
 1 

 Οἱ μηθροὶ βάρβαροη 
    («ἄνζρωπος ἀμαζὴς οὑτοσὶ θαὶ βάρβαρος») 

 
Ὅηαλ ζηὰ κέζα ηνῦ 19νπ αἰῶλνο, θαὶ κεηὰ ηνὺο πνιέκνπο ηνῦ 
ὀπίνπ, ὁ Φὲλγθ Γθνπηθέλ (Feng Guifen), ἕλαο ἀπ’ ηνὺο θαιχηεξνπο 
θαὶ ἐγθπξφηεξνπο δηαλννπκέλνπο ηῆο Κίλαο ηῆο ἐπνρῆο, ἔγξαθε, 
« ρεηξνηέξα ὕβξηο κεηά ηὴλ δεκηνπξγία ηνῦ θόζκνπ θαὶ  
ὀιηγώηεξνλ ἀλεθηὴ πξνζβνιὴ γηὰ ὅινπο ηνὺο ἐληίκνπο ἀλζξώπνπο, 
εἶλαη ηὸ γεγνλὸο ὅηη  πηὸ κεγάιε ρώξα ηνῦ θόζκνπ ζὰ ὑπνζηεῖ ηὴλ 
ὑπνηαγὴ ζηὴ βνύιεζε ηῶλ κηθξῶλ βαξβάξσλ»1, ζηὴλ πξάμε 
πεξηέγξαςε ηὴλ ἐπνρή ηνπ θαὶ ηὴλ ἱζηνξία ηῆο ρψξαο ηνπ γηὰ ηὸλ 
ἑπφκελν αἰῶλα· ὁ Κηλέδνο ζνθὸο εἶρε ἀληηιεθζεῖ πιήξσο ηὴλ 
θαηάζηαζε ηῆο κεγάιεο ρψξαο, ηὴλ ἀδπλακία ηεο εἰο ηὸ λὰ 
ἀληαπεμέιζεη ἀπέλαληη ζηνὺο λένπο εἰζβνιεῖο, ηνὺο ὀιηγαξίζκνπο, 
ἀιιὰ θαὶ ἐληειῶο δηαθνξεηηθνὺο ἀπ’ ηνὺο ἄιινπο βαξβάξνπο, ηνὺο 
πνιιαπιαζίνπο πξνεγνπκέλνπο θαηαθηεηάο· ἦηαλ κηθξνὶ θαὶ 
ἐιάρηζηνη, ἀιιὰ ἦηαλ ἀδεθάγνη θαὶ ἄπιεζηνη, ρσξὶο ηὴ δπλαηφηεηα 
ἐπηθνηλσλίαο καδί ηνπο· ηνὺο ζπλέηξηβαλ ηνὺο ἀληηπάινπο ηνπο θαὶ 
ηνὺο ἀθνκνίσλαλ ζηὸλ ηξφπν δσῆο ηνπο, ἀιιά, ἐὰλ δὲλ 
ὑπνηάζζνληαλ ζηὶο ὀξέμεηο ηνπο, ηνὺο ἐμαθάληδαλ ἀπὸ πξνζψπνπ 
γῆο.  Feng Guifen ὑπνηάρζεθε θη ἔγηλε ἀπ’ ηνὺο πξψηνπο 
ζηαζῶηεο ηνῦ λένπ πνιηηηζκνὺ ηῶλ κηθξῶλ βαξβάξσλ, ἔζησ θη ἂλ 
πέζαλε ηὸ 1874 θαὶ δὲλ πξφιαβε ηὸλ πιήξε ἐμεπηειηζκὸ ηῆο 
ρψξαο ηνπ, ηὴ δηάιπζή ηεο θαὶ ηνὺο ἐκθπιίνπο ηεο πνιέκνπο.   
  Ἡ ἀλαθνξὰ γίλεηαη ἀπ’ ηὸ ἄξζξν γηὰ ηὴλ γισζζηθὴ ηαπηφηεηα ηῆο 
Κίλαο ηνῦ Chu Xiaoquan, «Ἡ θηλεδηθὴ γξαθή: θξίζηκν ζέκα»,  («L’  
é criture chinoise: mise au point») ηνῦ ζπιινγηθνῦ βηβιίνπ ηῆο Anne 
Cheng· ηὸ γισζζηθὸ πξφβιεκα εἶλαη ἄιιν δήηεκα θαὶ κᾶο 
ἀπαζρφιεζε ζηὴλ ἀλάιπζε, «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή»2, 
θπζηθὰ ὡο πνιηηηθὴ ἔθθξαζε θαὶ ηξφπν δσῆο. Ἡ ἱζηνξηθὴ ζεψξεζε 
ἐλδηαθέξεη ζηὴλ ησξηλή καο πξνζέγγηζε, νἱ ἐμειίμεηο ηὸλ ἑλάκηζπ 
αὐηὸλ αἰῶλα,  ἀληίζηαζε ἀπέλαληη ζηὴλ εἰζβνιὴ ηνῦ βηνκεραληθνῦ 
ἀλζξψπνπ, ηῆο πξνηεζηαληηθῆο ζηθῆο θαιχηεξα. 
 
 Feng Guifen πξνζεξκφζζε ζηὶο «ἀπαηηήζεηο» ηῆο ἐπνρῆο θη 
ἔγηλε ὀπαδὸο ηνῦ ἐμεπξσπατζκνῦ ηῆο ρψξαο ηνπ,  ὁπνία 
ζπλεπιεξψζε κὲ ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηῆο ἀλάγθεο γηὰ ηὴλ 
ἀληηθαηάζηαζε ηῆο ἰδενγξάκκαηεο γξαθῆο ἀπὸ ηὸ ιαηηληθὸ 
ἀιθάβεην· ηὴλ εἶραλ ἀπνδερζεῖ ηὴλ ἀληθαηάζηαζε ὅινη ηνπο, ἀπ’ 
                                                 
1
 Anne Cheng, “ La Pensée en Chine aujourdoui », Gallimard, Paris, 2007, ζελ. 281. 

2
 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ΄ ηὴ.κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 35. 
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ηνὺο ἀζηνὺο δεκνθξάηεο, ἕσο ηνὺο ἐζληθηζηὲο ηνῦ Σζάγθ Κατζέθ 
θαὶ ηνὺο θνκκνπληζηὲο ηνῦ Μάν Σζεηνύλγθ. Ἕλα δὲλ εἶραλ 
ἀληηιεθζεῖ ὅινη αὐηνί, ηὴλ ἀληίζηαζε ηῶλ ρσξηθῶλ, νἱ ὁπνῖνη θαὶ 
ἀπέηξεςαλ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηνῦ κέηξνπ ἀπ’ ηὸλ παλίζρπξν πξφεδξν 
Μάν. Αὐηὸ κᾶιινλ δὲλ θαηέγξαςαλ θαὶ νἱ πεξηζζφηεξνη Κηλέδνη 
δηαλννχκελνη ηῆο ἐπνρῆο, ὅπσο θαὶ ζηὶο Ἰλδίεο, ἠ θαὶ ζηὴλ ιιάδα, 
κὲ ηνὺο δηαλννχκελνπο ἀγλνεῖλ ηὴλ ἐζληθή ηνπο πνιηηηζηηθή, θαὶ ζὲ 
κεγάιν βαζκφ, ἱζηνξηθὴ ζπλέρεηα·  ἐλζσκάησζε ἐζεσξεῖην  
ἀλαγθαία θαὶ ἱθαλὴ ζπλζήθε γηὰ ηὴλ πξφνδν ηῆο ρψξαο θαὶ ηὴλ 
ἀπειεπζέξσζε ηνῦ ιανῦ ἀπ’ ηὴλ θαζπζηέξεζε θαὶ ηὶο 
πξνθαηαιήςεηο ηῆο «ἱζηνξίαο» ηνπ. ηὴλ ιιάδα, ἀθφκε θη ὁ 
θιαζηθφο καο πνιηηηζκὸο ὄθεηιε λὰ πξνζαξκνζζεῖ ζηὶο λέεο 
ἑξκελεῖεο, θαὶ θπζηθὰ νὐδεκία ζπδήηεζε γηλφηαλ γηὰ ηὸλ 
κεζαησληθφ καο πνιηηηζκφ, θαὶ ηὸλ λενειιεληθὸ δηαθσηηζκφ· ηὰ 
πάληα θξίλνληαλ κέζα ἀπ’ ηὶο ζπκπιεγάδεο ηῆο γισζζηθῆο ηνπ 
ἐθθξάζεσο, δεκνηηθῆο ἠ θαζαξεπνχζεο, θαὶ κφλν. 
  Ἡ ζηάζε ηῆο πιεηνςεθίαο ηῶλ Κηλέδσλ δηαλννπκέλσλ -ἂο 
κείλνπκε εἰο αὐηνὺο πξὸο ηὸ παξφλ-, δείρλεη ὅηη εἶραλ ἀπνθνπεῖ 
πιήξσο ἀπ’ ηὸλ ἁπιὸ θηλεδηθὸ ιαφ·  Κίλα νὐδέπνηε θαηειήθζε 
ὁιφθιεξε, θη αὐηὸ κᾶιινλ δὲλ ὀθείιεηαη κφλν ζηὸ κέγεζφο ηεο, 
ἀιιὰ πεξηζζφηεξν ζηὴλ ἀληίζηαζε ηῶλ ρσξηθῶλ, ηνῦ ζπκπαγνῦο 
πιεζπζκνῦ ηεο. Αὐηὴ ηὴλ ἀληίζηαζε δηέβιεςε  κεγαινθπία ηνῦ 
Μάν Σζεηνχλγθ θαὶ ζηήξημε ηὸ Κνκκνπληζηηθό ηνπ θόκκα ζηὶο 
δπλάκεηο ηεο· νἱ ἴδηεο δπλάκεηο ἀπέηξεςαλ θαὶ ηὴλ ἐπηβνιὴ ηνῦ 
ιαηηληθνῦ ἀιβθαβήηνπ. Δἰξσλεία ηῆο ἱζηνξίαο: ὁ κεγάινο 
ηηκνληέξεο, ζηὴλ παληνδπλακία ηνπ, ἀπεδείρζε ἀλίζρπξνο 
ἀπέλαληη εἰο ηνὺο ἀγξακκάηνπο ρσξηθνχο. 
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Ἀξθεηὴ  πεξηπιάλεζε πξὸο ηὸ παξφλ, ἀιιὰ κὲ κία παξαηήξεζε· 
ηὸ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθὸ θαὶ νἰθνλνκηθὸ ζαῦκα ηῆο Κίλαο, 
πελῆληα ρξφληα πεξίπνπ κεηά, ἐπηηπγράλεηαη κὲ ηὴλ θαζνξηζηηθὴ 
ζπκβνιὴ ηῆο ἰδενγξάκκαηεο γξαθῆο. Πνηνί ἦηαλ αὐηνὶ νἱ κηθξνὶ 
βάξβαξνη; ηὴλ ἑιιεληθὴ γξακκαηεία3, βάξβαξνο εἶλαη ὁ ὁκηιῶλ, 
κὲ ηὶο θξάζεηο βάξ, βάξ, θπξίσο ὁ μέλνο, ἀιιὰ κφλν ὡο 
πξνέιεπζε, ρσξὶο ζαθῆ θπιεηηθὴ ἔλλνηα· βάβαξνη ἦηαλ νἱ 
ηχξαλλνη, ὄρη ὅκσο θη ὁ θύζεο Ἀλάραξζηο, ὁ πξῶηνο μέλνο 
θηιφζνθνο ζηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ όισλνο, κὲ ηὴλ ζθσπηηθῆο 
δηαζηάζεσο, ἀιιὰ θαζφινπ ηηκεηηθῆο γηὰ ηὸλ Ἀζελαῖν, πξψηεο 
ζπλαληήζεψο ηνπο.  θαιχηεξνο πηζαλφλ ὁξηζκὸο ηνῦ βαξβάξνπ 
δίδεηαη ἀπ’ ηὸλ Ἀξηζηνθάλε, εἰο ηὰο «Νεθέιαο»· ὅηαλ ὁ 
ηξεςηάδεο, ἐλῶ ἔρεη ζπλνκηιήζεη ἀξθεηὰ κὲ ηὸλ σθξάηε, ὁ 
ὁπνῖνο εἶρε θαηέιζεη ἀπ’ ηὴλ αἰψξα ηνπ θη εἶρε ἀθήζεη πξὸο ηὸ 
παξὸλ ηὴλ κειέηε ηῶλ ἄζηξσλ, ἐπεηδὴ ὁ θηιφζνθνο ζὰ ηνῦ 
δηαζθάιηδε ηὴλ ἄλεζε θαηαηξνπψζεσο ηῶλ ρξεσζηῶλ ηνπ ζηὰ 
δηθαζηήξηα, ἔρεη ηὸλ ἀθφινπζν ἐθπιεθηηθὸ δηάινγν καδί ηνπ:  
 
 σθ:  ἔλεζηη δῆηά ζνη ιέγεηλ ἐλ ηῇ θύζεη; 
 ηξ:   ιέγεηλ κὲλ νὐθ ἔλεζη’, ἀπνζηεξεῖλ δ’ ἔλη. 
 σθ:  πῶο νὖλ δπλήζεη καλζάλεηλ; ηξ; ἀκέιεη, θαιῶο.  
 σθ:  ἄγε λῦλ ὅπσο, ὅηαλ ηη πξνβάισκαη ζνθὸλ 
  πεξὶ ηῶλ κεηεώξσλ, εὐζέσο ὑθαξπάζεη. 
 ηξ:   ηί δαί; θπλεδὸλ ηὴλ ζνθίαλ ζηηήζνκαη; 
 σθ:  ἄλζξσπνο ἀκαζὴο νὑηνζὶ θαὶ βάξβαξνο, 
  δέδνηθά ζ’, ὧ πξεζβύηα, κὴ πιεγῶλ δεῃ.  
  θέξ’ ἴδσ, ηί δξᾷο, ἤλ ηηο ζὲ ηύπηῃ.  ηξ: ηύπηνκαη, 
  ἔπεηη’ ἐπηζρὼλ ὀιίγνλ ἐπηκαξηύξνκαη,  
  εἶη’ αὖζηο ἀθαξῆ δηαιηπὼλ δηθάδνκαη.4  
 
Μαθξὸ ηὸ ἀπφζπαζκα, ἀιιὰ ἐλδηαθέξνλ. Ἀξθεηὰ κᾶο πξνζθέξεη 
εἰο ηνὺο ιίγνπο ζηίρνπο ηνπ ὁ πνηεηήο· ὁ γέξνο ηξεςηάδεο 
ὁκνινγεῖ ὅηη ἔρεη δπζθνιίεο ζηὴλ ὁκηιία ηνπ, ζηὸ ιφγν ηνπ, θη ὁ 
θηιφθνζνο ηὸλ θαηεγνξεῖ ὅηη εἶλαη βάξβαξνο, ἐπεηδὴ εἶλαη ἀκαζήο: 
 
 σθ: Ἔρεηο ἔκθπηε ηὴλ ἱθαηόηεηα ηνῦ ιέγεηλ; 
 ηξ:  Σνῦ ιέγεηλ δὲλ ἔρσ, ἀιιὰ ζηὸ θιέςηκν ἔρσ. 
 σθ:  Καὶ πῶο ζὰ ηὰ κάζεηο; ηξ: Σέιεηα, κὴ ζὲ λνηάδεη. 

                                                 
3 Αὐηφζη, ζει. 27.  
4
 Ἀξηζηνθάλνπο, «Νεθέιαη», ζη. 486-496, κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
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 σθ:  Ἔια ηώξα ινηπόλ, ὅηαλ ζνῦ δηδάμσ θάπνην ζνθὸ 
  ἀζηξνλνκηθὸ ζέκα, ζὰ ηὸ ἁξπάμεηο ἀκέζσο. 
 ηξ:  Σί ιέο; ὰλ ηὸ ζθπιὶ ζ’ ἁξπάμσ ηὴλ ζνθία;  
 σθ: Ἄλζξσπνο αὐηὸο ἀκαζὴο θαὶ βάξβαξνο, 
  θνβνῦκηα, ἔ γέξν, κήπσο ζέιεηο μύιν. 
  Γηὰ πέο κνπ, ηί θάλεηο, ὅηαλ θάπνηνο ζὲ δέξλεη;  
        ηξ: Γέξλνκαη, 
  ἔπεηηα παίξλσ ζάξξνο θη ἀλαδεηῶ κάξηπξα,  
  θη ἀκέζσο κεηὰ πξνζθεύγσ ζηὰ δηθαζηήξηα. 
 
 σθξάηεο εἶλαη ἀπφιπηνο ζὲ ἕλα κφλν, ζηὸλ ραξαθηεξηζκὸ ηνῦ 
ηξεςηάδνπ ὡο βαξβάξνπ· ηφζν ἀπφιπηνο ἐιάρηζηεο θνξὲο κᾶο 
ἔρεη δηαζσζεῖ ὅηη ἐθθξάδεηαη ὁ θηιφζνθνο, ἠ κᾶιινλ ηὸλ 
παξνπζηάδεη ὁ θσκηθὸο πνηεηήο, ηὸ 423 π.Χ., ζηὰ Μεγάια 
Γηνλύζηα, ὅπνπ ἔιαβε ηὸ ηξίην βξαβεῖν, ἐλῶ ηὸ πξῶην ἔιαβε ὁ 
Κξαηῖλνο, κὲ ηὴλ «Ππηίλε», ηὴλ θξαζνθαλάηα, θαὶ ηὸ δεχηεξν, ὁ 
Ἀκεηςίαο, κὲ ηὸλ «Κόλλνλ», ηὸ ζθνπιαξήθη ἠ ηὴλ πιεμνχδα. Μὲ 
ἄιια ιφγηα, ὁ σθξάηεο ιέεη ζηνὺο Ἀζελαίνπο, θαὶ κάιηζηα ἀπ’ ηὸ 
ἐπίζεκν βῆκα ηνῦ ζεάηξνπ ηνῦ Δηονύσοσ, ὅηη ὁ Γεξνζηξεςηάδεο 
δὲλ ἔρεη ηὴλ ἱθαλφηεηα ηνῦ ιφγνπ, δειαδή δὲλ ἔρεη ηὴλ ἄλεζε ηῆο 
παξνπζίαο ηνπ εἰο ηὴλ Ἀγνξά, δὲλ εἶλαη θἂλ ἐιεχζεξνο πνιίηεο, 
δηφηη ὁ πνιίηεο θξίλεηαη ἀπ’ ηὴλ ἄζθεζε ηνῦ ιφγνπ· ὁ ηξεςηάδεο, 
ὅκσο, δήισζε ὅηη ἔρεη ἱθαλφηεηα ζηὸ θιέςηκν, εἰο ηὸ ἀπνζηεξεῖλ. 
ηὴλ ἐμέιημε ηῆο θσκσδίαο ὁ Γίθαηνο ιφγνο ἐκθαλίδεηαη ἀπ’ ηὸλ 
πνηεηὴ ὡο ζεξκὸο ὑπνζηεξηθηὴο ηνῦ ηξεςηάδνπ, ἐλῶ ὁ Ἄδηθνο 
ιακβάλεη ηὸ κέξνο ηνῦ πἱνῦ ηνπ Φηδηππίδνπ, ηνῦ κεηέπεηηα 
καζεηνῦ ηνῦ σθξάηνπο. 
  παλεξρφκεζα εἰο ηὸλ ὁξηζκὸ ηνῦ βαξβάξνπ, δηφηη ἔρεη ἐθιεθζεῖ 
ὡο πξνζβνιὴ πξὸο ηὸλ σθξάηε· ηὸ ἔρνπλ ζεσξήζεη ὡο αἰηία θαὶ 
γηὰ ηὴλ θαηαδίθε ηνπ, κεηὰ ἀπὸ 24 ρξφληα, ἂλ θαὶ δὲλ ἰζρχεη κᾶιινλ 
 ἄπνςε5· νἱ ηχςεηο γηὰ ηὴλ θξηηηθὴ ηνῦ θηινζφθνπ θαὶ πξνηχπνπ 
ὡο πνιίηνπ ηῆο δεκνθξαηίαο ἦηαλ  αἰηία ηῆο θαηεγνξίαο θαὶ ηῆο 
θαηαδίθεο ηνπ ἀπ’ ηνὺο ζπκπνιίηεο ηνπ, ηνὺο Ἀζελαίνπο ηνῦ 399 
π.Χ., ὅηαλ ἦηαλ ζὲ πιήξε παξαθκή αἱ Ἀζῆλαη θαὶ ὅηαλ, ζηὸ βάζνο, 
αἰζζάλνληαλ ἔλνρνη γηὰ ηὴλ ἄκεζε ζπκκεηνρή ηνπο ζηὴλ παξαθκή 
αὐηὴ.  
 
