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Οη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Ώβαπδημί ζοκάδεθθμζ,
ζε ηαιία άθθδ ηέπκδ ημο ανπαίμο ή ημο κευηενμο ηυζιμο μ αεθδηζζιυξ δεκ είπε ηδκ εέζδ, πμο
έθααε ζηδκ ηέπκδ ηδξ ανπαίαξ Βθθάδαξ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ, εηηυξ ημο ανπαίμο
εθθδκζημφ πμθζηζζηζημφ ηφηθμο, εθάπζζηεξ θμνέξ ζηδκ ζζημνία ηδξ εονςπασηήξ ηέπκδξ
ζοκακημφιε ένβα ηέπκδξ ιε αεθδηζηυ πενζεπυιεκμ.
ηυπμ ημο Πνμβνάιιαημξ θμζπυκ απμηεθεί αοηυ αηνζαχξ ημ ιμκαδζηυ ζζημνζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ
θαζκυιεκμ: ε δηείζδπζε ηεο ηέρλεο ζηνλ αζιεηηζκφ, αθφκε πεξηζζφηεξν ε ηαχηηζε, ζην πιαίζην
ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηθνχ ηδεψδνπο, ηνπ θάιινπο κε ηελ αξεηή θαη ε απνηχπσζε απηήο ηεο αμίαο
ζε πνηθίιεο κνξθέο ηέρλεο.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ είζμδμξ ηδξ ηέπκδξ ζημκ πχνμ ημο αεθδηζζιμφ εηθνάγεηαζ:


ζηδκ πμίδζδ

 ηδκ αββεζμβναθία

Μεθακυιμνθδ αββεζμβναθία ημο
6μοπ.Υ. αζχκα Νέμζ άκδνεξ
αζημφκηαζ ζημ αηυκηζμ ηαζ ζημ δίζημ.
Ο Πίκδανμξ ιε θφνα ηαζ έκα ιζηνυ παζδί,
ζε επζηφιαζα ζηήθδ ηςκ ιέζςκ ημο 5μο π.X. αζ.

6

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

 ηδκ βθοπηζηή

 ηδκ ακδνζακημπμζία

Άθηδξ, παθαζζηέξ ηαζ αημκηζζηήξ.

Ο αεθδηήξ ημο παβηναηίμο Ώβίαξ.
Ώκδνζάκηαξ απυ πάνζμ ιάνιανμ.
ηδνίγεηαζ ζημ δελί πυδζ, έπμκηαξ
αδνακέξ ημ ανζζηενυ.
(Ώνπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Αεθθχκ)
Έλζ αεθδηέξ επζδίδμκηαζ ζε δζάθμνα αεθήιαηα.
Ώιθυηενα απυ αάζδ επζηφιαζμο αβάθιαημξ ημφνμο,
πεν. 510 π.Υ. (Ώεήκα, Βεκζηυ Ώνπαζμθμβζηυ
Μμοζείμ)

Ώκάβθοθμ πμο απεζημκίγεζ αοημζηεθακμφιεκμ έθδαμ,
460 π.Υ. (Ώεήκα, Βεκζηυ Ώνπαζμθμβζηυ Μμοζείμ)

Ο πενίθδιμξ δζζημαυθμξ ημο
Μφνςκα, 5μξ αζ.π.Υ.
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Τέρλε θαη αζιεηηζκόο ζηελ Αξραία Ειιάδα
Οζ ηζιέξ πμο δεπυηακ μ Οθοιπζμκίηδξ απυ ηδ βεκέηεζνά ημο ήηακ πμθθέξ: επίζδιδ οπμδμπή
ηαηά ηδκ επζζηνμθή ημο απυ ημοξ αβχκεξ, δζηαίςια μνβάκςζδξ βζμνηήξ ζε ζενυ ή ζημ ζπίηζ
ημο, επζκίηζμ φικμ βναιιέκμ ηαζ ιεθμπμζδιέκμ απυ ηάπμζμ πμζδηή (Πίκδανμξ, ΐαηποθίδδξ,
ζιςκίδδξ, Βονζπίδδξ), ηζιέξ ηαζ αλζχιαηα.
ΐέααζα, δ ακάεεζδ επζκίηζμο φικμο ζε πμζδηή βζκυηακ έκακηζ ζδιακηζηήξ αιμζαήξ, ιε
απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ πμθθμί μζ Οθοιπζμκίηεξ πμο είπακ δζηυ ημοξ φικμ. Έπμοκ δζαζςεεί
έςξ ζήιενα πενίπμο 60 επζκίηζμζ φικμζ απυ ημκ 5μ αζχκα π.Υ.
Πανά ηζξ δζαθμνέξ πμο οπήνπακ ιεηαλφ ηςκ πμζδηχκ, ηακείξ ημοξ δεκ εκδζαθενυηακ κα δχζεζ
θεπημιένεζεξ βζα ημκ αβχκα ημο κζηδηή ηαζ πνμααθθυηακ δ θοζζηή ακδνεία, δ δφκαιδ, δ
ηυθιδ, ημ ήεμξ ηαζ δ εοβεκζηή ημο ηαηαβςβή.
Βηηυξ απυ ηδκ πμίδζδ, ζηδ ζφγεολδ ηέπκδξ ηαζ αεθδηζζιμφ έπαζλε ηαζ δ ακδνζακημπμζία.
Μμκάπα μζ αεθδηέξ είπακ ημ δζηαίςια κα ζηήζμοκ ακδνζάκηα, ζε ηάπμζμ ζενυ ή ζε ηάπμζα
ημπμεεζία ζηδ πυθδ ημοξ.

πκπέξαζκα
Ο αεθδηζζιυξ ηαζ δ ηέπκδ ζηδκ Ώνπαία Βθθάδα είκαζ δφμ έκκμζεξ αθθδθέκδεηεξ, ιε πανάθθδθδ
πμνεία.

Ώνπαζμθμβζηυξ ηυπμξ Οθοιπίαξ
Μκδιείμ παβηυζιζαξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ ΟΤΝΒΚΟ
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Ώκαπανάζηαζδ Ώνπαίαξ Οθοιπίαξ
Ίδνοια Μείγμκμξ Βθθδκζζιμφ
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«Ο Οιπκπηαθόο Ύκλνο:
ην αζάλαην έξγν ηνπ Κσζηή Παιακά θαη ηνπ Σππξίδσλα Σακάξα»
Νηθόιανο Τξηπόδεο
Δπ Κοινωνιολογίαρ,
Σσολ.Σύμβοςλορ Φςζικήρ Αγωγήρ (ΠΕ11), Ππόεδπορ ΠΕΝΕΛΦΑ

Ο Οιπκπηαθφο χκλνο δδθχκεζ ηδκ έκςζδ
ημο ανπαίμο πανεθευκημξ ιε ημ εεκζηυ πανυκ
Ώιέζςξ ιεηά ηδκ ακάεεζδ ηςκ πνχηςκ ζφβπνμκςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ ζηδκ Ώεήκα ημ
1896, ακέηορε ημ εέια ηδξ δδιζμονβίαξ ημο Οθοιπζαημφ φικμο. Ώνηεημί πμζδηέξ ηαζ ζοκεέηεξ
οπέααθακ ηζξ δδιζμονβίεξ ημοξ ζηδ κεμζφζηαηδ Βπζηνμπή Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ, πνμηεζιέκμο
κα δζεηδζηήζμοκ ηδκ ακάεεζδ ημο φικμο. Ο Πνυεδνμξ υιςξ ηδξ ΒΟΏ, Αδιήηνδξ ΐζηέθαξ,
επέθελε ημ 1895 ημκ Κςζηή Παθαιά, μ μπμίμξ εεεςνείημ μ ημνοθαίμξ Έθθδκαξ πμζδηήξ.
Ο Παθαιάξ ακηαπμηνίεδηε ζηδκ πνυζηθδζδ ημο ΐζηέθα ηαζ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια
πανέδςζε ημοξ ζηίπμοξ ημο. ηδ ζοκέπεζα βζα ηδκ ιεθμπμίδζή ημοξ επεθέβεζ απυ ημκ ΐζηέθα μ
πφνμξ αιάναξ, ηαηαλζςιέκμξ ηυηε ζηδκ Βονχπδ.
Ώοημί μζ ζπμοδαίμζ Έθθδκεξ είκαζ μζ δδιζμονβμί ημο Οθοιπζαημφ φικμο, μ μπμίμξ αημφζηδηε
βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ηεθεηή έκανλδ ηςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ ημο 1986 ζημ Πακαεδκασηυ
ζηάδζμ. Μεηά ηδκ πνμζθχκδζδ ημο δζαδυπμο Κςκζηακηίκμο, μ ααζζθζάξ Γεχνβζμξ ηήνολε ηδκ
έκανλδ ηςκ Ώβχκςκ ηαζ αημθμφεδζε μ φικμξ.

Άβαθια ημο Κςζηή Παθαιά
έλς απυ ημ Αδιμηζηυ Πκεοιαηζηυ Κέκηνμ Ώεδκχκ
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Σδκ εηηέθεζδ ακέθααακ μζ μνπήζηνεξ ημο ζηναημφ, ημο καοηζημφ ηαζ δ θζθανιμκζηή ηςκ
Ώεδκχκ, απμηεθμφιεκεξ απυ 200 ιμοζζημφξ, εκχ οπήνπε ηαζ πθήεμξ πμνςδχκ οπυ ηδκ
δζεφεοκζδ ημο πφνμο αιάνα. Ο εκεμοζζαζιυξ ημο ηυζιμο ήηακ ιεβάθμξ ηαζ γδημφζε
επζιυκςξ ηδκ επακάθδρή ημο, πςνίξ υιςξ κα πναβιαημπμζδεεί δ επζεοιία ημο.

πονίδςκ αιάναξ
Δ δεφηενδ θμνά πμο αημφζηδηε μ φικμξ, ήηακ ηαζ πάθζ ζημ Πακαεδκασηυ ζηάδζμ, ζηδκ ηεθεηή
έκανλδξ ηδξ Μεζμθοιπζάδαξ ημο 1906. Σμκ Μάζμ ημο 1958, πενζζζυηενμ απυ 60 πνυκζα απυ
ηδκ πνχηδ εηηέθεζδ ημο, ζηδκ επίζδιδ έκανλδ ημο ζοκέδνζμο ηδξ ΑΟΒ, ζημ Συηζμ,
πανμοζζάζηδηε ηαζ πάθζ, άρμβα εηηεθεζιέκμξ απυ ηδκ θζθανιμκζηή μνπήζηνα ηδξ πυθδξ. Οζ
ζφκεδνμζ εκεμοζζαζηήηακ ηαζ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηδξ ΑΟΒ απμθαζίζηδηε μνζζηζηά δ
ηαεζένςζήξ ημο, ςξ επίζδιμο φικμο ηςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ.
Αξραίν Πλεχκα αζάλαην, αγλέ παηέξα
ηνπ σξαίνπ, ηνπ κεγάινπ θαη η' αιεζηλνχ
Καηέβα, θαλεξψζνπ θη άζηξαςε εδψ πέξα
ζηε δφμα ηεο δηθήο ζνπ γεο θαη η' νπξαλνχ
ην δξφκν θαη ζην πάιεκα θαη ζην ιηζάξη
ησλ επγελψλ αγψλσλ ιάκςε ηελ νξκή
Καη κε ην ακάξαλην ζηεθάλσζε θισλάξη
θαη ζηδεξέλην πιάζε θαη άμην ην θνξκί
θαη ζηδεξέλην πιάζε θαη άμην ην θνξκί
Κάκπνη, βνπλά θαη ζάιαζζεο θέγγνπλε καδί ζνπ
ζαλ έλαο ιεπθνπφξθπξνο κέγαο λαφο
Καη ηξέρεη ζην λαφ εδψ πξνζθπλεηήο ζνπ
Καη ηξέρεη ζην λαφ εδψ πξνζθπλεηήο ζνπ
Αξραίν Πλεχκα αζάλαην, θάζε ιαφο, θάζε ιαφο
Αξραίν Πλεχκα αζάλαην, θάζε ιαφο
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«Η ηέρλε κόλν ‘παηδηά’ ή θαη ‘ζπνπδή’ θαη αγσγή ήζνπο;
Δηεξεύλεζε ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο ζεώξεζεο θαη ηνπ
καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο»
Ινξδάλεο Παπαδόπνπινο
Δπ Φιλοζοθίαρ,
Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02, Καθηγηηήρ Ππογπάμμαηορ Επιμόπθωζηρ Ενηλίκων Ε.Ε.Ι.

Δηζαγσγή:
Γζα ημκ Πθάηςκα ηαζ ημκ Ώνζζημηέθδ δ ηέπκδ ηαζ ημ ηάθθμξ αθμνμφζακ ζηδκ ακαπανάζηαζδ ή
«ιίιδζδ» εηθάκζεςκ ημο θοζζημφ ηυζιμο ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ. Έκα άβαθια, ιζα
γςβναθζηή απεζηυκζζδ, έκα πμίδια ή αηυιδ-αηυιδ ηαζ ιζα ιμοζζηή ζφκεεζδ ζε ιζα
πανάζηαζδ ανπαίμο δνάιαημξ εα έπνεπε κα απμδίδμοκ ιμνθέξ, πνχιαηα, ήπμοξ, ηαηαζηάζεζξ
μζηείεξ αθθά ηαζ ηδκ ανιμκία ημο «ηυζιμο». Μέζς αοηχκ ηςκ ιμνθχκ εα έπνεπε κα είκαζ
δοκαηή δ ακαηάθορδ ή δ ακάικδζδ ηδξ μοζίαξ ηςκ πναβιάηςκ, δ εέαζδ ημο αβαεμφ ηαζ επί ηδ
αάζεζ αοημφ δ αβςβή ήεμοξ ηςκ πμθζηχκ.
Μήπςξ υιςξ αοηή δ δζαδζηαζία «ιίιδζδξ» ιπμνεί κα ιαξ δχζεζ ιζα επζθακεζαηή ιυκμ εζηυκα
ηςκ πναβιάηςκ ή ηαζ κα πνμαάθεζ αζζεδηζηά πνυηοπα βειάηα πάεδ ηαζ δεζηέξ αδοκαιίεξ,
ακηίεεηεξ ζημκ μνευ θυβμ ηαζ ζηδκ ακάβηδ ιαξ κα «δμφιε» ηδκ αθήεεζα; Μήπςξ δ ηέπκδ, ηαζ
εζδζηυηενα δ πμίδζδ, είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ «παηδηά» ιυκμ ηαζ υπζ βζα ηδ «ζπνπδή», υπςξ
αοηέξ μνζμεεημφκηαζ απυ ημκ Πθάηςκα ηαζ ημκ Ώνζζημηέθδ ή ηαζ άθθμοξ ιεβάθμοξ ημο ανπαίμο
θζθμζμθζημφ θυβμο; Μπμνμφιε κα ακζπκεφζμοιε έκακ πμθζηζζηζηυ ηχδζηα, αηυιδ ηαζ ζηδ
κεχηενδ εθθδκζηή θμβμηεπκία, βζα ηδ ζφκδεζδ ακάιεζα ζημ «ηάθθμξ» ηαζ ημ «αβαευ»; Πμζμξ
είκαζ μ νυθμξ ηδξ θοζζηήξ αβςβήξ ηαζ ημο αεθδηζημφ ζδεχδμοξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ μθζζηζηήξ
εεχνδζδξ ημο ακενχπμο;

Ι. Σν αζιεηηθό ηδεώδεο ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο ζεώξεζεο γηα ηνλ άλζξσπν
φιθςκα ιε ημ επίζδιμ ακαθοηζηυ πνυβναιια, δ Φοζζηή Ώβςβή ζημ Λφηεζμ, υπςξ άθθςζηε
ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ ααειίδεξ απμζημπεί, ιε ηζξ βοικαζηζηέξ, αεθδηζηέξ ηαζ άθθεξ ηζκδηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ κα ακαπηφλεζ ζζυννμπα ηαζ ανιμκζηά ηζξ ζςιαηζηέξ, ροπζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ
δοκάιεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα ημοξ ηαηαζηήζεζ ζηακμφξ κα εκηαπεμφκ ανιμκζηά ζημ ημζκςκζηυ
ζφκμθμ. Οζ επζιένμοξ ζηυπμζ ηδξ Φοζζηήξ Ώβςβήξ είκαζ: βησκαηηθφο, βηνινγηθφο-πγηεηλφο,
θηλεηηθφο-εθθξαζηηθφο, θνηλσληθφο-εζηθφο, πλεπκαηηθφο-γλσζηηθφο.1

1

Αζαεειαηζηυ Βκζαίμ Πθαίζζμ
programs/depps/index.html.

Πνμβνάιιαημξ

πμοδχκ Φοζζηήξ

Ώβςβήξ.

http://www.pi-schools.gr/
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Σμ αεθδηζηυ ζδεχδεξ πάθζ ζημ πθαίζζμ ημο Πνμβνάιιαημξ ηδξ «Οθοιπζαηήξ Παζδείαξ»
μνζμεεηείηαζ ιε ημκ αηυθμοεμ ηνυπμ: «Θεχνδζδ ημο αεθδηζζιμφ ζηδκ πζμ ορδθή ηαζ εοβεκζηή
ημο ιμνθή, υπμο ζοκοπάνπμοκ δ οβεία, ημ εέαια, δ άιζθθα, δ πνμζπάεεζα βζα επζανάαεοζδ
(«άεθα») ηαζ δ εειζηή θζθμδμλία».2 Ώλίγεζ δε κα οπεκεοιίζμοιε πςξ δ «Οθοιπζαηή Παζδεία»
αθμνά ζε έκα παζδαβςβζηυ Πνυβναµµα ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο πνμςεμφκηαζ αλίεξ ηαζ
απμηηχκηαζ βκχζεζξ, εµπεζνίεξ ηαζ δελζυηδηεξ πμο πδβάγμοκ απυ ημοξ «Οθοµπζαημφξ
Ώβχκεξ» ηαζ ηδκ «Ώεθδηζηή Πανάδμζδ». Καηά πανυιμζμ ηνυπμ, μ ζημπυξ ημο Πνμβνάιιαημξ
ήηακ δ ζςµαηζηή, ροπζηή ηαζ πκεοµαηζηή ηαθθζένβεζα ηςκ µαεδηχκ· δ δδµζμονβία ζηάζεςκ
ηαζ ζοµπενζθμνχκ ημζκςκζηά απμδεηηχκ. ε αοηυ ημ ζδιείμ εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα
ακανςηδεεί βζα πμζεξ αλίεξ βίκεηαζ θυβμξ, ηονίςξ δε πχξ εειεθζχκμκηαζ αοηέξ, έηζζ χζηε κα
είκαζ ημζκά απμδεηηέξ;
Γζα ηδ δζενεφκδζδ αοηχκ ηςκ ενςηδιάηςκ, αξ ηάκμοιε έκα αήια πίζς ζημκ ανπαίμ εθθδκζηυ
πμθζηζζιυ ηαζ ζημπαζιυ. ηα ζειζκάνζά ημο ζημ Πανίζζ, 1982-1983, μ Κμνκήθζμξ Καζημνζάδδξ,
ιζθχκηαξ βζα ηζξ αλίεξ ημο ανπαζμεθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, επζζδιαίκεζ:
«Ση κπνξεί λα ειπίδεη ην αλζξψπηλν νλ κέζα ζ‘ έλαλ θφζκν πνπ δελ έγηλε γη‘ απηφ
θαη πνπ θαζαπηφο δελ πξνζθέξεη θακία πξνθαλή απάληεζε; Απφ ηνλ Όκεξν
κέρξη ηνλ Αιέμαλδξν πεξίπνπ, ε απάληεζε ππήξμε ην θιένο θαη ην θχδνο – ε δφμα
θαη ε θήκε - αλ φρη σο χςηζηεο, ηνπιάρηζηνλ σο θεθαιαηψδεηο αμίεο. Σα δχν
απηά ζηνηρεία αθξηβψο δίλνπλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ζηελ ειιεληθή
δεκηνπξγία ηνλ αγσληζηηθφ εθείλν ραξαθηήξα πνπ πνιχ ζσζηά ππνγξακκίδνπλ
νξηζκέλνη, εμαηξεηηθά ελαξγή ζηε δηαηχπσζή ηνπ δχν θνξέο ζηελ Ηιηάδα: ηειηθά,
ην νπζηψδεο είλαη αηέλ αξηζηεχεηλ, λα είζαη πάληα ζηελ αξηζηεία, ν θαιχηεξνο
(άξηζηνο, ππεξζεηηθφο βαζκφο ηνπ «αγαζφο», φρη κε ηελ εζηθή έλλνηα, αιιά σο
ππέξηαηε εμνρφηεηα) θαη ππείξνρνλ έκκελαη άιινλ, λα ππεξέρεηο πάληνηε ησλ
άιισλ, είηε ζηε κάρε φπσο ζηα νκεξηθά έπε, είηε ζηα αζιήκαηα, ζηελ Οιπκπία
θαη ζηε Νεκέα. Καη ζα μαλαβξνχκε ην ζηνηρείν απηφ ζηελ πφιε, κε ηελ έλλνηα φηη
ε αιιειεγγχε ησλ πνιηηψλ, ε χπαξμε ηεο θνηλφηεηαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα
δηαρσξηζζνχλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ: πνηνο ζα είλαη ν θαιχηεξνο.»
(Καζημνζάδδξ: 2007, ζζ. 238-9)3
Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ειπθμφηζζακ ηάεε πηοπή ημο δδιυζζμο αίμο ημοξ ιε ημ αβςκζζηζηυ
ζδεχδεξ. Ώπυ ηδκ ανπασηή επμπή, υπμο δ δυλα ηαζ δ θήιδ ελοπδνεημφκ αημιζηά ημοξ
«ανζζημηνάηεξ – πμθειζζηέξ», ελεθίζζμκηαζ ηαηά ηδκ ηθαζζηή πενίμδμ ζε ζοθθμβζηυ ζδακζηυ·
ζε πνςηανπζηυ ηαεήημκ ηςκ πμθζηχκ, ημ μπμίμ αθμνά ηυζμ ζηδκ οπενάζπζζδ ηδξ πυθδξ ημοξ
υζμ ηαζ ζηδκ απμθααή λεπςνζζηχκ ηζιχκ ηαζ πνμκμιίςκ βζα ημοξ ίδζμοξ. Έηζζ, δ ανζζηεία ςξ
δεζηή ηαζ πκεοιαηζηή αλία, πνμήβαβε ηδκ εοβεκή άιζθθα, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζοβηνυηδζε
ηδ ζηάζδ ηαζ ηα ζδακζηά ηςκ πμθζηχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ «πυθδξ – ηνάημοξ». Σμ ηάθθμξ, ημ ημζκυ
αβαευ, δ ακδνεία ηαζ δ ανεηή απμηέθεζακ ηφνζα βκςνίζιαηα ημο αίμο, ημο ζημπαζιμφ αθθά
ηαζ ηδξ ηέπκδξ ηςκ ανπαίςκ εθθήκςκ.

2

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/30deppsaps_OlimpiakisPedias.pdf
Καζημνζάδδ K. (2007), Ζ Διιεληθή ηδηαηηεξφηεηα - Απφ ηνλ Όκεξν ζηνλ Ζξάθιεηην, εκηλάξηα 1982-1983.
Ώεήκα: Κνζηζηή.
3

13

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

II. Η ηέρλε ζηε ζθέςε ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε
II.1. Πιάησλ θαη Σέρλε
Δ ζδέα υηζ δ ηέπκδ ιζιείηαζ ή ακαπανζζηά ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ήηακ λέκδ βζα ημοξ Έθθδκεξ.
Ώκηζθαιαάκμκηακ επί παναδείβιαηζ υηζ δ Οδφζζεζα ακαπανζζημφζε ηζξ πενζπέηεζεξ ημο
Οδοζζέα ή υηζ ηα αβάθιαηα ακαπανζζημφζακ ημ ακενχπζκμ ζχια. Βπέδεζλακ υιςξ ζπεηζηά
ιζηνυ εκδζαθένμκ βζα αοηή ηδ θεζημονβία ηδξ ηέπκδξ. Βκδζαθένεδηακ πενζζζυηενμ βζα ηέπκεξ,
υπςξ δ ιμοζζηή ηαζ μ πμνυξ πμο εηθνάγμοκ ηάηζ. Δ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ, πνζκ απυ ηα ιέζα
ημο 5μο αζχκα, βζα ηζξ απεζημκζζηζηέξ ηέπκεξ, υπςξ δ βθοπηζηή ηαζ δ γςβναθζηή, ιπμνεί κα
ελδβδεεί απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ Βθθδκζηέξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ είπακ ανπζηά ιζηνή μιμζυηδηα ιε
ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ μζ απεζημκίζεζξ ηςκ ακενχπζκςκ ιμνθχκ είπακ πενζζζυηενα ζημζπεία
βεςιεηνίαξ πανά πναβιαηζηυηδηαξ. Βίκαζ δφζημθμ κα ανεζ ηακείξ ζημοξ πνμπθαηςκζημφξ
ζοββναθείξ ηάηζ ζπεηζηυ ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ιέζς ηδξ ηέπκδξ.
Ώθθά ηαζ ζημοξ πνχημοξ δζαθυβμοξ ημο Πθάηςκα δεκ ζοκακημφιε ζπεδυκ ηαευθμο ημκ υνμ
«ιίιδζζξ». Ήηακ υιςξ εηείκμξ πμο εζζήβαβε εη κέμο ηδκ εθανιμβή αοημφ ημο παθζμφ υνμο.
Σδκ έκκμζα ημο υνμο «ιίιδζδ» μ Πθάηςκ ελεηάγεζ ηονίςξ ζημκ Κξαηχιν, νθηζηή ηαεχξ ηαζ
ζημ 10μ αζαθίμ ηδξ Πνιηηείαο. Κάπμζα ζημζπεία βζα ημκ υνμ ιπμνμφιε κα ακηθήζμοιε ηαζ απυ
ημ Φίιεβν.
Δ βθοπηζηή ζηα πνυκζα ημο εβηαηέθεζρε ημ βεςιεηνζηυ νοειυ ηαζ άνπζζε κα απεζημκίγεζ
οπανηηά πνυζςπα, εκχ ηαζ δ γςβναθζηή ειθάκζζε ιζα ακάθμβδ ηάζδ. Ο Πθάηςκ
ζδιαημδυηδζε αοηήκ ηδκ ελέθζλδ ιε ημκ παθζυ υνμ «ιίιδζζξ», αθθάγμκηαξ έηζζ ημ πθαίζζμ
ακαθμνάξ ημο υνμο. Βπελέηεζκε δε ηδκ εθανιμβή ημο υνμο ζηδ ιμοζζηή, ζημκ πμνυ αθθά ηαζ
ζηζξ εζηαζηζηέξ ηέπκεξ. Μενζηέξ ιάθζζηα θμνέξ μ υνμξ πνδζζιμπμζείημ πθέμκ ηαζ βζα ημ
παναηηδνζζιυ ηςκ ακενςπίκςκ ζοκαζζεδιάηςκ αθθά ηαζ βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ βεκζηυηενα
ηςκ αζζεδηχκ πναβιάηςκ.
Ώνπζηά, θμζπυκ, μ θζθυζμθμξ μκυιαζε «ιζιδηζηέξ» ηέπκεξ εηείκεξ ζηζξ μπμίεξ μ ηαθθζηέπκδξ
θεζημονβεί απυ ιυκμξ ημο ςξ υνβακμ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ δεμπμζμφ ή πμνεοηή·
ανβυηενα, ζηζξ ακαθφζεζξ ημο πενζέθααε ηαζ ημοξ ήνςεξ ηδξ ηναβςδίαξ. Ο απαηδθυξ
παναηηήναξ ηδξ ηέπκδξ - ηαζ υπζ μ απεζημκζζηζηυξ -, ήηακ αοηυξ πμο ελχεδζε ημκ Πθάηςκα κα
ηναηήζεζ ιζα ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηί ηδξ. Θα πνέπεζ αεααίςξ κα επζζδιάκμοιε υηζ δεκ
εεςνμφζε ηδκ απάηδ ςξ έκα είδμξ ζφιθοημο παναηηδνζζηζημφ ηδξ ηέπκδξ. Ώκηζεέηςξ, πίζηεοε
πςξ, υηακ δ ηέπκδ απαθθάζζεηαζ απυ ηδκ απάηδ, επζηεθεί μνεά ημ ζημπυ ηδξ. Ο ίδζμξ ιάθζζηα
ζημοξ Νφκνπο ημο, (664-672e), οπμζηήνζλε ηδκ άπμρδ υηζ υηακ δ ηέπκδ μνζμεεηείηαζ μνεά, ηυηε
είκαζ ζε εέζδ κα αμδεήζεζ ζηδ ζςζηή δζάπθαζδ ημο παναηηήνα ηςκ κέςκ. Βλ αοημφ δε ημο
θυβμο, ημ ηνάημξ, ηαζ υπζ μζ ηαθθζηέπκεξ, πνέπεζ κα είκαζ εηείκμ πμο εα επζθαιαάκεηαζ ηςκ
γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ επίδναζδ ηςκ ηεπκχκ ζημοξ ακενχπμοξ.
Σδ ααεφηενδ ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκδ έηεεζδ ημο Πθάηςκα βζα ηδκ έκκμζα ηδξ «δδιζμονβίαξ»
ζημκ ακενχπζκμ αίμ ηδ ανίζημοιε ζημ πκπφζην, δζάθμβμ ηδξ αηιήξ ημο θζθμζυθμο. Ώπυ ηδκ
οπένηαηδ εέζδ πμο ημπμεεημφκηαζ ζημ οιπυζζμ δ πκεοιαηζηή δδιζμονβία ημο ακενχπμο ηαζ
δ ενςηζηή ιφδζδ, εα θαζκυηακ εακάζζιμ πθήβια ηαζ μ παναθθδθζζιυξ ιυκμ ιε ηδκ άζημπδ
εκαζπυθδζδ, πμο μκμιάγμοιε παζπκίδζ. Ο Πθάηςκ υιςξ υπζ ιυκμ δεκ ηάκεζ απθυ
παναθθδθζζιυ αθθά επακεζθδιιέκα ζοκδέεζ αοηέξ έκκμζεξ, παναηηδνίγμκηαξ ζοπκά ηδκ ηέπκδ
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ςξ «παζδζά». Δ παηδηά αεααίςξ δδθχκεζ ημ ακηίεεημ ηδξ «ζπμοδήξ»· ηδ ααεοζηυπαζηδ, δδθαδή,
εηείκδ εκαζπυθδζδ ημο ακενχπμο, πμο εηπθδνχκεζ ζςζηά ημκ πνμμνζζιυ ημο πάκς ζηδ βδ,
βεθονχκμκηαξ ημ πάζια πμο ημκ πςνίγεζ απυ ημ Θευ.
Σδκ ίδζα ημφηδ δδιζμονβία, πμο βζα κα πναβιαημπμζδεεί απαζηεί ηδκ έζπαηδ έκηαζδ ηςκ
ακενχπζκςκ δοκάιεςκ ιαγί ιε ηδκ ενςηζηή έλανζδ, ηδκ ημπμεεηεί, παναηηδνίγμκηάξ ηδκ
παζπκίδζ, ζημ πζμ επζπυθαζμ επίπεδμ ημο ακενχπζκμο αίμο. Μμθμκημφημ, ζε αοηυ ημ ένβμ ηδξ
υρζιδξ θάζδξ ημο, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ιζα εειεθζχδδ, ακοπέναθδηδ, ίζςξ υιςξ ηαζ
βυκζιδ εκηέθεζ πθαηςκζηή ακηζκμιία. Βπζζδιαίκεζ παναηηδνζζηζηά μ Μακχθδξ. Ώκδνυκζημξ:
«… ζα έπξεπε λα παξαδερζνχκε κηαλ αδηθαηνιφγεηε αληίθαζε ζηε ζθέςε ηνπ
Πιάησλα, πνπ παξάιιεια αληίθξηδε ηελ «άρξεζηε» απηή δεκηνπξγία ηνπ
αλζξψπνπ ζαλ ηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο γέλλεζεο, πνπ είλαη ε αθεηεξία θαη ν
ζθνπφο ηεο δσήο. Να πνχκε πσο απηφ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα απφ ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηεο πιαησληθήο εηξσλείαο, ζα ήηαλ πην ζσζηφ· φκσο δε ζα
έπξεπε λα είκαζηε ήζπρνη πσο δψζακε κηαλ ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε, εθηφο αλ κε
ηε ιέμε εηξσλεία λνήζνπκε ηνλ αλεξεχλεην ςπρηθφ δηραζκφ ηνπ Πιάησλα, πεγή
ηεο αλππέξβιεηεο αληηλνκίαο, πνπ ηνλ αθνινπζεί θαηαπφδη ζ‘ φιε ηνπ ηε δσή.»
(Ώκδνυκζημξ, 1986: ζ. 81)4
II.2. Αξηζηνηέιεο θαη Σέρλε
Ο Ώνζζημηέθδξ πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ηδξ ηέπκδξ ζηδκ Πνηεηηθή ηαζ ηδ Ρεηνξηθή ημο. Καηά
ημκ Ώνζζημηέθδ, ηέπκδ είκαζ δ δδιζμονβζηή απεζηυκζζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηδ αμήεεζα
ηςκ αζζεήζεςκ. Χξ ακχηενμ είδμξ ηέπκδξ μ ηαβεζνίηδξ ακαβκχνζγε ηδκ ηναβςδία. Ο
Ώνζζημηέθδξ δζαπχνζζε ηδκ ηέπκδ, ηαζ εζδζηυηενα ηδκ πμζδηζηή ηέπκδ, απυ ηδκ δεζηή ηαζ ηδκ
πμθζηζηή. Καηδβμνζμπμίδζε δε ηδκ ακενχπζκδ ζηέρδ ηαζ δναζηδνζυηδηα ζε ηνία είδδ: ηδ
βκχζδ (εεςνία), ηδκ πνάλδ (πνάλζξ) ηαζ ηδ δδιζμονβία (πμίδζζξ).
Γζα ημκ Ώνζζημηέθδ, δ ηέπκδ πδβάγεζ απυ ηδ ζμθία, ηδκ πζμ ιεβάθδ ανεηή ηδξ δζάκμζαξ. ε
ηάπμζεξ δε πενζπηχζεζξ, υπςξ ζηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα ημο, θαίκεηαζ κα ηαοηίγεζ ημ ηαθυ ιε ημ
αβαευ ηαζ ημ υιμνθμ ιε ηδκ δεζηή ηαθμζφκδ. Θα πνέπεζ κα ημκζζεεί πςξ βζα ημκ Ώνζζημηέθδ
ημ ακηζηείιεκμ ηδξ «πμζδηζηήξ» ηαζ «πναηηζηήξ δζακμίαξ» δεκ είκαζ ημ «μκ», αθθά ημ
«εζυιεκμ», (Ώκαθοηζηά Όζηενα, ΐ19, 100a8-9), ημ μπμίμ δφκαηαζ «άθθςξ έπεζκ» (Δεζηά
Νζημιάπεζα, Γ2 1139a6-8). Δ δζαθμνά δε ηδξ πνηεηηθήο απυ ηδκ πξαθηηθή δηάλνηα έβηεζηαζ ζημ
υηζ δ ιεκ πνχηδ αζπμθείηαζ ιε ημ «ένβμκ» ηδξ ηέπκδξ, δ δε δεφηενδ ιε ημ ακενχπζκμ αβαευ ηαζ
ηδκ εοδαζιμκία (Δεζηά Νζημιάπεζα, Ώ2, 1094b7.2).
Τθίζηαηαζ υιςξ έκα ζδιείμ επαθήξ ιεηαλφ ηδξ «πνάλεςξ» ηαζ ηδξ «πμζήζεςξ»· δ ανπή ηαζ
ηςκ δφμ είκαζ μ άκενςπμξ, μ κμοξ ημο ακενχπμο (Δεζηά Νζημιάπεζα, Γ2, 113901-5). Δ ηέπκδ
ςξ έηθναζδ ηδξ εθεονεηζηήξ ηαζ παναβςβζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ακενςπίκμο πκεφιαημξ
δδιζμονβεί (Δεζηά Νζημιάπεζα, Ώ7, 1097b25-26) ένβα βζα ημκ ηαεδιενζκυ αίμ ηςκ ακενχπςκ
ή βζα αζζεδηζηή ηαζ πκεοιαηζηή ηένρδ (Μεηά ηα Φοζζηά, Ώ1, 981b17-18).
Ο Ώνζζημηέθδξ γδηεί εκηέθεζ απυ ηδκ ηέπκδ, ςξ δζαδζηαζία ιίιδζδξ, κα πανμοζζάζεζ
παναδείβιαηα βεκζηά ηαζ ηφπμοξ, μζ μπμίμζ εκζανηχκμοκ ηαζ εηθνάγμοκ ηδκ μοζία ηαζ ημ
4

Ώκδνυκζημξ, Μ. (1986), Ο Πιάησλ θαη ε Σέρλε. Ώεήκα: Νεθέθδ.
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κυδια ηδξ γςήξ. Δ ηέπκδ δεκ ακαπανζζηά ιυκμ ηα θαζκυιεκα, αθθά ηαζ ακαδεζηκφεζ ηδκ μοζία
ηςκ πναβιάηςκ. Ο πμζδηήξ απμδίδεζ ηα πνάβιαηα είηε υπςξ ήηακ ή είκαζ είηε υπςξ ηα κμιίγμοκ
μζ άκενςπμζ ή ηέθμξ υπςξ εα έπνεπε κα είκαζ.
Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί εδχ, πανεκεεηζηά ηαζ ιυκμ, υηζ μ Βναημζεέκδξ Καρςιέκμξ ακίπκεοζε
ζημ ένβμ ημο μθςιμφ, ημο Παθαιά, ημο ζηεθζακμφ, ημο Κααάθδ, ημο Βθφηδ αθθά ηαζ αηυιδ
πζμ πίζς ζημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ ή ηδ αογακηζκή εηηθδζζαζηζηή οικμθμβία ηδκ ηαφηζζδ ημο
«ηάθθμοξ» ιε ημ «αβαευ» ςξ έκα είδμξ πμθζηζζιζημφ ηχδζηα. Ώνπεηοπζηά, μ ηχδζηαξ αοηυξ
ελζζχκεζ ημ ηάθθμξ ιε ημ αβαευ ηαζ εα ιπμνμφζε κα εηθδθεεί ςξ έκα ηεηιήνζμ ηδξ ζφκεεζδξ
πνζζηζακζζιμφ ηαζ εθθδκζζιμφ, πμο πναβιαημπμζήεδηε ιέζα ζηδκ ακαημθζηή μνευδμλδ
πανάδμζδ, ιε αάζδ ηζξ πνςηανπζηέξ θοζζηέξ αλίεξ ηδξ εθθδκζηήξ πανάδμζδξ, υπςξ είκαζ ημ
ηάθθμξ ημο ζχιαημξ, παναηηδνζζηζηή ζδζυηδηα ηςκ ανπαίςκ εεχκ. 5
Δπίινγνο: θάπνηα πξώηα – δπλεηηθά – ζπκπεξάζκαηα.
Ώξ βονίζμοιε θμζπυκ πίζς απυ εηεί πμο ανπίζαιε· ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηδξ θοζζηήξ
αβςβήξ ηαζ ζηδκ απυπεζνά ιαξ κα ζοβηνμηήζμοιε ιζα μθζζηζηή εεχνδζδ ημο ακενχπμο. ηδκ
πναβιαηζηυηδηα δ πνμζπάεεζά ιαξ κα ελεηάζμοιε ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηάθθμοξ ηαζ αβαεμφ,
ηέπκδξ ηαζ βκχζδξ/ζμθίαξ, «παζδζάξ» ηαζ «ζπμοδήξ», ηάκμκηαξ ακαθμνά ζημ ένβμ ημο
Πθάηςκα ηαζ ημο Ώνζζημηέθδ, απμζημπμφζε ζημ κα δζαπζζηχζμοιε ακ έπμοιε ηα πενζεχνζα κα
οπεναμφιε ηζξ υπμζεξ ακηζκμιίεξ ηαζ κα ζοβηνμηήζμοιε ιζα μθζζηζηή εεχνδζδ βζα ημκ
ακενχπζκμ αίμ, ηάηζ απμθφηςξ ακαβηαίμ βζα ημ ένβμ ιαξ ςξ παζδαβςβχκ.
Γζα ημ πεδίμ ηδξ θοζζηήξ αβςβήξ, πανυθδ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ,
ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ υηζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ: « δ ανπζηή θζθμζμθία ιέκεζ
αιεηάαθδηδ, μζ ζηυπμζ ζοκεπίγμοκ κα είκαζ πμθθαπθμί ηαζ κα δζαηδνείηαζ δ πξνηεξαηφηεηα ζηελ
αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη κέζσ απηψλ θαιιηέξγεηα ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη
ελίζρπζε ηεο πγείαο.»6
Δ θοζζηή αβςβή παναιέκεζ εκ πμθθμίξ πνμζημθθδιέκδ ζηδκ Βναανηδνζακή αξρή ηεο
παηδαγσγνχζαο δηδαζθαιίαο. Θεςνείηαζ δδθαδή πςξ δ δζδαζηαθία εκυξ ακηζηεζιέκμο, εκ
πνμηεζιέκς ηδξ θοζζηήξ αβςβήξ, ανηεί βζα κα εηδδθχζεζ ημ άημιμζημ ιέθθμκ, θίβμ ςξ πμθφ
αοηυιαηα, εεηζηή ζοιπενζθμνά απέκακηζ ζε αοηυ ημ ακηζηείιεκμ. Έηζζ, δ θοζζηή αβςβή, υπςξ
άθθςζηε ηαζ υθα ηα οπυθμζπα ιαεήιαηα, επζδζχηεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ζοζζχνεοζδ βκχζεςκ
ηαζ δελζμηήηςκ ηαζ υπζ ηδκ αβςβή ηςκ ιαεδηχκ βζα δζανηή πνήζδ ηδξ άζηδζδξ πνμξ υθεθμξ
ηδξ θοζζηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδξ ζςιαηζηήξ, ροπζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ ημοξ οβείαξ.
Ώκηζεέηςξ, ζηδ δζεεκή εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα, δ θοζζηή αβςβή ζοκδοάγεηαζ ήδδ ιε ηα
γδηήιαηα ηδξ δζα αίμο άεθδζδξ ηαζ οβείαξ, ηδκ μπηζηή ημο «εβνάιιαημο» απυ ηδ ζημπζά ηδξ
θοζζηήξ αβςβήξ αηυιμο (physically literate individual)7 ηαζ ηδξ «μθζζηζηήξ εεχνδζδξ ημο
παζδζμφ» (the whole child approach)8. Ώλίγεζ κα δζενεοκήζμοιε ιε πνμζμπή αοημφξ ημοξ
5

ΐθ. http://kapsomenos.blogspot.gr/ ηαζ http://www.eks-ik.eu/dimosieyseis-ekdoseis/arthra-meletes/52-i-taytisitou-kallous-me-to-agatho-enas-neoellinikos-aksiakos-kodikas-sti-metavyzantini-logotexnia
6
ΐθ. εκδεζηηζηά: http://www.piwww.pi-schools.//programs//depps//lindex.html
7
ΐθ. εκδεζηηζηά: http://www.aahperd.org/naspe/standards/nationalStandards/
8
ΐθ. εκδεζηηζηά: http://www.wholechildeducation.org/
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πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ κα ελεηάζμοιε ζοβηνζηζηά ηαζ ιε ηνζηζηυ ηνυπμ ημ ηαηά πυζμ εα
έπνεπε κα έπμοιε πνμπςνήζεζ ζε πεναζηένς ακαεεχνδζδ ηςκ δζηχκ ιαξ. Βθπίγμοιε πςξ εα ημ
ηάκμοιε ζε ιζα πανυιμζα πενίζηαζδ ζημ άιεζμ ιέθθμκ.
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«Γπλαίθεο αζινύκελεο
θαηά ηνπο αξρατθνύο θαη θιαζηθνύο ρξόλνπο:
ε απνηύπσζε ελόο παξαδόμνπ
ζηηο θηινινγηθέο θαη αξραηνινγηθέο πεγέο»
Αζπαζία Παπινπνύινπ
Δπ Απσαίαρ Ιζηοπίαρ,
Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02, Διδάζκοςζα Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος

Βάκ εεθήζμοιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηδκ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ -εκκμείηαζ, ηδξ εθεφεενδξ βοκαίηαξζηδκ ανπαία εθθδκζηή πυθδ-ηνάημξ απυ ημκ 7μ έςξ ηαζ ημκ 4μ αζ. π.Υ., πνςηίζηςξ εα πνέπεζ κα
ζηδνζπεμφιε ζηδκ ζπέζδ ηδξ πνμξ ημκ ημκηζκυηενμ άννεκα ζοββεκή ηδξ, ηαεχξ δ ίδζα δεκ
απμηεθμφζε κμιζηυ ή πμθζηζηυ πνυζςπμ. Γζα πανάδεζβια, ιία Ώεδκαία, δεκ ήηακ δ ίδζα
πμθίηδξ ηδξ Ώεήκαξ, αθθά ηυνδ, ζφγοβμξ, ιδηένα η.μ.η. Ώεδκαίμο πμθίηδ, ηαεχξ δ ζδζυηδηα
ημο πμθίηδ ήηακ ζοκοθαζιέκδ ιε πνμκυιζα ηαζ οπμπνεχζεζξ, ηονίςξ ιε ηδκ άζηδζδ πμθζηζηχκ
θεζημονβζχκ, απυ ηζξ μπμίεξ μζ βοκαίηεξ ήηακ αοζηδνά απμηθεζζιέκεξ. Ώπμηθεζζιέκεξ ήηακ,
αεααίςξ, μζ βοκαίηεξ υπζ ιυκμκ απυ ημκ πμθζηζηυ αίμ, αθθά απυ ημ ζφκμθμ ηςκ εηδδθχζεςκ ηδξ
πυθδξ ιε ηδκ ελαίνεζδ μνζζιέκςκ δδιυζζςκ ή ζδζςηζηχκ (ηαηά ηακυκα ενδζηεοηζηχκ)
ηεθεηχκ9.
Βφζημπα, θμζπυκ, παναηδνεί δ Μμssé (2004, 44, 56) υηζ, εάκ επζπεζνήζμοιε αάζεζ ηςκ πδβχκ
κα μνίζμοιε κμιζηά ηδ εέζδ ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ πυθδ-ηνάημξ, μ πθέμκ ηαηάθθδθμξ υνμξ είκαζ
αοηυξ ηδξ «αλήιηθεο». Πνάβιαηζ, δ βοκαίηα ημο ηυζιμο ηδξ ηθαζζηήξ ανπαζυηδηαξ είκαζ ιζα
αηψληα αλήιηθε, ηζ αοηή δ ηαηάζηαζδ επζαεααζχκεηαζ απυ ηδκ ακάβηδ πμο οπάνπεζ κα έπεζ δζα
αίμο έκακ ηδδειυκα, έκακ «θχξηνλ», μ μπμίμξ εα θαιαάκεζ ηζξ ηαεμνζζηζηέξ απμθάζεζξ βζα ηα
πενί αοηήξ γδηήιαηα ηαζ εα ηδκ εηπνμζςπεί κμιζηά. Έηζζ, ημοθάπζζημκ έςξ ηδκ εθθδκζζηζηή
επμπή, δ φπανλδ ιίαξ ακφπακδνδξ βοκαίηαξ, δ μπμία εα δζαπεζνίγεηαζ ηα ηθδνμκμιζηά ηαζ
μζημβεκεζαηά ηδξ γδηήιαηα πςνίξ ακδνζηή ιεζμθάαδζδ, είκαζ αδζακυδηδ.
ημ πθαίζζμ αοηυ, είκαζ ηαηακμδηυ υηζ μ βάιμξ απμηεθεί ηδκ ίδζα ηδ αάζδ υπζ ιυκμκ ηδξ
ημζκςκζηήξ εέζδξ, αθθά ηαζ ζοθθήαδδκ ηδξ φπανλδξ ηδξ βοκαίηαξ. Ο νυθμξ ηδξ είκαζ άιεζα
ηαζ δζα αίμο ζοζπεηζζιέκμξ ιε ηδκ θφθαλδ, ηδκ επζιέθεζα ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ημο μίημο, ηδξ
μζημβεκεζαηήξ ιμκάδαξ ηαζ ηςκ πενί αοηήκ -παζδζχκ, δμφθςκ η.μ.η. (Οι. Οδ. 15. 516, μθ.
Φηι. 868, Βον. Οξ. 926, Ηππ. 786, Ζξαθιεηδ. 700). Βκηυξ ημο μίημο ημ ηφνμξ ηδξ βοκαίηαξ είκαζ
9

Δ βκςζηυηενδ εμνηή πμο ηεθμφκηακ απμηθεζζηζηά απυ φπακδνεξ βοκαίηεξ ήηακ ηα Θεζιμθυνζα, αθ. Deubner
1956, 50-60, Harrison 1998, 45, Fleceliére 2007, 76, 89, ηδκ μπμία μ πμθζαζηήξ ημο Θεμηνίημο πενζβνάθεζ ςξ
αημθμφεςξ (4, 25c): εἰζὶ δὲ ηὰ Θεζκνθφξηα ηνηαῦηα˙ παξζέλνη γελλαῖαη θαὶ ηὸλ βὶνλ ζεκλαὶ θαηὰ ηὴλ ἡκέξαλ ηο
ηειεηο ηὰο λνκίκνπο βίβινπο θαὶ ἱεξάο, ὡο ἐδφθεη ηνῖο Ἀζελαίνηο, ὑπεξάλσ ηῶλ αὑηῶλ θνξπθῶλ ἀλεηίζεζαλ θαὶ
ὡζαλεὶ ιηηαλεχνπζαη ἀπήξρνλην εἰο Ἐιεπζῖλα.
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ορδθυ, δ μζημδέζπμζκα έπεζ ημ νυθμ ιίαξ αοεεκηίαξ «ααζζθζηήξ» θφζδξ, αζηεί έθεβπμ ηαζ
επζζηαζία ζε ηάεε ένβμ ηαζ επζαάθθεζ ηδκ ηάλδ ηαζ ηδκ πεζεανπία. ζμκ αθμνά ζηα παναπάκς,
μζ ιανηονίεξ πμο ιαξ πανέπμοκ μζ πδβέξ απυ ηδκ ιοεζηή ααζίθζζζα ηδξ Εεάηδξ, Πδκεθυπδ, έςξ
ηδκ πανμζιζχδδ ζφγοβμ ημο Εζπμιάπμο απυ ημκ Οηθνλνκηθφ ημο Ξεκμθχκηα δεκ έπμοκ ιεβάθεξ
απμηθίζεζξ ιεηαλφ ημοξ. Ώπυ ηδκ άπμρδ αοηή, αέααζα, δ βοκαίηα-μζημδέζπμζκα, ιέζς ηδξ
αέθηζζηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ μζηζαηχκ οπμεέζεςκ, ζοκηεθεί ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ
πενζμοζίαξ. Δ εκηυξ ημο μίημο δνάζδ ηδξ, ςζηυζμ, λεπενκά ηαηά πμθφ ηα υνζα ημο ηεθεοηαίμο
ηαζ θαιαάκεζ ζδιακηζηυηενεξ δζαζηάζεζξ: ζοβηεηνζιέκα, δ βοκαίηα, ιέζς ηδξ κυιζιδξ
ηεηκμπμίδζδξ, ζοκηεθεί ζηδκ ζοκέπεζα ηδξ μζημβέκεζαξ, ζηδκ ιεηααίααζδ ηςκ ηθδνμκμιζηχκ
δζηαζςιάηςκ ημο ζογφβμο-πμθίηδ ηαζ, ηεθζηά, ζηδκ ακαπαναβςβή ημο ζχιαημξ ηςκ πμθζηχκμπθζηχκ (Μμssé 2004, 97-98).

ε ακηίεεζδ πνμξ ημκ νυθμ πμο δζαδναιάηζγε δ βοκαίηα εκηυξ ημο μίημο, είκαζ ζαθέξ υηζ δ
πανμοζία αοηήξ ζε δδιυζζμοξ πχνμοξ ήηακ πενζμνζζιέκδ ζημκ εθάπζζημ δοκαηυ ααειυ. Ώπυ
ηζξ ιανηονίεξ πμο δζαεέημοιε, είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε υηζ δ βοκαίηα υθεζθε κα
παναιέκεζ ζημ ζπίηζ, ηνζβονζζιέκδ απυ ηζξ οπδνέηνζέξ ηδξ, ηαζ ελενπυηακ απυ αοηυ ιυκμ βζα κα
εηηεθέζεζ ηα ενδζηεοηζηά ηδξ ηαεήημκηα.
Χζηυζμ, ηάεε ηακυκαξ ημζκςκζηήξ ζοιααηζηυηδηαξ ιπμνμφζε κα ακαηναπεί απυ ηδκ
ηαηαθοηζηή δφκαιδ ηδξ ακάβηδξ πμο έπεζ δ ίδζα δ γςή. Έηζζ, ηζ ακ αηυιδ ιία Ώεδκαία
επζθακμφξ μζημβεκείαξ έιεκε ηαηά ηακυκα πενζμνζζιέκδ εκηυξ ημο βοκαζηςκίηδ, εθυζμκ μζ
εηηυξ ημο μίημο ηδξ ενβαζίεξ πναβιαημπμζμφκηακ απυ ηζξ δμφθεξ, δ βοκαίηα ημο θαμφ ήηακ
ακαβηαζιέκδ κα ελέθεεζ ζοπκυηενα ημο μίημο είηε βζα ηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ, π.π. βζα ηδκ
ιεηαθμνά κενμφ ή ηδκ αβμνά αβαεχκ, είηε βζα κα ενβαζηεί, πνμηεζιέκμο κα ζοιπθδνχζεζ ιε
έκακ ζζπκυ ιζζευ ηα έζμδα ηδξ μζημβέκεζαξ, π.π. πμοθχκηαξ ζηδκ αβμνά ηάπμζμ πνμσυκ δζηήξ
ηδξ παναβςβήξ ή πανέπμκηαξ οπδνεζίεξ ςξ ηνμθυξ (Dillon – Garland 1994, 402-403, υπμο
επζζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ, Mossé 2004, 64-65, Flaceliére 2007, 91). Δ θμβμηεπκζηή
παναβςβή ηδξ Ώεήκαξ ημο 5μο ηαζ 4μο αζ. π.Υ., ηονίςξ μζ δζηακζημί θυβμζ ηςκ νδηυνςκ ηαζ δ
ανζζημθακζηή ηςιςδία, ιάξ πανέπεζ πθήεμξ εζηυκςκ απυ βοκαίηεξ πμο ιεηέθενακ ζηδκ αβμνά
ημ πθευκαζια ηδξ παναβςβήξ θαπακζηχκ, θνμφηςκ, εθαίςκ ημο αβνμφ ημοξ, ή πμο
ηαηαζηεφαγακ πίηεξ, οθακηά η.μ.η., βζα κα ηα πμοθήζμοκ. Δ ιδηένα ημο Βονζπίδδ ενπυηακ κα
πμοθήζεζ ζηδκ αβμνά ημκ ιασκηακυ πμο είπε ιαγέρεζ απ‟ ημκ ηήπμ ηδξ (Mossé υ.π.). Ώθθά
οπήνπε επίζδξ ζηδκ αβμνά πθήεμξ άθθςκ ηαπδθζδχκ (ιζηνμπςθδηνζχκ) πμο πμοθμφζακ
ημνδέθεξ, ανχιαηα, ζηυνδμ, ηθπ., βζα ηζξ μπμίεξ δ ηςιςδία ιαξ παναδίδεζ πανζηςιέκα
επεζζυδζα (Ehrenberg 1951, 22η.ελ., Dillon – Garland υ.π.).
Χζηυζμ, πανά ηδκ ζοπκή πανμοζία βοκαζηχκ παιδθήξ ημζκςκζηήξ πνμέθεοζδξ ζηδκ αβμνά
ηαηά ημοξ ηθαζζημφξ πνυκμοξ, δ πανμοζία ηδξ βοκαίηαξ ζε δδιυζζμ πχνμ ζοκέπζζε κα
εεςνείηαζ βεβμκυξ οπμηζιδηζηυ βζα ηδκ οπυζηαζδ ηαζ ημ ηφνμξ ηδξ, ςξ εη ημφημο θεοηηαίμ. Με
ζοβηίκδζδ εοιάιαζ έκα απυ ηα πνχηα ιαεήιαηα ημο αείικδζημο Καεδβδηή ιμο ζημ
Εκζηζημφημ Κθαζζηήξ Ώνπαζμθμβίαξ ημο LMU Μμκάπμο Γενιακίαξ, Christian Laubscher, μ
μπμίμξ ηαηά ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ζηήθδξ ηδξ Δβδζμφξ ιε έιθαζδ επεζήιακε υηζ δ λεθξή
γπλαίθα παξνπζηάδεηαη ζηελ χςηζηε αθκή, λεφηεηα θαη σξαηφηεηά ηεο, γηαηί ε λεθξηθή ηεο ζηήιε
ήηαλ ε κνλαδηθή επθαηξία γηα δεκφζηα έθζεζε ηεο εηθφλαο ηεο.
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Ώπυ ιζα πνυπεζνδ «ακάβκςζδ» ηςκ παναπάκς, θαίκεηαζ υηζ μ απμηθεζζιυξ ηδξ βοκαίηαξ απυ
ημκ δδιυζζμ αίμ είκαζ αοηυξ πμο μνίγεζ ηζ αζηζμθμβεί υπζ ιυκμ ηδκ ακοπανλία εεζιμεεηδιέκςκ
πακεθθήκζςκ αβχκςκ βζα βοκαίηεξ, αθθά αηυιδ ηαζ ηδκ απαβυνεοζδ παναημθμφεδζδξ ηςκ
πακεθθήκζςκ αβχκςκ εη ιένμοξ ηςκ -ημοθάπζζημκ φπακδνςκ-βοκαζηχκ 10. Γζα κα δμεεί,
ςζηυζμ, ιία αλζυπζζηδ ενιδκεία αοηήξ ηδξ απαβυνεοζδξ, εα πνέπεζ κα ελεηαζεεί υπζ ιυκμκ
οπυ ημ πνίζια ηδξ εέζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζημ ζχια ηδξ πυθδξ-ηνάημοξ, αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε
ηδκ ίδζα ηδκ θφζδ ηςκ αβχκςκ ςξ πμθζηζηχκ βεβμκυηςκ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. Δ ζοιιεημπή,
απμηθεζζηζηά ηαζ αοζηδνά, πμθζηχκ απυ ηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ-ηνάηδ ηαζ δ ηήνολδ εηεπεζνίαξ
ιε ηδκ έκανλδ ηςκ αβχκςκ μνίγεζ ημκ πμθζηζηυ ημοξ παναηηήνα ηαζ ιάθζζηα ηδκ πακεθθήκζα
πμθζηζηή ημοξ δζάζηαζδ. Καεχξ, υιςξ, μζ βοκαίηεξ δεκ ήηακ πμθίηεξ, δεκ ήηακ δοκαηυ κα
εηπνμζςπμφκ ηαζ ηδκ ημζκςκία ηδξ πυθδξ.
Ώκ εεθήζμοιε, αέααζα, κα ειααεφκμοιε ζημ εέια ηδξ ζπέζδξ ηςκ βοκαζηχκ πνμξ ηδκ άεθδζδ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηθαζζηήξ ανπαζυηδηαξ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ αοηή είκαζ πζμ πενίπθμηδ.
Ώνπζηά είκαζ ακαβηαία δ ακαθμνά ζημ ζφζηδια ακαηνμθήξ ηςκ ημνζηζζχκ, ημ μπμίμ ζηδκ
Ώεήκα ηδξ ηθαζζηήξ πενζυδμο, αθθά ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πυθεζξ ημο ανπαίμο εθθδκζημφ
ηυζιμο δζαθμνμπμζμφκηακ ζδιακηζηά απυ εηείκμ ηςκ αβμνζχκ, ηαεχξ πενζθάιαακε πνςηίζηςξ
ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηζξ μζηζαηέξ ενβαζίεξ (Πθάη. Νφκνη 7. 11-13, Ov.ars. 3, 315, Πεηνμπμφθμο
2000, 286-287). Βπίζδξ, ζημ πθαίζζμ δζαπαζδαβχβδζδξ ηςκ ημνζηζζχκ, πνμαθεπυηακ δ
δζδαζηαθία ηδξ ακάβκςζδξ, ηδξ βναθήξ ηαζ ζημζπεζχδμοξ ανζειδηζηήξ, εκχ ζδιακηζηή ήηακ δ
ιφδζδ ζηζξ ηέπκεξ, δ μπμία εεςνμφκηακ ζδιακηζηή βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εκάνεηδξ
βοκαζηείαξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ επζηοβπακυηακ ιέζς ηδξ απαββεθίαξ επζηχκ ηαζ θονζηχκ
πμζδιάηςκ, ηδξ ςδζηήξ ηαζ ιμοζζηήξ παζδείαξ ηαζ ηδξ εηιάεδζδξ πμνμφ (Lefkowitz - Fant
1992, 52η.ελ., Flaceliére 2007, 76-77). Ώπυ ημ παναπάκς οθζηυ ακαηνμθήξ ηαζ εηπαίδεοζδξ
είκαζ ζαθέξ υηζ έθεζπε ιία ηαηδβμνία αζπμθζχκ, πμο απμηεθμφζε ζδιακηζηυηαημ ηιήια ηδξ
αβςβήξ ηςκ κεανχκ αβμνζχκ: μζ αζπμθίεξ πμο αθμνμφζακ ζηδκ άζηδζδ ημο ζχιαημξ ηαζ
απμζημπμφζακ ζηδκ ηαθθζένβεζα πμθειζηήξ ανεηήξ ηαζ ακδνείαξ.
Σμ ιυκμ ακάθμβμ ηδξ άεθδζδξ ηςκ αννέκςκ ζημ πεδίμ ηδξ βοκαζηείαξ εηπαίδεοζδξ εα
ιπμνμφζε κα εεςνδεεί μ πμνυξ (Sourvinou-Inwood 1968, 15-20, 60-61). Καεχξ ιάθζζηα δ
βοκαίηα είπε ηδ δοκαηυηδηα κα πανμοζζάγεηαζ ζηα δδιυζζα πνάβιαηα ιυκμ ζημ πθαίζζμ
ζοβηεηνζιέκςκ θαηνεοηζηχκ ηεθεηχκ, δ ζοιιεημπή ηςκ κεανχκ ημνζηζζχκ ζηζξ ηεθεοηαίεξ
ιέζς ηδξ ενιδκείαξ αζιάηςκ ηαζ πμνεοηζηχκ δνςιέκςκ πνμξ ηζιήκ ημο εεμφ θαίκεηαζ πςξ
εηθαιαάκμκηακ ςξ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ πνμξ ημκ θοζζηυ ηαζ ημκ ημζκςκζηυ πνμμνζζιυ ηδξ
βοκαίηαξ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα. ημ πθαίζζμ αοηυ ιάθζζηα δ ζοιιεημπή βοκαζηχκ ζε
αβχκεξ ιμοζζηήξ ηαζ υνπδζδξ είκαζ ελαηνζαςιέκδ. O Θμοηοδίδδξ δζαζχγεζ ηδκ παθαζυηενδ
βναπηή ιανηονία επί ημο εέιαημξ, υηακ παναεέηεζ απυζπαζια μιδνζημφ φικμο, απυ ημ μπμίμ
ιανηονείηαζ δ δζελαβςβή ζημ κδζί ηδξ Αήθμο αεθδηζηχκ, ιμοζζηχκ ηαζ μνπδζηνζηχκ αβχκςκ
πνμξ ηζιήκ ημο Ώπυθθςκα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ ακαθμνά ηαζ ζημκ «Γειηαθὸλ ρνξὸλ ηῶλ
γπλαηθῶλ» (3. 104. 5). Ώπυ ηδκ ηθαζζηή Ώεήκα δζαζχγμκηαζ πμζηίθεξ ιανηονίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ
εεζιμεεηδιέκδ ηεθεημονβζηή υνπδζδ βοκαζηχκ ζημ πθαίζζμ ζδιακηζηχκ ενδζηεοηζηχκ
εμνηχκ, ζοβηεηνζιέκα ζηζξ πακκοπίδεξ ηςκ Πακαεδκαίςκ (Deubner 1956, 24), ζηα Ἄξθηεηα ηδξ
ΐναονχκαξ (Sourvinou-Inwood, 1988, 119, Scanlon 2002, 139-174, υπμο ηαζ επζζηυπδζδ ηδξ
ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ, Κyle 2007, 133), ζηα ηήληα (πμθ. Ώνζζημθ. Θεζκνθνξ. 834, ΕG2
10

Σμοθάπζζημκ ηςκ φπακδνςκ βοκαζηχκ, υπςξ μ βκςζηυξ ενφθμξ ηδξ Καθθζπάηεζναξ ιαξ επζηνέπεζ κα
ζοιπενάκμοιε, αθ. Παοζακίαξ, 5. 6. 7. ηαζ Ώζζπφκ. Δπηζη. 4-5.
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674, 6, Deubner υ.π., 52η.ελ.) ηαζ ηα Θεζκνθφξηα (Deubner υ.π., 50-60), ζηα Ἀιῶα ή Ἄινπα
(Ώθηίθν. 4. 18. 4, Deubner υ.π., 62, ζδι. 3), ζηα θῖξα ή θηξαθφξηα (Deubner υ.π., 40-50),
ζημοξ ηφηθζμοξ θαηνεοηζημφξ πμνμφξ ηςκ αεδκασηχκ Αλζεζηεξίσλ (Deubner υ.π., 93η.ελ.). Γζα
ηδκ ζςκζηή Κές ηδξ Εςκίαξ παναδίδεηαζ ηεθεηή βαιήθζμο πενζεπμιέκμο, ηαηά ηδκ μπμία μζ
κεανέξ ηυνεξ έπαζγακ ηαζ πυνεοακ εκχπζμκ ηςκ κέςκ, πνμηεζιέκμο κα έθλμοκ ημ εκδζαθένμκ
ημοξ βζα επζθμβή ζογφβμο11. Γεκζηυηενα, ιεηαλφ πμζηίθςκ αζιάηςκ ηαζ πμνχκ πμο ηεθμφζακ μζ
ακφπακδεξ ή φπακδνεξ βοκαίηεξ εα πνέπεζ κα ακαθενεμφκ μζ νινιπγκνί ηςκ πανεέκςκ ζηζξ
πακκοπίδεξ ηςκ Πακαεδκαίςκ12, δ ιηηαλεία παξζέλσλ ζημ πθαίζζμ ηςκ ηδκίςκ, μ ὀθιαζκφο
ηςκ Θεζιμθμνίςκ, μζ ηςιζημί πμνμί ἴγδηο, ηαζ ἴζπκβνο, αθθά ηαζ μζ άζεικμζ πμνμί ἀπφθηλνο,
βαθηξηαζκφο-καθηξηζκφο, βξπαιιίμ, ηέθμξ μ βκςζηυξ απυ πθήεμξ ιανηονζχκ βαθρηζκφοκαηλαδηζκφο, δ άβνζα υνπδζδ δδθαδή ηςκ βοκαζηχκ, δ μπμία θάιαακε πχνα ζημ πθαίζζμ ζενήξηαηαθδπηζηήξ ιακίαξ ηςκ ααηπζηχκ ηεθεηχκ. ε υθεξ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ αέααζα δ
πμνεοηζηή δνάζδ είπε αιζβχξ ηεθεημονβζηυ παναηηήνα ηαζ ήηακ εκηαβιέκδ ζημ πθαίζζμ είηε
ιίαξ ηεθεημονβίαξ ιεηάααζδξ (Ἄξθηεηα), είηε ιίαξ ηεθεηήξ βμκζιυηδηαξ-ηανπμθμνίαξ (Ἀιῶα), δ
μπμία πνμθακχξ δζέζςγε ζημζπεία πνςημβμκζηήξ ιδηνζανπίαξ (Sourvinou-Inwood 1968).

ζμκ αθμνά ζηδκ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ εκηυξ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ πυθδξ-ηνάημοξ, ημ αηνζαέξ
ακηίζηνμθμ ηδξ ανπαίαξ Ώεήκαξ, υπςξ ζε πμθθά άθθα γδηήιαηα ημο δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ
αίμο, ζοκζζηά, ζφιθςκα ιε ηζξ πδβέξ, δ ανπαία πάνηδ. Έηζζ, είκαζ εονέςξ βκςζηή δ ηονίανπδ
ακηίθδρδ ηςκ ανπαίςκ Βθθήκςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ πανηζάηζζζεξ έπαζνακ ιίαξ
ζζπονυηενδξ εέζδξ εκηυξ ηδξ ημζκςκίαξ απυ αοηήκ ηςκ άθθςκ βοκαζηχκ ημο εθθδκζημφ
ηυζιμο. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ιάθζζηα δ δφκαιδ ηςκ βοκαζηχκ είκαζ ηυζμ ιεβάθδ, χζηε κα
βίκεηαζ ακαθμνά ζε «γπλαηθνθξαηία»13. ημ πθαίζζμ αοηυ μζ βοκαίηεξ ηδξ πάνηδξ θαίκεηαζ κα
απμηεθμφκ επίζδξ ιία ελαίνεζδ υζμκ αθμνά ζηδκ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ άεθδζδ, ηδκ ζςιαηζηή
άζηδζδ ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ζε αβχκεξ (Ξεκ. Λαθ.Πνι. 1, 3-4, Κνζηίαξ fr. 32, Πθμοη. Λπθ. 14. 14, 7. 15. 1, Πθμοη. Mor. 227 d, Παοζ. Διι.Πεξ. 3. 13. 7, Βον. Αλδξ. 597-599, Θευην. Δηδ. 18,
22-29, Ώεδκ. Γεηπλ. 566 e, Hζφπ. ἐλ Γξηῶλαο, Propertius, Elegies III. 14. 1-34, Dillon 2000,
465-466, Pomeroy 2002, 55η.ελ.).
11

Πθμοη. Mor. 249 d (Γπλαηθῶλ Αξεηαί): Σαῖο Κίσλ παξζέλνηο ἔζνο ἦλ εἰο ἱεξὰ δεκφζηα ζπκπνξεχεζζαη θαὶ
δηεκεξεχεηλ κεη‘ ἀιιήισλ, νἱ δὲ κλεζηξεο ἐζεῶλην παηδνχζαο θαὶ ρνξεπνχζαο· ἑζπέξαο δὲ πξὸο ἑθάζηελ ἀλὰ
κέξνο βαδίδνπζαη δηεθνλνῦλην ηνῖο ἀιιήισλ γνλεῦζη θαὶ ἀδειθνῖο ἄρξη ηνῦ θαὶ ηνὺο πφδαο ἀπνλίδεηλ. ηῶλ δὲ
κλεζηήξσλ ἤξσλ πνιιάθηο κηᾶο πιείνλεο νὕησ θφζκηνλ ἔξσηα θαὶ λφκηκνλ, ὥζηε ηο θφξεο ἐγγπεζείζεο ἑλὶ ηνὺο
ἄιινπο εὐζὺο πεπαῦζζαη.
12
Βον. Ζξαθι. 777: πνιχζπηνο ἀεὶ ηηκὰ θξαίλεηαη, νὐδὲ ιάζεη κελῶλ θζηλὰο ἁκέξα, λέσλ η‘ ἀνηδαὶ ρνξῶλ ηε
κνιπαί. ἀλεκφεληη δ‘ ἐπ‘ ὄρζῳ ὀινιχγκαηα παλλπρίνηο ὑπὸ παξζέλσλ ἰαρεῖ πνδῶλ θξφηνηζηλ.
13
Υαναηηδνζζηζηή, απυ ηδκ άπμρδ αοηή είκαζ δ ιανηονία ημο Πθμοηάνπμο ζημκ «Βίνλ Λπθνχξγνπ», υπμο δ
αολδιέκδ ζζπφξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ πάνηδ απμδίδεηαζ ζηδκ ζηναημηναηζηή θφζδ ηδξ ζπανηζαηζηήξ ημζκςκίαξ,
ηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ ακάβηδ δζαηοαένκδζδξ ηδξ πυθδξ απυ ηζξ βοκαίηεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
ιαηνμπνυκζαξ απμοζίαξ ηςκ ακδνχκ θυβς ζοπκὠκ εηζηναηεζχκ (14. 1): ….. ἐπηρεηξήζαο (ελλ. ν Λπθνχξγνο)
ζσθξνλίδεηλ ηὰο γπλαῖθαο, ἐπαχζαην κὴ θξαηῶλ ηο πνιιο ἀλέζεσο θαὶ γπλαηθνθξαηίαο δηὰ ηὰο πνιιὰο ζηξαηείαο
ηῶλ ἀλδξῶλ, ἐλ αἷο ἠλαγθάδνλην θπξίαο ἀπνιείπεηλ ἐθείλαο, θαὶ δηὰ ηνῦην κᾶιινλ ηνῦ πξνζήθνληνο αὐηὰο
ἐζεξάπεπνλ θαὶ δεζπνίλαο πξνζεγφξεπνλ ἀιιὰ θαὶ ηνχησλ ηὴλ ἐλδερνκέλελ ἐπηκέιεηαλ ἐπνηήζαην. Σδκ αίζεδζδ
ηςκ βοκαζηχκ ηδξ πάνηδξ υηζ δ ζδζαίηενδ εέζδ ημοξ μθείθεηαζ ζηδκ ζδζαίηενδ αλία ημοξ κα βεκκμφκ ημοξ πθέμκ
ακδνείμοξ απμδίδεζ δ αηυθμοεδ ακεηδμημθμβζηή αθήβδζδ (14. 4): ὅζελ αὐηαῖο θαὶ ιέγεηλ ἐπῄεη θαὶ θξνλεῖλ νἷα
θαὶ πεξὶ Γνξγνῦο ἱζηφξεηαη ηο Λεσλίδνπ γπλαηθφο, εἰπνχζεο γάξ ηηλνο, ὡο ἔνηθε, μέλεο πξὸο αὐηὴλ ὡο ‗κφλαη ηῶλ
ἀλδξῶλ ἄξρεηε ὑκεῖο αἱ Λάθαηλαη,‘ ‗κφλαη γάξ,‘ ἔθε, ‗ηίθηνκελ ἄλδξαο.
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οβηεηνζιέκα, μ Ξεκμθχκ πνμζεββίγεζ ημ γήηδια ηδξ ζδζαίηενδξ εέζδξ πμο ηαηείπε δ βοκαίηα
ζηδκ πάνηδ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ «Λαθεδαηκνλίσλ Πνιηηείαο» ημο, ακαθενυιεκμξ ζηδκ
ακαηνμπή ημο ζοκήεμοξ βζα ηζξ θμζπέξ εθθδκζηέξ πυθεζξ ζοζηήιαημξ εηπαίδεοζδξ ηςκ
ημνζηζζχκ, ημ μπμίμ πενζθάιαακε ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηδκ οθακηζηή ηαζ ηζξ άθθεξ μζηζαηέξ
ενβαζίεξ, ηαζ ζηδκ ηαεζένςζδ ηδξ εκαζπυθδζδξ ηςκ κεανχκ βοκαζηχκ ιε ηδκ άεθδζδ, μιμίςξ
πνμξ ημοξ άκδνεξ. Δ ακηζζηνμθή αοηήκ ηςκ εζηυηςκ δεχκ αζηζμθμβείηαζ απυ ημκ ζοββναθέα
ιέζς ηδξ επίιμκδξ επζδίςλδξ βζα εοβμκζηή ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπανηζαηζηήξ ημζκςκίαξ. Χξ εη
ημφημο, δ επίδμζδ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ πάνηδξ ζηα αεθήιαηα, ζοκζζηά έκα πανάδμλμ, ημ μπμίμ
ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ιέζς ημο ηονίανπμο ημζκςκζημφ νυθμο αοηχκ: ιέζς ηδξ επζδίςλδξ βζα
βέκκδζδ ζζπονχκ πμθειζζηχκ. οβηεηνζιέκα, ακαθένεηαζ:
«Οη άιινη Έιιελεο απαηηνχλ απ΄ ηηο θνπέιεο λα πθαίλνπλ θαηαδηθαζκέλεο ζε
αθηλεζία, ην ίδην κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηερλίηεο νη νπνίνη θάλνπλ θαζηζηηθή
δσή. Με ηέηνηα φκσο αλαηξνθή πψο πξέπεη λα πεξηκέλεη θαλείο φηη ζα θάλνπλ
ζπνπδαία παηδηά; Ο Λπθνχξγνο φκσο, ζεσξψληαο φηη θαη νη δνχιεο είλαη ηθαλέο
λα πθαίλνπλ, ελψ γηα ηηο ειεχζεξεο γπλαίθεο φηη ην ζπνπδαηφηεξν έξγν είλαη ε
ηεθλνπνίεζε, γηα απηφ πξψηα φξηζε λα γπκλάδνληαη ηα θνξίηζηα εμίζνπ κε ηα
αγφξηα· έπεηηα, λα ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο νη γπλαίθεο, εμίζνπ κε ηνπο
άλδξεο, ζην ηξέμηκν θαη ηελ αληνρή, γηαηί πίζηεπε πσο ζαλ είλαη θη νη δχν γνλείο
δπλαηνί θαη ηα παηδηά ηνπο ζα γίλνπλ δπλαηφηεξα» (1, 3-4).14
Ο Πθμφηανπμξ (50-120 ι.Υ.) ζημ ένβμ ημο «Λπθνχξγνπ Βίνο» πνμθακχξ απδπεί ηδκ ίδζα
πανάδμζδ, ηαεχξ ακαθένεηαζ επίζδξ ζηδκ ηαεζένςζδ ηδξ θοζζηήξ αβςβήξ ςξ ιέζμκ
εηπαίδεοζδξ αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ ηδξ ανπαίαξ πάνηδξ απυ ημ Λοημφνβμ, ζοκδέμκηαξ ηδκ,
πανμιμίςξ πνμξ ημκ Ξεκμθχκηα, ιε ημκ ζηυπμ ηδξ εοβμκζηήξ (14. 2-4, 7. 15.1). φιθςκα ιε ημ
ηείιεκμ ημο Πθμοηάνπμο, μ Λοημφνβμξ ζηδκ ενχηδζδ βζαηί ηαεζένςζε ζηθδνή άζηδζδ βζα ηα
ζχιαηα ηςκ πανεέκςκ ζε αβχκεξ δνυιμο, πάθδξ, ηαζ νίρδξ δίζημο ηαζ αημκηίμο έδζκε ηδκ
ελήξ απάκηδζδ:
«Έηζη ψζηε ην έκθπην πιηθφ γηα ηνπο απνγφλνπο ηνπο, κ‘ έλα θαιφ μεθίλεκα ζε
δπλαηά ζψκαηα, λα πάξεη επγεληθή αλάπηπμε· θαη αθφκε γηα λα κπνξνχλ νη ίδηεο
κε ζζέλνο λα ππνκείλνπλ ηελ γέλλεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κε πξνζπκία θαη
επγέλεηα λα αληέμνπλ ηνχο πφλνπο ηνπ ηνθεηνχ· θαη επί πιένλ, εάλ παξνπζηαζζεί
αλάγθε, λα είλαη ηθαλέο λα πνιεκήζνπλ γηα ηηο ίδηεο, γηα ηα παηδηά ηνπο θαη γηα
ηελ παηξίδα ηνπο» (Λπθ. 14. 2).
Ο Πθμφηανπμξ παναεέηεζ πενζζζυηενμοξ κυιμοξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ μ Λοημφνβμξ πνμζπάεδζε
κα εκζζπφζεζ ηδκ εοβμκζηή ηςκ πανηζαηχκ. Λυβς ηδξ απυζηαζδξ πμο ημκ πςνίγεζ απυ ηδκ
επμπή, ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ, δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αέααζμζ βζα ηδκ αλζμπζζηία ηςκ
πθδνμθμνζχκ ημο. Οζ ακηζθήρεζξ ηςκ πανηζαηχκ πενί εοβμκζηήξ, αέααζα, εα ιπμνμφζακ κα
έπμοκ ηάπμζα ζζπφ˙ μζ οπεναμθέξ, ςζηυζμ, πμο ηζξ παναηηδνίγμοκ είκαζ πζεακυ κα απμηεθμφκ
ακεηδμημθμβζηέξ πνμεηηάζεζξ ηδξ ακηζζπανηζαηζηήξ αεδκασηήξ πανάδμζδξ ηδξ ηθαζζηήξ
πενζυδμο. Πανά ηαφηα, απυ ημ ζφκμθμ αοηχκ ηςκ πθδνμθμνζχκ, δ ακαθμνά ζηδ ζηθδνή
αεθδηζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ ημνζηζζχκ ηδξ πάνηδξ θαίκεηαζ ςξ δ πθέμκ αλζυπζζηδ

14

ΐθ. επίζδξ Πθάηςκ Νφκνη 806α.
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ζζημνζηά, ηαεχξ είκαζ ζφιθςκδ πνμξ ηα αοζηδνά πμθειζηά ήεδ ηαζ ηδκ ζηναημηναηζηή
μνβάκςζδ ηδξ ζπανηζαηζηήξ ημζκςκίαξ15.
Βλαζηίαξ θμζπυκ ηδξ απυθοηδξ πνμζανιμβήξ ημο ηνυπμο γςήξ ζηα ζδεχδδ ηδξ ζπανηζαηζηήξ
πμθζηείαξ, θαίκεηαζ υηζ μζ κεανμί πανηζάηεξ ηαζ πανηζάηζζζεξ είπακ λεπενάζεζ ηζξ ηναημφζεξ
ζημκ θμζπυ εθθδκζηυ ηυζιμ ακηζθήρεζξ βφνς απυ ημ γήηδια ηδξ βοκαζηείαξ βοικυηδημξ, δ
μπμία απυ ηδκ παθαίζηνα ηαζ ημκ ζηίαμ πνμεηηάεδηε ηαζ ζε πμζηίθεξ δδιυζζεξ ηεθεηέξ. Έηζζ, μ
Πθμφηανπμξ οπμβναιιίγεζ υηζ:
«[Ο Λπθνχξγνο] αθαίξεζε θάζε καιζαθφηεηα θαη παξακνλή ζηε ζθηά θαη
ζειππξέπεηα θαη ζπλήζηζε ηηο λέεο φρη ιηγφηεξν απφ ηνπο λένπο θαη ζηηο πνκπέο
λα ιακβάλνπλ κέξνο γπκλέο θαη ζε κεξηθνχο λανχο λα ρνξεχνπλ θαη λα
ηξαγνπδνχλ, ελψ ήζαλ παξφληεο νη λένη θαη ηηο έβιεπαλ» (Λπθ. 14. 3).
Ώοηή δ βοικυηδηα, υιςξ, ηαηά ηδκ άπμρδ ημο ζοββναθέα, δεκ ελήπηε ηα δδιυζζα ήεδ, ηαεχξ:
«Ζ γχκλσζε ησλ παξζέλσλ δελ είρε ηίπνηε ην αηζρξφ, δηφηη ππήξρε ληξνπή, αιιά έιεηπε ε
αθνιαζία» (Λπθ. 14. 4). Ο Πθμφηανπμξ επζπεζνεί ιάθζζηα κα ημκίζεζ ηα πμθθαπθά μθέθδ ηδξ
ελμζηείςζδξ ιε ημ βοικυ βοκαζηείμ ζχια, αθμφ, υπςξ οπμζηδνίγεζ, αοηή αθεκυξ ζοκηεθμφζε
ζε ορδθυ αίζεδια αοημεηηίιδζδξ ηςκ βοκαζηχκ (Ζ γχκληα ησλ θνξηηζηψλ είρε σο απνηέιεζκα
λα ζπλεζίδνπλ ζηελ απιφηεηα θαη ζηελ επηδίσμε ηεο πγείαο θαη αθφκε πξνθαινχζε ζηηο γπλαίθεο
έλα επγελέο αίζζεκα ππεξνρήο, γηαηί ηηο έθαλε λα βιέπνπλ φηη δελ ήηαλ ζε ηίπνηε θαηψηεξεο, άιια
φηη θαη νη ίδηεο δηέζεηαλ αξεηή θαη θηινηηκία), αθεηένμο είπε πναηηζηή αλία ακακέςζδξ ημο
ζχιαημξ ηδξ ημζκςκίαξ, ηαεχξ θεζημονβμφζε «παξνξκεηηθά πξνο γάκνλ» (Λπθ. 15. 1).
Σδκ πθέμκ εζδοθθζαηή εζηυκα ηδξ πάνηδξ υιςξ πθάεεζ μ Θευηνζημξ, Έθθδκαξ πμζδηήξ ημο 3 μο
π.Υ. αζ. ε έκα πμίδιά ημο, πμο ακαθένεηαζ ζηδκ ιοεζηή Βθέκδ ηαζ πενζβνάθεζ ηζξ λέκμζαζηεξ
ιένεξ ηδξ πνζκ πακηνεοηεί ημκ Μεκέθαμ, υηακ, ςξ κεανυ ημνίηζζ, έηνεπε ζημοξ αβχκεξ ιαγί ιε
ηζξ άθθεξ πανεέκμοξ, αοηέξ πανζζηάκμκηαζ, υπςξ ηαζ ηα αβυνζα, κα αθείθμοκ ιε θάδζ ηα
ζχιαηά ημοξ, πνζκ πάνμοκ ιένμξ ζημοξ αβχκεξ:
«Όιεο νη ζπλνκήιηθεο πνπ ζηα λεξά ηνπ Δπξψηα
ζαλ άληξεο, αιεηκκέλεο κε ιάδη, ζε λα ηξέμνπκε,
δηαθφζηεο θαη ζαξάληα θφξεο,
θακηά απφ καο δελ ζα βξεζεί λα ‘λαη ρσξίο ςεγάδη,
κφιηο θαλεί ε Διέλε αλάκεζά καο.
αλ ηελ Απγή ην ράξακα ηελ φςε ηεο πνπ δείρλεη,
ζαλ άλνημε θαηάιεπθε, ζαλ θεχγεη ν ρεηκψλαο,
ηέηνηα ε Διέλε ε ρξπζή ιάκπεη αλάκεζά καο.»
(Θευην. Δἰδ.18.: Ἑιέλεο Ἐπηζαιάκηνο, ζη. 22-29 (εηδ. Κάηημξ))
ημκ ακηίπμδα αοηχκ ηςκ επαίκςκ ανίζημκηαζ μζ αεδκασηέξ ιανηονίεξ, μζ μπμίεξ ηζκμφκηαζ
ιεηαλφ ημο απμηνμπζαζιμφ ηαζ ηδξ δζαηςιχδδζδξ. Γζα ημοξ Ώεδκαίμοξ δ ζοιπενζθμνά αοηή
15

Δ πανάδμζδ αοηή ιάθζζηα θαίκεηαζ υηζ επζαίςζε ηαηά ημοξ νςιασημφξ πνυκμοξ, αθμφ δ ιανηονία ημο
Πθμοηάνπμο επακαθαιαάκεηαζ απυ ημκ Φζθυζηναημ, Έθθδκα ζοββναθέα ημο 3 μο ι.Υ. αζ., μ μπμίμξ ακαθένεζ: φ
Λπθνχξγνο θαζηέξσζε ηε γπλαηθεία ζσκαηηθή άζθεζε γηα λα γελλψληαη πεξηζζφηεξνη θαη θαιχηεξνη ζηξαηηψηεοαζιεηέο.
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ηςκ βοκαζηχκ απμηεθεί ιία πανέηηθζζδ απυ ηα εζηυηα, δ μπμία ακηίηεζηαζ ζηδκ ακάβηδ
ηαθθζένβεζαξ ημο βοκαζηείμο παναηηήνα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζεικυηδηαξ, ηδξ εβηνάηεζαξ
ηαζ ηδξ ζςθνμζφκδξ. Ο Βονζπίδδξ ζηδκ «Αλδξνκάρε», εηθνάγεζ ηδκ μνβή ημο βζα ημκ ηνυπμ
πμο κηφκμκηακ ηα ημνίηζζα ηήξ πάνηδξ, βζα ηδ ζοκήεεζά ημοξ κα αβαίκμοκ εηηυξ ημοξ μίημο
ηαζ κα ζοκαβεθάγμκηαζ ιε κεανμφξ άκδνεξ αεθμφιεκα ζε ημζκμφξ ιε αοημφξ πχνμοξ:
«Αθφκε θη αλ ήζειε, δελ ζα κπνξνχζε κία θφξε παξηηαηψλ λα κείλεη ζπλεηή.
Γηαηί απηέο θεχγνπλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο παξέα κε λεαξνχο άλδξεο, έρνληαο
γπκλνχο κεξνχο θαη ιπκέλνπο ρηηψλεο, θαη κε ηξφπν απαξάδεθην θαηά ηελ θξίζε
κνπ, κνηξάδνληαη ηνχο ίδηνπο ζηίβνπο θαη ηηο ίδηεο αξέλεο κε ηνχο άλδξεο. Καη
είλαη λα απνξεί θαλείο, πψο θαη δελ ππάξρεη αλάγθε ζε εζάο λα αλαηξέθεηε
ζπλεηέο γπλαίθεο.» (595-601).
Οιμίςξ πνμξ ημκ Βονζπίδδ, απαλζςηζηυξ πνμξ ηα ήεδ ηςκ κεανχκ βοκαζηχκ ηδξ πάνηδξ
θαίκεηαζ πςξ ήηακ ήδδ ημκ 6μ π.Υ. αζχκα μ θονζηυξ πμζδηήξ Ίαοημξ, υηακ απμηαθμφζε αοηέξ
«θαηλνκεξίδεο», επεζδή απμηάθοπηακ βοικμφξ ημοξ ιδνμφξ ημοξ, εεςνχκηαξ υηζ έηζζ
ηαείζηαημ ειθακήξ ηαζ δ νμπή ημοξ ζηδκ ενςηζηή αηνάηεζα.16
Σζξ πθέμκ γςδνέξ εζηυκεξ ακηίεεζδξ, αέααζα, ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ ηδξ Ώεήκαξ ηαζ ηδξ
πάνηδξ θυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ δεχκ ημοξ ιαξ ιεηαθένεζ, ζαθχξ υπζ ιε αηνίαεζα, αθθά ιε
ηδκ οπεναμθή ηδξ ηςιςδίαξ, μ Ώνζζημθάκδξ ζηδκ «Λπζηζηξάηε». ημ απυζπαζια πμο
αημθμοεεί μ πμζδηήξ ζαηζνίγεζ ηδκ ακδνμπνεπή νχιδ ηαζ ηδκ ιεθαιρή ειθάκζζδ ηςκ βοκαζηχκ
ηδξ πάνηδξ, απμηέθεζια ηδξ ιαηνμπνυκζαξ παναιμκήξ ημοξ ζε ανέκεξ ηαζ παθαίζηνεξ, ηαζ,
υπζ θζβυηενμ, ηζξ ίδζεξ ηζξ βοικαζηζηέξ ημοξ αζηήζεζξ. Δ Ώεδκαία Λοζζζηνάηδ οπμδέπεηαζ ηδ
πανηζάηζζζα Λαιπζηχ:
«Λπζηζηξάηε: Καιεκέξα, Λακπηηψ, θαιή κνπ θίιε άπφ ηή Λαθεδαίκνλα! Σί γεξή
θαί φκνξθε πνχ θαίλεζαη! Σί ξφδηλν ρξψκα! Καί πφζε δπλακε! Μα εζχ κπνξείο
λα ζηξαγγαιίζεηο αθφκε θαη ηαχξν!
Λακπηηψ: Ναη, κα ηελ αιήζεηα, κνπ θαίλεηαη, κπνξψ! Δίλαη επεηδή γπκλάδνκαη
θαη θάλσ ηα πεδεκαηάθηα κνπ!» (77-83)17
Βίκαζ βκςζηυ υηζ μζ πανηζάηζζζεξ θάιαακακ ιένμξ ζε ημζκμφξ ιε ημοξ άκδνεξ αβχκεξ ζημ
πθαίζζμ ηδξ εμνηήξ ηςκ Τζαηζκείςκ, δ μπμία ηεθμφκηακ ηάεε πνυκμ ημκ ιήκα Ταηίκεζμ, ζηζξ
Ώιφηθεξ, ημκηά ζηδ πάνηδ (Pettersson 1992, 21). Καζ είκαζ εφθμβμ υηζ, θυβς ηδξ αεθδηζηήξ
αβςβήξ ημοξ, ζε πενζζζυηενεξ πενζζηάζεζξ, μζ πανηζάηζζζεξ εα θάιαακακ ιένμξ ζε ημπζημφξ

16

Ο Πθμφηανπμξ πάθζ, ςξ εαοιαζηήξ ημο ζπανηζαηζημφ ηνυπμο γςήξ, ακαθένεηαζ αέααζα ζηδ ζοκήεεζα αοηή,
αθθά επζιέκεζ πχξ ηα ημνίηζζα ηήξ πάνηδξ δεκ είπακ άθθμ θυβμ κα ειθακίγμκηαζ βοικά, πανά ιυκμ ηδκ ααεεζά
νζγςιέκδ επζεοιία ημοξ βζα βενά ηαζ υιμνθα ημνιζά. Γνάθεζ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο βζα ημ ιαηνφ θυνεια ηςκ
ημνζηζζχκ, πμφ μκμιαγυηακ πέπινο. Μάξ θέεζ πχξ ηα ημνίηζζα ηαζ μζ βοκαίηεξ απυ άθθεξ πενζμπέξ ηήξ Βθθάδμξ
ένααακ ηζξ πθασκέξ ναθέξ ημφ πέπθμο ιέπνζ ηάης, εκχ ηα ημνίηζζα ηήξ πάνηδξ, άθδκακ ηζξ πθασκέξ ναθέξ
ακμζπηέξ απυ ηδκ ιέζδ ηαζ ηάης, έηζζ χζηε υηακ πενπαημφζακ, ημ φθαζια ακέιζγε ηαζ απμηάθοπηε ημφξ ιδνμφξ
ημοξ.
17
Δ Λαιπζηχ ακαθένεηαζ ζε ιζα άζηδζδ ακημπήξ, πμο οπήνπε ζηδκ οπμπνεςηζηή βοικαζηζηή εηπαίδεοζδ ηςκ
πανηζαηχκ, ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ, ηδκ βίβαζηλ, δ μπμία ζηδνζγυηακ ζε ιζηνά επζηυπζα πδδδιαηάηζα, ηα μπμία
εηηεθμφζακ μζ αεθμφιεκμζ ηθςηζχκηαξ εκαθθάλ ιε ηζξ θηένκεξ ημοξ ιδνμφξ ημοξ ζηδνζβιέκμζ ζημ έκα ημοξ πυδζ.
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αβχκεξ θαηνεοηζημφ παναηηήνα. Ώπυ ημοξ Πακεθθήκζμοξ Ώβχκεξ ςζηυζμ, ήηακ, ηαεχξ
θαίκεηαζ, μιμίςξ πνμξ ηζξ άθθεξ Βθθδκίδεξ, αοζηδνά απμηθεζζιέκεξ.
ε ηάεε πενίπηςζδ, δ εζηυκα ηςκ βοκαζηχκ ηδξ πάνηδξ, υπςξ αοηή εηηέεδηε παναπάκς,
απμηεθμφζε βζα ημοξ Ώεδκαίμοξ ιζα πθήνδ ακηζζηνμθή δεχκ, ζοκήεδ ιυκμ βζα ιενζηέξ
ααναανζηέξ θοθέξ πμο πενζβνάθεζ μ Δνυδμημξ ζηδκ εεκμβναθία ηςκ άηνςκ ηδξ ανπαίαξ
μζημοιέκδξ18. Καζ αέααζα, πανυηζ ζημκ πναβιαηζηυ αίμ δ πανμοζία ηςκ βοκαζηχκ ζε έκα πχνμ
άεθδζδξ ζοκεπαβυηακ ηδκ αημζιία ηαζ ημκ ρυβμ, μζ βοκαίηεξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ ηέπκδ
ημο πμθέιμο ή ημο ηοκδβζμφ, ςξ εη ημφημο επζδίδμκηακ επζηοπχξ ζηδκ άεθδζδ ημο ζχιαημξ
δεκ ήηακ ζπάκζεξ ζηζξ ιοεζηέξ παναδυζεζξ, είηε επνυηεζημ βζα εεέξ, είηε βζα απθέξ εκδηέξ.
Μεηαλφ αοηχκ εα πνέπεζ κα ακαθενεμφκ δ Ώεδκά ηαζ δ Άνηειζξ, ηαεχξ ηαζ πενζζζυηενεξ
ιοεζηέξ εηαίνμζ ηδξ ηεθεοηαίαξ, δ Ώηαθάκηδ, δ Καθθζζηχ, δ Ώκηζιάπδ, δ Κονήκδ ηαζ μζ ίδζεξ μζ
Ώιαγυκεξ. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πνυηεζηαζ βζα πνυζςπα ζοιαμθζηήξ ακηζζηνμθήξ ημο
παναδμζζαημφ ημζκςκζημφ νυθμο ηδξ βοκαίηαξ, πμθθά απυ ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε πενζυδμοξ
ηεθεημονβζηήξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ κευηδηα ζηδκ εκδθζηίςζδ, απυ ημ ηαεεζηχξ πανεεκίαξ ζημ
ηαεεζηχξ έββαιμο αίμο ηαζ ηεηκμπμζίαξ. Ώπυ ηδκ άπμρδ αοηή ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί δ
άπμρδ υηζ δ εκαζπυθδζδ ηδξ βοκαίηαξ ημο εθθδκζημφ ηυζιμο ηδξ πνμ-ηθαζζηήξ ηαζ ηθαζζηήξ
πενζυδμο ιε ηδκ άεθδζδ ηαζ ημκ πυθειμ εκηάζζεηαζ, ζηα ζημζπεία εηείκα, ιέζς ηςκ μπμίςκ,
ζφιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, πναβιαημπμζείηαζ ιία ζοιαμθζηή πενζζηαζζαηή ακηζζηνμθή ηςκ
ζοιααηζηχκ ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο υκημξ πνζκ απυ ιία ηνίζζιδ πενίμδμ
ιεηάααζδξ19.

