Νόμοσς ηὰς ᾠδὰς ἡμῖν γεγονέναι
(Εὐαγγελικὴ

καὶ βιβλικὴ παράδοζη)

Εἰζαγωγὴ
Ἡ κεγαιπηέξα κιινλ εἰξεληθὴ ἀλάκημε πνιηηηζκῶλ θαὶ ἱζηνξηθῶλ
παξαδφζεσλ γίλεηαη ζηὴλ ἐπνρή καο, ρσξὶο ηὶο γλσζηὲο βίαηεο
ζπλζέζεηο ἄιισλ πεξηφδσλ·  ἀλζξσπφηεο γεληθῶο ἐκθαλίδεηαη
ἀλεθηηθὰ ἀπέλαληη ζηὸλ πνιηηηζκὸ θαὶ ζηὸλ ηξφπν δσῆο ηῶλ
δηαθφξσλ θπιῶλ ἠ ιαῶλ ηεο, παξὰ ηὶο ὅπνηεο, ζνβαξψηεξεο ἠ
ἁπαιψηεξεο,
δηαθνξνπνηήζεηο ζὲ πνιινὺο πνιηηηζκνχο.
Σπλέβεζαλ θάπνηεο ἀιιαγέο, ἀδηαλφεηεο ὥο ιίγν θαηξὸ πξίλ, νἱ
ὁπνῖεο θαὶ πξνθάιεζαλ ηὴλ ἄξδελ ἀλαηξνπὴ πνιιῶλ πξαγκάησλ
ζηὴλ παγθφζκηα ζθελὴ θαὶ ζηὴ δπλακηθὴ ηῆο ἱζηνξίαο· κεξηθὰ
αὐηνλφεηα πξάγκαηα ἕσο πξνρζέο, ὅπσο  ἱζηνξηθὴ ἀπνζηνιὴ θαὶ
θπξηαξρία ηνῦ δπηηθνῦ πνιηηηζκνῦ, ηίζεληαη πιένλ ὑπὸ
ἀκθηζβήηεζε ἠ θαὶ ζεσξνῦληαη ὡο πεπαιαησκέλεο ἰδενινγίεο, θαὶ
ἀθφκε θαὶ ὡο κεζζηαληθὲο ἀληηιήςεηο. Πνιηηηθὸ πξνεγνχκελν
ἀπνηειεῖ ὁ Μέγαο Ἀιέμαλδξνο, κὲ ηὴλ ἀλνρή ηνπ ἀπέλαληη ζηνὺο
πνιηηηζκνὺο ηῶλ θαηεθηεκέλσλ ιαῶλ, ηὴλ πνιηηηζηηθὴ
ἐλζσκάησζή ηνπο, ὅπσο ηὸ ἀπνδεηθλχεη ὁ δηάινγφο ηνπ κὲ ηνὺο
Ἰλδνὺο γπκλνζνθηζηάο1.
Ἡ ἱζηνξηθὴ πξνζέγγηζε ηῶλ πνιηηηζκῶλ ἦηαλ ζρεδὸλ πάληνηε ζηὴ
λεψηεξε ἐπνρὴ δπηηθνθεληξηθή, ἀπ’ ηὶο κέξεο ηῶλ ηαπξνθνξηῶλ
θαὶ ηῶλ κεγάισλ ἀλαθαιύςεσλ, ηῆο βηνκεραληθῆο ἐπαλαζηάζεσο
θαὶ ηῆο κνλνζεκάληνπ πνιηηηθῆο ζεσξήζεσο ηῶλ πξαγκάησλ ἕσο
ζήκεξνλ· ηὴλ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξεῖηαη  πξψηε εἱο βάζνο
νὐζηαζηηθὴ ἀκθηζβήηεζε ηνῦ δπηηθνθεληξηθνῦ ηξφπνπ δσῆο θαὶ 
κειέηε ηῶλ ἄιισλ πνιηηηζκῶλ, κέζα ἀπ’ ηὴλ δηθή ηνπο δπλακηθὴ
θαὶ ὑπφζηαζε, θη ὄρη ζὲ ζχγθξηζε κὲ ηὸλ ὑπνηηζέκελν ἀλψηεξν
εὐξσπατθὸ πνιηηηζκφ, ὅπσο ζπλέβαηλε ηνὺο πξνεγνχκελνπο
αἰῶλεο.
Ἡ γξακκηθὴ ζεώξεζε ηῆο ἱζηνξίαο, ὅηη ὅια ὁδεγνῦζαλ ζηὴλ
ἐπηθξάηεζε ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ, ὅηη ὅιεο νἱ πξνεγνχκελεο
θάζεηο ηῆο ἱζηνξίαο ὑπεξεηνῦζαλ ηὴλ ἀλάδεημε ηνῦ δπηηθνῦ
πνιηηηζκνῦ ὡο ηῆο θνξπθαίαο θαὶ ηειεηνηέξαο κνξθῆο θνηλσληθῆο
ὀξγαλψζεσο, κὲ ηὶο ὅπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηὸ ἐζσηεξηθφ ηεο,
ἀιιὰ πάληνηε ζηὸ ἐζσηεξηθφ ηεο, θαὶ πξνθαζνξηζκέλε θαηάιεμε
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ηὴλ παγθνζκηνπνίεζε, ὑπὸ ηὴλ ἀκεξηθαληθὴλ θπξηαξρίαλ, ὄρη κφλν
ἀκθηζβεηεῖηαη ἀπὸ ὅιν θαὶ πεξηζζφηεξνπο, ἀιιὰ θαὶ δὲλ
ἀληαπνθξίλεηαη νὐδφισο ζηὴλ ἐμέιημε ηῶλ γεγνλφησλ· πέξαλ ηνῦ
ἰδενινγηθνῦ ὑπάξρεη θαὶ ηὸ θαζαξὰ πξαθηηθὸ πξφβιεκα ηνῦ
ράζκαηνο κεηαμὺ ηῆο πνιηηηθῆο θηινζνθίαο θαὶ ηῆο θαζεκεξηλῆο
πξαγκαηηθόηεηνο. Τὰ δχν αὐηὰ δὲλ ζπκβαδίδνπλ, ὅπσο ζπλέβαηλε
ηνὺο πξνεγνχκελνπο αἰῶλεο ηῆο λεσηέξαο ἐπνρῆο.
Σηὴ Γχζε νἱ κειέηεο θαὶ νἱ πξαγκαηεῖεο ἀκθηζβεηήζεσο ηῆο
γλσζηῆο
θηινζνθηθῆο
ζεσξήζεσο
πιεζαίλνπλ·
ἱζφηηκνη
ζεσξνῦληαη πιένλ ὅινη νἱ πνιηηηζκνί, ὄρη κφλν ηῶλ παιαηῶλ
ἀπνηθηῶλ, ἀιιὰ θαὶ ηῶλ πξνηεθηνξάησλ ἠ ἐμεξηεκέλσλ ρσξῶλ,
ἐλῶ θαὶ  κειέηε ηνπο δὲλ γίλεηαη κφλν ἀπ’ ηὴλ δπηηθνθεληξηθὴ
ὀπηηθή, κὲ ηὸλ ὑπνβηβαζκφ ηνπο ζὲ θάηη ηὸ γξαθηθὸ θαὶ πεξίεξγν,
παξὰ θάησ ἀπ’ ηὶο δηθέο ηνπο ἰδηαηηεξφηεηεο· ὁ θφζκνο ἔρεη γίλεη
ἑηεξνγελὴο θαὶ πνιππνιηθόο2, κὲ ἄκεζεο θαὶ ἔκκεζεο ἐπηπηψζεηο
ηῶλ κεηαβνιῶλ αὐηῶλ. Ἀθφκε θαὶ  κειέηε ηῆο ἀξραίαο ιιάδνο
γίλεηαη, ζηαδηαθὰ ἀιιὰ ζπζηεκαηηθά, θάησ ἀπὸ ἄιιε ζεψξεζε,
ξηδηθῶο δηάθνξε ἀπ’ ηὴλ ζπκβαηηθὴ ηῆο ἑληαίαο ὀπηηθῆο ηνῦ
ἑιιεληθνῦ θαὶ ηνῦ ῥσκατθνῦ πνιηηηζκνῦ, κὲ ηὴλ λενπιαησληθὴ
θηινζνθία ὡο θπξίαξρε θαὶ δεζπφδνπζα ζηὶο ἀλαδεηήζεηο ηῆο
ἑιιεληθῆο γξακκαηείαο3·  κειέηε δὲ ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο
γιώζζεο ζεσξεῖηαη ἀπὸ ὅιν θαὶ πεξηζζφηεξνπο ὡο ζεκαληηθὴ
βνήζεηα ζηὴλ ςεθηαθὴ ἐπνρή, ἀθνῦ ἀθφκε θαὶ κεγάια ηειενπηηθὰ
δίθηπα, ὅπσο ηὸ CNN, ηὴλ ἔρνπλ ἐληάμεη ζηὰ πξνγξάκκαηα
ἐθπαηδεχζεσο ηῶλ ζηειερῶλ ηνπο, ἐλῶ πιεζαίλνπλ νἱ πχιεο
κειέηεο θαὶ ρξήζεσο ηῆο ἀηζίδνο, ὡο ἀζθήζεσο θαὶ παηδεχζεσο
ηῆο λενιαίαο θαὶ ὄρη κφλν.
Ἡ ἀιιαγὴ ηῆο ζηάζεσο ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ –κεξηθὴ ἀθὸκε,
ἀιιὰ κὲ ὅιεο ηὶο ἐλδείμεηο ηῆο δπλακηθῆο ἀλαδείμεσο ηῆο λέαο
ζεσξήζεσο- ἐθθηλεῖ ἐκθαλῶο ἀπὸ ηξεῖο αἰηίεο:  πξψηε εἶλαη 
ἀλάδεημε ηῶλ ἀλαδπνκέλσλ ρσξῶλ, κὲ θνξπθαία ηὴλ Κίλα, θαὶ ηὶο
Ἱλδίεο, ηὴλ Ρσζία θαὶ ηὴλ Βξαδηιία, ἀθνινπζνῦζεο ὡο ηῶλ ἰζρπξῶλ
νἰθνλνκηῶλ ηῆο παγθνζκηνπνηνπκέλεο ἐπνρῆο, κὲ ἀληίζηνηρε
ἐλίζρπζε ηῆο πνιηηηθῆο παξνπζίαο ηνπο, ὅηαλ ἐιάρηζηα ρξφληα
πξὶλ ἐζεσξνῦλην ἀθφκε θαζπζηεξεκέλεο θαὶ κὲ πξννπηηθὲο
δεθαεηηῶλ γηὰ ηὴλ ἰζφηηκε ἐκθάληζή ηνπο ζηὴ δηεζλῆ δπλακηθή· 
δεχηεξε εἶλαη  ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε, κὲ ηὶο πξνεθηάζεηο ηεο ζηὴλ
ὀξγάλσζε ηῆο παξαγσγῆο, ἀιιὰ θαὶ ζηὶο θνηλσληθὲο θαὶ πνιηηηθὲο
ζρέζεηο, πνιὺ βαζχηεξεο ἀπὸ ηὶο ὅπνηεο ἄιιεο ἐπαλαζηάζεηο ηῆο
λεσηέξαο ἐπνρῆο·  ηξίηε εἶλαη πνιηηηζκηθὴ θαὶ ἔρεη δηηηή κνξθή,
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ηὴλ ἀκθηζβήηεζε, ἀπ’ ηὴλ κία κνξθή ηεο, ηῆο ἐζραηνινγηθῆο ἠ θαὶ
ζετθῆο ἀπνζηνιῆο ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξώπνπ ζηὴλ ἱζηνξία, ὅιν θαὶ
πεξηζζφηεξν, ὅιν θαὶ πηὸ εὐξχηεξα θαὶ  πεπνίζεζε, ἀπ’ ηὴλ ἄιιε,
ηῶλ ἀλαδπνκέλσλ, θαὶ θπξίσο ηῶλ ιαῶλ κὲ παιαηνὺο πνιηηηζκνχο,
ὅπσο  Κίλα θαὶ νἱ Ἰλδίεο, ὅηη εἶλαη ἄθξσο ἀπαξαίηεηεο νἱ
ἀλαδεηήζεηο ζηὶο δηθέο ηνπο ξίδεο γηὰ ηὴλ πξνζαξκνγή ηνπο ζηὴ
λέα ἐπνρή. Θεσξνῦλ ἐπίζεο ἀλαγθαία, ηὴλ ἀπφξξηςε ηῆο παιαηο
ἀξρῆο ἠ πξνζθνιιήζεψο ηνπο ζηὸλ δπηηθὸ πνιηηηζκφ, ὡο
κνλαδηθῆο ὁδνῦ γηὰ ηὶο ἀιιαγὲο ζηὶο ρῶξεο ηνπο, ἀπαξαίηεηεο θαὶ
ἐπείγνπζεο, γηὰ ηὴλ ἀπαιιαγή ηνπο ἀπ’ ηὶο ἀπαξραησκέλεο,
δχζρξεζηεο θαὶ θαηαζηξνθηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, νἰθνλνκηθὲο
θαὶ νἰθνινγηθὲο ἐπηπηψζεηο ηνπο. Ἀληηζέησο  κειέηε ηῶλ
πνιηηηζηηθῶλ ξηδῶλ ηνπο, ἀπ’ ηνὺο ἴδηνπο θη πνιινὺο Γπηηθνχο, ηνὺο
βνεζάεη ζηὴλ γφληκε θαὶ δεκηνπξγηθὴ ζχγθξαζε ηῶλ δηαθφξσλ
πνιηηηζκῶλ4, ἴζσο ηὴλ πινπζηψηεξε ζηὴλ ἱζηνξία, ἴζσο ἐπεηδὴ νἱ
ζπγθξίζεηο ἔρνπλ ἰδηαίηεξε πιένλ ἀμία· ηὸ γεγνλὸο εἶλαη ὅηη 
πξνβιεκαηηθὴ αὐηὴ ἔρεη δηεηζδχζεη ζ’ ὅιν ηὸλ θφζκν, παξὰ ηὶο
δπζθνιίεο, θπξίσο ζηνὺο δπηηθνὺο ἀλζξψπνπο.
