη παράσταση άξια ιδιαίτερης μνείας είναι αυτή του πρωτο-
λείου εθνικού μελοδράματος του ερασιτέχνη αξιωματικού Δημη-
τρίου Ιωαννίδου με τίτλο Ξημέρωμα τοῦ ’21. Πρόκειται για ένα 
έργο που προφανώς ήλπισε να κερδίσει κάτι από τη θριαμβευτική 
επιτυχία του Μάρκου Βότζαρη, αλλά τελικά χαρακτηρίστηκε «ἄνευ 
σθένους» και γνώρισε ελάχιστη απήχηση.108 Άφθονο γέλιο σκόρ-
πισε ο γνωστός και αγαπητός Ὑποψήφιος,109 ο οποίος μάλιστα παρέ-
105  Νέα Ἐφημερίς, 15/7/1889: 3. Ο θίασος κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Φαλή-

ρου στις 27/7/1889 με τη Lucia di Lamermoor, η οποία επαναλαμβάνεται την 
1/8/1889 και την 17/8/1889 – βλ. «Ὁ Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος», 
Ἐφημερίς, 27/7/1889: 3, «Ἡ πρώτη παράστασις τοῦ Ἑλληνικοῦ Μελοδραματι-
κοῦ Θιάσου», Ἐφημερίς, 28/7/1889: 3, 17/8/1889: 3, Ἀκρόπολις, 28/7/1889: 3, 
1/8/1889: 3. Η Lucia μεταφέρεται στις 2/9/1889 στο θέατρο «Εὐτέρπη» – βλ.  
Ἐφημερίς, 3/9/1889: 3. Πάλι στο Θέατρο Φαλήρου ακολουθεί ο Κουρέας της 
Σεβίλλης στις 29/7/1889, 5/8/1889, 24/8/1889 – βλ. Ἐφημερίς, 29/7/1889: 3 και 
«Ὁ Κουρεὺς τῆς Σεβίλλης», Ἐφημερίς, 30/7/1889: 3, 5/8/1889: 3, 6/8/1889: 3, 
24/8/1889: 3, Ἀκρόπολις, 25/8/1889: 5. Η Βετλὴ στις 3/8/1889 και στις 6/8/1889 
– βλ. Ἐφημερίς, 3/8/1889: 3, 4/8/1889: 4, 6/8/1889: 3 και Πρωΐα, 4/8/1889: 3. Η 
Ὑπνοβάτις στο μεν Θέατρο Φαλήρου στις 8/8/1889 και στις 10/8/1889, ενώ στο 
θέατρο «Εὐτέρπη» στις 4/9/1889 – βλ. Ἐφημερίς, 8/8/1889: 3, «Ἡ Ὑπνοβάτις», 
Ἐφημερίς, 9/8/1889: 3, 10/8/1889: 3, 11/8/1889: 3 και Ἀκρόπολις, 5/9/1889: 3. Τα 
ελληνικά μελοδράματα που ανεβαίνουν παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω.

106  Πρεμιέρα στις 12/8/1889. Η τελευταία παράσταση στις 8/9/1889 στο Θέατρο 
«Εὐτέρπη». Για τις παραστάσεις του Μάρκου Βότζαρη στην Αθήνα βλ. Ξεπαπα-
δάκου 2005, 356-363.

107  Ἀκρόπολις, 13/8/1889: 3.  
108  Ἐφημερίς, 20/8/1889:  3, 18/8/1889: 1-2, 18/8/1889: 2 και 19/8/1889: 3.
109  Ο Ὑποψήφιος παρουσιάστηκε στο Θέατρο Φαλήρου στις 22/8/1889 και στις 

26/8/1889 – βλ. Ἀκρόπολις, 22/8/1889: 3, 23/8/1889: 3, 26/8/1889: 3, Ἐφημερίς, 
22/8/1889: 3 και 26/8/1889: 3.
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πεμπε άμεσα σε πρόσφατα γεγονότα της πολιτικής ζωής,110 αλλά 
παράλληλα σκανδάλισε και τους γαλλομαθείς η αναγραφή του στο 
πρόγραμμα ως Candidat de pute.111 Στα τέλη του Αυγούστου του 
1889 ανεβαίνει το «ὡραῖον καὶ ἐθνικῆς ὑποθέσεως τραγικοϊστορικὸν 
μελόδραμα Ἡ Κυρὰ Φροσύνη» από τον Ελληνικό Μελοδραματικό 
Θίασο σε άγνωστη ελληνική μετάφραση.112 Η μουσική της Φροσύ-
νης εντυπωσιάζει κοινό και κριτικούς με το ανατολίτικο χρώμα και 
την έντονη δραματικότητα.113

Παράλληλα οι θεατρικές κριτικές εγκωμιάζουν την ποιότητα 
των παραγωγών του θιάσου, ο οποίος, παρά τις αντιξοότητες και 
τα εσωτερικά προβλήματα που συνεχώς αντιμετωπίζει, κατακτά το 
αθηναϊκό κοινό.114 Ευλόγως, λοιπόν, ο Ιωάννης Καραγιάννης υπολο-
γίζει στη στήριξη του ελληνικού δημοσίου και αιτείται επιχορήγησης 

110  Ἐφημερίς, 23/8/1889: 2: «Ὁ Ὑποψήφιος χθὲς ἐπαίχθη πολὺ καλὰ ἐν Φαλήρῳ, 
πολὺ καλλίτερα ἢ κατὰ τὸν παρελθόντα χειμῶνα χάρις εἰς τὸν κ. Κωστέλλον, 
ὅστις ὑπεκρίθη νῦν τὸν ὑποψήφιον. Τὸ κοινὸν καὶ ἐγέλασε πολὺ καὶ ἐχειρο-
κρότησε πολύ, διότι τὸ ἔργον δὲν στερεῖται οὔτε εὐφυίας, οὔτε μουσικῆς χάρι-
τος. Τὴν δὲ ζωηρὰν ἐντύπωσιν ἣν ἐνεποίησεν ἡ ἐπιτυχία τοῦ κ Γκιῶν μαρτυρεῖ 
τοῦτο, ὅτι εὐθὺς ὡς ἐφάνη ἐπὶ σκηνῆς ὁ ὑποψήφιος ἐπὶ ὄνου καθήμενος πολλοὶ 
εὐθύμως ἐφώναζαν ἐκ τοῦ κοινοῦ Ὁ Γκιῶν! Ὁ Γκιῶν! Ἀλλὰ τὸ ἀχρεῖον αὐτὸ 
ἠλεκτρικὸν φῶς ἐτρεμόσβηνε πάλιν καὶ ἔκαμε πολλοὺς νὰ φύγουν μὲ πονεμένα 
μάτια». Ο Γκιων ήταν υποψήφιος και τελικά νικητής (βουλευτής Κυκλάδων) 
της συμπολιτεύσεως από την Τήνο (αντίπαλός του ο Μπούμπουλης) στις εκλο-
γές Κυκλάδων της 21ης Αυγούστου 1889.

111  Ἀξός, Τὸ Ἄστυ, 27/8/1889: 6: «Εἶναι δυνατόν, νομίζομεν, τὰ γαλλικὰ νὰ λείψω-
σιν ἐκ τῶν προγραμμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Μελοδραματικοῦ Θιάσου. Ὅταν 
ἠγγέλθη ὁ Ὑποψήφιος πῶς νομίζετε ὅτι ἐσημειώθη γαλλιστὶ εἰς τὸ πρόγραμμα; 
Candidat de pute. Τοὺς ἀγνοοῦντας τὴν σημασίαν τῆς λέξεως pute παραπέμπο-
μεν εἰς τὸ λεξικόν. Εἶνε ἄραγε τυπογραφικὸν λάθος;»

112  Η πρώτη (30/8) και η δεύτερη (31/8) παράσταση δόθηκαν στο θέατρο «Φαλή-
ρου», η τρίτη (3/9/1889) η τέταρτη (5/9/1889) και η πέμπτη (7/9/1889), όμως, 
παρουσιάστηκαν στο θέατρο «Εὐτέρπη» των Αθηνών – βλ. Ξεπαπαδάκου 2005, 
458-462. Γενικότερα οι παραστάσεις ήταν πετυχημένες και έλαβαν ευμενείς 
κριτικές. 

113  Αναλυτικότερα για το στοιχείο του οριενταλισμού στην Κυρὰ Φροσύνη του 
Καρρέρ: Ξεπαπαδάκου 2010, και ιδίως 182-199. 

114  Η σύγκρουση ανάμεσα στον Καραγιάννη και τον Αποστόλου με αφορμή την 
καθυστερημένη καταβολή του μισθού του δεύτερου στοίχισε στον θίασο την 
αναβολή της δεύτερης παράστασης του Μάρκου Βότζαρη και στο ταμείο του 
υπολογίσιμη ζημιά. Πρόνοια (Πειραιάς), 14/8/1889: 2. 

— 302 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



από τον Δήμο Αθηναίων, με σκοπό να προετοιμάσει τον θίασο για 
τους επικείμενους εορτασμούς των γάμων του διαδόχου του ελληνι-
κού θρόνου Κωνσταντίνου.115 Το αίτημά του απορρίπτεται από τον 
δήμαρχο Αθηναίων, Τιμολέοντα Φιλήμονα. Ως εκ τούτου, ο Καρα-
γιάννης, αδυνατώντας να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδό-
τηση, αποφασίζει να πραγματοποιήσει με τον θίασο δεύτερη περιο-
δεία στο εξωτερικό, αυτή τη φορά ξεκινώντας από την Ευρώπη και 
καταλήγοντας στην Τουρκία.116 Στις 11 Σεπτεμβρίου 1889 τα μέλη 
του θιάσου αναχωρούν για τον πρώτο σταθμό της νέας περιοδείας, 
τη Μασσαλία.117

Η δεύτερη περιοδεία Σεπτέμβριος 1889-Απρίλιος 1890
Η δεύτερη αυτή περιπλάνηση είναι γεμάτη δυσχέρειες. Μασσα-

λία, Τεργέστη, Ρουμανία, Οδησσός, Κωνσταντινούπολη. Ο θίασος 
μετακινείται με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και με σχεδόν 
πρωτόγονα μέσα από το ένα μέρος στο άλλο μέσα στον βαρύ 
χειμώνα. Μοναδική ανταμοιβή του, η θερμή υποδοχή που του επιφυ-
λάσσουν οι ελληνικές κοινότητες και η θετική ανταπόκριση των 
ντόπιων. 

«ᾮ! θαύματα! θαύματα!», αναφωνεί ο ανταποκριτής της εφημε-
ρίδας Ἀκρόπολις στη Μασσαλία και αγαλλιά διότι «ἡ μικρὰ Ἑλλὰς 
κέκτηται τόσα στοιχεῖα προόδου ὥστε νὰ ἐπισπᾶ τὴν προσοχὴν 
καὶ τὴν εὔνοιαν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς».118 Μετά την πρεμιέρα του 
Μάρκου Βότζαρη διπλασιάζονται οι τιμές των εισιτηρίων στο Δημο-
τικό Θέατρο «Gymnase».119 Οι γαλλικές εφημερίδες δημοσιεύουν 

115  Ο γάμος του Κωνσταντίνου και της πριγκίπισσας Σοφίας Χόεντσολερν τελέ-
στηκε στην Αθήνα στις 15[27] Οκτωβρίου 1889. Τιμήθηκε με εορταστικές εκδη-
λώσεις τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και στις ελληνικές παροικίες. Περισσότερα 
για το θέμα αυτό: Ξεπαπαδάκου 2002, 375-402. Στις σ. 381-382, υποσ. 37 γίνε-
ται ειδική αναφορά στον θίασο του Καραγιάννη.

116  Καραγιάννης 1932, 188. 
117  Πρωΐα, 12/9/1889: 3.
118  Πατρινός, «Τὸ Ἑλληνικὸν Μελόδραμα ἐν Μασσαλίᾳ, ᾮ! θαύματα! θαύματα!», 

Ἀκρόπολις, 24/9/1889: 3.
119  Ο Μάρκος Βότζαρης παρουσιάζεται στις 18[30] Σεπτεμβρίου 1889. «Τὸ ἑλλη-

νικὸν μελόδραμα ἐν Μασσαλίᾳ», Νέα Ἐφημερίς, 25/9/1889: 6.
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μακροσκελείς κριτικές για το έργο του Καρρέρ και διθυράμβους για 
την αρτιότητα του ελληνικού μελοδραματικού θιάσου.120

Ὑποψήφιος και Κυρὰ Φροσύνη παρουσιάζονται ενώπιον αποδή-
μων Ελλήνων και φιλελλήνων Ιταλών στο θέατρο «Πολυθέαμα» 
της Τεργέστης τον Οκτώβριο του 1889 και οι καλλιτέχνες του 
θιάσου επαινούνται «ὡς ἔξοχοι».121 «Ὑπερδισχίλιοι θεαταὶ» παρα-
κολουθούν την πανηγυρική παράσταση του Μάρκου Βότζαρη «ἐν 
μέσῳ κραυγῶν» και «ἐν ἀπεριγράπτῳ ἐνθουσιασμῷ».122 «Μηδαμῶς 
ἐλαττούμενον καλῶν ξένων θιάσων» χαρακτηρίζουν τον Ελληνικό 
Μελοδραματικό Θίασο οι Ιταλοί δημοσιογράφοι, ενώ παραδίδε-
ται ότι μία ιταλική εφημερίδα έγραψε πως «100 Ἰταλοὶ κορίσται δὲν 
ἀξίζουν ἕναν  Ἕλληνα».123 

Παρόμοιους θριάμβους γνωρίζει ο θίασος και στις ρουμανικές 
πόλεις Γαλάζιο,124 Βράιλα125 και ενδεχομένως Βουκουρέστι.126 «Καθ’ 
ὅλας τὰς μέχρι τοῦδε δοθείσας παραστάσεις […] οἱ ἕλληνες καλλι-
τέχναι ἀπέδειξαν περιφανέστατα ὅλον τὸν καλλιτεχνικὸν πλοῦτον 
των».127 Η δε γυναικεία παρουσία στο πόντιουμ προξενεί το ενδια-
120  «Ὁ ἐν Μασσαλίᾳ Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος καὶ αἱ γαλλικαὶ ἐφημερί-

δες», Ἀκρόπολις, 29/9/1889: 3.
121  Ο Ὑποψήφιος παρουσιάζεται στο θέατρο «Πολυθέαμα» της Τεργέστης πριν 

από τις 16/10/1889 – βλ. Νέα Ἐφημερίς, 16/10/1889: 10. Η Κυρὰ Φροσύνη αντί-
στοιχα ανεβαίνει πριν από τις 19/10/1889 – βλ. Ὥρα, 19/10/1889: 2.

122  Μαρτυρείται μία ολοκληρωμένη παράσταση στις 15[27]/10/1889, καθώς και η 
παρουσίαση μιας πράξης στις 25/10/1889 [6/9/1889] – βλ. «Ἑορτὴ ἐν Τεργέστῃ 
ἐπὶ τοῖς γάμοις τοῦ διαδόχου», Ὥρα, 29/10/1889: 2-3 και Νέα Ἐφημερίς, 
29/10/1889: 7 και  Ὥρα, 29/10/1889: 2-3. Τις ίδιες μέρες περίπου η Νέα Ἐφημε-
ρίς, 16/10/1889: 10, επισημαίνει την άδικη απουσία του Ελληνικού Μελοδραμα-
τικού Θιάσου από τους αθηναϊκούς εορτασμούς των γάμων του Κωνσταντίνου.

123  Νέα Ἐφημερίς, 29/10/1889: 7 και Χατζηαποστόλου 1949, 31.
124  Νέα Ἐφημερίς, 9/11/1889: 3: Ο θίασος βρίσκεται στο Γαλάζιο.
125  Γ.Δ.Χ., Παλιγγενεσία, 6/12/1889: 2. Η ίδια ανταπόκριση και στην Ἐφημε-

ρίδα, 7/12/1889: 3: Ο θίασος περιοδεύει στη Βράιλα. Από τη Βράιλα ο θίασος 
επιστρέφει στο Γαλάζιο προ της 15/12/1889 – βλ. Νέα Ἐφημερίς, 15/12/1889: 3 
και Ὥρα, 16/12/1889: 2. Στη συνέχεια ο θίασος πιθανώς ταξιδεύει στο Βουκου-
ρέστι στα τέλη Δεκεμβρίου 1889.

126  Κατά τον Καραγιάννη (1932, 189) ο θίασος δεν επισκέφθηκε το Βουκουρέ-
στι. Ωστόσο προαγγέλλεται η μετάβαση του θιάσου στο Βουκουρέστι στη Νέα 
Ἐφημερίδα, 29/12/1889: 3.

127  Γ.Δ.Χ., «Ὁ πρῶτος ἑλληνικὸς μελοδραματικὸς θίασος», Νέα Ἐφημερίς, 7/12/ 
1889: 7.

— 304 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



φέρον του κοινού. «Ἡ ἀρίστη διευθύντρια […] κ. Ἐλπὶς Λαμπελέτ, 
[…] κάτοχος ὡς δεῖ τῆς θείας τέχνης, ἀποβαίνει […] ἡ ψυχὴ τῆς 
ὀρχήστρας».128

Έχοντας ζήσει μία εξοντωτική περιπέτεια μέχρι να κατορθώσουν 
να φθάσουν στον προορισμό τους, οι καλλιτέχνες του Ελληνικού 
Μελοδραματικού Θιάσου καταλήγουν στην Οδησσό στις αρχές του 
1890.129 Εκεί, στο Δημοτικό Θέατρο παρουσιάζουν το ρεπερτόριό 
τους στο αυστηρό και καλλιεργημένο κοινό της πόλης και διαπρέ-
πουν.130 Οι ρώσικες εφημερίδες παρομοιάζουν τον ελληνικό θίασο με 
τον Δαυίδ και τον αντίπαλο ιταλικό που δραστηριοποιείται στο ίδιο 
θέατρο με τον παντοδύναμο Γολιάθ.131 Το αποτέλεσμα της πάλης 
θα αποβεί υπέρ του αδυνάτου. Ο θίασος του Καραγιάννη όχι μόνο 
κόβει πολλαπλάσια εισιτήρια, αλλά αφομοιώνει κάποια στιγμή τους 
Ιταλούς χορωδούς.132 

Αν και ο Μάρκος Βότζαρης χαρακτηρίζεται από τους Ρώσους 
«κράμα ἰταλομεσολογγιτικόν»,133 οι κρίσεις για τους συντελεστές 
είναι κολακευτικές.134 Και πάλι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του 
κοινού η Ελπίς Λαμπελέτ, στην οποία οι κριτικοί συνιστούν, με όχι 
συγκαλυμμένο σεξισμό, να θέσει «ἐν δευτέρᾳ μοῖρᾳ τὴν ἰδιάζουσαν 
εἰς τὰς γυναίκας εὐπροσηγορίαν» και να δαμάζει «συχνότερον καὶ 
αὐστηρότερον […] τοὺς μαινομένους σαλπιγκτάς».135 Η επιτυχία 
του θιάσου στην Οδησσό επισφραγίζεται με τη διοργάνωση μιας 
ειδικής παράστασης υπέρ της νήσου Σαχαλίνης. Για την παράσταση 
αυτή ο θίασος τελεί υπό την προστασία της μεγάλης αυτοκράτειρας 
128  Ἐφημερίς, 7/12/1889: 2.
129  «Ὁ Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος ἐν Ὀδησσῷ», Ἐφημερίς, 16/2/1890: 2.
130  Παρουσιάζεται η Ὑπνοβάτις πριν τις 16/2/1890 – βλ. «Ὁ Ἑλληνικὸς Μελο-

δραματικὸς Θίασος ἐν Ὀδησσῷ», Ἐφημερίς, 16/2/1890: 2. Ο Μάρκος Βότζαρης 
ανεβαίνει πριν τις 2/3/1889 – βλ. «Ὁ Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος ἐν 
Ὀδησσῷ. Ἡ παράστασις τοῦ Μάρκου Μπότσαρη», Ἐφημερίς, 2/3/1890: 3. Τέλος 
η Κυρὰ Φροσύνη πρέπει να ανέβηκε πριν τις 25/3/1889 – βλ. «Ὁ Ἑλληνικὸς 
Μελοδραματικὸς Θίασος», Ἐφημερίς, 25/3/1890: 2.

131  «Ὁ Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος», Ἐφημερίς, 25/3/1890: 2.
132  Καραγιάννης 1932, 190.
133  Ξεπαπαδάκου [2008β].
134  «Ὁ Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος ἐν Ὀδησσῷ. Ἡ παράστασις τοῦ 

Μάρκου Μπότσαρη», Ἐφημερίς, 2/3/1890: 3. 
135  «Ὁ Ἑληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος ἐν Ὀδησσῷ…», ό.π.: 3.
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της Ρωσίας.136 
Τελευταίος σταθμός της περιοδείας αυτής είναι η Κωνσταντι-

νούπολη, την οποία επισκέπτεται ο θίασος στις αρχές Απριλίου του 
1890.137 Οι παραστάσεις του ανεβαίνουν στο θέατρο «Μνηματα-
κίων», η φήμη του, όμως, φθάνει μέχρι τα αφτιά του σουλτάνου, ο 
οποίος προσκαλεί τους Έλληνες να παίξουν ενώπιόν του στο θέατρο 
«Γιλδίζ» τεμάχια του Ὑποψηφίου, της Ὑπνοβάτιδος, του Κρισπίνου138 
και του Κουρέως.139 Στη συνέχεια, κατενθουσιασμένος τους απονέ-
μει παράσημα και χρηματικά ποσά.140 Η γραπτή μαρτυρία ενός 
μέλους του θιάσου μιλάει για μία πρωτόγνωρη εμπειρία στην εκθαμ-
βωτική θεατρική αίθουσα με τα περίκλειστα θεωρεία, τα οποία έκρυ-
βαν πίσω από τις τζελουζίες τα άφαντα πρόσωπα του σουλτάνου και 
της Αυλής του.141

Στις 10 Μαΐου 1890 ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος δίνει 
την τελευταία του παράσταση στην Κωνσταντινούπολη και στη 
συνέχεια διαλύεται.142 Μέλη του θιάσου επιστρέφουν στην Αθήνα και 
άλλα παραμένουν στην Κωνσταντινούπολη.143 Ο Ιωάννης Αποστό-
λου αναχωρεί για σπουδές στο Μιλάνο και μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα αρχίζει τις επαγγελματικές του εμφανίσεις στην 
Ιταλία.144 Φαίνεται να τον ακολουθεί και η Ελπίς Λαμπελέτ.145

136  Καραγιάννης 1932, 190 και Χατζηαποστόλου 1949, 32.
137  Νέα Ἐφημερίς, 29/3/1890: 3.
138  Πρόκειται για την όπερα Crispino et la comare των Luigi και Federico Ricci.
139  Νέα Ἐφημερίς, 12/5/1890: 3.
140  Καραγιάννης 1932, 191.
141  Ἰ., «Ὁ Ἑλληνικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος παρὰ τῷ Σουλτάνῳ», Ἐφημερίς, 

13/5/1890: 2.
142  Νέα Ἐφημερίς, 17/5/1890: 3: Στις 10/5 ο θίασος δίνει την τελευταία του παρά-

σταση, ευεργετική υπέρ του Καραγιάννη και διαλύεται.
143  Χατζηαποστόλου 1949, 33: «Στὴν Πόλι ἔμεινε ὁ Κοκκίνης, ὁ Μαντζάρας, ὁ 

Δημητρακόπουλος καὶ οἱ ἀδελφὲς Μολινάρι καὶ γιὰ κάμποσο καιρὸ ἔδιναν 
ἀποσπάσματα μελοδραμάτων καὶ συναυλίες, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Σπινέλλη».

144  Νέα Εφημερίς 15/12/1890: 7: Ο Αποστόλου διαπρέπει στην Ιταλία. Κλείνει 
συμβόλαιο με το θέατρο «La Fenice» της Βενετίας για την όπερα La forza del 
destino.

145  Νέα Ἐφημερίς, 19/5/1890: 3: Αναγγέλλεται η αναχώρηση της Λαμπελέτ, όμως 
λίγους μήνες αργότερα η ίδια φαίνεται να διευθύνει μία παρουσίαση μελοδρα-
ματικών αποσπασμάτων στην Αθήνα – βλ. Νέα Ἐφημερίς, 16/8/1890: 3.
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Οι προσπάθειες αναβίωσης, 1890-1892
Τα δύο επόμενα έτη ο Ιωάννης Καραγιάννης επανειλημμένως 

πλην ματαίως επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τον θίασο. Οι σπορα-
δικές του εμφανίσεις στην Αθήνα σε συνεργασία με αρχιμουσικούς 
όπως ο Ιωσήφ Καίσαρης, ο Λουδοβίκος Δε Μέντον και ο Ναπολέων 
Λαμπελέτ, εξαντλούνται συνήθως σε εκτελέσεις αποσπασμάτων και 
ανέμπνευστες παραστάσεις που δεν θυμίζουν σε τίποτα την ποιό-
τητα και τη δυναμική του αυθεντικού Ελληνικού Μελοδραματικού 
Θιάσου.146 Δεν είναι λίγες οι φορές που ο δημοσιογραφικός κόσμος, 
που τόσο είχε υποστηρίξει τον θίασο στο παρελθόν, τώρα τον επικρί-
νει για την προχειρότητα των παραστάσεών του.147 Σε ανύποπτο 
χρόνο ο Δήμος Αθηναίων αποφασίζει να επιχορηγήσει τον θίασο με 
10.000 δραχμές, τις οποίες ο Καραγιάννης, για πολιτικούς λόγους, 
ποτέ δεν εισπράττει.148 Την ίδια εποχή το παλάτι τον ενισχύει με το 
ασήμαντο ποσό των 300 δραχμών.149 

Τελευταία αναλαμπή του θιάσου αποτελεί η προσπάθεια του 
Αντωνίου Λάνδη και του Ναπολέοντος Λαμπελέτ να συνεταιρι-
σθούν, να επανασυνδέσουν τα παλαιά μέλη του θιάσου και να περι-
οδεύσουν στην Αίγυπτο κατά τη χειμερινή περίοδο 1891-1892.150 
Εκεί, μέσα σε ένα πλήθος αναποδιές, σκάνδαλα,151 καταγγελίες152 
και κατασχέσεις153 ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος μετατρέ-

146  Ἐφημερίς, 22/2/1891: 3. Αντίστοιχα η Νέα Ἐφημερίς, 22/2/1891: 8 ισχυρίζεται 
ότι στην ίδια παράσταση διευθύνει την ορχήστρα ο Λουδοβίκος Δε Μέντον. 
Νέα Ἐφημερίς, 30/9/1890: 3. «Αἱ ἐπὶ τῇ ἀφίξει τῶν Σέρβων φοιτητῶν ἑορταί», 
Ἐφημερίς, 3/9/1891: 3.

147  Ἐφημερίς, 24/7/1891: 3. 
148  Νέα Ἐφημερίς, 15/11/1890: 3.
149  Καραγιάννης 1932, 191-192.
150  Σύμφωνα με την εφ. Ὁμόνοια (Αλεξάνδρεια): 23/12/1891 [4/1/1892]: 3 το 

σχήμα βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια πριν από τις 23/12/1891 [4/1/1892]. 
151  «Τερατουργήματα ἐν Θεάτρῳ», Ὁμόνοια (Αλεξάνδρεια), 8[20]/1/1892: 2.
152  Ὁμόνοια (Αλεξάνδρεια), 16[28]/1/1892): 3: Δημοσιεύεται επιστολή των δεκα-

τριών μελών του χορού του θιάσου, με την οποία καταγγέλλουν ότι ο Λάνδης 
τους έχει αφήσει απλήρωτους. Συνάγεται ότι τελικά αποχώρησε ο χορός – βλ. 
ό.π. 17[29]/1/1892.

153  Κατά την Ὁμόνοια (Αλεξάνδρεια), 24[5]/1/1892: 3 και 26[7]/1/1892: 2, ο ζακύν-
θιος συνθέτης Παύλος Καρρέρ άσκησε ένδικα μέσα, προκειμένου να αποσπά-
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πεται σε… ιταλικό! Η πρώτη διδάξασα Αικατερίνη Λάνδη-Βοτα-
ρέλλη αλλάζει το όνομά της ξανά σε Catarina Botarelli-Landi.154 
Έπειτα από αυτό τα ίχνη των πρωτεργατών του Ελληνικού Μελο-
δράματος χάνονται κάπου στη μαύρη ήπειρο…

Σύντομη ανακεφαλαίωση
Αυτά είναι τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία και υπολείπονται 

περισσότερα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να συμπληρώσουμε την 
εικόνα που έχουμε σχηματίσει για τον Ελληνικό Μελοδραματικό 
Θίασο και να αποτιμήσουμε συνολικά την προσφορά του. Αυτό 
που ήδη διαφαίνεται είναι ότι κατά τον βραχύ του βίο (1888-1892) 
έφερε τομή στην καλλιτεχνική πραγματικότητα της εποχής, συστη-
ματικά μεταφράζοντας και ερμηνεύοντας στην ελληνική γλώσσα 
το τρέχον οπερατικό ρεπερτόριο. Επιπλέον ενέταξε στο ρεπερτόριο 
αυτό μελοδράματα Ελλήνων μουσουργών και τα κατέστησε δημο-
φιλέστατα στο ευρύ κοινό.

Το πρώτο αυτό ελληνικό οπερατικό σχήμα στάθηκε η αφορμή 
για να συμπράξουν αξιόλογες καλλιτεχνικές προσωπικότητες της 
εποχής, όπως ο Ναπολέων Λαμπελέτ, ο Σπυρίδων Μπεκατώρος, 
ο Σπυρίδων Ξύνδας και ο Παύλος Καρρέρ. Ξεχωριστή θέση κατέ-
χει ανάμεσά τους η Ελπίς Καούκη-Λαμπελέτ, η οποία ήταν ίσως η 
πρώτη γυναίκα διευθύντρια ορχήστρας στα ελληνικά θέατρα. Ο 
θίασος αυτός, με προσεγμένες παραγωγές κατόρθωσε να κλονί-
σει το συχνά κρατικοδίαιτο μονοπώλιο των εισαγόμενων μελοδρα-
ματικών θιάσων που εκμεταλλεύονταν κατ’ αποκλειστικότητα τη 
«μελομανία» του κοινού των ελληνικών πόλεων. 

σει την αμοιβή που για καιρό του όφειλε ο θίασος, έναντι του δικαιώματός του 
για τη δημόσια εκτέλεση των έργων του. Όπως πληροφορούμαστε, ο συνθέ-
της, προσπαθώντας να προστατεύσει την πνευματική του ιδιοκτησία, έλαβε 
συντηρητικά μέτρα, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν τα δύο μουσικά του έργα 
(δηλαδή ο Μάρκος Βότζαρης και η Κυρὰ Φροσύνη), καθώς και θεατρικά ενδύ-
ματα και μουσικά όργανα του θιάσου. 

154  Ὁμόνοια (Αλεξάνδρεια), 10[22]/1/1892: 3: «Σήμερον ὁ πρῶτος Ἑλληνικὸς 
Μελοδραματικὸς Θίασος ἀλλάζει μορφήν. Παρουσιάζεται διὰ τῶν προγραμ-
μάτων του ὡς Ἰταλικὸς Μελοδραματικὸς Θίασος. Ἡ πρώτη Ἑλληνὶς δραματικὴ 
ὑψίφωνος, κ. Λάνδη, παρουσιάζεται ὡς ἡ πρώτη Ἰταλὶς δραματικὴ ὑψίφωνος, κ. 
Botarelli Landi».
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Παράλληλα, ο Ελληνικός Μελοδραματικός Θίασος λειτούρ-
γησε ως ένα είδος καλλιτεχνικού ενοποιητικού ιστού, συνδέοντας 
πολιτισμικά τα διάσπαρτα κέντρα του ελληνισμού μεταξύ τους. 
Στις μακρές περιοδείες του στον ελλαδικό χώρο, την Ευρώπη και 
την Ανατολή, ιδίως με τις παραστάσεις ελληνικών μελοδραμάτων, 
κατάφερε να συγκινήσει τους απανταχού Έλληνες και να κερδίσει το 
ενδιαφέρον των ξένων. Χάρη στον Ελληνικό Μελοδραματικό Θίασο 
του Ιωάννη Καραγιάννη «εὐτυχήσαμεν καὶ ἡμεῖς νὰ ἀκούσωμεν εἰς 
ἑλληνίδα φωνὴν τὴν γλώσσαν τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων».155
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Avra XEPAPADAKOU

‘Melodrama in Greek voice’. The Greek Melodramatic Troupe 
of Ioannis Karayannis: A barnstorming carrier of Hellenism

Abstract

THE Greek Melodramatic Troupe was founded by the art-loving 
tailor Ioannis Karayannis and the comic bass Antonios Landis. 

During its short period of activity (1888-1892) it created a real break-
through in the artistic life of its era by daring to translate and present 
the contemporary melodramatic repertoire in the Greek language. 
Moreover, the troupe included in its repertoire operas by Greek com-
posers, something that contributed decisively to their popularity in 
a wider audience.  

The earliest Greek Melodramatic Troupe created the conditions 
for the cooperation of significant artistic personalities of the era, 
such as Napoleon Lambelet, Spiridon Bekatoros, Spiridon Xindas 
and Pavlos (Paolo) Carrer. Elpida Kaouki-Lambelet is of significant 
importance, since she was the first female orchestra conductor in the 
Greek theatres. The Karayannis’s troupe through its meticulous pro-
ductions achieved the wobble of the usually state-funded monopoly 
of the imported melodramatic troupes that exclusively exploited the 
audience of the Greek opera lovers. Meanwhile, the Greek Melodra-
matic Troupe created a kind of unifying network by connecting by 
means of art the Greek places which were geographically divided. 
During its long tours in Greece, Europe and the East, especially due 
to the performances of Greek operas, the troupe excited the Greeks 
and aroused the foreigners’ interest.
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Τρεις μεσοπολεμικοί Κύκλωπες*

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ

Ο Κύκλωπας του Ευριπίδη είναι από τα έργα της αρχαίας δραματι-
κής ποίησης που παίζονται σχετικά σπάνια. Έτσι η σύμπτωση τριών 
ελληνικών ανεβασμάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1930 γεννά 
εύλογα ερωτηματικά κατά πόσο είναι τυχαία, ποια ήταν τα κίνητρα 
των τριών σκηνοθετών και πού αποδίδεται το ενδιαφέρον τους για 
τον Κύκλωπα. Αν συνυπολογιστούν μάλιστα και οι επαναλήψεις 
των παραπάνω παραστάσεων, το έργο γνωρίζει κατά τη δεκαετία 
του 1930 μια σπάνια για την σχετικά ισχνή καριέρα του δημοτικό-
τητα, που μας οδηγεί να εξετάσουμε επιπλέον μήπως τα αλλεπάλ-
ληλα αυτά ανεβάσματα –ή γενικότερα οι παραστάσεις του Κύκλωπα 
το 19ο και τον 20ό αιώνα– συντελούν στη δημιουργία μιας ξεχω-
ριστής παράδοσης αναβίωσης του σατυρικού δράματος ως είδους 
πλάι στην αρχαία κωμωδία και τραγωδία.

Οι πενιχρές μας πηγές
Ο Βασίλης Ρώτας ανεβάζει το έργο στο Παγκράτι στις αρχές 

Ιούλη του 1930 στο θέατρο που έχει παραλάβει από το «Θίασο 
των Νέων» την ίδια χρονιά και έχει μετονομάσει σε Λαϊκό Θέατρο 
Αθηνών. Ο Κύκλωπας αποτελεί το εναρκτήριο έργο του θιάσου μαζί 
με το δραματοποιημένο μανιφέστο Πρόλογος στο Προσκήνιο. Στα 
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* Το κείμενο αποτελεί εμπλουτισμένη μορφή της ομότιτλης εισήγησης στο Δ΄ 
Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο που οργάνωσε το Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πάτρας το Μάιο του 2011 με θέμα «Το αρχαίο 
ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του». Ευχαριστώ από τη θέση αυτή τους διορ-
γανωτές για την ευκαιρία συμμετοχής σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. 
Πολλές αστοχίες της πρώτης εκφώνησης έχουν απαλειφτεί εδώ χάρη στις παρα-
τηρήσεις του ανώνυμου αναγνώστη-κριτή της Αριάδνης, ενώ κάποιες επιπλέον 
βελτιώσεις οφείλονται στη φροντίδα του καλού φίλου Κώστα Αποστολάκη. 
Θερμές ευχαριστίες και στους δυο.   



1933 ο Κάρολος Κουν ανεβάζει το έργο με μαθητές του στο Αμερι-
κανικό Κολλέγιο Αθηνών, όπου διδάσκει Αγγλικά. Την παράσταση 
ξανανεβάζει το 1935. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μόνη από τις 
τρεις παραστάσεις όπου το έργο παίζεται χωρίς να συμπληρώνει 
άλλο την ίδια βραδιά. Τέλος ο Κύκλωπας είναι η τελευταία σκηνο-
θεσία του Φώτου Πολίτη στο Εθνικό Θέατρο το 1934, με επαναλή-
ψεις μετά το θάνατο του σκηνοθέτη στα 1936 και 1937. Και οι τρεις 
σκηνοθεσίες βασίζονται στη μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλλη 
που δημοσιεύεται από το 1903 και εξής στο Νουμά,1 έχει εκδοθεί 
αυτοτελώς το 19062 και έχει περιληφθεί με μικρές αλλαγές στον 
τόμο Κούφια Καρύδια το 1915.3 

Ως εναρκτήριο έργο ενός θιάσου πρόζας, σε μια χρονιά απόλυτης 
κυριαρχίας των αντίστοιχων μουσικών θιάσων, ο Κύκλωπας στην 
παράσταση του Ρώτα τράβηξε αυτόματα την προσοχή των κριτικών, 
οι οποίοι όμως αναφέρονται περισσότερο στις φιλόδοξες εξαγγελίες 
του θιασάρχη περί ενός λαϊκού θεάτρου τέχνης και λιγότερο στην 
παράσταση καθαυτή. Μεγαλύτερα προβλήματα έλλειψης πηγών 
αντιμετωπίζουμε με τη σκηνοθετική δουλειά του Κουν στο Κολλέ-
γιο που έχει αφήσει λίγα μόνο σημάδια της στα μαθητικά έντυπα του 
σχολείου, ένα σκίτσο από το πρόγραμμα4 και μια φωτογραφία.5 Τα 
προβλήματα έλλειψης πηγών δεν λύνονται ούτε με το ανέβασμα στο 
Εθνικό. Το έργο παιζόταν σε ενιαία παράσταση με τους Πέρσες του 
1934 και η σκιά της σημαντικής αυτής δουλειάς του Φώτου Πολίτη 
έπεσε τόσο βαριά, που σκέπασε με άνεση έναν Κύκλωπα. Παρά τις 
ισχνές αυτές μαρτυρίες, οι τρεις Κύκλωπες σχολιάζονται με άνεση 
1 Πάλλης 1903, Πάλλης 1904, Πάλλης 1905α, 1905β, 1905γ.     
2 Πάλλης 1906.
3 Πάλλης 21988, 1-42.
4 Νεοελληνικά Γράμματα, 26.12.1936: 9.
5 The Athenian, 26.2.1935: 5, 24.4.1935: 4, 5.6.1935: 8. Θα ενδιέφερε ιδιαίτερα να 

μάθουμε το σκεπτικό με το οποίο ο Κουν επέλεξε το συγκεκριμένο έργο, το 
μόνο που γνωρίζουμε ωστόσο είναι ότι υπήρχε στο Κολλέγιο ένα εξαμηνιαίο 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών με θεματικό άξονα την 
ομηρική εποχή και διευθυντή τον καθηγητή Kent, με συνεργάτες πέντε ακόμη 
καθηγητές, ένας από τους οποίους ήταν ο Κουν. Οι περισσότερες δραστηριότη-
τες είχαν θεατρικό χαρακτήρα. Αναφέρεται επίσης παράσταση της τελευταίας 
ραψωδίας της Οδύσσειας. Καραμάνος 2001, 225.  
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στις περιπτώσεις που αποτιμάται η σκηνοθετική ταυτότητα των 
τριών παραπάνω δημιουργών ή οι θεατρικές εξελίξεις στη δεκαετία 
του 1930.

Έτσι, τρεις σύγχρονοι μελετητές υποκύπτουν στο γοητευτικό 
κριτικό λόγο του Φώτου Πολίτη6 και αποδέχονται ότι η παράσταση 
του Ρώτα στο Λαϊκό Θέατρο εμφανίζει τον Κύκλωπα ως δράκο 
των παραμυθιών και τους σάτυρους ως καλικάντζαρους.7 Φαίνεται 
ωστόσο ότι ο Πολίτης γράφει στην κριτική αυτό που θα ήθελε να δει 
και στην παράσταση κι όχι αυτό που πραγματικά είδε. Με εξαίρεση 
μια φευγαλέα χρήση της λέξης «δράκος» στο περιοδικό Πρόσωπα 
και Μάσκες,8 καμιά άλλη κριτική δεν συμβάλλει στη διασταύρωση 
της πληροφορίας, αντίθετα η εφημερίδα Ημερήσιος Τύπος σημειώνει 
ότι «ο παμπόνηρος Οδυσσέας παρουσιάστηκε με μορφή Χριστού», 
λίγο πριν ο κριτικός της με το ψευδώνυμο Συρανό εκτροχιαστεί και 
παρομοιάσει τον Κύκλωπα με τον άσπρο γίγαντα από «την ρεκλάμα 
των ελαστικών αυτοκινήτων Μισελέν».9 Η κριτική του Πολίτη στην 
Πρωία άλλωστε εξηγεί παρακάτω πόσο ελεύθερα οδηγείται ο συντά-
κτης της σ’ αυτό το 
συμπέρασμα10 και συνο-
δεύεται από ένα σκίτσο 
του Μιμ Παμ (Δημήτρη 
Παπαδημητρίου) που 
δικαιώνει περισσότερο 
τον αρθρογράφο του 
Ημερήσιου Τύπου και 
καθόλου τους σύγχρο-
νους θεατρολόγους.11

6 Γλυτζουρής 2001, 575. Βασιλείου 2005, 285. Γεωργοπούλου 2008:1, 184. 
7 Πολίτης 1930α, 2. Πολίτης 1930β, 21-22.
8 Πρόσωπα και Μάσκες 1, 15.
9 Συρανό 1930, 2.
10 «Ο Κύκλωπας εμφανίστηκε λοιπόν υπερμέτρως ψηλός, αληθινό θεριό, με θηρι-

ώδη μάσκα, σα ζώο ανθρωπόμορφο ή σαν ελέφας ή βούβαλος τριχωτός ή 
μάλλον σαν γιγάντιος γορίλλας […] Κ’ οι Σάτυροι μαυρίστηκαν σαν τα τσιλι-
κρωτά στις καπνοδόχες»: Πολίτης 1930α, 2.     

11 Πολίτης 1930α, 2.
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Αυτό που μας ωθεί μάλλον παραπλανητικά να αποδεχτούμε την 
εικασία του Πολίτη είναι ίσως η κοινή στράτευση κριτή και κρινόμε-
νου στις γραμμές ενός μαχόμενου λαογραφικού δημοτικισμού, όπως 
αποκρυσταλλώνεται στο ύφος της μεταφραστικής δουλειάς του 
Ρώτα στον Σαίξπηρ, για παράδειγμα. Όταν στα 1928 ο Ρώτας είχε 
μεταφράσει το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, ο Πολίτης σημείωνε: 

«Ο κ. Ρώτας έχει μαθητεύσει στη σχολή του ασύγκριτου 
μεταφραστού κ. Πάλλη στον οποίο αφιερώνει άλλωστε 
και το Όνειρό του. Εξετίμησε την περίφημη Ιλιάδα, τον 
υπέροχο Κύκλωπα, τον Έμπορο της Βενετίας […] Ένιω-
σε πόση σημασία έχει για τη ζωή ενός έργου το βάφτισμά 
του στο εθνικό χρώμα […] οι μαστόροι του είναι θαρρείς 
σύγχρονοί μας, συμπατριώτες μας, ρωμαίικα συνάφια, 
“άνθρωποι δικοί μας”».12   

Η χρήση στίχων από τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα για να 
μεταφραστούν τα ξόρκια του Όμπερον φαντάζει στα μάτια του Φ. 
Πολίτη ως μεταφραστική πρακτική όχι απλώς νόμιμη αλλά επιβε-
βλημένη. Η άποψη φανερώνει επίσης μια πολύ συγκεκριμένη οπτική 
του κριτικού για τη σχέση κλασικού θεάτρου και εθνικής λαϊκής 
παράδοσης. Όλα αυτά δεν προσφέρουν πάντως καμιά βεβαιότητα 
ότι η αναφορά του σε δράκους και καλικαντζάρους απηχεί υπαρ-
κτό σκηνικό εύρημα της παράστασης του Λαϊκού Θεάτρου το 1930. 
Επιμένοντας πεισματικά στη μικρή αυτή λεπτομέρεια δεν θέλουμε 
σε καμιά περίπτωση να αμφισβητήσουμε το λαϊκότροπο χαρακτήρα 
της παράστασης του Ρώτα. Θέλουμε αντίθετα να τον προσδιορί-
σουμε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, όσο μας βοηθούν οι πενιχρές 
μας πηγές, για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούσε σκηνικά την 
έννοια «λαός» ο κάθε σκηνοθέτης, όταν ετοίμαζε την παράστασή 
του. Γιατί, αν αποδειχτεί ότι η φράση του Πολίτη για δράκους και 
καλικάντζαρους δεν περιγράφει τελικά την παράσταση του Ρώτα, 
αλλά προσπαθεί να την περιχαρακώσει στο στρατόπεδο ενός ορθό-
δοξου λαογραφικού δημοτικισμού, θα πρέπει να δούμε επίσης ποια 
είναι τα καινά δαιμόνια που εισάγονται αυτή την περίοδο και τα 

12 Πολίτης 1928, 2.  
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οποία θέλει να ξορκίσει ο Πολίτης. Άλλωστε προσπάθεια τέτοιας 
οικειοποίησης δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο. 
Στην κορύφωση της διαμάχης για το Γλωσσικό Ζήτημα, λίγες μέρες 
μετά τα Ευαγγελικά, η κριτική του Σκριπ για την Άλκηστη του Ευρι-
πίδη στη Νέα Σκηνή σημείωνε για τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο: 
«…ο απ’ έξω ελθών, έκαμε μίαν μετάφρασιν την οποίαν ο στρατός 
των μη σχολαστικών δημοτικιστών πρέπει να περισφίγξη εις την 
παλάμην ως νέον όπλον. Οι σχετλιασμοί του κειμένου του Ευρι-
πίδου έγιναν αγνότατα δημοτικά μοιρολόγια».13 Μια ματιά στο 
κείμενο της μετάφρασης της Άλκηστης ή στις υπόλοιπες κριτικές 
για την ίδια παράσταση δείχνει πόσο αυθαίρετο ήταν το συμπέρα-
σμα και ποια ανάγκη είχε οδηγήσει στην εξαγωγή του. Ταυτόχρονα, 
μας υποδεικνύει την ανάγκη να ξαναδούμε προσεκτικά τις πηγές, 
πριν θεωρήσουμε ενιαία και ομοιό μορφη τη χρήση του λαογραφικού 
υλικού στις τρεις σκηνοθεσίες που εξετάζουμε εδώ.     