Δ ιμκαδζηή ιανηονία, αάζεζ ηδξ μπμίαξ πζζημπμζείηαζ ηάπμζα ζπέζδ βοκαίηαξ πνμξ ημοξ
Πακεθθήκζμοξ Ώβχκεξ, πνμένπεηαζ απυ ηδκ φζηενδ ανπαζυηδηα ηαζ είκαζ αοηή πμο ιαξ πανέπεζ
μ Παοζακίαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαεζένςζδ βοκαζηείςκ αβχκςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ Οθοιπζαηχκ
Ώβχκςκ. φιθςκα ιε ημκ Παοζακία, μζ Οθοιπζαημί Ώβχκεξ ηαεζενχεδηακ απυ ημκ Πέθμπα
ηαζ ηδκ Εππμδάιεζα πνμηεζιέκμο αοημί κα εμνηάζμοκ ημκ βάιμ ημοξ, μ μπμίμξ απμηεθμφζε
ηαηάθδλδ εκυξ δναιαηζημφ αβχκα εκακηίμκ ημο Οζκυιαμο, παηένα ηδξ Εππμδάιεζαξ πμο
ακηζζηναηεουηακ αοηήκ ηδκ έκςζδ. ημ πθαίζζμ αοηυ ακαθένεηαζ υηζ ηαεζενχεδηακ δίδοιμζ
αβχκεξ: μζ Οθοιπζαημί Ώβχκεξ πνμξ ηζιήκ ημο Αζυξ απυ ημκ Πέθμπα ηαζ ηα Δναία (αβχκεξ
δνυιμο) πνμξ ηζιήκ ηδξ Ήναξ απυ ηδκ Εππμδάιεζα. Με ηδκ ιανηονία αοηή μ Παοζακίαξ ιαξ
ιεηαθένεζ πνμθακχξ ιία παθαζυηενδ πανάδμζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία υπζ ιυκμκ μζ βοκαίηεξ
ηςκ εθθδκζηχκ πυθεςκ είπακ ημ δζηαίςια κα ζοιιεηέπμοκ ζε αβχκεξ, αθθά οπήνπακ εζδζημί
αβχκεξ απμηθεζζηζηά βζα βοκαίηεξ πμο θάιαακακ πχνα παναθθήθςξ πνμξ ημοξ Οθοιπζαημφξ
Ώβχκεξ (Διι.Πεξ. 5. 16. 1-3). Ο Παοζακίαξ ιάθζζηα ακαθένεζ νδηά υηζ δ πνχηδ ηαζ δ
ιμκαδζηή κζηήηνζα ηςκ Δναίςκ πμο ήηακ βκςζηή ηδκ επμπή ημο ήηακ δ «Υισξίο» ή «Υιῶξηο»
(Μεθίαμζα), ηδξ μπμίαξ άβαθια, θζθμηεπκδιέκμ απυ ημκ βθφπηδ Πναλζηέθδ, είπε δεζ μ ίδζμξ ζημ
ζενυ ηδξ Λδημφξ (Διι.Πεξ. 2. 21. 9).

18

Bθ. Παοθμπμφθμο 2014, ηείιεκμ ακαημίκςζδξ ζημ ΛΑ΄ Πακεθθήκζμ Εζημνζηυ οκέδνζμ ηδξ Βθθδκζηήξ
Εζημνζηήξ Βηαζνείαξ (30.05.-01.06.2014), οπυ δδιμζίεοζδ ζηα Πναηηζηά ημο οκεδνίμο.
19
Σμ εέια είκαζ ζδζαίηενα εηηεκέξ, χζηε κα ακαθοεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. Γεκζηεοηζηά, ςζηυζμ, εα
ιπμνμφζαιε κα επζζδιάκμοιε υηζ δ οπμπχνδζδ ηςκ -θοζζηχκ ή ημζκςκζηά πνμζδζμνζζιέκςκ- παναηηδνζζηζηχκ
ημο θφθμο ηαζ δ οζμεέηδζδ βκςνζζιάηςκ ημο ακηζεέημο θφθμο ζημ πθαίζζμ ιίαξ ηεθεημονβζηήξ ιζιζηήξ πνάλδξ
εεςνείηαζ απυ ηδκ ενδζηεζμθμβζηή ηαζ ακενςπμθμβζηή ένεοκα ςξ πνάλδ, δ μπμία θεζημονβεί εκζζποηζηά πνμξ ηδκ
κέα ζδζυηδηα. ΐθ. ζπεηζηά Vidal-Naquet 1983, 160η.ελ.

25

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

Χζηυζμ, εφθμβα εα ιπμνμφζε κα δζαηοπςεεί δ άπμρδ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ακαθμνά δεκ απδπεί
έκα ζζημνζηυ βεβμκυξ, αθθά δζαζχγεζ πνμθμνζηέξ ακεηδμημθμβζηέξ ή ιοεμθμβζηέξ παναδυζεζξ,
ηαεχξ ζηδ δζάνηεζα ηςκ αζχκςκ πμο ιεζμθααμφκ απυ ημοξ μιδνζημφξ πνυκμοξ έςξ ηαζ ηδκ
επμπή ημο Παοζακία ηαιία άθθδ ιανηονία δεκ δζαζχγεηαζ βζα ηδκ φπανλδ αοηχκ ηςκ αβχκςκ.
Υαναηηδνζζηζηυηενμ υθςκ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ, πανυθμ πμο δζαεέημοιε ηαηαθυβμοξ ακδνχκ
Οθοιπζμκζηχκ, δεκ έπμοιε ζηδκ δζάεεζή ιαξ μφηε ιία θζθμθμβζηή ή επζβναθζηή ιανηονία ιε
ακαθμνά ζε ηάπμζα άθθδ κζηήηνζα ηςκ Δναίςκ πένακ ηδξ Υθςνίδμξ. Ώηυιδ πζμ πζεακή
ιάθζζηα θαίκεηαζ κα είκαζ δ οπυεεζδ υηζ δ ιανηονία ημο Παοζακία απδπεί παθαζυηενμ
αζηζμθμβζηυ ιφεμ, μ μπμίμξ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ αζχκςκ είπε εκηαπεεί ζηδκ πνμσζημνία ηςκ
Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ ηαζ επίζδξ ζηδκ ημπζηή ζενή πανάδμζδ ηαζ θαηνεία.
Καεεαοηυξ μ ιφεμξ ηδξ Υθςνίδμξ ελάθθμο ζοκζζηά έκα επζπθέμκ ηεηιήνζμ βζα ηδκ φπανλδ ιίαξ
ιοεζηήξ-ηεθεημονβζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ παναπάκς πανάδμζδξ. οβηεηνζιέκα, δ «Υισξίο» ή
«Υιῶξηο» ζοκακηάηαζ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή ηαζ νςιασηή βναιιαηεία ζε πμζηίθα ιοεζηά
ζοιθναγυιεκα. Πζεακυηενμξ, ςζηυζμ, είκαζ μ ζοζπεηζζιυξ ηδξ Υθςνίδμξ ημο Παοζακία πνμξ
ηδκ ιοεζηή ηυνδ ηδξ Νζυαδξ ηαζ ημο Ώιθίμκμξ, Μεθίαμζα. φιθςκα ιε ηδκ ζπεηζηή πανάδμζδ
(Pseudo-Apollod. Βiblioth. 3, 45-47, Hyginus, Fabullae, 9-10, Tzetzes, Chill. 4. 422), μ
Ώπυθθςκ ηαζ δ Άνηειζξ, μνβζζιέκμζ απυ ηδκ αθαγμκεία ηδξ Νζυαδξ, δ μπμία ζζπονίζηδηε υηζ
έπεζ δεηαηέζζενα παζδζά, εκχ δ Λδηχ ιυκμκ δφμ, θυκεοζακ ημοξ Νζμαίδεξ. Μυκμκ δ Μεθίαμζα
ηαζ μ αδεθθυξ ηδξ Ώιφηθαξ δζαζχεδηακ ηαηαθεφβμκηαξ ζημ Άνβμξ. Καηά ηδκ άβνζα
ηαηαδίςλή ημοξ υιςξ δ Μεθίαμζα απυ ημκ θυαμ ηδξ έπαζε ημ νμδαθυ ηδξ πνχια ηαζ έβζκε
ηαηάπθςιδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ηδκ μδήβδζε ηαζ ζε αθθαβή ημο μκυιαηυξ ηδξ ζε Υθςνίδα.
Δ ζφκδεζδ ηδξ δνςίδαξ ιε ηδκ θαηνεία ηδξ Λδημφξ ζημ Άνβμξ, ηονίςξ δε δ ιεηαιυνθςζδ ημο
πνμζχπμο ηδξ απυ νυδζκμ-γςκηακυ ζε πθςιυ-απμκεηνςιέκμ, ιαξ παναπέιπμοκ ζε ιία
πνςηυβμκδ εεά ηδξ βμκζιυηδηαξ-ηανπμθμνίαξ, δ μπμία «πάζπεζ» απυ πενζμδζηή αθθαβή
ηαηάζηαζδξ ιεηαλφ εκυξ ζοιαμθζημφ εακάημο ηαζ ακαβέκκδζδξ ηδξ φπανλήξ ηδξ. Δ εέζδ αοηή
ιάθζζηα ιπμνεί κα εδναζςεεί πεναζηένς, εάκ θάαμοιε οπυρδ ιαξ πςξ ημ υκμια Μεθίαμζα,
ηαη‟ άθθμκ ιφεμ, ζοκδέεηαζ ιε ημκ αμζςηζηυ ιοεμθμβζηυ ηφηθμ (Οιδν. Οδπζζ. 11. 284, Παοζ.
Διι.Πεξ. 9. 36. 8, επίζδξ ηναα. Γεςβν. 8. 3. 19) ή ζοκακηάηαζ (ηαεχξ ηαζ ημ Μεθίκδζα, ηαζ
Μεθίκμζα) ςξ πνμζςκφιζμ ηδξ Πενζεθυκδξ (Rhode 1961, 206–210). ε ιεηαβεκέζηενμοξ
πνυκμοξ ιάθζζηα, ζημ πθαίζζμ ηδξ νςιασηήξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ, ζοκακηάηαζ ςξ κφιθδ
ηδξ ηανπμθμνίαξ ηαζ ηδξ άκεδζδξ ηςκ αβνχκ ηαζ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ Flora, νςιασηή εεά ηδξ
αθάζηδζδξ (Ovid. Fasti 5, 193η.ελ.). Με υθα ηα παναπάκς ηάης απυ ημ πνυζςπμ ηδξ
Υθςνίδμξ ημο Παοζακία ιπμνμφιε κα ακαβκςνίζμοιε ιία πνςηυβμκδ εεά ηδξ βμκζιυηδηαξ
ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ θαηνεία ηδξ Λδημφξ ζημ Άνβμξ. Δ ακαθμνά θμζπυκ είκαζ πζεακυκ κα
δζαζχγεζ παναδυζεζξ μζ μπμίεξ εδνάγμκηαζ ζε έκα πνςηυβμκμ ενδζηεοηζηυ-ηεθεημονβζηυ
οπυζηνςια ιίαξ θαηνείαξ βμκζιυηδηαξ ηαζ ακακέςζδξ ηςκ γςμπμζχκ δοκάιεςκ ηδξ θφζδξ,
ζηδκ μπμία, ηαηά ηδκ άπμρδ πενζζζυηενςκ ιεθεηδηχκ, υθεζθακ ηδκ ανπή ηδξ φπανλήξ ημοξ μζ
Οθοιπζαημί Ώβχκεξ (Drees, 1962, Δarrison ηαζ Conford, 37-38, 79η.ελ.).
Μζα πεναζηένς ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ πδβχκ δφκαηαζ κα εκζζπφζεζ ηδκ ακςηένς εέζδ.
οβηεηνζιέκα, δ ανπαία θαηνεία ηδξ Ήναξ ζηδκ Άθηζκ, ηδκ ζενή ημζθάδα ηδξ Οθοιπίαξ
(Διι.Πεξ. 5. 16), δ φπανλδ αςιμφ πνμξ ηζιήκ ηδξ Αήιδηναξ Υαιφκδξ εκηυξ ημο ζηαδίμο, αθθά
ηαζ μ νυθμξ πμο δζαδναιάηζγε δ ζένεζα ηδξ Αήιδηναξ Υαιφκδξ ζημοξ Οθοιπζαημφξ Ώβχκεξ,
υπςξ αοηή πνμηφπηεζ απυ ηδκ φπανλδ εζδζηήξ εέζδξ πνμξ ηζιήκ ηδξ εκηυξ ημο ζηαδίμο
(Διι.Πεξ. 6. 20.9), πνμηεζιέκμο αοηή (ιυκδ απυ ηζξ βοκαίηεξ) κα παναημθμοεεί ημοξ αβχκεξ,
ιανηονμφκηαζ επίζδξ απυ ημκ Παοζακία ηαζ πζζημπμζμφκ ηδκ ζπέζδ ηςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ
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ιε ηδκ θαηνεία ηάπμζαξ πνμσζημνζηήξ βοκαζηείαξ εεάξ ηανπμθμνίαξ ηαζ βμκζιυηδηαξ ηςκ
αβνχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, δ μπμία ιπμνμφζε κα εκζανηχκεηαζ ηαζ κα πνμζθαιαάκεζ κέα
ιμνθή ιέζς ηςκ πμζηίθςκ πνμζςπζημηήηςκ ηδξ ενδζηείαξ ηαζ ημο ιφεμο ηςκ ζζημνζηχκ
πνυκςκ: ηδξ Ήναξ, ηδκ Αήιδηναξ Υαιφκδξ, ηδξ Εππμδάιεζαξ, ηδξ Υθςνίδαξ/ Μεθζαμίαξ, ηδξ
Λδημφξ.
φιθςκα ιε ηα παναπάκς, είκαζ ζαθέξ υηζ δ πναβιαηζηή ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζημοξ
Πακεθθήκζμοξ Ώβχκεξ, ημοθάπζζημκ ηαηά ημοξ ανπασημφξ ηαζ ηθαζζημφξ πνυκμοξ, δεκ ιπμνεί
κα εεςνδεεί ηεηιδνζςιέκδ. Δ άεθδζδ ζημκ εθθδκζηυ ηυζιμ παναιέκεζ έκα πεδίμ εκαζπυθδζδξ
αθθά ηαζ αοημπναβιάηςζδξ πνμμνζζιέκμ βζα ηδκ ημζκςκία ηςκ ακδνχκ-πμθζηχκ, ιε ιμκαδζηή
ελαίνεζδ ηζξ βοκαίηεξ ηδξ ζπανηζαηζηήξ ημζκςκίαξ, μζ μπμίεξ, ςζηυζμ, δφκακηαζ κα θαιαάκμοκ
αεθδηζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηαζ κα αζημφκηαζ ιυκμ εκηυξ ημο πθαζζίμο ηδξ ζπανηζαηζηήξ
ημζκςκίαξ πμο ελέενερε αοηήκ ηδκ ζδζαζηενυηδηα.
Ο ιμκαδζηυξ ηνυπμξ ζοιιεημπήξ -ηαζ ιάθζζηα δζάηνζζδξ- ηςκ βοκαζηχκ ζημοξ Οθοιπζαημφξ
Ώβχκεξ, μ μπμίμξ πζζημπμζείηαζ απυ ηζξ επζβναθζηέξ ιανηονίεξ, είκαζ έιιεζμξ ηαζ αθμνά ζηδκ
«ἱππνηξνθίαλ». οβηεηνζιέκα, είκαζ βκςζηυ υηζ ζηα ζππζηά αβςκίζιαηα ή ηζξ ανιαημδνμιίεξ
δεκ θάιαακε ημκ μθοιπζαηυ ζηέθακμ μ ακααάηδξ ή μ δκίμπμξ ακηίζημζπα αθθά μ ζδζμηηήηδξ
ηςκ ίππςκ. ημ πθαίζζμ αοηυ, θμζπυκ, δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ηοπαίμ ημ βεβμκυξ υηζ, ιεηαλφ
ηςκ εθάπζζηςκ ιανηονζχκ πμο δζαζχγμκηαζ βζα βοκαίηεξ Οθοιπζμκίηεξ, ςξ πνχηδ ζζημνζηά
πενίπηςζδ ακαθένεηαζ ιία πανηζάηζζζα, δ Κοκίζηα, δ μπμία έγδζε ηαηά ημ δεφηενμ ήιζζο
ημο 5μο ηαζ ηζξ ανπέξ ημο 4μο αζ. π.Υ.. Βπνυηεζημ αέααζα βζα ιία εοβεκή, ηυνδ ημο ααζζθζά ηδξ
πάνηδξ Ώνπζδάιμο Ε ηαζ αδεθθή ημο Ώβδζζθάμο ΕΕ (Διι.Πεξ. 3. 8. 1-3) δ μπμία, ζφιθςκα ιε
πενζζζυηενεξ ιανηονίεξ ανπαίςκ ζοββναθέςκ (Ξεκ. Αγεζ. 9, 6, Πθμοη. Αγεζ. 20) ήηακ δ πνχηδ
βοκαίηα πμο έενερε άθμβα βζα κα πάνεζ ιένμξ ζημοξ αβχκεξ ηαζ κίηδζε δφμ θμνέξ ζημ
ηέενζππμ (πζεακυκ ημ 396 ηαζ 392 π.Υ.). Καηά ημκ Παοζακία (Διι.Πεξ. 3. 8. 1): ἐγέλεην δὲ
Ἀξρηδάκῳ θαὶ ζπγάηεξ, ὄλνκα κὲλ Κπλίζθα, θηινηηκφηαηα δὲ ἐο ηὸλ ἀγῶλα ἔζρε ηὸλ Ὀιπκπηθφλ
θαὶ πξψηε ηε ἱππνηξφθεζε γπλαηθῶλ θαὶ λίθελ ἀλείιεην Ὀιπκπηθὴλ πξψηε.
Δ Κοκίζηα ιάθζζηα δζαικδιυκεοζε ηδκ κίηδ ηδξ πνδιαημδμηχκηαξ ηαζ ακαεέημκηαξ ζημ καυ
ημο Οθοιπίμο Αζυξ ζφιπθεβια ζε θοζζηυ ιέβεεμξ ιε ηδκ ιμνθή ηδξ, ημ ηέενζππμ ηαζ ημκ
δκίμπμ, θζθμηεπκδιέκμ απυ ημκ βθφπηδ Ώπεθθυ (Διι.Πεξ. 6. 1. 6,). ηδκ ηοηθζηή αάζδ ημο
αβάθιαημξ, ηδξ μπμίαξ ηιήια δζαζχγεηαζ, ιεηά ηδκ ακαθμνά ηδξ ηαηαβςβήξ ηδξ, δ ακαεέηνζα
οπενήθακα δδθχκεζ ημ βεβμκυξ:
«[…]Ζ Κπλίζθα, πνπ λίθεζα ζηελ ηππνδξνκία [...] αλήγεηξα ην άγαικα απηφ θαη
βεβαηψλσ φηη είκαη ε κνλαδηθή γπλαίθα ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ θέξδηζε απηφ ην
ζηεθάλη [...]»
(Dittenberger – Purgold 1896, Nr. 160 = Anth.Gr. 13. 16,
Ebert 1972, Nr. 33, Καη.Τπ.Πνι. αν. Λ 529).
Μειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ βοκαζηχκ πμο έθααακ, ιεηά ηδκ Κοκίζηα, ημκ μθοιπζαηυ ζηέθακμ
ζε ζππζηά αβςκίζιαηα πζζημπμζμφκηαζ απυ ηζξ πδβέξ. Έηζζ, μ Παοζακίαξ ακαθένεηαζ επίζδξ
ζηδκ επίζδξ πανηζάηζζζα Βονοθεςκή, ηδξ μπμίαξ άβαθια οπήνπε ζηζξ ιένεξ ημο ζηδκ πάνηδ
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πνμξ δζαικδιυκεοζδ ηδξ κίηδξ ηδξ ζημοξ Οθοιπζαημφξ Ώβχκεξ20, ηαζ ζηδκ ΐεθζζηίπδ απυ ηδ
Μαηεδμκία21.
Σμ βεβμκυξ αέααζα υηζ ηαζ μζ δφμ πνχηεξ βοκαίηεξ Οθοιπζμκίηεξ ηαηάβμκηαζ απυ ηδκ πάνηδ,
έπεζ μδδβήζεζ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ιεθεηδηχκ ζημκ ζοζπεηζζιυ ημο βεβμκυημξ ιε ημκ ζδζαίηενμ
παναηηήνα ηδξ ζπανηζαηζηήξ ημζκςκίαξ, ζοβηεηνζιέκα ιε ηδκ επζηέκηνςζδ αοηήξ ζηδκ
αεθδηζηή αβςβή ςξ πνμτπυεεζδ ηδξ πμθειζηήξ εημζιυηδηαξ22, εκχ υθςξ ζδζαζηένςξ
επζζδιαίκεηαζ δ ζδιαζία ηδξ αεθδηζηήξ παζδείαξ ηςκ ημνζηζζχκ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ
βοκαζηχκ ζε ημπζημφξ αβχκεξ ζζυηζια πνμξ ημοξ άκηνεξ, υπςξ αοηή πζζημπμζείηαζ απυ ηζξ
θζθμθμβζηέξ πδβέξ πμο ελεηάζεδηακ παναπάκς. Βκδζαθένμοζα, ςζηυζμ, θαίκεηαζ δ
πνμζέββζζδ ημο Mann (2001), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ηδξ πάνηδξ
ζημοξ Οθοιπζαημφξ Ώβχκεξ ιέζς ηδξ ζππμηνμθίαξ, δδθαδή ιίαξ ζδζαζηένςξ πμθοδάπακδξ
δζαδζηαζίαξ, ζοκζζηά έκα επζπθέμκ ηεηιήνζμ βζα ηδκ ήδδ ελαηνζαςιέκδ απυ ηδκ ένεοκα
ελέπμοζα μζημκμιζηή-ημζκςκζηή εέζδ πμο ηαηείπακ μζ πανηζάηζζζεξ ζοβηνζηζηά πνμξ ηζξ
άθθεξ Βθθδκίδεξ θυβς ηδξ πνυκζαξ απμοζίαξ ηςκ ακδνχκ ζηα ζοζζίηζα ηαζ ζηζξ πμθειζηέξ
επζπεζνήζεζξ (Cartledge 1981, 84-105, Dettenhofer 1993, 61-75), ηαζ υπζ ηδξ ζζμηζιίαξ ημοξ
υζμκ αθμνά ζηα αεθδηζηά δνχιεκα.
ε ηάεε πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα παναηδνήζμοιε υηζ, ημοθάπζζημκ έςξ ημοξ εθθδκζζηζημφξ
πνυκμοξ, πενζπηχζεζξ ζοιιεημπήξ βοκαζηχκ ζημοξ Πακεθθήκζμοξ Ώβχκεξ αθεκυξ είκαζ
ιειμκςιέκεξ, αθεηένμο, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Κοκίζηαξ, αθμνμφκ ζε έιιεζδ ζοιιεημπή
αοηχκ ιέζς ηδξ πνδιαημδυηδζδξ ίππςκ ηαζ ακαααηχκ, εκχ δ εεζιμεεηδιέκδ άιεζδ
ζοιιεημπή ημοξ δεκ επζαεααζχκεηαζ βζα ηακέκα απυ ηα αβςκίζιαηα.

ΐάζεζ υθςκ ηςκ παναπάκς ζπμναδζηχκ ηαζ εηενμβεκχκ ιανηονζχκ ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε
ζημ ζοιπέναζια υηζ δ άιεζδ ιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζε αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ημοξ
ηθαζζημφξ πνυκμοξ δεκ επζαεααζχκεηαζ απυ ηζξ θζθμθμβζηέξ ηαζ επζβναθζηέξ ιανηονίεξ πανά
ιυκμκ βζα ημπζημφξ αβχκεξ πμο δζελάβμκηακ απμηθεζζηζηά ζηδκ πάνηδ, εκχ ζε ηαιία
πενίπηςζδ δεκ πζζημπμζείηαζ βζα ημοξ Πακεθθήκζμοξ Ώβχκεξ. Δ ιειμκςιέκδ ακαθμνά ημο
Παοζακία ζε ηαεζένςζδ πακεθθήκζςκ αεθδηζηχκ αβχκςκ βζα βοκαίηεξ ηαηά ημοξ ιοεζημφξ
πνυκμοξ δεκ εδνάγεηαζ ζε θζθμθμβζηυ ηαζ ανπαζμθμβζηυ οθζηυ, ζοκεπχξ δεκ ηεηιαίνεηαζ
ζζημνζηά, αθθά θαίκεηαζ κα οπαημφεζ ζε ιοεζηέξ παναδυζεζξ ενδζηεοηζημφ-ηεθεημονβζημφ
πενζεπμιέκμο. Γεκζηυηενα, εα ιπμνμφζαιε κα ηαηαθήλμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ πναβιαηζηή
ζοιιεημπή ζημοξ Πακεθθήκζμοξ Ώβχκεξ θαίκεηαζ υηζ ήηακ, ημοθάπζζημκ ηαηά ημοξ ανπασημφξ
ηαζ ηθαζζημφξ πνυκμοξ, άκεο ελαζνέζεςξ απαβμνεοιέκδ βζα ημ βοκαζηείμ θφθμ. Δ ακαθμνά ζε
αεθμφιεκεξ βοκαίηεξ ζημ πθαίζζμ ηςκ Οθοιπίςκ απμηεθεί πνμθακχξ δδιζμφνβδια
πνμθμνζηχκ παναδυζεςκ, μζ μπμίεξ εδνάγμκηαζ είηε ζε ιία αθδβδιαηζηή πανάδμζδ
ακηζζηνμθήξ ηςκ ηονίανπςκ δεχκ ηαζ ακαηνμπήξ ημο ηαηεζηδιέκμο ημζκςκζημφ
20

Παοζ. Διι.Πεξηήγ. 3.17.6: … γπλαηθφο ἐζηηλ εἰθψλ, Λαθεδαηκφληνη δὲ Δὐξπιεσλίδα ιέγνπζηλ εἶλαη· λίθελ δὲ
ἵππσλ ζπλσξίδη ἀλείιεην Ὀιπκπηθήλ.
21
Παοζ. Διι.Πεξηήγ. 5.8.11: Λαθεδαηκφληνο δὲ πβαξηάδεο ηὸλ ζηέθαλνλ ηῶλ πψισλ ἔζρε ηνῦ ἅξκαηνο.
πξνζέζεζαλ δὲ ὕζηεξνλ θαὶ ζπλσξίδα πψισλ θαὶ πῶινλ θέιεηα· ἐπὶ κὲλ δὴ ηῆ ζπλσξίδη Βειηζηίρελ ἐθ Μαθεδνλίαο
ηο ἐπὶ ζαιάζζῃ γπλαῖθα, Σιεπφιεκνλ δὲ Λχθηνλ ἀλαγνξεπζλαη ιέγνπζηλ ἐπὶ η θέιεηη, ηνῦηνλ κὲλ ἐπὶ ηο
πξψηεο θαὶ ηξηαθνζηο ηε θαὶ ἑθαηνζηο Ὀιπκπηάδνο, ηο δὲ Βειηζηίρεο ηὴλ ζπλσξίδα Ὀιπκπηάδη πξὸ ηαχηεο ηξίηῃ.
22
Αεκ εα πνέπεζ κα παναθείρμοιε, ζημ ζδιείμ αοηυ, κα ακαθένμοιε ηδκ ζδζαίηενα αολδιέκδ ζηαηζζηζηά πανμοζία
πανηζαηχκ ζημοξ ηαηαθυβμοξ Οθοιπζμκζηχκ, ζδζαζηένςξ ηδξ πνχζιδξ πενζυδμο, αθ. Μann 2001, 121η.ελ..
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μζημδμιήιαημξ, υιμζα ιε αοηήκ πμο ζοκακηάηαζ ζε πενζζζυηενμοξ ανπαζμεθθδκζημφξ ιφεμοξ
(αθ. Ώιαγυκεξ), είηε ζηδκ δζάεεζδ βζα αζηζμθυβδζδ-ενιδκεία ηδξ φπανλδξ εκυξ ζδιακηζημφ
εεζιμφ (πακεθθήκζμξ αβχκαξ, πυθζξ η.μ.η.) ιέζς ηδξ ακαπνμκζζηζηήξ ζφκεεζδξ εκυξ
αζηζμθμβζημφ ιφεμο, είηε ζημ απχηαημ θαηνεοηζηυ-ηεθεημονβζηυ οπυααενμ ιζαξ πνμσζημνζηήξ
ιδηνζανπίαξ, δ μπμία εεςνείηαζ υηζ απμηέθεζε ηδκ αάζδ ηςκ ζδιακηζηχκ αεθδηζηχκ αβχκςκ
ηδξ ανπαζυηδηαξ.
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«Τν αζιεηηθό ηδεώδεο ζηελ πηλδαξηθή πνίεζε
θαη ε παξεθηξνπή ηνπ.»
Παλαγηώηεο Κ. Δακάζθνο
Δπ Φιλοζοθίαρ,
Επίηιμορ Σσολικόρ Σύμβοςλορ Φιλολόγων (ΠΕ02)

Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ,
ζήιενα, δεπυιαζηε υηζ δ ακενχπζκδ ακάπηολδ ηαεμνίγεηαζ απυ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ
ανίζημκηαζ εκηυξ ημο αηυιμο (ηθδνμκμιζηυηδηα) ηαζ απυ πανάβμκηεξ πμο ανίζημκηαζ έλς απυ
ημ άημιμ (πενζαάθθμκ). Οζ εζςηενζηέξ επζδνάζεζξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ηδκ ςνίιακζδ ηαζ μζ
ελςηενζηέξ ιε ηδ ιάεδζδ. Γζα κα οπάνλεζ ακάπηολδ είκαζ ακάβηδ κα ζοκοπάνπμοκ ηαοηυπνμκα
ηαζ ηθδνμκμιζηή ηαηααμθή βζα ςνίιακζδ ηαζ πενζααθθμκηζηή εοηαζνία βζα ιάεδζδ. Αεκ είκαζ
ηαευθμο εφημθμ κα ηαεμνίζμοιε ηα απμηεθέζιαηα πμο εα έπεζ έκα μνζζιέκμ πενζαάθθμκ ζηδκ
ακάπηολδ, βζαηί πνέπεζ κα ζοκεηηζιμφκηαζ ηάεε θμνά ηυζμ ημ ηθδνμδμηζηυ δοκαιζηυ ημο
αηυιμο υζμ ηαζ ημ είδμξ ηςκ ειπεζνζχκ πμο έπμοκ πνμδβδεεί.
Γζα ημκ Πίκδανμ (522 – 443 π.Υ.), μζ αεθδηζημί αβχκεξ είκαζ ημ ζηάδζμ πμο επζηνέπεζ ζημκ
άκενςπμ κα πανμοζζάζεζ, ηυζμ ηζξ έιθοηεξ ανεηέξ ημο, υζμ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο ιυπεμο,
πμο ηαηέααθε. ιςξ, επί ηδξ μοζίαξ, ζηδνίγεζ ηδκ υθδ πνμαθδιαηζηή ημο ζε ιία εεμηεκηνζηή
ακηίθδρδ πμο ηα εέθεζ υθα κα εηπμνεφμκηαζ απυ ημ εείμ. ημκ πχνμ ημο αεθδηζζιμφ,
δμηζιάγεηαζ ηαζ επζαεααζχκεηαζ δ αλία ημο ακενχπμο, μ μπμίμξ ιμζάγεζ ιε έκα υκεζνμ ημο
ίζηζμο αθθά, υηακ πέζεζ πάκς ημο ιζα θάιρδ ζηαθιέκδ απυ ημοξ εεμφξ, ηυηε δ γςή βίκεηαζ
θςηεζκή ηαζ βθοηζά.
… ζθηᾶο ὄλαξ
ἄλζξσπνο. ἀιι‘ ὅηαλ αἴγια δηφζαο ἔιζῃ
ιακπξφλ θέγγνο ἔπεζηηλ ἀλδξῶλ θαί κείιηρνο αἰψλ
(Ππζηφληθνο 8μξ, ζη. 95 – 97)
Ο ζημπαζιυξ πενί αεθδηζζιμφ ηαζ δ έιπκεοζδ ημο Πζκδάνμο επζηεκηνχκμκηαζ, ηονίςξ, ζηδκ
έκκμζα ηδξ κίηδξ, ηζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ μπμίαξ είκαζ δ επζεοιία ηδξ δζάηνζζδξ.
Γφμαλ ἱκεξηάλ ἀγαγφλη‘ ἀπφ Γειθῶλ.
(Γηαηί έθεξε απφ ηνπο Γειθνχο δφμα πνζεηή)
(Ππζηφληθνο ΕΥ, ζηίπμξ 75)
Σδ δυλα, δ μπμία εηθαιαάκεηαζ ςξ δ ιεβαθφηενδ επζηοπία βζα ημκ άκενςπμ, ηδκ ηενδίγεζ
ηακείξ ιυκμξ ημο, ιε ηδκ ακδνεία ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα, αθθά βζα ηδκ ηαηάηηδζή ηδξ ζοκενβμφκ
ηαζ μζ εεμί.
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Δ δυλα είκαζ ἱκεξηή ηαζ πνζεηλνηάηε ηαζ ηαηαηηάηαζ, υπςξ ηαζ δ κίηδ ιε ηδκ θπά, δδθαδή, ιε
ηζξ έιθοηεξ ζηακυηδηεξ. Οζ ζηίπμζ είκαζ παναηηδνζζηζημί:
ηφ δέ θπᾷ θξάηηζηνλ ἅπαλ. Πνιινί δέ δηδαθηαῖο
ἀλζξψπσλ ἀξεηαῖο θιένο
ὥξνπζαλ ἀξέζζαη
ἄλεπ δέ ζενῦ, ζεζηγακέλνλ
νὐ ζθαηφηεξνλ ρξκ‘ ἕθαζηνλ ἐληί γάξ ἄιιαη
ὁδῶλ ὁδνί πεξαίηεξαη,
κία δ‘ νὐρ ἅπαληαο ἄκκε ζξέςεη
κειέηα.
(Σν θπζηθφ ηνπ θαζελφο είλαη ην πξψην απ‘ φια
Πνιινί μεθίλεζαλ λα θεξδίζνπλ ηε δφμα
κε ηξφπνπο πνπ δηδάζθνληαη. Όκσο φ,ηη γίλεηαη
ρσξίο ζετθή βνήζεηα, θαιχηεξα λα κέλεη ζηε ζησπή.
Τπάξρνπλ άιινη δξφκνη πνπ πάλε πην πέξα.
Αεκ ιαξ αμδεάεζ υθμοξ δ ίδζα ιεθέηδ.)
(Οιπκπηφληθνο ΕΥ ζηίπμζ 100-106)
Δ δζαπίζηςζδ αοηή ημο 6μο αζχκα π.Υ., υηζ δεκ ιαξ αμδεάεζ υθμοξ δ ίδζα ιεθέηδ, ζζπφεζ ηαζ
ζήιενα. Γζ‟ αοηυ μζ επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ πνμηείκμοκ ηδκ δζαθμνμπμζδιέκδ ηαζ
ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία ηαζ δ ροπμθμβία ιεθεηά ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ.
Ο θυαμξ ηδξ α - δμλίαξ είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ςεεί ημκ αεθδηή ζηδκ πνμζπάεεζα
βζα ηδ κίηδ. οιθςκχκηαξ ιε ημκ ιδνμ, μ Πίκδανμξ εεςνεί ηίκδηνμ ηςκ πμθειζηχκ ένβςκ
ηαζ ηδκ αζδχ. πςξ ημ εάννμξ ημο πμθειζζηή δοκαιχκεζ απυ ηδκ αβάπδ ηδξ δυλαξ, ηαζ μ
δζζηαβιυξ ηαζ δ δεζθία λεπενκζμφκηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ ηδξ κηνμπήξ, ζημκ αεθδηή, ιήπςξ θακεί
ηαηχηενμξ ζηα ιάηζα ηςκ άθθςκ, πμο δέπμκηαζ ηζξ ίδζεξ ιε αοηυκ αλίεξ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ, ηαζ
δ μνιή βζα ηδ κίηδ ημο αεθδηή δζέπεηαζ απυ ηδ θζθμδμλία, αθθά εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηδκ κηνμπή
πμο εα έθενκε ιζα εκδεπυιεκδ ήηηα. Δ εέζδ, θμζπυκ, υηζ δ αζδχξ θένκεζ δυλα ζζπφεζ ηαζ βζα
ημοξ πμθειζημφξ ηαζ βζα ημοξ αεθδηζημφξ αβχκεξ.
Σζξ έιθοηεξ ζηακυηδηεξ ηζξ ηθδνμκμιεί απυ ημοξ βμκείξ ημο
ὁ κέλ πνπ ηενῖο ηε κήδεζη ηνῦη‘ ἔπξαμελ ,
ηφ δέ ζπγγελέο ἐκβέβαθελ ἴρλεζηλ παηξφο.
(απηφο λίθεζε κε ηελ δηθή ηνπ ζέιεζε
κα πάηεζε θαη ζηνπ παηέξα ηνπ ηα ρλάξηα)
(Ππζηφληθνο Υ, ζηίπμζ 12 -13)
ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα ιάεεζ κα ηζξ πνδζζιμπμζεί ζςζηά ηαεχξ:
Πξάζζεη γάξ ἔξγῳ κέλ ζζέλνο,
Βνπιαῖζη δέ θξήλ
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(ε δχλακε ηειεηψλεη ηελ πξάμε, θη ν λνπο
ηελ απφθαζε.)
(Νεκεφληθνο Ε, ζηίπμζ 27 -29)
Δ πνμπυκδζδ, υιςξ, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ, ηαεχξ μ ιεθθμκηζηυξ κζηδηήξ πνεζάγεηαζ κα
πνμπμκδεεί. Ώθθά μ πνμπμκδηήξ έπεζ πναβιαηζηή επζηοπία, ιυκμ υηακ ηάπμζμξ βεκκήεδηε βζα
ηδκ ανεηή. πμζμξ έπεζ επίηηδηδ ανεηή, εα παναιείκεζ άκενςπμξ ζημηεζκυξ ηαζ δεκ εα
πενπαηάεζ, πμηέ, ιε ζίβμονμ πυδζ. Οζ ηθδνμκμιδιέκεξ ζηακυηδηεξ είκαζ ηάηζ ζακ πεπνςιέκμ,
πμο βεκκζέηαζ ιαγί ιε ημκ άκενςπμ. Σμ πεπνςιέκμ αοηυ απμθαζίγεζ βζα ηα πάκηα.
Υαναηηδνζζηζηυξ μ θυβμξ ημο:
πγγελεῖ δέ ηηο εὐδνμίᾳ κέγα βξίζεη,
ὅο δέ δηδάθη‘ ἔρεη, ςεθελλφο ἀλήξ
ἄιινη‘ ἄιια πλέσλ νὔ πνη‘ ἀηξεθεῖ
θαηέβα πνδί, κπξηᾶλ δ΄
ἀξεηᾶλ ἀηειεῖ λφῳ γεχεηαη.
(Όπνηνο έρεη ηελ αξεηή απ‘ ηε θχζε ηνπ
Ξερσξίδεη. Όπνηνο φκσο έρεη φ,ηη έκαζε κφλν,
κέλεη αζήκαληνο, θη άιια γπξεχνληαο θάζε θνξά,
δελ πξνρσξάεη κε πφδη ζηαζεξφ, θαζψο δνθηκάδεη
πιήζνο άμηα έξγα κε ιεηςφ λνπ.)
(Νεκεφληθνο ΕΕΕ, ζηίπμζ 40 -44)
Δ εέζδ αοηή ημο Πζκδάνμο υηζ εηείκμξ υπμζμξ ιαεαίκεζ, πνμπμκείηαζ ζε άεθδια ηάεε είδμοξ
ηαζ ζπμοδάγεζ, πςνίξ κα έπεζ ζημ εκενβδηζηυ ημο ηδκ εη θφζεςξ ανεηή ηαζ ηδκ ανζζημηναηζηή
ηαηαβςβή, ηνίκεηαζ ζήιενα άκεο ζδιαζίαξ, δζυηζ εηιδδεκίγεζ ηδκ παζδαβςβζηή πανέιααζδ,
ηδκ υθδ πνμζπάεεζα ηαζ ηδκ ιεθέηδ ηδκ μπμία οζμεεηεί μ κέμξ άκενςπμξ. Αζαθςκχ ηαεέηςξ
ηαζ μνζγμκηίςξ ιε ηδκ εέζδ πμο εέθεζ ημκ ιδ έπμκηα «εη θφζεςξ» ηα πνμζυκηα κα «δμηζιάγεζ
πθήεμξ άλζα ένβα ιε θεζρυ κμο».
Ο Πίκδανμξ επζιέκεζ υηζ ημ πεπνςιέκμ απμθαζίγεζ βζα ηα πάκηα, ηαζ μζ ηθδνμκμιδιέκεξ
ζηακυηδηεξ είκαζ ηάηζ ζακ πεπνςιέκμ, πμο βεκκζέηαζ ιαγί ιε ημκ άκενςπμ: πφηκνο ζπγγελήο.
Οζ αεθδηζημί αβχκεξ είκαζ, αηνζαχξ, ημ ζηάδζμ πμο επζηνέπεζ ζημκ άκενςπμ κα δείλεζ ηυζμ ηζξ
έιθοηεξ ανεηέξ ημο, υζμ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο ιυπεμο ημο.
Μενζηά αβςκίζιαηα, υπςξ δ ποβιαπία, δ πάθδ ηαζ δ ανιαημδνμιία, είκαζ επζηίκδοκα, αθθά μζ
υκηςξ ακδνείμζ πενζθνμκμφκ ηα ένβα πμο δεκ πενζηθείμοκ ηίκδοκμ: δ ηαηάηηδζδ ηδξ κίηδξ
πνμαπαζηεί ημ εάννμξ.
ημ πζκδανζηυ αεθδηζηυ ζδεχδεξ έπμοκ εέζδ δ ελοπκάδα, δ επζκμδηζηυηδηα, δ πακμονβία. Δ
δεζηή ημο πμζδηή δεκ απμδμηζιάγεζ ηδκ πακμονβία, αθμφ υθα επζηνέπμκηαζ, εκηυξ ηςκ μνίςκ
ηάπμζςκ ηακμκζζιχκ. Ο παναηηδνζζηζηυξ ημο ζηίπμξ εβείνεζ ακηζννήζεζξ:

«Υξή δέ πᾶλ ἔξδνλη‘ ἀκαπξῶζαη ηνλ ἐρζξφλ.»
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(Πξέπεη ν θαζέλαο θάλνληαο ηα πάληα λα ληθά ηνλ ερζξφ.)
(Ηζζκηφληθνο ΕV, ζηίπμξ 50)
Οζ αεθδηζημί αβχκεξ είκαζ, αηνζαχξ, ημ ζηάδζμ πμο επζηνέπεζ ζημκ άκενςπμ κα δείλεζ, ηυζμ ηζξ
έιθοηεξ ανεηέξ ημο, υζμ ηαζ ημκ ιυπεμ, πμο ηαηέααθε. Υςνίξ αοημφξ, δ ανεηή εα έιεκε
ηνοθή ηαζ αθακήξ. ημκ αεθδηζηυ πχνμ, δμηζιάγεηαζ ηαζ επζαεααζχκεηαζ δ αλία. Οζ αβχκεξ,
ηαηά ημκ Πίκδανμ, είκαζ δ πεῖξα ( ηα άζπνα ιαθθζά ημο ζηίπμο) ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ αλίαξ ηςκ
εκδηχκ.
«νὗηνο ἐγὼ ηαρπηᾶηη:
ρεῖξεο δὲ θαὶ ἦηνξ ἴζνλ.
θχνληαη δὲ θαὶ λένηο ἐλ ἀλδξάζηλ
πνιηαὶ ζακὰ θαὶ παξὰ ηὸλ ἁιηθίαο
ἐνηθφηα ρξφλνλ.»
(απηφο είκαη ζηελ γξεγνξάδα
ηα ρέξηα θη ε θαξδηά κνπ δελ πάλε πίζσ.
Άζπξα καιιηά βγάδνπλ ζπρλά θη νη λένη
θη αο δείρλνπλ απηά παξάθαηξα ζηελ ειηθία ηνπο.)
(Οιπκπηφληθνο IV, ζηίπμζ 24 -27)
Ο Ποεαβυναξ ζοιαμφθεοε κα ιεηέπεζ ηάπμζμξ ζε αβχκεξ, αθθά κα απμθεφβεζ κα κζηήζεζ, βζα κα
ιδ πνμηαθέζεζ θευκμ. Ο Πίκδανμξ βκςνίγεζ πςξ δ επζηοπία επζζφνεζ, ακαπυθεοηηα, ημκ
θευκμ, αθθά μ αεθδηήξ εα ημκ ακηζιεηςπίζεζ ςξ έκα ηιήια ηδξ δυλαξ. Καθφηενα κα ζε
θεμκμφκ πανά κα ζε μζηηίνμοκ, ζηέθηεηαζ μ πμζδηήξ, αθθά αοηυ κα ιδκ βίκεζ αζηία
αδνακμπμίδζδξ:
«ἀιι΄ ὅκσο θξέζζνλ γάξ νἰθηηξκνῦ θζφλνο,
κε παξίεη θαιά.»
(φκσο θαιχηεξα λα ζε θζνλνχλ παξά λα ζε ιππνχληαη,
λα κελ αθήλεηο ηα σξαία έξγα)
(Ππζηφληθνο Ε, ζηίπμζ 85 -86)
Καεχξ, ζπεδυκ, απμηθείεζ ηδκ πενίπηςζδ κα πέζεζ ζημκ έκδμλμ αεθδηή μ θευκμξ ηςκ εεχκ,
εεςνεί υηζ μ θευκμξ πνμξ ημκ αεθδηή πνμηφπηεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο αοηυξ εα ιεβζζημπμζήζεζ ηδ
θζθμδμλία. Συηε είκαζ πμο μ άκενςπμξ πζζηεφεζ υηζ, ιε ηδκ κίηδ, λεπέναζε ηδκ ακενχπζκδ
ηαηάζηαζδ ηζ επζδζχηεζ κα ελμιμζςεεί ιε ημοξ εεμφξ. Ο πμζδηήξ ηάκεζ ζφζηαζδ ζημοξ αεθδηέξ
κα ανημφκηαζ ζηδ εκδηή ηαηάζηαζή ημοξ ηαζ ζηδκ πανμφζα εοδαζιμκία.
«Με κάηεπε Εεχο γελέζζαη …..
Θλαηά ζλαηνῖζη πξέπεη.»
(Ηζζκηφληθνο V, ζηίπμζ 14, 16)
Ο Πίκδανμξ βκχνζζε ηζξ μνθζημποεαβμνζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ νζγζηή δζάζηαζδ ηδξ ροπήξ απυ
ημ ζχια, αθθά δεκ αθέεδηε κα ηονζανπδεεί εκηεθχξ απυ ηδκ πίζηδ ζε αοηέξ. Σμ ζχια, θέεζ,
δνα, εκχ δ ροπή ημζιάηαζ. Με αάζδ ηδκ – ηάπςξ - πενίενβδ αοηή ακηίθδρδ, ημ ζχια, ηαζ υπζ
δ ροπή, είκαζ οπεφεοκμ βζα ηα αεθδηζηά εηείκα ένβα, ιε ηα μπμία μ άκενςπμξ ηενδίγεζ ηδ δυλα
ηαζ ηδκ εφκμζα ηςκ εεχκ. Σδ ιμίνα ημο ζςιαηζημφ εακάημο δεκ ιπμνεί ηακείξ κα λεπενάζεζ. Οζ
ζηίπμζ είκαζ ζαθέζηαημζ:
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«Δἰ δέ ηηο ὄιβνλ ἔρσλ κνξθᾷ παξακεχζεηαη ἄιινπο,
ἔλ η‘ ἀέζινηζηλ ἄξηζηεχσλ ἐπέδεημελ βίαλ,
ζλαηά κεκλάζζσ πεξηζηέιισλ κέιε,
θαί ηειεπηάλ ἁπάλησλ γᾶλ ἐπηFεζζφκελνο.»
(Αλ θάπνηνο έρεη πινχηε θαη ζηελ νκνξθηά
μεπεξλάεη ηνπο άιινπο θαη ζηνπο αγψλεο
δείρλεη δχλακε ληθψληαο, λα ‗ρεη ζηνλ λνπ ηνπ
πσο θνξάεη ζάξθα ζλεηή θαη ζην ηέινο
θφξεκά ηνπ ζα γίλεη ην ρψκα.)
(Νεκεφληθνο ΥΕ, ζηίπμζ 13 -16)
ιςξ, αοηή δ πναβιαηζηυηδηα υηζ θυνειά ιαξ εα βίκεζ ημ πχια, δεκ είκαζ ζηακή κα
ηαηαζηήζεζ ηδκ πνμζπάεεζα ημο ακενχπμο αζήιακηδ ηαζ ιάηαζδ. Μέπνζ κα ένεεζ εηείκδ δ
ζηζβιή είκαζ ακαβηαίμ κα γήζμοιε, κα δδιζμονβήζμοιε κα απμθαφζμοιε μιμνθζέξ.
Μενζηέξ θμνέξ, μ πμζδηήξ ιεηνζάγεζ ημοξ επαίκμοξ πνμξ ημοξ κζηδηέξ, οπεκεοιίγμκηάξ ημοξ πςξ
είκαζ εκδημί, ηάηζ πμο απμαθέπεζ ζημ κα ημοξ ηάκεζ ιεηνζμπαεείξ. Αεκ παναθείπεζ, υιςξ, κα
ημκίζεζ υηζ μζ αβαεμί πνέπεζ κα ηζιχκηαζ ηαζ κα οικμφκηαζ:
«ἐλ ιφγνηο δ‘ἀζηῶλ ἀγαζνῖζηλ ἐπαηλεῖζζαη ρξεψλ
θαη κειηγδνχπνηζηλ δαηδαιζέληα κειίδεηλ ἀνηδαῖο.»
(Πξέπεη κε ιφγηα θαιά λα ηνλ επαηλνχλ νη πνιίηεο
θαη κε γιπθφερα ηξαγνχδηα λα ηνλ ζηνιίδνπλ πκλψληαο ηνλ.)
(Νεκεφληθνο ΥΕ, ζηίπμζ 17-18)
Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο μ αζζεδηυξ ηυζιμξ είκαζ απυθοηα απμδεηηυξ, δ μιμνθζά εεςνείηαζ
ζδιακηζηυ ζημζπείμ. Δ μιμνθζά, πμο έπεζ μ αεθδηήξ, ημο επζαάθθεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα πνάηηεζ
ένβα ακάθμβα. Ο ςναίμξ πνμζπαεεί κα θένεζ ηδκ ανεηή ζημ φρμξ ηδξ μιμνθζάξ ημο:
«Φέξεη γάξ Ἰζζκνῖ
Νίθαλ παγθξαηίνπ, ζζέλεη ηα‘ἔθπαγινο ἰδεῖλ ηε
Μνξθάεηο, ἄγεη ηα‘ἀξεηάλ νὐθ αἴζρηνλ θπᾷο.»
(Φέξλεη απφ ηνλ Ηζζκφ λίθε ζην παγθξάηην,
ζηελ νκνξθηά θαη ζηελ δχλακε ππέξνρνο.)
(Ηζζκηφληθνο VΕΕ, ζηίπμζ 22-23)
Ο πμζδηήξ οικεί κζηδηέξ πακεθθδκίςκ αβχκςκ ηαζ ημοξ πανίγεζ ηδκ αεακαζία ηδξ ικήιδξ,
ηαεχξ, πςνίξ ημκ δζηυ ημο φικμ, δ θάιρδ ηδξ κίηδξ εμθχκεζ, ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο. Δ
κίηδ είκαζ παζδί ημο πνυκμο ηαζ ηδξ θείπεζ δ αζςκζυηδηα, υπςξ βεκκήεδηε, έηζζ ηαζ εα ζαήζεζ.
«… θαιιίζηαηο ἀνηδαῖο.
ηνχην γάξ ἀζαλάηνηο ηηκαῖο πνηηςαχεη κφλνλ,
ζλάζθεη δέ ζηγαζέλ θαιφλ ἔξγνλ [ ἄπαλ ]»
(… είλαη πξέπνλ νη θαινί λα πκλνχληαη
κε ηα νκνξθφηεξα ηξαγνχδηα. Απηφ κφλν
αγγίδεη ηηο αζάλαηεο ηηκέο. πεζαίλεη
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θάζε θαιφ έξγν, αλ κείλεη ζηελ ζησπή.)
(Ώπυζπαζια 206 ΐ (120 121 S))
Πεεαίκμοκ μζ ςναίεξ πνάλεζξ, ακ δεκ ηζξ οικήζεζ έκαξ πμζδηήξ, μ μπμίμξ πνμζθένεζ ηδκ
αεακαζία ηδξ ικήιδξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζεφδκαηνλ πνέμξ πμο μ πμζδηήξ ημ μθείθεζ ζηζξ
ιμφζεξ.
«κνῖζα δ‘νὕησ πνη παξέζηα κνη λενζίγαινλ εὕξφληη ηξφπνλ
Γσξίῳ θσλάλ ἐλαξκφμαη πεδίιῳ.»
(έηζη θαη ε Μνχζα κε βνήζεζε
ηξφπν ιακπξφ λα βξσ θαη λα ηνλ ζπληαηξηάζσ
ζε δσξηθνχ ζθνπνχ δνμαζηηθφ ηξαγνχδη.)
(Οιπκπηφληθνο ΕΕΕ, ζηίπ. 6)
Ο ηφηθμξ ημο ζημπαζιμφ ημο Πζκδάνμο ανπίγεζ ηαζ ηθείκεζ ιε ηζξ εεσηέξ δοκάιεζξ.
Ο Πίκδανμξ, ζηζξ πμθζηζηέξ ημο επζθμβέξ, είκαζ πνμζημθθδιέκμξ ζηδκ παθζά ανζζημηναηία,
αθθά έηνεθε ηαζ ζοιπάεεζα πνμξ ηδκ αεδκασηή δδιμηναηία, ζηδκ μπμία έγδζε έκα ιένμξ ηδξ
γςήξ ημο. Αείπκεζ πενζθνυκδζδ βζα ημοξ Ίςκεξ θζθμζυθμοξ, μζ μπμίμζ ακαγδημφζακ ηδκ ανπή
ηςκ υκηςκ ζε ηάπμζμ θοζζηυ ηαζ υπζ οπενθοζζηυ ζημζπείμ. Ο Πίκδανμξ δέπεηαζ υηζ ηδκ ηέθεζα
ζμθία εα ηδκ ανμφιε ιυκμ ζηδκ ενδζηεία, θεζημονβία ζηδκ οπδνεζία ηδξ μπμίαξ ήηακ ηαζ μζ
αεθδηζημί αβχκεξ.
Σμκ 6μ π.Υ. αζχκα, παναηδνείηαζ ιζα ηνζηζηή ηδξ παναδμζζαηήξ εεμθμβίαξ. Ο αζχκαξ αοηυξ
ηθοδςκίγεηαζ απυ μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ακαζηαηχζεζξ. Ονζζιέκεξ απυ ηζξ παναδμζζαηέξ
αλίεξ οπμπςνμφκ, εκχ ηάπμζεξ ηαζκμφνβζεξ ειθακίγμκηαζ. Ο Ξεκμθάκδξ αιθζζαδηεί ηδκ αλία
ημο αεθδηζζιμφ ηαζ ημο αεθδηζημφ αίμο, πνυηοπα ηονίανπα, ςξ ηυηε, ζηδκ Βθθάδα.
Σμ ηαεεζηχξ ηδξ Αδιμηναηίαξ μδήβδζε ζε παναηιή ηδ θονζηή πμίδζδ ηαζ, ιαγί ηδξ, ηα
επζκίηζα, πμο βεκκήεδηακ ζε ανζζημηναηζηυ πενζαάθθμκ. ηδκ Ώεήκα, οπμπςνεί δ Ώπμθθχκζα
δεζηή, πμο ειπκέεζ ημκ Πίκδανμ, ηαζ μ πμθζηζζιυξ, πμο είπε ςξ ηέκηνμ ημκ εευ αοηυκ. Δ
πμίδζδ, ζηδκ επμπή ηδξ δδιμηναηίαξ, δεκ εκδζαθένεηαζ κα πενζζχζεζ, απυ ηδ θήεδ, ηα θαιπνά
ένβα μνζζιέκςκ λεπςνζζηχκ αηυιςκ ηαζ κα ημοξ ελαζθαθίζεζ ηδκ αεακαζία, αθμφ, πθέμκ, δ
ημζκυηδηα είκαζ ζημ ηέκηνμ ημο εκδζαθένμκηυξ ηδξ.
Σδκ ίδζα επμπή, ημκ 6μ αζχκα, μ Ξεκμθάκδξ μ Κμθμθχκζμξ (570 – 480 π.Υ.)
[ θζθυζμθμξ ηαζ πμζδηήξ πμο βεκκήεδηε ζηδκ ιζηναζζαηζηή Κμθμθχκα. ηακ μζ Πένζεξ
ηαηέηηδζακ ηδκ Εςκία, ζηα 546 π.Υ., εηπαηνίζεδηε ζηδκ δθζηία ηςκ 25 εηχκ, μπυηε επί πμθθά
έηδ, πενζενπυηακ ζηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ ζακ πμζδηήξ ηαζ ναρςδυξ]
ηνίκεζ αοζηδνά ημκ αεθδηζηυ πναηηζηζζιυ, μ μπμίμξ δεκ θένκεζ ηακέκα μοζζαζηζηυ
απμηέθεζια, αθθά ηαζ ζηαδζαηά ζοιαάθθεζ ζηδκ παναηιή ηδξ πυθδξ. ημ απυζπαζια 2
βνάθεζ:
«Μα αλ θάπνηνο κε ησλ πνδηψλ ηε γξεγνξάδα λίθε πάξεη
είηε ζε πέληαζιν θεξδίζεη, ζηκά ζην ηεξφ ηνπ Γία,
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ζηεο Πίζαο ηηο ξνέο ζηελ Οιπκπία, είηε παιεχνληαο
είηε θαηέρνληαο ηελ αιγεηλή ηέρλε ηεο ππγκαρίαο
είηε ζην θνβεξφ εθείλν αγψληζκα –παγθξάηην ην ιελ–
πην ηηκεκέλνο ζα ‘ηαλ κεο ζηνπο ζπκπνιίηεο
θαη ζηνπο αγψλεο ζέζε ζα ‘ρε απφ ηηο πξψηεο,
απ‘ ην δεκφζην ζα ηξεθφηαλε ηακείν
θαη δψξν απφ ηελ πφιε ζα ‘ρε –ζπκεηάξη–,
είηε κε ίππνπο λα ηνπ ιάραηλαλ εηνχηα,
άμηνο δελ ζα ‘ηαλ φζν εγψ˙ γηαηί ‘λαη πην κεγάιε απφ ηε ξψκε
θαη ησλ αλδξψλ θαη ησλ αιφγσλ ε δηθή κνπ γλψζε.
Αιφγηζηα πνιχ έηζη ην λνκίδνπλ, θη νχηε είλαη δίθην
Να πξνθξίλνπκε ηε ξψκε αληί ηελ άμηα γλψζε.
Γηαηί νχηε θη αλ ππγκάρνο ηθαλφο κεο ζηνλ ιαφ βξηζθφηαλ
νχη‘ έκπεηξνο ζην πέληαζιν ή ζηελ πάιε
ή θαη ζηε γξεγνξάδα ησλ πνδηψλ, πνπ πην πνιχ ηηκάηαη
απ‘ φια ησλ αλδξψλ ηα έξγα ζηνλ αγψλα,
ζα ‘ηαλ γη‘ απηφ πεξηζζφηεξν ε πφιε ζε επλνκία.
αλ θάπνηνο ζηηο φρζεο ηεο Πίζαο ζα ληθνχζε,
κηα θη φια ηνχηα ησλ πνιηηψλ δελ απγαηίδνπλ ηα θειάξηα.»
(Μεηαθμνά ζηδκ Νέα Βθθδκζηή Άκκαξ Κεθεζίδμο – Γαθακμφ.)
Ώκ εεςνήζμοιε υηζ Πμθζηεία είκαζ δ μνβακςιέκδ ιε εεζιμφξ ημζκςκία ζηδκ μπμία ηονζανπεί μ
πμθζηζζιυξ ηυηε ζηδκ Πμθζηεία παναηδνεί μ Ξεκμθάκδξ πνεζάγεηαζ μ αβχκαξ πμο κα ιαξ
μδδβεί ζηδκ βκχζδ, μ μπμία κα ιεημοζζχκεηαζ ζε εοενβεηζηέξ βζα ημοξ ακενχπμοξ πνάλεζξ. Δ
βκχζδ, υιςξ, αοηή είκαζ ζπεδυκ απμφζα ηαζ ακηί κα βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακάδεζλή
ηδξ ηαζ κα δίκμκηαζ «άεθα» ζημοξ ακενχπμοξ πμο αεθμφκηαζ ζημκ πκεοιαηζηυ ζηίαμ,
ανααεφμκηαζ ηαζ επί -ανααεφμκηαζ υζμζ έπμοκ δοκαημφξ ιοξ, βνδβμνάδα ζηα πυδζα ηαζ δφκαιδ
ζχιαημξ. Οζ αεθδηζημί αβχκεξ ηαζ μζ αεθδηζηέξ επζδυζεζξ δεκ ζοιαάθθμοκ ζημ κα
ηονζανπήζεζ εοκμιία ζηδκ πυθδ, κα οπάνλεζ ημζκςκζηή εοδιενία, αθθά ηαζ κα ηαθθζενβδεεί δ
ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή ζοκείδδζδ. ηακ ανίζηεζ έδαθμξ κα ηαθθζενβδεεί, εκηυξ ηδξ Πμθζηείαξ,
έκα δμφκαζ ηαζ θααείκ ιεηαλφ αοηήξ ηαζ ηςκ αεθδηχκ, υηακ αοηή πνδιαημδμηεί αεθδηζημφξ
θμνείξ, υηακ αεθδηέξ εηθέβμκηαζ δήιανπμζ ηαζ αμοθεοηέξ ιυκμ ηαζ ιυκμ βζαηί είκαζ
ακαβκςνίζζιμζ ζηδκ ημζκςκία, ηαζ πνμ πακηυξ υηακ αοημί ηαηαδζηάγμκηαζ βζα δζαθεμνά ηαζ βζα
θήρδ πανάκμιςκ μοζζχκ, ηαζ δ Πμθζηεζαηή –Πμθζηζηή δβεζία ζοκεπίγεζ ηδκ επζανάαεοζδ, ηυηε
δ Πμθζηεία οπμαζαάγεηαζ ζε ιία δζαπεζνζζηζηή ελμοζία, ζε Κνάημξ δδθαδή πμο βκςνίγεζ ιυκμ
κα πνμςεεί ζδζμηεθή ζοιθένμκηα ηαζ κα δζαπεζνίγεηαζ, ςξ θμβζζηήξ, ηζξ οπμεέζεζξ ηςκ πμθζηχκ.
Ώκ πνμζεέζμοιε ηαζ ηδκ ηονζανπία ηδξ ακηζπκεοιαηζηήξ πναηηζηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηυηε δ
ιμζναία έηπηςζδ ηδξ Πμθζηείαξ ζε Κνάημξ ιπμνεί κα ηαηαζηεί ηαζ επζηίκδοκδ.
Σμκ 5μ π.Υ. αζχκα ηαζ μ ηναβζηυξ πμζδηήξ Βονζπίδδξ, ημκίγεζ εη κέμο ηζξ ζδέεξ ημο Ξεκμθάκδ.
ε έκα απυζπαζια ημο παιέκμο «Aὐηφιπθνπ» αζπμθείηαζ ιε ηδκ παθζυηενδ εέζδ πενί ηδξ
ακαλζυηδηαξ ηςκ αεθδηχκ ηαζ ιε ζδζαζηένςξ μλφ ηυκμ βνάθεζ:
«θαθῶλ γάξ ὄλησλ κπξίσλ θάζ‘ Ἑιιάδα
Οὐδέλ θάθηφλ ἐζηηλ ἀζιεηῶλ γέλνπο.»
(Ζ Διιάδα είλαη πιεκκπξηζκέλε κε ρηιηάδεο θαθά
αιιά δελ ππάξρεη ρεηξφηεξν θαθφ απφ ην γέλνο ησλ αζιεηψλ.)
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Να ιδκ λεπκμφιε ηαζ ημκ ςηνάηδ πμο ακηζπνυηεζκε, εζνςκεουιεκμξ ημοξ δζηαζηέξ πμο ημο
επέααθακ ηδ εακαηζηή πμζκή, ηδκ «πμζκή» κα ζζηίγεηαζ δςνεάκ ζημ πνοηακείμ, υπςξ ζζηίγμκηακ
ηαζ μζ αεθδηέξ.
ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ μ ακηίθμβμξ δδθχκεηαζ απυ ημκ Εςάκκδ οημοηνή23:
«Καη ηα ηξία έξσο, ε παηδεία, αζιεηηζκφο, είραλ ηελ έδξα ηνπο εηο ηα γπκλάζηα.
Δθεί κέζα εδεκηνπξγνχλην φρη κφλνλ ζηελνί θηιίαο δεζκνί, αιιά θαη θξφλεκα θαη
πίζηηο … επηθίλδπλα δηα ηα ηπξαλληθά θαζεζηψηα, ηα νπνία δελ αλέρνληαλ
ζχζηεκ‘ αγσγήο, πνπ δεκηνπξγεί φρη θνπάδηα, αιιά πξνζσπηθφηεηαο κ‘
αμηνπξέπηαλ θαη ππεξεθάλεηαλ. […] Αξγφηεξα, φηαλ ηελ ηπξαλλίαλ ηνπ
δηθηάηνξνο αληηθαηέζηεζελ ε επαρζεζζέξα αθφκε ηπξαλλία ηνπ φρινπ, ηα
γπκλάζηα, ηα νπνία ν Πνιπθξάηεο ν ηχξαλλνο σλφκαδε ἐπηηεηρίζκαηα ηαῖο ἰδίαηο
ἀθξνπφιεζηλ, έγηλαλ εηο ηαο Αζήλαο θαη αιινχ νη πξνκαρψλεο ηεο
αξηζηνθξαηίαο».
αξ εοπανζζηχ βζα ηδκ πνμζμπή ζαξ. Πενζιέκς κα αημφζς ημοξ υπμζμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ
ζαξ.

23

Πιάησλνο πκπφζηνλ, Εςάκκδξ Κμθθάνμξ ηαζ ζα, ΐζαθζμπςθείμκ ηδξ Βζηίαξ, Ώεήκα 1970, οπμζδιείςζδ 5 ζ.
48, ηείιεκμ 182 b ὀπμο μ Πθάηςκ ακαθένεζ : «ηνῖο γάξ βαξβάξνηο δηά ηάο ηπξαλλίδαο αἰζρξφλ ηνῦην γε,θαί ἥ γε
θηινζνθία θαη ¨ε θηινγπκλαζηία. νχ γάξ νἶκαη ζπκθέξεη ηνῖο ἄξρνπζη θξνλήκαηα κεγάια ἔγγίγλεζζαη ηαῶλ
ἀξρνκέλσλ, νὐδέ θηιίαο ἰζρπξᾶο θαί θνηλσλίαο…»
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«Σρέζε θάιινπο θαὶ ἀγαζνῦ.
Ἀπὸ ηὸ ἡξστθὸ ἔπνο ζηὴλ ιπξηθὴ πνίεζε»
Σνθία Μπεθξή
Msc Φιλοζοθίαρ, Eκπαιδεςηικόρ (ΠΕ02)

Σὸ ἀνπέηοπμ ηῆξ ὀιμνθζᾶξ ιέζα ιαξ εἶκαζ ηυζμ ζηεκὰ δειέκμ ιὲ ηὴκ ἀνεηή, ὥζηε ηὰ δφμ
ἀνπέηοπα ζηὴκ ηέθεζα ζφθθδρή ημοξ ζοιπίπημοκ. Γζ‟ αὐηὸ ηαὶ ηὰ παζδζά, ζηὸ ααειὸ πμὺ εἶκαζ
ἀηυια ηὰ ἴδζα ἐκάνεηα, ηαοηίγμοκ ηὸ ὡξαῖν ιὲ ηὸ ἀγαζφ.
Ἔηζζ ἐλδβεῖηαζ ηαὶ ἡ δζαδνμιὴ ημῦ ἐπζεέημο «ηαθυξ», πμὺ ἀνπζηὰ ζήιαζκε «ὄιμνθμξ» ζηὸ
ζῶια ηαὶ ἀημθμφεςξ ἀπέηηδζε ηὴκ ζδιαζία ημῦ «ὄιμνθμξ» ζηὴκ ροπή, πςνὶξ κὰ λεπαζηῇ
ηαὶ ἡ πνχηδ ημο ἔκκμζα. Καὶ ζήιενα ἀηυιδ ηὸ «ηαθὸξ» δζαηδνεῖ ηαὶ ηὶξ δφμ ημο ζδιαζίεξ,
ημῦ «ηάθθμοξ» (θ.π. ηαθθςπζζηζηυξ, ηαθθίθςκμξ) ηαὶ ηῆξ «ἀβαευηδημξ», ηῆξ ηαθςζφκδξ, ηῆξ
ροπζηῆξ ὀιμνθζᾶξ24.
Ἀκηζζημίπςξ, ηαὶ ὁ ὅνμξ «ἀβαευξ» παναπέιπεζ ζηὸ ἰδακζηὸ ηῆξ «ηαθμηαβαείαξ», πμὺ δζεῖπε
ηὴκ ἀνπαία ἑθθδκζηὴ ημζκςκία. Ὁ Ἕθθδκαξ ἔπνεπε κὰ εἶκαζ «ηαθὸξ» «ηἀβαευξ», ἀθεκὸξ ιὲκ
ὡναῖμξ ἐλςηενζηά, βοικαζιέκμξ, βζὰ κὰ ἐηπθδνχκῃ ηὰ ζηναηζςηζηά ημο ηαεήημκηα,
ἀθεηένμο δὲ ζχθνςκ, ζοκεηυξ, ιεηνδιέκμξ, ιὲ αὐημζοβηνάηδζδ ἀπέκακηζ ζηὰ πάεδ ηαὶ
ἱηακυηδηα κὰ ηνίκῃ ηαὶ κὰ δνᾷ θεθμβζζιέκα25. ΐεααίςξ, ηὸ ἐπίεεημ «ἀβαεὸξ» ἐλεθίπεδηε ηαὶ
αὐηὸ ζδιαζζμθμβζηά, ιὲ ἀπμηέθεζια ζήιενα κὰ πνδζζιμπμζῆηαζ πενζζζυηενμ ιὲ ηὴκ ζδιαζία
ημῦ ἀβαεμῦ‒ἁπθμσημῦ, πανὰ ιὲ ηὴκ ἀνπζηή ημο ζδιαζία.
ηυπμξ ιαξ εἶκαζ κὰ δζενεοκήζμοιε ηὴκ ζπέζδ «ηάθθμοξ» ηαὶ «ἀβαεμῦ» ἀνπζηὰ ζηὸ ἡνςσηὸ
ἔπμξ. ηὴκ πνμζπάεεζά ιαξ αὐηὴ εὰ δζαπζζηχζμοιε ὅηζ μἱ δφμ αὐηὲξ ἔκκμζεξ ηαοηίγμκηαζ ηαί,
ὅπμο αὐηὸ δὲκ ζοιααίκεζ, ὑπάνπεζ ἔηπηςζδ ἀπὸ ηὸ «ηαηὰ θφζζκ», δζυηζ ηὸ «ηαηὰ θφζζκ»
εἶκαζ ἡ ηεθεζυηδηα.
Γζ‟ αὐηὸ ηαὶ ζηὴκ Ὀδφζζεζα ὁ Ώἴβζζεμξ παναηηδνίγεηαζ ἀπὸ ηὸκ Αία (α, 29) ὡξ «ἀκχκσλ»
(ἀιχιδημξ, ἄρεβμξ), πνὶκ κὰ ἐηπέζῃ ζηὴκ ἁιανηία, ζηὸ ἠεζηὸ δδθαδὴ πανάπηςια ηῆξ
ιμζπείαξ ηαὶ ημῦ θυκμο. Σὸ ἴδζμ ηαὶ μἱ ζφκηνμθμζ ημῦ Ὀδοζζέα παναηηδνίγμκηαζ «λήπηνη»
(ἀκυδημζ, ὅπςξ ηὰ παζδζά), δζυηζ δζαπνάηημοκ ηὴκ αέαδθδ πνάλδ κὰ θᾶκε ηὰ αυδζα ημῦ εεμῦ
Ἥθζμο, ηαὶ ἔηζζ ηζιςνμῦκηαζ βζὰ ηὰ δζηά ημοξ ζθάθιαηα (α, 7-9, «ζθεηέξῃζηλ ἀηαζζαιίῃζηλ»).