 
 
 
 
                                                 
5
 Ὅξα, Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, «Σὰ Ἰδενινγηθὰ δεζκά», ἐθδφζεηο δπζζέαο, ζει. 250, θ. ἑ., 

1982, Ἀζῆλαη.   
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Παρόμοηες οἱ ρίδες 
 
Σὰ θνηλὰ ζεκεῖα εἶλαη ἐκθαλῆ πιένλ· ὁ Κηλέδνο ζνθὸο 
ραξαθηεξίδεη «κηθξνὺο βαξβάξνπο» ηνὺο Δὐξσπαίνπο εἰζβνιεῖο 
ηῆο Κίλαο θαὶ ὁ Ἕιιελαο θηιφζνθνο, ηὸλ ἀκαζῆ θαὶ γέξν 
ηξεςηάδε. Ἡ δηεξεχλεζή ηνπο κᾶο ὁδεγεῖ εἰο λένπο ηφπνπο, ἀιιὰ 
θαὶ δηαλνίγεη ἀγλψζηνπο ἀηξαπνὺο εἰο ηὰο ἀλαδεηήζεηο ηῆο ἐπνρῆο 
καο· νἱ ὁκνηφηεηεο ηῶλ δχν πξνζεγγίζεσλ κᾶο ἐλδηαθέξνπλ.  
ηξεςηάδεο, πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξὸο ηὸλ Κιέσλα, ὄρη ηφζν 
ὡο πνιεκνθάπεινο, ἀιιὰ ὡο «λνκνηαγὴο» πνιίηεο, δειαδὴ ὡο 
ἄλζξσπνο ηῆο λννηξνπίαο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, κὲ θχξην ζθνπὸ ηὴλ 
ἰδηνηέιεηα θαὶ ηὴλ ἐμαπάηεζε ηῶλ ἄιισλ· δὲλ ἔρεη νὐδεκία ζρέζε 
κὲ ηὸλ Γηθαηόπνιηλ ηῶλ «Ἀραξλέσλ», ἀπὸ ηὴ δηδαζθαιία ηνῦ ἔξγνπ 
δχν ρξφληα πξίλ, θαὶ ηὶο ζπλερεῖο ἀλαθνξέο ηνπ εἰο ηὸ ἔλδνμν 
παξειζὸλ θαὶ εἰο ηνὺο Μαξαζσλνκάρνπο. Σὸ πξφβιεκά ηνπ, 
ἄιισζηε, ἦηαλ  ρξεσθνπία ηνπ ἀπ’ ηὴλ ὑπεξνςία ηῆο ζπδχγνπ 
ηνπ, δηφηη θαηαγφηαλ ἀπὸ κεγάιε νἰθνγέλεηα, θαὶ  ζπάηαιε δσὴ 
ηνῦ πἱνῦ ηνπ· ἀλέκελε ὅηη ζὰ θαηαηξφπσλε ηνὺο ρξεῶζηεο ηνπ ζηὰ 
δηθαζηήξηα, ράξηο ζηὰ ζνθηζηηθὰ καζήκαηα ηνῦ σθξάηνπο θαὶ ζὰ 
ἀλάζαηλε νἰθνλνκηθά· ἦηαλ θαὶ δὲλ ἦηαλ βάξβαξνο ὁ ηξεςηάδεο, 
ἀιιὰ ὁ πνηεηὴο ηὸλ ραξαθηεξίδεη ἔηζη, ἐπεηδὴ πξὸο αὐηὸλ ηὸλ 
δξφκν βάδηδε, αὐηὴ ηὴ ινγηθὴ ἀζπαδφηαλ, ἔζησ θη ἂλ δὲλ εἶρε νὔηε 
ηὴλ ηφικε, νὔηε ηὴλ ὑπεξνςία ηῶλ πξαγκαηηθῶλ βαξβάξσλ· 
θνπηνχηζηθνο θαὶ πνλεξνχιεο, νὔηε γηὰ θνξπλεθφξνο ηῶλ 
ηπξάλλσλ δὲλ ἄμηδε. 
  Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη ἦηαλ ἐληειῶο δηαθνξεηηθνί, ἀπνθαζηζηηθνί, 
ἀδίζηαθηνη, ζξαζεῖο θαὶ ηνικεξνί, δὲλ ὀξξσδνῦζαλ πξὸ νὐδελφο· 
νἱ Κηλέδνη ζνθνὶ ηνῦ 19νπ αἰῶλνο δὲλ ηνὺο ἀληειήθζεζαλ ἀπ’ ηὴλ 
πξψηε ζηηγκὴ θαὶ ηνὺο εἶδαλ ὡο θάηη παξνδηθὸ θαὶ ἀλάιαθξν, ἠ θαὶ 
θαηαλνεηφ, δηφηη κεγάιν κέξνο ηῆο θηλεδηθῆο δηαλνήζεσο ηῆο 
ἐπνρῆο ἀπνδέρζεθε ηὴ θηινζνθία, ηὴλ λννηξνπία θαὶ ηὸλ ηξφπν 
δσῆο ηῶλ κηθξῶλ βαξβάξσλ. Σὸ πεξίεξγν εἶλαη ηὸ γηαηὶ νἱ Κηλέδνη 
ζνθνί, κὲ ηὴλ παξάδνζε ηῶλ ρηιηάδσλ ἐηῶλ, δὲλ εἶραλ νὐδεκία 
ὑπνςία γηὰ ηνὺο λένπο εἰζβνιεῖο· ἴζσο ἐζθέθζεζαλ ὅηη ζὰ 
κπνξνῦζαλ λὰ ηνὺο ἀθνκνηψζνπλ θη αὐηνπο, ὅπσο εἶραλ θάλεη κὲ 
ηφζνπο ἄιινπο ζηὴλ ἱζηνξία ηνπο. Ἀπ’ ηὴλ ἄιιε, ὅκσο, 
ἐληππσζηάζζεθαλ ἀπ’ ηὶο ηερλνινγηθὲο θαηαθηήζεηο ηνπο, θπξίσο νἱ 
ζνθνὶ θαὶ  ἄξρνπζα ηάμε ἀθνινχζεζε ηὸλ δξφκν ηνῦ ηξεςηάδνπ, 
πξνζεξκφζζεζαλ πξὸο ηνὺο κηθξνὺο βαξβάξνπο. πνκέλσο ηὸ 
ἐξψηεκα ἀθνξᾶ ηὴλ ἀλεθηηθφηεηα αὐηῶλ ηῶλ ζηξσκάησλ, δηφηη νἱ 
ρσξηθνὶ ἀληέδξαζαλ θαὶ κάιηζηα δπλακηθά. 
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  Ἡ πξνζέγγηζε δὲλ εἶλαη ἐμαλιηεηηθή, νὔηε ἀπνβιέπεη ζηὴλ 
ἱζηνξηθὴ ἀμηνιφγεζε ηνῦ θαηλνκέλνπ·  πξνέθηαζή ηνπ ζηὴλ 
ἐπνρή καο κᾶο ἐλδηαθέξεη πξσηίζησο. Ὡο πνιηηηθὰ πξφζσπα, νἱ 
δχν ραξαθηῆξεο ἔρνπλ κεξηθὰ θνηλὰ ζηνηρεῖα, ἀιιὰ θαὶ 
πεξηζζφηεξα ἀπνθιίλνληα· ὁ ηξεςηάδεο εἶλαη πνλεξνχιεο, 
ὀιηγφλνπο, θαηξνζθφπνο, ἀιιὰ θαὶ δεηιφο· ἐπηζπκεῖ δηαθαῶο ηὴλ 
ἀπαιιαγή ηνπ ἀπ΄ ηνὺο ρξεῶζηεο ηνπ, ἀιιὰ κὲ δηθαληθνὺο 
ηξφπνπο, κὲ ηὴλ ἀμηνπνίεζε ηῆο ζνθηζηηθῆο. Δἶλαη ὁ ἀπξάγκσλ ηῆο 
ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο6, ὁ ιάζξα βηψζαο ηῆο ἐπνρῆο καο, ἑθάζηεο 
ἐπνρῆο, εἴηε ἀιιηῶο  ζησπεξὰ πιεηνςεθία· ἀδπλαηεῖ γίλεηλ 
ἀρξεῖνο, θαὶ πνιὺ ὀιηγψηεξνλ, θπζηθά, θπληθόο, ὅπσο ζπλέβε ζηὴλ 
ἑιιεληζηηθὴ θαὶ ῥσκατθὴ ἐπνρὴ ζηαδηαθά, ἂλ θαὶ ὁ σθξάηεο 
δηαηζζάλεηαη ηὴλ ηάζε ηνῦ ἀρξείνπ κέζα ηνπ θαὶ ηὴλ ἐπηθαιεῖηαη· 
ἀκθηζπκηθὸο εἶλαη, ὅκσο θαὶ δηζηαθηηθὸο ὁ γέξνο. ηὴλ ἀλνρὴ ηῶλ 
ἀπξαγκφλσλ ζηεξίρζεθαλ νἱ ηχξαλλνη θαὶ ἐπέβαιαλ ηὴλ δεζπνηεία 
ηνπο, κὲ ηὴ βνήζεηά ηῶλ θνξπλεθφξσλ ηνπο, ηῶλ ἀρξείσλ ηῆο 
ἐπνρῆο. 
  Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη, ἀληηζέησο, ἦηαλ ἄπιεζηνη θαὶ ἀδεθάγνη, 
ρεηξφηεξνη θη ἀπ’ ηνὺο ἀρξείνπο, ἦηαλ θπληθνὶ ζηὴλ λννηξνπία ηνπο 
θαὶ ζηὴ ζπκπεξηθνξά ηνπο· δὲλ ἐπηδίσθαλ κφλν ηὴλ θαηάθηεζε 
ηῶλ ἄιισλ ιαῶλ θαὶ ηὴλ ἐπηβνιὴ ηῆο ὁινθιεξσηηθῆο ηνπο 
ἐμνπζίαο, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ἀθνκνίσζή ηνπο ζηὴ ζξεζθεία ηνπο θαὶ 
ζηὸλ πνιηηηζκφ ηνπο. Οἱ ἄιινη ιανὶ ἦηαλ γηὰ ηνὺο ἴδηνπο, ὄρη ἁπιῶο 
θαὶ κφλν βάξβαξνη, ἀιιὰ ἄγξηνη, ἀπνιίηηζηνη, νἱ ὁπνῖνη κὲ ηὴλ 
πεηζψ, ἐὰλ ἀκέζσο ἀπνδέρνληαλ ηὴλ ὑπνηαγὴ θαὶ ηὴλ ἀπάξλεζε 
ηῆο ζξεζθείαο ηνπο θαὶ ηνῦ πνιηηηζκνῦ ηνπο, γίλνληαλ ἀπνδεθηνὶ 
ζηὴλ «λέα» θνηλσλία ηνῦ ἑλφο, κνλαδηθνῦ θαὶ δηθαίνπ Θενῦ, ἀιιὰ 
πάληνηε ζὲ θαηψηεξε ζέζε, δηαθνξεηηθὰ ἀθνινπζνῦζε  
ὑπνρξεσηηθὴ πξνζαξκνγή, δηὰ ηῆο βίαο θαὶ ηνῦ ἐμαλδξαπνδηζκνῦ.  
 
Ἡ θχξηα δηαθνξά, ὅκσο, εἶλαη ἄιιε· ὁ ηξεςηάδεο ὁκνινγεῖ ὅηη δὲλ 
ἔρεη ηὴλ ἱθαλφηεηα ηνῦ ιφγνπ, «ιέγεηλ κὲλ νὐθ ἔλεζηη». Γειαδή, 
ὁκνινγεῖ ὅηη ηνῦ ἔιεηπε ηὸ θχξην ζηνηρεῖν ηνῦ πνιίηνπ, ὁ ιόγνο, ὁ 
πνιηηηθὸο ιόγνο, ζὲ ἀπιῆ κνξθὴ ὡο ἔθθξαζε ηῆο Ἀγνξᾶο, θαὶ 
θπζηθὰ πνιὺ πεξηζζφηεξν  κνπζηθή ηνπ ἁξκνλία,  ἐκκέιεηα· 
ἴζσο γη’ αὐηὸ δὲλ εἶρε πξνζαξκνζζεῖ θαὶ ζηὴλ ἀγνξά, ὁπφηε 
ἐμεγεῖηαη  θνξντδία ηνπ ἀπ’ ηνὺο δαλεηζηέο ηνπ, νἱ ὁπνῖνη, ὅκσο, 
εἶραλ ιφγν, κεηεῖραλ ἐλεξγῶο ζηὴ δσὴ ηῆο πφιεσο, ηῆο ἀκέζνπ 
δεκνθξαηίαο. 
  Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη δὲλ εἶραλ ιφγν, ἀιιὰ νὔηε θαὶ ἐπηδίσθαλ ηὴλ 
ἐπηθνηλσλία ηνπο κὲ ηὸ ιφγν ηῶλ ἄιισλ ιαῶλ· ηὸλ ιφγνλ ηνπο ηὸλ 

                                                 
6
 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο, «Σνῦ κκεινῦο», « ἀγθπινκήηεο Κξνλίδεο», ζει. 6. 
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ρξεζηκνπνηνῦζαλ γηὰ ηὴλ ὑπνηαγὴ θαὶ κφλν ηῶλ ἄιισλ, γηὰ ηὶο 
πξαθηηθέο ηνπο ἀλάγθεο, δηφηη κνλαδηθὸο ιφγνο θαὶ ιφγνο ηνῦ Θενῦ 
ἦηαλ ὁ δηθφο ηνπο ιφγνο, ὡο ζπλέρεηα ηνῦ Λόγνπ ηῆο Παιαηᾶο 
Γηαζήθεο. Αὐηὸλ ηὸλ ιφγν, ἀιιὰ κὲ ηὴλ δηθή ηνπο γιῶζζα θαὶ ηὸλ 
δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, δηφηη αὐηὴ ἐζεσξεῖην πιένλ ὡο  γιῶζζα ηνῦ 
Θενῦ, ἐπέβαιαλ θαὶ ζηνὺο ἰζαγελεῖο, δηὰ ηῆο πεηζνῦο θαὶ δηὰ ηῆο 
βίαο, ἂλ θαὶ δὲλ ρξεηάζζεθε  ἐθαξκνγὴ ηῆο ηειεπηαίαο ζηὰ 
ἀλψηεξα ζηξψκαηα ηῆο Κίλαο· αὐηὰ ἀπνδέρζεθαλ εὔθνια ηὸ ιφγν, 
θαὶ ηὴ γιῶζζα, ηῶλ εἰζβνιέσλ, θαὶ ἴζσο κὲ ἰδηαίηεξν ζαπκαζκὸ 
ἀπέλαληί ηνπο. Δἶλαη νἱ γλσζηνὶ Γξαηθύινη ηῆο ῥσκατθῆο ἐπνρῆο, 
ὅπσο ζπκβαίλεη ζὲ ὅινπο ηνὺο ιανὺο ζηὶο πεξηφδνπο ηῆο 
παξαθκῆο ηνπο· κία δηαθνξὰ ὑπάξρεη κφλν, νἱ Γξαηθχινη ηῆο 
ῥσκατθῆο αὐηνθξαηνξίαο ἐπέβαιαλ ηὴλ ἑιιεληθὴ γιψζζα θαὶ ηὸλ 
πνιηηηζκφ ηνπο ζηνὺο θαηαθηεηέο θαὶ δὲλ κεηέθξαζαλ νὐδέλα ἔξγν 
ηῆο ιαηηληθῆο ινγνηερλίαο, παξὰ ρίιηα δηαθφζηα ρξφληα ἀξγφηεξα... 
 
Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη δὲλ εἶραλ ιφγν, ὅπσο ἀπεδείρζε ὅηη δὲλ εἶραλ 
θαὶ νἱ δηαλννχκελνη ηῆο Κίλαο, ζηὸλ ἴδην ηνπιάρηζηνλ βαζκὸ κὲ ηὸλ 
ηξεςηάδε, ἐλῶ ἀπεδείρζε ὅηη εἶραλ ιφγν νἱ ρσξηθνὶ ηῆο Κίλαο, 
ὅπσο θαὶ ὁ σθξάηεο, θαὶ νἱ Ἕιιελεο ρσξηθνὶ θαὶ ιηθησκέλνη, 
ὅηαλ δὲλ ἀπνδέρνληαλ ηὴλ κεηαγιψηηηζε ηνῦ Δὐαγγειίνπ ζηὴλ 
ἀπνθαινχκελε δεκνηηθή·  θίλεζε ηῶλ ξεπκάησλ ἔρεη ἐλδηαθέξνλ, 
κὲ θχξην ἄμνλα ηὸλ ιφγν, ηὴ κνπζηθὴ ἁξκνλία ἑθάζηεο ξνῆο: 
ηξεςηάδεο, γξαηθχινη, κηθξνὶ βάξβαξνη, δηαλννχκελνη, Κίλαο θαὶ 
ιιάδνο,  κία ξνή· σθξάηεο, Ἕιιελεο ζνθνὶ ηῆο ῥσκατθῆο θαὶ 
βπδαληηλῆο ἐπνρῆο, Κηλέδνη ρσξηθνί, Ἕιιελεο ρσξηθνὶ θαὶ 
ιηθησκέλνη ηῶλ πφιεσλ,  ἄιιε.    
 
Οἱ Κηλέδνη ρσξηθνὶ ἀληηζηάζεθαλ, ὅπσο θαὶ νἱ Ἕιιελεο, δηφηη νἱ 
πνιηηηζηηθὲο θαὶ ἐζληθέο ηνπο ξίδεο ἦηαλ ἰζρπξψηεξεο ἀπὸ ἐθεῖλεο 
ηῶλ γεηηθῶλ ζηξσκάησλ, κεηὰ ηὴ δηάβξσζε ηῆο παξαθκῆο ηῆο 
αὐηνθξαηνξίαο ηῶλ Κίλγθ. Γχζθνιε  δηεξεχλεζε ηνῦ ζέκαηνο, 
ἀπὸ κειεηεηὲο κὲ ἐιαρίζηε πξφζβαζε ζηὴλ θηλεδηθὴ ἱζηνξία, θαὶ 
αὐηὴ κέζσ ηξίησλ·  ἀλνρὴ ὅκσο θαὶ  ὑπνηαγὴ ζηὴ ζπλέρεηα 
ζηνὺο κηθξνὺο βαξβάξνπο, ἀθφκε θαὶ ἀπὸ ὅζνπο ηνὺο πνιέκεζαλ 
πνιὺ ζθιεξά, ὅπσο ηὸ Κνκκνπληζηηθὸ θφκκα θαὶ ὁ πξφεδξφο ηνπ 
Μάν Σζεηνχλγθ, θάηη ὑπνθξχπηεη, θάηη ἀδηφξαην ἐθ πξψηεο ὄςεσο, 
δηφηη αὐηὰ ἐληάζζνληαη ζηὴ λννηξνπία ηνῦ βηνκεραληθνῦ 
ἀλζξψπνπ.  
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2 

