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2   Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία 
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τηρείται αυστηρή ανωνυμία. 
  Οι συγγραφείς λαμβάνουν ηλεκ-
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  Για την προετοιμασία των χειρο-
γράφων, βλ. τις «Οδηγίες για τους 
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ΑΡΘΡΑ /  ARTICLES





Συμβολή των θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων 
στην Ενάλια αρχαιολογία: Το χρονικό της 

εφαρμογής τους στον ελλαδικό χώρο*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΥΡΑ

Εισαγωγή

ΣΤΗΝ προσπάθεια κατανόησης και ανασύνθεσης του ανθρώ-
πινου παρελθόντος, η Ενάλια αρχαιολογία κατείχε επί πολλές 

δεκαετίες δευτερεύοντα ρόλο, περιορισμένο στην έρευνα ναυαγίων 
και καταβυθισμένων λιμανιών και βασισμένο στην αντίληψη πως η 
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη θάλασσα συντελέστηκε όψιμα 
στην ανθρώπινη ιστορία. H αρχαιολογική έρευνα υποτίμησε για 
πολλά χρόνια, όπως παρατηρεί ο Erladson (2001, 288-289), τη σημα-
σία της παράκτιας κατοίκησης στην ανθρώπινη εξέλιξη, δίνοντάς της 
έναν περιθωριακό ρόλο στην επανάσταση που οδήγησε στις αγροτι-
κές κοινωνίες και στους πρώτους μεγάλους πολιτισμούς.

Αναμφίβολα, όμως, η παράκτια ζώνη χαρακτηρίζεται διαχρο-
νικά από μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε σχέση με την 
ενδοχώρα, καθώς πέρα από την άμεση πρόσβαση στους θαλάσσι-
ους πόρους, παρέχει πιο ισορροπημένες κλιματικές συνθήκες και άρα 
σημαντικά μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της ανθρώπινης ιστορίας η παράκτια ζώνη διέφερε σημαντικά 
από τη σημερινή. Κατά το 90% περίπου της διάρκειας της ανθρώπινης 

*  Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος της διατριβής ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμο-
γές των θαλασσίων γεωφυσικών μεθόδων στην Ενάλια αρχαιολογία: Νήσος 
Pag, Κροατία» που εκπόνησα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών. Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Γεώρ-
γιο Παπαθεοδώρου για τη βοήθεια και τη στήριξη που μου προσέφερε σε όλα 
τα στάδια της εργασίας. Ευχαριστίες οφείλω επίσης στους ανώνυμους κριτές 
της παρούσας έκδοσης για τις επισημάνσεις τους. Είναι αυτονόητο πως τυχόν 
λάθη ή παραλείψεις οφείλονται αποκλειστικά σε μένα.
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ζωής στη Γη, η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν πολύ χαμηλότερα σε 
σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Ειδικά κατά την τελευταία παγετωνική 
περίοδο, η μεγάλη επέκταση των ηπειρωτικών παγετωνικών καλυμ-
μάτων προκάλεσε την υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας ώς 
και 150 μ. Υπολογίζεται ότι αυτή η υποχώρηση αύξησε την ευρωπαϊ-
 κή ήπειρο κατά 3,2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, προσδίδο-
ντάς της περίπου 40% μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με τη σημερινή 
έκτασή της (Bailey κ.ά. 2012). Δεδομένου ότι κατά τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο οι παγετώνες κάλυπταν μεγάλο μέρος της ευρωπαϊ-
κής ηπείρου, τα νέα γόνιμα εδάφη που αναδύθηκαν στην παράκτια 
ζώνη, με το ηπιότερο σε σχέση με την παγωμένη ενδοχώρα κλίμα, 
έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και εξάπλωση των 
πρώτων ανθρώπινων φύλων, στις απαρχές της αλιείας και της ναυσι-
πλοΐας και τελικά στη θεμελίωση των πρώτων πολιτισμών.

Αντίθετα, η απότομη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μετά 
το τέλος της τελευταίας παγετωνικής περιόδου, στο διάστημα από 
18000 ώς 6000 χρόνια πριν, είχε ως αποτέλεσμα την καταβύθιση 
αντίστοιχα μεγάλων παράκτιων εκτάσεων. Αν στις ευστατικές και 
ισοστατικές μεταβολές1 που προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο στη 
στάθμη της θάλασσας η τήξη των παγετώνων (Fairbanks 1989. 
Lambeck και Purcell 2005) προστεθούν οι κατακόρυφες τεκτονικές 
κινήσεις, που επιδρώντας σε τοπική κλίμακα προκαλούν ανάδυση ή 
καταβύθιση της ακτής, αλλά και παράγοντες όπως η διάβρωση ή η 
καταβύθιση της χέρσου λόγω αυξημένου ιζηματολογικού φορτίου 
και η πρόσχωση των ακτών λόγω των ποτάμιων προσφορών, γίνεται 
αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής που έχει υποστεί ανά τους αιώνες 
το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η σύγχρονη ηπειρωτική υφαλο-
κρηπίδα διατηρεί πολύτιμα αρχεία καταγραφής μακροπρόθεσμων 
περιβαλλοντικών και κλιματικών αλλαγών και ένα συνεχώς αυξα-
1 Ευστατικές ονομάζονται οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας που οφεί-

λονται στη μεταβολή των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού στους ωκεανούς και 
εξαρτώνται από την πήξη ή την τήξη των παγετώνων. Ισοστατικές ονομάζο-
νται οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας που οφείλονται στην ανύψωση ή 
βύθιση του στερεού φλοιού της γης, λόγω της απόκρισής του στα φορτία που 
ασκούνται στην επιφάνειά του (π.χ. ηπειρωτικά παγετωνικά καλύμματα), ώστε 
να διατηρείται η βαρυτική ισορροπία (Lambeck 1996).
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νόμενο αριθμό καταγεγραμμένων αρχαιολογικών καταλοίπων, που 
αποτελούν τεκμήρια της ανθρώπινης αντίδρασης στη μεταβολή  
του περιβάλλοντος. Χάρη στην επιστημονική και τεχνολογική 
εξέλιξη, είναι πλέον σαφές πως ο θαλάσσιος πυθμένας και η ηπειρω-
τική υφαλοκρηπίδα κρύβουν ακόμα πολλά «αρχαία μυστικά». Στην 
Ευρώπη, για παράδειγμα, έχουν καταμετρηθεί μέχρι τώρα περισσό-
τερες από 3.000 καταβυθισμένες θέσεις της Εποχής του Λίθου, συχνά 
με εντυπωσιακές συνθήκες διατήρησης (Bailey κ.ά. 2012). Παράλ-
ληλα, ενδείξεις για τις θαλάσσιες δραστηριότητες του παρελθό-
ντος (σκαριά και φορτία ναυαγισμένων πλοίων) εντοπίζονται ακόμα 
και σε μεγάλα βάθη του θαλάσσιου πυθμένα.2 Αν και τα αρχαιό-
τερα ναυάγια που έχουν ερευνηθεί ανάγονται μόλις στην Εποχή του 
Χαλκού,3 τα τελευταία χρόνια άρχισαν να έρχονται στο φως στοιχεία 
για την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το θαλασσινό στοιχείο ήδη 
από την Πλειστόκαινο. Πρόσφατες μελέτες τεκμηριώνουν νησιω-
τικές μετακινήσεις στη Μεσόγειο 110000 χρόνια πριν (Kopaka και 
Matzanas 2009. Bower 2010. Strasser κ.ά. 2010. Ferentinos κ.ά. 2012), 
αναδεικνύοντας τον Homo neanderthalensis ως τον πρώτο θαλασσο-
πόρο. Επιπλέον, η θαλάσσια μετανάστευση πληθυσμών σε μακρινές 

2 Π.χ. σε βάθος 3.300 μ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Αλεξάνδρειας 
εντοπίστηκε με τη χρήση θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων ελληνικό εμπορικό 
πλοίο που βυθίστηκε στα τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. (Phaneuf κ.ά. 2001). Βλ. 
επίσης παραδείγματα από την Ελλάδα στη συνέχεια.

3 Τα αρχαιότερα ναυάγια που έχουν ερευνηθεί εντοπίζονται στη νήσο Δοκό της 
Αργολίδας (βλ. παρακάτω) και στον όρμο Γιαγάνας στην Κεφαλονιά (Ευαγ-
γελιστής 2000. Evaggelistis, υπό έκδοση) και χρονολογούνται γύρω στο 2200-
2100 π.Χ. (ΠΕ ΙΙ-ΙΙΙ περίοδος). Στη ΜΜ ΙΙ περίοδο (1800-1700 π.Χ.) χρο-
νολογείται το αρχαιότερο μέχρι τώρα μινωικό ναυάγιο, που ερευνήθηκε στη 
νήσο Ψείρα ΒΑ της Κρήτης (Χατζηδάκη 2002. Hadjidaki και Betancourt 2005-
6, 2006), ενώ λίγο μεταγενέστερο (1600 π.Χ.) είναι το ναυάγιο στο ακρωτή-
ριο Şeytan Deresi της Τουρκίας (Bass 2005a). Tο ναυάγιο στο Uluburun της 
Τουρκίας χρονολογείται γύρω στο 1300 π.Χ. (Pulak 1998, 1999, 2005), ενώ 
το κυπρο-μυκηναϊκό ναυάγιο των Ιρίων στον Αργολικό κόλπο (Πέννας 1990. 
Πέννας και Βήχος 1991, 1992α, 1992β, 1993. ΙΕΝΑΕ 1998. Phelps κ.ά. 1999. 
Αγουρίδης 2003) και το ναυάγιο στο ακρωτήριο της Άκρας Χελιδονίας κοντά 
στην Αττάλεια της Τουρκίας (Bass 2005b) χρονολογούνται περίπου έναν αιώνα 
αργότερα. Το ναυά γιο στη βραχονησίδα Μόδι της Αργολίδας (βλ. παρακάτω) 
ανήκει σε πλοίο του 12ου αι. π.Χ.
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αποστάσεις τουλάχιστον 50000 χρόνια πριν (Mellars 2006)4 αποδει-
κνύει την ύπαρξη μιας ήδη αναπτυγμένης ναυτικής τεχνογνωσίας.

Ενάλια αρχαιολογία και σύγχρονη τεχνολογία

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της Ενάλιας 
αρχαιολογίας στην επίλυση θεμάτων που απασχολούν συνολικά την 
επιστημονική κοινότητα, όπως οι αρχαίοι θαλάσσιοι δρόμοι εμπορίου 
και πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων, η ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και 
ο ρόλος της παράκτιας γεωμορφολογίας στην εξάπλωση του ανθρώ-
πινου είδους και στην εξέλιξη της πολιτισμικής πολυπλοκότητας.

Ωστόσο, η συμβατική ενάλια αρχαιολογική έρευνα έρχεται αντιμέ-
τωπη με πλήθος προβλημάτων, που καθιστούν δύσκολη την επίλυση 
των συνεχώς αυξανόμενων επιστημονικών ερωτημάτων. Βασικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι ο περιορισμός στον χρόνο κατά-
δυσης κατά την έρευνα από δύτες, καθώς και η χαμηλή ορατότητα 
ή η επικινδυνότητα των υδάτων λόγω μόλυνσης ή ισχυρών ρευμά-
των, παράγοντες που καθιστούν την υποθαλάσσια έρευνα χρονο-
βόρα και συνεπώς δαπανηρή. Κυριότερη δυσκολία, όμως, παρα-
μένει ο περιορισμός στο βάθος κατάδυσης των αυτόνομων δυτών. 
Αν ληφθεί υπόψη πως το 98% του θαλάσσιου πυθμένα ξεπερνά το 
ανώτατο όριο αυτόνομης κατάδυσης των 40-50 μ (Foley κ.ά. 2009), 
γίνεται αντιληπτό πως η συμβατική Ενάλια αρχαιολογία δεν μπορεί 
να καταγράψει παρά ένα μικρό ποσοστό των υποβρύχιων αρχαιολο-
γικών καταλοίπων. Μένουν λοιπόν εκτός των δυνατοτήτων της τα 
μεγάλα ωκεάνια βάθη, όπου, όπως παρατηρούν οι Foley κ.ά. (2009, 
270), αναμένονται καλύτερα διατηρημένα ευρήματα αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν διαταράσσονται από παράγοντες 
όπως ο κυματισμός της θάλασσας, η ανθρώπινη δραστηριότητα κ.λπ.
4 Ο εποικισμός των νησιών της ΝΑ Ασίας και της Ωκεανίας τουλάχιστον 50000 

χρόνια πριν προϋποθέτει θαλάσσιες μετακινήσεις σε αποστάσεις ώς και 1.000 
χλμ, σε περιοχές με ισχυρά ρεύματα και με ελάχιστη απόσταση 70 χλμ από το 
ένα νησί στο άλλο (Mellars 2006). Θαλάσσια μετανάστευση πληθυσμών τεκμη-
ριώνεται και για τη δυτική Μελανησία και Ιαπωνία στο διάστημα μεταξύ 40000 
και 15000 χρόνια πριν, ενώ και τα παλαιο-ινδιάνικα φύλα της Αμερικής είχαν 
εποικίσει τα νησιά ανοιχτά της Alta και της Baja California περίπου 12000-
13000 χρόνια πριν (Erlandson 2002).  
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Από την άλλη πλευρά, η υποβρύχια τεχνολογία που έχει αναπτυ-
χθεί στις μέρες μας επιτρέπει την εξερεύνηση των ωκεανών σχεδόν 
χωρίς όρια. Οι μέθοδοι θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης ανα-
πτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα για να εξ υ-
πηρετήσουν αρχικά τη μελέτη των ωκεανών για στρατιωτικούς 
σκοπούς (Ballard 2004), ενώ στη συνέχεια βρήκαν εφαρμογή στα 
επιστημονικά πεδία της Ωκεανογραφίας και της Θαλάσσιας Γεωλο-
γίας. Τη δεκαετία του 1960 ο τυχαίος εντοπισμός του ναυαγίου 
Mary Rose κατά τη διάρκεια θαλάσσιας γεωφυσικής έρευνας στη 
Βρετανία (McKee 1982. Rule 1982) άνοιξε το δρόμο για την εφαρ-
μογή των θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων στην Ενάλια αρχαιο-
λογία. Η συμβολή των μεθόδων αυτών στην υποβρύχια αρχαιολο-
γική έρευνα έχει αναγνωριστεί ευρέως τα τελευταία χρόνια (Ballard 
κ.ά. 2000. Quinn κ.ά. 2002a, 2002b. Chalari κ.ά. 2003. Blondel και 
Pouliquen 2004. Papatheodorou κ.ά. 2005, 2011. Σακελλαρίου κ.ά. 
2006. Sakellariou κ.ά. 2007), καθώς χάρη σ’ αυτήν αυξάνεται γοργά 
ο αριθμός των ποντισμένων αρχαίων καταλοίπων που εντοπίζονται 
ακόμα και σε περιοχές δυσπρόσιτες για την αυτόνομη κατάδυση.

Επιπλέον, η εφαρμογή των θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων στην 
υποθαλάσσια αρχαιολογική έρευνα οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην 
ανάπτυξη του πολυ-επιστημονικού κλάδου της Αρχαιο λογικής Ωκεα-
νογραφίας, αντικείμενο της οποίας είναι ο εντοπισμός και η έρευνα 
καταβυθισμένων αρχαίων οικισμών, ναυαγίων και θαλάσσιων δρόμων, 
η ανάπλαση του παράκτιου παλαιοπεριβάλλοντος και η συσχέτισή 
του με τα υποθαλάσσια αρχαιολογικά ευρήματα (Coleman και Ballard 
2004). Η αναπαράσταση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης παράκτιων 
περιοχών σε συνδυασμό με τον εντοπισμό, την αποτύπωση και την 
έρευνα καταβυθισμένων αρχαιολογικών καταλοίπων άπτεται επίσης 
των ενδιαφερόντων του κλάδου της Θαλάσσιας Γεωαρχαιολογίας. 
Ο κλάδος αυτός μελετά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές 
μεταβολές της στάθμης της θάλασσας επηρέασαν παράκτιους αρχαί-
ους οικισμούς και άλλες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 
αναπλάθει το παράκτιο παλαιοπεριβάλλον, συνυπολογίζοντας όλες 
τις παραμέτρους που επέδρασαν στη μεταβολή του. 

Η εφαρμογή των μεθόδων θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης 
αίρει πολλούς από τους περιορισμούς της παραδοσιακής Ενάλιας 
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αρχαιολογίας, επιτρέποντας την έρευνα και χαρτογράφηση μεγάλων 
περιοχών του πυθμένα σε σύντομο χρονικό διάστημα και άρα μειώ-
νοντας σημαντικά τη διάρκεια και το κόστος των ερευνών. Αναλυτι-
κότερα, τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής των θαλάσσιων γεωφυ-
σικών μεθόδων στην Ενάλια αρχαιολογία είναι τα εξής:

1. Μεγάλη μείωση του απαιτούμενου χρόνου υποθαλάσσιας 
έρευνας σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους της Ενάλιας 
αρχαιολογίας, που συνεπάγεται μειωμένη έκθεση των δυτών 
σε κίνδυνο, αλλά και μείωση του κόστους εργασιών.

2. Δυνατότητα εφαρμογής σε περιβαλλοντικές συνθήκες που 
καθιστούν επικίνδυνη την αυτόνομη κατάδυση (μολυσμένα ή 
θολά νερά, δυνατά ρεύματα κ.λπ.) (Papatheodorou κ.ά. 2011).

3. Οπτική του πυθμένα σε μακροσκοπική κλίμακα, που συχνά 
διευκολύνει την αποσαφήνιση δομών ή κατασκευών, τις οποίες 
ο δύτης δεν μπορεί να αναγνωρίσει από κοντά (Giordano 
1995, 1024-1029. Papatheodorou κ.ά. 2011).5

4. Γρήγορη και ακριβής χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, 
μια διαδικασία που διαφορετικά είναι από τις πλέον χρονο-
βόρες της αρχαιολογικής έρευνας, ακόμα και στις χερσαίες 
ανασκαφές.

5. Ανίχνευση στόχων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε οποιοδή-
ποτε βάθος, χωρίς τον περιορισμό του ανώτατου ορίου αυτό-
νομης κατάδυσης.

6. Ικανότητα εντοπισμού αρχαιολογικών στόχων όχι μόνο στην 
επιφάνεια του πυθμένα, αλλά ακόμα και θαμμένων κάτω από 
ιζήματα.6 

7. Ειδικά σε ό,τι αφορά την αρχαιολογία Βαθέων Υδάτων, η 
χρήση μεθόδων πέραν της συμβατικής αρχαιολογικής έρευνας 

5 Ενδεικτική είναι η περίπτωση της χρήσης συσκευών θαλάσσιας τηλεπισκόπη-
σης στον κόλπο του Pozzuoli στην Ιταλία, όπου υπάρχει υποθαλάσσιο αρχαιο-
λογικό πάρκο με ποντισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, επαύλεις και άλλα 
οικοδομήματα της Ρωμαϊκής εποχής. Παρότι το αρχαιολογικό πάρκο είχε ήδη 
ερευνηθεί εντατικά, η θαλάσσια γεωφυσική έρευνα αποκάλυψε κτηριακά κατά-
λοιπα που είχαν διαφύγει των παλαιότερων αρχαιολογικών ερευνών (Giordano 
1995, 1024-1029).

6 Βλ. παρακάτω σημ. 13.
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είναι ο μόνος τρόπος εντοπισμού και προσέγγισης (Sakellariou 
2007, 379. Papatheodorou κ.ά. 2011).

Οι μέθοδοι θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης μπορούν να 
εφαρ μοστούν σε τρεις τομείς ενάλιου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
που αφορούν στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση (α) αρχαίων ναυα-
γίων,7 (β) ποντισμένων πόλεων, λιμανιών και άλλων ανθρωπογενών 
εγκαταστάσεων και (γ) καταβυθισμένων παλαιοακτών, η αναγνώριση 
των οποίων συμβάλλει στην παλαιογεωγραφική ανάπλαση της παρά-
κτιας γεωμορφολογίας μιας περιοχής.8 

Τα όργανα θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης που χρησιμο-
ποιούνται σε εφαρμογές της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας είναι 
τα ακόλουθα:
α). Ηχοβολιστικές συσκευές

Αυτές διακρίνονται, ανάλογα με τη μορφή της δέσμης των ηχητι-
κών κυμάτων και τον τρόπο στοιχειοθέτησης της καταγραφής, σε 
ηχοβολιστές πλευρικής σάρωσης, βυθόμετρα και τομογράφους 
υποδομής πυθμένα. 

Ο ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side-scan Sonar)9 χρησι-
μοποιείται για τη δισδιάστατη απεικόνιση της μορφολογίας του 
πυθμένα και του ιστολογικού χαρακτήρα των επιφανειακών ιζημά-
των που τον καλύπτουν και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 
για τον εντοπισμό στόχων πάνω στην επιφάνειά του, όπως είναι τα 
ναυάγια ή άλλες ανθρωπογενείς κατασκευές (εικ. 1).10 Η διακριτική 
ικανότητα11 του ηχοβολιστή εξαρτάται από τη συχνότητα εκπομπής, 
αλλά σε γενικές γραμμές τα σύγχρονα συστήματα έχουν διακριτική 
ικανότητα ≤ 0.20 μ (Bates κ.ά. 2004. Papatheodorou κ.ά. 2011).
7 Η παρούσα χρήση του όρου «ναυάγιο» αφορά τόσο τον εντοπισμό του κύτους 

ενός πλοίου, όσο και του φορτίου του ή ανεξάρτητων ευρημάτων, όπως άγκυ-
ρες, όπλα, αβαρίες κ.λπ.

8 Ειδικά σε περιπτώσεις κλειστών κόλπων με αδιατάρακτες συνθήκες απόθεσης 
και ήπια τεκτονική δραστηριότητα, η ανάπλαση της παλαιογεωγραφικής εξέ-
λιξης μιας περιοχής με την εφαρμογή θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων μπορεί 
να αποδειχθεί πολύ ακριβής και λεπτομερής. Βλ. π.χ. Soura κ.ά. 2013.

9 Στο εξής SSS.
10 Ωστόσο, δυσκολίες παρουσιάζει η διάκριση ανθρωπογενών στόχων πάνω σε 

βραχώδεις βυθούς. Βλ. σχετικά Δελλαπόρτα 1999.
11 Ως διακριτική ικανότητα του οργάνου ορίζεται η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να 

υπάρχει ανάμεσα σε δύο στόχους, ώστε αυτοί να αναγνωριστούν ως διαφορετικοί.
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Με το βυθόμετρο (μονοδεσμικό/πολυδεσμικό) αποτυπώνεται η 
βυθομετρία και η μορφολογία του πυθμένα σε τρισδιάστατη (3-D) 
εικόνα, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται στην επιφάνεια του πυθμένα 
στόχοι, η αποτύπωση των οποίων γίνεται με ακρίβεια εκατοστού 
(Bates κ.ά. 2004). 

Ο τομογράφος υποδομής πυθμένα (Subbottom Profiling System)12 
παρέχει ένα ηχητικό προφίλ της υποδομής του πυθμένα κάτω από την 
περιοχή ρυμούλκησης της συσκευής (εικ. 2). Το κύριο πλεονέκτημά του 
είναι η δυνατότητα εντοπισμού αρχαιολογικών στόχων, όπως τα σκαριά 
ή φορτία αρχαίων πλοίων, θαμμένων κάτω από χαλαρά ιζήματα, αλ-
λά και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών με αρχαιολογικό ενδιαφέ-

12 Στο εξής SBP.

Εικ. 1 :  Τρισδιάστατη αναπαράσταση του τρόπου εκπομπής και καταγραφής 
του ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (© Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. Πανεπιστημίου Πατρών).

— 22 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)



ρον, όπως οι παλαιο ακτές 
(Papatheodorou κ.ά. 2011). 
Γενικά, η μέγιστη διακριτι-
κή ικανότητα του τομογρά-
φου κατά την κατακόρυφη 
κλίμακα είναι μικρότερη 
των 50 εκ και η μέγιστη δι-
είσδυση σε χαλαρά ιζή ματα 
είναι περίπου 30-40 μ. 

Οι Sakellariou κ.ά. 
(2007, 379-380) προτείνουν 
ως καλύτερη μεθοδολογική 
προσέγγιση, τη συνδυα-
σμένη χρήση του τομογρά-
φου υποδομής πυθμένα 
και του ηχοβολιστή πλευ-
ρικής σάρωσης. Ενώ οι 
Papatheodorou κ.ά. (2011) 
συστήνουν η επιλογή της 
πορείας έρευνας του τομο-
γράφου να βασίζεται στα 
δεδομένα της χαρτογράφη-
σης με τον ηχοβολιστή. 

β). Θαλάσσια μαγνητόμετρα
Πρόκειται για συρόμενα όργανα που μετρούν αποκλίσεις του 

μαγνητικού πεδίου της Γης, λόγω της παρουσίας υλικών με φερο-
μαγνητικές ιδιότητες. Η χρήση τους έχει καθιερωθεί για τον εντο-
πισμό σιδηρούχου υλικού στον πυθμένα, το οποίο συνοδεύει συνή-
θως τους ανθρωπογενείς στόχους.13 Αν και η εφαρμογή του οργάνου 

13 Η εφαρμογή θαλάσσιου μαγνητόμετρου στο γνωστό ναυάγιο του 4ου αι. π.Χ. 
στην Κυρήνεια της Κύπρου αποκάλυψε την ύπαρξη φορτίου θαμμένου κάτω 
από ιζήματα, που είχε διαφύγει της αρχαιολογικής έρευνας (Green κ.ά. 1967. 
Katzev 1972). Με την εφαρμογή της ίδιας μεθόδου σε ναυάγιο του 4ου αι. π.Χ. 
που ερευνάται από το 2009 στο Μαζωτό Κύπρου, αποκαλύφθηκε ότι το φορ-
τίο του πλοίου εκτείνεται θαμμένο από ιζήματα και εκτός της αρχικής περιοχής 
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αυτού στην Ενάλια αρχαιολογία είναι πολλά υποσχόμενη, δεν έχει 
λάβει ακόμα μεγάλες διαστάσεις, καθώς παρουσιάζει δυσκολία στη 
χρήση και κυρίως στην ακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων.

Τα αποτελέσματα της θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης επι-
βεβαιώνονται και συμπληρώνονται με την οπτική επιθεώρηση των 
στόχων από δύτες ή/και από υποβρύχια οχήματα. Τα υποβρύχια 
οχήματα διακρίνονται σε επανδρωμένα DSV (Deep Submersible 
Vehicles) ή κατευθυνόμενα βαθυσκάφη ROV (Remotely Operated 
Vehicles) και σε αυτόνομα υποβρύχια οχήματα AUV (Autonomous 
Underwater Vehicles). Τα ROV ελαφρού τύπου έχουν αντικατα-
στήσει σε πολλές περιπτώσεις τις καταδύσεις και έχουν αναδει-
χθεί σε ένα από τα κύρια εργαλεία της Υποβρύχιας αρχαιολογίας 
(Papatheodorou κ.ά. 2011). Αντίθετα, η αρχαιολογία Βαθέων Υδάτων 
είναι ένα νέο πεδίο για επιστημονική εφαρμογή των AUV (Delaporta 
κ.ά. 2002. Foley κ.ά. 2009. Bingham κ.ά. 2010). 

Χρονικό της εφαρμογής των θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων για 
τους σκοπούς της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στον ελλαδικό 
χώρο14

H ιστορία της εφαρμογής των γεωφυσικών μεθόδων στην υπο-
βρύχια αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1951, όταν η 
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Υδροβιο-
λογικό Ινστιτούτο της Ακαδημίας Αθηνών πραγματοποίησε έρευνες 
με ηχοβολιστικό σύστημα για τον εντοπισμό της αρχαίας Ελίκης 

αρχαιολογικής έρευνας (Demesticha 2010. Demesticha και Vlachaki, υπό έκδο-
ση. Geraga κ.ά., υπό συγγραφή).  

14 Στόχος του παρόντος χρονικού δεν είναι σε καμία περίπτωση η εξαντλητική 
καταγραφή όλων των περιπτώσεων γεωφυσικής διασκόπησης που εφαρμόστη-
καν σε στόχους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, αλλά, μέσα από 
το παράδειγμα των σημαντικότερων περιπτώσεων, να καταδείξει πώς η σταδι-
ακή εισαγωγή αυτών των μεθόδων έχει βοηθήσει σημαντικά την αρχαιολογική 
έρευνα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Επιπλέον, στο χρονικό δεν περιλαμβάνο-
νται έρευνες που αφορούν τον εντοπισμό ναυαγίων νεώτερων του 1830, αν και 
νεώτερα ναυάγια –π.χ. του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου– προστατεύονται από το 
2003 με Υπουργική Απόφαση κατά τον ίδιο τρόπο με τα αρχαία (Θεοδούλου 
2011, 52 σημ. 182).
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στην Αιγιαλεία, η οποία, σύμφωνα με τις πηγές, ποντίστηκε κατά 
το σεισμό του 373 π.Χ. (Demangel 1951. Dontas 1952). Τις βάσεις, 
ωστόσο, για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Ενάλια 
αρχαιολογία της Ελλάδας έθεσε η πρωτοποριακή θαλάσσια γεωφυ-
σική έρευνα του H. Edgerton, υπό τη διεύθυνση του Σπ. Μαρινάτου, 
κατά τη δεκαετία του 1960 και το 1972, στην ίδια περιοχή (Edgerton 
1966, 1981. Μαρινάτος 1968. Edgerton και Throckmorton 1970). Ο 
Αμερικανός επιστήμονας, πεπεισμένος πως η Ελίκη βυθίστηκε στον 
Κορινθιακό κόλπο, εργάστηκε για την τελειοποίηση της ηχοβολι-
στικής συσκευής προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
ερευνών του για τον εντοπισμό της αρχαίας πόλης της Αιγιαλείας, 
χωρίς ωστόσο επιτυχές αποτέλεσμα. 

Τη δεκαετία του 1970 ο H. Edgerton συνεργάστηκε στα ελλη-
νικά ύδατα με τον P. Throckmorton, Αμερικανό δημοσιογράφο και 
πρωτοπόρο της Ενάλιας αρχαιολογίας. Με ηχοβολιστικές συσκευές 
ερεύνησαν τον Βόρειο Πατραϊκό κόλπο και τον κόλπο του Ναυαρί-
νου στην Πύλο, με σκοπό τον εντοπισμό ναυαγίων των περίφημων 
ναυμαχιών που έλαβαν χώρα στις θέσεις αυτές: της ναυμαχίας του 
Λεπάντο και του Ναυαρίνου αντίστοιχα (Throckmorton κ.ά. 1973). 
Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν ήταν ούτε αυτή τη φορά επιτυχές.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι T. H. Van Andel και N. 
Lianos επιχείρησαν να συσχετίσουν τη σημαντική παράκτια θέση 
του σπηλαίου Φράγχθι της Αργολίδας, που κατοικήθηκε από την 
Παλαιολιθική περίοδο (Jacobsen 1981. Jacobsen και Farrand 1987. 
Van Andel και Sutton 1987. Wilkinson και Duhon 1990. Hansen 
1992. Farrand 2000), με την αλλαγή του παλαιοπεριβάλλοντος στην 
περιοχή. Χρησιμοποιώντας και γεωφυσικές μεθόδους, απέδωσαν 
στο πλαίσιο αυτό τη γενική εξέλιξη της ακτογραμμής στον Αργολικό 
κόλπο για τα τελευταία 20000 χρόνια (Van Andel και Lianos 1984).

Ο εντοπισμός της αρχαίας Ελίκης αποτέλεσε το αντικείμενο και 
νέας θαλάσσιας γεωφυσικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 1988 
(Soter και Katsonopoulou 1998). Η απουσία ευρημάτων επιφανειακά 
και υπο-επιφανειακά στον πυθμένα της περιοχής για μια ακόμα φορά 
δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία, αφού επιβεβαίωσε στους επιστή-
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μονες ότι η έρευνα για τον εντοπισμό της αρχαίας πόλης έπρεπε 
πλέον να στραφεί οριστικά στην ξηρά. 

Το 1992 το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεα-
νογραφίας15 του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών,16 πραγματοποίησε θαλάσ-
σιες γεωφυσικές έρευνες στη νήσο Δοκό του Αργολικού κόλπου, 
όπου είχε εντοπιστεί ναυάγιο της Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου και 
σύγχρονος χερσαίος οικισμός (Παπαθανασόπουλος 1976. Τσού-
χλος 1989, 1990. Παπαθανασόπουλος κ.ά. 1991, 1992. Vichos και 
Papathanasopoulos 1991. Vichos κ.ά. 1991. Kapitän 1999).17 Βάσει 
των δεδομένων που συλλέχθηκαν, εκτιμήθηκε η πιθανή εξέλιξη της 
ακτογραμμής και επιτεύχθηκε η παλαιογεωγραφική ανάπλαση της 
νήσου Δοκού για τα τελευταία 15000 χρόνια περίπου (Papatheodorou 
κ.ά. 2008, 2011. Παπαθεοδώρου κ.ά. υπό έκδοση) (εικ. 3).

Την επόμενη χρονιά μια ακόμα ονομαστή ναυμαχία αποτέλεσε 
το έναυσμα για τη διεξαγωγή θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών από 
την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, τα Πανεπιστήμια της 
Φλώριδας και του Μαϊάμι, και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, 
με σκοπό αυτή τη φορά να εντοπιστούν ναυάγια της ναυμαχίας του 
Ακτίου (31 μ.Χ.). Αν και οι έρευνες συνεχίστηκαν συστηματικά το 
1994 και το 1997, δεν ανιχνεύθηκαν σαφή ίχνη ναυαγίων στην υπό 
έρευνα περιοχή (Murray 1993, 1994, 1997a, 1997b).

Στη θαλάσσια περιοχή της Αιγιαλείας πραγματοποίησε γεωφυσι-
κές έρευνες και το Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. του Πανεπιστημίου Πατρών κατά 
τη διάρκεια των ετών 1995-1996. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η συγκε-
κριμένη ερευνητική ομάδα δεν προσπάθησε να εντοπίσει την αρχαία 
Ελίκη, αλλά να ερμηνεύσει το γεωλογικό φαινόμενο που πιθανώς 
προκάλεσε τον καταποντισμό της πόλης το 373 π.Χ., μέσα από την 
ανάλυση γεωφυσικών παρατηρήσεων για το σεισμό που έπληξε την 
περιοχή το 1995 (Papatheodorou και Ferentinos 1997).18 

15 Στο εξής Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.
16 Στο εξής Ι.ΕΝ.Α.Ε.
17 Βλ. επίσης: Ι.ΕΝ.Α.Ε. Δοκός. Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο, 2200 π.Χ., 

<http://www.ienae.gr/index.php/ereunes/item/26> (28/8/2014).
18 Σχετ. επίσης: Ferentinos, G., G. Papatheodorou, M. Geraga, D. Christodoulou, 

E. Fakiris και M. Iatrou (έχει υποβληθεί το 2014), The disappearance of Helike – 
Classical Greece. New Remote Sensing and Geological Evidence, Remote Sensing.
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Στη διάρκεια συστηματικής έρευνας, που πραγματοποίησε το 
ίδιο εργαστήριο από το 1995 ώς το 1997 στον κόλπο του Ναυαρίνου 
στην Πύλο, κατόρθωσε με τη χρήση ηχοβολιστικών συσκευών να 
εντοπίσει και να αποτυπώσει τα συντρίμμια του τουρκο-αιγυπτια-
κού στόλου, που βυθίστηκε κατά την ομώνυμη ναυμαχία του Ναυα-
ρίνου (Παπαθεοδώρου κ.ά. 1999. Papatheodorou κ.ά. 2001a, 2005).

Από το 1999 ώς το 2003 πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο συν- 
εργασίας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με το Νορβηγικό Αρ- 
χαιο λογικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Trondheim, 
προκαταρκτικές γεωφυσικές έρευνες σε θέσεις αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος στις Βόρειες Σποράδες και το Ιόνιο πέλαγος (Delaporta κ.ά. 

Εικ. 3 :  Χάρτης που παρουσιάζει την παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Αργολι-
κού κόλπου στην περιοχή της νήσου Δοκού, με τις παλαιοακτογραμμές που 
σχηματίστηκαν στο διάστημα περίπου 15100 ώς 9500 χρόνια πριν (© Ε.ΘΑ.
ΓΕ.Φ.Ω. Πανεπιστημίου Πατρών).
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2006). Στην πρώτη περιοχή ο επανεντοπισμός πέντε ήδη γνωστών 
ναυαγίων με ηχοβολιστικές συσκευές απέδειξε στην πράξη τα ακριβή 
αποτελέσματα των συστημάτων θαλάσσιας τηλεπισκόπησης (Δελα-
πόρτα 1999), ενώ στη δεύτερη περιοχή εντοπίστηκαν τρία άγνωστα 
αρχαία ναυάγια (Δελαπόρτα 2000. Delaporta κ.ά. 2006).

Το 2000 εγκαινιάστηκε η συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών19 με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων20 
(Δελαπόρτα και Σακελλαρίου 2000). Πρόκειται για μια πολύ σημα-
ντική στιγμή στην ιστορία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, 
διότι για πρώτη φορά τέθηκαν στην υπηρεσία της ηχοβολιστικές 
συσκευές, DSV και ROV. Σκοπός του προγράμματος, που διήρ-
κεσε πέντε χρόνια, ήταν ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση άγνω-
στων αρχαίων ναυαγίων στα βαθιά ύδατα του Αιγαίου Πελάγους 
με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων (Δελλαπόρτα και Σακελλαρίου 
2000. Δελλαπόρτα κ.ά. 2003. Sakellariou κ.ά. 2007). Τα αποτελέ-
σματα των ερευνών υπήρξαν άκρως ικανοποιητικά, αφού ο χάρτης 
της Υποβρύχιας αρχαιολογίας του Αιγαίου εμπλουτίστηκε με πολλά 
άγνωστα μέχρι τότε ναυάγια και θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέρο-
ντος σε βάθη πέραν του ανώτατου ορίου αυτόνομης κατάδυσης. Από 
τα σημαντικότερα ευρήματα της παραπάνω συνεργασίας υπήρξε ο 
εντοπισμός ναυαγίου της ύστερης Κλασικής περιόδου στο θαλάσ-
σιο δίαυλο μεταξύ Χίου και Οινουσσών (Sakellariou κ.ά. 2007. Foley 
κ.ά. 2009. Bingham κ.ά. 2010) και φορτίου αμφορέων παρόμοιου 
τύπου και χρονολόγησης στην Κύθνο (Sakellariou κ.ά. 2007). Και 
στις δύο περιπτώσεις τα ναυάγια βρίσκονταν πέρα από το όριο αυτό-
νομης κατάδυσης, σε βάθη 70 μ και 495 μ αντίστοιχα (Sakellariou κ.ά. 
2007). Πολύ σημαντική υπήρξε η συμμετοχή στην έρευνα στο στενό 
Χίου – Οινουσσών του Αμερικανικού Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου 
Woods Hole, το οποίο εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την 
πρωτοποριακή χρήση AUV για την αποτύπωση του ναυαγίου,21 ενώ 
19 Στο εξής ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
20 Στο εξής Ε.Ε.Α.
21 Αποτέλεσε επίσης τη δεύτερη αντίστοιχη χρήση AUV παγκοσμίως, μετά από 

το ναυάγιο στο Skerki κοντά στη Σικελία (McCann 2001, 257-264. Foley και 
Mindell 2002, 49-56).
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παράλληλα κατέστη δυνατή η δειγματοληπτική ανέλκυση αγγείων 
από το φορτίο του (Foley κ.ά. 2009). Το 2001 στη συνεργασία του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και της Ε.Ε.Α. συμμετείχε και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), εισάγοντας τη χρήση AUV σε θέση αρχαιο-
λογικού ενδιαφέροντος στη Νίσυρο (Delaporta κ.ά. 2002).

Με την Ε.Ε.Α. και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συνεργάστηκε κατά τα έτη 
2003-2006 και το Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Αντικεί-
μενο των ερευνών αποτέλεσε ο εντοπισμός ναυαγίων του περσικού 
στόλου. Συγκεκριμένα, από το 2003 ώς το 2004 πραγματοποιήθηκαν 
γεωφυσικές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της χερσονήσου του Άθω 
Χαλκιδικής με τη χρήση SSS, DSV και ROV και με στόχο τον εντοπι-
σμό καταλοίπων των πλοίων του περσικού στόλου που βυθίστηκαν 
το 492 π.Χ., κατά την πρώτη προσπάθεια εισβολής του Δαρείου στην 
Ελλάδα. Η έρευνα κατέληξε στον εντοπισμό δύο ομάδων αμφορέων, 
πιθανώς προερχόμενων από το φορτίο ναυαγίων: ομάδας αμφορέων 
τύπου Μένδης Κλασικής περιόδου και ομάδας αμφορέων Βυζαντι-
νής εποχής (ΙΝΑ 2006. Canadian Institute in Greece 2010). Από το 
2005 ώς το 2006 πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση SSS, SBP, DSV 
και ROV γεωφυσικές έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Κοίλα ανατο-
λικά της Εύβοιας, με σκοπό και πάλι τον εντοπισμό καταβυθισμέ-
νων πλοίων του περσικού στόλου· καθώς και στα στενά του Αρτε-
μισίου, με σκοπό τον εντοπισμό ναυαγίων από τη ναυμαχία του 480 
π.Χ., στην οποία ηττήθηκε ο στόλος του Ξέρξη. Αν και ο στόχος 
της έρευνας δεν επιτεύχθηκε, στην πρώτη περιοχή εντοπίστηκε 
φορτίο μαρμάρινων μνημειακών αρχιτεκτονικών μελών, καθώς και 
μια ομάδα από σιδερένιες άγκυρες κοντά στο Cavo D’Oro· ενώ στη 
δεύτερη περιοχή εντοπίστηκε ομάδα αμφορέων που προφανώς 
προήλθε από ναυάγιο (ΙΝΑ 2006. Canadian Institute in Greece 2010. 
Wachsmann κ.ά., υπό έκδοση(α), υπό έκδοση(β)).

Το 2001 στο πλαίσιο εκπόνησης μιας μελέτης για την υποβρύχια 
καλωδιακή σύνδεση ανοιχτά της Ζακύνθου με τη χρήση γεωφυσικών 
μεθόδων από το Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. του Πανεπιστημίου Πατρών, εντο-
πίστηκε τυχαία και επαναπροσδιορίστηκε η ακριβής θέση γνωστού 
ναυαγίου Βυζαντινής εποχής (Δελαπόρτα 1997, 2000, 2002. Delaporta 
και Bound 1999. Delaporta 2000. Papatheodorou κ.ά. 2001b).
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Την επόμενη χρονιά εγκαινιάστηκε από το Δανικό Αρχαιολο-
γικό Ινστιτούτο το πρόγραμμα “Zea Harbour Project”, που ερευνά 
τις αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις στα δύο λιμάνια του Πειραιά, 
τη Ζέα και τη Μουνυχία (Lovén 2004, 2011, υπό έκδοση(α), υπό 
έκδοση(β). Lovén και Schaldemose 2011). Από το 2011 στις έρευ-
νες συμμετέχει συστηματικά το Ε.ΘΑ.ΓΕ.ΦΩ του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Μέσω των μεθόδων θαλάσσιας τηλεπισκόπησης επιτεύ-
χθηκε μέχρι τώρα η ακριβής χαρτογράφηση των ποντισμένων κατα-
λοίπων των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης ο εντοπισμός 
της αρχαίας ακτογραμμής και η ανασύνθεση της παλαιογεωγραφίας 
της περιοχής (Zea Harbour Project 2012. Papatheodorou κ.ά., υπό 
έκδοση). Η γεωφυσική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτε-
λέσματά της επηρεάζουν την επιλογή των επόμενων κινήσεων της 
αρχαιολογικής έρευνας. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, θαλάσσια γεωφυσική έρευνα 
του Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Kyllene Harbour Project”, που διεξάγεται από το 
2007 από το Φινλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και την 
Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αντικεί-
μενο της θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης, που διεξάγεται με τη 
χρήση βυθομέτρου, μαγνητόμετρου, SSS και SBP, είναι η ανάπλαση 
της παράκτιας ζώνης του αρχαίου και μεσαιωνικού λιμανιού της 
Γλαρέντζας στην Κυλλήνη και η ακριβής χαρτογράφηση των ποντι-
σμένων αρχαίων καταλοίπων (Pakkanen κ.ά. 2010). 

Από το 2009 βρίσκεται σε εξέλιξη υποθαλάσσια έρευνα καταβυ-
θισμένου οικισμού της Εποχής του Χαλκού στο Παυλοπέτρι Λακω-
νίας από το Πανεπιστήμιο του Nottingham υπό την αιγίδα της 
Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, σε συνεργασία με την 
Ε.Ε.Α. και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Με τη χρήση AUV και ηχοβολιστικών 
συσκευών επιτυγχάνεται η λεπτομερής αποτύπωση των ποντισμέ-
νων αρχαίων καταλοίπων και η παλαιογεωγραφική ανάπλαση της 
παράκτιας ζώνης (University of Nottingham 2009-2013. Henderson 
κ.ά. 2013).22 

Κατά τη διετία 2009-2010 το Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. του Πανεπιστη-
μίου Πατρών πραγματοποίησε συστηματική θαλάσσια γεωφυσική 
22 Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=33514> (3/8/2014). 
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έρευνα με τη χρήση ηχοβολιστικών συσκευών στην ευρύτερη περι-
οχή της βραχονησίδας Μόδι, νοτιοανατολικά του Πόρου, όπου το 
Ι.ΕΝ.Α.Ε. ερευνά από το 2003 ναυάγιο της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού (Αγουρίδης 2002, 2004, 2007, υπό έκδοση(α), υπό έκδο-
ση(β), υπό έκδοση(γ). Agourides, υπό έκδοση).23 Κατά την έρευνα 
εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του πυθμένα στόχοι πιθανού αρχαιο-
λογικού ενδιαφέροντος, ενώ με την επεξεργασία των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν δημιουργήθηκε ένας λεπτομερής βαθυμετρικός 
χάρτης της περιοχής του ναυαγίου και επιτεύχθηκε η παλαιογεω-
γραφική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής για τα τελευταία 18000 
χρόνια (Geraga κ.ά. 2013. Γεραγά κ.ά., υπό έκδοση).

Η ίδια επιστημονική ομάδα συμμετείχε το 2010 και το 2011 στο 
πρόγραμμα της Έρευνας Επιφανείας που πραγματοποιείται στην 
περιοχή της Νεάπολης Λακωνίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
σε συνεργασία με την Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιο τήτων. Συστηματικές θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες διεξή-
χθησαν στον κόλπο της Νεάπολης και στην Ελαφόνησο, οι οποίες 
οδήγησαν σε μια λεπτομερή ανάπλαση της παράκτιας παλαιογεω-
γραφίας της περιοχής για τα τελευταία 18000 χρόνια (Μαντζουράνη 
κ.ά., υπό έκδοση).

Η καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ της Ε.Ε.Α. και του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. από το 2000 έδωσε το 2012 τη δυνατότητα να αξιοποι-
ηθούν ακόμα και έρευνες μη αρχαιολογικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς της Ε.Ε.Α. Στο πλαίσιο διερεύνησης του πυθμένα του 
Ιονίου πελάγους κατά μήκος της πορείας που θα ακολουθήσει ο 
υποθαλάσσιος αγωγός Poseidon από την Ελλάδα στην Ιταλία εντο-
πίστηκαν στόχοι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε πολύ μεγάλα 
βάθη. Συγκεκριμένα, με τη χρήση βυθομέτρου, SSS, SBP και ROV 
εντοπίστηκαν δύο ρωμαϊκά πλοία του 3ου αι. μ.Χ. σε βάθος 1.180 μ 
και 1.375 μ αντίστοιχα και ναυάγιο του 17ου-18ου αι. σε βάθος 1.260 
μ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2012).

Τέλος, η συνεργασία της Ε.Ε.Α. με το Woods Hole Oceanographic 
Institution συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2010 με εντυπωσιακά 
23 Βλ. επίσης: Ι.ΕΝ.Α.Ε. Αναζητώντας τους θαλάσσιους δρόμους στον Αργοσαρω-

νικό κόλπο, <http://www.ienae.gr/index.php/ereunes/item/21> (28/8/2014).
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αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το φθινόπωρο του 2010 AUV εφοδια-
σμένο με SSS και βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης κατέγραψε οπτικά 
και αποτύπωσε ηχοβολιστικά σε σύντομο χρονικό διάστημα περιοχή 
έκτασης 8 χλμ2  σε βάθη 40-85 μ στο θαλάσσιο δίαυλο μεταξύ Αλον-
νήσου και Κυρά Παναγιάς στις Βόρειες Σποράδες, όπου επανεντοπί-
στηκαν τρία ήδη γνωστά αρχαία ναυάγια, αλλά βρέθηκε και άγνωστο 
ναυάγιο Μεσοβυζαντινής περιόδου.24 Το 2011 οι έρευνες μεταφέρθη-
καν στον κόλπο του Ηρακλείου και την περιοχή νότια και ανατο-
λικά της νησίδας Δία, όπου είχαν εντοπιστεί αρχαία ναυάγια από τον 
πλοίαρχο Cousteau κατά τις έρευνές του στην Ελλάδα. Η επιτυχής 
έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και την αποτύπωση τεσσάρων ναυα-
γίων Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων.25 Τα επόμενα δύο χρόνια οι 
έρευνες μεταφέρθηκαν ΒΔ της Κρήτης. Συγκεκριμένα, με συνδυα-
σμένη πολυδεσμική και πλευρική σάρωση του πυθμένα αποτυπώ-
θηκαν περίπου 65 χλμ από τις ακτές των χερσονήσων Γραμβούσας 
και Ροδωπού μέχρι την ισοβαθή των 120 μ, καθώς και ολόκληρη η 
περίμετρος των Αντικυθήρων, συνολικού μήκους 30 χλμ. Στην περι-
οχή των δύο χερσονήσων της Κρήτης εντοπίστηκαν έξι ναυάγια 
Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων, καθώς και πέντε θέσεις αγκυ-
ροβολίας με χρήση από την Κλασική περίοδο μέχρι σήμερα. Ιδιαί-
τερη έμφαση δόθηκε στην περιοχή του γνωστού ναυαγίου των Αντι-
κυθήρων, όπου τα αποτελέσματα των μέχρι ώρας ερευνών οδηγούν 
στην υπόθεση πιθανής ύπαρξης και δεύτερου ναυαγίου σε μικρή 
απόσταση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα κατά-
λοιπα του φορτίου του γνωστού ναυαγίου δείχνουν να καταλαμβά-
νουν περιοχή πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που ερευνήθηκε το 1900 
από σφουγγαράδες και το 1976 από την ομάδα του J.-Y. Cousteau 
και Έλληνες αρχαιολόγους.26 Τα δεδομένα αυτά αποτελούν αφορμή 
για την έναρξη ενός νέου κύκλου ερευνών της Ε.Ε.Α. στο σημαντικό 
αυτό ναυάγιο που απέδωσε τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυ-
θήρων, όσο και πλήθος άλλων ευρημάτων, με την ελπίδα να έχουν 
διασωθεί περισσότερα στοιχεία. 
24 Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/5/g5111.jsp?obj_id=55535> (30/7/2014). 
25 Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/5/g5111.jsp?obj_id=55533> (30/7/2014).
26 Δελτίο Τύπου: <http://www.yppo.gr/5/g5111.jsp?obj_id=55532> (30/7/2014).
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Συμπεράσματα

Στο θαλάσσιο πυθμένα αναπαύονται πλήθος αρχαιολογικών συνό-
λων, τα οποία χρήζουν εντοπισμού, τεκμηρίωσης, αλλά και προστασίας, 
αφού η ανεξέλεγκτη δράση αυτόνομων δυτών και αλιέων εγκυμονεί 
κινδύνους για τη διατήρησή τους. Για την επίτευξη του καλύτερου δυνα-
τού αποτελέσματος στο δύσκολο πεδίο έρευνας της Ενάλιας αρχαιολο-
γίας, η διεπιστημονική συνεργασία αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη.

Η εφαρμογή των μεθόδων θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης 
αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική στον εντοπισμό και τη χαρτο-
γράφηση υποβρύχιων αρχαιολογικών στόχων, ακόμα και όταν έχουν 
ταφεί από ιζήματα, ενώ ανάλογα με την επιλογή των χαρακτηρι-
στικών του κάθε οργάνου μπορούν να αποτυπωθούν ακόμα και 
στόχοι πολύ μικρών διαστάσεων, της τάξεως των λίγων εκατοστών. 
Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής της θαλάσσιας τηλεπισκόπησης 
σε μεγάλη κλίμακα την καθιστά πολύτιμο εργαλείο για την παλαιο-
γεωγραφική ανάπλαση ολόκληρων περιοχών. 

Η συμβολή των θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων αποδεικνύεται 
καθοριστική, ακόμα και στην αρχαιολογική έρευνα σε ρηχά ύδατα, 
καθώς ενίοτε διάφοροι παράγοντες καθιστούν στόχους αρχαιολογι-
κού ενδιαφέροντος δυσδιάκριτους στο ανθρώπινο μάτι. Ειδικά όμως 
σε ό,τι αφορά την αρχαιολογία Βαθέων Υδάτων, η οποία μπορεί να 
εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για την αρχαιότητα με πλήθος πληρο-
φοριών αδιατάρακτων από τη σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα, 
η προσέγγιση, αποτύπωση, ερμηνεία και διαχείριση των ενάλιων 
πολιτιστικών αγαθών είναι αδύνατη χωρίς τη βοήθεια της υποβρύ-
χιας τεχνολογίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνδυασμένη χρήση διαφορετικών μεθό-
δων θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης με συνακόλουθη οπτική 
επαλήθευση επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.  

Κωνσταντίνα Σούρα
Αρχαιολόγος – MSc Γεωαρχαιολόγος

ΥΠ.ΠΟ.Α. – ΣΤ΄ ΕΠΚΑ
ksoura@yahoo.gr
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•

Addendum (2014) 

Αφού είχε ολοκληρωθεί η συγγραφή αυτού του άρθρου (άνοιξη 2013) 
ενημερωθήκαμε ότι βρί σκονταν σε εξέλιξη στις ελληνικές θάλασσες 
δύο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα με τη χρήση της τελευταίας 
λέξης της τεχνολογίας. Το πρώτο απ’ αυτά, που έλαβε χώρα τον Αύγου-
στο 2014 με την ονομασία Terra Submersa, αφορά τον Αργολικό κόλπο 
και κυρίως τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σπήλαιο Φράγχθι. Εκεί 
συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, το Μουσείο Laténium 
του Neuchâtel Ελβετίας, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, 
η Ε.Ε.Α. και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., με σκοπό να ερευνήσουν και να ανασυ-
στήσουν την παλαιο γεωγραφία της περιοχής. Βάση της ερευνητικής 
ομάδας υπήρξε το MS Tûranor PlanetSolar, ένα Catamaran που κινείται 
αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια [βλ. σχετ. <http://www.planetsolar.org/
boat/sections/the_boat> (30/8/2014)]. Από αυτό αποτύπωσαν πλήρως 
τον θαλάσσιο πυθμένα της περιοχής χρησιμοποιώντας βυθόμετρο, SSS 
και SBP και από την επεξεργασία των δεδομένων αναμένονται σημα-
ντικά συμπεράσματα [βλ. π.χ. <http://www.unige.ch/terrasubmersa/
el/> (30/8/2014)· <http://www.pestaola.gr/oloklirwthike-h-ereunitiki-
apostoli-terra-submersa/> (29/8/2014)]. 

Το δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά την περιοχή των Αντι-
κυθήρων, όπου το Σεπτέμβριο του 2014 επανήλθε το Ωκεανογραφικό 
Ινστιτούτο Woods Hole, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α., προκειμένου να 
αποτυπώσει πλήρως την περιοχή του γνωστού ναυαγίου, με την ελπίδα 
ανεύρεσης και άλλων αντικειμένων στον πυθμένα [βλ. Δελτίο Τύπου: 
<http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58772> (9/10/2014)]. Η νέα αυτή 
ερευνητική αποστολή αποτέλεσε την παγκόσμια πρώτη εφαρμογή της 
Exosuit, μιας καταδυτικής στολής προηγμένης τεχνολογίας, εφοδια-
σμένης με ρομποτικά χέρια με τσιμπίδες, προωθητήρες, φώτα, κάμερα 
και ενδοεπικοινωνία, που επιτρέπει στον δύτη να καταδυθεί σε μεγάλα 
βάθη για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς να υπάρχει ανάγκη αποσυ-
μπίεσης [βλ. σχετ. <http://nuytco.com/products/exosuit/> (29/8/2014)· 
επίσης, Woods Hole Oceanographic Institution 2014].
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Από τα δύο αυτά παραδείγματα διαφαίνεται η προθυμία ινστιτού-
των και φορέων του εξωτερικού να δοκιμάσουν πρωτοπόρα συστήματα 
στις ελληνικές θάλασσες που βρίθουν αρχαιοτήτων. Η αποδοχή από 
το ΥΠ.ΠΟ.Α. τέτοιων σημαντικών προσφορών μόνο θετικά αποτελέ-
σματα μπορεί να έχει για την ελληνική Ενάλια αρχαιολογία.
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The contribution of marine geophysical methods 
to Underwater archaeology: A chronicle 

of their application in Greece

Konstantina SOURA

Abstract

THIS paper highlights the significance of Underwater archaeo logy 
in solving issues that generally concern the scientific commu-

nity such as the role played by coastal geomorphology in the evolu-
tion and dispersal of humankind and the development of cultural 
complexity, the commercial and cultural interaction, marine routes 
and the development of navigation in antiquity. However, answering 
such questions becomes difficult and time-consuming by conven-
tional Underwater archaeology research methods. Over the last 
decades, the contribution of marine geophysical methods has been 
widely accepted as very important or even utterly essential, as these 
can be applied to all fields of underwater archaeological research. 
This paper summarises the different types of marine remote sens-
ing techniques, as well as the advantages of their application. Finally, 
attention is focused on presenting a brief chronicle of the applica-
tion of marine geophysical methods to Underwater archaeology in 
Greece.

•

— 46 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)



— 47 —
(ISSN 1105–1914)Αριάδνη 19 (2013) 47–63

Αριστοφάνους Νεφέλαι: 
Ζητήματα αναθεώρησης και παράστασης*

Ewen BOWIE

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ κείμενο της κωμωδίας Νεφέλαι του Αριστοφάνη που 
παραδίδεται από τα μεσαιωνικά χειρόγραφα δεν είναι αυτό που 

παρουσιάστηκε στον δραματικό αγώνα των Μεγάλων Διονυσίων 
του 424/23 π.Χ. (έτος πρώτης διδασκαλίας των Νεφελών), αλλά 
αποτελεί κατ’ ουσίαν μια αναθεωρημένη μορφή του αρχικού κωμι-
κού κειμένου. Τη σχέση ανάμεσα στην αναθεωρημένη μορφή που 
σώζεται και στο έργο που διδάχθηκε το 424/23 πραγματεύτηκε σε 18 
σελίδες ο Kenneth Dover στην εισαγωγή του υπομνήματός του στις 
Νεφέλες το 1968. Από εκείνη τη χαρακτηριστική για την ακρίβεια, 
τη λογική και τη σαφήνειά της πραγμάτευση, η οποία ελάμβανε 
σχολαστικά υπ’ όψιν της την προηγούμενη βιβλιογραφία, προέκυ-
πταν κάποια εκ πρώτης όψεως ασφαλή συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της αρχαίας Υποθέσεως (η οποία προτάσ-
σεται στο κείμενο των Νεφελών και αριθμείται με την ένδειξη Ι από 
τον Dover (στο υπόμνημά του) και VI από τον Nigel Wilson στη 
στερεότυπη έκδοση της σειράς της Οξφόρδης του 2007) το σωζό-
μενο κείμενο δεν αποκλίνει ιδιαιτέρως από εκείνο της παράστα-
σης του 424/23 π.Χ.1 Από τα διάφορα μέρη του έργου αναθεώρηση 
ευρύτερης κλίμακας φαίνεται πως υπέστησαν η παράβασις, ο κωμι-
κός aγών (η αντιπαράθεση δηλαδή μεταξύ αυτών που οι αρχαίες 
Yποθέσεις και τα χειρόγραφα του έργου ονομάζουν Δίκαιο και Άδικο 
*  Ευχαριστώ θερμά την Αθηνά Καβουλάκη και τη Λουκία Αθανασάκη για τη 

μετάφραση της αγγλικής εκδοχής με τίτλο ‘Aristophanes’ Clouds: an agonistic 
note’, υπό δημοσίευση στον τόμο Agon. Studies in Honor of Ana-Maria Gonzales 
de Tobia (edd. C. Fernández & G. Zecchin de Fasano), La Plata.

1 τοῦτο ταὐτόν ἐστι τῷ προτέρῳ (‘αυτό είναι το ίδιο με το προηγούμενο’), 
hypothesis I (Dover) = VI (Ν. Wilson 2007) στίχος 1. Την ίδια παρατήρηση κάνει 
και ο Storey (1993) απαντώντας στον Kopff (1990).
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Λόγο) και η τελική σκηνή του εμπρησμού του Φροντιστηρίου του 
Σωκράτη· ενώ ελάσσονες αλλαγές θα πρέπει να έγιναν σε όλο το 
δράμα. Το κείμενο των ‘Πρώτων Νεφελών’ (όπως θα αποκαλώ από 
’δώ και στο εξής το έργο του 424/23 π.Χ.) είχε επιβιώσει και ήταν 
γνωστό κατά την Ελληνιστική περίοδο, πράγμα που μας επιτρέ-
πει να αποδεχτούμε τον ισχυρισμό αυτής της Yποθέσεως (η οποία 
πρέπει να συντάχθηκε τότε). Η άποψη που εκφράζεται εκεί ότι το 
έργο (στην αναθεωρημένη του μορφή) δεν εντάχθηκε σε κάποιον 
από τους δραματικούς αγώνες, θα πρέπει να βασίζεται στο γεγο-
νός ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά από τα επίσημα έγγραφα 
όπου καταγράφονταν οι νίκες στα Διονύσια και στα Λήναια – αν και 
προφανώς το κίνητρο του Αριστοφάνη για να επιχειρήσει μία τέτοια 
εκτενή αναθεώρηση του έργου θα πρέπει να ήταν η ένταξή του σε 
κάποιον δραματικό αγώνα.2 Το έργο που σώζεται περιέχει αναφορές 
στην κωμωδία του Ευπόλιδος Μαρικάς, καθώς και στον Υπέρβολο, 
αναφορές που υποδηλώνουν πως η αναθεώρηση θα πρέπει να έγινε 
μεταξύ 420 και 417 π.Χ.3 

Οι περισσότερες από τις παραπάνω εκτιμήσεις είναι ευρύτερα 
αποδεκτές και δεν έχω πρόθεση να τις αμφισβητήσω. Ωστόσο, λιγό-
τερο ασφαλή φαίνονται δύο αλληλένδετα συμπεράσματα: το πρώτο 
αξιώνει ότι αν το έργο δεν διδάχθηκε σε κάποια από τις μεγάλες 
δραματικές εορτές της Αθήνας, τότε το έργο δεν διδάχθηκε καθό-
λου· ενώ σύμφωνα με το δεύτερο συμπέρασμα η αναθεώρηση θα 
πρέπει να μην ολοκληρώθηκε ποτέ και άρα, στη μορφή που σώζεται 
σήμερα, το κείμενο δεν θα μπορούσε να παρασταθεί. Με αφετηρία 
αυτή τη δεύτερη εκτίμηση, ο Dover προχώρησε σε μία παρατήρηση, 
που αν αποδεικνυόταν σωστή, θα είχε μεγάλη σημασία: ‘ο Αριστο-
φάνης επέτρεψε σε μία ακατάλληλη για παράσταση και ατελώς 
αναθεωρημένη μορφή του έργου του…να φύγει από τα χέρια του 

2 ὡς ἂν δὴ ἀναδιδάξαι μὲν αὐτὸ τοῦ ποιητοῦ προθυμηθέντος, οὐκέτι δὲ τοῦτο δι’ 
ἥνποτε αἰτίαν ποιήσαντος (‘όπως πράγματι θα περίμενε κανείς, αν ο ποιητής 
ήταν πρόθυμος να το διδάξει ξανά, αλλά για κάποιο λόγο εντέλει δεν το έκα-
νε’), hypothesis I (Dover) = VI (Ν. Wilson 2007) στίχοι 2-3. 

3 Για μια προσεκτική αποτίμηση αυτών των αναφορών βλ. Storey 1993.

ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)



— 49 —

και να κυκλοφορήσει ως γραπτό κείμενο. Αυτό το κείμενο δεν θα 
λειτουργούσε ως υπόμνηση κωμικού θεάματος που παραστάθηκε 
επί σκηνής, αλλά θα προοριζόταν για αναγνώστες’.4 

Ι. Διδασκαλία στα Κατ’ Αγρούς Διονύσια; 

Οι απόψεις των ειδικών σχετικά με τις παραστάσεις τραγωδίας 
και κωμωδίας εκτός του άστεως των Αθηνών έχουν αλλάξει αρκετά 
από τότε που ο Dover δημοσίευσε το υπόμνημά του το 1968. Και 
ο ίδιος, βέβαια, είχε παρατηρήσει ότι το χωρίο του Αισχίνη 1.157 
αποτελούσε τεκμήριο για την παράσταση κωμωδιών σε δήμους της 
Αττικής στα μέσα του 4ου αι.,5 όμως είχε επιφυλάξεις για τη χρήση του 
χωρίου αυτού ως μαρτυρίας για πρωιμότερες πρακτικές. Ωστόσο, 
την παράσταση αττικών κωμωδιών και τραγωδιών στη Νότιο Ιταλία 
ήδη από το 400 π.Χ. περίπου την αποδεικνύει μια σειρά από αγγειο-
γραφίες και κυρίως το αγγείο του Τηλέφου, που συζήτησε το 1993 
στη ρηξικέλευθη μελέτη του Comic Angels ο Oliver Taplin. Επιπλέον, 
η μελέτη του Eric Csapo του 2007 για τη διοργάνωση παραστά-
σεων στον δήμο του Πειραιά διεύρυνε τις γνώσεις μας και ενίσχυσε 
τις ομολογουμένως ισχνές μαρτυρίες για δραματικούς αγώνες σε 
δήμους της Αττικής στα τέλη του 5ου αι. 

Στις μαρτυρίες αυτές συμπεριλαμβάνεται μία επιγραφή από την 
Ελευσίνα, που είχε συζητηθεί (μεταξύ άλλων) από τους David Lewis 
και John Gould στην αναθεωρημένη έκδοση (1968) της μελέτης του 
Pickard-Cambridge The Dramatic Festivals of Athens. Η επιγραφή 
καταγράφει δραματικές νίκες και συγκεκριμένα αναφέρει ότι έπαθλο 
για παράσταση τραγωδίας απέσπασε ο Σοφοκλής, ενώ έπαθλο για 
παράσταση κωμωδίας πήρε ο Αριστοφάνης. 

[Γ]νάθις Τιμοκ[ήδ]ο[ς, Ἀ]ναξανδρίδης Τιμα[γ]όρο
             χορηγõντες κωμωιδοῖς ἐνίκων·
               Ἀριστοφάνης ἐ[δ]ίδασκεν.

4 Dover 1968, xcviii.
5 πρώην ἐν τοῖς κατ’ ἀγροὺς Διονυσίοις κωμῳδῶν ὄντων ἐν Κολλυτῷ (‘τις προάλ-

λες στα Κατ’ Αγρούς Διονύσια, όταν οι κωμωδοί διαγωνίζονταν στον Κολλυτό’). 
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                  ἑτέρα νίκη τραγωιδοῖς·
                   Σοφοκλῆς ἐδίδασκεν.

IG i3 970 = IG ii2 3090

Ο Γνάθις του Τιμοκήδους και ο Αναξανδρίδης του Τιμαγόρου | ενίκη-
σαν ως χορηγοί για κωμικό χορό· | διδάσκαλος ήταν ο Αριστοφάνης. 
| Άλλη νίκη για τραγικό χορό· διδάσκαλος ήταν ο Σοφοκλής. 

Δυστυχώς υπάρχει διαφωνία σχετικά με την ακριβή χρονολόγηση 
της επιγραφής, όμως εκ πρώτης όψεως οι νίκες που καταγράφο-
νται αποτελούν ένδειξη για έναν δραματικό αγώνα που πραγμα-
τοποιήθηκε πριν από τον θάνατο του Σοφοκλή. Ως εκ τούτου, η 
πιο πρόσφατη έκδοση της επιγραφής εκλαμβάνει ως ανώτερο όριο 
χρονολόγησής της το 426 π.Χ., ενώ ως κατώτερο το 406 π.Χ.

Πέραν από τις ενδείξεις που περιλαμβάνουν ύπαρξη θεάτρου 
στον Πειραιά (εν χρήσει ήδη από το 411 π.Χ.),6 τέλεση διονυσιακής 
πομπής και παραστάσεων κωμωδίας και τραγωδίας στον Πειραιά 
(σύμφωνα με τον Δημοσθένη 21.10)7 και δραματικούς αγώνες στην 
Ελευσίνα (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), η επιγραφική ενισχύει τις 
μαρτυρίες για παραστάσεις κωμωδίας και ίσως τραγωδίας και στο 
δήμο Αιξωνής.8 Επιπλέον, αφιερωματική επιγραφή ενός χορηγού με 
το όνομα Σωκράτης που χρονολογείται στα 440 και ανακαλύφθηκε 
το 1954 στη Βάρκιζα, στον αρχαίο δήμο Αναγυρούντος, πανηγυρί-
ζει νίκη σε αγώνες τραγωδίας με ποιητή ούτε λίγο ούτε πολύ τον 
ίδιο τον Ευριπίδη. Ορισμένοι συνδέουν τη νίκη αυτή με δραματι-

6 ἐς τὸ πρὸς τῇ Μουνιχίᾳ Διονυσιακὸν θέατρον ἐλθόντες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα 
ἐξεκκλησίασαν (‘πήγαν στο θέατρο του Διονύσου στη Μουνιχία, απέθεσαν τα 
όπλα και έκαναν συνέλευση’), Θουκ. 8.93.1.

7 ὅταν ἡ πομπὴ ᾖ τῷ Διονύσῳ ἐν Πειραιεῖ καὶ οἱ κωμῳδοὶ καὶ οἱ τραγῳδοί (‘όταν 
γίνεται η πομπή προς τιμήν του Διονύσου στον Πειραιά και οι παραστάσεις 
κωμωδίας και τραγωδίας…’). Είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι βαρύτη-
τα να δώσει σε μια ιστορία που παραδίδει ο Αιλιανός, Varia Historia 2.13, σύμ-
φωνα με την οποία ο Σωκράτης παρακολουθεί μια παράσταση ενός έργου του 
Ευριπίδη στον Πειραιά. 

8 Τιμώμενοι χορηγοί: IG ii2 1198 για το έτος 326/25 π.Χ., IG ii2 1200 για το έτος 
317/16 π.Χ. και SEG 36.186 για το 312/11 π.Χ.
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κούς αγώνες σε κάποιο δήμο της Αττικής, ωστόσο ο Peter Wilson, 
που υιοθετεί προηγούμενη άποψη του Whitehead, θεωρεί – και ίσως 
έχει δίκιο – ότι η αφιέρωση αυτή μαζί με άλλες ανάλογες διατρα-
νώνουν στους δήμους νίκες που πραγματοποιήθηκαν σε δραματι-
κούς αγώνες του άστεως.9 Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο 
φως θέατρα και σε άλλους δήμους της Αττικής και συγκεκριμένα 
στις Αφίδνες, στον Θορικό και – αρκετά πρόσφατα – στις Αχαρ-
νές. Το χωρίο του Αισχίνη που μνημονεύτηκε παραπάνω μαζί με ένα 
ανάλογο του Δημοσθένη (18.180) προσθέτουν και τον δήμο του 
Κολλυτού στη λίστα των αττικών δήμων του 4ου αι. όπου πραγματο-
ποιούνταν δραματικοί αγώνες τραγωδίας και κωμωδίας. 

H χρήση των θεάτρων των Αφιδνών και του Θορικού για θεατρι-
κές παραστάσεις τον 5ο αι. παραμένει θέμα αμφιλεγόμενο. Κατά 
τη γνώμη μου, όμως, η υπόθεση για τη χρήση των θεάτρων αυτών 
ενισχύεται από τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο Goette (στον 
Peter Wilson, 2007) για το μέγεθος του θεάτρου του Διονύσου 
στην Αθήνα, το οποίο πρέπει να ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με 
παλαιό τερους υπολογισμούς. Σύμφωνα με τον Csapo (στον παρα-
πάνω τόμο) ο Goette αποδεικνύει ότι το θέατρο του Διονύσου τον 
5ο αιώνα θα πρέπει να ήταν τραπεζοειδές ως προς το σχήμα και 
να είχε χωρητικότητα τεσσάρων έως επτά χιλιάδων (4000-7000) 
θεατών.10 Όποια κι αν ήταν η κλεισθένεια ιδεολογία αναφορικά με 
τα εν Άστει Διονύσια ως εορτή για όλους τους Αθηναίους απ’ όλους 
τους δήμους, μονάχα μια μικρή μερίδα Αθηναίων πολιτών θα είχε 
παρακολουθήσει εκεί παραστάσεις στα Διονύσια ή και στα Λήναια. 
Ως εκ τούτου, θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των ποιητών 

9 P. Wilson 2000, 131-133· Whitehead 1986, 234: Ο P. Wilson επισημαίνει, ωστό-
σο, ότι οι Gould και Lewis (στον Pickard-Cambridge 1988 [1968], 361) διατύ-
πωσαν την άποψη ότι το μνημείο μπορεί να είναι ανάθημα για μια νίκη στα Κατ’ 
Αγρούς Διονύσια. Για άλλα δημοτικά αναθήματα με την ευκαιρία νικών σε αστι-
κές εορτές βλ. τη διαφωτιστική πραγμάτευση του P. Wilson 2000, 244-252.

10 Csapo 2007, 97-99. Βλ. επίσης Bowie 1998 όπου διατυπώνω την άποψη ότι η 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση του κοινού του αττικού δράματος δεν παρου-
σίαζε μεγάλες αποκλίσεις.  
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που θα ελάμβαναν μέρος στους δραματικούς αγώνες των δύο μεγά-
λων εορτών στο άστυ, να εντάξουν τα έργα τους και στο πρόγραμμα 
δραματικών αγώνων στους δήμους της Αττικής κι έτσι να αποκτή-
σουν μεγαλύτερη φήμη. Στις αρχές του 4ου αι. πολλοί δήμοι της Αττι-
κής θα πρέπει να είχαν εορτές με δραματικούς αγώνες, όπως υπαι-
νίσσεται ο Πλάτων στην Πολιτεία (που έχει χρόνο σύνθεσης το 380 
π.Χ. περίπου, αλλά δραματικό χρόνο μεταξύ 432 και 404 π.Χ.) περι-
γράφοντας τους φιλοθεάμονες: ὥσπερ δὲ ἀπομεμισθωκότες τὰ ὦτα 
ἐπακοῦσαι πάντων χορῶν περιθέουσι τοῖς Διονυσίοις οὔτε τῶν κατὰ 
πόλεις οὔτε τῶν κατὰ κώμας ἀπολειπόμενοι (‘σα να είναι τα αυτιά 
τους μισθωμένα στην παρακολούθηση όλων των χορικών παραστά-
σεων, τρέχουν από Διονύσια σε Διονύσια, χωρίς να αφήνουν ούτε τις 
γιορτές στις πόλεις ούτε στα χωριά’, Πολιτεία 475b).

Υπό το φως των παραπάνω στοιχείων, η απουσία κάποιας κατα-
γραφής για διδασκαλία των αναθεωρημένων Νεφελών σε αστικές 
δραματικές εορτές με βάση τα αρχεία της πόλεως των Αθηνών δεν 
σημαίνει αναγκαστικά ότι το έργο δεν παραστάθηκε ποτέ. Οι σωζόμε-
νες επιγραφικές πηγές για δραματικές εορτές στους δήμους της Αττι-
κής είναι ελάχιστες κι έτσι είναι απίθανο να βρεθεί κάποιο κείμενο που 
να τεκμηριώνει ότι το έργο παραστάθηκε στους δραματικούς αγώνες 
κάποιου αττικού δήμου. Θα ήταν όμως συνετό να μην αποκλείαμε την 
πιθανότητα να είχε όντως παρασταθεί σε κάποιον δήμο. 

Δύο σενάρια θα μπορούσε κανείς να φανταστεί: 
(α) είτε ο Αριστοφάνης ᾐτήσατο χορὸν για διδασκαλία των αναθε-

ωρημένων Νεφελών στα εν Άστει Διονύσια ή στα Λήναια και 
ο ἄρχων βασιλεὺς απέρριψε την αίτηση, με το αιτιολογικό ότι 
επρόκειτο ουσιαστικά για το ίδιο έργο του 424/23 π.Χ. (τοῦτο 
ταὐτόν ἐστι τῷ προτέρῳ…) – και σε αυτό το σημείο ο Αριστο-
φάνης πρέπει να αποφασίζει να το εισαγάγει στο διαγωνιστικό 
πρόγραμμα κάποιου δήμου·

(β) είτε αποφασίζει εξ αρχής την ένταξη του έργου στις δραματι-
κές εορτές κάποιου δήμου. 
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Μήπως κάποιο από τα παραπάνω σενάρια θα μπορούσε να απο- 
κλειστεί, επειδή το αναθεωρημένο κείμενο έτσι όπως έχει δεν θα 
μπορούσε να παρασταθεί; 

Εδώ η επιχειρηματολογία έχει να κάνει με δύο ειδών ζητήματα:   
α) αναχρονισμών & β) δραματουργίας. 

ΙΙ. Αναχρονισμοί; 

Το επιχείρημα περί αναχρονισμών δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το 
παρουσίασε ο Dover. Είναι σαφές από το σωζόμενο κείμενο ότι ενώ η 
κυρίως παράβασις (οι στίχοι 518-562) αποτελεί νέο τμήμα και μάλι-
στα σε ένα μέτρο που δεν απαντά σε άλλα σωζόμενα έργα ή αποσπά-
σματα του Αριστοφάνη (είναι όμως ίσως πιο συχνό στον Εύπολι και 
γι’ αυτό ονομάζεται από τους αρχαίους μετρικούς ‘Ευπολίδειο’),11 
το επόμενο επιρρηματικό τμήμα της παράβασης (οι στίχοι 563-626) 
προέρχεται σχεδόν με βεβαιότητα αυτούσιο από τις ‘Πρώτες Νεφέ-
λες’. Άρα, το hinc et nunc υπολογίζεται (από τον Dover και άλλους) 
στα 424/23 π.Χ., όταν ο Κλέων ήταν ακόμα εν ζωή και ενεργός στην 
πολιτική σκηνή της Αθήνας. 