24

Κςκ/κμο Γακςηῆ, Ἡ Ὀδφζζεζα ημῦ Ὁιήνμο, ἐηδ. Πδθυξ, Ἀεήκα 2006, ζ. 249.
Ἀνπαῖα Ἑθθδκζηά, Φζθμζμθζηὸξ Λυβμξ, Γ‟ Σάλδ Ἑκζαίμο Λοηείμο, Θεςνδηζηὴ Καηεφεοκζδ, ΟΒΑΐ, Ἀεήκα
2000, ζ. 72.
25
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Ὁ Ἐθπήκςν δέ, πμὺ ζημηχεδηε ἄδμλα, πέθημκηαξ ἀπὸ ηὴκ ηανάηζα ημῦ παθαηζμῦ ηῆξ
Κίνηδξ, πανμοζζάγεηαζ ἀπὸ ηὸκ Ὅιδνμ ιὲ ιζὰ εἰηυκα ιεζςηζηή (η, 551-2): «νὔηε ηη ιίελ
ἄιθηκνο ἐλ πνιέκῳ» (μὔηε ηαὶ ηυζμ παθθδηανὰξ ζηὸκ πυθειμ ἦηακ), «νὔηε θξεζὶλ ᾗζηλ
ἀξεξψο» (μὔηε ηαὶ ηυζμ ηαθὰ ζηὰ ιοαθά ημο).
Ἄξ δμῦιε, ὅιςξ, ζὲ ηί ζοκίζηαηαζ ἡ ἀνεηὴ ηῶκ ἐπζιένμοξ πνμζχπςκ ζηὸ ἔπμξ. Ἤδδ ζηὸ
πνμμίιζμ ηῆξ Ὀδφζζεζαξ ὁ Ὀδοζζέαξ πανμοζζάγεηαζ ὡξ «πνιχηξνπνο» (πμθοιήπακμξ),
παναηηδνζζηζηὸ πμὺ λεπςνίγεζ ηὸκ ἄκενςπμ ἀπὸ ηὰ γῶα, δζυηζ ὁ ἄκενςπμξ ζοκεζδδηὰ ιπμνεῖ
κὰ ἐπζκμήζῃ πμθθμὺξ ηνυπμοξ, ηαεμδδβμφιεκμξ ὄπζ ἀπὸ ηὰ ἔκζηζηηα ἀθθὰ ἀπὸ ηὴκ θμβζηὴ
ηαὶ ηὴκ ἐθεφεενδ αμφθδζδ. Ὁ Ὀδοζζέαξ, ὡζηυζμ, δὲκ ἔβζκε ἥνςαξ ἀπ‟ αὐηὴκ ημο ιυκμκ ηὴκ
ἀνεηὴ ἀθθὰ ἀκαδείπεδηε ἥνςαξ, ἀθμῦ «κάια πνιιὰ πιάγρζε». Σὰ αάζακα ἀπμηεθμῦκ
πνμτπυεεζδ βζὰ ηὴκ ὡνίιακζδ ημῦ ἥνςα ηαὶ ὁδδβμῦκ ζηὴκ ηαηαλίςζή ημο.
διεζςηέμκ ὅηζ, ἐκῶ ζηὴκ Ἰθζάδα ἡ ααεφηενδ ἀλία ημῦ ἀκενχπμο ἀπμηαθφπηεηαζ ιὲ ηὴκ
ἐλεξγεηηθὴ ἀλδξεία, ζηὴκ Ὀδφζζεζα ἀπμηαθφπηεηαζ ηονίςξ ιὲ ηὴκ παζεηηθή, ιὲ ηὴκ
ἐβηνάηεζα, ηὴκ ὑπμιμκή, ηὴκ πνμζεοπὴ (ναρ. ε) ηαὶ ηὴκ ἀκημπὴ ζημὺξ πεζναζιμφξ. Ἐδῶ, δὲκ
ἐλαίνεηαζ πθέμκ ὁ «πμθφηνμπμξ» Ὀδοζζέαξ, πάνδ ζηὸκ ὁπμῖμκ ηὸ «ἱεξὸλ πηνιίεζξνλ ἔπεξζελ»
ἀθθὰ ηὰ παεήιαηα («πάζελ»), μἱ πενζπθακήζεζξ («πιάγρζε»), ηὰ δάηνοα («δαθξπφθηλ») ηαὶ ἡ
ζοκηνζαή ημο («θαηεθιάζζε ἦηνξ»)26.
Ἕκα ἄθθμ λεπςνζζηὸ ζημζπεῖμ ζηὴκ Ὀδφζζεζα εἶκαζ ἡ θνηλσληθὴ δηάζηαζε ηο ἀξεηο. Ὁ
Ὀδοζζέαξ ιπμνεῖ κὰ εἶκαζ ὁ ηεκηνζηὸξ ἥνςαξ ἀθθὰ ηὸ ἡνςσηὸ ἰδακζηὸ δὲκ πναβιαηχκεηαζ
ιυκμκ ἀπὸ αὐηυκ. Ὁ ἡνςσζιυξ ημο ζοιπθδνχκεηαζ ηαὶ ιάθζζηα ηαηαλζχκεηαζ ὄπζ ιυκμκ ιέζα
ἀπὸ ηὸκ ἡνςσζιὸ ημῦ Σδθειάπμο ηαὶ ηῆξ Πδκεθυπδξ ἀθθὰ ἀπὸ ηὸκ ἡνςσζιὸ ηῶκ
«ηαπεζκυηενςκ», ημῦ Βὔιαζμο ηαὶ ηῆξ Βὐνφηθεζαξ27.
οβηεηνζιέκα, ζηὶξ 4 πνῶηεξ ναρςδίεξ, πμὺ ὁ Ὀδοζζέαξ εἶκαζ ἀπχκ, ἡ ικήιδ ημο
ζοκηδνεῖηαζ ιέζα ἀπὸ ηὴκ ὑπμβνάιιζζδ ηῆξ ζογοβζηῆξ πίζηεςξ ηῆξ Πδκεθυπδξ, ἡ ὁπμία ηαὶ
ἐκεαννφκεζ ηὸκ Σδθέιαπμ, ὅπςξ ηαὶ ὁ Μέκηδξ, κὰ δζαηδνῇ ηὴκ εἰηυκα ημῦ Ὀδοζζέα ιέζα
ημο. Ἔηζζ, ὁ Σδθέιαπμξ, ἄκ ηαὶ ‒ἀνπζηὰ ημὐθάπζζημκ‒ δδθχκεζ ἀδοκαιία κὰ ἀκηζιεηςπίζῃ
ημὺξ ικδζηῆνεξ, ηάεεηαζ ιαγί ημοξ ηὶξ ἀηέθεζςηεξ ὥνεξ ημῦ θαβμπμηζμῦ ημοξ, ὄπζ βζὰ κὰ
βθεκηήζῃ, ἀθθὰ ὡξ πνμζηάηδξ ημῦ παθαηζμῦ ηαηὰ ηὴκ ἀπμοζία ημῦ παηένα ημο.
Ἡ ἀνεηή ημο ζοκίζηαηαζ ἀηνζαῶξ ζηὸ βεβμκὸξ ὅηζ, ἐκῶ εὰ ιπμνμῦζε κὰ ζοιαζααζηῇ ιὲ ηὴκ
ηαηάζηαζδ ηαὶ κὰ ηαθμπενκάῃ ηζ αὐηυξ, ὡξ κέμξ, ιαγὶ ιὲ ημὺξ ικδζηῆνεξ, ἢ ἀθθμζῶξ κὰ
ηνααδπηῇ ζηὴκ «βςκζά ημο», ἀθμῦ εἶκαζ ἀκίηακμξ κὰ παθέρῃ ιαγί ημοξ, ἐηεῖκμξ, ὅιςξ, ηάκεζ
ὅ ηζ ιπμνεῖ, βζὰ κὰ ηναηήζῃ ηὴκ εέζδ ημο. Αὲκ ιπμνεῖ κὰ δζχλῃ ημὺξ ικδζηῆνεξ ἀθθὰ ημὺξ
ἐπζηδνεῖ, δείπκμκηαξ ιὲ ηὸκ θυβμ ημο ὅηζ εἶκαζ ὁ κμζημηφνδξ ημῦ ζπζηζμῦ, πμὺ ἀπὸ ἀδοκαιία

26
27

ὅ.π., Κ. Γακςηῆ, ζ. 18.
ὅ.π., ζ. 29-30.
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ημὺξ ἀκέπεηαζ. Σὸ ιυκμ ὅπθμ ημο εἶκαζ ἡ ἐθπίδα βζὰ ηὸκ ἐνπμιὸ ημῦ παηένα ημο, βζ‟αὐηὸ ηαὶ
ηὸ ιάηζ ημο εἶκαζ ιμκίιςξ ζηναιιέκμ πνὸξ ηὴκ πυνηα28.
Ἀπυδεζλδ ηῆξ ζοκαζζεδιαηζηῆξ ημο ὡνζιυηδημξ ἀθθὰ ηαὶ ημῦ ζοκεημῦ ημο ἤεμοξ εἶκαζ ὅηζ
δὲκ δέπεηαζ ηαιιία ζογήηδζδ ζηὴκ ζοιαμοθὴ ηῆξ Ἀεδκᾶξ‒Μέκηδ κὰ πακηνέρῃ ηὴκ ιδηένα
ημο ηαὶ κὰ ηναηήζῃ ὁ ἴδζμξ ηὸ αζὸξ ημῦ παηένα ημο. ηὴκ ναρ. α‟ (ζη. 130 ηαὶ ἑλὴξ)
ἐηικδζηδνεφεηαζ ζηὸκ Ἀκηίκμμ ὅηζ δὲκ ιπμνεῖ κὰ δζχλῃ ηὴκ ιάκα ημο («ἥ κε ἔηερ‘, ἥ κ‘
ἔζξεςε»), πςνὶξ ηὴκ εέθδζή ηδξ («ἀέθνπζαλ ἀπῶζαη») ηαὶ ζὲ ὅζμοξ ζπεφδμοκ κὰ ηὸκ
παναηηδνίζμοκ ιαιυενεθημ, ἡ ἀπάκηδζδ ανίζηεηαζ ζηὴκ αὐζηδνὴ πνμηνμπὴ πνὸξ ηὴκ ιδηένα
ημο κὰ ἀζπμθδεῇ ἡ ἴδζα ιὲ ηὶξ βοκαζηεῖεξ δμοθεζέξ ηαὶ κὰ ἀθήζῃ ζ‟ αὐηὸκ ηὴκ ἐπζιέθεζα ημῦ
ζπζηζμῦ (α, 356-359).
Αζαθεηηζηὰ ἀκηίεεημ πνὸξ ηὸ ἦεμξ ημῦ Σδθειάπμο δζαβνάθεηαζ ηὸ ἦεμξ ηῶκ ικδζηήνςκ.
Ἐηεῖκμξ ζοκεηὸξ ηαὶ ἐκάνεημξ, ἐηεῖκμζ «ἀβήκμνεξ» ηαὶ «ὑπενθίαθμζ». Ἡ θέλδ «ἀγήλσξ» (<
ἄβακ ἀκήν = ὑπεναμθζηὰ ἄκδναξ) ἐπ‟ ἀβαεμῦ δδθχκεζ ηὸκ ἀκδνεῖμ, ηὸκ ῥςιαθέμ, ἐπὶ ηαημῦ
ηὸκ ὑπενυπηδ, ηὸκ ἐβςσζηή, ηὸκ αὐεάδδ. Σὸ ἴδζμ ηαὶ ηὸ «ὑπεξθίαινο» (< ὑπὲν + θφμιαζ)
δδθχκεζ ηὸκ ὑπενθοῆ, ηὸκ ὑπενδφκαιμ ἀθθὰ ηαὶ ηὸκ εναζφ, ηὸκ ὑανζζηή. ηὸκ ἤνειμ θμζπὸκ
ηαὶ ἐκζζποιέκμ πθέμκ ἀπὸ ηὴκ ἐιθάκζζδ ηῆξ Ἀεδκᾶξ Σδθέιαπμ ἀκηζπανααάθθμκηαζ μἱ
ημζιζημὶ ηαὶ εμνοαχδεζξ ικδζηῆνεξ, μἱ ὁπμῖμζ ιὴ ἔπμκηεξ ηαιιία ἐζςηενζηὴ πθδνμθυνδζδ
ἔπμοκ ἀκάβηδ ἀπὸ λεθακηχιαηα29.
Φαίκεηαζ πὼξ ἡ ηεπκζηὴ αὐηὴ ηῆξ δζαθεηηζηυηδημξ εἶκαζ ἰδζαζηένςξ ἀνεζηὴ ζηὸκ Ὅιδνμ, δζυηζ
ηὴκ πνδζζιμπμζεῖ ζηὴκ πανμοζίαζδ ηαὶ ἄθθςκ παναηηήνςκ, ὅπςξ ηῆξ Πδκεθυπδξ ηαὶ ηῶκ
«ἀκηζγήθςκ» ηδξ, Καθορμῦξ ηαὶ Κίνηδξ.
Ἡ Πδκεθυπδ πανμοζζάγεηαζ ἀπὸ ηὸκ Ὅιδνμ ὡξ ιζὰ πζζηὴ ηαὶ ἀθμζζςιέκδ ζφγοβμξ ηαὶ
ιδηένα, ὡξ ἐλαζνεηζηὰ ὄιμνθδ, «πενίθνςκ» (ζοκεηή) ηαὶ ἐκάνεηδ. Συζμ ἐκάνεηδ πμὺ ἀηυια
ηαὶ μἱ ἀκήεζημζ ικδζηῆνεξ ἀκαβκςνίγμοκ ηὴκ ἀνεηή ηδξ («εἵλεθα ἀξεηο ἐξηδαίλνκελ», α‟
206). Ἐηηὸξ ὅιςξ ἀπὸ ηὴκ πακεμιμθμβμφιεκδ ἀνεηή ηδξ, ὅπθμ ηδξ εἶκαζ ηαὶ ὁ δυθμξ
(«ηένδεα»), βζὰ κὰ λεβεθάζῃ ημὺξ ικδζηῆνεξ, ἀνπζηὰ ιὲ ηὸ ὑθακηυ ηδξ ηαὶ ἀνβυηενα ιὲ ηὸ
ηυλμ, πμὺ εὰ εἶκαζ ἡ ἀθμνιὴ βζὰ ηὸκ θυκμ ηῶκ ικδζηήνςκ. ΐεααίςξ, ἡ Πδκεθυπδ, παν‟ ὅθμκ
ὅηζ δὲκ εἶπε ηαιιία ἐββφδζδ ὅηζ δὲκ εὰ ανεεῇ ηάπμζμξ ἱηακὸξ κὰ ηεκηχζῃ ηὸ ηυλμ, ἦηακ ηαηὰ
αάεμξ πεπεζζιέκδ ὅηζ ηακεὶξ δὲκ ἦηακ ηυζμ ἱηακυξ, ὅπςξ ὁ Ὀδοζζέαξ. Γζὰ ἄθθδ ιζὰ θμνά,
ιέζα ἀπὸ ηὸ ἔπμξ, πανμοζζάγεηαζ ἡ εἰηυκα ημῦ ὁθμηθδνςηζηὰ ηέθεζμο ἀκενχπμο.
ΐεααίςξ, ἡ Πδκεθυπδ πνδζζιμπμζεῖ ηὸκ δυθμ βζὰ ηαθὸ ηαὶ ἀνεζηὸ ζημπυ. Ἡ Καθορχ,
ἀκηζεέηςξ, πμὺ ιὲ ηὰ ηάθθδ ηδξ ηαὶ ηὰ βθοηά ηδξ θυβζα ζοβηναηεῖ ηὸκ Ὀδοζζέα ημκηά ηδξ,
«ὅπσο Ἰζάθεο ἐπηιήζεηαη» (α, 57), ηὸκ ἀπμπνμζακαημθίγεζ ἀπὸ ηὸκ ζημπυ ημο, ηὴκ ἐπζζηνμθὴ
(ηὸκ «κυζημ») ζηὴκ ἀβαπδιέκδ ημο παηνίδα ηαὶ ζηὰ ἀβαπδιέκα ημο πνυζςπα. Ώὐηὸκ πμὺ
28
29

ὅ.π. ζ. 32.
ὅ. π. ζ. 39.
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«ἱέκελνο θαὶ θαπλὸλ ἀπνζξψζθνληα λνζαη ἧο γαίεο, ζαλέεηλ ἱκείξεηαη…» (α, 58-59) ηαὶ πμὺ
ἑπηὰ ὁθυηθδνα πνυκζα ζηὸ κδζὶ ηῆξ Ὠβοβίαξ ζηζβιὴ δὲκ ἔπαρε κὰ πζηναίκῃ ηὰ ηφιαηα ιὲ ηὰ
δάηνοά ημο («πφληνλ ἐπ‘ ἀηξχγεηνλ δεξθέζαην δάθξπα ιείβσλ», ε, 158), ηίπμηα πθέμκ δὲκ ηὸκ
ηναηάεζ ημκηά ηδξ.
Οὔηε ἡ εεθηηζηή ηδξ πνυηαζδ κὰ ηὸκ ηάκῃ ἀεάκαημ μὔηε ἡ ἀζφβηνζηδ ἀκςηενυηδηά ηδξ ἀπ‟
ηὴκ Πδκεθυπδ («δὲλ εἶκαη δὰ θαηψηεξε ἀπὸ ἐθείλε νὔηε ζηὸ ζῶκα νὔηε ζηὴλ θνξκνζηαζηά,
γηαηὶ δὲλ γίλεηαη, δὲλ ηαηξηάδεη ζλεηὲο λὰ ζπλαγσλίδνληαη κ‘ ἀζάλαηεο ζηὸ ζῶκα θαὶ ζηὴλ ὄςε»,
ε, 211-213) δὲκ ηάκμοκ πίζς ηὸκ Ὀδοζζέα, ὁ ὁπμῖμξ ἐηζημιίγεζ ἐηεῖκμ ηὸ ἀζφθθδπημ «ἀιιὰ
θαὶ ὣο (ἀθθὰ ηαὶ ἔηζζ, ὅπςξ ηὰ θέξ) ἐζέισ θαὶ ἐέιδνκαη πάληα νἴθαδέ η‘ ἐιζέκελαη θαὶ
λφζηηκνλ ἦκαξ ἰδέζζαη» (εέθς ηαὶ θαπηανῶ πάκηα ζηὸ ζπίηζ ιμο κὰ ἔθες ηαὶ κὰ ἰδῶ ηὴκ
βθοηζὰ ιένα ημῦ βονζζιμῦ, ε, 219-220).
Νά, ζὲ ηί ζοκίζηαηαζ ηὸ ἡνςσηὸ θνυκδια ημῦ Ὀδοζζέα. Ξένεζ πὼξ ἔπεζ κὰ πενάζῃ ἀηυια
πμθθὰ αάζακα ‒ημῦ ηὸ θέεζ ηαὶ ἡ Καθορχ‒, λένεζ πὼξ ηάπμζμξ εεὸξ εὰ ηὸκ πηοπήζῃ ἀθθὰ
εὰ ηὸ ἀκηέλῃ, βζαηὶ ἔπεζ ηανδζὰ πμὺ ἔπεζ ιάεεζ κὰ ἀκηέπῃ ζηὰ αάζακα («ηαιαπελζέα ζπκφλ»,
ε, 222).
Καὶ ηὴκ ιὲκ Καθορὼ ὁ Ὀδοζζέαξ, λακαανίζημκηαξ ηὴκ ἐθεοεενία ημο, ηὴκ ἄθδζε
«γεζφζπλνο» (πανμφιεκμξ), πςνὶξ ηαιιία δαηνφανεπηδ ζηδκὴ ἀπμπςνζζιμῦ, πανὰ ηὰ ηυζα
πνυκζα βκςνζιίαξ, ιυκμκ ηαὶ ιυκμκ βζὰ κὰ ἀκηζηνφζῃ ηὴκ θηςπζὰ Ἰεάηδ ηαὶ ηὴκ βεναζιέκδ
πθέμκ Πδκεθυπδ.
ηὰ πθμηάιζα ὅιςξ ηῆξ Κίνηδξ, ημῦ ἄθθμο βθοημῦ πεζναζιμῦ, θίβμ ἔθθεζρε κὰ πζαζηῇ
ιυκζια, ἐὰκ μἱ ζφκηνμθμί ημο δὲκ ἔζπεοδακ κὰ ημῦ εοιίζμοκ ηὴκ παηνίδα ηαὶ ηὸκ κυζημ
(«δαηκφλη(ε)‘, ἤδε λῦλ κηκλήζθεν παηξίδνο αἴεο», η, 471). Καὶ ημῦ Ὀδοζζέα «ἐπεπείζεην ζπκὸο
ἀγήλσξ» (η, 474, πείζηδηε ἡ βεκκαία ηανδζά). Πῶξ, ἄθθςζηε, κὰ ιὴκ ἐπείεεημ, ἀθμῦ ἡ
ηανδζά ημο, πανὰ ημὺξ πεζναζιμφξ, δζαηδνήεδηε βεκκαία!
Γζ‟ αοηυ, ηὸ ανάδο, ιεηὰ ἀπὸ ηὸ θαβμπυηζ, ὅηακ ἀκεααίκῃ ζηὸ ηνεααάηζ ηῆξ Κίνηδξ, ηῆξ
πζάκεζ ηὰ βυκαηα ηαὶ ηὴκ ἱηεηεφεζ κὰ ημὺξ ἀθήζῃ ηαὶ κὰ ημὺξ αμδεήζῃ κὰ θφβμοκ, ὅπςξ ηαὶ
βίκεηαζ. Καὶ πάθζ, ὅιςξ, θφβζζε ἡ ἡνςσηή ημο ηανδζά («ηαηεηθάζεδ θίθμκ ἦημν», η, 495),
ιυθζξ πθδνμθμνήεδηε ηὴκ ἑπυιεκδ πενζπέηεζα, ηὴκ ηάεμδμ ζηὸκ ζημηεζκὸ Ἅδδ. Ἡ Κίνηδ,
πάκηςξ, ὅπςξ ἄθθμηε ἡ Καθορχ, ἀπμδεζηκφεηαζ ηχνα εὐενβέηζδά ημοξ ‒θαίκεηαζ πὼξ μἱ
κζηδιέκμζ πεζναζιμὶ βίκμκηαζ ηεθζηὰ ζηὴκ ζοκέπεζα μἱ ηαθφηενμί ιαξ ζφιιαπμζ.
Ὁ ηνίημξ ἀκαααειὸξ ηῶκ πεζναζιῶκ ημῦ Ὀδοζζέα, ὕζηενα ἀπὸ ηὴκ Κίνηδ ηαὶ ηὴκ Καθορχ,
εἶκαζ ἡ Ναοζζηᾶ. Καὶ ἡ ζεζνά ημοξ ζηὴκ Ὀδφζζεζα δὲκ εἶκαζ ηοπαία. Πνμδβεῖηαζ ἡ ιάβζζζα
Κίνηδ, ἀημθμοεεῖ ἡ βειάηδ εςπεῖεξ ηαὶ βθοηυθμβα Καθορὼ ηαὶ ζηὴκ ζοκέπεζα πνμαάθθεζ ἡ
ἀεχα, ζπεδὸκ παζδζάζηζηδ ιμνθὴ ηῆξ Ναοζζηᾶξ.
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Ἡ πανμοζία ηδξ ἀπὸ ηὸκ Ὅιδνμ βίκεηαζ ἐπζιεθδιέκα, πνὶκ κὰ ηὴκ ηάκῃ ἡνςΐδα ζδιακηζηῶκ
ζηδκῶκ: ἡ παννδζία‒ὄπζ αὐεάδεζα‒, ιὲ ηὴκ ὁπμία ἀπεοεφκεηαζ ἡ ιμκαπμηυνδ ζηὸκ παηένα
ηδξ (γ, 57-65), βζὰ κὰ ημῦ γδηήζῃ ηὴκ «πάνδ», ἡ ἐηπθδηηζηή ηδξ ὀιμνθζὰ ηαὶ ἡ ηονζανπία ηδξ
ἀκάιεζα ζηὶξ ἄθθεξ ημπέθεξ (γ, 101-109), ὁ παναηηδνζζιυξ ηδξ ὡξ «παξζέλνο ἀδκὴο»
(ἀδάιαζηδ, ἐκκ. ἀπὸ ἄκδνα, γ, 109) ηαηαδεζηκφμοκ ηὸ ἦεμξ ηδξ ηαὶ ηὴκ λεπςνζζηή ηδξ εέζδ
ιέζα ζηὸ ἔπμξ.
Ἔηζζ, ὅηακ ὅθεξ μἱ ημπέθεξ ηνμιαβιέκεξ ἀκηζηνφγμοκ ηὸκ Ὀδοζζέα, θυβῳ ηῆξ ἀβνζειέκδξ
ὄρδξ ημο, ηῆξ ἀπθοζζᾶξ ηαὶ ηῆξ ιζζμβφικζαξ ημο, ιυκμκ ἐηείκδ ζηέηεηαζ εαννεηὰ ἀπέκακηί
ημο (γ, 139-140). Κζ ἐηεῖκμξ, εαιπςιέκμξ ἀπὸ ηὴκ ὀιμνθζά ηδξ (εἶδνο ηε κέγεζφο ηε θπήλ ηε,
ἀπὸ ηὴκ ὄρδ, ηὸ ἀκάζηδια ηαὶ ηὴκ ημνιμζηαζζά ηδξ, ηοπζηὲξ ἐηθνάζεζξ ζηὸ ἔπμξ, γ, 152),
ηὴκ πανμιμζάγεζ ι‟ ἕκα δνμζενὸ ηθςκάνζ ηαὶ ιαηανίγεζ αὐηὸκ πμὺ εὰ ηὴκ πάνῃ βοκαῖηα ημο.
Βὔπεηαζ ιάθζζηα βζ‟ αὐηὴκ «ἄλδξα ηε θαὶ νἶθνλ, θαὶ ὁκνθξνζχλελ ἐζζιήλ» (γ, 181). Πμζά
πθέμκ ηαηάθθδθδ ηαὶ εὐθμβδιέκδ εὐπὴ βζὰ ιζὰ ἀκφπακηνδ ημπέθα ηαὶ πμζυξ ὕικμξ
ιεβαθφηενμξ ἀπὸ ηὸκ Ὅιδνμ βζὰ ηὴκ μἰημβεκεζαηὴ εὐηοπία ἀπὸ ημὺξ ζηίπμοξ πμὺ
ἀημθμοεμῦκ!
Ἄθθδ ιία ἔκδεζλδ ὅηζ ἡ Ναοζζηᾶ δὲκ εἶκαζ ιυκμκ ὄιμνθδ ἀθθὰ ηαὶ ἔλοπκδ ηαὶ ἀνηεηὰ ὥνζιδ
βζὰ ηὴκ ἡθζηία ηδξ εἶκαζ ὅηζ ἀπὸ ηὰ θυβζα ημῦ Ὀδοζζέα ζοιπεναίκεζ ὅηζ δὲκ εἶκαζ μὔηε
«ἄθνςκ», μὔηε «ηαηυξ», βζ‟ αὐηὸ ὁ θυβμξ πμὺ ημῦ ἀπεοεφκεζ δείπκεζ ηὸ ιεβαθεῖμ ηαὶ ηὴκ
εὐβέκεζα ηῆξ ροπῆξ ηδξ: «…πξὸο γὰξ Γηὸο εἰζὶλ ἅπαληεο μεῖλνη ηε θαὶ πησρνί, δφζηο δ‘ ὀιίγε ηε
θίιε ηε» (ἡ πνμζθμνά ιαξ εἶκαζ θίβδ ἀθθὰ ιὲ ἀβάπδ, γ, 207-208).
Κζ ὅηακ ὁ Ὀδοζζέαξ αβῆηε κηοιέκμξ ηαὶ ιεηαιμνθςιέκμξ ἀπ‟ ηὴκ Ἀεδκᾶ «θάιιεη θαὶ ράξηζη
ζηίιβσλ» (θάιπμκηαξ ἀπ‟ ὀιμνθζὰ ηαὶ πάνεξ, γ, 237) «ζεεῖην δὲ θνχξε» (ηὸκ ημίηαγε ἡ
ημπέθα, γ, 237), ἀθθμῦ δὲ «ζαχκαδε δ‘ Ὀδπζα ἐλ ὀθζαικνῖζη ὁξῶζα, ζ, 459) ηαὶ εὐπήεδηε
κὰ ηῆξ θάπαζκε ηαὶ αὐηῆξ ἕκαξ ηέημζμξ ἄκδναξ (γ, 244-245), θαιφο ηε κέγαο ηε, ὡναῖμξ ηαὶ
ιεβαθυζςιμξ, παναηηδνζζηζηὰ ηαὶ ηὰ δφμ ηῆξ ὁιδνζηῆξ ὀιμνθζᾶξ. Καὶ πνάβιαηζ ἡ Ναοζζηᾶ
εὰ ιπμνμῦζε κὰ εἶκαζ ἡ ἰδακζηυηενδ ζφγοβμξ βζὰ ηὸκ Ὀδοζζέα, ὅιςξ αὐηὸξ δὲκ ἀκαγδημῦζε
ηὸ ἰδακζηὸ ἀθθὰ ηὸ ζοβηεηνζιέκμ ‒πνυζςπμ ηαὶ ηυπμ.
Ἔηζζ, ὅθεξ μἱ βοκαῖηεξ‒πεζναζιμὶ ηεθζηὰ ἀπμννίπημκηαζ (Κίνηδ Καθορχ, ὅθεξ μἱ ηαθθμκὲξ
ημῦ ηάης ηυζιμο, ἀηυιδ ηαὶ ὁ ἀκεὸξ ηῶκ «εδθοηενάςκ» βοκαζηῶκ, ἡ Ναοζζηᾶ) ηαὶ ιυκδ ἡ
Πδκεθυπδ ηοαενκᾶ ηὴκ Ὀδφζζεζα. Ἀπυδεζλδ ηὰ θυβζα ημῦ Ὀδοζζέα πνὸξ αὐηήκ (η. 107-108):
«Ὦ γχλαη, νὐ ηηο ζε βξνηῶλ λεηθένη· ἦ γὰξ ζεῦ θιένο νὐξαλὸλ εὐξὺλ ἱθάλεη»: βοκαῖηα, ηακεὶξ
ἀπὸ ημὺξ εκδημὺξ δὲκ ιπμνεῖ κὰ ζὲ ηαημθμβήζεζ. Ἡ δζηή ζμο δυλα θηάκεζ ζηὸκ πθαηὺ
μὐνακυ.
Ἀπὸ ηὴκ ιζά, θμζπυκ, ἡ Πδκεθυπδ, ἄκ ηαὶ «ἀηζδκμηένδ» (πζὸ ἀζήιακηδ, ηζπμηέκζα) εἶκαζ βζὰ
ηὸκ Ὀδοζζέα πζὸ ζδιακηζηὴ ἀπὸ ὅθεξ ηὶξ ἄθθεξ εδθοηὲξ πανμοζίεξ ζηὴκ γςή ημο, ἀπὸ ηὴκ
ἄθθδ, ἡ Ναοζζηᾶ ηαὶ ὁ Σδθέιαπμξ, ἄκ ηαὶ κέμζ ηαὶ ὡναῖμζ, ὑπενέπμοκ ζηὴκ ἀνεηὴ ηαὶ ζηὴκ
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ζφκεζδ ἀπὸ ημὺξ ἐπίζδξ κέμοξ ἀθθὰ «ἀθναδεῖξ» (ἀκυδημοξ ηαὶ ἀκχνζιμοξ) ικδζηῆνεξ. Ἰδμὺ
ηὰ πνυηοπα ημῦ ηάθθμοξ ηαὶ ηῆξ ἀνεηῆξ ‒ὄπζ ιυκμκ βζὰ ηὴκ ὁιδνζηὴ ἐπμπή.
Ἀλίγεζ, ἄθθςζηε, κὰ ζδιεζςεῆ ὅηζ ζηὴκ ὁιδνζηὴ ἀνεημθμβία30 ὁ παναηηδνζζιὸξ «ηαθὸξ»
δδθχκεζ ηὸκ εὐβεκζηῆξ ηαηαβςβῆξ ἄκενςπμ ηαὶ ζοβπνυκςξ ηὸκ ὡναῖμ ηαὶ ῥςιαθέμ, ἐκῶ ὁ
«ηαηυξ» δδθχκεζ ηὸκ ηαπεζκῆξ ηαηαβςβῆξ ἄκενςπμ, ηὸκ ἄζπδιμ ηαὶ ηαοημπνυκςξ «αἰζπνυ»,
δδθ. ἠεζηὰ λεπεζιέκμ. Ὅπςξ, θμζπυκ, ηὸ «ηαθὸκ» ζοιααδίγεζ ιὲ ηὸ «ἀβαευκ», ἔηζζ ηαὶ ηὸ
«ἄζπδιμκ» ζοιααδίγεζ ιὲ ηὸ «αἰζπνυκ».
Ἔηζζ, ζηὴκ ναρςδία ο (ζη. 340 & ἑλὴξ) ὁ Ὅιδνμξ ἐιθακίγεζ ημὺξ ικδζηῆνεξ κὰ πανακμμῦκ
ηὰ θυβζα ημῦ Σδθειάπμο ηαὶ κὰ ηαηαθαααίκμοκ ἄθθα, πμὺ ημὺξ θαίκμκηαζ βεθμῖα: Ώὐημὶ
βεθμῦζακ, θέεζ ὁ Ὅιδνμξ, ιὲ βκάεμοξ παναιμνθςιέκεξ (δδθ. πνυζςπα παναιμνθςιέκα ἀπὸ
ηὰ βέθζα) ηαὶ ἔηνςβακ ηνέαηα ιαηςιέκα (ἄρδηα-ὠιά), ηὰ ιάηζα ημοξ εἶπακ βειίζεζ δάηνοα
ηαὶ ἡ ροπή ημοξ θαζκυηακ κὰ πενζιέκῃ εάκαημ‒ὁπμία ζοβηθμκζζηζηὴ πνμηφπςζδ ηῆξ
ἐπζηείιεκδξ ικδζηδνμθμκίαξ. Ἡ αἰζπνυηδηα (ἀκδεζηυηδηα) ηῶκ ικδζηήνςκ ἀκηακαηθᾶηαζ
‒ηαὶ ιάθζζηα πνμηοπχκεηαζ‒ ζηὴκ ἀζπήιζα ημῦ πνμζχπμο ημοξ.
Σὸ ἴδζμ ηαὶ ζηὴκ ναρςδία ι, ὅηακ μἱ ζφκηνμθμζ ημῦ Ὀδοζζέα ἔπμοκ πθέμκ ζθάλεζ ηὰ ἱενὰ
αυδζα, μἱ εεμί, δείπκμκηαξ ηὴκ δοζανέζηεζά ημοξ, θακένςκακ ηέναηα («ηέναα πνμφθαζκμκ», ι.
394) ιπνμζηὰ ζηὰ ιάηζα ηῶκ ζοκηνυθςκ: ημιάνζα πενπαημῦζακ ηαὶ ηνέαηα πεναζιέκα ζηὶξ
ζμῦαθεξ ιμοβηάκζγακ, ἄθθα ρδιέκα ηζ ἄθθα ὠιά. Πμθθμὺξ αἰῶκεξ πνὶκ ἀπὸ ηὸκ
Νημζημβζέθηζ, πμὺ εἶπε πὼξ ἡ ὀιμνθζὰ εὰ ζχζῃ ηὸκ ηυζιμ, ὁ Ὅιδνμξ εἶπε δζαιμνθχζεζ ηὴκ
ἰδέα ημο: «ηὸ αἰζπνὸκ», ἡ ἁιανηία, ἀζπδιίγεζ ηὴκ δδιζμονβία31.
Καὶ ζηὴκ Ἰθζάδα, ἐπίζδξ, ζοιααδίγμοκ ἡ ἀζπήιζα ιὲ ηὴκ αἰζπνυηδηα. Ἔηζζ, ὁ Θενζίηδξ, πμὺ
ηυθιδζε κὰ ηαηδβμνήζῃ ηὸκ Ἀβαιέικμκα βζὰ ἀπθδζηία, παναηηδνίγεηαζ ἀπὸ ηὸκ πμζδηὴ
«αἴζπζζημξ» (ΐ, 216). Καὶ ηὸκ «θμφγεζ» ηαζ ι‟ ἕκα ζςνὸ ἄθθα ημζιδηζηὰ ἐπίεεηα, δζυηζ ὁ
ηαηυβκςιμξ εὰ πνέπεζ κὰ εἶκαζ ηαὶ ηαηάζπδιμξ (ζηνααμηάκδξ‒ημοηζυξ), ιὲ βονζζιέκμοξ
ημὺξ ὤιμοξ πνὸξ ηὰ ιέζα, ιὲ ιαηνμοθὸ ηεθάθζ ιὲ ἀναζὲξ ηνίπεξ (ΐ, 217‒219). Ἡ ἄζπδιδ
ἐλςηενζηή ημο ἐιθάκζζδ ζοκάδεζ ιὲ ηὸ ἦεμξ ημο: ἀιεηνμεπήξ (ΐ, 210), ἄημζιμξ (ΐ, 213), ηὰ
αάγεζ ἀηαίνζαζηα ιὲ ημὺξ ααζζθζάδεξ (ΐ, 214). Ἔηζζ, ὅθμζ ηὸκ πενζβεθμῦκ, δὲκ ηὸκ πςκεφμοκ
ηαὶ ὁ Ὀδοζζέαξ ηὸκ λοθμθμνηχκεζ, παναηηδνίγμκηάξ ημκ ὑανζζηὴ ηαὶ δεζθυ. Ἀπμηεθεῖ,
ἑπμιέκςξ, βζὰ ηὸκ Ὅιδνμ ἀκηζδνςσηὸ πνυηοπμ.
Γεκζηῶξ, ἡ ἀζπήιζα ἰζμδοκαιεῖ ιὲ ἔθθεζρδ ηφνμοξ ηαὶ ιὲ ἀζδιία: ὁ Ὀδοζζέαξ-γδηζάκμξ
παναηηδνίγεηαζ ἀεηθέιηνο (κ, 402, ἄζπδιμξ), ἐκῶ ὁ πνχδκ ἐλαεθζςιέκμξ καοαβυξ,
ιεηαιμνθςιέκμξ ἀπὸ ηὴκ Ἀεδκᾶ, ἐκῶ ἀνπζηὰ θαζκυηακ ἄζπδιμξ (ἀεηθέιηνο, γ, 242), λαθκζηὰ
θακηάγεζ ἰζυεεμξ. Ὡξ ἔξγνλ ἀεηθὲο (θ, 429) παναηηδνίγεζ ὁ Ἀβαιέικςκ ηὶξ ἀκυζζεξ πνάλεζξ
30

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/epos/page_000.html, ΕΕΕ. Ὁιδνζηὴ ἀνεηαθμβία,
11.3, 11.6, 11.9.
31
ὅ.π., Κ. Γακςηῆ, ζ. 263.
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ηῆξ Κθοηαζικήζηναξ ηαὶ ημῦ Ώἴβζζεμο, ὡξ αἴζρεα παναηηδνίγμκηαζ ηὰ πνάβιαηζ αἴζπδ ηῶκ
ικδζηήνςκ (α, 229) ηαὶ ὡξ ἀεηθέα ἔξγα (Υ, 395) ἡ ἀηίιςζδ πμὺ πνμηαθεῖ ὁ Ἀπζθθέαξ ζηὸκ
ἐλμκηςιέκμ Ἕηημνα.
Ἑπμιέκςξ, ζηὸ ἡνςσηὸ ἔπμξ ἔπμοιε ζοιπυνεοζδ θαινῦ ηαὶ ἀγαζνῦ, ἄζρεκνπ ηαὶ αἰζρξνῦ.
Καὶ θοζζηὰ ηὸ ιέηνμ ηῆξ ἠεζηῆξ δζαιμνθχκεηαζ ‒πνυκζα πνὶκ‒ ιὲ αάζδ ηὸκ ἄνζζημ ηαὶ ηὸκ
δοκαηυ. Καθὸ εἶκαζ αὐηὸ πμὺ ἐηεῖκμξ εεςνεῖ ηαθὸ ηαὶ ηαηὸ αὐηὸ πμὺ ἐηεῖκμξ εεςνεῖ ηαηυ (Ε,
613-615).
Αζενεοκχκηαξ ηὴκ ζπέζδ «ηάθθμοξ» ηαὶ «ἀβαεμῦ» ζηὴκ θονζηὴ πμίδζδ32, πάκηςξ, ηαὶ ηονίςξ
ζηὸκ Ἀνπίθμπμ, δζαπζζηχκμοιε ιζὰ ἀπυννζρδ ηῶκ παναδεδμιέκςκ ἀλζῶκ, ηῆξ ἀλδξείαο
(6D=5W), ημῦ θάιινπο (60D=114), ημῦ πινχηνπ (22D=19W). ηὸκ Ἀνπίθμπμ, ἐπίζδξ,
δζαζπᾶηαζ ἡ αἰζεδηζηὴ ηαὶ ἠεζηὴ ἑκυηδηα ημῦ ὁιδνζημῦ ηυζιμο, ἡ ζοκφπανλδ δδθαδὴ ημῦ
«ηάθθμοξ» ηαὶ ημῦ «ἀβαεμῦ» ὡξ ἡνςσηῶκ πνμηφπςκ, ηαὶ δὲκ ζοβπέεηαζ ὁ ἐζςηενζηὸξ ηυζιμξ
ημῦ ἀκενχπμο ιὲ ηὴκ ἐλςηενζηή ημο ιμνθή. Ἀκάθμβδ ἀκηίθδρδ, ἐλάθθμο, ἐηθνάγεηαζ ηαὶ
ζηὴκ Ὑπνζήθε ημῦ Σονηαίμο (9D=12W).
Ἀκηίζημζπμζ ζοζπεηζζιμί, ὡζηυζμ, πμὺ πνμιδκφμοκ αὐηὴκ ηὴκ ἀκαηνμπὴ ημῦ ἡνςσημῦ
ἰδεχδμοξ ανίζημκηαζ ηαὶ ζηὰ ὁιδνζηὰ ἔπδ (Β, 801: «Σπδεχο ηνη κηθξὸο κὲλ ἔελ δέκαο, ἀιιὰ
καρεηήο» ηαὶ Γ, 193-8, ζηὴκ ζηδκὴ ηῆξ Σεζπμζημπίαξ, ὅπμο ἡ Ἑθέκδ πενζβνάθεζ ζημὺξ
βένμκηεξ ηῆξ Σνμίαξ ηὸκ ιζηνυζςιμ ιὲκ ἀθθὰ βεκκαζυροπμ Ὀδοζζέα, ὁ ὁπμῖμξ «ζηὸ
πανάζηδια δὲκ θηάκεζ ηὸκ Ἀβαιέικμκα, ιὰ ἔπεζ θανδεῖξ ὤιμοξ ηαὶ ζηήεδ»).
Γκςζηή, ἐλάθθμο, εἶκαζ ηαὶ ἡ ἀκηίθδρδ ημῦ Πζκδάνμο πενὶ «θοᾶξ», ζοζπεηζζιμῦ δδθ.
ηαηαβςβῆξ ηαὶ θφζεςξ. ηὸκ 11ν Νεκεφληθν33, ὑικχκηαξ ὄπζ ἕκακ ἀεθδηὴ ἀθθὰ ἕκακ
ἀκενπυιεκμ ζὲ ἀλζχιαηα πμθζηζηυ, ηὸκ Ἀνζζηαβυνα ἀπ‟ ηὴκ Σέκεδμ, ηὸκ ιαηανίγεζ βζὰ ηνεῖξ
θυβμοξ: βζὰ ηὴκ εὐβεκζηή ημο ηαηαβςβή (ζη. 11), βζὰ ηὴκ θοζζηή ημο ὀιμνθζά («εαδηὸκ
δέιαξ», ζη. 12), ηαὶ βζὰ ηὸ βεκκαῖμ ημο θνυκδια («ηὴκ ἀηνειία», ζη. 12). Ώὐηὴ ἡ ροπζηή ημο
δφκαιδ, ὡζηυζμ, ἔνπεηαζ ζὲ ἀκηίεεζδ ιὲ ηὴκ δεζθία πμὺ ἐπέδεζλακ ζηὸ πανεθεὸκ μἱ βμκεῖξ
ημο.
Πνὸξ ζηζβιήκ, θαίκεηαζ ὅηζ ὁ Πίκδανμξ λεθεφβεζ ἀπ‟ ηὴκ ἀνζζημηναηζηὴ ἀκηίθδρδ ηαὶ
πανμοζζάγεζ ιζὰ ἀνκδηζηὴ πηοπὴ ηῶκ βμκζῶκ ημῦ Ἀνζζηαβυνα. Καη‟ μὐζίακ, ὅιςξ, ιζθάεζ βζὰ
ιζὰ «ηνοιιέκδ ἀνεηή» ημο, αὐηὴκ πμὺ δὲκ ἄκεζζε ζημὺξ βμκεῖξ ημο, θυβῳ ηῆξ δεζθίαξ ημοξ,
ἀθθὰ ἀκείγεζ ηχνα ζηὸκ κεμεηθεβέκηα πνφηακδ. Ἔηζζ, ὁ Πίκδανμξ παναιέκεζ πζζηὸξ ζηὴκ
παναδμζζαηὴ ἀκηίθδρδ πενὶ «θοᾶξ». ηὴκ ηαηαβςβή, δδθαδή, ημῦ Ἀνζζηαβυνα ὀθείθμκηαζ μἱ

32

πνα., Ὁιάδαξ Φζθμθυβςκ, Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ Λονζημί, Ἀ. Α. ηζαδᾶ, Ἀνπασηὸξ Λονζζιὸξ 1, Ἀεήκα, 1986, Ἰ-Θ.
Ἀ. Παπαδδιδηνίμο, Ἐθεβεία ηαὶ Ἴαιαμξ, Ἀεήκα 1984.
33
Μανβανίηα Π. ςηδνίμο, Πίλδαξνο, Νεκεφληθνο 11: ιζὰ ἑνιδκεοηζηὴ πνμζέββζζδ, Ἑιιεληθά, η. 56μξ, ηεῦπμξ 1μ,
Θεζ/κίηδ 2006, ζεθ. 37-53.
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ἀνεηέξ ημο, ιυκμκ πμὺ ἡ ἀνεηή, ὅπςξ ηαὶ ἡ θφζδ, δὲκ πενκᾶ πάκημηε ἀπ‟ ηὴκ ιζὰ βεκζὰ ζηὴκ
ἄθθδ («ὅπςξ ζοιααίκεζ ιὲ ηὰ δέκδνα ηαὶ ηὰ πςνάθζα, πμὺ ηανπίγμοκ ἐκαθθάλ»)34.
Ὅζμκ ἀθμνᾶ, ηέθμξ, ζηὸκ ζοζπεηζζιὸ ἐζςηενζημῦ ηαὶ ἐλςηενζημῦ «ηάθθμοξ», ζςιαηζηῆξ
ηαὶ ροπζηῆξ ὑβείαξ, βκςζηὴ εἶκαζ ηαὶ ἡ θνάζδ ημῦ Βὐαββεθίμο: «ἐὰκ ὁ ὀθεαθιυξ ζμο
πμκδνὸξ ᾖ (=ἀζεεκεῖ), ὅθμκ ηὸ ζῶια ζημηεζκὸκ ἔζηαζ», ἐὰκ ὁ ὀθεαθιὸξ ἁπθμῦξ ᾖ
(=ὑβζαίκεζ), ὅθμκ ηὸ ζῶια θςηεζκὸκ ἔζηαζ» (Μαηε. Σ‟, 23-24), ὅπμο ιὲ ηὴκ θέλδ «ζῶια»
ἐκκμεῖηαζ ὁ ζοκμθζηὸξ ἄκενςπμξ, ροπῇ ηε ηαὶ ζχιαηζ. Ἀπμηεθεῖ δὲ δζαπνμκζηὴ ἀκηίθδρδ ὅηζ
ζηὴκ ὄρδ ημῦ ἀκενχπμο ‒ηονίςξ ζηὰ ιάηζα‒ ηαενεπηίγμκηαζ ἡ ἐζςηενζηὴ ηαηάζηαζδ ηαὶ ηὰ
αἰζεήιαηά ημο.
Νά, βζαηὶ θάιπεζ ὁ Ὀδοζζέαξ ὕζηενα ἀπὸ ηὶξ ιεηαιμνθχζεζξ ηῆξ Ἀεδκᾶξ ηαὶ ἀπὸ ὀιμνθζὰ
ηαὶ ἀπὸ εὐβέκεζα ροπῆξ, ηαὶ βζαηὶ ἡ Πδκεθυπδ ιανάγςζε, ἔπαζε ηὴκ ἀνεηὴ ηαὶ ηὴκ ὀιμνθζά
ηδξ («ἐιὴκ ἀνεηὴκ εἶδόξ (=ιμνθή) ηε δέιαξ (=ζῶια) ηε ὤθεζακ ἀεάκαημζ», η. 124-125), ἀπὸ
ηυηε πμὺ ἔθοβε ὁ ἄκδναξ ηδξ, ηὸ θῶξ ηδξ. Ὅηακ, ὅιςξ, ἐηεῖκμξ ἐπζζηνέρεζ, ἡ παιέκδ ηδξ
πάνδ ηαὶ ἀνεηὴ εὰ ἀπμηαηαζηαεμῦκ ηαὶ ιαγὶ ι‟ αὐηὲξ ηαὶ ηὸ «ηθέμξ», ἡ δυλα ηδξ εὰ εἶκαζ
ιεβαθφηενδ ηαὶ ηαθφηενδ («κεῖδνλ θε θιένο εἴε ἐκὸλ θαὶ θάιιηνλ», η. 128).
οιπεναζιαηζηά, μἱ ἔκκμζεξ «ηάθθμξ» ηαὶ «ἀβαεὸ» ζοιπμνεφμκηαζ, ημὐθάπζζημκ ζηὸ ἡνςσηὸ
ἔπμξ. Ἡ ἀλία ημοξ δὲ εἶκαζ ἀηυιδ ιεβαθφηενδ, ἀπὸ ηὴκ ζηζβιὴ πμὺ ἀθθδθμακαβκςνίγμκηαζ
ζηὰ πνυζςπα ηῶκ δφμ ηεκηνζηῶκ ἡνχςκ ηῆξ Ὀδφζζεζαξ, πμὺ ηονίςξ ηὶξ ἐκζανηχκμοκ. ηὴκ
ναρςδία η, πνὶκ ἀηυιδ βίκεζ ἡ ἀκαβκχνζζδ, ηυζμ ὁ Ὀδοζζέαξ ὑικεῖ ζηὸ πνυζςπμ ηῆξ
Πδκεθυπδξ ηὴκ ἀνεηή ηδξ («ὦ γχλαη, ἦ γὰξ ζεῦ θιένο νὐξαλὸλ εὐξὺλ ἱθάλεη», η, 107-108), ὅζμ
ηαὶ ἡ Πδκεθυπδ ἀκαβκςνίγεζ ὅηζ ἡ πανμοζία ημῦ ἀκδνυξ ηδξ ἀπμηεθεῖ ηὴκ ιμκαδζηὴ
πνμτπυεεζδ βζὰ ηὴκ ὕπανλδ ηαὶ ηὴκ αὔλδζδ ηῆξ δζηῆξ ηδξ ἀνεηῆξ («εἰ θεῖλόο γ᾽ ἐιζὼλ ηὸλ
ἐκὸλ βίνλ ἀκθηπνιεύνη, κεῖδνλ θε θιένο εἴε ἐκὸλ θαὶ θάιιηνλ νὕησο», η. 127-128).

34

Μανβανίηα ςηδνίμο, ὅ.π.
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«Η Ειέλε ηνπ έπνπο θαη ηεο ηξαγσδίαο:
κεηαζρεκαηηζκνί ελόο ζηεξεόηππνπ
από ηελ ‘θνηλσλία ληξνπήο’ ζηελ ‘θνηλσλία ελνρήο’»
Αζπαζία Παπινπνύινπ
Δπ Απσαίαρ Ιζηοπίαρ,
Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02, Διδάζκοςζα Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος

ε ηακέκα πςνίμ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ θμβμηεπκζηήξ πανάδμζδξ δεκ είκαζ πενζζζυηενμ
εοηνζκήξ δ πεπμίεδζδ ημο ανπαίμο εθθδκζημφ ηυζιμο ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηαθοηζηή δφκαιδ πμο
θένεζ ημ βοκαζηείμ ηάθθμξ απυ υ,ηζ ζημ απυζπαζια ηδξ Γ΄ Ραρςδίαξ ηδξ Εθζάδαξ ηαζ, πζμ
ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ πενίθδιδ ζηδκή ηδξ «Σεηρνζθνπίαο» (156-158, 172-176). ημ
ζοβηεηνζιέκμ πςνίμ ημο έπμοξ μ πμζδηήξ παναημθμοεεί ηα βεβμκυηα ημο δεηάημο έημοξ ημο
Σνςζημφ Πμθέιμο, υηακ μζ επενμπναλίεξ, ιεηά απυ ζεζνά αζιαηδνχκ ακαιεηνήζεςκ, έπμοκ
μδδβδεεί ζε αδζέλμδμ. Καηυπζκ πνυηαζδξ ημο Πάνδ ηαζ ζοιθςκίαξ Ώπαζχκ ηαζ Σνχςκ έπεζ
πνμηνζεεί ιία θφζδ, δ μπμία, ηαηά ηδκ ημζκή πεπμίεδζδ, εα εέζεζ ηένια ζηδκ πμθφκεηνδ
πενζπέηεζα. οβηεηνζιέκα, δ έηααζδ ημο πμθέιμο εα ηνζεεί ιέζς ιμκμιαπίαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ
ακηεναζηχκ, μζ μπμίμζ ηονζμθεηηζηά ηαζ ζοιαμθζηά εηπνμζςπμφκ ημοξ δφμ ακηίπαθμοξ
ηυζιμοξ: μ Μεκέθαμξ ηαζ μ Πάνδξ εα ιμκμιαπήζμοκ ιε ηνυπαζμ ηδκ Βθέκδ (57-75).
Γζα ηδκ απυδμζδ ηδξ ζηδκήξ μ ιδνμξ ιαξ ιεηαθένεζ επάκς ζηα ηείπδ ηδξ Σνμίαξ ηαζ ιαξ
πνμζθένεζ ιία επμπηζηή εζηυκα ημο ηνςζημφ πεδίμο. Βδχ μζ βένμκηεξ πνυαμοθμζ ηςκ Σνχςκ
έπμοκ ιαγεοηεί βζα κα παναημθμοεήζμοκ ηδκ ηνίζζιδ ιμκμιαπία. θδ δ ζμθία ηδξ Σνμίαξ
ανίζηεηαζ ζοβηεκηνςιέκδ εηεί ρδθά, ζημκ πφνβμ ηςκ ηαζχκ Ποθχκ (ἐπὶ ηαζῇζζ πφθῃζζ). Ο
Πνίαιμξ, μ Πάκεμμξ, μ Λάιπμξ, μ Θοιμίηδξ, μ Εηεηάςκ, παζδί ημο Άνδ, ηαζ μ Κθοηίμξ, ηαζ δφμ
θνμκζιυηαημζ Ώκηήκςν ηαζ Οοηαθέβςκ, υθμζ ημοξ ανπδβμί ηαζ ζφιαμοθμζ ηςκ Σνχςκ. Ώπυ ηα
ηείπδ μζ βένμκηεξ παναημθμοεμφκ ημ πεδίμ ηδξ ιάπδξ ηαζ πνμζπαεμφκ κα δζαηνίκμοκ ηζξ
ιοεχδεζξ πθέμκ ιμνθέξ ηςκ Ώπαζχκ δνχςκ, πμο ηυζμ αίια ηυζηζζακ ζημοξ Σνχεξ -ημκ
Ώβαιέικμκα, ημκ Οδοζζέα, ημκ Ώίακηα, ημκ Εδμιεκέα-, υηακ, αίθκδξ, ζηζξ επάθλεζξ, ακάιεζα
ζημοξ ζεπημφξ βένμκηεξ, ειθακίγεηαζ ιζα βοκαίηα. Αεκ πνυηεζηαζ βζα ιζα δμφθδ, ιζα
εεναπαζκίδα, ή έζης ιζα βοκαίηα ημο θαμφ˙ πνυηεζηαζ βζα ιζα ααζίθζζζα, ηαζ ιάθζζηα βζα ηδκ
ααζίθζζζα εηείκδ ζηδξ μπμίαξ ημ πνυζςπμ ηα δφμ ζηναηυπεδα ακαβκςνίγμοκ ηδκ αζηία ημο
πμθέιμο, ηδκ Βθέκδ.
Δ κυιζιδ πθέμκ ζφγοβμξ ημο Πάνδ έπεζ εζδμπμζδεεί απυ ηδκ ιεηαιμνθςιέκδ ζε Λαμδίηδ Ίνζδα
υηζ μ πυθειμξ εα ηνζεεί ιε ιμκμιαπία ηςκ δνχςκ, ημο ηέςξ ηαζ κοκ ζογφβμο ηδξ, ηαζ δ ίδζα εα
απμηεθέζεζ, μνζζηζηά πζα, ημ ηνυπαζμ αοημφ ημο αβχκα:
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«αὐηὰξ Ἀιέμαλδξνο θαὶ ἀξείθηινο Μελέιανο
καθξῆο ἐγρείῃζη καρήζνληαη πεξὶ ζεῖν·
η δέ θε ληθήζαληη θίιε θεθιήζῃ ἄθνηηηο»
(Οι. Ηι. 3. 136-139)
Δ Βθέκδ, πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ ιδνμ κα θεάκεζ ηνέπμκηαξ ζηζξ ηαζέξ Πφθεξ πθαζζζςιέκδ
απυ ηζξ εεναπαζκίδεξ ηδξ. Ο πμζδηήξ, πανυηζ δζαεέηεζ ιία άνζζηδ εοηαζνία πενζβναθήξ ημο
βοκαζηείμο ηάθθμοξ ζηδκ ελζδακζηεοιέκδ ημο ιμνθή, δεκ επζδίδεηαζ ζε πενζβναθή ηδξ
βοκαίηαξ. Σμ ιέβεεμξ ηδξ μιμνθζά ηδξ οπμαάθθεηαζ ζηδκ αθήβδζδ ιυκμ έιιεζα, απυ ηδκ
ακηίδναζδ πμο πνμλεκεί ζημοξ βένμκηεξ ηδξ Σνμίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ημοξ ζμθυηενμοξ, ημοξ
ζςθνμκέζηενμοξ, ημοξ κδθαθζυηενμοξ, άκδνεξ ιεηαλφ ηςκ Σνχςκ, επίζδξ βζα ημοξ πθέμκ
απμζηαζζμπμζδιέκμοξ, θυβς δθζηίαξ, απυ ηδκ ενςηζηή επζεοιία, μζ μπμίμζ, ςζηυζμ,
ηοθθςιέκμζ απυ ηδκ λαθκζηή εέαζδ ηδξ οπένιεηνδξ μιμνθζάξ, πάκμοκ ηαξ θνέκαξ. Δ πανμοζία
ηδξ Βθέκδξ ανηεί, χζηε κα οπμζημφκ έκακ πνμζςνζκυ ζοζημηζζιυ, ιία ζηζβιζαία ακαηαναπή
ηδξ θοζζμθμβζηήξ ημοξ ζοκείδδζδξ, ηδξ έθθμβδξ ηνίζδξ ημοξ.
Δ μπηζηή εζηυκα ζοκμδεφεηαζ βζα ημκ ανπαίμ αηνμαηή ηαζ ημκ ζφβπνμκμ ακαβκχζηδ ημο έπμοξ
απυ έκακ ρίεονμ πμο εκδφεζ ηδ ζηδκή ιε πέπθμ ιοζηδνίμο. Οζ βένμκηεξ δεκ ιζθμφκ,
ρζεονίγμοκ ςζάκ δμζιέκμζ, μ ηάεε έκαξ ημοξ, ζε έκακ παναθδνδιαηζηυ ιμκυθμβμ (πξὸο
ἀιιήινπο ἔπεα πηεξφελη ̓ ἀγφξεπνλ, Οι. Ηι. 3. 155):
«νὐ λέκεζηο Σξῶαο θαὶ ἐπθλήκηδαο Ἀραηνὺο
ηνηῆδ' ἀκθὶ γπλαηθὶ πνιὺλ ρξφλνλ ἄιγεα πάζρεηλ·
αἰλῶο ἀζαλάηῃζη ζεῆο εἰο ὦπα ἔνηθελ·»
(Υαιάιη ηα πνιχρξνλα βάζαλα Σξψσλ θαη Αραηψλ
γηα κηα ηέηνηα γπλαίθα.
Φξηρηά κε ηηο αζάλαηεο ζεέο ζηελ φςε κνηάδεη.)
(Οι. Ηι. 3. 156-158)
Σα πενίθδια αοηά θυβζα οπμαάθμοκ ηαθφηενα απυ ηάεε νδηή πενζβναθή ημ ααειυ ςναζυηδηαξ
ηδξ δνςίδαξ, ηδκ ζηζβιή ιάθζζηα πμο εηθένμκηαζ ζε αοηήκ ηδκ θάζδ ημο πμθέιμο ηαζ απυ ημ
ζηυια ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ακενχπςκ. ΐέααζα δ πανεηηνμπή ηναηά εθάπζζηα ηαζ μζ βένμκηεξ,
άιεζα ζπεδυκ, ζοκένπμκηαζ ηαζ ζοιπθδνχκμοκ:
«ἀιιὰ θαὶ ὧο ηνίε πεξ ἐνῦο‘ ἐλ λεπζὶ λεέζζσ
εδ ̓ ἡκῖλ ηεθέεζζί η ̓ ὀπίζζσ πκα ιίπνηην.»
(αιιά απηή, θαη αο είλαη αζχγθξηηε,
θαιχηεξα λα θχγεη
παξά λα κείλεη ζπκθνξά ζ' εκάο θαη ζηα παηδηά καο.)
(Οι. Ηι. 3. 159-160).
Βκηοπςζζαηυ ςζηυζμ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ιεηαλφ αοηχκ πμο ρζεονίγμοκ ηα παναπάκς θυβζα
ανίζηεηαζ ηαζ μ Πνίαιμξ, μ μπμίμξ απμηεθεί ζημ έπμξ ηδκ εκζάνηςζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζδέαξ ηδξ
ζςθνμζφκδξ, ηζ, απυ ηδκ άπμρδ αοηή, ζοκζζηά βζα ημκ ηνςζηυ ηυζιμ υ,ηζ μ Νέζηςν βζα ημκ
ηυζιμ ηςκ Ώπαζχκ. Βηηυξ αοημφ υιςξ, είκαζ ηαζ εηείκμξ πμο εα είπε ηάεε θυβμ κα οανίζεζ ηαζ
κα απαλζχζεζ ηδκ Βθέκδ. Έςξ ηδ ζηζβιή εηείκδ μ Ώπζθθέαξ ημο έπεζ ζημηχζεζ είημζζ βζμοξ. Χξ
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εη ημφημο, έιιεζα ιεκ, ζοζςνεοηζηά δε ζοκάβεηαζ πμζμ είκαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ μιμνθζάξ πμο
θένεζ αοηή δ βοκαίηα.
Δ μιμνθζά ηδξ Βθέκδξ δεκ πενζβνάθεηαζ, θμζπυκ, ςξ ιεβάθδ, ςξ ελαίζζα, βζαηί ηυηε εα ήηακ
πεπεναζιέκδ. Δ πενζβναθή ηάεε ζοβηεηνζιέκμο παναηηδνζζηζημφ εα ηδκ πενζυνζγε, εα ηδξ
αθαζνμφζε ημ ζημζπείμ ημο απείνμο. Ώκηζεέηςξ, δ Βθέκδ ζοκζζηά ανπέηοπμ αηνζαχξ βζαηί,
ιέζς ηδξ απμοζίαξ ζοβηεηνζιέκςκ θοζζμβκςιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, πνμελμθθείηαζ δ αζχκζα
απυθοηδ μιμνθζά. Δ ίδζα δ έθθεζρδ ιίαξ εθάπζζηδξ πενζβναθήξ αθήκεζ ημ πενζεχνζμ κα
δδιζμονβήζεζ μ ηάεε ανπαίμξ αηνμαηήξ, μ ηάεε ζφβπνμκμξ ακαβκχζηδξ, ηδκ δζηή ημο εζηυκα
απείνμο, ζοκεπχξ κα αζχζεζ ηαζ κα εκζηενκζζηεί ηδ ιαβεία πμο εηθφεζ δ Βθέκδ. Με ημκ ηνυπμ
αοηυ μ πμζδηή ηαημνεχκεζ κα πνμζδζμνίζεζ ημ αζχκζμ ηαζ ημ απυθοημ, ηδκ Εδέα, αζχκεξ πνζκ
ημκ Πθάηςκα. Σμ ιυκμ πμο αάγεζ μ ιδνμξ ζημ ζηυια ηςκ ιαβειέκςκ, ιμκμθμβμφκηςκ
βενυκηςκ είκαζ υηζ «δ μιμνθζά ηδξ είκαζ υιμζα εηείκδξ ηςκ εεαζκχκ», ηαζ ιάθζζηα «θνζπηά
υιμζα»: «αἰλῶο ἔνηθελ». Μέζς ημο επζννήιαημξ δ μιμνθζά ζοκοθαίκεηαζ άννδηηα ιε ημκ
ηίκδοκμ, ημ απμηνυπαζμ, ηδκ ηαηαζηνμθή.
Δ ακηίθδρδ αοηή δεκ πνέπεζ κα ήηακ ηαζκμθακήξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή θμβμηεπκζηή πανάδμζδ
αθθά ηαζ δεκ ζοκακηάηαζ ζπάκζα ζηδκ πκεοιαηζηή παναβςβή ηςκ κεμηένςκ πνυκςκ. Μία
αθθδβμνία ηδξ πεπμίεδζδξ πενί ηδξ ηαηαζηνμθζηήξ δφκαιδξ ημο απυθοηα ςναίμο ιπμνεί κα
ακαβκςνζζεεί ζηδκ ιοεμθμβζηή πανάδμζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ εεά Ώθνμδίηδ απυ ημκ
βάιμ ηδξ ιε ημκ Ήθαζζημ είπε απμηηήζεζ ηέζζενα παζδζά, ημκ Ίιενμ (πυεμ) ηαζ ημκ Ένςηα, πμο
πάκηα ηδκ ζοκυδεοακ, αθθά ηαζ ημκ Αείιμ (ηνυιμξ) ηαζ ημκ Φυαμ πμο ζοκυδεοακ ημκ παηένα
ημοξ. Μζα άθθδ έηθακζδ ημο ιμζναίμο ηαζ επζηζκδφκμο ζημζπείμο ηδξ απμθοημπμζδιέκδξ
ςναζυηδηαξ ίζςξ εα ιπμνμφζαιε κα ακαβκςνίζμοιε ζηδκ άπμρδ ημο Em.Kant, ζφιθςκα ιε
ηδκ μπμία: «To ππέξνρν είλαη εθείλν πνπ είλαη κηα αλψηεξε κνξθή πνπ έρεη κέζα ηεο ηνλ
θίλδπλν. Μηα άγξηα ηξηθπκία.», ή αηυιδ ηαζ ζηδκ εέζδ ημο Al.Camus, μ μπμίμξ θαίκεηαζ κα
ακαβκςνίγεζ ςξ πονήκα ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ηδξ γςήξ ημκ ίδζμ ημκ εάκαημ, υηακ ακαθένεζ: «Ο
ζάλαηνο δίλεη ηελ κνξθή ηνπ ζηνλ έξσηα, φπσο ηνλ δίλεη θαη ζηελ δσή - κεηακνξθψλνληάο ηελ ζε
πεπξσκέλν». Ίζςξ πάθζ δ ηαηαζηνμθζηή δφκαιδ ημο ςναίμο έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημ βεβμκυξ υηζ
βεκκά ιζα, υπςξ ηδκ πνμζδζμνίγεζ μ Μάκμξ Υαηγδδάηδξ, ζημκ «Μεγάιν Δξσηηθφ» ημο
«Kξαηαηά, σο ζάλαηνλ, αγάπε» (1972).

Πχξ εα ιπμνμφζαιε υιςξ κα ενιδκεφζμοιε αοηήκ ηδ ζφκδεζδ ηδξ μιμνθζάξ ηαζ ημο μθέενμο
εζδζηά ζημκ ανπαίμ εθθδκζηυ ηυζιμ ηαζ, αηυιδ εζδζηυηενα, ζηδκ επζηή πμίδζδ; Καζ, πζμ
ζοβηεηνζιέκα, πμζεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ανπαίςκ Βθθήκςκ ακηακαηθχκηαζ ζημ πνυζςπμ ηδξ
Βθέκδξ;
Ώκ ελεηάζμοιε ημ εέια απμηθεζζηζηά ζημ πθαίζζμ ημο έπμοξ, εα παναηδνήζμοιε υηζ ζε ηακέκα
πςνίμ ηάπμζμ απυ ηα πνυζςπα ηδξ Εθζάδαξ δεκ πανμοζζάγεηαζ κα επζννίπηεζ άιεζα εοεφκεξ
ζηδκ Βθέκδ (Μανςκίηδξ 1999, 180η.ελ.). Οζ ζθζαδζημί Σνχεξ ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ Βθέκδ ιε
ιεβαθμροπία ή ημοθάπζζημκ ιε ζοβηαηάααζδ. ημ πθαίζζμ αοηυ παναηηδνζζηζηυηενδ υθςκ
είκαζ δ ζηάζδ πμο ηδνμφκ μ Έηηςν ηαζ μ Πνίαιμξ. Καη‟ ανπάξ, δ ηνοθενή ζπέζδ πμο ζοκδέεζ
ηδκ Βθέκδ ιε ημκ Έηημνα πνμηφπηεζ απυ δφμ ζδιεία ημο έπμοξ. οβηεηνζιέκα, ζημ 6. 312-367,
υπμο μζ δφμ ήνςεξ πανμοζζάγμκηαζ κα πανμηνφκμοκ απυ ημζκμφ ημκ Πάνδ κα επζζηνέρεζ ζημκ
πυθειμ, δ Βθέκδ δδθχκεζ άιεζα ηδκ εοβκςιμζφκδ ηδξ πνμξ ημκ βοκαζηαδεθθυ ηδξ βζα ημ
αάνμξ πμο αοηυξ επςιίζηδηε, αθυημο δ άηδ ζοκηάναλε ηα θνέκα αοηήξ ηαζ ημο Πάνδ ηαζ
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δζέπναλακ ημ ακυζζμ ένβμ ημοξ. Πενζζζυηενμ υιςξ ηαζ απυ αοηυ ημ πςνίμ, εκδεζηηζηυ ηδξ
ζπέζδξ ηςκ δφμ δνχςκ είκαζ ημ 24. 762-774, υπμο δ Βθέκδ, ενδκχκηαξ βζα ημκ εάκαημ ημο
Έηημνα, ελάνεζ ηδκ πνμζηαηεοηζηή ζηάζδ πμο μ βοκαζηαδεθθυξ ηδξ ιε ζοκέπεζα ηήνδζε
απέκακηί ηδξ, ηάεε θμνά πμο ηάπμζα απυ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο ηδκ επέπθδηηακ. Πανυηζ
ιάθζζηα δ αζηία ηςκ επζπθήλεςκ δεκ δδθχκεηαζ ζημ ηείιεκμ, είκαζ ζαθέξ απυ ηδκ δζαηφπςζδ
υηζ δ δνςίδα δεκ ακαθένεηαζ ζε πνμζαμθέξ ημο ήεμοξ ηαζ ηδξ ηζιήξ ηδξ, μζ μπμίεξ εδνάγμκηαζ
ζηδκ παναζογοβζηή ζπέζδ ηδξ ιε ημκ Πάνδ, αθθά ζε επζπθήλεζξ πμο αοηή δέπεηαζ ςξ κέα κφθδ
ημο μίημο -ηαζ ιάθζζηα λέκδξ πνμέθεοζδξ- απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ζε δθζηία ηαζ εέζδ ζοκοθάδεξ
ηδξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ πεεενά ηδξ, μζ μπμίεξ είκαζ πζεακυκ κα αθμνμφκ ζηδκ ζςζηή εηηέθεζδ
ενβαζζχκ ημο μίημο.
ημ ίδζμ πςνίμ ιάθζζηα δ Βθέκδ, πανυηζ πανεκεεηζηά, ςζηυζμ νδηά ακαθένεηαζ ζηδκ παηνζηή
ηνοθενυηδηα ιε ηδκ μπμία ηδκ πενζέααθε μ Πνίαιμξ (24. 771). Άηνςξ αεςςηζηή ηαζ ηνοθενή,
ελάθθμο, εα πνέπεζ κα εεςνδεεί δ ζηάζδ ημο Πνζάιμο απέκακηζ ζηδκ δνςίδα ζηδ ζηδκή ηδξ
Σεζπμζημπίαξ (3. 160-165), υπμο μ παηνζάνπδξ ηδξ Σνμίαξ ηαθεί εοβεκζηά ηδκ Βθέκδ ημκηά
ημο, ηδξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα λακαδεί αβαπδιέκμοξ, ζφγοβμ, ζοββεκείξ ηαζ θίθμοξ,
ακαβκςνίγμκηαξ πνμθακχξ ημκ αανφ πυκμ πμο αοηή θένεζ ζηδκ ροπή ηδξ θυβς ηδξ
απμζηένδζήξ ημοξ, ηαζ εκ ηέθεζ ηδκ απαθθάζζεζ απυ ηάεε εοεφκδ βζα ημκ πμθοδάηνοημ
πυθειμ, ηδκ αζηία ημο μπμίμο ακάβεζ ζημοξ εεμφξ:
Ὣο ἄξ' ἔθαλ, Πξίακνο δ' Ἑιέλελ ἐθαιέζζαην θσλῆ·
δεῦξν πάξνηζ' ἐιζνῦζα θίινλ ηέθνο ἵδεπ ἐκεῖν,
ὄθξα ἴδῃ πξφηεξφλ ηε πφζηλ πενχο ηε θίινπο ηε·
νὔ ηί κνη αἰηίε ἐζζί, ζενί λχ κνη αἴηηνί εἰζηλ
νἵ κνη ἐθψξκεζαλ πφιεκνλ πνιχδαθξπλ Ἀραηῶλ·»
(Καζ μ Πνίαιμξ εηάθεζε ζζιά ημο ηδκ Βθέκδκ:
«Πνμπχνδζε, παζδί ιμο, εδχ ημκηά ιμο κα ηαείζεζξ
ημκ πνχημκ άκδνα ζμο κα ζδείξ, ημοξ ζοββεκείξ ηαζ θίθμοξ·
ζο δεκ ιμο πηαίεζξ, μζ εεμί ιμο πηαίμοκ,
μπμφ εηείκμζ ι' ένζλακ ζημκ πμθφενδκμκ ηςκ Ώπαζχκ αβχκα·)
Ώθθά αηυιδ ηαζ μζ ζθζαδζημί Ώπαζμί ζοιπενζθένμκηαζ ιεβαθυροπα απέκακηζ ζηδκ δνςίδα.
Καεχξ επζζδιαίκεζ μ Μανςκίηδξ (1999, 189-197), είκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ηαιία απυ ηζξ
δέηα ακαθμνέξ, μζ μπμίεξ ζοκακηχκηαζ ζημ έπμξ βζα ημ πνυζςπυ ηδξ, δεκ έπεζ οανζζηζηυ ή
απαλζςηζηυ παναηηήνα. Μμκαδζηή ελαίνεζδ ζοκζζηά δ αζηίαζδ πμο απεοεφκεζ μ Ώπζθθέαξ πνμξ
ηδκ Βθέκδ, ηαεχξ ζπαναπηζηά ενδκεί ημκ κεηνυ Πάηνμηθμ, βζα ηδκ απχθεζα ηδξ παηνίδαξ, ημο
παηένα ηαζ ημο βζμο ημο, πνμζάπημκηαξ ιάθζζηα ζε αοηήκ ημκ παναηηδνζζιυ «ῥηγεδαλή» (19.
325), επίεεημ πμο ζοκακηάηαζ άπαλ ζηδκ εθθδκζηή βναιιαηεία ηαζ απμδίδεηαζ απυ ημοξ
ιεθεηδηέξ ςξ «ιζζδηή», «ηνμιενή», «θνζπηή». Ώθθά ηαζ αοηή δ απμθφηςξ δζηαζμθμβδιέκδ
απυηζζδ εοεοκχκ απυ ημκ Ώπζθθέα ζηδκ Βθέκδ, εα πνέπεζ κα οπμεέζμοιε υηζ ζπεηίγεηαζ ημοθάπζζημκ ζε έκα ααειυ- ιε ηδκ ελαζνεηζηά επχδοκδ ηαηάζηαζδ πμο αζχκεζ μ ήνςαξ απυ ημκ
εάκαημ ημο Πάηνμηθμο, οπυ ημ ροπζηυ αάνμξ ηδξ μπμίαξ απμθφεζ ηδκ ηαηάθθδθδ πνμξ έκακ
μιδνζηυ ανζζημηνάηδ ζηάζδ:
«Νῦλ δὲ ζὺ κὲλ θεῖζαη δεδατγκέλνο, αὐηὰξ ἐκὸλ θξ
ἄθκελνλ πόζηνο θαὶ ἐδεηύνο ἔλδνλ ἐόλησλ
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ζῆ πνζῆ· νὐ κὲλ γάξ ηη θαθώηεξνλ ἄιιν πάζνηκη,
νὐδ᾽ εἴ θελ ηνῦ παηξὸο ἀπνθζηκέλνην ππζνίκελ,
ὅο πνπ λῦλ Φζίεθη ηέξελ θαηὰ δάθξπνλ εἴβεη
ρήηετ ηνηνῦδ᾽ πἷνο· ὃ δ᾽ ἀιινδαπ ἐλὶ δήκῳ
εἵλεθα ῥηγεδαλο Ἑιέλεο Σξσζὶλ πνιεκίδσ·
ἠὲ ηὸλ ὃο θύξῳ κνη ἔλη ηξέθεηαη θίινο πἱόο,
εἴ πνπ ἔηη δώεη γε Νενπηόιεκνο ζενεηδήο.»
(Σχνα ζο ηείηεζαζ κεηνυξ ηζ ειέκα δεκ ι‟ αθήκεζ
μ πυεμξ ζμο ιήηε θαβί ιήηε πμηυ κα πάνς,
υ,ηζ ηαηυ πεζνυηενμ κα πάες δεκ ιπμνμφζα
ηαζ ακ άημοα κ' απέεακεκ μ βένμξ ιμο παηέναξ,
μπμφ ζηδκ Φείακ ηήηεηαζ ζηα δάηνοα, πμο ημο θείπεζ
ηέημζμξ οζυξ, ηζ εβχ ιαηνζά, κα πμθειχ ημοξ Σνχαξ
ιέκς ζηα λέκα ελ αθμνιήξ ηδξ ιζζδηήξ Βθέκδξ
ή αοηυ πμο ιμο ακαηνέθεηαζ ζηδκ ηφνμκ, ημ παζδί ιμο
μ εείμξ μ Νεμπηυθειμξ, εάκ ιμο γδ αηυιδ.)
(Οι. Ηι. 19. 319¬327)
Οζ ήνςεξ ημο έπμοξ θμζπυκ δεκ θαίκεηαζ κα αζημφκ δεζηυ έθεβπμ ηαζ, αηυιδ θζβυηενμ, κα
επζννίπημοκ εοεφκεξ ζηδκ Βθέκδ βζα ηζξ επζθμβέξ ηαζ ηδ δνάζδ ηδξ. Πχξ ελδβείηαζ υιςξ ηάηζ
ηέημζμ, εάκ θδθεεί οπυρδ δ ηαηαηναοβή ηαζ ημ υκεζδμξ πμο επζθοθάζζεζ δ μζημοιέκδξ ηδξ
ηθαζζηήξ ανπαζυηδηαξ ζηδκ Βθέκδ ηδξ Σνμίαξ, υπςξ αοηή ηαείζηαηαζ ζαθήξ απυ ημ μιχκοιμ
εονζπίδεζμ δνάια;

Χξ αθεηήνζα ζηέρδ ημο πνμαθδιαηζζιμφ ιαξ εα πνέπεζ κα εεςνήζμοιε ηδκ παναδμπή υηζ δ
ελέπμοζα μιμνθζά ηδξ Βθέκδξ, ςξ απυθοηδ ηαζ απαναζάθεοηδ πναβιαηζηυηδηα, απμηεθεί
ζαθχξ ιία πδβή δφκαιδξ. Δ δφκαιδ αοηή υιςξ δεκ μδδβεί ζηδκ εοηοπία, αθθά ζημ πάεμξ ηαζ
ηδκ μδφκδ, βζαηί, υπςξ ηαζ ηάεε ελαζνεηζηυ παναηηδνζζηζηυ ή ελέπμοζα πνάλδ ημο μιδνζημφ
ακενχπμο, δεκ πδβάγεζ, ηαζ ηονίςξ δεκ εθέβπεηαζ, απυ ημκ ηηήημνά ηδξ. Ο άκενςπμξ ηδξ
Εθζάδαξ δζαηαηέπεηαζ απυ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ είκαζ ζε απυθοημ ααειυ «οπενηαεμνζζιέκμξ»,
ζοκεπχξ αδφκαιμξ κα πεζνζζηεί ημ «εβχ» ημο αοηελμφζζα (Dodds 1978, 21-35). Σα πανίζιαηα,
αθθά ηαζ μζ ζδέεξ πμο ειθςθεφμοκ ζηδκ ροπή ημο, ή μζ πανμνιήζεζξ πμο ημκ ηαηαηθφγμοκ
ζηζβιζαία δεκ εδνάγμκηαζ ζημ «είκαζ» ημο αθθά εηθαιαάκμκηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ πανέιααζδξ
ιίαξ οπενηείιεκδξ δφκαιδξ, δ μπμία εκενβεί ιε άβκςζημοξ ηαζ απνυαθεπημοξ βζα ημκ ίδζμ
ζημπμφξ. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ηναβζηά οπενηαεμνζζιέκδξ ιμίναξ μζ ζδζαίηενυηδηέξ ημο,
αηυιδ ηαζ μζ πθέμκ εεηζηέξ, είκαζ δοκαηυκ κα μδδβμφκ ζημκ υθεενμ ή κα ηαείζηακηαζ μζ ίδζεξ μ
«ἀιάζησξ» ημο. Έηζζ, δ Βθέκδ εβηαηαθείπεζ ημκ κυιζιμ ζφγοβυ ηδξ ηαζ αημθμοεεί ημκ Πάνδ,
υπζ βζαηί δ ίδζα ενςηεφεδηε, αθθά βζαηί δ Ώθνμδίηδ ειθφζδζε ζηδκ ροπή ηδξ ηδκ δαζιμκζηή
δφκαιδ ημο ένςηα. Ο Πνίαιμξ θαίκεηαζ κα ζοιιενίγεηαζ αοηήκ ηδκ άπμρδ ζημ απυζπαζια πμο
πανμοζζάζηδηε παναπάκς (3. 163: νὔ ηί κνη αἰηίε ἐζζί, ζενί λχ κνη αἴηηνί εἰζηλ). Δ ζηαεενή
πεπμίεδζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ Βθέκδξ υηζ έπεζ οπάνλεζ ένιαζμ ηςκ δζαεέζεςκ ηδξ εεάξ
(Υνζζηυπμοθμξ 2006, 27-28) εηδδθχκεηαζ, ιάθζζηα απυ ηδκ μνβζζιέκδ ακηίδναζή ηδξ πνμξ ηδκ
Ώθνμδίηδ, αιέζςξ ιεηά ηδκ δζαημπή ηδξ ιμκμιαπίαξ ημο Μεκέθαμο ιε ημκ Πάνδ, υηακ δ εεά
αλζχκεζ απυ ηδκ δνςίδα, πανά ηδκ ζαθή επζηνάηδζδ ημο πνχημο έκακηζ ημο δεφηενμο ζηδκ
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ιμκμιαπία, κα πθαβζάζεζ λακά ιε ημκ Πάνδ, πανααζάγμκηαξ έηζζ ηα πνμ ηδξ ακαιέηνδζδξ
ζοιθςκδεέκηα:
«ΒΛ. δαηκνλίε, ηί κε ηαῦηα ιηιαίεαη ἠπεξνπεχεηλ;
ἦ πῄ κε πξνηέξσ πνιίσλ εὖ λαηνκελάσλ
ἄμεηο, ἥ Φξπγίεο ἥ Μῃνλίεο ἐξαηεηλο,
εἴ ηίο ηνη θαὶ θεῖζη θίινο κεξφπσλ ἀλζξψπσλ·
νὕλεθα δὴ λῦλ δῖνλ Ἀιέμαλδξνλ Μελέιανο
ληθήζαο ἐζέιεη ζηπγεξὴλ ἐκὲ νἴθαδ' ἄγεζζαη,
ηνὔλεθα δὴ λῦλ δεῦξν δνινθξνλένπζα παξέζηεο;
ἧζν παξ' αὐηὸλ ἰνῦζα, ζεῶλ δ' ἀπφεηθε θειεχζνπ,
κεδ' ἔηη ζνῖζη πφδεζζηλ ὑπνζηξέςεηαο Ὄιπκπνλ,
ἀιι' αἰεὶ πεξὶ θεῖλνλ ὀΐδπε θαί ἑ θχιαζζε,
εἰο ὅ θέ ζ' ἥ ἄινρνλ πνηήζεηαη ἥ ὅ γε δνχιελ.
θεῖζε δ' ἐγὼλ νὐθ εἶκη· λεκεζζεηὸλ δέ θελ εἴε·
θείλνπ πνξζαλένπζα ιέρνο· Σξῳαὶ δέ κ' ὀπίζζσ
πᾶζαη κσκήζνληαη· ἔρσ δ' ἄρε' ἄθξηηα ζπκ.»
(Παιπυκδνδ, ηζ πνμζπαεείξ ι‟ αοηά κα ιε πθακέζδξ;
Βζξ πμίακ πχνακ ιαηνζκήκ αηυιδ εα ιε αβάθδξ,
ζηδξ Μαζμκίαξ ημκ ηενπκυκ αένα ή ηδξ Φνοβίαξ,
ακ ηάπμζμκ έπδξ ςξ ηαζ αοημφ εκδηυκ αβαπδιέκμκ,
αθμφ ηχνα μ Μεκέθαμξ, πμο εκίηδζε ημκ Πάνζκ,
αμφθεη‟ ειέ ηδκ ιζζδηήκ κα πάνδ ζηδκ παηνίδα;
Αζα ημφημ εδχ ηαηέαδηεξ ιε δυθμ κα ιε πζάζδξ ;
Άιε, ιαγί ημο ηάεζζε, ιαηνάκ ηςκ Ώεακάηςκ,
ηαζ μζ πυδεξ ζμο ζημκ θοιπμκ κα ιδ ζε λακαθένμοκ,
αθθά κα θζχκεζαζ ι‟ αοηυκ, κα ημκ πνμζέπδξ ιείκε,
ςξ κα εεθήζδ ζφκηνμθμκ ή δμφθδκ κα ζε ηάιδ.
Θα ήηακ ηαηαζζπφκδ ιμο κα οπάβς εηεί πμο εέθεζξ,
κα είι‟ εηείκμο μιυηθζκδ. Καζ υθεξ μζ Σνςαδίηζζζεξ
ηνοθά εα ιε μκείδζγακ ηαζ ανημφκ υζα οπμθένς.)
(Οι. Οδ. 3. 395-412)
Δ απυδμζδ ηδξ εοεφκδξ βζα ηδκ ανπαβή ηδξ Βθέκδξ απυ ημκ Πάνδ ζηδκ εεά ζε ηακέκα ζδιείμ
ημο έπμοξ δεκ απμδίδεηαζ αιεζυηενα ηαζ πζμ ηαεανά απυ υ,ηζ ζηδκ ναρςδία Α ηδξ Οδφζζεζαξ.
Βδχ δ δνςίδα πανμοζζάγεηαζ, αθμφ έπεζ πθέμκ επζζηνέρεζ ζημ παθάηζ ηδξ ζηδκ πάνηδ ηαζ γεζ
ζημ πθεονυ ημο Μεκέθαμο, κα πνμααίκεζ ζε ακαζηυπδζδ ηςκ πνάλεχκ ηδξ, ηαζ κα μνίγεζ
ζαθχξ ςξ οπαίηζα βζα ηδ δναιαηζηή ηδξ πενζπέηεζα ηδ εεά Ώθνμδίηδ, δ μπμία ηφθθςζε ημ κμο
ηδξ ηαζ ηδκ έηακε κα θδζιμκήζεζ ηδκ πχνα, ηδκ ηυνδ, ημ ηνεαάηζ ηαζ ημκ «αζχγθξηην ζε επθπία
θαη νκνξθηά» άκηνα ηδξ:
«ἔλζ᾽ ἄιιαη Σξῳαὶ ιίγ᾽ ἐθώθπνλ· αὐηὰξ ἐκὸλ θξ
ραῖξ᾽, ἐπεὶ ἤδε κνη θξαδίε ηέηξαπην λέεζζαη
ἂς νἶθόλδ᾽, ἄηελ δὲ κεηέζηελνλ, ἣλ Ἀθξνδίηε
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δῶρ᾽, ὅηε κ᾽ ἤγαγε θεῖζε θίιεο ἀπὸ παηξίδνο αἴεο,
παῖδά η᾽ ἐκὴλ λνζθηζζακέλελ ζάιακόλ ηε πόζηλ ηε
νὔ ηεπ δεπόκελνλ, νὔη᾽ ἂξ θξέλαο νὔηε ηη εἶδνο.»
(Σόηεξ μἱ ἄθθεξ Σνώσζζεξ πζηνὰ ιμζνμθμβμῦζακ,
ὅιςξ ἐβὼ παζνόιμοκα, βζαη' ἡ ηανδζά ιμο πίζς
ζηὸ ζπίηζ ιμο ιὲ ηνάααβε, ηαὶ ζηέκαγα ὁθμέκα
βζὰ ηὴκ ηφθθςζδ πμὺ ἔααθε ζηὸ κμῦ ιμο ἡ Ἀθνμδίηδ,
ἀπὸ ηὴ βῆξ ιμο ηὴ βθοηεζὰ ζὰ ι' ἔθενε ζηὰ λέκα,
ηαὶ πώνζζα ἀπ' ηὴκ ηόνδ ιμο, ηὴκ ηθίκδ ιμο, ηὸκ ἄκηνα,
πμὺ ἄθθμξ ζηὸ κμῦ ηαὶ ζηὴ ιμνθζὰ ηακεὶξ δὲκ ηὸκ πενκμῦζε.)
(Οι. Οδ. 4. 259-264)
Ο ζφβπνμκμξ ακαβκχζηδξ δεκ πνέπεζ κα αζαζεεί κα ενιδκεφζεζ ημ απυζπαζια αάζεζ ηδξ
πνχηδξ εκηφπςζδξ πμο αοηυ πνμλεκεί. Σα θυβζα αοηά δεκ ζοκζζημφκ ιία ζηυπζιδ εηηνμπή ηδξ
εοεφκδξ εη ιένμοξ ημο οπμηεζιέκμο, υζμ ηζ ακ, ιε ηζξ ζδιενζκέξ ιαξ πνμζθαιαάκμοζεξ,
θαίκεηαζ ζαθέζηαηα κα οπδνεημφκ -ηαζ ιάθζζηα ιε ηνυπμ απθμσηυ ηαζ αθεθή- ηέημζμο είδμοξ
ηαπεζκά ηίκδηνα. Δ ζοθθμβζζηζηή αοηή ηδξ Βθέκδξ εα πνέπεζ κα βίκεζ ακηζθδπηή ζημ ζζημνζηυ
πθαίζζμ πμο μνίγεζ δ πνμμιδνζηή ηαζ μιδνζηή ημζκςκία, κα εηθδθεεί δδθαδή ςξ έηθναζδ εκυξ
ηυζιμο, εκηυξ ημο μπμίμο, υπςξ οπμζηήνζλε μ E.R.Dodds ζημ εειεθζχδεξ πθέμκ ένβμ ημο «The
Greeks and the Irrational» (1951), μ άκενςπμξ δεκ έπεζ αηυιδ ακαπηφλεζ έκακ ζηακμπμζδηζηυ
ααειυ αημιζηήξ ζοκείδδζδξ, ζφθθδρδξ ηδξ εκυηδηαξ ημο εζςηενζημφ ηυζιμο ημο δνχκημξ
οπμηεζιέκμο. Τπυ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ ημ άημιμ ιπμνεί κα εηπθήζζεηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ημο ηζξ
πνάλεζξ πμο απμηθίκμοκ απυ ηδκ ακαιεκυιεκδ ζοιπενζθμνά, ςξ εη ημφημο κα ηζξ απμδίδεζ ζε
ιία οπενηείιεκδ ελμοζία, ηδξ μπμίαξ ημ ίδζμ ημ άημιμ ηαείζηαηαζ απθχξ ηαζ ιυκμκ ημ
θεζημονβζηυ ζηεφμξ, ή, αηνζαέζηενα, ημ «δναιαηζηυ θενέθςκμ».
Ώπυ ηδκ άπμρδ αοηή δ πνάλδ ηδξ Βθέκδξ είκαζ ακηίζημζπδ ηδξ ζοκήεμοξ ηαηάζηαζδξ
ηαηάθδρδξ εκυξ εκδημφ απυ εεσηή πθάκδ ή ιςνία, πανυιμζα ιε εηείκδ πμο ζπνχπκεζ ημκ
Ώβαιέικμκα κα απμγδιζχζεζ ημκ εαοηυ ημο βζα ηδκ απχθεζα ηδξ αβαπδιέκδξ ημο ιε ηδκ
ανπαβή ηδξ αβαπδιέκδξ ημο Ώπζθθέα. ημ Σ 83-96 ηδξ Εθζάδαξ μ ήνςαξ δίκεζ ιία πθήνδ
πενζβναθή ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ υπζ ιυκμ μζ άκενςπμζ, αθθά ηαζ αοηυξ μ Αίαξ, ζφννεηαζ
απυ ηδκ αμφθδζδ ηδξ ηαηαζηνμθζηήξ δαίιμκμξ:
«ΠειεἸδῃ κὲλ ἐγὼλ ἐλδείμνκαη· αὐηὰξ νἱ ἄιινη
ζύλζεζζ᾽ Ἀξγεῖνη, κῦζόλ η᾽ εὖ γλῶηε ἕθαζηνο.
πνιιάθη δή κνη ηνῦηνλ Ἀραηνὶ κῦζνλ ἔεηπνλ
θαί ηέ κε λεηθείεζθνλ· ἐγὼ δ᾽ νὐθ αἴηηόο εἰκη,
ἀιιὰ Εεὺο θαὶ Μνῖξα θαὶ ἠεξνθνῖηηο Ἐξηλύο,
νἵ ηέ κνη εἰλ ἀγνξῆ θξεζὶλ ἔκβαινλ ἄγξηνλ ἄηελ,
ἤκαηη η ὅη᾽ Ἀρηιινο γέξαο αὐηὸο ἀπεύξσλ.
ἀιιὰ ηί θελ ῥέμαηκη; ζεὸο δηὰ πάληα ηειεπηᾷ.
πξέζβα Γηὸο ζπγάηεξ Ἄηε, ἣ πάληαο ἀᾶηαη,
νὐινκέλε· ηῆ κέλ ζ᾽ ἁπαινὶ πόδεο· νὐ γὰξ ἐπ᾽ νὔδεη
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πίιλαηαη, ἀιι᾽ ἄξα ἥ γε θαη᾽ ἀλδξῶλ θξάαηα βαίλεη
βιάπηνπζ᾽ ἀλζξώπνπο· θαηὰ δ᾽ νὖλ ἕηεξόλ γε πέδεζε.
θαὶ γὰξ δή λύ πνηε Εεὺο ἄζαην, ηόλ πεξ ἄξηζηνλ
ἀλδξῶλ ἠδὲ ζεῶλ θαζ᾽ ἔκκελαη·»
(Βζξ ημκ Πδθείδδκ ηχνα εβχ εα ελδβδεχ ηζ μζ άθθμζ
Ώνβείμζ ηείκμ μπμφ εα εζπχ ηαθά κμήζεη‟ υθμζ.
Πμθθέξ θμνέξ μζ Ώπαζμί ι‟ μκείδζζακ βζα ημφημ,
αθθ‟ αίηζμξ δεκ είι‟ εβχ.
Ώθθά είκαζ μ Γεοξ ηζ δ Μμίνα ηαζ δ κοπημπθάκδηδ Βνζκφα,
πμο ηδκ άβνζα Άηδ ηυηε ιεξ ζηδ ζφκμδμ έααθακ ζημ κμο ιμο,
ηαζ ημο Ώπζθθέςξ πήνα εβχ μ ίδζμξ ημ ανααείμκ.
Καζ ηζ εα έηακα; Ο ζεόο ηα πάληα θαζνξίδεη.
εααζηή ηυνδ ημο Αζυξ δ Άηδ δ μθεενία
ηαηάναηδ αενυπμδδ, ημ πχια δεκ αββίγεζ
ακάεν‟ απυ ηεξ ηεθαθέξ βονίγεζ ηςκ ακενχπςκ
βζα κα ημοξ αθάρεζ, ηαζ άζθαθηα έκακ ζημοξ δομ ημκ δέκεζ.
Καη ηνλ Γία αθόκα έβιαςε, πνπ ππέξηαηνλ ηνλ ιέγνπλ
θαη νη ζλεηνί θη νη αζάλαηνη.)
Βίκαζ ζαθέξ απυ ηα παναπάκς υηζ βζα ημκ μιδνζηυ ηυζιμ δ πνάλδ ηδξ Βθέκδξ δεκ πενζέπεζ
εοηνζκή δεζηή εκμπή. Βίκαζ αηαηαθυβζζημ ζθάθια επζαεαθδιέκμ απυ ημ ζφιπθεβια «κνίξαΔξηλχο-άηε», ημ μπμίμ εκζανηχκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή απυ ηδκ Ώθνμδίηδ. Ώκ υιςξ δεκ
θένεζ εοεφκδ βζα ηζξ επζθμβέξ ηδξ, πμζα είκαζ δ εοεφκδ βζα ηδκ ίδζα μιμνθζά ηδξ πμο ηδκ
ηαηέζηδζε πέηνα ημο ζηακδάθμο;
Δ απμθοημπμζδιέκδ μιμνθζά ηδξ Βθέκδξ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζηζξ δοκάιεζξ εηείκεξ πμο
δίδμκηαζ ζε έκακ εκδηυ ηαη‟ ελαίνεζζκ ηαζ ηαε‟ οπενμπήκ έκακηζ ηςκ θμζπχκ εκδηχκ (αθ. ημκ
Φήιζμ μ μπμίμξ ηναβμοδά «ἐθ ηῶλ ζεῶλ»), εκχ δ ίδζα δεκ θαίκεηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα
εκενβεί πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ηίκδηνμ ή ςξ υπθμ αοηήκ ηδκ οπενμπή, ςξ εη ημφημο δεκ θένεζ
εοεφκδ ηαζ βζα ηδκ ηαηαθοηζηή επίδναζδ πμο έπεζ δ μιμνθζά ηδξ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ. Ώπυ ηδκ
άπμρδ αοηή ημ οπένιεηνμ ηάθθμξ δαζιμκμπμζείηαζ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ απμζηαζζμπμζείηαζ ηαζ
αοημκμιείηαζ αηυιδ ηζ απυ ημκ θμνέα ημο. Ώηυιδ πενζζζυηενμ, δ Βθέκδ, ελαζηίαξ ηδξ
μιμνθζάξ ηδξ, βίκεηαζ ένιαζμ ζηα παζπκίδζα ηςκ εεχκ ηαζ, απυ ηδκ άπμρδ αοηή, εθυζμκ
αίνεηαζ απυ ημοξ χιμοξ ηδξ δ εοεφκδ, είκαζ ηαζ δ ίδζα εφια, ίζςξ ημ ιεβαθφηενμ υθςκ. Ο
Βονζπίδδξ πανμοζζάγεζ ηδκ Βθέκδ κα μθμθφνεηαζ βζα ηδκ ηναβζηή ηδξ ιμίνα (291-321), δ μπμία
έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ ίδζα ηδξ ηδκ πανάδμλδ βέκκδζδ (294-295). Δ βοκαίηα αοηή είκαζ
δναιαηζηή βζαηί είκαζ δζαθμνεηζηή πςνίξ κα ημ έπεζ επζθέλεζ ή κα ιπμνεί κα εκενβήζεζ εκάκηζα
ζε αοηυ. Πθδνχκεζ ηα θφηνα ηδξ ζηδκ εοδμηία, ζηδκ εφκμζα πμο ηδξ έδςζε δ θφζδ,
ηαηαθήβμκηαξ κα βίκεζ ιία απυθοηδ πδβή ηαηαζηνμθήξ βζα ημκ εαοηυ ηδξ, βζα υζμοξ αβαπά, βζα
υθμ ημκ ηυζιμ ηδξ Ώζίαξ ηαζ ηδξ Βονχπδξ.
ην πιαίζην ηεο αξηζηνθξαηηθήο νκεξηθήο θνηλσλίαο θμζπυκ ν ςόγνο ηεο θνηλσλίαο ηαζ ε
ελνρή ηνπ ππνθεηκέλνπ βζα ηδκ αζφκεηδ πνάλδ δελ θάλνπλ επθξηλή ηελ παξνπζία ηνπο. Κζ,
ςζηυζμ, δ απυδμζδ ηδξ εοεφκδξ ζημοξ εεμφξ βζα υθα ηα δεζκά πμο πθήηημοκ ημκ άκενςπμ δεκ
θοηνχκεζ, ακηζεέηςξ αοείγεζ ημοξ ήνςεξ ζηδκ απυθοηδ ακαζθάθεζα ημο εηενμηαενζζιμφ ηδξ
ιμίναξ ημοξ (ἀκεραλίε). Σμ οπμηείιεκμ ιέκεζ ιεηέςνμ ακάιεζα ζημ απνμζδυηδημ βεβμκυξ ηαζ
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ζηδκ έθθεζρδ ενιδκείαξ βζα ηζξ ζοκέπεζέξ ημο. Με άθθα θυβζα, ηζ ακ αηυια δ Βθέκδ, ςξ
ιμζπαθίδα, δεκ θηαίεζ, δ φπανλδ ημο πυκμο, ημο εακάημο, ημο μθέενμο ζημοξ ζηίπμοξ ηδξ
Εθζάδαξ αθθά ηαζ ζημκ κυζημ ημο ήνςα ηδξ Οδφζζεζαξ εέηεζ ακαπυδναζηα ηδκ ακάβηδ εφνεζδξ
ιίαξ απάκηδζδξ βζα ημ αηαηακυδημ ηςκ εεσηχκ πνμεέζεςκ.
Σμ εέια ηίεεηαζ ιε ιεβαθφηενδ εκάνβεζα ηαεχξ αθμνά ζε γδηήιαηα ηζιήξ ηςκ ανζζημηναηχκ
δνχςκ. ηζξ πθάηεξ ηδξ Βθέκδξ θμζπυκ ζοκεπίγεζ κα ααναίκεζ υπζ δ εκμπή αθθά δ κηνμπή. Ώπυ
ημ ζημζπείμ αοηυ ελδβείηαζ δ ακηίθαζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ 6. 342-358 ηδξ Εθζάδαξ, υπμο δ
εέζδ ηδξ Βθέκδξ δζαθμνμπμζείηαζ απυ αοηήκ πμο έςξ ηχνα ιεθεηήζαιε. Βδχ δ δνςίδα,
ακαπηφζζεζ έκακ ζοβηζκδηζηυ ιμκυθμβμ, ζημκ μπμίμ απμδίδεζ ιεκ ηδκ απχηαηδ εοεφκδ ζημκ
Αία, μ μπμίμξ ένζλε πάκς ζε αοηήκ ηαζ ημκ Πάνδ «θαθφλ κφξνλ» δζαηάναζζμκηαξ ηα θνέκα
ημοξ ιε ηδκ «ἄηελ» (ἐπεί ζε κάιηζηα πόλνο θξέλαο ἀκθηβέβεθελ / εἵλεθ᾽ ἐκεῖν θπλὸο θαὶ
Ἀιεμάλδξνπ ἕλεθ᾽ ἄηεο, / νἷζηλ ἐπὶ Εεὺο ζθε θαθὸλ κόξνλ), μθμθφνεηαζ υιςξ, οανίγεζ ζηθδνά,
ηαηαννζέηαζ ηαζ ηδκ φπανλή ηδξ, ηαεχξ, εάκ δ ίδζα δεκ είπε βεκκδεεί, δεκ εα οπήνπε ηαζ ημ
ηαηυ.
«Ὣο θάην, ηὸλ δ᾽ νὔ ηη πξνζέθε θνξπζαίνινο Ἕθησξ·
ηὸλ δ᾽ Ἑιέλε κύζνηζη πξνζεύδα κεηιηρίνηζη·
δᾶεξ ἐκεῖν θπλὸο θαθνκεράλνπ ὀθξπνέζζεο,
ὥο κ᾽ ὄθει᾽ ἤκαηη η ὅηε κε πξῶηνλ ηέθε κήηεξ
νἴρεζζαη πξνθέξνπζα θαθὴ ἀλέκνην ζύειια
εἰο ὄξνο ἥ εἰο θῦκα πνιπθινίζβνην ζαιάζζεο,
ἔλζά κε θῦκ᾽ ἀπόεξζε πάξνο ηάδε ἔξγα γελέζζαη.
Αὐηὰξ ἐπεὶ ηάδε γ᾽ ὧδε ζενὶ θαθὰ ηεθκήξαλην,
ἀλδξὸο ἔπεηη᾽ ὤθειινλ ἀκείλνλνο εἶλαη ἄθνηηηο,
ὃο ᾔδε λέκεζίλ ηε θαὶ αἴζρεα πόιι᾽ ἀλζξώπσλ.
Σνύηῳ δ᾽ νὔη᾽ ἂξ λῦλ θξέλεο ἔκπεδνη νὔη᾽ ἄξ᾽ ὀπίζζσ
ἔζζνληαη· ηὼ θαί κηλ ἐπαπξήζεζζαη ὀἸσ.
Ἀιι᾽ ἄγε λῦλ εἴζειζε θαὶ ἕδεν ηδ᾽ ἐπὶ δίθξῳ
δᾶεξ, ἐπεί ζε κάιηζηα πόλνο θξέλαο ἀκθηβέβεθελ
εἵλεθ᾽ ἐκεῖν θπλὸο θαὶ Ἀιεμάλδξνπ ἕλεθ᾽ ἄηεο,
νἷζηλ ἐπὶ Εεὺο ζθε θαθὸλ κόξνλ, ὡο θαὶ ὀπίζζσ
ἀλζξώπνηζη πειώκεζ᾽ ἀνίδηκνη ἐζζνκέλνηζη.»
(Κζ δ Βθέκδ βθοημιίθδηα ημο είπε: «Ώκδνάδεθθέ ιμο,
μσιέκα ηδξ ηαηυπναηηδξ, ηδξ μνβζζιέκδξ ζηφθαξ.
Ώπ! ηδκ διένα πμο ζημ θςξ ιε έθενε δ ιδηένα,
κα ι‟ είπε ανπάλεζ ακειζηή ηαηή, κα ι‟ είπε νίλεζ
εζξ υνμξ ή ζηδξ εάθαζζαξ ημ θμοζηςιέκμ ηφια
κα ιε νμοθήζδ ηζ υπζ αοηά πμο εβίκδηακ κα βίκμοκ.
Ώθθά αθμφ ημφηα ηα ηαηά μζ αεάκαημζ δζμνίζακ,
αξ είπα ηακ ηαθφηενμκ ημκ άκδνα κα βκςνίγδ
ημο ηυζιμο ηδκ ηαηαηναοβήκ ηαζ ημοξ μκεζδζζιμφξ ημο.
Καζ ημφημξ ηχνα κμοκ πμζχξ δεκ έπεζ μφηε εα θάαδ.
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ζηε εα πάεδ. Ώθθ‟ υνζζε, ακδνάδεθθε, εδχ ιέζα,
ηάεζζε εζξ ημφημ ημ ενμκί. Γκςνίγ‟ υηζ δ ροπή ζμο
ιάθζζηα εηείκδ αζζεάκεηαζ ημκ ιυπεμκ πμο απυ ειέκα
ηδκ ζηφθακ ηαζ απ‟ ημ ακυιδια πνμήθεε ημο Ώθελάκδνμο,
μπμφ ιαξ ηαημιμίνακεκ μ Γεοξ δζα κα βεκμφιε
ηαζ ηςκ ηαηυπζ βεκεχκ ηναβμφδζ λαημοζιέκμ.)
Δ Βθέκδ δεκ ιπμνεί κα ιεηακμήζεζ βζα ηζξ πνάλεζξ ηδξ ή βζα ηζξ απμθάζεζξ ηδξ˙ βζα αοηυ
ιεηακμεί βζα ηδκ φπανλή ηδξ. Ο Έθθδκαξ άκενςπμξ ημο Οιήνμο (ηαζ, ιαγί ιε αοηυκ, δ
ακενςπυηδηα μθυηθδνδ) δζακφεζ ηδκ παζδζηή δθζηία ημο πμθζηζζιμφ ημο. Ο άκενςπμξ πμο
ηαεμνίγεζ ηδ ιμίνα ημο, ζοκεπχξ θένεζ εοεφκδ, αανφκεηαζ απυ εκμπή ηαζ ηζιςνείηαζ, εα
βεκκδεεί ιέζς ηδξ ιαηνάξ πμνείαξ ημο πκεφιαημξ πμο εα μδδβήζεζ ζηδκ ηθαζζηή επμπή, ζηδκ
άκεδζδ ηδξ κμιμεεζίαξ, ημο αζηζημφ δζηαίμο ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ. Δ φπανλή ημο, ςζηυζμ,
δζαθαίκεηαζ απυ ηδκ πναβιάηεοζδ, ηδξ μπμίαξ ηοβπάκμοκ μζ εκένβεζεξ ηςκ μιδνζηχκ δνχςκ,
υπςξ αηνζαχξ δζαθαίκεηαζ απυ ηζξ ζοκεθεφζεζξ ζηα ιαηνυπθςνα πθμία ηςκ Ώπαζχκ, δ βέκκδζδ
ηδξ δδιμηναηίαξ.