 
Ἡ ζχλδεζε ιφγνπ θαὶ κνπζηθῆο ἦηαλ ἀδηάζπαζηε ζηὴλ ἑιιεληθὴ 
γιῶζζα, ἀιιὰ θαὶ ζηὴλ θηλεδηθή· εἶλαη  δηαθνξὰ κνπζηθῆο θαὶ 
γξακκαηηθῆο7,  ἔλλνηα ηῆο ἐκκειείαο, θαζνξηζηηθῆο γηὰ ηὴλ ἄκεζν 
δεκνθξαηία θαὶ ηὶο πνιηηηθὲο θαὶ πνιηηηζηηθέο ηεο ἐθθξάζεηο, 
«κνπζηθὴ δὲ ὀμεῖο ἅκα θαὶ βαξεῖο καθξνύο ηε θαὶ βξαρεῖο θζόγγνπο 
κείμαζα ἐλ δηαθόξνηο θσλαῖο κίαλ ἀπεηέιεζελ ἁξκνλίαλ». ηὴλ 
Κίλα, ὁ Κνκθνύθηνο, ὁ δηδάζθαινο, ιέεη: «ὁ ἄλζξσπνο ἐξεζίδεηαη 
ἀπ’ ηὴλ ἀλάγλσζε ηῶλ ᾠδῶλ, ἀπνξξνθᾶηαη ἀπ’ ηὴλ πξαθηηθὴ ηῆο 
ηειεηνπξγίαο θαὶ εὐθξαίλεηαη ἀπ’ ηὴλ ἁξκνλία ηῆο κνπζηθῆο». Σί 
ἐθξίλεην εἰο ἀκθνηέξνπο, ηξεςηάδε θαὶ Κηλέδνπο δηαλννπκέλνπο; 
Ἡ ἁξκνλία, ηὴλ ὁπνία ἐηήξεζαλ ζηὴλ πξαθηηθή ηνπο νἱ ρσξηθνὶ 
ἀκθνηέξσλ ηῶλ ιαῶλ. Χξήζηκε  ἐπαλάιεςε, ἄιισζηε εἶλαη 
κήηεξ καζήζεσο. Σί ἔιεηπε παληειῶο ἀπ΄ ηνὺο κηθξνὺο 
βαξβάξνπο; Πάιη  ἁξκνλία,  ὅπνηα ἁξκνλία, θαὶ θπζηθὰ ἦηαλ 
ἄγλσζηνο ηφπνο  κνπζηθὴ ἁξκνλία, δηφηη δὲλ εἶραλ ιφγν, 
πξνζσπηθὸ ιφγν ἕθαζηνο, ιφγν ἀμηνινγνχκελν θαὶ θξηλφκελν 
ζπλερῶο ζηὴλ Ἀγνξά· γλψξηδαλ θαὶ δηαθήξπζζαλ ηὴλ πίζηε ηνπο 
ζηὴλ ἀγνξά, ζηὴλ νἰθνλνκηθὴ ἀγνξὰ θαὶ κφλν·  πξνζήισζή ηνπο 
ζηὴλ ἀλσηεξφηεηα ηῆο θπιῆο ηνπο θαὶ ηῆο ἀπνζηνιῆο ηνπο δὲλ 
ηνὺο ἐπέηξεπε ἔρεηλ ιφγν, ιφγν ηῆο Ἀγνξᾶο θαὶ θπζηθὰ ἁξκνλία 
ηνῦ ιφγνπ, ἐθθξάδεηλ «ηὴλ κίαλ ἁξκνλίαλ ηῆο κνπζηθῆο», εἰο 
ἑθάζηελ πεξίπησζηλ. Οἱ ἄιινη ιανὶ ἦηαλ ἀληηθείκελν πξὸο 
ἐθκεηάιιεπζηλ θαὶ ὑπνηαγήλ.  
  Ἡ κνξθὴ ηνῦ δηαιφγνπ δηέθεξε ζηνὺο δχν ιανχο, ἂλ θαὶ δὲλ 
ἐληάζζεηαη αὐηὸ ζηὸ ἀληηθείκελν ηνῦ πνλήκαηφο καο, παξὰ κφλν 
ὡο ἔθθξαζε θαὶ πξαθηηθὴ ζηὴλ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο· ὁ 
ηξεςηάδεο, κὲ ηὴλ πξνζθπγή ηνπ ζηὰ δηθαζηήξηα,  
   

ἔπεηη’ ἐπηζρὼλ ὀιίγνλ ἐπηκαξηύξνκαη,  
  εἶη’ αὖζηο ἀθαξῆ δηαιηπὼλ δηθάδνκαη,  
 
ἔδεηρλε ηὴλ ἐκπηζηνζχλε ηνπ ζηὸ ιφγν ηῆο Ἀγνξᾶο, ἔζησ θη ὅηαλ 
ηὸλ εἶρε κφλν ἀλάγθε· νἱ Κηλέδνη ζνθνὶ ἐγθαηέιεηςαλ ηὴ δπλαηφηεηα 
ηῆο ἐπηθνηλσλίαο ηνπο κὲ ηὸλ δηθφ ηνπο ρσξηθφ –ρσξηθὸ ὡο 
ἀλαθνξὰ κφλν, ἐπεηδὴ αὐηὸο γλσξίδνπκε ὅηη ἀληέδξαζε 
ἀπνηειεζκαηηθὰ ζηὴλ εἰζβνιὴ ηῶλ βαξβάξσλ-, ηὸλ δηάινγφ ηνπο 
κὲ ηνὺο ζπκπαηξηῶηεο ηνπο θαὶ ἐπηδίσμαλ ηὴλ ἄλσζελ ἐπηβνιὴ 
ἄιινπ δηαιφγνπ, κέζῳ ηνῦ ιαηηληθνῦ ἀιθαβήηνπ. Ἦηαλ  

                                                 
7
 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει 1-2. Καἰ, 

Anne Cheng, “Histoire de la pensée chinoise», Seuil, Paris, 1997, ζει. 74, (κεηάθξαζε δηθή 
κνπ) 
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ρεηξφηεξε ὑπνδνχισζε αὐηή, δηφηη ἔπιεηηε ηὴλ ηαπηφηεηα ηνῦ 
Κηλέδνπ, ηὴλ ἱζηνξηθή ηνπ θαὶ πνιηηηζηηθή ηνπ ζπλέρεηα· αὐηὸ ηὸ 
ράζκα ἦηαλ ζρεδὸλ ἀγεθχξσην, ἀιιὰ ηὸ θαιχπηεη  Κίλα κὲ ηὴλ 
ησξηλή ηεο πνιηηηθή, πνιηηηζηηθὴ θαὶ νἰθνλνκηθὴ ἀπνγείσζε, 
δειαδή, ηὴλ ἐπηζηξνθή ηεο ζηὶο ξίδεο ηεο. Σὸ ἀληίζηνηρν ζπλέβε 
θαὶ ζηὴλ ιιάδα, κὲ ηὴλ ἐπηβνιὴ ηῆο «δεκνηηθῆο» γιψζζεο θαὶ 
ηὴλ ἀθνκνίσζε ηῶλ πάλησλ ζηὴ ινγηθὴ ηνῦ βηνκεραληθνῦ 
ἀλζξψπνπ8· νἱ ρσξηθνὶ ἀληέδξαζαλ θη ἐδῶ ζηὴλ ἀπφιπηε 
πξνζήισζε πξὸο ηὴλ ἰδενινγία ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ, κὲ 
ηὴλ ἀπφξξηςε ηῆο κεηαγισηηίζεσο ηνῦ Δὐαγγειίνπ ζηὴ 
«δεκνηηθή», κὲ ηὴλ ἐπηζηξνθὴ ζηὴλ ἑιιεληθὴ κνπζηθή, θπξίσο ηὴλ 
δεκψδε θαὶ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθή, κὲ ηὶο ἀλαδεηήζεηο ηῆο λενιαίαο 
ζηὴλ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε. Σὸ ιέεη ὁ ηξεςηάδεο: 
 
  ἔπεηηα παίξλσ ζάξξνο θη ἀλαδεηῶ κάξηπξα,  
  θη ἀκέζσο κεηὰ πξνζθεύγσ ζηὰ δηθαζηήξηα. 
 
 Δἶλαη θνηλφο ηφπνο πιένλ αὐηά, ἀιιὰ κφλν  ἀθαδεκατθὴ θνηλφηεο 
παξακέλεη δέζκηα ηῶλ ἰδενινγηθῶλ ηεο πξνθαηαιήςεσλ, δηφηη δὲλ 
ἔρεη ηὴλ ηφικε ηῆο δηακαξηπξίαο θαὶ ηῆο ἀκθηζβεηήζεσο ηῶλ 
ἐπηθπξηάξρσλ. Εεῖ ζηὸλ θφζκν ηεο… 
 
Φπζηθά, ηα θαηλφκελα αὐηὰ ηῆο πνιηηηθῆο, πνιηηηζηηθῆο θαὶ 
ἱζηνξηθῆο ρεηξαθεηήζεσο, δὲλ παξνπζηάδνληαη κφλν ζηνὺο 
Κηλέδνπο θαὶ ζηνὺο Ἕιιελεο, ἀιιὰ ζὲ ὅινπο ζρεδὸλ ηνὺο παιαηνὺο 
ιανχο, κὲ καθξὰ θαη ζπλερῆ δσληαλὴ ἱζηνξηθὴ παξνπζία, Ἰλδνύο, 
Ρώζνπο, Βηεηλακέδνπο, Κνξεάηεο, ἀξαβηθνὺο ιανχο. Ἡ ἀλαθνξὰ 
ζὲ ὅινπο ἐθθεχγεη ηῶλ ὁξίσλ ηνῦ πνλήκαηνο. λδεηθηηθὰ κφλν 
ἀλαθεξφκεζα ζηνὺο δχν ιανχο, δηφηη γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα δη’ 
αὐηνὺο θη ἔρνπκε ηὴλ εὐρέξεηα θαιπηέξαο πξνζβάζεσο… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 27 θαί, 

«Σὰ Ἀπνζχκηα ηῆο Νηθηφο», ζει. 17. 
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Ἡ θρίσημε θαμπὴ 
 
Σὸ ἐλδηαθέξνλ ἐξψηεκα εἶλαη ἕλα: Πνηνὶ παξάγνληεο ὁδήγεζαλ ἀπ’ 
ηὸλ ἀπξάγκνλα πνιίηε ζηὸλ ἀρξεῖν θαὶ ζηὸλ θπληθὸ ζηὴ ζπλέρεηα, 
δηφηη αὐηὸ εἶλαη γλσζηφ, ηνπιάρηζηνλ ζηὴλ ἑιιεληθὴ ἱζηνξία, ἀιιὰ 
θαὶ πνηνί ὁδεγνῦλ ζηὴλ ἀληίζηξνθε πνξεία; ηὸ πξῶην ἔρνπλ 
δνζεῖ ἀξθεηὲο ἀπαληήζεη, ὄρη ἐπαξθεῖο, δηφηη αὐηὸ εἶλαη ἀδχλαην, 
ἀιιὰ ζαθεῖο γηὰ ηὴλ ἱζηνξηθὴ ἑξκελεία ηνῦ θαηλνκέλνπ· ζηὸ 
δεχηεξν, ὑπνζέζεηο κφλνλ δπλάκεζα ὑπνβάιιεηλ, δηφηη εἶλαη παξὸλ 
θη ὄρη ἱζηνξία θαὶ ζηὴ δπλακηθὴ ηνῦ παξφληνο, θάζε ηη ἐθηὸο ηῆο 
ὑπνζέζεσο ηείλεη πξὸο ηὴλ ἰδενινγηθὴ ἐπηβνιή· ηὴ δπλακηθὴ κφλν 
ὀθείινπκε πεξηγξάςαη ζηὰ πιαίζηα ηῆο δηεξεπλήζεψο ηεο θαὶ 
ηίπνηε πεξηζζφηεξν. Ἡ ζηθὴ θαὶ θνηλσληθὴ θξίζε ηνῦ 
Πεινπνλλεζηαθνῦ πνιέκνπ, κὲ ηὸλ ἐθρπδατζκὸ ηῶλ ζῶλ, ηὴλ 
ἔθπησζε ηνῦ πνιίηνπ ζὲ παξαηεξεηὴ ηῶλ γεγνλφησλ, ἁπιὸ ζεαηή 
ησλ, ηὴλ παξαίηεζή ηνπ ἀπ’ ηὴλ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ ζηὶο 
πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο, δηθαζηηθὲο θαὶ πνιηηηζηηθὲο 
δξαζηεξηφηεηεο, ηὴλ ἄξλεζή ηνπ ηνῦ «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ 
ἀξρῆο», ηὸλ θαηέζηεζε ἀπξάγκνλα, θαὶ ὁ ἐλδνηηζκφο ηνπ ζηὴλ 
παξαρψξεζε θαὶ ηῆο πνιηηηθῆο ηνπ ἐιεπζεξίαο ηὸλ ἔθαλε ἀρξείν 
ηῆο ἑιιεληζηηθῆο θαὶ θπληθὸ ηῆο ῥσκατθῆο ἐπνρῆο9.   
   Γηνλύζηνο ὁ Ἁιηθαξλαζεύο -ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ Αὐγνύζηνπ ζηὴ 
Ῥώκε-, κᾶο δίδεη ἀξίζηε πεξηγξαθὴ ηῆο ἐθπηψζεσο αὐηῆο:  «ἐλ 
γὰξ δὴ ηνῖο πξὸ κῶλ ρξόλνηο  κὲλ ἀξραία θαὶ θηιόζνθνο 
ῥεηνξηθὴ πξνπειαθηδνκέλε θαὶ δεηλὰο ὕβξεηο ὑπνκέλνπζα 
θαηειύεην, ἀξμακέλε κὲλ ἀπὸ ηῆο Ἀιεμάλδξνπ ηνῦ Μαθεδόλνο 
ηειεπηῆο ἐθπλεῖλ θαὶ καξαίλεζζαη θαη’ ὀιίγνλ, ἐπὶ δὲ ηῆο θαζ’ κᾶο 
ιηθίαο κηθξνῦ δεήζαζα εἰο ηέινο θαλίζζαη. ἑηέξα δέ ηηο ἐπὶ ηὴλ 
ἐθείλεο παξειζνῦζα ηάμηλ, ἀθόξεηνο ἀλαηδείᾳ ζεαηξηθῇ θαὶ 
ἀλάγσγνο θαὶ νὔηε θηινζνθίαο νὔηε ἄιινπ παηδεύκαηνο νὐδελὸο 
κεηεηιεθπῖα ἐιεπζεξίνπ, ιαζνῦζα θαὶ παξαθξνπζακέλε ηὴλ ηῶλ 
ὄρισλ ἄγλνηαλ, νὐ κόλνλ ἐλ εὐπνξίᾳ θαὶ ηξπθῇ θαὶ κνξθῇ πιείνλη 
ηῆο ἑηέξαο δηῆγελ, ἀιιὰ θαὶ ηὰο ηηκὰο θαὶ ηὰο πξνζηαζίαο ηῶλ 
πόιεσλ, ἃο ἔδεη ηὴλ θηιόζνθνλ ἔρεηλ, εἰο ἑαπηὴλ ἀλεξηήζαην θαὶ ἦλ 
θνξηηθή ηηο πάλπ θαὶ ὀριεξὰ θαὶ ηειεπηῶζα παξαπιεζίαλ ἐπνίεζε 
ηὴλ ιιάδα ηαῖο ηῶλ ἀζώησλ θαὶ θαθνδαηκόλσλ νἰθίαηο»10. 
  Μαθξὰ  ἐθηξνπὴ θαὶ ἀπαξαίηεηε· ὁ Γηνλχζηνο δνῦζε ζηὴλ 
Ῥψκε, ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ Αὐγνχζηνπ, ηῆο ἀθκῆο ηῆο ιαηηληθῆο 
θηινινγίαο, ὡο ζνθὸο ἀιιὰ γξαηθχινο καδί· πεξηέγξαθε ηὴλ 
ἑιιεληθὴ θαὶ ιαηηληθὴ παηδεία, ἀιιὰ κὲ ηὴλ ζπγλσζηὴ ηάζε 

                                                 
9
 Ὅξα, «Σὰ Ίδενινγηθὰ δεζκά», ζει.  18, 25 , « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ἐθδφζεηο, 

«Φηιφκπζνο», ζει. 82, 83, 127, 1994, Ἀζῆλαη. 
10

 Γηνλπζίνπ Ἁιηθαξλαζέσο, «Πεξὶ ηῶλ ἀξραίσλ ῥεηφξσλ», θεθ. 1, κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
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ἐμσξατζεσο ηῆο ηειεπηαίαο. Πξὸο ηὸλ πξνζηάηε ηνπ Μαηθήλα 
εὐγελῆ Ἀκκαῖν ἀπεπζχλεηαη· πεξηγξάθεη, ὅκσο, ηέιεηα ηὴλ 
ἔθπησζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο εἰο ἀπξαγκνζχλε θαὶ 
ἀρξεηφηεηα θαὶ θπληζκφ· παξνπζηάζζεθε ηφηε  ἀλαβίσζε ηῆο 
ζνθηζηηθῆο, ἀιιὰ ὄρη θαὶ ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ἐμ νὗ 
θαὶ ὁ πεξηνξηζκφο ηεο ζηὴλ ἀπνκίκεζε ηῆο ἀηηηθῆο δηαιέθηνπ, ὄρη 
ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο11. 
 
Μᾶο ιέεη, ινηπφλ, ὁ Γηνλχζηνο ὁ Ἁιηθαξλαζεχο, ὅηη πξάγκαηη ζηνὺο 
πξνεγνπκέλνπο ἀπὸ ἐκᾶο ρξφλνπο  κὲλ ἀξραία θαὶ θηιφζνθνο 
ῥεηνξηθή, θάησ ἀπὸ ηνὺο πξνπειαθηζκνὺο θαὶ ὅζαο δεηλὰο ὕβξεηο 
ὑπέκεηλε ἐμαθαληδφηαλ, ὁπφηε ἀξρῆο γελνκέλεο κὲλ ἀπὸ ηὴλ 
ἐπνρὴ ηνῦ ζαλάηνπ ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ ηνῦ Μαθεδόλνο ἄξρηζε 
ἐθπλέεηλ θαὶ καξαίλεζζαη ὀιίγνλ θαη’ ὀιίγνλ, θαηὰ δὲ ηὴλ δηθή καο 
ἐπνρὴ ὀιίγνλ ἔιεηςε ηνῦ λὰ ἐμαθαληζζεῖ ηειείσο· θάπνηα ἄιιε δὲ 
θαηέιαβε ηὴλ ζέζε ηεο, ἀθφξεηνο θαὶ ἀλάγσγνο ζεαηξηθῇ ἀλαίδεηᾳ, 
 ὁπνία δὲλ εἶρε ζρέζε νὔηε κὲ ηὴ θηινζνθία νὔηε κὲ νἱαδήπνηε 
ἄιιε ἐιεχζεξε παηδεία, ὑπνγείσο θαὶ ὑπὸ πιήξε παξάθξνπζε, 
ιφγῳ ηῆο ἀγλνίαο ηῶλ ὄρισλ, ὄρη κφλν ζὲ ἐπαξθῆ εὐπνξία θαὶ 
ηξπθὴ θαὶ ἐκθάληζε θαιπηέξα ἀπὸ ηὴλ πξψηε δηαβηνῦζε, ἀιιὰ 
δηέζεηε θαὶ ηὶο ηηκὲο θαὶ ηὴλ πξνζηαζία ηῶλ πφιεσλ, ηὰο ὁπνίαο 
ἔδεη ἔρεηλ  θηιφζνθνο ῥεηνξηθή, θαὶ ἀλεγνξεχζε κφλε ηεο εἰο 
δεζπφδνπζαλ,  ἀθφξεηνο θαὶ ἀλάγσγὸο ῥεηνξηθή, θαὶ ἦηαλ 
ὑπεξβνιηθὰ θνξηηθὴ θαὶ ἐλνριεηηθὴ θαὶ κὲ ζηὸ ηέινο ηεο θαηήληεζε 
ηὴλ ιιάδα ὅκνηα κὲ ηὶο ἄζσηεο θαὶ θαθνδαίκνλεο νἰθίεο.  
  Δἶλαη ἀξθεηὰ ἐγθσκηαζηηθὸο πξὸο ηνὺο πξνζηάηεο ηνπ ὁ 
Γηνλχζηνο, δηφηη ἁπιῆ ἀπνκίκεζε ηῆο ἀξραίαο ῥεηνξηθῆο εἶρε 
ἐπηηεπρζεῖ· νἱ παξαηεξήζεηο ηνπ, ὅκσο, εἶλαη νὐζηαζηηθέο: 
«θαηειύεην», ιέεη,  ἀξραία ῥεηνξηθὴ κεηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ 
Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ, δειαδὴ ἀλαγλσξίδεηαη ὅηη εὑξίζθεην εἰο ηὴ 
θάζε ηῆο κεηαβάζεσο ἀπ’  ηὸλ ἀπξάγκνλα εἰο ηὸλ ἀρξεῖνλ, ὁ 
ὁπνῖνο ἀλαδπφηαλ ἐθείλε ηὴλ ἐπνρή, ζηὸ ηέινο ηνῦ 4νπ αἰῶλνο·  
ἀλαηδὴο θαὶ ἀλάγσγνο ῥεηνξηθὴ ζπλνδεπφηαλ ἀπὸ εὐπνξία θαὶ 
ηξπθή, δειαδὴ δὲλ εἶρε νὐδεκία ζρέζε κὲ ηὴλ ιηηὴ εἰο ηὴλ δηαβίσζε 
θαὶ ηὴλ πιήξε πεξηθξφλεζε ηνῦ πινχηνπ ἀξραία θηινζνθία· 
δηέζεηε ηέινο θαὶ ηὴλ πξνζηαζία ηῶλ πφιεσλ, δειαδὴ ηῶλ 
αὐηαξρηθῶλ πνιηηεπκάησλ ηῆο ἑιιεληζηηθῆο ἐπνρῆο θαὶ ἀγλννῦζε 
πιήξσο ηὴλ δσνγφλν ἄκεζν δεκνθξαηία. Σὸ ζπκπέξαζκα εἶλαη ὅηη 
ὁ Γηνλχζηνο ἀλαγλσξίδεη πὼο εἶρε ὑπνρσξήζεη, ὡο λννηξνπία θαὶ 
ηξφπνο δσῆο, ἀθφκε θαὶ ὁ ἀρξεῖνο θαὶ ὅηη εἶρε ἐπηβιεζεῖ 
ὁινθιεξσηηθὰ ὁ θπληθφο, δειαδὴ νἱ κηθξνὶ βάξβαξνη, ἔζησ θη ἂλ 

