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« ... Νόμος των Θεων 

τούτη τή θαλασσόζωστη χώρα 

στήριγμα θε,ο τήν εστησε 
γιά ολους τούς fένους· 
,~" , ,/ 

χαι ο χρονος που ερχεται 

ποτέ του μήν πάΦει νά στηρ(ζει το 
ρόλο της» 

(Πίνδαρος, Όλυμπιόνιχος VΠI 25-30) 

«Καλούσης της των Έλλήνων χρε(ας» 

(άπεuθύνεταt στις άνάγκες των Έλλήνων) 

ΠoΡCΡύρως, «Πρός Μαρχέλλαν», 4. 



Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥΣ 

"Οταν στις Σuρακούσες βασίλεuε ό Διονόσιος *, ό περίφημος 
τόραννος, ενας ξένος ηλθε στην πόλη ισχuριζόμενος πως μόνον 
αΙΙτος μπορούσε να διδάξει την εγκαιρη ανακάλuΦη των 

- "Ο λ 'θ ,', λ" 'Δ' σuνωμοτων. ταν κ η ηκε στην ακροπο η ειπε στον ιovucrιo 

οτι θα δίδασκε αΙΙτον μόνο, ετσι ωστε να μην γίνει γνωστη σε 
"λ' , ο οuς η τεχνικη. 

"Οταν ολοι οσοι ηταν παρόντες εφuγαν, ό ξένος τού είπε 
κρuφά: «διέδωσε οτι εχεις μάθει την τεχνικη της εγκαιρης 
ανακάλuΦης των σuνωμοτων και κάνεις δεν θα τολμήσει πλέον 
να σuνωμοτήσει». 

ΕΙΙχαριστημένος απο το εξuπνο τέχνασμα, ό Διονόσιος τί
μησε τον ανθρωπο ε.κείνο με λαμπρα δωρα και ανακοίνωσε 
στοΙΙς σωματοφόλακες και στοΙΙς στρατιωτες οτι εΙχε διδαχθεί 
εναν θαuμάσιο τρόπο αναγνώρισης των σuνωμοτων. 'Εκείνοι το 
πίστεΦαν και δεν τολμούσαν να σuνωμοτήσοuν (Πολόαινος, 

«Στρατηγήματα», Ε' 2, 3). 

τα περισσότερα μεγάλα γεγονότα τού παρελθόντος πραγ-
'θ " \ , , I~ , 'Ά 

ματοποιη ηκαν κατω απΌ την επωραση φαντασματων. ν με-

λ , \. ~ 'θ' ~ Ι tl, \., 'ζ 
ετησοuμε την ιστορια α uιαπιστωσοuμε οτι αuτη εμφανι εται 

ώς μία σuλλογη προσπαθειων των λαων και των ήγετων τοuς 
με στόχο να δημιοuργήσοuν φαντάσματα η να τα καταστρέ

Φοuν.'Η πολιτικη δεν εΙναι παρα μία διαπάλη φαντασμάτων. 
OL σκιες των ίδρuτων των μεγάλων θεωριων απο το βάθος 

*'0 Διονuσιος ό Πρεσβuτερος εγινε τuραvvος των Σuραχοuσων στα -406. 
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- Ι (' ,(' '" .. 
των ταφων τους υπαγορευουν ηγεμονικα τους νομους τους σε 

έκατομμΙΙρια ανθρώπων και για να τοuς δπηρετήσουν οί λαοι 
πολέμησαν με μανία μεταξΙΙ τους. 

Το κολοσσιαίο φάντασμα τοϊ) φόβου εξουσιάζει απο τις 
, ,-Ι \(' Ι""", 
απαρχες του κοσμου και ο χρονος το εχει αφησει ανεγγιχτο. 

'Άν ή επφροή τοι> δεν εξουσίαζε συνεχώς τοuς λαοΙΙς, ή πορεία 
της ίστορίας θα ηταν τελείως διαφOρεΤLΧή. 

Το φάντασμα τοϊ) φόβοι> γιγαντώνεται απο την στιγμη ποu 

κανεις δεν φροντίζει να το θέσει ίιπο ελεγχο, αλλα με εύκολία 
διαλΙΙεται κάτω απο το χέρι ποu τολμα να το αγγίξει - να το 

αμφισβητήσει. 
Κ ' 'ξ' Ι, , ς::.' .", r, 
αμια ε ουσια, καμια αuτοκρατορια υεν ειναι ατρωτη, οσο 

, , " 'βλ " , 
ισχuρη και ακατα ητη κι αν φαινεται. 

Ό Τάλως, ό πανίσχυρος φΙΙλακας της Κρήτης αποδείχθηκε 
ευάλωτος στις ίκανότητες της Μήδειας και ό Πάρις κάποτε 

, ~ .. t, ,r:,I β 'λ ι, , " \ (' , 
σημαυεψε μ ενα ε ος του μια φτερνα που εμεινε στην ιστορια 

, "λλ ως «αχι εως». 

'Ο ' 'ξ , , ("λ ' , " παγκοσμως ε ουσιασμος παρ ο ο που φαινεται ατρωτος 

" "Ι ..... , ('Ι ('Ι , " 
εχει γνωρισει αποτυχιες. ~ερει ομως οτι πρεπει να τις 

αποκρίιπτει για να διατηρήσει το γόητρό του. 

Αύτο θα γίνει περισσότερο κατανοητο αν μελετήσοuμε την 
, " , 'θ' "β' λλ ' , ηττα ποι> γνωρισε στην προσπα εια τοι> να επι α ει στον κο-

σμο μία γλώσσα.'Η ιδέα ηταν ή γλώσσα αύτη να εΙναι ευκολη, 
" ,r/, ,r:./ 

τοσο στην προφορα οσο και στην γραμματικη ωστε να 

καταστεί ευληπτη. 
Η Volapίik (ΒολαπΙΙκ) ηταν ή πρώτη προσπάθεια επιβολης 

μιας τεχνητης γλώσσας στοuς λαοΙΙς. Το ονομά της εΙναι κι 
αύτο τεχνητο απο τις λέξεις νοΙ (σΙΙμπαν) και pίik (γλώσσα). 
Το τερατοΙΙργημα αύτο κατασκεuάστηκε στα 1879 απο τον 
ΓερμανοΊωάννη Μαρτίνο Scheyer. 

Οί προπαγανδιστές τοι> προσπάθησαν να το διαδώσουν με 

κάθε μέσον. Δέκα χρόνια αργότερα ίιπηρχαν στον κόσμο 300 
BoλαπυκιστLΧOΙ σΙΙλλογOL, με σκοπο την εκμάθηση, διάδοση και 
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έπιβολη της γλώσσας αίιτης ώς δηθεν διεθνες μέσον σuνεννοή
σεως. 

'Εκδόθηκαν είδικα λεξικα σε κάθε μία άπο τΊ.ς σποuδαιότερες 
γλώσσες. Ή γραμματικη τοϊ) Scheyer μεταφράστηκε σε 24 
γλώσσες, διοργανώθηκαν διεθνη σuνέδρια Βολαπuκιστών καΊ. 

στα 1889 ίδρόθηκε καΊ. Βολαπuκιστικη Άκαδημία (Kaden 
Volapίika). 'Εν τοότοις, παρ α τΊ.ς έλπίδες ή «γλώσσα» αίιτη 
άπέτuχε να κερδίσει την άποδοχη τοϊ) κόσμοu. 

Ή άποτuχία δεν πτόησε τοuς παγκόσμιοuς κuβερνητες. 
'ΕπανέκαμΦαν με την 'Εσπεράντο, την πιο γνωστή τοuς προ

σπάθεια ποι.> έπινοήθηκε άπο τον Ρώσο γιατρο Λάζαρο Aouoo
βίκο Ζάμενχωφ. ΤΟ βιβλίο τοu εφερε τον τίτλο Lingro 
Internacia, στο όποΤο ό σuγγραφέας έφέρετο ίιπο το Φεuδώ
νuμο Doctoro Esperanto (Δόκτωρ'Ελπίζων) άπ' οποu προηλθε 
το ονομα της γλώσσας. 

Κατα την εκρηξη τοϊ) Α' Παγκοσμίοu Πολέμοu ίιπηρχαν 
3.000 'ΕσπεραντιστικοΊ. σόλλογοι παγκοσμίως. Στα 1907 
έκδίδοντο 176 περιοδικα σ' ολο τον κόσμο. Ή Κοινωνία τών 

'Εθνών (άργότερα ΟΗΕ) έξέδιδε δελτίο στη γλώσσα αίιτη καΊ. 
την ίιποστήριζε οπως καΊ. αλλες διεθνιστικες όργανώσεις. 

Στα 1921 ή 'Εσπεράντο είσήχθη στα σχολεΤα, τα πολu
τεχνεΤα, τΊ.ς έμπορικες σχολες καΊ. τα πανεπιστήμια 24 χωρών 
της Είιρώπης, της Άσίας καΊ. της Άμερικης. 

Στην Έλλάδα στα 1908 ίιπηρχε 'Εσπεραντιστικος σόλλογος 
στη Σάμο ποι.> έξέδιδε το περιοδικο «Samosa Esperanto». Με 
έ νέργειες τοϊ) σuλλόγοu αίιτοϊ) είσήχθη δια νόμοu ή ίιποχρεω
τικη διδασκαλία της 'Εσπεράντο. Στα 1924 είσήχθη ώς 
προαιρετικο μάθημα στα διδασκαλεΤα της μέσης έκπαιδεόσεως 
στην Άθήνα. Στα 1929 ό <:Ελληνικος 'Εσπεραντιστικος Σόλλο
γος» έξέδιδε στην πρωτεuοuσα το περιοδικο Lingro Internacia 
(Ή Διεθνης Γλώσσα). Μαθήματα 'Εσπεραντιστικης παρέδιδε 

καΊ. ή «Χριστιανικη Άδελφότης Νέων». 
Σ ' , ,; , '~'λ " t 'Ε '" αν να μην ηταν αρκετα ο α αuτα, η « πιτροπη για την 
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Πcφαδοχη Διεθνοuς Βοηθητικης Γλώσσης» ποΙΙ συστάθηκε επι 

τη είικαφ(~ της Διεθνοuς 'Εκθέσεως τών Παρισίων στα 1900, 
πρότεινε μία ιΧπλοποίηση της 'Εσπεράντο ποΙΙ ονόμασε Ido 
('Ίντο). 

'Η γλώσσα εΙναι προ"ι:ον ίστορικό, δημωόργημα μιας όρι
σμένης όμάδος άτόμων ποΙΙ συντελεϊται δια μέσου πολλών 
αίώνων η όλόκληρων χιλιετηρίδων και συνδέεται άναπόσπαστα 
με την ιστορία τοΙ) λαοΙ) ποΙΙ μίλησε τη γλώσσα αίιτη και ποΙΙ 

'ζ " λ- Ε' , , " , , συνεχι ει να την μι α. ιναι ανεκτιμητο οργανο επικοινωνιας 

και ενας ίσχυρότατος συνεκτικος δεσμός. 

'Όλα αίιτα προσπαθεϊ ματαίως να τα άνατρέψει ή ελιτ ποΙΙ 
κυβερνα τον κόσμο, διότι εμφανίζεται παράλογα επηρεασμένη 
άπο την άνιστόρητη, βιβλικη αποψη περι της γενέσεως μιας 
γλώσσας. Στον μύθο, τον σχετικο με τον Πόργο της Βαβέλ, ή 
διαφοροποίηση τών γλωσσών εμφανίζεται ώς κατάρα ποΙΙ εξα
πoΛUεται άπο το στόμα τοΙ) ΘεοΙ) και οχι ώς είιλογία για τα 
εθνη, άπόδειξη της μοναδικό τη τος και της διαφορετικότητός 
τους. 

Ποιος γνωρίζει σήμερα γι αίιτην την γ λωσσικη τερα
τογένεση ποΙΙ συντελέστηκε στο παρελθόν; Για πάνω άπο πέντε 
δεκαετίες άπορρόφησε τεράστια κεφάλαια και όλόκληρος ό 
προπαγανδιστικος μηχανισμος τέθηκε στην διάθεσή της.'Όμως 
λ '''λ ' , τε ικα ο α απετυχαν. 

'Α' ,', ~ , , ξ , , ~ , 
n.κομη και η πω παντουυναμη ε ουσια αποοεικνυεται 

τρωτη κάτω άπο το επίμονο και άποφασιστικο πληγμα ένος 
και μόνο μυαλοU. Ή 'Ιστορία κατέγραψε το συγκλονιστικότερο 
παράδειγμα για την άπόδειξη τοΙ) ίσχυρισμοΙ) αuτοu:Ό Μέγας 
Άλέξανδρος κατέλυσε την άτρόμητη Περσικη Αίιτοκρατορία. 
Τ,, " " ~ , 'Η ~ , λ " 
ο εγχεφημα του φαινοταν αυυνατον. ταν υυσκο ο, οχι 

~, , ~ , 
ομως αυυνατον. 



Ο ΜΎΘΟΣ ΤΗΣ ΑΔ ΎΝΑΜΙΑΣ ΜΑΣ 

Στην Άθήνα περι τα -603 ηταν απαγορεuμένη επι ποινη 
θανάτοu, κάθε προτροπη περι επανακτήσεως της νήσοu 
ΣαλαμΙνος. 

Ή αuξηση της δuνάμεως των Μεγάρων υπηρξε ή xuptιX 
αιτία της καταπτώσεως της Σαλαμινος αλλα και της στε
ρήσεως της αΔτονομίας της. Ή κατάληψη του νησιου απο τοuς 
Μεγαρεις προκάλεσε μακροχρόνιοuς αγωνες μεταςu αΔτων και 

των Άθηναίων με αποτέλεσμα οί Άθηναιοι να ήττηθουν. Τόσο 
πολu εΙχε στοιχίσει στοuς Άθηναίοuς ή απώλεια της Σαλα
μινος ωστε ψήφισαν τον παραπάνω σκληρο νόμο. 
Ό Σόλων, ό νομοθέτης των Άθηνων κι ενας απο τοuς έπτα 

σοφοuς, υπηρξε πάντοτε προσανατολισμένος προς την πατρίδα, 
υπο το σuμφέρον της όποίας αντιλαμβανόταν ο, τι παρα

τηρουσε. 

Για πολλα χρόνια ασκουσε το εμπόριο και με το ιδιόκτητο 
πλοιο τοu επιζητουσε ξένες αγορες στη Μεσόγειο, κuρίως στην 
Α'ίγuπτο και την ΚUπρο. Παρατηρουσε τοuς ανθρώποuς και 

την νέα τάξη των εμπόρων και των βιοτεχνων ποu αποκτουσε 
OUναμη και επιζητουσε κομμάτι της εξοuσίας. 

Κατενόησε οτι οί Μεγαρεις αποτελουσαν lcrxupo αντίπαλο 
, , Άθ' <;:"" ,-,,' θ'λ 'Η για την ηνα, οιοτι ηταν κι εκεινοι ικανοι στη α ασσα. 

Σαλαμίνα υπηρξε ενα πλοuσιο απόκτημα για την Άθήνα, ποu 
εΙχε χαθει για πάντα, αφου ενας νέος νόμος απαγόρεuε κάθε 
αναφορα στην Σαλαμίνα και μάλιστα με ποινη τον θάνατο. 

Τότε σκέφτηκε μία λuση ωστε και ό 'ίδιος να μην κινδuνεu-
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σει να θανατωθεϊ και τον ζηλο των Άθηναίων να αναθερμάνει 

για την έπανάκτηση τοϋ νησιοϋ: 'Έγραψε μία έλεγεία, ενα 
θρηνητικο &σμα, για την απώλεια της Σαλαμϊνος και την 
ανέγνωσε στην αγορα της Άθήνας παριστάνοντας τον τρελό. 
"Ε ' , , Σ' λ' , , Σ λ ' ,. τσι πετυχε τον σκοπο του. ε ιγο καιρο η α αμινα ηταν 

πάλι κτήση των Άθηναίων. 

Φαίνεται οτι εΙναι πιο εuκολο να μιλοϋμε για τα προ
βλήματα παρ α για τις δυνατότητες που εχουμε για την 
έπίλυσή τους. Άποτέλεσμα; Γινόμαστε κι έμεϊς κομμάτι τοϋ 
προβλτιματος και οχι τμημα της λύσης. 

'Άς μην σπαταλάμε τις Ζ>ρες και τις μέρες μας αναλύοντας 
, , λ β' , ~" "'λλ 'Κ' , και επανα αμ ανοντας τι υεν κανουν οι α οι, το ρατος, το 

Ύπουργεϊο, ό Δημος κλπ. ΕΙναι αλήθεια πως ολοι αuτοι οί 
φορεϊς εχουν άρμοδιότητες που δεν μποροϋμε να αναλάβουμε 
έμεϊς ώς ατομα, ομως αν σκεφτοϋμε, σίγουρα θα βροϋμε πως 

δπάρχουν πολλα να κάνουμε. 
Ό'Έρνεστ Ράδερφορντ, ό Βρετανος φυσικος και διευθυντης 

τοϋ έργαστηρίου Κάβεντις στο Καϊμπριτζ, ό ανθρωπος που 
αποσαφήνισε την φύση της ραδιενέργειας και ανακάλυψε τον 
πυρηνα τοϋ ατόμου, εΙπε σε μία συνέντευξή του: «Δεν ε'ίχαμε 

" ,,', , -
τα χρηματα, ετσι επρεπε να σκεφτουμε». 

'Άς σκεφτοϋμε λοιπόν! Τελικα ε'ίμαστε η δεν ε'ίμαστε 

απόγονοι τοϋ πανούργου 'Οδυσσέα; 
'Άς σταματήσουμε να γκρινιάζουμε για ολα τα στραβα που 

συμβαίνουν γύρω μας κι ας αναλάβουμε δράση."Οχι παράπονα, 
αλλα ένεργη συμμετοχή.'Όχι παθητικη μεμψιμοιρία, αλλα λύ

.σεις. 

'Άς πάψουμε να τα περιμένουμε ολα απο τους αλλους κι ας 
θέσουμε στον έαυτό μας το έξης έρώτημα: «Τί θα κάνω έγώ, 

" , .λ , , 'Ελλ' ~ 
αυριο το πρωι, για την αυα;». 

Κάθε φορα που σκεπτόμαστε οτι το πρόβλημα βρίσκεται 
, -"ξ , ',Ι. ",. , 'βλ Δ' , 

«εκει ε ω» η σκεψη αυτη ειναι το προ ημα. ινουμε την 
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, ι: ' , " " ,- "Ι: ,-, λ' ι: Σ ' 
ει,οuσια σ αuτο ΠΟι) ειναι εκει ει,ω, να μας ε εγι,ει. κεπτο-

μαστε πως πρώτα πρέπει να άλλάξει αuτό, για να μπορέσοuμε 

να άλλάξοuμε εμεΤς. 
'Όταν πριν μερικα χρόνια επισκέφθηκα την Ρόδο και 

επέκρινα, σε μία σuνομιλία ποΙΙ εΙχα μ' εναν επιχειρηματία του 
νησιου, το γεγονος πως μέσα στην παλαια πόλη της Ρόδοι) 

ποΙΙ άποτελεΤ μνημεΤο προς διατήρησιν, τα εμποριχα κατα
στήματα στηρίζονται πάνω στα Μεσαιωνικα τείχη, μου άπάν

τησε πως αuτη ηταν ή καΛUτερη μέθοδος για την σuντήρησή 
τοuς ολοuς αuτοuς τοΙΙς αιώνες. Οι κάτοικοι σuντηρουσαν οι 
'ίδιοι τα τείχη, γιατί ηταν μέρος της περιοuσίας τοuς. 

Θα διατηρήσοuμε λοιπον την Έλλάδα αν την κάνοuμε μέρος 
της καθημερινης μας φροντίδας. ΉΈλλάδα μας εχει άνάγκη -
τον κάθε ενα άπό μας ξεχωριστα και ολοuς μαζί- για την δια
τήρηση της γλώσσας και της πολιτιστικης κληρονομιας, την 

άποκάθαρση άπο τα ψεύδη ποΙΙ λέγονται εις βάρος της, την 
εξοδό της άπο τα βάθη της περιφρόνησης και της σuκοφαντίας. 
Ή άδιαφορία μας κάνει «ιδιώτες». Για την Άθηνα"ίκη Δη

μοκρατία ό «ιδιώτης» ηταν εκεΤνος ποιι ζουσε ιδιωτικη ζωή, 
ποιι δεν μετεϊχε στα δημόσια ζητήματα, ό άπαίδεuτος, ό άμα

θής, λέξη ύποτιμητικη για τον ΆθηναΤο πολίτη, τον ενεργό, 
τον Uπεύθuνο. 

Περιέργως ή λέξη αuτή, ποΙΙ για την Νέα Έλληνικη εχει 
χάσει το νόημα ποιι περιεΤχε, διατηρήθηκε στην Άγγλικη 

γλώσσα για να μας υπενθUΜίζει την διανοητικη κατάσταση 
στην όποία περιέρχεται ενας τέτοιος ανθρωπος: idiot σημαίνει 
βλάξ. 

τα τελεuταΤα χρόνια ή πληροφόρηση τών Έλλήνων πάνω 
στα μείζονα ζητήματα της ιστορίας και της γλώσσας εκανε 
πολλοΙΙς να άντιδράσοuν και οι ενέργειές τοuς δεν πηγαν χα
μένες. Στο θέμα της «Φοινικικης καταγωγης» του άλφαβήτοι) 
'δ' λλ '''Ελλ "δ ' "θ ' λ' ι ιαιτερως, πο οι ηνες αντε ρασαν με αρ ρα, επιστο ες 

διαμαρτuρίας, ερωτήσεις σε διαλέξεις, κλπ. 
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Κ ' - , 'Φ '''λ ,,-; , 
αποLOΙ μπορει να πιστε αν πως ο α αuτα ειναι ματαια. 

'Όμως ίδοΟ τί παραδέχθηκε σε αρθρο τοu στο Β1jμα τ1jς Ku
ριακ1jς (23.6.2002, σελ. Α55) ό Γ. Μπαμπινιώτης, καθηγητης 
τ1jς γλωσσολογίας τοίι πανεπιστημίοu Άθηνών, ό ανθρωπος, 
ποu επι τέσσερις δεκαετίες δίδασκε και εγραφε πως το 
αλφάβητο ποu χρησιμΟΠΟLOΟμε το δημLOόργησαν οί Φοίνικες: 

«Πρόκειται δηλαδη για ενα ατελες σόστημα γραφ1jς (εννοεϊ 
την Έλληνικη Γραμμικη Γραφη Β) το όποϊο οί 'Έλληνες αντι
κατέστησαν με μία καθαρώς αλφαβητικη γραφή, το γνωστο 
και μέχρι σήμερα χρησιμΟΠΟLOόμενο Έλληνικο αλφάβητο, το 
, - "~ '''Ελλ ' "" " ΟΠΟΙΟ οι ΙULOΙ οι ηνες εUTjμLOuργησαν, επινοησαντες χω-

ριστα γράμματα να δηλώνοuν τα φωνήεντα και χωριστα 
γράμματα να δηλώνοuν τα σόμφωνα». 

Ό 'ίδLOς στις 11.7.93, σε αρθρο τοu σε ΆθTjνα'ίκη εφημερίδα, 
" εγραφε: 

«Το σόστημα γραφ1jς ποu εχρησιμοποίησαν οί 'Έλληνες για 
να αντικαταστήσοuν την αρχαιόταΤTj, αλλ' ατελ1j σuλλαβικη 
γραφή τοuς, το επ1jραν απο τοuς Φοίνικες διαμορφώνοντας 
απο αύτο ενα νέο σόστημα γραφ1jς το φθογγογραφικο αλφά
βητο, το πρώτο πραγματικο αλφάβητο ποu διαφέρει ριζικα απο 
το ατελες 'Όίονει σuλλαβικό" αλφάβTjΤΟ τών Φοινίκων». 
Ή αλλαγη τών αντιλήΦεων τοίι κuρίοu Μπαμπινιώτη δεν 

οφείλεται στην κρατικη παρέμβαση. Άντιθέτως. Ό καθηγητης 
'ζ , , , , θ' "Ολ 'β ''''' παροuσια ει ΤTjν επισTjμη κρατικη εση. α σuνε ησαν επειuη 

κάποιοι αντέδρασαν. Κάποιοι αγνωστοι μέσα στο πλ1jθος. Κά-
, θ ι ", 'λ'β ", , , 

ποιοι ποu εωρησαν πως πρεπει να ανα α ouv το εργο αuτο 
, , 'θ' 
uπ εu uvn τοuς. 
Ύπάρχει ενας τρόπος για να καταλάβοuμε αν ή αποστολή 
"'Ελλ " λ' 'Ε'" " ζ , μας ως ηνες εχει τε ειωσει. φ οσον ειμαστε ωντανοι 

και μιλαμε Έλληνικά, δεν τελείωσε! 



ΨΕΜΑΠΡΩΤΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΧΑΝ ΔΟΥΛΟΥΣ 

«Ή βασψότητα της έπ(χρ,σης στ, ο{ 

Άθηrιαlo' ζούσαll άπό τους δούλους, δέIι έχε, 
άποδε,χθεϊ» 

Άθανάσιος Κανελλόπουλος, 

Σύγχροιιες Ο!χοlιομ,Χές ΣΧέψε,ς τωll Άρχα,ωll Έλλήιιωll, 
σελ. 78 

'Έχουν γραφτεί δεκάδες αρθρα καΊ. βιβλία παγκοσμίως με 
θέμα την εκμετάλλευση τοΙΙ ανθρώπου απο τον ανθρωπο που 
στην πλειοψηφία τους ανάγουν την εναρξη τοΙΙ επαίσχυντου 
θεσμοΙΙ της δουλείας στην αρχαία Έλλάδα. 

τα κείμενα αuτά, που εκθέτουν ζηττιματα αρχαιολογικά, 
κοινωνικα Τι πολιτικά, οπως για παράδειγμα, ή ίστορία των 
γλωσσων, τοΙΙ αλφαβήτου, της επεξεργασίας των μετάλλων Τι 
αλλα, θα παραλείψουν να αναφερθοΙΙν στην συμβολη της 
Έλλάδος στους παραπάνω τομείς, με την μεγαλίΙτερη φυσικότη

τα. ΉΈλλας άπλως δεν δπάρχει. 

'Όταν ομως πρόκειται να πραγματευτοΙΙν θέματα που άμαυ
ρώνουν τηνΈλλάδα καΊ. εuτελίζουν τον πολιτισμό της, ξαφνικα 
την θυμοΙΙνται, για να μας διαβεβαιώσουν πως ώς γνωστον 
«οί 'Έλληνες είχαν δοίΙλους». 

Πρέπει να διευκρινίσω άπο την άρχη πως στο πόνημα αΔτο 
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δεν προτίθεμαι να ΙΙποστηρίξω πως δεν ίιπηρχε ό θεσμος της 
δουλείας στην αρχαία Έλλάδα, αλλα θα πρoσπαθ~σω να 
ανασuρω τον Έλληνισμο απο τον βόρβορο στον όποίο τον 
εχουν καταβαραθρώσει ολα εκείνα τα δημοσιεuματα που 
εντάσσονται σε μία γενικευμένη επίθεση εναντίον τηςΈλλάδος, 
του πολιτισμου και των αξιων της. 

Έπειδη δεν γίνεται να σβήσει κανεις την Έλλάδα απο τον 
παγκόσμιο χάρτη, επειδη δεν γίνεται να σχίσει κανεις τις σε
λίδες της ίστορίας της, έπειδη δεν γίνεται να απεκδυθεί ό πα

γκόσμιος πολιτισμος τις 'Ελληνικες επιρροές τοu, ή λuση είναι 
μόνο μία:Ή αλλοίωση των γεγονότων που στόχο της εχει την 
εντεχνη καθoδ~γηση της κοινης γνώμης ωστε αύτη να περι
φρoν~σει τα Έλληνικα κuτταρά της. 

Το πρωτο βημα για την uποδοuλωση ένος λαου (αλλα και 
" 'θ' )' "ξ λ ' ενος αν ρωπο!) ειναι ο ε εuτε ισμος του. 

Στο Ρωσιχό ΈΎχεφ/διο στήll Ψυχοπολιτιχή, κεφ. 8, 
διαβάζουμε: «'Ο έξευτελισμος και ή κατάκτηση είναι 
σuνεργάτες ... 'Ο εξευτελισμος μπορεί να έπιτευχθεί πολυ πιο 

δόλια και πολυ πιο αποτελσματικα με την μόνιμη και διαρκη 
, "Εθ ,', 'Φ λ' , θ ' -, συκοφαντηση... νη που εχοuν υ η α η ικα στοιχεια ειναι 

δύσκολο να κατακτηθουν ... ». 

Ζουμε σε μία ατμόσφαιρα ντροπης. Ντρεπόμαστε για 
ότιδ~πoτε είναι αληθινο σ' εμας. Ντρεπόμαστε για τη χώρα 

, ,~, " , 
μας, για τους εαuτους μας, για τους προγονους μας. 

Μία ανηλεης προπαγάνδα γεμάτη Φέματα, αύθαιρεσίες και 
γενικότητες -ενας ισχυρος μονόλογος- θρέφει την πνεuματικη 

νωχέλεια έκατοντάδων νεoελλ~νων που ενω αγνοουν τα 
βασικα στην 'Ελληνικη ίστορία, είναι ώστόσο βέβαιοι για το 
καθεστως δουλείας που διατηρουσαν οί πρόγονοί τους. 
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ΕΛΛΗΝΕΣ - ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥ'ΘΕ

ΡΙΑΣ 

15 

«Κανεις όραματιστής», γράφει ή 'Έντιθ Χάμιλτον (The 
Great Age of Greek Literature) «δεν ύπηρξε τόσο ρηξικέλεu
θος 11 τόσο ρομαντικος ωστε να φανταστεί μία ζωη χωρις δού-
λ Ο, λ' δ ' " 'θ λ ' δ' , οuς. ι μεγα uτεροι ιανοοuμενοι η η ικο ογοι εν σκεφτηκαν 

, δ λ ι ~, ι Α" " λ' δ'" ~I ~ την ou εια ως κατι κακο. uτο ποu εκπ ησσει, εν ειναι οτι οι 

'Έλληνες δέχονταν για αιωνες την δοuλεία ώς κάτι δεδομένο, 
αλλα οτι τελικα κάποια στιγμη αρχισαν να προβληματίζονται 
και να την αμφισβητοΙΙν». 

«'Άχ! τί βαρΙΙ κακο εΙναι να 'σαι σκλάβος κι απ' την ανάγκη 
, " δ' , " , θ' δ' θ 'λ δ στενεμενος, οσα εν πρεπει, να uπομενεις, ες εν ε εις», ια-

πιστώνει ό Εύριπίδης και βάζει αύτα τα λόγια στο στόμα τοΙΙ 

χοροΙΙ τοu στην τραγωδία τοu <:Εκάβη» (330-1). 
Ό'Όμηρος, ό «ποιητης ποΙΙ μόρφωσε την Έλλάδα» τρέφει 

μία γλuκια τρuφερότητα για ολοuς lκείνοuς τοΙΙς ανθρώποuς 
ποΙΙ ύπηρετοΙΙν τοΙΙς βασιλείς και τοΙΙς πρίγκιπες των εργων 
τοu. Χρησιμοποιεί γι' αίιτοΙΙς λέξεις οπως «άμφ/πολος» (αΙΙτος 

ποΙΙ βρίσκεται πέριξ, ό ασχολούμενος με κάτι), «δμώς» 
(ήμερωμένος), «θεΡαπα,νίς» (αύτη ποΙΙ περιποιείται), 
«ο!Χέτης» (ανθρωπος τοΙΙ σπι τιοιι), «παίς» (παιδί). 
α Όμηρικοι ηρωες οχι μόνον δεν μιλοΙΙν δποτιμητικα στοΙΙς 

δπηρέτες τοuς αλλα εχοuν μαζί τοuς οικογενειακη σχέση.'Έτσι 
ό Τηλέμαχος αποκαλεί το Ευμαιο «παπούλη» (αττα) 'Οδuσ. π 

31 και 57) και την ΕΙΙρύκλεια «μανούλα» (μαία - τ 16) μία 
προσφώνηση ποΙΙ θα χρησιμοποιήσει και ό 'Οδuσσέας (τ 482). 
Άλλα και ή Πηνελόπη τρέφει βαθΙΙ σεβασμο για το πρόσωπο 
της ΕΙΙρύκλειας ποιι την αποκαλεί «ΠεΡ/φρων», σuνετη (τ 
357). Σ' ολοuς αίιτοΙΙς ή Εύρύκλεια απαντα γλuκα «τέχνοιι 
εμόιι», παιδί μοu (τ 22). 

'Ο Ευμαιος, ό χοιροβοσκός, εΙναι ό πιο διάσημος δοΙΙλος της 
'Οδύσσειας, ό ανθρωπος τον όποίο ό 'Οδuσσέας lμπιστεύεται και 
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αγαπά (ξ 62) και που δποφέρει για την αποuσία τοϋ XUpLOU 
τοι) (ξ 39). 

«Γιατί δεν πρόκειται να βρω πια αλλον κύρη τόσο καλό, 
~, "Ι" ", 'λ' , " 
οποι) κι αν παω, εστω κι αν παω πα ι στον πατερα και στη 

μάνα μοu, στο σπίτι οποι) πρωτόειδα το φως και με μεγάλω-, , 
σαν αuτοι. 

Σέβομαι ξένε μοι) να φέρω στα χείλη μοι) τ' ονομά τοι) και 

τώρα που δεν είναι εδω' γιατί μ' αγαποϋσε πολυ και φρόντιζε 
για μένα' παρα τον ονομάζω αγαπημένο, παρ' ολο που είναι 
μακριά μοu» (ξ 138-147). 
Ό Ευμαιος σuμπεριφέρεται παράξενα ώς «δοϋλος», ενα 

πλάσμα δηλαδη που «στερείται την προσωπική του ελεuθερία 
και αποτελεί ίδιοκτησία τοϋ xupCou ΤΟU». πρωτα απ' ολα φέρει 
οπλα, ξίφος και ακόντιο (ξ 528-531) και εχει δικό τοι) δοϋλο 
τον Μεσαύλιο (ξ 449-452) «που μόνος τοι) ό χοιροβοσκος τον 
είχε πάρει στην εξοuσία τοu, αφοϋ εφuγε ό κύρης τοι) χωρις τη 
γνώμη της αφέντρας και τοϋ γέροντα Λαέρτη' τον αγόρασε 
απο τους Ταφίοuς δίνοντας δικά τοι) πράγματα», που σημαίνει 
οτι εχει και δική τοι) προσωπικη περιοuσία. 

Ό Ευμαιος θλίβεται που οί Μνηστηρες κατασπαταλοϋν το 
βιος τοϋ αφέντη τοι) και μιλά σαν να είναι και δικό τοu: «σφέ
ΤεΡα χτήματα», τα κτήματά μας (ξ 91). Κι οταν καλοδέχεται 
τον 'Οδuσσέα (που είναι μεταμφιεσμένος), ό Τηλέμαχος 
προθuμοποιείται να στείλει για τον φιλοξενούμενο ροϋχα και 

φαγητα οσα χρειάζονται για να τρώει και να μην δίνει βάρος 
στον Ευμαιο και τους σuντρόφοuς τοu, τους αλλοuς βοσκους (π 

83). Μα ό Ευμαιος και οί αλλοι βοσκοι είναι «δοϋλοι» τοϋ 
Τηλέμαχοu. Δεν δικαιολογείται ό αφέντης να μην θέλει να γί
νεται βάρος στο δοϋλο τοι) παρα μόνον απο μία σχέση στοργης 
που εχει έδραιωθεί ανάμεσά τοuς. 

Στην 'Ιλιάδα δεν δπάρχει διαφορα ανάμεσα σε κάποιον που 
ασκεί το επάγγελμα τοϋ δούλοι) κι εναν πολεμιστή. Ό γιος τοϋ 
ανθρώπου που ναuπήγησε τα πλοία τοϋ Πάριδος μάχεται στο 
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πλεuρο των Τρώων και οταν σκοτώνεται εξuμνείται σαν 
ηρωας άπο τον 'Όμηρο. 

Άπο την αλλη πλεuρα οί Κίιριοι δεν περιφρονοϊιν τις 
χειρωνακτικες εργασίες: Ό 'ίδιος ό 'Oδuσσέας εΙχε φτιάξει το 
κρεββάτι το!) ποu χρησιμείιει στην άναγνώριση των oUO σuζu
γων (Φ 185 κ.Ι). 

Δοϊιλοι και άφέντες ζοϊιν και εργάζονται μαζι στοuς ιXrpouc; 
η στο σπίτι κι οπως φαίνεται δπηρετοϊιν ό ενας τον αλλον. 
'Όταν ό 'Ισχόμαχος, ό φίλος τοϊι Σωκράτοuς, φέρνει την νιόπα
ντρη σuζuγό το!) στο σπίτι, και της διδάσκει πως θα το διοικεί, 

θα επιβλέπει, θα μοιράζει, θα προνοεί και θα εξοικονομεί, της 
λέει: 

«Άνάμεσα στις εργασίες σο!) δπάρχει μία ποu μπορεί να 
σοϊι φανεί δuσάρεστη: οταν κάποιος δπηρέ της (των οίκετων) 
άρρωστήσει, πρέπει να τον φροντίσεις με κάθε τρόπο ωστε να 
θεραπεuθεί» και ή σuζuγός το!) άπαντα: «Άντίθετα, να και μία 

εργασία ποu θα μοϊι εΙναι τελείως ευχάριστη, αν αυτοι ποu θε-
ι _ _, ,_., " ι 

ραπεuσα μο!) χρωστοuν χαρη και μο!) ειναι πιο αφοσιωμενοι 

άπο πρίν») (Ξενοφων, Ο!χονομtχός νη 37). 
Ύ πηρχε σuνήθεια στοuς ιXpxocCouc; οταν οί νεοαγορασμένοι 

δοϊιλοι εμπαιναν για πρώτη φορα στο σπίτι να τοuς pocCvouv με 
«καταχίισματα») κοντα στην Έστία (Άριστ. Πλου τος 795) για 
το καλό, οπως λέμε. Το 'ίδιο γινόταν και με τοuς νεονuμφοuς, 
οπως σήμερα ρίχνOUΜε ρίιζι, κοuφέτα, ανθη. 
τα καταχίισματα ηταν μείγμα ξηρων καρπων άπο 

άμίιγδαλα, καρίιδια, σϊικα, χοuρμάδες και κόκκοuς 

δημητριακων και προοιώνιζαν την ευδαιμονία και την , , 
εuπραγια. 

Οί δοϊιλοι εΙχαν και τις έορτές τοuς: Στην Άθήνα ή πρώτη 
μέρα των Άνθεστηρίων, τα Ύακίνθια στη Σπάρτη κι αλλες 
γιορτες στην Άρκαδία σuνένωναν τοuς δοuλοuς στο τραπέζι 

των κuρίων τοuς. 

Ή ζωη και το πρόσωπο τοϊι δοίιλο!) προστατεuόταν άπο τον 
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νόμο. Για να θανατωθει δοΙΙλος άπαιτειτο ιδιαίτερη άπόφαση. 
Έαν ή συμπεριφορα τοΙΙ κυρίου καθίστατο άφόρητος, ό δοΙΙλος 
μποροΙΙσε να καταφύγει στο ναο τοΙΙ Θησέως η τών Έρινύων 

και να ζητήσει να πουληθει σε αλλο κύριο. 
Ό φόνος τοΙΙ δούλου τιμωρειτο άπο την Νομοθεσία τοΙΙ Σό

λωνος, οπως και ό φόνος τοΙΙ ελεύθερου, άλλα και ή κακομε-
" " , ταχειριση του επεσειε ποινες: 

«Και εως εκει εφθασε ό νομοθέτης ωστε και στον δοΙΙλο αν 
κάποιος συμπεριφέρεται δβρισΤΙΚώς όμοίως εδωσε το δικαίωμα 

" β 'λλ "" ,~" ~ , Δ ' να υπο α εται γι αυτον μηνυση για οημοσιο αοικημα. ιοτι 

~, , , ζ' θ' "', "ξ' ζ "β 'ζ οεν ενομι ε ο νομο ετης οτι επρεπε να ε ετα ει ποιος υ ρι εται 

, λλ' ,;- ~ 'ξ ~ ~ , ,', " 
α α ποια ειναι η πρα η, οποιαοηποτε μορφη κι αν εχει· κι 

άφοΙΙ βρηκε οτι ή uβρις εΙναι βαρΙΙ παράπτωμα άπαγόρευσε να 
διαπράττεται προς το πρόσωπο τοΙΙ δούλου και εν γένει σ' 
όποιαδήποτε περίπτωση» Δημοσθένης Κατά Μεεδ/ου 46. 

Στην συνέχεια παραθέτει ταν Νόμο: 

<lΕαν κάποιος συμπεριφέρεται δβρισΤΙΚώς προς κάποιον ε'ίτε 
παιδί, ε'ίτε γυναικα, ε'ίτε ανδρα, άπο τοuς ελεύθερους η τοuς 

δούλους η πράξει κάτι παράνομο σε κάποιον άπα αύτοuς να τον 
καταγγέλλει προς τοuς θεσμοθέτες οποιος θέλει άπο εκείνους 
οί όποιοι εχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν και οί θεσμοθέ
τες πρέπει να εισάγουν την δπόθεση στην Ήλιαία εντος τριά
ντα 1]μερών άπο την κατάθεση της καταγγελίας, εαν δεν 
~, ~, , ,~ ,~ , ~I , ~ " , 

υπαρχει οημοσιο εμποοιο, εωεμη, οσον το ουνατον ενωριτερα». 

Ή (jgρις στην δικαστικη γλώσσα χρησιμοποιειτο επι βαριας 

σωματικης κακοποίησης και άποτελοΙΙσε άδίκημα δημοσίου 
χαρακτήρος (ή ελαφρότερη μορφη cιικίcι ηγειρε δίκη ιδιωτική). 

«Άκούσατε ανδρες Άθηναιοι άπο πόσον άνθρωπισμο διαπνέ

εται ό νόμος, ό όποιος δεν άνέχεται την βία άκόμη και προς 
τοuς δούλους. Για ονομα τών θεών, σας ερωτώ το έξης: Έαν 
κάποιος εφερνε τον νόμο αύτον εις γνώσιν τών βαρβαρικών 
χωρών οί όποιες προμηθεύουν στοΙΙς 'Έλληνες δούλους 
επαινώντας σας και άναπτύσσοντας λεπτομερώς σ' αύτοuς τί 
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-; "λ ' λ' Μ '''Ελλ -; , ειναι η πο ις σας και εγοντας:« ερικοι ην ες ειναι τοσο 

~ρεμoι και φιλάνθρωποι στοuς τρόποuς τοuς ωστε παρ α κάθε 

κακό, το όποΤο τοuς εχετε προξενήσει και σε πεΤσμα της 
έχθρότητος προς έσας δεν δέχονται να προσβάλλονται οί 
δοϊιλοι ποu αγόρασαν, αλλα έπισήμως exouv Φηφίσει νόμο ποu 
τιμωρεΤ τις βιαιότητες αιιτες και exouv ~δη τιμωρήσει με θά
νατο πολλοuς οί όποΤοι παρέβησαν τον νόμο αΙΙτόν», αν αιιτα 
τα ακοuγαν και τα κατανοοϊισαν οί βάρβαροι, δεν νομίζετε 
πως ολοuς σας θα σας εκαναν έπισήμως προξένοuς* τοuς;» 
Δημοσθ. Κατά Μειδιου 48-50. 
Ό ρήτορας Αισχίνης στον λόγο ΤΟι) Κατά Τιμάρχου 16-17, 

παρατηρεΤ «ό σεβασμος προς τοuς δούλοuς έχρησίμεuε ώς 
ασκησις προς σεβασμον και των έλεuθέρων». 
'Ένας χρησμος τοϊι ΜαντείοΙ) της Δωδώνης έπιτάσσει «οί 

έλεύθεροι και οί δοϊιλοι να φέροuν στεφάνοuς και να ήσuχάζοuν 
μία μέρα» (Δημοσθ. Κατά Μειδ,ου 53). 

Στην πραγματικότητα ό δοϊιλος απελάμβανε μεγαλύτερη 
έλεuθερία απο έκείνη ποu τοϊι εδινε ό νόμος. 
Σ ' 'λθ' " λ θ' ~ 'λ -; " την t1. ηνα η απε εΙ) ερωση υΟΙ) OU ηταν cruxvo φαινομενο. 

Τ , 'λ θ ' " 'ζ ,~" , , ην ε ευ ερια τοuς την αγορα αν οι ιοιοι, οπως στην περι-

πτωση ποu έκθέτει στον δικανικό τοΙ) λόγο Κατά Νεα(ρας (30-
31) ό Δημοσθένης. 

Πολλες φορες ή πολιτεία ή 'ίδια απελευθέρωσε δούλους ώς 
, " λ θ - ,~, 'λ ('ι " t 

κινητρο για να στρατο ογη ουν σ εναν πο εμο, οπως εκανε ο 

ΔίαLOς ό δLOικητης τοϊι στρατοϊι των Άχαιων, μιμούμενος τον 
Μιλτιάδη ποu πριν απο την Μάχη τοϊι Μαραθώνα έλεuθέρωσε 
τοuς δούλοuς των Άθηνων (Παυσαιιιας VΠ 15, 7). 
Ό Θρασύβουλος, ό ήγέτης της αποκατασταθείσης δημοκρα

τίας μετα την κατάλuση της Τuραννίας των Τριάκοντα, στα 

-403 ζήτησε την ανεξαρτητοποίηση ολων των δούλων ποu 

• Πρόξενος: ό ξένος, ό φι'λος τ1jς πόλ~ως, οημόσιος φι'λος ποu καθίστατο με 
ά:πόφαση τ1jς πoλιτ~ίας. 



2.0 ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑ ΤΣΑ 

άγωνίστηκαν για την Οημοκρατία. Άργότερα ό ρήτορας 
'Υπερείοης ζήτησε την άπελεuθέρωση ολων οσοι πηραν μέρος 
στη μάχη της Χαιρωνείας κατ α τών Μακεδόνων το -338. 
α φιλόσοφοι στις οιαθηκες τοuς άπελεuθερώνοuν τους oou-

λ '" J " ", οuς τοuς, τοuς πιο αγαπημενοuς, κι αναμεσα σ αuτοuς cru-
μπεριλαμβάνονται όΈπίκοuρος (Διαθήκη, 21), ό Πλάτων (Διο
γένης Λαέρτιος Γ 42), ό Άριστοτέλης (Διόγ. Λαέρτ. Ε' 15), ό 
Θεόφραστος (Διόγ. Λαερτ. Ε' 55), ό Στράτων (Διόγ. Λαερτ. Ε' 
63) και ό Auxwv (Διόγ. Λαέρτ. Ε' 72-3). 
Ό Θηραμένης, μετριοπαθης ολιγαρχικός, τονίζει με παρρη

σία για πρώτη φορα οτι τότε θα ύπάρξει οημοκρατία άληθινή, 
οταν έκλείφοuν οί οοολοι και οί φτωχοι (Ξενοφών Έλληι.ιιΧά ΠΙ 
3,48). 
Ό ρήτορας ΆλκίΟαμος, μαθητης τοΟ Γοργία (Δ' αί.) στον 
~" · Λ ' 'ζ " , , ~'" «lγ1Εσσηι.ιιαχο ογο» τοu τονι ει οτι εκ φuσεως οεν uπαρχει 

οιαφορα μεταξυ έλεuθέρων και ΟοUλων. 

Ό Πλάτων (ΠολΙΤΕια 536b) ειρωνεuεται την ύπερβολικη 
οημοκρατία οποu ανορες και γuναϊκες που πωλήθηκαν ώς 
~ -λ ~, ,. λ' 'λ 'θ " " , oou οι οεν ειναι ιγοτερο ε εu εροι απο τοuς αγοραστες τοuς. 

'Όλα τα παραπάνω άποοεικνuοuν την σuνεχη αμβλuνση τών 
αισθημάτων οιαφορας και την άφομοιωτικη λειτοuργία της 
άρχαίας, ιοιαίτερα της Άθηνα'ίκης πολιτείας. 

Ή στενη έπαφη οεσποτών και οοuλων στην άρχαιότητα 
τους καθιστοΟσε μέλη της οικογένειας και έπέφερε την 
ήπιότητα της σuμπεριφορας. α οοολοι που κατεϊχαν τέχνη 
βρίσκονταν σε πολυ καΛUτερη θέση. ΧρησιμοποιοΟντο σε ποικί

λες έργασίες: στους άγροuς, τους κήποuς, στο σπίτι, ώς σιοη

ροuργοί, μάγειροι, χειροτέχνες, φαρμακοποιοί, κατασκεuαστες 

μοuσικών οργάνων η παιοαγωγοί, άνάλογα με τις ίκανότητές 
τοuς. 

'Υπηρχε και μία αλλη τάξη οοuλων που ονομάζονταν a'lJfJ.ό
σιοι και ηταν έκεϊνοι που άγόραζε ή πόλη. 

'ΥπηρετοΟσαν στην 'Εκκλησία τοΟ Δήμοu και στα οικαστή-
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ρια, φρόΙίτιζαΙί για τηΙί καθαριότητα, φόλασσαΙί τα δημόσια κα
ταστήματα, ηλεγχαΙί τα μέτρα και τα σταθμά, και εκαΙίαΙί μία 

πληθώρα επαγγελμάτωΙί οπως κήρυκες, κλητηρες, φόλακες 
, , δ 'λ λ Α' , , λ' β 'δ' αρχειωΙί, εσμοφυ ακες κ π. υτοι απο αμ αΙίαΙί ι ιαι τερα 

,., θ" δ ' , 
ΠΡΟΙίομια οπως μισ ο και ικο τους σπιτι. 

Ή ΈλληΙίικη ΚΟΙΙίωΙίία δεΙί περιθωριοποίησε ποτε τοΙΙς δοό

λους. Ό ΔιογέΙίης ό Λαέρτιος (Β' 31) γράφει οτι ό Σωκράτης 
ελεγε πως δπάρχει εΙία μόΙίΟ καλό, ή γΙίώση, και ενα κακό, ή 
αμάθεια. Ό πλουτος και ή ευγενικη καταγωγη δεν δίνουΙί 

ι , t:' , 'θ ., λ' , Κ \ ~, , -
καμια ας,ια, αντι ετα, εΙΙίαι πο υ κακα. αι οταν καΠΟΙΟζ ΤΟΙ,) 

εΙπε Π6Χ; ή μητέρα του ΆΙίτισθένη εΙναι απο τη Θράκη, δ1]λοιδη 
ταπεΙΙίης καταγωγης, απάντησε: «Νόμιζες πως ~Iίας τόσο 
γενναΤος θα μπορουσε να γεννηθεϊ απο oUO Άθ1]ναίους;». Πα-

, " 'Κ ' , 'λ θ ι \ Φ I~ ροικιν1]σε επισης τον ριτωΙία να ε ευ ερωσει τοΙί αιοωνα, 

ποΙΙ εΙχε αίχμαλωτιστεϊ και εΙχε γίνει δουλοζ, και κατόπιν τον 
εκανε φιλόσοφο. Πρόκειται για τον γνωστο Φαίδωνα του όμώ
νUΜoI) Πλατωνικου διαλόγου καΙ ίδρυτη της/Ηλιακης σχολης. 
Ύ πάρχουν φιλόσοφοι ποΙΙ κατάγονται απο γονεις δοόλους κι 

αυτο δεν τοΙΙς δποβιβάζει στα μάτια τών υπολοίπων, αφοΟ γί
νονται διδάσκαλοι ελευθέρων πολιτών. 

'0 Β' 'Β θ' ,,, , , 3 ' ιων ο ορυσ ενι της που ακμασε κατα τον - ο αι. 

υπηρξε δουλος κάποιου πλοόσιου ρήτορα ό όποΤος εγινε δάσκα-
λ ' , ~, 'θ " , λ ' 
ος του και οταν πε ανε τον κατεστησε γενικο του κ ηρονομο. 

ΈκεΤνος τότε πηγε στην Άθήνα και μαθήτευσε σε διάφορες 

σχολες για να καταλήξει στην κυνικη φιλοσοφία. 

Ό Μένιππος ό κυνικος φιλόσοφος απο τα Γάδαρα της Κοί
λης Συρίας, στην αρχη ηταν δουλος. Άργότερα ομως εξα
γόρασε την ελευθερία του και εγκαταστάθηκε στη Θήβα ώς 
έλεόθερος πολίτης. 
Ό Στωικος φιλόσοφος 'Επίκτητος (+ 10ς αί.) γεννήθηκε απο 

γονεΤς δοόλους και απελευθερώθηκε στη Ρώμη επι Νέρωνος. 
Ύ πηρξε μαθητης του Μουσωνίου Ροόφου και ή θεωρία του 
αποτελεΤ συνέχεια της σχολης του Ζήνωνος, του Κλεάνθους 
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'Ένα άπόσπασμα άπα την ΆθηιιαιCι.ιιι Πολιτει'α (1, 10-12) 
τοϋ Ξενοφώντος μας παρέχει έπιχειρήματα ζωτικής σημασίας 
έναντίον ολων έκείνων ποΙΙ στόχο τοuς εχοuν να μας κάνοuν 

" ~, , , 
να ονειuισοuμε τοuς προγονοuς μας. 

«ΠολΙΙ μεγάλη πάλι είναι ή άσuδοσία τών δοίιλων και τών 
μετοίκων στην Άθήνα και έκει δεν έπιτρέπεται να χτuπήσεις 
δοϋλο ουτε ό δοϋλος θα σοϋ κάνει τόπο να περάσεις. Θα πώ 

για ποιο λόγο uπάρχει αυτη ή σuνήθεια. 'Άν υπηρχε vόμος v& 
χτuπάει ό έλείιθερος τον δοϋλο, τον μέτοικο η τον &πελεuθερο, 
cruxvιx θα χτυποϋσε τον Άθηναιο, νομίζοντας πως ε[ναι 
δοϋλος, γιατί έκει ό δημότης δεν φοράει καλίιτερα ροίιχα ουτε 
στην εμφάνιση είναι καΛUτερoς άπ' ο, τι οί δουλοι η οί μέτοικοι. 
"Αν πάλι &πορει κανεις ποΙΙ έκει άφήνοuν τοΙΙς δοίιλους να 
καλΟΠεΡνοϋν και μερικοΙΙς μάλιστα να ζοίιν με μεγαλοπρέπεια, 
θα άποδειχθει οτι και αυτα το κάνοuν για κάποιο λόγο. Γιατί 

οπου uπάρχει ναuτικη OUναμη, άναγκαστικα οί δοίιλοι πλη-
, , 'δ λ ' ~I ~" ,ι 

ρωνονται για τη ou εια τους, ωστε ο κuριος τους να παφνει 

, "~ ",.", λ 'θ "Ο " το εισοοημα και να τοuς αφηνει ε εΙ.) εΡοuς. ποu, ομως, 

uπάρχοuν πλοίισιοι δοίιλοι έκει δεν ωφελει ό δοϋλος μου να σε 
φοβαται, ένώ στη Λακεδαίμονα ό δοίιλος μοΙ.) σε φοβαται. 'Άν 
τώρα ό δοϋλος σοΙ.) με φοβαται, κατα πασα πιθανότητα θα δώ

σει άκόμα και τα λεφτά του, ωστε να μην xtvouveucret ό 'ίδιος. 
Γι' αυτο άκριβώς κάναμε 'ίσους άπέναντι στο νόμο τοΙΙς δοίι
λοuς με τοΙΙς έλείιθερους και τοΙΙς μετοίκοuς με τοΙΙς κατοίκους 

της πόλης, γιατί ή πόλη εχει άνάγκη τοΙΙς μέτοικοuς για το 
πληθος τών τεχνών και για το ναυτικό. Γι' αυτο φuσικα κάνα-

, ,Ι " ." " 
με και τοuς μετοικοuς ισους απεναντι στο νομο». 

Άξίζει να uπενθυμίσοuμε οτι ό Ξενοφών ηταν μαθητης τοϋ 
Σωκράτους και εζησε άπο το -434 εως το -355. 'Ηταν τριών 
ετών οταν αρχισε ό Πελοποννησιακος Πόλεμος (-431) και τρι
:Χντα οταν ελ ηξε ( -404). 

Το -401 πήγε στην Περσία για να καταλήξει μετα άπο λί
γο να ήγηθει τοϋ Έλληνικοϋ μισθοφορικοί> στρατοϋ, πράξη ποΙΙ 
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ή όποία χωρις να απαλλάσσει την νικήτρια φυλη απο τοΙΙς 
κινOUνους μιας μελλοντικης έπιδρομης της στεροϊισε .ην 

εΔκαιρία να καρπωθεί σε καιρο ειρήνης τα αγαθα της νίκης, 
απαλλασσόμενη απο την ύποχρέωση να έργάζεται για την 
παραγωγη των αναγκαίων για .ην συντήρησή της αγαθων. 

'Επίσης με. την έπικρά.ηση τοϊ:> θεσμοϊ:> της ατομιχης 

ιοιοκτησίας συνέβαινε πολλα ατομα να μην εΙναι ίκανα να 
πορισθοuν τα αναγκαία για την συντήρησή τους όπότε προσέ.-

,~, 'ς::- 'λ " Ι " φφαν τους εαυτους τους σαν οου ους για να παρατεινοuν -τη 

ζωή 'τους ύπο -την προστασία αλλων. 
Μία αλλη περίπτωση εΙναι ή δουλεία για χρέη. Ό ανίκανος 

να ανταποκριθεϊ στις απαιτήσεις τοϊ:> δανειστη του εχανε την 
προσωπική του έλεuθερία, τα ύπολείμματα της ιοιοκ'tησίας του 
και απέβαινε δοuλος τοί) δανειστη του. 

Ό δουλοπάροικος διαφέρει άπο τον καθεαυτο δούλο, βρίσκε
ται λίγο πιο πάνω απο αΔτόν, αφου εχει το δικαίωμα της 
αίιτοδιάθεσης, αλλα εχει χάσει την προστασία ποu τοϊ:> παρέχει t" _ , , 
ο οικος του αφεντη 'tou. 
Ό ιδιοκτήτης των δοuλων αγοράζοντάς 'touc; έπένδuε σ' 
,,~, ,ι, _, ,\ 

αυτους ενα χρηματικο ποσον, τους παρειχε στεγη, τροφη και 
" ~ \~" Ι , , , 
ενοuση και οεν ειχε κανενα σuμφερον να τους 

-" , , " \, ι (οι 
κακομεταχειριστει η να τους αφησει να αρρωστησουν, οπως 

είδαμε στον «Ο!χονομιχό» τοϊ:> Ξενοφωντος. 

Touc; γνωρίζει εναν εναν προσωπικά, αφου ζοuν στο σπίτι 
, , 'ζ ζ' (", J ", 

του και εργα ονται μα ι του, οποτε τρεφει γι αυτοuς 

αισθήματα τρυφερότητος και φιλίας. ΤοΙΙς πιο εuφuείς τοΙΙς 
μορφώνει, στοΙΙς πιο προικισμένους παρέχει προνόμια, τοΙΙς 

απελευθερώνει κι οχι σπάνια, αν δεν εχει σuγγενείς, τοΙΙς 
καθιστα κληρονόμους τοu. 

ΤοΙΙς δοuλοπάροικοuς ομως ό δεσπότης τους δεν τοuς cruvιx
νασ'tρέφεται, δεν τοuς γνωρίζει. Για την διαβίβαση των 
διαταγων του διαθέτει έπιστάτες. ΕΙναι έλεUθε.ροι να κάνουν 
Ο,τι θέλουν μετα το τέλος της δοuλειας τοuς, αλλα σuνήθως 
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στον πάτο της οίκονομικης πυραμίδας. 
Ή εργατικη τάξη, ή κατηγορία των άνθρώπων ποu 

εργάζονται για λογαριασμο αλλων προέρχεται άπο τοuς δου

λοπάροικους ποu διώχτηκαν άπο τοuς άγροός, και διαβιοuν 
κάτω άπο <<μισθωτη σκλαβιά». 