Ἡ πξψηε θαηαγεγξακκέλε ζηὴλ ἱζηνξία ζπλάληεζε κὲ ἀληίθεηκελν
πνιηηηζηηθφ, παηδεπηηθφ, εἶλαη ἐθείλε ηνῦ όισλνο κεηὰ ηνῦ
Ἀλαράξζηνο, εἰο ηὰο ἀξρὰο πεξίπνπ ηνῦ ἕθηνπ π.Χ. αἰῶλνο· ἦηαλ
πἱὸο ηνῦ ἀδειθνῦ ηνῦ βαζηιέσο ηῶλ θπζῶλ ἀπὸ κεηέξα
ιιελίδα,  ὁπνία ηνῦ ἐδίδαμε ηὴλ ἑιιεληθὴ γιῶζζα θαὶ ηὰ
ἑιιεληθὰ ἤζε· ιέγεηαη ὅηη αὐηὸο ἐθεῦξε ηὴλ ἄγθπξα θαὶ ηὸλ
θεξακηθὸ ηξφρν, ἐλῶ εἶρε ἐπηζθεθζεῖ θαὶ ηὸλ κεγάιν ηφηε θαὶ
πάκπινπην βαζηιέα ηῶλ Λπδῶλ Κξνῖζν εἰο ηὰο άξδεηο. Οἱ
Ἕιιελεο ἐηίκεζαλ πνιὺ ηὸ ὄλνκά ηνπ θαὶ ὁ ηξάβσλ ηὸλ θαηέηαμε
κεηαμὺ ηῶλ ἑπηὰ ζνθῶλ· ὁ όισλ ἦηαλ λεπξηθὸο θαὶ πεξίεξγνο
ραξαθηήξαο, γλσζηὸο εἰο ηνὺο ζπκπνιίηεο ηνπ, δηφηη πνιιὰ ηνὺο
εἶρε δηδάμεη, κέζα ἀπ’ ηὴλ ὑπνηηζέκελε ηξέια ηνπ. Ὅηαλ ἔθζαζε ὁ
Ἀλάραξζηο εἰο ηὰο Ἀζήλαο θαηεπζχλζε εἰο ηὴλ νἰθία ηνῦ Σφισλνο, ὁ
ὁπνῖνο ηὰο κέξαο ἐθείλαο ἔγξαθε ηνὺο γλσζηνὺο λφκνπο ηνπ θη
ἑηνηκαδφηαλ λὰ ηνὺο παξνπζηάζεη εἰο ηὴλ ἐθθιεζία ηνῦ δήκνπ, θαὶ
ἀθνῦ θηχπεζε ηὴλ εἴζνδν εἶπε εἰο ηὸλ ὑπεξέηε ηνπ ὅηη «ὡο μέλνο
ὢλ ἀθῖθηαη θηιίαλ πνηεζάκελνο θαὶ μελίαλ πξὸο αηόλ»· ὅηη εἶλαη
μέλνο θη ὅηη ἔξρεηαη λὰ ζπλδεζεῖ κὲ δεζκνὺο θηιίαο θαὶ θηινμελίαο
καδί ηνπ.  Σφισλ, ὅκσο, ἀπάληεζε ὅηη εἶλαη πξνηηκφηεξν λὰ πάεη
ζηὴ ρψξα ηνπ θαὶ ἐθεῖ λὰ ζπλάςεη θηιίαο, «ἀπνθξηλακέλνπ δὲ ηνῦ
όισλνο ὡο νἴθνη βέιηηόλ ἐζηη πνηεῖζζαη θηιίαο». «Οθνῦλ», θάλαη
ηὸλ Ἀλάραξζηλ, «αηὸο ὢλ νἴθνη ζὺ πνίεζαη θηιίαλ θαὶ μελίαλ πξὸο
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κᾶο»5· ινηπφλ, εἶπε ὁ Ἀλάραξζηο, ἐζὺ πνὺ εἶζαη εἰο ηὸλ ηφπν ζνπ
θάλε καδί καο θηιία θαὶ θηινμελία. Γέιαζε ὁ κεγάινο ζνθὸο θαὶ
πνιηηηθὸο θη ἔγηλε ζηελὸο θίινο κὲ ηὸλ Σθχζε ἐπηζθέπηε.
Οἱ πεξηδηαβάζεηο εἰο ηὸλ Σφισλα θαὶ ηὸλ Ἀλάραξζηλ ἔρνπλ
ζεκαζία, δηφηη  δσληαλὴ ἐπηθνηλσλία γηλφηαλ, κὲ ηὴλ πεπνίζεζε
ἀκθνηέξσλ ὅηη ἐπξφθεηην πεξὶ δηαθνξεηηθῶλ πνιηηηζκῶλ, κὲ ηὴλ
ἄπνςε ηνῦ Ἀλαράξζηνο, θαὶ πεξηζζφηεξν ηνῦ Σφισλνο κιινλ, ὅηη
ὁ ἑιιεληθὸο πνιηηηζκὸο ἦηαλ ἀλψηεξνο, ἴζσο θη ἐμ αἰηίαο ηῆο
κεηξὸο ηνῦ πξψηνπ·  ζηάζε ὅκσο ηῶλ δχν ζηὴλ πξψηε ηνπο
ζπλάληεζε ἔδεημε ὅηη ὁ Σθχζεο ἦηαλ πηὸ ἀλεθηηθὸο θαὶ πηὸ ἔμππλνο,
ἀπ’ ηὸλ Ἀζελαῖν πνιηηηθφ, ἔζησ θη ἂλ ηνὺο ρψξηδε ἕλαο αἰψλαο ἀπ’
ηὴλ θιαζηθὴ ἐπνρή· ὁ Ἀλάραξζηο δίδαμε πνιιὰ εἰο ηνὺο Ἕιιελαο,
ἐδηδάρζε πεξηζζφηεξα ἀπ’ αὐηνχο, ἀιιά, κὲ ηὴλ ἐπάλνδφ ηνπ εἰο
ηὴλ Σθπζία θη ἐλῶ ἐπηρείξεζε κεηαθέξεηλ εἰο ηνὺο ὁκνεζλεῖο ηνπ
κεξηθὰ ἀπ’ ὅζα ἔκαζε εἰο ηὴλ ιιάδα, ἐδνινθνλήζε ἀπ’ ηὸλ
ἀδειθφ ηνπ.
 Ἀλάραξζηο δὲλ ἦηαλ ὁ πξῶηνο, ἀλαγλσξηζζεὶο ἀπ’ ηνὺο
Ἕιιελαο, Σθχζεο ἠ βάξβαξνο, ὡο ζνθφο· εἶρε πξνεγεζεῖ ὁ
Ἄβαξηο, πεξβόξεηνο, θαηὰ κία ἐθδνρὴ θαὶ ἱεξεὺο ηνῦ Ἀπόιισλνο,
ὁ ὁπνῖνο κεηαθφκηδε εἰο ηνὺο πεξβνξείνπο κεξηθνὺο κῆλαο ηνῦ
ἔηνπο, ἀιιὰ ὁ Ἰάκβιηρνο θαηαηάζζεη ηὸλ Ἄβαξηλ, κεηαμὺ ηῶλ
καζεηῶλ ηνῦ Ππζαγόξνπ, ὁπφηε κεηαθέξεη ηὴλ δσή ηνπ ἕλαλ
αἰῶλα κεηὰ ηὸλ Ἀλάραξζηλ·  πνιηηηθὴ ζηάζε ηῶλ ιιήλσλ
ἐπέβαιε ηὴλ ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ εἰο ηὴλ θνηλσλία ηνπο θαὶ 
ἔλλνηα βάξβαξνο δὲλ ζήκαηλε ηὸλ ἀιινεζλῆ, παξὰ ηὸλ ἀξλνχκελν
ηὴλ ἀπνδνρὴ ηῶλ πνιηηηθῶλ θαὶ πνιηηηζηηθῶλ ἀμηῶλ ηνπο6. Τὰ
ὀλφκαηα εἶλαη πνιιά, ὅπσο νἱ Καξρεδόληνη, Ἥξηιινο, ηὸλ ηξίην
αἰῶλα, ζησηθὸο θηιόζνθνο, θαὶ Κιεηηόκαρνο, κὲ παηξηθὸ ὄλνκα
Ἀζδξνύβαο, ηὸλ δεχηεξν αἰῶλα, πιαησληθόο, θαὶ ἀξρεγὸο ηῆο
Ἀθαδεκείαο κεηὰ ηὸλ Καξλεάδε· νἱ ζθιεξνὶ ἀληαγσληζηὲο ηῶλ
ιιήλσλ ζηὴ Μεγάιε ιιάδα γίλνληαλ ἀπνδεθηνὶ ἐπὶ ἴζνηο ὅξνηο,
ὅηαλ θαηαθηνῦζαλ ἄλεηα ζρεηηθὰ ηὴλ ἀλψηεξε ζέζε ζηὶο
θηινζνθηθὲο ζρνιέο.

Πινπηάξρνπ, Σφισλ, θεθ. Δ’, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 3, θαὶ «Ἀπ΄ ηὴλ
κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 27.
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Οἱ δηεξεπλήζεηο καο ἔρνπλ ἐλδηαθέξνλ, ὄρη ὡο πξὸο ηὶο
ἀλαδεηήζεηο ζηὶο παιαηὲο ἱζηνξηθὲο ρῶξεο, γλσζηὲο ὡο θαὶ
ἀλαδπφκελεο ἀπὸ πνιηηηθῆο θαὶ νἰθνλνκηθῆο πιεπξο - πνιιὲο ἀπ’
αὐηὲο ἔρνπλ γίλεη ζηὶο ἄιιεο ἀλαιχζεηο «Σνῦ κκεινῦο»,
ηνπιάρηζηνλ γηὰ ηὶο ἀλάγθεο κηο πξψηεο πξνζεγγίζεσο- ὅζν ὡο
πξὸο ηὴλ ἀλαζθφπεζε ηῆο πξνβιεκαηηθῆο ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξώπνπ,
ηὶο ἀλαδεηήζεηο ἐληὸο ηῆο Γύζεσο, δηφηη εἰο αὐηὴλ ἑζηηάδνληαη
πιένλ νἱ δπζθακςίεο γηὰ ηὴλ θαηαλφεζε ηῆο ἐπνρῆο καο. Ἡ
ἐζραηνινγία ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ εἶλαη δεδνκέλε ἀπὸ ὅινπο,
θαζὼο πίζηεςε, ἀπ’ ηὴλ ἐκθάληζή ηνπ ζηὴλ ἱζηνξία, κὲ ηὸ
θαιβηληζηηθὸ πλεῦκα θαὶ ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθή, ἕσο ηὴλ
βηνκεραληθὴ ἐπαλάζηαζε θαὶ ηὸλ ἀπνηθηζκὸ ηῶλ ἄιισλ πείξσλ,
ὅηη πξννξίδεηαη δηὰ ηὴλ ζσηεξίαλ ηνῦ θόζκνπ, ἀπ’ ηὴλ
θαζπζηέξεζε θαὶ ηὴλ πξσηόγνλε δσή, κὲ ηὴλ ὑπνρξεσηηθὴ
ἐλζσκάησζή ηνπ ζηὸ δπηηθὸ πνιηηηζκὸ θαὶ ζηὶο ζξεζθεῖεο ηνπ, ἂλ
θαὶ γηὰ ηὸ ηειεπηαῖν ρχζεθε πνιὺ αἷκα κεηαμὺ Καζνιηθῶλ θαὶ
Πξνηεζηαληῶλ7· νἱ ἄιινη ἦηαλ νἱ θαηψηεξνη ἰζαγελεῖο θαὶ
ἐηνπνζεηνῦλην πάληνηε
ζὲ ἀπφζηαζε ἀζθαιείαο ἀπ’ ηνὺο
«κνξθσκέλνπο»» θαὶ «πνιηηηζκέλνπο» Δξσπαίνπο, ἀθφκε θαὶ νἱ
ἀξηζηνθξαηηθῆο θαηαγσγῆο Κηλέδνη, Ἰλδνὶ θαὶ Ἄξαβεο, ἕσο ηνὺο
ξζνδόμνπο, θαζὼο πνηὲ δὲλ ἀπεδέρζεζαλ ὡο ἰζνηίκνπο ηνὺο
Ρώζνπο, θη νὔηε ζηὴλ πξάμε θαὶ ηνὺο λεψηεξνπο Ἕιιελεο, ἐμ νὗ
θαὶ νἱ ζεσξίεο ηνῦ Φξάλζηο Φνπθνγηάκα θαὶ ηνῦ άκνπει
Χάληηγθηνλ, ηφζν δεκνθηιεῖο ἕσο ὀιίγα ρξφληα πξίλ. Ἡ ἀληίιεςε
ἀλαηξέπεηαη…
Τὸ ἐλδηαθέξνλ ἑζηηάδεηαη ζηὴλ ὀπηηθὴ γσλία ζεσξήζεσο ηνῦ
πξνβιήκαηνο, ηφζν ὡο πξὸο ηὶο ζρέζεηο ηῶλ Δὐξσπαίσλ κὲ ηνὺο
ἄιινπο ιανχο, ὅζν θαὶ ὡο πξὸο ηὴλ ζεψξεζε ηῆο «ἱζηνξηθῆο»
ἀπνζηνιῆο ηνπο· ηὸ ηειεπηαῖν ἀθνξ ηὸ ἤζνο ηνῦ ἀλζξώπνπ, ηὸ
ἦζνο ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ, δηφηη αὐηὸο εἶλαη ηὸ ἀληηθείκελν ηῆο
πξαγκαηείαο. Ἡ δπλαηφηεο ἀλαγλσξίζεσο ὑπὸ ηνῦ δπηηθνῦ
ἀλζξψπνπ, κὲ ηὴλ κεζζηαληθή ηνπ πξνθαηάιεςε, ηῶλ ἄιισλ
πνιηηηζκῶλ ὡο ἰζνηίκσλ ηνπιάρηζηνλ κὲ ηὸλ δηθφ ηνπ, δηφηη 
ἀλαγλψξηζε, ἔζησ θαὶ ζὲ θάπνηνπο ηνκεῖο, ηῆο ἀλσηεξφηεηφο ηνπο
εἶλαη ἀδηαλφεηε. Αὐηὸ εἶλαη ηὸ θχξην πξφβιεκα. Ἡ δπζθνιία
ἀλαγλσξίζεσο ηνῦ «ἑηεξνγελνῦο θαὶ πνιππνιηθνῦ θφζκνπ»8 εἶλαη
δεδνκέλε· ζπνξαδηθὰ ἐκθαλίδνληαη θάπνηεο ἀλαθνξὲο ζηὸλ ηχπν,
Αὐηφζη, «Τὰ ἀπνζχκηα ηῆο Νπθηφο», ζει. 10 θαὶ «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 14, 27.