                                                 
11

 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζε 15 θ. ἑ. 
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ἀλαθέξεη ηὴλ ἐπνρή ηνπ ὡο πεξίνδν ἀλαβηψζεσο ηῆο θαιῆο 
ῥεηνξηθῆο·  ζπδήηεζε γηὰ αὐηὸ ιακβάλεη ἄιιαο δηαζηάζεηο, νἱ 
ὁπνῖεο ἐθθεχγνπλ ηνῦ παξφληνο… 
 
Σὸ νὐζηαζηηθὸ γεγνλὸο εἶλαη ὅηη δὲλ ἀλαθέξεη ηὴλ κνπζηθήλ, ὡο 
ἀπαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηῆο ῥεηνξηθῆο παηδείαο, εἰο ηὰ βηβιία ηνπ 
γηὰ ηνὺο ῥήηνξεο, παξὰ κφλν εἰο ηὸ ἔμνρν βηβιίν ηνπ, «Πεξί 
ζπλζέζεσο ὀλνκάησλ», δειαδὴ πεξὶ ηνῦ ζπληαθηηθνῦ ηῆο 
ἑιιεληθῆο γιψζζεο· εἶρε παξακείλεη γξακκαηηθφο, θηιφινγνο ὁ 
Γηνλχζηνο θαὶ ἀπνηνικνῦζε ἀλαθνξὲο πεξὶ πνιηηηθῆο ἐιεπζεξίαο. 
Ἀλαθνξὲο πεξὶ πνιηηηθῆο ἐιεπζεξίαο θαὶ ζεκαζίαο ηῆο κνπζηθῆο 
ζπλαληνῦκε εἰο ηὸλ αὐηνθξάηνξα Ἰνπιηαλόλ, ἀιιὰ αὐηὸο ἀζθνῦζε 
πνιηηηθὴ ἐμνπζία θαὶ πίζηεπε εἰο ηὴλ ἀλαβίσζε ηῆο δεκνθξαηίαο, 
παξὰ ηὴλ ἀπνηπρία ηῶλ πξνζπαζεηῶλ ηνπ. Δἰο ηὴλ ἐπηζηνιή ηνπ, 
«Ἀζελαίσλ ηῇ Βνπιῇ θαὶ ηῷ Γήκῳ», γξάθεη, «… ζώδεηαη δὲ ἐμ 
ἐθείλνπ θαὶ εἰο ὑκᾶο ἔηη ηη ηῆο ηῶλ πξνγόλσλ ἀξεηῆο ὥζπεξ 
ἐκπύξεπκά ηη ζκηθξόλ…»12. ηὴλ ἐπνρή ηνπ, ηὸλ 4ν κ.Χ, αἰῶλα, 
ἤηνη ηξηαθφζηα πεξίπνπ ρξφληα κεηὰ ηὸλ Γηνλχζην ηὸλ 
Ἁιηθαξλαζέα, πηζηεχεη ὁ λεαξὸο αὐηνθξάησξ ὅηη ἐπηβηψλεη εἰο ηὰο 
Ἀζήλαο  ἄκεζνο δεκνθξαηία, ὅπσο  ζξάθα θάησ ἀπ’ ηὴλ 
ζηάρηε· δειαδή, δὲλ εἶρε ραζεῖ ἐληειῶο, ὡο πξαθηηθὴ θαὶ ηξφπνο 
δσῆο,  λννηξνπία ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο. Ἡ δηαπίζησζε δὲλ 
ἦηαλ ηφζν ζρῆκα ιφγνπ θαὶ πνιηηηθὴ ηαθηηθή, δηφηη δὲλ εἶρε θαὶ ηφζε 
ἀλάγθε ηῶλ ἑιιεληθῶλ πφιεσλ -Ἀζελῶλ, ἀιιὰ θαὶ πάξηεο θαὶ 
Κνξίλζνπ θαὶ Θεβῶλ, νἱ ἐπηζηνιὲο πξὸο ηὶο ὁπνῖεο ἔρνπλ 
ἀπσιεζζεῖ- ὁ παλίζρπξνο αὐηνθξάησξ, παξὰ κφλν ὡο 
παξάδεηγκα πξὸο ηὸλ ἑιιεληθὸ θφζκν ἐθηὸο ηνῦ ἑιιαδηθνῦ ρψξνπ, 
θαὶ αὐηὸ ἀκθηζβεηνχκελν ζθφδξα. 
 
ηὸ ηέινο ηῆο ἐπηζηνιῆο ηνπ γξάθεη, «ηαῦηα δηαλνεζείο, ἄλδξεο 
Ἀζελαῖνη, ηνῖο ηε ζπζηξαηηῶηαηο ηνῖο ἐκνῖο δηῆιζνλ θαὶ πξὸο θνηλνὺο 
ηῶλ πάλησλ ιιήλσλ δηῆιζνλ»13

. Ἔθαλα αὐηὲο ηὶο ζθέςεηο, γξάθεη 
ὁ Ἰνπιηαλφο, ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, θαὶ ηὶο κεηέδσζα εἰο ηνὺο 
ζηξαηηῶηεο κνπ θαὶ πξὸο ηνὺο θνηλνὺο γελλήηνξεο ὅισλ ηῶλ 
ιιήλσλ· ὁπφηε, παξφκνηα ἔγξαςε θαὶ πξὸο ηὰο ἄιιαο πφιεηο. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12

 Ἰνπιηαλνῦ αὐηνθξάηνξνο, «Ἀζελαίσλ ηῇ Βνπιῇ θαὶ ηῷ Γήκῳ», 269δ. 
13

 Αὐηφζη, 287γδ, κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
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 Ἡ δηαθνξά ηνπ κὲ ηὸλ Γηνλχζην εἶλαη ἐκθαλέζηεξε εἰο ηὸλ 
«Ἀληηνρηθόλ» ἠ «Μηζνπώγσλα»· ἔρεη ἔληνλε ηὴλ αἴζζεζε ηνῦ 
ηξαγηθνῦ  ἀπεπζπλνκέλε πξὸο ηνὺο Ἀληηνρεῖο ἐπηζηνιή, δηφηη 
δηαθαίλεηαη ηὸ ἀπελελνεκέλν δηάβεκα ζηὴλ ἐθζηξαηεία ηνπ θαηὰ 
ηῶλ Πεξζῶλ·  ἀπνγνήηεπζή ηνπ ἀπ’ ηὸλ ἑιιεληζηηθὸ θφζκν ηῆο 
ῥσκατθῆο ἐπνρῆο ἦηαλ ἐκθαλήο, ἀιιὰ ἴζσο θαὶ ἀπ’ ηὴλ ἀπνπζία 
νὐζηαζηηθῆο ἀληαπνθξίζεσο ἀπ’ ηὸλ ἑιιαδηθὸ θφζκν. Γείρλεη ὅηη 
εἶλαη κφλνο. Γξάθεη, ινηπὸ ζηὴλ ἀξρὴ ηῆο ἐπηζηνιῆο: «αἴζρηνλ γὰξ 
εἶλαη δνθεῖ λῦλ κνπζηθὴλ ἐπηηεδεύεηλ, ἠ πάιαη πνηὲ ἐδόθεη ηὸ 
πινπηεῖλ ἀδίθσο. νὐ κὴλ ἀθέμνκαη δηὰ ηνῦην ηῆο ἐκνὶ δπλαηῆο ἐθ 
κνπζῶλ ἐπηθνπξίαο»14. Θεσξεῖηαη ινηπὸλ ἐληξνπὴ ζήκεξα  
ἐλαζρφιεζε κὲ ηὴλ κνπζηθήλ, ἐλῶ παιαηφηεξα, εἰο ηὴλ θιαζηθὴ 
ἐπνρή, ἐζεσξεῖην ὁ ἄδηθνο πινπηηζκφο. Ἀιιὰ δὲλ ζὰ ζηακαηήζσ 
ιφγῳ αὐηῆο ηῆο λννηξνπίαο εἰο ηὴλ ἀλαδήηεζε ηῆο κεγίζηεο 
δπλαηῆο ἐπηθνπξίαο ἀπὸ ηὶο κνῦζεο, ἀπ΄ ηὴλ κνπζηθή. 
  Σὸ «κνπζηθὴλ ἐπηηεδεύεηλ» ζεκαίλεη, ηὸ ἀλαδεηεῖλ, ηὴλ κίαλ 
ἑθάζηνηε ἁξκνλίαλ ἐθ ηῆο κίμεσο «ὀμέσλ ἅκα θαὶ βαξέσλ καθξῶλ 
θαὶ βξαρέσλ θζόγγσλ ἐλ δηαθόξαηο θσλαῖο»·  ἁκνλία ηῆο Ἀγνξᾶο 
ηνῦ λεαξνῦ αὐηνθξάηνξνο εἶλαη ἔθθξαζηο  ἄιινπ ηξφπνπ δσῆο, 
θάηη ἐληειῶο δηαθνξεηηθφ, ἀζχκβαην, ἀπὸ ηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἀξραίαο 
θαὶ θηινζφθνπ ῥεηνξηθῆο ηνῦ Γηνλπζίνπ ηνῦ Ἁιηθαξλαζέσο· ὁ 
κέγαο κεηαξξπζκηζηήο, ράξηο ζηὶο βαζεηὲο ηνκὲο ηνῦ ὁπνίνπ, ζηὴ 
δεκφζηα δηνίθεζε θαὶ ζηὴλ ὀξγάλσζε ηνῦ ζηξαηνῦ, ἐπηβίσζε  
ἁλαηνιηθὴ ῥσκατθὴ αὐηνθξαηνξία ἐπὶ ρίιηα ἑθαηὸ ρξφληα, 
ἀλαδεηνῦζε ηὸ «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο» ηῆο Ἀγνξᾶο, ἐλῶ ὁ 
γξακκαηηθὸο ηὴλ ἔθθξαζε ηνῦ ιφγνπ ηῆο Ἀγνξᾶο· ὁ πξῶηνο 
πίζηεπε ὅηη  ἁξκνλία ηνῦ ιφγνπ, κὲ ηὸ κέηξν ζηὴλ πνίεζε, ηὸλ 
ῥπζκὸ ζηὸ δηθαληθὸ ιφγν θαὶ ηὴλ πξνζῳδία ζηὸλ πεδφ, ἐπέηξεπε 
ηὴλ ἀλάδπζε ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ ἀπ’ «ηὸ ζκηθξὸλ ἐκπύξεπκα», 
ἐλῶ ὁ δεχηεξνο ἀλαδεηνῦζε ηὴλ θηιφζνθνλ ῥεηνξηθὴλ θαὶ κφλν, 
δηφηη γλψξηδε ὅηη  ἁξκνλία ηνῦ ιφγνπ πξνυπνζέηεη θαὶ ἀπαηηεῖ ηὸλ 
ἐλεξγὸ πνιίηε 
 
Ἡ ζπλέρεηα ηῆο ζνθηζηηθῆο ὁδεγεῖ ζηὴλ θηινζνθία ηνῦ Ἁγίνπ 
Αὐγνπζηίλνπ, κὲ ηὶο πξνεθηάζεηο ηνπ ζηὴ δπηηθὴ θηινζνθία θαὶ 
ζηὸλ βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν15 ηῆο ἐπνρῆο καο, ἐλῶ ηὸ «κνπζηθὴλ 
ἐπηηεδεύεηλ» ηνῦ Ἰνπιηαλνῦ θαὶ  ἀλαδήηεζηο «ηῆο ἐκνῖ δπλαηῆο ἐθ 

                                                 
14

 Σνῦ ἰδίνπ, «Ἀληηνρηθὸο ἠ Μηζνπψγσλ», 337βγ, κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
15

 Ὅξα ἀλσηέξσ, ζει 9. 
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κνπζῶλ ἐπηθνπξίαο» ζπκπιέεη κὲ ηὴλ ἑιιεληθὴ δεκνηηθὴ κνπζηθὴ· 
νἱ δχν δξφκνη ρσξίδνληαη αὐηὴ ηὴλ ζηηγκή. ηὸ δπηηθὸ πνιηηηζκὸ 
εἶλαη  θξίζηκε θακπή, θπζηθὰ κὲ ηὴλ πνξεία ηνπ κέζα ἀπὸ ηὶο 
ἄιιεο κεηαπιάζεηο ηνπ, ὅπσο κὲ ηὶο ηαπξνθνξίεο θαὶ ηὴλ ηαχηηζή 
ηνπ κὲ ηνὺο θνλθηζηαδφξεο, ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ θαὶ ηὸλ 
βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν·  δηαηαξαρὴ ηῆο ἁξκνλίαο, ηῆο κίαο 
ἑθάζηνηε ἁξκνλίαο ρσξὶο ηὴλ ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ 
θνηλσλία ηεο, ὁδεγεῖ ἀλαπνηξέπησο ζηὴλ πεξηζσξηνπνίεζε θαὶ 
ζηὸλ ἐγθισβηζκὸ ηνῦ ἀηφκνπ ζηὴλ ἀπφιπηε ἀιήζεηα ηῆο πίζηεψο 
ηνπ, ζηὴλ ηαχηηζή ηνπ κὲ ηὴλ ἐζραηνινγία ηνπ. Οἱ δχν ηξφπνη δσῆο 
γίλνληαη πιένλ ἀζχκβαηνη, δηφηη ὁ κνλνζήκαληνο ἄλζξσπνο γίλεηαη 
πξνζήιπηνο θαὶ ηαπηίδεηαη κὲ ηὸ «πινπηεῖλ ἀδίθσο», ἔζησ θαὶ ὄρη 
ηφζν ζηὰ πξῶηα βήκαηά ηνπ. Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη εἶλαη  ζπλέρεηά 
ηνπο θαὶ  ὁινθιήξσζή ηνπο ζηὴ λεψηεξε ἐπνρή. 
  Σὸ θνηλὸ πεδίν ηῆο ζνθηζηηθῆο, θαὶ ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ, 
εἶλαη  ςεπδαίζζεζηο ηῆο θαηαθηήζεσο ηνῦ δηαιφγνπ, ἐλῶ 
πξφθεηηαη γηὰ δηαηεηαγκέλε θαὶ πξνθαζνξηζκέλσλ ὁξίσλ ἄζθεζε 
ηνῦ ιφγνπ· δὲλ ἦηαλ δηάινγνο, ὅπσο ζηὸ βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν 
δὲλ ὑπάξρεη  ἔλλνηα ηῆο ἀπνδνρῆο ἄιισλ ἀμηῶλ, δὲλ 
ἀλαγλσξίδεηαη  ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ θνηλσλία ηνπ, ζηὴλ 
πφιε ηνπ· ὅινη ζηὴ βηνκεραληθὴ θνηλσλία ἔρνπλ ηὸ δηθαίσκα 
ἐθθξάζεσο ηνῦ ιφγνπ, ὑπὸ ηὴλ πξνυπφζεζε ηνῦ ζεβζκνῦ ηῶλ 
αἰσλίσλ ἀμηῶλ ηεο· ἀπνηειεῖ ἀλαθαίξεην δηθαίσκα  ζπκκεηνρὴ 
ὅισλ ζηὴλ θνηλνβνπιεπηηθὴ δεκνθξαηία, ηῆο ὁπνίαο 
ἀπνθνξχθσκα εἶλαη  ἀγγιηθνῦ ηχπνπ, ἐθηὸο ἀπὸ ηνὺο Καζνιηθνὺο 
ηῆο Βξεηαλλίαο, νἱ ὁπνῖνη ἐπὶ πεληαθφζηα ρξφληα πεξίπνπ 
παξακέλνπλ πνιίηεο δεπηέξαο θαηεγνξίαο, ἂλ θαὶ 10% ηνῦ 
πιεζπζκνῦ ηεο. 
  Ὡο πεξηγξαθὴ ηῆο δηθῆο καο ζπιινγηζηηθῆο: ὁ κεηέρσλ ηῆο 
ζνθηζηηθῆο ηνῦ Γηνλπζίνπ δχλαην ἐπηζηξέςαη εἰο ηὴλ πξαθηηθὴ 
ηνῦ ἀρξείνπ, ἀπ’ ηὸλ θπληθὸ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ἠ κεξηθνὶ ἀπὸ αὐηνὺο 
εἰο ηὸλ ἀπξάγκνλα· ὁ ἐλεξγὸο πνιίηεο, ὁ ἐκκειήο, δὲλ ἅπηεηαη θἂλ 
ηῆο θαληαζίαο ησλ. Ἡ «ἐθ ηῶλ κνπζῶλ δπλαηὴ ἐπηθνπξία» ηνῦ 
αὐηνθξάηνξνο εἶρε ζθνπὸ θαὶ ὅξην ηὸλ ἐλεξγὸ πνιίηε, ἄιιν ἂλ δὲλ 
ἐπεηεχρζε, ἀιιὰ παξέκεηλε ἔζησ θαὶ «ὡο ἐκπύξεπκά ηη ζκηθξόλ». 
δῶ ἑζηηάδεηαη  θπξία δηαθνξὰ ηῶλ δχν θφζκσλ. 
 
Ἡ ξζνδνμία δηαηήξεζε ἀξθεηὰ ζηνηρεῖα ἀπ’ ηὴλ ἔληαμε ηνῦ 
δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ θνηλσλία ηεο, ἀπ’ ηὴλ ἀλνρὴ ἀπέλαληη ζηὴλ 
ἄιιε ἄπνςε· νἱ ζπγθξνχζεηο κὲ ηὶο αἱξέζεηο ἦηαλ ζθιεξὲο θαὶ 
καθξνρξφληεο, ἀιιὰ δὲλ θαηέιεμαλ ζηὸ γεσγξαθηθὸ δηαρσξηζκὸ 
ηῶλ πηζηῶλ ηνπο, ὅπσο ἔγηλε ζηὸλ θαζνιηθὸ θόζκν. Ἡ ἀλαθνξὰ 
ἔρεη ἐλδηαθέξνλ γηὰ ηνὺο ιφγνπο ηῆο ἀλνρῆο, νἱ ὁπνῖνη κᾶιινλ 
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ἀλάγνληαη ζηὶο ἑιιεληθέο ηεο ξίδεο, ηῆο θνηλῆο ὡο γιώζζεο ηῆο 
λέαο ζξεζθείαο, θαὶ ζηὴλ ἄκεζε θαὶ δσληαλή, κέζῳ ηῆο αὐηῆο 
γιψζζεο, ἐπηθνηλσλία ηεο κὲ ηὴλ ἑιιεληθὴ θηινζνθία, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ 
ἀλαγσγὴ ηῆο κνπζηθῆο, ὡο θαζνξηζηηθνῦ παξάγνληνο ηῆο 
ζεσξεηηθῆο ηεο πξνζεγγίζεσο·  κνπζηθή,  ςαικῳδία ἀπνηέιεζε 
ηαπηνρξφλσο θνηλὸ ζηνηρεῖν ηῆο λέαο ζξεζθείαο, εἴηε κὲ ηὴλ ρξήζε 
ηῆο ἑιιεληθῆο γιώζζεο, εἴηε ηῆο ἀξακατθῆο, ζπξηαθῆο, θαὶ κάιηζηα 
ζηνὺο ἴδηνπο ξπζκνχο, ἀιιὰ θαὶ ηῆο ἀπνδνρῆο ηῆο ζξεζθεπηηθῆο 
ιαηξείαο ζηὴ γιῶζζα ηῶλ λέσλ πηζηῶλ, ἐλῶ ζηὴ Γύζε,  ιαηξεία 
ζθεῖην ἀπνθιεηζηηθὰ θαὶ κφλν ζηὴ ιαηηληθή. Ἡ ἐπηθξάηεζε ηῶλ 
αἱξέζεσλ ζηὶο ἀζηαηηθὲο θαὶ ἀθξηθαληθὲο ἐπαξρίεο ηῆο 
αὐηνθξαηνξίαο ὀθείιεηαη ζηὶο ἱζηνξηθὲο ξίδεο ηῶλ ιαῶλ αὐηῶλ θαὶ 
ζηὴλ ἀπνδνρὴ ηνῦ ἑιιεληθνῦ πνιηηηζκνῦ, κφλνλ ὡο ἔθθξαζε ηῶλ 
ἑιιεληζηηθῶλ βαζηιείσλ θαὶ κὲ ηὴλ ἀπνκίκεζε ηῶλ πφιεσλ, νἱ 
ὁπνῖεο εἶραλ ζπξξηθλσζεῖ θαὶ ζηὸλ ἑιιαδηθὸ θόζκν· νὐδέπνηε, 
ὅκσο, ἔγηλε ζαθὴο γεσγξαθηθὸο δηαρσξηζκὸο ηῶλ πηζηῶλ ηνπο, 
παξὰ ηὶο ἀλειέεηεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο.  
  Ἡ ἀπνδνρὴ ἀπ’ ηνὺο ιανὺο αὐηνὺο ηῆο ἰζιακηθῆο ζξεζθείαο 
ἀπεηέιεζε ηὴλ ζπλέρηζε ηῆο δηαθνξνπνηήζεψο ηνπο ἀπ’ ηὴλ 
ἑιιεληθῆο παξαδόζεσο ξζνδνμία, ἂλ θαὶ νἱ ζρέζεηο ηνπο δὲλ 
δηεθφπεζαλ ἀκέζσο,  ἐλῶ θαὶ  ἑιιεληθὴ γιῶζζα παξέκεηλε ὡο 
ἐπίζεκε ἐπὶ καθξὸ ρξνληθὸ δηάζηεκα, ιφγῳ ηῶλ δεκνζηνλνκηθῶλ 
ἀλαγθῶλ ηῶλ ραιηθάησλ. Οἱ πνιηηηζηηθὲο ἀληαιιαγὲο ἦηαλ ζπλερεῖο 
θαὶ δεκηνπξγηθέο, δηφηη παξέιαβαλ ἀπ’ ηνὺο Ἕιιελεο ηὴλ 
θηινζνθία θαὶ ηὶο ἄιιεο ἐπηζηῆκεο, ὅπσο ἀθξηβῶο εἶραλ θάλεη θαὶ νἱ 
ἄιινη ιανὶ ηῆο ἑιιεληζηηθῆο ἐπνρῆο, ἠ κᾶιινλ δηαηήξεζαλ ηὴλ ἴδηα 
παξάδνζε. 
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Ἀρετὴ ἡ ἀπραγμοσύνε! 
 