Ένα πολύπαθο πρωτοποριακό κείμενο
Για να μελετήσουμε τις τρεις μεσοπολεμικές παραστάσεις του 

Κύκλωπα στραφήκαμε σ’ ένα στοιχείο αμφίβολης επίσης αξιοπιστίας, 
χρήσιμο ωστόσο σε σημαντικό βαθμό, αφού χρησιμοποιήθηκε και 
στις τρεις: τη μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλλη. Από τις πρώτες 
σελίδες συνειδητοποιούμε ότι φέρει τη σφραγίδα της περιόδου που 
έχει γραφτεί και της εντονότατης διαμάχης γύρω από το Γλωσ-
σικό Ζήτημα, υπηρετώντας την παράταξη του μαχόμενου δημοτικι-
σμού.14 Δύο σημαντικοί ιδεολογικοί αντίπαλοι του Πάλλη, ο Γεώρ-
γιος Χατζιδάκις και ο Γεώργιος Μιστριώτης, σατιρίζονται ήδη από 
τον κατάλογο των δρώντων προσώπων. Αλλά και στο κείμενο, όταν 
θα χρειαστεί το αντίστοιχο μυθολογικών μορφών όπως ο Ραδάμαν-
θυς [στ. 273], ο Πάλλης θα αδιαφορήσει για την επιτυχία της αντι-
στοιχίας και θα προκρίνει την ανάγκη να σατιριστούν ξανά οι αντί-
13 Σκριπ 2255, 24.11.1901: 1.                

14 Είναι χαρακτηριστικό το σημείωμα που στέλνει στο Νουμά: «Επειδής τελευταία 
συζητάτε βλέπω, ποια η κατάλληλη μεταφραστική γλώσσα των αρχαίων δραμά-
των, αποφάσισα κι εγώ να πω τη γνώμη μου, όπως συνειθίζω, μ’ ένα παρά-
δειγμα, και καταπιάστηκα με τη μετάφραση του ‘Κύκλωπα’»: Πάλλης 1903, 1. 
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παλοί του.15 Πέρα από την απόφασή του να αποδώσει έμμετρα τα 
χορικά αλλά σε πεζό λόγο τα επεισόδια,16 θα μπορούσε κανείς να 
διακρίνει τρεις κατηγορίες λύσεων που δίνουν στη μετάφραση του 
Πάλλη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της:
α .  ρ ι ζοσπαστικές  δημοτικιστικές  προτάσεις  
 όπως η απόδοση του σχήματος στροφή – αντιστροφή – επωδός 

με τους όρους γύρος – ανάγυρος17 – στερνοτράγουδο. Ο Οδυσ-
σέας γράφεται Δυσσέας, ενώ εντυπωσιάζει η ορθογραφική 
πρόταση για κατάργηση των διψήφων φωνηέντων (λεφκαστρά-
γαλες, χορέβει, Εβριπίδης)   

β .  προσαρμογές  του αρχαίου κόσμου στα καθ’  ημάς 
 με καταφυγή σε λαογραφικό υλικό, όπως παροιμίες («ρώτα 

και τον μπάρμπα μου τον ψεύτη» [στ. 273]) και στερεότυπες 
φράσεις («της αρέσουν τα ξινόμηλα»).18 Οι δόμοι της Αλθαίας 
του αρχαίου κειμένου γίνονται ο πύργος της Μολόχας [στ. 39], ο 
Μάρων μετονομάζεται Χουζούρης [στ. 141 κ.α.], για την Ελένη 
ακούγεται το υποκοριστικό Λενάκι [στ. 177]. Δε λείπουν επίσης 
αναχρονιστικές αναγωγές στη χριστιανική (φιλάω σταβρό, τον 
ξέρω τίμιο σαν Τελώνη, αμήν αν λέω ψεφτιές) και τη δημοτική 
παράδοση της υπαίθρου: τα σατυρόπουλα τραγουδούν το «Κάτω 
στου Βάλτου τα χωριά» και χτυπούν το τσαρούχι – εικόνα που 
δύσκολα παραπέμπει σε καλικάντζαρους.  Ο Σιληνός θυμάται για 

15 «Χατζηδακιές [=ψευτιές] μου λέτε» θα μεταφράσει τη φράση «τοῡ Ῥαδαμάν-
θυος μᾶλλον πέποιθα». Στο πρώτο απόσπασμα της μετάφρασης που δημοσι-
εύτηκε στο Νουμά οι αναφορές στους δυο άντρες ήταν ακόμα πιο αυθαίρετες: 
«Ιστ! Εκεί μην πας / Ιστ! Στη δροσερή πλαγιά / Πέτρα ορέ θα φας. / Πρόγγα ορέ 
μπροστάρη / του Μιστριώτη-Πάρη / πρόγγα νἄχεις για!»: Πάλλης 1903, 1. Και 
στο ίδιο: «Τον πιστό σου έλα σώσε στρατιώτη / που με τράγου προβιά, / σκλά-
βος είναι σκαπάνα Μιστριώτη / και τη μύτη βουλώνει, / μην τον πνίξει η φριχτή 
μυρουδιά / π’ όλα γύρω φλομώνει».   

16 Η πρώτη παράσταση του έργου στα 1868 ήταν ολόκληρη σε πεζό, έτσι η 
επιλογή δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί καινοτομία: Μεταξάς 1872.     

17 Στην πρώτη δημοσίευση αποσπάσματος από το συγκεκριμένο Χορικό οι δυο 
όροι αποδίδονται ως «Γύρισμα» - «Ξαναγύρισμα»: Πάλλης 1903, 1.  

18 Ο Πάλλης δεν κρύβει την αξιοποίηση υλικού από τις εργασίες του Νικολάου 
Πολίτη. Βλ. Πάλλης 21988, 37. 
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το ευτυχισμένο παρελθόν τους: «με λαγούτα και τσακίσματα μου 
σαίρνατε τον καλαματιανό» [στ. 40]. Τον ίδιο χορό θα σύρουν 
πάλι οι Σάτυροι όταν καλούν τον Βρόμιο. 

γ .   σατιρ ικοί  αναχρονισμοί 
 Ο Πάλλης, μ’ ένα σύντομο σημείωμά του στο Νουμά,19 τους 

δικαιολογεί εκμεταλλευόμενος την ορθογραφία της εποχής 
για το επίθετο «σατυρικός» (χρησιμοποιόταν και για τη σάτιρα 
και για τους Σάτυρους), που προδίδει σαφώς και μια σχετική 
σύγχυση ανάμεσα στους δυο ηχητικά και οπτικά όμοιους όρους, 
ή τουλάχιστον μια ατελή διαφοροποίησή τους. Στην κατηγορία 
αυτή έχουμε αναφορές στον Χατζιδάκι και τον Μιστριώτη, στις 
μεγαλοϊδεατικές κορώνες εκ του ασφαλούς («Με τις φωνές εγώ 
ως και στη Σόφια σε παγαίνω»), στην απαλλαγή στράτευσης που 
έπαιρναν με διάφορα μέσα οι οικονομικά και κοινωνικά ισχυρό-
τεροι («απαλλαγέντες» ή «κουραμπιέδες» [στ. 642]), στα διπλώ-
ματα ή τα αξιώματα που αποκτούσαν με τον ίδιο τρόπο άλλοι20 
[στ. 260], στην ανυπακοή των Ρωμιών σε οποιοδήποτε νόμο [στ. 
120], ενώ κάπου ακούγεται ως τραγούδι του κεφιού κι ο Εθνι-
κός Ύμνος [στ. 664] τον οποίο επαναλαμβάνει σιγοτραγουδώ-
ντας ο Κύκλωπας.21 Ο τελευταίος χαρακτηρίζεται «γκαρίστρα 
σαν Πλάκας αηδόνι» [στ. 490], οι φλυαρίες καταδικάζονται ως 
«λόγια παχιά, ρητορικές Βουλής» [στ. 317].

19 «Το δράμα είναι σατυρικό και μου φαίνεται τέτοια σατυρικά δράματα νοστι-
μίζουν αρκετά όταν αλλάζουν τα ονόματα των προσώπων. Έτσι ο Πολύφημος 
γίνεται Μιστριώτης σύμφωνα με τις ιδέες του μακαρίτη Βασιλειάδη (δες τη 
‘‘Γαλάτειά” του) κι ο Σιληνός γέρος ξαναμωραμένος κι αφίλιωτος, οχτρός της 
αλήθειας γίνεται Κασίδακις. Οι Σάτυροι γίνονται Δασκαλάκια»: Πάλλης 1903, 
1.

20 Ο υπαινιγμός ίσως στρέφεται στα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η κατηγο-
ρία διατυπώνεται με σαφήνεια στον Τύπο την περίοδο που προηγήθηκε του 
κινήματος στο Γουδί το 1909, η συζήτηση ωστόσο για τα κακώς κείμενα στο 
στράτευμα και τις διάφορες κατακριτέες πρακτικές της βασιλικής οικογένειας 
πρακτικά έχει ξεκινήσει αμέσως μετά την ήττα του 1897. 

21 Οι ελευθέριες παρεμβάσεις του Πάλλη παρουσιάζονται για πρώτη φορά και 
κρίνονται θετικά στο Νουμά ήδη πριν από την έκδοση της μετάφρασης σε 
βιβλίο. Βλ. Ταγκόπουλος 1906. 
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Αν στα παραπάνω προστεθεί μια σειρά τολμηρών στοιχείων που 
ανήκουν στον Ευριπίδη κι όχι στον Πάλλη, όπως οι αναφορές στην 
πολυγαμικότητα της Ελένης [στ. 181], στις αέριες γαστρικές κενώ-
σεις του Κύκλωπα [στ. 326] και κυρίως οι στίχοι 580-590 όπου ο 
Κύκλωπας αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τον Σιληνό σαν ερωτικό 
αντικείμενο, όπως ο Δίας το Γανυμήδη,22 μπορούμε ευκολότερα να 
καταλάβουμε τους λόγους που από τη μια έκαναν το κείμενο αυτό 
να μείνει αναξιοποίητο για ένα τέταρτο του αιώνα και από την 
άλλη δεν επέτρεψαν να δημιουργηθεί ξεχωριστή παράδοση αναβί-
ωσης του σατυρικού δράματος. Γιατί η μετάφραση του Πάλλη, με 
τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε, συγκρουόταν δυναμικά με 
ανάλογα προβλήματα που έθετε μια άλλη παράδοση παραστά-
σεων, η αναβίωση του Αριστοφάνη, ανοίγοντας μάλιστα καινούρ-
γιους δρόμους στην κατεύθυνση της επίλυσής τους.23 Η τόλμη των 
εκσυγχρονιστικών μεταφραστικών του λύσεων,  κυρίως των σατιρι-

22 Παρά τη μεταφραστική τόλμη του Πάλλη, στο σημείο αυτό έχουμε σαφή 
προσπάθεια άμβλυνσης της τραχύτητας της εικόνας που παρουσιάζει τις 
ομοφυλοφιλικές διαθέσεις που αναδύθηκαν στον Κύκλωπα κατά τη διάρκεια 
της μέθης του. Ο Κύκλωπας του Πάλλη δεν αναφέρει το Γανυμήδη αλλά μέσα 
στη ζάλη του βλέπει τον Σιληνό σαν την Αφροδίτη. Οι στίχοι απουσίαζαν από 
τη μετάφραση που είχαν χρησιμοποιήσει οι φοιτητές το 1868 (Μεταξάς 1872) 
και προφανώς και από την παράσταση. Ο Ταγκόπουλος (1906, 2) έχει μόνο 
θετικά σχόλια για την επιλογή αυτή του Πάλλη: «Ένας πρωτόπειρος αλήθεια 
θα κατρακυλούσε σ’ αυτή την κατηφοριά, μα ο Πάλλης κρατήθηκε γερά και 
παληκαρίσια κι άφισε να κατρακυλίσουνε στο γκρεμό οι πέντε κατοπινοί στίχοι, 
που δε στέκουνται πια μια και φεύγει ο Γανυμήδης από τη μέση». Το πρόβλημα 
δεν ήταν βέβαια αν θα καταλάβαιναν οι αναγνώστες το αστείο μετά την αντι-
κατάσταση του Γανυμήδη από την Αφροδίτη αλλά κυρίως η φράση των στίχων 
584-585: «ἥδομαι δέ πως τοῖς παιδικοῖσι μᾶλλον ἢ τοῖς θήλεσιν» που δηλώνει 
σαφέστατα τις ομοφυλοφιλικές τάσεις του Κύκλωπα. Σε αντίστοιχη περικοπή 
αναγκάστηκε να προχωρήσει ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος στη μετάφραση 
των Εκκλησιαζουσών το 1904 παρά τη δεδηλωμένη αντίθεσή του σε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια αφυδάτωσης του αρχαίου κωμικού κειμένου με τον εξοβελι-
σμό τολμηρών φράσεων. Ο Πάλλης δείχνει εδώ πάντως πιο σεμνότυφος από 
τον Δημητρακόπουλο, αφού έχει «εξομαλύνει» και τους στίχους 168-169 και 
439. 

23 Ο πρώτος που αναγνώρισε τον πρωτοποριακό ρόλο του Πάλλη στην κατεύ-
θυνση αυτή με τη μετάφραση του Κύκλωπα είναι, όσο γνωρίζουμε, ο Κλέων 
Παράσχος. Βλ. Μαυρογένη 2006, 329.  
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κών αναχρονισμών, είχε το  αντίστοιχό της, σε ασύγκριτα μικρότερη 
κλίμακα πάντως, στην παράφραση του Πλούτου από τον Μ. Χουρ-
μούζη μισό περίπου αιώνα πριν. Ακόμα πιο δειλές αναχρονιστικές 
προτάσεις είχαν υποβληθεί από τον Ιωάννη Ραπτάρχη, αλλά κι από 
τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή κατά τη διάρκεια των μεταφραστικών 
τους εργασιών σε κωμωδίες του Αριστοφάνη.24

Μεταφραστικές ρήξεις και συνέχειες
Οι τρεις μεταφραστές των μέσων του 19ου αιώνα στόχευαν 

μάλλον προς το αναγνωστικό  και λιγότερο προς το θεατρικό κοινό, 
αφού πίστευαν ότι δεν μπορούσαν να έχουν προσδοκίες μακράς 
σταδιοδρομίας των έργων τους στη σκηνή. Πράγματι, καμιά από 
τις τρεις παραπάνω απόπειρες δεν έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό 
παραστάσεων στον καιρό της. Η μετάφραση του Πάλλη στόχευε κι 
αυτή στο αναγνωστικό κοινό. Στην εποχή της λειτούργησε, όντως, 
μόνο σαν μαχητικό ανάγνωσμα σε ένα λογοτεχνικό έντυπο με εξαι-
ρετικά περιορισμένη κυκλοφορία.25  

Αντίθετα με τη μεταφραστική δουλειά του Πάλλη και τις απόπει-
ρες του Ραπτάρχη, του Ραγκαβή και του Χουρμούζη, οι Νεφέλες σε 
μετάφραση Γεωργίου Σουρή και οι Εκκλησιάζουσες σε μετάφραση 
Πολύβιου Δημητρακόπουλου που φιλοτεχνήθηκαν στις αρχές του 
20ού αιώνα, βρέθηκαν στη σκηνή ενώ ήταν ακόμη νωπή η μελάνη 
των μεταφραστών τους: οι Νεφέλες σε μια σειρά παραστάσεων στο 
Δημοτικό Θέατρο Αθηνών με τεράστια απήχηση από τις 26 Οκτω-
βρίου του 1900 και οι Εκκλησιάζουσες στη Νέα Σκηνή του Κωνστα-
ντίνου Χρηστομάνου  από τις 11 Αυγούστου του 1904. 

Οι Σουρής και Δημητρακόπουλος απέφυγαν συνειδητά τη χρήση 
σατιρικών αναχρονισμών και συγκεκριμένων λεκτικών αναφο-
ρών στο σύγχρονό τους κόσμο, διέκοπταν επομένως μια παρά-
δοση εκσυγχρονισμού που έτεινε να δημιουργηθεί στην αναβίωση 
της αριστοφανικής κωμωδίας. Τα αίτια της ρήξης αυτής θα πρέπει 
να αναζητηθούν στο γενικότερο κοινωνικό και θεατρικό κλίμα της 

24 Ριτσάτου 2011, 298-304. 
25 Mackridge 2006, 245. 
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εποχής των Ευαγγελικών και Ορεστειακών. Η αμφιλεγόμενη παρά-
δοση αναβίωσης αρχαίων ελληνικών δραμάτων από το πρωτότυπο 
αποτελούσε στα 1900 ένα πολύ ισχυρό πόλο της θεατρικής μας ζωής 
με τις παραστάσεις του Γεωργίου Μιστριώτη και της Εταιρείας του 
Υπέρ της Διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών Δραμάτων. Η άρνηση 
χρήσης σατιρικών αναχρονισμών εντάσσεται στην ιδιαίτερη ατμό-
σφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι παραστάσεις του Μιστριώτη από 
το πρωτότυπο, με την ιδιαίτερη φροντίδα για το κείμενο και την 
εκφορά του λόγου. Αυτό βέβαια δε σημαίνει συνολική αποδοχή της 
οπτικής του Μιστριώτη από το μεταφραστή των Νεφελών.     

Γιατί, παρά την προθυμία του Σουρή να μην εκσυγχρονίσει 
κανένα απολύτως σατιρικό εύρημα του Αριστοφάνη και παρά την 
προθυμία του Μιστριώτη να συνδράμει τις Νεφέλες με δωρεάν 
παραχώρηση του βεστιαρίου της Εταιρείας του,26 μια παράσταση 
του αρχαίου κωμικού σε σύγχρονη γλώσσα φάνταζε –και έτσι 
λειτούργησε τελικά– σαν αντίπαλο δέος, αν όχι σαν πράξη συνειδη-
τής αντίθεσης, στις παραστάσεις του Μιστριώτη στα αρχαία ελλη-
νικά. Ωστόσο οι δυο διαφορετικές ομάδες παραστάσεων στο γύρι-
σμα του αιώνα δεν έκρυβαν την κοινή πρόθεσή τους να οικοδομη-
θεί μια γέφυρα συνέχειας από το αρχαίο παρελθόν στο νεοελληνικό 
παρόν.27 Οι παραστάσεις των φοιτητών πάντως έμοιαζαν να υπερ-
τονίζουν την άφθαστη ανωτερότητα του αρχαίου κόσμου. Με την 
ακατάληπτη από το ευρύ κοινό γλώσσα τους έμοιαζαν να υποδει-
κνύουν το μακρύ και δύσβατο δρόμο που περιμένει όποιον θελή-
σει να πλησιάσει τις πνευματικές του αξίες. Αντίθετα η παράσταση 
του Σουρή, με όπλο το γέλιο και μια ρέουσα καθημερινή γλώσσα, 
κατέβαζε τους αρχαίους θεούς, ήρωες και ένδοξους θνητούς από 
τα βάθρα τους και τους επέτρεπε να περπατούν ζωντανοί ανάμεσα 
στους Αθηναίους του 1900. Οι τελευταίοι ένιωθαν τόσο κολακευ-
μένοι από τη σύνδεση, όσο κι από τα ευρήματα μιας ανασκαφής.28 

26 «Εδώ κι εκεί», Σκριπ 1863, 23.10.1900: 1.
27 Π[απαντωνίου] Ζ[αχαρίας]; 1900β, 1.  
28 Π[απαντωνίου] Ζ[αχαρίας]; 1900α, 1. «Η πένα –εσκέφθην– η οποία έγραψε 

τοιαύτην μετάφρασιν, δεν είνε σκαπάνη ανοίξασα την γην και αποκαλύψασα 
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Στη συγκεκριμένη λειτουργία της παράστασης δεν συνέβαλαν 
σατιρικοί αναχρονισμοί, αλλά μια αίσθηση πνευματικής συγγένειας 
του Σουρή με τον Αριστοφάνη εδραιωμένη στο κοινό κυρίως από 
τη δράση του σατιρικού στο Ρωμηό, συμπληρωματικά όμως και μια 
μεγάλη σειρά αντικειμένων καθημερινής χρήσης, κοινών και στις 
δύο εποχές, που χρησιμοποιήθηκαν στην παράσταση.29 Θεωρώ εξαι-
ρετικά πιθανό η τελευταία αυτή έμπνευση να ανήκε στον Νικόλαο 
Πολίτη που μαζί με το Γεώργιο Σουρή και το Νικόλαο Λάσκαρη 
επιμελήθηκαν τη σκηνοθεσία. Η ανάμιξη του Πολίτη βοηθούσε 
ακόμη περισσότερο να δημιουργηθεί αντιθετικό δίπολο ανάμεσα 
στις Νεφέλες του Σουρή και τις παραστάσεις του Μιστριώτη. 

Οι Εκκλησιάζουσες στη Νέα Σκηνή του Κωνσταντίνου Χρηστο-
μάνου στη μετάφραση του Πολύβιου Δημητρακόπουλου, παρά την 
απουσία σατιρικών αναχρονισμών στο κείμενο, είχαν μια ακόμη πιο 
ολοκληρωμένη οπτική της «συνέχειας» μεταξύ αρχαίου και νέου 
ελληνικού κόσμου και αρκετές ομοιότητες με τη μετάφραση του 
Κύκλωπα από τον Πάλλη.30 Η προετοιμασία των δυο μεταφράσεων 
γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα και είναι πολύ δύσκολο να διαπιστώ-
σει κανείς ποιος ακολουθεί ποιον. Πάλλης και Δημητρακόπουλος 
ήταν ωστόσο ενταγμένοι σε δυο εντελώς διαφορετικά στρατόπεδα 
του γλωσσικού ζητήματος. Για πολλούς μάλιστα αποτέλεσε μεγάλη 
έκπληξη το γεγονός ότι ο «σιαμαίος φιλολογικός αδερφός του 
Μιστριώτη»,31 ο υποτιθέμενος ευνοούμενός του κατά τις κρίσεις των 
δραματικών διαγωνισμών, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, είχε μετα-
φράσει την κωμωδία του Αριστοφάνη σε μια καθημερινή ρέουσα 
γλώσσα, όταν με αφορμή τους Ίσαυρους του Κλέωνα Ραγκαβή, που 

εις το φως απειρίαν αρχαίων αγαλμάτων; Υπάρχουν πολλοί σοφοί αρχαιολόγοι 
ωσάν τον ποιητήν του Φαλήρου;».   

29 «Εδώ κι εκεί», Σκριπ 1863, 23/10/1900: 1.
30 Η πρεμιέρα ακολουθεί με εννέα μήνες διαφορά τη δημοσίευση ενός πρώτου 

μικρού αποσπάσματος της μετάφρασης του Κύκλωπα στο Νουμά, αλλά προη-
γείται κατά ένα περίπου χρόνο της εμφάνισης των επόμενων πιο εκτεταμένων 
αποσπασμάτων. Ένα ακόμη μικρό απόσπασμα της μετάφρασης του Κύκλωπα 
δημοσιεύτηκε την ίδια ακριβώς χρονιά με την παράσταση των Εκκλησιαζουσών 
(Νουμάς 114: 1), αφού είχαν όμως ολοκληρωθεί και οι επαναλήψεις της.

31 Νουμάς 71: 1. Βλ. Χασάπη-Χριστοδούλου 2002, 219.
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είχαν ανέβει το Μάρτη της ίδιας χρονιάς στο Βασιλικό Θέατρο, 
πανηγύριζε γιατί η παράσταση ήταν ένας «θρίαμβος της καθαρευ-
ούσης γλώσσης».32 Ωστόσο τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δυο 
μεταφράσεις δεν περιορίζονται στο γλωσσικό ύφος. Και στη μετά-
φραση του Δημητρακόπουλου έχουμε αναφορές σε χορούς σαν το 
«συρτούλη» και τον «καλαματιανό», όταν η Πραξαγόρα δίνει την 
παρακάτω χαρακτηριστική εντολή στις μεταμφιεσμένες γυναίκες:  

«…ένα τραγούδι βλάχικο αρχίζετε σα γέροι 
και προχωρείτε ψέλνοντας με το ραβδί στο χέρι».33 

Αναχρονιστικές παρασπονδίες σαν αυτή ωστόσο μετριούνται 
στα δάκτυλα του ενός χεριού στη μετάφραση του Δημητρακόπου-
λου. Πέρα από τα δημοτικά τραγούδια που θεωρήθηκαν κατάλληλα 
για χορικά στις Εκκλησιάζουσες του 1904,34 πιθανότατα αξιοποιή-
θηκαν επίσης ένας αμανές, για να ζωντανέψει ένα σκοπό ιωνικό, 
κι ένας χορός που θύμιζε ζεϊμπέκικο, δείχνοντας ότι η τόλμη των 
Δημητρακόπουλου-Χρηστομάνου ακολούθησε, ειδικά στο ζήτημα 
της μουσικής, αντίστοιχες κατευθύνσεις με εκείνη του Πάλλη. 

Ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη σύμπτωση 
απόψεων των δυο αντίθετων στρατοπέδων στο θέμα της σκηνικής 
μουσικής είναι η περίπτωση του γνωστού δημοτικού «Κάτω στου 
Βάλτου τα χωριά» που στον Κύκλωπα του Πάλλη τραγουδούν τα 
Σατυρόπουλα. Δεν το αξιοποιούν δηλαδή μόνο οι φανατικοί δημο-
τικιστές του Νουμά, όπως ο Πάλλης, και η παρουσία του δεν περι-
ορίζεται στο μεταφρασμένο σατυρικό δράμα. Μοτίβα από το ίδιο 
τραγούδι αναγνώριζαν κι οι θεατές της παράστασης της Αντιγόνης 
του Σοφοκλή στη μουσική που είχε συνθέσει ο Ιωάννης Σακελλα-
ρίδης για την Εταιρεία Υπέρ της Διδασκαλίας Αρχαίων Δραμάτων 
του Γεωργίου Μιστριώτη στα 1896 (επανάληψη 1900). Το γεγονός 

32 Κάθε «απόπειρα εκδηλώσεως υψηλών τραγικών παθών διά της γλώσσης των 
οινοπωλείων αποτελεί ιερόσυλον αστειότητα και προς ταύτην ακόμη την 
έννοιαν του υψηλού και ωραίου»: Μαυρογένη 2006, 98.      

33 Δημητρακόπουλος 1904, 22-23.
34 Υπάρχει ένδειξη πιθανής ύπαρξης ενός ακόμη παραδοσιακού χορού, για την 

οποία όμως οι κριτικές δεν κάνουν λόγο: «και τα δυο σου πόδια κίνα / με το 
Κρητικό το βήμα» (Δημητρακόπουλος 1904, 78).
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όμως δεν τους γέμιζε με περηφάνια αλλά με αμφιβολίες, όχι μόνο 
για την αισθητική λειτουργία ενός τέτοιου μοτίβου μέσα στο αρχαίο 
δράμα, αλλά ακόμα και για την αμιγή ελληνικότητα ενός τέτοιου 
τραγουδιού.35     

Η παραδοσιακή μουσική φιλοδοξούσε να λειτουργήσει, με τη 
λογική της «συνέχειας», ως ιδανικός ενδιάμεσος σταθμός σύνδεσης 
από το παρόν του 1900 στο παρελθόν της κλασικής αρχαιότητας. Η 
σύνδεση παρέμενε ωστόσο ατελής και προβληματική. Ως παραδοσι-
ακή γινόταν αποδεκτή μόνο η μουσική της υπαίθρου, ενώ αποκλει-
όταν η αντίστοιχη αστική, μόνο η παλιότερη, ενώ αποκλειόταν η 
σύγχρονη, μόνο κάποιων περιοχών, ενώ αποφεύγονταν άλλες με 
πιο περίπλοκη μουσική παράδοση όπως η Θράκη, η Μακεδονία ή 
τα Επτάνησα. Το γεγονός φανερώνει τα προβλήματα μιας αγωνι-
ώδους προσπάθειας δημιουργίας εθνικής ταυτότητας. Το βασικό 
πρόβλημα με την ανώνυμη λαϊκή μουσική της εποχής, αστική και 
αγροτική, ήταν οι ολοφάνερες επιδράσεις που είχε δεχτεί από μουσι-
κές άλλων εθνών, κυρίως βαλκανικών, επιδράσεις τις οποίες οι 
φανατικότεροι οπαδοί του ιδεολογήματος της συνέχειας απέκρυ-
πταν συστηματικά, όταν δεν απέρριπταν συλλήβδην τη μουσική 
αυτή. Ανάλογα προβλήματα εμφανίζονταν και στην αντιμετώπιση 
του υπόλοιπου λαογραφικού υλικού. Ενώ οτιδήποτε προέρχεται από 
την παλιότερη ζωή στην ύπαιθρο θεωρείται πολύτιμο για να χτιστεί 
η γέφυρα σύνδεσης με το παρελθόν, το αντίστοιχο πιο πρόσφατο 
υλικό από τις πόλεις προκαλεί μεγάλη αμηχανία όχι μόνο στους 
οπαδούς του δόγματος της συνέχειας, αλλά ακόμα και στους έλλη-
νες εκπροσώπους της επιστήμης της Λαογραφίας, με χαρακτηριστι-
κότερα παραδείγματα την περιφρόνηση του Θεάτρου Σκιών και του 
ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι λοιπόν η στιγμή να προσθέσουμε εδώ 

35 Διακρίνουν «αυτούσιες δημοτικές μελωδίες, όπως η πασίγνωστη ‘Κάτω στου 
Βάλτου τα χωριά’, βυζαντινά κοντάκια, τη Μασσαλιώτιδα ανάμεικτη με στοιχεία 
οπερέτας του συρμού, σε σημείο που να διερωτώνται: ‘ποίαν σχέσιν έχουσι με 
την αρχαιότητα, με τον Σοφοκλέα και το μεγαλείον των ημιθέων της τέχνης’» 
(Ξανθουδάκης 1999, 48). Για την ύπαρξη ακόμη και χρονογραφήματος («Σοφο-
κλής Βαλτινός», Εστία 30.4.1900) με αφορμή την παρουσία μοτίβων από το 
συγκεκριμένο τραγούδι στη μουσική της Αντιγόνης βλ. Μαυρολέων 2003, 85-6.  
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μια ακόμη καινοτομία της μετάφρασης του Πάλλη: σχεδόν προκλη-
τικά προσθέτει αναφορές και στο βαλκανικό ή το ανατολίτικο πολι-
τισμικό μας υπόβαθρο, όπως μαρτυρούν οι φράσεις για τα σαλβά-
ρια του Πάρη, ή άλλες ανάλογες όπως «νταβούλια εδώ δεν έχει 
και ζουρνά και ντέφια» [στ. 205]. Τέλος η αναφορά σε «μπουζούκι 
σμυρναίικο» [στ. 443] και η συχνή προσαγόρευση του Διόνυσου ως 
«βλάμη» φέρνει στη σκηνή –εξαιρετικά πρόωρα σε σχέση με τη μετέ-
πειτα νομιμοποίησή του – τον κόσμο, ή υπόκοσμο κατ’ άλλους, του 
ρεμπέτικου τραγουδιού. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί προσεκτικά, 
αν η υιοθέτηση της μετάφρασης του Πάλλη από τους τρεις μεσοπο-
λεμικούς σκηνοθέτες έγινε άνευ όρων και αν παράλληλα σημαίνει 
και αποδοχή όλων των ιδεολογικών και αισθητικών απόψεων που 
απορρέουν απ’ αυτήν ή των συμβόλων τους.   

Οι τρεις μεσοπολεμικές σκηνικές προσεγγίσεις  
Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο Βασίλης Ρώτας, ο 

Κάρολος Κουν και ο Φώτος Πολίτης συμπίπτουν στην επιλογή του 
Κύκλωπα και της μετάφρασης του Πάλλη το κλίμα δεν είναι φυσικά 
ίδιο με την περίοδο που φιλοτεχνήθηκε η μετάφραση. Η εισαγωγή 
στοιχείων από τη νεοελληνική πραγματικότητα για την προσέγγιση 
του αρχαίου δράματος έχει αρχίσει να εδραιώνεται ως σκηνική παρά-
δοση. Θεωρείται όμως άλλοτε εκσυγχρονιστικός δρόμος, υπό την 
επίδραση της ιδεολογικής ζύμωσης γύρω από το θέμα της ελληνικό-
τητας και της εμφάνισης της γενιάς του ’30, και άλλοτε συντηρητική 
αναχρονιστική πρακτική. Το κριτήριο είναι ποιος θα χρησιμοποιήσει 
τους αναχρονισμούς αυτούς στη σκηνή, μέσα σε ποιο γενικότερο 
κλίμα, ποιοι θα τον κρίνουν και σε ποια παράταξη θα τον εντάξουν. 
Το Γλωσσικό Ζήτημα επανερχόταν άλλωστε με ιδιαίτερη ένταση. 
Ο θάνατος του Ιωάννη Ψυχάρη στα 1929 και η εκλογή του Κωστή 
Παλαμά ως προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών σηματοδοτούσαν το 
τέλος μιας εποχής,36 όπου μια μετριοπαθέστερη δημοτική κέρδιζε 
συνεχώς μεγάλες νίκες, όχι όμως και τη θέση της επίσημης γλώσσας 
του κράτους σύμφωνα με το Σύνταγμα. Οι αντιδράσεις των εκπρο-

36 Mackridge 2009, 293-98.    
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σώπων της καθαρεύουσας, αν και δεν είχαν εκλείψει, είχαν χαλα-
ρώσει σε ένταση καθώς προείχε η ανάγκη γλωσσικής αφομοίωσης 
των νέων πληθυσμών που εντάχτηκαν στο ελληνικό κράτος. Επομέ-
νως, η παλιότερη πόλωση των Ευαγγελικών και Ορεστειακών, δεν 
είχε εξαλειφθεί. Μάλιστα, η δυναμική είσοδος της Αριστεράς στη 
διαμάχη, της έδωσε νέα διάσταση.37 

Στο χώρο του θεάτρου τα σημάδια αυτής της πόλωσης γίνονται 
πιο ευδιάκριτα κυρίως σε δυο περιπτώσεις: στις συζητήσεις γύρω από 
την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου, που ήταν θεσμός αυτονόητα σημα-
ντικός για τη διαμόρφωση του γλωσσικού οργάνου και, λίγο νωρί-
τερα,  στον απόηχο των Δελφικών Γιορτών με τη διεθνή ακτινοβολία 
τους. Οι τελευταίες, αν και είχαν ένα ομιχλώδη ιδεολογικό προσα-
νατολισμό πιο κοντά στο νεορομαντισμό, συνδέονταν στη σκέψη 
πολλών διανοητών με τις παλιότερες προσπάθειες του Μιστριώτη, 
κυρίως εξαιτίας της αρχαιολατρίας τους, της κοινής χρήσης βυζαντι-
νής, υποτίθεται,38 μουσικής αλλά και της πρόθεσης που εκδήλωσε 
37 Στα 1927 ο Ριζοσπάστης εκδίδει για τελευταία φορά φύλλο του σε καθαρεύ-

ουσα γλώσσα, ενώ δυο χρόνια αργότερα ο Δημήτρης Γληνός θα υποστηρίξει 
από τις σελίδες του περιοδικού Αναγέννηση σημαντικές ορθογραφικές απλο-
ποιήσεις στη χρήση της δημοτικής (Mackridge 2009, 291-92), που κινούνται 
στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με τις επιλογές του Πάλλη κατά την εκτύπωση 
της μετάφρασης του Κύκλωπα. Ας σημειωθεί εδώ ότι στην κριτική του για την 
παράσταση του Ρώτα από τον Πολίτη οι «λεφκαστράγαλες» Νυφούλες είχαν 
διορθωθεί σε «λευκαστράγαλες». Πολίτης 1930α, 2.

38 Ο χώρος δεν είναι φυσικά ούτε επαρκής, ούτε κατάλληλος για να λύσουμε μια 
τόσο μεγάλη παρεξήγηση. Όπως υποστηρίχτηκε πειστικά πρόσφατα, η μουσική 
στις Δελφικές Γιορτές ήταν ευρωπαϊκή και δεν είχε μεγάλη σχέση με τη βυζα-
ντινή (Capellari 2012). Η επιθυμία της Εύας Πάλμερ ήταν, εντούτοις, να έχει και 
στις δυο παραστάσεις στους Δελφούς μονόφωνη βυζαντινή μουσική κι αυτός 
είναι και ο λόγος της τελικής της ρήξης με τον Κωνσταντίνο Ψάχο. Αντίθετα, για 
τον Μιστριώτη μουσικό ίνδαλμα ήταν ο Μέντελσον και η μουσική του για την 
Αντιγόνη, αδυνατούσε όμως να τη χρησιμοποιήσει για τα χορικά καθώς ήταν 
γραμμένη πάνω σε γερμανικούς στίχους, οπότε δεν μπορούσε να προσαρμοστεί 
στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Η επιλογή της μουσικής του Ιωάννη Σακελ-
λαρίδη με τις άφθονες επιδράσεις από τη βυζαντινή μουσική –στην τετράφωνη 
έστω εκδοχή της– ήταν επομένως για τον Μιστριώτη λύση ανάγκης: Βλέπε 
Πρωία 1391, 22.4.1900. Ας σημειωθεί ότι το όνομα του Ιωάννη Σακελλαρίδη 
είχε προταθεί στην Εύα Πάλμερ για τη σύνθεση βυζαντινής μουσικής για τις 
Δελφικές Γιορτές (Γλυτζουρής 2001, 540).      
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κάποια στιγμή η Εύα Πάλμερ για παράσταση του Προμηθέα στα 
αρχαία ελληνικά.39 Την ίδια στιγμή οι Γιορτές δέχονταν και τις επιθέ-
σεις των αντιπάλων του δημοτικισμού για την τελική επιλογή της 
«μαλλιαρής» ή «αλβανικής» μετάφρασης του Ιωάννη Γρυπάρη «διά 
της οποίας ο Αισχύλος εμφανίζεται με τσαρούχια».40 

Όταν δυο χρόνια μετά το τέλος τους ο Φώτος Πολίτης σκηνο-
θέτησε τη Βαβυλωνία στο Εθνικό Θέατρο, επέλεξε για μουσική 
υπόκρουση στη δράση του Σοφολογιότατου εκκλησιαστική ψαλμω-
δία. Δεν ξέρουμε αν με τον τρόπο αυτό θέλησε να σατιρίσει μόνο 
τις προσπάθειες του Μιστριώτη ή αν επιθυμία του ήταν να συνδε-
θούν οι παλιότερες παραστάσεις και με τις τωρινές των Σικελια-
νών.41 Πολίτης και Ρώτας είχαν πάντως συστρατευθεί στην πολεμική 
κατά των πρώτων Δελφικών Γιορτών, όταν ο πρώτος είχε συντάξει 
τρία άρθρα με αρνητικές κρίσεις για την παράσταση του Προμηθέα 
Δεσμώτη –χωρίς να την έχει δει– άρθρα που απαντούσαν σε αντί-
στοιχο επικριτικό δημοσίευμα του δεύτερου. Η επιλογή ενός σατυ-
ρικού δράματος έμοιαζε άλλωστε κι αυτή σα μια υπενθύμιση προς 
τους διοργανωτές των Δελφικών Γιορτών και τους ομοϊδεάτες τους 
για το πόσο λειψή φάνταζε μια αναπαράσταση του αρχαίου κόσμου 
που δεν περιλαμβάνει το Γέλιο σαν στοιχείο έκφρασής του. 

Με τη λογική αυτή όμως θα περίμενε κανείς ότι το εναρκτήριο 
έργο του Ρώτα ή μια από τις προτάσεις του Πολίτη στο Εθνικό θα 
ήταν μια αριστοφανική κωμωδία. Ο χαρακτήρας όμως που είχαν 
πάρει οι παραστάσεις του αθηναίου κωμικού στα χέρια των μίμων-
μεταμορφωτών στη δεκαετία του 1920 είχαν βυθίσει τον Αριστο-

39 Γλυτζουρής 2001, 573-74: «η ιδέα της συνέχειας και η χρήση βυζαντινής μουσι-
κής συνδέουν την εργασία της Σικελιανού με την αρχαιολατρία του Μιστριώτη 
[…] Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η επιθυμία της να δοθεί ο Προμηθέας στο 
πρωτότυπο». 

40 Καθημερινή 10.5.1930. 
41 Αν και η μουσική στις Δελφικές Γιορτές δεν ήταν βυζαντινή, όπως εξηγήσαμε 

πρόχειρα μόλις παραπάνω, η σύνδεση Μιστριώτη–Σικελιανού μέσω της μουσι-
κής μπορούσε να λειτουργήσει, αφού η πλειοψηφία των θεατών της παράστα-
σης της Βαβυλωνίας διάβαζε στις εφημερίδες για την πρόθεση της Πάλμερ να 
αξιοποιήσει τη βυζαντινή μουσική και δεν είχε παρακολουθήσει τις παραστά-
σεις στους Δελφούς, για να έχει δική της γνώμη.
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φάνη σε ανυποληψία, για την απόσειση της οποίας χρειάστηκαν 
δεκαετίες.42 Έπειτα ο Πολίτης είχε υποστηρίξει –με αφορμή τους 
Όρνιθες στην Ελευθέρα Σκηνή το 1929– ότι ο Αριστοφάνης μόνο 
διασκευασμένος μπορεί να παίζεται κι εκείνος φαίνεται να μην είχε 
ιδιαίτερα εκτιμήσει τη διασκευή του Χουρμούζη στον Πλούτο που 
ανέβασε την ίδια περίπου περίοδο στο Κολλέγιο Αθηνών ο Κάρο-
λος Κουν.               

Με άλλα λόγια, οι τρεις μεσοπολεμικοί Κύκλωπες είχαν να 
λύσουν προβλήματα που ανακύπτουν έντονα κυρίως στο αριστο-
φανικό ανέβασμα, αλλά εμφανίζονται ως ένα βαθμό και στο σατυ-
ρικό δράμα. Ο τρόπος αντιμετώπισής τους έχει ξεχωριστό ενδια-
φέρον. Έτσι, ο Ρώτας αφαιρεί τους στίχους 580-590 που αναφέρο-
νται στη γανυμηδική αγγαρεία του Σιληνού,43 κρατά πάντως τους 
σατιρικούς αναχρονισμούς, ακόμα και παλαιωμένους επί 25 χρόνια. 
Οι αντιδράσεις που συναντάμε στις κριτικές,44 αναφέρονται περισ-
σότερο σε φραστικές ακρότητες, προφανώς στις λύσεις του Πάλλη 
που περιγράψαμε ήδη. Δεν μας παραδίδεται δηλαδή κανένα σκηνο-
θετικό εύρημα που να τις συμπληρώνει, να τις δραματοποιεί ή να τις 
υπογραμμίζει. Αντίθετα η ύπαρξη «αρχαϊκής» μουσικής υπόκρουσης 
εκτελεσμένης με όμποε και κόρνο,45 μας κάνει να δυσπιστούμε για 
την αντιστοιχία του ύφους της εκτέλεσης και κυρίως της ενορχή-
στρωσης με το «συρτούλη», τον «καλαματιανό», τον τσάμικο και το 
σμυρναίικο μπουζούκι που είχε προβλέψει ο Πάλλης.    

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία της παράστασης μια κριτική 
αναφέρεται με σαφήνεια σε χρήση μάσκας από το Χορό.46 Μάσκες 
στο Χορό θα χρησιμοποιήσει κι ο Κουν στο Κολλέγιο χωρίς να 

42 Tsirimocou 1977. Van Steen 2000. Μαυρογένη 2006.  
43 Συρανό 1930, 2.
44 «Και η μετάφρασις δεν έκαμε καθόλου καλή εντύπωση με ‘‘τους απαλλαγέ-

ντας” το ‘‘κάτω στο Βάλτο”, το ‘‘σμυρνέικο μπουζούκι” τον ‘‘σταυρό” το ‘‘καλα-
ματιανό” και μερικές άλλες λέξεις» (Ροδάς 1930). «Ο κ. Ρώτας παρεσύρθη από 
τη σατυροποίηση της σατύρας του Ευριπίδου υπό του Πάλλη διά να φθάση εις 
υπερβολάς»: RED 1930. Βλ. και Θρύλος 1977, 318-20. 

45 Δόξας 1930, 219. Άλλη κριτική της αποδίδει «αρχαϊκοεξωτικό χρώμα». Μ.Μ. 
1930, 169.

46 Δόξας 1930, 219.
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αποφύγει κι εκείνος τις αντιδράσεις, τόσο για τη σύζευξη αρχαίου 
και νέου κόσμου όσο και για την τόλμη του να διατηρήσει τους 
αναχρονισμούς του Πάλλη και να τους ενισχύσει με εικόνα και ήχο: 

«Τα κρητικά και δημοτικά τραγούδια που τραγουδούσαν 
οι σάτυροι, η παράξενη σκηνογραφία, τα κομπολόγια, 
δώσαν στο έργο μια παράξενη ατμόσφαιρα που θα μας 
έκανε να αμφιβάλλουμε για την αρχαιότητά του αν δεν 
υπήρχε ο φοβερός “Κύκλωπας” να μας το θυμίζη συνεχώς 
[…] Το έργο μας θύμιζε πιο πολύ τον ελληνικό Καραγκιό-
ζι παρά την Αρχαία Τέχνη» 

έγραφαν οι μαθητές στο έντυπό τους, διατυπώνοντας στη συνέχεια 
ακόμα πιο ανοιχτά τη διαφωνία τους με την οπτική του δασκάλου.47 
Η υπεράσπιση της εκλαϊκευτικής οπτικής του Κουν μερικές μέρες 
αργότερα από τον μαθητή του Αλέξη Σολομό έχει οπωσδήποτε 
ξεχωριστή σημασία, αφού μερικά χρόνια αργότερα θα σκηνοθετήσει 
κι εκείνος το έργο στο Εθνικό Θέατρο:48

«Η παράστασις του Κύκλωπα του Ευριπίδη φάνηκε τόσο 
στο ανέβασμα όσο και στο παίξιμο, αρκετά ανώτερη από 
τις παλιότερες του Αριστοφάνη. Το έργο είναι γιομάτο 
κίνηση και σάτιρα και μονάχα σ’ ένα δυο μέρη ο διάλογος 
καταντά λιγάκι μονότονος. Μερικούς τους σκανταλίσα-
νε τα διάφορα ‘‘απροσδόκητα” όπως πχ το να χορεύουνε 
οι ναύτες τον καλαματιανό και να τραγουδούν αμανέδες 
κ.λ. Σ’ αυτό τίποτ’ άλλο δε φταίει παρά η νοοτροπία του 
μεταφραστή και του σκηνοθέτη. Η μετάφραση του μακα-
ρίτη του Πάλλη καθώς κι η παράλληλη σκηνοθεσία του κ. 
Κουν προσπαθούν να ξεφύγουν από τη στερεότυπη σχο-
λαστική παράδοση της διδασκαλίας των αρχαίων δραμά-
των. Ίσα-ίσα που κάνει τον καθένα να τα νιώσει και να τα 
ζήσει, γιατί κι απ’ αυτούς που προσποιούνται τώρα πως τα 

47 Μακρίδης 1935, 1.  
48 Ο Αλέξης Σολομός θα σκηνοθετήσει τον Κύκλωπα στο Εθνικό Θέατρο το 1959 

σε ενιαία παράσταση με τους Βατράχους του Αριστοφάνη, κρατώντας επίσης 
τη μετάφραση του Πάλλη αλλά και σοβαρές αποστάσεις από την αισθητική του 
δασκάλου του που υπερασπίζεται εδώ.            
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νιώθουν και τα καταλαβαίνουν, είναι σίγουρο πως οι μισοί 
λένε ψέμματα».49

Ο τρόπος χρήσης της παράδοσης από τον Κουν είναι, όπως 
παρατηρεί ο Σολομός, σε αρμονία με την αισθητική της μετάφρασης 
του Πάλλη. Θα προσθέταμε ότι είναι η μόνη σκηνοθεσία που όχι 
απλώς υπηρετεί τη μετάφραση αλλά που προωθεί τις καινοτομίες 
της ένα βήμα πιο πέρα. Η «καραγκιόζικη» ματιά του Κουν για την 
αρχαία κωμωδία,50 που επηρέασε βαθιά σχεδόν όλες τις ελληνικές 
μεταπολεμικές παραστάσεις Αριστοφάνη, διαμορφώνεται και δοκι-
μάζεται εξίσου και με το ανέβασμα του Κύκλωπα στο Κολλέγιο. Η 
τόλμη του Κουν να μην οδηγήσει τη σύνδεση του χθες με το σήμερα 
σε ένα χωροχρονικά αόριστο εξιδανικευμένο λαογραφικό περιβάλ-
λον με δράκους και καλικαντζάρους, που όπως είδαμε δεν υπάρχουν 
στη μετάφραση, αλλά στο μεσοπολεμικό λαϊκό παρόν, με κομπολό-
για, αμανέδες, ναύτες και καλαματιανό, μετέτρεπε την παράσταση 
του Κύκλωπα σε ένα πείραμα θεατρικής εφαρμογής του μοντερνι-
σμού, με βασικές αιχμές μια άλλη «λαϊκότητα» και «ελληνικότητα», 
με κυρίαρχη και απτή την αισθητική του Καραγκιόζη και του ρεμπέ-
τικου, στοιχείων δηλαδή που οι υπόλοιποι δύο σκηνοθέτες θα περι-
ορίσουν σε φευγαλέες λεκτικές αναφοράς στις δικές τους παρα-
στάσεις, παρά το θαυμασμό που πρόσκαιρα εξέφρασαν γι’ αυτά, ως 
μορφές λαϊκής τέχνης.    