Ώστόσο ή δουλεία επανέκαμψε θριαμβευτικη μετα την 
άνακάλυψη τοί) Νέου Κόσμου και την εντατικοποίηση της 
άποικιακης πολιτικης των Είιρωπα'ίκων κρατων δπο νέους 
εντελως ορους και με. νέο δλικό. Τώρα το δλικο προσέφερε ό 

εγχρωμος πληθυσμος των κατακτημένων κρατων. 
Το φαινόμενο δπηρξε τόσο οίκονομικα άνθηρο και τόσο 

μαζικο άνάμεσα στον 160 και 190 αίωνα, ωστε εΙχε σαν 
άποτέλεσμα ολόκληρη ή άκτή, άπο την μία πλευρα τοϊ> κόλ
που της Γου'ίνέας εως την αλλη να όνομαστεϊ Άκτη Δοόλων 
(Cote de Esclaves) επειδη άποτελοuσε διαμετακομιστικο 
σταθμο για το εμπόριο δοόλων ποu μεταφέρονταν άπο τα 

ενδότερα για να φορτωθοuν σε δουλεμπορικα πλοϊα. 
ΤΟ βιβλίο του F.I. Μάρτιν «Britain's Slave Trade» (ΤΟ 

Δουλεμπόριο της Βρετανίας) εΙναι εξαιρετικα διαφωτιστικο πά
νω στο μεϊζον αίιτο ζήτημα: 

Μολονότι ή Βρετανία αρχισε το δουλεμπόριο άργότερα άπο 
την Πορτογαλία και την 'Ισπανία, επρόκειτο να γίνει το μεγα
λότερο δουλεμπορικο εθνος, Άνάμεσα στον 160 και 190 αίωνα 

, "10 ' 'Δ ' λ β' θ " πανω απο εκατομμυρια υτικοαφρικανοι σκ α ω ηκαν απο 

τοuς Είιρωπαίους εμπόρους και στις άρχες τοί) 180υ αίωνος 

πάνω άπο το 1/4 των Λονδρέζων ηταν άναμεμιγμένοι σ' αίιτο 
" , 

το εμποριο. 

ΤΟ Μπρίστολ και το Λίβερπουλ, τα μεγαλότερα λιμάνια 

γνώρισαν την εκρηξη τοί) πλοότου και τοί) μεγάλου πλήθους 
και σόμφωνα με εκτιμήσεις 20.000 μαόροι εγκαταστάθηκαν 
στην Μεγάλη Βρετανία σαν δοuλοι δπηρέτες. 

Μέχρι την εποχη ποu καταργήθηκε στην Βρετανία στα 
1807 το δουλεμπόριο, άπετέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την 
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yCvouv ίδιοκτησία σας. Και πρέπει να τοuς μεταβιβάζετε ώς 
κληρονομια στοuς γιοuς σας ~πειτα άπο έσας για να τοuς 
κληρονομοϊιν ώς ίδιοκτησία τοuς στον αιώνα» (Λευέτ,χοll ΚΕ' 

44-46). 
Ή Μεγάλη Έλληνικη 'Εγκuκλοπαίδεια στο λημμα «δουλε{

α», σελ. 512, τόμος Θ' δια χειρος Θ. Παπακωνσταντίνοu (φι
λολόγοu) εΙναι σαφής: 

«Λέγεται σuνήθως οτι εΙς έκ τών παραγόντων οί όποιοι cru
νετέλεσαν εις την βαθμηδον κατάργησιν τοίι θεσμοϊι της 
δοuλείας, εΙναι ή χριστιανικη θρησκεία, ή όποία και ρητώς και 
δι' ολοu τοίι ηθικοίι αΔτης σuστήματος κατεφέρθη ευθuς έξ 
άρχης έναντίον τοίι θεσμοϊι και τον άπεκήρuξε. Ό ισχuρισμος 
οδτος, ό όποιος ~χει καταπληκτικην διάδοσιν, εΙναι έντελώς 
άβάσιμος, μη δικαιολογουμενος έξ ουδενος χωρίοu της Καινης 
Διαθήκης και τών Πατέρων της 'Εκκλησίας. ΤοΔναντίον μάλι

στα, και έν τη Καινη Διαθήκη και παρα τοις πατρασι της 
'Εκκλησίας ή δοuλεία θεωρεΤται ώς νόμιμος θεσμός, έναντίον 
τοϊ> όποίοu δεν έπιτρέπεται έξέγερσις, καταβάλλεται δε προ
σπάθεια δικαιολογίας τοu, ή όποία μας άφήνει έκπλήκτοuς. 
ουδαμοϊ> τών πηγών της χριστιανικης θρησκείας ύπάρχει κα
ταδίκη της δοuλείας». 

'Άς πάροuμε μία μικρη γευση: «Οί δοuλοι να ύποτάσσονται 
με κάθε φόβο στοuς δεσπότες τοuς οχι μόνον σ' έκεί νοuς ποu 
εΙναι άγαθοι και έπιεικεΤς άλλα και στοuς Μστροποuς» (Α' 
Έπιστολη Πέτροu Β 18). 
Ό έπιμελης άναγνώστης θα βρεΤ και αλλα άνάλογα χωρία: 

Προς 'Εφεσίοuς Στ' 5, Α' 'Επιστολ η προς Τιμόθεον ΣΎ' 1, Προς 
Τίτον Β' 9 και Προς Κολοσσαεις Γ' 22. 

E'~ , "Ι ' "',., - " '" θ' ", ιαικα η σπανια -υεν ειναι τuχαιο οτι υια ετει αuτο το 

θρησκεuτικα πολu αίματηρο παρελθόν- διατηροuσε ενα άνθηρο 
οοuλεμπόριο Μαuριτανών κι αυτο γιατί cruvoptutL με την 
Άφρική. Ώστόσο μετα την άνακάλuψη τοι> Niou Κόσμοu το 
έμπόριό της έκτινάχθηκε στα UΨη.'Ήδη άπο την πρώτη τοu 
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, λ β , , λ θ' ,,' 'λ "λ' , 
απο αμ ανει ε εΙ.) εριες, αuτο οφει εται στην rlναγεννηση και 

:Jτον σuνεπακόλοuθό της Διαφωτισμο που «άνακάλuΦαν» ξανα 
την άρχαία Έλλάοα κι ετσι εοωσαν μία ίσχuρη ωθηση στην έκ 
νέοΙ.) άνάοuση τοϋ'Έλληνος άνθρώποu. 

Στην 'Ινοία οί νόμοι τοϋ Μανοϋ μιλοϋν για έπτα κατηγορί-
~ 'λ "λ' λ' ", ε.ς σΟΙ.) ων: τοuς αιχμα ωτοuς πο εμοu, τοuς uπηρετες, 

έκείνοuς που τίθενται έκοuσίως στην υπηρεσία αλλων, τα 
παιδια μιας δοίιλης που γεννιοϋνται στην οίκία τοϋ XUpLOU, 
:ους άγορασμένοuς δοuλοuς, έκείνοuς που μεταβιβάστηκαν 
Χληρονομικως και τέλος, έκείνοuς που υποβιβάστηκαν στην 
:άξη των δοίιλων σuνεπείι;χ ποινΎΊς. 
E'~' "Ι ~, , , ξ .,,, 'Ο ' 
ισικα στην νσια οι τα εις ειναι ακαμπτες. γεννημενος 

~uλος Τι έκεΤνος που για όποιοδήποτε λόγο περιέπεσε στην 
:άξη των οοίιλων δεν εχει καμία έλπίδα να άπολαίισει την 
iλεuθερία, θεωρεΤται υποδεέστερο ον και δεν πρέπει να τον 
χγγίξει οuτε ή σκια ένος άνθρώποΙ.) τΎΊς άνώτερης τάξης. 
'Όλα τα παραπάνω ομως δεν φαίνεται να πτοοϋν δεκάδες 

-ΠΡOOOΕUΤΙΚOίις» νεοέλληνες που ένθοuσιάζονται άπο τον 
1VΔικo τρόπο ζωΎΊς. 

Μετα άπο αιιτην την σίιντομη ίστορικη άναδρομη μποροuν 
...χ YCVOUv δύο παρατηρήσεις: α) 'Ενω εΙναι ξεκάθαρο οτι οί 
Έλληνες -οί οημιοuργοι τοϋ άνώτεροΙ.) ίστορικως καταγεγραμ
.!.ένοΙ.) πολιτισμοϋ και έξ αίτίας αΙΙτοϋ- υπΎΊρξαν οί μόνοι που 
=?Qσπάθησαν να έλαφρuνοuν τον άπάνθρωπο θεσμο και σε 
=λεΤστες περιπτώσεις το κατόρθωσαν εμπρακτα, εΙναι ώστόσο 
~ μόνοι που δέχονται κατηγορίες. 

β) Παρ' ολο που κάθε μεγάλη δίιναμη εχει διακηρίιξει και 
Ξπισήμως την άνεξαρτησία των σκλάβων, σκλάβοι υπάρχοuν 
ΖΣ'ι στην πολιτισμένη έποχή μας, σε κάθε γωνια τοϋ πλανήτη 
Ut γίιρω μας. 

Σ' όλόκληρη την 'Ιστορία οεν επαΦε οuτε στιγμή, σε κανένα 
.... :.ωγραφικΟ μΎΊκος και πλάτος αΙΙτοϊ> τοϋ πλανήτη να ίσχίιει ό 
bμoς τΎΊς δοuλείας, ε'ίτε αιιτη εφερε αΙΙτό, ε'ίτε αλλο ονομα: 
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αποδυνάμωση και εντέλει την δουλοποίηση τοϋ πολίτη ωστε 
να τον ρίχνει οποτε θέλει στη δεξαμενη της ανεργίας. 

Μόνον οί 'Έλληνες ξεχώρισαν μέσα το ερεβος της 

αρχαιότητος, ενδιαφέρθηκαν και προώθησαν με κάθε μέσον την 

κοινωνικη και πολιτικη ώρίμανση τοϋ πολίτη. 
'ΗΈλληνικη σκέψη εΙχε στόχο της να κάνει τον ανθρωπο να 

σκεφθεΤ, να ερευνήσει, να αναλύσει, να διανοηθεΤ, να 
αμφισβητήσει. 'Η Έλληνικη πολιτεία για να εΙΙημερίσει εΙχε 
ανάγκη απο πολΤ τες ωρψους, λογικους και Δπεύθυνους. 'Όλες 
της οί προσπάθειες συνέκλιναν προς την «παραγωγή» τέτοιων 

πολιτων: τα γυμναστήρια, τα θέατρα, τα συμπόσια, ή αγορά, 
~ταν σχολεΤα οπου εκπαιδεύονταν οί"Ελληνες πολΤτες. Μέσα 
σ' εναν κόσμο καταδυναστευμένο απο την αντίληψη της 
, , - , , ,\.", 
ασημαντοτητος του ατομου μπροστα στον αυτοκρατορα, το 

κράτος Τι το θεό, οί 'Έλληνες ~ταν οί μόνοι που συνέλαβαν την 
ιδέα της ελευθερίας τοϋ νοϋ και τοϋ ανθρώπου. 

Στους «Πέρσες» (241-2) ό Αισχύλος παραθέτει εναν 
διάλογο ανάμεσα στον Χορο και την 'Άτοσσα, την βασίλισσα 
των Περσων, που ρωτά να μάθει τις ιδιαίτερες συνήθειες και 
τα χαρακτηριστικα τωνΈλλήνων: 

'Άτοσσα: Και ποιος τους κυβερνά και δεσπόζει στο στρατό; 
Χ ι Κ ,~,., ~ -λ ,ι , ι 

ορος: ανενος υεν ειναι υου οι ουτε υπηκοοι. 



ΨΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ 

n< 'Έ,"λ ' <, «υι Λ ηνες ηταν ο ευσε-

βέστερος λαός του χόσμου» 

ουλριχ Φον Βιλαμόβιτς 1848-1928 
Γερμανος φιλόλογος και άρχαιολόγος 

Ή μεγαλuτερη σπαωση που δέχεται ό άρχαϊος κόσμος εν 

γένει και δη ό Έλληνικός, που εν πρoκειμέν~ μας άπασχολεϊ, 
" Ι, '<::- λ λ ι Ο' <::- ι " ,ι 
ειναι η κατηγορια περι ειοω ο ατριας. uοεποτε ομως οι προ-

γονοί μας ύπηρξαν ειδωλολάτρες και αΔτο το διαπιστώνει 
ευκολα ό άμερόληπτος άναγνώστης της Έλληνικης Γραμμα
τείας, παρα το γεγονος πως τα εργα που διασώθηκαν άπο 

τύχη Τι άπο σuμφέρον, εΙναι ελάχιστα σε σχέση με τον ογκο 
τηςΈλληνικης πνεUΜατικης παραγωγης. 

Ο ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΚΡΟΥ'ΣΤΗΣ 

Προκροuστης (άπο το ρημα προχρούω = κροuω, εκτείνω, 
τανύω, τεντώνω) ηταν το προσωνuμιο τοί) Δαμάστη, που 
ενέδρεuε στις οχθες τοί) Άττικοί) Κηφισοί) και άνάγκαζε τα 
θuματά ΤΟι) να ξαπλώσοuν σ' ενα κρεββάτι πολυ κοντό, για να 

άποκόψει άπο το σώμα τοuς Ο,τι εξεϊχε. 
'Ο"θ .".,~," 'c;:. ,','~-

αν ρωπος αuτος ηταν ενα απο τα οεινα απο τα οποια 
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κλήθηκε να απαλλάξει την Άθήνα ό Θησέας και για την 
, ι ,,\ \ "λ' , 

εuεργεσια το!) αuτη προς το κοινωνικο cruvo ο επονομαστηκε 
Σωτηρας. 

'Όμως το ανομά το!) χρησιμοποιοϋμε crUxvιx απο τότε με 
μεταφορικη διάθεση, οταν θέλοuμε να αναφερθοϋμε σε κατα-

, , , 'ζ' λ ' στασεις πο!) αντιμετωπι ονται επι εκτικα. 

<:Η Άρχαιότης (κλασσικη παιδεία) αποτελεί την κανονικην 
τροφην της νεωτέρας γενεας και το σuμπέρασμα τοϋτο θεωρω 

απροσμάχηΤΟν" διότι πας ανθρωπος σuνηθισμένος να σταθμίζ η 
τοΙΙς λόγοuς το!) και να ύποτάσση τα αισθήματά το!) είς την 

λογικήν, προκειμένο!) περι ζητημάτων έπιστημονικων, οπως 
αυτα ποΙΙ μας απασχολοϋν, οφείλει απολύτως να σuμφωνήση. 
Δuστuχως ομως οί τοιοϋτοι ανθρωποι αποτελοϋν έξαίρεσιν· οί 

'θ "θ ',t', " #t, ' , σuνη εις αν ρωποι τοuναντων uποτασσοuν την σκεψιν εις τα 

αίσθήματά των, καί, αν έκείνο ποΙΙ θα τοΙΙς αποδειχθη δεν εΙναι 
της αρεσκείας των, ζητοϋν να εuροuν ~να τρωτον σημείον, δια 
", , ('Ι θ' ,', , \ 
ν αντειποuν, και οταν κατορ ωσοuν να επιτuχοuν κατι το 

όποίον και μακρινην εστω όμοιότητα να εχη με λογικην σκέ-
.1. " λ β , " " , ψιν, το επανα αμ ιxvouv και το πιστεuοuν τοσον περισσοτερον, 

οσον τοϋτο έξελέγχεται», παρατηρεί ό Δρ. Θαδδαίος Ζιελίνσκι, 
Πολωνος κλασσικος φιλόλογος (1859-1944) και ακαδημα"ίκος 
διδάσκαλος στο Πανεπιστήμιο της Πετρούπολης στο βιβλίο 
το!) «Ήμεις χαί 0/ ΆρχαiOι», σελ. 44. 

Άκριβως με το 'ίδιο έπιλεκτικο βλέμμα τείνοuμε οί περισσό

τεροι απο μας, να ατενίζοuμε την σκέφη και τα ηθη των προ
γόνων μας. 

'Ενίοτε καταλήγοuμε να τοΙΙς θεωροϋμε μονοθε"ίστές, κάνο
ντας χρήση της γνωστης πλέον έπωδοϋ «εν το παν» για να 

διαφεύσοuμε τον πολuθε"ίσμό τοuς η να τον δικαιολογήσοuμε 
, λ' θ .... λ' ,', , " ~ ως κα uμμενη μονο εια - ες και εχει καποια αναγκη υικαιο-

λογίας. Πλαστογραφοϋμε την Έλληνικη 'Ιστορία για να την 
κάνοuμε να ταιριάζει με την χριστιανικη ήθική. 

'Oφείλοuμε χάριν της αντικειμενικότητος να λάβοuμε ύπ' 
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μπορεί να τις συλλάβει σαν ενα (ό Θεός, ή θε'ίκη δύναμη), 
χωρις αύτο να σημαίνει πως πρόκειται για μονοθε"ίσμό» (κεφ. 
6: «Τό πρόσωπο στήν θρησχεεα», σελ. 329). 
Με τον 'ίδιο «έπιστημονικό» χεtρισμo τών δεδομένων μας, 

θα μπορούσαμε κάλλιστα να «αποδείξουμε» τον πολυθε'ίσμο 
τώνΈβραίων έπειδη στην Παλαια Διαθήκη γράφει: «Κα! ε!πεν 
Κύρeoς ό Θεός ού χαλόν ε!ναε τόν ανθρωπον μ όνο JI" πο!ήσ-ωμεν 
αύΤtjΊ βοηθό ν χατ' αύτόν» (Γένεσις Β' 18) 11 «Κα! ε!πεν ό Θεός 

.. ,,, Δ , ,,, ~, 'θ" / 
πο!ησ-ωμεν ανιιρωπον χατ ειχονα ημετερaν χαι χα ομot-

ωσιν» (Γένεσις Α' 26). «Κα! είπε Κύρeoς ... δεύτε χα! χατα
βάντες συγχέωμεν αύτων έχει τήν γλωσσαν» - Έμπρος ας 
χατεβοϋμε και ας συγχύσουμε έκεϊ την γλώσσα τους (Γένεσις 

Ι Α' 7). 
Ε'" '~I Θ" - -; Ι , ιναι οντως περιεργο ενας ... εος ενω ειναι μονος να χρη-

σιμοποιεί για τον έαυτό του πρώτο πληθυντικο πρόσωπο. 
Μ' "λλ λ' 'θ' , , " ε α α ογια, αισ ανομαστε υπερηφανεια για τους 

ανθρώπους αύτοΙΙς ποΙΙ αποκαλοϋμε «γεννή,τορες τοϋ Πολιτι
σμοϋ» και ταυτόχρονα ντρεπόμαστε για την θρησκεία τους. α 
"ιΕλληνες, ε'ίτε μας αρέσει ε'ίτε οχι, δπηρξαν πολuθε"ίστες και ή 
θρησκεία τους αυτή, πρώτα απ' ολα και πάνω απ' ολα, 
απετέλεσε το προστατευτικο περιβάλλον, μέσα στο όποίο ευδο-

, , 'Ελλ 'Π λ ' " , λ' , χιμ ησε ο ηνικος ο ι τισμος, αυτος που κο ακευομαστε να 

αποκαλοϋμε τον <<μοναδικο πολιτισμο έπι της γης». 
Διότι οι 'Έλληνες κατόρθωσαν έκείνο ποΙΙ κανεις αλλος 

λαος δεν μπόρεσε. Κατόρθωσαν ολες οι δραστηριότητές τους 
(αγώνες, συμπόσια, θέατρο, χοροί, μουσική, πολιτική, φιλοσο
φία, έπιστήμη) να διαπνέονται απο την θρησκεία, χωρις ομως 
" , ,," θ ' 
το συστημα τους αuτο να ειναι εοκρατικο. 

Κι αύτο συνέβη γιατί ή Έλληνικη σκέψη ταuτίστηκε με την 
'Ελεύθερη σκέψη. Και μόνον ή έλευθερία μπορεϊ να γεννήσει την 
πρόοδο, την έπιστήμη, τον πολιτισμό. 
Τ, 'Ελλ " - δ' ., "λ " " ο ηνικο ιερατειο εν ειπε «ε α σε μενα γιατι μονο 

, ", , λ' ." λ' -;, , 
εγω εχω τη υτρωση»' ειπε «η υτρωση ειναι μεσα σου, γνω-
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, " , 

αυτη αναπτυσσεται. 

'Ο ανθρωπος εΙναι δημιούργημα τοΙ) περιβάλλοντός του. Για 
τον λόγο αuτον ή αρχαία Έλληνικη κοινωνία θεωροuσε 
έπιτακτικη την ανάγκη κάθε ατομο να περιβάλλεται απο 
,ι "λ - , ~ ", λ' ,', 
αντικειμενα που επικα ουνται τα υψη οτερα και ευγενεστερα 

θ ' , 
συναισ ηματα του. 

Ο, "Ελλ "0::- ξ , ,. ο::- " θ -ι ηνες απεοει αν πως ειναι ουνατον να παραχ ει 

ομορφια στη ζωή, εαν περιβάλλουμε τη ζωη με ομορφιά. 
Άρμονικη αρχιτεκτονική, Όμορφα τοποθετημένη μέσα στη φύση 
κι ενα πληθος αγαλμάτων, τόσων ποu ελεγαν πως στην 
Έλλ 'Ο::- "'λ" "", θ ' αοα τα αγα ματα ειναι περισσοτερα απο τους αν ρωπους 

- κάλλος παντοU. 

Οί εuγενετς σκέψεις παράγονται απο διάνοιες ποu περι
βάλλονται απο παραδείγματα πνευματικης εUγένειας. Κατ' 

άντίθεσιν, εαν ενας ανθρωπος Δποχρεώνεται να κοιτά ενα 
ασχημο και ασύμμετρο οικοδόμημα, αuτο θα εγείρει μέσα του 
έκτος απο την ασχημη διάθεση, την α'ίσθηση της ασχήμιας, 
πράγμα ποu θα τον προτρέψει να αναπτύξει ασχημες συνήθειες. 

Οί σώφρονες πρόγονοί μας διεπίστωσαν πως οί μεγάλοι 
φιλόσοφοί τους Δπηρξαν τα φυσικα προ 'ίόν τα τών αισθητικών 

ιδανικών τους στην αρχιτεκτονική, την μουσικη και την τέχνη, 
ποu απετέλεσαν τα πρότυπα τοΙ) πολιτιστικοΙ) συσττιματος της 
, -
εποχης. 

Ή Δποκατάσταση της άρμονίας τοΙ) κάλλους απο την 

άσυμφωνία τοΙ) φανταστικοu, συνιστά τραγωδία για κάθε «πο
λιτισμό». 
Ά 'θ ""λλ λ ," 'Α" ,,' Β β ντι ετα απο α ους αους, οπως οι ιγυπτιοι η οι α υ-

λώνιοι, οί όποΤοι εβλεπαν το θεΤο στην Δπεράνθρωπη δύναμη 
και την φρικαλεότητα, ό 'Έλληνας προσπάθησε να εκφράσει το 
άόρατο με τέλειες μορφές. Γι' αuτον ό Θεος εκδηλωνόταν στο 

Κάλλος. Άκόμη και εκεΤνες οί θεότητες ποu αποτελοuσαν προ
σωποποίηση δυνάμεων σκοτεινών η καταστρεπτικών (οπως ή 
'Εκ ' )"ζ , "λ' " ατη , εικονι ονταν με μορφη απο υτως ωραια. 
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Κατα την εποχη τοϊι Όμήρου δεν ύπηρχαν άκόμη ναο\ κα\ 
ή λατρεία τελείτο μπροστα σε βωμοuς, σε ίερα θεών κα\ 
ήρώων, σε σπήλαια, σε αλση - ή Φuση κα\ ή Τέχνη συγχω
νεuονταν στην άρμονία τοϊι θρησκευτικοϊι συναισθήματος. 

'Αλλ' ", r., ι" , "θ ' 
11. α και αργοτερα, οταν η αρχιτεκτονικη εφ ασε στην 

άκμή της, τα κτίρια ηταν τέλεια δείγματα σuμμετρίας κα\ με
γαλείου - μία επίκληση τοϊι πνεuματος τοϊι Κάλλους μέσα 
στον κόσμο της ϋλ ης. 

<ΖΕκείνοι άπο τοΙΙς άνθρώπους μαθαίνουν τα καΛUτερα», 
συμπεραίνει ό Εύκλείδης, «εκείνοι ποΙΙ μιμοϊινται τα καλu
τερα». 

Ή άπαξ ίωση του κάλλους στην καθημερινή μας ζωη όδηγεί 
μοιραία στην άπαξίωση της 'ίδιας της ζωης, παρ' ολο ποΙΙ δεν 
άφιερώνουμε στο θέμα αύτο την δέουσα προσοχή. 
'Έρευνες εδειξαν πως οί άσθενείς ποΙΙ βρίσκονται σε δωμάτια 

ποιι εχουν θέα στη φuση άναρρώνουν πιο γρήγορα άπο εκείνους 
ποιι βλέπουν μόνον εναν τοίχο η άκόμη χειρότερα αλλους 
άσθενείς κατάκοιτους η άνίατους. Ή ώραία θέα κάνει τοΙΙς 
ασθενείς να μένουν λιγότερο στο νοσοκομείο, χρειάζονται μι
χρότερες δόσεις ηρεμιστικών κα\ παρουσιάζουν λιγότερες 

επιπλοκες μετα την εγχείριση, κι αύτο γιατί βελτιώνεται ή 
θ ' " συναισ ηματικη τους υγεια. 

Σ' ενα ασχημο περιβάλλον οπως αύτο τών πανεπι
στημιακών χώρων στην Έλλάδα, σε χώρους ύπόγειους, μι-

", , β , , ξ , " θ ' 
χρους, ασχημοuς και ρωμικους, αυ ανεται η επι ετιχοτητα 

γιατί προδιαθέτουν άρνητικα χα\ «στεγνώνουν» τον σεβασμό. 
Για να κατανοήσουμε καλuτερα την Έλληνιχη νοοτροπία 

εΙναι άπαραίτητο να πάροuμε την πολuτιμη άρωγη της 
Έλληνιχης Γλώσσης -αύτου του άρχαίου άριστοτεχνήματος

σχετιχα με αύτο ποΙΙ οί πρόγονοί μας όνόμαζαν Κόσμο. 
'Όπως ολες οί Έλληνικες λέξεις, εΙναι χι αύτη εξαιρετιχα 

πλοuσια σε περιεχόμενο: Κόσμος σημαίνει ταuτοχρόνως την 
τάξη, την άρμονία, το χόσμημα, το σuμπαν, τη φuση, τη γη 
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πνεuμα εφθασε στην ακμή τοΙ) τότε κα\ το αγαλμα (εκ τοί> 
άγάλλομαι που σημαίνει τέρπομαι), Τι αριστη εκφανση της 
Έλληνικης τέχνης, ανηλθε στον κολοφωνα της τελειότητος. 

Μετα τη λήξη των Περσικων Πολέμων (-480) αρχεζει Τι 
εποχη της ακμάζοuσας τέχνης. ~H καταστροφη των Άθηνων 

άπο τους βαρβάροuς σημείωσε σταθμο οχι μόνον στην ίστορεα 
, λλ' , , , ~'O ~ λλ' ,~ 'θ ' 
α α και στην τεχνη. ταν οι κα ιτεχνες επιοο ηκαν στην 

επανόρθωση των κατεστραμμένων ναων κα\ των καλλι
τεχνημάτων της Άκροπόλεως, στηρεχθηκαν μεν στην πείρα 

κα\ στα διδάγματα του παρελθόντος, ώστόσο απέφuγαν 
εντελως την απομίμησή τοu. 

Στην Έλλάδα οί δuνάμεις της φόσεως δεν λατρεότηκαν υπο 

την φuσική τοuς μορφή.'Ο ηλιος, Τι σελήνη, Τι γη, Τι γέννηση, ό 
θάνατος, το πάθος, το δίκαιο, ό ερωτας, λατρεόονταν με 

άνθρώπινες μορφες κα\ Τι Έλληνικη φαντασία πλημμόρισε τα 
δάση κα\ τ\ς πηγες με Να'ίάδες, ΆμαρuλλCδες κα\ Νόμφες. 

·Όλες οί ιδέες εξωτερικεότηκαν με παραστάσεις ανθρωπίνων 

μορφων κα\ ώς εκ τοότοΙ) Τι Έλλάδα υπηρξε Τι κατ' εξοχην χώ
ρα της αγαλματοποιΙας. Ή ψuχη ένος εθνοuς καθρεπτίζεται 
στην τέχνη τοu. 

«ΣτηνΈλλάδα» γράφει ό Jean Pierre Vernant (MίJθoς χα! 
ΣχΙΦη στήll Άρχαια Έλλάδα, σελ. 330) «το μεγάλο, λατρεια
κό, ανθρωπόμορφο αγαλμα εχει αρχικα τον τόπο του κοόροΙ) Τι 
της κόρης δεν απεικονίζει ενα ιδιαίτερο υποκείμενο, μία θε'ίκη 
" , θ ' , , , λλ '(!.ι " , , 
η αν ρωπινη ατομικοτητα, α α εναν απροσωπο τuπο, τον 

Νέο Τι την Νέα: σχεδιάζει κα\ παροuσιάζει την Μορφη τοί> αν
θρωπίνοΙ) σώματος γενικά. Αuτοσuμβαίνει γιατί, απο αιιτην 
την προοπτική, το σωμα δεν εμφανίζεται δεμένο μ' ενα εγώ, 

, ~" ~ ... , , λλ ' ,. ι ... 
σαν η ενσαρκωση ενος προσωποu, α α ειναι φορτισμενο με 

θρησκεuτικες αξίες κι εκφράζει όρισμένες δuνάμεις: όμορφιά, 
χάρη, λάμψη, νιάτα, υγεία, OUναμη, ζωή, κίνηση κλπ. που 
προσιοιάζοuν στη θεότητα' αιιτες τ\ς δuνάμεις τ\ς αντανακλά, 

περισσότερο απο ότιοήποτε αλλο, το ανθρώπινο σωμα, οταν 
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ρο στο σύμπαν. 

«Άποτύπωσαν τοΙΙς θεοΙΙς με ανθρώπινη μopφ~», γράφει ό 
Πορφύριος (+232 - 304) στο εργο ΤΟι) «Περ; Ά γαλμάτωll» (2), 
«διότι το θείον εΙναι λογικο κα'ι τοΙΙς απέδωσαν ώραιότητα, 
δ ' , , λλ ,,Ι ,. "θ " 
ιοτι το χα ος σ εκεινοuς ειναι αφ αρτο' χρησιμοποιησαν σε 

διάφορες μορφες κα'ι ήλικίες, καθέδρες, στάσεις Χ,α'ι αμφιέσεις, 
"λλ ", "λλ θ λ ' "λλ α οuς παροuσιασαν αρσενικοuς, α οuς η uκοuς, α οuς 

παρθένοuς χαι εφήβοuς, ζΔλοuς εγγαμοuς, προχειμένοι) να πα

ραστήσοuν τις μεταξύ τοuς διαφορές». 

Σε αλλες περιπτώσεις τα αγάλματα και οί ανδριάντες 
προσωποποιοϊιν τ'ις uψιστες Έλληνικες αξίες. Για παράδειγμα, 
οί Άργείοι εφτιαξαν αγάλματα των δύο αδελφων Κλέοβη κα'ι 
Βί τωνος κα'ι τα αφιέρωσαν στοΙΙς Δελφούς, ώς σημάδι τοί> 
σεβασμοϊ> τοuς προς τοΙΙς δύο αριστοuς ανδρες: «ως άιιδρωll 

άριστωll γεlιομέlιωll» (Ήρόδοτος 1, 31). 
Τ, "Ι:' β , "", "0 'θ 'Λ ο ιυιο σuμ αινει και με τα ιερα: ταν πε ανε ο u-

κοϊιργος, ό νομοθέτης, χτίστηκε προς τιμήν ΤΟι) ενα ίερο «και 
ακόμα τον θuμοuνται με βαθΙΙ σεβασμο και ευγνωμοσύνη» (σέ
βοvται μεγάλως), γράφει ό Ήρόδοτος 1, 66. 

Οί Ρωμαίοι δεν ανέπτuξαν δικ~ τοuς γλuπτική. Υίοθέτησαν 
άπλως την Έλληνικη οπως uίοθέτησαν κα'ι τοΙΙς 'Έλληνες Θε-

, 'Α' " , 'Ελλ' 1:" 'θ 'Ρ" οuς. rικoμ η κι οταν η αοα uποταχ ηκε στοuς ωμαιοuς η 

εξαγωγη των περικαλων εργων των Έλλήνων γλuπτων ηταν 
αθρόα κα'ι τα ζητοϊισαν επίμονα για να διακοσμήσοuν τα μέ
γαρα και τ'ις επαύλεις των ανθuπάτων και των αυτοκρατόρων. 

Το Βuζάντιο ύπηρξε αμείλικτος εχθρος των αγαλμάτων 
γιατί σ' αυτα εΙδε ενα απο τα στηρίγματα της'Ελληνιχης θρη-

, 'Η' θ ' Ι:' 'Ι:' ο'' - ,~ , σκειας. νεα ρησκεια οιοασκε:« u ποιησεις σεαυτ~ ειυωΛΟIΙ, 
οι5δέ παvτός όμο/ωμα ... » (Εςοδος Κ' 4). τα αγάλματα χατα-

'β " , 'ζ σuντρι ονταν η αχρωτηρια ονταν. 

«Δεν εΙναι να απορεί κανείς» γράφει ό Πορφύριος (Περ; 
Ά γαλμάτωv, 1), «ποΙΙ οί αμαθέστατοι των ανθρώπων θεωρουν 
τα αγάλματα ξύλα χα'ι πέτρες, αφοί> και τα γράμματα ετσι τα 
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,ι λ' , "t:", Τ' ,ι:, 

να κανοuν πο u περισσοτερα απ οσα εκαναν. ο γεγονος οτι 

επέλεξαν να μην κάνοuν κάποια πράγματα πρέπει να μας οι

δάξει. 

Σήμερα στα ονομα της προοοεuτικότητος, ε να κuκλωμα 
άπο καλλιτεχνικες σUΜμoρίες προώθησε κα\ επέβαλε άτά
λαντοuς, κατ' ονομα μόνον καλλιτέχνες, ποΙΙ δεν γνωρίζοuν να 
ζωγραφίζοuν, να σμιλεuοuν το μάρμαρο, να έρμηνεuοuν εναν 
'λ Τ' ι ~, ι 'ΤΙ ,~,,. 

ρο ο. ο σuστημα οεν κατηργησε την εχνη, επειοη ειναι κερ-

~ ι 'λλ'" ι υοφορα, α α την ακuρωσε. 

Ε' ,~" , ,~ , " 
ιναι ενοιαφερον να παρατηρησοuμε πως η ανεικονικη τε-

χνη εΙναι κατ' εξοχην ή Έβρα·ίχη τέχνη, τόσο στη ζωγραφικη 
t, ,,' , 'θ' , ,',' , 
οσο και στην αρχιτεκτονικη, το εατρο, το χορο η την μοuσικη. 

r ' I~ 'ζ/ζ Ι " Ι, ι 
ια παραοειγμα η τ α , μια κατ οuσιαν «ανεικονιχη» μουσι-

κή, γεννήθηκε στα γκέτο της Άμερικης. 

Ή άπαρέσκεια προς την μορφη ποΙΙ εμφανίστηκε ώς νεω
τερισμας εχει μολuνει τον εγκέφαλό μας κα\ ή άσχήμια εχει 
ξεπεράσει τα ορια άσφαλείας με άποτέλεσμα να κινοuνεuουμε 
να χάσοuμε τηνΈλληνικη «Ψuχή» μας. 

Ή καταστροφη τοΟ περιβάλλοντος, ή αναρχη δόμηση, ή 
παράκροuση της «σuγχρονης τέχνηζ», ή ελλειψη καλαισθησίας 
κα\ άρμονίας εΙναι για τον σuναισθηματικό μας κόσμο κάτι 
άνάλογο με την ελλειψη βιταμινων για τον οργανισμό μας: 
Πάσχοuμε απο βαριας μορφης «σκορβοΟτο» κα\ για να αναρ
ρώσOUΜε χρειαζόμαστε τον ανθρωπομορφισμο - το ανθρώπινο 

ι 

μετρο. 

Ή ψυχή μας για να χαλαρώσει κα\ να ίσορροπήσει, εχει 
άνάγκη απα αληθινη ζωγραφLΧή, αληθινη γλυπτική, αληθινο 
θέατρο, αληθινη αρχιτεκτονική, αληθινη μοuσικη κα\ φuσικα 
αληθινη ποίηση. Άληθινη τέχνη κα\ οχι δηθεν τέχνη. 
Ή εΙΙγένεια ποΙΙ εΙναι το αποτέλεσμα των κοινωνικων σχέ

σεων εΙναι ενα στοιχεϊο ξένο κα\ πολΙΙ βλαβερο για την τέχνη, 
~,~ , 'θ ' " λ ι λ' {' ~ , , 
υιοτι uποχρεωνει τον εατη να επιφυ ασσει κα η uποοοχη στο 

κακο κι ετσι ή τέχνη όοηγεϊται στον θάνατο. 
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τα καθήκοντα, δηλαδή, άνάμεσα σε γονείς και παιδια ηταν 
iμοιβαία. 
O~ - -; , ~'" δΙ 'Ο 

ι γονεις ηταν προσωπα ιερα για τα παι ια τους. 

:-\ριστοτέλης επιμένει: <{Οφείλουμε να άπονέμουμε τιμες στους 
γονείς μας καθως άκριβως εις τους Θεούς» (τιμ~Y δέ Ύοιιευσιιι 
χαθάπεΡ θεοίς, Ήθικα Νικομάχεια 9: 2, 25). «Καθάπερ έιι ται-ς 
πρός τούς θεούς τιμα,ς χαέ τούς Ύοιιείς», Ήθικα Νικομάχεια 

8: 16, 15. 
(ΕΙναι σημαντικο να επιστήσουμε την προσοχή μας στην 

λέξη που χρησιμοποιεΤ ό Άριστοτέλης και στα δύο άπο
:Jπάσματα σχετικα με τα καθήκοντα των άνθρώπων προς τους 
θεούς. Ή λέξη αυτη εΙναι «τιμή», (σεβασμος και καμία αλλη). 

Και συνεχίζει: «Γιατί κανένας δεν μπορεί να τους 

χνταμείψει (σημ. ουτε τους θεούς, ου τε τους γονεΤς) συμφώνως 
προς την άξία τους εκείνος ομως που εκτελεΤ άπέναντί τους 
κατ α δύναμιν το καθήκον του, εΙναι ανθρωπος χρηστός». 

Σύμφωνα με νόμο τοίι Σόλωνος οποιος παραμελοίισε το κα
θηκον του να φροντίζει τους γονεΤς του τιμωρεΤτο με στέρηση 

-:ων πολιτικων του δικαιωμάτων (ΔωΎέιιης Λαέρτως, Α' 55). 
Άπο την αλλη πλευρα τα παιδια δεν εΙχαν καμία δπο

χρέωση προς τους γονεΤς που δεν φρόντισαν για την εκπαί
δε.υσή τους, που δεν τους δίδαξαν μία τέχνη (Πλούταρχος, 

... Σόλωιι», 22). 
Ό Σοφοκλής στην «ΆΙΙΤΙΎόιιη» εθιξε ενα αλλο μεγάλο ζή

-:ημα, τα άμοιβαΤα καθήκοντα άνάμεσα στα άδέλφια που και 
~υτα για την'Ελληνικη κοινωνία ηταν ίερά. 

Παράλληλα με τηνΈστία οί πρόγονοί μας σε κάθε σπίτι τι
μοίισαν τον ΈρκεΤο Δία. Ή προσαγόρευση σημαίνει εκεΤνον που 
:Χνήκει στο ερκος (περίβολος), στο προαύλιο. Ό βωμος τοίι 
Έρκείου Διος βρισκόταν στην αυλη κάθε οικίας ηδη άπο την 

" ", " \. , 
ομηρικη εποχη, ακομα και στις στρατιωτικες κατασκηνωσεις 

και σηματοδοτοίισε την άρσενικη άρχη τοίι ο'ίκου. 

Ό πατέρας ράντιζε ενώπιον τοίι βωμοίι του τους παρισταμέ-
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Οβολων. 
Οί χοροί, τα συμπόσια, το θέατρο, οι αγωνες -μουσικοί, 

ποιητικοι η αθλητικοι- γίνονταν Όλα προς τιμην κάποιου θεου. 
τα δικαιώματα της ικεσίας και της φιλοξενίας τελοϋσαν 

ίιπο την προστασία τοϋ 'Υπάτου των θεων Διός. Άπαραβίαστος 
και ίερος ηταν εκείνος ποu ζητουσε ασυλο στην έστία ένος 
" οικου. 

Άκόμη και ό εχθρος γινόταν ίερος εαν γονυπετουσε 
μπροστα στον βωμο κρατώντας ενα κλαδ'ι ελιας. Με το εθιμο 
αΙΙτο σχετιζόταν κα'ι το δικαίωμα του ασύλου των ίερων. Στ'ις 
«ΕΙΙμενίδες» του Αίσχύλου ό Άπόλλων διώχνει τις 'Ερινύες 
ποu καταδιώκουν τον μητροκτόνο 'Ορέστη, γιατί δεν εχουν 
πλέον δικαίωμα να τον κυνηγουν, αφοϋ εκείνος κατέφυγε 
ίκέ της στον βωμο του θεου. 
'Ηταν γνωστη ώς ατομικη ή κληρονομικη Ξενία. Ή ανα

γνώρισή της γινόταν με την βοήθεια κάποιου συμβόλου ποu 
είχαν κόψει στη μέση οι συνάπτοντες τον δεσμο της Ξενίας. 
Άλλα ή φιλοξενία επεκτεινόταν και στην κοινότητα, Όπου 
ίσχυε ό θεσμος της Προξενίας, ίιπο την προστασία του Ξενίου 

Διός. 

«Οί αρχαΤες θυσίες και οι συγκεντρώσεις των ανθρώπων γί

νονταν μετα τη συγκομιδη των καρπων ώς δω ρο στοuς θεούς. 
"Ετσι δημιουργήθηκαν οί κοινωνικες όμάδες και μέσα σ' αιιτες 
οί κοινωνικο'ι Όμιλοι κα'ι οι φιλικο'ι δεσμοί», παρατηρεί ό 
Άριστοτέλης (ΉθιΧά Μχομάχεια 8: ll, 30). 

ΗΦΙΛΙΑ 

Ε'ίδαμε ώς τώρα το θείον Όπως διαποτίζει απο την μία 
πλευρα τις οίκογενειακες κα'ι φυλετικες σχέσεις κα'ι απο την 
αλλη τ'ις σχέσεις με τοuς ξένους. 'Υπάρχει Όμως ενας ακόμη 
τομέας στην ζωη στον όποίο οί 'Έλληνες εδιναν ίδιαίτερη βα-
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:Χπο τοuς OUο λαοuς θεωρεί πιο σπουδαLα την φιλLα. 
Στην φιλία το ατομο βΡLσκει σ' ενα αλλο ατομο όρισμένες 

ιδιάζουσες ιδιότητες ποu εχουν αξLα γι' αίιτο προσωπικά. Τόσο 

ό Πλούταρχος, οσο κα'ι ό Άριστοτέλης αποφαLνονται πως στο 
~ήτημα της φιλLας τα ομοια ελκονται: 

<:Η φιλLα δημιουργείται μέσα απο την όμοιότητα ... πώς 
είναι δυνατον να γεννηθεί φιλία ανάμεσα σε ανθρώπους ποιι 
εχουν διαφορετικοuς χαρακτηρες, ανόμοια συναισθήματα καΊ. 
-:ρόπο ζωης με διαφορετικες αρχές;» (Πλούταρχος, «Περί Πο
λυφιλ(ας», 8). 

«Τέλεια είναι ή φιλία τών αγαθών καΊ. τών, ώς προς την 
:Ιρετή, όμοίων ανθρώπων» (ΉθιΧά Νιχομάχεια, 8: 4, 5). 
Ή φιλία στηρίζεται στην ελεύθερη αναγνώριση κάποιας 

~άζoυσας αξίας στο αλλο πρόσωπο κα'ι προϋποθέτει οχι μόνο 

~εβασμo προς το πρόσωπο αίιτό, αλλα καΊ. εκτίμηση της συ-
, 'ξ' γκεκριμενης α ιας. 

Ύπο τΊ.ς προϋποθέσεις αίιτες ή φιλία γίνεται ενας ελεύθερος 
χαΊ. σταθερος δεσμος ανάμεσα σε δύο η περισσότερα πρόσωπα 
χα'ι στηρίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση της αξίας τους κα'ι 

, , , 
Ηην εκτιμ ηση. 

<:Η αμοιβαία αγάπη (cXvτιφ(λησις) προϋποθέτει ελεύθερη 

έχλογη (ΠΡοα(Ρεσιv)>>, ύπογραμμίζει ό Άριστοτέλης (ΉθιΧά 
_Ύιχομάχεια 8: 7, 35). 
Ή αληθινη φιλία εχει ώς βάση της την εμπιστοσύνη χωρΊ.ς 

έπιφυλάξεις, ώστόσο εμπιστοσύνη μπορεί να εχει κάποιος μόνο 
, λ'" λ' " λ ' π ι γα ατομα, πο υ προσεκτικα επι εγμενα. 

<:Η αληθινη φιλία αναζητα τρία πράγματα πάνω απ' ολα, 
-:ην αρετη ώς κάτι ώραίο (ώς χαλόv), την οικειότητα ώς 
~~χάριστo (ώς ήδυ) καΊ. την χρησιμότητα ώς cXvαrχαw» 
Πλούταρχος, «Περί Πολυφιλ(ας», 3). 

«'Ο ενάρετος ανθρωπος είναι συγχρόνως είιχάριστος καΊ. 
, , λλ' " , " θ δ' , λ' χοησιμος, α α ενας τετοιος αν ρωπος εν συναπτει φι ικους 

1εσμοuς με κάποιον ποu είναι ανώτερός του (κοινωνικά) εαν 
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ιιαλωσαι)! 
α σuνδαιτuμόνες σuχνα εχοuν διαφορετικες προτιμήσεις 

Οσον αφορα την περιεκτικότητα των έδεσμάτων σε άλάτι. Κατ' 
έπέκτασιν, οί ιδιαίτερες προτιμήσεις τοϊι κάθε χαρακτήρος 
μπορεί να κλονίσοuν τη σχέση. Γι' αίιτο ή φιλία χρειάζεται 
πολu καιρο για να έπιτύχει την ωσμωση και να αποδειχθεί 
ισχuρή. 

'Ε θ' ,t.'λ' ~ ,., , , " 
πιπροσ ετως, το α ας επειοη ειναι απαραιτητο για τον 

όργανισμο εΙχε μεταξu των Έλλήνων χαρακτήρα ίερό. Άπο το 
γεγονος αύτο προέρχεται και ή παροιμιώδης φράση «αλας χα, 

-:ράπεζαll παραβα{ιιειll». 
Ό ρήτορας Δημοσθένης θέλοντας να ίιποδείξει οτι παρα

~ιάστηκε κάθε δεσμος φιλίας απο τοuς αντιπάλοuς τοu, ανα
;:ιωνεί απο τοϊι βήματος: «Ποσ δ' αλας, ποσ τpάπεζαe, πο;; 
~πollδα{;». 

<:Η φιλία παρέχει στοuς νέοuς την σuνδρομή της προς απο

?uγην των σφαλμάτων τοuς. Στοuς πρεσβuτεροuς την ποθητη 
?ροντίδα και την αντικατάσταση έκείνο!) ποu τοuς λείπει λόγ~ 
της αδuναμίας τοuς και τοuς ακμαίοuς παρακινεί στην έκτέ
λεση ώραίων πράξεων» (Άριστοτέλης, Ήθαά Μχομάχεια 8: 1, 
10). 

«ΕΙναι αΔUνατoν» γράφει ό Πλούταρχος (Περ, Πολυφιλιας, 
2), «να αποκτήσει κάποιος ε'ίτε πολλοuς δοuλοuς ε'ίτε πολλοuς 
?ίλοuς με μικρο νόμισμα. Ποιο εΙναι λοιπον το νόμισμα τής 
λ ' Ε' , λ' ~ 'θ ' , ~,~, ;χ. ιας; ιναι η κα η υια εση και η γενναιουωρια σuνuuασμενες 

;.ιε την αρετή, απο τα όποία τίποτε πιο σπάνιο δεν διαθέτει ή 
?υση». 

Στην Έλληνικη σκέψη δεν ίιπάρχει ή «αγάπη» με την ση-
, " ~ ~ ~ , " , Τ' 'Ελλ 'λ ι: λ' μερινη εuρεως υιαυε.uoμενη εννοια της. ο ηνικο ε<,ι ογιο 

πλούσιο σε λέξεις και εννοιες διαθέτει τέσσερα ρήματα (και τα 
wνεπακόλοuθα οΙΙσιαστικα και έπίθετα) για να περιγράψει τα 
Εuμενή σuναισθfιματα ένος ανθρώπο!) προς τοuς θεούς, τοuς 
:nινανθρώποuς το!) και τα πράγματα: 
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διαΚΡLνεται άπο τ~ν ελλεψη λεπτών αίσθημάτων. 
«ΑΙΙτοι ποu εχουν πολλοuς φCΛOυς και συμπεριφέρονται 

φιλικα με ολους δεν εΙναι φCΛOΙ κανενος (ο{ δέ πολύφελοε χα; 
πάσειι ο!χε/ως ΙΙΙΤUΎχάιιοιιτες, oUΔειιί δoχOίiσειι ε{ιιαε φtλOl -
'Ηθεχά Μχομάχεεα 9: 10, 18-19) καταλήγει ό Άριστοτέλης, 
ένώ ό λαος συμπυκνώνει τ~ν '(δια σκέψη στ~ν παροιμLα: «ό 
'λ θ'~'" 'λ ' φι ος κα ενος υεν ειναι φι ος κανενος». 

ΤΟΘΕΙΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΤΣΗ 

'Η Φ' ""Ελλ ., Θ' , " , , υση για τον ηνα ειναι ... εα, γι αυτο την αντιμε-

τωπίζει με τ~ν προσήκουσα εΙΙσέβεια. Tou εΙναι άδιανόητο οτι 
θα μολύνει μία πηγ~ γιαΤL γι' αΙΙτον έκει ζει μία Νύμφη, μία 
Να·ίάς, και μία πόλη ποu εΙναι χτισμένη κοντα σε μία πηγ~ 
bπερηφανεύεται γι' αΙΙτό. Για παράδειγμα, ή κεφαλ~ της Νύμ
~ς-Πηγης Άρέθουσας περιβεβλημένη άπο δελφLνια άπεικο
VLζεται με ύπερηφάνεια στα νομίσματα τών Συρακουσών ολων 
-, -

των εποχων. 

Ό ποταμός, αΙΙτος ό εΙΙεργετικος τροφοδότης της χώρας 
ποu διασχίζει, παρέχει ζωηρ~ τ~ν είκόνα της δυνάμεως και 
~ς βίας σε στιγμες πλημμυρών, γι' αΙΙτο και άπεικονίζεται με 
την μoρφ~ ταύρου, άλλα και σε καιρο πολέμου άποτελει φυσικο 

όχύρωμα. 
'Ένα πολu συνηθισμένο «διαβατήριο εθιμο» ποu άποτελοuσε 

εκφραση εΙΙγνωμοσύνης για το α'ίσιο πέρασμα άπο τ~ν παιδικ~ 
'tl t λ ,., ~ 'θ ' ~,,' , 

1την ωριμ η η ικια, ηταν η συνη εια τα παιuια να αφιερωνουν 

1τον ποταμο τον πρώτο βόστρυχο ποu κόβουν άπο τα μαλλιά 
,,:ους. 

Ό ΠαυσανLας καταγράφει ouo τέτοιες μαρτυρίες για το 

εθιμο ποιι τηρειται στ~ν Φιγάλεια της ΆρκαδLας (VIΠ 41, 3) 
χαι για τον Λεύκιππο, τον γιο τοί> Οίνόμαου άπο τ~ν Πίσα 

- 'Ηλ' ,;" "λλ' , , -:ης ειας που «ειχε αφησει μακρια τα μα ια του, με σκοπο 
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ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΩΗΣ 

'Η θ ' , <;:. λ' " , , " , 'λλ εοτητα εκοη ωνοταν οχι μονον μεσα απο το κα ος 

της ακίνητης είκόνας -ζωγραφισμένης, ανάγλυφης Τι 
γλυπτης- αλλα και με τον λόγο, την μουσικη και τον χορό. 

Μεταξu των τριων μουσικων τεχνων ή «χορεία», ό χορος 

δηλαδ~, ηταν ή σπουδαιότερη. τα μεγαλοφυη δημtoυργ~ματα 
της Έλληνικης χορογραφίας χάθηκαν. MCcx αμυδρη είκόνα 

τους μόνο μπορουν να δώσουν οί ε.ξαCσtoι δημοτικοι χοροί. 
Ή ανατολίτικη θεοκρατία νέκρωσε μέσα μας για μεγάλο 

χρονικο διάστημα κάθε ίκανότητα κατανόησης της μορφης 
~uτης της θρησκευτικότητας και τα λόγια του Πλάτωνα σuμ
?<Uvcx με τα όποία οί νέοι των Άθηνων θα επρεπε να χορεuουν 
οχι μόνο καλα αλλα το «χαλόν», μας φαίνονται παράξενα. 

Οί 'Έλληνες δπηρξαν αuστηροι με τα ζηττιματα του κάλ
λους και του ίερου και αuτο αποδεικνuεται απο μία ίστορCα 
itou διηγείται ό Ήρόδοτος (ΣΤ 126-129) για εναν χορο ποu 
χκριβως δεν ανταποκρινόταν στο «καλόν». 

Ό χορος αuτος στάθηκε ή αφορμη να απορρίΦει ό Κλει
~ένης τον δπoΦ~φto σuζυγο της κόρης του Άγαρίστης παρ' 
-'" " , ζ "λ "<;:' , , , , 
ΟλΟ που τον χαρακτηρι αν ο ες οι ανορικες αρετες και κατα-

γόταν απο εuγενη και πλοuσια οίκογένεια, ποu συνδεόταν 

~λικα με την οικογένεια του ΚuΦελου της Κορίνθου, πραγμα 
~ou δπογράμμιζε την OUναμ ~ της. 
'Όταν εφθασε ή μέρα ποu ό Κλεισθένης είχε όρίσει οτι θα 

χνακοινώσει ποιον απο τοuς εuγενείς και φερέλπιδες νέους 

έπρόκειτο να διαλέξει για την κόρη του, οργάνωσε ενα μεγα
λόπρεπο συμπόσιο στο όποίο ηταν προσκεκλημένοι εκτος απο 
-:οuς δπoΦ~φιoυς και ολοι οί εuγενείς της Σικυώνας. 
'Όταν τελείωσε το δείπνο οί δπoΦ~φιoι αρχισαν να συναγω

... ίζονται μεταξU τους στην μουσικη και στην συζ~τηση. Και 
~τα ouo cxutιX ξεχώριζε ό 'Ιπποκλείδης, ό γιος του Τείσανδρου, 
ό πλουσιότερος και πιο ώραίος Άθηναίος. 
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οφελος της όλότητας κι αύτο άνταποκρινόταν στην ίδέα της 
δυναμικης ίσότητας που καθιστοuσε σε ολους εφικτα τα άγαθα 
της ζωης, άνάλογα με τις ποικίλες επιδεξιότητες των 
, θ ι 
:χν ρωπων. 

Ή &γωνιστικη διαδραμάτιζε σπουδαίο ρόλο στην «χορεία». 
Διαγωνίζονταν οι νέες κοπέλες, οι ραψωδοί, οι τραγωδοί, οι 

;ποκριτές. Κατα την τελευταία ήμέρα των Θεσμοφορίων διε
ξήγετο ό «άγών εύπαιδ(ας» και ή μητέρα τοτ) ώραιότερου 

παιδιοτ) επαιρνε βραβείο. Κι εδω άκόμη στεφανωνόταν το 
Κάλλος - το όρατο σημείο τοτ) άόρατου ΘεοU. 
Ή θρησκευτικη ένότητα των Έλλήνων εξασφαλιζόταν με 

τους εθνικοuς της άγωνες προς τιμην τοτ) Διος στη Νεμέα και 

-:ην 'Ολυμπία, τοτ) Ποσειδωνος στον 'Ισθμό, τοτ) Άπόλλωνος 

~τoυς Δελφους (Πίιθια) άλλα και με τις έορτές, οπως τα Πα
ναθήναια προς τιμην της Άθηνας και τα 'Ελευσίνια Μυστήρια 

:χφιερωμένα στην Δήμητρα και την Κόρη. 
Το κηρίικειο τοτ) Έρμοτ) άποτελοuσε εγγίιηση για την 

:Χσφάλεια των κηρίικων και των προσώπων τα όποία συνό
δευαν, άφοτ) τους καθιστοuσε ιεροίις, προστατείιοντας ετσι την 

έχτέλεση της άποστολης τους. 
Kupιo μέλημα τοτ) 'Έλληνος ύπηρξε ό εξωρα"ίσμος της ζωης 

μέσ~ της τέχνης. 'Επειδη άκριβως ενδιαφερόταν για την κα

λαισθησία σε κάθε τομέα της ζωης ηταν φυσικο να 
χαλλιεργήσει την καλλιέπεια χαι την τέχνη τοτ) εγ λέγειν, την 
ρητορική" Οί ανδρες, γράφει ό 'Όμηρος ('Ιλιάς Ι 440-1) 
.. δοξάζονται στον πόλεμο και στις συνελεUσεις». 

Στο Ίερο των Μουσων στην Τροιζήνα ό Πιτθέας, ό 
παπποuς τοτ) Θησέα, δίδαξε την τέχνη τοτ) λόγου «λόγων τέ

χνη». Ό Παυσανίας (VI 23, 7) γράφει πως στην'Ήλιδα το γυ
μνάσιο και το βουλευτήριο συστεγάζονταν και στον 'ίδιο χωρο 
γίνονταν επιδείξεις αύτοσχέδιων όμιλιων και παντος ε'ίδους 
~γγραμμάτων. 

Στα γυμνάσια (γυμναστήρια) ολων των πόλεων οι νέοι 
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φόγει και τον επνιξε. Ή ίεροσuλία τοί) Α'ίαντα σuνέχισε να βα
ραίνει τοΙΙς σuμπατριώτες τοΙ) για χίλια χρόνια. 

Οί 'Έλληνες δεν φιλοuσαν τα αγάλματα, οuτε τα αγγιζαν. 
Μερικα απο αuτα μάλιστα δεν τα εβλεπαν ποτέ, εκτος 'ίσως 

απο μία φορα το χρόνο. Ύ πηρχαν αγάλματα ποΙΙ τα 
αντίκριζαν μόνον οί ίερεΤς Τι οί ίέρειες αφοί) βρίσκονταν σε χώ
pOUc; ποΙΙ ηταν αβατοι, οπως για παράδειγμα το ίερο της 
Άνάγκης και της Βίας στην Άκροκόρινθο (Παυσανιας ΙΙ 4, 6). 

Στο ίερο της Άθηνας Κραναίας ό ίερέας ηταν παιδι (Παυ
σαll(ας Χ 34, 8) και τα Άρρηφόρια τελοuντο απο τα μικρα κο
ρί τσια τών εuγενών οίκογενειών τών Άθηναίων, εξασφαλί
ζοντας ετσι τις τελετες απο κάθε 'ίχνος βεβήλωσης. 

Για την'Ελληνικη σκέψη οίΈορτες δεν εΙναι παρα κομμάτια 
τοί) χρόνοΙ) αφιερωμένα στοΙΙς θεοός. Οί ανθρωποι κατα τις 
ήμέρες εκεΤνες δεν εργάζονται, πενθοuν Τι διασκεδάζοuν (το 
δεότερο σε πολΙΙ μεγαΛUτερη αναλογία απο το πρώτο) ό χρό-

, "" , 'θ' νος τοuς παντως ειναι αφιερωμενος στοuς εοuς. 