Ἡ δπζθνιία θαηαλνήζεσο, θαὶ πνιὺ πεξηζζφηεξν ἀζθήζεσο, ηῆο 
ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο ἀπ’ ηὸλ βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν, 
θαίλεηαη θαιχηεξα ζηὶο πνιιὲο παξαηεξήζεηο ζνθῶλ ιιεληζηῶλ 
γηὰ ηὴλ θαζεκεξηλὴ δσὴ ηῆο θιαζηθῆο ἐπνρῆο, θαὶ θπξίσο ηνῦ 
Ἀζελαίνπ, γηὰ ηὸλ ὁπνῖν ἔρνπκε πιεζψξα ζηνηρείσλ.  Κ. Σδ. 
Νηόβεξ εἶλαη ἕλαο ἀπ’ ηνὺο ἀξίζηνπο θηινιφγνπο ηνῦ πεξαζκέλνπ 
αἰῶλνο θαὶ ηὰ βηβιία ηνπ, «Ἡ θσκῳδία ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο» θαὶ «Ἡ 
ἑιιεληθὴ ὁκνθπινθηιία» ζεσξνῦληαη θιαζηθά. Γξάθεη, ινηπφλ, ζηὸ 
πξῶην: «Ἄιισζηε, ὅιε ηὴλ θιαζηθὴ ἐπνρὴ νἱ Ἀζελαῖνη ἔιεγαλ ὅηη 
ἀλαγλώξηδαλ ὡο ἀξεηὴ ηὴλ ἀπξαγκνζύλε, ηὸ λὰ κὴλ ἐπεκβαίλεη 
θαλεὶο ζὲ μέλεο ὑπνζέζεηο θαὶ λὰ κὴλ ἀλαθαηεύεηαη κὲ δηθαζηήξηα -
ἄζρεην ἂλ ζπλήζσο θαηέιεγαλ ζηὸ ἀληίζεην»16. πσζδήπνηε εἶλαη 
ζρῆκα ιφγνπ κᾶιινλ  ἀλαθνξὰ αὐηὴ ηνῦ κεγάινπ ιιεληζηνῦ, 
δηφηη ἀπνθιείεηαη λὰ κὴλ γλψξηδε ηὴλ ῥήζε ηνῦ Πεξηθιένπο εἰο ηὸλ 
«πηηάθηνλ» ηνῦ Θνπθπδίδνπ: «ἔλη ηε ηνῖο αὐηνῖο νἰθείσλ ἅκα θαὶ 
πνιηηηθῶλ ἐπηκέιεηα, θαὶ ἑηέξνηο πξὸο ἔξγα ηεηξακκέλνηο ηὰ 
πνιηηηθὰ κὴ ἐλδεῶο γλῶλαη· κόλνη γὰξ ηόλ ηε κεδέλ ηῶλδε 
κεηέρνληα νὐθ ἀπξάγκνλα ἀιι’ ἀρξεῖνλ λνκίδνκελ»17. Ὅηαλ ιέεη 
«κφλνη» ἐδῶ ὁ Πεξηθιῆο ἐλλνεῖ κᾶιινλ ὅινπο ηνὺο Ἕιιελεο θη ὄρη 
κφλν ηνὺο Ἀζελαίνπο, πξὸο ηνὺο ὁπνίνπο θάλεη παξφκνηεο 
παξαηλέζεηο θαὶ ζηὶο δχν ηειεπηαῖεο δεκεγνξίεο ηνπ· θπζηθά, 
ἀπνθιείεη ζαθῶο ηὶο ηπξαλλίεο θαὶ ηὰ ὀιηγαξρηθὰ πνιηηεχκαηα. 
Γειαδή, ιέεη ὁ Πεξηθιῆο, ἐπὶ πιένλ ἀζρνινχκεζα κὲ ηὶο 
πξνζσπηθέο καο ὑπνζέζεηο, ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὰ πνιηηηθά, θαὶ ἐλῶ 
ζηξέθνπκε ηὸ ἐλδηαθέξνλ καο θαὶ πξὸο ἄιια πξάγκαηα, δὲλ 
ὑζηεξνῦκε ζηὰ πνιηηηθά· δηφηη εἴκεζα νἱ κφλνη νἱ ὁπνῖνη 
ραξαθηεξίδνπκε ὄρη ἁπιῶο ἀπξάγκνλα ἀιιὰ ἀρξεῖν, ὅπνηνλ δὲλ 
ἀζρνιεῖηαη κὲ ηὰ πνιηηηθά. 
  Σὴλ δηάθξηζε ηὴλ ζπλαληνῦκε θαὶ ζηνὺο ἄιινπο ζπγγξαθεῖο, 
Ἀξηζηνηέιε, Ἰζνθξάηε, Γεκνζζέλε, ὁπφηε γελλᾶηαη ηὸ ἐξψηεκα, ὅηη 
ἀπνθιείεηαη λὰ κὴλ ηὴλ ἔρεη ζπλαληήζεη ὁ Ἄγγινο θηιφινγνο, ἀιιὰ 
ἁπινχζηαηα δὲλ ηὴλ ἔρεη θαηαγξάςεη ὡο θαζνξηζηηθὴ ηῆο ἀκέζνπ 
δεκνθξαηίαο, ἴζσο ἐπεηδὴ ἔξρεηαη ζὲ ἀληίζεζε κὲ ηὴλ 
πξνηεζηαληηθή ηνπ ζηθή18, ἐπεηδὴ αἴξεη ηὴλ ἀληίιεςή ηνπ γηὰ ηὸλ 
δπηηθὸ πνιηηηζκφ, κὲ ηὴλ ἀλαγσγὴ ὡο ἀξεηῆο ηῆο ζησπεξᾶο 
πιεηνςεθίαο, κὲ ηὸλ πεξηνξηζκὸ ηῆο δεκνθξαηίαο ζηὴλ ηππηθὴ 

                                                 
16

 Κ. Σδ. Νηφβεξ, «Ἡ θσκσδία ηνῦ Ἀξηζηνθάλε», ἐθδφζεηο ΜΙΔΣ, 1978, ζει. 206, κεηάθξαζε 

Φάλε Ι. Καθξηδή.  
17

 Θνπθπδίδνπ, «Ξεγγξαθή», βηβι. Β’, θεθ. 39, παξ. 3-4, κεηάθξαζε δηθή κνπ 
18

 Ὅξα, «Σὰ Ἰδενινγηθὰ δεζκά», ζει. 111,  θαὶ « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ζει.163. 
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ἄζθεζε ηνῦ δηθαηψκαηνο ηνῦ ἐθιέγεηλ θαὶ κεξηθῶο ηνῦ ἐθιέγεζζαη· 
ὁ ἐλεξγὸο πνιίηεο,  ἄζθεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, 
ὡο ζπλερνῦο ζπκκεηνρῆο, ὡο «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο», ἦηαλ 
θαὶ εἶλαη θαηὰ ηὸ κᾶιινλ ἠ ἧηηνλ πεξηνξηζκέλν, δηφηη αἴξεη  
πξαθηηθή ηνπ ηὴλ ἀπφιπηε πξνζήισζε πξὸο ηὸλ 
πξνθαζνξηζκέλν, ἀπ’ ηὸλ Θεό, ἀπ’ ηὴλ ἰδενινγία ἠ ἀπ’ ηὴλ 
ἐπηζηήκε, ζθνπφ. Ἡ ἐζραηνινγία ὡο ηξφπνο ζθέπηεζζαη,  
κνλνζήκαληε ινγηθή, αἴξεηαη ἀπ’ ηὸλ ἐλεξγὸ πνιίηε, ἀιιὰ ὁ Σδ. Κ. 
Νηφβεξ κᾶο ζπκίδεη ηὶο ἀθνχζηεο κᾶιινλ δεζκεχζεηο ηνπ ἀπ’ ηὴλ 
πξνηεζηαληηθὴ ινγηθὴ θαὶ ηὴλ βηθησξηαλὴ ζηθή, γεγνλφο 
ἐκθαλέζηεξν ζηὴλ πξαγκάηεπζε ηῆο παηδεξαζηίαο. Ἀιι’ αὐηὰ 
κλεκνλεχνληαη ἐλ παξφδῳ. 
 
Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη δὲλ ηὰ γλψξηδαλ αὐηὰ θαὶ πνιὺ πεξηζζφηεξν ηὰ 
ζεσξνῦζαλ ὡο ἀζπκβίβαζηα πξὸο ηὸλ πνιηηηζκφ ηνπο, θαηψηεξα 
θαὶ ἁξκφδνληα πξὸο ηνὺο βαξβάξνπο, γη’ αὐηὸ θαὶ δὲλ ηὰ 
κειεηνῦζαλ, ὅηαλ ηὰ ζπλαληνχζαλ ζηὴλ ἑιιεληθὴ ζθέςε· νἱ Κηλέδνη 
ζνθνὶ παξαηεξνῦζαλ ηὸλ ηξφπν ηῆο δξάζεψο ηνπο θαὶ 
παξαμελεχνληαλ κὲ ηὴ ζπκπεξηθνξά ηνπο. «Ἡ ἑλόηεο ηῆο γλώζεσο 
θαὶ ηῆο πξάμεσο, ηῆο ἐλεξγείαο, εἶλαη πάληνηε ζηὴλ θαξδηὰ ηῆο 
πξνβιεκαηηθῆο ηνῦ Κνκθνπθίνπ»19, γξάθεη  Ἂλλα Σζελγθ, ὅηη,  
γλψζε θαὶ  ἐλέξγεηα εἶλαη ἕλα θαὶ ηὸ αὐην, δὲλ ἀπνηεινῦλ παξὰ 
ἕλα ἑληαῖν πξάγκα· ηαπηίδεηαη  θηλεδηθὴ ζθέςε κὲ ηὴλ ἑιιεληθή, θη 
ὄρη κφλν  ζθέςε, ἀιιὰ θαὶ  πξαθηηθή20, κὲ ηὴλ ἀπφιπηε ηαχηηζε 
ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο εἰο ηὴλ πνιηηηθὴ πξαθηηθή, γεγνλὸο ἀδηαλφεην 
γηὰ ηὸλ βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν. πηκέλνπλ ζὲ αὐηὸ νἱ Κηλέδνη, 
ὅπσο ἀλαθέξεη  ζπγγξαθεὺο ζηὴλ ἀκέζσο πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν: ηὴλ θηλεδηθὴ ζηθὴ ζθέςε, ηὸ πξφβιεκα δὲλ 
παξνπζηάδεηαη ηφζν κεηαμὺ γεγνλόηνο θαὶ ηππηθνῦ (κεηαμὺ ηνῦ 
ὑπάξρνληνο θαὶ ηνῦ δένληνο εἶλαη), ἀιιὰ θπξίσο κεηαμὺ ηῆο 
γλώζεσο θαὶ ηῆο ἁξκνλίαο: πξνβιέπεηαη  πηζαλφηεο εἴηε 
ὑπάξρεηλ θαὶ ἐλεξγεῖλ ζηὰ πιαίζηα ηῆο ἁξκνλίαο ρσξὶο ηὴλ 
ἀπαξαίηεηε γλψζε ηῆο θύζεσο ηνῦ πξάγκαηνο (αὐηὴ εἶλαη  
ἄπνςε ηῶλ ηαντζηῶλ), εἴηε ἐλεξγεῖλ ζηὰ πιαίζηα ηῆο ἁξκνλίαο, ὑπὸ 
ηὴλ πξνυπφζεζε ηῆο γλώζεσο ηῆο θχζεσο ηνῦ πξάγκαηνο (αὐηὴ 
εἶλαη  θνκθνπθηαλὴ ἄπνςε)21.  
  Ἁπιῆ πξνζέγγηζε γίλεηαη ἐπηρεηξνῦκε ζηὴλ θηλεδηθὴ θηινζνθία, 
δηφηη γλσξίδνπκε ἐιάρηζηα, θαὶ αὐηὰ κέζῳ ηξίησλ, θαὶ κφλν ὡο 
βνεζήκαηα γηὰ ηὴλ κέιεηε ηνῦ ζέκαηφο καο·  δηδαζθαιία ηνῦ 
Κνκθνπθίνπ, ἐθηὸο ἀπ’ ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηνῦ ξφινπ ηῆο κνπζηθῆο 

                                                 
19

 Anne Cheng, “Histoire de la pensée chinoise», Seuil, Paris, 1997, ζελ. 539, μεηάθραζη δική μου.  
20

 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», « ἀγθπινκήηεο Κξνλίδεο», ζει. 4. 
21

 Anne Cheng, ὅ, ἀ., ζει. 539, κεηάθξαζε δηθή κνπ  
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πξνζζέηεη θαὶ ηὴλ ηαχηηζε γλψζεσο θαὶ πξάμεσο, ηὴλ ηαχηηζε 
ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο22. Γειαδή, νἱ δχν θχξηεο ἀξρὲο ηῆο ἑιιεληθῆο 
θηινζνθίαο θαὶ θαζεκεξηλῆο πξαθηηθῆο ηῶλ ιήλσλ εἶλαη νἱ ἴδηεο 
θαὶ ζηὴλ θηλεδηθὴ θηινζνθία, θη αὐηὲο ἀλεπηχρζεζαλ ηὴλ ἴδηα 
ἀθξηβῶο ἐπνρὴ ζηνὺο δχν ιανχο, κὲ ἀπνδεδεηγκέλν ηὸ γεγνλὸο 
ηῆο ἀπνπζίαο νἱαζδήπνηε ἐπηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο· ηὸ 
ἐλδηαθέξνλ καο ἑζηηάδεηαη ζηὸ γεγνλὸο αὐηὸ θαὶ κφλν θαὶ ζηὴ 
ζεκαζία ηνπ θαηὰ ηὴλ πξνζέγγηζε ηῶλ δχν ιαῶλ κὲ ηὸλ 
βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν, κὲ ηνὺο κηθξνὺο βαξβάξνπο. 
 
Οἱ Ἕιιελεο δὲλ ἔρνπλ ηὶο δπλαηφηεηεο ηῆο ἀκέζνπ ἐπηξξνῆο ηῆο 
παγθνζκίνπ πνξείαο θαὶ πεξηνξίδνληαη εἰο ηὴλ πνιηηηζηηθὴ θαὶ 
θηινζνθηθὴ πηπρή ηεο, ἐλῶ νἱ Κηλέδνη κεηεηξάπεζαλ εἰο κεγάιε 
δχλακε, πνιηηηθὴ θαὶ νἰθνλνκηθή, ὁπφηε γελλᾶηαη εὐζέσο ηὸ δήηεκα 
ηῆο πνιηηηζηηθῆο ηνπο παξνπζίαο·  πξνβιεκαηηθὴ εἶλαη ἔληνλε θαὶ 
πνιχιπιεπξε, κὲ ηὶο ἀλαδεηήζεηο ηνπο ζηὶο ξίδεο ηνπο. Σὰ 
ηειεπηαῖα ρξφληα εἶλαη ἐκθαλέζηαηε  ηήξεζε ἀπνζηάζεσο 
ἀζθαιείαο ἀπέλαληη ζηὸλ βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν, ὡο ηξφπν δσῆο 
θαὶ νἰθνλνκηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο, παξὰ ηὴλ ἀληηγξαθὴ ηῆο 
παξαγσγηθῆο δηαδηθαζίαο, θαὶ αὐηὸ ἴζσο εἶλαη ηὸ ζεκαληηθψηεξν, 
ὅπσο θαὶ  θνηλὴ πξνβιεκαηηθὴ κὲ ηνὺο Ἰλδνὺο θαὶ ηνὺο Ρψζνπο· 
 παξέκβαζε ηῶλ ιαῶλ, κὲ καθξὰ θαὶ δσληαλὴ ἀθφκε πνιηηηζηηθὴ 
παξάδνζε, ζὰ ἦηαλ ὁπσζδήπνηε ρσξὶο ἀπνηέιεζκα, ἂλ δὲλ εἶραλ 
ἐπηηχρεη ηὴλ νἰθνλνκηθή ηνπο ἀλάπηπμε θαὶ ηὴλ πνιηηηθή ηνπο 
παξνπζία.  
  Ἡ παξνπζία αὐηὴ, ὡο ἀπνηέιεζκα θαὶ ἱζηνξηθὴ πνξεία, γίλεηαη κὲ 
ηξφπν ἀδηαλφεην γηὰ ηὸλ βηνκεραληθὸ ἄλζξσπν, ὁπφηε εἶλαη θαὶ 
δπζεμήγεηε ἀπ’ αὐηφλ·  ἀδπλακία πξνβιέςεσο ηῶλ Γπηηθῶλ ηῆο 
νἰθνλνκηθῆο ἀλαδχζεσο ηῆο Κίλαο θαὶ ηῶλ Ἰλδηῶλ εἶλαη 
ἀπνηέιεζκα ηῆο ινγηθῆο ηνπο ζθέςεσο, ηῆο ἐζραηνινγηθῆο ηνπο 
ἀληηιήςεσο, ηῆο κνλνζεκάληνπ ινγηθῆο ηνπο. Ἡ ἱζηνξία ηνῦ 
θφζκνπ εἶλαη γξακκηθή, θαηὰ ηὴλ ζεψξεζή ηνπο, θαὶ ὁδεγεῖ, κὲ 
καζεκαηηθὴ ἀθξίβεηα, ζηὴλ ἀλσηέξα θάζε ηῆο ἐμειίμεψο ηνπ, ζηὴ 
βηνκεραληθὴ ἐπνρή. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», « ἀγθπινκήηεο Κξνλίδεο», ζει. 4. 
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Ἡ δπλακηθὴ ηῆο ἄιιεο πξνζεγγίζεσο ηνῦ θφζκνπ πξνέξρεηαη ἀπὸ 
δχν δπλάκεηο: ’Απ’ ηνὺο Κηλέδνπο θαὶ ηνὺο Ἰλδνχο, ὡο ἔθθξαζε ηῆο 
αὐηνπεπνηζήζεψο ηνπο γηὰ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ θαὶ πνιηηηθὴ δηεζλῆ 
παξνπζία ηνπο θαὶ ὡο ἔκπξαθηνο ζεβαζκὸο ζηὴ ζπλέρηζε ηῆο 
πνιηηηζηηθῆο ηνπο θιεξνλνκίαο, ηὴλ ἀέλαν αὐηὴ πεγὴ ἀληιήζεσο 
δπλάκεσο θαὶ ἐκπλεχζεσο. Πξνέξρεηαη, ἐπίζεο, ἀπ’ ηὶο ἐπηθξηηηθὲο 
πξὸο ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ δπλάκεηο ηνῦ βηνκεραληθνῦ θφζκνπ, 
ὅζεο νὐδέπνηε εἶραλ ἀζπαζζεῖ πιήξσο ηὴλ ἐζραηνινγηθὴ 
ἀπνζηνιή ηεο θαὶ εἶραλ ἀπνκείλεη ζηὸ πεξηζψξην ηῆο θπξηαξρίαο 
ηνπ, θπξίσο κεηὰ ηνὺο δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο· νἱ ἀλαδεηήζεηο 
εἶλαη δσληαλέο ζηὴλ πεηξσηηθὴ Δὐξώπε, κὲ ηὴ δεπηεξεχνπζα 
ζέζε ηεο ζηὸ δεχηεξν ἥκηζπ ηνῦ παξειζφληνο αἰῶλνο, ἀιιὰ θαὶ 
ζηὴ Ρσζία,  ὁπνία θπκαίλεηαη κεηαμὺ ηῶλ ἀλαδπνκέλσλ ρσξῶλ, 
ὡο πξαγκαηηθὴ  δχλακηο, ἀιιὰ δηαζέηεη θαὶ ηὴλ ἱζηνξία ηεο, ὡο 
εὐξσπατθὴ δχλακηο, θαὶ ὀξζφδνμνο ρψξα, θαὶ κὲ ηὴλ ἐκπεηξία ηεο 
ηῆο ἀλσηέξαο θάζεσο ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ θαηὰ ηὴλ 
ζνζηαιηζηηθή ηεο πεξίνδν…  
 