Έτσι, η παράσταση του Κύκλωπα που ο Φώτος Πολίτης σκηνο-
θέτησε στο Εθνικό και που συνόδευε τους Πέρσες το 1934, σε αντί-
θεση με την προηγούμενη, δεν συνάντησε αντιδράσεις. Με σκηνικό 
που παρέπεμπε συνειδητά σε αρχαία αγγεία51 και με χορό Σατύ-

49 Καραμάνος 2003, 29-30.
50 Η φράση προέρχεται από συνέντευξη του Κουν, βλ. Μαυρογένη 2006, 363.  
51 Η χρήση των αγγείων ως πηγή άντλησης έμπνευσης για τη σκηνογραφία και 

την ενδυματολογία κατά τις σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος φαίνε-
ται ότι εγκαινιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο. Είναι πολύ πιθανή 
η αξιοποίησή τους ήδη από την Άλκηστη, με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε 
όμως να μιλήσουμε για την περίπτωση των Εκκλησιαζουσών του 1904, όπου 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αναβίωσης του αρχαίου κόρδακα. Είναι 
πάντως εντυπωσιακό ότι η κριτική της εποχής (1904) προτείνει στους συντε-
λεστές της παράστασης να εγκαταλείψουν τα αρχαία αγγεία ως πηγή και να 
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ρων ημίγυμνους χορευτές με κορυφαίο το δάσκαλό τους Άγγελο 
Γριμάνη,52 το αρμονικό, πειθαρχημένο σύνολο κέρδισε μόνο επαί-
νους. Μέχρι και η μετάφραση του Πάλλη περνάει απαρατήρητη από 
την κριτική ή δέχεται τα θερμότερα των συγχαρητηρίων ακόμα κι 
από αντιπάλους του δημοτικισμού,53 την ώρα που η αντίστοιχη του 
Ιωάννη Γρυπάρη για τους Πέρσες δεν θα αποφύγει τα πυρά για τις 
τολμηρότητές της. Για να εξηγήσουμε το παράδοξο54 καταφύγαμε 
στα βιβλία υποβολείου στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου. Σώζονται 
τέσσερα δακτυλόγραφα εκ των οποίων οι υπεύθυνοι του αρχείου δεν 
χρονολογούν κανένα πριν από το 1936, όταν είχαμε δηλαδή επανά-
ληψη του Κύκλωπα, μετά το θάνατο του σκηνοθέτη. Με έκπληξη 
διαπιστώθηκε ότι όλες ανεξαιρέτως οι ιδιαιτερότητες της μετα-
φραστικής δουλειάς του Πάλλη που περιγράψαμε αναλυτικά στην 
αρχή έχουν εξαλειφθεί σε δυο φάσεις από ένα μπλε κι ένα κόκκινο 
κραγιόνι, με περισσότερες από τριάντα επεμβάσεις. Η υποψία για 
τις αλλοιώσεις στράφηκε αμέσως στο Δημήτρη Ροντήρη, το διάδοχο 
του Φώτου Πολίτη που επιμελήθηκε τις επαναλήψεις, ώσπου ένα 
άρθρο του Μανώλη Σκουλούδη, μουσικού στην παράσταση του 
Κύκλωπα του 1934, δημοσιευμένο στα Νεοελληνικά Γράμματα τρία 
χρόνια αργότερα, ήρθε να τοποθετήσει τα δεδομένα σε νέα βάση. Ο 
συνθέτης, περιγράφοντας το κλίμα των δοκιμών, θυμάται τους επαί-
νους του Πολίτη για τον Πάλλη:

στραφούν στους ευρωπαίους ζωγράφους που εμπνεύστηκαν από τον Αριστο-
φάνη. Μετά την εμφάνιση της εμπνευσμένης αλλά σκανδαλιστικής δουλειάς 
του Ώμπρευ Μπήρντσλεϋ πάνω στο θέμα και μετά την υπερεκτεταμένη και 
επιτυχή χρήση τους για τη χορογραφία της τραγωδίας στις Δελφικές Γιορτές, 
τα αρχαία αγγεία αποδεικνύονταν ιδανικός τρόπος σύνδεσης με μια καθαρή 
από νεώτερες βέβηλες προσμίξεις αρχαιότητα. Θυμίζω ότι την ίδια βραδιά με 
τον Κύκλωπα είχαν παιχτεί οι Πέρσες, των οποίων η σκηνοθεσία χρωστούσε 
πολλά στα αρχαία ανάγλυφα.             

52 Ο Χορός στελεχώθηκε από μαθητές τόσο από τη Δραματική Σχολή του Εθνι-
κού όσο και από την ιδιωτική σχολή του χορογράφου.

53 ΑΛΚ. 1934, 617-18.
54 Το παράδοξο εντόπισε πρώτη η Γουλή (2008:1, 90) δίνοντας μια πρώτη εξήγηση: 

«Η μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλλη, παρά τη δημοτικιστική της στράτευση, 
δεν ενόχλησε λόγω του σατιρικού χαρακτήρα του έργου».   
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«Ο Κύκλωπας στα χέρια του έγινε μια αληθινή συμβολι-
κή σύγκρουση του εθνικού λυτρωτικού φιλελευτερισμού 
προς το ρουτινιάρικο και τυραννικό πνεύμα του Μιστριω-
τισμού […] Με κρύα καρδιά ψαλίδιζε το κείμενο απ’ όλες 
εκείνες τις εκφράσεις που έδιναν την ευκαιρία στον Πάλ-
λη να προσανατολίσει τον αρχαίο τραγικό προς τον αγώ-
να της ιδεολογίας του, ειδικεύοντας τα πλατιά και παναν-
θρώπινα λυτρωτικά του σύμβολα. Ανησυχούσε ακόμη 
και για τις λέξεις «συρτούλη και καλαματιανό» που κάθε 
τόσο ο Πάλλης βάνει στο στόμα του Χορού. Έτσι μονά-
χα τη βραδιά της πρώτης του έργου δέχτηκε τελικά να 
μην τις αφαιρέση από τους ηθοποιούς. Η ανησυχία του 
για το πώς θα ’βλεπε το κοινό έναν συγχρονισμένον Ευρι-
πίδη ‘‘οπαδό του …δημοτικιστή Πάλλη” τον έκανε να μου 
δίνει σύστασες για τη μουσική: 
— Ν’ αποφύγεις τις μοντέρνες τεχνοτροπίες. Πρόσεξε 
ακόμα μην μου παρουσιάσης κι εσύ κανέναν καλαματιανό 
απάνω στη σκηνή».55   

Αν δώσουμε βάση στη μαρτυρία του συνθέτη, έχουμε όχι μόνο 
το όνομα του αυτουργού της επέμβασης αλλά και μια ικανοποιη-
τική εξήγηση για τις αντιφάσεις κατά την υποδοχή της παράστα-
σης του 1934. Οι κριτικές που αφήνουν αιχμές για τη μετάφραση 
φαίνεται ότι προέρχονται από συντάκτες που έχουν παρακολουθή-
σει την πρεμιέρα, όπου πιθανότατα παρέμειναν για μια τελευταία 
βραδιά μερικά από τα ευρήματα του Πάλλη. Αντίθετα, ο Πολύμε-
ρος Μοσχοβίτης που είδε την παράσταση μια μέρα μετά, χαρακτη-
ρίζει τη μετάφραση «ρέουσα και χωρίς ακρότητας».56 Την υπόθεση 

55 Σκουλούδης 1937, 1-2.
56 Μοσχοβίτης 1934, 2. Η κριτική της Εστίας πάντως που δημοσιεύεται την ίδια 

ημερομηνία με την προηγούμενη διαμαρτύρεται και για τη λέξη «κοκορέτσι» 
που στο δακτυλόγραφο του Εθνικού έχει διαγραφεί, ίσως μετά τη δημοσίευση. 
Οι εκπλήξεις όμως με τα βιβλία υποβολείου του Εθνικού δεν σταματούν εδώ. Τα 
υπόλοιπα βιβλία στο αρχείο του Εθνικού που συνδέονται με τις επόμενες παρα-
στάσεις του, όχι μόνο παραμένουν ψαλιδισμένα από τα ευρήματα του Πάλλη, 
αλλά φέρουν ακόμα σοβαρότερες επεμβάσεις που λογοκρίνουν τον ίδιο τον 
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έρχονται να στηρίξουν τα γραπτά του Πολίτη μερικά χρόνια πριν, 
όταν δηλαδή είχε ανέβει η παράσταση του Ρώτα. Παρόλο που είχε 
χαρακτηρίσει τη μετάφραση του Πάλλη «θαύμα θαυμάτων […] κι 
ένα από τα λαμπρότερα πετράδια της νεοελληνικής λογοτεχνίας»57 
σημείωνε:

«Ο κ. Αλέξανδρος Πάλλης δε φοβάται τους αναχρονι-
σμούς. Είμαστε βέβαια κατ’ αρχήν εναντίον τέτοιων μεθό-
δων, που σπάζουν την εσωτερικήν ενότητα ενός έργου».58

Τα κριτικά σημειώματα για το ανέβασμα του έργου στο Παγκράτι 
από το Ρώτα και η σκηνοθεσία του Κύκλωπα στο Εθνικό –ακόμη και 
οι επεμβάσεις στο κείμενο– φαίνεται να προδίδουν σοβαρές αντιφά-
σεις του Πολίτη. Πρέπει ωστόσο να κατανοήσουμε ότι αυτές εντάσ-
σονται σε ένα κλίμα γενικότερων ζυμώσεων στο χώρο της μεσοπο-
λεμικής διανόησης στο πλαίσιο αναζήτησης της περίφημης ελλη-
νικότητας και λαϊκότητας. Ακόμη και στη συνείδηση των φανατι-
κότερων δημοτικιστών εξελίσσεται στα χρόνια αυτά μια διεργασία 
απαγκίστρωσης από τον ρωμαίικο εθνοκεντρισμό και την ψυχαρική 
μονολιθικότητά του. Αυτό δεν αποκλείει την επαφή με τις ρίζες και 
τη συνέχιση του γλωσσικού αγώνα, αναζητούν ωστόσο ένα ελλη-
νικό καλλιτεχνικό επίτευγμα για να το αντιτάξουν στις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές κατακτήσεις.59 Από την άποψη αυτή ο Κύκλωπας στη 
μετάφραση του Πάλλη αποτελούσε ιδανικό συνδυασμό των δύο 

Ευριπίδη. Έτσι φαίνεται ότι όχι μόνο στην επανάληψη του έργου το 1937 αλλά 
και στα νέα ανεβάσματα το 1959 σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και το 1974 σε 
σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου οι διαφορές με το κείμενο τόσο του Πάλλη 
όσο και του Ευριπίδη είναι τέτοιες που η χρήση του ονόματος τόσο του μετα-
φραστή όσο και του αρχαίου τραγικού για την πατρότητα του έργου καταλήγει 
παραπλανητική, από την άλλη όμως φωτίζει και τον αμφιλεγόμενο όρο «παρά-
δοση του Εθνικού». 

57 Πολίτης 1930α, 2.   
58 Πολίτης 1930α, 2. Στη συνέχεια βέβαια αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπιστεί 

τον ομοϊδεάτη του: «Αλλά όταν, όπως στον Κύκλωπα, οι αναχρονισμοί τινάζο-
νται με γούστο, με κέφι σα γέλιο πληθωρικό ποιος θἄχη το σχολαστικισμό να 
τους κατηγορήση πια ‘‘κατ’ αρχήν”; Το κάτω-κάτω ένα καλλιτέχνημα βρίσκει 
μέσα του τους νόμους του κι ο Κύκλωπας του Πάλλη είναι πέρα και πέρα ένα 
θαυμαστό τραγούδι». 

59 Τζιόβας 1989, 39.
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κύριων στοιχείων ταυτότητας που κατεξοχήν συζητούνταν εκείνη 
την περίοδο, του ελληνισμού που διαθέτει τη μεγαλοπρέπεια μιας 
ιδέας και της ρωμιοσύνης που διαθέτει τη δηκτικότητα του οικείου.60       

Έτσι η παράσταση του Πολίτη στο Εθνικό ήταν εκείνη με τη 
μικρότερη παρουσία του λαϊκού στοιχείου και του νεοελληνικού βίου 
στη σκηνή της και με τη μεγαλύτερη απόσταση από τη μετάφραση 
του Πάλλη. Η παράσταση του Ρώτα στο Παγκράτι ακολουθούσε 
το γράμμα, η αντίστοιχη του Κουν στο Κολλέγιο το γράμμα και 
το πνεύμα της εργασίας του πρωτοπόρου μεταφραστή. Η κρατική 
σκηνή, πιστή στην αποστολή της, ερχόταν να αποκαταστήσει μια 
ισορροπία, ή, αν θέλετε, να αποτρέψει έναν εθνικά εσωστρεφή 
«λαϊκό» τρόπο ερμηνείας του αρχαίου δράματος, προκρίνοντας έναν 
άλλο πιο κοσμοπολίτικο. Μια παράσταση, με ένα χορό που όπως 
δείχνει η σχετική παρτιτούρα δεν τραγουδούσε αλλά μόνο χόρευε61 
και που στην Αλεξάνδρα Λαλαούνη θύμισε έντονα το Απομεσήμερο 
ενός Φαύνου,62 και μάλιστα όχι το «κλασικό» με τον Βάσλαβ Νιζίνσκι 
αλλά το πιο πρόσφατο τότε με τον Σεργκέι Λίφαρ, με απαγορευμένο 
τον καλαματιανό αλλά με σπάνιο προσόν τις ενορχηστρώσεις του 
Νίκου Σκαλκώτα, είναι μάλλον χαρακτηριστική για τη νέα σχέση 
μοντερνισμού και παράδοσης, ελληνικότητας και κοσμοπολιτισμού, 
ελληνοκεντρισμού και ευρωπαϊσμού, λαϊκότητας και αστισμού. 
60 Τζιόβας 1989, 48.
61 Για τη μουσική της παράστασης το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε ξαφνικά από τη 

δουλειά του συνθέτη στη δουλειά του ενορχηστρωτή: ο μουσικολόγος Γιάννης 
Σαμπροβαλάκης που είδε την παρτιτούρα από το αρχείο του Εθνικού ανακά-
λυψε ότι πρόκειται για άγνωστη ενορχήστρωση του Νίκου Σκαλκώτα. Πέρα 
από το γεγονός ότι το εύρημα αλλάζει τα βιογραφικά δεδομένα για τον Σκαλ-
κώτα, αφού ως τώρα θεωρούσαμε ότι κατά την περίοδο αυτή απείχε από κάθε 
δημιουργική εργασία, τόσο συνθετική όσο και ενορχηστρωτική, θα πρέπει 
να δούμε, μετά τη μουσικολογική ανάλυση της δουλειάς του, σε ποιο βαθμό 
και με ποιο τρόπο υπεισέρχονται στο έργο τα στοιχεία της εθνικής μουσικής, 
αν φυσικά συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως μαρτυρεί η κριτική της Λαλαούνη: «Ο 
κ. Σκουλούδης ζήτησε την έμπνευσή του στο δημοτικό μοτίβο και γι’ αυτό η 
προσπάθειά του ήταν πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη. Πέρασε όμως νικηφόρα 
το σκόπελο πρώτα χάρις στην αυθόρμητη και λεπτή έμπνευσή του κι έπειτα στη 
συγχρονισμένη και έξυπνη τεχνοτροπία της ενορχηστρώσεως, που όσο κι αν 
ήταν τολμηρή ήξερε να μείνη αρχαιοπρεπώς σεμνή» (Λαλαούνη 1934, 2).   

62 Λαλαούνη 1934, 2. 
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«Ο Γριμάνης ανασταίνει τον αρχαίο χορό όχι αντιγρά-
φοντας τις φρίζες και απομιμούμενος στάσεις αρχαίων 
αγγείων, όπως πχ έκανε ο χορός στους ‘Πέρσας’, αλλά  
αποδίδοντας εκφραστικά το κείμενο και τη μουσική…»63 

σημειώνει η Λαλαούνη. Αντιφάσεις δηλαδή δεν εντοπίζονταν μόνο 
σε κείμενα του Πολίτη από διαφορετικές περιόδους, αλλά ακόμα και 
σε σκηνοθετικούς δρόμους στην ίδια παράσταση.  

Καθώς οι έλληνες μοντερνιστές υιοθετούσαν την παράδοση 
ιδωμένη από νέο πρίσμα, οι μέχρι τώρα οπαδοί της κατέφευγαν 
στην ασφάλεια του ευρωπαϊσμού, αντιστρέφοντας το κλασικό αντι-
θετικό σχήμα. Όσο για τη λαϊκότητα, αυτή φαίνεται προκαλούσε 
μεγάλη αμηχανία ακόμα και στους υπερασπιστές της γλώσσας του 
λαού, τόσο κατά την περίοδο των Ευαγγελικών και των Ορεστεια-
κών,64 όσο και κατά τη δεκαετία της έναρξης λειτουργίας του Εθνι-
κού Θεάτρου. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η λαϊκότητα αποδει-
κνύεται πρόσχημα, όπως δείχνουν ο σνομπισμός κι οι ελιτίστικες 
αντιλήψεις που εκφράζει ο Πολίτης στο άρθρο με τίτλο «Συνοικία» 
με αφορμή την προσπάθεια του Λαϊκού Θεάτρου με τον Κύκλωπα, 
που καταλήγει:

«Καλή η επιστροφή στο λαό, που σκέφτηκε ο κ. Ρώτας. 
Μα κι ο λαός δε είναι πια λαϊκός, κι ο δρόμος της επι-
στροφής θαρρώ πώς πάρθηκε λίγο στραβά και δε θα φέρει          
σ’ άκρη».65   

Μανώλης Σειραγάκης 
Λέκτορας Θεατρολογίας 

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
seiragakis@phl.uoc.gr

•

63 Λαλαούνη 1934, 2.
64 Mackridge 2009, 243.
65 Πολίτης 1930β, 21-22.  
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MANOLIS SIRAGAKIS

Staging Euripides’ Cyclops 
during the Interwar period in Greece

Abstract

THIS ARTICLE examines the presence of the folk element in 
three different and significant stage productions of Euripides’ 

Cyclops: Vasilis Rotas’ direction in 1930 in Laiko Theatro Athinon 
(Athens Folk Theatre), Karolos Koun’s direction in 1932 in Athens 
College, and, finally, the production of the play in the National Thea-
tre of Greece in 1934, directed by Photos Politis. All the above men-
tioned directors used the adaption of Alexandros Pallis. His avant-
gardism was not so easily accepted not only by the critics of his time, 
but also by the three directors, 25 years later. As Pallis’ work was 
closer to a new version than to a simple translation of the play, the 
way that the three directors faced the text and used it for the perfor-
mance indicates a procedure of fermentation that was taking place 
in Greece during the Interwar period, involving the formation of 
national identity in the Greek Theatre. 

•
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Ο Αίας του Γιάννη Ρίτσου.
Από τον αρχαίο χιτώνα στην άσπρη, σκισμένη νυχτικιά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΠΕΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ της μυθικής μεθόδου από τον Ρίτσο έχει ήδη από 
πολλού χρόνου επισημανθεί με αξιόλογες ερευνητικές 

συμβολές.1 Θεωρείται μάλιστα ότι ο ποιητής της Τέταρτης Διάστα-
σης, λόγω και άλλων ποιημάτων του που ερείδονται στην Ιλιάδα, 
την Οδύσσεια και τον Επικό Κύκλο, είναι ο σημαντικότερος από 
ποσοτική και ποιοτική άποψη αρχαιόμυθος ποιητής μας.2 Ωστόσο, 
όπως προτείνει ο τίτλος του άρθρου, η επικέντρωση του προβλη-
ματισμού μας αφορά ειδικά στον μύθο του τραγικού Αίαντα από 
τους περίφημους θεατρικούς μονολόγους-συνθέσεις του Ρίτσου, 
οι οποίες δεκαεπτά τον αριθμό απαρτίζουν την Τέταρτη Διάσταση· 
υποβάλλεται επίσης ως ζητούμενο της εργασίας μας η ανάδειξη των 
συγκλίσεων και αποκλίσεων από τον σοφόκλειο μύθο,3 προκειμένου 
να διαπιστώσουμε τον τρόπο της θεματικής, ιδεολογικής και νοημα-
τικής διαχείρισης του τραγικού υλικού από τον Ρίτσο. 

Έτσι κρίνεται σκόπιμη αρχικά η αναφορά στο αρχαίο δράμα Αίας 
ή όπως αλλιώς ονομάστηκε Αίας μαστιγοφόρος ή Αίαντος θάνατος, 
που παραστάθηκε μεταξύ του 460-450 (;) και θεωρείται το πρωιμό-
τερο από τα σωζόμενα σοφόκλεια έργα. Στο υπόβαθρο αυτής της 
τραγωδίας εγγράφεται η κρίση για τα όπλα του Αχιλλέα και η επιδί-
κασή τους στον Οδυσσέα, όχι στον Αίαντα, τον δεύτερο σε δύναμη 
ήρωα στον ιλιαδικό κόσμο. Το έργο, που έχει ως σκηνικό του χώρο 
το στρατόπεδο των Ελλήνων στην Τροία, εκκινεί με την Αθηνά, η 

1 Για τις χρήσεις και διαβαθμίσεις της μυθικής μεθόδου στον Ρίτσο, βλ. Κόκορης 
2009, ιζ΄-κγ΄.

2 Βλ. Μαρωνίτης 2009, 332.
3 Για μια σύντομη αλλά ουσιαστική εισαγωγή στον μύθο του Αίαντα στην προσο-

φόκλεια και μετασοφόκλεια παράδοση βλ. Γιόση 1998, 11-20.
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οποία εποπτεύει τον Οδυσσέα, που με τη σειρά του προσπαθεί να 
βρει τον Αίαντα, για τον οποίο υπάρχουν φήμες ότι κατέσφαξε τα 
κοπάδια και τους βοσκούς των Αχαιών. Η Αθηνά επιβεβαιώνει τις 
φήμες, λέγοντας ότι εκείνη διέστρεψε τον νου και την όραση του 
ήρωα, για να μην τελέσει, χολωμένος καθώς ήταν με την απονομή 
των όπλων, τον φόνο των αρχόντων και του στρατού. Η θεά μάλιστα 
καλεί, παρουσία του βασιλιά της Ιθάκης, τον Αίαντα, όντα ακόμη 
σε μανία, να βγει από τη σκηνή του, όπου ευρίσκεται ανάμεσα σε 
σφαγμένα ζώα και βασανίζει τρία κριάρια, θεωρώντας ότι είναι οι 
Ατρείδες και ο Οδυσσέας. Ο βασιλιάς της Ιθάκης βλέπει με συμπό-
νια το θέαμα του παράφρονα ήρωα και αποχωρεί, για να επιστρέψει 
στο τέλος της τραγωδίας και να συμβάλει καθοριστικά στην ταφή 
του νεκρού πια Αίαντα. Τις ενέργειες του ήρωα αφηγείται και επιβε-
βαιώνει η σύντροφός του Τέκμησσα, ενώ ο ίδιος παρουσιάζεται εκ 
νέου στη σκηνή έχοντας συνέλθει και συνειδητοποιήσει τα πεπραγ-
μένα του. Οικτίρει τον εαυτό του και προαναγγέλλει την αυτοκτο-
νία του, αγνοώντας τις παρακλήσεις της Τέκμησσας και του χορού, 
ενώ αποχαιρετά τον γιο του Ευρυσάκη. Η αυτοκτονία τελείται σε 
ερημική τοποθεσία, αφού προηγουμένως ο Αίαντας έχει εκφωνήσει 
την περίφημη πλαστή ρήση του, που δίνει άλλο δραματικό τόνο στο 
έργο. Το νέο ζήτημα που προκύπτει στο δεύτερο τμήμα της τραγω-
δίας είναι το ζήτημα της ταφής του ήρωα, η οποία ωστόσο συναντά 
εμπόδια, καθώς ο Μενέλαος και ο Αγαμέμνονας την απαγορεύουν. 
Στη διαμάχη των Ατρειδών για τη μεταθανάτια τιμή του ήρωα με τον 
νόθο αδελφό του Τεύκρο παρεμβαίνει με διαλλακτικότητα ο Οδυσ-
σέας, για να διασφαλιστεί τελικώς η ταφή του Αίαντα. 

Αν αρχίσουμε, λοιπόν, να προβάλλουμε τον ποιητικό μύθο του Ρίτσου 
στην οθόνη του αρχαίου τραγικού μύθου, θα παρατηρήσουμε ήδη 
από την προλογική, πεζόμορφη «σκηνική οδηγία» του ποιητή4 ότι το 
πρώτο στοιχείο που κατατίθεται είναι το τεράστιο σώμα του Αίαντα, 
κοινός τόπος τόσο στην Ιλιάδα (ἔξοχος Ἀργείων κεφαλὴν ἠδ’ εὐρέας 

4 Για τις δομικές αναλογίες των δεκατεσσάρων από τις δεκαεπτά ποιητικές 
συνθέσεις της Τέταρτης Διάστασης βλ. Κόκορης 2009, κδ΄-κε΄. 
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ὤμους Γ 227) όσο και στη σοφόκλεια εκδοχή (κἂν σῶμα γεννήσῃ 
μέγα 1077, οὐ γὰρ οἱ πλατεῖς/οὐδ’ εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι 
1250-51). Το σώμα αυτό στη σκηνοθεσία του Ρίτσου κείτεται χάμου 
στο πάτωμα, ανάμεσα σε σπασμένα πιατικά, κατσαρόλες, σφαγμένα 
ζώα, γάτες, σκυλιά, κόττες, αρνιά κατσίκια, ένα άσπρο κριάρι δεμένο 
όρθιο στον πάσσαλο, ένα γαϊδούρι, δύο άλογα. Ο ποιητής, επομένως, 
τη γνωστή μυθολογική εικόνα με τα σφαγμένα ζώα την εμπλουτί-
ζει διασαλεύοντάς την με προσθήκες είτε άλλων ζώων (ο τραγικός 
μύθος δεν κάνει ρητώς τουλάχιστον λόγο για γαϊδούρι και άλογα, 
το κριάρι δεν είναι ένα αλλά δύο5) είτε κουζινικών ειδών6 που συνι-
στούν έναν εμπράγματο αφηγηματικό ρεαλισμό.7 Αυτός ο ρεαλισμός, 
ο οποίος εντούτοις συμπλέκεται ιδιοτύπως με τον μύθο, κορυφώ-
νεται στην άσπρη, σκισμένη και καταματωμένη νυχτικιά που φορεί 
ο Αίαντας· ο Ρίτσος σημειώνει με νόημα ότι αυτή η νυχτικιά είναι 
κάτι σαν αρχαίος χιτώνας –που αφήνει ακάλυπτο σχεδόν το ρωμα-
λέο του σώμα. Αυτή ειδικά η προλογική, σκηνοθετική οδηγία του 
ποιητή συμπυκνώνει, τολμώ να πω, την ποιητική και την ηθοποιία 
των αρχαιόθεμων συνθέσεων της Τέταρτης Διάστασης. Αν η βιωμα-
τική (προσωπική, κοινωνική, πολιτική) σύγχρονη8 με τη γραφή 
του Αίαντα πραγματικότητα του Ρίτσου συνιστά, ως πραγματικό-

5 Τα δύο αυτά κριάρια έχουν άσπρα πόδια στον σοφόκλειο μύθο (ἀργίποδας 
κριοὺς 237). Το ένα τουλάχιστον και στον Ρίτσο, για το οποίο γίνεται λόγος 
στην ποιητική σύνθεση, πέρα από το προλογικό σημείωμα, είναι άσπρο, με 
ήσυχα και λυπημένα μάτια. Για τον αρχαίο σχολιαστή (βλ. Χριστοδούλου 1977) 
ο Αίας θεωρούσε στην παραίσθησή του ότι το ένα κριάρι ήταν ο Οδυσσέας και 
το άλλο ο Νέστορας ή ο Μενέλαος: ad loc. δύο δ’ ἀργίποδας: ἐπειδὴ ἴσως τὸν μὲν 
ἕνα ἐνόμιζεν Ὀδυσσέα εἶναι, τὸν δὲ ἄλλον Νέστορα ἢ Μενέλαον. To πιθανότερο 
ωστόσο είναι ο Αίας να θεωρούσε το ένα ασφαλώς ως τον Οδυσσέα και το άλλο 
ως τον Αγαμέμνονα, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος του δικαστηρίου που έκρινε 
αξιότερο για τα όπλα του Αχιλλέα τον βασιλιά της Ιθάκης.    

6 Για τα μαγειρικά σκεύη, τον χώρο τους και την ποιητική ενσωμάτωσή τους στην 
Τέταρτη Διάσταση βλ. Μερακλής 1981, 541-42.  

7 Για τον εικονοποιητικό και εμπράγματο αφηγηματικό ρεαλισμό του Ρίτσου στα 
αρχαιόθεμα ποιήματά του βλ. Δάλλας 2008, 57.

8 Για τη διασύνδεση των αρχαίων μύθων της Τέταρτης Διάστασης με τον 
σύγχρονο κόσμο του ποιητή, και την άποψη ότι ο Ρίτσος ουσιαστικά με την 
ενσυνείδητη επέμβασή του στον αρχαίο μύθο «αποσκοπεί στην ενεστωποίηση 
του μύθου» (58) βλ. Βελουδής 1984, 43-74.    
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τητα σφύζουσα με τα γεγονότα της, ένα γυμνό σχεδόν και ρωμα-
λέο σώμα, η όποια επικάλυψή της μοιάζει με έναν σκισμένο αρχαίο 
χιτώνα που μεταλλάσσεται σε άσπρη σκισμένη νυχτικιά. Αυτή η 
νυχτικιά, που είναι και δεν είναι αρχαίος χιτώνας, γίνεται η καλλιτε-
χνική διόπτρα του δημιουργού, για να δει συγχρόνως το ασπαίρον 
σώμα του τραγικού μύθου αλλά και της δικής του σύγχρονης πραγ-
ματικότητας, μέσα από μια οπτική διαδικασία όρασης και παρόρα-
σης. Ο αφηγηματικός ρεαλισμός ενισχύεται στο προλογικό σημεί-
ωμα με τους τοίχους, τις κλεισμένες γρίλιες, τις φωνές στο δρόμο από 
τους οπωροπώλες, τους τροχιστάδες, τους ιχθυοπώλες, ενώ η σύνταξη 
με τον τραγικό μύθο απαιτεί τις σχετικές νύξεις στη γυναίκα με τα 
ξενικά χαρακτηριστικά και σε ένα μικρό παιδί, που κρύβεται πίσω 
της· τα πρόσωπα δεν ονομάζονται, ο λόγος ωστόσο υπαινίσσεται 
την Τέκμησσα, σύντροφο του Αίαντα και τον γιο τους Ευρυσάκη. 
Γίνεται ακόμη νύξη στους σαλαμίνιους ναύτες που αποτελούσαν και 
τον στρατό του Αίαντα στην Τροία. 

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Ρίτσος αναφέρεται και 
στον χρόνο εκκίνησης του δραματικού του μύθου· έχει ήδη ξημε-
ρώσει και το φως είναι δυνατό. Η διασύνδεση με τη χρονική εκκί-
νηση του αρχαίου τραγικού μύθου είναι προφανής· και στον Σοφο-
κλή έχει παρέλθει η νύχτα, που ο ήρωας όρμησε δολίως στις σκηνές 
των Αργείων, όπως αποκαλύπτει η Αθηνά στον ιχνηλατούντα τον 
Αίαντα Οδυσσέα: νύκτωρ ἐφ’ ὑμᾶς δόλιος ὁρμᾶται μόνος (47).9 Η 
σοφόκλεια –ομηρική στην καταβολή της10– εμμονή του Αίαντα 
στο φως και κατ’ επέκταση στο σκοτάδι διαπερνά ως άξονας και τη 
σύνθεση του Ρίτσου. Το ομηρικό κλέος απαιτεί την έκθεση του ήρωα 
στο φως, στο βλέμμα της κοινότητας που απονέμει στον ήρωα την 
τιμή για τις ενέργειές του· αντιθέτως, η απώλεια του κλέους επιβάλ-
λει μια άλλη συμπεριφορά, όχι την έκθεση στο περίγελο βλέμμα 
αλλά τον βασανιστικό εγκλεισμό στην αφάνεια, στην ιδιωτεία, όπου 

9 Για τον δόλο του Αίαντα βλ. Winnington-Ingram 1999, 43. 
10 Ο ήρωας στην Ιλιάδα (17, 640-647) παρακαλεί τον Δία, αν θέλει τόσο πολύ να 

καταστρέψει τους Αχαιούς, να το κάνει αλλά μέσα σε άπλετο φως: ἐν δὲ φάει καὶ 
ὄλεσσον (647).
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το φως της δημόσιας σφαίρας δεν μπορεί να εισχωρήσει. Αυτή η 
ανάλγητη δεσποτεία του φωτός και η σωτήρια κατά τα άλλα σκέπη 
του σκότους και του θανάτου αποδίδεται ρυθμικά στον βηματισμό 
και στην ανάπτυξη της σύνθεσης του Ρίτσου με την τακτή, τελε-
τουργική σχεδόν επανάληψη του στίχου, που θυμίζει «τα μουσικά 
μοτίβα σε μια συμφωνία»:11 κλείσε τις πόρτες, κλείσε τα παράθυρα, 
μαντάλωσε τη μάντρα. Ο Αίαντας έχει παύσει, όπως και στην τραγω-
δία του Σοφοκλή,12 να είναι ο κυρίαρχος του βλέμματος, υπόκειται 
στο γέλιο και το βλέμμα των άλλων, ακόμη και στο βλέμμα εντόμων, 
ερπετών, μικροζώων – έτσι νιώθει: 

Γυναίκα, τι κοιτάς; […]    
βούλωσε τις χαραματιές, μπαίνουν κακά μαμούδια, σαύρες,
μπαίνουν μεγάλες μύγες και γέλια κρυφά.
[…]
Κ’ οι εχθροί μου
να με περιγελάνε, να κρυφογελάνε. Χτες, όλη νύχτα,
παραμονεύαν, κυκλοφέρναν το σπίτι· με βλέπαν. Κοιτούσαν
απ’ τα παντζούρια, απ’ τις κουρτίνες, απ’ τις κλειδαρότρυπες, απ’ τα
ντουλάπια–
άκουγα τα τριξίματα στο πάτωμα, τις γρατζουνιές στον τοίχο. 

Ο Ρίτσος εντείνει τη δυναμική της σκηνικής παρουσίασης του ήρωα 
με τον ίδιο να αυτοπροσφέρεται ως θέαμα σε στίχους που ουσια-
στικά μεταγράφουν το σοφόκλειο πρότυπο:    
 Ε, να, λοιπόν, ο δυνατός εγώ, ο αδάμαστος∙– κοιτάχτε με.
 ἴδεσθέ μ’ […] ὁρᾷς τὸν θρασύν, τὸν εὐκάρδιον,
 τὸν ἐν δαΐοις ἄτρεστον μάχας (351, 364-65)

Αυτό το παιγνίδι της θέασης, του φωτός και του σκότους που διαλαμ-
βάνει στο σοφόκλειο έργο το αστραφτερό σπαθί (αἴθωνι σιδήρῳ 
147), την τύφλωση του νου και της όρασης από την Αθηνά (δυσφό-

11 Βλ. Δάλλας 2008, 58. 
12 Για τη θέαση του Αίαντα και τη δραματική δομή του τραγικού πάθους του βλ. 

Περοδασκαλάκης 2012, 25-55.   
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ρους ἐπ’ ὄμμασι/ γνώμας βαλοῦσα 50-51, ὀμμάτων ἀποστρόφους/ 
αὐγὰς ἀπείρξω 69-70, ἐγὼ σκοτώσω βλέφαρα καὶ δεδορκότα 85),13 
την επίκληση στο φαεννότατον ἔρεβος (395) και στο φέγγος (859), ο 
Ρίτσος το παρακολουθεί στη δική του σύνθεση, καθώς έχει αντιλη-
φθεί τη δομική του σημασία για το βάθος και την ενότητα του τραγι-
κού μύθου.14 Όπως μάλιστα σημειώνει ο Μερακλής, γενικά στην 
Τέταρτη Διάσταση στατιστικά πλεονάζουν οι νύξεις στο φεγγάρι και 
τα αστέρια της νύχτας, καθώς το θέμα είναι η φθορά του χρόνου και 
ο θάνατος.15 Έτσι το σπαθί και στον Ρίτσο λαμποκοπά, ενώ ο ήρωας 
αναφερόμενος στις παραισθησιακές εμπειρίες του16 ομολογεί:                     
          Ένα άσπρο φεγγάρι,

άσπρο σαν το χασέ, τεράστιο, ανέβαινε απ’ την Ίδη∙ μια άσπρη 
πάχνη

μου σκέπασε τα μάτια∙ ξεχάστηκα,- τι είταν; -ένα άσπρο μαντίλι
όπως παιδιά που παίζαμε τυφλόμυγα στη Σαλαμίνα, δίχως να 

καταλαβαίνεις
ποιος κι από πού σε φωνάζει μ’ αλλαγμένη φωνή […] 

Ο Ρίτσος, εκτός όμως από το κεντρικό μοτίβο της οπτικής έκθε-
σης του ήρωα, παρακολουθεί και το σοφόκλειο παιγνίδι με το όνομα 
(αἰαῖ∙ τίς ἂν ποτ’ ᾤεθ’ ὧδ’ ἐπώνυμον/ τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς 
ἐμοῖς κακοῖς; 430-31) («ο Αίας, ο Αίας, ο Αίας», τόσο/ που μίσησα 
για πάντα τ’ όνομά μου, ω, πια, να μην τ’ ακούω,/ κανένας να μην 
το προφέρει πια∙), υπαινίσσεται την περιώνυμη πλαστή ρήση17 (Σε 
βεβαιώνω είμαι ήσυχος τώρα∙– ούτε το θάνατο των άλλων/ ούτε και 
το δικό μου αποζητώ […] Σε λίγο/ θα βγω να πλυθώ στο ποτάμι, να 
13 Για τη σχέση του Αίαντα με την Αθηνά και τους θεούς βλ. Duffy 2008, 75-96. 

Βλ. επίσης Kott 21993, 65-71. Για τον σκηνοθετικό ρόλο της Αθηνάς και τον 
θεατρικό ρόλο του Οδυσσέα βλ. Ringer 1998, 33. Καράμπελα 2004, 70-71.  

14 Για τη σχέση του Αίαντα με το φως βλ. Stanford 1978, 190. Βλ. επίσης Γκαστή 
1998, 165-204.

15 Βλ. Μερακλής 1981, 542-43. 
16 Για τις υπερβατικές εμπειρίες του Αίαντα που ουσιαστικά τον καλούν στην 

ανυπαρξία και τη σιωπή βλ. Φιλοκύπρου 2004, 186-90. 
17 Για το πρόβλημα της πλαστής ρήσης του σοφόκλειου Αίαντα βλ. Hesk 2003, 

74-95.
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πλύνω το σπαθί μου), αναφέρεται στην αγνωμοσύνη των Ατρειδών 
για την τόλμη του να αναμετρηθεί κατόπιν κλήρωσης με τον Έκτορα 
αλλά και στη γενναία αντίστασή του στους Τρώες, όταν έκαιγαν τα 
καράβια των Αχαιών (την ώρα που κρινόταν/ η ζωή των Ελλήνων/ 
έρριξα μες στην περικεφαλαία όχι νωπούς σβώλους χώμα […] Κι όταν 
πάλι/ καιγόνταν τα καράβια κι ο καπνός κ’οι φλόγες ανεβαίναν στα 
ουράνια […]). Ωστόσο, αυτές οι όποιες συγκλίσεις με τον τραγικό 
μύθο καθιστούν περισσότερο έκτυπες τις αποκλίσεις του Ρίτσου 
από αυτόν, ειδικά όταν ο ποιητής εστιάζει σε στοιχεία που επιτε-
λούν κεντρικό νοηματικό, οπτικό και σκηνικό ρόλο, όπως συμβαί-
νει με την ασπίδα του Αίαντα, το περίφημο ἑπτάβοιον ἄρρηκτον 
σάκος (576). Αυτή η τεράστια ασπίδα που είναι το κατατεθέν σήμα 
του κλέους δωρίζεται ως «εμβληματικό κληροδότημα»18 από τον 
ίδιο τον Αίαντα στον Ευρυσάκη, σε μια δυνατή με ομηρικές απηχή-
σεις σοφόκλεια σκηνή αποχαιρετισμού του πατέρα προς τον γιο 
(574-577), για τη συνέχεια και διάρκεια της οικογενειακής τιμής.19 
Ο Ρίτσος συγκροτεί λόγο για την ασπίδα του Αίαντα, δεν παραθε-
ωρεί τη σημασία της ως νοηματικού και οπτικού σκηνικού πόλου, 
όμως η ασπίδα στην ποιητική του σύνθεση λαμβάνει άλλες διαστά-
σεις· κατ’ αρχάς δεν παραδίδεται σε κανέναν Ευρυσάκη. Δεν υπάρ-
χει επομένως κανένας αποδέκτης· το κλέος, αυτή η θανάσιμη θηλιά 
για κάθε ήρωα, λύεται, απομυθοποιείται, ο Αίαντας κατάλαβε ότι ο 
μέγας κίνδυνος στην ίδια τη ζωή είναι να βρεθεί κανείς «έξω/ από 
την ίδια τη ζωή με τα μικρά, ιερά, καθημερνά συμβάντα,/ με τα μικρά, 
χεροπιαστά αντικείμενα που ξεκουράζουν απ’ τ’ άπιαστα/ μεγάλα». 
Ο ήρωας συνειδητοποιεί την άλλη εικόνα του κόσμου, κοιτάζοντας 
τα καράβια στο λιμάνι, ακούει το μοναχικό «τρίξιμο των σανιδιών 
και των σκοινιών με την ανάσα του/ νερού,– γαλήνιο/ τρίξιμο αόρα-
των κουπιών και σκαρμών, μια μυστική κωπηλασία» που τον παίρ-
νει «μακριά, λησμονημένον, χωρίς όπλα καθόλου». Έτσι ο Αίαντας 
αποκηρύσσει όλο το σύστημα αξιών που τον έθρεψε, επιζητώντας 

18 Βλ. Starobinski 1992, 47. 
19 Για τον ηχηρό αντίκτυπο της ομηρικής σκηνής: Έκτωρ-Αστυάναξ στη Ζ ραψω-

δία της Ιλιάδας (476-481) βλ. Μαρωνίτης 1999, 145.
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«μια νέα εμπιστοσύνη», «λίγη γαλήνη– όχι δόξα, όχι δόξα»· γι’ αυτό 
και η ασπίδα του στον Ρίτσο είναι κάτω πεσμένη, «σκουριασμένη κι 
αυτή απ’ τις βρο-/χές και τ’ αλάτι,/ με τις παλιές ηρωικές παραστά-
σεις της όλες σβησμένες, κ’ έτσι από/ μέσα/ να σφίγγεις το λουρί της 
προς τη γης ώσπου να γίνεις ένα με το χώμα– /Αχ, και να στήνεις όλην 
ώρα τ’ αυτί μη και περάσει κάποιος/ μη και κλωτσήσει κατά λάθος 
την ασπίδα, κι ο ήχος του μετάλλου, πλάι/ στ’ αυτί σου […]». 

Στο επιλογικό μάλιστα σκηνοθετικό σημείωμα, η περιώνυμη 
ασπίδα εμμέσως εξισώνεται με «έναν μετάλλινο δίσκο κρεμάμενον 
σε μια άλλη κάμαρα». Υπό την έννοια αυτή, αποδομείται ο ηρωι-
κός κόσμος και τα προτάγματά του, ακριβώς γιατί δεν έλαβε υπόψη 
του πως ο άνθρωπος, ακόμη και αν έχουμε να κάνουμε με ισχυρά 
υποκείμενα, κατά βάθος είναι μαλακός σαν χόρτο, για να θυμηθούμε 
τον Σεφέρη. Το μέγιστον μάθημα, επομένως, δεν είναι η ιστορία 
και τα τερτίπια των ισχυρών αλλά η θνητότητα όλων, που αποτελεί 
επιτέλους και την καύσιμη ύλη της ιστορίας. Αυτή την παγίδα και 
την απάτη της ιστορίας και της εξουσίας αντιλαμβάνεται ο Αίαντας 
του Ρίτσου: 

Τι να τις κάνεις πια τις δόξες, τα έπαθλα, τα εγκώμια. Τίποτα δεν 
είναι. 

Τίποτα κ’ η αποτυχία κ’ η χλεύη. Χάνονται κι αυτά μαζί μας.
Δε ζήτησα ποτέ μου σκλάβους, θαυμαστές, υποτελείς. Μόνο έναν 

άντρα θέλω
σαν ίσος με ίσο να τα πούμε∙– ποὔναι τος; Μονάχα ο θάνατός μας
είναι του καθενός μας ο ίσος. Όλα τ’άλλα πρόχειρη λάμψη,
συμβιβασμοί, προσχήματα, εθελοτυφλίες. 