Πνμπςνχκηαξ πενζζζυηενμ ζημκ πνυκμ ηαζ ειααεφκμκηαξ ζηδκ εζηυκα ηδξ μιδνζηήξ δνςίδαξ,
εα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ θαζκμιεκζηά ακαθθμίςηδ ιμνθή, ιεηελεθίζζεηαζ ηαζ ιεηαιμνθχκεηαζ,
εηθνάγμκηαξ ηζξ ημζιμσζημνζηέξ αθθαβέξ πμο εα θάαμοκ πχνα ηαηά ημοξ ανπασημφξ πνυκμοξ.
Βδχ ημ ακενχπζκμ αδζέλμδμ βφνς απυ ηδκ ενιδκεία ημο απνυαθεπημο εα ζοκακηήζεζ ηδκ
ανπασηή ακηίθδρδ βφνς απυ ημ «θζνλεξφλ ηε θαη ηαξαρῶδεο» ημο εεσημφ ζημζπείμο (Δνμδ. 1.
32). Οζ εεμί ζοκδείγμοκ κα αηνςηδνζάγμοκ υζα οπενέπμοκ ημο ιεηνίμο (Δνμδ. 7. 9: θηιέεη γὰξ
ὁ ζεφο ηά ὑπεξέρνληα πάληα θνινχεηλ), βζαηί δ μπμζαδήπμηε ιμνθή «οπενμπήξ» μδδβεί ηδκ
αδφκαιδ ακενχπζκδ θφζδ, κμιμηεθεζαηά ζπεδυκ, ζημκ «θφξνλ», ηδκ οπεναμθή ηαζ ηδκ
αοηανέζηεζα, μ «θφξνο» βεκκά ηδκ «ὕβξηλ», δ μπμία απμηεθεί ημ ανπέβμκμ ηαηυ (ημ «πξῶηνλ
θαθφλ»), πμο εβείνεζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ ακαπυδναζηα ημκ εεσηυ «θζφλνλ», πμο εηδδθχκεηαζ ιε
ηδκ «κληλ» ηαζ ηδκ «λέκεζηλ» (εοεφδζηδ αβακάηηδζδ-ηζιςνία). Δ Βθέκδ, ςξ «οπενέπμοζα»,
υζμκ αθμνά ζημ πάνζζια ημο βοκαζηείμο ηάθθμοξ, εβείνεζ αοηυπνδια ημκ εεσηυ θευκμ, ηαζ
ιάθζζηα πςνίξ κα έπεζ ιεζμθααήζεζ πνάλδ φανεςξ.
Σδκ ζδέα ημο εεσημφ θευκμο ανίζημοιε πθήνςξ ακεπηοβιέκδ ζημ πζμ χνζιμ απυ ηα δφμ ένβα
ημο Οιήνμο, ηδκ Οδφζζεζα (αθ. 5. 130-144, υπμο θαιαάκεζ πχνα μθμιέηςπδ επίεεζδ ηδξ
Καθορχξ πνμξ ημοξ εεμφξ ιέζς ηδξ νδηά δζαηοπςιέκδξ ηαηδβμνίαξ πμο ελαπμθφεζ εκακηίμκ
ημοξ βζα θευκμ). Δ ακάπηολδ ημο ιφεμο ηδξ Βθέκδξ, ςζηυζμ, απυ ημκ ηδζίπμνμ, ημκ Δνυδμημ
ηαζ ημκ Βονζπίδδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ απεκμπμπμίδζήξ ηδξ οπμδδθχκμοκ ημ αάνμξ ηδξ
εοεφκδξ πμο ζηέπαγε πζα ζηδκ ανπασηή ημζκςκία ηδξ πυθδξ ημ υκμια ηδξ πανηζάηζζζαξ
ααζίθζζζαξ. ΐεααία, ηακείξ δεκ εα ιπμνμφζε κα ζζπονζζηεί υηζ εκηυξ ηδξ πυθεςξ δ εέζδ ηδξ
βοκαίηαξ οπέζηδ ηάπμζμ είδμξ οπμαζααζιμφ ή, έζης, μδήβδζε ζε επζπθέμκ πενζμνζζιμφξ. Δ
βοκαίηα ζοκέπζζε κα γεζ απμηνααδβιέκδ ζημκ βοκαζηςκίηδ ιε ηάπμζεξ ιυκμκ ελαζνέζεζξ. Με
ηδκ δζαιεζμθάαδζδ ημο βναπημφ δζηαίμο υιςξ, μ νυθμξ ηδξ ηαηέζηδ ζοβηεηνζιέκμξ ηαζ
αηαθάκηεοημξ, ημιαζηυξ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηαζ ακαπαναβςβή ημο πμθζηζημ-ημζκςκζημφ
ζοζηήιαημξ, πανυηζ δ ίδζα ζοκέπζζε κα ιδκ απμηεθεί κμιζηυ ηαζ πμθζηζηυ πνυζςπμ.
οβηεηνζιέκα, ιέζς ημο βάιμο ηαζ ηδξ ηεηκμπμζίαξ, δζαζθαθίγεηαζ δ ηθδνμκμιζηή ιεηααίααζδ
ηδξ πενζμοζίαξ, ζοκεπχξ ηαζ ημο δζηαζχιαημξ ημο πμθίηδ, ηαη‟ επέηηαζδ δ ζοκέπεζα φπανλδξ
ηδξ ίδζαξ ηδξ πυθδξ-ηνάημοξ (Μμssé 2004, 97-98).
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Βζδζηυηενα βζα ηδκ Ώεήκα, απυ ηδκ μπμία πνμένπμκηαζ μζ πενζζζυηενεξ πδβέξ ιαξ,
δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ φπανλδ αοζηδνχκ κυιςκ, ιέζς ηςκ μπμίςκ επζδζςηυηακ δ δζαζθάθζζδ ηδξ
ζδζυηδηαξ ημο πμθίηδ, εδνάγεηαζ ζε έκα οπυζηνςια δεχκ ηαζ ακηζθήρεςκ, ζημ πθαίζζμ ημο
μπμίμο δ πίζηδ ηδξ βοκαίηαξ ηαηείπε ηεκηνζηυ νυθμ. Έηζζ, εκχ μζ πανάπθεονεξ ζπέζεζξ ημο
άκδνα δεκ ζοκζζημφκ ηίκδοκμ βζα ηδ κυιζιδ δζαδμπή, πανά ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ εηείκδ πμο
αθμνμφκ ζε ζπέζδ ιε ζφγοβμ άθθμο Ώεδκαίμο πμθίηδ, δ απζζηία ηδξ ζογφβμο επέζονε ηδκ
δδιυζζα ηαηαηναοβή ηαζ μνζζιέκμο είδμοξ πμζκέξ (Flacelière 2007, 94-97, Μμssé 2004, 6163). οβηεηνζιέκα, δ ιμζπαθίδα απμηθεζυηακ δζα αίμο απυ υθεξ ηζξ ηεθεηέξ ηδξ πυθδξ, βεβμκυξ
πμο ζήιαζκε ημκ πθήνδ πενζμνζζιυ ηδξ. Ο ενδζηεοηζηυξ παναηηήναξ ηδξ πμζκήξ, ελάθθμο, ιαξ
επζηνέπεζ κα οπμεέζμοιε υηζ δ πνάλδ ηδξ ζζμδοκαιμφζε ιε «ιίαζια».
Βλεηάγμκηαξ υθα ηα παναπάκς, δεκ εα πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ δ ηνζηζηή βζα ηδκ πανάααζδ ηδξ
ανπήξ ηδξ ιμκμβαιίαξ δεκ αζηείηαζ, ημοθάπζζημκ πνςηίζηςξ, ζηδκ αάζδ δεζηχκ ηνζηδνίςκ˙
αθμνά ζαθέζηαηα ζηδκ πανααίαζδ ηςκ ανπχκ ηδξ πυθδξ, ζηδκ δζαζάθεοζδ ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ,
αάζεζ ηδξ μπμίαξ μνίγεηαζ ιε ζαθήκεζα δ δζάηνζζδ ιζαξ βοκαίηαξ αζηζηήξ ηαηαβςβήξ απυ ιία
εηαίνα, ηαηά ζοκέπεζα ηαζ δ κμιζιυηδηα ηςκ ηέηκςκ.
Οζ εηαίνεξ αέααζα απμηεθμφκ ιία ηαηδβμνία ηαεεαοηή. Έπμοκ ζαθή, ακαβκςνζζιέκδ, αηυια
ηαζ επζθακή εέζδ ιέζα ζηδκ πυθδ, ηαζ πανά ηαφηα ζοκζζημφκ ιία ελαίνεζδ, εκζανηχκμοκ ιία
ακηίθαζδ, είκαζ «μζ βοκαίηεξ ηςκ άηνςκ»: εεθηηζηέξ ηαζ δζαηεηνζιέκεξ αθεκυξ, εηηεεεζιέκεξ
αθεηένμο. Οζ βοκαίηεξ αοηέξ εκζανηχκμοκ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηα ακηζθαηζηά αζζεήιαηα
ιίαξ ακδνμηναηζηήξ ημζκςκίαξ, δ μπμία αθεκυξ εέθβεηαζ (ακ υπζ ζφνεηαζ) απυ ηδκ βμδηεία ηδξ
ζςιαηζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ μιμνθζάξ, αθεηένμο ηδ ζοκηδνεί ςξ ελαίνεζδ, πενζαεαθδιέκδ
ζοπκά ιε ημκ ιακδφα ημο θυαμο ηαζ ημο ρυβμο.
Ώκ ελεηάζμοιε ηδκ μιδνζηή Βθέκδ οπυ αοηυ ημ πνίζια ιίαξ ηέημζαξ ημζκςκίαξ, εα
ακηζηνφζμοιε πθέμκ ημ απυθοημ ακηζ-πνὀηοπμ αζηήξ βοκαζηυξ ηςκ ηθαζζηχκ πνυκςκ. Αεκ
είκαζ ιυκμκ δ παναζογοβζηή ζπέζδ ηδξ δνςίδαξ, δ πνμζαμθή ηδξ ηζιήξ ζηδκ μπμία οπέααθθε
ημκ ζφγοβμ, ημοξ βμκείξ, ημοξ αδεθθμφξ ηαζ ηδκ ηυνδ ηδξ -ςξ εη ημφημο δ άνκδζδ αηυιδ ηαζ
αοημφ ημο εειεθζχδμοξ βοκαζηείμο νυθμο, εηείκμο ηδξ ιδηνυηδηαξ-, πμο οπμκμιεφμοκ ηδκ
οπυζηαζδ ηαζ ημ ηφνμξ ηδξ. Δ ίδζα δ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ ζογοβζηή εζηία, δ ακεκδμίαζηδ
εβηαηάθεζρδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδξ παηνίδαξ, δ ιεηάααζδ ζε ιία άθθδ ήπεζνμ, δ είζμδυξ ηδξ ζε
κέμ ζπζηζηυ ζοκζζηά ιία ηέημζμο ιεβέεμοξ ζοζζχνεοζδ ειπεζνζχκ, δ μπμία ήηακ απμθφηςξ
απαβμνεοηζηή βζα ηδκ βοκαίηα ημο εθθδκζημφ ηυζιμο (ιε ηζξ βκςζηέξ αεααία ελαζνέζεζξ). Με
υθα αοηά δ Βθέκδ δεκ θένεηαζ απθχξ εηηεεεζιέκδ ζηα αθέιιαηα ηαζ ζηζξ ζογδηήζεζξ πμθθχκ.
Ώημοζηή ηαζ ηαλζδειέκδ ςξ ηα πέναηα ημο ηυζιμο, αηυιδ πενζζζυηενμ, ιμκαδζηυ ακηζηείιεκμ
παβηυζιζαξ ζφνναλδξ, δ μιδνζηή Βθέκδ έπεζ πθέμκ απςθέζεζ ηδκ «αζδχ» ηαζ ηδκ «ζεικυηδκ»,
ηζξ ανεηέξ εηείκεξ δδθαδή, μζ μπμίεξ ζοκηείκμοκ ζημ βοκαζηείμ ηάθθμξ (αθ. Πδκεθυπδ). θεξ μζ
παναπάκς μιδνζηέξ αλίεξ επζαζχκμοκ αέααζα ηαζ παναιέκμοκ ακαθθμίςηεξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα
ηδξ εθθδκζηήξ ανπαζυηδηαξ (Σα έπδ ιαξ πνμζέθενακ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκα ζφζηδια αλζχκ
πμο πμηέ δεκ ακαηνάπδηε). Σώξα πηα όκσο, ζηνλ θόζκν ηεο αξραίαο ειιεληθήο
δηαθώηηζεο, ησλ ζνθηζηώλ θαη ησλ ξεηόξσλ πίζσ από ηηο πξάμεηο ηεο είλαη νξαηή ε
επζύλε, ε ελνρή γηα αλνζηνπξγήκαηα θξηθηά, όζν θξηθηή είλαη θαη ε νκνξθηά ηεο. Η
Διέλε, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηεο σο «δαηκόληνλ ηη» ην απόιπην θάιινο, έρεη παξάιιεια
κία ππέξνγθε δύλακε επίδξαζεο θαη επηβνιήο, πιήξσο αλαληίζηνηρε πξνο ηνλ ξόιν ηεο
γπλαίθαο εληόο ηεο πόιεο-θξάηνπο.
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Ώπυ αοηήκ ηδκ εοεφκδ θαίκεηαζ υηζ εέθεζ κα ηαεάνεζ ημ πνυζςπυ ηδξ ιεβάθδξ δνςίδαξ ηδξ
ζεπηήξ μιδνζηήξ πανάδμζδξ δ εηδμπή πμο αημθμοεεί μ Δνυδμημξ ηαζ μ Βονζπίδδξ ζηδκ Ώεήκα
ημο 5μο αζ. π.Υ. φιθςκα ιε αοηήκ ηδκ εηδμπή δ πναβιαηζηή Βθέκδ πμηέ δεκ πήβε ζηδκ Σνμία,
ηακέκα ακμζζμφνβδια δεκ δζέπναλε απυ υζα ηδξ ηαηαθμβίζεδηακ. Έκα είδςθμ απυ αζεένα
πακμιμζυηοπυ ηδξ έβζκε δ πδβή ηδξ δοζηοπίαξ Ώπαζχκ ηαζ Σνχςκ. ηδκ απεθπζζιέκδ απυ ηδ
ζοκηνζαή ηδξ ζηεθζηήξ Βηζηναηείαξ Ώεήκα (213 π.Υ.) εα αημοζηεί εη κέμο δ μιδνζηή εέζδ
υηζ μζ εεμί ηαεμνίγμοκ ηδ ιμίνα ηςκ ακενχπςκ, ειπέγμκηαξ ηζ ειπθέημκηαξ αοημφξ ζε
ιάηαζμοξ αβχκεξ (671-673: ὦ ηαιαίπσξνη Φξχγεο πάληεο η᾽ Ἀραηνί, δη᾽ ἔκ᾽ ἐπὶ θακαλδξίνηο /
ἀθηαῖζηλ Ἥξαο κεραλαῖο ἐζλῄζθεηε, 684-686: νὐθ ἐῶ ζε θεξηνκεῖλ ἡκᾶο ηφδ᾽ αὖζηο, ὡο ἄδελ
ἐλ Ἰιίῳ / πφλνπο παξεῖρεο ζ πφζεη θαὶ ζπκκάρνηο). Δ Βθέκδ υιςξ πθέμκ, ιέζα ζε αοηά ηα
ζοιθναγυιεκα, εα είκαζ ιυκμ ιία κέα εηδμπή ηδξ πζζηήξ Πδκεθυπδξ:
ΏΓΓ. βέβεθελ ἄινρνο ζὴ πξὸο αἰζέξνο πηπρὰο
ἀξζεῖζ᾽ ἄθαληνο: νὐξαλ δὲ θξχπηεηαη
ιηπνῦζα ζεκλὸλ ἄληξνλ νὗ ζθ᾽ ἐζῴδνκελ,
ηνζφλδε ιέμαζ᾽: ὦ ηαιαίπσξνη Φξχγεο
πάληεο η᾽ Ἀραηνί, δη᾽ ἔκ᾽ ἐπὶ θακαλδξίνηο
ἀθηαῖζηλ Ἥξαο κεραλαῖο ἐζλῄζθεηε,
δνθνῦληεο Ἑιέλελ νὐθ ἔρνλη᾽ ἔρεηλ Πάξηλ.
ἐγὼ δ᾽, ἐπεηδὴ ρξφλνλ ἔκεηλ᾽ ὅζνλ κε ρξλ,
ηὸ κφξζηκνλ ζῴζαζα, παηέξ᾽ ἐο νὐξαλὸλ
ἄπεηκη: θήκαο δ᾽ ἡ ηάιαηλα Σπλδαξὶο
ἄιισο θαθὰο ἤθνπζελ νὐδὲλ αἰηία.
ὦ ραῖξε, Λήδαο ζχγαηεξ, ἐλζάδ᾽ ἦζζ᾽ ἄξα;
ἐγὼ δέ ζ᾽ ἄζηξσλ ὡο βεβεθπῖαλ κπρνὺο
ἤγγειινλ εἰδὼο νὐδὲλ ὡο ὑπφπηεξνλ
δέκαο θνξνίεο. νὐθ ἐῶ ζε θεξηνκεῖλ
ἡκᾶο ηφδ᾽ αὖζηο, ὡο ἄδελ ἐλ Ἰιίῳ
πφλνπο παξεῖρεο ζ πφζεη θαὶ ζπκκάρνηο.
(ΏΓΓ. Βπάεδηε δ βοκαίηα ζμο πεηχκηαξ
ιεξ ζημκ αζεένα ̇ ακέαδηε ζηα μονάκζα
ηζ άθδζε ηδ ζπδθζά αδεζακή πμο ιέζα
ηδκ είπαιε ̇ είπε ημφηα: «Σνςαδίηεξ
δοζηοπζζιέκμζ ηζ μζ Έθθδκεξ,
βζα ιέκα πεεάκαηε ζημο ηάιακηνμο ηζξ υπεεξ,
λεβεθαζιέκμζ απυ ηδξ Ήναξ ηα ένβα,
κμιίγμκηαξ πςξ ηδκ Βθέκδ μ Πάνδξ
ηναημφζε, υιςξ ηαευθμο δεκ ηδκ είπε.
Ώθμφ έιεζκα υζμ πνεζαγυηακ,
ηχνα, πμο ηέθεζςζα ηδξ ιμίναξ ηα βναιιέκα,
ζημοξ μονακμφξ πδβαίκς, ζημ βμκζυ ιμο.
Κζ δ δφζιμζνδ Βθέκδ πμο δε θηαίεζ,
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θμνηχεδηε ηζξ κηνμπζαζιέκεξ θήιεξ».
Υαίνε ηδξ Λήδαξ ηυνδ, εδχ ανζζηυζμοκ;
Σμοξ έθεβα πςξ πήβεξ ρδθά ζη‟ άζηνα ̇
θηενά δεκ ήλενα πςξ έπεζξ. ιςξ πάθζ
δε εα ζ‟ αθήζς κα ιαξ πενζπαίλεζξ
λακά, θηάκμοκ ηα πάεδ πμο οπμθένακ
μ άκηναξ ζμο ζηδκ Σνμία ηζ μζ ζφιιαπμί ημο.)
(Βον. Δι. 667-686)
Ώπυ ηα αάεδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ηδξ πάκηςξ πμηέ δεκ εα απαθεζθεεί έκα ζφκμθμ
παναηηδνζζηζηχκ, ημ μπμίμ παναιέκεζ ακαθθμίςημ ακα ημοξ αζχκεξ. Σμ ηάθθμξ απμηεθεί ηδκ
ηαηαθοηζηή εηείκδ δφκαιδ πμο παναθφεζ ηαξ «θνέκαξ» ηςκ πθέμκ κδθάθζςκ εηπνμζχπςκ ημο
πμθζηζζιμφ, παθανχκεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ζοιααηζηήξ δεζηήξ, ηδξ έκκμιδξ ηάλδξ
πναβιάηςκ ηαζ ιαξ ςεεί ιε αία πίζς ζηζξ ζημηεζκέξ δοκάιεζξ ηδξ βμκζιυηδηαξ ηαζ ηδξ
ακαπαναβςβήξ. Δ δφκαιδ αοηή θμζπυκ ειπενζέπεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ηαηαζηνμθήξ, ηαεχξ
επζηνέπεζ ζηα άβνζα, απςεδιέκα έκζηζηηα κα έθεμοκ ζηδκ επζθάκεζα ηαζ κα θεζημονβήζμοκ
εκάκηζα ζημκ «θφζκνλ» ηαζ ηδκ «ηάμηλ» πμο εβηαεζδνφεδηακ ιε ημοξ αζιαηδνμφξ αβχκεξ ηδξ
ιοεζηήξ ημζιμβμκίαξ. Δ Βθέκδ είκαζ ιία ανπεηοπζηή εεά ηδξ βμκζιυηδηαξ, υπζ θζβυηενμ απυ
ηδκ Αήιδηνα ηαζ ηδκ Πενζεθυκδ, ή απυ ηδκ ίδζα ηδκ Ώθνμδίηδ, ςξ ζφκκαμξ ηδξ μπμίαξ
θαηνεφεδηε ηεθζηά ζηδκ πάνηδ απυ ημκ 5μ αζ. π.Υ. ηαζ ελήξ. Δ πνάλδ ηδξ ακαπαναβςβήξ,
ςζηυζμ, είκαζ ένβμ ηαοημπνυκςξ άβζμ ηαζ θνζπηυ, ιοζηδνζαηυ ηαζ απμηνυπαζμ, ίζςξ βζαηί είκαζ
ημ ιυκμ πμο μδδβεί ζε επζζηνμθή ζηζξ νίγεξ υπζ απθχξ ημο πμθζηζζιμφ, αθθά ηδξ ίδζαξ ηδξ
φπανλδξ. Κμκηά ζημκ ζημηεζκυ αοηυ πονήκα ηδξ βμκζιμπμίδζδξ ηαζ ηδξ βέκκδζδξ πμο
ειπενζέπεζ ημκ πυκμ, ημκ ηνυιμ, ημ αίια, ημ ιίαζια, ημκ εάκαημ, ανίζηεηαζ ζαθέζηαηα ηαζ
απμηθεζζηζηά δ βοκαίηα. Ο ηφηθμξ ηδξ γςήξ πναβιαηχκεηαζ ιέζς αοημφ ημο ζενμφ ζχιαημξ.
Βίκαζ θοζζηυ θμζπυκ αοηή δ φπανλδ κα έθηεζ ηαζ ηαοηυπνμκα κα εβείνεζ ηνυιμ, ηαεχξ
ζοιαμθίγεζ ηελ απώιεηα ηνπ ειέγρνπ απέλαληη ζηηο αθαηαλίθεηεο δπλάκεηο ηεο δσήο θαη
ηνπ ζαλάηνπ, ηελ ηειηθή θαη αλαπόηξεπηε επηθξάηεζε ηνπ λόκνπ ηεο θύζεο.
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«Τν θαιό θαη αγαζό ζηελ ηξαγηθή πνίεζε:
κεγάινη ήξσεο ζε κηα λέα επνρή»
Ισάλλα Τξηπνπιά
Msc Φιλοζοθίαρ, Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02

ΔΙΑΓΧΓΗ
Έςξ ηαζ ηα πνμηθαζζηά πνυκζα ημ θαιφλ ηαζ αγαζφλ ηαοηίγμκηακ ζημ ζδεχδεξ ημο βεκκαίμο
πμθειζζηή. ηακ υιςξ ημ ζςιαηζηυ ζεέκμξ ηαζ ημ ηάθθμξ, πμο δ επζηή πανάδμζδ ζοκήεζγε κα
απμδίδεζ ζε ιεβάθμοξ ήνςεξ, μζ μπμίμζ ανίζημκηακ ζηδκ οπδνεζία ημο αβαεμφ, ιμζάγεζ πζα κα
ιδκ ανημφκ βζα ηδκ αημιζηή ηαζ ημζκςκζηή ηαηαλίςζδ, δ ζπέζδ ηαθμφ ηαζ αβαεμφ ανπίγεζ κα
πνμζθαιαάκεζ ηαζ κα απεζημκίγεηαζ ιε πζμ πμθφπθμηεξ ιμνθέξ. Έηζζ, ιε ημ πέναζια ζηδ
πνοζή επμπή ηδξ αεδκασηήξ δδιμηναηίαξ δ πνυζθδρδ ηςκ υνςκ δζεονφκεηαζ ηαζ δ εηβφικαζδ
ημο ζχιαημξ ανπίγεζ κα θαίκεηαζ υηζ ζοκζζηά ηδ ααζζηή ηνδπίδα ακάπηολδξ ημο πκεφιαημξ.
Σέημζα παναδείβιαηα πνμζθένεζ δ ηναβζηή πμίδζδ, υπμο ιεβάθμζ ήνςεξ, υπςξ μ Δναηθήξ ή μ
Θδζέαξ, ανίζημκηαζ εκχπζμκ ιζαξ κέαξ επμπήξ ηαθμφιεκμζ κα απμδεπημφκ ηαζ κα απμδείλμοκ
υηζ ημ θαιφλ απμηηά αλία, ιυκμκ υηακ εδνάγεηαζ ηαζ πνμζαθέπεζ ζημ αγαζφλ.
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ξεηζκχκηαξ ηδκ εζζήβδζή ιαξ, εεςνμφιε ακαβηαίμ κα ακαθενεμφιε ζηζξ παναιέηνμοξ
ακάπηολδξ ημο εέιαημξ.
 Πςξ μνίγεηαζ ημ ηαθυ;
Χξ παναηηδνζζιυξ ακαθένεηαζ ζηδ οθζηή οπυζηαζδ ημο αηυιμο, ζημ ζχια. Έςξ ηδκ ανπασηή
επμπή «ηαθυξ» είκαζ 1) αοηυξ πμο έπεζ εοβεκζηή ηαηαβςβή, 2) πμο είκαζ ζηακυξ ζηναηζχηδξ ηαζ
3) πμο είκαζ οβζήξ, δδθαδή εφ-ιμνθμξ, ηαθμζπδιαηζζιέκμξ, δδθαδή ςναίμξ. Οζ 3 αοηέξ
ενιδκείεξ ηαηά ηακυκα ζοκαπακηχκηαζ ζημ άημιμ, ζοκδοάγμκηαζ. ηδκ ηθαζζηή επμπή, μπυηε
ημ ημζκςκζηυ, πμθζηζηυ, ηαζ βεκζηυηενμ πθαίζζμ έπεζ αθθάλεζ ηαζ επακαπνμζδζμνζζηεί,
ζοκεπάβεηαζ υηζ έπεζ αθθάλεζ ηαζ δ ενιδκεία ημο υνμο35.
 Πχξ μνίγεηαζ ημ αβαευ;
Χξ παναηηδνζζιυξ ακαθένεηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή οπυζηαζδ ημο αηυιμο, ζημ ήεμξ ημο. Έςξ ηδκ
ανπασηή επμπή «αβαευξ» είκαζ 1) μ βεκκαίμξ ζημκ πυθειμ, 2) μ εκάνεημξ. Καζ ηα δφμ επίζδξ
ζοκδοάγμκηακ ιε ηδκ εοβεκζηή ηαηαβςβή36.
 Πςξ απεζημκίγεηαζ μ ηαθυξ ηαζ αβαευξ έςξ ηδκ ηθαζζηή επμπή;
Έςξ ηδκ ηθαζζηή επμπή ηαθυξ ηαζ αβαευξ εεςνείηαζ ηαηά ηακυκα μ άκδναξ ηαθήξ ηαηαβςβήξ,
πμο επέδεζλε βεκκαζυηδηα ζημκ πυθειμ. Μεηά ημ ηέθμξ ηςκ Πενζζηχκ αηνζαχξ επεζδή
αθθάγμοκ μζ ζοκεήηεξ γςήξ, ακαπηφζζμκηαζ κέα πνυηοπα αζζεδηζηήξ ηαζ δεζηήξ ηαζ άνα μζ
έκκμζεξ επακαπνμζδζμνίγμκηαζ.
35

ηαιαηάημο, Ε., Λεμηθφ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζεο, ΐζαθζμπνμιδεεοηζηή, Ε. ζδδνμθάβδξ & ζα, Ώεήκα,
1994, 489
36
ηαιαηάημο, 14
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 Γζαηί ηδκ ηθαζζηή επμπή;
Βίκαζ ιζα επμπή ηαηά ηδκ μπμία δζαβνάθμκηαζ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ ιε ηαηαζβζζηζηυ νοειυ.
Μέζα ζε 80 πενίπμο πνυκζα (απυ ημ 480, μπυηε ημπμεεηείηαζ ημ ηέθμξ πενζζηχκ – έςξ ημ 404,
ζημ ηέθμξ ημο Πεθμπμκκδζζαημφ) δ Ώεήκα βίκεηαζ δ ιεβαθφηενδ δφκαιδ ηδξ Βθθάδαξ,
ιεζμονακεί ηαζ μδδβείηαζ ζηδκ παναηιή. Οζ ημζκςκίεξ ημο εθθδκζημφ ηυζιμο ηαθμφκηαζ κα
ακαιεηνδεμφκ ιε ηδκ ηαπφηδηα ηςκ ελεθίλεςκ ηαζ κα ελεηάζμοκ εη κέμο ημ ζδεμθμβζηυ ηαζ
αλζαηυ ημοξ οπυααενμ. Έπεζ, θμζπυκ, ζαθείξ ακηζζημζπίεξ δ επμπή αοηή ιε ηδκ δζηή ιαξ.
 Γζαηί ηδκ ηναβζηή πμίδζδ;
Βίκαζ βκήζζμ ηέηκμ ηδξ ηθαζζηήξ επμπήξ, δ εειαηζηή ηδξ ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ακαιέηνδζή ηδξ
ιε ημ ιοεμθμβζηυ πανεθευκ ηαζ ημ αλζαηυ ημο θμνηίμ
 Πμζμζ εεςνμφκηαζ «ιεβάθμζ ήνςεξ»;
Οζ ήνςεξ ηδξ πνμ-ηθαζζηήξ επμπήξ. Αζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: α) μζ ήνςεξ πμο
έβζκακ βκςζημί πακεθθδκίςξ βζα ημοξ άεθμοξ ημοξ , υπςξ μ Δναηθήξ, μ Θδζέαξ ή μ Εάζμκαξ
ηαζ α) μζ πμθειζζηέξ ηςκ μπμίςκ δ δνάζδ ελορχκεηαζ ζηδκ δνςζηή – επζηή πμίδζδ, ππ. μζ
Ώηνείδεξ, μ Ώίαξ, μ Οδοζζέαξ.
Δξεπλεηηθή κέζνδνο:
Βκ πνμηεζιέκς ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ εεςνδηζηχκ πδβχκ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ εα
εζηζάζμοιε ζε θοζζμβκςιίεξ ηδξ πνμηθαζζηήξ επμπήξ πμο απδπμφκ ημκ ηαθυ ηαζ αβαευ άκδνα
βζα κα δμφιε πχξ απεζημκίγμκηαζ ιέζα απυ ένβα ηναβζηήξ πμίδζδξ, δδθ ζηδκ ηθαζζηή επμπή.
Θα δζαηνίκμοιε ηδ ιεθέηδ ιαξ ζε δφμ ιένδ, ζημοξ ήνςεξ ηδξ ιοεμθμβίαξ βκςζημφξ βζα ημοξ
άεθμοξ ημοξ ηαζ ζε ήνςεξ ηδξ επζηήξ – μιδνζηήξ πμίδζδξ.

1) ΗΡΧΔ ΓΝΧΣΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΘΛΟΤ ΣΟΤ
1.1. Ηξαθιήο
Βίκαζ μ ήνςαξ ηδξ πεθμπμκκδζζαηήξ πανάδμζδξ. Οζ άεθμζ ημο ιανηονμφκ ηδ ζςιαηζηή ημο
νχιδ. Πχξ απεζημκίγεηαζ ιέζα απυ ηδκ ηναβζηή πανάδμζδ;
1.1.1. Άιθεζηηο – Δπξηπίδε (438 π.Υ. )
Ο Βονζπίδδξ, ακ ηαζ ιδ – δδιμθζθήξ, ιε αοηυ ημ ένβμ αβήηε δεφηενμξ. Ο ηναβζηυξ πμζδηήξ
εηιεηαθθεφεηαζ παναηηδνζζηζηά πμο απέδζδε ζημκ ιεβάθμ ήνςα δ πανάδμζδ μδδβχκηαξ ηα ζηα
άηνα (ηάηζ πμο πνμζθένεηαζ απυ ηδ θφζδ ημο ένβμο, δεδμιέκμο υηζ ακήηεζ ζημ «ιεζηηυ είδμξ»
ηαζ υηζ πήνε ζηδκ πανάζηαζδ ηδ εέζδ εκυξ ζαηζνζημφ δνάιαημξ). Έηζζ μ Δναηθήξ ειθακίγεηαζ
ςξ ζςιαηχδδξ, αβαπάεζ ημ θαβδηυ ηαζ δεκ έπεζ ημιρμφξ ηνυπμοξ. Ώκ ηαζ λένεζ υηζ οπάνπεζ
ηάπμζμ πέκεμξ ζημ ζπίηζ (ένπεηαζ θίβμ πνζκ ηδκ εοζία ηδξ Άθηδζηδξ ζηδ εέζδ ημο ζογφβμο ηδξ,
Άδιδημο), βνήβμνα παίνκεζ εάννμξ ηαζ επζδεζηκφεζ ιζα ακάνιμζηδ εοεοιία, αλζχκμκηαξ
δείπκα ιε ιμοζζηέξ ηαζ ηναβμφδζα πνμηνέπμκηαξ ηαζ ημοξ άθθμοξ κα ζοιιεηάζπμοκ. Ώπυ ηδκ
άθθδ, υηακ ιαεαίκεζ βζα πμζμκ ήηακ ημ πέκεμξ, ηαζ εκχ ανπζηά είπε δδθχζεζ ηδκ αβακάηηδζή
ημο ηαζ ηδκ απνμεοιία ημοξ βζα ημοξ άεθμοξ πμο ημο έπμοκ ακαηεεεί, απμθαζίγεζ ιυκμξ ημο ηαζ
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επζηεθεί άιεζα έκακ αηυιδ άεθμ, κα ηαηέαεζ ζημκ Άδδ ηαζ κα παθέρεζ ιε ημ Θάκαημ
πνμηεζιέκμο κα θένεζ πίζς ηδκ Άθηδζηδ37.
οκεπχξ μ Δναηθήξ εδχ απεζημκίγεηαζ ιεκ «ηαθυξ», δδθαδή βενυξ, οβζήξ, εφνςζημξ, άνα
ςναίμξ. Βίκαζ ηαζ «αβαευξ»; Βίκαζ, βζαηί 1) απμθαζίγεζ αοημαμφθςξ κα πμθειήζεζ βζα ημοξ
θίθμοξ ηαζ βζα ηδκ μζημβέκεζα, 2) μθείθεζ ηδκ ηαηαβςβή ημο ηαζ άνα ηαζ ηδκ δεζηή ημο ζημ Αία,
δζηαίςξ θμζπυκ παναηηδνίγεηαζ ςξ «εοβεκζηυ παζδί ημο Αία». διεζςηέμκ αοηή είκαζ ιζα εέζδ
ιε ηδκ μπμία μ Πθάηςκ εα ζοιθςκμφζε, ηαευηζ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα πμζδηζηά ένβα πνέπεζ κα
πνμαάθθμοκ πνυηοπα πνμξ ιίιδζδ ηαζ εζδζηά ακ ακαθένμκηαζ ζε παζδζά εεχκ, ηα μπμία πνέπεζ,
υπςξ ηαζ μζ εεμί, κα ζοκζζημφκ οπμδείβιαηα ανεηήξ.
1.1.2. Φηινθηήηεο – νθνθιήο (409 π.Υ.)
Με ημ ένβμ αοηυ ημ μθμηθήξ πήνε ημ 1μ ανααείμ. Ο Δναηθήξ ζημ ένβμ αοηυ ειθακίγεηαζ ζηδκ
Έλμδμ ημο ένβμο ςξ απυ ιδπακήξ εευξ – εφθμβα, βζαηί ημ ηυλμ ημο Φζθμηηήηδ, ημ μπμίμ
ήεεθακ μζ Έθθδκεξ βζα κα πάνμοκ ηδκ Σνμία, υπςξ υνζγε έκαξ πνδζιυξ, ήηακ δχνμ ημο
Δναηθή. Βδχ ένπεηαζ ςξ υνβακμ ημο Αία ηαζ απεοεφκεζ ιήκοια μιυκμζαξ ιεηαλφ ηςκ
Βθθήκςκ. Βθυζμκ ζοκζζηά θενέθςκμ ηςκ εεχκ, δεκ οπάνπμοκ πενζεχνζα βζα δζενεφκδζδ
ζπεηζηά ιε ημ ήεμξ ημο. Ίζςξ αοηυ πμο εα άλζγε κα ηναηήζμοιε ιυκμκ είκαζ δ ακαθμνά ημο
ήνςα ζηδ εεμζέαεζα ηαζ δ πνμαμθή ημο δζημφ ημο πνμηφπμο, αοημφ ηδξ οπμιμκεηζηήξ
ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ηαημοπζχκ ηδξ γςήξ, ςξ ιέζμ ελφρςζδξ ημο ακενχπμο38.
1.1.3. Ηξαθιήο Μαηλόκελνο – Δπξηπίδεο (424-415 π.Υ. (;)39)
Σμ ένβμ ζοκμρίγεζ ημ δνάια ημο ιεβάθμο ήνςα, πμο εκχ έπεζ απμδεζπεεί ήνςαξ ιε ηδ
επζηέθεζδ ηςκ άεθςκ ημο, οπυ ηδκ επήνεζα ηδξ Λφζζαξ ζθαβζάγεζ ηδκ μζημβέκεζά ημο. ηακ ημ
ένβμ λεηζκάεζ μ Δναηθήξ αηυιδ απμοζζάγεζ απυ ηδ Θήαα, υπμο ανίζηεηαζ δ μζημβέκεζά ημο
ηαζ δ μπμία απεζθείηαζ απυ ημκ πμθζηζηυ ακηίπαθμ ημο ααζζθζά (Κνέμκηα, παηένα ηδξ
Μεβάναξ), ημκ Λφημ. Ο ζθεηενζζηήξ ημο ενυκμο εεςνεί υηζ μ Δναηθήξ δεκ είκαζ βεκκαίμξ,
βζαηί πνχημκ πνδζζιμπμζεί ηυλμ (=υπθμ ηςκ δεζθχκ: δήθςζδ πμο απδπεί ιζα πναβιαηζηή
ακηίθδρδ ηςκ Βθθήκςκ ηδξ ηθαζζηήξ επμπήξ 40), ηαζ βζαηί δε ιάπεηαζ ιε ημοξ επενμφξ, αθθά ιε
εδνία (= άνα βζα ηδκ πυθδ είκαζ άπνδζημξ). οκεπχξ ζηζξ εέζεζξ ημο Λφημο ζοκμρίγεηαζ δ
οπμρία υηζ μ Δναηθήξ είκαζ έκα πανςπδιέκμ πνυηοπμ, έκα ηαηάθμζπμ ηδξ βεςιεηνζηήξ, πνμζζημνζηήξ επμπήξ. Ώκηίπαθμ δέμξ μ Υμνυξ, πμο ελοικεί ημοξ άεθμοξ. Ο ίδζμξ ηζ εζηυκα δίκεζ;
Ο Δναηθήξ ηδξ ιοεμθμβίαξ ήηακ «άπμθζξ», ηάηζ πμο είκαζ αδζακυδημ βζα ηδκ ηθαζζηή επμπή,
υπμο δ ηαοηυηδηα ημο αηυιμο πνμζδζμνίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ πυθδ41 (ελαζνμοιέκςκ
ηςκ ζμθζζηχκ). Δ επάκμδυξ ημο είκαζ επμιέκςξ ζοιαμθζηή: εα αθήζεζ ημοξ άεθμοξ βζα ηδκ
μζημβέκεζα: ζοιαμθίγεηαζ ιζα κέα επμπή, υπμο μ πυθειμξ δίκεζ ηδ εέζδ ημο ζηδκ εζνήκδ ηαζ
υπμο μ άκενςπμξ απμδεζηκφεηαζ αβαευξ απυ ηδ δνάζδ ημο ιέζα ζηδκ πυθδ. Δ δμθμθμκία ημο
Λφημο δε ζδιαίκεζ ιυκμκ οπενάζπζζδ ημο μίημο ηαζ ηςκ θίθςκ ημο, ηςκ μζηείςκ ημο, αθθά
37

Lesky Al., Ζ ηξαγηθή πνίεζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, Σμι. B΄, Ώθμί Κονζαηίδδ, Θεζζαθμκίηδ, 1989, 42-43
Lesky, A., Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, εηδ. Ώθμί Κονζαηίδδ, Θεζ/ηδ, 1998, 417
39
Romilly, J., Αξραία Διιεληθή Γξακκαηνινγία, εηδ. Κανδαιίηζα, Ώεήκα, 1988,, 126, Lesky, 1998, 533
40
Vernant, J.P. & Naquet, P.V., Μχζνο θαη Σξαγσδία ζηελ Αξραία Διιάδα, φβπνμκδ Ώνπαζμβκςζηζηή
ΐζαθζμεήηδ, Ε.Γαπανυπμοθμξ, Ώεήκα, 1998, 196
41
Goff, Barbara, The Noose of Words: Readings of Desire, Violence & Language in Euripides' Hippolytus.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 2-3
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65

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

απεθεοεένςζδ ηδξ πυθδξ απυ ημκ ηφνακκμ. Ώκ ζηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ παζδμηηυκμξ, δεκ
εοεφκεηαζ μ ίδζμξ, βζαηί θεζημονβεί οπυ ηδκ επήνεζα ηδξ Λφζζαξ, εεναπαζκίδαξ ηδξ Ήναξ. Σα
ακμζζμονβήιαηα αοηά δεκ ηαηαθένκμοκ κα ζπζθχζμοκ ημ ήεμξ ημο. Δ κηνμπή ηαζ δ πνυεεζή
ημο κα πεεάκεζ ςξ αοημηζιςνία, είκαζ δδθςηζηά ημο ήεμοξ ημο. Ώκαβκςνίγεζ υηζ δ δφκαιδ είκαζ
ιζηνυηενμ αβαευ απυ ημοξ θίθμοξ. Δνςζζιυξ δεκ είκαζ πθέμκ δ άνκδζδ ηδξ γςήξ, αθθά δ
ηανηενζηή απμδμπή ηδξ ιε υθεξ ηζξ δοζηοπίεξ πμο αοηή ζοκεπάβεηαζ. Ώοηυ δείπκεζ αθθαβή ηςκ
αλζχκ, ηάηζ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αθθαβή ηςκ επμπχκ ηαζ ηδ ζηνμθή πμο ζδιεζχκεηαζ ηαηά
ηδκ ηθαζζηή επμπή ζηδκ ημζκςκία, ζηδκ πυθδ, ζημκ άκενςπμ ηαζ ζηζξ αλίεξ ημο42.
1.1.4. Τξαρίληαη – νθνθιήο (438 π.Υ. (;))
Δ ανπζηή εζηυκα ημο Δναηθή είκαζ ημο πμθειζζηή, πμο θείπεζ πάκηα απυ ηδκ μζημβέκεζά ημο
ηαζ υηακ επζζηνέθεζ είκαζ ιε θάθονα απυ θεδθαζίεξ. Δ εζηυκα ημο δδθαδή ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ
ηαηηζηέξ ηςκ πνμ-ζζημνζηχκ ηαζ πνχζιςκ ζζημνζηχκ πνυκςκ. Σμ ένβμ ακαθένεηαζ ζε ιζα
εκαθθαηηζηή πθεονά ημο ιφεμο βζα ηδ γςή ημο Δναηθή. ημ Μαηλφκελν μ Βονζπίδδξ ήεεθε ημκ
ήνςα κα ζημηχκεζ αημφζζά ημο, ηδκ μζημβέκεζά ημο, ηδ Μεβάνα ηαζ ηα παζδζά ημοξ. Βδχ μ
μθμηθήξ δείπκεζ ημκ ήνςα κα πεεαίκεζ δδθδηδνζαζιέκμξ απυ έκα πζηχκα πμο ημο έζηεζθε δ
βοκαίηα ημο, Αζδάκεζνα, ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα λακαηενδίζεζ ημκ ένςηά ημο ιε ιαβζηά
θίθηνα. Βίκαζ θμζπυκ ηαζ εδχ μ Δναηθήξ θαιφο ιε ηδκ έκκμζα ημο εφνςζημο, δοκαημφ άκδνα,
πμο υιςξ εα κμζήζεζ απυ ημ δδθδηήνζμ. ζμ βζα ημ ακ είκαζ αβαευξ, οπάνπεζ ιζα ζεζνά απυ
βεβμκυηα πμο εκδεπμιέκςξ δείπκμοκ ιζα κυζμ κα απεζθεί ηαζ ηδκ δεζηή ημο. Σέημζα βεβμκυηα
είκαζ:
1) Δ δμθμθμκία εκυξ κέμο αβμνζμφ, ημο Ίθζημο, ηαζ ιάθζζηα δζαπναπεείζα ιε δυθμ, επεζδή μ
ήνςαξ πνμζαθήεδηε απυ ηα θυβζα ημο παηένα ημο, Βονφημο,
2) Δ επίεεζδ ηαζ ηαηαζηνμθή ηδξ πυθδξ ημο Βονφημο, ςξ απάκηδζδ ζηδκ ηζιςνία πμο ημο
επέααθε μ Αίαξ βζα ηδκ πνυηενδ πνάλδ ημο. Καζ ηα δφμ αοηά βεβμκυηα δείπκμοκ έκακ άκδνα
πμο άβεηαζ ηαζ θένεηαζ απυ ημ «εοιμεζδέξ» ημο, άνα ηαηά ηα ηθαζζηά πνυηοπα δεκ ιπμνεί κα
εεςνδεεί αβαευξ.
3) Δ άβνζα θυκεοζδ ημο αββεθζμθυνμο, πμο έθενε εκ αβκμία ημο ημ ιμθοζιέκμ πζηχκα
4) Δ ζηθδνή ζηάζδ ημο απέκακηζ ζηδ βοκαίηα ημο, πμο ημκ δδθδηδνίαζε ηαηά θάεμξ, ζηδκ
πνμζπάεεζά ηδξ κα ημκ λακαηενδίζεζ, ζηθδνυηδηα πμο επζδεζηκφεζ αηυιδ ηαζ υηακ ιαεαίκεζ ηα
άδμθα ηίκδηνά ηδξ.
Βίκαζ επμιέκςξ μ Δναηθήξ ζημ ένβμ αοηυ αβαευξ;
Καηανπήκ, οπάνπεζ ιζα πθδνμθμνία, πμο θαίκεηαζ κα είκαζ ζδιακηζηή: υηακ μ Δναηθήξ
ειθακίγεηαζ επί ζηδκήξ, κμζεί απυ ημ δδθδηήνζμ ηαζ είκαζ ηθζκήνδξ, άνα δεκ είκαζ οβζήξ, δεκ
είκαζ «ηαθυξ». Βίκαζ αβαευξ; Σμ ένβμ ηθείκεζ ιε ηδ δζαπίζηςζδ υηζ «υθα είκαζ Αίαξ», υθα ηα
ηαεμνίγμοκ μζ εεμί. Ώοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ υηζ:
Ώ) ηαζ μ πζμ δοκαηυξ άκενςπμξ είκαζ ένιαζμ ηςκ εεχκ, άνα αβαευξ απμδεζηκφεηαζ ηάπμζμξ
υηακ ημ εέθμοκ μζ εεμί.
ΐ) Ώοηή δ ειθαηζηά πνμααθθυιεκδ ζηθδνή θφζδ ημο Δναηθή – πμο θαίκεηαζ κα είκαζ θοζζηυ
παναηηδνζζηζηυ ημο ηαζ δεκ μθείθεηαζ ζημοξ εεμφξ – εκδεπμιέκςξ κα είκαζ δ αζηία ηςκ
ζοιθμνχκ ημο, άνα δ ιμίνα ημο ηαεεκυξ μνίγεηαζ απυ ημοξ εεμφξ ακάθμβα ιε ηδκ θφζδ ημο43.
Γ) Ο εάκαηυξ ημο θαίκεηαζ κα ήηακ πνμαπμθαζζζιέκμξ, άνα δεκ έπε κυδια δ ακαγήηδζδ ηδξ
ανεηήξ ζηδ γςή ημο, αθθά ζημ πςξ ακηζιεηςπίγεζ εηείκμξ ημκ επζηείιεκμ εάκαημ: ανπζηά ιε

42
43

Lesky, 1998, 534
Lesky, 1998, 406
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ηαηάνεξ ηαζ αβακάηηδζδ, υπςξ εα έηακε ηάεε άκενςπμξ, ηαηυπζκ υιςξ ζοκεζδδημπμζδιέκα, ιε
αλζμπνέπεζα, δζηαζχκμκηαξ ηδ θήιδ ημο βεκκαίμο πμο είπε απμηηήζεζ ιε ημοξ άεθμοξ ημο.

1.2.

Θεζέαο

Βίκαζ μ αεδκασηυξ ήνςαξ, βκςζηυξ επίζδξ βζα ημοξ άεθμοξ ημο, ημ ακηίπαθμ δέμξ ημο ζςκζημφ
ηυζιμο ζημκ δςνζέα Δναηθή.
1.2.1

Ιππόιπηνο – Δπξηπίδε (428 π.Υ.)

Ο Θδζέαξ ζημ ένβμ αοηυ είκαζ πζα έκαξ εκήθζηαξ ηαζ ιάθζζηα ζε χνζιδ δθζηία, έκαξ
μζημβεκεζάνπδξ. πζ ιυκμκ δεκ είκαζ πζα μ ςναίμξ κέμξ ηδξ ιοεμθμβζηήξ πανάδμζδξ, αθθά δεκ
είκαζ ηακ ημ ηεκηνζηυ πνυζςπμ ημο ένβμο – υπςξ οπμδδθμί ηαζ μ ηίηθμξ ημο. Βίκαζ ημ ηνίημ
πνυζςπμ, ιεηά ηδ βοκαίηα ημο ηαζ ημ βζμ ημο, βφνς απυ ημοξ μπμίμοξ δζαπθέηεηαζ έκα ενςηζηυ
δνάια, ημ μπμίμ εα ιεηελεθζπεεί ζε μζημβεκεζαηυ. Ο Θδζέαξ εδχ θεζημονβεί ιάθθμκ
απμδεζιεοιέκα απυ ηα ιοεμθμβζηά ημο παναηηδνζζηζηά44, ςξ ζφιαμθμ ημο ηοθθςιέκμο απυ
ηδ γήθζα ζογφβμο45.
Αεκ είκαζ πζα μ κεανυξ ηςκ άεθςκ, άνα δεκ έπεζ ηάθμξ. Βίκαζ υιςξ αβαευξ; Δ πνχηδ απάκηδζδ
εα ήηακ ανκδηζηή, βζαηί ηοθθςιέκμξ απυ ηδ γήθζα βζα ηδκ οπμηζεέιεκδ επίεεζδ ημο βζμο ημο
ζηδ ζφγοβυ ημο, δεκ ηνίκεζ ηα βεβμκυηα κδθάθζα, αθθά επζπυθαζα ηαζ αεαζαζιέκα ηαζ έηζζ
ζοιαάθθεζ ζηδ δζάθοζδ ημο μίημο ημο. Σμ ζδακζηυ ηδξ επμπήξ είκαζ δ δνειία ηαζ δ πνήζδ ηδξ
θμβζηήξ, ζημζπεία πμο ελίζμο ημο θείπμοκ46.
Δ ακηίδναζή ημο, ςζηυζμ, είκαζ επζαεαθδιέκδ πνμηεζιέκμο κα επζηεθεζηεί δ επζεοιία ηδξ
Ώθνμδίηδξ βζα ηαηαζηνμθή ημο αζεαμφξ Εππυθοημο47. Σμ ενχηδια, ζοκεπχξ, πμο εβείνεηαζ
είκαζ, εάκ μζ πνάλεζξ ηαεμδδβμφκηαζ απυ ημοξ εεμφξ, πχξ ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί ή κα
απμδμεεί δ ανεηή ζε ηάπμζμκ. Δ απάκηδζδ δίκεηαζ ζηδκ έλμδμ ημο ένβμο, υηακ δ δνάζδ έπεζ
μθμηθδνςεεί ηαζ δ αμφθδζδ ηδξ εεάξ επζηεοπεεί. ηδκ Έλμδμ μ Θδζέαξ είκαζ πζα εζθζηνζκά
ιεηαιεθδιέκμξ ηαζ ζοκηεηνζιιέκμξ. Βάκ, θμζπυκ, δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα κα θακεί ηάπμζμξ
ζηδ γςή ημο εκάνεημξ ιε ηζξ πνάλεζξ ημο, επεζδή μζ εεμί ημο ζηενμφκ αοηή ηδ δοκαηυηδηα,
ιπμνεί υιςξ κα ημ ηάκεζ ιπνμζηά ζημ ηέθμξ, ζημ εάκαηυ ημο.
1.2.2 Ηξαθιήο Μαηλόκελνο – Δπξηπίδε (424-415;48)
Βδχ μ Θδζέαξ απεζημκίγεηαζ ςξ μ ζμθυξ ααζζθζάξ. Βιθακίγεηαζ αθμφ μ Δναηθήξ έπε δζαπνάλεζ
αημφζζα ηαζ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδ δμθμθμκία ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, ηδκ μπμία δζέπναλε οπυ ηδκ
επήνεζα ηδξ Λφζζαξ. ηδ ιοεμθμβζηή πανάδμζδ μζ δφμ ήνςεξ είπακ λακαζοκακηδεεί, υηακ μ
Δναηθήξ ημκ απεθεοεένςζε απυ ημκ Άδδ, υπμο είπε εβηθςαζζηεί πνμζπαεχκηαξ κα θένεζ
πίζς ηδκ Πενζεθυκδ. Σχνα, μ πνχδκ εοενβεηδεείξ ένπεηαζ βζα κα ακηαπμδχζεζ ηδ πάνδ 49 ηαζ
άνα απμδεζηκφεηαζ πναβιαηζηυξ θίθμξ, βζαηί ζηέηεηαζ ζηα δφζημθα, πανδβμνεί ημκ
44

Kitto, H.D.F., Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία, Παπαδήια, Ώεήκα, 1985, 279-280
Lesky, 1989, 85
46
Goff, 100
47
Lesky, 1998, ζ. 522, Lesky, 1989, 88
48
Romilly, 126, Lesky, 1998, 533
49
Lesky, 1989, 179
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ηαηανναηςιέκμ Δναηθή ηαζ ημκ ζοιαμοθεφεζ βζα ημ πχξ κα ζοκεπίζεζ απυ εδχ ηαζ ζημ ελήξ ηδ
γςή ημο. Έηζζ, ηαζ μ ίδζμξ μ Δναηθήξ ημκ ακαβκςνίγεζ ηαζ ημκ παναηηδνίγεζ ςξ ηαθυ θίθμ,
πνάβια πμο εεςνείηαζ πζμ ζδιακηζηυ ηαζ απυ ημκ πθμφημ ηαζ απυ ηδ δφκαιδ. Άνα, ιπμνεί μ
Θδζέαξ κα ιδκ είκαζ πζα μ ςναίμξ ηαζ δοκαηυξ κέμξ ηςκ άεθςκ, είκαζ υιςξ αβαευξ, βζαηί είκαζ
μ ζμθυξ άκδναξ ηαζ μ πζζηυξ θίθμξ. Πνμαάθθμκηαζ, επμιέκςξ, κέα ζδακζηά, πμο δ εζνδκζηή γςή
ηαεζενχκεζ, ηδκ αλία ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ, ηδξ ζοκμπήξ, ηδξ ιεηαιέθεζαξ, ηδξ εοπνέπεζαξ50.
1.3 Ιάζσλ
Ο Εάζςκ είκαζ μ ιεβάθμξ ήνςαξ ηδξ ανβμκαοηζηήξ εηζηναηείαξ. Συηε ήηακ μ ςναίμξ ηαζ
εκάνεημξ κέμξ, ζημκ μπμίμ απμδίδμκηακ μ άεθμξ ανπαβήξ ημο πνοζυιαθθμο δέναημξ απυ ημοξ
ηεναηχδεζξ ηαφνμοξ ημο ααζζθζά ηδξ Κμθπίδαξ Ώζήηδ.
1.3.1 Μήδεηα - Δπξηπίδε (431 π.Υ.)
Δ ανβμκαοηζηή εηζηναηεία ζοκζζηά πθέμκ πανεθευκ. Ο Εάζμκαξ έπεζ ένεεζ ιε ηδ Μήδεζα ζηδκ
Βθθάδα, υπςξ ηδξ είπε οπμζπεεεί, ηαζ γμοκ ιε ηα παζδζά ημοξ ελυνζζημζ ζηδκ Κυνζκεμ, ιέπνζ ηδ
ζηζβιή πμο μ Εάζμκαξ απμθαζίγεζ κα ζοκάρεζ βάιμ ιε ηδκ ηυνδ ημο εηεί ααζζθζά Κνέμκηα. Γζα
ημ ηάθθμξ ημο αημφιε απυ ημκ ίδζμ, υηακ ακηζηνμφμκηαξ ηδ Μήδεζα ζημκ ιεηαλφ ημοξ αγψλα
ιφγσλ, οπμζηδνίγεζ υηζ μ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ εηείκδ εοζίαζε ηα πάκηα ήηακ μ πυεμξ ηδξ βζα
αοηυκ51. Ώοηυ ηαζ ιυκμ ανηεί βζα κα δμφιε ηαηά πυζμ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ηαζ
αβαευξ: μ εβςζζιυξ, ημ αοημεβηχιζμ, δ οπεναμθζηή αοημπεπμίεδζδ ιανηονμφκ οπενμρία, ηδκ
μπμία εα ηαηαδίηαγε ηάεε Ώεδκαίμξ ηδξ ηθαζζηήξ επμπήξ, πένα απυ ηάεε απυπεζνα ιέζς
νδημνζηχκ ηεπκαζιάηςκ52. Αίπθα ζε αοηή, εα πνέπεζ επίζδξ κα πνμζηεεεί δ εβηαηάθεζρδ ηδξ
μζημβέκεζαξ, ηςκ θίισλ, ιε ημοξ μπμίμοξ ημκ έδεκακ υνημζ επμπηεουιεκμζ απυ ημ Αία – άνα
πνμζηίεεηαζ ηαζ δ ηαηδβμνία ηδξ επζμνηίαξ ηαζ αζέαεζαξ πνμξ ημοξ εεμφξ53. ε αοηή, ζοκεπχξ,
ηδκ πενίπηςζδ, απενίθναζηα θαίκεηαζ υηζ ημ ηάθθμξ δε ζοιααδίγεζ ζηδκ ηθαζζηή επμπή
απαναίηδηα ιε ημ αβαευ.

2) ΗΡΧΔ ΣΗ ΔΠΙΚΗ ΠΟΙΗΗ
2.1. Οδπζζέαο
Ώπυ ημοξ πζμ βκςζημφξ μιδνζημφξ ήνςεξ, δζάζδιμξ υπζ ηυζμ βζα ημ ηάθθμξ ή ηδκ πμθειζηή
ημο νχιδ, αθθά βζα ηδκ εοζηνμθία ημο, ηδκ επζκμδηζηυηδηά ημο, ηδκ μλφκμζά ημο. Σμ
παναηηδνζζηζηυ αοηυ δε ζοκδέεηαζ πάκηα, υπςξ θακηαγυιαζηε ιε ηδκ ανεηή. Πχξ
ακαπηφζζεηαζ υιςξ δ ζπέζδ αοηή ιεηαλφ εκυξ δοκαημφ ιοαθμφ ηαζ ιζαξ εκάνεηδξ ροπήξ ιέζα
απυ ηδκ ηναβζηή πμίδζδ;

50

Lesky, 1989, 180-182, 185-186
Page, P.L., Μήδεηα, ιηθν. Γ. Γζαηνμιακςθάηδ, Κανδαιίηζα, Ώεήκα, 1990, 26-27
52
Lesky, 1989, 68
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2.1.1 Φηινθηήηεο – νθνθιήο (409 π.Υ.)
Ο Σνςζηυξ πυθειμξ αηυιδ ιαίκεηαζ ηαζ έκαξ πνδζιυξ εέθεζ ημοξ Έθθδκεξ κα επζηοβπάκμοκ ηδ
κίηδ ιε ηδ αμήεεζα ημο ηυλμο ημο Φζθμηηήηδ, ημκ μπμίμ μζ Έθθδκεξ υηακ κυζδζε ηαε‟ μδυκ
πνμξ ηδκ Σνμία, ημκ εβηαηέθεζρακ ζημ κδζί ηδξ Λήικμο ιε ημ ηυλμ ςξ ιυκμ ιέζμ βζα κα
θνμκηίγεζ ημκ εαοηυ ημο54. Ο Οδοζζέαξ είκαζ ιέθμξ ιζαξ ακηζπνμζςπείαξ πμο έζηεζθακ μζ
Έθθδκεξ βζα κα πάνμοκ απυ ημκ ήνςα ημ ηυλμ ηαζ κα ηενδίζμοκ ημκ πυθειμ.
Βηιεηαθθεουιεκμξ ζημ έπαηνμ ηδ ιοεμθμβζηή πανάδμζδ βφνς απυ ημ ααζζθζά ηδξ Εεάηδξ μ
πμζδηήξ ημκ πανμοζζάγεζ ςξ ηδκ πνμζςπμπμίδζδ ηδξ πμκδνζάξ ηαζ ηδξ ελαπάηδζδξ. Με ηα
ζδιενζκά ηνζηήνζα μπςζδήπμηε έκαξ άκδναξ πμο ελαπαηά ιε ηάεε ηνυπμ πνμηεζιέκμο κα
πεηφπεζ ημ ζημπυ ημο, δε εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ αβαευξ ηαζ δ αθήεεζα είκαζ υηζ ηαζ
μ πμζδηήξ ημκ πανμοζζάγεζ ςξ ημ ακηίπαθμ δέμξ ζημκ ηαευθα εκάνεημ βζμ ημο Ώπζθθέα,
Νεμπηυθειμ. Ώλίγεζ, ςζηυζμ, κα ζηεθημφιε, πνμημφ ηαηαδζηάζμοιε ημκ Οδοζζέα 55, υηζ
θεζημονβεί ςξ εκημθμδυπμξ ηδξ αμφθδζδξ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ηαζ ηςκ εεχκ ηαζ υηζ απυ ηδκ
επζηοπή ακηαπυηνζζή ημο ζημ νυθμ πμο ημο έπεζ ακαηεεεί, ηνίκεηαζ δ ηφπδ ηδξ πμθφπνμκδξ
εηζηναηείαξ ηαζ ίζςξ υθδξ ηδξ Βθθάδαξ56
2.1.2 Αίαο – νθνθιή (450 - 440 π.Υ.)
Δ ηναβςδία αοηή εεςνείηαζ απυ ηζξ πνχηεξ ημο μθμηθή. Ο Οδοζζέαξ δεκ είκαζ πζα ζηδκ αηιή
ηδξ κευηδηάξ ημο, είκαζ ιεκ δοκαηυξ ζημκ πυθειμ, αθθά ανίζηεηαζ πθέμκ πζμ ημκηά ζηδ ιέζδ
δθζηία. Δ δεζηή ηδξ πνχζιδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο, μπυηε εεςνείηαζ υηζ έθααε πχνα μ Σνςζηυξ
πυθειμξ, ααζζγυηακ ζηδ ζημζπεζχδδ δζάηνζζδ θίθμξ – επενυξ, υπμο εκ πνμηεζιέκς θίθμξ =
Έθθδκαξ ηαζ επενυξ = Σνχαξ. Δ ακηζπανάεεζδ ημο Ώίακηα ιε ημκ Ώβαιέικμκα (βζα ηα υπθα
ημο Ώπζθθέα) έπεζ ηθοδςκίζεζ ηαζ ακαηνέρεζ ηδκ δεζηή αοηή. ΐάζεζ αοηήξ, ζηδκ ανπή ημο
ένβμο μ Οδοζζέαξ εφθμβα εα παναηηδνίζεζ ημκ Ώίακηα επενυ, ζηδκ πμνεία, ςζηυζμ, δ εέα ημο
ήνςα πμο έπεζ πάζεζ ηα θμβζηά ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζά ημο, εα ημο λοπκήζεζ ηδ θφπδζδ. Δ αθθαβή
αοηή δείπκεζ αθθαβή ηςκ ανπχκ, πμο ζοκηεθμφκηαζ ζηδκ επμπή ημο μθμηθή, ανπχκ δεζηχκ
ηαζ πμθζηζηχκ. Ο Οδοζζέαξ δε παίνεηαζ πθέμκ ιε ηδκ ηαπείκςζδ ημο επενμφ, αθθά
ζοκεζδδημπμζεί ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ ηαπεζκυηδηαξ, ηδξ εοζέαεζαξ, ηδξ ζςθνμζφκδξ ηαζ ηδξ
ηήνδζδξ ημο ιέηνμο, πνμηεζιέκμο βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ εφκμζαξ ηςκ εεχκ57. Καζ αηυιδ, είκαζ
ιζα επμπή υπμο ηδ δφκαιδ ηςκ υπθςκ έπεζ ακηζηαηαζηήζεζ δ δφκαιδ ηδξ πεζεμφξ 58. Ο
Οδοζζέαξ είκαζ, θμζπυκ, αβαευξ, εκάνεημξ απυ ηάεε άπμρδ ηαηά ηδκ δεζηή ηςκ ηθαζζηχκ
πνυκςκ. Καζ υηακ μ Ώίακηαξ εα αοημηημκήζεζ πνμηεζιέκμο κα οπεναζπζζηεί, έζης ζηα φζηαηα,
ηδκ οζηενμθδιία ημο, μ Οδοζζέαξ εα οπμζηδνίλεζ ιε ζεέκμξ ημ δίηαζμ ηδξ ηαθήξ, ημ μπμίμ
ααζίγεζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ κεηνμί, θίθμζ ή επενμί, οπάβμκηαζ ζηδ δζηαζμδμζία ηςκ εεχκ, υπζ
ηςκ ακενχπςκ ηαζ υηζ αοημί εκ ηέθεζ μνίγμοκ βζα ηδκ ηφπδ πμο εα έπεζ ηάπμζμξ εκ γςή ή ιεηά
εάκαημκ, ηαζ αοηή ημο δ ςνζιυηδηα απμδεζηκφεζ επίζδξ ηδκ ανεηή ημο59.

54

Vernant & Naquet, 194-195
Lesky Al., Ζ ηξαγηθή πνίεζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, Σμι. Ώ΄, Ώθμί Κονζαηίδδ, Θεζζαθμκίηδ, 1987, 411-412
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Lesky, 1998, 415
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Lesky, 1987, 304-305, 315
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Starobinski, J., Σξεηο Μαλίεο, Γνθίκηα, ιηθν. Υν. Ώββεθάημο, Βζηία, Ώεήκα, 1992, 20-21
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Lesky, 1998, ζ. 396, 398, Easterling P. E. – Knox B. M. W., Ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, ιηθν.
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2.2. Αγακέκλσλ
Μοεζηυξ ήνςαξ ημο ηνςζημφ ηφηθμο, βκςζηυξ ηονίςξ βζα 2 πνάβιαηα: ηδκ δβεζία ημο ζηδκ
ηνςζηή εηζηναηεία ηαζ ημ αηζιαζιέκμ ηέθμξ ημο ιεηά ηδκ επζζηνμθή ημο.
2.2.1. Αίαο – νθνθιή (450 - 440 π.Υ.)
ημ ένβμ αοηυ μ Ώβαιέικςκ ζοιαμθίγεζ ημκ ζζπονυ άκδνα. Βίκαζ μ ανπδβυξ ηδξ εθθδκζηήξ
εηζηναηείαξ ζηδκ Σνμία ηαζ ιε ηδκ ζδζυηδηα αοηή ανιυδζμξ κα απμθαζίγεζ βζα ηα πζμ ζμαανά
γδηήιαηα, υπςξ ήηακ δ ηνίζδ βζα ηα υπθα ημο κεηνμφ πθέμκ Ώπζθθέα. Δ αζιαηδνή
«επακάζηαζδ» ημο Ώίακηα εβείνεζ ημ ιέκμξ ημο ηαζ ημκ μδδβεί ζηδκ απυθαζδ απαβυνεοζδξ
ηαθήξ ημο ηεθεοηαίμο, ημκ μπμίμ παναηηδνίγεζ πεζνυηενμ ηαζ απυ ημοξ επενμφξ. πςξ ηαζ μ
Οδοζζέαξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ ήνςεξ πμο πανεθαφκμοκ απυ ημκ ένβμ, δεκ είκαζ ζηδκ αηιή ηδξ
κευηδηάξ ημοξ, αθθά ιάθθμκ ζημ πέναζια πνμξ ηδ ιέζδ δθζηία. Ώπμιέκεζ θμζπυκ κα
ελεηάζμοιε ημ ήεμξ ημο. Δ ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία ανηεηά λεηάεανα ιαξ μδδβεί μ πμζδηήξ
δεκ μδδβεί ζε ιζα εεηζηή απάκηδζδ. Ο Ώβαιέικςκ δζαπνάηηεζ έκα αηυπδια πμο εα ήηακ
αδζακυδημ βζα ηδκ ημζκή ακηίθδρδ ηδξ ηθαζζηήξ επμπήξ. Λδζιμκεί υηζ πάκς απυ ηάεε ανπδβυ
ηαζ ηάεε άκενςπμ ανίζημκηαζ μζ εεμί60 ηαζ πάκς απυ ηάεε ακενχπζκμ κυιμ, οπάνπεζ έκαξ πμο
δζαπνμκζηά ανίζηεηαζ πάκς απυ ηδκ εηάζημηε δεζηή ηαζ αοηυξ είκαζ μ ζεααζιυξ ζημοξ
κεηνμφξ61.
2.2.2. Αγακέκλωλ - Αηζρύινπ (458 π.Υ.)
Ο Ώζζπφθμξ παναημθμοεεί ηδκ πμνεία ημο ήνςα ιεηά ημ ηέθμξ ημο Σνςζημφ πμθέιμο. Πανά ηδ
κζηδθυνα έηααζδ ημο πμθέιμο, ηδκ επζζηνμθή ημο ααναίκεζ δ εοζία ηδξ Εθζβέκεζαξ, ηδκ μπμία
είπε δζαπνάλεζ πνμηεζιέκμο βζα ημκ ηαηεοκαζιυ ηδξ Ώνηέιζδμξ ηαζ ηδ δδιζμονβία εοκμσηχκ
ζοκεδηχκ βζα ημ ηαλίδζ ημο εθθδκζημφ ζηυθμο πνμξ ηδκ Σνμία. Γζα ημκ Ώζζπφθμ δ πνάλδ αοηή
δεκ είκαζ παζδί ιυκμκ ηδξ Ώκάβηδξ, αθθά ηαζ ηδξ πνμζςπζηήξ αμφθδζδξ ημο ήνςα 62. Ώκ
πθαίζζμ δνάζδξ ήηακ ηα πνχζια ζζημνζηά πνυκζα, ίζςξ ηαζ κα ιδκ εηίεεημ γήηδια δεζηήξ.
Βίιαζηε, υιςξ, ζηδκ ηθαζζηή επμπή ηαζ δ παζδμηημκία, ηάης απυ υπμζεξ ζοκεήηεξ ηαζ κα
έβζκε, παναιέκεζ ακμζζμφνβδια. Γζαηί δ μζημβέκεζα είκαζ μζ ηαηελμπήκ θίινη ηαζ δ ζηνμθή
εκακηίμκ ηςκ θίισλ ηζιςνείηαζ απυ ημοξ εεμφξ. Ο Υμνυξ, εηθναζηήξ ηδξ ημζκήξ ακηίθδρδξ ιαξ
δίκεζ ηα ενιδκεοηζηά ενβαθεία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ δεζηήξ ημο: υπμζμξ αδζηεί, αθακίγεηαζ,
μζ Βνζκφεξ εα ακαηνέρμοκ ηδκ εοηοπία πμο δεκ ζοκδέεηαζ ιε ημ δίηαζμ (ζηαζ. 1), δ αδζηία
βεκκά αδζηία ηαζ δ φανδ ιζα κέα φανδ (ζηάζ. 2), μ πθμφημξ ηαζ δ δυλα πένακ ημο ιέηνμο
εβείνμοκ ηδκ μνβή ηςκ εεχκ (ζηαζ. 3). Δ αιανηία ηςκ ακενχπςκ ηζκεί ημ πένζ ηςκ εεχκ βζα
ηδκ απμκμιή ηδξ δζηαζμζφκδξ63. Ώοηυ πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ εοδαζιμκία είκαζ επίβκςζδ υηζ ηδ
γςή ηςκ ακενχπςκ μνίγμοκ μζ εεμί, ημ ιυκμ πμο ιπμνμφκ κα ηάκμοκ μζ άκενςπμζ είκαζ κα είκαζ
εοζεαείξ, δίηαζμζ ηαζ ζοκεημί64. Βθυζμκ θμζπυκ μ Ώβαιέικμκαξ ζηενείηαζ αοηχκ, ζηενείηαζ ηαζ
ανεηήξ.