Ἡ δηεζλὴο παξνπζία ηῶλ ἀλαδπνκέλσλ νἰθνλνκηῶλ, κὲ ηὴλ 
ἀλαβάπηηζή ηνπο ζηὶο πνιηηηζηηθὲο θαὶ ἱζηνξηθέο ηνπο ξίδεο ζεκαίλεη 
ηὴλ πιήξε ἀπνκπζνπνίεζε ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ, θάηη ἀδηαλφεην 
γη’ αὐηὸλ ἀπ’ ηὴλ ἐκθάληζή ηνπ ζηὴλ ἱζηνξία· δειαδή, ζπκβαίλνπλ 
δχν πξάγκαηα,  αἰζρίζηε πεξηθξφλεζε ἀπ’ ηνὺο παιαηνὺο 
«ἰζαγελεῖο» πξὸο ηὶο ἀμίεο ηνπ, ἀληὶ ηνῦ ἀθξάηνπ ζαπκαζκνῦ ἕσο 
ιίγα ρξφληα πξίλ, θαὶ  πιήξεο ἀπαμίσζε ηῆο ζηθῆο ηνπ, ηῆο 
ινγηθῆο ηνπ. Ἡ πνιηηηθὴ θαὶ ἰδενινγηθὴ ρεηξαθέηεζε ηῶλ 
«ἰζαγελῶλ» ζπλνδεχεηαη ἀπ’ ηὴλ πξνβνιὴ ηῶλ δηθῶλ ηνπο 
θηινζνθηθῶλ ἀμηῶλ, ὄρη ὅκσο ὡο ἐζραηνινγηθὴ ἀληίιεςε θαὶ 
κνλνζήκαληε ινγηθή, ἀιιὰ ὡο βάζηο δηαιφγνπ κεηαμὺ ηῶλ 
ἱζηνξηθῶλ θαὶ δσληαλῶλ ἀθφκε πνιηηηζκῶλ, ὅπσο εἶλαη  
ἀλαγλψξηζε ηῆο ἑιιεληθῆο θηινζνθίαο κφλεο ζρεδὸλ ἀπὸ ηνὺο 
δπηηθνὺο πνιηηηζκνὺο θαὶ ἀπ’ ηὴλ ἀλαγσγὴ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο 
ὡο θαζνξηζηηθνῦ θξηηεξίνπ ηῆο πξαθηηθῆο ηνῦ ἀλζξψπνπ· ζηὴλ 
πξάμε πξφθεηηαη γηὰ δηαθνξὰ ἀληηιήςεσο θαὶ ηξφπνπ δσῆο, δηφηη ὁ 
βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο δὲλ ἀλαγλσξίδεη θαὶ νὔηε ἀληηιακβάλεηαη 
ηὸλ δηάινγν κὲ ἄιινπο πνιηηηζκνχο, νὔηε ἔρεη ἀληηιεθζεῖ ηὴ 
ζεκαζία ηῆο κνπζηθῆο ζηὴ δηακφξθσζε ηνῦ ἤζνπο ηνῦ 
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ἀλζξψπνπ23, γλσζηὰ αὐηὰ. Οἱ ἐπηπηψζεηο ηῆο ἀλαηξνπῆο αὐηῆο 
πξνζιακβάλεη ἄιιεο δηαζηάζεηο κὲ ηὴλ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε, ὅηαλ 
νἱ ἀλαδπφκελεο νἰθνλνκίεο ἀληαγσλίδνληαη ζθιεξὰ ηὶο παιαηὲο 
βηνκεραληθὲο ρῶξεο θαὶ ζὲ πνιινὺο θιάδνπο ηὶο ἔρνπλ ὑπεξβεῖ θαὶ 
κάιηζηα ζπληξηπηηθά, ὅπσο ζηὴλ παξαγσγὴ ινγηζκηθνῦ ἀπ’ ηὶο 
Ἰλδίεο, ζηὶο ἐμαγσγὲο ιεθηξνληθνκεραληθνῦ ἐμνπιηζκνῦ ἀπ’ ηὴλ 
Κίλα,  ἀλαδήηεζε ἀπὸ ηνὺο Ἀκεξηθαλνχο θεθαιαίσλ ἀπ’ ηὴλ 
Ρσζία γηὰ ἐπέλδπζε ζηὴ ρψξα ηνπο θαὶ ἄιια ἀπὸ ἄιιεο ρῶξεο. 
 
Κξηηήξην ἀπνηειεῖ  ἀληίιεςε γηὰ ηνὺο ιφγνπο δηακνξθψζεσο ηνῦ 
ἤζνπο ηνῦ ἀλζξψπνπ, θαὶ ὄρη ηῆο ζηθῆο, δηφηη κφλν ηὴλ ζηθὴ ἔρεη 
δείμεη ὅηη ἀληηιακβάλεηαη ὁ βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο, ἐλῶ ἀδπλαηεῖ 
πιήξσο εἰο ηὴλ θαηαγξαθὴ ηῆο κνπζηθῆο ὡο θαζνξηζηηθῆο εἰο ηὴλ 
θαζεκεξηλὴ πξαθηηθὴ ηνῦ ἀλζξψπνπ, εἰο ηὸ ἦζνο ηνπ·  ζηὴλ πξάμε 
εἰζεξρφκεζα ζηὴλ ἔλλνηα ηῆο κεζφηεηνο, θαζνξηζηηθῆο ζηὴλ ἄκεζν 
δεκνθξαηία, δηφηη ὁ πνιίηεο ἦηαλ  ἔθθξαζε ηῆο κεζφηεηνο, ὡο 
ηξφπνο δσῆο θαὶ ὡο ζχλζεζε ζηὴλ Ἀγνξά. Ἡ Βηθηώξηα Λπζζέλθν 
ζηὴ κειέηε ηεο, «Ἡ ἀλαδήηεζε ηῆο κεζόηεηνο: Ἡ ἀξηζηνηειηθὴ 
«κεζόηεο» θαὶ  κέζε ὁδὸο ηνῦ Βνύδα», ἐπηρεηξεῖ ηὴλ πξνζέγγηζε 
ηῆο ἑιιεληθῆο κὲ ηὴλ βνπδηζηηθὴ θηινζνθία· πξσηφηππε θαὶ ἄθξσο 
ἐλδηαθέξνπζα  κειέηε, ἐπεηδὴ ἀλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηὴ δπηηθὴ 
ζθέςε24: «ὅηη κὲλ νὖλ ἐζηὶλ  ἀξεηὴ  ζηθὴ κεζόηεο, θαὶ πῶο, θαὶ 
ὅηη κεζόηεο δύν θαθηῶλ, ηῆο κὲλ θαζ’ ὑπεξβνιὴλ ηῆο δὲ θαη’ 
ἔιιεηςηλ, θαὶ ὅηη ηνηαύηε ἐζηὶ δηὰ ηὸ ζηνραζηηθὴ ηνῦ κέζνπ εἶλαη… ἐλ 
ἑθάζηῳ γὰξ ηὸ κέζνλ ιαβεῖλ ἔξγνλ, νἷνλ θύθινπ ηὸ κέζνλ νὐ 
παληὸο ἀιιὰ ηνῦ εἰδόηνο». Καὶ ἀπὸ ὀιίγαο παξαγξάθνπο 
πξνεγνπκέλσο παξαζέηεη  ζπγγξαθεχο: «ἔηη ηὸ κὲλ ἁκαξηάλεηλ 
πνιιαρῶο ἐζηίλ (ηὸ γὰξ θαθὸλ ηνῦ ἀπείξνπ, ὡο νἱ Ππζαγόξεηνη 
εἴθαδνλ, ηὸ δ’ ἀγαζὸλ ηνῦ πεπεξαζκέλνπ), ηὸ δὲ θαηνξζνῦλ 
κνλαρῶο (δηὸ θαὶ ηὸ κὲλ ῥάδηνλ ηὸ δὲ ραιεπόλ, ῥάδηνλ κὲλ ηὸ 
ἀπνηπρεῖλ ηνῦ ζθνπνῦ, ραιεπὸλ δὲ ηὸ ἐπηηπρεῖλ)· θαὶ δηὰ ηαῦη’ νὖλ 
ηῆο κὲλ θαθίαο  ὑπεξβνιὴ θαὶ  ἔιιεηςηο, ηῆο δ’ ἀξεηῆο  κεζόηεο· 
 

ἐζζινὶ κὲλ γὰξ ἁπιῶο, παληνδαπῶο δὲ θαθνί»25.  
 

Ἡ ἀλαθνξὰ θαὶ κφλν ηῶλ ἀπνζπαζκάησλ αὐηῶλ, ὅπσο θαὶ ηῶλ 
ἄιισλ ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο θαὶ ηνῦ Πιάησλνο θαηαδεηθλχνπλ ηὴλ 
ἄιιε ὀπηηθὴ ηῆο ζηθῆο θαὶ ηὴλ ἔκθαζε εἰο ηὸ ἦζνο· ηὸ πφλεκα δὲλ 

                                                 
23

 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 6. θ.ἑ.  
24

 Victoria Lyssenko, «  La dure quête du milieu: la « mé ditê » (mesô tes) aristoté licienne et la 
« voie moyenne » (majjhima patipadâ) du Bouddha », « Plilosophie comparé e, Grèce, Inde, 
Chine », Vrin, Paris, ζει. 104. Μεηαθέξνπκε ηὸ ἀξραῖν θείκελν, κὲ κεηάθξαζε δηθή καο. 
«Ἠζηθὰ Νηθνκάρεηα», βηβι. Β, θεθ. ε, παξ. 2,3, (1109

 
α20-23, 25-27).   

25
 Αὐηφζη,, θεθ. ζη’, παξ. 14, (1106β30-35),  κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
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ἐπηηξέπεη ηὴλ ἐμαληιεηηθὴ πξνζέγγηζε ηῆο ἐμαηξέηνπ κειέηεο ηῆο 
ζπγγξαθέσο, παξὰ κφλν ἀλαθνξὰ γίλεηαη. Ἔρνπλ ζεκαζία ηὰ 
ἐπηιερζέληα ἀπνζπάζκαηα, δηφηη εἶλαη ἀπὸ ηὰ θχξηα ηῆο ἑιιεληθῆο 
θηινζνθίαο θαὶ πνιηηηθῆο ζθέςεσο ὡο πξὸο ηὴλ πεξηγξαθὴ ηῆο 
ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο. 
 
Ἀλαθέξεη ζηὸ πξῶην ἀπφζπαζκα ὁ ηαγεηξίηεο ὅηη,  ζηθὴ ἀξεηὴ 
εἶλαη κὲλ ινηπὸλ κεζφηεο, θαὶ πῶο θαὶ κὲ πνηὸ ηξφπν εἶλαη κεζφηεο 
δχν θαθηῶλ, ηῆο κηᾶο θαζ’ ὑπεξβνιὴλ θαὶ ηῆο ἄιιεο θαηὰ ηὴλ 
ὑζηέξεζή ηεο θαὶ ὅηη εἶλαη παξφκνηα δηφηη εἶλαη ἔθθξαζε ηῆο 
ζηνραζηηθῆο θξηηηθῆο ηῆο ἐλλνίαο ηνῦ κέζνπ… Γηὰ ηνῦην θαὶ εἶλαη 
ζπνπδαῖν ἔξγν  ἐπίηεπμε ηῆο κεζφηεηνο. Γηφηη  ἐπίηεπμε ηνῦ 
κέζνπ εἰο ἕθαζηνλ πξᾶγκα, ὅπσο ηνῦ θέληξνπ ηνῦ θχθινπ, δὲλ 
εἶλαη ὑπφζεζε νἱνπδήπνηε ἀιιὰ ηνῦ γλσξίδνληνο, ηνῦ εἰδήκνλνο. 
Σὸ ἐπίζεην «ζηνραζηηθὸο» ρξεζηκνπνηεῖ ὁ Ἀξηζηνηέιεο ὡο 
θξηηήξην, δειαδή, ὁ εἰθαζκφο,  θξίζηο,  ἐπίηεπμηο ζθνπνῦ ηηλνο, 
θαηὰ ηὸ ιεμηθφ, ηὸ ὁπνῖν ἀλάγεη εἰο ηὴλ πνιηηηθὴ θξηηηθή. Καὶ 
ζπλερίδεη, ζηὸ δεχηεξν ἀπφζπαζκα, ἐπὶ πιένλ ηὸ ἁκαξηάλεηλ 
γίλεηαη κὲ πνιινὺο ηξφπνπο (δηφηη ηὸ θαθὸ ἔρεη ἀπείξνπο ηξφπνπο, 
ὅπσο ἔιεγνλ νἱ Ππζαγόξεηνη, ἐλῶ ηὸ θαιὸ γίλεηαη κὲ 
πεπεξαζκέλνπο ηξφπνπο), ἀιιὰ  ἐπίηεπμε ηνῦ θαινῦ κὲ ἕλαλ θαὶ 
κφλν ηξφπν (δηὰ ηνῦην ινηπὸλ ηὸ θαθὸ εἶλαη κὲλ εὔθνιν ηὸ δὲ θαιὸ 
δχζθνιν, εἶλαη εὔθνιε  ἀπνηπρία ηνῦ ζθνπνῦ, ἐλῶ εἶλαη δχζθνιε 
 ἐπίηεπμίο ηνπ)· θαὶ δηὰ ηνὺο ιφγνπο αὐηνὺο εἶλαη κὲλ 
ραξαθηεξηθηηὴ  ὑπεξβνιὴ θαὶ  ἔιιεηςηο ηῆο θαθίαο, ἐλῶ εἶλαη ἴδηνλ 
ηῆο ἀξεηῆο  κεζφηεο· 
 
νἱ θαινὶ γίλνληαη κὲ ἕλαλ ηξόπν, νἱ δὲ θαθνὶ κὲ πνιινὺο ηξόπνπο. 
 
Οἱ ὀιίγνη θαὶ πεπεξαζκέλνη ἠ ὁ εἷο ηξφπνο ἐπηηεχμεσο ηνῦ θαινῦ 
ζεκαίλεη ηὴλ ἔληαμε ηνῦ ἀλζξψπνπ εἰο ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθὸ 
πιαίζην, ηὸ ὁπνῖν δηὰ ηνὺο Ἕιιελαο εἶλαη  πφιηο, «ηὸ κεηέρεηλ 
θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο», εἰο ηὴλ ὁπνία πξνηεξαηφηεο εἶλαη  ζπκκεηνρὴ 
εἰο ηὴλ ἄζθεζε θξηηηθῆο, δειαδὴ εἰο ηὸλ πξνδηνξηζκὸ ηῶλ θαλφλσλ 
ηνῦ πνιηηηθνῦ πιαηζίνπ, ηῶλ ζεζκῶλ ηῆο πφιεσο· ἀληηζέησο νἱ 
ἄπεηξνη ηξφπνη ἀζθήζεσο ηνῦ θαθνῦ ζεκαίλνπλ ὅηη δὲλ 
ἀλαγλσξίδεη νὐδέλα ζεζκὸ θαὶ νὐδὲλα θαλφλα ὁ θαθφο, δειαδὴ 
γίλεηαη βάξβαξνο· αὐηὸ ἦηαλ ηὸ ὄλεηξν ηνῦ ἀπνζηεξεῖλ ηνῦ 
ηξεςηάδνπ, κὲ ηὸλ ηξφπν αὐηὸ ἀληηιήθζεθε ηνὺο κηθξνὺο 
βαξβάξνπο ὁ Φὲλγθ Γθνπηθέλ.  
  Σὸ ηειεπηαῖν ἀπφζπαζκα κᾶο ζπκίδεη ηὴλ ἀληίζηνηρε ξήζε ηνῦ 
Θεόγληδνο,  
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  ἐζζιῶλ κὲλ γὰξ ἄπ’ ἐζζιῶλ καζήζεαη· ἠλ δὲ θαθνῖζηλ 
     ζπκκίζγῃο, ἀπνιεῖο θαὶ ηὸλ ἐόληα λόνλ.26 

 
 ἐθ Μεγάξσλ ἐιεγεηαθὸο πνηεηὴο ἀθηεξψλεη ηὰ ὡξαῖα θαὶ 
εὐαίζζεηα πνηήκαηά ηνπ εἰο ηὸλ ἐξσκέλνλ ηνπ Κύξλνλ, ἂλ θαὶ δὲλ 
εἶλαη βέβαην ὅηη εἶλαη ὅια δηθά ηνπ. Σί ιέεη ὁ πνηεηήο; 
 
  Σὰ θαιὰ κὲλ ινηπὸλ ἀπ’ ηνὺο θαινὺο ζὰ ηὰ κάζεηο· ἂλ ὅκσο  

   ζκίγεηο κὲ θαθνύο, ζὰ ράζεηο θαὶ ηὸ δηθό ζνπ ηὸ κπαιό. 
  
Σὴλ ἐπνρὴ ηῶλ ὀιηγαξρηθῶλ θαζεζηψησλ ἔγξαθε ὁ ἀξηζηνθξάηεο 
πνηεηήο, ηῶλ ἀλαδεηήζεσλ ηῶλ δξφκσλ ηεο ηῆο ἑιιεληθῆο 
ζθέςεσο· ὁ ζηίρνο ηνπ πεξηγξάθεη ηὸλ ηξφπν ἀπνθηήζεσο ηνῦ 
ἤζνπο ηνῦ ρξεζηνῦ ἀλζξψπνπ. Ἡ παξαίλεζή ηνπ πξὸο ηὸλ 
Κχξλνλ εἶρε παηδεπηηθὸ θαὶ ἐξσηηθὸ ραξαθηῆξα· νἱ Ἕιιελεο ζηὶο 
ἑπφκελεο γεληὲο ζὰ ἐπηδνζνῦλ πεξηζζφηεξν ζηὴλ θηινζνθηθὴ 
κειέηε ηνῦ ἤζνπο θαὶ ηνῦ ξφινπ ηῆο κνπζηθῆο ζηὴ δηακφξθσζή 
ηνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26