Ο Αίαντας, κατά συνέπεια, του Ρίτσου δεν παραδίδει καμιά ασπίδα, 
ακριβώς γιατί δεν επιθυμεί να παραδώσει σε κανέναν τον σκουρια-
σμένο κόσμο που βρήκε. Ο σοφόκλειος Αίαντας όμως βλέπει τη 
συνέχειά του στον Ευρυσάκη, ευχόμενος απλώς η τύχη να είναι με 
το μέρος του: ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος,/ τὰ δ’ ἄλλ’ ὁμοῖος 
(550-51).20 Υπό την έννοια αυτή ο Αίαντας του Σοφοκλή δεν αρνείται 

20 Για σχόλια στους στίχους 550-551, με συσχετισμό του Έκτορα, του Αίαντα και 
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τον κόσμο που ο ίδιος εκπροσώπησε, το αντίθετο ακριβώς συμβαί-
νει στον Ρίτσο. Θα υποστήριζε επομένως κανείς ότι ο Αίαντας με την 
αυτοκτονία του στον τραγικό ποιητή επικυρώνει ό,τι ο ίδιος υπήρξε, 
ενώ στον Ρίτσο η αυτοκτονία τελείται ως άρνηση αυτού που υπήρξε 
ο ίδιος και αυτών που διαμόρφωσαν με τα στερεότυπά τους τον ίδιο: 

Εγώ είμαι ο δυνατός, ο αδάμαστος, –πολύ με φορτώσατε 
μ’ εγκώμια,

πολύ με βαρύνατε, με πνίξατε, –ένας-ένας σας κι όλοι μαζί 
κρεμασμένοι

απ’ το λαιμό μου∙ –με πνίξατε. Να το έργο σας. Χαρείτε το. 
Κανένας

δε μου το συχωρνάει νἄμαι μιαν ώρα κ’ εγώ κουρασμένος∙ 
κανένας

δε μου το συχωρνάει νἄμαι άρρωστος. 

Έτσι συμβαίνει ο Αίαντας του Ρίτσου να μεταπίπτει από τον επικό 
και τραγικό ηρωισμό στον υπαρξιακό στοχασμό του ανθρώπου 
που συνειδητοποιεί τη μικρότητά του (τι μικροί ποὔμαστε μπρο-
στά στον απέραντο κόσμο), τον ίσκιο της ύπαρξης (ο ίσκιος ενός 
πουλιού πέρασε τότε μπρος στα πόδια μου) και την ήμερη ταπεινο-
σύνη, που του δίδαξαν τα θλιβερά μουγκανητά των ζώων, στα οποία 
είχε επιπέσει. Τούτο, όμως, σημαίνει ότι η persona του Αίαντα σε ένα 
βαθιά πολιτικό ποιητή, όπως είναι ο Ρίτσος, στοιχειοθετείται μόνο 
με υπαρξιακούς, αντιηρωικούς και ανιστορικούς όρους; Με άλλα 
λόγια, ο Αίαντας γυρίζει τις τεράστιες ή τελικώς αδύναμες πλάτες 
του στην ιστορία, στις κοινωνικές συλλογικότητες, στην πολιτική 
συγκρότηση του βίου; Έτσι άραγε εξηγείται και η απόφαση του 
ποιητή, η οποία συνιστά και τη μεγαλύτερη απόκλισή του από τον 
τραγικό μύθο, να μην παρακολουθήσει το β΄ τμήμα του σοφόκλειου 
έργου που χαρακτηρίζεται πολιτικό και σφραγίζεται από το ζήτημα 
της ταφής;21 Ή απλώς ο Ρίτσος επέλεξε να κορυφώσει τη σύνθεσή 
του με την αυτοκτονία του ήρωα, ακριβώς γιατί υιοθέτησε το ατυχές 

του Αινεία για τις ευχές τους προς τους γιους τους βλ. Garvie 1998, 175-76.  
21 Για το ζήτημα της ταφής του Αίαντα βλ. Winnington-Ingram 1999, 92-112.   
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αρχαίο ήδη επικριτικό σχόλιο για το δεύτερο, πολιτικό τμήμα του 
σοφόκλειου έργου, το οποίο, σύμφωνα πάντα με τον αρχαίο σχολι-
αστή, δεν έχει την τραγική ένταση και ποιότητα του πρώτου (τὰ 
τοιαῦτα σοφίσματα οὐκ οἰκεῖα τραγωδίας∙ μετὰ γὰρ τὴν ἀναίρεσιν 
ἐπεκτεῖναι τὸ δράμα θελήσας [ὁ Σοφοκλῆς] ἐψυχρεύσατο καὶ ἔλυσε τὸ 
τραγικὸν πάθος).22 Τι συμβαίνει λοπόν; Ο Ρίτσος αρκείται τελικά σε 
μια υπαρξιακή μόνο διερεύνηση και διεύρυνση του αρχαίου μύθου;23     

Ωστόσο, και εδώ δημιουργείται ένα πρόσθετο ερώτημα, η υπαρ-
ξιακή αναζήτηση εκ προοιμίου συνιστά και έναν λόγο α-πολιτικό; 
Ο Αίαντας είδαμε ότι επιζητεί μια νέα εμπιστοσύνη. Διατυπώνει 
κατά τούτο μια νέα συνθήκη πολιτικής· ο όρος εμπιστοσύνη μπορεί 
να κινείται στη σφαίρα του ψυχολογισμού και της εσωτερικότητας, 
έχει όμως πολιτικό φορτίο. Η αυτοκριτική, εξάλλου, ανίχνευση του 
Αίαντα και η αποκήρυξη του κόσμου, τον οποίο και ο ίδιος υπηρέ-
τησε ως ισχυρή ατομικότητα είναι πολιτικός λόγος, που συγκροτεί-
ται με τραγικούς όρους.24 Αλλά γιατί ο Ρίτσος δεν παρακολουθεί 
το ζήτημα της ταφής; Θα επιχειρήσω στο ερώτημα αυτό μια κάποια 
απάντηση. Δεν νομίζω ότι ο ποιητής στάθηκε στη μειωμένη, κατά 
τον αρχαίο σχολιαστή, τραγική ένταση του δευτέρου μέρους, αντι-
θέτως στάθηκε, θεωρώ, στους πολιτικούς όρους που στοιχειώνουν 
αυτό το τμήμα, στους οποίους και είδε ενδεχομένως τους όρους 
που στοίχειωναν την ελληνική πολιτεία στο διάστημα Αύγουστος 
1967-Ιανουάριος 1969, κατά το οποίο και έγραψε το ποίημα. Εξηγού-
μαι· αν σε αυτό το δεύτερο μέρος του σοφόκλειου έργου «ο ελληνι-
κός στρατός μπροστά στην Τροία αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό 
την πόλη-κράτος» (Meier 1997, 214),25 τότε με το ζήτημα της ταφής 
22 Για την αστοχία του αρχαίου σχολιαστή, θα συμφωνήσω με τον Μαρωνίτη 

1999, 148-52.   
23 Για την υπαρξιακή διερεύνηση του αρχαίου μύθου βλ. Χατζηβασιλείου 2009, 

314: «Ο μυθολογικός Ρίτσος είναι ένας ορκισμένος βάρδος της εσωτερικής 
ύπαρξης». 

24 Για την τραγική συγκρότηση αυτών των κορυφαίων μυθικών μορφών βλ. 
Μερακλής 1981, 528: «Γενικά θα έλεγα πως όλοι οι αρχηγοί, ή πρόσωπα από τα 
κορυφαία των οικογενειών που ηγεμόνεψαν τους λαούς, φτάνουν πάντα στο 
σημείο της αποκάλυψης, μέσα τους, της τραγικής ουσίας του κόσμου».  

25 Για μια πολιτική ανάγνωση του σοφόκλειου Αίαντα βλ. Meier 1997, 201-22. 
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και της αποφασιστικής συμφιλιωτικής παρέμβασης του Οδυσσέα, η 
τραγωδία, όπως υποστηρίζει η Easterling, απευθύνεται σε μια οργα-
νωμένη πολιτική κοινότητα, στο πλαίσιο των αναχρονισμών και 
συγχρονισμών του μύθου με την Αθήνα του χρόνου παράστασης 
(460-450;), η οποία και καλείται θεσμικά και τελετουργικά να διαχει-
ριστεί τα προβλήματά της επί τη βάσει των κοινών αξιών που τη 
συνέχουν.26 Αν επομένως ο Ρίτσος διάβασε έτσι το δεύτερο μέρος 
του σοφόκλειου έργου ή ήταν γνώστης ανάλογων ερμηνειών για το 
τελετουργικό και πολιτικό στοιχείο αυτού του δευτέρου μέρους,27 
τότε θεώρησε ότι δεν υπήρχε καμιά συντεταγμένη πολιτεία, για να 
της απευθυνθεί· η απριλιανή δικτατορία και οι τυραννικοί «Ατρεί-
δες» του καθεστώτος είχαν καταλύσει κάθε κοινοτική αξία. Ο Αίας-
Ρίτσος δεν μπορεί να εμπιστευθεί ούτε τον θάνατό του ούτε την ταφή 
του στην ελληνική πολιτεία του 1967-1969, χρόνων της γραφής του 
έργου. Έτσι ο λόγος της ποίησης, ο ατομικός λόγος του Αίαντα-
Ρίτσου συναντά στην προέκταση και διέκτασή του το συλλογικό 
δράμα μιας ολόκληρης κοινωνίας, από την οποία και τότε απουσί-
αζε ο σοφόκλειος, αιάντειος Οδυσσέας, ο άνθρωπος δηλαδή που 
μπορεί να βλέπει μέσα από το εγώ το εμείς, μέσα από την εξουσία τη 
θνητότητα, μέσα από τα αξιώματα και τους κοινωνικούς ρόλους τα 
είδωλα και την κούφην σκιάν (121-126).28 Αυτόν τον Οδυσσέα του 
πολιτικού και κοινωνικού ανθρωπισμού ο Αίαντας-Ρίτσος, και τούτο 
συνιστά μια ακόμη ανατροπή του σοφόκλειου μύθου, τον βρήκε και 
τον είδε (σε μια περιορισμένη αλλά ουσιαστική αναφορά) μόνο στα 
λυπημένα μάτια ενός άσπρου κριαριού, που του δίδαξε την ήμερη 
ταπείνωση.29 Κατά συνέπεια, ο Αίαντας-Ρίτσος, μολονότι θα έλεγε 
κανείς ότι έχει ανέλθει τους αναβαθμούς του σοφόκλειου Οδυσσέα, 
αρνείται την εν-σωμάτωσή του, την ηρωοποίησή του και τη λατρεία 
του σε μια τέτοια πολιτική κοινότητα. 

26 Βλ. Easterling 1993, 7-23. 
27 Για τη σχέση του Ρίτσου με ακαδημαϊκά εγχειρίδια βλ. Τσιτσιρίδης 2006, 20-33.  
28 Για την ηθική και πολιτική διάσταση του Οδυσσέα βλ. Whitman 1951, 70. Για τη 

σωφροσύνη του αιάντειου Οδυσσέα βλ. επίσης Hesk 2003, 44-47, 120-30.     
29 Για τον περιθωριακό γενικά ρόλο που επιφυλάσσει ο Ρίτσος στον Οδυσσέα σε 

σχέση με το τεράστιο ποιητικό του έργο βλ. Σαββίδης 1981, 29.
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Υπό την έννοια αυτή, ο ποιητής, παρότι ο ήρωάς του, ο Αίαντας, 
προτείνεται υπαρξιακά, με την άρνησή του να μεταπλάσει και να 
διαλάβει το δεύτερο μέρος του σοφόκλειου έργου στη σύνθεσή του 
αποτυπώνεται πολιτικά. Έτσι η ποιητική επιλογή του Ρίτσου να μη 
συνεχίσει τον μύθο του προς την κατεύθυνση του Σοφοκλή αποδει-
κνύεται πολιτική. Με άλλα λόγια, η πολιτική πράξη του Ρίτσου, όντας 
σε πολιτική εξορία στη Λέρο και τη Σάμο κατά τα χρόνια γραφής 
του Αίαντα και αποκλεισμένος από τις θεσμικές κοινωνικές διαδικα-
σίες,30 ανήκει στην ίδια την ποίηση. Ο Ρίτσος μιλά με την ποίηση για 
το θεσμικό έλλειμμα της πολιτείας των χρόνων γραφής του Αίαντος. 
Τούτο σημαίνει επί της ουσίας ότι ο αρχέτυπος σοφόκλειος μύθος 
«ξανανοίγει», κορυφώνεται μεν με την αυτοκτονία, αλλά με τον 
Ρίτσο σημειώνει μια εκκρεμότητα, την εκκρεμότητα του τέλους του· 
ακριβώς γιατί αυτή η εκκρεμότητα είναι βαθιά και πλατιά πολιτική, 
είναι εκκρεμότητα που αφορά την ελληνική πολιτεία των συνταγ-
ματαρχών. Και είναι ανάγκη αυτή η εκκρεμότητα, κατοπτριζόμενη 
στην ποίηση, να λυθεί εν τη πράξει εντός της πολιτείας, στο πλαίσιο 
μιας νέας εμπιστοσύνης, μιας νέας επομένως πολιτικής συνθήκης. 
Έτσι το ποιητικό αίτημα γίνεται κεκαλυμμένα ρωμαλέο πολιτικό και 
κοινωνικό αίτημα, όπως είναι το ρωμαλέο σώμα του Αίαντα κάτω 
από την άσπρη, σκισμένη νυχτικιά του. 

                                                                                 Δημήτρης Ε. Περοδασκαλάκης
                                                                         Διδάσκων κατά το Π.Δ. 407/80

                                                                                   Τμήμα Φιλολογίας
                                                                                      Παν/μιο Κρήτης

                                                                                 perodaskalakis@gmail.com

•

30 Για τη σχέση του Ρίτσου της Τέταρτης Διάστασης με τις κοινωνικές διαδικασίες 
βλ. Κάσσος 22000.
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DIMITRIS PERODASKALAKIS

Ritsos’ Ajax.
From the ancient tunic to the white torn nightdress

Abstract

AS THE TITLE suggests, this paper focuses on the myth of the 
tragic Ajax as it occurs and is used in the theatrical monologues 

of Υannis Ritsos’ “Fourth Dimension” (17 poems). The issues raised 
in the paper concern the nature of the convergences with and the 
divergences from the Sophoclean myth, in an attempt to ascertain 
the ways in which Ritsos explores the tragic material.

•
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Εκπαίδευση και ιδεολογία: 
Σχεδίασμα μιας επιστήμης των επιστημών της εκπαίδευσης 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ να κατανοηθούν και να εξηγηθούν οι «μεταρ-
ρυθμίσεις» που συμβαίνουν στην εκπαίδευση και την παιδαγω-

γική ή, γενικότερα, στην εκπαιδευτική σφαίρα κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες; Γιατί άραγε οι επιχειρούμενες «εκπαιδευτικές μεταρρυθ-
μίσεις» προκαλούν πάντα διενέξεις; Να δύο κρίσιμα ερωτήματα 
που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Για να απαντηθούν, απαιτεί-
ται η αναλυτικότερη διατύπωσή τους. Θα μπορούσαν να διατυπω-
θούν ως εξής: Πρώτον, τι είναι η εκπαίδευση και η παιδαγωγική και 
γιατί υπάρχει αυτή η ένταση εντός και περί αυτών; Δεύτερον, ποιες 
είναι οι πηγές των εντάσεων (ενδογενείς ή εξωγενείς) και ποια τα 
αποτελέσματά τους; Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτήματα αφορούν 
την εκπαιδευτική σφαίρα και τις σχέσεις της με ό,τι την περιβάλλει, 
δηλαδή με τις άλλες σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας όπως 
είναι η πολιτική, η οικονομία, ο πολιτισμός, ακόμη και η κοινωνική 
διαστρωμάτωση. Τα δύο ερωτήματα συνοψίζονται στον τίτλο αυτού 
του άρθρου. Εκβάλλουν σε ένα επιστημολογικό ερώτημα, το οποίο 
θα διατυπωθεί αμέσως μετά και συνοψίζεται στον υπότιτλο. 

Από τον τρόπο που θέτω τα ερωτήματα, είναι εμφανές ότι ανα -
ζητώ την απάντηση στις σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί σε ένα 
μεγάλο φάσμα γεγονότων και στρατηγικών, το οποίο συγκροτεί την 
εκπαίδευση τόσο ως ιδιαίτερη σφαίρα της κοινωνικής δραστηριότη-
τας όσο και ως ιδιαίτερο επιστημονικό αντικείμενο. Η ένταση δείχνει 
ότι τα γεγονότα και οι στρατηγικές δεν έχουν προσεγγισθεί, εννοιο-
ποιηθεί και αναλυθεί με τους τρόπους μίας και μόνης τάσης, μίας 

*  Εισήγηση στο Σεμινάριο Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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και μόνης κοινωνικής επιστήμης ή, ακόμη, μίας και μόνης πειθαρ-
χίας της εκπαίδευσης. Κάτι που σημαίνει ότι καλύπτονται από μια 
πληθώρα εννοιοποιήσεων, ενίοτε αντιφατικών και αλληλοαναιρού-
μενων. Δείχνει, δηλαδή, ότι αυτές οι εννοιοποιήσεις αποτελούν τα 
διάφορα ιζηματογενή στρώματα του υπεδάφους της εκπαιδευτικής 
σφαίρας. 

Εδώ ακριβώς τίθεται το επιστημολογικό ερώτημα. Μπορούν 
άραγε τα παραπάνω να μελετηθούν με τη βοήθεια του εννοιολο-
γικού δυναμικού μίας και μόνης κοινωνικής επιστήμης, για παρά-
δειγμα της κοινωνιολογίας, ή μίας και μόνο «πειθαρχίας», για παρά-
δειγμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, ή, τέλος, μίας και μόνης πρακτι-
κής θεωρίας, για παράδειγμα της παιδαγωγικής; Αν όχι, καθίσταται 
απαραίτητο να συγκροτηθεί ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο 
να περιέχει τα επιμέρους και να δίνει σε αυτά ένα νέο ερμηνευτικό 
προσανατολισμό. Στο μέτρο που η εκπαίδευση είναι, σύμφωνα με 
το μοντέλο που υιοθετώ, μια σφαίρα της κοινωνικής δραστηριότη-
τας στην οποία επιχειρούν πολλές επιστήμες, οι λεγόμενες επιστή-
μες της εκπαίδευσης, το νέο εννοιολογικό πλαίσιο δεν θα μπορούσε 
να μην περιλαμβάνει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις τους 
με το κοινό «αντικείμενο». Με άλλα λόγια,  πρόκειται για την εκ 
νέου εννοιολογική χαρτογράφηση τόσο του υπεδάφους όσο και της 
μορφολογίας της εκπαιδευτικής σφαίρας. Ακριβέστερα, πρόκειται 
για την απόπειρα σκιαγράφησης του εννοιολογικού πλαισίου μιας 
επιστήμης των επιστημών της εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει να 
συνδεθούν οι μετασχηματισμοί του αντικειμένου με τις δράσεις που 
ασκούνται επί αυτού και/ ή μέσα σε αυτό.

Η στοιχειώδης δομή
Τα πρώτα ερωτήματα που ετέθησαν, δεν είναι προς άμεση απά- 

ντηση. Είναι εξαιρετικώς σύνθετα και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να απαντηθούν χωρίς τη διασάφηση των όρων με τους 
οποίους τίθενται. Άρα, η απάντησή τους προαπαιτεί την απάντηση 
στο τρίτο ερώτημα, το επιστημολογικό. Κατά συνέπεια, δεν θα 
αναζητήσω την απάντηση ούτε στις ίδιες τις «μεταρρυθμίσεις» ούτε 
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στις επιχειρηματολογίες ή τις στρατηγικές που τις συνοδεύουν, 
όπως για παράδειγμα θα έπραττε μια ιστορία των γεγονότων και 
μια ιστορία των ιδεών, αντίστοιχα. Η πρώτη θα παρέθετε μια ανεξά-
ντλητη και ανεξέλεγκτη γεγονοτολογία ποικίλης προέλευσης και 
η δεύτερη μια, συνήθως αυθαίρετη, επικαιροποίηση της ιστορικό-
τητας κάποιων ιδεών προς επιφανειακή επίρρωση ερωτημάτων του 
παρόντος.

Πρόκειται για δύο συλλογιστικές που έχουν τα στηρίγματά τους 
είτε στην άποψη περί της αναγκαιότητας είτε σε αυτήν περί της 
δυνατότητας της εκπαίδευσης – ενίοτε και σε συνδυασμούς τους. Τα 
εν λόγω στηρίγματα δεν παρέχουν ούτε επιστημονική νομιμοποί-
ηση, αλλά ούτε και ευρετικό εύρος σε καμία από τις συλλογιστικές. 
Πάνω στα ίδια στηρίγματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολλές 
επιχειρηματολογίες, οι οποίες θα συσκότιζαν ακόμη περισσότερο 
μια αρκετά σκοτεινή πλευρά της σύγχρονης κοινωνίας – όπως είναι 
οι σχέσεις της με την εκπαίδευση. Θα αποφύγω λοιπόν αυτές τις 
συλλογιστικές και θα περιοριστώ στην αναζήτηση των θεωρητι-
κών όρων της απάντησης στην ανάλυση δύο πεδίων που, μεθοδο-
λογικά, μπορούν να ιδωθούν ως η στοιχειώδης δομή της εκπαιδευ-
τικής σφαίρας και οι μετασχηματισμοί της. Το πρώτο πεδίο, δηλαδή 
η δομή, είναι αυτό μέσα στο οποίο διατυπώνονται οι νέες προβλη-
ματικές των βασικών επιστημών της εκπαίδευσης –και κυρίως της 
κοινωνιολογίας–, όπως και οι νέες παιδαγωγικές θεωρίες. Επιστη-
μονικές προβληματικές και παιδαγωγικές θεωρίες συγκροτούν 
τους δύο όρους μιας βασικής αντίθεσης της νεωτερικής κοινωνίας: 
αυτής ανάμεσα στην πραγματολογία και την αξιολογία, όπως και 
τις απόπειρες σύνθεσης των δύο αυτών πόλων. Δεύτερον, στους 
μετασχηματισμούς που γνωρίζουν κατά τη διαδρομή τους αυτές οι 
προβληματικές και αυτές οι θεωρίες. Πρόκειται για μετασχηματι-
σμούς της βασικής δομής. 

Επομένως, για να βρεθούν οι όροι της απάντησης, απαιτείται η 
εξέταση των θεωρητικών συζητήσεων στην περιοχή των κοινωνικών 
επιστημών και της παιδαγωγικής θεωρίας που στήριξαν τις «μεταρ-
ρυθμιστικές» προσπάθειες κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η έρευνα 
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μπορεί να εξασφαλίσει τη συνοχή της παρακολουθώντας τους μετα-
σχηματισμούς της στοιχειώδους ιεραρχικής αντίθεσης ανάμεσα 
στις αναλυτικές και τις αξιολογικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης. 
Θεωρώ ότι οι σημαντικές διαδρομές είναι αυτές που επιχειρήθη-
καν κυρίως στις ισχυρές χώρες της Ευρώπης (κυρίως στη Μεγάλη 
Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία), όπως και στη Βόρεια Αμερική 
(στις ΗΠΑ και τον Καναδά).

Δύο είναι οι λόγοι –ο ένας γενικός και ο άλλος ειδικός– που 
αναζητώ τους όρους του προβλήματος στις παραπάνω συζητήσεις. 
Ο πρώτος είναι ότι η εκπαιδευτική σφαίρα εμφανίζει γενικά μικρό 
βαθμό αυτονομίας, καθώς οι όποιες «μεταρρυθμιστικές» διαθέσεις ή 
οι «παιδαγωγικές ταυτότητες» (Bernstein 2000, 65-78) προσδιορίζο-
νται ή επηρεάζονται από άλλες σφαίρες της κοινωνικής δραστηριό-
τητας, όπως είναι η κοινωνική, η πολιτική, η πολιτιστική και η οικο-
νομική. Ο δεύτερος σχετίζεται με την ιστορική εμπειρία της χώρας 
μας, η οποία μαρτυρά ότι όποια «μεταρρυθμιστική» πρόταση κατα-
τίθεται στην Ελλάδα ακολουθεί συνήθως ξένα πρότυπα. Αυτό έχει 
δύο, διαρκώς επαναλαμβανόμενα, αποτελέσματα. Πρώτον, περι-
ορίζει στη χώρα μας ακόμη περισσότερο και αυτά τα μικρά έστω 
περιθώρια αυτονομίας που έχει η εκπαιδευτική σφαίρα στις ισχυρές 
χώρες του δυτικού κόσμου. Δεύτερον, προωθεί και νομιμοποιεί στη 
χώρα μας μια στάση ιδεολογικού προσαρμοστισμού απέναντι σε 
ό,τι εμφανίζεται ως ισχύον στις παραπάνω ισχυρές χώρες – κάτι που 
προκαλεί διαρκώς στρεβλώσεις όχι μόνο στην εκπαιδευτική σφαίρα, 
αλλά σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας. Αυτή η 
στάση βγήκε εξαιρετικά ενισχυμένη από τα διάφορα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, κυρίως αυτά της περιόδου 1990-2005. 

Κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο ασκήθηκε έντονη κριτική στις 
ιδεαλιστικές τάσεις τής, με γερμανική κυρίως προέλευση, παιδαγω-
γικής που προηγήθηκαν χρονολογικά (Γκότοβος 1992). Άρχισαν 
επίσης να εξετάζονται υπό ένα αναλυτικό πρίσμα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα (Νούτσος 1979), τα οποία θεωρήθηκαν επιπροσθέτως 
ως εθνοκεντρικές κατασκευές (Φραγκουδάκη 1979). Η κριτική και 
η ανάλυση επιχειρήθηκαν υπό το πρίσμα που άνοιγε η «νέα κοινω-
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νιολογία της εκπαίδευσης». Το πρίσμα αυτό διαμορφώθηκε από τις 
επιρροές τόσο της κοινωνιολογίας της γνώσης όσο και των θεωριών 
κατασκευής με προέλευση την κοινωνική φαινομενολογία και τον 
πραγματισμό. Τα επιχειρήματα που αντλήθηκαν από τις παραπάνω 
τάσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την κριτική του παιδαγω-
γικού κατεστημένου και των αναλυτικών προγραμμάτων. Εισήλθαν 
δυναμικά στη χώρα και στήριξαν «μεταρρυθμιστικές» στρατηγικές. 
Ως εκ τούτου, είχαν πρακτικά αποτελέσματα. 

Η «νέα κοινωνιολογία της γνώσης» δεν κατάφερε όμως να παγι-
ωθεί ως αναλυτική βάση της παιδαγωγικής θεωρίας. Για διαφόρους 
λόγους, είτε υποχώρησε υπό την πίεση άλλων τάσεων είτε μετασχη-
ματίστηκε. Εμφανίστηκαν έτσι πιο πρόσφατες εκδοχές της παιδα-
γωγικής θεωρίας, αυτές κυρίως που δημιουργήθηκαν υπό τις επιρ-
ροές τόσο του νεοφιλελευθερισμού όσο και του μεταμοντερνισμού 
(Γρόλλιος και Γούναρη 2010). Κατά ορισμένους ειδικούς, πρόκει-
ται για την έκφραση μιας αντινομίας της εποχής μας, καθώς η ιδέα 
της κατάρτισης συνυπάρχει με την ιδέα της κριτικής εκπαίδευσης 
(Κυπριανός και Μιχαλοπούλου 2004). Πρόκειται ωστόσο για κάτι 
που έχει μεγαλύτερο ιστορικό βάθος, καθώς αποτελεί τον μετα-
σχηματισμό μιας βασικότερης δομής, αυτής που συγκροτείται από 
την ιεραρχική αντίθεση ανάμεσα στην πραγματολογία και την αξιο-
λογία. Η επιφανειακή αντινομία αποτελεί έκφραση της ιδεολογι-
κής σύγχυσης που προκάλεσε η εισαγωγή ορισμένων θεωρητικών 
πλαισίων, κυρίως μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η ορολο-
γία που επιβάλλεται μέσω των Προγραμμάτων συνδέεται με δύο 
μείζονα ιδεολογικά ρεύματα της περιόδου, τον νέο-φιλελευθερισμό 
και τον μεταμοντερνισμό.1 

Τι άραγε συμβαίνει στις και με τις παιδαγωγικές θεωρίες; Μήπως 
ακολουθούν γενικώς ιδεολογικές μόδες ή, έστω, απροσδιορίστως 
συγκροτημένα πρωτόκολλα, τα οποία είναι αποκομμένα μεταξύ 
τους; Αν περιοριστεί κανείς στην εξέταση όσων συμβαίνουν στην 
Ελλάδα ή αν παραμείνει σε διάφορες δεδηλωμένες προθέσεις, θα 
διέκρινε μεγάλα ρήγματα στην ανάπτυξη αυτών των θεωριών. Δεν 

1 Για τη νέα ορολογία που κομίζουν, βλ. ενδεικτικά Φλουρής και Πασιάς 2004.
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νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, θεωρώ ότι υπάρχει μια 
συνέχεια που είναι προς αποκατάσταση· κάτι που όμως δεν μπορεί 
να δείξει η μελέτη της ελληνικής περίπτωσης. Έτσι, υποθέτω ότι 
οι μεταμοντέρνες εκδοχές της παιδαγωγικής, όπως και ορισμένες 
«νεοφιλελεύθερες» εκδοχές αυτής, αποτελούν από πολλές πλευρές 
τη μετεξέλιξη των κατασκευαστικών θεωριών. Μια από τις αφετη-
ρίες των τελευταίων βρίσκεται στην κοινωνιολογία της γνώσης 
και άνθησε στο πεδίο της «νέας κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης». 
Ακριβέστερα, οι νέες τάσεις αρχίζουν από εκεί που σταματά η «νέα 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» και σταματά στην απόπειρα ανανέ-
ωσης της αντικειμενικής οπτικής με υποκειμενικά στοιχεία. Αρχί-
ζουν λοιπόν από τη χωρίς προϋποθέσεις τοποθέτηση της οπτικής 
στις υποκειμενικές αποβλέψεις και/ ή στις ατομικές προθέσεις. Αυτό 
επιφέρει την αναδιάταξη των ακαδημαϊκών «πειθαρχιών» της εκπαί-
δευσης, τα αποτελέσματα της οποίας καλύπτουν εν συνεχεία όλη 
την εκπαιδευτική σφαίρα της κοινωνίας που της δόθηκε ο χαρακτη-
ρισμός «κοινωνία της γνώσης». Οι αναλυτικές λογικές της κοινωνι-
κής επιστήμης αντικαθίστανται από τις κανονιστικές και πολιτικές 
λογικές που κομίζουν οι νέες τάσεις.2

Σε αυτή την κατάσταση βρίσκει την κοινωνική επιστήμη της 
εκπαίδευσης η δεκαετία του 1990. Με το τέλος της ψυχροπολεμικής 
πόλωσης ανοίγει μια νέα περίοδος έντονων μετασχηματισμών, με 
κύριο χαρακτηριστικό την απόπειρα διεθνούς σύγκλισης, τουλάχι-
στον ευρωπαϊκής αν όχι παγκόσμιας, όλων των σφαιρών της κοινω-
νικής δραστηριότητας. Η εκπαιδευτική σφαίρα δεν εξαιρείται, αλλά 
αποτελεί έναν από τους κύριους μοχλούς αυτής της απόπειρας.3 
Είναι άραγε τυχαίο; Εν πάση περιπτώσει –και αυτό έχει σημασία για 
μια κοινωνιολογία της παιδαγωγικής θεωρίας– στα νέα αυτά συγκεί-
μενα δημιουργείται ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο απαιτεί 
πρώτον από τις τοπικές θεωρίες και δεύτερον από τις εθνικές κοινω-

2 Τάσεις που βρήκαν ευχερώς την έκφρασή τους σε Τμήματα και ΠΜΣ που 
ιδρύθηκαν με τη χρηματοδότηση που είχε προέλευση και πάλι τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (κυρίως τα ΕΠΕΑΕΚ). 

3 Το PISA (Program for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ είναι ένα 
από τα νέα εργαλεία μέτρησης αυτής της τάσης.
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νίες να προσαρμοστούν σε αυτό. Στο νέο αυτό πλαίσιο σημειώνε-
ται η υποχώρηση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Υποχώρηση 
που καλύπτεται από την ανανέωση μιας σχετικά νέας πειθαρχίας 
της εκπαίδευσης, της συγκριτικής εκπαίδευσης και/ ή παιδαγωγικής, 
από την εισαγωγή νέων πειθαρχιών, όπως η πολυπολιτισμική εκπαί-
δευση, ή, τέλος, τη διεύρυνση και την αυτονόμηση κάποιων άλλων, 
όπως είναι η εκπαιδευτική πολιτική (Hammersley 1996). 

Οι διάφορες τάσεις του μεταμοντερνισμού, οι οποίες είχαν μεγε-
θυνθεί τη δεκαετία του 1980, συνδιαμόρφωσαν το νέο πλαίσιο – και 
όσες δεν το συνδιαμόρφωσαν, προσαρμόστηκαν εύκολα σε αυτό. 
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ορισμένες από αυτές επεξεργά-
στηκαν μια στάση απροσδιόριστης αντίστασης. Γιατί άραγε; Είναι 
ένα προς απάντηση ερώτημα. Το νέο αυτό πλαίσιο, πλευρές του 
οποίου σφυρηλατεί ο ΟΟΣΑ,4 εισάγεται στην Ελλάδα με τον συνήθη 
πρόχειρο και πειθαναγκαστικό τρόπο, και τούτο στο όνομα είτε 
μιας παγκόσμιας οικονομικής αναγκαιότητας είτε μιας δυνατότη-
τας παγκόσμιας σύγκλισης. Όπως ήδη σημείωσα, το κύριο άνυσμα 
της εισαγωγής τους είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, μέσω των 
οποίων καθιερώνεται και μια νέα ορολογία, η οποία ανοίγεται σε ένα 
φάσμα που μέσα του αναμιγνύονται οι κατηγορίες του νέο-φιλελευ-
θερισμού (αποτελεσματικότητα, μάνατζμεντ, διαβούλευση, κ.λπ.) 
και του μεταμοντερνισμού (ταυτότητες, διαφορά, διάλογος, κ.λπ.). 
Κάτι που σημαίνει ότι οι όροι του προβλήματος είναι σύνθετοι και 
δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο επιφανειακών αντιθέσεων 
– όπως, για παράδειγμα, αυτής ανάμεσα στον μεταμοντερνισμό και 
τον νεοφιλελευθερισμό ή αυτής ανάμεσα στην κριτική παιδαγωγική 
και την παιδαγωγική της κατάρτισης. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποκοπεί η διασά-
φηση των όρων της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής από τον 
μετασχηματισμό τους ή, αλλιώς, η εννοιολόγηση των διαδικα-
σιών από τις επιστημονικές και τις αξιολογικές προσεγγίσεις της 
εκπαίδευσης. Αυτό ακριβώς επιχειρώ να συνοψίσω στον παρακάτω 
πίνακα, ο οποίος συνοψίζει τη στοιχειώδη δομή της εκπαιδευτικής 

4 Για την «τριτοβάθμια» εκπαίδευση, βλ. OECD 1996. 
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            σε σχέση με τις οπτικές.

Οπτικές
Θεωρητικές στάσεις

-1-              -2-
Θεμελιώσεις

-3-

Επιστημονικές 
εκφράσεις

-4-
Αναλυτικές Αξιολογικές

Εκτός
-1-

Θετικισμός Παιδαγωγικός 
δεοντισμός

Αναγκαιότητα

• Κοινωνιολογία 
της εκπαίδευσης

• Συγκριτική 
εκπαίδευση

Εντός
-2-

Φαινομενολογία 
Πραγματισμός

Νέα 
παιδαγωγική

Δυνατή 
αναγκαιότητα

• Μικροκοινω-
νιολογία της 
εκπαίδευσης

Εκτός-εντός
-3-

Δομική
κατασκευή

(ρεαλισμός)

Παιδαγωγική
αυτονομία

Αναγκαία 
δυνατότητα

• Νέα 
κοινωνιολογία 

της εκπαίδευσης

Εντός-εκτός
-4-

Κοινωνική
κατασκευή

Παιδαγωγικός 
σχετικισμός

Δυνατότητα

• Θεσιακή οπτική
•Πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση
• Εκπαιδευτική 

πολιτική

Σπειροειδής 
περιστροφή

Κοινωνιολογία 
και Επιστημο-

λογία  των 
γνωστικών 

κατασκευών

Κοινωνιολογία 
παιδαγωγικών 

θεωριών

Ανθρωπολογία 
της ιδεολογίας

• Επιστήμη των 
επιστημών της 
εκπαίδευσης

σφαίρας και των μετασχηματισμών της. Με άλλα λόγια, αποτελεί 
ένα είδος συνοπτικού χάρτη, στον οποίο συντάσσονται οι διάφορες 
θεωρητικές στάσεις απέναντι ή μέσα στην εκπαίδευση, όπως και οι 
θεμελιώσεις και οι κύριες επιστημονικές τους εκφράσεις (στήλες), 
σε σχέση με την οπτική από την οποία εξετάζεται η εκπαίδευση σε, 
λίγο-πολύ, εναλλασσόμενες χρονικές περιόδους (γραμμές).

Πίνακας Ι :          Θεωρητικές στάσεις και θεμελιώσεις 
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Προς το παρόν ας σημειωθεί ότι οι οπτικές που βρίσκονται στις 
γραμμές του πίνακα, εμφανίζουν μια χρονική αλληλουχία, χωρίς 
ωστόσο να αποκλείονται οι προηγούμενες από τις επόμενες. Για 
παράδειγμα, ο θετικισμός και ο παιδαγωγικός δεοντισμός ποτέ 
δεν αποκλείστηκαν από τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξης των 
προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και των οπτικών επί της εκπαίδευ-
σης. Δέχονται ωστόσο επιρροές από τις νεότερες αναπτύξεις, αλλά 
και συντίθενται με αυτές. Αυτό, για παράδειγμα, συμβαίνει με τα 
συγκριτικά εργαλεία του PISA και τις θεωρίες κοινωνικής κατα-
σκευής που αποτελούν, από το τέλος της δεκαετίας 1990 και εντεύ-
θεν, τον πυρήνα της συγκριτικής εκπαίδευσης. Κάτι που δείχνει ότι 
η «αντινομία» ανάμεσα στην κατάρτιση και την κριτική εκπαίδευση 
είναι πολύ πιο σύνθετη απ’ ό,τι εμφανίζεται.   

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τη βασική δομή της εκπαι-
δευτικής σφαίρας και συγχρόνως την ανάπτυξή της στον χρόνο, 
δηλαδή τους μετασχηματισμούς της. Η εννοιοποίηση των μετασχη-
ματισμών της βασικής δομής, δηλαδή η εννοιοποίηση των δομογε-
νετικών διαδικασιών, πραγματοποιείται μέσα από την ανάλυση των 
σχέσεων ανάμεσα στην εκάστοτε διάταξη των δομικών στοιχείων και 
τις στρατηγικές των εμπλεκομένων φορέων και κυρίως τις «μεταρ-
ρυθμιστικές». Πρόκειται για αποβλεπτικές ή ένσκοπες στρατηγικές, 
οι οποίες, όπως ήδη σημείωσα, υποστηρίζονται από μια υπό συνεχή 
διεύρυνση ακαδημαϊκή πειθαρχία, την εκπαιδευτική πολιτική. Μια 
ωστόσο διεύρυνση που δεν έχει σχέση αντιστρόφως ανάλογη μόνο 
με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Έχει μια παρόμοια σχέση 
γενικώς με τη γνώση, αυξάνοντας τις εξαρτήσεις της τελευταίας 
από την πολιτική εξουσία. Για παράδειγμα, ενώ η κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης εξαρτά την πολιτική από τα γνωστικά μέσα που η ίδια 
της παραχωρεί, η εκπαιδευτική πολιτική υποτάσσεται στην πολι-
τική καθώς η τελευταία θέτει τόσο τα μέσα όσο και τους σκοπούς. 
Με άλλους όρους, ευνοεί την εξάρτηση της εκπαίδευσης από την 
ιδεολογία. 

Σε κάθε περίπτωση, προτείνω μια δομογενετική προσέγγιση που 
δεν εστιάζει στα αντικείμενα των λεγόμενων επιστημών της εκπαί-
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δευσης αλλά στις ίδιες αυτές επιστήμες. Πρόκειται για μια επιστήμη 
των επιστημών της εκπαίδευσης. Η τελευταία καλείται να μελετήσει 
τους μετασχηματισμούς της βασικής δομής, σε σχέση με την οποία 
συγκροτήθηκαν οι επιστήμες της εκπαίδευσης, μέσα από τις αποβλε-
πτικές στρατηγικές αυτών των επιστημών. Αυτή η εννοιολογική 
μετατόπιση επιτρέπει να φανεί ένα δομικό παράδοξο: οι αποβλε-
πτικές στρατηγικές που επιχείρησαν να υπερπηδήσουν τους δομι-
κούς προσδιορισμούς στην εκπαίδευση μέσα από την αποδόμηση 
της κυρίαρχης ιδεολογίας, εγκλωβίστηκαν τελικά στους προσδιορι-
σμούς της δομής που επιχείρησαν να διαλύσουν. Η ίδια προσέγγιση 
συνιστά, ταυτόχρονα, ένα είδος υπόμνησης σε όλες τις τάσεις των 
κοινωνικών επιστημών, είτε αυτές έχουν συστηματικό και συγχρο-
νικό είτε έχουν αποβλεπτικό προσανατολισμό. Στις πρώτες υπενθυ-
μίζει ότι συχνότατα λησμονούν το σημασιογόνο θεωρητικό πλαί-
σιο, όπως και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό διαμορφώθηκε. 
Στις δεύτερες υπενθυμίζει τα αποτελέσματα των αποβλεπτικών τους 
στρατηγικών. Είναι ευνόητο ότι η υπόμνηση αποκτά ιδιαίτερη σημα-
σία όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα – και αυτό 
αποτελεί ένα επιπρόσθετο λόγο για τον ρόλο μιας επιστήμης των 
επιστημών της εκπαίδευσης. 

Τα εμπόδια
Από ό,τι προηγήθηκε, φαίνεται ότι η διασάφηση των όρων δεν 

μπορεί να αναζητηθεί αποκλειστικά ούτε μέσα στο αντικείμενο, εν 
προκειμένω στην εκπαίδευση, ούτε μέσα στο υποκείμενο, δηλαδή 
στις ονομαζόμενες επιστήμες της εκπαίδευσης. Τούτο επειδή, 
αφενός, η εκπαιδευτική σφαίρα αποτελείται από διάφορα στρώ-
ματα εννοιοποιήσεων και, αφετέρου, η εννοιολογική της μορφο-
λογία εμφανίζει μεγάλα βάραθρα και ασυνέχειες. Δεν μπορεί όμως 
να αναζητηθεί ούτε σε μια θεωρησιακή εποπτεία σύνδεσης των δύο, 
δηλαδή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Στην πρώτη περίπτωση 
βρισκόμαστε μπροστά σε πολλαπλά στρώματα ορισμών της εκπαί-
δευσης. Στη δεύτερη περίπτωση εισερχόμαστε σε μια αδιέξοδη περι-
στροφή για την περιχαράκωση της μιας ή της άλλης από τις λεγόμε-
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νες επιστήμες της εκπαίδευσης, κάτι που, όπως σημείωσα, δημιουρ-
γεί εννοιολογικά βάραθρα. Στην τρίτη περίπτωση εξαντλούμαστε σε 
ετερόκλητες ηθικο-κανονιστικές παραινέσεις για το πώς πρέπει να 
είναι η εκπαίδευση, δηλαδή η διαστρωμάτωση και η μορφολογία της 
εκπαιδευτικής σφαίρας. Αντίθετα, υπέθεσα ότι η διασάφηση προϋ-
ποθέτει την ενσωμάτωση των παραπάνω προσεγγίσεων, δηλαδή των 
–είτε με αναλυτικό είτε με αξιολογικό προσανατολισμό– επιστημών 
και, γενικότερα, των πειθαρχιών της εκπαίδευσης, στο εννοιολογικό 
πλαίσιο μιας επιστήμης των επιστημών της εκπαίδευσης.  

Οι τρεις παραπάνω επισημάνσεις αποτελούν τα πιο συνηθισμένα 
σχολαστικά λάθη. Πέραν αυτών, τα οποία μπορούν μάλλον εύκολα 
να αποφευχθούν, η πορεία προς τη διασάφηση βρίσκει μπροστά της 
τρία αλλεπάλληλα επιστημολογικά εμπόδια, τα οποία αποτελούν 
εκφράσεις της βασικής δομής. Το πρώτο σχετίζεται με τα μεθοδο-
λογικά πλαίσια των επιστημών της εκπαίδευσης, το δεύτερο με τον 
παιδαγωγικό δεοντισμό και το τρίτο με την ιδεολογία. Χωρίς την 
υπερπήδηση αυτών των εμποδίων δεν είναι δυνατόν να τεθούν ούτε 
οι όροι της σφαιρικής κατανόησης και της εξήγησης του εκπαιδευ-
τικού και παιδαγωγικού ζητήματος ούτε η αυτο-κατανόηση των 
σχέσεων της κοινωνικής επιστήμης με το αντικείμενό της· κατά 
προέκταση, ούτε και η αυτο-κατανόηση του κοινωνικού κόσμου και 
ο δημοκρατικός σχεδιασμός της επιθυμητής πορείας του. 

Το πρώτο επιστημολογικό εμπόδιο μιας επιστήμης των επιστη-
μών της εκπαίδευσης αφορά τις κοινωνικές επιστήμες και έχει 
δύο πτυχές, μια θεωρητική και μια μεθοδολογική. Η πρώτη πτυχή 
αφορά στο υποκείμενο της γνώσης και την κατάτμησή του στη 
βάση πλασματικών κατατμήσεων του αντικειμένου. Η γνωστική 
πρόοδος εμποδίζεται από μια, συνήθως θετικιστική, λογική που 
οδηγεί τις κοινωνικές επιστήμες σε μια όλο και πιο μεγάλη εξειδί-
κευση και σε εννοιοποιήσεις όλο και χαμηλότερης αφαίρεσης. Έτσι, 
αντί η ανάπτυξη της γνώσης να οδηγεί σε εννοιοποιήσεις υψηλότε-
ρης αφαίρεσης, η οποία θα αφομοίωνε τις παλαιότερες έννοιες και 
θεωρίες, ακολουθεί την αντίστροφη πορεία διαλύοντας τη θεωρη-
τική ανάπτυξη μιας επιστήμης σε κατασκευασμένα και απομονω-
μένα μεταξύ τους εμπειρικά πεδία (Elias 2009, 93-98).   
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Η δεύτερη πτυχή τίθεται από την υιοθέτηση δύο μεθοδολογι-
κών πλαισίων που είναι ξένα στις κοινωνικές επιστήμες και, κατά 
προέκταση, η χρήση τους στη μελέτη της εκπαίδευσης οδηγεί σε 
παρεξηγήσεις. Για να χρησιμοποιήσω την ορολογία του Χάμπερ-
μας, πρόκειται για το μεθοδολογικό πλαίσιο των ιστορικο-ερμηνευ-
τικών επιστημών και για αυτό των εμπειρικο-αναλυτικών (Haber-
mas 1990, V). Η πρώτη περίπτωση αφορά την κατάτμηση και/ ή 
την περιοδολόγηση της κοινωνικής δραστηριότητας, η οποία είναι 
μια τακτική ιδιαίτερα αγαπητή στις ιστορικές-ερμηνευτικές επιστή-
μες, λόγω ίσως του ίδιου τους του αντικειμένου. Αυτές οι επιστή-
μες μπορούν να εξετάζουν και να επανεξετάζουν το, ούτως ή άλλως, 
ακίνητο αντικείμενό τους υπό το πρίσμα των συγκαιρινών εγνοιών 
και εννοιών, υπό το πρίσμα συνεχώς ανανεωμένων οπτικών που, 
συνήθως, δεν δημιούργησαν οι ίδιες, αλλά έχουν την πολυτέλεια 
να υιοθετούν. Στηρίζουν αυτή τους τη στάση σε δύο επιχειρήματα 
που έχουν φιλοσοφική προέλευση. Πρόκειται, αφενός, για τη σημα-
σία που δίνεται στην επικαιροποίηση βασικών αξιών της σύγχρονης 
κοινωνίας και η οποία στηρίζεται στον αναστοχασμό της πορείας 
τους. Κάτι που υποτίθεται ότι θα συντόνιζε την πορεία του κοινω-
νικού κόσμου με τη δική τους πορεία και θα χρησίμευε ως μια διαρ-
κής πυξίδα της κοινωνικής δραστηριότητας. Αφετέρου, συνδέεται 
άμεσα με τη βούληση ορισμένων κοινωνικών κατηγοριών, οι οποίες 
συνήθως ορίζονται με όρους ταυτότητας, να διακόψουν μια κοινω-
νική συνέχεια και, κατά συνέπεια, να θέσουν τον κοινωνικό κόσμο 
σε μια νέα αξιακή προοπτική.