Αὐηφζη, «ηεξνγελὴο θαὶ πνιππνιηθὸο θφζκνο» , θαὶ ηὸ ἐμαίξεην ἄξζξν, «Le déclin de
l'Occident», ηῆο Thérèse Delpech, «LE MONDE», 21.11.09.
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κεηαμὺ ηῶλ ὁπνίσλ ἐμαίξεηε ζέζε θαηέρνπλ ἐθεῖλεο ηῆο Γαιιίδνο
θηιφζνθνπ θαὶ πνιηηνιφγνπ Thérèse Delpech.
Ἡ ἱζηνξηθὴ ἀλαδξνκὴ κο πξνζθέξεη ηὶο δπλαηφηεηεο
ζπδεηήζεσο θαὶ πξνβιεκαηηζκνῦ, δηφηη κφλν  ἱζηνξία ἔρεη ηὴλ
ἱθαλφηεηα θξίλεηλ θαὶ ἀμηνινγεῖλ δεηήκαηα πέξαλ ηῆο θαζεκεξηλῆο
δσῆο· ἑπνκέλσο ὑπνρξεσηηθὰ ἀλαηξέρνπκε ζηνὺο παιαηνὺο
κεγάινπο πνιηηηζκνχο, θαὶ θπξίσο ζηνὺο δσληαλνὺο ἀθφκε ἀπ’
ηνὺο πνιηηηζκνὺο αὐηνχο· ζὲ κεηαβαηηθὲο ἐπνρέο, ὅπσο  δηθή
καο, εἶλαη ινγηθὴ  ἀιιαγὴ ηῆο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ηνῦ ἤζνπο ηνῦ
ἀλζξψπνπ, ηνῦ πνιίηνπ, θη αὐηὴ ηὴλ ἀιιαγὴ ἀλαδεηνῦκε ζηὶο
κέξεο καο, δηφηη κο πξνζθέξεη ηὸλ κίην ηῆο Ἀξηάδλεο γηὰ πνιιὰ
ἀπ’ ηὰ γεγνλφηα ηῆο ἐπνρῆο καο.
Ἡ εἰξεληθὴ ἀλάκημε ηῶλ πνιηηηζκῶλ ἐπηηξέπεη ηὴλ ἔληαμε ηνῦ
δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ θνηλσλία, ζὲ ὅιεο ηὶο θνηλσλίεο ὑπνζεηηθά· ἔρεη
γίλεη ἀπνδεθηὸ ὡο ηὸ θξηηήξην ηῆο πξνζαξκνγῆο ηῆο ὅπνηαο
θνηλσλίαο ζηὶο ἀιιαγὲο ηῆο θαζεκεξηλφηεηνο ηῶλ πνιηηῶλ ηεο ζὲ
πεξηφδνπο, ὅπσο  ζεκεξηλή, κεηαβαηηθάο. Ἡ πξφζθαηε
νἰθνλνκηθὴ θξίζε, ηὴλ ὁπνία αἰζζάλνληαη γηὰ πξψηε θνξὰ ζὲ ηέηνην
βαζκὸ νἱ θάηνηθνη ηῶλ βηνκεραληθῶλ ρσξῶλ, κεηὰ ηὴλ
παξαηεηακέλε εὐκάξεηα ἐπὶ ἑμήθνληα ἔηε ηῆο κεηαπνιεκηθῆο
ἐπνρῆο, ζπλνδεχεηαη θη ἀπ’ ηὴλ ἀλαηξνπὴ ηῆο ἰδενινγηθῆο ηνπο
πίζηεσο, ηὴλ ὁπνία ζεσξνῦζαλ ὡο ηὴλ ἀθιφλεην ἐπηζηεκνληθὴ
ἀιήζεηα, ἀλεμαξηήησο ηῶλ ἐζσηεξηθῶλ ηεο δηαθνξῶλ, κὲ ηὴλ
πξνέθηαζή ηεο ζηὴλ ἐζραηνινγηθὴ ἀληίιεςε ηῆο δπηηθῆο
θνηλσλίαο· ὑπνρξενῦληαη, ὄρη κφλν ζηὴλ εἰξεληθὴ ζπκβίσζε κὲ
ηνὺο ἄιινπο ιανχο, ηνὺο πάιαη πνηὲ ἰζαγελεῖο ηῶλ ἀπνηθηῶλ ηνπο
ἠ ηνὺο θνχιεδεο, ἀιιὰ θαὶ ζηὴλ ἀπνδνρὴ ηνῦ πνιηηηζκνῦ ηνπο ὡο
ἰζνηίκνπ κὲ ηὸλ δηθφ ηνπο. Ἀπὸ θηινζνθηθῆο πιεπξο, ἂλ θαὶ αὐηὸ
εἶλαη ὑπνζεηηθφ, ηνὺο εἶλαη ἀδηαλφεηε  ἀπνδνρὴ ηῆο ἰζφηεηνο ηῶλ
πνιηηηζκῶλ, δηφηη  δπηηθὴ θηινζνθηθὴ ζθέςε εἶλαη ἐζραηνινγηθή,
ἐπεηδὴ ἔρεη ἀπαξρή ηεο ηὸλ Ἅγην Αγνπζηῖλν θαὶ ηὴλ πξνζέγγηζή
ηνπ ζηὸλ λενπιαησληζκό, κὲ ἐπίρξηζκα ηὶο ἀλαθνξέο ηεο ζηὴλ
ἑιιεληθὴ θηινζνθία9.
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Αὐηφζη, «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 19
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«Ἀνελεσθερίας καὶ ὕβρεως»
Ὅηαλ ὁ Πιάησλ ἀλαθέξεη ηὸλ ἀπνθιεηζκὸ ἀπὸ ηὴλ πνιηηείαλ ηνπ
ὅζσλ ῥπζκῶλ πξνθαινῦλ «ἢζε ἀλειεπζεξίαο θαὶ ὕβξεσο», ζέηεη
εἰο ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα ηὰ ζεσξεηηθὰ ζεκέιηα ηῆο αὐηαξρηθῆο
θνηλσλίαο· ἂο κὴλ μερλκε ὅηη  πξαγκαηεία πεξὶ ὁινθιεξσηηζκνῦ
ζηὴλ ἱζηνξία ηῆο ἀλζξσπφηεηνο εἶλαη  «Πνιηηεία» ηνῦ Πιάησλνο,
ὅια ηὰ ἄιια βηβιία εἶλαη ἁπι θιελαθήκαηα. Τὸ Γ’, βηβιίνλ ηῆο
«Πνιηηείαο» πξαγκαηεχεηαη πεξὶ ηῆο ἀπνζηνιῆο εἰο ηὴλ πνιηηεία
ηῶλ θπιάθσλ θαὶ εἰο ηὴλ θαηάιιειε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο, δηὰ ηὴλ
θαιπηέξαλ ἀληαπφθξηζίλ ηνπο εἰο ηὰ θαζήθνληά ηνπο· εἶλαη ἀξθεηὰ
αὐζηεξὸο ὁ θηιφζνθνο θαὶ ζέιεη ηέιεηνπο ηνὺο θχιαθεο ηῆο
πνιηηείαο ηνπ, ὁπφηε ἀξρίδεη ἀπ’ ηὸ πξφβιεκα ηνῦ ἤζνπο ηνπο, ἀπ’
ηὴλ δηακφξθσζε ηνῦ ραξαθηῆξνο ησλ. Ἀλαθέξεηαη εἰο ηὸλ ξφινλ
ηῆο κνπζηθῆο εἰο ηὴλ δηακφξθσζε ηνῦ ἤζνπο ηνῦ ἀλζξψπνπ θαὶ
θπζηθὰ πνιὺ πεξηζζφηεξν ηνῦ πνιίηνπ. Ἡ ἀλαδξνκὴ εἰο ηὴλ
ἐθηεηακέλε ἀλαθνξὰ ηνῦ Πιάησλνο ὁδεγεῖ εἰο ἄιιαο ἀηξαπνχο· ηὸ
πφλεκα ὑπνρξεσηηθὰ ἑζηηάδεηαη εἰο κεξηθὰ θξίζηκα ζεκεῖα, εἰο ὅζα
θξίλνληαη ὡο ἐπίθαηξα δηὰ ηὴλ κεηαβαηηθὴ ἐπνρή καο.
Ἡ ζπδήηεζε ἔρεη ἀληηθείκελν ηὴλ ἐπηινγὴ ηῶλ θαηαιιήισλ γηὰ ηνὺο
θχιαθεο ῥπζκῶλ ηῆο κνπζηθῆο: «ἑπόκελνλ γὰξ δὴ ηαῖο ἁξκνλίαηο
ἂλ κῖλ εἴε ηὸ πεξὶ ῥπζκνύο, κὴ πνηθίινπο αηνὺο δηώθεηλ κεδὲ
παληνδαπὰο βάζεηο, ἀιιὰ βίνπ ῥπζκνὺο ἰδεῖλ θνζκίνπ ηε θαὶ
ἀλδξείνπ ηίλεο εἰζίλ»10· εἶλαη ἀπφιπηνο ὁ σθξάηεο, ὅπσο
ηνπιάρηζηνλ ηὸλ ἐκθαλίδεη ὁ καζεηήο ηνπ, ἂλ θαὶ ἄιιε πνιηηηθὴ
ἄπνςε εἶρε ὁ ἴδηνο, ἀιιὰ αὐηὸ εἶλαη ἀληηθείκελν ἄιιεο
πεξηδηαβάζεσο. Φπζηθὸ εἶλαη ινηπὸλ ηφηε ὅπσο, ὅηαλ κειεηνῦκε
ηὰο ἐπηπηψζεηο ηῶλ ῥπζκῶλ, λὰ κὴλ ἐπηδηψθνπκε ὁιφθιεξε ηὴλ
πνηθηιία ηνπο νὔηε ηὰο παληνδαπὲο βάζεηο ηνπο –κὲ ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ
πνδὸο  βάζηο, ηνῦ κέηξνπ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο-, ἀιιὰ
ὁθείινπκε γλσξίζαη ηνὺο δηακνξθψλνληαο ηὸ ἦζνο ηνῦ θνζκίνπ θαὶ
ἀλδξείνπ πνιίηνπ ῥπζκνχο. Δἰο ηὴλ θφςε ηνῦ μπξαθηνῦ, ἐπὶ μπξνῦ
ἀθκῆο, θηλεῖ ηὴλ ινγηθήλ ηνπ ὁ Πιάησλ θαὶ ηὸ γλσξίδεη ἄξηζηα, δηφηη
ζθνπφο ηνπ εἶλαη ὁ ἀπνθιεηζκὸο ἀπ’ ηὴλ πνιηηεία ὅζσλ ῥπζκῶλ
δὲλ ἐληάζζνληαη εἰο ηνὺο «θνζκίνπ ηε θαὶ ἀλδξείνπ βίνπ ῥπζκνύο»·
ζέηεη ηὰ ὅξηα ηῆο ἐπηινγῆο ηνπ ὁ θηιφζνθνο.