60

Romilly, 115-116
Starobinski, 52-53
62
Lesky, 1998, 371, Lesky, 1987, 188-189
63
Lesky, 1998, 373
64
Easterling & Κnox, 391-392
61

70

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

2.2.3 Ιθηγέλεηα ελ Απιίδη – Δπξηπίδε (α.ρ.)
Με ημ ένβμ αοηυ μ Βονζπίδδξ ιαξ πδβαίκεζ ζηδκ πνμσζημνία ηδξ Σνςζηήξ εηζηναηείαξ. Ο
εθθδκζηυξ ζηναηυξ ηαζ ζηυθμξ έπεζ ζοβηεκηνςεεί ζηδκ Ώοθίδα, αθθά δ Άνηειδ δεκ επζηνέπεζ
εοκμσημφξ ακέιμοξ βζα απυπθεοζδ πνμξ ηδκ Σνμία. Ο Ώβαιέικμκαξ έπεζ ιάεεζ ηδκ πνμθδηεία
ημο ιάκηδ, υηζ πνέπεζ κα εοζζάζεζ ημ παζδί ημο, ανπζηά ανκείηαζ ηαηδβμνδιαηζηά ηδκ
εηπθήνςζή ηδξ, αθθά ιεηά ηάιπηεηαζ ηαζ βζα κα πείζεζ ηδκ ημπέθα κα ένεεζ, βνάθεζ βνάιια,
ζημ μπμίμ ηδξ οπυζπεηαζ βάιμ ιε ημκ Ώπζθθέα. Υνδζζιμπμζεί άνα δυθμ ηαζ ρέιαηα πνμξ ηδ
βοκαίηα ημο, επμιέκςξ επζπεζνεί κα λεβεθάζεζ ημοξ θίινπο, ημοξ μζηείμοξ ημο, ημοξ ακενχπμοξ
ημο. Καζ, αηυιδ, ακ ζηδκ πμνεία αθθάγεζ βκχιδ, υηακ ένπεηαζ μνζζηζηά ακηζιέηςπμξ ιε ημ ηζ
πνέπεζ κα βίκεζ ηαζ εκχ υθμζ ημκ ζηεηεφμοκ κα ιδκ πνμπςνήζεζ, εηείκμξ ηαεζζηά ηδ εοζία
πνμζςπζηή ημο αμφθδζδ ηαζ ζοκεπίγεζ κα ηδ ιεεμδεφεζ ιε δυθμ ηαζ ιε πείζια. Σμ ηαηδβμνχ
ηδξ Κθοηαζικήζηναξ ζοκμρίγεζ, υιςξ, ημ ααζζηυ θυβμ βζα ημκ μπμίμ δ ηθαζζηή επμπή δε εα
ημκ ακαβκχνζγε ςξ άκδνα αβαευ: δ πνμηίιδζδ ημο ζηήπηνμο, ημο αλζχιαημξ, ηδξ δφκαιδξ, ηδξ
θήιδξ, έκακηζ ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ ηάηζ ημ αζοβπχνδημ.
Σμ ίδζμ ένβμ ιαξ δίκεζ ηδ ιμκαδζηή εοηαζνία κα ελεηάζμοιε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο ιεβάθμο
ιοεμθμβζημφ ήνςα εηείκμο πμο οπήνλε ηαηελμπήκ ηαζ δζαπνμκζηά ζοκδεδειέκμξ ιε ημ ηάθθμξ,
ημο Αρηιιέα. Πχξ ηεηιδνζχκεηαζ ημ ηάθθμξ ημο ιέζα ζημ ένβμ; Με ημ κα πανμοζζάγεηαζ ςξ ημ
πζμ απμηεθεζιαηζηυ ηαζ αέααζμ δέθεαν βζα ηδκ Κθοηαζικήζηνα χζηε κα θένεζ ζηδκ Ώοθίδα ηδκ
ηυνδ ηδξ, Εθζβέκεζα, πνμηεζιέκμο κα ηδκ πακηνέρεζ οπμηίεεηαζ ιαγί ημο. Βίκαζ υιςξ ηαζ
αβαευξ; Μζα απάκηδζδ πμο αααζάκζζηα εα δίκαιε, εα ήηακ ηαηαθαηζηή. Γζαηί, υηακ
ακαηαθφπηεζ ημ ρέια ημο Ώβαιέικμκα πνμξ ηδκ ηυνδ ημο, άιεζα πνμηίεεηαζ κα οπεναζπζζηεί
ηδ γςή ηδξ ημπέθαξ θηάκμκηαξ αηυιδ ηαζ ζημ εκδεπυιεκμ ειθφθζαξ ζφνναλδξ ημο ζηναημφ.
Ίζςξ υιςξ ηεθζηά κα ιδκ είκαζ ηυζμ δ πνάλδ - ζηδκ μπμία ηεθζηά πμηέ δε εα θηάζεζ - ή ηα
θυβζα ημο πμο ημκ ηαεζζημφκ αβαευ, αθθά αλίγμοκ πεναζηένς ιεθέηδξ ηα ηίκδηνά ημο. Ο
ααζζηυξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ, υπςξ ιάθζζηα ηαζ μ ίδζμξ ακαθένεζ, ακηζηάζζεηαζ ζημκ
Ώβαιέικμκα είκαζ βζαηί εκέπθελε εκ αβκμία ημο ημ υκμιά ημο ζε αοηυ ημ δμθενυ ζπέδζμ. Ώοηυ
πμο ημκ απαζπμθεί είκαζ υηζ εα ζπζθςεεί ημ υκμιά ημο βζα πάνδ ημο Ώβαιέικμκα. Καζ δ ηυθιδ
ημο θαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ςξ πνχημ ιέηνμ ακηίδναζδξ πνμηείκεζ ηδκ ζηεζία ηδξ
Κθοηαζικήζηναξ, εκχ δ δζηή ημο επέιααζδ επζθοθάζζεηαζ ςξ εκαθθαηηζηυ ζπέδζμ. οκεπχξ,
ημ ηίκδηνυ ημο δεκ είκαζ δ οπενάζπζζδ ηςκ αδζηδιέκςκ, αθθά δ δζαθφθαλδ ηδξ θήιδξ ημο, άνα
οπμηζκείηαζ απυ ζδζμηέθεζα, ηάηζ πμο αέααζα ζε ηαιία πενίπηςζδ δε εα επέηνεπε ημ
παναηηδνζζιυ ημο ςξ αβαεμφ65.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Βλεηάγμκηαξ ένβα ηδξ ηναβζηήξ πμίδζδξ ιέζα απυ ηα μπμία πανεθαφκμοκ ιεβάθμζ ήνςεξ ηδξ
ιοεμθμβίαξ, ήνςεξ βκςζημί βζα ημοξ άεθμοξ ημοξ ή βζα ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζημκ πυθειμ,
ιπμνμφιε κα ελάβμοιε μνζζιέκα ααζζηά ζοιπενάζιαηα υζμκ αθμνά ηα ανπζηά ιαξ
ενςηήιαηα. Σμ ηάθθμξ ζοκεπίγεζ κα ζοκάδεζ ιε ημ κεακζηυ, ημ αεθδηζηυ ζχια. Σα πθαίζζα ημο
εζνδκζημφ αίμο ιέζα ζημκ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ μ ηθαζζηυξ πμθζηζζιυξ θαίκεηαζ κα έπμοκ
επδνεάζεζ υπζ ηυζμ ηδκ ενιδκεία, υζμ ηδ αανφηδηα πμο δίκεηαζ ζημκ υνμ. Οζ πενζζζυηενμζ
ήνςεξ πμο απακηχκηαζ ζηζξ πνμακαθενεείζεξ ηναβςδίεξ δεκ είκαζ μζ υιμνθμζ, κέμζ πμθειζζηέξ,
άθθα άκδνεξ ζηδκ ςνζιυηδηά ημοξ. Δ ηναβζηή πμίδζδ δεκ πναβιαηεφεηαζ, υπςξ δ επζηή, ηδ
65

Lesky, 1989, 346-348, 352-353
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δδιζμονβία ηδξ θήιδξ ημοξ, αθθά ηδ δζαπείνζζή ηδξ απυ ημοξ ίδζμοξ. Σμ ααζζηυ ενχηδια πμο
εβείνεηαζ είκαζ ακ μζ ήνςεξ αοημί απμδεζηκφμκηαζ υκηςξ ιεβάθμζ ηαζ ηονίςξ υπζ αάζεζ ημο
ηάθθμοξ ή ηςκ πμθειζηχκ ζηακμηήηςκ ημοξ ή ηδξ εοβεκμφξ ηαηαβςβήξ ημοξ, αθθά αάζεζ ημο
ήεμοξ ημοξ.
διεζχκεηαζ ζοκεπχξ ιζα ζηνμθή ζημκ άκενςπμ ςξ ιειμκςιέκδ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ζημκ
εζςηενζηυ ημο ηυζιμ. Ώβαευξ είκαζ πζα εηείκμξ πμο ακαβκςνίγεζ ηδκ αλία ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ
ηδξ πυθδξ, ηδξ θζθίαξ ηαζ ηςκ ακενχπζκςκ δεζιχκ, πμο αβςκίγεηαζ αοημαμφθςξ ηαζ
ακζδζμηεθχξ βζα ημοξ μζηείμοξ ημο, πμο είκαζ δίηαζμξ, εοζεαήξ πνμξ ημοξ εεμφξ, εοζεαήξ ηαζ
ιεηνδιέκμξ. Δ ζφκδεζδ ημο ηάθθμοξ, ηδξ ζςιαηζηήξ εονςζηίαξ, είκαζ ακαβηαία, υπζ υιςξ ηαζ
επανηήξ πνμτπυεεζδ βζα ημ αβαευ. Σμ αεθδηζηυ ζδεχδεξ, πμο ηαθθζενβεί ημ ηάθθμξ, απμηεθεί
ιζα αάζδ, αθθά ηαζ ιζα πνυηθδζδ βζα ημ ακενςπζζηζηυ ζδεχδεξ, ηδ δδιζμονβία εκυξ ακενχπμο
μθμηθδνςιέκμο, ζηακμφ κα αθθδθεπζδνάζεζ εεηζηά ιε ηα δζαδναιαηζγυιεκα ζηδκ πυθδ ημο.
Έηζζ, ήνςαξ δεκ είκαζ πζα αοηυξ πμο παθεφεζ ιε ηα εδνία ή πμο ηαηαηνμπχκεζ ημοξ επενμφξ,
αθθά εηείκμξ πμο ακηζιεηςπίγεζ βεκκαία ηαζ ιε αλζμπνέπεζα ηάεε πνυηθδζδ ηδξ ηαπεζκήξ
ηαεδιενζκυηδηα, ηάεε πνυαθδια πμο ακαπηφζζεηαζ ζε δζαπνμζςπζηυ επίπεδμ, ή ιέζα ζηδκ
μζημβέκεζα ή ιέζα ζηδκ ημζκςκία ηαζ πμο ηαηαθένκεζ κα ημ δζαπεζνζζηεί ιε οπμιμκή, ζφκεζδ,
αίζεδζδ ημο ιέηνμο ηαζ ημο δίηαζμο. Σμ αεθδηζηυ ζδεχδεξ δεκ είκαζ άνα αοημζημπυξ, αθθά
βίκεηαζ ημ ηνδπίδςια ή ημ εθαθηήνζμ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ ακενχπμο πμο είκαζ οβζήξ ηαζ
υιμνθμξ υπζ ιυκμ ζημ ζχια, αθθά ηαζ ζηδκ ροπή ημο, ημο ακενχπμο πμο εθανιυγεζ ηζξ ίδζεξ
αλίεξ είηε βοικάγεζ ημ ζχια είηε ηδκ ροπή ημο ηαζ μζ μπμίεξ ζοκμρίγμκηαζ ζημ ζεααζιυ ηαζ
ζηδκ ηήνδζδ ημο ιέηνμο, ημ ζδεχδεξ δδθαδή ημο μθμηθδνςιέκμο ακενχπμο.
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«Κάιινο θαη Αξεηή ζηνλ Καβάθε»
Αθξνδίηε Δαθέξκνπ
Μsc N.E.Φιλολογίαρ, Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02
Μζθχκηαξ ηακείξ βζα ημ ηάθθμξ ηαζ ηδκ ανεηή ζημκ Κααάθδ δεκ ιπμνεί κα ιδκ ακηζπανααάθθεζ
ηζξ έκκμζεξ αοηέξ ιε ηδ ζδιαζία πμο είπακ ζημκ ανπαίμ ηυζιμ, ηαεχξ εηεί εκημπίγμοιε ηδ
βέκκδζή ημοξ ηαζ ιε αάζδ ηδ ζδιαζία πμο ηαηείπακ ηυηε ηαηαθαααίκμοιε ηαθφηενα ημ ααειυ
δζαθμνμπμίδζδξ ημο πμζδηή απέκακηζ ζε αοηυκ, ηαζ ηδκ ηαζκμφνζα ημπμεέηδζδ ημο ηαζ
ενιδκεία ημο. ημ δνςζηυ έπμξ ημ δίπηοπμ ηαθυξ ηαζ αβαευξ οπήνλε έκα αλζαηυ γεφβμξ πμο
ηαευνζγε ηδ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο ανπαίμο πμθζηζζιμφ. ηδκ Εθζάδα μ Γθαφημξ πνζκ ηδκ
ακαιέηνδζδ ημο ιε ημκ Αζμιήδδ ηάκεζ θυβμ βζα ημκ πνυβμκυ ημο ΐεθθενεθυκηδ ζημκ μπμίμ μ
εεμί πάνζζακ ηάθθμξ ηαζ ανεηή:
«αὐηὰξ Γιαῦθνο ηίθηελ ἀκχκνλα Βειιεξνθφληελ·
/ η δὲ ζενὶ θάιιφο ηε θαὶ ἠλνξέελ ἐξαηεηλὴλ / ὤπαζαλ»
(ναρςδία Γ, 155-157 ).
Γκςζηή είκαζ ηαζ δ νήζδ… αζέκανζζηεφεζκ ηαζ οπένμπμκέιιεκαζάθθςκ…(ΟιήνμοΕθζάδα, Γ,
208),πμο απμηεθεί ηδκ παηνζηή ζοιαμοθή ημο Εππυθμπμο ζημ βζμ ημο Γθαφημ, ηαεχξ αοηυξ
πνυηεζηαζ κα πμθειήζεζ ζηδκ Σνμία. Δ ανεηή ζημκ ιδνμ ζδιαίκεζ ηδ βεκκαζυηδηα ζηδ ιάπδ,
ηδκ ακδνεία, πμο λεπενκά ημκ ακηίπαθμ ηαζ θένκεζ αζχκζα δυλα. Οζ ήνςεξ ημο Οιήνμο
ηαηέπμκηαξ απαναίηδηα ηαζ ηζξ δφμ ζδζυηδηεξ, ςξ ακαπυζπαζημ ζφκμθμ ιζαξ άνηζαξ,
μθμηθδνςιέκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, αβςκίγμκηαζ ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ
ζηδ ιάπδ, ηενδίγμοκ δυλα ηαζ οζηενμθδιία, ηαεχξ ιε ηδ βεκκαζυηδηα ηαζ ηδκ απμημηζά ημοξ
(ανεηή) ακηακαηθμφκ αννεκςπή μιμνθζά (ηάθθμξ). Δ Ναοζζηά βκςνίγμκηαξ ημκ Οδοζζέα ζημ
κδζί ηςκ Φαζάηςκ, εφπεηαζ βζα ημκ εαοηυ ηδξ έκακ ηέημζμ ζφγοβμ, βμδηεοιέκδ απυ ηδκ
μιμνθζά, αθθά ηαζ ηδκ ανπμκηζά, ηδ θνυκδζδ, ζημζπεία πμο ημ βοκαζηείμ ηδξ έκζηζηημ ηδ
αεααζχκεζ υηζ μ Οδοζζέαξ ηαηέπεζ:
«αἲ γὰξ ἐκνὶ ηνηόζδε πόζηο θεθιεκέλνο εἴε|
ἐλζάδελα ηεηάσλ, θαὶ νἱ ἅδνη αὐηόζη κίκλεηλ»
(ε, 244-245)
Ώκ ημ δίπηοπμ αοηυ θμζπυκ ζημκ ιδνμ εηθνάγεζ ηδκ πθέμκ μθμηθδνςιέκδ πνμζςπζηυηδηα,
ηέημζα πμο έπνεπε κα έπεζ έκαξ ηοπζηυξ μιδνζηυξ ήνςαξ, ζημκ Κααάθδ δε ζοκακηάηαζ ημ
δίπηοπμ αοηυ ιε ηδκ ίδζα ζοκέπεζα. Σμ ηάθθμξ, δ μιμνθζά ημοξ ιπμνεί κα εηπέιπεζ δεζηή
αλία, ιπμνεί ηαζ υπζ. Ίζςξ βζαηί δ δεζηή αζηάεεζα ηςκ ηαααθζηχκ δνχςκ απμηεθεί
ακηακάηθαζδ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηδξ ηφπδξ ημοξ, δείπκμκηάξ ιαξ ημ δνυιμ πνμξ ηζξ
ααεααζυηδηεξ, ηζξ απμηοπίεξ, ηζξ ήηηεξ ηδξ γςήξ, ακηί βζα ημ ιεβαθείμ ηαζ ηδ αέααζδ δυλα. Άνα
ημ αλζαηυ γεφβμξ πμο ζημκ ιδνμ είκαζ έκα ςκ εη ηςκ μοη άκεο παναηηδνζζηζηυ, πνμηεζιέκμο
μ επζηυξ ήνςαξ κα ανεζ ιζα εέζδ ζηδκ δνςζηή αθήβδζδ ημο εηάζημηε αμζδμφ ή ναρςδμφ, ζημ
πμζδηζηυ ζφιπακ ημο Κααάθδ ηέημζεξ αεααζυηδηεξ δεκ είκαζ πάκηα ζηαεενέξ. Ώκηίζημζπα ημ
πμνηνέημ ημο μθμηθδνςιέκμο εκάνεημο πμθίηδ ηδξ ηθαζζζηήξ επμπήξ πμο αζπμθείηαζ ελίζμο
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ηαθά ιε ηζξ ζδζςηζηέξ ηαζ δδιυζζεξ οπμεέζεζξ, αθθά πνχηα απ‟ υθα ηαζ πάκς απ‟ υθα είκαζ
πμθίηδξ αθμζζςιέκμξ ζηδκ πυθδ ημο ηδκ μπμία οπδνεηεί απμιοεμπμζείηαζ, ηαεχξ μ Κααάθδξ
ιζθά βζαπμθζηζηά πνυζςπα πμο απέηοπακ ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ κα πνμζηαηεφζμοκ ή κα
δζμζηήζμοκ μνεά ηδκ παηνίδα ημοξ θυβς ηδξ απμοζίαξ ηδξ πμθζηζηήξ ανεηήξ, υπςξ ηδ
παναηηδνίγεζ μ Θμοηοδίδδξ ζημκ Βπζηάθζμ ή μ Πθάηςκ ζηδκ Πμθζηεία.
Ώοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί μ πμζδηήξ ημκίγεζ ηζξ ακενχπζκεξ αδοκαιίεξ, ηα πάεδ, ηζξ ιζηνυηδηεξ, ή
ηα εθαηηχιαηα ηςκ ζζημνζηχκ πνμζχπςκ πμο πμζδηζηά ακαδδιζμονβεί. Βπμιέκςξ μ Κααάθδξ
απμιοεμπμζεί ηδκ εκυηδηα ημο δίπηοπμο ηάθθμξ ηαζ ανεηή, ηδκ επακαπνμζδζμνίγεζ δίκμκηαξ κέμ
κυδια ζε αοηυ, ηαεχξ αθμνιάηαζ απυ ηα οζηενυβναθα ηδξ Εζημνίαξ, επμπέξ ζε παναηιή ηαζ
απμζφκεεζδ.
Καεχξ παναηδνμφιε ηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο Κααάθδ απέκακηζ ζημ μιδνζηυ πνυηοπμ
δζαπζζηχκμοιεπςξ μ Κααάθδξ ειπκέεηαζ απυ ημ ηάθθμξ πςνίξ κα εέηεζ ςξ πνμαπαζημφιεκμ ηδκ
εκάνεηδ ζοιπενζθμνά, ηδκ δεζηή ζηάζδ, ηδ ζοιιυνθςζδ πνμξ ημοξ δεζημφξ ηακυκεξ ηδξ γςήξ.
Καζ ακηίζηνμθα δ ανεηή ηςκ ζζημνζηχκ ή πμζδηζηχκ πνμζχπςκ δε θηάκεζ ηδκ πζμ ορδθή
ααειίδα δεζηήξ ηαηάηηδζδξ, ηαεχξ αδοκαιίεξ ιζηνυηδηεξ, δεζθίεξ ειπμδίγμοκ ημοξ ήνςεξ
αοημφξ απυ ηδκ δεζηή μθμηθήνςζδ. Υςνίξ κα εοεοβναιιίγεηαζ θμζπυκ ιε ηδκ ηθαζζζηή
πανάδμζδ πανμοζζάγμκηαξ ήνςεξ επζημφξ, πεηοπαίκεζ κα δδιζμονβεί ήνςεξ ιε ακενχπζκδ
δζάζηαζδ, μζηείμοξ πάνδ ζηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ ιζηνυηδηέξ ημοξ. Καζ ηαεχξ ζηέηεηαζ ημκηά
ημοξ ιε ζοιπάεεζα έςξ ηαζ ηαηακυδζδ βζα αοηέξ, πανααζάγεζ ηδ αεααζυηδηα ηδξ ανπασηήξ
επμπήξ ηαζ πανμοζζάγεζ ιζα πενζζζυηενμ αθδεζκή πναβιαηζηυηδηα, ιε ηνυπμ πμο μζ δζημί ημο
ήνςεξ ηαείζηακηαζ ηαζ αοημί ιε ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ ηθαζζζημί, δζαπνμκζημί ηαζ επίηαζνμζ. Ο
Κααάθδξ βίκεηαζ ηθαζζζηυξ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα κέα ιμκηένκα, ενιδκεία βζα ηδ γςή,
πενζζζυηενμ νεαθζζηζηή, θζβυηενμ επζηή. Καζ επεζδή δ αλία αοηήξ ηδξ ηαααθζηήξ
ημζιμεεχνδζδξ δμηζιάζηδηε ζημ πνυκμ είκαζ πζα ηθαζζζηή, πάνδ ζηδ δζαπνμκζηή ηδξ αλία.
Ώοηυ είκαζ ημ πνίζια ιε ημ μπμίμ εα ακαθφζς ζηδ ζοκέπεζα ζηζβιζυηοπα απυ ημ ηαααθζηυ
ένβμ.
Ώθμνιχκηαξ απυ ημ πμίδια Οξνθέξλεο, δδιμζζεοιέκμ ημ 1916 ζημ αθελακδνζκυ πενζμδζηυ
«Νέα Γςή», δζαπζζηχκμοιε πςξ ημ δίδοιμ «ηάθθμξ ηαζ ανεηή» ιπμνεί κα απμηηήζεζ δζπμθζηή
οπυζηαζδ. Ώθμνιή βζα ηδκ πμζδηζηή έιπκεοζδ έκα ηεηνάδναπιμ πμο απμηοπχκεζ έκα
ακεπζθφθαηηα υιμνθμ πνυζςπμ. Ο ήνςαξ ιαξ, απυ ηδκ ιενζά ηδξ ιδηέναξ ηαζ βζαβζάξ ημο έπεζ
αίια εθθδκζηυ. (εββμκυξ ημο Ώκηζυπμο Γ‟, ηαζ δζζέββμκμξ ημο Ώκηζυπμο ΐ‟ ηδξ ονίαξ
ακηίζημζπα). Ώπυ ηδ ιενζά ημο παηένα ημο υιςξ ζοκδέεηαζ ιε ημ πκεφια ηαζ ημκ ηυζιμ ηδξ
ακαημθήξ έζης ςξ αιθζζαδημφιεκμξ βζμξ ημο ααζζθζά Ώνζανάεμο Α΄ ηδξ Καπαδμηίαξ. Σμ
ζζημνζηυ πνυζςπμ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημοξ 31 απυ ημοξ 49 ζοκμθζηά ζηίπμοξ απμηεθεί έκα
πνμξ απμθοβή πανάδεζβια υζμκ αθμνά ηδκ ανεηή ημο, ηδκ δεζηή ημο πμζυηδηα: δζςβιέκμξ απυ
ημ παθάηζ ημο παηένα ημο ιεβαθχκεζ ζηδ Εςκία, ηαζ εκηνοθεί αιέζςξ ζημκ ηυζιμ ηδξ
Ώκαημθήξ:
«…A εμαίζηεο ηεο Ησλίαο λχρηεο
πνπ άθνβα, θ‘ ειιεληθά φισο δηφινπ
εγλψξηζε πιήξε ηελ εδνλή…
Μεο ζηελ θαξδηά ηνπ, πάληνηε Aζηαλφο·
αιιά ζηνπο ηξφπνπο ηνπ θαη ζηελ ιαιηά ηνπ Έιιελ,
κε πεξνπδέδεο ζηνιηζκέλνο, ειιελνληπκέλνο,
ην ζψκα ηνπ κε κχξνλ ηαζεκηνχ επσδηαζκέλν,
θη απ‘ ηνπο σξαίνπο ηεο Ησλίαο λένπο,
ν πην σξαίνο απηφο, ν πην ηδαληθφο.»
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Πανά ηδκ ακαιθζζαήηδηδ μιμνθζά ημο, δ θαοθυηδηά ημο απενίβναπηδ: απμπεζνάηαζ κα
ζθεηενζζηεί ημ ενυκμ ημο πνμζηάηδ ημο Αδιήηνζμο ςηήνμξ, ακ ηαζ μ ηεθεοηαίμξ ημκ αμήεδζε
κ΄ ακέαεζ ζημ ενυκμ ηδξ Καππαδμηίαξ. Καζ κα „ηακ ιυκμ αοηυ… Μφιηο νη χξνη ηνλ θάλνπλ
βαζηιηά ζηελ Καππαδνθία:
«ζηελ βαζηιεία ρχζεθελ επάλσ
γηα λα ραξεί κε λένλ ηξφπν θάζε κέξα,
γηα λα καδεχεη αξπαρηηθά ρξπζφ θη αζήκη,
θαη γηα λα επθξαίλεηαη, θαη λα θνκπάδεη,
βιέπνληαο πινχηε ζηνηβαγκέλα λα γπαιίδνπλ.
Όζν γηα κέξηκλα ηνπ ηφπνπ, γηα δηνίθεζη —
νχη‘ ήμεξε ηη γέλνληαλ ηξηγχξσ ηνπ.»
Άνπαβαξ, ημιπαζηήξ, αηυνεζημξ βζα πθμφηδ, αδζάθμνμξ ηαζ ακίηακμξ βζα μνεή δζμίηδζδ. Κζ
υηακ μζ Καππαδυηεξ ζφκημια ηαηαθαααίκμοκ ηδκ δεζηή ημο πμζυηδηα ηαζ ημκ δζχπκμοκ ηαηήκ
ηαηχξ, ανίζηεζ ζηέβδ ζημ παθάηζ ημο Αδιήηνζμο ςηήνμξ, λεπεζιέκμξ ααζζθεφξ, ζοκέπζγμκηαξ
ημκ αηυθαζημ αίμ ημο. Καζ ζε έκα επζπυθαζμ δζάθεζιια κδθαθζυηδηαξ ναδζμονβεί πςνίξ
επζηοπία ηδκ ακαηνμπή ημο πνμζηάηδ ημο:
«...Γηα ιίγν βγήθε απ‘ ηελ ιαγλεία θη απ‘ ηελ κέζε,
θη αλίθαλα, θαη κηζνδαιηζκέλνο
θάηη εδήηεζε λα ξαδηνπξγήζεη,
θη απέηπρελ νηθηξά θη εμνπδελψζε…»
ημ ηέθμξ ηα ζζημνζηά ημο ίπκδ πάκμκηαζ, ιζαξ ηαζ δ Εζημνία δεκ ηαηαδέπεηαζ ιαγί ημο κα
αζπμθδεεί. Ώοηυ πμο αθήκεζ ιζζμηεθεζςιέκμ δ Εζημνία ημ μθμηθδνχκεζ δ πμζδηζηή ζφθθδρδ.
«…Aπηφο πνπ εηο ην ηεηξάδξαρκνλ επάλσ
κηα ράξη αθήθε απ‘ ηα σξαία ηνπ λεηάηα,
απ‘ ηελ πνηεηηθή εκνξθηά ηνπ έλα θσο,
κηα κλήκε αηζζεηηθή αγνξηνχ ηεο Ησλίαο,
απηφο είλ‘ ν Οξνθέξλεο Aξηαξάζνπ.»
Ο ημκζζιυξ ηδξ θνάζδξ ημο ηαηαθδηηζημφ ζηίπμο ιπμνεί ηάθθζζηα κα ζδιαίκεζ υηζ πένα απυ
ηδκ απνεζυηδηα ημο παναηηήνα ημο, ηδκ πακηεθή απμοζία ανεηήξ ιε ηδκ πθαηςκζηή ηαζ
ανζζημηεθζηή έκκμζα ηδξ πμθζηζηήξ δεζηήξ, οπάνπεζ ηαζ δ μιμνθζά ημο, ημ ηάθθμξ ημο, ην
έκνξθν ιεπηφ ηνπ πξφζσπν. Καζ ηαεχξ ημκίγεηαζ ζε θονζηυηενμ φθμξ αοηή δ μιμνθζά, ίζςξ μ
πμζδηήξ κα εκκμεί πςξ βζα ημκ ίδζμ αοηυ ημ ηάθθμξ ααναίκεζ πενζζζυηενμ, ηαζ αξ είκαζ έκα
ηάθθμξ πςθυ, ζηενδιέκμ ηδξ πθδνυηδηαξ πμο εα πνμηαθμφζε δ ζηζαανυηδηα ηδξ δεζηήξ
ζοιπενζθμνάξ ημο. Ώκ μ Ονμθένκδξ δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ αλεπέναζηδ θαοθυηδηα ημο, αοηυ δεκ
ειπμδίγεζ ηδκ πμζδηζηή θακηαζία κα ημο απμδχζεζ ηα πνςηεία ημο ηάθθμοξ ακάιεζα ζημοξ
κέμοξ μθυηθδνδξ ηδξ Εςκίαξ. Δ ζοζζχνεοζδ οπενεεηζηχκ παναηηδνζζιχκ εκδεζηηζηχκ ημο
αλεπέναζημο ηάθθμοξ ζπεδυκ ζημ ηέκηνμ ημο πμζήιαημξ είκαζ παναηηδνζζηζηή: θη απ‘ ηνπο
σξαίνπο ηεο Ησλίαο λένπο,\ν πην σξαίνο απηφο, ν πην ηδαληθφο.
Καζ ακ δ Εζημνία δε ιαξ πνμζθένεζ αθεζδχξ πμθζηζηά πνυζςπα, πνυηοπα ηάθθμοξ ηαζ ανεηήξ,
ημ ηάκεζ δ Πμίδζδ. Σμ δίπηοπμ «ηάθθμξ ηαζ ανεηή» ηεθεί εκ ανιμκία ζ‟ έκα θακηαζηζηυ
πμζδηζηυ οπμηείιεκμ, ακ ηαζ δεκ αθμνά άιεζα ημ παναηηήνα ημο πμζδηζημφ πνμζχπμο αθθά ημ
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ένβμ ημο. ημ πμίδια Γηα ηνλ Ακκόλε πνπ πέζαλε 29 εηώλ, ζηα 610 δ οπυεεζδ είκαζ δ ελήξ:
Ο πμζδηήξ Ραθαήθ, Ώζβφπηζμξ ζηδκ ηαηαβςβή ηαθείηαζ κα ζοκεέζεζ βζα ημκ πμζδηή Ώιιυκδ
πμο πέεακε κέμξ- ιυθζξ 29 εηχκ, έκα επζηφιαζμ πμίδια, απυ έκα ηνίημ ακχκοιμ πνυζςπμ ιε
αέααζδ ηδ ααεζά βκχζδ ηδξ πμζδηζηήξ ζφκεεζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ. Πνμθακχξ είκαζ ηαζ μ ίδζμξ
πμζδηήξ. Οζ ηαηεοεφκζεζξ πμο ημο δίκμκηαζ βζα ημ οπυ παναββεθία ένβμ είκαζ ζαθείξ: «…Κάηη
πνιχ θαιαίζζεηνλ θαη ιείνλ …»
οκεπίγμκηαξ ηζξ παναζκέζεζξ μ ακχκοιμξ αθδβδηήξ πανμηνφκεζ ημ δδιζμονβυ Ραθαήθ,
αεααίςξ κα εβηςιζάζεζ ηα πμζήιαηά ημο Ώιιυκδ, ημ πμζδηζηυ ημο ένβμ αθθά κα πεζ ηαζ βζα ηδκ
«…εκνξθηά ηνπ,\ γηα ηελ ιεπηή εκνξθηά ηνπ πνπ αγαπήζακε….».
Αδιζμονβυξ ηαζ δδιζμφνβδια ανίζημκηαζ ζε πθήνδ ανιμκία. Σμ ηαθαίζεδημκ επίβναιια πμο
πανμηνφκεηαζ μ Ραθαήθ κα ζοκεέζεζ, ακ ηαζ Ώζβφπηζμξ πμζδηήξ μ ίδζμξ, ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα
πνέπεζ κα πενζέπεζ ηδκ μιμνθζά ημο θυβμο, ηδξ βθχζζαξ αθθά ηαζ ηδκ αζζεδηζηή πμο είκαζ δ
ηαηελμπήκ ανεηή ηδξ πμζδηζηήξ ηέπκδξ. Καζ ημ δίπηοπμ μθμηθδνχκεηαζ αηυια πενζζζυηενμ,
ηαεχξ δ μιμνθζά ημο ηζιχιεκμο πνμζχπμο θαίκεηαζ ζδεαηή ζηδ θεπηυηδηά ηδξ ηαζ βζα αοηυ
ιαξ επζηνέπεζ κα εζηάγμοιε υηζ ζημ πνυζςπμ ημο Ώιιυκδ δ αζζεδηζηή ηδξ ηέπκδξ, δ πμζδηζηή
ανεηή ηαοηίγεηαζ ιε ημ ηάθθμξ ημο πνμζχπμο, αθθά πζεακχξ ηαζ ηδξ ανεηήξ ημο ίδζμο ημο
απμδδιμφκημξ. Έηζζ ελδβείηαζ μ ενήκμξ βζα ημ παιυ ημο: «…ε μέλε γιψζζα ή ιχπε καο θαη ε
αγάπε καο πεξλά…».
Έκα ηαθαίζεδημ επίβναιια (πμζδηζηυ ηάθθμξ) εα οικήζεζ έκα ζδακζηά υιμνθμ πμζδηζηυ
πνυζςπμ (πνμζςπζηυ ηάθθμξ) απυ έκακ ζηακυ ηεπκίηδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ακ ηαζ
αθθυβθςζζμξ μ ίδζμξ (βθςζζζηυ ηάθθμξ) ζε ιζα ηαηελμπήκ πμζδηζηή ηαζ ιμοζζηή βθχζζα, ηδκ
εθθδκζηή: «…Πάληνηε σξαία θαη κνπζηθά ηα ειιεληθά ζνπ είλαη…».
Σμ ακ μ αθδβδηήξ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ πμζδηή Κααάθδ έπεζ θίβδ ζδιαζία κα ζπμθζάζμοιε.
διαζία έπεζ υηζ αοηή δ ηνζιεθήξ πανμοζία πμζδηχκ θακηαζηζηχκ, κεηνχκ ηαζ γςκηακχκ
ζοκοπάνπμοκ, βζα κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ελφικδζδ ημο πμζδηζημφ ηαζ ακενχπζκμο ηάθθμοξ ιε
ηα πζμ ηαθαίζεδηα ηαζ εκάνεηα ιέζα: ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηδξ πμίδζδξ.
ηδκ ίδζα βναιιή μ Βθφηδξ οικεί ηδκ μιμνθζά ζε ααειυ πμο ηδκ ελζζχκεζ ιε ημ εείμ, πςνίξ ηδκ
ανεηή ςξ πνμαπαζημφιεκμ: «… Δηθνλίζκαηα ζα ‘ρσ η‘ άρξαληα θνξίηζηα \ληπκέλα ζηνπ πειάγνπ
κφλν ην ιηλφ.» (O. Eθφηδ, Tν Άμηνλ Eζηί, Tα Πάζε, ζα‟, 1980:64).
Καηά ημκ ηαεδβδηή Β.Γ. Καρςιέκμ:
«Ο Διχηεο δηαθεξχζζεη ζε ρίιηνπο ηφλνπο, φηη ην ζείν, ην αγαζφ θαη ην θάιινο
απνηεινχλ κηα ελδνθνζκηθή ηαπηφηεηα. Σελ θαηεγνξία ηεο ζεηφηεηαο ν Διχηεο
ηελ απνδίδεη ζηελ πην πιηθή πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ, ζηα γπκλά ζψκαηα ησλ
θνξηηζηψλ, πνπ ηα νλνκάδεη «άρξαληα» ή αιινχ, «αγγεία ησλ κπζηεξίσλ», θαη ηα
θαζηζηά αληηθείκελα ιαηξείαο θαη πξνζθχλεζεο. Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ
πνηεηή, ν Διχηεο δηαθεξχζζεη ηελ ηεξφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ πλεπκαηηθή
δηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θφζκνπ».
Ώκάθμβα ηαζ μ Κααάθδξ δζαηδνφζζεζ ηδκ ζενυηδηα ηςκ θεπηχκ ηαζ ορδθχκ αζζεδιάηςκ πμο
πνμηαθεί δ οθζηή μιμνθζά ζε ααειυ πμο πθδνμί ημκ αζζεδηυ ηαζ ροπζηυ ηυζιμ. Αζααάγμοιε
ζημ πνίεκα Έηζη πνιύ αηέληζα- (1917)
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«Σελ εκνξθηά έηζη πνιχ αηέληζα,
πνπ πιήξεο είλαη απηήο ε φξαζίο κνπ.
Γξακκέο ηνπ ζψκαηνο. Κφθθηλα ρείιε. Μέιε εδνληθά…»
(Ώπυ ηα Πμζήιαηα 1897-1933, Ίηανμξ 1984)
Σδκ ίδζα βναιιή πθδνυηδηαξ ημο ένςηα πμο λεποθίγεζ απυ ιέζα πνμξ ηα έλς ζοκακηάιε ζημκ
Βθφηδ:
Έηζη κπνξεί λα ληψζεη θαλείο ηελ παξνπζία ηεο εδνλήο σο κέζα ζηηο θφξεο ησλ καηηψλ ηνπ, ησλ
καηηψλ ηνπ πνπ ξένπλε απφ ηελ πιάηε ηνπ έξσηα. Πνμζακαημθζζιμί, Ίηανμξ, 1940.
ιμζα ηαζ ζημ πμίδια Δλ πόιεη ηεο Οζξνήλεο ιαξ ιζθά βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ μιμνθζάξ ημο
κέμο Ρέιςκα, ακενχπμο αιθίαμθδξ δεζηήξ ζηάειδξ, ηαεχξ μζ θίθμζ ημο, ακάιεζά ημοξ ηαζ μ
πμζδηήξ –αθδβδηήξ ημκ πενζιάγερακ άνμκ άνμκ απυ έκα ηααβά ζε ιζα –πνμθακχξ ηαηυθδιδηααένκα. Ο δεζηυξ παναηηήναξ ημο ελαβκίγεηαζ απυ ηδκ μιμνθζά πμο απμπκέεζ ημ θςηζζιέκμ
απυ ηδ ζεθήκδ ςναίμ ημο ζχια.
«Απ' ηεο ηαβέξλαο ηνλ θαπγά καο θέξαλ πιεγσκέλν
ηνλ θίινλ Ρέκσλα ρζεο πεξί ηα κεζάλπρηα…
Οκσο ρζεο ζαλ θψηηδε
ην εξσηηθφ ηνπ πξφζσπν ε ζειήλε,
ν λνπο καο πήγε ζηνλ πιαησληθφ Υαξκίδε.»
Ο Ρέιςκ είκαζ θακηαζηζηυ πνυζςπμ ηαζ δ Οζνμήκδ ήηακ ααζίθεζμ ζηδ Μεζμπμηαιία. Ο
Υανιίδδξ ήηακ μ εείμξ ημο Πθάηςκα ηαζ δμθμθμκήεδηε πάκς ζε πμθζηζηή δζαθςκία. Ο ακζρζυξ
ημο ημκ έηακε αεάκαημ ζ' έκα δζάθμβμ πμο θένεζ ημ υκμιά ημο, υπμο μ ςηνάηδξ,
ειπκεοζιέκμξ απυ ηδκ ηεθεζυηδηα ημο ζχιαημξ ημο κεανμφ Υανιίδδ, ακαγδηεί ημκ μνζζιυ ηδξ
ζμθίαξ ςξ βκχζδ ημο ηαθμφ ηαζ ημο ηαημφ. Ώκ θμζπυκ μ Πθάηςκ ιε αθμνιή ημ ζςιαηζηυ
ηάθθμξ ημο Υανιίδδ ακαγδηά ημκ μνζζιυ ηδξ ανεηήξ, μ Κααάθδξ εζηζάγεζ ζηδκ ςναζυηδηα ημο
ζχιαημξ, πςνίξ κα αβκμεί ηζξ πνμεηηάζεζξ αοηήξ, υπςξ ηζξ δζαπναβιαηεφμκηαζ μζ ηθαζζζημί
θζθυζμθμζ.
Καζ ακ ζημκ Κααάθδ ανίζημοιε ημ ηάθθμξ πςνίξ ηδκ ανεηή, ζοκακηάιε ηαζ ηδκ ανεηή πςνίξ
ημ ηάθθμξ, ςξ αοεφπανηηδ δφκαιδ κα απμδίδεηαζ ζε ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ γμοκ ηαζ
αβςκίγμκηαζ ιε αλζμπνέπεζα ηαζ εάννμξ, ηάης απυ ηζξ πζμ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ. Δ ζηάζδ ημοξ
απέκακηζ ζηδ γςή ελαίνεηαζ ηαζ ηαοηίγεηαζ ιε ημοξ επχκοιμοξ βεκκαίμοξ ημο πανεθευκημξ,
ηαεχξ δ γςή ημοξ εοεοβναιιίγεηαζ ιε ηζξ ηαεμθζηέξ αλίεξ εηείκςκ. Γκςζηά πμζήιαηα υπςξ νη
Θεξκνπχιεο, Chefece … il grand refiuto (Σν κεγάιν Όρη), Μάξηηαη Δηδνί, Ζ αηξαπεία, Ζ Πφιηο
είκαζ βειάηα ακαθμνέξ ή οπαζκζβιμφξ βζα ηδκ δεζηή ζηάζδ πμο έδεζλακ ή υθεζθακ κα δείλμοκ
άκενςπμζ ακχκοιμζ ή επχκοιμζ, ήνςεξ ηαζ ακηζήνςεξ. Με ιζα παναηήνδζδ υιςξ. πςξ ηαζ
ζηδκ πενίπηςζδ ημο ηάθθμοξ δ ανεηή ημοξ δεκ είκαζ απυθοηδ, αθθά ζπεηζηή, μφηε ηέθεζα, αθθά
διζηεθήξ. Ώκενχπζκεξ αδοκαιίεξ, δεζθίεξ ηαζ θμαίεξ ακαζηέθθμοκ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ ανεηήξ
ςξ απυθοημο ζδακζημφ, υπςξ ηδκ υνζζε μ Πθάηςκ ζηδκ Πμθζηεία ςξ ακχηαηδ ααειίδα ζημκ
αβχκα εέαζδξ ημο αβαεμφ, ηαεχξ μ Κααάθδξ ακαβκςνίγεζ υηζ ηαζ δ βεκκαζυηδηα έπεζ
δζαααειίζεζξ υπζ πνμξ ηα πάκς αθθά πνμξ ηα ηάης. Καζ είκαζ εηεί πμο εζηζάγεζ ιε ζοιπάεεζα
ηαζ ηαηακυδζδ βζα ηδκ αδοκαιία ηςκ ακενχπςκ κα πάκε παναπένα απυ ημ πνχημ ζηαθί, κα
μθμηθδνχζμοκ ζηδκ εκηέθεζα ηδκ πνμζπάεεζά ημοξ, κα ηαηαηηήζμοκ ηδκ ηέθεζα ανεηή. ΐθέπεζ
ιε ζοιπάεεζα ηαζ υζμοξ δεκ έπμοκ ηδκ πθήνδ ηυθιδ κα απειπμθήζμοκ ζοκήεεζεξ ηαηέξ, κα
απμαάθμοκ ηδ δεζθία, ηδ ιαηαζυηδηα ημοξ. Καζ μζ ήνςεξ ζηζξ Θενιμπφθεξ δζηαζμφκηαζ ηδκ ηζιή,
ηαεχξ:
78

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

«…πνηέ απφ ην ρξένο κε θηλνχληεο,
δίθαηνη θη ίζνη ζ‘ φιεο ησλ ηεο πξάμεηο,
…πάληνηε ηελ αιήζεηα νκηινχληεο,
πιελ ρσξίο κίζνο γηα ηνπο ςεπδνκέλνπο…»
Θενιμπφθεξ (Ώπυ ηα Πμζήιαηα 1897-1933, Ίηανμξ 1984).
Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ απαλζχκμοκ ημοξ δεζθμφξ, ημοξ αδφκαιμοξ, ημοξ ακήιπμνμοξ κα
ακηέλμοκ ημοξ ιεβάθμοξ ηζκδφκμοξ. Βηείκμξ πάθζ πμο ηζιά ηδκ ανεηή ζημ έπαηνμ ηαζ θέεζ ημ
ιεβάθμ πζ ζε ιζα γςή εοηεθή πμο δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηα ζδακζηά ημο δε ιεηακζχκεζ βζα ηδ
ζηάζδ ημο, υιςξ ακαβκςνίγεζ ηαζ ημ ηυζημξ αοηήξ ηδξ άνκδζδξ:
«Ο αξλεζείο δελ κεηαλνηψλεη.
Aλ ξσηηνχληαλ πάιη,
φρη ζα μαλαέιεγε.
Κη φκσο ηνλ θαηαβάιιεη
εθείλν η‘ φρη — ην ζσζηφ —
εηο φιελ ηελ δσή ηνπ.»
Chefece... il granrifiuto
(Ώπυ ηα Πμζήιαηα 1897-1933, Ίηανμξ 1984)
Με άθθα θυβζα ημ απυθοημ εάννμξ, ζδιαδεφεηαζ ςξ ακηίδςνμ απυ απχθεζεξ πμο ιαξ
ηαηααάθθμοκ βζα πάκηα. Δ ζηάζδ υζςκ θοθάηημοκ Θενιμπφθεξ εοιίγμοκ πενζζζυηενμ ηδκ
Ώκηζβυκδ ημο μθμηθή, πμο ηζιςνείηαζ πανά ηδκ πθέμκ εκάνεηδ ζηάζδ ηδξ κα εάρεζ ημκ κεηνυ
αδεθθυ ηδξ, ηαεχξ ακαβηάγεηαζ βζα κα οπδνεηήζεζ ημοξ κυιμοξ ηςκ εεχκ ηαζ ηα θζθάδεθθα
αζζεήιαηά ηδξ κα πανααζάζεζ ηδ δζαηαβή-κυιμ ημο ααζζθζά ηαζ εείμο ηδξ Κνέμκηα. Ώοηή δ
ακάβηδ ηδκ ηαεζζηά πνυζςπμ ηναβζηυ, ηδκ μδδβεί κα αιθζηαθακηεφεηαζ ακάιεζα ζημ ηαθυ ηαζ
ζημ ηαηυ, ζηδ γςή ηαζ ημ εάκαημ. Καζ ζημ ενήκμ ηδξ δζαπζζηχκεζ ηδκ εβηαηάθεζρή ηδξ απυ
ημοξ εεμφξ, αθμφ βζα πάνδ ηδξ εοζέαεζάξ ηδξ ηαηαδζηάγεηαζ βζα αζέαεζα:
«θαὶ γηαηί πξέπεη πηὰ ἡ δπζηπρηζκέλε
λὰ ἐιπίδσ ζηνὺο ζενχο;
πνηὸ ζχκκαρφ κνπ
λὰ θξάμσ,
ὅηαλ κὲ ηὴλ εὐζέβεηά κνπ
ηο ἀζεβείαο ηὴλ θαηαδίθε βξθα;»
(Σί πνή ιε ηὴκ δύζηδκμκἐξ εεμὺξ ἔηζ
αθέπεζκ; ηίκ‟ αὐδᾶκ λοιιάπςκ; ἐπεί βε δὴ
ηὴκ δοζζέαεζακ εὐζεαμῦζ‟ ἐηηδζάιδκ.)
μθμηθέμοξ Αληηγφλε (924-925).
Καζ δ Θέηζδα- ιαξ ιανηονεί μ Πθάηςκ ζημ α αζαθίμ ηδξ Πμθζηείαξ - εοπανζζηήεδηε ιε ηζξ
δζααεααζχζεζξ ημο Ώπυθθςκα ηδκ διένα ημο βάιμο ηδξ βζα ηδ ιαηνμγςία ημο παζδζμφ πμο
επνυηεζημ κα απμηηήζεζ. Ο Πθάηςκ ιέιθεηαζ ημοξ πμζδηέξ πμο πανμοζζάγμοκ ημοξ εεμφξ κα
αεεημφκ ηζξ οπμζπέζεζξ ημοξ ηαζ κα ρεφδμκηαζ. Ώοηή δ αζοκέπεζα ηςκ εεχκ ειπκέεζ ημκ
Κααάθδ ζημ πμίδια Απηζηία:
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«…γηα ηνλ βιαζηφ πνπ ζάβγαηλε απ‘ ηελ έλσζί ησλ.
Δίπε˙ Πνηέ απηφλ αξξψζηηα δελ ζαγγίμεη
θαη ζάρεηκαθξπλή δσή.— Aπηά ζαλ είπε,
ε Θέηηο ράξεθε πνιχ, γηαηί ηα ιφγηα
ηνπ Aπφιισλνο πνπ γλψξηδε απφ πξνθεηείεο
ηελ θάλεθαλ εγγχεζηο γηα ην παηδί ηεο…»
Μα υηακ μζ εζδήζεζξ βζα ημ εάκαημ ημο βζμο ηδξ Ώπζθθέα ήθεακ, ιεξ ζημ ενήκμ ηδξ νχηδζε ηζ
έηακε μ Ώπυθθςκαξ ηδκ χνα πμο ημ παζδί ηδξ ζημηςκυηακ:
«…Κ‘ νη γέξνη ηελ απήληεζαλ πσο ν Aπφιισλ
απηφο ν ίδηνο εθαηέβεθε ζηελ Σξνία,
θαη κε ηνπο Σξψαο ζθφησζε ηνλ Aρηιιέα.»
Απηζηία (Ώπυ ηα Πμζήιαηα 1897-1933, Ίηανμξ 1984)
Ώκ θμζπυκ μ ίδζμξ μ εευξ Ώπυθθςκαξ απζζηεί ζηζξ οπμζπέζεζξ ημο ηαζ οθμπμζεί ημ πεπνςιέκμ
ημο Ώπζθθέα, ημ μπμίμ ιάθζζηα δ ίδζα δ Θέηζδα βκςζημπμζεί ζημ παζδί ηδξ: εάκαημξ ηαζ αζχκζα
δυλα δ παναιμκή ζηδκ Σνμία, ιαηνμαζυηδηα ηαζ άδμλμ ηέθμξ ακ βονίζεζ πίζς ζηδκ παηνίδα
ημο, πχξ μζ ημζκμί εκδημί κα ηναηήζμοκ ιζα ζηαεενά εκάνεηδ ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ ηάεε θμβήξ
πνμηθήζεζξ ηδξ γςήξ.
Καζ ιε ζοβηαηάααζδ εθίαεηαζ βζα ημκ ήνςα ηδξ αηξαπείαο πμο εκχ είκαζ ηαιςιέκμξ βζα ηα
ςναία ηαζ ιεβάθα ένβα είηε θυβς ηδξ άδζηδξ ηφπδξ ημο είηε θυβς ηςκ εοηεθχκ ζοκδεεζχκ
ημο, εκδίδεζ ζημκ ηνοθδθυ αίμ. Υςνίξ κα παναβκςνίγεηαζ δ αημιζηή εοεφκδ.
«Ση ζπκθνξά, ελψ είζαη θακσκέλνο
γηα ηα σξαία θαη κεγάια έξγα
ε άδηθε απηή ζνπ ε ηχρε πάληα
ελζάξξπλζη θ‘ επηηπρία λα ζε αξλείηαη·
λα ζ‘ εκπνδίδνπλ επηειείο ζπλήζεηεο,
θαη κηθξνπξέπεηεο, θη αδηαθνξίεο.
Καη ηη θξηθηή ε κέξα πνπ ελδίδεηο,
(ε κέξα πνπ αθέζεθεο θ‘ ελδίδεηο),
θαη θεχγεηο νδνηπφξνο γηα ηα νχζα,
θαη πεαίλεηο ζηνλ κνλάξρελAξηαμέξμε
πνπ επλντθά ζε βάδεη ζηελ απιή ηνπ,
θαη ζε πξνζθέξεη ζαηξαπείεο θαη ηέηνηα.
Καη ζπ ηα δέρεζαη κε απειπηζία
απηά ηα πξάγκαηα πνπ δελ ηα ζέιεηο.
Άιια δεηεί ε ςπρή ζνπ, γη‘ άιια θιαίεη·
ηνλ έπαηλν ηνπ Γήκνπ θαη ησλ νθηζηψλ,
ηα δχζθνια θαη η‘ αλεθηίκεηα Δχγε·
ηελ Aγνξά, ην Θέαηξν, θαη ηνπο ηεθάλνπο.
Aπηά πνχ ζα ζ‘ ηα δψζεη ν Aξηαμέξμεο,
απηά πνχ ζα ηα βξεηο ζηε ζαηξαπεία·
θαη ηη δσή ρσξίο απηά ζα θάκεηο.»
(Ώπυ ηα Πμζήιαηα 1897-1933, Ίηανμξ 1984)
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Ο ίδζμξ μ Κααάθδξ μζηηίνεζ ημκ εαοηυ ημο ακάθμβα βζα ηδκ οπαθθδθζηή ημο εέζδ ζημ ηιήια
Όδνεοζδξ ζημ Τπμονβείμ Αδιμζίςκ Ένβςκ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ ιζα αλζμπνεπή
δζααίςζδ.
«... ηη αθξηβά πνπ κε θφζηηδαλ εκέλα ε κηθξέο κνπ πνιπηέιεηεο. Γηα λα ηαηο
απνθηήζσ βγήθα απ‘ ηελ θπζηθή κνπ γξακκή θ‘ έγηλα έλαο θπβεξλεηηθφο
ππάιιεινο (ηη γεινίν), θαη μνδηάδσ θαη ράλσ ηφζεο πνιχηηκεο ψξεο ηελ εκέξα
(ζηεο νπνίεο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ε ψξεο θακάηνπ θαη ραπλψζεσο πνπ
ηεο δηαδέρνληαη). Ση δεκηά, ηη δεκηά, ηη πξνδνζία…
Πφζεο θνξέο κεο ζηελ
δνπιεηά κνπ κ‘ έξρεηαη κηα σξαία ηδέα, κηα ζπάληα εηθφλα, ζαλ
εηνηκνθακσκέλνη αηθλίδηνη ζηίρνη, θαη αλαγθάδνκαη λα ηα παξακειψ, δηφηη ε
ππεξεζία δελ αλαβάιιεηαη. Έπεηηα ζαλ γπξίζσ ζπίηη κνπ, ζαλ ζπλέιζσ
θνκκάηη, γπξεχσ λα η‘ αλαθαιέζσ αιιά πάλε πηα. Καη δηθαίσο. Μνηάδεη ζαλ ε
Σέρλε λα κε ιέγε «Γελ είκαη δνχια εγψ· γηα λα κε δηψρλεο ζαλ έξρνκαη, θαη
λάξρνκαη ζαλ ζεο. Δίκαη ε κεγαιήηεξε Κεξά ηνπ θφζκνπ. Καη αλ κε αξλήζεθεο
– πξνδφηε θαη ηαπεηλέ – γηα ην ειεεηλά ζνπ θαιφ ζπίηη, γηα ηα ειεεηλά ζνπ θαιά
ξνχρα, γηα ηελ ειεεηλή θαιή ζνπ θνηλσληθή ζέζη, αξθέζνπ κ‘ απηά ινηπφλ (αιιά
πνχ κπνξείο λ‘ αξθεζζήο)…».
Εμφκζμξ 1905, (Γ.Π. αααίδδξ, «Αλέθδνηα ζεκεηψκαηα πνηεηηθήο
θαη εζηθήο», Μζηνά Καααθζηά, ΐ´, Βνιήξ, 1987).
ε αοηήκ ηδκ αοημηνζηζηή ελμιμθυβδζδ παναδέπεηαζ ηαζ μ ίδζμξ μ πμζδηήξ ημ διζηεθέξ ημο
δυζζιμ ζηδκ πμζδηζηή ηέπκδ πνμξ πάνδ ηςκ οθζηχκ ακαβηχκ ημο. Δ παναδμπή αοηή ζοκδέεζ
ημκ πμζδηή ιε ημοξ ήνςεξ ηςκ πμζδιάηςκ ημο ηαζ ειιέζςξ ακαβκςνίγεηαζ δ εκδμηζηυηδηα ςξ
ιζα βκήζζα ακενχπζκδ αδοκαιία.
οιπεναζιαηζηά πζζηεφμοιε υηζ μ Κααάθδξ ζημ δίπηοπμ ηάθθμξ ηαζ ανεηή ακηζπνμηείκεζ ηδκ
ηαοηυηδηα ηάθθμξ ίζμκ ανεηή. Σμ ηάθθμξ είκαζ ανεηή, δεκ πνμτπμεέηεζ ημ έκα ημ άθθμ. ε έκακ
ηυζιμ πμο απμζοκηίεεηαζ ηαζ παναηιάγεζ δ μιμνθζά απμηεθεί ιζα ζηαεενή αλία, ιία ανεηή
αοηή ηάεε αοηή, ζηακή κα ειπκέεζ ημκ πμζδηή ηαζ ελζθεχκεζ ηα πμζδηζηά πνυζςπα βζα ηζξ
αδοκαιίεξ ημοξ.
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«Τν ηδεώδεο ηεο ἐκνξθίαο ζηνλ Καβάθε:
κεξηθέο παξαηεξήζεηο»
Σππξίδσλ Ταιηέξεο
Μsc N.E.Φιλολογίαρ, Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02

ημ πμίδια «Φζθέθθδκ», «ηάπμζμξ ααζζθίζημξ πνμξ ακαημθάξ ηδξ Μεζμπμηαιίαξ»66 ζοκμιζθεί
ιε ημκ αοθζηυ ημο ζεάζπδ ζπεηζηά ιε ημ κέμ κυιζζια πμο πνυηεζηαζ κα εηδχζεζ. Γζα ημκ
μπζζευηοπμ ημο κμιίζιαημξ αοημφ, μ ααζζθίζημξ απμθαζίγεζ υηζ πνεζάγεηαζ «Κάηη πνιχ εθιεθηφ
απ‘ ην άιιν κέξνο· / θαλέλαο δηζθνβφινο έθεβνο σξαίνο.»
Δ ηαφηζζδ αοηή ημο εθιεθηνχ ιε ηδκ εθδαζηή-κεακζηή ςναζυηδηα επακένπεηαζ ηαζ άθθεξ θμνέξ
ζημ ηαααθζηυ ζφιπακ. Δ πμίδζδ ημο Κ. Π. Κααάθδ εζηζάγεηαζ ζοπκά ζημ ηάθθμξ ή, βζα κα
πνδζζιμπμζήζμοιε ηδ θέλδ ημο ίδζμο ημο πμζδηή, ζηδκ εκνξθηά. ημ πμίδια «Έηζζ πμθφ
αηέκζζα ―», ημ πμζδηζηυ οπμηείιεκμ ημ δδθχκεζ απενίθναζηα: «Σελ εκνξθηά έηζη πνιχ
αηέληζα, / πνπ πιήξεο είλαη απηήο ε φξαζίο κνπ», βζα κα ηαηαβνάρεζ αημθμφεςξ ιε θεπημιένεζα
ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ:
«Γξακκέο ηνπ ζψκαηνο. Κφθθηλα ρείιε. Μέιε εδνληθά.
Μαιιηά ζαλ απφ αγάικαηα ειιεληθά παξκέλα·
πάληα έκνξθα, θη αρηέληζηα ζαλ είλαη,
θαη πέθηνπλ, ιίγν, επάλσ ζη‘ άζπξα κέησπα.
Πξφζσπα ηεο αγάπεο, φπσο ηα ‘ζειελ
ε πνίεζίο κνπ.... κεο ζηεο λχρηεο ηεο λεφηεηφο κνπ,
κέζα ζηεο λχρηεο κνπ, θξπθά, ζπλαληεκέλα ...»
Σα ηαηαβναθυιεκα παναηηδνζζηζηά, εκχ είκαζ θεπημιενή ηαζ οπμκμμφκ υπζ απθχξ ημκ πυεμ,
αθθά ηαζ ηδκ ενςηζηή ζοκεφνεζδ, δεκ δζεοηνζκίγμοκ ημ θφθμ ηςκ πξνζψπσλ ηεο αγάπεο· υπςξ
υιςξ θαίκεηαζ απυ άθθεξ πενζπηχζεζξ πμο εα ικδιμκεοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα, δ ηαααθζηή
εκνξθηά ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ημ κεακζηυ-εθδαζηυ ακδνζηυ ζχια. Σα ενςηζηά ζοιθναγυιεκα
πμο οπμηνφπημκηαζ ζε έκακ ηέημζμ ζοζπεηζζιυ υπζ ιυκμ δδθχκμκηαζ, αθθά είκαζ δοκαηυκ κα
δζαηοπςεμφκ ηαζ απενίθναζηα («‘ έλα βηβιίν παιεφ ―»):
«[…] ν έθεβνο
ηεο δσγξαθηάο ― κε θαζηαλά, βαζχρξνα κάηηα·
κε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ηελ εθιεθηή εκνξθηά,
ηελ εκνξθηά ησλ αλσκάισλ έιμεσλ·»
άθθμηε υιςξ ηα ζοιθναγυιεκα αοηά θακεάκμοκ, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ («Γςβναθζζιέκα»):
«ηε δσγξαθηάλ απηή θπηηάδσ ηψξα
66

Ο παναηηδνζζιυξ απυ ημκ ίδζμ ημκ πμζδηή. ΐθ. Κααάθδξ (1993) 139.
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έλα σξαίν αγφξη πνπ ζηκά ζηε βξχζη
επιάγηαζελ, αθνχ ζ‘ απέθακε λα ηξέρεη.
Ση σξαίν παηδί· ηη ζείν κεζεκέξη ην έρεη
παξκέλν πηα γηα λα ην απνθνηκίζεη.―»
ηδκ πανμοζίαζδ θμζπυκ αοηή, εα ακαθενεχ εκδεζηηζηά ζε μνζζιέκα απυ ηα 154 πμζήιαηα ημο
ηακυκα, πνμζπαεχκηαξ κα πανημβναθήζς ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ υρεζξ πμο θαιαάκεζ δ
εκνξθηά ζημ ηαααθζηυ ζφιπακ.
ε ιενζηά πμζήιαηα, ημ ηάθθμξ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πανμοζζαγυιεκμ
ςξ απυννμζά ημοξ. Δ ζφκδεζδ αοηή επζαεααζχκεηαζ απυ ηδκ επζθμβή ημο θζθέθθδκα
ααζζθίζημο, πμο ήδδ ζογδηήεδηε, εκχ επαθδεεφεηαζ επίζδξ ζε πμζήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζηδ
ζφβπνμκδ επμπή. ημ πμίδια «Γςβναθζζιέκα», βζα πανάδεζβια, πμο ιυθζξ ακαθένεδηε, ημ
αγφξη ηδξ δσγξαθηάο πνέπεζ κα είκαζ δνμιέαξ, οπυεεζδ πμο πνμζθένεζ ιζα εοθμβμθακή
ελήβδζδ βζα ηδ θνάζδ «ε‟ απέηαιε κα ηνέπεζ.»
ημ «Ο ηαενέπηδξ ζηδκ είζμδμ» ειθακίγεηαζ «Έλα εκνξθφηαην παηδί, ππάιιεινο ζε ξάπηε/ (ηεο
Κπξηαθέο, εξαζηηέρλεο αζιεηήο)». Ο οπενεεηζηυξ ααειυξ ημο επζεέημο («ειμνθυηαημ»)
δζαζαθδκίγεηαζ απυ ηδκ εκαζπυθδζδ ημο παηδηνχ ιε ημκ αεθδηζζιυ, έζης ηαζ ακ αοηή
πνμζδζμνίγεηαζ ςξ εναζζηεπκζηή.
ημ «Μένεξ ημο 1908» ακηίεεηα, μ αεθδηζζιυξ δεκ ηαημκμιάγεηαζ ςξ πδβή βζα ηδκ εκνξθηά,
πμο απμηαθφπηεηαζ ιπνμξ ζηα ιάηζα ιαξ. Ώθθά ημ πμίδια δεκ επζηνέπεζ κα αιθζαάθθμοιε: δ
ηαθθμκή ημο ακδνζημφ ζχιαημξ μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ ημθφιαδζδ.
«Κ‟ έιεκε μθυβοικμξ· άρμβα ςναίμξ· έκα εαφια.
Ώπηέκζζηα, ακαζδηςιέκα ηα ιαθθζά ημο·
ηα ιέθδ ημο δθζμηαιέκα θίβμ
απυ ηδκ βφικζα ημο πνςσμφ ζηα ιπάκζα, ηαζ ζηδκ παναθία.»
Δ «εκνξθηά» θαίκεηαζ κα εκηάζζεζ αοημδζηαίςξ ζπεδυκ ημοξ θμνείξ ηδξ ζηδ ζθαίνα ηςκ
διζεέςκ ηαζ δνχςκ. ημ πμίδια «Λάλε Σάθνο», μ Κπξελαίνο πεξίθεκνο δσγξάθνο εέθεζ κα
απεζημκίζεζ ημκ μιχκοιμ κέμ ςξ Τάθηλζνλ εμ άπαληνο. Βκημφημζξ, δ ακηίθδρδ πμο έπεζ μ
Λάκδξ βζα ηδκ πνμζςπζηή ημο εκνξθηά ημκ ςεεί κα απαζηήζεζ ημκ αθδνςζζιυ ημο αοηυκ ιε ηδ
βκήζζα, ακ ηαζ εκδηή, ηαοηυηδηά ημο, ςξ Λάκδξ, οζυξ ημο Ραιεηίπμο, Ώθελακδνεφξ. Καζ είκαζ
αηνζαχξ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ηάθθμοξ πμο μ Λάκδξ απμηηά ηδκ αεακαζία, ηδκ εζηαζηζηή ιέζς
ηδξ εηθφλαο, αθθά ηαζ ηδ θμβμηεπκζηή ζηδ δζηή ιαξ, ακαβκςζηζηή ζοκείδδζδ.
Σμ υηζ δ εκνξθηά απμηεθεί βκχνζζια ιζαξ ζθαίναξ ακχηενδξ απυ ηδ εκδηή ακενςπυηδηα
ηαηαδεζηκφεηαζ ζημ πμίδια «Έλαο Θεφο ησλ». Ο εευξ ημο ηίηθμο αθήκεζ ηα Πξνζθπλεηά,
Πάλζεπηα Γψκαηα ηαζ δζαζπίγεζ ςξ πεναζηζηυξ ηδκ αβμνά ηδξ εθεφηεζαξ πδβαίκμκηαξ πνμξ
ηδκ ηαηυθδιδ ζοκμζηία ηδξ πυθδξ. Δ ιμνθή ημο πςεινχ θαη ηέιεηα σξαίνπ εθήβνπ πμο
επζθέβεζ μ εευξ αοηυξ έθηεζ ηα αθέιιαηα ζε ηέημζμ ααειυ πμο μζ οπυθμζπμζ δζααάηεξ νςημφκ μ
έκαξ ημκ άθθμ πμζμξ είκαζ μ πεναζηζηυξ. Καζ ιυκμ «κεξηθνί, / πνπ κε πεξηζζνηέξα πξνζνρή
παξαηεξνχζαλ, / εθαηαιάκβαλαλ θαη παξακέξηδαλ»· αοημί ακηζθαιαάκμκηακ υηζ δ ηειεία ημο
σξαηφηεο, δ ελαζνεηζηή ημο αοηή εκνξθηά πνμένπεηαζ απυ ηδ εεσηή ημο οπυζηαζδ,
ηαημνεχκμκηαξ έηζζ κα πνμζδζμνίζμοκ ηδκ πναβιαηζηή ηαοηυηδηα ημο πεναζηζημφ.
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Δ ελφικδζδ ηδξ εκνξθηάο θμζπυκ ελορχκεζ ηα πανμοζζαγυιεκα πνυζςπα ζηδ ζοκείδδζδ ημο
ακαβκχζηδ. Δ ελφρςζδ αοηή έπεζ ςξ απμηέθεζια ανηεηέξ θμνέξ κα εκηείκεηαζ δ
πνμηαθμφιεκδ ζοβηίκδζδ. Έηζζ, ζημ πμίδια «Καζζανίςκ» ζδιεζχκεηαζ λεηάεανα υηζ βζα ημ
μιχκοιμ πνυζςπμ ζηελ ηζηνξία ιίγεο γξακκέο βξίζθνληαη κνλάρα. Χζηυζμ, αοηή δ κηθξή, θη
αζήκαληε κλεία ιεβεεφκεηαζ απυ ηδκ ηέπκδ ημο πμζδηζημφ οπμηεζιέκμο, ηυζμ κεο ζηνλ λνπ ημκ
δζηυ ημο υζμ ηαζ ημκ δζηυ ιαξ. Δ αφξηζηε γνεηεία ημο Καζζανίςκμξ πνμζηίγεηαζ ηαζ
ζοιπθδνχκεηαζ ιε κηαλ «νλεηξψδε ζπκπαζεηηθή εκνξθηά», πμο ημκ ακαδεζηκφεζ «σξαίν θ‘
αηζζεκαηηθφ». Δ εζηυκα ημο ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ιέζς ημο ζοβηεναζιμφ
δφμ δζαθμνεηζηχκ πνμκζηχκ ζδιείςκ, ηδξ εζζυδμο ημο Καζζανίςκμξ ζηδκ ηάιανα ημο
πμζδηζημφ οπμηεζιέκμο ηαζ ηδξ ζηζβιήξ πμο απμθαζίγεηαζ δ ηφπδ ημο «κεο ζηελ θαηαθηεκέλελ
Αιεμάλδξεηα».
Βκχ υιςξ εα πενίιεκε ηακείξ ιζα ακαθοηζηυηενδ επζζήιακζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο ζοβηνμημφκ
ηδκ εκνξθηά ημο, εκημφημζξ δεκ ζοιααίκεζ αοηυ. Δ πενζβναθή εζηζάγεηαζ ζε παναηηδνζζηζηά
πμο αθθμζχκμοκ ηδκ εκνξθηά ημο Καζζανίςκμξ: ζηδ πθςιάδα, ηδκ ημφναζδ ηαζ ηδ θφπδ,
ζημζπεία πμο ακηακαηθμφκ ηδκ ακοπενάζπζζηδ εέζδ ημο κεο ζηελ θαηαθηεκέλελ Αιεμάλδξεηα,
ηδκ ακοπυζηαηδ εθπίδα ημο βζα εοζπθαπκία, εκηέθεζ ημκ εάκαηυ ημο. Παν‟ υθα αοηά, δ αφξηζηε
γνεηεία ηαζ εκνξθηά ημο βζμο ηδξ Κθεμπάηναξ αολάκεηαζ, ηάκμκηαξ αηυιδ πζμ ζοβηζκδηζηή ηδκ
ακδιπυνζα ημο ιπνμζηά ζημκ πμθζηζηυ μπμνημοκζζιυ – ηεθζηά, ημ ζδιάδζ πμο αθήκεζ ζηδκ
ακαβκςζηζηή ιαξ ζοκείδδζδ.
Ξακαβονκχκηαξ ζημ πμίδια «Λάλε Σάθνο», παναηδνμφιε υηζ μ μιζθδηήξ ζπεφδεζ κα
απμζαθδκίζεζ υηζ δ εκνξθηά ήηακ «υ,η‟ είπε πμο κ‟ αλίγεζ» μ μιχκοιμξ κέμξ. Δ άπμρδ αοηή
ημο μιζθδηή εκζζπφεηαζ απυ ηδκ πςνίξ πενζζηνμθέξ δζεοηνίκζζή ημο υηζ μ Μάνημξ αβαπά ζημκ
Λάκδ ηδκ εκνξθηά ημο ηαζ ιυκμ – δζαηφπςζδ ζηδκ μπμία δεκ θένκεζ ακηίννδζδ μ ζοκμιζθδηήξ
Μάνημξ (αθμφ δεκ δζαηυπηεζ ημκ θυβμ ημο μιζθδηή). Έηζζ υιςξ θαίκεηαζ κα πνμηφπηεζ έκα
πάζια: εα πενίιεκε ηακείξ δ αβάπδ ημο Μάνημο βζα ημκ Λάκδ κα δζέεεηε ηαζ ιζα άοθδ
δζάζηαζδ δίπθα ζηδ ζςιαηζηή πανάιεηνμ ηδξ εκνξθηάο. Ή ιήπςξ πνέπεζ κα οπμεέζμοιε υηζ δ
εκνξθηά δζαεέηεζ αθ‟ εαοηήξ ιζα πκεοιαηζηή δζάζηαζδ;
ημ πμίδια «Δπξίσλνο Σάθνο» δζααάγμοιε: «Υάζακελ φκσο ην πην ηίκην ― ηελ κνξθή ηνπ, /
πνπ ήηαλε ζαλ κηα απνιιψληα νπηαζία.» Παναηδνμφιε ηαζ εδχ ηα δφμ ζημζπεία πμο
εκημπίζηδηακ πνμδβμοιέκςξ· αθεκυξ δ εκνξθηά ζοκδέεζ ημκ κεανυ Βονίςκα ιε ημκ ηυζιμ ηςκ
εεχκ. Δ ζφκδεζδ αέααζα αοηή πενζμνίγεηαζ ζηδκ υρδ, πςνίξ κα δζεζζδφεζ ααεφηενα. Βπζπθέμκ,
μ οπενεεηζηυξ ααειυξ, πμο απμηζιά ηδκ εκνξθηά ημο κέμο, ηδκ ακηζπαναεέηεζ πνμξ υθα ηα
οπυθμζπα βκςνίζιαηα πμο ημκ δζαηνίκμοκ: ημ κεανυ ηδξ δθζηίαξ ημο, ηδκ ορδθή ημο ηαηαβςβή,
ηδ ιαεδηεία ημο, ηα δζακμδηζηά ημο επζηεφβιαηα· αοηυ πμο απενίθναζηα οπενέπεζ ζε αλία είκαζ
δ εκνξθηά.
Ώκηζεέηςξ, ζημ πμίδια «Γηα ηνλ Ακκφλε, πνπ πέζαλε 29 εηψλ, ζηα 610» ηα θμβμηεπκζηά
επζηεφβιαηα ημο κέμο ειθακίγμκηαζ ζζάλζα ημο ηάθθμοξ ημο: «Βέβαηα ζα πεηο γηα ηα πνηήκαηά
ηνπ ― / αιιά λα πεηο θαη γηα ηελ εκνξθηά ηνπ, / γηα ηελ ιεπηή εκνξθηά ηνπ πνπ αγαπήζακε». Καζ
πάθζ υιςξ, δζαπζζηχκεζ ηακείξ υηζ αοηυ πμο ααναίκεζ είκαζ δ εκνξθηά, υπςξ οπμβναιιίγεζ δ
έηηαζδ ηδξ δζαηφπςζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ.
Παν‟ υθδ ηδκ ζδεαθζζηζηή θφζδ πμο θαίκεηαζ θμζπυκ κα απμηηά ζημ ηαααθζηυ ζφιπακ, δ
εκνξθηά ςζηυζμ ιπμνεί κα απμαεί ιμζναία βζα ημκ θένμκηα. Σμ παναδέπεηαζ έκαξ άθθμξ κέμξ, μ
Εαζήξ: «Μα απ‘ ην πνιχ λα κ‘ έρεη ν θφζκνο Νάξθηζζν θ‘ Δξκή, / ε θαηαρξήζεηο κ‘ έθζεηξαλ, κ‘
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εζθφησζαλ.» ΐέααζα, βζα κα αηνζαμθμβήζμοιε, δεκ είκαζ δ εκνξθηά δ ίδζα πμο μδδβεί ζημκ
εάκαημ, αθθά μ αίμξ πμο μ Εαζήξ εεςνεί υηζ ηδξ ακηζζημζπεί: μζ θαηαρξήζεηο είκαζ αοηέξ πμο ημκ
ζημηχκμοκ. Δ θεμνά ημο ζχιαηυξ ημο εηηζκεί απυ ημκ εαοιαζιυ υθςκ ηςκ ημζκςκζηχκ
ζηνςιάηςκ, ηδ θήιδ πμο ζοκαηυθμοεα απμηηά μ έθδαμξ βζα ηδκ εκνξθηά ημο ηαζ ηδ
κμδιαημδυηδζδ αοηχκ ηςκ δφμ ιέζα ζημ δεδμιέκμ ημζκςκζηυ-πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ. Δ
Ώθελάκδνεζα πνμδζαβνάθεζ ηδκ «νξκή, ηδ ζέξκελ, ηδκ ππεξηάηε εδνλή» ημο αίμο ημο Εαζή,
δδθαδή ημκ εάκαηυ ημο.
ημ «Ωξαία ινπινχδηα θη άζπξα σο ηαίξηαδαλ πνιχ», μ έκαξ απυ ημοξ δφμ κέμοξ δζαηνίκεηαζ
επίζδξ απυ «εκνξθηά»· ζ‟ αοηήκ είκαζ πμο ηαζνζάγμοκ πμθφ ηα «σξαία θη άζπξα ινπινχδηα» ημο
ηίηθμο. Δ ηαηάθδλδ πμο ημο επζθοθάζζεηαζ είκαζ επίζδξ ιμζναία· ζοκδέεηαζ υιςξ ιε ηδκ
«εκνξθηά» ημο; Δ εηηοθζζζυιεκδ ζζημνία δεκ επζηνέπεζ κα ημ ζοιπενάκμοιε· ςζηυζμ, δ
δζαηφπςζδ ημο αθδβδηή, πμο επζθέβεζ κα ακαθένεζ ηδκ εκνξθηά –ιαγί ιε ημ απαναίηδημ
βκχνζζιά ηδξ, ηδ κεακζηή δθζηία– ςξ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημο κεηνμφ πθέμκ κέμο
οπμδεζηκφεζ, κμιίγς, ηδ ιμζναία ζφκδεζδ.67
ημ πμίδια αοηυ υιςξ ακζπκεφμκηαζ ηαζ άθθεξ πανάιεηνμζ ηδξ ηαααθζηήξ «εκνξθηάο». Σμ
ιμζναίμ ηδξ απμηέθεζια βζα ημκ θένμκηα κέμ, μ θοζζηυξ εάκαημξ, έπεζ ημ πάνζζυ ημο ζηδκ
ροπζηή απμκέηνςζδ πμο οθίζηαηαζ μ εναζηήξ ημο· μ ηεθεοηαίμξ, ηαεχξ πνέπεζ μπςζδήπμηε κα
ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζδεχδεξ ηδξ εκνξθηάο, ιεηένπεηαζ ηάεε ιέζμο, βζα κα δζαηδνήζεζ ηδ ζπέζδ,
υηακ αοηή δζαηοαεφεηαζ. ηακ εα πάζεζ πζα ηδκ εκνξθηά μνζζηζηά ηαζ αιεηάηθδηα, ηυηε εα
πεεάκεζ ηαζ αοηυξ. Αζαθένεζ απθχξ μ ηνυπμξ: δεκ είκαζ μναηυξ, αθθά εκδυιοπμξ. Βκημφημζξ, μ
αθδβδηήξ ημ επζζδιαίκεζ λεηάεανα: «καραίξη ζηελ θαξδηά ηνπ / ην καχξν θαθελείν φπνπ
επήγαηλαλ καδχ.»
Ώκηίζημζπδ απμκέηνςζδ πενζβνάθεηαζ ζημ «Μέζα ζηα θαπειεηά ―». Βπεζδή πνμθακχξ δεκ
ακηέπεζ κα γεζ ζηδκ ίδζα πυθδ πςνίξ ηνλ Σακίδε, ηνλ πην εμαίζην λέν, πμο ημκ εβηαηαθείπεζ, μ
μιζθδηήξ αθήκεζ ηδκ Ώθελάκδνεζα ηαζ αοημελμνίγεηαζ ζηδ ΐδνοηυ. Βηεί, δ απμκέηνςζή ημο
θαιαάκεζ ηδκ υρδ ηδξ απμηηήκςζδξ, υπςξ ημ ακαβκςνίγεζ ηαζ μ ίδζμξ: «Μεο ζ‘ επηειή θξαηπάιε
/ δηάγσ πνηαπψο.» Ο εναζηήξ ημο Σαιίδδ απανκείηαζ υθδ ηδκ πνμδβμφιεκδ γςή ημο ηαζ
αοείγεηαζ ζηζξ ηαηαπνήζεζξ, επζθέβμκηαξ μ ίδζμξ ηδ ιμνθή ηδξ απμκέηνςζήξ ημο. «Σν κφλν πνπ
ημκ ζψδεη» (ηαζ ημ μπμίμ πανμιμζάγεηαζ απυ ημκ ίδζμ ιε «δηαξθή εκνξθηά» – υπζ ηοπαία,
κμιίγς) είκαζ μ ζοζπεηζζιυξ ημο ιε ηδκ «εκνξθηά» ηδκ ίδζα ιέζς ημο θμνέα ηδξ, ημο Σαιίδδ.
Βίκαζ επμιέκςξ δ άοθδ, πκεοιαηζηή δζάζηαζδ, πμο επζζδιάκεδηε ακςηένς, δ μπμία ακάβεζ ηδκ
«εκνξθηά» ζε ζςηδνία;
Ο ζοζπεηζζιυξ ιε ημοξ εθήαμοξ ηαζ ημοξ κέμοξ ημοξ «θεκηζκέλνπο γηα εκνξθηά» πνμαάθθεζ
ζοκεπχξ ςξ μ επζδζςηυιεκμξ ζημπυξ. Ο ζοζπεηζζιυξ αοηυξ δεκ είκαζ ακαβηαίμ κα
παναηηδνίγεηαζ απυ δζάνηεζα· ιπμνεί κα είκαζ απθχξ πνμζςνζκυξ, ή ηαζ ζηζβιζαίμξ. Ώηυιδ ηζ
έηζζ απμδεζηκφεηαζ επανηήξ, υπςξ ζημ μιχκοιμ πμίδια θακενχκεζ ιε ηδκ ακηίδναζή ημο «ν
θαζξέπηεο ζηελ είζνδν», μ μπμίμξ «ραίξνληαλ, / θ‘ επαίξνληαλ πνπ είρε δερζεί επάλσ ηνπ / ηελ
άξηηαλ εκνξθηά γηα κεξηθά ιεπηά.»
ιςξ, δ απυβκςζδ πμο εηθνάγεζ μ εναζηήξ ημο Σαιίδδ ζημ «Μέζα ζηα θαπειεηά ―» θένκεζ
ζημ θςξ ηαζ ηδ ζημηεζκή πθεονά ηδξ «εκνξθηάο». Ο Σαιίδδξ, μ «πην εμαίζηνο λένο, άθηζελ ημκ
εναζηή ημο θ‘ επήγε κε ηνπ Δπάξρνπ ηνλ πηφ γηα λ‘ απνθηήζεη / κηα έπαπιη ζηνλ Νείιν, έλα
67

Ο Roilos (2009) 224 ηαηαθήβεζ ζε έκα ακηίζημζπμ ζοιπέναζια, ακ ηαζ λεηζκά απυ δζαθμνεηζηέξ πνμηείιεκεξ.
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κέγαξνλ ζηελ πφιηλ.» Σμ ηάθθμξ είκαζ επμιέκςξ δοκαηυκ κα ιεηαηνέπεηαζ ζε ιέζμ βζα ημκ
πνμζπμνζζιυ οθζηχκ ακηαθθαβιάηςκ, ζε ακηζηείιεκμ δμζμθδρίαξ.
Δ ίδζα ελανβφνςζδ ειθακίγεηαζ ηαζ ζηδ ζφβπνμκδ επμπή· ιυκμ πμο ζημ «Ωξαία ινπινχδηα θη
άζπξα σο ηαίξηαδαλ πνιχ» ηα πνάβιαηα είκαζ πενζζζυηενμ αιθίζδια, ή ίζςξ απθχξ πζμ
εοηεθή: μ υιμνθμξ κέμξ πμο ηεθζηά πεεαίκεζ «δελ κπνξεί λα πεξπαηεί», υπςξ θέεζ, ιε ημκ
εναζηή ημο, ηαεχξ δελ έρνπλ πεληάξα. Βπζθέβεζ επμιέκςξ κα ζπεηζζηεί ιε «έλαλ άιινλ», επεζδή
μ ηεθεοηαίμξ αοηυξ «ηνπ είρε ηάμεη δπν θνξεζηέο, θαη θάηη / κεηαμσηά καληήιηα.»68
Μήπςξ υιςξ μζ κέμζ αοημί δζμθζζεαίκμοκ ήδδ ζημκ δνυιμ ηδξ πμνκείαξ; 69 Ο ζοζπεηζζιυξ, πμο
πνμθακχξ αθμνά ηδκ ενςηζηή ζοκεφνεζδ –έζης ηζ ακ αοηή απμηηά ηδ δζάνηεζα ζπέζδξ–,
ζοκάπηεηαζ αηνζαχξ θυβς ηδξ ελανβφνςζδξ πμο βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ δέθεαν ηαζ ειθακίγεηαζ
ςξ άιεζμ απμηέθεζια. Μάθζζηα μ κέμξ ζημ «Ωξαία ινπινχδηα θη άζπξα σο ηαίξηαδαλ πνιχ»
πνμαάθθεζ ηδκ ελανβφνςζδ ςξ πζεζηζηή(;) αζμηζηή ημο ακάβηδ:
«Γελ έρνπκε πεληάξα.
είκεζα ― μεπεζκέλνη
‘ ην ιέγσ θαλεξά,
λα πεξπαηψ. Έλαο άιινο,
Ο άιινο ηνπ είρε ηάμεη
κεηαμσηά καληήιηα.―

Γπν πάκπησρα παηδηά
ζηα θέληξα ηα θζελά.
κε ζέλα δελ κπνξψ
κάζε ην, κε δεηεί.»
δπν θνξεζηέο, θαη θάηη
[…]»

Σα πνάβιαηα θαιαάκμοκ ημ αηνζαέξ ζπήια ηδξ πμνκείαξ ζηζξ «Μέξεο ηνπ 1909, ‘10 θαί ‘11»: μ
ενβαγυιεκμξ «ζε ζηδεξά» ηδξ Ώθελάκδνεζαξ «πνπινχζε ην ζψκα ηνπ». Δ «εκνξθηά» ηαηαθήβεζ
έηζζ ακηζηείιεκμ αβμναπςθδζίαξ. Βίκαζ εκδζαθένμκ κα ελεηαζηεί ημ ηίκδηνμ πμο μδδβεί ημκ
«πεξηθαιιή αοηυκ λένλ» ζηδκ εηπυνκεοζδ. Σμ θεπημιενχξ ηαημκμιαγυιεκμ ηίκδηνμ
ζοκμρίγεηαζ ζε υ,ηζ μ κέμξ αοηυξ επηζπκεί πνιχ ή υ,ηζ «είρε δεη ζε βηηξίλα θαη ημ ιαρηαξνχζε». Δ
ιεβάθδ επζεοιία ηαζ δ θαπηάνα αοηή ελζζχκμκηαζ ιε «κηα θξαβάηα θάπσο αθξηβή γηα ηελ
Κπξηαθή ηαζ ιε έλα σξαίν πνπθάκηζν καβί·» ανηεηά εοηεθέξ ακηίηνοζια εα έθεβε ηακείξ,
ακηίζημζπμ υιςξ ιε ημ «έλα ηάιιεξν ή δπν» πμο γδηείηαζ ςξ ακηίηζιμ βζα ημ ζψκα ηδξ
εκνξθηάο.
Γζα κα ακηζθδθεμφιε ηδκ εοηέθεζα ημο ακαθενυιεκμο πμζμφ, ανηεί κα εοιδεμφιε υηζ ημ
ηάθθδνμ ήηακ κυιζζια ηςκ 20 βνμζίςκ ηαζ απμηεθμφζε ημ 1/5 ηδξ αζβοπηζαηήξ θίναξ, υπςξ
ζδιεζχκεζ μ Γ. Π. αααίδδξ.70 Ο ιδκζαίμξ ιζζευξ ημο Κααάθδ ςξ έηηαηημο οπαθθήθμο ζημκ
Tνίημ Kφηθμ Aνδεφζεςκ ημο Yπμονβείμο Αδιμζίςκ Ένβςκ ηδξ Aζβφπημο ήηακ 20 αζβοπηζαηέξ
θίνεξ ημ 1908 ηαζ 22 ημ 1911, ζφιθςκα ιε ημκ ηναηή Σζίνηα.71 Σδκ εοηέθεζα ηδξ πνδιαηζηήξ
68

Ο Roilos (2009) 223-224 ακαθφεζ αηνζαχξ ηδκ ενςηζηή απζζηία ημο πμζήιαημξ ςξ απμηέθεζια ηδξ
αθθμηνζςηζηήξ ελανβφνςζδξ ηδξ μιμενςηζηήξ επζεοιίαξ.
69
Ο Roilos (2009) 223-227, ελεηάγμκηαξ ηα δφμ αοηά πμζήιαηα ιε ηα «Μένεξ ημο 1909, ‟10 ηαζ ‟11» ηαζ
«μθζζηήξ απενπυιεκμξ εη ονίαξ», εκμπμζεί αηνζαχξ ηζξ πανμοζζαγυιεκεξ ζοιπενζθμνέξ ηάης απυ ημκ υνμ
«trafficability of homoerotic desire». Καηά ηδ βκχιδ ιμο πάκηςξ, ζηδκ ελέηαζδ ημο εέιαημξ ηδξ πμνκείαξ, μ
ενεοκδηήξ αοηυξ πανααθέπεζ ή ελζζχκεζ ζημζπεία ηςκ ηαααθζηχκ πμζδιάηςκ πμο δζαθμνμπμζμφκηαζ ζε ζηακυ
ααειυ απυ ηδκ ζοιπεναζιαηζηή εέζδ ημο.
70
ΐθ. Κααάθδξ (1993) ΐ΄, 145. Ο αααίδδξ, ζημ Κααάθδξ (1993) ΐ΄, 138-139, δζεοηνζκίγεζ υηζ δ αζβοπηζαηή θίνα
απμηεθμφκηακ απυ 100 βνυζζα ηαζ ήηακ θίβμ αηνζαυηενδ απυ ηδκ αββθζηή εηείκδ ηδκ επμπή.
71
ΐθ. Σζίνηαξ (1971) 225. Πα. ηαζ Roilos (2009) 226 ζδι. 200.
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ζοκαθθαβήξ οπμβναιιίγεζ ηαζ μ αθδβδηήξ ημο πμζήιαημξ, οπεκεοιίγμκηαξ ιζακ άθθδ επμπή
ηαηά ηδκ μπμία ημ ηάθθμξ εα έπαζνε ζζυηζιδξ εηηζιήζεςξ.
Ώοηή δ άθθδ επμπή απμηοπχκεηαζ ζημ πμίδια «νθηζηήο απεξρφκελνο εθ πξίαο», υπμο
ειθακίγεηαζ ημ ανπαίμ ακηίζημζπμ ημο κέμο απυ ηζξ «Μέξεο ηνπ 1909, ‘10 θαη ‘11».72 Ο
μιζθδηήξ εκδιενχκεζ ημκ ζμθζζηή ημο ηίηθμο βζα ημ πμζυ πμο θαιαάκεζ μ Μέαδξ απυ ημοξ
εθήιενμοξ εναζηέξ ημο: «πνιχ ζπρλά ηνλ δίλνπλ / σο εθαηφ ζηαηήξαο.―»
Δ ζδιείςζδ ημο Γ. Π. αααίδδ υηζ ημ κυιζζια ημο ζηαηήνμξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ήηακ πνοζυ,
ακηζζημζπμφζε πενίπμο ζε ιζα πνοζή θίνα73 επζηνέπεζ κα ακηζθδθεμφιε ημ ηενάζηζμ πνδιαηζηυ
πάζια πμο δζαθμνμπμζεί ημοξ δφμ κέμοξ, ημκ ανπαίμ Ώκηζμπέα απυ ημκ ζφβπνμκμ Ώθελακδνέα·
αοηυ αηνζαχξ επζζδιαίκεζ ηαζ μ Κααάθδξ ζε ζπυθζυ ημο βζα ηζξ «Μέξεο ηνπ 1909, ‘10 θαη
‘11».74 Χζηυζμ, ιέζα ζημ πμίδια αοηυ δ απμηίιδζδ ημο ηάθθμοξ βίκεηαζ ιε υνμοξ
ηαθθζηεπκζημφξ ηαζ υπζ πνδιαηζημφξ ή βεκζηυηενα οθζημφξ· μ αθδβδηήξ μζηηείνεζ ηδκ ηφπδ ηδξ
εκνξθηάο ημο κέμο, επεζδή «πήε ρακέλνο: / δελ έγηλε, ελλνείηαη, άγαικά ηνπ ή δσγξαθηά». Παν‟
υθα αοηά – ηαζ αεααίςξ «ράξε ζηελ εκνξθηά ημο, μ πηφο αοηυξ ημο ηπξαλληζκέλνπ, πησρνηάηνπ
λαπηηθνχ» ηενδίγεζ ηδκ αεακαζία, ακεααίκμκηαξ ζημ αάενμ ηδξ πμζήζεςξ. Ώθθά ηαζ ζημ
«νθηζηήο απεξρφκελνο εθ πξίαο», μ Μέαδξ δεκ ελοικείηαζ βζα ηδκ εκνξθηά ημο ιυκμ
πνδιαηζηά (ιέζς ηδξ ακαθμνάξ ζημ αηνζαέξ πμζυ ηςκ ζηαηήνςκ), αθθά ηαζ θμβμηεπκζηά (αθμφ
μ δφθηκνο ζνθηζηήο ηαθείηαζ κα ηάκεζ εζδζηή ικεία βζ‟ αοηυκ ζηδκ πναβιαηεία ημο).
Οζ κέμζ αοημί, ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ηζξ επζθμβέξ ημοξ, ιαξ ςεμφκ κα ακανςηδεμφιε ιήπςξ δ
«εκνξθηά» δεκ είκαζ πανά έκα άδεζμ ηέθοθμξ. Γζα κα ελεηαζηεί ημ γήηδια αοηυ, εα βίκεζ
ακαθμνά ζε ηνεζξ ζζημνζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ, υπςξ απμηοπχκμκηαζ ζηδκ ηαααθζηή πμίδζδ. ημ
πμίδια «Σα Βήκαηα» δζααάγμοιε:
«‘ εβέληλν θξεββάηη ζηνιηζκέλν
κε θνξαιιέληνπο αεηνχο, βαζπά θνηκάηαη
ν Νέξσλ ― αζπλείδεηνο, ήζπρνο, θ‘ επηπρήο·
αθκαίνο κεο ζηελ επξσζηία ηεο ζαξθφο,
θαη ζηεο λεφηεηνο η‘ σξαίν ζθξίγνο.»
Δ πενζβναθή ημο ημζιζζιέκμο Νένςκμξ εοιίγεζ ηδ δσγξαθηά πμο ημζηάγεζ ημ πμζδηζηυ
οπμηείιεκμ ζημ πμίδια «Εσγξαθηζκέλα». Δ δσγξαθηά αοηή απεζημκίγεζ έκα απμημζιζζιέκμ
αγφξη ημκηά ζε ιζα ηνήκδ ιέζα ζημ ηαηαιεζήιενμ. Σμ πμζδηζηυ οπμηείιεκμ παναηηδνίγεζ δφμ
θμνέξ ημ αγφξη αοηυ ςξ «σξαίν». Δ οπμβνάιιζζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζδζυηδηαξ αζηζμθμβεί, εκ
ιένεζ ημοθάπζζημκ, ημκ εαοιαζιυ ηαζ ηδκ πνμζήθςζδ ημο πμζδηζημφ οπμηεζιέκμο ζηδκ εζηυκα.
Πνμεηηείκμκηαξ ηδκ άπμρδ αοηή, εα ιπμνμφζε εκδεπμιέκςξ κα οπμζηδνζπηεί υηζ ημ ιμηίαμ ημο
ημζιχιεκμο κέμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ζδζυηδηα ηδξ εκνξθηάο· πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή δείπκμοκ
ηαζ μζ θακεάκμοζεξ ενςηζηέξ ζοκδδθχζεζξ, μζ μπμίεξ επζζδιάκεδηακ ζηδκ ανπή ηδξ
ακαημίκςζδξ.
Ο Νένςκ ειθακίγεηαζ ζε πανυιμζα ζηάζδ: ηαζ αοηυξ ημζιάηαζ, υπςξ ημ «αγφξη ηδξ
δσγξαθηάο». Χζηυζμ, μ ίδζμξ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηακέκα ακηίζημζπμ επίεεημ, ιμθμκυηζ
72