Από τις δύο αναφορές στον Κλέωνα η πρώτη δεν προβληματί-
ζει, αφού εντάσσεται σε αφήγηση για το παρελθόν (στ. 581-89): οι 
Νεφέλες με τη χορική τους ταυτότητα επιδεικνύουν τη διάθεσή τους 
να ευεργετήσουν την πόλη των Αθηνών, ανακαλώντας αφενός την 
κακοκαιρία που μηχανεύτηκαν να στείλουν, όταν ο Κλέων διεκδι-
κούσε να εκλεγεί στο αξίωμα του ενός από τους δέκα στρατηγούς 
(εκλογή που θα πρέπει να έγινε όχι πολύ πριν από την παράσταση 
των ‘Πρώτων Νεφελών’), και αφετέρου συνδέοντας αυτό το γεγο-
νός με εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης.12 Παρ’ όλα αυτά (ισχυ-
ρίζονται οι Νεφέλες), οι Αθηναίοι προχώρησαν και εξέλεξαν τον 

11 Βλ. Dover 1968, 164-165.
12 O Dover, πεπεισμένος από τον Mayor (1939), αμφιβάλλει (στρεψόδικα) για 

την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης ανάμεσα στην έκλειψη της σελήνης στις 29 
Οκτωβρίου 425 και της έκλειψης ηλίου στις 21 Μαρτίου 424, μετά βεβαιότητος 
εντός του έτους κατά το οποίο ο Κλέων θα επεδίωκε να εκλεγεί στρατηγός για 
το 424/23, ακόμα και αν οι εκλείψεις δεν συνέπιπταν χρονικά με την ίδια την 
εκλογή.  
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Κλέωνα. Αυτό, όμως, είναι εξίσου αληθινό, ιστορικά ενδιαφέρον και 
σχετικό με την αυτοπροβολή του ίδιου του Αριστοφάνη ως δριμύ-
τατου επικριτή του Κλέωνα τόσο για τα έτη 420-418, όσο και για τα 
χρόνια που ζούσε ακόμα ο Κλέων. 

Η δεύτερη αναφορά στον Κλέωνα εγείρει πράγματι ερωτημα-
τικά. Συνεχίζοντας ο Χορός την παραπάνω συζήτηση, υποστηρίζει 
(στ. 591-94): αν ο Κλέων κριθεί ένοχος για δωροδοκία και κλεψιές 
και τιμωρηθεί, τότε η πόλη θα επιστρέψει σε κατάσταση ευημερίας. 

Τέτοια δίκη, όμως, και τιμωρία προφανώς είναι αδύνατη μετά τον 
θάνατο του Κλέωνα το 422. Μήπως θα έπρεπε, άρα, να είχε αλλάξει 
αυτούς τους στίχους ο Αριστοφάνης; [Σημειώνω ότι ο Αριστοφά-
νης δεν είχε την επιλογή να παραλείψει απλώς τους στίχους, αφού 
είκοσι στίχοι στο επίρρημα της παράβασης είναι απαραίτητοι για να 
υπάρχει αντιστοιχία με τους είκοσι στίχους στο αντεπίρρημα (607-
626)]. Όπως θα δούμε, δύο παρόμοιες υποθέσεις υποδεικνύουν ότι 
ο Αριστοφάνης ίσως να μην έκρινε επιβεβλημένη την αλλαγή των 
στίχων. 

Πρώτον, η πολεμική του Αριστοφάνη κατά του Κλέωνα δεν 
σταμάτησε με τον θάνατο του Κλέωνα το 422 π.Χ. Στους Βατράχους 
του 405 π.Χ. βάζει μια λαϊκή γυναίκα να επικαλείται τον Κλέωνα ως 
προστάτη της (Βα. 566 και εν συνεχεία 577). Με βάση αυτήν την 
ανάλογη περίπτωση που έρχεται 15 χρόνια αργότερα, ο Αριστο-
φάνης ίσως να μην είχε διστάσει να αφήσει ένα ‘καρφί’ κατά του 
Κλέωνα στο επίρρημα των αναθεωρημένων Νεφελών, για να διασκε-
δάσει το κοινό του. 

Δεύτερον, σε μία κωμωδία του 423/22 π.Χ., τους Σφήκες, ο Αριστο-
φάνης παρουσιάζει τους κλεωνόφιλους γέροντες του Χορού να περι-
μένουν πως ο Λάχης θα προσαχθεί σε δίκη (ὡς ἔσται Λάχητι νυνί, 
240), σχετιζόμενη προφανώς με την όλη διαγωγή του στη Σικελία. 
Η αποστολή του Λάχη στη Σικελία έληξε το 425 π.Χ.:13 εάν υπήρχε 
13 Ο Λάχης εστάλη στη Σικελία να βοηθήσει τους Λεοντίνους το 427/26 (Θουκ. 

3.86.1) και παρόλο που ο συστρατηγός του Χαροιάδας σκοτώθηκε, η εκστρα-
τεία είχε κάποιες επιτυχίες (3.90.2· 3.103.3), προτού να τον διαδεχθεί ο Πυθό-
δωρος το 425 (3.115.6). Ο Θουκυδίδης δεν αναφέρει γιατί εστάλη ο Πυθόδω-
ρος να τον διαδεχθεί, αλλά ο Λάχης εξακολούθησε να διαδραματίζει εξέχοντα 
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προσαγωγή σε δίκη (και δεν γνωρίζουμε πως υπήρχε), θα είχε πραγ-
ματοποιηθεί πριν από την παραγωγή των Σφηκών στα Λήναια του 
423/22.14 Το hinc et nunc του Χορού στην ορχήστρα δεν ταυτίζεται με 
το hinc et nunc των θεατών στο θέατρο. Αυτό που είναι μέλλον για 
τους πρώτους μπορεί να είναι παρελθόν για τους δεύτερους. 

ΙΙΙ. Δραματουργία

Το μόνο σημείο του κειμένου για το οποίο ο Dover είχε υποστη-
ρίξει πως δεν μπορούσε να παιχτεί έτσι όπως έχει στην αναθεωρη-
μένη του μορφή είναι οι στίχοι 888-892.15 Ο Στρεψιάδης παρουσιά-
ζει τον Φειδιππίδη στον Σωκράτη, για να διδαχθεί τους δύο Λόγους, 
τον Δίκαιο και τον Άδικο, ή αν όχι και τους δύο, τουλάχιστον τον 

ρόλο στην αθηναϊκή πολιτική σκηνή (πβ. 5.19.1· 5.24.2· 5.61.2) μέχρι τον θάνα-
τό του στη μάχη της Μαντινείας. Ο Mayor (1939, 48) διατύπωσε την άποψη ότι 
ο Λάχης επανεξελέγη το 426/25 και ότι η ετήσια θητεία του απλώς έληξε όταν 
αντικαταστάθηκε από τον Πυθόδωρο την άνοιξη του 425.

14 Εκτός από τους Σφήκες και τα αρχαία σχόλια στους Σφήκες δεν υπάρχουν 
άλλες μαρτυρίες για δίωξη του Λάχη. Τα σχόλια στον στίχο 240 στους κώδικες 
VLh και στην έκδοση του Άλδου ενισχύονται, μέσω του Δημήτριου (πιθανώς 
του μαθητή του Ζηνόδοτου), από την άποψη του Φιλόχορου ότι οι διάδοχοί του 
Σοφοκλής και Πυθόδωρος ‘επίσης’ τιμωρήθηκαν, αλλά ο ισχυρισμός τους ότι 
ο Λάχης ανακλήθηκε για να προσαχθεί σε δίκη, που αναφέρεται στους Σφήκες 
(στ. 240) είναι απλώς εικασία (εἰκὸς γοῦν…). Αντλώ το κείμενο των σχολίων 
από το TLG, που βασίζεται στην έκδοση του Koster, Groningen 1978: ὡς τοῦ 
Κλέωνος εἰς δίκην ἐπαγαγόντος τὸν Λάχητα τοῦτό φησιν [LhAld], στρατηγῆ-
σαι δὲ [VAld: ο L και ο h παραδίδουν ‘γὰρ’] αὐτόν φησι Δημήτριος ἐπὶ ἄρχοντος 
Εὐκλέους [VLh] πρὸ τριῶν ἐτῶν εἰς Σικελίαν πεμφθέντα μετὰ νεῶν Λεοντίνοις 
βοηθήσοντα· οἱ δὲ περὶ τὸν Φιλόχορον διαδέξασθαι αὐτόν φασι Σοφοκλέα καὶ 
Πυθόδωρον, οὓς καὶ φυγῇ ζημιωθῆναι. εἰκὸς γοῦν μετακληθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὴν 
κρίσιν, ἧς νῦν ὁ κωμικὸς μνημονεύει [VLhAld] (‘Το λέει αυτό βασιζόμενος στο 
ότι ο Κλέων προσήγαγε τον Λάχητα σε δίκη [LhAld], αλλά [VAld: L και ο h 
παραδίδουν ‘γὰρ’] ο Δημήτριος λέει ότι η θητεία του ως στρατηγού ήταν όταν 
άρχοντας ήταν ο Ευκλής [VLh] τρία χρόνια προτού σταλεί στη Σικελία με στό-
λο για να βοηθήσει τους Λεοντίνους· και [‘αλλά’;] ο Φιλόχορος και άλλοι λένε 
ότι τον διαδέχθηκε ο Σοφοκλής και ο Πυθόδωρος, οι οποίοι επίσης τιμωρήθη-
καν με την ποινή της εξορίας. Σε κάθε περίπτωση είναι πιθανόν ότι αυτός (δηλ. 
ο Λάχης) ανακλήθηκε για να προσαχθεί σε δίκη, την οποία τώρα ο κωμικός ποι-
ητής μνημονεύει [VLhAld]’).

15 Dover 1968, xcii-xciii και 208 στον στίχο 887.
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Άδικο. Ο Σωκράτης λέει ότι τον Φειδιππίδη θα τον διδάξουν οι ίδιοι 
οι Λόγοι κι ότι αυτός θα φύγει (εκ πρώτης όψεως μία σκηνική οδηγία 
ότι ο υποκριτής που υποδύεται τον ρόλο του Σωκράτη θα απομα-
κρυνθεί από τη σκηνή – χρειάζεται για να αναλάβει τον ρόλο του 
Δίκαιου ή του Άδικου Λόγου). Mόνον ενάμισης στίχος (που λέει ο 
Στρεψιάδης) μεσολαβεί πριν από τα δύο αναπαιστικά δίμετρα που 
εκφέρει ο Δίκαιος Λόγος (Κρείττων Λόγος).16 Αμέσως μετά από αυτά 
τα αναπαιστικά δίμετρα ακολουθούν δύο ακόμα αναπαιστικοί δίμε-
τροι στίχοι που εκφέρει ο Άδικος Λόγος (Ήττων Λόγος): 

Σω.  αὐτὸς μαθήσεται παρ’ αὐτοῖν τοῖν λόγοιν.
ἐγὼ δ’ ἀπέσομαι. 

Στ.    τοῦτό νυν μέμνησ’, ὅπως 
πρὸς πάντα τὰ δίκαι’ ἀντιλέγειν δυνήσεται. 

ΚΡΕΙΤΤΩΝ ΛΟΓΟΣ 
χώρει δευρί, δεῖξον σαυτὸν
τοῖσι θεαταῖς, καίπερ θρασὺς ὤν. 

ΗΤΤΩΝ ΛΟΓΟΣ 
ἴθ’ ὅποι χρῄζεις· πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ’
ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ.

Αριστοφάνους Νεφέλαι 886-892

Σω.  Ο ίδιος θα τα μάθει απ’ τους δυο Λόγους. 
Εγώ θα φύγω. 

Στρεψ.  Τούτο μονάχα να ’χεις στο νου σου, 
 πώς θα μπορέσει ν’ αντιλέει σ’ όλα τα δίκαια. 
Κρείττων Λόγος 
 Εδώ προχώρα και τον εαυτό σου δείξε 

στους θεατές, μ’ όλο που είσαι θρασύς. 
Ήττων Λόγος
 Πάμε όπου θέλεις· πιο καλά αν μιλήσω 
 μπρος σε πολλούς, εσένα θ’ αφανίσω. 
16 Για την απόδοση του δεύτερου μισού του στ. 887 και όλου του 888, σύμφωνα με 

το σχόλιο στον κώδικα Estensis, βλ. Dover (1968, 208) στον στ. 887.

ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)



— 57 —

Δεδομένου ότι ο ηθοποιός που έχει ως εδώ υποδυθεί τον ρόλο 
του Σωκράτη, χρειάζεται τώρα για να παίξει τον ένα από τους δύο 
Λόγους, ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να αναλάβει τον νέο 
του ρόλο είναι πολύ περιορισμένος: ο Dover (1968, xciii) υπολογί-
ζει όχι παραπάνω από δέκα δευτερόλεπτα. Ως εκ τούτου, ο Dover 
αποδέχεται μία παρασελίδια ένδειξη ΧΟΡΟΥ στον κώδικα Vene-
tus, που υποστηρίζεται από τα αρχαία σχόλια στους κώδικες Vene-
tus και Estensis17 – και ίσως και από την ένδειξη ΧΟΡ(ΟΣ) στον 
κώδικα Ravennas – και ισχυρίζεται πως πρέπει να υπήρχε ένα χορικό 
τραγούδι στις ‘Πρώτες Νεφέλες’, το οποίο θα απομακρύνθηκε στη 
νέα μορφή του κειμένου που έχουμε: ‘Προφανώς το περιεχόμενό 
του δεν ταίριαζε στην αναθεωρημένη εκδοχή· απομακρύνθηκε, άρα, 
και καθώς η αναθεώρηση δεν ολοκληρώθηκε, τίποτα δεν μπήκε στη 
θέση του’.18 

Ο Dover αντιστεκόταν στην ιδέα – και ίσως είχε δίκιο – πως 
εδώ, γύρω στα 420-18 π.Χ., εμφανίζεται για πρώτη φορά ένδειξη 
(σε κείμενο προορισμένο για παράσταση) ότι ένα χορικό τραγούδι 
που απουσιάζει από το γραπτό κείμενο επρόκειτο να συμπεριληφθεί 
στην παράσταση, φαινόμενο που μαρτυρείται ευρέως στον 4ο αι. 
και απαντά ήδη στο κείμενο των Εκκλησιαζουσών (στ. 729 & 876). 
Ωστόσο, όπως και ο ίδιος αναγνωρίζει, ο Wilamowitz φαίνεται πως 
όντως θεωρούσε ότι το σχόλιο στον στ. 889 των Νεφελών ήταν πράγ-
ματι η πρώτη σωζόμενη ανάλογη ένδειξη.19 Ακόμα κι αν δώσουμε 
17 Πρόκειται για τα ακόλουθα σχόλια (αντλώ το κείμενο από το TLG που βασί-

ζεται στην έκδοση του Koster, Groningen 1974): (889a alpha.) τοῦ χοροῦ 
τὸ πρόσωπον ἐκλέλοιπεν,  ἐπιγραφὴ δὲ φέρεται “χοροῦ”. VEBarb RsNp (889a 
beta.)  ἐπιγραφὴ ἐνταῦθα  φέρεται “χοροῦ”, ἐκλέλοιπε μέντοι. ERs (889a alpha) 
(‘Το μέρος του χορού έχει εκπέσει, αλλά παραδίδεται ο τίτλος ‘του χορού’. 
VEBarb RsNp (889a beta.) Ο τίτλος  ‘για τον χορό’ παραδίδεται εδώ, αλλά έχει 
εκπέσει’). 

18 Dover 1968, xciii.
19 Wilamowitz, SPAW 1921, 738, παραπομπή στον Dover 1968, xciii n.1. Η δια-

μαρτυρία του Dover ότι ‘δεν μπορεί να αντληθεί ασφαλές συμπέρασμα γενικά 
για την πρακτική τον 5ον αι. από ένα ημιτελώς αναθεωρημένο έργο’ δυστυχώς 
προϋποθέτει την ορθότητα της ερμηνείας (από τον Dover) μιας από τις κύριες 
μαρτυρίες του για ημιτελή αναθεώρηση.
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στην παρασελίδια ένδειξη (και τα σχετικά αρχαία σχόλια) διαφο-
ρετικό νόημα απ’ αυτό που δίνουμε στις ανάλογες ενδείξεις στους 
στίχους 729, 876 κ.ε. των Εκκλησιαζουσών, θα ήταν παράτολμο να 
συνδέσουμε την ένδειξη αυτή με τις ‘Πρώτες Νεφέλες’ και να πρέπει 
να υποθέσουμε πως η γνώση του κειμένου των ‘Πρώτων Νεφελών’ 
σε αυτό το σημείο του έργου είχε κατά κάποιον τρόπο διηθηθεί 
μέσα από τα υπομνήματα και την αρχαία σχολιαστική παράδοση, 
για να εμφανιστεί ως παρασελίδια σημείωση στον κώδικα V. Εξίσου 
πιθανόν θεωρώ πως θα ήταν να είχε ακολουθήσει ανάλογη πορεία 
σκέψης με τον Dover ένας αρχαίος ή βυζαντινός λόγιος ή αντιγρα-
φέας και να είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα χορικό άσμα θα 
ήταν αναμενόμενο, αν όχι απαραίτητο, σε αυτό το σημείο. 

Εναλλακτικά – όπως έχει υποστηρίξει ο Revermann – η ένδειξη 
για χορικό σε αυτό το σημείο (που ανάγεται κατά τον Revermann 
στον αρχαίο μετρικό Ηλιόδωρο) θα πρέπει να εκληφθεί ως απόδειξη 
ότι κάποιο χορικό κομμάτι υπήρχε σε αυτήν τη θέση στο κείμενο 
των αναθεωρημένων Νεφελών και εξέπεσε – χορικό που ίσως περι-
ελάμβανε εικονοποιΐα κοκκορομαχίας, γεγονός που θα έδινε μία 
εξήγηση για τις αναφορές των αρχαίων σχολίων σε κοκκορομαχία 
και την ανθρωπομορφική παρουσίαση των δύο Λόγων στο έργο 
μας.20 Επίσης, θα έπρεπε ίσως να αναρωτηθούμε μήπως η παρασελί-

20 Revermann 2006, 213-217. Η σημείωση του σχολιαστή στο 889d στους κώδι-
κες Venetus και Estensis ‘ότι βρήκε ‘χοροῦ’ στο χειρόγραφο μαζί με μια διπλῆ 
(<), που δηλώνει αλλαγή του μέτρου, συνοδευόμενη από μια κορωνίδα (C), 
που δηλώνει το τέλος μιας δομικής ενότητας’, δεν αποδεικνύει, όπως ισχυρί-
ζεται ο Revermann (2006, 214), ότι το σημείο ανάγεται στον Ηλιόδωρο, στον 
οποίο αποδίδει η subscriptio του Venetus τα κριτικά σημεία και την κωλομε-
τρία. Στο κείμενό μας, όπως έχει παραδοθεί, έχουμε και το τέλος μιας δομικής 
ενότητας και την αλλαγή μέτρου (από ιαμβικό τρίμετρο σε αναπαιστικό δίμε-
τρο) και θεωρητικά είναι πιθανόν ότι τα κριτικά σημεία του Ηλιοδώρου επισή-
μαιναν ακριβώς αυτά, όπως πράγματι προτείνει ο αρχαίος σχολιαστής (αντλώ 
το κείμενο του σχολίου στο 889d από το TLG, που βασίζεται στην έκδοση του 
Koster, Groningen 1974): χώρει δευρί ERs: διπλῆ καὶ κορωνὶς ἀποχωρησάντων 
τῶν ὑποκριτῶν. VEBarb Rs μέλος δὲ τοῦ χοροῦ οὐ κεῖται, ἀλλὰ γέγραπται μὲν 
ἐν μέσῳ “χοροῦ”. καὶ ἕπεται ἐν εἰσθέσει ἀναπαιστικὸν <ἀμοιβαῖον> τῶν ὑποκρι-
τῶν (“έλα εδώ ERs: μια διπλή και μια κορωνίς, μετά την αποχώρηση των υπο-
κριτών VEBarb Rs χορικό άσμα δεν υπάρχει στο κείμενο, αλλά είναι γραμμένο 
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δια σημείωση υποδεικνύει όχι ότι έπρεπε να υπάρχει χορικό άσμα σε 
αυτό το σημείο, αλλά ότι τα αναπαιστικά δίμετρα που αποδίδονται 
στον Δίκαιο Λόγο, σύμφωνα με τα χειρόγραφα, θα πρέπει να αποδο-
θούν στον χορό ως μία μορφή κατακελευσμού. 

Με δεδομένη την αβεβαιότητα σχετικά με την ορθή ερμηνεία της 
παρασελίδιας ένδειξης ΧΟΡΟΥ στον κώδικα Venetus, ας επιστρέ-
ψουμε στο κείμενο που έχουμε και ας εξετάσουμε τη δική του παρα-
στασιμότητα. Πρώτα-πρώτα, χρειάζεται να αναλογιστούμε τη 
χρήση των αναπαιστικών διμέτρων, του μέτρου των στίχων 889-948. 
Αυτό είναι ένα μέτρο για τμήματα που συνήθως άδονται (όπως θα 
πρέπει να γινόταν κι εδώ) με τη συνοδεία της μουσικής του αυλού.21 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πριν από τη φωνητική εκτέ-
λεση των υποκριτών υπήρχε μία καθαρά οργανική εκτέλεση από τον 
αυλό (όπως συνέβαινε κάποιες φορές) που θα έδινε στους υποκρι-
τές τον ρυθμό και τον τόνο. Τα δέκα δευτερόλεπτα, όμως, του Dover 
είναι μάλλον εντελώς άστοχη υπόθεση. 

Αλλά ακόμα και αν η δράση προχωρούσε με τόσο ταχύ ρυθμό, 
πώς ήθελε άραγε ο Αριστοφάνης να φανταστούμε αυτήν την ένθετη 
σύντομη σκηνή του ἀγῶνος των δύο Λόγων; Στο πλαίσιο των ψυχα-
γωγικών σκηνοθετικών συμβάσεων τα κοστούμια και τα αξεσουάρ 
των ‘αφηρημένων’ Λόγων θα αναδείκνυαν – με διάφορους τρόπους 
– τους ρόλους του Κρείττονος (Δίκαιου) και του Ήττονος (Άδικου) 
Λόγου που διαδραμάτιζαν αντίστοιχα, και ταυτοχρόνως θα ανακα-
λούσαν την Αρετή και την Κακία των Ωρών του Πρόδικου, που είχε 
πιθανώς απαγγελθεί ή δημοσιευτεί πρόσφατα, όπου ο Ηρακλής είχε 
να επιλέξει ανάμεσα στους τρόπους ζωής που προσέφεραν αυτές 
οι προσωποποιημένες αφηρημένες έννοιες.22 Αλλά πώς έπρεπε το 
κοινό να φανταστεί τον Σωκράτη ως σκηνοθέτη του αγώνος στο 

ανάμεσα στους στίχους ‘χοροῦ’ [χορού]. Και ακολουθεί, ένθετο, ένα αναπαιστι-
κό <αμοιβαίο> τραγούδι των υποκριτών”).

21 Για τη σημασία του αυλητή στις αθηναϊκές δραματικές παραστάσεις  βλ. Wilson 
(2000, 68-69) με αναφορές σε άλλες πραγματεύσεις στη σημ. 83.

22 Ξεν. Ἀπομν. 2.1.21-34. Η άποψη ότι οι Ώρες του Πρόδικου είχαν πρόσφατα 
δημοσιοποιηθεί είναι βεβαίως εικασία η οποία, ωστόσο, ενισχύεται από το γεγο-
νός ότι το 424/23 ο ανταγωνιστής του Αριστοφάνη που αναδείχθηκε νικητής, ο 
Κρατίνος, φαίνεται ότι είχε επίσης προσαρμόσει αυτό το σχήμα στην Πυτίνη του.
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Φροντιστήριον, το οποίο ο Αριστοφάνης είχε σε γενικές γραμμές 
απoδώσει με ρεαλιστικούς όρους; Καθώς τον Δίκαιο και τον Άδικο 
Λόγο θα τους υποδύονταν (αναγκαστικά) υποκριτές, ο θεατής, που 
θα προσελάμβανε το έργο με ρεαλιστικούς όρους επίσης, θα έπρεπε 
να φανταστεί ότι δύο μέλη του Φροντιστηρίου ενδύθηκαν τους 
χαρακτήρες των δύο Λόγων στη σκηνή της αντιπαράθεσης. Δεδο-
μένου ότι από την αρχή ως το τέλος του έργου τόσο η συμπεριφορά 
όσο και η διδασκαλία του Σωκράτη ευθυγραμμίζονται συστηματικά 
με τις θεωρίες του Ήττονος (ή Άδικου) Λόγου,23 ο Αριστοφάνης θα 
είχε σίγουρα θεωρήσει πολύ εύστοχη επιλογή να βάλει τον Σωκράτη 
να υποδυθεί τον Άδικο Λόγο. Αν έτσι οραματίστηκε ο δραματουργός 
τα δρώμενα στη σκηνή του Φροντιστηρίου, γιατί να μην κάνει και το 
επόμενο, μικρό, βήμα και να μη βάλει τον υποκριτή που υποδυόταν 
τον Σωκράτη να αναλάβει τον ρόλο του Ήττονος Λόγου πάνω στη 
σκηνή, σε δημόσια θέα; Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση – υπογραμ-
μίζω ότι πρόκειται για υπόθεση – ο υποκριτής ο οποίος εκφωνεί την 
τελευταία φράση του Σωκράτη επί σκηνής (ἐγὼ δ’ ἀπέσομαι, ‘εγώ 
θα φύγω’ 887a) δεν χρειάζεται να αλλάξει παρά μόνον το προσω-
πείο του – σε δημόσια θέα πάνω στη σκηνή, χωρίς να χρειάζεται να 
εγκαταλείψει τη σκηνή για να το κάνει – προτού τραγουδήσει τους 
πρώτους στίχους του Άδικου Λόγου, 891-892.24

Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από την κατακλείδα της ένθετης 
σύντομης σκηνής του αγώνος. Μετά την ήττα του Δίκαιου Λόγου 
και την αυτομόλησή του στο στρατόπεδο του Άδικου (1102-1104), 
κάποιο δραματικό πρόσωπο ρωτάει τον Στρεψιάδη (ο οποίος είναι 
μέρος του εσωτερικού ακροατηρίου καθόλη τη διάρκεια των 212 
στίχων της σκηνής του Φροντιστηρίου) αν θέλει να είναι δάσκαλος 
του γιου του ο Κρείσσων Λόγος ή ο ίδιος ο ομιλητής:
23 Θεωρώ ότι η ταύτιση προηγείται της σκηνής αυτής (πβ. π.χ. στίχο 99), ενώ αντι-

θέτως ο Revermann (2006, 222) υποστηρίζει ότι ‘από αυτό το μέρος του έργου 
και εξής ο Σωκράτης ταυτίζεται με τον Άδικο Λόγο’.

24 Η υπόθεση αυτή είναι βεβαίως ασυμβίβαστη με την άποψη ότι το κοστούμι του 
Άδικου Λόγου ανακλούσε με κάποιον τρόπο ή ήταν το έμβλημα ενός τρόπου 
ζωής που ήταν διαφορετικός από τον ‘Σωκράτη’ των Νεφελών. Όπως γίνεται 
φανερό, όμως, από την πραγμάτευση του Revermann (2006, 209-211), το κείμε-
νο δεν προσφέρει σχεδόν καμιά ένδειξη σχετικά με το κουστούμι κανενός από 
τους δύο Λόγους.
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τί δῆτα; πότερα τοῦτον ἀπάγεσθαι λαβὼν
 βούλει τὸν υἱόν, ἢ διδάσκω σοι λέγειν; 
    Αριστοφάνους Νεφέλαι 1105-1106

Λοιπόν; Θέλεις να επιλέξεις να πάρει αυτός εδώ 
τον γιο σου ή να τον διδάξω εγώ να μιλάει για σένα;

Αυτοί οι δύο στίχοι, όπως και ο στ. 1111 (ἀμέλει, κομιεῖ τοῦτον 
σοφιστὴν δεξιόν, ‘πράγματι, θα πάρεις πίσω αυτό το παιδί επιδέξιο 
σοφιστή’), αποδίδονται στον Σωκράτη από όλα τα χειρόγραφα. H 
απόδοση αυτών των στίχων στον Άδικο Λόγο από τους σύγχρονους 
εκδότες βασίζεται μόνο σε ό,τι μπορεί κανείς να συμπεράνει από μια 
παρατήρηση στα σχόλια των κωδίκων Ravennas και Venetus, όπου 
ο Φειδιππίδης παρουσιάζεται ως ‘τῷ ἑτέρῳ παραδοθείς’. Σύμφωνα 
με τον Dover: ‘Ο Σωκράτης είναι εκτός σκηνής και ο υποκριτής που 
υποδύθηκε τον Σωκράτη, υποδύεται τώρα τον ρόλο του Δίκαιου ή 
του Άδικου Λόγου. Δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγή κοστουμιού, και 
δεν υπάρχει τυπικός λόγος για να υποθέσουμε ένα χαμένο πλέον 
χορικό άσμα ανάμεσα στους στίχους 1104 και 1105. Επομένως είναι 
ο Άδικος Λόγος, όχι ο Σωκράτης…ο οποίος τώρα απευθύνεται στον 
Στρεψιάδη και αναλαμβάνει τον Φειδιππίδη…Αν ο Σωκράτης δεν 
είναι εκεί, ο στίχος μπορεί να εκφωνηθεί μόνον από κάποιον άλλον’.

Αυτή η εκ πρώτης όψεως αδαμάντινη λογική αποδυναμώνεται 
αν υποθέσουμε ότι είναι ορατό στο κοινό ότι ο Σωκράτης υποδύε-
ται τον Άδικο Λόγο. Επιπροσθέτως, ο Dover δεν προσφέρει καμιάν 
εξήγηση για τον λόγο που τα καλύτερα χειρόγραφά μας παραδί-
δουν λανθασμένη απόδοση των στίχων. Ένας εναλλακτικός τρόπος 
να φανταστούμε τη σκηνή είναι ότι ο υποκριτής που υποδύεται 
τον Άδικο Λόγο αποκαλύπτει ή υπενθυμίζει στο κοινό του ότι με 
ενδο-δραματικούς όρους είναι ο ίδιος ο Σωκράτης που υποδύεται 
αυτόν τον Λόγο εξαρχής.

IV. Συμπεράσματα 

Από τη συζήτηση που προηγήθηκε, είναι προφανές ότι ούτε 
οι υποτιθέμενοι αναχρονισμοί ούτε η επίσης υποτιθέμενη δραμα-
τουργική ανυπέρβλητη δυσκολία μπορούν να αποδειχτούν πέραν 
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πάσης αμφιβολίας. Το σωζόμενο κείμενο των Νεφελών μπορούσε να 
παιχτεί έτσι όπως έχει. Είναι ίσως πιθανόν να είχε πράγματι συμπερι-
ληφθεί και να είχε παρασταθεί στους δραματικούς αγώνες κάποιου 
αττικού δήμου και όχι στο άστυ. Πάντως, η ένταξή του στο παραδε-
δομένο corpus των αριστοφανικών γραπτών κειμένων δεν ακολού-
θησε πορεία διαφορετική από αυτήν των άλλων έργων. Αναγνώ-
στες φυσικά υπήρχαν στην Αθήνα του τελευταίου τετάρτου του 5ου 
αι., και μάλιστα πολλών ειδών· ωστόσο δεν χρειάζεται να συμπερά-
νουμε πως ειδικά γι’ αυτούς ετοίμασε και κυκλοφόρησε ο Αριστο-
φάνης ένα αναθεωρημένο κείμενο των Νεφελών του. 
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Aristophanes’ Clouds: An Agonistic Note

Ewen BOWIE

Abstract

THIS PAPER first argues that ancient scholars’ view that Aristo-
phanes’ revised Clouds was never performed, presumably based 

on its absence from the didaskaliae of the Athenian Dionysia and 
Lenaea, fails to allow for its possible performance at one of the deme 
dramatic festivals, some of which are attested as early as the fifth 
century. It also argues that the view of Dover and others that the text 
as transmitted could not actually be performed, based partly on the 
apparent need for a choral song at 889, can be countered by a dram-
aturgical interpretation which has the actor who had been playing 
Socrates visibly take on the role of the Weaker or Unjust Logos for the 
cameo agon between the two Logoi.

•
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Aristotle on Akrasia*

Michael INWOOD

          Here wonnes Acrasia, whom we must surprise, 
          Els she will slip away, and all our drift despise. 

(Edmund Spenser, The Faerie Queene II. xii. 381)

I START from two problems that I find in Aristotle’s account 
of akrasia.1 The first is this. Aristotle provides two syllogisms: 

one of them arguing in favour of eating a sweet, the other arguing 
against eating it.2 Suppose I eat the sweet, despite having a reason 
for not doing so. How do we know that this is the weak willed thing 
to do? After all, the damage done by eating a single chocolate may 
well be insignificant as compared with the pleasure derived from it.3 
Aristotle tends to assume that eating the sweet is weak willed because 
eating the sweet gives me immediate pleasure, whereas refraining 
from eating it will at most increase my pleasure in the future. That is 
quite unreasonable. But it is hard to see what else he could do, since 
he does not give any other way of deciding which course of action is 
weak willed and which is strong willed. As others have pointed out,4 
* I presented an earlier version of this paper at the Oxford Workshop ‘Work in 

progress in Ancient Philosophy’. 
1 ἀκρασία is a derivative of the adjective ἀκρατής which means (according to 9LSJ 

s.v.) ‘impotent, powerless’ in a general sense but ‘without command over oneself 
or one’s passions, incontinent’ in a moral sense (which is the predominant sense 
in Aristotle’s ethical writings). 

2 Nicomachean Ethics VII. 3. 1147a32-35: ‘Suppose, then, that someone has (a) the 
universal belief, and it hinders him from tasting; he has (b) the second belief, 
that everything sweet is pleasant and this is sweet, and this belief (b) is active; 
and he also has appetite. Hence the belief (c) tells him to avoid this, but appetite 
leads him on, …’ (Terence Irwin’s translation)

3 In his Routledge GuideBook to Aristotle on Ethics, pp.159–164, Gerard Hughes 
(2001) sidesteps this problem by supposing that the acratic in question is a dia-
betic. 

4 See, for example, Davidson 1969.
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Aristotle needs a third syllogism in which the agent puts everything 
together and decides which course of action he prefers. I think to 
myself: Eating a sweet would give me so much pleasure, but it will do 
so much damage to my teeth. On the whole I prefer to avoid the dental 
damage than to have the pleasure of the sweet. Or alternatively: On 
the whole I prefer the pleasure of the sweet to reducing the chance 
of  damage to my teeth. And then either course of action, eating the 
sweet or not eating it may be the weak willed thing to do, depending 
on my overall assessment of what is the best thing to do. 

Why didn’t Aristotle introduce this third syllogism? For at least 
two reasons. The first is that a syllogism of this sort looks much 
more complicated than the other two. It involves a logic of relations 
or a logic of preference. And logic wont be much help in deciding 
which alternative is better or which I prefer – it just depends on how 
I weigh them up.5 A second possible reason why Aristotle did not 
make this move is this. Suppose that on the whole I prefer the pleas-
ure of the sweet to the avoidance of damage to my teeth, but I never-
theless refrain from eating the sweet. What possible explanation 
could there be for my doing this? If conversely I prefer avoidance of 
damage to teeth to the pleasure of the sweet, but nevertheless eat the 
sweet, then Aristotle has an explanation for this: pleasure (and pain), 
especially immediate pleasure (and pain), punches above its rational 
weight; rationally speaking it should not lead me to eat the sweet, but 
it does. But in the case where, against my better judgement, I abstain 
from immediate pleasure for the sake of a long-term advantage, this 
explanation is not available. There are of course other explanations 
available: lurking subterranean puritanical qualms, cranky health 
fads, and so on. Why did Aristotle not consider such things as this? 
One reason, I think, is his general belief that when human beings go 
astray, they do so only in virtue of their lower nature, the nature they 
share with other animals: their bodily urges. And lower animals do 
not have puritanical qualms and health fads. It is, however, a mistake 
to hold our animal nature solely responsible for all our wrongdoing, 
5 As Davidson (2001, 107) says, ‘nothing could be more obvious than that our 

third “practical syllogism” is no syllogism at all; the conclusion simply doesn’t 
follow by logic from the premises’. 
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though Aristotle is not of course the only offender. Pursuit of wild-
eyed ideals or devotion to a supposed duty can do far more harm 
than indulgence of one’s animal urges. To take a simple example: 
someone might steal in order to satisfy their own desires. But they 
might steal in order to satisfy the desires of others, a Robin Hood 
programme, or they might steal in order to bring about the collapse 
of the property system, inspired, say, by the belief that property is 
theft. And such ideals, supposed duties, or whatever, might well play 
a part in motivating akrasia, acting against one’s better judgement.

Now I turn to my second problem, which has been implicit in 
what I’ve said so far. It is this: in the examples Aristotle gives of akra-
sia, there is usually no good reason for not performing the action  
that he regards as akratic. What I mean is that except in unusual 
circumstances eating one sweet does not do one any appreciable 
harm. What does the harm is eating lots of sweets, too many sweets. 
But usually the akratic does not decide to eat lots of sweets all at 
once, but just one sweet at a time. This is a feature of many cases 
of weakness of will. Not of all, of course. Sometimes one acts on a 
sudden impulse, overcome by something like temporary insanity.6 
But more commonly one gets on a slippery slope, a series of actions, 
each of them seemingly innocuous, but which in their aggregate 
do significant damage.7 For example, one stays at a party too long 
despite having a paper to write, because at each stage one says to 
oneself that another 10 minutes won’t make any difference. And 
usually that’s true: another 10 minutes won’t make any significant 
difference. And again usually there is no sheer drop, no straw that 
will break the camel’s back, no midnight at which one’s clothes will 
turn to rags and one’s coach to a pumpkin. Even acts that seem to 
involve a sheer drop can be broken down in this way. Take adultery 
for example. Sometimes it no doubt occurs on a sudden impulse, a  
moment of madness.  But in other cases, at least as far as I recall from 
the film Fatal Attraction, it takes place by a sequence of individually 
6 This is the type of akrasia that Aristotle calls ‘impetuosity’ (propeteia) in con-

trast to ‘weakness’ (astheneia) in Nicomachean Ethics 1150b19-28. For a discus-
sion of the distinction, see e.g. Kraut 2014.

7 On the logic of slippery slope arguments, see e.g. Lamb 2013 and Walton 1992.
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innocuous steps. It’s not the same as staying at a party too long. It 
isn’t just a smooth, slippery slope. There is a steep dip, before which 
adultery has not taken place and after which it has. But one’s steady 
decline down preceding slope is such that it is difficult to stop short 
of the steep dip – one thinks, ‘Oh well, in for a penny, in for a pound. 
Now I’ve gone this far, I may as well go the whole hog.’ 

Now this characteristic of certain cases of akrasia enables us to give 
an explanation of them that Aristotle did not consider. What I believe 
I should not do is to commit adultery, eat the whole box of choco-
lates or stay at the party all night. And I do not decide to do any such 
thing. I do not act on a syllogism of the type: ‘Eating all those choco-
lates, staying at the party all night, sleeping with Mrs Bloggs would be 
fun. So I’ll do it’. What I do can be represented as a sequence of syllo-
gisms of the type: ‘Another chocolate, another ten minutes, another 
lunch date will do no significant harm, but will give me significant 
pleasure. So I will take that step.’ And each of those syllogisms looks 
reasonable and probably is reasonable. The premises are true and the 
conclusion is reasonably drawn from them. None of these little syllo-
gisms directly conflicts with the overall big syllogism on the other 
side against eating all the chocolates, etc. So this big syllogism does 
not put an effective brake on the series of little syllogisms.   

So what is there to put a stop to akrasia? One possible move is 
this. We might suggest that each little syllogism has a false premise. It 
says that the little step it advocates does no significant harm. But that 
may not be true, because the first little step may lead to addiction, 
the formation of a habit that is difficult to break. Thus cigarette pack-
ets often warn us not to start smoking, because it becomes addictive. 
That may be true, but what is not true is that one cigarette turns one 
into an addict. Each cigarette makes only an insignificant contribu-
tion to the onset of addiction. What if anything becomes addictive 
is, not smoking or chocolate eating or whatever, but the type of argu-
ment that leads one to take the first step. Suppose we try that then. 
We can take account of the addiction to little syllogisms and add it 
to the disadvantages. We can’t add it to the disadvantages, such as 
they are, of consuming the first chocolate or cigarette. It is not the 
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consumption of the chocolate or cigarette that leads to this addic-
tion but the use of the argument that persuades me to consume the 
chocolate or cigarette. So I have to move up the ladder, reflect on my 
own thought processes and reason as follows: ‘If I use a little syllo-
gism to justify eating a chocolate, I shall have equally good reason, or 
almost equally good reason, to use a further little syllogism to justify 
eating a second chocolate, and then a third little syllogism to justify 
eating a third chocolate, and so on, until eventually I come to a result 
which I want to avoid – eating too many chocolates. So at some point 
I should stop using little syllogisms to justify eating chocolates even 
though there will be no good reason for stopping at that point and in 
fact good reason to continue beyond that point.’ 

But at what point should I stop? One answer might be: ‘Don’t 
start in the first place. Don’t get onto a slippery slope, because once 
you get on there’s no way of getting off.’  But that is wrong. In the first 
place, the use of little syllogisms is not usually very addictive. I can 
stop at any point. I will have as good a reason for stopping at some 
later point as I have for not starting in the first place. Secondly, given 
this, it would be unreasonable to stop earlier, even at the very begin-
ning, rather than at a later point. I would miss some harmless pleas-
ure that I could otherwise have – and harmless pleasure is not to be 
underrated. And thirdly, we can’t avoid slippery slopes. We are on 
them much of the time. I am on one now in fact. How long shall I 
go on speaking (in the context of an oral presentation8)? There is no 
definite answer. There are other brakes in this case, besides my own 
resolution: my voice will give out, my audience will drift away, and so 
on. But I could, I think, go on for too long, before these brakes apply.  
Or take the case of the woman who died from drinking 65 glasses 
of water. We all have to drink water, but we are on a slippery slope 
whenever we do so. Yet somehow we usually manage to stop short 
of disaster. So my conclusion is that I should adopt the policy that 
bidders at auctions are said to use – they fix a price beyond which 
they will not bid for an object they want. You resolve not to bid more 
than, say, half a million pounds for the object, even if you think you 
might get it for five hundred and one thousand pounds and would be 
8 See footnote with the asterisk. 
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pleased to have it at that price. Because if you don’t fix such a cut-off 
point you will likely end up paying too much for it. Naturally many 
of our deadlines or cut-off points are more hazy than that. It would 
be too finicky to resolve in advance to eat precisely 6 chocolates or 
precisely 30 peanuts or to finish my paper at exactly 5:45. But the 
general principle is the same. 

Is all weakness of will to be explained as a slide down a slippery 
slope? No. I’ve already mentioned the case where you act on a sudden 
impulse. But I think there are also non-impulsive cases of akrasia 
that can’t be explained in this way. It is easier to think of such cases 
where what is involved is pain rather than pleasure. For example, I 
offer someone a million pounds or even a billion pounds in return 
for letting me extract all their finger nails. There will be no long term 
irreparable damage, just 10 minutes of excruciating pain. I have some-
times made this offer to students – only as a thought experiment, of 
course, since I am not rich enough to do it in reality. They agree that 
it is a good offer, a good package – they would be pleased afterwards 
if they had accepted it. They would also be pleased later if I inflicted 
the pain on them without their consent and then compensated them 
handsomely afterwards. Nevertheless, though some of them say they 
would accept the offer, others say firmly that they would not. Those 
who reject the offer are akratic.9 But in the way I have presented it, 
there is no slippery slope involved. (I might have made a different 
offer in which I begin by inflicting a mild, easily endured pain, and 
gradually increase the pain until it becomes excruciating. That would 
have presented my subjects with a slippery slope predicament. But 
that isn’t the offer I made.) Pain, intense pain, differs in this respect 
from pleasure, even intense pleasure. Pleasure is more resistible. If 
I were to offer people 10 minutes of excruciating pleasure or, as an 
alternative, one billion pounds, then leaving aside a mad impulse, 
almost everyone who agreed that the money was worth more than 
the pleasure would forgo the pleasure and take the money. 

Aristotle has something to say about the difference between pain 
and pleasure. He asks the question why pain or the prospect of pain 
9 This is the type of akrasia that Aristotle calls ‘weakness’ (astheneia). See note 4 

above.
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excuses a wrong action, whereas pleasure or the prospect of pleasure 
does not.10 His answer is that it is because if one enjoys doing some-
thing, one does it voluntarily. But this is an inadequate answer for 
two reasons. First, one may well enjoy doing something that one did 
not choose to do and that one would stop doing if one could. Still 
more obviously one might enjoy having something forcibly done to 
one, something that one would discontinue if one could. Secondly, 
one may enjoy the pleasurable activity, but not enjoy doing what the 
pleasure leads one to do. For example, I may reveal official secrets 
because of some pleasure that I am offered. But it does not follow 
that I will enjoy revealing the secrets. There is nothing so far to forbid 
us from denying that I reveal the secrets voluntarily and therefore 
that my revealing  them is excusable. 

My suggestion is that the reason why pleasure does not excuse a 
wrong act in circumstances where pain, or the threat of pain, would 
excuse it, is that pleasure is resistible. If there were such a thing as an 
irresistible pleasure – a pleasure such that the promise of it, or the 
threat to discontinue it, invariably had the same power over us as 
does the infliction or threat of intense pain, then pleasure, or at least 
this pleasure, would excuse wrong acts. But there is no such pleas-
ure – or if there is I’d be grateful to anyone who tells me about it. By 
contrast, it is quite plausible to say of certain pains that most people 
cannot resist them – that they will do virtually anything to avoid it 
or to get it to stop. 

Let me conclude by returning to the slippery slope. Does Aris-
totle have any awareness of it, awareness, that is, of sorites argu-
ments? The nearest he comes to it, as far as I know, is in his consider-
ation of the millet seeds. This occurs in Physics VII, where Aristotle 
is discussing the relationship between forces and the movements 
they bring about.11 For example, suppose that 100 men can move 
10 Nicomachean Ethics III. 14. 1110b10-13: ‘But suppose someone says that pleas-

ant things … force us, since they are outside us and compel us. … [I]f we are 
forced and unwilling to act, we find it painful; but if something pleasant or fine 
is its cause, we do it with pleasure’. (Irwin’s translation) 

11 Physics VII. 5. 249b30-250a22: ‘Now since wherever there is a movent, its 
motion always acts upon something, is always in something, and always extends 
to something (by ‘is always in something’ I mean that it occupies a time: and by 
‘extends to something’ I mean that it involves the traversing of a certain amount 
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an object weighing 20 tons for one mile in one hour. Then, assum-
ing that each man exerts the same force, then 50 men will be able to 
move an object weighing 10 tons for one mile in an hour. But it does 
not follow that 50 men will be able to move an object of 20 tons for 
half a mile in an hour or for a whole mile in two hours. They might 
not be able to move it at all. If it followed that they could, then it 
would also follow that one man could move a ship, since one man 
and his motive power is as much a constituent of the 100 men and 
their combined motive power as 50 men are. Then Aristotle rejects 
Zeno’s argument that any portion of millet seed whatsoever makes 
a sound when it falls: the fact that a bushel of millet seed moves 
enough air in falling to make a sound does not entail that a single 
millet seed could do so.

of distance: for at any moment when a thing is causing motion, it also has caused 
motion, so that there must always be a certain amount of distance that has been 
traversed and a certain amount of time that has been occupied). Then, A the 
movement have moved B a distance G in a time D, then in the same time the 
same force A will move 1/2B twice the distance G, and in 1/2D it will move 1/2B 
the whole distance for G: thus the rules of proportion will be observed. Again if 
a given force move a given weight a certain distance in a certain time and half 
the distance in half the time, half the motive power will move half the weight the 
same distance in the same time. Let E represent half the motive power A and Z 
half the weight B: then the ratio between the motive power and the weight in the 
one case is similar and proportionate to the ratio in the other, so that each force 
will cause the same distance to be traversed in the same time. But if E move Z 
a distance G in a time D, it does not necessarily follow that E can move twice Z 
half the distance G in the same time. If, then, A move B a distance G in a time 
D, it does not follow that E, being half of A, will in the time D or in any fraction 
of it cause B to traverse a part of G the ratio between which and the whole of G 
is proportionate to that between A and E (whatever fraction of AE may be): in 
fact it might well be that it will cause no motion at all; for it does not follow that, 
if a given motive power causes a certain amount of motion, half that power will 
cause motion either of any particular amount or in any length of time: otherwise 
one man might move a ship, since both the motive power of the ship-haulers 
and the distance that they all cause the ship to traverse are divisible into as many 
parts as there are men. Hence Zeno’s reasoning is false when he argues that there 
is no part of the millet that does not make a sound: for there is no reason why 
any such part should not in any length of time fail to move the air that the whole 
bushel moves in falling. In fact it does not of itself move even such a quantity of 
the air as it would move if this part were by itself: for no part even exists other-
wise than potentially.’ (R.P. Hardie & R.K. Gaye translation)
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Simplicius explains this in his commentary on the Physics.12 Zeno 
attempted to prove that the senses give us no clue to reality but only 
to appearance. One way in which he did this was by arguing that 
whereas on the face of it a single millet seed makes no sound when 
it falls, it must in fact make a sound that is in the same proportion to 
the sound made by the whole bushel to which it belongs as the weight 
of the single seed is to the weight of the bushel. Aristotle’s reply looks 
correct to me; a single millet seed makes a contribution to the sound 
made by the bushel, but that contribution need not itself be a sound. 
A single seed does not rise above the audibility threshold. In fact it 
need make no sound at all, whether audible or inaudible. 

Now let me apply this to a case of akrasia, say, staying at a party 
too long when I have a paper to write or something of that sort. As 
I’ve already said, I don’t want to avoid parties altogether for fear of 
slithering down a slippery slope. Going to the party for a time may 
well invigorate me for my task and make a positive contribution to 
the composition of the paper. But after a time, the party begins to 
make a negative contribution. There isn’t any precise damage thresh-
old, it’s just somewhere between 10:00 and 11:00. If one takes a very 
short period of time, say, 5 seconds, then obviously it does not, taken 
on its own, do any damage nor does it give me any pleasure. It makes 
a contribution to the damage done by longer periods and to the pleas-
ure they give, but it does not on its own cause significant damage or 
pleasure. If we take a longer period, say, an hour, then it not only 
makes a contribution to the total damage and the total pleasure. It 
12 ‘For this reason he refutes as well the argument of Zeno the Eleatic, which [Zeno] 

posed to the Sophist Protagoras: “Why, tell me, Protagoras”, he said, “does one 
millet seed produce a sound when it falls, or a ten-thousandth of a millet seed?” 
When [Protagoras] stated that it did not produce [a sound], [Zeno] said, “Does 
a medimnus of  millet seeds produce a sound when it falls, or not?” When [Pro-
tagoras] stated that a medimnus did make a sound, Zeno said, “Well, then, is 
there not a ratio [logos] of a medimnus of millet seeds to one [millet seed] and 
to a ten thousandth of  one?” When [Protagoras] asserted that there was, Zeno 
said, “Well, then, will not the ratios of the sounds to one another be the same? 
For as the things making the sounds are, the sounds are too. This being the case, 
if a medimnus of millet seed makes a sound, one millet seed and a ten-thou-
sandth of a millet seed will make a sound too.” (1108.18-1108.27. Translated by 
Charles Hagen in Simplicius: On Aristotle Physics 7) 
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also gives a certain amount of pleasure and causes a certain amount 
of damage, when taken on its own. The problem arises with periods 
of middling duration – 5 minutes or 10 minutes. Such a period of 
delay gives me an appreciable amount of pleasure, but it does not do 
any significant damage. 

That, I think, is where the problem lies – that the pleasure thresh-
old and the damage threshold are out of line with each other, that 
the pleasure threshold is lower than the damage threshold. That is 
why the little syllogisms work: they pick on lengths of time, or for 
that matter chocolates, which lie below the damage threshold but 
have risen  above the pleasure threshold. So the pleasure they give 
outweighs the damage they do. 

But if you add together a sufficient number of these small stretches, 
making, say, an hour, then the damage outweighs the pleasure. That 
is why the big, overall syllogism works.  

And that is why akrasia, or one type of akrasia, comes about. 

Michael J. Inwood
University of Oxford

michael.inwood@trinity.ox.ac.uk
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Παρατηρήσεις πάνω στην αριστοτελική έννοια της ἀκρασίας

Michael INWOOD

Περίληψη

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ θεωρεί ότι προκύπτει ἀκρασία, διότι δεν 
αποδίδει στο δρων υποκείμενο έναν τρίτο ‘συλλογισμό’ σχε- 

τικά με το ποιο είναι συνολικά το καλύτερο (στο πλαίσιο μιας επιλο-
γής). Το δρων υποκείμενο μπορεί να σκεφτεί ότι το καλύτερο είναι να 
φάει ένα γλυκό, αφού η ζημιά που προκαλεί ένα γλυκό είναι αμελητέα· 
σοβαρή ζημιά προκαλείται από την υπερβολική ποσότητα γλυκών. 

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η ακρασία ίσως να εξαρτάται 
από επιχειρήματα τύπου σωρίτη ή από διολισθαίνουσα επιχειρημα-
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τολογία: ‘ Ένα παραπάνω γλυκό δεν αλλάζει τίποτε’ κ.λπ. Προτείνω 
τρόπους για να αποφύγουμε τη διολίσθηση.

(Ωστόσο, κάθε ακρασία δεν προκύπτει από διολίσθηση. Πιο 
συγκεκριμένα, στον πραγματικό ή επαπειλούμενο πόνο φαίνεται πως 
δεν μπορώ να αντισταθώ. Ο Αριστοτέλης δεν διαγιγνώσκει σωστά 
τη διαφορά ανάμεσα στην ηδονή και τον πόνο. Στην ηδονή μπορώ 
πάντα να αντισταθώ, στον έντονο πόνο συνήθως όχι.)

Ο Αριστοτέλης προσεγγίζει τη συλλογιστική τύπου σωρίτη στα 
Φυσικά VII: ακόμα κι αν πολλοί άνδρες μαζί μπορούν να κινήσουν 
ένα πλοίο και κάθε άνδρας ξεχωριστά συμβάλλει στην αθροιστική 
κινητήρια δύναμη, αυτό δεν συνεπάγεται ότι ένας άνδρας μόνος του 
μπορεί να μετακινήσει ένα πλοίο για κάποια απόσταση· με ανάλογο 
τρόπο (κι αντίθετα προς τον Ζήνωνα) αν πολλοί σπόροι κεχριού 
ηχούν, καθώς πέφτουν, και κάθε σπόρος ξεχωριστά συμβάλλει στον 
ήχο αυτό, δεν συνεπάγεται ότι ένας σπόρος που πέφτει βγάζει ήχο. 
Ο Αριστοτέλης δεν εφαρμόζει αυτή τη συλλογιστική στην ακρασία: 
ένα γλυκό συμβάλλει στη ζημιά που προκαλούν τα πολλά γλυκά, 
αλλά μεμονωμένα το ένα γλυκό προκαλεί ασήμαντη ζημιά, ενώ δίνει 
σημαντική ηδονή. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι προκύπτει ακρασία. 

•
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The sycophant’s farm: 
Animals and rhetoric in Against Aristogeiton I *

Dimos SPATHARAS

‘Whatever goes upon two legs is an enemy’.
George Orwell, Animal Farm

I. Introductory notes: Aristogeiton and sycophancy

THE SPEECH Against Aristogeiton I, whose authorship 
has been a matter of scholarly dispute, concerns a figure 

of the 4th century whom the sources portray unanimously in 
denigrating colours. Aristogeiton is accused of delivering speeches 
in the assembly and bringing prosecutions to the courts despite the 
fact that he owed money to the state treasury. Another speech of 
prosecution emphasizing the legal aspects of the case was delivered 
by Lycurgus who, according to Demosthenes (Against Aristogeiton 
I. 1), spoke first. This left enough room for Demosthenes to embark 
on the powerful invective that he launched against Aristogeiton, the 
sheer ferocity of which made Dionysius of Halicarnassus (as well as 
scholars who took him at his word) reject Demosthenes’ authorship.1 
*  Ι would like to thank warmly Kostas Apostolakis for reading an earlier draft of 

this paper and improving my argument.
1 Dionysius of Halicarnassus (Dem. 57) found the style of the speech extremely 

crude and therefore claimed that it was not written by Demosthenes. MacDow-
ell (2010, 312) is right to claim that the strong rhetoric of the speech must rather 
be taken as an indication of Demosthenic authorship, but he is cautious enough 
to point out that none of the arguments put forward so far either proves or dis-
proves that it was composed by Demosthenes. Even if what we have today is the 
product of a later drastic revision, none of the topoi or arguments of the speech 
is incompatible with 4th century oratory (see Wohl 2010, 51, with n. 63, offering 
a summary of views concerning the authorship of the speech; another recent 
treatment of the topic can be found in Martin 2009, 182-202). The fact that 
throughout the paper I refer to Demosthenes as its author does not mean that 
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Against Aristogeiton I includes the most vehement attack on an 
alleged sycophant that survives in the corpus of the Attic orators. 
The meaning of sycophancy in classical Athens was different from 
that in modern English usage. As is often the case with evaluative 
terms, sycophancy is a multi-layered concept. It designated pejora-
tively abuse of the legal system of Athens, especially but not solely 
through malicious uses of public indictments (γραφαί), that is 
public charges pressed against individuals by volunteer prosecutors 
(βουλόμενος). The fullest survey on the meaning of sycophancy was 
provided by Harvey in a paper that appeared in 1990.2 On the basis 
of a detailed examination of the existing sources, Harvey concluded 
that the most salient characteristics of sycophancy are: ‘monetary 
motivation’; ‘false charges’; ‘sophistic quibbling’; ‘slanderous attacks’; 
the sycophant ‘frequently takes people to court’; ‘acts after the event 
and rakes up old charges’. Lastly, the sycophant is a ‘fluent speaker’ 
(Harvey 1990, 114). 

On one level sycophancy thus expresses exploitation and abuse 
of the legal system of Athens. But our evidence makes it abundantly 
clear that sycophancy is also a term of condemnation that carries 
strong social implications; it is therefore commonly associated with 
a wide range of other negative values, the most prominent among 
them being πονηρία (crudely translated as ‘villainy’).3 Sycophants are 
typically presented as parasitic outsiders, whose misanthropic nature 
or anti-Athenian activity bring harm to innocent individuals and 
ultimately pose a threat to the stability of the community as a whole.4 
This aspect of the sycophants is vividly depicted in comedy that pres-
ents them as a destabilizing,5 dubious, and parasitic social category 

I can prove that this is the case. It only means that on the balance of evidence I 
believe this to be a strong possibility.

2 Harvey argues convincingly against Osborne (1990) that sycophancy was not a 
professional activity. 

3 For a full account of the evaluative terms surrounding sycophancy in the sourc-
es, see Harvey 1990.

4 Οn this point, see Christ 1998, 50.
5 Sycophantic activity is frequently presented in the sources as causing ‘distur-

bance’ to the city (cp. for example πάντ’ ἄνω τε καὶ κάτω ποιῶν ἐν ταῖς ἐκκλη-
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that brings pollution to the city, they are μιαροί or φαρμακοί: the 
chorus of the Wasps (1043) for example elevates Aristophanes to the 
status of such an heroic benefactor as Hercules on account of his 
cleansing the city from sycophants (καθαρτήν).6 

In what follows, I propose to examine the ways in which dominant 
Greek concepts concerning nature and bestiality enhance the char-
acter-assassination on which Demosthenes embarks in this speech. 
I argue that these concepts enhance Demosthenes’ adumbration 
of Aristogeiton as a misanthrope, a social outcast, and ultimately a 
disgusting enemy of the city. As Wohl has recently claimed, with this 
speech Demosthenes sought ‘not only to silence Aristogeiton but to 
banish him from human society altogether’ (2010, 51). At the same 
time, the substantial use of animal imagery in the speech brings out 
the strong affinities of forensic invective with comedy. I also suggest 
that Demosthenes’ overturning of Aristogeiton’s self-presentation as 
a ‘watchdog of the people’ (κύων τοῦ δήμου) is marked by intertex-
tual affinities with fables.   

II. Nature vs culture

One of the pivotal themes of the speech concerns the importance 
of the law as a guaranty for the orderly life of the city. In order to 
underscore Aristogeiton’s presentation as a social outcast, Demos-
thenes employs a dichotomy with a long tradition in Greek litera-
ture and therefore opposes physis, typically construed as the realm of 
chaos and violence,7 to civilized society whose order is maintained 
by the rule of law.8 Demosthenes treats this topic with an unusual 

σίαις at paragraph 48 of the speech under discussion, with Ar. Pax 268-70); as 
Edmunds (1987, ch. 2) has shown, the relevant imagery in Aristophanes relies 
on the ‘ship-of-state metaphor’. 

6 In comedy, sycophants, like other parasitoi, are commonly expelled from the 
scene through the use of violence – see Lofberg 1920; Christ 1998, 53-55; 
Spatharas 2008.

7 Nature, according to Demosthenes, is ἄτακτον (‘disorderly’), whereas the law is 
(τεταγμένον) (15). On the identification of nature with unruliness and savagery 
in Greek thought, see Segal 1981, ch. 2 (a revised version of Segal 1973/4). 

8 As early as Hesiod (Works 267-80), animals are thought to be governed by can-



— 80 —

tendency to theorization and abstraction, while the mythical exam-
ples that he adduces to support his arguments add to the speech 
the flavour of a sophistic epideixis.9 The antithetical pair physis/
nomos is further elaborated in the speech and generates a number 
of subordinate polarities, by means of which Demosthenes identi-
fies his opponent with the savagery of nature. The most fundamen-
tal of these polarities, and the one that figures prominently, concerns 
the distinction between beasts and men. It is perhaps a truism to 
mention that in ancient Greek thought animals not only hold the 
lowest place in the tripartite hierarchy god-man-animal, but are also 
typically viewed to represent the destructive powers of wilderness.10  
Not being an animal and not living the life of an animal are funda-
mental criteria that determine human condition and allow the emer-
gence of civilization (cp. 20). 

nibalistic and predatory instincts; by contrast, humans enjoy the gift of jus-
tice bequeathed to them by Zeus. As is well known, the nomos/physis dichoto-
my acquired prominence in the thought of the Sophists; on the impact of their 
thinking upon subsequent concepts of law, see de Romilly 1971; on the nomos/
physis polarity and the speech under review, see Wohl (2010, 53, n. 67), who 
rightly maintains that ‘if the motif is philosophical the uses to which it is put [in 
the speech] are typical of forensic thought’.

9 According to Libanius’ hypothesis, the speech is ‘philosophical’ and ‘periodic’. 
At 11 Demosthenes claims that the jurors are invigilated by Dike, to whom each 
one of them owes the name δικαστής (note that a similar argument appears 
at Dem. 21.32). The reference to the deified aidos, dike and eunomia at 34-35, 
whose ‘holiest shrines exist in the soul and nature of each individual man’, is 
reminiscent of Protagoras’ myth in Plato’s homonymous dialogue, where Zeus 
imparts aidos and dike into humans, thereby making it possible for them to 
unite in orderly communities and protect themselves from beasts. 

10 For the tendency of the Greeks to keep these categories apart, see Heath 2005, 
26-29. As is expected, the distinguishing mark of humans that Demosthenes 
stresses in the speech is law: disrespect for the civic institutions is commensu-
rate with the unruly living of the beasts (cp. 20). It is indeed striking that Dem-
osthenes not only foists on Aristogeiton disrespect for the rules and institutions 
of the city, but goes so far as to insinuate that his opponent shows disobedience 
to the law of nature to which both humans and the beasts submit themselves (cp. 
τὸν τῆς φύσεως διασῴζει νόμον, ὃς καὶ ἀνθρώποις καὶ θηρίοις εἷς καὶ ὁ αὐτὸς 
ἅπασιν ὥρισται, στέργειν τοὺς γονέας, 65-66): Aristogeiton ventured to beat his 
mother, but also showed no interest to offer his father a burial. 
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From the outset of his speech, Demosthenes presents Aristo-
geiton as a beast,11 an external enemy who has made his way into 
human society. Aristogeiton belongs neither to humankind nor to 
the civilized and structured society of Athens.12 As Demosthenes 
says, he is insensitive to the fact that Athens is a harmonious family 
whose members show feelings of ‘friendliness’ (φιλία) and ‘human-
ness’ (φιλανθρωπία) to each other. His unsociability is encapsu-
lated in the qualification ἄμεικτος (52, 58), a word that along with 
the phrase τῆς πατρικῆς ἔχθρας πρὸς τὸν δῆμον ἀνάμεστος (32) indi-
cate his unsociability and ultimately his isolation from the commu-
nity of human beings. The connotations of ἄμεικτος that Demosthe-
nes seeks to introduce into the speech become clear in the frequent 
applications of the word in literature, and especially in tragedy, to 
describe creatures such as Cyclops or Kyknos who live in remote 
places and emblematize the violence and rawness of uncivilized 
life.13 The strong associations of these words with wilderness point 
emphatically to the aggressive violence that Aristogeiton exercises in 
the polis because of his manic litigiousness.  

The implications of the qualification ἄμεικτος are elaborated by 
Demosthenes in descriptions that clearly mark off the civilized space 
of the city from the wilderness of desolate places.14 At some point of 
the speech, for instance, he portrays the jurors as farmers and Aris-
togeiton as a weed that they must uproot rather than transplant in 
more courts of law (μοσχεύητε, 48). In doing so, he invites his audi-

11 Cp. especially τὰ τοιαῦτα θηρία, ὧν μέσος καὶ τελευταῖος καὶ πρῶτός ἐστιν 
οὗτος (8-9). It seems that θηρίον was a qualification particularly favoured by 
Dinarchus, but Demosthenes employs it also at 18. 322; see Worman 2008, 230, 
n.56.

12 kosmos is used twice in the speech to describe the political order secured by the 
rule of the law (19, 27). On the meaning of kosmos in the civic life of Athens, see 
Cartledge 1998. 

13 Cp. E. Cycl. 428-430 and Her. 389-93 with S. Tr. 1095; On the privative tricolon 
ἄσπειστος, ἀνίδρυτος, ἄμεικτος, see Whitehead 2000, 111. 

14 On the association of violence and savagery with remote places, see Segal 
1973/4, 291-298. On the civic space and Athenian identity, see von Reden 1998, 
esp. 171. 
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ence to construe the city and its institutions as a piece of tamed land 
that Aristogeiton seeks to contaminate. When later Demosthenes 
criticizes Aristogeiton for practicing sycophancy, he claims that his 
opponent has never engaged in either farming or any other form of 
art.15 The only type of farming that Aristogeiton practices is one that 
eventuates disaster to his fellow-citizens. The contrast between farm-
ing and sycophancy highlights the peculiarity and parasitic nature of 
sycophancy by presenting it as a socially unidentifiable profession. 
This is clearly depicted in Aristophanes’ Wealth (900-908), where the 
Just Man interrogates the Sycophant concerning the nature of his 
profession and thus asks him if he is a farmer or a merchant. The 
Sycophant not only refuses with overt sarcasm that he pursues either 
of these professional activities, but also boasts for the usefulness of 
his métier which he describes with the trademark label of volunteer 
prosecutors, i.e. the verb βούλομαι.16 This passage brings eloquently 
to the surface the indeterminacy of sycophancy as measured against 
established and recognizable engagements; but the Sycophant’s 
self-description as a ‘decent’ citizen (χρηστός) and a ‘patriot’ (φιλό-
πολις) also points to the rhetorical tactics by means of which public 
prosecutors sought to legitimize their legal actions, thereby remov-
ing possible suspicions that they were motivated by self-interest (see 
section III, below). 

The farming metaphors in the speech, however, can also be 
viewed as a vehicle through which Demosthenes further highlights 
Aristogeiton’s savagery.17 In Greek thought, the cultivated and there-

15 oὐχὶ τῶν πολιτικῶν ἀγαθῶν ἐπ’ οὐδενὶ τῇ ψυχῇ διατρίβει· οὐ τέχνης, οὐ γεωργί-
ας, οὐκ ἄλλης ἐργασίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖται, 51.

16 σὺ φιλόπολις καὶ χρηστός; / ὡς οὐδείς γ’ ἀνήρ / καὶ μὴν ἐπερωτηθεὶς ἀπόκρι-
ναί μοι— / τὸ τί; /γεωργὸς εἶ; / μελαγχολᾶν μ’ οὕτως οἴει; / ἀλλ’ ἔμπορος; / ναί, 
σκήπτομαί γ’, ὅταν τύχω. / τί δαί; τέχνην τιν’ ἔμαθες; / οὐ μὰ τὸν Δία. / πῶς οὖν 
διέζης ἢ πόθεν μηδὲν ποιῶν; / τῶν τῆς πόλεώς εἰμ’ ἐπιμελητὴς πραγμάτων καὶ 
τῶν ἰδίων πάντων. / σύ; τί μαθών; / βούλομαι (Ar. Plu. 900-908); for discussion 
of this passage, see McGlew 1997, 46-49; Christ 1998, 53 and 146-47. Cp. also 
Lys. 20.12 with Apostolakis 2003, 162-163.

17 Οn the interconnection of agriculture with civilization in Athenian festivals, see 
Parker 2005, 280-282 (note in particular his discussion of the ‘Bouzygean curs-
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fore tamed land stands in stark opposition to the wilderness of such 
remote places, as for example the deserts of Libya described by Hero-
dotus (4.191.2-9), where wild men and women live together with 
all sorts of beasts, including oversized lions, snakes, and headless 
monsters. According to Demosthenes, Aristogeiton has crept into 
the city like a snake or a scorpion and slithers in the agora ready 
to bite the passers-by, namely decent and inapprehensive citizens 
(51-52).18 Demosthenes therefore invites his audience to view Aris-
togeiton as a misplaced beast that imports into the city the vorac-
ity and unruliness that Greek imagination associates with desolate 
places. Consequently, the jurors must throw him out of the city, or, 
as Demosthenes graphically puts it, he is a tarantula that they must 
kill even if it has never bitten them (96). Furthermore, when Demos-
thenes argues that because of his past life his opponent can make no 
legitimate pleas to the jurors’ pity, he compares the relevant topoi, 
a word that here denotes both rhetorical commonplaces and phys-
ical locations, with an area of waste land full of steep gorges.19 The 
analogy between Aristogeiton’s unwarranted appeals to the jurors’ 
pity and unwelcoming locations masterfully emphasizes his isolation 
from the community on account of his beastly behaviour towards 
his fellow-citizens and thus invites jurors to retaliate against Aristo-
geiton for his savage behaviour. Because of his past life, the city and 
its institutions are now an unapproachable place for Aristogeiton: 
his desperate cries for the jurors’ pity echo in the emptiness of this 
unwelcoming land, because he does not deserve the compassion of 
his fellow-citizens.20 

es’ directed against antisocial behaviour in the course of ritual ploughing; these 
curses targeted among others those who ‘leave a corpse unburied’ (282). Aris-
togeiton is accused of leaving his own father without a burial, 58.

18 On rhetores as snakes, cp. Hyper. fr. B 19. 80; Aeschin. 2. 99, with Harpocration 
s.v. Ἀργᾶς. Cp. also S. Phil. 631-4 and see Worman 2008, 256, n.141. On syco-
phants and scorpions, cp. Eupolis fr. 231 K-A: Τῆνος αὕτη,/ πολλοὺς ἔχουσα 
σκορπίους ἔχεις τε συκοφάντας.  

19 τούτῳ δ’ οὐδέν’ ὁρῶ τῶν τόπων τούτων βάσιμον ὄντα, ἀλλὰ πάντ’ ἀπόκρημνα, 
φάραγγας, βάραθρα (76).

20 Aristotle defines pity as an emotion with negative valence directed towards indi-
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Demosthenes’ emphasis on Aristogeiton’s bestiality is further 
enhanced through certain descriptions of his physical features and 
gestures. Aristogeiton’s haranguing in the courtrooms is presented 
in terms of inarticulate shouting and is therefore similar to Cleon’s 
terrorizing style of performance that Aristophanes compares to the 
barking of a bloodthirsty dog.21 At some point of the speech for 
example Demosthenes describes vividly the highly theatrical deliv-
ery of a speech that Aristogeiton gave when he brought legal action 
against an idiotes: 

τὸν ἐλαιοπώλην Ἀγάθωνα (ταυτὶ γὰρ τὰ πρώην) βοῶν καὶ κεκρα-
γὼς καὶ ἰοὺ ἰού, πάντ’ ἄνω τε καὶ κάτω ποιῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 
ὡς δέον στρεβλοῦν, λαβὼν ὁτιδήποτε, παρὼν ὅτ’ ἀφίετο, ἄφωνος 
ἐγένετο (48).

This passage presents Aristogeiton as being incapable of artic-
ulating meaningful human speech: when he fails to achieve the 
destruction of his opponent through unintelligible cries, he becomes 
‘speechless’ (ἄφωνος).22 Elsewhere in the speech, Demosthenes refers 
to the penalties imposed upon Aristogeiton for the false accusations 
that he brought against several citizens in the past. In that context, he 
employs vivid imagery that associates Aristogeiton with an untam-
able beast that the city attempted to constrain by using the chain of 
law. Aristogeiton was so uncontrollable that he attempted to break 
this chain in order to regain his freedom and engage afresh in the 
extinction of innocent citizens (28). Lastly, Aristogeiton’s depiction 
as a snake or a scorpion with an erect sting not only serves as a meta-
phor for his venomous speaking, but also invests him with the dart-

viduals who suffer undeservedly (Arist. Rh. 1385b 13-15). In the orators, desert 
is frequently dependent on the defendants’ adherence to the cooperative values 
of the city and recognition of the juror’s power; see Johnstone 1997, 110-114; 
Konstan 2005. 

21 Cp. also paragraphs 9 and 49 from the present speech, on Cleon’s loud harangu-
ing, cp. Ar. Knights 256; 274; 275-6; 303-4 and see Worman 2008, 231-232.

22 On inarticulacy as a distinctive and distinguishing characteristic of the beasts, 
which our sources frequently describe as ἄφωνα, see Heath 2005 passim.
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ing of beasts that are on the look out to attack passers-by (51-52).23 
The fact that Demosthenes chose to place the description of Aristo-
geiton’s walking, or rather slithering, in the setting of the agora, the 
epicenter of the city’s communal life, is also particularly significant. 
Being reduced to a serpent or an insect, Aristogeiton is not capable 
of interacting with his fellow citizens in the place that hosted human 
communication and civic business par excellence. Unlike the rest of 
the citizens, Aristogeiton will never be seen going to a shop to meet 
his friends; his movements are those of a serpent ‘darting this way or 
that’ (ᾄττων δεῦρο κἀκεῖσε, 52), as MacDowell renders the phrase, 
seeking to take his victims unawares (2010, 304).24   

The last issue that I would like to address before I move on to 
discuss Aristogeiton’s self-presentation as a ‘watchdog’, is his canni-
balism. One of the strongest value words that Demosthenes employs 
to present his opponent as a beast is ὠμός (‘raw’), in one instance 
combined with μιαιφονία, literally denoting ‘murderousness’.25 As 
early as Homer, raw eating is a hallmark of such beasts as wolves, 
lions or jackals; but ὠμός is also used metaphorically to describe 
extreme cruelty. Thucydides for instance employs it to explain the 
reasons that prompted the Athenians to reconsider their initial reso-
lution to massacre the whole population of Mytilene (3.36). 
23 The consequences of his biting are permanent like the biting of Pericles’ 

enchanting rhetoric that served as a painful and persistent reminder of the need 
for unpopular measures at Eupolis fr. 102 K-A. (I owe this reference to Kos-
tas Apostolakis.) Cp. also the phrase ὀξύτατον, ὀξύθυμον, ἐντεταμένον κέντρον 
describing the jurors’ anger in Ar. V. 407.

24 Note Pindar’s metaphor at P. 2.83-85 describing the poet as a wolf that is constant-
ly on the look out for his enemies and attempts secret attacks: ‘I’ll be here and 
there, and twist and turn’ [transl. Bowra] (ἄλλ’ ἄλλοτε πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς). 

25 For μιαιφονία, cp. Euripides’ Orestes (523), where Tyndareus stresses the polit-
ical repercussions of Clytemnestra’s and Helen’s domestic conduct, which he 
denounces as ‘beastly’ and ‘murderous’ (θηριῶδες…καὶ μιαιφόνον) and pro-
claims his intention to check it by enforcing the law. Cp. also Plato (Rep. 
565e3-566a4), equating the demos’ leaders in democratic anarchy with tyran-
nical ‘wolves’ who indulge in cannibalism: these people seek to establish their 
power through murderous prosecutions against their fellow citizens whose flesh 
‘they taste’ (μιαιφονῇ) in courtrooms ‘with their polluted mouths and tongues’. 
On the association of tyrants with wolves in Plato and archaic poetry, see Irwin 
2005, 249-261.  
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The metaphorical connotations of rawness in contexts that dispar-
age sycophancy often retain their resonance with cannibalistic 
violence.26 This also applies to the speech under discussion, especially 
through the emphasis that Demosthenes places on his opponent’s 
mouth.27 Aristogeiton ‘tears up’ (σπαράττων, 50) the state offices and, 
as we saw earlier, his sycophantic accusations are commensurate with 
the lethal biting of venomous animals. The analogy between biting 
and invective is deeply rooted in Greek literature and goes back to 
Homer; be it here sufficient to mention Pindar’s well-known compar-
ison of kakagoria with harsh biting in a context where he accuses 
Archilochus, the most prominent representative of iambic psogos, of 
fattening off through slander.28 Aristogeiton’s biting must therefore be 
associated with the abusive language of rhetorical diabole, an inextri-
cable element of groundless prosecutions that enabled sycophants to 
serve their personal interests at the expense of others.29  

The most striking and indeed literal illustration of Aristogeiton’s 
cannibalistic cruelty is found in a passage where Demosthenes 
describes a skirmish that took place when his opponent was in jail 
(60-62).30 According to Demosthenes, a man from Tanagra accused 
Aristogeiton of stealing a document from him. This document was 
later found in a box that belonged to Aristogeiton. Aristogeiton not 
only denied that he had stolen the document, but also attacked the 

26 Cp. for example ἀλλ’ ὦ πάντων ἀστῶν λῷστοι σεῖσαι καὶ προσκαλέσασθαι,/
παύσασθε δικῶν ἀλληλοφάγων, Teleclides fr. 2. The use of the semantic field 
of devouring in contexts referring to political power and discord is as early as 
Homer: in the Iliad (1.231), Achilles describes Agamemnon as a ‘people-de-
vouring king’, δημοβόρος βασιλεύς. Hesiod also attributes to kings excessive 
appetites and insatiability through the qualification ‘gift-devourers’, δωροφάγοι 
(Op. 39, 263-264); cp. also Alc. 70. 6-7 and Thgn. 1181.

27 Οn abusive language and the mouth, see Worman 2008, esp. 230-232 discussing 
the present speech.

28 See Nagy 1979, 224-232; Steiner 2001; Worman 2008,48-51; Rotstein 2010, 284-
288.

29 On invective as an indispensable weapon of the sycophants, see Harvey 1990, 113. 
30 This incident is also described by Dinarchus in his speech of prosecution against 

Aristogeiton (Din. 2.9-10); for discussion of this passage, see Worthington 1992, 
297-300. 
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man from Tanagra so ruthlessly as to bite off his nose and swallow 
it. Demosthenes’ narration of the event is so designed as to pres-
ent the jail-community as a miniature of the city.31 When the rest 
of the prisoners became aware of Aristogeiton’s crime, they held an 
informal trial and voted unanimously for his conviction (ψηφίζο-
νται περὶ αὐτοῦ, 61). The penalty imposed on Aristogeiton is also 
significant: the prisoners resolved to isolate him from their commu-
nity and thus excluded him from their commensalities.32 Demosthe-
nes’ story serves as an a fortiori argument: if the outcasts punished 
Aristogeiton, will the legitimate jurors that he addresses offer him 
acquittal? Furthermore, the emphasis on Aristogeiton’s cannibalis-
tic use of his mouth offers a further upsetting parallel to the destruc-
tive powers of his sycophantic speaking. The sarcastic locution 
with which Demosthenes caps the description of this ghastly inci-
dent underlines the association between Aristogeiton’s speaking and 
biting by turning the jurors’ attention to his polluted mouth: 

καλῶν γ’ ἔργων ὁ ῥήτωρ δημιουργὸς ὑμῖν γέγονεν. ἄξιόν γ’ ἐκ τοῦ 
τοιαῦτα πεποιηκότος στόματος λόγον ἢ συμβουλήν τιν’ ἀκοῦσαι.

This phrase looks back to Aristogeiton’s past speeches in the 
courtrooms and the ekklesia (συμβουλήν) from which he was 
banished. Αt the same time, it urges the  jurors to punish Aristogeiton 
with atimia, thereby shutting his mouth for ever. 