Σηὴλ ἑπφκελε παξάγξαθν γίλεηαη ζαθέζηεξνο, «…κεηὰ Γάκσλνο
βνπιεπζόκεζα, ηίλεο ηε ἀλειεπζεξίαο θαὶ ὕβξεσο ἠ καλίαο ἠ ἄιιεο
θαθίαο πξέπνπζαη βάζεηο, θαὶ ηίλαο ηνῖο ἐλαληίνηο ιεηπηένλ

10

Πιάησλνο, «Πνιηηεία», «Πνιηηεία», Βηβι. Γ’, θεθ. ηα’, 399α, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
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ῥπζκνύο»11· εἰο ηὸλ Γάκσλα πνηεῖ ηὴλ ἀλαθνξά ηνπ ὁ θηιφζνθνο,
παξ΄ ὅιν πνὺ δὲλ ηὸλ γλψξηζε πξνζσπηθὰ ὁ ἴδηνο, ἀιιὰ κηιάεη δηὰ
ηνῦ ζηφκαηνο ηνῦ Σσθξάηνπο, ὁ ὁπνῖνο εἶρε γλσξίζεη ηὸλ κεγάιν
κνπζηθό, θηιόζνθν, πνιηηηθὸ θαὶ ζηελὸ θίιν ηνῦ Πεξηθιένπο12,
κιινλ πξὸο ἐλίζρπζε ηῆο ἐπηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, δηφηη δσληαλὴ
εἶλαη  κλήκε ηνῦ δηδαζθάινπ ηῆο κνπζηθῆο ἕλαλ πεξίπνπ αἰῶλα
κεηὰ ηὸλ ἐμνζηξαθηζκφ ηνπ, ἐπεηδὴ νἱ Ἀζελαῖνη, ἀδπλαηνῦληεο
ἐμνζηξαθίζαη ηὸλ θπξίαξρν πνιηηηθὸ ἐθηφλσζαλ ηὴλ καλία ηνπο εἰο
ηνὺο ζπκβνχινπο ηνπ. Γειαδή, ὁ Πιάησλ ἐπηκέλεη ὅηη πξέπεη λὰ
γίλεη δηάθξηζε, ἀθνῦ ζπκβνπιεπζνῦκε ηὸλ Γάκσλα, πνίνη ῥπζκνὶ
πξνζθέξνπλ ηὰο βάζεηο ἀζθήζεσο πξαθηηθῆο ἀλειεπζεξίαο θαὶ
ὕβξεσο ἠ καλίαο ἠ ὅπνηαο ἄιιεο θαθίαο, θαὶ πνίνη ηῆο ἀληηζέηνπ
πξαθηηθῆο ῥξπζκνί, ηνὺο ὁπνῖνπο πξέπεη λ’ ἐπηηξέςνπκε ἐληὸο ηῆο
πνιηηείαο καο· ηὸ πξῶην θξηηήξην γηὰ ηὴλ ἀμηνιφγεζε ηῶλ θπιάθσλ
εἶλαη νἱ ῥπζκνὶ ηῆο κνπζηθῆο ηνὺο ὁπνίνπο ζὰ ἐπηηξέπεηαη λ’
ἀθνῦλε· ζεσξεῖηαη, ὁπσζδήπνηε, θαὶ ηὸ πηὸ αὐζηεξὸ θξηηήξην ηῶλ
θπιάθσλ ηῆο πνιηηείαο.
Ἡ ἀλαθνξὰ εἰο ηνὺο ῥπζκνὺο ὁδεγεῖ εἰο ἄιιαο ἀηξαπνχο, πέξαλ
ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ καο, ἀιιὰ κο βνεζάεη ἀξθεηὰ  δηεχξπλζε ηῆο
πξνβιεκαηηθῆο εἰο αὐηνχο· εἰο ηὴλ ππζαγόξεηα ζρνιὴ ἀλαθέξεηαη ὁ
θηιφζνθνο, ἀθνῦ ἄιισζηε ἦηαλ θαὶ ζηελὸο θίινο ηνῦ κεγαιπηέηνπ
Ππζαγνξείνπ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ηνῦ Ἀξρύηνπ ηνῦ Σαξαληίλνπ ὁ
ὁπνῖνο θαὶ ηὸλ ἀπειεπζέξσζε ἀπ’ ηνὺο πεηξαηέο, ὅηαλ ηὸλ
ζπλέιαβαλ ζηὶο ζηθειηθὲο ἀθηέο, κεηὰ ηὴλ ἄζρεκε ἀπνπνκπή ηνπ
ἀπ’ ηὸλ ηχξαλλν Γηνλύζην ηὸλ πξῶην ηῶλ πξαθνπζῶλ.  ξφινο
ηῶλ ῥπζκῶλ ηῆο κνπζηθῆο εἰο ηὴλ πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ἀλαγλσξίδεηαη
ὡο πξσηαξρηθὸο εἰο ηνὺο Ἕιιελαο ἕσο ηὶο κέξεο καο ζηὴ δεκνηηθὴ
παξάδνζε, ἀιιὰ ἐπίζεο εἶλαη ραξαθηεξηζηηθὴ  ἀλαθνξὰ ηνῦ
Μεγάινπ Βαζηιείνπ, εἰο ηὸλ πεξίθεκν ιφγν ηνπ πξὸο ηνὺο λένπο13,
ὅπσο θαὶ ηνῦ ζπκκαζεηνῦ ηνπ Ἰνπιηαλνῦ ηνῦ αὐηνθξάηνξνο, εἰο
ηὸλ «Ἀληηνρηθὸλ ἠ Μηζνπώγσλα».
Τὴλ ἀδπλακία ηνπ δεζκεῦζαη ἀπνιχησο ηὴλ πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ ηνῦ
ἀλζξψπνπ ἀλαγλσξίδεη εὐζέσο ὁ Πιάησλ, ὅηαλ γξάθεη, ζηὴ
ζπλέρεηα ηῆο πξψηεο ἀλαθνξο καο: «νὓο ἰδόληα ηὸλ πόδα ηῷ ηνῦ
ηνηνύηνπ ιόγῳ ἀλαγθάδεηλ ἕπεζζαη θαὶ ηὸ κέινο, ἀιιὰ κὴ ιόγνλ
πνδί ηε θαὶ κέιεη»14. Πξφθεηηαη γηὰ ηὴλ πξψηε αὐζηεξή,
ηνπιάρηζηνλ εἰο ὁινθιεξσκέλε κνξθὴ εἰο ηὰ γξαπηά κλεκεῖα,
Αὐηφζη, Βηβι. Γ’, θεθ. ηα, 400β, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Ὅξα, εἰο ηὰο «Ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 3, «Ἡ
ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 12, 37.
13
Αὐηφζη, «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 8 θ. ἑ., θαὶ «Οἱ θαῦινη ηὴλ κνπζηθήλ», ζει.
4, γηὰ ἀλαθνξὰ ἕσο ηὴλ ἐπνρή καο, θαὶ «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 8..
14
Πιάησλνο, ὅ. ἀ., Βηβι. Γ’, θεθ. ηα’, 400α, κεηάθξαζε δηθή κνπ
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ἐπηβνιὴ ἀπαγνξεχζεσλ εἰο ηνὺο κνπζηθνὺο ῥπζκνχο· γλψξηδε
ἄξηζηα ὁ θηιφζνθνο ηὴλ πνιηηηθὴ βαξχηεηα, παξὰ ηὶο πξαθηηθὲο
δπζθνιίεο ηνῦ κέηξνπ, ἀιιὰ ηὸ ζεσξνῦζε ὡο ἄθξσο ἀπαξαίηεην
δηὰ ηὴλ ἐπηβίσζε ηῆο πνιηηείαο ηνπ. Λέεη ινηπὸλ ὁ Σσθξάηεο, ὡο
ἐθπξφζσπνο ηνῦ Πιάησλνο, ὅηη ηνὺο θνζκίνπ θαὶ ἀλδξείνπ ἤζνπο
ῥπζκνὺο ἀλαγθάδεηλ ηὸλ πφδα θαὶ ηὸ κέινο ἀθνινπζεῖλ ηὸλ ιφγν
ηνπο θαὶ ὄρη ηὸλ ιφγνλ ηὸλ πφδα θαὶ ηὸ κέινο· δειαδή, ὁ Πιάησλ
ἀλαδεηάεη πνιηηηθὴ πξαθηηθὴ θαὶ κνπζηθνὺο ῥπζκνχο, κέιε, νἱ
ὁπνῖνη ζὰ ὑπφθεηληαη εἰο ηὸλ ιφγνλ, ἔηζη ἐπηρεηξεῖηαη πιήξεο
ἀλαηξνπὴ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, ηῆο
ἐκκειείαο· ηὸ ἦζνο δηακνξθψλεηαη ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ἁξκνλία, ἐληὸο
ηῆο ὁπνίαο ἐληάζζεηαη ὁ ιφγνο θη ὄρη ηὸ ἀληίζηξνθν15· ἕλαο ἀπ’
ηνὺο κεγαιχηεξνπο ηερλῖηεο ηνῦ ιφγνπ εἰο ηὴλ ἱζηνξία ἐγθισβίδεηαη
εἰο ηὴλ ινγηθήλ ηνπ, ὁδεγεῖηαη εἰο ἀδηέμνδν.
Σηὴλ ἀξρὴ ηνῦ θεθαιαίνπ εἶρε ἀλαθέξεη ὅηη «πξῶηνλ κὲλ ηόδε
ἱθαλῶο ἔρεηο ιέγεηλ, ὅηη ηὸ κέινο ἐθ ηξηῶλ ἐζηηλ ζπγθείκελνλ, ιόγνπ
ηε θαὶ ἁξκνλίαο θαὶ ῥπζκνῦ»16· ηὴλ ἀπαξάβαηε ἀξρὴ ηνῦ ηξφπνπ
ἐπηθνηλσλίαο ηῶλ ιιήλσλ, ηῆο ἑιιεληθῆο γιψζζεο θαὶ ὅισλ ηῶλ
γισζζῶλ θπζηθά, παξνπζηάδεη ὁ Σσθξάηεο, ὅηη ηὸ κέινο, 
κνπζηθὴ ἀπνηειεῖηαη ἀπὸ ηξία πξάγκαηα, ηὸλ ιφγνλ θαὶ ηὴλ
ἁξκνλίαλ θαὶ ηὸλ ῥπζκφλ17. Λίγν πηὸ θάησ ἐπηκέλεη εἰο ηὴλ ἀλάγθε,
«ηὸλ πόδα ηῷ ηνῦ ηνηνύηνπ ιόγῳ ἀλαγθάδεηλ ἕπεζζαη θαὶ ηὸ
κέινο», ὅπσο πξναλαθέξακε· ζθνπφο ηνπ εἶλαη ὁ ἀπνθιεηζκὸο
ἀπ’ ηὴλ «πνιηηεία» ηνπ ὅζσλ ῥπζκῶλ ζεσξεῖ ὡο ἀθαηαιιήινπο θαὶ
ἄθξσο ἐπηθηλδχλνπο δηὰ ηὴλ δηαπαηδαγψγεζε θαὶ ηὸ ἦζνο ηῶλ
θπιάθσλ θη ἀπαξηζκεῖ «ηνὺο ηνῖο ἐλαληίνηο ιεηπηένλ ῥπζκνύο», 
παξνπζίαζε ηῶλ ὁπνίσλ ἐπηβάιιεη ἄιιε δηάηαμε ηῆο πξαγκαηείαο.

Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο», «Τνῦ κκεινῦο», «Οἱ θαῦινη ηὴλ κνπζηηθήλ», ζει. 5.
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Σηὸ ἑπφκελν θεθάιαην ἀλαγλσξίδεη ὁ θηιφζνθνο ὅηη, «εἶδνο γὰξ
θαηλὸλ κνπζηθῆο κεηαβάιιεηλ ειαβεηένλ ὡο ἐλ ὅιῳ θηλδπλεύνληα·
νδακνῦ γὰξ θηλνῦληαη κνπζηθῆο ηξόπνη ἄλεπ πνιηηηθῶλ λόκσλ ηῶλ
κεγίζησλ, ὡο θεζί ηε Γάκσλ θαὶ ἐγὼ πείζνκαη»18· ἀλαγλσξίδεη ὅηη
πνπζελὰ δὲλ γίλεηαη  ἀιιαγὴ ηῶλ ηξφπσλ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο,
ρσξὶο ηὴλ κεηαβνιὴ ηῆο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ηνῦ ἤζνπο, ὅπσο ιέεη
ὁ Γάκσλ, θαὶ ἐγψ ζπκθσλῶ, ἐπηκέλεη ὁ Σσθξάηεο. Ἡ πξψηε
πξφηαζε ἔρεη ἰδηαίηεξν ἐλδηαθέξνλ, ἐπεηδὴ ιέεη, ὅηη  κεηαβνιὴ
πξὸο ὅπνην λέν εἶδνο κνπζηθῆο πξέπεη λὰ γίλεηαη κὲ εὐιάβεηα, δηφηη
ηὸ ὅινλ ηίζεηαη ἐλ θηλδχλῳ. πνκέλσο γλσξίδεη ὁ Πιάησλ, ὅηη 
ἀιιαγὴ ηῶλ ηξφπσλ ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηῆο ἐθθξάζεσο ηνῦ πνιίηνπ
ἐληάζζεηαη εἰο ηὸλ θαζεκεξηλὸ ηξφπν δσῆο ηνπ, ὁπφηε ὁ ὅπνηνο
πεξηνξηζκφο ηνπο ζέηεη εἰο θίλδπλν ηὸ «πείξακα», ηὴλ ἀπφπεηξα
πξνθαζνξηζκνῦ ηῆο πνιηηηθῆο δσῆο, ὅηαλ, κάιηζηα, πξνζζέηεη ὁ
Σσθξάηεο –θαὶ ηὸ ἀπνδέρεηαη ὁ Πιάησλ, κὲ ηὸλ ηξφπν ηῆο
ἀλαθνξο εἰο ηὸ θείκελν-, ὅηη  ἀιιαγὴ ηῶλ ηξφπσλ ηῆο κνπζηθῆο
ζπλνδεχεηαη κὲ ηὴλ κεηαβνιὴ ηῶλ πνιηηηθῶλ ζεζκῶλ, ηῶλ
ζπληαγκαηηθῶλ δηαηάμεσλ ζὰ ιέγακε ζήκεξα. Δἶλαη ἀλαπφζπαζηα
ζπλδεδεκέλα ηὰ δχν. κνινγεῖ δειαδὴ ὁ θηιφζνθνο ὅηη, «ηὸλ
πόδα ηῷ ηνῦ ηνηνύηνπ ιόγῳ ἀλαγθάδεηλ ἕπεζζαη θαὶ ηὸ κέινο»,
ἀπνηειεῖ πείξακα δηθφ ηνπ θαὶ ὅηη δὲλ ἀπερεῖ ηὴλ θηινζνθία ηνῦ
Σσθξάηνπο· εἶλαη ζαθὲο αὐηὸ θη ἀπ’ ηὴλ ἀξρὴ ηνῦ «Φαίδσλνο», «εἰ
ἄξα πνιιάθηο κνη πξνζηάηηνη ηὸ ἐλύπληνλ ηαύηελ ηὴλ δεκώδελ
κνπζηθὴλ πνηεῖλ, κὴ ἀπεηζῆζαη αηῷ ἀιιὰ πνηεῖλ· ἀζθαιέζηεξνλ
γὰξ εἶλαη κὴ ἀπηέλαη πξὶλ ἀθνζηώζαζζαη πνηήζαληα πνηήκαηα θαὶ
πεηζόκελνλ ηῷ ἐλππλίῳ»19. Ἡ δεκψδεο κνπζηθὴ ἦηαλ  ἔθθξαζε
ηῶλ πνιηηῶλ εἰο ηὴλ κνπζηθὴλ ἁξκνλία, ἀλαιφγσο πξὸο ηὰο
πνιηηηθὰο ἀληηιήςεηο ηνπο, θη ὁ Σσθξάηεο, ἕσο ηὴλ ηειεπηαία ηνπ
ζηηγκὴ ἔβειπε κπξνζηά ηνπ ηὸ ἐλύπληόλ ηνπ, ηὸ δαηκόληόλ ηνπ,
παξαγγέιιεηλ αὐηὸλ «ηὴλ δεκώδελ κνπζηθὴλ πνηεῖλ», εἰο ηὴλ
δεκνηηθὴ κνπζηθή, θαηὰ ηὴλ δηθή καο ὁξνινγία, ἐπηδίδεζζαη, θαὶ λὰ
κὴλ ἀπεηζεῖο εἰο ηὰο ἐληνιάο ηνπ, ἀιιὰ λὰ ηὰο ἐθαξκφδεηο· εἶλαη
πξνηηκψηεξν λὰ κὴλ ἀπνρσξήζεηο ἀπ’ ηὴλ δσὴ πξὶλ ἀθνζησζεῖο
εἰο ηὴλ ἐθηέιεζε ηῶλ κνπζηθῶλ πνηεκάησλ θαὶ ὑπαθνχζεηο εἰο ηὸ
δαηκφληνλ.