Κάτι ανάλογο σuμβαίνει και με τον χώρο· μερικα κομμάτια 
τοΙ) τέμνονται για να αφιερωθοuν στοΙΙς θεοός. Ό προορισμος 
τοί) αρχαίοΙ) Έλληνικοί) τεμένοuς (απο το ρημα τέμlιω) δεν 
; ~, -,',' λλ ' , 
ηταν η σuγκεντρωση πιστων στο εσωτερικο τοu, α α η 

εκπλήρωση όρισμένων θρησκεuτικών τελετοuργιών. Ό ναος 
εΙναι ό χώρος οποΙ) κατοικεί (Iιέε,) ό Θεός, γι' αuτον τον λόγο ό 
χώρος ηταν περιορισμένος, δεν επαρκοuσε για μεγάλη σόναξη, 
για λειτοuργίες και κηρόγματα. 

Το ίερο τοί) ΔιονόσοΙ) στα'Έλη ηταν το πιο αρχαίο και το 
πιο ίερο τέμενος τοί) Θεοί) το όποΤο ανοιγε μόνο μία φορα το 
χρόνο, στις 12 τοί) Άνθεστηριώνος, την ήμέρα τών Χοών. 'Η 
ίδέα να αφεθεί ενας ναος ανοιχτός, οπως γίνεται σήμερα, ωστε 

, -,,'" , , 
να χρησιμοποιει ται απο τοuς πιστοuς για την προσωπικη τοuς 

προσεuχή, θα φαινόταν εντελώς αλλόκοτη τόσο στοΙΙξΕλληνες 
οσο και στοΙΙς Ρωμαίοuς. Τον σκοπο αuτον εξuπηρετοuσε ό 
ίδιωτικος χώρος προσεuχης ποΙΙ ύπηρχε σε κάθε σπίτι. 
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ΆσκληΠLόδοτος, ΉράκλεLτος, ΉφαLστίων, άλλα OXL τα 
άντίσΤOLχα ονόματα των θεων. 

Οί προσευχες των προγόνων μας εΙχαν τελετουργLΚΟ χαρα
χτηρα, οπως μπορουμε να δουμε άπο ενα άπόσπασμα της 
ΊλLάδος (Ι 774): ;:Εχυσαν νερο στα χέΡLα τους, γέμLσαν τους 
χρατηρες με κρασι rLιX σπονδή, προσευχήθηκαν και ηΠLαν». 

Σε αλλο σημείο ('ΙλLας Γ 318) βλέπουμε οτι ή δέηση, ή 
προσευχή, γινόταν με τα χέΡLα ψηλά. Γονυπετουσαν οι δουλοι 
που εκλLπαρουσαν το ελεος του κυρίου τους OXL οι 'Έλληνες 
οταν προσεύχονταν στους «φίλους» θεούς τους. 

Στα «Άργοιιαυτεχά» του ό Άπολλώνως ό Ρόδως (Β' 674 
χ.έξ.) ιστορεί πως συμπεριφέρθηκαν οι Άργοναυτες οταν εμφα
νίστηκε μπροστά τους ό Άπόλλων: «'Όλοι θαμπώθηκαν οταν 
,;~ , , ~"λ ' ι " , 

τον εωαν καL κανεLς τους οεν το μησε να σηκωσεL τα μαΤLα να 

χΟLτάξεL τα λαμπερα εκείνα μάΤLα του θεου. Στάθηκαν ρίχνο
ντας το βλέμμα στη γη». 

Σε μία δLήγηση του Ήροδότου (1, 31) rLιX την γνωστη 
ίστορία των ouo άδελφων, του Κλέοβη και του Βίτωνος, που 
,.. ι ~ ,~ \ ~I t: " , ,~ , 
.. ευτηκαν OL LOLOL την αμαι,α για να μεταφερουν την LερεLα μη-
-:έρα τους στο Ν αο της 'Ήρας με σκοπο να τελέσει την 

ίερουργία, ή μητέρα εκείνη πεΡLχαρης για την δημόσια 
iναγνώΡLση της πράξης των rLWV της, στcί;'Sηχε μπροστα στον 
~ωμo της 'Ήρας «στασα άιιτfοιι του άγάλματος, ευχετο» και 
προσευχήθηκε στη θεα να δώσει στους γωύς της που την τίμη-

, , λ' 'λ' 'jαν τοσο, την μεγα υτερη ευ ογLα. 

Γ ' '''Ελλ ~'" , θ 'Μ' , , , ια τους ηνες υεν υπαρχουν «καΚΟL» εοι. ε το επι-

θετο «Άποτρόπαιος» επικαλουντο ολους τους θεούς τους γιατί 

μπορουσαν να άποτρέψουν το κακό. Άποκαλουσαν τον βασLλέα 
-:ων θεων «Μειλίχω», δηλαδη πραο, εύμενη η «Καθάρσω», 
"Ι: " , 'Η ' ει,αγνιστικο, κατ α τον συχω. 

Οί Άθηναίοι τον άποκαλουσαν «Μαιμάκτη», δηλαδη σφο
δρό, θυελλώδη και εδιναν το 'ίδLΟ ονομα «ΜωμακτηΡLών» στον 

μηνα που βρίσκεταL σε μία εποχη του ετους ιδιαίτερα ταρα-
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έρεθίζει, γιατί έπιθυμεί προσωπικα κέρδη η ένω εΙναι κυβερνή
της της πατρίδας ή όποία κινδυνεόει, δωροδοκείται η προδίδει 
φροόριο η πλοία η αποστέλλει λαθραίως απαγορευμένα ε'ίΟη 
απο την Α'ίγινα, γνήσιος Θωρυκίων2, καταραμένος τοu φόρου 
της είκοστης3, εισπράκτωρ στην 'Επίδαυρο, στέλνοντας λουρια 
και πανια και πίσσα, η χρήματα πείθει να δίνει κανεις για το 

ναυτικο των έχθρων μας, ε'ίτε τα αγάλματα της Έκάτης κα
τατσιρλίζει 1, συνοδεόοντας τοuτο με τραγοόδι διθυράμβου, η 
τους μισθους των ποιητων περικόπτει, ένω εΙναι ρήτωρ 
(αρχηγος κόμματος) γιατί έκωμωδήθηκε στις πατροπαράδοτες 
Διονυσιακες τελετές. Σε τοότους λέγω και πάλι ξαναλέγω και 

τρίτη φορα αύστηρότερα λέγω να φόγουν απο τους μυητικους 
χορους ... ». 

'Υπάρχει ενα σημείο στο απόσπασμα αύτό, στο όποίο πρέπει 
, ~, ,~, "., ~ " "~ 

να οωσουμε ΙUιαιτερη προσοχη και ειναι η σημασια που ΕUιναν 

οί 'Έλληνες στην χρήση τοu λόγου οχι μόνον ώς καλλιέπεια 
(γλαφυρότητα τοu λόγου) η λακωνισμο (συντομία και περιε
κτικότητα τοu λόγου), αλλα και ώς εύφημία, δηλαδη τα 
«καλα λόγια». 

Ό ήγέτης τοu XOpOu στην Ε' σκηνη των «Βατράχωιι» τοu 
Άριστοφάνη αρχίζει με τη φράση «εύφημε,ιι χρη» (πρέπει να 
λέμε καλα λόγια) καλώντας τους δποψήφιους για μόηση να 

2. Θωpυx/ω~: Τελώvης λαθρέμπορος ποιι εξήγαγε απο τηv Α'ίγιvα (ποιι 

ηταv οριο το6 χράτοuς τωv Άθηvαίωv) στηv Πελοπόvvησο διάφορα για τοv 

πόλεμο απαγορεuμέvα ε'ίδη. 

3. Οί Άθηvαϊοι χατα τηv δι άρχει α το6 ΠελοποvvησιαχΟ6 Πολέμοu επειδη 

εΙχαv αvάγχη απο χρήματα ϊδρuσαv τελωvείΌ στο Βuζάvτιο χαι φΟΡολογο6σαv 

τα σιταγωγα πλοία ποιι ερχοvταv απο τοv Πόvτο παίρvοvτας το 20% το6 με

ταφεΡόμεvοu σίτοu. 

4. Ό Άριστοφάvης λοιδορεί έδω τοv Κιvησία, ό όποίος βεβήλωσε χάποτε το 

βάθρο το6 αγάλματος της Έχάτης, της Θεάς το6 Άδη, οταv χατελήφθη απο 

φuσιχη αvάγχη. 
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απέχουν ακόμη και απο την κακολογία ωστε να παρου
σιαστουν αμόλυντοι. 

Ώστόσο έπειδη Τι γραμμη ποu χωρίζει τα «καλα λόγια» 
" ,', " λ ,,, δ" , " , ~ 
απο τα οχι και τοσο κα α, ειναι σχε ον αορατη, γι αυτο η 

καλύτερη είιφημία θεωρεϊτο Τι σιωπή.'Έτσι οί παριστάμενοι στις 
τελετες σιωποίίσαν. 

Για τοuς αρχαίους προγόνους μας κάθε ανόσια πράξη 

(αγος) καθιστοίίσε τον ανθρωπο έναγή (μεμιασμέιιο) και τον 
ύποχρέωνε να απέχει απο την έπικοινωνία του με τοuς αλλους 
, θ ' 
αν ρωπους. 

'Η θανάτωση ένος ίκέτη ποu εΙχε καταφύγει στον βωμο κά
ποιου θεοίί ηταν αδιανόητη για την έλληνικη κοινωνία και μία 
τέτοια ύπόθεση συγκλόνισε την Άθήνα στα 632. 
'Όταν ό Κύλων έπωφελούμενος άπο την δυσαρέσκεια ποu 

εΙχε έξεγείρει Τι Νομοθεσία τοίί Δράκοντος, θέλησε να γίνει 
τύραννος των Άθηνων και κατέλαβε με τοuς οπαδούς του την 
Άκρόπολη, οί Είιπατρίδες και προπάντων Τι ισχυρη οικογένεια 
των Άλκμαιωνιδων με αρχηγό τους τον Μεγακλή, ποu ηταν 
"Λ ,Ι" 'λ ' rlPXWV επωνυμος, εσπευσαν κα τους πο ιορκησαν. 
Ό Κύλων με τον αδελφό του κατόρθωσαν να δραπετεύσουν, 

• "λ r., ~, , λ ' " \, 
οι υπο οιποι ομως οταν τους τε ειωσαν τα τροφιμα και το 

νερο προσέφυγαν ίκέτες στο βωμο τής Άθηνας και τοuς 

βωμοuς των Είιμενίδων. 
Οί οπαδοι του Μεγακλή ώστόσο δεν σεβάστηκαν οuτε τον 

~,- " ", , ,', , 
ιερο χωρο, ουτε τους αγραφους νομους που απαγορευαν την 

κακοποίηση του ίκέτη ποu κατέφευγε στον βωμο ένος θεου και 
κατέσφαξαν τοuς συνωμότες χωρις ελεος. 

Οί Άθηναϊοι, ποu μέχρι τότε εβλεπαν την συνωμοσία με 
απάθεια, εφριξαν απο το μέγεθος τοίί άνοσιουργήματος. Ό 
Μεγακλής και οί φίλοι του έπέσυραν έναντίον τους την κοινη 
αποστροφή. Ή πράξη τους ονομάστηκε Κυλώιιεto J! γος, δηλαδη 

, ,,,,, 'λ "ξ' - Άλ 
μιασμα και ειχε σαν αποτε εσμα την ε ορια των κμαι-

ωνιδων απο την Άθήνα για λίγα χρόνια. 
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Άλλα και σταν αυτοι έπέστρεψαν στην πόλη, ό λαος τους 
θεωροϊισε μιασμένΟUς. α στάσεις και ο[ ταραχες ηταν διαρκείς. 
α διενέξεις έξαΚΟλΟUθΟUσαν για πολλα χρόνια. 
Ό Σόλων το 597 σuνειδητοποίησε πως επρεπε να δοθεΤ ενα 

τέλος στην κοινωνικη και πολιτικη αυτη άναστάτωση, και πα
ρακάλεσε τους Άλκμαιωνίδες να uποβάλλοuν τους έαυτοuς 
τους στην άπόφαση ένος διχαστηρίοu που άποτελεΤτο άπο τους 
300 έπιφανέστεροuς πολΤτες. 'Η άπόφαση ηταν καταδιχαστιχη 
και ο[ έναγεΤς πηραν έκ νέοu τον δρόμο της έξορίας. 

'Επιπλέον εγινε έκταφη των οστων των σφαγιασθέντων 
[κετων που μεταφέρθηκαν εξω άπο την πόλη. Ό λοιμος που 
άκολοόθησε κάλuψε τις ψuχες των Άθηναίων με δεισιδαίμονα 

φόβο. 
Το ΜαντεΤο των Δελφων σταν ρωτήθηκε διέταξε τον 

καθαρμο της πόλης και γι' αuτο τον λόγο εστειλαν στην Κρή
τη άντιπροσωπεία να φέρει τον 'Επιμενίδη. Μετα τον 
έξαγνισμο της πόλης ό λοιμος επαψε και οι ΆθηναΤοι 
άνήγεφαν ναο άφιερωμένο στην Άναίδεια και την 'Ύβρι. 

α'Έλληνες εθεσαν τα θεμέλια της παγκόσμιας έπιστήμης 

σε σλοuς τους τομεΤς άνεξαφέτως: την Lατρική, την άστρο
νομία, τα μαθηματικά, την στρατηγική, την άρχιτεχτονικη ... 
'Έφθασαν στο σημεΤο να θέσοuν σε έφαρμογη τον άτμό, που 

σημαίνει στι βρέθηκαν ενα βημα πριν την έξελιγμένη τεχνο
λογία. 
O~ , , "t: 'Λ .I~, ,,' ~, 

ι προγονοι μας ανεπτυ"αν τον ογο, οπως κι αν τον ορι-

ζ "" Λ ' 'λ ".1,'" ει κανεις, ειτε ως ογικη και φι οσοφικη σκεψη ειτε ως ρητο-

ρική, λογοτεχνία, δραμα, ποίηση. 

α 'Έλληνες έμπνεόστηκαν άπο το κάλλος, άπο το α'ίσθημα 
της ώραιότητος και της άξιοπρέπειας της άνθρώπινης φόσης 
άπο το α'ίσθημα της τιμης και το φuσικό του έπακόλουθο, το 
α'ίσθημα της αίδοϊις. 
Ο, "Ελλ " Ι:' "'Ε θ "θ ι ηνες εφτια"αν αυτοκρατοριες. φ ασαν σε κα ε 

γωνια της γης, χάραξαν τους παγκόσμιοuς έμπορικους δρό-





ΨΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ 

«)[ιι μου δώσετε Ζζι σειρές γραμμέιιες άπό 
τόιι πεό τ{μeo αιιθρωπο, θά βρω σ' αι5τές 
χάτε γεά ιιά τόιι χρεμάσω!» 

Καρδινάλιος τοΟ Ρισελιε (1585-1642) 

Στα ράφια των βιβλιοπωλείων με θέματα άμιγωςΈλληνικα 
lπου πρέπει να επισημάνοuμε οτι αuξάνονται με το πέρασμα 
-:οΟ χρόνοu), μπορεΤ κανεΙς να βρεΤ εργασίες φιλολόγων, άρ
χαιολόγων καΙ λοιπων ερεuνητων, <:Ελλήνων» τε καΙ άλλο
~ύλων, που εχοuν θέμα τοuς την όμοφuλοφιλία στην άρχαία 
Έλλάδα. 

Ή Έλληνικη ίστορία δπηρξε μακραίωνη καΙ ποικιλότροπη. 
Κατέγραψε ηττες καΙ θριάμβοuς, ποιητικους ο'ίστροuς καΙ φιλο
~oφικoυς προβληματισμούς, εuφράδεις ρητορίες καΙ εuστροφα 

~τρατηγTιματα, λεπτεπίλεπτα άριστοuργήματα, φερέλπιδες 
. , ,', ~ " 'ξ'~ 
εψεuρεσεις και επικινuuνα ποντοπορα αποικιστικα τα ιοια. 

'Ένα βιβλίο για να γραφτεΤ άπαιτεΤ χρόνο καΙ προσήλωση. 
Κι άναρωτιέμαι: Οί ανθρωποι αuτοΙ δεν βρηκαν τίποτε αλλο σ' 
όλόκληρη την άρχαία κοινωνία που να έλκuσει το ενδιαφέρον 
-:οuς; 

Στην άρχαία Έλλάδα επιτελέστηκε ενα θαΟμα' οχι με την 
εννοια τοΟ άνεξήγητοι) (για τον ΈλληνικοΟ νοΟ τα πάντα 
εχοuν εξήγηση), άλλα τοΟ άξιοθαύμαστοu, τοΟ μοναδικοο! ΚαΙ 
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εχοuν εξήγηση), αλλα τοϊ> αξιοθαuμαστοu, τοϊ> μοναδικοϊ>! Και 

είναι πραγματικα δόσκολο να μην βρεί κανεις κάτι που να τον 
ε νθοuσιάσει. 
Δ ',. 'λ' "~, , , 'θ' uo ειναι οι ογοι για τοuς οποιοuς καποιος ερεuνητης α 

εμπαινε στον κόπο να ασχοληθεί μ' ενα θέμα σαν κι αuτό: Ό 
πρωτος, επειδη είναι στρατεuμένος στην κατασuκοφάντηση και 
την διαστρέβλωση τοϊ> Έλληνικοϊ> πολιτισμοϊ> και ό δεότερος, 
επειδη αναζητα ίσ'ωρικο και ήθικο αλλοθι για τις διαστροφές 
τοu - ή δε σuζεuξη των δύο, παράγει τον τέλειο τιμητή. 

Σε ποιον σuμφέρει ή απαξίωση τοϊ> <XpxιxCou κόσμοu; Ποιος 
μας την επιβάλλει ώς σuνείδηση; 
'Ένα βιβλίο με τον τί τλο <:Η Όμοφuλοφιλία στην Άρχαία 

Έλλάδα», δρα προπαγανδιστικα ώς αφίσα: Μπορεί να μην το 

αγοράσοuμε, οuτε καν να το αγγCξοuμε, αλλα τα μάτια μας 
" λ ' β , " Ο' "Ελλ ,. εχοuν παρα α ει το <ψηνuμα»τοu: Ι ηνες ηταν 

όμοφuλόφιλοι. 
Σε ποιον σuμφέρει να χαρακτηριστεί ή αρχαιοελληνικη κοι-
I~ '~λ'λ νωνια ως κοινωνια ομοφu οφι ων; 

Σε ποιον σuμφέρει να αποδοθεί στην κλασσιχη αρχαιότητα 
ό τίτλος τοϊ> «παραδεCσοu της παιδεραστίας»; 
Θ ' ,. , , θ' , , δ 'ξ , ... α ηταν ματαιο να προσπα ησοuμε να απο ει οuμε πως 

στην αρχαία Έλλάδα δεν ύπηρχε όμοφuλοφιλία. Καμία κοινω
νία, σε κανένα μέρος τοϊ> κόσμοu και σε καμία εποχή, δεν 
μπορεί να καuχηθεί πως απαλλάχθηκε απο τις γενετήσιες 
διαστροφές της. 
'Ω' ,., " , β 'β "'λλ ' στοσο ειναι κατι παραπανω απο ε αιο πως η ε ηνικη 

, 'ζ' , 'Ο 'Λ ι ,,~ 
κοινωνια στιγματι ε το φαινομενο. l1.ριστοφανης, αuτος ο 

κοινωνικος δήμιος, το αναφέρει μόνο για να το χλεuιΧσει. Για 
, δ 'Θ. / ι-. "λ' θ " παρα ειγμα, στις '"'εσμοφορ,α .. ουσες ο l1.rιx ων uφισταται 

περιπαικτικα σχόλια για τα θηλuπρεπη τοu ηθη. 
Σ ' "Ο ' ,,' 'δ "Ελλ ' δ δ' τον μηρο, τον ποιητη ποu εκπαι εuσε την α α, εν 

ύπάρχει ή παραμικρη νόξη περι όμοφuλοφιλίας. Όρισμένοι 
προσπαθοuν να προσδώσοuν τον χαρακτηρα αuτον στη σχέση 
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-:οϊ) Άχιλλέα με τον Πάτροκλο, ομως οί είκασίες τοuς έκτος 
ΧΠΟ το οτι διατηροϋν έξαιρετικα μακρινες σχέσεις με την 

Χλήθεια, προδίδοuν την δολιότητα και την εΔτέλεια των ίδίων. 
Παρόμοιο περιεχόμενο άποδίδοuν σε κάθε φιλία άνάμεσα σε 

2νδρες, οπως στον Θησέα και τον Πειρ[θοu, τον 'Έκτορα και 
'tOv Πολuδάμαντα, τον 'Ορέστη και τον Πuλάδη. Είναι κρίμα, 
rιατί οί υπέροχες αΔτες μορφες ένω θα μπορουσαν να προκα
Mcrouv δεκάδες υΦηλα και λεπτα σuναισθήματα, σε κάποιοuς 
χαταφέρνοuν να προξενήσοuν μόνον την έμπάθεια. 

Το δραμα που σuγκλονίζει τον 'Ορέστη ένέπνεuσε τον Σαίξ

rηρ να σuγγράΦει μLα παραλλαγή τοΙ) στον άπαράμιλλο 
'"!i "λ Κ ' "λλ βλ' ,', ,," " λ .:ψ. ετ. αποιος α ος επει στον ηρωα αuτον εναν εκφΙ) ο . 
.lεν φταίνε οί ίδέες για τους άνθρώποuς που τις χειρίζονται. Ή 

, ~ \ 'θ' 'ζ ,., -
χροσωπικοτητα ενος αν ρωποΙ) χαρακτηρι ει το εuρος των cru-
\ι<Χισθημάτων τοu. 

Οί τραγωδίες διηγοuνται ίσχuρα έρωτικα πάθη άνάμεσα σε 
2νδρες και γuναίκες. Ή μοναδικη άναφορα γίνεται στον Λά·ίο, 
:::ου βίασε τον νεαρο Χρύσιππο, σκορπίζοντας γύρω τοΙ) την 

, 'Ο Χ ' ,Ι, , "c:', 
χαταστροφη: ρuσιππος αuτοκτονησε απΌ ντροπη και ο γιος 

-:ou Λά·ίοu, ό αδίποδας, υπέφερε άπο το πατρικο άτόπημα. 
Ό Λά"ίος υπηρξε ό δράστης ένος πρωτοφανους για τον 

Έλληνικο κόσμο έγκλήματος. Ή πράξη τοΙ) αΔτη «κίνησε την 
.,,~ , '" "Ελλ ., Θ" " ξ' 'Ο _'1.ιuω», ποΙ) για τοuς ηνες ηταν ... εα και κορuφαια α ια. 
;βριστης επρεπε να τιμωρηθεί με τον άφανισμο της γενιας τοu. 

'Ωστόσο θα πρέπει να έξετάσοuμε ενα ζήτημα οΔσιωδες και 
:χΔτο είναι το ζήτημα της χρονολόγησης του θρύλοΙ) τοϊ) Λά"ίοΙ) 
χαι τοϊ) Χρuσίπποu. Ο Bernard Sergent στο βιβλίο τοΙ) «Όμο
φυλοφlλfα στήll ΈλληrιεXή Μυθολοrfα» (σελ. 75) παραδέχεται: 
~Όλα τα κείμενα που άναφέρονται σ' αΔτο το θέμα είναι 
:χρκετα ΟΦιμα. Ξέροuμε οτι ό ΕΔριπίδης είχε γράΦει μία τρα
γωδία με τον τίτλο «Χρύσεππος» γύρω στα 411-409. Ό με
γάλος Γερμανος μuθολόγος C. Robert υπέθετε οτι ολοι οί με
ταγενέστεροι σuγγραφείς έξαρτωνταν άπο τον ΕΔριπίδη και οτι 
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ποΙΙ ελάχιστοι στιμερα μποροuν να κατανοήσοuν. Πρόκειται για 

μία ιδέα ποΙΙ σuνελήφθη απο νόες ελεύθερα σκεπτόμενοuς, πο-
λ ' , 1: ' , λ ' " ,_Ι, λ' , 1:' 
uτροποuς, εr,αιρετικα εκ επτuσμενοuς και με uψη ες αr,ιες. 

Ή κοινωνική, ηθικη και πολιτισμικη παρακμη ποΙΙ παρεμ

βλήθη ανάμεσα στην αρχαία εποχη και την σημερινή, κατεβί
βασε τον 'Έρωτα στο επίπεδο τοϊ> βασικοϊ> ενστίκτοu, ομως ή 
αλήθεια εΙναι αλλη και ή σύγχρονη επιστήμη αλλο δεν κάνει 
παρα να επιβεβαιώνει τις αρχαιες παρατηρήσεις. 

'Ο "Ε ,,' Ι , "" ρω ς, με την eUpeLIX σημασια τοu, περα απο την γενε-

τήσια ελξη -ποΙΙ καθόλοu δεν ίιποτιμαται απο την αρχαία κοι

νωνία- εΙναι ΙΙπαίτιος για ενα πληθος φuχολογικων φαινο
μένων ποΙΙ εΙναι παράγωγα τοϊ> γενετησίοu ενστίκτοu, αλλα 

, " " ", "'θ ", και ασχετα με αuτο η και αντι ετα σ αuτο. 

'Ο 'Έρως εΙναι ή εγγενης και αναπότρεπτος κινητήριος άρμη 
των πραγμάτων προς την σuνεύρεση, την αλλαγή, την αuξηση, 
την διαιώνισή τοuς. ΕΙναι ή πλήρης και αναλλοίωτη εκφραση 
τοϊ> Ν όμοu της Ά νάγκης ποΙΙ θα εκδηλωθει πρωτα ώς 
κοσμογονικη δύναμη. 
Φ , ,." ~ , 'λ ' " "Ε αινεται πως ειναι αuuνατον να μι ησοuμε για τον ρωτα 

&ν δεν αναφέροuμε. τον Πλάτωνα, ά άποιος τον ανάγει σε 
:rφαιρες καθαρα μεταφuσαές. Άντικείμενο τοϊι'Έρωτος είναι το 
ώραιο και σκοπός τοu ή δημιοuργία, ε.'( τε μέσ~ τοϊ> σώματος, 
ειτε μέσ~ τοϊ> πνεύματος. Ή Ψuχη με την βοήθεια τοϊι'Έρωτος 
ΘUμαται τις απόλuτες ιδέες ποΙΙ γνώρισε κατα την προυπαρξή 
της. 

Γράφει στον Φαϊδρο (238): <~Έρως ονομάζεται ή επιθuμία 
της ίδεατης και μόνον δια της νοήσεως σuλλαμβανομένης 

, ,., t:' , , ~λ ,~, " 
πραοτητος, ποu ειναι "ενη προς την u ικη ωραιοτητα' ερως 
επίσης λέγεται και ή πνεuματικη εκείνη άρμη ποu uπερίσχuσε 
και κuριάρχησε σε μας ... ελαβε δε το σνομα ερως απο την λέ
ξη ρώμη». 

Ό Παuσανίας (ΙΧ 31, 3) μας παραδίδει πως προς τιμην 
τοϊι'Έρωτος τελοϊιντο στην αρχαιότητα μοuσικοι και αθληταοι 
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αγώνες. Στα γuμναστήρια πολλών έλληνικών πόλεων ίιπηρ
χαν αγάλματα τοί> 'Έρωτος ώς προστάτοΙ.) τοί> «αρρειιος 
έρωτος», την πηγη της ευγενοίίς αμιλλας. α Κρητες και οί 

Λακεδαιμόνιοι τελοίίσαν θuσίες στον 'Έρωτα πριν παραταχθοίίν 
, , 

σε μαχη. 

Ό Ίερος Λόχος ηταν ή πρώτη πολεμικη αδελφότητα καθο
σιωμένη στον'Έρωτα που σuνέστησαν ό 'Επαμεινώνδας με τον 
Γοργίδα, σύμφωνα με τα αρχαια επιχώρια εθιμα που σuγχώ
νεuσαν με Πuθαγόρειες αρχές. 
α 'Ιερολοχίτες ηταν ένωμένοι μεταξύ τοuς με στενους 

δεσμους φιλίας και όμόθuμοu ζ ήλοΙ.) να αγωνιστοίίν για τους 

ίιΦηλους σκοπους της πατρίδος και τα ίδεώδη που τους εΙχε 
εμπνεύσει ό μεγαλόνοuς 'Επαμεινώνδας και εΙχαν προορισμό 
τοuς να χρησιμεύσοuν για τον ίιπόλοιπο στρατο ώς ίιπόδειγμα 
, ~, , θ ' 
ανορειας και πει αρχιας. 

Ό μορφωτικό-παιδαγωγικος θεσμος τοί> εραστοί> και τοί> 
ερωμένοu, τον όποιο απαντες οί εχθροι της Έλλάδος κατέ-
β λ 'λ' '" , .,,, 
α αν μεγα ο κοπο για να τον παρανοησοuν, ειναι ενας 

θεσμος ακατανόητος στον παρακμιακο κόσμο μας. 'Έχει τις 

ρίζες τοΙ.) στην προομηρικη αρχαιότητα και απεuθuνόταν σε 
'Έλληνες «α/δομέιιους χα, άγαθά φροιιέοιιτας αιιδρας», 
απέβλεπε δε στην δημιοuργία ανδρών «μύθωιι τε ρητήρωιι χα, 

/ ,/ (Ι 443) ,." , λ' πρηχτηρωιι τε εργωιι» , ποΙ.) ειναι ρητορες στα ογια 

και δραστήριοι στα εργα. 

Ή φιλοπατρία ίιπηρξε ανέκαθεν κινητήριος δύναμη προς 
ευγενεις πράξεις και μεγάλα κατορθώματα. 'Όμως ή εννοιά 

της, δηλαδη της αγάπης για ττιν χώρα, το εδαφος που πότι-
, \ ~ ~" ~ , β' , 

σαν με το αιμα τοuς οι προγονοι μας, ο κοινος μας ιος, τα 

~θη και τα εθιμα, ή ίστορία, ή παράδοση, ολα εκεινα τα 
«διανοητικα φαντάσματα» που εγκαθιδρύονται στο μuαλό μας 
για να μας καταστήσοuν «χρηστα μέλη της κοινωνίας», 

uπάκοuοuς και παραγωγικούς, εξατμίζονται στο αντίκρuσμα 
τοί> εχθΡΟίί. 
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T~ν στιγμ~ ποΙΙ θα ελθοuμε αντιμέτωποι με τον αντίπαλο 
ή πατρίδα γίνεται κάτι ασαφές.'&εΤνο ποΙΙ γιγαντώνεται μέσα 
μας εΙναι το ενστικτο τijς επιβίωσης. Θέλοuμε να ζήσοuμε για 
τον έαuτό μας, τ~ν οίκογένειά μας, τοΙΙς ανθρώποuς ποΙΙ 
αγαπαμε. Θα πολεμήσοuμε λοιπον γενναΤα γι' αυτοΙΙς κι 
ακόμη γενναιότερα αν βρίσκονται εκεΤ και μας βλέποuν - για
τί μετα απο μία ζω~ ολόκληρη στο στρατό, οί αλλοι 
στρατιωτες εχοuν γίνει ή «οίκογένειά» μας, ο 'ίδιος μας ο 
εαuτός. 
Α ' , 'λ 'Φ λ "θ' , ('" uτη η επτη uxo ογικη αν ρωπινη κατασταση ποΙ) ειναι 

τόσο αναλλοίωτη μέσα στοΙΙς αίωνες, οσο και πανανθρώπινη), 
δεν διέφuγε τijς προσοχijς των προγόνων μας ποΙΙ δροίίσαν 
, , ,~, "" , λ ' , 
επιστημονικα σε ο, τι κι αν εκαναν, αποκα ωντας την σuμπε-

, λ' ,-; ", λ' ~ 
ριφορα τοuς «φι οσοφια», ποι) ειναι μια εννοια πο u υιαστρε-
~λ' ", Γ" λ ' ~, ., Ι-' ωμενη στην εποχη μας. ιατι η «φι οσοφια» υεν ειναι 

απερίσκεπτοι αφορισμοί, σuνήθως μηδενιστικοίί περιεχομένοu, 
επι παντος επιστητοίί τις <1ρες τijς απραξίας, αλλα ενεργος 
τρόπος ζωijς, σόμφωνος με τ~ν φόση τοίί ανθρώποu, δηλαδ~ , , 
ε πιστημονικος. 

Στις παρατηρήσεις αυτες των Έλλήνων πάνω στον 
'θ' Φ "'λ' , "t:' αν ρωπινο uχισμο και τις επτες και cruxvcx ανει"ιχνιαστες 

αντιδράσεις τοu, στηρίζεται ή «εφεuρεση» τοίί εραστij και τοίί , , 
ερωμενοu. 

Δεν εΙναι τuχαΤο οτι οί ΔωριεΤς ηταν αυτοι ποΙΙ παροu
σίασαν τ~ν μεγαλότερη διάδοση τijς «παιδεραστίας» αφοίί 
αυτοι ηταν και οί πολεμικότεροι. Ή μακρα στρατιωτικ~ θητεία, 
ή cruVEX~C; ενασχόληση και διατριβ~ με ομοφuλοuς τοuς μακρια 
απο γuναΤκες, σuνιστοuσαν τ~ν πoλεμικ~ ανατρoφ~ των νέων. 
'Η «παιδεραστία» λοιπον δεν ηταν εκλuση των ήθων. "Οχι 

μόνο δεν απεκροόετο απο τ~ν κoιν~ σuνείδηση, αλλα 
τουναντίον θεωρεΤ το ώς θεσμος χρησιμότατος για τ~ν αγωγ~ 
των παίδων και τ~ν διαμόρφωση τijς προσωπικότητάς τοuς. 

Ή αδuναμία ένος νέοΙ) να βρεΤ «εΙσπι,;ήλαι,;» (εραστή, φιλή-
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τορα) σήμαινε οτι οί μεγαλότεροι τον θεωρουσαν τιποτένιο κα'ι 
ανάξιο να λάβει μία τόσο ύψηλη εκπαίδεuση. Άπο την αλλη 
πλεuρά, Τι αδuναμία ένος ανδρα να βρεί «άιταιι» (κληνόν, 
ερώμενο) ηγειρε τ'ις ύποψίες για ανάρμοστη σuμπεριφορά. 

Οί αξιώσεις ποΙΙ είχε Τι αρχαία πόλη απο τοΙΙς πολίτες της 
ηταν μεγάλες κα'ι ποικιλότατες, αφου το πρόβλημα της 
αγωγης του πολίτοι) είχε καθολικότερη σημασία απ' οτι στην 
, ι 

εποχη μας. 

Ό νέος επρεπε να γίνει καλος στρατιώτης, επιδέξιος στη 
χρήση τών οπλων, εξοικειωμένος με την πειθαρχία κα'ι την 
σκληραγωγία. 'Έπρεπε να γuμνάσει το σώμα ΤΟι) για να 
, ι ,Ι "λ ι Άλλ" ,~, ., 
αποκτησει uγεια και ε αστικοτητα. α αuτα αεν ηταν 
, ι 

αρκετα. 

'Ως αυριανος πολίτης θα ηταν ύποχρεωμένος να εχει γνώ
μη, κα'ι μάλιστα ύπεuθuνη, για ενα πληθος ζητημάτων εξωτε
ρικης κα'ι εσωτερικης πολιτικης, νομικών, οικονομικών, 
πολεμικών κα'ι ώς μέλος της 'Εκκλησίας του Δήμοι) να επιλέ
γει μεταξΙΙ τών αντιτιθέμενων γνωμών, να ψηφίζει στρατηγοΙΙς 
κα'ι διπλωμάτες. 

'Έπρεπε να γνωρίζει καλα την κρατουσα νομοθεσία ωστε να 
μπορεί να φερθεί ώς μάρτuρας, ώς διάδικος, χωρ'ις την βοήθεια 

δικηγόροu, ώς δικαστης αuριο , οταν θα τον εφερνε ό κλ ηρος σε 
μία OUσκολη ποινικη η πολιτικη ύπόθεση. 

Άργότερα μπορεί ό κληρος η Τι ψηφος τών σuμπολιτών του 
να τον οριζαν μέλος της βουλης οποι) διεξήγοντο λεπτες 

διπλωματικες διαπραγματεόσεις. Μπορεί να τον οριζαν διαχει
ριστη της δημόσιας περιοuσίας, επιστάτη στην ανέγερση η δια
κόσμηση τών τειχών, τών ναών, τών δημοσίων κτιρίων. 

Μπορεί να τον οριζαν μέλος της επιτροπης για την ναuπή
γηση στόλου η κριτη στοΙΙς δραματικοΙΙς αγώνες η πλοίαρχο 
πολεμικου σκάφους η διευθuντη γuμναστηρίου, αξιωματικό, 

, 
στρατηγο ... 

Τί γνώσεις χρειάζονταν για να ανταποκριθεί κανε'ις εστω 
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και στοιχειωδώς στα λειτοuργήματα αιιτα τα πολιτείας Πόση 
πείρα τών ανθρώπων και της ζωης; 

Άλλα και στην ίδιωτική τοu ζωη επρεπε να γνωρίζει πολ

λά:"Επρεπε να γνωρίζει τοuς κανόνες της εΙΙπρέπειας. Να εΙναι 
μετριόφρων, Φuχραιμος και έτοιμόλογος, αλλα οχι απότομος 
\., Ν \ -; " \ , , λ ' λλ \ 

και uπεροπτης. α ειναι αταπεινωτος και εuτραπε ος α α 

οχι χuδαίος. 
'Έπρεπε να εχει πνευμα αρκετα καλλιεργημένο ωστε να πα

ρακολοuθήσει και να κρίνει μία τραγωδία του Αίσχuλοu, μία 
μοuσικη σuνθεση, μία φιλοσοφικη σuζήτηση, ενα αγαλμα. Να 
μπορεί να σuνεισφέρει ενεργα σ' ενα σuμπόσιο στην δΦηλη τέ
χνη της σuζ ήτησης. 

'Επιπλέον επρεπε να εΙναι σε θέση να διαχειρίζεται την πε
PLoucrCoι τοu, να βρίσκει διέξοδο στις OUσκολες στιγμες της ζωης 

τοu και να εχει το απαραίτητο ηθος ένος χρηστου και 
εΙΙσεβους πολίτη απέναντι στοuς θεοuς, στην πατρίδα τοu, την 
οίκογένειά τοu και τοuς σuμπολίτες τοu. 
"Ολ' "'ζ " ,{' , ι α τα παραπανω απαρτι ouv αuτον ποu οι προγονοι μας 

" ζ λ ' , /J ' " \'λ " θ ονομα αν «χα ος χαγαΥος», ποu σημαινε τον τε ειο αν ρωπο, 

αΙΙτον ποu εχει ολα τα προσόντα ποu αποτελουν τον αληθώς 
εΙΙγενη και καλώς ανατεθραμμένον ανθρωπο, τον τελείως 
σποuδαίο, τον εΙΙπατρίδη, τον επιφανή. ('Όπως βλέποuμε ή 
εννοια βρίσκεται πολu μακρια απο την σημερινη σημασία της 
λέξης καλοκάθαγος). 

Άπο που και πώς θα αποκτουσε ό νέος ολες αιιτες τις 

αρετές;"Ενα μέρος βέβαια απο το σχολείο, αλλα οι αξιώσεις 
της αρχαίας κοινωνίας ηταν πολu περισσότερες απο αιιτες ποu 
μπορουσε να προσφέρει το σχολείο.'Έτσι ό εφηβος επρεπε να 
αναζητήσει την μόρφωσή τοu μέσα στην κοινωνία. Χρειαζόταν 
εναν η περισσότεροuς ανθρώποuς πεπειραμένοuς ποu θα τον 

είσήγαγαν στην κοινωνία, θα τον χειραγωγουσαν στις oucrxi
ρειες, θα τον προστάτεuαν στοuς κινouνοuς, θα του δημιοuρ

γουσαν προσωπικες γνωριμίες και κοινωνικες σχέσεις και θα 
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μπορουσαν να του μεταδώσοuν την γνώση της ζωης και τών 

ανθρώπων, οχι με την θεωρητικη διδασκαλία, άλλα με την 
ζωντανη παράδοση της κοινωνίας, την προσωπικη πειρα, τα 

ταξίδια, τις σuναναστροφές. Θα μπορουσαν να του διδάξοuν να 

βλέπει το νόημα πίσω απο τα γεγονότα και να σuνάγει σuμπε-
, ,~~, "" 

ρασματα και αιuαγματα απο αuτα. 

Το ερώτημα που γεννάται εδώ εΙναι: Δεν θα μπορουσε ολα 
αύτα να τα αναλάβει ό πατέρας του εφήβοu; Και βέβαια μπο

ρουσε και δεν τίθεται κανένα ζήτημα οτι ή έλληνικη 
αρχαιότητα γεννουσε πατέρες αφοσιωμένοuς στα παιδιά τοuς. 

Το θέμα ομως απτεται της ψuχολογίας και της βαθΙάς 
, ,., \ ,." ~ , ι 

γνωσης ποΙ) ειχαν στον τομεα αuτον οι προγονοι μας. 

'Έρχεται καιρος που ό πατέρας εχει την ύποχρέωση να απο
σύρεται άπο το προσκήνιο της ζωης του εφηβοΙ) γιου τοu, 

, ""."" f:H" ξ' χωρις cpucrLXCX να τον χανει απο τα ματια τοu. uπαρ η τοΙ) 

και μόνο του ύπενθuμίζει οτι κάποτε ηταν μικρο παιδί, κι αύτο 
., , " ,', β , , ο'' , ( "δ 
ειναι κατι ποΙ) κανει τον εφη ο να ντρεπεται. uτε και ο ι ιος 

αλλωστε ό πατέρας σuνηθίζει με εύκολία να αντικρίζει στον 
'λ " , δ' ," "λλ μεγα ο πια γιο το\) το παι ι ποΙ) ηταν α οτε. 

Στην εφηβεία ό ανθρωπος ζητά τα ίδανικά τοΙ) (και μόνο με 
την υπαρξη ένος ίδανικου εΙναι νοητη ή αγωγή) στα μακρινα 

, ,., 'θ ,." ,,(, ι 
και τα ασuνη ιστα, ποΙ) εινcxι ενσαρκωμενα σε ορισμενα προσω-

πα. 

Ό πατέρας ομως βρίσκεται πολυ κοντά. Το πρότuπό τοΙ) το 

εχει φθείρει ή καθημερινότητα. Του λείπει ή απόσταση.'Έχει 
παροuσιαστει μπροστα στο παιδί τοΙ) σε ολες τις μικρολεπτο
μέρειες της καθημερινης πεζότητας -ενίοτε και στις μικρό
τητές τοu- ωστε το ιδεώδες τοΙ) παύει να ίκανοποιει τον νέο. 

Μέσα απο την σχέση εραστη-ερωμένοΙ) δημιοuργειτcxι ενας 
δεσμος δασκάλοΙ) προς τον μαθητή τοu. Ό ερωτας του εραστη 
προς τον ερώμενο σuνοδεύεται απο το πρότuπο σuμπεριφοράς 

και γνώσης που ό πρώτος προσφέρει στον δεύτερο. 
'Άς ξαναδιαβάσOUΜε το «ΣUΜπόσω» του Πλάτωνα με 
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<:Ελληνικά» μάτια: Ό ερωτας για το νεαρο σωμα γίνεται 
, -, - " ,-, " , 

γνωση της ομορφιας και μεσ~ αuτης φτανει κανεις στψ γνω-

ση τοϊ> ώραίοu. Πρόκειται για ενα παιχνίδι διανοοuμένων. 
Ό έραστης είναι διδάσκαλος τοϊ> έρωμένοι) και έγγuητης 

των ηθικων άρετων και των γνώσεων που πρέπει να άποκτήσει 
t, , " " , 
ο ερωμενος μεσα απο την σχεση τοuς. 

'Ο ερωτας ένος ένήλικοι) για ενα άγόρι είναι ό ερωτας της 
γνώσης και της άρετης. Ό ένήλικος θα κάνει τα πάντα ωστε ό 
άγαπημένος μαθητής ΤΟι) να άποκτήσει τις άρετες αΙΙτές, που 
ό 'ίδιος άποπνέει και που ό έρώμενος φιλοδοξεί να άποκτήσει. 
Αιιτη είναι ή ί)Φιστη παιδεuτικη σχέση. 
Ό περίφημος «Έλληνικος 'Έρως» πρέπει να έννοηθεί ώς 

προπαιδεuτικο στάδιο στην έξέλιξη τοϊ> έρωτικοϊ> σuναισθή
ματος στις φuσιολογικες σχέσεις που σuνιστοuσε ό γάμος οσο 
και στην ασκηση των άρετων τοϊ> ωριμοι) άνθρώποu, δηλαδη 

τοϊ> καλοϊ> κάγαθοϊι, γιατί ή φuσικη όμορφια και ή πνΕUματικη 
τελειότητα ηταν για τον"Ελληνα άδιαχώριστες. 
'Όσοι πάλι έπιμένοuν να θεωροϊιν τους 'Ιερολοχίτες η τους 

Σπαρτιατες έκείνοuς που επεσαν μέχρις ένος στα Στενα των 
Θερμοπuλων, τίποτε αλλο πέρα άπο ζεύγη όμοφuλοφίλων, ας 

&ναλογιστοϊιν πόση άποτελεσματικότητα θα είχε σήμερα για 
την δπεράσπιση της πατρίδος μας ενα σωμα που θα άπο

τελείτο άποκλειστικα άπο ζεύγη όμοφuλοφίλων. Νομίζω οτι 
ολα αιιτα τα δηθεν έπιχειρήματα μόνον ώς άστεία μπορεί να 
τα έκλάβει κανείς. 

Το νομικο πλαίσιο της άρχαίας 'Ελλάδος ηταν έξαιρετικα 
αΙΙστηρο και δεν αφηνε περιθώρια για καλλιέργεια παρ α φυσιν 
σωματικων σχέσεων και αΙΙτο το διαπιστώνοuμε έαν μελε

τήσOUΜε τους νόμοuς τόσο των Άθηνων οσο και της Σπάρτης. 
Ό ρήτορας Αισχύνης στον λόγο ΤΟι) «Κατά Τιμάρχου» (21) 

, , t:.I ", ", _ 
αναφερει εναν σημαντικοτατο νομο, ΠΟι) οχι μονον καταργει 

ολα τα πολι τικα δικαιώματα έ νος κί ναιδοι) &λλα τον 
'ξ'ζ ," -; 'δ' λ' δ' ε αφανι ει κοινωνικα κι αν ειναι ι ιαιτερα προκ ητικος, εν 
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διστάζει να τον εχτελέσει: 

<lΆν κάποιος ΆθηναΤος εκπορνεuθεΤ (έταφήσ,η), δεν εχει δι-
, "~, " , , , " "" 

καιωμα να γινει ενας απο τοuς εννεα αρχοντες οuτε να γινει 

ιερέας, ουτε να δημηγορεΤ σε δημόσιες δίκες ουτε να καταλάβει 
όποιοδήποτε αξίωμα, εντος Τι εκτος των όρίων της πόλεως, 
ανεξάρτητα αν το αξίωμα αυτο απονέμεται με κληρο Τι με 
εκλογή, ουτε να αποσταλεΤ ώς κήρuκας, ουτε να εκφέρει γνώ

μη, ου τε να μπαίνει σε δημόσιοuς ιερους χώροuς Τι να παίρνει 
μέρος σε θρησκεuτικες τελετες φορώντας στεφάνι Τι να περιφέ
ρεται στο μέρος της αγορας που εχει εξαγνιστεΤ δια ραντίσμα
τος. Ό παραβάτης των διατάξεων αυτων, εφόσον κριθεΤ ενοχος 
για ασελγη βίο, τιμωρεΤται με θάνατο». 

Α " λ ' " λ'ζ' Α" " « uτος οιπον ο νομος», σχο ια ει ο ισχuνης, «εχει 

θεσπιστεΤ για τους νέοuς που δεν exouv σεβασμο για το σωμα 
Σ ' ,,~ t::1 λ ' t::, " , "λλ 

τοuς». τον toιο ομως ογο τοι> ο ρητορας αναφερει και α ες 

διατάξεις σχετικες με το θέμα μας: 

«οι δάσκαλοι των παιδιων να μην ανοίγοuν τα διδασκαλεΤα 
πρ'ιν απο την ανατολη τοο ήλίοι> κα'ι να τα κλείνοuν πρ'ιν απο 
τη δύση. Δεν επιτρέπεται σ' οποιον εχει δπερβεΤ την παιδικη 

ήλικία να μπαίνει στα διδασκαλεΤα, οταν μέσα βρίσκονται παι
διά, εκτος αν αύτος εΙναι γιός, αδελφος Τι γαμπρος τοϊ> δα
σκάλοu. 'Άν κάποιος παραβαίνοντας αυτη τη διαταγη μπεΤ μέ
σα, τιμωρεΤται με την ποινη τοο θανάτοu. Κα'ι οι γuμναστες 
οφείλοuν στ'ις γιορτες τοο Έρμη να μην αφήνοuν κανέναν 
ενήλικο κα'ι με κανέναν τρόπο να κάθεται μαζΊ με τα παιδιά. Ό 

γuμναστης εκεΤνος που επιτρέπει κάτι τέτοιο κα'ι δεν διώχνει 
απο το γuμναστήριο τον παραβάτη, θα εΙναι ενοχος για παρά
βαση τοο νόμοι> περ'ι διαφθορας ελεuθέρων παιδιων. οι χορηγο'ι 
που όρίζει ό δημος πρέπει να exouv σuμπληρώσει το 
τεσσαρακοστο ετος της ήλικίας τοuς» (Κατά Τιμάρχου, 12). 

Κ 'λ ' t::, t:: 'ζ t::1 , \ , 
« ατηγορηματικα οιπον ο νομος ορι ει οτι εαν καποιος 

ε'ίτε πατέρας, ε'ίτε αδελφος Τι θεΤος Τι κηδεμόνας Τι κάποιος που 
,', 'ξ , , "λ 'θ ~" , , , 

να εχει ε οuσια πανω σε ε ει> ερο παιuι, το εκπορνεuσει για 
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χρήματα, ασκείται ποινικη δίωξη οχι εναντίον του παιδιου, 
, λλ" ,', 'λ ' "", , 
α α εναντιον εκεινο!) πο!) π ηρωσε και εναντιον εκεινο!) πο!) 

, 'c;:, "λ - 'Ο " c;:,' "c;:, το παρευωσε επι π ηρωμη. ενας οιωκεται γιατι παρεοωσε 

το παιδι και ό αλλος γιατί το πηρε στην δπηρεσία τοu."Ορισε 
μάλιστα την 'ίδια τιμωρία και για τοΙΙς QUO. Άκόμη, το παιδ'ι 
ποΙΙ θα εκπορνεuθεί, οταν ενηλικιωθεί δεν εχει καμία δπο
χρέωση να εξασφαλίσει την τροφη και την στέγη του πατέρα ... 
Σ θ - 'λθ -, ,~, "'Ο ζ - , , 
κεφ ει τε, 1"1. ηναtoι, ποσο σωστα ειναι αuτα: σο ει ο πατε-

ρας τον αποστερεί απο τις ώφέλειες ποΙΙ δικαιουται σαν πατέ
ρας, οπως κι εκείνος αποστέρησε το παιδί του απο το δικαίω
μα να αγορεύει δημοσίως» (Αίσχίνης, Κατά Τιμ άρχου, 13-
14). 

Στην σuνέχεια παραθέτει τον Νόμο 'Ύβρεως: 
(~Eαν κάποιος Άθηναίος, δβρίσει (ασελ γήσει είς βάρος) 

ελεύθερο παιδί, τότε ό κηδεμόνας του παιδιου κάνει μήνυση 
ενώπιον τών θεσμοθετών και στην μήνυσή του αναφέρει και την 
ποινη ποΙΙ προτείνει. 'Άν το δικαστήριο εκδώσει καταδικαστικη 
, , , ~ , ~,~ , ~'E 
αποφαση, τοτε ο κατηγορουμενος παραοtoεται στοuς ντεκα 

και εκτελείται την 'ίδια μέρα. 'Άν πάλι του επιβληθεί πρόστιμο, 

πρέπει να το καταβάλει μέσα σε εντεκα μέρες μετα τη δίκη, αν 

δεν μπορέσει να το πληρώσει αμέσως μέχρι να καταβληθεί το 
, λ 'ζ O~ ,,~ ,', " ~, 

προστιμο φ!) ακι εται. ι toιες ποινες tcrxuouv και για οσοuς 
διαπράττοuν το 'ίδιο αδίκημα σε βάρος δούλων» (Στό ['δια, 16). 
Κ ' 'Α" λ' Μ' λ' λ' , θ' αι ο ισχινης κατα ηγει: « ε ιγα ογια ο νομο ετης 

εκρινε οτι, οταν ό ανθρωπος ποΙΙ ζεί μέσα σε δημοκρατικο πο-
λ ' β 'λλ' c;:,' λ' " ~ ιτευμα προσ α ει οποιονοηποτε συμπο ιτη του, αυτος ειναι 

ακατάλληλος να σuμμετέχει στην διακuβέρνηση της πόλης 
του» (Στό ['δια, 17). 
Ό Ξενοφών (Λαχεδαeμoνιων Πολιτει'α, ΙΙ 13) αποδίδει στον 

Λυκουργο σχετικο νόμο ποΙΙ απαγόρεuε την γενετήσια προσβο
λή: 

(~Άν κάποιος καθως πρέπει ανθρωπος θαύμαζε τα ψuχικα 

χαρίσματα του παιδιου και προσπαθουσε να το κάνει τέλειο 
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φίλο του και να το συναναστρέφεται (ό Λυκοίίργος) επιδοκί
μαζε τη σχέση αύτη και την θεωροίίσε τον καλύτερο τρόπο 
παιδείας. 'Άν ομως κάποιος εμφανιζόταν να επιθυμει το σώμα 
τοίί αγοριοίί, αύτο το θεώρησε πράγμα αισχρο και με νόμο 
~, "Ι ~ , , ',,' ,',~, 

ορισε να απεχουν οι εραστες απο τα αγαπημενα αγορια, οπως 

ακριβώς απέχουν απο τις σαρκικες σχέσεις ΟΙ γονεις απο τα 
παιδια Τι τα αδέλφια μεταξύ τους». 

Ό Πλούταρχος πάλι, στην πραγματεία του «Τά Παλαιά 
τω!' Λαχεδαψοιι(ωιι 'Επιτηδεύματα», 7 (237 C) γράφει: 

(ΖΕπιτρεπόταν να ερωτεύεται κανεις τα παιδια με εύγενικη 

ψυχή, αλλα το να τα πλησιάζουν ερωτικα θεωρειτο ντροπή, 
επειδη ετσι ερωτεύονταν το σώμα και σχι την Ψυχή. 'Εκεινος 
ποι.> καταδικαζόταν επειδη πλησίασε ερωτικά, με τρόπο αισχρο 
κάποιο αγόρι, τιμωρειτο με ατίμωση δια βίου». 

Δεν μποροίίμε να κατανοήσουμε την σκληρότητα με την 
(' " Ι ζ ~ Ι , Ι , , δ' 
οποια αντιμετωπι ε ο νομος παρομοια φαινομενα, εαν εν 

γνωρίζουμε τί σημαίνει ατίμωση. 
'Η ' ,-; λ' θ ' ,'" ~ «ατιμια» ηταν πο ιτικος ανατος και ο «ατιμος» μα.., ι 

, , , " " ι,,," 
με την οικογενεια του και την περιουσια του ηταν σαν να μην 

δπάρχουν για την πολιτεία. Ό «ατιμος» δεν μετειχε σε 

πολιτικη Τι 1ερατικη δπηρεσία (θέατρο, αγώνες, τελετες κάθε 
ε'ίδους), στερειτο κάθε δικαίωμα να εμφανίζεται στην πολιτεία, 
στις θυσίες, στα δικαστήρια, στην 'Εκκλησία τοίί Δήμου. Δεν 
γινόταν δεκτος στον στρατο κι αταν κάποιος τον προσέβαλε, με 
όποιοδήποτε τρόπο, δεν είχε το δικαίωμα να επικαλεστει την 

, -, 
προστασια του νομου. 

'Ένα μέρος της «βιβλιογραφίας» ποι.> στόχο της εχει την 

επισύναψη «επιχειρημάτων» για την ενίσχυση της θεωρίας 

περι Έλληνικης όμοφυλοφιλίας, κάνει χρήση τών αγγειο-
- ~ ,','~-" , 

γραφιων, ορισμενες απο τις οποιες εχουν πορνογραφικο περιε-
, 

χομενο. 

Καμία κοινωνία δεν είναι δποχρεωμένη να απολογηθει για 
την πορνογραφία της, οuτε για το περιθώριό της. Αύτα εΙναι 
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κοινωνικα συμπτώματα, συνυπάρχουν παράλληλα με τα ύΦη
λότερα επιτεύγματα και σε καμία περίπτωση δεν ύποβιβάζουν 
την εποχή τους, ουτε αποτελοϋν απόδειξη για το επίπεδο ένος 

'λ 'θ' συνο ου αν ρωπων. 

Σ ' , λ ""λ 'θ '1: " "λλ ζ' , το κεφα αω αυτο οφει ω να Ις,ω κι ενα α ο ητημα που 

, - " , " " , 
αφορα στην ονομασια που φερουν τα νοσηματα που μετα-

δίδονται με την συνουσία. Ό ορος «αφροδίσια» τους αποδόθηκε 

στα 1527 απο τον Jacques de B6thencourt και μόνον ώς 
εμπρακτη βεβήλωση τοϋ ονόματος της Έλληνίδος θεας μπορώ 

, " , 
να τον ε ννοησω. 

Έπιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το περιε

χόμενο που εΙχε Τι λέξη αυτη στην αρχαιότητα: τα Άφροδίσια 
ηταν έορτες προς τιμην της θεας Άφροδίτης και τελοϋντο σε 
πολλες πόλεις της Κυρίως Έλλάδος, της Μικρας Άσίας και 

της Μεγάλης Έλλάδος, με επίκεντρο τον αρχαιότερο ναο της 
θεας στην Πάφο της Κύπρου. 

Έκεί ενα χαρούμενο πληθος άπ' ολο το νησι άλλα και επι
σκέπτες, συνέρεε στους γεμάτους ανθη κήπους που περιέβαλαν 
τον Ναο για να παραστεί στις ίπποδρομίες, τους μουσικους 
και τους γυμνικους άγώνες προς τιμην της θεας και να προ-

, " θ'''θ 'θ ' σφερει αναιμαχτες υσιες αν η και υμιαματα. 

Στην Άκαρνανία κατα τα Άφροδίσια τελοϋντο ναυτικοι 

άγώνες διότι Τι Άφροδίτη θεωρείτο θεα της θάλασσας και προ
στάτιδα της ναυσιπλο·ίας. την 'ίδια αποΦη για την θεα εΙχαν 
και σε αλλες έλληνικες πόλεις γι' αυτο και την τιμοϋσαν με τα 

προσωνύμια Λιμενία, Ποντία, Πελαγία και Ευπλοια. 

ΣΑΠΦΩ 

Ύπάρχουν όρισμένα πρόσωπα στα όποία επιρρίπτεται Τι 
μομφη της όμοφυλοφιλίας.'Ένα άπο αυτα εΙναι Τι λυρικη ποιή
τρια Σαπφώ. Ή θαυμάσια αυτη γυναίκα ύπηρξε διευθύντρια 
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μιας σχολης στην Λέσβο στην όποία τα κορίτσια διδάσκονταν 
μοuσική, ποίηση και χορό. Για τον λόγο αuτον κατέφθαναν 

απο την Μίλητο, την Κολοφώνα, την ΣαλαμΤνα - απ' ολον 
, , ~" 'λ 'θ ' τον χαροuμενο, πεπαιuεuμενο και ε ε.u ερα σκεπτομενο 

Έλληνικο κόσμο. 
Οί στίχοι της Σαπφοϊις εΙναι απο τα πιο ωραΤα δείγματα 

άνθρώπινης εuαισθησίας στην αρχαία ποίηση.'Έζησε σε μία 
κρίσιμη πολιτικα περίοδο για το νησί της: πολιτικες ανατα
ραχές, έπαναστάσεις και σuνωμοσίες και τέλος ή άνατροπη 

- '!:: ' ., "'λ "t:' 'Σ της ει,οuσιας ειχαν ως αποτε εσμα την ει,ορια της στην ικε-

λία. 'Επανέκαμψε στα 586. 
Ή εντονη πολιτικη και ποιητικη παροuσία της γuναίκας 

αuτης έπέσuρε μετα απο αιώνες τοuς μuδροuς έναντίον της και 

ή φαντασία όρισμένων μετέτρεψε την σχολή της σε αντρο 
ακολασίας, γιατί ηταν γuvαΤκα και οί γuναΤκες δποτίθεται οτι 
ηταν ανόπαρκτες στην'Ελληνικη κοινωνία. 