 Θεφγληδνο, ζη. 35-36, κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
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Ἡ ἀλαγλψξηζε ηνῦ ξφινπ ηῆο κνπζηθῆο ζηὴ δηακφξθσζε ηνῦ 
ἤζνπο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἐπηβάιιεη ηὴλ ἑζηίαζε ηῆο πξνζνρῆο ηνπ εἰο 
ηὸ παξφλ, δηφηη ηὸλ ἀθνξᾶ ἑθάζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκὴ θη ὄρη ηὸ 
καθξηλὸ θαὶ ἄγλσζην κέιινλ· εἶλαη ηὸ «κίαλ ἀπεηέιεζελ ἁξκνλίαλ», 
 κίμηο καθξῶλ θαὶ βξαρέσλ, ὀμέσλ θαὶ βαξέσλ θζφγγσλ, θαηὰ ηὸλ 
ζθνηεηλὸ θηιφζνθν·  ζρέζηο ηνῦ ἀλζξψπνπ πξὸο ηὸλ ζεφ ηνπ 
κεηξάεη πεξηζζφηεξν. Οἱ Κηλέδνη δὲλ αἰζζάλζειαλ ηὴλ ἀλάγθε ηῆο 
ἱδξχζεσο λανῦ εἰο ηὴλ ἀπαγνξεπκέλελ πφιηλ  θαὶ νἱ Ἕιιελεο 
ἔπιαζαλ ηνὺο ζενχο ηνπο ζηὶο ἀλζξψπηλεο δηαζηάζεηο ηνπο θαὶ κὲ 
ἐιάρηζηε δηαθνξὰ ἀπ’ ηνὺο ἴδηνπο, εἴηε ηὶο ζρέζεηο ἰζνηηκίαο ηνπο 
ἀπέλαληη εἰο ηνὺο ζενχο ηνπο ἕσο ζρέζεηο ἀλεμαξηεζίαο· πξφθεηηαη 
γηὰ ηὴλ ηξίηε27 θνηλὴ βάζε ηῶλ δχν πνιηηηζκῶλ, κεηὰ ηὴλ κνπζηθὴλ 
θαὶ ηὴλ ηαχηηζε ἐλεξγείαο θαὶ γλψζεσο, ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο, θαὶ 
ηεηάξηε ηὴλ ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ εἰο ηὴλ θνηλσλία ηνπο. Ὅζν 
πεξηζζφηεξν πεξηνξίδεηαη ὁ ξφινο ηῆο κνπζηθῆο εἰο «ηὴλ δηὰ ηῶλ 
ὤησλ δηεθζαξκέλελ κειῳδίαλ ηῶλ ςπρῶλ», ηὴλ παξάγνπζαλ 
«ἀλειεπζεξίαο θαὶ ηαπεηλόηεηνο ἔθγνλα πάζε ἐθ ηνῦ ηνηνύηνπ ηῆο 
κνπζηθῆο εἴδνπο»28, ηφζν πηὸ ὁινθιεξσηηθὴ γίλεηαη  πξνζήισζε 
πξὸο ηὸλ Θεφλ, ηὴλ ἰδενινγίαλ, ἠ ηὴλ ἐπηζηήκελ· ὅζν βαζχηεξεο 
εἶλαη νἱ πνιηηηζηηθὲο ξίδεο θαὶ πηὸ θαζνξηζηηθὸο ὁ ξφινο ηῆο 
κνπζηθῆο, ηφζν πηὸ ἔληνλε εἶλαη  ἀλαδήηεζε «ηῆο κίαο ἁξκνλίαο». 
   Πιάησλ εἰο ηὴλ «Πνιηηείαλ» ηνπ παξνπζηάδεη ηὴλ πηὸ 
ὁινθιεξσηηθὴ ἀληίιεςε ὀξγαλψζεσο ἀλζξσπίλεο θνηλσλίαο· 
ὅηαλ, ὅκσο, πξαγκαηεχεηαη ηὶο δηαθξίζεηο ηῶλ ηάμεσλ,  θαὶ ηὸλ 
ξφινλ ἑθάζηεο, ἀλαγλσξίδεη ηὰ ὅξηα ηῆο πνιηηηθῆο παξεκβάζεσο, 
ιφγῳ  ηῆο κνπζηθῆο: «νὐδακνῦ γὰξ θηλνῦληαη κνπζηθῆο ηξόπνη 
ἄλεπ πνιηηηθῶλ λόκσλ ηῶλ κεγίζησλ, ὡο Γάκσλ θεζί ηε θαὶ ἐγὼ 
πείζνκαη»29. Γειαδή, ζὲ θακκία θνηλσλία δὲλ ἀιιάδνπλ νἱ ηξφπνη 
ηῆο κνπζηθῆο, ρσξὶο ηὴλ ηαπηφρξνλε ἀιιαγὴ θαὶ ηῶλ πνιηηηθῶλ 
ζεζκῶλ ηῆο πνιηηείαο αὐηῆο, ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Γάκσλ θαὶ ὁ ἴδηνο 
πείζεηαη, ιέεη ὁ σθξάηεο· ὁ Γάκσλ, ἐθ ηῆο Οἴαο ηῆο Ἀηηηθῆο, ἦηαλ 
ζηελὸο θίινο θαὶ πνιηηηθὸο ζχκβνπινο ηνῦ Πεξηθιένπο θαὶ 
ἐμσζηξαθίζζε, ὅηαλ νἱ ἀληίπαινη ηνῦ κεγάινπ γέηνπ 
ἀδπλαηνῦζαλ ἐμνζηξαθίζαη ηὸλ ἵδην, ἀιιὰ θαὶ κεγάινο κνπζηθφο. 
ηὴλ ζπληξνθηά ηνπο κεγάισζε θη ὁ σθξάηεο, λεψηεξνο αὐηφο, 
καδὶ κὲ ηνὺο νθνθιῆ, Δὐξηπίδε, Ἀλαμαγόξα θαὶ ἄιινπο, ηὴλ 

                                                 
27

 Ὅξα, ἀλσηέξσ, ζει. 17-18. 
28

 Ὅξα εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 8. 
29

 Πιάησλνο, «Πνιηηεία», βηβι. Γ’, θεθ. γ’, (424γ), κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
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Ἀζπαζία, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ιπηλίθε, ηὴλ ὡξαηνηάηελ ἀδειθὴλ ηνῦ 
Κίκσλνο, ἔζησ θαὶ ὀιίγνλ ἀπφκαθξα. 
  Ἡ ξζνδνμία εἶρε ἀπνδερζεῖ ηὴλ βαξχλνπζα ζεκαζία ηῆο 
κνπζηθῆο, ὅπσο ηὸ ὑπνγξακκίδεη ὁ Μέγαο Βαζίιεηνο, ἀιιὰ ὄρη θαὶ 
 Καζνιηθὴ ἐθθιεζία θαὶ πνιὺ πεξηζζφηεξν  Πξνηεζηαληηθή· ὁ 
ιφγνο δη’ αὐηὲο ἦηαλ Λόγνο, ρσξὶο ηὴλ ἀδηάζπαζηε ἑλφηεηά ηνπ κὲ 
ηὸ κέηξν, ηὸλ ῥπζκὸ θαὶ ηὴλ πξνζῳδία εἰο ηὴλ δηακφξθσζε ηνῦ 
ἤζνπο ηνῦ ἀλζξψπνπ· ηὴλ ἴδηα βαξχλνπζα ζεκαζία ἀλαγλσξίδεη 
θαὶ ὁ Κνκθνχθηνο30. πνκέλσο νἱ κηθξνὶ βάξβαξνη εὑξίζθνλην 
ἐθηὸο ηῶλ ὁξίσλ ηῆο ινγηθῆο ζπιιήςεσο ηῶλ Κηλέδσλ ζνθῶλ ηνῦ 
πξνπεξαζκέλνπ αἰῶλνο, ἦηαλ θάηη δηαθνξεηηθφ, ἀζχκβαην πξὸο ηὴ 
ινγηθή ηνπο·  κνπζηθὴ ἁξκνλία πξνζθέξεη εἰο ηὸλ ἄλζξσπν ηὴλ 
ἄλεζε ηῆο πξνζδέζεψο ηνπ κὲ ηὸ παξφλ, κὲ ηὴλ θαζεκεξηλή ηνπ 
πξαθηηθὴ θαὶ ηῆο ἀπεμαξηήζεψο ηνπ ἀπ’ ηὴλ ἀλακνλὴ ηνῦ 
κέιινληνο· εἶλαη  ηαχηηζηο ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο, ἔζησ θη ἂλ 
ἐπαλαιακβαλφκεζα, ἀιιὰ εἶλαη  θξίζηκε ἔλλνηα ηῆο ἐπνρῆο καο, 
δηφηη κέζῳ αὐηῆο θαηαλννῦκε ηὴλ πνξεία ἀπ’ ηὸλ θπληθφ εἰο ηὸλ 
ἀρξεῖν θαὶ ἀπ’ αὐηὸλ εἰο ηὸλ ἀπξάγκνλα, θαὶ εἰο ηὸλ ἐλεξγὸ πνιίηε. 
Ἡ κεηάζεζε, ἀπ’ ηὴλ ἄιιε, ηῆο ἱθαλνπνηήζεσο ηῆο ἐπηζπκίαο ζηὸ 
κέιινλ, ζηὸ ὅπνην κέιινλ, θχξην γλψξηζκα ηῶλ κνλνζετζηηθῶλ 
ζξεζθεηῶλ θαὶ ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ, ζηὴλ ἄιιε δσή, ζηὴλ 
ἑπφκελε γεληὰ ἠ ζηὰ γεξάκαηα, ἐπηβάιιεη ηὴλ ὑπνηίκεζε ηῆο ἀμίαο 
ηῆο ζεκεξηλῆο δσῆο, ηνῦ παξφληνο, ἑπνκέλσο θαὶ ηὴλ ζπζία ηνπ 
γηὰ ηὸ θαιχηεξν κέιινλ, ηὴλ ἀπαμίσζε ηνῦ ἐλεξγνῦ πνιίηνπ θαὶ 
ηὴλ ἔθπησζή ηνπ εἰο ἀπξάγκνλα, ἀρξεῖνλ ἠ θαὶ θπληθφλ. Ἡ κνπζηθὴ 
ἐθθξάδεη θαὶ παξεκβαίλεη κφλν εἰο ηὸ παξφλ, δὲλ ὑπάξρεη εἰο ηὴλ 
ἔλλνηα ηνῦ κέιινληνο, εἶλαη ἀδηαλφεηε ὡο ἀλαβνιὴ ἠ θαὶ ἀλαζηνιὴ 
ηῆο ἁξκνλίαο ηεο εἰο ηὸ κέιινλ.  Πιάησλ ἀπνδεηθλχεηαη πηὸ 
ἀλζξσπνθεληξηθὸο θαὶ πηὸ δεκνθξαηηθὸο ἀπ’ ηνὺο ζνθνὺο ηῆο 
ἐπνρῆο καο, θαὶ κάιηζηα ἀπ’ ηνὺο πξνεδεπηηθνὺο θάζε 
ἀπνρξψζεσο θαὶ παξαιιαγῆο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Ὅξα, ἀλσηέξσ, ζει. 8 θαὶ 16.. 
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Ἡ ἀπνδνρὴ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, ηῆο ἐκκειείαο, ὡο 
θαζνξηζηηθνῦ ζπζηαηηθνῦ ηῆο θνηλσλίαο, ηῆο πφιεσο, ἀπνηειεῖ ηὸ 
θξηηήξην εἰο ηὴλ ἀπνδέζκεπζε ηνῦ ἀηφκνπ ἀπ’ ηὴλ πξνζήισζε 
πξὸο ηὸ κέιινλ θαὶ ηὴλ ἐμάξηεζή ηνπ ἀπ’ ηὶο ἐζραηνινγηθὲο 
ἀληηιήςεηο· ἐπηδίσμηο ἑθάζηεο θνηλσλίαο εἶλαη  ἀπφθηεζε ηνῦ 
ἀγαζνῦ, θαὶ ὑπνζηεξίδεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο, ὅηη κφλν ὁ πνιηηηθὸο 
ἄλζξσπνο δχλαηαη ἀπνθηῆζαη ηὴλ ἀξεηὴ θαὶ θπζηθὰ δχλαηαη γίλεηλ 
εὐδαίκσλ. Δἶλαη γλσζηὴ  εἰζαγσγὴ ηῶλ «Ἠζηθῶλ Νηθνκαρείσλ», 
κὲ ηνὺο ὁξηζκνὺο ηῆο ηέρλεο ηῆο κεζφδνπ, ηῆο εὐδαηκνλίαο θαὶ ηῆο 
ἀξεηῆο, ὅπσο θαὶ ηῶλ ηξηῶλ ἀλζξψπσλ, ηνῦ ζεσξεηηθνῦ, ηνῦ 
πνιηηηθνῦ θαὶ ηνῦ ἀπιαπζηηθνῦ· ζὰ ἦηαλ καθξὰ  παξαδξνκὴ εἰο 
ηὴλ  ἀλάιπζε αὐηῶλ ηῶλ ζεκάησλ31, ἀιιὰ κᾶο ἐδηαθέξεη  
ἐπηζήκαλζε ηνῦ ξφινπ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο εἰο ηὴλ θαηάθηεζε 
ηῆο εὐδαηκνλίαο. «πεξὶ νὐδὲλ γὰξ νὕησο ὑπάξρεη ηῶλ ἀλζξσπίλσλ 
ἔξγσλ βεβαηόηεο ὡο πεξὶ ηὰο ἐλεξγείαο ηὰο θαη’ ἀξεηήλ· 
κνληκώηεξαη γὰξ θαὶ ηῶλ ἐπηζηεκῶλ αὗηαη δνθνῦζηλ εἶλαη»32. Ἡ 
ἐπηδίσμηο ηῆο ἀξεηῆο εἶλαη  κφληκε ἐπηδίσμηο ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἀιιά, 
ηὸ ἐπαλαιακβάλνπκε, ηνῦ πνιηηηθνῦ ἀλζξψπνπ, ἐπεηδή, «θύζεη  
πόιηο πξόηεξνλ ἠ ἕθαζηνο». Λέγεη ὁ θηιφζνθνο, ὅηη,   δη’ νὐδὲλα 
ἀπ’ ηὰ ἀλζξψπηλα ἔξγα ινηπὸλ δὲλ ζὰ ὑπάξμεη ηφζε βεβαηφηεο, 
ὅζε δηὰ ηὰο ἐλεξγείαο ηνπ ηὰο θαηὰ ηὴλ ἀξεηήλ· δηφηη πηζηεχεηαη, εἰο 
ηὴλ πφιηλ, εἰο ηὴλ δεκνθξαηίαλ, ὅηη αὐηὲο εἶλαη κνληκψηεξεο θαὶ 
ἀπὸ ηὶο ἐπηζηῆκεο. 
  Ἔρεη ἐλδηαθέξνλ  ἐπηζήκαλζε αὐηὴ ηνῦ ηαγεηξίηνπ, δηφηη ζέηεη 
ηὴλ ἐπηζηήκε εἰο ηὴλ ὑπεξεζίαλ ηῆο ἀξεηῆο θαὶ ὄρη ηὸ ἀληίζηξνθν 
ηῆο ἐπνρῆο καο: «ὑπάξμεη δὴ ηὸ δεηνύκελνλ ηῷ εὐδαίκνλη, θαὶ ἔζηαη 
δηὰ βίνπ ηνηνῦηνο· ἀεὶ γὰξ ἠ κάιηζηα πάλησλ πξάμεη θαὶ ζεσξήζεη 
ηὰ θαη’ ἀξεηήλ, θαὶ ηὰο ηύραο νἴζεη θάιιηζηα θαὶ πάληῃ πάλησο 
ἐκκειῶο ὅ γ’ ὡο ἀιεζῶο ἀγαζὸο θαὶ ηεηξάγσλνο ἄλεπ ςόγνπ»33. 
«Σὸ ηεηξάγσλνο ἄλεπ ςφγνπ», εἶλαη ἀπφζπαζκα ἀπ’ ηὴλ ᾠδὴλ ηνῦ 
ηκσλίδνπ ηνῦ Κείνπ πξὸο ηὸλ θόπαλ ηνῦ Κξένληνο ηὸλ Θεηηαιόλ, 
ηαγὸλ ηῆο Κξαλῶλνο, θαὶ ἐλλνεῖ ηὸλ ηέιεην ζηὴλ ζπκπεξηθνξά ηνπ, 
ζηὴλ πξαθηηθή ηνπ θαὶ ὄρη κφλν ζηὴ ινγηθή ηνπ, «ηὸλ ζηεξεὸλ θαηὰ 
ηὸλ λνῦ» θαηὰ ηὸ ιεμηθὸ ηνῦ Ἀλζίκνπ Γαδῆ. πνκέλσο ὁ ἐκκειὴο 
ζὰ ἔρεη πάληνηε ηὸ δεηνχκελν θαὶ ζὰ εἶλαη εὐδαίκσλ εἰο ὁιφθιεξε 
ηὴ δσή ηνπ· δηφηη πάληνηε θαὶ κάιηζηα εἰ δπλαηὸλ πεξηζζφηεξν ἀπὸ 
ὅινπο ζὰ πξάηηεη θαὶ ζὰ πξνβάιιεη ηὰ θαηὰ ηὴλ ἀξεηὴλ ἔξγα, θαὶ 
ζὰ ἀληηκεησπίδεη ηὰο ηπράο ηνπ ἀμηνπξεπέζηαηα θαὶ πάληνηε θαὶ εἰο 

                                                 
31 Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ζει. 165-167.  
32

 Ἀξηζηνηέινπο, ὅ. ἀ., βηβι. Α’, θεθ. ηα’, παξ.  (1100β14-17), κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
33

 Αχηφζη, βηβι. Α’, θεθ. ηα’, παξ.  (1100β20-25), κεηάθξαζε δηθή κνπ. 
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νἱαλδήπνηε πεξίπησζε ἐκκειῶο, αὐηφο, ὁ ἀιεζῶο ἀγαζὸο θαὶ ὁ 
ηεηξάγσλνο ἄλεπ ςφγνπ. Σὸ ἰδαληθὸ πξνβάιιεη ὁ θηιφζνθνο ὡο 
ηξφπν δσῆο, θαὶ αὐηὸ ἐπεηδὴ ηνῦ ἐπηηξέπεη ηὴλ ἀληηκεηψπηζε ηῶλ 
ἀιιαγῶλ ηῆο ηχρεο ἐκκειῶο. πηζηξέθνπκε ζηὴ βαξχηεηα ηῆο 
κνπζηθῆο ἁξκνλίαο ζηνὺο Ἕιιελεο θαὶ ζηνὺο Κηλέδνπο, ζηὴλ 
θαζνξηζηηθὴ δηαθνξά ηνπο κὲ ηνὺο κηθξνὺο βαξβάξνπο, ζηὴλ ἄιιε 
ἀληίιεςε ηῆο δσῆο ἀπέλαληη ζηὴλ βηνκεραληθὴ ινγηθή.  
 
Ἡ εὐδαηκνλία βηψλεηαη εἰο ηὸ παξὸλ θαὶ κφλν εἰο ηὸ παξφλ, δηφηη 
εἶλαη ἀδηαλφεηε θαὶ ὡο ἔλλνηα  ἀλαβνιή ηεο εἰο ηὸ κέιινλ· ὁ 
εὐδαίκσλ δεῖ εἰο ηὸ παξὸλ θαὶ ἀληηιακβάλεηαη ηὴ δσή ηνπ, κφλν εἰο 
ηὸ παξὸλ θαὶ πνπζελὰ ἀιινῦ. Αὐηὴ εἶλαη  βαζηθὴ δηαθνξά, ἀπὸ 
πιεπξᾶο θαζεκεξηλφηεηνο, κεηαμὺ ηνῦ εὐδαίκνλνο θαὶ ηνῦ πηζηνῦ, 
ὅηαλ ζεσξήζνπκε ηὴλ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή, πέξαλ ηῆο 
ινγηθῆο ηνπο ζπιιήςεσο πεξὶ ηνῦ θφζκνπ θαὶ ηῆο πξνζσπηθῆο 
ηνπο ὑπνζηάζεσο· πξφθεηηαη γηὰ ηὴ δηαθνξὰ ηῆο ηαπηίζεσο 
ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο θαὶ ηῆο ἀλαζηνιῆο ηῆο ἐπηζπκίαο ηῆο δνλῆο 
εἰο ηὸ κέιινλ34. Ἡ θαζνξηζηηθὴ δηαθνξὰ κεηαμὺ ηῆο αὐιεηηθῆο ἠ ηῆο 
θηζαξῳδίαο θαὶ ηῆο νἰδνδνκηθῆο, θαηὰ ηὸλ Ἀξηζηνηέιε· ηὸ ἀλψηεξν 
ζηάδην ηῆο ἐμειίμεσο ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ, ὡο πνιηηηθὴ 
πξαθηηθή, εἶλαη  νἰθνδνκηθή, ὡο πξφηππν ηῆο θαζεκεξηλῆο δσῆο, 
κὲ ηὴλ ζπλαθφινπζε ἀλαζηνιὴ ηῆο ἱθαλνπνηήζεσο ηῆο ἐπηζπκίαο, 
ηῆο δνλῆο ηνπ. 
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 Ὅξα, ἀλσηέξσ, ζει. 17, θαὶ 22. 
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Ἐπημύζηον 