ΐθ. Roilos (2009) 226.
Κααάθδξ (1993) 135.
74
ΐθ. Κααάθδξ (1993) 145.
73
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ζαθχξ ηαηέπεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ «εκνξθηάο»: ανίζηεηαζ ζηδκ αηιή ημο, είκαζ εφνςζημξ
ηαζ κέμξ. Δ ςναζυηδηα απμδίδεηαζ υιςξ ιυκμ ζηδ κευηδηα ηδκ ίδζα – ηαζ, βζα ηδκ αηνίαεζα, ζημ
«ζθξίγνο» ηδξ. Ώοηυ δεκ είκαζ αέααζα πςνίξ ζδιαζία: μ Νένςκ είκαζ έκαξ ιδηνμηηυκμξ. Καζ ακ
ημζιάηαζ «ήζπρνο, θ‘ επηπρήο», αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ είκαζ «αζπλείδεηνο» (αξ πνμζεπηεί υηζ ημ
επίεεημ αοηυ πνμηάζζεηαζ ηςκ άθθςκ δφμ): μ Νένςκ απεζημκίγεηαζ αηνζαχξ ηδ ζηζβιή πμο μζ
Βνζκκφεξ ε‟ ανπίζμοκ κα ημκ ηαηαδζχημοκ· ήδδ αημφιε ηα «ζηδεξέληα ημοξ βήκαηα» κ‟
ακεααίκμοκ ηδ ζηάθα. Μπμνεί επμιέκςξ κα είκαζ έκνξθνο;
Ώκ ζημ πμίδια «Σα Βήκαηα», ημ θνζηηυ έβηθδια ηδξ ιδηνμηημκίαξ επζαάθθεζ ζημκ αθδβδηή κα
αθαζνέζεζ ηάεε ικεία ηδξ «εκνξθηάο» εκηεθχξ απυ ημκ θμνέα ηδξ, ζημ πμίδια «Οξνθέξλεο» μ
μιχκοιμξ ήνςαξ πζζηχκεηαζ ηδκ ζδζυηδηα αοηή ηαζ ηδ δζαηδνεί ζημ αηέναζμ, παν‟ υθδ ηδ
αεααζςιέκδ θαοθυηδηα ημο παναηηήνα ημο. Πνχημ ηαζ ηφνζμ ζημζπείμ πμο παναηηδνίγεζ ημκ
Ονμθένκδ Ώνζανάεμο ςξ πνςηαβςκζζηή ημο πμζήιαημξ είκαζ «ην έκνξθν, ιεπηφ ηνπ πξφζσπν»,
ημ μπμίμ δζαζχγεηαζ πάκς ζημ κυιζζια πμο μ ίδζμξ έπεζ ηυρεζ. ηδ ζοκέπεζα μ αθδβδηήξ
ηαηααοείγεηαζ ζημκ πνυκμ ημκ ζζημνζηυ, πνμηεζιέκμο κα πναβιαηχζεζ ηδκ εθθεζπηζηή ημο
δζήβδζδ λεηζκχκηαξ απυ ηα παζδζηά-κεακζηά πνυκζα ημο ήνςά ημο. Βλυνζζημξ απυ ηδκ
Καππαδμηία, μ Ονμθένκδξ απμδεζηκφεηαζ ακηάλζμξ ηδξ εκνξθηάο ημο ςξ «ν πην σξαίνο, ν πην
ηδαληθφο απ‘ ηνπο σξαίνπο ηεο Ησλίαο λένπο».
Ώημθμφεςξ, υηακ μ ααζζθζάξ ηδξ ονίαξ Αδιήηνζμξ μ ςηήν ημκ ακεαάγεζ ζημκ ενυκμ ηδξ
Καππαδμηίαξ, μ Ονμθένκδξ δείπκεζ ημ ήεμξ ημο: θάβκμξ, ανπαηηζηυξ, οπενθίαθμξ,
απενίζηεπημξ, ηαηαθήβεζ ιζζδηυξ απυ ημκ θαυ ημο, πμο ημκ ακαηνέπεζ ηεθζηά. Άζοθμ ανίζηεζ
ζημ παθάηζ ημο πνμζηάηδ ημο· αθθά ηζ εηεί δείπκεηαζ λακά μοηζδακυξ: ζοκςιμηεί ηαηά ημο
Αδιδηνίμο. Δ ηίκδζή ημο αοηή απμηοβπάκεζ, υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, ηαζ μ ίδζμξ ελαθακίγεηαζ
δζά πακηυξ απυ ημ ζζημνζηυ πνμζηήκζμ. Βίκαζ εκδζαθένμκ πχξ ημκ ηαηαδζηάγεζ δ αθήβδζδ:
«Σν ηέινο ηνπ θάπνπ ζα γξάθεθε θ‘ εράζε·
ή ίζσο ε ηζηνξία λα ην πέξαζε,
θαη, κε ην δίθην ηεο, ηέηνην αζήκαλην
πξάγκα δελ θαηαδέρζεθε λα ην ζεκεηψζεη.»
Χζηυζμ, ηάηζ απμιέκεζ ζφιθςκα ιε ημκ αθδβδηή: κηα ράξη, έλα θσο, κηα κλήκε αηζζεηηθή. Οζ
θέλεζξ αοηέξ ζδιαημδμημφκ ιζα ηθζιάηςζδ πνμξ πκεοιαηζηυηενεξ πενζμπέξ· ήδδ μ δεφηενμξ
ζηαειυξ (ημ «θσο») είκαζ ημ ηοπζηυ ζφιαμθμ ημο πκεφιαημξ, εκχ μ ηνίημξ (δ «κλήκε»)
απμηεθεί ιζα κμδηζηή-πκεοιαηζηή θεζημονβία. Σμ υηζ ιυκμ δ θεζημονβία αοηή ζοκμδεφεηαζ απυ
επζεεηζηυ πνμζδζμνζζιυ επζαεααζχκεζ ηδκ παναηδνμφιεκδ ηθζιάηςζδ. Μέζς ηςκ ηνζχκ αοηχκ
πκεοιαηζηχκ ακαααειχκ ελατθχκμκηαζ ηα «σξαία λεηάηα» ημο Ονμθένκδ, ηα μπμία
ιεηαηνέπμκηαζ ζηδκ «πνηεηηθή εκνξθηά» ηνπ, βζα κα απμθήλμοκ ιεηαζημζπεζςιέκα ζηδκ
εκυηδηα πμο ζοκζζηά δ «κλήκε αηζζεηηθή αγνξηνχ ηεο Ησλίαο». ηα δφμ πνχηα ζηάδζα
ειπνυεεημζ πνμζδζμνζζιμί ημο πςνζζιμφ ή ηδξ απμιάηνοκζδξ δδθχκμοκ αηνζαχξ ηδκ
ελαΰθςζδ· ηδ εέζδ ημοξ ζημκ ηνίημ ακαααειυ θαιαάκεζ ιζα βεκζηή ακηζηεζιεκζηή, πνμηεζιέκμο
κα επζηεοπεεί δ δζαηφπςζδ ηδξ δζαιμνθμφιεκδξ εκυηδηαξ. Δ δζάνενςζδ ημο πμζήιαημξ ζε
εκυηδηεξ δζαπςνίγεζ πθήνςξ ηα δφμ ιένδ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ελςηενζηυ ηάθθμξ ηαζ ηδκ
εζςηενζηή μοηζδακυηδηα, επζηνέπμκηαξ ζημκ ακαβκχζηδ κα ηναηήζεζ ηεθζηά ιυκμ ημ πνχημ.
Θα ιπμνμφζε κα επζπεζνδιαημθμβήζεζ ηακείξ υηζ μ εοενβέηδξ ημο Ονμθένκδ ζοκζζηά ηδκ
ακάζηνμθδ εζηυκα ημο πνμζηαηεομιέκμο ημο. Σμ πμίδια «Γεκεηξίνπ σηήξνο (162-150 π.Υ.)»
απμηεθεί ιζα ελίζμο εθθεζπηζηή δζήβδζδ ηδξ γςήξ ημο μιχκοιμο ζζημνζημφ πνμζχπμο. Σα
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ζημζπεία πμο ζοκδέμοκ ηαζ ηαοηυπνμκα δζαπςνίγμοκ ημοξ δφμ αοημφξ ηαααθζημφξ ήνςεξ είκαζ
ανηεηά. Καζ μ Αδιήηνζμξ, υπςξ μ Ονμθένκδξ, ιεβαθχκεζ ελυνζζημξ ιαηνζά απυ ηδκ παηνίδα
ημο· υπζ υιςξ βζα δζηή ημο πνμζηαζία, αθθά βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ Ρςιαίςκ, πμο ημκ ηναημφκ
υιδνμ. Βκχ υιςξ μ Ονμθένκδξ γεζ ζακ ηάπμζμξ άθθμξ (ελάθθμο ημκ ζηέθκμοκ ζηδκ Εςκία, βζα
«λα μεραζζεί ζηνπο μέλνπο»), δ ελμνία επζδνά δζαθμνεηζηά ζημκ Αδιήηνζμ: υπζ ιυκμ δεκ
λεπκζέηαζ, μφηε υιςξ απθχξ ζοκεζδδημπμζεί ηδκ ηαοηυηδηά ημο· ηδκ δζεηδζηεί δοκαιζηά –ακ ηαζ
υπζ θακενά– πνμδζαβνάθμκηαξ έηζζ ηδκ αηυθμοεδ πμνεία ημο. Ώοηή δ εαιζζηζηή πίηναεημφζζα απμιυκςζδ-επίιμκμξ υνημξ ημκ ςεεί κα ελζδακζηεφζεζ ηδκ παηνίδα ημο ονία. Καζ κα
ελακηθήζεζ ημκ εαοηυ ημο ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ηδκ ακμνεχζεζ.
ιςξ, «θάζε ηνπ πξνζδνθία βγήθε ιαλζαζκέλε!» Δ ροπζηή ημο ηαηάζηαζδ μνίγεηαζ ηχνα απυ
έκα άθθμ ηνίπηοπμ, απυ «απειπηζία-θαυκφ-καχξε απνγνήηεπζη». Ο Ονμθένκδξ ακηίεεηα, υηακ
επζζηνέθεζ ζηδκ παηνίδα ημο, ελακηθεί ηζξ πνμζπάεεζέξ ημο ζηδ θεδθαζία ημο ηυπμο ημο ιε
ιμκαδζηυ ζημπυ ημκ πνμζςπζηυ ημο πθμοηζζιυ ηαζ ηδκ εοπανίζηδζή ημο· ηαζ αοηά πςνίξ
ζπέδζμ. Σμ ζπέδζμ, υηακ ημ ελοθαίκεζ, είκαζ κα ακαηνέρεζ ημκ εοενβέηδ ημο. ε αοηυ αηνζαχξ
απμηοβπάκεζ, υπςξ άθθςζηε ηαζ μ Αδιήηνζμξ. ιςξ, εκχ δ ηφπδ ημο Ονμθένκδ είκαζ ζημ ελήξ
άδδθδ, ζακ δ επαίζποκηδ πνάλδ ημο κα ημκ ελαθακίγεζ (ημ νήια πμο πνδζζιμπμζεί μ αθδβδηήξ
είκαζ «εμνπδελψζε»: έβζκε έκα ηίπμηα), μ Αδιήηνζμξ ακηζεέηςξ «θ‘ ελ ηε απνηπρία ηνπ, / ηελ
ίδηαλ αθαηάβιεηελ αλδξεία ζηνλ θφζκν δείρλεη». Ώοηυ ελάθθμο είκαζ ηαζ ημ ιμκαδζηυ πμο
«ινγαξηάδεη κε ππεξεθάλεηαλ κεο ζηελ καχξε απνγνήηεπζί ηνπ», υηακ αηυιδ ηαζ ημ ζδακζηυ βζα
ημ μπμίμ ελάκηθδζε ηδ γςή ημο ςξ ημκ εάκαημ απμηαθφπηεηαζ «φλεηξν θαη καηαηνπνλία».
Ο αίμξ ηςκ δφμ ακδνχκ ακαδεζηκφεηαζ έηζζ πανάθθδθμξ, αηνζαέζηενα ακηζζηνυθςξ ακάθμβμξ.
ιςξ αοηή δ ακηίζηνμθδ ακαθμβία παναιέκεζ θεζρή ζε έκα ζημζπείμ: εκχ βζα ημκ Ονμθένκδ μ
αθδβδηήξ ηάκεζ δζελμδζηή ακαθμνά ζηδκ έηπαβθδ «εκνξθηά» ημο, βζα ημκ Αδιήηνζμ δεκ βίκεηαζ
μφηε δ παναιζηνή κφλδ· βζαηί άναβε; Να πζεακμθμβήζεζ ηακείξ υηζ δ εζςηενζηή ειμνθζά ημο
Αδιδηνίμο είκαζ ηυζδ, είκαζ ηυζμ θαιπενή πμο ηάκεζ πενζηηή ηάεε ακαθμνά ζηδκ ελςηενζηή
ημο ειθάκζζδ;
ηδ ιεθέηδ ημο βζα ηδ εέζδ ημο ηάθθμοξ ζημκ ηυζιμ ηδξ ηέπκδξ, μ Alexander Nehamas ενεοκά
ανπζηά ημ θζθμζμθζηυ οπυααενμ ηδξ έκκμζαξ ηαζ ηαηαθήβεζ κα ακηζπαναεέηεζ ημκ Πθάηςκα
πνμξ ημκ Schopenhauer. Παναηδνεί υηζ μ Πθάηςκ ηαζ μζ ανπαίμζ θζθυζμθμζ δεκ θμαυκημοζακ
ηδκ πανάημθιδ βθχζζα ημο πάεμοξ, βζαηί εεςνμφζακ υηζ ημ ηάθθμξ, αηυιδ ηαζ ημ ηάθθμξ ηςκ
ηαηχηενςκ ακηζηεζιέκςκ, ιπμνεί ζηαδζαηά κα ειπκεφζεζ ηδ κμζηαθβία βζα ημ αβαευ ηαζ ηδκ
αθήεεζα. Έηζζ, ζημ πκπφζηφ ημο μ Πθάηςκ πενζβνάθεζ ηδ ιαηνμπνυκζα δζαδζηαζία πμο μδδβεί
απυ ημκ ένςηα βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ υιμνθμ άημιμ ζε ιζα γςή ηοαενκδιέκδ απυ ημκ ένςηα
βζα υθμ ημ ηάθθμξ πμο οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ· δ γςή αοηή βζα ημκ Ώεδκαίμ θζθυζμθμ ηαοηίγεηαζ
ιε ημκ ίδζμ ημκ θζθμζμθζηυ αίμ. Ο Al. Nehamas ζδιεζχκεζ υηζ ζηδκ ανπαία επμπή
εκεαννοκυηακ ηαζ εηηζιμφκηακ ημ πάεμξ βζα ηδκ επζδίςλδ ημο αίμο αοημφ, ηδξ ζμθίαξ ηαζ ηδξ
ανεηήξ ημο, υπςξ επίζδξ ηαζ μηζδήπμηε μδδβμφζε ζε αοηά. Οζ δδμκέξ πμο ακηάιεζαακ ιζα
ηέημζα επζδίςλδ εεςνμφκηακ έκημκεξ ηαζ δοκαηέξ, πνμζεέηεζ μ ίδζμξ ιεθεηδηήξ.75
Ώκ ηαζ δ θθμβενή ακηαπυηνζζδ πνμξ ημ ηάθθμξ πμο μ Πθάηςκ πενζβνάθεζ ζηα ηείιεκά ημο
ήηακ αηυια ηαηακμδηή ημκ 19μ αζχκα, μ Al. Nehamas παναηδνεί υηζ ημ ηάθθμξ είπε ήδδ πάρεζ
απυ ηαζνυ κα εεςνείηαζ ζοκμδμζπυνμξ ηδξ ζμθίαξ ηαζ ημο αβαεμφ· είπε ηαηαθήλεζ κα είκαζ εκ
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πμθθμίξ άζπεημ ηαζ ζοπκά ακηίεεημ πνμξ αοηά.76 Δ ηαποπμρία αοηή ιεηαηνέπεηαζ ζηαδζαηά ημκ
20μ αζχκα ζε αιθζαμθία βζα ηδκ μιμνθζά ηδκ ίδζα. Σμκ αζχκα αοηυκ, επζζδιαίκεζ μ ενεοκδηήξ,
δ θζθμζμθία, ελαζηίαξ ηδξ δοζπζζηίαξ ηδξ απέκακηζ ζημ πάεμξ, εβηαηαθείπεζ ηδκ εονεία
εεχνδζδ ηδξ ανπαίαξ επμπήξ ηαζ πενζμνίγεζ ημκ εαοηυ ηδξ ζε έκα είδμξ ηάθθμοξ ζημ μπμίμ δ
επζεοιία δείπκεζ ακάνιμζηδ: πνυηεζηαζ βζα ημ ηάθθμξ ηδξ ιεβάθδξ ηέπκδξ ηαζ ηςκ εαοιάηςκ
ηδξ θφζδξ, πμο εκαπυηεζηαζ ζε ιμοζεία ηαζ εεκζηά πάνηα. Σμ ηάθθμξ πμο έπεζ πθέμκ ζδιαζία
βζα ηδ θζθμζμθία, ηδκ ηνζηζηή ηαζ ζοπκά ηαζ βζα ηζξ ηέπκεξ ηζξ ίδζεξ, εθυζμκ έπεζ ηαευθμο
ζδιαζία πζα, είκαζ δζαπςνζζιέκμ απυ ηδκ μιμνθζά πμο έπεζ ζδιαζία βζα ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ.77
Ο Al. Nehamas δζεοηνζκίγεζ υηζ δ θζθμζμθία, απμηδνφζζμκηαξ μοζζαζηζηά ημ ηάθθμξ, εηπςνεί
ηδκ μιμνθζά ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ ηαεδιενζκχκ ακηζηεζιέκςκ, πμο είκαζ απχνζζηδ απυ ηδκ
επζεοιία ηαζ ημ ζχια, ζηδ αζμθμβία ηαζ ηδκ ροπμθμβία, ζηδ ιυδα, ηδ δζαθήιζζδ ηαζ ημ
ιάνηεηζκβη. Χξ δζηαζςιαηζηά ηδξ πεδία, δ θζθμζμθία δζαηδνεί ημ ηάθθμξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηζξ
δζθμνμφιεκεξ δδμκέξ78 πμο αοηυ πνμζθένεζ, ιυκμ επεζδή ηα εηθαιαάκεζ ςξ «αηζζεηηθά». Δ
ηαηδβμνία αοηή απαθείθεζ ηδ εεχνδζδ πμο είπε ηάπμηε ζοκδαοθίζεζ ηδ ζηέρδ ημο Πθάηςκμξ:
ημ αζζεδηζηυ ηάκεζ δοκαηή ηδκ απμιυκςζδ ημο ηάθθμοξ απυ μπμζμδήπμηε αζζεδζζαηυ,
πναηηζηυ ηαζ δεζηυ γήηδια απμηεθμφζε ημ ηέκηνμ ημο πθαηςκζημφ εκδζαθένμκημξ, ζπμθζάγεζ μ
Al. Nehamas.79 Δ ενιδκεία αοηή ημο ηάθθμοξ απυ ημκ Schopenhauer επεηηείκεζ νζγμζπαζηζηά
ηδκ ζδέα ημο Kant βζα ημ αζζεδηζηυ ηαζ ακμίβεζ έκα αβεθφνςημ πάζια ιεηαλφ μιμνθζάξ ηαζ
αμφθδζδξ, ηενδίγμκηαξ ηεθζηά απυθοηδ ηονζανπία ζημκ πχνμ ηδξ ηέπκδξ, ακαθένεζ μ ίδζμξ
ενεοκδηήξ. Έηζζ, ημ ηάθθμξ, υπςξ πενζβνάθδηε απυ ημκ Πθάηςκα ηαζ υπςξ αζχκεηαζ απυ ημοξ
πενζζζμηένμοξ ιαξ, δ μιμνθζά πμο ειπκέεζ πάεμξ ηαζ επζεοιία, δ πδβή δδθαδή ηδξ
εκημκυηενδξ δδμκήξ ηαζ ημο ααεφηενμο πυκμο, ελμνίγεηαζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα.80
οκμρίγμκηαξ ηζξ παναηδνήζεζξ πμο ηαηαηέεδηακ ηαεχξ ηαζ ηα ενςηήιαηα πμο ακέηορακ απυ
ηδκ ελέηαζδ ημο ηαααθζημφ ηακυκα, εα θέβαιε υηζ δ εκνξθηά βζα ημκ Κααάθδ α. ηαοηίγεηαζ ιε
ημ εθδαζηυ-κεακζηυ ακδνζηυ ζχια ηαζ α. ζοκοθαίκεηαζ ιε ημκ πυεμ, ηδκ επζεοιία βζα
ζοζπεηζζιυ ιε ημοξ θμνείξ ηδξ· πανάθθδθα, θακενχκεηαζ β. κα έπεζ ηαζ ιζα πκεοιαηζηή
δζάζηαζδ ηαζ δ. κα εεςνείηαζ –ιενζηέξ θμνέξ– ζοκχκοιδ ηδξ ζςηδνίαξ. Οζ ηέζζενζξ αοημί
άλμκεξ ειθακίγμκηαζ ςξ εκζαίμ ζφζηδια ιε έκημκεξ πθαηςκζηέξ ζοκδπήζεζξ. Ο Κααάθδξ
θαίκεηαζ υηζ εκαβηαθίγεηαζ ηδκ πθαηςκζηή άπμρδ πςξ δ μιμνθζά μδδβεί ζημ αβαευ. Ώοηυ
δείπκεζ δ εηηίιδζδ πμο ηνέθεζ βζα ηδκ «εκνξθηά» ςξ αλία· αοηυ πνμαάθθεηαζ ηαζ ιέζα απυ ηζξ
δζαθαζκυιεκεξ πκεοιαηζηέξ παναιέηνμοξ πμο πνμζβνάθμκηαζ ζηδκ «εκνξθηά» (εκχ δ έκκμζα
ηδξ ζςηδνίαξ ακαηαθεί ημκ ζςηδνζμθμβζηυ θυβμ ηδξ φζηενδξ ανπαζυηδηαξ).
Χζηυζμ, δ θζθμζμθζηή ιεηααμθή πμο πενζβνάθεζ μ Al. Nehamas ςξ πνμξ ηδ εεχνδζδ ημο
ηάθθμοξ, πανμοζζάγεζ ημκ Κααάθδ ζε ακηίθαζδ πνμξ ηδκ επμπή ημο. Βίκαζ υιςξ έηζζ ηα
πνάβιαηα; Κζ ακ δεκ είκαζ, πχξ ηαημνεχκεζ μ Κααάθδξ κα ζοιαζαάζεζ ηδκ ανπαία εεχνδζδ ιε
ηζξ ζφβπνμκεξ ακηζθήρεζξ;
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Βλεηάγμκηαξ ηακείξ πνμζεηηζηυηενα, εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνίλεζ υηζ δ ακηζπανάεεζδ
Πθάηςκμξ ηαζ Schopenhauer είκαζ εββεβναιιέκδ ζημ ηαααθζηυ ζφιπακ. Υςνίξ κα
εβηαηαθείρεζ μφηε ηαη‟ εθάπζζημ, κμιίγς, ηδκ ανπαία εεςνία πενί ηάθθμοξ, μ Κααάθδξ
ηαημνεχκεζ κα ηδ ζοβηενάζεζ ιε ηδ ζφβπνμκή ημο θζθμζμθζηή εεχνδζδ. Σμ ηθεζδί ανίζηεηαζ
ζημκ πνχημ άλμκα πμο ακαθένεδηε: μ ζοβηεναζιυξ επζηοβπάκεηαζ, επεζδή δ εκνξθηά βζα ημκ
Κααάθδ εκημπίγεηαζ ζημ ακδνζηυ ζχια (εθδαζηυ ηαζ κεακζηυ), επεζδή επζθέβμκηαζ ηα
«θξεββάηηα πνπ αλαίζρπληα η‘ απνθαιεί ε ηξεράκελε εζηθή» («‟ έκα αζαθίμ παθδυ ―»). Σμ
πάζια πμο ακμίβεηαζ ακάιεζα ζηδκ επζθμβή αοηή ηαζ ηδκ ηναημφζα απμννζπηζηή εέζδ ηδξ
ημζκςκίαξ επζηνέπεζ ζημκ Κααάθδ κα δζαθμνμπμζδεεί απυ ηα πθήεδ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ηδξ
ηαεδιενζκυηδηαξ, υπςξ αηνζαχξ επζαάθθμοκ μζ ζφβπνμκεξ εέζεζξ πενί ηάθθμοξ. Σαοηυπνμκα
υιςξ, δ ίδζα αηνζαχξ επζθμβή ημφ επζηνέπεζ κα δζαηδνήζεζ ηδκ ηυζμ απαναίηδηδ βζα ηδκ ανπαία
θζθμζμθία επζεοιία, αθθά ηαζ ηδκ δδμκή πμο αοηή οπυζπεηαζ («Ζδνλή»):
«Υαξά θαη κχξν ηεο δσήο κνπ ε κλήκε ησλ σξψλ
πνπ εχξα θαη πνπ θξάηεζα ηελ εδνλή σο ηελ ήζεια.
Υαξά θαη κχξν ηεο δσήο κνπ εκέλα, πνπ απνζηξάθεθα
ηελ θάζε απφιαπζηλ εξψησλ ηεο ξνπηίλαο.»
Ώκηί επζθυβμο, παναεέης ημ Κ΄ ζδιείςια πμζδηζηήξ ηαζ δεζηήξ, βναιιέκμ ζηζξ 29 Εμοκίμο
1908, ζημ μπμίμ μ ίδζμξ μ Κααάθδξ ζοκμρίγεζ ηαζ ζπμθζάγεζ ζπεδυκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηά,
δδθαδή πμθζηζηά, ηδκ άπμρή ημο βζα ηδκ εκνξθηά:81
«Με αξέζεη θαη κε ζπγθηλεί ε εκνξθηά ηνπ ιανχ, ησλ πησρψλ /λέσλ/. Γνχινη,
εξγάηαη, κηθξνυπάιιεινη ηνπ εκπνξίνπ, ππάιιεινη ησλ καγαδηψλ. Δίλαη ε
ακνηβή, ζαξξείο, γηα ηεο πζηεξήζεηο ησλ. Ζ πνιιή δνπιεηά θαη ε πνιιή θίλεζηο
ηνπο θάκλνπλ ιεπηά θαη [[έκνξ]] ζπκκεηξηθά ηα ζψκαηα. Δίλαη [[πάληα]]
ζρεδφλ πάληα ιηγλνί. Σα πξφζσπά ηνπο ή άζπξα φηαλ ε εξγαζία ηνπο είλαη κεο
ζε καγαδηά, ή ειηνθακέλα φηαλ είλαη έμσ, έρνπλ [[πάληα]] έλα ζπκπαζεηηθφ
/,πνηεηηθφ,/ ρξψκα. Δίλαη κηα αληίζεζηο ζηνπο πινπζίνπο λένπο πνπ είλαη ή
αξξσζηηάξεδεο θαη /θπζηνινγηθψο/ βξψκηθνη, ή [[ηφηε]] κε πάρεηα /θαη/ κε
ιίγδεο απ‘ ηα πνιιά θαγηά, θαη ηα πηνηά/, θαη ηα παπιψκαηα/· ζαξξείο πνπ ζηα
πξεζκέλα ή ζηα δνπξσκέλα κνχηξα ηνπο θαλεξψλεηαη ε αζρεκία ηεο θιεςηάο
θαη ηεο ιεζηείαο [[―]] /[[απηψλ θαη ησλ παηέξσλ ησλ]]/ ησλ θιεξνλνκηψλ
θαη ησλ ηφθσλ ησλ.»82

81

Πα. Roilos (2009) 228.
Κααάθδξ (2009) 43. (Αεκ απάθεζρα ηζξ δζαβναιιέκεξ απυ ημκ ίδζμ ημκ Κααάθδ θνάζεζξ, βζα εοκυδημοξ θυβμοξ.
Σα «παθαζμβναθζηά ζδιάδζα» ιε ηα μπμία μ εηδυηδξ Γ. Π. αααίδδξ ιεηαβνάθεζ ηα πεζνυβναθα ζδιεζχιαηα ημο
πμζδηή: [ [α α β δ] ] = δζαβναθή, /α α β δ/ = πνμζεήηδ.)
82
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ΣΟ ΙΓΔΧΓΔ ΣΗ ΔΜΟΡΦΙΑ ΣΟΝ ΚΑΒΑΦΗ: ΜΔΡΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Πεξίιεςε:
Δ ηαααθζηή πμίδζδ ζοπκά εζηζάγεηαζ ζημ ηάθθμξ. Σμ ηάθθμξ ζοκήεςξ θαιαάκεζ ηα
παναηηδνζζηζηά ημο κεακζημφ-εθδαζημφ ακδνζημφ ζχιαημξ, ειθακζγυιεκμ ςξ απυννμζα
αεθδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Δ μιμνθζά αοηή πανμοζζάγεηαζ ςξ ζημζπείμ πμο ηάκεζ ηα
πνυζςπα πμο ηδκ ηαηέπμοκ κα λεπςνίγμοκ ή πνμαάθθεηαζ ίζςξ ςξ δ ιμκαδζηή αλία ημοξ. Δ
ελφικδζδ ηδξ μιμνθζάξ ελορχκεζ ηα πανμοζζαγυιεκα πνυζςπα ζηδ ζοκείδδζδ ημο
ακαβκχζηδ, εκηείκμκηαξ ανηεηέξ θμνέξ ηδκ πνμηαθμφιεκδ ζοβηίκδζδ. Σμ ηάθθμξ ιπμνεί
αηυια κα απμηεθεί ιέζμ βζα πνμζπμνζζιυ οθζηχκ ακηαθθαβιάηςκ ή κα ηαηαθήβεζ ακηζηείιεκμ
πνδιαηζηήξ ζοκαθθαβήξ. θα αοηά ςζηυζμ, ιαγί ιε ηζξ ζηζβιέξ πμο δ μιμνθζά
ακηζπαναηίεεηαζ πνμξ ημκ ροπζηυ ηυζιμ, ιαξ ςεμφκ κα ακανςηδεμφιε ακ ηεθζηά ζημ ηαααθζηυ
ζφιπακ ημ ζςιαηζηυ ηάθθμξ ηαοηίγεηαζ ιε ημ αβαευ (ημ ροπζηυ ηάθθμξ). Δ ελενεφκδζδ ηδξ
ζπέζδξ πμο ζοκδέεζ ηζξ δφμ αοηέξ έκκμζεξ ακαδεζηκφεζ ηδ δζάγεολή ημοξ, αθθά ηαζ ηδκ απυδμζδ
ζημ ζςιαηζηυ ηάθθμξ ιζαξ άοθδξ δζάζηαζδξ πμο ημ ακάβεζ ζηδ ζθαίνα ηςκ ζδακζηχκ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Κααάθδξ, μιμνθζά, ηάθθμξ, αβαευ

THE IDEAL OF BEAUTY IN THE POETRY OF C. P. CAVAFY: A FEW REMARKS
Abstract:
Cavafian poetry often focus on beauty; it‟s the beauty of the male body, of a young man or an
adolescent, and usually derives from athletic training. Beauty in Cavafy makes beautiful
persons stand out, or appears to be their only virtue. Beauty‟s praise dignifies the presented
persons, deepening the provoked emotion. Beauty can also become a means for material assets
or even turn out to be the object of monetary transactions. Along with the moments when
beauty is opposed to the inner world, we are compelled to wonder if eventually bodily beauty is
identified with goodness (i.e. inner beauty) or not. The research of these two notions brings out
their dissociation, but also gives to bodily beauty an immaterial dimension which lifts it to the
sphere of ideals.
Keywords: Cavafy, beauty, goodness
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«Τν αζιεηηθό ηδεώδεο ζηε γιππηηθή:
ε ηαύηηζε ηνπ θάιινπο κε ην ἀγαζόλ»
Νηθνιέηηα Μπειερξή
Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ11

1. Η ηαύηηζε ηνπ θάιινπο κε ην ἀγαζόλ
Σδ πενίμδμ ηδξ Ώεδκασηήξ πμθζηείαξ 5μ ηαζ 4μ αζ. π.Υ
ηα δζηαζχιαηα ημο αηυιμο ,
ακελάνηδηα απυ ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ, απμηημφκ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία ημο ηυζιμο,
δδιυζζα ακαβκχνζζδ ηαζ πνμαμθή. Οζ άκενςπμζ ζηδκ Ώεήκα ημο Πενζηθή είκαζ εθεοεένμζ κα
ηνίκμοκ, κα δζμζημφκ ηα δδιυζζα πνάβιαηα ηδξ Ώεδκασηήξ Πμθζηείαξ ζακ αοηελμφζζμζ πμθίηεξ
ηαζ κα δζαβμφκ ημκ ζδζςηζηυ ημοξ αζμ απαθθαβιέκμζ απυ ηδ θζθοπμρία ηαζ ημκ έθεβπμ ημο
ηνάημοξ. Μμκαδζηυξ πενζμνζζιυξ ηδξ εθεοεενίαξ ημοξ είκαζ μ ζεααζιυξ ηςκ κυιςκ ηαζ ηδξ
εθεοεενίαξ ηςκ άθθςκ πμθζηχκ, ιε ζημπυ ηδ ηαθθζένβεζα ημο ζδακζημφ πμθίηδ. ηδκ Οιδνζηή
επμπή, μ ζδακζηυξ πμθίηδξ σο πξόηππν θαη σο ραξαθηεξηζκόο ήηαλ πξνλόκην θαη
απνθιεηζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ηςκ δνςχκ, ηςκ διίεεςκ ηςκ εεχκ ηδξ
Εθζάδαξ ηαζ ηδξ Οδοζζείαξ. Καηά ηδκ πμνεία ημο 5μο ηαζ 4μο αζχκα μζ έκκμζεξ εοβέκεζα ηαζ
ηαθμηαβαεία ηαηέζηδζακ δδιμηναηζηέξ ηαζ ημζκμηζηέξ ηαζ επμιέκςξ ημζκυ ηηήια υθςκ ηςκ
πμθζηχκ. Δ ηαθμηαβαεία ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ζδζυηδηα δζαεέζζιδ, ζε υθμοξ ημοξ Ώεδκαίμοξ
πμθίηεξ. Η θαινθαγαζία ήηαλ θξάκα ζσκαηηθώλ θαη ςπρηθώλ πξνζόλησλ πνπ ην
πνιηηηθό ζύζηεκα πξνζπαζνύζε κέζα από ηηο αξρέο λα δώζεη ζηνπο λένπο . εα πνέπεζ κα
ημκίζμοιε υηζ ζην αληίκεηξν ηεο ππεξβνιήο είραλ ην κέηξν, φπνπ ε ζεκαζία ηεο θέλδξ
εηθναγυηακ ιε ηδκ ανιμκία ημο ζχιαημξ, ιε ηδκ ανεηή ηδξ ροπήξ ηαζ ιε ηδκ θνυκδζδ ημο
ιοαθμφ.
Η αξεηή απνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ν πνιίηεο. Αγαζόο είλαη εθείλνο
πνπ είλαη θαιόο ζε θάηη ή γηα θάηη θαη όρη κε ηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ εζηθά θαινύ.
Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ δ πμθζηεία επέααθθε πςνίξ δζαηνίζεζξ ζε υθμοξ ημοξ κέμοξ ηδκ ίδζα
αβςβή. Δ παζδεία είρε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηδαληθνύ πνιίηε. Βίπε παναηηήνα
ζθαζνζηυ, ζθζπηά δειέκμ ιε υθεξ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ επμπήξ, ηδκ θζθμζμθία, ηδκ ζαηνζηή, ηδκ
αζηνμθμβία, ηα ιαεδιαηζηά . Τπμπνεςηζηά ιαεήιαηα ήηακ δ ιμοζζηή, δ βοικαζηζηή ηαζ δ
βναιιαηζηή. ε υθδ ηδ δζαδζηαζία εηπαίδεοζδξ ιεβάθδ έιθαζδ έδζκακ ζηδκ ηαθή
ζοιπενζθμνά ηαζ ζηδκ αοημπεζεανπία.
Ο Ώεδκαίμξ πμθίηδξ έπνεπε κα είκαζ ζε εέζδ κα πμθειήζεζ βζα κα οπεναζπζζηεί ηδκ μζημβεκεζά
ημο ηαζ ηδκ παηνίδα ημο. Έπνεπε κα ζοιιεηέπεζ ζηδκ πμθζηζηή γςή , πνάβια πμο ζδιαίκεζ: κα
εηπθδνχκεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ζηδκ εηηθδζία ημο δήιμο, ηα δζηαζηήνζα ηαζ ηδ δζμίηδζδ ηδξ
πυθεςξ.
Με ημ ζφζηδια ηδξ ΏεδκαΎηήξ αβςβήξ μ κέμξ ιάεαζκε:
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1. ηζ ηα γξάκκαηα πνεζάγμκηακ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ ηςκ ακαβηαίςκ , βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο
ζπζηζμφ, ηαζ βζα ηδ ζοιιεημπή ημο ζηίξ πμθζηζηέξ πνάλεζξ.
2. Σμ ζρέδην βζα κα ηνίκεζ ηαθφηενα ηα ένβα ηςκ ηαθθζηεπκχκ.
3. Σδ κνπζηθή: : βζα κα ηάιμοκ ημ νοειυ ηαζ ηδκ ανιμκία μζηεία ζηζξ ροπέξ ηςκ παζδζχκ ,
χζηε κα βίκμοκ διενχηενμζ άκενςπμζ ,ηαζ επεζδή βίκμκηαζ πζμ εφνοειμζ ηαζ πζμ
πνμζανιμζηζημί , κα είκαζ πνήζζιμζ ηαζ ζημ θυβμ ηαζ ζηδκ πνάλδ. Γζαηί υθδ δ γςή ημο
ακενχπμο πνεζάγεηαζ ηαζ εονοειία ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηα. Πνςηαβυναξ ,Πθάηςκαξ 325 ε326 ε
4. Σδκ άζιεζε βζαηί ζοκηεθμφζε ζηδκ Ώκδνεία:
«γηα λα κπνξνχλ κε θαιχηεξν ζψκα λα ππεξεηνχλ ηε ρξεζηή ηνπο δηάλνηα, θαη
λα κελ αλαγθάδνληαη λα θαίλνληαη δεηινί θαη ζηνλ πφιεκν θαη ζε άιιεο πξάμεηο
επεηδή ην ζψκα ηνπο είλαη θαρεθηηθφ».
(Πνςηαβυναξ, Πιάησλ 325 ε-326 ε)
Οζ Ώεδκαίμζ πίζηεοακ υηζ ιε ηδκ άεθδζδ ηαθθζενβείηαζ ζημοξ κέμοξ δ πίζηδ μηζ ζοιαάθθμοκ
ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ εεκζηήξ ηθδνμκμιζάξ (ζηδκ δυλα, ημκ πθμφημ, ηδκ απυθαοζδ ηςκ
βζμνηχκ). Βπίζδξ ιε ημοξ αβχκεξ υηζ δζαιμνθχκεηαζ δ πνμζςπζηυηδηά ημοξ, ιε ημ πμνυ υηζ
ανίζημοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ανιμκία –ηαζ ηαοηυπνμκα ακαηαθφπημοκ ηαζ ηδκ ζοθθμβζηή
ανιμκία. «Ώπαίδεοημξ μ απυνεοημξ» έβναθε μ Πθάηςκ. Ο κέμξ ιάεαζκε υηζ ηα ηαθά ιε ηυπμ
ηαζ πυκμ απμηηζχκηαζ. Σίπμηα δεκ είκαζ δεδμιέκμ. Με ηδκ αβςβή μζ Ώεδκαίμζ απμζημπμφζακ
κα πθάζμοκ οβζείξ πμθίηεξ, ακδνείμοξ, εφνςζημοξ, δοκαημφξ πμθίηεξ ιε θοζζηυ ζεέκμξ ηαζ
αδάιαζηδ εέθδζδ βζα ηδ κίηδ. Πμθίηεξ ημο εὖ πξάηηεηλ ηαζ βεκζηυηενα ημο εὖ δῆλ.
2. Τν αζιεηηθό ηδεώδεο ζηε γιππηηθή
Σν θάιινο , θαη ε νκνξθηά ζην ζώκα πμο εηθναγυηακ ιε ηδκ αζζεδηά ηέθεζα ηίκδζδ ζηδ
βφικαζδ , ημ πμνυ ηαζ ηα αβςκίζιαηα Η εζηθή ηειεηνπνίεζε – πνμζέββζζδ ηδξ αθδεείαξ
πμο ήηακ πάνζζια ηςκ εεχκ. Η πνιηηηθή σξηκόηεηα – πνμεημζιαζία βζα ηα ημζκά ηαζ ηδκ
οπενάζπζζδ ηδξ παηνίδαξ. Ήηακ μζ ακαβηαίεξ πνμΰπμεέζεζξ, χζηε κα εεςνδεεί υηζ μ κεανυξ
Ώεδκαίμξ Πμθίηδξ πνμζέββζγε ημ ηέθεζμ. Ώοηυ ημ ηέθεζμ πμο ζηέηεζ πάκς απυ ηάεε ηυπμ,
πνυκμ ηαζ ηεπκμηνμπία. Σν αγέξαζην πεηφπακ μζ ηαθθζηέπκεξ βθοπηέξ ηδξ Ώεδκασηήξ πμθζηείαξ
.Σα ένβα ηδξ ηθαζζζηήξ πενζυδμο δ μπμία ηθείκεζ ιε ημκ Πναλζηέθδ πθδζζάγμοκ ηδ θπζηθή
αιήζεηα ηεο αλζξώπηλεο κνξθήο. Δ ηέπκδ ηδξ Ώεδκασηήξ πμθζηείαξ είκαζ αλζξσπνθεληξηθή
ηαζ αλζξσπνκεηξηθή. Οζ βθοπηέξ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα δζαηνίκμκηακ ζε θζεμονβμφξ ηαζ ζε
παθημονβμφξ ,ζε βθοπηέξ πμο έδζκακ ιυκμ εεμφξ, ιυκμ ακδνζάκηεξ – αεθδηέξ ή ιυκμ εκδημφξ.
Θα ακαθενεχ ζε βθφπηεξ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ πνμκζηυ πθαίζζμ ημ μπμίμ υνζζα ηαηά ηδκ
ανπή ηδξ εζζήβδζδξ.
Ο Φεηδίαο
Τπήνλε πνςημπυνμξ ηαθθζηέπκδξ ιε πμθοζφκεεημ ένβμ πμο άκμζλε κέμοξ δνυιμοξ ζηδκ
εθθδκζηή βθοπηζηή. Ήηακ μ πνχημξ βθφπηδξ πμο ζοκδφαζε εθεθακηυδμκημ ημ λφθμ ηαζ ημ
πνοζυ ζακ οθζηά ζηδ βθοπηζηή ηέπκδ. Ο πζυ ποηκυξ παναηηδνζζιυξ βζα ημ ενβμ ημο βίκεηαζ ιε
δομ θέλεζξ: «θάιινο θαη κέγεζνο». Ήηακ θζεμονβυξ ηαζ απέδζδε ιε ηδκ ζιίθδ ημο εεμφξ. Δ
μοζία ηδξ εευηδηαξ ηαζ δ ζπέζδ ηδξ ιε ημοξ εκδημφξ απμδυεδηε απυ ημκ Φεζδία ζε ααειυ πμο
αδοκαημφιε κα ηαηακμήζμοιε. Έκα επίβναιια βνάθεζ: «Ή ν ζεφο θαηέβεθε ζηε γε ή ν Φεηδίαο
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αλέβεθε ζηνλ Όιπκπν. Δλα είλαη ζίγνπξν φηη ν Φεηδίαο κε ην έξγν ηνπ αλεβάδεη ηνλ ζεαηή ηνπ
έξγνπ ηνπ ζηνλ Όιπκπν».
Δ Υνοζή ημιή ζηα ιαεδιαηζηά ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ημ εθθδκζηυ βνάιια θ (θζ), πνμξ ηζιήκ
ημο Φεζδία μ μπμίμξ ηδκ εθήνιμζε βζα κα απμδχζεζ ανιμκζηέξ ακαθμβίεξ ζηα βθοπηά ημο
Πανεεκχκα.
Δ γςθυνμξ ημο Πανεεκχκα
ημ ιεβαθφηενμ ζε παβηυζιζμ
επίπεδμ ζζημνζηυ ακάβθοθμ.
Βίπε ζοκμθζηυ ιήημξ 160
ιέηνα, ύςνο 1,02 ιέηνα ηαζ
ζε αοηήκ
απεζημκίγμκηακ
πενίπμο 378 ακενχπζκεξ ηαζ
εεσηέξ ιμνθέξ, ηαεχξ ηαζ
πενζζζυηενα απυ 200 γχα,
ηονίςξ άθμβα. Δ ζφθθδρδ
ηαζ δ μνβάκςζδ ηςκ εειάηςκ
ημο
εζημκμβναθζημφ
πνμβνάιιαημξ ηςκ ιεημπχκ,
ηδξ
γςθυνμο
ηαζ
ηςκ αεηςιάηςκ ημο Πανεεκχκα απμδίδεηαζ ζημκ Φεζδία, μ μπμίμξ είπε ηδκ ηαθθζηεπκζηή
επμπηεία ηςκ ενβαζζχκ ζε μθυηθδνμ ημ ικδιείμ.
Δ Ώεδκά ημο Πανεεκχκα ανζζηυηακ ζημ ζδηυ ημο καμφ
ήηακ 12 ιέηνα ηαζ ήηακ δδιζμονβζα ημο Φεζδζα,
θηζαβιέκδ απμ λφθμ (έαεκμ), εθεθακημδμκημ ηαζ 1140
ηζθά πνοζυ. Σμ άβαθια έπεζ παεεί. Δ Ώεδκά ηδξ
ΐανααηείμο είκαζ ιζηνμβναθία ημο βζβακηζαίμο
πνςημηφπμο πνοζεθεθάκηζκμο αβάθιαημξ ηδξ εεάξ
Ώεδκάξ Πανεἐκμο ημο Φεζδία 438 π.Υ.
Με ηδκ ηέπκδ ημο Φεζδία δ πθαζηζηή βίκεηαζ θμνέαξ ηςκ
πζμ ορδθχκ πκεοιαηζηχκ, ενδζηεοηζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ
ζδεχκ, εζηυκα μναηή ηαζ αζχκζα. Αε εα ιπμνμφζα κα ιδκ
ακαθενεχ ζημκ Οιύκπην Γία πμο είκαζ έκα απμ ηα 7
ζαύκαηα ηνπ Κόζκνπ. Σμ άβαθια δηακ λφθζκμ. Σμ λφθμ
ήηακ κηοιέκμ ιε ζηνχιαηα πνοζμφ ηαζ πθάηεξ
εθεθακημζημφ. Σα ιάηζα ήηακ απυ πμθφηζιμοξ θίεμοξ. Ο
ιακδφαξ απυ πνοζυ. Σμ δάθκζκμ ζηεθάκζ ζημ ηεθάθζ ημο
ήηακ απυ πνάζζκμ ζιάθημ. Ο ηαεήιεκμξ Αίαξ λεπχνζγε
ιέζα ζημκ καυ επάκς ζε ηνία ζηαθζά ηαζ ζφιθςκα ιε
εηηζιήζεζξ έθηακε ηα 12 ιέηνα ζε φρμξ. «Ήηαλ ζαλ λα
χςσλε ν Γίαο ην αλαζηεκά ηνπ» βνάθεζ ζε ακαθμνά ημο
μ Βθθδκαξ βεςβνάθμξ ηνάαςκαξ.΄Δηακ κηνμπή κα
πεεάκεζ ηακείξ πςνίξ κα επζζηεθεεί ηδκ Οθοιπία βζα κα
δεί ημ αβαθια. Ο Αίςκ μ Υνοζυζημιμξ ζε μιζθία ημο
ιπνμζηα ζημ καυ ημ 97ι.Υ είπε: Ώκ έκαξ ακενςπμξ, ιε αανζά ηανδζά απυ ηζξ ζηεκμπςνζεξ ηαζ
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θφπεξ ηδξ γςήξ ανεεεί ιπνμζηά ζημ άβαθια, ηα λεπκαέζ υθα. Σμ άβαθια ανζζηυηακ ζηδ
Οθοιπία ιέπνζ ημ 393 ι.Υ. Ώνβυηενα ιεηαθένεδηε ζηδκ Κςκζηακηζκμοπυθδ, υπμο
ηαηαζηνάθδηε ζηδκ ιεβάθδ θςηζά ημο Λαοζείμο ημ 476 ι.Υ.
ΜΤΡΧΝ (480-440 π.Υ.): Υαθημονβυξ, μ μπμίμξ απέδζδε ιε
ηδκ ζιίθδ ημο ακδνζάκηεξ εεχκ ηαζ δνχςκ. Σα πζμ θδιζζιέκα
ημο ένβα πανζζηάκμοκ αεθδηέξ ηδκ ζηζβιή ηδξ επίδμζήξ ημοξ.
Έπμοιε ηεθεζυηδηα ζηάζδξ, θεπημιενεζχκ ηαζ ακαθμβίαξ. Ο
Αζζημαυθμξ, πάθηζκμ ένβμ ημο βθφπηδ Μφνςκα, πνμκμθμβείηαζ
βφνς ζημ 450 π.Υ. ηαζ είκαζ από ηα πξώηα έξγα ζηελ ηζηνξία
ηεο ηέρλεο πνπ απεηθνλίδεη ηνλ αζιεηή ζε ζηηγκηαία ζηάζε
(ζηζβιζυηοπμ, εκζηακηακέ). Ο αεθδηήξ πανζζηάκεηαζ ηδ ζηζβιή
πμο ζοβηεκηνχκεζ υθεξ ημο ηζξ δοκάιεζξ ζηδκ εηηέθεζδ ηδξ
αμθήξ. Σμ πνυζςπυ ημο παναιέκεζ βαθήκζμ ημκίγμκηαξ ηδκ
αοημζοβηέκηνςζδ ημο δζζημαυθμο βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ
ηαθφηενδξ δοκαηήξ νίρδξ.

Γηζθνβόινο Lancelloti –
Δζληθό Μνπζείν Ρώκεο

ΠΟΛΤΚΛΔΙΣΟ: Υαθημονβυξ 5μο αζ π.Υ ., απἐδζδε ιε
ηα βθοπηά ημο εκδημφξ. φιθςκα ιε ημκ Πθίκζμ «ιυκμ
αοηυξ απυ ημ ακενχπζκμ βέκμξ εεςνείηαζ κα έπεζ
εκζςιαηχζεζ ηζξ ανπέξ ηδξ ηέπκδξ ημο ζε έκα ένβμ».
Ο Πμθφηθεζημξ έδσζε ηνλ δνξπθόξν βζα κα ζηεξίμεη ηε
ζεσξία ηνπ ζπεηζηά ιε ηζξ ζδεχδεζξ ακαθμβίεξ ημο
ακενχπζκμο ζχιαημξ. ηδ ιεθέηδ ημο ιε ηδκ ημκ μιαζία
«ΚΏΝΧΝ» έθεβε υηζ δ ηεθαθή είκαζ ημ 1/7 ημο ζχιαημξ
ηαζ μπμζμδήπμηε ιέηνμ πάκς ζε αοηυ είκαζ πμθθαπθάζζμ ή
οπμδζαίνεζδ ηδξ ηεθαθδξ. Σμ φρμξ ηδξ ηεθαθδξ ζζμφηαζ ιε
ηδκ παημφζα.Σμ άκμζβια ηδξ παθάιδξ ζζμφηαζ ιε ημ
πνυζςπμ ιαξ ή ηα ¾ ηδξ ηεθάθδξ .Δ απμζηάζδ ηδξ
πνχηδξ ηνίπαξ ηδξ ηεθαθήξ ιέπνζ ημ ηέκηνμ ηςκ θνοδζχκ
ζζμφηαζ ιε ημ 1/3 ημο πνυζςπμο .Ο Δνξπθόξνο ζπλδέεηαη
κε ηελ πόιε–θξάηνο θαη ηα ηδαληθά ηεο, Σμ ηθαζζζηυ
ζδεχδεξ ηδξ ηαθμηαβαείαξ.΄Δηακ ζε δδιυζζα εέα.Έπεζ
ςναίμ Ώεθδηζηυ ζχια .Πμο ακηακαηθάηαζ ζημ κδθάθζμ
ηαζ ζέικμ ημο πνυζςπμ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ εηθνάγεηαζ
ηαθφηενα ημ ακενςπζζηζηυ ζδεχδεξ ηδξ ηαθμηαβαείαξ, ηνπ
ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ θάιινπο ησλ πνιηηώλ ηεο
Γεκνθξαηίαο.
Νάπνιε Δζληθό Αξραηνινγηθό
Μνπζείν
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Αληίγξαθν ηεο θεθαιήο ηνπ Γνξπθόξνπ

ΠΡΑΞΙΣΔΛΗ : Ήηακ μ πζυ δζάζδιμξ ηςκ αηηζηχκ βθοπηχκ ημο 4μο αζχκα π.Υ. ηαζ μ πνχημξ
πμο θηινηέρλεζε ηε γπκλή ζειπθή κνξθή ζε θπζηθό κέγεζνο.
Ο ΔΡΜΗ ΣΟΤ ΠΡΑΞΙΣΔΛΗ
– Ο ΔΡΜΗ ΚΡΑΣΑ ΣΟΝ
ΓΙΟΝΤΟ ΠΑΙΓΙ
Βίκαζ ημ ιυκμ αοεεκηζηυ ένβμ
ημο
Πναλζηέθδ
πμο
έπεζ
δζαζςεεί.
ΐνέεδηε
ζηδκ
Οθοιπία, άεζηημ ζημ αάενμ
ημο, ανηεηά ιέηνα ηάης απυ ηδκ
βδ ηαζ έπεζ φρμξ 2.10 ι. Δ
απανάιζθθδ
ηέπκδ
ημο
Πναλζηέθδ, ζημ κα αθαζνεί ηδκ
ζηθδνάδα απυ ημ ιάνιανμ,
ηάκμκηαξ ημ, ημ ίδζμ ιε ηδκ υρδ
ηδξ ζάνηαξ, μθείθεηαζ ζηδκ
ιεβάθδ δελζμηεπκία ημο, ζηδκ
πνήζδ θςηυξ ηαζ ζηζάξ. Ο
Πναλζηέθδξ βζα κα δχζεζ
γςκηάκζα ζημ άβαθια, ζημπίιςξ
δεκ ηναηάεζ ηζξ ακαθμβίεξ. Βάκ
ηακείξ ημ παναηδνήζεζ απυ η‟
ανζζηενά, θαίκεηαζ θοπδιέκμ,
απυ ηα δελζά θαίκεηαζ βεθαζηυ,
υηακ δε ημ ημζηάλεζξ απυ
ιπνμζηά,
ήνειμ.
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Αγλώζηνπ γιχπηε ΓΗΑ Ή ΠΟΔΗΓΩΝ.
Υάιθηλνο αλδξηάληαο, βξέζεθε ζηνλ
βπζφ ηεο ζάιαζζαο ζην αθξσηήξην
Αξηεκίζην ηεο Δχβνηαο)Υαιθφο, χςνο
2,09 κ.,
Αζήλα, Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν.
Δ αοζηδνή ανιμκία ηςκ ηζκήζεςκ ημο
εεμφ οπαημφεζ ζε ιία εζςηενζηή
ακαβηαζυηδηα. Δ ιεβαθυπκμδ έηθναζή
ημο ελςηενζηεφεζ ημ εζςηενζηυ ηαζ εείμ
ιεβαθείμ. Σμ ορςιέκμ πένζ αθθάγεζ υθδ
ηδ δοκαιζηή ημο ζχιαημξ.
Σέθεζα ηεπκζηή ποηεφζδξ , ανιμκία
ηίκδζδξ. Ο βθφπηδξ δεκ αημθμφεεί ημοξ
ηακυκεξ ζοιιεηνίαξ ηαζ δε ηναηάεζ ηζξ
ακαθμβίεξ. Παναηδνμφιε μηζ ηα πένζα
είκαζ πμθφ ιεβάθα ζε ζπέζδ ιε ημ φρμξ
ημο αβάθιαημξ. Ο βθφπηδξ εζηζάγεζ ζηδ
ζηζβιζαία ηίκδζδ, αηνζαχξ ηδ ζηζβιδ
πμο δηνίαζκα ή μ ηεναοκμξ θεοβεζ απυ
ημ πένζ ημο εεμφ.

Ο Παηο ηνπ Μαξαζώλα : Άγλωζηνπ γιύπηε.
Δ έηθναζδ ημο πνμζχπμο, βειάηδ έκημκδ
πκεοιαηζηυηδηα ηαζ έκηαζδ, ημκίγεηαζ απυ ηα ιάηζα
απυ αζαεζηυθζεμ ιε ηζξ ηυνεξ απμ βοαθί. Έπεζ
παναηηδνζζηζηά ηδξ ηέπκδξ ημο Πναλζηέθδ ηαζ ημο
Λοζίππμο.
ηδκ πθμφζζα ηυιδ έπεζ ζηενεςεεί ηαζκία ιε
ηεναημεζδή πνμελμπή ζηδκ ημνοθή ημο ηεθαθζμφ.Δ
ιμνθή ημο έπεζ ηαοηζζηεί ιε κεανυ αεθδηή, ςζηυζμ
οπάνπεζ ηαζ δ άθθδ εεχνδζή ημο ςξ Βνιή..
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Ο εθεβνο πνπ κπνξεί λα είλαη ζλεηόο αιιά κπνξεί λα είλαη θαη ζεόο, εθθξάδεη ην ηδαληθό
θάιινο απηό πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε αξκνληα ηνπ ζώκαηνο θαη ηε ζεηθε ηειεηόηεηα.
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«Θαπκάδνληαο ην Ωξαίν.
Σπκβνιηζκνί θαη Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο
ζην Δεκνηηθό Τξαγνύδη»

Τξηαληαθπιιηά Φπληαλίδνπ
Eκπαιδεςηικόρ ΠΕ11

Σμ πμζδηζηυ ζφζηδια ημο θαμφ είκαζ ιζα αοημαζμβναθία
Μζα αοημαζμβναθία υιςξ εηαημιιονίςκ ακενχπςκ
Ηζκαήι Καληαξέ
Δηζαγσγή
Με ηδκ ακαδνμιή ζημοξ ιφεμοξ, ζφιθςκα ιε ημκ Βθφηδ, «εηζρσξνχκε ζηελ ηζηνξία θαη κέζα
ζηε θχζε πνπ ηνπο γέλλεζαλ, έηζη ψζηε λα κεηαηξέπνπκε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο παξειζφληνο
ρξφλνπ ζε παξφλ, θαη λα κεηαηξέπεηαη ην παξφλ απηφ ζε φξγαλν πξνηθηζκέλν κε ηε δχλακε λα
νδεγεί ηα ζηνηρεία ηεο δσήο καο ζηελ πξσηνγελή, θπζηθή ηνπο αιήζεηα». Ώκαηνέπμκηαξ θμζπυκ
ζημοξ δζημφξ ιαξ ιφεμοξ ηαζ ηδκ πανάδμζδ, ζοκακηάιε εηείκα ηα ζοζηήιαηα αλζχκ πμο
ζδιαημδμημφκ ημκ ηνυπμ ημο «είκαζ» ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ζημκ ανπαίμ ηυζιμ.
Οζ Ώνπαίμζ Έθθδκεξ ζηδκ ακαγήηδζή ημοξ βζα ημ ηέθεζμ, θάηνερακ ηαζ ελφικδζακ ημ
ακενχπζκμ ζχια. Λάλεοζακ ζηδκ πέηνα ηα ςναία ημνιζά ηςκ αεθδηχκ πμο ακηίηνζγακ κα
αζημφκηαζ βοικμί ζηδκ παθαίζηνα, λέπεζθα απυ εκενβδηζηυηδηα ηαζ οπμζπέζεζξ. πςξ μ
βθφπηδξ Πμθφηθεζημξ, μ μπμίμξ έδςζε ηαζ ιμνθή ζηδ εεςνία ημο βζα ηζξ ζδακζηέξ ακαθμβίεξ
ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαηαζηεοάγμκηαξ ημκ «Καλφλα», ημ άβαθια πμο ακηζπνμζχπεοε ημ
ζφκμθμ ηςκ ηαθφηενςκ ακαθμβζχκ ιζαξ ιεβάθδξ ζεζνάξ μθοιπζμκζηχκ. Σμ γδημφιεκυ ημοξ, ημ
ηάθθμξ, υπςξ ημ μνίγεζ μ Πθάηςκαξ ζημ οιπυζζυ ημο, ήηακ δ ανιμκία ηςκ επί ιένμοξ ιενχκ
αθθά ηαζ δ θαιπνυηδηα, δ ανεηή. Ο αεθδηήξ πενζζημζπζζιέκμξ απυ ηζξ ζηζέξ ηςκ πνμβυκςκ ηαζ
ημ αθέιια ηςκ γςκηακχκ, δζαπνέπεζ εκ ιέζς ηςκ μιμίςκ ημο, πμο ημο οπμαάθθμοκ έκα
ζοθθμβζηυ ήεμξ ιέζα απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ αβςβήξ. Δ ελζζμννυπδζδ πκεφιαημξ ηαζ
ζχιαημξ, δ ηαθθζένβεζα ημο ιέηνμο ηαζ ηδξ ανιμκίαξ είκαζ δ ααζζηή ζοκεήηδ ηδξ γςήξ. Καζ
είκαζ αοηυ ημ ζοθθμβζηυ ήεμξ, πμο ζοκέπεζ ημκ αεθδηή ηαζ πμο ηαεμνίγεζ μηζδήπμηε ζδιαίκεζ
άζηδζδ, κίηδ ή ήηηα, ζημ πχνμ ηςκ αβχκςκ ή ζημοξ πχνμοξ άεθδζδξ. Δ κίηδ ιε ηάεε ιέζμ,
δεκ ήηακ ζε ηαιζά πενίπηςζδ επζδίςλδ ηςκ ανπαίςκ Βθθήκςκ. ΐάζδ ηαζ ιέηνμ ηςκ πάκηςκ
ήηακ μ άκενςπμξ, εκχ ημ γφβζ ηάεε πνάλδξ ήηακ δ «ιένζικα» εαοημφ. Δ «ιένζικα» πμο ιέζα
απυ πναηηζηέξ αοζηδνυηδηαξ ηαζ πεζεανπίαξ, μδδβεί ημκ άκενςπμ ζηδκ «ηαηά θφζζκ» γςή ηαζ
ηαεζζηά ημ ίδζμ ημ ζχια ένβμ ηέπκδξ. Έηζζ, ημ άνζζημ εα ζοκδεεεί ιε ηδκ μιμνθζά, ημ ηαθυ ιε
ηδκ ανεηή, ημ ιέηνμ ιε ηδκ ανιμκία ηαζ ηδκ ακαθμβία.
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Ο ανπαίμξ έθθδκαξ θμζπυκ, γμφζε ζηδκ εκυηδηα ημο αζζεδηζημφ ιε ημ δεζηυ. Χναίμ ηαζ Καθυ
απμηεθμφζακ ηαοηυζδιεξ έκκμζεξ ηαζ ζημ ανιμκζηυ ζοκηαίνζαζια ημοξ ιαξ έδςζακ ημ
αεθδηζηυ ζδεχδεξ, πμο εέθδζε κα ακααζχζεζ ζηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα μ Pierre de Coubertin,
υηακ μναιαηίζηδηε ημοξ ζφβπνμκμοξ Οθοιπζαημφξ Ώβχκεξ ηαζ εζζήβαβε επίζδια πθέμκ ηδκ
έκκμζα ημο Οθοιπζζιμφ ηαζ ημο Οθοιπζαημφ Εδεχδμοξ. ήιενα ζηδκ 2δ εειεθζχδδ ανπή ημο
Οθοιπζαημφ Καηαζηαηζημφ Υάνηδ δζααάγμοιε: «Ο Οθοιπζζιυξ είκαζ θζθμζμθία γςήξ πμο
πνμςεεί ηαζ ζοκδοάγεζ ζε ανιμκζηυ ζφκμθμ ηζξ ανεηέξ ημο ζχιαημξ ηαζ ηδξ ροπήξ. οκδέμκηαξ
ημκ αεθδηζζιυ ιε ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ παζδεία, μ Οθοιπζζιυξ πνμζπαεεί κα δδιζμονβήζεζ
έκα ηνυπμ γςήξ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδ πανά ηδξ πνμζπάεεζαξ, ηδκ εηπαζδεοηζηή αλία ημο ηαθμφ
παναδείβιαημξ ηαζ ημ ζεααζιυ βζα μζημοιεκζηέξ αλίεξ».
Χζηυζμ μ Οθοιπζζιυξ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ηθαζζζηήξ επμπήξ, ακήηεζ πζα ζηδκ ανπαζυηδηα. Δ
εαοιαζηή ζζμννμπία δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ αίμο απυ ημκ ιεζαίςκα ηαζ ιεηά ακαηνέπεηαζ
ζηαδζαηά. Ώθθά δ ακαγήηδζδ «πενί ηάθθμοξ», οπυ δζαθμνεηζηή ηάεε θμνά ιμνθή, εα απμηεθεί
ιυκζιμ ιέθδια ηςκ ακενχπςκ.
Σν θάιινο θαη ε νκνξθηά ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη
ηδ κεμεθθδκζηή ημοθημφνα, υπμο ακήηεζ ηαζ ημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ, ιέζα απυ ηδκ
«οπαζκζηηζηή αζάθεζα» ημο ζοιαμθζζιμφ, ακαδφεηαζ μ ηυζιμξ ηδξ ακενχπζκδξ μιμνθζάξ, ημο
ηάθθμοξ, πμο ςξ ζδζυηδηα ημο ζχιαημξ ηςκ αζζεδηχκ, ζζμννμπεί ιε εαοιαζηυ ηνυπμ ακάιεζα
ζημ εεσηυ, ζημ βήζκμ, ηαζ ζημ ζοιαμθζηυ. Θα επζπεζνήζμοιε θμζπυκ κα δζαηνίκμοιε ημ ηάθθμξ
ζημοξ ζηίπμοξ ημο δδιμηζημφ ηναβμοδζμφ, υπμο ζημ επίπεδμ ηδξ βδξ ηαζ ηδξ θφζδξ υθα
θεζημονβμφκ αιθίδνμια. Θα επζπεζνήζμοιε κα δμφιε πχξ ιέζα απυ ηδκ «εθθδκζηή ημο θαθζά»,
ηδκ «ζηακή … κα μιζθεί ηαζ κα γςβναθίγεζ ζοκάια» (Διχηεο), πνμαάθθμκηαζ ζοθθμβζηά
αζχιαηα ηαζ ζοκαζζεήιαηα. Πχξ δδθαδή ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ πχξ θακηαζζχκμοκ ηα άημια ημ
ζχια ημοξ ζημ πθαίζζμ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ. Γζαηί ημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ πμίδζδξ, ηαηά
ημκ Vico, «είκαζ βκχζδ ημο ηυζιμο», «αθδεζκή δζήβδζδ» ηαζ «πνμπακηυξ θεζημονβία
ημζκςκζηή». Άθθςζηε, ζφιθςκα πάθζ ιε ημκ ίδζμ, μζ πμζδηέξ δεκ επζκυδζακ πμηέ έκα είδμξ
πμίδζδξ δζαθμνεηζηυ απυ εηείκμ πμο ζοκακηά ηακείξ ζηα ακενχπζκα.
Θα λεηζκήζμοιε απυ ιζα ανπεηοπζηή επζεοιία, ημκ Ένςηα, πμο ηαηέπεζ ηεκηνζηή εέζδ ζημ
δδιμηζηυ ηναβμφδζ ηαζ απεοεφκεηαζ ζοκήεςξ ζηζξ βοκαίηεξ, ημ ηαηελμπήκ ακηζηείιεκμ ημο
πυεμο. Δ Γοκαίηα, ζοκδεδειέκδ ιε ηζξ απανπέξ ημο ηυζιμο ςξ δ Μάκα-Γδ, πνςηαβςκζζηεί
ζηα δδιμηζηά ηναβμφδζα ηδξ αβάπδξ, υπμο ζοκήεςξ ειθακίγεηαζ ςξ πνυηοπμ μιμνθζάξ.
Άθθςζηε, δ ηφνζα ανεηή ηδξ βοκαίηαξ βζα ημκ Έθθδκα, απυ ηδκ ανπαζυηδηα αηυιδ, είκαζ δ
μιμνθζά ηδξ. «Σμ ηάθθμξ πακηυξ επζζημθίμο ζοζηαηζηχηενμκ» έθεβε μ Ώνζζημηέθδξ, δδθ. δ
μιμνθζά είκαζ δ ηαθφηενδ ζοζηαηζηή επζζημθή. Δ μιμνθζά αοηή υιςξ δεκ κμείηαζ ακελάνηδηα
απυ ημοξ ηακυκεξ ημο ιέηνμο ηαζ ηδξ ζοιιεηνίαξ ηαζ μ θασηυξ πμζδηήξ, πανά ηδκ απέπεεζά ημο
βζα ηζξ ιεβάθεξ πενζβναθέξ, ζοπκά ηδκ πενζβνάθεζ ιε πθδεχνα επζεέηςκ ηαζ θεπημιένεζεξ.
Ώξ αημφζμοιε θμζπυκ θίβμοξ ζηίπμοξ πμο απμδίδμοκ ιεβάθδ ζδιαζία ζ‟ αοημφξ ημοξ ηακυκεξ,
ηαζ ζοζπεηίγμοκ ημ ακηζηείιεκμ ημο πυεμο, ημ «πθαζηζηυ» βοκαζηείμ ζχια, ιε άθθα
ακηζηείιεκα ιε πθαζηζηή θυνια, απυ ηδ βφνς βκχνζιδ πναβιαηζηυηδηα.
Να'ηαλ ν νπξαλφο ραξηί θη ε ζάιαζζα κειάλη
λα γξάςσ ηα ζνπζνχκηα ζνπ θαη πάιη δελ ηα βάλεη.
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Από ηα πόδηα βάλω αξρή, βγαίλω ζηελ θεθαιή ζνπ
λα γξάςσ ηα παηλέκαηα απνχ'ρεη ην θνξκί ζνπ.
Αο πσ θαη γηα ηελ θεθαιή, ηελ γιάζηξα ηελ γπαιέληα
απνχ θνξεί ηα γηαζεκηά θη είλαη μεθνπλησκέλα.
………………………………
Αο πψ θαη γηα ηα θξύδηα ζνπ, ηζη ζηξνγγπιέο θακάξεο
π'νληε γπξίζσ θαη ηα ηδψ,κε πηάλνπλ ιηγσκάξεο.
Αο πω θαη γηα ηα κάζηα ζνπ, ηα ζθηδακπγδαιάηα
απνχ'λαη κέζα θνπθσηά θαη δάραξε γηνκάηα.
Αο πσ θαη γηα ηα κάγνπια, ηζη θνύπεο ηζη γπαιέληεο
απνπ'ρνπλε ηζη ξνδαξέο θη είλαη μεθνπλησκέλεο.
Αο πσ θαη γηα ηελ κύηε ζνπ ηελ πεηξνθνληπιάηε
απνπ ηελ έρεη ν έξσληαο θνληχιη θαη ηνπ γξάθεη.
………………………………
Αο πσ γηα ην πεγνύλη ζνπ, ην θαξθνπξί θιπηδάλη
ζηελ Πφιε θαη ζηελ Βελεηηά κάζηνξαο δελ ην θηηάλεη.
Αο πσ γηα ην θνξκάθη ζνπ, πειεθεηή θνιώλα
ωζάλ ηελ καξκαξόπεηξα πάλω ζηνλ Παξζελώλα
Σα ζημζπεία ηδξ θφζδξ πνμζθένμοκ ημ ηαηάθθδθμ οθζηυ βζα κα πνμαθδεεί δ αλία ηδξ
βοκαζηείαξ μιμνθζάξ. Ο βφνς αζζεδηυξ ηυζιμξ βίκεηαζ ημ ιέηνμ ζφβηνζζδξ, ηαζ ημ ακηζηείιεκμ
ημο πυεμο, δ αβαπδηζηζά, ιυκμ ιε ηδκ ηεθεζυηδηα ηδξ θφζδξ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί.
Καιή ζνπ εκέξα πέξδηθα, ρξπζήο απγήο ηξπγφλα
……………………………………………………
Σνλ ήιην βάδεη πξφζσπν θαη ην θεγγάξη ζηήζνο
Καη ηνπ θνξάθνπ ην θηεξφ βάδεη θακαξνθξχδη
Σελ φρεληξα ηελ πινπκηζηή θνξδέια ζηα καιιηά ηεο,
Σνλ άκκν ηνλ ακέηξεην ξίρλεη καξγαξηηάξη
Λάιρδ ηαζ θςξ είκαζ ζοπκά δ βοκαζηεία μιμνθζά. Εδζαίηενα ζοπκή είκαζ δ πανμιμίςζδ ηδξ
υιμνθδξ ηυνδξ ιε ημκ ήθζμ ή ημ θεββάνζ. Ο θασηυξ πμζδηήξ εα θηάζεζ ιέπνζ ημκ μονακυ βζα κα
πάνεζ θάιρδ απυ ημκ ήθζμ ηαζ κα ηδκ ιεηαδχζεζ ζηδκ αβαπδηζηζά. Κάπμηε ημ αβαπδιέκμ
πνυζςπμ, βίκεηαζ αοηυθςημ ζχια πμο λεπενκά ζηδ θάιρδ ηαζ αοηυκ ημκ ήθζμ, εκχ ζοπκά δεκ
δζζηάγεζ κα ζοβηνζεεί ιαγί ημο αηυιδ ηαζ ζηδ θαιπνυηδηα.
Δδψ ζ' απηή ηε γεηηνληά δελ πξέπεη λα εηλ' θεγγάξη,
κνλ' πξέπεη λα λαη ζπλλεθηά, λα 'λαη βαζχ ζθνηάδη,
γηαη' έρσ κηα αγαπεηηθηά θη εθείλε είλ' ην θεγγάξη,
π' φληεο πξνβάιιεη λα ηε δσ ζθνξπηέηαη ην ζθνηάδη.
Καη κε ηνλ ήιην κάισλε θαη κε ηνλ ήιην ιέγεη:
Ήιηε κνπ, γηα έβγα γηα λα βγσ, γηα ιάκςε γηα λα ιάκςσ
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«Μήιν κνπ θόθθηλν ξντδνβακκέλν»
Δ βοκαίηα άθθμηε βίκεηαζ «ιήιν ηεο κειηάο θαη ξφδν ηεο αγάπεο», αοηυ ημ εοςδζαζηυ θνμφημ,
ημ ζφιαμθμ ημο ένςηα, ιε ημ έκημκμ ηυηηζκμ πνχια, πμο απυ ημκ ηαζνυ ημο μιδνζημφ «ιήθμο
ηδξ ένζδμξ» πνμαάθθεζ ημ αζζεδζζαηυ ζημζπείμ ηδξ βοκαζηείαξ μιμνθζάξ. «Μήιν ζνπ ζηέιλσ. αλ
δέρεζαη θη εζχ λ' αγαπεζνχκε, θξάηα ην» (Πιάησλνο, Δπηγξάκκαηα, Παιαηηλή Αλζνινγία).
Μήιν ηεο κειηάο θνξκί ηεο αγθαιηάο
κήιν κνπ ηνπ Παξαδείζνπ, ράδηα πσ 'ρεη ην θνξκί ζνπ
Σμ ακενχπζκμ ηαοηίγεηαζ ιε ημ θοζζηυ, ηαζ ιέζα απυ ηζξ ακαηθδηζηέξ ζηακυηδηεξ ηδξ κυδζδξ,
δ ιδθζά βίκεηαζ ζφιαμθμ ηδξ βοκαζηείαξ ηαοηυηδηαξ.
Μειηά κνπ κεο ηνλ εγθξεκφ ηα κήια θνξησκέλε
Σα κήια ζνπ ιηκπίδνκαη κα ην γθξεκφ θνβνχκαη

«Μνηάζε ηεο πεηξνπέξδηθαο, ηεο αεδνλνιαινύζαο»
Καεχξ δ βθχζζα ημο πάεμοξ μθείθεζ κα ζοβηζκεί ηαζ κα ενζαιαεφεζ, δ πένδζηα βίκεηαζ ηζ αοηή
έκα απυ ηα πμζδηζηά ζφιαμθα ηδξ βοκαζηείαξ μιμνθζάξ ηαζ πάνδξ ηαζ εηθνάγεζ έκα ηυζιμ
ηεθεζυηδηαξ.
Δπήξακε ηελ πέξδηθα, ηελ πεληαπινπκηζκέλε
θη αθήθακε ηε γεηηνληά ζα ρψξα θνπξζεκέλε,
ζαλ εθθιεζηά αιεηηνχξγεηε, ζα λεξαληδηά θνκκέλε
Σμ δδιμηζηυ ηναβμφδζ, είκαζ δδιζμφνβδια ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ αβνμηζηήξ ημζκςκίαξ. Βίκαζ
θοζζηυ θμζπυκ ηα δεδμιέκα ηδξ ειπεζνίαξ, κα ηα ζοβηνίκεζ ιε ημκ βφνς ακηζηεζιεκζηυ ηυζιμ.
Δ θοζζμθαηνία πμο ημ δζαηαηέπεζ, εηθνάγεζ ηδκ εζςηενζηή ακάβηδ ηςκ ακενχπςκ βζα
ανιμκζηή ζοκφπανλδ ιε ηδ θφζδ ηαζ μ μναηυξ ηυζιμξ ηςκ θοηχκ αμδεάεζ ζηδ ζοιαμθζηή
έηθναζδ ηδξ βοκαζηείαξ μιμνθζάξ. Λμοθμφδζα, δέκηνα ηαζ θοηά δίκμοκ πνχια ηαζ άνςια ζημ
ηάδνμ ιζαξ οπένμπδξ θςημβναθίαξ.
Φνχιη κνπ θαη δνπκπνχιη κνπ, θξίλε θαη γηαζεκί κνπ
Μέζα απυ ηδκ αζζεδηζηή ειπεζνία, δ οθζηή οπυζηαζδ παίνκεζ ααεφηενμ κυδια ηαζ δ δφκαιδ
ηδξ μιμνθζάξ πανμοζζάγεηαζ ηυζμ ιεβάθδ πμο ζηδ εέαζή ηδξ δεκ ακηζδνμφκ ιυκμ μζ άκενςπμζ
αθθά υθμξ μ οθζηυξ ηυζιμξ.
ην δξφκνλ φπνπ πήγαηλε ηα κνλνπάηηα αλζνχζαλ.
Κη σζάλ ηελ είδε ε εθθιεζηά απ‘ άθξε ζ‘ άθξε ζείζηε.
Παπάο ηελ είδε θη έζθαιε, δηάθνο θη απνμεράζηε,
ηα ςαιηηθά ηνπο έραζαλ ςάιηεο θαη θαιαλάξρνη.
Ωζάλ ηελ είδε ν ληφγακπξνο έπεζε θη ειηγψζε
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Δ ελςηενζηή ειθάκζζδ θμζπυκ, πνμζεθηφεζ ανπζηά ημκ άκηνα. Δ υιμνθδ βοκαίηα βίκεηαζ δ
εζηυκα ιζαξ γςκηακήξ εεάξ. Ώνηεί ηαζ ιυκμ δ θοζζηή ηδξ πανμοζία βζα κ‟ ακαζηαηχζεζ ημ
ανζεκζηυ. Καεχξ αθήκεζ κα θακμφκ θίβα ιυκμ ζδιεία απυ ημ ημνιί ηδξ, ζηακδαθίγεζ ηδ
θακηαζία ηςκ ακδνχκ. Σμ οθζηυ ζχια, ανίζηεηαζ άθθςζηε ζημ επίηεκηνμ εκυξ δζαθυβμο, πμο
ζοκδείγεζ κα ακαθένεηαζ ιυκμ ζε εηείκα ηα ζδιεία ημο ζχιαημξ πμο επζηνέπμοκ ηα ημζκςκζηά
πνυηοπα ηδξ επμπήξ ζε ιζα βοκαίηα κα εηεέηεζ: ηεθάθζ, ιαθθζά, πνυζςπμ, θαζιυξ, ιάηζα, πένζα.
Καζ αοηά ιυκμ ιπμνεί ζοκήεςξ κα ηναβμοδήζεζ.
Σέζζεξα πξνηεξήκαηα έρεη φιν ζνπ ην ζψκα,
κάζηα θαη θξχδηα θαη ιαηκφ θαη δαρηπιίδη ζηφκα
«Μάηηα κνπ γιπθά θαη παηρληδηάξηθα, κάηηα καύξα θαη κειέληα»
ιςξ ημ πζμ ενςηζηυ ηαζ ημ πζμ ηναβμοδζζιέκμ ζδιείμ είκαζ ηα ιάηζα.
Αγγεινζηνιηζκέλε κνπ, πνηνο ζνχ δσθε ηε ράξε,
λα ζατηηεχεο ηνηο θαξδηαίο δίρσο λα ρεο δνμάξη;
Α ζέιεο λα κε ζ' αγαπψ, πεο ην ησλ νκκαηηψ ζνπ,
νπνχ κε ζαγηηηεχνπλε φηαλ πεξλψ απ' εκπξφο ζνπ.
Δ υιμνθδ βοκαίηα ιε ιζα ιαηζά ηδξ, ιπμνεί κα παναπθακήζεζ αθθά ηαζ κα βίκεζ επζηίκδοκδ.
οπκυ είκαζ ημ ιμηίαμ ηδξ βοκαίηαξ ιάβζζζαξ/πθακεφηναξ πμο ιαβεφεζ ηδ ροπή ηςκ ακηνχκ ιε
ηδκ μιμνθζά ηδξ, ηαζ αζπιαθςηίγεζ ηδκ ηανδζά ημοξ.
Μεο ζηα γιπθά καηάθηα ζνπ κεο ζηα γιπθά ζνπ θάιιε
εμέραζα ζηγά ζηγά θάζε αγάπε άιιε.
Γίκεηαζ δ Καθορχ, πμο ιε ηα εέθβδηνά ηδξ ηναημφζε ημκ Οδοζζέα ζημ κδζί ηδξ «κε ηξπθεξά
θαη θνιαθεπηηθά ιφγηα γηα λα μεράζεη ηελ Ηζάθε», εκχ αοηυξ πμεμφζε «λα δεη θαπλφ λα
αλεβαίλεη απφ ηδάθη ηεο παηξίδαο ηνπ».
Ση εκέλα κε παληξέςαλ δσ 'ο ηελ Αξκεληά,
θαη πήξα Αξκελνπνχια, κάγηζζαο παηδί,
νπνχ καγεχεη ηάζηξε θαη ηνλ νπξαλφ,
καγεχεη ηα πνπιάθηα θαη δελ απεηνχλ,
καγεχεη ηα πνηάκηα θαη δελ ηξέρνπλε,
ηε ζάιαζζα καγεχεη θαη δελ θπκαηεί,
καγεχεη ηα θαξάβηα θαη δελ αξκελνχλ,
καγεχεη κε θ' εκέλα θαη δελ έξρνκαη.
Βκχ ζε άθθμ ηναβμφδζ, δ δφκαιδ ηδξ μιμνθζάξ βίκεηαζ ηυζμ επζηίκδοκδ πζα πμο ιπμνεί κα
ημθάζεζ αηυιδ ηαζ ημκ ηθήνμ.
αλ ηε καξκαξνθνιψλα ζηέθεηο κεο ζηελ εθθιεζηά
θαη ζε βιέπνπλ νη παπάδεο θαη πεηνχλε ηα ραξκπηά
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οπκά αοηή δ δφκαιδ, θηάκεζ ζηα υνζα ηδξ δαζιμκμπμίδζδξ. Δ υιμνθδ βοκαίηα (ζημζπεζυ,
θάιζα ή εενζυ ιεηαιμνθςιέκμ ζε ημπέθα), λεβεθά ηα παναζφνεζ ημκ άκηνα. Ξεβέθαζια
αέααζα, ηαηά ημκ ςηνάηδ ηανηζή ααεφηαηα ενςηζηυ.
Θεξηφ εθαλεξψζεθε ηνλ θφζκν γηα λα θάεη.
Γπλαίθαο ξνχρα θφξεζε, γπλαίθαο παζνπκάθη,
γπλαίθα πάεη θαη θάζεηαη ζην γπάιηλν πεγάδη.
Ξεπιέθεη ηα ζγνπξά καιιηά θαη θάζεηαη θαη θιαίεη
θη ν γηνο ηνπ ξήγα πέξαζε θαη ηήλε ραηξεηάεη.
- Ση έρεηο θφξε κνπ θαη θιαηο θαη βαξηαλαζηελάδεηο;
- Ζ αξξεβψλα κνπ ‘πεζε ζην γπάιηλν πεγάδη
θη φπνηνο ζα πέζεη λα ηε βξεη γπλαίθα ζα κε πάξεη
Ο θασηυξ πμζδηήξ πένα απυ παναθθδθζζιμφξ, ιεηαθμνέξ, πανμιμζχζεζξ, αθθδβμνίεξ πμο
ακάβμκηαζ ζημκ οθζηυ ηυζιμ, βήζκμ ηαζ μονάκζμ, παναζονιέκμξ απυ ημ πάεμξ ημο δεκ ανηείηαζ
ιυκμ ζηδ ζφβηνζζδ ιε ημ πναβιαηζηυ βζα κα εηθνάζεζ ηα αζζεήιαηά ημο. Μέζς ημο
ζοιαμθζημφ δ μιμνθζά ζοιααδίγεζ ιε ημ εείμ ηαζ δ ηυνδ βίκεηαζ άββεθμξ επί ηδξ βδξ.
Δίζαη άγγεινο σξαίνο, έρεηο κάηηα γαιαλά
θαη ρεηιάθη θνξαιιέλην θαη ηεηξάμαλζα καιιηά
Έηζζ, ακαδεζηκφεηαζ έκα ααζζηυ ζημζπείμ ημο θασημφ πμθζηζζιζημφ πνμηφπμο ηδξ επμπήξ, υπςξ
επζζδιαίκεζ ηαζ μ Βναημζεέκδξ Καρςιέκμξ, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ηαοηυηδηα υιμνθδ
ηυνδ = άββεθμξ. ηακ θμζπυκ ημ αζζεδηυ ηάθθμξ, δ μιμνθζά, λεπενάζεζ ζε θαιπνυηδηα ηδ
θφζδ, ημ οθζηυ ζημζπείμ, μδδβείηαζ ζηδ εέαζδ ημο εείμο, ζηδκ ανεηή.
Άγγεινο είζαη κάηηα κνπ θη αγγειηθά ρνξεχεηο
θη αγγειηθά παηάο ζηε γε θη φινπο ηνπο ληνπο καξαίλεηο
αλ άγγεινο κνπ θαίλεζαη πνπιάθη κνπ ζαλ έξρεζαη
Γηα δεο ‗ηελε πσο πεξπαηεί ζαλ άγγεινο κε ην ζπαζί
Μέπνζ ηχνα, μ θασηυξ πμζδηήξ ηάκεζ ηζξ ζοβηνίζεζξ ημο ιε ημκ ακηζηεζιεκζηυ/οθζηυ ηυζιμ.
Θέθμκηαξ υιςξ κα ημκίζεζ ηδκ αλία ηδξ μιμνθζάξ, ημθιά κα ηδ ζοβηνίκεζ ηαζ ιε ημ εεσηυ.
Όληελ πεξάζσ θαη ζε δσ ζην παξαζχξη απάλσ,
ζαξξψ πσο είζαη Παλαγηά θαη ην ζηαπξφ κνπ θάλσ
Παναδυλςξ υιςξ, αοηή δ μιμνθζά ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ βήζκδ ηαζ ημζιζηή.
Όινη έρνπλε θνλίζκαηα θαη πξνζθπλνχλ απάλσ
κα γσ ζηα κάζηα ζνπ ηα δπν ηελ πξνζεπρή κνπ θάλσ
Βδχ ημ ηάθθμξ ηαοηίγεηαζ πζα ιε ημ ζενυ ηαζ δ μιμνθζά βίκεηαζ θαηνεία. Λαηνεία πμο
πνμζθένεηαζ ζηδκ υιμνθδ ηυνδ.
ηε γεηηνληά πνπ θάζεζαη δελ πξέπεη κνλαζηήξη
γηαηί ‘ζαη ζπ ην θφληζκα θαη ην πξνζθπλεηήξη
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ακ κα απμδέπεηαζ υηζ ημ εείμ είκαζ a priori ημ πνυηοπμ ημο ηέθεζμο.
Μπαίλσ ζαλ κπεηο ζηελ εθθιεζηά ζε ινγηζκφ κεγάιν,
φληε ζηκψλεηο ηνπ Υξηζηνχ πνηνο πξνζθπλά ηνλ άιιν
Χζηυζμ δεκ ανηεί δ ελςηενζηή μιμνθζά. Ο πμζδηήξ αηυιδ ηαζ ζημ ενςηζηυ ημο λέζπαζια δεκ
λεπκά κα οπεκεοιίζεζ υηζ δ βοκαίηα, ςξ ιζα άθθδ Πδκεθυπδ, εα πνέπεζ ιαγί ιε ηδκ μιμνθζά κα
έπεζ ηαζ άθθεξ ανεηέξ.
Σξείο ράξεο ζνχ ‘δσθε ν Θεφο ζαλ ηελ Αγηά Σξηάδα,
ηε ράξε θαη ηελ νκνξθηά θαη ηελ θαινγλσκάδα
Πνέπεζ κα επίζδξ κα είκαζ ενβαηζηή.
Σν παιηθάξη ην θαιφ, ζέιεη θαιή γπλαίθα
η΄ αξέζνπλ ηα θεληήκαηα, η΄ αξέζεη θαη ε ξφθα
Να δζαεέηεζ ελοπκάδα, ζεικυηδηα ηαζ ζεααζιυ.
Ζ φκνξθε γηα πξνίθα ηεο έρεη ηε λνζηηκηά ηεο
θαη ράξε ην ρακφγειν θαη ηνλ γιπθφ ηνλ ιφγν

«Έλαο ιεβέληεο ρόξεπε»
Χζηυζμ, ακ ηαζ ημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ είκαζ ηαηελμπήκ βοκαζημηεκηνζηυ, μ άκηναξ έπεζ επίζδξ
ζε αοηυ ιζα ζδζαίηενδ εέζδ. ηδ εειαημθμβία ημο, πνμαάθθεηαζ ημ ιμκηέθμ ημο άκηνα θεαέκηδ
πμο επζαάθθεηαζ ιε ηδ δφκαιδ ημο. Βίκαζ έκαξ ήνςαξ πςνίξ επζεεηζηυηδηα, πμο θεζημονβεί ιε
αοημπεπμίεδζδ ηαζ ήεμξ. Δ θεαεκηζά, ςξ έκκμζα, παναηηδνίγεζ ηαζ ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά
ημκ ηέθεζμ άκηνα. Έηζζ μ «θεαέκηδξ», πάκηα πανμοζζάγεηαζ ςναίμξ, ιε ηάθθμξ ελςηενζηυ ηαζ
ιζα μιμνθζά πμο θαίκεηαζ κα λεπδδά απυ ιέζα ημο. θεξ μζ ηζκήζεζξ ημο παναηηδνίγμκηαζ απυ
ιεβαθμπνέπεζα ηαζ επζαθδηζηυηδηα, είηε παίνεηαζ, είηε απθχξ οπάνπεζ.
Λεβέληεο εἶ ζαη κάηηα κνπ ιεβέληηθα ρνξεχεηο
ιεβέληηθα παηεῖ ο ζηὴ γῆ θαὶ θνπξληαρηφ δὲ ζέξλεηο
Ο άκηναξ βίκεηαζ αεηυξ/ασηυξ (αΎζζς = μνιχ), ζφιαμθμ ηδξ ακδνείαξ, ηδξ παθζηανζάξ αθθά ηαζ
ηδξ εθεοεενίαξ.
Έλαο ατηφο πεξήθαλνο, έλαο ατηφο ιεβέληεο
απφ ηελ πεξεθάλεηα ηνπ θη‘ απφ ηε ιεβεληηά ηνπ
…………………………
θαη κε ηνλ ήιην κάισλε θαη κε ηνλ ήιην ιέεη
Άθθμηε, είκαζ μ αεηυξ ημ ανπαηηζηυ.
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- Δγψ πέξδηθα γίλνπκαη θαη ζα θαθνχια* εκπαίλσ
- Κ' εγψ αεηφο ζα γίλνπκαη θη εζέλαλ ζα αξπάδσ
Καζ άθθμηε βίκεηαζ μ αεηυξ ζφιαμθμ ηδξ ιεβαθμπνέπεζαξ ηαζ ηδξ μιμνθζάξ.
Αεηέ κνπ ρξπζνπξάζηλε κε ηηο ρξπζέο θηεξνχγεο
φηαλ πεξλάο ηηο γεηηνληέο, κνζρνβνινχλ νη ξνχγεο
Βκχ ζοπκά ειθακίγεηαζ ςξ ήθζμξ. «Αεκ είκαζ δζυθμο ηοπαίμ υηζ ζε επμπέξ οβζείξ ημ Κάθθμξ
ηαοηίζεδηε ιε ημ Ώβαευκ ηαζ ημ Ώβαευκ ιε ημκ Ήθζμ», επεζήιακε μ Διχηεο. Ο ήθζμξ ηαηά ηδκ
εθθδκζηή ιοεμθμβία ακηζπνμζχπεοε ηδκ ηακμκζηυηδηα ηδξ θφζδξ, βζα ημκ Πθάηςκα ζημ
«Μφεμ ημο πδθαίμο» ζοιαυθζγε ηδκ ζδέα ημο αβαεμφ, εκχ ηαηά ημκ ςηνάηδ ηανηζή είκαζ
ημ ακηνζηυ ζημζπείμ ιέζα ζημ ανπέβμκμ γεοβάνζ ήθζμξ-θεββάνζ.
Ο ήιηνο επαληξεχηεθε θαη πήξε ην θεγγάξη
Ώηυιδ ηαζ δ εέζδ ημο άκδνα ςξ ελμοζία, ςξ εέζδ ζζπφμξ, ζοπκά δζαπθέηεηαζ ιε ηδκ μιμνθζά
ηδξ βοκαίηαξ.
Σξία θαιά είλαη ζηνλ ληνπληά θαη ζηνλ απάλνπ θφζκν
ε ληφηε θαη ε ιεβεληηά θαη ε θαιή γπλαίθα
Μέζα απυ ημκ εαοιαζιυ πμο πνμηαθεί δ μιμνθζά ηδξ
ζφγοβμξ.

