Ἡ ἐπάνοδορ ηοῦ Ἀπόλλωνορ
(Ἀπ΄ ηνὺο ἐθιειπκέλνπο εἰο ηὸλ πνιίηελ
 Πιάησλ, εἰο κίαλ ἀπ‟ ηὰο ζπαλίαο πεξηπηψζεηο ἀκθηζβεηήζεσο
ηνῦ Λφγνπ, ηνῦ ὀξζνῦ ιφγνπ θαηὰ ηὴλ λεσηέξαλ ὁξνινγίαλ, ηῆο
ἐμαξηήζεσο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἀπ‟ ηὴλ ζξεζθεία, ηὴλ ἰδενινγία ἠ ηὴλ
ἐπηζηεκνληθὴ ἀιήζεηα ηῆο δπηηθῆο θηινζνθίαο, ἀλαθέξεη, εἰο ηὸλ
δηάινγνλ «Θεαίηεηνλ», ἠ εἰο ηὸλ «πεξὶ ἐπηζηήκεο πεηξαζηηθφλ», ηὸ
ἀηχρεκα ηνῦ Θαινῦ ηνῦ Μηιεζίνπ, θαηὰ ηὴλ δηάξθεηα
ἀζηξνλνκηθλ παξαηεξήζεψλ ηνπ, θάπνην βξάδπ εἰο ηὴλ Μίιεηνλ·
γξάθεη, ινηπφλ, ὅηη, ἐλ ὁ Θαιῆο παξαηεξνῦζε εἰο ηὸλ νξαλφ,
κᾶιινλ θάπνην ἀζηξνλνκηθὸ θαηλφκελν, παξαπάηεζε θη ἔπεζε ζὲ
κία ιαθθνῦβα γεκάηε λεξά, «πεζφληα εἰο θξέαξ», γξάθεη ὁ
θηιφζνθνο. Μία δνχιε, ὅκσο, Θξᾶηηα, ἐκκειὴο θαὶ ραξίεζζα, ηὸλ
εἰξσλεχζεθε ἔμππλα: «Ὥζπεξ θαὶ Θαιῆλ ἀζηξνλνκνῦληα, ὦ
Θεφδσξε, θαὶ ἄλσ βιέπνληα, πεζφληα εἰο θξέαξ, Θξᾶηηά ηηο
ἐκκειὴο θαὶ ραξίεζζα ζεξαπαηλὶο ἀπνζθςαη ιέγεηαη ὡο ηὰ κὲλ ἐλ
νξαλῶ πξνζπκνῖην εἰδέλαη, ηὰ δ’ ἔκπξνζζελ αηνῦ θαὶ παξὰ
πφδαο ιαλζάλνη αηφλ»1. Ἦηαλ ἔμππλε  εἰξσλεία ηῆο
ζεξαπαηλίδνο,  ὁπνία, ὁπσζδήπνηε, δὲλ γλψξηδε ηίπνηε κᾶιινλ
γηὰ ηὶο ἀζηξνλνκηθὲο παξαηεξήζεηο ηνῦ πξψηνπ ζνθνῦ ζηὴλ
ἱζηνξία ηνῦ ιιεληζκνῦ, κὲ ἐπηζηεκνληθὲο ἀπνδείμεηο θαὶ ἄκεζα
πξαθηηθὰ ἀπνηειέζκαηα, ἀθνῦ πξηνο αηὸο πξνέβιεςε ἔθιεηςε
ιίνπ, ηὸ 585 π.Χ. κᾶιινλ, ἀλαθάιπςε ηὴλ ἐγγξαθὴ ηξηγψλνπ εἰο
θχθινλ θαὶ ἄιια, θαζὼο ἐζεσξεῖην ὁ ζνθψηεξνο ηλ ιιήλσλ ηῆο
ἐπνρῆο ηνπ.
Τὸ ἐλδηαθέξνλ γηὰ ηὴλ ἐπνρή καο εἶλαη  ἀλαθνξὰ ηνῦ Πιάησλνο
εἰο ηὸλ «Θεαίηεηνλ», θαὶ κάιηζηα εἰο ηὸ ζεκεῖν ηῆο πξαγκαηεχζεσο
ηλ ζρέζεσλ ηνῦ θηινζφθνπ κὲ ηὴλ θνηλσλία, κὲ ηὴλ γχξσ ηνπ
πξαγκαηηθφηεηα· ἀξρίδεη κὲ ηὴλ θξάζε, ὅπσο θαὶ κὲ ηὸλ Θαιῆ,
ἐλεξγνῦληα ἀζηξνλνκηθὰο παξαηεξήζεηο, ὦ Θεφδσξε,
θαὶ
βιέπνληα ςειά, ἔπεζε ζὲ ιαθνῦβα, ὁπφηε κία ἐκκειὴο θαὶ
ραξίεζζα ζεξαπαηλὶο ἀπ‟ ηὴλ Θξάθε ηὸλ εἰξσλεχζεθε ιέγεηαη, ὅηη
ὅζα ζπκβαίλνπλ εἰο ηὸλ νξαλὸ εἶλαη πξφζπκνο λὰ ηὰ γλσξίζεη,
ἀιιὰ ὅζα εἶλαη κπξνζηὰ εἰο ηὰ πφδηα ηνπ ηὰ παξαβιέπεη. Πνιιὰ ηὰ
ζπκπεξάζκαηα ἀπ‟ ηὶο παξαηεξήζεηο ηῆο ζεξαπαηλίδνο, ὅπσο ηὸ
γεγνλὸο ὅηη νἱ ζθσπηηθνί ηεο ζρνιηαζκνὶ θξίλνληαη ἄμηνη ιφγνπ γηὰ
ἀλαθνξά ηνπο ἀπ‟ ηὸλ πηὸ ζπληεξεηηθὸ θηιφζνθν ηῆο ἱζηνξίαο,
θαηὰ ηνὺο εἰδηθνὺο ηῆο ἐπνρῆο καο, ὅπσο θαὶ ὁ ραξαθηεξηζκφο ηεο
ὡο «ἐκκεινῦο» θαὶ «ραξηέζζεο»· δειαδή, παξαδέρεηαη ὁ Πιάησλ
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ὅηη εἶλαη δπλαηὸλ κία πεξέηξηα, ὄρη κφλν λὰ εἶλαη ραξηησκέλε,
ἀιιὰ θαὶ ἐκκειήο, ἔρεηλ ηὸ κέινο, ηὴλ ἁξκνλία κέζα ηεο, ἰδηφηεο
ἐγγελνῦο ηνῦ ἐιεπζέξνπ πνιίηνπ, δηφηη  ἐκκέιεηα ραξαθηεξίδεη ηὸλ
πέκπην αἰλα, ηὴλ ἐπνρὴ ηῆο ἐθθξάζεσο ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο θαὶ ηῆο ηξαγῳδίαο, ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο. Ὅηαλ ὁ
Πιάησλ ἀλαγλσξίδεη ηὴλ ἱθαλφηεηα ηῆο ἐκκειείαο εἰο ηὴλ
ζεξαπαηλίδα, αηὸ ζεκαίλεη ὅηη αἴξεη ἐκπξάθησο ὅιεο ηὶο ζεσξίεο
ηνπ γηὰ ηὴλ θαησηέξα θχζε ηνῦ δνχινπ θαὶ ηῆο γπλαηθφο, ὅηη
ἀπνδέρεηαη ηὴλ ἔληαμε εἰο ηὴλ δξακαηηθὴ ηειεηνπξγία, ηὴλ ἀλσηέξα
ἔθθξαζε ηνῦ ἑιιεληθνῦ πνιηηηζκνῦ, θαὶ ηλ δνχισλ θαὶ ηλ
γπλαηθλ· θη ὁ Θαιῆο ἔδεζε δχν αἰλεο πεξίπνπ πξὶλ ἀπ‟ ηὸλ
Πιάησλα, ὅηαλ ἦηαλ ἀθφκε εἰο ηὰ πξηα ηεο βήκαηα  ἄκεζνο
δεκνθξαηία εἰο ηὸλ ιιεληζκφ, θη ἕλαλ αἰλα πξὶλ ἀπ‟ ηὴλ ἐπίζεκε
θαζηέξσζε ηλ δξακαηηθλ ἀγψλσλ. Γειαδή,  ἐκκειὴο
ζεξαπαηλὶο ἐπηζθξαγίδεη ηὴλ θπξίαξρε ζέζε ηνῦ Ἀπφιισλνο, ὡο
ηνῦ ζενῦ ηῆο κνπζηθῆο κὲ ηὴλ ιχξα ηνπ, εἰο ηὸλ ἑιιεληθὸ θφζκν,
ἀιιὰ θαὶ ηνῦ ζενῦ ηλ ρξεζκλ, θπξίσο κέζῳ ηνῦ Μαληείνπ ηλ
Γειθλ, κὲ ηὰο δηθνξνπκέλεο ηνπιάρηζηνλ ἐλλνίαο ῥήζεηο ηνπ, θαὶ
ηνῦ Ἔξσηνο, ὡο ραξίεζζα –πνιινὺο Μηιεζίνπο ζὰ εἶρε ηξειάλεη 
ζεξαπαηλίο-, θαὶ θπζηθὰ θαὶ ηῆο Ἀζελο, ὡο πξνζηάηηδνο ηνῦ
ζνθνῦ Θαινῦ.
Ἡ ἀλαθνξὰ ἀπ‟ ηὸλ σθξάηε, ὅπσο ηὴλ ἐκθαλίδεη ὁ καζεηήο ηνπ,
ἔγηλε κεηὰ ηὸ 369 π.Χ., ἔηνο ζπγγξαθῆο κᾶιινλ ηνῦ βηβιίνπ, ἐλ ὁ
ἱζηνξηθὸο ρξφλνο ηνπ εἶλαη ηὸ 399, ἐπεηδὴ ὁ Σσθξάηεο ιέεη, εἰο ηὸ
ηέινο ηνῦ δηαιφγνπ, ὅηη «λῦλ κὲλ νὖλ ἀπαληεηένλ κνη εἰο ηὴλ ηνῦ
βαζηιέσο ζηνὰλ ἐπὶ ηὴλ Μειήηνπ γξαθὴλ ἡλ κὲ γέγξαπηαη»2,
δειαδὴ λὰ πάεη ζηὴλ Σηνὰ ηνῦ βαζηιέσο, ζηὸ Πξσηνδηθεῖν ηῆο
ἐπνρῆο καο, θαὶ λὰ ἀπαληήζεη εἰο ηὰο θαηεγνξίαο ἐλαληίνλ ηνπ, ἀπ΄
ηὴλ κήλπζε ηνῦ Ἀλχηνπ, ηνῦ Μειήηνπ θαὶ ηνῦ Λχθσλνο· ζηὴλ
πξάμε, ὅκσο, γίλεηαη κὲ ἀθνξκὴ ηὴλ ζπδήηεζε ηνῦ Σσθξάηνπο θαὶ
ηνῦ Θενδψξνπ γηὰ ηὴλ θαζεκεξηλὴ πξαθηηθὴ ηνῦ θηινζφθνπ, ηὴλ
ἐλαζρφιεζή ηνπ κὲ ηὰ θνηλά, ἠ ηνπιάρηζηνλ κὲ ηὰ ἄκεζα
θαζεκεξηλὰ πξνβιήκαηα· ὁ ἀθεξεκέλνο θαζεγεηὴο ἠ ὁ
ἀθνζησκέλνο ζηὴλ ἀπνζηνιή ηνπ θηιφζνθνο, ἐπηζηήκσλ,
ἰδενιφγνο ἠ ζεσξεηηθὸο ηῆο ἐπνρῆο καο εἶλαη θάηη ηὸ ἀδηαλφεην δηὰ
ηὴλ ἑιιεληθὴ θνηλσλία, ὅηαλ ηὸλ ἀπνξξίπηεη ἀθφκε θη ὁ Πιάησλ. Τὸ
πνγξακκίδεη, ιίγν πηὸ θάησ, ὁ θηιφζνθνο: «ηαηὸλ δὲ ἀξθεῖ
ζθκκα ἐπὶ πάληαο ὅζνη ἐλ θηινζνθίᾳ δηάγνπζη. Σῶ γὰξ ὄληη ηὸλ
ηνηνῦηνλ ὁ κὲλ πιεζίνλ θαὶ ὁ γείησλ ιέιεζελ, ν κφλνλ ὅηη πξάηηεη,
ἀιι’ ὀιίγνπ εἰ ἄλζξσπφο ἐζηηλ ἠ ηί ἄιιν ζξέκκα· ηί δέ πνη’ ἐζηὶλ
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ἄλζξσπνο θαὶ ηί ηῇ ηνηαχηῃ θχζεη πξνζήθεη δηάθνξνλ ηλ ἄιισλ
πνηεῖλ ἠ πάζρεηλ, δεηεῖ ηε θαὶ πξάγκαη’ ἔρεη δηεξεπλψκελνο.
Μαλζάλεηο γάξ πνπ, ὦ Θεφδσξε· ἠ νὔ; Θεφδσξνο, Ἔγσγε· θαὶ
ἀιεζῆ ιέγεηο».3
Σπκθψλεζε ἀπνιχησο ὁ Θεφδσξνο κὲ ηὸλ Σσθξάηε, ὡο πξὸο
ηὴλ ἀλάγθε ηῆο ἐληάμεσο ηνῦ θηινζφθνπ εἰο ηὴλ Ἀγνξάλ, ηῆο
παξακνλῆο ηνπ «εἰο ηὸ κέζνλ ηλ πξαγκάησλ», ὅπσο ἔιεγαλ ηφηε·
ἵδξπζε ὁ Πιάησλ ηὴλ ζρνιή ηνπ εἰο ηὴλ Ἀθαδεκίαλ, ηὴλ θηινζνθηθὴ
ζρνιὴ κὲ πεξηνξηζκὸ ηλ καζεηλ εἰο αηὴλ, καθξπὰ πνιὺ ἀπ‟
ηὴλ Ἀγνξὰ θαὶ ηὴλ ἀγνξά, ἀπ‟ ηὸ θέληξν ηῆο πφιεσο, ζὲ γξὸ θαὶ
βαιηψδε ηφπν, ὅπσο πνρξεψλεη ηνὺο ζπνπδαζηέο ηνπ ἑζηηάδεηλ
ηὴλ πξνζνρή ηνπο εἰο ηὰ καζήκαηά ηνπο, ἀιιὰ αἴξεη ηνὺο
πεξηνξηζκνὺο αηνὺο εἰο ηὸλ «Θεαίηεηνλ». Ἡ ἐπηινγὴ ηῆο
ἀλαθνξᾶο αηῆο ἔγηλε ὅπσο θαηαδείμεη ηὴλ πξψηε ἀκθηζβήηεζε
ηῆο κνξθῆο αηῆο ηλ θηινζνθηθλ ἠ ἐξεπλεηηθλ ζρνιλ, ὅπσο
αηὲο θαζηεξψζεθαλ ζηὶο ἑπφκελεο ἐπνρὲο θαὶ ἐπηβιήζεθαλ
ἀπνιχησο ζηὴ λεψηεξε πεξίνδν ηῆο ἱζηνξίαο, ζὲ θάζε ἔθθξαζε
ηῆο δσῆο καο, θηινζνθία, ἐπηζηήκε, πνιηηηθή, ἰδενινγία, ἔξεπλα·
εἶλαη γεληθὰ ἀπνδεθηὸ ὅηη ὁ Πιάησλ πξηνο θαζηέξσζε ηὴλ
ἀπνθιεηζηηθὸηεηα ηῆο ζρνιῆο, ἔμσ θαὶ καθξπὰ ἀπ‟ ηὸλ θφζκν, ηὴλ
ἀπνμέλσζε ηνῦ ζνθνῦ ἀπ‟ ηὸλ πεξίγπξφ ηνπ, ἀπ‟ ηὴλ θνηλσληθὴ
πξαγκαηηθφηεηα. Ἡ ἴδηα εἰσλεία, κὲ ἐθείλε ηῆο ζεξαπαηλίδνο πξὸο
ηὸλ Θαιῆ, ρξεηάδεηαη θαὶ πξὸο ὅζνπο ἀθηεξψλνπλ ηὴ δσή ηνπο εἰο
ηὴλ θηινζνθίαλ. Καὶ πξάγκαηη ινηπὸλ δη‟ αηὸλ ὁ κὲλ δηπιαλφο ηνπ
θαὶ ὁ γείηνλάο ηνπ ηνῦ δηαθεχγεη ηὴλ πξνζνρή, ὄρη κφλν ὅηη
πξάηηεη, ἐλεξγεῖ, ἀιιὰ θη ηνῦ ἐάλ εἶλαη ἄλζξσπνο ἠ ἄιιεο κνξθῆο
δσληαλφ· ηί εἶλαη ὅκσο εἰο ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα ὁ ἄλζξσπνο θαὶ ηί
ἁξκφδεη εἰο ηὴλ ἴδηα ηνπ ηὴλ θχζε, δηάθνξν ἀπ‟ η‟ ἄιια ὄληα πνηεῖλ
ἠ πάζρεηλ, αηὰ δηεξεπλληαη, παξὰ ηὶο δπζθνιίεο ηνπο, ἀπ‟ ηὸλ
θηιφζνθν. Τὰ ἀληηιακβάλεζαη ὁπσζδήπνηε Θεφδσξε· ἠ ὄρη;
Θεφδσξνο: Πξάγκαηη ηὰ ἀληηιακβάλνκαη. Σσζηὰ ηὰ ιέο.
Ἡ ζπλέρεηα αηῆο ηῆο ἀπνμελψζεσο εἶλαη ηὸ ἀληηθείκελν ηῆο
δηεξεπλήζεψο καο, θη ὄρη  ἐμάληιεζε ηνῦ «Θεαηηήηνπ», ὡο
θηινζνθηθνῦ δηαιφγνπ.
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Πνηὸ εἶλαη ηὸ θχξην ραξαθηεξηζηηθὸ ηνῦ ἀλζξψπνπ ηλ
δηεξεπλήζεσλ, ηνῦ θηινζφθνπ; Ἡ παξακνλή ηνπ, «εἰο ηὸ κέζνλ
ηλ πξαγκάησλ», ηὸ «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο», ὅπσο ὅινη νἱ
ἄιινη πνιίηεο· ηὴλ θπξία ἔλλνηα ηνῦ πνιίηνπ κᾶο ηὴλ δίδεη ὁ
καζεηὴο ηνῦ Πιάησλνο, «πνιίηεο δ’ ἁπιο νδελὶ ηλ ἄιισλ
ὁξίδεηαη κιινλ ἠ ηῶ κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο»4. Τὸλ πνιίηε
θπζηθὰ εἶρε ζηὸ κπαιφ ηνπ ὁ θηιφζνθνο, ἔζησ θη ἂλ δὲλ ηὸλ
ἀλαθέξεη, ἴζσο δη‟ ἄιινπο ιφγνπο, δειαδή, ηὸλ κεηέρνληα, γεληθο
πέξαλ ηλ ὅπνησλ ἄιισλ, θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο, ηῆο θξηηηθῆο ἀξρῆο
πξὸο ηὴλ ἐμνπζία, ηὴλ ὅπνηα ἐμνπζία, ὡο πξψηε ἀπνζηνιή ηνπ,
θαὶ ηῆο ἀξρῆο, ηῆο ἀζθήζεσο ηῆο ἐμνπζίαο, ὡο δεπηέξα· 
ἀπφζηαζε κεηαμὺ ηνῦ καζεηνῦ θαὶ ηνῦ δηδαζθάινπ θαίλεηαη
ηεξαζηία ζηὴλ ἐπνρή καο, θαὶ ἦηαλ ζηὰ ἄιια ἔξγα ηνπ, ἀιιὰ
ἐθκεδελίζζεθε εἰο ηὸλ «Θείηεηνλ», ἐλ ζηὴλ πξάμε ἦηαλ ἐιαρίζηε
ηὸλ ηέηαξην αἰλα, ὅηαλ ἄξρηδε  δηάθξηζε ηνῦ θηινζφθνπ ηῆο
ζρνιῆο ἀπ‟ ηὸλ ζνθὸ ηῆο Ἀγνξο· πιεζηέζηεξα πξὸο ηὸλ πνιίηε
ἐκθαλίδεηαη εἰο ηὰ θείκελά ηνπ ὁ Ἀξηζηνηέιεο, ἴζσο ἐπεηδὴ δὲλ εἶρε
πφιε δηθή ηνπ, δὲλ ἦηαλ Ἀζελαῖνο πνιίηεο, πηὸ ἀπφκαθξνο ὁ
Πιάησλ, ὁ Ἀζελαῖνο πνιίηεο θαὶ ἀπὸ κεγάιε νἰθνγέλεηα κάιηζηα,
ἀπ‟ ηὴλ γεληὰ ηνῦ φισλνο, θαὶ ἄξγεζε πνιὺ ἀπὸ ηνῦ λὰ
ἐκθαληζζεῖ εἰο ηὴλ Ἀγνξὰ θαὶ λὰ ἀλαιάβεη ηὶο εζῦλεο ηνπ ὡο
πνιίηεο, ὡο ἀζθλ ηὴλ ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθή.
Ἡ ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ἀπαηηεῖ ὅκσο θαὶ πξνυπνζέηεη ηὴλ
αἴζζεζε ηῆο αηνλνκίαο ηνῦ πνιίηνπ, ηῆο αηεμνπζηφηεηφο ηνπ
ἀπέλαληη ζηὴλ ὅπνηα ἐμάξηεζε, δειαδὴ ὄρη κφλν ηὴλ πνιηηηθή,
ἀιιὰ θαὶ ηὴλ πξαθηηθή, ηὴλ αἰζζεζηαθή· ὁ πξνζδηνξηζκὸο ηλ
ἀλαγθλ ἑθάζηεο θνηλσλίαο, πνιηηείαο θαιχηεξα, εἶλαη δήηεκα
θνηλῆο ἀμηνινγήζεσο, ηλ ἐζίκσλ θαὶ ηλ ζεζκλ ηεο, δειαδὴ ηνῦ
ηξφπνπ ἱθαλνπνηήζεψο ησλ, παξαγσγηθνῦ θαὶ ςπρνινγηθνῦ. Σὲ
ὅζν κεγαιχηεξν βαζκὸ  πνιηηεία ἔρεη ξπζκίζεη ηὴλ ἱθαλνπνίεζε
ηλ ἀλαγθλ ηεο κὲ ζπλζῆθεο ἑηεξνλνκίαο, ἀπὸ παξαγσγηθῆο
πιεπξᾶο, κὲ ρξνληθὴ ζηέξεζε, ἀπὸ ςπρνινγηθῆο πιεπξᾶο, ηφζν
πεξηζζφηεξν ηείλεη πξὸο ηὴλ ἄγλνηα ηῆο πξαγκαηηθῆο θχζεσο ηνῦ
γείηνλνο ἠ ηνῦ πιεζίνλ ἀλζξψπνπ, ηφζν δηεπξχλεηαη ηὸ ράζκα
κεηαμὺ ηνῦ θηινζφθνπ ηῆο θηινζνθηθῆο ζρνιῆο, ἐθ‟ ὅζνλ αηὴλ
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κειεηνῦκε, θαὶ ηνῦ πξαγκαηηθνῦ ἀλζξψπνπ ηῆο Ἀγνξᾶο, ἀιιὰ θαὶ
ηῆο ἀγνξᾶο, δηφηη αηὴ δεζπφδεη ζηὴ δσή καο ηνὺο δχν ηειεπηαίνπο
αἰλεο.
Τὴλ ὕπαξμε ηνῦ ἄιινπ, ηνῦ πιεζίνλ ἠ ηνῦ γείηνλνο, ηὴλ
πελζπκίδεη  ἐκκειὴο ζεξαπαηλίο -ἀπ‟ ηὶο ἄιιεο πεγὲο  ἀλαθνξὰ
ζηὸ γεγνλὸο δὲλ ζπλνδεχεηαη ἀπ‟ ηὸλ ραξαθηεξηζκὸ ὡο ἐκκεινῦο
θαὶ ραξηέζζεο ηῆο ζεξαπαηλίδνο, ὁπφηε εἴηε ὁ Πιάησλ εἶλαη ὁ
κφλνο δηαζψδσλ ηὴλ πεξηγξαθὴ ηνῦ πξνζψπνπ ηεο, εἴηε
πξνζέζεζε αηνὺο ηνὺο ραξαθηεξηζκνὺο ὁ ἴδηνο, ὡο ἔθθξαζε ηῆο
ρεηξαθεηήζεψο ηνπ ἀπ‟ ηὶο ἰδενινγηθέο ηνπο ἐμαξηήζεηο,
ρξεζηκνπνηνῦληεο ζχγρξνλε ὁξνινγία-, δειαδή,  ἔρνπζα ἔκθπηε
ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία κέζα ηεο·  ἐλζσκάησζε ηῆο κνπζηθῆο
ἁξκνλίαο εἰο ηὸλ πξνζδηνξηζκὸ ηλ ἀλζξψπσλ δὲλ παξνπζηάδεηαη
κφλν εἰο ηὸλ ἑιιεληθὸ πνιηηηζκφ, ἀιιὰ εἰο ὅινπο ζρεδὸλ ηνὺο
κεγάινπο πνιηηηζκνχο.  Κνκθνχθηνο γξάθεη, ἕλαλ πεξίπνπ αἰλα
κεηὰ ηὸλ Θαιῆ: «ὁ ἄλζξσπνο ἐξεζίδεηαη ἀπ’ ηὴλ ἀλάγλσζε ηλ
ᾠδλ, ἀπνξξνθηαη ἀπ’ ηὴλ πξαθηηθὴ ηῆο ηειεηνπξγίαο θαὶ
εθξαίλεηαη ἀπ’ ηὴλ ἁξκνλία ηῆο κνπζηθῆο»5· ἐκκειῆ θαὶ ραξίεληα
ηὸλ ἔβιεπε ηὸλ ἄλζξσπν ὁ ζνθὸο Κηλέδνο, ὅπσο ἀθξηβο θαὶ νἱ
Ἕιιελεο, θαὶ δὲλ πῆξρε νδεκία ἐμαθξηβσκέλε ἐπηθνηλσλία ἕσο
ηφηε κεηαμχ ηλ δχν ιαλ.
Ἡ ἄιιε πηπρὴ ηνῦ ἰδίνπ πξνβιήκαηνο, ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο ηνῦ ἐκκεινῦο, εἶλαη  ηαχηηζηο ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο,
ἐπηζπκίαο θαὶ ἀπνιαχζεσο· ὁξίδεηαη ὁ ἀλππέξβιεηνο δηραζκὸο ηῆο
βηνκεραληθῆο θνηλσλίαο, κὲ ηὴλ πεξεπάξθεηα ηλ ἀγαζλ θαὶ ηὴλ
δηφγθσζε ηλ ἀλαγθλ, ζὲ πξνζσπηθὸ ὅκσο θπξίσο ἐπίπεδν,
δειαδή ηῆο θαιιηεξγείαο ηῆο αἰζζήζεσο ηῆο ἐιιείςεσο εἰο ηνὺο
ἀλζξψπνπο ηεο· ὁ πξνζδηνξηζκὸο ηλ πξαγκαηηθλ ἀλαγθλ
ἐθθεχγεη ηλ ὁξίσλ ηνῦ πνλήκαηνο, δηφηη ἐμαξηᾶηαη ἀπ‟ ηὶο ἀμίεο
ἑθάζηεο θνηλσλίαο, ἀπ‟ ηὰ ἤζε ηεο, ὅπσο αηὴ ηὰ ἔρεη ἀπνδερζεῖ.
Πιεζηέζηεξα ὅκσο πξὸο ηὴλ ἐκκειῆ θαὶ ραξίεζζα ζεξαπαηλίδα
βξίζθεηαη ὁ θηζαξῳδὸο θαὶ ὁ αιεηήο· αηὸο ζὰ ἔβιεπε ηὴλ
ραξηησκέλε λεαξὰ δηαβαίλεηλ ηὰ δξνκάθηα ηῆο Μηιήηνπ ηὴλ θαζαξὴ
λχθηα κὲ ηὰ ἀζηέξηα ζηὸλ νξαλφ, θη ἴζσο ηῆο ηξαγσδνῦζε θαὶ
κεξηθὰ ὡξαῖα ἀζκάηηα ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ἐλ παξαθνινπζνῦζε η‟
ἄζηξα ὁ Θαιῆο. Τί ἔθαλε ὁ θηζαξῳδφο; Ενῦζε ηὴλ πιήξε ηαχηηζε
ηῆο ἐλεξγείαο ηνπ, ηῆο κνπζηθῆο ηνπ, θαὶ ηνῦ ηέινπ ηνπο, ηνῦ
Σπλνκηιίεο Κνκθνπθίνπ, VIII, 8. Ἡ κεηάθξαζε δηθή κνπ, ἔγηλε ἀπ‟ ηὰ γαιιηθά,
ἀπ’ τὸ βιβλίο, Anne Cheng, «Histoi re de la pensé e chinoi se», Seuil, Paris, 1997, σελ.74,
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ἀπνηειέζκαηνο ηῆο ἐλεξγείαο αηῆο, ηὸ ρακφγειν ηνπιάρηζηνλ ηῆο
ζεξαπαηλίδνο, ἐλ ηαπηνρξφλσο δηεξεπλνῦζε ηὸλ πιεζίνλ ηνπ, ηὴλ
ραξίεζζα θφξελ, δηφηη αηὴ πεξλνῦζε ἀπ‟ ηὸ δξφκν ἐθείλε ηὴλ
ὥξα, ἀιιὰ θαὶ ἐπηθνηλσλνῦζε καδί ηεο.
πσζδήπνηε, θάπνηνο θηζαξῳδφο, Μηιήζηνο ἠ κέηνηθνο ἠ θαὶ
δνῦινο, ζὰ πεξηδηάβαηλε ηὴλ ὡξαία βξαδηὰ ἀπ‟ ηὸ ζηελὸ ηνῦ
Θαινῦ, ὅηαλ εἶλαη γλσζηὴ  ξνπὴ ηλ Μηιεζίσλ πξὸο ηὴλ
ηξπθειὴ θαὶ καιζαθὴ δσή· ἦηαλ  κεγαιχηεξε θαὶ πινπζηψηεξε
πφιε ηνῦ ιιεληζκνῦ ηῆο ἐπνρῆο, θπξίαξρε ζηὶο πφιεηο ηῆο
Μηθξο Ἀζίαο θαὶ ηλ λεζηλ, κὲ ἀπνηθίεο ζὲ ὁιφθιεξν ηὸλ
Δὔμεηλν Πφλην θαὶ ἄιιεο πεξηνρέο θη εἶρε ἀληηζηαζεῖ ζηὴλ
ἐθζηξαηεία ηλ Λπδλ θαὶ ηνῦ Κξνίζνπ ἀξγφηεξα· νἱ πξηνη
Ἕιιελεο ζνθνὶ ἐλεθαλίζζεζαλ εἰο ηὴλ Μίιεην, δειαδή ὅζνη
κεηέθεξαλ ηὰο γλψζεηο ησλ εἰο ηὴλ Ἀγνξὰ θαὶ ηὰο ζπδεηνῦζαλ κὲ
ηνὺο ἄιινπο.  Θαιῆο θαηήγεην ἀπὸ πινχζηα νἰθνγέλεηα, εἶρε
ἀζρνιεζεῖ κὲ ηὴλ πνιηηηθὴ θη ἔθαλε ηαμείδηα ζηὴλ Βαβπιλα, ζηὴλ
Αἴγππην, ὅπνπ ἐδηδάρζε πνιιὰ ἀπ‟ ηὰ ἱεξαηεῖα ηλ ρσξλ αηλ
θαὶ ηὰ κεηέθεξε ζηὴλ πφιε ηνπ· ζὲ ἕλα πξᾶγκα κφλν
δηαθνξνπνηήζεθε ἀπ‟ ηνὺο παλζφθνπο ἱεξεῖο, ζηὴ κεηάδνζε ηῆο
γλψζεσο εἰο ηὴλ Ἀγνξά, εἰο ηὸ κέζνλ ηλ πξαγκάησλ· ἔζπαζε ηὴλ
παξάδνζε ηῆο ἱεξαηηθῆο θαὶ ἱεξαξρηθῆο γλψζεσο6 ηλ πιένλ
ἀλαπηπγκέλσλ ρσξλ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ. Παξὰ ηὴλ εἰξσλεία ηνῦ
Πιάησλνο δνῦζε εἰο ηὴλ Ἀγνξά, ἀιιὰ πξὸο ηηκήλ ηνπ ὁ θηιφζνθνο,
ράξηλ ἐκθάζεσο δηὰ ηὴλ ἐπνρή ηνπ, ἀλέθεξε ηὴλ πεξηπέηεηά ηνπ.