Δἶλαη γλσζηὸ ὅηη ὁ «Φαίδσλ» ἐγξάθε πξὶλ ἀπ’ ηὴλ «Πνιηηεία»,
ἑπνκέλσο ὁ θηιφζνθνο, παξὰ ηὰο ὅπνηαο δξακαηηθὰο
Πιάησλ, ὅ. ἀ. Βηβι’, Γ’, θεθ. γ’, 424γ, κεηάθξαζε δηθή κνπ, θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ
κκεινῦο», ζει. 3-4 θαὶ «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 23.
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Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 4, 8, θ.
ἑ., θαὶ Πιάησλνο, «Φαίδσλ», 60α.
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παξεθηξνπὰο εἰο ηὰ ἱζηνξηθὰ γεγνλφηα, γλσξίδεη ἄξηζηα ὅηη ἔρεη
βάιεη εἰο ηὸ ζηφκα ηνῦ δηδαζθάινπ ηνπ ηὰ πεξὶ ηῆο δεκψδνπο
κνπζηθῆο· γλσξίδεη δὲ ἀθφκε θαιχηεξα ὅηη αὐηὰ ἀπνηεινῦζαλ
θνηλὸ θαὶ ἀλαπαιινηξίσην θηῆκα ηῶλ Ἀζελαίσλ θαὶ ὅισλ ηῶλ
ιιήλσλ, ὅηαλ ὁ πξνθνξηθὸο πνιηηηζκὸο ἦηαλ ὁινδψληαλνο θαὶ ὁ
πξνθνξηθὸο ιόγνο, κὲ ηὴλ πξνζῳδία ηνπ, ὁ θαηαινγάδελ ιόγνο,
ἦηαλ ὁ θχξηνο θνξεὺο κεηαδφζεσο ηῆο γλψζεσο πάζεο κνξθῆο,
κνπζηθῆο, ἐπηθῆο, δξακαηηθῆο, ἱζηνξηθῆο, θαὶ πνιηηηθῆο. πνκέλσο
γλσξίδεη θάιιηζηα ηὸ ηνικεξὸ ἐγρείξεκά ηνπ, ηὸ ηνῦ ἐιέγρνπ ηῶλ
κνπζηθῶλ ηξφπσλ εἰο ηὴλ πνιηηείαλ ηνπ, ἔζησ θαὶ κφλν δηὰ ηνὺο
θχιαθαο· ἴζσο αὐηὸο εἶλαη ὁ ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ἄξζεσο ηῆο
ηνικεξο ἀπαγνξεχζεψο ηνπ, ἀιιὰ θαὶ ἀπνδφζεσο πιήξνπο ηηκῆο
εἰο ηὸλ Γάκσλα20. Δἶλαη ἐκθαλεῖο νἱ δηζηαγκνί ηνπ ἀπέλαληη εἰο ηὴλ
εὐαηζζεζία ηῶλ ιιήλσλ ὡο πξὸο ηὸλ ζεβαζκὸ ηῆο κνπζηθῆο
ἁξκνλίαο, ηῶλ ηξφπσλ ηῆο κνπζηθῆο, δειαδὴ ηῆο ἐιεπζέξαο
πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο ησλ, ηῆο ἐκκειείαο ησλ.
Ἡ καθξὰ παξαδξνκή, θαὶ  ἐπαλάιεςή ηεο εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο»
«Σνῦ κκεινῦο», ἔρεη ἕλαλ θαὶ κνλαδηθὸ ζθνπφ, ηὴλ ὑπνγξάκκηζε
ηῆο δηαθνξο ηῆο πιαησληθῆο θηινζνθίαο ἀπὸ ηὴλ λενπιαησληθή·
 ηειεπηαία ἀπνηειεῖ ηὴλ κνλαδηθὴ πεγὴ ηῆο ινγηθῆο ηνῦ Ἁγίνπ
Αγνπζηίλνπ θαὶ θαηὰ πξνέθηαζε ηῆο δπηηθῆο ζθέςεσο, κὲ ἔκθαζή
ηεο ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ θαὶ ηὸ θαιβηληζηηθὸ πλεῦκα, ἐλῶ 
θηινζνθία ηνῦ θαζνινθηζκνῦ ἐβαζίζζε πεξηζζφηεξν ζηὸλ Ἅγηνλ
Θσκᾶλ ηὸλ Ἀθηλάηελ21. Ἡ πνξεία ἦηαλ πξνθαζνξηζκέλε ζὲ κεγάιν
βαζκὸ·  πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ ἐπέβαιε ηὴλ ἐζραηνινγηθὴ
ἀληίιεςε, κὲ πεγέο ηεο ηὴλ βηβιηθὴ παξάδνζε, ηὴλ ἀλαδήηεζε ηῆο
ἀπνθαιππηηθῆο ἀιεζείαο ηνῦ Θενῦ θαὶ ηῆο κεηαδφζεψο ηεο εἰο
ὁιφθιεξν ηὸλ θφζκν· ηὰ κέζα δηέθεξαλ ζηὴλ πνξεία πξὸο ηὴλ
ὁινθιήξσζε ηῆο ἱεξο ἀπνζηνιῆο ηνπο, ὁ ζθνπὸο παξέκεηλε ὁ
ἴδηνο θαὶ ἀλαιινίσηνο,  ἐπηθξάηεζε ηῆο πνιηηείαο ηνῦ Θενῦ, ἔζησ
θη ἂλ αὐηὴ ὑπνθαηαζηάζεθε ἀπ’ ηὶο δηάθνξεο ἰδενινγηθὲο ἠ
ἐπηζηεκνληθὲο ἀιήζεηεο, πάληα ὅκσο ἀπνθαιππηηθέο.
Ἡ δηαθνξὰ ηῶλ πνιηηηζκῶλ εἶλαη ζαθέζηαηε, ὁ λενπιαησληζκὸο
ἐλεθαλίζζε κὲ ηὴλ παξαθκὴ ηῆο πόιεσο θαὶ ηὴλ ἔθπησζε ηνῦ
ἐλεξγνῦ πνιίηνπ εἰο ἀπξάγκνλα θαὶ ἀρξεῖν, ἕσο θπληθό, κεηὰ ηὴλ
ὑπνδνχισζε ζηνὺο Ῥσκαίνπο· ὁ γξαπηὸο πνιηηηζκὸο
ἀληηθαηέζηεζε ηὸλ πξνθνξηθὸ ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο θη ὁ ιόγνο
ηῆο Ἀγνξᾶο,  ἰζεγνξία, κεηεηξάπε εἰο ὀξζὸλ ιόγνλ θαὶ Λόγνλ ηνῦ
Θενῦ, κὲ ηὴλ ἔιεπζε ηνῦ ρξηζηηαληζκνῦ, ἠ ἐπηζηεκνληθὸ ιφγν ἠ
ἰδενινγία, κεηὰ ηὴλ βηνκεραληθὴ ἐπαλάζηαζε· πιεζηέζηεξα πξὸο
ηὸλ πξνθνξηθὸ πνιηηηζκὸ θαὶ ηὴλ ἰζεγνξία βξίζθεηαη ὁ θηλεδηθὸο
20
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πνιηηηζκὸο ηῆο αἰζζεηηθῆο ηῆο γξαθῆο ηῶλ θεηκέλσλ. Οἱ ηξεῖο
κνξθὲο πνιηηηζκνῦ θαηὰ ηὸλ Φξαλζνπὰ Ενπιιηέλ22.
Ἔηζη  θαηάθηεζε ηῆο πνιηηείαο ηνῦ Θενῦ, ηνῦ παξαδείζνπ,
κεηεθέξζε ἀπ’ ηὴλ κεηὰ ζάλαηνλ δσὴλ γηὰ ηὸλ ρξηζηηαληζκό, ζηὰ
γεξάκαηα γηὰ ηὸλ θαπηηαιηζκό, ζηὴλ ἄιιε γεληὰ γηὰ ηὸλ
θνκκνπληζκό· ὡο πξὸο ηὸλ ρξφλν κφλν δηέθεξαλ23, δειαδὴ
πξφθεηηαη πεξὶ ηῆο κεηαζέζεσο ηῆο ἱθαλνπνηήζεσο ηῆο δνλῆο·
παξέκεηλε ἀλεξσηηθὸο ὁ βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο θαὶ δηὰ ηνῦην
ἄκνπζνο, ἐθιειπκέλνο θαὶ ἀθξνδηζηαθόο, δηφηη ηνῦ ἦηαλ ἀδηαλφεην
δηαθξίλεηλ ηὴλ ἀπφιπηε ηαχηηζε ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο κὲ ηὴλ
ἐιεπζέξα πνιηηηθὴ πξαθηηθή. Παξέκεηλε πηζηὸο ζηνὺο ηχπνπο,
ζηνὺο θαλφλεο ηῆο γξακκαηηθῆο θαὶ δὲλ δπλήζε θαηαλνῆζαη θαὶ
πνιὺ πεξηζζφηεξν ἐθαξκφζαη ηὴλ κνπζηθὴλ ἁξκνλίαλ, ἦηαλ
ἄκνπζνο ἐθ γελεηῆο, ἐλῶ νἱ ἄιινη κεγάινη θαὶ δσληαλνὶ πνιηηηζκνὶ
ηῆο ἐπνρῆο καο, ὁ ἑιιεληθόο, ὁ θηλεδηθὸο θαὶ ὁ ἰλδηθόο, θέξνπλ
ἀθκαία ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία ζηὴλ θπινγέλεζή ηνπο24· ηὴλ
ἀλαδεηθλχνπλ πιένλ ὡο ηὸλ θχξην ἄμνλα ηῆο δπλακηθῆο
πνιηηηζηηθῆο θαὶ πνιηηηθῆο παξνπζίαο ηνπο, παξὰ ηὶο πεξηπέηεηεο
ηῆο ὑπνδνπιψζεψο ησλ, ἠ θαὶ δηαβξψζεψο ησλ, ἀπ’ ηνὺο
Δὐξσπαίνπο ἐπὶ αἰῶλεο.  ἑηεξνγελὴο θόζκνο πξνυπνζέηεη θαὶ
ἀπαηηεῖ ηὸλ δσληαλὸ θαὶ ἐπνηθνδνκεηηθὸ δηάινγν ηῶλ κεγάισλ
ἱζηνξηθῶλ πνιηηηζκῶλ· ὁ ἑιιεληθὸο παξακέλεη ὁινδψληαλνο ράξηο
εἰο ηὴλ δηαηήξεζε ηῆο κνπζηθῆο ηνπ παξαδόζεσο ἀπ’ ηὴλ
ἀξραηόηεηα, κέζῳ ηῆο δεκνηηθῆο θπξίσο κνπζηθῆο θαὶ ηῆο
ἐθθιεζηαζηηθῆο, θαὶ ηῆο ἑληαίαο γιώζζεο ηνπ. Ὅζνη ἀγλννῦλ ηὶο
ἀξρὲο αὐηὲο ἀδπλαηνῦλ θαηαλνῆζαη ηὸλ δσληαλὸ ἑιιεληθὸ
πνιηηηζκό, ἀιιὰ θαὶ ηνὺο ἄιινπο κεγάινπο ἱζηνξηθνὺο πνιηηηζκνύο,
θαὶ παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζηὴλ ἐζραηνινγηθὴ ἀληίιεςε ηνῦ
δπηηθνῦ ἀλζξψπνπ, κὲ ηὶο ὅπνηεο πξνεθηάζεηο ηνπ.