Δεν μποροϊιμε να προσάψοuμε στην Σαπφω την κατηγορία 

της ασέλγειας διότι αφ' ένος δεν μας εχει διασωθεΤ όλόκληρο 
το εργο της ωστε να έξάγοuμε με βεβαιότητα σuμπεράσματα 
και αφ' έτέροu ή προκατάληψη έναντίον της ηταν τέτοια ωστε 
στερέωσε στην σuνείδηση τοϊ> σuγχρονοu κόσμοu αuτο πο!.> δεν 
θα επρεπε να εΙναι παρα μία άπλη μοχθηρία. 
Ό Τατιανός, χριστιανος άπολογητης τοϊ> Β' αΙ στο σόγ

γραμμά τοu «Πρός'Έλληιιας», στο όποίο ίδρώνει για να κατα
δείξει οτι ή Έλληνικη Φιλοσοφία εΙναι «δεδαιιεισμέιιη έχ της 
Παλαιάς Διαθήχης», στην παράγραφο 33, έκφέρει την αποψή 
τοu για την Σαπφώ: «Καί ή μέιι Σαπφώ, γύιιαιοιι ποριιιΧόιι 

, ,\ , r _, ...... , ,/~ 

εΡωτομαιιες χαι τηιι εαuτης ασεΛ γειαιι ~υει ... ». 

Οί αιώνες πο!.> άκολοόθησαν έπέφε.ραν σuγχuση στις πλη
ροφορίες για το ατομο της μεγάλης ποιήτριας. Για παρά-
~ , "Η 'λ" , "ζ , Δ" οειγμα, η ριννα, μια uρικη ποιητρια ποu ε ησε τον + αι. 

και καταγόταν άπο το νησι Τηλος, μιμήθηκε στοuς στίχοuς 
της το uφος της Σαπφοϊις και απο αuτο επλασαν την ίστορία 
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ατι οί DUO γυναικες ηταν φίλες, ενώ ανάμεσά τους μεσολαβΟΟν 
σχεδον οκτω αιώνες. 

Το σί γουρο εΙναι πάντως ατι ό αρχαιος κόσμος λατρεύει 
την Σαπφώ. Ό Στράβων (13.12.3) αναφέρεται με θαυμασμο 
στο εργο της και ό Αιλιανός, ενας Ρωμαιος σοφιστης ποu 

εγραΦε στα Έλληνικα μας παρέδωσε ενα επεισόδιο χαρα-
, " ", - ~ " " 

κτηριστικο για την γοητεια που ασκουσε η ποιηση της και για 

,', ,', """ ('Ι , 

την εκτιμηση που ετρεφαν γι αυτην, οχι μονον οι συγχρονοι 

της αλλα και μεταγενέστεροι ανθρωποι τοΟ πνεύματος. 
'Ο Σ'λ " , "0::, " " Φ' ο ων, ποιητης και ο ιοιος, ακουγοντας τον ανι ιο του 

να τραγουδα σε συμπόσιο ενα τραγούδι της Σαπφοος τοΟ ζή
τησε αμέσως να του το διδάξει. Κι αταν ό νέος ρώτησε γιατί, 
,- ,ι Γ" "θ tI " θ' 
εκεινος απαντησε:« ια να το μα ω κι υστερα ας πε ανω». 

ΕΙναι κριμα να διαβάζει κανεις τοuς τρuφεροuς στίχους της 
Σαπφοος Τι τοuς υπέροχους μύθους του Κυπαρίσσου, του 
Ύακίνθου, του Γανυμήδους, τοΟ Ήρακλέους, του Άδμήτου, τοΟ 
'Ι λ' 'ζ' ",,, λ ' ππο υτου, ανα ητωντας σ αυτους εκφυ ο περιεχομενο. 

Θ " , λλ'" θ " , Γ' / -... α ει χε τοσα πο α να μα ει απο το «..:;.uμποσto» του 

Πλ ' "ο::,' , ζ , ", , 'ο::, 
ατωνος, αν οεν κρυφοκοιτα ε μεσα σ αυτο για να οια-

πιστώσει αν τελικα κοιμήθηκε ό Σωκράτης με τον Άλκιβιάδη. 
Πώς εΙναι δυνατον ό πολιτισμος ποu δίδαξε την κατα φύσιν 

ζ , , ; ,Ι, , 
ωη να ειχε παρα φυσιν γενετησια συμπεριφορα; 

Πώς εΙναι δυνατον ό πολιτισμος τών καλών καγαθών να 
εΙναι ταυτόχρονα ό πολιτισμος τών κίναιδων; 
'Η ' 0::,' , " "'θ -συκοφαντια οεν ειναι επιχειρημα και το η ος του 

κλασσικου πολιτισμου δεν μειώνεται απο τις αήθεις προσβολες 
τών κακόβουλων. 
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ 

"Λ / , λ/ " «.1111 χρατησε'ς το μυα. ο σου αρχετα 
, /, '('λ LJ ,/t:. ,/ , 
αιιoeχτο, oe αΛ oe να P'SOUIl ειια σωρο σχου-

/~ / 

πω,α μεσα του». 

William Α. Orton 

τα θέμα των «άνθρωποθuσιων» εΤναι ενα θέμα εντελως 
άδιάφορο για τους μετέχοντες της Έλλψικης Παιδείας και θα 

παρέμενε τέτοιο εαν δεν ελειπαν οί προκλήσεις, δηλαδη διά-
δ ' "'θ "Ελλ'" φορα ημοσιεuματα ΠΟι) επιτι ενται στην ηνικη αρχαιο-

τητα άποδίδοντάς της χαρακτηρισμους που κανεις δεν θα πε-
ι ," 

ρψενε να ακοuσει. 

'Όταν, για παράδειγμα, ό καθηγητης της άρχαιολογίας Γ. 
Σακελλαράκης άνακάλuψε τις Άρχάνες στην Κρήτη, ή ε'ίδηση 
που μεταδόθηκε άπα τα πρακτορεΤα της άλλοδαπης εΤχε τίτ
λο: «Κρητικός, αΔτας ό καννίβαλος». 
Ό 'ίδιος καθηγητης δημοσίεuσε αρθρο με τίτλο «Άνθρω

ποθuσία στα Ίερα των Άνέμων» (Experiment, Άριθμ. 3, Μά"ί
οςllοuνιος 1995) στα όποΤο περιγράφει τα εύρήματα της 
άνασκαφης και σuμπεραίνει πως στα Άνεμόσπηλια, στις 

Άρχάνες της Κρήτης, πριν άπα 3.700 χρόνια εγινε μία 
άνθρωποθuσία. «ΊΌ ίερατεΤο είδοποιημένο άπα προσεισμικες 
δονήσεις, προσέφuγε στο uστατο μέσο εξιλασμου της θεότητας, 
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, , 'θ θ' σε μια αν ρωπο υσια ... ». 
Δηλώσεις σαν κι αυτες εκφράζουν την τάση ποu επικρατεί 

ωστε να εξομοιωθοuv οί κρητες με τΙς αγριες φυλες ποu 
eσφαζαv καΙ eτρωγαv ανθρώπους για να κατευνάσουν τα 

πvεUματα. 'Η σκοπιμότητα εΙναι όλοφάνερη: Τι πολιτιστικη 
εξίσωση τοί) λαμπροί) Μινωικοί) πολιτισμοί) με τούς, χρονικα 

καΙ μόνο, παράλληλους της Άνατολης.'Έτσι επεκτείνεται καΙ 
στην Έλλάδα Τι βαρβαρότητα ποu αποτελεί στοιχεϊο απο
κλειστικο των αστικων προτuπωv εξουσίας. 

ΕΙναι σημαντικο να παρατηρήσουμε οτι Τι μομφη περΙ 
'θ θ' 'c::,'c::, 'Κ''" , «αν ρωπο υσιας» αποοιοεται στην ρητη οπου ως γνωστον 

εδω καΙ 5.000 χρόνια πραγματοποιοuvτο αναίμακτες ταυρο
μαχίες, δηλαδη ακροβασίες, κατα τΙς όποίες οί αθλητες εΙχαν 
την ευκαιρία να επιδείξουν την τόλμη, την ψυχραιμία καΙ την 
επιδεξιότητά τους πηδώντας πάνω στην ράχη ένος κιvοuμεvου 

ι ~ ~, "~ ι "ι , 
ταυρου. 1 ις παωιες αυτες οιαπιστωνουμε απο μια σειρα 

εικόνων ποu διασώθηκαν σε τοιχογραφίες καΙ σφραγίδες. 
Άνάλογοι αγωνες τελοuvτο στην Θεσσαλία με την 

, , Τ θ' ,1, " ,., 'λλ ,1, 
ονομασια « αυροκα αψια» που στοχο τους ειχαν την συ ηψη 

ένος αγριου ταuρου χωρΙς την χρήση σιδηροί) οπλου καΙ exouv 
την ρίζα τους στον σχετικο &θλο τοί) 'Ηρακλέους. 
"0' " , λ' θ ,,' Ρ ταν οι ταυρομαχιες αυτες παρε ηφ ησαν απο τους ω-

μαίους καΙ κατόπιν απο τοuς 'Ισπαvοuς, μετετράπησαν στα 
γνωστα αίματηρα θεάματα ποu καταλήγουν με τον φόνο τοί) 
ζώου. 

'Ένας μεγαλειώδης πολιτισμός, οπως ύπηρξε ό Μινωικος σε 
, θ " , " , c::, β β' "λ' , κα ε εκφραση του, οπως το οια ε αιωνουν ο ες οι μαρτυριες, 

ποu αποφεύγει να σκοτώσει τον ταuρο γιατί δεν το ανέχεται 
οuτε ώς θέαμα, πως εΙναι δυνατον να τελεί ανθρωποθυσίες. 
'Ένας λαος με τόσο λεπτο ψυχισμο αντιλαμβάνεται πως το 

• " 'θ ' c::,' -, 'ξ , , θ' αιμα ενος α ωου οεν μπορει να ε ευμενισει κανεναν εο. 

Το θέμα των ανθρωποθυσιων στην Κρήτη φαίνεται οτι συ
γκίνησε τοuς ύπεύθυνους της κρατικης τηλεόρασης διότι στΙς 
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αρχες του 'Ιοuλίοu του 2003 ή ΝΕΤ παροuσίασε ενα νΤΟΚL
μαντερ (το λεξLΧO γράφεL πως νΤOΚLμαντερ εtναL μία ταLνία ποΙΙ 
στηρίζεταL σε πραγμαΤLΧα σταχεία) στο όποίο ενας ξένος 
αρχαωλόγος (οuστuχώς οεν σuγκράτησα το ονομά τοu) κατέ
ληγε στο σuμπέρασμα πως μετα την εκρηξη του ήφαLστείοu 
της Θήρας και την καταστροφη τών ΚρηΤLκών πόλεων οί Μι

νωιτες «πηραν την θρησκεία στα χέΡLα τοuς και rLιX να εξεu
μενίσοuν την θεότητα θuσίαζαν ο,ΤL πολUΤLμότερο εΙχαν- τα 
'ίΟLα τοuς τα παLΟLά». 

Στο σuμπέρασμα αuτο κατέληγε ό σποuοαίος αρχαιολόγος 
, ~, , , "'λλ ~, ,Ι , ~I 
επειοη αναμεσα στα α α εuρηματα ενΤΟΠLστηκε καL ενα 

λατρεUΤLΚΟ αγαλμα σε κομμάΤLα, αλλα ό τόπος στον όποίο 
βρέθηκε οεν ηταν λατρεUΤLκος χώρος. Αuτο στιμωνε απα
ραLτήτως πως προς τψήν τοu οί κρητες θuσίαζαν τα παLΟLά 
τοuς. Ύπάρχοuν οεκάοες λόγοι rLιX τοΙΙς όποίοuς ενα 
λατρεuτLΧΟ αγαλμα μπορεί να βρεθεί σε εναν χώρο ποΙΙ οεν 
., λ " " (', λ ι "~,., 
εLναL ατρεUΤLΧος καL εαν ο αρχαω ογος αuτος οεν εLναL στρα-

τεuμένος στην ΟLαβολη της Έλλάοος και του πολLΤLσμου της, 

εΙναι καλt)τερα να μην προβαίνεL σε βεβLασμένα σuμπεράσματα. 
Ή ταLνία παροuσίαζε εκπληΚΤLΧα γραφLΧα τα όποία αναπα

ΡLστουσαν πώς «αΚΡLβώς» γίνονταν οί ανθρωποθuσίες και πώς 
οί Κρητες ετρεχαν να σωθουν απο την καταστροφη ποΙΙ 
επέφερε ή εκρηξη του ήφαLστείοu, την πτώση τών λίθων, τα 
κuματα, τοΙΙς σεισμοuς, κλπ. 

Μπροστα στη οuναμη ποΙΙ ασκεί ή εικόνα ενα βLβλίο σαν XL 
, ,., 'ξ , , , Τ' β βλ' , , , 

αuτο εLνω ε αφεΤLκα ανLσχuρο. ο L ω πρεπεL να περασεL 
αρκετα «επίπονα» στάΟLα μέΧΡL να μεταοώσεL την πληροφορία 
τοu: Ό αναγνώστης πρέπεL να το σuναντήσεL, να ΟLαθέσεL ενα 

χρηματLΧO ποσον και τέλος να κάνεL τον κόπο να το ΟLαβάσεL 
και πάλι οεν εtναL σί rOUpO ΟΤΙ θα πειστεΙ 

'Η λ ,', , θ'" ~, ~, 
τη εοπτικη εικονα αντι ετως εLναL παντοuuναμη, υεν 

απαιτεί κόπο και κuρίως εΙναι Οωρεάν. Άρκεί να βρεθεί κανεις 
απένανΤL απο τον οέκτη τοu και τα οπτικά τοu νευρα θα σuλ-
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λ 'β ,', 'θ" , ,', λ' α ouv την εικονα και α την μεταφεροuν στον εγκεφα ο τοu, 

άπ' σποι> δεν πρόκειται να βγεί ποτΙ Ή είκόνα δεν μπαίνει 
στον κόπο να πείσει' άπλως έ.γγράφεται. 

Το πρώτο πραγμα ποΙΙ μας ερχεται στο νου σταν άκουμε 
για άνθρωποθuσίες στην άρχαία 'Ελλάδα εΕναι ~ περίφημη 
«θuσία της 'Ιφιγένειας», για να έ.ξεuμενιστουν οί ανεμοι και να 
πνεuσοuν ouptot ωστε να μπορέσοuν τα πλοία τών Άχαιών να 
λ ' "Τ' Α";- , λ' ~ ,~ , 

π εuσοuν για την ροια. uτη ειναι μια πο u ωραια ιστορια, 
μόνο ποΙΙ δεν την γνωρίζει ό 'Όμηρος. 
Ή 'Ιφιγένεια ώς κόρη του Άγαμέμνονος εΕναι αγνωστη για 

τον μεγάλο πoιητ~. Ό 'ίδιος ό Άγαμέμνων στο Ι κεφάλαιο της 
'Ιλ ,~ " '145 ' ζ " Χ' ιαυος και στον στι χο κατονομα ει τις κορες τοu: pucro-
θ Λ ~' "Ι' ,~'" β' εμις, αουικη και φιανασσα και υιατεινεται οτι ρισκονται 

σλες στο σπίτι τοι> στο 'Ά.ργος. Μάλιστα, για να κατεuνάσει την 
οργη του Άχιλλέα του προσφέρει σποια θέλει για γuναίκα τοu. 
Ό 'Όμηρος παροuσιάζει τοΙΙς'Έλληνες με τα καράβια τοuς 

σuγκεντρωμένοuς στην Αυλίδα ('Ιλιας Β 300 κ.Ι) κάτω άπο 
ενα πλατάνι και σε βωμοΙΙς άγιασμένοuς να προσφέροuν στοΙΙς 
θεοΙΙς θuσίες πολuδάπανες (τεληέσσας έχατόμβας) και να 
'ι: 'ζ , '~K' 'Ι ,~, θ' " ει.,ετα ouv τα σημαυια. αμια φιγενεια υεν καταφ ανει για να 

σφαγιασθεί. 

Ή ίστορία της 'Ιφιγένειας σπως την γνωρίζOUΜε άπο την τρα
γωδία του Ευριπίδη, χάνεται στα βάθη του χρόνοu. Πρόκειται 
για εναν πανάρχαιο μυθο του δτιμοι> της Βραuρώνας, σόμφωνα 
με τον όποίο ό Άγαμέμνων με τοΙΙς αλλοuς "Ελληνες εΕχε 
, λ' "Τ"'" \ Α' λ'~ 'λλ' , , , αποπ εuσει για την ροια οχι απο την u ιυα α α απο τον 

σρμο της Βραuρώνας, σποι> εΕχε ελθει ~ κόρη τοι> 'Ιφιγένεια ποΙΙ 
την προόριζε για θuσία στην τοπικη 'Άρτεμη. Τελικα στη θέση 

της θuσιάστηκε οχι έ.λάφι άλλα μία αρκτος. 
'Η 'Ιφιγένεια ηταν μία παλαια τοπικη θεότητα του τοκετου, 

~ λατρεία της όποίας παραγκωνίστηκε άπο την μεγάλη 
Όλόμπια θεα 'Άρτεμη και το ονομά της διατηρ~θηκε ώς προ
σωνόμιο της θεας: 'Άρτεμις 'Ιφιγένεια, ποΙΙ σημαίνει την θεα 
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«που κάνει να γεννηθει ισχυρος γόνος». 

Ή 'Άρτεμις μiχρι τα [στορικα χρόνια εΙχε απορροφήσει ολες 
τ'ις τοπικες θεότητες του τοκετου. Ταυτίστηκε ακόμη κα'ι με 

την Ειλειθυία την Θεα του τοκετου, έπειδη σύμφωνα με τον 
μuθο, βοήθησε την μητiρα της Λητω να γεννήσει τον Άπόλ

λωνα. Προσαγορευόταν ακόμη Φιλομείραξ (μειράκιο εΙναι το 
παιδί), Παιδοτρόφος, Κουροτρόφος, Λόχ(ε)ία η Λεχώ. Γενικώς 
ή 'Άρτεμις εΙναι ή θεότητα με τα περισσότερα προσωνύμια στην 
'Eλλ'~ , Π ' , " "'β~' αuα - ο αυσανιας μονον, αναφερει περι τα ε uομηντα. 

Με την θυσία της αρκτου αντ'ι της έλάφου δικαιολογουσαν 

το τοπικο εθιμο της αρκτείας σύμφωνα με το όποιο οί γονεις 
"θ ' ~ , ,~,., ,,' θ ' 
ε εταν τα παιuια τους -που uεν ειχαν περασει την α ωα 

ήλικία, αλλα δεν ηταν κα'ι τόσο μικρα ωστε να μην μπορουν 
να διεκπεραιώσουν στοιχειώδεις ίερουργίες- στην uπηρεσία της 
θεας για ενα μικρο χρονικο διάστημα. Ή θητεία αυτη εφερε το 
ονομα «αρκτεία» απο το ίερο ζώο της Βραυρωνίας Άρτiμιδος 

" (>" 
που ηταν η αρκτος. 

Ό Παυσανίας (Ι 43, 1) διασώζει κα'ι μία αλλη παράδοση 
, , , ~ Ι (> 'Ι' ~ (" (ΟΕ ' 

συμφωνα με την οποια η φιγενεια ειναι η κατη. 

Μία αλλη «θυσία» που μας εΙναι γνωστη απο τ'ις τρα
γωδίες του Ευριπίδη <:Εκάβη» κα'ι «Τρωάδες» εΙναι ή θυσία 
της Πολυξiνης της κόρης του Πριάμου που uποτίθεται πως 
σφαγιάζεται πάνω στον τάφο του Άχιλλiως για την ίκανο
ποίηση της ψυχης του νεκρου. 
Ο " "θ' ,\ ~, , , " 
υτε για την υσια αυτη υπαρχει καποια αναφορα στον 

'Όμηρο.'Όπως κα'ι ή θυσία της 'Ιφιγiνειας ετσι κα'ι ή θυσία της 
Πολυξiνης έντάσσονται στ'ις uπερβολες τών τραγικών για να 
συγκλονίσουν το κοινό τους καί, γιατί οχι, να κερδίσουν κα'ι το 
βραβεϊο. 
Ό Παυσανίας (VIΠ 2, 3-7) παραδίδει μία αλλη ιστορία περ'ι 

ανθρωποθυσίας που σχετίζεται με τον Λυκάονα, τον γιο του 
Πελασγου: «Ό Λυκάων ομως εφερε πάνω στο βωμο του Λυ
καίου Διος ανθρώπινο βρiφος κα'ι θυσίασε το βρiφος για να 



ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 93 

β 'ξ 'β , " Λ' " 'ις:. , θ' "θ' ρε ει το ωμο με αιμα. ενε πως ο ωως ευ υς μετα τη υσια 

" λ' εγινε υκος ... 
Λένε πως μετα τον Λυκάονα πάντοτε οποως θυσιάσει για 

τον Λύκαω Δία γίνεται λύκος, αλλα οχι για ολη του τη ζωή' 
αν τον καιρο που είναι λύκος δεν φάει ανθρώπινο κρέας ξανα
γίνεται ανθρωπος κατα το δέκατο ετος, αν ομως φάει μένει 
για πάντα θηρίο». 

Ή παράδοση πως γινόταν λύκος οποως απο πολλα κρέατα 

ίερείων τύχαινε να φάει το κομμάτι που ηταν ανθρώπινο είναι 
γνωστη και στον Πλάτωνα (Πολtτει'α 565 d) αλλα τόσο αΔτα 
τα σχόλια οσο και ενα αλλο του Ήροδότου (4, 105) που λέει 
πως κάθε χρόνο γίνονταν λύκοι τα μέλη μιας Σκυθικης φυλης, 

ανήκουν στην παραφιλολογία του τρόμου που καθως φαίνεται 
δεν είναι 'ίδων της έποχης μας. 
Ό 'ίδιος ό Παυσανίας κλείνοντας στο δεύτερο κεφάλαω των 

Άρκαδικων του σχολιάζει: <lΕχεΤνοι που εΙΙχαριστιουνται ακού
γοντας πλαστες ίστορίες συνηθίζουν να προσθέτουν και δικές 

λ ι." " ., λ 'θ ' τους τερατο ογιες ετσι καταστρεφουν τις α η ει ες ανακα-

" ',1\' τευοντας τες με ψευτιες». 

'Λ ' 'λ" ." ~ "Ελ " , t1.ναμεσα στα γ υπτα που αφαιρεσε ο γιναπο τον 

Παρθενωνα και σήμερα φυλάσσονται στο Βρετανικο ΜουσεϊΌ 

ΙΙπάρχει και ενα στο όποΤο απεικονίζεται ή παράδοση του πέ
πλου και των δίφρων της Άθηνας, των καθισμάτων δηλαδή, 

οπου θα καθίσουν οί προσκεκλημένοι στην πομπη των Πανα
θηναίων αθάνατα θεοι του 'Ολύμπου. 

ΑΔτη ή συγκεκριμένη παράσταση έρμηνεύεται απο όρι
σμένους εrδήμονες της αρχαωλογίας ώς τελετη ανθρω
ποθυσίας: Ό 'Ερεχθεύς, ό αρχαΤος βασιλιας της Άθήνας, 
έτοιμάζεται να σφάξει τις τρεΤς κόρες του. ΑΔτα ακούστηκαν σε 
συνέδρω στο ΒερολΤνο και δημοσιεύτηκαν απο τον Άδέσμευτο 
Τύπο στις 30.7.95. 

Δεν θα σχολιάσω τα παραπάνω, οuτε διατίθεμαι να προ
σπαθήσω να αποδείξω την πασιφανη ανακρίβεια των «συμπε-
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ρασμάτων» των επα"ίόντων, άλλα δεν θα φταίω εγω αν όνους 
μοu ολισθήσει σε ποικίλες θεωρίες σuνωμοσίας. 
'Ένα άκόμη ζήτημα ποΙΙ εγείρεται εναντίον της Έλλάδος 

εϊναι το ζήτημα του Καιάδα. Εϊναι γνωστο τοις πασι πως οί 
"Ελλ" " θ ' <:- ' , , β' ηνες εριχναν τα ανεπι uμητα παιοια τοuς μεσα στο αρα-

θ " ρο αuτο. 

Σήμερα ό Καιάδας 11 Κεάδας εντοπίζεται σε ενα βάραθρο 
μεγάλοu βάθοuς κα'ι σκοτεινό, στην λαγκαδια του χωριου 

Τρύπη της Λακεδαίμονος, βορειότερα άπο τον Μuστρα, ομως 
,~,., Ι " ~ Ι O~" , " , 

ποτε οεν ειχε σχεση με τα παιοια. ι ερεuνες ποu εγιναν στα 

οστα ποΙΙ βρέθηκαν στο χωρο άπέδειξαν πως κανένα άπο αuτα 
δεν άνηκε σε παιδί. 

Άλλα κα'ι άπο τοΙΙς άρχαίοuς σuγγραφεις uπάρχοuν άπο
σπάσματα ποΙΙ καταδεικνuοuν το άβάσιμο των ίσχuρισμων 
εκείνων ποΙΙ αλλο δεν κάνοuν άπο το να άναζητουν τρόπο για 

να διαβάλοuν ό, τιδήποτε το Έλλ ηνικό. 
Ό Παuσανίας (Ιν 18, 5) άναφέρει τον Καιάδα οταν κάνει 

λόγο για την συλληΦη του Άριστομένη σ' εναν πόλεμο άνά
μεσα στοΙΙς Λακεδαιμονίοuς κα'ι τοΙΙς Μεσσήνιοuς. Μαζ'ι με τον 

Άριστομένη σuνελήφθησαν ζωντανο'ι κι αλλοι πενηντα συντρο-
, "Ολ ,,' Λ ~ , " " φοι τοu. « οuς αuτοuς οι ακευαιμονιοι αποφασισαν να τοuς 

ρίξοuν στον Καιάδα, οποu ρίχνοuν οσοuς τιμωρουν για πολu 
μεγάλα παραπτώματα». 

Ό Θοuκuδίδης (Α' 134), άναφέρει κι αuτος τον Καιάδα κατα 
την συλληΦη του Παuσανία: «Κα'ι στην άρχη σκέφτηκαν να 
"t 'Κ' ~~'" , , τον ρι.,οuν στον αιαυα, οποu εριχναν τοuς κακοuργοuς ... ». 
'Όλες αuτες άλλα κα'ι αλλες πολλες φλuαρίες λέγονται για 

" , '''Ελλ Ν ' , , !:' " να αμαuρωσοuν τοuς ηνες. α τοuς ε.,ισωσοuν με τοuς 

αλλοuς άπολίτιστοuς λαοΙΙς ποΙΙ δπηρχαν γυρω τοuς οταν οί 
πρόγονοί μας δομουσαν τον εξαίσιο πολιτισμό τοuς. 
'Ά" λ" λ "~, -, ς ειμαστε οιπον επιφu ακτικοι στα εuρηματα των ανα-

σκαφων ποΙΙ στα χέρια των «είδικων» γίνονται παγίδες παρα
πλάνησης. 



ΨΕΜΑΠΕΜΠΤΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΧΑΝ ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 

«Μας ε!rιαι ομως άδύrιατorι rιιX άποσιωπή
σουμε τό γεγorιός οτι ή έπιrιόηση του Ο!δι
πόδεeoυ συμπλέγματος βασιί;εται σέ μια 

σφαλερή έpμηrιεια του μύθου» 

Paul Diel, 
Ό Συμβολισμός στήrι Έλληrιιχή Μυθολογια, σελ. 167 

Το κεφάλαιο αuτο δεν εχει ώς θέμα την φρουδικη θεωρία 
αuτη καθ' έαuτή, αν δηλαδη δπάρχει 11 οχι κάποιο σόμπλεγμα 
,~ ι "ξ ι 'θ ' "λ" ΠΟι.) οιακατεχει τον ανε ερεuνητο αν ρωπινο εγκεφα ο και ΠΟι.) 

σχετίζεται με την επιθuμία προς αίμομιξία, άλλα την όνομα
τοθεσία τοί> εν λόγ~ σuμπλέγματος. 

'Oφείλοuμε ώστόσο να επιστήσοuμε την προσοχη στην σπα
νιότητα τοί> σuμπλέγματος αuτοu, ποιι δεν εχει δγιη βΙOλOγLΧη 
β ι 'λλ'.~ Ι , ,Ι .'', , , β ι θ' 
αση, α α εuρεuει στα ενστικτα ενος οντος ΠΟι.) μετ α ιας α 

, 'ζ 'θ ι ονομα αμε αν ρωπινο. 

Δεν περιγράφει τις κόριες δuναμικες στις περισσότερες οικο

γένειες, άλλα μία παρέκκλιση κατακριτέα κατα τα ειωθότα, 
~, ; "~ " ,,, " 
οποτε ειναι αοικο να προσαπτοuμε κατηγοριες -η εστω 

δπόνοιες- σε κάθε φιλόστοργο γονέα ποιι είναι εuνο"(κα διατε-
θ ' " ~ J , " \"θ ", ειμενος προς το παωι τοι.) ποι.) ανηκει στο αντι ετο μ αuτον 
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φύλο. 
Σ ' ;,." \ ., λ' "~ J 
τοχος μοΙ) ειναι να επικρινω την «EUXO ια» με την οποια 

ή σuγκεκριμένη γενετήσια διαστροφή, φέρει το ονομα ένος απο 
τους σημαντικότεροuς ηρωες της Έλληνικης παράδοσης κα'ι να 
ύπογραμμίσω πως το λεγόμενο «ΟΙδιπόδειο Σuμπλεγμα» δεν 
εΙναι παρα μία ακόμη χοuφτα λάσπη στο πρόσωπο της 
Έλλάδος. 
Ή θεωρία τοϊ> λεγομένοΙ) ΟΙδιποδείοΙ) Σuμπλέγματος που 

διατuπώθηκε απο τον Φρόϋντ στα 1910 εχει σrιμερα μεγάλες 
πιθανότητες να εΙναι παρωχημένη, διότι μεσολάβησε σχεδον 
~, , ,', "λ' λ' 'ξ λ ' ενας αιωνας ερεuνας και μα ιστα ο π εον ε οπ ισμενος 

τεχνολογικα αιωνας στην γνωστη ίστορία. 
Παρα το γεγονος οτι τα τελεuταΤα έκατο ετη ποικίλες κα'ι 

πολλες θεωρίες ανασκεuάστηκαν, κα'ι στην ερεuνα της λειτοuρ
γίας τοϊ> εγκεφάλοΙ) ή επιστήμη εχει να επιδείξει εκπληκτικη 
πρόοδο, τίποτε δεν κλόνισε την θεωρία τοϊ> Φρόϋντ κα'ι αΔτη 
εξακολοuθεΤ σήμερα να αποτελεΤ εναν απο τους θεμελιώδεις 
λίθοuς της Φuχανάλuσης. 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟ)"ΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟ)" ΣΥΊΥΙΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

Σuμφωνα με την γενικως αποδεκτη εκδοχή, κατα την διάρ
κεια μιας σuνεδρίας αuτο-Φuχανάλuσης, ό Φρόϋντ ανέσuρε μία 
παιδική τοι) μνήμη κατα την όποία ερεθίστηκε σεξοuαλικα 
οταν κάποτε εΙδε την μητέρα τοι) γuμνή. 'Ωστόσο, οπως σημεί-'r ι ~,~ , , ., '~ξ t:I ." , 
ωσε ο οuεμπστερ, αεν uπαρχει καμια αποοει η οτι αuτο το 

επεισόδιο σuνέβη πραγματικά. 
ΑΔτο που ό Φρόϋντ εγραΦε για την ανακάλuΦή τοι) στον 
'"" λ' Φλ' -; 'θ'" 'ξ'"'" cruvOtuE φο ΤΟΙ) ις, ηταν πως uμοταν ενα μακρΙ) τα ιuι με 

το τραΤνο κα'ι επειδη ηταν τόσο μακρu, σuμπεραίνει πως 
μπορεΤ να εΙχε την εΔκαφία να δεΤ την μητέρα ΤΟι) γuμνή. 
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Στην συνiχεια συμπεραίνει πως 'ίσως να εΙχε ερεθιστεί απο 
την σκηνή. Μολονότι το περιστατικο μπορεί κα'ι να συνiβη, 

δπάρχει μία μεγάλη πιθανότητα ή ανάμνηση ποΙΙ ανακάλεσε ό 
Φρόίiντ να ηταν στην πραγματικότητα Ψευδής. 

Στο σημείο αuτο εΙναι ποΙΙ δπολείπονται οί θεωρητικες 
επιστημες απο τ'ις θετικiς: Έαν ό Φρόίiντ προσπαθοϊισε να δια
τυπώσει την θεωρία του ώς θετικος επισττιμων, τότε αuτη θα 
ακολουθοϊισε την γνωστη οιαδικασία τοϊι πειράματος κα'ι της 
, ,~ ξ " "λ' αΠΟυει ης, με απογοητευτικα αποτε εσματα. 

Άμiσως μόλις ό Φρόίiντ αποκάλυΨε αuτες τ'ις αναμνήσεις 
, " ~, ~ λ ' ~ ,~ ξ ~, " 

του απο την παΙUικη του η ικια, υπεuει ε εναν παγκοσμιο νομο 

-το Οίδιπόδειο Σύμπλεγμα- διότι πίστευε πως στο φαλλικο 
στάδιο της ανάπτυξης (ανάμεσα στην ήλικία τών 2 κα'ι 3 
ετών) κάθε αγόρι γίνεται εραστης της μητiρας τοϊι στα ονειρά 
του. 'Ωστόσο τα γενετήσια ενδιαφiροντα τοϊι αγοριοϊι σύντομα 
ερχονται αντιμiτωπα με την απειλη τοϊι εUνουχισμοU. Ή 
επιτυχημiνη αναγωγη σχετίζεται με την ταυτοποίησή του με 
τον πατiρα κα'ι την αποδοχη ένος δυναμικοϊι κα'ι επιθετικοϊι 
κοινωνικοϊι ρόλου στην ανδροκρατούμενη κοινωνία. 

Για ενα μικρο κορίτσι ή αναγωγη τοϊι Οίδιποδείου Σuμπλi-
;- ~ 'Π' "θ'" , γματος ειναι υιαφορετικη. αυει την επι υμΙ,α για την μητερα 

της, γινόμενη το μικρο κορίτσι τοϊι μπαμπα της κα'ι συνδεόμε

νη πολΙΙ στενα μαζί του. 
Ένώ ό Φρόίiντ εξ αρχης πίστευε πως οί αναμνήσεις τών 

θηλυκών πελατών του ποΙΙ αποκαλύφθηκαν σχετικα με τ'ις 
αίμομικτικες σχέσεις με τοΙΙς πατiρες τους ηταν αληθινiς, 
μετα την διαμόρφωση τοϊι Οίδιποδείου Συμπλiγματος ό Φρό
ίiντ εφθασε στο συμπiρασμα πως αuτες οί αναμνήσεις ηταν 
στην πραγματικότητα ανεκπλήρωτες φαντασίες δπερβολικα 
προσκολλημiνων θηλυκών. Καθως τα αίσθήματα αuτα δεν γί
νονταν αποδεκτα απο το ήθικο Έγω τοϊι θηλυκοϊι, κατα
πιiζονταν. 

Ό Φρόίiντ τελικα uπiδειξε πως ολα τα περιστατικα παι-
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οικης σεξοuαλικης κακοποίησης ποu αναφέρθηκαν απο 
γuναίκες, οεν ηταν τίποτε περισσότερο απο φαντασίες. Αοτοι οί 
σuναγωνισμοι σuνεισέφεραν σοβαρα στην οuσπιστία τοu εναντι 

των γuναικων ποu εγινε εκοηλη στα χρόνια ποu ακολούθησαν. 

Άπο την εποχη τοίί Σί γκμοuντ Φρόuντ ό βαθμος στον 
~-, ,', -" " 
οποιο τα μικρα αγορια μισοuν τον πατερα τοuς γνωρισε την 

ύπερβολή. Ό θεμελιωτης της Φuχανάλuσης βάσισε το «Σύ

μπλεγμά» τοu σε μία παρατραβηγμένη έρμηνεία τοίί οράματος 
τοίί Σοφοκλ η. 

Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 

Ό Φρόuντ εθεσε ύπο αμφισβήτησιν και οιαφώτισε τοuς crur
χρόνοuς τοu με μία οuναμικη Φuχολογία. Άλλα ή θεωρία τοu 
αοτη προuποθέτει μία ίσχuρη εμφuτη γενετήσια και επιθετικη 
όρμη σ' ενα παιοι και αγνοεί πλήρως την πατρικη σuμπεριφο
ρά.'Ο Σοφοκλης ενοιαφερόταν περισσότερο απο τον Φρόuντ για 
την σuμπεριφορα τοίί πατέρα και για ολα εκείνα ποu τον κά
vouv να γίνεται αντικείμενο φόβοu η λατρείας. 

Στην ίστορία τοίί Σοφοκλη, ό γιος ποu γεννήθηκε απο τον 
Λά'ίο και την 'Ιοκάστη ηταν εκείνος για τον όποίο ενας 
χρησμος προανήγγειλε πως θα σκοτώσει τον πατέρα τοu και 

θα παντρεuτεί τη μητέρα τοu. 
'Ένας χρησμος σαν αοτον θα κινήσει, πολλοuς αίωνες 

αργότερα τον τροχο των ατελείωτων φόνων για να γίνει ό 
Μάκμπεθ βασιλιάς. Ό Σαίξπηρ ύπηρξε βαθuς γνώστης της 

Έλληνικης Μuθιστορίας και αοτο το αποοεικνύοuν οί οεκάοες 
., ι ,,,, 
αναφορες τοu σ αuτην. 

Πριν ό γιος τοίί Λά'ίοu γίνει τριων ήμερων, ό πατέρας τοu 
τον εξέθεσε σε μία βοuνοπλαγια για να πεθάνει. Τον βρηκε 
" " β , ""'::- 'Π'λ β , β λ' ομως ενας οσκος και τον εοωσε στον ο u ο, τον ασι ια 

της Κορίνθοu και την σύζuγό τοu Μερόπη, τοuς ασημοuς 
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ηρωες της ίστορίας αίιτης, ποu άνέθρεψαν τον ΟΙοίποδά τους 
κι εγινε ενας λαμπρος νέος ανΟρας. 

Μία ήμέρα ενας μισομεθυσμένος Κορίνθιος τοο άποκάλυψε 
" , θ ' 'Ο Π 'λ β "θ "<;:' , πως ηταν υιο ετημενος. ο υ ος αρνη ηκε να τον οιαφωτι-

σει και στο Μαντείο τών Δελφών οπου κατέφυγε ακουσε τον 
'ίδιο φρικτο χρησμό. 

Τρομοκρατημένος, ό άφοσιωμένος γιός, εφυγε άπο το σπίτι 
του γιατί λυπήθηκε τον πατέρα και την μητέρα του και οεν 

?ήθελε να τοuς κάνει κακό. 'Όπως ό Λά"ίος, προσπάθησε να 

άποφυγει τη μοίρα του, άλλα άντίθετα άπο εκείνον, ό ΟΙοί-
,,~ 'λ ' Ι" , 

πους εορασε α τρουιστικα, προστατευοντας εκει νους που 

άγαποuσε οσο καλύτερα μποροuσε, θυσιάζοντας τον έαυτό του. 
Ό Σοφοκλης οεν άφήνει καμια άμφιβολία πως ό ΟΙδίπους 

άγαποuσε τον Πόλυβο, τον ανορα ποu τον υίοθέτησε, τοο 
"<;:' ,,,, ,,' 'θ .1. 'Ο 0'<;:" λ' " εοωσε το ονομα του και τον ανε ρεψε. ιοιπους εει για τον 

Πόλυβο «εκείνος ποu με γέννησε και με άνέθρεψε» (ος έξέφυσε 
χάξέθρεψέ με - στ. 827) και άναγνωρίζει την θλίψη ποu τοο 
προκαλεί ή φυγή του: 

V / / / , " , Κι/ fJ Ε' 
«.ΛΡΟf,l,α τωρα μενω μαχρ,α απο την 0P,f,lιJO. υτυ-

χ,σμένος βέβαια, ομως Ύλυχύτατο είνα, νά βλέπεις 
χα; τά μάτια των Ύον,ων σου ... φροντιζοντας νά μήν 
Ύ(νω του πατέρα μου φον,άς ... 
Μά δέν θά πάω ποτέ στά Ύον,χά μου Ύ,ατ( φοβουμα, 

μήπως βΎεϊ Ύ,ά μένα άληθ,νός ό φοφος» 

(στ. 997-1011) 

'Όμως και ό Πόλυβος άγαπά και φροντίζει αίιτο το παιδι 
ποιι παρέδωσε ή μοίρα στα χέρια του. 'Όταν ό ΟΙδίπους τοϊ> 
ζητά εξηγήσεις για τα ύπονοουμενα τοϊ> μεθυσμένου ανορα, ό 
Πόλυβος οργίζεται εναντίον του για την προσβολη ποιι 
άπηύθυνε στο γιό του. 

Ό Φρόuντ άγνόησε κάθε λεπτότητα συναισθήματος ποιι πα-
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'ζ ~ ~ ~ " " 'θ \, θ' ροuσια ει η ιστορια αuτη και επικεντρω ηκε στην uποτι εμενη 

γενετήσια άντιζηλία τοΟ άγορLOΟ για την μητέρα τοΙ) και τον 
φόβο τοΙ) για την οργη τοΟ πατέρα τοu, καταλήγοντας σ' ενα 

σuμπέρασμα που άπέχει πολυ άπο την άλήθεια τοΟ μuθοu, ετσι 
οπως τον χειρίστηκε ό Σοφοκλής. 

'Ο ο,ς:" β , " , ς:,' 'ς:, \" 
LOιποuς ρισκεται αναμεσα σε UUO πατεραυες: τον εναν 

τον άγαπα πάρα πολυ και τον αλλον οuτε που τον γνωρίζει. 
Ώς εκ τοuτοu οuτε τον μισει, οuτε εχει όποιαδήποτε άντιζ ηλία 
μαζί τοu. 

Δραματοuργικοι λόγοι άπαιτοuν οί oUO ανδρες να 
σuναντηθοuν σ' ενα τρίστρατο και να διαφωνήσοuν σχετικα με 
το ποιος εχει προτεραιότητα να περάσει. Ό Λά"ίος χτuπα 

- \ , O'~ ι \.,' "ξ \ , 
πρωτος και ο ιuιποuς -πιο νεος και εuε απτος- τον σκοτω-

, ,~, ~ λ ' λ" ι ~ ~ - " 
νει· αuτον, εναν ο οτε α αγνωστο τοu, ο οποιος τuχαινει να 

-, 'β λ' , ειναι ο ΙΟ ογικος τοΙ) πατερας. 

Ό 'ίδιος ό Σοφοκλής δεν κάνει καμια προσπάθεια να παροu-
, \ ο,ς:, , ς:," 'Λ 'θ " 'ζ , 

σιασει τον ΙUΙΠOυα ενοχο. n.ντι ετα τον εμφανι ει ως 

νομίμως άμuνόμενο εναντίον μιας ξαφνΙΚής και αδικης 
επίθεσης που τοΟ εγινε, σ' εναν ερημικο τόπο, άπο κάΠΟLOuς 
" , θ ' αγνωστοuς αν ρωποuς. 

Στην πραγματικότητα ό OLδίποuς εμφανίζεται οχι μόνον 
άθωος άλλα και εΔλαβης και εξαιρετικα εΔσεβης προς τους 
θεους και τους χρησμοuς τοuς. Έκεινος που άπειθει στον 
Δελφικο χρησμο και ενάντια σ' αΔτον γεννα ενα παιδί, εΙναι ό 
Λά"ίος, ενα παιδι που καλειται να πληρώσει την άπείθεια τοί> 
πατέρα τοΙ) στην θε"ίκη εντολή. 

Ώστόσο το παιδι αΔτο δεν μέμφεται καθόλοΙ) τον πατέρα τοΙ) 

για τη μοιρα τοΙ) κι οuτε θεωρει εκεινον αιτία για τις σuμφορές 
τοu. Ό OLδίποuς βλέπει τον έαuτό τοΙ) να σχετίζεται με τους 
, , , , ,', , , , 
αγαπημενοuς τοΙ) ανιερα και ανεπιτρεπτα και τιποτε περισσο-

τερο. 

Ό Λά"ίος άναγνωρίζοντας την πατρότητα προσπάθησε να 
, , 'Η' , λ ' , t , , \ " 
uπεκφuγει. ανασφα εια τοΙ) και ο εγωισμος τοΙ) τον εκαναν 
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να θυσιάσει το άθώο παιδί του για να σώσει τον έαυτό του. 
Προσπαθώντας να άνατρέψει τον χρησμο άπερίσκεπτα βοήθησε 
στην εκπλήρωσή του, καταστρέφοντας τοΙΙς ψυχολογιχοuς 

οικογενειακοuς δεσμοuς: οχι μόνον εκτέλεσε το παιδί, άλλα 
"t: ,~ι , , β , "Ι' 
εΡΙc,ε και ενα ανυποφορο αρος στην οκαστη. 

Σε κάποιο βαθμο ό Φρόυντ δπηρξε σαν τον Λά·ίο 
, " '~!: Α' θ' '" , κυριαρχικος και απαισΙΟUΟc,ος: ισ ανοταν οτι η συμπεριφορα 

καθοδηγείται άπο το ενστικτο κα\ ελέγχεται άπο τον φόβο. Ή 
βιολογία δπερβαί νει σε επιρροη την ψυχολογία στην Φρουδικη 
θ ' 'Η λ' , , " λ ' εωρια. πο ιτισμενη συμπεριφορα ειναι ενα επτο 

επίστρωμα στην επιφάνεια τοϊ) ταραγμένου άσυνειδήτου, της 
θρησκείας κα\ της φιλανθρωπίας, ποΙΙ άπατηλα προσπαθεί να 
μεταμφιέσει την ζωώδη φuση μας. 

Ή έρμηνεία τοϊ> Φρόυντ στον μuθο τοϊ) ΟΙδίποδος προστα
τεuει τον πατέρα εις βάρος τοϊ) yιou. Άγνοεί την άνθρώπινη 
διάσταση της πατρότητας ή όποία άποδεικνuεται πολu πιο 
σημαντικη άπο την άπλη καταγωγή. Ό Φρόυντ ήταν προκα
τειλημμένος με την γενετήσια πράξη, την σuγκρουση, την 

οργή, τΙς προλήψεις κα\ την δποταγή. Προφανώς ετσι ήταν ό 
Δυτικος κόσμος το πρώτο μισο τοϊ) 200u αιώνος. 
Θα ήταν ομως αδικο να μην δπογραμμίσουμε μία κοινη 

παρατήρηση ποΙΙ εχουμε ολοι άπο την εμπειρία μας, την 
επιθυμία τών παιδιών να κρατήσουν ένωμένους τοΙΙς γονείς 
τους οταν το διαζuγιο άπειλεί τη σχέση τους. 

Προφανώς πολλο\ ψυχίατροι κα\ ερευνητες σήμερα θεωροuν 

την στοργη κα\ την ελλειψη δστεροβουλίας πολu πιο ση
μαντικες άπο την εχθρότητα κα\ τον άνταγωνισμο στην 
άνάπτυξη τοϊ) άνθρώπου. 

"Α θ ' , , , !:" O'~'~ , 
11.ν προ σπα ησουμε να ερμηνευσουμε c,ανα το ωΙΠΟυειο μη-

νυμα, θα μας πεί πως στΙς άνθρώπινες δποθέσεις οί σχέσεις 
εχουν μεγαΛUτερη σημασεα άπ' ο,ΤΙ ή βιολογία - πως ή 
πατρικη φροντίδα μπορεί να δπάρχει χωρ\ς την πατρότητα κα\ 
,~ Ι ,,' ; " 

πως η πατροτητα απο μονη της ειναι κενη νοηματος. 
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Οί σχέσεις αυτες δεν διέφuγαν της προσοχης τών αρχαίων 

έρεuνητών κι ε τσι ε χοuμε τον Πλούταρχο ποΙΙ γράφει στα 
«Γαμιχά Παραγγέλματα» (36): «Οί μανάδες θεωροϋνται πως 
αγαποϋν περισσότερο τοΙΙς γιους, έπειδ~ μποροϋν να τ'ις βοη
θήσοuν κα'ι οί πατεράδες τ'ις κόρες έπειδ~ χρειάζονται τ~ βοή
θειά τοuς."Ισως έπίσης λόγ<t> της αμοιβαίας έκτίμησης τών 
σuζuγων, θέλει ό καθένας τοuς να δείξει οτι νιώθει μεγαλύτερη 

τρuφερότητα κα'ι αγάπη για το πλάσμα ποΙΙ μοιάζει περισσότε-
, "λλ ρο στον α ον». 

Μέσα στο δράμα ό Οίδίποuς πρέπει να απαντήσει στο 
έρώτημα «ποιος εΙμαι;», ανοίγοντας τα αρχεΤα της uίοθεσίας 
τοu, κάνοντας τ~ν πατρότητα -ποΙΙ στ~ν πραγματικότητα ση
μαίνει πεπρωμένο η προορισμό- καθοριστικης σημασίας. 

Άπορρίπτει τ~ν ίκεσία της 'Ιοκάστης να μ~ν έπιδιώξει να 
μάθει τ~ν πραγματική τοu γενια κα'ι να σuνεχίσει τ~ ζωή τοu. 

Άντίθετα, θέτοντας τ~ν έπίγνωση της αλήθειας πάνω απο τ~ν 

σuναισθηματικ~ σuνέπεια, τ~ν γνώση πάνω απο τ~ν έμπειρία, 
ό Οίδίποuς προκαλεΤ τ~ν αυτοκτονία έκείνης ποΙΙ τον αγάπησε 
περισσότερο απο όποιονδήποτε αλλον, της 'Ιοκάστης. 

Άποκόπτοντας τ'ις σχέσεις μας για να αποφuγοuμε τ~ 
μοΤρα, προκαλοϋμε μία χειρότερη μοΤρα. Σαν ανθρωποι γνωρί-
ζ 'θ' θ' 'λλ'~'"'' 'θ' οuμε πως α πε ανοuμε, α α υεν ειναι αναγκη να πε ανοuμε 

μόνοι μέσα στ~ν αγωνία η κάνοντας κάτι στο όποΤο δεν πι
στεUοuμε. Ή γνώση χωρ'ις τ~ν αγάπη μπορεΤ να εΙναι κατα
στροφική: Ή γνώση μπορεΤ να σταματήσει, αλλα οχι κα'ι ή 

, 'λλ - θ' 'Η'Ι' , 'ζ "'Ο Ο' σχεση, α ιως πε αινοuμε. οκαστη το γνωρι ε αuτο. ι-

δίποuς το εμαθε αργά. Ό Λά"ίος δεν το εμαθε ποτέ. 

Ή γνώση τοϋ χρησμοϋ όδήγησε στ~ν αποξένωση, στ~ν παι
δοκτονία κα'ι τ~ν πατροκτονία: ή γνώση τών βιολογΙΚών δεδο
μένων όδήγησε στ~ν αυτοκτονία κα'ι τ~ν έξορία. Στο πίσω μέ
ρος της Σοφόκλειας τραγωδίας έκτείνονται μερικες ακόμη μι

κρότερες τραγωδίες, αυτες τών παιδιών, τών βοσκών, της 
'Ιοκάστης, ολες τοuς ~να με τ~ν μεγάλη έκείνη τοϋ Οίδίποδος. 
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'Έτσι εΙναι Τι ζωή' ενα τρομερο εγκλημα οιαπράττεται με κάθε 
'θ ' α ωοτητα. 

Ε' '" , , '" , ιναι καιρος πια να αναγνωρισοuμε και να τψησοuμε τον 

Πόλuβο, τον παραγκωνισμένο και άγαπημένο πατέρα του οι-
Ο ' Ο Τ' λ'θ ' 'ο' ο' θ ,., ιπο ος. ο α ος ΤΟι) ηταν πως εν παρ α εχ ηκε πως ηταν 

θετος πατέρας οταν ό γιος ΤΟι) τον ρώτησε, άλλα αυτο εΙναι 
(, 'Φ' ο' λ"" ι ενα μικρο εγα ι στην cruvo ικη εικονα, μια σuγχωρητεα πα-

ραχώρηση στο άνθρώπινο σuναίσθημα. Ό ΟΙοίποuς τον 
άγαποuσε πολΙΙ και εΙχε κάθε λόγο. 

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

Καμια τραγωοία της παγκόσμιας οραματοuργίας οεν πα

ροuσιάζει τόσο πόνο και φρίκη, άλλα και τέτοιο μεγαλεϊο οπως 
ό «ΟΙοίποuς Τuραννος» τοϊ) Σοφοκλη. Άποτελεϊ εργο της 
ωρψης περιόοοι) τοu, ποΙΙ το εγραΦε οταν ηταν πάνω άπο 60 
έτων και άπο την αποΦη της θεατρικης οικονομίας εΙναι το 
τελειότερο οραματικο εργο ποΙΙ σώθηκε άπο την άρχαιότητα. 
ΕΙναι ό κανόνας της τραγικης τέχνης, έφάμιλλος προς τον 
«οορuφόρο» του Πολuκλείτοu, τον κανόνα της πλαστικης τέ

χνης. 

(ο Ά 'λ 'Πι / ,,' " " ~ ριστοτε ης στην« οιητιχη» ΤΟι) αuτο το εργο εχει ως 

ύπόοειγμα της οραματικης τέχνης και άκριβως Τι τελειότητά 
, ,.., ,- Ι "θ ' "ο ' 

ΤΟι) αuτη ειναι ΠΟι) ΤΟι) χαρισε την α ανασια: κατα την ιαρ-

κεια των αιώνων άγαπήθηκε τόσο πολΙΙ ωστε άντιγράφηκε 
κατα κόρον σε πολuάριθμα χειρόγραφα. 

Για τον '(οιο λόγο προσήλκuσε και το ένοιαφέρον πολuάριθ

μων έρμηνεuτων ποΙΙ σuγκλονίστηκαν άπο την τραγικότητα 
και το μεγαλεϊο του εργοι) και προσπάθησαν να το άπο

σuμβολίσοuν. Ό πρωτος κριτικος του οράματος αυτου ύπηρξε ό 
Ά 'λ'Ο θ ' , , " ο λ ., , ριστοτε ης. αuμασμος ΤΟι) ειναι τοσο εκ η ος ωστε ειναι 

OUσκολο να άρνηθουμε πως οταν οιατuπώνει τον περίφημο 
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όρισμό τοΙ) για την τραγωδία, δεν εlχε στο νου τοΙ) αυτο το 
σuγκεκριμένο δρα μα. 

Για τον Άριστοτέλη το εγκλημα του ΟΙδίποδος οφείλεται 

στην αγνοια και οχι σε κακουργα όρμέμφuτα 11 έκδικητικα κί
νητρα. Ό ΟΙδίποuς αποτελεί για τον φιλόσοφο κλασσιχο παρά
δειγμα τραγικου ηρωος, ό όποίΌς μολονότι εlναι αθώος, 
ύποφέρει απερίγραπτα δεινα και γι' αυτο κινεί τον «φόβο» και 
τον «ελεο», αυτα τα ouo στοιχεία τα απαραίτητα για την 
έπίτεuξη της Κάθαρσης, του εσχατοΙ) δηλαδη φωτισμου, ποιι 

θα μετατρέΦει μία οδuνηρη ίστορία σε βαθια και σuγκλονιστικη , , 
εμπειρια. 

Κ ' λ';~' ~"," αποιοι σχο ιαστες εωαν την τραγωοια αuτη στην πιο 

άπλοuστεuμένη της μορφή, ώς μία άπλη αστuνομικη περιπέ
τεια σποΙ) ό κατηγοροuμενος εΙναι χωρις να το ξέρει το 'ίδιο 

, " , t'O' "λ β' προσωπο με τον κατηγορο. ανακριτης αντι αμ ανεται 

σιγα-σιγα πως ό κατηγοροuμενος εlναι αυτος ό 'ίδιος. 
'Άλλοι εΙπαν πως εlδαν σ' αυτήν, την Τραγωδία του Πε

πρωμένοu: ετσι σρισε ή παντοOUναμη μοίρα κι ετσι επρεπε να 
γίνει. Ό ηρωας δεν μπορουσε παρα να σuντριβεί στην 
αμετάκλητη απόφαση της Ειμαρμένης. 

Για αλλοuς ύπηρξε ή κλασσικη σuγκροuση ανάμεσα στον 

ανθρωπο και την Άνάγκη. Για κάποιοuς αλλοuς ή Τραγωδία 
του Άφuσικοu, έπειδη σλα σσα σuμβαίνοuν στην ζωη του ηρωά 
της εlναι <XςpucrLXCX, ένώ για όρισμένοuς εlναι ή Τραγωδία της 
Άνθρώπινης Πλάνης, αφου ή τρομερη αυταπάτη τοί> ηρωα τον 
όδηγεί στην καταστροφή. 

Μεριχοι θεώρησαν την τραγωδία αυτη το πρώτο θεατρικο 
εργο τοί> παραλόγοu, για τον παράλογο τρόπο με τον όποίο 
σέρνεται στην καταισχuνη και την έκμηδένιση ενας αθώος και 
αλλοι πάλι την ονόμασαν Τραγωδία της Άγωνίας, για την 
αδιάπτωτα κορuφοuμενη αδημονία ποιι προκαλεί στον θεατή. 

Ή τραγικη ίστορία του ΟΙδίποδος, του σωτηρος της Θήβας 
και βασιλια της, ποιι εΙχε τόσο αδοξο και οδuνηρο τέλος, 
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άπετέλεσε προσφορότατο θέμα άθάνατων δραματικων συνθέσε-
" " , , , , λλ ' " ~ ων, εμπνεοντας οχι μονον αρχαιους α α και νεοτερους υρα-

ματουργούς. 

Ή άρχαία παράδοση άποδίδει τον τίτλο «ΟΙδίπους» σε 

οκτω Τι έννέα τραγωδίες γραμμένες άπο διάφορους δραματο-
, Τ'" \, Ι -; 'Λ ' Ν ' 

γραφους. α ονοματα που αναφερονται ειναι: rιχαιoς, ικο-

μαχος, Φιλοκλης, Ξενοκλης, Kαρκ~νoς, Διογένης, Θεοδέκτης 

και Λυκόφρων. Στις τραγωδίες αυτες δεν συμπεριλαμβάνονται 
έκε~νες που εγραΦαν οί τρε~ς μεγάλοι τραγικοι με το 'ίδιο θέμα. 
Ό Αίσχύλος δημιούργησε όλόκληρη τετραλογία (ΛάΟίος, οι

δίπους,'Επτα έπι Θήβαις, Σφιγξ Σατυρική) άπο την όποία σώ
θηκε μόνον το τρίτο δρα μα. Ό Ευριπίδης έμπνεόμενος άπο την 

ίστορία του ΟΙδίποδος εγραψε την φερώνυμη τραγωδία του, 
ένω δύο αλλα δράματά του με τίτλους «Φοιίιισσαι» και 

«Ά ντιγόνη» άναφέρονται στον μυθο των Λαβδακιδων. 
Άπο τους Ρωμαίους, ό 'Ιούλιος Kα~σαρ άναφέρεται ώς συγ

γραφέας μιας τραγωδίας με το ονομα Oedipus και ό Σενέκας 
ένος «ΟΙδίποδος» σε ρητορικο τόνο, που διαπνέεται ομως άπο 
εντονο και δΦηλο πάθος. 