Πξφθεηηαη γηὰ ηὴλ πξψηε βαζεηὰ ξήμε ζηὴ δνκὴ θαὶ ζηὴλ ἱεξαξρία
ηῆο πξψηεο γλσζηῆο θνηλσληθὰ ὀξγαλσκέλεο ζηὴ δπηηθὴ ἱζηνξία
θνηλσλίαο· ἦηαλ ἐπαλάζηαζε ἀδηαλφεηε γηὰ ηὶο πνιηηεῖεο ηῆο
Ἀλαηνιῆο, ἀιιὰ θαζηεξψζε ὡο ἀλαπφζπαζην ζηνηρεῖν ηῆο
ἑιιεληθῆο πνιηηείαο. Ὡο θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθὸ ηῆο, ἱεξαξρηθῆο
εἰο ηὴλ δνκὴ θαὶ ἱεξαηηθῆο εἰο ηὴλ λννηξνπία, ἀλαηνιηθῆο πνιηηείαο
ἦηαλ  πηζηὴ δηαθχιαμε ηῆο γλψζεσο ἐληὸο αηῆο θαὶ  δηάδνζή
ηεο πξὸο ηνὺο θαησηέξνπο εἰο ηὴλ ἱεξαξρία, ἀθφκε θαὶ ἐληὸο ηνῦ
ἱεξαηείνπ, κφλν ηλ ἀπαξαηηήησλ δηὰ ηὴλ ἐθηέιεζε ηνῦ ἔξγνπ ηνπο
ιεπηνκεξεηλ· δειαδή, ὁ παξαγσγφο, ὁ ἐθηειλ ηὸ ἔξγν, ὄρη κφλν
δὲλ ἀπνιάκβαλε ηὴλ ἴδηα ζηηγκὴ ηὸ παξαγφκελν ἀγαζφ, ἀιιὰ νὔηε
θἂλ γλψξηδε πνιιὲο θνξὲο ηὸ ἴδην ηὸ ἀγαζφ, ὅπσο θαηὰ ηὴλ
θαηαζθεπὴ ηλ ππξακίδσλ· εἶρε ἀπνζπαζκαηηθὴ θαὶ πεξηζηαζηαθὴ
κφλν γλψζε ηῆο παξαγσγηθῆο δηαδηθαζίαο, θαὶ θπζηθά, θαὶ ηῆο
θνηλσληθῆο θαὶ πνιηηηθῆο πξαγκαηηθφηεηνο.

6

Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο,», ζει. 163, ὅ. ἀ.
6

Τὸ θξηηήξην ηῆο πφιεσο, ηῆο δηεξεπλήζεσο ηνῦ θηινζφθνπ, εἶλαη 
πιήξεο ηαχηηζηο ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο, ζθνπνῦ ἠ ἀπνηειέκαηνο:
«ιέγσ δ’ νἷνλ ἔζηη κὲλ ὧλ ηὸ αηὸ ηέινο ηε θαὶ ἐλέξγεηα θαὶ νθ
ἄιιν ηη παξὰ ηὴλ ἐλέξγεηαλ ηέινο, νἷνλ ηῶ αιεηῇ  αηὴ ἐλέξγεηα
θαὶ ηέινο (ηὸ γὰξ αιεῖλ θαὶ ηέινο αηῶ ἐζηη θαὶ ἐλέξγεηα), ἀιι’ ν
ηῇ νἰθνδνκηθῇ (θαὶ γὰξ ἕηεξνλ ηέινο παξὰ ηὴλ ἐλέξγεηαλ)»· ὁ
Ἀξηζηνηέιεο ηὰ ἀλαθέξεη, ὅηαλ πξαγκαηεχεηαη πεξὶ ηῆο θηιίαο θαὶ
πεξὶ ηὴλ ἔθθξαζή ηεο ηαπηνρξφλσο ἀπ‟ ηὶο δχν πεπξέο, ἀιιὰ θαί,
«ὥζπεξ δὲ θαὶ θαηὰ ηὰο ἐπηζηήκαο ὁξκελ ἔρνλ, νὕησ πσο ἔρεη
θαὶ ἐληαῦζα» 7, γξάθεη ἀκέζσο πξὶλ ἀπ‟ ηὶο παξαηεξήζεηο ηνπ
αηέο. Δἰο ηὴλ θηιίαλ, εἰο ηὴλ ἐπηζηήκελ, εἰο ηὴλ ἀπφθηεζε ηῆο
γλψζεσο, θαὶ εἰο ηὴλ πνιηηηθὴλ δσήλ, εἶλαη ἀλαγθαῖν ζηνηρεῖν ηῆο
ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο,  πιήξεο ηαχηηζηο ἐλεξγείαο θαὶ
ηέινπο· ζπκπιεξψλεη ηὴλ ἔλλνηα ηῆο δηεξεπλήζεσο ηνῦ
δηδαζθάινπ ηνπ ὁ Σηαγεηξίηεο. Λέεη, ινηπφλ, ὅπσο δειαδὴ
βιέπνπκε λὰ ἰζρχεη εἰο ηὴλ ἀπφθηεζε ηῆο γλψζεσο, ἔηζη πεξίπνπ
ἔρεη θαὶ εἰο ηὸ ζέκα καο, εἰο ηὴλ θηιίαλ. Λέγσ δειαδή, ὅηη πάξρεη
ηὸ αηὸ ηέινο θαὶ  ἐλέξγεηα, θαὶ ὄρη ἄιιν ηέινο δηάθνξν ἀπ‟ ηὴλ
ἐλέξγεηα, ὅπσο ζπκβαίλεη κὲ ηὸλ αιεηή, εἰο ηὸλ ὁπνῖν ηαπηίδεηαη 
ἐλέξγεηα θαὶ ηὸ ηέινο (δηφηη ηὸ αιεῖλ εἶλαη θαὶ ηέινο δηὰ ηὸλ
αιεηὴλ θαὶ ἐλέξγεηά ηνπ ηὴλ ἴδηα ζηηκή), ἀιιὰ δὲλ ἰζρχεη δηὰ ηὴλ
νἰθνδνκηθὴλ (δηφηη πάξρεη ἄιιν ηέινο, δηάθνξν ἀπ‟ ηὴλ ἐλέξγεηα,
θαὶ ρξνληθὰ θαὶ παξαγσγηθά).
Ἡ βηνκεραληθὴ θνηλσλία δηέπεηαη αζηεξφηεξα ἀπ‟ ηνὺο θαλφλεο
ηῆο νἰθνδνκηθῆο, παξά  αἰγππηηαθή, κὲ ηὴλ ἴδηα θαὶ ἀπαξάιιαθηε
ἱεξαηηθὴ θαὶ ἱεξαξρηθὴ δνκή. Ἀπ‟ ηὴλ ἀπαξρή ηεο  βηνκεραληθὴ
θνηλσλία, θαπηηαιηζηηθὴ ἠ ζνζηαιηζηηθὴ ἔρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία,
δηέπεηαη ἀπ‟ ηὴλ αζηεξὴ ἱεξαξρηθὴ δηάξζσζή ηεο θαὶ ηὴλ ζηεγαλὴ
ἱεξαηηθὴ δνκή ηεο· νἱ ἀμίεο ηεο εἶλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαὶ 
ἀπνζηνιή ηεο ἐπίζεο, ζηὰ πιαίζηα ηῆο πξνηεζηαληηθῆο ζηθῆο,
ὅπσο εἶλαη γλσζηὸ ἀπ‟ ηὸλ Μαμ Βέκπεξ θαὶ ηνὺο ἄιινπο
θνηλσληνιφγνπο ἀπ‟ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ εἰθνζηνῦ αἰλνο. Ἡ ζεκεξηλὴ
θξίζε ἀπνθάιπςε δηαπγέζηαηα ηὶο ἀδπλακίεο θαὶ ηὶο δνπιεῖεο ηνῦ
βηνκεραληθνῦ ζπζηήκαηνο, δειαδὴ ηὸ ηέινο ηνπ, ὡο θνηλσληθὸ θαὶ
νἰθνλνκηθὸ ζχζηεκα. Τὸ πνηὸ ζὰ ηὸ δηαδερζεῖ εἶλαη ηὸ δεηνχκελν.
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Τὰ δεζμὰ ηοῦ Ἡθαίζηος
 Θαιῆο εἶρε ηὴλ ἄλεζε ηῆο ἀπνξξίςεσο ηῆο ἱεξαηηθῆο θαὶ
ἱεξαξρηθῆο αἰγππηηαθῆο θνηλσλίαο, δηφηη ηνῦ ηὸ ἐπέηξαπαλ ἠ ηνῦ ηὸ
ἐπέβαιαλ νἱ ζενί ηνπ, ἀλαιφγσο ηῆο ὀπηηθῆο ζεσξήζεσο ηνῦ
ζέκαηνο· νἱ ζενὶ ηλ ιιήλσλ ἦηαλ ἀλζξσπνκνξθηθνὶ ζενί, εἶραλ
ὅιεο ηὶο ἀξεηὲο θαὶ ὅιεο ηὶο θαθίεο ηλ πηζηλ ηνπο, εἶραλ
πξνζσπηθὲο ζρέζεηο καδί ηνπο, ἀληηδηθίεο, δηακάρεο, ἀθφκε θαὶ
ρεηξνδηθίεο πνιιέο θνξέο, ὅπσο γλσξίδνπκε ἀπ‟ ηὸλ Ὅκεξν, ηὸλ
Ἀξηζηνθάλε, ἀιιὰ θαὶ ἐξσηηθὲο ζρέζεηο θαὶ ἰδηαίηεξεο θηιίεο ἠ κίζε.
Ἀπὸ ἄιιε ὀπηηθὴ γσλία, νἱ Ἕιιελεο ἔπιαζαλ ηνὺο ζενχο ηνπο,
ὅπσο ἀθξηβο ἦηαλ νἱ ἴδηνη, κὲ ἐιάρηζηεο δηαθνξέο, ὅπσο εἶλαη 
ἀζαλαζία ηνπο, ἀιιὰ θαὶ κὲ ὅιεο ηὶο ἀδπλακίεο ηνπο.
Μία ἀπ‟ ηὶο ὡξαηφηεξεο ζθελὲο ηῆο «δπζζείαο» εἶλαη  ἐξσηηθὴ
ζπλεχξεζε ηνῦ Ἄξεσο θαὶ ηῆο Ἀθξνδίηεο θαὶ ηὸ δέζηκφ ηνπο ἀπ‟
ηὸλ Ἥθαηζην, κὲ ηὰ ρξπζὰ δεζκά ηνπ, πάλσ ζηὴ ζπδπγηθή ηνπ
θιίλε· γλψξηδε ὁ ρσιὸο ζεὸο ὅηη  ζχδπγφο ηνπ ηὸλ ἀπαηνῦζε
θαλνληθὰ κὲ ηὸλ ζεὸλ ηνῦ πνιέκνπ, θαὶ δὲλ ἦηαλ κφλν αηφο, ἀιιὰ
κὲ αηὸλ εἶρε γίλεη ὁ πεξίγεισο ὅισλ ηλ ζελ, ρεηξφηεξα ἀπ‟ ὅηη
ἦηαλ θαὶ πξίλ· ὁ ζεὸο ηῆο ηερληθῆο θαὶ ηῆο ηερλνινγίαο εἶρε ηὸ
κεγαιχηεξν θαὶ πνιπηειέζηεξν ἀλάθηνξν ζηὸλ Ὄιπκπν, εἶρε
θαηαζθεπάζεη αηὸο θαὶ ηὸ ἀλάθηνξν ηνῦ Γηφο, παηξὸο ζελ ηε θαὶ
ἀλζξψπσλ, ιίγν θαηψηεξν ἀπ‟ ηὸ δηθφ ηνπ, ἦηαλ θαηὰ ηὴλ
βηνκεραληθὴ ινγηθὴ ὁ παληνδχλακνο, ἀιιὰ δὲλ ηὸλ ἔπαηξλε νδεὶο
ζηὰ ζνβαξά, θαὶ πξψηε ἀπ‟ ὅινπο  ζπδπγφο ηνπ, κὲ ηὶο ἐκθαλεῖο
ἔξσηνηξνπίεο ηεο κὲ ζενὺο θαὶ ζλεηνχο· εἶρε ράζεη ηὸ ρακφγειφ
ηνπ θαὶ ηὸλ ὕπλν ηνπ ὁ ζεὸο ηῆο ηερληθῆο, ἂλ εἶρε πνηέ, κὲ ηνὺο
εἴθνζη αηνκάηνπο ηξίπνδαο πεξεηεῖλ ηνὺο ζενὺο θαηὰ ηὶο
ζπλειεχζεηο ηνπο θαὶ ηὶο ὄκνξθεο θφξεο θξνληίδεηλ ηὸλ ἴδην8, θαὶ
δὲλ εὕξηζθε ξεκία. Ἡ ζχδπγφο ηνπ δνῦζε θαλνληθὰ ηὴλ δσή ηεο,
ηὸλ πεξηθξνλνῦζε, ηὸλ ἀπαηνῦζε.
Μία κέξα ηῆο ἀλαθνίλσζε ὅηη ἀλαρσξεῖ γηὰ ηὴλ Λῆκλν, ηὸ
ἀγαπεκέλν ηνπ λεζί, ὅπνπ νἱ ίληηεο ηὸλ ηηκνῦζαλ πεξηζζφηεξν
ἀπ‟ ηνὺο ἄιινπο ζενχο·  ζχδπγφο ηνπ, δὲλ πεξίκελε λὰ ζηξίςεη
ηὴλ γσλία, θη ἀκέζσο θάιεζε ηὸλ ἐξαζηή ηεο. Ἂο κὴλ κείλνπκε ζηὶο
ιεπηνκέξεηεο, ἀιιὰ κφιηο ὁ Ἄξεο θη  Ἀθξνδίηε μάπισζαλ γπκλνὶ
ζηὴλ πνιπηειέζηαηε θιίλε, θαὶ κφιηο ἄξρηζαλ ηὶο ἐξσηηθέο ηνπο
πεξηπηχμεηο, ηὰ ἀφξαηα ρξπζ δεζκὰ ηνὺο αἰρκαιψηηζαλ, ἐλ ζηὴλ
ζχξα ἐλεθαλίζζε θνχηζα θνχηζα θη ὁ ἀπαηεκέλνο ζχδπγνο,
ὠξπφκελνο θαὶ ζξελλ· νἱ θσλὲο ἀθνχζζεθαλ ζὲ ὅιν ηὸλ Ὄιπκπν
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θη νἱ ζενὶ ἔηξεμαλ λὰ δνῦλ ηί ζπκβαίλεη, ἐλ νἱ ζεὲο ζηξηκψρζεθαλ
ζηὰ παξάζπξα θαὶ ζηὶο ραξακάδεο. Ἦηαλ πξσηνθαλὲο ηὸ
θαηλφκελν, κνηρεία ζηὰ ἀλάθηνξα ηλ ζελ θαὶ κάιηζηα ἀπ‟ ηὴλ
ζεὰ ηνῦ ἔξσηνο κὲ ηὸλ ζεὸ ηνῦ πνιέκνπ. Πνηὸο δὲλ ζὰ ἤζειε
ἀπνιαῦζαη ηὸ ζέακα; Ἡ πεξηγξαθὴ ηνῦ κήξνπ εἰο ηὴλ
«δχζζεηαλ» γαξγαιηζηηθή, ἀθφκε θαὶ γηὰ ηὴλ ἐπνρή καο· ὁ ἀνηδὸο
Γεκφδνθνο κὲ ηὴλ ιηγείαλ θφξκηγγα ηνπ ηξαγνχδεζε ηὴλ ῥαςῳδίαλ
εἰο ηὸ ἀλάθηνξν ηνῦ Ἀιθηλφνπ, ἐλ ἐγέλεην « ζχζηαζηο ηνῦ
δπζζέσο πξὸο ηνὺο Φαίαθαο», ἐλψπηνλ ὅισλ ηλ θαηνίθσλ ηῆο
λήζνπ. Ἡ ζπζηεκαηηθὴ κειέηε ηῆο ζθελῆο δὲλ κᾶο ἐλδηαθέξεη ζηὸ
πφλεκν ηνῦην, παξὰ κφλν  ἀλάδεημε ηλ ζρέζεσλ ηλ ζελ κὲ
ηνὺο ἀλζξψπνπο θαὶ ὁ ξφινο ηνῦ Ἀπφιισλνο, δηφηη αηὸο δίδεη ηὸλ
ηφλν ηῆο θσκηθῆο, κᾶιινλ ζαξθαζηηθῆο, ἀληηκεησπίζεσο ηνῦ
πινπζησηέξνπ ζενῦ ηνῦ ιχκπνπ· θαπζηηθὸο ὁ Λνμίαο, θαὶ ἐλ
ὅινη νἱ ζενὶ εἶραλ μεζπάζεη ζ‟ ἀηξάληαρηα γέιηα,
ἄζβεζηνο δ’ ἄξ’ ἐλξην γέισο καθάξεζζη ζενῖζη
ηέρλαο εἰζνξφσζη πνιχθξνλνο Ἡθαίζηνην9.
Ἦηαλ πξάγκαηη θσκηθὴ  ζθελή, γπκλὸο ὁ ζεὸο ηνῦ πνιέκνπ θαὶ
παληνδχλακνο Ἄξεο, δεκέλνο, ζηὴλ ἀγθαιηὰ ηῆο Ἀθξνδίηεο, ἀπ‟
ὅιεο ηὶο πιεπξὲο κὲ ἀζέαηα δεζκά· ηὴλ ἀπνιάκβαλαλ ὅινη ηνπο
πάλσ ζηὸλ Ὄιπκπν, γίλνληαλ θη ἐθεῖ αηά. Κη ὁ ἀπαηεκέλνο
ζχδπγνο λὰ θαηαξηέηαη ηὴλ κνῖξα ηνπ, ἐλ,
θη ἄζβεζηα γέιηα ἀξρίζαλε νἱ ἀζάλαηνη ηεξψληαο
ηὴλ ηέρλε πνὺ ζνθίζηε ὁ λνῦο ηνῦ ἑθηάμππλνπ ηνῦ Ἡθαίζηνπ.
 Ἀπφιισλ ἦηαλ πηὸ δεηθηηθὸο ἀπ‟ ὅινπο, ἤξεκνο θαὶ πνκεηδηλ,
ιέεη πξὸο ηὸλ κηθξφηεξν ἀδειθφ ηνπ ξκῆ,
‘‘ξκεία, Γηὸο πἱέ, δηάθηνξε, δηνξ ἐάσλ,
ἤ ῥά θελ ἐλ δεζκνῖο ἐζέινηο θξαηεξνῖζη πηεζζεὶο
εὕδεηλ ἐλ ιέθηξνηζη παξὰ ρξπζῇ Ἀθξνδίηῃ.’’
ηὸλ δ’ κείβεην ἔπεηηα δηάθηνξνο Ἀξγεηξνθφληεο·
‘‘αἲ γὰξ ηνῦην γέλνηην, ἄλαμ ἑθαηήβνι’ Ἄπνιινλ.
δεζκνὶ κὲλ ηξὶο ηφζζνη ἀπείξνλεο ἀκθὶο ἔρνηελ,
κεῖο δ’ εἰζνξφῳηε ζενὶ πζαί ηε ζέαηλαη,
αηὰξ ἐγὼλ εὕδνηκη παξὰ ρξπζῇ Ἀθξνδίηῃ.’’10
9

κήξνπ, «δχζζεηα», ζ, 326-327, κεηάθξαζε Ἀξγχξε θηα;ιηψηε,
Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, ὅ. ἀ. ζει. 53, θ. ἑπ.
10
Αηφζη, ζ,
9

Καζφινπ δὲλ ηὸλ ἔλνηαδε ηὸλ ξκῆ, ἐὰλ ἦηαλ ζθηρηνδεκέλνο κὲ ηὰ
δεζκὰ ηνῦ Ἡθαίζηνπ θη ἂο ηὸλ θνξφηδεπαλ ὅινη, ἀξθεῖ αηὸο λὰ εἶρε
ζηὴλ ἀγθαιηά ηνπ ηὴλ ρξπζῆ Ἀθξνδίηε· ὁ ζεὸο ηνῦ ἐκπνξίνπ θαὶ ὁ
ηαρπδξφκνο ηνῦ ιχκπνπ, ὁ ςεχηεο θαὶ θιέθηεο ζεφο, ἦηαλ
ἀπνιχησο εἰιηθξηλὴο ἀπέλαληη ζηὸλ κεγαιχηεξν ἀδειθφ ηνπ.
Γλψξηδε ὁ Ἀπφιισλ ηὴλ ἀπάληεζή ηνπ θαὶ γη‟ αηὸ ηνῦ πέβαιε
ηὴλ ἐξψηεζε· ἐλλννῦζε ὅηη δὲλ ἦηαλ ηφζν ηξαγηθὴ πφζεζε 
κνηρεία θη ἂο κὴλ ηὰ δξακαηνπνηνῦζε ηὰ πξάγκαηα ὁ ἄιινο
ἀδειθφο ηνπο, ὅινη ἐπηδίδνληαλ ζηὶο ἀπνιαχζεηο αηέο, θαὶ
πξηνο θαὶ θαιχηεξνο ὁ παηήξ ησλ, ὁ Εεχο· ὅπνηα ὄκνξθε κηθξὴ
θη ἂλ ἔβιεπε ἤζειε πξηνο αηὸο ἔρεηλ ἐξσηηθὰο ζρέζεηο καδί ηεο.
Ἡ ζχιιεςε ηλ κνηρλ θη ηὸ ἀκθίπιεπξν δέζηκν ηνῦ Ἄξεσο ἦηαλ
ηὸ ἐλδηαθέξνλ:
‘‘Ὦ γηὲ ηνῦ Γία, κελπηὴ θαὶ πινπηνδφηε ξκῆ κνπ,
ζὲ ηέηνηα δίρηπα δπλαηὰ δὲ ζά ‘ζηεξγεο λὰ πέζῃο,
ἂλ εἶρεο ηὴλ ὡξηφρξπζε Ἀθξνδίηε ζηὸ πιεπξφ ζνπ;’’
Κη ὁ κελπηὴο ὁ Ἀξγνθνληο ἀπνινγήζε θη εἶπε·
‘‘Γνμαξηζηή κνπ Ἀπφιισλα, καθάξη λὰ γηλφηαλ.
Σξεῖο θνξὲο ηφζα ἂο κνῦ ‘ξηρηαλ δεζκὰ γχξσ ηξηγχξσ,
θη ἂο κὲ θνηηάδαηε νἱ ζενὶ θη νἱ ζεὲο καδί ζαο ὅιεο,
ζψλεη κὲ ηὴλ παλψξηα ἐγὼ λὰ πιάγηαδα Ἀθξνδίηε.’’
Οἱ ἐξσηηθὲο ζρέζεηο κὲ ηὴλ Ἀθξνδίηε ἦηαλ ηὸ ὄλεηξν ηνῦ ζενῦ ηῆο
πνλεξηᾶο, θη ἴζσο θάπνηε λὰ ἐθπιεξψζεθε θαὶ λὰ κὴ κᾶο ἔρεη
ζσζεῖ  θαηαγξαθή ηνπ· ὁ Ἥθαηζηνο ἔιπζε ηὰ δεζκά, κεηὰ ἀπὸ
ἐληνιὴ ηνῦ ζνβαξνῦ Πνζεηδλνο, ὁ ὁπνῖνο παξελέβε ὡο ἐγγπεηὴο
γηὰ ηὴλ ἀπνδεκίσζε ηνῦ Ἄξεσο πξὸο ἀπνθαηάζηαζε ηνῦ ρσινῦ
ζενῦ. Ἡ Ἀθξνδίηε, νὔηε ηὰ κάηηα ηεο δὲλ ἔξξημε ζηὸλ ζχδπγφ ηεο,
κφλν πέηαμε ἀκέζσο ζηὴλ Πάθν, ζηὸ ἱεξφ ηεο, ὅπνπ ηὴλ ἔινπζαλ
νἱ Χάξηηεο ζηὴλ ἱεξὴ πεγὴ θαὶ ηὴλ ἔληπζαλ κὲ παλέκνξθα ἰκάηηα,
«ζαῦκα ἰδέζζαη», ιέεη ὁ Ὅκεξνο· δὲλ ηὴλ ἐλδηέθεξε θαὶ ηίπνηε
ἄιιν ηὴλ ζεὰ ηνῦ ἔξσηνο, ἦηαλ ἕηνηκε γηὰ ηὶο λέεο πεξηπέηεηέο ηεο.
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 Ὅκεξνο, ζηὴλ ζθελὴ αηὴ ιέεη κεξηθὰ πξάγκαηα· ὁ Γεκφδνθνο
ηξαγνχδεζε ηὴλ ῥαςῳδία ἐλψπηνλ ὅισλ ηλ Φαηάθσλ, ἀκέζσο
πξὶλ ἀπ‟ ηὴλ παξνπζίαζε ηνῦ μέλνπ, ηνῦ δπζζέσο, ὁ ὁπνῖνο
ἀθφκε δὲλ εἶρε θάλεη γλσζηὸ ηὸ ὄλνκά ηνπ, δὲλ εἶρε γίλεη 
ζχζηαζηο πξὸο ηνὺο Φαίαθεο ἐλψπηνλ ηνῦ βαζηιέσο Ἀιθίλννπ· ηὸλ
ηφλν ζηὴ ζθελὴ ἔδηδε ὁ Ἀπφιισλ, κὲ ηὶο ζθσπηηθὲο παξαηεξήζεηο
ηνπ πξὸο ηὸλ κηθξφηεξν ἀδειθφ ηνπ. Ἡ κνπζηθὴ ἦηαλ ἀπαξαίηεηε
θαὶ ζπκπιήξσλε ηὴλ δηήγεζε ηνῦ ῥαςῳδνῦ, ἀθνῦ ὁ Γεκφδνθνο κὲ
ηὴλ ζπλνδεία ηῆο θφξκηγγνο ιηγείεο, ηῆο γιπθεηᾶο θηζάξαο,
ἀπήγγεηιε ηὰ ηξαγνχδηα ηνπ· ὁ ζεὸο ηῆο κνπζηθῆο ἦηαλ ὁ Λνμίαο
θαὶ ὁ θπξίαξρνο εἰο ηὴλ πινθὴ ηλ ηξαγῳδηλ. Τὶο ἄξξεθηεο
ζρέζεηο ηῆο κνπζηθῆο κὲ ηὴλ θαζεκεξηλὴ πξαθηηθή, ηὸ ἦζνο, ηλ
ἀλζξψπσλ, πνγξακκίδεη ὁ ζεῖνο πνηεηήο· ὁ Πιάησλ, ἐπεηδὴ
ἀξρίζακε ηὸλ πξνβιεκαηηζκφ καο ἀπ‟ αηὸλ, ἀλαγλσξίδεη ηὸλ
ξφιν ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ἀπνδέρεηαη ὅηη εἶλαη πεξάλσ ηλ ὅπνησλ
πνιηηηθλ ζεζκλ θαὶ ινγηθλ ἠ ἐπηζηεκνληθλ ἐπηβνιλ· νἱ
παξαηεξήζεηο ηνπ εἰο ηὴλ «Πνιηηείαλ», ηὴλ πξαγκαηεία πεξὶ
ὁινθιεξσηηζκνῦ εἰο ηὴλ ἱζηνξία, ἔρνπλ ἐλδηαθέξνλ: «εἶδνο γὰξ
θαηλὸλ κνπζηθῆο κεηαβάιιεηλ ειαβεηένλ ὡο ἐλ ὅιῳ θηλδπλεχνληα·
νδακνῦ γὰξ θηλνῦληαη κνπζηθῆο ηξφπνη ἄλεπ πνιηηηθλ λφκσλ ηλ
κεγίζησλ, ὡο θεζίλ ηε Γάκσλ θαὶ ἐγὼ πείζνκαη. Καὶ ἐκὲ ηνίλπλ, ἔθε
ὁ Ἀδείκαληνο, ζὲο ηλ πεπεηζκέλσλ. Σὸ δὴ θπιαθηήξηνλ, ἤλ δ’
ἐγψ, ὡο ἕνηθελ, ἐληαῦζά πνπ νἰθνδνκεηένλ ηνῖο θχιαμηλ, ἐλ
κνπζηθῇ. Ἡ γνῦλ παξαλνκία, ἔθε, ῥᾳδίσο αὕηε ιαλζάλεη
παξαδπνκελε»11.
 σθξάηεο, δειαδὴ ὁ Πιάησλ, εἶλαη ζαθέζηαηνο εἰο ηὴλ
ἀμηνιφγεζή ηνπ, ὅηαλ ἐθζέηεη ηὴλ ἀπνζηνιὴ ηλ ἐπηκειεηλ θαὶ
ηλ θπιάθσλ ηῆο πφιεσο θαὶ ηὴλ ἀπνθπγὴ ἐθζέζεψο ηνπο εἰο
ἄιινπο κνπζηθνὺο ῥπζκνχο, ἐθηὸο ηλ ὅζσλ εἶλαη θαζηεξσκέλνη
ἐπηζήκσο: δηφηη θάζε λέν εἶδνο κνπζηθῆο πξέπεη λὰ ἀπνθεχγεηαη,
ἐπεηδὴ ἀπεηιεῖηαη κὲ ἀλαηξνπὴ ηὸ ὅιν πνιηηηθὸ ζχζηεκα· ἐπεηδὴ
νδακνῦ ἀιιάδνπλ νἱ ηξφπνη ηῆο κνπζηθῆο, ρσξὶο ηὴλ ἀιιαγὴ ηλ
ζεζκηθλ πνιηηηθλ λφκσλ, ὅπσο ιέεη ὁ Γάκσλ θαὶ ἐγὼ πείζνκαη.
Ἂο ζπκπεξηιάβεηο θη ἐκέλα, εἶπε ὁ Ἀδείκαληνο, εἰο ὅζνπο ηὸ
πηζηεχνπλ αην. Τὴλ ἀθξφπνιε δέ, εἶπα ἐγψ, ζπλερίδεη ὁ
Σσθξάηεο, δηὰ ηνὺο θχιαθαο, θαζὼο θαίλεηαη ὀθείινπκε
νἰθνδνκῆζαη εἰο αηὰο ηὰο βάζεηο, πάλσ εἰο ηὴλ κνπζηθήλ. Ἡ
παξαλνκία ινηπφλ, εἶπε, εθφισο δηεηζδχεη πνγείσο, παξαδχεηαη,
11

Πιάησλνο, «Πνιηηεία», βηβι. Γ‟, 424γδ, κεηάθξαζε δηθή κνπ, θαὶ «Οἱ κηθξνὶ
βάξβαξνη», ζει. 27, ὅ. ἀ.
11

ρσξὶο λὰ ηὴλ πνπηεπζεῖ θαλείο. Τὴλ κνπζηθὴ θνβφηαλ
πεξηζζφηεξν ἀπ‟ ὅια εἰο ηὴλ πνιηηεία ηνπ ὁ θηιφζνθνο, ἀιιὰ
ἀλαγλσξίδεη θαὶ ηὰο δπλαηφηεηάο ηεο, δηὰ πφγεηαλ δηείζδπζίλ ηεο,
«ιαλζάλεη παξαδπνκέλε», ἐλ ἀπνδέρεηαη ὁ Σσθξάηεο ηὴλ
ἀπφιπηε ηαχηηζή ηνπ κὲ ηὴλ ἄπνςε ηνῦ κνπζηθνῦ Γάκσλνο, ηνῦ
πνιηηηθνῦ ζπκβνχινπ ηνῦ Πεξηθιένπο, ηὸλ ὁπνῖν ὁπσζδήπνηε εἶρε
γλσξίζεη, ὡο λεαξφο, εἰο ηὴλ εξχηεξε ζπληξνθηὰ ηνῦ πνιηηηθνῦ,
ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Πινχξαξρνο εἰο ηὴλ βηνγξαθία ηνῦ πνιηηηθνῦ· νἱ
πνιηηηθνὶ ζεζκνί, ηὸ χληαγκα εἰο ηὰο κέξαο καο, κεηαβάιινληαη
ὅηαλ ἀιιάδνπλ θαὶ νἱ κνπζηθνὶ ηξφπνη, ηφζν ἀιιειέλδεηα εἶλαη ηὰ
δχν, ηφζν ζεκαληηθὸο εἶλαη ὁ ξφινο ηνῦ ζενῦ ηῆο κνπζηθῆο εἰο ηὴλ
ἑιιεληθὴ θνηλσλία. Ὡο ζπληαγκαηηθὸο λνκνζέηεο ὁ Πιάησλ
ἐπηρεηξεῖ ζέζαη ὅξηα εἰο ηὰο παξεκβάζεηο ηνῦ Ἀπφιισλνο, ἀιιὰ θαὶ
εἰο ηὰο ζρέζεηο ηλ πνιηηλ κὲ ηὸλ Λνμία· εἰο ηὴλ ἐπνρή ηνπ δὲλ
ἔγηλε αηφ, θη εἶλαη δήηεκα ἂλ θαηὰ βάζνο ηὸ πίζηεπε θη ὁ ἴδηνο εἰο
ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη δηαθνξεηηθὰ δὲλ ζὰ ἔδηδε ηὸλ
ραξαθηεξηζκὸ ηῆο ἐκκεινῦο εἰο ηὴλ Θξᾷηηα ζεξαπαηλίδα. Κάηη
ἄιιν ζὰ εὕξηζθε ὁ πέξνρνο ηερλεηὴο ηνῦ ιφγνπ· παίδεη θη ἐδ,
ὅπσο εἰο ηφζζα ἄιια ζέκαηα, ὁ θηιφζνθνο, ἐπεηδὴ ἄιιαδαλ θαὶ νἱ
ἀπφςεηο ηνπ, ὅπσο ὅισλ ηλ ιιήλσλ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ηὸλ
ηέηαξην αἰλα κὲ ηὰο δξακαηηθὰο ἐμειίμεηο, κὲ ηὴλ παξαθκὴ ηῆο
πφιεσο.