31 See Christ 1998, 58.
32 These commensalities notably represent elementary commodities of civilized 

life. Wohl (2010, 57) points out that Aristogeiton’s banishment is comparable 
to the removal of polluted men. There is also room to interpret the exclusion of 
Aristogeiton from the common meals in relation to mythical parallels depicting 
cases of ὠμοφαγία or cannibalism. In Euripides’ Hercules (380-386), the civiliz-
ing feats of the hero include the taming of the monstrous, man-eating mares of 
Diomedes that the poet describes with the word δυστράπεζοι. Cp. also the case 
of Astyages who offered to Harpagus the flesh of his son in a feast that Herodo-
tus describes with the phrase ἀνόμῳ τραπέζῃ ἔδαισε (1.162.1). In Astyages’ case, 
the emphasis is, of course, placed on the fact that he tasted the flesh of his own 
offspring.
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III. Aristogeiton ‘the watchdog of the people’

Having established that Demosthenes’ portrayal of Aristogeiton 
as an archetypical sycophant relies heavily on animal imagery, in 
this section I turn my attention to a passage full of political impli-
cations where canine imagery prevails. There are some people in the 
city, Demosthenes says, who think that Aristogeiton is a watchdog 
that protects the demos (κύων νὴ Δία, φασί τινες, τοῦ δήμου, 40). 
However, this is false. The case is that Aristogeiton is a fierce, blood-
thirsty and deceitful dog in the guise of a watchdog. Demosthenes’ 
message is clear: if some jurors embrace the view that Aristogeiton is 
loyal to them, they are wrong. The right course of action would be to 
treat him like a treacherous watchdog that attacks the sheep folk that 
it professes to protect from voracious wolves. 

Aristogeiton’s self-gratulatory presentation as a watchdog of the 
demos must have been used widely by politicians who wished to 
convey their subservience to the people.33 Cleon seems to have also 
adopted it almost a century before Aristogeiton and Aristophanes did 
the most out of it by exhausting its comic possibilities in the Knights; 
in that play, Aristophanes warned his audience that Cleon’s wagging 
of his tail was not to be taken as a trustworthy sign of his loyalty 
to the demos.34 But Demosthenes’ own overturning of Aristogeiton’s 
image as a kuon tou demou seems to rely on material from fables. As 

33 Plutarch (Dem. 23.5) claims that Demosthenes assimilated himself with a 
watchdog: ὅτε καὶ τὸν περὶ τῶν προβάτων λόγον ὁ Δημοσθένης, ὡς τοῖς λύκοις 
τοὺς κύνας ἐξέδωκε, διηγησάμενος αὑτὸν μὲν εἴκασε καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ κυσὶν 
ὑπὲρ τοῦ δήμου μαχομένοις, Ἀλέξανδρον δὲ τὸν Μακεδόνα μονόλυκον προ-
σηγόρευσεν. Kurke (2011, 149 and n.55) claims that “Plutarch himself at least 
seems to sense and echo an Aesopic resonance in Demosthenes’ fable”. For the 
phrase ‘watchdog of the people’, cp. also Theophrastus, Characters (29.4), with 
Diggle 2004, note ad loc. See Brock 1991; Christ 1998, 149-150, 161 with n.3; 
Taillardat (1962, 403-405) discusses the parody of this image by Aristophanes; 
see also Βrown 1974, identifying Cleon on a vase painting that depicts a seated 
man with a dog.  

34 Cleon as a treacherous watchdog: Ar. Eq. 259-60; 691-701; 1017-34; V. 672-7; 
894; 970-2; see Mainoldi 1984, 156-160. 
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Aristotle says in the Rhetoric (1394a 2-5), fables (logoi), which along 
with historical precedents are a species of ‘examples’ (paradeigmata) 
– and therefore a subspecies of enthymemes – are useful because 
they are applicable in cases where speakers are unable to find rele-
vant historical parallels.35 Moreover, fables are short narratives that 
convey unequivocal meaning and therefore serve two important 
purposes of forensic storytelling: they add specificity to individual 
cases by providing jurors a frame of mind to decide them and enable 
speakers to achieve simplification.36 

Although Demosthenes does not narrate a fable from start to end, 
he attempts to induce his audience to project upon Aristogeiton typi-
cal characteristics that some fables attribute to treacherous watch-
dogs. Wolves and sheepdogs appear frequently in stories related to 
pastoral life and typically depict these two species as standing in the 
two extreme edges of an inimical relationship: dogs represent tame-
ness and domestication while wolves incarnate savagery and blood-
thirstiness.37 However, there are fables where two-faced sheepdogs 
collaborate with their ‘brothers’, namely wolves, in order to have a 
share in the ensuing feast.38 These treacherous dogs not only devi-
ate from their domestic duties, but also seem to emulate the villainy 
of wolves (πονηρία).39 The message of Demosthenes’ identification 
of his opponent with a deceitful watchdog is provided in a gnomic 
(note the use of φασί) that further underscores the generic affinity of 
his example with fables:

35 Note that the phrase τὸν περὶ τῶν προβάτων λόγον in Plutarch’s passage cited 
in above (n.33) indicates that Demosthenes propelled his self-presentation as a 
watchdog through the telling (διηγησάμενος) of a fable (λόγον). Aristogeiton’s 
unreliability as a watchdog is also stressed in Against Aristogeiton II (22). 

36 On forsensic narratives, see Spatharas 2009, 99-100.
37 Relevant material is gathered and discussed in Mainoldi 1984, 204-205; on dem-

agogues as wolves, see Plato, n. 25 above.
38 See Mainoldi 1984, 203. As Irwin (2005, 252) observes, in relevant fables the 

wolves endorse political diction and seek to secure the alliance of dogs by stress-
ing (in what Irwin identifies as populist rhetoric) their similarity or equality.

39 On poneria as a typical characteristic of the wolves’ hunting strategy, see Buxton 
1987 and Mainoldi 1984, 208, who discusses relevant material from fables.
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ἀλλὰ μὴν τοὺς γευομένους κύνας τῶν προβάτων κατακόπτειν 
φασὶ δεῖν, ὥστ’ οὐκ ἂν φθάνοι κατακοπτόμενος (40).

On one level, Demosthenes’ overturning of Aristogeiton’s self 
presentation as a kuon tou demou relies on his association with the 
fiendish tactics of watchdogs that we find in some fables; at the same 
time, Demosthenes’ language highlights the bloodthirstiness, isola-
tion and trickery of the demos’ powerful enemies whose behaviour 
depicts the predatory instincts of wolves that are constantly on the 
look out to attack secretly.40 Yet it is important to bear in mind that 
Demosthenes’ use of canine imagery in the present context antici-
pates Aristogeiton’s argument that he is a useful and self-sacrificing 
citizen (χρήσιμος). For this reason, it invites us to interpret it in the 
light of the tensions involved in public prosecutions and the rhetori-
cal manipulations that they necessitated.41 

At some point of the speech, Demosthenes expresses his fear that 
the jurors may cast their vote on the basis of calculations that they 
would never wish to confess openly (7). Demosthenes’ warning reveals 
his suspicion that some jurors would perhaps endorse Aristogeiton’s 
self-presentation as a watchdog of the demos and consequently accept 
that his activity in the courts protected their own interests. Demosthe-
nes perhaps expected that Aristogeiton would argue, as other public 
prosecutors frequently did,42 that his previous convictions vouch for 
the risks that he took for the well-being of the city. This becomes clear 
from Demosthenes’ attempt to neutralize his opponent’s self-gratula-
tory rhetoric by adducing a list of citizens who allegedly fell prey to 
Aristogeiton’s groundless accusations. All these men, Demosthenes 
says, were everyday people (ἰδιῶται), rather than threatening wolves 
of the political arena. However, elsewhere in the speech Demosthe-
40 Cp. ὁ συκοφάντης ἐστὶ τοῖς πέλας λύκος, Menander, Monost. 440=603.
41 See Christ 1998, 143-148.
42 Christ 1998, 148 adduces the following examples: Dem. 24.3; 53.1; Lyc. 1.3 – 

where speakers highlight the penalties prescribed by law against unsuccessful 
prosecutions; and Dem. 23.1; 58.59-60; Lyc. 1.3 – referring to prosecutors’ state-
ments to the effect that their indictments cause the enmity of their opponents.  
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nes holds Aristogeiton responsible for bringing against him numer-
ous prosecutions in the past (37), some of which were related to his 
anti-Macedonian initiatives and thus politically motivated. This entails 
that before his debarment from public speaking, Aristogeiton had 
been courageous enough to bite wolves at least as strong as Demosthe-
nes and oppose them on serious political matters.

It remains to answer why Demosthenes decided to act as public 
prosecutor at that given time, even if, as he says, he did so reluctantly 
out of fear for Aristogeiton’s response. Scholars seem to agree that the 
speech was delivered in 325 or in 324; if this date is correct, it roughly 
coincides with Harpalus’ arrival at Athens.43 It is therefore reasonable 
to conclude that Demosthenes’ involvement in the case when the city 
decided to act legally against Aristogeiton was politically motivated; 
perhaps he had good reasons to believe that he would be safer if Aris-
togeiton was convicted to atimia and lost his right to public speech 
(parrhesia). Yet the scarcity of evidence about Aristogeiton and the 
uncertainty concerning the authorship of the speech make it extremely 
difficult to determine its political background and pin down the calcu-
lations of the prosecutors with any hope of accuracy.  

If the speech was written by Demosthenes, and, on the balance 
of evidence I think that it was,44 it seems reasonable to speculate that 
for some reason he regarded the state’s initiative to bring legal action 
against Aristogeiton as a good opportunity to get him out of his way. 
Furthermore, as MacDowell points out, Demosthenes’ unusual reti-
cence when he refers to Aristogeiton’s political friends indicates that 
‘he [i.e. Demosthenes] is afraid not only of annoying the jury, but 
of suffering retaliation from some powerful supporters of Aristogei-
ton’ (2010, 303). It is therefore possible to suggest that when Demos-
thenes acted as prosecutor against Aristogeiton, his opponent was 
still actively involved in the public life of the city and that he had 
strong political allies. Yet, it would also be possible to take the sheer 
vitriol of Demosthenes’ speech to be suggestive of personal hostility. 
If Demosthenes’ allegation that Aristogeiton had been pestering him 
43 On Aristogeiton’s alleged involvement in Harpalus’ affair, see Worthington 

1992, 54-55; 64-65; 302-303.
44 See n. 1, above. 
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in the past with legal actions is reliable, then we may have a possible 
indication concerning his personal motives.    

According to Dinarchus (2.13), Demosthenes, Lycurgus and 
perhaps the author of Against Aristogeiton II managed to secure 
Aristogeiton’s conviction. A few years later, both Aristogeiton and 
Demosthenes were among the citizens who were accused of taking 
bribes from Harpalus. Aristogeiton was acquitted. Demosthenes was 
found guilty. Despite Demosthenes’ argument at Ep. 3.37 that the 
Athenians convicted him and let a scoundrel like Aristogeiton go 
unpunished, perhaps his feelings about Aristogeiton’s acquittal were 
mixed. For his pivotal argument in the Epistles was that the acquittal 
of even one of the defendants in the Harpalus’ affair would have been 
sufficient proof of the innocence of all of them. 

IV. Conclusion

As both ancient and modern critics have observed, Against Aristo-
geiton I is marked by a high degree of theorization. This theorization 
is founded in the long established nomos/physis antithesis. On the 
basis of this polarity, Demosthenes stresses the importance of the law 
for the stability of the city, but also identifies his opponent with the 
rawness, anarchy and violence that Greek thought typically associ-
ated with the realms of physis. This identification is enhanced signifi-
cantly through the imagery of the speech and especially through 
the comparison of Aristogeiton’s sycophantic activity with features 
of aggressive animals. The animal imagery of the speech – that 
frequently echoes Aristophanes’ disparagement of Cleon – exempli-
fies in the most effective way the unsociable or even misanthropic 
nature that our sources commonly attribute to sycophants, thereby 
stressing the threats that these internal enemies pose to the stability 
of Athenian society. At the same time, Demosthenes employs mate-
rial from animal stories in order to deal with Aristogeiton’s self-pre-
sentation as a watchdog of the people. Through the use of this mate-
rial, Demosthenes sought to destroy Aristogeiton’s argument that his 
legal actions in the past aimed to protect the masses from powerful 
and bloodthirsty wolves of the political arena. 
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H φάρμα του συκοφάντη:
Ζώα και ρητορική στον Κατὰ Ἀριστογείτονος Ι

Δήμος ΣΠΑΘΑΡΑΣ

Περίληψη

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ αυτό επιχειρώ να δείξω τους τρόπους με τους οποί-
ους η σύγκριση του Αριστογείτονα με μια σειρά από ζώα εξυπη-

ρετεί τους ρητορικούς στόχους του Δημοσθένη. Βασιζόμενος στο 
δίπολο φύσις/νόμος, ο Δημοσθένης παραλληλίζει τη συκοφαντική 
δραστηριότητα του αντιπάλου του με την επιθετικότητα των άγριων 
ζώων. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζει την αντικοινωνική και απάν-
θρωπη συμπεριφορά των συκοφαντών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη 
δυνατότητα που τους παρέχει το αθηναϊκό δίκαιο να ασκούν αγωγές 
ως βουλόμενοι εξυπηρετώντας αθέμιτα προσωπικά τους συμφέρο-
ντα. Υποστηρίζω, επίσης, ότι προκειμένου να αναδείξει την υποκρι-
τική συμπεριφορά των συκοφαντών, ο Δημοσθένης αξιοποιεί μύθους 
που αναδεικνύουν τη δίβουλη φύση των σκύλων: ο Αριστογείτων 
προσποιείται ότι είναι φύλακας του δήμου, αλλά στην πραγματικό-
τητα επιβουλεύεται το δημόσιο συμφέρον. Τέλος, προτείνω ότι η 
ακραία αυτή επίθεση του Δημοσθένη στον Αριστογείτονα ενδεχομέ-
νως να είχε πολιτικά κίνητρα.  

•
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Για την υπεράσπιση του ατομικισμού και του 
σοσια λισμού: Ανασυγκροτώντας τις σχετικές 

αντιλήψεις του Εμίλ Ντυρκέμ με αφορμή την 
παρέμβασή του στην υπόθεση Ντρέιφους 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ

ΤΟ ΝΑ προσδιορίσουμε τη συνεισφορά της Γαλλίας στις προό-
δους που έκανε η κοινωνιολογία τον δέκατο ένατο αιώνα σημαί-

νει, σε μεγάλο βαθμό, να γράψουμε την ιστορία αυτής της επιστή-
μης. Διότι η κοινωνιολογία γεννήθηκε στη χώρα μας, στη διάρκεια 
αυτού του αιώνα, και παραμένει κατ’ ουσία μια επιστήμη γαλλική».1 
Με τα παραπάνω λόγια ο Ντυρκέμ (Émile Durkheim) σκιαγραφεί 
στο άρθρο του «Η κοινωνιολογία στη Γαλλία τον 19ο αιώνα» το 
ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου μια σειρά από γάλλους στοχα-
στές αποπειράθηκαν, με τρόπο λιγότερο ή περισσότερο επιτυχη-
1 Durkheim 1987 (1900), 111. Ένα χρόνο πριν τη δημοσίευση του άρθρου «Η κοι-

νωνιολογία στη Γαλλία τον 19ο αιώνα» έχει προηγηθεί η έκδοση του πρώτου 
τόμου του L’Année Sociologique. Όχι άδικα, ο P. Steiner (1994, 79) θεωρεί πως η 
έκδοση του περιοδικού είναι, μεταξύ άλλων, και αποτέλεσμα της μετατόπισης 
των ενδιαφερόντων του Ντυρκέμ. Αν, μέχρι το 1899, ο τελευταίος επιδίωκε να 
οικοδομήσει την κοινωνιολογία μελετώντας κατά κύριο λόγο τη συγκρότηση 
της κοινωνικής ολότητας, στα χρόνια που ακολούθησαν θα επιδίωκε την ακα-
δημαϊκή της καταξίωση εστιάζοντας κυρίως στις διαδικασίες της κοινωνικής 
μεταβολής. Όπως είναι άλλωστε φυσικό, υφίσταται αντίστοιχα και μια ανάλο-
γη μετατόπιση στη θεματική των δημοσιεύσεων του Ντυρκέμ. Έτσι, τις πρώ-
ιμες μελέτες του για τις δομές που αποτυπώνουν την παγίωση του κοινωνι-
κού δεσμού (δίκαιο, οικογένεια, καταμερισμός εργασίας, ανομία) διαδέχονται 
μια σειρά από άρθρα με αντικείμενο τις παραστάσεις (θρησκεία, ηθική, ιδεο-
λογία) και τον καθοριστικό ρόλο τους στην κοινωνική μεταβολή. Με γνώμο-
να τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι το άρθρο του 1900 φέρει την υπογραφή ενός 
ήδη καταξιωμένου επιστήμονα που, φθάνοντας στην ωριμότητά του, προχω-
ρά σ’ ένα κριτικό απολογισμό των προσπαθειών που προηγήθηκαν του δικού 
του εγχειρήματος. Εν κατακλείδι, το άρθρο αυτό αποτελεί πολύτιμη συνηγορία 
υπέρ όποιου πιστεύει ότι η χρήση των κοινωνιολογικών εννοιών δεν μπορεί να 
γίνει χωρίς τη γνώση της ιστορίας τους.  
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μένο, να μελετήσουν αντικειμενικά τα κοινωνικά γεγονότα. Από 
τον Σαιν-Σιμόν (Henri Saint-Simon) και τον Κοντ (Auguste Comte) 
μέχρι τον Εσπινάς (Alfred Espinas) και τον Ταρντ (Gabriel Tarde), ο 
Ντυρκέμ παρουσιάζει λοιπόν την πορεία που ακολούθησε η γαλλική 
κοινωνιολογική σκέψη μέχρι το στάδιο της ωρίμανσής της – μέχρι 
δηλαδή τη στιγμή που συγκροτείται σε νέο επιστημονικό πεδίο και 
εντάσσεται στο ακαδημαϊκό σύστημα διδασκαλίας.2 Μακριά από τη 
φιλοσοφική αφαίρεση και την ψυχολογική ενδοσκόπηση, αυτό που 
διακρίνει κατά τη γνώμη του τη γαλλική κοινωνιολογική «σχολή» 
είναι ότι υιοθετεί την ιστορική και συγκριτική μέθοδο προκειμέ-
νου να παρατηρήσει τον εμπειρικό κόσμο και να κατασκευάσει τις 
εννοιολογικές της κατηγορίες.

Σε συνέχεια των παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 
ότι ο Ντυρκέμ αντιλαμβάνεται την ιστορία ή, καλύτερα, την προϊ-
στορία της κοινωνιολογίας ως μια κατεξοχήν διανοητική διαδικα-
σία συνεχούς συσσώρευσης των προόδων που επέτυχαν οι προπά-
τορες και οι θεμελιωτές της. Τείνουμε ωστόσο να θεωρήσουμε ως 
εσφαλμένη την προηγούμενη υπόθεση, στον βαθμό ακριβώς που 
αγνοεί το γεγονός ότι η ντυρκεμϊανή «αφήγηση» –για να χρησι-
μοποιήσουμε έναν όρο από το οπλοστάσιο της ιστορικής επιστή-
μης– για τη συγκρότηση της κοινωνιολογίας κατά τον δέκατο ένατο 
αιώνα διαμορφώνεται συνειδητά σε συνάρτηση με τις βαθιές ιστο-
ρικές μεταβολές που συντελέσθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Υπ’ αυτό το πρίσμα, επιβάλλεται ίσως να διατυ-
πώσουμε μια νέα, περισσότερο δόκιμη, υπόθεση: τα επιτεύγματα 
της, γαλλικής εν προκειμένω, κοινωνιολογικής σκέψης δεν μπορούν 
να γίνουν αντιληπτά παρά μονάχα εφόσον ενταχθούν στο ιστορικό 
πλαίσιο που τα γέννησε. 

Από τα Φώτα και την Επανάσταση του 1789 μέχρι τις αρχές της 
Παλινόρθωσης και το 1848, μια πλειάδα γάλλων στοχαστών ξέφυγε 
πράγματι από τα ασφυκτικά όρια της παράδοσης και, με εφαλτή-
ριο την πίστη της στον ορθό λόγο, αποπειράθηκε να θεμελιώσει μια 
επιστήμη που θα έφερνε στο φως τους νόμους που διέπουν το μετε-
2 Clark 1973. 
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παναστατικό κοινωνικό γίγνεσθαι.3 Με αυτό τον τρόπο, το όραμα 
για μια δίκαιη κοινωνία τροφοδότησε το αίτημα για μια αντικειμε-
νική επιστήμη των κοινωνικών φαινομένων. Στο πλαίσιο της Τρίτης 
Γαλλικής δημοκρατίας, ο Ντυρκέμ αξιώνει και ο ίδιος την οργάνωση 
της κοινωνίας με γνώμονα τις οικουμενικές αξίες της Επανάστα-
σης. Συνάμα, όμως, φροντίζει να εμπλουτίσει το φτωχό, μέχρι τότε, 
κοινωνιολογικό οπλοστάσιο, τόσο μεθοδολογικά όσο και εννοιο-
λογικά, και έτσι αναδεικνύεται ως ο πλέον άξιος κληρονόμος της 
«παρακαταθήκης» για τη συγκρότηση της κοινωνιολογίας. 

Αν η υπόθεση να σκεφτούμε τη συγκρότηση της κοινωνιολο-
γίας ως μια διαδικασία άμεσα εξαρτημένη από το κοινωνικό γίγνε-
σθαι είναι συμβατή με την ντυρκεμϊανή οπτική, δεν παύει ωστόσο 
να είναι ατελής στον βαθμό που δεν θέτει το ερώτημα της επίδρα-
σης που έχει, ή οφείλει να έχει, η κοινωνιολογία στην εξέλιξη της 
συλλογικής ζωής. Στο σημείο αυτό η θέση του Ντυρκέμ είναι αρκετά 
σύνθετη, χωρίς όμως να στερείται σαφήνειας. 

Πάντα στο ίδιο άρθρο του 1900 διαβάζουμε: «Η επιστήμη μελετά 
τα γεγονότα αποκλειστικά και μόνο για να τα γνωρίσει, αδιαφο-
ρώντας για τις ενδεχόμενες πρακτικές εφαρμογές των εννοιών που 
επεξεργάζεται».4 Η παραπάνω φράση, όπως και μια σειρά από άλλες 
με ανάλογο ύφος και περιεχόμενο, θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή 
ως επιχείρημα που συνηγορεί υπέρ μιας σαφούς διάκρισης ανάμεσα 
στον επιστημονικό αναστοχασμό επί της κοινωνικής πρακτικής και 
στις αναγκαιότητες που επιβάλλει η τελευταία. Εκκινώντας από την 
πεποίθηση ότι η επιστημονική γνώση είναι και παράγωγο της κοινω-
νικής πρακτικής, ο Ντυρκέμ θεωρεί ωστόσο αδύνατη την επίτευξη 
μιας τέτοιας διάκρισης. Όταν γράφει λοιπόν την παραπάνω φράση, 
έχει προφανώς μια διαφορετική επιστημολογική πρόθεση: συγκρο-
τώντας την κοινωνιολογία, δεν προσδοκά από αυτή να υιοθετήσει 
αξιολογικά ουδέτερες προκείμενες και στοχεύσεις, αλλά, κυρίως, να 
απομακρυνθεί από τον εμπειρισμό5 και τις καθημερινές διαμάχες της 
3 Σχετικά με την ώθηση που έδωσαν αυτά τα γεγονότα στην κοινωνιολογική 

σκέψη, βλ. Durkheim 1987 (1900), 114, 121-122.
4 Ό.π., 112.
5 Στο έργο του με τίτλο Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου, ο Ντυρκέμ 

[Durkheim 2002 (1895), 33-45] ορίζει τρεις προϋποθέσεις προκειμένου η κοινω-
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πολιτικής ζωής.6 Υπό τη συνθήκη αυτή και μόνο, η κοινωνική έρευνα 
δύναται να εξαγάγει πορίσματα ικανά να ωθήσουν τη συλλογική 
δράση προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι νόμοι του κοινωνικού 
γίγνεσθαι. 

Είναι σημαντικό εδώ να προσθέσουμε ότι ο Ντυρκέμ εκτιμά ως 
εξαιρετικά αναγκαία τη δημόσια παρέμβαση του κοινωνικού επιστή-
μονα, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικής κρίσης, δηλαδή στις εποχές 
εκείνες όπου οι θεμελιώδεις ηθικές αξίες του συλλογικού βίου τίθε-
νται υπό αμφισβήτηση.7 Υποδεικνύει μάλιστα και τα μέσα αυτής 
της παρέμβασης συνεισφέροντας σ’ ένα αφιέρωμα του περιοδικού 
Révue Bleue με τίτλο Η ελίτ των διανοουμένων και η δημοκρατία. Σ’ 
ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του λόγου του διαβάζουμε: «Κατά 
τη γνώμη μου, τα μέσα της δράσης μας είναι τα βιβλία, οι διαλέξεις 
και τα έργα λαϊκής επιμόρφωσης καθώς, πριν απ’ όλα, οφείλουμε 
να είμαστε σύμβουλοι και παιδαγωγοί. Αποστολή μας είναι περισσό-
τερο να βοηθήσουμε τους συγχρόνους μας ν’ αποδεχτούν τις ιδέες 
και τα συναισθήματα της εποχής, παρά να τους κυβερνήσουμε. Στις 
συνθήκες πνευματικής σύγχυσης όπου ζούμε δεν υπάρχει ρόλος 
περισσότερο χρήσιμος απ’ αυτόν».8

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ο Ντυρκέμ θεωρεί πως ανάμεσα 
στην κοινωνική πράξη και την επιστήμη που τη μελετά αναπτύσσε-

νιολογική έρευνα να αποφύγει τον σκόπελο του εμπειρισμού. Σύμφωνα μ’ αυτές, 
ο επιστήμονας οφείλει να αποσυνδέσει τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων 
από: 1) τα συναισθήματα που τα τελευταία εγείρουν τόσο στον ίδιο όσο και στα 
άλλα μέλη της κοινωνίας, 2) τις βιαστικά προσχηματισμένες ερμηνείες που έχουν 
διαμορφωθεί γι’ αυτά, 3) τις ατομικές, ή αλλιώς μερικές, εκφάνσεις τους. 

6 Σε όλη τη διάρκεια της πνευματικής του πορείας, ο Ντυρκέμ φρόντισε να κρα-
τήσει την κοινωνιολογική έρευνα σε σχετική απόσταση από τις προτεραιότη-
τες που έθεταν οι καθημερινές διαμάχες του πολιτικού στίβου. Θεωρούσε ότι 
το πρωταρχικό ενδιαφέρον των πολιτικών ανδρών δεν είναι η ανακάλυψη της 
αληθινής φύσης των συλλογικών πραγμάτων, αλλά η άμεση διαχείρισή τους με 
γνώμονα την τάδε ή τη δείνα πολιτική επιδίωξη.

7 Παραδόξως, ένα από τα «πρώιμα» κείμενα του Ντυρκέμ που μαρτυρούν τη 
θέση του για την καθοριστική σημασία που έχουν οι συλλογικές παραστάσεις 
στην εξέλιξη του κοινωνικού βίου έχει τίτλο Essais sur la conception matérialiste 
de l’histoire. Durkheim 1987 (1897), 253-254.

8 Durkheim 1987 (1904), 280.
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ται μια σχέση αμφίδρομη που οδηγεί στην αμοιβαία εξάρτηση του 
ενός πόλου από τον άλλο. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει, αφενός, ότι η 
δυναμική της συλλογικής δράσης και των συλλογικών παραστάσεων 
τροφοδοτεί το ενδιαφέρον για την επιστημονική ανακάλυψη των 
νόμων που διέπουν την κοινωνική ολότητα και, αφετέρου, ότι η φύση 
των ευρημάτων της κοινωνιολογίας καθιστά την τελευταία έναν 
καθρέπτη μέσα στον οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες αναγνωρίζουν 
το είδωλό τους, αποκτώντας έτσι συνείδηση της δυναμικής τους και 
υιοθετώντας μορφές δράσης και σκέψης συμβατές με αυτήν. Όπως 
μαρτυρά και η συζήτηση που ακολούθησε τη διάλεξη που έδωσε ο 
Ντυρκέμ το 1906 στη γαλλική φιλοσοφική εταιρία για τον «Καθο-
ρισμό του ηθικού γεγονότος», το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στην 
κοινωνική πράξη και την κοινωνιολογική γνώση δεν έπαψε ποτέ να 
τον απασχολεί. Σε μια αποστροφή του λόγου του τονίζει χαρακτηρι-
στικά: «Είναι πιθανό, όσο και αληθές, ότι η γνώση της πραγματικό-
τητας αποτελεί ένα νέο παράγοντα εξέλιξής της, όπως ακριβώς και η 
εμφάνιση της συνείδησης αποτελεί ένα νέο παράγοντα στη ζωή ενός 
οργανισμού του οποίου την εξέλιξη και τροποποιεί».9    

Τα όσα αναφέραμε παραπάνω δεν αποτελούν παρά μια σύντομη 
εισαγωγή στις τέσσερις ενότητες που ακολουθούν. Στην πρώτη από 
αυτές, θα παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο διεξοδικά το χρονικό 
της ανάμειξης του Ντυρκέμ στην υπόθεση Ντρέιφους (Dreyfus)10 
ενώ, στην επόμενη, θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ντυρ-
κέμ χρησιμοποίησε στη δεδομένη συγκυρία τις ήδη επεξεργασμέ-
νες κοινωνιολογικές του έννοιες προκειμένου, αφενός, να προαγά-
γει τις αξίες (ατομικισμός) που αντιστοιχούν στο «οργανικό» στάδιο 
κοινωνικής εξέλιξης και, αφετέρου, να εξασφαλίσει την αρωγή των 
σοσιαλιστών στην υπεράσπιση του Ντρέιφους. Έχοντας ως σταθερό 
άξονα αναφοράς την παραπάνω διπλή στόχευση, θα ανασυγκρο-
τήσουμε, στην τρίτη ενότητα, τα επιχειρήματα που ο Ντυρκέμ ανέ-

9 Bulletin de la Société Française de Philosophie, 1906, 189.
10 Το διαχρονικά έντονο ενδιαφέρον για την υπόθεση Ντρέιφους εξακολουθεί να 

τροφοδοτεί μια ογκώδη παραγωγή επιστημονικών μελετών. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες: Drouin 1994, Duclert 2006, Miquel 
2003, Winock 1998.   
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πτυξε τόσο στον Καταμερισμό όσο και στην Αυτοκτονία. Τέλος, 
στην τελευταία ενότητα, θα δείξουμε ότι τα παραπάνω επιχειρήματα 
συγκλίνουν, χωρίς ποτέ να ταυτίζονται, με αντίστοιχα επιχειρήματα 
της σοσιαλιστικής παράδοσης, και πιο συγκεκριμένα με αυτά του 
Σαιν-Σιμόν. Η «μερική» μόνο σύγκλιση της ντυρκεμϊανής κοινωνιο-
λογίας με τον σοσιαλισμό –ή, αλλιώς, η «μερική» απόκλισή της από 
αυτόν– φωτίζει, κατά τη γνώμη μας, τις εγγενείς αδυναμίες της και, 
εν τέλει, αποκαλύπτει τις «ουτοπικές» της προκείμενες.          

•

Στις 15 Μαρτίου του 1898, λίγες μόλις μέρες μετά τη δίκη του 
Εμίλ Ζολά (Émile Zola),11 ο Φερντινάντ Μπρυνετιέρ (Ferdinand 
Brunetière)12 δημοσίευε το δικό του κατηγορώ, δείχνοντας στην 

11 Τα κύρια γεγονότα της υπόθεσης Ντρέιφους (L’Affaire Dreyfus) είναι λίγο ως 
πολύ γνωστά. Να θυμίσουμε ωστόσο εδώ ότι το 1898 αποτέλεσε έτος καμπή 
στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η αθώωση του Εστερχάζυ (Ferdinand Walsin 
Esterhazy), στο τέλος του προηγούμενου έτους, προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση του Εμίλ Ζολά ο οποίος, στις 13 Ιανουαρίου του 1898, εξαπέλυσε μέσα 
από τις στήλες της εφημερίδας L’Aurore το περίφημο «Κατηγορώ». Πρόκειται 
για μια επιστολή προς τον πρόεδρο της δημοκρατίας Φελίξ Φωρ (Félix Faure), 
στην οποία ο Ζολά επιχείρησε να αποκαλύψει τις παρατυπίες και τις δολοπλο-
κίες που οδήγησαν τον μεν αθώο Ντρέιφους στο Νησί του Διαβόλου, διαβόη-
το τόπο εξορίας εκείνη την εποχή, τον δε ένοχο Εστερχάζυ στην αθώωση. Το 
συγκεκριμένο φύλο της εφημερίδας τυπώθηκε σε 300.000 αντίτυπα και προκά-
λεσε την αντίδραση των πολέμιων του Ντρέιφους αλλά και τη συσπείρωση των 
υποστηρικτών του. Οι πρώτοι επιδίωξαν και πέτυχαν να οδηγήσουν τον Ζολά 
σε δίκη (7-23 Φεβρουαρίου), ενώ οι δεύτεροι ζήτησαν μέσα από τις στήλες της 
εφημερίδας Le Temps την επανεξέταση της υπόθεσης Ντρέιφους (15 Ιανουα-
ρίου). Η ακροαματική διαδικασία της δίκης του Ζολά εξελίχτηκε σε παρωδία 
και ολοκληρώθηκε με την καταδίκη του σ’ ένα χρόνο φυλάκιση και πρόστιμο 
3000 φράγκων. Ήταν όμως το στρατόπεδο των υπέρμαχων της αθωότητας του 
Ντρέι φους που επί της ουσίας βγήκε κερδισμένο απ’ αυτήν τη δίκη, αφού κατά-
φερε να πάρει με το μέρος του το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης. 

12 Με τα πολεμικά άρθρα του εναντίον των υποστηρικτών της αθωότητας του 
Ντρέιφους ο Μπρυνετιέρ αναδείχθηκε, από κοινού με τον Μωρίς Μπαρρές 
(Maurice Barrès), σε βασικό «εισηγητή» του όρου διανοούμενοι. Ο όρος χρη-
σιμοποιήθηκε αρχικά με αρνητικό περιεχόμενο προκειμένου να στηλιτεύσει τη 
στράτευση των ανθρώπων των γραμμάτων υπέρ του Ντρέιφους. Με άρθρο του 
στην εφημερίδα L’Aurore (23 Ιανουαρίου 1898), o Ζωρζ Κλεμανσώ (Georges 
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πλευρά των διανοούμενων τους κύριους υπεύθυνους για την κρίση 
που ταλάνιζε τη γαλλική κοινωνία στο τέλος του δέκατου ένατου 
αιώνα. Η καθιέρωση του δικαιώματος της καθολικής ψήφου ήταν, 
σύμφωνα με τον Μπρυνετιέρ, η κύρια αιτία της κρίσης, καθώς 
επέτρεπε σε περιθωριακές ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μασό-
νοι, οι προτεστάντες και οι Εβραίοι, όχι μόνο να ενταχθούν στο 
πολιτικό σύστημα αλλά και να το ελέγξουν. Υπό αυτή την οπτική, ο 
αντισημιτισμός δεν μπορούσε παρά να θεωρηθεί ως η «αυθόρμητη 
και δικαιο λογημένη» αντίδραση του γαλλικού λαού απέναντι στην 
ενίσχυση κοινωνικών ομάδων που ήταν μέχρι πρότινος αποκλεισμέ-
νες από την πολιτική ζωή. Η στάση των διανοουμένων που τάχθη-
καν στο πλευρό του Ντρέιφους τροφοδοτούσε, πάντα σύμφωνα 
με τον Μπρυνετιέρ, την αυθόρμητη αντισημιτική αντίδραση των 
Γάλλων, μετατρέποντάς την σε πάγια πολιτική ταυτότητα. Θέλοντας 
να γκρεμίσουν τους πυλώνες που στήριζαν παραδοσιακά τη γαλλική 
κοινωνία, αμφισβητώντας την Καθολική Εκκλησία, τον στρατό και 
το σύστημα της δικαιοσύνης, οι διανοούμενοι πρότειναν τη λήψη 
μέτρων –αποστρατικοποίηση της χώρας, θρησκευτική ουδετερό-
τητα του κράτους– που ενέτειναν τα αντισημιτικά αισθήματα του 
λαού και προκαλούσαν το «δίκαιο» μένος του. Περισσότερο από 

Clemenceau) χρησιμοποίησε τον ίδιο όρο δίνοντάς του για πρώτη φορά το 
θετικό περιεχόμενο με το οποίο έμεινε στην ιστορία. Σε ό,τι αφορά στον Μπρυ-
νετιέρ, θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε μερικά βιογραφικά στοιχεία προκει-
μένου να αναδείξουμε τη βαρύτητα που είχαν οι παρεμβάσεις του: Γεννήθηκε 
στην Τουλόν το 1849. Σε ηλικία 37 ετών γίνεται λέκτορας στην École Normale 
Supérieure, ενώ το 1887 γίνεται μέλος της Λεγεώνας της Τιμής. Ακολουθεί ο 
διορισμός του στη Σορβόννη και, το 1893, η εκλογή του σε θέση της Ακαδημί-
ας, για την οποία είχε ως συνυποψήφιο τον Ζολά. Από το 1893 ως και το θάνα-
τό του διετέλεσε διευθυντής έκδοσης της περίφημης επιθεώρησης La Revue des 
Deux Mondes. Μέσα από τις στήλες της, προώθησε συστηματικά τις πολεμικές 
του θέσεις εναντίον του Ντρέιφους και των υπερασπιστών του ενώ στήριξε την 
Καθολική Εκκλησία όταν οι δημοκρατικοί στράφηκαν εναντίον του Κλήρου. Οι 
θέσεις του Μπρυνετιέρ, αν και τύγχαναν ευρείας αποδοχής από αντιδημοκρα-
τικούς κύκλους, οδήγησαν στη βαθμιαία μείωση των συνδρομητών της επιθε-
ώρησης (από 25000 το 1893 σε 14000 με 15000 το 1906). Ως κριτικός της λογο-
τεχνίας, εμπνεύστηκε από τον κλασικισμό του 17ου αιώνα και ήρθε σε ρήξη με 
τις σχολές της εποχής του. Δημοσίευσε πολλά και ογκώδη έργα με κύριο άξο-
να αναφοράς την ιστορία και την κριτική της γαλλικής λογοτεχνίας από τον 
Μεσαίωνα μέχρι και τον 19ο αιώνα. Πέθανε στο Παρίσι το 1906. 

— 103 —

Δ. ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ :  Παρέμβαση του Εμίλ Ντυρκέμ στην υπόθεση Ντρέιφους



αδαείς ή επικίνδυνοι πολέμιοι της Γαλλίας, οι διανοούμενοι υπερα-
σπιστές του Ντρέιφους ήταν, για τον Μπρυνετιέρ, άτομα που έθεταν 
το υπερφίαλο εγώ τους πάνω από το συμφέρον της εθνικής κοινό-
τητας. Συνοψίζοντας την κριτική του σε λίγες μόνο λέξεις, έγραφε: 
«Επιστημονική μέθοδος, αριστοκρατία του πνεύματος, σεβασμός 
της αλήθειας, όλες αυτές οι βαρύγδουπες λέξεις δεν χρησιμεύουν 
παρά μόνο ως προκάλυμμα των αξιώσεων του ατομικισμού».13

Το παραπάνω άρθρο του Μπρυνετιέρ συμπύκνωνε όλα τα αντιδη-
μοκρατικά επιχειρήματα που, στο πλαίσιο της Τρίτης Γαλλικής δημο-
κρατίας, αποτελούσαν την ιδεολογική πανοπλία της άκρας δεξιάς. 
Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας, η θρησκευτική ουδετερότητα 
του κράτους, η προώθηση, μέσω της εκπαίδευσης, της ισότητας των 
ευκαιριών καθώς και η διάδοση μιας ηθικής του πολίτη –εν συντο-
μία, όλοι οι κύριοι άξονες του δημοκρατικού πολιτικού προγράμμα-
τος– θεωρούνταν ως οι κύριες αιτίες για την ολίσθηση της γαλλι-
κής κοινωνίας στην αναρχία και τον ατομικισμό. Όσοι διανοούμενοι 
στρατεύονταν στο πλευρό των δημοκρατών κατηγορούνταν ως 
φορείς μιας ιδεολογίας που, στο όνομα της ελευθερίας, προσέβαλλε 
τις παραδοσιακές ηθικές αξίες της κοινότητας και αφαιρούσε από την 
κοινωνική οργάνωση ό,τι πιο πολύτιμο διέθετε, δηλαδή τον σεβασμό 
προς την ιεραρχία.

Σε επιστολές του προς τον ανιψιό του Μαρσέλ Μως (Marcel 
Mauss), ο Ντυρκέμ δεν έκρυβε το ενδιαφέρον του για τα τεκται-
νόμενα της υπόθεσης Ντρέιφους.14 Εξέφραζε μάλιστα τη βαθιά του 
ανησυχία για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της σε μια κοινωνία που 
βρισκόταν σε βαθιά πολιτική και ηθική κρίση.15 Σε επιστολή του, 
τον Φεβρουάριο του 1898, σημείωνε: «H κατάσταση είναι πράγ-
13 Brunetière 1898. 
14 Durkheim 1998, 104, 109, 110, 112, 113-114, 115, 127, 131. Οι παραπάνω σελί-

δες αντιστοιχούν σε επιστολές που στάλθηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι και 
τον Απρίλη του 1898.     

15 Μια σειρά από σκάνδαλα και πολιτικές συγκρούσεις που ταλάνισαν την Τρί-
τη Γαλλική δημοκρατία καθιστούν απόλυτα δικαιολογημένη την ανησυχία του 
Ντυρκέμ. Αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά το κίνημα του Μπουλανζέρ, το σκάνδα-
λο του Παναμά και φυσικά την κρατική δίωξη των αναρχικών. Για την ιστορία 
της περιόδου, βλέπε ενδεικτικά τις εξής μελέτες: Chastenet 1974, Mayeur 1973 
και 1984, Miquel 1989, Winock και Azema 1991. 
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ματι πολύ κρίσιμη, αλλά ο αντισημιτισμός δεν αποτελεί παρά ένα 
επιφανειακό της σύμπτωμα. Κατ’ αρχάς, είναι ανησυχητικό ότι μια 
τόσο μικρή υπόθεση –αφού τέτοια είναι ουσιαστικά– έχει προκαλέ-
σει τόση αναταραχή. Θα πρέπει όμως να υφίσταται μια βαθιά ηθική 
αποδιοργάνωση προκειμένου ένα τόσο μικρής σημασίας γεγονός να 
δρομολογήσει τόσες αναταραχές. Αυτό που είναι λοιπόν ανησυχη-
τικό είναι ότι διαφαίνεται μια αντίδραση απέναντι σε κάθε αρχή που 
θεωρούσαμε ως δεδομένη – αντίδραση που λαμβάνει χώρα εν μέσω 
μιας απερίγραπτης σύγχυσης και η οποία είναι συντηρητική αφού 
τη συνδράμουν τα χειρότερα στοιχεία. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε 
στη χώρα μας παρόμοια ηθική αταξία. […]. Όπως βλέπεις, δεν είμαι 
αισιό δοξος. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να κάνει κανείς πίσω. 
Αντίθετα, ανήκει στα θετικά της κατάστασης το ότι έχει αφυπνίσει 
την αγωνιστικότητά μας που από καιρό βρισκόταν σε νάρκη».16 

Όπως και ο Πεγκύ (Charles Péguy), ο Ντυρκέμ θεωρούσε την 
υπόθεση ως μια ιδιαίτερη στιγμή κατά την οποία εκδηλώθηκε η 
κρίση που ταλάνιζε τη συλλογική συνείδηση.17 Παρά λοιπόν την 
απαισιοδοξία του σχετικά με την εξέλιξή της, πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση της Λίγκας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που.18 Ανέλαβε μάλιστα προσωπικά την οργάνωση και τη διεύθυνση 
του τμήματός της στο Μπορντώ.19 Ως διακεκριμένο μέλος της 
Λίγκας, ασπαζόταν την πεποίθηση ότι γεγονότα όπως η καταδίκη 
του Ντρέιφους, η αθώωση του Εστερχάζυ και η δίκη του Ζολά φανέ-
ρωναν την ελλειμματική λειτουργία της δημοκρατίας και συνιστού-
σαν νίκη των αντιδραστικών πολιτικών δυνάμεων. Η στράτευσή του 
ήταν δυναμική και προκάλεσε τόσο την επίθεση του τοπικού Τύπου 
όσο και τις αντιδράσεις μελών του πανεπιστημίου όπου δίδασκε.20 
16 Durkheim 1998, 110.
17 Lukes 1973, 333.  
18 Για την ιστορία της Λίγκας βλέπε την πρόσφατη μελέτη του Naquet (2014). 
19 Fournier 2007, 370.
20 H εφημερίδα Le Nouvelliste κατηγόρησε τον Ντυρκέμ ότι παρακινούσε φοι-

τητές του να υποστηρίξουν έμπρακτα την αθωότητα του Ντρέιφους. Ο Ντυρ-
κέμ το διέψευσε, η εφημερίδα ωστόσο επανήλθε (Durkheim 1998, 109). Το 
όλο θέμα έληξε με διαμαρτυρία των φοιτητών που, με τη σειρά τους, υποστή-
ριξαν ότι το δημοσίευμα ήταν αβάσιμο. Το περιστατικό αντανακλά την ένταση 
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Ωστόσο, τα παραπάνω εμπόδια δεν τον πτόησαν·21 ανέλαβε λοιπόν 
να δώσει και αυτός τη δική του απάντηση στον λίβελο του Μπρυνε-
τιέρ.22 Κύρια προτεραιότητά του ήταν βεβαίως να υπερασπιστεί τους 
διανοουμένους και παράλληλα να αναδείξει την κοινωνική χροιά 
του ατομικισμού.23 Αντλώντας, για τον σκοπό αυτό, επιχειρήματα 
από τη θεωρία για τον κοινωνικό δεσμό που είχε ήδη αναπτύξει στα 
έργα του,24 δεν έχασε την ευκαιρία να τονίσει τη χρησιμότητα που 
μπορεί να έχει η κοινωνιολογία σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης. 
Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναδείξουμε τα κύρια σημεία της 
απάντησής του στον Μπρυνετιέρ.     

•

που η υπόθεση προκάλεσε και στο Μπορντώ. Διαδηλώσεις, μποϊκοτάζ και αφί-
σες μίσους είναι μερικά μόνο από τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι εθνικιστικοί 
κύκλοι της πόλης κατά της τοπικής εβραϊκής κοινότητας. Ανάλογο κλίμα διχα-
σμού και σύγκρουσης υπήρξε και στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Ο Ντυρκέμ δεν 
έμεινε αμέτοχος, παρά τον κίνδυνο να απομονωθεί από τους συναδέλφους του, 
που έβλεπαν με επιφυλάξεις ή, ακόμα και με εχθρότητα, την ανάμιξή του στην 
υπόθεση (Fournier 2007, 365-366, 371-375).

21 Σε γράμμα του (Durkheim 1975, 417-418) στον Μπουγκλέ (Célestin Bouglé) 
εξέφρασε βέβαια τη δυσαρέσκεια που του προκαλούσε το κλίμα πολιτικής απά-
θειας ή και εχθρότητας που αντιμετώπισε στο Μπορντώ. 

22 Είχε προηγηθεί, μεταξύ άλλων αντιδράσεων (Compagnon 1997, 128-129), και 
ένα άρθρο-απάντηση στον Μπρυνετιέρ που έφερε την υπογραφή του Νταρλύ 
(Alphonse Darlu). Ο Ντυρκέμ, όταν συνέτασσε τo δικό του άρθρο, είχε γνώση 
αυτού του κειμένου. Με γράμμα του μάλιστα στον Μως επισήμαινε (Durkheim 
1998, 131) το γεγονός ότι ο Νταρλύ είχε δανειστεί πολλές από τις ιδέες του. Δεν 
γνωρίζουμε αν οι δύο συγγραφείς είχαν ανταλλάξει απόψεις ή αν είχαν συντονί-
σει τις προσπάθειές τους. Είναι όμως βέβαιο ότι οι αντιλήψεις τους για τη σχέ-
ση του ατόμου με την κοινωνία συνέκλιναν. Το παρακάτω απόσπασμα από το 
άρθρο του Νταρλύ είναι διαφωτιστικό: «Φαίνεται αμέσως ότι οι δύο όροι, άτομο 
και κοινωνία, δεν μπορούν να χωριστούν ο ένας από τον άλλο. Η πραγματικό-
τητα της ανθρώπινης ζωής εκπορεύεται από την ένωσή τους, και η αλήθεια δεν 
μπορεί να βρεθεί ξεχωρίζοντας τον έναν από τον άλλο.» (Darlu 1898, 394). 

23 Το άρθρο-απάντηση του Ντυρκέμ [Durkheim 1987 (1898), 261-278] δημοσιεύ-
τηκε στη Revue bleue τον Ιούλιο του 1898 και είχε τίτλο «Ο ατομικισμός και οι 
διανοούμενοι». 

24 Αναφερόμαστε στη διδακτορική του διατριβή με θέμα τον καταμερισμό της 
εργασίας (1893) και στη μελέτη του για την αυτοκτονία (1898) (Durkheim 
1973 και 1999). 
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Εννοιολογώντας τον ατομικισμό, ο Ντυρκέμ θεώρησε καταρχάς 
απαραίτητο να τον αντιπαραβάλει προς τον ωφελιμισμό. Υιοθέτησε 
λοιπόν τη θεμελιώδη διάκριση που, λίγα χρόνια πριν, είχε αναδεί-
ξει στον Καταμερισμό της εργασίας στην κοινωνία. Το 1893, έγραφε: 
«Εάν το συμφέρον φέρνει κοντά τους ανθρώπους, αυτό συμβαίνει 
μονάχα για λίγες στιγμές, καθώς δεν μπορεί παρά να δημιουργηθεί 
μεταξύ τους ένας δεσμός που είναι μονάχα εξωτερικός. Τόσο κατά 
τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της ανταλλαγής, τα εμπλεκό-
μενα μέρη παραμένουν ανεξάρτητα τα μεν προς τα δε. Οι συνειδή-
σεις επικοινωνούν με τρόπο επιφανειακό. Δεν διεισδύουν η μια στην 
άλλη, ούτε και εφάπτονται μεταξύ τους. Ακόμα και αν κοιτάξουμε 
τα πράγματα σε βάθος, θα δούμε ότι κάθε αρμονία συμφερόντων 
ενέχει μια υποβόσκουσα σύγκρουση ή απλά μια σύγκρουση που 
έχει αναβληθεί. Διότι, εκεί όπου κυβερνά μόνο το συμφέρον, τίποτα 
δεν αναχαιτίζει τους εμπλεκόμενους εγωισμούς, και άρα κάθε εγώ 
βρίσκεται επί ποδός πολέμου απέναντι στους άλλους. Οποιαδή-
ποτε ανακωχή σ’ αυτόν τον αιώνιο ανταγωνισμό δεν μπορεί να έχει 
μεγάλη διάρκεια. Το συμφέρον είναι, κατά συνέπεια, ό,τι πιο αστα-
θές διαθέτουμε στον κόσμο. Σήμερα, μου είναι ωφέλιμο να συνδεθώ 
μαζί σας. Αύριο, θα είμαι εχθρός σας για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Μια 
τέτοια στάση δεν μπορεί παρά να γεννά περιστασιακές σχέσεις και 
συνεταιρισμούς της μίας ημέρας».25 

Στην ηθική ένδεια του ωφελιμισμού, η οποία, κατά τη γνώμη του, 
εν μέρει μόνο δικαιολογούσε την ανησυχία του Μπρυνετιέρ για τις 
ατομιστικές εκφάνσεις του σύγχρονου συλλογικού βίου, ο Ντυρκέμ 
αντιπαρέτασσε μια μορφή ατομικής ηθικής απόλυτα συμβατή με τις 
βιομηχανικές κοινωνίες, αφού ουσιαστικά αποτελεί τόσο παράγωγό 
τους όσο και προϋπόθεση της συγκρότησής τους. Ακολουθώντας για 
μια ακόμα φορά το ιστορικό σχήμα ερμηνείας που είχε επεξεργαστεί 
στον Καταμερισμό, σημείωνε ότι όσο μια κοινωνία γίνεται περισσό-
τερο ογκώδης και συμπαγής, τόσο οι παραδόσεις, οι πρακτικές και 
οι πεποιθήσεις της τείνουν να χάσουν την ακαμψία και την καθο-
25 Durkheim 1973 (1893), 181.

— 107 —

Δ. ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ :  Παρέμβαση του Εμίλ Ντυρκέμ στην υπόθεση Ντρέιφους



λικότητά τους. Ευνοείται έτσι η ανάδυση των ατομικοτήτων μέσα 
από την ανάπτυξη του καταμερισμού της εργασίας. Αν κανείς λάβει 
υπόψη ότι ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στις βιομηχα-
νικές κοινωνίες, τότε είναι εύκολο να καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι κατευθυνόμαστε σταδιακά προς μια κοινωνική κατάσταση όπου 
τα μέλη της κοινότητας, όντας ταυτισμένα με μια συγκεκριμένη 
κοινωνική λειτουργία, δεν θα έχουν πλέον τίποτα κοινό μεταξύ τους 
πέρα από τα γενικά ανθρώπινα γνωρίσματα και την ιδιότητά τους 
ως μελών του ανθρώπινου είδους.26 Ωστόσο, υποστήριζε ο Ντυρκέμ, 
αυτή η διαφοροποίηση των ατομικών συνειδήσεων πολύ απέχει από 
το να προκαλέσει την κοινωνική αποσύνθεση. Αν στα πρώτα στάδια 
της εξέλιξης των κοινωνιών η συνοχή τους προκύπτει μέσα από την 
ομοιομορφία των πρακτικών και των πεποιθήσεων που επιβάλλει 
η συλλογική συνείδηση στις ατομικές συνειδήσεις, στα μετέπειτα 
στάδια ο συλλογικός βίος παράγει τις ιδιαιτερότητες των ατόμων 
συνθέτοντάς τις σε ένα ενιαίο όλο. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με ό,τι 
πίστευε ο Μπρυνετιέρ και οι οπαδοί του, ο Ντυρκέμ θεωρούσε τη 
διαφοροποίηση των ατομικών συνειδήσεων ως την πιο ισχυρή εγγύ-
ηση για τη διατήρηση του κοινωνικού δεσμού. Θέλοντας να κάνει 
ακόμα πιο σαφείς τις αποστάσεις που τον χώριζαν από τους θιασώ-
τες των θέσεων της άκρας δεξιάς, υποστήριζε ότι η κοινωνία όχι 
μόνο δεν απειλείται από την ανάδυση του ατομικισμού, αλλά αντί-
θετα «έχει μετατρέψει τον άνθρωπο σε θεό για τον άνθρωπο (Homo 
Homini Deus)».27 Απαντώντας λοιπόν στον Μπρυνετιέρ κατέληγε: 
«Όχι μόνο ο ατομικισμός δεν είναι ταυτόσημος με την αναρχία, 
αλλά είναι στο εξής το μόνο σύστημα πεποιθήσεων που μπορεί να 
διασφαλίσει την ηθική ενότητα της χώρας».28 

Η ατομιστική ηθική δεν συνιστούσε για τον Ντυρκέμ ένα απλό 
σύνολο από διάσπαρτες αξίες που τα άτομα μοιράζονται σύμφωνα 
με τις ανάγκες, τα συμφέροντα ή τη βούλησή τους. Αποτελούσε 
μάλλον ένα σύστημα πεποιθήσεων που έχει διαμορφωθεί στο πέρα-
σμα του ιστορικού χρόνου και που γίνεται δεκτό από τα άτομα χωρίς 
26 Durkheim 1987 (1898), 271.
27 Ό.π., 272 και Durkheim 1973 (1893), 147.
28 Durkheim 1987 (1898), 270.
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αυτά να έχουν απαραίτητα τον έλεγχό του. Ουσιαστικά, επρόκειτο 
για μια ηθική ανεξάρτητη από το κάθε μεμονωμένο άτομο και εξωτε-
ρική ως προς αυτό – μια ηθική που έχει καταναγκαστικό και δεσμευ-
τικό χαρακτήρα καθώς καθορίζει τη συμπεριφορά του κάθε μέλους 
της κοινωνίας. Αν αυτή η ηθική επιβάλλει στον καθένα απ’ εμάς 
να συμπεριφέρεται μ’ ένα είδος θρησκευτικού σεβασμού προς τους 
άλλους, αυτό συμβαίνει διότι η κοινωνία μάς επιβάλλει μια τέτοια 
διάθεση, χωρίς εμείς να μπορούμε να την υπερβούμε. Μιλώντας με 
όρους δανεισμένους από τους Κανόνες της κοινωνιολογικής μεθό-
δου, θα λέγαμε λοιπόν ότι η ατομιστική ηθική αποτελεί ένα «κοινω-
νικό γεγονός». Την ύπαρξη αυτού του γεγονότος επιβεβαίωνε ο 
Ντυρκέμ με την απάντησή του στον Μπρυνετιέρ.

Αναζητώντας ωστόσο τις καλύτερες προϋποθέσεις για την 
εξάπλωση μιας ατομικής ηθικής που θα επιτρέπει τη συγκρότηση 
ενός νέου κοινωνικού δεσμού, ο Ντυρκέμ υιοθετούσε το λεξιλόγιο 
του σαιν-σιμονισμού. Πιο συγκεκριμένα, μας προέτρεπε να «χρησι-
μοποιήσουμε λοιπόν τις ελευθερίες μας για να αναζητήσουμε αυτό 
που πρέπει να κάνουμε, για να απαλύνουμε τη λειτουργία της κοινω-
νικής μηχανής που παραμένει ακόμη τόσο σκληρή για τα άτομα, 
για να θέσουμε στη διάθεσή τους όλα τα πιθανά μέσα που θα τους 
επιτρέψουν να βελτιώσουν ανεμπόδιστα τις ικανότητές τους, για να 
δουλέψουμε εντέλει ώστε να κάνουμε πραγματικότητα την περιβό-
ητη εντολή: στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του».29

Στο σημείο αυτό της πολεμικής του, ο Ντυρκέμ έκανε ένα σαφές 
άνοιγμα προς τους υποστηρικτές του σοσιαλισμού επιχειρώντας να 
προσελκύσει την προσοχή τους στα τεκταινόμενα της υπόθεσης.30 
29 Ό.π., 277. 
30 Αυτή δεν θα είναι η μόνη προσπάθεια που έκανε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Θυμίζουμε ότι, ύστερα από παράκληση του αδερφού του Αλφρέντ Ντρέιφους, 
επισκέφτηκε τον Ζαν Ζωρές (Jean Jaurès) στο Παρίσι προκειμένου να τον πεί-
σει για την αναγκαιότητα της στράτευσης των σοσιαλιστών στο πλευρό όσων 
ζητούσαν την επανεξέταση της υπόθεσης. Ο Ζωρές αρχικά είχε πεισθεί για την 
ενοχή του Ντρέιφους. Όμως, η δημόσια παρέμβαση του Ζολά αλλά και η επα-
φή του με «φίλους» από την Εκόλ Νορμάλ (École Normale Supérieure), μεταξύ 
των οποίων και ο Ντυρκέμ, ήταν καθοριστικές ώστε να πειστεί να αλλάξει τη 
στάση του και να υποστηρίξει την αθωότητα του άδικα καταδικασμένου αξιω-
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Παράλληλα, όμως, επιβεβαίωνε, και μάλιστα υπό πολιτικές συνθή-
κες εξαιρετικά κρίσιμες, το σταθερό ενδιαφέρον του για τη σχέση 
ανάμεσα στον ατομικισμό και τον σοσιαλισμό ή, πιο απλά, για τη 
σχέση ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία.31 

Από τα όσα προηγήθηκαν, γίνεται σαφές πως η ιστορική 
συγκυρία της υπόθεσης ώθησε τον Ντυρκέμ να λειάνει περαιτέρω τις 
θεμελιώδεις αναλυτικές κατηγορίες της σκέψης του προκειμένου να 
τις χρησιμοποιήσει και ως κατευθυντήριες γραμμές της κοινωνικής 
δράσης. Το όλο διακύβευμα υπερέβαινε λοιπόν τα όρια μιας απλής 
θεωρητικής επεξεργασίας του ατομικισμού ως σύγχρονης μορφής 
ηθικής και μετεξελισσόταν σε προβληματισμό περί της οργάνωσης μιας 

ματικού. Διαφορετική ήταν η στάση που κράτησαν ο Γκεσντ (Jules Guesde) και 
οι οπαδοί του. Αν για τον Ζωρές το κύριο διακύβευμα της υπόθεσης ήταν η υπε-
ράσπιση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ατομικής ελευθερίας από τις 
αντιδραστικές δυνάμεις που είχαν εισβάλει στην πολιτική ζωή, για τους τελευ-
ταίους η υπεράσπιση του Ντρέιφους δεν αποτελούσε κύρια προτεραιότητα της 
εργατικής τάξης αφού η καταδίκη ενός εβραίου και «ευκατάστατου» αξιωμα-
τικού δεν ήταν παρά μια ακόμα αδικία από τις πολλές που σημαδεύουν την 
καπιταλιστική κοινωνία. Στους αντίποδες αυτής της στάσης, άλλοι σημαίνο-
ντες σοσιαλιστές όπως ο Λαφάργκ (Paul Lafargue) και ο Πεγκύ αναδείχθηκαν 
σε ένθερμους υπερασπιστές του Ντρέιφους (Fournier 2007, 379-384, 387-390).

31 Εκτός από τα πολλά κριτικά άρθρα που έγραψε για βιβλία της εποχής που αφο-
ρούσαν στον σοσιαλισμό, θεωρούμε ως το πιο έμπρακτο δείγμα αυτού του 
ενδια φέροντος το μάθημα που παρέδωσε στο Μπορντώ κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 1895-1896. Το κείμενο του μαθήματος εκδόθηκε το 1928 από τον Μως 
με τίτλο Ο Σοσιαλισμός. Θα αρκεστούμε εδώ να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέ-
ρον του Ντυρκέμ για τον σοσιαλισμό μετουσιώθηκε ουσιαστικά σε εφαλτήριο 
για τη συγκρότηση της γαλλικής κοινωνικής επιστήμης. Ο ίδιος, μάλιστα, φρό-
ντισε να αναγνωρίσει [Durkheim 1992 (1928), 36)] έμμεσα αυτό το γεγονός 
από την πρώτη κιόλας παράδοσή του. Στην εισαγωγή του Σοσιαλισμού ο Μως 
σημείωνε: «Γνωρίζουμε από ποια ερωτήματα εκκίνησε. Στα χρόνια που πέρασε 
στην Εκόλ Νορμάλ και σε ένα περιβάλλον που διαπνεόταν από πολιτικό και 
ηθικό σθένος, αφιερώθηκε, από κοινού με τον Ζαν Ζωρές και το άλλο του φίλο 
τον Χομμέ (Hommay - πέθανε το 1896), στη μελέτη του κοινωνικού ζητήματος. 
Το έθετε τότε αρκετά αφηρημένα και φιλοσοφικά, με τον εξής τίτλο: Σχέσεις 
ανάμεσα στον ατομικισμό και τον σοσιαλισμό. Το 1883, έγινε πιο ακριβής, ορί-
ζοντας ως θέμα του τις σχέσεις μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας. Ανάμεσα 
στο πρώτο προσχέδιο (1884) και το πρώτο χειρόγραφο του Καταμερισμού της 
εργασίας (1886), κατάφερε σταδιακά να συνειδητοποιήσει ότι η λύση του προ-
βλήματος αποτελούσε αντικείμενο μιας νέας επιστήμης: της κοινωνιολογίας.» 
[Durkheim 1992 (1928), 27].             
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κοινωνίας όπου το άτομο δεν θα είναι απλά ελεύθερο, αλλά επιπλέον 
θα πραγματώνεται μέσα από τους δεσμούς του με τους άλλους. 
Προτρέχοντας εδώ ως προς την κατάληξη του όλου εγχειρήματος, θα 
λέγαμε ότι η ντυρκεμϊανή οπτική για τον ατομικισμό ολοκληρώνεται 
μέσα από μια θεώρηση του κοινωνικού δεσμού που παραμένει 
συγγενική, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται, με τον σοσιαλισμό. 

Στις δύο ενότητες που ακολουθούν θα αναδείξουμε με περισσό-
τερη σαφήνεια πως τα επιχειρήματα για τον ατομικισμό που 
ανα πτύσσει ο Ντυρκέμ στον Καταμερισμό και την Αυτοκτονία 
συν δέονται άρρηκτα με τη σοσιαλιστική σκέψη, και πιο συγκε-
κριμένα με τη σκέψη του Σαιν-Σιμον. Είναι οι συγγένειες αλλά κυρίως 
οι διαφορές του πρώτου με τον δεύτερο που θα μας βοηθήσουν να 
αντιληφθούμε τα σημεία επαφής αλλά και απόκλισης ανάμεσα στην 
κοινωνιολογική και τη σοσιαλιστική θεωρία περί οργάνωσης του 
κοινωνικού. 

•

Στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο Για τον καταμερισμό της 
εργασίας στην κοινωνία, ο Ντυρκέμ επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να 
αναδείξει πώς η εξειδίκευση των κοινωνικών λειτουργιών οδηγεί 
στην ανάπτυξη της ατομικότητας καθώς και στην ταυτόχρονη 
εγκαθίδρυση νέων δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στα άτομα και 
τις ομάδες. Όπως ήδη αναφέραμε, αν στις κοινωνίες με υποτυ-
πώδη καταμερισμό της εργασίας –«κοινωνίες της μηχανικής αλλη-
λεγγύης»– τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους εκτελώντας όμοιες 
λειτουργίες και υιοθετώντας κοινές ιδέες και αξίες, σε ύστερες 
μορφές κοινωνικής οργάνωσης –«κοινωνίες της οργανικής αλλη-
λεγγύης»– η ομοιομορφία λειτουργιών και πεποιθήσεων δίνει τη 
θέση της στη διαφοροποίησή τους. Ο θεμέλιος λίθος των οργανι-
κών κοινωνιών είναι λοιπόν η διαρκής διαφοροποίηση των λειτουρ-
γιών, των αναπαραστάσεων και, εντέλει, των ίδιων των οργάνων 
και των μερών της συλλογικότητας. Τα άτομα, όπως είναι φυσικό, 
ακολουθούν και αυτά την ιστορική κίνηση των κοινωνιών. Εκτε-
λούν, όλο και περισσότερο, εξειδικευμένες εργασίες και, συνάμα, 
γίνονται φορείς ποικιλόμορφων αντιλήψεων. Αποκτούν συνείδηση 
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των διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων τους, ενώ συμμετέχουν στην 
κοινή ζωή στο μέτρο που τους το επιτρέπουν τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις που έχουν. Παράλληλα, όμως, αποκτούν συνείδηση 
του γεγονότος ότι η δική τους εργασία είναι ουσιαστικά ανεπαρ-
κής για να καλύψει το σύνολο τόσο των δικών τους αναγκών όσο 
και αυτών της κοινότητας στην οποία ανήκουν. Αναζητούν έτσι την 
εκπλήρωση των αναγκών τους μέσα από την καλλιέργεια σχέσεων 
συνεργασίας, σύμπραξης και συνύπαρξης με τους άλλους.

Σε όσους αντιπαραθέτουν την ατομικότητα προς τη συλλογικό-
τητα, ο Ντυρκέμ απαντά καθιστώντας την πρώτη παράγωγο αλλά 
και προϋπόθεση της δεύτερης. Στον βαθμό που τα άτομα υπόκεινται 
στην κίνηση του καταμερισμού της εργασίας αποκτούν συνείδηση 
του γεγονότος ότι, από μόνα τους, δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας 
το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται τόσο για την εκπλήρωση 
των δικών τους αναγκών όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της 
κοινότητας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που αποδέχονται τον ιδιαίτερο 
αυτόνομο ρόλο τους, την ίδια στιγμή καλούνται και να αναγνωρί-
σουν τη μερικότητά τους και άρα τη σημασία που έχουν για αυτά οι 
λειτουργίες που εκτελούν οι άλλοι. Οι σχέσεις ατόμων και ομάδων 
υφίστανται λοιπόν μια θεμελιώδη μεταβολή, καθώς δεν αναπτύσσο-
νται πλέον μέσα σε ένα ομοιογενές περιβάλλον, αλλά σε ένα κλίμα 
όπου η διαρκής διαφοροποίηση ιδεών και πρακτικών γεννά συναι-
σθήματα αμοιβαίας αλληλεξάρτησης. Αν, όπως τονίσαμε, στις κοινω-
νίες της μηχανικής αλληλεγγύης όλα τα άτομα εκκινούν, στο πλαί-
σιο μιας κοινής «πορείας», από το ίδιο σημείο, στις κοινωνίες της 
οργανικής αλληλεγγύης ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις 
που συγκλίνουν ωστόσο σε πολλά σημεία. Δανειζόμενοι όρους από 
το ντρυρκεμϊανό λεξιλόγιο, θα λέγαμε ότι η ανάδυση της ατομικό-
τητας είναι μια ιστορική διαδικασία σύμφυτη με την ανάδειξη ενός 
νέου τύπου κοινωνικού δεσμού που στηρίζεται στην αλληλεγγύη των 
αλληλοεξαρτούμενων και αυτόνομων μερών που τον συγκροτούν.

Τα άτομα-παραγωγοί, παρά τις διαφορές τους, τείνουν ν’ ανα-
πτύσσουν όλο και πιο πυκνούς δεσμούς αλληλεγγύης. Μέσα από 
αυτούς τους δεσμούς, το κάθε άτομο επιβεβαιώνεται με διπλό τρόπο· 
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από τη μια, εξασφαλίζει μέσα από την εργασία του μέρος των αγαθών 
που είναι χρήσιμα στο ίδιο και στους άλλους, ενώ, από την άλλη, 
συμμετέχοντας στη συλλογική ζωή, γίνεται παράλληλα ο αποδέκτης 
της προσφοράς που κομίζουν οι άλλοι. 

Αν και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η διαφοροποίηση των 
ατόμων είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του βιομηχανικού κοι -
νωνικού δεσμού, ο Ντυρκέμ δεν παραλείπει ωστόσο να τονίσει την 
ανάγκη μιας δίκαιης ρύθμισης των ανταλλαγών που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στα εξειδικευμένα άτομα. Η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη 
όχι μόνο διότι επιτρέπει την ιεράρχηση των κοινωνικών λειτουρ-
γιών αλλά και διότι, επιπλέον, προστατεύει, ή οφείλει να προστα-
τεύει, τα άτομα από συμπεριφορές υπέρμετρα εγωιστικού ή υπέρμε-
τρα αλτρουιστικού χαρακτήρα. Αν και είναι φυσιολογικό το άτομο 
να διαφοροποιείται, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπερβεί κατά 
το δοκούν τα όρια που διαγράφουν για το ίδιο οι λειτουργίες που 
επιτελεί. Την ίδια στιγμή όμως, σημειώνει ο Ντυρκέμ, αυτά τα όρια 
δεν πρέπει να είναι τόσο ασφυκτικά ώστε να ωθούν το άτομο στην 
παραίτηση από τα δικαιώματα και τις επιθυμίες του.32 Αναζητώντας 
δομές ικανές να ρυθμίσουν τις κοινωνικές λειτουργίες, ο Ντυρκέμ 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν τα 
επαγγελματικά σωματεία ως μεσολαβητές ανάμεσα στ’ άτομα, τις 
κοινωνικές τάξεις και το κράτος.33 Χάρη στη συγκρότηση και τη 
δράση των επαγγελματικών σωματείων, οι οικονομικές λειτουργίες 
της κοινωνίας μπορούν να ρυθμιστούν με τρόπο που να ευνοεί τον 
σχηματισμό μιας ιεραρχίας όπου ο καθένας θα συμμετέχει σύμφωνα 
με τις ικανότητές του, την ίδια στιγμή που θα αμείβεται σύμφωνα με 
την κοινωνική βαρύτητα που έχει το έργο του.  

Θα ήταν άστοχο να συμπεράνουμε πως η παραπάνω θέση του 
Ντυρκέμ αποτελεί παράγωγο μιας τυχαίας σύγκλησης της σκέψης 
του με αυτή των σοσιαλιστών γενικά, και του σαιν-σιμονισμού ειδι-
κότερα. Όπως ήδη αναφέραμε,34 η μελέτη του σοσιαλισμού αποτέ-
λεσε βασικό άξονα της προβληματικής που, μέσα από διαδοχι-
32 Durkheim 1999 (1898), 149-222, 233-261.
33 Durkheim 1973 (1893), Ι-ΧΧΧVI, Durkheim 1999 (1898), 413-444.
34 Βλ. υπ. 31. 
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κές επεξεργασίες, τον οδήγησε στη συγγραφή του Καταμερισμού. 
Θα ήταν λοιπόν περισσότερο γόνιμο να αναδείξουμε τους βασι-
κούς άξονες της «συζήτησης» που διατηρούσε ο Ντυρκέμ με τους 
θιασώτες του γαλλικού σοσιαλισμού όσο σφυρηλατούσε τις θεμε-
λιώδεις έννοιες της κοινωνιολογίας (συλλογική συνείδηση, καταμε-
ρισμός εργασίας, ατομισμός, αλληλεγγύη, ρύθμιση των κοινωνικών 
λειτουργιών, ανομία). Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν περισσότερο 
σαφή τα σημεία σύγκλισης αλλά και απόκλισης ανάμεσα στις δύο 
αυτές παραδόσεις της γαλλικής κοινωνικής σκέψης.

•

Είναι πλέον κοινός τόπος στη σχετική βιβλιογραφία πως ο Κατα-
μερισμός της εργασίας στην κοινωνία αποτελεί, μεταξύ άλλων, και 
μια απόπειρα του συγγραφέα να αντιπαρατεθεί προς δύο εξέχουσες 
μορφές της κοινωνιολογικής σκέψης της εποχής του, τον Χέρμπερτ 
Σπένσερ (Herbert Spencer) και τον Αύγουστο Κοντ.35 Αν ο πρώτος 
θεωρούσε, λανθασμένα κατά τον Ντυρκέμ, ότι ο κοινωνικός δεσμός 
δεν μπορεί παρά να στηριχθεί αποκλειστικά στο αμοιβαίο όφελος 
που τα συστατικά του μέρη (άτομα) αντλούν από αυτόν, ο δεύτερος 
παρέμεινε μέχρι τέλους σκεπτικός ως προς την αντοχή ενός τέτοιου 
δεσμού εξαιτίας της διαρκούς εξάρτησής του από τον καταμερισμό 
της εργασίας. Προχωρώντας σε μια συστηματική μελέτη της σκέψης 
του Σαιν-Σιμόν, ο Ντυρκέμ άντλησε επιχειρήματα που του επέτρε-
ψαν να αντιπαρατεθεί τόσο στον έναν όσο και στον άλλο. Η κοινω-
νία, σε αντίθεση με όσα πίστευε ο Σπένσερ, ορίζεται στον Σαιν-Σιμόν 
ως μια sui generis πραγματικότητα της οποίας η ύπαρξη και η εξέλιξη 
είναι ανεξάρτητη από το κάθε άτομο, αφού καθορίζεται από «κινή-
σεις» που ναι μεν είμαστε σε θέση να μελετήσουμε, αλλά αδυνα-
τούμε να ελέγξουμε. Κατά τον Σαιν-Σιμόν, είναι η μελέτη αυτών των 
«κινήσεων» που αναδεικνύει, σε αντίθεση με ό,τι πίστευε ο Κοντ, 
την αξία που έχει η ανάπτυξη του καταμερισμού της βιομηχανικής 
εργασίας για τη ζωή των συγχρόνων κοινωνιών.36 Λαμβάνοντας 
35 Μια απλή και μόνο απαρίθμηση των παραπομπών που αφιερώνει ο Ντυρκέμ 

στους δύο συγγραφείς αρκεί για να επιβεβαιώσει το γεγονός (Borlandi 1993, 70). 
36 Foufoulas 2012. 
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υπ’ όψη αυτή τη διπλή αρχή, δεν θα αστοχούσαμε αν λέγαμε ότι ο 
Ντυρκέμ βρίσκει στον Σαιν-Σιμόν τις κατευθυντήριες γραμμές ενός 
προγράμματος που φαίνεται ότι λείπουν τόσο από το επιχείρημα του 
Σπένσερ όσο και από εκείνο του Κοντ. Δεν φείδεται λοιπόν επαίνων 
καθώς αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Σαιν-Σιμόν τον αληθινό θεμε-
λιωτή όχι μόνο της κοινωνιολογίας37 αλλά και ολόκληρης της φιλο-
σοφίας του θετικισμού.38

Η ανακάλυψη και η εφαρμογή ενός (θεωρούμενου από τον ίδιο 
ως) απαραβίαστου νόμου στα κοινωνικά πράγματα φανερώνει κατά 
τον Ντυρκέμ την πρόνοια του Σαιν-Σιμόν για μια θετική, δηλαδή 
αντικειμενική, ερμηνεία των κοινωνικών γεγονότων. Ωστόσο, η 
θετική αποτίμηση του έργου του και της συνεισφοράς του στην 
πρόοδο της κοινωνιολογίας δίνει σύντομα τη θέση της στην 
κριτική. Ο Ντυρκέμ επισημαίνει ότι ο Σαιν-Σιμόν, παρά τις διακηρύ-
ξεις του και τις αλλεπάλληλες προσπάθειές του για τη συγκρότηση 
της «κοινωνικής φυσιολογίας», δεν προχώρησε ποτέ στην υλοποί-
ησή της. Στερούμενος μεθοδολογικού και θεωρητικού υποβάθρου, 
επιχείρησε πρόχειρα την άμεση επίλυση του αινίγματος της κοινωνι-
κής οργάνωσης που έθετε η Γαλλική επανάσταση.39 Η τελική κρίση 
του Ντυρκέμ είναι πως ο Σαιν-Σιμόν παρέμεινε ένας «αποτυχημέ-
νος» κοινωνιολόγος που εντέλει αρκέστηκε στη διατύπωση πολιτι-
κών σχεδίων με σοσιαλιστικό περιεχόμενο.

Για τους μελετητές του Σαιν-Σιμόν, η παραπάνω κρίση αποτελεί 
τον πυρήνα μίας ακόμα, σημαντικής βέβαια, ανάγνωσης του έργου 
του. Για τους αντίστοιχους του Ντυρκέμ, όμως, δεν μπορεί παρά να 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οριοθετεί, έστω και αχνά, τη σχέση 
της κοινωνιολογίας του τελευταίου με τον σοσιαλισμό. Με πιο απλά 
λόγια, η στάση του Ντυρκέμ απέναντι στον Σαιν-Σιμόν εμπεριέχει 
εν σπέρματι εκείνη τη θέση του σύμφωνα με την οποία η σοσιαλι-
37 «Πνεύμα δημιουργικό και ανήσυχο, πρόθυμος να αφιερώσει τις εφευρετικές 

του δυνατότητες και το πάθος της ιδιοφυίας του σε κάθε μεγαλεπήβολο έργο, 
ο Saint-Simon, ως νέος Χριστόφορος Κολόμβος, γοητεύτηκε φυσικά από την 
ιδέα ν’ ανακαλύψει έναν κόσμο ακόμα άγνωστο [δηλ. τον κοινωνικό] και να τον 
κατακτήσει με την επιστήμη.» [Durkheim 1987 (1900), 115-116].

38 Durkheim 1992 (1928), 119-136.
39 Ό.π., 136. 
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στική σκέψη, αν και αρχικά τροφοδότησε το επιστημονικό ενδια-
φέρον για το κοινωνικό ζήτημα, παρέμεινε ουσιαστικά το προϊόν 
μιας πρόχειρης και βιαστικής μετατόπισης των προτεραιοτήτων 
του κοινωνιολογικού εγχειρήματος προς στοχεύσεις που επέβαλλε 
πιεστικά η ιστορική συγκυρία. 