 
Ἡ πξνζήισζε ηνῦ βηνκεραληθνῦ ἀλζξψπνπ ζηὸ κέιινλ θαίλεηαη 
θαιχηεξα ζηὴ ινγνηερλία, ζηὴλ ἀθηέξσζε ηῆο δσῆο ζηὸ κέιινλ: ὁ 
Γηόραλ Βόιθγθαλγθ Γθαῖηε γξάθεη ζηὸλ Βέξζεξν: «Αὐηὸ κὲ 
ἐλίζρπζε ζηὴλ ἀπόθαζή κνπ λὰ θξαηεζῶ ζηὸ ἐμῆο ἀπνθιεηζηηθὰ 
ζηὴ θύζε. Μόλν αὐηὴ ἔρεη ἄπεηξν πινῦην θαὶ κόλν αὐηὴ θηηάρλεη 
ηὸλ κεγάιν θαιιηηέρλε. Πνιιὰ κπνξεῖ λὰ πεὶ θαλεὶο γηὰ λὰ 
ὑπνζηεξίμεη ηνὺο θαλόλεο, ὅηη πεξίπνπ κπνξεῖ λὰ πεῖ θαὶ πξὸο 
ἔπαηλνλ ηῆο ἀζηηθῆο θνηλσλίαο. Ἕλαο ἄλζξσπνο πνὺ 
ζπκκνξθώλεηαη κὲ ηνὺο θαλόλεο, δὲλ πξόθεηηαη λὰ θηηάμεη πνηὲ 
ηίπνηε ηὸ ἀλόεην ἠ ηὸ θαθό, ὅπσο ἀθξηβῶο θάπνηνο πνὺ 
θαζνδεγεῖηαη ἀπὸ ηνὺο θνηλσληθνὺο λόκνπο θαὶ ηὰ πξόηππα ηῆο 
θνζκηόηεηαο δὲλ πξόθεηηαη πνηὲ λὰ γίλεη ἀλππόθνξνο γείηνλαο ἠ 
δηαπξεπὴο θαθνπνηόο»35. Σὰ πίζηεπε αὐηὰ ὁ κεγάινο Γεξκαλὸο 
θηιφζνθνο, πνηεηὴο θαὶ ἐξεπλεηὴο καδί, ὅηαλ ηὰ ἔγξαθε ηὸ 1774, 
δειαδὴ ηὸλ 18ν αἰῶλα, εἰο ιηθία κφλν 25 ἐηῶλ θαὶ εἴθνζη ρξφληα 
πεξίπνπ πξὶλ ἀπ’ ηφ «Πεξὶ ηῆο αἰζζεηηθῆο παηδείαο ηνῦ 
ἀλζξώπνπ»36 ηνῦ θίινπ ηνπ Φξεηδεξίθνπ ίιιεξ,, ὅπσο ηὰ 
πίζηεπαλ ὅινη ζρεδὸλ νἱ δηαλννχκελνη ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, 
ἐπεξεαζκέλνη ἀπ’ ηὸλ γαιιηθὸ δηαθσηηζκὸ ηφηε, θαὶ ηὴλ γαιιηθὴ 
ἐπαλάζηαζε ἀξγφηεξα, ηῆο ὁπνίαο ἦηαλ ἔλζεξκνο ζαπκαζηὴο ὁ 
ἴδηνο. Ἀιιὰ ηὸλ ἑπφκελν αἰῶλα, ὅπσο ἔγξαςε ὁ Λέσλ Σνιζηόπ, ὁ 
Γθαῖηε ἀζθνῦζε αἰζζεηηθὴ δεζπνηεία ζὲ ὁιφθιεξε ηὴλ Δὐξώπε, κὲ 
ηὶο πξνεθηάζεηο ηεο ἕσο ηὶο κέξεο καο. Ἡ εἰξσλεία ηῆο ηχρεο 
ἔγθεηηαη εἰο ηὴλ ἀπνδνρὴ ηῆο αἰζζεηηθῆο δεζπνηείαο ηνῦ Γθαῖηε ἀπ’ 
ηὸλ Φέλγθ Γθνπηθέλ, ἔζησ θαὶ ἐλ ἀγλνίᾳ ηνπ, ὡο πξφηππν δσῆο θαὶ 
θνηλσληθῆο ὀξγαλψζεσο ηῆο ἀζηηθῆο θνηλσλίαο εἰο βάξνο ηῶλ 
θηλεδηθῶλ παξαδφζεσλ. 
  Πφζν ἀθειῆ θαὶ παηδαξηψδε κᾶο θαίλνληαη ἐκᾶο ζήκεξα αὐηά, 
ἀιιὰ θαὶ πφζν ἐπηθίλδπλα γηὰ ηὴλ ἀλζξσπφηεηα, ὅηαλ 
ἀληηκεησπίδεη ηὴλ ἐπηδείλσζε ηνῦ θιίκαηνο θαὶ ηὶο ζπλέπεηεο ηῆο 
ἐπηηαρπλνκέλεο βηνκεραληθῆο ἀλαπηχμεσο, ὅπσο  θαὶ ηῆο 
ηξνκεξᾶο πξνζβνιῆο ηῆο θχζεσο37· ὁ ἔιινγνο πιαλήηεο Γῆ κᾶο 
πξνεηδνπνηεῖ ζπλέρεηα γηὰ ηὶο ζπλέπεηεο ηῆο δσῆο καο, ἀιιὰ ἐκεῖο 
ἀδηαθνξνῦκε πεηζκαηηθά. Κάπνηα ζηηγκὴ ζὰ πεηάμεη ζηὰ Σάξηαξα 
ηὸ ἐπηθίλδπλν αὐηὸ δσχθην. ζαπκαζκὸο ηνῦ κεγαιπηέξνπ ἴζσο 
εὐξσπατθνῦ πλεχκαηνο ηνῦ 19νπ αἰῶλνο ἀπνδίδεη πιήξσο ηὴλ 
ινγηθὴ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ· ἦηαλ ζνθφο, ἀιιὰ θαὶ πξνηεζηάληεο ὁ 
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 Γηφραλ Βφιθγθάλθ Γθαῖηε, «Βέξζεξνο», ἐπηζηνιή, 26
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  Ματνπ, ἐθδφζεηο, «Ἄγξα», Ἀζήλα, 
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 Ὅξα, εἰο «Σὸ κκειέο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 28. 
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 Ὅξα, εἰο ηὰο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο», «Σὰ ἀπνζχκηα ηῆο Νπθηφο». 
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Γθαῖηε, ὅηαλ ἔθαλε αὐηὲο ηὶο παξαηεξήζεηο· δηάβαδε, ὅκσο, θαὶ 
Ὅκεξν, ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Βέξζεξνο ζηὶο ἐπηζηνιέο ηνπ πξὸο ηὸλ 
θίιν ηνπ Γνπιηέικν. Σὸ πεξίεξγν εἶλαη ὅηη δηάβαζε, ἀιιὰ δὲλ 
θαηέγξαςε ηὰ «ἀπνζύκηα ηῆο Νπθηόο», δὲλ ἀμηνιφγεζε ηὴλ 
ζεκαζία ηνῦ θφβνπ ηνῦ Γηὸο ἀπέλαληη εἰο ηὴλ ὀξγή ηῆο Νπθηόο, θαὶ 
ηὸ ἴδην ἔθαλαλ ὅινη ζρεδὸλ νἱ ζνθνὶ θαὶ κεγάινη ιιεληζηὲο ηῆο 
ἐπνρῆο ηνπ. 
  Ἡ ρεηξφηεξε πξνζήισζε πξὸο ηὸ κέιινλ εἶλαη ἀθξηβῶο αὐηή,  
ἀθιφλεηε πίζηε γηὰ ηὸ κέιινλ ηῆο θνηλσληθῆο ζεσξίαο ἑθάζηνπ ἠ 
ηῆο ζξεζθεπηηθῆο ηνπ πεπνηζήζεσο· ηὴλ ἴδηα ἀθιφλεηε πίζηε εἶραλ 
ηὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε θαὶ νἱ ἀπνηθηνθξάηεο, κὲ ηὴλ πεπνίζεζή ηνπο γηὰ 
ηὴλ ἀιιαγὴ ηνῦ θφζκνπ θαὶ ηὸλ ἐθπνιηηηζκὸ θαὶ ἐθρξηζηηαληζκὸ ηῶλ 
βαξβάξσλ ἰζαγελῶλ –εἶλαη νἱ γλσζηνὶ κηθξνὶ βάξβαξνη ηνῦ Φέλγθ 
Γθνπηθέλ-, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ἐλζσκάησζή ηνπο ζηὸλ ἀλψηεξν 
εὐξσπατθὸ πνιηηηζκὸ θαὶ ζηὶο ἀλζξσπηζηηθὲο θαὶ «δεκνθξαηηθὲο» 
ἀμίεο ηνπ· δχν γεληὲο ἀξγφηεξα ζὰ ἐκθαληζζνῦλ νἱ ζνζηαιηζηὲο 
λενθψηηζηνη, πηὸ θαλαηηθνὶ αὐηνὶ θαὶ πηὸ ζηελὰ δεκέλνη κὲ ηὸ 
κέιινλ. Γλσζηὰ αὐηά, ὡο ἐπαλάιεςε γξάθνληαη.  
    
Ἕλα ἔιεηπε ἀπ’ ηνὺο βαξβάξνπο,  αἴζζεζε, θαὶ πνιὺ 
πεξηζζφηεξν  γλψζε, ὅηη ηὴλ εὐδαηκνλία ηὴλ δεῖ ἕθαζηνο ἐκκειῶο, 
ὅπσο ἐκκειῶο θέξεη ηὰο κεηαβνιὰο ηῆο ηχρεο ηνπ ὁ εὐδαίκσλ, 
θαηὰ ηὸλ θηιφζνθν·  ἄιιε ἀλαθνξά ηνπ εἰο ηὸλ ηκσλίδε γίλεηαη 
εἰο ηὰ «Μεηὰ ηὰ θπζηθά», θαὶ κάιηζηα ἀκέζσο κεηὰ ηὸλ ὁξηζκὸ ηῆο 
θηινζνθίαο, ὅηαλ γξάθεη ὅηη, «δη’ νὐδεκίαλ αὐηὴλ δεηνῦκελ ρξείαλ 
ἑηέξαλ, ἀιι’ ὥζπεξ ἄλζξσπνο, θακέλ, ἐιεύζεξνο ὁ αὑηνῦ ἕλεθα 
θαὶ κὴ ἄιινπ ὤλ, νὕησ θαὶ αὐηὴλ ὡο κόλελ ἐιεπζέξαλ νὖζαλ ηῶλ 
ἐπηζηεκῶλ· κόλε γὰξ αὕηε αὑηῆο ἕλεθέλ ἐζηηλ»38. Ἡ θηινζνθία 
εἶλαη  κφλε ἐιεπζέξα ηῶλ ἐπηζηεκῶλ, δηφηη δὲλ ηὴλ ἀλαδεηνῦκε 
δηὰ θάπνηαλ ἑηέξαλ ἀλάγθελ, ἀιι’ ὅπσο, ιέκε, ὅηη ὁ ἐιεχζεξνο 
ἄλζξσπνο πξάηηεη θαὶ δεῖ δηὰ ηὸλ ἑαπηφλ ηνπ θαὶ δὲλ ὑπάξρεη δηὰ 
θάπνηνλ ἕηεξνλ, ἔηζη θαὶ αὐηὴ ηὴλ ζεσξνῦκελ ὡο ηὴλ κφλελ 
ἐιεπζέξαλ κεηαμὺ ηῶλ ἐπηζηεκῶλ· ἐπεηδὴ κφλε αὐηὴ ὑπάξρεη κφλν 
δηὰ ηὸλ ἑαπηφλ ηεο.    
   Ἀξηζηνηέιεο ἀλαγλσξίδεη ηὴ ζεκαζία ηνῦ ὁξηζκνῦ ηνπ θαὶ ηὴλ 
ἰδηαίηεξε βαξχηεηα ηῆο ἐιεπζεξίαο εἰο ηὴλ ἄζθεζε ηνῦ θηινζνθηθνῦ 
δηαινγηζκνῦ· εἶρε πιήξε ζπλείδεζε ηῆο ἐπνρῆο ηνπ θαὶ ηνῦ ηέινπο 
ηῆο πφιεσο θαὶ ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, ἀιι’ αὐηὸ δὲλ ηὸλ 
ἐκπφδηδε εἰο ηὰο παξαηεξήζεηο ηνπ. Πξνζζέηεη ινηπφλ, «δηὸ θαὶ 
δηθαίσο ἂλ νὐθ ἀλζξσπίλε λνκίδνηην αὐηῆο  θηῆζηο· πνιιαρῇ γὰξ 
 θύζηο δνύιε ηῶλ ἀλζξώπσλ ἐζηίλ, ὥζηε θαηὰ ηκσλίδελ ζεὸο ἂλ 
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κνπ. 
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κόλνο ηνῦη’ ἔρνη γέξαο, ἄλδξα δ’ νὐθ ἄμηνλ κὴ νὐ δεηεῖλ ηὴλ θαζ’ 
αὐηὸ ἐπηζηήκελ»39. Ἡ θηινζνθία πῆξε ηὸλ δηθφ ηεο δξφκν, ζηὴλ 
πξάμε ἀπ’ ηὴλ Ἀθαδεκία, ὅπνπ θη αὐηὸο καζήηεπζε, θη ἀπ’ ηὸ 
Λχθεηνλ, ηὴλ δηθή ηνπ ζρνιή, ἀιιὰ παξακέλεη πηζηὸο εἰο ηὴλ 
θηινζνθίαλ ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, ηῆο θιαζηθῆο ἐπνρῆο. 
πεηδή, ινηπφλ,  θηινζνθία εἶλαη  κφλε ἐιεπζέξα ηῶλ 
ἐπηζηεκῶλ θαὶ ἁξκφδεη κφλνλ εἰο ἐιεχζεξνλ ἄλζξσπνλ, 
δηθαηνινγεκέλα πίζηεπαλ ὅηη δὲλ εἶλαη δπλαηὴ  ἔθθξαζή ηεο ἀπὸ 
ἁπιὸ ἄλζξσπν· δηφηη πνιιαρῶο  θχζηο ηῶλ ἀλζξψπσλ εἶλαη 
δνπιηθή, ὥζηε θαηὰ ηὸλ ηκσλίδε κφλν ὁ ζεὸο ἔρεη ηὴλ ἄλεζε ηῆο 
ἀπνθηήζεψο ηεο, ὁ ἄλζξσπνο δὲλ εἶλαη ἱθαλφο, ἐὰλ δὲλ ἐπηδεηεῖ 
ηὴλ πξνζσπηθή ηνπ γλψζε, ἐὰλ δὲλ ἐπηδηψθεη ηὴλ ἀπφθηεζή ηεο 
πξνζσπηθῶο θαὶ εἰο ηὸ παξφλ. 
 
Ἡ πεξηδηάβαζηο εἰο ηὴλ ᾠδὴλ ηνῦ ηκσλίδνπ ζπλδέεη ἀκεζψηεξα 
ηὴλ ἐκκέιεηαλ κὲ ηὸλ ἐζζιφλ: 
  
  ἄλδξ’ ἀγαζὸλ κὲλ ἀιαζέσο γελέζζαη 
  ραιεπὸλ ρεξζίλ ηε θαὶ πνζὶ θαὶ λόῳ 
   ηεηξάγσλνλ ἄλεπ ςόγνπ ηεηπγκέλνλ· 
  … 
  νὐδέ κνη ἐκκειέσο ηὸ Πηηηάθεηνλ 
  λέκεηαη, θαίηνη ζνθνῦ παξὰ θσηὸο εἰ- 
   κέλνλ· ραιεπὸλ θάη’ ἐζζιὸλ ἔκκελαη.40  
 
Δἰο ηνὺο ηξεῖο πξψηνπο ζηίρνπο ἀλαθέξεηαη θαὶ ὁ Πξσηαγόξαο εἰο 
ηὸλ ὁκψλπκνλ δηάινγν ηνῦ Πιάησλνο, θαὶ εἰο ηὴλ ἀλαθνξὰ ηνῦ 
ζνθηζηνῦ γηὰ ηὴλ ἐθκάζεζε ηῆο πνηήζεσο, ὡο πξσηαξρηθνῦ 
παξάγνληνο γηὰ ηὴλ ἐθπαίδεπζε ηῶλ ἀλζξψπσλ: «Ἡγνῦκαη ἔθε, ὦ 
ώθξαηεο, ἐγὼ ἀλδξὶ παηδείαο κέγηζηνλ κέξνο εἶλαη πεξὶ ἐπῶλ 
δεηλὸλ εἶλαη»41·  ἀλαθνξὰ θαὶ εἰο ηὸλ Πιάησλα ἀπνβιέπεη ἀπιῶο 
θαὶ κφλν εἰο ηὴλ ἐπηζήκαλζε ηῆο πξνζθηινῦο πξνζθπγῆο εἰο ηὸ 
ἀπφζπαζκα αὐηὸ ηνῦ ηκσλίδνπ ἀπὸ πνιινὺο ζηὴλ ἀξραία 
ιιάδα. γὼ πηζηεχσ, ὦ σθξάηε, ὅηη ζεκαληηθὸ ηκῆκα ηῆο 
παηδείαο ἑλὸο ἀλζξψπνπ εἶλαη  ἄλεζή ηνπ πεξὶ ηὰ ἔπε, πεξὶ ηὴλ 
πνίεζε·  κεηξηθὴ εἰο ηὴλ πνίεζηλ ἐπέηξεπε ηὴλ εὔθνιε 
ἀπνκλεκφλεπζε ηῶλ ἐπῶλ42, δειαδή, πξφθεηηαη δηὰ ηὴλ κνπζηθὴλ 
ἁξκνλίαλ, ηὴλ ἐκκέιεηαλ. πηζηξέθνπκε εἰο ηὴλ θνηλὴ βάζε ηῆο 
ἑιιεληθῆο θαὶ θηλεδηθῆο θηινζνθίαο, ἀπὸ ἄιιε ἀηξαπφ, ἀιιὰ ὁ 
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ηκσλίδεο ἔγξαςε ηὴλ ᾠδήλ ηνπ θαὶ ὁ Πξσηαγφξαο ηὴλ 
ἐπεθαιέζζε εἰο ηὴλ ζπλνκηιία ηνπ κὲ ηὸλ σθξάηε, ζρεδὸλ ηὴλ ἴδηα 
ἐπνρὴ κὲ ηὰο ᾠδὰο ηνῦ Κνκθνπθίνπ· εἰο ηὶο πεγαῖεο ἀλαδεηήζεηο 
ηνπο εὑξίζθνλην νἱ δχν πνιηηηζκνὶ θαὶ θαηέιεμαλ εἰο ηὰο αὐηὰο 
δηαπηζηψζεηο, κὲ ἀλαθνξὲο εἰο ηὸλ πέκπην π.Χ.  αἰῶλα, θαὶ ηὰο 
ὁπνίαο δηαηήξεζαλ ὡο βαζηθὰο ἀμίαο ηνῦ πνιηηηζκνῦ ηνπο, ηφζν 
θαζνξηζηηθὰο εἰο ηὴλ ἐπνρή καο κὲ ηὴλ εἰζβνιὴ ηῆο ςεθηαθῆο 
ἐπαλαζηάζεσο.  
 
Ὅηαλ ὁ ηκσλίδεο πιέθεη ηὸ ἐγθψκην πξὸο ηὸλ θφπαλ, ηὸλ ηαγὸλ 
ηῶλ Θεηηαιῶλ, ἀπεπζχλεηαη εἰο ηὴλ ὀιηγαξρία ηῆο ἐπνρῆο θαὶ ηὴλ 
δεχηεξε κεγάιε δχλακε ηνῦ ιιεληζκνῦ ηὸλ 6ν π.Χ. αἰῶλα·  
ἐπίθιεζε ηῆο ᾠδῆο ὑπνγξακκίδεη ηὴλ θαζνξηζηηθὴ ζεκαζία ηῆο 
κνπζηθῆο ἁξκνλίαο εἰο ηὴλ πνιηηηθὴλ πξαθηηθὴλ ηῆο ἐπνρῆο.   
 
  ηὰ ἀιήζεηα εἶλαη δύζθνιν ἄλζξσπνο ἀγαζὸο 
  λὰ γελῇ, ζηὰ ρέξηα, ζηὰ πόδηα θαὶ ζηὸ λνῦ 
  ηεηξάγσλνο, ρσξὶο ἐιάηησκα θακσκέλνο· 
  … 
  νὔηε θαη’ ἐκέλα ἐκκειῶο  Πηηηάθεηνο ἁξκνλία 

κνηξάδεηαη, θαίηνη ἀπὸ ζνθὸ ηὸ θῶο ἐθπέκπεηαη· 
ιέγνπζα ὅηη δπζθόισο ἐκκέλεηο ζηὴλ ὡξαηόηεηα. 

 
Ὅηαλ ιέεη ἐκκειῶο ὁ ηκσλίδεο ἐλλνηεῖ ηὸ παξφλ, ηὴλ ηαχηηζε 
ἐλεξγείαο θαὶ ηέινπο, ὡο νἱ ἐκκειῶο παίδνληεο.  
   Κηλέδνο, θαηὰ ηὴλ θηινζνθία ηνῦ Κνκθνπθίνπ, πηζηεχεη εἰο ηὸ 
παξφλ, εἰο ηὸ ὁπνῖν θαὶ δίδεη ζεκαζία θαὶ ὄρη εἰο ηὸ ἀπξφζσπν θαὶ 
ἄγλσζην κέιινλ: πηζηεχεη ὅηη, «ὁ ρξόλνο πνὺ δηαξθεῖ εἶλαη ρξόλνο 
ζηαηηθόο, ἐλῶ ὁ ρξόλνο πνὺ ζρεκαηίδεηαη ἑθάζηε ζηηγκὴ εἶλαη 
ρξόλνο δπλακηθόο»43, γξάθεη ὁ γλσζηὸο ηλνιόγνο Léon 
Vandermeersch. 
 
 
 
      Χξῆζηνο Ε. Καξαλίθαο, 
      Καιακάθη, Καηζαξηαλή,             
                                                                   Ἰνχληνο 2008 
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aujourd’hui”, ηῆο Anne Chieng,  ὅ. ἀ. μεηάθραζη δική μου.  