'Λ' \ , ~ " , ", 
rιπo τους νεοτερους υραματογραφους, αναμεσα σ εκεινους 

που έμπνεύστηκαν άπο την ίστορία του βασιλέως της Θήβας 
ηταν ό Κορνήλιος, ό Ντρέ"ίντεν και ό Boλτα~ρoς, που ή τραγω
δία του Oedipe παρουσιάστηκε για πρώτη φορα στη σκηνη στα 
1718, για να φθάσουμε μέχρι τις άρχες του περασμένου 
αίωνος, που το λιμπρέτο του Ζαν κοκτω για τον «Βασιλια 
ΟΙδίποδα» του Ίγκορ Στραβίνσκι (1927) μεταπλάστηκε στο 
γνωστο δραμα La Machine Infernale στα 1934. 

Καμια ομως δραματοποίηση του μύθου αυτου, τόσο άπο 
\, ~, ,', ", ι ~, 

τους νεωτερους, οσο και απο τους αρχαιοτερους ποιητες, υεν 

κατόρθωσε να φτάσει την μεγαλειώδη ποιητικη δημιουργία του 

Σοφοκλη. 

<:Η άπαράμιλλη πλοκή» γράφει ό Δρ. της κλασσικης φιλο
λογίας Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος, «ή έξαίρετη ηθογραφία, 
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τα σφοδρα πάθη, ή συγκλονιστικη αναγνώριση ποιι αποτελεί 
ταυτόχρονα και περιπέτεια και λύση του δράματος, ή μοναδικη 
στην παγκόσμια δραματογραφία τραγικη ειρωνεία, ή 

ανυπέρβλητη χρήση της γλώσσας και ιδιαίτερα οί φιλοσοφικες 
προεκτάσεις της τραγωδίας αΙΙτης του Σοφοκλη, την 
καθιστουν υποδειγματικη στο εϊδος της και το αριστοτέχνημα 
του δημωυργου της». 

Ο Paul Diel στο βιβλίο του «Ό Σuμβολeσμός στήιι 

ΈλληιιιΧή Μuθολογecο>, αφιερώνει 22 σελίδες στον μυθο του 
O'~' ~ ,',' λ " β ωιποοος, πραγματοποιωντας εναν εκπ ηκτικο αποσυμ ο-

λισμό. Ύ πογραμμίζει ιδιαίτερα το πόδι ποιι εικονίζει την ψυχή, 
την κατάστασή της και την μοίρα της. 

'Ο ΟΙδίπους εϊναι κουτσός, στηρίζεται σε μία βακτηρία και 
το ονομά του κατα λέξιν σημαίνει «πρησμένο πόδι», υπο
δηλώνοντας την δωγκωμένη απο ματαωδοξία ψυχή του. Σκο
τώνει τον πατέρα του με την βακτηρία αίιτη -το τρίτο του πό
δι- και το α'ίνιγμα της Σφίγγας, ποιι καλείται να έπιλύσει 
σχετίζεται για ακόμη μία φορα με το πόδι: Ποιο εϊναι το ζώο 
ποιι το πρωι περπατά με τέσσερα πόδια, το μεσημέρι με DUO 
και το βράδυ με τρία. 

'Η λ' -, , ." " θ " ~ λ' υση του αινιγματος ειναι «ο αν ρωπος» και υποοη ωνει 

πως το ανθρώπινο 'Ον θα επρεπε να στέκεται ορθω, να 
έξυψώνεται πάνω απο το έπίπεδο του ζώου. 

'Ο ΟΙδίπους δεν μπορεί να σταθεί ορθως και ουτε μπορεί να 
αντιληφθεί πως το α'ίνιγμα αίιτο έμπεριέχει εναν υπαινιγμο 

, "/~ "Α" ~,~ ;- ,- , 
για την ωια του την φυση: υτος ο ωως ειναι εκεινος που 

πρέπει να κατορθώσει να σταθεί στα πόδια του αν θέλει να βρεί 

την πραγματικη λύση. 

Εϊναι κρίμα ποιι ένώ δεκάδες ανθρωποι διέκριναν τόσες 
θαυμάσιες ιδέες στον Σοφόκλεω μυθο, ό Φρόϋντ το μόνο ποιι 
κατάφερε να διακρίνει σ' αίιτον ηταν μία γενετήσια διαστροφη 
και τίποτε περισσότερο. 

Εϊναι κρίμα έπίσης ποιι ή 'Ελληνικη πολιτεία δεν εχει χρη-
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ματοδοτήσει κάτι ανάλογο με το Royal Shakespeare Theater 
οποu θα διδάσκονται αποκλειστικα τα εργα τών τραγικών μας, 

ωστε να μην νοείται καλλιεργημένος 'Έλλην σήμερα οταν 
αγνοεί τ'ις τραγωδίες αυτες ποΙΙ αποτελοίίν έθνική μας παρα
καταθήκη. 

Ο ΟΙΔΙΠΟ)"Σ ΩΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ 

Ό Σοφοκλης δεν ηταν ό πρώτος ποΙΙ εκανε λόγο για τον 
Οιδίποδα. τα πάθη της οικογενείας τών Λαβδακιδών ηταν 

" , ~Ω'~'; , , λ ' 
γνωστα στο κοινο τοu. στοσο υεν ηταν αρκετα crurx ονιστικα 

ωστε να δονήσοuν τ'ις σuγκινησιακές τοuς χορδές. 'Έτσι ό 

Σοφοκλης αναγκάστηκε να διαφοροποιήσει τον μίίθο, έπι-
, ,~, ο,ς:- , ς:- "'λ " 

νοωντας τον υιΚΟ ΤΟU ιυιπουα, με αποτε εσμα να τον κατα-

στήσει το τραγικο σόμβολο τοίί ανθρώπινοu μεγαλείοu. 
Οί Άθηναίοι της έποχης τοίί Περικλέοuς γνώριζαν τρία 
λ ' ,ι " " ζ' ,,' 

τοu αχιστον εκτενεστατα επη, τα επονομα ομενα απΌ τοuς 

νεότεροuς μελετητες «ΘηβαϊΧά»: την «Ο!δεπόδεεα» ποΙΙ 
εφθανε τοΙΙς 6.600 στί χοuς κα'ι σuγγραφέας της αναφερόταν ό 
Κιναίθωνας, τοΙΙς <<'Επεγόιιους» (περίποu Ί.ΟΟΟ στίχοι) ποΙΙ ό 
Ήρόδοτος (4, 32) με έπιφuλάξεις απέδιδε στον'Όμηρο κα'ι την 
«Θηβαtδα» (Ί.ΟΟΟ στίχοι), για την όποία ό Παuσανίας (ΙΧ 9, 
5) γράφει πως ό Καλλίνος απο την 'Έφεσο (Ίος αιώνας) την 
απέδιδε στον 'Όμηρο κα'ι σuμπληρώνει: (~Eγω έκτιμώ το ποίη-

, , , " 'Ιλ' ~ "" , , 
μα αuτο περισσοτερο μετα την ιαυα και το επος το σχετικο 

, "ος:- , 
με τον uuσσεα». 

Πάνω απο 20.000 στίχοι χάθηκαν λοιπόν, ποΙΙ αν τοΙΙς 
ε'ίχαμε σήμερα στην διάθεσή μας ή ίστορία τοίί ΟΙδίποδος θα 
ηταν για μας διαφορετική. 'Η 'Οδύσσεια ώστόσο (λ 2Ίl-280) 
διαφόλαξε μερικες πληροφορίες. (Ή ραψωδία λ ονομάζεται Νέ
κυ!α απο την λέξη νέκυς ποΙΙ σημαίνει νεκρος κα'ι περιγράφει 
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την κάθοδο τοΟ Όδuσσέα στον Κάτω Κόσμο για. να. ζητήσει 

την σuμβοuλη τοΟ μάντη Τειρεσία. Έκεί άνάμεσα στις αλλες 

σκιες σuναντα και την σκια. της μητέρας τοΟ Οίδίποδος). 

«ΕΙδα και την ομορφη'Επικάστη, την μητέρα τοΟ Οίδί
ποδα, που χωρις να. το ξέρει εκαμε τρομερη δοuλειά, πα-

, " ,\, - -,-
ντρεuτηκε το yuιo της κι αuτος την πηρε γuναιχα αφοΙ) 

, " ~ θ' " , θ' σκοτωσε τον πατερα τοu' κι οι εοι τα καμανε εΙ) uς 

γνωστα. στους άνθρώποuς. Μα. τοuτος υποφέροντας βά
σανα στην πολuαγαπημένη Θήβα, βασίλεψε άνάμεσα 
στους Καδμείοuς, γιατί τέτοια όλέθρια άπόφαση εΙχαν 
πάρει οί θεοί' ενώ εκείνη πηγε στ' άνάκτορα τοϊ) 
τρομεροϊ) πορτιέρη τοΟ 'Άδη, άφοΟ κρεμάστηκε με θηλεια. 
άπο την ψηλή της στέγη, άπ' την πολλη τη θλίψη που 
εΙχε' και γι' αΔτον αφησε πίσω πάρα πολλους πόνοuς, 
ασοuς μποροuν να. δώσοuν οί κατάρες μιας μητέρας». 

Άπο το άπόσπασμα αΔτο βγάζοuμε τα. έξης σuμπεράσματα: 
ό'Όμηρος δεν γνωρίζει την 'Ιοκάστη ώς μητέρα και σuζuγο τοΟ 
Οίδίποδος άλλα. την Έπικάστη και δεν κάνει λόγο για. 
άπόκτηση παιδιών άπο τον γάμο αΔτόν. 

Δεν μιλα για. αΔτοτόφλωση τοΟ Οίδίποδος ουτε για. 
άπομάκρuνσή ΤΟι) άπο τη Θήβα. Άντίθετα εκείνος σuνεχίζει να. 
βασιλεόει στην πόλη, παρ α. τα γεγονος πως ή ζωή ΤΟι) εχει 
καταστραφεί. Άλλα. ουτε ή Σφίγγα άναφέρεται και ή 
άπαλλαγη της Θήβας άπα αΔτην με την παρέμβαση τοΟ Οί
δίποδος. 

Ό Παuσανίας γράφει στα. Βοιωτικά τοΙ) (5, 10): «Παιδια. 
, , " (' 'Ε ' ) 'ζ ,~, -; Σ ' , απ αuτην την πικαστη νομι ω πως οεν ειχε». την σuνε-

χεια, άναφερόμενος στο παραπάνω άπόσπασμα της ΌΔUσσειας 
λ ι ζ Π -" θ' -; ~ '" 'θ' 'θ' , , σχο ια ει: « ως ομως α ηταν οuνατον εu uς οι εοι να τα 

κάνοuνε γνωστα. στους άνθρώποuς" αν τέσσερα παιδια. 
,ι , O'~ , '" 'Ε' Τ ' ~,-; 
απεκτησε ο ιοιποuς απο την πικαστη; α παιοια ειχαν 

γεννηθεί άπα την Εuρuγάνεια, την κόρη τοΟ Ύ πέρφαντα, απως 
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είναι φανερο και απο το επικο ποίημα που λέγεται Οίδιπόδεια 
..• ». 

Γίνεται σαφες λοιπον πως ή τραγωδία «Οίδίπους Τuραν
νος», ετσι οπως εχουμε την χαρα να την μελετοuμε, δεν είναι 
παρα αποκuημα της φαντασίας τοί) Σοφοκλη, που τροποποίη

σε τον μuθο για να κάνει την πλοκή του πιο ενδιαφέρουσα. 
Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα «ηθικης» γιατί αν ηταν ετσι, 
ελάχιστα εργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα παρέμεναν 

αδιασάλευτα. 
'Επιπλέον οφείλουμε να παρατηρήσουμε οτι ό μuθος τοί) Οί

δίποδος πόρρω απέχει απο την θεωρία τοί) Φρόϋντ, ενω ό με
γάλος ψυχαναλυτης επρεπε να αναζητήσει αλλοί) τα πρότυπά 
του και συγκεκριμένα στην Παλαια Διαθήκη (Γέιιεσις ΙΘ' 30-
38) οπου οί διίο κόρες τοί) Λωτ (παραμένουν ανώνυμες) 
, , , "Ι \ , 
εσκεμμενα συνευρισκονται με τον πατερα τους που προηγουμε-

νως εχουν μεθuσει και ή πράξη τους αίιτη είναι τιμή τους και 
δόξα τους αφοί) αμφότερες φέρνουν στον κόσμο γενάρχες 
φυλών, τών Μωαβιτών και των Άμμανιτών. 

Άφηστε που ή δικαιολογία τοί) κειμένου πως ολα αίιτα τα 
εκαναν επειδη «οι5δε/ς έστιιι έπί της γης» αφήνει ύπονοοuμενα 

για επανάληψη της αίμομιξίας προς χάριν της συνέχισης τοί) 
'θ ' "δ αν ρωπινου ει ους. 

Ε' "" β λ ' 'λ 'λ' λ ιναι γνωστο πως η υπερ ο ικη κατανα ωση α κοο 

αΙΙξάνει την γενετήσια επιθυμία στον γυναικειο οργανισμό, 

αλλα δρα ανασταλτικα στον ανδρικό. Ή βιολογία αποδεικνuει 
λοιπόν, πως ό Λωτ για να εχει τις φημολογοuμενες επιδόσεις 

δεν πρέπει να βρισκόταν σε πλήρη αφασία. Με αλλα λόγια, 
'ζ λ' λ' ,', γνωρι ε πο υ κα α τι εκανε. 

Με κάθε εΙΙκαφία ό Σοφοκλης ύπενθυμίζει οτι ό ηρωάς του 
είναι «ό μηδέιι εΙδώς ΟΙδ(πους». Άκόμη και στο αλλο εργο του 

, 'ζ 'n'~ / ~ ,Ι Κι' - δ' , " 
που σω εται, τον «υtυΙΠOυα επι ΟΛωιιω», εν παυει να το , 
, '~'O" , " \" 'ζ επισημαινει: ,τι εκανα, το εκανα χωρις να το γνωρι ω: 

<ψηδέιι fυιιιεϊς» (στ. 976). Και σUΜφoρες που εγω ό δuστυχος 
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επαθα αθελά μοu (συμφορας ... ας έγω τάλας ηνεγχον αχων -
964) , , , Ι "θ λ Ι , Ι (" ~, 

στ. , εγω εκεινη α ε α μοu την παντρεuτηκα εγω υε νιν 
"" 987)" ξ " θ 'λ ( " αχων εγημα - στ. , τις πρα εις μοu τις α ε ητες εργων 

άχόντων - στ. 240), χωρ'ις διόλοu να φταίω (τούτων δ' 
αδθαιρετον or3δέν - στ. 522), τέλεια άνίδεος (or3δέν iδpιν - στ. 
525), άδαης (αϊδρις - στ. 548). 
Ό Οίδίποuς δεν όνειρεύεται την σuνεύρεση με την μητέρα 

τοu' άντίθετα κάνει τα πάντα για να την άποφύγει: 
Κ " ,', , , (' ') • « Ι εγω σαν ακοuσα αuτα τον χρησμο uπο-

λογίζοντας άπο μακρια με την βοήθεια των 
αστρων, την περιοχη της Kopiveou άπέφεuγα, για 
να μη δω να. άληθεύοuν οί ντροπες των φοβερων 
χρησμών μοu» 

(Οίδίποuς Τύραννος 794-797) 

Οί κόρες τοί) Λωτ σuνεδριάζοuν xpucpιx άπο τον πατέρα τους 

κα'ι καταστρώνοuν το σχέδιό τους: την αίμομιξία με τον πατέ-
Σ' λ" 'λ • O'~' ~ ,. •• , , ρα τοuς. ε τε ικη ανα υση ο LOιπουας ειναι ο ηρωας που 

επλασε ή φαντασία τοί) Σοφοκλη, ένω οί «περιπέτειες» τοί) 

Λωτ σuμπεριλαμβάνονται σ' ενα βιβλίο άπο το όποΤο ή 
άνθρωπότητα αντλησε τα παραδείγματά της για πάνω άπο 17 
, -

αιωνες. 

Κα'ι ένω ή τραγωδία τοί) Σοφοκλη δεν επαφε άνα τους 
αιωνες να σuγκλονίζει τα πλέον δφηλα πνεύματα, άποτε

λώντας γι' αίιτα το τραγικο σύμβολο τοο άνθρώπινοu μεγα
λείοu, δεν ελειφαν κα'ι έκεΤνοι που άναζήτησαν να έρμηνεύσουν 
την τραγωδία με ήθικα κριτήρια κα'ι που έπέκριναν τον μεγάλο 
τραγικο για την άνηθικότητα τοο εργου τοu, καταδικάζοντάς 
το. 

Ή θεωρία τοο Φρόϋντ κάποια στιγμη θα άνατραπεΤ, γιατί 
αυτη είναι ή μοιραία κατάληξη ολων των θεωριων, είδικα 
" , ~, 'ζ "λ'θ'Ο O'~ Ι ., εκεινων ποu οεν στηρι ονται στην α η εια. LOιπους ομως 

θ ',. , • O'~I α ειναι παντοτε ο LOιπους. 
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Σε περιπτώσεις σαν αuτες φαίνεται ταιριαστο το σχόλιο τοϊι 
Σάμιουελ Τζόνσον, βρετανοϊι συγγραφέως (1709-84) που 

αφορά τους κριτικοός: «Μία μόγα μπορεΤ να τσιμπήσει εναν 
μεγαλοπρεπή 'ίππο και να τον κάνει να ταραχθεΤ' ώστόσο το 

ενα δεν είναι παρα ενα εντομο, ένώ το αλλο παραμένει ενας 
" ιππος». 



ΨΕΜΑΕΚΤΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΝΔΟΕΥ'ΡΩΠΑΙΟΙ 

«Τό μόιιο χαθηχοιι πού έχουμε άπέιιαιιτ, 

στήιι /στορ{α ε!ιια, ιιιΧ τήιι ξαιιαΎράφουμε» 
'Όσκαρ OUάιλ ντ 1854-1900 

«The critic as Artist» 

Ή θεωρία περι 'Ινδοεuρωπαίων αποτελεί το εuκρινέστερο 
παράδειγμα για να παροuσιάσει κανεις τον «Θάνατο της Άπό

δειξης» αuτοu τοϊι ιδεολογικοϊι κινήματος ποΙΙ γέννησε ή cruy
χρονη «διανόηση». 

Για τοΙΙς έκπροσώποuς της θεωρίας αuτης -αλλα και 
αλλων αναλόγων θεωριων- ή Έλληνικη Λογικη αποτελεί ενα 
εΙδος Σινικοϊι Τεί χοuς στην έξάπλωση των αοριστολογιων και 
των έξωφρενικων ψεuδων ποΙΙ έπιθuμoϊιν διακαως να μεταδώ
crouv. 'Έτσι προσπαθοϊιν να εισαγάγοuν το ιδεολόγημα τοϊι 
διαχωρισμοϊι των έπιστημων απο την απόδειξη, ακόμη και 
,ι ,,.,, ~ ~ Ι ,', r., , 
εκεινων ποu ειναι αρρηκτα σuνuεuεμενες με αuτη, οπως τα μα-

θηματικά, για να μποροϊιν έλεύθεροι πλέον να λένε Ο, τι θέλοuν 
με μόνα κριτήρια την ΔUναμη διάδοσης -προπαγάνδα- και την 

αιχμηρότητα τοϊι ξίφοuς τοuς. 
«'Όχι στην τuραννία της προόδοu» αναφωνεί μέσα απο το 

βιβλίο τοϊι <IΕπ,β,ώιιοιιτας της 'Επιστήμης» (έκδόσεις Μποu
κοuμάνης) ό Ζαν-Ζακ Σάλομον, καθηγητης στην εδρα 
Πολιτικων 'Επιστημων και Τεχνολογίας στο Conserνatoire 
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National des Arts et Metiers, ό όποίο ς δηλώνει πως «δεν 
μπορεί να κρύψει οτι ή δποταγη στα μαθηματικα και στον 
πειραματισμο απολογιστικα δημιοuργεϊ μία δποψία δπερβολης 

, ""'ββ' και παραφροσuνης, αν οχι αρ αροτητας». 

ΤΟ 'Iνδοεuρωπα·ίκΟ ζήτημα, 'εσως λόγω της εξόφθαλμης 
ανακρίβειάς τοu, κέντρισε την εθνικη αγανάκτηση τών Νεοελ
λήνων που «κάλuψαν» το θέμα απο κάθε πλεuρα με σωρεία 
βιβλίων, δοκιμίων, διαλέξεων, επιστολών σε εφημερίδες και 
περιοδικά, παρέχοντας επιχειρήματα στον απληροφόρητο πο
λίτη, που δεν αργησε να αντιδράσει θέτοντας ενοχλητικες 
, , 'δ λ'Ι: ", , 'δ' ζ' ερωτησεις σε ια ει,εις η σε κατ ι ιαν cru ητησεις. 
"Ετσι, δεν θα ήταν δπερβολη να πώ πως εΙναι σπάνιο να cru

ναντήσει κανεις στηνΈλλάδα καθηγητη 11 αλλον λόγιο, που να 
αναφερθεί στους '!νδοεUΡωπαίοuς, χωρις να εκφράσει ταuτόχρο
να και τις επιφuλάξεις τοu.'Έχω την πεποίθηση πως μέσα σε 

λίγα χρόνια ή λέξη'!νδοεuρωπαίος θα εκπέσει. 

Στόχος της θεωρίας τών 'Iνδοεuρωπα·ίστών, οπως και τών 

Άφροκεντριστών εΙναι ή αποστέρηση της Έλλάδος απο τα 
πολιτισμικα πρωτεία της. 

Πρώτα πρώτα 'Έλληνες δεν Uπάρχοuν. Βρίσκονται μόνο μέ

σα στα βιβλία και τις αρχαιολογικες ανασκαφές. Αύτοι που 
"ζ'" " , ., Γ 'Ρ' tcrxupt ονται πως ειναι απογονοι τοuς ειναι ραικοι, ωμιοι, 

αλλα οχι 'Έλληνες. Αύτοι που εζησαν κάποτε στον Έλληνικο 
χώρο δεν ήταν αύτόχθονες. 'Ήλθαν απο τον Καύκασο, διασχί
ζοντας διαδοχικα την Ούκρανία, την Ροuμανία και την 
Άλβανία. 

'Ύστερα, δεν μιλοuσαν Έλληνικά, αλλα '!νδοεuρωπα·ίκα και 

ήταν βάρβαροι που ζοuσαν σε σπηλιές. Κάποτε ήλθαν οί Φοίνι
κες με τα καράβια ΤΟUζ, τους δίδαξαν το αλφάβητο, τη 
ναuτικη τέχνη και ολον τον δπόλοιπο πολιτισμο - με ouo λό
για τους εκαναν ανθρώποuς. 

Σαν να μην εφθανε ομως αύτη ή θεωρία εφεuρέθηκε και μία 
αλλη: Ό πρώτος ανθρωπος εμφανίστηκε στην Άφρική, κάποu 
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, , 'Κ ' "Α'θ"" 200 000 ' αναμεσα στην ενuα και την ι ιοπια πριν απο . χρο-

νια και διαπεραιώθηκε στην<Ελλάδα μέσ~ της ΑίγUπτοu. 

α Κρητες δεν ηταν"Ελληνες και ό Μινω'(κος πολιτισμος 
εΙναι Αίγuπτιακης προελεUσεως. 'Ο Αίγuπτιακος πολιτισμος 
εΙναι προγενέστερος τοίί 'Ελληνικοίί. 'Η θεα Άθηνα εΙναι ALYu
πτια γι' αύτο και εΙναι μαUρη. 'Ο "Ομηρος, ό Σωκράτης και ό 
Εύκλείδης ηταν κι αύτοι μαίίροι. 

Ε'" , ,,', ~, β' ,ι θ ' 
ιτε το πιστεuετε ειτε οχι, uπαρχοuν σο αροι αν ρωποι ποΙ.) 

σε διαλέξεις και βιβλία ίσχuρίζονται ολα τα παραπάνω και το 
, , , , I~ t: 

σuνταρακτικοτερο, χωρις καμια αποοεΙι,η. 

α 'IνδoεuρωπαΤoι μπορεΤ να κατοίκησαν χιλιάδες χρόνια τις 

πεδιάδες της Ούγγαρίας αλλα δεν αφησαν οuτε 'ίχνος απο τον 
'Φ λ ' λ Ι Ι" Ι, λ ' «u η ο» τοuς πο ιτισμο' κανενα εuρημα, κανενα αρχαιο ογικο 

τεκμήριο. 

Δεν δπάρχει οuτε μία ίστορικη πηγη που να αναφέρει τους 
'Ι ~ Ι" "Ι "λλ ,ι 'Α 'θ νοοεuρωπαιοuς, εστω και με καποιο α ο ονομα. t1.ντι ετα 

ολοι οί αρχαΤοι 'Έλληνες σuγγραφετς δέχονται ώς αδιαμφι

σβήτητη την αύτοχθονία των Έλλήνων. 
'Ο Αίσχuλος (IΧέτεδες, 250-254) βάζει τα λόγια αύτα στο 

στόμα τοίί ηρωά τοΙ.) Πελασγοίί: 
« ... Γιατί εγω εΙμαι τοίί γεννημένοΙ.) απο τη γη (rηrει,ιοuς) 

Παλαί χθονα ό γιός, ό Πελασγός, αρχοντας αύτης της χώρας. 

Και φuσικα απο μένα το βασιλια τοuς, πηρε το ονομα των 
Πελασγων το γένος, που καρπίζεται τη χώρα τοUτψ. 

'Ο Άπολλόδωρος Γ' νιπ 1 γράφει: 
"Λ t: ι λ' 'Π λ ' " " «t1.c; ι,αναγuρισοuμε οιπον στον ε ασγο ποΙ.) ηταν οπως 

λέει ό ΆκοuσLλαος γιος τοίί Διος και της Νιόβης, σuμφωνα με 
~", ,,',' 'θ " λ ι "Η ι ~ 
οσα εχοuμε αναφερει η αuτοχ ων οπως εει ο σιοοος» 

Και λίγο πιο κάτω (Γ' χιν 1) σημειώνει: 
'Ο ΚΙ Φ' ,ι θ « εκρω ειναι αuτοχ ων». 

'Ο Θοuκuδίδης (Α' 6) παρατηρεΤ πως οί πρεσβuτεροι απο 
τους πλοuσιοuς Άθηναίοuς σuνήθιζαν να xcXvouv με τα μαλλιά 
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" '<;:" , \ β 'λ (' 'Α 'λλ τοuς ενα ιοιοτuπο χτενισμα, τον κρω u ο Ο n.πο ων το!) 

Belvedere εχει το σχτιμα αΙΙτο της κόμης) τον όποίο 
σuγκρατοuσαν με χρuσες περόνες ποΙΙ εφεραν στ~ν κεφαλ~ εναν 
τέττιγα (τζίτζαα), για να σuμβολίσοuν τ~ν αΙΙτοχθονία τοuς, 
οιότι πίστεuαν πως οί τζίτζαες γεννιώνται απο τ~ γη. 
Ό Παuσανίας (VIΠ 1, 4 -5) παραθέτει τοΙΙς στίχοuς τοϊ> 

'Acrιou, ενος ποιητοϊ> ποΙΙ εζησε στ~ Σάμο περΙ τα 630: 
«Τον Πελασγο τον [σόθεο στα ψηλα οασωμένα βοuνά, τον 

εβγαλε πάνω ή μαuρη γη, για να οημιοuργηθεί το γένος τών 
θνητών». 

Οί όπαοοΙ της 'Iνοοεuρωπα"iκης θεωρίας όνομάζοuν τοΙΙς Πε
λασγοΙΙς αλλοτε Πρωτοέλληνες καΙ αλλοτε Προ έλληνες, 
ακριβώς γιατί οεν θέλοuν να παραοεχθοuν οτι οί ΠελασγοΙ 
ηταν "Ελληνες. 

'Εφηuραν τ~ν 'Iνοοεuρωπα"ίκ~ γλώσσα ακριβώς για να μ~ν 
παραοεχθοuν πως ολοι αΙΙτοΙ οί λαοί, οί ανήκοντες στ~ν 

'Iνοοεuρωπα"ίκ~ όμογλωσσία εχοuν έπηρεαστεί γλωσσαα απο 
τ~ν αρχαία ελληνα~ γλώσσα, την μητέρα ολων τών 
γλωσσών. 

'Επιπλέον κανείς τοuς οεν έξηγεί πώς ένώ οί ΦινλανοοΙ εΙναι 
ΕΙΙρωπαίοι ώστόσο οεν μιλοuν'lνοοεuρωπα"ίκη γλώσσα. 

Μίλησαν για την γλωσσoλoγικ~ όμαότητα μεταξΙΙ της 
Έλληνικης, της Λατιναης καΙ της Σανσκριτικης καΙ της 

κοινης τοuς 'Iνοοεuρωπα"ίκης για να μην μιλήσοuν για τα με

γάλα έκπολιτισταα ταξίοια τοϊ> Ήρακλέοuς καΙ τοϊ> Διονuσοu 

σ' όλόκληρη την ΟLκοuμένη, ποΙΙ αναφέρει ή Έλληνικ~ παράοο
ση. Μία πορεία ποΙΙ προσπαθοuσε να έπαναλάβει ό Μέγας 
'Αλ 'ξ <;:, " \ \' , , n. ε ανυρος, σuνεπαρμενος απο τα αναγνωσματα τοu. 

Άοιαφοροuν για την ανuπαρξία ίστορικών πηγών ποΙΙ να 
αναφέρονται στοΙΙς 'Iνοοεuρωπαίοuς, οπως αοιαφοροuν καΙ για 
τοΙΙς κατοίκοuς της ΑLγιΙΟος ποΙΙ μετέοωσαν τον πολιτισμο καΙ 
τη γλώσσα τοuς σ' Άνατoλ~ καΙ ΔUση. 

Ή αρχαιoλoγικ~ σκαπάνη έπιβεβαίωσε τ~ν χρoνικ~ προτε-



ιι6 ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ 

ραιότητα τοίί Αίγιακοίί πολιτισμοίί απο την εποχη τοίί σιδ~
ρου, εδώ και 9.000 χρόνια. 

ΈτυμολογΟίίν απο την Ίνδοευρωπα'ίκη λέξεις οπως a~oΘu

Ρα(J-60ζ και Β"ίj(J-Οζ, χωρις να μας εξηγοίίν πώς εν ας λαος με 
νομαδικο βίο χρησιμοποίησε λέξεις οπως αύτές. Άφοίί δεν εΙχε 
τα πράγματα πώς εφτιαξε τα ονόματα; 

Άμφισβητοίίν την ίστορικότητα τών προκατακλυσμιαίων 
β λ ' " , Κ' , Κ "Λ' '" Φ ασι εων οπως ο εκροπας, ο ραναος, ο υκαων η ο ορω-

νέας και τους εξοστρακίζουν στην σφαίρα τοίί μύθου ωστε να 
μείνει χώρος ελεύθερος που θα τον καταλάβουν τα βιβλικα 

πρόσωπα τοίί Νώε, τοίί Άβρααμ και τοίί Μωϋση. 
Άδυνατοίίν να μας εξηγ~σoυν πόσοι αίώνες χρειάστηκαν 

για να διαμορφωθεί μία γλώσσα πολύτυπη με οκτω πτώσεις, 
τρείς αριθμους ...!Ενικό, Πληθυντικο και Δυ'ίκο- ouo συζυγίες 
ρημάτων, τρείς φωνες και τα περισσότερα μέρη τοίί λόγου, 

κλιτα και ακλιτα απο δπoιαδ~πoτε αλλη γλώσσα. 'Άν οί 
'Έλληνες δημιουργοίίσαν μία λέξη την ήμέρα θα χρειαζόντου
σαν 15.000 χρόνια για την δημιουργία της γλώσσας τοίί 

Όμ~ρoυ. 
Ώστόσο απο τα 6.000.000 λεκτικών τύπων της αρχαίας 

Έλληνικης γλώσσης μόνον οί 50.000 θεωροίίνται Ίνδοευρω
πα'ίκές, δηλαδη απαντώνται στα Σανσκριτικα και τα Λατινικα 

και δεν θα μάθουμε ποτε για την καταγωγη τών δπολοίπων 
λ 'ξ ,; " , 
ε εων που ειναι και οι περισσοτερες. 

Άρνοίίνται την ίστορικότητα τών δμηρικών επών και τοίί 
'Λ λλ 'δ θ ' ,,', "λ" 11.πο ο ωρου κα ως και τα ευρηματα που αποκα υπτει η 

Έλληνικη γη, τα παλαιολιθικα εδρ~ματα στην Άλόννησο στις 
οχθες τοίί Πηνειοίί, στον Κοκκινοπηλο της 'Ηπείρου, στο Σέ
σκλο της Μαγνησίας Θεσσαλίας και αλλοίί, τα παλαιοντο
λογικα εδρ~ματα στον Περδίκκα της Πτολεμαtδος, που ή 
, λ ' θ" , 'λ ' , 
η ικια τους κα οριστηκε απο 11.μερικανικο πανεπιστημιο 

2.300.000 εως 3.200.000 ετών. 
Λένε πως οί Μακεδόνες ηταν βάρβαροι και αξεστοι παντε-
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λως ακοινώνητοι τοϊ> Έλληνικοϊ> πνεuματος κα'ι πολιτισμοϊ> 

μέχρι που ανακαλuφθηκε ή σO?αυλ~ς, ό πρόγονος τοϊ> άρμονίοu 
στο Δίον της Πιερίας. Διαθέτει 50 μεταλλικους σωληνες 

αύλους κα'ι αποτελεί αδιάσειστη μαρτuρία για την uπαρξη 
δφηλοϊ> βαθμοϊ) αστικοϊ> πολιτισμοϊ> στην περιοχή. 

Άναστηλώνοuν ολες τ'ις Ρωμα·Ι:κές, Ένετικες κα'ι τοuρκικες 
" - _~I \_ Ι _ 

«αρχαιοτητες» μνημεια της ηττας και της ταπεινωσης τοu 

Έλληνισμοϊ> ενω δεν σuντηροuν ταΈλληνικα μνημεία. 

'Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, δεν εχει αρχαιοελληνικη 
αρχαιότητα. 'Ο Λεuκος Πuργος εΙναι Ένετικο κατασκεUασμα. 
Το σύμβολο της Θεσσαλονίκης εΙναι μία'Ενετικη φuλακή. 

Έπιχορηγοuν με έκατοντάδες δολάρια ανασκαφες στην 

Άφρικη για την αναζήτηση εδρημάτων που θα επιβεβαιώνοuν 
τον Άφροκεντρισμο κα'ι ταuτόχρονα μέσ~ της σuνειδητης κα'ι 

uποσuνείδητης προπαγάνδας προωθοuν τ'ις ανιστόρητες θεωρί
ες τοuς: 

Τον Σεπτέμβριο τοϊ> 2003, εφθασε στην Άθήνα μετα 
πολλων τuμπανοκροuσιων ό «περίφημος» αμερικανικος θίασος 
«Σέξπιρ Θίατερ» της Ούάσινγκτον για να παίξει στο 'Ηρώδειο 
τον «Κuκλο τοϊ> Οίδίποδα», που ηταν οί τρείς Σοφόκλειες 
τραγωδίες σuμπuκνωμένες. 'Ο σκηνοθέτης Μάικλ καν δήλωσε 

περιχαρης πως «στόχος της όμάδος εΙναι ή αναβίωση κλα
σικων εργων κα'ι ή διάδοσή τοuς στο εύρυ κοινό». 

Ώραία ολα αύτά, μόνο που ολοι οί ηθοποιο'ι τοϊ) Σέξπιρ Θί
ατερ εΙναι Άφροαμερικανοί. 

<:Η αφρικανικη παράδοση εΙναι ενα σημαντικο αντίβαρο 
στον φορμαλισμο κα'ι στην αύστηρότητα που εχει σuνδεθεί με 
το αρχαίο Έλληνικο δράμα», επισήμανε ό κuριος Κάν. <:Η 
αφρικανικη εμπειρία βρίσκεται στην καρδια αύτων των 
" εργων». 
Μ ' " ., , , " 'λ λ '!: Ο' θ ' ια εικονα ειναι πιο πειστικη απο ΧΙ ιες ε",εις. ι εατες 

της παράστασης, σ' ολο τον κόσμο, οποu εχει παροuσιαστεί, 
στην ούσία εχοuν προετοιμαστεί να βλέποuν τα Έλληνικα 
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, , , " "Ε t:f "λλ 
πραγματα με αφΡLΧανικO προσωπο. τσι οταν στο με ον 

cXxoucrouv ΟΤΙ ό Σωκράτης 11 ή θεα Άθηνα ηταν μαυ ροι θα το 
~ θ - ,~ , , , ;~ 
οεχ ouv αοιαμαρτuρητα, γιατι το εωαν. 
'Η' , - ~ 'θ ., "~I " β εφωνεια της uπο εσης ειναι και το οτι το ακρι 0-

πλήρωσαν. Πλήρωσαν οι 'COtOt για να yCvouv ύποχεCρια μιας 
αίσχρης προπαγάνδας, πο!.> τελεΤ μάλιστα και ύπο κρατικη , ,~ 

αιγωα. 

Ο,,, , λλ' "Ελλ'" , ι «επιστημονες» α οιωνοuν την ηνLΧη ιστορια στα 

τελεuταϊα 1.000 χρόνια για να την κάνοuν να ταφιάζει στη 
ΒCβλο. 

'Άλλες παραδόσεΙζ μιλουν για εναν κατακλuσμο σαν αυτον 
του Νωε στη ΒCβλο 11 τοΟ Γκιλγκαμες στα Μεσοποταμιακα 
επη, ενω ή άρχαωελληνLΧη παράδοση κάνει λόγο για δύο κα
τακλuσμοuς, αυτον του ΔεuκαλCωνος, πο!.> εΙναι ά πιο πρόσφα
τος και εκεϊνον του ΏγόγοΙ) κατα τον άποΤο τελειώνει μία 
εποχη με αγνωστη άφετηρCα, αίιτη πο!.> ά Άριστοτέλης ονο
μάζει «πρό της ι-ιUΊ.ι γει-ιέσεως». 

Άποσιωπουν το εργο του 'Άρη Ποuλιανοu πο!.> άΠOδεLΧνόει 
την πρώτη εμφάνιση του άνθρώποΙ) στην ΜακεδονCα πριν άπο 
11.000.000 χρόνια, άλλα και την ΠινακCδα του Δισπηλωυ 
πο!.> μεταθέτει την εμφάνιση της γραφης σε εποχη πολ!.> 
, ι ,,', ,; λ -, θ' 
αρχαωτερη απο αuτην ποΙ) ειναι «πο ΙΤLΧως ορ η». 

Περιθωρωποωυν την ΈλληνLΧη προσφορα άγαθων στην 
, θ' , "'λλ λ' ~",~ "Ε " θ αν ρωποτητα ποι) κανεις α ος αος οεν εοωσε. να εν ετο 

ίστορCας της Καθημερινης της Κuριακης στα 1996 με χορηγο 
την ΈθνLΧη Τράπεζα της Έλλάδος, πο!.> άποτελεϊ Έλλ ηνόφωνη 

εκδοση των ιστορικων ενθέτων των Τάψς, ύποτψα σuστη
ματικα την Έλληνικη προσφορα στο παγκόσμω 1στOΡLΧO yC
γνεσθαι. Στο μέρος πο!.> άφορα την Άναγέννηση δεν ύπάρχει ή 
παραμLΧρη άναφορα στην Έλληνικη σuμβολη ώσαν ή 
Ά Ι' ., , , 
ναγεννηση να ηταν αuτοφuης. 

Γιατι στην Έβρα'ίκη Έγκuκλοπαίδεια δε.ν ύπάρχει λημμα 
«Άναγέννηση»; Γιατι στο Ευρωπα'ίκο ΜοuσεΤο ΟΙ 'Έλληνες 
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εκλείπουν; ΓLατι ή ίστορία της Εuρώπης αρχίζει απο τον 
Καρλομάγνο; 

Συγκαλuπτουν τις μαρτυρίες τοϊ> 'Ενρίκο Ματίεβιτς, τοϊ> 

καθηγητοϊ> της Φυσικης στο Πανεπιστήμιο τοϊ> Ρίο ντε Τζα

νέιρο που ύποστηρίζει οτι οί 'Έλληνες εφθασαν στη Νότιο 
Άμερικη 2.500 χρόνια πριν τον Κολόμβο βασιζόμενος σε 

αρχαιολογικα εύρήματα και πολιτιστικα στοιχεϊα της Ν. 
Άμερικης. 

Δέ χονται με κάθε σοβαρότητα την αποψη τοϊ> Κλ ήμ η τοϊ> 
Άλεξανδρέως (εκκλησιαστικοϊ> διδασκάλου τοϊ> Γ' αί.) ό όποϊος 
στους «Στρωματεϊς» (1, 16, 361) γράφει πως οί 'Έλληνες 
εμαθαν την ναυπηγικη τέχνη απο τους Καρχηδονίους. Ή 
Καρχηδόνα, αποικία τών Φοινίκων, ίδρuθηκε στα -800, ενώ οί 
'Έλληνες εμφανίζονται γνώστες της ναυπηγικης και της 

λ ... " 'β'θ -" ,; 'ξ ναuσιπ οιας απο τα α η της ιστοριας τους, -που ειναι ε αι-

ρετικα δuσκολο να προσδιοριστοuν-, με την Άργοναυτικη 

'Εκστρατεία και τα θαλασσινα ταξίδια που περιγράφονται στην 
'Ιλιάδα και την 'OδUσσεια. 

Διατηροuν την αντιεπιστημονικη και παρωχημένη ε~κόνα 
που παρουσιάζει εναν πίθηκο να μεταμορφώνεται σε Νεάντερ-

λ ' , ,', θ '''λ' , , 
τα και κατοπιν σε αν ρωπο, παρ ο ο που η συγχρονη 

, , "~ ξ , ", θ - Ν ' λ ' επιστημη απεuει ε πως ο αν ρωπος του εαντερτα αποτε-

λοuσε ξεχωριστο εΙδος, το όποϊο δεν προσέδωσε γενετικα 
" '''θ 'ΟΝ' λ; χαρακτηριστικα στον σημερινο αν ρωπο. εαντερτα ηταν 

ενα εΙδος προσαρμοσμένο να επιβιώνει στο μεγάλο ψuχος της 
εποχης τών παγετώνων, που εχασε την μάχη της εξέλιξης και 
σταδιακα εξαφανίστηκε. 

Καλuπτουν με την συνωμοσία της σιωπης τις εφευρέσεις 
τών αρχαίων Έλλήνων επιστημόνων, οπως ή κατασκευη τοϊ> 
ορuγματος τοϊ> Εuπαλίνου, οί εφευρέσεις τοϊ> Άρχιμήδους η ή 
πρόβλεψη απο τον Θαλ η της εκλειψης ήλίου στα 585, ή πρώ
τη ίπτάμενη μηχανη τοϊ> Άρχuτα που λειτουργοuσε με κάποιο 

, , - " , ,',-
μηχανισμο συμπιεσεως του αερα παρομοιο με αυτον των 
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σημερινων αεριωθοuμένων, το 'Υδραuλικό ΤΟι) ρολό'ί και τόσες 

αλλες ποΙΙ προϋποθέτοuν προηγμένη τεχνολογία και ανώτερα 
μαθηματικά. 

Παραγκωνίζοuν σuνταρακτικα εύρήματα οπως ή σuσκεuη 
- 'Α θ ' "'" t: λ ' ''=' ' λ των l1.ντικu ηρων ΠΟι) ηταν ενα εr,ε ιγμενο εωος uπο ογι-

στικης μηχανης, κάτι ανάλογο με τοΙΙς σημερινοΙΙς ηλεκτρο-
, 'λ ' ,', ~ , , \ 

νικοuς uπο ογιστες ποι) εκανε οιαφοροuς αστρονομικοuς 

ύπολογισμοός, διότι εύρήματα σαν κι αίιτο μας ύποχρεώνοuν 

να ξανασκεφθοίίμε την άπλοuστεuμένη εικόνα ποΙΙ εχοuμε για 
τις δuνατότητες των αρχαίων. 
Έπαναλαμβάνοuν αναίσχuντα πως δεν πρέπει να νιώσοuμε 

ύπερήφανοι ποΙΙ ε'ίμαστε 'Έλληνες γιατί θα φθάσοuμε στο 
σημείο ποΙΙ εφθασε ό Χίτλερ, σuνδέοντας τα ασόνδετα και ποι-

, 'θ" " θ ' , , νικοποιωντας κα ε εuγενες αισ ημα ποι> γεννιεται στην 

Έλλ ηνικη Φuχή. 
Έπιβάλλοuν μία ανόπαρκτη ισότητα στον κόσμο τόσο για 

,', ~I '" λ' ,', , , 
τα ατομα οσο και για τις φΙ) ες ποι> εχει καταστρεπτικα απο-

τελέσματα σε κάθε ανθρώπινη εκδήλωση, γιατί ισοπεδώνει τις 
εξαιρετικες προσωπικότητες ποΙΙ θα επρεπε να αποτελοuν το 
πρότuπο για το πλ ηθος. 

Το ερώτημα δεν είναι πως εμείς οι'Έλληνες βγήκαμε απο 
τις σπηλιές, αλλα πως φθάσαμε να φτιάχνοuμε Παρθενωνες, 
πραγμα ποΙΙ δεν το κατόρθωσαν αλλοι λαοι και οuτε πρόκειται 
να το κατορθώσοuν ποτέ. 



ΨΕΜΑΕΒΔΟΜΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ 

Ο f'/ , ,', f' 'λ" Δ ('/ 
« υτως ισχυροll εστιll η α ησεια ωστε 

πάιιτωll έπιχρατε[ τω 11 άlιθΡωπflιωll 
λογισμωll» 

Αισχίνης, Λόγος Κατά Τιμάρχου (84) 

Μία ίστορία άπο την Βίβλο μας παρέχει την εuκρινέστερη 
εικόνα για τις μεθόδους ποu άκολουθεϊ ό παγκόσμιος 
έξουσιασμος στην κατάκτηση των 'Εθνων: Ό μικρος Δαυtδ 
χτυπα με μία πέτρα τον πανίσχυρο Φιλισταϊο Γολιαθ στο κε
φάλι - στον νοΟ, την διάνοια. 

Ό Γολιαθ εΙναι ενας γενναϊος και εμπειρος πολεμιστής. 
'Έχει περάσει ολη του τη ζωη στις παλαϊστρες και στα πεδία 
των μαχων. Καθημερινα έξασκεϊται για να μη χάσει την 
σωματική του ρώμη, εΙναι ό καλύτερος, ομως καταρρέει άπλως 
μ' ενα χτύπημα στον έγκέφαλο. 

(Ωστόσο ή μονομαχία τοΟ Δαυίδ και τοΟ Γολιαθ για την 
" - - - -" ,-
επικρατηση του στρατου του νικητη ειναι αντιγραφη μιας 

Έλληνικης μονομαχίας ποu περιγράφουν τόσο ό Παυσανίας (V 
4, 2) οσο και ό Στράβων (8, 357). Το επαθλο της μονομαχίας 
ηταν ή ευφορη 'Ηλεία και άποφασίστηκε άντι να συγκρουστοΟν 
οί στρατοι τωνΉλείων και των Αιτωλων, να μονομαχήσουν οί 
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καλι5τεροι στρατιώτες τοuς. 

'Υποδείχθηκαν ό ΉλείΌς τοξότης Δέγνεμος και ό Αίτωλος 
Πuραίχμης, εμπειρος στη χρήση της σφενδόνας που μόλις 

, ,. , , 'Α' λ' Ν ., , ~, θ ' 
προσφατως ειχαν επινοησει οι ιτω οι. ικητης αναυειχ ηκε ο 

σφενδονιστης nupιxc χμ ης). 

Το σημαντικότερο βΎΊμα για την κατάκτηση ένος εθνοuς θα 
γίνει εαν αuτο δεχθεί ενα καίριο πληγμα στο σuνεκτικότερο 
ίστό ΤΟι) που είναι ή γλώσσα. Γιατί ή γλώσσα είναι το 
εργαλείο με το όποίο ενα εθνος σκέπτεται, Οέχεται και μεταδί
δει την κληρονομιά τοu, τα πεπρωμένα τοu. 

ΉΈλληνικη γλώσσα -ή μήτρα ολων τών γλωσσών- πλήτ-
" , "ξ'λ ξ , , λ ' τεται οχι μονον στην ε ε ι η της, σuρρικνωνεται γ ωσσικα, 

'λ ' , λλ ' , ,~ , 
απ οuστεuεται, α α και στην ιστορια της: 

ΤΟ Έλληνικο αλφάβητο, ίσχuρίζονται, δεν το βρηκαν αuτοι 
που το χρησιμοποιοuν, το βρηκαν κάποιοι αλλοι που δεν το 
χρησιμοποίησαν ποτΙΠράγμα παράλογο διότι μητέρα της 
'Ι ' ,. "Α' στοριας ειναι η 11.ναγκη. 

Ή διαιώνιση τοί) παραμuθιοu <lΕξ Άνατολών το φώς» 
" , ι, 'θ ' ~, 'λ 
εντασσεται στην γενικεuμενη επι εση ποι) οεχεται τα τε εu-

ταία χρόνια ή Έλλάδα: 
Διάφοροι καθηγητες με περγαμηνες και επιτελικες θέσεις 

στην κρατικη μηχανή, διαβεβαιώνοuν στις διαλέξεις τοuς πως 

ό κλασσικος πολιτισμος δπηρξε αποτέλεσμα της ανάμιξης τοί) 
Αίγuπτιακοu και τοί) Φοινικικοί) με τον αuτόχθονο Έλληνικό. 
'Η 'Ελλ ' ~, 'θ ,', 3 500 ' "Φ' αυα αποικη ηκε πριν απο. χρονια απο οινι-

κες οί όποίοι την εκπολίτισαν και εκτος τών αλλων δίδαξαν 

στους Κρητες την τέχνη της χρuσοχοΙας. 

Οί 'Έλληνες δεν εφηuραν τίποτε δικό τοuς, αλλα τα πηραν 
"λ" , , , 'Α λ' Τ" λ ' β " 'Φ' Ο α ε τοιμα απο την «11. νατο ψ>: ο α φα ητο απο τοuς οι-

νικες, την γεωμετρία απο τους Αίγuπτιοuς, την αστρονομία 
απο τους Βαβuλώνιοuς ... 
Ή Άναγέννηση δπηρξε μεταλαμπάδεuση της Αίγuπτιακης 

σοφίας μέσω της Έλλάδος. 
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Tελεuταία, άλλα οχι λιγότερο έξωφρενικ~ είναι ή δήλωση 
του Μπερναλ οτι κακώς ύπερεκτιμουμε τ~νΈλληνικ~ γλώσσα, 
αφου οι μισες 'Ελληνικες λέξεις είναι σημιτικές. 

Πολλοι άπο τοuς παραπάνω ισχυρισμοuς μπορουν να 
βρεθουν μέσα σε σχολικα βιβλία Τι αλλα εντυπα περιβεβλημένα 
με το κυρος της κρατικης εγκρισης. Δεν πρέπει να μας δια
φεόγει πως οί 'Έλληνες δέχονται τ~ν πλέον άνθελληνικ~ 
έκπαίδευση στον κόσμο. 
Ό Λουκιανος (<<Περι Άστρολογι'ης» 12) αναφέρει οτι ό 

Άτρέας και ό Θυέστης εκαναν αστρονομικο αγώνα για να πά
ρουν τ~ν βασιλεία του 'Ά.ργους μπροστα σε ολους τοuς 
Άργείους. 'Ά.ρα ύπηρχε ύΦηλο έπίπεδο γνώσεων στο κοινο για 

, 'β'λ ' να το α ουν κρι τη τους. 

Λένε πως οι Αιγόπτιοι και οί Βαβυλώνιοι είναι δημιουργοι 
-, , ,,', ,', " ,~, 

της αστρονομιας χωρις να αναφερουν το ονομα εστω και ενος 
, , " , , 
αστρονομου η ε πιστημονος. 

Οί γνώσεις τους ώστόσο ηταν παιδαριώδεις. Πίστευαν πως 
τα αστέρια ηταν λυχνίες κρεμασμένες απο τον σιδηρου θόλο 
του οΙΙρανου, ποu κάποια θεία ouναμις τις αναβε κάθε βράδυ 
προς διευκόλυνση τών ανθρώπων. 

Στα δεδομένα τών Έλλήνων αστρονόμων στηρίχθηκαν οι 
νεώτεροι ΕΙΙρωπαίοι οπως ό Γαλιλαίος, ό Κοπέρνικος, ό Νεό

των, ό Κέπλερ και οχι στις έργασίες τών Βαβυλωνίων. 
Ό Λουκιανος στο εργο του «Δεχη Σuμφώιιωιι» (4, 3) γράφει 

πως ό Κάδμος, ό Παλαμήδης, ό Σιμωνίδης διεκδικουν τα 
πρωτεία για τ~ν δημιουργία τών γραμμάτων. Λίγο πιο κάτω 
(5) αποκαλεί τον Κάδμο «νησιώτη»:Έτσι δεν συνάδει ή ελευση 

- Κ' ~ ,,' Φ' , 'φ , ~,~ , 
του αυμου απο την οινικη, γιατι η οινικη υεν ειναι νησι. 

Ό Διόδωρος ό Σικελιώτης εχει αλλη θεωρία: «Γράμματα 
μέν γε πρωτος Όρφεδς έfήιιεγxειι παρά Μοuσωιι μαθώιι». 
Ή Φoινικικ~ θεωρία χρησιμοποιείται ώς αντιπερισπασμός. 

'Υποβαθμίζεται ή Έλληνικ~ προσφορα στον παγκόσμιο 
λ ' , " ~, \., ,~, t 

πο ιτισμο με το να καταυεικνυεται πως ειναι αυυνατον οι 



12..4 ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ 

'Έλληνες να επηρέασαν την παγκόσμια σκέψη και την εξέλιξη 
τοί) ανθρώποu, αφοί) δεν ηταν ίκανοι να εφεuροuν ενα 
αλφάβητο. 

Οί δποστηρικτες των «Καδμηιων γραμμάτων» αποσιωποuν 
την προ-ομηρικη ποίηση. Ό 'Όμηρος δεν δπηρξε εφεuρέτης οuτε 
της τέλειας γλώσσας ποu χρησιμοποιεί, αλλα οuτε και τοί) 

εποuς. Άκολοόθησε την παράδοση των διδασκάλων τοu, τοί) 
Εuμόλποu, τοί) Μοuσαίοu, τοί) Θάμuρι, τοί) ACvou, τοί) Πάμ

φοu, τοί) Ώληνος, τοί) Εuκλοu, τοί) Κινόρα και ποιος ξέρει πό

σων αλλων ποu δεν γνωρίζοuμε οuτε τα ονόματά τοuς. 
Είναι αγνωστη ή χιλιετία της παροuσίας τοί) Ήσιόδοu και 

τοί) Όμήροu κι αuτο γιατί ή χρονολόγησή τοuς γίνεται με βά
ση την χρονολογία παραλαβής απο τοuς 'Έλληνες τοί) 
«Φοινικικοί) αλφαβήτοu». 

Είναι αδιανόητο μερικες φορές, μέχρι ποί) μπορεί να φθάσει 
, , Ι: " ~ '" θ 'λ "β' λλ ' ο ει"οuσιαστικος οοοστρωτηρας οταν ε ει να επι α ει μια 

αποψη, cruxvιx στην προσβολη και της 'ίδιας της άπλης 
λογικής. 'Έτσι ό Κλωντ Λεβι - Στράοuς, προλογίζοντας το 
βιβλίο τοί) Μαρσελ Μως «Σχεδt'ασμα μιας Γειιαης Θεωρt'ας 

γ,ά τήll Μαγε,α» (Έκδ. Praxis) επιχειρεί να διαταράξει την 
διανοητικη lσορροπία των αναγνωστων γράφοντας το εξω
φρενικό: «Άνεξάρτητα απο την στιγμη και τις σuνθηκες 
εμφάνισής της στην κλίμακα των εμβιων ον των, ή γλωσσα δεν 
μπορεί παρα να γεννήθηκε μονομιάς. τα πράγματα δεν μπορεί 

να αρχισαν να σημαίνοuν προοδεuτικά. Μετα απο εναν μετα
σχηματισμό, ή μελέτη τοί) όποίοu δεν ανάγεται στις κοι

νωνικες επιστήμες αλλα στην βιολογία και στην ψuχολογία, 
πραγματοποιήθηκε μία μετάβαση απο ενα στάδιο, οποu τίποτε 
~,,. , , 1:, "λλ f:1 ,ι " ι 
οεν ειχε νοημα σ ενα α ο οποu τα παν τα απεκτησαν νοημα». 

Με αλλα λόγια, ενα βράδu, ό ανθρωπος των σπηλαίων κά
θισε αποκαμωμένος μετα απο ενα κuνήγι μαμοuθ κοντα στη 

, ,., " ,Ι, 'β ,', Ι: 'λ ' , "λλ 
φωτια ποu ειχε αναψει τρι οντας το ενα "'U ο με το α ο, κι 

αφοί) δεν είχε τί να κάνει σκάρωσε μία ελεγεία, ποu την 
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απήγγειλε στους συντρόφους του κι έκεινοι σταμάτησαν 

αuτομάτως να γρυλίζουν. Ό ενας εγειρε στο πλά"ί και χαράσ
σοντας μερικα σχήματα στο χωμα έφηuρε το Πυθαγόρειο θεώ
ρημα κι ό αλλος ρίχνοντας μία ματια πάνω απο το κεφάλι 

του, δπολόγισε την απόσταση της σελήνης απο τη γη. 
Μία αλλη θεωρία, που έντάσσεται στην συσκότιση της 

αλήθειας, λέει πως ό Άριστοτέλης εκλεΦε τις φιλοσοφικές του 
πραγματειες απο την Βιβλιοθήκη της Άλεξάνδρειας, ένω ό 
Ά 'λ ,. , β' 30' "',.~ ριστοτε ης ειχε απο ιωσει χρονια πριν απο την ιορυση 

της Βιβλιοθήκης. 

Στην έποχή μας ή αλήθεια δεν εΙναι κρυμμένη σπως 
αλλοτε, αλλα περιβάλλεται απο τόσα πολλα Φεόδη ωστε ό 
, , Ι " ,Ι \, , , 
εντοπισμος της γινεται εργο επιπονο και ενιοτε απο-

καρδιωτικό. 
Ένω έμεις απολαμβάνουμε κάποιες Ζ>ρες γαλήνης, ανηλεεις 

έγκέφαλοι ανασκαλεόουν τις σελίδες της ίστορίας μας 
αναζητώντας κάτι νέο για να το εuτελίσουν, να το αλλοιώσουν 
και να το κηλιδώσουν.'Έτσι εφθασαν να συγκρίνουν την Βίβλο 
με την 'Ιλιάδα και την Όδόσσεια σε ενα δόλιο έπιστημο
νικοφανες εργο που φέρει τον τίτλο <70μηρος χα, Β{βλος» και 

δπογράφεται απο κάποιον Νταίηβιντ'Όουεν, ό όποιος μάλιστα 
'ζ , Β 'βλ" " " , "λ ' χαρακτηρι ει την ι ο «εμμετρο επικο εργο», παρ ο ο που 

αuτη δεν εΙναι οΙΙτε εμμετρη, οΙΙτε επος. 
α "Ελληνες φιλόσοφοι τα εΙπαν σλα και τα εκαναν σλα σσα 

μετα απο έπιστημονικη παρατήρηση αποδεικνόονταν ωφέλιμα 
για τον ανθρωπο. 

Οί 'Έλληνες εθεσαν τις βάσεις για κάθε ε'ίδους έφαρμογη 
και ηταν ζήτημα χρόνου ή πλήρης ανάπτυξη της τεχνολογίας 
που ηδη δπηρχε στην Έλληνιστικη έποχη στο στάδιο τοu 
πειραματισμοu και τοu έ ντυπωσιασμοΟ (οί πόλες ανοι γαν 

, , , , 'λ -" Φ' λ' αυτοματα, τα αγα ματα κινουντο, ενα ευτικο που ι μπο-

ροΟσε να κελα"ίδήσει άπλως με το πέρασμα τοΟ νεροΟ μέσα 
απο κατάλληλους σωληνες, και τόσα αλλα). 
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ot Έλληνισταες πολιτεϊες άποτέλεσαν πόλους ελξης για 
ολα τα άνήσυχα πνεuματα της εποχης. 