βοκαίηαξ ζοπκά ηαηαλζχκεηαζ μ

Έλαο, έλαο θνληφο θνληνχηζηθνο έρεη φκνξθε γπλαίθα,
ηφλε, δειεχεη ε γεηηνληά, ηφλε δειεχεη ε ρψξα
ηνλ δήιεςε, θη έλαο παζάο πν‘ ‘ρεη φκνξθε γπλαίθα

πδήηεζε- πκπεξάζκαηα
ηδ θαμβναθία ημ ηάθθμξ ειθακίγεηαζ ςξ ελςηενζηή μιμνθζά, πμο ζοκοπάνπεζ ζηαεενά ιε ηδκ
δεζηή οπυζηαζδ ημο ςναίμο ακενχπμο, εκχ μζ ακαθμνέξ ζηα πνυηοπα μιμνθζάξ ακαδεζηκφμοκ
ηζξ ακηζθήρεζξ πενί ηάθθμοξ ημο κεμεθθδκζημφ πμθζηζζιμφ. Σα δδιμηζηά ηναβμφδζα ηαηά
ηάπμζμ ηνυπμ δζαηαηέπμκηαζ απυ έκακ πμθζηζζιυ ηάθθμοξ πμο θαίκεηαζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ
έκημκμ «άνςια βοκαίηαξ». Γζαηί δ ςναζμπμίδζδ ημο αζζεδημφ, εηθενυιεκδ ζοκήεςξ απυ ημοξ
άκηνεξ, δεκ ιπμνεί κα απμθφβεζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ζημ ήδδ «εζπςιέκμ», ηδκ ημζκή βκχιδ,
ιέζς εκυξ αδζάημπμο δζαθυβμο ιε ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ. Βζζπςνμφκ ιέζα ημοξ βεκζηέξ
ζδέεξ ηαζ απυρεζξ, απμηζιήζεζξ ηαζ αζζεδηζημί ηακυκεξ βζα ημ πνυηοπμ μιμνθζάξ ζηεκά
ζοκδεδειέκα ιε ημ ημζκςκζηυ οπυδεζβια πμο δίκεζ ηδκ εζηυκα εκυξ παεδηζημφ εδθοημφ ηαζ
εκυξ δνςζημφ ανζεκζημφ, υπμο δ μιμνθζά ηαζ δ παθζηανζά απμηοπχκμκηαζ είηε ζε ζςιαηζηυ
είηε ζε ροπζηυ επίπεδμ. Οζ ακαπαναζηάζεζξ θμζπυκ ηςκ πνμζχπςκ, ιέζα απυ θέλεζξ πμο δεκ
επζθέβμκηαζ κμδηζηά αθθά ακηθμφκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδ γςή, πανέπμοκ πνήζζιεξ οπμδείλεζξ ςξ
πνμξ ημκ ημζκςκζηυ ημοξ ηαεμνζζιυ. Δ βοκαίηα πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα αζζεδηζηά υιμνθμ
ακηζηείιεκμ, ςξ έκα είδμξ πμθζηζζιζημφ «πθαζηζημφ», ιε ηζξ αθδβήζεζξ κα πενζζηνέθμκηαζ
βφνς απυ ηδκ ειθάκζζδ. Ώπυ ηδκ άθθδ μζ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ ακηνχκ ζοκδέμοκ ηδκ μιμνθζά
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ηυζμ ιε ημκ ελςηενζηυ υζμ ηαζ ιε ηδκ εζςηενζηυ ηυζιμ. Σεθζηά, θαίκεηαζ υηζ μ άκηναξ είκαζ ημ
οπμηείιεκμ πμο αζχκεζ ημ ηάθθμξ εκχ δ βοκαίηα είκαζ ημ ακηζηείιεκμ πμο ημ δέπεηαζ.
οκμρίγμκηαξ θμζπυκ υζα εζπχεδηακ, εα θέβαιε ιε θίβα θυβζα υηζ ζημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ ημ
αβαευ πανμοζζάγεηαζ πενζζζυηενμ ςξ ζδζυηδηα ηδξ ροπήξ, εκχ ημ ηάθθμξ, ακαβκςνίγεηαζ ςξ
ζδζυηδηα ημο ζχιαημξ ηαζ ηςκ αζζεδηχκ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ οθζηή οπυζηαζδ ημο ακενχπμο.
Χζηυζμ ηάθθμξ ηαζ αβαευ ακαβυιεκα ζηδκ ηαηδβμνία θφζδ, ειθακίγμκηαζ ςξ ιζα ηαοηυηδηα
ηαζ, υπςξ οπεκεοιίγεζ μ Βναημζεέκδξ Καρςιέκμξ, «δε κμείηαζ αβαευ πςνίξ ηδκ ζδζυηδηα ημο
ηάθθμοξ μφηε ηάθθμξ πςνίξ ηδκ ζδζυηδηα ημο αβαεμφ».
Αληί επηιόγνπ
Θα ηθείζς ιε έκα παναηηδνζζηζηυ δδιμηζηυ ηναβμφδζ υπμο δ απεζηυκζζδ ηδξ πεκηάιμνθδξ
πναβιαηχκεηαζ ιέζα απυ θέλεζξ πμο δπμφκ ηαζ ζαβδκεφμοκ βζα κα εηθνάζμοκ, ζε απνμκζηυ
επίπεδμ, ηδκ ημζιμεεςνδηζηή θαηνεία ημο θαμφ βζα ημ ηάθθμξ.
Πνηνο είδελ ήιην απφ βξαδηνχ, άζηξη ην κεζεκέξη;
Πνηνο είδε ηελ πεληάκνξθε, ζηε ζθάια λ‘ αλεβαίλεη,
λα ηξίδνπλ ηα ηξηιίθηα ηεο, λα ιάκπεη ε θνξεζηά ηεο,
θαη ηα μαλζά ηεο ηα καιιηά λα κνηάδνπλ ην ρξπζάθη,
ην πξόζωπό ηεο ζηξνγγπιφ λα ‘λαη ζαλ ην θεγγάξη
λα ‘λαη ηα δπν καηάθηα ηεο απγεξηλφο θαη πνχιηα,
λα ’ρεη ιαηκό γηα ηα θισξηά, γηα ηα καξγαξηηάξηα,
ηα ρέξηα ηεο ηα παρνπιά λ‘ αζπξίδνπλ ζαλ ην γάια,
θαη ην θνξκί ηεο ην ιηγλφ λά ‘λαη ζαλ θππαξίζζη,
λά ‘ρεη θνξκί αγγειηθφ θαη κέζε δαρηπιίδη,
θαη δάρηπια καζνπξσηά, γηα πέληε δαρηπιίδηα,
λά ‘ρεη ιαιηά δαραξσηή ζε ζηόκα θνληπιέλην
ηα ρείιε ηα κπγδαισηά λά ‘λαη ζαλ ην κεξηδάλη;
Θε κνπ! θαη πνηνο λα ηελ ηδεί, θαη λα κε ιαρηαξίζεη!...
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Θαπκάδνληαο ην Χξαίν. πκβνιηζκνί θαη Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο
ζην Γεκνηηθό Σξαγνύδη

Πεξίιεςε
Οζ Ώνπαίμζ Έθθδκεξ ζηδκ ακαγήηδζή ημοξ βζα ημ ηέθεζμ θάηνερακ ημ ακενχπζκμ ζχια ηαζ
θάλεοζακ ζηδκ πέηνα ηα ςναία ημνιζά ηςκ αεθδηχκ. Γμφζακ ζηδκ εκυηδηα ημο αζζεδηζημφ ιε
ημ δεζηυ πμο ζημ ανιμκζηυ ζοκηαίνζαζια ημοξ ιαξ έδςζακ ημ αεθδηζηυ ζδεχδεξ. Πανυθμ υιςξ
πμο μ «Οθοιπζζιυξ» ηδξ ηθαζζηήξ επμπήξ ακήηεζ πζα ζηδκ ανπαζυηδηα, δ ακαγήηδζδ «πενί
ηάθθμοξ», οπυ δζαθμνεηζηή ηάεε θμνά ιμνθή, απμηεθεί ιυκζιμ ιέθδια ηςκ ακενχπςκ. Μέζα
απυ ηδκ «οπαζκζηηζηή αζάθεζα» ημο δδιμηζημφ ηναβμοδζμφ, ακαδφεηαζ μ ηυζιμξ ηδξ
ακενχπζκδξ μιμνθζάξ, ςξ ζδζυηδηα ημο ζχιαημξ ηςκ αζζεδηχκ, ζζμννμπχκηαξ ιε εαοιαζηυ
ηνυπμ ακάιεζα ζημ εεσηυ, ζημ βήζκμ, ηαζ ζημ ζοιαμθζηυ. Ώπμηοπχκεηαζ πενζζζυηενμ ςξ
ελςηενζηή μιμνθζά ή παθζηανζά, υπμο υιςξ δ ζςιαηζηή μιμνθζά ιέζα απυ ηα ζοκαζζεήιαηα
πμο δδιζμονβεί, ελορχκεηαζ ηαζ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ζδέα ημο ροπζημφ ηάθθμοξ. ΐθέπμοιε επίζδξ
ηα ζηενευηοπα ιζαξ εζηυκαξ παεδηζημφ εδθοημφ ηαζ δνςζημφ ανζεκζημφ, υπμο ημ ακδνζηυ
πνυηοπμ μιμνθζάξ είκαζ αοηυ ημο ήνςα, δοκαημφ ηαζ νςιαθέμο, εκχ ημ βοκαζηείμ ζχια
ειθακίγεηαζ ςξ έκα είδμξ πμθζηζζιζημφ «πθαζηζημφ», ιε ηζξ αθδβήζεζξ κα πενζζηνέθμκηαζ βφνς
απυ ηδκ ειθάκζζδ.
Λέμεηο θιεηδηά: ζχια, αεθδηζηυ ζδεχδεξ, ηάθθμξ, μιμνθζά, δδιμηζηυ ηναβμφδζ, ζηενευηοπα,
ζοιαμθζζιμί, ημζκςκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ

Admiring Beauty
Symbolism and Social Representations in Traditional Song
Abstract
The Ancient Greeks in their perfection worshiped the human body and carved the beautiful
figures of athletes on stone. They lived in the unity of esthetic with moral through whose
harmonic accord the athletic ideal was born. Although the “Olympism” of the classical era
belongs to the ancient times, the quest for beauty, under forms, has always been a permanent
concern of varied mankind. Through the “allusive ambiquity” of folk songs, emerges the world
of human beauty, as the earthly and the symbolic. It is mostly rendered as external beauty or
bravery, where physical beauty though, through the emotions it evokes, is exalted and identified
with the idea of the beauty of the soul. We see also the stereotypes of an image of a passive
female and a heroic male, where the standard for female body appears as a kind of cultural
“plastic”, with narrations revolving around appearance.
Key words: body, athletic ideal, beauty, traditional song, symbolism, stereotypes, social
representations
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«Κάιινο θαη νινθιεξσηηζκόο ζηελ Γεξκαλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ»
Αηθαηεξίλε Μαλδξώλε
Δπ Ιζηοπίαρ Τέσνηρ
Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02
Ώκ ιζα έκκμζα αημθμοεεί ηζξ ακαγδηήζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ
φπανλδξ ζε αοηυκ εδχ ημκ ηυζιμ, ιε αδζάθεζπηδ επζιμκή, είκαζ
αοηή ημο Κάθθμοξ. Κφνζμξ άλμκαξ ηδξ Ώζζεδηζηήξ εδχ ηαζ
ιενζημφξ αζχκεξ.
«Δ αίζεδζδ ημο ςναίμο πμο δζανηχξ πενζζζυηενμ απθχκεηαζ
ζημκ ηυζιμ άνπζζε κα δζαιμνθχκεηαζ βζα 2. Αθξνδίηε ησλ
πνχηδ θμνά ηάης απυ ημκ εθθδκζηυ Μεδίθσλ, κάξκαξηλν
μονακυ. θεξ μζ επζκμήζεζξ λέκςκ θαχκ αληίγξαθν ηνπ 1νπ αη.
π.Υ. θαηά ηνλ ηύπν ηεο
ήθεακ ζηδκ Βθθάδα ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ Κληδίαο Αθξνδίηεο ηνπ
ιυκμκ ςξ έκα πνχημ ζπένια ηαζ έθααακ Πξαμηηέιε (350-340
ιζακ άθθδ θφζδ ηαζ ιμνθή ζηδ πχνα πμο, π.Υ.), Μνπζείν Πνύζθηλ
ηαεχξ θέκε, δ Ώεδκά, θυβς ημο
εφηναημο ηθίιαημξ πμο ζοκάκηδζε εδχ,
ηδκ υνζζε ςξ ηυπμ ηαημζηίαξ ηςκ
Βθθήκςκ πνμηνίκμκηάξ ηδκ απ‟ υθεξ ηζξ
άθθεξ ςξ έκακ ηυπμ μ μπμίμξ εα
βεκκμφζε ζμθμφξ ακενχπμοξ»83 ιε αοηά
ηα θυβζα μ ΐίκηεθιακ παζνεηίγεζ ημ
ανπαζμεθθδκζηυ ηάθθμξ ζημ ζφκημιμ
δμηίιζμ ημο 1755.

1. Αθξνδίηε ηεο Μήινπ,
1νο αη. π.Υ. Μνπζείν ηνπ
Λνύβξνπ

Οζ Έθθδκεξ, θμζπυκ, οπενέαδζακ ηδκ
θοζζηή μιμνθζά ηαζ ζοκέθααακ ιε ημ
πκεφια ημοξ έκα ακχηενμ αζζεδηζηυ
ζδεχδεξ84 πμο ακζπκεφεηαζ ζε υθεξ ηζξ
ιεβάθεξ ζηζβιέξ ηδξ κεχηενδξ Σέπκδξ,
π.π. ζηδκ Ώκαβέκκδζδ ή ζημκ
Νεμηθαζζηζζιυ ημο 18μο αζχκα.

Πνζκ εζηζάζς ζε αοηυ πμο ακαθένεηαζ
ζημκ ηίηθμ ηδξ εζζήβδζήξ ιμο, εα ήεεθα
κα δζαηνέλμοιε ιαγί ιενζηέξ ζδιακηζηέξ ζηζβιέξ ηδξ ανπαίαξ
εθθδκζηήξ ηέπκδξ, αοηέξ πμο μ ίδζμξ μ ΐίκηεθιακ ακαβκχνζγε ιε πάεμξ
ςξ αθεηδνία ζηέρδξ βζα ημοξ ζφβπνμκμοξ ημο ηαθθζηέπκεξ.

83

Ε.Ε. ΐίκηεθιακ, θέςεηο γηα ηελ κίκεζε ησλ ειιεληθψλ έξγσλ ζηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή, ιεη. Ν.Μ.
ημοηενυπμοθμξ, Ίκδζηημξ: Ώεήκα, 1996, ζ.7.
84
Γζα ιζα ζοκμπηζηή ακαθμνά ζηδκ ανπαία εθθδκζηή ηέπκδ αθ. G.M.A Richter, A Handbook of Greek Art,
Phaidon: London, 1959 & Γ. Κμηημνμφ-Ώθεονά, Ζ Σέρλε ηεο Αξραίαο Διιάδαο-ζχληνκε ηζηνξία 1050-50 π.Υ.,
εηδ. Κανδαιίηζα: Ώεήκα, 1994.
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3. Sandro Botticelli, Η γέλλεζε ηεο
Αθξνδίηεο, 1486, Πηλαθνζήθε
Uffizi.

4.Ingres, Αλαδπνκέλε
Αθξνδίηε, π.1848, Μνπζείν
Condé, Chantilly.

114

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

5. Δξκήο ηνπ Πξαμηηέινπο,
340-330 π.Υ., Αξραηνινγηθό
Μνπζείν Οιπκπίαο.

6. Belvedere, ξσκατθό
αληίγξαθν 130-140 κ.Υ
θαηά ην πξόηππν ηνπ
ράιθηλνπ αγάικαηνο ηνπ
Λεσράξνπο 330-320 π.Υ.
Μνπζεία Βαηηθαλνύ.

7. Ο Γηζθνβόινο, ξσκατθό αληίγξαθν 2νπ
αη. π.Υ. θαηά ην πξόηππν ηνπ Μύξσλνο,
π.450 π.Υ. Γιππηνζήθε Μνλάρνπ.

115

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

8. Michelangelo, Γαβίδ, 1504,
Galleria dell' Accademia,
Φισξεληία.

9. Antonio Canova, Έξσο θαη Φπρή,
1786-1793, Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ.
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Οζ εζηυκεξ αοηέξ, πανυηζ έπμοκ πνμκμθμβζηή απυζηαζδ πάκς απυ 1500 πνυκζα, ιμζνάγμκηαζ
έκα βκχνζζια: ηδκ ζδακζηή μιμνθζά ζπεδζαζιέκδ ζηδ δζάκμζα ηαζ ιυκμκ. Ώίνμκηαζ πάκς απυ
ηδκ θφζδ ηαζ ημκ πνυκμ βζαηί ημ πνυηοπυ ημοξ ζπεδζάζηδηε ζημ πκεφια ημοξ85.
Σδκ επμπή πμο βνάθεζ ημ δμηίιζυ ημο μ ΐίκηεθιακ ακαγςπονχκεηαζ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ
ανπαία ηέπκδ, υπςξ εηθνάζηδηε ζηδκ εθθδκμνςιασηή πενίμδμ αθθά ηαζ ζηδκ ζηαθζηή
Ώκαβέκκδζδ. Έηδδθδ δ επζζηνμθή ημο ηθαζζημφ ζηδκ ανπζηεηημκζηή, ζηδ βθοπηζηή ηαζ ζηδ
γςβναθζηή ημο 18μο αζχκα. Ώθθά, δ εονςπασηή ημζκςκία ανπίγεζ κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ:
αζμιδπακζηή επακάζηαζδ, ενβμζηάζζα, ιαγζηή παναβςβή, έηνδλδ αζηζηχκ ηέκηνςκ, κέεξ
ημζκςκζηέξ ηάλεζξ, κέμζ πμθζηζημί μνίγμκηεξ ηαζ ακαγδηήζεζξ –ηονίςξ ιεηά ηδκ Γαθθζηή
Βπακάζηαζδ- έκαξ ηυζιμξ πμο αθθάγεζ ηαζ αζθοηηζά, πμο ακαγδηεί ηδκ εθεοεενία κα αοημπνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ηςκ κέςκ ελεθίλεςκ ηαζ επζδζχλεςκ. Ώοηυ, υιςξ, ηζ ζδιαίκεζ βζα ηδκ
Σέπκδ;
διαίκεζ, ηαη‟ ανπήκ, αθθαβή ζηδ εέζδ ηαζ ζημκ νυθμ ημο ηαθθζηέπκδ ιέζα ζημκ ηυζιμ,
αθθαβή ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ ηαζ ημκ ιεηαθένεζ ζημ ένβμ ημο,
αθθαβή ζηζξ εοαζζεδζίεξ ηαζ ζηζξ πνμζδμηίεξ ημο ημζκμφ, αθθαβή ζηζξ αζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ
ηαζ πνυηοπα86.
Ώπυ ημκ νμιακηζζιυ ζημκ νεαθζζιυ ηαζ ζημκ ζιπνεζζμκζζιυ, ηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα ηθείκμοκ
ιε ιζα πθδεοκηζηή ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ, πνςηυβκςνδ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ: Ο ΐακ
Γηυβη, μ εγάκ ηαζ μ Γηςβηέκ πνμακαββέθθμοκ ηα πνςημπμνζαηά ηζκήιαηα ηςκ ανπχκ ημο
20μο αζχκα ηαζ ηδκ νήλδ ιε υθεξ ηζξ αλίεξ –αζζεδηζηέξ, πμθζηζζιζηέξ, αθθά ηαζ ημζκςκζημπμθζηζηέξ- πμο βζα αζχκεξ ηνμθμδμημφζακ ηδκ Βονχπδ: υ,ηζ εεςνμφκηακ ζδιακηζηυ ηαζ
αδζαιθζζαήηδημ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ βδναζά ήπεζνμ,
ηχνα θαίκεηαζ ιεηέςνμ ηαζ έςθμ ιέζα ζημκ ζηνυαζθμ ηδξ ζζημνίαξ πμο ηαηαθήβεζ ζηδκ πθέμκ
απμηνυπαζδ ηαζ πανάθμβδ αζιαημποζία ημο 1914.
Οζ ηαθθζηεπκζηέξ δζαηοπχζεζξ είκαζ πθέμκ ζφκημκεξ ιε ηδκ ροπζηή δζάεεζδ ηαζ ηα αδζέλμδα ημο
κέμο αζχκα ζηδκ Βονχπδ: ιζα Βονχπδ πμο μδδβείηαζ ιε αηνίαεζα κα ακηζιεηςπίζεζ υ,ηζ
επζιεθχξ έηνοαε ζηα ζπθάπκα ηδξ. Κμζκςκζηέξ ζοβηνμφζεζξ, ακεπανηείξ πμθζηζημφξ εεζιμφξ,
έθθεζιια δδιμηναηίαξ, οπενπεζθζζιέκδ εβςπάεεζα, απμζηζμηναηία.
Δ δεηαεηία ημο 1920 ηαζ ημο 1930 απμηεθεί ιζα ηναβζηή πνμκζηή πενίμδμ, ηαεχξ ελαπθχκμκηαζ
ςξ επζδδιία ηα μθμηθδνςηζηά ηαεεζηχηα ζηδκ Βονχπδ- ηα μπμία ηαηά «ζφιπηςζδ»
οζμεεημφκ ηαζ πνμπαβακδίγμοκ ιζα ηέπκδ πμο πνμζπαεεί κα «νζγχζεζ» ζηα ηθαζζηά πνυηοπα.
Σμ αθέιια ιαξ εα ζηναθεί, θμζπυκ, ζηδκ Γενιακία ημο Μεζμπμθέιμο, ιζα Γενιακία δηηδιέκδ
ζημκ Ώ΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, ιε εφεναοζηδ ηδ δδιμηναηία ηδξ ΐασιάνδξ, ιε μλοιιέκα ηα
μζημκμιζηά πνμαθήιαηα, ιε άθοηεξ ηζξ πμθζηζηέξ εκηάζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ.
ηακ ημ 1933 μζ εεκζημζμζζαθζζηέξ ιε ανπδβυ ημκ Adolf Hitler ήθεακ ζηδκ ελμοζία, λεηίκδζακ
έκημκεξ ζογδηήζεζξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ ιάπεξ ιεηαλφ ηςκ ορδθυααειςκ ζηεθεπχκ ημο ηυιιαημξ,
85

υ.π. ζδι.1, ζ.17.
Giulio Carlo Argan, L‘ arte moderna, Sansoni editore: Firenze, 1989. Norbert Lynton, The Story of Modern Art,
Phaidon: London, 1995. Robert Hughes, The Shock of the New and the century of change, Thames and Hudson:
London, 1990.
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πμο οπμδήθςκακ ηαζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ ηέπκδ. Ήηακ δεδμιέκμ υηζ δ κέα ηέπκδ
πμο εα βεκκζυηακ ιε ημ ΕΕΕ Ράζπ, εα έπνεπε κα ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ αζχκζαξ
αθήεεζαξ ηαζ μιμνθζάξ ηαζ κα απμννίπηεζ ημκ πεζναιαηζζιυ, ηδκ αθαίνεζδ ηαζ βεκζηά ηάεε
οπμηεζιεκζηή ηαθθζηεπκζηή έηθναζδ. Θα έπνεπε αηυια αοηή δ κέα ηέπκδ κα ζοιιμνθχκεηαζ
ιε ηδκ πανάδμζδ, υπςξ αοηή απμηοπχκεηαζ ζημ πκεφια ηαζ ζηδκ ροπή ημο βενιακζημφ θαμφ.
Γνήβμνα έβζκε θακενυξ μ ακηαβςκζζιυξ ιεηαλφ ημο Josef Goebbels87 ηαζ ημο Alfred
Rosenberg88: μ πνχημξ, ιε εονφηενεξ ηαθθζηεπκζηέξ ακδζοπίεξ, είπε εηδδθχζεζ απυ κέμξ ημ
πάεμξ ημο βζα ημκ Βλπνεζζμκζζιυ89. Γζ‟ αοηυ ηαζ ςξ οπμονβυξ Αζαθχηζζδξ ηαζ Πνμπαβάκδαξ μ
Goebbels οπεναζπίγεηαζ ζηδκ ανπή ημκ Βλπνεζζμκζζιυ, πζζηεφμκηαξ υηζ ζε αοηυκ
εκζανηχκεηαζ ημ αμνεζμβενιακζηυ πκεφια, εκχ ηαοηυπνμκα ηζξ εέζεζξ ημο ηζξ οπμζηδνίγεζ
ζεεκανά δ βεκζηή ζοκμιμζπμκδία Γενιακχκ θμζηδηχκ ζημ ΐενμθίκμ90. Ώκηίεεηα, μ Rosenberg
ήηακ θακαηζηυξ πμθέιζμξ ημο Βλπνεζζμκζζιμφ –ηαζ βεκζηυηενα ηδξ ιμκηένκαξ ηέπκδξ- ηαζ
πνμςεμφζε έκακ ηφπμ γςβναθζηήξ πμο ηυκζγε ηα θασηά (völkisch) παναηηδνζζηζηά, δδθαδή,
ηαηά ηδκ άπμρή ημο, ηδκ μοζία ηδξ ηέπκδξ ημο βενιακζημφ θαμφ91. Δ ηέπκδ βζα ημκ Rosenberg
87

Ο Josef Goebbels ημκ επηέιανζμ ημο 1933 μνίζηδηε επζηεθαθήξ ημο ηαζκμφνβζμο Βπζιεθδηδνίμο ημο Reich βζα
ημκ Πμθζηζζιυ, ημ μπμίμ ήηακ πςνζζιέκμ ζε επηά ηιήιαηα: Σφπμο, ναδζμθχκμο, ηζκδιαημβνάθμο, ιμοζζηήξ,
θμβμηεπκίαξ, εεάηνμο ηαζ ηαθχκ ηεπκχκ. Σμ Βπζιεθδηήνζμ επακδνχεδηε ιε κεανά ζηεθέπδ ημο
εεκζημζμζζαθζζηζημφ ηυιιαημξ πμο είπακ δζάεεζδ κα δμοθέρμοκ. ΐθ. ηδκ ιμκμβναθία ημο πενζμδζημφ
ηξαηησηηθή Ηζηνξία: Εάηςαμξ Πεν. Υμκδνμιαηίδδξ, «Γηαίιπεθξ-μ ιάβμξ ηδξ πνμπαβάκδαξ», εηδ. Πενζζηυπζμ:
Ώεήκα, 2008, 22-25 & Mortimer G. Davidson, Kunst in Deutschland 1933-1945, Grabert Verlag: Tuebingen, ζ. 36
ηαζ www.spartacus,schoolnet.co.uk.
88
Ο Alfred Rosenberg ζπμφδαζε ζημ Πμθοηεπκείμ ηδξ Ρίβαξ (ζδιενζκή Βζεμκία), απυ ημ 1918 εβηαηαζηάεδηε
ζημ Μυκαπμ ηαζ εββνάθδηε ζημ Βεκζημζμζζαθζζηζηυ Κυιια. Σμ 1923 έβζκε εηδυηδξ ηδξ επίζδιδξ εθδιενίδαξ ημο
Völkischer Beobachter. Σμ 1933 ημο ακαηέεδηε κα επμπηεφεζ ηδκ ζδεμθμβζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ιυνθςζδ ημο
ηυιιαημξ. ΐθ. βζα ηα αζμβναθζηά ζημζπεία www.spartacus.schoolnet.co.uk.
89
Ο Goebbels μθμηθήνςζε ηζξ ζπμοδέξ ημο ζηδκ Φζθμζμθία ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Υασδεθαένβδξ, υπμο ζφπκαγε
ζημκ ηφηθμ ημο πμζδηή Stefan George. Έβναθε πμζήιαηα ηαζ πνμζπάεδζε ακεπζηοπχξ κα εηδχζεζ ιζα κμοαέθα
ημο ιε ηίηθμ «Μίπαεθ», ζηδκ μπμία εηδήθςκε ημκ εκεμοζζαζιυ ημο βζα ημκ Βλπνεζζμκζζιυ, πμο ημκ εεςνμφζε
ζηακυ κα ηηίζεζ έκακ ηαζκμφνβζμ ηυζιμ, αθμφ ηνφαεζ ιέζα ημο ημ πάεμξ ηαζ ηδκ δφκαιδ κα δίκεζ ζπήια ζημκ
ηυζιμ. Πανειπζπηυκηςξ, μ ζδεμθμβζηυξ ακηίπαθυξ ημο ζε γδηήιαηα ηέπκδξ, Rosenberg, αθθά ηαζ μ Goering,
ακηζπαεμφζακ ααεζά ημκ Βλπνεζζμκζζιυ, υπςξ ηαζ ηδκ γςβναθζηή ημο Van Gogh. Davidson, υ.π.. ζδι.5, 37. Γζα
ηζξ εέζεζξ ημο Goebbels ζπεηζηά ιε ηδκ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηέπκδξ πμο εηθνάγεζ ημκ εεκζημζμζζαθζζιυ
αθ. ημκ θυβμ πμο έβναρε βζα ημκ Hitler ζημ ζοκέδνζμ ημο εεκζημζζαθζζηζημφ ηυιιαημξ ημ 1933, ηαζ ημκ θυβμ πμο
εηθχκδζε μ ίδζμξ ημ 1935 ηαηά ηδ δζάνηεζα εεαηνζηήξ εαδμιάδαξ: www.calv.edu (υπμο οπάνπεζ ανπείμ
βενιακζηήξ πνμπαβάκδαξ).
90
Ο Hans Weidemann ηαζ μ Otto Andreas Schreiber, μ μπμίμξ ήηακ ηαζ εηδυηδξ πενζμδζημφ Die Kunstkammer,
επίζδιμο υνβακμο ημο Βπζιεθδηδνίμο Πμθζηζζιμφ ημο Goebbels, δδιμζίεοζακ πμθθά άνενα ημοξ πμο
ηαηαδίηαγακ ηζξ ακηζδναζηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ ηέπκδ πμο εηθνάγμκηακ ιε ρεοδμ-ηθαζζηέξ ηίηξ ηάζεζξ, ηαζ
οπμζηήνζγακ ημοξ ελπνεζζμκζζηέξ γςβνάθμοξ ηαζ βθφπηεξ, υπςξ ημκ Nolde, ημκ Barlach ή ημκ Scmidt-Rottluff,
εκχ εεςνμφζακ ηδκ απυννζρή ημοξ έβηθδια εκακηίμκ ημο βενιακζημφ πμθζηζζιμφ. ΐθ.Davidson, υ.π. ζδι.5, 39.
91
Ο Rosenberg είπε εηεέζεζ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ηδκ ηέπκδ ζημ αζαθίμ Ο Μχζνο ηνπ Δηθνζηνχ Αηψλα (1930). Ο
ηφνζμξ άλμκαξ βφνς απυ ημκ μπμίμ ακαπηφζζμκηακ μζ εέζεζξ ημο βζα ηδκ ηέπκδ, ήηακ υηζ μ πμθζηζζηζηυξ
ιπμθζεαζηζζιυξ, δδθαδή υθδ δ ιμκηένκα ηέπκδ, είκαζ εαναζμ-ημιιμοκζζηζηή ζοκςιμζία πμο οπμκμιεφεζ ημ
ζδακζηυ ηδξ μιμνθζάξ ηδξ ανίαξ θοθήξ. οβηεηνζιέκα βνάθεζ μ Rosenberg: «Δ μοζία αοηήξ ηδξ εκηεθχξ παμηζηήξ
ηαηάζηαζδξ ανίζηεηαζ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, ζηδκ απχθεζα αοηήξ ηδξ μιμνθζάξ-ζδακζημφ, δ μπμία, εκχ έπεζ πμθθέξ
ιμνθέξ ηαζ ιακδφεξ, παναιέκεζ αηυιδ ημ εειεθζχδεξ ζηήνζβια υθδξ ηδξ δδιζμονβζηήξ εονςπασηήξ ηέπκδξ.
Αδιμηναηζηά ηδνφβιαηα, πμο δζαθεείνμοκ ηδκ θοθή, ηαζ δ ιδηνυπμθζξ, πμο ελμοδεηενχκεζ ημκ Volk,
ζοκδοάγμκηαζ ιε ηζξ πνμζεηηζηά ζπεδζαζιέκεξ απμζοκεεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ Βαναίςκ. Σμ απμηέθεζια δεκ
ήηακ ιυκμκ μ ηαηαηενιαηζζιυξ ημο Weltanschauung ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ βζα ημ ηνάημξ, αθθά αηυιδ ηαζ ηδξ ηέπκδξ
ηδξ ΐυνεζαξ Αφζδξ» (απυζπαζια απυ ημ ένβμ ημο αθ.Alfred Rosenberg, “The Myth of the Twentieth Century”
ζημ Art in Theory 1900-1990 ed. by Charles Harrison and Paul Wood, Blackwell: Oxford, 1993, 395. Ο Rosenberg
ελάθθμο είπε μνβακχζεζ ημ 1929 ηδκ «Ώβςκζγυιεκδ Έκςζδ βζα ηδκ Γενιακζηή Κμοθημφνα» (Kampfbund für
Deutsche Kultur), δ μπμία ημ 1933 είπε θεάζεζ κα ανζειεί 38.000 ιέθδ: αθ.Davidson, υ.π.. ζδι.5, 37-38.
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υθεζθε αθεκυξ κα απμηθείεζ ηα ακηζημζκςκζηά,
άζπδια, πανεηηθίκμκηα ή ακχιαθα ζημζπεία,
πνάβια πμο έηακακ ζοζηδιαηζηά ηα
πνςημπμνζαηά ηζκήιαηα ηςκ ανπχκ ημο 20μφ
αζχκα, υπςξ μ Βλπνεζζμκζζιυξ, ηαζ αθεηένμο,
κα πνμςεεί ημ οπυδεζβια ιζαξ οβζμφξ γςήξ
ζηδκ οπδνεζία ηδξ ημζκυηδηαξ.
Ο ζδεμθμβζηυξ ακηαβςκζζιυξ GoebbelsRosenberg ζημ γήηδια ηδξ ηέπκδξ είπε
ηνίζζιδ ζδιαζία βζα ηδ εειαημθμβία, ηδ
ιμνθή ηαζ ημ φθμξ πμο εα απεζηυκζγε ηαζ εα
εκζάνηςκε ηα «αζζεδηζηά» ζδεμθμβήιαηα ημο
εεκζημζμζζαθζζιμφ-ακ οπήνπε υκηςξ αζζεδηζηυ
εειέθζμ ζε υθα αοηά92.

10. Richard Klein, Σν μύπλεκα, 1937.

Σδκ έκανλδ ημο μκείνμο –ή ημο εθζάθηδ- βζα ημοξ Γενιακμφξ απεζημκίγεζ ζημκ πίκαηά ημο
«Σμ λφπκδια» (1937) μ Richard Klein: ημ βενιακζηυ πκεφια εκζανηςιέκμ ζημ άνεζμ ακδνζηυ
ζχια αθοπκίγεηαζ, βζα κα ζοκακηήζεζ ημ πεπνςιέκμ ημο. Ώθθά μ πίκαηαξ, εηηυξ απυ ηζξ
ζοιαμθζηέξ δζαζηάζεζξ ημο, δδθχκεζ ηαζ ιζα εζηαζηζηή επζθμβή: ημ φθμξ ηαζ ημ είδμξ ηδξ
γςβναθζηήξ πμο εα ακαθάιαακε κα εηθνάζεζ ηαζ κα δζαπφζεζ ηδ καγζζηζηή ζδεμθμβία, ηεθζηά,
δεκ ήηακ μ Βλπνεζζμκζζιυξ, αθθά δ νεαθζζηζηή ακαπανάζηαζδ, ιε ιζα ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ
ιίιδζδ ηθαζζηχκ πνμηφπςκ.
Καζ ήηακ μ ίδζμξ μ Hitler, έκαξ «ηαθθζηέπκδξ»93 πάκς απυ υθα, πμο έεεζε ηέθμξ ζηζξ έκημκεξ
δζαιάπεξ Goebbels-Rosenberg. ηδκ ζδεμθμβζηή ιάπδ βζα ημ είδμξ ηδξ ηέπκδξ πμο εα
εκζανηχζεζ ηα ζδακζηά ημο καγζζιμφ, δεκ επζηνάηδζε μ Βλπνεζζμκζζιυξ94, αθθά ημ βμφζημ ηαζ
ηα αζζεδηζηά πνυηοπα ιζαξ ιεηνζυηδηαξ, ημο Hitler.
92

Ο Walter Benjamin εεςνμφζε υηζ μ θαζζζιυξ ηαηέθδβε πάκηα ζηδκ αζζεδηζημπμίδζδ ηδξ πμθζηζηήξ γςήξ, χζηε
μζ ιάγεξ κα ανμφκ έκακ ηνυπμ έηθναζδξ, πςνίξ κα απαζηήζμοκ αθθαβή ζηζξ ζπέζεζξ ζδζμηηδζίαξ, αθ.Walter
Benjamin, «Σμ ένβμ ηέπκδξ ζηδκ επμπή ηδξ ηεπκζηήξ ακαπαναβςβζιυηδηάξ ημο» ζηδ ζοθθμβή δμηζιίςκ Γνθίκηα
γηα ηελ Σέρλε (ιεη. Αδιμζεέκδξ Κμφνημαζη), Κάθαμξ, Ώεήκα, 1978, 36-37.
93
ε εθδιενίδα ηδξ επμπήξ ακαθένεηαζ υηζ μ βενιακζηυξ θαυξ είκαζ ηοπενυξ πμο ημ εείμ πεπνςιέκμ ημοξ έζηεζθε
ηα πάκηα ζημ πνυζςπμ εκυξ ακενχπμο: ημκ δοκαηυ ηαζ ιεβαθμθοή πμθζηζηυ, ημκ πμθοιήπακμ ζηναηζχηδ, ημκ
πνχημ ενβάηδ ηαζ ημκ πνχημ μζημκμιμθυβμ· ημ ζπμοδαζυηενμ υιςξ απυ υθα είκαζ υηζ ακηθεί ηδκ ιεβαθφηενδ ημο
δφκαιδ απυ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ηαθθζηέπκδξ ηαζ μ ίδζμξ: «Ήνεε απυ ηδκ ηέπκδ, αθζένςζε ημκ εαοηυ ημο ζηδκ
ηέπκδ, εζδζηά ηδκ ηέπκδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, αοηυξ μ δοκαηυξ δδιζμονβυξ ιεβάθςκ ηηζνίςκ. Καζ ηχνα έβζκε ηαζ μ
ηηίζηδξ ημο Reich» ζηδκ εθδιενίδα Hakenkreuzbanner (Ζ ζεκαία ηεο ζβάζηηθαο), 10 Εμοκίμο 1938. Παναηίεεηαζ
ζηδκ εκυηδηα “Nazi Approved Art” ζημ www.fcit.usf.edu. Γζα ηα αζμβναθζηά ζημζπεία ημο Υίηθεν ηαζ,
ζοβηεηνζιέκα, ηδκ δζάρεοζδ ηςκ κεακζηχκ μκείνςκ ημο κα βίκεζ γςβνάθμξ αθ.www.spartacus.schoolnet.co.uk.
94
Δ δζαιάπδ βζα ημκ Βλπνεζζμκζζιυ ζοκεπίζηδηε ηαζ απυ ημοξ ανζζηενμφξ δζακμμφιεκμοξ εηηυξ Γενιακίαξ, υπςξ
μ Georg Lukăcs ηαζ μ Ernst Bloch, ακαδεζηκφμκηαξ ηαζ πάθζ πυζμ πμθοζφκεεημ ήηακ ημ γήηδια. Σμ 1934 μ
Lukăcs είπε δδιμζζεφζεζ ζημ πενζμδζηυ Internationale Literatur ημ ηείιεκυ ημο «Σμ Μεβαθείμ ηαζ δ Πηχζδ ημο
Βλπνεζζμκζζιμφ», υπμο οπμζηήνζγε υηζ ημ ηίκδια αοηυ δεκ ελέθναγε ηίπμηε άθθμ απυ ηδκ παναγάθδ ηςκ
ιζηνμαζηχκ ηαζ υηζ απμηεθμφζε ζοιπαζβκία ζηδκ ζδεμθμβζηή απμζφκεεζδ ηδξ ζιπενζαθζζηζηήξ αζηζηήξ ηάλδξ.
Ώκηίεεηα, εεςνμφζε υηζ μ νεαθζζιυξ (ηαζ δή, μ ζμζζαθζζηζηυξ) ήηακ δ πναβιαηζηυηδηα δ ίδζα, ζοκεηηζηή ηαζ
μνβακςιέκδ μθυηδηα. Ο Bloch, θμζπυκ, υκηαξ ημ 1938 ελυνζζημξ ζηδκ Μυζπα, ακηαπακηά ζημκ Lukăcs ιέζς ημο
βενιακυθςκμο πενζμδζημφ Das Wort, υηζ αοηυ πμο ηνέθεζ ηδκ ακηίθδρδ υηζ μ Βλπνεζζμκζζιυξ είκαζ ρεοδμεπακαζηαηζηυξ, είκαζ δ πεπμίεδζδ υηζ δ αζηζηή ηάλδ δεκ έπεζ κα ιαξ δζδάλεζ ηίπμηε πένα ίζςξ απυ ηεπκμθμβία ηαζ
θοζζηέξ επζζηήιεξ, ιζα εέζδ πμο εηθνάγεηαζ απυ ηδκ θζθμζμθζηή βναιιή πμο λεηίκδζε ιε ημκ Hegel ηαζ
ηαηέθδλε ζημκ Marx ιέζς ημο Feuerbach. Σέημζεξ ακηζθήρεζξ ηάκμοκ ημοξ Βλπνεζζμκζζηέξ κα ειθακίγμκηαζ ςξ
πνυδνμιμζ ηςκ καγί. Ο Bloch ζοκεπίγεζ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ αοεεκηζηή πναβιαηζηυηδηα είκαζ ηαζ αζοκέπεζα, ηαζ
εκχ μ Lukăcs αθέπεζ ζημκ Βλπνεζζμκζζιυ ηδκ ηαηαζηνμθή ηαζ ηδκ παναηιή, αοηυξ αθέπεζ ημ πείναια ηδξ
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ηδκ πενίμδμ, θμζπυκ, 1933-1945 πανμοζζάγεηαζ ιζα πθδεχνα πζκάηςκ ιε βοκαζηεία ηαζ
ακδνζηά βοικά ηθαζζηήξ ηοπμθμβίαξ, ιε ζηυπμ κα «απμηαηαζηαεεί» δ παιέκδ ανιμκία ηαζ
μιμνθζά απυ ηδκ ηέπκδ, πμο ηυζμ αιθζζαδηήεδηακ ηαζ απμννίθεδηακ απυ ηα πνςημπμνζαηά
ηζκήιαηα ζηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20μο αζχκα.
Καζ επεζδή έκαξ απυ ημοξ πνςηεφμκηεξ ζηυπμοξ ημο III Ράζπ ήηακ κα δζδάλεζ ηαζ ημκ βενιακζηυ
θαυ «Σζ είκαζ Σέπκδ;», ημκ Εμφθζμ ημο 1937 ζημ Μυκαπμ μνβακχεδηακ ηαοηυπνμκα δφμ
εηεέζεζξ, «Δ Μεβάθδ Γενιακζηή
Έηεεζδ» (Grosse Deutsche
Kunstausstellung) ηαζ αοηή ηδξ
«Αζεθεανιέκδξ
Σέπκδξ»
(Entartete Kunst).
Σμ Τπμονβείμ Πνμπαβάκδαξ είπε
ζηδκμεεηήζεζ δελζμηεπκζηά ηζξ
δφμ εηεέζεζξ, χζηε δ ιία κα
ηαηαδζηάγεζ ηαζ κα λμνηίγεζ ηδ
δζαθεμνά ηαζ ηδκ παναηιή ηδξ
ιμκηένκαξ ηέπκδξ, εκχ δ άθθδ κα
ακαδεζηκφεζ ηα βκςνίζιαηα ηδξ
αζχκζαξ ηέπκδξ, πνμαάθθμκηαξ
οβζή ηαζ υιμνθα πνυηοπα. Δ
«Βηθοθζζιέκδ
Σέπκδ»
πενζεθάιαακε ημοξ εηπνμζχπμοξ
Αθίζα γηα ηελ έθζεζε ηεο
ηδξ ιμκηένκαξ ηέπκδξ: ημο 12.
11. Αθίζα γηα ηελ έθζεζε ηεο
"Γηεθζαξκέλεο Σέρλεο", Μόλαρν, 1937.
Μεγάιεο Γεξκαληθήο Σέρλεο,
ηοαζζιμφ, ημο θμοημονζζιμφ,
Μόλαρν, 1937.
ημο ελπνεζζμκζζιμφ, ημο κηακηασζιμφ. Σα ένβα πμο
ακηζπνμζχπεοακ ηδκ «Βηθοθζζιέκδ Σέπκδ», πανμοζζάγμκηακ ςξ
δείβιαηα πανακμσημφ εβηεθάθμο, ζςιαηζημφ ηαζ δεζημφ νφπμοξ, ιυθοκζδξ απυ ηδκ
κεβνμπμίδζδ ηαζ ημ δζεζηναιιέκμ εανασηυ πκεφια95, πμο ιπμνμφζακ ιυκμ ημκ απμηνμπζαζιυ
ηαζ ηδκ απμζηνμθή κα πνμηαθέζμοκ.

ηαηεδάθζζδξ ηαζ ημο ενοιιαηζζιμφ ηδξ εζηυκαξ ημο ηυζιμο, αηυια ηαζ ημο ηαπζηαθζζιμφ. Δ ζφβποζδ, δ
ακςνζιυηδηα ηαζ δ αηαηακμδζία δεκ είκαζ πάκημηε ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ηαηδβμνίεξ ηδξ αζηζηήξ παναηιήξ,
αθθά ελίζμο ημιιάηζ ημο πενάζιαημξ απυ ημκ παθαζυ ζημ κέμ ηυζιμ. Ο κεμ-ηθαζζηζζιυξ ή δ Νέα
Ώκηζηεζιεκζηυηδηα πμο επζηναημφκ, δεκ είκαζ ημ ζίβμονμ ακηίδμημ ζημ ηίηξ μφηε πενζέπεζ έκα αοεεκηζηυ θασηυ
ζημζπείμ, υπςξ μ Βλπνεζζμκζζιυξ πμο αβάπδζε ηαζ ζεαάζηδηε ημ εεκζηυ ηαζ θασηυ ζημζπείμ. ΐθ.Ernst Bloch,
“Discussing Expressionism”, ζημκ ζοθθμβζηυ ηυιμ Aesthetics and Politics, (ιεη. Rodney Livingstone), with an
afterword by Fredric Jameson, Verso: London & New York, 1992, 16-27 ηαζ Georg Lukăcs, “Realism in the
balance”, ζημκ ίδζμ ηυιμ, 28-59.
95
ΐθ.Anthony Rowley, “Nazisme et Culture” ζημκ ζοθθμβζηυ ηυιμ L‘art dégénéré- Une exposition sous le IIIe
Reich, ed. Jacques Bertoin: Πανίζζ, 1992, 22-33
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13. Δγθαίληα ηεο έθζεζεο
"Γηεθζαξκέλε Σέρλε", 1937.

15. Ο Goebbels επηζθέπηεηαη
ηελ "Γηεθζαξκέλε Σέρλε", 1937.

14. Καη ε "Γηεθζαξκέλε
Μνπζηθή", 1937.
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16. Ernst Ludwig Kircher,
Απηνπξνζσπνγξαθία σο
ζηξαηηώηεο, 1915, Allen
Memorial Art Museum,
Oberlin, Ohio.

17. Wassily Kandinsky, Murnau-Οξεηλό
ηνπίν κε εθθιεζία, 1910, Staedtische
Galerie im Lenbachhaus, Μόλαρν.

19. George Grosz, Έθξεμε, 1917, ΜΟΜΑ, Νέα Τόξθε.

18. Lazlo Moholy-Nagy, Z III,
1922, ηδησηηθή ζπιινγή.

20. Otto Dix,
Απηνπξνζσπνγξαθία σο
ζηξαηηώηεο, 1914, Γεκνηηθή
Πηλαθνζήθε ηνπηγθάξδεο.
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Ο Hitler είπε ήδδ δδιμζζμπμζήζεζ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ηδκ ηέπκδ ζηδκ πανέθαζδ ηδξ
Νονειαένβδξ ημ 1935, οπμζηδνίγμκηαξ πςξ «δεκ είκαζ θεζημονβία ηδξ ηέπκδξ κα αοείγεηαζ ζηδ
θάζπδ βζα πάνδ ηδξ θάζπδξ, ηαζ πμηέ μ ζηυπμξ ηδξ κα γςβναθίγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ
απμζφκεεζδξ, κα ζπεδζάγεζ κμδηζηά ηαεοζηενδιέκεξ βοκαίηεξ ζα ζφιαμθμ ηδξ ιδηνυηδηαξ, κα
απεζημκίγεζ ηαιπμφνδδεξ δθίεζμοξ ζακ εηπνμζχπμοξ ηδξ ακηνζηήξ δφκαιδξ»96. 5.000 ένβα
δδιεφηδηακ απυ ζδζςηζηέξ ηαζ δδιυζζεξ ζοθθμβέξ, βζα κα μνβακςεεί δ πανάζηαζδ ηδξ
«Βηθοθζζιέκδξ Σέπκδξ», δ μπμία αημθμφεδζε πνςημπμνζαηέξ ηαζ νζγμζπαζηζηέξ ιεευδμοξ
πανμοζίαζδξ: ηα ένβα ζηνζιχπηδηακ ημ έκα πάκς ζημ άθθμ ηαζ ζοκμδεφηδηακ απυ επζεεηζηά
ηαζ πνμζαθδηζηά ζθυβηακ. ηυπμξ ηςκ δζμνβακςηχκ ήηακ κα πνμηαθέζμοκ ημ ημζκυ - ιζα
ηαηηζηή πμο, ιενζηά πνυκζα πνζκ, ηδκ πνδζζιμπμζμφζακ μζ κηακηασζηέξ. ημοξ κέμοξ
απαβμνεφηδηε δ είζμδμξ, βζαηί ηνίεδηε άζεικμ εέαια, πμο πνμζαάθθεζ ηα πνδζηά ήεδ ηαζ
δζαθεείνεζ ημ πκεφια. Ώοηή δ έηεεζδ πνμςεήεδηε απυ ηδ καγζζηζηή πνμπαβάκδα ςξ ιζα
ηζηάκζα πνμζπάεεζα ελοβίακζδξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ηδξ ζδέαξ ημο Χναίμο97.
Σμ Χναίμ εηηέεδηε αηνζαχξ απέκακηζ, ζημκ «Οίημ ηδξ Γενιακζηήξ Σέπκδξ», ηηίνζμ πμο
εειεθζχεδηε ημ 1934 ζε ζπέδζα ημο Paul Ludwig Troost ηαζ πμο απμηεθμφζε ιένμξ ηςκ
μκείνςκ ημο ίδζμο ημο Hitler βζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ακάπθαζδ ηδξ Γενιακίαξ.
ημκ Führer άνεζε κα ηαοηίγεζ ημκ εαοηυ ημο ιε
ημκ ααζζθζά ηδξ ΐαοανίαξ Λμοδμαίημ Ώ΄, πμο
είπε θαιπνφκεζ ημ Μυκαπμ ιε ηθαζζηά
επζαθδηζηά παθάηζα ηαζ Μμοζεία ηαζ έιεζκε
ζηδκ Εζημνία ςξ ιαζηήκαξ ηςκ Σεπκχκ ηαζ ηςκ
Γναιιάηςκ. Δ πμθζηζζηζηή πμθζηζηή ημο III Ράζπ
ακαημζκχεδηε επζζήιςξ ζηα εβηαίκζα ηδξ
«Μεβάθδξ Γενιακζηήξ Έηεεζδξ Σέπκδξ» ημ
1937: «Βίεε μ Οίημξ αοηυξ κα αθζενςεεί ιυκμ
ζηδ ζμαανή ηέπκδ, ηέπκδ πμο ανίζηεηαζ ζημ
αίια ιαξ, ηέπκδ πμο μ θαυξ ηαηακμεί. Αζυηζ
ιυκμ δ ηέπκδ πμο ιπμνεί κα ηδκ ηαηαθάαεζ μ
απθυξ θαυξ, είκαζ αθδεζκή ηέπκδ», βνάθηδηε ζε
21. Paul Ludwig Troost, Ο νίθνο ηεο Γεξκαληθήο
ιζα εεκζημζμζζαθζζηζηή εθδιενίδα98. Καζ
Σέρλεο, 1934-37, Μόλαρν.
εηείκμξ πμο βκχνζγε ηαθφηενα απυ υθμοξ ηδκ
ηέπκδ πμο εα ςθεθμφζε ηαζ εα ελέθναγε ημ βενιακζηυ θαυ, ήηακ ηαζ μ ίδζμξ έκαξ ηαθθζηέπκδξ,
ηαζ άνα υθεζθακ υθμζ κα ειπζζηεφμκηαζ ηδκ ηνίζδ ημο.
Βπμιέκςξ, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηαζ ηζξ νδηέξ οπμδείλεζξ ημο Υίηθεν, μζ πζμ πενζγήηδημζ
πίκαηεξ ζηζξ ιεβάθεξ εηεέζεζξ βενιακζηήξ ηέπκδξ ήηακ μζ ιοεμθμβζηέξ ηαζ ζοιαμθζηέξ ζηδκέξ,
πμο ακηθμφζακ ηδκ έιπκεοζή ημοξ απυ ηδκ εθθδκζηή ανπαζυηδηα. Ώπμζημθή αοημφ ημο είδμοξ
ηδξ ηέπκδξ ήηακ κα ακαζφνεζ ηαζ κα ακαγςμβμκήζεζ ηζξ ηθαζζηέξ νίγεξ ημο εονςπασημφ
πμθζηζζιμφ, χζηε κα ημκ ζχζεζ απυ ηδ κμζδνυηδηα ηαζ ηδκ παναηιή ηδξ ιμκηένκαξ ηέπκδξ ηαζ
ηςκ πεζναιαηζζιχκ ηδξ.
96

A. Hitler, Mein Kampf, 534. Παναηίεεηαζ ζημ: Peter Adam, Art of the Third Reich, Harry N. Abrams: New
York, 1992, 121.
97
Καζ ιζα ιζηνή θεπημιένεζα υπζ άκεο ζδιαζίαξ: μ Göring, πμθέιζμξ ηδξ ιμκηένκαξ ηέπκδξ, θνυκηζζε κα
ζδζμπμζδεεί 14 ένβα απυ ηδκ έηεεζδ ηδξ «Αζεθεανιέκδξ Σέπκδξ»: 4 ημο Van Gogh, 4 ημο Munch, 3 ημο Marc, 1
ημο Gauguin, 1 ημο Cézanne ηαζ 1 ημο Signac. ΐθ.Adam, υ.π. ζδι.14, 122.
98
Παναηίεεηαζ ζημ: Adam, υ.π. ζδι.14, 94.
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Ο Adolf Ziegler99 οπήνλε μ ειροπςηήξ ηδξ ακααίςζδξ
ηθαζζηχκ ηφπςκ ζηδ βενιακζηή ηέπκδ απυ ημ 1933 ηαζ
ιεηά.

23. ην ζαιόλη ηνπ Hitler.
22. Adolf Ziegler, Σα ηέζζεξα ζηνηρεία, πξηλ ην 1937.

Σμ ηνίπηοπυ ημο «Σα Σέζζενα ημζπεία» οπήνλε έκα απυ ηα δζαζδιυηενα ένβα ημο ηαζ είπε
ακαπαναπεεί ζε πζθζάδεξ ακηίηοπα. Ο πίκαηαξ απυζπαζε ημκ έπαζκμ ηαζ ημ εαοιαζιυ ημο
Hitler, πμο ημκ αβυναζε βζα ημ Führerhaus ζημ Μυκαπμ. Οζ ηέζζενζξ βοκαζηείεξ βοικέξ ιμνθέξ
απμηεθμφκ αθθδβμνία βζα ηα ζημζπεία πμο απανηίγμοκ ημ ζφιπακ. Οζ ιμνθέξ απμδίδμκηαζ
ροπνά ηαζ πςνίξ ζδζαίηενδ έιπκεοζδ, εκχ δ ζηάζδ ηςκ δφμ ιμκηέθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ,
πνμδίδεζ έθθεζρδ θοζζηυηδηαξ ηαζ ιζα δζεηπεναζςηζηή ακηίθδρδ βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ ζηδκήξ.
Ώπυ ηζξ ιοεμθμβζηέξ ζηδκέξ, εηείκεξ πμο βκχνζγακ
επζηοπία, ακαθένμκηακ ζοκήεςξ ζηδ γςή ηαζ ζηζξ
πενζπέηεζεξ ηςκ ανπαίςκ βοκαζηείςκ εεμηήηςκ, εκχ μζ
γςβνάθμζ πμο εζδζηεφμκηακ ζε αοηά ηα εέιαηα, είπακ
πενάζεζ ηαζ ιζα πενίμδμ ιαεδηείαξ ζηζξ ζπμθέξ ηαζ ηα
ιμοζεία ηδξ Εηαθίαξ.
ημκ πίκαηα «Δ ακάπαοζδ ηδξ Άνηειδξ» ημο Ivo
Saliger, θαίκμκηαζ μζ ζηοθζζηζηέξ μιμζυηδηεξ ιε ημ
ηνίπηοπμ ημο Ziegler. «Δ ηνίζδ ημο Πάνδ», ίδζμ εέια,
δζαθμνεηζηή δζαπναβιάηεοζδ –ηονίςξ ζδεμθμβζηή- απυ
ημοξ δφμ γςβνάθμοξ, εέηεζ έκα ζδιακηζηυ ενχηδια: ηζ
ελοπδνεηεί δ γςβναθζηή ημοξ ζηδ δεδμιέκδ ζζημνζηή

99

Ο Adolf Ziegler (1892-1959) οπήνλε έκαξ απυ ημοξ ζηεκυηενμοξ ζοκενβάηεξ ημο Hitler πμο ημκ ζοιαμφθεοε ζε
ηαθθζηεπκζηά εέιαηα. Βίπε εζδζηεοηεί ζε αθθδβμνζηέξ ιοεμθμβζηέξ ζηδκέξ. Ώπυ ημ 1933 ηαζ φζηενα ηαηέθααε
πμθθέξ ζδιακηζηέξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ: ημ 1936 έβζκε πνυεδνμξ ημο Βπζιεθδηδνίμο Σέπκδξ ηαζ, ηαοηυπνμκα,
ζφιαμοθμξ ημο Rosenberg ζημκ ημιέα Καθχκ Σεπκχκ ημο ηυιιαημξ. Σμ 1937 ίδνοζε ημ Reichsinstitut für
Maltechnik, αθζενςιέκμ ζηδ ιεθέηδ ηδξ παθαζάξ ηαζ ηδξ ικδιεζαηήξ γςβναθζηήξ. Ώηυιδ, ηενδίγεζ ημ ιεβάθμ
ανααείμ βζα ηδκ γςβναθζηή ηαζ ηδκ ηαπζζενί ζηδκ Αζεεκή Έηεεζδ ημο Πανζζζμφ, υπμο ελέεεζε έκα ένβμ
ειπκεοζιέκμ απυ ημκ πίκαηά ημο «Σα ηέζζενα ζημζπεία». Σμ 1943 ακαβηάζηδηε κα παναζηδεεί απυ ημ
Βπζιεθδηήνζμ Σέπκδξ, βζαηί ηαηδβμνήεδηε βζα δηημπάεεζα ηαζ πνμδμζία. Μεηά ημκ πυθειμ ελέεεζε ιυκμ ιζα θμνά
ένβα ημο ζε βηαθενί ημο Λμκδίκμο. ΐθ.Davidson, υ.π.. ζδι.5, 467-468.
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24. Ivo Saliger, Η αλάπαπζε ηεο Άξηεκεο, 1940.

ζηζβιή. Καζ αοηυ δζυηζ ζημκ πίκαηα ημο
Saliger μ Πάνδξ, κεανυ ζηέθεπμξ ημο καγζζηζημφ ηυιιαημξ έπεζ επζθέλεζ ηδκ λακεζά κεανή, εκχ
μζ άθθεξ δφμ ιεθαπνζκέξ κηφκμκηαζ βζα κα απμπςνήζμοκ… ηδκ «Βονχπδ» ημο Josef Pieper
δζαθαίκεηαζ αιοδνά δ επζεοιία ημο κα ακηζβνάρεζ ζημζπεία ηδξ ζηαθζηήξ Ώκαβέκκδζδξ, εκχ μ
«Άδςκζξ ηαζ δ Ώθνμδίηδ» ημο Arthur Kampf έπεζ πνμδχζεζ ημ πνυηοπυ ημο (Σζζζακυξ).
Ώκηίεεηα, ζημκ πίκαηα «Δ Λήδα ηαζ μ ηφηκμξ» ημο Paul Mathias Padua πνμηαθμφκ
ηαηάπθδλδ υπζ ιυκμκ μζ ηεπκζηέξ αδελζυηδηεξ ηαζ αζημπίεξ ημο γςβνάθμο, αθθά ηαζ ημ
πμνκμβναθζηυ ζπεδυκ πενζεπυιεκυ ημο, βεβμκυξ πμο δεκ ειπυδζζε ημκ Hitler κα αβμνάζεζ ημκ
πίκαηα.

26. Adolf Ziegler, Η θξίζε ηνπ Πάξε, 1937.
25. Ivo Saiger, Η θξίζε ηνπ Πάξε, 1939.

29. Mathias Padua, Η Λήδα θαη ν Κύθλνο, 1936.

27. Josef Pieper, Η αξπαγή ηεο Δπξώπεο.
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Καζ ακ δ γςβναθζηή ηδξ καγζζηζηήξ πενζυδμο επζθφθαλε
πνμκμιζαηή εέζδ ζημ βοκαζηείμ βοικυ ζχια, ημ ακδνζηυ
βοικυ απμηέθεζε απμηθεζζηζηυηδηα ηδξ βθοπηζηήξ.
ηαεενυ βκχνζζια ηςκ βθοπηχκ πμο ηαηαζηεοάζηδηακ είκαζ
ημ βζβακηζαίμ ηαζ επζαθδηζηυ ηςκ ιμνθχκ. Καζ έκα απυ ηα
αβαπδιέκα εέιαηα, ζε
ζδεμθμβζηυ επίπεδμ, ήηακ
μ Σζηάκαξ Πνμιδεέαξ,
ηαεχξ ζημ πνυζςπυ ημο
εέθδζακ μζ βθφπηεξ κα
ιεηαθένμοκ ημ ζοιαμθζηυ
θμνηίμ ηδξ αοημεοζίαξ βζα
ημ
ηαθυ
ηδξ
ακενςπυηδηαξ ηαζ κα
ημκίζμοκ ηδκ ζοκεζζθμνά
ημο ζηδκ ακάπηολδ ηςκ
Σεπκχκ ηαζηςκ Γναιιάηςκ.

28. Arthur Kampf, Άδσληο θαη
Αθξνδίηε.

Ο Πνμιδεέαξ, μ εοενβέηδξ ημο ακενχπζκμο βέκμοξ, πμο ιε
ηδκ ηυθιδ ημο ηαζ ηζξ ζμθέξ πνμαθέρεζξ ημο ημ πνμζηάηεοζε
απυ ηδκ αδζαθμνία ημο Αία, ηζιςνήεδηε μζηηνά, ζφιθςκα
ιε ημοξ ανπαίμοξ ιφεμοξ. ε ακηίεεζδ ιε ημκ
ανπαζμεθθδκζηυ ιφεμ ημο Πνμιδεέα, ζηδκ βθοπηζηή ηδξ
πενζυδμο 1933-1945, ενπυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε έκακ
αβένςπμ Πνμιδεέα, πμο αρδθά ηάεε κυιμ ηαζ επζαάθθεζ
30. Arno Breker, Πξνκεζέαο, 1937.
ηδκ εέθδζή ημο. O «Πνμιδεέαξ» ημο Arno Breker100
απμηεθεί έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ημο ηνυπμο ιε
ημκ μπμίμ ενιδκεφηδηε ηαζ απμδυεδηε ζηδ καγζζηζηή βθοπηζηή δ ανπαζμεθθδκζηή ηέπκδ: έκαξ
Πνμιδεέαξ ενζαιαζηυξ, αβένςπμξ, βειάημξ έκηαζδ, έπεζ ζδηχζεζ ρδθά ημκ πονζυ, αρδθχκηαξ
ημοξ εεμφξ ηαζ έπμκηαξ ζαθή βκχζδ ηδξ απμζημθήξ ημο, κα ζχζεζ ηδκ ακενςπυηδηα απυ ημ
100

Ο Arno Breker (1900-1991) οπήνλε έκαξ απυ ημοξ πζμ πενζγήηδημοξ βθφπηεξ ηδξ Γενιακίαξ ζηδκ πενίμδμ
1933-1945, εκχ είπε ζοκενβαζεεί ιε ημκ ανπζηέηημκα Albert Speer ζηδκ εηπυκδζδ ζπεδίςκ βζα ηδκ ακαιυνθςζδ
ηαζ ακαδζάπθαζδ ημο ΐενμθίκμο απυ ημ 1938 ηαζ ιεηά. Δ οπμδμπή ημο ένβμο ημο ζηδκ Γαθθία πνζκ ηαζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ ήηακ εκεμοζζχδδξ. Ο «Πνμιδεέαξ» ημο ήηακ παναββεθία ημο
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda ηαζ πνςημπανμοζζάζηδηε ζημκ Οίημ ηδξ Γενιακζηήξ
Σέπκδξ ημ 1937. Δ θήιδ ημο ελαπθχεδηε ζε υθδ ηδκ Βονχπδ, ημο απμκειήεδηακ πμθθά ανααεία, εκχ ημ 1940 μ
Molotov ημο ιεηέθενε ηδκ πνυζηθδζδ ημο Stalin κα ενβαζηεί ζηδκ μαζεηζηή Έκςζδ. Όζηενα απυ ηζξ πνχηεξ
ιεηαπμθειζηέξ δοζημθίεξ, ημ 80% ηςκ ένβςκ ημο ηαηαζηνάθδηε ή δδιεφηδηε απυ ημοξ οιιάπμοξ, εκχ δεπυηακ
πζέζεζξ κα απμηδνφλεζ δδιμζίςξ ηδκ ζοκενβαζία ημο ιε ημοξ καγί, πνάβια πμο ημ ανκζυηακ πεζζιαηζηά,
απμηνααήπηδηε ζηδκ ΐαοανία έςξ ηδκ δεηαεηία ημο 1960, υηακ λακανπίγεζ κα ενβάγεηαζ ηαζ πάθζ ςξ βθφπηδξ ηαζ
κα δέπεηαζ παναββεθίεξ. Σμ 1973, φζηενα απυ πνυζηθδζδ ημο Εζπακμφ γςβνάθμο, θζθμηεπκεί ηδκ πνμημιή ημο S.
Dali, πμο πανμοζζάζηδηε ζημ Μμοζείμ Figueras Dali ημ 1974. ηδκ δεηαεηία ημο ΄80 ζοκακηχκηαζ ακηζδνάζεζξ
ηάεε θμνά πμο μνβακχκεηαζ έηεεζδ ένβςκ ημο, εκχ ηηίγεηαζ ηαζ ημ Μμοζείμ Breker. ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο
΄70 ζδνφεηαζ δ «Ονβάκςζδ Arno Breker» ζηδκ Γενιακία ηαζ ημ 1983 ζηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ, υπμο ηαζ εηδίδεηαζ
πενζμδζηυ ιε ηίηθμ Πξνκεζεχο. ΐθ.Andreas Ioannidis, Le contenu idéologique de la réfèrence à la Grèce classique
dans le domaine de l‘art sous les régimes fascistes: La Grèce de Metaxas (ακέηδμηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή),
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, Πανίζζ, 1986, 284-293, Davidson, υ.π. ζδι.5, 425-434, Μανία
Ρδβμφηζμο, «Άνκμ Μπνέηεν-Ο αβαπδιέκμξ βθφπηδξ ημο Υίηθεν» ζημ έκεεημ «Σέπκεξ ηαζ Γνάιιαηα» ηδξ
εθδιενίδαξ Καζεκεξηλή, 20 Ώοβμφζημο 2006 ηαζ www.museum-arno-breker.org.
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ζημηάδζ. Οζ ελεγδηδιέκεξ πεζνμκμιίεξ ηαζ δ έκημκδ εεαηνζηυηδηα ζηδ ζηάζδ ημο ζχιαημξ
εοιίγμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ θςημβναθίεξ ημο Hitler, πμο ηνααήπηδηακ δέηα πνυκζα πενίπμο
κςνίηενα ζημ ενβαζηήνζμ ημο πνμζςπζημφ ημο θςημβνάθμο Heinrich Hoffmann ζημ Μυκαπμ
(1926).
31. O Arno Breker ζημ ενβαζηήνζυ ημο.

32. Arno Breker, Σμ ηυιια

34. Arno Breker, Σα δφμ αβάθιαηα πμο ημζιμφζακ
ηδκ Καβηεθανία ημο ΕΕΕ Ράζπ. Ώνπζηέηημκαξ:
Albert Speer.

33. Arno Breker, Πνμιδεέαξ, 1934.
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35. Arno Breker, Δηνηκόηεηα, 1937.

36. Arno Breker, Η απνζηνιή, 1940-41.

37. Arno Breker, Η ζπζία, 1940.
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ημκ ίδζμ δνυιμ ιε ημκ Breker ηζκείηαζ ηαζ μ Josef Thorak101. Αεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ ηαζ αοηυξ
έπεζ ςξ εέια ημο ημκ Πνμιδεέα ηαζ ημ ζοιαμθζηυ κυδια πμο απμηηά ζηδ καγζζηζηή ζδεμθμβία.
Βδχ, μ Πνμιδεέαξ δεκ ηναηά ημκ πονζυ ηδξ θςηζάξ αθθά έκακ ανάπμ. Σα ζηζαανά ημο πένζα
είκαζ έημζια κα ημκ εηζθεκδμκίζμοκ εκάκηζα ζε ηάεε επενυ. Γκχνζζια ηςκ βθοπηζηχκ
ζοκεέζεςκ ημο Thorak είκαζ ημ ημθμζζζαίμ πμο εηιδδεκίγεζ ηδκ ακενχπζκδ πανμοζία, ηδξ
επζαάθθεηαζ ηαζ ηδκ ζοκεθίαεζ.
θα ηα βθοπηά ημο Thorak είπακ ικδιεζχδεζξ δζαζηάζεζξ, βζαηί πνμμνίγμκηακ κα ημζιμφκ ημοξ
αοημηζκδημδνυιμοξ, π.π. «Σμ ικδιείμ βζα ηδκ ενβαζία», ή ημ Πεδίμ ημο Άνεςξ ζηδκ
Νονειαένβδ, έκαξ ηενάζηζμξ πχνμξ βζα 150.000 εεαηέξ πμο εα ιπμνμφζακ κα
παναημθμοεήζμοκ ζηναηζςηζηέξ πανεθάζεζξ ηαζ πμθειζηά παζπκίδζα. Ο πυθειμξ υιςξ
ακέζηεζθε ηζξ ενβαζίεξ ηαζ δεκ μθμηθδνχεδηακ πμηέ ηα ζπέδζα ημο ανπζηέηημκα Albert Speer.

39. Ο Josef Thorak ζην
εξγαζηήξηό ηνπ.

39. Ο Josef Thorak ζην εξγαζηήξηό ηνπ.

38. Josef Thorak, Πξνκεζέαο.

40.Ο Josef Thorak επηζεσξεί ηα γιππηά
γηα ην "Μλεκείν ζηελ Δξγαζία"

101

Ο Josef Thorak (1889-1952) εεςνείηαζ, ιαγί ιε ημκ Arno Breker, ςξ μ επίζδιμξ βθφπηδξ ημο ΕΕΕ Ράζπ. Ο
Thorak ήεεθε κα ακαπαναζηήζεζ ηδ γςή ημο βενιακζημφ θαμφ ζφιθςκα ιε ηα εεκζημζμζζαθζζηζηά ζδεμθμβήιαηα,
πάκηα ζε ηενάζηζεξ δζαζηάζεζξ (ηα βθοπηά ημο ζοπκά λεπενκμφζακ ηα 20 ι). Ένβα ημο πανμοζζάζηδηακ ζημ
ζηάδζμ ηςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ ημ 1936, υπςξ επίζδξ ηαζ ζημ βενιακζηυ πενίπηενμ ηδξ Παβηυζιζαξ Έηεεζδξ
ημο Πανζζζμφ ημ 1937. Δ ημονηζηή ηοαένκδζδ ημο ακέεεζε ημ 1934 κα ημζιήζεζ ιε ένβα ημο ηδκ Άβηονα. ˄
www.thirdreichruins.com.
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41. ρέδην ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Thorak. Απεηθνλίδνληαη
ηα αγάικαηα πνπ ζα θνζκνύζαλ ην Πεδίν ηνπ Άξεσο
(1938).

42. Josef Thorak, Σν κλεκείν Διεπζεξίαο
ζην Νηάληζηρ, 1943.

οκμρίγμκηαξ αοηήκ δζαδνμιή ζηδκ καγζζηζηή ηέπκδ (γςβναθζηή ηαζ βθοπηζηή),
ακηζθαιαακυιαζηε υηζ δ έκκμζα ημο ηθαζζημφ έπεζ οπμζηεί ηέημζεξ αθθμζχζεζξ πμο δφζημθα εα
ακαβκςνίγαιε ηδκ «ήνειδ μιμνθζά, βμφζημ, ζοβηνάηδζδ, ηάλδ ηαζ ζαθήκεζα»102, ιε ηα μπμία,
ημκ 18μ αζχκα, ζηζαβνάθδζε μ ΐίκηεθιακ ημ ανπαζμεθθδκζηυ ηάθθμξ.
Ώκηί «δ εοβεκήξ απθυηδηα ηαζ ημ ήνειμ ιεβαθείμ» κα ζπεηίγεηαζ ιε ιζα αιζβχξ ζζημνζηή ηαζ
ζημπαζηζηή ενχηδζδ ηαζ ιε ιζα ζημπαζηζηή, εκηέθεζ, ζηάζδ πνμξ ηδκ ζζημνία, ζηδκ πενίπηςζδ
ηδξ καγζζηζηήξ Γενιακίαξ ιεηαηνάπδηε ζε έηθναζδ ημο Kitsch, ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ,
εκχ ηαοηυπνμκα έβζκε μ παναιμνθςηζηυξ ηαενέθηδξ πμο
έηνορε ηζξ ααναανζηέξ αηνυηδηεξ ηςκ ζηναημπέδςκ
ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ημ πανάθμβμ ηδξ «ηεθζηήξ θφζδξ».
Δ ακαθμνά ζε έκα ζπέδζμ ημο Henry Fuseli ιε ημκ
εφβθςηημ ηίηθμ «Ο Καθθζηέπκδξ ζε Ώπυβκςζδ πάκς απυ
ημ Μεβαθείμ Ώνπαίςκ Θναοζιάηςκ (δελζυ πένζ ηαζ
ανζζηενυ πυδζ ημο ημθμζζμφ ημο Κςκζηακηίκμο)»
απμηεθεί ιζακ έιιεζδ απάκηδζδ ζηδκ άθμβδ πνήζδ
ηθαζζηζζηζηχκ πνμηφπςκ: εηείκμ πμο θαίκεηαζ κα ενδκεί μ
ηαθθζηέπκδξ δεκ είκαζ δ έθθεζρδ ηδξ ζηακυηδηάξ ημο κα
θζθμηεπκήζεζ βθοπηά ζφιθςκα ιε ηα ανπαία πνυηοπα.
εηείκμ πμο δεκ ιπμνεί κα ζοθθάαεζ ηαζ κα θένεζ ζημ πανυκ
είκαζ ημ ιεβαθείμ ιζαξ ηέπκδξ, πμο ηαηυνεςζε κα
ζζμννμπήζεζ ακάιεζα ζημ έθθμβμ ηαζ ημ άθμβμ.
Σδκ ίδζα πενίπμο επμπή, έκαξ Γενιακυξ πμζδηήξ,
43. Henry Fuseli, Ο θαιιηηέρλεο ζε
απόγλσζε..., 1778-1780.

102

Ε.Ε. ΐίκηεθιακ, υ.π. ζδι.1, 32.
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μ Friedrich Hölderlin, ζημ ηείιεκυ ημο «Δ μπηζηή βςκία απυ ηδκ μπμία πνέπεζ κα ημζηάλμοιε
ηδκ ανπαζυηδηα»103 πνμηείκεζ ιζα θφζδ ζε αοηήκ ηδκ μδοκδνή απυβκςζδ πμο ζπανάγεζ ηδκ
ροπή ημο ηαθθζηέπκδ, πμο μκεζνεφεηαζ βζα ημ ένβμ ημο ηδκ αοηάνηεζα ηαζ ηδκ αοεεκηζηυηδηα. Ο
Hölderlin δζαηνίκεζ ζημοξ ηαθθζηέπκεξ δφμ ηνυπμοξ ακηίδναζδξ απέκακηζ ζηδκ ανπαζυηδηα:
ακηζδνμφκ είηε ιε δμοθμπνέπεζα, κζχεμκηαξ ζοκεθζιιέκμζ ηάης απυ «ημ αάνμξ ημο
παναδεδμιέκμο ηαζ ημο εεζπζζιέκμο», είηε ιε αθαγμκζηή άνκδζδ πνμξ «ηαεεηί ημ ιαεδιέκμ,
παναδεδμιέκμ, εεζπζζιέκμ, ςξ ιζα γςκηακή δφκαιδ». Καη‟ μοζίακ, υιςξ, ημ δίθδιια ημο
ηαθθζηέπκδ είκαζ ρεοδέξ, οπμζηδνίγεζ μ πμζδηήξ, βζαηί δεκ ηίεεηαζ γήηδια επζθμβήξ· «δ
ιμνθμπμζδηζηή μνιή», επεζδή «πνμένπεηαζ απυ έκα ηαζ ιμκαδζηυ ημζκυ έδαθμξ», ζημπεφεζ
ζηδκ δδιζμονβία αθδεζκήξ ηέπκδξ, αοηυκμιδξ ηαζ αοεεκηζηήξ, βζα ηδκ μπμία είκαζ αδζάθμνμ, ακ
μ ηαθθζηέπκδξ ηαηαπζάκεηαζ ιε ηάηζ μθυηεθα αδζαιυνθςημ ή ιε ηάηζ ημ ήδδ δζαιμνθςιέκμ.
ηδκ εεκζημζμζζαθζζηζηή «αζζεδηζηή» μ ηαθθζηέπκδξ μφηε απεθπίγεηαζ μφηε
ακανςηζέηαζ μφηε ζημπάγεηαζ. ιυκμ επζθέβεζ κα ιζιδεεί ημ ιεβάθμ ηαζ ορδθυ ένβμ ηέπκδξ, ηαηά
βνάιια. Καεεηί ημ εζςζηνεθέξ ή ημ εκμπθδηζηυ απειπμθείηαζ, ημ ίδζμ ηαζ βζα ηαεεηί πμο
εηηίεεηαζ ζημκ ηίκδοκμ ημο πνυκμο, βζαηί δ ηέπκδ ημο μθμηθδνςηζζιμφ πνέπεζ κα
πανμοζζάγεηαζ εοπάνζζηδ, εφθδπηδ ηαζ ακχδοκδ, ηαηά αάεμξ, υιςξ, ηνμιαηηζηή, αθμφ ηνφαεζ
ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Γζ‟ αοηυ ηαζ ημ εζημκμβναθζηυ πνυβναιια ημο ηθαζζηζζιμφ ζηδκ
εεκζημζμζζαθζζηζηή Γενιακία δεκ έπεζ μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ. Οζ ιοεμθμβζηέξ ζηδκέξ, δ
αθήβδζδ πανζηςιέκςκ πενζζηαηζηχκ απυ ηδκ γςή ηςκ ανπαίςκ εεχκ, ηα βοικά βοκαζηεία ηαζ
ακδνζηά ζχιαηα, υθα αοηά ιζθμφκ βζα ηδκ απμοζία ηδξ ζζμννμπίαξ, ημο ήεμοξ ηαζ ημο
ηάθθμοξ.