Αν, για τον Ντυρκέμ, η εγκυρότητα της κοινωνιολογικής μεθό-
δου προϋποθέτει αρχικά την αποστασιοποίηση από το αντικείμενό 
της, αν, επιπλέον, η επιτυχία της εξαρτάται από την ανακάλυψη των 
κοινωνικών νόμων και τη διάδοση, μέσω της εκπαίδευσης, αρχών 
που να είναι συμβατές με αυτόν, τότε η σοσιαλιστική σκέψη δεν 
μπορεί παρά να φαντάζει ως λιγότερο έγκυρη στον βαθμό που, υπό 
το βάρος των κοινωνικών προβλημάτων και της πολιτικής διαμάχης 
που αυτά προκαλούν, έχει σφυρηλατήσει τις αναλυτικές της κατη-
γορίες χωρίς να εγείρει ιδιαίτερες αξιώσεις μεθοδολογικής ακρίβειας 
και θεωρητικής εμβάθυνσης. Συμπυκνώνοντας τα παραπάνω, θα 
λέγαμε ότι ο Ντυρκέμ αντιλαμβάνεται τον σοσιαλισμό ως ένα είδος 
ατελούς, και άρα ιδεολογικής, αναπαράστασης που ένα κομμάτι της 
κοινωνίας κατασκευάζει για το κοινωνικό όλο. 

Αυτός ο, κατά Ντυρκέμ, ιδεολογικός-υποκειμενικός χαρακτήρας 
της σοσιαλιστικής σκέψης αποτυπώνεται φυσικά και στον τρόπο με 
τον οποίο αυτή «αντιμετωπίζει» τις κοινωνικές κρίσεις. Χρησιμοποι-
ώντας όρους της παθολογίας, ο Ντυρκέμ σημειώνει ότι, ενώ ο κοινω-
νικός επιστήμονας επιδιώκει να θεραπεύσει τις κρίσεις μέσα από τη 
μελέτη των αιτιών που τις προκάλεσαν, ο οπαδός του σοσιαλισμού 
συγχέει τις αιτίες τους με τα επίπονα συμπτώματά τους, προτείνο-
ντας φάρμακα που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.40

Από τα όσα σημειώσαμε μόλις παραπάνω, θα ήταν εύλογο να 
οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η οικοδόμηση της θετικής κοινω-
νιολογίας από τον Ντυρκέμ συντελείται σε σαφή απόσταση από 
τις πολιτικές διαμάχες γενικά, και τη σοσιαλιστική ιδεολογία ειδι-
κότερα. Πηγαίνοντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, θα μπορού-
σαμε να χαρακτηρίσουμε την κοινωνιολογία αυτή ως πολιτικά ουδέ-
τερη. Ωστόσο, η εμπλοκή του Ντυρκέμ στην υπόθεση Ντρέιφους 
και το σύνολο των επιχειρημάτων που επιστρατεύτηκαν από αυτόν 
40 Ό.π., 37.
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δείχνουν ότι οι θέσεις περί καταμερισμού εργασίας και ανάπτυξης 
της ατομικότητας μοιράζονται ένα ευρύ πλαίσιο αναφοράς με τη 
σοσιαλιστική σκέψη. Η σύγκριση με τη θεωρία του Σαιν-Σιμόν είναι 
εδώ επιβεβλημένη και διαφωτιστική.

Για τον Σαιν-Σιμόν, ο κοινωνικός κόσμος συγκροτείται μέσα 
από την έλξη των ατόμων, των κοινωνικών τάξεων ή ακόμα και των 
εθνών.41 Τα άτομα δεν γίνονται αντιληπτά από τον Σαιν-Σιμόν ως 
αυτάρκεις οντότητες που αναζητούν μέσα από τις σχέσεις τους να 
αποσπάσουν κέρδος εις βάρος των άλλων. Αντίθετα, το κάθε ένα από 
αυτά δέχεται και ασκεί, ανάλογα με το ταλέντο του και την εργασία 
του, μια συγκεκριμένη επίδραση από και προς τα άτομα που το περι-
βάλλουν. Κατ’ αναλογία, θα λέγαμε ότι οι κοινωνικές τάξεις ακολου-
θούν μια κίνηση όμοια μ’ αυτήν των ατόμων: οι πιο φτωχές και οι 
λιγότερο προνομιούχες αποδίδουν στις πιο πλούσιες και «φωτισμέ-
νες» τάξεις την κοινωνική πρωτοκαθεδρία· σε ανταπόδοση, οι τελευ-
ταίες είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις και τα 
μέσα που διαθέτουν προς όφελος των πιο αδύναμων. Σε ό,τι αφορά 
τα έθνη, το μοτίβο παραμένει ίδιο: κάθε λαός, αντί να αντιμετωπί-
ζει τους γείτονές του ως ανταγωνιστές, τους βλέπει ως συνέταιρους, 
αναπτύσσοντας μαζί τους σχέσεις ανταλλαγής και αμοιβαιότητας. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω είναι μάλλον εύκολο να 
αντιληφθούμε ότι η ντυρκεϊμιανή θεωρία της αλληλεγγύης συμπί-
πτει σε πολλά σημεία με το σχέδιο του Σαιν-Σιμόν για την πολιτική 
οργάνωση του βιομηχανικού κόσμου. Έτσι, η ανάπτυξη του οργανι-
κού κοινωνικού δεσμού παρουσιάζει αναλογίες με την επικράτηση 
δεσμών έλξης ανάμεσα στα μέρη της κοινωνίας. Ο Ντυρκέμ είναι, 
λοιπόν, όχι λιγότερο από τον Σαιν-Σιμόν, υπέρμαχος μιας συνεργα-
σίας μεταξύ των ατόμων, των κοινωνικών τάξεων και των εθνών.

Ωστόσο, ο Ντυρκέμ αντιλαμβανόταν ότι η επίτευξη αυτής της 
συνεργασίας είναι εξαιρετικά εύθραυστη σε συνθήκες εκβιομηχάνι-
σης λόγω των ανταγωνισμών και των ανισοτήτων που αυτές προκα-
λούν. Θεωρούσε πως φαινόμενα όπως οι αυτοκτονίες, οι συγκρού-
σεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων ή ακόμα και οι πόλεμοι μεταξύ 
41 Foufoulas 2011, 267-272. 
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των εθνών αποτελούν τα παθολογικά συμπτώματα μιας βιομηχανο-
ποιημένης κοινωνίας που αδυνατεί να ρυθμίσει με τρόπο δίκαιο και 
σε πολλαπλά επίπεδα τις οικονομικές της λειτουργίες. Και σε αυτό το 
σημείο η σύμπλευσή του με τον Σαιν-Σιμόν είναι χαρακτηριστική.42

Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στην κοινωνιολογική θεωρία της 
αλληλεγγύης και το σοσιαλιστικό πρόγραμμα για τη βιομηχανική 
οργάνωση είναι διακριτές όταν ο Ντυρκέμ και ο Σαιν-Σιμόν επιχειρούν 
να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ρύθμιση 
των οικονομικών λειτουργιών. Το κοινό πλαίσιο εντός του οποίου 
κινούταν η σκέψη τους διαρρηγνύεται πλέον, αφήνοντας να διαφανεί 
η διαφορετική τους αντίληψη για το αίτημα της ισότητας. 

Στο τελευταίο του κείμενο, τον Νέο Χριστιανισμό, ο Σαιν-Σιμόν 
υποστήριξε ότι η διάδοση ενός συναισθήματος αδελφοσύνης, ως 
παράγωγο του νόμου της έλξης στο επίπεδο των ηθικών δεσμών, 
είναι ικανή να αναχαιτίσει τους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε άτομα 
και τάξεις και να οδηγήσει στη συγκρότηση μιας οικουμενικής 
κοινότητας ίσων. Στην περίπτωση των ατόμων, η νέο-χριστιανική 
εντολή αγαπάτε αλλήλους ωθεί στη δημιουργία συνεταιρισμών 
ανάμεσα σε ίσους παραγωγούς. Στην περίπτωση των κοινωνικών 
τάξεων πάλι, επιτάσσει τη συνεργασία και την απάλειψη των 
σχέσεων κυριαρχίας, με απώτερο στόχο την υλική και ηθική πρόοδο 
των φτωχών παραγωγών. Στο επίπεδο των εθνών, τέλος, επιβάλλει 
τη συναδέλφωση όλων των λαών, ώστε από κοινού να μετατρέψουν 
τη Γη σε ένα νέο κήπο της Εδέμ. Η σκέψη του γάλλου σοσιαλιστή 
προδίδει εδώ το ουτοπικό και απελευθερωτικό της πρόσημο, καθώς 
προβάλλει το ιδεώδες ενός κόσμου αφθονίας, ευδαιμονίας και 
συμφιλίωσης, όπου η πιο πλούσια και μορφωμένη κοινωνική τάξη 
οφείλει να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ηθική και υλική 
πρόοδο της πιο φτωχής και πολυάριθμης τάξης.43

Ο Ντυρκέμ, αν και ενστερνιζόταν τις ενστάσεις που διατύπωσε 
ο Σαιν-Σιμον επί της αρχής της απόλυτης ισότητας, θεωρούσε ότι η 
διάδοση μιας νέο-χριστιανικής ηθικής συνιστά ουσιαστικά διολί σθηση 
προς αυτή την αρχή και είναι ως εκ τούτου ασύμβατη με την ανάγκη 
42 Durkheim 1992 (1928), 168-169. 
43 Saint-Simon 2012, 3189.
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ρύθμισης των λειτουργιών των οργανικών κοινωνιών. Προτρέποντας 
τα άτομα, τις τάξεις ή και τα έθνη να αναπτύξουν δεσμούς αδελφικής 
ισότητας, ο Σαιν-Σιμόν παραβίαζε, πάντα σύμφωνα με τον Ντυρκέμ, 
την αρχή της διαφοροποίησης που δια περνά τις σύγχρονες κοινωνίες.44 
Η παραπάνω κριτική δείχνει με σαφήνεια τα όρια που χαράχθηκαν 
ανάμεσα στη ντυρκεμϊανή κοινωνιολογία και τον γαλλικό σοσιαλισμό 
του 19ου αιώνα. Απορ ρίπτοντας τη νεο-χριστιανική ηθική ως ύποπτη 
ενός «χυδαίου» εξισωτισμού, ο Ντυρκέμ επέλεξε να κατευθύνει τη 
σκέψη του προς τη συγκρότηση μιας ιεραρχίας λειτουργιών στο 
πλαίσιο της οποίας τα άτομα αναπτύσσονται καθώς, εκκινώντας 
από μια κοινή αφετηρία, καταλαμβάνουν τη θέση που αντιστοιχεί 
στα προσόντα τους, ενώ αμείβονται σύμφωνα με την ποσότητα 
και την κοινωνική βαρύτητα του έργου που παράγουν. Οι βασικές 
αρχές του παραπάνω προγράμματος είναι η ισότητα των ευκαιριών 
και η αξιοκρατική κατανομή των λειτουργιών και των αμοιβών. 
Προκειμένου να εκπληρωθούν αυτές οι αρχές, ο Ντυρκέμ θεώρησε 
ως απαραίτητες τρεις βασικές προϋποθέσεις: την κατάργηση της 
κληρονομικότητας της ιδιοκτησίας, την οργάνωση της εκπαίδευσης 
ώστε να εφοδιάζει τα άτομα με τα απαραίτητα για κάθε λειτουργία 
προσόντα και, τέλος, τη διαμόρφωση μιας κοινής γνώμης ικανής 
αφενός να αξιολογεί αντικειμενικά τη χρησιμότητα των κάθε λογής 
λειτουργιών και αφετέρου να συνδέει αυτές τις λειτουργίες με τις 
αντίστοιχες απολαβές.

Ωστόσο, μια συστηματική ανάλυση των παραπάνω προϋποθέ-
σεων είναι αρκετή ώστε να δείξει τις εγγενείς αδυναμίες του 
εγχειρήματος του Ντυρκέμ.45 H απροθυμία του να αμφισβητήσει 
τον ίδιο τον θεσμό της ιδιοκτησίας, η αδυναμία του να συνδέσει 
τις σχέσεις των παραγωγικών τάξεων με τους όρους παραγωγής 
και ιδιοποίησης της υπεραξίας, η αδιατάραχτη εμπιστοσύνη του 
στη διαχρονική δυνατότητα της εκπαίδευσης να προσαρμόζεται 
στις αναγκαιότητες που προκύπτουν κάθε στιγμή από τον διαρκή 
καταμερισμό της εργασίας και, τέλος, η υπερβολική βαρύτητα 
που απέδιδε στην επίδραση που μπορεί να έχει στην κοινή γνώμη 
44 Durkheim 1992 (1928), 229.
45 Filloux 1977, 177-213.   
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μια αξιοκρατική ηθική αποτελούν, εν τέλει, τα τρωτά σημεία ενός 
εγχειρήματος που, αποδεδειγμένα πλέον, δεν μπορεί να φαντάζει 
λιγότερο «ουτοπικό» από το σοσιαλιστικό σχέδιο του Σαιν-Σιμόν.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα και εστιάζοντας εκ νέου στη 
σχέση της κοινωνιολογίας με την κοινωνική πρακτική, θεωρούμε 
πως το ουτοπικό περιεχόμενο του ντυρκεμϊανού προγράμματος δεν 
είναι το μόνο μελανό χαρακτηριστικό του. Καθώς παραμένει κριτι-
κός απέναντι στη σοσιαλιστική «ιδεολογία», ο Ντυρκέμ υπερτονίζει 
τη βραδεία, πλην πολύτιμη, συνεισφορά της θετικής επιστήμης στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Όπως είδαμε, αναγνωρίζει στον κοινωνικό 
επιστήμονα τη δυνατότητα να στρατευθεί περιστασιακά στο πλάι 
μιας κοινωνικής ομάδας (υπερασπιστές του Ντρέιφους), χωρίς όμως 
ποτέ να κατονομάζει την κοινωνική δύναμη ή τάξη που θα γινόταν 
ο «κύριος» φορέας των ιδεών του. Οι όποιες αναφορές στον ρόλο 
των ακαδημαϊκών ελίτ και των επαγγελματικών συνενώσεων είναι 
ανεπαρκείς αφού, όπως έδειξε η ιστορική εμπειρία και η φθίνουσα, 
ήδη από την προπολεμική περίοδο, επίδραση της ντυρκεμϊανής 
κοινωνιολογίας, ούτε οι μεν ούτε οι δε είναι σε θέση να συγκροτή-
σουν ένα υποκείμενο που, με γνώμονα τη γνώση των κοινωνικών 
νόμων, να μπορεί να παρέμβει και να διαμορφώσει καθοριστικά τις 
συνθήκες του συλλογικού βίου. Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε πως, 
παρά την παρέμβαση του Ντυρκέμ στην υπόθεση Ντρέιφους, οι αρχι-
κές διακηρύξεις του περί αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην κοινω-
νική επιστήμη και την κοινωνική πράξη παραμένουν εν μέρει ανεκ-
πλήρωτες. Η έλλειψη ιστορικού υποκειμένου φαίνεται ν’ αφαιρεί 
από τη θεωρία του τον δυναμισμό της, αφήνοντάς την παράλληλα 
να αιωρείται ανάμεσα στην επίκληση της επιστημονικής ουδετερό-
τητας και την πάγια ανάγκη για παρέμβαση στην κοινωνία.            

Δημήτρης Φούφουλας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

dfoufoulas@hotmail.com 
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Pour la défense de l’individualisme et du socialisme. 
Les idées forgées par Émile Durkheim à l’occasion 

de son engagement dans l’affaire Dreyfus

Dimitrios FOUFOULAS

Résumé

AU crépuscule du XIXe siècle, Durkheim, s’opposant à la montée 
de l’extrême droite, se donne une double mission  ; défendre, 

contre l’étroitesse de la vision nationaliste, la portée universelle du 
social  ; forger une nouvelle notion de l’individualité qui ne gagne 
son plein sens qu’au sein de ce dernier. Il s’agit, peu ou prou, d’une 
démarche qui vise à lier le particulier au général ou, autrement dit, 
l’individu au social. De ce point de vue, la thèse durkheimienne est 
d’une clarté frappante ; c’est le mouvement  historique des sociétés 
qui fait naitre l’individualité  ; et, c’est la floraison de l’individualité 
qui assure la condition de la vie sociale saine. Ici, la boucle semble-
t-elle bouclée. Durkheim prend pourtant soin de raffiner davan-
tage sa problématique. Loin de se contenter simplement d’affirmer la 
nécessité des rapports qui doivent lier réciproquement l’individu et 
le social, il se donne la tâche de penser ces rapports en termes d’équi-
libre. Du même qu’un excès d’individualisme, un excès équivalent de 
socialisation, peuvent toujours entrainer de mauvaises conséquences 
sur la vie des individus ou sur celle de la communauté. En vue d’évi-
ter une telle condition, il considère que la saine organisation du lien 
social exige le développement libre de l’individualité autant que 
son intégration dans un système des fonctions règlementées. Une 
fois que l’individu durkheimien se place entre liberté et réglemen-
tation, le défi de la juste attribution des fonctionnes se pose d’elle-
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même. En d’autres termes, la question sociale telle que Durkheim 
l’a posée lui amène à penser à l’égalité. Le voit-on, ainsi, relever le 
gant en lançant une étude systématique de la pensée socialiste. En 
en dressant un bilan exhaustif des faiblesses et des vertus, il conclut 
que les doctrines socialistes restent toujours attachées à une vision 
intéressée, voire idéologique du monde social. Il en prend ainsi ses 
distances et fraie son propre chemin vers un socialisme plutôt méri-
tocratique que libertaire au cœur duquel une place privilégiée est 
réservée à la sociologie qui se prétend objective.

•
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O Hubert Dreyfus για τον “εύρωστο ρεαλισμό” 
στον Heidegger, ή Heidegger εναντίον Davidson*

ΓΚΟΛΦΩ ΜΑΓΓΙΝΗ

I

ΣΥΝΙΣΤΑ κοινό τόπο ότι το εγχείρημα διάνοιξης ενός πεδίου 
διαλόγου της σύγχρονης ηπειρωτικής φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως 

της φαινομενολογίας, με την αναλυτική παράδοση αποτελεί ένα 
οιονεί ζητούμενο, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο εν 
λόγω διάλογος αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη έκφραση μιας λιγό-
τερο ή περισσότερο ανοικτής «διένεξης των Σχολών». Δεν είναι 
τυχαίο δε ότι, ήδη στις απαρχές της, στο «χώρισμα των δρόμων» 
–κατά τη χαρακτηριστική διατύπωση του Michael Friedman1– των 
αρχών της δεκαετίας του ’30, το οποίο σηματοδοτεί η δημοσίευση 
του “Die Überwindung der Metaphysik” (1931) από τον Rudolf 
Carnap, έναν από τους επιφανείς εκπροσώπους του λογικού θετι-
κισμού, όπου ασκείται δριμεία κριτική σε χαρακτηριστικές διατυπώ-
σεις της εναρκτήριας διάλεξης του Χάιντεγκερ στο Πανεπιστήμιο 
του Φράιμπουργκ (1929) “Was ist Metaphysik?”, η διένεξη επιδεινώ-
νεται και γενικεύεται παίρνοντας τον χαρακτήρα ανοικτής πολεμι-
κής. Σε ό,τι ακολουθεί δεν θα μείνουμε τόσο στην προϊστορία της 
αντιπαράθεσης της επίθεσης επιφανών εκπροσώπων της αναλυ-
τικής παράδοσης –με τον Ayer, τον Ryle, εκτός του Carnap2– στη 
χαϊντεγκεριανή ερμηνευτική φαινομενολογία, αλλά θα εστιάσουμε 
*  H ανά χείρας μελέτη αποτελεί την ανεπτυγμένη εκδοχή ανακοίνωσης που έγινε 

στο πλαίσιο του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης, στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επι-
στήμης, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012. 

1 Friedman 2000, 11-25. Επίσης, Witherspoon 2003.
2 Για μια πολύ πρόσφατη πραγμάτευση του τρίπτυχου των αναλυτικών Carnap – 

Ayer – Ryle υπό το πρίσμα της πολεμικής τους στην ηπειρωτική και πιο συγκε-
κριμένα τη χαϊντεγκεριανή ή χαϊντεγκεριανής έμπνευσης φιλοσοφία:  Vrahimis 
2013 (για την αντιπαράθεση Carnap – Heidegger: σ. 46-54).
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σε μια πρόσφατη εκδοχή του διαλόγου μεταξύ των δύο παραδόσεων 
από τη σκοπιά της φαινομενολογίας, υπό το πρίσμα μιας αντιπα-
ραβολής των Μάρτιν Χάιντεγκερ και Donald Davidson, όπως αυτή 
αναπτύσσεται στον φαινομενολογικό στοχασμό του Hubert Drey-
fus.3 Η επιλογή αυτή έχει να κάνει τόσο με τη σημασία και την επιρ-
ροή που άσκησε η συγκεκριμένη ερμηνεία σε μια γενιά σύγχρονων 
φαινομενολόγων που διαθέτουν και αναλυτική κατάρτιση όσο, και 
με όρους συστηματικούς, με τη θέση που κατέχει στο εγχείρημα 
προσέγγισης του αναλυτικού φιλοσοφικού «παραδείγματος» με το 
ηπειρωτικό και πιο συγκεκριμένα το φαινομενολογικό φιλοσοφικό 
«παράδειγμα» από εκπροσώπους των δύο «παραδειγμάτων» που 
κατέχουν και τα δύο φιλοσοφικά ιδιώματα σε μια προσπάθεια αμοι-
βαίας αναγνώρισης. Θα ήταν σκόπιμο, επίσης, να επισημάνουμε ότι 
ενώ στην περίπτωση του John McDowell4 ή του John Searle5 υπάρ-
χει απευθείας διάλογος μεταξύ αυτών και του Hubert Dreyfus, κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει για την περίπτωση του Donald Davidson.   

ΙI

Θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρίσουμε καταρχάς την ιδιάζουσα 
θέση της φαινομενολογίας, ιδιαιτέρως της φαινομενολογίας στον 
Χούσερλ, στο διάλογο μεταξύ αναλυτικού και ηπειρωτικού φιλοσο-
φικού «παραδείγματος». Όπως εξηγεί ο μέντορας του Hubert Drey-
fus στο Παν/μιο Stanford της Καλιφόρνιας Dagfinn Føllesdal, εάν η 
συστηματική διάκριση μεταξύ των δύο «παραδειγμάτων» είναι θεμε-
λιωδώς λανθασμένη (flawed) ακόμη και για λόγους επισκόπησης, 
3 Επισημαίνουμε εδώ τη διαφοροποίηση που εισάγει ο Στέλιος Βιρβιδάκης, στο 

πλαίσιο της πλέον πρόσφατης φάσης της ηπειρωτικής παράδοσης, μεταξύ αφε-
νός μιας κατεύθυνσης που εκκινεί από τη γαλλική μεταμοντέρνα διανόηση 
στους Lyotard, Deleuze και Guattari, αλλά και στον Derrida, και αφετέρου μιας 
δεύτερης κατεύθυνσης φιλοσόφων της ηπειρωτικής παράδοσης –στους οποί-
ους ο Βιρβιδάκης συγκαταλέγει και τον Hubert Dreyfus– οι οποίοι «δοκιμάζουν 
να αναδιατυπώσουν με σαφήνεια, να επανερμηνεύσουν και να υποστηρίξουν 
με στέρεα επιχειρήματα μερικές από τις σημαντικότερες ηπειρωτικές θεωρήσεις 
και τα συγκεκριμένα πορίσματά τους» (Βιρβιδάκης 2005, 33). 

4 McDowell 2007 και Dreyfus 2007. Βλ. επίσης Dreyfus 2013 και McDowell 2013.
5 Searle 2000 και Dreyfus 2000. 
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ο βασικός λόγος είναι ότι ούτε η ταξινόμηση με βάση τα προβλή-
ματα, ούτε εκείνη στη βάση των θεωριών αλλά, επίσης, ούτε εκείνη 
στη βάση των Σχολών μπορούν να προσδιορίσουν το ποιόν λ.χ. 
της αναλυτικής φιλοσοφίας, παρά μόνο ο τρόπος προσέγγισης στα 
προβλήματα και τις θεωρίες, που είναι αυτός της δικαιολόγησης και 
του επιχειρήματος, κι όχι αυτό που συνιστά κοινότοπη παραδοχή, 
δηλ. το κριτήριο της λογικής ανάλυσης. Υπ’ αυτό το πρίσμα, ένας 
φαινομενολόγος, όπως ο Χούσερλ, μπορεί εύκολα να συνομιλήσει 
με αναλυτικούς φιλοσόφους, στη βάση της αναγνώρισης από αυτόν 
των αρχών της λογικής εγκυρότητας και δικαιολόγησης.6 Το ίδιο 
ισχύει λ.χ. και για συγκεκριμένα ρεύματα της ερμηνευτικής παρά-
δοσης, τα οποία μπορούν να συνομιλήσουν με την αναλυτική παρά-
δοση στο πλαίσιο αυτού που ο Føllesdal αποκαλεί «αναλυτική ερμη-
νευτική», στο μέτρο που δεν αποποιούνται τη φυσιοκρατική αρχή 
για το νόημα.7 Είναι μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο που παραπέμπει 
στον Davidson, αλλά και στον Quine, στο μέτρο που και οι δύο 
ισχυρίζονται, υπό διαφορετικούς εντούτοις όρους, ότι τόσο η κατα-
νόηση όσο και η ερμηνεία μπορούν να αποτιμηθούν φυσιοκρατικά 
6 Føllesdal 1996, 203. O Føllesdal υποστηρίζει τη θέση περί «αναλυτικού Χού-

σερλ» νωρίς, ήδη από τη δεκαετία του ’60, με επίκεντρο τη χουσερλιανή θεω-
ρία της αποβλεπτικότητας και του νοήματος και με ιδιαίτερες αναφορές στους 
Frege και Brentano (Føllesdal 1969). Ο Føllesdal αποτελεί, για τον Στέλιο Βιρ-
βιδάκη, ενδεικτική περίπτωση «επιτυχούς λογικής ανασυγκρότησης ορισμένων 
κειμένων ερμηνευτικού ή και χαϊντεγκεριανού προσανατολισμού» (Βιρβιδάκης 
2005), η οποία ανασυγκροτεί τη φρεγκεανή ερμηνεία –ή ερμηνεία της «Δυτικής 
Ακτής»– της χουσερλιανής φαινομενολογίας.

7 Στο πλαίσιο αυτό ο Føllesdal ψέγει την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της αγγλο-
σαξονικής θεωρίας του νοήματος στους Quine και Davidson και της ηπειρω-
τικής ερμηνευτικής λ.χ. στον Gadamer. Είναι σαφές, επίσης, ότι πρoκρίνει την 
πρώτη. Στην περίπτωση λ.χ. του Davidson, σχολιάζοντας το Inquiries into 
Truth and Interpretation, ο Føllesdal γράφει: «Μία από τις βασικές συμβολές 
του Davidson είναι το ότι πρότεινε μια ενοποιημένη θεωρία του νοήματος, η 
οποία προβάλλει το πώς τα λόγια ενός ατόμου συμβαδίζουν με τη μελέτη των 
πράξεών του. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο με μια ενοποιημένη θεωρία της σκέψης 
και της πράξης στην παραδοσιακή ερμηνευτική αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η ερμη-
νευτική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτή. Επίσης, δεδομένου ότι το νόημα 
είναι η κεντρική έννοια της ερμηνευτικής, αυτή δεν μπορεί να αγνοήσει τη ριζι-
κή διερεύνηση της φύσης του νοήματος που ξεκίνησε ο Quine και ο Davidson» 
(Føllesdal 2001, 378).
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– σε μεγαλύτερο βαθμό ο Quine και σε μικρότερο ο Davidson.8 Για 
τον Føllesdal, αυτή η σύγκλιση δεν ισχύει, εντούτοις, για τους συνε-
χιστές της φαινομενολογικής παράδοσης, τον Χάιντεγκερ κι ακόμη 
περισσότερο τον Ντεριντά, καθώς αυτοί δεν φαίνεται να αναγνωρί-
ζουν κριτήρια λογικής δικαιολόγησης και έγκυρης επιχειρηματολο-
γίας και, κατά συνέπεια, κάνουν χρήση μιας ιδιότυπης φιλοσοφικής 
γλώσσας και ρητορικής· συνεπώς, κάθε προσπάθεια σύγκλισης ή και 
απλής συνδιαλλαγής τους με την αναλυτική φιλοσοφία είναι κατα-
δικασμένη σε αποτυχία.9 

Οι θέσεις του Føllesdal περί φυσιοκρατικής παραδοχής στις περί 
νοήματος θεωρίες των Quine, Davidson, αλλά και του Χούσερλ,10 
συνιστούν το σημείο αφετηρίας για την κριτική που του ασκεί ο 
Hubert Dreyfus.11 Το πρόβλημα της αποτίμησης της χαϊντεγκερια-
νής ερμηνευτικής φαινομενολογίας λαμβάνει χώρα, συνεπώς, ευθύς 
εξαρχής, στο πλαίσιο μιας «διένεξης των Σχολών» που νοείται με 
όρους άλλους από τους παραδοσιακούς. Στη συνέχεια, θα διακρί-
νουμε τρεις φάσεις σε αυτή την εξέλιξη, που ξεκινά με το σημα-
ντικό άρθρο του Dreyfus του 1980 “Holism and Hermeneutics”,12 
8 Βλ. επίσης Føllesdal 1973, 297-299. Επίσης για το θέμα της λογικής δικαιολό-

γησης των πράξεων σε σχέση με το θέμα των πεποιθήσεων στον Davidson: 
Føllesdal 1982, 309-311, καθώς και για μια συγκριτική προσέγγιση του πρώι-
μου και του ύστερου Davidson, αλλά και για μια κριτική στη σχέση νοήματος 
και αντίληψης σε αυτόν: Føllesdal 1999, 142-145. 

9 Føllesdal 1996, 204. Υπ’ αυτό το πρίσμα θα πρέπει να νοηθεί και η φαινομενικά 
παράδοξη θέση του Føllesdal ότι η διάκριση μεταξύ αναλυτικής και μη αναλυ-
τικής φιλοσοφίας τέμνει (runs across) άλλες ταξινομήσεις εντός των δύο αυτών 
κυρίαρχων φιλοσοφικών «παραδειγμάτων», με τρόπο ώστε να μπορεί κανείς 
να κάνει λόγο για αναλυτική ή μη αναλυτική φαινομενολογία ή ερμηνευτική 
(Føllesdal 1996, 206).

10 Føllesdal 2001, 377. Για τη «δύσκολη» σχέση φαινομενολογίας – φυσιοκρατίας: 
Zahavi 2004.

11 Δεν είναι τυχαίο ότι η αντιπαράθεση Føllesdal–Dreyfus αναφορικά με το «πρω-
τείο της πρακτικής» (primacy of practice) στους Χούσερλ και Χάιντεγκερ είχαν 
ευρύτατη επιρροή και διαμόρφωσαν δύο αντίπαλες κατευθύνσεις εντός της 
φαινομενολογικής σχολής. Μια ενδεικτική τοποθέτηση που ακολουθεί την 
ερμηνευτική του Follesdal είναι αυτή του Frederick Olafson (1975)· βλ. και 
την κριτική του Dreyfus (1991a). Για μια πρόσφατη τοποθέτηση στη διαμάχη 
Føllesdal–Dreyfus υπέρ του Føllesdal: Moran 2000, 58-63. 

12 Dreyfus 1980.
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αναπτύσσεται διεξοδικά στη μονογραφία του 1991 για το Είναι και 
Χρόνος Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger’s Being and 
Time, Division I, για να καταλήξει σε μια στοχευμένη, ακόμη πιο 
οξεία, κριτική σε πρόσφατα άρθρα, τα οποία εστιάζουν στην αντι-
παράθεση μεταξύ «συσταλτικού» (deflationary) και «εύρωστου» 
(robust) ρεαλισμού13 στους Davidson και Heidegger αντιστοίχως, 
δίνοντας με τη σειρά τους έναυσμα για έναν νέο γύρο αντιπαρα-
θέσεων εντός τόσο της αναλυτικής όσο και της φαινομενολογικής 
παράδοσης.14 Σε ό,τι αφορά τον τρίτο γύρο της αντιπαράθεσης, θα 
εστιάσουμε στο σημαντικό άρθρο των Dreyfus/Spinosa “Coping 
with Things-in-themselves: A Practice-Based Phenomenological 
Argument for Realism” (1999), κυρίως λόγω της ευρείας πρόσληψής 
του από φαινομενολόγους, όπως οι Jeff Malpas, Christopher Norris, 
Mark Wrathall, Mark Okrent, Theodore Schatzki, David Cerbone, 
και φαινομενολόγους φιλόσοφους της επιστήμης, όπως ο Joseph 
Rouse ή η Trish Glazebrook. 

ΙIΙ

Δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις της σύγχρονης έρευνας –οντο-
λογικής και γνωσιοθεωρητικής– όσον αφορά τον πρώιμο Heidegger 
13 Ο όρος «συσταλτικός» προέρχεται από το πεδίο των σύγχρονων θεωριών για 

την αλήθεια, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μετριοπάθεια σε σύγκριση με τις 
ουσιοκρατικές αξιώσεις των κλασικών θεωριών για την αλήθεια. Βλ. ενδεικτι-
κά: Davidson 1990. Βλ. σχετικά: Engel 2000, 58-66. Για την ασυμβατότητα της 
συσταλτικής θεωρίας της αλήθειας με τη χαϊντεγκεριανή «αλήθεια», η οποία 
συντάσσεται, κατά τον Engel, με τις «ουσιώδεις», «μη μετριοπαθείς» αντιλή-
ψεις περί αληθείας, παρόλη την πιθανή σύγκλισή τους σε μεμονωμένα σημεία: 
Engel 2000, 80-82. Στο μέτρο που η συσταλτική θεωρία της αλήθειας εκλαμ-
βάνει την αλήθεια ως μια έννοια «οιονεί τετριμμένη ή “ισχνή”, και όχι [ως] μια 
βαθιά έννοια, φορτωμένη με νόημα» (71), η χαϊντεγκεριανή ερμηνεία δεν μπο-
ρεί να εκληφθεί ως «συσταλτική» στο μέτρο που «αποβλέπει στο να εκφρά-
σει την ουσία της αλήθειας, ως “αποκάλυψης” ή “διάνοιξης” του Dasein στο 
είναι…» (80).

14 Dreyfus 1999, 2001, 2006. Αν και η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει τον John 
McDowell, η κριτική στη γνωσιοκρατία και τον «μύθο του νοητικού» εντάσσε-
ται σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολεμικής που αφορά και τη θέση περί δικαιολό-
γησης με λόγους (reasons) στον Davidson.
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του Είναι και Χρόνος καθώς και των πανεπιστημιακών παραδόσεων 
που είτε προηγούνται είτε έπονται αυτού. Η πρώτη κατεύθυνση 
έρευνας αντιμετωπίζει την υπαρκτική αναλυτική της Πρώτης Διαί-
ρεσης του έργου του 1927 ως έκφραση ενός ιδιότυπου ιδεαλισμού –
για παράδειγμα, χρονικού ιδεαλισμού (temporal idealism) κατά τον 
William Blattner15–, ενώ η δεύτερη εστιάζει στον ιδιότυπο μετα-με-
ταφυσικό ρεαλισμό που αναπτύσσεται σε αυτό.16 Η θέση του Hubert 
Dreyfus, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και στο πλαίσιο 
της υπεράσπισης της επιστημολογικής διαφοράς μεταξύ φυσικών 
επιστημών και επιστημών του ανθρώπου17 –και, αντιστοίχως, μεταξύ 
θεωρητικής και πρακτικής κατανόησης– είναι ότι η πρακτική κατα-
νόηση δεν μπορεί να αναχθεί σε γνωσιακά στοιχεία, όπως είναι οι 
πεποιθήσεις και οι γνώμες, πράγμα που φαίνεται ότι αποδέχονται οι 
Quine, ο Davidson, αλλά και ο Husserl, κατά τον Dreyfus. Σε αντί-
θεση με αυτούς, τόσο στην «οντολογική ερμηνευτική»18 του πρώι-
μου Heidegger, αλλά και του ύστερου Wittgenstein, όσο και στον 
Merleau-Ponty, η πρακτική κατανόηση συμπεριλαμβάνει μεν πεποι-
θήσεις και υποθέσεις, αυτές όμως μπορούν να νοηματοδοτηθούν 
αποκλειστικά εντός συγκεκριμένων πλαισίων και ενάντια σε ένα 
υπόβαθρο (background) κοινών πρακτικών. Καθώς όμως οι πρακτι-
15 Με ευθεία αναφορά στον Dreyfus, ο Blattner σχολιάζει το «πρωτείο της πρακτι-

κής» στο Είναι και Χρόνος και καταλήγει να διαπιστώσει ότι ο Χάιντεγκερ αιω-
ρείται ανάμεσα στο εγχείρημα οικοδόμησης μιας υπερβατολογικής οντολογίας 
–πράγμα που τον φέρνει κοντά στον Καντ– και στο «πρωτείο της πρακτικής». 
Ο αδιαφιλονείκητος υπερβατολογισμός του (transcendentalism) είναι ένα στοι-
χείο που μια πραγμάτευση τύπου Dreyfus δεν μπορεί να κατανοήσει (Blattnet 
2007, 17-18). Βλ. επίσης το άρθρο του: Blattner 1994.

16 Για μια γενική επισκόπηση των θέσεων αυτών: Stepanich 1991. Ο Stepanich 
υποστηρίζει τη θέση ότι ο Χάιντεγκερ του Είναι και Χρόνος δεν ίσταται πέραν 
του ιδεαλισμού και του ρεαλισμού αλλά μεταξύ των δύο. Βλ. επίσης Tanzer 
1998. Το άρθρο του Tanzer συνιστά πολεμική στη θέση του Blattner που εκλαμ-
βάνει τον Χάιντεγκερ ως καντιανό ιδεαλιστή.

17 Σε αυτό το σημείο ο Dreyfus αντιπαρατίθεται στο πρωτείο της φυσιοκρατίας 
που οδηγεί κάποιον σαν τον Dagfinn Føllesdal στην υπεράσπιση της ενότητας 
φυσικών και κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών.

18 Dreyfus 1980, 11. Εδώ ο προσδιορισμός του «οντολογικού» αντιπαρατίθεται 
στον επιστημολογικό και δη γνωσιοκρατικό χαρακτήρα της θεώρησης του νοή-
ματος και της ερμηνείας λ.χ. από τον Davidson.  
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κές περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ένα σύνολο δεξιοτήτων (skills), 
είναι μη αναγώγιμες σε γνωσιακά στοιχεία. 

Στο άρθρο του 1980 “Holism and Hermeneutics” (Ολισμός και 
ερμηνευτική), ο Dreyfus έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον 
Føllesdal σε ό,τι αφορά το θέμα του ολισμού, όρος που παραπέ-
μπει ανοικτά στον Quine, αντιπαραβάλλοντας ένα είδος πρακτικού 
ολισμού (practical holism) στον κυρίαρχο θεωρητικό ολισμό (theo-
retical holism) των Quine και Davidson. Ποιες είναι όμως οι βασι-
κές παραδοχές  των θεωρητικών ολιστών όπως ο Davidson; Πρόκει-
ται για την πεποίθηση, κατά πρώτον, ότι η επιστήμη εμπλέκει άμεσα 
ζητήματα ερμηνείας και, κατά δεύτερον, ότι η ερμηνεία είναι ένα 
είδος μετάφρασης μεταξύ θεωριών, καθώς η μετάφραση ως ερμηνεία 
του νοήματος καθίσταται αναγκαία κυρίως σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει αδυναμία ή μη συμβατότητα στην επικοινωνία ανάμεσα σε 
λόγους (discourses). Υπό το πρίσμα αυτό, η αρχή της μεγιστοποίησης  
της συμφωνίας στον Davidson,19 ως μετεξέλιξη της ριζικής ερμη-
νείας (radical interpretation) στον Quine,20 είναι μια μορφή θεωρη-
τικού ολισμού που ενισχύει το ιδεώδες της ενότητας των επιστημών 
ενώ συνάμα καθιστά τη φιλοσοφία ένα είδος μετα-ερμηνείας.21 Η 
θέση των θεωρητικών ολιστών όπως ο Davidson, οι οποίοι τελικά 
ανάγουν τη «γνώση υπόβαθρου» σε ένα ακόμη επιστημικό στοιχείο, 
λ.χ. σε μια πεποίθηση (belief),22 οφείλεται στην κυρίαρχη γνωσιο-

19 Davidson 2001c, 101.
20 Βλ. ενδεικτικά: Davidson 1973.
21 «Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το να κατανοήσει κανείς ένα πρόσωπο από μια 

αλλότρια κουλτούρα ή το να κατανοήσει ένα ριζικά διαφορετικό είδος επιστή-
μης συνεπάγεται το να κάνει μια ολική θεωρία για μια ολική θεωρία, με άλλα 
λόγια, το να μεταφράσει στη δική του γλώσσα της θεωρίας που ενέχεται στη 
συμπεριφορά του άλλου προσώπου ή στη γλώσσα του. Η άποψη αυτή επο-
μένως αντιμετωπίζει την κατανόηση ως επιστημολογικό πρόβλημα, ως ζήτημα 
θεωρητικής γνώσης…» (Dreyfus 1980, 6). Αντιθέτως, ένας πρακτικός ολιστής 
όπως ο Dreyfus υποστηρίζει τη διάκριση μεταξύ φυσικών επιστημών και επι-
στημών του ανθρώπου, καθώς η αφομοίωση των τελευταίων στο κυρίαρχο επι-
στημολογικό «παράδειγμα» των φυσικών επιστημών αφήνει ανεξερεύνητο το 
ρόλο και τη σημασία των πρακτικών, με άλλα λόγια, του μη γνωσιακού υπόβα-
θρου της γνώσης, στις επιστήμες του ανθρώπου.

22 Βλ. ενδεικτικά: Davidson 1974.
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κρατία, η οποία επιζητεί τη θεωρητικοποίηση, με άλλα λόγια την 
τυποποίηση (formalization) των στοιχείων του υπόβαθρου. Έτσι, 
δε, ακριβώς λόγω αυτής της απόλυτης γνωσιακής διαπερατότητας 
του τελευταίου, το σχέδιο της ερμηνείας νοείται ως ένα «ατελεύ-
τητο καθήκον» κατά τον ύστερο Χούσερλ του Κrisis.23 Σε αντί-
θεση με τη θεώρηση της ερμηνείας με όρους ριζικής μετάφρασης 
από τους Quine και Davidson, ο Dreyfus απεργάζεται ένα μοντέλο 
ερμηνείας ως ερμήνευσης ή ερμηνευτικής εκδίπλωσης (Auslegung), 
με αφετηρία την πραγμάτευση της δομής του ερμηνευτικού κύκλου 
στο Είναι και Χρόνος με σκοπό να αναδείξει τον πρακτικό ολισμό 
ως τη θεώρηση εκείνη για την οποία υπάρχουν μη γνωσιακές προϋ-
ποθέσεις σε κάθε μορφή κατανόησης του νοήματος. Εδώ τρία είναι 
τα στοιχεία που συγκροτούν την ερμήνευση24 –με κύριο αυτό της 
προ-κατοχής (Vorhabe) που αφορά πάντοτε σε ένα σύνολο πρακτι-
κών– εκ των οποίων εντούτοις οι θεωρητικοί ολιστές δεν αναγνωρί-
ζουν παρά μόνο ένα, αυτό της προ-θέασης (Vorsicht).25  
23 «Για τον Quine και τον Davidson όλα όσα χρειάζεται κανείς προκειμένου να 

κατανοήσει μια άλλη εποχή ή μια άλλη κουλτούρα είναι μια θεωρία που μεγι-
στοποιεί τη συμφωνία όσον αφορά το ποιες πεποιθήσεις είναι αληθείς και ποιες 
είναι ψευδείς. Το γεγονός ότι οι πεποιθήσεις αυτές έχουν νόημα μόνο εντός 
μιας πρακτικής κατάστασης που λαμβάνει χώρα έναντι (against a taken for 
granted) ενός δεδομένου πολιτισμικού υπόβαθρου μοιάζει να μην αποτελεί γι’ 
αυτούς ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς κατά τη γνώμη τους το υπόβαθρο μπορεί 
καθαυτό να γίνει το ρητό αντικείμενο μιας μορφής θεωρητικής αποδεσμευμέ-
νης (detached) ανάλυσης που αποκαλύπτει περαιτέρω πεποιθήσεις…» (Dreyfus 
1980, 7).

24 «Όποτε ερμηνεύουμε κάτι ως κάτι, η ερμήνευση θεμελιώνεται ουσιαστικά σε μια 
προγενέστερη κατοχή, θέαση και εννόηση [Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff]. 
Η ερμήνευση δεν είναι ποτέ απροϋπόθετη σύλληψη ενός προκείμενου [eines 
Vorgegebenen]» (Είναι και Χρόνος, § 32, σ. 252). 

25 «Ο θεωρητικός κύκλος στον Quine προκύπτει από αυτό που ο Χάιντεγκερ απο-
καλεί Vorsicht, δηλαδή από το ότι κάθε επαλήθευση λαμβάνει χώρα εντός μιας 
θεωρίας, και ότι δεν υπάρχει διέξοδος από τον κύκλο των ολιστικών υποθέσε-
ων. Από την άλλη μεριά, ο ερμηνευτικός κύκλος στον Χάιντεγκερ αποφαίνεται 
ότι όλη αυτή η θεωρητική δραστηριότητα της πλαισίωσης και της επιβεβαίωσης 
υποθέσεων λαμβάνει χώρα όχι μόνο στο υπόβαθρο υπόρρητων ή ρητών εικασι-
ών (assumptions), αλλά επίσης στο υπόβαθρο πρακτικών (Vorhabe), οι οποίες 
δεν χρειάζονται –και στην πραγματικότητα, δεν μπορούν– να περιληφθούν ως 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις της θεωρίας, κι όμως αυτές ήδη προσδιορίζουν τι 
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ΙV

Την πολεμική αυτή στη γνωσιοκρατία, όπως αυτή εκφράζεται 
σε τόσο ετερόκλητες φιλοσοφικές θέσεις όσο αυτές των David-
son, Searle και Husserl, αναπτύσσει περαιτέρω ο Dreyfus στο βιβλί-
ο-σχόλιό του στην Πρώτη Διαίρεση του Είναι και Χρόνος σε δύο 
κρίσιμα σημεία της όλης πραγμάτευσης, κατά πρώτον, με αναφορά 
στο ζήτημα του status της αποβλεπτικότητας, κατά δεύτερον, με 
αναφορά στα θέματα της γλώσσας και της ερμηνείας – όπου στο 
σημείο αυτό επαναλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό η κριτική στο 
θεωρητικό ολισμό του Davidson,26 τέλος, το θέμα του ρεαλισμού 
στους Χάιντεγκερ και Davidson. Η αντιπαραβολή του Χάιντε-
γκερ προς τον Davidson στο θέμα της αποβλεπτικότητας συνοψί-
ζεται στα εξής: είναι σημαντικό να περιγραφεί φαινομενολογικά 
ένα μοντέλο αποβλεπτικότητας που να αντιμετωπίζει αποτελεσμα-
τικά την κυρίαρχη, καρτεσιανών καταβολών, νοοκρατική (mental-
ist)-παραστασιοκρατική (representationalist) αντίληψη για τη σχέση 
υποκειμένου και κόσμου· η πλειονότητα των ερμηνευτών, μεταξύ 
των οποίων και ο Dagfinn Føllesdal, εκλαμβάνουν τη χαϊντεγκε-
ριανή υπαρκτική αναλυτική ως απλή αντιστροφή της χουσερλια-
νής αποβλεπτικότητας με την ανασκευή του πρωτείου της θεωρίας 
έναντι εκείνου της πράξης. Για τον Dreyfus, όμως, καμία τέτοια 
θεώρηση δεν μπορεί να συλλάβει σε βάθος το οντολογικό διακύ-
βευμα της χαϊντεγκεριανής διαύγασης της αποβλεπτικότητας, ή, 
με τους όρους του Είναι και Χρόνος, του Dasein, εάν το συλλάβει 
απλώς ως μια αντιστροφή της σχέσης θεωρίας και πράξης. Η έννοια 
της συμπεριφοράς (Verhalten) στον Χάιντεγκερ προκύπτει από τη 
ριζική υπέρβαση των παραδοσιακών θεωρήσεων της συνείδησης και 
σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από τη λογική ανακατασκευή 
της χουσερλιανής αποβλεπτικότητας. Εντός αυτού του πλαισίου της 

μπορεί να αποτελέσει επιβεβαίωση.» (Dreyfus 1980, 10, έμφαση του συγγρα-
φέα). Βλ. σχετικά: Stern 2000, 55-57.

26 Dreyfus 1991b, 218. Και πάλι στο επίκεντρο εδώ μοιάζει να είναι η ανασκευή 
του καρτεσιανισμού από τον Χάιντεγκερ (221). 
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οντολογικής ριζοσπαστικοποίησης της αποβλεπτικότητας, για την 
οποία το φαινομενολογικό μοτίβο του «μέσα-στον-κόσμο-Είναι» 
έχει κρίσιμη σημασία, η αιτιακή θεωρία της πράξης (causal theory of 
action) στον Davidson,27 και σε μικρότερο βαθμό στον Searle, υποκύ-
πτουν στο κυρίαρχο γνωσιο κρατικό (cognitivist) «παράδειγμα»: «Ο 
Searle και ο Davidson συμφωνούν ότι η έννοια της πράξης είναι αιτι-
ακή – ότι μια πράξη είναι μια σωματική κίνηση που έχει προκληθεί 
με τον ορθό τρόπο από μια νοητική κατάσταση. Ο Davidson θεωρεί 
ότι αυτή πρέπει να προκαλείται από μια πεποίθηση ή μια επιθυμία. Ο 
Searle έχει μια ισχνότερη άποψη, καθώς υποστηρίζει απλώς ότι αυτή 
πρέπει να προκαλείται από μια απόβλεψη».28 Αντιθέτως, η ανωτε-
ρότητα της χαϊντεγκεριανής θεώρησης έγκειται στο ότι: «μια τέτοια 
αυτοαναφορική συνείδηση δεν είναι το θεματικό αντικείμενο του 
Είναι και Χρόνος. Σύμφωνα με τον Χάιντεγκερ, αυτή η συνείδηση 
είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος εκκάλυψης και μάλιστα ένας παράγω-
γος τρόπος. Δεν είναι η σύνολη ανθρώπινη δραστηριότητα ηθελη-
μένη και για τον λόγο αυτό δεν προκαλείται κάθε δραστηριότητα 
από μια αυτoαναφορική νοητική κατάσταση».29 Από την κριτική 
αυτή προκύπτει ότι: «δεν μπορούμε να συμπεράνουμε, όπως έκαναν 
οι παραδοσιακοί φιλόσοφοι από τον Αριστοτέλη έως και τον David-
son και τον Searle, ότι, επειδή απλώς η έννοια της πράξης που κατέ-
χουμε απαιτεί μια πράξη να εξηγείται με όρους πεποιθήσεων και 

27 Davidson 2001b, 72-81.
28 Dreyfus 1991b, 55. H  κριτική του Dreyfus άνοιξε έναν νέο γύρο αντιπαραθέσε-

ων μεταξύ φαινομενολογίας και αναλυτικής φιλοσοφίας της πράξης γύρω από 
τη φύση και τη λειτουργία του πράττειν. Βλ. ενδεικτικά: Clarke 2010. Αν και στο 
στόχαστρο του Dreyfus μπαίνει, κατά τον Clarke, κυρίως η θεωρία της πράξης 
του John Searle, οι αιτιάσεις που διατυπώνονται ισχύουν και για την αιτιακή 
θεωρία της πράξης στον Davidson. Για μια προσέγγιση η οποία, αντίθετα με την 
ερμηνευτική τακτική του Dreyfus, αναζητεί τα σημεία σύγκλισης και διαλόγου 
της θεωρίας της πράξης στον Davidson με τη φαινομενολογική θεώρηση του 
ιστορικού χρόνου και της ιστορικότητας εν γένει στον Χάιντεγκερ: Schatzki 
2006.

29 Dreyfus 1991b, 57. Με αυτή την έννοια μια θεώρηση τύπου Davidson οφεί-
λεται σε αναδρομική εκλογίκευση (retrospective rationalization), καθώς η πρα-
κτική μας δραστηριότητα δεν πρέπει αναγκαία να βασίζεται στην παρατήρηση 
(inspection) μιας εσώτερης νοητικής αιτίας.
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επιθυμιών, όταν δεν βρίσκουμε συνειδητές πεποιθήσεις και επιθυ-
μίες που προκάλεσαν τις πράξεις μας, μπορούμε δικαιολογημένα 
να τις προϋποθέσουμε (postulate them) στις εξηγήσεις μας».30 Συνε-
πώς, είναι η γνωσιοκρατική προκατάληψη που διαπερνά την αντί-
ληψη του Davidson τόσο για το status της αποβλεπτικότητας όσο 
και για εκείνο της γλώσσας, ενώ από μεθοδολογικής πλευράς οφεί-
λουμε, κατά τον Dreyfus, να αναγνωρίσουμε την προτεραιότητα της 
φαινομενολογικής περιγραφής στον Χάιντεγκερ έναντι της ορθο-
λογικής ανακατασκευής στον Davidson και στις δύο περιπτώσεις.31 
Η μεταφορά της πολεμικής στο επίπεδο της οντολογίας, με ευθεία 
αναφορά στο θέμα του ρεαλισμού, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να 
ολοκληρώνει τον κύκλο της κριτικής, αιχμή της οποίας αποτελεί ο 
θεωρητικός ολισμός και οι κατηγορίες της παραστασιοκρατίας και 
της γνωσιοκρατίας, με άλλα λόγια του καρτεσιανισμού. Ο Dreyfus 
ξεκινά την πραγμάτευση της § 43 (“Εδωνά-Είναι, κοσμικότητα και 
ρεαλιστικότητα”) του Είναι και Χρόνος από μια βασική παραδοχή: 
ο Χάιντεγκερ δεν είναι ούτε αντιρεαλιστής (antirealist) ή ιδεαλι-
στής, ούτε ιρρεαλιστής (irrealist) πραγματιστής ή εργαλειοκράτης32 
–ούτε όμως και ρεαλιστής με τη μεταφυσική έννοια του όρου33– 

30 Dreyfus 1991b, 86.
31 Ο Dreyfus μοιάζει να απορρίπτει καθ’ ολοκληρίαν τη διαδικασία της λογικής 

ανακατασκευής στον Davidson, ενώ αναγνωρίζει ότι στον Searle έχουμε παράλ-
ληλα με αυτήν και την αναγκαιότητα μιας άμεσης νοηματοδοτούσας εμπειρίας 
(Dreyfus 2001, 181). Είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο Dreyfus διευκρινίζει ότι το 
ζήτημα είναι εάν ξεκινά κανείς από ατομικές αποβλεπτικότητες, από συλλογι-
κές αποβλεπτικότητες ή από διαθέσεις υπόβαθρου (background dispositions).

32 Αυτό είναι προφανές, για παράδειγμα, στη θεώρηση του Dagfinn Føllesdal, ο 
οποίος συσχετίζει τον Χάιντεγκερ με τον Dewey υποστηρίζοντας ότι και στους 
δύο η θεωρία είναι «η συνέχιση της πράξης με άλλα μέσα» (Føllesdal 2000, 232-
233).

33 «Μαζί με το Dasein ως μέσα-στον-κόσμο-Είναι έχουν εκάστοτε ήδη διανοιγεί 
ενδόκοσμα όντα. Αυτή η υπαρκτικο-οντολογική απόφανση μοιάζει να συμφω-
νεί με τη θέση του Ρεαλισμού ότι ο έξω κόσμος είναι ρεαλιστικά παρευρισκόμε-
νος. Στο μέτρο που αυτή η υπαρκτική απόφανση δεν αρνείται “την παρεύρεση 
ενδόκοσμων όντων”, συμφωνεί ως προς το συμπέρασμα –τρόπον τινά δοξο-
γραφικά– με τη θέση του Ρεαλισμού. Διαφέρει όμως ριζικά από κάθε ρεαλισμό, 
κατά το ότι ο Ρεαλισμός ισχυρίζεται πως η ρεαλιστικότητα του “κόσμου”, όχι 
μόνο χρειάζεται να αποδειχτεί, παρά είναι και δυνατό να αποδειχτεί. Η υπαρ-
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αλλά ελάχιστος ερμηνευτικός ρεαλιστής (minimal hermeneutic real-
ist) ή ιντερναλιστής (internal) ρεαλιστής όσον αφορά τόσο το καθη-
μερινό μέσα-στον-κόσμο-είναι όσο και τον κόσμο της επιστήμης.34 
Τι εννοεί όμως με τους χαρακτηρισμούς αυτούς; Ως ερμηνευτικός 
ρεαλιστής ο Χάιντεγκερ αποδέχεται ότι: «ο υποκείμενος ρεαλισμός 
(background realism) μιας επιστήμης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να δικαιολογηθεί ο ισχυρισμός ότι τα αντικείμενα της επιστή-
μης υπάρχουν ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα των επιστημόνων, 
ούτε μπορεί αυτή η θεώρηση να υπαγορεύσει τη δομή που οφείλουν 
να έχουν τα αντικείμενα της επιστήμης».35 Με άλλα λόγια, ο «ελάχι-
στος» ρεαλισμός του Χάιντεγκερ όσον αφορά την επιστήμη σημαί-
νει ότι, ναι μεν, οι φυσικές οντότητες είναι ανεξάρτητες από εμάς 
(τους επιστήμονες που τις μελετούν) αλλά ότι το είναι αυτών των 
οντοτήτων, με άλλα λόγια, το είναι της φύσης και η κατανοησιμό-
τητά της δεν μπορούν παρά να εξαρτώνται από εμάς: «Το μόνο που 
μπορεί να κάνει η ερμηνευτική φαινομενολογία είναι να δείξει τη 
συνεκτικότητα της υπόθεσης υπόβαθρου (background assumption) 
του φυσικού επιστήμονα ότι η επιστήμη μπορεί να ανακαλύψει τον 
τρόπο του είναι της φύσης καθαυτήν».36 

κτική απόφανση αρνείται και τα δύο τούτα…» (Είναι και Χρόνος, σ. 327, έμφα-
ση του συγγραφέα· ελαφρώς τροποιημένη μετάφραση).  

34 Dreyfus 1991b, 252-253. 
35 Dreyfus 1991b, 254 (έμφαση του συγγραφέα). Με αυτήν την έννοια ο επιστημο-

νικός ρεαλισμός του Χάιντεγκερ δεν είναι ούτε αναγωγιστικός, ούτε υλιστικός 
αλλά ούτε και φυσικαλιστικός (260-261). Για την ιδιαιτέρως σύνθετη τοποθέτη-
ση του Χάιντεγκερ περί το 1927-28 στο θέμα του ρεαλισμού εν γένει και στην 
επιστήμη ειδικότερα: Glazebrook 2001, 368. Για την Glazebrook, η θέση του 
Dreyfus περί ερμηνευτικού ρεαλισμού στον Χάιντεγκερ δεν αντέχει την κρι-
τική, διότι κατ’ αυτήν ο Dreyfus αρνείται να παρακολουθήσει την εξέλιξη του 
προβλήματος του ρεαλισμού, σε συνάφεια με εκείνο της επιστήμης, πέραν του 
Είναι και Χρόνος και του πρώιμου έργου του. Στην πραγματικότητα, η «διαίσθη-
ση» περί ρεαλισμού στον Χάιντεγκερ δεν αντέχει την πίεση της αντιρεαλιστι-
κής θέσης της υπαρκτικής αναλυτικής του Είναι και Χρόνος και καταπίπτει μαζί 
με αυτήν (384). 

36 Dreyfus 1991b, 256. Πρβλ. «Το να πιστεύεις στη ρεαλιστικότητα του “έξω 
κόσμου”, σωστά ή λανθασμένα, το να αποδείχνεις αυτή τη ρεαλιστικότητα, 
επαρκώς ή ανεπαρκώς, να την προϋποθέτεις, ρητά ή όχι – όλα αυτά τα δια-
βήματα, μη έχοντας διασαφηνίσει πλήρως το έδαφός τους, προϋποθέτουν ένα 
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Είναι ακριβώς στη διαδικασία της ανίχνευσης του ιδιότυπου 
ρεαλισμού, που διατρέχει το χαϊντεγκεριανό φαινομενολογικό 
εγχείρημα, που προκύπτει η αναφορά στον Davidson, συγκεκρι-
μένα όταν ο Dreyfus εισάγει έναν επιπλέον χαρακτηρισμό για να 
διαλευκάνει την «ελάχιστη ερμηνευτική» λειτουργία του ρεαλισμού 
σε αυτόν: ο χαϊντεγκεριανός ερμηνευτικός ρεαλισμός είναι πληθυ-
ντικός (plural), καθώς γι’ αυτόν δεν υπάρχει μια και μοναδική περι-
γραφή της πραγματικότητας. Eίναι αυτός ακριβώς ο πλουραλισμός 
που προσεγγίζει στο μέγιστο βαθμό τον Χάιντεγκερ στον David-
son: «ό,τι αποτιμάται ως πραγματικό σε μια κουλτούρα εξαρτά-
ται από την ερμηνεία εντός των πρακτικών της».37 Με άλλα λόγια, 
καθώς η πραγματικότητα είναι σχετική με το πεπερασμένο Dasein, 
μπορεί να υπάρχουν πολλές αληθείς απαντήσεις στο ερώτημα «τι 
είναι πραγματικό;», ενώ κανένας από τους τρόπους εκκάλυψης της 
πραγματικότητας δεν είναι μεταφυσικά θεμελιώδης. Ο Χάιντεγκερ 
μοιάζει με έναν ιδεαλιστή ή με έναν σχετικιστή μονάχα όταν κανείς 
θεωρεί ότι μόνον ένα σύστημα περιγραφής μπορεί να αντιστοιχηθεί 
με τον τρόπο του είναι των πραγμάτων. Για τον Χάιντεγκερ, όμως, 
διαφορετικοί τρόποι κατανόησης του είναι αποκαλύπτουν διαφορε-
τικά είδη οντοτήτων και, αφού κανένας τρόπος εκκάλυψης δεν είναι 

υποκείμενο που αρχικά δεν έχει κόσμο, ή που είναι αβέβαιο για τον κόσμο του, 
και που κατά βάθος δεν ζητά παρά να εξασφαλίσει έναν κόσμο…» (Είναι και 
Χρόνος, σ. 327, έμφαση του συγγραφέα). Η Trish Glazebrook διατείνεται ότι ο 
Dreyfus έχει μια ισχνή έννοια του «πλουραλιστικού» ρεαλισμού στο Είναι και 
Χρόνος, καθώς τον εκλαμβάνει ως μινιμαλιστικό. Γι’ αυτήν, δεν πρόκειται για 
μινιμαλιστική θεώρηση αλλά για έναν μετα-μεταφυσικό πλουραλισμό απόλυτα 
συμβατό με το αίτημα για έναν «εύρωστο» ρεαλισμό (Glazebrook 2001, 384).

37 Dreyfus 1991b, 262. Βλ. επίσης: Dreyfus 1991c. Σε ό,τι αφορά τον Davidson, 
είναι ενδεικτικός ο τρόπος που ο Richard Rorty διατυπώνει τη θέση περί πλου-
ραλισμού σε αυτόν: «Κατά τη γνώμη μου, αυτό που συνδέει φιλοσόφους που 
αποκαλούνται “μεταμοντέρνοι” με τον ύστερο Βιτγκενστάιν, τον Ντέιβιντσον 
και τον Μπράντομ είναι η κοινή τους άρνηση να θεωρήσουν ότι υπάρχουν 
κάποια είδη λόγου, εκφάνσεις του πολιτισμού μας που βρίσκονται σε στενότε-
ρη επαφή με τον κόσμο, που προσαρμόζονται ή ταιριάζουν καλύτερα σε αυτόν 
από οποιοδήποτε άλλο είδος λόγου…» (Engel και Rorty 2010, 69). Εντούτοις, 
αυτό που ο Rorty αποδίδει εδώ στη συνάφεια του Davidson με τον φιλοσοφι-
κό μεταμοντερνισμό ερμηνεύεται από τον Dreyfus στη βάση της αποδοχής του 
θεωρητικού ολισμού σε αυτόν. 
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αληθής κατ’ αποκλειστικότητα, το να αποδέχεται κανείς έναν τρόπο 
δεν σημαίνει ότι απορρίπτει τους υπόλοιπους. Κατά τον Dreyfus, 
υπάρχει μια βαθιά ομοιότητα μεταξύ του Χάιντεγκερ και του David-
son σε αυτό το σημείο. Και οι δύο θα συμφωνούσαν με την ιδέα ότι 
μπορούμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα χρησιμοποιώντας 
διάφορες περιγραφές καθώς και ότι η αλήθεια των ισχυρισμών μας 
υπό μια δεδομένη περιγραφή έχει τις όποιες ιδιότητες, ακόμη κι αν 
αυτές οι περιγραφές δεν ανάγονται σε μια και μοναδική περιγραφή, 
καθώς και ανεξάρτητα από το εάν εμείς που κάνουμε τις περιγραφές 
και οι τρόποι με τους οποίους τις κάνουμε υπάρχουν ή όχι».38  

V

Στο πρόσφατο άρθρο του “Coping With Things-in-themselves”, ο 
Dreyfus προχωρεί σε περαιτέρω διασαφήνιση των θέσεών του περί 
επιστημονικού ρεαλισμού στον πρώιμο –αλλά και στον ύστερο– 
Χάιντεγκερ και είναι σε αυτό το πλαίσιο που προκύπτει η διαφο-
ροποίηση μεταξύ των οντολογικών θέσεων των Χάιντεγκερ και 
Davidson – ή μεταξύ «εύρωστου» και «συσταλτικού» ρεαλισμού. 
Προεκτείνοντας την προβληματική τού Being-in-the-World όσον 
αφορά, σε έναν πρώτο χρόνο, την κριτική τού καρτεσιανισμού στο 
Είναι και χρόνος, καθώς και την ανασκευή τού status της αποβλε-
πτικότητας μέσω της φαινομενολογικής περιγραφής τού «μέσα-
στον-κόσμο-Είναι» ως θεμελιώδους σύστασης του Dasein, και, σε 
έναν δεύτερο χρόνο, την πραγμάτευση της ρεαλιστικότητας και του 
status της αλήθειας στην επιστήμη, ο Dreyfus διατυπώνει τη θέση 
ότι ο ρεαλισμός του Χάιντεγκερ είναι διττός: αφενός, συσταλτικός 
(deflationary) όσον αφορά τις καθημερινές πρακτικές, όπως αυτές 
πραγματεύονται στην Πρώτη Διαίρεση του Είναι και Χρόνος· αφετέ-
ρου, εύρωστος (robust) –ή ακριβέστερα «επίδοξα εύρωστος» (would 
be robust)– βασισμένος στην πρακτική (practice-based) ρεαλισμός σε 
ό,τι αφορά την επιστημονική αλήθεια. Συνεπώς, αν και αναφορικά 
38 Dreyfus 1991b, 262-263. Ο Dreyfus παραπέμπει για την επισήμανση αυτή στη 

μελέτη “Mental Events” (1980) από το Essays on Actions and Events (Davidson 
1980).
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με την πολεμική του στον καρτεσιανισμό ο Χάιντεγκερ προσεγγί-
ζει τον Davidson σε ό,τι αφορά την κριτική από αυτόν του «μύθου 
του υποκειμενικού»,39 στον Χάιντεγκερ υπάρχει σαφής διαχωρι-
σμός μεταξύ καθημερινών και μη καθημερινών πρακτικών, όπως 
είναι οι επιστημονικές πρακτικές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Χάιντε-
γκερ, για τον Dreyfus, διακρίνεται απολύτως από τη «νέα επιστη-
μολογία» και την κυρίαρχη εν γένει ιρρεαλιστική αντίληψη περί των 
επιστημονικών αντικειμένων, αλλά και της αλήθειας στην επιστήμη, 
την οποία προσδιορίζουν ως «συσταλτική».40 Ο Davidson είναι 
ένας από αυτούς που επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση αυτού 
του επιστημολογικού ιρρεαλισμού λ.χ. σε επιστημολόγους όπως ο 
Joseph Rouse ή o Jeff Malpas, οι οποίοι, διαθέτοντας και φαινομε-
νολογική κατάρτιση, μετασχημάτισαν τη χαϊντεγκεριανή φαινομε-
νολογία της επιστήμης σε ιρρεαλιστική, ερμηνεύοντας τον Χάιντε-
γκερ μέσω του Davidson, δηλαδή ως έναν «συσταλτικό» ρεαλιστή 
σε ό,τι αφορά την επιστήμη. Σημείο αφετηρίας αυτών των θεωρή-
σεων που υποστηρίζουν τη σύγκλιση των δύο φιλοσόφων στη βάση 
ενός «συσταλτικού» ρεαλισμού είναι η κοινή στους δύο φιλοσόφους 
απόρριψη του καρτεσιανισμού: «Ο Davidson εκλαμβάνει τα ανθρώ-
πινα όντα ως χρήστες της γλώσσας οι οποίοι, προκειμένου να έχουν 
οποιοδήποτε δικό τους νοητικό περιεχόμενο, οφείλουν να μάθουν 
ταυτοχρόνως για (1) τις οντότητες εντός του κόσμου, (2) το νοητικό 
περιεχόμενο άλλων νόων, (3) τις γλωσσικές συμβάσεις της κοινό-
τητάς τους. Αποκαλούμε τους Heidegger και Davidson πρακτικούς 
ολιστές διότι και οι δύο ισχυρίζονται ότι το νόημα εξαρτάται τελικά 
από την αλληλεξάρτηση πρακτικών, πραγμάτων και νοητικών περι-
εχομένων. Ο Χάιντεγκερ συλλαμβάνει αυτή την ιδέα στον ισχυρι-
σμό του ότι τα ανθρώπινα όντα είναι ουσιωδώς μέσα στον κόσμο. 

39 Davidson 2001e. Για μια ανάπτυξη που προβάλλει τον Ντεκάρτ ως τον κοινό 
εχθρό των Χάιντεγκερ και Davidson εστιάζοντας στους λόγους για τους οποί-
ους ο Davidson απορρίπτει το καρτεσιανό εγώ, αλλά και το πρωτείο του παρα-
στασιακού στοιχείου στη σκέψη, ενώ παράλληλα επισημαίνει τις μεταξύ τους 
διαφοροποιήσεις όσον αφορά το status της αποβλεπτικότητας: Okrent 2000, 
281-286.

40 Για τις απόπειρες αντιρεαλιστικής ή ιρρεαλιστικής (irrealist) ερμηνείας του 
Είναι και Χρόνος: Glazebrook 2001, 369-370.
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Ο Davidson επισημαίνει το ίδιο στην αιτιακή θεωρία του για το 
νόημα».41 

Συνεπώς, κατά τον Dreyfus, λόγω της πεποίθησής τους περί 
διαπλοκής πραγμάτων, πρακτικών και άλλων νόων, και οι δύο φιλό-
σοφοι υιοθετούν μια στάση που θα χαρακτηρίζαμε συσταλτικό 
ρεαλισμό σε ό,τι αφορά την καθημερινή πραγματικότητα: «Οι καθη-
μερινές πρακτικές για την εύρεση και τη χρήση πραγμάτων συγκρο-
τούν τη φύση των καθημερινών πραγμάτων, ακόμη και των ειδι-
κών καθημερινών πραγμάτων. Χωρίς πρακτικές για σφυροκόπηση, 
δεν θα είχαμε ούτε σφυριά… Μπορούμε να συνοψίσουμε αυτό το 
σημείο κάνοντας αναδρομή σε μια εκδοχή του συσταλτικού ισχυ-
ρισμού: στην καθημερινότητα, οι πρακτικές μας για να αναγνωρί-
σουμε κάτι ή να αναφερθούμε σε αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
με τις πρακτικές μας για να συνδιαλλαγούμε με το πράγμα αυτό, ενώ 
οι πρακτικές αυτές εμπλέκονται επίσης στη συγκρότηση της φύσης 
του πράγματος».42 Η θέση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη διάκριση 
τόσο από τον «εύρωστο ρεαλισμό» που αποδέχεται πλήρως την 
ύπαρξη των πραγμάτων καθεαυτών όσο και από τον ιδεαλιστικό 
αντιρεαλισμό: «Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε καμία προοοπτική 
επί των πραγμάτων που δεν εμπλέκει ήδη τις πρακτικές μας. Συνε-
πώς, ο πρακτικός ολισμός καθιστά αδιανόητο κάθε ισχυρισμό που 
αφορά τα πράγματα καθαυτά που είναι διακριτά από τις πρακτικές 
καθώς και την ολότητα των πρακτικών που είναι διακριτές από τα 
πράγματα».43 Εντούτοις, για τον Dreyfus, η συγκεκριμένη θεώρηση 
καθίσταται προβληματική όταν το αντικείμενό της είναι η φύση και 
ο τρόπος που αυτή θεματοποιείται από την επιστήμη από επιστημο-
λόγους, όπως ο Joseph Rouse, οι οποίοι εμπνέονται εν πολλοίς από 
τη συσταλτική θεωρία της αλήθειας στον Davidson44 και διαβάζουν 

41 Dreyfus 1999, 51. Είναι φανερή η μετατόπιση σε σχέση με το άρθρο του 1980, 
στο οποίο ο Davidson εμφανίζεται, όπως και ο Quine, ως θεωρητικός ολιστής. 
Στη βάση της πραγμάτευσης του Dreyfus είναι η μελέτη του Davidson “Three 
Varieties of Knowledge” (1991), καθώς και δοκίμια από το Inquiries into Truth 
and Interpretation (1980).

42 Dreyfus 1999, 64.
43 Dreyfus 1999, 52.
44 Βλ. ενδεικτικά: Davidson 1996. Στη βάση της συσταλτικής θεώρησης της αλή-
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τον Χάιντεγκερ μέσα απ’ αυτόν.45 Ο Davidson αποκλείει τόσο τον 
«εύρωστο» ρεαλισμό όσο και τον ιδεαλιστικό αντιρεαλισμό όσον 
αφορά την ύπαρξη των πραγμάτων που συναντάμε στις καθημερι-
νές καταστάσεις του βίου, καθώς γι’ αυτόν η καθημερινή πραγματι-
κότητα δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από τις καταστάσεις του 
βίου, και αντιστρόφως, πράγμα που έχει συνέπειες και στον τρόπο 
με τον οποίο αυτός αντιμετωπίζει τις φυσικές οντότητες. 

Κατά τον Dreyfus, ο Davidson δεν αρνείται ότι τα πράγματα 
υπάρχουν εκεί έξω πριν και θα υπάρχουν και μετά από εμάς αλλά 
η ανάλυση του νοήματος απ’ αυτόν καθιστά κάθε συζήτηση για τη 
φύση ασυνάρτητη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, εντούτοις, στην περί-
πτωση του Χάιντεγκερ, ο οποίος διακρίνει ρητά τον κόσμο των 
καθημερινών πρακτικών από το σύμπαν της φύσης.46 Με άλλα λόγια 
–και παρόλα τα πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο 
που πραγματεύεται τη διαδικασία της αποκοσμικοποίησης (Entwelt-
lichung/deworlding) που οδηγεί στη συγκρότηση των θεωρητικών 
οντοτήτων ή τη σχέση συνέχειας ή ασυνέχειας μεταξύ προχειρότη-
τας (Zuhandenheit) και παρεύρεσης (Vorhandenheit)– ο Χάιντεγκερ 
δέχεται ότι η επιστήμη ως πρακτική πρόσβασης (access practice) 
στη φυσική πραγματικότητα βρίσκεται σε ασυνέχεια με τις καθη-
μερινές πρακτικές, που είναι ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στην 
πραγματικότητα. Η διαδικασία που ο Dreyfus υιοθετεί για να περι-
γράψει τη σχέση μεταξύ καθημερινών και επιστημονικών πρακτικών 
είναι αυτής της αφοικείωσης (defamiliarization): «Μια ρεαλιστική 
επιστήμη θα πρέπει να αποκαλύψει για λογαριασμό μας οντότητες 

θειας υπάρχει ένα κρίσιμο στοιχείο όπου Davidson και Χάιντεγκερ συγκλίνουν, 
κατά τον Dreyfus, και το οποίο έχει να κάνει με την παραδοχή ότι οι εννοιακές 
μας συνδέσεις έχουν ολιστικό χαρακτήρα (Dreyfus 1999, 60).

45 Rouse 2000. Σχετικά με την «πρακτική ερμηνευτική της επιστήμης» που επεξερ-
γάζεται ο Rouse με αφετηρία το Είναι και Χρόνος και την υιοθέτηση από αυτόν 
μιας θέσης περί συσταλτικού ρεαλισμού: Kochan 2011, 84-92.

46 «Μέσα στην τάξη των οντολογικών θεμελίων και της μπορετής κατηγοριακής 
και υπαρκτικής παρουσίασης η ρεαλιστικότητα ανάγεται στο φαινόμενο της 
μέριμνας. Το ότι η ρεαλιστικότητα θεμελιώνεται οντολογικά στο Είναι του εδω-
νά-Είναι, δεν σημαίνει όμως ότι μπορούν να υπάρχουν ρεαλιστικά όντα, έτσι 
καθώς είναι καθ’ αυτά, μόνον όταν και όσο υπάρχει εδωνά-Είναι» (Είναι και 
Χρόνος, § 43, σ. 334).
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που είναι (1) αφοικειωμένες, (2) αναγνωρίσιμες από τυχαίες ιδιότη-
τες, και (3) εξερευνήσιμες χωρίς καμία εξάρτηση από την καθημε-
ρινή κατανόηση που αφορά στον προσδιορισμό των ουσιών».47

VI

Λόγω της βαρύτητας των επισημάνσεων, και ακόμη περισσό-
τερο των ρητών θέσεων του Dreyfus που πηγαίνουν στην καρδιά 
των σύγχρονων επιστημολογικών αναζητήσεων, δεν είναι τυχαίος 
ο αντίκτυπος που είχε, εντός και εκτός του πεδίου της φαινομενο-
λογίας. Στην περίπτωση του Jeff Malpas, αναλυτικού φιλοσόφου 
που εκκινεί από τον Davidson ενώ διαθέτει παράλληλα κατάρτιση 
στη φαινομενολογία, υπάρχει η βασική παραδοχή της θεωρητικής 
ολιστικής αντίληψης για την αλήθεια στον Davidson, παραδοχή που 
αυτός φαίνεται να υιοθετεί από τον Dreyfus, όπως άλλωστε υιοθετεί 
και το εγχείρημα προσέγγισης των Χάιντεγκερ και Davidson. Αυτό 
είναι το ευρό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται η επιχειρημα-
τολογία του Donald Davidson and the Mirror of Meaning (1992). Σε 
πρόσφατα άρθρα του, εντούτοις, ο Malpas αποστασιοποιείται από 
τη θέση του Dreyfus περί διαφοροποιημένων εκδοχών του ρεαλι-
σμού στους δύο φιλοσόφους. Στη βάση της κριτικής του είναι η ίδια 
η έννοια του ρεαλισμού όπως ορίζεται στη βάση της οντολογικής 
«αξίωσης για ανεξαρτησία» (independence claim) –με άλλα λόγια, 
τη θέση ότι υπάρχουν αντικείμενα ανεξάρτητα από τη νόηση– με 
αφετηρία τον Χάιντεγκερ. Για τους Dreyfus και Spinosa, ο τύπος 
ρεαλισμού που υποστηρίζουν δεν είναι επιστημονικός, ούτε βέβαια 
μεταφυσικός και δεν αποτυπώνεται στην «αξίωση για μοναδικό-
τητα» (uniqueness claim) –με άλλα λόγια, τη θέση ότι υπάρχει μια και 
μοναδική αλήθεια για τα αντικείμενα της γνώσης– καθώς πρόκει-
ται για έναν πολλαπλό ρεαλισμό (multiple realism). Κατ’ αυτούς, 
ο Χάιντεγκερ δέχεται την οντολογική «αξίωση για ανεξαρτησία», 
αρνείται όμως την οντολογική «αξίωση για μοναδικότητα», ενώ 
παράλληλα υποστηρίζει την ασυνέχεια μεταξύ των αντικειμένων 
47 Dreyfus 1999, 62.
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που εμπλέκονται στις καθημερινές μας πρακτικές και των επιστη-
μονικών αντικειμένων, πράγμα που τους οδηγεί στην αποδοχή ενός 
«εύρωστου» ρεαλισμού σε αυτόν. Αντιθέτως, ο Davidson αποδέχε-
ται την «αξίωση για μοναδικότητα» ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι 
τα αντικείμενα των καθημερινών πρακτικών και τα επιστημονικά 
αντικείμενα είναι εξίσου «πραγματικά» – θέσεις που τον χαρακτηρί-
ζουν ως «συσταλτικό» ρεαλιστή. 