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Θὰ πεξάζνπλ ηξεῖο αἰλεο πεξίπνπ ἕσο ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηῆο
ζεκαζίαο ηῆο κνπζηθῆο εἰο ηὴλ δηακφξθσζε ηνῦ ἤζνπο, θπξίσο
ιφγῳ ηῆο ἀδπλακίαο ηῆο γιψζζεο θάπνησλ ιαλ· αηὸ ἰζρχεη ἀπὸ
ζεσξεηηθῆο πιεπξᾶο, δηφηη ζηὴλ πξάμε ὅινη νἱ ιανὶ ἀπνδέρνληαη
ηὴλ ἄκεζε ζρέζε κνπζηθλ ῥπζκλ θαὶ πνιηηηθῆο λννηξνπίαο,
ἢζνπο· εἰο ηὸλ ιιεληζκὸ νἱ πξηεο ἀλαθνξὲο γίλνληαη εἰο ηὸλ
Ὅκεξν θαὶ ζπλερίδνληαη κὲ ηὴλ ἀλάπηπμε ηῆο ζεσξίαο ηῆο
κνπζηθῆο ἀπ‟ ηὸλ Ππζαγφξαλ12, ηὴλ ζρνιή ηνπ θαὶ ηὴλ θνξχθσζή
ηεο κὲ ηνὺο δξακαηηθνὺο ἀγλεο θαὶ ηὴλ ἔθθξαζε ηῆο ηξαγηθῆο
ηέρλεο, κέζῳ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο. 
Πιάησλ ηαιαληεχεηαη κεηαμὺ ηῆο ἀπαγνξεχζεσο ὅζσλ κνπζηθλ
ηξφπσλ πξνθαινῦλ ἀλαηξνπὴ ηῆο πνιηηεηαθῆο ηνπ θαὶ πνιηηηθῆο
ηνπ ηάμεσο, ἀιιὰ θαὶ ηῆο ἐκκεινῦο ζεξαπαηλίδνο, δηφηη γλσξίδεη ὅηη
εἰο ηνὺο Ἕιιελαο  ἔθθξαζε ηῆο κνπζηθῆο, ἠ δηαθνξεηηθά, 
ἔθθξαζε ηλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαὶ ηῆο πνιηηηθῆο ηνπ
πξαθηηθῆο, ζπλνδεχεηαη πάληνηε ἀπ‟ ηὸλ ἀληίζηνηρν κνπζηθὸ
ηξφπν· εἶλαη  ἀπφδνζε ηλ ζρέζεψλ ηνπ κὲ ηὸλ κνπζεγέηε ζεφ,
ηὸλ Ἀπφιισλα. Τὸ ἀληίζηνηρν ἰζρχεη θαὶ εἰο ηὴλ Κίλα, ὅπσο ηὸ
πνγξακκίδεη ὁ Κνκθνχθηνο13, ἀιιὰ θαὶ εἰο ἄιινπο πνιηηηζκνχο,
ἔζησ θη ἂλ δὲλ ἔρνπκε ηὴλ ἄλεζε ἐπεθηάζεσο ηῆο κειέηεο καο εἰο
αηνχο.
Τὴλ πξψηε ἐπηζήκαλζε, ὡο πξὸο ηὴλ δηαθνξεηηθὴ πξνζέγγηζε
ἄιινπ πνιηηηζκνῦ ηὴλ ζπλαληνῦκε εἰο ηὸλ Ἀξηζηείδε Κντληηιηαλφ, εἰο
ηφ, «Πεξὶ κνπζηθῆο», ὅηαλ ἀλαιχεη ηὶο δηαθνξὲο ηνῦ δηαηνληθνῦ, ηνῦ
ρξσκαηηθνῦ θαὶ ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο ηῆο κνπζηθῆο: ηὸ
ἐλαξκφληνλ γέλνο, γξάθεη, «παξὰ γὰξ ηνῖο ἐπηθαλεζηάηνηο ἐλ
κνπζηθῇ ηεηχρεθε παξαδνρῆο, ηνῖο δὲ πνιινῖο ἐζηηλ ἀδχλαηνλ·
ὅζελ ἀπέγλσζάλ ηηλεο ηὴλ θαηὰ δίεζηλ κειῳδίαλ, δηὰ ηὴλ αηλ
ἀζζέλεηαλ θαὶ παληειο ἀκειῴδεηνλ εἶλαη ηὸ δηάζηεκα
πνιαβφληεο»14.  Ἀξηζηείδεο ἦηαλ Ῥσκαῖνο ηὴλ θαηαγσγή, ἔδεζε
κᾶιινλ ηὸλ δεχηεξν θαὶ ηξίην κ.Χ. αἰλα, γελλεζεὶο παξὰ ηὴλ
Νεάπνιηλ θη ἔγξαςε ζὲ ηέιεηα ἑιιεληθά, κὲ κεηξηθή ηνπ γιζζα ηὴλ
ιαηηληθή, ὁπφηε θαὶ νἱ παξαηεξήζεηο ηνπ ἔρνπλ ἰδηαίηεξε βαξχηεηα,
ἐλ θάλεη ἀλαθνξὲο θαὶ γηὰ ηὸ ἦζνο ἄιισλ, ιαλ, θαηνηθνχλησλ
ζὲ ἄιιεο πεξηνρέο, πηθίαλ, Λεπθαλίαλ, ρψξεο ηῆο Ννηίνπ Ἰηαιίαο,
12

Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, «Οἱ θαῦινη ηὴλ κνπζηθήλ», ζει. 1 θαὶ 7, θαὶ «Οἱ
κηθξνὶ βάξβανη», ζει. 23, ὅ. ἀ..
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Ὅξα ἀλσηέξσ, ζει. 5.
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Ἀξηζηείδνπ Κντληηιηαλνχ, «Πεξὶ κνπζηθῆο», βηβι. Α‟, θεθ. 12j, κεηάθξαζε
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Γαξακαληίδα, ρψξα ηῆο Ἀθξηθῆο, Ἰβεξίαλ, Θξᾴθελ, Γαιαηίαλ15· 
ἀλαθνξά ηνπ γίλεηαη γηὰ ηὴλ ιαηηληθὴ γιζζα,  ὁπνία ηὴλ ἐπνρή
ηνπ εἶρε ἀλαπηχμεη ηὸλ θιαζηθφ ηεο πνιηηηζκὸ ἐπί Αγνχζηνπ, ζηὴλ
πξνζπάζεηά ηνπ ὅπσο, κὲ ηὴλ ζηξαηεπκέλε θνπιηνχξα ηνπ,
πξνζθέξεη ἰζάμηα κὲ ηὴλ ἑιιεληθὴ θαὶ ιαηηληθὴ γξακκαηεία. 
Ἀξηζηείδεο, δηφηη θαηὰ κία ἅιιε ἐθδνρὴ ἔδεζε ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ
Αγνχζηνπ, γξάθεη, ὅηη, ἐπεηδὴ ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο εἶρε ηχρεη ηῆο
ἀπνδνρῆο ἀπ‟ ηνὺο ἐπηθαλεζηάηνπο ηῆο κνπζηθῆο, εἰο ηνὺο
πνιινὺο δὲ εἶλαη ἀδχλαηε  ἔθθξαζή ηνπ· ἑπνκέλσο
ἀπεγνεηεχζεζαλ κεξηθνὶ εἰο ηὴλ ἔθθξαζε ηῆο θαηὰ δίεζε κειῳδίαο,
δηὰ ηὴλ ἐγγελῆ ἀζζέλεηά ηνπο θαὶ πίζηεςαλ ὅηη ηὸ δηάζηεκα αηὸ
εἶλαη παληειο ἀκειῴδεην.
Τὸ ἐλαξκφλην γέλνο ηῆο κνπζηθῆο, κᾶο ιέεη ἕλαο ἀπ‟ ηνὺο πξψηνπο
ζεσξεηηθνχο ηεο, δὲλ ἐθθξάδεηαη ζὲ ὅιεο ηὶο γιζζεο, ὁπφηε θαὶ 
ιαηξεία ηνῦ Ἀπφιισλνο, ηνῦ ζενῦ ηνπ, ἦηαλ πεξηνξηζκέλε ἠ θαὶ
παληειο ἀπξφζηηε εἰο αηνὺο ηνὺο ιανχο, ἠ θαιχηεξα εἶραλ
πηζηέςεη ὅηη ἦηαλ ἀδχλαηε  κνπζηθή ηνπ ἔθθξαζε· ζπλαληνῦκε,
δειαδή, ηὴλ πξαθηηθὴ ἐθαξκνγὴ ηνῦ ἀπνθιεηζκνῦ ηνῦ Πιάησλνο,
ἀιιὰ ὁ θηιφζνθνο παξαδέρεηαη ὅηη, παξὰ ηὴλ ἀπαγφξεπζε ηνῦ
ἐλαξκνλίνπ γέλνπο, ἦηαλ εὔθνιε  δηείδπζή ηνπ ιάζξα,  ἔθθξαζε
ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο κὲ πνγείνπο ηξφπνπο, «ιαλζάλεη
παξαδπνκέλε». Αηὸ ζεκαίλεη ὅηη ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο εἶλαη ηὸ πηὸ
εαίζζεην ἀπ‟ ηὰ ἄιια δχν γέλε -δηαηνληθφ, κὲ δηάζηεκα ἐλὸο
ηφλνπ, ὅπσο ἐθθξάδεηαη θαὶ ζηὴ θχζε, θαὶ ρξσκαηηθφ, κὲ ἥκηζπ
ηνῦ ηφλνπ, πιένλ ηερληθὸ ἀπ‟ ηὸ δηαηνληθφ-, ἑπνκέλσο θαὶ
θίζηαηαη ηὶο ἄκεζεο ἐπηπηψζεηο ἀπ‟ ηὶο κεηαβνιὲο ηνῦ ἤζνπο, ηῆο
πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ζὲ θάζε ιαφ, ὅπσο θαὶ ζηὸλ ἑιιεληθφ, κεηὰ
ηὴλ παξαθκὴ ηῆο πφιεσο θαὶ ηὴλ ἔθπησζε ηνῦ ἢζνπο, κὲ ηὴλ
ἐπηθξάηεζε ηνῦ ἀρξείνπ ζηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρὴ θαὶ ηνῦ θπληθνῦ
ζηὴ ῥσκατθή16· νἱ ἐλεξγνὶ πνιίηεο ἀπεζχξζεζαλ ἀπ‟ ηὴλ ζθελὴ θαὶ
παξαρψξεζαλ ηὴ ζέζε ηνπο ζηνὺο ἀπξάγκνλεο, ἀιιὰ θη αηνί,
ιφγῳ ηνῦ ἀληαγσληζκνῦ, ζηνὺο ἀρξείνπο θαὶ ζηνὺο θπληθνὺο ζηὴ
ζπλέρεηα.
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Αηφζη, βηβι. Β‟, θεθ. 45j.
Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ζει. 175, ὅ. ἀ. θαὶ
ηνῦ ἰδίνπ, «Ἀπ΄ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 14 θαὶ 39, ὅ. ἀ.
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Ἀπ’ ηὸν Λοξίαν ζηοὺρ ἐκλελςμένοςρ
Ἡ πνιηηηθὴ λννηξνπία ὅζσλ ἐγθαηαιείπνπλ ηὴλ ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ
πξαθηηθή,  ὁπνία ζπλνδεχεηαη εἰο ηὴλ ἄκεζν δεκνθξαηία κὲ ηὴλ
παξαίηεζε ἀπ‟ ηὴλ ἔθθξαζε θαὶ ἄζθεζε ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο,
ἐλδηαθέξεη ὡο γεληθὴ παξαηήξεζε· εἰο ηὸλ βαζκὸ ηῆο ἐθπηψζεσο
ηλ ιιήλσλ ἀπὸ ἐλεξγνὺο πνιίηαο εἰο ἀπξάγκνλαο, ηὸλ ηέηαξην
θαὶ ηξίην π.Χ. αἰλα θαὶ εἰο ἀρξείνπο εἰο ηνὺο ἑπνκέλνπο, κὲ ηὴλ
θαηαβχζηζή ηνπο εἰο ηνὺο θπληθνχο, κεηὰ ηὴλ ῥσκατθὴ θαηάθηεζε,
ἀλάινγε ἦηαλ θαὶ  ἐγθαηάιεηςε ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο, ἀιιὰ θαὶ
ηῆο ηξαγῳδίαο ἀπ‟ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ ηεηάξηνπ αἰλνο. Ἡ κειέηε καο
ἐπηρεηξεῖ πξνζέγγηζε ζηὸ πξφβιεκα θη ὄρη ηὴλ ἐμαληιεηηθὴ
δηεξεχλεζή ηνπ· ἑπνκέλσο ἑζηηάδνπκε ηὴλ πξνζνρή καο ζηὶο
γεληθὲο γξακκὲο ηνῦ ζέκαηνο, ζηὴλ παξνπζίαζε ηλ
ζπλνδεπφλησλ ηνὺο ἀρξείνπο θαὶ θπληθνὺο ῥπζκνὺο ηῆο κνπζηθῆο·
ἐπηζηξέθνπκε θαὶ πάιη ζηὸλ Ἀξηζηείδε Κντληηιηαλφ, δηφηη ἔρεη
ἐπηρεηξήζεη ηὴλ θαιπηέξα πξνζέγγηζε ηῆο ἀιιαγῆο ζηὸ πνιηηηθὸ
ἦζνο: «ηνὺο δὲ βξαρὺ θαὶ ἄληζνλ θαὶ ἐγγχο ἀινγίαο ῥπζκλ
παληάπαζηλ ἐθιειπκέλνπο»17, γξάθεη . Τὴλ ἐπίδξαζε ἑθάζηνπ
ῥπζκνῦ ζηὸ ἦζνο ηνῦ ἀλζξψπνπ θαηαγξάθεη ζηὸ θεθάιαην αηὸ ὁ
ζεσξεηηθὸο ηῆο κνπζηθῆο, θαὶ θαηαιήγεη ὅηη, νἱ βξαρὺ θαὶ ἄληζν
δηάζηεκα ἔρνληεο κεηαμχ ηνπο ῥπζκνί, θαὶ εξηζθφκελνη πιεζίνλ
ηῆο ἀινγίαο, ὄρη ἐληὸο ηῆο ἀινγίαο, αηνὶ ζπλνδεχνληαη ἀπὸ ηνὺο
παληειο ἐθιειπκέλνπο ἀλζξψπνπο.
Τὴλ ἔλλνηα ηνῦ ἐθιειπκέλνπ δὲλ ηὴλ εἰζάγεη ὁ Ἀξηζηείδεο, ἀιιὰ
κᾶιινλ ηὴλ ἀληιεῖ ἀπ‟ ηὸλ Ἀξηζηνηέιε, κὲ ἀλαθνξὲο θαὶ ζὲ ἄιινπο
ζπγγξαθεῖο, ἐλ ηὴλ ζπλαληνῦκε ἀξγφηεξα εἰο ηὸλ Ἰσάλλε
Φηιήκνλα, κὲ ηὴλ πνγξάκκηζε ηῆο δηαθνξᾶο ηῆο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο ηλ ὀξεηλλ θαὶ ηλ πεδηλλ ζθιαβσκέλσλ ηφηε
ιιήλσλ: «νἱ πξηνη δσεξνὶ θαὶ θιίλνληεο πεξηζζφηεξνλ πξὸο ηὴλ
ἐιεπζεξίαλ θαὶ ηὸλ πφιεκν· νἱ δεχηεξνη ἐθιειπκέλνη θαὶ ἀήζεηο
ὡζεπηπνιὺ εἰο ηὴλ δηαρείξηζηλ ηλ ὅπισλ»18. Τὴλ πνιηηηθὴ
πξαθηηθὴ ηλ ιιήλσλ ηὴλ πεξίνδν ηῆο ηνπξθνθξαηίαο πεξηγξάθεη
ὁ ἱζηνξηθφο· ἦηαλ βαζεηὰ ξηδσκέλε  πεπνίζεζε ὅηη  ἔθπησζε
ζηὴλ πνιηηηθὴ δσὴ ζπλνδεχεηαη πάληνηε κὲ ηνὺο ἀλαιφγνπο
κνπζηθνὺο ῥπζκνχο: «ὥζπεξ γὰξ ηὰ κὲλ ζψκαηα εὖ δηαθείκελα
πξὸο γίεηαλ θαὶ πινῖα ηὰ πξὸο λαπηηιίαλ θαιο ἔρνληα ηνῖο
πισηῆξζηλ ἐπηδέρεηαη πιείνπο ἁκαξηίαο ὥζηε κὴ θζείξεζζαη δη’
17

Ἀξηζηείδνπ Κντληηιηαλνῦ, ὅ., ἀ., βηβι. Β‟, θεθ. 60j, κεηάθξαζε δηθή κνπ, θαὶ
«Ἀπ‟ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 33, ὅ, ἀ.
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Ἰσάλλνπ Φηιήκνλνο, «Γνθίκηνλ ἱζηνξηθὸλ πεξὶ ηῆο Φηιηθῆο ηαηξείαο», ζει.
35, λ Ναππιίᾳ, ἐθ ηῆο ηππνγξαθίαο Θ. Κνληαμῆ θαὶ Ν. Λνππάθε, 1834
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αηάο, ηὰ δὲ λνζεξο ἔρνληα ηλ ζσκάησλ θαὶ ηὰ ηλ πινίσλ
ἐθιειπκέλα θαὶ πισηήξσλ ηεηπρεθφηα θαχισλ νδὲ ηὰο κηθξὰο
δχλαηαη θέξεηλ ἁκαξηίαο, νὕησ θαὶ ηλ πνιηηεηλ αἱ ρείξηζηαη
πιείζηεο δένληαη θπιαθῆο»19.
Τνὺο ιφγνπο ηῆο παξαθκῆο ηῆο δεκνθξαηίαο ἐμεηάδεη ὁ θηιφζνθνο
θαὶ ηὴλ ἔθπησζή ηεο ζὲ ὁιηγαξρία, ζηὸ ηέηαξην θεθάιαην ηνῦ ἕθηνπ
βηβιίνπ, ἑπνκέλσο ἀπνδίδεη ηὴλ κεηαβνιὴ ηλ κνπζηθλ λφκσλ
ζηὴλ ἀιιαγὴ ηνῦ πνιηηηθνῦ ζπζηήκαηνο θαί, θπζηθά, ηῆο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο, ηνῦ ἤζνπο· ἀπνηειεῖ θαὶ κία ἀπ‟ ηὶο ζαθεῖο ἀπαληήζεηο
ηνῦ ηαγεηξίηνπ πξὸο ὅζνπο ηὸλ ζεσξνῦλ ὡο ὀιηγαξρηθὸ θαὶ
ὀπαδὸ ηῆο δνπιείαο. Ὅπσο ινηπὸλ ηὸ κὲλ ζκα, ὅηαλ εἶλαη θαιὰ
ζηὴλ γεία ηνπ θαὶ ηὰ πινῖα ηὰ ἕηνηκα πξὸο ἀπφπινπλ εἶλαη θαιο
ἐπαλδξσκέλα, ηφηε ἐπαμίσο θίζηαηαη πνιιὰ ιάζε, ὥζηε λὰ κὴλ
ραινῦλ ἀπὸ αηά, ἐλ ηὰ ἔρνληα θαθήλ γεία ζψκαηα θαὶ ηὰ
δηαιπκέλα, ἐθιειπκέλα, πινῖα θαὶ κὲ θαῦια πιεξψκαηα δὲλ
ἀληέρνπλ πνθέξεηλ νὔηε ηὰο ἐιαθξὰο ἁκαξηίαο, ἔηζη θαὶ δηὰ ηὰο
πνιηηείαο αἱ ρεηξφηεξαη ρξεηάδνληαη ηνὺο πεξηζζφηεξνπο θχιαθαο.
Ἡ ἔθπησζε πιένλ ἀπ‟ ηὴλ ὀιηγαξρία ζηὴλ ηπξαλλία εἶλαη εὔθνιε,
ὅπσο θαὶ  πνδνχισζε ζηνὺο μέλνπο ἐρζξνχο, ὅπσο ἔγηλε κὲ
ηὴλ θαηάθηεζε ηλ ιιήλσλ ἀπ‟ ηνὺο Ῥσκαίνπο. Οἱ ἐθιειπκέλνη
ἔρνπλ ἀπσιέζεη ηὴλ δπλαηφηεηα δηεξεπλήζεσο ηλ γεηηφλσλ ηνπο,
ἀιιὰ θαὶ δσληαλῆο ἐπαθῆο κεηαμχ ηνπο· δνῦλ ἀπνκνλσκέλνη θαὶ
ἀθνζησκέλνη ζηὸλ ζθνπφ ηνπο, ζηὸ ηέινο ηνπο, ὅπσο αηὸ
θαζνξίδεηαη ἀπὸ ἄιινπο, ἀπ‟ ηνὺο ἐπηθπξηάξρνπο, ηνὺο ηπξάλλνπο,
ηὸλ Θεφ, ηὴλ ἰδενινγία ἠ θαὶ ηὴλ ἐπηζηήκε.
Ἡ ηαχηηζηο ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο ηνὺο εἶλαη δχζθνιε ὡο θαζεκεξηλὴ
πξαθηηθὴ θαὶ πνιὺ πεξηζζφηεξν ὡο πνιηηηθὴ ἀληίιεςε· νἱ
ἐθιειπκέλνη θηλνῦληαη ζηὰ ζηελὰ πιαίζηα ηλ βξαρὺ θαὶ ἄληζνλ θαὶ
ἐγγὺο ἀινγίαο ῥπζκλ, δηφηη  δπλακηθή ηνπο εἶλαη ζπζηαιηηθὴ θαὶ
ὄρη δηαζηαιηηθή· ἀλνίγνπλ ηὸλ δξφκν νἱ ἐθιειπκέλνη γηὰ ηνὺο
ἀδπλαηνῦληαο θαηαλνῆζαη θαὶ πνιὺ πεξηζζφηεξν ἀζθῆζαη ηὴλ
ηαχηηζε ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο, ζθνπνῦ20. Ὡο ἀπξάγκνλεο δχλαλην
παξαθνινπζῆζαη ηὰ πνιηηηθὰ πξάγκαηα, θαὶ κεηέρεηλ αηλ, ἔζησ
θαὶ κὲ ηὴλ πιήξε ἀπνπζία ηνπο εἰο ηὴλ ιήςε ηλ ἀπνθάζεσλ,
δηφηη ἁπιο δὲλ ἀζθνῦλ ηὸ «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο»· ὡο
ἀρξεῖνη, ὄρη κφλν δὲλ κεηέρνπλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο, ἀιιὰ θαὶ
πνλνκεχνπλ ζπζηεκαηηθὰ ηὴλ ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθή, θαὶ ὡο
θπληθνί, ὄρη κφλν πνλνκεχνπλ, ἀιιὰ θαὶ εἰξσλεχληαη δεκνζίᾳ ηνὺο
19

Ἀξηζηνηέινπο, «Πνιηηηθά, βηβι. Ση‟, θεθ. δ‟, παξ. 2, (1320β34-40),
κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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ἐιεπζέξνπο πνιίηαο. Ἡ δηάζηαζε αηὴ κᾶο ἐλδηαθέξεη εἰο ηὸ
πνλεκάηηνλ ηνῦην θαὶ ὄρη  ζεσξεηηθὴ ἐμάληιεζε ηνῦ ζέκαηνο· νἱ
Κηλέδνη, εἰο ηὴλ ἄιιε ἄθξε ηνῦ θφζκνπ πηζηεχνπλ ὅηη, « ἑλφηεο
ηῆο γλψζεσο θαὶ ηῆο πξάμεσο, ηῆο ἐλεξγείαο, εἶλαη πάληνηε εἰο ηὴλ
θαξδηὰ ηῆο πξνβιεκαηηθῆο ηνῦ Κνκθνπθίνπ»21·  πξνζέγγηζε ηῆο
ἑιιεληθῆο θιαζηθῆο θηινζνθίαο θαὶ ηνῦ Κνκθνπθίνπ εἰο ηὸ ἴδην
κῆθνο θχκαηνο ἐπηβεβαηψλεηαη ἀπὸ ηὴλ ἔκθαζή ηνπ εἰο ηὴλ
ἁξκνλία ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ἀπ‟ ηὴλ ἑλφηεηα, ηαχηηζε, πξάμεσο θαὶ
γλψζεσο, ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο, θαηὰ ηὸλ Ἀξηζηνηέιε. Παξάιιεινη
ἀπνδεηθλχνληαη νἱ δξφκνη ηῆο ἐμειίμεσο ηλ δχν πνιηηηζκλ.
Οἱ δχν αηὲο ἀμίεο, δηφηη πξφθεηηαη δηὰ πνιηηηθὰο ἀμίαο,
πξνυπνζέηνπλ ηὴλ θαηάθηεζε ηῆο αηνλνκίαο ηνῦ πνιίηνπ,
ἀπέλαληη εἰο ηὴλ νἱαλδήπνηε ἄλσζελ ἐληνιή, ηνῦ Θενῦ, ηνῦ
θνκηζαξίνπ, ηῆο ἰδενινγίαο ἠ ηῆο ἐπηζηήκεο· ἦηαλ αηφλνκνο, δηφηη
θαὶ ὁ ζεφο ηνπ ηὸλ ἤζειε αηφλνκν.  Ἀπφιισλ, κὲ ηὸ καληεῖν ηνπ
ηλ Γειθλ, ἦηαλ ὁ ζεὸο ηνῦ ἀπνηθηζκνῦ θαὶ ηῆο ἐπεθηάζεσο ηνῦ
ιιεληζκνῦ εἰο ὁιφθιεξε ηὴλ Μεζφγεην, ἐπεηδὴ κὲ ηνὺο ρξεζκνχο
ηνπ ὡο Λνμίαο θαζφξηζε ηὴλ πνξεία ηνπ πξὸο ηὴλ δεκνθξαηία, ηὸ
ὀιηγαξρηθὸ ζχζηεκα εἰο ηὴλ ἀξρή, ηὴλ ἄκεζν δεκνθξαηία εἰο ηὴλ
ζπλέρεηα· νἱ ρξεζκνὶ ηῆο Ππζίαο ἦηαλ ἀκθηιεγφκελνη θαὶ
πξνζέθεξαλ πάληνηε πεξηζζφηεξεο ἀπὸ κία ιχζεηο, δηεμφδνπο,
ὁπφηε ὁ πνιίηεο περξενῦην ὅπσο αηὸο θάλεη ηὴλ ἐπηινγή ηνπ,
αηὸο ἀλαιάβεη ηὴλ εζχλε ηῆο πξάμεψο ηνπ.
Οἱ ξίδεο ηῆο ἀλζξσπνκνξθηθῆο ζξεζθείαο θαζνξίδνληαη εἰο ηὸ
ζεκεῖν αηφ, ἀπὸ ηὶο ζρέζεηο ηνῦ πηζηνῦ πξὸο ηνὺο ζενχο ηνπ·
πο δηαηχπσλαλ ηὰο ἐληνιάο ηνπο νἱ «ζενὶ» θαὶ πο ηὰο
ἐμειάκβαλαλ νἱ «πηζηνί» ηνπο. Τὰ εἰζαγσγηθὰ ρξεζηκνπνηνῦληαη
πξὸο ἀπφδνζε ηλ ζρέζεσλ ηλ ζελ ἠ ηνῦ Θενῦ πξὸο ηνὺο
πηζηνχο ηνπο.
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2
Οἱ Ἕιιελεο εἶραλ δψζεη ηὸ ὄλνκα Λνμίαο εἰο ηὸλ Ἀπφιισλα θαὶ
ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηὸ ἐπίζεην αηφ, ὅηαλ ἐπηζπκνῦζαλ ἀλαδεηῆζαη
ηὰο πξαγκαηηθὰο ἑξκελείαο εἰο ηνὺο ἀκθηιεγνκέλνπο ρξεζκνχο
ηνπ· ὅηαλ κάιηζηα ἑξκήλεπαλ ιάζνο ηνὺο ρξεζκνὺο ηῆο Ππζίαο,
ηφηε ηὸλ θαηεγνξνῦζαλ ὅηη αηὸο ἔθηαηγε, ἐπεηδή, ὡο Λνμίαο,
ἀλάπνδνο θαὶ ζηξηκκέλνο, δὲλ ηνὺο θαζνδήγεζε ζσζηά. Σηὴλ
πξάμε εἶραλ νἱ ἴδηνη πιάζεη ὡο Λνμία ηὸλ ζεὸ κὲ ηὴλ ἰζρπξφηεξε
ἐπηξξνὴ εἰο ηὴλ πνιηηηθή ηνπο δσή· νἱ ἰδηφηεηεο ηνῦ Λνμίνπ
πξνζέδσζαλ ηὶο θαηεπζπληήξηεο γξακκὲο πξὸο ηὴλ ζέζπηζε ηλ
βαζηθλ ζεζκλ ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, ηῆο αηνλνκίαο. Οἱ
θαηαθαηηθέο, αζηεξὲο θαὶ θαηεγνξεκαηηθῆο κνξθῆο ἐληνιὲο ἦηαλ
ἄγλσζηεο εἰο ηνὺο Ἕιιελαο, ηνὺο ἦηαλ ἀδηαλφεηεο·  αηνλνκία
ἦηαλ ἀξξήθησο ζπλδεδεκέλε κὲ ηὴλ ἄκεζν δεκνθξαηία θαὶ
ἀκθφηεξεο κὲ ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο ηῆο κνπζηθῆο· ὁ ἐθιειπκέλνο
πῆξρε ὡο κεκνλσκέλε θαὶ ἐμαηξεηηθὴ κφλν πεξίπησζε ηὸλ
πέκπην αἰλα θαὶ ηὸ κεγαιχηεξν κέξνο ηνῦ ηεηάξηνπ, κὲ ηὸλ
ἀπξάγκνλα θάλεηλ ηὴλ ἐκθάληζή ηνπ22 κὲ δεηιὰ βήκαηα, δηφηη ζηὴλ
ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρὴ θπξηάξρεζε ὁ ἀρξεῖνο θαὶ ζηὴλ ῥσκατθὴ
θαηάθηεζε ὁ θπληθφο.
Οἱ πξνζσπηθὲο ἀληηδξάζεηο, γηὰ ηνὺο ρξεζκνὺο ηῆο Ππζίαο, ὅηαλ
ἀδπλαηνῦζαλ νἱ πηζηνί ἑξκελεῦζαη αηνὺο ζσζηὰ, ἦηαλ παξνδηθὸ
θαηλφκελν· νἱ ἴδηνη αἰζζάλνληαλ αηνπεπνίζεζε θαὶ πνιηηηθὸ
ζάξξνο, ὅηαλ ἀλαδεηνῦζαλ ηὴλ ζσζηὴ ἔλλνηα κεηαμχ ηλ δχν ἠ
πεξηζζνηέξσλ ἑξκελεηλ ηλ ρξεζκλ, ἀπνθηνῦζαλ πφζηαζε
εἰο ηὴλ Ἀγνξὰ θαὶ ἐπηρεηξήκαηα εἰο ηὴλ ἐθθιεζία ηνῦ δήκνπ ἠ εἰο
ηὴλ Βνπιή. Γλψξηδαλ ἄξηζηα ὅηη ὁ Ἀπφιισλ, ὁ Φνῖβνο ἠ ὁ Λνμίαο,
δὲλ ἀλεγλψξηδε ηνὺο ἐθιειπκέλνπο θαὶ ηνὺο ἐμεδίσθε ἀπ‟ ηὸ
καληεῖν ηνπ, ὅπσο θαὶ ηνὺο πξνδφηεο θαὶ ηνὺο δνινθφλνπο, ἐθηὸο
θη ἂλ ὁ θφλνο ἦηαλ ἀθνχζηνο, ἠ θαη‟ ἐληνιὴ ηλ ζελ, ὁπφηε θαὶ
πξνζέθεπγαλ εἰο ηὸλ ζεὸο ηνῦ θσηὸο θαὶ ηῆο κνπζηθῆο πξὸο
ἐμηιέσζηλ, θάζαξζηλ, ὅπσο ἔθαλε ὁ ξέζηεο, κεηὰ ηὸλ θφλν ηῆο
κεηέξαο ηνπ Κιπηαηκήζηξαο, ἐπεηδὴ ζηὴλ ἀπνηξφπαηα αηὴ πξάμε
πξνέβε θαηφπηλ ρξεζκνῦ ηνῦ ἰδίνπ ηνῦ Ἀπφιισλνο. Ἡ πεξίπησζε
ηνῦ ἀδειθνῦ ηνπ Ἡξαθιένπο εἶλαη ραξαθηεξηζηηθὴ, δηφηη εἰο αηὸλ
ἀξλήζεθε ρξεζκφ, κεηὰ ηὸλ θφλν ηνῦ Ἰθίηνπ, πἱνῦ ηνῦ Δξχηνπ ἀπ‟
ηὴλ Οἰραιία ηῆο Θεζζαιίαο, ὅηαλ ηὸλ ἔξξημε ἀπ‟ ηὰ ηείρε ηῆο
Σίξπλζνο, ἐπεηδὴ θαηειήθζε πὸ καλίαο· ὅηαλ ἔθζαζε εἰο ηὸλ λαὸ
ηλ Γειθλ,  ἱέξεηα Ξελφθιεηα ηνῦ ἀξλήζεθε ρξεζκφ, δηφηη εἶρε
22
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θνλεχζεη ηὸλ Ἴθηηνλ, θη αηὸο πῆξε ηὸλ ἱεξὸ ηξίπνδα θαὶ ηὸλ
θνπβαινῦζε ἐθηὸο ηνῦ λανῦ, θαὶ ἀθνῦ πεξηπιαλήζεθε ἀξθεηά,
θπλεγεκέλνο ἀπ‟ ηὸλ ἀδεθιφ ηνπ, ηνῦ ηὸλ ἀπέδσζε κεηὰ ἀπὸ
ζθιεξὴ πάιε κεηαμχ ηνπο, θη ἀθνῦ ἔξξημε θεξαπλὸ ὁ παηήξ ησλ
ἀλάκεζά ηνπο, δηφηη δηαθνξεηηθὰ δὲλ ρψξηδαλ· ἀπ‟ ηὴλ δηακάρε
αηὴ νἱ πνηεηὲο ηξαγνπδνῦλ ηὴλ πάιε ηνῦ Ἀπφιισλνο κεηὰ ηνῦ
Ἡξαθιένπο δηὰ ηὸλ ηξίπνδα: «Παξαδεμάκελνη δὲ νἱ πνηεηαὶ ηὸλ
ιφγνλ κάρελ Ἡξαθιένπο πξὸο Ἀπφιισλα πὲξ ηξίπνδνο
ᾄδνπζηλ»23. Γὲλ ἦηαλ κφλν νἱ πνηεηέο, ἀιιὰ θαὶ νἱ δσγξάθνη, νἱ
ἀγγεηνγξάθνη θαὶ νἱ γιχπηεο ἔρνπλ ἀπνζαλαηίζεη ηὴλ ζθελὴ ηῆο
πάιεο ηλ δχν ἀειθλ δηὰ ηὸλ ηξίπνδα· ζψδνληαη πνιιὲο ζθελὲο
ἀπ‟ ηὴλ δηακάρε ηλ δχν ἀδειθλ θαὶ ηὸ θλῆγη ηνπο γηὰ ηὸλ
ηξίπνδα ζηὴ Βνησηία· ηὴλ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο εἶραλ κεηαθέξεη θαὶ
εἰο ηνὺο ζενχο ηνπο νἱ Ἕιιελεο.