103

Friedrich Hölderlin, «Δ μπηζηή βςκία απυ ηδκ μπμία πνέπεζ κα ημζηάλμοιε ηδκ ανπαζυηδηα», ζημ Ο Θάλαηνο
ηνπ Δκπεδνθιή, (ιεη. Έθεκα Νμφζζα), εηδ. Μαναεζά, Ώεήκα, 1997, 170-172. Οζ θνάζεζξ ημο ηεζιέκμο εκηυξ
εζζαβςβζηχκ πνμένπμκηαζ απυ ημ δμηίιζμ ημο Hölderlin.
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«Η εμύςσζε ησλ ηδαληθώλ ηνπ αζιεηηζκνύ
κέζσ ησλ πνηεκάησλ γηα ην πνδόζθαηξν
ζηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε»

Μαξία Γλεζίνπ
Δπ Ν.Ε.Φιλολογίαρ, Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02

Μπμνεί δ «ζηνμββοθή εεά» κα ειπκεφζεζ ηδκ πμζδηζηή θακηαζία; Μπμνεί έκα θασηυ άεθδια κα
απμηεθέζεζ ημ έκαοζια ηδξ ορδθήξ ηέπκδξ ηδξ πμζήζεςξ; Οζ ζφβπνμκμζ ιεηαπμθειζημί πμζδηέξ
θέκε «καζ» ηαζ δζαηοιπακίγμοκ ηδ ιεβάθδ ημοξ αβάπδ βζα ημ πμδυζθαζνμ ηαζ ημοξ αεθδηέξ ημο.
Δ ζπέζδ ηδξ πμίδζδξ ιε ημ πμδυζθαζνμ είκαζ πμθφπθεονδ· μζ πμζδηέξ ακαθαιαάκμοκ κα
ηαηαζηήζμοκ αεάκαηα ηα επζηεφβιαηα ηςκ αεθδηχκ ιέζα απυ ημ ένβμ ημοξ, υπςξ ζηδκ
ανπαζυηδηα έηακε μ Πίκδανμξ, αθθά, ζοπκά, ακαθαιαάκμοκ ηαζ κα απμηαηαζηήζμοκ ηδκ
οζηενμθδιία εκυξ πμδμζθαζνζζηή υηακ αοηυξ έπεζ αδζηδεεί, δεκ έηοπε δδθαδή ηδξ
ακαβκχνζζδξ πμο ημο έπνεπε. Οζ πμζδηέξ, θμζπυκ, ζοιπενζθένμκηαζ απέκακηζ ζημοξ αεθδηέξ
υπςξ ηαζ ζημοξ μιμηέπκμοξ ημοξ, δείβια ημο εαοιαζιμφ ημοξ βζα ημ πμδυζθαζνμ, ημ μπμίμ,
επίζδξ, θαίκεηαζ κα εεςνμφκ ηέπκδ. Έηζζ δ ελφρςζδ ηςκ ζδεςδχκ ημο αεθδηζζιμφ ιέζα απυ
ηα πμζήιαηα βζα ημ πμδυζθαζνμ ηνίκεηαζ ακαβηαία πνμηεζιέκμο κα θάαεζ ζηδ ζοκείδδζδ υθςκ
ηςκ ακενχπςκ – ηαζ πενζζζυηενμ ηςκ δζακμμοιέκςκ - ηδκ ορδθή εέζδ πμο ημο ανιυγεζ.
ηα πμζήιαηα πμο εα πανμοζζαζημφκ πνμαάθθεηαζ ηάεε πθεονά ημο αεθήιαημξ, αθεκυξ δ
αημιζηή, μζ ανζζημηεπκζηέξ δελζυηδηεξ εκυξ αεθδηή, δ οβεία ηαζ δ μιμνθζά ημο ζχιαηυξ ημο
ηαζ αθεηένμο δ ημζκςκζηή: ημ πμδυζθαζνμ απμηεθεί αβαπδιέκμ άεθδια ηςκ παζδζηχκ πνυκςκ,
απμθαοζηζηυ εέαια ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ, δ ημπζηή – αθθά ηαζ δ εεκζηή - μιάδα απμηεθμφκ
πονήκα ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ζδιακηζηυ πανάβμκηα ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, ηα
επζηεφβιαηα ηςκ πμδμζθαζνζζηχκ ειπκέμοκ ηδκ εεκζηή πενδθάκεζα, δμλάγμοκ ηδκ παηνίδα.
Γζα ημοξ ιεηαπμθειζημφξ πμζδηέξ είκαζ ζαθέξ υηζ δ πνμζθμνά ημο πμδμζθαίνμο δεκ
πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηα εκεκήκηα θεπηά ημο αβχκα μφηε ζηδκ ροπαβςβζηή ημο θεζημονβία, αθθά
εηηείκεηαζ πμθφ πένα απυ αοηά ηαεχξ μζ πμδμζθαζνζζηέξ βίκμκηαζ ζημ ένβμ ημοξ διίεεμζ ηαζ
ήνςεξ ζηακμί κα πνμζθένμοκ οβζή πνυηοπα ζηδ κέα βεκζά, ςθεθχκηαξ πμθφπθεονα ηαζ
εονφηενα ηδκ ημζκςκία.
Έκα ηέημζμ πνυηοπμ πανέπεζ ηαζ μ Δθίαξ Τθακηήξ, επζεεηζηυξ παίπηδξ ημο Οθοιπζαημφ, ζημ
πμίδια ημο Άνδ Αζηηαίμο «Βπίκζημξ, 1959» ιε ηδκ αθζένςζδ: «Δθία Τθακηή, Πεζναζεί,
Πμδμζθαίνα». Παναεέημοιε απμζπάζιαηα απυ ημ πμίδια:
«ηε ζπληερλία ησλ πνηεηψλ, ν ηειεπηαίνο
δε ινγίδνκαη. Έηζη, θάπνηα κέξα,
ζην παλειιήληνλ φρη, αιιά ζηνπο θίινπο
ηεο πεξηέξγεηαο θαη ηεο ξέκβεο ζα ζπκήζεο,
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ηξαγνχδη κνπ, φηη ν Ζιίαο, ηνπ Τθαληή
γηνο, ηελ αληίπαιε εζηίαλ εθπνξζψληαο
πάιη θαη πάιηλ, έδσζε θαη πάιη ζηελ κεγάιελ
νκάδα ηνπ, ην θχπειιν ηεο λίθεο, ζηνπο αγψλεο
γηα ην πξσηάζιεκα ηεο πνδφζθαηξαο, ηηκψληαο,
έηζη, ηνπο Πεηξαηείο θαη ηελ πφιε ηνπο
………………………………………………….
Σνπο αξίζηνπο
επαηλψ, θη απ΄ηνπο αξίζηνπο, ηνλ άξηζην, ζε αγψλα
πνπ πξνζέξρεηαη επγεληθφλ, γηα λ΄αγθαιηάζεη
ηελ Νίθε. Έηζη θ΄ εζέλα, Ζιία, ηνπ Τθαληή γηε, ζ΄αξπάδσ
ηψξα, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Απφιισλα, απ΄ηνλ Υξφλν,
ζψδνληάο ζε απφ αζθήκηα, γήξαο θη Άδε, λα ζε παξαδψζσ
ζηελ αησληφηεηα, λέν πάληα, σξαίν θη αθκαίν,
πξφηππν θνχξνπ ηνπ θαηξνχ κνπ,
ζηνπο λένπο πνπ ζα΄ξζνπλ αχξην λα δνμάζνπλ
ηε γεληά θαη ηελ πφιε ηνπο. Δζέλα
δηάιεμε ε Νίθε κεο ζηνπο φκνηνπο ζνπ, ηνλ χκλν ηνχην
γηα λα θηλήζεηο, ηνλ πνιχηξνπν, πνπ εζέ εγθσκηάδεη
θαη ηελ κεγάιε νκάδα ζνπ.
Δπηπρηζκέλνο
ν Πεηξαηάο, πνπ έρεη θνξηψζεη ηφζεο
απ΄ηηο ειπίδεο ηνπ πάλσ ζε ηέηνηα αγφξηα!»104
Σμ πμίδια ημο Αζηηαίμο αημθμοεεί ζηδ δμιή αθθά ηαζ ζημ ιεβαθυπνεπμ φθμξ ημο ημοξ
πζκδανζημφξ επίκζημοξ. Γζα ημοξ ιδ ιοδιέκμοξ, επίκζημζ μκμιάγμκηακ ηα πμζήιαηα ημο
Πζκδάνμο ιε ηα μπμία επαζκμφζε ημοξ αεθδηέξ μζ μπμίμζ δζαηνίκμκηακ ζημοξ ιεβάθμοξ
αεθδηζημφξ αβχκεξ ηδξ ανπαζυηδηαξ (6μξ -5μξ αζ. π.Υ.). Ώνπζηά δίκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ
ζημπυ ηδξ ςδήξ105: μ Δθίαξ Τθακηήξ ιε ηα αεθδηζηά ημο επζηεφβιαηα δμλάγεζ ηδκ μζημβέκεζά
ημο, ηδκ πυθδ ημο, ηδκ μιάδα ημο ηαζ βίκεηαζ ημ αζχκζμ πανάδεζβια βζα ηζξ επενπυιεκεξ βεκζέξ
αεθδηχκ. ΄Βπεζηα, μζ επζηοπίεξ ημο αεθδηή ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ αλζχκ: ιε ημ εείμ, ιε
ημκ δνςσηυ ιφεμ, ηδκ δεζηή ηάλδ106· μζ επζηοπίεξ ημο είκαζ εευπκεοζηεξ ηαζ απμννέμοκ απυ ηδ
πάνδ ιε ηδκ μπμία ημκ έζηερακ μ Ώπυθθςκαξ ηαζ δ εεά Νίηδ. Γζ΄αοηυ ηαζ ηα ηαημνεχιαηά ημο
εηπμνεφμκηαζ απυ ημ εείμ ηαζ λεπενκμφκ ηα ακενχπζκα ιέηνα εκχ δ πμίδζδ ηαεζζηά άθεανηδ
ηδ δυλα ημο. Πανάθθδθα, οικείηαζ ηαζ ημ ηάθθμξ ημο αεθδηή. Σμ ηέθμξ ηδξ ςδήξ, υπςξ ηαζ μζ
πζκδανζημί επίκζημζ, επεκδφεηαζ ιε βκςιμθμβζηή ζμθία107: δ πυθδ ημο Πεζναζά είκαζ εοηοπήξ
πμο ζηήνζλε ηζξ εθπίδεξ ηδξ ζε κέμοξ υπςξ μ Δθίαξ Τθακηήξ108.
Δ ςδή ημο Αζηηαίμο αθθά ηαζ ηα επζηεφβιαηα ημο Υνήζημο Ώνδίγμβθμο, ιέζμο παίηηδ ηδξ
ΏΒΚ, δίκμοκ ηδκ έιπκεοζδ ζημκ Γζχνβμ Μανηυπμοθμ, κευηενμ πμζδηή, κα οικήζεζ ηαζ αοηυξ
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Αζηηαίμξ, Ώ. (1965). Πνιηηεία, Ώεήκα: εηδ. μίημξ Γ. Φέλδ, ζεζνά:ΐζαθία ηαζ ήπμξ, 57-61.
Lesky, Ώ. (1990). Ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, (5δ έηδ.), ιηθ. Ώβαπδημφ Σζμπακάηδ,
Θεζζαθμκίηδ: εηδ. μίημξ Ώδεθθχκ Κονζαηίδδ, 295.
106
Lesky, Ώ. (1990). Ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, υ.π., 297.
107
Lesky, Ώ. (1990). Ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, υ.π., 296.
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Ο Κ. μθζακυξ ακαθφεζ ημ πμίδια ημο Αζηηαίμο ζημ άνενμ ημο: μθζακυξ, Κ. (2000). Μμοζαβέηδξ ιπάθα (Αφμ
πμζδηζηέξ εηδμπέξ εκυξ θαζκμιέκμο: ημ πμδυζθαζνμ ςξ άεθδια ηαζ ςξ αεθζυηδξ), Ζ Λέμε, (156), 206-211.
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ιε ιζα ςδή ημκ πνμακαθενεέκηα πμδμζθαζνζζηή ζημ πμίδιά ημο. Παναεέημοιε απυζπαζια
ημο πμζήιαημξ «Χδή ζημκ παίηηδ ηδξ Ώ.Β.Κ. ηαζ ηδξ Βεκζηήξ Υνήζημ Ώνδίγμβθμο»:
«Θα πκλήζσ.
Γηαηί ην παηδί απηφ θαηεβαίλνληαο – φπσο πξνείπα απφ ηνπο θαιχηεξνπο αέξεδεο,
ήηαλ ην κφλν πνπ πάληα κε εχζηξνθεο θηλήζεηο
επεηχγραλε ηελ εθπφξζεζε ηεο αληίπαιεο εζηίαο
ζε μέλα γήπεδα πξνπάλησλ
θάλνληαο έηζη λα αθνπζηεί αλά ηελ πθήιην
ην φλνκα ηεο κηθξήο παηξίδαο καο
ελψ ζπλάκα εράξηδε ιέγσ εράξηδε κε ηελ πξάμε ηνπ απηή
κηα νινθψηεηλε λχρηα Υξηζηνπγέλλσλ
ζηνπο αζηέγνπο ηεο πιαηείαο Οκνλνίαο
παξά ην φηη εηνχην εζηνίρηδε εηο ηνλ ίδηνλ αξθεηά
ηνλ έθιεηλε κφλν ζε έλα ζπίηη αγξίκη ηξνκαγκέλν
πνπ έβιεπε ην θνξκί ηνπ αθξσηήξη, εξεκηθφ αθξσηήξη.
……………………………………………..
……………………………………………..
Σηκή θαη δφμα ζηνλ παίθηε Υξήζην Αξδίδνγινπ,
πνπ ζα ζεθψζεη γηα άιιε κηα θνξά ηειεζίδηθα πηα
φπσο νη ηξεινί ηνπο επηηαθίνπο ησλ λεθξνηαθείσλ
ηελ αζήθσηε κνλαμηά καο, θαη ζα θχγεη.»109
ημ πμίδια ημο Μανηυπμοθμο, μ Υνήζημξ Ώνδίγμβθμο επαζκείηαζ βζα ηδκ ηαπεζκή ημο
ηαηαβςβή ηαζ ηδ δελζμηεπκία ημο ζημ πμδυζθαζνμ αθθά ηαζ βζα ημ υηζ έηακε ιε ηζξ επζηοπίεξ
ημο οπενήθακμοξ υθμοξ ημοξ Έθθδκεξ. Πμθθχ ιάθθμκ βζα ημ βεβμκυξ υηζ δ Βθθάδα είκαζ ιζα
πχνα ιζηνή ηαζ ιε ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηα μπμία θακηάγμοκ θζβυηενμ δοζπενή ηαζ ζημηεζκά
ηαεχξ νίπκεζ ημ θςξ πάκς ημοξ δ δυλα ημο ιεβάθμο πμδμζθαζνζζηή. Σμ πμίδια δζαπκέεηαζ απυ
έκακ αζζζυδμλμ ηυκμ: δ δυλα ημο Έθθδκα αεθδηή βίκεηαζ εεκζηή δυλα πμο ακαπηενχκεζ ημοξ
Έθθδκεξ. Έκα αηυιδ ζημζπείμ ημκίγεηαζ ζδζαίηενα ζημ πμίδια· ημ πμδυζθαζνμ ςξ θασηυ άεθδια
ακαδεζηκφεζ ημ ηαθέκημ ακενχπςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα θηςπυηενα ζηνχιαηα αθθά ηαζ
απεοεφκεηαζ ζημοξ ακενχπμοξ ηάεε ημζκςκζηήξ ηάλδξ ηαεχξ ιμζνάγμκηαζ υθμζ ηα ίδζα
ζοκαζζεήιαηα πανάξ ηαζ οπενδθάκζαξ.
Σδκ εεκζηή οπενδθάκεζα πμο δδιζμονβεί ημ πμδυζθαζνμ ζημοξ Έθθδκεξ ημκίγεζ ηαζ ημ πμίδια
ημο Γζάκκδ Κμοαανά «ΒURO 2004», ημ μπμίμ αθζενχκεηαζ «ηελ παξέα ηνπ Εαγνξάθε πνπ
επαιήζεπζε ην φλεηξν μαλαβάδνληαο ηελ Διιάδα ζηνλ ζχγρξνλν ράξηε ηεο Δπξψπεο ζην θέληξν
ηνπ αζιεηηθνχ ηεο Άηιαληα»:
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Μανηυπμοθμξ, Γ. (1992), Πνηήκαηα (1968-1987), Ώεήκα: Νεθέθδ, 82-84.
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«ΔURO 2004
Ο απνιιψληνο Νέληβελη παίξλεη ην δξφκν γηα ηνλ πάγθν
Μεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ
Ο πξνπνλεηήο ηνπ ηξψεη ηα λχρηα ηνπ απφ αγσλία
Φίδηα ηνπ Λανθφνληα ηνλ ζθίγγνπλ
timeo Danaos
Oη Γαλανί ελενί ακχλνληαη ππέξ εζηίαο
θαη 11 εθαηνκκπξίσλ πηζηψλ ηνπο
Ωο ην 104 ιεπηφ θαη 30΄΄ δεπηεξφιεπηα
Ώζπνπ ν Μπαζηλάο
- κεζζίαο –
ηήλεη ηελ κπάια ζην θφξλεξ
Καη ν απηνθξάησξ Σξαταλφο ΓΔΛΛΑ
(ν θαη θνινζζφο ηεο Ρφδνπ
Καηά ηνλ θηιφζνθν-πξνπνλεηή Re-Hegel)
κε γπξηζκέλε ηελ πιάηε
(ν νησλφο άξηζηνο Σα ζεκεία επαλάγλσζηα: Γ-ΔΛΛΑ
εθψλεη φλησο ηελ ΔΛΛΑΓΑ ζηελ πιάηε ηνπ
κε η΄φλνκά ηνπ)
Καη θεξαπλνβνιεί εμ επαθήο»110
Ο Κμοαανάξ εζηζάγεηαζ ζημ πμίδιά ημο ζημκ πζμ ηνίζζιμ αβχκα βζα ηδκ εεκζηή ιαξ ζημ Euro
2004 πμο ήηακ μ διζηεθζηυξ αβχκαξ ιε ηδκ Σζεπία, ηαζ ιάθζζηα ζημ βημθ πμο έηνζκε ημ ιαηξ
ζημ 104΄ ζηδκ πανάηαζδ, ημ βημθ ημο Σνασακμφ Αέθθα, ιε ημ μπμίμ ημ παζβκίδζ έθδλε ιε 1-0.
Πνζκ μ Κμοαανάξ έπεζ ιζθήζεζ ιε εαοιαζιυ βζα ημκ Πάαεθ Νέκηαεκη, ιεζμεπζεεηζηυ ηδξ
εεκζηήξ Σζεπίαξ, μ μπμίμξ ηναοιαηίζηδηε ζημ παζβκίδζ ηαζ απμζφνεδηε ζημκ πάβημ. Δ
ακαθμνά ζημκ Νέκηαεκη ζαθχξ ημκίγεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδ ιεβάθδ επζηοπία ηςκ Βθθήκςκ.
Οζ παναηηδνζζιμί πμο απμδίδμκηαζ υιςξ ζηα ιέθδ ηδξ εεκζηήξ απμζημθήξ, «μ ιεζζίαξ
Μπαζζκάξ», «μ αοημηνάηςν Σνασακυξ Α-ΒΛΛΏ» «μ θζθυζμθμξ πνμπμκδηήξ Re-Hegel» μζ
μπμίμζ ζοκζζημφκ ηαζ ημκ «άνζζημ μζςκυ» βζα ηδκ έηααζδ ημο παζβκζδζμφ, ελορχκμοκ ζηδ
ζθαίνα ημο ζδεαημφ ημ εθθδκζηυ επίηεοβια. Δ ενιδκεία, ςζηυζμ, ημο πμζήιαημξ ανίζηεηαζ
ζηδκ αθζένςζή ημο: δ εεκζηή Βθθάδμξ ημ 2004 ζημ Euro επαθήεεοζε ηα υκεζνα πμο πάκηα μζ
Έθθδκεξ ζηήνζγακ ζηδκ Βεκζηή ιαξ μιάδα ηαζ έδςζε ιία ζδιακηζηή εέζδ ζημ εθθδκζηυ
πμδυζθαζνμ παβημζιίςξ.
Οζ ιεηαπμθειζημί πμζδηέξ εεςνμφκ ημ πμδυζθαζνμ ηέπκδ ηαζ ημοξ πμδμζθαζνζζηέξ
ηαθθζηέπκεξ, υπςξ βίκεηαζ ζαθέξ ζημ πμίδια: «α΄ γεσιπέηζημ» απυ ηδ ζοθθμβή ημο Θςιά
Κμνμαίκδ Σξία δετκπέθηθα θαη έλα πνίεκα γηα ηνλ Γηψξγν Κνχδα:
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Κμοαανάξ, Γ. (2005). Σνπ έξσηα…θαη ηνπ Έξσηα, Ώεήκα: Γαανζδθίδδξ, ακαδδιμζίεοζδ ζημ Παππάξ, Γ. (επζι.)
(2010). Αξρίδεη ην καηο – ην πνδφζθαηξν ζηε ινγνηερλία, Ώεήκα: Μεηαίπιζμ, 119-120.
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«Ο Γηψξγνο Κνχδαο
Έρεη δάρηπια πηαλίζηα
Παίδεη πνδφζθαηξν
Με δεμηνζχλε θαη δαηκφλην
Με αίζζεζε ηεο αξκνλίαο ηέιεηα
α λα εθηειεί
Υηππψληαο ξπζκηθά ηα θιεηδνθχκβαια
Κάπνην ιατθφ ρνξφ ηνπ Μπάξηνθ
Ή ηνπ θαιθψηα
Μηα
Παξαιιαγή ζ΄έλαλ ειιεληθφ ζθνπφ
Παίδεη πνδφζθαηξν
Με ζθξίγνο θαη κε θέθη
α ζθνπεπηήο ζα ζεξεπηήο
αλ ηξπγεηήο
α δξνζεξφ παηδί πνπ κφιηο
Ζ δσή ηνλ δηάιεμε
Να δξέςεη ηνπο θαξπνχο ηεο
Παίδεη πνδφζθαηξν
Δξκελεχνληαο ηνλ θφζκν ηνπ
Έλαλ θφζκν πεξεθάληαο θη αλζξσπηάο
α λα καο ηξαγνπδάεη κεξαθισκέλνο
Σε «Νπρηεξίδα» ή ηνλ «Σζαθηηδή»
Παίδεη πνδφζθαηξν
Καη πιέθεη γηαξεδάθηα
Απηνζρεδηάδεη αέξηλα ηαμίκηα
Υνξεχεη κε ηελ κπάια ηνπ
Βαιζάθη ή ηαγθφ
Παίδεη πνδφζθαηξν
Με καεζηξία θαη θηλέηζα
Μα ξηςνθίλδπλα καδί
αλ αθξνβάηεο
Παίδεη πνδφζθαηξν, ζαξξείο
α λα κεηξηέηαη κε ην Υάξν.»111
Ο Κμφδαξ, ιέζμξ παίηηδξ ημο ΠΏΟΚ, εεςνείηαζ απυ ημκ Κμνμαίκδ έκαξ «ηαθθζηέπκδξ» ημο
πμδμζθαίνμο, αθμφ δ δελζμζφκδ ημο, δ αίζεδζδ ηδξ ανιμκίαξ, ημ ζθνίβμξ ηαζ μ εκεμοζζαζιυξ
ημο, ημ ηαθέκημ ηαζ δ θζκέηζα ημο, ημκ ηαεζζημφκ έκακ λεπςνζζηυ πμδμζθαζνζζηή. Άθθςζηε,
ιεθεηδηέξ υπςξ μ ΐάζζαξ Σζμηυπμοθμξ, έπμοκ ημκίζεζ ηδκ ηαθθζηεπκζηή δζάζηαζδ ημο
πμδμζθαίνμο: «Οζ ηαθθζηεπκζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πμδμζθαίνμο, βνάθεζ μ Σζμηυπμοθμξ,
πδβάγμοκ απυ ηζξ ορδθέξ ηεπκζηέξ δελζυηδηεξ πμο εθανιυγμκηαζ ιέζα ζημ παζπκίδζ ηαζ ηζξ
ηενάζηζεξ δοκαηυηδηεξ βζα αοημζπεδζαζιμφξ, δδιζμονβζηυηδηα ηαζ επζκμδηζηυηδηα πμο
πνμζθένμκηαζ. Καζ ηα επζηεφβιαηα ηςκ ζφβπνμκςκ πμδμζθαζνζζηχκ είκαζ ζε αοηυκ ημκ ημιέα
αλζμεαφιαζηα.»112
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Κμνμαίκδξ, Θ. (2004). Σξία δετκπέθηθα θαη έλα πνίεκα γηα ηνλ Γηψξγν Κνχδα,, Ώεήκα: Μζηνυξ Εακυξ, 11-12.
Σζμηυπμοθμξ, ΐ. (2000). Πμδυζθαζνμ ηαζ ηέπκδ, Ζ Λέμε, (156), υ.π., 194-195: 194.
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Ώθθά ηαζ μ Πακηεθήξ Μπμοηάθαξ ζηζαβναθεί ηδ ζπέζδ ημο πμδμζθαίνμο εζδζηά ιε ηδ
θμβμηεπκία, ιε ηα παναηάης θυβζα: «Σα παζβκίδζα ιε ηδκ ιπάθα…επζζηέπημκηαζ ζοπκυηενα
ηδκ ανιμκία ηαζ ημ νοειυ απ΄υ,ηζ αξ πμφιε μ ζοκήεδξ εθεφεενμξ ζηίπμξ, ακ εέθμοιε κα
ζοζπεηίζμοιε ηα ηφπμζξ ιδ ζοζπεηζγυιεκα. Καζ δ θακηαζία δ μπμία απμθένεζ ιζα κηνίιπθα,
έκα ηνζβςκάηζ, ιζα ααεζά ιπαθζά είκαζ αζοβηνίηςξ ζζπονυηενδ απυ εηείκδ πμο ηαηαζηεοάγεζ
πεγμβναθήιαηα πεκηαημζίςκ ιεκ ζεθίδςκ, εοπενχξ ζοκμρζγυιεκα δε ζε ιυθζξ πεκήκηα ηαζ
πέκηε. ημ πμδυζθαζνμ, ηαζ εκ ακηζεέζεζ ιε υζα ζζπφμοκ ζηδ θμβμηεπκία, δ πνμζπμίδζδ είκαζ,
αηνζαχξ, πμίδζδ: εηπθήζζεζ, ηένπεζ, απμζαμθχκεζ ηαζ ζοκανπάγεζ, δείπκεζ δδθαδή έκακ άθθμ
ηνυπμ βζα κα ιδκ πμφιε ηαζ κα ιδκ λακαπμφιε ηα ίδζα, κα ιδκ ηάκμοιε ηαζ κα ιδκ
λακαηάκμοιε ηα ίδζα».113
Φοζζηά, μζ πμζδηέξ ιαξ δεκ επαζκμφκ ιυκμ ημοξ Έθθδκεξ πμδμζθαζνζζηέξ αθθά εηδδθχκμοκ, ιε
ηα πμζήιαηά ημοξ, ηδκ αβάπδ ημοξ ηαζ βζα ημοξ πμδμζθαζνζζηέξ ηςκ ιεβάθςκ μιάδςκ ημο
ελςηενζημφ. Ο Δθίαξ Λάβζμξ βνάθεζ ζημ πμίδια «Μπαθάκηα ημο απενπυιεκμο κηνζπθέν ημο
ηαζνμφ ημφημο» βζα ημκ Νηζέβημ Μανακηυκα:
«ηε δίςα κνπ νλεηξεχνκαη ηνλ Νηηέγθν,
λεξνζπξκή ζηελ εζραηία ηνπ πφλνπ·
κε ηνλ Μαθξή, ηε Ννηαξά, ηνλ Βέγγν.
Έλαο ρσξηάηεο, πάλσ ζηνπ εκηφλνπ
ηελ πιάηε, κε ηελ έιιακςε ηνπ κφλνπ
Έιιελνο, πνπ ζα ρηίζεη Παξζελψλα.
Να ζεσξεί κε ηελ πίθξα ηνπ απηνθηφλνπ
ην πεξηζηέξη, ν Νηηέγθν Μαξαληφλα.
Θνισκέλν θαη γχθηηθν ην κάηη·
ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα δηθφ ηνπ
ζ΄φια ηεο Γεο ηα κήθε θαη ηα πιάηε·
Να θνπβαιά ηα θησρηθά ηνπ Νφηνπ
ζην ρξπζνεπηπισκέλν αξρνληηθφ ηνπ.
Ωο ηέιεησλε ηεο ζιίςεο ηνλ αγψλα
ηνλ είδα: είρε θαθφ ην ξηδηθφ ηνπ
ην πεξηζηέξη, ν Νηηέγθν Μαξαληφλα.
Δθεί ζηε καθξηλφηαηε Αξδεληίλα
ε νδχλε ηνπ είλαη ε νηθεία καο νδχλε
(θάπνπ ζην Μεηο, Μνπζνχξνπ, ζηελ Αζήλα).
Μ΄απφθακε ε ςπρνχια θαη ηεο δίλεη
παξεγνξία ςπρξή ηελ θνθατλε.
Α! ζηελ νζφλε θιίλακε ην γφλα
ιέγνληαο: αο ραξεί ιίγε γαιήλε
ην πεξηζηέξη, ν Νηηέγθν Μαξαληφλα.
Κπξά ηεο κνλαμηάο, κάλα ηνπ πιήζνπο,
θπξά ηνπ μεπεζκνχ, ηνπ ρακνχ κάλα,
ζηακάηα ηνπ αλαζέκαηνο ηνπο ιίζνπο.
113

Μπμοηάθαξ, Π. (2000). «Έκα βημθ-πμίδια…», Ζ Λέμε, (156), 176-177.

137

Ύζπληξ: Επιζηημονικό Πεπιοδικό Φςζικήρ Αγωγήρ 1 - Ειδικό Τεύσορ: Ππακηικά Ππογπάμμαηορ

Κη εκπξφο ζηνλ επεξρφκελν ρεηκψλα
Μέκλεζν λα ηατδεη ζηελ αιάλα
Σν πεξηζηέξη, ν Νηηέγθν Μαξαληφλα».114
ημ πμίδια ημο Λάβζμο, μ Μανακηυκα είκαζ έκαξ θασηυξ ήνςαξ υπςξ μ Μαηνήξ, δ Νμηανά, μ
ΐέββμξ, έκαξ ήνςαξ ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ πνμενπυιεκμξ απυ ιζα θηςπή πχνα, ηδκ
Ώνβεκηζκή, πυζμ απαναίηδημξ υιςξ βζα ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ εοηοπία! Βίκαζ μ θηςπυξ
επανπζχηδξ Έθθδκ πμο υιςξ έπεζ ηζξ δοκάιεζξ βζα κα πηίζεζ Πανεεκχκα. Γζ΄αοηυ ηαζ ιαξ είκαζ
ηυζμ μζηείμξ, δ εθίρδ ημο είκαζ δ μζηεία ιαξ εθίρδ. Βίκαζ μ ιεβάθμξ αβςκζζηήξ ημο
πμδμζθαίνμο πμο δεκ ηα ηαηάθενε, ςζηυζμ, ζημκ ζηίαμ ηδξ γςήξ, είκαζ μ αδφκαιμξ άκενςπμξ,
είκαζ μ ηαεέκαξ ιαξ.
Σμ πμίδια ζηδκ ηεθεοηαία ζηνμθή, ζηδκ επςδυ ημο, βίκεηαζ ιζα πνμζεοπή βζα ημκ Μανακηυκα,
ημο μπμίμο μζ ακοπέναθδηεξ πμδμζθαζνζηέξ επζδυζεζξ απμηαεαίνμοκ, ηαηά ημκ πμζδηή, ηδ γςή
ημο απυ μηζδήπμηε ιειπηυ. Αεκ πνέπεζ, θμζπυκ, κα ημκ ηαηδβμνμφιε βζα ημ υηζ δ γςή ημο δεκ
οπήνλε ελίζμο θαιπνή ιε ηζξ αεθδηζηέξ ημο επζδυζεζξ. Δ ζοιαμθή ημο ζημ κα βίκεζ οπμθενηή δ
ηαεδιενζκυηδηά ιαξ θυβς ηδξ πμδμζθαζνζηήξ ημο δελζμηεπκίαξ ανηεί βζα κα ημκ απαθθάλεζ απυ
μπμζαδήπμηε αιανηία. Σδ ααεζά εηηίιδζή ημο βζα ημκ επζεεηζηυ παίηηδ εηθνάγεζ μ Λάβζμξ ηαζ
ιε ημ είδμξ ημο πμζήιαημξ πμο ημο αθζενχκεζ: ιζα πενίηεπκδ ιπαθάκηα θυνμξ ηζιήξ ζημκ
Μανακηυκα, ηδ δυλα ηςκ παβηυζιζςκ βδπέδςκ.
ημ ίδζμ ηθίια ηζκείηαζ ηαζ ημ πμίδια ημο Μάκμο Υαηγζδάηδ «Ώζχκζμ πάεμξ» ιε αθζένςζδ
«Μζα ιπαθθάκηα βζα ημκ Σγςνηγ Μπεζη» ιε ηάπμζα ιεβαθφηενδ έιθαζδ πένα απυ ηδκ
εηεείαζδ ηςκ αεθδηζηχκ ζηακμηήηςκ ημο, ζημ ςναίμ αεθδηζηυ ζχια ημο Μπεζη, πθάβζμο
επζεεηζημφ ηδξ Μάκηζεζηεν Γζμοκάσηεκη:
«Δθκεδελίζηεθε ε νξκή κνπ
Έγηλε ρηφλη ην θνξκί κνπ
Απφ κηα εηθφλα θξεκαζηή
Υξσκαηηζηή
Απφ΄λα πνδνζθαηξηζηή
Πνπ ζθπξνθφπαε ηε βξνρή
Θεέ κνπ, κε ηη ςπρή
Γηλφηαλ ν ίδηνο πάζνο
Δηθφλα θαη βξνρή
Μεο ζηελ ηειενπηηθή κνπ
πζθεπή.
«Ο Μπεζη ππήξμελ ν…
ππήξμελ ν…
θαιχηεξνο!
Ο Μπεζη ππήξμελ ν…
ππήξμελ ν…
Καιχηεξνο!»115
114

Λάβζμξ, Δ. (1993). Σν βηβιίν ηεο Μαξηάλλαο, Ώεήκα: Ίηανμξ, ακαδδιμζίεοζδ ζημ Παππάξ, Γ. (2010) (επζι.).
Αξρίδεη ην καηο –ην πνδφζθαηξν ζηε ινγνηερλία, υ.π., 130-131.
115
Σμ πμίδια δδιμζζεφηδηε ζημ πεν. Ζ Λέμε, (25), Εμφθζμξ 1983, 586-587.
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Οζ ιεηαπμθειζημί πμζδηέξ δεκ εζηζάγμκηαζ ιυκμ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ πμδμζθαζνζζηέξ ζηδκ
πμίδζή ημοξ, δ μπμία, υπςξ δζαπζζηχκμοιε, ζημπεφεζ ιέζς ηδξ ελφικδζδξ ηςκ πμζδηχκ κα
ημοξ πνμαάθθεζ ςξ οβζή πνυηοπα ζημοξ κέμοξ - αεθδηέξ ηαζ ιδ – ηςκ επενπυιεκςκ βεκεχκ.
Σδκ πνμζμπή ημοξ ηνααμφκ ηαζ ιεβάθεξ μιάδεξ υπςξ μ «Οθοιπζαηυξ φκδεζιμξ Φζθάεθςκ
Πεζναζχξ» (2005) ζημ μιχκοιμ πμίδια ημο Γζχνβμο Κεκηνςηή:
« λ α΄ η ε λ ε!
Γεο ηελ
πνπ΄ρεη θηεξά ζηα πνδάξηα,
θαξδηά κεο ζηα ζηήζηα·
δεο ηελ πνπ πάιιεη,
πνπ δνλείηαη
πνπ εθξήγλπηαη
θαη κε ηηο ηέζζεξηο ηηο ιέμεηο ηεο καδί
-Οιπκπηαθφο
χλδεζκνο
Φηιάζισλ
Πεηξαηψοζην ζηάδην Γεψξγηνο Καξατζθάθεο
θάησ απφ ηελ εξπζξφιεπθε θαλέιια
ηνπ δαθλνζηεθαλσκέλνπ Έθεβνπ
πνπ
ψζπεξ άλαμ ζε καληείν
ηε ζεκαίλεη
ζην Νέν Φάιεξν,
ζηνλ Πεηξαηά,
ζ΄φιε ηελ νηθνπκέλε».116
αθχξ, είκαζ θακενή δ αβάπδ, ίζςξ ηαθφηενα δ θαηνεία, πμο κζχεεζ μ πμζδηήξ βζα ηδκ
αβαπδιέκδ ημο μιάδα ηαζ ιε ημ πμίδιά ημο ηδκ ημζκμπμζεί εηθνάγμκηαξ θοζζηά ηαζ ηα
ακηίζημζπα ζοκαζζεήιαηα υθςκ ηςκ μπαδχκ ηδξ μιάδαξ ημο.
Ο Νάζμξ ΐαβεκάξ, παίηηδξ άθθμηε ημο Βεκζημφ Πεζναζχξ, πακεπζζηδιζαηυξ ηαεδβδηήξ ηαζ
ηαηαλζςιέκμξ πμζδηήξ ζήιενα, θςηίγεζ ζημ ηείιεκυ ημο «Δ μιάδα ηαζ δ πυθδ – ζηέρεζξ πμο
πνμηθήεδηακ λεθοθθίγμκηαξ ημ θεφηςια „Αυλα Ανάιαξ 1918-1965‟»117 ηαζ άθθεξ πηοπέξ ηδξ
πνμζθμνάξ ιζαξ πμδμζθαζνζηήξ μιάδαξ, ιζθχκηαξ βζα ηδκ μιάδα ηδξ βεκέηεζνάξ ημο, ηδ Αυλα
Ανάιαξ: «ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Αυλαξ, δ απχθεζα, ηδκ μπμία ακέθενα, ακαδφεηαζ αηυιδ
ιεβαθφηενδ, ηαεχξ δ ενοθζηή εκδεηάδα ηςκ „ιαοναεηχκ ημο αμννά‟ ηαηά ημ πνμκζηυ
δζάζηδια ηδξ αηιήξ ηδξ (1958-1962) επζηεθμφζε θεζημονβίεξ πμθφ πενζζζυηενεξ απυ εηείκεξ
πμο ακαιέκμκηαζ απυ ιζα πμδμζθαζνζηή μιάδα. Αεκ είκαζ ζοιπηςιαηζηυ υηζ ημ δζάζηδια αοηυ
116

Κεκηνςηήξ, Γ. (2006). Με απ΄φια κέζα, Ώεήκα:Σοπςεήης, 52-53.
ΐαβεκάξ, Ν. (1996, Οηηχανζμξ 27). Δ μιάδα ηαζ δ πυθδ – ζηέρεζξ πμο πνμηθήεδηακ λεθοθθίγμκηαξ ημ
θεφηςια «Αυλα Ανάιαξ 1918-1965». Σν Βήκα, ακαδδιμζίεοζδ ζημ Μανηυπμοθμξ, Γ. (2006), Δληφο θαη εθηφο
έδξαο – Σν πνδφζθαηξν ζηελ ειιεληθή πνίεζε, Ώεήκα: Καζηακζχηδξ, 115-116.
117
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απμηεθεί ηαζ πενίμδμ ροπζηήξ αηιήξ ηδξ πυθδξ, πανά ηα ιεβάθα πνμαθήιαηα, πμο ηδ ιάζηζγακ
ςξ ζοκέπεζεξ, ηονίςξ ημο ειθοθίμο (ημ ζπμοδαζυηενμ: δ ιεηακάζηεοζδ). Δ Αυλα ήηακ μ
ζοκαζζεδιαηζηυξ ηνίημξ πμο ζοκέδεε ηα ιέθδ ηδξ ημζκυηδηαξ, ημ ζοκεηηζηυ ζημζπείμ ημο
ημζκςκζημφ ζζημφ ηδξ. Σμ βήπεδμ, ζδίςξ υηακ δ μιάδα αβςκζγυηακ ιε ηζξ ιεβάθεξ μιάδεξ ημο
ηέκηνμο, βζκυηακ, ακηίεεηα απυ υ,ηζ ζοιααίκεζ ζήιενα, έκαξ ηυπμξ πνάοκζδξ ηαζ ηάεανζδξ ηςκ
παεχκ, ηονίςξ ηςκ πμθζηζηχκ, πμο ήηακ ζδζαίηενα μλοιιέκα ηυηε.» Ο ΐαβεκάξ πμθφ εφζημπα
ημκίγεζ ιία απυ ηζξ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πμδμζθαίνμο πμο είκαζ δ εκίζποζδ ηδξ
ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, δ μπμία απμηεθεί
ημ ιέζμ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ ημζκςκζηχκ
πνμαθδιάηςκ.
πςξ πνμεζπχεδηε, μ ΐαβεκάξ οπήνλε πμδμζθαζνζζηήξ, βζ΄αοηυ δεκ εα παναθείρεζ κα
ακαθενεεί ζημ πμδυζθαζνμ ζημ πμίδιά ημο «Δ ηέθεζα ηάλδ» ζημ μπμίμ ηάκεζ θυβμ βζα ηδκ
ημζιζηή ηάλδ:
«Ο αζφξπβνο ζηφκθνο ηεο παπαξνχλαο κε γνεηεχεη.
Σν ίδην θη ε αλεκφζθαια ηεο θσλήο ελφο ηεξνθήξπθα
ηελ Κπξηαθή.
Δπίζεο: ν ήρνο ηεο βξαδηλήο βξνρήο πάλσ ζηηο
κειαλέο κεκβξάλεο ηνπ Ννεκβξίνπ.
Νηψζσ νλεηξψδεο ην ζέακα ηνπ παλεγπξηζκνχ ησλ
θηιάζισλ ηε ζηηγκή ηεο ηζνθάξηζεο ζηνλ αγψλα
ΠΑΟΚ-Παλαζελατθνχ (ν Σεξδαλίδεο ζην 90΄ κε
θαξθσηή θεθαιηά).
Σα ιακπεξά πνπιηά. Ο γιηζηεξφο θαηήθνξνο ζηε
Βέξνηα. Ζ πνιπζξφλα δίπια ζην θαινξηθέξ. Γαξχθαια…
Εεζηή θακπχιε ηεο ζειήλεο: είζαη αλαληηθαηάζηαηε.
Θάλαηε: είζαη ε κεηαμσηή θφδξα ηνπ θσηφο.»118
Ο ΐαβεκάξ πνδζζιμπμζεί ηδκ ακαθμβία ηδξ ζζμπαθίαξ ημο ΠΏΟΚ ιε ημκ Πακαεδκασηυ – ιε
πνςηαβςκζζηή ημκ Σενγακίδδ, ιέζμο παίηηδ πνχηα ημο ΠΏΟΚ ηαζ ιεηέπεζηα ημο
Πακαεδκασημφ – δ μπμία, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, ζζμννμπεί ημ παζβκίδζ, βζα κα ιζθήζεζ βζα ηδκ
ζζμννμπία πμο οπάνπεζ ζηδ θφζδ ηαζ ζηδ γςή. Έηζζ, μ πμζδηήξ ειθαηζηά ημκίγεζ ηδκ ακαθμβία
ακάιεζα ζημ πμδυζθαζνμ ηαζ ζηδ γςή.
Έκαξ αηυιδ πμζδηήξ, μ Κχζηαξ Μμοκηάηδξ, ζημ πμίδιά ημο «Σμ πμδυζθαζνμ» (2002) ανίζηεζ
ακαθμβίεξ ακάιεζα ζηδ γςή ηαζ ημ πμδυζθαζνμ, αθμφ ιε θζθμζμθζηή δζάεεζδ ηαηαθήβεζ ζημ
ζοιπέναζια υηζ υπςξ ζημ πμδυζθαζνμ έηζζ ηαζ ζηδκ ένεοκα ή ζηδ θζθμζμθία είκαζ δ
δζαδζηαζία ημο ζηέπηεζεαζ δ μπμία εθηφεζ αθθά ηαζ ηαηαλζχκεζ ηδκ πνμζπάεεζα ηζ υπζ ηυζμ ημ
118

ΐαβεκάξ, Ν. (1986). Πεξηπιάλεζε ελφο κε ηαμηδηψηε, (2δ έηδ.) Ώεήκα: Κέδνμξ, 17.
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απμηέθεζιά ηδξ. Σαοηυπνμκα, επζζδιαίκεζ ημκ ζδιακηζηυηενμ πανάβμκηα πμο εθηφεζ ημοξ
ακενχπμοξ ζημ πμδυζθαζνμ, δδθαδή ηδ ζηναηδβζηή ηαζ ηαηηζηή ημο αβχκα, ηα μπμία
ηαεζζημφκ ημ πμδυζθαζνμ έκα ζοκανπαζηζηυ μιαδζηυ άεθδια. Γνάθεζ μ Μμοκηάηδξ:
« ήκεξα, φπσο θαη ρζεο,
Σίπνηα λέν ή ζεκαληηθφ δελ έρνπκε λα πνχκε.
Γηαηί δελ είκαζηε εξεπλεηέο αιι΄νχηε θαη θηιφζνθνη.
Οη εξεπλεηέο καο ιέλε πφηε πφηε θάηη λέν.
Γηα ηα γνλίδηα, ηελ θισλνπνίεζε, ηα κηθξνηζηπ,
ή γηα ηα γηγάληηα ηα καθξηλά η΄αζηέξηα.
Οη θηιφζνθνη πην ζπάληα καο ιέλε θάηη,
πνπ ήδε δελ γλσξίδνπκε.
πλήζσο ηηο παιηέο αλαθπθιψλνπλ απαληήζεηο.
Πεξί ηεο πξνέιεπζεο, ηνπ σξαίνπ, ηνπ δηθαίνπ ή ηεο γλψζεο.
Μνπ είλαη αδηάθνξν ην ηειηθφ πξντφλ φισλ ησλ παξαπάλσ.
Ζ δηαδηθαζία πξνο απηφ κνπ είλαη αγαπεηή.
Γηα ηνπο πνιινχο βέβαηα,
ην απνηέιεζκα έρεη κεγάιε αμία.
Σα γθνι κεηξάλε ηειηθά.
Γηα ηνπο ιίγνπο, φκσο, ε ηερληθή ησλ παηθηψλ,
νη ζπλδπαζκνί, ε ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή
απνηεινχλ ην βαζηθφ θίλεηξν πξνζέιεπζεο,
ζηνπο ρψξνπο ησλ αγψλσλ.»119
πςξ επζζήιακε ηαζ μ ΐάζζαξ Σζμηυπμοθμξ: «Σμ πμδμζθαζνζηυ βήπεδμ είκαζ απυ ιία άπμρδ
έκα ενβαζηήνζμ γςήξ, ιέζα ζημ μπμίμ ιαεαίκεζ ηακείξ, υπςξ ημ έβναρε μ Ώθιπέν Καιφ, αλίεξ
γςήξ».120
Σμ πμίδια ημο Πνυδνμιμο Μαηγανίδδ, «Φίιαζιν ιε βοαθζά πνεζαοςπίαξ»121 ακαδεζηκφεζ
αηνζαχξ ημ βεβμκυξ υηζ ηαεχξ ημ εκδζαθένμκ βζα ημ πμδυζθαζνμ παναιέκεζ αιείςημ ζε υθδ
ιαξ ηδ γςή, βζ΄αοηυ απμηεθεί ημ πζμ αβαπδιέκμ άεθδια ηςκ πενζζζυηενςκ ακενχπςκ:
«Αληηθξηζηέο νη ζέζεηο καο ζην ιεσθνξείν.
ηε κηα θάζνκαη εγψ.
ηελ άιιε έλαο γέξνο αζπξνκάιιεο, νγδνληάξεο.
…………………………………………………..
βάδεη ζηγά ζηγά ηα ρνληξά πξεζβπσπηθά γπαιηά ηνπ
θη αξρίδεη λα δηαβάδεη, ζρεδφλ εμ επαθήο, ην Φίιαζιν,
..…………………………………………………....
119

Μμοκηάηδξ, Κ. (2013). Οη καξαζσλνδξφκνη, Ώεήκα:Γαανζδθίδδξ, 20.
Σζμηυπμοθμξ, ΐ. (2000). Πμδυζθαζνμ ηαζ ηέπκδ, Ζ Λέμε, (156), υ.π., 194-195:194.
121
Μαηγανίδδξ, Π. (2005) Οξαηψλ θαη λννπκέλσλ, ακαδδιμζίεοζδ ζημ Μανηυπμοθμξ, Γ. (2006). Δληφο θαη εθηφο
έδξαο – Σν πνδφζθαηξν ζηελ ειιεληθή πνίεζε, υ.π., 100.
120
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Ρε ηη ζνπ είλαη ν άλζξσπνο θαη ε δσή, ζθέθηεθα.
……………………………………………………..
Δθεκεξίδα αζιεηηθή θη νη γέξνη.
Φίιαζιν κε γπαιηά πξεζβπσπίαο,
κε ρέξηα πνπ ηξέκνπλ θαη πφδηα πνπ ζέξλνληαη.»
Σμ πμδυζθαζνμ, ημ αβαπδιέκμ ιαξ πμδυζθαζνμ, ιαξ δχνζζε υθα ηα πνμακαθενεέκηα πμζήιαηα
ιε ηα μπμία μζ πμζδηέξ πνμζπαεμφκ κα πενζβνάρμοκ ηδκ πνμζθμνά ημο ζημ άημιμ ηαζ ηδκ
ημζκςκία, εκχ, πανάθθδθα, εηθνάγμοκ ηαζ ημκ εαοιαζιυ ημοξ βζα ζοβηεηνζιέκμοξ
πμδμζθαζνζζηέξ ηαζ μιάδεξ. ζμκ αθμνά ειάξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ηα πμζήιαηα βζα ημκ
αεθδηζζιυ ηαζ ημ πμδυζθαζνμ είκαζ εθηοζηζηά ηαζ απμθαοζηζηά ηαζ ιπμνμφκ κα πανμηνφκμοκ
ημοξ ιαεδηέξ ιαξ κα θαηνέρμοκ ιαγί ιε ημκ αεθδηζζιυ ηαζ ηδ θμβμηεπκία.
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Η εμύςσζε ησλ ηδαληθώλ ηνπ αζιεηηζκνύ
κέζσ ησλ πνηεκάησλ γηα ην πνδόζθαηξν ζηε κεηαπνιεκηθή πνίεζε
Πεξίιεςε:
Θέια ηδξ ιεθέηδξ ιμο απμηεθμφκ ηα πμζήιαηα ηςκ Βθθήκςκ ιεηαπμθειζηχκ πμζδηχκ ηα μπμία
βνάθμκηαζ βζα ημ πμδυζθαζνμ ηαζ ημοξ πμδμζθαζνζζηέξ. ε αοηά πνμαάθθεηαζ ηυζμ δ αημιζηή
πθεονά ημο αεθήιαημξ: μζ δελζυηδηεξ εκυξ αεθδηή, δ οβεία ηαζ δ μιμνθζά ημο ζχιαηυξ ημο
υζμ ηαζ δ ημζκςκζηή: ημ πμδυζθαζνμ απμηεθεί αβαπδιέκμ άεθδια ηςκ παζδζηχκ πνυκςκ,
απμθαοζηζηυ εέαια ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ, δ ημπζηή – αθθά ηαζ δ εεκζηή - μιάδα απμηεθμφκ
πονήκα ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ζδιακηζηυ πανάβμκηα ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, ηα
επζηεφβιαηα ηςκ πμδμζθαζνζζηχκ ειπκέμοκ ηδκ εεκζηή πενδθάκεζα, δμλάγμοκ ηδκ παηνίδα.
ηα πμζήιαηα ηςκ ιεηαπμθειζηχκ πμζδηχκ μζ πμδμζθαζνζζηέξ βίκμκηαζ διίεεμζ ηαζ ήνςεξ
ζηακμί κα πνμζθένμοκ οβζή πνυηοπα ζηδ κέα βεκζά, ςθεθχκηαξ πμθφπθεονα ηαζ εονφηενα ηδκ
ημζκςκία. Έηζζ, ζοκμθζηά ζηα πμζήιαηα βζα ημ πμδυζθαζνμ ελορχκμκηαζ ηα ζδεχδδ ημο
αεθδηζζιμφ.
ηδ ιεθέηδ πενζθαιαάκμκηαζ πμζήιαηα ηςκ Άνδ Αζηηαίμο, Μάκμο Υαηγζδάηδ, Δθία Λάβζμο,
Νάζμο ΐαβεκά, Γζχνβμο Μανηυπμοθμο, η.ά.
Λέμεηο-θιεηδηά: πμζήιαηα βζα ημ πμδυζθαζνμ, ιεηαπμθειζηή πμίδζδ, ηα αεθδηζηά ζδεχδδ ζηδκ
πμίδζδ

The glorification of the athletic ideals
through the poems written about football in the post war poetry
Αbstract:
The theme of my study is the poems of Greek post war poets which have been written about
football and football players. In these poems the personal side of the sport is projected: that is
the skills of an athlete, his health, the beauty of his body as well as the social aspect. Football is
the favourite sport of one‟s childhood, an enjoyable spectacle of the working classes. The local
and the national teams form the nucleus of social contact and are an important factor of social
coherence. The achievements of the football players inspire national pride and glorify the
country. In the post war poetry footballers are presented as semi-gods and heroes able to
become good role models which benefit society in many ways. Thus the ideals of athletics are
generally emphasized.
The study includes poems by Aris Dicteos, Manos Hatzidakis, Ilias Lagios, Nasos Vagenas,
George Markopoulos etc.
Key-words: poems about football, post war poetry, the ideals of athletics in poetry.
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«αἰὲλ ἀξηζηεύεηλ.

Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ καζεηώλ ζε ΕΠΑ.Λ.
γηα ην ηδαληθό αξραηνειιεληθό πξόηππν ηνπ ηέιεηνπ λένπ
κέζα από εηθαζηηθά έξγα ηέρλεο»

Αζπαζία Παπαλαζηαζίνπ
Δπ Κλαζικήρ Φιλολογίαρ, Εκπαιδεςηικόρ ΠΕ02
Δηζαγσγή
Δ πανμφζα εζζήβδζδ πανμοζζάγεζ ιία ιζηνήξ έηηαζδξ ενεοκδηζηή ενβαζία πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Εζημνίαξ ηδξ Ώ‟ Λοηείμο, ζημ 1μ ΒΠΏ.Λ
Ώβ. Παναζηεοήξ, υπμο οπδνεηχ, ζηδκ έκανλδ ημο ζπμθζημφ έημοξ 2013-14 βζα δφμ δζδαηηζηέξ
χνεξ ζε δφμ ηιήιαηα ηςκ είημζζ ιαεδηχκ. Με ημκ κυιμ ημο 2013, βζα ηδκ ακαδζάνενςζδ ηδξ
Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ (ΦΔΚ 193/2013 - Ν.4186/2013), πνμαθέπεηαζ υηζ ζημ Νέμ
Σεπκμθμβζηυ Λφηεζμ ημ ιάεδια ηδξ Εζημνίαξ εα δζδάζηεηαζ πθέμκ ιία ιυκμκ χνα ζηδκ Ώ‟
Λοηείμο ηαζ ζε ηαιία άθθδ ηάλδ. Τπήνλε, θμζπυκ, επείβμοζα ακάβηδ κα δζενεοκδεμφκ μζ
απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ βζα ημκ ανπαζμεθθδκζηυ ηυζιμ, χζηε κα εειεθζςεεί δ κέα βκχζδ
ζε βενέξ αάζεζξ.
ηδκ πνμζπάεεζα αοηή, δεκ πνέπεζ κα πανααθέρεζ ηακείξ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ΒΠΏ.Λ. δεκ
παναηηδνίγμκηαζ ηοπαία ςξ ζπμθεία «δεφηενδξ εοηαζνίαξ», ηαεχξ ζ‟ αοηά θμζημφκ ηαηά
ηακυκα ιαεδηέξ ιε παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ, αδζάθμνμζ πνμξ ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ιε
παιδθή αοημεηηίιδζδ ηαζ ιεζςιέκεξ πνμζδμηίεξ, πνμενπυιεκμζ απυ παιδθά εζζμδδιαηζηά
ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Πμθθμί είκαζ αθθμδαπμί, ιε ζδιακηζηά ηεκά ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηζ
ανηεημί έπμοκ δζαβκςζεείζεξ ή ιδ δοζημθίεξ - ιαεδζζαηέξ, ροπμημζκςκζηέξ (αζαζυηδηα,
πανμνιδηζηυηδηα, οπενηζκδηζηυηδηα, ακςνζιυηδηα) ηαζ μζημβεκεζαηέξ (Υαηγδακαζηαζίμο,
2001. Υαηγδακαζηαζίμο, 2011).
Με ηδ ζφκημιδ, υιςξ, ενεοκδηζηή ενβαζία πμο εηπμκήεδηε δζαπζζηχεδηε ιζα ηαεανυηδηα,
αιεζυηδηα ηαζ εζθζηνίκεζα ζηδ ζηέρδ ηαζ ζηδ βκχιδ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ιζα ελεζδακζηεοιέκδ
εζηυκα βζα ημκ ανπαζμεθθδκζηυ ηυζιμ.
Πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο
Δ αθόξκεζε, δζανηείαξ ιζζήξ χναξ πενίπμο, πνμήθεε απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ πενζθάθδηδξ
πνμηνμπήξ ημο Πδθέα πνμξ ημκ βζμ ημο Ώπζθθέα, υηακ λεηζκμφζε βζα ημκ Σνςζηυ Πυθειμ βζα
κα δμλαζηεί ηαζ κα εακαηςεεί: «Ώζέκ ανζζηεφεζκ ηαζ οπείνμπμκ έιιεκαζ άθθςκ» (Πάκηα κα
είζαζ μ πζμ ηαθυξ ηαζ κα λεπενκάξ ημοξ άθθμοξ) (Ραρςδία Γ‟ ζη. 208-209), υπςξ
πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Εθζάδα. Έηζζ ενιδκεφεηαζ δ αβςκζζηζηή ζηάζδ ηςκ μιδνζηχκ δνχςκ,
αθθά ηαζ ημο Έθθδκα ζ‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνζηήξ πμνείαξ ημο ζημκ ανπαζμεθθδκζηυ
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ηυζιμ. Οζ ήνςεξ πμθειζζηέξ, ζημ ίδζμ έπμξ ανζζηεφμοκ ηάεε ιένα αζηχκηαξ ηδκ πμθειζηή
ζηακυηδηα ημοξ ηζ ακδνεία. Οζ Ώπαζμί, ιάθζζηα, ηαθμφκηαζ κα ζοκαβςκζζημφκ «μιμθφθμοξ»
ζηα «Ἆζια ἐπὶ Παηνυηθῳ» (Ραρςδία Φ), ζημοξ αβχκεξ πμο δζμνβακχκεζ μ Ώπζθθέαξ βζα κα
ηζιήζεζ ημκ κεηνυ θίθμ ημο Πάηνμηθμ ηαζ πανζζηάκμοκ ανπασηά ηονίςξ ένβα ηέπκδξ. Σμ
βεβμκυξ υηζ μζ Έθθδκεξ ηαεζενχκμοκ αεθδηζημφξ αβχκεξ ιέζα ζηα ηαθζηά έεζια θακενχκεζ ηδκ
αλία ημο ζοκαβςκζζηζημφ πκεφιαημξ ιε ζηυπμ ηδ κίηδ ημο ηαθφηενμο(Ώκδνυκζημξ, 1976.
Ώθελακδνή, 1989).
Ο Ώπζθθέαξ οπήνλε ηαε‟υθδ ηδκ ανπαζυηδηα ημ ζδακζηυ πνυηοπμ ημο ηέθεζμο κέμο, ημο «ηαθμφ
ηαβαεμφ» ηαζ μ πνυςνμξ εάκαηυξ ημο έηακε ενφθμ ηδκ ζδεαηή ηαζ ανοηίδςηδ μιμνθζά ημο. Ο
Ώπζθθέαξ θεζημονβεί ςξ ανπέηοπμ ημο κέμο, υπςξ ημκ εέθεζ δ ανζζημηναηζηή ημζκςκία ηςκ
ανπασηχκ πνυκςκ. Ο παηέναξ ημο Πδθέαξ ημφ πνμζθένεζ οπμδεζβιαηζηή αβςβή, παναδίδμκηάξ
ημκ ζημκ Κέκηαονμ Υείνςκα βζα κα ημκ εηπαζδεφζεζ, δάζηαθμ πμο έενερε ηαζ άζηδζε έλμπα ημ
ημνιί ημο Ώπζθθέα. Σμο δίδαλε, υιςξ, πανάθθδθα ηδ ιμοζζηή ηαζ ημ ηναβμφδζ βζα κα ημκ
ηαηαζηήζεζ άθμαμ ηαζ ηέθεζμ πμθειζζηή (Καηνζδή, 1986).
Δ ζδακζηή αοηή αβςβή εθανιυγεηαζ ζε υθεξ ηζξ ανπασηέξ εθθδκζηέξ πυθεζξ-ηνάηδ, αθθά ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα παν‟ υθεξ ηζξ ιεηααμθέξ πμο επέθενακ ζηζξ πυθεζξ αοηέξ μζ ζζημνζηέξ ακαηαηαηάλεζξ.
Ώπυ ηα πνχηα πνυκζα γςήξ ημο παζδζμφ, δ πμθζηεία θνυκηζγε κα αζηεί ημ ακενχπζκμ ζχια
ζοκμθζηά, ιε βοικαζηζηή ηαζ ιμοζζηή, εκυνβακδ ηαζ θςκδηζηή, πμνυ ηαζ αεθήιαηα. Δ δζπθή
ηαζ μιυννμπδ αοηή αβςβή έηεζκε ζηδ δδιζμονβία εκυξ ανιμκζημφ ακενχπζκμο υκημξ πμο εα
οπδνεημφζε ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδκ πυθδ ημο. «Παζδεφεζεαζ πνμξ ηαξ πμθζηείαξ»
(Πμθζηζηά 1310a, 14-18), δζαηοπχκεζ επζβναιιαηζηά μ Ώνζζημηέθδξ.
Έιιελεο θαη Αγώλαο
Σμ αβςκζζηζηυ πκεφια ηςκ Βθθήκςκ παναηηδνίγεζ υθεξ ζπεδυκ ηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ γςήξ ημοξ
ηαζ δδιζμονβεί έκακ βυκζιμ ζοκαβςκζζιυ, πμο ιενζηέξ θμνέξ, υιςξ, εηηνέπεηαζ ζε
επζηίκδοκμοξ ακηαβςκζζιμφξ. Παθαζυηενμζ ζζημνζηά ιανηονδιέκμζ αβχκεξ απυ ηα «Ἆζια ἐπὶ
Παηνυηθῳ» ήηακ μζ αβχκεξ βζα ημκ κεηνυ ααζζθζά ηδξ Υαθηίδαξ Ώιθζδάιακηα, ηαηά ημοξ
μπμίμοξ μ Δζίμδμξ ηενδίγεζ ημ ανααείμ ιε ημ ηναβμφδζ ημο ηαζ ηαηαηηά έηζζ πνχημξ αοηυξ
ζηδκ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ ημ έπαεθμ (ΐαθααάκδξ, 1996).
Ο ακηαβςκζζιυξ, υιςξ, ζημκ ηαθθζηεπκζηυ ζηίαμ δεκ πενζμνζγυηακ ιυκμ ακάιεζα ζημοξ
μιυηεπκμοξ: έκημκμξ ήηακ ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ ακάιεζα ζημοξ πμζδηέξ ηαζ ημοξ ηεπκίηεξ ηςκ
εζηαζηζηχκ ηεπκχκ, ζδζαίηενα ζημοξ βθφπηεξ βζα ηδκ αλία ηςκ δδιζμονβδιάηςκ ημοξ. Ο
Πίκδανμξ, Θδααίμξ πμνζηυξ πμζδηήξ οπεναζπίγεηαζ ηδκ ηέπκδ ημο ζηα 485 π.Υ., ζοβηνίκμκηαξ
ηδκ ιε εκυξ ακδνζακημπμζμφ (Καηνζδήξ, 1976):
Γιχπηεο δελ είκαη, γηα λα θθηάλσ αγάικαηα,
πνπ ζηέθνληαη ζηελ ίδηα πάληα βάζε αζάιεπηα.
Σξαγνχδη εζχ γιπθφ, ζ‘ φπνην θαξάβη αλέβα
θαη ζ‘ φπνηα βάξθα, θη απ΄ ηελ Αίγηλα
θέξε παληνχ ην κήλπκα γηα ηνλ Ππζέα, ηνπ Λάκπσλα
ηνλ γην ηνλ αληξεηαλφ,
ζηα Νέκεα πσο επήξε ην ζηεθάλη
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ληθψληαο ζην παγθξάηην, πξηλ αθφκα
Σν πξψην ρλνχδη δείμε- ζαλ ην θιήκα
πνπ πξσηαλζίδεη – ζη‘ απαιά ηνπ κάγνπια.
Ο Πίκδανμξ πζζηεφεζ πςξ ημκ φικμ ημο βζα ημκ κζηδηή Ποεέα εα ημκ ηναβμοδήζμοκ ζε ηάεε
ιένμξ ηδξ Βθθάδαξ, εκχ ημ άβαθια εα πανέιεκε αιεηαηίκδημ ζηδ αάζδ ημο ζηδ Νειέα ηαζ
ιυκμκ υζμζ ηφπαζκακ κα πενάζμοκ απυ εηεί εα ιάεαζκακ βζα ημκ κζηδηή ημο παβηναηίμο. Ο
επίκζημξ, αέααζα, υζμ εοηαζνζαηυ πμίδια ηζ ακ ήηακ δεκ θδζιμκζυηακ αιέζςξ. ε ιεθθμκηζηέξ
πενζζηάζεζξ, ζε ηάπμζα ίζςξ βζμνηή, δ μζημβέκεζα ημο κζηδηή εα ημκ πνμέααθε ςξ απυδεζλδ
ηδξ δυλαξ ηδξ. Λέβεηαζ, ιάθζζηα, πςξ ημκ 7μ Οθοιπζυκζημ ημο Πζκδάνμο, βναιιέκμ ημ 464
π.Υ., βζα ημκ πφηηδ Αζαβυνα απυ ηδκ Εαθοζυ, μζ Ρυδζμζ ημκ είπακ πανάλεζ πάκς ζε πθάηα,
αθζενςιέκδ ζημ ζενυ ηδξ Λοκδίαξ Ώεδκάξ, επεζδή οικμφζε ηδ ιοεζηή ζζημνία ημο
κδζζμφ(Καηνζδήξ, 1976).
Πυζμζ ακδνζάκηεξ, υιςξ, πμο πενζζχγμοκ ημ υκμια ηςκ κζηδηχκ ζχεδηακ ζημοξ αζχκεξ;
Βθάπζζημζ, ηαεχξ ημ ιάνιανμ ενοιιαηίζηδηε ηζ μ παθηυξ έθζςζε, εκχ μ θυβμξ ηναηήεδηε ζηδ
γςή πενζζζυηενμ απυ ηα ένβα «νήια δ‟ ενβιάηςκ πνμκζχηενμκ αζμηεφεζ» υπςξ έθεβε ηζ μ
Πίκδανμξ (Ώθελακδνή, 1989).
Σμ ααεζά αβςκζζηζηυ πκεφια ηςκ Βθθήκςκ ηζκδημπμίδζε
πμθειζηά επζηεφβιαηα, αθθά ηαζ εζνδκζηέξ ηαηαηηήζεζξ ηαζ ημ
ζοκακηάιε υπζ ιυκμκ ζηδκ αημιζηή ημοξ γςή, αθθά ηαζ ζημκ
δδιυζζμ- πμθζηζζηζηυ αίμ. οπκά, δ ακάεεζδ ηαθθζηεπκδιάηςκ
βζκυηακ φζηενα απυ δζαβςκζζιυ, ζημκ μπμίμ ζοκαβςκζγυηακ
ημνοθαίμζ ηεπκίηεξ απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο εθθδκζημφ
ηυζιμο. Ο βθφπηδξ Φεζδίαξ, βζα πανάδεζβια, έδεζλε ηζξ
ιμκαδζηέξ ημο ζηακυηδηεξ ζ΄ έκακ ηέημζμ δζαβςκζζιυ, επεζδή
είπε οπμθμβίζεζ ηδκ μπηζηή παναιυνθςζδ πμο εα πάεαζκε ημ
πνυζςπμ ημο αβάθιαημξ ηδξ Ώεδκάξ, υηακ εα ζηδκυηακ πάκς
ζε ρδθή αάζδ ηαζ αθθμίςζε ηζξ ακαθμβίεξ ημο, ηενδίγμκηαξ
έηζζ ηδ κίηδ. Βπίζδξ, δ επζβναθή πμο οπάνπεζ ζηδ αάζδ ηδξ
πενίθδιδξ Νίηδξ ημο Παζςκίμο (ΠΏΕΧΝΕΟ ΒΠΟΕΔΒ
ΜΒΝΑΏΕΟ ΚΏΕ Σ' ΏΚΡΧΣΔΡΕΏ ΠΟΕΧΝ ΒΠΕ ΣΟΝ ΝΏΟΝ
ΒΝΕΚΏ) ιάξ πνμζθένεζ ηδκ αζθαθή ιανηονία εκυξ ηέημζμο
δζαβςκζζιμφ (Ώκδνυκζημξ, 1976).
Δ αβςκζζηζηή δζάεεζδ ηςκ Βθθήκςκ θηάκεζ ζημ ορδθυηενμ
ζδιείμ ιε ημκ εεζιυ ηςκ δναιαηζηχκ αβχκςκ ζηα Αζμκφζζα
ηδξ Ώεήκαξ. Οζ ηναβζημί πμζδηέξ πανμοζίαγακ ηζξ ηεηναθμβίεξ
ημοξ (ηνεζξ ηναβςδίεξ ηζ έκα ζαηονζηυ δνάια) ιπνμζηά ζε
υθμ ημ αεδκασηυ
ημζκυ πενζιέκμκηαξ ηδκ απυθαζδ ηςκ ηνζηχκ βζα ηδ ανάαεοζδ
ημοξ (Picard- Cambridge, 1968).
Μμοζζημί ηαζ πμζδηέξ, θζθυζμθμζ ηαζ νήημνεξ, γςβνάθμζ ηαζ βθφπηεξ ζοκαβςκίγμκηαζ ιε ηα
ένβα ημοξ ιεηαλφ ημοξ βζα ηδκ «ανζζηεία» πμο εα ημοξ ακαδείλεζ ηαζ εα ημοξ πανίζεζ ηδ κίηδ,
υπςξ ηαζ μζ αεθδηέξ αβςκίγμκηαζ ζημκ ζηίαμ βζα ημ έπαεθμ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζε υθμοξ ημοξ
ημιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ δδιζμονβείηαζ μ δζάθμβμξ, δ ζζμκμιία ηαζ μ ζζυηζιμξ
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ζοκαβςκζζιυξ. Ο ηαεέκαξ, θμζπυκ, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζηαεεί απέκακηζ ζημκ ζοκαβςκζζηή
ημο ηαζ κα δζεηδζηήζεζ ιε ηδκ αλία ημο ηα πνςηεία. Ώοηυ ιανηονεί ηαζ δ ζοιιεημπή ζημοξ
πακεθθήκζμοξ αβχκεξ αεθδηχκ απ‟ υθεξ ηζξ εθθδκζηέξ πενζμπέξ πςνίξ ηαιζά ημζκςκζηή ή
βεκεαθμβζηή δζάηνζζδ εηηυξ απυ ηδκ ζδζυηδηα ημο εθεφεενμο ΄Βθθδκα πμθίηδ (ΐαθααάκδξ,
1996).
Αγώλ- Σν πλεύκα ηεο άκηιιαο ζηελ αξραία Διιάδα
Με ημκ ηίηθμ αοηυκ ηδξ «εηπαζδεοηζηήξ πενζήβδζδξ» ημ Βεκζηυ Ώνπαζμθμβζηυ Μμοζείμ
οπμδέπηδηε ημοξ ιαεδηέξ απυ 12-15 εηχκ, πμο επζζηέθηδηακ ηδ ζπεηζηή έηεεζδ απυ ηζξ 15
Εμοθίμο έςξ ηζξ 31 Οηηςανίμο 2004, ηδκ πενίμδμ ηςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ ηδξ Ώεήκαξ. Με
δχδεηα θφθθα ενβαζίαξ πανυηνοκε ημοξ ιαεδηέξ κα ζπμθζάζμοκ ηα ανπαία ακηζηείιεκα, αθμφ
ημοξ πανείπε έκακ ηνυπμ κα ηα παναηδνήζμοκ ηαζ κα ηα «δζααάζμοκ», ηαηακμχκηαξ ηα
ηνοιιέκα κμήιαηά ημοξ (Πίκδ, 2004).
ηδκ ηονίςξ ένεοκά ιαξ ενβαζηήηαιε ιε δέηα απυ αοηά ηα θφθθα ενβαζίαξ ζηα δφμ ηιήιαηα
ηδξ Ώ‟ ηάλδξ. ηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά ηα ηέζζενα. ημ θφθθμ ενβαζίαξ ιε
ηίηθμ: «Με ηα θηενά ημο Ώβχκα» απεζημκίγεηαζ έκα κυιζζια υπμο πζεακυκ πανζζηάκεηαζ μ
Ώβχκαξ. Βκδζαθένμκ έπμοκ μζ πενζβναθέξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ, υηακ ηαθμφκηαζ κα παναζηήζμοκ
ηδ ιμνθή ημο Ώβχκα ιε θυβζα ή ιε ζπέδζα: «εα ημκ απεζηυκζγα ιε έκακ κεανυ βοικαζιέκμ
αεθδηή πμο ηναηάεζ ηδκ Οθοιπζαηή θθυβα», «έκακ άκενςπμ ιε ημ ιεηάθθζμ ζημκ θαζιυ πμο εα
είκαζ παιμβεθαζηυξ», «ζακ ιζα βοική ιμνθή, ιζαξ πμο ηυηε μζ άκηνεξ βοικάγμκηακ βοικμί».
Ο ιαεδηήξ Θ.Μ. απεζηυκζζε ημκ αβχκα ζακ έκακ αεθδηή αβχκα δνυιμο:

Ο ιαεδηήξ Ώ.Λ. οπυζπεηαζ ημ έπαεθμ ημο κζηδηή:
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ηαζ μ ιαεδηήξ .Κ. ζπεδζάγεζ ημκ πυκμ ή ηα ηναφιαηα ημο αεθδηή:
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ημ θφθθμ ενβαζίαξ ιε ηίηθμ «Βπζηάθζμζ Ώβχκεξ» πανζζηάκεηαζ εναφζια ιεθακυιμνθμο
αββείμο πμο γςβνάθδζε μ γςβνάθμξ μθίθμξ ζηα 580-570 π.Υ. ιε πανάζηαζδ ανιαημδνμιίαξ
απυ ηα «Ἆζια ἐπὶ Παηνυηθῳ», ζηα μπμία ζοιιεηείπακ πμθθμί ήνςεξ, θίθμζ ηαζ ζφκηνμθμζ ημο
κεηνμφ. Αζαβςκίζηδηακ ζηδκ ανιαημδνμιία, ηδκ ποβιαπία, ηδκ πάθδ, ημκ δνυιμ, ημκ δίζημ,
ηδκ ημλμαμθία ηαζ ημ αηυκηζμ.
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Βκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ πμο αθμνμφκ ηα θυβζα ηςκ
εεαηχκ:
Ο Β.ΐ. είκαζ νεαθζζηήξ: βζα ηείκμκ, μζ εεαηέξ παναηζκμφκ ηα άθμβα, ηθαίκε ηα θεθηά ημοξ ή
δοζανεζημφκηαζ απυ ηζξ ανβέξ ημοξ ηζκήζεζξ.
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Ο Ε.Μ. είκαζ πζμ αζπιδνυξ, επζζδιαίκμκηαξ απάηεξ ηαζ δζακμδηζηή πανέηηθζζδ ζημοξ ίππμοξ.

Ο Θ. Μ. πνμζδζμνίγεζ ημ πμζυ ημο ηγυβμο, ηζξ πνμηνμπέξ ηαζ ηδ κίηδ ημο επζεοιδημφ αθυβμο.

Ο Ε.Γ. , ηέθμξ, δίκεζ έκακ ζεναηζηυ παναηηήνα ζηζξ εηθνάζεζξ ηςκ εεαηχκ, πνμαθέπμκηαξ
ηζιδιέκεξ ήηηεξ:

ημ θφθθμ ενβαζία: « Ώβχκεξ ηαζ ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία» απεζημκίγεηαζ έκα αηηζηυ
ενοενυιμνθμ αββείμ ημο 410 π.Υ. ιε πανάζηαζδ ιμοζζημφ αβχκα. Βκηφπςζδ πνμηαθμφκ μζ
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δζαθμνεηζηέξ πνμζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηα εκδφιαηα ηαζ ημ ακηζηείιεκμ πμο ηναηά μ
κεανυξ ιμοζζηυξ. Γζα ηδκ Β.Κ. «θμνάεζ νάζμ ηαζ ηναηά έκα νααδί», βζα ημκ Ώ.Γ. «είκαζ
πθμφζζα κηοιέκμξ ζακ εευξ ηαζ ηναηάεζ ζηα πένζα έκακ αοθυ», βζα ημκ Ώ.Γ. «είκαζ κηοιέκμξ
απθά», εκχ μ Γ.Γ. βνάθεζ πςξ «θμνάεζ έκακ ιαηνφ ηαζ πενζπμζδιέκμ πζηχκα». Αζαθςκία
οπάνπεζ ηαζ βζα ημ εάκ μζ Νίηεξ δδθχκμοκ ηδκ έκανλδ ή ηδ θήλδ ημο αβχκα. Οζ ιζζμί ιαεδηέξ
οπμζηδνίγμοκ ηδ ιία άπμρδ, μζ άθθμζ ιζζμί ηδκ άθθδ. Αζαθμνεηζηέξ είκαζ ηαζ μζ απυρεζξ ηςκ
ιαεδηχκ ιαξ βζα ημ ηζ ηναηά δ δεφηενδ Νίηδ: «δφμ αββεία», «δφμ ημνδέθθεξ», «δφμ ηνυηαθα»,
«δφμ ζηεθάκμοξ».

Σέθμξ, ζημ θφθθμ ενβαζίαξ ιε ηίηθμ: «Έπαεθα ηαζ ανααεία» απεζημκίγεηαζ έκα αηηζηυ
ιεθακυιμνθμ αββείμ ημο 540-520 π.Υ. ιε ιζα πανάζηαζδ κζηδημφ ζππμδνμιίαξ.
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Οζ ιαεδηέξ ιαξ επζδεζηκφμοκ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ελαζνεηζηή μιμθςκία ζηα επίεεηα ιε ηα
μπμία παναηηδνίγμοκ ημ άθμβμ : «πενήθακμ», «ημιρυ», «δοκαηυ», «βειάημ πάνδ».
Αζαθμνμπμζμφκηαζ, υιςξ, εθαθνχξ ζηα θυβζα πμο απμδίδμοκ ζημκ ηήνοηα ημο αβχκα:
«Καιανχζηε ημκ κζηδηή ημο ζππυδνμιμο», «Βίιαζ πενήθακμξ βζα ημ άθμβυ ιμο», «Γήης μ
κζηδηήξ», «Σμ άθμβμ ημο Αοζκεζηέηδ επέζηνερε ζηδ δνάζδ».
Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ πςξ μζ ιαεδηέξ ιαξ ημθιμφκ κα αοημζπεδζάζμοκ, ζοπκά πςνίξ
ακαζημθέξ, αηυιδ ηζ ακ δ ζηεοή ημοξ βζα ημκ ανπαζμεθθδκζηυ ηυζιμ είκαζ εθθζπήξ. ε ηαεέκακ
ακαθμβμφζακ πέκηε ή έλζ θφθθα ενβαζίαξ πμο ηα μθμηθήνςζακ ζε ιία δζδαηηζηή χνα άθθμηε
ιε αζαζφκδ ηαζ πνμπεζνυηδηα ηζ άθθμηε ιε πενζζζυηενδ επζιέθεζα. Βπεδίςηακ, ιάθζζηα, κα
δμοκ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνμζπαεεζχκ ημοξ ζηδκ επυιεκδ ηζυθαξ ζοκάκηδζή ιαξ.
Γεκζηυηενα, θαίκεηαζ πςξ υηακ δ εεςνία ζοιααδίγεζ δδιζμονβζηά ιε ηδκ πνάλδ, ημφξ ηζκεί ημ
εκδζαθένμκ ηαζ ημοξ πνμζθένεζ ηίκδηνα βζα αοηεκένβεζα ηαζ βυκζιδ ζοιιεημπή ζημ ιάεδια.
ηδκ επυιεκδ δζδαηηζηή χνα ηθήεδηακ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ζε ζφκημιδ παναβςβή
θυβμο ηαζ κα ζοβηνίκμοκ ημ ανπαίμ αεθδηζηυ ζδεχδεξ ιε ημ ζδιενζκυ.
Πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζεξ εκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ημοξ.
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Τπάνπεζ νεαθζζιυξ ηαζ πζμφιμν, ηαεχξ:
«ηδκ ανπαζυηδηα, μζ άκηνεξ ήηακ ηαθμθηζαβιέκμζ, βεκκαίμζ ηαζ δοκαημί βζαηί άια δεκ είπε
έκαξ άκηναξ αοηέξ ηζξ ανεηέξ δεκ εα ιπμνμφζε κα ιπεζ ζε ιζα μιάδα βζα κα πμθειήζεζ, βζαηί εα
ζημηςκυηακ ζημοξ πμθέιμοξ. Ώοηυ πζζηεφς πςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζήιενα, βζαηί βζα κα είζαζ
αεθδηήξ πνέπεζ κα είζαζ ηαθμθηζαβιέκμξ ηαζ δοκαηυξ. Κάπμζμζ άκηνεξ, υιςξ, δεκ εέθμοκ κα
έπμοκ ηέθεζμ ζχια, επεζδή μζ βοκαίηεξ ημοξ ημφξ πνμηζιμφκ θοζζμθμβζημφξ».
Δ επίβκςζδ βζα ηα παναηηδνζζηζηά ημο αεθδηή: «ακ αεθδηήξ πνέπεζ κα έπεζξ ακημπέξ, δφκαιδ
ηαζ ηνμιενή οπμιμκή. Βπίζδξ πάεμξ βζα ημ άεθδια πμο εα ηάκεζξ, βζαηί άια ηάκεζξ ημ άεθδια
πμο επέθελεξ πςνίξ κα ημ εέθεζξ δεκ εα ζμο ανέζεζ ηαζ εα ημ εεςνείξ αββανεία. Μζα αηυια
ανεηή είκαζ δ εοβέκεζα ηαζ δ επίβκςζδ ημο εο αβςκίγεζεαζ, βζα κα ζέαεζαζ ημοξ ζοκαεθδηέξ ή
ημοξ ακηζπάθμοξ».
Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ζφβηνζζδ ημο ηυηε ηαζ ημο ηχνα: «ηδκ ανπαζυηδηα δ άεθδζδ ήηακ
νμοηίκα βζα ημοξ Έθθδκεξ. Ώεθμφκηακ ζπεδυκ ζε υθα ηα αεθήιαηα ηαεδιενζκά, επεζδή ημ
ήεεθακ. πςξ ήηακ θοζζηυ είπακ ηαθμβοικαζιέκα ζχιαηα ηαζ πκεοιαηζηά ηαθμί άκενςπμζ,
βεκκαίμζ, εκάνεημζ ηαζ ζςζημί. Βκχ ζηδ ζδιενζκή επμπή, μζ αεθδηέξ αεθμφκηαζ βζα ημ πνήια ή
ηδ θήιδ. Ονζζιέκμζ, ιάθζζηα, αεθδηέξ, υπςξ μζ πμδμζθαζνζζηέξ δεκ έπμοκ ηαθή ζοιπενζθμνά
υπζ ιυκμ απέκακηζ ζημοξ ζοιπαίηηεξ αθθά ηαζ ζημοξ πμθίηεξ».
«Οζ παθζμί αεθδηέξ αβςκζγυκημοζακ βζα ηδ πχνα ημοξ ηαζ υπζ βζα ηδ δυλα ή ηδ θήιδ».
Βπίζδξ, «ηδκ ανπαζυηδηα δ άεθδζδ ήηακ ηαεδιενζκυηδηα βζα ημοξ Έθθδκεξ. Οζ αεθδηέξ ήηακ
ηαθμθηζαβιέκμζ ηαζ είπακ έκακ πνμζςπζηυ πνμπμκδηή πμο ημκ οπάημοακ. ήιενα, μζ Έθθδκεξ
αεθδηέξ δεκ είκαζ ηυζμ εκάνεημζ, υζμ εα έπνεπε βζαηί δεκ οπαημφμοκ ζημοξ πνμπμκδηέξ.
ήιενα μζ αεθδηέξ δεκ κμζάγμκηαζ βζα ημ ζχια ημοξ, μφηε είκαζ αθμζζςιέκμζ ζημ άεθδιά ημοξ
αθθά εκδζαθένμκηαζ βζα ημ πυζα εα αβάθμοκ».
Μζα παναθθαβή ηςκ υζςκ πνμδβήεδηακ: «ηδκ ανπαζυηδηα, μζ αεθδηέξ αεθμφκηακ επεζδή ημ
ήεεθακ ηαζ ημοξ άνεζε, είπακ ηαθή θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ αβςκίγμκηακ βζα ηδκ παηνίδα ημοξ.
Σχνα πζα κμζάγμκηαζ ιυκμ βζα ηα πνήιαηα ηαζ ηδ δυλα. Παθζά μ αεθδηήξ ζηεθηυηακ ημοξ
ζοιπαίηηεξ ημο, ημ άεθδιά ηαζ ημκ εαοηυ ημο, εκχ ζήιενα δεκ ζέαμκηαζ μφηε ημκ εαοηυ ημοξ
μφηε ημ άεθδια».
«ηδκ ανπαία Βθθάδα έκαξ αεθδηήξ βζα κα έπεζ επίδμζδ ζημ άεθδιά ημο εα έπνεπε κα είκαζ
βοικαζιέκμξ ζημ ζχια ηαζ ηαεανυξ ζηδκ ροπή, δδθαδή εκάνεημξ. Σχνα, μζ πενζζζυηενμζ
αεθδηέξ είκαζ ιυκμ ηαθμβοικαζιέκμζ ζςιαηζηά, εζδζηά μζ πμδμζθαζνζζηέξ».
«ηδκ ανπαία Βθθάδα, μζ αεθδηέξ ήηακ αθδεζκμί. Ώβςκίγμκηακ βζα ηδκ παηνίδα, βζα ηδ θοζζηή
ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ πάκς απ‟ υθα βζα ημοξ εεμφξ. Πθέμκ, μ αεθδηζζιυξ είκαζ δζεθεανιέκμξ.
θμζ μζ αεθδηέξ ημζηάκε πχξ εα ελμκηχζμοκ ημκ ακηίπαθμ, πχξ εα αβάθμοκ πενζζζυηενα
πνήιαηα ηαζ πχξ εα βίκμοκ πζμ δζάζδιμζ. Βπθίζδξ, ζηδκ ανπαζυηδηα ιάεαζκακ ημ «εο
αβςκίγεζεαζ» , ιζα έηθναζδ πμο ζηζξ ιένεξ ιαξ έπεζ παεεί».
«ηδκ ανπαζυηδηα μζ άκενςπμζ ήηακ ηαθμί ηαζ εκάνεημζ. Σχνα ιπμνεί κα αεθμφκηαζ ηαζ κα
βοικάγμκηαζ, αθθά αοηυ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ μζημβέκεζα ή ημοξ ζοιπμθίηεξ ημοξ».
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«Οζ άκενςπμζ ζηδκ ανπαζυηδηα έπνεπε κα είκαζ ηαθμθηζαβιέκμζ βζα κα πμθειμφκ βζα ηδκ
παηνίδα. Ώοηυ, υιςξ, δεκ ζζπφεζ ζήιενα βζαηί αοηυ πμο ιαξ κμζάγεζ είκαζ ηα πνήιαηα, βζ‟ αοηυ
ιαξ κμζάγεζ μ μζημκμιζηυξ πυθειμξ».
Έκα βναπηυ ιαεδημφ ιαξ, υπμο επζζδιαίκμκηαζ μζ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ Νέαξ Βθθάδαξ:

«ηδκ ανπαζυηδηα υθμζ μζ αεθδηέξ έπνεπε κα είκαζ πμθφ υιμνθμζ ιε ςναία ζχιαηα ηαζ έπνεπε
κα έπμοκ ηαζ ηαθή ροπή, δδθαδή κα είκαζ εοαίζεδημζ ηαζ κα κμζάγμκηαζ. Σχνα, ζηδ Νέα
Βθθάδα, ημοξ αεθδηέξ δεκ ημοξ κμζάγεζ ηίπμηα, πανά ιυκμ ηα πνήιαηα πμο παίνκμοκ
αβςκίγμκηαξ. Παθζά ήηακ δ θήιδ, δ ελμοζία, μζ μπαδμί ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ηαζ ηα πνήιαηα.
Σχνα ιυκμ ηα πνήιαηα ηαζ ζε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ υθα η‟ άθθα.»
Βπζπθέμκ, «ηδκ ανπαζυηδηα, μζ άκενςπμζ ήηακ ηαθμπνμαίνεημζ, άκμζβακ ηδκ πυνηα ημο
ζπζηζμφ ημοξ ζημκ άβκςζημ ηαζ ημο πνυζθενακ έκα πμηήνζ ηναζί. Οζ αεθδηέξ πνυζεπακ ημκ
εαοηυ ημοξ ηαζ δεκ οπήνπακ ζηδιέκμζ αβχκεξ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ υθα βζκυηακ ηίιζα.
ήιενα, είκαζ δζαθμνεηζηά ηα πνάβιαηα, μζ αεθδηέξ ζηέπημκηαζ ιυκμκ ηα πνήιαηα ηαζ ηδ
δδιμζζυηδηα».
«Ο ζοκαβςκζζιυξ είκαζ πζμ έκημκμξ ζηα πνυκζα ιαξ, πανά ζηα ανπαία. Γζαηί μζ άκενςπμζ είκαζ
πζμ ακηαβςκζζηζημί, εζδζηά υηακ εέθμοκ κα αζπμθδεμφκ ιε ημκ πνςηαεθδηζζιυ. Ώβαευξ είκαζ μ
αεθδηήξ πμο ηδνεί ημοξ κυιμοξ ηαζ δεκ ηάκεζ γααμθζέξ. Καθυξ θέβεηαζ έκαξ αεθδηήξ υηακ
αβάγεζ ηαθά απμηεθέζιαηα».
Καζ ιζα χνζιδ ηαζ ζοκμπηζηή ημπμεέηδζδ απυ ιαεδηή ιαξ ιεβαθφηενμ ζηδκ δθζηία: «Δ
βοικαζηζηή δεκ έπεζ ιυκμ ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ημο ζχιαηυξ ιαξ ηαζ ηδξ οβείαξ ιαξ, αθθά ηαζ
ηδκ ημζκςκζημπμίδζή ιαξ. Παίνκμκηαξ ιένμξ ζηα αεθήιαηα ιαεαίκεζξ κα ζέαεζαζ, οζμεεηείξ ημ
μιαδζηυ πκεφια, πεζεανπήζαζ. Βπίζδξ, ζμφ δίκεζ αοημπεπμίεδζδ, μιμνθζά ηαζ πείζια ηαεχξ
αθθάγεζξ ηαζ αάγεζξ ρδθυηενα ημοξ ζηυπμοξ ζμο. ίβμονα ζζπφεζ εζδζηά ζηδκ ανπαζυηδηα πςξ μ
αεθδηήξ ήηακ ηαθυξ ηαζ αβαευξ, υηακ μζ αβχκεξ ήηακ εεεθμκηζημί ηαζ ημ ιυκμ πμο είπεξ κα
ηενδίζεζξ είκαζ ηφνμξ ηαζ έκα ιεηάθθζμ».
ε βεκζηέξ βναιιέξ θαίκεηαζ, πςξ μζ ιαεδηέξ ιαξ έπμοκ ζημ ιοαθυ ημοξ ιζα ζδακζηή εζηυκα βζα
ηδκ ανπαζυηδηα, υπμο υθα ήηακ ηαθά ηζ αβαεά, εκχ ζήιενα επζηναηεί δζαθεμνά ηαζ
αθθμηνίςζδ ημο αβςκζζηζημφ ζδεχδμοξ.
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πκπεξάζκαηα
Πανυθμ πμο μζ ιαεδηέξ ηςκ ΒΠΏ.Λ. έπμοκ ανηεηέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, δζαπζζηχκμοιε απυ
ηδ ζφκημιδ ενεοκδηζηή ενβαζία πμο πνμδβήεδηε, πςξ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε
ηαηεοεοκυιεκα ενςηδιαημθυβζα ηαζ κα ακαδζαηοπχζμοκ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ημκ ανπαίμ
εθθδκζηυ ηυζιμ ηαζ ηα ζδακζηά ημο. Ώπυ ηδκ παναβςβή θυβμο ηαηακμμφιε ηδκ ηάζδ ημοξ κα
ελςνασγμοκ ημ πανεθευκ, νίπκμκηαξ ακάεεια ζηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ. Ο αεθδηζζιυξ, μζ
αβχκεξ, ημ πνυηοπμ ημο ηαθμφ ηαβαεμφ κέμο ιμζάγμοκ κα είκαζ ιυκμκ δ αθμνιή ηδξ δζαθοβήξ
απυ ηζξ ζδιενζκέξ δοζημθίεξ, αθθά ζίβμονα ημ αεθδηζηυ ζδεχδεξ ημφξ απαζπμθεί ηαζ απμηεθεί
πεδίμ ζηέρδξ ηαζ ηνζηζηήξ.
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«αἰ ὲ λ ἀ ξηζηεύεηλ. Γηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ καζεηώλ ζε ΔΠΑ.Λ.
γηα ην ηδαληθό αξραηνειιεληθό πξόηππν ηνπ ηέιεηνπ λένπ
κέζα από εηθαζηηθά έξγα ηέρλεο».
Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα εζζήβδζδ δζενεοκχκηαζ μζ ακηζθήρεζξ ιαεδηχκ ηδξ Ώ‟ ηάλδξ ημο 1μο ΒΠΏ.Λ.
Ώβ. Παναζηεοήξ βζα ημ ανπαζμεθθδκζηυ ζδεχδεξ ημο «ηαθμφ ηαβαεμφ» ακδνυξ, πμο
απμηεθμφζε ηδ αάζδ ηδξ αβςβήξ ηςκ κέςκ απυ ηα ανπασηά πνυκζα.
Οζ ιαεδηέξ ιαξ, αθμφ ιεθέηδζακ εζηαζηζηά ένβα ηέπκδξ (πμζήιαηα πεζνχκ), υπμο
απεζημκίγμκηαζ αβχκεξ (αεθδηζημί, ηαθθζηεπκζημί) ηαζ ζοιπθήνςζακ ιεζηηυ ενςηδιαημθυβζμ
ακμζπηχκ ηαζ ηθεζζηχκ ενςηήζεςκ, πνμζπάεδζακ κα ηαηακμήζμοκ ημκ παναηηήνα ηδξ
ανπαζμεθθδκζηήξ παζδείαξ πμο ζηυπεοε ζηδ δζπθή ηζ μιυννμπδ αβςβή: ζηδ βφικαζδ ημο
ζχιαημξ, αθεκυξ, βζα κα επζηεοπεεί δ αηνυηαηδ ακάπηολδ ηαζ ανιμκία, ηαζ ζηδκ ροπζηή
ακάπηολδ, αθεηένμο, χζηε «παζδεφεζεαζ πνμξ ηδκ πμθζηεία», βζα κα δζαπθαζηεί δδθαδή έκαξ
εθεφεενμξ ηαζ άλζμξ πμθίηδξ πμο εα οπαημφεζ ζημοξ Θεμφξ, εα αβαπά ηδκ παηνίδα, εα ζέαεηαζ
ημοξ κυιμοξ ηαζ εα δζαηαηέπεηαζ απυ ορδθυ αίζεδια ηζιήξ ηαζ ηαεήημκημξ.
ημ ηέθμξ, μζ ιαεδηέξ ιαξ έηακακ ζδιακηζηέξ παναηδνήζεζξ βζα ηζξ απμηθίζεζξ ημο
αεθδηζημφ πκεφιαημξ ζηζξ ιένεξ ιαξ.
Λέμεηο θιεηδηά: ΒΠΏ.Λ, ηαθυξ ηαβαευξ, ανπαζμεθθδκζηή παζδεία

«Aien aristeuein. Probe into EPA.L.’s students perception
regarding the ideal ancient-greek model of the perfect young
through pictorial works of art».
Abstract
The present proposition investigates the perceptions of A‟class students of the 1st EPA.L. of
Ag. Paraskevi regarding the ancient Greek ideal of “good and beautiful” man, which consisted
the
basis
of
youngers‟
education
from
the
archaic
years.
Our students, after having studied pictorial works of art (hand poems) where games (sports,
artistic) are depicted and having completed a mixed questionnaire of open and closed
questions, tried to understand the nature of ancient-greek education, which aimed on a double
education: on the one hand, body exercise in order to achieve extreme development and
harmony and on the other hand, emotional development, in order to “ be educated for the citystate” that is mold a free and rightful citizen, who obeys gods, loves the country, respects the
laws and is overwhelmed by the high notion of honor and duty. Finally, our students, made
important remarks as far as the deviance of the athletic spirit nowadays is concerned.
Key-words: EPA.L, “good and beautiful”, ancient greek education
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