Η κοινωνική δραστηριότητα ωστόσο είναι μια συνεχής δραστη-
ριότητα. Δεν σκοντάφτει ούτε στα ρήγματα που δημιουργούν οι 
ιστορικές-ερμηνευτικές επιστήμες και η φιλοσοφία τους, ούτε στα 
ιδεολογικά σχήματα που κατακλύζουν το εκάστοτε προσκήνιο. Και 
η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι μια από τις ιδιαίτερες πτυχές 
της κοινωνικής δραστηριότητας. Ωστόσο, αυτή η συνεχής κίνηση 
δεν μπορεί να μελετηθεί ούτε με την ένταξή της στη δεύτερη περί-
πτωση, δηλαδή με τη βοήθεια του αναλυτικού πλαισίου των εμπει-
ρικο-αναλυτικών επιστημών. Αυτό επειδή δεν μπορεί να ενταχθεί 
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ούτε στη νατουραλιστική θεωρία συνέχειας της βιολογίας, ούτε στη 
νομολογική θεωρία συνέχειας της φυσικής. Αμφότερες, είτε ανάγουν 
την κάθε πολιτιστική έκφραση στο απλοϊκό σχήμα της βιολογικής 
εξέλιξης που εδράζεται στην προσαρμογή και/ ή τη φυσική επιλογή, 
είτε υποτάσσουν την ανθρώπινη δράση στο μοντέλο αιτιώ δους 
συνέχειας της φυσικής. Η συνέχεια της κοινωνικής δραστηριό τητας 
δεν αποκαθίσταται ούτε από την αναλογική ούτε από την παρα-
επιστημονική χρήση των παραπάνω ιδεών. Αντιθέτως, αποκαθί-
σταται από τη στιγμή που θα συνδεθούν οι παραπάνω ιδέες με τις 
χρήσεις που τους έκανε και τους κάνει η κάθε συγκεκριμένη κοινω-
νία μιας δεδομένης περιόδου και, ακολούθως, θα συντεθούν σε 
ευρύτερα θεωρητικά πλαίσια. Τόσο η συνέχεια που στηρίζεται στις 
ιδέες της προσαρμογής ή της φυσικής επιλογής και της φυσικής 
νομοτέλειας, όσο και η ασυνέχεια που επιβάλλει η ιστορικο-ερμη-
νευτική στάση, εμποδίζουν να φανούν οι συνέχειες της κοινωνικής 
δραστηριότητας και καταλήγουν σε συγκεκριμένες ιδεολογίες που 
νομιμοποιούν συγκεκριμένες σχέσεις δύναμης. Εμποδίζουν επίσης 
να φανούν οι όροι της δομικής αντίθεσης ανάμεσα στην ανθρωπι-
στική και τη φυσική γνώση, η οποία ουσιαστικά αναδιατυπώνει με 
όρους αντίθεσης επιστημών μια παλιότερη αντίθεση: αυτή ανάμεσα 
στο trivium και το quatrivium. 

Το δεύτερο εμπόδιο τίθεται μέσα από την εκπαιδευτική σφαίρα. 
Πρόκειται για τη στάση που θα μπορούσε να ονομαστεί παιδαγω-
γικός δεοντισμός και εκ της οποίας απορρέει η άποψη ότι η εκπαί-
δευση είναι ένα πεδίο εφαρμογής ιδεών και ιδεωδών με εσωτερικό 
νόημα, εσωτερική συνοχή και συνέχεια. Με άλλα λόγια, πρόκειται 
για την άποψη κατά την οποία η εκπαίδευση αποτελεί τον βιωμα-
τικό κόσμο όσων την επαγγέλλονται. Κατά συνέπεια, παραβλέ-
πει την κοινωνική προέλευση των ιδεών για την εκπαίδευση, όπως 
και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους σε αυτήν. Παίρνει δύο 
κύριες και αλληλοσυνδεόμενες μορφές. Η πρώτη είναι αξιολογική 
και η δεύτερη αναλυτική. Την πρώτη άποψη διατρέχει μια μεταφυ-
σική αντίληψη του πολιτισμού και, καθότι η εκπαίδευση είναι μια 
διαδικασία πολιτισμικής μεταβίβασης, θεωρείται ότι κατευθύνεται 
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από ιδεώδη. Το πρόβλημα βρίσκεται στην ιδέα ότι τα πολιτισμικά 
ιδεώδη υπάρχουν πάνω ή έξω από τις συγκεκριμένες κοινωνίες και 
ότι αρμόδια να τα θέτει είναι μόνο η φιλοσοφία – ιδέα που αναπα-
ράγει τον φιλοσοφικό εθνοκεντρισμό. Η δεύτερη άποψη στηρίζε-
ται στην πρώτη και συγχρόνως τη συμπληρώνει και την εφαρμόζει 
στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής σφαίρας. Τούτο καθώς στηρίζεται 
στην ιδέα ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα κλειστό αξιακό σύμπαν. 
Έτσι, οικοδομείται ένα σύστημα εμπειρικής αξιολόγησης από το 
οποίο αφαιρείται κάθε εξωτερικός προσδιορισμός, είτε αυτός είναι 
κοινωνικός, είτε είναι οικονομικός, κ.λπ. Το ζήτημα ωστόσο που 
παραμένει ανοικτό, δηλαδή η υπερπήδηση του εμποδίου, είναι η 
σύνδεση της παιδαγωγικής δραστηριότητας με την ευρύτερη κοινω-
νική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη σύνδεση των 
παιδαγωγικών ιδεωδών με την κοινωνική δραστηριότητα. Αυτή η 
σύνδεση θα αποκαθιστούσε τη συνεχή ροή της τελευταίας κι έτσι 
θα επέτρεπε να φανεί πώς και ποια ιδεώδη κυριαρχούν μια δεδομένη 
στιγμή στην εκπαίδευση και πώς αυτά εναλλάσσονται σύμφωνα 
με εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες (για παράδειγμα, πώς 
εμφανίζονται οι ιδέες των εκπαιδευτικών ανισοτήτων ή της θετικής 
διάκρισης, ποια είναι τα αποτελέσματά τους, κ.λπ.). 

Το τρίτο εμπόδιο έρχεται αμέσως μετά και είναι ιδεολογικό. 
Τίθεται από τις σχέσεις –και την εννοιοποίησή τους– ανάμεσα 
στην εκπαίδευση και σε ό,τι την περιβάλλει. Ακριβέστερα, συνδέ-
εται με τις διαδικασίες παραγωγής, κυκλοφορίας και μεταβίβασης 
των ιδεών που σχετίζονται με τις κύριες σφαίρες της κοινωνικής 
δραστηριότητας, δηλαδή με τον πολιτισμό, με την οικονομία και με 
την πολιτική, αλλά και με την κοινωνική διαστρωμάτωση. Με άλλα 
λόγια, τίθεται από τις εννοιοποιήσεις των σχέσεων της εκπαίδευσης 
με ό,τι βρίσκεται έξω από αυτήν, δηλαδή με την κοινωνική ολότητα 
ή, αν προτιμά κανείς, τη συνολική κοινωνική δραστηριότητα και 
τη θέση των ατόμων μέσα σε αυτήν. Πρόκειται για γενικές ιδέες 
που αφορούν στις κοινές γνώσεις που πρέπει να μεταβιβαστούν σε 
όλους τους πολίτες και που θέλουν να διατηρήσουν την πρακτική 
σε δεδομένα κανονιστικά πλαίσια, όπως και να την κατευθύνουν 
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προς κάποιο ιδεώδες. Πάνω σε αυτές τις γενικές ιδέες, τις οποίες 
μπορούμε να ονομάσουμε ιδεολογικά μορφώματα, για το πώς και 
τι πρέπει να γνωρίζουμε, πώς πρέπει να βλέπουμε και να συναισθα-
νόμαστε, πώς και τι πρέπει να πράττουμε, κατασκευάζονται οι όροι 
για τη νομιμοποίηση ορισμένων άλλων ιδεών που συνίστανται σε 
υποκειμενικές εννοηματώσεις της πραγματικότητας. Οι υποκειμε-
νικές εννοηματώσεις, μπορούν να πάρουν τη μορφή κοσμοεικόνας 
και να εξαρτήσουν την κοινωνική δραστηριότητα από εξωτερικούς 
της κοινωνίας παράγοντες (φύση, βιολογία, ιστορία). Μπορούν 
επίσης να πάρουν πιο ήπιες μορφές που εμφανίζονται ανάμεσα 
στις δύο κύριες κατηγορίες της σύγχρονης κοινωνίας –δηλαδή την 
πολιτική και την οικονομική– και ανάμεσα στις δύο κύριες ιδέες-
αξίες που τις αντιστοιχούν – δηλαδή την ισότητα και την ελευθερία 
(Ντυμόν 1983). Είτε πάρουν τη μια ή την άλλη μορφή, αιτιολογούν 
ή δικαιολογούν τα διάφορα καθεστώτα κυριαρχίας, καταμερισμού 
της κοινωνικής εργασίας και κατανομής του πλούτου, όπως και 
κοινωνικο-επαγγελματικής ή ταξικής ιεράρχησης. Η εισαγωγή τους 
στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής σφαίρας πραγματοποιείται διαμέ-
σου των προγραμμάτων σπουδών, είτε αυτά είναι αναλυτικά είτε 
είναι ελεύθερα. Τα περιθώρια ελευθερίας των τελευταίων μπορεί να 
γίνονται ελαστικότερα όσο ανεβαίνουμε την εκπαιδευτική κλίμακα, 
μπορεί όμως και να στενεύουν καθώς τίθενται υπό τη σκέπη ευρύτε-
ρων αξιολογικών περιοχών – όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στις 
μέρες μας με την τοποθέτηση της εκπαίδευσης υπό τη σκέπη της 
Αγοράς. Αυτό προφανώς εξαρτάται από παράγοντες που βρίσκονται 
εκτός της εκπαιδευτικής σφαίρας, αλλά εξαρτάται επίσης από τον 
βαθμό αυτονομίας ή ετερονομίας αυτής της σφαίρας. 

Κοινωνιολογία της παιδαγωγικής θεωρίας 
Εμφανίζεται πάραυτα ένα νέο πρόβλημα που αφορά στις παιδα-

γωγικές θεωρίες. Η επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί 
βασική προϋπόθεση μιας επιστήμης των επιστημών της εκπαίδευ-
σης. Είδαμε ότι οι παιδαγωγικές θεωρίες εμπλέκονται στα δύο τελευ-
ταία εμπόδια που έχει να ξεπεράσει μια επιστήμη της εκπαίδευσης. 
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Η παιδαγωγική, παρόλο που ορισμένοι επαγγελματίες του είδους 
τη βλέπουν ως επιστήμη για λόγους πιθανόν δικής τους νομιμοποί-
ησης, είναι μια πρακτική θεωρία.5 Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια 
πρακτική θεωρία, ακόμη κι όταν κρύβεται πίσω από τους πέπλους 
της επιστήμης, βγαίνει εκτός της κοινωνιολογικής ανάλυσης. Από 
αυτήν την άποψη, η κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών 
εμφανίζεται ως κοινωνιολογία της γνώσης που αναλύει τις κοινω-
νικές και αξιακές διαστάσεις των παιδαγωγικών ιδεωδών. Εφόσον 
η κοινωνιολογία δεν περιορίζεται σε μια απλή ιδεολογική νομιμο-
ποίηση των διαφορετικών ιδεωδών, είναι υποχρεωμένη να αναλύει 
και να αποκαλύπτει τις κοινωνικές αφετηρίες και τις κοινωνικές 
διαδρομές τους. Να αποκαθιστά δηλαδή τη συνεχή ροή της κοινω-
νικής δραστηριότητας, ασχέτως αν πολλές θεωρίες δηλώνουν ότι 
πραγματοποιούν τομές εγκαθιδρύοντας νέα «παραδείγματα», κ.λπ. 

Τα ιδεώδη είναι κατεξοχήν πολιτισμικά φαινόμενα, ασχέτως 
από ενδεχόμενες –και πάντως πολύ μακρινές– εξελικτικές καταβο-
λές. Όπως παρατηρούσε ο Μ. Μως, το κάθε πολιτισμικό φαινόμενο 
παραμένει πάντα «αυθαίρετο» στο μέτρο που αποτελεί «επιλογή 
ανάμεσα σε διαφορετικές δυνατές επιλογές» και, κατά συνέπεια, 
προϊόν ανθρώπινης θέλησης (Mauss 1929, 470). Συχνά, ωστόσο, «η 
επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές δυνατές επιλογές» δεν εμφανί-
ζεται ως αποτέλεσμα βούλησης, αλλά ως επιβεβλημένη από, δήθεν 
επιστημονικά ή ηθικά «θεμελιωμένες», αναγκαιότητες. Από αυτό 
δεν εξαιρούνται τα ιδεώδη της εποχής μας, ούτε και η προσπάθεια 
νομιμοποίησής τους από μια φερόμενη ως «παιδαγωγική επιστήμη». 

Η παιδαγωγική, παρόλο που θέλει να εμφανίζεται ως αυτόνομη 
κοινωνική επιστήμη, είναι μια πρακτική θεωρία. Επιπροσθέτως 
παρουσιάζει έναν υψηλότατο βαθμό ετερονομίας, καθώς εξαρτάται, 

5 Για την παιδαγωγική ως πρακτική θεωρία, βλ. Durkheim 1969. Για το ιστο-
ρικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται η πολυσημία του όρου, βλ. Blais 
κ.ά. 2002, 69-87. Ο Ντυρκάιμ δεν αντικαθιστά την «επιστήμη της εκπαίδευσης 
από μια επιστημονική παιδαγωγική», όπως ισχυρίζονται ορισμένοι φιλόσοφοι 
(στο ίδιο). Αντιθέτως προτείνει μια νέα επιστημονική αρωγή της παιδαγωγικής 
θεωρίας, την οποία δεν αναζητά μόνο στην ψυχολογία, όπως συνέβαινε μέχρι 
τότε· την αναζητά και στην κοινωνιολογία.  
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εν μέρει ή εν όλω, από την εκάστοτε πολιτική και μάλιστα κυβερνη-
τική εξουσία. Με άλλα λόγια, τα ιδεώδη που προασπίζεται συνδέο-
νται με τη βούληση ορισμένων κοινωνικών ομάδων και, επομένως, 
δεν είναι αποτέλεσμα καμιάς αναγκαιότητας και καμιάς αφηρημέ-
νης δυνατότητας. Αντιθέτως, είναι εξαρτημένα από τα εκάστοτε 
ιδεολογικά μορφώματα, κάτι που καθιστά απαραίτητη τη διερεύ-
νηση των σχέσεων ανάμεσα στην εσωτερικότητα της εκπαιδευτικής 
σφαίρας, δηλαδή τις παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές, και στο 
άμεσο έξω αυτής, που είναι η ιδεολογία. Προέχει η διερεύνηση αυτής 
της σχέσης, δηλαδή το άμεσο έξω, επειδή οι παιδαγωγικές ιδέες και 
πρακτικές έρχονται σε άμεση επαφή με την ιδεολογία, και όχι με την 
οικονομία, την πολιτική ή την κοινωνική διαστρωμάτωση. 

Εδώ ωστόσο τίθεται ένα νέο πρόβλημα που αφορά γενικά την 
αξιολογική δέσμευση της κοινωνικής επιστήμης και, ειδικότερα, τη 
δέσμευσή της στο επίπεδο της παιδαγωγικής πρακτικής. Την αντι-
μετωπίζει άραγε ως ένα κοινωνικό γεγονός ανάμεσα στα άλλα ή 
αναπτύσσει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα; Είναι εμφανές ότι οι σχέσεις 
κοινωνικής επιστήμης και εκπαίδευσης είναι σύνθετες και η διερεύ-
νησή τους απαιτεί τρία διαφορετικά, αλλά αλληλοσυνδεόμενα 
ερευνητικά προγράμματα. Το πρώτο αφορά τις σχέσεις που ορίζουν 
το αντικείμενο, δηλαδή τη γνώση της εκπαιδευτικής σφαίρας. Το 
δεύτερο αφορά τις σχέσεις της παιδαγωγικής θεωρίας με τις κοινω-
νικές επιστήμες, δηλαδή τα στηρίγματα που παρέχουν οι δεύτερες 
στην επιλογή, την ταξινόμηση και την πλαισίωση των προς μεταβί-
βαση πολιτισμικών περιεχομένων. Τέλος, το τρίτο αφορά τις σχέσεις 
με το αντικείμενο, δηλαδή τις επιρροές ή τις εμπλοκές της κοινωνι-
κής επιστήμης στην εκπαιδευτική σφαίρα. 

Το πρόγραμμα διερεύνησης των σχέσεων με το αντικείμενο μπήκε 
σε εφαρμογή προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 και συνόδευσε 
μια γενικότερη στροφή της κοινωνιολογίας από τον «αφηρημένο 
εμπειρισμό» και τις «μεγάλες θεωρίες» προς τις εντοπισμένες και 
πλαισιωμένες μελέτες και έρευνες· κάτι που συνήθως κατανοείται 
ως μετάβαση από τη δομή στη δράση.6 Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνι-

6 Αυτό ισχύει για όλες τις νέες τάσεις της κοινωνιολογίας που διερευνούν την 
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ολογική γνώση ξεφεύγει από τις διάφορες μορφές θετικισμού ή από 
τις σκληρές μορφές δομισμού οι οποίες, βλέποντας τα υποκείμενα 
είτε ως αριθμούς είτε ως προσδιοριζόμενα από τη θεσμική κανονι-
στικότητα (Parsons 1959) ή από την εγχάραξη μιας αν-ιστορικής 
ιδεολογίας (Αλτουσέρ 1978), έθεταν την κάθε προοπτική μετασχη-
ματισμού ή αλλαγής εκτός ή πέραν της δράσης των φορέων που 
στελεχώνουν την εκπαιδευτική σφαίρα. Η κοινωνιολογική γνώση 
των εκπαιδευτικών σχέσεων και των παιδαγωγικών πρακτικών γίνε-
ται μέρος της αντίληψης, αλλά και της πρακτικής, των φορέων της 
εκπαιδευτικής σφαίρας. Κάτι που με τη σειρά του σημαίνει, για να 
χρησιμοποιήσω έναν όρο της ερμηνευτικής, ότι δημιουργείται η 
σύντηξη του αξιολογικού ορίζοντα της κοινωνικής επιστήμης –ή 
ακριβέστερα των νέων τάσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 
της– και ορισμένων τμημάτων της εκπαιδευτικής σφαίρας.

 Επειδή αυτό το πρόγραμμα επέφερε αποτελέσματα καθώς 
συνέδεσε την κοινωνική θεωρία και την κοινωνιολογική έρευνα 
με τις παιδαγωγικές πρακτικές, απαιτείται και η σύνδεσή του με τα 
αποτελέσματά του. Τα αποτελέσματά του είναι εγγεγραμμένα στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας μετασχηματισμού τόσο του αντι-
κειμένου (στις «μεταρρυθμίσεις») όσο και της κοινωνικής και παιδα-
γωγικής θεωρίας. Κάτι που σημαίνει ότι η συνεχής ροή της κοινω-
νικής δραστηριότητας μπορεί να αποκατασταθεί μέσω μιας διττής 
αναστοχαστικότητας, συνδέοντας δηλαδή τους μετασχηματισμούς 
των σχέσεών της με το αντικείμενό της με τους γενικότερους μετα-
σχηματισμούς. Εφόσον τα αποτελέσματα μιας κοινωνικής και/ ή 
παιδαγωγικής θεωρίας βρίσκονται σε κάποιο βαθμό σε αυτές που τη 
διαδέχονται και εφόσον καταδειχτεί ότι η αλυσίδα των αποτελεσμά-
των τους στον κοινωνικό κόσμο δεν είναι η αναμενόμενη, δίνεται η 
δυνατότητα μιας νέας αξιολογικής δέσμευσης που θα στηρίζεται σε 
μια νέα εννοιοποίηση των διαδικασιών με τη βοήθεια νέων κατη-
γοριών. Εν συντομία, αυτό είναι το έργο μιας μετα-αναστοχαστικής 
κοινωνικής επιστήμης της εκπαίδευσης ή, αν προτιμά κανείς, μιας 

εκπαιδευτική σφαίρα. Βλ. για παράδειγμα, Young 1971· Bourdieu και Passeron 
1970· Mehan 1978· Rist 1970.
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κοινωνιολογίας τόσο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης όσο και 
της παιδαγωγικής θεωρίας. 

Στο μέτρο που οι παιδαγωγικές θεωρίες είναι συνδεδεμένες με 
τη σύγχρονη εκπαίδευση, είναι λογικό οι εφαρμογές τους να ευδο-
κιμούν στην εκπαιδευτική σφαίρα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα για 
τις σχέσεις ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες, την εκπαίδευση και 
τη συνολική κοινωνική δραστηριότητα. Επίσης, καθώς ο κοινωνικός 
κόσμος δεν έχει ούτε ισοχρονισμένη ιστορική πορεία ούτε ισοφω-
νικό παρόν, τίθεται ένα δεύτερο ερώτημα που έρχεται να συμπλη-
ρώσει το πρώτο. Πού διαμορφώνονται οι παιδαγωγικές θεωρίες και, 
εν συνεχεία, ποιες είναι κλιμακωτές πορείες της διάχυσής τους κατά 
χώρα; 

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά βρίσκεται στις ιεραρχικές 
αντιθέσεις που αναπτύσσονται πάνω στη στοιχειώδη δομή, δηλαδή 
την αντίθεση αναλυτικών και αξιολογικών προσεγγίσεων (Πίνα-
κας Ι). Οι νέες ιεραρχικές αντιθέσεις αναπτύσσονται σε τρεις κύριες 
διαστάσεις: τη συγκριτική, τη γνωστική και την κοινωνική. Αυτό 
σημαίνει ότι οι μετασχηματισμοί (χρόνος) μπορούν να αναλυθούν 
σε σχέση με τις τρεις κύριες διαστάσεις που καλύπτονται από την 
ανθρωπολογία, την επιστημολογία  και την κοινωνιολογία. 

Δευτερογενείς δομές και μετασχηματισμός
Οι μετασχηματισμοί μπορούν να εννοιοποιηθούν περαιτέρω 

μέσα από δύο δομικές οπτικές, μια στατική και μια κοινωνιογενε-
τική. Η πρώτη είναι η οπτική μιας πολιτικής φιλοσοφίας της εκπαί-
δευσης. Η δεύτερη, το σχεδίασμα της οποίας επιχειρώ, μπορεί να 
αποτελέσει την οπτική μιας επιστήμης των επιστημών της εκπαίδευ-
σης. Η πολιτική φιλοσοφία της εκπαίδευσης βλέπει την εκπαίδευση 
ως μια «ήπειρο» που είναι χωρισμένη σε «τρία στρώματα» που ορίζο-
νται σε σχέση με επιμέρους φιλοσοφικές θεματικές. Τα στρώματα 
αυτά είναι το «ανθρωπολογικό», το «επιστημικό» και το «πολιτικό» 
(Blais κ.ά. 2002, 24-36). Το μοντέλο που προτείνω ανοίγει τρεις 
διαστάσεις, οι δύο πρώτες εκ των οποίων αντιστοιχούν στα «στρώ-
ματα» της πρώτης οπτικής. Εκτός από τη διαφορά των δύο μοντέ-
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λων που βρίσκεται στον στατικό και τον δομεγενετικό χαρακτήρα 
τους, υπάρχει ακόμη μία. Είναι αυτή ανάμεσα στο τρίτο «στρώμα» 
και την τρίτη διάσταση. Στο μοντέλο της επιστήμης των επιστημών 
της εκπαίδευσης ανοίγει μια άλλη διάσταση, μετά την ανθρωπολο-
γική και την επιστημολογική. Είναι η κοινωνική, η οποία περιλαμ-
βάνει τόσο την πολιτική όσο και την οικονομία. Όπως θα δούμε, 
αυτό πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες εννοιοποίησης των μετασχη-
ματισμών και, άρα, της εξήγησής τους – και προφανώς των παρεμ-
βάσεων επί της κατεύθυνσής τους. Πρώτα θα εξετάσω τη στατική 
οπτική, επισημαίνοντας τους περιορισμούς της.

Η γεωλογική μεταφορά παρουσιάζει τα μειονεκτήματα του 
κλασικού δομισμού, καθώς καθηλώνει τις μετασχηματιστικές διαδι-
κασίες σε μια προκαθορισμένη σημασιογόνο μήτρα. Αυτό από μόνο 
του δεν έχει μεγάλη σημασία. Τα μειονεκτήματα μετατρέπονται σε 
πραγματική αδυναμία όταν υποτάσσονται στην ίδια μήτρα τόσο οι 
δυναμικές διαδικασίες και οι πρακτικές θεωρίες που τις συνοδεύουν, 
όπως είναι αντίστοιχα οι εκπαιδευτικές και οι παιδαγωγικές, όσο και 
οι γενικοί ανθρωπολογικοί, γνωστικοί και πολιτικοί όροι της πραγ-
ματοποίησής τους. 

Για παράδειγμα, υπό το πρίσμα μιας φιλοσοφικής ανθρωπολο-
γίας, ο άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος που δεν μπορεί να υπάρ-
ξει χωρίς την εκπαίδευση και τούτο επειδή αυτή τον αναγκάζει «να 
ενσωματώσει τα μέσα της ελευθερίας του». Υπό το πρίσμα μιας φιλο-
σοφίας της επιστήμης, αφού η γνώση είναι εμμενής στην ανθρώ-
πινη κατάσταση, επαφίεται στην εκπαίδευση να βρει μια μέθοδο που 
θα βοηθούσε, μέσω της συγκρότησης ενός «οικουμενικού προσώ-
που», τη γνωστική συσσώρευση ή, με άλλα λόγια, έναν τρόπο ώστε 
ο άνθρωπος να «μάθει να μαθαίνει». Θεωρείται ότι η ανάπτυξη 
αυτής της διάθεσης βρίσκει εμπόδιο στη γλώσσα που είναι ριζω-
μένη στο παρελθόν, εμπόδιο που ωστόσο θεωρείται ότι ξεπεράστηκε 
από τη «νέα παιδαγωγική» που εισήγαγε ο Ντιούι και ο πραγματι-
σμός. Τέλος, υπό το πρίσμα της πολιτικής φιλοσοφίας, η εκπαίδευση 
συνδέεται με την επίτευξη της ευδαιμονίας καθώς μέσω αυτής εναρ-
μονίζονται τα ατομικά δικαιώματα με τις κοινωνικές ανάγκες. Είναι 
ο λόγος για τον οποίο η εκπαίδευση γίνεται δημόσια υπόθεση κεφα-
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λαιώδους σημασίας και μέσω αυτής πραγματοποιείται η μεταβίβαση 
των γνωστικών αποθεμάτων σε καθεστώς ισότητας ευκαιριών. Ως 
προβληματικό σημείο αυτού του «στρώματος» θεωρείται η μετά-
βαση από ένα σχολείο που προετοίμαζε τη δημοκρατία στην είσοδο 
της δημοκρατίας μέσα στο σχολείο. Τούτο θεωρείται ότι έπληξε τον 
κύριο ρόλο της εκπαίδευσης που είναι να δώσει στους μελλοντικούς 
πολίτες τα «μέσα της ελευθερίας» και τα «μέσα για να μάθουν να 
μαθαίνουν» (Blais κ.ά. 2002, 24-36).

Ο μείζων περιορισμός μιας τέτοιας φιλοσοφίας της εκπαίδευ-
σης προκύπτει από τον θεωρητικό της προσανατολισμό, ο οποίος 
είναι αξιολογικά δεσμευμένος σε ένα πολιτικό δέον και αγνοεί την 
κοινωνιολογική διάσταση. Αφενός, βλέπει τις δύο μείζονες αξίες 
της σύγχρονης κοινωνίας, δηλαδή την ελευθερία και την ισότητα, 
όπως και τη γνώση, ως να υπήρχαν ανεξάρτητα από τους φορείς 
μέσα στους οποίους είναι παγιωμένες, δηλαδή την αγορά, το κράτος 
και τις επιστήμες. Αυτό την οδηγεί σε έναν συντηρητισμό παλαιάς 
κοπής και σε μια ολιγαρχική αντίληψη της οργάνωσης της κοινωνι-
κής δραστηριότητας. Αφετέρου, δεν βλέπει τον ρόλο της γνώσης, 
δηλαδή των επιστημών, σε σχέση με τις συνθήκες συνάφειας, 
δηλαδή τις μορφές που παίρνει ο κοινωνικός καταμερισμός της 
εργασίας κυρίως σε σχέση με τις ρυθμίσεις ανάμεσα στη δημόσια και 
την αγοραία σφαίρα. Αυτό την οδηγεί στην υποστασιοποίηση του 
κράτους, δηλαδή στην ταύτιση εξουσίας και κράτους, καθώς εκλαμ-
βάνει ως πάγιο τον περιορισμό της ελευθερίας των ιδιωτών από 
το κράτος· είναι πλέον εμφανές ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
οι σχέσεις δύναμης ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα 
έχουν αντιστραφεί. 

Η παραπάνω αντιστροφή έχει κλιμακωτές εκφράσεις στις εθνικές 
εκπαιδευτικές σφαίρες. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία που δεν 
μπορεί να μελετηθεί χωρίς συγκριτικό πλαίσιο. Εφόσον πρόκειται 
για μια διαδικασία αξιολογικών ιεραρχήσεων ή, με άλλους όρους, 
ιεράρχησης ιδεωδών7 και στο μέτρο που η κάθε πολιτισμική επιλογή 

7 Ακόμη και ο ανταγωνισμός ή ό,τι ορίζεται ως αριστεία είναι καταστάσεις συνδε-
δεμένες με κοινωνικά ιδεώδη, τα οποία απορρέουν από –αλλά και νομιμοποι-
ούν– ιστορικά διαμορφωμένες και υφιστάμενες σχέσεις δύναμης, σχέσεις εξου-
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είναι αυθαίρετη, όντας μια από τις δυνατές επιλογές, για να μελε-
τηθεί αυτή η διαδικασία απαιτούνται και οι κατάλληλοι εννοιολο-
γικοί όροι. Οι όροι της σύγκρισης σε σχέση με αξίες, όπως και με τα 
ιδεώδη που σχετίζονται με αυτές ή απορρέουν από αυτές, υπάρχουν 
στην ανθρωπολογική θεωρία. Για παράδειγμα, η συγκριτική προο-
πτική που εισάγει ο Ντυμόν, επιτρέπει να φανεί, αφενός, ότι οι μείζο-
νες ιδέες-αξίες της σύγχρονης κοινωνίας είναι η ισότητα και η ελευ-
θερία και, αφετέρου, ότι αυτές οι ιδέες-αξίες συνδέονται με πρότυπα 
περί ιδεώδους ανθρώπου και κοινωνίας που έχουν αναφορά στη 
δημόσια και στην αγοραία δραστηριότητα, αντιστοίχως (Dumont 
1988).

Εφόσον η παιδαγωγική θεωρία είναι μια πρακτική θεωρία που 
στοχεύει να βρει ή απλά να νομιμοποιήσει ιδεώδη πρότυπα ανθρώ-
που και κοινωνίας, όπως και τους όρους της υλοποίησής τους, δεν 
θα μπορούσε να βγει έξω από την περιοχή ολοκλήρωσης των μειζό-
νων ανθρωπιστικών και κοινωνικών αξιών. Η παιδαγωγική θεωρία 
κινείται ανάμεσα στις δύο αντίθετες «τροπές» (Bernstein 1989) που 
μπορεί να πάρει η σύγχρονη ιδεολογία. Σε αυτές τις προκείμενες, 
η σύγχρονη και ιδιαίτερα η συγκαιρινή παιδαγωγική έχει να ισορ-
ροπήσει ανάμεσα σε δύο εκ πρώτης όψεως αντιφατικά ιδεώδη, τα 
οποία αποτελούν τις κύριες ιδεολογικές εκφράσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας. Αφενός, είναι το ιδεώδες των ελευθέρων ατόμων και/ 
ή υποκειμένων και της ελεύθερης πραγματοποίησης των σχεδίων 
ζωής τους στη βάση διαλογικών συμφωνιών μεταξύ τους (Taylor 
1997). Αφετέρου, είναι το ιδεώδες προσαρμογής σε ό,τι εμφανίζε-
ται ως οικονομική αναγκαιότητα και εκφράζεται στην εργαλειακή 
εκπαίδευση ή κατάρτιση που έχει προσανατολισμό την εκτελεστική 
εργασία. Τα δύο αυτά παιδαγωγικά ιδεώδη τείνουν να πάρουν περι-
χαρακωμένα κοινωνικά περιεχόμενα που περιλαμβάνουν την εκπαί-
δευση των «ελίτ» και αυτή των «μαζών», αντίστοιχα. 

Εδώ ωστόσο ανοίγουν δύο νέα ζητήματα που δεν μπορούν να 
καλυφτούν από την ανθρωπολογική θεωρία. Πρόκειται, αφενός, για 

σίας, αλλά και επιμέρους συμφέροντα.
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την εσωτερική σχέση γνώσης και εκπαίδευσης και, αφετέρου, για 
τις συνδέσεις της εκπαιδευτικής σφαίρας με τις άλλες σφαίρες της 
κοινωνικής δραστηριότητας. Οι όροι της απάντησης υπάρχουν στην 
επιστημολογία και την κοινωνιολογία της γνώσης και εμφανίζο-
νται σε δύο νέα ζεύγη ιεραρχικών αντιθέσεων. Το πρώτο είναι αυτό 
ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον κονστρουκτιβισμό και το δεύτερο 
αυτό ανάμεσα στους συλλογικούς φορείς των ιδεών στο πλαίσιο 
μιας δεδομένης κατάστασης του καταμερισμού της εργασίας, ήτοι 
τις κοινωνικές τάξεις και τις ταυτότητες. 

Η διαδρομή της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής στις νεωτε-
ρικές κοινωνίες ανάμεσα στα δύο αντιφατικά ιδεώδη είχε σε μεγάλο 
βαθμό ως τροχιοδείκτη μια ρεαλιστική αντίληψη της γνώσης, τη 
γένεση της οποίας περιγράφει με ευκρίνεια  ο Ντυρκάιμ (Durkheim 
1969). Ποτέ ωστόσο η εκπαιδευτική σφαίρα και οι παιδαγωγι-
κές θεωρίες δεν κατάφεραν να βρουν τους όρους μιας συμφωνίας 
για την εξισορρόπηση των δύο ιδεωδών· μιας συμφωνίας που θα 
αποτελούσε προαπαιτούμενο του ρεαλισμού ή μιας κοινά αποδε-
κτής εννοιοποίησης της –κυρίως κοινωνικής, αλλά όχι μόνο– πραγ-
ματικότητας. Ο ρεαλισμός επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό μόνο για 
τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούσαν τη γνώση των πραγμά-
των και τις απορρέουσες από αυτήν τεχνολογίες· αυτά δηλαδή που 
αντικατέστησαν το παλαιό quatrivium. Ο ρεαλισμός, ακόμη και 
ο κοινωνικός ρεαλισμός που πρότεινε ο Ντυρκάιμ, δεν μπορούσε 
να καθοδηγήσει τα γνωστικά αντικείμενα που αντικατέστησαν το 
παλαιό trivium. Αυτά συνέχισαν να συνδέονται με τις ανθρώπινες 
ποιότητες και να νομιμοποιούν σχέσεις κυριαρχίας. Η ανάπτυξη των 
κοινωνικών επιστημών κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο φάνηκε προς στιγμήν να συγκροτεί μια ρεαλι-
στική υποδομή στην ανθρωπιστική γνώση ή, έστω, να αποκαθι-
στά το χάσμα ανάμεσα στις «δύο κουλτούρες».8 Πήρε ωστόσο νέες 
τροπές από τη δεκαετία του 1960 και εντεύθεν, καθώς ο ρεαλισμός 

8 Σύμφωνα με τους όρους του Muller 2011. Δηλαδή αυτό ανάμεσα στις ανθρωπι-
στικές επιστήμες και τις φυσικές επιστήμες που διαδέχτηκαν το χάσμα ανάμεσα 
στο trivium και το quatrivium.
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άρχισε να υποχωρεί χάριν μιας σταθερής ανόδου του προοπτικισμού 
των κατασκευαστικών αντιλήψεων· όχι μόνο της κοινωνικής πραγ-
ματικότητας, αλλά και εν γένει της πραγματικότητας (π.χ., Haraway 
1989). 

Πρόκειται για μια διαδικασία μετασχηματισμού των κοινωνικών 
και των παιδαγωγικών θεωριών που περνά από τρία μεγάλα στάδια, 
τα οποία συχνά εμφανίζονται ως τομές. Σε κάθε περίπτωση, ο εν 
λόγω μετασχηματισμός δεν καλύπτει το σύνολο αυτών των θεωριών, 
αλλά κυρίως αυτές που τοποθετούν τον εαυτό τους σε μια κριτική 
προοπτική και έχουν ως αξιολογική αναφορά την ισότητα. Οι αντι-
φάσεις που δημιουργούνται στο εσωτερικό αυτών των θεωριών 
κατακερματίζουν το πεδίο των κριτικών θεωριών, αφήνοντας ελεύ-
θερη την προέλαση τόσο των εργαλειακών αντιλήψεων της εκπαί-
δευσης, όσο και μιας νέας ιδεολογίας κοινωνικού προσαρμοστισμού. 

Η πρώτη και σημαντικότερη μετάβαση είναι από μια λειτουρ-
γική –αυτήν που ο Ντυρκάιμ συνδέει με τον ρεαλισμό της γνώσης– 
σε μια πολιτισμική αντίληψη της εκπαίδευσης που εκφράζεται από 
τη νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του 1960 
και κορυφώνεται την επόμενη δεκαετία. Η δεύτερη είναι αυτή που 
οδηγεί ορισμένες από τις νέες τάσεις σε μια πολιτισμική αντίληψη 
της εργασίας και άλλες σε μια σχετικιστική αντίληψη της εκπαίδευ-
σης – και η οποία αναδύεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 
κορυφώνεται στα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Η τρίτη τέλος μετά-
βαση, κατά την οποία παγιώνεται ο παραπάνω διαχωρισμός, είναι η 
συγκριτική αξιολόγηση της παγκόσμιας εκπαιδευτικής σφαίρας – η 
οποία εκδηλώνεται επισήμως στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και 
κορυφώνεται στις μέρες μας.

Η παραπάνω πορεία αποτελεί ένα συνεχές, παρόλο που οι κύριοι 
φορείς των μειζόνων μετασχηματισμών είδαν τους τελευταίους ως 
τομές ή ρήξεις. Κομβικό σημείο αυτής της πορείας είναι ο πολιτι-
σμικός μετασχηματισμός της παιδαγωγικής θεωρίας, ο οποίος ενώ 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως να προκαλεί μια ρήξη, εντούτοις αδυνα-
τεί να αποκόψει την πριν αυτού κατάσταση από τη μετά. Το άνοιγμα 
στην κουλτούρα φιλοδοξεί να ξεπεράσει τη λειτουργική αντίληψη 
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που συνδέει την εκπαίδευση με την πρωτογενή κοινωνικοποίηση 
και την προσανατολισμένη προς την εργασία εκμάθηση, στοχεύ-
οντας σε μια συνολικότερη μεταβίβαση πολιτιστικών περιεχομέ-
νων – γνωστικών, ηθικών και αισθητικών (Blais κ.ά. 2002, K.5). Η 
διάθεση απομάκρυνσης από τη λειτουργική αντίληψη εγκλωβί-
στηκε ωστόσο σε ένα πολυπολιτισμικό σχετικισμό, ο οποίος ούτε 
απελευθέρωσε την εκπαίδευση από τους εργασιακούς της προσανα-
τολισμούς ούτε παρεμπόδισε τον εργαλειακό μετασχηματισμό της 
γνώσης σε μεγάλα τμήματα της εκπαιδευτικής σφαίρας. Ο τελευ-
ταίος εκφράζεται στις κυρίαρχες ιδέες της «οικονομίας της γνώσης» 
και της «κοινωνίας της μάθησης». Επιπροσθέτως, η ίδια μετασχημα-
τιστική διαδικασία ευνόησε την ιδιωτικοποίηση των εκπαιδευτικών 
αγαθών, δίνοντας μια ισχυρή ώθηση προς τη μετατροπή της εκπαί-
δευσης σε εμπορεύσιμο είδος.

Στο σημείο αυτό βρίσκεται το όριο τόσο της ανθρωπολογίας 
των αξιών όσο και της επιστημολογίας. Ενώ φωτίζουν τις διαδικα-
σίες, εντούτοις δεν μπορούν να τις εξηγήσουν και τούτο επειδή είναι 
ατελής η κοινωνική τους αναφορά. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να 
αποκαταστήσουν τις συνέχειες της κοινωνικής δραστηριότητας και 
παραμένουν επιπολάζουσες στο πέλαγος του πολιτισμικού σχετικι-
σμού. Επειδή ωστόσο τα πράγματα δεν παραμένουν κυμαινόμενα 
σε αρχιπελάγη αλλά ακολουθούν συνεχείς πορείες, απομένει προς 
διερεύνηση το ζήτημα των προσδιορισμών τους – κάτι που μπορεί 
να αναδείξει η κοινωνιολογία.  Θα εισέλθουμε σε αυτήν εξετάζοντας 
ακόμη μια πλευρά της σχέσης ανάμεσα στις δύο πρώτες διαστάσεις 
και των ιδεών και ιδεωδών στην εκπαιδευτική σφαίρα.

Είδαμε ότι στο μέτρο που τα δημόσια και τα αγοραία ιδεώδη της 
κοινωνικής και ατομικής δραστηριότητας έχουν ως πυρήνα τις δύο 
μείζονες ιδέες-αξίες της σύγχρονης κοινωνίας και ιδεολογίας, την 
ισότητα και την ελευθερία, η μελέτη του τρόπου της εναλλαγής 
τους αποτελεί ένα βασικό ανθρωπολογικό ζήτημα· με την έννοια 
της συγκριτικής μεταβλητότητας, στον χώρο και τον χρόνο, των 
κύριων ιδεών-αξιών της κάθε πολιτισμικής ενότητας. Κατά τη διαδι-
κασία μετασχηματισμού που εδώ μας ενδιαφέρει, σημειώνεται μια 
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συνεχής υποχώρηση των δημόσιων ιδεωδών χάριν των αγοραίων. 
Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν προστεθεί σε αυτό η 
επιστημολογική του διάσταση. Η επιστημολογική διάσταση αφορά 
τις διαδικασίες εννοιολογικής αλλαγής, η οποία χαρακτηρίζεται από 
δύο μείζονες μεταβάσεις. Η πρώτη σημειώνεται με την τροποποίηση 
της δομικής οπτικής επί του αντικειμένου και την παράλληλη ή την 
ακραιφνή υιοθέτηση μιας υποκειμενικής μικρο-οπτικής της δράσης. 
Η δεύτερη σημειώνεται με τη μετατόπιση ή την εγκατάλειψη της 
συνθετικής οπτικής και πρόκειται για τη μετάβαση στον μεταδο-
μισμό και/ ή τον μεταμοντερνισμό. Η εννοιολογική αλλαγή είχε 
κεντρικό άξονα τις θεσιακές οπτικές και θεωρίες που ανέδειξαν τον 
εθνοκεντρικό κανόνα και ακολούθως επεξεργάστηκαν στρατηγικές 
για την υπέρβασή του. Η εν λόγω αλλαγή συνδέεται με νέες παιδα-
γωγικές θεωρίες που οδηγούν στις στρατηγικές «περιχαρακώσεων» 
και «αναπλαισιώσεων» των γνωστικών και των αισθητικών αντικει-
μένων στο πεδίο της εγκύκλιας γνώσης. Σχετίζεται επίσης με σημα-
ντικότατες τροποποιήσεις στον χώρο των επιστημών της εκπαί-
δευσης, καθώς τα παλαιότερα γνωστικά αντικείμενα  υποχωρούν ή 
αντικαθίστανται με νέα, τα οποία είναι κατά κανόνα υβριδικά, και 
όχι προεκτάσεις ή κλάδοι της κοινωνικής επιστήμης (Hammersley 
1996). Για παράδειγμα, η υποχώρηση της κοινωνιολογίας της εκπαί-
δευσης και/ ή ο μετασχηματισμός της σε νέα γνωστικά αντικείμενα, 
όπως οι διάφοροι κλάδοι της συγκριτικής εκπαίδευσης ή αυτοί 
της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν είναι μια απλή αντικατάσταση 
ή διαφοροποίηση των ακαδημαϊκών πειθαρχιών. Είναι κάτι πολύ 
περισσότερο, καθώς αποτελεί την παγίωση μιας νέας επιστημολο-
γικής στάσης. Συνοπτικά, διαλύει την ορθολογική εξήγηση, δηλαδή 
τη γνώση του παρόντος μέσα από την ανάλυση του παρελθόντος 
και, ταυτόχρονα, θεσπίζει τη διαρκή προβολή του παρόντος στα 
σχέδια (projects) του μέλλοντος.  Με άλλα λόγια, η επιστημολο-
γική διάσταση συνδέεται με όλες τις αποφάσεις ή τις επιλογές που 
σχετίζονται με την παραγωγή, τη συσσώρευση, τη διαχείριση και τη 
μεταβίβαση της γνώσης.

Ωστόσο, οι αποφάσεις ή οι επιλογές δεν λαμβάνονται και δεν 
υλοποιούνται μέσα σε κοινωνικό κενό. Ανοίγει λοιπόν η κοινωνιο-
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λογική διάσταση που έχει δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά την κοινω-
νιολογία της γνώσης. Πρόκειται για τις σχέσεις των νέων παιδα-
γωγικών θεωριών με τις θεωρίες κοινωνικής διαστρωμάτωσης και 
κοινωνικής κατηγοριοποίησης ή, αν προτιμά κανείς, τους μετασχη-
ματισμούς των θεωριών διαστρωμάτωσης και κατηγοριοποίησης σε 
παιδαγωγικές θεωρίες. Εδώ σημειώνεται η υποχώρηση των οπτικών 
της διαστρωμάτωσης και της ισότητας ευκαιριών υπέρ των οπτικών 
της ταυτότητας και της ελευθερίας των σχεδίων ζωής. Η ισότητα 
δεν έχει πλέον ως αναφορά τις κοινωνικές τάξεις, αλλά τις διάφο-
ρες ταυτότητες. Τούτη η μετάβαση συνοδεύεται από μια νέα αναλυ-
τική διχοτομία, αυτή ανάμεσα στην ελίτ και τη μάζα και τη σύνδεσή 
τους με την πολιτική μέσω κατασκευασμένων συλλογικών οντοτή-
των (Γεωργούλας 2010). 