Πξὸο ηνὺο ἐθιειπκέλνπο ὅκσο ὁ ζεὸο θεξφηαλ πνιὺ ρεηξφηεξα,
ηνὺο πεξηθξνλνῦζε βαζχηαηα θαὶ ἀπαμίσλε ἀθφκε θαὶ ηὴλ
ἀληηπαξάζεζε καδί ηνπο· ηὴλ ἀληίζεζή ηνπ πξὸο αηνχο, ηὴλ
βιέπνπκε ζηὴ δηακάρε ηνπ κὲ ηὸλ ζάηπξν Μαξζχα, , ὁ ὁπνῖνο
ἰζρπξηδφηαλ ὅηη ἔπαηδε ηὸλ αιὸ θαιχηεξα ἀπ‟ ὅηη ὁ ζεὸο ηὴλ ιχξα
ηνπ, ὁπφηε, ἀθνῦ ἔπαημαλ θη ἔραζε ὁ ζάηπξνο, ὁ Λνμίαο ηὸλ ἔγδαξε
δσληαλφ, δηὰ ηὴλ ζξαζχηεηά ηνπ, ηὴλ ἀκεηξνέπεηά ηνπ θαὶ ηὴλ
πεξνςία ηνπ.
 Ἡξφδνηνο ἀλαθέξεηαη εἰο ηὴλ πεξηπέηεηα ηνῦ ζαηχξνπ κὲ ηὸλ
ζεφ, ὅηαλ ὁ ζηξαηὸο ηνῦ Ξέξμνπ ζπλάληεζε ηὰο πεγὰο ἑλὸο
παξαπνηάκνπ ηνῦ Μαηάλδξνπ, ὀλνκαδφκελν θαηαξξήθηε ἠ
Μαξζχα, πξὸο ηηκὴλ ηνῦ ζαηχξνπ, ὅπνπ ἦηαλ θξεκαζκέλνο θαὶ ὁ
ἀζθφο ηνπ, ηὸ δέξκα ηνπ: «ἐλ ηῇ θαὶ ὁ ηνῦ ηιελνῦ Μαξζχεσ ἀζθὸο
ἀλαθξέκαηαη, ηὸλ πὸ Φξπγλ ιφγνο ἔρεη πὸ Ἀπφιισλνο
ἐθδαξέληα ἀλαθξεκαζζῆλαη»24. Τὴλ πεξηγξαθὴ ηνῦ ἀζθνῦ ἐπηρεηξεῖ
πεξηζζφηεξν ὁ παηὴξ ηῆο ἱζηνξίαο θαὶ ὀιηγψηεξν ηὰο πεξηπεηείαο
ηνῦ αζάδνπο ζαηχξνπ, ηφζν γλσζηὴ ἦηαλ  ἱζηνξία ζηὶο κέξεο
ηνπ. Σηὴλ πεξηνρὴ αηὴ βξίζθεηαη θξεκαζκέλνο θαὶ ὁ ἀζθὸο ηνῦ
Μαξζχνπ, γηὰ ηὸλ ὁπνῖν ιέλε νἱ Φξχγεο ὅηη, ἀθνῦ ηὸλ ἔγδαξε ὁ
Ἀπφιισλ, θξέκαζε ηὸ δέξκα ηνπ.  Μαξζχαο ζπλέρηδε λὰ δεῖ θαὶ
ρσξὶο ηὴλ πξνβηά ηνπ. Οἱ Ἕιιελεο πίζηεπαλ ὅηη ζσδφηαλ ὁ ἀζθὸο
ηνῦ Μαξζχνπ, ἐλ ηὸλ κλεκνλεχεη θαὶ ὁ Ξελνθλ, ἕλαλ πεξίπνπ
αἰλα ἀξγφηεξα, θαηὰ ηὴλ ἀλάβαζή ηνπ κεηὰ ηνῦ Κχξνπ, «ἐληαῦζα
ιέγεηαη Ἀπφιισλ ἐθδεῖξαη Μαξζχαλ ληθήζαο ἐξίδνληά νἱ πεξὶ
ζνθίαο, θαὶ ηὸ δέξκα θξεκάζαη ἐλ ηῶ ἄληξῳ ὅζελ αἱ πεγαί· δηὰ δὲ
23
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ηνῦην ὁ πνηακὸο θαιεῖηαη Μαξζχαο»25. Αηὸ ἔρεη ἐλδηαθέξνλ, 
πίζηηο ηλ ιιήλσλ, ἑθαηνληάδεο ρξφληα κεηὰ ηὴλ ηηκσξία ηνῦ
ἀιαδφλνο ζαηχξνπ ἀπ‟ ηὸλ Λνμία. Σηὸ ζεκεῖν αηὸ ιέγεηαη ὅηη ἔρεη
γδάξεη ὁ Ἀπφιισλ ηὸλ Μαξζχα, ὅηαλ ηὸλ λίθεζε ζὲ δηαγσληζκφ,
κεηὰ ηὴ δηαθσλία ηνπο πεξί ζνθίαο, θαὶ ηὸ δέξκα εἶρε θξεκάζεη εἰο
ηὸ ἄληξνλ, ἀπ‟ ὅπνπ πεγάδνπλ νἱ πεγέο· δηὰ ηνῦην θαὶ ὁ πνηακὸο
θαιεῖηαη Μαξζχαο. Τὸλ κνπζηθὸ ἀγλα ηὸλ κεηέηξεςε ζὲ ἀγλα
πεξὶ ζνθίαο ὁ ἱζηνξηθὸο θαὶ ζηξαηεγὸο θαὶ θηιφζνθνο.
 κνπζεγέηεο ζεὸο -δὲλ ἦηαλ θηιεχζπιαρλνο, ἀγαζνεξγφο, παξὰ
αζηεξφο, δίθαηνο, κὲ κνλαδηθὸ θξηηήξηφ ηνπ ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία,
ηὴλ ἐκκέιεηα- ἔιεγε εἰο ηνὺο ιανχο ηνπ ὅηη ὄθεηιαλ ἀθνινπζῆζαη
ηὰο ἐληνιάο ηνπ, ὅπσο ἀθξηβο ηὰο δηαηχπσλε, κὲ ηὴλ ἀιιεγνξηθή
ηνπο κνξθὴ θαὶ κὲ ηὴλ ἱθαλφηεηα ηλ πηζηλ, ὅπσο ἑξκελεχζνπλ
ζσζηὰ αηάο· δειαδή, ἀπὸ ἄιιε ὀπηηθὴ γσλία ζεσξψληαο ηὰ
πξάγκαηα, νἱ Ἕιιελεο δὲλ ἀπνδέρνληαλ Θεὸ ἀπξφζηην θαὶ
ἀπφιπην, νὔηε ηὴλ ἐζραηνινγηθὴ ἀληίιεςε ηλ κεηέπεηηα ἐπνρλ,
ρσξὶο ηὴλ ἄζθεζε ηῆο θξηηηθῆο, ρσξὶο ηὴλ αηνλνκία ηλ πνιηηλ.
 Μαξζχαο ἦηαλ πφδεηγκα θαὶ γηὰ θάηη ἄιιν, γηὰ ηὴλ ἀδπλακία
ηνπ ἀζθῆζαη ηὸλ ἔξσηα· ἦηαλ ἀλεξσηηθὸο ὁ ζάηπξνο, ἀλεξσηηθὸο
θαὶ ἄκνπζνο καδί, ἐπεηδὴ  ἀδπλακία ἀζθήζεσο ηνῦ ἔξσηνο
ζπλνδεχεηαη πάληνηε ἀπ‟ ηὴλ ἀδπλακία θαηαλνήζεσο ηῆο κνπζηθῆο
ἁξκνλίαο· ἀλήθεη ὁ Μαξζχαο εἰο ηνὺο ἔρνληαο «ἁζζέλεηαλ εἰο ηὴλ
γιζζάλ ησλ», θαὶ δηὰ ηνῦην ραξαθήξηδαλ ὡο «ἀκειῴδεηνλ ηὴλ
θαηὰ δίεζηλ κειῳδίαλ»26·  ζξαζχηεο ηνπ αηὴ ηὸλ ὁδήγεζε, ὄρη
κφλν εἰο ηὴλ ἀκθηζβήηεζε ηῆο κνπζηθῆο ἱθαλφηεηνο ηνῦ ζενῦ, ἀιιὰ
θαὶ ηῆο πνιηηηθῆο ηνπ ἀληηιήςεσο. Ἦηαλ ἀπφιπηνο θαὶ αηαξρηθφο,
ἀπξφζηηνο ζηὶο ζρέζεηο ηνπ κὲ ηνὺο ἄιινπο ζαηχξνπο θαὶ
ἀλζξψπνπο, ἀδπλαηλ ἀζθῆζαη ηὸλ ἔξσηα, ἀθξνδηζηαθφο,
ἐπηθαλεηαθὸο θαὶ ηίπνηε ἄιιν· ηὴλ ἀπνδέζκεπζε ηλ δεκηνπξγηθλ
ἱθαλνηήησλ ηνῦ ἀλζξψπνπ κὲ ηὸλ ἔξσηα θαὶ ράξηο εἰο ηὸλ ἔξσηα
δὲλ ηὶο ἀληηιακβαλφηαλ, ἦηαλ ἀπ‟ ηνὺο πξψηνπο ἀρξείνπο, ηνὺο
πξψηνπο ἐθιειπκέλνπο ζηὴλ γλσζηή καο ἱζηνξία, ἀιιὰ παξέκεηλε
ἐπὶ αἰλεο κεκνλσκέλν θαηλφκελν ζηὴλ ἑιιεληθὴ κπζνινγία θαὶ
ζηὴλ πνιηηηθὴ ἀληίιεςε ηλ ιιήλσλ.  Ἀγάζσλ, εἰο ηὸ
«πκπφζηνλ» ηνῦ Πιάησλνο, κᾶο πξνζθέξεη ηὴλ θαιχηεξε
ἑξκελεία: «πλ γνῦλ πνηεηὴο γίγλεηαη,
θ ἂ λ ἄ κν π ζ ν ο ᾖ η
ὸ π ξ ί λ, νὗ ἄλ Ἔξσο ἅςεηαη. ᾧ δὴ πξέπεη κο καξηπξίῳ
ρξῆζζαη, ὅηη πνηεηὴο ὁ Ἔξσο ἀγαζὸο ἐλ θεθαιαίῳ πζαλ πνίεζηλ
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ηὴλ θαηὰ κνπζηθήλ»27. Μᾶο ιέεη, ὁ λεαξὸο ηξαγῳδφο -ὁ ὁπνῖνο
ἑφξηαδε ηὴλ πξψηε ηνπ λίθε εἰο ηνὺο ηξαγηθνὺο ἀγψλαο, ηὸ 416
π.Χ., εἰο ηὰ Λήλαηα, ἐπὶ ἐπσλχκνπ ἄξρνληνο Δθήκνπ, θη εἴρε
ὀξγαλψζεη ζπκπφζην κὲ πξνζθεθιεκέλνπο ὅινπο ζρεδὸλ ηνὺο
γλσζηνὺο ηῆο ἀζελατθῆο θνηλσλίαο-, ὅηη ὁ Ἔξσο, θη ὅηαλ ἁπιο
ἀγγίζεη θάπνηνλ, ηὸλ κεηαηξέπεη εἰο πνηεηήλ, δεκηνπξγφλ, θη ἂο
ἦηαλ πξὶλ ἄζρεηνο ἐληειο ὁ ἴδηνο πξὸο ηὰο Μνχζαο. Δἰο πνηεηὴλ
ὡο γλσζηφλ, κεηαβάιιεηαη, μ έ λ ε θ η ἂ λ η ν ῦ ἦ η α λ π ξ ὶ λ 
Μ ν ῦ ζ α, θαζέλαο πνὺ ὁ Ἔξσο ζὰ ἐγγίζῃ. Αηὸ ἁξκφδεη λὰ
θέξσκελ ὡο καξηπξίαλ, ὅηη δεκηνπξγὸο ὁ Ἔξσο εἶλ‟ ἐμαίξεηνο εἰο
θάζε γεληθο κνξθὴλ δεκηνπξγίαο ηῆο ηέρλεο ηλ Μνπζλ,
κεηαθξάδεη ὁ γλσζηὸο θηιφινγνο…
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3
πηζηξέθνληεο ζηὴλ ἐπνρή καο, ηὸ ράζκα κεηαμὺ Λνμίνπ θαὶ
ἐθιειπκέλσλ ραξαθηεξίδεη  δηαθνξὰ ηλ ἀληηιήςεσλ δσῆο· 
βηνκεραληθὴ ζηθὴ ἔρεη ὡο ἀθξνσληαῖν ιίζν ηεο ηὴλ ἀπφιπηε πίζηε
πξὸο ηὶο ἐληνιὲο ηῆο ἰδενινγίαο ηεο, κὲ ηὰο παξαιιαγέο ηεο, ὡο
θαπηηαιηζηηθὴ ἠ θνκκνπληζηηθὴ κνξθὴ ἐιάρηζηε ζεκαζία ἔρεη, ἀιιὰ
ἀπνξξίπηεη θάζε ἀκθηζβήηεζε ηλ ἀξρλ ηεο, ὡο ζεσξίεο
ἀλαρξνληζηηθὲο θαὶ ἀληηδξαζηηθέο, ἂλ θαὶ ζηὴ ζπλέρεηα ὁ ηειεπηαῖνο
ραξαθηεξηζκὸο ζὰ ἀπνδίδεηαη ζρεδὸλ κφλν θαηὰ ηῆο
θαπηηαιηζηηθῆο ἰδενινγίαο28. Δἶλαη ἴδηνη κὲ ηνὺο ἐθιειπκέλνπο,
ρσξὶο ηὴλ ἀπνδνρὴ ἄιινπ ηξφπνπ δσῆο, ἐθηὸο ἀπὸ ηὸλ δηθφ ηνπο·
 θαηάθηεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο ἀπ‟ ηνὺο
ἀλζξψπνπο, εἰο νἱαλδήπνηε θνηλσλία θαὶ ἐπνρή, εἶλαη ζρεδὸλ 
ἰδία θαὶ πξνυπνζέηεη πξνζσπηθή, ἀηνκηθὴ δξάζε ἠ πξάμε.
Ἡ ἄζθεζε ηῆο ἐιεπζεξίαο εἶλαη πξᾶμηο ἀηνκηθή,  ὁπνία
ἐθθξάδεηαη θνηλσληθά, εἰο ηὸ κέζνλ ηλ πξαγκάησλ, εἰο ηὴλ πφιηλ,
ὡο ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθή, ὅπνπ ηὸ ἄηνκν εἶλαη παξὸλ θαὶ
ἐιεχζεξν, αηφλνκν, ἐληὸο ἑλὸο ζπληαθηηθο ὀξγαλσκέλνπ
ζπλφινπ θαὶ ιεηηνπξγνῦληνο κὲ αζηεξνὺο ζεζκνὺο· 
ἀπξαγκνζχλε, ζὲ κηθξφηεξν βαζκφ, ἀιιὰ θπξίσο  ἀρξεηφηεο, ὁ
θπληζκφο, εἶλαη πξάμεηο ὁκαδηθέο, ἐθθξάδνληαη ὁκαδηθὰ ἐληὸο ηνῦ
ζπλφινπ ηῆο θνηλσλίαο, ζρεκαηηθο ηῆο πφιεσο, ρσξὶο ηὴλ
δηαθξηηὴ ἀλάδεημε ηνῦ ἀηφκνπ, ἐπεηδὴ αηὸ ράλεηαη, ζηὸ ἄκνξθν
θαὶ ἀζχληαθην ζχλνιν, ὡο ἀγέιε θαὶ ὀξδὴ ζηὴλ πξαγκαηηθφηεηα,
ζηὴλ ὁπνία δηαθξίλεηαη ηὸ ἄηνκν, ἀιιὰ ὄρη ὡο ἔθθξαζε ἐιεπζέξαο
θνηλσληθῆο, πνιηηηθῆο πξάμεσο, παξὰ ὡο ἄγλσζην ζηνηρεῖν ηνῦ
ζπλφινπ, ὡο ἄηνκν κεκνλσκέλν θαὶ ρακέλν κέζα ζηὸ ζχλνιν. 
Μαξζχαο ἦηαλ ζάηπξνο, ἀιιὰ ρσξὶο ηὴλ ἱθαλφηεηα ἐθθξάζεσο ηνῦ
ζπλφινπ ηλ ζαηχξσλ, ἐπεηδὴ  ἀκνπζία ηνπ δὲλ ηνῦ ἐπέηξεπε
ηὴλ θνηλσληθή, πνιηηηθὴ ἔθθξαζή ηνπο· ἀπὸ ἄιιε πηπρὴ 
ζεψξεζή ηνπ, ζεκαίλεη ὅηη ὁ Μαξζχαο ἐπηδεηνῦζε ηὴλ πνηαγὴ
ηνῦ ζπλφινπ ηλ ζαηχξσλ ζηὸλ κνπζηθφ ηνπ ηξφπν θαὶ ζηὴλ
πνιηηηθή ηνπ ἐπηθπξηαξρία29. Οἱ ἀκθηιεγφκελνη ρξεζκνὶ ηνῦ Λνμίνπ
ἦηαλ ἀθαηαλφεηνη ἀπ‟ ηὸλ Μαξζχα, ἔζησ θη ἂλ ἄιινη ζάηπξνη ηνὺο
ἀληηιακβάλνληαλ θαὶ ηνὺο ἀπνδέρνληαλ, δνῦζαλ ἁξκνληθὰ καδί
ηνπο.
Οἱ ἐθιειπκέλνη, ὡο ἀρξεῖνη θαὶ ὡο θπληθνί, ραξαθηεξίδνληαη ἀπ‟ ηὴλ
ἀπφιπηε πίζηε ηνπο, ηὴλ ὁινθιεξσηηθὴ πξνζήισζή ηνπο, πξὸο
28
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ηὸλ γεκφλα ηνπο ἠ πξὸο ηὸλ ζεφ ηνπο, θαὶ πξὸο ηὶο ἐπηζηεκνληθὲο
ἀξρὲο ἀξγφηεξα·  ἀηνκηθή ηνπο δξάζε ἀζθνῦηαλ κφλν θαὶ κφλν
γηὰ ηὴλ παξνπζίαζή ηεο ζηὰ κάηηα ηνῦ γέηνπ, ὡο ηπθιὴ παθνὴ
θαὶ ὁινθιεξσηηθὴ πνηαγή·  ὁινθιεξσηηθὴ πνηαγὴ ηλ ὅπνηαο
κνξθῆο ἐθιειπκέλσλ ὁδεγεῖ ζηὴλ ἀλάδεημε ηλ ηπξάλλσλ, ζηὴλ
ἀλαθήξπμε ηλ βαζηιέσλ ὡο ζελ, ζηὴλ ἐμάπισζε ηλ
ὁινθιεξσηηθλ θαζεζηψησλ ηῆο ἐπνρῆο καο. Ἡ βίαηε θαὶ
ἐθζηαζηαθὴ κνπζηθὴ ζπλνδεχεη πάληνηε ηὴλ ὅπνηα ὁινθιεξσηηθὴ
λννηξνπία, ὅπσο ἔγηλε κὲ ηνὺο ῥπζκνὺο ζθιεξνῦ ξφθ, ἠ ηὶο
γλσζηὲο παξαιιαγέο ηνπ30, κὲ ηὴλ «θάξκηλα κπνπξάλα» ἐπὶ
λαδηζκνῦ θαὶ ἀξγφηεξα ζηὴλ ιιάδα, ἀιιὰ θαὶ ἄιια, ὅπσο θαὶ κὲ
ηὴλ λννηξνπία ηνῦ ἀπιήζηνπ πινπηηζκνῦ, ηῆο πξνηεζηαληηθῆο
ζηθῆο ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ31.
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4
Ἡ ἄιιε πιεπξά, ζπκπιεξσκαηηθὴ πξὸο ηὴλ κνλνζήκαληε ινγηθὴ
ηλ ἐθιειπκέλσλ32, εἶλαη  πίζηε ζηὴλ ἀπφιπηε ἀιήζεηα ηῆο
κνλνζετζηηθῆο ζξεζθείαο, ηῆο ἰδενινγίαο ἠ ηῆο ἐπηζηήκεο,  ὅπνηα
κνξθὴ ηῆο ἑηεξνλνκίαο· ἀπὸ ηὴλ ἄπνςε αηὴ πιεζηέζηεξα πξὸο
ηὴλ ἀλζξσπνκνξθηθὴ ἑιιεληθὴ ζξεζθεία βξίζθεηαη  θηλεδηθὴ
θηινζνθία ηνῦ Κνκθνπθίνπ, θαζὼο θαὶ εἰο ηὸ Παιάηηνλ ηῆο
Οξαλίνπ Γαιήλεο ηνῦ Πεθίλνπ δὲλ πάξρεη λαφο, ἀιιὰ 
πξαθηηθὴ εἶλαη παξφκνηα κὲ ἐθείλε ηλ ιιήλσλ33. Ἡ ἀπφιπηε θαὶ
ἀηαιάληεπηε πίζηε ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ, ὡο πξὸο ηὴλ
ἀιήζεηα ηλ ἰδενινγηθλ ηνπ ἀξρλ, παξακέλεη δεδνκέλε ὣο ηὶο
κέξεο καο, θαὶ κεηὰ ηὴλ ησξηλὴ δηαξζξσηηθὴ θξίζε, ηνπιάρηζηνλ
ζηὴ Βξεηαλλία θαὶ ζηὶο Ἡλσκέλεο Πνιηηεῖεο, ζηὶο ὁπνῖεο
δπζθνιεχνληαη πνιὺ λὰ ἀπνδερζνῦλ, ἐθηὸο ηῆο πξνηεζηαληηθῆο
ζηθῆο, ἄιινλ ηξφπν δσῆο.
Τὸ πξφβιεκα ἀλάγεηαη ζηὴ δηεξεχλεζε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ βαζκνῦ
ἐμαξηήζεσο ζηὶο δηάθνξεο ζξεζθεῖεο ἠ ἰδενινγίεο·  γεληθὴ
θαηαδίθε, ὅηη « ζξεζθεία εἶλαη ηὸ ὄπην ηνῦ ιανῦ», ἐθθηλεῖ ἀπ‟ ηὸλ
δηαθσηηζκὸ θαὶ ηὴλ γαιιηθὴ ἐπαλάζηαζε, ὅηαλ ηὸ θχξην ἐκπφδην
ζηὴλ ἀπειεπζέξσζε ηλ ιαλ ἦηαλ  ἀπφιπηνο κνλαξρία θαὶ 
δεζπνηεία ηῆο ἐθθιεζίαο, ὅπσο ζπλέβαηλε ζηὴλ Δξψπε· νἱ
ἀγλεο ηλ ιιήλσλ, γηὰ ηὴλ ἀπνηίλαμε ηνῦ ηνπξθηθνῦ δπγνῦ, κὲ
ηὴλ ζπκπαξάζηαζε ηῆο ἐθθιεζίαο, ἦηαλ θάηη ηὸ ἀδηαλφεην ζηὴ
Γχζε, ὅπσο ἄγλσζηε παξέκεηλε θαὶ  ζπκβνιὴ ηνῦ λενειιεληθνῦ
δηαθσηηζκνῦ, πεξηζζφηεξν ἀλζξσπνθεληξηθνῦ ἀπ‟ ηὸλ δπηηθφ. Ἡ
πνξεία ηῆο ἀλζξσπίλεο ζθέςεσο δὲλ ἐμαληιεῖηαη ζηὴλ ἐμέιημε ηνῦ
δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ, δὲλ ἀπνηειεῖ ηὴλ γλεζηψηεξε ἔθθξαζή ηεο.
Τὸ ἐξψηεκα εἶλαη, πνηὲο θαὶ ζὲ πνηὸ βαζκὸ δεζκεχζεηο ἐπηβάιιεη
ἑθάζηε ζξεζθεία; Οἱ ζεσξεηηθνὶ ηῆο βηνκεραληθῆο θνηλσλίαο θαὶ
ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ ἔρνπλ κειεηήζεη πιεξέζηεξα ηὴλ
πξνηεζηαληηθὴ ζηθή, κὲ ηὴλ ἀιιειεμάξηεζή ηεο ἀπ‟ ηὴλ
θαιβηληζηηθή, θαὶ ἀπὸ ἐθείλε ηῆο θαζνιηθῆο ζξεζθείαο· νἱ ἄιιεο
ζξεζθεῖεο, ἀθφκε θαὶ  ὀξζφδνμνο, κφλν ὡο ἀληαλάθιαζε
ρξεζηκνπνηνῦληαη ζηὴ ζθέςε ηνπο, ὅηαλ ἀλαθέξνληαη εἰο αηάο,
δειαδή, θαηὰ πεξίπησζε. Ἡ ἀλαθνξὰ ζηὸλ Μὰμ Βέκπεξ κᾶιινλ
εἶλαη ἀξθεηή, δηφηη ὁ Γεξκαλὸο θηιφζνθνο, πξηνο δηαηχπσζε ηὴ
ζεσξία ηῆο κεηαπιάζεσο ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ ζπλαηζζήκαηνο ηνῦ
βηνκεραληθνῦ ἀλξζψπνπ, ἀπ‟ ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ ζηὸ
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θαπηηαιηζηηθὸ πλεῦκα, θαὶ ἀπνηέιεζε ηὴλ κήηξα ηῆο
ἀκθηζβεηήζεψο ηνπ, ὁιφθιεξν ηὸλ πξνεγνχκελε αἰλα· γλσζηὰ
αηά, ἁπιῆ πελζχκηζε ἐπηρεηξεῖηαη. « πξνηεζηαληηζκὸο
ἑξκήλεπζε ηὴλ ἐπηηπρία ζηὶο ἐπηρεηξήζεηο ὡο ἀπνηέιεζκα ηνῦ
ὀξζνινγηθνῦ ηξφπνπ δσῆο»34, γξάθεη ὁ Γεξκαλὸο θηιφζνθνο εἰο
ηὴλ «Κνηλσληνινγία ηῆο ζξεζθείαο»· εἶλαη ἀπνδεθηὰ ὅια αηὰ ἀπ‟
ηὴ δπηηθὴ ζθέςε, ὡο  θαλνληθὴ πνξεία πξὸο ηὸλ βηνκεραληθὸ
ἄλζξσπν. Ἀιιά, ἀθφκε θαὶ ὁ Μὰμ Βέκπεξ, βιέπεη ηνὺο ἄιινπο
κεγάινπο πνιηηηζκνὺο ηῆο Ἀζίαο, ὄρη ὡο ἰζνηίκνπο πξὸο ηὸλ
εξσπατθφ, παξὰ ὡο κέηξνλ ζπγθξίζεσο·  ζέζε ηνπ ὡο
ἐθθξαζηνῦ ηνῦ ἀλσηέξνπ δπηηθνῦ πνιηηηζκνῦ δηαρέεηαη ζὲ
ὁιφθιεξν ηὸ ἔξγν ηνπ. λδεηθηηθὴ εἶλαη  ἀλαθνξά καο, ἀιιὰ
ἀπαξαίηεηε, δηφηη κᾶο βνεζάεη ζηὴ ράξαμε ηῆο κνλνζεκάληνπ
ζηθῆο: «Πξάγκαηη κεηαμὺ ηλ ιιήλσλ  ἄξρνπζα ηάμε θπξίσο
δνῦζε κὲ ηὴλ ἁπαιὴ κνξθὴ ηῆο ἐθζηάζεσο ἀπ’ ηὴλ πξψηε ηεο
ἐκθάληζε. Ἀπ’ ηὴλ ζηηγκὴ ηῆο θαζηεξψζεσο ηῆο πεηζαξρίαο κεηαμὺ
ηλ ὁπιηηλ,  ιιὰο ἀπψιεζε ηὴλ ἄξρνπζα ἐθείλε ηάμε κὲ ηὸ
ἀληίζηνηρν γφεηξν ηλ εγελλ ηῆο Ῥψκεο. Οἱ θνηλσληθὲο ζρέζεηο
ζηὴλ ιιάδα ἤηαλ ἀπ’ ὅιεο ηὶο πιεπξὲο ἁπινχζηεξεο θαὶ
ὀιηγψηεξνλ θενπδαιηθέο. ηὴ Ῥψκε νἱ εγελεῖο, νἱ ὁπνῖνη
ἀπνηεινῦζαλ ἕλα ὀξζνινγηθὰ ὀξγαλσκέλν ζηξκα κὲ αμαλφκελε
ἰζρχ, θαὶ πνὺ θαηεῖραλ ὁιφθιεξεο πφιεηο θαὶ ἐπαξρίεο ὡο
ἐμαξηψκελεο ἰδηνθηεζίεο ηλ νἰθνγελεηλ ηνπο, ὁινθιεξσηηθὰ
ἀπέξξηπηαλ ηὴλ ἔθζηαζε, ὅπσο ηὸ ρνξφ, ὡο πιήξσο ἀπαμησηηθὰ
θαὶ ἀπξεπῆ πξὸο ηὴλ αἴζζεζε ηῆο ηηκῆο ηλ εγελλ»35.
Μαθξὰ πεξηδηάβαζε, ἀιιὰ ὁ θηιφζνθνο ἀληαλαθιᾶ πεξίπνπ ὅζα
εἶπε ὁ Ἀξηζηείδεο Κντληνιηαλφο36, ὅηη ἀδπλαηνῦζαλ νἱ εγελεῖο
Ῥσκαῖνη, θαηαλνῆζαη, «δηὰ ηὴλ αηλ ἀζζέλεηαλ, ηὴλ θαηὰ δίεζηλ
κειῳδίαλ θαὶ παληειο ἀκειῳδεηνλ εἶλαη ηὸ δηάζηεκα
πνιαβφληεο»·  ἔθζηαζηο, ὅπσο ηὴλ ἀλαθέξεη ὁ θηιφζνθνο ἐπεηδὴ εἶλαη  ἐπίδξαζε ηνῦ θξπγίνπ κέινπο, θαηὰ ηὸλ Ππζαγφξα
θαὶ ηὸλ Μεγάιν Βαζίιεην- δὲλ ἀπέρεη θαὶ πνιχ.
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«Γλῶζζα μοςζικὴν μιμεῖηαι»
Ἡ δηεξεχλεζε ηῆο πνξείαο ηῆο δπηηθῆο θνηλσλίαο ζπκπιεξψλεηαη
κὲ ηὶο δηαπηζηψζεηο ηνῦ Μὰμ Βέκπεξ· ζηὴλ πξάμε ὁ θηιφζνθνο
ἀξλεῖηαη ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ ἑιιελνξσκατθνῦ πνιηηηζκνῦ, θπξηάξρνπ
ηφηε ζηὴ δπηηθὴ ζθέςε, θη ἴζσο γη‟ αηὸ ηὴλ πξνζπεξλάεη, ἠ
πηζαλφλ ἐπεηδὴ δὲλ ἅπηεηαη θαὶ πνιὺ ηῆο πξνβιεκαηηθῆο ηνπ,
θαζὼο ηὸ 1922· ηὰ ἐλδηαθέξνληα ηῆο εξσπατθῆο θηινζνθηθῆο
ζθέςεσο, ἀκέζσο κεηὰ ηὸ ηέινο ηνῦ κεγάινπ πνιέκνπ, ηῆο ἀλφδνπ
ηῆο ζνβηεηηθῆο ἐμνπζίαο ζηὴ Ρσζία, ἦηαλ ἄιια ἂλ θαὶ ὁ Βέκπεξ
ἦηαλ ζθνδξὸο πνιέκηνο ηῆο θνκκνπληζηηθῆο ἰδενινγίαο.