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Σηὴλ πξαγκαηηθφηεηα ὁ Πιάησλ ἐπηδίσθε ηὴλ ζηαζηκόηεηα, ηὴλ
πιήξε πνιηηηθὴ ἀθηλεζία εἰο ηὴλ πνιηηεία ηνπ· νἱ θχιαθεο εἶραλ ηὴλ
ἀπνζηνιὴ ηῆο δηαθπιάμεσο ηῶλ ζεζκῶλ ηῆο πφιεσο, ηφζνλ
ἀπέλαληη ηῶλ νἱσλδήπνηε ἐμσηεξηθῶλ ἐρζξῶλ, ὅζνλ, θαὶ ἀθφκε
πεξηζζφηεξν, ἔλαληη ηῶλ ἐζσηεξηθῶλ. Τὴλ ἴδηα ἀθηλεζία ἐπηβάιιεη
θαὶ  βηνκεραληθὴ θνηλσλία ζηνὺο ζεζκνχο ηεο, θαζὼο ὅινη ἔρνπλ
ηὸ δηθαίσκα ἐπηιέγεηλ ἀπνθιεηζηηθὰ θαὶ κφλν κεηαμὺ ηῶλ ἐληὸο ηνῦ
ζπζηήκαηνο δπλαηνηήησλ ηνπο, ἀιιὰ ὄρη ἐθηὸο αηνῦ·  ἐμσηεξηθὴ
ζεώξεζε ηῶλ ἐπηινγῶλ ηνῦ ζπζηήκαηνο, ἐθηὸο ηῆο ἐζραηνινγηθῆο
ἀληηιήςεώο ηνπ, κο πξνζθέξεη ηὴλ πιήξε εἰθφλα ηῆο ζεσξεηηθῆο
ἀθηλεζίαο ηνπ θαὶ ηῆο ἰδενινγηθῆο ἀδξαλείαο ηνπ· νἱ ἄιινη ηξφπνη
δσῆο εἶλαη θαηαδηθαζκέλνη θαὶ ἀπφβιεηνη, ἀληηδξαζηηθνὶ θαὶ
ἀλαρξνληζηηθνί25.
 Ἀξηζηνηέιεο κο ὁδεγεῖ εἰο ηὴλ ρξήζηκε δηὰ ηὴλ πξνβιεκαηηθή
καο ἀηξαπφ, δηφηη κο πξνζθέξεη πιεξέζηεξε εἰθφλα ηῆο
δηαξκνθψζεσο ηνῦ ἤζνπο: «…ὅηη δύλαηαη πνηεῖλ ηη ηὸ ηῆο ςπρῆο
ἤζνο  κνπζηθὴ παξαζθεπάδεηλ, εἰ δὲ ηνῦην δύλαηαη πνηεῖλ, δῆινλ
ὅηη πξνζαθηένλ θαὶ παηδεπηέξνλ ἐλ αηῇ ηνὺο λένπο. ἔζηη δὲ
ἁξκόηηνπζα πξὸο ηὴλ θύζηλ ηὴλ ηειηθαύηελ  δηδαζθαιία ηῆο
κνπζηθῆο»26. Γὲλ δηαθέξνπλ θαὶ πνιὺ εἰο ηὴλ ἐθθίλεζε ηῆο ινγηθῆο
ηνπο ὁ δηδάζθαινο κὲ ηὸλ ἀηίζαζζν καζεηή ηνπ, παξὰ κφλν εἰο ηὴλ
ἀμηνιφγεζε ηῆο ἐπηδξάζεσο ηῶλ ῥπζκῶλ ηῆο κνπζηθῆο· ὁ Πιάησλ
ἐπέκεηλε εἰο ηὸλ ἀπνθιεηζκὸ ἀπ’ ηὴλ πνιηηεία ηνπ ηῶλ δηαζηαιηηθῶλ
ῥπζκῶλ ηῆο κνπζηθῆο, ὡο «ἐλ ὅιῳ θηλδπλεύνληα» ηὸλ κεραληζκὸ
ἀζθήζεσο ηῆο ἐμνπζίαο θαὶ ἐπέβαιε αὐζηεξνὺο πεξηνξηζκνὺο εἰο
ηὴλ κνπζηθὴ παηδεία ηῶλ θπιάθσλ· ὁ Ἀξηζνηέιεο θαηαγξάθεη
ζπζηεκαηηθὰ ηὶο ἐπηδξάζεηο ἑθάζηνπ ῥπζκνῦ, ἀιιὰ εἶλαη
ἐκθαλέζηαηε  πξνηίκεζή ηνπ πξὸο ηνὺο «ἐκκειῶο παίδνληαο». 
Σηαγεηξίηεο ιέεη ὅηη ηὴλ πνηφηεηα ηνῦ ἤζνπο ηῆο ςπρῆο ηῶλ λέσλ
δχλαηαη παξαζθεπάδεηλ  κνπζηθή, ἑπνκέλσο εἶλαη ἐπηβεβιεκέλν
εἰο αὐηὴλ ἐθπαηδεχεηλ ηνὺο λένπο. Γηφηη ἁξκφδεη εἰο ηὴλ θχζηλ ηῆο
λεαξο ιηθίαο  δηδαζθαιία ηῆο κνπζηθῆο· ὁ ἄλζξσπνο
δηακνξθψλεη ηὸ ἦζνο ηνπ εἰο ηὴλ λεαξὰλ ιηθίαλ.
Ἡ δηαθνξὰ ηῶλ ζπκπεξαζκάησλ ηῶλ δχν θηινζφθσλ εἶλαη
ζαθέζηαηε θαὶ θαζνξηζηηθή· ὁ Πιάησλ ἐπηβάιιεη ηὸλ ἀπνθιεηζκὸ
ἀπ’ ηὴλ πνιηηεία ηνπ ὅζσλ ῥπζκῶλ δηακνξθψλνπλ ηὴλ ἐιεπζεξία
ηῆο γλώκεο, ηὴλ ἰζεγνξία εἰο ηὴλ πξάμε, θη ἑπνκέλσο θαὶ ηὴλ
Αὐηφζη,, ζει.33 θαὶ «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», 28.
Ἀξηζηνηέινπο, «Πνιηηηθά», Βηβι. Ζ’, θεθ. ε’, παξ. 9-10, (1340β12-16), κεηάθξαζε δηθή κνπ,
θαὶ «Ἀπ΄ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 6.
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δπλαηφηεηα ἀλππαθνῆο ηῶλ θπιάθσλ εἰο ηνὺο ἄξρνληαο· ὁ
Ἀξηζηνηέιεο, ἀληηζέησο, ζέηεη ὡο ἀθξνγσληαῖν ιίζν ηῆο ἀκέζνπ
δεκνθξαηίαο ηὸ «κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο» θαὶ ηὴλ ἐκκέιεηα
γεληθψηεξα. Οἱ ἀλαθνξέο καο εἰο ηνὺο δχν θηινζφθνπο εἶλαη
ζπλήζεηο θαὶ ἐθηεηακέλεο, ἀιιὰ θαὶ εὐράξηζηεο, δηφηη κο
ἐπηηξέπνπλ ηὴλ ἀπνθάιπςε ηῶλ πνιιῶλ πηπρῶλ ηῆο ἀλζξσπίλεο
ςπρῆο θαὶ ηῆο ἱζηνξηθῆο πνξείαο ηνῦ πνιίηνπ, ὅπσο θαὶ ηῆο
ἐιεπζέξαο πξαθηηθῆο ηνπ εἰο ηὴλ ἄκεζνλ δεκνθξαηίαλ· νἱ ἀιιαγὲο
εἰο ηὸ ἦζνο ηνῦ ἀλζξψπνπ,  ἔθπησζε ηνῦ πνιίηνπ ἀπὸ ἐλεξγὸλ
εἰο ἀπξάγκνλα, ἀρξεῖνλ θαὶ θπληθὸλ θαζνξίδεη ηὴλ ἱζηνξηθή ηνπ
πνξεία, ηνπιάρηζηνλ ζηὸλ δπηηθὸ πνιηηηζκό, ὅπσο ηὸλ γλσξίδνπκε,
θαὶ ηὸλ δηδαρζήθακε, ηνὺο ηειεπηαίνπο αἰῶλεο. Τὸ ἤζνο ἀθνξ
εὐζέσο ηὴλ ςπρή, ηὰ ἐζσηεξηθὰ ζηνηρεῖα ηνῦ ἀλζξψπνπ· 
ηερλνινγία, ὁ ηξόπνο δσῆο ἐθθηλνῦλ ἀπ’ ηὶο πνιηηηθὲο ζρέζεηο θαὶ
ἐληππψλνληαη ἐκκέζσο ζηὸ ἦζνο ηνῦ ἀλζξψπνπ, κὲ θαηάιεμε ηὴλ
ςπρή ηνπ. Ἡ δηαθνξὰ ηῶλ δχν ἐπηδξάζεσλ, ἠ πνιηηηθῶλ
ἀληηιήςεσλ θαιχηεξα, κο ἐπηηξέπεη ηὴλ εἰο βάζνο ἀλάιπζε ηῶλ
δηαθνξῶλ ηῶλ πνιηηηζκῶλ· ὅηαλ ὁ Θαιῆο ὁ Μηιήζηνο κεηαθέξεη εἰο
ηὴλ Ἀγνξὰ ηὰο ἀπνθηεζεῖζαο εἰο ηνὺο Αἰγππηίνπο θαὶ Βαβπισλίνπο
γλψζεηο ηνπ, ἔρεη πιήξε ζπλαίζζεζε ηῆο πνιηηηθῆο ἐπαλαζηάζεώο
ηνπ27, ηῆο ὁξηζηηθῆο ξήμεσο κὲ ηὴλ ἱεξαηηθὴ θαὶ ἱεξαξρηθὴ γλψζε
ηῶλ πιένλ πξνεγκέλσλ πνιηηηζκῶλ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ· θη ὅηαλ
ἀθνχεη ηὴλ ζθσπηηθὴ ἀπάληεζε ηῆο ἐκκεινῦο θαὶ ραξηέζζεο
ζεξαπαηλίδνο, ηέξπεηαη ἀθάληαζηα, παξὰ ηὸ ἀηχρεκά ηνπ, ηὴλ
πηψζε ηνπ ζηὸ βξψκηθν ιάθθν, δηφηη βιέπεη ὅηη  ἐπαλάζηαζή ηνπ
γίλεηαη θηῆκα ηῆο ἑιιεληθῆο θνηλσλίαο.
 Θαιῆο κεηαθέξεη ηὰο γλψζεηο ηνπ εἰο ηὴλ Ἀγνξὰ θαὶ ηὰο
θαζηζη θηῆκα ὅισλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, πνιηηῶλ, κεηνίθσλ θαὶ
δνύισλ, δηαθνξεηηθὰ  Θξᾶηηα ζεξαπαηλίο, ὅζν ἐκκειὴο θαὶ
ραξίεζζα θη ἂλ ἦηαλ, δὲλ ζὰ ἀπνηνικνῦζε «ἀθνζθῶςαη» ηὸλ
πξῶην ζνθὸ ηνῦ ιιεληζκνῦ εἰο ηὴλ κεγαιχηεξα πφιηλ ηνπ· εἶρε
ηὴλ ἄλεζε ηῆο παξεκβάζεσο, δειαδή, ηῆο ἐπέηξεπε  θνηλσλία
ηὴλ παξέκβαζή ηεο θη αὐηὴ ηὴλ ἀμηνπνηνῦζε εἰο ηὸ ἔπαθξν, ὅπσο
θαὶ νἱ Μηιήζηνη πνιίηεο.  ζνθὸο κεηαθέξεη ηὰο γλψζεηο ηνπ εἰο ηὴλ
ἀγνξὰλ θη ὅινη νἱ κεηέρνληεο εἰο αὐηὴλ ἀμηνπνηνῦλ ηὴλ εὐθαηξία,
κεηαηξέπνπλ ηὴλ ἀγνξὰλ εἰο Ἀγνξάλ28, ἐπεηδὴ ηνὺο παξέρεη ηὴλ
ἄλεζε  θνηλσλία· κὲ ἄιια ιφγηα, δὲλ εἶρε ἀπνδερζεῖ πνηὲ 
ἑιιεληθὴ θνηλσλία, θαὶ θπζηθὰ νὐδεκία ἑιιεληθὴ πνιηηεία, ηὴλ
ἱεξαξρηθὴ θαὶ ἱεξαηηθὴ δηαθχιαμε ηῆο γλψζεσο. Ἡ γλψζε ἦηαλ
θηῆκα ὅισλ.
ξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 1 θ. ἑ.
Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, «Τὰ ἰδενινγηθὰ δεζκά», ἐθδφζεηο, «δπζζέαο», Ἀζῆλαη, 1982, ζει.
123, θ.ἑ.