Είδικα ή Άλεξάνδρεια, άπο την ήμέρα της κτίσεώς της, το 
-331 μέχρι την ήμέρα της κατακτήσεώς της άπα τοuς 'Άραβες 
το +641, επι χίλια σχεδον χρόνια, υπηρξε ή βασίλισσα της 
Μεσογείου, ή μεγάλη πόλη τοϊ> φωτος και της χαράς, της πο
λυτέλειας και της μεγαλοπρέπειας των οικοδομων της. 

Το Έλληνικο πνεuμα δεν εξασθένησε. 'Απλως άπο την 
Άθήνα μετακόμισε νοτιότερα στην Άλεξάνδρεια ποu εγινε πα
γκόσμια πρωτεuουσα τοϊ> πνεUματος. Με την Βιβλιοθήκη και 

το Μουσεϊο της δημιοuργησε μεγάλη επιστημονικη κίνηση και 
εντονη φιλοσοφική, ερευνητική, λογοτεχνικη και τεχνολογικη 

δραστηριότητα. 

ΕΙναι τουλάχιστον άφελης ό χαρακτηρισμος της Έλλη
νιστικης εποχης ώς περιόδου παρακμης οταν αιιτη εχει να 
, δ 't:' , " • 'Ε θ ' • λ θ ' επι εΙι,ει επιστημονες οπως ο ρατοσ ενης, ο πο υμα εστατος 

διευθυντης της Βιβλιοθή,κης, ό Κτησίβιος, ό ίδρυτης της 
μηχαναης επιστήμης, ό Σώστρατος, ό επιστήμων ποu κατα
σκεuασε τον περίφημο Φάρο, ό πολuτροπος εφευρέτης 'Ήρων, ό 

μαθηματικος και άστρονόμος Θέων και ή φιλόσοφος και 
θ "Υ' μα ηματικος πατια. 

τα Έλληνιστικα βασίλεια, άκολουθώντας την Έλληνικη 
παράδοση, εΙΙημέρησαν σε ενα πληθος (πάνω άπα 250) 
νεόδμητες Έλληνικες πόλεις σ' όλόκληρη την τέως Περσικη 
ΑΙΙτοκρατορία και στα παράλια της Β. Άφρικης. Άντίθετα στην 

Βυζαντινη ΑΙΙτοκρατορία και στα χίλια χρόνια της επικρά-
, 'δ 'θ ' , 'λ • Κ ' λ τησης της, ι ρυ ηκε μονον μια πο η: η ωνσταντινουπο η. 

ΑΙΙτο άποτελεϊ άδιάσειστο στοιχεϊο «μέτρησης» τοϊ> πολι
τισμοϊ> και άποδεικνιίει την lcrxu της πολιτιστικης δυνατότητος 
τωνΈλλήνων ποu συνεχιζόταν άκμαία. 
Ό φόβος ποu διακατέχει τοuς παγκόσμιους εξουσιαστες 

εΙναι μήπως οί Ρωμιοι μεταλλαχθοuν σε 'Έλληνες και επι
θυμήσουν να μεγαλουργήσουν ξανα - γιατί αν τα θελήσουν 
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., , θ' '" 
ειναι σε εση να το xιxvouv. 

Γ ' , " λ β , " 'Ελλ " λ ' β ., ι αuτο επανα αμ ιxvouv πως το ηνικο α φα ητο ειναι 

Φ ,," θ'" 'β "-., Πθ ' οινικικο, πως οι αρι μοι ειναι αρα ικοι, ενω ειναι u αγο-
ρειοι, πως ό Μωυσης ηταν ό εφεuρέτης των γραμμάτων κα'ι 
πως πέρασε άπο τη Δηλο κι αφησε εκεί τον θρόνο τοu. 

Στον Έλληνικο χωρο ή γραφη άπετέλεσε σημαντικη παρά
μετρο πολιτισμοϊι. Ή παροuσία της ύπηρξε σuνεχης κα'ι γνώρι
ζε μεγάλη διάδοση (σuνύπαρξη Γραμμικης Β' κα'ι άλφαβήτοu). 
Οί "Ελληνες ηταν σε επαρκη βαθμο εγγράμματοι. 
Ή εuρεση της πινακίδας τοϊι Δισπηλιοϊι εδωσε δείγμα 

γραφης ήλικίας 7.250 ετων κα'ι ου τε λίγο ουτε πολΙΙ αΔτο σή
μαινε το ξαναγράψιμο της ίστορίας, την εξαφάνιση των 
Φοινικιστων, των'Ινδοεuρωπα'ίστων, των Άφροκεντριστων. 

Ή άποκρuπτογράφηση της Γραμμικης Β (ποΙΙ επιγραφές 
της εχοuν βρεθεί στην Κνωσό, στ'ις Μuκηνες, την Πύλο, την 

Τίρuνθα, τη Θήβα, τον Όρχομενο κα'ι άλλοϊι) άπο τον Βέντρις 
στα 1952 σήμαινε την κατάρριψη της θεωρίας της καθόδοu 
των Δωριέων κα'ι της εναρξης τοϊι πολιτισμοϊι πρ'ιν άπο τρείς 
χιλιετίες. 

Ή'Ελληνικη γλωσσα εΙναι το άπαύγασμα της λογικης κα'ι 
της επιστήμης. Μόνο με αΔτην ό ανθρωπος άποκτα την 
ίκανότητα να εκφράζει κα'ι τ'ις λεπτότερες άποχρώσεις της 
σκέψης κα'ι των σuναισθημάτων, τ'ις άφηρημένες εννοιες κα'ι 
, , ,~ λ ' 

την επιστημονικη ορο ογια. 

Μόνο με αΔτην μπορεί να επιτεuχθεί ή μετάβαση άπο την 
σuγκεκριμένη σκέψη στον άφηρημένο στοχασμο ποu άποτελεί 
την πύλη της είσόδοu σ' ενα πνεuματικότερο εΙδος ζωης, στην 
φιλοσοφία κα'ι την επιστήμη. 

Οί σύγχρονοι επιστήμονες δανείζονται οροuς για να 
εκφράσοuν τ'ις νέες άνακαλύψεις τοuς άπο την Έλληνικη 
γλωσσα, γιατί εΙναι ή μόνη ίκανη να εκφράσει κα'ι τ'ις πιο δύ
σκολες κα'ι λεπτες εννοιες άκόμη κα'ι στοuς τομείς της ύψηλης 
τεχνολογίας κα'ι της πληροφορικης. Ή άνθρωπότητα μας 
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'ζ , \~" , θ' " " χρεια εται και κανεις οεν ειναι σε εση να αντικαταστησει τον 

'Έλληνα. Μόνον ό 'Έλληνας μπορεϊ να βγάλει τον ανθρωπο 
άπο το σημερινο άδιέξοδό τοu, τον ευτελισμο και την διάβρωση. 

Οί παγκόσμιοι έξοuσιαστες άπο καιρου είς καιρον παροuσιά

ζοuν στον κόσμο κάτι ποu εΙναι δήθεν προοδεuτικο για να μην 
~ - , ,~"." 'Ελλ ' ~ 
οει το πραγματικα προοuεuτικο ποι.> ειναι η αοα. 



ΨΕΜΑΟΓΔΟΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΠΙΕΖΑΝ ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

«Πtό δυσπολέμητο θεριό δέιι ε/Ίι' ι:Χπ' τή 
ruvcxiXcx. Πtό χαυΤεΡή ε!ιι' ι:Χπ' τή φωτιά 

, . . λ '~λ" ., ,α' 
χι απο τη εοπαρυα ι αχομα πιο μΟfJορα». 

Άριστοφάνης - Λυσιστράτη 1014. 

'Η θέση της γuναίκας στην αρχαία 'Ελλάδα μας εΙναι 
αγνωστη. Στην οuσία αντλοuμε τΙς πληροφορίες μας μόνο για 
τΙς απαγορεόσεις ποu της έπιβάλλοντο κα\ κάποιες γαργα
λιστικες λεπτομέρειες απο το περιβάλλον τοϊ:> Uποκόσμοu. 'Άν 
ομως μάθοuμε για τΙς εuκλεεϊς κα\ σεβάσμιες γuναικεϊες μορ
φές, τΙς γuναϊκες της έπιστ~μης, της τέχνης, τοϊ:> αθλητισμοϊ:> 
κα\ της πολιτικης, ή σόγκριση με τοuς αιώνες ποu 
ακολοόθησαν θα εΙναι αναπόφεuκτη. Ό Μεσαίωνας παρ~γαγε 

, (', " 
μονο αγιες και μαγισσες. 

Οί πρώτες σχετικα σόγχρονες lpιouvιoc; ποu εΙχαν θέμα την 
Έλληναη αρχαιότητα εγιναν κατα την Βικτωριανη έπoχ~, 
οταν την Άγγλία σάρωνε ενα κuμα Έλληνολατρείας, αλλα το 

, _, - , ,('ι, , 
κατεστημενο της εποχης προσαρμοσε τα εuρηματα ΤΟι) στο 

Βικτωριανο ίδεώδες της ακλόνητα εuπειθοuς κα\ αενάως 
αuτοθuσιαζομένης σuζUγοu. 

Οί έργασίες ποu ακολοόθησαν στηρίχθηκαν στΙς προγενέ-
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στερες διαιωνίζοντας τις 'ίδιες ανακρίβειες ένώ κάποιες αλλες 
ι ,', ;- ~ , , 

«πρωτοποριακες» ποι.> εμφανιστηκαν ειχαν ως μονο στοχο 

τοuς την ύπονόμεuση τοϊι Έλληνικοϊι πνεύματος μέσα απο την 
κοινωνικη ζωή. 

Για πρώτη φορα μετα απο σχεδον δύο αιώνες απο την 
έπίσημη απελΕUθέρωση ένος σπαράγματος μόνο, της απέ
ραντης Έλληνικης γης, έμεΤς οί 'Έλληνες ε'ίμαστε έγγράμ

ματοι και αρκετα σuνειδητοποιημένοι ωστε να αναζητήσοuμε 
να μάθοuμε την αλήθεια για το παρελθόν μας. 

'Η Έλληνικη ΓραμματεΤα εΙναι πλέον προσιτή. Αύτην θα 
εΧOUΜε όδηγό μας στην αντιμετώπιση τών ψεuδών και στην 
ανίχνεuση τοϊι αρχαίοι.> κόσμοu, ποu ξεπροβάλλει τόσο οικεΤος 
τόσο απαραίτητος για την σημερινη σκέψη και πράξη, για να 
αποδείξει πως ό ανθρωπος -ό δημωuργος κάθε πραγματικότη

τος πάνω στον πλανήτη- παραμένει δια μέσοι.> τών αιώνων 
αναλλοίωτος. 

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥ"ΘΟ 

<:Η'Ελληνικη Μuθολογία δεν εΙναι μία αφελης πανθε"ίστικη 
έκδοχη τοϊι Σύμπαντος, αλλα ή πιο ύγιης αποψη ποu διαθέ
τοuμε για την uπαρξή μας» εΙπε ό Ρώσος νομπελίστας 
ποιητης Γιόζεφ Μπρόνσκι, σε μία όμιλία τοι.> στη Νέα Ύόρκη 
(Κuριακάτικη Έλεuθεροτuπία 3/3/96). 
Ό μϊιθος, ή φωνη αύτη της φuλης, διανύει ακατάλuτη τις 

, \ , ",', 
εποχες μεσα απο το επος. 

Πριν απο 2.500 χρόνια το επος δεν ηταν άπλώς ενα 
λ "~ Ι "Ελλ ,ι 'λλ" Ιθ ' ογοτεχνικο εωος μεσα στον ηνικ-ο κοσμο, α αντι ετα ο 

κόσμος τοι.> κάλuπτε όλόκληρο το παρελθόν. Έπι αιώνες ή 
«παιδεία» για τον 'Έλληνα ταuτιζόταν με την γνώση τοϊι 

εποuς. Το μελετοϊισε και το δίδασκε οχι μόνον ώς ενα 
λογοτεχνικο αριστούργημα αλλα και ώς ενα έγκόλπω ηθοuς, 
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μία πραγματεία περι ιδεώδους, μία πηγη εμπνευσης για 
ολους, τόσο για τοΙΙς στρατηλάτες οσο και για τοΙΙς ποιητές: Ό 

Αισχόλος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τα εργα τοΙ.) «ψίχοuλα 
απο το σuμπόσιο του Όμήρου» και ό Μέγας Άλέξανδρος είχε 

, 'λ "Ιλ 'δ στο προσκεφα ι του την ια α. 

Με Ouo λόγια το επος υπηρξε και έξακολοuθεϊ να είναι (για 
την έθνική μας έπιβίωση και την ανάπτυξή μας στο μέλλον) 
το ίερο βιβλίο τηςΈλληνικης φuλης. 

Οί γuναϊκες στην Έλληνικη Μυθολογία δεν είναι ουτε πα
ραγκωνισμένες, ουτε ασήμαντες. Είναι καλλονες γιατί ό 
'Έλληνας λατρεόει το κάλλος, αλλα έπιπλέον διαθέτοuν ισχυρες 
προσωπικότητες. Είναι ίκανες να κινήσοuν εναν πόλεμο, να 
προσφέροuν την σιγουρια της σuζυγικης πίστης, να αποτε

λέσοuν εμπνεuση για Τιρωικα ανδραγαθήματα. 
'Υ 'θλ'" θ" 'λ ' παρκ τα, ρΙ.) ικα η μΙ.) ικα προσωπα οι αμπερες γuναι-

κεϊες μορφες του μόθοΙ.) -'Άνασσες, Ίέρειες, Μητέρες- προ

κάλεσαν τον θαυμασμο και τον φόβο οχι μόνο για την έπι
κινδuνότητα της όμορφιας τους, αλλα και για την ίκανότητα 
του μuαλου τοuς. 

Ή Έλληνικη μuθολογία διαφέρει απο τις μuθολογίες των 
αλλων λαων κuρίως γιατί μέσα απο την όνειρώδη μuθοπλασία 
'δ' , , Δ ' ανα uεται πανισχuρη η ιανοια. 

Δεν υπάρχουν ανόητες γυναϊκες στην Έλληνικη Μuθολογί
α. Ύ πάρχοuν γuναϊκες που διαπράττοuν σφάλματα, μέχρι και 

φόνοuς, αλλα σε καμια περίπτωση δεν είναι κοuτές, νωθρες 11 
περιττές. Πληρώνοuν με γενναιότητα τα έπίχειρα τοίι σφάλμα
τος 11 τοίι έ γκλ ήματός τοuς. 

"Αλλ " λ'" , "Ελλ " '. , l1. ωστε ενας αος οπως οι ην ες ποι.) ειναι «απηΛ-

λαrμ[lJος του ήλ,θ{ου» κατα την κρίση του Ήροδότοu, δεν 
είναι δuνατον να εΙναι απρόσεκτος οσον αφορα τα πρότuπα ποΙΙ 

, , , , ~, 

παρεχει στις γενιες ποι.) επονται. 

Οί γuναϊκες του μόθοΙ.) εΙναι κάτοχοι της γνώσης: Πρώτη 
ανάμεσά τους Τι Γaεa, Τι πρωτομάντις, Τι αρχέγονη μητέρα των 
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θεων κα'ι των ανθρώπων. Σ' αuτην ανήκει πρ'ιν απ' ολοuς το 
Μαντεϊο των Δελφων. 

Άκολοuθεϊ ή Μήτεις, ή θεα της πολύτροπης γνώσεως. Ό 
Ζεuς την παντρεύεται πρ'ιν γίνει κύρως τοί> Οuρανοu κα'ι για 

, , , " , " -, " 
να αφομοιωσει την γνωση της την καταπινει ενω ειναι εγκuος 

στο παιδί τοu. 'Έτσι κατέχοντας πια για πάντα την Μητιν, 
'δ ι ~ "'t:' 
ε ραιωνει οριστικα την ει,οuσια τοu. 

Ή κόρη τοuς ή Ά..,9ψ& γεννιέται μέσα απο το κεφάλι τοί> 
παντοδύναμοΙ.) πατέρα κα'ι είναι ή Σοφία τοί> Θεοίι, παρθένος 
γιατί ή Γνώση είναι μη άπτή, ακατάκτητη, κα'ι γίνεται προ
στάτης κα'ι αρωγος των ήρώων εκπολιτιστων, εκείνη ποΙΙ 
υποτάσσει την όρμ η της αγριας φύσης στη δύναμη τοί> Ν όμοu. 

Στην 'ίδια όμάδα ανήκοuν θεες οπως ή Θέτεις, ή σοφη xupcx 
της θάλασσας ήΉρα κα'ι ή Δ~μΎ)τpα ή Μεγάλη θεά, ή γλuκια 
τροφός, ποΙΙ δείχνει στοΙΙς ανθρώποuς πως να καλλιεργοίιν 
τοΙΙς καρποΙΙς της γης κα'ι διδάσκοντάς τοuς τα Μεγάλα Mu
στήρια τοΙΙς απελεuθερώνει απο τον φόβο τοί> θανάτοu. 
Ή Κ (ΡΚΎ) γνωρίζει τα περάσματα της θάλασσας κα'ι τ'ις 

παγίδες τοuς, το δρόμο ποΙΙ όδηγεϊ στη χώρα των νεκρων, ξέ
ρει τα πλάσματα τοί> αλλοΙ.) κόσμοΙ.) κα'ι τα μuστικά τοu, ολα 
της γης τα φάρμακα κα'ι τα δηλητήρια κι ακόμη κατέχει τ'ις 
φοβερες μαγικες τέχνες ποΙΙ μποροίιν να ανατρέφοuν την τάξη 

των πραγμάτων. 
α θαλασσοπόροι τοί> ΌμήροΙ.) την σuναντοuν στο νησί της 

κοντα στ'ις πύλες τοί> 'Ά.δη. Ή κούπα της θεάς κάνει τοΙΙς cru
ντρόφοuς να λησμονήσοuν τον κόσμο των ανθρώπων κα'ι το 
χτύπημα τοί> μαγικοί> ραβδωί> μεταμορφώνει τοΙΙς ανδρες σε 
χοίροuς - τοΙΙς κuνηγοuς σε θηράματα. 

Ή Καλυψώ προσφέρει μάταια την αθανασία στον Όδuσσέα 
κα'ι εποuλώνει τ'ις «πληγές» της μακρόχρονης αποuσίας τοΙ.) 

απο την πατρίδα κα'ι της απώλειας των σuντρόφων του.'Όταν 
ερχεται ή ωρα της αναχώρησής τοΙ.) τοί> διδάσκει πως να ναu
πηγήσει μία σχεδία, τοί> δίνει προμήθειες κα'ι τοί> υποδεικνύει 



ΤΑ ΨΕΜΑΤ Α ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι33 

ποια αστέρια να ακολοuθήσει στο ταξίδι της επιστροφης. 
Ή ΠηνελόΠΊ} δεν ξέρει μόνο να υφαίνει ατέλειωτα μέτρα 

νήματος παραπλανώντας τοΙΙς επίδοξοuς μνηστηρες της, ξέρει 

να υπομένει την μοναξια και την απώλεια, κuβερνώντας 
επάξια το βασίλεω της 'Ιθάκης για 20 χρόνια -ποιος αλλος να 
το κάνει αφοu ό Όδuσσέας λείπει στην Τροία, ό πατέρας ΤΟι) 
εχει αποσuρθει και ό γιός ΤΟι) εΙναι παιδί! 

Στα επη και τις τραγωδίες οί γuναικες αποκτοuν ήρωLΧO 

ανάστημα και κατορθώνοuν μέσα απο τα βάσανα και τον πόνο 
να επιοείξοuν κατανόηση και αντοχη πολλες φορες αδιανόητη 

, ~ι " ~ 
για ε ναν ανορα. 

Οί μuθικες γuναικες εΙναι ετοψες να αναλάβοuν πρωτοβοu
λίες. Άποφασίζοuν να δράσοuν στην προσπάθειά τοuς να οιατη

ρήσοuν την ανθρώπινη αξωπρέπειά τοuς ποΙΙ εχει πληγει και 
, , β' , , 'Γ' 

σuχνα uπερ αινοuν την γuναικεια τοuς φuση. ινονται 

επικίνδuνες κάνοντας χρήση τοu μεγαΛUτερoι) οπλοι) ποΙΙ δια
θέτοuν, της φuχικης τοuς Οuνάμεως. 

Τί θα ηταν το "Επος χωρις τις ήρωίΟες τοu; Άπο τα βάθη 
τοu χρόνοι) ό 'Όμηρος διαπιστώνει πως ολα γίνονται για την 
γuναΙκα. 

Μια γuναικα, ή ΈλέΥΊ}, εΙναι ή αφορμη για την πιο σuντα
ρακτικο πόλεμο της Έλληνικης απώτερης αρχαιότητος και ή 
περίφημη «μηνις» τοu Άχιλλέως -ή πρώτη λέξη της 'Ιλιάδος
εγείρεται εξ αιτίας μιας γuναίκας, της Βρ,σΊ},'δος, ποΙΙ τοu 

αφαιρεί ό Άγαμέμνων. 
Οί γuναικες αφήνοuν αναλλοίωτα τα σημάδια τοuς στο 

"Επος τοu Νόστοu, στην ΌΔUσσεια. Έκτος απο τις πρωταγωνί

στριες, την Κίρκη, την Πηνελόπη, την ΚαλuΦώ, υπάρχοuν και 
αλλ ες γuναικειες μορφές, ποΙΙ δεν κuριαρχοuν, ώστόσο διαδρα
ματίζοuν oίισιαστLΧO ρόλο για την διάσωση και την ασφάλεια 

- " τοι) ηρωος. 

Ή Aεuχo-Θέα τοu δανείζει το μαντήλι της για να βγεί σώος 

στη στεριά, ή Ναιίσ,χα τον βρίσκει ναuαγο και τον περιθάλπει, 
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ή Ά.p~τη του ε.ξασφαλίζει το ταξίδι της ε.πιστροφης και ή Εύ
pύκλεεCΙ, ή τροφός τοu, διατηρεΤ το μuστικο της ταuτότητάς 

τοu. 

Ό Όδuσσέας κuριολεκτικα βρίσκεται στα χέρια των 

γuναικων. Χωρις αΔτές, μα πάνω άπ' ολα χωρις τη βοήθεια 
της θεας Άθηνας, είναι χαμένος. 

Τί θα ήταν ή τραγωδία χωρις την Ά.ΥτεΥόνη, το σύμβολο 
της άφοσιώσεως μέχρι αuτοθuσίας στα μεγάλα εμφuτα crUVΙXL

σθήματα της στορ γης προς τα μέλη της οικογένειας. Άλλα ή 
Άντιγόνη δεν είναι μόνον αΔτο - είναι πολυ λίγο για το 
άνάστημά της. Είναι πάνω άπ' ολα ή XPΙXUrTj της 'Ελληνικης 
Φύσεως που ε.παναστατεϊ ε.νάντια στην ε.πιβολη των τuραν

νικων ψηφισμάτων που προσβάλλοuν την άνθρώπινη άξιο
πρέπεια. 

Πρέπει να θάψει τον νεκρο άδελφο της κι αΔτο είναι το 
ηθικο καθηκον της άπέναντι στον 'ίδιο και την πόλη, γιατί το 
σωμα τοu θα γίνει πηγη θανατηφόρας άσθένειας. Γι' αΔτό, 
ε.πιλέγει να στερηθεϊ τη ζωή, τη νεότητα, τον δμέναιο, την μη
τρότητα. Έξαυλώνεται σ' ενα ον άνώτερο άπο τις άδuναμίες 

του φύλοu της. 

Τί θα ήταν ή Τραγωδία χωρ'ις τις μεγάλες «ήρωίδες του 
καθήκοντος», οπως ή 1φεyένεεcι που άποτελεϊ την προσωπο
ποίηση της αuτοθuσίας δπερ της Έλλάδος η τις πολύπαθες 
μητέρες, την ΈκάGη και την 1οκάστη η την Ά.λκηστη, το 
σύμβολό της μέχρι αΔταπαρνήσεως σuζuγικης άγάπης, η την 
Ά. νδ.οομάχη, τον ιδεώδη τύπο της πολuπαθους γuναικός; Ή 
τραγωδία σuνεπάγεται Ψuχισμους με δψηλο δείκτη 
, ~, 

αuτοσuνειuησιας. 

Τί θα ήταν το Δραμα χωρις την Κλr.Jτcιψ..vΥ;στΡCΙ, την 
Φcιίδpcι, την M~δεεcι, τις μεγάλες ε.κεϊνες τραγικες μορφες με 
τη περιπαθη φύση την ε.ντελως άνεξέλεγκτη στην άγάπη και 
στο μϊσος; 

ΓuναΤκες σαν αΔτες είναι προορισμένες να άποτελουν ενα 
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μαρτύριο για τον έαυτό τους και για τοuς αλλους, γι' αuτο οι 
ποιητες τις άπεικονLζουν στον φλεγόμενο δρόμο τους μέσα άπα 
τη ζωη να άφήνουν ΠLσω τους ναυάγια. 
Μ ' " ,,' , , 'θ' λ' ~ J ~ , 

εσα μας εχουμε εκτος απο τον ορ ο ογο οεκαοες ανορ-

θολογικες παρορμήσεις ποu είναι σύμφυτες και ποu μποροuν να 
άποβοuν άσυγκράτητες ματαιώνοντας την λογική μας και 
" "'λ θ Σ' λ'" λ ~ \ ~I επιφεροντας τον ο ε ρο. ε τε ικη ανα υση ο τραγικος ηρωας 

των ποι ητων είναι ό 'Άνθρωπος. 
ΤΟ θέατρο δεν άνήκει στις γυναικείες δραστηριότητες κι 

αuτο δεν είναι άπόδειξη για την περιφρόνηση της γυναίκας. Το 
άρχαίο θέατρο δεν είναι τόπος προσωπικης διασκέδασης. α 
θεατρικες παραστάσεις είχαν θρησκευτικο χαρακτηρα και την 
, , , 'λ' β ,Ι "~Ω'" οργανωση τους ανα αμ ανε επισημα το κρατος. στοσο οποια 

γυναϊκα ηθελε μποροuσε να παρακολουθήσει. 
ΤΟ θέατρο, τόσο στην τραγωδLα οσο και στην κωμωδLα κυ

ριαρχείται άπο την γυναικεLα παρουσία. Οι ήρωίΟες του συ
γκλονLζουν το κοινό τους εγεLροντας μέσα του «τόν έλεον χα; 

τόν φόβον». 

Γιατί οι τραγικοι ποιητες επιλέγουν να άποδώσουν τοuς 

συγκεκριμένους χαρακτηρες σε γυναίκες; Κι αν το πράττουν 
άπο δική τους πρωτοβουλLα, πως και δεν επιπλήττονται άπο 
\ ,',',' λ "~ ,', ~ 

την κοινωνια η απο την πο ιτεια, που η σημερινη ευρεως οια-

δεδομένη άνΤLληψη την φαντάζεται να κλειδώνει τις γυναίκες 
της στο γυναικωνίτη; 

'Άν ήΈλληνικη κοινωνLα της εποχης θέλει την γυναίκα πα

ραγκωνισμένη, πως άνέχεται να εκθειάζεται ή γυναικεία άρετη 
πολλες φορες καταφανως εις βάρος των άνδρων; 

Ό 'Ιάσων άποδεικνύεται ύποχείριο της ΜΎ;δε,ας: τον σώζει, 
" " '~OK"" ι τον ερωτευεται, τον καταστρεφει. ρεων αν και πεισμων 

παραμένει άνίσχυρος μπροστα στην Άντιγόνη, ό 'Άδμητος είναι 
πολu δειλος σε. σχέση με την 'Άλκηστη κι ολοι παραλuουν 
αναυδοι μπροστα στην άποφασιστικότητα μιας παιδούλας, της 
'Ι ' φιγενειας. 
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Κατα τον Xpucrouv Αιώνα οί γuναϊκες αιιτες σuνέστησαν το 
«σχολεϊο της Έλλάδος», αποτελώντας πρότuπα προς μίμησιν, 
" " 'Ά' ι 'λ' \ ~ 't ' ειτε προς αποφuγην. πο τοτε ο ογος τοuς και οι πραι,εις πο!) 

αποτόλμ ησαν ταξιδεuοuν τις μορφές τοuς μέσα στοΙΙς αιώνες. 

Ο ΘΡΎ'ΛΙΚΟΣ ΓΎ'ΝΑΙΚΩΝΙΤΗΣ 

'Η 'Ελληνίδα τοϊ> μUΘo!) δεν εΙναι κλειδωμένη στον γuναικω
νίτη της, αλλο τόσο δεν εΙναι ή ruvocIxoc στην καθημερινή της 
ζωή, οπως θα δοuμε στη σuνέχεια. 

'Ως εκ τοuτοu όρισμέvα αποσπάσματα απο αρχαϊες πηγες 
ποΙΙ χρησιμοποιοuνται μετα βδελuγμίας, για να uποστηρίξοuν 

την δποβάθμιση τών γuναικών, οπως ή προσταγη τοϊ> Τηλε
μάχο!) προς την μητέρα το!) vιx πάει στα διαμερίσματά της και 

ή εκκλ ηση τοϊ> Περικλέοuς στον 'Επι τάφιό τοu, ωστε οί χηρες 
τών νεκρών τοϊ> Πελοποννησιακοϊ> Πολέμο!) vιx «ακοuγονται» 

οσο γίνεται πιο λίγο, μοιάζοuν περισσότερο με κραuγες 
απελπισίας της «ανδροκρατοuμενης» κοιvωνίας. 

'Εν πάση περιπτώσει ό Περικλης εΙvαι ό τελεuταϊος ποΙΙ 
μπορεϊ να εκφράσει μία τέτοια προσδοκία, γιατί πρέπει να ξε
κινήσει πρώτα απο το σπίτι τοu, αφοϊ> ή Άσπασία και φήμη 

εχει και αποΨη. 
'Ο ι Ι λ' " Ι, 'ζ σακις γινεται ογος για τον γuναικωνιτη, ανατριχια ει 

κάθε προοδεuτικη κόρη και εξαπολuει μuδροuς εναντίον τών 
αρχαίων Έλλήνων ποΙΙ καθιέρωσαν ενα τέτοιο μuσαρο ενδιαί-
"Ι _" _ 

τημα προς απομονωσιν των αμορφωτων γuναικων τοuς. 

Κατ' αρχήν, για την διαμόρφωση της καθεστηκuίας από
ψεως περι τοϊ> «γuναικωνίτοu», μεγάλη εUθuνη φέροuν οί 

αρχαιολόγοι ποΙΙ «έρμηνεuοuv» τηv διαίρεση τών δωματίων, σε 
μεγάλα ώς επι το πλεϊστον σπίτια, ώς χώροuς απομοvώσεως 

τώv γuvαικών. Κατόπιν γενικεuοvτας σuμπεραίνοuv πως οϋτε 
λ ' ,ι λ / 'Ελλ' ι, ,ι '''' ιγο οuτε πο u, ο ηνικος γuναικωvιτης ηταν ενα ειuoς 
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άνατολίτικου χαρεμιου. 
τα «συμπεράσματα» αιιτα λαμβάνονται ώς σοβαρα έπιχει

ρτιματα άπο ατομα έχθρικα προς τηνΈλληνικη Σκέψη και τον 

Πολιτισμό μας, ποu κατα κακή μας τύχη καταλαμβάνουν 
, c:"~ 

πανεπιστημιακες εορες. 

'Ο άκρογωνιαϊος λίθος της θεωρίας του γυναικωνίτη εΙναι 
ενα χωρίο τοϊ> Κορνηλίου Νέποτα οπου συγκρίνεται ό 
Έλληνικος με τον Ρωμα·ίκΟ τρόπο ζωης. Μεταςu αλλων ό 

Κορνήλιος Νέπως άναφέρει οτι σε άντίθεση με την έλευθερία 
κινήσεως ποu εχει ή Ρωμαία, ή <Ελληνίδα σύζυγος «περνα ολη 

της την ωρα σ' ενα άπόμερο τμημα του σπιτιοϊ> ποu λέγεται 
γυναικωνίτης, οπου δεν μπαίνει ποτε ανδρας, έκτος αν εΙναι 
πολu στενος συγγενής» (Προο{μωll, 7). 

ΤΟ παραπάνω χωρίο έπιδέχεται σειρα ένστάσεων: Πρώτον, 
άποτελεϊ γενίκευση άφοϊ> ο, τι 'ίσχυε για όρισμένες άπο τις 
Άθηναϊe.ς συζύγους δεν ηταν uποχρεωτικο να ισχύει για τις 
Μιλήσιες Τι τις Συβαρίτισσες - ας μην μας διαφεύγει πως τα 
σύνορα του <Ελληνικου κόσμου εΙναι δύσκολο να προσδιοριστουν. 
Για παράδειγμα, κατα την κλασσικη έποχη uπηρχαν συνολικα 
700<Ελληνικες πόλεις-κράτη. 

Δεύτερον, το σχόλιό του προφανώς άφορα όρισμένe.ς άπο τις 
άστές, διότι την ζωη της άγρότισσας, της έργάτριας και της 
μικροπωλήτριας, την διέπουν αλλοι κανόνες. 
Τ ρί τον, άλλα διόλου άστιμαντον, ό Κορνήλιος Ν έ πως 

άποτελεϊ εΙΙχάριστη πηγη άναδιφήσεως για κάθε άνθέλληνα, 
άφου έκεϊ θα βρεϊ δεκάδες σχόλια περι όμοφυλοφιλίας των 
<Ελλήνων και αλλων συναφών ζητημάτων. 

τα έπιχειρτιματα οσων uποστηρίζουν τον έγκλεισμο τών 
γυναικών κατα την κλασσικη έποχή, τουλάχιστον τών 
«καλών» οικογενειών, στηρίζονται πάντοτε. στα 'ίδια λιγοστα 

χωρία, κυρίως δικανικών λόγων ένώπιον του δικαστηρίου, ποu 
σκοπο εΙχαν να συγκινήσουν το δικαστήριο και οχι να περιγρά
ψουν την άλ ήθεια. 
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Στο προ-ομηρικο ο'ίκημα, ποΙΙ εμοιαζε πολΙΙ με την μεταγε

νέστερη κατοιχ{α τών φτωχών άγΡΟΤών, δεν γίνεται καμια 
διάκριση άνάμεσα στον ανδρωνί τη και τον γuναικωνί τη. 

Ε' 'λ 'θ " , " "Ελλ ' , , ιναι α η εια πως ορισμενα απο τα ηνικα σπιτια ειχαν 

ι , ~ ,,. , "λλ'" ~ ~ , 
γuναικωνιτες ΠΟι) υεν ηταν τιποτε α ο απο τα uπνουωματια 

της οικοδέσποινας, τών ανόπαντρων γuναικών και τών μικρών 
παιδιών, σπω ς ακριβώς σuμβαίνει και σήμερα στα άστικα σπί

τια. 

Σ' , θ ' , , ,', '"" "" ε κα ε σπιτι ειναι απαραιτητος ενας γuναικωνιτης, υευΟ-

μένης της ιδιαιτερότητος της γuναικείας φόσεως: εγκuμοσuνη, 
λοχεία, αλλα και τών γuναικείων ασχολιών ποΙΙ δεν εΙναι οuτε 
λ ' ,,' , 

ι γες, οuτε εuκαταφρονητες. 

Ό γuναικωνίτης κατελάμβανε τοΙΙς πίσω χώροuς τοί) 

σπιτιοu, εκεΤ σποΙ) βρίσκονταν οί άποθηκες, το πλuσταριό, το 
- - \ ~ Ι ~ _ " " 

μαγειρειο, χωροι στοuς οποιοuς οι γuναικες, ακομη και στο 

πρόσφατο παρελθον εΙχαν πολλη δοuλεια να κάνοuν και εστω 
και ενας ανδρας θα άποτελοuσε γι' αίιτες εμπόδιο. 

την ανεση ένος γuναικωνίτη την διέθετε ενα μεγάλο και 
λ ' "Η 'Λθ ' "",,' -" , λ' π oucrιo σπιτι. 1"1. ηνα ομως υεν κατοικειτο μονο απο π ou-

σιοuς. τα περισσότερα σπίτια της πόλης ήταν μικρά, στενόχω
ρα και χτισμένα το ενα δίπλα στο αλλο. Σuχνα μοιράζονταν 
τον 'ίοιο πλινθόκτιστο τοΤχο, ωστε κάποιος μποροuσε ανετα να 
παρακολοuθήσει σσα γίνονταν η λέγονταν στο σπίτι τοί) γείτο-

, 
να τοu. 

'Υπηρχε και ειοικη κατηγορία κλεπτών, οί «τοιχοριίχοι», 
για τοΙΙς όποίοuς οεν αποτελοuσαν εμπόδιο τα είιτελη Δλικα με 

τα όποΤα ήταν χτισμένοι οί Άθηνα"ίκοι τοΤχοι. OL κλέφτες αίιτοι 
οροuσαν ανενόχλητοι κατα τις ήμέρες τών θρησκεuτικών 
~ - ~I ~/λ' , ζ 
εορτων οταν ο οι αποuσια αν. 

Ή 'ίοια κατάσταση -μικρα και είιτελη σπίτια- επικρατοuσε 
και στην υπαιθρο. 

Ε' 'ξ' λλ' " , " , θ' ιναι παρ α ενο, α α αν μποροuσαμε να τις ρωτησοuμε, α 

ήταν πολλες οί γuναΤκες της αρχαίας Άθήνας ποΙΙ θα ε.πιθu-
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μου σαν την ηρεμία και την ξεκοuραση ένος γuναικωνίτη. α 
περισσότερες απο αυτες ηταν ύποχρεωμένες να έργάζονται 
εξω απο το σπίτι τοuς για την έπιβίωσή τοuς. 

"λ ' λ' , ,; , λ 'λ '<;:' θ' , nV οι π oucrΙOL αστοι ειχαν την πο uτε εια να οια ετοuν για 

τις σuζuγοuς η τις κόρες τοuς ιδιαίτερα διαμερίσματα, οί 

φτωχοι δεν μπορουσαν έκ των πραγμάτων να το κάνοuν. α 
σuζuγοί τοuς ηταν ύποχρεωμένες να δοuλεuοuν οπως και οί 
'ίδιοι στοuς αγροuς η στην πόλη, οποu ηταν έκτεθειμένες στα 
ανδρικα βλέμματα. 

Παρα τις έπίπονες προσπάθειες που καταβάλλοuν πολλοι 
πανεπιστημιακοί, τόσο στην Έλλάδα οσο και στο έξωτερικό, 
για να μας πείσοuν πως στοuς δρόμοuς των Έλληνικων πόλε

ων δεν κuκλοφορουσαν γuναίκες, τα κείμενα ερχονται αρωγοι 
για την διάψεuσή τοuς. 

Στην 'Ιλιάδα (Υ 252 κ.Ι) για παράδειγμα, έμφανίζονται 
γuναίκες του λαου να καuγαδίζοuν στοuς δρόμοuς κι αυτη 
ε!ναι μία εικόνα γνωστη μέχρι τις μέρες μας. 'Ο Άριστοφάνης 
και οί αλλοι ποιητες παροuσιάζοuν δεκάδες σκηνες απο τη ζωη 
των ruVCXLXWV και ή ruVCXLxeCcx έλεuθεροστομία δεν ξαφνιάζει 

, 
κανεναν. 

Ό Περίανδρος, ό τuραννος της KopCvGou, πρωτοείδε την 
Μέλισσα, την σuζuγό τοu, οταν έκείνη μοίραζε κρασι στοuς 

έργάτες του πατέρα της, την έρωτεuτηκε κεραuνοβόλα και την 
νuμφεuθηκε με την σuναίνεσή της. 

α γuναίκες εφθαναν στην αγορα για να ποuλήσοuν τα 
, , Ι ,_ '" " , ~, 

εμπορεuματα τοuς, εκεινα ποu εφτιαχναν μονες τοuς, οπως 

ψωμιά, η καλλιεργουσαν, οπως λαχανικά: Ό Άριστοφάνης ποι.> 

στις κωμωδίες τοu δεν φείδεται σχολίων για τον Ευριπίδη, τον 
αποκαλει γιο της «λαχανοπωλητρίας» (Θεσμοφοριάζουσαι 
387). 
α γuναίκες των κατώτερων κοινωνικων στρωμάτων εΙναι 

μικροεμπόρισσες (την δραστηριότητα αυτη δεν την ασκουν 

σχεδον ποτε ανδρες) ποι.> πωλουν λαχανικά, φρουτα, αυγά, 
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λουλούδια, κρασί, μέλι, ψάρια, σουσάμι, λιβάνι, Ψωμί, γ λυκί-
, "λλ ' ·'λ ,~, "λ \ ~ \ " σματα και α α, παρ ο ο που ο νομος ε εγε πως οεν εχουν 

δικαίωμα να κάνουν αγοραπωλησίες αξίας μεγαλύτερης απο 
ενα μέδιμνο. Παρεμπιπτόντως, δπάρχουν έταΤρες OL άποΤες 
~ θ' ι " , οια ετουν τεραστιες ακινητες περtoυσιες. 

τα κείμενα μιλΟΟν έπίσης για γυναΤκες ποιι διατηροΟν τα
βέρνες, νοικιάζουν δωμάτια σε ξένους στα πανδοχεΤα τους ~ 
έργάζονται σε ανθοπωλεΤα πλέκοντας στεφάνια για τις γtoρτες 

και τα συμπόσια. 
·Ένα καλα αμειβόμενο και καθαρα γυναικεΤο έπάγγελμα 

ηταν αuτο της τροφοΟ. Στον ·OμηρLΧO ·'Ιμνο στη Δήμητρα 
(172-3) ή Μετάνειρα, σύζυγος τοΟ ΚελεοΟ, βασιλια της 

ΈλευσΤνος δέχεται τη θεα Δήμητρα στο παλάτι της και 
πρoθuμoπoιεΤται να την προσλάβει ώς τροφο για τον μικρό της 
γιο <ψε απεριόριστο μισθό» (έπ' άπεερονε μεσθφ). 

·1 πάρχουν γυναΤκες ποιι δουλεύουν ώς έργάτριες, οπως 
,ι , , \ ~'O Ι, , , ~ Ι ~ , , 

εκεινη που παρεχει στον μηρο μια απο τις οεκαοες απαρα-

λλ ' ., 'ζ' β" μι ες παρομοιωσεις του: « ... οπως ισο υγισμενα ασταει τη 

ζυγαριά, γυναΤκα ποιι γνέθει με πληρωμη (χερνητες), ποιι το 
ζ ' "λλ' , , θ' " " υγι και το μα ι κρατωντας και προσπα ωντας ισια να τα 

φέρει σωστα κι απο τις δυο μεριές, ζυγίζει για να κερδίσει 

φτωΧLΧη για τα παιδια της πληρωμή» (Ίλιας Μ 433-435). 
Στις πηγες δεν αναφέρονται μαιευτηρες.'Έτσι OL μαΤες φαί

νεται οτι ασκοΟσαν και χρέη γιατροΟ σε διάφορες ασθένειες, 
,-, , -" ,\ -" , 
ενω την περιποιηση των αρρωστων εντος του οικου ανα-

λαμβάνει ή οίκοδέσποινα (Ξενοφων, Ο!χονομεΧός νπ 37). 
α γυναΤκες κατέχουν έξαφετικες γνώσεις σχεΤLΧα με τις 

θεραπευτικες ίδιότητες των βοτάνων, μεταδίδοντας την πεΤρα 

τους ή μία στην αλλη. α ανθρες εΙναι κυρίως χεφουργοί:'Οσα 
" , , ~ θ' , 'β λ"" απο αυτους οια ετουν γνωσεις στην οτανο ογια τις εχουν 

θιθαχθεΤ απο γυναΤκες οπως ή Άγαμήθη, «ποιι ?ήξερε ολα τα 
βότανα, οσα τρέφει ή γη ή πλατειά» (Ίλιας Λ 740). 
·Η ηραία ·Ελένη εΙναι πεπεφαμένη στη χρήση φαρμάκων 
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ακόμη και ψυχοφαρμάκων οπως και τις δοσολογίες και τους 
τρόπους χρήσης τους (Όδόσσεια δ 219). Δεν πρόκειται για 
μαγικα φίλτρα οπως εκείνα της Κίρκης αλλα για κανονικα 
φάρμακα. Για παράδειγμα, στο κρασι των καλεσμένων τοϊ) 

Μενελάου ρίχνει αντικαταθλιπτικο (δ 227). 
Το μεγαλύτερο μέρος τηςΈλληνικης Γραμματείας εχει κα

ταστραφεί. 'Άν την ε'ίχαμε στην διάθεσή μας θα γνωρίζαμε πε
ρισσότερους τομείς στους όποίους ανέπτυξαν οί γυναίκες τις 
, δ ξ" " -; , δ' " λ -επι ε ιοτητες τους, οπως ειναι οι κατα υσεις που αποτε ουσαν 

απασχόληση των ανύπαντρων γυναικων (για τις παντρεμένες 
ηταν πολυτέλεια) σύμφωνα με την μαρτυρία τοϊ) Παυσανία (Χ 
19, 1-2). Ό 'ίδιος, οπως και ό Άθήναιος (7, 296 Ε) αναφέρουν 
την 'Ύδνα, που διδάχθηκε να κάνει καταδύσεις απο τον πατέρα 

της Σκύλλι απο την Σκιώνη της Χαλκιδικης. 
α δυό τους, οταν κοντα στο δρος Π ήλιο, το ναυτικο τοϊ) 

Ξέρξη επεσε σε βαρια κακοκαιρία, συμπλήρωσαν την κατα
στροφη τοϊ) στόλου, αφαιρώντας τις αγκυρες και κάθε αλλη 
ασφάλεια απο τις Περσικες τριήρεις. 

Ή γυναίκα παρέμενε για αιωνες ό βασικος εργάτης της συ
ντηρήσεως τοϊ) σπιτιοu, ιδίως τοϊ) αγροτικοu, εκτελώντας 
πολλα ε'ίδη της επαγγελματικης και εμπορικης ζωης. 

Ή επεξεργασία των δημητριακων μετα τον θερισμο γίνεται 
, \, _~, , ~, .λ ~ " ~ 

απο τις γυναικες, οπως και η αρτοποιια, η μαγειρικη και η 

διατήρηση των τροφων για τον χειμωνα. Ή προετοιμασία τοϊ) 

μαλλιοu: το πλύσιμο, το βάψιμο, το γνέσιμο, το κλώσιμο, ή 
uφανση, ή ραπτική, ή καλαθοπλεκτική, ή συντήρηση οικιακων 
ζc{>ων, ή επεξεργασία τοϊ) λινοu, τοϊ) βάμβακος, ή κατασκευη 
τοϊ) σαπουνιοϊ) και τοϊ) XEpιou, των ενδυμάτων και των κλινο

σκεπασμάτων όλόκληρης της οικογένειας αλλα και ή καθαριό-
(δ ' " "') -; "λ " τητα εν υπαρχει νερο στα σπι τια ειναι ο ες τους εργασιες 

επίπονες και χρονοβόρες. 

Ό οlκος αποτελεί την μικρότερη οικονομικη και πολιτικη 
μονάδα τοϊ) αθηνα·ίΚΟϊ) κράτους, σ' εναν κόσμο πόλεων-κρατων 
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\., " \. , '~H 'λ -; , , 
με οικονομια ουσιαστικα αγροτικη. πο η ειναι μια κοινοτητα 

απο αuτάρκεις αγρότες, οί άποίοι δεν παράγουν για την 
έλεύθερη αγορά, αλλα συμπληρώνουν απο αuτην οσα ε'ίδη δεν 
διαθέτουν οί 'ίδιοι σε έπαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες. 

Άπαραί τητες γυναικείες αρετες εΤναι ή οίκονομία, ή συνετη 
διαχείριση τοϋ ο'ίκου, ή καθαριότητα, ή, λήΦη μέτρων ασφα
λείας κατα της κλοπης, ή ίκανότητα κατασκευης των τροφί

μων και τοϋ ρουχισμοϋ της οίκογένειας και ή έξασφάλιση 
, θ ' απο εματων. 

'Επιπλέον ή οίκονομικη κατάσταση τών περισσοτέρων αθη
να'ίκών ο'ίκων συχνα δεν ηταν ρόδινη: δανεισμοί, πιστώσεις, 
ύποθηκες και κατασχέσεις εκαναν τις παραπάνω «αρετές» 
πρωταρχικης σημασίας για την ορθη διαχείριση τοϋ ο'ίκου. 
Ό «Ο!χοιιομlχός» τοϋ Ξενοφώντος εΤναι ενα κείμενο 

μοναδικο για τις πολύτιμες πληροφορίες ποΙΙ μας παρέχει 

σχετικα με την διοίκηση τοϋ ο'ίκου στην αρχαία Άθήνα. Ό τρι
αντάχρονος 'Ισχόμαχος, φίλος και μαθητης τοϋ Σωκράτους, 

τοϋ διηγείται την πρώτη συζήτηση ποΙΙ εΤχε με τrιν δεκαπε
ντάχρονη σύζυγό του. 

Δεν πρέπει να μας παραξενεύει το νεαρον της ήλικίας της 
νεόνυμφης, αφοϋ ή συνήθεια της έποχης την εκρινε ένδε
δειγμένη για γάμο, οuτε ή μεγάλη διαφορα ήλικίας τοϋ 
ζευγαριοϋ. Σύμφωνα με τα είωθότα οί διίο σύζυγοι επρεπε να 
,,, ι ~ ,~ι " 'ζ r':' 
εχουν τετοια υιαφορα ωστε να αντιμετωπι ουν μα"ι την 

αδυναμία απόκτησης τέκνων. 
Ό 'Ισχόμαχος λοιπόν, εδωσε στην σύζυγό του για την ορθη 

<:-' -" "'λ θ β λ' Ν' , υιαχειριση του οικου, τις ακο ου ες συμ ου ες: «... α επι-

βλέπεις αuτοuς ποΙΙ πρέπει να έργαστοϋν στο σπίτι, να παίρ

νεις οσα φέρνουν, να μοιράζεις οσα πρέπει να ξοδευτοϋν, να 
προνοείς γι' αuτα ποΙΙ πρέπει να έξοικονομηθοϋν και να προσέ
χεις να μην ξοδεύεις μέσα σ' ενα μηνα οσα πρέπει να ξοδευτοϋν 
σ' ενα χρόνο. 'Όταν σοϋ φέρνουν μαλλι να φροντίζεις για την 

\., ,,\. \. \" " \. \. 

κατασκευη ρουχων γι αυτους που τα εχουν αναγκη και να 
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προσέχεις να μην χαλάσει το σιτάρι για να μπορεί να τρώγε

ται ... κι οταν κάποιος έργάτης ( των ο/χε τω ν) αρρωστήσει πρέ
πει να φρονΤLσεις με. κάθε τρόπο να θεραπευθεί» (Ξενοφών, 
Ο/χονομιΧός νη 36-37). 

"λ ι , ~ , , , , ~ λ' ,Ι. ' 
«.ην παρεις καποια υπηρετρια ανικανη να οου εψει το 

μαλλι να της μάθεις τη δουλεια διπλασιάζοντας ετσι την αξLα 
" , " ~, "Ι ~ , 

της κι αν παρεις ανικανη υπηρετρια να την κανεις ικανη, πι-

στή, θα αποκτήσει για σένα ανεΚΤLμητη αξLα» (στό Εοω νη 
4.1). 

ALYO πιο κάτω αναφέρεται ξανα στις έργασίες ποΙΙ βρίσκο
νται δπο την εύθύνη της οικοδέσποινας: «Να uφαLνει και να 
διδάσκει αύτα ποΙΙ γνωρίζει καλύτερα απο τοΙΙς αλλους και να 

μάθει απο την πλευρά της οσα γνώριζε λιγότερο, να έπιβλέπει 
αύτην ποΙΙ έτοιμάζει το ψωμί, να βρίσκεται κοντα στην 
έπιστάτρια για τη διανομη τών αγαθών, να περιφέρεται και να 
έπιβλέπει να εΙναι το καθετι στη θέση του ... (στό Εοω Χ 10). 

Στόχος τοϊι Έλληνικοϊι O'LXOU εΙναι ή οικονομική του ισχύς, 
ό πλοϊιτος και προς αύτον τον στόχο έργάζονται και οί δυο 
σύζυγοι σκληρά: ό ανδρας έξασφαλίζοντας τα αγαθα και ή 
γυναίκα συντηρώντας και διανέμοντάς τα σωστά: Ή παρα

γωγικη και ή συντηρητικη δύναμη σε πλήρη συνεργασία. 
(ΖΕγω πιστεύω οτι ή γυναίκα ποΙΙ εΙναι καλη σύντροφος για 

, , ;- , ξ , " , ,,~ " λ ' 
το σπιτι ειναι ε ισου σημαντικη για τον ανορα για το κα ο. 

Στην δραστηριότητα τοϊι συζύγου οφείλονται ολα τα αγαθα 
τοϊι σπιτιοϊι, ή γυναίκα ομως εΙναι έκείνη ποΙΙ κανονίζει τα 
εξοδα.'Άν αύτα διοικοϊινται σωστα το σπίτι εύημερεί, αν οχι το 
σπίτι φτωχαLνεL» (Ξενοφών, Ο/χονομαός ΠΙ 15). 
Ή οικοδέσποινα ένος μέσου αστικοϊι σπιτιοϊι εΙναι 

έξειδικευμένη σε μία σειρα απο έργασίες ποΙΙ απαιτοϊιν δεξιο
τεχνLα και ταυτόχρονα έπιβλέπει την έργασLα τών δπηρετών 
και τών μισθωμένων έργατών την ωρα ποΙΙ uφαLνει απο τον 
αργαλειό της, ποΙΙ γι' αύτο το λόγο βρίσκεται στο κέντρο τοϊι 
" οικου. 
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Ή κ\)ρία λοιπον του Άθηνα"ίκου ο'(κο\), με σrιμερινοuς ορο\)ς 

εΕναι τα\)τοχρόνως μία έξειδικε\)μένη έργάτρια σε μία ποικιλία 
έργασιων και έπιπλέον έπιστάτρια, διαχειρίστρια, αποθηκάριος, 
λογίστρια, νοσοκόμα και διε\)θuντρια προσωπικου" 

Φ\)σιχα στα παραπάνω δεν αναφέρεται το XUpLO μέλημα 
- , ,., , -"., , , 

μιας γ\)ναικας, πο\) ειναι να γεννα και να ανατρεφει το\)ς 

σ\)νεχιστες του ο'ίκο\), τοuς μελλοντικοuς πολΤτες, ενα εργο 
διόλο\) δποδεέστερο. 

Και ό Ίσχόμαχος καταλήγει παραδεχόμενος με δπερη
φάνεια στον Σωκράτη: «Δεν κάθομαι καθόλο\) στο σπίτι μο\) 

γιατί ή γ\)ναΤκα μο\) εΙναι πολu ίκανη να διε\)θuνει (δωιχεϊll) τα 
οικιακα ζητήματα» (Ξενοφων, Ο!χοlιομιΧός ΥΠ 4). 
Ή αρχαία κοινωνία εΕναι μία σκληρα έργαζόμενη κοινωνία, 

απο την όποία απο\)σιάζο\)ν οί ανέσεις και ή ταχuτητα της 
., - ~'Oλ" 'Μ ι ., ι , , 
εποχης μας. α ειναι χειροποιητα. ια οικογενεια πρεπει να 

αγωνιστεΤ να έπιζήσει γι' αίιτο πρέπει να διαμοιράσει τις 
είιθυνες και τις άρμοδιότητες ποu ανήκο\)ν σε κάθε μέλος της. 

Γι' αίιτο γράφει ό Άριστοτέλης (ΉθιΧά Μχομάχεια 8, 14, 
25-29): «τα εργα ανδρων και γ\)ναικων καταμερίζονται εUθuς 
'ξ' - ,~, '" λλ 'λ Τ " ε αρχης και οιαφερο\)ν απ α η ων. οιο\)τοτροπως επαρ-

κουν ό ενας για τον αλλον και ό καθένας θέτει τις ιδιότ\)πες 
δπηρεσίες το\) στην διάθεση της σ\)ζ\)γιχης κοινότητος. Γι' αίιτο 

στην φιλία αίιτη σ\)νδ\)άζεται οπως φαίνεται το τερπνο με το 
, 'λ ωφε ιμο». 

Ή γ\)ναΤκα έπωμίζεται τις έσωτερικες έργασίες και ό 

ανδρας τις έξωτερΙΧές, ανταποκρινόμενοι στη φuση το\)ς και 
, ~, 'λ 

στον γονιοιακο το\)ς «ρο Ο». 

Για να εχει αΦογη απόδοση μία σUΜφωνικη όρχήστρα χρει
άζεται ολα τα οργανα να παίξο\)ν το δικό το\)ς «μέρος», το 
~ , 'λ" θ' 'θ' Τ' οΙΚΟ το\)ς «ρο Ο», με \)πε\) \)νοτητα και πει αρχια. α προ-

βλήματα δημιο\)ργουνται σταν κάποιος δεν γνωρίζει τον «ρό
λο» ποu καλεΤται να παίξει, ασφ\)κτια μέσα σ' αίιτον η παίζει 

, 'λ ' "λλ τον «ρο Ο» καποιο\) α ο\). 
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Ή γυναίκα δεν βγαίνει συχνα άπα τα σπίτι της οχι γιατί 
δεν της τα επιτρέπει κάποως νόμος άπαγόρευσης της κυκλο

φορίας, άλλα διότι δεν της μένει ελείιθερος χρόνος. 
Ή διοίκηση το\) ο'ίκου και ή άνατροφη τών νέων πολιτών 

εΙναι εργασίες με μεγάλες εUΘϋνες και εξαφετικα σοβαρές. 
Ώστόσο τα καθήκοντά της αιιτα διακόπτονται συχνα για τις 
θρησκευτικες έορτες κατα τις όποίες ή γυναίκα βγαίνει άπα τα 
σπίτι της, συναντά τοΙΙς συμπολίτες της, ανδρες και γυναίκες, 

χαίρεται και γελά. Δεν ζεί σε χαρέμι, οuτε φορά φερετζέ. 
'Ορισμένες θρησκευτικες έορτες άπαιτοϋν την άπουσία της 

άπα τα σπίτι, οπως τα Θεσμοφόρια ποΙΙ διαρκοϋν τρείς ήμέρες. 
Λ " ~~ " -"" 
ογικο ειναι η απουσια τοσων γυναLκων απο τα σπι τια τους 

να φέρνει τέτοια άναστάτωση στην κοινωνία ωστε ή Βουλη 
ι " , 

παυει τις εργασιες της. 

'Άς σημειωθεί πως τα Θεσμοφόρια εΤναι άμιγώς γυναικεία 
~ , , t" " , t", ~ \ ,~, 

εορτη, στην οποια απαγορευεται η ανορικη παρουσια, οπως 

περιγράφει και ό Άριστοφάνης στις «Θεσμοφορ,άζΌυσες», και 
, , 'λ' "ζ , θ ' ., , 

για την τε εση της ο συ υγος κα ε γυναικας ειναι uπο-

χρεωμένος να της καταβάλει τα εξοδα. 
Ή γυναίκα άποκλείεται άπα τοΙΙς ΌλυμπιακοΙΙς Άγώνες 

γιατί αύτοι δεν εχουν καμια σχέση με τα σημερινα καλοστημέ
νο παιχνίδι άναμέτρησnς ιλιγγιωδών συμφερόντων, άλλα ε[ναι 
μία θρησκευτικη έορτη άμιγώς άνδρική. Παρομοίως ό ανδρας 
άποκλείεται άπα ολες τις έορτες γονιμότητος άνα την 
Έλλάδα, την τέλεση τών όποίων επωμίζεται άποκλειστικα ή 
γυναίκα. Δεν καταπιέζει κανεις κανέναν' άπλώς άσκεί τα κα-
θ

, , 
ηκοντα του. 

Για την 'Ελληνικη σκέΦη επίκεντρο της κοινωνίας είναι τα 
ζευγάρι. Δεν πρόκειται καθόλου για πατριαρχικη κοινωνία. 'Ο 

ανδρας κυβερνά την πολιτεία, ή γυναίκα κυβερνά τον οΤκο. 'Ο 
ενας φροντίζει ταν αλλον για να εύημεροϋν και οι δύο. 