Η δεύτερη πτυχή αφορά τις σχέσεις εκπαίδευσης και εργασίας. 
Πρόκειται για τις κοινωνικές διασυνδέσεις της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, οι οποίες εμφανίζουν, τουλάχιστον στις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης από τη δεκαετία 1970 και μετά, «πληθωριστικές» τάσεις 
(Passeron 1980). Οι εν λόγω τάσεις αποτελούν μέρος μιας διαδι-
κασίας «μαζικοποίησης» της εκπαίδευσης που εννοιοποιήθηκε 
κατ’ αναλογία με την οικονομία. Παρόλο που ο «πληθωρισμός των 
πτυχίων» τον καιρό που προτάθηκε ως έννοια αφορούσε αποκλει-
στικά τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι επιπτώσεις της «μαζι-
κοποίησης» διαπέρασαν τελικά το σύνολο της εκπαιδευτικής και 
παιδαγωγικής διαδικασίας και προκάλεσαν νέες μορφές ανισότητας 
(Duru-Bellat 2006). Οι νέες μορφές ανισότητας συνδέονται πλέον 
με τον διαχωρισμό της εκπαιδευτικής σφαίρας σε δύο περιοχές, ο 
οποίος επικυρώνεται από διάφορα συγκριτικά «εργαλεία αξιολόγη-
σης» και «πιστοποίησης» της εκπαιδευτικής «ποιότητας». Από τη 
μια είναι οι θεσμοί «αριστείας» που διατάσσονται σε μια παγκόσμια 
κλίμακα και απευθύνονται εμφανώς πλέον στις «ελίτ» και, αφετέ-
ρου, οι θεσμοί κατάρτισης που απευθύνονται στις «μάζες». Ο εν 
λόγω διαχωρισμός συνοδεύεται από μια σχισματική παιδαγωγική, 
η οποία έχει αναφορά σε δύο διαφορετικά πρότυπα ανθρώπου: από 
την μια πλευρά, η αναφορά είναι στον νέο κοσμοπολιτισμό, από την 
άλλη στον νέο προσαρμοστισμό στις ευέλικτες μορφές κατάρτισης.       
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Μετα-αναστοχαστικές προοπτικές
Όπως είδαμε, δύο είναι τα βασικά σκέλη του προβλήματος. Το 

πρώτο αφορά τη ροή των κοινωνικών γεγονότων και/ ή φαινομέ-
νων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την εργασία, δηλαδή 
τον κοινωνικό χρόνο που είναι πάντα συνεχής. Το δεύτερο αφορά 
τις θεωρητικές προβληματικές που αναπτύχτηκαν στο πεδίο κυρίως 
της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής θεωρίας, 
οι οποίες ωστόσο αδυνατούν να ακολουθήσουν, δηλαδή να εννοιο-
ποιήσουν, τη συνεχή ροή του κοινωνικού χρόνου. Ανάμεσα στις 
κοινωνικές διαδικασίες και την εννοιοποίησή τους δημιουργούνται 
χάσματα. Μέσα σε αυτά αναπτύσσονται οι διάφορες αντιλήψεις περί 
ρήξεων στις διαδικασίες αναπαραγωγής των κυρίαρχων κοινωνικών 
και/ ή παραγωγικών σχέσεων. Η τυπική τους μορφή είναι αυτή περί 
«επιστημονικών επαναστάσεων» που ευδοκίμησαν ιδιαίτερα τόσο 
στη «νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» όσο και στην «κριτική» 
και «μεταμοντέρνα» παιδαγωγική (Cooper 1983· Rust 1991). Φαινό-
μενο που επίσης ζητά εξήγηση, και τούτο προφανώς στο μέτρο που 
η ατζέντα της ρήξης έκλεισε μαζί με τον ορίζοντα των προσδο-
κιών όσων ρητορικά την επιχείρησαν ή, ορθότερα, την επαγγέλθη-
καν. Να ένας δρόμος που θα μπορούσε να ανοιχτεί από τη σύνδεση 
των προσδοκιών με τα αποτελέσματά τους ή, με άλλους όρους, να 
ένας μετα-αναστοχαστικός δρόμος που μπορεί να ανοίξει η κοινω-
νική επιστήμη, εστιάζοντας στην υποκειμενική ή αναστοχαστική της 
στροφή και τα αποτελέσματά της.

Η μετα-αναστοχαστικότητα είναι μια στάση της κοινωνικής 
επιστήμης πέραν αυτής που δημιουργείται με αφετηρία τη «διττή 
ερμηνευτική» (Giddens 1976, 1987· Beck κ.ά. 1994). Τούτο καθώς δεν 
περιορίζεται στην εξέταση των αναδράσεων της κοινωνικής επιστή-
μης και του κοινωνικού κόσμου, ούτε εξαρτά την πορεία του κοινω-
νικού κόσμου –και των εκπαιδευτικών αποφάσεων και/ ή στρατη-
γικών– από την «ειδημοσύνη» της κοινωνικής επιστήμης. Περιλαμ-
βάνει έτσι και τα αποτελέσματα της στροφής προς το υποκείμενο, 
η οποία και καθιέρωσε την αναστοχαστικότητα ως τον κεντρικό 
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άξονα της επιστημολογίας των τάσεων που πραγματοποίησαν αυτή 
τη στροφή. Το φόντο αυτής της έννοιας είναι έντονα αξιολογικό και 
κανονιστικό καθώς εξαρτά τη γνώση από μια συγκεκριμένη ηθική 
της ωφέλειας. Εν πάση περιπτώσει, πάνω στην αναστοχαστικότητα 
στηρίχτηκε ένας επιστημολογικός αναπροσανατολισμός της κοινω-
νικής επιστήμης. Για την ακρίβεια, δι’ αυτής, αφενός, επιχειρήθηκε η 
αλλαγή του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 
αιτιολόγηση ή η ερμηνεία. Αφετέρου, πάνω σε αυτή στηρίχτηκε μια 
μεθοδολογία δύο φάσεων: η αποδόμηση και η προβολή. 

Στο θεωρητικό επίπεδο, διά της αναστοχαστικότητας τροπο-
ποιήθηκαν οι βασικές κατηγορίες της κοινωνικής επιστήμης· αρχής 
γενομένης από τον χρόνο και την αντικατάσταση της συνοπτικής 
αναπαράστασης της εξέλιξης με την, κοινωνικά πλαισιωμένη, ιστο-
ρικότητα των επιστημών – απόληξη της οποίας είναι και η «διττή 
ερμηνευτική». Στο μεθοδολογικό επίπεδο αναπτύχτηκαν δύο αντί-
στροφες αλλά συμπληρωματικές κινήσεις. Αφενός, αμφισβητήθηκε 
η αιτιολογική αλυσίδα που δημιούργησε η κοινωνική επιστήμη και 
εξηγούσε το παρόν, το οποίο θεωρήθηκε ως κοινωνική κατασκευή 
των κυρίαρχων ομάδων – πρόκειται για το τρίπτυχο κοινωνική τάξη/
φυλή/φύλο. Ωστόσο, από αυτό το τρίπτυχο στην πορεία αφαιρέθηκε 
ή τέθηκε σε δεύτερο πλάνο η κοινωνική τάξη. Αφετέρου, η οπτική 
τοποθετήθηκε στο υποκείμενο και τα ατομικά σχέδια ζωής και/ ή 
δράσης, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στις λεγόμενες «ποιοτικές» 
τεχνικές και κυρίως στην «ανάλυση λόγου», αλλά και ανοίγοντας 
την κοινωνική επιστήμη στη συμβουλευτική και τις «αγορές ταυτό-
τητας» (Γεωργούλας 2006, ΙΙΙ και Γεωργούλας 2010, ΙΙΙ.8). 

Αυτή η στροφή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την υποταγή 
της κοινωνικής πραγματικότητας στις τάσεις της κοινωνικής επιστή-
μης που κυριαρχούν στο ιδεολογικό στερέωμα. Κάτι που σημαίνει ότι 
η προοπτική δεν μπορεί να ξεφύγει από τα περιθώρια μιας ιδεολογι-
κής τροπής που συνδέεται είτε με την εμπορευματοποίηση των εκπαι-
δευτικών «αγαθών» είτε με την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις 
αγοραίες απαιτήσεις. Έτσι, λοιπόν, η αναστοχαστικότητα οδήγησε 
από έναν ηθικό σχετικισμό που εισήγαγε ο προοπτικισμός, στην 
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υποταγή των «σιωπηρών φωνών» σε μια νέα προοπτική που άνοιγαν 
οι νέες «ισχυρές φωνές». Κάτι που επέφερε πολλαπλά αποτελέσματα 
τόσο στην αναδιάταξη της εκπαιδευτικής σφαίρας ή τις «μεταρρυθ-
μιστικές» στρατηγικές όσο και στην παιδαγωγική θεωρία.

Η μετα-αναστοχαστικότητα είναι επίσης πέραν της «συμπληρω-
ματικής αναστοχαστικότητας» που προτείνει ο Μ. Γκοσέ (Blais κ.ά. 
2002). Το «συμπλήρωμα» είναι ότι πάνω από την αναστοχαστικό-
τητα που περιέχεται στη «διττή ερμηνευτική» τίθεται μια εποπτική 
αναστοχαστικότητα, αυτή που προκύπτει από μια φιλοσοφική αντί-
ληψη της δομής της σύγχρονης κοινωνίας. Πράγματι, η προτεινό-
μενη «συμπληρωματική αναστοχαστικότητα» καλείται να εφαρμο-
στεί σε έναν άκρως γενικευτικό και στατικό ιδεότυπο της σύγχρο-
νης κοινωνίας, καθώς παγιώνει την εκπαίδευση στα τρία επάλληλα 
στρώματα θεωριών που είδαμε λίγο παραπάνω, δηλαδή το «ανθρω-
πολογικό», το «επιστημικό» και το «πολιτικό». Η «συμπληρωματική 
αναστοχαστικότητα» είναι προορισμένη να κινείται μεταξύ ενός 
σταθερού ιδεοτύπου και της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότη-
τας προκειμένου να ελέγχει τις εκάστοτε αποκλίσεις της δεύτερης 
σε σχέση με το ακίνητο, ιδεατό της μοντέλο. 

Όπως παρατήρησα και νωρίτερα, το πρόβλημα με αυτήν την 
κατασκευή είναι ότι ο ιδεότυπος που χρησιμοποιεί είναι πάγιος και 
ταυτόχρονα γενικευτικός. Έτσι, αφενός, παραβλέπει τις δυναμικές 
που αναπτύσσονται ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα, 
δηλαδή τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με 
αντίθετα συμφέροντα. Κατά συνέπεια, βλέπει στατικά τους μετασχη-
ματισμούς των σχέσεων κυριαρχίας και τούτο καθώς έχει ταυτίσει το 
κράτος με την εξουσία. Αφετέρου, αδυνατεί να εξετάσει τη σχέση 
ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες και γενικότερα την επιστημο-
νική ειδημοσύνη και τις κατευθύνσεις των μετασχηματισμών. Κατά 
συνέπεια, επιμένει στη φανταστική εξάρτηση της ειδημοσύνης από 
το κράτος, χωρίς να μπορεί να σκεφτεί το ενδεχόμενο της υποταγής 
του κράτους στην ιδιωτική και αγοραία ειδημοσύνη.        

Από τα προηγούμενα φαίνεται ως εάν η προσέγγιση που 
προτείνω να στηρίζεται στην εκδοχή της αναστοχαστικότητας που 

— 388 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



— 389 —

επεξεργάζεται ο Μπουρντιέ και που τη συνδέει με τη «διττή ιστο-
ρίκευση» (Bourdieu 1997, 141-145 και Bourdieu 2007).  Εν προκει-
μένω, ως εάν να πρόκειται για την κοινωνική και πολιτική πλαισί-
ωση τόσο του μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής σφαίρας και/ ή 
των εκπαιδευτικών πρακτικών, όσο και των θεωριών που αναπτύσ-
σονται για αυτήν –όπως αυτές της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, 
της εκπαιδευτικής πολιτικής ή της συγκριτικής εκπαίδευσης–, όσο 
και μέσα σε αυτήν – όπως η «νέα», η «κριτική», η «μεταμοντέρνα» 
και η «νέο-φιλευλεύθερη» παιδαγωγική. Μέσα από το πρίσμα της 
«διττής ιστορίκευσης» που προτείνει ο Μπουρντιέ,  φαίνεται ως εάν 
«οι συνθήκες που καθιστούν δυνατή την επιστημονική γνώση και 
αυτήν του αντικειμένου της» να είναι οι ίδιες (Bourdieu 1997, 143). 
Κάτι που ωστόσο δεν συμβαίνει, καθώς οι ίδιες συνθήκες μπορεί 
να ευνοήσουν την αποκοπή της επιστημονικής εννοιοποίησης από 
τους μετασχηματισμούς του αντικειμένου. Η εν λόγω εκδοχή της 
αναστοχαστικότητας γίνεται ακόμη πιο προβληματική όταν εντάσ-
σεται σε μια κρατικο-κεντρική θεωρία. Αυτή η θεωρία βλέπει το 
κράτος ως τον σταθερό συμπυκνωτή των συμβολικών προϋποθέ-
σεων της κυριαρχίας και, κατά συνέπεια, τις επιχειρηματολογίες των 
διαφορετικών τάσεων της κοινωνικής επιστήμης ως να ακολουθούν 
τους δρόμους μιας «ρυθμισμένης διαμάχης» που έχει ως αποτέλεσμα 
τη συνεχή εκλογίκευση της κυριαρχίας. 

Το κράτος ωστόσο μετατρέπεται σε όργανο σκέψης μόνο κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες. Γίνεται όργανο σκέψης όταν ευνοεί-
ται από συσχετισμούς δύναμης που δημιουργούνται έξω από αυτό 
και θέλουν μέσω αυτού να οργανώσουν με τρόπο ορθολογικό την 
κοινωνική δραστηριότητα. Κάτι που σημαίνει ότι το κράτος είναι ο 
μετασχηματιστής κοινωνικών σχέσεων δύναμης που διαμορφώνο-
νται έξω από αυτό, εισέρχονται σε αυτό με την αρωγή της κοινωνι-
κής επιστήμης και εν συνεχεία το αποικίζουν και, ανάλογα με την 
ιδεολογική τροπή που στηρίζει αυτές τις σχέσεις, ενδυναμώνουν ή 
αποδυναμώνουν τον ρόλο του. Ο Μπουρντιέ θεωρεί το κράτος ως 
τη συνεχή συμπύκνωση των σχέσεων έλλογης κυριαρχίας, ενώ αυτό 
είναι κάτι διαφορετικό καθώς δεν αποτελεί παρά τη συγχρονική 
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έκφραση δεδομένων σχέσεων δύναμης. Κατά προέκταση, η οπτική 
που επεξεργάζεται ο Μπουρντιέ δεν μπορεί να δει ότι οι σχέσεις των 
κοινωνικών επιστημών με το κράτος εξαρτώνται από την ιδεολογική 
τροπή που θα πάρουν οι πρώτες, τροπή που νομιμοποιεί ακολού-
θως τη μορφή και τη διάρθρωση που θα πάρει το δεύτερο. Κάτι που 
σημαίνει ότι η αναστοχαστική στάση των κοινωνικών επιστημών 
υπό τη μορφή της διττής ιστορίκευσης δεν είναι αρκούντως ικανή 
για τη συνεχή και απρόσκοπτη υπενθύμιση του ρόλου αυτών των 
επιστημών στη διαμόρφωση και τη νομιμοποίηση των σχέσεων 
κυριαρχίας. 

Εδώ ακριβώς κάνω ένα βήμα παραπέρα και τούτο καθώς 
προσπαθώ να ξεφύγω από μια δεδομένη αντίληψη της αναστοχα-
στικότητας που περιέχει η «διττή ιστορίκευση» και που, ουσιαστικά, 
ταυτίζει τις εννοιοποιήσεις της κοινωνικής επιστήμης με τη ροή της 
κοινωνικής δραστηριότητας και, άρα, των μετασχηματισμών της. Η 
αναστοχαστική στροφή της κοινωνικής επιστήμης, η οποία επεκτά-
θηκε σχετικά νωρίς και στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Jenks 
1977), μετατόπισε τις θεωρητικές προβληματικές από την ανάλυση 
των πραγματικών διαδικασιών σε μια πολιτική και κανονιστική 
αποβλεπτικότητα. Αυτή η στάση, η οποία υποτίθεται ότι στηρί-
χτηκε σε ένα «νέο αρχείο» ή «πρωτόκολλο» που άνοιγαν μεθοδο-
λογίες, αφενός, όπως αυτή της «αποδόμησης» ή της «αρχαιολογίας 
της γνώσης» και, αφετέρου, η «ανάλυση λόγου» που αφορά πρωτί-
στως το μέλλον και τα σχέδια ζωής, δεν επέτρεψε στον εαυτό της 
να διερευνήσει τα αποτελέσματά της στο αντικείμενο, δηλαδή στις 
κοινωνικές και τις εκπαιδευτικές δομές. Αυτό όμως δεν εμπόδισε 
τις θεωρίες ασυνέχειας που στηρίζουν αυτές τις μεθοδολογίες, να 
λειτουργήσουν ως «αυτο-εκπληρούμενες προφητείες». 

Κατά συνέπεια, κι εδώ βρίσκεται το παραπέρα βήμα, η μελέτη 
της διαδρομής που ακολουθούν οι «αυτο-εκπληρούμενες προφη-
τείες» αποκαθιστά τη συνέχεια που δημιουργούν οι σχέσεις της 
κοινωνικής επιστήμης και του αντικειμένου της και τούτο καθώς 
δείχνει τους αλλεπαλλήλους μετασχηματισμούς που οδηγούν τόσο 
στην αλλαγή των ερευνητικών πρωτοκόλλων, δηλαδή των προβλη-
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ματικών, όσο και στην τροποποίηση των αντιληπτικών δομών ή των 
δομών αίσθησης. Η μελέτη της ίδιας διαδρομής αφήνει επίσης να 
φανεί και το κύριο εμπόδιο της πραγματικής εκπλήρωσης αυτών 
των «προφητειών» που είναι οι συνθήκες συνάφειας, δηλαδή ο 
κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας και οι παραγωγικές σχέσεις 
που τον στηρίζουν.

Αντώνης Γεωργούλας
Καθηγητής

Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης
georgoul@phl.uoc.gr

•

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Αλτουσέρ, Λ. 1978. Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους. 
Θέσεις. Αθήνα: Θεμέλιο.  

Γεωργούλας, A. 2006. Πολιτικές της κοινωνικής θεωρίας. Αθήνα: Guten-
berg. 

_____, 2010. Κοινωνικές θεωρίες εν δράσει. Αθήνα: Τόπος.
Γκότοβος, Θ. 1992. Ο «χρυσούς αιών» της παιδαγωγικής ιδεολογίας και η 

εμφάνιση της παιδαγωγικής επιστήμης: Ξένες επιδράσεις στην ελ-
ληνική παιδαγωγική θεωρία και έρευνα. Θ. Γκότοβος κ.ά. (επιμ.), 
Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg, 
25-71. 

Γούναρη, Π., Γ. Γρόλλιος (επιμ.) 2010. Κριτική παιδαγωγική: Μια συλλογή 
κειμένων. Αθήνα: Gutenberg. 

Κυπριανός, Π., Ε. Μιχαλοπούλου 2004. Κοινωνικοί προσδιορισμοί και αξι-
ακές προκείμενες των αναλυτικών προγραμμάτων. Γ. Μπαγάκης 
(επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα: Με-
ταίχμιο, 109-115.  

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ :  Εκπαίδευση και ιδεολογία



Φλουρής, Γ., Γ. Πασιάς 2004. Σχολική γνώση, προγράμματα σπουδών: «Συ-
στήματα γνώσης», «καθεστώτα αλήθειας» και «πολιτικές ρύθμι-
σης». Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρό-
γραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο, 125-137.  

Φραγκουδάκη, Α. 1979. Τα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου: 
Ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία. Αθήνα: Θεμέλιο.

Beck, O., A. Giddens, S. Lash 1994. Reflexive Modernization: Politics, Tradi-
tion and Aesthetics in the Modern Social Order. Λονδίνο: Polity Press.

Bernstein, B. 1989. Κώδικες, τροπές και διαδικασία πολιτισμικής αναπαρα-
γωγής: ένα μοντέλο. Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος. 
Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

_____, 2000. Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Cri-
tique. Lanham: Rowman & Littlefield.

Blais, M.-C., M. Gauchet, D. Ottavi 2002. Pour une philosophie politique de 
l’éducation. Παρίσι: Bayard. 

Bourdieu, P. 1997. Meditations pasqualiennes. Παρίσι: Éditions du Seuil.  
_____, 2007. Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχαστικότητα. Αθήνα: Πα-

τάκης.
Bourdieu, P., J.-C. Passeron 1970. La reproduction: éléments pour une théorie 

du système d’enseignement. Παρίσι: Les Éditions de Minuit. 
Chisholm, L. 1997. La sociologie de l’éducation en Allemagne entre Bildung 

et société. P. Zagefka (επιμ), Sociologie de l’éducation en Europe de-
puis 1945, Fontenay-aux-Roses: ENS Editions, 50-70. 

Cooper, B. 1983. On Explaining Change in School Subject. British Journal 
of Sociology 4(3): 207-222.

Dumont, L. 1988. Δοκίμια για τον ατομικισμό. Αθήνα: Ευρύαλος. 
Durkheim, E. 1911. Jugements de valeur et jugements de réalité. Revue 

de Métaphysique et de Morale, No Special.
_____, 1969. L’évolution pédagogique en France. Παρίσι: PUF.
Duru-Bellat, M. 2006. L’inflation scolaire: Les désillusions de la méritocratie. 

Παρίσι: Seuil.    
Elias, N. 2009. Essays III: On Sociology and the Humanities. Δουβλίνο: Uni-

versity College Dublin Press.
_____, 2010. Θεωρία συμβόλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

— 392 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



— 393 —

Forquin, J.-C. 1983. La ‘nouvelle’ sociologie de l’éducation en Grande 
Bretagne: Une nouvelle approche des enjeux sociaux de la scolarisa-
tion. Revue Française de Sociologie 25(2): 61-79.

_____, 2008. Sociologie du curriculum. Rennes: Presses Universitaires de 
Rennes. 

Giddens, A. 1976. The new rules of sociological method. Λονδίνο: Hutchin-
son & Co.

_____, 1987. Nine Theses on the Future of Sociology. Social Theory and 
Modern Sociology. Καίμπριτζ: Polity Press. 

Habermas, J. 1990. Γνώση και διαφέρον. Κείμενα γνωσιοθεωρίας και κοινω-
νικής κριτικής. Αθήνα: Πλέθρον. 

Hammersley, M. 1996. Post mortem or Post modern? Some reflections on 
British Sociology of Education. British Journal of Educational Stud-
ies 44(4): 397-407.

Haraway, D. 1989. Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of 
Modern Science. Νέα Υόρκη: Routledge.

Jenks, C. (επιμ.) 1977. Rationality, Education and Social Organization of 
Knowledge: Papers for a Reflexive Sociology of Education. Λονδίνο: 
Routledge & Kegan Paul. 

Mauss, M. 1929. Les civilisations: Eléments et formes. Œuvres 2. Représen-
tations collectives et diversité des civilisations. Παρίσι: Les Éditions 
du Minuit, 456-479.  

Mehan, H. 1978. Structuring School Structure. Harvard Educational Review 
48: 32-61. 

Moore, B., J. Muller 1999. The Discourse of ‘Voice’ and the Problem of 
Knowledge and Identity in Sociology of Education. British Journal 
of Sociology of Education 20(2): 189-206. 

Muller, J. 2011. The Essential Tension: an Essay on Sociology of Knowledge. 
D. Frandji, Ph. Vitole (επιμ.), Knowledge, Pedagogy and Society. Λον-
δίνο: Routledge. 

OECD 1996. The Knowledge-based Economy. Παρίσι: OECD.
Parsons, T. 1961. The School Class as a Social System. A.H. Hasley, J. Floud, 

C.A. Anderson (επιμ.), Education, Economy and Society. Englewood 
Cliffs: Prentice Hall.

Passeron, J.-C. 1982. L’inflation des diplômes. Revue Française de Sociolo-
gie 23: 551-587. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ :  Εκπαίδευση και ιδεολογία



Rist, R. 1970. Student Social Class and Teacher’s Expectations: The ‘Self-ful-
filling Prophecy’ in Ghetto Education. Harvard Educational Review 
40: 411-450. 

Rust Val, D. 1991. Postmodernism and its Comparative Education Implica-
tions. Comparative Education Review 34(4): 610-626. 

Taylor, Ch. 1997. Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πόλις. 
Young, M. 1971. An Approch to the Study on Curricula as Socially Or-

ganized Knowledge. M.F.D. Young (επιμ.), Knowledge and Control: 
New Directions in the Sociology of Education. West Drayton, Eng-
land: Macmillan, 19-46. 

_____, 2001. Du ‘curriculum en tant que construction sociale’ à la ‘spécia-
lisation intégrative’: Quelques réflexions sur la sociologie du curri-
culum au Royaume Uni (1971-1999). Revue Française de Pédagogie 
185: 29-34. 

_____, 2008. Bringing Knowledge Back.  From social constructivism to         
social realism in the sociology of education. Λονδίνο: Routledge.

Zagefka, P. 1997. La sociologie de l’éducation en Europe depuis 1945: Cou-
rants théoriques et contextes sociaux. P. Zagefka (επιμ.), Sociologie 
de l’éducation en Europe depuis 1945. Fontenay-aux-Roses: ENS Édi-
tions.   

•

— 394 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)



— 395 —

Antonios GEORGOULAS

Éducation et idéologie

Résumé

IL s’agit d’un essaie visant à l’esquisse d’un modèle de conceptuali-
sation des transformations qui se déroulent dans la sphère éduca-

tionnelle. Le but principal étant la restitution des rapports de l’édu-
cation aux sphères majeures de la pratique sociale (économie, poli-
tique, culture), le travail de conceptualisation se développe en cinq 
étapes. Le travail commence par l’inclusion du sujet dans l’objet, à 
savoir par l’inclusion des sciences de l’éducation dans les structures 
élémentaires de la sphère éducationnelle. En montrant, en suite, les 
obstacles épistémologiques auxquels se heurtent les sciences de l’édu-
cation, se pose la question sur la possibilité de leur dépassement. Je 
cherche les termes de la réponse à une sociologie des théories péda-
gogiques en tant que sociologie de la connaissance, à l’anthropologie 
des valeurs et à l’épistémologie. Je montre en suite que cet arsenal 
conceptuel nous permet de poursuivre les transformations en pour-
suivant les stratégies développées par le courant réflexif en sciences 
sociales. Ce faisant, ouvre une perspective méta-réflexive, dont la 
poursuite permet de repenser les contradictions et les antinomies 
qui segmentent la sphère actuelle de l’éducation.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΦΑ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ του κοινοτισμού στο φιλελευθερισμό, γνωστή 
κυρίως ως κριτική στη θεωρία δικαιοσύνης του J. Rawls, και 

η απάντηση εκ μέρους του φιλελευθερισμού συνέστησαν μία από τις 
κυριότερες διαμάχες μεταξύ φιλοσοφικών ρευμάτων που απασχό-
λησαν τη φιλοσοφική συζήτηση στη δεκαετία του ’80 και του ’90. 
Ο κοινοτισμός τοποθετείται κριτικά απέναντι στον ατομικισμό, την 
αποξένωση και την απομάκρυνση από την πολιτική, ενώ παράλληλα 
προβάλλει αιτήματα επανεισαγωγής αξιών στην ιδιωτική και στη 
δημόσια σφαίρα. Για τον κοινοτισμό, η φιλελεύθερη θεωρία υποβαθ-
μίζει την ιστορικότητα και την κοινωνικότητα, δηλαδή αποσιωπά τη 
σημασία των ιστορικοκοινωνικών πλαισίων κατά την πραγμάτευση 
ηθικών και πολιτικών ζητημάτων. Η έμφαση στην ιστορικοκοινω-
νική ιδιαιτερότητα και στις αξίες θεμελιώνουν τη δέσμευση προς την 
προτεραιότητα του «αγαθού» (good), η οποία κατά τον κοινοτισμό 
πρέπει να αντικαταστήσει την προτεραιότητα του «ορθού» (right) ή 
της δικαιοσύνης, την οποία πρεσβεύει ο φιλελευθερισμός. Σύμφωνα 
με τον κοινοτισμό, η προτεραιότητα που δίνει η φιλελεύθερη θεωρία 
στην έννοια της δικαιοσύνης παραβλέπει τη σημασία των κοινωνι-
κών σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό μιας κοινότητας. 
Οι αξίες και οι αρχές κοινωνικής συμβίωσης μέσα σε μια κοινότητα, 
μέσα από την ιστορική ιδιαιτερότητά τους, μπορούν να συγκροτή-
σουν πληρέστερες και προσφορότερες αρχές δικαιοσύνης από τις 
εκ της θεωρητικής επεξεργασίας παραγόμενες, τις οποίες προάγει ο 
φιλελευθερισμός.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρων παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίον 
αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους οι εκπρόσωποι του κοινοτισμού, 
καθώς η κριτική που ασκούν στη φιλελεύθερη θεωρία αποτελεί 
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συνεκτικό κομμάτι ευρύτερων θεωρητικών επεξεργασιών, στα πλαί-
σια των οποίων αποπειρώνται να απαντήσουν σε θεμελιώδη φιλο-
σοφικά ερωτήματα και θεωρητικές αντινομίες. Σημαντικότερο όμως 
είναι ότι οι επεξεργασίες εκ μέρους του κοινοτισμού προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Πέραν του αν οι 
προσεγγίσεις του κοινοτισμού είναι αξιόπιστες και οι προτάσεις του 
βιώσιμες, ο θεωρητικός και κοινωνικός προβληματισμός του κοινο-
τισμού θίγει σημαντικά ζητήματα. Η σημασία της πολιτικής ενερ-
γοποίησης και η ιεράρχησή της σε σχέση με τις λοιπές σφαίρες του 
ανθρώπινου βίου, η αναζήτηση μορφών κοινωνικής οργάνωσης οι 
οποίες θα σέβονται την ατομικότητα και την ιδιαιτερότητα, ενώ 
παράλληλα θα διευρύνουν τη δημοκρατία και τη συμμετοχή, αποτε-
λούν κύρια αντικείμενα των σύγχρονων συζητήσεων. Παραμένει 
όμως το ερώτημα της αξιοπιστίας της κριτικής του, τόσο σε θεωρη-
τικό, όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.  

Εκπρόσωποι του κοινοτισμού συνήθως θεωρούνται οι Alasdair 
MacIntyre, Charles Taylor, Michael Sandel, Michael Walzer. Ωστόσο, 
η σκέψη τους διαφοροποιείται όσον αφορά το βαθμό στον οποίο 
απορρίπτουν το φιλελευθερισμό και τους θεσμούς του. Ο MacIntyre 
απορρίπτει όχι μόνο το φιλελευθερισμό, αλλά και τη νεωτερικότητα 
εν γένει, ενώ οι Taylor, Sandel και Walzer υιοθετούν μια πιο μετρι-
οπαθή επιχειρηματολογία. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να εντο-
πιστούν κοινοί άξονες κριτικής, αποτελεί ζήτημα το αν υφίσταται 
επαρκής ομοιογένεια στο σύνολο του κοινοτισμού. Eπιχειρήματά 
του υιοθετήθηκαν από πολλούς στοχαστές, οι οποίοι δεν συμπερι-
λαμβάνονται στο παραπάνω ρεύμα. Στις σελίδες που ακολουθούν, 
επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η σκέψη του MacIntyre, ως εκπροσώ-
που της πιο έντονης και ριζικής κριτικής στο φιλελευθερισμό. Ο 
David Miller συνήθως δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκπροσώπους 
του κοινοτισμού. Υιοθετεί όμως στοιχεία του τελευταίου, προτεί-
νοντας μια κριτική του φιλελευθερισμού, η οποία, όπως δηλώνει, 
αποτελεί έναν κοινοτιστικό σοσιαλισμό. Η παρουσίαση του επιχει-
ρήματός του μπορεί να δείξει ότι ο κοινοτισμός, παρά την προσπά-
θειά του να εμβολιάσει με τις απόψεις του άλλα είδη κριτικών στο 
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φιλελευθερισμό επιχειρημάτων, δεν μπορεί να βοηθήσει στην αντι-
μετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία εντοπίζει, λόγω 
των μεθοδολογικών προϋποθέσεών του, που δίνουν προτεραιότητα 
στην κοινότητα. 

Κύριος άξονας της παρουσίασης των θέσεων των MacIntyre και 
Miller θα αποτελέσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν ζητή-
ματα, όπως ο ατομικισμός, η κονωνική συνοχή και η αλληλεγγύη. 
Το ζήτημα της αλληλεγγύης παραπέμπει στο θέμα του συμβιβασμού 
μεταξύ ατομικού και συλλογικού συμφέροντος, ο οποίος αποτελεί 
κύριο μοτίβο ήδη από τον κλασικό φιλελευθερισμό. Η κατανόηση 
της κοινωνίας ως πεδίου όπου πρέπει να συμβιβαστεί η επιδίωξη του 
ατομικού συμφέροντος με μια αντίληψη για το συλλογικό αγαθό 
είναι χαρακτηριστική του φιλελευθερισμού, ο οποίος θεωρεί ότι 
καθώς επιτυγχάνεται η ατομική ευημερία, παράλληλα επιτυγχάνεται 
συνολική κοινωνική πρόοδος. Η φιλελεύθερη σκέψη αναγνωρίζει 
την ύπαρξη φαινομένων ανισότητας, τα οποία συνεχώς διογκώνο-
νται στις σύγχρονες φιλελεύθερες κοινωνίες, και αναζητά τρόπους 
με τους οποίους τα παραπάνω φαινόμενα μπορούν να ελαχιστοποι-
ηθούν. Δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα νοηματoδοσίας του βίου, γιατί 
θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος προσβολής της ατομικής αυτονομίας.

Ο κοινοτισμός επισημαίνει τα φαινόμενα ανισότητας και παράλ-
ληλα ασκεί κριτική στην έλλειψη νοήματος, την οποία εντοπίζει στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Δίνει μεθοδολογική προτεραιότητα στο κοινό 
αγαθό, το οποίο αντιλαμβάνεται ως διαφορετικό από το άθροισμα 
της μεγιστοποίησης της ευημερίας των μελών της κοινωνίας. Αντι-
λαμβάνεται το κοινό αγαθό ως συνισταμένη κοινών νοημάτων, τα 
οποία τα μέλη της κοινότητας μοιράζονται και τα οποία εξασφα-
λίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη και τη νοηματοδοσία του βίου. 
Ο κοινοτισμός, δίνοντας έμφαση στο συλλογικό, θεωρεί ότι επιλύει 
τόσο το ζήτημα του συμβιβασμού μεταξύ ατομικού και συλλογικού, 
όσο και το ζήτημα της νοηματοδότησης του βίου, το οποίο θεωρεί 
κεφαλαιώδες. Κατά την άποψή του, τα κοινά νοήματα μπορούν να 
αποτελέσουν βάση της πολιτικής. Εξαιτίας αυτής της παραδοχής, 
ασκεί κριτική στη φιλελεύθερη πολιτική για την πολιτική απάθεια 
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την οποία, κατά την άποψή του, έχει προκαλέσει. Για τον κοινοτι-
σμό, η αναγνώριση της σημασίας των κοινών νοημάτων μπορεί να 
αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την πολιτική.

Η κριτική που ασκούν οι A. MacIntyre και D. Miller μπορεί 
να ελεγχθεί ως προς τη θεωρητική εγκυρότητά της, καθώς στην 
προσπάθειά τους να δομήσουν την επιχειρηματολογία τους εναντίον 
του φιλελευθερισμού, όχι σπάνια αποκαλύπτουν άγνοια βασικών 
αρχών του θεωρητικού τους αντιπάλου. Στις επόμενες σελίδες θα 
επιχειρήσω να δείξω ότι η κριτική που ασκεί ο MacIntyre δεν μπορεί 
να συστηματοποιήσει μια συγκροτημένη πρόταση για τις σύγχρο-
νες κοινωνίες, αφού δεν το επιτρέπουν οι θεωρητικές προϋποθέσεις 
του επιχειρήματός του, οι οποίες απορρίπτουν τη νεωτερικότητα. 
Ούτε όμως και ο κοινοτιστικός σοσιαλισμός του Miller φαίνεται 
να μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη πολιτική πρόταση, εξαιτίας του 
κινδύνου προσβολής του αυτοκαθορισμού και της ατομικής ελευθε-
ρίας, τον οποίο δεν αποφεύγει το επιχείρημά του, λόγω της προτε-
ραιότητας την οποία δίνει στο κοινό αγαθό. 

Η αρετολογία του Alasdair MacIntyre
Η κριτική που ασκεί ο A. MacIntyre στο φιλελευθερισμό είναι 

μέρος μιας ευρύτερης κριτικής της ηθικής της νεωτερικότητας. Για 
τον MacIntyre, η νεωτερικότητα εν γένει χαρακτηρίζεται από ηθικό 
σχετικισμό και αποτελεί ένα εκφυλισμένο πολιτισμικό παράδειγμα, 
το οποίο έχει απωλέσει κάθε κανόνα συνέπειας και συνοχής. Κατά 
τον MacIntyre, απαραίτητη προϋπόθεση της ηθικής είναι οι ηθικοί 
κανόνες. Η σύγχρονη ηθική όμως χαρακτηρίζεται από «εμοτιβι-
σμό», δηλαδή από την αναγωγή κάθε ηθικής κρίσης σε αντικειμε-
νική ηθική πρόταση, ακόμα και αν οι ηθικές κρίσεις δεν αποτελούν 
παρά έκφραση προτιμήσεων, προσωπικών στάσεων ή συναισθη-
μάτων. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία ο φιλελευθερισμός 
υπερασπίζεται, καλώντας την εμοτιβιστική ηθική «πλουραλισμό», 
χωρίς να αναγνωρίζει την αποδιάρθρωση που υπάρχει στο πεδίο της 
ηθικής. Το ηθικό πράττειν στις νεωτερικές κοινωνίες δεν προωθεί τις 
αρετές, όπως θα έπρεπε κατά τον MacIntyre, αλλά αντίθετα προάγει 
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την ελευθερία της ατομικής επιλογής. Η ατομική επιλογή, σύμφωνα 
με το φιλελευθερισμό, νομιμοποιείται απλώς και μόνο εξαιτίας της 
αυτονομίας του ατόμου, την οποία προϋποθέτει. Σημασία όμως θα 
έπρεπε να έχει το περιεχόμενο και όχι η ίδια η επιλογή. Το ηθικό 
πράττειν μπορεί να αξιολογηθεί μέσω των ηθικών αρετών. Η αριστο-
τελική ηθική είναι η μόνη που μπορεί να αποτελέσει συνεκτικό ηθικό 
παράδειγμα, γιατί εμβολιάζει τις έννοιες της ηθικής φιλοσοφίας με 
το σεβασμό στην κοινωνικότητα και στην πολιτική διάσταση του 
ανθρώπινου βίου, ενώ παράλληλα συνδυάζει τη θεωρητική προσέγ-
γιση με την πράξη (MacIntyre 1981, 22-34).

Αν και δανείζεται έννοιες, όπως εκείνη της αρετής, από την 
αριστοτελική ηθική, ο MacIntyre τις εντάσσει σε δικά του φιλο-
σοφικά σχήματα, με στόχο, κατά την άποψή του, την επικαιροποί-
ηση και βελτίωση της αριστοτελικής θεωρίας. Θεωρεί ότι οι αρετές 
εμπλουτίζονται κατά την ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών, εντός των 
οποίων ενεργοποιούνται. Στη μεσαιωνική περίοδο, οι αρετές εμφα-
νίζουν τη σημαντικότερη μεταβολή τους, καθώς συνδυάζονται με 
έννοιες της καθολικής θεολογίας (όπ.π., 51-2). Οι αρετές εντάσσο-
νται σε μια «αφηγηματική ενότητα του βίου», που προϋποθέτει την 
έννοια του προορισμού μέσα στο χρόνο, δηλαδή μιας προκαθορι-
σμένης ιστορικής πορείας προς ένα μεταφυσικό τέλος. Ο ανθρώ-
πινος βίος αποτελεί μια ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τις αρετές, 
απαραίτητο πλαίσιο των οποίων είναι οι «πρακτικές». Πρόκειται για 
μορφές συνεργατικής δραστηριότητας που υπόκεινται σε συγκεκρι-
μένους κανόνες, στο εσωτερικό των οποίων εντοπίζονται «αγαθά». 
Με τον τρόπο αυτό, η αριστοτελική μεταφυσική βιολογία γίνεται 
«κοινωνική τελεολογία», καθώς εντάσσεται σε κοινωνικό πλαί-
σιο. Οι πρακτικές δημιουργούνται και εξασκώνται μέσα σε «παρα-
δόσεις». Οι παραδόσεις αφορούν κοινωνικές μορφές εκδίπλωσης 
ηθικών επιχειρημάτων όσον αφορά το αγαθό.

Η θεμελίωση της ηθικής στα κοινά νοήματα της κοινότητας 
προκύπτει από την ένταξη της αριστοτελικής έννοιας των αρετών 
στο τριπλό σχήμα των «πρακτικών», της «αφηγηματικής ενότη-
τας του βίου» και των «παραδόσεων». Πρόκειται για σχήματα που, 
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κατά τον MacIntyre, σκοπό έχουν να δώσουν κοινωνικό πλαίσιο 
στις αρετές, συνδέοντάς τις με τον κοινωνικό ρόλο, τον οποίο το 
δρων υποκείμενο έχει μέσα στην κοινότητα. Με αυτήν την έννοια, 
οι αρετές και τα αγαθά μπορούν να πραγματωθούν μόνο μέσα σε 
κοινωνικά πλαίσια ρόλων, παραδόσεων και πρακτικών, στο εσωτε-
ρικό των οποίων τα νοήματα είναι κοινά. Αυτές οι κοινές αντιλήψεις 
δεν νομιμοποιούνται αυθαίρετα, αλλά μέσω της αναγωγής τους σε 
καθορισμένους τρόπους του πράττειν στο εσωτερικό των κοινωνι-
κών ρόλων (όπ.π., 203-7).

Η πολιτική, κατά τον MacIntyre, αποτελεί αλληλέγγυα πρακτική 
δραστηριότητα, η οποία προϋποθέτει μια κοινή αντίληψη περί 
αγαθών. Οι κοινές αντιλήψεις θεωρούνται ότι παραπέμπουν σε μια 
έννοια «φιλίας». Σύμφωνα με τον MacIntyre, ο φιλελευθερισμός 
κατανοεί την κοινωνία ως ευκαιριακή συνένωση ατόμων με σκοπό 
το ατομικό τους όφελος. Ενώ η αριστοτελική και μεσαιωνική αντί-
ληψη για την κοινωνία προϋποθέτουν μια έννοια ενότητας, η φιλε-
λεύθερη αντίληψη παραπέμπει στην αποξένωση και την αποδιάρ-
θρωση. Στη νεωτερικότητα, η πολιτική συνιστά επιδίωξη του ατομι-
κού συμφέροντος. Κατά τον MacIntyre, η πολιτική αποτελεί και 
εκείνη μια «πρακτική» και συναρτάται με την ηθική. Η πολιτική 
ενότητα συνδέεται με την ηθική ενότητα συγκροτώντας συναίνεση 
μέσα σε μια κοινότητα. Ο φιλελευθερισμός, από την άλλη πλευρά, 
όπως υποστηρίζει ο MacIntyre, αντιλαμβάνεται την ηθική διαφωνία 
ως θετικό φαινόμενο. Οι συγκρούσεις μεταξύ κοινωνικών και πολι-
τισμικών ομάδων αποτελούν κομμάτι της φιλελεύθερης πολιτικής 
κουλτούρας. Κάθε ομάδα εκφράζει μια διαφορετική άποψη για το 
αγαθό – λείπει, με άλλα λόγια, μια αντίληψη του κοινού αγαθού. 
Πρόκειται για σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες παρουσιάζουν 
προβλήματα συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, γιατί δίνουν προτε-
ραιότητα στον ατομικισμό. Τα άτομα και οι διαφορετικές απόψεις 
του αγαθού, τις οποίες τα άτομα πρεσβεύουν, προστατεύονται από 
τη φιλελεύθερη δέσμευση στα ατομικά δικαιώματα. Η αρετή του 
πατριωτισμού, όμως, η οποία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ξεχω-
ριστά από μια έννοια συνολικού κοινωνικού αγαθού, έχει απωλε-
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σθεί στις σύγχρονες κοινωνίες, γιατί δεν υπάρχει μια έννοια ηθικής 
κοινότητας των πολιτών. Κατά τον MacIntyre, η υπακοή των πολι-
τών πρέπει  να προϋποθέτει την πίστη στην πατρίδα και την κοινό-
τητα, και όχι το αντίστροφο (MacIntyre 1998, 245-8).

Η πολιτική, η οποία πραγματώνεται μέσα από το θεσμό του 
κράτους, είτε του φιλελεύθερου είτε του κομμουνιστικού, είναι 
καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί είναι διαχωρισμένη από αρετές, 
αγαθά και πρακτικές. Το μόνο πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης που 
διασφαλίζει την επιβίωση των αρετών είναι η κοινότητα (MacIntyre 
1995, xxvi). Το σύγχρονο κράτος προσπαθεί να επιβάλλει ιδανικά, 
όπως η ελευθερία και η δικαιοσύνη, χρησιμοποιώντας γραφειοκρα-
τικούς μηχανισμούς. Αναμενόμενο είναι αυτά να μην μπορούν να 
πραγματωθούν, αφού το φιλελεύθερο πλαίσιο, στο οποίο εντάσ-
σονται, χαρακτηρίζεται, κατά την άποψη του MacIntyre, από ένα 
διαχωρισμό μεταξύ των σφαιρών της ηθικής και της πολιτικής. Το 
κράτος αδυνατεί να αντεπεξέλθει ακόμα και στην αναδιανεμητική 
λειτουργία του, δίνοντας υποσχέσεις τις οποίες ποτέ δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει (MacIntyre 1998, 236).