Πεξαζκέλα αηά.
Οἱ παξαηεξήζεηο ηνῦ θηινζφθνπ ἐλδηαθέξνπλ ηὴλ πξνβιεκαηηθή
καο, ὅηη νἱ Ἕιιελεο δὲλ εἶραλ ἄξρνπζα ηάμε ἀληίζηνηρε κὲ ηνὺο
εγελεῖο ηῆο Ῥψκεο, ηὴλ χγθιεην, νἱ ὁπνῖνη ζεσξνῦζαλ ὡο
ἀπαμησηηθὴ ηὴλ ἄζθεζε ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηνῦ ρφξνπ, ὅηαλ εἰο ηὴλ
ιιάδα, νἱ δχν αηὲο ηέρλεο ἀμηνινγνῦληαλ ὡο θνξπθαῖεο, καδὶ κὲ
ηὴλ πνίεζε θαὶ ηὸ δξκα, εἰο ηὴλ θνηλσληθὴ ἀμηνιφγεζε· 
ἀλαπηπμε, ἄιισζηε, ηῆο θιαζηθῆο ιαηηληθῆο ινγνηερλίαο, ηφζνλ
ἀμηνιφγνπ, ἔγηλε ὡο ζηξαηεπκέλε θνπιηνχξα ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ
Αγνχζηνπ37, θαὶ κᾶιινλ ηνῦ Ἀξηζηείδνπ ηνῦ Κντληηιηαλνῦ.
Παξακέλνπλ, ὅκσο νἱ παξαηεξήζεηο αηὲο κεηέσξεο θαὶ ρσξὶο
ζπλέρεηα, δηφηη θαὶ  ζεκαζία ηῆο κνπζηθῆο εἰο ηὴλ ξζνδνμία ἔρεη
κειεηεζεῖ ἐιάρηζηα ζηὴ Γχζε, ἐλ αηὴ ζὲ πνιιὰ ζεκεῖα ἀλαθέξεη
ηὴλ ἐπίδξαζε ηῆο κνπζηθῆο ζηὸ πνιηηηθὸ ἤζνο· πνιιὰ εἶρε
δηαηζζαλζεῖ, ὀιηγψηεξα εἶρε ἀλαπηχμεη, «πξνζεθηηθὰ ἀμηνινγνῦζαλ
νἱ Ἕιιελεο ηὸ ἤζνο ηῆο κνπζηθῆο γηὰ πνιηηηθνὺο ζθνπνχο»38. Ἡ
ἀμηνιφγεζε ηλ ἀλαθνξλ γίλεηαη ἐθιεθηηθο, δηφηη δὲλ εἶλαη
δπλαηὴ  πιήξεο ἀλάπηπμε ηλ ζεκάησλ ζηὰ πιαίζηα ηνῦ
πνλήκαηνο ηνχηνπ, ἀιιὰ ἐληζρπηηθὰ εἶλαη ὅζα πξνζθέξνπλ νἱ
ἔξεπλεο ηλ Αζηξηαθλ ἱζηνξηθλ θαὶ κνπζηθνιφγσλ, ζηὸ
ἐθπιεθηηθὸ βηβιίν ηνπο, «Ἱζηνξία ηῆο βπδαληηλῆο ινγνηερλίαο»39.
Ἡ ἀλαγλψξηζε ηνῦ ξφινπ ηῆο κνπζηθῆο πξνυπνζέηεη ηὴλ
ἐλδειερῆ γλψζε ηλ ζρέζεσλ κνπζηθῆο θαὶ ἀλζξψπνπ, πνιίηνπ
εξχηεξα,
ὡο ζεσξεηηθῆο πξνζεγγίζεσο, θαὶ ὡο ἀζθήζεψο ηεο εἰο ηὴλ
ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθή· εἰο ἀκθφηεξα  δπηηθὴ ζθέςε ζηεξεῖ,
37
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ιφγῳ ηῆο δεζκεχζεψο ηεο, ὡο ἐθθίλεζε, θαηὰ ηὴλ πξψηε
δηακφξθσζε, ηὸλ δσδέθαην κ.Χ. αἰλα, ηλ «ἐπηζηεκνληθλ» ηεο
ἀξρλ, κὲ ἀλαγσγὴ ζηὸλ Ἅγην Αγνπζηῖλν θαὶ ζηὸλ
λενπιαησληζκφ40, θαὶ ὡο πξνέθηαζε ηλ ἀξρλ ηεο αηλ ζηὶο
ξίδεο ἑθάζηνπ ἄιινπ πνιηηηζκνῦ, ἀθφκε θαὶ ηνῦ ἑιιεληθνῦ, ηὸλ
ὁπνῖν ἐγθιψβηζαλ ζηὰ ζηελὰ πιαίζηα ηῆο ἑιιελνξσκατθῆο ινγηθῆο.
Ὅηαλ εὔθνια ζήκεξα ὁ ζεσξεηηθφο, θηιφζνθνο ἠ κή, πηζηεχεη
ζηὴλ ἁπιῆ θαὶ ινγηθὴ κεηάβαζε ἀπ‟ ηὸλ Ἅγην Αγνπζηῖλν ζηὸλ
λενπιαησληζκὸ θη ἀπ‟ λενπιαησληζκὸ ζηὸλ Ἀξηζηνηέιε θαὶ ζηὸλ
Πιάησλα, ηφηε  πξνζέγγηζε γίλεηαη ἁπιντθὴ ηνπιάρηζηνλ, ὁπφηε
ἔξρεηαη ὡο ινγηθὸ ζπκπέξαζκα  παξακέιεζε ἠ ἄγλνηα ηνῦ ξφινπ
ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηλ ἀξξήθησλ ζρέζεψλ ηεο κὲ ηὸ ἦζνο ηνῦ
ἀλζξψπνπ.
Ἡ ζηελὴ δηαζχλδεζε ηνῦ λενπιαησληζκνῦ, ὅπσο θαὶ ηῆο ζησηθῆο
θνινζνθίαο κὲ ηὸλ Ἅγην Αγνπζηῖλν, γίλεηαη ζπλέρεηα ἀπ‟ ηὸλ
Φξαλζνπὰ Ενπιιηέλ, βαζὺ γλψζηε ηῆο πιαησληθῆο θηινζνθίαο,
κᾶιινλ κέζα ἀπ‟ ηὴλ ἐπηθαλεηαθὴ ζεψξεζε ηῆο ὀπηηθῆο ηνῦ
ἑιιελνξσκατθνῦ πνιηηηζκνῦ41, θαὶ ἄιινπο ἐκβξηζεῖο πεξὶ ηὴλ
ἑιιεληθὴ γξακκαηεία·  ἐπαλάιεςε ηῆο ἐπηζεκάλζεσο ἔρεη ἕλαλ
θαὶ κφλν ζθνπφ, ηὴλ πνγξάκκηζε ηῆο δηνιηζζήζεσο ηῆο
εξσπατθῆο θηινζνθίαο ζηὴλ ινμή ἀηξαπὸ ηῆο λεσηέξαο
ζθέςεσο.  Φαλζνπὰ Επιιηὲλ παξακέλεη πηζηὸο ζηὶο ἀπφςεηο ηνπ
αηέο, κὲ ηὶο ἀλαθνξέο ηνπ γηὰ ζπζρέηηζε ηῆο ἀξηζηνηειηθῆο
πξναηξέζεσο κὲ ἐβάζπλζή ηεο ζηὴλ αγνπζηηαλὴ ἔλλνηα ηῆο
ζειήζεσο πξὸο ἐπηινγὴλ ηνῦ θαθνῦ, ἀιιὰ ἐληειο δηαθφξνπ πξὸο
ηὴλ ζχιιεςε ηνῦ Λπθείνπ θαὶ ηῆο ζπκπιεξσκαηηθῆο ἐλλνίαο ηῆο
βνπιήζεσο· αηὰ παξακέλνπλ πνγξακκίζεηο, ρσξὶο νδεκία
δηάζεζε θξηηηθῆο42, δηφηη ἀπνηειεῖ ηὸλ θαιχηεξν δηδάζθαιφ καο εἰο
ηὰο δηεξεπλήζεηο καο εἰο ηὴλ θηλεδηθὴ ζθέςε. Τὸ θαθὸ ζηὴλ
αγνπζηηαλὴ ζθέςε ἀπνηειεῖ ἀλαπφζηαζην ηκῆκα ηῆο ἄιιεο
πηπρῆο ηνπ, ηνῦ θαινῦ, κὲ ηὴλ ἀληίζεζε αηὴ ἀπφιπηε θαὶ
δεζκεπηηθὴ ηῆο δνγκαηηθῆο ηεο·  πξναίξεζηο, ἑπνκέλσο, δὲλ ἔρεη
νδεκία ζρέζε εἰο ηὴλ ζπιινγηζηηθὴ αηή, δηφηη δὲλ ζρεηίδεηαη κὲ
νδεκία ἔλλνηα ἀληηζέζεσο· ιίγν πηὸ θάησ δηνιηζζαίλεη θαὶ πάιη, κὲ
ηὴλ ἀλάκημε ηῆο ζησηθῆο θηινζνθίαο θαὶ ηῆο καληρατθῆο αἱξέζεσο,
ἀιιὰ θαὶ ηνῦ κχζνπ θαὶ ηνῦ ιφγνπ ηῆο ἑιιεληθῆο γιψζζεο καδί
ηνπο. Ἡ ἀλαθνξὰ ὅκσο ζηνὺο Μαληραίνπο γίλεηαη ἀπ‟ ηνὺο παηέξεο
ηῆο ξζνδφμίαο, Μεγάιν Ἀζαλάζην, Γξεγφξην Θενιφγν, Ἰσάλλε
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Γακαζθελφ, Φψηην, κφλν ζὲ ζρέζε κὲ ηὶο αἱξέζεηο θαὶ ηὶο
ἐπηδξάζεηο ηλ ἀλαηνιηθλ ζξεζθεηλ ζηὸ ρξηζηηαληζκὸ, θη ὄρη κὲ
ηὴλ ἑιιεληθὴ θηινζνθία.  Ἅγηνο Αγνπζηῖλνο εἶρε ἀζπαζζεῖ θαηὰ
ηὴλ λεφηεηά ηνπ ηὸλ καληρατζκὸ θαὶ ηὸλ εἶρε ἐγθαηαιείςεη, κεηὰ ηὸλ
πξνζειπηηζκφ ηνπ ζηὸ ρξηζηηαληζκφ, ἀπ‟ ηὸλ Ἄγην Ἀκβξφζην εἰο ηὰ
Μεδηφιαλα, ἀιιὰ αηὸ δὲλ ζεκαίλεη ζπζρέηηζε ηνῦ καληρατζκνῦ κὲ
ηὸ ἑιιεληθὸ πλεῦκα, ἀθφκε θαὶ ηῆο ἐπνρῆο ηῆο παξαθκῆο, θάζε
ἄιιν κᾶιινλ· γηὰ ηὴλ ἑιιεληθὴ ζθέςε, ὁ καληρατζκὸο ἦηαλ μέλνο
θαὶ ἀζχκβαηνο πξὸο ηὴλ ἀλζξσπνκνξθηθὴ ζξεζθεία ηεο θαὶ ηὸ
ἀπνιιψλεην πλεῦκα ηεο θαὶ ηὶο ἰζφηηκεο ζρέζεηο ηλ ιιήλσλ κὲ
ηνὺο ζενχο ηνπο. Καὶ νἱ πιένλ πνιέκηνη πξὸο ηνὺο ἐζληθνὺο θαὶ ηὴλ
ἑιιεληθὴ κπζνινγία παηέξεο, ἀθφκε θαὶ νἱ ἐκπλεπζηὲο ηλ
ἀπελλ δηψμεσλ ηλ ιιήλσλ θαὶ ηλ ηφζσλ θαηαζηξνθλ ηλ
ἀξραίσλ ἑιιεληθλ ἱεξλ θαὶ κλεκείσλ, δὲλ ἔθαλαλ παξφκνηεο
ζπγθξίζεηο· ηήξεζαλ ηὶο ἀπνζηάζεηο ηλ δχν ἀζπκβάησλ ἐλλνηλ.
 Ἡξάθιεηηνο κᾶο ἐπαλαθέξεη εἰο ηὴλ θαζεκεξηλὴ πξαγκαηηθφηεηα
θαὶ ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ηῆο ἱζηνξίαο: «νδ’ εἰ ἐλ ηῶ αηῶ πάληα
ζπληάμεηελ, νθ ἂλ ἔρνη ὀξζο. θξνχεηαη ηὰ θξνχκαηα ἐλ κνπζηθῇ
ηὰ κὲλ ἄλσ ηὰ δὲ θάησ. γιζζα κνπζηθὴλ κηκεῖηαη δηαγηλψζθνπζα
κὲλ ηὸ γιπθὺ θαὶ ηὸ ὀμὺ ηλ πξνζπηπηφλησλ, θαὶ δηάθσλα θαὶ
μχκθσλα. θξνχεηαη δὲ ηνὺο θζφγγνπο ἄλσ θαὶ θάησ, θαὶ νὔηε ηὰ
ἄλσ θάησ θξνπφκελα ὀξζο ἔρεη νὔηε ηὰ θάησ ἄλσ· θαιο δὲ
ξκνζκέλεο γιψζζεο ηῇ ζπκθσλίῃ ηέξςηο, ἀλαξκφζηνπ δὲ
ιχπε»43· ἐπαλαιακβάλεη ὁ ζθνηεηλὸο θηιφζνθνο ηὴλ ἄξξεθηε
ζρέζε κνπζηθῆο θαὶ γιψζζεο, ιφγνπ ἂλ θαὶ δὲλ ἔρνπλ ζσζεῖ
πνιιὰ θείκελα γηὰ ηὶο ἀπφςεηο αηὲο ἀπ‟ ηὴλ ἐπνρή ηνπ, κὲ ηὴλ
ἐμαίξεζε ηλ ππζαγνξηθλ ζρνιλ. ὰλ γίλεη  ἴδηα ζχληαμε γηὰ
ὅια, αηὴ δὲλ εἶλαη ὀξζὴ ζχληαμηο, δηφηη νἱ πξνθξνχζεηο ηλ
θζφγγσλ γίλνληαη εἰο ηὴλ κνπζηθὴ ἄιιεο ζηὸ ἄλσ κέξνο ηνῦ
ζηφκαηνο θαὶ ἄιιεο ζηὸ θάησ.  γιζζα κηκεῖηαη ηὴλ κνπζηθή,
ἔρνπζα ηὴλ ἄλεζε ηῆο ἐπαθξηβνῦο δηαγλψζεσο ηῆο πξνζπηψζεσο
ηνῦ βαξένο θαὶ ηνῦ ὀμένο ηφλνπ, θαὶ ηλ θσλεέλησλ θαὶ ηλ
ζπκθψλσλ. πξνθέξνληαη δὲ νἱ θζφγγνη ἀπὸ ηὸ ἄλσ κέξνο ηῆο
ζηνκαηηθῆο θνηιφηεηνο θαὶ ἀπὸ ηὸ θάησ κέξνο, θαὶ νὔηε ὅζα
πξνθέξνληαη ἀπὸ ηὸ ἄλσ κέξνο, ὅηαλ πξνθέξνληαη ἀπὸ ηὸ θάησ,
πξνθέξνληαη ὀξζο, νὔηε ηὸ ἀληίζηξνθν· ὅηαλ πξνζαξκφδεηαη 
γιζζα εἰο ηὴλ ὀξζὴλ πξνθνξά, ηφηε πξνθαιεῖηαη ηέξςηο,
εραξίζηεζηο, ὅηαλ πξνθέξεηαη κὲ ἀλάξκνζηε, ηφηε πξνθαιεῖηαη
ιχπε.
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 Ἱππνθξάηεο κᾶο δηέζσζε ηὰ ἀπνζπάζκαηα αηὰ ηνῦ θεζίνπ,
ὁ ὁπνῖνο πξνεγνπκέλσο παξνκνηάδεη ηὴλ ἁξκνλία ηῆο γιψζζεο,
ηνῦ ιφγνπ, κὲ ηὴλ ηέρλελ ηνῦ καγείξνπ, δηφηη ἐὰλ δὲλ γίλεη  ζσζηὴ
ἀλαινγία ηλ ιηθλ θαὶ ζηὴ καγεηξηθή, δὲλ πάξρεη ηέξςηο,
εραξίζηεζηο, ἐπεηδὴ νἱ ἁξκνλίεο ηῆο ζπληάμεσο ηῆο γιψζζεο
πξνέξρνληαη ἀπὸ ηὰ ἴδηα γξάκκαηα, ἀιιὰ δὲλ εἶλαη νἱ ἴδηεο, ἀπ‟ ηὸλ
ὀμὺ θαὶ ηὸλ βξαρὺ ηφλν, ἔρνπκε ηὰ ἴδηα ὀλφκαηα, θσλήεληα, καθξὰ
ἠ βξαρέα, ἀιιὰ ὄρη θαὶ ηνὺο ἴδηνπο θζφγγνπο. ηὰ πεξηζζφηεξα
δηαθνξεηηθὰ θσλήεληα ἁξκφδνπλ κεηαμχ ηνπο, κεξηθὰ ὅκσο
δηαθνξεηηθὰ ἐιάρηζηα ἁξκφδνπλ. ὰλ ὅκσο θάπνηνο ηὰ θάλεη ὅια
ὅκνηα, δὲλ πάξρεη εραξίζηεζε. Οἱ πνιιὲο θαὶ πνιπεηδεῖο
κεηαβνιὲο κάιηζηα πξνθαινῦλ εραξίζηεζε, δειαδή νἱ ιεπηὲο
ἀπνρξψζεηο ηλ κνπζηθλ δηαζηεκάησλ,  δίεζηο ηλ
κνπζηθνιφγσλ, πξνθαιεῖ ηέξςηλ, θαηὰ ηὴλ ἔθθξαζε ηῆο
δεκηνπξγηθῆο ἱθαλφηεηνο ἑθάζηνπ. Οἱ κάγεηξνη παξαζθεπάδνπλ ηὰ
θαγεηὰ γηὰ ηνὺο ἀλζξψπνπο, ἀλακηγλχνληεο πνιὺ δηαθνξεηηθὰ ἠ
ὅκνηα ιηθὰ θαὶ ἀπ‟ ηὰ ἴδηα θαὶ ὄρη παξφκνηα, γηὰ ηὸ θαγεηὸ θαὶ ηὸ
πηνηὸ ηλ ἀλζξψπσλ· ἂλ ηὰ παξαζθεπάζνπλ ὅια ὅκνηα δὲλ
πάξρεη ηέξςηο. Μαθξὰ  παξεθβνιή, ἀιιὰ θαηαδεηθλχεη πὼο ἀπὸ
πφηε ἐζεσξνῦλην θαζνξηζηηθὲο νἱ θαλφλεο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο.
Γξάθεη ὁ θηιφζνθνο: «ἁξκνλίεο ζπληάμηεο ἐθ ηλ αηλ νὔρ αἱ
αηαί· ἐθ ηνῦ ὀμένο θαὶ ἐθ ηνῦ βαξένο, ὀλφκαηη κὲλ ὁκνίσλ, θζφγγῳ
δὲ νρ ὁκνίσλ. ηὰ πιεῖζηνλ δηάθνξα κάιηζηα ζπκθέξεη, ηὰ δὲ
ἐιάρηζηνλ δηάθνξα ἣθηζηα ζπκθέξεη. εἰ δὲ ὅκνηα πάληα πνηήζεηέ ηηο,
νθ ἔηη ηέξςηο. αἱ πιεῖζηαη κεηαβνιαὶ θαὶ πνιπεηδέζηαηαη κάιηζηα
ηέξπνπζηλ. κάγεηξνη ὄςα ζθεπάδνπζηλ ἀλζξψπνηζη, δηαθφξσλ
ζπκθφξσλ παληνδαπὰ ζπγθξίλνληεο, ἐθ ηλ αηλ ν ηαηά,
βξζηλ θαὶ πφζηλ ἀλζξψπῳ· εἰ δὲ πάληα ὅκνηα πνηήζεηελ, νθ ἔρεη
ηέξςηλ»44.
Οἱ ἐθιειπκέλνη, ἐλλνεῖ ὁ θηιφζνθνο, δὲλ αἰζζάλνληαη εραξίζηεζε
ζηὴλ ὁκηιία ηνπο, ζχκθσλα κὲ ηὶο ἀξρὲο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, δηφηη δὲλ
εἶρε ἐκθαληζζεῖ ἀθφκε ὁ ἀρξεῖνο, ὡο θνηλσληθὸ θαηλφκελν, παξὰ
κφλν ὡο ἀηνκηθὴ πεξίπησζε, ἂλ θαὶ εἶραλ εἰζβάιεη νἱ ηχξαλλνη·
ἕλαλ αἰλα ἀξγφηεξα ἔθαλαλ ηὴλ πνιηηηθή ηνπο ἐκθάληζε θαὶ ζὲ
δχν ἐμαπιψζεθαλ ὡο ἰζρπξὰ πνιηηηθὴ δχλακηο. Τὸλ ζεὸ
Ἀπφιισλα ἐμπκλεῖ ὁ Ἡξάθιεηηνο, ἔζησ θη ἂλ δὲλ ηὸλ θαηνλνκάδεη,
δηφηη ἦηαλ θάηη ηὸ αηνλφεην ζηὴλ ἐπνρή ηνπ·  κνπζηθὴ ἁξκνλία, 
ἁξκνλία ηῆο γιψζζεο, ηνῦ ιφγνπ ὁδεγεῖ ζηὴλ ἀπειεπζέξσζε ηνῦ
ἀηφκνπ ἀπ‟ ὅια ηὰ δεζκά ηνπ, ἰδενινγηθὰ ἠ πνιηηηθά. Σηὶο κέξεο
καο ἐπηδηψθνπλ ηὴλ πιήξε πνδνχισζε ηλ ιιήλσλ, κὲ ηὴλ
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θαηάξγεζε ηῆο ἁξκνλίαο ηῆο γιψζζεο καο, κὲ ηὴλ θαηάξγεζε ηλ
καθξλ θαὶ βξαρέσλ θσλεέλησλ, ηῆο πξνζῳδίαο, κὲ ηὴλ
θαηάξγεζε ηνῦ πνιπηνληθνῦ ζηὴ γξαθή, δηφηη ζηὸλ πξνθνξηθὸ
ιφγν δὲλ δχλαληαη νδὲλ πξᾶμαη, θη εἶλαη πηὸ ἀλίζρπξνη θη ἀπ‟ ηὸλ
Πιάησλα, θαηὰ ηὴλ ζπγγξαθὴ ηῆο «Πνιηηείαο», θαζὼο ἐπηβάιινπλ,
ρεηξφηεξα πνιχ,
ἀθφκε θαὶ ηὴλ δηαθνξεηηθὴ ἔλλνηα ηλ
ἐπηξξεκάησλ, ηὰ ηξνπηθὰ ἐπηξξήκαηα γίλνληαη ρξνληθὰ θαὶ ηὰ
ρξνληθὰ ἐμαθαλίδνληαη, ἔηζη κὲ ἀπνθάζεηο, θηινιφγσλ ἐμ Ἀκεξηθῆο
θαὶ ηλ ἐπηρσξίσλ δνχισλ ηνπο. Τὸ ἰδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθὸ εἶλαη
ὅηη αηνὶ νἱ ἴδηνη θξνληίδνπλ ἰδηαηηέξσο ηὴλ ηέξςηλ ηνπο ζηὴ
καγεηξηθή, ἠ κᾶιινλ ηὴλ θξνληίδνπλ ὡο νἱ Ἀλαηνιίηεο θαὶ νἱ
Ῥσκαῖνη κὲ ηὰ ινπθνχιεηα γεχκαηά ηνπο.  ἁπιὸο ἄλζξσπνο
ὅκσο ἐπηκέλεη ζηὴλ ὀξζὴ πξνθνξὰ ηῆο ἑιιεληθῆο, ζηὴλ ρξήζε ηῆο
πξνζῳδίαο ηεο, ἐπεηδὴ ἔηζη ἔρεη ηὴλ ἄλεζε ηῆο δηαηππψζεσο ηλ
ἁπιλ, ἀιιὰ θαπζηηθλ παξαηεξήζεψλ ηνπ, ηνῦ παηληθηηθνῦ
ιφγνπ ηνπ· ἐπηζηξέθεη ἐπηδεηθηηθὰ ζηὴ ινγία γιζζα θαὶ ζπκνῦληαη
νἱ κεγαιχηεξνη ηνὺο ζνθνὺο δεκνδηδαζθάινπο θαὶ ηὶο ζνθὲο
ζπκβνπιὲο ηλ παηεξάδσλ ηνπο ἠ παππνχδσλ ηνπο, κὲ ηὶο
γλψζεηο ηνπο ἀπ‟ ηὰ ρνιαξρεῖα, ὡο γλεζία ζπλέρεηα ηνῦ
λενειιεληθνῦ δηαθσηηζκνῦ. Ἡ ἄκπλα ηνῦ ἁπινῦ ιανῦ εἶλαη 
ἰζρπξφηεξε, αηὴ ἀπνηειεῖ ηὸ ὀρπξὸ ηῆο ἱζηνξηθῆο θαὶ πνιηηηζηηθῆο
θιεξνλνκίαο καο.
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Ὅπνηνο ἀγλνεῖ ηὴλ κνπζηθφηεηα ηῆο γιψζζεο ηνπ, ηῆο ὅπνηαο
γιψζζεο -δηφηη ὅιεο νἱ γιζζεο ἔρνπλ κνπζηθφηεηα θαὶ δηαθέξνπλ
κφλν ζηὸ βαζκὸ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, ἀιιὰ αηὸ ἐθθεχγεη ηλ
ὁξίσλ ηνῦ πνλήκαηφο καο-, ἐθπίπηεη ζηὴ κνλνζήκαληε ινγηθὴ θαὶ
ζηὸ ἤζνο ηλ ἐθιειπκέλσλ·  ἀδπλακία ηῆο θαηαλνήζεσο αηῆο
ηῆο δηαθνξᾶο εἶλαη ηὸ θχξην ραξαθηεξηζηηθὸ ηνῦ βηνκεραληθνῦ
ἀλζξψπνπ. Αηὸ ἀλαγλσξίδεη ὁ Μὰμ Βέκπεξ, κὲ ηὴ ζεσξία ηνπ
πεξὶ κεηαπιάζεσο ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ ζπλαηζζήκαηνο, παξ‟ ὅιν ὅηη
δὲλ ἐπεθηάζεθε ζηὴ δηεξεχλεζε ηνῦ ξφινπ ηῆο κνπζηθῆο ζηὴλ
θαζνιηθή, ἀιιὰ θαὶ ζηὴλ ὀζφδνμε πεξηζζφηεξν ἐθθιεζία.
Ὅζν πηὸ ἀπφιπηε εἶλαη  ἐμάξηεζε ηνῦ πηζηνῦ ἀπ‟ ηὸλ ζεφ ηνπ,
ὅζν πηὸ ἀπνθαιππηηθὸο ζεσξεῖηαη ὁ ιφγνο ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν
δέζκηνο γίλεηαη ζηὶο πνιηηηθὲο θαὶ πξνζσπηθέο ηνπ ἐπηινγέο· ὅζν
πηὸ ἀπφιπηνο εἶλαη ὁ ιφγνο ηνῦ ζενῦ, πηὸ δνγκαηηθφο, ηφζν
ὀιηγψηεξεο εἶλαη νἱ ἐπηινγὲο ηνῦ πηζηνῦ.  ιφγνο ηνῦ Ἀπφιισλνο
δὲλ ἦηαλ ἀπφιπηνο, ἦηαλ ζηβπιιηθφο, ὁπφηε  ἀλάγθε
ἀλαδεηήζεσο ἀπ‟ ηὸλ πηζηὸ ηνῦ πξαγκαηηθνῦ λνήκαηνο ηνῦ ιφγνπ
ηνῦ ζενῦ, ηὸλ πνρξέσλε εἰο ηὴλ δηεξεχλεζε ὅισλ ηλ
δπλαηνηήησλ ηνπ θαὶ εἰο ηὴλ ἀκθηζβήηεζε ηνῦ ζενῦ, ἠ ηνπιάρηζηνλ
εἰο ηὴλ θαηάθηεζε ηῆο ἰζνηίκνπ ζρέζεσο ἀπέλαληί ηνπ· αηὲο νἱ
δηεξεπλήζεηο εἶλαη ἀδηαλφηεηεο γηὰ ηὸλ ἐθιειπκέλν, ἠ κᾶιινλ δὲλ
ἔρεη ηὴλ δπλαηφηεηα θαὶ ηῆο λνεηηθῆο ζπιιήςεψο ηνπο, θαὶ πνιὺ
πεξηζζφηεξν ηῆο πξαθηηθῆο ἐθαξκνγῆο ηνπο ὡο ηξφπνπ δσῆο.
 ἐιεχζεξνο πνιίηεο δνῦζε ηὴλ ἁξκνλία ηνῦ ιφγνπ ηνπ θαὶ κέζῳ
αηῆο ἔζπαδε ηὰ δεζκὰ ηνῦ ρξφλνπ, ηὴλ ἐμάξηεζή ηνπ ἀπ‟ ηὸλ
ρξφλν· ὅζν πηὸ ἀπξφζηηνο εἶλαη ὁ ζεφο, ηφζν πεξηζζφηεξν
δεζκεχεη ηὸλ ρξφλν ηνῦ πηζηνῦ ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηαθέξεη
ηὸ ἐλδηαθέξνλ ηνῦ πηζηνῦ ἀπ‟ ηὸ παξὸλ ζηὸ ἀπξφζηην θαὶ ἀβέβαην
κέιινλ, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπξχλεη ηὰ ὅξηα κεηαμὺ ηῆο ἐλεξγείαο
θαὶ ηνῦ ηέινπο, ηνῦ ζθνπνῦ, ηφζν πεξηζζφηεξν ράλεη θάζε ἐιπίδα
ὁ πηζηὸο γηὰ ηὴλ ἱθαλνπνίεζε ηλ ἐπηζπκλ ηνπ ζηὸ παξφλ. Ἀπ‟
ηὴλ ἄιιε δσὴ ηνῦ ρξηζηηαληζκνῦ πέξαζε ζηὰ γεξαηεηὰ ηνῦ
θαπηηαιηζκνῦ θαὶ ζηὴλ ἄιιε γεληὰ ηνῦ θνκκνπληζκνῦ, ζ‟ αηὴ ηὴλ
δσὴ δὲλ πῆξρε πηζαλφηεο ἱθαλνπνηήζεσο ηῆο δνλῆο, ηῆο
ἐπηζπκίαο.
 ρξφλνο εἶλαη ηεκαρηζκέλνο θαὶ ἀπξνζδηφξηζηνο, ἀλήθεη ζὲ
θάπνηνλ ἄιινλ, ζηὸ ζεφ, ζηὸλ θνκηζάξην ἠ ἀπξνζψπσο ζηὸ
ζχζηεκα·  ἀπνδνρὴ ηλ «βξαρὺ θαὶ ἄληζνλ θαὶ ἐγγὺο ἀινγίαο
ῥπζκλ» ἀπνβιέπεη ζηὴλ ζενπνίεζε ηνῦ ρξφλνπ, ζηὴλ ἀπφιπηε
πνδνχισζε ηνῦ ἀλζξψπνπ, ζηὴλ ὁξηζηηθὴ ἐγθαηάιεηςε θάζε
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ἐλλνίαο αηνλνκίαο. Γλσξίδνπλ ὅινη ὅηη  κνπζηθὴ ἁξκνλία
ἐπηηπγράλεη ηὴλ θαηάξγεζε ηνῦ ρξφλνπ, ὡο πνιηηηθῆο ἐλλνίαο θαὶ
ἐπηηξέπεη ἠ θαὶ ἐπηβάιιεη ηὴλ θαηάθηεζε ηνῦ ἔξσηνο· ὁ ἔξσο θαὶ 
κνπζηθὴ ἁξκνλία ἐθθξάδνληαη ἐθηὸο ρξφλνπ, δὲλ ἐκπεξηέρνπλ εἰο
ηὴλ ἔθθξαζή ηνπο ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ ρξφλνπ.
Τὴλ ἀπφιπηε ἐμάξηεζε ηνῦ ἀλζξψπνπ ἀπ‟ ηὸλ ρξφλν ηὴλ ἐπέβαιε
 πξνηεζηαληηθὴ ζηθή: «ὁ ρξφλνο δὲλ δηαξθεῖ, ηξέρεη ἀκείιηθηα»,
ζὰ θσλάμεη ὁ αἰδεζηκψηαηνο Ὄιηβεξ Χέυγνπλη ζηὸ ἀθξναηήξηφ ηνπ
ηὸ 1694· «ἀιιὰ αηὸ πνὺ εἶλαη αἰψλην ἐπηθξέκεηαη. ηὸλ θφζκν
αηὸλ θεξδίδνπκε ἠ ράλνπκε ηὴλ αἰσλία ράξε. Σὸ κεγάιν βάξνο
ηῆο αἰσληφηεηαο θξέκεηαη ἀπὸ ιεπηέο θαὶ εὔζξαπζηεο θισζηέο… Ὦ!