ποιας μπορεί να πεί ποια εργο εΤναι δποδεέστερο; Γιατί ή 
δημωυργία ένας δίκαωυ νόμου εΤναι σημαντικότερο εργο άπα 
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την δημιουργία ένος πολίτη; Κι αν τα εργα της γυναίκας δεν 
ι ,,',', 'θ" 

γινουν απο αυτην, απο ποιον α γινουν; 

'Όσοι ύποστηρίζουν πως ή γυναίκα ύποβαθμίζεται εκτε
λώντας το εργο για το όποίο ετάχθη ύποβαθμίζουν το 'ίδιο το 

- " " ,.", , 
γυναικειο εργο, που και σημαντικο ειναι και κρισιμης σημασι-

ας για μία εuημεροuσα και Φυχολογικα ίσορροπημένη κοινωνί

α. 

Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

'Η "ς:, ,', 'Ελλ' ς:,' 'ς:, , "Ε ' εκπαιοευση στην αρχαια αυα ηταν ιοιωτικη. τσι οι 
" , - , , _,' ,ι 

οικογενειες που μπορουσαν να επωμιστουν το οικονομικο κο-

ι ,~, ~~ , t:, " 
στος μορφωναν τα παιuια τους. 1 ις υυνατοτητες ομως αυτες 

δεν τις εΙχαν ολοι ανεξαιρέτως οί πολίτες της Άθήνας. Στην 
πράξη μόνον οί νέοι ευπορων τάξεων μποροϊισαν να ασχο
λοϊινται με την φιλοσοφία και με την αθληση, αλλα και να 

ακριβοπληρώνουν τα μαθήματα των ρητόρων, αφοϊι δεν εΙχαν 
ανάγκη να CtcrXOUv κάποιο βιοποριστικα επάγγελμα. Ή μόρφω
ση των αγροτων και των θητων (των φτωχων της αρχαίας 
Άθήνας) ηταν ανuπαρκτη και συνήθως ακολουθοuσαν το 
επάγγελμα τοϊι πατέρα τους. 

Ε' λλ"" θ 'λ -,,' , ιπαν πο οι πως το κυριο ε γητρο των εταιρων ηταν για 

τοΙΙς ανδρες τι μόρφωσή τους διότι απαγορευόταν στις γυναίκες 
να μαθαίνουν γράμματα. 

Πρέπει να διευκρινίσουμε πως κανένας νόμος δεν απαγόρευε 
την γνώση απο κανένα ανθρώπινο ον στηνΈλλάδα, ποΙΙ δίδαξε 
σ' ολο τον κόσμο τα αγαθα της σοφίας και ύπηρξε πάνω απ' 
ολα αμείλικτος εχθρος της αγνοιας και της απαιδευσίας. 
Ύ ποτίθεται οτι οί γυναίκες στην αρχαία Έλλάδα παρέμεναν 

στην αφάνεια, αμόρφωτες και περιφρονημένες. Σήμερα ομως σε 
" , λ λ 'θ ' , , - 'ς:, , 

μια εποχη φι ε ευ ερη, ποσες ειναι οι γυναικες που υιακρινο-

νται πραγματικά; 
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ΜπορεΤ να lxOUV εντονη παροuσία στα Μαζικα Μέσα 'Ενη
μέρωσης ώς δημοσιογράφοι, παροuσιάστριες, τραγοuδίστριες, 
, θ "'~' ", ~ , Ι ι ~H 
η οποιοι, αuτο ομως κατ οuσιαν υεν σημαινει τιποτε. cru-
χνότητα της γuναικείας παροuσίας δεν δικαιώνει την πραγμα

τική της αξία. 'Εξ αλλοu και στην αρχαιότητα ύπηρχαν 
'λ '<;:' ," ζ <;:"" , 

αΙ) ητριuες ποu επαι αν υιαφορα οργανα, χορεuαν, τραγοu-

δοuσαν και διασκέδαζαν το κοινο στα σuμπόσια (Ξενοφών, Σu

μπόσων, 2, 1). 
Στο ποσοστο των αμόρφωτων γuναικων της αρχαιότητος 

οφείλοuμε να λάβοuμε ύπ' οψιν και το ποσοστο των αμόρ
φωτων ανδρων. 

Άλήθεια εχοuμε αναλογιστεΤ πόσο εΙναι το ποσοστο των 
πραγματικα μορφωμένων ανθρώπων σήμερα; Πόσοι εΙναι έκεΤ
νοι ποu έπωφελοuνται των πλεονεκτημάτων των δωρεαν μαθη
μάτων, διαλέξεων και της πληθώρας των βιβλίων; 

Ή Ίστορία και ή πεΤρα ποu αντλοuμε απο την καθημερινό
τητα lxouv αποδείξει πως οεν ύπάρχει τοΤχος αρκετα ψηλός, 
" , λ ' , " , ,,' , ,1. ~, 

οuτε εγκ εισμος αρκετα ισχuρος ποu να αποτρεψει εναν 

ανθρωπο αποφασισμένο να βρεΤ αΔτο ποu θέλει. «Πάν τό ζη
τούμενον άλωτόν, έχφεύγει δέ τ' άμελούμενον» (Ο, τι ζ ητήσοu
με μποροuμε να το κατακτήσοuμε, οιαφεuγει μόνο αΔτο ποu θα 
αμελήσοuμε), ύπογραμμίζει ό Σοφοκλης στον «Οlδιποδα Τύ
ραννο». 

την γνώση, οπως και ολα τα αλλα, οεν την σuνάντησε μό
νον έκεΤνος ποu οεν την αναζήτησε. 

Ό Ξενοφων (ΟlχονομιΧός 3, 11-15) σuνοέει το χαμηλο 
έπίπεοο της γuναικείας παιοείας με την νεαρη ήλικία γάμοΙ) 
των κοριτσιων και οχι με κάποια ανικανότητά τοuς για μάθη
ση. 

'Εξάλλοu σώζονται παραστάσεις σε αγγεΤα και ανάγλuφα 
ποu απεικονίζοuν αστες γuναΤκες -οχι έταΤρες- να οιαβάζοuν 
περγαμηνές. 

'Η Καλλιπάτειρα ηρε για τον έαuτό της την απαγόρεuση 
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για τ~ν παρουσία εγγάμων γυναικών στους Όλυμπιακους 
Ά γωνες με τ~ν επιμoν~ και τ~ν αποφασιστικότητά της. 
'Όταν ομως ακοϋμε τ~ν ίστορία αίιΤ~ επικεντρώνουμε τ~ν 

προσοχή μας στο γεγονος οτι «οι καημένες οι γυναικες» δεν 
ι ~'" ~ Κ ,~" r:, t: " ~ 

γινονταν υεκτες στο σταυΙΟ. ανεις υεν σκεπτεται οτι οι ανυρες 

θαύμασαν το θάρρος και τον δυναμισμό της και τελικα της 

επέτρεΦαν να καμαρώσει τ~ν οικογένειά της στους θριάμβους 
της. 

'Άνδρες συγγραφεις διέσωσαν τ~ν ιστορία αίιΤ~ και δεν τ~ν 
κατέπνιξαν στ~ν συνωμοσία της σιωπης και σε τελικ~ ανάλυση 
κανεις δεν λιθοβόλησε τ~ν Καλλιπάτειρα για το «ατόπημά» 
της. 

Στ~ν πραγματικότητα ομως ή απαγόρευση αφοροϋσε τις 
, _ 1("' _, 

παντρεμενες γυναικες, γιατι οι ανυπαντρες μπορουσαν να πα-

ρακολουθήσουν τους Όλυμπιακους Άγωνες, στ~ν διεξαγωγ~ 

των όποίων αλλωστε επιστατοϋσε μία γυναικα, ή ιέρεια της 
Δήμητρας Χαμύνης (Παυσανίας VI 20, 9). 
Ό 'ίδιος συγγραφέας κάνει λόγο και για τα Ήραϊα, εν αν 

αγωνα δρόμου μεταξυ ανύπαντρων γυναικων, χωρισμένων σε 
τρεις ήλικίες, που διεξαγόταν στο 'ίδιο το Όλυμπιακο στάδιο 
προς τιμ~ν της θεας'Ήρας κάθε τέσσερα χρόνια. Στις νικήτριες 

απένειμαν στεφάνι ελιας και απο ενα κομμάτι κρέατος απο 
, , λ'~ 'θ' , "Η την αγε αυα που υσιαστηκε στην ρα. 

τα Ήραια ηταν ενας αγώνας τόσο παλιος ωστε ελεγαν 
πως τον καθιέρωσε ή 'Ιπποδάμεια, ενω ό σύζυγός της Πέλοπας 

καθιέρωσε τα Όλύμπεα. Γιατί ομως δεν μαθαίνουμε τίποτε για 
τα Ήραια, ενω γνωρίζουμε ολοι για τ~ν απαγόρευση εισόδου 
τών γυναικων στους Όλυμπιακους Ά γωνες; 
'Η 'Ελλ' , ~, ,. 'θ ' " -ηνικη κοινωνια υεν ειναι εχ ρικη προς το γυναικειο 

φϋλο. Άναγνωρίζει τ~ δύναμη που ίιποκρύπτει ή γυναικεία Φυ
χή, τ~ν σέβεται και ενδεχομένως τ~ φοβαται. Ή σοφία της γυ
ναίκας δεν συνίσταται στον διαλογισμο αλλα στ~ν διαίσθηση. 

Στ~ν Έλληνικ~ σκέΦη οφείλεται ή διαμόρφωση ένος γενι-
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, , Ι ,,~_t _ -; , 

κεuμενοu προτuποu σuμφωνα με το ΟΠΟΙΟ η γuναικα ειναι το 

πιο αOUναμο μέλος τijς οικογένειας και εχει ανάγκη την 
., ~, , 
ανορικη προστασια: 

</Επε; ος τeς άιιήρ άγαθός χα; lχέφρωιι τήιι αuτοiJ (αλοχο) 
λ " ,/~ ~ ,,~ ~., , \" , 

φ' εε, χα, χηυεταe» - ο ανορας ο εuγενης και εχεφρων την 

γuναίκα τοΙ) αγαπα και φροντίζει (Ίλιας Ι' 341-2). 
τα Ε.πιτόμβια μνημεία μας παρέχοuν μία πολΙΙ θετικη 

εικόνα για τις σχέσεις των ouo φόλων και στις παραστάσεις 
τijς αγγειογραφίας οί γuναικείες μορφες δεν δστεροϋν καθόλοΙ) 

αριθμητικα σε σχέση με τις ανδρικές. 
α πλοόσιες Άτθίδες ποΙΙ διέμεναν σε γuναικωνίτες, εΙχαν 

πολΙΙ περισσότερες εΙΙκαιρίες να μορφωθοϋν διότι διέθεταν οχι 

μόνον οικονομικη ανεση για την πληρωμη των διδασκάλων 
τοuς, αλλα και εuπαίδεuτοuς γονείς. 

Ειδικά, ή παιδεία των γονέων αποτελεί καθοριστικο παρά
γοντα για την Ε.κπαίδεuση των τέκνων τοuς. Για παράδειγμα, 
ό Βιτρ06βιος και ό Τίτος Λίβιος αναφέροuν την Α'ίθρα, την μη
τέρα τοϋ Θησέως, ώς δασκάλα της αριθμητικης (λογιστικης) 
κι αΙΙτο σuνέβη γιατί ό πατέρας της ό Πιτθέας δπηρξε περίφη
μος διδάσκαλος της τέχνης τοϋ λόγοu, οπως καταγράφει ό 

Παuσανίας (Π 31, 3). 
Ή Κuνίσκα ποΙΙ πρώτη εθρεψε αλογα και μ' αιιτα κέρδισε 

στοΙΙς 'Oλuμπιακοuς Άγωνες (Παuσανίας, ΠΙ 8, 1) ηταν κόρη 
τοϋ βασιλια της Σπάρτης Άρχίδαμοu. Έδω πρέπει να 

σημειωθεί ή γuναικεία πανοuργία. 'Άν και ηταν απαγορεuμένο 
στις γuναίκες να λαμβάνοuν μέρος στοΙΙς 'Oλuμπιακοuς Άγω

νες, ή KuvCcrxcχ βρηκε εναν τρόπο να παρακάμψει την 
απαγόρεuση, εκμεταλλεuόμενη την διάταξη τοϋ κανονισμοϋ 
ποΙΙ δεν απαιτοϋσε την παροuσία των ίδιοκτητων των 'ίππων 

, , -
στοuς αγωνες. 

Ό Πλίνιος (Naturalis Historia, XXXV, 40) αναφέρει εναν 
σημαντικο αριθμο γuναικων ζωγράφων, οπως την Τιμαρέτη, 
κόρη τοϋ γλόπτη Μίκωνος (ποΙΙ φιλοτέχνησε μία 'Άρτεμι στην 
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'Έφεσο), την Ειρήνη, κόρη και μαθήτρ~α τοο ζωγράφοu Κρατt
vou (εργα της μία Κόρη, μία ΚαλuΦώ, ό ταχuδακτuλοuργος 
Θεόδωρος και ό χορεuτης Άλκ~σθένης), την Άρ~σταρέτη, κόρη 
και μαθήτρια τοο ζωγράφοu Νεάρχοu (γνωστη για το εργο της 
Ά λ /) 'λλ' , , 'Ι' " , Κ'ζ , « σχ ηπως» , α α και την αια απο την u ικο, την 

Όλuμπιάδα, και αλλες. 
Οί πλοόσωι παρείχαν σuχνα στους φ[λοuς τοuς δείπνα, τα 

γνωστα σuμπόσια, τα όποία σuνοδεuονταν απο σuζητήσεις 
ύΦηλοο επιπέδοu, στα όποία εαν το ~θελαν μποροΟσαν να 
παραστοΟν γuναίκες. 

Στην Όμηρικη κο~νωνtα OL γuναίκες λαμβάνοuν μέρος στα 
, " λ ' 'ζ " , -'λ o~ σuμποσ~α και μα ιστα επωμ~ ονται ενα μερος της τε εσης: ι 

ανδρες μοφάζοuν τον οίνο και το κρέας και OL γuναίκες το 
,ι\ ' " 1 
ψωμι και το νερο. 

Αuτο που κρατοΟσε τις γuναίκες εξω απο ~ναν ανδρωνtτη 
, , ~, ~ , ,; (" β" 

κατα την υ~αρκεια ενος σuμποσιοu ηταν οπως σuμ αινε~ κα~ 

σήμερα) περισσότερο Τι αδιαφορία τοuς για τα θέματα των σu
ζητήσεων παρα όπo~αδήπoτε απαγόρεuση. 
Ό Πλοόταρχος στο εργο τοu «Έπτά Σοφών ΣUΜπόσων» 

, ~" , \ ~ - θ ' ~ 
περιγραφει ενα τετo~o σuμποσ~ο, στο oπo~o καταφ cxvouv o~ 

Έπτα Σοφοι ώς σuνδαιτuμόνες γ~α να σuζητήσοuν για την 
επικοινωνtα των ανθρώπων και την σημασία των θεσμων που 
διέποuν την κo~νων~κή τοuς ζωή. 
Σ ' " , , , , " , ~ "f:' , 
το εργο αuτο εκτος απο τοuς επτα ει,εχοντες σuμποτες 

εμφανίζονται και όρ~σμένα δεuτερεuοντα αλλα ώστόσο 
εξαφετικα σημαντ~κα πρόσωπα ανάμεσα στα όποία o~cxxpCvOU
με την ΕUμητη. Ό χαρακτηρας και Τι σuμπεριφορα της rUVcxt
κας αuτης καθως και τα αισθήματα που τρέφοuν OL αλλσι για 
το ατομό της, θα βοηθήσοuν ωστε να διερεuνηθεί καλότερα ό 
τρόπος με. τον όποίο αντιμετωπιζόταν μία γuναίκα στην 
αρχαία Έλλάδα. 

Το σuμπόσ~ο λαμβάνε~ χώρα στην Κόρινθο στην έξοχικη 
κατοικία τοΟ Περιάνδροu κοντα στην θάλασσα, και σ' αuτο 
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; - ,t, ~, t 'ζ Π' ~ ειναι παρουσα και η οικοοεσποινα, η συ υγος τοΟ εριανορου, 

Μέλισσα (150 Β). 
Πριν την εναρξη τοΟ δείπνου ό Θαλής κάνει εναν περίπατο 

και έπιστρέφοντας, στην στο α που όδηγεί στην α'ίθουσα τοΟ 

συμποσίου συναντα τον Άνάχαρσι, τον Σκόθη σοφό, που πολλοι 
, λ" Ι 'tE"" θ' τον συγκατα εγουν αναμεσα στους πτα, να ειναι κα ισμενος 

κι ενα κορίτσι να ξεμπερδεόει με τα χέρια τα μαλλιά του που 

εΙχαν ανακατωθεί κατα το τελετουργικο λουτρ ο που προηγείτο , , , 
ενος συμποσιου. 

Το κορίτσι αίιτο ηταν ή Εuμητις, ή κόρη τοΟ Κλεόβουλου, 
που φημιζόταν για τα αινίγματά της και που ό Θαλής λέει 
πως τα χρησιμοποιοΟσε ανάλογα με την περίσταση, για να 

'ζ '" , ,tI , ,; , 
παι ει και να τα πεταει σε οσους τuχει να ειναι παροντες. 

Και ό 'ίδιος σuμπληρώνει: Ζ:Εχει ομως θαυμάσιο μυαλό, 

πολιτικο νοΟ, αξιαγάπητο χαρακτηρα και κάνει τον πατέρα 
της να κυβερνα πιο ~πια τους πολίτες και να εΙναι πιο δημοφι
λής» (Έπτά Σοφών Σuμπόσιον, 3). 
Ό Νειλόξενος, ενας αλλος συνδαιτυμόνας, σuγκατανεuει: 

«Ναί, και το καταλαβαίνει κανεις βλέποντας την άπλότητα 
και την ελλειΦη έπιτήδευσης. Πώς ομως και περιποιείται τόσο 

\ , 'λ ι 

στοργικα τον l1.vcxxcxpcrL;». 
Και τοΟ απαντα ό Θαλής: <ΖΕπειδη εΙναι ανθρωπος μυαλω

μένος πολυμαθης και της παρέδωσε με προθυμία και κάθε λε
πτομέρεια τον τρόπο ζωής και καθαρμοΟ που έφαρμόζουν ο[ 
ΣκUΘες στους αρρώστοuς τους. Φαντάζομαι πως κι αίιτη 
ακόμη τη στιγμή, ένώ τον περιποιείται και τον φροντίζει με 
τρυφερότητα, μαθαίνει κάτι κουβεντιάζοντας μαζί του». 

Οί 'Έλληνες δεν εκαναν διακρίσεις ίιπερ τοΟ ένος η τοΟ 
"λλ 'λ 'Η'Ελλ ' 'Φ ,., " , α ου φυ ου. ηνικη σκε η που ειναι συνυφασμενη με την 

έλευθερία εΙναι αδιανόητο να την στερεί απο τον μισο 
πληθυσμο γι' αίιτο και στα κείμενα τής Έλληνικής Γραμμα
τείας δεν ίιπάρχουν εκφράσεις απαξιωτικες για το γυναικείο 
φΟλο. 



ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ 

Κ , '''λλ λλ "λ ' λλ ' " " , , « αι σε α α πο α φι οι μου, α α και σε αυτα που κα-

, , 'λ' ~, ,t "~, 
νει τωρα η κοπε α, αΠΟυεικνυεται πως η γυναικεια φυση υεν 
., ,Ι ~ ~, , , , ,~ , , λλ ' , t:.I 
ειναι σε τιποτε υπουεεστερη απο την ανυρικη, α α μονο οτι 

εχει ανάγκη απο κρίση και δUναμη."Ωστε αν κάποιος απο σας 
εχει γυναίκα πρέπει με θάρρος να την διδάσκει ο,ΤΙ θα ηθελε να 
γνωρίζει» (Ξενοφών, Συμπόσeoμ, 2, 9). 

την παιδεία της νεαρης γυναίκας είναι ύποχρεωμένος να 
αναλάβει ό σύζυγος οντας μεγαλύτερος και εμπειρος, είναι 
'λ "θ ", μα ιστα υπευ υνος γι αυτην. 

Ό Σωκράτης συμβουλεύει τον Κριτόβουλο (Ξενοφών, 

Ο!χονομιΧός ΠΙ, 10-12): 
«Μπορώ να σοίί δείξω συζύγους που συμπεριφέρονται στις 

, - ,,~, ,,', " 
νομιμες γυναικες τους ετσι ωστε να τις εχουν συνεργους για 

να αuξήσουν τις περιουσίες τους και αλλους που φέρονται με 
τέτοιο τρόπο ωστε οί γυναίκες να τους προξενοίίν μεγάλες 
ζημιες ... ». 

'Ά" 'β ., , " θ-« ν ενα προ ατο ειναι σε κακη κατασταση ... εωρουμε 

ύπεύθυνο τον κτηνοτρόφο' αν ενα αλογο είναι δUστρoπo, 
θεωροίίμε ύπεύθυνο τον ίππέα' οσον αφορα στη γυναίκα, αν ό 
'ζ' ,~ ~ , '" ~/λ ,,', 

συ υγος της την υιuασκει σωστα και παρ ο α αυτα εκεινη 

διαχειρίζεται τα αγαθα ασχημα τότε 'ίσως δίκαια κατη
γοροίίμε εκείνη. 'Άν ομως ή γυναίκα αγνοεί το σωστο γιατί 
δεν της το δίδαξε, δεν είναι σωστο να ρίξουμε την εUΘύνη στον 
σύζυγό της;». 

Πάνω απ' ολα ομως για τον Σωκράτη ή σύζυγος πρέπει να 
., ~, " θ ' , 
ειναι ενας αν ρωπος εμπιστοσυνης: 

«Κριτόβουλε, είπε, εΥμαστε φίλοι, πρέπει να όμολογΟίίμε 
την αλ ήθεια.'Ύ πάρχει κάποιος αλλος που να τοίί εμπιστεύεσαι 
ολα τα σπουδαία ζητήματα εκτος απο την γυναίκα σου; Κα-
, " 

νενας, απαντησε». 

'Ο ,~,., λ'" " λ' γυναικωνιτης υεν ειναι φυ ακη, οπως το ανατο ιτικο 

χαρέμι' είναι ό χώρος μέσα στον όποίο δραστηριοποιείται ή 
γυναίκα, οπου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, οπου επιτελεί ενα 
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εργο σοβαρό, στο όποΤο εlναι αναντικατάστατη. 
'Εναπόκειται στην νοημοσuνη της κάθε γυναίκας εαν ό γυ

ναικωνίτης της θα γίνει φυλακη η το όρμητ~ριό της. 
Μ ι ,-;, , , , " ~ , 

ια κοινωνια ειναι τοσο συντηρητικη για τους ανορες και 

" - ~,' - -" ,;-
για τις γυναικες της οσο εκεινοι της επιτρεπουν να ειναι. 

Άκόμη και κάτω απο τις πιο στυγνες δικτατορίες, ακόμη και 
μέσα στον σκοτεινο Μεσαίωνα δπηρξαν ανθρωποι που εμειναν , , 
ανυποτακτοι. 

Μ' <:- ' λ" '<:-'."., '<:-' ε ουο ογια, ο γυναικωνιτης οεν ειναι τοπος ειναι ωεα. 

Δ ' λ '<:- ' ",' , "ξ 'ζ , υομισι χι ιαοες χρονια απο την εποχη που ε ετα ουμε ο γυ-

ναικωνίτης εξακολουθεΤ να βρίσκεται δίπλα μας, τόσο για τις 
γυναικες οσο και για τους ανδρες, για ολους εκείνους τους 
ανθρώπους που το μυαλό τους παραμένει κλειστο μπροστα 
στην γνώση, το κάλλος, τον πολιτισμό. 
Λ ' , " " , λ ' , 'λ <:- <:-' ενε πως απο την εποχη μας ειπουν οι μεγα οι οωασκα-

λοι, ομως εκεΤνο που απουσιάζει εlναι ΟΙ ανθρωποι ΟΙ απο
φασισμένοι να μαθητεuσουν' κι αιιτη εlναι επιδίωξη μιας 
όλόκληρης ζωης. 

Σ~μερα που ΟΙ γυναΤκες απολαμβάνουν τις ελευθερίες της 
μόρφωσης, της δικαιοπραξίας, της φ~φoυ, πόσες εlναι εκεινες 

, , '<:- ' Τ' ,." <:- λ ' 
που παραμενουν αοιαφορες; ο ποσοστο ειναι αοικαω ογητα 

δφηλό. 
ΟΙ γυναΤκες στην αρχαία Έλλάδα δεν περιφρονουνται κοι

νωνικά, οπως δεκάδες βιβλία προσπαθουν να μας πείσουν. Ό 
'Έλληνας τρέφει βαθυ σεβασμο για το γυναικεΤο φυλο και αΙΙτο 

, , <:- ' "θ ' Σ' Δ <:- 'θ 'Θ' το αποοεικνυει και η ρησκεια του: το ωοεκα εο οι ... εοι 
-; ι ~I ,~ Θ' 'Ε λ ' , ~., ξ ,t:1 ,~ 
ειναι τοσοι οσες και οι ... εες. πιπ εον τοσο η α ια οσο και η 

, ,- 'θ'" '<:- λ' ισχυς των γυναικειων εοτητων ειναι αοιαφι ονικητες. 

ΣτηνΈλληνικη κοινωνία παρ α το πέρασμα των αίώνων και 
την επιβολη των αλλεπάλληλων κατακτ~σεων, κυριαρχεΤ στην 
πραγματικότητα, μία ατυπη Μητριαρχία. 

Οί περισσότερες και ΟΙ σημαντικότερες λέξεις στονΈλληνικο 
κόσμο των ίδεων, αλλα και πέρα απο αΙΙτόν, εlναι θηλυκου γέ-
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'Ελ θ ,~ , ~ , , ,,' , 
νοuς: εΙ.) ερια, υημοκρατια, παιυεια, ποιηση, uγεια, αρμονια, 

φιλία, ouναμις, πόλις και μητρόπολις. 

«Δεν μπορεί κανένας λοιπον να διακρίνει καλα αν 

πλεονεκτεί το αρσενικο 11 το θηλuκο φuλο» γράφει ό Ξενοφών 
'ίι' / ΥΠ 28 ('Ο Θ ') ,', , ,~ στον «utχοvομtχο» ΤΟι.) «'" εος τοuς εκανε το ιυιο 

ίκανους ώς προς το να εΙναι εγκρατείς σ' εκείνα που πρέπει ό 
καθένας και το μεγαλύτερο μέρος αύτης της αρετης εδωσε 

στον καλύτερο, ε'ίτε στον ανδρα ε'ίτε στην γuναίκα. Έπειδη δεν 
εΙναι και οί ouo απο τη φύση τοuς φτιαγμένοι για τις 'ίδιες 
εργασίες, γι' αύτο τον λόγο εχοuν περισσότερο την ανάγκη ό 
ενας τοΙ) αλλοΙ.) και ή ενωσή τοuς σε ζεuγάρι εΙναι ακόμη πιο 

, t:I r: r:, ι λ ι (' ι '" , "λλ 
χρησιμη οταν ο ενας φαινεται ιγοτερο ικανος, απο τον α ο 

" λ' ΠΟι) τον σuμπ ηρωνει». 

Η Γγ'ΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ 

Ή κοινωνικη κατάσταση τών γuναικών στην αρχαία 
Έλλάδα δεν μπορεί να γενικεuτεί διότι διέφερε οχι μόνο απο 
περιοχη σε περιοχή, αλλα και ανα χρονικες περιόδοuς, με την 
Σπάρτη και την Αθήνα να βρίσκονται στα ouo ακρα. 

Σε γενικες γραμμες ομως διατuπώνεται μία αντίφαση. Ή 
επίσημα αποδεκτη αποΦη μας παροuσιάζει μία σuντηρητικη 
Σπάρτη που επιτρέπει ελεuθερίες στις γuναίκες της και μία 
φιλελεύθερη Αθήνα που τις φuλακίζει. 

Το πολιτικο σύστημα της Σπάρτης εκθειάζεται απο τους 
θιασώτες τοΙ.) διότι επέτρεπε στις γuναίκες τοΙ) πολιτικες 

ελεuθερίες που αλλα καθεστώτα αρνοUντο. ΕΙχαν, για παρά
δειγμα, το δικαίωμα ίδιοκτησίας γης και την δικαιοδοσία να 

'ζ ( ,~ ,(' θ' "'~ ,t:, " 
φροντι ouv οι ιυιες τις uπο εσεις τοσο τις ιυιωτικες οσο και τις 
κρατικές. 'Επιπλέον ηταν απαλλαγμένες απο τις σuνηθισμένες 
οίκιακες ασχολίες, οπως ό αργαλειός, οί προμήθειες, ή φροντί
δα τών παιδιών. 
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"Ολα αίιτα εΤναι δπέροχα να τα διαβάζει κανείς, άλλα 
άποτελοίίν μόνον την μία πλευρα τοίί νομίσματος. Ή Σπάρτη 
εδινε δπερβολικη σημασία στον δημόσιο βίο είς βάρος τοίί 
ίδιωτικοίί. Άποκλειστικός της στόχος ηταν ή διατήρηση της 
στρατιωτικης ίσχuος και αίιτο μποροίίσε να επιτευχθε~ μόνο με 
την δποταγη τοίί άτόμου στο σόνολο και στα ίδανικα της πο

λιτείας. 
Ο, λ' "" 'Σ ' , λ ι ογοι για τους οποιους η παρτιατισσα ει χε π εονε-

κτικη θέση στα παραπάνω ζητήματα εΙναι διότι ή κοινωνία της 
την χρειαζόταν σε άπελπιστικο βαθμό. 

Το μεγάλο πρόβλημα ποΙΙ άντιμετώπιζε ή πόλη αυτη ήταν 
, λ ,ι. ~, 'Ε ' ~I -;~, ,ι 'λ " 
η ειψανορια της. φ οσον ειχε ενα και μονο με ημα, τον πο-

λεμο, χρειαζόταν άπεγνωσμένα τις γυνα~κες για να χειρίζο
νται τις δποθέσεις οταν οί ανδρες ελειπαν στον πόλεμο -και 
ελειπαν συχνά- και για να γεννοίίν τοΙΙς νέους στρατιώτες. 
Ή Σπάρτη εΙχε δημογραφικο πρόβλημα γι' αίιτο και εδινε 

ίδιαίτερη σημασία στην μητρότητα. Οί Σπαρτιατες ηταν 
ελάχιστοι μπροστα στην άριθμητικη δπεροχη τών είλώτων. 
Για να γίνει κατανοητο το πρόβλημά τους αίιτο άξίζει να 
, ι ~ , , 
αναφερουμε ουο περιστατικα: 

Κατα την διάρκεια τοίί ΠελοποννησιαΚΟίί Πολέμου οταν οί 

Άθηνα~oι αίχμαλώτισαν 300 Σπαρτιατες, ή Σπάρτη άναγκά
στηκε να συνάψει είρήνη, ενώ μετα την Μάχη στα Λείίκτρα 
και τον θάνατο 700 μόλις Σπαρτιατών στο πεδίο της μάχης, 
εχασε για πάντα την κυρίαρχη θέση στην Πελοπόννησο. 
Ή άγωγη τών κοριτσιών στην Σπάρτη ήταν παρόμοια με 

εκείνη τών άγοριών: Ζοίίσαν σε άγέλες, άσκοίίνταν σε διάφορα 
άθλήματα, συμμετε~χαν σε κοινες έορτές. τα κορίτσια στην 
Σ ' ~,~, "λ"'" Ε' " παρτη οεν υφαιναν στον αργα ειο τα ονειρα τους. ιχαν ενα 

και μοναδικο σκοπό: να γεννήσουν δγιη και δυνατα παιδιά. Γι' 
" , - "'~,; 

αυτο ασκουνταν σωματικα και παντρευονταν οταν ηταν 

σωματικα ωριμες δηλαδη στα 20 και οχι ενωρίτερα. 
Ή συζυγικη και ή οίκογενειακη ζωη στην Σπάρτη ήταν 



ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ 

, " , , , ~ Τ ' ~,., ,~ 
uποταγμενες στην κοινωνικη ομαοα. α παιοια ηταν «ιοιο-

, -, , " - , 
κτησια» ΤΟι) κρατοuς και οχι τοι) πατερα τοuς. 

Ό νόμος απαγόρεuε στοuς Σπαρτιατες να κάνοuν παιδια με 

ξένες. Ό γάμος με Σπαρτιάτισσα αποτελοΟσε δποχρέωση τοΟ 
πολί τη, ηταν δημόσιος θεσμος και οχι ίδιωτικη σχέση. 'Η 
αρνηση εκτέλεσης της δποχρέωσης αΙΙτης ίσοδuναμουσε με 
ατιμία, δηλαδη απώλεια των πολιτικων δικαιωμάτων - στην 
, " ~, 

οuσια εκμηοενιση. 

Είδικος νόμος προέβλεπε την απαλλαγη απο τις στρατιω
τικες δποχρεώσεις για τον Σπαρτιάτη ποu ηταν πατέρας τριων 
γιων, ενω εκεινος ποu εΙχε τέσσερις γιοuς απαλλασσόταν απο 
την καταβολη φόρων. 

OL Σπαρτιατες δεν ανέπτuξαν την ποίηση (ό Τuρταιος εΙναι 
μία εξαίρεση του 70u αίωνος), τις είκαστικες τέχνες, την αρχι-

"",'~ , 
τεκτονικη, οuτε καν την ιστοριογραφια. 

Πριν παρασuρθουμε απο την φαντασία μας σχετικα με τη 
ζωη στην Σπάρτη πρέπει να λάβοuμε δπ' οΦιν μας πως δεν 
ηταν εΙΙχάριστο να ζει κανεις εκεΙ. Στο κείμενο αΙΙτο δεν 
εξετάζοuμε αν το πολιτικο σόστημα της Σπάρτης ηταν σωστο 
Τι οχι, άπλως το περιγράφοuμε. 
Ό «Σπαρτιατικός» τρόπος ζωης περιελάμβανε την διηνεκη 

στρατιωτικη έτοιμότητα, την απειλη της εξέγερσης των δπο
τελων, την κρuπτία, τον μέλανα ζωμο και την μαστίγωση των 
εφήβων μπροστα στο αγαλμα της Όρθίας Άρτέμιδος, κι αιιτες 
ηταν όρισμένες απο τις σuνθηκες στις όποιες εΙναι εuκολο να 
, , θ'" 'λ θ ' αναφερομαστε κα ισμενοι ανετα στην πο u ρονα μας. 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥ'ΝΑΙΚΑΣ 

Π λλ ' ~ , , ", '1:' , , 
ο οι προοοεuτικοι ερεuνητες οταν εc,αγοuν τα σuμπερα-

σματά τοuς σχετικα με τις σuνήθειες των ανθρώπων στην 
, , 'Ελλ' ~, , " , , θ ' , 
αρχαια αοα τα σuγκρινοuν με τα σημερινα ειω οτα ακο-
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λοuθώντας τον ίσοπεδωτικο τρόπο σκέΦης που λέει πως ο, τι 
γίνεται σήμερα εΙναι σωστο και προοδεuτικό, ένω Ο,τι εγινε 
θ' ,. λ θ ' " θ ~ , χ ες ειναι αν ασμενο και οπισ ουρομικο. 

Για παράδειγμα στην αρχαιότητα οί γuναικες δεν Φήφιζαν 

ένω σήμερα Φηφ(ζοuν κι αΙΙτο εΙναι ή «uΦιστη έξάσκηση τοϋ 
δημοκρατικοϋ τοuς δικαιώματος». 'Ελάχιστοι εΙναι έκεινοι που 

, " ~,~ _ t, 
σκεπτονται πως στην πραγματικοτητα τοσο οι γuναικες οσο 

και οί ανδρες Φηφίζοuν με γνώμονα τα αλογα όρμέμφuτά τοuς 
, ~ 'θ ' λ ", " ., , 

ποι) uημιοuργη ηκαν αντανακ αστικα απο ακριτες εντuπωσεις, 

τηλεοπτικες ύποβολες και κάποια προσωπικη γνωριμία η 
'ξ' ε αρτηση. 

πως αλλιως να έξηγηθει το γεγονος πως Φηφίζονται ώς 
βοuλεuτες οί τηλεοπτικοι αστέρες, οί φορεις ενδοξων ονομάτων 
,,' λ θ ' Ρ' " Φ ~ 'λ "" , η οι κα α οσφαιριστες; ιχνοντας ενα ηφουε τιο με το ονομα 

τοuς στην κάλπη στην πράξη παρέχοuμε ενα καλοπληρωμένο 
" λ " ", θ'" λ' , επαγγε μα σε καποιοuς ποι) ισως α ηταν κα uτερα να 

εκαναν μία αλλ η δοuλειά. 
Σήμερα οί γuναικες μποροϋν να ζοϋν μόνες, να xciVOUv Ο, τι 

θ 'λ ., ι ,,' Ι ~" Σ" , 
ε ouv, ακομη και να ανατρεφοuν παιuια μονες. την αρχαια 

'Ελλ ' ~, , "θ ,. 'ξ' 'Η λ ' αυα οι μοναχικοι αν ρωποι ηταν ε αιρεση. πο ι τεια 

προστάτεuε τον ανθρωπο, ε'ίτε ανδρας ηταν ε'ίτε rUVIXLxιx. 
Οί γuναικες είδικά, που ό νόμος τις αναγνώριζε ώς τα πιο 

αOUναμα στοιχεια της κοινωνίας, δεν παρέμεναν ποτε χωρις 
κηδεμόνα, χωρις κάποιον που να αναλάβει να ύπερασπιστει τα 
ς;. " 'Ά'" "λ ~ "~ ~ λ' υικαιωματα της. ν αuτος ε ειπε η ιuια η πο ιτεια 

αναλάμβανε ύπο την προστασία της την μοναχικη rUVIXLxιx. 
Ή θρuλικη προικα έξuπηρετοϋσε την οίκονομικη έξασφάλιση 

της αστης γuνα(κας και την σταθεροποίηση της θέσεώς της 

μέσα στην οίκο γένει α τοϋ σuζόγοu της. Ό σόζuγος διαχειριζό
ταν την προΙκα. Σε περίπτωση διαζuγίοu, ασχετα απο την 
~ , -; ~ ""'Φ' -uπαιτιοτητα, ηταν uποχρεωμενος να επιστρε ει την προικα 

ακέραιη στον κόριο τοϋ πατρικοΟ ο'(κοι) (πατέρα, αδελφό) ύπο 
την κηδεμονία τοϋ όποίοι) ή rUVIXLXΙX θα ζοϋσε στο έξης. 
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Προς ασφάλειαν της προικος ό ανδρας υποχρεωνόταν να 
~ ~ ~I " ~ λ ~ " , , ,," 
οωσει ενα «αποτιμημα» οη αοη καποιο ενεχυρο, οικια η 

κτημα. Μέχρι δε την απόδοση της προίκας ό πρώην σuζυγος 

• "λ" 18ο/ι υποχρεωνοταν να π ηρωνει τοκο ο. 

Γι' αΔτο δεν ηταν σπάνιες οί περιπτώσεις στις όποιες οί cru
ζυγοι ανέχονταν τις όξuθυμες συζuγους τους και δεν επαιρναν 
διαζuγιο γιατί εlχαν καταχραστει ενα μέρος της προίκας τους 
και δεν ηταν σε θέση να την επιστρέψουν. 

Πρέπει να διευκρινιστει πως ή προικα αντιπροσώπευε 

ακίνητα και σ' αΔτην δεν συμπεριλαμβάνονταν τα προσωπικα 
αντικείμενα της γυναίκας, τα δώρα τών συγγενών στο γάμο, 

" , , ~ 'ι:'" ι:"λ 
τα φορεματα, τα κοσμηματα, οι προσωπικοι υπηρετες και ο α 

τα εργα τών χεριών της, ποΙΙ παρέμεναν εφ' Όρου ζωης στην 
δικαιοδοσία της. 

Το καθεστως της κηδεμονίας ασκουσε ό ανδρας του 
- 'Η ' ~ , " 'ζ " "θ ' σπιτιου. οικοοεσποινα, η νομιμη συ υγος ηταν υπευ υνη για 

τις υποθέσεις του ο'ίκου μόνον Όταν εκεινος απουσίαζε. Ή Πη

νελόπη δεν επιτρέπει σε κανέναν να αναλάβει την διοίκηση του 
" " , , ~,~, 'ζ" (' 'O~ , 

οικου, ουτε στον γιο της, οσο οεν γνωρι ουν αν ο ουσσεας 

" , ειναι νεκρος. 

'Έχουμε την εντuπωση πως σ' εναν γάμο ή συγκατάθεση 
- ,~, Ι , , Δ'" ι:'ι " 

της γυναικας οεν κρινοταν απαραιτητη. εν ειναι ομως ετσι 

τα πράγματα. Ό νόμος προστάτευε την θυγατέρα ποΙΙ νόμιζε 

Ότι εκβιαζόταν να κάνει εναν ανάρμοστο γάμο, αφου της εδινε 

το δικαίωμα να εγείρει κατα του κηδεμόνος της «ε!σαγγελιαιι 
χαχώσεως». 

ΤΟ επίκεντρο της νομοθεσίας στην αρχαία Άθήνα ηταν ή 
περιουσία και τόσο οί γυναικες Όσο και οί ανδρες της πόλεως 
αΔτης υπόκειντο στοΙΙς νόμους της. Ή κτηματικη περιουσία 
μιας οίκογένειας ηταν ζωτικης σημασίας τόσο για την 'ίδια 
Όσο και για το κράτος ποΙΙ οΙΙσιαστικα στηριζόταν στην 
, " , 
αγροτικη οικονομια. 

Ό Άριστοτέλης (ΠολιτιΧά 6.2.5, 1319 Α) ίσχυρίζεται Ότι σε 
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πολλες πόλεις-κράτη το να ποuλήσει κανεις τον πρώτο κληρο 

καλλιεργήσιμης γης που εΊχε άποδοθεΤ στην οικογένεια ηταν 
πράξη άντίθετη προς τους νόμοuς. Ό 'ίδιος άναφέρεται στην 
κατάσταση που εΊχε δημιοuργηθεΤ στην Κόρινθο και στη.ν Θήβα 
οποu το κράτος επαιρνε δραστικα μέτρα για να άποτρέψει την 
μείωση τοu άριθμοu τών ο'ίκων. 

Για την Άθήνα εΊναι γνωστο οτι ώς την ιστορικη εποχη δεν 
επιτρεπόταν ή πώληση γης που άνηκε σε όμάδα σuγγενών εξ 

~, \. ~ , ", 'ξ β θ - " " , 
αιματος, χωρις ωστοσο να εχει ε ακρι ω ει ακομη απο ποια 

εποχη και μετα εγινε δuνατη μία τέτοια πράξη. 
Πάντως ως την κλασσικη εποχη τοuλάχιστον ό άγροτικος 

πληθuσμος της Άττικης ζοuσε σε εδαφος που κατεΤχαν οι πρό-
, ." " , 

γονοι τοu απο γενια σε γενια. 

Οί Άλκμαιονίδες τον 70 αιώνα Τι οι άντίπαλοι τοu Πεισι
στράτοu τον 60 αιώνα δεν εχασαν τις περιοuσίες τοuς οσο ηταν 
εξόριστοι. Άντίθετα τον 40 αιώνα οσοι εξορίζονταν εχαναν 

." " , , , 'λλ' , , ., , 
αuτοματα οχι μονον την κινητη α α και την ακινητη περιοu-

σία τοuς. 

Ή άπαγόρεuση άγοραπωλησίας γης περιόριζε ομως και την 
εξοuσία τοu ανδρα, ό όποΤος θα μποροuσε να θεωρηθεΤ οχι τόσο 
ώς ιδιοκτήτης, με τα σημερινα δεδομένα, άλλα μαλλον ώς 
εγγuητης της οικογενειακης ιδιοκτησίας εναντι τοu κράτοuς. 

Το γεγονος δε οτι πάνω στη γη τοu κλήροu ύπηρχαν και οι 
τάφοι τών προγόνων άποτελοuσε εναν παραπάνω λόγο για 
, , \., ,., - - , 

την αuστηρη εφαρμογη αuτοu τοu μετροu. 

'Ένα ζήτημα που άπασχόλησε τους Άθηναίοuς νομοθέτες 

ηταν το ζήτημα της 'ΕΠlΧλήροu, δηλαδη της γuναίκας κληρο
νόμοu μιας περιοuσίας οταν δεν ύπηρχαν αρρενα μέλη σε 
cpucrtxTj σειρα για να την διεκδικήσοuν. Ή γuναΤκα αΔτη σuμφω
να με τον νόμο ηταν ύποχρεωμένη να παντρεuτεΤ τον πλησιέ
στερο σuγγενη της Τι εκεΤνος να φροντίσει να την παντρέψει με 

, "λλ 'Ο' ι ς;:, '"Ε' / "Λ " ξ , ζ καποιον α ον. αρμοοιος Dπωιιuμος .Ι1ρχωll τον ε αναγκα ε 

\.~, ." ,~\. ,~., 'λ' " β' 
για ενα απο τα oUO και η αμε εια τοu επεσuρε αρuτατες ποι-
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νές. 

Ή Έπ(Χληρος οuτε κατείχε οuτε Όριζε την ιδιοκτησία του 
πατρικου της o'{xou. Κανεις Όμως δεν μπορουσε να της την 
στερήσει. Γι' αΙΙτο ό γάμος μιας ΈπιΧλήροι; ηταν για τοuς 
σuγγενείς της Όσο και για την πολιτεία δπόθεση έξαιρετικης 
σημασίας. 

Ό νόμος λάμβανε μέτρα, τόσο στην Άθήνα Όσο και στην 
Γόρτuνα της Κρήτης, ποu έμπόδιζαν την όλοκληρωτικη 
έξάλειψη και έξασφάλιζαν το μέλλον οσων οικογενειών δεν 
είχαν αρσενικοuς αλλα μόνον θηλuκοuς απογόνοuς. 
'Η χήρα ηταν ενα μέλος της κοινωνίας στο όποίο ή πολι

τεία οφειλε να δώσει την δέοuσα προσοχη έαν ηθελε να 
, -, , , ~ θ' ." 

αuτοπροστατεuτει, κι αuτο γιατι η εση της ηταν tcrxupo-
, "(" " - ,." , 

ποιημενη αφ ενος με την προικα πο!) ειχε στην κατοχη της 

και αφ' έτέρο!) με τον χαρακτηρα της ποu είχε αποκτηθεί μέσα 
απο τις έμπειρίες του γάμοu, της τεκνοποίησης, της διοίκησης 
του ο'ίκο!) και της απώλειας του σuντρόφοu της. 'Όλα αιιτα 
'λλ' "'λ' ,., , β' α α και η η ικια της την ειχαν καταστησει σε ασμια. 

Ή προίκα της χήρας περνουσε στα χέρια του πρωτότοκο!) 

γιου της μετα την ένηλικίωσή τοu. Ή μητέρα βρισκόταν δπο 
την ΚΙ;ΡΙΞια του γιου της. 'Άν Όμως ή 'ίδια αποφάσιζε να έπι-

',1,' ,.,"~,., λ ' 
στρεψει στον πατρικο της οικο, οι γιοι οεν ειχαν κ ηρονομικο 

δικαίωμα στην προίκα. 

Πρέπει να σημειωθεί πως ο[ χηρες τελουσαν δπο την προ-
, - 'Ε /"'Λ "-., 'ξ ~ 

στασια το!) πωιιυμου n-ρχοvτος, Ο οποιος ηταν ε οuσιοοοτη-

μένος να μηνύει στο ονομά τοuς κάθε πρόσωπο ποu τις 
ένοχλουσε Τι τις απειλουσε. 
Ό ΆθηναΊ;κος νόμος ηταν πολu πιο διορατικος απ' οσο νομί

ζοuμε, κι αΙΙτο θα το αντιληφθουμε έαν τον σuγκρίνοuμε με τις 
όδηγίες ποu παρείχε μετα απο αιώνες στα μέλη το!) το Τάγ

μα τών 'Iησοu'ίτών. 

Στόχος του Τάγματος αΙΙτου έκτος απο την προσέλκuση 
πριγκίπων, μεγιστάνων και ισχuρών ανδρών ηταν ή προσέγγι-
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ση πλοuσίων χηρων. ΤΟ εγχειρίδιο τοϋ Τάγματος ποu το δη
μοσίεuσε ό Κόμης Φον Χένσμπρεχ στο βιβλίο το!) με τίτλο 
«D{ ΜuσΤlχές Όδηγιες τού Τάγματος των '1ησοuiτων» 

(εκδόσεις Δήλιος) παρέχει εκτεταμένες όδηγίες. 
ΤΟ Τάγμα επέλεγε όρισμένα απο τα μέλη το!) ποu κατεί

χαν είδικα προσόντα για να ασχοληθοϋν με ενα τόσο λεπτο 
εργο. Ό εντεταλμένος 'Ιησοu'ιτης επρεπε να προσεγγίσει μία 
πλοuσια χήρα, να γίνει ό προσωπικός της εξομολογητης για 
να μάθει ετσι τα μuστικα της οίκογενείας της, να την διασκε

δάσει, να την γοητεuσει, να την αποτρέψει απο εν αν 
ενδεχόμενο γάμο, να την απομακρuνει απο την οίκογένειά της 
και να της αποσπάσει οσο μεγαλuτερα χρηματικα ποσα 
( «έ).εημοσύνες») μποροϋσε για την «σωτηρία της ψuχης» της. 
Ή χήρα αυτη μποροϋσε να γίνει ακόμη για τον 'Ιησοuιτη 

ενας Δοuρειος 'Ίππος μέσ~ τοϋ όποίο!) θα επειθε το γιό της να 
γίνει [ερέας και την κόρη της να γίνει μοναχή.'Έτσι όλόκληρη 

ή περιοuσία της οίκογένειας κατέληγε στα θuλάκια τοϋ Τάγ
ματος. 

Μολονότι ή Σολώνεια νομοθεσία φαίνεται να κρατα εχθρικη 
ι " _ , J -;~, 

σταση προς τις γuναικες, xupιoc; στοχος της ειναι ο oucrLIX-
στικος περιορισμος της OUναμης της αριστοκρατίας. Πριν την 
νομοθεσία τοϋ Σόλωνος τον ελεγχο επι της περιοuσίας των 
ο'(κων ασκοϋσε το γένος. Ό Σόλων προσπάθησε να αποτρέψει 
την σuγκέντρωση μεγάλων αγροτεμαχίων στην ίδιοκτησία 
'λ' 'λλ' " 'θ ,,, "βλ " ο ι γων α α και τις α!) αιρεσιες οσων απε επαν στην cruvιx-

ψη γάμο!) με επίκληρο για πλοuτισμό. 
Q[ περισσότεροι ερεuνητες της θέσεως της yuvιxCxιxc; στην 

αρχαία Έλλάδα αποφεuγοuν να κάνοuν ταuτόχρονα και μία 

ερεuνα για την θέση τοϋ ανδρα κατα την 'ίδια χρονικη περίοδο. 
'Άν το εκαναν θα διαπίστωναν πως μία αστη yuvιxIxιx βρισκό
ταν ουσιαστικα σε πλεονεκτικότερη θέση απο εναν ανδρα ποu 
~,,. λ ,~ , ζ -" "ζ' , 
οεν ειχε πο ιτικα οικαιωματα οuσε ομως και εργα οταν στην 

,,~ 'λ 
ιuια πο η. 
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Ή γυναικα δεν επαιρνε το ονομα τοϋ σuζuγου της, o~τε το 
ονομα τοϋ δήμου στον όποιο ηταν εκεινος εγγεγραμμένος (δη
μόθειι). Διατηροϋσε το δικό της ονομα και το ονομα τοϋ πατέ-

, ", , r "~ φ , 
ρα της και ετσι την προσαγορευαν. ια παραυειγμα: « υΛΟ-

μάχη τέ ή έμή γυιιή, Εύβου),(δου δέ θυγάτηρ ογσα» (Δημοσθέ
νης, Ilρός Μαχάρτατοιι, 29). 
'Ένα θέμα ποu πρέπει να θίξουμε εΙναι ή επωνυμία τών 

γυναικών στην αρχαία Έλλάδα. Άντιθέτως στην Παλαια Δια

θήκη OL κόρες τοϋ Λωτ (παρ' ολο ποu επιτέλεσαν το θεάρεστο 
εργο της διαιωνίσεως της φυλης) ή μητέρα τους (ποu εγινε 
στήλη αλατος), ή σuζυγος τοϋ 'Ιωβ η εκείνη τοϋ Νώε παραμέ-, , 
νουν ανωνυμες. 

Καμια Έλληνίδα δεν μένει ανώνυμη, καμια δεν αναφέρεται 
ώς κόρη τοϋ Τάδε η σuζυγος τοϋ Δεινα, χωρις να καταγράφε-

,', , 
ται το ονομα της. 

'Ο Κuκλωπας Πολuφημος, λόγου χάρη, εΙναι γιος τοϋ 
Ποσειδώνος και της Θόωσας (ΌOUσσεια α' 70). Ό Νέστωρ, ό 
βασιλιας της Πuλου περιστοιχίζεται και απο γυναικες: την 

κόρη του Πολυκάστη (στο '(δια γ' 464), την σuζυγό του Εuριδί
κη (γ' 452) και την μητέρα τοϋ Χλώρι (λ 282). 

την μητέρα τοϋ Σωκράτους την ελεγαν Φαιναρέτη, τοϋ 
Ξενοφώντος, Διοδώρα, τοϋ Άριστοτέλους, Φαιστιάδα, τοϋ 

Πλάτωνος Περικτιόνη και οσο για την μητέρα της Θεσσαλονί
κης, την ελεγαν Νικασίπολη (Παυσανίας ΙΧ 7, 3). 

Περαίνουσα οφείλω να θίξω το ζήτημα της ίεροσuνης τών 

γυναικών. Ή «μισογυνική» αρχαιότητα αναθέτει στις γυναικες 
το λειτοuργημα της ίέρειας, ακόμη και σε ναοuς ποu εΙναι 
αφιερωμένοι σε ανδρικες θεότητες. Στοuς Δελφοuς, uπατη 
ίέρεια τοϋ Άπόλλω,νος εΙναι μία γυναικα, ή Πυθία. 

Ώστόσο για την «προοδευμένη» κοινωνία μας ή ίεροσuνη 
εΙναι απαγορευμένη στις γυναικες. Ό Θεος μοιάζει να απε
χθάνεται το γυναικειο φϋλο, αφοϋ δεν το δέχεται o~τε ώς βρέ
φος μέσα στο ίερό. Άντιθέτως οί γυναικες ποu λάμβαναν μέρος 
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'Θ ι ι:." , ι:. "~I 
στα ... εσμοφορια, οποu απαγορεuοταν η παροuσια ανορος, 

μποροuσαν να πάροuν μαζί τοuς τα βρέφη τοuς ακόμη κι αν , ,., ,ι 

αuτα ηταν αγορια. 

Στην Μεγάλη Έλληνικη Έγκuκλοπαίδεια και στο λημμα 
Φεμινισμός, τόμος ΚΓ, σελ. 882, ή xupCιx Α.Γ. nιxvvcou σχο
λιάζει: 

«Ό Χριστιανισμος δια της Θεομήτορος και των μαρτύρων 

και άγίων γuναικων, αί όποίαι έθuσιάσθησαν δια την έπι

κράτησίν τοu, θα εξύψωνε βεβαίως την θέσιν της γuναικός, την 
ισότητα της όποίας διεκήρuξεν αυτος ό Χριστος δια τοϊ> 'Όύχ 

εν! αρρειι, ούχ έν! θη).υ, πάιιτες έιι τtjJ ΧΡeστtjJ εν έσμεν" αν δεν 
" ς:. , 'Ι ς:. ""ζ ,,' ", λ ' , 
εσπεuοον οι ouoιxt οντες εις την ανατροφην αποστο οι να την 

στιγματίσοuν ώς "πύ).ηιι ~δουJ~ ('άχάθαρτοιι" κλπ. και να δη

μιοuργήσοuν τον διώκτην αυτης ασκητισμόν». 

'Άς αναζητήσοuμε λοιπον αλλοϊ> τον μισογuνισμο και οχι 
στηνΈλληνικη Σκέψη. Γι' αυτην οί θείες δuνάμεις της Φύσεως 
αντιπροσωπεύονται απο δύο θεμελιωδες αρχες σε πλήρη cru-

" -" , , " 
νεργασια: την γονιμοποιοuσα αρσενικη αρχη και την γονιμο-

ποιημένη θηλuκη αρχή. Τον ουρανο και την Γαία. 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΥ"ΝΑΙΚΩΝ 

Ή ιδέα τοϊ> διαχωρισμοϊ> των ανθρώπων σε ανδρες και 

γuναίκες και ατοπη εΙναι και αδικη. 
Στο γένος των γuναικων, οπως και των ανδρων μπορεί 

" "t:' ι:. , "ι , 
κανεις να σuναντησει ε"ισοu, ικανοuς και ανικανοuς, σuνετοuς 

και φαύλοuς, πολιτικα πνεύματα και «Ιδιωτες». 

'Έχοuν γραφτεί πολλα για τον πολιτιχο παραγκωνισμο των 

γuναικων και τα περισσότερα απο αυτα εΙναι παραπλανητικά. 
Πολιτικη δεν ασκεί μόνον εκείνος ποιι λαμβάνει μέρος στην 
εξοuσία, εκτελεστική, νομοθετικη και δικαστική. 

Δεν εΙναι πολιτικο ον εκείνος ποιι διαβάζει καθημερινα στις 
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εφημερίδες τα «ψέματα τοο καθεστωτος» και κάθε τέσσερα 
χρόνια ρίχνει σε μία κάλπη ενα χαρτάκι, επιλέγοντας οχι τον 
αριστο, αλλα τον μονόφθαλμο ανάμεσα στοuς τuφλούς, και κα-
θ ' ζ ... ~ ~ ~/" ... λ ' ~ , 
ησuχα ει τον εαuτο τοu οτι «ασκησε το πο ιτικο ΤΟU υικαιω-

μα» ώς χρηστον μέλος της κοινωνίας. 

Πολιτικη δεν εlναι ή καλοστημένη και πανάκριβη «παρά
σταση» των εκλογων, αλλα το σύνολο των ενεργειων ποu 
αποβλέποuν στην προαγωγη των ύποθέσεων της πολιτείας και 
στην ίκανοποίηση του κοινου σuμφέρoντoς των πολιτων. Και 
στον τομέα αύτον εχοuν διαπρέψει οί γuναϊκες, γιατί ή φιλο
πατρία και ή αύτοθuσία δεν υπηρξε ποτε προνόμιο τοο έ.νΟς 

φύλοu. 
'Όσες γuναϊκες ξέφuγαν απο την λήθη τοο χρόνοu και ανα

φέρονται ονομαστικα δεν επαινουνται μόνο για τις «φuσικές» 
τοuς αρετές, αλλα για τα πνεuματικά τοuς χαρίσματα. 

Ύ πηρξαν γuναϊκες στην Έλληνικη 'Ιστορία ποu σuγκλόνισαν 
με την προσωπικότητά τοuς - κι ακόμη σuγκλονίζοuν. 
Μ ι ,... ,..., ~ Ά " Μ λ ' ~ ~ , , 

ια απΌ αuτες ηταν η σπασια, η ι ησια, η υεuτερη cru-
ζuγος του Περικλέοuς. Ό Περικλης πηρε σuναινετικο διαζύγιο 

απο την μητέρα των δύο γιων τοu Ξάνθιπποu και Πάραλοu, 
για να την παντρεuτεϊ. 