Ο Malpas ξεκινά από τη βασική θέση ότι τόσο ο Χάιντεγκερ 
όσο και ο Davidson είναι ρεαλιστές, στο μέτρο που απορρίπτουν 
τον ιδεαλισμό και τη νεωτερική εκδοχή του καρτεσιανισμού. Το 
πρόβλημα για τον Malpas έγκειται στη διχοτόμηση μεταξύ «συσταλ-
τικού» και «εύρωστου» ρεαλισμού που δέχεται ο Dreyfus και, ακόμη 
θεμελιωδέστερα, στην παραδοχή ότι οι καθημερινές πρακτικές δεν 
αποτελούν τρόπο πρόσβασης στα πράγματα καθαυτά, σε αντί-
θεση με τις επιστημονικές, ενώ η επιστήμη θα ετίθετο σε κίνδυνο 
εάν δεχόμασταν μια θέση περί συνέχειας μεταξύ καθημερινής και 
επιστημονικής πραγματικότητας, πράγμα που φαίνεται να δέχεται ο 
Davidson. Ο Malpas εντοπίζει στην καρδιά της κριτικής που ασκεί ο 
Dreyfus στον Davidson μια εσώτερη αντίφαση που έχει να κάνει με 
την αποδοχή του πρακτικού ολισμού σε αυτόν και την παράλληλη 
απόρριψη της θέσης περί οντολογικής ανεξαρτησίας σε αυτόν. H 
αντίφαση οφείλεται στην κατ’ αυτόν σύγχυση μεταξύ οντολογικού 
και γνωσιοθεωρητικού επιχειρήματος σε ό,τι αφορά την πρόσβασή 
μας στα πράγματα καθ’ αυτά, πράγμα που έχει άμεσο αντίκτυπο 
στον τρόπο που πραγματεύονται τις μετα-μεταφυσικές εκδοχές του 
ρεαλισμού καθώς και τη διάκριση μεταξύ εύρωστου και συσταλτι-
κού ρεαλισμού. Ο Malpas φθάνει μάλιστα στο σημείο να παραλ-
ληλίσει τη θέση του Dreyfus με ορισμένες ιδεαλιστικών αποχρώ-
σεων εκδοχές της οντολογικής «θέσης περί εξάρτησης» (dependence 
thesis): «Οι Dreyfus και Spinosa μοιάζουν να δέχονται υπόρρητα 
ότι η ανεξαρτησία (independence) που απαιτείται για τον εύρωστο 
ρεαλισμό, και στην πραγματικότητα, [απαιτείται και] για μια επαρκή 
θεώρηση της επιστήμης, είναι μια ανεξαρτησία που περικλείει τόσο 
την ανεξαρτησία του πράγματος από τις πρακτικές μας όσο και την 
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ανεξαρτησία των πρακτικών από τα μέσα που διαθέτει κανείς για 
πρόσβαση στα πράγματα. Πράγματι, αυτοί μοιάζουν να εκλαμβά-
νουν την πρώτη ως εξαρτώμενη από τη δεύτερη – μπορούμε μόνο 
να έχουμε πρόσβαση στα πράγματα ως έχουν ανεξάρτητα από τις 
πρακτικές μας εάν τα μέσα που διαθέτουμε για πρόσβαση στα πράγ-
ματα είναι καθαυτά ανεξάρτητα από τις πρακτικές μας…».48 Για τον 
Malpas, είναι η σύγχυση και εντέλει το ασύνδετο μεταξύ της σύλλη-
ψης ενός αντικειμένου που εξαρτάται από τον νου και της εξάρτη-
σης από τον νου του αντικειμένου που έχει συλληφθεί που κάνει τον 
Dreyfus να υποστηρίζει, αφενός, τη θέση περί ολισμού στον Χάιντε-
γκερ, και αφετέρου, τη θέση περί εύρωστου ρεαλισμού σε αυτόν. 
Αυτό συμβαίνει γιατί στον πρακτικό ολισμό που ο Dreyfus υποστη-
ρίζει για τον Χάιντεγκερ και, σε έναν περιορισμένο βαθμό, για τον 
Davidson, προσιδιάζει μια θέση περί συνέχειας μεταξύ του κόσμου 
όπως αυτός εκκαλύπτεται στις καθημερινές πρακτικές μας και του 
κόσμου της επιστήμης.49

Η επιχειρηματολογία του Malpas οδήγησε σε μια κλιμάκωση των 
αντιδράσεων γύρω από το θέμα του επιστημονικού ρεαλισμού στον 
Χάιντεγκερ εμπλέκοντας κι άλλους φιλοσόφους που τολμούν να 
τίθενται στη συνοριακή γραμμή μεταξύ αναλυτικής και ηπειρωτικής 
φαινομενολογικής παράδοσης, όπως ο Christopher Norris, ο οποίος 
υπερασπίζεται μια αντιρεαλιστική θέση, από οντολογικής πλευράς, 
μαζί με μια σχετικιστική θεώρηση της αλήθειας, από γνωσιοθεωρη-
τικής πλευράς, διαφοροποιούμενος από τη σύγκλιση Χάιντεγκερ–
Davidson, όπως γίνεται δεκτή από τον Malpas στη συνέχεια της 
θέσης περί ολισμού του Dreyfus.50 Από τις πιο πρόσφατες πραγμα-
τεύσεις του θέματος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεώρηση 
του Mark Wrathall, στο μέτρο που αυτός προσπαθεί να γεφυρώ-
σει το χάσμα μεταξύ των Dreyfus–Spinosa και του Davidson σε ό,τι 
αφορά την πρακτική ασυμβατότητα (practical incommensurabil-
ity) των κόσμων που υποστηρίζουν οι δύο πρώτοι, σε αντίθεση με 
48 Malpas 1999, 98 (έμφαση του συγγραφέα).
49 Ibid., 99.
50 Norris 2004 και την απάντηση του Malpas (2004).
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την απόρριψη της θεωρίας περί «εννοιακών σχημάτων» (conceptual 
schemes) στον Davidson.51 

VII

Ένα στοιχείο που θα είχε σημασία να επισημάνουμε καταληκτικά 
είναι ότι, σε αντίθεση λ.χ. με τους Searle και McDowell, με τους οποί-
ους ο Dreyfus ήλθε σε ανοικτή αντιπαράθεση,52 από την οποία προέ-
κυψε εν πολλοίς ένας ζωντανός φιλοσοφικός διάλογος, η σταθερά 
κριτική στάση του έναντι του Davidson, τόσο σε οντολογική όσο 
και σε γνωσιοθεωρητική βάση, επέτρεψε μια έμμεση μόνο αναμέ-
τρηση. Θα ήταν σκόπιμο, επίσης, να μνημονεύσουμε ορισμένες από 
τις πλέον πρόσφατες θεωρήσεις που επιχειρούν την προσέγγιση 
της χαϊντεγκεριανής φαινομενολογίας στο όψιμο έργο του David-
son. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις μελέτες των Timothy Nulty53 και 
51 Wrathall 1999. 
52 Ισχύει, εντούτοις, ότι ιδιαιτέρως στην περίπτωση του McDowell η κριτική του 

Dreyfus μπορεί να έχει προεκτάσεις και στην προγενέστερη πολεμική με τον 
Davidson, καθώς το επίκεντρο δεν είναι άλλο από το οντολογικό και γνωσιο-
θεωρητικό status της απορροφημένης, ενσώματης δοσοληψίας μας (absorbed, 
embodied copying) με τον κόσμο. Για τον McDowell, οι ενσώματες συμπεριφορές 
και πρακτικές διαπερνώνται από νοητικότητα (mindedness), καθώς η τελευταία 
είναι παντού τόσo στην αναστοχαστική όσο και στη μη αναστοχαστική δράση 
και, βέβαια, στις ενσώματες πρακτικές (McDowell 2007, 339). Ο Dreyfus, από 
την άλλη, διατείνεται ότι υπάρχουν συνειδητές αποβλεπτικές καταστάσεις που 
το υποκείμενο μπορεί να κατέχει χωρίς να έχει την πεποίθηση ότι τις κατέχει. 
Και μάλιστα, φθάνει στο σημείο να πει ότι το να έχει κανείς αυτές τις εμπειρίες 
σημαίνει ακριβώς ότι δεν έχει καμία πεποίθηση γι’ αυτές (mindless experiencing) 
(Dreyfus και Kelly 2007, 51). Η αντιπαράθεση των δύο ως προς το εννοια-
κό-νοητικό status των αποβλεπτικών καταστέσεων θα μπορούσε να γενικευ-
τεί υπό όρους και αντανακλά μια γενικότερη θέση του Dreyfus –αλλά και των 
πολέμιών του– που αφορά το status της ορθολογικότητας. Η αντιπαράθεση 
γίνεται ακόμη οξύτερη στο δίπολο που συγκροτούν, αφενός, «ο μύθος του νοη-
τικού» (the myth of the mental), τον οποίο ο Dreyfus αποδίδει στον McDowell, 
αλλά, όπως είναι ευνόητο, όχι μόνο σε αυτόν και, αφετέρου, «ο μύθος της απο-
σωματικοποιημένης νόησης», τον οποίο κατά τον McDowell δέχεται ανερώτη-
τα ο Dreyfus και ο οποίος δεν είναι παρά μια απλοϊκή εκδοχή του καρτεσιανι-
σμού. Βλ. σχετικά το πρώτο μέρος της ενδελεχούς μελέτης του Zahavi (2013). 

53 Nulty 2006a. Για μια συνοπτική θεώρηση των θέσεών του: Nulty 2006b.
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Jeff Malpas54 που εστιάζουν σε θέματα όπως αυτό της πρωτογενούς 
τριγωνοποίησης (primitive triangulation) στον όψιμο Davidson,55 
επισημαίνοντας ουσιαστικές συμμετρίες με τον Χάιντεγκερ στην 
πραγμάτευση της σχέσης εαυτού, άλλου και κόσμου δυνάμει μιας 
ολιστικής αντίληψης για το νόημα, την οποία είχαν ήδη επισημάνει 
ερμηνευτές όπως ο Dreyfus.56 

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να επαναφέρουμε το ζήτημα με το 
οποίο εισήγαγα το θέμα και το οποίο δεν είναι άλλο από την «παρα-
δειγματική» λειτουργία μιας αναμέτρησης αυτού του τύπου για την 
αμοιβαία κατανόηση αναλυτικής και ηπειρωτικής φιλοσοφίας, αλλά 
και της αυτοκατανόησής τους. Η επιλογή μας να εστιάσουμε στην 
κριτική προσέγγιση δύο εμβληματικών φυσιογνωμιών από τις παρα-
δόσεις αυτές, υπό το πρίσμα της θεώρησης του Dreyfus, δεν είναι 
άσχετη με το ότι ο τελευταίος συνιστά αναμφίβολα την πηγή σχεδόν 
όλων των πρόσφατων «αναλυτικών» αναγνώσεων του Χάιντεγκερ. 
Συνεπώς, δεν είναι τυχαίo ότι η αναφορά του στους λόγους για τους 
οποίους η πολεμική δύο σημαντικών εκπροσώπων της αναλυτικής 
και της ηπειρωτικής φιλοσοφίας δεν είναι ξεπερασμένη αλλά μας 
εμπλέκει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κι αυτό όχι κατ’ ανάγκην για 
να πάρουμε το μέρος ενός από τους δύο: «Φαίνεται ότι οι εννοιο-
κράτες δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς είμαστε απορροφημένοι/
βυθισμένοι στον κόσμο, ενώ οι φαινομενολόγοι δεν μπορούν να 
εξηγήσουν τι κάνει δυνατό για εμάς το να πισωδρομίσουμε από 
αυτόν και να τον παρατηρήσουμε. Η κατεύθυνση προς την οποία 
κινείται η φιλοσοφία της αντίληψης και της πράξης, του νου και 
του κόσμου εξαρτάται από το ποια προσέγγιση θα νικήσει: από το 
εάν αυτοί που αναλύουν τη διανοικτότητα του υποκειμένου σε έναν 
κόσμο προτασιακών δομών και ορθολογικών σχέσεων μεταξύ τους 
μπορούν να εξηγήσουν τις αντιληπτικές σταθερές και την απορ-
ροφημένη απόκρισή μας στα συμπεφωνημένα (solicitations), ή εάν 
αυτοί που περιγράφουν την απορροφημένη δοσοληψία μας μπορούν 
να περιγράψουν πώς φθάνουμε στο σημείο να εκλάβουμε ως δεδο-
54 Malpas 2012, 199-224. 
55 Davidson 2001f, 212-213. 
56 Υπ’ αυτό το πρίσμα, βλ. επίσης: Okrent 2011. 
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μένο έναν προσδιορισμένο κόσμο αντικειμένων που είναι διαπερατά 
από εννοιακότητα (conceptuality) και νοητικότητα (mindedness)».57 

Γκόλφω Μαγγίνη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

gmaggini@uoi.gr 
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•

Hubert Dreyfus on “robust” realism in Heidegger, 
or Heidegger against Davidson

Golfo MAGGINI

Abstract

TWO ARE the major hermeneutic orientations, both ontological 
and cognitive, regarding Heidegger’s Being and Time. The first 

conceives of its First Division as the manifestation of an idealism – 
e.g. of a “temporal idealism” in William Blattner’s terms –, whereas 
the second one focuses on the unique features of its meta-meta-
physical realism. Hubert Dreyfus’ main thesis stresses the irreduct-
ibility of practical understanding to cognitive elements in the early 
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Heidegger; in this respect, he follows the positions of Quine, David-
son and Rorty as to the nature of convictions and beliefs. Neverthe-
less, according to Dreyfus, the early Heideg ger, in close proximity to 
Merleau-Ponty and the late Wittgenstein, adopts the position that 
practical understanding, while involving beliefs and convictions, can 
only be conferred meaning against a background of common prac-
tices. In Being and Time’s hermeneutic realism Dreyfus traces down 
the basic assumption that micro-practices cannot be objectified in 
the form of beliefs, convictions, or norms. For Dreyfus, Heidegger’s 
“robust” realism is not reducible to any form of metaphysical real-
ism, pragmatism or physicalism. In his more recent readings of Being 
and Time Dreyfus opposes Heidegger’s “robust” realism to David-
son’s “deflationary” realism criticising the interpretations of Being 
and Time by interpreters inspired by Davidson, such as Joseph Rouse 
and Jeff Malpas.
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La parole fait le mur1

Christian de MONTLIBERT

« Tout ce qui existe aujourd’hui fut autrefois imaginé » 
William Blake

« Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel, 
il nous faut tous les mots pour le rendre réel » 

Paul Éluard

Occuper des bâtiments universitaires est un acte de transgres-
sion qui renverse l’ordre habituel  : les autorités élues de l’univer-
sité ne dirigent plus, les enseignants ne professent plus alors que les 

1 Les photographies des inscriptions murales et graffitis ont été réalisées par 
David Naegel, pour l’occupation de l’Université Marc Bloch de Strasbourg en 
2006. Photographies de Simon Borja et Nina Faure pour l’occupation de l’Uni-
versité Marc Bloch de Strasbourg en 2009. 

 J’ai reproduit la ponctuation et l’orthographe des inscriptions.
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étudiants qui occupent les lieux se font entendre et font entendre 
leurs discours. Un tel bouleversement, s’il ne veut pas apparaître 
comme gratuit, absurde ou fou, donc relever d’une remise en ordre 
immédiate, exige des justifications : ce à quoi s’emploient les décla-
rations des occupants et les graffitis, slogans et maximes dont ils 
recouvrent les murs. Investir un bâtiment universitaire c’est aussi 
ouvrir un espace dans lequel chacun des occupants et même chacun 
des étudiants visiteurs peut s’exprimer puisque – refus de la censure 
qu’impose habituellement l’ordre social oblige – chacun peut expo-
ser son point de vue dans les assemblées générales, dans les discus-
sions qui s’engagent dans les lieux de rencontre et, surtout, sur les 
murs. Les plus entraînés des occupants savent, à partir de leur expé-
rience militante et de leur capacité à s’organiser, trouver et afficher 
au terme d’une élaboration collective, des slogans qui résument une 
perception collective ou qui imposent le point de vue qu’ils espèrent 
faire partager au plus grand nombre. Mais vouloir agir sur le monde 
social avec des mots n’a quelque chance de réussir que si cette acti-
vité discursive est soutenue par des pratiques et une organisation qui, 
sachant parler au nom de tous, arrive à se faire reconnaître comme 
interlocutrice légitime. En somme une université occupée devient 
un lieu où des étudiants et étudiantes peuvent se faire entendre en 
laissant une trace – le graffiti, le slogan, la maxime ou le tag – mais 
aussi un lieu de luttes pour imposer sa vision du monde et s’imposer 
comme représentant de cette vision. 

Les représentations que chacun a de soi-même, des autres et de 
l’organisation du monde social s’y expriment graphiquement. Mais 
un tel renversement de l’ordre habituel, pour être supportable par les 
occupants, ne peut, toutes proportions gardées, que s’accompagner 
d’activités de souillure qui rabaissent et désacralisent la puissance 
symbolique dont les lieux sont investis : les prises de position révolu-
tionnaires les plus extrêmes, les injures sociales à l’encontre des domi-
nants ou les grossièretés et termes sexuels argotiques s’y emploient. 
En même temps cette production linguistico-graphique occupe les 
occupants car, une fois l’action initiale ( s’emparer des lieux ) réalisée, 



l’excitation retombe et il faut bien dans cet espace, clos par les occu-
pants eux-mêmes, s’occuper pour occuper le temps. D’autant plus 
sans doute que les forces de police ne peuvent manquer d’entourer 
les bâtiments et, tôt ou tard, utiliser leurs forces afin de s’emparer des 
lieux pour les rendre à leur fonction initiale. Dès lors, les étudiants, 
d’occupants qu’ils étaient, deviennent des assiégés pour qui la ques-
tion du temps devient préoccupante et des expulsés potentiels qui se 
doivent de laisser des traces de leur passage2.

Occupation de 2006 pour la première photo. Occupation de 2009 pour la seconde. 
Présence des forces de police sur la troisième photo en 2009. La police encadre les 
occupants « irréductibles » en 2009.

2 Dans des situations de conflit comme entre les palestiniens et Israël, le graffiti 
peut devenir une arme qui sert à diffuser l’information, à susciter la résistance, à 
discréditer l’adversaire, à faire rire des difficultés… ce mode d’expression trans-
forme le mur construit par Israël en un gigantesque « réseau non moins impor-
tant que la presse écrite… les gens s’attroupent autour des graffeurs… » ( Zoghbi 
P. et D. Karl, Le graffiti arabe, Paris, Eyrolles, 2012, traduit de l’anglais par Ch. 
Woillez ).
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Reste que chaque agent, qui, ici, peut être un individu ou un petit 
groupe mobilisé, une bande d’ami(e)s politisé(e)s ou une équipe 
composée de militant(e)s d’un parti, sur ce marché très particulier 
que sont les murs des bâtiments universitaires, qui est aussi un lieu 
d’autant plus clos que l’université occupée peut à tout moment être 
« libérée » par les forces de police, est aussi en concurrence avec les 
autres pour, en imposant son point de vue, imposer la représentation 
de soi dans laquelle il se différencie des autres. L’université occupée 
n’est pas un lieu irénique dans lequel on fait la fête, même si la trans-
gression suscite une tension émotionnelle qui trouve à se décharger 
dans des formes jubilatoires diverses, mais est d’abord un espace dans 
lequel les luttes, pour imposer sa domination et le faire savoir aux 
autres étudiants, aux professeurs, aux gestionnaires de l’université, 
aux journalistes qui ne peuvent manquer l’évènement, y sont intenses. 

Plus précisément trois groupes donc trois marchés s’entre-
croisent : un « marché militant » d’abord sur lequel sont en concur-
rence les étudiants les plus idéologues et/ou les plus tentés par une 
pratique prophétique comme le sont les militants, responsables des 
organisations syndicales et politiques et les étudiants très engagés 
dans des groupes idéologiques minoritaires; un « marché universi-
taire » ensuite, marché savant qui use de la langue légitime, sur lequel 
certains étudiants occupent une position dominante ( bien que 
toujours dominée par rapport au monde professoral ) ; un « marché 
profane » enfin, très dépendant de la forme que prend l’occupation 
sur lequel s’affrontent les étudiants sur différents critères ( hiérarchie 
des filières, trajectoires universitaires, capital culturel, économique 
et social... ). Si ces trois marchés s’opposent tout en s’entremêlant 
dans l’espace des murs, baies vitrées et portes, la concurrence, sur 
le marché militant, existe entre ceux qui, disposant de compétences 
militantes, s’affrontent, vivement d’ailleurs, en fonction des organi-
sations auxquelles ils se rattachent, pour tenter de se faire investir 
comme porte-parole autorisés, légitimés par le groupe étudiant pour 
parler et agir en son nom. Accaparer les espaces nobles ( fronton de 
la façade, verrières bien en vue, escalier et hall d’entrée ) et y inscrire 
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des slogans militants et des maximes «philosophico-littéraires » est 
une pratique que seuls les plus armés idéologiquement ou/et linguis-
tiquement sont à même de faire : inscrire des slogans sur les verrières, 
accrocher des banderoles aux façades nécessite d’utiliser des moyens 
techniques que seule une organisation ( même minimale ) peut four-
nir  ; inversement les étudiants isolés doivent se contenter de graf-
fitis inscrits à la craie ou au feutre directement sur les murs ou sur 
des cartons épinglés à leur hauteur. Les étudiants les moins armés 
culturellement et politiquement sont plus souvent renvoyés dans 
des espaces moins en vue ( couloirs, escaliers, passages réservés à la 
circulation du matériel dans le sous-sol, murs latéraux ou murs des 
bâtiments annexes, bâtiments préfabriqués ) pour y inscrire les graf-
fitis les plus « vulgaires », ayant une forme plus relâchée. 

On comprend, dans ces conditions, que l’expression de cette 
connaissance pratique du monde soit très diversifiée puisque s’y 
manifestent de nombreux points de vue émanant d’étudiants issus 
des classes dominées comme d’étudiants issus de fractions de classes 
dominantes, d’étudiants qui veulent « faire peuple » en utilisant un 
style qu’ils pensent populaire alors que d’autres sont attachés à la 
correction orthographique ou souhaitent exprimer leurs connais-
sances philosophico-littéraires... Dans cette production scriptu-
rale les expressions collectives de petits groupes ( qui se différen-
cient d’autant plus fortement les uns des autres que leurs membres, 
souvent issus de groupes plus favorisés culturellement ou/et écono-
miquement, possèdent une connaissance politique et idéologique 
conséquente et variée3 ) tiennent une place importante. Mais, à partir 
des caractéristiques dissemblables, et dans l’effervescence de l’occu-
pation, se fait un travail de production de traits et de sens ( les graffi-
tis, les tags, les placards… ) qui mobilise une imagination qui affiche 
explicitement son ambition de créer un autre monde. Comme l’écri-
vait Durkheim4 « il ya des circonstances où l’action réconfortante et 

3 Michon S.,  «  Variations de l’intérêt pour la politique et la participation poli-
tique », Regards Sociologiques 24, 2003, 103-113.

4 Durkheim É., Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en 
Australie, Paris, PUF, 1990 ( première édition 1912 ), 299.
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vivifiante de la société est particulièrement manifeste. Au sein d’une 
assemblée qu’échauffe une passion commune, nous devenons suscep-
tibles de sentiments et d’actes dont nous sommes incapables quand 
nous sommes réduits à nos seules forces ». Dans une telle situation 
les capacités de chaque individu sont en quelque sorte amplifiées et 
même exacerbées. En somme dans l’effervescence de l’occupation « le 
possible, comme le disait Baudelaire, est une des provinces du vrai ». 

Avant d’analyser plus avant la production graphique des étudiants 
occupant des bâtiments universitaires, en 2006, pour protester contre 
le CPE – le Contrat de Première Embauche, annoncé par le Premier 
ministre Dominique de Villepin le 16 janvier 2006, prévoyait des 
facilités de rupture de contrat pour l’employeur d’un salarié de moins 
de 26 ans – et, en 2009, pour s’opposer aux réformes universitaires 
prévues par la loi LRU – la loi relative aux Libertés et Responsabili-
tés des Universités, promulguée le 10 aout 2007, modifie les règles 
de fonctionnement des universités en matière de budget, gestion des 
personnels enseignants et administratifs, propriété des bâtiments – 
il faut rappeler qu’étudier, aussi scientifiquement que possible, ces 
bribes de discours que sont les graffitis, tags, pancartes... leur donne 
un statut qu’ils n’avaient pas lorsqu’ils ont été inscrits sur les murs. 
L’analyse sociologique doit, dès lors, se défier des stratégies d’imposi-
tion d’une légitimité qui rapprocherait cette production disparate d’un 
discours littéraire organisé et spécialisé dans la contestation. Mais 
l’analyse sociologique doit autant se défier des stratégies de condes-
cendance qui, affichant une surestimation apparente de la valeur 
des inscriptions sur les murs, conduirait, tout en faisant croire à une 
réévaluation de cette production scripturale, à maintenir, implicite-
ment dans ce cas, une vision des graffitis, tags, slogans, aphorismes... 
comme production « relâchée », vulgaire, jugée, en somme, à l’aune 
des catégories de la langue légitime. Ces deux manières empêchent 
de percevoir que la production des inscriptions murales peut être 
considérée comme la superposition et l’entrecroisement de plusieurs 
types de production scripturale, œuvres de groupes très différenciés 
d’étudiants qui cherchent chacun à imposer leur manière de voir le 
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monde, ou pour le dire autrement, entrecroisement et oppositions 
de « marchés linguistiques » différenciés tels que Pierre Bourdieu les 
a définis5 où chaque groupe tente de faire connaître sa manière de 
dire le monde social. Reste que cette production est sans doute en 
grande partie dictée par le savoir explicite et implicite des graffeurs 
tant les représentations du monde, bien qu’étant propres à chaque 
agent et à chaque groupe d’appartenance, sont construites à partir de 
représentations antérieures et ont toutes les chances de transposer 
sur les murs des manières de dire la monde fabriquées par des locu-
teurs autorisés  : idéologues politiques, écrivains, auteurs, compo-
siteurs de chansons et poètes qui les ont inspirés. Un très grand 
nombre de slogans et maximes sont donc des citations d’écrivains ou 
de compositeurs de chansons qui forment ainsi des répertoires dans 
lesquels puisent, parfois sans le savoir explicitement, les étudiants. 
Tout se passe comme si le slogan ou la citation fonctionnait comme 
la formule scientifique qui, ainsi que Bourdieu le disait, condense 
dans le minimum de mots un savoir scientifique accumulé considé-
rable : l’inscription sur le mur mobilise un point de vue sur le monde 
social parfois très ancien. J’ai recherché6, dans la mesure du possible, 
l’origine de ces citations qui se situent pour beaucoup d’entre elles, 
5 Bourdieu P., Langage et pouvoir symbolique, Paris, Éditions du Seuil, 2001, 60, 

« tout acte de parole... est une rencontre de séries causales indépendantes  : 
d’un côté les dispositions, socialement façonnées, de l’habitus linguistique... de 
l’autre, les structures du marché linguistique qui s’imposent comme un système 
de sanctions et de censures spécifiques. » p. 84. « La constitution d’un marché 
linguistique crée les conditions d’une concurrence objective dans et par laquelle 
la compétence légitime peut fonctionner comme capital linguistique produisant 
à l’occasion de chaque échange social, un profit de distinction ».

6 Le travail sur ce langage implique en effet de constituer une enquête sur les mots 
et les expressions tant ceux-ci ont une histoire que l’histoire a fait disparaitre : 
l’exemple des inventions des Précieuses qui n’étaient pas aussi ridicules que 
Molière l’a laissé entendre le montre bien. Antoine Baudeau de Somaize dans 
son « Grand dictionnaire des précieuses », publié à la fin du XVIIe siècle, a dressé 
la liste de leurs inventions. Certaines sont passées dans la langue d’aujourd’hui : 
être brouillé avec quelqu’un, le mot me manque, le tour d’esprit, jouer à coup sûr, 
c’est de mon goût, s’embarquer dans une mauvaise affaire, cela est fort, faire des 
avances, l’amour a défriché mon cœur… et ne sont plus entendues comme des 
nouveautés. 



dans l’histoire de la poésie et souvent dans le sillage du surréalisme 
(« le rêve et la révolution sont faits pour pactiser, non pour s’exclure. 
Rêver la Révolution, ce n’est pas y renoncer, mais la faire doublement 
et sans réserves mentales » annonçait André Breton dans « Rupture 
inaugurale »). L’acte d’écrire sur les murs, c’est-à-dire d’afficher une 
pensée utopique, de rendre visible et publique une conception hété-
rodoxe, dans ce contexte très particulier qu’est l’effervescence sociale 
de l’occupation, justifie aussi de citer Jacques Lacan7 lorsqu’il disait 
que « le Réel écrit ce qui est strictement impensable ». 

2006 – Contre le CPE

Les manifestations contre le CPE ( contrat première embauche ), dans 
lesquelles s’inscrit l’occupation de l’université des lettres et sciences 
humaines de Strasbourg, sont d’autant plus suivies qu’elles sont liées 
aux manifestations qui ont été organisées précédemment par les 
centrales syndicales pour protester contre le CNE ( contrat nouvelle 
embauche ) et plus largement contre les transformations des contrats 
de travail que tentent d’imposer les gouvernements de droite, à l’ins-
tigation de la Banque mondiale, du FMI, de la Commission euro-
péenne ou de Wall Street... pour qui il importe, au premier chef, de 
7 Lacan notait aussi que « pour comprendre ce qu’on dit, il importe d’en voir les 

doublures, les résonances, les superpositions significatives », dans « Ecrits I ». 
Une meilleure compréhension de cette production graphique supposerait pour 
saisir ces « superpositions » et « résonances » de pouvoir relier les différentes 
inscriptions, de tenir compte de leur forme et surtout de leur position relative.
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réduire «  les rigidités du marché du travail ». L’occupation de l’uni-
versité est donc loin d’être un phénomène isolé ; elle est en quelque 
sorte soutenue par un fort mouvement social et très organisée selon 
des manières de faire habituelles dans de situations de protestation 
politique. Dans ces conditions on ne s’étonnera pas que les façades, 
hall d’entrée, verrières et baies du bâtiment soient occupées par les 
slogans directement en rapport avec les protestations et que les autres 
marchés scripturaux soient en quelque sorte relégués dans des espaces 
moins centraux.

Le premier marché scriptural est un marché politico-syndical dans 
lequel s’affrontent aussi bien des militants qui appartiennent plus 
ou moins à un groupement politique ou syndical ( les militants et 
sympathisants du PS et les jeunes communistes semblent avoir été 
très présents ) que des individus isolés ou des petits groupes ( bande 
d’amis réunis par le partage des mêmes visions du monde et de la 
culture ) fortement politisés. Les inscriptions forment une sorte de 
manifestation permanente qui cherche d’abord à faire savoir à tous 
que l’université est en grève et à publiciser, en les écrivant sur les 
murs, les motifs du refus du Contrat Première Embauche dont la 
mise en place avait été annoncée par le Premier ministre Dominique 
de Villepin. Dans le hall d’entrée, dans les couloirs, dans les esca-
liers d’accès aux salles de cours et aux bureaux on ne peut pas ne pas 
lire « Non au CPE », « retrait du CPE ! », « anti-CPE ! » ou « fuck 
CPE  !». Comme si l’expression du refus n’était pas suffisante l’ins-
cription est le plus souvent suivie d’un point d’exclamation qui, en 
quelque sorte, transpose sur le plan graphique qu’il s’agit bien d’un 
cri. Mieux l’expression de l’opposition peut être renforcée par l’usage 
de l’anglais qui, en créant une distance, cherche à mieux faire appa-
raître le désaccord « rage against the CPE ». Les motifs du refus sont 
simples et se répartissent en deux catégories l’une matérielle dési-
gnant la précarité, « CPE = précarité », « CPE. Précarité. Insécurité », 
l’autre symbolique déclinant deux thématiques : le mépris « CPE le 
mépris » et le silence imposé à la jeunesse « CPE = sois jeune et tais–
toi ! ». Les mêmes inscriptions sont reprises sur les baies vitrées, sur 



les murs du hall d’entrée et dans les 
couloirs. Pour faire entendre ce cri 
il importe aussi de faire savoir que 
l’université est non seulement en 
grève mais aussi occupée  : sur les 
murs on retrouve donc le constat 
«  en grève  » très souvent répété 
comme l’est «  fac occupée  ». Seul 
l’UFR d’arts plastiques se différencie 
en remplaçant la peinture par de la 
craie et en collant le mot grève sur 
des cartons de différentes couleurs. 

Les appels à la mobilisation sont 
particulièrement nombreux. Certains des graffitis reprennent des 
formules de mai 1968, « ce n’est qu’un début continuons le combat » 
ou « vive la lutte », d’autres insistent sur la forme collective du « tous 
ensemble » entré dans le répertoire des slogans contemporains à la 
suite des manifestations des cheminots, en 1995, contre la réforme 
de leur régime de retraite ; certains font référence, plus simplement, à 
la constitution du collectif qu’implique le « nous » (« ensemble nous 
vaincrons » ou « luttons ») qui présuppose l’existence d’une commu-
nauté. Des inscriptions, beaucoup plus fréquentes, font appel à la 
participation et l’implication personnelle : soit sous la forme négative 
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« n’oublions pas que les acquis s’obtiennent par la lutte ! » soit sous 
une forme interrogative « es-tu celui qui suit sans rien dire ou celui 
qui défend ses opinions » sur lequel un correcteur d’orthographe ( 
faculté des lettres oblige !) a ajouté un i et a barré le g, soit enfin sous 
une forme impérative qui n’est pas sans rappeler les affiches d’appel 
à la mobilisation de 1914 « rejoins-nous ! » « bats-toi », « lutte avec 
nous », « come on », « bouge », « ose » ou « il faut lutter » ou plus 
simplement «  lutte  ». Parfois l’appel évoque une mobilisation plus 
large « lève-toi comme se lève LA RUE » ; « Lève-toi » n’est pas sans 
rappeler l’évangile selon Saint-Mathieu qui rapporte que Jésus aurait 
dit au paralytique « lève-toi et marche » et que le miracle aurait eu 
lieu. Tout cela comme si l’enjeu des étudiants qui ont occupé le bâti-
ment universitaire était de gagner à leur cause leurs condisciples. 
D’ailleurs les graffitis installés dans le hall d’entrée de l’université 
le rappellent bien  : soit sous une forme moralisatrice « étudier est 
un droit résister est un devoir », ou sous une forme plus impérative 
« réagissez avant d’être condamné » suivi de « éducation perdition » 
ou encore sous une forme plus imagée « c’est dans le merdier que 
fleurit la solidarité  »8 – citation extraite d’une chanson du groupe 
punk « Bérurier noir » ; le nom du groupe a été emprunté à l’adjoint 
du commissaire San-Antonio héros des romans de Frédéric Dard9. 
Ces appels ont été accompagnés de commentaires plus généraux qui 
reprennent des slogans de 1968 « ce n’est qu’un début, continuons 
le combat ». Il s’agit là, on le sait, d’une phrase célèbre - issue d’une 
chanson en l’honneur de la révolution cubaine et du « commandante 
Fidel » – inscrite au pied de la statue d’Ernesto Che Guevara. Ces 
appels peuvent prendre une forme quasi proverbiale « celui qui se bat 

8 http://fr.wikipedia.org/wiki/Bérurier_Noir. Voir aussi sur les punks  : Humeau 
P., « L’hexis corporelle punk et les effets de socialisation », Regards Sociologiques 
35, 2008 ; Brun E., « Filles, garçons et musique punk », Agora Débats Jeunesse 41, 
2006.

9 Les textes chantés par ce groupe sont toujours « rebelles » et marqués par l’anti-
racisme, la lutte contre le chômage et plus largement l’ordre bourgeois capitaliste 
comme le montre aussi leur rapprochement avec la CNT ( Confédération Natio-
nale du Travail, organisation anarcho-syndicaliste révolutionnaire ).



peut gagner celui qui ne se bat pas a tout perdu » ou pseudo histo-
rique énoncée comme une certitude « Hier poings levés, Aujourd’hui 
fac occupée, Demain CPE retiré » ou se référer à des combats histo-
riques « hasta la victoria siempre »10.

Ces appels à la mobilisation peuvent être plus stratégiques « grève 
générale », « convergence des luttes », « même combat », ou, après 
les prises de position des autorités universitaires ou après les inter-
ventions policières, être tactiques et s’énoncer en termes généraux 
comme « résistance ! ! ! », « non à la répression », « la répression ne 
fait que durcir notre rage » ou en termes plus précis «  libérez nos 
camarades de la Sorbonne ». La critique peut aussi être interne au 
mouvement étudiant, témoignant en quelque sorte des divisions 
du mouvement étudiant et s’en prendre à ceux qui, moins radicaux, 
veulent négocier avec le pouvoir, « négocier c’est renoncer » - slogan 
qui n’est pas sans évoquer « élections, piège à cons » – comme c’est 
le cas avec des critiques du syndicat étudiant UNEF « unef partout, 
combat nulle part » qui reviennent sur tous les murs. Enfin les graf-
fitis peuvent avoir un objectif pratique « AG 12h30 chaque J », ou 
«assemblée générale MARDI 17HOO palais U. S.119 ».

L’occupation de la faculté des lettres et sciences humaines a permis 
à certains étudiants plus ou moins liés à des organisations politiques 

10 Voir Kalfon P., Ernesto Guevara, une légende du siècle, Paris, Éditions du Seuil, 
1998. Lapeyre J. et Grasset P-Y., Che Guevara, Paris, Éditions Chronique, 2004. 
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d’exprimer publiquement des opinions contre l’Etat, le patronat, les 
ministres concernés par le CPE, les partis politiques dominants, les 
ennemis politiques et l’ordre bourgeois. D’ailleurs un slogan peint sur 
un mur l’affirme «  tout est politique ( même quand tu achètes ton 
pain ! mais oui ! ) ». Les inscriptions s’en prennent à la police : depuis 
le « Non à l’état policier » en passant par le classique « CRS-SS » ou 
un moins classique « non à la Sarkogne » mêlant le nom du ministre 
de l’intérieur de l’époque et l’appellation argotique de la police « les 
cognes ». Elles critiquent aussi les partis politiques « PS-UMP même 
combat » et les rapports entre le patronat et l’Etat « patron, Etat même 
combat », ou encore « le gouvernement tombera ». Elles peuvent en 
venir aux injures personnalisées à l’encontre du premier ministre ou 
du ministre de l’intérieur « Sarko fils de pute » près duquel un autre 
graffeur a ajouté « ça c’est dit ! ». On sait, depuis Suétone qui recueillait 
déjà ce type d’information sur les murs de Rome pour préparer « La 
vie des douze Césars », que ce type de graffiti injurieux à l’encontre 
des dirigeants politiques est une constante dans l’histoire. Ces graf-
fitis politiques adoptent parfois des tournures très générales comme 
« convergences des luttes », « union du peuple » ou manifestent une 
solidarité avec un groupe dominé « vive l’immigré ». Enfin des prises 
de position plus radicales s’expriment comme « avant le fascisme : les 
fascistes ne passeront pas » ou dans la blague de comptoir « dans une 
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dictature c’est ‘ ferme ta gueule ’ dans une démocratie c’est ‘ cause 
tjrs ’ » près de laquelle quelqu’un a ajouté en caractères gras « con ».

Un deuxième marché scriptural, universitaire en quelque sorte, 
croise le premier marché militant. Sur ce marché les étudiant(e)s 
se doivent de faire savoir qu’ils sont eux-aussi, comme les autori-
tés universitaires ou les professeurs, dépositaire d’un savoir et d’une 
maîtrise de la langue dominante. Les graffitis depuis la révolution 
surréaliste11 et depuis 196812 ont pris une tournure philosophico-lit-
téraire ( dont témoignent bien ces affirmations inscrites en 2006 
« les murs ont des murmures » et « les murs sont les pages blanches 
de nos cahiers d’enfance  ») qui montre à quel point des étudiants 
«  contestataires  » ( qui pourraient aussi bien se revendiquer de la 
mouvance autonome ou libertaire ou trotskyste ou maoïste... ) sont 
aussi des étudiants qui ont intériorisés les valeurs du milieu univer-
sitaire. D’abord le rappel des slogans de 1968 est omniprésent avec 
« l’imagination au pouvoir » inscrit en lettres immenses sur les baies 
vitrées des amphithéâtres comme avec le slogan devenu célèbre « il 
est interdit d’interdire » ou encore « non au travail » et « vive la vie ». 
Mais à l’inverse de 1968 où les graffitis, en appelant à la désaliénation, 
insistaient sur la liberté (« ne travaillez jamais » – slogan qui trouvait 
sa source dans « Le droit à la paresse » de Paul Lafargue – ou « jouir 
sans entrave », «  éjacule tes désirs  » – expressions qui renvoyaient 
au livre de Wilhelm Reich « Les fonctions de l’orgasme » très souvent 
cité à l’époque – ici, même si un graffiti très isolé orné d’une fleur 
reprend les idéaux de la République française « liberté égalité frater-
nité », on doute de la réalité de la liberté : rien ne le montre mieux 
que le commentaire qui ajoute un « heureux l’ignorant » au slogan 
« mon corps et ma force de travail m’appartiennent »). Plus claire-
ment encore les graffitis manifestent une sorte d’angoisse devant la 
vie : « pourquoi est ce que j’ai l’impression que ce monde ne tourne 
pas rond ? » ou « le silence est un cri qu’on étouffe ». Cette dernière 
citation est extraite d’une chanson de Bernard Lavilliers, chanteur 
11 Nadeau M., La révolution surréaliste, Paris, Éditions du Seuil, 1945.
12 Lewino W., L’imagination au pouvoir, Paris, Eric Losfeld éditeur, Le terrain 

vague, 1968, Photographies de Jo Schnapp.
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inspiré par Baudelaire, Aragon, Apollinaire et par la tradition anar-
chiste de Léo Ferré, Boris Vian, Gaston Couté à François Villon. 
Une sorte de philosophie de l’existence perce à travers ces slogans 
et graffitis bien résumée dans la réflexion suivante : « libre parce que 
conscient de ne pas l’être »13 ou plus simplement dans « des fois j’ai 
ras le bol de MOI ». Reste que cette interrogation passe plus souvent 
par les pronoms personnels au singulier : alors qu’en 1968 on s’écriait 
« vivre sans temps morts » ou « nous voulons vivre », en 2006 on 
écrit « JE veux vivre ». En effet les graffitis où s’affichent les pronoms 
personnels du singulier (« je » ou « tu ») voisinent avec des graffitis 
plus impersonnels qui s’en prennent à l’organisation de la société et 
de son ordre. Une inscription comme « la peur est depuis toujours 
le chantage du pouvoir »14 est en quelque sorte l’articulation logique 
entre la critique sociale qui passe par des imputations de respon-
sabilité de la crise « vous avez trop $ » et une espèce d’auto-analyse 
objectivée sur les murs dans laquelle on distingue deux groupes de 
raisons qui empêchent l’expression du désir. D’une part, on critique 
les institutions, la censure imposée par des autorités diverses «  à 
bas la censure » ou l’absence d’éducation « raisons de la docilité du 
peuple : ignorance et bêtise » et on réclame la « libre expression » et, 
d’autre part, on s’en prend à l’intériorisation de la soumission «  les 
barrières sont dans nos têtes » - phrase suffisamment connue pour 
être reprise en chanson en 2008 et même, en 2010, par la ministre 
des finances libérale Christine Lagarde. « n’ai pas peur d’être jeune », 
« la résignation est un suicide au quotidien »15. 
13 Émile Durkheim avait noté dans ses leçons de sociologie que « nous ne pouvons 

pas faire que les lois de choses soient autrement qu’elles ne sont ; mais nous nous 
en libérons en les pensant… ». Pierre Bourdieu insistera à son tour sur l’uti-
lité, pour la liberté, de la connaissance des déterminations et des contraintes 
sociales. « Quand elle descend jusqu’aux détails de la vie réelle, elle [la sociolo-
gie] est un instrument que les gens peuvent s’appliquer à eux-mêmes à de fins 
quasi cliniques. La sociologie donne une petite chance de comprendre le jeu que 
nous jouons et de réduire l’emprise des forces du champ dans lequel nous évo-
luons, et celle des forces sociales incorporées qui opèrent au-dedans de nous. » 
(Bourdieu P., avec Wacquant L., Réponses, Pour une anthropologie réflexive, 
Paris, Éditions du Seuil, 1992.)

14 Emprunté à une chanson de Bernard Lavilliers.
15 Balzac serait l’auteur de cette maxime.



ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)

— 168 —

Cet aspect se retrouve dans une formule quasi sociologique, « ils 
sont grands parce que nous sommes à genoux levons nous », qui lie la 
dimension du pouvoir et la dimension psychologique et surtout qui 
renoue avec une longue histoire. « Les tyrans ne sont grands, écrivait 
déjà La Boétie, que parce que nous sommes à genoux ». Pascal, dans 
un autre registre, ne disait pas autre chose  : « La coutume de voir 
les rois accompagnés de gardes, de tambours, d’officiers, et de toutes 
les choses qui plient la machine vers le respect et la terreur, fait que 
leur visage, quand il est quelque fois seul et sans ces accompagne-
ments, imprime dans leurs sujets le respect et la terreur, parce qu’on 
ne sépare point dans la pensée leurs personnes d’avec leurs suites, 
qu’on y voit d’ordinaire jointes. Et le monde qui ne sait pas que cet 
effet vient de cette coutume, croit qu’il vient d’une force naturelle ; 
et de là viennent ces mots : « le caractère de la Divinité est empreint 
sur son visage, etc. ; » ( Pensée 156 ). Cette pensée sera diffusée par 
la littérature libertine du XVIIIe siècle : Fougeret de Montbron dans 
« Margot la ravaudeuse » fait dire à la prostituée qui s’est agenouillée 
devant le «Secrétaire de Mr. L’Ambassadeur » : « Souvenez-vous, me 
dit-il, pour ne vous y jamais tromper, que les Grands ne sont généra-
lement grands que par notre petitesse ; et que c’est le respect aveugle 
et pusillanime qu’un ridicule préjugé nous inspire pour eux qui les 
élève à nos yeux. Osez les envisager ; osez faire abstraction du faux 
éclat dont ils sont environnés, le prestige s’évanouira. » Sade saura, 
en dénudant les corps, pousser à la limite ce « dépouillement symbo-
lique » prélude d’une délégitimation radicale. Cette proposition sera 
reprise par Pierre Vergniaud16 en 1792 dans un discours à l’Assem-
blée législative et depuis fréquemment citée.

Ce marché scriptural fonctionne autour de l’affirmation d’un 
certain nombre de valeurs. La liberté et la jouissance occupent le 
premier rang de cette conception du monde social - manifestation 
16 Pierre Vergniaud, 1753-1792, avocat près du parlement de Bordeaux fut élu 

député à l’Assemblée législative puis à la Convention. Il fut partisan de « la levée 
en masse » pour défendre « la patrie en danger », très hostile au clergé et, alors 
qu’il avait soutenu l’idée d’une royauté constitutionnelle au début de la période 
révolutionnaire, partisan de la suspension puis de la condamnation du roi. 



d’un courant libertaire ou anarchiste très ancien qui parcourt toute 
l’histoire des murs graffités. L’affirmation anarchiste est bien entendu 
présente avec un « ni dieu ni maitre » redoublé par des « Vive la vie », 
« vis tes rêves au lieu de rêver ta vie », « sois ton propre maitre », 
« sois toi » ou plus simplement « ose rêver » « vis ! », « rêve !» ou plus 
personnel « je ne souhaite pas que d’autres prennent les décisions à 
ma place ». Liberté qui revient avec un « non au conformisme » ou 
avec une litanie « oui à l’imagination, laisse fuir ton esprit », « oui au 
rêve, oui à la création, oui à la vie ». La liberté veut même des sacri-
fices  : « plutôt mourir debout que vivre à genoux ». Cette citation 
d’Emiliano Zapata a été très souvent reprise. (Zapata fut le héros de 
la révolution mexicaine de 1910 ; sa devise était  : « Es mejor morir 
de pie que vivir toda una vida arrodillado.  »  ; il fut lui-même très 
influencé par Alexandre Herzen considéré comme un des person-
nages clé de l’émancipation des serfs et du développement des idées 
socialistes en Russie et par Pierre Kropotkine, théoricien de l’anar-
chisme en Russie et en France, où il fut d’ailleurs condamné à une 
peine de prison).  Enfin la revendication de liberté peut combiner 
critique sociale et sexualité dans un graffiti peint à l’extérieur des 
bâtiments qui joue sur le signifiant et le signifié : « l’ordre, mon cul ! 
la liberté mabite  !  » – Il s’agit là du titre d’un livre de Jean-Victor 
Verlinde paru en 2004 chez «  L’esprit frappeur  » intitulé «  L’ordre 
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Mon Cul  ! La Liberté M’habite ». Le jeu sur les sons, on le voit et 
surtout on l’entend, est utilisé dans ce graffiti reprenant une tradi-
tion surréaliste largement utilisée par Robert Desnos ( qui l’avait 
sans doute emprunté à Marcel Duchamp ) dans « Rrose Sélavi » en 
1922. Ce thème est souvent associé à celui de la jeunesse qui, direc-
tement concernée il est vrai par le CPE, devient un des thèmes des 
inscriptions avec «  la jeunesse devient un délit »17. Il n’est pas sans 
intérêt de voir des étudiants emprunter une expression utilisée pour 
caractériser des jeunes le plus souvent déqualifiés ou disqualifiés par 
l’absence de reconnaissance scolaire et par un refus de reconnais-
sance familiale qui, du fait de la précarisation et de la ségrégation 
urbaine, vivent une « culture de la rue » ( squats, mendicité… ) rela-
tivement éloignée – d’autant plus qu’elle est disjointe, aujourd’hui, 
de la « culture ouvrière » – des modes de vie de la population occu-
pant l’université. Il est vrai aussi que cet attrait pour les « mauvais 
garçons » est, depuis la fin du XIXe siècle, constant dans la bourgeoi-
sie qui trouve dans « la rue » un spectacle excitant et gratuit à l’opposé 
des classes populaires pour lesquelles la rue était « naturellement » la 

17 Isabelle Coutant a publié en 2005, aux Éditions de La Découverte, un ouvrage 
intitulé « Délit de jeunesse ». 
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réjouissance principale18. Ce thème de la jeunesse se continue avec 
un emprunt à François Mitterrand « si la jeunesse n’a pas toujours 
raison une société qui l’ignore ou la frappe a toujours tort »19 inscrit 
en majuscules rouges sur la façade de l’université après le décès acci-
dentel d’un étudiant (une silhouette dans laquelle on peut lire « Guil-
laume mort en soufflant dans un ...illisible  » a été dessinée sur le 
sol avec l’inscription « le CPE a sévi ») ou encore avec le rappel de 
la critique de la consommation affichée en 1968 « consomme, sois 
jeune ... ... et t’es toi ? » dont le détournement du classique « tais-toi » 
en « t’es toi ? » n’est pas sans évoquer un questionnement très socra-
tique sur le sens de l’existence.

La consommation, l’organisation du travail, la culture reviennent 
dans les inscriptions avec des interrogations «  travailler consom-
mer crever ça vous plait ? » ou des affirmations « oui a l’inutile, non 
au rentable » qui peuvent même appeler à la création d’un « pota-
ger communautaire auto-géré  » qui produira une «  récolte dans 3 
mois ». La référence marxiste peut aussi être présente avec « non a 
l’aliénation, non à l’exploitation », « la vie ou la bourse », ou encore 
«  non a l’esclavagisme moderne  » pour se terminer avec «  non a 
big brother ». Le pouvoir d’Etat est bien sur la cible de nombreux 
graffitis dont «  non au despotisme  », «  49-3 a quoi sert l’assem-
blée ? » Plus rarement on affirme « nous sommes le pouvoir » ou on 
propose « pouvoir au peuple » et même un provocateur « racaille au 
pouvoir » ; de là on passe à des slogans sur « la paix est une guerre 
qu’on camoufle » ou le classique « peace and love » ou encore « pas de 
justice pas de paix ». Même la culture est mise en cause : près d’une 
affiche qui énonce les avantages d’une carte de réduction des prix 
d’entrée dans des spectacles et expositions on a écrit « Kulture innac-
cessible et Bourgeoise ». Dès lors comme le disait déjà les inscrip-

18 Halbwachs M., La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la hié-
rarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Paris, Félix 
Alcan, 1912. 

19 La citation de François Mitterrand « Si la jeunesse n’a pas toujours raison une 
société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort » est extraite du discours 
à l’Assemblée nationale prononcé le 8 mai 1968.
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tions de 1968 « on ne compose pas avec une société en décomposi-
tion on prend la rue », « la rue est à nous ». La rue occupe une grande 
place dans les slogans  : outre le fait qu’elle soit, comme l’écrivait 
Maurice Halbwachs, «  le plus bas degré de la conscience sociale », 
elle est devenue le lieu de l’ exercice de la manifestation, au fur et à 
mesure que celle-ci s’est codifiée – et l’on sait que les luttes, à la fin du 
XIXe siècle, entre les partisans de l’action directe ( pillage, sabotage, 
bris d’outils… ) et les défenseurs d’une « pression organisée…par des 
meetings, manifestations dans la rue, affichages… » ont été particu-
lièrement vives. Elle est l’espace où la force de la mobilisation peut se 
faire voir puisque, comme l’avait dit le délégué Dupont, au Comité 
général de Londres, en 1866, dans la guerre des classes «  la force 
c’est le nombre  ». Enfin la rue est l’espace ouvert que les dominés 
peuvent occuper pour contester la volonté de puissance exprimée 
par les bâtiments clos du pouvoir dont la localisation structure l’or-
ganisation urbaine20. Il est vrai que certains slogans ne se contentent 
pas de prendre la rue mais peuvent être aussi plus radicaux comme 
avec ce « dans le doute mets le feu » près duquel un scripteur prudent 
a ajouté « à prendre au 2ème degré ». 

On l’aura compris ce deuxième marché scriptural, interne en 
quelque sorte au monde étudiant, fonctionne bien : il suffit de voir 
les attroupements qui se forment devant les nouveaux slogans et 
les commentaires qui en sont fait pour comprendre que le lectorat 
est aussi composé d’étudiants. Ce marché se structure à partir de la 
hiérarchie des filières, des trajectoires universitaires, du capital mili-
tant possédé et du genre ( les femmes, très présentes pourtant dans 
l’occupation des bâtiments universitaires comme le montrent les 
photographies réalisées, très actives dans l’élaboration des slogans 
principaux, ont cependant rarement écrit sur les murs ). Reste que 
les oppositions entre les deux marchés les plus prolifiques, celui des 
militants des grandes organisations politiques hostiles au CPE et à 
la politique du gouvernement d’alors et celui des étudiants « contes-

20 Voir de Montlibert Ch., L’impossible autonomie de l’architecte  ; sociologie de la 
production architecturale, Strasbourg, PUS, 1995. 
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tataires  », peuvent évoluer d’une lutte d’occupation graphique des 
espaces principaux à des affrontements particulièrement vifs sur 
la stratégie du mouvement étudiant et sur les moyens tactiques à 
mettre en œuvre dont les déclarations écrites et surtout les prises de 
position dans les assemblées générales témoigneraient mieux que les 
graffitis qui, en la matière, se révèlent moins sensibles. 

Le troisième marché scriptural est formé par les étudiants de passage 
ou par des étudiants isolés qui n’osent pas s’approprier les espaces les 
plus visibles ou les plus centraux. En effet si certains étudiants rédi-
gent et écrivent les grands slogans de la façade et du hall qui seront 
visibles par tous, d’autres se contentent des espaces peu visibles ou se 
voient relégués dans les couloirs peu fréquentés ou sur des murs de 
bâtiments annexes ou géographiquement périphériques ou encore se 
satisfont d’ajouter un commentaire de dérision à un slogan princi-
pal. Les commentaires, les injures, les dessins et caricatures, les obscé-
nités et plaisanteries sexuelles n’apparaissent pratiquement que dans 
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ces espaces secondaires. Bien que les slogans soient essentiellement 
politiques la sexualité – thème, on le sait omniprésent dans les graf-
fitis populaires21 – n’est pas absente des murs de l’université. Elle s’ex-
prime sous une forme distanciée soit par l’usage de l’anglais « fuck » 
soit par l’utilisation de l’argot « niquer » anglicisé en « nick », soit plus 
directement avec les mots « cul », « bite », « pute », « con », soit de 
manière plus abstraite avec une symbolisation très ancienne du sexe 
féminin en forme de triangle parfois parcouru de traits22. On retrouve 
aussi sur les murs des « graffitis de pèlerin », comme les a appelés 
Leroi-Gourhan, qui indiquent par des tags ou des initiales plus ou 
moins enluminées, que le ou la signataire était présent à ce moment 
par exemple sous un graffiti construit sur un signifiant « quand le vain 
est tiré, il faut le boire » se superposent de nombreuses appréciations, 
commentaires, pensées, signatures de graffeurs multiples. Montrer sa 
présence passe parfois par une correction orthographique, attendue 
dans une faculté des lettres, comme c’est le cas avec l’ajout d’un accent 
circonflexe sur le mot « maitre » ou ,  à l’inverse par une injure à desti-
nation des étudiants sans doute dominants « nick les étudian » mais, 
plus souvent, par l’usage de la dérision en ajoutant à un slogan qui 
se veut sérieux un « Et Toc » ou un « BOF » ou le classique « poil au 
menton ! » ou encore « et patati et patata ». Enfin le « pèlerin » peut 
ajouter son propre commentaire au graffiti en le critiquant comme 

21 McLean W., Contribution à l’étude de l’iconographie populaire de l’érotisme, Paris, 
G.-P. Maisonneuve et Larose, 1970, 197p., Photographies de Clovis Prévost et 
William McLean.

22 Leroi-Gourhan A., Le geste et la parole, Paris, Éditions Albin Michel, Tome II : La 
mémoire et les rythmes. 1965, 287 p. 



« con » ou en l’approuvant par un « ça 
c’est dit ! »

Reste qu’on peut aussi, sur ce 
marché, se différencier en pratiquant 
le dessin plus que l’écriture comme le 
montrent des dessins, caricatures, tags 
et graffes. On trouve par exemple un 
portrait d’un étudiant qui clame dans 
une bulle «  le CPE c’est dehors  », le 
dessin humoristique d’un ou d’une 
étudiante accroché(e) à un panneau 
indicateur qui souhaite la «  bienve-
nue », une sorte de sphinx, une pieuvre, 
un jeu de marelle, des décorations 
plus abstraites de lignes courbes et de 
points, des silhouettes avec un bras 
levé de type bande dessinée ou très 
proche du dessin d’enfant, un homme 
chevelu nu, des tags «  fuck CPE  !  » 
utilisant le dynamisme et la couleur 
caractéristiques de ce type de repré-

sentation et même une fresque « no CPE » représentant la moitié du 
visage de ce qu’on peut penser être un étudiant combattant, le front 
ceint d’un foulard vert, proche d’un autre visage qui proclame « en 
grève », ce graffe est accompagné d’un slogan « la révolution ne se 
vote pas, elle se fait »23. Enfin des étudiants de l’UFR Arts ont cherché 
à créer une héroïne du mouvement en l’illustrant d’une représenta-
tion, reprise dans différents lieux, (inspirée semble-t-il du visage de 
Marylin Monroe peint par Andy Warhol), du visage d’une femme, 
dessinée et répétée sur des fonds de couleurs diverses avec des craies 
de couleurs différentes, manière de rappeler la spécificité de la filière 
Art dans l’université.

23 Crevoisier M-P., « Graffitis, tags et fresques murales », Regards Sociologiques 4, 
1992.
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2009 – Contre la loi LRU24  

En 2009 les trois marchés scripturaux sont moins différenciés 
qu’en 2006 : mieux le marché militant et le marché universitaire sont 
étroitement mêlés et, dans ces conditions, le marché des isolés est 
réduit à la portion congrue. Cette situation s’explique par le fait que 
les occupants forment un groupe minoritaire moins diversifié que ce 
n’était le cas des occupants de 2006. L’opposition directe à la LRU25, à 

24 Photographies des pancartes et affiches de Simon Borja et Nina Faure.
25 La loi LRU, loi relative aux Libertés et  Responsabilités des Universités, promul-

guée le 10 aout 2007, modifie en profondeur les règles de fonctionnement des 
universités. Montlibert, Ch. de, Savoir à vendre. Paris, Raisons d’Agir Éditions, 
2004. ID., « oui chef, bien chef » in Brisset Claire-Akiko (dir.), L’Université et la 
recherche en colère. Un mouvement social inédit, Bellecombe-en-Bauges, Édition 
Du Croquant, 2009, 63-84.
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l’inverse de l’occupation contre le CPE qui a entraîné nombre de graf-
fitis, n’a pas suscité une abondante production scripturale : on trouve 
seulement quatre inscriptions qui s’y réfèrent. La première indique, 
en grandes lettres, sur la baie vitrée de l’entrée de l’université, tournée 
vers l’extérieur pour être bien vue, « NON a la Marchandisation du 
savoir » ; la seconde traite de la recherche en affirmant « la recher-
che n’est pas du temps perdu », proposition renforcée par un dessin 
qui s’interroge sur les critères de carrière des chercheurs en représen-
tant une femme jugée « rentable » parce que chimiste et un homme 
jugé « non rentable » parce que philosophe ; la troisième parle de 
privatisation de l’université et appelle à la mobilisation « contre la 
privatisation mobilisez vous » ; enfin, dans un passage, a été inscrit 
à la peinture « LRU trou du cul ». C’est le seul des graffitis qui soit 
peint. En effet la quasi-totalité des slogans sont portés sur de grandes 
feuilles de papier ou de carton pour ne pas endommager les bâti-
ments et parer ainsi à un reproche qui, au moment du CPE avait été 
adressé aux étudiants par le président de l’université, reproche que 
les occupants d’alors avaient réfuté en écrivant sur une baie « c’est de 
la gouache ».

 Les effets négatifs de la politique de l’éducation sont nette-
ment soulignés avec «  moins de fric dans l’éducation, plus de fric 
dans les banques » comme, plus directement, les conséquences de 
la loi sur les universités « demain les patrons et les flics à l’université 



de Strasbourg ». A cette opposition à la loi LRU il faut ajouter une 
critique de la fusion des trois universités strasbourgeoises, décidée 
pour répondre au mieux aux exigences de la loi LRU, avec un slogan 
«  l’université unique est sur une faille sismique, l’université va s’ef-
fondrer ». 

L’occupation des locaux universitaires occupe par contre une 
place importante. Tout se passe comme s’il fallait montrer qu’il exis-
tait bien un groupe mobilisé contre la LRU puisque la loi proposée 
par la ministre Valérie Pécresse n’avait pas suscitée de réactions poli-
tiques intenses  : dans ces conditions, énoncer publiquement que 
l’université est bloquée est essentiel puisque c’est l’acte de transgres-
sion qui permettra de faire connaître la position prise sur les réformes 
de l’enseignement supérieur. Tout se passe comme s’il fallait afficher 
la «  force probante » de la détermination à s’opposer à la loi LRU. 
De nombreuses affiches et pancartes annoncent que « l’université est 
bloquée » ou que « l’université de Strasbourg est bloquée ». Détour-
ner une affiche qui vante les mérites de l’université de Strasbourg est 
aussi, en la matière, efficace : ainsi l’affiche apposée par les services de 
communication de la nouvelle université de Strasbourg qui proclame 
« elle est unique » devient « elle manifeste » et « université de Stras-
bourg » devient « université de S. bloquée ». Cette affiche réapparait 
ailleurs avec « elle est unique et elle est bloquée ». L’occupation des 
locaux universitaires implique aussi que les cours n’aient plus lieu 
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comme l’indique le fait que 
le grand amphithéâtre soit 
barré par une bandelette 
(rouge et blanche, utilisée 
pour délimiter un chan-
tier) sur laquelle a été écrit 
« danger zone de résistance 
active !!! ». Enfin parmi les 
revendications très géné-
rales apparaît une demande d’«  une allocation d’autonomie pour 
tous les jeunes » suivie de « mort au salariat étudiant ». L’annonce 
de l’occupation des locaux universitaires peut vouloir se référer à des 
évènements passés ( le 23 mars 1968 est évoqué ) et prendre une 
tournure humoristique comme s’il s’agissait de la pose d’une plaque 
commémorative : « le 23 mars 2009 A.D. ICI a eu lieu la prise histo-
rique de la FAC de DROIT par des étudiants mobilisés contre les 
réformes universitaires ». Elle peut aussi s’inscrire dans une sorte de 
mémoire collective plus ou moins imaginaire avec une référence à un 
grand mouvement révolutionnaire et à ses répercussions locales : « la 
commune libre de Strasbourg 1871-2009 ».

Une occupation ne peut tenir que si elle est soutenue par un grand 
nombre d’étudiants qui, sans y participer, voit cet acte hérétique avec 



sympathie. Aussi, comme au moment de l’occupation de 2006 contre le 
CPE, de nombreux slogans appellent-ils à l’unité et à la mobilisation : 
« restez unis », « on a besoin de vous », « lève toi », « lève toi comme 
se lève la rue ». Le slogan « chacun peut être important car chacun 
peut servir à quelque chose (signé MLK) » est suivi d’un «Mobilisez 
vous » ; il est accompagné d’un dessin emprunté à la célèbre affiche de 
mobilisation représentant un président américain pointant un doigt 
vers l’électeur – affiche dont il existe un équivalent soviétique repré-
sentant un ouvrier bolchevik pointant le doigt vers le spectateur – 
« Etudiants mobilisez-vous ». Bien entendu la liaison avec l’opposition 
à la loi LRU est réassurée par les grands slogans inscrits dans le hall de 
l’université «contre la privatisation mobilisez vous ». Mais les appels 
peuvent aussi être moins codifiés comme le montre l’usage d’un voca-
bulaire plus relâché « bougez vous », « marche ou grève » ou se faire 
plus pressants comme avec « contre le bruit des bottes et le silence 
des pantoufles résister c’est créer » ; cette maxime est utilisée par des 
groupes appartenant à la fédération anarchiste. Certaines pancartes 
n’hésitent pas à pratiquer la culpabilisation : « ne pas s’engager c’est 
approuver » ou « la résignation est un suicide », phrase empruntée à 
une chanson de Manu Chao très lié, par son grand-père, aux républi-
cains espagnols et aux guérilleros sud-américains. Honoré de Balzac 
serait l’auteur de cette maxime qui était déjà présente lors de l’occupa-
tion des bâtiments universitaires de 2006.
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L’occupation de 2009, dans laquelle les étudiants qui investissent 
les locaux universitaires sont très minoritaires et, de ce fait, sont 
obligés de barricader les entrées du bâtiment ( avec des tables, des 
chaises, des panneaux, des chaînes... ) ne peut se maintenir que si 
elle s’organise. En effet un tel acte de transgression, s’il veut s’ins-
crire dans une durée ( que l’on sait bien être relative ), suppose de 
se routiniser pour faire face aux contraintes et exigences de la vie 
quotidienne aussi des pancartes réclament-elles du « Matos : grands 
sacs poubelles, Frigo, cafetières, thermos, matos de cuisine, futs de 
flotte de 5 litres, matelas, couvertures  » ou des  « cordes, chaînes, 
cadenas... ». La composition du gâteau au chocolat a même été reco-
piée sur un tableau noir. Durant l’occupation, et dans la mesure où 
le siège se prolonge, des échanges nombreux entre les occupants se 
nouent autour de la nourriture, de la fête, du couchage… des oppo-
sitions et des histoires d’amour s’esquissent ou prennent fin donnant 
aux slogans et graffitis d’autres sens que ceux proclamés.

Reste qu’une occupation se doit, en milieu étudiant, d’être militante 
et à ce titre mobilisatrice, aussi les slogans principaux sont-ils souvent 
accompagnés de petits graffitis inscrits sur des cartons ou des feuilles 
de papier collés qui informent que « la manif aura lieu le jeudi 19 à 
14h, place rouge, devant la fac de droit » ; qu’il y aura une « manif-ac-
tion le 17 », une « méga-manif le 19 », des rencontres « ce soir ici débat 
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médias et mobilisation salle 3204 à 19H », des conférences « confé-
rence de V. Lozach et M. Hadjisk sur le new public management, 
amphi 3, 20 h 30 » et des débats « débat sur le thème médias et mobi-
lisation sociale, mercredi 25 mars, 19h au patio ». Cette annonce est 
portée sur une affiche qui représente un policier menaçant, matraque 
levée, dont la combinaison est décorée de logos de médias ( le Monde, 
le Figaro, TF1, les DNA... ), de groupes privés ( Carrefour, Crédit 
agricole... ) et d’organisations ( medef... ) évoquant ainsi l’idée que le 
monde journalistique est, comme la police, au service des groupes 
journalistiques. De même un panneau d’informations a été mis en 
place avec des affichettes sur des commissions consacrées à la presse, 
l’action, les tracts, l’occupation blocage, la convergence, les AG... 
Enfin les affiches consacrées aux médias sont nombreuses : « désin-
former pour mieux réformer » ou « les médias mentent » éditées par 
le journal «  Le plan B  » collées 
sur de nombreux murs. Ce thème 
des médias a d’ailleurs suscité 
une « installation » faite de moni-
teurs d’ordinateurs montés sur 
des postes de télévision accompa-
gné de cette pancarte « NON à la 
Sarko TV ».
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Ce travail de mobilisation suppose aussi de maintenir le moral du 
groupe car les étudiants qui occupent l’université doivent se sentir 
solidaires les uns des autres pour accepter de continuer cette pratique 
illégale qui, parce qu’ils ne sont pas soutenus activement par les 
partis d’opposition, pourrait vite être considérée comme illégitime. 
Tout se passe comme s’il fallait susciter un empressement propre à 
ranimer la foi dans une vision partagée de la situation et de l’avenir 
et surtout une ardeur à même d’éviter la démoralisation et la démo-
bilisation. Chacun sait que la police peut intervenir à la demande des 
autorités universitaires, ( le slogan de 1968 réapparait avec « Police 
partout justice nulle part »), aussi la conscience du risque ( risque 
de bagarres et d’arrestations ) est-elle très présente. Dans ces condi-
tions la police apparaît comme le repoussoir dont on rabaisse la puis-
sance : ainsi est-elle stigmatisée avec « police nationale = milice du 
capital » ou ridiculisée en dénonçant par avance la possibilité d’exer-
cice de la violence policière « pas besoin de slogan quand on a des 
flashes balles ». Comme par une sorte de retournement magique la 
police peut être ouvertement attaquée « un flic une balle » et asso-
ciée au patronat « un patron une rafale ». Mais il importe surtout 
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de renforcer la croyance dans la force et la détermination du grou-
pement mobilisé. Occuper l’université – alors qu’aucun mouvement 
social fort ne soutient cette action ( à l’inverse de l’occupation du 
CPE qui bénéficiait du soutien d’une large partie de la population et 
de la solidarité active des syndicats et partis d’opposition ) – est un 
acte hérétique – ( souligné par une inscription qui annonce que « les 
sangliers sont lâchés » début d’une chanson de Noir Désir ; ce groupe 
rock qui a chanté de 1980 à 2010 était très inspiré par Baudelaire, 
Verlaine, Gérard de Nerval, Lautréamont, Apollinaire, etc. ) – qui, 
en cherchant à briser la domination et la résignation qui l’accom-
pagne, crée en quelque sorte des héros, ( les étudiants occupants ). 
Ou, pour parler comme Max Weber, des quasi prophètes charisma-
tiques qui ne peuvent renoncer sans se déjuger ( selon la logique du 
noblesse oblige), d’où les inscriptions qui affirment ( avec de grands 
caractères comme pour amplifier et solenniser la déclaration ) « ni 
prison ni répression n’arrèteront nos rébellions » ou « négocier c’est 
capituler. Nous lutterons jusqu’à l’abrogation ». En somme, négocier 
est associé à une acceptation d’une défaite qui mettrait en question 
l’honneur des manifestants aussi ne peut-on que refuser. Ce thème 
est répété en mode mineur avec des « camarades ne lachons rien » ou 
« la rage du peuple, on ne lachera rien camarades ». « Ne rien lâcher » 
devient, à ce moment, une des expressions fétiches des mobilisa-
tions populaires. Lâcher évoque, d’après Littré, la diminution de la 
tension, le recul, la perte, la débandade… mais aussi, par consonance 
avec lâche, le manque de vigueur, l’absence de courage, la bassesse… 
« ne rien lâcher » est une sorte de refus de ces images négatives. Cette 
formule connaîtra un certain succès puisqu’elle deviendra le refrain 
d’une chanson de Hk et les Saltimbanks «  on lâche rien, on lâche 
rien… » qui sera entonnée par les manifestants des défilés de gauche.

Mais il ne suffit pas d’exhorter à la résistance encore faut-il la 
soutenir par une vision partagée tant une représentation efficace 
suppose d’expliquer le monde pour agir sur son organisation. Les 
étudiants qui se sont barricadés dans l’université développeraient 
vite une mentalité d’assiégés s’ils ne recréaient pas en permanence 
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une vision commune qui suppose que chacun croit avoir la même 
compréhension du monde que les autres et croit que les autres sont 
tout autant mobilisés qu’on l’est soi-même par cette manière de se 
représenter le monde social. Tout se passe donc comme si ce travail 
de réarmement moral nécessitait l’énonciation de grands principes 
qui permettent d’inscrire l’occupation dans une tradition de conte-
station de l’ordre établi et, en s’appuyant sur un passé glorieux, de 
grandir l’action présente ce que fait bien l’annonce de la « Commune 
libre de Strasbourg 1871-2009 » et la nomination de la place de l’uni-
versité en « Place rouge ». A partir du 10 novembre 1918, le drapeau 
rouge a flotté durant quelques jours à Strasbourg comme le rapporte 
Alfred Döblin dans son roman « Bourgeois et soldats »26. Dans cette 
même perspective la philosophie politique est objectivée avec un 
« gouverner en obéissant AU PEUPLE » ou avec une citation de l’ar-
ticle 35 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen « quand 
le gouvernement viole les droits du peuple l’insurrection est pour le 
peuple et pour chaque partie du peuple le plus sacré des droits et le 
plus indispensable des devoirs ». La philosophie politique s’exprime 
aussi «  démocratie directe, autogestion, autonomie, internationa-
lisme ». La liberté comme la résistance, dès lors, réapparaissent avec 
« en ce jour nous nous battons pour la liberté » écrit à la craie sur 
26 On sait que Alfred Döblin a critiqué l’alliance du parti socialiste allemand avec 

le président Hindenburg, qu’il a milité contre le nazisme puis qu’il a fui l’Alle-
magne après la prise du pouvoir par Hitler et qu’en France il a participé à la lutte 
contre la propagande nazie.
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un tableau noir – référence implicite au poème de Paul Eluard « Sur 
mes cahiers d’écolier, sur mon pupitre…j’écris ton nom liberté  » – et 
« contre un gouvernement criminel ( adjectif écrit en rouge ) Résis-
tance », enfin le célèbre « ni dieu ni maitre » est repris plusieurs fois ; 
Cette devise, devenue la maxime de l’anarchie, a été le titre du jour-
nal fondé en 1880 par Auguste Blanqui ( 1805-1881 ), partisan de 
la violence insurrectionnelle pour promouvoir la révolution socia-
liste, qui fut, on le sait, emprisonné pendant de nombreuses années. 
Ces principes sont en quelque sorte relayés par des inscriptions 
philosophico-littéraires : l’une affirme que « ce n’est pas un gage de 
bonne santé que d’être bien intégré dans une société profondément 
MALADE  » – maxime empruntée à la philosophie de Jiddu Kris-
namurti ( 1895-1968 ) – l’autre déclare que « Nous ne voulons pas 
du moins pire des avenirs mais du meilleur des futurs », une autre 
énonce que «  le désordre c’est l’ordre moins le pouvoir  » – phrase 
empruntée à une chanson de Léo Ferré – ou que « seuls les poissons 
morts nagent dans le sens du courant » qui est un dicton alsacien 
« Nùmme d’tote fisch schwimme met’m strom”.

Les inscriptions peuvent aussi chercher à briser l’adhésion à l’or-
dre habituel que ce soit par un travail cognitif ou par un travail de 
dramatisation. Pour ce faire – Université et surtout faculté des Lettres 
obligent – des noms de la pensée contestataire sont convoqués  : la 
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littérature est invitée avec une citation de B. Brecht « ne serait-il pas 
plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d’en élire 
un autre ? » Le poème de Berthold Brecht intitulé « La solution » dont 
cette citation est extraite a été écrit après la révolte des ouvriers de 
RDA du 17 juin 1953 contre leurs conditions de vie27. L’histoire s’af-
fiche avec l’attribution d’un nom aux amphithéâtres qui deviennent 
« Louise Michel », « Ulrike Meinhof », « G. Brassens » ; la coexistence 
de références idéologiques divergentes apparaît d’ailleurs clairement 
ici entre, d’un côté, Louise Michel, héroïne de la Commune de Paris, 
militante blanquiste puis anarchiste et Ulrike Meinhof, militante de 
la «Rote Armee Fraktion » responsable de la destruction de l’ordina-
teur américain chargé de programmer les bombardements du Viêt-
Nam, retrouvée morte pendue dans sa cellule de la prison de Stutt-
gart-Stammheim, et, d’un autre côté, Georges Brassens défenseur 
anarchiste de l’individualisme. 

La poésie est aussi présente avec un vers d’une chanson de H.F. 
Thiefaine « tout corps branché sur le secteur est appelé à s’émou-
voir...  » emprunté à la fin d’une strophe « Veuillez dégager le vide 
ordure s’il vous plait/ et ne pas laisser les enfants s’amuser avec les fils/ 
à haute tension/ tout corps vivant branché sur le secteur/ étant appelé 
à s’émouvoir/ ». La fin de ce poème-chanson donne plus clairement 
27 In Poèmes T.7 1948-1956, Paris, L’Arche, traduction de Maurice Regnaut.
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le sens de la rupture avec l’ordre établi suggéré dans l’inscription 
portée sur le mur de l’université « il te faudra sans doute changer de 
tête/ et puis brancher ton cerveau sur ton cœur/ Rien ne sera jamais 
plus comme avant/». Ces inscriptions sont parfois illustrées par des 
dessins comme celui d’une grande silhouette bras levé, poing fermé, 
encadré par « nous écrivons l’histoire choisissons notre plume » ou 
par des affiches très inspirées par celles qui ont été produites en mai 
1968 par l’atelier de lithographies des Beaux Arts, comme celles qui 
affirment « sur le pavé les SDF » détournant le célèbre « sous les pavés 
la plage », ou « faites l’amour pas les magasins » détournant le slogan 
« faites l’amour pas la guerre », ou encore des affiches qui prônent 
l’internationalisme avec « ni frontières ni barrières » ou « avec ou 
sans papier travailleurs unis ». Le jeu de mot peut aussi être utilisé 
avec « mieux vaut 68tard que jamais ». 
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Ce type d’inscriptions correspond à un marché plus intellectuel 
qui, ici, se recoupe souvent avec un marché plus militant comme 
en témoignent l’inscription « le front universitaire se lève, le savoir 
est une arme qui fait peur » – Léon Trotski serait l’auteur de cette 
formule - ou une grande pancarte murale qui proclame, sous forme 
de tag, que « le savoir est une arme... DEGAINEZ !! ». 