Για τον MacIntyre, μόνο μια κοινωνική ένωση στο εσωτερικό 
της οποίας εξασκώνται πρακτικές, και εσωτερικά σε αυτές αγαθά, 
μπορεί να αποτελέσει πρόσφορη μορφή κοινωνικής οργάνωσης. Η 
κοινότητα αυτή πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αξίες του θωμι-
στικού φυσικού νόμου, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της ειλικρί-
νειας, του σεβασμού, της υπομονής, της συνέπειας και του ενδιαφέ-
ροντος για τις ανάγκες των άλλων. Οι αξίες αυτές προϋποθέτουν τις 
αρετές της φρόνησης, της εγκράτειας, του κουράγιου και της δικαι-
οσύνης (όπ.π., 252). Στο εσωτερικό της κοινότητας, το κοινό πλαί-
σιο των αρετών αποτρέπει τη διάσπαση και το διαχωρισμό μεταξύ 
των διαφορετικών σφαιρών του βίου. Εάν η ηθική και η πολιτική 
συνδέονται, τότε μπορεί να υπάρχει λογοδοσία των πολιτικών και 
έλεγχος, όσον αφορά τον προσωπικό και οικογενειακό τους βίο. Η 
κοινότητα διέπεται από κανόνες «ορθολογικής πολιτικής θεμελίω-
σης» και διαθέτει τρία χαρακτηριστικά: την κοινή κατανόηση των 
αρετών, των αγαθών και των κανόνων, την περιορισμένη γεωγρα-
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φική έκταση, ώστε να αποφεύγεται η αποδιάρθρωση των κοινω-
νικών σχέσεων, και, τέλος, την ανάπτυξη μιας «πραγματικά ελεύ-
θερης» αγοράς. Κατά τον MacIntyre, μια τέτοια αγορά είναι μόνο 
εκείνη των τοπικών μικροπαραγωγών. Η αγορά αυτή δεν αποτε-
λεί καταναγκαστικό θεσμό, όπως η καπιταλιστική αγορά, γιατί η 
συμμετοχή σε αυτήν είναι εθελοντική. Μέσα στις τοπικές κοινότη-
τες ατονεί η διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και συλλογικού συμφέρο-
ντος. Οι τοπικοί παραγωγοί, που ενεργοποιούνται στο εσωτερικό 
της, δεν επιδιώκουν τον πλουτισμό, αλλά την αρίστευση, όσον 
αφορά τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής αγαθών. Οι σχέσεις 
μεταξύ τους είναι αλληλέγγυες και αλληλοϋποστηρικτικές, σχημα-
τίζοντας δίκτυα αλληλοπροστασίας από τις διάφορες αντιξοότη-
τες του βίου. Οι κοινότητες αυτές είναι περιθωριακές στις σύγχρο-
νες κοινωνίες. Πρόκειται για καθολικές ή ορθόδοξες παραδοσια-
κές κοινότητες Ελλήνων, Ιρλανδών και Εβραίων, εντός των οποίων 
μπορεί να πραγματωθεί η δικαιοσύνη και τα αγαθά, τα οποία είναι 
εσωτερικά σε παραδοσιακές πρακτικές (MacIntyre 1981, 234). Στο 
εσωτερικό μιας τέτοιας κοινότητας δεν καταπιέζεται ο διάλογος, 
γιατί η αξία της συμμετοχής και της ανεκτικότητας είναι κεντρικές 
στη χριστιανική θρησκεία, όπως επίσης η καταπολέμηση της πλεο-
νεξίας και η φιλανθρωπία. Ο MacIntyre χαρακτηρίζει τις κοινότη-
τες αυτές «αριστοτελικές». «Αριστοτελική», κατά τον MacIntyre, 
είναι οποιαδήποτε πολιτική ή ηθική άποψη η οποία υποστηρίζει μια 
αντίληψη της δικαιοσύνης βασισμένη στην αξία (desert), η οποία 
μπορεί να πραγματωθεί εντός μιας ιεραρχημένης κοινότητας. Για 
αυτόν το λόγο, αριστοτελικό είναι ακόμα και το καθολικό δόγμα, το 
οποίο προέκυψε από μετασχηματισμούς της αριστοτελικής σκέψης 
κατά τον Μεσαίωνα (MacIntyre 1988, 343). Κατά τον MacIntyre, η 
πληρέστερη αντίληψη για το ανθρώπινο αγαθό και τη δικαιοσύνη 
είναι η θωμιστική (MacIntyre 1988, 2).

Το εύρος του εγχειρήματος του MacIntyre είναι εντυπωσιακό. 
Η επισήμανση των αντινομιών που ενυπάρχουν στη φιλελεύθερη 
ηθική θεωρία, η κριτική την οποία ασκεί στον ατομικισμό, η υπερά-
σπιση των αλληλέγγυων κοινωνικών πρακτικών και των εσωτε-
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ρικών σε αυτές κανόνων, το αίτημα επιβίωσης των παραδοσια-
κών κοινοτήτων είναι σημεία μιας απόπειρας να καλυφθούν σημα-
ντικά θεωρητικά και πολιτικοκοινωνικά ζητήματα που αφορούν τις 
σύγχρονες κοινωνίες. Ο κοινοτισμός του MacIntyre υπερασπίζεται 
την αντικειμενικότητα των ηθικών κρίσεων και εισάγει αιτήματα 
θεμελίωσης και πραγμάτωσης αξιών, μέσα σε ένα πλαίσιο εναρμό-
νισης της θεωρίας και της πράξης. Αντιλαμβάνεται τον ανθρώπινο 
βίο ως πεδίο όπου εκδιπλώνονται αρετές, ώστε εκείνος να χαρα-
κτηρίζεται από συνέπεια και συνοχή, και αναζητά ένα πλαίσιο όπου 
μπορεί να πραγματωθεί η ηθική ευδαιμονία. Ως απαραίτητος όρος 
για τα παραπάνω τίθεται η συνεργατική δραστηριότητα και αλλη-
λεγγύη μεταξύ των μελών μιας κοινότητας, η οποία είναι ιστορικά 
και κοινωνικά προσδιορισμένη. Εδώ ο κοινοτισμός θέτει ως βάση 
των πολιτικών του προτάσεων τα κοινά νοήματα. Οι κοινές παρα-
δοσιακές πρακτικές μέσα σε μια κοινότητα αποτελούν μία από τις 
βάσεις που παράγουν τα κοινά νοήματα. Συγχρόνως όμως εισά-
γονται ως δεσμευτικό πλαίσιο, καθώς συνιστούν τον τόπο όπου 
ευδοκιμούν εξ ορισμού οι αρετές. Ο κοινοτισμός υπερασπίζεται τη 
σύνδεση ηθικής και πολιτικής, με τρόπο ώστε η δεύτερη να υπόκει-
ται στην πρώτη. Πρόκειται για μια σχέση κατά την οποία εντός της 
πολιτικής δραστηριότητας εκδιπλώνονται αξίες, οι οποίες διέπουν 
το συλλογικό βίο. Μια τέτοια θεμελίωση της πολιτικής, σύμφωνα με 
τον MacIntyre, συνδέει άρρηκτα την τελευταία με τη φιλία και την 
αλληλεγγύη, που αποτελούν το κοινό αγαθό της πολιτικής. Ο λόγος 
για τον οποίον επιλέγεται μια αντίληψη για την πολιτική δραστηριό-
τητα, η οποία δεν διαχωρίζει τα πεδία της ηθικής και της πολιτικής, 
είναι το αίτημα εισαγωγής των αξιών στην πολιτική σφαίρα.

Παρά την ύπαρξη ενός διάχυτου πολιτικού προβληματισμού στο 
επιχείρημα του MacIntyre, είναι σαφές ότι η σκέψη του κινείται στο 
πλαίσιο της ηθικής θεωρίας. Ασκεί κριτική με εργαλείο έναν ιδιό-
μορφο αριστοτελισμό, εμβολιασμένο από τις επιστημολογικές και 
ηθικές προκείμενες του θωμιστικού φυσικού νόμου. Οι πολιτικές του 
προτάσεις συγκροτούνται μέσω εννοιών της ηθικής θεωρίας, ώστε 
ακυρώνεται η δυνατότητα συστηματοποίησης μιας συνεκτικής πολι-
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τικής πρότασης όσον αφορά τις σύγχρονες κοινωνίες. Εξαιτίας αυτών 
των προϋποθέσεων, η κριτική του δεν μπορεί παρά να σχηματοποι-
είται ως κριτική της νεωτερικότητας στο σύνολό της. Εμφανής είναι 
ο ουτοπικός χαρακτήρας της σκέψης του MacIntyre, καθώς οι παρα-
δοσιακές κοινότητες, στις οποίες επιστρέφει, αποτελούν υπό εξαφά-
νιση κοινωνικούς σχηματισμούς. Αν και οι κοινωνικές πρακτικές, τις 
οποίες υπερασπίζεται, συνιστούν αναμφισβήτητα τόπο ανάπτυξης 
και ενδυνάμωσης αξιών, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, δεν 
μπορούν να αποτελέσουν τη μόνη νομιμοποιημένη μορφή πολιτι-
κής οργάνωσης. Τα σύγχρονα προαπαιτούμενα του σεβασμού των 
ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση οποιασδήποτε συζήτησης στην ηθική σφαίρα, στην 
οποία ακριβώς επικεντρώνεται η κριτική του MacIntyre. Τα δικαι-
ώματα, σύμφωνα με τον κοινοτισμό του MacIntyre, είναι μια επινό-
ηση της νεωτερικότητας. Σε ένα κοινωνικό και ηθικό πλαίσιο όπου 
θα δίνεται προτεραιότητα στην αρετή, τα δικαιώματα θα χάσουν 
το λόγο ύπαρξής τους (MacIntyre 1981, 67). Η προτεραιότητα της 
αρετής και των αξιών αποτελεί το θεμέλιο λίθο του κοινοτισμού του 
MacIntyre. Κινδυνεύει όμως να παραδοθεί σε έναν υποφώσκοντα 
ηθικισμό, ο οποίος διαφαίνεται μέσα στην εντυπωσιακή πολυείδεια 
των φιλοσοφικών θεωριών, που χειρίζεται μέσα στο έργο του. Ιδιαί-
τερα, όταν οι ηθικές προτάσεις του MacIntyre συνδυάζονται με μια 
απορριπτικού χαρακτήρα κριτική των σύγχρονων αντιπροσωπευτι-
κών δημοκρατιών και των θεσμών τους. Ο σεβασμός της ατομικό-
τητας μεταφράζεται από τον MacIntyre σε ατομικισμό και αποδι-
άρθρωση της ηθικής. Το αίτημα της εισαγωγής αξιών στην ηθική 
και την πολιτική αντιπαρατίθεται στην απρόσωπη γραφειοκρατική 
οργάνωση, τόσο των φιλελεύθερων όσο και των σοβιετικών καθε-
στώτων. Αυτή η απόπειρα κριτικής, όμως, παρά τις προθέσεις της, 
δεν μπορεί να συγκροτήσει αξιόπιστη ηθική και πολιτική πρόταση. 
Η στροφή προς τον «αριστοτελισμό» ενός ηθικού επιχειρήματος 
που δίνει προτεραιότητα σε αγαθά, τα οποία πραγματώνονται μέσα 
σε πρακτικές, ώστε να αναδειχθεί η προτεραιότητα της κοινότη-
τας έναντι της ατομικότητας, απομακρύνεται από το σεβασμό στα 
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ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατοχύρωση της ατομικότητας και η 
διάκριση δημόσιου–ιδιωτικού δεν μπορεί παρά να αποτελεί προϋ-
πόθεση κάθε σύγχρονου προβληματισμού. Η θεμελίωση της πολι-
τικής πρακτικής σε κοινά νοήματα, που προκύπτουν στο εσωτερικό 
παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται 
η ομόνοια, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή, αποκαλύπτουν 
τον ουτοπικό προσανατολισμό του επιχειρήματος. Ακόμα περισσό-
τερες ενστάσεις, όμως, όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων, 
θα μπορούσε να προκαλέσει η πραγμάτωση ενός μοντέλου για την 
ηθική και την πολιτική, το οποίο αντιλαμβάνεται τις τελευταίες ως 
αλληλεξαρτώμενες. 

Παρά τις αντιρρήσεις προς μια αντίληψη της πολιτικής, η οποία 
καταργεί τις φιλελεύθερες διακρίσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, 
εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα προς διερεύνηση η νομιμοποίηση 
της πολιτικής σε κοινωνίες στις οποίες έχει ατονήσει η κοινωνική 
συνοχή. Όταν η πολιτική έχει σε τέτοιο βαθμό απαξιωθεί, παρου-
σιάζεται προβληματική η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, οι 
οποίοι προϋποθέτουν τη συμμετοχή και την πολιτική ενεργοποίηση. 
Ο προβληματισμός για τη φύση και το περιεχόμενο της έννοιας 
της πολιτικής δεν αποτελεί το μόνο πεδίο στο οποίο προκύπτουν 
ερωτήματα που αφορούν την ανάγκη ενδυνάμωσης προϋποτιθέμε-
νων κοινών νοημάτων. Τα ίδια ερωτήματα προκύπτουν όσον αφορά 
την έννοια της δικαιοσύνης. Η διαμάχη φιλελευθερισμού–κοινοτι-
σμού μπορεί να γίνει κατανοητή και ως διαμάχη για την προτεραι-
ότητα ή μη της δικαιοσύνης. Για τους φιλελεύθερους, η κοινωνική 
δομή στηρίζεται στην έννοια της δικαιοσύνης και της κοινωνικής 
συνεργασίας, η οποία πρέπει να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς 
μεταξύ των πολιτών. Για τον κοινοτισμό, αντίθετα, μια κοινή αντί-
ληψη της δικαιοσύνης δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή βάση 
κοινωνικής συνεργασίας. Το κενό νομιμοποίησης, που προκύπτει, 
μπορεί κατά τον κοινοτισμό να καλυφθεί μόνο από μια κοινή αντί-
ληψη του αγαθού, η οποία ορίζεται ως κοινή αντίληψη του ανήκειν 
σε μια κοινότητα. 

Με αυτήν την έννοια, η συζήτηση γύρω από την αναδιανομή 
προϋποθέτει τον προβληματισμό γύρω από συνεκτικούς κοινωνι-
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κούς δεσμούς. Ο συμβιβασμός εγωισμού και αλληλεγγύης, κύριο 
πρόβλημα που απασχόλησε τον κλασικό φιλελευθερισμό, επανέρ-
χεται ως διερώτηση γύρω από τα κίνητρα των διαφορετικών κοινω-
νικών τάξεων και ομάδων όσον αφορά την κοινωνική συνεργασία. 
Η ευδοκίμηση κοινωνικών πολιτικών προϋποθέτει ένα συνεργα-
τικό σχέδιο όλων των κοινωνικών τάξεων, κυρίως όμως αφορά την 
προθυμία της μεσαίας τάξης να χρηματοδοτήσει τις πιο ευάλωτες 
κοινωνικές τάξεις, οι οποίες έχουν ανάγκη των επιδομάτων. Πρόκει-
ται για την ανάγκη ένταξης, μέσα στο σχέδιο της κοινωνικής συνερ-
γασίας, του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου μιας τάξης, η οποία, 
ακριβώς λόγω της θέσης της στο σχέδιο αυτό, άντλησε κάποια 
κοινωνικά προνόμια. Αποτελεί ένα ζήτημα ο τρόπος με τον οποίο 
σε μια καπιταλιστική οικονομία ο πλούτος μιας τάξης θα κατευθυν-
θεί προς την υπόλοιπη κοινωνία και θα διαχυθεί προς χαμηλότερα 
κοινωνικά στρώματα. Για κάποιους εκπροσώπους του κοινοτισμού, 
το κενό που προκύπτει μεταξύ κρατικών πολιτικών αναδιανομής και 
αποτελεσματικότητάς τους δεν μπορεί παρά να καλυφθεί από ένα 
αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Η «αριστοτελική» δικαι-
οσύνη στο εσωτερικό παραδοσιακών κοινοτήτων, που προτείνει ο 
νεοθωμισμός του Alasdair MacIntyre, στρέφεται στα κοινά νοήματα 
όσον αφορά τη θεμελίωση κοινών κανόνων δικαιοσύνης. Εξαιτίας 
της δέσμευσης του MacIntyre σε μια αντισχετικιστική θεμελίωση 
των κανόνων, τα νοήματα αυτά δεν προκύπτουν αυθαίρετα στο 
εσωτερικό της κοινότητας, αλλά αφορούν την αρίστευση σε κοινω-
νικές πρακτικές. Η δικαιοσύνη, κατά τον κοινοτισμό του MacIntyre, 
θεμελιώνεται στην αξία που αναλογεί στον πράττοντα, σύμφωνα με 
το πράττειν στο εσωτερικό κοινωνικών πρακτικών και κοινωνικών 
ρόλων. Τα κοινά νοήματα της κοινότητας αποτελούνται από παρα-
δοσιακά παγιωμένους κανόνες, χωρίς όμως να θεματοποιούνται 
ζητήματα ιστορικού μετασχηματισμού των παραδοσιακών θεσμών. 
Η διερεύνηση των μορφών εξέλιξης των παραδοσιακών κοινο-
τήτων και η αναζήτηση της ακόλουθης μεταβολής των κριτηρίων, 
σύμφωνα με τα οποία αποτιμάται η αξία, θα υπερέβαινε τα όρια της 
ένταξης της πολιτικής στο εσωτερικό παραδοσιακών πρακτικών, 
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όρια τα οποία θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση ο κοινοτισμός του 
MacIntyre. 

Ο «κοινοτιστικός σοσιαλισμός» του David Miller
Παρά τα όσα ο MacIntyre δηλώνει όσον αφορά την προτεραιό-

τητα της πολιτικής, σύμφωνα με τον David Miller, η αντίληψη 
του MacnItyre δεν μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε σύγχρονη 
αντίληψη για το τι είναι πολιτική δραστηριότητα. Για τον Miller, 
ο τρόπος με τον οποίον κοινοτιστές, όπως οι Alasdair MacIntyre, 
Charles Taylor και Michael Sandel, ασκούν κριτική στη φιλελεύθερη 
ηθική και πολιτική δεν συνιστά αξιόπιστη πρόταση για τις σύγχρο-
νες κοινωνίες. Η κριτική, που ασκεί ο Miller στους παραπάνω 
στοχαστές, κατευθύνεται στην ασαφή και συγχρόνως συντηρητική, 
όπως δηλώνει, έννοια της κοινότητας, γύρω από την οποία περι-
στρέφονται οι κοινοτιστικές αναλύσεις (Miller 1988-9, 60-6). Παρά 
το γεγονός, όμως, ότι ο Miller ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι 
κοινοτιστές αντιλαμβάνονται την έννοια της κοινότητας, στρέφε-
ται και εκείνος στα κοινά νοήματα, για να θεμελιώσει το αίτημα της 
συναίνεσης γύρω από κοινωνικές πολιτικές, το οποίο θέτει. Παράλ-
ληλα, αναζητά μια κοινοτιστική μορφή σοσιαλισμού.  

Η φιλελεύθερη αντίληψη για το τι είναι πολιτική κοινωνία βασί-
ζεται σε μια ανεπαρκή αντίληψη για το υποκείμενο, υποστηρίζει ο 
Miller. Ο φιλελευθερισμός θεωρεί ότι η κοινωνία είναι συνένωση 
ατόμων, τα οποία έχουν τη δική τους άποψη για το τι είναι πολύτιμο, 
όσον αφορά το βίο. Παραγνωρίζει έτσι το γεγονός ότι η ατομικό-
τητα έχει κοινωνική προέλευση. Η ταυτότητα του ατόμου αποκτά-
ται μέσω της συμμετοχής σε κοινές πρακτικές. Το άτομο κοινωνικο-
ποιείται μέσω της σχέσης του με συλλογικότητες, όπως η οικογένεια 
και το έθνος. Οι φιλελεύθεροι δίνουν προτεραιότητα στην ατομική 
αυτονομία, αλλά δεν αναγνωρίζουν ότι πιο σημαντικές, και μάλι-
στα καθοριστικές, είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες η αυτονομία 
διαμορφώνεται. Σύμφωνα με τον Miller, στη θέση των φιλελεύθε-
ρων ατομικών δικαιωμάτων ίσως θα έπρεπε να βρίσκονται οι προϋ-
ποθέσεις τους, οι οποίες αναπτύσσονται πάντα μέσα σε μια κοινό-
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τητα. Μέσω αυτής της αλλαγής προσανατολισμού, όσον αφορά 
την κατανόηση της συγκρότησης του υποκειμένου, σκοπεύει να 
αποκαλύψει την, επίσης λανθασμένη, κατά την άποψή του, φιλελεύ-
θερη αντίληψη γύρω από τους σκοπούς του βίου. Ο φιλελευθερι-
σμός παραγνωρίζει την αλληλεγγύη και θεωρεί ότι αξιόλογες είναι 
εκείνες οι σκοποθεσίες, οι οποίες προκρίνουν την ατομική επιλογή 
(όπ.π., 51-7).

Το σημαντικότερο, για τον κοινοτισμό, είναι να δοθεί έμφαση 
στην κοινωνικότητα, τόσο ως κοινωνική προϋπόθεση της ατομικής 
ταυτότητας όσο και ως αλληλέγγυο περιεχόμενο των κοινωνικών 
σχέσεων. Η κοινωνικότητα της ανθρώπινης φύσης στο επιχείρημα 
του Miller, αλλά και σε αρκετούς κοινοτιστές, γίνεται αντιληπτή ως 
ταυτόσημη με την αλληλεγγύη. Ξεκινώντας από το πώς διαμορφώ-
νεται η ταυτότητα, ο κοινοτισμός προχωρά σε κριτική των αξιολο-
γικών τοποθετήσεων, όσον αφορά τη νοηματοδοσία του βίου, δίνο-
ντας προτεραιότητα σε αλληλέγγυα και συλλογικά τέλη έναντι των 
ατομικών. 

Αυτή η μετάβαση της ανάλυσης εξυπηρετεί τη δόμηση του επιχει-
ρήματος, ώστε να δίνεται έμφαση στην αλληλεγγύη έναντι λοιπών 
τελών του βίου. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν διερευνάται το πλέον 
σημαντικό ζήτημα του συμβιβασμού μεταξύ ατομικιστικών και 
αλληλέγγυων κινήτρων, η πραγμάτευση του οποίου προϋποτίθεται 
της συζήτησης για το πώς μπορεί να θεμελιωθεί ένα σχέδιο κοινωνι-
κής συνεργασίας. Ο κοινοτισμός συγχέει την κοινωνικότητα με την 
αλληλεγγύη. Ξεκινώντας από το γεγονός της εξ ορισμού κοινωνι-
κής συγκρότησης της ατομικότητας, ασκεί κριτική στο φιλελευθε-
ρισμό για αποσιώπησή της, χωρίς να αναγνωρίζει ότι η κοινωνικό-
τητα του ατόμου έχει τονιστεί ήδη από τον κλασικό φιλελευθερισμό, 
όπως για παράδειγμα από τον Locke και τον Mill. Ο φιλελευθερι-
σμός υπερασπίζεται τα ατομικά δικαιώματα, χωρίς να θεωρεί πως το 
άτομο μπορεί να διαμορφωθεί εκτός κοινωνίας. Πολύ περισσότερο, 
ο φιλελευθερισμός δεν προωθεί τον ατομικισμό, αλλά αντίθετα 
αναζητά τρόπους με τους οποίους τα μέλη της κοινωνίας μπορούν 
να συνεργαστούν. Ένα σχέδιο κοινωνικής συνεργασίας κατά το φιλε-
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λευθερισμό πρέπει να σέβεται την ατομικότητα, συγχρόνως όμως να 
προωθεί την αλληλεγγύη. Ο συμβιβασμός ατομικού και συλλογικού 
αποτελεί την πεμπτουσία της φιλελεύθερης σκέψης από τον Hobbes 
έως τον Rawls. O κοινοτισμός, από την άλλη πλευρά, μεταβαίνει 
αυθαίρετα από το γεγονός της κοινωνικότητας, ως συγκροτησιακού 
χαρακτηριστικού της ατομικότητας, στην αλληλεγγύη μεταξύ των 
ατόμων. Στη συνέχεια, αποδίδει στη φιλελεύθερη θεωρία και στα 
ατομικά δικαιώματα, που η τελευταία υπερασπίζεται, τον ατομικι-
σμό και την αποξένωση, τις οποίες εντοπίζει στις σύγχρονες φιλε-
λεύθερες κοινωνίες. Συνεπώς, ο κοινοτισμός συγχέει τα επίπεδα 
μεταξύ θεωρίας και πράξης, γεγονός το οποίο κάνει φανερό, ακόμα 
περισσότερο, ότι οι ίδιες του οι θεωρητικές προϋποθέσεις δεν είναι 
αξιόπιστες. Αποτέλεσμα της λανθασμένης αυτής μεθοδολογίας 
είναι η αδυναμία του να συστηματοποιήσει πολιτικές προτάσεις. 
Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις του αναγκαστικά στρέφονται στην 
αλλαγή των ατομικιστικών αντιλήψεων που επικρατούν και στην 
υιοθέτηση αλληλέγγυας συμπεριφοράς προς το συνάνθρωπο. Αυτή 
η μεταστροφή θα ακολουθήσει, κατά τον κοινοτισμό, όταν αποκα-
λυφθούν οι λανθασμένες θεωρητικές προϋποθέσεις της φιλελεύθε-
ρης θεωρίας, οι οποίες θεμελιώνουν την κοινωνική εξατομίκευση. 

Παρά την προτεραιότητα που δίνει στην κοινοτική αλληλεγ-
γύη, ο Miller θεωρεί ότι μια κοινωνική μορφή που θα καθόριζε εκ 
των προτέρων σκοπούς του βίου και απόψεις του αγαθού, τις οποίες 
οι πολίτες θα έπρεπε να ακολουθούν, δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε 
επιθυμητή. Απαραίτητη προϋπόθεση κάθε κοινωνικής οργάνω-
σης δεν μπορεί παρά να είναι η ελευθερία, υποστηρίζει. Παράλ-
ληλα, υποστηρίζει ότι κοινή δέσμευση προς αυτό που κάποιος θα 
μπορούσε να ορίσει ως «κοινότητα», αποτελεί η προσπάθεια να 
καλυφθούν βασικά ζητήματα δικαιοσύνης. Ο Miller θέτει ως στόχο 
του τη σύνδεση των προοπτικών της κοινότητας και της αναδια-
νομής, αναγνωρίζοντας ότι, λαμβάνοντας αποφάσεις για ζητήματα 
που αφορούν τον κοινωνικό πλούτο, ενδυναμώνονται ή αποδυνα-
μώνονται οι κοινωνικοί δεσμοί. Στη συνέχεια, αναζητά κριτήρια 
δικαιοσύνης, τα οποία πρέπει να απολαμβάνουν της μεγαλύτερης 
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δυνατής συναίνεσης. Κατά την άποψή του, η θεωρία δικαιοσύνης 
του Rawls, η οποία αποτελεί το ισχυρότερο παράδειγμα φιλελεύ-
θερης θεωρίας που διερευνά ζητήματα αναδιανομής, δεν κατανοεί 
τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων, όσον αφορά την επιλογή 
έγκυρων αρχών δικαιοσύνης. Όπως υποστηρίζει ο Miller, αν και η 
θεωρία του Rawls ξεκινά από αρχές, τις οποίες υποτίθεται ότι όλοι οι 
πολίτες έχουν συναποφασίσει, θεωρεί ότι η αναδιανομή των πόρων 
έχει ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών. 
Επαφίεται στο άτομο να λάβει αποφάσεις και να θέσει προτεραιότη-
τες για τους στόχους του. Συνεπώς, για τον Rawls, θεωρεί ο Miller, οι 
αλληλέγγυοι και κοινοτικοί σκοποί θεωρούνται δευτερεύοντες και 
δεν αποδίδουν την πραγματική σημασία που έχουν για το άτομο οι 
εντός της κοινότητας διαπροσωπικές σχέσεις. Συνεπώς, το γεγονός 
της προτεραιότητας, που δίνεται στη δικαιοσύνη, και χαρακτηρίζει 
τη θεωρία του Rawls, δεν αναγνωρίζει την κεφαλαιώδη σημασία την 
οποία έχει το θέμα της αποδοχής της. Επιπλέον, ο Miller υποστηρί-
ζει ότι για τον Rawls, ένα έλλειμμα νομιμοποίησης μπορεί να οφεί-
λεται μόνο σε οικονομικά αίτια, δηλαδή σε ανεπάρκεια του εισοδή-
ματος που προκύπτει μετά από την αναδιανομή. Τούτο αποκαλύπτει 
ότι οι φιλελεύθερες απόψεις, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, προκρί-
νουν τα υλικά τέλη έναντι των υπολοίπων, τα οποία στην πραγ-
ματικότητα είναι πιο καθοριστικά (Miller 1988-9, 51-2). Κατά τον 
Miller, οι επιλογές όσον αφορά την αναδιανεμητική δικαιοσύνη 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις στο εσωτερικό της 
κοινότητας, όπου προκύπτουν τα ζητήματα της αναδιανομής. Εάν 
υπάρχουν συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ των πιο προνομιούχων και των 
δικαιούχων της πρόνοιας, οι πολίτες συμμετέχουν στα αναδιανεμη-
τικά προγράμματα, χωρίς να επιχειρούν να διαφύγουν των φορολο-
γικών μηχανισμών, που στοχεύουν στην αναδιανομή (όπ.π., 59). Το 
ισχυρό αίσθημα του ανήκειν στην κοινότητα βοηθά στην υλοποίηση 
των κρατικών προνοιακών πολιτικών. Με τη σειρά της, η κάλυψη 
των υλικών αναγκών, στην οποία αναμφισβήτητα συνεισφέρουν οι 
κοινωνικές παροχές, είναι αντικειμενικά πολύ σημαντική προϋπό-
θεση της ενδυνάμωσης των κοινοτικών αλληλέγγυων συναισθη-
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μάτων. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση, η οποία, αν ευοδωθεί, 
συνεισφέρει στο μέγιστο βαθμό ως προς την επιτυχία των στόχων 
της κοινωνικής δικαιοσύνης (Miller 2003).

Ο Miller ασκεί κριτική στη θεωρία του Rawls ως παράδειγμα φιλε-
λεύθερης θεωρίας, η οποία δεν αναγνωρίζει τη σημασία των αλλη-
λέγγυων κινήτρων. Η κριτική του στο φιλελευθερισμό εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του να ασκήσει κριτική σε 
ένα ιδιαίτερο σοσιαλιστικό επιχείρημα, το οποίο δίνει προτεραιότητα 
στην οικονομία και δεν αναγνωρίζει τη σημασία της ατομικότητας, 
της αλληλεγγύης, των συναισθημάτων και των κοινών αντιλήψεων 
μέσα στην κοινότητα. Η αρμόζουσα έμφαση στη σημασία στοιχείων 
όπως τα παραπάνω, μπορεί κατά την άποψή του να αποτελέσει μια 
νέα μορφή σοσιαλισμού, που θα υπερβαίνει τον οικονομισμό και 
θα δίνει προτεραιότητα σε στοιχεία που η κλασική σοσιαλιστική 
σκέψη, κατά την άποψή του, θεωρούσε δευτερεύοντα και τοποθε-
τούσε στο «εποικοδόμημα». Και για άλλους συγγραφείς που ασκούν 
κριτική στο φιλελευθερισμό, όπως για παράδειγμα για τον R. Beiner, 
η θεωρία δικαιοσύνης είναι στην πραγματικότητα «σοσιαλιστική», 
λόγω της προτεραιότητας που δίνει στη δικαιοσύνη. Η υποβάθμιση 
της αλληλεγγύης, εκ μέρους της θεωρίας δικαιοσύνης, είναι εξάλ-
λου κοινό επιχείρημα των περισσοτέρων κριτικών της θεωρίας του 
Rawls, οι οποίοι στρέφονται στην κοινοτική αλληλεγγύη, για να 
θεμελιώσουν μια ιδέα κοινωνικής συνεργασίας. 

Σύμφωνα με τη «δικαιοσύνη ως ακριβοδικία», η κοινωνία αποτε-
λεί ένα ακριβοδίκαιο (fair) σύστημα συνεργασίας, το οποίο έχει 
χρονική διάρκεια και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Πρόκειται για 
μια πολιτική και δημόσια αντίληψη της δικαιοσύνης, η οποία θεμε-
λιώνεται στο κοινωνικό συμβόλαιο που αφορά την επιλογή αρχών 
δικαιοσύνης, και όχι σε αλληλέγγυα συναισθήματα, τα οποία χαρα-
κτηρίζουν μια κοινότητα. Η ιδέα της κοινωνίας στον Rawls συναρ-
τάται με την ιδέα της κοινωνικής συνεργασίας. Σύμφωνα με τον 
Rawls, η έννοια της συνεργασίας περικλείει μια αντίληψη ακριβο-
δίκαιων όρων της, οι οποίοι διαμορφώνουν μια αντίληψη περί αμοι-
βαιότητας ή ανταποδοτικότητας. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται 
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τους όρους συνεργασίας, υπό τον όρο ότι και οι άλλοι συμμετέχο-
ντες θα κάνουν το ίδιο. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια αντίληψη 
συμβιβασμού μεταξύ ατομικού και συλλογικού συμφέροντος, η 
οποία συγκροτεί μια αντίληψη του αγαθού, που αφορά κάθε συμμε-
τέχοντα. Η κοινωνική συνεργασία περιλαμβάνει μια ιδέα ορθολογι-
κού πλεονεκτήματος, δηλαδή μιας «προοπτικής» ή «σκοπιάς» μέσω 
της οποίας οι συνεργαζόμενοι επιδιώκουν το ατομικό τους συμφέ-
ρον (Rawls 2006, 30-2). Με αυτόν τον τρόπο, μεθοδολογικά, δεν 
υπάρχει ανάγκη θεμελίωσης σε προϋπάρχοντα αλληλέγγυα συναι-
σθήματα μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Η θεωρία δικαιοσύνης 
δεν υποβαθμίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων. Αντίθετα, 
θεωρεί ότι σε μια πολιτική κοινωνία, που διέπεται από αρχές δικαι-
οσύνης, οι πολίτες διαπνέονται από τον κοινό στόχο της δικαιοσύ-
νης, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην κοινωνική ενότητα. Παρά 
το ότι υπάρχει ποικιλία διαφόρων περιεκτικών δογμάτων, οι πολί-
τες ενστερνίζονται την ίδια πολιτική αντίληψη, εκείνη της πολιτικής 
δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο αποκαλύπτει ότι οι πολίτες μοιρά-
ζονται κοινούς σκοπούς. Υπό αυτήν την έννοια, μπορεί να θεωρη-
θεί ότι η πολιτική κοινωνία αποτελεί  κοινότητα. Σύμφωνα με τον 
Rawls, όταν οι θεσμοί είναι δίκαιοι, δηλαδή είναι σύμφωνοι με αρχές, 
τις οποίες οι πολίτες έχουν συναποφασίσει, και εφ’ όσον υπάρχουν 
επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι όλοι θα πράξουν το ίδιο, οι θεσμοί περι-
βάλλονται με εμπιστοσύνη από την πλευρά των πολιτών. Η εμπι-
στοσύνη παγιώνεται όταν η συνεργασία, που έχει επιτευχθεί, αντέ-
χει μέσα στο χρόνο. Η πολιτική δικαιοσύνη αναγνωρίζει τη σημασία 
των διαφόρων μη υλικών κινήτρων, όπως των διαφόρων απόψεων 
του αγαθού, νοηματοδοσιών του βίου, θρησκευτικών δεσμεύσεων 
κ.λπ. τις οποίες οι πολίτες ενστερνίζονται και οι οποίες είναι δυνα-
τόν να καθορίζουν τις επιλογές τους. Ο Rawls τις τοποθετεί όμως 
στην ιδιωτική σφαίρα και προκρίνει την κοινή δέσμευση στην πολι-
τική αντίληψη της δικαιοσύνης, η οποία συνέχει τους πολίτες στον 
πολιτικό τους βίο (όπ.π., 361-7).

Κατά συνέπεια, η κριτική στη θεωρία του Rawls από την πλευρά 
του κοινοτισμού συχνά αποκαλύπτει άγνοια των βασικών προϋπο-
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θέσεων, επί των οποίων οικοδομείται η θεωρία δικαιοσύνης. Η επισή-
μανση από τον Miller του ζητήματος της κοινωνικής αποδοχής των 
αναδιανεμητικών πολιτικών δεν είναι ωστόσο αμελητέα. Σε σύγχρο-
νες κοινωνίες, όπου δεν έχει γίνει αποδεκτό ένα σχέδιο κοινωνικής 
δικαιοσύνης και μεγεθύνεται η κοινωνική ανισότητα, παρουσιάζο-
νται φαινόμενα κοινωνικής αδικίας, τα οποία οφείλονται εν μέρει 
σε απροθυμία των πολιτών να εγκαταλείψουν προνόμια, τα οποία 
κατείχαν ή απέκτησαν. Η αλληλεγύη μεταξύ των κοινωνικών μελών 
μπορεί να ενδυναμώσει ένα υπάρχον σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύ-
νης. Δεν μπορεί όμως να αποτελέσει θεμελίωση του σχεδίου, καθώς 
σε συνθήκες ανισότητας εντείνονται τα ατομικιστικά συναισθή-
ματα και η κοινωνική αποξένωση, ενώ η αλληλεγγύη συχνά περι-
ορίζεται σε κοινωνικές ομάδες με κοινή πολιτισμική, θρησκευτική 
ή εθνική καταγωγή και κοινά συμφέροντα. Ο κοινοτισμός θεωρεί 
ότι μπορεί να εισαγάγει την κοινωνική αλληλεγγύη, εάν ενθαρρυν-
θούν τα αλληλέγγυα ατομικά συναισθήματα μέσω του μετασχημα-
τισμού των ατομικιστικών συναισθημάτων. Μέσα στο πρόγραμμα 
αυτό εντάσσεται και η αλλαγή των ατομικιστικών προϋποθέσεων 
των απόψεων για το άτομο και τη σχέση του με την κοινωνία, που 
χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ηθική και πολιτική θεωρία, και η αντι-
κατάστασή τους με θεωρητικές αρχές, οι οποίες είναι αλληλέγγυες. 
Η αλλαγή των θεωρητικών προϋποθέσεων, που θεμελιώνουν κοινω-
νικές και πολιτικές επιλογές, κατά τον κοινοτισμό θα μετασχηματί-
σει με τη σειρά της τις συλλογικές και ατομικές συμπεριφορές. Η 
εμβέλεια του προγράμματος αυτού όμως είναι εξ ορισμού περιορι-
σμένη, καθώς απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας και δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί σε μακροεπίπεδο, θεμελιώνοντας ένα συνολικό 
κοινωνικό σχέδιο. Επιπλέον, οι κοινότητες είναι κατεξοχήν οι τόποι, 
μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται συγκρούσεις, παρά την αλλη-
λεγγύη που μπορεί να επικρατεί στο εσωτερικό τους.  

Μια αντίληψη αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης μπορεί να εντο-
πιστεί στην αντίληψη του «έλλογου» (reasonable), στη θεωρία του 
Rawls, την οποία αντιδιαστέλλει ο εν λόγω στοχαστής στην αντί-
ληψη του «ορθολογικού» (rational), που παραπέμπει στην εργαλει-
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ακή ορθολογικότητα. Ενώ το «ορθολογικό», κατά τον Rawls, αφορά 
μια στενή και περιορισμένη αντίληψη για το ατομικό συμφέρον και 
τη σχέση του με τη συλλογικότητα, το «έλλογο» συνιστά μια «ηθική 
ιδέα που αποπνέει ηθική ευαισθησία». Μια περιορισμένη αντίληψη 
του ατομικού συμφέροντος οδηγεί στην ορθολογική εκμετάλλευση 
προς ίδιον όφελος της θέσης εξουσίας ή των πλεονεκτημάτων, που 
πιθανώς κατέχει ένα άτομο, ενώ το «έλλογο» πράττειν συνιστά μια 
μορφή συμπεριφοράς, η οποία τείνει προς την αλληλεγγύη, καθώς 
τα έλλογα άτομα προτείνουν ή αναγνωρίζουν κοινούς ακριβοδίκαι-
ους όρους κοινωνικής συνεργασίας, τους οποίους είναι έτοιμα να 
τιμήσουν ακόμα και εις βάρος των συμφερόντων τους, εφ’ όσον 
αναμένεται το ίδιο να κάνουν και οι άλλοι (όπ.π., 33).

Ενστάσεις μπορούν να προκύψουν και στο εσωτερικό της φιλε-
λεύθερης θεωρίας. Ο διαχωρισμός του Rawls μεταξύ ιδιωτικής σφαί-
ρας, εντός της οποίας οι πολίτες είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις 
διάφορες απόψεις του αγαθού, που τους δεσμεύουν, και δημόσιας, 
όπου υπάρχει κοινή δέσμευση στην πολιτική δικαιοσύνη, δεν είναι 
πάντα δυνατός, καθώς μέσα στο πλαίσιο του βίου τα όρια μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού συχνά συγχέονται. Παρά τη συζήτηση που 
μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από την εγκυρότητα ενός μοντέλου 
πολιτικής δικαιοσύνης, η οποία περιορίζει τη συμφωνία στο πολι-
τικό πεδίο, ο τρόπος με τον οποίον αντιλαμβάνεται το θέμα ο κοινο-
τισμός περισσότερο δημιουργεί παρά επιλύει προβλήματα. Για τον 
κοινοτισμό, ο διαχωρισμός δημόσιου–ιδιωτικού είναι επίπλαστος 
και τον έχει δημιουργήσει η ίδια η φιλελεύθερη θεωρία. Υποστη-
ρίζοντας ότι η ατομική ταυτότητα καθορίζεται από τα κοινοτικά 
νοήματα, εντός των οποίων συγκροτείται, φτάνει σε μια αντίληψη 
της ατομικότητας, κατά την παραδοχή της οποίας δεν αναγνωρίζε-
ται ο κίνδυνος προσβολής της  ελευθερίας αυτοκαθορισμού και της 
αναθεώρησης των νοημάτων. 

Γνωρίζοντας τα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν σχετικά 
με τον αυτοπροσδιορισμό μέσα σε μια κοινότητα, ο κοινοτισμός του 
Miller τονίζει τη σημασία της ελεύθερης νοηματοδοσίας του βίου. 
Δεν διερευνά όμως τον τρόπο με τον οποίον η προτεραιότητα της 
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κοινότητας μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων. Ακόμα και αν θεωρηθεί δεδομένος ο σεβασμός της 
ατομικότητας, παραμένει σαφής η ανάγκη ανάπτυξης ενός περιβάλ-
λοντος, το οποίο θα επιτρέπει την ελεύθερη αυτοπραγμάτωση και 
τη δυνατότητα συνεχούς αναδιαπραγμάτευσης ατομικών τελών και 
σκοπών του βίου. Η ενδυνάμωση των κοινών νοημάτων μέσα στην 
κοινότητα πρέπει να μην έρχεται σε σύγκρουση με την ελεύθερη 
έκφραση της ατομικότητας ή ακόμα και με την ριζική αναδιαμόρ-
φωση του ατομικού σχεδίου ζωής. Πρόκειται για ένα αίτημα συνδυ-
ασμού τους, μέσα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, η οποία πρέπει να 
είναι συνεχής και ανατροφοδοτούμενη.

Για τον Miller, η κοινοτιστική διάσταση της σύγχρονης πολιτικής 
πρέπει να ισχυροποιηθεί, αφού αφορά τη συναίνεση γύρω από πολι-
τικές επιλογές. Κατά την άποψή του, μια ρεαλιστική αντίληψη της 
πολιτικής πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της την κοινότητα, επειδή η 
δικαιοσύνη μπορεί να πραγματωθεί μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο 
κοινωνικό πλαίσιο. Στρέφεται για το λόγο αυτό στο έθνος, ως τόπο 
εκδίπλωσης της πολιτικής, γιατί, όπως αναγνωρίζει, οι παραδοσι-
ακές κοινότητες συχνά δεν αποτελούν κατάλληλο περιβάλλον για 
την ευδοκίμηση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων (Miller 1988-
9, 68). Μέσα στα σύγχρονα έθνη, όμως, κατεξοχήν αναπτύσσονται 
συγκρούσεις, λόγω της πολυπολιτισμικής σύστασής τους. Φαίνεται 
ότι ο κοινοτισμός του Miller δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ανάλο-
γες προκλήσεις, που αφορούν τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 
κοινοτήτων, την αποτροπή των συγκρούσεων, αλλά και το σεβασμό 
του αυτοκαθορισμού των κοινοτικών μελών.   

Σύμφωνα με τον Miller, για να προωθήσουμε την επιβίωση των 
μειονοτήτων ίσως είναι αναγκαίο να περιοριστούν ορισμένα φιλε-
λεύθερα δικαιώματα. Μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, τον κατε-
ξοχήν χώρο όπου η κοινότητα αναπαράγει και ενδυναμώνει την 
κοινή της ταυτότητα, η προτεραιότητα των κοινοτικών νοημάτων 
πρέπει να είναι σαφής, υποστηρίζει ο Miller. Εξακολουθεί όμως να 
δηλώνει τη δέσμευσή του στην ελευθερία: σε περιπτώσεις σύγκρου-
σης, προτεραιότητα δεν μπορεί παρά να έχει το πλέον εκτεταμένο 
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σύνολο ελευθεριών. Δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες 
της κοινότητας και της ελευθερίας ως εξ ορισμού αντίθετες, αλλά 
να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό των ελευθεριών πάνω στη βάση της 
υπάρχουσας αλληλεγγύης. Ως βιώσιμος κοινωνικός σχηματισμός 
νομιμοποιείται μόνο μια κοινότητα μέσα στην οποία είναι ισχυρή η 
καλλιτεχνική και θρησκευτική ελευθερία, καθώς και ο σεβασμός του 
ιδιωτικού βίου, συνεχίζει. Όταν όμως η συζήτηση φτάνει σε επίπεδο 
πολιτικών, φαίνεται ότι υπερασπίζεται την επιβίωση της κοινότητας 
έναντι της ελευθερίας. Για παράδειγμα, μπροστά στο δίλημμα μεταξύ 
προστασίας της κοινότητας και ελευθερίας της έκφρασης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να περιορι-
στεί η ελευθερία έκφρασης του εκπαιδευτικού, αν με τις απόψεις του 
αποδυναμώνει υπάρχουσες αλληλέγγυες αντιλήψεις που συναρτώ-
νται με κοινές κατανοήσεις μέσα στην κοινότητα (όπ.π., 72). 

Για τον Miller, η έμφαση σε κοινά νοήματα είναι «ρεπουμπλικα-
νική». Το κοινό αίσθημα του ανήκειν συνδέεται άμεσα με την πολι-
τική, γιατί αποτελεί προϋπόθεσή της. Η αναγνώριση αυτής της 
προϋπόθεσης, η οποία παραπέμπει στην αλληλεγγύη, προστατεύει 
την κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα από την εισβολή των 
εγωιστικών συμφερόντων, που διαβρώνουν κάθε μορφή πολιτικής, 
υποστηρίζει (όπ.π., 71). Μια ρεπουμπλικανική αντίληψη της πολιτι-
κής, όμως, οφείλει να εξετάσει το ζήτημα του συμβιβασμού μεταξύ 
αλληλέγγυου και εγωιστικού πράττειν, αφήνοντας χώρο για την 
επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος, το οποίο αποτελεί σημαντικό 
κίνητρο για την πολιτική δραστηριότητα. Εάν ως προϋπόθεση ή ως 
μόνος στόχος της πολιτικής θεωρηθεί το κοινό αγαθό και η αλλη-
λεγγύη, όπως επιδιώκει ο ρεπουμπλικανισμός του Miller, η πολιτική 
δραστηριότητα εντέλει αποδιαρθρώνεται. Μέσα σε μια κοινωνία 
στην οποία υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, εάν η πολιτική 
δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως πεδίο πραγμάτωσης του αγαθού, 
τελικά οδηγείται στην επικράτηση ανεξέλεγκτων ατομικών συμφε-
ρόντων. Η αντίληψη της πολιτικής δραστηριότητας ως πρωτεύων 
σκοπός του βίου μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα για το 
ρεπουμπλικανισμό. Το άτομο πρέπει να είναι ελεύθερο να επιλέξει 
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τη νοηματοδοσία του, απέχοντας προσωρινά από τα κοινά ή επιλέ-
γοντας διαφορετικούς τρόπους ζωής. Ο σύγχρονος ρεπουμπλικα-
νισμός στοχαστών, όπως ο Ph. Pettit ή ο Q. Skinner, διερευνά το 
συνδυασμό μεταξύ ελευθερίας και πολιτικής ενεργοποίησης, αίτημα 
το οποίο παραβλέπουν πολλά ρεπουμπλικανικά επιχειρήματα, που 
αντιλαμβάνονται την πολιτική μέσα στην κοινότητα ως αποκλει-
στικό σκοπό του βίου, συγχρόνως όμως επενδύουν σε μισαλλοδο-
ξία και φανατισμό.  