Λέγεται πως ή Άσπασία τάραξε τα λιμνάζοντα uδατα των 
Άθηνων με την λαμπερή της παροuσία: μοναδικη αγχίνοια, 
'ξ , "λ' ~ ι 'λλ'" ε αιρετικη φuσικη εuγ ωττια, uπεροχον κα ος και εuρuτατη 

μόρφωσις. 
'Η Ά ,~,., "Άθ' " σπασια υεν ηταν για τοuς ηναιοuς καινοφανης περι-

πτωση. Εlχαν προηγηθεϊ δεκάδες γuναϊκες με φιλελεύθερες 
απόψεις και σuνήθειες. Ή Θαργηλία, για παράδειγμα ύπηρξε 
διάσημη τόσο για την ομορφιά της, οσο και την πολιτική της 
επιδεξιότητα. Ό Άθήναιος (608 F) παραδίδει την εντuπωσιακη 
ε'ίδηση πως εlχε κάνει 14 γάμοuς και ό Πλούταρχος (nepe
Χλής, 24) γράφει κατα λέξιν: «"Ολοι οί εραστές της ηταν πα-

ς:ο ι ,ι 

ντουuναμοι και πανισχuροι». 
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'Ο Περικλης άγάπησε την Άσπασία «γιατί ηταν σοφη και 
εΙχε πολιτικη ευστροφία». Πραγματικα και ό Σωκράτης την 
επισκεπτόταν πότε πότε με τους μαθητές του και οσοι την 
γνώριζαν της πήγαιναν τις γυναίκες τους για να την 

cXXOUcrOuv διότι: «ή γυναίκα τοuτη συζητοuσε με πολλους 
Άθηναίους θέματα ρητορικης τέχνης» (Περιχ).ης, 24). 

Μετα τον θάνατο τοϊ:> Περικλέους ή Άσπασία παντρεuτηκε 
τον ζωέμπορο Λυσικλέα, τον όποίο ή συμβίωση μαζί της κατέ
στησε δόκιμο πολιτευτη και ρήτορα και ό όποίος μάλιστα πα
ραγκώνισε τον Μελιτέα Ευκράτη, που εΙχε επικρατήσει στην 
Άθήνα μετα τον θάνατο τοϊ:> μεγάλου πολιτικοU. 

Άλλα στην ζωη τοϊ:> Περικλέους και στις πολιτικες εξελίξεις 
της εποχης εκείνης πολυ σημαντικο ρόλο επαιξε μία αλλη 

γυναίκα ή 'Ελπινίκη, ή αδελφη τοϊ:> Κίμωνος τοϊ:> πολιτικοϊ:> 
αντιπάλου τοϊ:> Περικλέους. Για την άκρίβεια, ή επαναφορα τοϊ:> 
Κίμωνος απο την εξορία λόγ~ εξοστρακισμοϊ:> εγινε με ψήφι
σμα που ύπέβαλε ό 'ίδιος ό Περικλης, με την μεσολάβηση της 
αδελφης τοϊ:> Κίμωνος 'Ελπινίκης (Πλοuταρχος, Περιχ).ης, 10). 
Ή'Ελπινίκη σuναψε με τον Περικλη μία μυστικη συμφωνία 

, , , , , 'c;:, λ' Κ' θ" λ' β , ~ 
κατα την οποια ο αοε φος της ιμων α ανα αμ ανε με οια-

κόσια πλοία την στρατηγία των συμμάχων σε επιχειρήσεις 
στην Περσία, ενω ό Περικλης θα διατηροuσε την δuναμή του 

μέσα στην πόλη. 
'ο Πλοuταρχος σημειώνει πως και πριν απο την συγκεκρι

μένη συμφωνία ή 'Ελπινίκη εΙχε προδιαθέσει ευνο"ίκ<Χ τον 
Περικλη προς τον Κίμωνα, οταν ό δεuτερος κινOUνευε να 

καταδικαστεί σε θάνατο. 'Ο Περικλης ηταν τότε (463) ενας 
άπο τους λα"ίκους κατηγόρους του, κι οταν ή 'Ελπινίκη τον συ
νάντησε για να τον παρακαλέσει εκείνος της χαμογέλασε και 
της εΙπε: <lΕλπινίκη γέρασες, γέρασες πιά, για να μπορείς να 
καταφέρνει ς τέτοιες δουλειές!». 

Παρ' ολα αυτα στη δίκη πηρε το λόγο μόνο μία φορα μιλώ-
, 'Κ' λ' 'β , " , "λλ ντας για τον ιμωνα ιγοτερο επι αρυντικα απο τους α ους 



166 ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ 

, , , , ", 
κατηγοροuς και αμεσως μετα αποχωρησε. 

Ό 'Όμηρος, οταν περιγράφει την ασπίδα τοϋ Άχιλλέως ποu 
'ζ , "Η 'ζ " , "λλ κατασκεuα ει ο φαιστος, παροuσια ει αναμεσα στα α α, 

γuναϊκες να σuμμετέχοuν στην αμuνα των τειχων μιας πόλης 
('Ιλιας Σ 514). 

Οί γuναϊκες και ίδιαίτερα οί ήλικιωμένες, χαίροuν την 

βαθεια εκτίμηση των Έλλήνων για την σύνεσή τοuς και 
καλοϋνται να επιλύσοuν πολu σημαντικα ζηττιματα οταν το 
ζητοϋν οί περιστάσεις: 
'Η Άρήτη, ή βασίλισσα των Φαιάκων, εΙναι ή πραγματικη 

εςοuσία σ' αύτον τον λαο ποu ό 'Όμηρος περιγράφει ώς υΦηλα 
πολι τισμένο. Ή Άρήτη απολαμβάνει τον σεβασμο τοϋ λαοϋ της 
για την φρόνησή της και εΙναι εκείνη ποu καλεϊται να λύσει τις 
διαφορές τοuς (Οδύσσεια η 69-74 και 142). 

Γι' αύτο και ή Ναuσικα, ή κόρη της, σuμβοuλεύει τον 
'Oδuσσέα να προσεγγίσει εκείνη και να έλκύσει την εuνοιά της 
για να μπορέσει να γuρίσει στην πατρίδα ΤΟι) ('Οδύσσεια ζ 

303-314). 
Κατα την υπόθεση τοϋ Κuλωνείοu 'Άγοuς ό επώνuμος 

αρχοντας των Άθηνων Μεγακλής ςεγέλασε τοuς σuνωμότες 
- Κ 'λ " 'β ,,' Ά ' λ" , ΤΟι) u ωνα για να κατε ouv απο την κροπο η οποΙ) ειχαν 

καταφύγει ώς ίκέτες, υποσχόμενος οτι θα δικαστοϋν κανονικά. 
<lΕκεϊνοι κατεβαίνοντας κρατοϋσαν ενα νήμα ποu το εΙχαν δέ
σει απο το αγαλμα τής θεας. 'Όταν ομως εφθασαν κοντα στο 
ίερο των Σεμνων το νήμα εσπασε ςαφνικα και ό Μεγακλής με 
"'λλ" " t: ' " " ~ τοuς α οuς αρχοντες ετρει,ε να τοuς πιασει, γιατι τα χα η 

Θεα εδειςε πως τοuς αρνιόταν το δικαίωμα τοϋ ίκέτη. 'Άλλοuς 
τοuς σκότωσαν με λιθοβολισμο κι αλλοuς τοuς εσφαςαν. Γλί-

, ~, ; "~ " , " 
τωσαν μονο οσοι ειχαν την ιuεα να προσπεσοuν στα γονατα 

των γuναικων των αρχόντων (Πλοuταρχος, «Σόλων», 12). 
Οί γuναϊκες των Άλκμαιωνιδων αποδείχθηκε οτι διέθεταν 

οχι μόνο προσωπικη τόλμη και αποφασιστΙΧότητα αλλα και 
, 'λ" 'θ' , ανεπτuγμενα πο ιτικα και η ικα κριτηρια. 
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Ό Παuσανίας (V 16, 5-6) περιγράφει πως οίΉλειοι ελuσαν 
κάποτε τις διαφορές τοuς με τοΙΙς Πισαίοuς με την βοήθεια δε

καέξι γuναικων. Κάθε μία άπο τις δεκαέξι πόλεις τοuς έπέλεξε 

μία γuναικα, την περισσότερο ήλικιωμένη και την περισσότερο 
διακρινόμενη για το κΙΙρος και την δπόληφη άνάμεσα στις 
c(λλες. 

'Λ ι "θ "", ι " 
1"1.ργοτερα ανε εσαν σ αuτες να οργανωσοuν και τον γu-

ναικειο άγωνα των Ήραίων και να uφαίνοuν ενα πέπλο προς 
τιμ ην της θεαξΗρας κάθε τέσσερα χρόνια. 

Ή Δαμαρέτη κόρη τοΙΙ τuράννοu τοΙΙ Άκράγαντα Θήρωνα 

παρακίνησε τις γuναικες των Σuρακοuσων να προσφέροuν τα 
κοσμήματά τοuς για να πληρωθοΙΙν οί μισθοφόροι, σuμβάλλο
ντας ετσι άποφασιστικα στη νίκη των Άκραγαντίνων κατα 
των Καρχηδονίων το 479. Στα πολuτιμα xpucrix νομίσματα 
ποΙΙ κόπηκαν στον Άκράγαντα δόθηκε το ονομά της: Δαμαρέ
τειον. 

Γuναικες οπως ή ποιήτρια Σαπφώ, ή φιλόσοφος Διοτίμα, ή 
Όλuμπιάδα, ή μητέρα ΤΟι.) Μ. ΆλεξάνδροtJ, ή 'Υπατία ή 
Άλεξανδρινη φιλόσοφος και τόσες C(λλες, οuτε σuστάσεις χρειά-
ζ " , ι 
ονται οuτε επαινοuς. 

Ο, ~ , λ' ,. ~" ~ , ., , 
ι οικανικοι ογοι και οι κωμωοιες αΠΟυεικνuοuν οτι οι 

γuναικες οχι μόνον ένοιαφέρονται για τις κρατικες και πολι
τικες δποθέσεις και σuζητοuν γι' αίιτές, άλλα έπεμβαίνοuν 
t, ,_ ι , ι 

οποτε εκεινες xptvouv απαραιτητο. 
Ό Δημοσθένης στον λόγο ΤΟι.) Κατ-α Νεα{ρας (59. 30-32) 

ζητα άπο τοΙΙς ένόρκοuς να το σκεφτοΙΙν καλα πριν άθωώσοuν 
την κατηγοροuμένη και να άναλογιστοΙΙν πως θα Οικαιο

λογήσοuν μια άθωωτικη άπόφαση στις μητέρες, τις γuναικες 
και τις κόρες τοuς και πως θα μπορέσοuν να άντιταχθοΙΙν στις 
οιαμαρτuρίες και τις έπιπλήξεις τοuς. 

Οί ouo μοναχοκόρες τοΙΙ Πολuεuκτοu εΤναι κατατοπισμένες 
., , λ 'λ ' ,,' '~θ' ως την τε εuταια επτομερεια για τις οικονομικες uπο εσεις 

της οικογενείας τοuς κι άκόμα εΤναι παροΙΙσες σε πάρα πολλες 
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αν οχι σε ολες τις σημαντικες διαπραγματεόσεις ποιι άCΡOΡOυν 
στα περιοuσιακα στοιχεϊα τοuς (Δημοσθένης 51). 

Μία παρόμοια ίστορία περιγράψει ό AucrLrlC; (32, 11-18): Σ' 
ενα οίκογενειακο σuμβοόλιο ~ κόρη του Διογείτονα σuγκίνησε 
μέχρι δακρόων το άκροατήριο με τον τρόπο ποιι άποδοκίμασε 
, ,-, " " 

την σuμπεριcρορα τοι> πατερα της απεναντι στοuς ytouc; της. 
Ό 'ίδιος ρήτορας μνημονεόει και άλλου (13, 39-42) την πα

poucrLOΙ γuναικων κατ α την σόναΦη διαθήκης και σuγκεκριμένα 

οταν παρατηρεϊ πως τα θόματα των Τριάκοντα Τuράννων 
μετ α την καταδίκη τοuς σε θάνατο κάλεσαν τις άδελCΡές, τις 

, "- "'~ , , 
μητερες και τις γuναικες τοuς για να τοuς uπαγορεuσοuν την 

τελεuταία τοuς θέληση. 

Στις «Νεφέλες» τοο Άριστοcράνοuς 46-55 και 60-74 ~ 
yuvoιIXrl του ΣτρεΦιάδη έπηρεάζει δπερβολικα την παιδεία και 

" , - -
την αγωγη τοι> γιοι> τοuς. 

Ό Δημοσθένης (ΠΡός ΜαΧάρτατο'l 43, 74-78) διαπιστώνει 
οτι ~ γνώμη της μητέρας τοι> σχετικα με την Κuριεία του 
ο'ίκοι> ένος νεκροΟ σuγγενους, εχει μεγαλότερη βαρότητα άπο 
την άντίθετη στάση της δπόλοιπης οίκογένειας. 
"Ομως με την yuvoιIxoι αυτη ό Δημοσθένης εΙχε και αλλα 

προβλήματα. Ή cριλoνικία τοuς κράτησε για χρόνια οταν 
έκεϊνος την προέτρεπε να ςαναπαντρεuτεϊ. Ή μητέρα τοι> 
άρνήθηκε έπίμονα να παντρεuτεϊ κάποιον 'Άcρoβo με τον όποϊο 
,,, , β , 

την ειχαν αρρα ωνιασει. 

Προβλήματα ομως άντιμετωπίζει και ό Σωκράτης με την 
σόζuγό τοι> Ξανθίππη, μία yuvoιIxoι ποιι εΙναι γνωστη για τον 
δόστροπο χαρακτηρα της. Ό μαθητης τοΟ μεγάλοι> CΡιλoσόcρoι> 
ΞενoCΡων (<<Συμπόσιο'l» 2, 10) διηγεϊται ενα περιστατικο 
ένδεικτικο για τον εγγαμο βίο τοΟ διδασκάλοι> τοu:'Όταν κά
ποτε ό Σωκράτης εCΡερε μαζί τοι> στο σπίτι τον Είιθόδημο άπο 
την παλαίστρα, ~ Ξανθίππη ελειπε. Μόλις ομως μπηκε στο 
σπίτι στάθηκε άπο πάνω τοuς εςω cρρενων βρίζοντάς τοuς και 
τελικα άναποδογόρισε το τραπέζι. 
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Ό Ήρόοοτος (ΣΤ, 138) οιηγεϊται μία ίστορία έκπληχτιχη 
, -\- ~, , \(', , 

ποu μπορει να μας κανει να κατανοησοuμε την ικανοτητα και 

την σuνέπεια ποu μπορουν να αναπτuξοuν οί γuναϊκες στην 
έκτέλεση ένος πολιτιχου σχεΟίοu. Το σχέοιό τοuς μπορεϊ να 

μην ευοδώθηκε, ώστόσο ώς σόλληΦη και ώς έκτέλεση ηταν 
θαuμάσιο: 

"Οταν κάποτε οί Άθηναϊοι εοιωξαν τοuς Πελασγοός * (λίγο 
πιο πάνω ό Ήρόδοτος έξηγεϊ τοuς λόγοuς) έχεϊνοι έγκατα
στάθηκαν στην Λημνο και αρχισαν να σχεοιάζοuν να εχοικη
θουν τοuς Άθηναίοuς. Γνωρίζοντας καλα τις γιορτες των Άθη

να ίων έξόπλισαν μεριχες πεντηκοντήρεις (πλοϊα με πενηντα 
χοuπιά) και πηγαν στην Βραuρωνα, σποu οί Άθηναϊες γιόρτα
ζαν προς τιμην της Άρτέμιοος παραφόλαξαν κι αρπαξαν 

αρχετες και τις πηραν μαζί τοuς στη Λημνο, σποu τις κράτη
σαν για παλλακίοες τοuς. 

Με το πέρασμα του χρόνοu, οί γuναϊκες αυτες γέννησαν 
πολλα παιδιά, ποu τα ανέθρεΦαν σπως οί Άθηναϊοι χαι τοuς 
δίδαξαν την Άττικη Οιάλεχτο. Μεγαλώνοντας αυτα οεν ανα

μείχθηκαν με τα παιοια των Πελασγων και αλληλουποστηρί
ζονταν σποτε ενας νεαρος Πελασγος τα χτuποUσε. Πράγματι, 

τα παιδια των Άτθιοων εΙχαν την αξίωση να εΙναι κόριοι και 
αφέντες των ΙΙπολοίπων και εΙχαν e.ξοuσία έπάνω τοuς. 
Ή κατάσταση εβαλε τοuς Πελασγοuς σε σκέΦεις: αν αυτοι 

, 'θ' " ~ , " (' 'ζ t (ΟΙ , 
οι νο οι ηταν ηυη αποφασισμενοι να uποστηρι ouv ο εν ας τον 
αλλον και να xuptιxpxouv στα νόμιμα παιοιά τοuς, τί θα 

εκαναν σταν ένηλικιώνονταν; Πηραν λοιπον την απόφαση να 
σκοτώσοuν τα παιδια των Άθηναίων γuναιχων κι επειτα δολο-

, , -
φονησαν κι εκει νες . 

• Κάτι τέτοια χωρία τοϊι 'Ηροδότου είναι Τι χαρα των 'Ινδοευρωπα'ίστων, 

Ώστόσο ας μην παρανοηθεί' ό 'ίδιος στο Α 57 λέει πως «το Άττικο εθνος ηταν 

Πελασγικό", και στο Β 56: «της νυν Έλλάδος πρότερον δέ Πελασγι'ης 

χαλεσμένης» (πο\' παλαιότερα όνομαζόταν Πελασγία), 
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Α " ", λ r.' " λ' " <:ο λ <:ο' , uτο το εγκ ημα, μα..,ι με ενα πα αιοτερο, οταν οη αοη οι 

γuναΤκες της Λήμνοι) σκότωσαν τους ανδρες τοuς και τον 'ίδιο 

τον Θόαντα -που ή κόρη τοu'ΥΦιπuλη προσπάθησε να διασώσει 
, β' ;, λ' " , , 'Ελλ ' κρι) οντας τον- ειναι ο ογος ποι) επικρατησε η ηνικη cru-

νήθεια να χαρακτηρίζεται «Λήμνιο» κάθε φοβερο εγκλημα. 
'Υπάρχει ενα πολυ ενδιαφέρον βιβλίο τοϊι Πλοuτάρχοu που 

" 'λ'" Β/ Τ7 /λλ·' , εντασσεται στο cruvo ικο τοι) εργο « !ΟΙ l1αριχ ηΛΟΙ», στο 

όποΤο γίνεται ό παραλληλισμος τοϊι 'Άγιδος και τοϊι Κλεομέ
vouc; που ηταν Σπαρτιατες με τους Ρωμαίοuς αδελφους Γράκ
χοuς. Πρόκειται για την μοναδικη περίπτωση σποι) γίνεται 
σuγκριση οχι μεμονωμένων προσώπων αλλα ζεuγαριων και το 
κοινο στοιχεΤο ανάμεσα σ' αυτους εΙναι ή προσπάθειά τοuς να 
πραγματοποιήσοuν μεταρρuθμίσεις ύπερ των κατώτερων 
κοινωνικων στρωμάτων. 

'Ο 'Άγις και ό Κλεομένης ομως δεν εΙναι αδέλφια σπως οί 
Γράκχοι, οuτε καν ανήκοuν στην 'ίδια οικογένεια. Αύτο που 

τους σuνέδεσε και τους ενέταξε στην σuγκεκριμένη βιογραφία 
εΙναι ή προσπάθειά τοuς να πραγματοποιήσοuν μεταρρuθμίσεις 
ύπερ των κατωτέρων κοινωνικων στρωμάτων και παρ' σλο που 
<:Ο' , '" ''<:- β λ' , " οεν προερχονταν απο το ιοιο ασι ικο γενος, εφαρμοσαν 

, "<:Ολ ' λ ' σuγγενικη και αοε φικη πο ιτικη. 

Ό 'Άγις Δ' ώς «νέος Λuκοuργος» για να αντιμετωπίσει την 

κοινωνικη κρίση παροuσίασε στην Σπάρτη τοϊι -30U· αιωνα 
πολιτικο πρόγραμμα που προέβλεπε την παραγραφη των 
χρεων και τον αναδασμο της γης ωστε να αποκτήσοuν κληρο 
" , 

οι ακτημονες. 

Στο μεταρρuθμιστικό τοι) πρόγραμμα εναντιώθηκε ή rEoPou
σία και κuρίως ό σuμβασιλέας τοι) Λεωνίδας (Στην Σπάρτη 

κuβερνοuν δύο βασιλεΤς απο διαφορετικες οικογένειες). Άκο
λοuθησαν μακροχρόνιες αναταραχες που εΙχαν σαν αποτέ
λεσμα την δολοφονία τοϊι 'Άγιδος απο τους αντιπάλοuς τοu. 

Τον αγωνα αύτον για τον όποΤο εχασε τη ζωή τοι) ό 'Άγις 

ανέλαβε να σuνεχίσει δέκα χρόνια αργότερα ό Κλεομένης, ό 
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γιος τοϋ αντίπαλοΙ) βασιλέως Λεωνίδα. Ό Κλεομένης πιο 
δ ,',' "Α δ' ι , , 
uναμιχος απο τον n.γι, εν περωριστηκε στην κοινωνικη με-

ταρρύθμιση αλλα όραματίστηκε την ανόρθωση της Σπάρτης σε 
ήγεμονεύοuσα δύναμη τοϋ Πελοποννησιακοϋ χώροu. 
Ό κρίκος που σuνδέει τον 'Άγι και τον Κλεομένη εΙναι μία 

ruvιxIxιx: ή Άγιατις. 
Μετα την δολοφονία τοϋ 'Άγιδος, ό αντίπαλός τοΙ) βασιλέας 

Λεωνίδας σuλλαμβάνει τη χήρα τοΙ) και με τη βία την πα

ντρεύει με το γιό τοΙ) Κλεομένη που δεν ηταν ακόμη σε ήλικία 
γάμοu. 

Ό Λεωνίδας ως ενα σημεϊο εΙχε δίκω' ή ruvιxIxιx αuτη δεν 
επρεπε να δοθεϊ σε αλλον ανδρα. Διότι ή Άγιατις έκτος απο 
κληρονόμος μεγάλης περωuσίας, διακρινόταν ανάμεσα στις 
Έλληνίδες για την ομορφιά της και τον έξαφετιχο χαρακτηρα 
της. Ώστόσο μαζ'ι με την ruvιxIxιx αuτη ό Λεωνίδας εβαλε μέ-

" , , \, 'δ "~/λ ' , 
σα στο σπιτι τοΙ) -και το πω επιχιν uvo απ ο α, μεσα στο 

μuαλο τοϋ γωϋ τοu- τις ιδέες τοϋ αντιπάλοΙ) τοu. 
Ή Άγιατις «αγωνίστηκε πολυ και παραΧάλεσε να μην 

βιαστοϋν να την παντρέψοuν οταν ομως της εδωσαν για σύζu

γο τον Κλεομένη, αρχισε να τρέφει μϊσος για τον Λεωνίδα, 
ένώ για τον νεαρο ηταν καλη και στοργικη σύζuγος κι έκεϊνος 
μόλις την πηρε, την έρωτεύτηκε και χατα κάποω τρόπο αρχισε 

να βλέπει με σuμπάθεια την εύνοια και την ανάμνηση της ru
ναίκας τοΙ) για τον 'Άγι, ωστε πολλες φορες ρωτοϋσε να μάθει 

για τα γεγονότα κι εδινε μεγάλη προσοχή, οταν έκείνη τοϋ 
μιλοϋσε για το πνεϋμα και τις προθέσεις τοϋ 'Άγιδος» (Κλεο

μ έvης, 1). 
Μετα τον θάνατο τοϋ πατέρα τοΙ) Λεωνίδα, ό Κλεομένης 

ανέλαβε τον ενα θρόνο της Σπάρτης. 'Εξοuδετέρωσε ολους τους 
αντιπάλοuς τοΙ) και έξόρισε τους πλοuσιότεροuς πολϊτες. Μετα 

την δολοφονία τοϋ αντίπαλοΙ) βασιλέα ΆρχιδάμοΙ) δεν δίστασε 
, θ' 'θ' ,,' 'δ λ' δ ' να τοπο ετησει στην εση αuτη τον α ε φο τοu, ιατηρωντας 

ετσι κατ' ονομα τον θεσμο της διπλης βασιλείας, ασκώντας 
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~, , " "ξ ι 'Η 'λ ι θ ' ομως ουσιασταα μονος του την ε ουσια. ταν ε ευ φος πια 

να αποκαταστήσει το πολίτευμα με την μορφη που του εΙχε 
δώσει ό Λυκουργος και να εξαλείψει την κοινωνικη κρίση. 
Ή Κρατησίκλεια, ή μητέρα του Κλεομένους, μυήθηκε και 

αίιτη στα μεγαλουργα σχέδια τοu rιou της και με την 
προσωπική της επιρροη και τον πλοuτο της συνετέλεσε στην 

επαύξηση των οπαδων του. Δεν εδίστασε μάλιστα και να 
παντρευτεί ξανα μετα τον θάνατο τοu συζύγου της Λεωνίδα, 

τον είιγενη Σπαρτιάτη Μεγιστόνουν που διέθετε μεγάλη δύνα
μη στην πόλη. 

Στον πόλεμο εναντίον της Άχα'ίκης Συμπολιτείας ή Κρα
τησίκλεια χρησιμοποιήθηκε σε διπλωματικες αποστολές, κι 
οταν ό βασιλιας της Αίγύπτου Πτολεμαίος Γ ζήτησε απο τον 
Κλεομένη όμήρους την μητέρα του και τα δυο μικρά του 
παιδια για να τοu παράσχει την συνδρομή του, εκείνος δίσταζε 

, , " , " , , 
να ανακοινωσει τις προτασεις αυτες στη μητερα του. 

Ή Κρατησίκλεια σχι μόνον δέχθηκε να φύγει για την Α'ίγυ
πτο αλλα τοu εΙπε: «Αίιτο λοιπον ηταν που πολλες φορες 
ηθελες να μοu πείς και δείλιασες; Δεν μας βάζεις οσο γίνεται 

ταχύτερα σ' ενα καράβι και να μας στείλεις εκεί οπου πιστεύ

εις οτι αίιτο το κορμι μπορεί να προσφέρει εξαιρετικα χρήσιμες 
ίιπηρεσίες στη Σπάρτη πριν να το καθηλώσουν και να το δια
λύσουν τα γεράματα» (Κλεομέlιης 22). 

'Α ι " "θ ' 'Κλ ι <:- ι ζ , λ ι l1.ργοτερα οταν εμα ε πως ο εομενης uιστα ε να κ εισει 

είρήνη με τους Άχαιους επειδη φοβόταν για την τύχη της μη
τέρας του στην Α'ίγυπτο, εκείνη «παρήγγειλε στο γιό της να 
πράξει ο, τι ηταν σωστο και συμφέρον για την Σπάρτη και να 
μην φοβαται συνέχεια τον ΠτολεμαίΟ, εξ αίτίας μιας γριας και 
δύο μικρων παιδιων» (Κλεομένης 22). 

Και ό Πλούταρχος καταλήγει σχολιάζοντας: <:Η Λακεδαί
μονα λοιπόν, παλεύοντας στα τραγικα γεγονότα των γυναικων 

ίσάξια προς εκείνα των ανδρων, τα τελευταία χρόνια απέδειξε 

πως ή αρετη δεν μπορεί να ατιμαστεί απο την κακοτυχία» 
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(Κλεομένης, 39). 

Το γuναικείΌ ζήτημα, ή θέση δηλαδη της γuναίκας μέσα 
, ", - -,' -

στην κοινωνια απο πνεuματικης, κοινωνικης και οικονομικης 

".1, ., λ ' , λ' λ ,',' β - λλ' αποψεως, ειναι επτο και πο uπ οκο και εχει απο ει πο α-

" 'λ ' , " , ~~ , , 
κις αντικειμενο καπη εuσης απο ατομα και ωρuματα ποΙ) 

έπιζητώντας την έξuπηρέτηση των ιδίων σuμφερόντων έκμε
ταλλεύτηκαν ποικιλοτρόπως τον πλούσιο γuναικείΌ σuναισθη

ματισμό. 

Με αλλα λόγια το περίφημο «γuναικείο ζήτημα» κατα ενα 
μέρος ΤΟι) εΙναι έπίπλαστο. 

Σήμερα βιώνοuμε μία έποχη διώξεων του άνδρικου φύλοu. 
Οί σuνήθειες ποΙΙ φθάνοuν άπο την Άμερικη (κα'ι ποΙΙ κατα κα
νόνα καταλήγοuν μετα άπο λίγα χρόνια κα'ι στον τόπο μας) 
εΙναι δuσοίωνες για τοΙΙς ανδρες. 

Το μικρο άγόρι ώθείται στην θηλuπρέπεια μέσα άπο την 
μεθοδεuμένη άπαγόρεuση των τελετοuργιων έκδήλωσης του 
άνδρισμου. Ταuτόχρονα ή τηλεοπτικη βία σuνθλίβει τον 

<:> " , λ 
παωικο ε γκεφα ο. 

Ύπο το πρόσχημα οτι βοηθουν τα κορίτσια, πολλα Άμερι
κανικα σχολεία uίοθετοuν τακτικες ποΙΙ ποινικοποιουν τα 

άγόρια, πολΙΙ cruxvcx, άπλα έπειδη άνήκοuν στο άρσενικο φυλο' 
εΙναι τα κορίτσια έκείνα ποΙΙ χρειάζονται βοήθεια στο σχολείο, 

, "" στην κοινωνια, στην εργασια. 

Στην Άμερικη μία μαύρη γuναίκα εχει πολλη μεγαλύτερη 
, ,',' λ"'~'~' λ ' "~ αρωγη απο την πο ιτεια απ ο,τι ενας εuκoς ανυρας. 

Ή ζωη της σημερινής γuναίκας δεν διαφέρει κατ' οΔσίαν 

άπο την ζωη της άρχαίας Έλληνίδος, αν έξαιρέσοuμε ΟΤΙ 
άπέκτησε το δικαίωμα στην ψήφο κα'ι στον καρκίνο των πνεu-

, , λλ ' " ,~,', ζ , ~, , 
μονων, α α και το γεγονος οτι ονομα ει προουο και «καριε-

ρα» την αΔταπάτη κα'ι την δuστuχία της. 
'Ε - , , 1 "~/λ " " , " κεινο ΠΟι) μετραει πανω απ ο α ειναι αν και κατα ποσον 

~ , - , ,', , Ι 

η περιπετεια της χειραφετησης την εκανε εuτuχισμενη. 
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Ό 'Άγγλος συγγραφέας Σερ Κόμπτον Μακένζι (1883-1972) 
σημειώνει στο βιβλίο του «Οη Moral Courage»: «Οί γυναϊκες 
στις μέρες μας δεν δυσκολεόονται να συμπεριφερθοϋν σαν 

ανδρες &λλα πολυ συχνα δυσκολεόονται να συμπεριφερθοϋν 

σαν κόριοι». 



ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 

<1Ηθος άllθpώπCΡ δα{μωll», εΙπε ό Ήράκλειτος (άπόσπ. 119) 
που σημαίνει πως ή σuνήθεια εΙναι για τον ανθρωπο ή μοίρα 
τοu, γιατί ό καθένας μας οημιοuργεί με τον τρόπο που σκέπτε
ται -και κατα σuνέπεια ζεί- την τuχη τοu, την εξέλιξή τοu. 

'Άς σταματήσοuμε λοιπον μία στιγμη κι ας άναρωτηθοίιμε: 
Πως οημιοuργήθηκαν οι πεποιθήσεις μας;'Όταν λέμε πως οια
λέξαμε μία ιδέα επειοη εΙναι σωστή, μήπως στην πραγματικό
τητα πιστεuοuμε πως εΙναι σωστη επειοη την οιαλέξαμε; 
Μήπως ε'ίμαστε δποχείρια των επιβληθεισων οοξασιων, άπο 

εκείνοuς που εχοuν σuμφέρον να οιατηρήσοuν την τuφλωσή 

μας 

Μήπως φοβόμαστε να άμφισβητήσοuμε αίιτη την σuμπαγη 
όμάοα πίεσης άπο άρχαιολόγοuς, οημοσιογράφοuς, πολιτικοuς, 
λ λ ι , ι "λ ,ι , β ι λλ " 

φι ο ογοuς, ιστορικοuς, ο ouc; εκεινοuς ποu περι α ονται απΌ 

ενα επίπλαστο κίιρος και που πληρώνονται για να άνακu-
λ , " , λ ι 

κ wcrouv την «εγκεκριμενη» Π ηροφορηση; 
Μήπως φοβόμαστε να μην μας χαρακτηρίσοuν άρχαιο

λάγνοuς, σωβινιστές, φασίστες, ρατσιστές, περιθώριο, γραφι

κοuς, αν ώς 'Έλληνες επιθuμήσοuμε να πορεuθοuμε συμφωνα 
με τις άξίες των προγόνων μας; 'Ά ν ώς γνήσιοι 'Έλληνες 
, θ ι 'θ' " " ~ " επι uμησοuμε να εσοuμε ερωτησεις επικινοuνες για τον 

εξοuσιασμό, άλλα τόσο επωφελείς για τους έαuτοuς μας, την 
Έλληνικη φuλή, το μέλλον της και την άναγέννησή της; 

'Άν άναπτuξοuμε άνεξαρτησία σκέΦεως και άμφισβητήσοuμε 
την άοιαφορία, την άπαξίωση και την ηλιθιοποίηση που 
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προωθεί το σuστημα, δαπανώντας παγκοσμίως τεράστια ποσα 

μέσα άπο τις εφημερίδες και την τηλεόραση; 
Το λεγόμενο μορφωτικο επίπεδο μιας κοινωνίας δεν κρίνε

ται μόνον άπο τον άριθμο τών πτuχιοuχων της, το ποσοστο 
άναλφαβητισμου και αλλοuς ποσοτικους δείκτες, άλλα άπο το 
πώς ή γνώση μεταδίδεται άπο γενια σε γενιά. Κρίνεται άπο 
τον τρόπο διαφuλαξης και εμπλοuτισμου της σuλλογικης , - , 
ιστορικης μνημης. 

"Ε \ , θ ' ", ", , 
χοuμε προσωπικη εΙ) uνη γι αuτα ΠΟι) επιτρεποuμε να 

μπουν μέσα στον εγκέφαλό μας και να καταλάβοuν «εργα

σιακο χώρο», να ενταχθουν στο σuστημα τών πεποιθήσεών 
μας, να rCvouv χαρακτηρας και πεπρωμένο μας. 
"Ε \ , θ ' , ~'" ι" 

χοuμε προσωπικη εu uνη γιατι οεν ειμαστε μονον ατομα, 

άλλα κι ενα μικρο κομμάτι άπο το «μεγάλο σώμα»: τη ράτσα 
μας. 

«'Έχεις εUΘuνη. Δεν κuβερνας πια μονάχα την μικρη άσή
μαντη uπαρξή crou. ΕΙσαι μία ζαρια σποΙ) για μία στιγμη παί
ζεται ή μοίρα του σογιου crou», γράφει ό Νίκος Καζαντζάκης 
στην «Άσχητιχή» ΤΟι) (σελ. 37). 

'Ά 'Φ \ , \ "Ι: ~, ,\ \ 'Ι: 
ς πα οuμε να περιμενοuμε την ει,ΟΟΟ μας απο την ει,α-

θλίωση άπο τους αλλοuς: το κράτος, την διανόηση, τους 
επιστήμονες, το πανεπιστήμιο, τους εθνοπατέρες, τους κάθε 
"~ , ~E ' ,~ , Ι ,,' θ ' 
ειuοuς ταγοuς. κατον ογοοντα χρονια μετα την ε νικη μας 

άπελεuθέρωση ηταν άρκετα για να άποδείξοuν την άνικα
νότητα - η την uστεροβοuλία τοuς. 

<γδιώτου (βλακός) στάσις χα! χαραχτήρ' ούδέποτε έξ 

έαυτού πpoσδoχ~ ωφέλειαν η βλάβΗV άλλά άπό τωll έξω. Φι
λοσόφου στάσις χα! χαραχτήρ' πασαll ωφέλειαll χα! βλάβηll έξ 
έαυτού πpoσδoχ~» γράφει όΈπίκτητος (Διατριβαί ΜΗ'). 

'Άς πάΦοuμε να γκρινιάζοuμε για τις κακοδαιμονίες μας κι 

ας άναλάβοuμε δράση - την προσωπική μας δράση. Και 
πρώτα άπ' σλα στην παιδεία. Σ' εμας, στη γενιά μας, επεσε ό 
ίερος κληρος της διαφuλαξης, της ΙΙπεράσπισης της Έλληνικης 
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γλώσσης απο τους δολιοφθορείς της. ΕΤναι .ηθικό μας καθηκον 
και επ' οΙΙδενι λόγ~ δεν πρέπει να αποδειχθοϊιμε ανάξιοι. 

Το σχολείο δεν μας εμαθε σωστα την γλώσσα μας την ίερη 
γλώσσα τών προγόνων μας.'Έ, λοιπόν, θα την μάθουμε μόνοι 

μας. Σε ίδιωτικα σχολεία, με ίδιωτικα μαθήματα - κάποιος 
, θ'" τροπος α υπαρχει. 

Το σχολείο δεν μας δίδαξε την ίστορία μας, την μυθιστορία 
μας.'Έ, λοιπόν, θα τα μάθουμε μόνοι μας. Ή νωθρότητα δεν 

βοήθησε ποτε κανέναν, οuτε προήγαγε τίποτε' απο τον πολι
τισμο εως και την προσωπική μας εξέλιξη. 

Ο,,,, ,/ ", "" , /θ ( " 
« υτε τεχιιn, ουτε σοφ'η εφ,χτοll, ηll μη μα η' τ,ς» ουτε 

τέχνη, οuτε σοφία μπορεί να αποκτήσει κανεις αν δεν 

ΙΙποβληθεί σε μαθητεία) γράφει ό Δημόκριτος (απόσπ. 59). 
Θα χρειαστεί κόπος και χρόνος, αλλα εΤναι ό μόνος τρόπος 

για να σωθοϊιμε. Να διασώσουμε τον έαυτό μας κι εκείνους 
τους αλλους που κρuβονται μέσα μας: τους προγόνους μας 
(που οσο διατηροϊιμε τη μνήμη τους παραμένουν ζωντανοί) και 
τους απογόνους μας, που περιμένουν να παραλάβουν τον 

, -, , , , , , -
πυρσο του αρχαLOυ πνευματος απο εμας. 

ΑΙΙτοπαιδεία! τα εργα τηςΈλληνικης Γραμματείας περιμέ
νουν ίιπομονετικα τόσους αιώνες να τα μελετήσουμε κι εκείνα 

θα μας προσφέρουν τα πολuτιμα δώρα τους: την λογική, την 

διαυγη σκέψη και κρίση, την αΙΙτογνωσία και την απελευ
θέρωση απο τον μεταφυσικο φόβο που τσακίζει τον ανθρωπο. 

«Το εκπαιδευτικό μας σύστημα», γράφει ό Γουσταίιος Αε 

Μπον (<<Πολιτικη Ψυχολογία», σελ. 143) «εΤναι απεχθες και 
., 'ξ~' ", ~ "~ 
ο χρονος που Ουευεται στην μεση εκπαωευση και στο υημο-

τικο εΤναι χαμένος χρόνος. Κανεις δεν αγνοεί οτι οποιος θέλει 
να πετuχει στη ζωή του, πρέπει να αναλάβει εξ αρχης, 
απολύτως μόνος του την εκπαίδευσή του, και να αφιερώσει το 
δεύτερο μισο της ζωης του στην καταστροφη τών ψευδαισθή

σεων, τών σφαλμάτων και τών τρόπων σκέψης που απέκτησε 
στο πρώτο μισό». 
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'Άς μην φοβηθουμε να απoρρίΦOUΜε, να αναιρέσουμε, να 
αμφισβητήσουμε. ΜΕΜΝΗΣΟ ΑΠΙΣΤΕΙΝ· Να θυμασαι να 
αμφιβάλλει ς, συμβοόλευε ό 'Επίχαρμος (απόσπ. 119) εκφρά
ζοντας την ουσία τηςΈλληνικης σκέΦεως: 

'Αλλ' "'~ "Α 'λ ' 'Δ' , , « ... rι α και ο ιυιος ο rιριστoτε ης και ο ημοκριτος και ο 

Χρόσιππος εχουν αναιρέσει χωρις ταραχη η λόπη, αντιθέτως 
", , , , \ "Φ , , 'ζ 

με ευχαριστηση, μερικες απο τις απο εις που υποστηρι αν πα-

λαιότερα. Είναι επειδη το πάθος δεν εχει αντισταθει στο 
θεωρητικο και επιστημονικο μέρος της Φυχης και το αλογο 
μέρος παραμένει ατάραχο και δεν αναμειγνόεται στα ζητήμα

τα αυτά. ΓιιΧ τοΌ"ο .~ λογικ'ί] ιι-όλις εΙΙ-9ιχνισ"εί 1] ά:λ-~-Θειιx, 
oιιl)χνει "ο ψέιι-ιχ κιx~ "ε ίνει ιι-Ε: εύχιχρ ίσ"'φ'~ προς τ'ί]ν ιiλ ΎJ-Θειιx 

... » γράφει ό Πλοόταρχος (Περ; Ήθ,χης Άρετης 448 Α). 
'Άς μάθουμε λοιπον να ξεμαθαίνουμε. 'Άς απορρίΦουμε ολα 

εκεινα ποu θέλουν να κάνουν το μυαλό μας στερεότυπο και ποu 

μας παραπλανουν απο την εκπλήρωση του προορισμου μας, 
,~, ., "λλ ,\ " 'λ" Π λ- Γ ' που υεν ειναι α ος απο αυτον που εει ο ερικ ης ιαννο-

πουλος: 

«Προορισμος τοί> "Ελληνος εις τον κόσμον αύτον ητο και 
είναι εις κάθε εποχήν, σήμερον και αυριον, ό εξανθρωπισμος 
της Οικουμένης». 
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Οι lησουiτ,6ζ ειναl τ,ο πιο διάσημο και αιlκινδυνο 

θρησκευτ,ικό τ,άΥμα που δημlούΡΥησε ποτ,Ι;; η Πα

πlκΙ; ΕκκΛφΙα. Ιδρύθηκε τ,ο 1 534 από τ,ον IΥνά
τ,ιο ΛΟΥlόΛα και Vρldvva οκτ.ώ χρόνια μόΛις με-

ΟΙ ΜΥΣΏΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ τ,ά, KατηYOρι'JθηKε πως υποκινφε Gva από τ,α 
ΤΟΥ ΤΑΤΜΑΤΟΣ μεγαΛύτ,ερα μαΖΙκά εγκΛι']ματ,α που διαιράχθησαν 

ΤΩΝ ΙΗΣΟΥΪΤΩΝ 
(ΜΟΝ1ΤΑ SECR.ETA SOCIETATIS JfSU) 

ΤΟ Παnιιιό ο:ιέδιο 

για ιnν IJnαδούlΙωοn 

rol! ιιόσμοι; 

MOvG: τη Νύχτ,α τ.ου ΑΥιου ΒαρθοΛομαιου, κατ,ά 

την οποια σφαΥlάσθησαν 10.000 KαΛβlνlστ.Gς. 
Με τ,ις αρχGς: «Αυτ,οι που δεν μας αΥαπούν nPG
πει να μας φοβούντ,αl» και «ο σκοπός αΥlάΖεl τ,α 

μeσα» κατηYOρι'Jθηκαν ότ.ι αναμιχθηκαν στην 

ποΛIτ,lκΙ;, θεωρι'JθηKαν ηθlκοι αυτ,ουΡΥΟΙ πολλών 

συνωμοσιών και πραζlKoπημάvων και αιωίωζαν 

με υπερβοΛικό ΖΙ;Λο τ.α πΛούτη. 

ΑρνΙ;θηκαν τ,ις περlσσότ.ερ6ζ από τ,ις κατηΥορί6ζ που τ,ους αποδόθηκαν. Η ανα

κάΛυψη όμως τ.ου παρόντ,ος εΥχειρlδίου οδι']γησε σε κατ,άρρωση κάθε υπερα

σπlστ.lκΙ; τ,ους γραμμΙ; αφού ζroκαιάΖεl κάθε υποκρισια τ,ους και περιγράφεl 

ί\αιτ.ομερώς τ,ις αδιστ,ακτ,6ζ και δόΛI6ζ μεθόδους τ,ους. 

ΣεΛίδ 80 1 4 χ 2 1 εκ .. 

Το βlβΛιο αυτ,ό GXGI evav και μοναδικό στ,όΧο! Να δώ
σει ΣvO κοινό αυτ.ά που Ι;δη γνωρίΖουν και anοκαΛύ
πτ,ουν μGVαζύ τ,ους μGVd anό μuσvlKGς μυι;σεις και 

Vρoμερoύς όρκους - αυτ,οί που κυβερνούν τ,ον κόσμο. 

'Ξεχdσu τ.ις παιδαριώδεις ε;ρμηνεΙ6ζ για την αρχαία 

ΕλληνlΚΙ; Μυθοί\ογια και μάθεu τ,ι GVVooooav οι αρ
χαιοl ότ,αν GΛGyav "Kάvω Κόσμος". Γιατ,ί σvo Vρίyω

νο vων Βερμούδων υπάρχεl GvQ νησι με τ,ο όνομα 

'ΑνΒρος και δίπΛα τ,ου GvQ άΛΛο με τ,ο όνομα Eί\GUθι;.
ρά; 

• Ποια Ι;τ,αν τ,α Λεόvvια ι; ΗράκΛεια Mυστ:.rjρια; 
• Υπάρχεl χάρτης τ,ου Kάvω Κόσμου; 
• Τι γνώΡΙΖαν οι Ορφlκοι για τ,ον Kάvω Κόσμο; 

• Τι γράφει ο νόμος τ,ου Θεοδοσιου για την κατ.αστ,ροφι1 vων Ελληνικών Ναών; 
• Τι υπoκρύnτ,ετ,αι στ,ο σχωιο ενός αρχαίου Ελληνικού θωVρoυ; 

• ΓνώΡΙΖε ο Σαiξnηρ Υια τ,ους κατ,οίκους της ΣεΛήνης και τ,ους εισβοΛείς anό τ,ο 
άστ,ρο τ.ου Κυνός; 

• ΓνωρίΖετ,ε πως KGρβερoς σημαίνει ''ουροβόρος όφις"; 
• Ποιοι κυβερνούν σγιμερα την Ευρώπη; 
• Πόσο σrιμαvvικός είναι ο αριθμός 3 1 3; 
• Είναι ο ΠGρσGaς ο uί\GUτ.aίος βασιΛGaς της Μακεδονίας, ιδρυτης της ομάδος Ε; 
• Τι σύμβοΛο βάΖουν τ,α μGΛη της ομάδος Ε στην πόρτ,α τ,ους; 
• Ποια είναι η AvΛQvvIQ ρυμοτ,ομία και γιατ.Ι ι;;μφανίΖGVαι σε τ,αφlKGς στηΛ6ζ, 

μι;;ΥάΛ6ζ σφραΥίδ6ζ Gθvών και στ,ο ΣυμβούΛιο της Ευρώπης; 

• Η πόΛις ΠύΛος aXGVizGVaI με την ΠύΛη τ,ου Κdvω Κόσμου; 
Σελ 180 14χ21 ε;κ,. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΗΙΚΗ ΤΛΥΤΟ1ΗΤΛ 

~·XHMIΚO[ ΠOΛfMOI 

Hι\EIt'IPONIICHTPOIιtOICPA'M. 

ΚΑι EΛEfXOΣ ταν NCM 

Το πρόΥραμμα MK- UL TRA της CIA Υια ~oν e'λE;yxo 
~oυ νου ξGΚίνl1σε; ~oν Απρίί\ιο ~oυ 1 953, ως 
auvexGIGJ ~ν πε;ιραμά~ν eAeyxou ~oυ νου που 
πραyμα~oπoιoύ~o σ~α Nαzισ~ΙKό Σ~α~όπwα 

.9ανά~oυ. Σύ~oμα οι Kα~αXΡΙ;σε;ις ~oυ ΠΡΟΥράμ

μα~oς αυ~oύ άρχισαν να ~AGnouv ~o φως l1μe

ρας. EΞπιστημoνeς ~oυ Σ~ρα~oύ ε;ιοικε;υμevοι 

σ~oν πόί\ε;μο ~ν μικρo~ίων, συμμε;~ε;ίχαν σε; 

πε;ιράμα~α LSD. σε; 6Παναπρoyραμμα~ισμό ~ν 

ανθρώπων. σε; ψυχική καθοΟήΥl1σl1. στην κα~α

σKeuή ψυχwε;ί\ικώv φαρμάκων και στη Οl1μJOυρ

Υία ΠΡΟΥραμμα~ισμevωv Οοί\οφόνων. Aνάμeσα 
σ~Ouς ~ε;ί\ε;υ~αίoυς ο πιο οιάσl1μος ΛI1 Χόρβε;υ 

~ __ O~αί\~, ο Τ σαρί\ς Μάνσον και ο Μαρκ N~αίl1~ιν~ 

-- Τσάπμαν. οοί\οφόνος ~oυ ΤΖων Λevοv. 

Σήμeρα πί\Goν 11 ~oμoκρα~ία οε;ν ε;ίναι ανoιx~oύ ~ύnoυ. Ο ψυχοί\ΟΥικός και XI1-
μικός πό'λΕ;μος ~ρίσKo~αι σε; nAήPl1 eξeί\ιξl1, ~α σ~ρα~όπwα συΥκev~ρωσl1ς 

e~οιμα σ~ις ΗΠΑ και ο eί\ε;Υχος ~oυ νου μωω μΙKΡOKυμά~ν. ~o με;Υάί\ο όπί\ο 

auwv που κυ νούν ~oν κόσ ο. Σε;ί\. 192 14 χ 21 GΚ . . 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΞΤΗ 

Τ α Mυσ~ικι:i της Hγeσίας ~oυ Με;γάί\ου 

Aί\eξάνoρoυ ewI όπως Gφαρμόzo~αι 
σ~ις σύγxρoνeς 6Πιχε;ιΡΙ;σε;ις 

ΣΜ ~ι~ί\ίo αυ~ό με;ί\ε;~ά~αι για πρώτη 

φορά ο Μeγας Aί\GξανoΡOς και αναί\ύο

~αι ~α 6Πι~eύγμα~ά ~oυ Υια να GφαρμO

σ~oύν στην Kα.9l1μeρινή μας Ζωή και ~Oν 
κόσμο ~ν 6ΠΙXε;ιΡΙ;σeων. Aπo~ε;ί\ε;ί μια 

Οl1μιουργική nPOaevVIal1 σ~ις αΡXeς της 
l1yeσίας που χPl1σιμοποιή.9r]καν από ΕΞκε;ί
νον που ε;ίχε; την 6Πι.9uμία να l1γε;ί~αι. 

Σ ~o σl1μα~ΙKό αυ~ό ~ι~ί\ίo με;ί\ε;w~αι 

οι παράγO~eς που 08f'1γούν στην 6Πι~υxία 

από ~Oν πιο 6Πι~υΧl1μevο άνθρωπο που 

γνώρισε; no~e 11 ισ~oρία. AΠOOε;ΙKVΎ~αι 

πως 11 6Πι~υxία ~oυ οε;ν ή~αν eva ~υxαίo 
Υε;Υονός αφού αΚΟί\Ού.9r]σε; συγΚGΚριμeveς 

αΡXeς και ι οε;οί\ογία. 

Σήμeρα ix~E; την ε;υκαιρία να μάθε;~ε; ~α μυσ~ΙKά αυ~ά της 6Πι~υxίας και να ~α 
ΧPl1σιμοποιήσ~ε; Υια να πε;~ύxε;~ε; ~oυς οικούς σας σ~όxoυς. (Σε;ί\. 192 14 χ 21 
GΚ .. 



Ολόκλιψο τ,ο κeίμeνο «ΣιωπrιΛά Όπί\a για evav 
Αθόρυβο Πόλeμo» που πολλοί ισχυρίΖοντ,αι πως 

αποτ,eλeσe τ,ο eναυσμα για την eΚΡΙ1ξrι τ:.ου r' Πα
γκοσμίου ΠοΜμου, 

• Ισχυροί μυστ:.ικοί οργανισμοί 

• Η παγκόσμια υneρκυβtρνrισrι 
• Το παγκόσμιο σύστημα παραKoλoύθrισrις ECHE
ΙΟΝ 

• Θeωρίeς πως τ,ο AID5 αί\ί\ά και άλλeς aaeeveIeς 
eivaI μία Kυβeρνrιτ,ΙKή συνωμοσία για την κατ,α
στ,ροφι1 ανenιθύμrιτ:.ων Πί\rι.9υσμών 

• Ραδιοκύματ,α που exouv στ,όχο την τ,ρoπoπoίrισrι 
της λeιτ,ουργίας τ:.ου νου 

• lατ:.ρικά πeιράματ,α σΕ; ανθρώπους πeιραματ,όΖωα 

Σeλ 192 14 χ 21 eK. 

Το βιβλίο αυτ,ό αποτ,eλeί την αρχή για την ανα

.9eώρrισrι της enίσrιμrις ιστ,ορίας για : 

• Τ ον ρόλο τ:.ου Βατ:.ικανού στην κατ,αστ,ροφι1 
της γνώσrις και στην κατ,άKτησrι της Aμeρι κής 

• Τrιν κατ:.αγωγή της Μυστ,ικής Αδeλφότητ:.ας που 
Kυβeρνά τ:.ον κόσμο 

• Τ ον ρόλο Μυ Βαβυλώνιου Oάννeς και τ:.ων 
Νόμμος στ:.ον eκnoλιτ,ισμό της γrις 

• Τις μυστ,ικ6ς γνώσeις που κατ,eίχαν οι μυστη
ριακ6ς eρrιaKeieς 

• Τους Nα'ίτ,eς και τ:.ις Στ,αυρoφoρίeς 
• Τις γνώσeις της ναυσιπλο'ίας τ:.ων αρχαίων 
Ελλήνων 

• Τις σχroeις Φράνσις MπerιKOν και Ουίλιαμ 
Σαίξπrιρ 

• Τ ο αvτ,ίyραφo τ,ου Παρθeνώνα στ:.ο Νάσβιλ τ,ου Τ evveσύ 
• Τ ους Ιλλουμινάτ,ι και τ,ους Μαύρους ΕυΥeνeίς 
• Τις Ευρωπαϊκ6ς Βασιλικ6ς OIKoyeveIeς 
• Τrι Δυναστ,eία Ωνάσrι και τη σχ6σrι τ:.ου μΕ; την ομάδα Ε 
• Τις κρυμμeνeς δυνάμeις στη σrιμιoυρyία τ:.ων ΗΠΑ 
Η Αδeλφότητ,α λeιτ:.ουργeί πΜον κάτ:.ω από enίσrιμeς ΟΡΥανώσeις: Το Σίτ:.υ τ,ου 
Λονδίνου, τ:.ο Ομοσπονδιακό Αποθeματ:.ικό τ:.ων ΗΠΑ, τη Στ:.ρΟΥγυί\ή Τ pdneza, τ:.ο 

Βασιλικό Ινστ,ιτ:.ούτ,ο Διe.9vών Yπoθroeων, τ,ο Συμβούλιο Eξωτ:.eρικών Σχroeων 

τ:.ων ΗΠΑ, την Ομάδα Μπίλvτ,evμπeρΥΚ, την Τ ριμeρf) Επιτ,ροπή, κ,ά. 
Σήμeρα eva βήμα πριν την υλoπoίrισrι τ,ου παΥκόσμιου κράτ,ους, rι γνώσrι της 

αί\ή.geιας oiveI στ:.ους ί\aoύς την GUKaιpia να αμφισβrιτησoυν τη σrιμιoυρyία eνός 
veou Meσαίωνα. Σeλ 192 14 χ 21 eκ. 



Οι συΥκί\ονlστ;lκ6ς κατ;QKτησ6lς Ί:;ων Ε?ι

Μνων Kατ;αγράφOVΤ;αl στ;ο βιβ?ιίο αυτ;ό. 

Η μυστ;ική Τ;6χνο?ιογία, τ;α 6Γ11τ;ε;ύγματ;α 

της lατ;ρικής ΣχοΜς της Α?ι6ζάνΟΡ6Iας, 

τ;α Αρχαία Poμnότ;, η 16ρή Γeωμ6τ;ρία, τ;α 

Μαθηματ;ικά, η Αστ;ρονομία. 

Οι μυστ;lκ6ς οlοαχ6ς τ;ου Αρlστ;0τ;e7lη, τ;ο 

βαθυσκάφος τ;ου Μ. Α?ι6ζάνορου, οι Ε?ι-

7Ιηνlκ6ς ΠυραμίOeς. 

Ο Ε?ι7Ιηνισμός γνωρίΖ61 μια vea άνθηση, 
τ;ο ?ιaμπρό παΡ6?ι&όν αποκα?ιύπτ;eτ;αι και 

τ;α ψ6ύ8η ςωK6Γ1άZOVΤ;αl 

(Σ6λ 192 14 χ 21 61(.) 

Τ α μυστ;ικά της olαKυβtρνησης, οι 

Kανόνeς τ;ου π?ιούτ;ου, της 6ζουσίας, η 

Μυστ;ική lστ;ορία . 

Στ;ο βιβ?ιίο αυτ;ό αποκα?ιύπτ;ο vτ;α Ι: η 

τ;eκτ;oνIKή κατ;αγωγή της OrιμlOυργίας 

τ;ων ΗΠΑ και ο ρό?ιος τ;ου ΟΤΟ τ;ου 

AMORC, τ;ων Ροοόστ;αυρων μυστ;ικι

στ;ικών τ;αγμάΊ:;ων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τ ο συγκ?ιονιστ;ικό ey
γραφο για τη μύηση 6νός γόνου της 6?ιίτ; 

στ;ις απόκρυφeς γνώσ61ς της 6ζουσίας. 

(Σ6λ 1 90 1 4 χ 2 1 eκ.) 



Εκ'{;ός από την 6ΓΙ ίσημη ισ'{;ορία UΠάρ

xeI και μία άΚ\η, η μυσ'{;ική ισ'{;ορία, που σ' 

αυτην κρύ~oν'{;αι ό?>.ε;ς οι πραyμα'{;ιι::eς αι'{;ί

ε;ς των ΥeΥονότων. Κινητηριος μοχ?>.ός της 
ισ'{;ορίας eίναι ο χρυσός. Πού ~ρίσK6'{;αι ο 

χρυσός που ι!;ξορρύχ.9ηΙ::Ε; σ' ο?>.όκ?>.ηρη την 

OIdpκeItI της ισ'{;ορίας. 

ΣΕ; μυσ'{;ικά xρημα'{;oι::ι~ώ'{;ια της Τ ρά

πeιας Ομοσπονοιακού Aπo.9eμα'{;ΙKoύ της 

Ν6ας Υ όρκης ~ρίσι::e'{;αι ό?>.ος αυ'{;ός ο χρυ

σός. Ένα μeΥά?>.ο '{;ου '{;μήμα eίναι ο "Να
Ζισ'{;ικός Χρυσός», που eφ.9ασE; σ'{;ις ΗΠΑ 

μΕ; την 6Γιιχeίρηση "ΣυνΟeτηρας». 

(Σeλ 190 14 χ 2 1 6ι::.) 

Μπορeίτ;.e να τ;.α βρeίτ;.e σΕ; βιβΛιοπωΛeία και 
κeντ;.ρlκQ πeρίπτ;.eρα, ή να τ;.α παραΥΥeίΛeτ;.e στ;.ις 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΛΙΟΣ 
Τ.θ. 50326 ΤΚ 540 1 3 θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 

ΔΕΛΤιΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ............................................... ΕΠΟΝΥΜΟ ........................................................ 

ΔιΝΣΗ ......................•.....•..................... τΚ ............ πΟΛΗ .............................................. 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. ΟΙ ΜΥΣτIΚΕΣ ΟΔΗΓιεΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜArΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΙΤΟΝ 2.500 

2. ΜΥΣΤΙΚΗ MYθOΛOΓlA ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ «ε» 3.200 

3. πεΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 3.200 

4. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ (ΜεΓΑΣ ΑΛΕ:ΞΑΝΔΡΟΣ) 3.200 

5. ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΣτΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ MYθOΛOΓlA 1.000 

6. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ 3.200 

7. ΚΑΝεΙΣ ΔεΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΨΕΙ 3.200 

8 . 
& Τ ΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΑ ε:ΞΟΔΑ + Ε:ΞΟΔΑ ΣΥΣΚεΥ ΑΣΙΑΣ 