L’énonciation des principes s’accompagne d’une compétition 
vive entre les représentants des différentes composantes révolution-
naires participant à l’occupation ( autonomes, anarchistes, trotskystes, 
marxistes, forces antimilitaristes... ) qui multiplient les inscriptions 
pour affirmer leurs points de vue. Le capital et les patrons consti-
tuent dans cette perspective une des cibles principales. Ainsi peut-on 



lire qu’il existe une « diktatur du capital » illustrée par le dessin d’un 
visage caractérisé par une petite moustache qui, associée à l’allemand, 
veut évoquer Hitler. De nombreuses inscriptions à la craie portées sur 
les murs du grand amphithéâtre où se tiennent les assemblées contri-
buent à ce travail de critique du capital comme avec « du capital ne 
soit plus le serviteur » – phrase extraite soit des poèmes anarchistes 
de Charles d’Avray ( né en 1878 ), soit du recueil de chansons de Marc 
Ogéret dédiées au « triomphe de l’anarchie » – ou référence à Marx 
« toutes et tous contre le profit » ou encore « la rentabilité est devenue 
l’idéologie », « l’économie est plus que jamais l’idéologie ». Le Medef 
est directement visé avec «  medef = jaune  » et, plus violemment, 
« contre le Medef la corde » ou « un patron une rafale ». L’Etat est la 
seconde cible, presque toujours associé au capital « feu à l’Etat, feu au 
capital, guerre sociale » ou à la police « que crève l’Etat policier ». 

Le projet révolutionnaire est très représenté  : «  les barricades 
ferment la route mais ouvrent la voie – citation de mai 1968 –, c’est 
l’insurrection qui vient» – référence au livre «  L’insurrection qui 
vient  » écrit par un «  comité invisible  » et édité en 2007 par Eric 
Hazan – ou « rien n’est moins probable qu’une révolution mais rien 
n’est plus nécessaire ». Les références peuvent aussi être précises avec 
« de la Grèce à la Martinique, de Tarnac à la Guadeloupe, c’est l’insur-
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rection qui vient  ». Cette phrase 
contient des références aux mani-
festations et aux heurts violents de 
la jeunesse grecque avec la police 
après la mort d’un étudiant; elle 
renvoie aussi au village de Tarnac 
où vit Julien Coupat mis en 

examen pour « direction d’une association de malfaiteurs et dégra-
dation en relation avec une entreprise terroriste  »  et aux manifes-
tations contre la vie chère en Martinique et à la Guadeloupe. La 
dimension de la force et de la violence révolutionnaire est ainsi beau-
coup plus présente qu’au moment de l’occupation du CPE. Les réfé-
rences à la lutte sont omni présentes avec des inscriptions générales 
comme « pas de justice, pas de paix, vive l’action directe » – réfé-
rence au mouvement anarcho syndicaliste de la fin du XIXe siècle et 
au groupe « action directe » de Marc Rouillan et Nathalie Ménigon 
 – ou plus émotionnelle comme « la rage du peuple » – en 2004 des 
artistes réunis à Marseille ont créé un groupe nommé «  la rage du 
peuple ». Après avoir soutenu les révoltes des quartiers populaires 
en 2005, ils se sont rapprochés, à Porto Allegre, du mouvement alter 
mondialiste et antiglobalisation. Le terme de « rage » renvoie aussi au 
groupe « rage against the machine », groupe de musique metal et rap, 
très écouté à ce moment pour ses chansons contre le racisme et le 
capitalisme. Les inscriptions peuvent aussi être plus opérationnelles 
comme « grève générale insurrectionnelle » – Expression qui renvoie 
aux manifestations de Moscou en 1917, à l’Espagne de 1933, à la grève 
des cheminots de 1944 en France, à la grève des mineurs de 1960-
1961 qui se voulaient révolutionnaires – ou encore « guerre sociale » 
– l’expression « guerre sociale » a été utilisée par Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht puis a été reprise par des membres de « Socialisme 
et barbarie »; elles peuvent aussi en appeler à la violence de manière 
euphémisée « la révolution ne se fera pas avec des fleurs » ou plus 
directe « le pouvoir est au bout du fusil », expression attribuée à Mao 
Tsé Toung, « dans le doute mets le feu », « Mort aux chefs ». 



Enfin des militants ont affichés leur opposition au sommet 
de l’OTAN qui doit se tenir à Strasbourg avec le drapeau de la 
paix « PACE », une affiche de la coordination anti OTAN « NON 
à l’OTAN  » et des affiches qui affirment «  ils veulent nous vendre 
l’OTAN comme les supermarchés nous vendent le bonheur... toutes 
et tous contre le profit, lutte générale contre le militarisme, l’impé-
rialisme, la guerre et la misère » ou qui proclament « feu à l’OTAN ». 
D’autres ont collé une affiche éditée par CQFD ( ce qu’il faut dire, 
détruire, découvrir ) – « CQFD » est un mensuel de critique et d’ex-
périmentation sociale – qui proclame « travailler plus pour » et met 
en scène une sorte d’homme animal enfermé dans une roue. Enfin 
on trouve aussi une affiche de l’UNI contre le communautarisme qui 
soit a été apposée au début de l’occupation soit était déjà là et n’a pas 
été arrachée. 

Reste que les affirmations 
générales n’empêchent pas l’ex-
pression des conflits locaux 
avec les autorités universitaires 
comme le montre l’installation 
humoristique d’un fauteuil sans 
pied sur lequel a été apposée l’éti-
quette « Mooosieur le président » 
ou encore un code d’appel du 
président de l’université «  pour 
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sauver Beretz taper 1, pour sauver 
l’université tapez Beretz, 35 euros 
par mn » et, plus critique, une affi-
chette qui vise un professeur de 
l’université alors vice-président 
du conseil scientifique rappelant 
une de ses déclarations « de toute 
manière ils cherchent l’affronte-
ment, signé Deneken ». Le même 
professeur est d’ailleurs mis en 
cause sur une affiche qui repré-
sente une silhouette humaine 
lâchant, dans une poubelle, un 
papier portant son nom accom-
pagné de «  rien n’est définitif  !!! 
L’avenir est à nous.  » Une action 

est aussi montée contre le président de l’Afges (association fédéra-
tive générale des étudiants de Strasbourg spécialisée dans la gestion 
des équipements universitaires destinés aux étudiants) « on a voté 
le lynchage d’Arnaud W  » dont le nom a d’ailleurs été donné aux 
toilettes ouverts aux occupants devenus « amphi Arnaud Willem »28.

Si au moment de l’occupation de 2006 contre le CPE les graffitis 
des étudiants de passage étaient nombreux il n’en est pas de même 
ici, néanmoins on peut observer sur un slogan en partie illisible 
« jeunesse lève toi, vieillesse... ». L’ajout d’une note et d’un commen-
taire de professeur «  15/20 peut mieux faire  » sur un slogan peut 
amener une touche d’ironie. Un «  pèlerin  », sur une pancarte qui 
disait « leçon n°2, impose tes idées », ( parodiant une publicité pour 
une marque de sous-vêtements féminins ), a ajouté une correction 
en « lekon n°2 » et un commentaire « début de la dictature ». Enfin, à 
la différence du mouvement contre le CPE, on ne note aucun graffiti 
sexuel hors un graffiti évoquant une fusée de l’Otan dont la dimen-
sion de symbole phallique a été accentuée.

28 Information communiquée par Clément Bastien.



Conclusion

Il apparaît nettement au terme de ce travail comparatif que le 
mouvement étudiant est plus diversifié et différencié qu’il n’y paraît 
au premier abord. Le fait de pouvoir comparer deux occupations 
des mêmes locaux, séparées par un bref intervalle temporel, est en 
quelque sorte une situation quasi expérimentale qui montre bien 
que le contenu des messages inscrits sur les murs varie surtout en 
fonction de la situation politique générale. Considérant que l’expres-
sion des graffitis, des dessins et des tags, des slogans et inscriptions 
sur les murs est largement ritualisée ou plus précisément qu’elle fait 
partie d’une sorte de mémoire codifiée – il y a très peu de produc-
tion de nouvelles maximes – qui, de plus, est renouvelée réguliè-
rement par de grandes manifestations collectives, on peut consta-
ter que cette production scripturale objective, in situ, les manières 
dont des étudiants puisent dans un répertoire d’aphorismes et de 
maximes pour exprimer publiquement leurs façons de percevoir le 
monde et, de ce fait, mettre à l’œuvre cette connaissance et orien-
ter leurs actions dans le monde pour transformer l’ordre social. La 
comparaison des deux occupations montre bien  que, même s’il y 
a un certain nombre de thèmes communs ( l’opposition au capita-
lisme, la dénonciation d’une connivence entre l’Etat et le Capital, la 
critique de la justice et la dénonciation de la police, la critique des 
médias, la valorisation de la liberté ), les différences sont marquées: 
dans le premier cas les slogans politiques orientés contre le CPE l’em-
portent, dans le second cas les slogans et maximes révolutionnaires 
puisés dans le répertoire des différents courants idéologiques contes-
tataires sont les plus nombreux. Mieux une esquisse de division du 
travail différenciée semble s’opérer parmi les productions scriptu-
rales : tout se passe comme si, en 2006, les inscriptions « argumen-
tatives » s’attachant à trouver des arguments pour justifier l’occupa-
tion et les slogans « organisateurs » qui se préoccupent d’anticiper 
les conséquences de la protestation et de mettre en place les défi-
lés étaient les plus nombreux et les plus visibles alors que, en 2009, 
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les inscriptions «  animatrices  » qui se montrent plus sensibles à 
tout ce qui permet de transformer l’assemblée des participants en 
un groupe dont il faut maintenir le moral et les mots plus « idéolo-
giques » qui s’emploient à renouveler le répertoire des slogans élabo-
rés depuis 1968 en puisant dans des répertoires contestataires sont 
plus présents. Cette différence entre la production scripturale des 
deux occupations trouve sans doute sa source dans le degré d’impli-
cation des étudiants et des militants des partis et syndicats : autant 
dans le premier cas la participation étudiante est importante dans 
la mesure où toutes les organisations syndicales soutenues par tous 
les partis politiques d’opposition au gouvernement de l’époque sont 
parties prenantes dans la demande de retrait du CPE, ce qui, dans 
une certaine mesure, en rendant l’occupation moins illégitime, dimi-
nue l’intensité de la concurrence entre les scripteurs pour se faire 
reconnaître comme porte-parole, autant, dans le cas de l’opposition 
à la loi LRU, les étudiants occupants sont minoritaires, peu soute-
nus par les partis politiques d’opposition au gouvernement divisés 
sur l’appréciation portée sur la loi LRU, peu soutenus par les organi-
sations syndicales dont nombre de mandants ne sont pas concernés 
au premier chef par l’enseignement supérieur et la recherche, guère 
portés par une « humeur collective » qui n’est pas mobilisée par le 
problème de l’organisation et du fonctionnement de l’université, 
aussi l’occupation est-elle plus ferme ( toutes les issues du bâtiment 
sont bloquées ), plus concentrée ( seul le hall d’entrée est occupé et 
recouvert de banderoles et pancartes – les couloirs, à l’inverse de 
l’occupation du CPE, sont vides et ne seront pas graffités ); l’activité 
discursive y est plus intense, plus idéologique, plus prophétique en 
quelque sorte dans ces formes et ces contenus. Les slogans utilisés 
par les organisations syndicales et relayés par les étudiants dans le 
hall du bâtiment réclamant le « retrait du CPE » n’ont, au moment de 
l’opposition à la LRU, pas d’équivalents : on dit, bien sûr, « non à la 
LRU » mais surtout profite-t-on de l’occupation pour exprimer une 
vision qui se proclame révolutionnaire très contestatrice de l’ordre 
social. Autant en 2006 deux marchés scripturaux s’affrontent ( celui 
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des militants des partis d’opposition et celui des étudiants intellec-
tuels contestataires ) autant en 2009, les différentes tendances idéo-
logiques et les différentes appréhensions de la situation sont plus 
étroitement entremêlées. Dans la mesure où les partis dominants la 
gauche, très présents en 2006, ne sont guère actifs en 2009 alors que, 
par contre, les anarchistes, autonomes, maoïstes, guevaristes... sont 
bien représentés, le marché intellectuel et le marché militant minori-
taire s’entrecroisent sans cesse. Dans ces conditions on comprend que 
les étudiants de passage (« les pèlerins ») soient quasiment absents ou 
ne laissent pas de traces sur les murs comme cela avait été le cas au 
moment de l’occupation du CPE. 

L’occupation des locaux universitaires n’est donc qu’une pratique 
parmi d’autres – il suffit, pour le comprendre, de penser aux opéra-
tions de distribution de tracts, aux meetings, aux manifestations défi-
lés, aux opérations « coup de poing » de blocage de routes ou de voies 
ferrées, aux retenues et séquestrations de dirigeants, aux saisies de 
matériel, aux batailles avec les forces de police... A ce titre elle s’ins-
crit dans des configurations du champ politique très différentes et la 
structure des relations entre les types de pratiques peut s’en trouver 
affectée. C’est dire que les occupations, même si elles tiennent une 
place importante dans l’espace médiatique parce qu’elles produisent 
de la visibilité, ne prennent tout leur sens que replacées dans l’en-
semble des pratiques de protestations. 

Dans la première configuration, le CPE, tout se passe comme si l’oc-
cupation servait de relais et d’amplificateur des messages de mobilisa-
tion pour les défilés alors que dans la seconde, la loi LRU, tout se passe 
comme si l’occupation devenait un lieu d’effervescence sociale pour 
des minorités contestataires cherchant à faire entendre leur message. 

L’opposition au CPE mobilise contre le gouvernement les partis 
de gauche et les syndicats qui organisent de grandes manifestations 
relayées par les députés et sénateurs du PS et du PC, aussi l’occupa-
tion de l’université n’est qu’une pratique protestataire parmi d’autres : 
tout se passe comme si elle avait lieu pour contribuer à la diffusion du 
message politique et ainsi susciter la participation aux grands défi-
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lés organisés par les syndicats. Cette configuration du champ poli-
tique suscite la participation d’étudiants plus ou moins engagés dans 
les partis de gauche, dont les jeunes socialistes, et, dans ces condi-
tions, on comprend que les slogans contre le CPE soient nombreux 
et occupent les emplacements les plus visibles  : il s’agit en quelque 
sorte d’imposer au monde étudiant une vision commune d’in-
dignation devant les propositions gouvernementales et de propo-
ser une action ( retirer le projet de création du CPE ). Les inscrip-
tions forment un ensemble cognitif composé de propositions idéolo-
giques qui disent ce qu’est et ce que devrait être le monde. Elles sont 
censées assurer une organisation cognitive des principes de compré-
hension et d’action dans le monde. Elles sont aussi organisatrices des 
appartenances et le support de la croyance. Avec les mots clés autour 
desquels elle se structure, l’idéologie proposée sur les murs de l’uni-
versité devrait contribuer à unifier le monde étudiant. On comprend, 
dans ces conditions, que le discours des inscriptions et des graffitis 
se transforme vite en appel mobilisateur : ses mots devraient devenir 
des mots de passe permettant aux individus de se reconnaître dans 
le même camp et des emblèmes qui les aident à se regrouper. Les 
effets d’imbrication, d’entrelacement et d’englobement des thèmes 
qui, avec les métaphores, les métonymies et les synecdotes, carac-
térisent le discours de mobilisation fonctionnent ici pleinement29. 
Cette dynamique devrait donc, dans une certaine mesure, partici-
per à la consécration des responsables des organisations de gauche. 
On comprend aussi que les étudiants « contestataires », très hostiles 
au projet gouvernemental de mise en place du CPE, mais aussi, à 
partir de leurs sensibilités plus « révolutionnaires », souvent opposés 
aux partis de gauche de gouvernement, ne puissent pas ouvertement 
contester la stratégie retenue et se contentent, le plus souvent, de se 
référer aux inscriptions de 1968 qui font autorité. 

 En 2009, l’opposition à la LRU ne soulève guère les protestations, 
à l’exception du parti communiste, que de certains étudiants et d’un 

29 Montlibert Ch. de, Crise économique et conflits sociaux dans la Lorraine sidérur-
gique, Paris, Éditions L’Harmattan, 1989.



ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)

— 198 —

nombre limité d’enseignants et de chercheurs. Le PS a, en effet, à ce 
moment, une position très ambivalente du fait de l’implication de 
l’ancien premier ministre, Lionel Jospin, dans l’élaboration de la stra-
tégie de Lisbonne, ( le 23 et 24 mars 2001 ), en faveur d’une Europe de 
la connaissance, qui a légitimé le processus de réforme des universi-
tés, comme de ses deux ministres de l’enseignement : Claude Allègre 
impliqué dans le processus de Bologne et Jack Lang approuvant les 
réformes au sommet de Prague. Dans ces conditions le champ poli-
tique est peu mobilisé par cette question aussi les étudiants qui s’en-
gagent dans la protestation contre la loi LRU doivent-ils briser l’ordre 
symbolique, dont la représentation de la domination qui conduit à 
la résignation, par un acte illégal qui apparaît comme le moyen d’at-
tirer l’attention et de montrer sa détermination. C’est en quelque 
sorte une transgression héroïsée qui vise à rompre l’ordre établi et 
la soumission. Il s’agit bien d’une tentative de rupture à même de 
briser cette sorte d’orthodoxie qui unit les représentations domi-
nantes ( discours sur la nécessité de réformer les systèmes univer-
sitaires pour les adapter aux besoins de l’économie ) et les représen-
tations dominées (accord d’une partie des familles et des étudiants 
avec des projets censés améliorer l’emploi des étudiants, soumission 
d’enseignants aux injonctions des puissances sociales soutenant la 
réforme que sont la Banque mondiale, la Commission européenne, 
l’UNICE, le gouvernement..., lassitude d’autres enseignants après les 
nombreux changements mis en place et résignation devant la faible 
efficacité des protestations et enfin intérêt des occupants des fonc-
tions de responsabilités universitaires à accroître leurs responsabili-
tés). Occuper les locaux universitaires devient une sorte d’acte héré-
tique qui vise à renverser la subordination et à donner une orienta-
tion nouvelle. Les étudiants des minorités contestataires, qui accom-
plissent cet exploit « héroïque » qu’est, dans ces conditions, l’occupa-
tion, réalisent donc une sorte de subversion pour dénoncer le carac-
tère à leurs yeux insupportable de la situation et la possibilité d’énon-
cer un autre avenir qu’ils veulent révolutionnaire. 

Reste qu’il ne suffit pas de rendre compte des marchés scriptu-
raux qui prévalent dans l’occupation des locaux universitaires pour 
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en épuiser toute les significations et les «  comprendre30  » même 
si, comme l’écrivait Pierre Bourdieu «  il faut poser qu’expliquer et 
comprendre ne font qu’un. »31 Ni d’ailleurs de rendre compte des jeux 
avec les mots pour saisir la représentation sociale de la société qui est 
produite dans et par ce travail collectif. 

Il faut en effet voir d’abord que, dans ces pratiques «  discur-
sivo-graphiques  », réapparaissent de nombreuses formes de la 
poésie populaire  : la devinette d’abord ( ce dont le nombre consé-
quent de slogans terminés par un point d’interrogation témoigne ), 
le surgissement d’invraisemblances ( comme celles qu’entraînent les 
commentaires apposés près des citations savantes ), l’usage de vrais 
ou de faux proverbes affirmant contre tout réalisme l’arrivée d’un 
autre monde, l’usage de l’humour, le récit très court qui force le trait 
et toutes les citations empruntées à des chansons qui, elles-mêmes, 
sont inspirées par des poésies. Ici la métaphore et la métonymie sont 
reines. L’image est omniprésente comme dans toute la poésie. Elle 
permet d’atteindre, avec les jeux sur les signifiants, une sorte d’au-
delà de la réalité immédiate. La métaphore, qui permet tous les jeux 
avec les mots, sans cesse à l’œuvre sur les murs de l’université occu-
pée, est d’une certaine façon complémentaire de nombre de discours 
universitaires qui, pour critiques du «  monde réel  » qu’ils soient, 
n’en cherchent pas moins leur cohérence dans l’organisation logique 
des signifiés32. L’assemblage des citations, slogans, graffitis forme 
donc une parole, semblable au résultat de l’écriture automatique des 
surréalistes, qui est, en quelque sorte, l’autre versant – du côté de 
30 La compréhension indiquée ici renvoie à la compréhension telle que l’a définie 

Max Weber. Sa définition de la sociologie accorde, on le sait, une place centrale 
au « sens subjectif » que les agents donnent à une pratique sociale comme au 
« sens visé » par les agents par rapport au comportement d’autrui. (Économie 
et société, p. 4)  ; sens qui « n’est donc pas un sens quelconque objectivement 
« juste » ni un sens « vrai » élaboré métaphysiquement. »

31 Bourdieu P., dir., La misère du monde, Paris, Seuil, 1998.
32 Il est vrai que, comme l’a montré Jacques Lacan, « le transfert du signifié, tel-

lement essentiel à la vie humaine n’est possible qu’en raison de la structure du 
signifiant  ». Lacan J., Le séminaire de Jacques Lacan. Livre III, Les psychoses, 
1955-1956, (texte établi par Jacques-Alain Miller), Paris, Éditions du Seuil, 1981, 
258. 
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l’imagination – du discours de la pensée critique qui lui est toujours 
du côté de la rationalité. D’un côté le discours savant universitaire 
objective, en s’appuyant sur les preuves, les dimensions cachées du 
monde, d’un autre côté le discours graphique des occupations de 
l’université décrypte, grâce aux images, les sens cachés du monde 
en annonçant « une anarchie épidémique qui arrachera chacun au 
sort commun… » et un monde où « le principe d’utilité deviendra 
étranger… »33. En somme cette poésie politique pratique, grâce aux 
figures de style variées qu’elle utilise, une sorte de choc qui délégitime 
les structures d’ordre et initie, ici et maintenant dans la vie quoti-
dienne des occupants et dans l’avenir par l’imagination, à une vie 
hors des normes et des codes de la répétition de la vie quotidienne. 
Mais comme l’écrivait André Breton34 : « Il va sans dire que les condi-
tions que nous fait la vie s’opposent à l’ininterruption d’un exercice 
aussi gratuit de la pensée. Ceux qui s’y sont livrés sans réserves, si 
bas qu’ensuite certains d’entre eux soient redescendus, n’auront pas 
un jour été projetés si vainement en pleine féerie intérieure. Auprès 
de cette féerie, le retour à toute activité préméditée de l’esprit, quand 
bien même il serait du goût de la plupart de leurs contemporains, 
n’offrira à leurs yeux qu’un pauvre spectacle. »

En parlant de féerie, Breton percevait justement ce que « l’effer-
vescence sociale  », engendrée par la transgression et l’attente, en 
commun, dans une sorte de petite société assiégée, peut produire. 
Cette espèce de texte écrit sur les vitres, les murs, sur du carton, du 
papier, du tissu… fait de la métaphore le sujet d’une longue propo-
sition qui annonce la création d’un monde nouveau. Avec cette 
production se réintroduit l’utopie d’un univers social débarrassé 
des rapports de domination. Il se passe dans le travail intellectuel 
réalisé durant l’occupation quelque chose de plus que dans les spécu-
lations individuelles. Les occupants pensent plus vite et plus inten-
sément que dans les situations communes : ils voient leurs capacités 
amplifiées et contribuent – en assemblant, ensemble, un refus des 

33 Aragon L., Le paysan de Paris, Paris, Gallimard, 1926. 
34 Breton A., Second manifeste du surréalisme, Paris, Simon Kra, 1930. 
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contraintes imposées par l’Etat, une délégitimation de l’ordre bour-
geois et l’énonciation d’éléments d’utopie – à l’élaboration d’une repré-
sentation d’un autre monde qui les transporte. « Cette synthèse [celle 
que forge la conscience collective] a pour effet de dégager tout un 
monde de sentiments, d’idées, d’images qui, une fois nés, obéissent à 
des lois qui lui sont propres. Ils s’appellent, se repoussent, fusionnent, 
se segmentent, prolifèrent sans que toutes ces combinaisons soient 
directement commandées et nécessitées par l’état de la réalité sous- 
jacente.35 » Elle est produite par une micro société qui, pour autant, 
n’est pas isolée puisqu’elle est reliée aux autres groupes qui, ailleurs, 
occupent aussi des bâtiments universitaires. Elle est produite aussi 
par l’existence des trois marchés scripturaux qui suscite, entre eux, 
une intensification des rapports de complémentarité ou d’opposi-
tions. On comprend, parce que cette utopie politique exprime, on 
ne peut mieux, l’idée qu’une fraction du monde étudiant se fait 
d’elle-même, qu’elle demeure dans les consciences individuelles et 
devienne une sorte d’idéal intériorisé capable d’inspirer, ultérieure-
ment, des pratiques.36

Reste que l’affichage des slogans, maximes, bribes de poésies forme 
un ensemble qui fonctionne comme une « mémoire collective » 37 des 
luttes sociales et politiques – toutes les notes et références que j’ai 
rapportées dans cet article en témoignent. Cette mémoire n’est pas 
explicite : il n’y a pas que peu de références directes à tel ou tel évène-
ments, seuls quelques noms de héros ou héroïnes révolutionnaires 
sont affichés ( Louise Michel, Ulrike Meinhof par exemple ). Elle est 
essentiellement littéraire et, à ce titre, relie les textes de l’occupation 
des bâtiments universitaires à l’histoire de la littérature : avec les cita-
35 Durkheim É., Les formes élémentaires de la vie religieuse, op. cit., p. 605.
36 Ainsi après avoir participé à l’occupation, certains étudiants ont développé des 

pratiques de défense juridique et d’assistance aux personnes sans-abri, d’autres 
ont ouvert et animé un lieu de rencontre associatif, d’autres ont rejoint et se sont 
investis dans des partis politiques …

37 Maurice Halbwachs tenait à affirmer cette distinction entre mémoire collective 
et mémoire historique. Pour lui la mémoire collective postulait « la mouvance 
des perspectives et leur relativisme réciproque » (Halbwachs M., La mémoire 
collective, Paris, PUF, 1968).
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tions anarchistes, par exemple, on remonte le temps jusqu’à François 
Villon ; avec des maximes sur la grandeur on retrouve la Révolution 
française de 1789, mais aussi la littérature libertine du XVIII siècle 
qui a beaucoup pratiqué la désacralisation ; avec des réflexions sur la 
désobéissance on retrouve Pascal et La Boétie ; dans les expressions de 
groupes de chanteurs se profilent des groupes punk, rock, metal… qui 
puisent leur inspiration chez Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine… En 
somme chaque citation, chaque maxime, chaque slogan est porteur 
de l’histoire des luttes qui ont suscité son usage et, initialement, son 
invention, sans, pour autant, que la référence soit exprimée explicite-
ment. La mémoire collective n’est sans doute pas tant une évocation 
de souvenirs que cet usage de mots chargés d’histoires. En ce sens 
Durkheim avait bien raison de dire que l’inconscient c’est l’histoire. 
Cet inconscient est largement fait de productions symboliques : il est, 
en quelque sorte, un ensemble de paroles qui, tantôt, sautent plusieurs 
siècles, tantôt sont reprises à chaque époque et se voient réinterpré-
tées en fonction des besoins du moment par un groupe social donné. 
Les mots et expressions qui jouent avec les métaphores forment les 
éléments visibles – quasi métonymiques – de cette culture révolu-
tionnaire qui s’enracine dans l’histoire. Tout se passe donc comme si, 
sur les murs de l’université, derrière les affiches, se tenaient des héros 
révolutionnaires des luttes du XIXe et du XXe siècles, des théori-
ciens de la pensée révolutionnaire ( de l’anarchisme au trotskysme en 
passant par l’action directe ), des poètes, des philosophes et person-
nages religieux, des chanteurs… et aussi les ouvriers des barricades de 
la Commune de Paris, les paysans révoltés du Mexique, les ouvriers 
bolcheviks, les guérilleros sud-américains, les républicains espagnols, 
les cheminots en grève contre le régime de Pétain, les mineurs de 
charbon… en somme les morts soutiennent les vivants. Mais l’action 
des étudiants mobilise d’autant plus les figures du passé que ce passé a 
un sens pour eux ou, pour le dire autrement, que leur position sociale, 
leur trajectoire scolaire et leurs investissements militants les rendent 
à même de se réapproprier des parties de l’histoire révolutionnaire. 
On voit vite aussi que cette mémoire est partielle ( elle ignore large-
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ment les luttes ouvrières et paysannes ) et qu’elle est faite d’opposi-
tions ( luttes entre les poètes, luttes entre les représentants des divers 
courants idéologiques, luttes entre les musiciens... ). C’est dire – parce 
que les positions sociales, les trajectoires, les investissements des 
étudiants sont différenciés – que la mémoire des luttes est, elle-même, 
un enjeu de luttes symboliques et matérielles entre les différents sous-
groupes qui occupent les bâtiments; les luttes entre les morts n’ont de 
cesse et se poursuivent dans les luttes entre les vivants. En ce sens « le 
mort tient le vif ».

•

 
Οι λέξεις ξεπερνούν τους τοίχους

Christian de MONTLIBERT

Περίληψη

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ των πανεπιστημιακών κτηρίων συνιστά πράξη 
παραβίασης που ανατρέπει τη συνήθη τάξη. Μια τέτοια 

ανατροπή απαιτεί αιτιολόγηση: αυτόν τον στόχο υπηρετούν τα 
γκράφιτι, τα συνθήματα και τα γραπτά όλων των τύπων, με τα οποία 
καλύπτουν τους τοίχους οι καταληψίες.

Το υπό κατάληψη πανεπιστήμιο δεν είναι ένας χώρος ειρηνι-
κός στον οποίο γίνεται γιορτή, όσο και αν η παραβίαση προκαλεί 
μια συναισθηματική φόρτιση που εκτονώνεται συχνά με περισσό-
τερες μορφές ξεφαντώματος. Είναι κυρίως ένας τόπος στον οποίο 
είναι έντονοι οι αγώνες για να επιβάλει κανείς την κυριαρχία του και 
να την κάνει γνωστή στους άλλους φοιτητές, στους διδάσκοντες, 
στους διαχειριστές του πανεπιστημίου, στους δημοσιογράφους, που 
δεν μπορούν να λείπουν από παρόμοια γεγονότα.
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Ένα πανεπιστήμιο υπό κατάληψη γίνεται δηλαδή ένας χώρος 
όπου φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ακουστούν αφήνοντας 
ένα ίχνος – το γκράφιτι, το γραμμένο σύνθημα στις ποικίλες μορφές 
του – αλλά και ένας χώρος αγώνα για να επιβάλει ο καθένας το 
όραμά του για τον κόσμο και να επιβληθεί ο ίδιος ως εκπρόσωπος 
αυτού του οράματος.

Οι αναπαραστάσεις που έχει καθένας για τον εαυτό του, για τους 
άλλους και για την οργάνωση του κοινωνικού κόσμου εκφράζο-
νται εδώ μέσα από τα γραφικά. Η παραγωγή των συνθημάτων και 
των άλλων γραπτών στους τοίχους μπορεί να θεωρηθεί μια υπέρ-
θεση και διασταύρωση περισσότερων τύπων εγγραφών, έργων πολύ 
διαφοροποιη μένων ομάδων φοιτητών, που η καθεμία προσπαθεί να 
επιβάλει τη δική της πρόσληψη του κόσμου. Ή, για να το θέσουμε 
διαφορετικά, πρόκειται για διατομές/διασταυρώσεις και αντιθέσεις 
διαφοροποιημένων «γλωσσικών αγορών», όπως τις έχει ορίσει ο 
Pierre Bourdieu, όπου κάθε ομάδα προσπαθεί να γνωστοποιήσει τον 
τρόπο της να μιλά για τον κοινωνικό κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις είναι οι ομάδες, δηλαδή οι αγορές που 
διατέμνονται: η «ακτιβιστική αγορά», η «πανεπιστημιακή αγορά», η 
«κοσμική αγορά» («marché profane»). Οι τρεις αυτές αγορές αντι-
παρατίθενται, συγκρούονται, για να μονοπωλήσουν τους πλέον 
ορατούς κοινόχρηστους χώρους… με διαφορετικούς εξάλλου τρό- 
πους ανάλογα με τις κοινωνικές συνάφειες. Με την έννοια αυτή, 
οι γραφικές παραγωγές του 2006 – για τον αγώνα ενάντια σε έναν 
ελάχιστο μισθό για τους νέους – δεν μοιάζουν σε τίποτε με εκείνες 
του 2009 – για τον αγώνα ενάντια στη μεταρρύθμιση των πανεπιστη-
μίων. Στη συγκεκριμένη παραγωγή γραφικών οι συλλογικές εκφρά-
σεις μικρών ομάδων καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο. Η προέλευση 
των γραπτών παραθέσεων στους τοίχους ανιχνεύεται συνήθως 
στην ιστορία της ποίησης και συχνά στα βαθιά ίχνη του σουρεαλι-
σμού. Έτσι, η συλλογική μνήμη αναμειγνύεται με την ουτοπία. Στον 
αναβρασμό της κατάληψης, «το εφικτό», όπως έλεγε ο Baudelaire, 
«είναι ένας από τους τόπους του αληθινού».

•
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UNO dei doveri che un archeologo non dovrebbe mai dimen-
ticare è quello di pubblicare al meglio e nel più breve tempo 

possibile i risultati delle proprie ricerche. Quando poi esse coin-
cidono con una buona fetta della propria vita, spesa fra trincee di 
scavo, magazzini pieni di reperti e ore interminabilmente dolci in 
biblioteca a studiare, allora il compito diventa quasi inderogabile, 
assume i contorni di un “testamento scientifico”. Così va interpretato 
anche l’ultimo contributo di Giovanni Rizza, dopo le pubblicazioni 
dedicate alla sua “Rhyzenia”,1 che vede la luce però solo dopo la sua 
dipartita (9/2/2011), ad opera dei suoi più stretti collaboratori, allievi 
e successori nello scavo condotto sulla Patela di Priniàs a Creta.

Inserito nella collana da lui stesso fondata (SMAG), il volume 
degli Atti del convegno internazionale tenuto ad Atene presso la 
Scuola Archeologica Italiana (SAIA) per celebrare il centenario degli 
scavi a Priniàs, raccoglie non solo le ricche ed aggiornate osserva-
zioni su uno dei siti più importanti dell’oscuro periodo di trapasso a 
Creta, ma anche omaggi di illustri colleghi che hanno voluto contri-
buire a chiarire il panorama cretese del periodo in questione.

Nella sua breve Presentazione (pp. 9-10), Emanuele Greco, diret-
tore della SAIA, in qualità di padrone di casa, fa un excursus sulla 
storia degli studi dedicati al sito protostorico di Priniàs, dalla sua 
scoperta (1894) ad opera di Federico Halbherr, agli inizi degli scavi 
regolari (1906) per volere di Luigi Pernier fino alla riapertura degli 
scavi (1969) condotti per conto dell’Università degli studi di Cata-
nia, da Giovanni Rizza.

Allo stesso Greco è affidato il compito di inquadrare il sito di 
Priniàs nell’ambito degli studi sulla urbanistica proto-arcaica in Grecia 
(pp. 11-19). In pieno accordo con quanto esposto a suo tempo da 
Nota Kourou,2 l ’A.[utore] propone cautela nell’adottare meccanica-

1 Rizza et al. 1992; Rizza 2008.
2 Kourou 2003, 71. 
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mente negli studi di urbanistica, modelli teorici che in verità presen-
tano molte eccezioni alla regola. Certo la piccola polis di Priniàs 
costituisce un punto di osservazione privilegiato per il variegato 
e complesso mondo cretese. Fondata già nel TM IIIC (1200-1050 
a.C.), su un’altura che ebbe delle innegabili qualità difensive naturali, 
Priniàs non fu un sito-rifugio, come Karphì, ma al contrario sembra 
già dagli esordi destinata ad un futuro migliore, mostrando tracce 
ceramiche coeve in un’area più ampia rispetto alla Patela e soprat-
tutto come dimostra la ricca necropoli di Siderospilià, l ’A. s’ inter-
roga se l’ impianto urbano di Priniàs sia da addebitarsi al rispetto per 
la tradizione del tardo bronzo (che costituirebbe il modello “cretese” 
di città costituito da un’agglomerazione di vani separati da strade) 
oppure sia da interpretare come ennesimo segnale del cambiamento 
socio-culturale del periodo successivo (come d’altronde sembrano 
indicare sia la necropoli che la nascita degli edifici templari). Fra i siti 
viciniori, oltre a Festòs, Gortyna rappresenta per l’A. la possibilità 
di un contraltare concreto per lo studio dello sviluppo urbanistico 
nella Messarà. Quanto poi alla fine improvvisa del sito, essa potrebbe 
essere dovuta non soltanto (e semplicemente) per un evento bellico 
fra le due antagoniste della zona (Knossos e Gortyna) quanto per 
l’ inadeguatezza di Priniàs a sostenere più funzioni all’ interno dell’a-
rea in questione. Ma qui le risposte sono ancora lungi dall’apparire.

Seguendo fedelmente il sottotitolo del convegno, Giovanni Rizza 
illustra in maniera chiara e ineccepibile la situazione che è venuta 
alla luce dopo le sue campagne di scavo sia nella necropoli che sulla 
Patela (pp. 21-56). Se la prima mostra chiaramente una cesura nella 
tipologia funebre (inumazione, incinerazione, akephalìa) indicando 
un cambiamento che l’A. non può non attribuire a dei nuovi “arri-
vati”, altrettanto si potrebbe dire per la polis, dove non essendo rima-
sto quasi nulla degli edifici del TM IIIC, l’A. conclude che l’ impianto 
urbano a noi noto sia da attribuire agli inceneritori della seconda 
fase della necropoli. Dall’analisi del quartiere dei Templi, inoltre 
si deduce che ci furono almeno due fasi edilizie che testimoniano 
dei cambiamenti sociali all’ interno della comunità priniota. Ma, 
purtroppo per noi, qui la sua penna tace…
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Sulla base dell’evidenza ceramica di età TM III C, rinvenuta di 
recente nell’area dei Templi, Katia Perna prova a collocare cronologi-
camente meglio il primo impianto sulla Patela (pp. 57-72). Di produ-
zione locale, essa mostra confronti tipologici con la coeva ceramica 
rinvenuta a Kavousi Vrondà, Kavousi Kastro e Tylissos, e si deve 
attribuire alla seconda metà del TM IIIC. Essenzialmente omogenea, 
essa però non si mostra utile come indicatore etnico della popola-
zione di Priniàs, il cui biritualismo funebre a detta dell’A. “non deve 
essere letto necessariamente in chiave etnica”.

Rossella Gigli Patanè da il resoconto (pp. 73-84) di un’interes-
santissima scoperta fatta alla fine della campagna di scavo del 2005, 
quando si decise di aprire un piccolo saggio (m. 1 x 1) nell’angolo 
S-E del vano VE a Nord del nuovo edificio tripartito (VA-VD). Si 
tratta di un piccolo deposito di fondazione contenente 8 vasi da bere, 
databili dal PG all’Orientalizzante che costituisce il terminus ad 
quem (fine dell’ VIII secolo a.C.) in cui fu ristrutturato l’edificio in 
questione. Gli affascinanti interrogativi però che sorgono sull’ inter-
pretazione del rituale, il cui tenue riflesso è dato dal deposito, sono 
ancora in attesa di conferme future. 

L’ identificazione della natura e della funzione degli edifici è 
il tema scelto da Dario Palermo per il suo contributo (pp. 85-96) 
nel quale, analizzando efficacemente le porzioni di abitato portate 
in luce dagli scavi, giunge a delle considerazioni preliminari valide: 
nel primo impianto urbano la cui datazione è da porsi nel Tardo 
Geometrico, gli edifici di natura pubblica non sono mai isolati ma 
circondati da altre strutture che mostrano un carattere misto (sacro 
e profano) tipico dell’epoca. Il blocco d’ambienti posto di fronte allo 
spiazzo (agorà?) antistante il Tempio B con la loro funzione di stoc-
caggio e consumo alimentare, potrebbe aver assolto alle mansioni di 
luogo deputato ai pasti comuni della comunità (andreion?). L’unico 
edificio la cui natura appare chiara rimane il Tempio A, dopo la cui 
edificazione (nell’ultimo quarto del VII secolo a.C.) molte strutture 
vicine mutarono la loro funzione (come ad esempio, l ’edificio a Sud 
del Tempio B).
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Le osservazioni fatte da Antonella Pautasso sulle sculture rinve-
nute a Priniàs offrono corroboranti spunti di riflessione sulla società 
proto-arcaica della piccola polis (pp. 97-107). Dalle steli figurate, 
edite da Anghelikì Lembesi,3 si evidenzia la differenziazione della 
comunità sulla base del sesso e dell’appartenenza al gruppo. Le figure 
maschili lasciano intravedere nell’episema dello scudo il simbolo 
dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Unica interes-
sante (ed ancora inspiegata) eccezione è la stele di un caduto straniero 
(mercenario, meteco?) che indossa un elmo corinzio al posto del 
solito cretese ed imbraccia uno scudo “trasparente” e senza episema. 
Le steli in cui invece, sono raffigurate le donne lasciano comprendere 
come esse fossero a capo dell’amministrazione dell’oikos, funzione 
questa simboleggiata dal fuso che tengono in mano.

Riprendendo le file di un suo precedente articolo,4 Hartmut 
Matthäus fa un resoconto preliminare (pp. 109-132) dello studio 
in corso sui bronzi rinvenuti nell’Antro Ideo durante i felicissimi 
scavi condotti da Ioannis Sakellarakis (1982-1984), distinguendo 
tre grandi periodi storici: Proto-Geometrico e Geometrico (X-VIII 
secolo a.C.), Orientalizzante (VII secolo) ed Arcaico (VI secolo). 
Nell’Antro, luogo di culto fin dagli inizi del primo millennio a.C., si 
sono così trovate tracce di votivi sia di carattere cretese che, in parti-
colar modo dopo il IX secolo, di importazione orientale che giunge-
vano in gran quantità nel porto di Knossos (e non solo). L’ influsso 
di queste importazioni orientali ha contributo alla creazione di uno 
stile Proto-Orientalizzante nell’arte cretese, così come la presenza di 
comunità d’origine siriaca e fenicia ne determinò la sua maturazione 
nel VII secolo a.C. Posta al centro delle più importanti rotte commer-
ciali marittime, l’ isola di Creta fu per conseguenza il luogo ideale per 
la formazione delle prime comunità proto-urbane in cui l’aristocra-
zia nascente avrebbe giocato un ruolo fondamentale. Sebbene l’atti-
vità di culto nell’Antro non cessi, pur tuttavia rimane ancora da spie-
gare il cambiamento radicale che si evince nelle deposizioni votive 

3 Lebessi 1976.
4 Matthäus 2000. 
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sempre più a carattere locale e di minor pregio. A dispetto dell’o-
scuro «archaic gap» di Knossos, dopo il 600 a.C., le importazioni 
di vasellame bronzeo dalle officine peloponnesiache testimoniereb-
bero la rinata floridezza (ed apertura verso l’esterno) dell’aristocra-
zia isolana.

Sebbene Creta (e soprattutto la sua zona centrale) sia dai più rite-
nuta un ambiente cosmopolita, data la presenza di varie etnie orien-
tali, le cui tracce sono state viste archeologicamente in vari contesti 
dell’ isola, Antonis Kotsonas fa rilevare la scarsa attenzione mostrata 
nel corso degli anni dalla ricerca scientifica al valore della cera-
mica nel discusso dibattito sulla presenza di artigiani stranieri (pp. 
133-155). Traendo così spunto dalla sua tesi di dottorato,5 l ’A. fa 
notare come oltre che dal Vicino Oriente, le fabbriche cretesi devono 
molto alle importazioni provenienti dall’Egeo. L’analisi della cera-
mica presentata ha confermato la complessità nell’ individuazione 
etnica degli artigiani, pur tuttavia sembra assai plausibile credere alla 
presenza di un (o più) ceramista cipriota a Knossos ed alla residenza 
stabile (dato il lungo periodo di attività della sua bottega) di un cera-
mista pario ad Eleutherna. Sta di fatto comunque che i prodotti 
di entrambi furono di certo destinati ad una determinata clientela 
appartenente ad un elevato ceto sociale.

Ivonne Kaiser offre un’interessante analisi dei pochi esemplari 
ceramici (12 coperchi, un pithos funebre integro ed un frammento di 
un secondo) rinvenuti tutti nell’area cnossia ed editi da Coldstream, 
Boardman ed Alexiou6 (pp. 157-163). Tutti mostrano il motivo del 
polipo che sebbene sia comunissimo nella ceramica minoica e mice-
nea, è stranamente assente in quella geometrica sia in Grecia che a 
Creta. Data la stretta somiglianza iconografica, l ’A. concorda con 
Coldstream nell’assegnare tutti i pezzi ad una medesima bottega 
che avrebbe adattato il motivo d’ascendenza minoica alla sua nuova 
tecnica pittorica. Avendone inoltre compreso il simbolismo (rina-

5 Kotsonas 2005. 
6 Coldstream 1996, I, 24, n° 12; 41, n° 19; 71, n° 16; 112, n° 45; 116, n° 180; 267, n° 

168; 286, n° 189; 281, n° 29. Hutchson & Boardman 1954: 225, n° 52; 223, fig. 6. 
Alexiou 1950: fig. 2. 1-4; 3. tav. XIV-XV.
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scita), i ceramisti d’età Geometrica lo usarono conseguentemente in 
contesti funerari. Ancora da chiarire rimane il quesito in quali tombe 
(maschili o femminili) il motivo fosse usato e se, insieme ad altri 
simboli del passato minoico, non avesse contribuito a tramandare le 
credenze religiose dei gloriosi antenati minoici.

Presente fin dall’epoca proto-palaziale a Creta dove fu importata 
come simbolo regale dall’Egitto, la figura della “sfinge” è usata da 
Nota Kourou come cartina di tornasole per evidenziare i cambia-
menti subiti nell’arte cretese nella prima età del Ferro quando 
tradizione ed innovazione hanno giocato un ruolo complemen-
tare e parallelo (pp. 165-177). Nel mondo miceneo, il motivo della 
sfinge spesso associato ad un altare, una colonna o in coppia, ad un 
albero sembra invece indicare una qualche valenza religiosa assente 
nella Creta minoica dove in età post-palaziale, era preferito un altro 
animale od un’altra figura ibrida. Se infatti, fra le terrecotte votive 
rinvenute ad Haghia Triada ad esempio, l ’A. preferisce vedere una 
sfinge piuttosto che un centauro o un Minotauro, appare chiaro 
come questa figura mostruosa sia entrata nell’ immaginario artistico 
cretese con l’arrivo dei Micenei sull’ isola, portando con sé ovvia-
mente anche nuove credenze di cui si fece simbolo. L’evoluzione che 
nel X-IX secolo a.C. mostra questo motivo iconografico indiche-
rebbe l’ influsso egizio che tramite il commercio fenicio, raggiunse 
le sponde dell’ isola. Sebbene sopravviva, evidentemente assieme 
al simbolismo a lui legato, il motivo della sfinge alata con corpo 
bovino o equino d’età micenea, nella successiva epoca Geometrica, 
è il Vicino Oriente ad ispirare il nuovo tipo di sfinge, maschile, con 
o senza elmo che appare soprattutto nei bronzi rinvenuti nell’An-
tro Ideo. Nel VII secolo a.C., invece, il motivo della sfinge divenuto 
abbastanza comune, è usato quasi esclusivamente in maniera deco-
rativa sui pithoi, presentando sul capo un berretto col giglio (lily-
cap) di ascendenza micenea, frutto dell’ammirazione cretese per 
la ceramica proto-corinzia dove il motivo è presente già dalla fine 
dell’ VIII secolo. I vari tipi cretesi della sfinge scomparirono lungo il 
VII secolo quando un tipo “ibrido” della sfinge sopravvisse nell’arte 
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cretese in cui motivi “miceneizzanti” ed orientali indicano ancor 
di più la simultanea memoria della tradizione minoico-micenea e 
l’apertura nei confronti delle influenze del Vicino Oriente.

Vincenzo La Rosa è riuscito a risalire grazie ad un’accurata 
ricerca di archivio, alla provenienza festia,7 del frammento ceramico 
conservato nel Museo di Firenze e pubblicato per la prima volta da 
Crouwel8 (pp. 179-192). Sul frammento d’orlo di cratere è raffigurata 
una figura maschile stante che sembra reggere le redini di due cavalli 
posti ai suoi lati in posizione araldica. Prendendo le distanze dalle 
conclusioni del primo editore, l ’A. propone di datare il frammento 
ad un periodo medio-evoluto del TM IIIC, e di ritenerlo di fabbrica-
zione locale. Sull’ interpretazione della scena raffigurata, l ’A. prefe-
risce non attribuire una valenza sacra, identificando il personaggio 
come hippodamos, piuttosto che come un potis theròn. Cionono-
stante il motivo sarebbe stato importato dalla costa palestinese nel 
magmatico periodo del TM IIIC, denudato del suo carattere reli-
gioso ed adattato ad un contesto socio-politico attinente alla Creta 
micenea. Se la sua identificazione come «domatore» o anche «alle-
vatore di cavalli» cogliesse nel vero, si avrebbe una preziosa testimo-
nianza della lenta ascesa di questa classe sociale destinata a formare 
l’oligarchia delle epoche successive.

Nella sua raffinata analisi, preceduta da un’indispensabile 
premessa metodologica, Eleonora Pappalardo si sofferma ad inda-
gare le caratteristiche dei reperti di lusso rinvenuti nell’Antro Ideo 
e nel Cimitero Nord di Knossos sulla base della loro origine e desti-
nazione (pp. 193-207). L’A. ritiene infatti, che gli oggetti di impor-
tazione orientale non siano tanto indice di identità etnica dei dedi-
canti quanto sociale, dal momento che l’adozione di schemi tipolo-
gici, iconografici e stilistici di provenienza orientale sarebbe servita 
per il processo di auto-affermazione che portò alla nascita delle classi 
oligarche cretesi.

7 Un’edizione completa dell’articolo, corredata dalle ricerche d’archivio, è appar-
sa nel frattempo in Creta Antica IX(2008): 139-157. 

8 Crouwel 1991.
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La coppa C2396 di Kommos, rinvenuta nei livelli superiori del 
tempio B e datata dagli scavatori all’ultimo terzo del VII secolo a.C. è 
oggetto della nuova (ed a nostro avviso convincente) lettura interpre-
tativa del motivo decorativo offerta da Fabio Caruso9 (pp. 209-221). 
Se infatti, il personaggio centrale data la postura che si ritrova quasi 
identica anche altrove in rilievi ellenistici e romani, potesse essere 
interpretato come un dormiente, la scena di chiaro carattere sacro, 
rappresenterebbe una «ἐγκοίμησις» piuttosto che una «πρόθεσις». 
Sulla base delle glosse di Suda e di Stefano di Bisanzio, l ’A. infine, 
ricostruisce l’evoluzione teogonica del santuario, dapprima dedi-
cato all’eroe salvifico Maleos (forse titolare del Tempio A), citato dai 
versi di Omero dedicato alle peregrinazioni di Menelao, poi all’A-
pollo «Lithesios» (Tempio B) che ne incamerò le prerogative salutari 
del culto. Resta però ancora da capire quale sia stato il rapporto col 
vicino santuario di Asclepio a Lebena.

Ligio al consiglio di Rizza di non usare la tradizione letteraria 
come illustrazione della documentazione archeologica,10 Roberto 
Sammartano s’ interroga sulla vexata questio della presenza cretese 
in Sicilia, sulla scorta dei dati letterari ed archeologici fin qui raccolti. 
L’A. ritiene che le tradizioni che vedono i Cretesi sull’ isola siano 
frutto di una rilettura in chiave mitica di evidenti tracce di influsso 
miceneo nella società sicana all’ indomani della colonizzazione 
greca, allo scopo non recondito di rivendicare la proprietà di quelle 
terre per sé (pp. 223-253). Nella figura di Dedalo, l ’A. vede un eroe 
civilizzatore pacifico, in perfetta armonia con l’ambiente indigeno al 
quale presta la sua multiforme arte, e che risulta così complementare 
all’altro grande eroe civilizzatore per eccellenza, Herakles, simbolo 
invece dell’avvenuto predominio ellenico in Sicilia.11 Appare inol-
tre interessante la sostanziale uniformità di utilizzo propagandistico 
delle tradizioni pre-coloniali sia a Gela che ad Akragas. Se Pausa-
nia, in accordo alla versione erodotea, attribuisce al solo Antifemo 
9 Una prima lettura della coppa in oggetto si deve a Maria Shaw (1983). 
10 Rizza 1999, 93.
11 Per le radici rodio-cretesi del culto di Herakles a Gela ed Akragas, cfr. Scirpo 

2014.
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il successo nel saccheggio di Omphake nel cui bottino vi era anche 
uno xoanon, opera di Dedalo, anche il dono di Falaride al santuario 
di Athena Lindia può vantare un cratere bronzeo opera dello stesso 
artista cretese. Sulla questione del toponimo della sub-colonia seli-
nuntina fondata alla foce dell’Hylikos (attuale Platani), l ’A. ribalta 
la vulgata ritenendo che l’esatta sequenza dei nomi parta dal topo-
nimo indigeno (fenicio o, secondi alcuni, miceneo), Makara, per poi 
alla fondazione della sub-colonia (555 a.C. ca), essere battezzata dai 
Selinuntini come Herakleia (sostanzialmente una ellenizzazione del 
toponimo fenicio) ed infine alla presa della polis da parte di Akra-
gas, tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., veder aggiunto il 
suffisso di Minoa per rinsaldare le sue origine minoiche (e quindi 
cretesi).12 Rimane però, da spiegare come possa aver proposto questa 
mossa propagandistica la classe dirigente akragantina, responsabile 
della caduta di Falaride e ormai dichiaratamente schierata a favore 
della componente rodia (in un processo analogo a quello avvenuto 
nella metropoli Gela, decenni prima), che di lì a poco sarebbe caduta 
nella tirannide filo-rodia di Terone. L’A. inoltre propone di inter-
pretare la restituzione delle ossa di Minosse, rinvenute a Kamikos (e 
non a Minoa) durante la tirannide di Terone ai Cretesi della madre-
patria (Knossos?), al fine di ricomporre una breve e pericolosa stasis 
capitanata dai due cugini del tiranno ed al contempo di annullare 
anche fisicamente l’ultimo ricordo della presenza cretese nella polis. 
Le tradizioni cretesi, lungi dall’essere esclusivamente bagaglio cultu-
rale della componente isolana, sarebbero state usate dalla domi-
nante classe rodia già nella prima metà del VI secolo, come veicolo 
di propaganda nelle relazione interne con le popolazioni indigene, 
limitandosi a cancellare la compartecipazione cretese nelle tradi-
zioni ecistiche delle due apoikiai.

Nel suo secondo contributo al volume (pp. 257-262), Dario 
Palermo tenta di dare una risposta all’annosa questione sulle cause 
che determinarono la fondazione di Gela (689/688 a.C.), richia-
mando dapprima gli elementi certi che testimoniano la partecipa-

12 Per una recente sintesi sul tema del toponimo, cfr. De Miro 2011.
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zione cretese (coroplastica, ceramica, pratiche sepolcrali quali l ’ake-
phalìa nella necropoli di Butera), e poi interrogando il passato delle 
due isole (Rodi e Creta). Se per la prima infatti, v ’è concordia sul 
ruolo di primo piano svolto da Lindos nel guidare i coloni dell’ isola 
(a detta di uno scolio di Pindaro, dei fuoriusciti da lotte intestine alle 
stesse tre poleis rodie), per Creta, il discorso è ancora lungi dall’essere 
risolto. Scartata la polis di Arkades/Dattala nel sito di Afratì, proposta 
da Coldstream sulla base della ceramica, per la sua posizione interna 
all’ isola (ma questo a nostro avviso, non impedirebbe di aver preso 
comunque parte all’ impresa coloniale), l ’A. concentra la sua atten-
zione sulla zona della Messarà, dove la nascita della polis di Gortyna 
in contemporanea con il declino della vicina Festòs avrebbe sicura-
mente avuto come effetto collaterale la creazione di un gruppo etero-
geneo di “indesiderati disereditati”. La scelta non casuale della costa 
meridionale della Sicilia per la fondazione della colonia, fu determi-
nata dalla “frequentazione” cretese della zona fin dai tempi dell’età 
del Bronzo e dalla sua indispensabile utilità quale stazione di transito 
per i giacimenti metalliferi della Sardegna. Per quanto col passare del 
tempo l’ identità cretese nelle due colonie siciliane (Gela ed Akra-
gas) si sia affievolita ed dissolta nella comune nuova identità politica, 
i rapporti fra Creta e la Sicania furono invece, attivi lungo tutta la 
Dark Age fino all’età arcaica per lo meno, come dimostra il recente 
ritrovamento nel santuario indigeno sulla Montagna di Polizzello di 
un elmo bronzeo di tipo cretese (un gemello del quale proveniente 
da Arkades è custodito nel Museo di Amburgo).13

Giacomo Biondi ribalta con acume una similitudine, solo appa-
rente, fra alcune tombe nel Nord della Siria ed altre a Creta (in parti-
colar modo ad Arkades) nel ricoprire le urne cinerarie con un grande 
vaso aperto (di solito un bacino). Quattro esempi di questi tipo di 
sepoltura erano stati individuati (e parzialmente documentati) a Gela 
ed a Camarina da Paolo Orsi agli inizi del XX secolo ma la scoperta di 
tombe simili a Thera ed in altri siti cretesi (Siteia, Priniàs, Eleutherna) 
fa ritenere all’A. che questa usanza sia prettamente e diacronicamente 
13 Palermo 2013. 
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cretese e non orientale, anche se rimane oscura il motivo della sua 
parziale applicazione nelle necropoli (pp. 263-272).

Alla messe di dati già ampiamente esposti sulla frequentazione 
cretese (minoica, micenea e di età storica) in Sicania, Vincenzo La 
Rosa aggiunge due antroponimi sicani (Kokalos e Teutos) presenti 
nelle tavolette di Pylos (PY Fg 374 / Fz 1184 / Jn 693) e Knossos (KN 
Ga(2) 419) (pp. 273-279).14 L’utilizzo diacronico di un antroponimo 
miceneo per designare la figura di un capo in Sicania sembra così 
essere indice del forte impatto che la civiltà cretese ebbe sugli indi-
geni così come appare rilevante l’apporto della Messenia le cui rela-
zione con Creta nei periodi Neo e Post-palaziale sono state di recente 
messe in luce grazie allo studio sulle anfore da trasporto.15 

Maria Egglezou assolve ad un debito della locale Eforia di Iraklion 
pubblicando la ceramica d’età Geometrica e Orientalizzante rinve-
nuta in una grande tomba a camera nel 1960 duranti i lavori per 
la costruzione di una strada all’ ingresso del paese Ligortynos, nella 
Messarà Nord orientale (pp. 281-308). In mancanza di una foto e 
di un disegno della tomba e di dati utili alla più precisa datazione, 
l ’A. espone tipologicamente la ceramica (pithos, coperchio, kalathos, 
brocca, brocchetta, lekythos, oinochoe, aryballos, coppa monoan-
sata, pisside con coperchio, diskos, lekane) e propone alcune data-
zioni sulla base dei confronti con la ceramica cnossia.

La lettura dei dati ancora esigui ma significativi forniti dallo scavo 
in estensione dell’abitato posto alle pendici meridionali della collina 
del Profitis Ilias a Gortyna offerta da Nunzio Allegro ed Emanuela 
Santaniello crea molti interrogativi ai quali le future ricerche tente-
ranno di dare una risposta (pp. 309-322). Posto l’abbandono del 
villaggio agli inizi del VII secolo, gli Autori, in accordo alla recente 
lettura fornita sulla base della ricca documentazione epigrafica da 
Giovanni Marginesu,16 ritengono che il villaggio d’età geometrica 
posto sulla collina di Haghios Ioannis non sia sparito ed abbia conti-
14 Una versione più ampia del contributo è apparsa nelle more di stampa degli Atti, 

in Mare Internum I(2008): 45-50.
15 Rutter 2005.
16 Marginesu 2005.
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nuato a vivere, ospitando anche il santuario di Athena Poliouchos, 
distinguendo così un «sinecismo di carattere essenzialmente poli-
tico» da uno urbanistico (che vide la luce solo più tardi, tra il V ed il 
III secolo a.C.).

Preziose informazioni si ricavano dai risultati preliminari della 
ricerca condotta da Oliver Pilz e Michael Krumme sul deposito 
votivo rinvenuto nel 1929 da Pierre Demargne in località Kato Plai 
sulle pendici settentrionali dell’Anavlochos, nei dintorni della polis 
di Milatos17 (pp. 323-332).

Grazie all’attenta analisi delle terrecotte votive (fatte a mano e 
pinakes) e della ceramica (sono assenti gli oggetti in metallo), gli 
Autori ritengono che il santuario sub-urbano dell’anonima polis sul 
colle Anavlochos sia dedicato ad una divinità femminile il cui carat-
tere di kourotrophos si manifesta però nell’ultima fase del culto. Il 
santuario, nato probabilmente in età Proto-Geometrica sulla base 
dei confronti tipologici forniti per la classe dei vasi antropomorfi, 
sopravvisse all’abbandono spontaneo dell’abitato agli inizi dell’età 
classica. La presenza inoltre di ceramica non decorata di forme 
aperte infine, induce a credere che vi sia stata un’attività commen-
sale nel santuario.

Il contributo di Massimo Cultraro è indirizzato su due direttrici 
metodologico-interpretative: la prima, sulla base del processualismo 
anglosassone, vuol combinare l’esame dei corredi funebri con quello 
dei resti ossei, mentre la seconda è frutto delle riflessioni teorico-me-
todologiche della paletnologia italiana dove si aggiunge ai precedenti 
anche la lettura antropologica dei complessi funerari (pp. 333-358). 
L’A. presenta così alcuni casi studio per sondare la multiforme e varie-
gata situazione dei rituali funebri nella Creta post-minoica. Sebbene 
priva di un’analisi fisico-antropologica dei resti ossei ivi rinvenuti, la 
necropoli di Olous, in uso dal TM IIIa2 al IIIb, identificata nel 1937 
dagli scavi dell’École Française d’Athènes diretti da Henry van Effen-
terre e da lui pubblicata, offre un esempio tipico di rituale formaliz-

17 Demargne 1931. Per una disamina recente del santuario, cfr. Pilz & Krumme 
2013.
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zato in cui non solo coesistono entrambi i riti funebri, ma è rappre-
sentata anche la componente infantile della società di appartenenza. 
Un altro esempio proposto dall’A. è quello della necropoli a Pezou-
los Atsipades, nella Creta occidentale, databile al periodo TM IIIc 
fino al Sub-minoico, di recente oggetto di nuove indagini,18 dove la 
scoperta di un «campo di urne» destinate a sepolture infantili (fino 
al terzo anno di vita) testimonia l’associazione della cremazione con 
una determinata selezione della società in classi e per gradi d’età. Si 
possono però distinguere nel vasto panorama cretese anche alcune 
“anomalie”, costituite da cremazioni e deposizioni multiple, dovute 
probabilmente alla eccezionalità della morte (malattia?) di consan-
guinei adulti e bambini, come nel caso della tomba a camera rinve-
nuta nella necropoli di Kritsà o nella tomba a pozzetto 201 di Knos-
sos. Si deve concludere con l’A. che i defunti così segnati dalla crema-
zione siano appartenenti ad una determinata classe sociale, distingu-
ibile ideologicamente dal resto della comunità. A supporto della sua 
indagine, l’A. riporta i risultati ottenuti nello studio di necropoli terra-
maricole dell’Italia nord-orientale dove si assiste al medesimo feno-
meno della sepoltura multipla e dell’incinerazione. Fra i tanti quesiti 
ancora irrisolti, quello dell’ubicazione della pira funeraria porterebbe 
sulla base dell’analisi chimica sui resti combusti, a ritenere proba-
bile la sua vicinanza ad un corso d’acqua. L’introduzione dell’inci-
nerazione a Creta si dovrebbe addebitare ad un influsso anatolico e 
se l’ipotesi proposta cogliesse nel giusto, avrebbe visto la sua attua-
zione in due momenti distinti, nel secondo dei quali ruolo principale 
avrebbe svolto la mediazione di gruppi del Dodecaneso.

Nicola Cucuzza offre qualche considerazione sulle tombe e sui 
costumi funerari nella Festòs delle Dark Ages (pp. 359-371). Rimane 
un problema non indifferente quello della scarsa documentazione 
delle necropoli festie che potrebbero confermare una qualche diffe-
renza etnica, ad esempio, fra i suoi fondatori (eteo-cretesi) e quelli 
dorici della vicina Gortyna, come lascia intuire la tradizione ecistica 

18 Rinvenuta nel 1912-13 da Petroulakis (1915), la necropoli è stata riesaminata e 
pubblicata da Agelarakis et al. 2001.
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delle fonti. Dall’attenta analisi dei dati forniti dalle tre aree in cui 
sono state rinvenute sepolture di età storica, l ’A. s’ interroga sull’ori-
gine etnica degli abitanti sepolti, sottolineando come mentre nell’a-
rea settentrionale, le necropoli d’età minoica rimasero in uso, con 
tutta una serie di rimandi alla tradizione locale cretese, nelle più 
recenti aree sepolcrali a Sud ed a Sud-Ovest del paese di Haghios 
Ioannis invece, si evidenzia una ricchezza dei corredi, indice questo 
dell’appartenenza a gruppi elitari.

Dopo un breve sunto sugli scavi condotti all’ inizio del XX 
secolo da Josif Chatzidakis a Tylissos,19 Athanasia Kanta propone un 
riesame dei dati relativi all’età del Ferro sulla base dei risultati di due 
piccoli saggi da lei stessa condotti nel 1971 e nel 1979, i cui mate-
riali sono attualmente allo studio (pp. 373-394). Data la ristrettezza 
dell’area in esame, per lo più interessata dal sito minoico e sebbene 
si siano perse preziose informazioni stratigrafiche dovute al minor 
interesse di Chatzidakis per le fasi “greco-romane”, l ’A. ritiene che 
sostanzialmente sia stata rinvenuta l’area sacra principale (non certo 
l’unica) della polis con un temenos ed un altare. Il materiale fittile 
(statuine antropomorfe e zoomorfe) rinvenuto da Chatzidakis, come 
scarico, nella cisterna datata anch’essa genericamente al TM III, offre 
confronti stringenti con il coevo materiale di Haghia Triada, Kato 
Symi e Patsos. Grazie all’arco cronologico (TM III C – PG) indi-
cato dai frammenti ceramici (crateri, kylikes, kalathoi) e dalla coro-
plastica, l ’A. pone Tylissos fra quei pochi siti a Creta che possano 
vantare un luogo di culto diacronico.

Nel descrivere l’eccezionale scoperta a metà degli anni ’90 del 
secolo scorso della tomba A1/K1 nella necropoli di Orthì Petra ad 
Eleutherna,20 Nikolaos Stampolidis propone una ricostruzione dei 
rituali funebri in uso durante la Dark Age a Creta, attraverso lo 
studio dei dati antropologici ed archeologici (pp. 395-420). L’A. si 
sofferma su alcune urne e su dei bronzi trovati in situ, simili a quelli 
rinvenuti alla fine del XIX secolo nell’Antro Ideo. L’ indiscutibile 

19 Cfr. Chatzidakis 1921 & 1934.
20 Per lo studio sulla ceramica ivi rinvenuta, cfr. Kotsonas 2008.
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origine orientale dei bronzi (databili in base alla loro decorazione 
tra la fine dell’ VIII ed il secondo quarto del VII secolo a.C.) fanno 
ritenere all’A. che alcuni di essi siano dei bacini («lavamani») rituali, 
posti su tripodi, offerti come oggetto di lusso nelle tombe aristocra-
tiche della polis. Lo “Scudo” bronzeo, databile tra l’800 ed il 730 a.C. 
trovato accanto all’urna fittile (pithos A 143), non ebbe mai un uso 
militare (a causa ad esempio, del diametro troppo piccolo) ma fu 
usato probabilmente come coperchio del calderone bronzeo ed in 
seguito fu posto sopra lo stesso pithos (che l’A. non esclude sia stato 
in origine posto dentro il calderone). L’A. propone inoltre due ipotesi 
sull’uso del calderone (usato per riscaldare l’acqua per il bagno 
rituale del cadavere oppure per cucinare il pasto rituale consumato 
durante il funerale del guerriero defunto) e sull’ interpretazione del 
rituale posto in atto. Se non fosse l’ idromele (già di per sé connesso 
con la sfera del divino) allora l’A. suppone possa essere carne bovina 
o ovina (bollita nel calderone) lo strumento usato dai fedeli nella 
sacra comunione col dio-fanciullo (Zeus Kretagenes, Dionysos-Za-
greus) che come tramandato dai versi dell’ Inno di Palekastro, salta 
fuori come un toro dentro la città e dentro lo spirito dei giovani poli-
tai di Eleutherna.

Nelle conclusioni degli atti, affidate all’acume di Angelo Chanio-
tis, si possono rileggere in sintesi le fasi di un processo cognitivo che 
nelle giornate del convegno si è sviluppato grazie all’ intervento ed 
alla discussione di importanti ricercatori e cretologi (pp. 421-432). In 
qualità di festeggiata ed a motivo della sua centralità nel panorama 
cretese, così ancora ricco di incognite, Priniàs merita di essere presa 
come esempio, in quanto la sua durata di vita coincide quasi esatta-
mente con il periodo storico in questione dove alla lenta decadenza 
dei palazzi (centro) seguì un’epoca a detta dell’A. indegnamente 
etichettata come “Sub-Minoica”, in cui si ebbe al contrario una molti-
plicazione dei centri di potere (hekatompolis), segnando così l ’ascesa 
della periferia. Il sito sulla Patela inoltre, fu sede di una Comunità 
d’alture ma non necessariamente un sito rifugio dal momento che la 
posizione aveva degli indubbi vantaggi per il controllo della zona e 
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dei luoghi di culto, posti sulle montagne. Esso fu certo investito da 
una delle tante migrazioni di cui la tradizione letteraria ha serbato 
memoria e le cui tracce Giovanni Rizza ha identificato nel cambia-
mento delle pratiche funerarie nella necropoli di Siderospilià. Se 
grazie allo studio della ceramica più antica, oggi la nascita dell’ in-
sediamento si può collocare all’ indomani del collasso palaziale, nel 
TM IIIc, è di certo affascinante credere nell’arrivo di un gruppo allo-
geno sulla Patela nel periodo dell’Antico Geometrico, creandovi una 
tale complessità sociale, estrinsecata da divisione in classi, come indi-
cherebbero ad esempio, gli emblemata sugli scudi dei caduti prinioti, 
esaminati da Antonella Pautasso. L’esistenza della categoria dei citta-
dini, sulla cui definizione all’ interno della comunità ebbero un ruolo 
importante sia le armi (scudi, cavalli) che i riti di passaggio, implica 
in sé il concetto di polis. Fra gli status symbol dell’epoca, il cavallo, 
l ’armatura, ed i preziosi donativi in bronzo ritrovati all’Antro Ideo 
fanno certamente da contorno alla creazione delle classi sociali. La 
trasformazione culturale che ebbe luogo sull’ isola è oggetto di molte 
relazioni nel convegno anche se rimane aperto il dibattito sui suoi 
promotori e sul ruolo primario o secondario svolto da Creta negli 
scambi con l’Oriente. Per quanto il tema dell’Etnicità sia stato più 
volte sfiorato nei contributi, fa impressione per la sua assenza, l ’et-
nonimo dei Dori che sicuramente emigrarono sull’ isola proprio in 
questo travagliato periodo e ne ridisegnarono nel bene e nel male 
la sua fisionomia. A testimoniare questo afflusso di immigrati sono 
rimasti i toponimi (Gortyna, Tegea, Pergamon, Amyklai, etc.) ed il 
nome dei mesi dei vari (tutti diversi fra loro) calendari cretesi, dove 
unica certezza è la presenza proprio dei Dori del Peloponneso. Ma i 
Cretesi furono anche emigranti a loro volta verso la terra promessa 
della Sicania ed il loro ruolo (anche se sbiadito dalla successiva propa-
ganda filo-rodia dei tiranni sicelioti) è innegabilmente presente sia 
nella società indigena che nelle realtà coloniali di Gela ed Akragas. 
Così, infatti, il ruolo focale che ebbe la memoria dei coloni cretesi 
nello stabilire un’ identità etnica si scontra malauguratamente con 
l’assenza dei toponimi antichi (Priniàs, Kommos e Azorias ad esem-
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pio, sono toponimi moderni) cretesi e con la scarsità dei nomi che 
sono i primi tasselli della tradizione. Un altro tema comune a molti 
interventi è stato quello del tracciare i confini (fra oggetti importati 
o locali, fra politai e xenoi, privato e pubblico, Dei e mortali, etc.) e 
quello di conseguenza, ben più ampio della formazione della polis 
nella prima metà del VII secolo a.C., cioè fra la fondazione di Gela 
(689/8 a.C.) del cui ecista Entimos, Tucidide non tramanda l’etnico, 
e la prima attestazione epigrafica del termine: l ’epigrafe di Dreros 
(630 a.C. ca.). Fra i prerequisiti per la poleogenesi si annoverano non 
solo la definizione sociale dei membri della comunità, tramite riti di 
passaggio effettuati in santuari extra-urbani (supra-local) come ad 
esempio quello di Kato Symi, ma anche la stessa urbanizzazione della 
polis, tramite la fertilizzante presenza di immigrati che comportò la 
nascita della legislazione scritta, esempio principe della quale fu la 
raccolta delle leggi gortinee tramandate dalla Grande Iscrizione.

Dal punto di visto editoriale, la documentazione fotografica di 
primordine non lascia affatto a desiderare e completa degnamente 
il volume. Una pecca risulta però, quella della mancata uniformità 
delle abbreviazioni bibliografiche che spessissimo ricorrenti sareb-
bero potuto essere riunite all’ inizio (o alla fine) del volume per poi 
lasciare quelle non frequenti ai singoli autori alla fine dell’articolo 
(oppure esplicate in nota). Per quanto inoltre, siano presenti contri-
buiti in tre lingue, si avverte pur tuttavia, l ’assenza degli estratti in 
lingua straniera (inglese o greco) per ampliare lo spettro di lettori 
così come l’elenco dei partecipanti con i relativi contatti.

Come detto in precedenza, questo volume paga un debito scienti-
fico verso gli studiosi della Creta antica, seminando nuovi germogli 
che ci si augura crescano forti e robusti nel solco tracciato dal flogeròs 
Sikelos, Giovanni Rizza.

Paolo Daniele Scirpo
Università Nazionale e Kapodistriana di Atene
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Αναστάσιος ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Νίκος Πετρόχειλος, Τάκιτος, Χρονικά (τ. Α΄-Β΄), Ιστορίες (τ. Γ΄), 
Αγρικόλας, Γερμανία, Διάλογος περί ρητόρων (τ. Δ΄). Εισαγωγή – 
μετάφραση – σχόλια. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2012-13.

ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΙΤΟ ολοκληρώθηκε η μετάφραση των λατίνων 
ιστορικών στα ελληνικά, ένα σπουδαίο έργο που άρχισε με 

τη μετάφραση του Σαλλουστίου το 1993, συνεχίστηκε με τους δύο 
τόμους της μετάφρασης του Σουητωνίου (1997 και 1999) και περα-
τώθηκε με τους τέσσερεις τόμους του Τακίτου (2012 και 2013). Γι’ 
αυτόν τον μεταφραστικό άθλο η ευγνωμοσύνη της επιστημονι-
κής κοινότητας προς τον εισηγητή της ιδέας και μεταφραστή Νίκο 
Πετρόχειλο, πρωτίστως, αλλά και προς το Μορφωτικό Ίδρυμα 
της Εθνικής Τραπέζης, που την αποδέχθηκε και την ενέταξε στο 
πάντοτε υψηλού επιπέδου εκδοτικό του πρόγραμμα, πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη, όσο και αν στη σημερινή συγκυρία τα πνευ-
ματικά επιτεύγματα είναι καταδικασμένα στην αφάνεια. Ο αρχικός 
σχεδιασμός περιελάμβανε και τη μετάφραση του Λιβίου, αλλά το 
εγχείρημα προσέκρουσε στην έκταση του έργου αυτού του ιστορι-
κού (σχεδόν τριπλάσια αυτής του Τακίτου), και στις πεπερασμένες 
ανθρώπινες δυνάμεις. Έτσι, μεταξύ των δύο ιστορικών ο Πετρόχει-
λος ορθώς αποφάσισε ότι η προτεραιότητα όφειλε να δοθεί στον 
Τάκιτο. 

Τι προσφέρει όμως στον σημερινό έλληνα αναγνώστη η γνωρι-
μία του με το έργο του ρωμαίου ιστορικού; Ενώ κανείς δεν αμφι-
σβητεί την αξία και την πολύπλευρη χρησιμότητα του Θουκυδίδη, 
πρωτίστως λόγω της διεισδυτικής πολιτικής του σκέψης, που εξακο-
λουθεί να αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την κατανόηση και 
ερμηνεία του πολιτικού γίγνεσθαι όλων των εποχών, ο κατεξοχήν 
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θαυμαστής του ύφους, της διορατικότητας και της προβληματικής 
του Θουκυδίδη είναι σχεδόν άγνωστος, ακόμη και στο μορφωμένο 
ελληνικό κοινό. Κι όμως· αν χωρίς τον Θουκυδίδη είναι δύσκολο, 
αν όχι αδύνατο, να κατανοήσουμε τη φύση της πολιτικής δύναμης 
και τις βαθύτερες αιτίες των πολεμικών συγκρούσεων, χωρίς τον 
Τάκιτο είναι εξίσου δύσκολο να καταλάβουμε τον χαρακτήρα και 
τη λειτουργία μιας εξουσίας που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, τους 
εσωτερικούς μηχανισμούς άσκησης αυτής της εξουσίας, τους φορείς 
της αλλά και τα θύματά της (βλ. π.χ. Αγρ. 1.42)· με άλλα λόγια, τη 
διοικητική «γραφειοκρατία» και τη λειτουργία αυτού που σήμερα 
ονομάζουμε κρατική μηχανή· φαινόμενα, δηλαδή, πολύ εγγύτερα 
στα χαρακτηριστικά και τα ζητούμενα του νεότερου – ακόμη και 
του σύγχρονου, θα τολμούσα να πω – πολιτικού προβληματισμού. 
Και πού θα βρούμε πιο εύγλωττη περιγραφή της φύσης των διάφο-
ρων ιμπεριαλισμών (των σύγχρονων υπερδυνάμεων συμπεριλαμβα-
νομένων) από τα λόγια που βάζει ο Τάκιτος στο στόμα ενός ημιά-
γριου βρετανού ηγεμόνα, ο οποίος προσπαθεί να εξάψει τον λαό του 
εναντίον των ρωμαίων κατακτητών;

 
…Εδώ, στις εσχατιές της γης, στο τελευταίο προπύργιο της ελευ-
θερίας, ζήσαμε ανενόχλητοι μέχρι αυτή τη μέρα, γιατί ο τόπος, 
απομακρυσμένος και άγνωστος, μας προστάτευε…δεν υπάρχει 
άλλο έθνος πέρα από εμάς, υπάρχουν μόνο κύματα, βράχια και 
απειλητικοί Ρωμαίοι, από την αλαζονεία των οποίων δεν μπορεί 
να ξεφύγει κανείς με την υπακοή και τη φρόνηση. Έχουν λεηλατή-
σει τον κόσμο· όταν στη στεριά δεν έμεινε τίποτε άλλο γι’ αυτούς 
που λαφυραγωγούν τα πάντα, στράφηκαν στη θάλασσα· αν ο 
εχθρός τους είναι πλούσιος, οι ίδιοι γίνονται άπληστοι· αν είναι 
φτωχός, δείχνουν τη φιλοδοξία τους να εξουσιάσουν· δεν τους 
έχει ικανοποιήσει ούτε η Ανατολή ούτε η Δύση· μόνο αυτοί από 
όλους τους ανθρώπους εποφθαλμιούν με το ίδιο πάθος τόσο τον 
πλούτο όσο και την πενία. Τη λεηλασία, τη σφαγή, την αρπαγή, 
όλα αυτά τα ονομάζουν δήθεν αυτοκρατορία· και όπου προκα-
λούν ερήμωση, αυτό το ονομάζουν ειρήνη (Αγρ. 30.3-5).   
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Η χρονολογική σειρά των έργων του Τακίτου είναι αντιστρό-

φως ανάλογη της σειράς με την οποία εμφανίζονται στην παρούσα 
έκδοση, όπου προτιμήθηκε η χρονική ακολουθία που υπαγορεύει 
το ιστορικό περιεχόμενο των έργων. Ο Τάκιτος όμως κάνει την 
εμφάνισή του στα λατινικά γράμματα το 98 μ.Χ. με τον Αγρικόλα 
(Agricola), την εγκωμιαστική βιογραφία του πεθερού του, διοι-
κητή, μεταξύ άλλων, της επαρχίας της Βρετανίας. Το σύντομο τούτο 
πόνημα, ωστόσο, είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια τυπική απότιση 
φόρου τιμής σ’ έναν επιφανή Ρωμαίο και συγγενή· είναι επιπλέον 
– αν όχι κυρίως – και ένα είδος πολιτικού μανιφέστου με το οποίο, 
αφενός, καταγγέλλεται με τα μελανότερα χρώματα η τυραννία του 
Δομιτιανού και, αφετέρου, χαιρετίζεται η ανατολή της νέας εποχής 
που εγκαινιάζουν οι αυτοκράτορες Νέρβας και Τραϊανός. Ταυτό-
χρονα, είναι και μια απολογία τόσο για λογαριασμό του Αγρικόλα, 
που υπηρέτησε με αξιοπρέπεια το καθεστώς, όσο και για λογαρια-
σμό του ίδιου του Τακίτου και της τάξης του, εφόσον με τη σιωπή 
τους φαίνεται να είχαν συνομολογήσει στα εγκλήματα του αυτο-
κράτορα. «…ζήσαμε μια δουλεία χωρίς φραγμό» – παραδέχεται με 
αυτοκριτική οδύνη ο ιστορικός – «καθώς οι καταδότες μάς στέρησαν 
ακόμα και τη δυνατότητα να μιλάμε και να ακούμε. Μαζί με τη φωνή 
μας θα έπρεπε να είχαμε χάσει και τη μνήμη μας, αν η λήθη ήταν τόσο 
εύκολη όσο η σιωπή» (Αγρ. 2.3).