Κχξηνί κνπ, θνηκζηε ηψξα, ἀιιὰ ζὰ μππλήζεηε ζηὴλ θφιαζε, ἀπὸ
ὅπνπ δὲλ πάξρεη ιχηξσζε»45. Ἦηαλ  ἐπνρὴ ηῆο ὁινθιεξσηηθῆο
θπξηαξρίαο ηῆο πξνηεζηαληηθῆο ζηθῆο ζηὴλ Ἀγγιία, κεηὰ ηὸ ζάλαην
ηνῦ Ὄιηβεξ Κξφκβει, ηὴλ ἀλάπηπμε ηνῦ ἐκπνξίνπ κὲ ηὶο Ἰλδίεο θαὶ
ηνῦ θαπηηαιηζηηθνῦ πλεχκαηνο, κὲ θέληξν ηὸ Μάληζεζηεξ, ὅπνπ
ἔδεζε θαὶ ὁ Ὄιηβεξ Χέυγνπλη, θαὶ θχξην εἰζαγσγηθὸ ιηκέλα καδὶ κὲ
ηὸ Λίβεξπνπι· ὁ ἄλζξσπνο ἦηαλ ἕλα ἁπιὸ ἐμάξηεκα ηῆο ζετθῆο
ἐπηηαγῆο, δὲλ ηνῦ ἀλαγλσξηδφηαλ νδεκία πξνζσπηθὴ βνχιεζε·
ἀθφκε θη ὁ ρξφλνο ηνπ ἀλῆθε ζηὸ Θεφ, θη ἦηαλ πνρξεσκέλνο λὰ
ηὸλ δαπαλήζεη θαηὰ ηὰο ἐληνιὰο ηνῦ Θενῦ, δηαθνξεηηθὰ ζὰ ἦηαλ
θαηαδηθαζκέλνο ζηὴλ αἰσλία θφιαζε. Ἡ πξνέθηαζε ηῆο
ἐμαξηήζεσο ἀπ‟ ηὸλ ρξφλν εἶλαη  πξνζήισζε ζηὶο ἀξρὲο ηῆο
πξνηεζηαληηθῆο ζηθῆο, δηφηη ὁ ρξφλνο ἑθάζηνπ ἀλήθεη ζηὸ Θεφ ηνπ
θαὶ ὀθείιεη ἀμηνπνηεῖλ αηὸλ θαηὰ ηὰο ἐληνιάο ηνπ, ἑπνκέλσο εἶλαη
πνρξεσκέλνο ἀθηεξζαη ηὸλ ρξφλν ηνπ ζηὴλ παξαγσγὴ ἀγαζλ,
ζηὴλ θαπηηαιηζηηθὰ ἀλάπηπμε· ὁ ἄλζξσπνο ἔραζε ὄρη κφλν ηὴλ
ηαχηηζε ηῆο ἐλεξγείαο ηνπ κὲ ηὸ ηέινο, ηὴλ ἱθαλνπνίεζε ηῆο
δνλῆο, ἀιιὰ θαὶ ηὴ δπλαηφηεηα πνιηηηθῆο ἐπηινγῆο46, πξνζσπηθῆο
βνπιήζεσο. Πνιινὶ ἦηαλ νἱ αἰδεζηκψηαηνη κὲ ηὸλ ἴδην ιφγν, ὅπσο
θαὶ ὁ Ὄιηβεξ Χέπγνπλη, δηαθνξεηηθὰ δὲλ ἦηαλ εὔθνιε  ἐκπέδσζε
ηῆο πξνηεζηαληηθῆο ζηθῆο.
Ἡ ἀπφζηαζε ἀπ‟ ηὸλ Ἀπφιισλα εἶλαη ἄπεηξε, ἄιινο θφζκνο, ἄιιε
ἀληίιεςε δσῆο·  ἔλλνηα ηνῦ ρξφλνπ δὲλ πῆξρε εἰο ηὸλ ζεφλ, ὡο
ζεὸο θαὶ ἀζάλαηνο, ἀιιὰ νὔηε θαὶ εἰο ηνὺο πηζηνχο ηνπ, ὅηαλ
πξνζέξρνληαλ εἰο ηνὺο λανχο ηνπ θαὶ πεξηζζφηεξν εἰο ηνὺο
Γειθνχο, ἀιιὰ θαὶ εἰο ηὰ ἄιια ἱεξά ηνπ ἠ ὅηαλ ἀπεπζχλνληαλ πξὸο
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ηὸλ ἴδην, πξὸο ηὸλ Λνμία.  πινῦηνο, ηὸ θπλῆγη ηῆο
παξαγσγηθφηεηνο, ηὸ θνηλσληθὸ ὄλεηξν ηῆο ἐπνρῆο καο, ἦηαλ
ἔλλνηεο ἄγλσζηεο, ἀιιὰ θαὶ θαηαδηθαζηέεο, εἰο ηνὺο Ἕιιελαο· 
απθψ,  θαιχηεξε πνηήηξηα ηῆο παγθνζκίνπ ἱζηνξίαο -ἔγξαςε εἰο
ηὴλ αἰνιηθὴ δηάιεθην,  ὁπνία δὲλ εἶρε ηὴ δαζεῖα θαὶ εἶρε ηὸ α- ἀληὶ
ηνῦ ε-, πεξηγξάθεη ηὴλ πιήξε πεξηθξφλεζε ηλ ιιήλσλ πξὸο
ηὸλ πινῦην:
ὀ πινῦηνο ἄλεπ ἀξέηαο νθ ἀζίλεο πάξνηθνο·
ἀ δ’ ἀκθνηέξσλ θξζηο εδαηκνλίαο ἔρεη ηὸ ἄθξνλ47.
Γειαδή, κᾶο ιέεη  Λεζβία πνηήηξηα,
ὁ πινῦηνο ρσξὶο ηὴλ ἀξεηὴ δὲλ εἶλαη ἀβιαβήο ζπγθάηνηθνο·
 θξάζε ὅκσο ἀκθνηέξσλ ἔρεη ὡο ηέινο ηεο ηὴλ εδαηκνλία.
Ἀλαγλψξηδε  Σαπθὼ ηὴλ ἀπφθηεζε ηνῦ πινχηνπ, ἀιιὰ ὄρη ὡο
αηνζθνπφ, ὡο ηέινο ηῆο δσῆο ηνῦ ἀλζξψπνπ, παξὰ κφλν ὡο
κέζνλ γηὰ ηὴλ εραξίζηεζε ζηὴ δσή, ηῆο εχδαηκνλίαο· νἱ ἀλαθνξὲο
ἔρνπλ ἕλαλ θαὶ κνλαδηθὸ ζθνπφ, ηὴλ ζχγθξηζε ηλ δηαθνξεηηθλ
ἀληηιήςεσλ δσῆο. Ἀπαληάεη ζηὴ κνλνζηήκαληε βηνκεραληθὴ
ινγηθή,  ὁπνία ἐπηβάιιεη, ὅηη ἕλαο θαὶ κνλαδηθὸο εἶλαη ὁ δξφκνο
ηνῦ ἀλζξψπνπ,  ἐζραηνινγηθὴ ἀληίιεςε γηὰ ηὴλ ἀπνζηνιὴ ηνῦ
δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ· ὁ θφζκνο εἶλαη ἑηεξνγελὴο θαὶ πνιππνιηθφο,
ιέεη  πνηήηξηα, κὲ ηὴλ ὁξνινγία ηῆο ἐπνρῆο καο, θαὶ ὄρη
κνλνπνιηθφο, ὅπσο ηὸλ πξννξίδεη  βηνκεραληθὴ ινγηθή48. Τὰ ἴδηα
ἀθξηβο ιφγηα ρξεζηκνπνηεῖ θαὶ ὁ φισλ, ὁ ὁπνῖνο ἔδεζε ηὴλ
αηὴλ ἐπνρὴ κὲ ηὴ κεγάιε πνηήηξηα (622-568, πεξίπνπ π.Χ. αηή,
640-559 ὁ θηιφζνθνο θαὶ κέγαο λνκνζέηεο)· ἦηαλ, δειαδή, θνηλή
πεπνίζεζε δηὰ ηνὺο Ἕιιελαο  ἀπαμίσζε ηνῦ πινχηνπ, ηὴλ
πεξίνδν, κάιηζηα, ηλ ὀιηγαξρηθλ πνιηηεπκάησλ, ηλ ηπξάλλσλ,
κὲ ηὴλ ἰζρπξφηεξε ηάζε ζηὴλ ἀξραηνειιεληθὴ ἱζηνξία πξὸο ηὴλ
ἐπηδίσμε ηνῦ πινχηνπ θαὶ ηὴ κνλνζήκαληε ινγηθή:
Πινχηνπ δ’ νζὲλ ηέξκαλ πεθαζκέλνλ ἀλδξάζη θεῖηαη49.
 Ἀξηζηνηέιεο ἀλαθέξεηαη εἰο ηὸλ λνκνζέηε, ὅηαλ κειεηάεη ηὸλ
ζθνπὸ ἀπνθηήζεσο πεξηνπζίαο, πινχηνπ,
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Σνῦ πινχηνπ δὲλ πάξρεη νδὲλ δεδνκέλν ηέξκα δηὰ ηνὺο
ἄλδξαο,
θη ἔθαλε ρξήζε ηεο ὁ θηιφζνθνο δηαθφζηα πελῆληα ρξφληα κεηὰ ηὸλ
κεγάιν πνιηηηθφ.
Παξφκνηα ἀλαθνξὰ ζὰ ζπλαληήζνπκε θαὶ εἰο ηὸλ Κνκθνχθην, ἀπ‟
ηὰο ἐιαρίζηαο γλψζεηο καο δηὰ ηὸλ κεγάιν δηδάζθαιν· ὅηαλ
ἀλαθέξεηαη εἰο ηὴλ ζεκαζία ηλ ζηθλ ἀμηλ ηῆο θηινζνθίαο ηνπ
 Anne Cheng, πνγξακκίδεη ηὴλ ἔκθαζε ηνῦ θηινζφθνπ εἰο ηὴλ
ζηθὴ πφζηαζε ηνῦ ἀλζξψπνπ, εἰο ηὸ ἦζνο ηνπ θαηὰ ηὴλ ἑιιεληθὴ
ὁξνινγία, ὡο ὁινθιεξσκέλνπ πνιίηνπ, ζὰ ιέγακε· εἶλαη
ζαθέζηαηε  πεξηθξφλεζή ηνπ πξὸο ηὸλ πινπηηζκφ:
 ρξεζηὸο ἄλζξσπνο γλσξίδεη ηὴλ δηθαηνζχλε, ὁ ηαπεηλὸο
ἄλζξσπνο, ὁ ρπδαῖνο, δὲλ γλσξίδεη παξὰ κφλν ηὸ θέξδνο. (IV, 16,
«Σπλνκηιηλ»)
 ρξεζηὸο ἄλζξσπνο εἶλαη ἀκεξφιεπηνο θαὶ ἐλαηελίδεη ηὸ ζχκπαλ,
ὁ ηαπεηλφο, ἀγλνλ ηὸ ζχκπαλ, ἐγθισβίδεηαη εἰο ηὴλ ζηελνθεθαιηά
ηνπ (II, 14, «Σπλνκηιηλ»)50.
Πφζν θνληὰ βξίζθνληαη  απθψ, ὁ φισλ θαὶ ὁ Κνκθνχθηνο, κὲ
ἐιάρηζηα ρξφληα δηαθνξᾶο, ἕλαλ αἰλα κφλν, ὡο πξὸο ηὴλ δσή
ηνπο, ἀιιὰ κὲ ηφζα θνηλὰ ζεκεῖα…
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Λήθη ἐναπμονίος μέλοςρ
Ὅηαλ  απθὼ θαὶ ὁ φισλ ἐπαηλνῦζαλ ηὴλ ἀξεηή, ἐλλννῦζαλ ηὴλ
ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ θαὶ ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία ηνῦ λόγος,
ηὴλ ἄξξεθηε ζχλδεζή ηνπο, ὅπσο ηὴλ δηαηχπσζε, ιίγα ρξφληα
κεηά, ὁ Ἡξάθιεηηνο·  ἀξεηὴ ἦηαλ ηξφπνο δσῆο θαὶ πνιηηηθὴ
ἔθθξαζε πεξηζζφηεξν θαὶ ὀιηγψηεξν ζηθὴ ἐπηηαγή, κὲ ηὴλ ἔλλνηα
ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο. Ἡ θξίζηκε θακπὴ γίλεηαη εἰο ηὴλ ἐπνρὴ
ηνῦ ηαγεηξίηνπ, ὅηαλ ὁ ἐλεξγὸο πνιίηεο παξαρσξεῖ ηὴλ ζέζε ηνπ
εἰο ηὸλ ἀπξάγκνλα θη αηὸο ζηὴ ζπλέρεηα ζηὸλ ἀρξεῖν ηῆο
ἑιιεληζηηθῆο ἐπνρῆο, γηὰ ηὴλ δηαδνρή ηνπ ἀπ‟ ηὸλ θπληθὸ ηῆο
ῥσκατθῆο θαηαθηήζεσο·  ἔκθαζε εἰο ηὴλ πνξεία ηνῦ ἑιιεληθνῦ
πνιηηηζκνῦ ἐλδηαθέξεη, δηφηη εἶλαη ὁ κφλνο κὲ ζπζηεκαηηθὰ
ζεσξεηηθὰ θείκελα, ἀιιὰ θαὶ ἀπνδείμεηο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο,
κνπζηθὸο ιφγνο, ηξαγῳδίεο, θηινζνθία, ῥεηνξηθὸο ιφγνο, πνίεζηο
θαὶ πεδὸο ιφγνο, ζηὴ δπηηθὴ παξάδνζε, ὁ ὁπνῖνο κᾶο ἐπηηξέπεη θαὶ
ηὴλ ζχγθξηζε κὲ ηὶο κεηέπεηηα ἐπνρέο· νἱ ἀλαθνξέο καο ζηὸλ
θηλεδηθὸ πνιηηηζκὸ ἔρνπλ ηὴλ ἔλλνηα ηῆο ζπγθξίζεσο κὲ ἄιινπο
ἱζηνξηθνὺο ιανχο, ἂλ θαὶ νἱ πξνζβάζεηο καο εἶλαη ἐιάρηζηεο θαὶ ηὰ
πνλεκάηηα δὲλ πξνβάιινληαη ὡο ἐμαληιεηηθὴ κειέηε ηνῦ ζέκαηνο.
Ἡ θξίζηκε θακπὴ ἦξζε κεηὰ ηὴλ παξαθκὴ ηῆο πφιεσο θαὶ ηὴλ
θαηάηκεζε ηῆο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ηῆο κεηαπηψζεσο ηνῦ πνιίηνπ
ζὲ παξαγσγὸ θαὶ πηζηφ51· ζηὴ κειέηε κᾶο ἐλδηαθέξεη  πνξεία ηνπ
ὡο πξαθηηθὴ θαὶ ὡο ηξφπνο δσῆο.  ἀπξάγκσλ ἀθνινπζνῦζε ηὸλ
ἐλεξγὸ πνιίηε θη ἦηαλ, ζὲ κεγάιν βαζκφ, ζπκπιήξσκά ηνπ, δηφηη
δὲλ εἶλαη δπλαηὸλ θαὶ ζηὴλ ἀθκὴ ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο ὅινη λὰ
εἶλαη ἐλεξγνί, θάπνηνη πάληνηε ἀθνινπζνῦλ· ὅηαλ  πιεηνςεθία
εἶλαη ἐλεξγνὶ πνιίηεο, ηφηε  ἄκεζνο δεκνθξαηία βξίζθεηαη εἰο ηὴλ
ἀθκή ηεο θαὶ νἱ πνιίηεο ηεο εἶλαη ὁπιῖηεο θαὶ ζηξαηεγνί, δηθαζηέο,
πνεηέο, κνπζηθνὶ θαὶ θηιφζνθνη, ἔρνπλ ηὴλ ἄλεζε ηῆο ἐθηειέζεσο
ὅισλ ηλ ιεηηνπξγηλ ηῆο δεκνθξαηίαο· ὅζν κεηψλεηαη ηὸ πνζνζηὸ
ηλ ἐλεξγλ πνιηηλ, ηφζν ἐθπηίπηεη  δεκνθξαηία θη ὅηαλ
γίλνληαη κεηνςεθία ἔρεη εἰζέιζεη ζηὴλ πεξίνδν ηῆο παξαθκῆο, ηφηε
γίλεηαη ἀπνδεθηὴ  θαηάηκεζε ηλ ιεηηνπξγηλ ηῆο δεκνθξαηίαο, ὁ
πνιίηεο δὲλ εἶλαη πιένλ ὁπιίηεο, ρξεζηκνπνηεῖ κηζζνθφξνπο, ζηνὺο
δξακαηηθνὺο ἀγλεο ἐπηηξέπεηαη  ἐπαλαδηδαζθαιία ηξαγῳδηλ,
ὅπσο ἔγηλε κεηὰ ηὸ 393 π.Χ., ὁ πνηεηὴο δὲλ εἶλαη θαὶ πνθξηηὴο θαὶ
κνπζηθὸο ηῆο ηξαγῳδίαο ηνπ, ὁ δηθαζηὴο εἶλαη πιένλ εἰδηθφο, ὁ
πνιηηηθὸο δὲλ εἶλαη ζηξαηεγφο, ὁ θηιφζνθνο θιείλεηαη ζηαδηαθὰ ζηὴ
ζρνιή ηνπ θη ὁ ἐλεξγὸο πνιίηεο ράλεηαη ἀπ‟ ηὴλ ζθελή, κὲ ηὸλ
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ἀπξάγκνλα θπξίαξρν θαὶ δεζπφδνληα ζηὶο παξαρσξήζεηο πξὸο
ηνὺο βαζηιεῖο θαὶ ζηὴλ ἐμαγνξὰ ζπλεηδήζεσλ ζὲ ὁιφθιεξε ηὴλ
πνιηηεία, ἐλ ηὸ θπλῆγη ηνῦ πινχηνπ ἐπηβάιιεηαη ὡο ηξφπνο δσῆο,
ὡο λννηξνπία. Ἄιισζηε ὁ πινῦηνο ηλ ιιήλσλ ηὸλ ηέηαξην
αἰλα ἦηαλ πνιὺ πεξηζζφηεξνο ἀπὸ ἐθεῖλνλ ηνῦ πέκπηνπ, θαὶ
θπζηθὰ ἀπείξσο πεξηζζφηεξνο ἀπ‟ ηὴλ ἐπνρὴ ηλ Μεδηθλ
πνιέκσλ· ηὸ θαηὰ θεθαιὴλ εἰζφδεκα, γηὰ λὰ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηὸ
κέηξν ζπγθξίζεσο ηῆο ἐπνρῆο καο, ηλ Ἀζελαίσλ ηνῦ ηεηάξηνπ
αἰλνο ἦηαλ πνιιαπιάζην ηλ πξνγφλσλ ηνπο ηνῦ πέκπηνπ, θαὶ
ἐθεῖλν ηνῦ ηξίηνπ πνιιαπιάζην ἐθείλνπ ηνῦ ηεηάξηνπ.
Σηὴλ θαηάζηαζε αηὴ ἔξρεηαη ὡο θπζηθὴ ζπλέρεηα  ἀπνρψξεζε
ηνῦ Ἀπφιισλνο ἀπ‟ ηὸ θέληξν ηῆο πφιεσο· δὲλ δχλαηαη
πξνζθέξεηλ πνιιὰ ὁ Λνμίαο, δηφηη ἄιινο εἶλαη ὁ δηθφο ηνπ
ἀκθηζπκηθὸο ιφγνο θη ἄιιε  πξνζδνθία ηλ πηζηλ ηνπ· νἱ
ρξεζκνὶ ηνῦ Λνμίνπ δὲλ ιέλε ηίπνηε θη νὔηε εἶλαη δπλαηὸλ
ἑξκελεῦζαη αηνὺο νἱ ἀρξεῖνη, ρξεηάδνληαη πνιὺ πλεπκαηηθὸ θφπν
θαὶ πεξηζζφηεξν πνιηηηθὸ ζάξξνο γηὰ ηὴλ ἀληηκεηψπηζε ηλ
ζπλεπεηλ ηνπο. Ὅηαλ ὁ πνιίηεο, ἐὰλ θαιεῖηαη πιένλ πνιίηεο ὁ
ἀρξεῖνο θαὶ ὁ θπληθφο, κνλαδηθφ ηνπ κέιεκα ἔρεη ηὴλ ἐμππεξέηεζε
ηῆο ὅπνηαο ἐπηζπκίαο ηνῦ θπξηάξρνπ, βαζηιέσο, ηπξάλλνπ ἠ
αηνθξάηνξνο, ηφηε δὲλ ἀληέρεη ςπρνινγηθὰ ηὴλ δηεξεχλεζε ηλ
ἀπνρξεψζεσλ ηνῦ δειθηθνῦ ιφγνπ·  Ππζία ράλεηαη ζηὰ ἐλδφηεξα
ηνῦ λανῦ θαὶ πξνβάιιεη ζηὴ ζέζε ηεο  πνηαθηηθὴ πξὸο ηὰο
ἐπηηαγὰο ηλ ἱζρπξλ ἱέξεηα. Οἱ ἀλαηνιηθνὶ ζενὶ δηαδέρνληαη ηνὺο
ἑιιεληθνὺο θη  κνπζηθὴ πξνζαξκφδεηαη ἀλαιφγσο· ηὸ ἐλαξκφλην
κέινο κέλεη γηὰ ηνὺο γξακκαηηθνχο, ζηὶο κειέηεο ηνπο ηῆο θιαζηθῆο
γξακκαηείαο θαὶ ζηὴ δεκνηηθὴ πνίεζε, ηὴλ ἀπνζπξζεῖζα ζηὶο
κηθξὲο θνηλφηεηεο θαὶ ζηὰ ὄξε52· ζηὶο κεγάιεο πφιεηο ηῆο
αηνθξαηνξίαο νἱ αηνθξάηνξεο ιαηξεχνληαη ὡο ζενί, ἕσο ὅηνπ
ηνὺο θαξαηνκήζνπλ, θη νἱ κνπζηθνὶ ῥπζκνὶ εἶλαη ὅινη ζρεδὸλ
«βξαρὺ θαὶ ἄληζνλ θαὶ ἐγγὺο ἀινγίαο».
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 Πιάησλ ἐπηβεβαηψλεηαη, ἕζησ θαὶ ἐληειο δηαθνξεηηθὰ ἀπ‟ ηὴλ
θηινζνθηθή ηνπ ζεσξία·  πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο
πξνζαξκφζζεθε πξὸο ηὶο ἐπηινγὲο ηλ ἐθιειπκέλσλ, δειαδή,
ἀληεζηξάθε ὁ θφβνο ηνῦ θηινζφθνπ: «δεδφρζσ κὲλ δή ηὸ ἄηνπνλ
ηνῦην, λφκνπο ηὰο ᾠδὰο κῖλ γεγνλέλαη»53. πηβεβαηψζεθε, ἀιιὰ
ἀληηζηξφθσο ἀπ‟ ὅηη ηὸ πεξὶκελε· ὅηαλ ἔγξαθε, ἔρνπκε ἀπνδεζρεῖ
ινηπὸλ ἐκεῖο αηὸ ηὸ ἄηνπν, ἔρνπκε ζεζπίζεη ηὰο ᾠδὰο ὡο λφκνπο,
ὁ Πιάησλ ἐλλννῦζε ηὸ ἐλαξκφλην κέινο, ἀιιὰ ἐπεθξάηεζαλ ηειηθὰ
νἱ ῥπζκνὶ ηλ ἐθιειπκέλσλ· δὲλ ηὸ εἶρε δηαλνζεῖ αηὸ ὁ
θηιφζνθνο, ὅηη ζὰ ἐξρφηαλ  ἐπνρὴ κὲ ηέηνηα κνπζηθὴ ἐμαρξείσζε.
Κη ὅκσο ζπλέβε.
Ἡ πεξηδηάβαζε εἰο ὅιαο ηὰο πηπρὰο ηῆο ἁξκνλίαο ηῆο ἑιιεληθῆο
κνπζηθῆο εἶλαη καθξὰ θαὶ ἐθθεχγεη ηλ ὁξίσλ ηνῦ πνλήκαηνο· 
ἐκκνλὴ εἰο ηὸλ Πιάησλα ἁξκφδεη πιένλ εἰο ηὰο ἀλαδεηήζεηο καο,
ὡο ἐλδεηθηηθῆο, δηφηη εἰο αηφλ, ἔζησ θαὶ κέζῳ ηλ λενπιαησληθλ
ζρνιλ, ἀλαθέξεηαη  δπηηθὴ ζθέςε· νἱ ξίδεο ηεο ἀλάγνληαη ἕσο
ηὴλ Ἀθαδεκία: «Ἀιιὰ κὴλ ηὸ εὔξπζκφλ γε θαὶ ηὸ ἄξξπζκνλ ηὸ κὲλ
ηῇ θαιῇ ιέμεη ἕπεηαη ὁκνηνχκελνλ, ηὸ δὲ ηῇ ἐλαληίᾳ, θαὶ ηὸ
εάξκνζηνλ θαὶ ἀλάξκνζηνλ ὡζαχησο, εἴπεξ ῥπζκφο γε θαὶ
ἁξκνλίᾳ ιφγῳ, ὥζπεξ ἄξηη ἐιέγεην, ἀιιὰ κὴ ιφγνο ηνχηνηο. Ἀιιὰ
κήλ, ἤ δ’ ὅο, ηαῦηά γε ιφγῳ ἀθνινπζεηένλ. Σί δ’ ὁ ηξφπνο ηῆο
ιέμεσο, ἤλ δ’ ἐγψ, θαὶ ὁ ιφγνο; ν ηῶ ηῆο ςπρῆο ἢζεη ἕπεηαη;»54.
ιίγνλ πξφηεξνλ ἀλαθέξεηαη θαὶ πάιη εἰο ηὸλ Γάκσλα ὁ
θηιφζνθνο, ηὸλ ὁπνῖνλ ζπκβνπιεχεηαη ζπλέρεηα δηὰ ηὴλ ἀληηζηνηρία
ηλ ῥπζκλ κὲ ηὰο θαηαζηάζεηο ἀλειεπζεξίαο, ὕβξεσο ἠ καλίαο·
εἶλαη δσληαλὴ  παξάδνζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ηῆο
ἀκέζνπ θαὶ πεγαίαο ζπλδέζεσο κνπζηθῆο θαὶ ιφγνπ, κὲ ηὴλ
ἁξκνλία ὡο θαζνξηζηηθή. Ἀιιά, ινηπφλ, ὁ εὔξπζκνο ηξφπνο
κνπζηθῆο θαὶ ὁ ἄξξπζκνο ἀθνινπζεῖηαη θαὶ ὁκνηάδεη κὲ ηὴλ
εάξκνζηε ιέμε θαὶ ηὴλ ἀλάξκνζηε ἀληηζηνίρσο, ἐπεηδὴ ὁ ῥπζκὸο
θαὶ  ἁξκνλία ἔγηλαλ γηὰ ηὸλ ιφγν, ὅπσο πξναλαθέξακε, θη ὄρη ὁ
ιφγνο γηὰ ἐθεῖλα. Ἀιιὰ ινηπφλ, ιέεη Ἀδείκαληνο, αηά, ὁ εὔξπζκνο
θαὶ ὁ ἄξξπζκνο ηξφπνο ηῆο κνπζηθῆο, ὀθείινπλ λ‟ ἀθνινπζνῦλ ηὸ
ιφγν. Πνηφ, ὁ ηξφπνο ηῆο ὁκηιίαο, ἀπαλη, ιέσ ἐγψ, θαὶ ὁ ιφγνο;
δὲλ ἕπεηαη αηὸο ηὸ ἦζνο ηῆο ςπρῆο;
Ἡ ἀιιαγὴ ζηὸ ἦζνο ηῆο ςπρῆο ἦηαλ  θξίζηκε κεηαβνιὴ ζηὴλ
θνηλσλία θαὶ ζηὴλ πνιηηηθὴ δσή· εἶραλ ἄιιν ηξφπν δσῆο, ἦηαλ
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ἐθιειπκέλνη, δηφηη  κνπζηθή ηνπο ἔθθξαζε ἦηαλ εἰο ηνὺο «βξαρὺ
θαὶ ἄληζν θαὶ ἐγγὺο ἀινγίαο ῥπζκνχο» θαὶ ἅξκνδαλ πξὸο ηὰο
ἐθιειπκέλαο πνιηηείαο θαὶ ηὰ πινῖα κὲ ἐθιειπκέλνπο ἁξκνχο55.
Αηὴ ἦηαλ  ἐπίζεκε πνιηηεία, κὲ ηνὺο ἀρξείνπο θαὶ ηνὺο θπληθνὺο
ζηὴ ζπλέρεηα πξνζδίδεηλ ηὸλ ηφλν ηῆο δσῆο· νἱ ἑζηίεο ἀληηζηάζεσο
εἶραλ πεξηνξηζζεῖ ζὲ δχν πφινπο, ζηὶο θηινζνθηθὲο θαὶ ἄιιεο
ζρνιέο, θαὶ θπξίσο εἰο Ἀζήλαο, ἀιιὰ κὲ κφλε ηὴλ γξακκαηηθὴ
κειέηε ηῆο ἁξκνλίαο, θαὶ εἰο ηὰο κηθξὰο θνηλφηεηαο εἰο ηὰο ὀξεηλὰο
θαὶ λεζησηηθὰο πεξηνράο, ὅπνπ εἶρε παξακείλεη δσληαλὴ  κνπζηθὴ
παξάδνζε θαὶ ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο ηῆο κνπζηθῆο, ἔζησ θαὶ ρσξὶο
ηὴλ ζπκπιήξσζή ηνπ κὲ ηὴλ ηξαγῳδία, παξὰ κφλν κὲ ηὴλ
θσκῳδία, ὡο ἐθηφλσζε ηῆο πεγαίαο ἀλάγθεο ηλ ἀλζξψπσλ.
Ἡ δηαθνξὰ ἑζηηάδεηαη πξσηίζησο εἰο ηὸλ ηξφπν πξνζεγγίζεσο
ηῆο θιαζηθῆο παξαδφζεσο, δειαδή, ἀπνδερφκαζηε κφλν ηὴλ
γξαπηὴ θαὶ ἐπίζεκε παξάδνζε ηλ ζρνιλ, ηφηε ειφγσο
ἐπεξεαδφκαζηε ἀπ‟ ηὸλ Κῆπν θαὶ ηὴλ ηνά, κὲ θπζηθὸ ἐπαθφινπζν
ηὸλ λενπιαησληζκφ, ἠ ἀλαγλσξίδνπκε ὡο θαζνξηζηηθὸ παξάγνληα
εἰο ηὴλ παξάδνζηλ αηὴλ θαὶ ηὶο θνηλφηεηεο; Τὴλ ἀπάληεζε κᾶο ηὴλ
δίδεη ὁ αηνθξάησξ Ἰνπιηαλφο, ὅηαλ, ἀπεπζπλφκελνο πξὸο ηνὺο
Ἀληηνρεῖο, ηνὺο θαηνίθνπο ηῆο δεπηέξαο κεηὰ ηὴλ Ἀιεμάλδξεηα
κεγάιεο πφιεσο ηῆο αηνθξαηνξίαο, ἀιιὰ θαὶ ἰζνηίκνπ ζρεδὸλ
θέληξνπ ηλ ἑιιεληθλ ζπνπδλ, ἐπηζεκαίλεη ἀπ‟ ηὴλ πξψηε
παξάγξαθν: «αἴζρηνλ γὰξ εἶλαη δνθεῖ λῦλ κνπζηθὴλ ἐπηηεδεχεηλ, ἠ
πάιαη πνηὲ ἐδφθεη ηὸ πινπηεῖλ ἀδίθσο. ν κὴλ ἀθέμνκαη δηὰ ηνῦην
ηῆο ἐκνὶ δπλαηῆο ἐθ κνπζλ ἐπηθνπξίαο»56, ἐλ πξνεγνπκέλσο
εἶρε ἀλαθεξζεῖ ζηὶο ῥίδεο ηῆο ἑιιεληθῆο παξαδφζεσο ζηὴλ
ἐπηζηνιή ηνπ πξὸο ηνὺο Ἀζελαίνπο, «… ζψδεηαη δὲ ἐμ ἐθείλνπ θαὶ
εἰο κο ἔηη ηῆο ηλ πξνγφλσλ ἀξεηῆο ὥζπεξ ἐκπχξεπκά ηη
ζκηθξφλ…», ὅηη ζψδεηαη ἀπ‟ ηὴλ ἐπνρὴ ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο
εἰο ἐζᾶο θάηη ἀπ‟ ηὴλ ἀξεηὴ ηλ πξνγφλσλ ζαο ὡζὰλ ἕλα
θαξβνπλάθη κηθξφ…
Δἶρε πιήξε ἐπίγλσζε ηῆο θαηαζηάζεσο ζηὴλ Ἀληηφρεηα ὁ λεαξὸο
γεκψλ, ὅηαλ ἔγξαθε ηὴλ ἐπηζηνιή ηνπ ζηὴλ πνξεία ηνπ θαηὰ ηλ
Πεξζλ θαὶ ηὴλ εἰζβνιὴ Ἕιιελνο βαζηιέσο, γηὰ πξψηε θνξὰ κεηὰ
ηὸλ Ἀιέμαλδξν, ηφζν βαζεηὰ ζηὸ ἐζσηεξηθὸ ηῆο πεξζηθῆο
αηνθξαηνξίαο· εἶρε ἀπνγνεηεπζεῖ, ὄρη ηφζν ἐπεηδὴ εἶραλ γίλεη νἱ
θάηνηθνί ηεο Χξηζηηαλνί, νἱ πεξηζζφηεξνη ἄιισζηε ἤηαλ αἱξεηηθνί,
Ἀξεηαλνί, ἀιιὰ γηὰ ηὸλ εδαηκνληζκφ ηνπο θαὶ ηὸλ ἄθξαην
πινπηηζκφ ηνπο. πφηε ηνὺο ἀπαληᾶ, ζήκεξα πηζηεχεηε ὅηη εἶλαη
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αἰζρξφηεξν  ἄζθεζε ηῆο κνπζηθῆο παηδείαο, κνπζηθὴλ
ἐπηηεδεχεηλ, ἐλ ηὸ πάιαη πνηὲ ἐζεσξεῖην ηὸ πινπηεῖλ ἀδίθσο.