Παρά την αρμονική διευθέτηση πιθανών συγκρούσεων μεταξύ 
ελευθερίας και κοινοτικών νοημάτων, την οποία υπερασπίζεται, ο 
Miller στρέφεται εντέλει προς επιλογές, οι οποίες περιορίζουν την 
ελευθερία. Θεωρεί ότι τα κοινά νοήματα αποτελούν προϋπόθεση 
της δικαιοσύνης, και για αυτόν τον λόγο πρέπει να διαφυλάσσονται. 
Τα μέλη της κοινότητας όμως, κατά τον Miller, δεν  είναι ελεύθερα 
να αναδιαμορφώνουν τις κοινές κατανοήσεις. Παρά τις περί του 
αντιθέτου δηλώσεις του, οι απόψεις του Miller τείνουν να στρέφο-
νται προς τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Η έννοια 
της ελευθερίας, την οποία υπερασπίζεται, είναι η ελευθερία της κάθε 
κοινότητας να διαφυλάξει τη δική της άποψη του αγαθού, ακόμα 
και αν αυτό σημαίνει τη στέρηση της ελευθερίας της έκφρασης ενός 
μέλους της. Εάν το άτομο έχει θεσμικό ρόλο, όπως φάνηκε στο παρα-
πάνω παράδειγμα, τότε οφείλει να εκφράζει την άποψη του αγαθού, 
η οποία επικρατεί σε κάθε κοινότητα. Πολύ σημαντικά θέματα που 
μπορούν να προκύψουν μέσα στο περιβάλλον ενός πολυπολιτισμι-
κού σχολείου δεν διερευνώνται, καθώς τα δικαιώματα τόσο του 
εκπαιδευτικού όσο και των μαθητών υπόκεινται στην προτεραιό-
τητα του συλλογικού αγαθού. 

Ελευθερία και αλληλεγγύη : δύο συγκρουόμενα αιτήματα ;
Αν και η προτεραιότητα του αγαθού περισσότερο δημιουργεί, 

παρά επιλύει προβλήματα στο πεδίο της πολιτικής, η εγκυρότητα 
του αιτήματος της ενδυνάμωσης της αλληλεγγύης, το οποίο επιση-
μαίνει ο κοινοτισμός, παραμένει. Σε σύγχρονες πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες, η επιβίωση των κοινών νοημάτων που προέρχονται από 
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τις διάφορες πολυπολιτισμικές κοινότητες είναι μεγάλης σημασίας 
για τα μέλη της. Το ίδιο σημαντική είναι και η κοινωνική σταθερό-
τητα, την οποία έχει ανάγκη ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό κράτος. 
Όπως έχει δείξει ο κοινοτισμός, τα κοινά νοήματα είναι συγκροτη-
σιακά της ατομικής ταυτότητας, πρέπει λοιπόν να είναι αντικεί-
μενο σεβασμού, ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις, λόγω κατα-
πίεσης συλλογικών δικαιωμάτων. Τα διλήμματα, που προκύπτουν, 
αφορούν την πιθανή προσβολή των ατομικών δικαιωμάτων, όταν η 
ενδυνάμωση των κοινών νοημάτων αποβαίνει σε βάρος της ελευ-
θερίας της επιλογής, σε περιπτώσεις όπου δίνεται προτεραιότητα 
στην επιβίωση της κοινότητας έναντι της ελεύθερης νοηματοδότη-
σης του βίου. Η επιστροφή σε κοινωνικές πρακτικές στο εσωτερικό 
παραδοσιακών κοινοτήτων, εκ μέρους του Alasdair MacIntyre, αλλά 
και οι διακηρύξεις για έναν κοινοτιστικό σοσιαλισμό από τον David 
Miller, δεν καταφέρνουν να διασφαλίσουν το σεβασμό της ελευθε-
ρίας και του αυτοκαθορισμού. Η ελεύθερη επιλογή των σκοπών του 
βίου φαίνεται περιττή στο πλαίσιο μιας προνεωτερικής αρετολογίας, 
ενώ θεωρείται δεδομένη από τον «κοινοτιστικό σοσιαλισμό», χωρίς 
να διερευνώνται περαιτέρω οι προϋποθέσεις της. Η πραγμάτωση 
μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ ατόμου και κοινότητας αποτελεί 
ωστόσο ένα συνεχές διακύβευμα, το οποίο αφορά τη διαφύλαξη της 
ελευθερίας και της αλληλεγγύης, με τέτοιο τρόπο ώστε, όχι μόνο να 
αποσοβούνται πιθανές συγκρούσεις μεταξύ τους, αλλά οι ελεύθερες 
και αλληλέγγυες κοινωνικές πρακτικές να ευδοκιμούν.  

Η έμφαση στην ιστορικότητα και την κοινωνικότητα αποτελεί 
μία από τις προσφορές του κοινοτισμού στις σύγχρονες θεωρητι-
κές συζητήσεις. Για τον κοινοτισμό, όμως, η «κοινότητα» παραπέ-
μπει κατά βούληση άλλοτε σε μια υπαρκτή και άλλοτε σε μια ιδεατή 
κοινωνική ένωση. Από το γεγονός της κοινωνικής συγκρότησης της 
ατομικότητας, ο κοινοτισμός μεταβαίνει αυθαίρετα στην κοινωνική 
αλληλεγγύη, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα του μετασχηματισμού 
των ατομικιστικών αντιλήψεων σε αλληλέγγυες. Η αλληλεγγύη 
προκύπτει από τη μεταβολή του χαρακτήρα, η οποία θα συμβεί εξαι-
τίας της ατομικής βούλησης. Ο κοινοτισμός αποφεύγει με αυτόν τον 
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τρόπο να συζητήσει γύρω από κοινωνικούς θεσμούς. Η λειτουργία 
των εκπαιδευτικών θεσμών, στην οποία έδωσε έμφαση ο φιλελευ-
θερισμός, αντικαθίσταται με τη μεταστροφή του χαρακτήρα μέσα 
στην κοινότητα. Επιπλέον, καθώς ο κοινοτισμός περιστρέφεται 
γύρω από το γεγονός της καθοριστικής σημασίας των κοινοτικών 
σκοπών για τη συγκρότηση της ατομικότητας, δεν υπεισέρχεται σε 
ζητήματα, όπως η ελευθερία της επιλογής σκοπών. Κατά το φιλε-
λευθερισμό, οι ατομικοί σκοποί είναι θεμιτό να διαφέρουν μεταξύ 
των ατόμων, αλλά και να μεταβάλλονται κατά την εξέλιξη του βίου. 
Η κατανόηση των ατομικών στόχων ως καθορισμένων και κοινών 
μεταξύ των κοινωνικών μελών φέρνει σε αντιπαράθεση τα αιτήματα 
της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, ακόμα και αν οι κοινοί σκοποί 
αφορούν συλλογικές αξίες.

 
Βασιλική Σιούφα

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
vsioufa@gmail.com
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Basiliki SIOUFA

Community and Liberty: 
Alasdair MacIntyre, David Miller

Abstract

THIS ARTICLE reconstructs two kinds of communitarianism, 
those of Alasdair MacIntyre and of David Miller. 

For MacIntyre, modernity is an obsolete ethical and political 
project. Rights are an incoherent invention of modern ethics. His 
thomistic aristotelianism stands against contemporary ethics, which 
he understands as subjectivist. He understands that his concepts of 
a ‘practice’ and a ‘tradition’, as well as his virtue ethics, can be real-
ized only in traditional religious communities. In those communi-
ties there is no need for rights or justice. For MacIntyre, liberty can 
be exercised only in traditional social roles. 

David Miller argues for a ‘communitarian socialism’, a project 
which he sees that should be defending both liberty and equality. His 
critique is against the liberal conception of identity, which neglects 
the fact that individual identity can be formed only in a community. 
He argues that conceptions of the good in a community are a neces-
sary precondition for individual conceptions of the good and of what 
a valuable life consists in. Miller gives priority to solidarity, social 
justice and common meanings in a community, and he understands 
those values as more important than conceptions of the good that 
each individual may have. 
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The article argues that MacIntyre’s communitarianism can-
not provide a viable conception of liberty, because, for MacIntyre, 
rights, justice and liberty are not necessary for his traditional con-
ception of life in a religious community. The article also argues that                   
Miller’s ‘communitarian socialism’ may endanger individual liberty 
and freedom of speech. Although their communitarianism is differ-
ent, MacIntyre and Miller both give priority to community values 
over individual liberty. Liberty, though, is a necessary precondition 
for contemporary multicultural societies.

•
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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ





AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2010–2011

TMHMA ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ TOY TMHMATOΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αθανασάκη Λουκία  Aναπληρώτρια καθηγήτρια
Αποστολάκης Κώστας  Λέκτορας
Kαβουλάκη Aθηνά  Επίκουρη καθηγήτρια
Καναβού Νικολέττα  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Λαδιανού Αικατερίνη  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Λίτινας Nικόλαος  ΕΤΕΠ, Εργαστήριο Παπυρολογίας
    και Επιγραφικής
Nικολαΐδης Aναστάσιος  Καθηγητής
Παναγιωτάκης Στέλιος  Επίκουρος καθηγητής
Πασχάλης Mιχαήλ  Καθηγητής
Περοδασκαλάκης Δημήτρης  Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Σπαθάρας Δημήτριος  Λέκτορας
Σπανουδάκης Kωνσταντίνος Επίκουρος καθηγητής
Ταμιωλάκη Μελίνα  Λέκτορας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Δασκαλά Eυαγγελία  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Δετοράκη Mαρίνα  Eπίκουρη καθηγήτρια
Δημητρακάκης Ιωάννης  Λέκτορας
Ζερβουδάκη Αλεξάνδρα  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Kακλαμάνης Στέφανος  Καθηγητής
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Kαστρινάκη Aγγέλα  Καθηγήτρια
Μπλαβάκη Αικατερίνη  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Nάτσινα Aναστασία  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Πατεδάκης Eμμανουήλ  Λέκτορας
Πολίτης Aλέξης   Καθηγητής
Πολυχρονάκης Δημήτρης Επίκουρος καθηγητής
Ταχοπούλου Ολυμπία  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αναγνωστοπούλου Έλενα    Καθηγήτρια
Καλοκαιρινός Αλέξης     Αναπληρωτής καθηγητής
Κάππα Ιωάννα      Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κατσιμαλή Γεωργία     Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λαζαρίδου-Χατζηγώγα Δήμητρα    Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Τάντος Αλέξανδρος     Διδάσκων με το ΠΔ 407/80

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ KINHMATOΓPAΦOY

Γλυτζουρής Αντώνης  Επίκουρος καθηγητής
Δελβερούδη Ελίζα-Άννα Καθηγήτρια
Μήνη Παναγιώτα  Επίκουρη καθηγήτρια
Ξεπαπαδάκου Αύρα  Λέκτορας
Πούπου Άννα     Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Σειραγάκης Μανώλης  Λέκτορας

ΔIAΛEΞEIΣ

4/ 10/ 2010
Αλέξης Πολίτης (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης), «Πού να βρίσκε-
ται κρυμμένο το κείμενο; Ανα-

ζητώντας τους αναγνώστες στην 
εικοσαετία του μεσοπολέμου. 
Τυμφρηστού, Η μικρούλα, 1923». 



11/ 10/ 2010
13η ετήσια διάλεξη εις μνήμην 
Νίκου Παναγιωτάκη
Bernard Flusin (Université de 
Paris IV–Sorbonne & École Pra-
tique des Hautes Études), «Αυ-
τοκρατορική τελετουργία στην 
Αγία Σοφία τον 10ο αιώνα». 
Ηράκλειο. Συνδιοργάνωση με 
τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Ηρακλείου. 

12/ 10/ 2010
Έφη Παπαδόδημα (Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου), «Η έννοια 
της δίκης στην ευριπίδεια τρα-
γωδία».

12/ 10/ 2010
Eυ. Μιμίδου (Δρ. Κλασικής Αρ-
χαιολογίας), «Το θέμα της θυ-
σίας στα έργα του Ευριπίδη, σε 
προγενέστερες και μεταγενέστε-
ρές του φιλολογικές πηγές και 
στην τέχνη της αρχαιότητας». 

12/ 10/ 2010
E. Παχούμη (Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας), «Οι θεϊκές επιφάνειες 
των παρέδρων στη μαγεία». 

25/ 10/ 2010
Mανώλης Σειραγάκης (Πανεπι-
στήμιο Κρήτης), «Η διάλεξη του 

Μάνου Χατζηδάκι για το ρεμπέ-
τικο». 

26/ 10/ 2010
Ζαχ. Πετράκη (Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου), «Η φιλοσοφι-
κή ζωγραφική στην Πολιτεία του 
Πλάτωνα». 

1/ 11/ 2010
12η ετήσια διάλεξη εις μνήμην Ι. 
Καμπίτση 
Robert Shorrock (Eton College), 
«Dionysus: An old god in a new 
world». 

2/ 11/ 2010
Elizabeth Craik (University of St 
Andrews), «Hippocrates and the 
Hippocratic corpus». 

2/ 11/ 2010
X.-Π. Μανωλέα (Eλληνικό Ανοι-
χτό Πανεπιστήμιο), «Θεία ἐξαλ-
λαγὴ τῶν εἰωθότων νομίμων: 
η προσέγγιση του Ερμεία του 
Αλεξανδρινού στην πλατωνική 
διδασκαλία περί μανίας». 

2/ 11/ 2010
Nικολέτα Καναβού (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης & Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου), «Χρήσεις του 
πολιτικού μύθου στον Αριστο-
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φάνη. Μια εναλλακτική μορφή 
σάτιρας;». 

3/ 11/ 2010
Eιρήνη Οικονόμου (Υποψήφια 
διδάκτορας Τμήματος Φιλολο-
γίας Πανεπιστημίου Κρήτης), 
«Φαντασιόπληκτοι εξομολογού-
μενοι: Καχτίτσης και Πόε, μια 
παράλληλη ανάγνωση». Διάλε-
ξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Δια-
τομεακές Αναγνώσεις Τμήματος 
Φιλολογίας – Β΄ Θεματικός Κύ-
κλος: το Φανταστικό’. 

16/ 11/ 2010
Φίλια Δενδρινού (Θεατροπαιδα-
γωγός – ηθοποιός), «Το θέατρο 
στη σχολική κοινότητα». Διάλε-
ξη στο πλαίσιο του σεμιναρίου 
«Θέατρο και Εκπαίδευση».

22/ 11/ 2010
Alan Baretta (Michigan State 
University), «Asking the brain 
how it computes human lan-
guage». 

22/ 11/ 2010
Μίμης Σουλιώτης (Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας), «Ευ-
τυχείς και ατυχείς λεπτομέρειες 
στον Σεφέρη».

24/ 11/ 2010
Μιχαήλ Πασχάλης (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης), «Η φανταστική γε-
ωγραφία στην αρχαιότητα και 
τους νεότερους χρόνους». Διά-
λεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Δι-
ατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Β΄ Θεματικός 
Κύκλος: το Φανταστικό’.

7/ 12/ 2010
Στέφανος Κακλαμάνης (Πανε-
πιστήμιο Κρήτης), «Σημειώσεις 
για τη χειρόγραφη παράδοση 
του Ερωτοκρίτου». 

8/ 12/ 2010
Mαρίνα Δετοράκη (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης), « ‘... φαντασίαν γυ-
ναικός πλανωμένης κατά την 
έρημον’ : οράματα ασκητών της 
ερήμου». Διάλεξη στο πλαίσιο 
της σειράς ‘Διατομεακές Ανα-
γνώσεις Τμήματος Φιλολογίας 
– Β΄ Θεματικός Κύκλος: το Φα-
νταστικό’. 

13/ 12/ 2010
Έλενα Παπαλεξίου (Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου), «Όψεις 
της σύγχρονης σκηνής. Το πα-
ράδειγμα της Societas Raffaello 
Sanziο».



21/ 2/ 2011
Γιάννης Δημητρακάκης (Πανε-
πιστήμιο Κρήτης), «Η έννοια 
του κλασικού από την σκοπιά 
του πρώιμου Λορεντζάτου». 
Διά λεξη στη σειρά ‘Mεταπτυχι-
ακές συναντήσεις της Δευτέρας’. 

2/ 3/ 2011
Νίκος Τσαγκαράκης (υποψήφι-
ος διδάκτορας Τμήματος Φιλο-
λογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
– κριτικός κινηματογράφου), 
«Ανθρώπινες μηχανές: Mορφές 
του ανθρώπινου σώματος στο 
σινεμά του James Cameron». 
Διά λεξη στο πλαίσιο της σειράς 
‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμή-
ματος Φιλολογίας – Β΄ Θεματι-
κός Κύκλος: το Φανταστικό’. 

9/ 3/ 2011
Μελίνα Ταμιωλάκη (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης), «Λουκιανού Aλη-
θείς ιστορίαι: Το φανταστικό 
στην υπηρεσία του αληθινού;». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς 
‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμή-
ματος Φιλολογίας – Β΄ Θεματι-
κός Κύκλος: το Φανταστικό’. 

Μιχαήλ Πασχάλης (Πανεπιστή-
μιο Κρήτης), «Ο Ανδρέας Κάλ-
βος και η παρερμηνεία του Ευ-

σέβιου». Διάλεξη στο πλαίσιο 
της σειράς ‘Mεταπτυχιακές συ-
ναντήσεις της Δευτέρας’. 

30/ 3/ 2011
Mαρία Παπαλέξη (θεατρολόγος 
και διευθύντρια παραγωγής στο 
‘Θέατρο του Νέου Κόσμου’), 
«Το θέατρο πίσω από την σκη-
νή». Διάλεξη στο πλαίσιο του 
μαθήματος «Εισαγωγή στην τέ-
χνη του θεάτρου».

30/ 3/ 2011
Βασίλης Πατμανίδης (Μεταπτυ-
χιακός φοιτητής, Τμήμα Φιλο-
λογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), 
«Ερμηνεύοντας το φανταστικό 
στον κινηματογράφο». Διάλε-
ξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Δια-
τομεακές Αναγνώσεις Τμήματος 
Φιλολογίας – Β΄ Θεματικός Κύ-
κλος: το Φανταστικό’.

5/ 4/ 2011
Στέφανος Κακλαμάνης (Πανε-
πιστήμιο Κρήτης), «Σχόλια στον 
Ζήνωνα». Διάλεξη στο πλαίσιο 
της σειράς ‘Mεταπτυχιακές συ-
ναντήσεις της Δευτέρας’. 

11/ 4/ 2011
Nancy Felson (University of 
Georgia & Αμερικανική Σχολή 
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Κλασικών Σπουδών Αθηνών), 
«Ego and Thebes: vicarious 
transport in non-Theban odes».

12/ 4/ 2011
Αναστασία Νάτσινα (Πανεπι-
στήμιο Κρήτης), «Mαγικός ρεα-
λισμός: μια μεταμοντέρνα εκδο-
χή του φανταστικού». Διάλεξη 
στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατο-
μεακές Αναγνώσεις Τμήματος 
Φιλολογίας – Β΄ Θεματικός Κύ-
κλος: το Φανταστικό’. 

3/5/2011
Δημήτρης Πολυχρονάκης (Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης), «Ο δαίμων 
της μουσικής: Α. Παπαδιαμά-
ντης και Ν. Επισκοπόπουλος». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς 
‘Mεταπτυχιακές συναντήσεις 
της Δευτέρας’.

4/ 5/ 2011
Παναγιώτης Ιωάννου (Πανεπι-
στήμιο Κρήτης), «Ο Caravaggio 
στις παραστατικές τέχνες του 
20ού αιώνα». 

9/ 5/ 2011
Μαρλένα Πολιτοπούλου (συγ-
γραφέας & δημοσιογράφος), 
«Η διαχείριση της ιστορικής και 

προσωπικής μνήμης στο αστυ-
νομικό μυθιστόρημα». 

10/ 5/ 2011
Aλεξάνδρα Ιωαννίδου (Πανεπι-
στήμιο Αθηνών), «Λογοκρισία 
στη λογοτεχνική κριτική: υπό-
θεση Γκράνιν». 

Nicholas Richardson (University 
of Oxford), «Η ασπίδα του Αχιλ-
λέα». Διάλεξη στο πλαίσιο του 
μαθήματος «Eπική ποίηση: Ομή-
ρου Ιλιάς».

18/ 5/ 2011
Εύα Γεμενετζή – Αντωνία Χατζη-
ματθαίου, «Πραγματικότητα και 
Φαντασία: η ιστορία του λυκαν-
θρώπου στον Πετρώνιο». Διάλε-
ξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Δια-
τομεακές Αναγνώσεις Τμήματος 
Φιλολογίας – Β΄ Θεματικός Κύ-
κλος: το Φανταστικό’.

20/ 5/ 2011
Παντελής Γκολίτσης (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης), «Βυζαντινά φιλοσοφικά 
χειρόγραφα». Διάλεξη στο πλαί-
σιο του σεμιναρίου «Ελληνική 
Παλαιογραφία και Κωδικολο-
γία».



25/ 5/ 2011
Αλεξάνδρα Ζερβουδάκη (Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης), «Φαντα-
στικά πρόσωπα, διάλογοι και 
μυθοπλασία στα κοντάκια του 

Ρωμανού του Μελωδού». Διάλε-
ξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Δια-
τομεακές Αναγνώσεις Τμήματος 
Φιλολογίας – Β΄ Θεματικός Κύ-
κλος: το Φανταστικό’.
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ΣYNEΔPIA – HMEPIΔEΣ

Nέες τάσεις στην έρευνα της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. – Ημερί-
δα που διοργανώθηκε από τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας με συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Πραγματοποιήθηκε στο Φοιτητικό Πολιτιστικό 
Κέντρο «Ξενία» στο Ρέθυμνο στις 26/ 2/ 2011. 

Φοιτητογραφία 2: Αποσπάσματα από τα παιδικά μας χρόνια. Ανα-
γνώσεις από το σεμινάριο δημιουργικής γραφής με την Αγγέλα 
Καστρινάκη. – Εσπερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο σεμι-
ναρίου δημιουργικής γραφής που δίδαξε η καθ. Α. Καστρινάκη. 
Πραγματοποιήθηκε στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία» 
στο Ρέθυμνο στις 19/ 3/ 2011. Συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτη-
τές του Τμήματος Φιλολογίας. 

Νonnus of Panopolis in Context. Poetry and Cultural Milieu in Late 
Antiquity. – Διεθνές συνέδριο για τον ποιητή της ύστερης αρχαιό-
τητας Νόννο Πανοπολίτη που διοργάνωσε ο Τομέας Κλασικών 
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. Αποτέλεσε το πρώτο διε-
θνώς συνέδριο με αντικείμενο το έργο του εν λόγω ποιητή. Είχε 
τριήμερη διάρκεια (13-15 Μαΐου 2011) και πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Φοιτητικού Πολιτιστικού Κέντρου «Ξε-
νία» στο Ρέθυμνο.

Συνέδριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου. Για μια ιστορία της 
λογοτεχνίας του 20ού αι. Προτάσεις ανασυγκρότησης: θέματα και 
ρεύματα. – Διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Αλέ-
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ξανδρου Αργυρίου που διοργανώθηκε από το Τμήμα Φιλολογί-
ας (Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας) και το Μουσείο Μπενάκη. 
Πραγματοποιήθηκε από 20 έως 22 Μαΐου 2011 στις εγκαταστά-
σεις του Φοιτητικού Πολιτιστικού Κέντρου «Ξενία» στο Ρέθυ-
μνο. 

Holy Men/ Women and Charlatans in the Ancient Novel. 6th Rethym-
non International Conference on the Ancient Novel (RICAN 6) – 
Διεθνές συνέδριο για το αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα που διορ-
γάνωσε ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. 
Οι εργασίες του φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Φοιτη-
τικού Πολιτιστικού Κέντρου «Ξενία» στο Ρέθυμνο από 30 έως 31 
Μαΐου 2011. Εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς συνεδρίων που ξεκί-
νησαν το 2001 και πραγματοποιούνται έκτοτε ανά διετία.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Αναγόρευση του ποιητή Τίτου Πατρίκιου σε επίτιμο διδάκτορα του 
Τμήματος Φιλολογίας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο 
Ρεθύμνου στις 14 Μαρτίου 2011. 

AΛΛEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

Θερινό πρόγραμμα μαθημάτων Nέας Eλληνικής – Modern Greek 
Summer Course, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Pέθυμνο. Eντατι-
κό πρόγραμμα διδασκαλίας Nέων Eλληνικών. Eντάσσεται στα 
προγράμματα του Eργαστηρίου Γλωσσολογίας και διοργανώνε-
ται κάθε καλοκαίρι επί σειρά ετών. Aπευθύνεται σε αλλοδαπούς. 
Yπεύθυνη: αναπλ. καθ. Γ. Kατσιμαλή. 

•
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TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ TOY TMHMATOΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αγλαΐα Κάσδαγλη  Επίκουρη καθηγήτρια
Τόνια Κιουσοπούλου  Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Δημήτρης Κρητσωτάκης  Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Δημήτρης Κυρίτσης  Επίκουρος καθηγητής
Κώστας Μουστάκας  Επίκουρος καθηγητής
Φωτεινή Ντάνου  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κατερίνα Παναγοπούλου Λέκτορας
Μαρία Πατέρα   Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Ελένη Σακελλαρίου  Επίκουρη καθηγήτρια
Αναστασία Σεργίδου  Επίκουρη καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Έφη Αβδελά   Καθηγήτρια
Ελευθερία Ζέη   Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Γιάννης Κοκκινάκης  Επίκουρος καθηγητής
Χρήστος Λούκος  Καθηγητής
Παρασκευάς Ματάλας  Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Σωκράτης Πετμεζάς  Αναπληρωτής καθηγητής
Χρήστος Χατζηιωσήφ  Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αντώνης Αναστασόπουλος Επίκουρος καθηγητής
Ηλίας Κολοβός   Επίκουρος καθηγητής
Αλέξανδρος Λάμπρου  Διδάσκων με το ΠΔ 407/80 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Αμαλία Αβραμίδου  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Μυρτώ Βέικου   Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Νένα Γαλανίδου   Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Όλγα Γκράτζιου   Καθηγήτρια
Παναγιώτης Ιωάννου  Επίκουρος καθηγητής
Παυλίνα Καραναστάση  Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Άρτεμις Καρναβά  Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κατερίνα Κόπακα  Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τιτίνα Κορνέζου  Λέκτορας
Ευγένιος Ματθιόπουλος Αναπληρωτής καθηγητής
Νίκος Σταμπολίδης  Καθηγητής
Παναγιώτα Σωτηρακοπούλου Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Ίρις Τζαχίλη   Καθηγήτρια
Χριστίνα Τσιγωνάκη  Λέκτορας
Βίκυ Φωσκόλου   Λέκτορας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ayşe Ozil (Πανεπιστήμιο Βο-
σπόρου, Κωνσταντινούπολη): 
«To νομικό καθεστώς των ρω-
μαίικων κοινοτήτων στην ύστε-
ρη Οθωμανική Αυτοκρατορία» 
(25 Οκτωβρίου 2010)

Edward Harris (Παν/μιο Dur-
ham): «The Legal Foundations 
of Economic Development in 
Ancient Greece: Property Rights 
and Credit Relations» (23 Νοεμ-
βρίου 2010)

Estela Erausquin (Université de 
Paris IV–Sorbonne): «Ο ήρωας 
της ανεξαρτησίας της Λατινικής 
Αμερικής San Martin και οι ‘με-
ταμορφώσεις’ του στην ιστορία 
της Αργεντινής, 19ος–20ός αιώ-
νας» (24 Νοεμβρίου 2010)

Αγγελική Πολλάλη (The Ameri-
can College of Greece): «‘Υψηλή 
Αναγέννηση’ και κλασικοί ρυθ-
μοί: Η πραγματεία ‘Περί Αρχιτε-
κτονικής’ του Fabio Calvo (1514-



1520)» (24 Νοεμβρίου 2010)

John Bintliff (Πανεπιστήμιο 
Leiden): «Researching the City: 
Urban Survey at Koroneia, 
Boeοtia» (29 Νοεμβρίου 2010)

John Bintliff (Πανεπιστήμιο 
Leiden): «From Polis to Cho-
rion: New Light on the History 
of the Byzantine Countryside in 
Central Greece» (29 Νοεμβρίου 
2010)

Θανάσης Μαΐλης: «Τα προσκτί-
σματα των παλαιοχριστιανικών 
βασιλικών (4ος–6ος αι.). Μορφή 
και λειτουργία» (2 Δεκεμβρίου 
2010)

Χαράλαμπος Κριτζάς: «Το αρ-
χείο του θησαυρού της Παλλά-
δος στο Άργος (4ος αι. π.Χ.)» (8 
Δεκεμβρίου 2010)

Γιώργος Ηλιόπουλος (Πανεπι-
στήμιο Πάτρας): «Εισαγωγή στη 
μελέτη ορυκτών και πετρωμά-
των» (8 Δεκεμβρίου 2010)

Γιώργος Ηλιόπουλος (Πανεπι-
στήμιο Πάτρας): «Ορυκτά και 
πετρώματα της Κρήτης» (8 Δε-
κεμβρίου 2010)

Αντώνης Χατζηκυριάκου (Πα-
νεπιστήμιο Λονδίνου, SOAS): 
«Η περίοδος του ‘μεσογειακού 
φθινοπώρου’: Κλιματική ιστο-
ρία και ανθρώπινος παράγοντας 
(Κύπρος, 16ος–19ος αι.)» (16 Δε-
κεμβρίου 2010)

Αντώνης Χατζηκυριάκου (Πα-
νεπιστήμιο Λονδίνου, SOAS): 
«Δημοσιονομικά συστήματα και 
επαρχιακή διοίκηση στο 18ο αι-
ώνα: Η περίπτωση της Κύπρου» 
(17 Δεκεμβρίου 2010)

Κώστας Βλασσόπουλος (Πανε-
πιστήμιο του Nottingham): «Το 
όνομα του δούλου: μια εναλλα-
κτική προσέγγιση στην αρχαία 
δουλεία με βάση τα ονόματα» (2 
Μαρτίου 2011)

Elizabeth Kassab: «Post-Otto-
man Greeks, Turks and Arabs on 
Culture, Identity and Enlighten-
ment: Some Research Thoughts» 
(9 Μαρτίου 2011)

Björn Forsén (Πανεπιστήμιο Ελ-
σίνκι): «Thesprotia Expedition: 
An Interdisciplinary Odyssey 
into the Past» (9 Μαρτίου 2011)

Björn Forsén (Πανεπιστήμιο 
Ελσίνκι): «Sanctuary of Secrets: 
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How to Deal with an Unknown 
Arcadian Sanctuary» (11 Μαρτί-
ου 2011)

Aleksandar Fotıć (Πανεπιστήμιο 
Βελιγραδίου): «From Belgrad 
Dar ül-cihad to Belgrad cennet-
abad and Back: Urban Develop-
ment and Everyday Life in Otto-
man Belgrade, 16th-17th c.» (30 
Μαρτίου 2011)

Robert Wallace (Πανεπιστή-
μιο Northwestern): «Thucydides 
Moralist» (5 Απριλίου 2011)

Νίκος Παπαδογιάννης: «Η πολι-
τικοποίηση της νεανικής ψυχα-
γωγίας στην Ελλάδα στα πρώτα 
χρόνια της Μεταπολίτευσης» (4 
Μαΐου 2011)

Olivier Zeller (Πανεπιστήμιο 
Lyon II): «Problématiques de 
la spatialité urbaine et systèmes 
d’information géographique. 
L’exemple de Lyon (XVIe-XIXe 
siècles)» (4 Μαΐου 2011)

Olivier Zeller (Πανεπιστήμιο 
Lyon II): «Ιστορία των ευρωπαϊ-
κών πόλεων, 1980-2010: νέες 
προσεγγίσεις» (5 Μαΐου 2011)

Andy Finkel: «Turkey under the 
AKP: Rebuilding the post-war 
political machine» (12 Μαΐου 
2011)

Caroline Finkel (Πανεπιστήμια 
Εδιμβούργου και Έξετερ): «His-
tory by other means: On the 
Road with Evliya Çelebi» (13 
Μαΐου 2011)

Ανδρέας Καπετάνιος: «Κοπά-
δια, χωράφια και πανηγύρια: Η 
εθνοαρχαιολογία [µπορεί να] 
θεωρητικολογεί στην πράξη[;]» 
(20 Μαΐου 2011)

Σ. Γιαννόπουλος: «Πόλη και 
Μοναρχία. Οι πολιτικές σχέσεις 
μεταξύ Σπάρτης και Μακεδονί-
ας τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ.» (24 
Μαΐου 2011)

Διεθνές συνέδριο: «1810-2010: 200 χρόνια από τα επαναστατικά κι-
νήματα για την ανεξαρτησία της Λατινικής Αμερικής» (19-20 Νο-
εμβρίου 2010)
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Βʹ παγκρήτια επιστημονική συνάντηση: «Αρχαιολογικό έργο στην 
Κρήτη» (26-28 Νοεμβρίου 2010)

Διεθνές συμπόσιο: «Modern Approaches to the Study of Ancient Tex-
tiles: Technical and Social Aspects of Roman Dress» (Καλαμάτα 18-
19 Μαρτίου 2011 – συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου) 

16η Ε.Σ.Τ.Ι.Α. (επιστημονική συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας) (Αγία Γαλήνη, 8-10 Απριλίου 2011)

Επιστημονική συνάντηση: « Vêtements, gestes, postures et rituel dans 
l’Antiquité gréco-romaine : un langage voilé » (20 Μαΐου 2011)

Επιστημονική συνάντηση: «Ιερό Κορυφής Βρύσινα: δέκα χρόνια έρευ-
νας» (28 Μαΐου 2011)

2η συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων στις Bυζαντινές Σπουδές (19 
Ιουνίου 2011)

16η συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας (18-20 Ιουλίου 2011)
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

Ανδρουλιδάκης Κων/νος              Καθηγητής
Ρουσόπουλος Γεώργιος               Καθηγητής
Λέμπεντεφ Ανδρέας               Αναπληρωτής καθηγητής
Μαραγκός Γεώργιος               Αναπληρωτής καθηγητής
Τσινόρεμα Σταυρούλα               Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Βενιέρη Μαρία                Επίκουρη καθηγήτρια
Καβουλάκος Κων/νος               Επίκουρος καθηγητής
Καραμανώλης Γεώργιος               Επίκουρος καθηγητής
Μπάλλα Χλόη                Επίκουρη καθηγήτρια
Θεοδώρου Παναγιώτης               Λέκτορας
Κουκουζέλης Κων/νος               Λέκτορας
Μπαντινάκη Αικατερίνη               Λέκτορας
Παπαδάκη Ευαγγελία               Λέκτορας
Σαργέντης Κων/νος               Λέκτορας
Τέγος Σπυρίδων               Λέκτορας
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
Γρηγορίου Χρήστος   Δρίτσας Θεόδωρος
Κακλαμάνου Ελένη                Μπουρλογιάννη Ξανθίππη
Ροζάκης Δημήτρης   Ταβουλάρης Στυλιανός

‘ΘΕΣΗ ΜΙΧΕΛΗ’ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Τσούνα Παρασκευή    Πυροβολάκης Ευτύχης  
(Professor, University of California 
at Santa Barbara)



ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Γεωργούλας Αντώνιος     Καθηγητής
Κουγιουμουτζάκης Ιωάννης    Καθηγητής
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος    Καθηγητής
Πηγιάκη Καλλιόπη     Καθηγήτρια
Αστρινάκης Αντώνιος     Αναπληρωτής καθηγητής
Νικολακάκης Γεώργιος     Αναπληρωτής καθηγητής
Βαφέας Νικόλαος     Επίκουρος καθηγητής
Δαλακούρα Αικατερίνη     Επίκουρη καθηγήτρια
Κακλαμάνη Σταματία     Επίκουρη καθηγήτρια
Κατσαρού Ελένη     Επίκουρη καθηγήτρια
Σταματοπούλου Δέσποινα    Επίκουρη καθηγήτρια
Τσαντηρόπουλος Αριστείδης    Επίκουρος καθηγητής
Ιατρίδης Τηλέμαχος     Λέκτορας
Τσούρτου Βασιλική     Λέκτορας
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 
Αραβανή Ευαγγελία              Δημητροπούλου Παναγιώτα
Μελαχροινούδης Μιχάλης             Παρσάνογλου Δημήτρης  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Ανθρωπολογία και Ψυχολογία: 
σύγχρονες προκλήσεις, σημεία συνάντησης και προοπτικές» (δι-
οργάνωση: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και 
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ρέθυμνο, 4-5 Δεκεμ-
βρίου 2010.



— 442 —

ΑΡΙΑΔΝΗ  17 (2011)

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών του Τομέα Φιλοσοφίας «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

Επιστημονική συνάντηση με θέμα: «Η σοφιστική κληρονομιά του 
Πλάτωνα» (διοργάνωση: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: 
Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ρέθυμνο, 19 
Μαΐου 2011.

Διάλεξη της κυρίας Elizabeth Craik (University of St Andrews), με 
θέμα: «Hippocrates and the “Hippocratic” Corpus», 2 Νοεμβρίου 
2010 (σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης).

Διάλεξη του κυρίου Teun Tieleman (Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης), 
με θέμα: «The Notion of Emotion. A Philosophical Archaeology. 
With Special Reference to Stoicism», 24 Νοεμβρίου 2010.

Διάλεξη της κυρίας Άννας Τηγάνη (διδάκτορος του Τμήματος 
ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ), με θέμα: «Νοείν Απλώς (ΠΟΥ ΙΙ. 1-10): η πυρ-
ρώνεια απάντηση στο παράδοξο του Μένωνα», 18 Μαΐου 2011.

Συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών με θέμα: «Φιλοσοφία, κοινωνι-
κή θεωρία και κριτική», 4-5 Ιουνίου 2011.

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας «Βιοηθική»

6η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση – Retreat Π.Μ.Σ. «‘Βιοηθική’. 
Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής», 24-26 Σεπτεμ-
βρίου 2010.



Διάλεξη της κυρίας Jennifer Saul με θέμα: «Is Lying Worse than 
Merely Misleading?», 26 Οκτωβρίου 2010.

10η Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών 
Εργασιών, 4 Νοεμβρίου 2010.

Διάλεξη του κυρίου Διονυσίου Δρόσου με θέμα: «Συμπάθεια και 
Ηθική Συνείδηση στους David Hume και Adam Smith», 23 Νο-
εμβρίου 2010.

Διάλεξη του κυρίου Σπύρου Τέγου με θέμα: «Φυσικές και Τεχνητές 
Αρετές στον David Hume», 7 Δεκεμβρίου 2010.

Διάλεξη του κυρίου Παναγιώτη Νούτσου με θέμα: «Από τον Ιππο-
κράτη σε σημερινές τάσεις της Βιοηθικής», 25 Ιανουαρίου 2011.

11η Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών 
Εργασιών, 28 Φεβρουαρίου 2011.

Διαλέξεις στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Διδασκόντων 
«Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες»

Δημήτρης Καζάκης, «Η κρίση χρέους της Ελλάδας και ο τρόπος 
αντιμετώπισής της», 28 Φεβρουαρίου 2011.

Γιάννης Κοκκινάκης, «Παλιές και σύγχρονες ‘ύδρες’. Η έννοια του 
πλήθους στην πρώιμη αμερικανική δημοκρατία», 14 Μαρτίου 
2011.

Βασίλης Κάλφας, «Ο πλατωνικός διάλογος», 28 Μαρτίου 2011.

Michael Inwood, «Hegel and the Struggle for Recognition», 4 Απρι-
λίου 2011.
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Θεόδωρος Πενολίδης, «Κράτος και δίκαιο στον Χέγκελ», 11 Απρι-
λίου 2011.

Michael Städtler, «Θρησκεία, πολιτική και κοινωνία στον Καντ και 
στον Χέγκελ», 9 Μαΐου 2011.

Βούλα Τσούνα, «Μίμηση και πλατωνικός διάλογος», 23 Μαΐου 2011.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ευστάθιος Κεσσαρέας, Εκκλησία και Κράτος στην Ελλάδα. Κοινωνι-
ολογική Ανάλυση των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.

 Επιβλέπων: Α. Γεωργούλας.
 Υποστήριξη: 29/9/2010.

•
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Στην Αριάδνη γίνονται δεκτές πρω
τότυπες επιστημονικές εργασίες, 
στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και 
γερμανικά. 

Οι εργασίες δημοσιεύονται με προ 
σωπική ευθύνη των συγγραφέων ως 
προς το περιεχόμενο και τη γλωσ
σική τους μορφή, τα πνευ μα τικά 
δικαιώματα π.χ. του ενδεχόμενου 
εικονογραφικού υλι κού κ.λπ. Οι 
εργασίες πρέπει να κατατίθενται 
στην τελική τους μορφή, ώστε να 
περιορίζονται δραστικά οι αλλαγές 
στη διόρθωση των τυπογραφικών 
δοκιμίων.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να 
ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες 
(σε αντίθετη περίπτωση, τα κείμενα 
θα επιστρέφονται προς διόρθωση):

1.   Προετοιμασία
• Κείμενο: με διπλό διάστιχο, 

επαρκή περιθώρια, και γραμμα
τοσειρές μεγέθους 12 (κείμενο 
και σημειώσεις).

• Στοιχεία συγγραφέα: στην πρώ
τη σελίδα του κειμένου ανα
γράφονται ο τίτλος της μελέτης 
και το όνομα/τα ονόματα του/
των συγγραφέα/ων, στη δε τελευ
ταία σελίδα το όνομα, ο τίτλος, 
η ιδιότητα, και η ταχυδρομική 
και ηλεκτρονική διεύθυνσή του/
τους.

• Σημειώσεις: είναι υποσελίδιες 
με συνεχή αρίθμηση. Σημείωση 

που αναφέρεται στον τίτλο της 
μελέτης διακρίνεται με αστε
ρίσκο. Ευχαριστίες, ειδι κές συν
τομογραφίες, πηγές κειμένων 
κ.λπ. αναγράφονται στην πρώτη 
σημείωση.

• Έκταση: κείμενο και υποση
μειώσεις δεν ξεπερνούν τις 8000 
λέξεις. 

• Γενική βιβλιογραφία: περιλαμ
βάνεται στο τέλος του κει μέ νου 
(βλ. παρακάτω, 4). Δεν προσ
μετράται στην προανα φερθείσα 
έκταση. 

• Εικόνες, σχέδια, χάρτες: παρου
σιάζονται σε χωριστό κατάλογο 
εικόνων, με τις λεζάντες, την 
πηγή κάθε εικόνας, το copyright 
κ.λπ.

• Περίληψη: κάθε μελέτη συνο
δεύεται από περίληψη έως 400 
λέξεις, σε ξένη γλώσσα όταν 
είναι γραμμένη στα ελληνικά ή 
στην ελληνική όταν είναι γραμ
μένη σε ξένη γλώσσα.

2.  Βιβλιογραφικές παραπομπές 
Περιλαμβάνουν
  (1) το επώνυμο του συγγραφέα του 
έργου
  (2) το έτος έκδοσης
 (3) τις ακριβείς σελίδες (σημειώ
σεις, εικόνες, πίνακες κ.λπ.)

Ενσωματώνονται
     (α) στο κυρίως κείμενο μέσα σε 
παρένθεση, π.χ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
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 1. ...κεντρικός άξονας της πολι τι κής 
των Αρσενιατών ήταν η «ακρίβεια» 
(Γουναρίδης 1999, 196)...
  2. Kατά τον Γουναρίδη (1999, 196) 
κεντρικός άξονας της πολιτικής των 
Αρσενιατών...
       (β) στις υποσημειώσεις, σε παρέν
θεση (όπ.π. 1, 2) ή ανεξάρτητα, π.χ. 
(3) Για την «ακρίβεια» ως άξονα 
της πολιτικής των Αρσενιατών βλ. 
Γουναρίδη 1999, 196.

Ειδικά παραδείγματα

Έργα επίτομα  άρθρα  μελέ τες σε 
περιοδικά, τόμους, εγκυκλοπαίδειες 

1 Νεχαμάς 2001, 157.   
2 Hedreen 1992, εικ. 16b. 
3 Carr 1995, 122, σημ. 4.  
4 Morris 1997, 81, εικ. 12.

Έργα πολύτομα

1 Plamenatz 1963.1, 11655.

Πολλά αναφερόμενα έργα

1 Καστοριάδης 2001, 3349. 
Βλ. επίσης Derrida 1990, 8287. 
Koyré 1990, 83.

Πολλαπλές αναφορές στον ίδιο συγ
γραφέα ή έργο 

1 Κωνσταντινίδης 1998, 1999. Jones 
1983, 47106. Jones 1990, 306. 
Frede 1998α, 1998β. Hammond 
1972, 27. Hammond και Griffith 
1979, 78, πίν. Ιg.

Έργα δύο συγγραφέων

1 Sedley και Long 1987, 1045.

Έργα περισσότερων συγγραφέων

1 Matravers κ.ά. (επιμ.) 2001, 403.

Για πηγές που χρησιμοποιούνται 
συχνά επιτρέπεται η χρήση ειδικών 
συντομογραφιών που αναλύονται 
στην πρώτη υποσημείωση.

3.  Γενική βιβλιογραφία

Στο τέλος της μελέτης παρέχεται 
αναλυτικός βιβλιογραφικός κατά
λογος όλων των έργων που ανα
φέρονται στο κείμενο. Ακο λουθεί 
αλφαβητική σειρά κατά συγγραφέα 
(ελληνικό & λατινικό αλφάβητο) και 
χρονολογική σειρά για τα έργα του/
της ίδιου/ας συγγραφέα. Τα αρχαία 
και μεσαιωνικά κείμενα καταχωρί
ζο νται στο όνομα του εκδότη τους, 
όταν κρίνεται σκόπιμο.

Οι βιβλιογραφικές συντομογραφί-
ες ακολουθούν κάποιον από τους 
διεθνώς γνωστούς πίνακες σε ειδι-
κά περιοδικά (π.χ. L’année philo-
logique, Archäologischer Anzeiger, 
Dumbarton Oaks Papers, Interna-
tional Philosophical Bibliography 
κ.λπ.). Οι συντομογραφίες ελληνι-
κών τίτλων δίδονται στα ελληνικά. 
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Παραδείγματα

Βιβλίο με ένα 
συγγραφέα

Morris, I. 1997. Ταφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή 
στην κλασική αρχαιότητα, μτφ. Κ. Μαντέλη. Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Βιβλίο με 
δύο και άνω 
συγγραφείς

Kazhdan, A. και G. Constable 1982. People and Power in 
Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies. 
Washington, DC.: Dumbarton Oaks.
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