Τον  ίδιο χρόνο με τον Αγρικόλα δημοσιεύεται και η εθνογραφική 
πραγματεία του Τακίτου για τα γερμανικά φύλα που ζούσαν βόρεια 
του Δούναβη και του Ρήνου (εθνογραφικού περιεχομένου είναι εν 
πολλοίς, αλλ’ όσον αφορά στη Βρετανία, και ο Αγρικόλας). Στο έργο 
αυτό (Germania, ακριβής τίτλος: De origine et situ Germanorum/
Περί της καταγωγής και της χώρας των Γερμανών), η εξιδανίκευση 
του δυνατού και αγνού βάρβαρου (βλ., π.χ., κεφ. 19) απέναντι στον 
ανήθικο και εκφυλισμένο Ρωμαίο είναι προφανής, και ο ιστορικός, 
παρότι σχολιάζει και τα ελαττώματα των Γερμανών (κεφφ. 23-24), 
επιδιώκει να προειδοποιήσει τελικά τους συμπατριώτες του ότι η 
Ρώμη κινδυνεύει από τους γερμανικούς λαούς, διότι, σε αντίθεση με 
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τους Ρωμαίους, μόνο αυτοί οι λαοί διαθέτουν και ασκούν πλέον τις 
παλιές προγονικές αρετές (πολεμική ανδρεία, ατομική εντιμότητα, 
αγάπη για την ελευθερία κτλ. – βλ. κεφφ. 6, 13-14) στις οποίες βασί-
στηκε η ακμή και το μεγαλείο της Ρώμης.

Ο Διάλογος περί ρητόρων (Dialogus de oratoribus), που γράφτηκε 
γύρω στο 102, δεν είναι βέβαια ιστορικό έργο (έστω και καταχρη-
στικά, όπως τα δύο προηγούμενα, εφόσον εν μέρει είναι κι ένας 
«αγών» μεταξύ ρητορείας και ποίησης· βλ. κεφφ. 6-13), και γι’ αυτόν 
τον λόγο η τακίτεια πατρότητά του αμφισβητήθηκε σοβαρά στο 
παρελθόν. Εν τούτοις, όπως σωστά παρατηρεί ο Πετρόχειλος στην 
Εισαγωγή του (τ. Α΄, σ. 15), «ο συγγραφέας, συζητώντας για την 
παρακμή της ρητορικής τέχνης στη Ρώμη…αποκαλύπτει μια σπάνια 
αίσθηση της ιστορικής προοπτικής, ιδιαίτερα στην παρουσίαση 
των ποικίλων παραγόντων που επηρεάζουν το αντικείμενό του», 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται «και οι αναπόφευκτες πολι-
τικές αλλαγές». Η παρακμή της ρητορικής τέχνης, διαπιστώνουν οι 
διαλεγόμενοι, υπήρξε αναπόδραστη, από τη στιγμή που εξέλιπε η 
σύνδεση με τη ρητορική πράξη στο forum. Οι θεωρητικές ρητορι-
κές ασκήσεις δεν μπόρεσαν να την σώσουν, γιατί η ρητορική τέχνη 
τρέφεται και αναπτύσσεται από τη libertas, την πολιτική ελευθερία, 
που δεν υπάρχει πλέον. Αυτό, η  απώλεια της libertas, ήταν το τίμημα 
της pax romana.  

Οι Ιστορίες (Historiae), το πρώτο καθαυτό ιστορικό έργο του 
Τακίτου, γράφονται και δημοσιεύονται τμηματικά από το 98 έως το 
106 μ.Χ. Φαίνεται ότι αποτελούνταν από 14 βιβλία (διότι, σύμφωνα 
με τον Ιερώνυμο, το ιστορικό έργο του Τακίτου εκτεινόταν σε 30 
βιβλία συνολικά, από τα οποία 16 γνωρίζουμε ότι αποτελούσαν τα 
Χρονικά), που πραγματεύονταν την περίοδο μετά τον θάνατο του 
Νέρωνα μέχρι τη δολοφονία του Δομιτιανού (69-96 μ.Χ.), τη δυνα-
στεία δηλαδή των Φλαβίων. Σε μας όμως έφτασαν μόνο τα πρώτα 
τέσσερα και η αρχή του πέμπτου, και καλύπτουν τις τελευταίες μέρες 
του Γάλβα μέχρι τον πρώτο χρόνο του Βεσπασιανού (69-70 μ.Χ.), 
χρονικό διάστημα πολύ μικρό, αλλά πυκνότατο σε γεγονότα, αφού 
μέσα στην παραπάνω λειψή διετία η Ρώμη γνώρισε τέσσερεις αυτο-
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κράτορες (Γάλβας, Όθων, Βιτέλλιος, Βεσπασιανός). Το ότι ο Τάκι-
τος ξεκίνησε ως ιστορικός με τη σύγχρονη ιστορία και ειδικότερα 
με έναν εμφύλιο πόλεμο ίσως να μην είναι τυχαίο, αλλά μπορεί να 
οφείλεται στο μεγάλο ελληνικό του πρότυπο, τον Θουκυδίδη. Είναι 
γνωστή η συγκλονιστική περιγραφή μιας πόλεως «εν στάσει» στο 
τρίτο βιβλίο του Θουκυδίδη με αφορμή τον εμφύλιο σπαραγμό στην 
Κέρκυρα (3.81-83). Το ίδιο συγκλονιστική είναι και η περιγραφή της 
φρίκης των εμφύλιων συγκρούσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο 
του Νέρωνα στις Ιστορίες του Τακίτου (1.2):

Η Ρώμη ερημώθηκε από πυρκαγιές που αφάνισαν τα αρχαιό-
τερα μνημεία της, ενώ και το ίδιο το Καπιτώλιο πυρπολήθηκε 
από χέρια Ρωμαίων πολιτών· μολύνθηκαν ιερές τελετές, σεπτοί 
τόποι βεβηλώθηκαν με μοιχείες· η θάλασσα γέμισε εξορίστους, 
οι βράχοι της βάφτηκαν από το αίμα των νεκρών. Η βαναυσό-
τητα εκδηλώθηκε με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο μέσα στην ίδια 
τη Ρώμη. Αριστοκρατική καταγωγή, πλούτος, άρνηση ή αποδοχή 
αξιωμάτων, όλα αυτά αποτελούσαν κίνητρα για καταγγελίες, ενώ 
ο θάνατος ήταν η σίγουρη ανταμοιβή του ενάρετου. Οι αμοιβές 
των καταδοτών προξενούσαν τόση απέχθεια όση και τα εγκλή-
ματά τους…Δούλοι διαφθείρονταν για να καταθέσουν εναντίον 
των κυρίων τους και απελεύθεροι εναντίον των προστατών τους· 
και όσοι δεν είχαν εχθρούς εξοντώνονταν από τους φίλους τους 
(βλ. επίσης Ιστ. 3.83).   

Και λιγότερο ίσως δραματική, αλλά περισσότερο κυνική είναι μια 
αντίστοιχη περιγραφή στις Ιστορίες 3.51. Οι εκάστοτε νικητές στην 
εμφύλια αναμέτρηση για την κατάκτηση της εξουσίας, μας λέει ο 
ιστορικός,

αδιαφορούσαν τόσο πολύ για τη διάκριση ανάμεσα στο σωστό και 
το λάθος, ώστε ένας απλός στρατιώτης του ιππικού, που υποστή-
ριζε ότι κατά την τελευταία μάχη είχε σκοτώσει τον αδελφό του, 
απαίτησε αμοιβή από τους στρατηγούς. Το ανθρώπινο δίκαιο δεν 
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τους επέτρεπε να επιβραβεύσουν αυτόν τον φόνο, ούτε η στρα-
τιωτική πρακτική να τον τιμωρήσουν. Έτσι, παραπλάνησαν τον 
στρατιώτη λέγοντάς του ότι ήταν άξιος μεγαλύτερης αμοιβής από 
αυτή που θα μπορούσε να του δοθεί άμεσα.     

Στα σχέδια του Τακίτου ήταν να εξιστορήσει εν συνεχεία και την 
ευδαιμονία της νέας εποχής του Νέρβα και του Τραϊανού (βλ. Αγρ. 
3.3, Ιστ. 1), αλλά για κάποιον άγνωστο σε μας λόγο, όταν τελείωσε 
την εξιστόρηση της δυναστείας των Φλαβίων, αντί να συνεχίσει με 
τον Νέρβα, γύρισε έναν αιώνα πίσω για να εξιστορήσει την περίοδο 
που ακολούθησε μετά τον θάνατο του Αυγούστου. Έτσι, προέκυψαν 
τα Χρονικά/Annales (ο τίτλος στα χφφ. είναι Ab excessu divi Augusti 
= Από τον θάνατο του αποθεωμένου Αυγούστου), το τελευταίο 
και ωριμότερο έργο του Τακίτου, που γράφτηκε μέσα στη δεύτερη 
δεκαετία του δεύτερου αιώνα μ.Χ. Για το τι κρύβεται πίσω από την 
ξαφνική αυτή αλλαγή του συγγραφικού του προγράμματος έχουν 
γραφεί πολλά. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι μια έμφυτη μελαγ-
χολική και απαισιόδοξη διάθεση που θα γιγαντώθηκε από την πικρή 
συναίσθηση της συμβιβασμένης στάσης του επί Δομιτιανού (βλ. Αγρ. 
2.3 πιο πάνω και Χρον. 16.16). Πιθανότερο, ωστόσο, φαίνεται ότι ο 
Τάκιτος συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι για την ιστορική εξέλιξη 
σημασία δεν έχουν τόσο πολύ τα πρόσωπα που ασκούν κάθε φορά 
την εξουσία, αλλά οι πολιτικοί θεσμοί στο πλαίσιο των οποίων ασκεί-
ται η εξουσία. Με άλλα λόγια, λιγότερο ενδιαφέρει ο χαρακτήρας ή 
οι ικανότητες του αυτοκράτορα, και περισσότερο η φύση του ίδιου 
του καθεστώτος, του principatus. Αλλά για να διακριβωθεί η φύση 
του principatus, ο Τάκιτος θεώρησε ότι όφειλε να στραφεί προς το 
παρελθόν και να διερευνήσει την εποχή και τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες εγκαθιδρύθηκε η μοναρχία στη Ρώμη· διότι σε αυτό το 
πολίτευμα πίστευε ότι βρίσκονταν οι ρίζες του εκφυλισμού και της 
ηθικής παρακμής που ακολούθησαν (βλ. και P. Kroh, Λεξικό αρχαίων 
Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 718-719).    

Δυστυχώς, ούτε τα Χρονικά, που αποτελούνταν από 16 βιβλία και 
πρέπει να έφταναν μέχρι την αυτοκτονία του Νέρωνα και την επικρά-

ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)



— 235 —

τηση του Γάλβα, σώζονται ολόκληρα. Τα βιβλία 5 και 6 (τα τελευ-
ταία χρόνια του Τιβερίου) έχουν παραδοθεί με σημαντικά χάσματα 
(ειδικά από το 5 σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα), τέσσερα βιβλία 
(7-10) έχουν χαθεί εξολοκλήρου (όλη η περίοδος Καλιγούλα και τα 
πρώτα και καλύτερα χρόνια του Κλαυδίου), και το 16 διακόπτεται 
στο 66 μ.Χ., δηλαδή πριν από το τέλος του Νέρωνα. Αλλά παρά τα 
τόσο σημαντικά κενά, «έχουμε στα χέρια μας», όπως σωστά παρα-
τηρεί ο Πετρόχειλος, «το ιστορικό έργο ενός μεγαλοφυούς πνεύ-
ματος, που διεισδύει στην ουσία των ανθρώπινων πραγμάτων κι 
εκφράζεται γι’ αυτά με τρόπο απαράμιλλο» (τ. Α΄, σ. 19). Πράγματι, 
η περιγραφή, για παράδειγμα, της απίστευτης δουλοπρέπειας των 
συγκλητικών επί Τιβερίου είναι συγκλονιστική:

Η εποχή εκείνη ήταν πάντως τόσο διεφθαρμένη και η τάση για 
κολακεία τόσο αισχρή, ώστε όχι μόνο οι εξέχουσες προσωπικό-
τητες του κράτους, που προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις 
υψηλές θέσεις τους με τη δουλοπρέπεια, αλλά και όλοι οι πρώην 
ύπατοι, και ένα μεγάλο μέρος από τους διατελέσαντες πραίτο-
ρες, ακόμη και πολλοί απλοί συγκλητικοί, συναγωνίζονταν ποιος 
θα σηκωθεί πρώτος από τη θέση του, για να κάνει τις πιο βδελυ-
ρές και ακραίες εισηγήσεις. Παραδίδεται ότι ο Τιβέριος, βγαίνο-
ντας από το βουλευτήριο, συνήθιζε να λέει στα ελληνικά: «Πόσο 
πρόθυμα γίνονται δούλοι αυτοί οι άνθρωποι!». Ακόμα κι ο Τιβέ-
ριος λοιπόν, που αποστρεφόταν τις λαϊκές ελευθερίες, είχε απαυ-
δήσει από αυτή τη χαμερπή δουλοπρέπεια (Χρον. 3.65).

Ο Τάκιτος δεν είναι καθαρός ορθολογιστής, όπως ο Θουκυδί-
δης, αλλά δίνει μεγάλη σημασία τόσο στον απρόβλεπτο παράγοντα 
(πιστεύει, π.χ., πως πολλά γεγονότα οφείλονται στην τύχη· βλ. Ιστ. 
1.4, Χρον. 6.22, Γερμ. 33) όσο και στις μεταπτώσεις και αντινομίες 
της ανθρώπινης ψυχής. Ο Τάκιτος, έχει υποστηριχθεί (P. Kroh, ό.π., 
σ. 719β), δεν ερμηνεύει τα γεγονότα, αλλά με τις δυνατές περιγρα-
φές του (βλ., π.χ., Ιστ. 1.2, 40, 49, 3.83, Χρον. 1.65, 5.9, 6.19, 14.64) 
αποκαλύπτει τις εσωτερικές τους αντιφάσεις, μαζί με την απροσδιο-
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ριστία και αμφισημία που υπάρχει σε αυτά. Διάδοχος εν πολλοίς του 
Θουκυδίδη και του Πολυβίου, αλλά χωρίς τον ορθολογισμό τους και 
χωρίς, όπως λέει ο Von Albrecht (Ιστορία της Ρωμαϊκής λογοτεχνίας, 
Ηράκλειο 2002, τ. Β΄, σ. 1299), να συμμερίζεται την αισιοδοξία τους 
για την ανθρώπινη γνώση. Εντεύθεν οι συχνές ψυχολογικές του 
προσεγγίσεις για τον τρόπο, π.χ., που λειτουργούν και αντιδρούν οι 
μάζες (Ιστ. 2.37, Χρον. 4.33) ή για το πώς σκέπτονται οι συγκλητικοί 
(Αγρ. 1.42, Χρον. 1. 7, 10-11, 6.7), ή για την ερμηνεία της συμπερι-
φοράς του αυτοκράτορα Τιβερίου, που συνιστά το εκπληκτικότερο 
ψυχολογικό πορτραίτο που βγήκε από την πένα του (Χρον. 1. 7, 11, 
81, 4.57, 71, 6.51· πβ. επίσης Ιστ. 1.49-50).

Η μετάφραση του Πετρόχειλου είναι εξαιρετική. Σαφής, εύλη-
πτη και ρέουσα σε στρωτά ελληνικά διαβάζεται με άνεση και προκα-
λεί ευχαρίστηση. Ο Πετρόχειλος προσπαθεί να κρατήσει στη μετά-
φρασή του τόσο τη λογοτεχνικότητα (μολονότι ο Τάκιτος σκόπιμα 
απέφευγε την καλλιέπεια και το κομψό ύφος ή παρεκβάσεις προς 
τέρψη του αναγνώστη [βλ. Ιστ. 2.50, Χρον. 4.33], η νηφάλια διήγησή 
του, οι ανατριχιαστικές περιγραφές του και, πάνω από όλα, η διάχυτη 
σαρκαστική ειρωνεία του καθιστούν το έργο του ένα συναρπαστικό 
αφήγημα), όσο και την αυστηρότητα της γλώσσας του Τακίτου (ο 
Πλίνιος χαρακτήριζε με το ελληνικό επίθετο «σεμνή» τη γλώσσα 
του φίλου του, υπογραμμίζοντας έτσι την αυστηρή της μεγαλο-
πρέπεια· βλ. Επιστ. 2.11.17), και η προσπάθεια είναι επιτυχής. Οι 
αρετές της μετάφρασης είναι αδύνατον βέβαια να τεκμηριωθούν και 
να εκτιμηθούν χωρίς αντιπαραβολή με το λατινικό κείμενο, αλλά 
στον βαθμό που κριτήριο και μέτρο μιας καλής μετάφρασης είναι το 
να εκλαμβάνεται αυθορμήτως ως πρωτότυπο και όχι ως μεταφρα-
σμένο κείμενο, η μετάφραση του Πετρόχειλου φαίνεται να ικανο-
ποιεί υποδειγματικά αυτό το κριτήριο. Ήσσονος σημασίας ενστά-
σεις θα μπορούσαν ίσως να διατυπωθούν (δεν είμαι βέβαιος, για 
παράδειγμα, ότι οι λέξεις «εικόνα/εικόνες», που χρησιμοποιούνται 
συχνά στη μετάφραση, επιτρέπουν στον αναγνώστη να αντιληφθεί 
ότι άλλοτε υποδηλώνουν προτομές ή αγάλματα [τ. Α΄, σσ. 262, 282], 
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και άλλοτε κέρινες μάσκες ή κέρινα ομοιώματα [σσ. 204-205, 285]), 
αλλά, εάν λάβουμε υπόψη μας α) ότι ο Τάκιτος είναι ένας ιδιαίτερα 
δυσμετάφραστος συγγραφέας (αιχμηρός και υπαινικτικός λόγος, 
επιγραμματικές διατυπώσεις, παράλειψη ρημάτων) και β) ότι αυτή 
είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται στα ελληνικά, ο χαρακτηρι-
σμός «μεταφραστικός άθλος» που χρησιμοποίησα στην αρχή αυτής 
της βιβλιοκρισίας δεν είναι καθόλου υπερβολικός.  

Η Εισαγωγή στη ζωή και το έργο του Τακίτου (τ. Α΄) είναι αρκού-
ντως κατατοπιστική, αν και συνοπτικότερη ίσως του δέοντος (ιδίως 
όσον αφορά στην παρουσίαση των Ιστοριών), ενώ τα σύντομα ως 
επί το πλείστον σχόλια στο τέλος του κάθε τόμου είναι πραγματο-
λογικής κυρίως φύσεως και αποσκοπούν στο να ικανοποιήσουν τις 
αμεσότερες απορίες του αναγνώστη. Συχνά όμως συζητούνται και 
προβλήματα της ιστορικής ύλης ή οι συναφείς μαρτυρίες άλλων 
ιστορικών ή, σπανιότερα, οι θέσεις, οι διαφωνίες και οι ποικίλες 
θεωρίες των νεότερων μελετητών. Ο επιλογές εν προκειμένω δεν 
είναι πάντοτε εύκολες, αλλά ο Πετρόχειλος διαχειρίζεται το απέρα-
ντο ερμηνευτικό υλικό της διεθνούς βιβλιογραφίας με οικονομία και 
ευθυκρισία, ώστε τα σχόλιά του να πληροφορούν ή να επεξηγούν 
χωρίς να κουράζουν ή να γίνονται σχολαστικά. Ενίοτε, ωστόσο, η 
μέριμνα για οικονομία φαίνεται να παραμερίζει την ευκολία του 
αναγνώστη, ο οποίος, για παράδειγμα, πληροφορείται τη σημερινή 
γεωγραφική θέση του αρχαίου Νωρικού ή της Ραιτίας μέσω παραπο-
μπής σε σχόλιο διαφορετικού έργου αλλά και διαφορετικού τόμου 
από αυτόν που έχει στα χέρια του (βλ. τ. Γ΄, σ. 22 σημμ. 33-34). Και 
μια παρατήρηση τεχνικής φύσεως: εφόσον προτιμήθηκε, αντί της 
συνεχούς, η κατά βιβλία αρίθμηση των Σημειώσεων, θα έπρεπε, για 
διευκόλυνση του αναγνώστη, να υπήρχε και η ένδειξη των βιβλίων 
στην κεφαλίδα των σχετικών σελίδων.     

Τυπογραφικές αβλεψίες δεν εντοπίστηκαν, με μοναδική ίσως 
εξαίρεση, που επιβεβαιώνει τη φήμη των άψογων εκδόσεων του 
ΜΙΕΤ, το λατινικό παράθεμα στην αρχή του πρώτου τόμου (σ. 13: 
observantur αντί του ορθού obversantur) και την παράλειψη του 
άρθρου στον τ. Γ΄, σ. 305 (αμφοτέρων των). Τέλος, θα πρέπει να 
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υπογραμμιστεί και να εξαρθεί ιδιαιτέρως ότι, με τη σειρά των λατί-
νων ιστορικών σε 7 καλαίσθητους τόμους, το ΜΙΕΤ έχει προσθέσει 
ένα πολύτιμο κόσμημα στην αλυσίδα των εκδόσεών του, προσφέ-
ροντας ταυτόχρονα μια σπουδαία υπηρεσία στην εγχώρια κλασική 
φιλολογία, στους φιλίστορες αναγνώστες και στους φοιτητές των 
Φιλοσοφικών Σχολών.

Αναστάσιος Νικολαΐδης
Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης
nikolaidis@uoc.gr

•
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Προσφώνηση από την Κοσμήτορα 
της Φιλοσοφικής Σχολής 

ΑΓΑΠΗΤΕ Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί 
συνάδελφοι,

Οικογενειακοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν, δυστυχώς, να είμαι μαζί 
σας απόψε. Αν και θα επιθυμούσα όσο τίποτε άλλο να υποδεχθώ και 
εγώ τον επιστήμονα, τον δάσκαλο και τον φίλο Michael Herzfeld 
ως Eπίτιμο Διδάκτορα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κρήτης την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ.

Μια Σχολή σίγουρα όχι από τις μεγαλύτερες ούτε από τις πιο 
διάσημες εκείνες που θα έχει γνωρίσει μέχρι τώρα στον Παλαιό και 
τον Νέο Κόσμο. Μια Σχολή, όμως, που επέλεγε πάντοτε προσε-
κτικά, με υψηλά ποιοτικά κριτήρια, τους επίτιμους διδάκτορές της. 
Να θυμηθούμε, ανάμεσά τους, τον Νικόλαο Πλάτωνα, τον Παντελή 
Πρεβελάκη, τον Κορνήλιο Καστοριάδη, τον Jorge Luis Borges, τον 
Jean Pierre Vernant, τον Henri van Effenterre, τον Μίκη Θεοδωράκη, 
πιο πρόσφατα τον Christian de Montlibert. Η Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης έχει εξάλλου ένα μεγάλο συγκριτικό πλεο-
νέκτημα για τον τιμώμενο: βρίσκεται στο Ρέθυμνο, σε απόσταση 
αναπνοής από τον τόσο οικείο του Μυλοπόταμο… Εδώ υποδεχό-
μαστε σήμερα ως εξαιρετικό μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας 
τον Michael Herzfeld. Και είμαστε επομένως, από απόψε, απείρως 
πλουσιότεροι.

Ο Michael Herzfeld κατάφερε να «σπάσει» με την ανθρωπολο-
γική του εργαλειοθήκη ισχυρούς διαχρονικούς κώδικες κρητικών       
–και μεσογειακών– συστημάτων της πράξης και του πνεύματος: της 
πολιτικής, των σημασιοδοτήσεων του λόγου, του χωρατού και του 
(αυτο)σαρκασμού· αλλά και της τιμής, της υπερηφάνειας, της αμφι-
σημίας και της πολυσημίας της ηθικής· και, ακόμη, της αμηχανίας, 
της μνήμης, του όρκου, του θυμού, της εκδίκησης…
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Δίκτυα ισχύος στην παραδοσιακή ορεινή Κρήτη (εδώ δίπλα 
μας, δηλαδή), που περνούν, ρητορικά τουλάχιστον, μέσα από την 
ταυτότητα του ανδρισμού – την πραγματική ταυτότητα όσο και 
την ποιητική της performance, την αντανάκλασή της στον καθρέ-
φτη των πολιτισμών της Μεσογείου. «Ετυμολογίες της οικειότη-
τας», σύνθετες διαδράσεις της κοινωνικής ζωής του κρητικού «αιρε-
τικού χωριού» στο μεταίχμιο, το οποίο μελέτησε και ανέδειξε ο 
ίδιος: χωρίς να το έχει κατονομάσει επί 40 περίπου χρόνια – δεν έχει 
συμβεί, νομίζω, κάτι ανάλογο με τους τόπους που ερεύνησε έκτοτε, 
ούτε τη Ρώμη, ούτε τη Μπανγκόκ, ούτε άλλους.

Με τη σειρά μου, στη βάση της φερόμενης «μητριαρχικής» προϊ-
στορικής κουλτούρας του νησιού που μελετώ, υποστηρίζω μαζί του, 
και μάλιστα υπογραμμίζω, και την πολιτισμική αντίστιξη: αυτήν 
της γυναικείας δύναμης, του ουσιαστικού δηλαδή «κουμάντου» 
πίσω από τη φαινομενική «σιωπή» των γυναικών της Μεσογείου. 
Είμαι σίγουρη, κατ’ επέκταση, ότι ο τιμώμενος συνειδητοποιεί και 
το ζωντανό παράδειγμα γυναικείας ποιητικής που τον συντροφεύει 
στη ζωή, την Κορνηλία, που θα άξιζε πιστεύω κάποτε και εκείνη ένα 
βιβλίο του – μάλλον και «ένα εικόνισμα», όπως λέμε στην Κρήτη.

Αξιότιμε συνάδελφε, αγαπητέ Μιχάλη, με πολύ μεγάλη χαρά σε 
υποδεχόμαστε στη Φιλοσοφική Σχολή, και σε ευχαριστούμε που 
είσαι πλέον και θεσμικά ένας από εμάς. Σε καιρούς μάλιστα ιδιαί-
τερα χαλεπούς για το Πανεπιστήμιο όσο και για τους ανθρώπους 
στο νησί και στη χώρα, όταν θα χρειαστούμε σίγουρα την καθαρή 
σκέψη, τη γνώση και τη συμβουλή σου.

Τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου στον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για την τόσο άξια 
πρωτοβουλία και για την τελετή αυτή. Πάντα τέτοια, συνάδελφοι.

Καλώς όρισες, Μιχάλη Χέρτζφελντ.

•
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Παρουσίαση του έργου του Michael Herzfeld 

ΑΡΗΣ ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ μπροστά σου τα δέκα βιβλία που έχει συγγράψει ο 
Michael Herzfeld καθώς και δεκάδες από τα άρθρα του (σίγουρα 

όχι όλα) για την προετοιμασία της συνοπτικής αυτής παρουσίασής 
του, το πρώτο αίσθημα που σε καταλαμβάνει είναι η έντονη αμηχα-
νία. Μια αμηχανία που φυσικά προέρχεται από τον όγκο του συγγρα-
φικού έργου του καθώς και από το ότι ξαναδιαβάζεις (τώρα σε μια 
πολύ καλή ελληνική μετάφραση που κυκλοφόρησε πρόσφατα) την 
κλασική πλέον εθνογραφία του που μελετούσες στα χρόνια της 
συγγραφής της διδακτορικής σου διατριβής, καθώς ο χώρος της 
επιτόπιας έρευνάς σου ήταν γειτονικός του δικού του, στην περιοχή 
του ορεινού Ρεθύμνου. 

Η αμηχανία είναι, όμως, πολύ πιο μεγάλη όταν συνειδητοποιείς 
όλο και περισσότερο ότι αντικείμενο έρευνας από έναν Δυτικοευ-
ρωπαίο ανθρωπολόγο είναι η ιστορική και πολιτισμική συγκρότηση 
της ίδιας της υποκειμενικότητάς σου: ο τόπος γέννησης και ανατρο-
φής σου, η κουλτούρα σου, αυτά που είχες διδαχτεί στα μαθητικά 
σου χρόνια κάτω από θεματικές όπως «ελληνική ιστορία» ή «ήθη, 
έθιμα και παραδόσεις του τόπου μας»... Επιπλέον, όταν έχεις εντρυ-
φήσει στην ανθρωπολογική επιστήμη, πρόκειται για έναν αναστο-
χασμό που επεκτείνεται και στο ίδιο το πεδίο των ερευνητικών σου 
ενδιαφερόντων: την εθνογραφία της Ελλάδας.

Ως γνωστόν, η Ελλάδα, μια χώρα χωρίς αποικίες κατά τα νεότερα 
χρόνια, ανέπτυξε την εθνογραφική και ανθρωπολογική έρευνα μόνο 
πολύ πρόσφατα, και συγκεκριμένα τις τελευταίες δύο-τρεις δεκα-
ετίες. Αντίθετα, από τη συγκρότησή της σε ανεξάρτητο κράτος, η 
Ελλάδα ανέπτυξε τη λαογραφία και την ιστορία. Πρόκειται για δύο 
επιστήμες των οποίων η μεθοδολογική και θεωρητική συγκρότηση 
τις ανέδειξε σε «εθνικές επιστήμες» και ως εκ τούτου έτυχαν και 
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της ανάλογης κρατικής στήριξης. Οι κοινωνιολογικές έρευνες που 
αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου δεν είχαν την 
ανάλογη στήριξη.

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου, 
η Ελλάδα –το μοναδικό μη κομμουνιστικό κράτος των Βαλκανίων– 
ήταν ανοικτή σε έξωθεν επισκέψεις και παρεμβάσεις. Οι πρώτες 
ερευνητικές ομάδες που είχαν καταφθάσει ήδη κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου Πολέμου για να προτείνουν σχέδια ανάπτυξης, κυρίως 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, κατέστησαν τον αγροτικό χώρο 
κατεξοχήν χώρο μελέτης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, περιο-
χές του ελλαδικού αγροτικού χώρου γίνονται πεδία συστηματικών 
επιστημονικών ερευνών με πρωτεργάτες Γάλλους ανθρωπογεωγρά-
φους και Βρετανούς κοινωνικούς ανθρωπολόγους. Εξέχουσα μορφή 
ανάμεσά τους υπήρξε ο John Campbell, του οποίου η Εθνογραφία 
για τις σχέσεις συγγένειας, την πολιτική πατρωνία και το σύστημα 
ηθικών αξιών των κτηνοτρόφων Σαρακατσάνων της Ηπείρου έχει 
γίνει πλέον έργο αναφοράς.1 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Herzfeld έχει ολοκληρώσει τις 
προπτυχιακές του σπουδές στην Αρχαιολογία και την Ανθρωπολο-
γία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το 1972 ξεκινά μεταπτυχιακά 
στην Οξφόρδη. Λίγο αργότερα, ο δάσκαλός του, ο J. Campbell, τον 
ενθαρρύνει και τον καθοδηγεί να κάνει επιτόπια έρευνα στην Κρήτη. 
Μπορεί η διδακτορική διατριβή του να έγινε κατεξοχήν στη Ρόδο, 
είναι όμως το εθνογραφικό του έργο Η Ποιητική του ανδρισμού. Αντα-
γωνισμός και ταυτότητα σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης (έκδ. 1985) 
εκείνο που τον καταξίωσε στην ανθρωπολογική επιστημονική κοινό-
τητα. Χώρος της επιτόπιας έρευνάς του είναι μια κτηνοτροφική κοινό-
τητα του ορεινού Ρεθύμνου, το Γλέντι σύμφωνα με την ψευδωνυμία 
που χρησιμοποιεί ο ερευνητής.

Το κύριο θέμα αυτής της εθνογραφίας είναι η ποιητική της κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης και του εαυτού. Το εγχείρημα είναι να κατα-
νοηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα διαπραγματεύονται εντά-
σεις μεταξύ των ομόλογων αλλά εν δυνάμει αλληλοσυγκρουόμενων 
1 Campbell 1964.
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επιπέδων κοινωνικής ταυτότητας. Ως κύρια επίπεδα αυτής της ταυτό-
τητας προσδιορίζει τις εντάσεις μεταξύ της εθνικής και της τοπικής 
πολιτικής ταυτότητας. Πρόκειται για διαρκείς εντάσεις που προκύ-
πτουν από την επίσης διαρκή αποδόμηση από τους κατοίκους του 
Γλεντιού ενός εθνικού λόγου ο οποίος είναι εξουσιαστικός, καθώς 
δημιουργεί ισοδυναμίες με κυριότερες αυτές μεταξύ έθνους και 
κράτους (ως επίσημη ιστορία, πολιτική, νόμοι/θεσμοί) ή θρησκείας 
και εκκλησίας. 

Είναι φυσικά αντιληπτό ότι η έννοια της ποιητικής, ως μέσου με 
το οποίο εκφράζεται η σημαντικότητα στην επιτέλεση της δράσης, 
προσδιορίζει τη σχέση έντασης μεταξύ συμβατικότητας και δημιουρ-
γικότητας στο χώρο των κοινωνικών διαντιδράσεων και κυρίως της 
αυτοπαρουσίασης. Στο θεωρητικό σχήμα του Herzfeld, η γλώσσα 
αποδεσμεύεται από τους φορμαλιστικούς καθορισμούς της γλωσσο-
λογίας, ενώ αναδεικνύεται ο ρόλος της στην οικοδόμηση των κοινω-
νικών σχέσεων. Όπως λέει και ο ίδιος: ο όρος «ποιητική» προέρχε-
ται ετυμολογικά από το ρήμα ποιεῖν, καθώς, παράλληλα, ο όρος 
«δράμα» από το δρᾶν. Οι εθνογραφικές αναφορές στην κοινωνία 
των Γλεντιωτών είναι πλούσιες και λεπτομερείς. Όμως θεωρεί ότι 
εκεί όπου αποκαλύπτονται στην πληρότητά τους αυτές οι εντάσεις 
(μια αστάθεια νοήματος, θα λέγαμε) είναι η εκλογική συμπεριφορά 
και η ζωοκλοπή, τις οποίες αναλύει στο μεγαλύτερο τμήμα της εθνο-
γραφίας του.

Στην ανθρωπολογική συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ διπόλων 
όπως κανόνας/αυτοσχεδιασμός, σύστημα/συμβάν, δομή/δράση, ο 
Herzfeld προτείνει την επιτέλεση ως ευκαιρία για επίδειξη μιας ευρη-
ματικής ανταρσίας, έναντι στιλιστικών κανονιστικών προτύπων που 
εντέλει αναπαράγει, και την πολιτική ανταρσία της οποίας αποτελεί 
και δείκτη. 

Για την εκλέπτυνση του παραπάνω σχήματος πολιτισμικής σύμ-
πλεξης, όπως αποκαλεί ο ίδιος σε ένα από τα βιβλία του τις σχέσεις 
έντασης και αμφισημιών μεταξύ κορυφής και βάσης, ανατρέχει στις 
ιδέες του Τζιαμπατίστα Βίκο όπως τις έχει αναπτύξει στο έργο του Η 
Νέα Επιστήμη (1744). Στο βιβλίο του Herzfeld Η Aνθρωπολογία μέσα 
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από τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώ-
πης (1987), σημεία αναφοράς είναι καταρχήν απόψεις του Βίκο για 
τις σχέσεις μεταξύ μερικού και οικουμενικού, κυρίως από την οπτική 
της βαρύνουσας σημασίας που δίνει στην καθημερινή εμπειρία ως 
τόπο προέλευσης ακόμα και του πιο επίσημου λόγου. Αυτό όμως που 
εντυπωσιάζει τον συγγραφέα είναι η ανατροπή που επιχειρεί ο Βίκο 
στην κυριαρχία της κυριολεξίας, όταν χρησιμοποιεί την ετυμολο-
γία για να αμφισβητήσει τη φαινομενική σταθερότητα των θεσμών, 
καταδεικνύοντας έτσι την αστάθεια του νοήματος της εξωτερικά 
στατικής ονοματοθεσίας. 

Με αφετηρία αυτές τις ιδέες του Βίκο, ο Herzfeld διαβάζει σημειο-
λογικά το έργο Ελλήνων λαογράφων και κάνοντας πολλαπλές 
αναφορές σε εθνογραφίες της Ευρώπης και της Μεσογείου, χρησι-
μοποιεί ως βασική έννοια τη δισημία (disemia) (ως πραγμάτευση 
αντιφατικών και συγκρουόμενων ταυτοτήτων), για να πραγματευτεί 
δίσημες σχέσεις όπως: μεταξύ ελληνικής (ως αρχαιοελληνικής κοιτί-
δας του ευρωπαϊκού πολιτισμού) και τούρκικης (δηλ. ανατολίτικης) 
ταυτότητας, μεταξύ αγροτικών και αστικών θεωρήσεων, μεταξύ των 
Ελλήνων της Κλασικής εποχής και των πονηρών Ελλήνων, μεταξύ 
γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού και τοπικής αυτονομίας, μεταξύ 
ομογενοποίησης και ατομικότητας. 

Τη δίσημη αυτή ταυτότητα των Ελλήνων την απεικονίζει μετα-
φορικά με την εικόνα του δικέφαλου αετού, που σημασιοδοτεί όμως 
ως έναν αετό του οποίου το ένα κεφάλι κοιτάζει την Ανατολή και το 
άλλο τη Δύση. Καταλήγει στη διαπίστωση ότι τελικά η δισημία αυτή 
δεν περιγράφει απλά και μόνο την κοινωνία που χρησιμοποιεί τον 
συγκεκριμένο κώδικα. Σε τελική ανάλυση περιγράφει ένα δυαδικό 
κώδικα που αφορά την ίδια την ανθρωπολογία ως την επιστήμη που 
έχει συγκροτηθεί μέσω της συνάντησης του εαυτού (Ευρωπαίου) με 
τον «άλλο» (εξωτικό). Με άλλα λόγια, προτείνει να ξεφύγουμε από τη 
θεώρηση της Ελλάδας ως μιας εθνογραφικής περιοχής και να τη δούμε 
ως καθρέφτη της ίδιας της ανθρωπολογίας ως επιστήμης. Υποστηρίζει 
ότι οι Ευρωπαίοι ανθρωπολόγοι –ερευνώντας την Ελλάδα– βλέπουν 
στην πραγματικότητα καθρεπτικά τους εαυτούς τους. 
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Πρόκειται για μια τολμηρή θεωρητική και μεθοδολογική πρόταση, 
η οποία διαφαίνεται ήδη σε ένα άλλο θεωρητικό βιβλίο του Herzfeld, 
το Πάλι δικά μας, που κυκλοφόρησε το 1982, μια πενταετία πριν από 
την Ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέφτη. Εδώ τα έργα του Νικο-
λάου Πολίτη και άλλων λαογράφων αναλύονται σημειο λογικά ως 
κείμενα της αντίληψης των ελληνιζόντων για τον ελληνικό πολιτι-
σμό. Επικεντρώνοντας στις αντιφάσεις και αμφισημίες στη διάκριση 
μεταξύ «ελληνισμού» και «ρω μιοσύνης», η μελέτη οδηγεί σε νέους 
δρόμους το εγχείρημα της Άλκης Κυριακίδου Νέστορος2 για μια 
κριτική θεώρηση της ελληνικής λαογραφίας.

Τη δεκαετία του 1990, ο Herzfeld επιστρέφει στην εθνογραφική 
έρευνα. Η πόλη του Ρεθύμνου έχει τη θέση περισσότερο μιας βάσης 
για να ακολουθήσει δρόμους και έξω από τα όρια του νησιού. Στα 
τρία βιβλία που εκδίδει, είναι σαφές ότι, εκτός από το πεδίο έρευνας, 
τώρα το βασικό θεωρητικό του σχήμα εμπλουτίζεται με νέες μεθο-
δολογικές επινοήσεις και προτάσεις. Εντελώς σχηματικά και με τον 
κίνδυνο της απλούστευσης, μπορούμε να πούμε ότι κοινή προβλημα-
τική τους είναι η διαλεκτική σχέση δομής και διαδικασίας με περικεί-
μενο την αγωνιστική ρητορική. 

Στο βιβλίο του για την παλιά πόλη του Ρεθύμνου αναλύει, σαν 
σε ένα μνημειακό κολάζ, εντάσεις και αντιθέσεις στην οικειοποί-
ηση και τη διαχείριση του ιστορικού παρελθόντος της πόλης. Από 
τη μια πλευρά είναι τα ιστορικά ιδεώδη των κρατικών υπηρεσιών 
προσδιορισμού, διατήρησης και ανάδειξης των λεγόμενων «ιστορι-
κών μνημείων» και από την άλλη οι αξίες, οι αντιλήψεις, τα ιδεώδη –
οι προσωπικές ιστορίες, θα λέγαμε– των καθημερινών κατοίκων της 
παλιάς πόλης. Το βιβλίο του, που προέκυψε από μια εκ βαθέων επικοι-
νωνία με τον Ρεθεμνιώτη λογοτέχνη Ανδρέα Νενεδάκη, το χαρα-
κτηρίζει ο ίδιος «εθνογραφική βιογραφία». Το έργο του λογοτέχνη, 
παράλληλα με το αφήγημα της προσωπικής του πορείας από το μικρό 
χωριό του στην πόλη του Ρεθύμνου, και από εκεί στους αθηναϊκούς 
κύκλους καλλιτεχνών και διανοουμένων, γίνονται για τον Herzfeld 
οδηγοί για να διαρρήξει τα όρια μιας εθνογραφίας που επικεντρώνε-
2 Κυριακίδου Νέστορος 1978.
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ται σε ένα χώρο ή σε μια πληθυσμιακή ομάδα. Απώτερος στόχος του 
είναι να αναδείξει αμφισημίες και αντιφάσεις τόσο αυτού που αποκα-
λείται «παραδοσιακό» όσο και του λεγόμενου «σύγχρονου». 

Στο τρίτο εθνογραφικό βιβλίο του, για τους μαστόρους του Ρεθύ-
μνου και τη μαστορική τέχνη, επιχειρεί μια ανάλυση πιο μικροκοινω-
νιολογική. Με βάση τις έννοιες της ισχύος, της ιεραρχίας, του αγώνα, 
και της πίστης/δυσπιστίας και με περικείμενα επίπεδα το κοινοτικό, 
το εθνικό και το παγκόσμιο, αναλύονται διεξοδικά τύποι δυαδικών 
διαπροσωπικών σχέσεων. Κυριότερες από αυτές είναι του αφεντικού 
και του τσιρακιού, του παραγωγού και του πελάτη, του συγγενή και 
της οικογένειας, του γραφειοκράτη και του πολίτη, του άνδρα και 
της γυναίκας, του γεροντότερου και του νεότερου.

Οι αμφίσημες, αντιφατικές ή και συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ 
μιας βάσης που αποκτά πολλαπλά περιεχόμενα στην αναζήτηση μιας 
ταυτότητας και μιας κορυφής, που άλλοτε έχει τη μορφή γραφειο-
κρατικού κράτους, άλλοτε επίσημης ιστορίας και άλλοτε πολιτισμι-
κού κεφαλαίου, συγκροτούν την κύρια προβληματική που συνεχίζει 
να διατρέχει το έργο του Herzfeld μέχρι σήμερα, στη μελέτη του για 
την «αιώνια» πόλη της Ρώμης και στα πρώτα άρθρα από την έρευνά 
του στην «εξωτική» Ταϋλάνδη.

Η επίδραση του ογκώδους έργου του τιμώμενου είναι αναμφι-
σβήτητη και πέρα από το πεδίο της ανθρωπολογίας, εξαιτίας και των 
γλωσσολογικών της καταβολών. Η αναμέτρηση μαζί του μπορεί να 
οδήγησε (και οδηγεί) και σε αναθεωρήσεις, κριτικές ή ακόμα και 
ριζικές αμφισβητήσεις. Όμως, αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να 
υποστηρίξουμε είναι ότι κοινός παρονομαστής όλων των εγχειρη-
μάτων αναμέτρησης με το θεωρητικό σχήμα του Herzfeld είναι ένας: 
δεν το προσπερνάς σε καμία περίπτωση αδιάφορα. 

Άρης Τσαντηρόπουλος
Πανεπιστήμιο Κρήτης

aris@phl.uoc.gr
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Η Κοινωνική Ανθρωπολογία 
και η αναγνώριση της εγχώριας γνώσης

Michael HERZFELD

Κυρία αντιπρύτανη, κυρία κοσμήτορα, 
αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
κυρίες και κύριοι,

Η ΤΙΜΗ που μου κάνετε σήμερα με συγκινεί για πολλούς και 
σοβαρούς λόγους. Πρώτα, γιατί συμβαίνει σ’ αυτόν τον τόπο, 

στην Κρήτη, το χώρο των πιο γνωστών μου ερευνών και ειδικότερα 
στο Ρέθυμνο όπου έχω διεξαγάγει δύο μεγάλες έρευνες και είναι η 
πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έγινε η πιο μακρόχρονη επαφή 
με τους ορεσίβιους κτηνοτρόφους και αγρότες. Ένας άλλος λόγος 
είναι ότι είχα την καλή τύχη να γνωρίσω το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
τους καθηγητές, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και τους φοιτητές 
του εδώ και πολλά χρόνια. Ένας ακόμη λόγος είναι το γεγονός ότι 
στο πρόσωπό μου αναγνωρίζεται ότι ένας ξένος μπορεί να προσθέ-
σει κάτι χρήσιμο στις εγχώριες γνώσεις που υπάρχουν ήδη. Επιπλέον, 
θα έλεγα ότι για μένα προσωπικά είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να 
βλέπω τόσους παλιούς μου φίλους απόψε, γεγονός που με τη σειρά 
του ξυπνάει και αναμνήσεις εκείνων οι οποίοι, δυστυχώς, έχουν φύγει 
πλέον απ’ τον κόσμο. Ανάμεσα σ’ αυτούς –αξίζει να υπενθυμίσω– 
είναι άνθρωποι από το χωριό στο Μυλοπόταμο όπου για πρώτη 
φορά συνάντησα το φαινόμενο της ζωοκλοπής. Ήταν ήδη ηλικιωμέ-
νοι όταν τους γνώρισα και, με υπομονή και στοργή, μου άνοιξαν τα 
άγραφα βιβλία των γνώσεων και της σοφίας τους, μιας σοφίας που 
βασιζόταν όχι μόνο στις αλλεπάλληλες και πλούσιες εμπειρίες τους 
αλλά και στη, συχνά εκπληκτική, οξυδέρκεια με την οποία ανέλυαν 
αυτές τις εμπειρίες στα συμφραζόμενα της καθημερινότητας που 
ζούσαν. Χρωστάω μια, όχι ασήμαντη, μερίδα των θεωρητικών μου 
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εφοδίων σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, αποφάσισα να ξεκινήσω 
απόψε με την έκφραση της ευγνωμοσύνης μου για τον πνευματικό 
και συναισθηματικό πλούτο που μου χάρισαν.

Όταν εκδόθηκε το βιβλίο μου για την «ποιητική του ανδρισμού», 
το 1985, ήταν σχετικά ασυνήθιστη η ιδέα ότι άνθρωποι με τυπικά 
λίγες επιστημονικές γνώσεις και χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση 
μπορούσαν να θεωρηθούν παραγωγοί θεωριών. Κάποιοι, πιθανόν, θα 
φοβόντουσαν, φαντάζομαι, μην τυχόν και υπονομευθεί η δική τους 
ακαδημαϊκή δόξα: αν οι κτηνοτρόφοι των κρητικών βουνών παρήγα-
γαν θεωρητικές ιδέες, τι θα γινόταν άραγε με το προνομιούχο γόητρο 
του διανοουμένου; Ο σκοπός μου, ωστόσο, δεν ήταν να υπονομεύσω 
το σεβασμό που συνηθίζουν να δέχονται οι ακαδημαϊκοί εξαιτίας της 
πνευματικής τους δράσης. Ούτε ήθελα να μειώσω τη σημασία της ειδι-
κευμένης παιδείας και γνώσης του επιστήμονα. Κάθε άλλο: επιμένω 
ότι, στα συμφραζόμενα της ακαδημαϊκής ζωής αλλά και του ρόλου των 
επιστημόνων στο δημόσιο βίο, μια από τις μεγαλύτερες απειλές που 
αντιμετωπίζει η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία σήμερα είναι η περι-
φρόνηση την οποία οι υποστηρικτές του νεοφιλελευθερισμού και του 
φασισμού, έστω επιφανειακά και για διαφορετικούς λόγους, επιδιώ-
κουν να καλλιεργήσουν στο ευρύ κοινό απέναντι στους επιστήμονες 
γενικά. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να αγρυπνούμε διαρκώς 
για να καταπολεμήσουμε τη φθορά που αντιμετωπίζουν τα σημερινά 
πανεπιστήμια στο όνομα των λεγόμενων «μεταρρυθμίσεων» και της 
εξίσου απατηλής ρητορείας της «κοινής λογικής».

Αν επιμένουμε στο δικαίωμα του επιστήμονα να ζητάει σεβασμό 
από το κοινό, ο επιστήμονας με τη σειρά του έχει μια όχι μικρότερη 
υποχρέωση και να αναγνωρίζει και να σέβεται την πραγματική και 
υπαρκτή σοφία όπου κι αν τη συναντάει – και αυτό μάλιστα χωρίς 
την ασφυκτική συγκατάβαση του εξωτισμού που πολύ συχνά χαρα-
κτηρίζει τη στάση της αστικής μεσαίας τάξης απέναντι στους κατοί-
κους της υπαίθρου. Θυμάμαι πολύ καλά όταν μια μέρα κατέβηκα 
στο Ηράκλειο για ψώνια και μιλούσα μ’ ένα μπακάλη της πόλης 
για την παραμονή μου σ’ ένα χωριό του Άνω Μυλοποτάμου, λέγο-
ντάς του ότι ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των εκλο-
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γών στο χωριό, εκείνος μου απάντησε, σαστισμένος, ότι δεν ήξερε 
καν ότι είχαν εκλογές σε εκείνο το χωριό! Θα μιλήσω παρακάτω για 
την επίδραση αυτής της βαθιά ριζωμένης κοινωνικής στάσης επάνω 
στη σχέση Κράτους–πολιτών, με δεδομένο ότι οι επίσημοι φορείς 
του Κράτους τροφοδοτούνται κυρίως από την αστική μεσαία τάξη. 
Προς το παρόν, αρκεί να επισημάνω απλώς ότι είναι πολύ δύσκολο 
να ζητάει κάποιος σεβασμό προς τις αξίες και τις πνευματικές ικανό-
τητες ανθρώπων τους οποίους το κατεστημένο έχει συνηθίσει πλέον 
να θεωρεί πρωτόγονους και αγριάνθρωπους.

Στο σημαντικό έργο της αντιμετώπισης τέτοιων προκαταλή-
ψεων –γιατί γι’ αυτό ακριβώς πρόκειται– ο κοινωνικός ανθρωπολό-
γος μπορεί να συνεισφέρει κάποια χρήσιμα εργαλεία. Είναι εκείνος 
ο οποίος, προπαντός λόγω μεθοδολογίας αλλά και επαγγελματικής 
δεοντολογίας, έχει ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους που περιγρά-
φει στα συγγράμματά του. Τους γνωρίζει και, αν του επιτρέπουν μια 
τέτοια σχέση, τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τους θεωρεί φίλους 
του ελπίζοντας και εκείνοι να θρέφουν τα ίδια αισθήματα απέναντί 
του. Αντί για τη θετικιστική αυταπάτη της αντικειμενικότητας (που 
απαιτεί αποστασιοποίηση απ’ το αντικείμενο της έρευνας και γι’ 
αυτό περιορίζει την εμβέλεια και τον πλούτο των πληροφοριών που 
μπορούν να συλλεχθούν), ο κοινωνικός ανθρωπολόγος μπορεί να 
επικαλεστεί την οικειότητα των σχέσεων που έχει με τις πηγές του, 
τη μακρόχρονη παραμονή του και τις τόσες ευκαιρίες που διαθέτει 
να συγκρίνει και να αναλύει τις κάποτε αντικρουόμενες πληροφο-
ρίες που μαζεύει. Συγχρόνως, με την καθημερινή εμπειρία μαθαίνει 
να σέβεται τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις που του προτείνουν 
οι φίλοι του στην κοινωνία που μελετάει. Δεν προσπαθεί μόνο να 
καταλάβει αυτό που του λένε, αλλά προσέχει και όσα λένε μεταξύ 
τους, ελπίζοντας να φτάσει έτσι σε μια εποικοδομητικά συγκριτική 
οπτική. Δέχεται ακόμη και να διαφωνεί μαζί τους –για την ηθική, 
τα πολιτικά, την ιστορία, γενικά για οτιδήποτε συνιστά το περιεχό-
μενο των καθημερινών επαφών του μαζί τους– γιατί το να μη δέχε-
ται να εκφράζει γνώμες που δηλώνουν την ταυτότητά του δεν είναι 
πράξη φιλίας ούτε πράξη σεβασμού, αλλά αντίθετα αποτελεί σκέτη 
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συγκατάβαση. Αν διαφωνεί μαζί τους, τους το λέει, και εξηγεί τους 
λόγους του. Με λίγα λόγια, δηλαδή, συζητάει μαζί τους, όσο γίνεται, 
επί ίσοις όροις. Αυτό, για τον ευσυνείδητο κοινωνικό ανθρωπολόγο, 
σημαίνει σεβασμός.

Κατά την πορεία της διαδικασίας εμβάθυνσης των σχέσεών του 
με τους κατοίκους, ο ανθρωπολόγος διακρίνει όψεις της καθημερι-
νής συζήτησης που έχουν και πραγματικές και αφηρημένες διαστά-
σεις. Στο παρελθόν, όλα αυτά αποτελούσαν μέρη του «αντικειμένου» 
της μελέτης του. Ακόμη και τα πιο αφηρημένα σχόλια θεωρήθηκαν 
«δεδομένα» κατάλληλα για ανάλυση απ’ τον επιστήμονα ανθρωπο-
λόγο και μόνο. Ενώ φυσικοί και χημικοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησι-
μοποιούν τον όρο «κοσμολογία» για να περιγράφουν τη δική τους 
κοσμοθεωρία, οι κοινωνικοί επιστήμονες, τυφλωμένοι ίσως από τη 
ρητορεία της θετικιστικής επιστημονικότητας, άργησαν να κάνουν 
το ίδιο, κρατώντας τον όρο «κοσμολογία» για τις προφανώς εξωτι-
κές αντιλήψεις για το σύμπαν. Δεν θέλω να πω ότι, χαρακτηρίζοντας 
ως θεωρίες τις ιδέες για τη σημασία που συνάντησα στο Μυλοπό-
ταμο, ήμουν πρωτοπόρος. Εκείνη την εποχή, όμως, ο αριθμός των 
ανθρωπολόγων που αναγνώριζαν συνειδητά την εγχώρια θεωρη-
τικότητα ήταν αρκετά περιορισμένος, παρόλο που το πιο βασικό 
ανθρωπολογικό πιστεύω ήταν (και παραμένει) το ότι όλοι οι άνθρω-
ποι χαίρουν λίγο-πολύ των ίδιων πνευματικών ικανοτήτων. 

Αυτό που ξεχωρίζει τον ανθρωπολόγο από τους κατοίκους είναι 
απλώς θέμα διαφορετικών στόχων. Ο ανθρωπολόγος είναι, καταρ-
χήν, επιστήμονας. Δεν εννοώ ότι εκείνο που παράγει είναι εξ ορισμού 
«ανώτερο» αφού είναι αφηρημένο, αλλά ότι είναι συνδεδεμένο με 
συγκεκριμένους πνευματικούς σκοπούς. Όπως ο γιατρός, ο οποίος 
πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για να μπορέ-
σει να φτάσει σε μια ορθή διάγνωση και να γράψει την κατάλληλη 
συνταγή για φάρμακα, έτσι κι ο ανθρωπολόγος χρειάζεται τις ειδι-
κευμένες γνώσεις που του επιτρέπουν να αναλύει τη συγγένεια και 
τις μικροπολιτικές διασυνδέσεις, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τις διάφο-
ρες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναγνωρίζει παράλληλες ικανότητες, 
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συνταιριασμένες σε διαφορετικά πολιτισμικά και επαγγελματικά 
πλαίσια, σε ανθρώπους που πολύ πιθανόν ούτε καν γνώριζαν τι θα 
πει «κοινωνική ανθρωπολογία» πριν τον γνωρίσουν.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σεβασμός που υποτίθεται ότι 
είναι βασικός συντελεστής της ανθρωπολογικής δεοντολογίας εξαρ-
τάται από μια δομικά ακόμη βασικότερη αρχή, αυτήν της αμοιβαιότη-
τας. Τέτοιο πρότυπο είχε εξέχουσα σπουδαιότητα ήδη από την εποχή 
του Marcel Mauss, του μεγάλου Γάλλου κοινωνιολόγου, ο οποίος, 
με το γνωστό «Δοκίμιο για το Δώρο», άνοιξε το δρόμο και για την 
αναγνώριση από τον Αμερικανό ανθρωπολόγο Marshall Sahlins 
της αρνητικής αμοιβαιότητας. Τέτοιου είδους αμοιβαιότητα εμφανί-
ζεται στις πράξεις κλοπής, που, αφού ανιχνεύσουμε τη λογική τους 
στις κτηνοτροφικές κυρίως κοινωνίες, ανακαλύπτουμε συχνά ότι 
οδηγούν σκόπιμα στη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων φιλοξενίας, 
βοήθειας και φιλίας. Με άλλα λόγια, η αρχικά αρνητική, προφανώς, 
αμοιβαιότητα μεταμορφώνεται σταδιακά στην ισορροπημένη αμοι-
βαιότητα.1 Όσοι γνωρίζουν τις ορεινές περιοχές της δυτικοκεντρικής 
Κρήτης δεν είναι δυνατό να μην καταλάβουν πού μας οδηγεί η συζή-
τηση!

Στο βιβλίο μου για την ποιητική του ανδρισμού, επισήμανα το 
γεγονός ότι η ζωοκλοπή στον Άνω Μυλοπόταμο αποσκοπεί στην 
εδραίωση φιλικών και ωφέλιμων σχέσεων μεταξύ βοσκών.2  Προσπά-
θησα επιπλέον ν’ αποδείξω ότι στα παλαιότερα χρόνια οι χωριανοί 
δικαιολογούσαν τις επιδρομές τους σε περιουσίες πλούσιων κατοί-
κων της πεδιάδας με το πρόσχημα ότι, για να είναι τόσο πλούσιοι, θα 
είχαν σίγουρα και εκείνοι κλέψει αμείλικτα από τους φτωχούς ορεσί-
βιους, άρα η αρχή της αμοιβαιότητας υπαγόρευε την υλική κατά 
σειρά εκδίκηση. Σ’ αυτή την περίπτωση, ένα κοινωνικό ιδεολόγημα 
γίνεται δικαιολογία η οποία, ενώ θα μπορούσε να αμφισβητηθεί 
από το θύμα, επιτρέπει ωστόσο στους κλέφτες να κρατάνε σχετικά 
ήρεμη τη συνείδησή τους, τουλάχιστον επιφανειακά. Ωστόσο, στην 
περίπτωση πραγματικά αμοιβαίων κλοπών μεταξύ ισότιμων κτηνο-

1 Βλ. Mauss 1999. Sahlins 1972.
2 Herzfeld 2012a, κυρίως σελ. 210-251.
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τρόφων, μπορούμε να πούμε ότι πολύ συχνά ο σκοπός και των δύο 
είναι ο ίδιος: η σύναψη συμμαχίας, που θα βοηθήσει ενδεχομένως 
τον ανερχόμενο νεαρό βοσκό να δικτυωθεί· ενώ, ο μεγαλύτερος σε 
ηλικία βοσκός, προβλέποντας τη σταδιακή φθορά των δυνάμεών 
του, επιδιώκει να έχει «φίλους» που θα τον υποστηρίξουν στη φάση 
της παρακμής. Όταν λοιπόν οι δύο πλευρές κατέχουν την ίδια περί-
που ισχύ, η προσωρινή απώλεια μπορεί –συχνά με τη βοήθεια προη-
γουμένων θυτών ή θυμάτων– να μετατραπεί σε πράξη θάρρους που 
ενισχύει ταυτόχρονα και το κοπάδι του βοσκού και το γόητρό του, 
και συγκεκριμένα τη φήμη ότι είναι καλ’ άντρας, δηλαδή ότι ξέρει 
να εντυπωσιάζει με παραστάσεις ανδρειοσύνης που ενισχύουν την 
εικόνα που θέλει να προβάλει.

Αλλά τι να πούμε για εκείνους που δεν έχουν «κόζι», όπως συνη-
θίζουν να λένε οι κτηνοτρόφοι, δεν έχουν δηλαδή την εξουσία που 
πηγάζει από γερό δίκτυο συμμάχων, από πλούτο ή από πολιτικούς 
προστάτες; Σε μια γενικά θετική κριτική του βιβλίου μου, ο αείμνη-
στος Πήτερ Λοΐζος αναρωτήθηκε ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός 
τέτοιου συστήματος για τους φτωχούς και τους αδύνατους, δηλαδή 
για όσους δεν είχαν την ικανότητα ή τα υλικά και κοινωνικά μέσα να 
αντισταθούν στους δυνατούς κλέφτες.3 Νομίζω τώρα, με το πλεο-
νέκτημα της εκ των υστέρων αναθεώρησης των αρχικών σκέψεων, 
ότι είχε δίκιο. Επιπλέον θα έλεγα ότι η σχετικά μικρή ανισότητα που 
συνεπάγονται τέτοιες σχέσεις αναπαράγει την πολύ μεγαλύτερη και 
πιο καταπιεστική ανισότητα που διαιωνίζουν οι πελατειακές σχέσεις.

Σήμερα, είναι πλέον δύσκολο να δικαιώσει κανείς τις βίαιες πράξεις 
κατά αθώων με δικαιολογία την προϋπόθεση της γενικής ενοχής 
τους, εξαιτίας δηλαδή της ταυτότητάς τους ως πλούσιων ανθρώ-
πων. Επιπλέον, οι χωριανοί ζουν σήμερα σε μια κοινωνία η οποία τους 
προσφέρει πολλές εναλλακτικές μορφές συμπεριφοράς, ώστε να μην 
είναι πλέον δυνατό (ή τουλάχιστον αποδεκτό) να λένε ότι δεν είχαν 
τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου 
ότι οι Αρχές συμπεριφέρονται πάντα σωστά.  Αντίθετα, αν αληθεύουν 
φήμες που ακούστηκαν πρόσφατα για συνεργασία κακούργων και 
3 Loizos 1986, 399.
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αστυνομικών, θα ήταν μεγάλη προδοσία των ηθικών αρχών και των 
δύο πλευρών. Απ’ την άλλη, και η τακτική της επιδρομής που οδηγεί 
σε μια συλλογική αναμέτρηση κατοίκων και αστυνομίας επιδεικνύει 
μια καταστρεπτική άγνοια και έλλειψη ευαισθησίας –ίσως και μια 
αδιαφορία– για τις ηθικές αρχές των κατοίκων. Ωστόσο θα μπορού-
σαμε να πούμε, επίσης, συμφωνώντας με ορισμένους διακεκριμένους 
ζωοκλέφτες που είχα γνωρίσει, ότι όσοι κλέβουν για καθαρά εμπορι-
κούς σκοπούς υπονομεύουν τη θεσμικά πλέον καθιερωμένη έννοια 
της αμοιβαιότητας. Καθώς, στη θέση της απόκτησης εκτεταμένων 
και καλών κοινωνικών σχέσεων, η αποκλειστικά εμπορική ζωοκλοπή 
καταστρέφει την αμοιβαιότητα, εφόσον αποτελεί μονόδρομο που δεν 
προσφέρει στο θύμα καμιά ευκαιρία ανταπόκρισης.

Βέβαια, θα ήταν εύκολο να ισχυριστούμε επίσης ότι η εμφάνιση 
όλο και περισσότερων κρουσμάτων τέτοιας συμπεριφοράς είναι το 
αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι 
τόσο απλά. Πρέπει προπαντός να αναρωτηθούμε: πρόκειται για μια 
πραγματική εξήγηση του φαινομένου ή απλά για μια στερεότυπη 
αυτοδικαιολόγηση, ανάλογη, στα συμφραζόμενα της εποχής μας, με 
εκείνη της αμοιβαιότητας που «εξηγούσε» παλαιότερα τις επιδρομές 
κατά των πλουσίων;

Όταν κάποιοι Έλληνες φίλοι προσπαθούν να επικαλεστούν το 
στερεότυπο της ρωμαίικης διαφθοράς, επιδιώκοντας έτσι να απαλ-
λαγούν από την ευθύνη να αλλάξουν την κατάσταση ή να ξεφορ-
τωθούν οποιαδήποτε αίσθηση υπευθυνότητας, εγώ απαντώ ότι, ως 
ξένος, δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να μιλάω έτσι για τους Έλλη-
νες! Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και με την επιστράτευση της αυτοδι-
καιολόγησης με βάση την παγκοσμιοποίηση. Υποτίθεται ότι εκείνο 
που παγκοσμιοποιείται είναι η αγορά, που αμείλικτα εξαπλώνεται και 
επεκτείνεται σ’ όλους τους πολιτισμούς του κόσμου· και ότι, εφόσον 
μόνο το χρήμα μιλάει, μόνο οι ηλίθιοι και οι αγαθοί θα προσπαθού-
σαν να συμπεριφέρονται με διαφάνεια και εντιμότητα. Και αυτή η 
στάση επικαλείται, με τη σειρά της, το στερεότυπο του πονηρού και 
καταφερτζή Ρωμιού, ώστε να καλυφθούν με το πέπλο της παραδοσια-
κότητας κάθε είδους κλοπές και ατιμίες. Όσοι τους κατηγορούν δεν 
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δέχονται τέτοιες εξηγήσεις, και εκείνο που περνάει για «παράδοση» 
στη ρητορεία των κακούργων εμφανίζεται αντίθετα ως τοπικισμός (ή 
ψευδοτοπικισμός) στα λόγια όσων τους καταδικάζουν.

Η αλήθεια για την επιβίωση ορισμένων τυπικά παράνομων 
συνηθειών, όπως είναι η ζωοκλοπή και η βεντέτα, είναι ότι αυτές 
τις πράξεις τις διατήρησαν όσοι πολιτικοί αγόραζαν ψήφους με τη 
γνωστή μέθοδο των βαπτίσεων και των ιεραρχικών ανταλλαγών 
(ψήφων αντί δικαστικής απαλλαγής, π.χ.). Ο ρόλος των πολιτικών 
παραγόντων στη διατήρηση της παρανομίας αποτελεί βασικό στοι-
χείο του συστήματος πατρωνίας το οποίο, επιπλέον, διατήρησε επί 
αιώνες και τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των κτηνοτρόφων αφενός 
και του πολιτικού και εμπορικού κόσμου αφετέρου. Αφού ήταν ιδιαί-
τερα οι ίδιοι πολιτικοί που βοούσαν κατά της ζωοκλοπής στη Βουλή 
και στη δημοσιογραφία ενώ παράλληλα την ενίσχυαν, δεν πρέπει να 
εκπλησσόμαστε όταν οι κτηνοτρόφοι βλέπουν με πικρό κυνισμό τη 
ρητορεία των πολιτικών παραγόντων σχετικά με την αποκατάσταση 
της τάξης στην ορεινή Κρήτη. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αυτή η κατά-
σταση εξυπηρετεί τους εμπορικούς ζωοκλέφτες, γιατί τους δίνει την 
ευκαιρία να διεκδικούν την ίδια ελευθερία, να υπονομεύουν διαρ-
κώς τους νόμους του Κράτους. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά των 
πολιτικών ενίσχυσε εκείνους ακριβώς τους θεσμούς που φέρνουν 
τους ορεσίβιους κτηνοτρόφους σε αντιπαράθεση με τους επίσημους 
νόμους του Κράτους, ενώ, συγχρόνως, επέτρεπε στους πολιτικούς 
να συνεχίζουν να ασκούν την εξουσία τους επάνω σε αυτούς τους 
σχετικά περιθωριακούς (ή περιθωριοποιημένους) πολίτες. 

Σ’ αυτή την ανακοίνωση, δεν είναι σκοπός μου ν’ απαντήσω στο 
ερώτημα αν οι Ανωμυλοποταμίτες κτηνοτρόφοι έχουν ποτέ ακολου-
θήσει πλήρως τις ηθικές αρχές που διέπουν την «παραδοσιακή» 
ζωοκλοπή. Πιστεύω ότι, όπως σε κάθε κοινωνία, ορισμένοι φέρθη-
καν τυχοδιωχτικά. Αυτή η τάση έχει ενισχυθεί με την όλο και επιτα-
χυνόμενη ένταξη της τοπικής κοινωνίας στο χώρο του διεθνούς 
εμπορίου. Κατά παράδοξο τρόπο, ο ακραίος τοπικισμός που κάποιοι 
κάτοικοι επικαλούνται για να διεκδικούν το δικαίωμα να ασκούν 
μια δήθεν «παραδοσιακή» μορφή δράσης, δεν θα λειτουργούσε αν 
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δεν προϋπήρχαν και οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που έχουν 
αναβαθμίσει υπερβολικά τη συμβολική αξία της παραδοσιακότητας.  

Εκείνο που θα ήθελα να σκιαγραφήσω εδώ είναι, κατά συνέ-
πεια, η επίδραση του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού στη 
διαδικασία των κοινωνικών σχέσεων και των συνθηκών παραγωγής.  
Επιπλέον, θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ακαδημαϊ-
κού περιβάλλοντος στις εξελίξεις αυτές.

Ο Jean Baudrillard4 χαρακτηρίζει την εποχή μας ως εποχή «ομοιω-
μάτων» (simulacra) της πραγματικότητας. Έτσι, η αναπαραγωγή 
της παραδοσιακότητας στους χώρους του διεθνούς εμπορίου καλύ-
πτει και κρύβει τον σταδιακό διαμελισμό των κοινωνικών σχέσεων.  
Οι εικόνες της παράδοσης –στην Κρήτη, τα κεντητά και τα μαχαί-
ρια με τις επιγραφές σε μορφή μαντινάδας– έχουν γίνει διακοσμη-
τικά στοιχεία εμπορικής γραφικότητας σε πανσιόν και ξενοδοχεία. 
Το ίδιο και στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή. Μπορούμε να παρατη-
ρήσουμε τέτοια φαινόμενα, ήδη σε τρομακτικά υψηλά επίπεδα, σε 
πολλές χώρες του κόσμου. Μόνο τα τυπικά συμφραζόμενα, κι αυτά 
μεταμορφωμένα, παραμένουν σχετικά ίδια. Τα παιδιά φοιτητικής 
ηλικίας που παλιά πήγαιναν σ’ ένα καφενείο για να διασκεδάσουν 
μαζί, τώρα πάνε να καθίσουν, ο καθένας ξεχωριστά, με ένα λάπτοπ 
ή ένα κινητό τηλέφωνο, αγνοώντας τους υπόλοιπους πελάτες. Και 
οι ορεσίβιοι ζωοκλέφτες δεν ενδιαφέρονται πλέον για τη σύναψη 
σχέσεων συμμαχίας, όσο για ένα άμεσο και γραφειοκρατικά αόρατο 
κέρδος. Τι έχει συμβεί, στ’ αλήθεια;

Αυτό που έχει συμβεί είναι ο θρίαμβος του νεοφιλελευθερισμού.  
Ενισχύεται από τη διάδοση στερεοτυπικών «εξηγήσεων» για τη δήθεν 
αποτυχία της κάθε κατηγορίας ανθρώπων. Υπάρχει ένας στενός 
παραλληλισμός με τη συκοφαντία κάποιων Γερμανών πολιτικών 
που θεωρούν τους Έλληνες τεμπέληδες, ενώ υπάρχουν σαφέστατα 
δεδομένα που αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες εργάζονται πολύ περισ-
σότερες ώρες την εβδομάδα από ό,τι οι Γερμανοί.5 Και εκεί που οι 
νεοφιλελεύθεροι ισχυρίζονται ότι οι ακαδημαϊκοί, δηλαδή οι καθη-
γητές πανεπιστημίων, δεν δουλεύουν (αφού δεν καταλαβαίνουν ή 
4 Baudrillard 1994.
5 Π.χ. http:// www.presseurop.eu/ en/ content/ article/ 1506361-lazy-greeks-neo-
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προτιμούν να μην ξέρουν πόσο χρόνο αφιερώνουμε στις διάφορες 
δουλειές [έρευνα, επιτροπές, κ.λπ.]), διαπιστώνουμε ότι οι περισσό-
τεροι καθηγητές δουλεύουν και μέχρι είκοσι ώρες την ημέρα.

Δεν είμαι φίλος των θεωριών συνωμοσίας και δεν νομίζω ότι 
χρειά ζεται να έχουμε τέτοια προδιάθεση για να καταλάβουμε το 
σενάριο που διαδραματίζεται στις μέρες μας. Όπως δείχνει η ανθρω-
πολογική εργασία της Noelle  Molé, ο νεοφιλελευθερισμός, δημι-
ουργώντας την τρομακτική αβεβαιότητα που οι Ιταλοί ονομάζουν 
«precarietà», αναδομεί μια ταπεινωτική και ιεραρχική εξάρτηση της 
ασθενούς πλειοψηφίας απέναντι στους διαλεκτούς ολιγάρχες.6  Δημι-
ουργείται, συγχρόνως, μια αίσθηση μοιρολατρίας που δεν ανήκει 
σε κάποια «παραδοσιακή» κατάσταση ζωής ή σε κάποιες εξωτικές 
κοινωνίες αλλά λειτουργεί ως ιδεολογικό εργαλείο για τη διατήρηση 
και εδραίωση της νεοσύστατης εξουσίας. Στο παρελθόν είχα εκφρά-
σει τη γνώμη ότι δεν υπάρχει κοινωνία που μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως «μοιρολατρική», αλλά ότι η περιγραφή αυτή εκφράζει –αλλά 
και ενισχύει– μια ήδη υπάρχουσα κυριαρχία.7 Με αυτή τη λογική, 
οι μοιρολάτρες είναι εξ ορισμού «άλλοι», δηλαδή εξωτικοί άνθρω-
ποι οι οποίοι πάσχουν, υποτίθεται, από ετερότητα· άρα, αν μπορούμε 
να αποδείξουμε ότι η εργατική τάξη και η «νεόφτωχη» νεολαία είναι 
μοιρολάτρες, δικαιολογείται, υποτίθεται, η υποταγή τους στην κυρι-
αρχία του θετικισμού και της αμείλικτης καταπίεσης της οικονομι-
κής αβεβαιότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία γραφειοκρατι-
κοποίησης των πανεπιστημίων εξυπηρετεί παρόμοιους σκοπούς: 
όσο προσλαμβάνονται περισσότεροι γραφειοκράτες ενώ μειώνεται 
ο αριθμός καθηγητών (συχνά με τη δικαιολογία ότι δεν διδάσκουν 
επαρκή ποσοστά φοιτητών), τόσο πνίγονται οι καθηγητές σε μια 
εφιαλτική συσσώρευση εργασιών που τίποτα δεν έχουν να κάνουν 
με την παιδαγωγική ή την έρευνα. Έτσι μπαίνουν σ’ ένα φαύλο κύκλο 
που τελικά φαίνεται να αποδεικνύει ότι οι καθηγητές είναι τεμπέλη-
δες. Μαζί μ’ αυτή τη διαδικασία, και εξαιτίας των ίδιων εξελίξεων, το 
πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε εργοστάσιο δεδομένων αντί για χώρο 
ελεύθερης σκέψης όπως ήταν ο παλιός σκοπός του. Τέτοια στάση και 

6 Molé 2012. 
7 Herzfeld 1987, 36-39.
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τέτοια πολιτική χαρακτηρίζουν τη σημερινή μορφή εξουσίας που δεν 
θέλει να αντιμετωπίσει την κριτική και τις επιπτώσεις της. Ίδια είναι 
και η λογική που «επιτρέπει» σε Γερμανούς παρατηρητές να χαρα-
κτηρίζουν τους Έλληνες τεμπέληδες σε σύγκριση με τους Δυτικοευ-
ρωπαίους, και επιτρέπει σε ορισμένους πολιτικούς να καταλογίζουν 
στους ορεσίβιους Κρητικούς ευθύνες για πράξεις που οι ίδιοι πολιτι-
κοί προφανώς υποθάλπουν συστηματικά.8

Η σύγκριση με τους ορεσίβιους κτηνοτρόφους –ή ακόμη και με 
τους κατοίκους μιας μικρής κοινότητας στη Μπανγκόκ της Ταϋλάν-
δης που αντιστέκεται εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες στις προσπά-
θειες των Αρχών να τους διώξουν με συλλογική έξωση9– δεν είναι 
ούτε αστεία ούτε τυχαία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για 
χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να κρίνουν την εξουσία, να της 
καταλογήσουν ευθύνες, και να θέσουν σε αμφισβήτηση τα απόλυτα 
και αποκλειστικά δικαιώματα που επιδιώκει να έχει. Δεν είναι απλή 
συγκυρία ότι όλα αυτά που έχω αναφέρει συμπίπτουν χρονολογικά, 
όπως συμπίπτουν και με την εμφάνιση όλο και περισσότερων κινη-
μάτων αστικής και κοινωνικής αντίστασης. Όταν μιλάμε για εκείνο 
που οι Γερμανοί αποκαλούν Zeitgeist, δηλαδή το πνεύμα της εποχής, 
μιλάμε για πράγματα τα οποία, στη μεγάλη τους πλειονότητα, είναι 
επιπτώσεις παγκοσμίως κοινών συνθηκών. Η εσκεμμένη αβεβαιό-
τητα της εργαζόμενης νεολαίας, όπως την κατασκευάζει ο νεοφιλε-
λευθερισμός και η υπονόμευση παλαιών συστημάτων αμοιβαιότη-
τας (έστω και αν αυτή παίρνει την επιφανειακά αρνητική μορφή της 
αμοιβαίας κλοπής), είναι αποτελέσματα μιας και μόνο διαδικασίας: 
του διαμελισμού δηλαδή των σχέσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας έτσι ώστε να ελέγχει τα πράγματα το καθαρά εμπο-
ρικό και κερδοσκοπικό ιδεολόγημα της αγοράς. Όποιος υποστηρίζει, 
επιπλέον, ότι στην περίπτωση της ζωοκλοπής το έδαφος το προετοί-
μασε η πολιτική πατρωνία, ιδιαίτερα των πιο συντηρητικών πολιτι-
κών παρατάξεων, θα με βρει εντελώς σύμφωνο. Αλλά τότε πρέπει να 
προσθέσουμε ότι η πολιτική πατρωνία –η οποία άλλωστε γνώρισε 
8 Βλ. π.χ. http://www.tanea.gr/news/greece/article/1400429/?iid=2 (Τα Νέα, 23 

Σεπτ. 2008). 
9 Herzfeld 2012b.