Ἀιιὰ ἐγὼ δὲλ ζὰ ἀλαθφςσ πνηέ, γηὰ ηὸλ ιφγνλ αηφλ, ηῆο
κεγίζηεο δπλαηῆο δη‟ ἐκὲ ἐπηθνπξίαο ἐθ ηλ Μνπζλ. Ἦηαλ ἀπ‟
ηνὺο ὀιίγνπο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ἀιιὰ ὄρη θαὶ ἐιαρίζηνπο, δηφηη
ἐπεηπρε ηὴλ ἀλφξζσζε ηῆο αηνθξαηνξίαο θαὶ ηὴλ ἀπφθξνπζε
ὅισλ ηλ βαξβαξηθλ εἰζβνιλ, ζηνὺο 18 κῆλεο ηῆο ἐμνπζίαο
ηνπ, ἐλ εἶρε πιεζψξα ἱθαλλ ζηειερλ θαὶ ἀλζξψπσλ ηνῦ
πλεχκαηνο, Θεκίζηηνο, αινχζηηνο, Μάμηκνο, δηὰ ηὴλ ἐπηβνιὴ ηῆο
ἑιιεληθῆο ὡο ἐπηζήκνπ γιψζζεο ηῆο αηνθξαηνξίαο, ὅπσο θαὶ δηὰ
ηὴλ ἀλαγέλλεζε ηλ γξακκάησλ· ἀπὸ πιεπξᾶο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο
ηὴλ ἴδηα ἄπνςε εἶραλ θαὶ νἱ Καππαδφθεο, ηνπιάρηζηνλ, παηέξεο ηῆο
ἐθθιεζίαο, νἱ ὁπνῖνη ἔζηξεςαλ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ γιζζα πξὸο ηὴλ
ἀηηηθὴ δηάιεθην, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία57.
Ἡ κεηάβαζε ἀπ‟ ηὸλ πξνθνξηθὸ ζηὸλ γξαπηὸ πνιηηηζκὸ
ζπλεηέιεζε ηὰ κέγηζηα γηὰ ηὶο ἀιιαγὲο ζηὴ κνπζηθὴ ἔθθξαζε ηλ
πνιηηλ· ὁ γξαπηὸο πνιηηηζκὸο ἐπηβάιιεη ἄιιε ζηάζε δσῆο
ἀπέλαληη ζηὸ ιφγν, ἐληειο δηαθνξεηηθὴ ἀπ‟ ηὸλ πξνθνξηθὸ
πνιηηηζκφ.  πξνθνξηθὸο ιφγνο πξέπεη λὰ εἶλαη εζχλνπηνο θαὶ
εκλεκφλεπηνο, δηφηη ἀπεπζχλεηαη κία θνξὰ εἰο ηὸλ ἄιινλ
ἄλζξσπν, ὁπφηε ὀθείιεη ὁ ἀθξναηὴο λὰ ηὸλ ἐλζπκεῖηαη, ἐλ ὁ
γξαπηὸο ιφγνο παξακέλεη θαὶ παξέρεη ηὴλ ἄλεζε ζηὸλ νἱνλδήπνηε
ἀλαηξέμαη εἰο αηνλ: «Δκαζὴο δὲ ὅηη εκλεκόλεπηνο. Σνῦην δὲ ὅηη
ἀξηζκὸλ ἔρεη  ἐλ πεξηόδνηο ιέμηο, ὅ πάλησλ εκλεκνλεπηόηαηνλ.
δηό θαὶ ηὰ κέηξα πάληεο κλεκνλεύνπζηλ κιινλ ηλ ρύδελ»58,
γξάθεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο εἰο ηὴλ «Ῥεηνξηθήλ» ηνπ, πνγξακκίδσλ ηὴλ
ζεκαζία ηνῦ κηθξνῦ ἀξηζκνῦ ηλ θξάζεσλ εἰο ἑθάζηελ πεξίνδνλ
θαὶ ηνῦ κέηξνπ δηὰ ηὴλ ἀπνκλεκφλεπζε ηνῦ ιφγνπ. Ὅζν
πεξηζζφηεξν παξεηεῖην ὁ πνιίηεο ἀπ‟ ηὴλ ἄζθεζε ηλ
δηθαησκάησλ ηνπ, ηφζν ἐζηξέθεην ζηὸλ γξαπηὸ ιφγν, ηφζν
ἐγθαηέιεηπε ηὸ κέηξν θαὶ πξνηηκνῦζε ηὴλ ρχδελ γιζζα, δειαδή,
θαηαπαηνῦζε θαὶ ηὴλ πξνζῳδία ηῆο ἑιιεληθῆο.
Τὴλ ἴδηα ἐπνρὴ  δεκνθξαηία ἀπνηεινῦζε ἁπιὴ ἀλάκλεζε, θαὶ 
ἄκεζνο δεκνθξαηία ἀπψηαην παξειζφλ, ἐλ  ῥεηνξηθὴ ἦηαλ
ἀληηθείκελν γξακκαηηθλ ἀζθήζεσλ θαηὰ ηὴλ ἐθκάζεζε ηῆο
ἑιιεληθῆο γιψζζεο θαὶ γηὰ ηὴλ ἐθπαίδεπζε ηλ λνκηθλ ζηὶο
πνιιὲο λνκηθὲο ζρνιὲο ηῆο αηνθξαηνξίαο, θπξίσο ηνῦ ἀλαηνιηθνῦ
ηκήκαηφο ηεο· νἱ θηινζνθηθὲο ζρνιὲο ἦηαλ ζπκπιήξσκα ηλ
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λνκηθλ θη εἶραλ γίλεη πιένλ ζρνιὲο κὲ ηὴλ γλσζηὴ ἕσο ηὶο κέξεο
καο ἔλλνηα. Ἀπνθεθνκκέλεο πιήξσο ἀπ‟ ηὴλ δσὴ ηλ πφιεσλ, ὄρη
κφλν ηὴλ πνιηηθὴ δσὴ  ὁπνία δὲλ πῆξρε, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ θνηλσληθὴ
θαὶ νἰθνλνκηθή, ἐπηδίδνληαλ ζηὴ κειέηε ηλ θηινζνθηθλ ζεσξηλ
ηῆο θιαζηθῆο ἐπνρῆο·  ἀλάδεημε ηλ δηαθφξσλ λέσλ ζρνιλ
ἦηαλ πεξηζζφηεξν ἀπνηέιεζκα ηνῦ ἀληαγσληζκνῦ γηὰ ηὴλ
πξνζέιθπζε καζεηλ ἠ ηῆο ελνίαο ηλ ἰζρπξλ ηῆο ἐπνρῆο,
παξὰ ηνῦ γλεζίνπ θηινζνθηθνῦ πξνβιεκαηηζκνῦ, κὲ ἀθεηεξία ηὴλ
πνιηηηθὴ δσή.
Ἀθφκε θαὶ εἰο ηὰο Ἀζήλαο, αἱ ὁπνῖαη δηαηεξνῦζαλ ηὴλ
πξσηνθαζεδξία εἰο ηὸλ θηινζνθηθὸ δηαινγηζκφ,  ἴδηα θαηάζηαζε
ἐπηθξαηνῦζε, κὲ ηὶο πνιιὲο ζρνιὲο θαὶ ηὸλ ὀμχηαην ἀληαγσληζκὸ
κεηαμχ ηνπο·  θηινζνθηθὴ ζθέςε δὲλ ἦηαλ νὔηε θἂλ  ζθηὰ ηῆο
παιαηᾶο, θαὶ κφλν ηὸ ὄλνκα δηαηεξνῦζαλ ὡο ἀλάκλεζε,
λενπιαησληζκφο, λεναξηζηνηειηζκφο, παξὰ ηὴλ πξνζέιεπζε
πιεζψξαο καζεηλ ἀπ‟ ὅιεο ηὶο ἄθξεο ηῆο αηνθξαηνξίαο. Τὴλ
παξάδνζε ηῆο ἴζεο κεηαρεηξίζεσο ηλ καζεηλ, ιιήλσλ,
Λαηίλσλ θαὶ ἄιισλ ἐζλνηήησλ ηὴλ δηαηεξνῦζαλ ὁινδψληαλε, ὅπσο
ηνῦ Καξρεδνλίνπ Κιεηηνκάρνπ, Ἀζδξνχβα ηὸ παηξηθφ ηνπ, ὁ
ὁπνῖνο ἀλεδείρζε ἀξρεγὸο ηῆο Ἀθαδεκίαο, ηὸ 129 κ.Χ.59,
δηαδερζεὶο ηὸλ Καξλεάδελ·  ἐπηξξνὴ ηλ λέσλ ζρνιλ ἦηαλ
δηαθνξεηηθὴ ζηὰ δχν ηκήκαηα ηῆο αηνθξαηνξίαο. Σηὸ ἀλαηνιηθφ,
παξὰ ηὴλ ἵδξπζε ζὲ αηὸ ηλ πεξηζζνηέξσλ λέσλ παξαθπάδσλ
ηλ ζρνιλ θαὶ ηὴλ δηείζδπζή ηνπο ἀθφκε θαὶ ζηὶο κεηξηθὲο ζρνιὲο
ηλ Ἀζελλ,  ἐπηξξνὴ ἦηαλ κηθξφηεξε· ζηὸ δπηηθφ, παξὰ ηὴλ
ἐμάξηεζή ηνπο ἀπὸ ἐθεῖλεο ηνῦ ἀλαηνιηθνῦ ηκήκαηνο,  δηάδνζή
ηνπο ἦηαλ κεγαιχηεξε ζηὴ Ῥψκε θαὶ ζὲ ὅιεο ηὶο ἄιιεο πφιεηο.
Ἡ ἐμάπισζή ηνπο εἶρε ἄκεζε ζρέζε κὲ ηὴλ δηδαζθαιία ηῆο
ἑιιεληθῆο γιψζζεο, δηφηη νἱ κεηαθξάζεηο ηλ θηινζνθηθλ ἔξγσλ
ζηὴ ιαηηληθὴ ἐγίλνλην γηὰ ηὴλ ἐθπαίδεπζε θαὶ ηὴλ ἀλάδεημε πνιιλ
Ῥσκαίσλ θηινζφθσλ, ὅπσο ὁ ελέθαο, καδὶ κὲ ηὴλ θιαζηθὴ ἐπνρὴ
ηλ ιαηηληθλ γξακκάησλ θαηὰ ηὴλ δηαθπβέξλεζε ηνῦ Αγνχζηνπ·
παξέκεηλαλ νἱ ῥσκατθὲο ζρνιὲο ζὲ ἄκεζε θαὶ ζηελὴ ἐμάξηεζε ἀπ‟
ηὶο ἀληίζηνηρεο ηῆο Ἀλαηνιῆο, ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηῆο
ἑιιεληθῆο ὡο θπξίαο γιψζζεο ηῆο θηινζνθηθῆο ζθέςεσο. Τὸ
γεγνλὸο εἶλαη ὅηη  γιζζα ηῆο θηινζνθίαο, ὁ ιφγνο ηεο, ἦηαλ
ἄιινο θαὶ ὄρη  αηφλνκε θαὶ δεκηνπξγηθὴ ζθέςε ηλ παιαηλ
ζεξαπφλησλ ηεο· εἶραλ πεξηνξηζζεῖ αηνὶ ζεκαληηθά, ἂλ δὲλ εἶραλ
ραζεῖ ἐληειο, καδὶ κὲ ηὴλ ιήζε ηνῦ ἐλαξκνλίνπ κέινπο, ἀιιὰ θαὶ
ηὴλ ἀπνρψξεζε ηνῦ Ἀπφιισλνο.
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Οἱ πηζηνὶ ηῆο κνλνζεκάληνπ ινγηθῆο ἀδπλαηνῦζαλ ἐπηθνηλσλῆζαη
κὲ ηὸλ Λνμίαλ θαὶ ηνὺο ρξεζκνχο ηνπ, ἐλ δηαηεξνῦζαλ ζὲ κεγάιν
βαζκὸ ηὴλ ἐπηθνηλσλία ηνπο καδί ηνπ νἱ ἁπινὶ θάηνηθνη ηλ
θνηλνηήησλ ζηὴλ θαζεκεξηλή ηνπο δσὴ θαὶ ζηὴλ ἄζθεζε ηῆο
θσκῳδίαο, ἀιιὰ πνιὺ ὀιηγψηεξνλ νἱ θάηνηθνη ηλ κεγάισλ
πφιεσλ, ἐπεηδὴ εἶραλ πνζηεῖ ηὴλ «πιχζε» ἐγθεθάινπ ηῆο θπληθῆο
λννηξνπίαο θη ἐπεηδὴ δὲλ ἀζθνῦζαλ θαζφινπ αηνὶ ηὴλ ἐιεχζεξε
πνιηηηθὴ πξαθηηθή, θάηη ηφζν δηαδεδνκέλν ζηὶο θνηλφηεηεο, θπξίσο
ηνῦ ἑιιαδηθνῦ ρψξνπ, γηὰ ηὶο ὁπνῖεο δηαζέηνπκε θαὶ ἱζηνξηθὲο
καξηπξίεο·  ἐπηβίσζε ηῆο δηνλπζηαθῆο ιαηξείαο ζηὴλ θαζαξὴ
κνξθή ηεο, θαηὰ ηαὶο Ἀπνθξηέο, ηῆο ιαηξείαο ηλ δαηκφλσλ θαὶ ηλ
λεξατδλ, ζὲ ὁιφθιεξε ηὴλ ὕπαηζξν,  κεηαθνξὰ ηῆο ιαηξείαο, κὲ
ηὸ ἴδην ηειεηνπξγηθφ, ζὲ ἁγίνπο ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο60, ὅπσο
θαὶ  ζρεηηθὴ αηνλνκία ζηὰ ζέκαηα ηλ θνηλνηήησλ, εἶλαη ἐιάρηζηα
ἀπ‟ ηὰ παξαδείγκαηα, ἂλ θαὶ ηὸ ζέκα καο δὲλ εἶλαη αηφ, ἁπιῆ
ἀλαθνξὰ γίλεηαη. Ἡ ἐπηβίσζε ηλ ξηδλ ηνπο ζὲ πνιινὺο
πνιηηηζκνὺο ἐλδηαθέξεη, δηφηη ἀπνηειεῖ αηὸ ἀπφδεημε ἀκχλεο,
ἀπέλαληη ζηὴλ ἰζνπεδσηηθὴ ινγηθὴ ηῆο βηνκεραληθῆο θνηλσλίαο,
ὅπσο ἔγηλε θαὶ ἀπέλαληη ζηὰ ηφζα πξνεγνχκελα ὁινθιεξσηηθὰ
θαζεζηηα πάζεο κνξθῆο, θη ὄρη  πιήξεο κειέηε ηνῦ ζέκαηνο, ἂλ
θαὶ ηφζνλ ἐλδηαθέξνληνο κὲ ηὸλ θπξίαξρν ξφιν πιὲνλ ζηὴλ ἐπνρή
καο πνιιλ παιαηλ πνιηηηζκλ, θηλεδηθνῦ, ἰλδηθνῦ. Καὶ
ἀθνινπζνῦλ θαὶ ἄιινη.
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Ἐξάπλωζη ηοῦ σπιζηιανιζμοῦ
Ἡ ἐμάπισζε ηνῦ ρξηζηηαληζκνῦ ἐπέθεξε ζεκαληηθὲο ἀιιαγὲο ζηὴλ
θνηλσληθὴ δνκὴ ηῆο αηνθξαηνξίαο, θαζὼο ηὰ θαηψηεξα ζηξψκαηα,
δνῦινη θαὶ ἁπινὶ ρεηξψλαθηεο ηλ πφιεσλ θαὶ ἐμαζιησκέλνη
ἀγξφηεο, ἀζπάζζεθαλ εθνιψηεξα ηὴ λέα ζξεζθεία, δηφηη ηὴλ
ἕβιεπαλ ὡο ἐιπίδα ζσηεξίαο ησλ γηὰ ηὴλ ἄκνηξε δσή ηνπο· 
πξνζέιεπζε ἀλζξψπσλ κεζαίσλ ἠ ἀλσηέξσλ θνηλσληθλ ηάμεσλ
ἦηαλ βξαδχηεξε ζηὸ ἀλαηνιηθὸ ηκῆκα ηῆο αηνθξαηνξίαο, παξὰ
ζηὸ δπηηθφ, ἐλ  πξνζέιεπζε κνξθσκέλσλ ιιήλσλ ἠ ἑιιεληθῆο
παηδείαο ἀλζξψπσλ δηεπθφιπλε ηὴλ δηείζδπζε ηῆο ζξεζθείαο ζηὶο
θηινζνθηθὲο ζρνιὲο θαὶ ηὴλ ἔλαξμε νζηαζηηθνῦ δηαιφγνπ κὲ ηὶο
παιηὲο θηνζνθηθὲο ζεσξίεο, ἀθφκε θαὶ ἀπὸ ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ
Γηνλπζίνπ ηνῦ Ἀξενπαγίηνπ. Ὅζνη θηιφζνθνη θαὶ ἄλζξσπνη ηνῦ
πλεχκαηνο, ηλ γξακκάησλ θαὶ ηῆο ἑιιεληθῆο παηδείαο,
πξνζέξρνληαλ ζηὴ λέα ζξεζθεία κεηέθεξαλ θαὶ ηὸλ πλεπκαηηθφ
ηνπο πινῦην, ὅπσο εἶρε θάλεη θαὶ ὁ Ἀπφζηνινο Παῦινο, δειαδὴ ηὴ
θηινζνθηθὴ ζεψξεζε θαὶ ηὴλ κνπζηθή ηεο ὁινθιήξσζε, ἔζησ θαὶ
κὲ ηὴ κνξθὴ ηλ λέσλ ζρνιλ· ηὴλ ζθηαγξάθεζε ηῆο πνξείαο
ἐπηρεηξνῦκε θη ὄρη ηὴλ πιήξε πεξηγξαθὴ ηλ ἱζηνξηθλ γεγνλφησλ.
Σηὴλ Ἀλαηνιὴ  ἀλαγλψξηζε ηνῦ ρξηζηηαληζκνῦ ὡο ἐπηζήκνπ
ζξεζθείαο ζπλνδεχζεθε κὲ ηὴλ ζηξνθὴ πξὸο ηὴλ θιαζηθὴ
γξακκαηεία θαὶ ηὴλ ἀηηηθὴ δηάιεθην, κὲ ηὴλ κνπζηθή ηεο ἁξκνλία ὡο
ἀπαξαηηήηνπ ζπκπιεξψκαηνο61·  πνξεία αηὴ ἦηαλ ἀληίζηνηρε
θαὶ ζηὴ Γχζε, ἀιιὰ κὲ «ἐπίζεκε» γιζζα ηῆο λέαο ζξεζθείαο ηὴλ
ἑιιεληθὴ θαὶ ὡο βνεζεηηθὴ κφλν ηὴλ ιαηηληθή, θαζὼο ζηὴλ
ἑιιεληθή, ζηὴλ θνηλή, εἶρε γξαθεῖ  Καηλὴ Γηαζήθε, ἐλ θαὶ 
Παιαηὰ Γηαζήθε ἦηαλ γλσζηὴ ἀπ‟ ηὴ κεηάθξαζε ηλ ἑβδνκήθνληα.
Ἁπιῆ πελζχκηζε εἶλαη αηά, ὡο ἀπαξαίηεηα γηὰ ηὴλ θαηαλφεζε
ηῆο πνξείαο ηῆο δπηηθῆο ζθέςεσο.
Ἡ ζηξνθὴ πξὸο ηὴλ ἀηηηθὴ δηάιεθην θαὶ ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία ηῆο
γιψζζεο ἔθεξε καδί ηεο θαὶ ηὴλ κλῳδία ηῆο ἐθθιεζίαο, κὲ ηὴλ
ρξήζε ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο ζηὴλ βπδαληηλὴ κνπζηθή· ηὸ
ἐλαξκφλην κέινο ἐπηηξέπεη, ἠ θαὶ ἐπηβάιιεη ἄιιε πξνζέγγηζε πξὸο
ηὸλ Θεφλ, θη ὄρη ηὴλ ἀπφιπηε πνηαγὴ ηῆο Παιαηο Γηαζήθεο, ἠ ηὴλ
ὁξηνζέηεζε ηῆο ἐπηθνηλσλίαο κὲ ηὸλ Θεὸ ζηὰ πιαίζηα ηνῦ
δηαηνληθνῦ θαὶ ρξσκαηηθνῦ ἀπνθιεηζηηθὰ γέλνπο. Ἡ ιεπηὴ αηὴ
δηάθξηζε ὁξηνζεηεῖ ηὴλ ἐμέιημε, κεηὰ ηὴλ ζπληάξαμε ἀπ‟ ηὶο κεγάιεο
αἱξέζεηο ηῆο αηνθξαηνξίαο · ζηὸ βάζνο ἐθξίλνλην νἱ ζρέζεηο ηνῦ
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πηζηνῦ κὲ ηὸλ Θεφ ηνπ, ἐθξίλεην  βηβιηθὴ παξάδνζε ζηὴ Γχζε θαὶ
 εαγγειηθὴ ζηὴλ Ἀλαηνιή· νἱ αἱξέζεηο ἐπηδεηνῦζαλ ηὴλ ἐπηβνιὴ
θάπνηαο κνξθῆο ἱεξαηηθῆο θαὶ ἱεξαξρηθῆο θνηλσλίαο ζηὴ ζξεζθεία
θαὶ ζηὴλ αηνθξαηνξία θαὶ  δηείζδπζή ηνπο ἦηαλ πξντὸλ ηῆο
παιαηᾶο ἀλακεηξήζεσο ηνῦ ἑιιεληζηηθνῦ θφζκνπ, κεηαμὺ ηλ
ιιήλσλ θαὶ ηλ ἰζαγελλ πιεζπζκλ, κὲ ηὶο ἱεξαηηθῆο θαὶ
ἱεξαξρθῆο δνκῆο ζξεζθεπηηθέο ηνπο παξαδφζεηο, ζηὶο ἐπαξρίεο ηῆο
Ἀζίαο θαὶ ηῆο Ἀθξηθῆο, ηὶο πινπζηψηεξεο ηφηε πεξηνρὲο ηῆο
αηνθξαηνξίαο. Ἡ ἐμάπισζή ηνπο ζὲ Αἴγππην θαὶ πξία ἕσο ηὴλ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαὶ ηὶο δπηηθὲο ἐπαξρίεο, Βφξεην Ἰηαιία, Γαιαηία
θαὶ Ἰβεξία ἦηαλ κεγάιε θαὶ ἀπεηινῦζαλ κὲ ἅισζε ηὸλ
ρξηζηηαληζκφ· νἱ ἀληηζηάζεηο ἑζηηάδνληαλ γεσγξαθηθο ζηὸλ
ἑιιαδηθὸ ρξν ηῆο ἐπνρῆο, ιιάο θαὶ Μηθξὰ Ἀζία, ζηὴ Μεγάιε
ιιάδα θαὶ ζηὴ Ῥψκε, ζηὴλ ὁπνία δὲλ ἀλεδείρζε νδεὶο αἱξεηηθὸο
παηξηάξρεο, ἀιιὰ θαὶ νἱ πιεῖζηνη πνληίθεθεο ηλ ὀθηὼ πξψησλ
αἰψλσλ ἦηαλ ἐγθξαηεῖο ηῆο ἑιιεληθῆο ζνθίαο θαὶ κνπζηθῆο.
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Ἡ ἀλαθνξὰ ζηὶο ἑιιεληθὲο θηινζνθηθὲο ζρνιὲο ηῆο λεσηέξαο,
ρξηζηηαληθῆο, ἐπνρῆο ἀπνπζηάδνπλ ζρεδὸλ πιήξσο ἀπ‟ ηνὺο
κεγάινπο παηέξεο ηνῦ ηεηάξηνπ θαὶ πέκπηνπ αἰλνο, θπζηθὰ θαὶ 
πιήξεο ἄγλνηα ηλ δπηηθλ παηέξσλ· πξηνο κᾶιινλ ὁ Ἰσάλλεο
ὁ Γακαζθελὸο ἀλαθέξεηαη εἰο ηνὺο ησηθνὺο θαὶ ηνὺο
πηθνπξείνπο, εἰο ηὸ «Πεξὶ αἱξέζεσλ ἐλ ζπληνκίᾳ»62, ὅπνπ
θαηαγξάθεη ὅιεο ηὶο αἱξέζεηο ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο, θαὶ
ἀθνινπζεῖ ἕμη αἰλεο κεηὰ ὁ Γξεγφξηνο ὁ Παιακο, εἰο ηὴλ Α’ πξὸο
Βαξιαὰκ ἐπηζηνιή ηνπ, ὁ ὁπνῖνο κλεκνλεχεη ηὸλ Πισηῖλν, ἀιιὰ κὲ
ἀλαθνξὰ θαὶ εἰο ηὸλ Ἀπφιισλα63· ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ Γξεγνξίνπ
Παιακᾶ, 13νο θαὶ 14νο αἰψλ, ἐκθαλίδνληαη θαὶ νἱ πξηεο
ζπζηεκαηηθὲο κεηαθξάζεηο ἔξγσλ ηῆο ιαηηληθῆο ινγνηερλίαο εἰο ηὴλ
ἑιιεληθὴ γιζζα ἀπ‟ ηὸλ Γεκήηξην Κπδψλε θαὶ ηὸλ Μάμηκν
Πιαλνχδε. Δἰο ηὸ ἐλδηάκεζν ὁ Φψηηνο, ηὸλ ἔλλαην αἰλα, εἰο ηὸλ
ιφγνλ ηνπ, «Πεξὶ ηῆο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο κπζηαγσγίαο», γξάθεη
πνιὺ ἀπαμησηηθὰ γηὰ ηὴλ θαηαλφεζε ηεο ηξηαδηθῆο θχζεσο ἀπὸ
ηνὺο Γπηηθνὺο παηέξαο, θπξίσο ιφγῳ ηῆο ἀζζελείαο ηῆο ιαηηληθῆο
γιψζζεο64·  πνξεία ηῆο ζθέςεσο ἔρεη ζεκαζία θη ὄρη 
ἐκβάζπλζε ζηὶο δνγκαηηθὲο δηαθνξὲο ξζνδφμνπ θαὶ Καζνιηθῆο
ἐθθιεζίαο. Οἱ παηέξεο ηῆο ὀξζνδφμνπ ἐθθιεζίαο δηεηζδχνπλ εἰο
ηνὺο Ἕιιελαο θηινζφθνπο, θπξίσο εἰο ηὸλ Πιάησλα θαὶ εἰο ηὸλ
Ἀξηζηνηέιε, κὲ ζπζηεκαηηθὴ κειέηε ηῆο πεξηπαηεηηθῆο ζρνιῆο ἀπ‟
ηνὺο Μεγάιν Βαζίιεην, Ἰσάλλε Γακαζθελὸ θαὶ Φψηην·
ἀξηζηνηειηθή, ἄιισζηε, εἶλαη  θηινζνθηθὴ παξάδνζε ηῆο Ἀλαηνιῆο
θαὶ πιαησληθή, ἠ κᾶιινλ λενπιαησληθή, ηῆο Γχζεσο. Ἡ δηαθνξὰ
αηὴ ζὰ ἐπεξεάζεη θαζνξηζηηθὰ ηὴ δπηηθὴ ζθέςε, θπξίσο κεηὰ ηὴλ
ἀλαγέλλεζε, δηφηη ζηὶο ἰηαιηθὲο πφιεηο παξακέλεη ὁινδψληαλε 
ἐπίδξαζε ἀκθνηέξσλ ηλ ζρνιλ, Ἀθαδεκίαο θαὶ Λπθείνπ, θαὶ
κφλν ζηνὺο κεηέπεηηα αἰλεο ὁ θηινζνθηθὸο πξνβιεκαηηζκὸο
ἑζηίαζε ηὴλ πξνζνρή ηνπ ζηὶο λενπιαησληθὲο ζρνιέο65, ἠ κᾶιινλ
θαιχηεξα ἀπέθεπγε ζηὴλ ἀξρὴ ηὴλ δηάθξηζε ηῆο Ἀθαδεκίαο ἀπ‟ ηὶο
λενπιαησληθὲο ζεσξίεο, θαὶ ζηὴ ζπλέρεηα ζεψξεζε ὡο αηνλφεηε
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ηὴλ ηαχηηζε ηῆο θηινζνθίαο ηνῦ Ἁγίνπ Αγνπζηίλνπ θαὶ ηῆο
λενπιαησληθῆο θηινζνθίαο κὲ ηὸλ Πιάησλα.
Ἡ δηαθνξὰ ζηὴλ πξνζέγγηζε ηῆο ἐπηζηεκνληθῆο ζθέςεσο, ηῆο
ἰδενινγηθῆο ἐμαξηήζεσο θαὶ ηῆο ζξεζθεπηηθῆο πίζηεσο, εἶλαη
ηεξαζηία κεηαμὺ ηῆο ἀλαηνιηθῆο θαὶ δπηηθῆο ἐθθιεζίαο· ηξεῖο εἶλαη
νἱ ιφγνη ηῆο δηαθνξᾶο αηῆο: πξψηε,  ἀλαγλψξηζε εἰο ηὴλ
ἀλαηνιηθὴ ἐθθιεζία, ὡο ἀλαπνζπάζηνπ ζηνηρείνπ ηῆο κνλαζηηθῆο
θαὶ ἐθθιεζηάζηηθῆο δσῆο, ηῆο ζχξαζελ παηδείαο, δειαδὴ ηῆο
κειέηεο ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο γξακκαηείαο εἰο ηὴλ ὁιφηεηά ηεο
ἐθηὸο ηῆο ζχξαο ηνῦ λανῦ, ἔζησ θαὶ ἐληὸο ηῆο κνλῆο· δεχηεξε, 
κλῳδία θαὶ  ἐθπαίδεπζε ηνῦ ἁπινῦ θφζκνπ θαὶ ηλ ἱεξσκέλσλ
κὲ ηὴλ ἑιιεληθὴ κνπζηθὴ θαὶ ἀξθεηὰ κὲ ηὴλ γξακκαηεία, ὡο
ἀλαπνζπάζηνπ κέξνπο ηῆο θαζεκεξηλῆο δσῆο ηῆο ξζνδνμίαο·
ηξίηε,  ιατθὴ θαὶ δεκνηηθὴ παξάδνζε, ζηὶο ὁπνῖεο ἦηαλ παξνῦζα 
ἀξραία ἑιιεληθὴ ζξεζθεία, ηὰ ηξαγνχδηα ηεο -ἄιισζηε νἱ
παξαινγὲο ηλ ηξαγνπδηλ ηῆο ἀξραίαο δεκνηηθῆο ἔγηλαλ γχξσ
ζηὸλ δέθαην αἰλα ἀπ‟ ηὶο ἀξραῖεο δηαιέθηνπο ζηὴ δεκψδε γιζζα
ηῆο ἐπνρῆο, ζηὴ δεκνηηθὴ ηλ κεξλ καο, ὄρη ηὴλ ἐπίζεκε, ἀιιὰ
ζηὴλ λενειιεληθή-, ἀιιὰ θαὶ νἱ κχζνη ηεο, κὲ ηνὺο ἀξραίνπο ζενχο,
ηὶο πεξηπέηεηέο ηνπο, ηὶο ἔξηδέο ηνπο, ηὶο ἀγάπεο ηνπο, ἐλ νἱ
λεξάτδεο θαὶ νἱ ζάηπξνη δνῦλ ἀθφκε ζηὴλ ἑιιεληθὴ παξάδνζε66, θαὶ
 ἐπηθνηλσλία κὲ ηνὺο κηθξνὺο δαίκνλεο θαὶ ηὶο λεξάτδεο
ζπκπιεξψλεη ηὴλ ρξηζηηαληθὴ πίζηε.