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Ἡ ἐπαλάζηαζε ἦηαλ κεγάιε, δηφηη ἐπξφθεηην γηὰ ηὴλ πξώηε
ἀληαιιαγὴ γλώζεσο –θαὶ ἴζσο θαὶ πνιηηηζηηθῶλ ἀγαζῶλ, ἐθηὸο
ἐθείλεο ηνῦ Ἀλαράξζηνο,  ὁπνία πεξηνξίζζεθε ζὲ πξνζσπηθὸ
ἐπίπεδν, ἂλ θαὶ ζπλέβε ηὴλ ἴδηα ἐπνρὴ πεξίπνπ- ζηὴλ ἱζηνξία,
ἀιιὰ ἐληειῶο ἰδηόηππε, δηφηη νἱ ἀληαιιαγὲο ἐγέλνλην ζρεδὸλ
ἀπνθιεηζηηθὰ πξὸο ηὴλ κίαλ πιεπξάλ· νἱ Ἕιιελεο ἐιάκβαλαλ
ἀξθεηὰο γλψζεηο ἀπ’ ηνὺο πνιηηηζκνὺο ηῆο Ἀλαηνιῆο θαὶ ηὰο
κεηέθεξαλ εἰο ηὴλ ρψξα ηνπο, ἀιιὰ κφλν γλψζεηο ηερληθάο,
ἀζηξνλνκηθάο, κνπζηθάο, ηερληθάο θαὶ καζεκαηηθάο, θη ὄρη ὡο
ηξφπνο δσῆο, ἀιιὰ ηίπνηε πεξηζζφηεξν.  Θαιῆο ἀπ’ ηνὺο
πξψηνπο, ὁ Ππζαγόξαο ζηὴ ζπλέρεηα, κεηέθεξαλ ηὰο γλψζεηο θαὶ
ηὰο ἐθάξκνζαλ εἰο ηὰο πφιεηο ηνπο, ἁιιὰ εἰο ηὴλ Ἀγνξὰλ θαὶ ηὰο
κεηέηξαςαλ εἰο θηῆκα ὅισλ ηῶλ θαηνίθσλ ηνπο, ἀλεμαξηήησο ηῆο
πξνειεχζεψο ηνπο θαὶ ηῆο πνιηηηθῆο ηνπο ζέζεσο.
Ἡ ἴδηα ἐπαλάζηαζε γίλεηαη ζηὶο κέξεο καο κὲ ηὴλ ςεθηαθὴ
ηερλνινγία29,  ὁπνία ἐμνζηξαθίδεη ηὸ κπζηηθό, ἐπηζηεκνληθὸ ἠ
ἐπαγγεικαηηθό·  γλώζε εἶλαη θνηλὴ εἰο ὅινπο, θπθινθνξεῖ
ἐιεχζεξα εἰο ηὴλ Ἀγνξά, δηφηη Ἀγνξὰ ζηὴλ ἐπνρή καο εἶλαη
πξσηίζησο ηὸ δηαδίθηπν, ἀιιὰ θαὶ ἀγνξὰ καδί· πξφθεηηαη γηὰ ηὴλ
κεηεμέιημε ηῆο παγθνζκηνπνηήζεσο. Μέζα ἀπ’ ηὴλ ἀληαιιαγὴ ηῆο
γλψζεσο δηεπξχλεηαη  δεκηνπξγηθὴ ἔθθξαζε ὅισλ θαὶ 
δεκηνπξγηθόηεο ηῶλ ἐξεπλεηῶλ· ὅζν πιεξέζηεξε θαὶ πινπζηψηεξε
εἶλαη  ἀληαιιαγή, ηφζν δεκηνπξγηθφηεξνο γίλεηαη ὁ ἐξεπλεηήο, θη
ἀληηζηξφθσο· ὅζν πηὸ θιεηζηὴ θαὶ πηὸ πηζηὴ ζηὴ βηνκεραληθὴ
ινγηθὴ παξακέλεη  ὅπνηα θνηλσλία, ηφζν ὀιηγψηεξνλ δεκηνπξγηθνὶ
εἶλαη νἱ ἐξεπλεηέο ηεο θαὶ ὀιηγψηεξν ἀληαγσληζηηθὴ  ἵδηα. Δἶλαη
γλσζηὰ ηὰ ἀπνηειέζκαηα, νἰθνλνκηθὰ θαὶ πνιηηηθά.
Τὸ πξφβιεκα ηῆο ἐπνρῆο καο εἶλαη  ἀλαδπφκελε λέα πνιηηηζηηθὴ
ζύλζεζηο, ηὸ πῶο ζὰ ἐκθαληζζεῖ θαὶ πνηὰ κνξθὴ ζὰ ἔρεη; Θὰ
παξακείλεη θπξίαξρνο ὁ δπηηθὸο πνιηηηζκόο, ὅπσο ζπλέβε θαὶ κὲ
ηὸλ ἑιιεληθὸ κεηὰ ηὴλ ἧηηα ηῶλ ιιήλσλ ἀπ’ ηνὺο Ῥσκαίνπο, ἠ ζὰ
ἀλαδπζεῖ ἕλαο ἄιινο πνιηηηζκὸο κὲ ηὴλ ζχλζεζε θαὶ ηῶλ παιαηῶλ
θαὶ δσληαλῶλ ἱζηνξηθῶλ πνιηηηζκῶλ; Γχζθνιε  ἀπάληεζε θαὶ
ἀθφκε δπζθνιψηεξε  πξφβιεςε. Τὰ δεδνκέλα εἶλαη ἀληηθαηηθὰ
θαὶ ἀλάκηθηα· ζηὸ ἐπίπεδν ηῆο θαζεκεξηλόηεηνο θπξηαξρεῖ ὁ
ἀκεξηθαληθὸο πνιηηηζκόο, κὲ ηὴλ βίαηε κνπζηθὴ θαὶ ηὴλ θαιιηέξγεηα
ηνῦ ρνιιπγνπληηαλνῦ ηξφπνπ δσῆο30, ἂλ θαὶ  Ἀζία βιέπεη
πεξηζζφηεξν ἰλδηθὸ θηλεκαηνγξάθν, θαὶ  θηλεκαηνγξαθηθὴ
ξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 46
Αὐηφζη, «Οἱ θαῦινη ηὴλ κνπζηθήλ» θαὶ «ηεξνγελὴο θαὶ πνιππνιηθὸο θφζκνο», «Οἱ κηθξνὶ
βάξβαξνη».
29
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παξαγσγὴ ηῆο Κίλαο δὲλ εἶλαη θαζφινπ ἀπνκίκεζε ηῆο
ἀκεξηθαληθῆο· κιινλ ηὸ ἀληίζεην. Ἡ Γύζε, ἐπίζεο, ἀξρίδεη
ζαπκάδεηλ ηὴλ θαιιηηερληθὴ δεκηνπξγία ηῆο Ἀλαηνιῆο.
Σὲ ἀθαδεκατθὸ ἐπίπεδν νἱ δηαθνξὲο εἶλαη ἐκθαλέζηεξεο· νἱ δχν
κεγαιχηεξνη θαὶ κὲ καθξφηεξε ἱζηνξία ἀλαδπόκελνη ιανί, θαὶ καδί
ηνπο θαὶ ὅινη νἱ ἄιινη, ἐπηκέλνπλ ζηὸ δηάινγν κεηαμὺ ηῶλ
δσληαλῶλ παιαηῶλ πνιηηηζκῶλ. Ἀλαγλσξίδνπλ ηὴλ ζπλεηζθνξὰ
ηῶλ λεσηέξσλ πνιηηηζκῶλ, ἀιιὰ κφλν θαὶ κφλν ζηὰ πιαίζηα ηῆο
ἱζηνξηθῆο ηνπο παξνπζίαο θαὶ πξνζθνξο ηνπο· ζεσξνῦλ,
ἐκκέζσο πιὴλ ζαθῶο, ὡο ἀλαρξνληζηηθὴ ηὴλ ἐζραηνινγηθὴ ηὴλ
ἀληίιεςε ηῆο δπηηθῆο θνηλσλίαο, ὡο ἀλσηάηνπ ζηαδίνπ ηῆο
ἐμειίμεσο ηνῦ ἀλζξσπίλνπ γέλνπο. Ἀλαγλσξίδνπλ ὡο ἄμην
δηαιόγνπ, θαὶ δεκηνπξγηθῆο ἀληαιιαγῆο ηῆο ἀλζξσπίλεο γλώζεσο
θαὶ ηνῦ πνιηηηζκνῦ, κφλν ζρεδὸλ ηὸλ ἑιιεληθὸ ἀπ’ ηνὺο δπηηθνχο·
ζεσξνῦλ, δειαδή, ὡο πξσηαξρηθὸ ζηνηρεῖν ηξνρνπέδεο ηὴλ
ἀπφιπηε ἐμάξηεζε ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξώπνπ ἀπ’ ηὴλ ζξεζθεπηηθή,
ἰδενινγηθὴ θαὶ ἐπηζηεκνληθὴ ἀιήζεηα ηνπ. Ἡ ἀλάκημε ηῶλ δχν
κνξθῶλ πνιηηηζκῶλ, ηνῦ δσηικοῦ, βηνκεραληθνῦ θαὶ ηῶλ παιαηῶλ
ἱζηνξηθῶλ θαὶ δσληαλῶλ, δὲλ εἶλαη θαὶ ηφζν εὔθνιε, ἀιιὰ  ἱζηνξία
ζὰ δείμεη. Τὶο πξῶηεο δηεξεπλήζεηο ἐπηρεηξνῦκε ὡο ἁπιῆ
ζπλεηζθνξὰ ζηὸ δηάινγν ηῶλ πνιηηηζκῶλ, ἴζσο θαὶ κὲ ηὴλ ἄλεζε
ηῆο δηνξαηηθῆο δηεξεπλήζεσο ηῆο ἑιιεληθῆο παηδεύζεσο, ιφγῳ ηῆο
ἐπηβηψζεψο ηεο εἰο ηὴλ ρψξα καο θαὶ πεξηζζφηεξν εἰο ὅζνπο
βίσζαλ ἀπ’ ηὴλ παηδηθή ηνπο ιηθία ηὴλ δεκνηηθὴ ἠ δεκώδε
παξάδνζε ἠ ηὴλ κνῦζαλ, ἠ ηὸ ἐλχπηηνλ θαηὰ ηὸλ σθξάηε.
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«Μεηὰ ταρίηων…»
Ὅηαλ ὁ Πεξηθιῆο εἰο ηὸλ πηηάθηόλ ηνπ, ηὸ ἐγθψκηνλ ηῆο θιαζηθῆο
ἐπνρῆο, ηῆο ἐκκειείαο, ἀλαθέξεηαη εἰο ηὴλ θαζεκεξηλφηεηα ηῶλ
ζπκπνιηηῶλ ηνπ εἶλαη ἀθξηβὴο θαὶ πιεξέζηαηνο· νἱ Ἀζελαῖνη
ἐραίξνλην ηὴλ δσή ησλ εἰο ὅιαο ηὰο ἐθθξάζεηο ηεο θη εἶραλ ὅινη
ηνπο ζρεδὸλ αἰζζεηὴ ηὴλ παξνπζία ηνπο: «Ξπλειώλ ηε ιέγσ ηήλ ηε
πᾶζαλ πόιηλ ηῆο ιιάδνο παίδεπζηλ εἶλαη θαὶ θαζ’ ἕθαζηνλ δνθεῖλ
ἄλ κνη ηὸλ αηὸλ ἄλδξα παξ’ κῖλ ἐπὶ πιεῖζηα ἂλ εἴδε θαὶ κεηὰ
ραξίησλ κάιηζη’ ἂλ εηξαπέισο ηὸ ζῶκα παξέρεζζαη»31. Σηὸ
ηειεπηαῖν ηνπ θεθάιαην ηῆο εἰζαγσγῆο βξίζθεηαη ὁ κεγάινο
πνιηηηθὸο θη ἀλαθεθαιαηψλεη κὲ ηὴλ ἀλαθνξά ηνπ εἰο ηὴλ παξνπζία
ηῆο πφιεσο εἰο ηὴλ παίδεπζηλ ηῶλ ιιήλσλ, εἰο ηὸλ πνιηηηζκόλ, ζὰ
ιέγακε ζήκεξα, ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὴλ ἔλλνηα ηῆο θαζεκεξηλῆο πξαθηηθῆο
ηῶλ ζπκπνιηηῶλ ηνπ: ὁινθιεξψλσλ ινηπὸλ ιέγσ ὅηη  πφιηο καο
ἀπνηειεῖ ηὸ ἐθπαηδεπηήξην ὁινθιήξνπ ηῆο ιιάδνο θαὶ ὁ θαζέλαο
καο θαηὰ ηὴλ ἄπνςή κνπ, ὡο ἄηνκν πξνζσπηθὰ ζὲ πάξα πνιιὲο
ἐθδειψζεηο ηῆο δσῆο ἐπηδίδεηαη θαὶ κὲ πεξίζζεηα ράξε θαὶ
πλεπκαηηθὴ θαὶ ζσκαηηθὴ ἁξκνλία. Τὸ εηξαπέισο ρξεζηκνπνηεῖ ὁ
πνιηηηθὸο θαὶ θηιφζνθνο καδί, ηὸ ἐπίζεην εὐηξάπεινο θαὶ ὁ
Σηαγεηξίηεο, ὅηαλ πξνζδηνξίδεη ηνὺο παξάγνληαο δηακνξθψζεσο
ηνῦ ἤζνπο· «νἱ δ’ ἐκκειῶο παίδνληεο εηξάπεινη πξνζαγνξεύνληαη,
νἷνλ εὔηξνπνη· ηνῦ γὰξ ἢζνπο αἱ ηνηαῦηαη δνθνῦζη θηλήζεηο εἶλαη,
ὥζπεξ δὲ ηὰ ζώκαηα ἐθ ηῶλ θηλήζεσλ θξίλεηαη, νὕησ θαὶ ηὰ ἢζε»
32
. ὅιε ηνπο  θίλεζε, ηὸ βάδηζκά ηνπο ἀθφκε, εἶρε ῥπζκὸ ἐκκειῆ
θαὶ ηὴλ ἁξκνλία ηῆο παηδηο, θαὶ δη’ αὐηὸ ἀπεθαινῦλην εὐηξάπεινη,
δειαδὴ εὔηξνπνη· δηφηη πηζηεχεηαη ὅηη νἱ θηλήζεηο αὐηὲο ἐθπεγάδνπλ
ἀπ’ ηὸ ἦζνο ηῶλ ἀλζξψπσλ, ὅπσο θαὶ ηὰ ζψκαηα θξίλνληαη ἀπ’ ηὶο
θηλήζεηο, ἔηζη ζπκβαίλεη θαὶ κὲ ηὰ ἤζε. Ἡ ηαχηηζηο εἶλαη ἀπφιπηε
ζρεδφλ· ἑθαηὸ ἔηε κεηὰ ὁ Ἀξηζηνηέιεο ἀληηγξάθεη ηὸλ Πεξηθιῆ…
Δἰο ηὸ ἐλδηάκεζν ὁ Πιάησλ ἀλαγλσξίδεη ὡο θχξην πξνζὸλ ηῆο
Θξᾴηηεο ζεξαπαηλίδνο ηὴλ ἐκκέιεηά ηεο θαὶ ηὴλ ράξε ηεο,
ἀλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κὲ ηὴλ πξψηε, ἀιιὰ θαὶ ὁ Κνκθνχθηνο
δηδάζθεη ὡο βαζηθὴ ἀξεηὴ ηὴλ ἀπνδνρὴ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, «ὁ
ἄλζξσπνο ἐξεζίδεηαη ἀπ’ ηὴλ ἀλάγλσζε ηῶλ ᾠδῶλ, ἀπνξξνθᾶηαη
ἀπ’ ηὴλ πξαθηηθὴ ηῆο ηειεηνπξγίαο θαὶ εθξαίλεηαη ἀπ’ ηὴλ ἁξκνλία
ηῆο κνπζηθῆο», ὅπσο θαὶ  ἰλδηθὴ θηινζνθία. Ὅπσο ὁ Πιάησλ, κὲ
ηὶο ἀλαθνξέο ηνπ εἰο ηὸλ Γάκσλα θαὶ ηὴλ ἐκκειῆ θαὶ ραξίεζζα
ζεξαπαηλίδα, αἴξεη ηὶο ἐμαξηήζεηο ηνπ ἀπ’ ηὶο ἀξρέο ηνπ, πεξὶ
ἀπνθιεηζκνῦ ἀπ’ ηὴλ πνιηηεία ηνπ ὅζσλ ῥπζκῶλ εἶλαη αἴηηνη
Θνπθπδίδνπ, «Ἱζηνξίαη», Βηβι. Β’, θεθ. κα’, παξ. 1, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ΄ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 6, θ.