— 261 —

M. HERZFELD :  Κοινωνική Ανθρωπολογία και εγχώρια γνώση



μια εντυπωσιακή ανάπτυξη μετά την αποκατάσταση της δημοκρα-
τίας στην Ελλάδα το 1974– ήδη προμήνυε το ηγεμονικό σύστημα 
με το οποίο ενώθηκε σταδιακά μέσα στα ελληνικά συμφραζόμενα. 
Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ότι αυτή η τοπική 
οικονομία και η τοπική πολιτική ενώνονται σήμερα με ένα παγκο-
σμιοποιημένο πλέον σύστημα πολιτικο-οικονομικού ελέγχου που 
δεν διστάζει να υποδουλώσει ολόκληρες χώρες στα συμφέροντά 
του – πολλές φορές μάλιστα στο όνομα της διαφάνειας, της πολιτι-
κής εντιμότητας και των δήθεν διεθνών αξιών της καταδίωξης της 
διαφθοράς. Εσείς που είστε Έλληνες πολίτες, με τους οποίους μάλι-
στα έχω διαφωνήσει στο παρελθόν επειδή θεωρούσα τα περί ξένου 
δακτύλου παρανοϊκά δείγματα συνωμοτικών θεωριών της ιστο-
ρίας, γνωρίζετε πολύ καλά –τραγικά καλά, θα έλεγα– πόσο κατα-
στρεπτική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπορεί να καταντήσει μια 
τέτοια εκστρατεία.

Φυσικά δεν επιχειρώ να ισχυριστώ ότι δικαιολογείται η πολιτική 
διαφθορά, άσχετα αν θίγει τη διεξαγωγή ζωοκλοπής ή τη μεταχείριση 
μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας. Απλώς παρατηρώ. Η παρατη-
ρητικότητα όμως του κοινωνικού ανθρωπολόγου είναι η διάσταση 
εκείνη της εργασίας του που τον βάζει στο στόχαστρο οποιουδήποτε 
πολιτικού κινήματος επιχειρεί να επιβάλει διακρίσεις και προκατα-
λήψεις στην κοινωνία. Ασχέτως αν μιλάμε για φασισμούς ή για τον 
νεοφιλελευθερισμό –ακόμα και για τις καλές προθέσεις εκείνων 
που υποστηρίζουν (μάλλον συγκαταβατικά) την αρχή της πολιτι-
σμικής ποικιλομορφίας υπό τον όρο ότι δεν θα χρειαστεί να μοιρα-
στούν τους ίδιους χώρους με ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμι-
κής ή φυλετικής ταυτότητας–, για όλους αυτούς τους ανθρώπους η 
Κοινωνική Ανθρωπολογία αποτελεί μια απειλητική πρόκληση. Δεν 
είναι τυχαίο ότι εδώ και καιρό οι λεγόμενοι Χρυσαυγίτες τα βάζουν 
με τους ανθρωπολόγους, γιατί η ιδεολογία τους δεν ανέχεται την 
ετερότητα ενώ ο Κλάδος μας την αποδέχεται και τη γιορτάζει.

Το στερεότυπο του Κρητικού πολεμιστή, του αγνού αλλά και 
πολεμοχαρούς προστάτη βασικών ηθικών αρχών, σε περιόδους 
εθνικής ανάγκης (π.χ., στους πολέμους) εξυπηρέτησε καλά τους 
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σκοπούς της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό όμως δεν εμπόδισε καθόλου 
τους ίδιους ηγέτες να τιμωρούν τους ορεσίβιους κατοίκους για την 
ανυποταξία τους σε καιρούς σχετικής ειρήνης, αναπαράγοντας έτσι 
την παλαιότερη διαδικασία εκκαθαριστικής «ειρηνοποίησης» της 
«κλεφτουριάς». Κάθε άλλο. Όσοι είναι χρήσιμοι σε στιγμές συλλο-
γικού συναγερμού συχνά καταντούν ενοχλητικοί –άρα και θεμιτά 
θύματα κάθαρσης– όταν η ειρήνη ανοίγει τις πόρτες στην εσωτερική 
πολιτική αντιπαλότητα.  

Η Ελλάδα, παρομοίως, ήταν χρήσιμη πηγή εργατών στα χρόνια 
της άνθισης του λεγόμενου γερμανικού οικονομικού θαύματος. Τώρα 
όμως, σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, όταν δηλαδή 
ευνοούνται μόνο όσοι έχουν ήδη κάποια πρόσβαση στις πηγές πραγ-
ματικού πλούτου, η στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα έχει 
αλλάξει ριζικά. Και μαζί με αυτήν άλλαξε και η αίσθηση βεβαιότητας, 
και η Ελλάδα μπήκε σε μια φάση βαθιάς αμφιβολίας για το μέλλον, 
ιδιαίτερα για το μέλλον της εργαζόμενης νεολαίας της.

Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, ίσως δεν θα έπρεπε να εκπλησσόμα-
στε που η αστυνομία αποφάσισε να αντιμετωπίσει με βίαιο τρόπο 
τις παράνομες πράξεις κάποιων παραγόντων στα ορεινά χωριά της 
Κρήτης. Αλλά, όσο κατανοητή κι αν ήταν, μια τέτοια αντίδραση 
υπήρξε κατά τη γνώμη μου ένα τεράστιο λάθος. Όχι μόνο γιατί δείχνει 
ότι έχει χαθεί η γνωριμία με τις ορεινές κοινωνίες που θα είχε οδηγήσει 
(όπως γινόταν στο παρελθόν) σε κάποια εποικοδομητική διαπραγμά-
τευση της υπόθεσης, αλλά και επειδή δημιουργεί στο ευρύτερο κοινό 
μια εξίσου λανθασμένη, υπερβολικά γενικευμένη εικόνα της ορεινής 
κοινωνίας. Αφού δεν είναι όλοι ζωοκλέφτες, ούτε και όλοι οι ζωοκλέ-
φτες συμφωνούν με τις καινούργιες εμπορικές τάσεις που ολοένα και 
περισσότερο διέπουν τη διεξαγωγή των επιδρομών. Έτσι δημιουργεί-
ται επιπλέον, πέραν της σκέτης άγνοιας, ένα αρνητικό και παραπλα-
νητικό στερεότυπο, μια προκατάληψη, όπως αυτά που στο παρελθόν 
οδήγησαν και σε γεγονότα ολοκληρωτικής γενοκτονίας. Γιατί από 
τη δήθεν «επιστημονική» γενίκευση στην προκατάληψη, και από την 
προκατάληψη στη βία, ο δρόμος είναι δυστυχώς σύντομος. Σύντο-
μος κι απότομος. Οι συγγενείς μου, που έζησαν το τέλος της Βαϊμά-
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ρης στη Γερμανία, πού να φανταστούν ότι τα πράγματα θα κατέληγαν 
στην εξόντωση όσων δεν κατάφερναν να σωθούν στο εξωτερικό; Κι 
όμως, έτσι ήταν.

Δεν λέω ότι η αστυνομία ετοιμάζεται για την εξόντωση των 
ορεσίβιων Κρητικών. Κάθε άλλο, αφού μάλιστα αρκετοί αστυνο-
μικοί κατάγονται και οι ίδιοι από τέτοια χωριά. Αλλά η ολοκληρω-
τική επίθεση κατά όποιας κοι νωνίας δημιουργεί αντιπαραθέσεις 
που δεν οδηγούν ποτέ σε εποικοδομητικές λύσεις. Και αυτό που 
θα μπορούσε τότε να συμβεί στα βουνά της Κρήτης, θα μπορούσε 
επίσης να επεκταθεί σε πολύ ευρύτερες επιθέσεις κατά της ετερότη-
τας –εθνικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής– και κατά του κατεξοχήν 
επιστημονικού Κλάδου που αντιπαρατίθεται σε κάθε τέτοια τάση 
και πράξη. Γιατί η έλλειψη κατανόησης για την κοινωνική έννοια της 
ζωοκλοπής οδήγησε ήδη σε μια αναμέτρηση που δεν αποκλείεται να 
πάρει και πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στο μέλλον. Η τόσο ευγε-
νική φίμωση της πανεπιστημιακής ελευθερίας της σκέψης στο όνομα 
της «παραγωγικότητας» και της «καλής διοργάνωσης», οι επιθέσεις 
κατά των κοινωνικών επιστημών γενικότερα και η απερίσκεπτη και 
ανίδεη αναμέτρηση με τους ορεσίβιους Κρητικούς, όπως και τα όλο 
και περισσότερα επεισόδια ρατσιστικής βίας (που ενισχύεται συχνά 
από τη σκόπιμα αμήχανη στάση των Αρχών) αποτελούν όψεις της 
ίδιας γενικής κατάστασης, την οποία η παγκοσμιοποίηση εξαπλώνει 
και διαδίδει στον κόσμο ολόκληρο.

Δεν θα υποστήριζα ότι εμείς, οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, μπο -
ρούμε να σώσουμε τον κόσμο. Αυτά που γίνονται όμως, καθώς εντεί-
νονται η συχνότητα της βίας στους δρόμους και η έλλειψη διαλόγου 
μεταξύ Αρχών και δήθεν οριακών αλλά χρήσιμων πολιτών, λειτουρ-
γούν ως βαρόμετρο προμηνύοντας την κατάσταση που ενδεχομέ-
νως θα εξελιχθεί στο εγγύς μέλλον.

Γι’ αυτό, ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Φιλο-
σοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για τη μεγάλη τιμή που μου απονέ-
μουν. Χαιρετίζοντας το γεγονός ότι την τιμή αυτή την απευθύνετε 
στο πρόσωπο ενός κοινωνικού ανθρωπολόγου, ώστε να διαδώσετε 
με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο ότι το Πανεπιστήμιο θα αντισταθεί 
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στη φίμωση των στόχων του και στη διάλυσή τους σε μια πληθώρα 
γραφειοκρατικών μικροπρεπειών· θα αντισταθεί στην παραγωγή 
όλο και πιο αρνητικών και επικίνδυνων στερεοτύπων, ασχέτως αν 
αυτά αφορούν τα πιο απομονωμένα χωριά ή ολόκληρες εθνικές ή 
θρησκευτικές ομάδες, και θα καταπολεμήσει κάθε κρούσμα ρατσι-
σμού. Γιατί το Πανεπιστήμιο, το οποίο σήμερα, εξαιτίας της μυωπι-
κής οπτικής των πολιτικών, ουσιαστικά χάνει και τα βασικά εφόδιά 
του, είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου ανθίζει η ελεύθερη σκέψη. Αν 
αφήνουμε την εξουσία ν’ αλλάξει αυτή τη βασική λειτουργία του, 
τότε έχουμε ήδη παραδοθεί στις δυνάμεις της καταστροφής. Μαζί, 
λοιπόν, στην πάλη να σωθεί η ποικιλομορφία της Ανθρωπότητας 
και η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των αναγκών της συλλογικής συνύ-
παρξης και εκείνων των προσωπικών οραμάτων. Μαζί στην εύρεση 
διαλόγου και κατανόησης. Μαζί στην αντίσταση στον διαμελισμό 
της πανεπιστημιακής ιδιοσυγκρασίας. Μαζί, καλοί μου φίλοι, στη 
νίκη της αληθινής φιλίας και του αμοιβαίου σεβασμού κατά της 
τυποποίησης, των στερεοτύπων, και της εσκεμμένης και καλλιερ-
γημένης άγνοιας. Μαζί, άνθρωποι του Νησιού που μου έδωσε τη 
μεγαλύτερη ορμή της σταδιοδρομίας μου, για το μέλλον που οι 
πραγματικοί κλέφτες θέλουν να αφανίσουν. Μαζί, προπαντός, στην 
καλλιέργεια της γνώσης, της αυτοκριτικής, και της αποδοχής της 
τεράστιας ποικιλομορφίας, που είναι, πιστεύω, η μεγαλύτερη δόξα 
της Ανθρωπότητας και ενσαρκώνεται στην εφευρετικότητα και 
στην οξυδέρκεια που συναντάει κανείς όπου κατοικούν άνθρωποι.

Michael Herzfeld
Harvard University

herzfeld@fas.harvard.edu
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 Εργασία: Προ-νομισματικές μορφές χρήματος και πρώιμα νομί-
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Ευσταθία Χαρτοματσίδου, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
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Ανάγνωση και ερμηνεία των νοταριακών πηγών του 14ου αιώνα

Κωνσταντίνα Μπλέτσα, Τμήμα Φιλολογίας
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 Κατεύθυνση: Νεοελληνική Φιλολογία)
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τση. Πανώρια - Ερωφίλη - Κατσούρμπος
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ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

2012-2013

21 Νοεμβρίου 2012
Αρίστευσε στη Σχολή ο Κωσταντίνος Γελασάκης 

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

20 Μαρτίου 2013
Αρίστευσε στη Σχολή ο Γεώργιος Βασιλάκης
Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

17 Ιουλίου 2013
Αρίστευσε στη Σχολή ο Φανούριος Ροζάκης

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

27 Νοεμβρίου 2013
Αρίστευσε στη Σχολή ο Ιωάννης Παρασύρης 

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 
 

Εκ μέρους της Φιλοσοφικής Σχολής, να χαιρετήσω, και να αποχαι-
ρετίσω, τους νέους και τις νέες συναδέλφους –πτυχιούχους πλέον 
από τα τρία Τμήματά μας–, που αφήνουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Και, μαζί, να καλωσορίσω τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, 
τις οικογένειες, τους φίλους, τους συμπαραστάτες τους δηλαδή στα 
χρόνια των σπουδών τους στο Ρέθυμνο: όπως λέω πάντα, με κρυφό 
χαμόγελο, τα προηγούμενα τέσσερα… μπορεί και πέντε… άντε, 
ίσως και λίγο περισσότερα χρόνια…

Σήμερα κλείνει ο προπτυχιακός κύκλος των σπουδών που ξεκί-
νησε με την τελετή υποδοχής σας ως πρωτοετών φοιτητών, μάλλον 
στο ίδιο αυτό το «μεγάλο» μας «αμφιθέατρο». Και είναι για μένα 
χαρά και μεγάλη συγκίνηση να σας απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό 
από τη θέση της κοσμήτορα. 

Βρισκόμαστε, εδώ, σε μια τελετή-σταθμό. Ουσιαστικά, σε μια 
διαβατήρια τελετή. Σε ένα σημαντικό πέρασμα στη ζωή σας, μια 
αλλαγή της ατομικής και της κοινωνικής σας ταυτότητας. Στην 
επίσημη διάβαση μετά από τη μυητική περίοδο των σπουδών σας 
στον επιστημονικό κόσμο, στο σύμπαν των διανοουμένων. 

Σε τέτοιες τελετές είθισται να γίνεται ένας μικρός απολογι-
σμός των γνωστών, όσων πέρασαν, και να διατυπώνονται κάποιες 
σκέψεις για ό,τι ακολουθεί εν δυνάμει, το άγνωστο εκείνο που έρχε-
ται. Επιτρέψτε μου να τηρήσω και εγώ αυτήν τη διαδικασία. 

Με τους/τις συναδέλφους μου στη Σχολή θέλομε να πιστεύομε 
πως ό,τι πέρασε για σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πέρασε καλά.  
Πως η ζωή και οι σπουδές στο Ρέθυμνο σας έδωσαν κάποια σοβαρά 
ακαδημαϊκά και ανθρώπινα εφόδια.

Αρκετά από αυτά τα αποκτήσατε μόνοι/ες σας. Κυρίως, την 
τέχνη της επιβίωσης μακριά από το σπίτι και της συμβίωσης με 
πολλά, ετερόκλιτα άτομα και ομάδες. Αλλά και τη συγκρότηση μιας 
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επιστημονικής φυσιογνωμίας: έστω με το ξενύχτι μέχρι πρωίας πριν 
από κάθε παρουσίαση σεμιναρίου σας· ή μέσα από τον αγώνα να 
συμπληρώσετε τις σημειώσεις σας πριν από τις εξεταστικές· ή ακόμη 
και με το χτυποκάρδι μπροστά στις, ηλεκτρονικές πλέον, αναρτή-
σεις της βαθμολογίας – ιδίως, νομίζω, στα Αρχαία και τα Λατινικά… 
Και για να βρίσκεστε εδώ σήμερα, τα καταφέρατε περίφημα με όλα.

Άλλα πάλι εφόδια τα αποκτήσατε μαζί μας, με τους δασκάλους 
σας, στις αίθουσες διδασκαλίας, στη Βιβλιοθήκη, στο εργαστήριο, 
στο πεδίο: στις ανασκαφές και τις επιφανειακές έρευνες, σε αρχεια-
κές συλλογές, στα σχολεία ως μαθητευόμενοι παιδαγωγοί…· όσο 
και σε εκπαιδευτικές εκδρομές, πρακτικές ασκήσεις, σε διαλέξεις και 
άλλες επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώνουμε για εσάς και 
με εσάς… Όλα συνέβαλαν, θέλω να ελπίζω, στην κατάκτηση μιας 
επιστημονικής μεθόδου με εύρος και ποιότητα, που στηρίζεται στον 
ορθό λόγο και στην κριτική αλλά συγχρόνως και ευαίσθητη σκέψη, 
στην πρωτότυπη συλλογιστική, στην εναλλακτική επιχειρηματολο-
γία. Μιας μεθόδου που ξέρει να σέβεται, να συστηματοποιεί, και να 
αναδεικνύει έξυπνα παλαιά και νέα δεδομένα, στη βάση της έντιμης 
συνεργασίας, της διεπιστημονικότητας, της ακαδημαϊκής δεοντολο-
γίας και του ήθους – στον ερευνητικό τομέα, αλλά (και είναι ίσως 
ακόμη πιο σημαντικό) και στην εν γένει στάση ζωής.

Αυτά είναι όπλα από εμάς, για σας – για τα εύκολα και τα 
δύσκολα, για τις μάχες έως και τους πολέμους που σας περιμένουν 
στην επιστημονική σας ζωή. Mην ξεχνάτε ότι το πτυχίο που παίρ-
νετε σήμερα από τη Φιλοσοφική Σχολή έχει σημαντικό κύρος στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ότι όλοι και όλες μας προσπαθούμε 
να διατηρούμε και να ενισχύομε το κύρος αυτό, παρά τα μεγάλα 
σημερινά εμπόδια από την Πολιτεία, παρά τη γενική δυστοκία και 
τις ισοπεδωτικές τάσεις των καιρών και στον τομέα της εκπαίδευ-
σης, ιδίως της δημόσιας. Έτσι ώστε εσείς, οι απόφοιτοί μας, να είστε 
στην πρώτη γραμμή των νέων επιστημόνων της εποχής μας. Δεν 
είναι τυχαίο ότι στην εξωτερική αξιολόγησή τους από έγκριτους 
ξένους και Έλληνες ειδικούς, τα τρία Τμήματα της Σχολής πήραν 
πολύ τιμητικές διακρίσεις – το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
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για παράδειγμα, χαρακτηρίστηκε «Μονάδα ακαδημαϊκής αριστείας» 
σε διεθνές επίπεδο. Ούτε είναι τυχαίο που το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
εμφανίζεται σταθερά σε πολύ υψηλές θέσεις ανάμεσα στα νέα Πανε-
πιστήμια όλου του κόσμου. Είναι μια αναγνώριση των εντατικών 
προσπαθειών, των δικών μας και των δικών σας, και, βέβαια, αυτών 
των γονέων, των οικογενειών σας.

Με ειρωνικό τρόπο, αντί όποιας κεντρικής επιβράβευσης, τα 
τελευταία χρόνια δεχόμαστε, μαζί με το ελληνικό πανεπιστήμιο εν 
γένει, μια πρωτοφανή επίθεση. Οικονομική ασφυξία, διοικητικοί 
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Τελετή αποφοίτησης, Ιούλιος 2013.



— 274 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)

υπάλληλοι με την απειλή της διαθεσιμότητας, αποψιλωμένα συλλο-
γικά όργανα – χωρίς εκπροσώπους φοιτητών… Κυρίως, με μια απελ-
πιστική συρρίκνωση του ενεργού διδακτικού προσωπικού –τι είναι 
ένα πανεπιστήμιο χωρίς διδάσκοντες;– και τoν αποκλεισμό από 
αυτό των νεότερων συναδέλφων μας, λεκτόρων και συμβασιούχων. 
Εκείνοι είναι, όμως, που ανανεώνουν κατά κανόνα τη δεξαμενή της 
επιστημονικής γνώσης. Τους νέους ακαδημαϊκούς εμπιστεύτηκε και 
πριμοδότησε σταθερά από την ίδρυσή του το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
– αυτοί σμίλεψαν σε μεγάλο βαθμό τη μέχρι τώρα φυσιογνωμία του. 
Και δεν απαξιώνεται έτσι, προσβλητικά, και το δικό μας το εκπαιδευ-
τικό έργο; Τι θα απογίνουν, τώρα, οι απόφοιτοί μας, όλοι και όλες 
εσείς – οι πρεσβευτές του έργου και των οραματισμών μας; Το εξωτε-
ρικό, η μετανάστευση μοιάζουν περισσότερο παρά ποτέ μονόδρομος. 
Δεν είναι κρίμα και άδικο τα δικά μας παιδιά να «εξορίζονται» ακόμη 
σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα; Χρειάζεται αντίσταση.

Όπως καταλαβαίνετε, έχω μπει ήδη στα επερχόμενα, στα μελλού-
μενα. Η σημερινή «έξοδός» σας από το ακαδημαϊκό κέλυφος της 
Φιλοσοφικής Σχολής γίνεται, δυστυχώς, σε καιρούς απίστευτα χαλε-
πούς, σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανατρεπτικούς ως προς 
το κράτος δικαίου και πρόνοιας στη χώρα μας. Βγαίνετε σε αχαρ-
τογράφητα ναρκοπέδια, με σοβαρά απειλούμενες ατομικότητες και 
συλλογικότητες, δικαιώματα και κεκτημένα. Σε συνθήκες ασύλλη-
πτης οικονομικής κρίσης, επαγγελματικού αδιεξόδου και ανεργίας, 
που χαρακτηρίζονται μάλιστα, υποκριτικά, «εξορθολογιστικές» και 
περιβάλλονται έτσι από μια απάνθρωση αναλγησία των κρατού-
ντων. Στο περιβάλλον μιας –ηθελημένης, λένε μερικοί– επικίνδυνης 
γλωσσικής πολυσημίας, μιας έλλειψης καθαρού λόγου, και ρήξης 
των κοινών εννοιολογικών και επικοινωνιακών μας κωδίκων. Μιας 
βαβυλωνίας, όπου κρίσιμες λέξεις όπως δημοκρατία, συνταγματι-
κότητα, ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, αξιολόγηση και λογοδοσία… 
παίρνουν διαφορετικά νοήματα σε διαφορετικά στόματα: διαβρώ-
νοντας τη σκέψη και επιτείνοντας την κρίση αξιών. Ούτε εξάλλου η 
ίδια η ποιοτική εκπαίδευση και η γνώση –η παραγωγή και μετάδοσή 
της– μοιάζουν να εγγράφονται πλέον στα βασικά ευκταία αγαθά 



Τελετή αποφοίτησης, Νοέμβριος 2013.

— 275 —

της τρομακτικής νέας πραγματικότητας. Ενώ, στις τρέχουσες κυρί-
αρχες προσλήψεις και προβλέψεις υποβόσκει η ελεγχόμενη παιδεία, 
η παιδεία για τους λίγους.
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Στις συγκεχυμένες αυτές, ασταθείς και αυταρχικές συνάφειες, 
εσείς επαναπροσδιορίστε εχθρούς και φίλους, επινοήστε καινούρ-
για συνθήματα, βρείτε απαντήσεις εκεί όπου εμείς δεν καταφέραμε 
να βρούμε. Να ενημερώνεστε καλά και να παρεμβαίνετε, ως επιστή-
μονες αλλά και ως μέλη μιας σκεπτόμενης και διεκδικητικής κοινω-
νίας πολιτών: για τα αυτονόητα που παραβιάζονται ολοένα και πιο 
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μαζικά και ασύστολα, για την ελευθερία της γνώσης και της έκφρα-
σης, για την αξιοκρατική διαμόρφωση και την τήρηση κριτηρίων, 
για τη διαφάνεια και τις ίσες ευκαιρίες… Να θυμάστε ότι δυνατές 
γροθιές στη βαθιά ιδεολογική κρίση που βιώνουμε είναι η συλλογι-
κότητα, η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα – οι ισχυροί μας πυλώνες 
στη ζωή, που είχαν σχεδόν εντελώς ξεχαστεί την περίοδο της «ευμά-
ρειας» στον Δυτικό κόσμο. 

Μια νότα αισιοδοξίας, για το κλείσιμο, αφορά το μέλλον των 
Ανθρωπιστικών σπουδών και, επομένως, την αξία των πτυχίων που 
παίρνετε από τη Σχολή μας. Σε πείσμα των καιρών, αυτά δεν νομίζω 
ότι κινδυνεύουν σοβαρά. Αφού, σε περιόδους μεγάλης ύφεσης σαν τη 
δική μας, οι άνθρωποι στρέφονται κατά κανόνα με θέρμη στους φιλο-
σόφους, τους ποιητές, τους διανοουμένους τους – στη Γραμματική 
των Πολιτισμών τους, όπως θα έλεγε ο F. Braudel. Εκείνοι συγκρο-
τούν τα διαχρονικά μας απάγκια, τις πηγές νηφάλιας ανατροφοδό-
τησης του νου, τις νησίδες ανάπαυσης και ευχαρίστησης της ψυχής.

Είθε να έχετε την καλύτερη πορεία και τύχη στη ζωή σας – την 
επαγγελματική και την προσωπική.

Μην ξεχνάτε ποτέ ότι χωρίς εσάς, δεν υπάρχει τίποτε. Ούτε 
παρελθόν, ούτε παρόν αλλά, προπαντός, κανένα μέλλον. Και είμαι 
σίγουρη ότι με πολλούς και πολλές από εσάς θα διασταυρωθούμε 
ξανά στα μονοπάτια της επιστήμης.

•



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φ ΙΛΟΣ Ο Φ Ι Κ Η  Σ ΧΟΛ Η
Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για τον Στυλιανό Αλεξίου, τον μελετητή 
και τον δάσκαλο των ανθρώπινων 

στη μακρά διάρκεια

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2013, ο θάνατος του Στυλιανού Αλεξίου έρχε-
ται να επιτείνει έντονα τις ήδη ασφυκτικές ανασφάλειες των καιρών 
μας. Αφού κόβει μια ακόμη στέρεη γέφυρά μας με έναν, φθίνοντα, 
κόσμο όπου η εκπαίδευση, η διανόηση και η γνώση, η ελεύθερη 
σκέψη και η αξιοπρέπεια είναι απόλυτες, επιβιωτικές ανάγκες – στην 
επιστήμη και στη ζωή.

Δραστήριος και προσεκτικός ανασκαφέας και ευφυής στοχαστής 
της κρητικής Προϊστορίας, ο Στυλιανός Αλεξίου υπήρξε συγχρό-
νως κριτικός μελετητής της μεσαιωνικής και της νεότερης λογοτε-
χνίας – και πρωτεργάτης ακαδημαϊκός δάσκαλος στη Σχολή μας. 
Ένας σοφός και συχνά αιρετικός οδηγός για πολλούς/ές από εμάς 
σε μινωικά ανάκτορα και ταφικά μνημεία, και σε επίσημες και καθη-
μερινές πλευρές του «κρητομυκηναϊκού βίου». Ο τελευταίος αυθε-
ντικός πρεσβευτής των διαχρονικών πολιτισμικών μας αγαθών, και 
φορέας διεθνούς κύρους για την «ιθαγενή» αρχαιολογική έρευνα 
στην Κρήτη.

Θα τον αναζητήσουμε όλοι και όλες μας πολύ. Τον «παγκόσμιο 
Αλεξίου», του μυθικού βασιλέα Μίνωα και της «Μεγάλης θεάς με 
τα υψωμένα χέρια», όσο και του Βασίλειου Διγενή Ακρίτα, και του 
Κορνάρου, του Σολωμού, του Σαίξπηρ, του Μπωντλέρ, και, βέβαια, 
του Αρχαιολογικού Μουσείου, της ΕΚΙΜ, της Βικελαίας, του Πανε-

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2012-2013)
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πιστημίου Κρήτης… Αλλά, μαζί με τους πολίτες του Ηρακλείου, και 
τον δικό μας προσηνή και γενναιόδωρο «κύριο Στέλιο» – στην οδό 
Αργυράκη, στον Άγιο Μάρκο, στον «Μπαρμπαρήγο», στο «Φωτό-
δεντρο», στον «Κυριάκο»… Τον μεγάλο κύριο, τον ευπατρίδη του 
νου και της ψυχής.

Η Κοσμητεία και τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής τον αποχαι-
ρετούν με θλίψη και με βαθιά ευγνωμοσύνη, και αποφασίζουν
• Να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στη σύζυγό του κ. Μάρθα- 

Ολυμπία Αποσκίτη-Αλεξίου και τους συγγενείς του
• Να παραστούν στην κηδεία και στην ταφή του η κοσμήτορας και 

οι πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής
• Να ανακοινώσουν τον θάνατό του στους φοιτητές και τις φοιτή-

τριες της Σχολής και να συζητήσουν για την προσωπικότητα και 
το έργο του στο πλαίσιο των μαθημάτων τους

• Να δημοσιοποιήσουν το ψήφισμα αυτό στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, και να το επιδώσουν στην 
οικογένειά του.

•
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ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 25-27 Νοεμβρίου 2012 με 
πρωτοβουλία της κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμαλίας Μόζερ. Σε αυτήν πήραν 
μέρος εκπρόσωποι Φιλοσοφικών Σχολών από τη Βουλγαρία, τη Γεωρ-
γία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Ρωσία, τη Σερβία και την Τουρκία, 
που δημιούργησαν το Δίκτυο Φιλοσοφικών Σχολών της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, με κέντρο την Αθήνα. 
Στόχοι του Δικτύου είναι η ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευ-
σης στις Ανθρωπιστικές σπουδές, η επιστημονική και διεπιστημονική 
συνεργασία και η προβολή των αντικειμένων μελέτης στο πλαίσιό 
τους, κυρίως υπέρ των φοιτητών και των αποφοίτων τους. Στο τέλος 
των εργασιών συντάχτηκε το ακόλουθο Ψήφισμα.

ATHENS HUMANITIES NETWORK
The Athens Humanities Network is founded with the purpose of 
supporting and furthering the study of the Humanities. 

The founding members, representatives of eight universities, feel 
that the Humanities are under threat in an increasingly market-ori-
ented academic environment and believe that this is a circumstance 
that can and must be reversed for a number of reasons:

•  The Humanities have always been at the heart of all scientific 
research, providing 

– the tools of reasoning on which all thinking and knowledge 
is founded and 

– the moral principles which ensure its optimal use in the 
interests of humanity
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•  The Humanities have always been at the heart of education: 
– Secondary education relies on the humanities to develop 

specific skills and mainly to transmit ideas and instill principles
– Significantly, most modern universities were founded with 

the Humanities playing a central role, frequently forming a single 
academic unit with the Natural Sciences, often named “Faculty/
School of Philosophy”
•  The Humanities may not be directly connected to the markets 
but, apart from their intrinsic value for society in all its aspects, 
they constitute an important indirect economic asset for all the 
countries of Europe and the surrounding area.
•  Far from being an idle contemplation of the past, the Humani-
ties are the only field that truly affords a vision for the future.
The Network started in Southeastern Europe and the Black Sea, 

an area inhabited by a remarkable variety of peoples of diverse 
origins, mirrored most clearly in its diversity of languages from 
several language families, but at the same time peoples with close 
cultural ties. The universities of the area have an excellent record 
in the Humanities, which remains largely unknown to society, but 
greatly enhances the image of our countries in the international 
community. We welcome members from all countries of the area and 
from the rest of the world.

Athens was chosen as the centre of the Network because of its 
powerful symbolism as the birthplace of humanist values through 
the work of the philosophers, poets, dramatists and historians of the 
Classical period; from these very values as they developed through 
the centuries it follows that all present and future members of the 
Network are entirely equal.

The Founding Members
– Amalia Moser, Dean, School of Philosophy, 
   National and Kapodistrian University of Athens
– Rahmi Er, Dean, Faculty of Humanities, University of Ankara
– Miloš Arsenijević, Faculty of Philosophy, University of Belgrade
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– Κaterina Kopaka, Faculty of Philosophy, University of Crete
– Maxim Kisilier, Head of the Greek Institute, 
    Saint-Petersburg State University
– Galina Rousseva-Sokolova, Vice-Dean, Faculty of Classical 
    and Modern Philology, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”
– Darejan Tvaltvadze, Dean, Faculty of Humanities, 
    Tbilisi State University
– Tea Gergedava, Head, Department of Foreign Relations, 
    Tbilisi State University
– Damir Boras, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

University of Zagreb
– Ivana Franić, Vice-Dean for programs and life-long learning, 

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
– Branka Galić , Vice-Dean for research and international cooper-

ation, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of 
Zagreb

•



ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Πολιτικές της διαφοράς και πολιτική στον 20ό αιώνα
(Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Κοσμητεία)

(Περιλήψεις εισηγήσεων)

Δημήτρης Κουσουρής

Αναθεωρήσεις του αντιφασιστικού αφηγήματος 
για το Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο
(Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012)

Στην κατεστραμμένη Ευρώπη του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, το 1945 ορίστηκε με διάφορους τρόπους ως έτος μηδέν: 
οι πιο ενοχλητικές ή διχαστικές μνήμες του πολέμου διαγράφηκαν 
γρήγορα από τη δημόσια μνήμη. Οικειοποιούμενα τη νίκη ενάντια 
στο φασισμό, τα μεταπολεμικά καθεστώτα συγκρότησαν λογής ιδρυ-
τικούς μύθους που αποκαθιστούσαν τη χαμένη τιμή της ευρωπαϊκής 
ηπείρου ως πατρίδας του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Η εισή-
γηση εστιάζει στο ζήτημα του αναθεωρητισμού στην ιστοριογραφία 
– και πιο συγκεκριμένα σε αυτό της αναθεώρησης των αφηγημά-
των που συγκρότησαν συγχρόνως και τους ιδρυτικούς (ή επανιδρυ-
τικούς) μύθους των ευρωπαϊκών καθεστώτων, ένθεν κακείθεν του 
«σιδηρού παραπετάσματος».

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας περιγράφεται με συντομία πώς η 
έννοια του αναθεωρητισμού εντάχθηκε στο πολιτικό λεξιλόγιο του 
20ού αιώνα:
(α) μέσα από τη συζήτηση που άνοιξε ο Μπερνστάιν στους κόλπους 

του σοσιαλιστικού κινήματος στο γύρισμα του 19ου προς τον 
20ό αιώνα, εισάγοντας την έννοια στο σύγχρονο δυτικό πολι-
τικό λεξιλόγιο,
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(β) στην παράδοση της Τρίτης Διεθνούς, ως «στίγμα» ενάντια σε 
όσους αμφισβητούσαν το σοβιετικό δόγμα ή το πρωτείο στο 
εσωτερικό του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, και 

(γ) στην ιστοριογραφική συζήτηση για τον Ψυχρό Πόλεμο στις 
ΗΠΑ, καθώς και σε μια σειρά άλλων «εθνικών» συζητήσεων που 
έθεσαν υπό αίρεση τους ιδρυτικούς μύθους και παραδεδομένες 
επιμέρους εθνικές ιδεολογίες.

Στη συνέχεια επιχειρείται ο ορισμός του καθ’ ημάς αναθεωρητι-
κού ρεύματος, όπως εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 – 
με λίγο-πολύ την ίδια καθυστέρηση που είχε στη χώρα μας η αναγνώ-
ριση του αντιστασιακού αφηγήματος. Αντλώντας από τα ρεύματα 
του «νέου αντικομμουνισμού» των Nolte, Furet, Courtois, το ελλη-
νικό εγχείρημα αναθεώρησης του αντιφασιστικού εθνικού αφηγή-
ματος υιοθέτησε εν πολλοίς μια εγκληματολογική προσέγγιση του 
κομμουνιστικού φαινομένου που καταλήγει σε μια σύγκριση κι εν 
τέλει εξίσωσή του με το φασισμό. 

Στο δεύτερο μέρος, ανιχνεύοντας τους τρόπους με τους οποίους 
επιχειρήθηκε η επανεγκόλπωση της μνήμης των συνεργατών με τις 
δυνάμεις Κατοχής στο κυρίαρχο εθνικό αφήγημα, παρακολουθούμε 
την ανάπτυξη της ιστοριογραφικής παραγωγής για τους δωσιλό-
γους της Κατοχής και τη θέση τους στη δημόσια μνήμη. 

Τέλος, υπό μορφή προσωρινών συμπερασμάτων, υπογραμμίζε-
ται πως, καθώς δείχνει η επιβράδυνση της σχετικής συζήτησης, το 
πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η αναθεώρηση του αντιφασιστικού 
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Χαρά Ροβίθη

Η αποκατάσταση των αναπήρων πολέμου 
κατά τη δεκαετία του 1950: μια «χρήσιμη» διάκριση

(Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012)

Το γεγονός ότι οι ανάπηροι του πολέμου του 1940 ήταν τα θύματα 
ενός αμυντικού και αρχικά νικηφόρου πολέμου που εισήγαγε την 
Ελλάδα στο Βʹ Παγκόσμιο επιτείνει τη σημασία της θεσμικής τους 
αποκατάστασης. Έχει προηγηθεί η βίαιη καταστολή του αναπηρικού 
κινήματος της πρωτεύουσας και η προσπάθεια αποσύνδεσής του 
από την εαμική αντίσταση. 

αφηγήματος αλλά ο εγκλωβισμός της σε μια αντιπαράθεση με τον 
«αναθεωρητισμό» και η παλινδρόμηση των ερωτημάτων στις διαι-
ρετικές γραμμές του Εμφυλίου ή του Ψυχρού Πολέμου. Η ιστορική 
έρευνα αντιμετωπίζει την πρόκληση να προχωρήσει σε μια πραγ-
ματική αναθεώρηση του ιστορικού αφηγήματος, δοκιμάζοντας νέα 
ερμηνευτικά εργαλεία, κι εντάσσοντας την ελληνική συζήτηση στο 
διεθνές πλαίσιο και στη μακρά διάρκεια της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Σε αυτήν τη στόχευση, προτείνονται ενδεικτικά κάποιες βασικές 
κατευθύνσεις για την έρευνα γύρω από τη δεκαετία του 1940 που 
αφορούν: 
(α) τη μελέτη της μαζικής διάστασης του δωσιλογισμού, τη δυνατό-

τητά μας να αντιλαμβανόμαστε το φασισμό ως μαζική ιδεολογία 
και κινητοποίηση,

(β) τη μελέτη της βίας, με προσεγγίσεις που αναζητούν τη λογική 
βάση, την κοινωνική εξήγηση και τους μηχανισμούς ηθικής νομι-
μοποίησής της, όπως π.χ. την έννοια της «ηθικής οικονομίας», και

(γ) την εμβάθυνση της έρευνας σχετικά με τις συνέχειες και τις 
ασυνέχειες των διοικητικών μηχανισμών ή τις συμβιωτικές 
σχέσεις των κρατικών, οικονομικών και πνευματικών ελίτ.

•
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Για τη μεταπελευθερωτική περίοδο και σε ένα εθνικό έδαφος 
που έχει δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα και συνεχίζει να υφίσταται 
τις συνέπειες μιας εμφύλιας διαμάχης, η αποκατάσταση των αναπή-
ρων πολέμου μοιάζει όχι μόνο να επιβάλλεται συμβολικά αλλά και 
να χρησιμεύει πολιτικά σε ένα κράτος του οποίου η νομιμοποίηση 
τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η ανασύστασή του συνοδεύεται από  
μια σειρά αυταρχικών πρακτικών οι οποίες εκβάλλουν σε πολιτικές 
επιλογές εξίσου αυταρχικές και ασύμπτωτες με τις διακηρύξεις για 
πολιτικό φιλελευθερισμό και σύμπλευση της χώρας με τα υπόλοιπα 
κράτη του δυτικού κόσμου που τον επικαλούνται.  

Ανάλογες πρακτικές ακολουθούνται και στην περίπτωση των 
αναπήρων σε ατομικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των ενώσεων. 
Η αποκατάστασή τους στην Ελλάδα λαμβάνει τη θεσμική της μορφή 
στο τέλος της δεκαετίας του 1940.

Βαθμιαία, τα αναπηρικά σωματεία θα υιοθετήσουν μια αποπολι-
τικοποιημένη ταυτότητα, την ταυτότητα του «αναπήρου πολέμου» 
που συνέβαλε στην ενσωμάτωση και άλλων κατηγοριών, όπως οι 
ανάπηροι του εθνικού στρατού του εμφυλίου ή μεταγενέστερων 
πολεμικών αναμετρήσεων. 

Συνοπτικά, οι παροχές που προέβλεπε η νομοθεσία αφορούσαν 
την παραχώρηση γαιών, την πώληση τσιγάρων και άλλων προϊ-
όντων μονοπωλίου, την εκμετάλλευση περιπτέρων, καφενείων, 
κουρείων και κυλικείων, τον προνομιακό διορισμό αναπήρων σε 
έμμισθες θέσεις εργασίας, εκπτώσεις σε μέσα μεταφοράς και φορο-
λογικές ελαφρύνσεις, ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη, επιδό-
ματα αεροθεραπείας και λουτροθεραπείας, παροχή ιατρικών ειδών, 
εξαίρεση από την πληρωμή διδάκτρων, επαγγελματική κατάρτιση, 
στέγαση, και ηθική επιβράβευση.

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά μια προσπάθεια να αναλυθούν 
εν συντομία τόσο οι παραπάνω διεργασίες όσο και οι αντιθέσεις, 
τα προβλήματα και οι αντιφάσεις που αναδείχθηκαν σε κοινωνικό 
επίπεδο από τη θεσμική αποκατάσταση των αναπήρων.

•
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Μαρία Καβάλα

Η κοινωνική και οικονομική υπόσταση της εβραϊκής κοινότητας 
της Θεσσαλονίκης λίγο πριν από τον εκτοπισμό (1943) και 

οι εκδοχές του τοπικού αντισημιτισμού της εποχής
(Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου  2012)

Στόχος της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να δούμε ποιος ήταν ο 
εβραϊκός πληθυσμός κοινωνικά και οικονομικά (γεωγραφία, κοινω-
νική διαστρωμάτωση, πολιτική και οικονομική κατάσταση, συνέ-
πειες από τον πόλεμο), μέσα από αρχειακό υλικό, ώστε να ιστορι-
κοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την κατηγορία «Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης» ιδιαίτερα για την εποχή του εκτοπισμού και της 
εξόντωσης. Συγχρόνως, να διερευνήσουμε τον αντισημιτικό λόγο 
(Τύπος, μαρτυρίες) της εποχής και τα κίνητρα, πίσω από αυτόν, των 
ελληνικών αρχών, των δωσίλογων αλλά κυρίως των συμπολιτών για 
συγκεκριμένες στάσεις απέναντι στον εβραϊκό πληθυσμό στην περί-
οδο της γερμανικής κατοχής. Ποιος αντισημιτικός λόγος πρόσφερε 
τα επιχειρήματα ή τα άλλοθι για να συμμετάσχουν στη μια ή στην 
άλλη βαθμίδα της «διαδικασίας περιθωριοποίησης», στο στιγματι-
σμό, στη διάκριση, στο διαχωρισμό, στην αδιαφορία, στη λεηλασία, 
στις φυσικές επιθέσεις, στην απέλαση, στην εξόντωση.

Οι «πλούσιοι Εβραίοι» του μύθου, στην πραγματικότητα αποτε-
λούσαν ένα κοινωνικό σύνολο με πλήρη κοινωνική διαστρωμάτωση, 
παρόμοια με εκείνη των υπόλοιπων κατοίκων της Θεσσαλονίκης, 
και με το 25% να ανήκει στους πολύ φτωχούς. Η εγκατάστασή τους 
μέσα στην πόλη είχε παγιωθεί, είχαν πολεμήσει και σκοτωθεί στο 
αλβανικό μέτωπο, είχαν πληγεί από τους βομβαρδισμούς και την 
πείνα, ενώ ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 οι πηγές (οικο-
νομικές αντιπαλότητες, εθνική συνοχή) των διακοινοτικών εντά-
σεων είχαν αρχίσει να περιορίζονται.

Παρόλα αυτά, μερίδα των ελληνικών δωσιλογικών αρχών της 
πόλης και άλλων φορέων της κατέφυγε μέσω του Τύπου σε έναν 
αναχρονιστικό εθνικιστικό αντισημιτικό λόγο, απότοκο του αντί-
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στοιχου του μεσοπολέμου (η εβραϊκή κοινότητα αποτελούσε ένα 
εθνικά ξένο στοιχείο με ανατρεπτικές διαθέσεις). Αυτή η στάση και 
η πρακτική των ελληνικών αρχών, ιδιαίτερα των τοπικών, φαίνεται 
να είχε κυρίως oικονομικά κίνητρα, πολιτικά και προσωπικά. Από 
την άλλη, οι κύκλοι που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς έκφρα-
ζαν έναν αντισημιτικό λόγο, ταυτόσημο του αντίστοιχου ναζιστι-
κού· ενώ τα κίνητρα μπορεί να ήταν προσωπικά πάθη, κίνητρα οικο-
νομικά και εύνοιας – χωρίς πάντα να είναι ξεκάθαρη ή αυστηρή η 
διάκριση ανάμεσα σε πρόσωπα, αφετηρίες και κίνητρα. 

Ωστόσο, ο λανθάνων αντισημιτισμός των πολιτών της Θεσσα-
λονίκης (στιγματισμός, παθητικότητα, αδιαφορία, προδοσία, λεηλα-
σία, διεκδίκηση περιουσιακών στοιχείων – χωρίς να αγνοούμε ή να 
υποβαθμίζουμε όλες εκείνες τις περιπτώσεις βοήθειας και σωτη-
ρίας), όπως εκφράζεται μέσα από το λόγο σε προφορικές και γραπτές 
μαρτυρίες, είναι διαφορετικός από αυτόν των Αρχών και του Τύπου. 
Αναδείκνυε βαθύτερες προκαταλήψεις (οι Εβραίοι ενσάρκωναν μία 
και μοναδική ουσία, ενώ το στερεότυπο του κερδοσκόπου και πλού-
σιου κυριαρχούσε σε σημαντικό βαθμό) που διαπερνούσαν όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και τις κατηγορίες. Η παθητική στάση που 
τελικά επικράτησε έπαιξε το ρόλο της στην εφαρμογή της «τελι-
κής λύσης», καθώς για τη ναζιστική μηχανή είχε ιδιαίτερη σημα-
σία η εκδήλωση αντισημιτικών τάσεων από τους κατοίκους μιας 
κατεχόμενης περιοχής. Φαίνεται ότι ακόμη και αν είχαν εκλείψει οι 
αιτίες των συγκρούσεων, με τη διαφορετική γλώσσα και θρησκεία, 
όσο και αν σε προσωπικό επίπεδο ήταν γείτονες ή και φίλοι, για τον 
χριστιανικό ελληνικό πληθυσμό –ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες με 
τους οποίους δεν ήταν μακρόχρονη η συμβίωση– παρέμεναν ριζικά 
«άλλοι», διαφορετικοί· και ίσως θα πρέπει διαρκώς να θυμόμαστε, 
ώστε να μην αμβλύνουμε τη μνήμη μας, ότι η διαφοροποίηση είναι 
μια διαδικασία αξιολόγησης, όπου υψηλότερη θετική αξία έχει το 
οικείο, το γνωστό, το «δικό μας».

Φωτίζοντας τις παραπάνω πτυχές, αντιμετωπίζουμε την εβραϊκή 
κοινότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας της πόλης, κατα-
νοούμε καλύτερα την ιστορία της «τελικής λύσης» στην ελληνική 
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της και στην τοπική της εκδοχή, απομακρυνόμαστε από τις κατα-
σκευές περί του απόλυτου κακού του ναζισμού και την εντάσσουμε 
στη μακρά διάρκεια της νεότερης ελληνικής, αλλά και ευρωπαϊκής 
ιστορίας με τις εθνοτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αντιθέσεις 
που τη χαρακτήρισαν.

•
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ΗΜΕΡΙΔΑ

«Αρχαιολογική Έρευνα και Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»
Παρουσίαση του αρχαιολογικού έργου του Τομέα Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Διοργάνωση: Κοσμητεία – Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Φοιτητικό-Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία», 
Τετάρτη 22/5/2013

Ομιλητές – Ομιλίες

Νίκος Σταμπολίδης 
«Αρχαία Ελεύθερνα. Από την ανασκαφή… στο Μουσείο»

Χριστίνα Τσιγωνάκη 
«Ανασκαφές Ελεύθερνας, Τομέας ΙΙ. 
Ο χώρος, ο χρόνος και οι άνθρωποι»

Παυλίνα Καραναστάση 
«Παλαιά και νέα στοιχεία για τη ρωμαϊκή Ελεύθερνα»

Ίρις Τζαχίλη 
«Το πρόγραμμα “Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί. 

Η περίπτωση της Θηρασίας”»

Νένα Γαλανίδου 
«Αναζητώντας τους παλαιολιθικούς ανθρώπους 

και ανθρωπίδες στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος»

Κατερίνα Κόπακα 
«Είκοσι χρόνια αρχαιολογικής έρευνας και εκπαίδευσης στη Γαύδο»
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Συζήτηση

Η πανεπιστημιακή αρχαιολογική έρευνα πεδίου 
ως επιστημονική και βιωματική εμπειρία. 

Με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών 
του Τομέα Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης.

Συντονιστής: Δημήτρης Μποσνάκης.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

«Νησιά και νησιώτες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. 
 Νησιωτικοί κόσμοι στη μακρά γεωπολιτισμική διάρκεια»

Τετάρτη 18/12/2013 
Διοργάνωση Κύκλου Σεμιναρίων: 
Κοσμητεία & Τμήματα της Σχολής

(A΄ Συνάντηση)

•
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Ανοικτό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με τις Κοσμη-
τείες και τους Ενιαίους Φορείς Διδασκόντων των Σχολών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο διοργάνωσαν Κύκλο εκδηλώσεων 
με τον γενικό τίτλο «Ανοικτό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο».

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν 
ομιλίες, διαλέξεις και συζητήσεις 
για σύγχρονα αλλά και διαχρο-
νικά επίκαιρα θέματα ιστορίας 
και πολιτισμού, καθώς και συναυ-
λίες, προβολές κ.ά. Απευθύνο-
νταν στους φοιτητές και στην 
κοινωνία της πόλης του Ρεθύ-
μνου. Πραγματοποιή θηκαν στην 
Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου 
και στο Φοιτητικό-Πολιτιστικό 
Κέντρο «Ξενία» τα διαστήματα 
30 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 
και 7 έως 10 Οκτωβρίου 2013. 

Μέσα από τις εκδηλώσεις 
αυτές, η ακαδημαϊκή κοινότητα 
δήλωσε τη δυναμική και ουσι-
αστική βούλησή της να κρατήσει ζωντανή τη διαρκή εκπαίδευση 
και ανοικτή την ποιοτική γνώση για όλους και όλες. Σε μια περίοδο 
που η πολιτική ηγεσία της χώρας «κλείνει» με τον πιο παράλογο και 
βάρβαρο τρόπο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ελληνικό δημόσιο 
Πανεπιστήμιο εν γένει.

 Brian Taylor, 2011, Chronicle 
of Higher Education.
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Δευτέρα 30/9/2013
«Δημοκρατία και κοινωνική πολιτική»

Κώστας Καβουλάκος
Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

Τρίτη 1/10/2013
«Ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης»

Σοφία Τριλίβα
Τµήµα Ψυχολογίας

Τρίτη 1/10/2013
Συναυλία, με τον

Γιάννη Κασσωτάκη

Τετάρτη 2/10/2013
«Μια άλλη όψη της κυριαρχίας»

Θωµάς Νουτσόπουλος, Θανάσης Γκιούρας 
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Τετάρτη 2/10/2013
Υποδοχή Πρωτοετών και Ενημέρωση Φοιτητών

Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Τετάρτη 2/10/2013
«Ο Μίνως Α. Καλοκαιρινός, η Κνωσός, 

και οι απαρχές της κρητικής αρχαιολογίας»
Κατερίνα Κόπακα

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Πέμπτη 3/10/2013
«Τέχνη και κοινωνική ευαισθησία» 

Κατερίνα Μπαντινάκη
Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
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Πέμπτη 3/10/2013
«Δημοκρατία και δημόσιο χρέος την εποχή της Αμερικανικής 

Επανάστασης, με μερικές σκέψεις για το σήμερα» 
Γιάννης Κοκκινάκης

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Παρασκευή 4/10/2013
«Κοινωνίες σε κρίση. Παραδείγματα από 
το Μεσαιωνικό και Βυζαντινό παρελθόν»

Κώστας Μουστάκας
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Παρασκευή 4/10/2013
«Φασισµός»

Κώστας Γκούνης
Τµήµα Κοινωνιολογίας

Σάββατο 5/10/2013
«Αποτελέσματα της Διαδικτυακής Έρευνας 

για τις στάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών & φοιτητριών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Οικονομική Κρίση»

Μηνάς Σαµατάς
Τµήµα Κοινωνιολογίας

Σάββατο 5/10/2013
«Η κρίση ως έκτακτη κατάσταση ανάγκης 

και η κοινωνική οικονομία ως απάντηση στα αδιέξοδα 
της καπιταλιστικής οικονομίας της αγοράς» 

Σκεύος Παπαϊωάννου
Τµήµα Κοινωνιολογίας

Δευτέρα 7/10/2013
«Η ανάδυση των "μεσαίων στρωμάτων" στον ευρωπαϊκό 
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Διαφωτισμό: Οικονομία, ηθική, πολιτική»
Σπύρος Τέγος 

Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

Τρίτη 8/10/2013
«Παιδεία όπως υγεία: Από κοινωνικά αγαθά, εμπορεύματα»

Μανόλης Τζανάκης, Μανόλης Δαφέρμος 
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας 

Τετάρτη 9/10/2013
Προβολή του ντοκιμαντέρ του Michael Moore, 

«Sicko» (2007), για το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ

Πέμπτη 10/10/2013
«Το Κρυφό Σχολειό: Ιστορία, ιδεολογία και πολιτική»

Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

•
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TMHMA ΦIΛOΛOΓIAΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αθανασάκη Λουκία         Τακτική Καθηγήτρια
Αποστολάκης Κωνσταντίνος        Λέκτορας
Kαβουλάκη Aθηνά         Επίκουρος Καθηγήτρια
Λαδιανού Αικατερίνη         Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Λίτινας Nικόλαος         ΕΤΕΠ, Εργαστ. Παπυρολογίας 
      & Επιγραφικής
Παναγιωτάκης Στυλιανός         Αναπληρωτής Καθηγητής
Πασχάλης Mιχαήλ                                Τακτικός Καθηγητής
Πετράκη Ζαχαρούλα         Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Σπαθάρας Δημήτριος         Επίκουρος Καθηγητής
Σπανουδάκης Kωνσταντίνος        Επίκουρος Καθηγητής
Ταμιωλάκη Μελίνα         Λέκτορας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Δασκαλά Eυαγγελία           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Δετοράκη Mαρίνα           Επίκουρος Kαθηγήτρια
Δημητρακάκης Ιωάννης           Λέκτορας
Ζερβουδάκη Αλεξάνδρα           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Kακλαμάνης Στέφανος           Τακτικός Καθηγητής
Kαστρινάκη Aγγέλα           Τακτική Καθηγήτρια
Nάτσινα Aναστασία           Λέκτορας
Πατεδάκης Eμμανουήλ                        Λέκτορας
Πολυχρονάκης Δημήτριος          Επίκουρος Καθηγητής
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Αναγνωστοπούλου Έλενα          Τακτική Καθηγήτρια
Καλοκαιρινός Αλέξης           Αναπληρωτής Καθηγητής
Κάππα Ιωάννα            Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κατσιμαλή Γεωργία           Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σφακιανάκη Άννα           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μήνη Παναγιώτα           Επίκουρος Καθηγήτρια
Ξεπαπαδάκου Αύρα           Λέκτορας
Παπαλεξίου Έλενα           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Σειραγάκης Εμμανουήλ           Λέκτορας

ΔIAΛEΞEIΣ

1 / 10 / 2012
15η ετήσια διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη
Θεοχάρης Δετοράκης (Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Ο Νικηφόρος Φωκάς στη μεσαιωνική και στη νεώτερη λογοτεχνία μας». 
Συνδιοργάνωση με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 

10 / 10 / 2012
Elizabeth Craik (Ομότιμος Καθηγήτρια, St. Andrews University)
«Ιπποκρατικός Νόμος». 
Διάλεξη στη σειρά ‘Ανοικτό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο’ σε συνδιορ-
γάνωση με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. 

22 / 10 / 2012
Δημήτρης Αρβανιτάκης (Μουσείο Μπενάκη)
«Ο Ανδρέας Κάλβος και η υπεράσπιση της αυτοκτονίας». 
Διάλεξη στη σειρά ‘Μεταπτυχιακές Συναντήσεις’. 
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30 / 10 / 2012
Sarah Brown Ferrario (Catholic University of America / University 
of Rome)
«Great Man Theory in Classical Greece».

31 / 10 / 2012
Κατερίνα Κόμη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«‘Και μια μέρα θα πονέσεις όπως εγώ’: το γυναικείο έγκλημα στον 
κινηματογράφο». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’. 

5 / 11 / 2012
Χριστιάνα Μυγδάλη (Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης, πρώην διευθύντρια περιοδικού ‘Διαβάζω’)
«Μεταφράζοντας το χαμένο χρόνο. Μεταφραστική Πολιτική 
και Πολιτισμική Ποιητική στην Ελλάδα την περίοδο της χούντας». 

7 / 11 / 2012
Μιχαήλ Πασχάλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Ιχνηλατώντας τον μύθο του Οιδίποδα στον Βιζυηνό με οδηγό τον 
Αριστοτέλη». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

21 / 11 / 2012
Μανόλης Σειραγάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«‘Καϋμένε Αθανασόπουλε’: Μια κακούργα πεθερά στο τραγούδι, το 
θέατρο και την κοινωνία του μεσοπολέμου». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

26 / 11 / 2012
Ulrich Moennig (Πανεπιστήμιο Αμβούργου)
«H τραυματική διαδικασία της αφήγησης: ‘Το κιβώτιο’ του Άρη 
Αλεξάνδρου». 
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Διάλεξη στη σειρά ‘Mεταπτυχιακές Συναντήσεις’. Παρουσιάστη-
καν αποτελέσματα από ερευνητικό πρόγραμμα που διεξάγεται 
στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου με θέμα ‘Narrative Vermittlung 
kollektiver traumatischer Erfahrungen am Beispiel des griechischen 
Bürgerkriegs / Αφηγηματική αναπαράσταση τραυματικών εμπειριών 
με παράδειγμα τον ελληνικό Εμφύλιο’. 

5 / 12 / 2012
Κωνσταντίνα Κορναράκη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστή-
μιο Κρήτης)
«Inter vitae mortisque vias: η ‘εγκληματική’ Αργώ και η εκδίκηση της 
Μήδειας». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

19 / 12 / 2012
Μαρίνα Δετοράκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Νυκτὶ φονεῦσαι τὸν βασιλέα: αυτοκρατορικές δολοφονίες στο Βυζά-
ντιο». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

20 / 2 / 2013
Μαρία Σωμαράκη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Αγαμέμνων και Ιφιγένεια: δύο θυσίες ή δύο εγκλήματα;» 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

11 / 3 / 2013
Prof. Douglas Cairns (University of Edinburgh)
«A Short History of Shudders». 

20 / 3 / 2013
Αθηνά Αλεξάκη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Μεταξύ θείας και ανθρώπινης δικαιοσύνης: η Φόνισσα του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη». 
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Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

26 / 3 / 2013
Εύα Γεμενετζή & Ελίνα Τσουράκη (Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες Β΄ & 
Α΄ κύκλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Θεϊκή δικαιοσύνη, κοινωνική ηθική και προσωπική ευθύνη στον Β. 
Ουγκώ». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

1 / 4 / 2013
Ηλίας Αρναούτογλου (Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης της 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου)
«Χρήση και κατάχρηση του νόμου στα δικαστήρια της κλασικής 
Αθήνας». 

3 / 4 / 2013
Αρετή Παπαδογιαννάκη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης)
«Φόνος σε ερωτικό τρίγωνο στον κινηματογράφο: Ossessione (Luchino 
Visconti) και Cronaca di un amore (Michelangelo Antonioni)». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

10 / 4 / 2013
Νίκος Λίτινας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Έγκλημα στον Νείλο. Στιγμιότυπα από τους ελληνορωμαϊκούς 
παπύρους». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

13 / 5 / 2013
Paul Demont (University of Paris-Sorbonne)
«Instruments and organs (ὄργανα) in the philosophical part of the 
Hippocratic Regimen I».
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15 / 5 / 2013
Derek B. Scott (University of Leeds)
«Imagining the Nation, Imagining Europe». 

21 / 5 / 2013
Γιάννης Μετζικώφ (Σκηνογράφος)
«Η σημασία της μεταμόρφωσης». 
Διάλεξη που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος για το Ελλη-
νικό Μεταπολεμικό Θέατρο (υπεύθυνος καθηγητής: Εμμ. Σειραγάκης).

21 / 5 / 2013
Ομιλίες υπό τον γενικό τίτλο «Οι Αμηχανίες του Σωκράτη»
Martin Vöhler (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

«Η βεβαιότητα ως απώλεια». 
Απόστολος Λαμπρόπουλος (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

«Η αβέβαιη φιλοξενία της γλώσσας».

22 / 5 / 2013
Ζαχαρίας Ανδρεαδάκης (Υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο του 
Michigan)
«Έγκλημα και τιμωρία στον Αμμιανό Μαρκελλίνο: Νομικό και Ιστο-
ρικό Παράλογο». 
Διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς ‘Διατομεακές Αναγνώσεις Τμήμα-
τος Φιλολογίας – Δ΄ Θεματικός Κύκλος: το Έγκλημα’.

ΣYNEΔPIA – HMEPIΔEΣ

Σκηνική Μουσική και Αρχαίο Δράμα – Αφιερωμένο στη μνήμη του 
Γιώργου Αμαργιαννάκη 
Συνέδριο διοργανωμένο από τον Τομέα Θεατρολογίας-Μουσικολο-
γίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφιε-
ρωμένο στη μνήμη του εξέχοντος μουσικολόγου (άλλοτε μέλους 
του Τμήματος Φιλολογίας) Γιώργου Αμαργιαννάκη. Πραγματοποιή-
θηκε στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία» στο Ρέθυμνο από 
27 έως 28 Οκτωβρίου 2012. 
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NEOGRÆCA MEDII ÆVI VII – Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογο-
τεχνία (12ος-17ος αι.) 
Το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο στη σειρά Neograeca Medii Aevi (με το ως 
άνω γενικό θέμα) συνδιοργανώθηκε από τον Τομέα Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 
(Ε.Κ.Ι.Μ.). Πραγματοποιήθηκε από 1 έως 4 Νοεμβρίου 2012 και οι 
εργασίες του φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου 
Κρήτης στο Ηράκλειο. 

Γαλάτεια Καζαντζάκη, μια πρόκληση στα ελληνικά γράμματα 
– 50 χρόνια από τον θάνατό της
Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Τομέα Βυζαντινής και Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο (στο Φοιτητικό Πολιτι-
στικό Κέντρο «Ξενία») την 1η Δεκεμβρίου 2012. 

Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική λογοτεχνία (18ος - 19ος αι.)
– Συνέδριο προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών προς τιμήν του ομότιμου Καθη-
γητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αλέξη 
Πολίτη, το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης και πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο (στο Φοιτη-
τικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία») από 12 έως 14 Απριλίου 2013. 

Ημερίδα προς τιμήν του Φώτου Λαμπρινού 
Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Τομέα Θεατρολογίας-Μουσι-
κολογίας (και ειδικώς την κατεύθυνση του Κινηματογράφου) του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και πραγματο-
ποιήθηκε στο Ρέθυμνο (στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία») 
στις 22 Απριλίου 2013. 

Περί Ύφους 2013 – Σεμινάριο με την Αγγέλα Καστρινάκη
Εσπερίδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ομώνυμου (προς τον 
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τίτλο της εκδήλωσης) σεμιναρίου που δίδαξε κατά το εαρινό εξάμηνο 
2012-13 η καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη. Πραγματοποιήθηκε 
στις 24 Μαΐου 2013 στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου) με 
συμμετοχή φοιτητών και παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών. 

Plutarch’s Cities – International Conference in honour of Anastasios 
Nikolaidis / Διεθνές συνέδριο προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή Κλασι-
κής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αναστάσιου Νικολαΐδη. 
Διοργανώθηκε από τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Διεθνή 
Εταιρεία Πλουταρχικών Σπουδών (International Plutarch Society) 
και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, όπου φιλοξενήθη-
καν οι εργασίες του συνεδρίου από 25 έως 29 Απριλίου 2013. 

RICAN 7 – Slaves and Masters in the Ancient Novel 
Διεθνές Συνέδριο στο πλαίσιο της σειράς Rethymnon International 
Conferences on the Ancient Novel (RICAN), το οποίο διοργανώθηκε 
από τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαΐου 
2013 στο Ρέθυμνο και οι εργασίες του φιλοξενήθηκαν στο Φοιτη-
τικό Πολιστικό Κέντρο «Ξενία». 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Φίλιππος Παππάς, Ο διάλογος της ελληνικής με τις ξένες λογοτε-
χνίες μέσω των μεταφράσεων (1830-1909). 
Επόπτης: Αλέξης Πολίτης. Υποστήριξη: 4/12/2012. Βαθμός: Άριστα.

Αθηνά Φραγκούλη, Η αρχαιογνωσία στην Πάπισσα Ιωάννα του 
Εμμανουήλ Ροΐδη: αρχαίες πηγές κι επιδράσεις.
Επόπτης: Μιχαήλ Πασχάλης. Υποστήριξη: 19/2/2013. Βαθμός: Άριστα.
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AΛΛEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

Θερινό πρόγραμμα μαθημάτων Nέας Eλληνικής – Modern Greek 
Summer Course, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Pέθυμνο. 
Eντατικό πρόγραμμα διδασκαλίας Nέων Eλληνικών. Eντάσσεται στα 
προγράμματα του Eργαστηρίου Γλωσσολογίας και διοργανώνεται 
κάθε καλοκαίρι επί σειράν ετών. Aπευθύνεται σε αλλοδαπούς. 
Yπεύθυνη: αναπλ. καθ. Γ. Kατσιμαλή. 

•
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ιωσήφ Δέσποινα           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κάσδαγλη Αγλαΐα           Επίκουρος Καθηγήτρια
Κιουσοπούλου Τόνια           Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κυρίτσης Δημήτρης           Επίκουρος Καθηγητής
Μουστάκας Κώστας           Επίκουρος Καθηγητής
Παναγοπούλου Κατερίνα          Λέκτορας
Σακελλαρίου Ελένη           Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αβδελά Έφη            Καθηγήτρια
Ζέη Ελευθερία            Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κοκκινάκης Γιάννης           Επίκουρος Καθηγητής
Κουσουρής Δημήτρης           Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Πετμεζάς Σωκράτης           Αναπληρωτής Καθηγητής
Χατζηιωσήφ Χρήστος           Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναστασόπουλος Αντώνης           Επίκουρος Καθηγητής
Κολοβός Ηλίας            Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Γαλανίδου Νένα            Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννου Παναγιώτης           Επίκουρος Καθηγητής
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Καραναστάση Παυλίνα           Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Καρίμαλη Ευαγγελία           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κόπακα Κατερίνα           Καθηγήτρια
Κορνέζου Τιτίνα           Λέκτορας
Μαΐλης Αθανάσιος           Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Ματθιόπουλος Ευγένιος          Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταμπολίδης Νίκος           Καθηγητής
Τσιγωνάκη Χριστίνα           Λέκτορας
Φωσκόλου Βίκυ            Επίκουρος Καθηγήτρια

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

20 / 9 / 2012
Philip Van Peer (KU Leuven)
«Comparative Perspective on European Middle Paleolithic and Afri-
can Middle Stone Age Archaeology».

10 / 10 / 2012
Xριστίνα Κωνσταντακοπούλου (Koλλέγιο Birkbeck, Πανεπιστήμιο 
Λονδίνου)
«H Αθηναϊκή ηγεμονία, φορολογία και οι μικρές κοινότητες του 
Αιγαίου».

31 / 10 / 2012
Χριστίνα Μητσοπούλου
«Αρχαιολογία και Θρησκεία: Τελετουργικά αγγεία και δρώμενα στα 
Ελευσίνια Μυστήρια».

21 / 11 / 2012
Δημήτρης Σακελλαρίου (ΕΛΚΕΘΕ)
«Θαλάσσια Γεωαρχαιολογία: Σύγχρονες μέθοδοι έρευνας και συνερ-
γασία αρχαιολόγων και θαλασσίων επιστημόνων για τον εντοπισμό, 
χαρτογράφηση και μελέτη υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων».

23 / 11 / 2012
Γιώργος Ηλιόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
«Ο Γεωλογικός και ο Αρχαιολογικός χρόνος – Το Πλειστόκαινο και 
το Ολόκαινο».
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23 / 11 / 2012
John de Vos (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Leiden)
«The Endemic Pleistocene Fauna of Crete».

28 / 11 / 2012
Gianluca Cantoro και Νίκος Παπαδόπουλος
«Μη καταστρεπτικές διαγνωστικές μέθοδοι στην αρχαιολογία: 
i. εφαρ μογές της γεωφυσικής, ii. εφαρμογές της αεροφωτογράφησης».

28 / 11 / 2012
Ισμήνη Τριάντη (ομότιμος καθηγήτρια Παν/μίου Ιωαννίνων)
«Άκτιο: Ο ναός του Απόλλωνα και τα λατρευτικά αγάλματα».

5 / 4 / 2013
Νίκος Πουλακάκης (Τμήμα Βιολογίας Παν/μίου Κρήτης)
«Αρχαίο DNA: παράθυρο με θέα το παρελθόν και το μέλλον».

15 / 5 / 2013
Μαρία Μήλη (Βρετανική Σχολή Αθηνών)
«Όψεις του θανάτου και τoυ Κάτω Κόσμου στην αρχαία Θεσσαλία».

22 / 5 / 2013
Πασχάλης Πασχίδης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
«Θεσμοί της πολιτικής ζωής στην Ελληνιστική Μακεδονία: μεταξύ 
ιστοριογραφικής κατασκευής και πραγματικότητας».

22 / 5 / 2013
Gilles Grivaud (Παν/μιο της Ρουέν)
«Το ζήτημα του αποικισμού στη Λατινική Ανατολή».

23 / 5 / 2013
Gilles Grivaud (Παν/μιο της Ρουέν)
«Ταυτότητες και υβριδικότητα στο Βασίλειο της Κύπρου (ιγ΄- ιε΄ 
αιώνες)».
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

22 / 5 / 2013
Ημερίδα: Αρχαιολογική έρευνα και εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης – Μέθοδοι, Δεδομένα, Εκτιμήσεις, Προοπτικές. 

24 - 26 / 5 / 2013
18η Ε.Σ.Τ.Ι.Α. (Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας), Άγιος Νικόλαος.

8 - 9 / 7 / 2013
18η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρο-
νης Ιστορίας.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ζαμπίνε Μπέκμανν, Domesticating Mountains in Middle Bronze Age 
Crete: Minoan Agricultural Landscaping in the Agios Nikolaos Region 
(Εξημερώνοντας τα Κρητικά όρη στη Μέση Εποχή του Χαλκού: Η 
Μινωική διαμόρφωση του Τοπίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου). 
Επόπτρια: Κατερίνα Κόπακα. Υποστήριξη: 20/9/2012.

Φωτεινή Βλάχου, Η Τέχνη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια: Η ιστορική 
ζωγραφική στην Πορτογαλία στις αρχές του 19ου αιώνα.
Επόπτης: Νίκος Χατζηνικολάου. Υποστήριξη: 22/05/2013.

•
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ανδρουλιδάκης Κων/νος          Καθηγητής
Βενιέρη Μαρία            Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δασκαλάκη Μαρία           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Θεοδώρου Παναγιώτης           Επίκουρος Καθηγητής
Καβουλάκος Κων/νος           Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραμανώλης Γεώργιος           Επίκουρος Καθηγητής
Κουκουζέλης Κων/νος           Επίκουρος Καθηγητής
Λέμπεντεφ Ανδρέας           Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαραγκός Γεώργιος           Αναπληρωτής Καθηγητής
Μπάλλα Χλόη            Επίκουρος Καθηγήτρια
Μπαντινάκη Αικατερίνη           Επίκουρος Καθηγήτρια
Παπαδάκη Ευαγγελία           Επίκουρος Καθηγήτρια
Σαργέντης Κων/νος           Επίκουρος Καθηγητής
Ταβουλάρης Στυλιανός            Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Τέγος Σπυρίδων           Επίκουρος Καθηγητής
Τσινόρεμα Σταυρούλα           Καθηγήτρια

ΘΕΣΗ ΜΙΧΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Αγγελής Δημήτριος            Πυροβολάκης Ευτύχιος

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βαφέας Νικόλαος           Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργούλας Αντώνιος           Καθηγητής
Δαλακούρα Αικατερίνη           Επίκουρος Καθηγήτρια
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Ιατρίδης Τηλέμαχος           Επίκουρος Καθηγητής
Κακλαμάνη Σταματία           Επίκουρος Καθηγήτρια
Κατσαρού Ελένη           Επίκουρος Καθηγήτρια
Καψάσκη Αγγελική           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Κουγιουμουτζάκης Ιωάννης          Καθηγητής
Λουλαδάκη Αργυρώ            Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Νικολακάκης Γεώργιος           Αναπληρωτής Καθηγητής
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος          Καθηγητής
Πατεράκη Μαρία           Διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80
Σταματοπούλου Δέσποινα          Επίκουρος Καθηγήτρια
Τζούκας Ευάγγελος           Διδάσκων με το ΠΔ 407/80
Τσαντηρόπουλος Αριστείδης          Επίκουρος Καθηγητής
Τσούρτου Βασιλική           Επίκουρος Καθηγήτρια
Φούφουλας Δημήτριος          Διδάσκων με το ΠΔ 407/80

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

2 - 3 / 11 / 2012
Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και προο-
πτικές – Επιστημονικό διήμερο, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και Ελληνική Εταιρεία Ιστορι-
κών της Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο.

2 - 3 / 2 / 2013
Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική – 4η Συνάντηση μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, Ρέθυμνο.

18 - 20 / 4 / 2013
Κικέρων, De finibus bonorum et malorum - Workshop  με θέμα την 
κριτική συζήτηση της νεοελληνικής μετάφρασης του έργου, Σεμινά-
ριο Αρχαίας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου-
δών Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο.
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16 - 17 / 6 / 2013
Φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία και κριτική – 5η Συνάντηση μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, Ρέθυμνο.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

10 / 10 / 2012
Elizabeth Craik (Πανεπιστήμιο St. Andrews)
«Ιπποκρατικός Νόμος». 

21 / 5 / 2013
Gerhard Ernst (Πανεπιστήμιο Ερλάνγκεν-Νυρεμβέργης)
«Advanced Course in Metaethics».

22 / 5 / 2013
Gerhard Ernst (Πανεπιστήμιο Ερλάνγκεν-Νυρεμβέργης)
«The Nature of Moral Knowledge».

5 / 6 / 2013
Ernst-Otto Onnasch (Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης)
«Love as a moral means in Kantian and early post-Kantian philoso-
phy».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

«ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

20 / 11 / 2012
Φιλήμων Παιονίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 
«Η σημασία του ωφελιμισμού για τη Βιοηθική».

28 / 11 / 2012
14η Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών 
Εργασιών.
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2 / 2 / 2013
Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών «Κοινωνία και Βιοηθική».

3 / 4 / 2013
15η Ημερίδα Δημόσιας Υποστήριξης Διπλωματικών Μεταπτυχιακών 
Εργασιών.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

12 / 3 / 2013
Μανώλης Κουκλάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
«Τι είναι η ηθική αρετή και πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι στη 
Βιοηθική;»

11 / 4 / 2013
Margaret McCabe (King’s College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου)
«From the Cradle to the Cave. What happened to Self-Knowledge in 
Plato’s Republic?»

17 / 4 / 2013
Victor Ilievsky (Central European University)
«Traces of the Platonic Theory of Evil in the Theaetetus».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

29 / 10 / 2012
Βαγγέλης Βανταράκης: «Η νέα φιλοσοφία του 17ου αιώνα».

12 / 11 / 2012
Δημήτρης Φούφουλας: «Για την κάθαρση της ουτοπίας: Σαιν Σιμόν 
και Βάλτερ Μπένγιαμιν».

26 / 11 / 2012
Κώστας Γκούνης: «Η “ψυχολογική δομή του φασισμού” σήμερα».



— 312 —

ΑΡΙΑΔΝΗ 19 (2013)

10 / 12 / 2012
Κώστας Σαργέντης: «Η έννοια της ηθικής ελευθερίας στον Ρουσσώ».

25 / 2 / 2013
Λίνα Παπαδάκη: «Η χρήση του ανθρώπου ως απλού μέσου».

11 / 3 / 2013
Βαγγέλης Τζούκας: «Σύγχρονες προσεγγίσεις και αναθεωρήσεις 
της δεκαετίας του 1940 στη συγκυρία της ελληνικής κρίσης».

15 / 4 / 2013
Ευτύχης Πυροβολάκης: «Προσεγγίσεις ερμηνευτικής: στο μεταίχμιο 
φιλοσοφίας και λογοτεχνίας».

17 / 4 / 2013
Γιώργος Αργείτης: «Οικονομική κρίση και χρεοκοπία».

24 / 4 / 2013
Νικόλας Κομπρίδης: «Hannah Arendt on Beginning and Belonging: 
The Right to be Human».

21 / 5 / 2013
Δημήτρης Μυλωνάκης: «Οικονομική κρίση και οι αντινομίες της 
οικονομικής επιστήμης».

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Αναγόρευση του Michael Herzfeld, Καθηγητή Ανθρωπολογίας του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ρέθυμνο 18 / 2 / 2013. 

•



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 μειώ
σεις 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 συντομογραφίες 
ακολουθούν κάποιον από τους διε
θνώς γνωστούς πίνακες σε ειδικά πε
ριοδικά (π.χ. L’année philologique, 
Archäologischer Anzeiger, Dumbar-
ton Oaks Papers, International Phil-
osophical Bibliography κ.λπ.). Οι 
συντομογραφίες ελληνικών τίτλων 
δίδονται στα ελληνικά. 
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Παραδείγματα

Βιβλίο με ένα 
συγγραφέα
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