Ἡ βηβιηθὴ παξάδνζε εἶλαη ἔληνλε ζηὴ δπηηθὴ ἐθθιεζία θαὶ θπξίαξρε
ζηὴλ πξνηεζηαληηθή, ἐλ ζηὴλ ἀλαηνιηθὴ δεζπφδεη  εαγγειηθὴ
παξάδνζε· ζηὴ ινγνηερλία εἶλαη ἐκθαλέζηεξε  δηαθνξὰ αηή,
ζηνὺο Φηνληὸξ Νηνζηνγηέθζθπ, Λένληα Σνιζηφη θαὶ Ἀιέμαλδξν
νιδελίηζηλ, ὅπσο θαὶ ζηνὺο Ἕιιελεο, ἀιιὰ ζηὴλ ἀγγιηθὴ θαὶ
ἀκεξηθαληθὴ  ἀπφιπηε ἐπηβνιὴ ηῆο βηθησξηαλῆο ζηθῆο, εἶλαη
ραξαθηεξηζηηθή, ἂλ θαὶ ἐλδεηθηηθὰ ἀλαθεξφκαζηε ζηὴ δηαθνξὰ αηὴ
γηὰ ἕλα θαὶ κφλν ιφγν, γηὰ ηὶο δηαθνξεηηθὲο πνξεῖεο ηῆο ἀλαηνιηθῆο
θαὶ δπηηθῆο παξαδφζεσο, ἀπέλαληη ζηὴλ ἐμάξηεζή ηνπο ἀπ‟ ηὶο
ὅπνηεο ἔμσζελ θαὶ ἄλσζελ ἀξρέο· ζηὴ δπηηθὴ ζθέςε  δηαθνξὰ
ἑζηηάδεηαη κεηαμὺ ηλ Ἀζελλ θαὶ ηῆο Ἱεξνπζαιήκ67, ρσξὶο ηὶο
ἐλδηάκεζεο δηαθνξνπνηήζεηο, ἀθφκε θαὶ ἀπ‟ ηνὺο κεγάινπο
θηινζφθνπο ηῆο ἐπνρῆο καο, κὲ βαζεηὰ δηείζδπζε ζηὴ θηινζνθία
ηλ ρσξλ ηῆο Ἀζίαο, ηῆο Κίλαο θαὶ ηλ Ἰλδηλ68. Ἡ ἑιιεληθὴ
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Ὅξα, «Τὰ Ἀπνζχκηα ηῆο Νπθηφο», ζει. 5, ὅ., ἀ.
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θηινζνθία ἐκθαλίδεηαη ἑληαία, θαὶ ζὲ πνιινὺο ὡο ἑιιελνξσκατθή,
ἐλ νἱ Ρζνη, ράξηο ζηὶο ξίδεο ηνπο ζηὴλ ξζνδνμία, ἔρνπλ ηὴλ
ἄλεζε ηῆο δηαθξίζεσο κεηαμὺ βηβιηθῆο θαὶ εαγγειηθῆο
παξαδφζεσο, ἀθφκε θαὶ ἐληὸο ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο.
Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο ἀπαηηεῖ θαὶ πξνυπνζέηεη ηὴλ
ἀλαγλψξηζε ηνῦ ξφινπ ηνπ ὡο Λνμίνπ ζηὴλ θαζεκεξηλή καο δσή, ἠ
θαιχηεξα ζηὴλ πνιηηηθή καο πξαθηηθή, θαὶ γίλεηαη εθνιψηεξα
θαηαλνεηὴ ὅηαλ γλσξίδεη θαλεὶο ζαθο ηὴλ δηάθξηζε ηῆο
εαγγειηθῆο θαὶ βηβιηθῆο παξαδφζεσο·  ἀλάγθε γηὰ ηὴλ ἔθθξαζε
ηλ δεκηνπξγηθλ ἱθαλνηήησλ ηνῦ θαζεκεξηλνῦ ἀλζξψπνπ
θαζίζηαηαη ἐπηηαθηηθὴ κὲ ηὴλ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε θαὶ ηὴλ
δηείζδπζή ηεο ζὲ ὅιεο ηὶο ἐθθξάζεηο ηῆο δσῆο καο69. Ἡ ςεθηαθὴ
ἐπαλάζηαζε ὁδεγεῖ εἰο ηὴλ ἄξζηλ ὅισλ ηλ ζξεζθεπηηθλ,
ἰδενινγηθλ θαὶ ἐπηζηεκνληθλ δεζκεχζεσλ ηνῦ ἀλζξψπνπ θαὶ
πεξηζζφηεξν ηῆο ἀπνιχηνπ πίζηεσο ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ, ὡο
θέξνληνο ηὴλ ἱεξὰ ἀπνζηνιὴ δηὰ ηὴλ ζσηεξία ηνῦ θφζκνπ·  ἐπνρή
καο ἐπηηάζζεη ηὴλ ἀκθηζβήηεζε ηλ ἀξρλ ηνπ, θηινζνθηθλ,
ἐπηζηεκνληθλ θαὶ ἰδενινγηθλ, ηὴλ δηεξεχλεζή ηνπο ζὲ
πξνζσπηθὸ ἐπίπεδν, δηφηη δηαζέηεη πιένλ ηὰ κέζα, ράξηο ζηὸ
δηαδίθηπν, ηῆο ἀκέζνπ θαὶ πιήξνπο ἀμηνπνηήζεσο ηῆο ἀλζξσπίλεο
γλψζεσο.
πηζηξέθεη ὁ δπηηθὸο ἄλζξσπνο εἰο ηὸλ Θαιῆ ηὸλ Μηιήζην, ἀιιὰ
θαὶ εἰο ηὴλ ἐκκειῆ θαὶ ραξίεζζαλ ζεξαπαηλίδα· πεξηζζφηεξν
κᾶιινλ πξὸο ηὴλ ζεξαπαηλίδα, δηφηη αηὴ εἶρε ηὴλ ἄλεζε
ἐλδειερνῦο παξαθνινπζήζεσο ηῆο θαζεκεξηλῆο πξαγκαηηθφηεηνο,
ἐλ ὁ ζνθὸο ὅιν θη ἔρεη ἀπνζπαζκέλε ηὴλ πξνζνρή ηνπ εἰο ηὰο
νξαλίαο παξαηεξήζεηο ηνπ.  Ἀπφιισλ ζηξέθεη ηὸλ ἄλζξσπν
πξὸο ηὴλ ἀκθηζβήηεζε θαὶ ηὰο πξνζσπηθὰο δηεξεπλήζεηο ηνπ ἀπ‟
ηὴλ ἴδηα ηὴλ θχζε ηλ ρξεζκλ ηνπ, ἀιιὰ θη ἀπ‟ ηὴλ ἰδηφηεηά ηνπ
ὡο ζενῦ ηῆο κνπζηθῆο· ὁ Λνμίαο κφλν ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο ηῆο
κνπζηθῆο ἐδέρεην, δηφηη κφλν, κὲ ηὴλ ἄζθεζή ηνπ εἰο ηὴλ θαηὰ
δίεζηλ κειῳδίαλ, ἀπνθηνῦζε ὁ πνιίηεο ηὴλ ἱθαλφηεηα ἑξκελείαο
ηλ ρξεζκλ ηῆο Ππζίαο. Ἡ ίβπιια ἦηαλ αζηεξὴ θαὶ ἀπφιπηε,
ὁπσζδήπνηε ὡο πξὸο ηὴλ ἱθαλφηεηα ἑξκελείαο ηῆο ζθέςεσο ηνῦ
Λνμίνπ.
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Ἐπιμύθιον
Ἀκέζσο κεηὰ ηὴλ ἀλάιεςε ηῆο ἐμνπζίαο, ζηὶο 3 Ννεκβξίνπ ηνῦ 361
κ.Χ, κεηὰ ηὸλ ἀπξνζδφθεην ζάλαην ηνῦ ἐμαδέιθνπ ηνπ
Κσλζηαληίνπ ζηὴλ Σαξζὸ ηῆο Κηιηθίαο θη ἐλ ἐβάδηδε ἐλαληίνλ ηνῦ
ζθεηεξηζηνῦ ηῆο αηνθξαηνξίαο, ὁ Ἰνπιηαλὸο ἔθζαζε, ηὸλ ἄιιν
κῆλα, ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε θη ἔγηλε δεθηὸο κὲ ἀγαιίαζε ἀπ‟ ηὸλ
ιαφ ηεο· νἱ ἐπηηπρίεο ηνπ ζηὰ ζχλνξα ηῆο Γαιαηίαο ἐλαληίνλ ηλ
Γεξκαλλ θαὶ ἄιισλ βαξβάξσλ θαὶ  ιηηὴ θαὶ ζεκλὴ δσή ηνπ ἦηαλ
ἤδε γλσζηέο, ἐλ ἦηαλ θαὶ ὁ κφλνο ἐπηδλ γφλνο ηῆο δπλαζηείαο
ηνῦ Κσλζηάληηνπ Χισξνῦ θαὶ ηνῦ Κσλζηαληίλνπ. Ἡ πιεηνςεθία
ηνῦ πιεζπζκνῦ ηῆο αηνθξαηνξίαο ἦηαλ ἐζληθνί, εἰδσινιάηξεο,
ἀιιὰ νἱ ρξηζηηαλνὶ εἶραλ θαηαιάβεη ηὶο γεηηθὲο ζέζεηο θαὶ
ἀπνηεινῦζαλ κεγάιν ηκῆκα ηνῦ ζηξαηνῦ -ὁ ὁπνῖνο θαὶ ἀλέβαδε
ηνὺο αηνθξάηνξεο ηνὺο δχν ηειεπηαίνπο αἰλεο-, πνιὺ πξὶλ ἀπ‟
ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηνῦ ρξηζηηαληζκνῦ ὡο ἐπηζήκνπ ζξεζθείαο· ὁ
ἴδηνο, 31 ἐηλ, ηππηθὰ ἦηαλ ρξηζηηαλφο, ἀιιὰ εἶραλ γίλεη γλσζηὲο νἱ
ἐπηδφζεηο ηνπ ζηὴλ ἀξραία ἑιιεληθὴ γξακκαηεία θαὶ ζηὴ θηινζνθία
εἰδηθφηεξα. Φπζηθὸ ἦηαλ λὰ γίλεη εκελο δεθηὸο ἀπὸ ἀκθφηεξεο
ηὶο κεξίδεο, θη ἀθφκε πεξηζζφηεξν ἀπ‟ ηὰ πξηα ηνπ ἔξγα, κὲ ηὴλ
θαηάξγεζε ηῆο κεγάιεο γξαθεηνθξαηίαο θαὶ ηὶο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ
ζηὴλ ὀξγάλσζε θαὶ ζηὴ ιεηηνπξγία ηνῦ θξάηνπο. Ἀιιὰ αηὰ εἶλαη
κφλν εἰζαγσγηθά, δηφηη δὲλ ἀθνξνῦλ ηὸ ἀληηθείκελφ καο.
 πνιπγξαθψηεξνο ἴζσο γεκὼλ ηῆο ἱζηνξίαο, ἀιιὰ θαὶ ἕλαο ἀπ‟
ηνὺο θαιπηέξνπο, ἂλ ὄρη ὁ ἄξηζηνο, θηινζφθνπο θαὶ βαζηιεῖο καδί,
ὡο ἕλα ἀπ‟ ηὰ πξηα κειήκαηά ηνπ ἔζεζε ηὴλ ζεσξεηηθὴ ζπληξηβὴ
ηνῦ θπληζκνῦ, ὁ ὁπνῖνο εἶρε θαηαθιχζεη ἐζληθνὺο θαὶ ρξηζηηαλνχο,
αἱξεηηθνὺο θπξίσο· ηνὺο ἀθηέξσζε δχν «ὁκηιίεο», πξαγκαηεῖεο ζὰ
ιέγακε ζήκεξα, κὲ ηὶο ὁπνῖεο ἀπέβιεπε ζηὴλ πνιηηηθὴ ἐμνπζέλσζε
ηνῦ θπληζκνῦ, ὡο ἀπάληεζε ζηὴλ ζηθὴ ἐμαρξείσζε ηῆο ἐπνρῆο,
ἀιιὰ θαὶ ὡο πξνυπφζεζε γηὰ ηὴλ πνιηηηθὴ ἀλάηαζε ηῆο
αηνθξαηνξίαο. Γλψξηδε ὅηη  αηνθξαηνξία βξζηθφηαλ ζὲ πεξίνδν
βαζεηᾶο παξαθκῆο θαὶ ὅηη, κφλν νἱ ξηδηθὲο κεηαξξπζκίζεηο ηνῦ
δηνηθεηηθνῦ θαὶ ζηξαηησηηθνῦ κεραληζκνῦ ηεο, ζὰ ηῆο ἐπέηξεπαλ
ηὴλ ἀλάθηεζε κέξνπο ηῆο παιαηᾶο ξψκεο ηεο· ηὶο ἐπέβαιε, κὲ ηὴλ
πάηαμε ηῆο γξαθεηνθξαηίαο, ηὴλ ἀλακφξθσζε ηνῦ δηνηθεηηθνῦ
κεραληζκνῦ ηῆο ηεξαζηίαο αηνθξαηνξίαο θαὶ ηὴλ ἀλαδηάηαμε ηνῦ
ζηξαηνῦ, ἐπὶ ηῇ βάζεη ηλ γαιαηηθλ ιεγεψλσλ ηνπ, νἱ ὁπνῖεο ηὸλ
ἔθεξαλ ζηὴλ ἐμνπζία θαὶ πίζηεπαλ ζηὸλ ἴδην, παξὰ ηὴλ πξφζδεζή
ηνπο κὲ ηὴλ ρξηζηηαληθὴ ζξεζθεία, θαὶ κεηὰ ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ηῆο
ἀξραίαο ζξεζθείαο ἀπ‟ ηὸλ αηνθξάηνξα· ράξηο ζηὶο
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ  αηνθξαηνξία ἐπέδεζε, ζηὸ ἀλαηνιηθφ ηεο
ηκῆκα, ἐπὶ ρίιηα ρξφληα, θη αηὸ ἀπνηειεῖ ηὸ κεγάιν ἐπίηεπγκα ηνῦ
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θηινζφθνπ αηνθξάηνξνο. Ἦηαλ παξὼλ ζὲ ὁιφθιεξε ηὴ ρηιηεηῆ
δσὴ ηῆο αηνθξαηνξίαο, ἀθφκε θη ὅηαλ ηνῦ ἀζθνῦζαλ, ὡο
παξαβάηνπ θαὶ βξηζηνῦ ηῆο ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο, ηὴλ πηὸ
ζθιεξὴ θξηηηθὴ ἐλαληίνλ ηνπ.
Τὸλ ὕκλν εἰο ηὸλ Ἀπφιισλα πιέθεη ὁ λεαξὸο γεκψλ, δηφηη
γλσξίδεη ὅηη  ἀλάηαζε ηῆο αηνθξαηνξίαο ἐμαξηᾶηαη πξσηίζησο
ἀπ‟ ηὴλ ἀπνθαηάζηαζε ηλ ἰζνηίκσλ ζρέζεσλ ηλ πηζηλ κὲ ηνὺο
ζενχο ηνπο, ηὶο ζρέζεηο ἐιεπζεξίαο καδί ηνπο: «πέθελελ νὖλ κῖλ
ἀξρεγὸο ηῆο θηινζνθίαο ὅζπεξ νἶκαη ηνῖο Ἕιιεζη θαηέζηε ηλ
θαιλ ἁπάλησλ αἴηηνο, ὁ ηῆο ιιάδνο θνηλὸο γεκὼλ θαὶ
λνκνζέηεο θαὶ βαζηιεχο, ὁ ἐλ Γειθνῖο ζεφο»70. Πνηὸο εἶλαη αηὸο ὁ
ζεφο; εἶλαη «ὅ ηε Μνπζεγέηεο Ἀπφιισλ»71, ὁ γέηεο ηλ Μνπζλ,
ὁ δηδάζθαινο ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ὅισλ ηλ ηερλλ, θαηὰ ηὸλ
αηνθξάηνξα θαὶ ὅινπο ηνὺο Ἕιιελεο. πνκέλσο νἱ
κεηαξξπζκίζεηο, ἀθνξνῦζαλ πεξηζζφηεξν ηὴλ λννηξνπία, ηὸλ
ηξφπν δσῆο θαὶ ηὸ ἢζνο ηλ ἀλζξψπσλ, κὲ ηὴλ ἔθθξαζε ηῆο
κνπζηθῆο ἁξκνλίαο72, θαὶ ὄρη κφλν ηὴλ θαζηέξσζε λέσλ λφκσλ, ἠ
κᾶιινλ λένπ Σπληάγκαηνο, ζὰ ιέγακε ζηὴλ ἐπνρή καο· ηὴλ
ἀλάθηεζε ἐπηδίσθε, ηνπιάρηζηνλ ἀπ‟ ηὸλ ἑιιεληθὸ πιεζπζκὸ ηῆο
αηνθξαηνξίαο ηνὺο ὁπνίνπο ζεσξνῦζε ὡο ἐιεπζέξνπο πνιίηαο,
ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο θαὶ θπζηθὰ ηλ ζρέζεσλ
ἐιεπζεξίαο κὲ ηνὺο ἀξραίνπο ζενχο, κὲ πξηνλ ηὸλ Ἀπφιισλα·
εἶλαη γλσζηὸ εἰο ἐκᾶο ὅηη ἀξρεγὸο ηῆο θηινζνθίαο, ὅπσο ἐγὼ
πηζηεχσ, ζεσξεῖηαη ἀπὸ ὅινπο ηνὺο Ἕιιελαο ὁ αἴηηνο ἁπάλησλ
ηλ θαιλ, ὁ θνηλὸο γεκὼλ ηῆο ιιάδνο θαὶ λνκνζέηεο θαὶ
βαζηιεχο, ὁ ἐλ Γειθνῖο ζεφο. Γλψξηδε ἄξηζηα ὁ λεαξὸο γεκὼλ ὅηη
κέζῳ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, ηῆο θαηὰ δίεζηλ κειῳδίαο, ἦηαλ
δπλαηὴ  ἀλάθηεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, γλψξηδε
ἐπίζεο ὅηη νἱ ζπκθνηηεηέο ηνπ εἰο ηὰο θηινζνθηθὰο ζρνιὰο ηλ
Ἀζελλ ἀλαδεηνῦζαλ ηξφπνπο ἐλζσκαηψζεσο εἰο ηὴλ λέαλ
ζξεζθείαλ ηῆο ἑιιεληθῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, θη ἀπαληνῦζε πξὸο
ηνὺο θπληθνὺο κὲ ηὸ κνλαδηθὸ ζαλαηεθφξν ηνῦ ἤζνπο ηνπο ὅπιν,
ηὸ ἐλαξκφλην γέλνο ηῆο κνπζηθῆο.
Μαθξὰ  πεξηδηάβαζε, ἀιιὰ ἀπαξαίηεηε, δηφηη κᾶο πξνζθέξεη ηὸλ
κῖην ηῆο Ἀξηάδλεο θαὶ γηὰ ηὴλ ἐπνρή καο· ηὶο ἐιεχζεξεο ζρέζεηο
ηλ πηζηλ κὲ ηνὺο ζενχο ηνπο ἐπηδεηνῦζε ὁ Ἰνπιηαλφο, ηὶο
ἐιεχζεξεο ζρέζεηο, ἠ δηαθνξεηηθὰ ηὴλ ρεηξαθέηεζε ὅισλ ἀπ‟ ηὶο
ἐμαξηήζεηο ηνπο, ὅπσο ηλ ἀλζξψπσλ θάζε ἐπνρῆο, ἀπ‟ ηὶο
70

Ἰνπιηαλνῦ αηνθξάηνξνο, «Δἰο ηνὺο ἀπαηδεχηνπο θχλαο», 188α, κεηάθξαζε
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ζξεζθεῖεο ηνπο, ηὶο ἰδενινγίεο ηνπο θαὶ ηὶο ἐπηζηεκνληθέο ηνπο
ἀξρέο, ἀπαηηεῖ θαὶ πξνυπνζέηεη  ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε θαὶ ὁ
ἑηεξνγελὴο θαὶ πνιππνιηθὸο θφζκνο.  κνπζεγέηεο ζεὸο πεξεηεῖ
ηὴλ ἀπνζηνιὴ αηή, θαὶ δη‟ αηὸ ἀπεπζχλεηαη πξὸο αηὸλ 
ἐπίθιεζή καο· εἶλαη ὁ ζεὸο ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηῆο ζνθίαο θαὶ
θαζνδεγεῖ ηνὺο «πηζηνχο» ηνπ εἰο ηνὺο λένπο δξφκνπο, ὅπσο
δηαλνίγνληαη θαὶ πάιη κὲ ηὸ ηέινο ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ θαὶ
ηὴλ εἰζβνιὴ ηῆο ςεθηαθῆο ἐπνρῆο. Σπκπιεξψλεη ὁ κνπζεγέηεο ηὰο
ἀλαθνξὰο ηνῦ Κνκθνπθίνπ πξὸο ηνὺο καζεηέο ηνπ, γηὰ ηὴ ζεκαζία
ηῆο κνπζηθῆο εἰο ηὴλ δηακφξθσζε ηνῦ ἤζνπο73.
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Ὅ. ἀ. ζει 5.
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Τὶο ηφζν ιεπηὲο θη ἀδηφξαηεο ρνξδὲο ηῆο κνπζηθῆο εαηζζεζίαο
ἀλαδεηνῦκε κέζα καο, κὲ ηὴλ θαηάδπζε εἰο ηὰο πνιηηηζηηθάο καο
ξίδζο, εἰο ηὴλ ἐπηθνηλσλία κὲ ηνὺο ἄιινπο πνιηηηζκνχο, κὲ ηὴλ
ἄλεζε ηνῦ θνηλνῦ θαὶ δεκηνπξγηθνῦ δηαιφγνπ θαηὰ ηὴλ ςεθηαθὴ
ἐπνρή, δηφηη πνιινὶ κεγάινη πνιηηηζκνὶ ἐπέδεημαλ ηὴλ θαιιηέξγεηα
ηῆο κνπζηθῆο, ἔζησ θη ἂλ  ὁξνινγία δηαθέξεη· νἱ ρνξδὲο αηὲο
ἐπηηξέπνπλ ηὶο γφληκεο θαὶ πνιιαπιὲο δηεξεπλήζεηο ἐπὶ ρηιηάδεο
ρξφληα ζὲ πνιινὺο πνιηηηζκνχο, ἀιιὰ θαὶ ἀπνθαιχπηνπλ ηὶο
δηαθπκάλζεηο ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, ἀπὸ ἐπνρὴ ζὲ ἐπνρή, ἀπὸ
ηξφπν δσῆο ζὲ ηξφπν δσῆο, ἀπὸ λννηξνπία ζὲ λννηξνπία. Ἡ
ηαιάληεπζε πξὸο ηὶο λέεο ἀλαδεηήζεηο θαὶ  ρεηξαθέηεζε ἀπ‟ ηὶο
ἰδενινγηθὲο δεζκεχζεηο ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ, κὲ ηὴλ ρξήζε
ηῆο πιαησληθῆο ὁξνινγίαο, ὡο θπξηάξρνπ ζηὴ δπηηθὴ θνηλσλία θαὶ
ὡο ἐπηθπξηάξρνπ ζηὸλ πφινηπν θφζκν, θαζνξίδνπλ ηὶο
δηεξεπλήζεηο καο·  ἀλάθηεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο
θαὶ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο ἀπνηειεῖ ηὸ αἴηεκα ηῆο ἐπνρῆο καο.
Ὅηαλ νἱ Κηλέδνη ἀλαθέξνληαη ζηὶο ἁξκνληθὲο ζρέζεηο κὲ ηνὺο
πξνγφλνπο ηνπο, ὡο θαζνξηζηηθνῦ ζηνηρείνπ ηῆο ιαηξείαο ηνπο
πιεζηάδνπλ ἀξθεηὰ πξὸο ηὸλ Λνμίαλ θαὶ δὲλ ἔρνπλ νδέλα θνηλὸ
ζεκεῖν κὲ ηὶο κνλνζετζηηθὲο ζξεζθεῖεο θαὶ ηὶο ἰδενινγηθὲο
ἐμαξηήζεηο ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο·  ἀλσηέξα ζεφηεο ζηὴλ
θηλεδηθὴ παξάδνζε δὲλ ζεσξεῖηαη ὡο ζεὸο παληνδχλακνο θαὶ
δεκηνπξγὸο ηλ πάλησλ, ἀιιὰ ὡο ἔθθξαζε ηῆο θνζκηθῆο ηάμεσο
γηὰ ηὶο ἁξκνληθέο ηεο ζρέζεηο κὲ ηὸλ παξθηὸ θφζκν74· ὁ
Κνκθνχθηνο, κεηὰ ἀπὸ ηὴλ παξακέιεζή ηνπ ἀπ‟ ηνὺο
ἀζπαζζέληαο ηὴλ δπηηθὴ παηδεία ὁκνεζλεῖο ηνπ θαὶ ηνὺο
πνζηεξηθηὲο ηῆο ἀληηθαηαζηάζεσο ηῆο ἰδενγξακκάηνπ κὲ ηὴ
ιαηηληθὴ γξαθή, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ἀπνηπρία ηῆο ἀληηθαηαζηάζεψο ηεο
ἀπ‟ ηὸλ Μάν Σζεηνχλγθ, ηὴλ ἐπνρὴ ηῆο παληνδπλακίαο ηνπ, ιφγῳ
ηῆο ἀληηδξάζεσο ηλ ρσξηθλ, ἐπαλαθηᾶ ηὴλ ἁξκφδνπζα ζέζε ηνπ
ζηὴλ θηλεδηθὴ θνηλσλία θαὶ ζηὸλ πνιηηηζκφ ηεο75. Ἡ ἀλάδπζε ηῆο
πξνζαξκνγῆο ζηὶο ἁξκνληθὲο ζρέζεηο ἐπηηξέπνπλ, ζὲ κεγάιν
βαζκφ, ηὴλ κεηάβαζε ηῆο θνκκνπληζηηθῆο πνιηηείαο πξὸο ηὶο
ἀλάγθεο ηῆο ςεθηαθῆο ἐπνρῆο θαὶ ηῆο νἰθνλνκηθῆο θξίζεσο· ἔρεη
κεζνιαβήζεη  εἰζβνιὴ θαὶ  θπξηαξρία ηνῦ βνπδηζκνῦ, κὲ ἔληνλα
ηὰ ζηνηρεῖα ηνῦ ἰξαληθνῦ θαὶ ἑιιεληθνῦ πνιηηηζκνῦ, ὡο
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ἀλαπφζπαζην ηκῆκα ηῆο θηλεδηθῆο ζθέςεσο, ἂλ θαὶ νἱ ἀλαθνξέο
καο αηὲο ἀπνβιέπνπλ ζηὴλ ἐπηζήκαλζε θαὶ κφλν ηλ
παξαδνζηαθλ ἀμηλ ζηνὺο δχν πνιηηηζκνχο, θηλεδηθὸ θαὶ ἰλδηθφ,
θαὶ ὄρη ζηὴλ πιήξε κειέηε ηνῦ ζέκαηνο, ηφζνλ ἐλδηαθέξνληνο γηὰ
ηὴλ ἐπνρή καο. Τὴλ ὕπαξμε ἀμηλ παξνκνίσλ κὲ ἐθείλαο ηνῦ
Λνμίνπ ἀλαδεηνῦκε.
Ἡ ἐπηινγὴ ηνῦ Πιάησλνο, θαὶ κάιηζηα ηνῦ δηαιφγνπ, «Θεαίηεηνο»,
ἠ «πεξὶ ἐπηζηήκεο πεηξαζηηθνῦ», ἀπνβιέπεη εἰο δχν ζαθεῖο
ιφγνπο, ὅπσο πξναλαθέξακε: ὁ πξηνο, εἶλαη  πνγξάκκηζε ἀπ‟
ηὸλ παηέξα ηνῦ ὀξζνινγηζκνῦ ηῆο δπηηθῆο θηινζνθίαο, ὅηη ὁ
θηιφζνθνο ὀθείιεη παξακέλεηλ «δηεξεπλψκελνο», ἀλαδεηλ ηὴλ
ἄκεζε θαὶ δσληαλὴ ἐπηθνηλσλία κὲ ηὴλ πφιε ηνπ· ὁ δεχηεξνο εἶλαη
ὁ ραξαθηεξηζκὸο ηῆο ζεξαπαηλίδνο ὡο ἐκκεινῦο θαὶ ραξηέζζεο,
δειαδή,  ἐπαλάιεςε θαὶ εἰο ηὸ ζεκεῖν αηφ, ηῆο ζεκαζίαο ηῆο
κνπζηθῆο ἁξκνλίαο εἰο ηὸ ἤζνο, εἰο ηὴλ θαηάθηεζε ηῆο ἐιεπζέξαο
πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο. Παξὰ ηὴλ ζεσξεηηθὴ νἰθνδφκεζε ηῆο πιένλ
ἀπνιπηαξρηθῆο πνιηηείαο εἰο ηὴλ ἱζηνξία εἰο ηὴλ «Πνιηηεία» ηνπ,
ἀλαγλσξίδεη ηὰ ὅξηα ηῆο πξνζεγγίζεψο ηνπ, ἂλ θαὶ δνῦζε εἰο ηὸλ
ηέηαξην αἰλα, ὅηαλ νἱ ἀπξάγκνλεο γίλνληαλ ζηαδηαθὰ θπξίαξρνη
ηῆο πνιηηηθῆο δσῆο, ἐλ νἱ ἀρξείνη θέξδηδαλ ζπλέρεηα ἔδαθνο,
ὥζηε λὰ θαηαζηνῦλ ἀδηακθηζβήηεηε πιεηνςεθία ηῆο ἑιιεληθῆο
θνηλσλίαο, ηλ κεγάισλ πφιεσλ θπξίσο, κεηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ
Ἀιεμάλδξνπ, θαὶ ηὸλ ἑπφκελν αἰλα.
Οἱ ἐθιειπκέλνη ἀλαθέξνληαη ὡο παξάδεηγκα ἀπ‟ ηὸλ καζεηή ηνπ,
ἀιιὰ αηὸ γίλεηαη κία γεληὰ ἀξγφηεξα, θαὶ πάιη ὡο παξάδεηγκα ηῆο
παξαθκῆο ηῆο δεκνθξαηίαο θαὶ ηῆο ἐθπηψζεψο ηεο εἰο ηὸ ρεηξφηεξν
ἐπίπεδν· δὲλ εἶραλ δήζεη, θη νὔηε θαίλεηαη ὅηη εἶραλ δηαλνεζεῖ πνηὲ
ηὴλ ἀπφιπηε ἐπηθξάηεζε ηλ ἀρξείσλ, δχν γεληὲο ἀξγφηεξα, θαὶ
ηλ θπληθλ δέθα πεξίπνπ γεληὲο κεηά, ηλ ἐθιειπκέλσλ, ὡο
θαζηεξσκέλν ἦζνο ηῆο πφιεσο.
Ἡ ἀληίζηξνθε πνξεία ζηὴλ ἐπνρή καο ἀξρίδεη, θάησ ἀπὸ πνιὺ
ρεηξφηεξεο ζπλζῆθεο, κὲ ηνὺο ἐθιειπκέλνπο ὡο θαζηεξσκέλν
ηξφπν δσῆο ἐπὶ πνιιὲο γεληὲο θαὶ κὲ ηὸλ Ἀπφιισλα εἰο ηὸ
πεξηζψξην ἀπὸ ὅινπο·  ζηξνθὴ πξὸο ηὸλ Μνπζεγέηε ζεὸ
ἐπηηαρχλεηαη δηὰ δχν ιφγνπο, ὅπσο πξναλαθέξακε: ὁ πξηνο
εἶλαη  ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε θαὶ  ἄζθεζε ἀπ‟ ηὸλ ἐξγαδφκελν,
ἀπ‟ ηὸλ ἄλζξσπν, ὡο ἀλαγθαίαο θαὶ ἱθαλῆο ζπλζήθεο, ηῆο
δεκηνπξγηθῆο ηνπ ζθέςεσο, θη ὄρη ηφζν, ἠ ζρεδὸλ θαζφινπ, ηῆο
κπηθῆο ηνπ δπλάκεσο· ὁ δεχηεξνο,  ἀλαθάιπςε ηῆο ζεκαζίαο ηῆο
κνπζηθῆο ἁξκνλίαο εἰο ηὴλ δεκηνπξγηθὴ ἔθθξαζε θαηὰ ηὴλ ρξήζε
ηῆο ςεθηαθῆο ηερλνινγίαο, ἀιιὰ θαὶ ηῆο δηαπηζηψζεσο ὅηη δὲλ
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δηαζέηνπλ ὅιεο νἱ γιζζεο ηὶο ἴδηεο δπλαηφηεηεο ἀμηνπνηήζεσο ηῆο
ηερλνινγίαο αηῆο, ὅπσο ἀθξηβο γίλεηαη κὲ ηὴλ ἔθθξαζε ηῆο
δηέζεσο εἰο ηὴλ κνπζηθὴλ ἁξκνλίαλ, θαηὰ ηὸλ Ἀξηζηείδε
Κντληηιηαλφλ.
Πνιιὲο ἀπ‟ ηὶο ζθέςεηο αηὲο ἔρνπλ δηαηππσζεῖ θαὶ εἰο ἄιιαο
κειέηαο ηλ «ἀλαιχζεσλ» «Σνῦ κκεινῦο», ἀιιὰ ἁπιο
ἐπαλαιακβάλνληαη, κφλν θαὶ κφλν ὡο πξνβιεκαηηθὴ δηὰ ηὴλ ἐπνρή
καο, ὡο ἀθνξκὴ δηαιφγνπ θαὶ δεκηνπξγηθῆο ζπδεηήζεσο· ὁ
γφληκνο δηάινγνο ζὰ δηεπξχλεη ηὶο πξννπηηθὲο ηνῦ «ἑηεξνγελνῦο»
θαὶ «πνιππνιηθνῦ» θφζκνπ καο. Ἔηζη ζπκβαίλεη πάληνηε εἰο ηὴλ
ἱζηνξία εἰο πεξηφδνπο ἀιιαγῆο ηλ ἐπνρλ θαὶ ηνῦ ἤζνπο ηλ
ἀλζξψπσλ. Ἔηζη γίλεηαη θαὶ ζηὶο κέξεο καο…
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