ἑ., «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦλ Ἀπφιισλνο», ζει. 1, θ. ἑ. θαὶ «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 20.
31
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«ἀλειεπζεξίαο θαὶ ὕβξεσο», εἰο ηὸλ ἴδην βαζκὸ θαὶ  θηλεδηθὴ
θηινζνθία ἀληηζηαζκίδεη ηὶο ὅπνηεο ἐμαξηήζεηο ηεο ζηὴλ θαζεκεξηλὴ
δσὴ ηῶλ πνιηηῶλ κὲ ηὴλ ἀπνπζία λανῦ ἀπ’ ηὴλ Οξαλία πόιε.
Τὸ πξφβιεκα ἑζηηάδεηαη εἰο ηὸλ βαζκὸ ἐμαξηήζεσο ηνῦ ἀλζξψπνπ
ἀπ’ ηὴλ νἱαλδήπνηε ἀλσηέξαλ ἀξρήλ, Θεόλ, ἐπηζηήκελ ἠ
ἰδενινγίαλ, ζηὴ δπηηθὴ θνηλσλία33· νἱ δχν πξνεγνχκελνη αἰῶλεο
ἔρνπλ ἀπνδείμεη ὅηη ηὰ ἰδενινγηθὰ δεζκὰ εἶλαη πνιιὲο θνξὲο
ηξηζρεηξφηεξα ἀπ’ ηὰ ζξεζθεπηηθά· ηὴλ πίζηε ζηὴλ αἰψληα ζσηεξία,
ζηὴλ ἄιιε δσὴ ηῆο ὅπνηαο κνξθῆο, ηὴλ δηαδέρεηαη  πηὸ ἀθιφλεηε
πίζηε ηῆο ἱεξᾶο ἀπνζηνιῆο γηὰ ηὸλ ἐθζπγρξνληζκὸ θαὶ
ἐθδεκνθξαηηζκὸ ηῶλ ἄιισλ ιαῶλ, ὅπσο ζπκβαίλεη ζηὸ Ἰξὰθ θαὶ
ζηὸ Αθγαληζηάλ, ζηὴ Γεσξγία θαὶ ζηὴλ Οθξαλία ζηὶο κέξεο καο. Ἡ
ςεθηαθὴ
ἐπαλάζηαζε
θαὶ

ἀπνθαζήισζε
ηῆο
παγθνζκηνπνηήζεσο ἀπ’ ηὶο ἐληεηαικέλεο θνζκνζεσξίεο ἠ
ἰδενινγίεο ηῶλ Φνπθνγηάκα θαὶ Χάληηγθηνλ34 ὁδεγνῦλ ηὴλ
ἀλζξσπφηεηα ηνπιάρηζηνλ εἰο ἄιιε πνιηηηθὴ δπλακηθὴ θαὶ κεγάιν
κέξνο ηῶλ Γπηηθῶλ, θπξίσο ηῶλ Δξσπαίσλ ηῆο Δξσδώλεο, εἰο
δεκηνπξγηθὸ θαὶ ἐπνηθνδνκεηηθὸ δηάινγν κὲ ηνὺο ἀλαδπνκέλνπο,
ἀλαιφγσο πξὸο ηὰο ἱζηνξηθάο ηνπο ξίδαο· δεχηεξνο παξάγσλ εἶλαη
 ἐλζσκάησζε ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο ὡο θαζνξηζηηθνῦ
ζπζηαηηθνῦ εἰο ηὴλ θαζεκεξηλφηεηα ηῶλ θνηλσληῶλ ηῶλ
ἀλαδπνκέλσλ ρσξῶλ, ιφγῳ θαὶ ηῆο ςεθηαθῆο ηερλνινγίαο.
Ἡ θαιιηέξγεηα ηῆο ἱεξαξρηθῆο θαὶ ἱεξαηηθῆο θνηλσλίαο ἔρεη ηὴλ
πξνέθηαζή ηεο ζηὴλ βηνκεραληθὴ ἐπνρὴ θη ἀθφκε πεξηζζφηεξν
ζηὴλ ἐπνρὴ ηῆο δπηηθῆο ἀληηιήςεσο ηῆο παγθνζκηνπνηήζεσο· νἱ
ἔξεπλεο ηῆο θπβεξλεηηθῆο, κὲ ἐθθίλεζή ηνπο ηὸ Γεύηεξν Παγθόζκην
πόιεκν θαὶ ηὴλ ἀλάγθε ἐπηιχζεσο ηνῦ νἰθνλνκεηξηθνῦ κνληέινπ,
ηὴλ ἀξηζηνπνίεζε, κὲ ηὶο ἐξγαζίεο ηῶλ Nobert Werner θαὶ John von
Neumann θαὶ ηὴλ ἐπίιπζε ηῆο κεζφδνπ Simplex, ἀιιὰ θαὶ ηὶο
ἐξγαζίεο ὑπὸ ηὴλ θαζνδήγεζε ηνῦ Gregory Bateson θαὶ ἀξγφηεξα
ηνῦ Νηθνιάνπ Νεγξεπόληε ηὶο κεηαπνιεκηθὲο δεθαεηίεο, ὁδήγεζαλ
ζηὴλ ἀπφιπηε πεπνίζεζε, κεηὰ θαὶ ηὰ ζεκηλάξηα ηνῦ Νακνὺξ θαὶ
ηνῦ Πάικν Ἄην, ὅηη εἶλαη εὔθνιε  ηερλεηὴ λόεζε -ἀθφκε θαὶ 
ηερλεηὴ ἀλαπαξαγσγὴ ηνῦ ἀλζξώπνπ-, θαὶ ἐθηφηε ἦηαλ
θαζνδεγνπκέλε θαὶ ἄλσζελ ρξεκαηνδνηνχκελε ἀπ’ ηὴλ CIA 
πξνζπάζεηα ἐπεξεαζκνῦ ηῶλ ιαῶλ, θαὶ ἀθφκε πεξηζζφηεξν ηῶλ
λέσλ.  ςπρεδειηζκόο,  κνπζηθὴ ξόθ,  δηάδνζε ηνῦ LSD, ηὸ
θίλεκα ηῶλ Χίπππο θαὶ ηῶλ ἀλαηνιηθῶλ ζξεζθεηῶλ, δὲλ θαὶ
Αὐηφζη, «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 24, 32, «Οἱ κηθξνὶ βἀξβαξνη», ζει. 4, 10,
16, «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει 29, 45 θαὶ «Τνχηνηο ηνῖο πνλεξνῖο ραιθίνηο», ζει. 1,
13, 43 θαὶ Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, ὅ. ἀ. ζει. 181,209.
34
Αὐηφζη, ζει 5.
33
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βνπδηζκνῦ, ἦηαλ ἀπνιχησο ἐιεγρφκελα35· ἀπὸ ηφηε ὅιν θαὶ
πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ ζηὴλ ἄκεζε θαὶ ζηελὴ παξέκβαζε ηῶλ
κπζηηθῶλ πεξεζηῶλ, ἐλῶ ἀθφκε θαὶ ὁ Μσράκεη Ἄιπ, ὁ Κάζηνπο
Κιαίε, ἔρεη δειψζεη ὅηη ηὸ θίλεκα γηὰ ηὴλ ρεηξαθέηεζε ηῶλ καύξσλ
ζηὴλ Ἀκεξηθή, ὅπσο θαὶ ηὸ ἀξηζηεξὸ παγθνζκίσο κὲ ηὶο δηάθνξεο
δηαθιαδψζεηο ηνπ, ἦηαλ ζρεδὸλ πιήξσο δηαβξσκέλν. Γὲλ κο
ἐλδηαθέξεη αὐηὴ ηὴλ ζηηγκὴ ὁ βαζκὸο ἐιέγρνπ, ἀιιὰ κφλν 
ὑπνγξάκκηζε ηνῦ θαηλνκέλνπ, ἂλ θαὶ ὅηαλ ἐγξάθε  ἀλάιπζε, «Οἱ
θαῦινη ηὴλ κνπζηθὴλ» δὲλ εἴρακε ηὴλ κεηέπεηηα πξνζθεξζεῖζα
ἄξηζηε ἐλεκέξσζε ηῆο Γαιινθαλαδῆο θαζεγεηξίαο Cé line
Lafontaine. Πνιιὰ ἑξκελεχνληαη ἀπὸ ὅζα ζπλέβεζαλ θαὶ
ζπκβαίλνπλ ζηὴ ρψξα καο ηὶο ηειεπηαῖεο δεθαεηίεο, θη ἀθφκε
πεξηζζφηεξν ηὴλ ηειεπηαία δηεηία, κὲ ηὰ ὑπνηηζέκελα θηλήκαηα ηῆο
λενιαίαο, ηὴλ πιεκκπξίδα ηῆο ἀξηζηεξῆο θηινινγίαο θαὶ
παξαθηινινγίαο,
ηνὺο
βαλδαιηζκνὺο
ηῶλ
εἰζαρζέλησλ
κηζζνθφξσλ θαὶ ἄιια πνιιά, ἀιιὰ αὐηὰ εἶλαη ἄιινπ
παπαεπαγγέιην…

Céline Lafontaine, “L’ empire cybernétique, des machines à penser à la pensée machine »,
Seuil, Paris, 2004, ζει. 126, 183-5.
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2
Ἡ ἀλαθνξὰ ζηὶο κεζνδεχζεηο ηῶλ ἀκεξηθαληθῶλ κπζηηθῶλ
πεξεζηῶλ γίλεηαη δη’ ἕλαλ θαὶ κφλνλ ιφγνλ, ηνῦ θαηαδεῖμαη ηὴλ
ἄλσζελ ἐπηβνιὴλ ἀθφκε θαὶ εἰο ηὸλ ἔιεγρνλ ηῶλ θνηλσληθῶλ
ζρέζεσλ· ἀπ’ ηὴλ ἀπνςε αὐηὴ ἀληηγξάθνπλ ηὴλ πνιηηεία ηνῦ
Πιάησλνο, κὲ κία θαζνξηζηηθὴ δηαθνξά: ὁ σθξάηεο παξακέλεη
πηζηὸο εἰο ηφ, «ὡο θεζί ηε Γάκσλ θαὶ ἐγὼ πείζνκαη», θαὶ ἐπηκέλεη
εἰο ηὴλ κνπζηθὴλ ἀληίιεςε ηνῦ Ἀζελαίνπ κνπζηθνῦ, θηινζφθνπ θαὶ
ἐλεξγνῦ πνιίηνπ ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, θη ὁ Πιάησλ ηὸ
θαηαγξάθεη. Οἱ ἐξεπλεηὲο θαὶ θαζεγεηὲο ηῶλ ἀκεξηθαληθῶλ
ἐξγαζηεξίσλ παξακέλνπλ θιεηζηνὶ ζηὶο αἴζνπζέο ηνπο θη
ἐκθαλίδνληαη εἰο ηὴλ Ἀγνξάλ, ἐὰλ ἐκθαλίδνληαη πνηέ, ὡο νἱ ζνθνὶ
θαὶ παληνγλῶζηεο, ὅπσο ἀθξηβῶο θαὶ ηὸ αἰγππηηαθὸ ἱεξαηεῖν· 
δηαθνξά ηνπο κὲ ηὸλ Θαιῆ, ηὸλ Γάκσλα θαὶ ηὸλ σθξάηε εἶλαη
ηεξαζηία, ράνο ἀπξνζκέηξεην. Ἡ ινγνδνζία ἦηαλ ἄκεζε θαὶ
ζπλερὴο εἰο ηνὺο Ἕιιελαο ζνθνὺο θαὶ πνιηηηθνχο·  ὑπνηαγὴ
ζηὴλ ἱεξαξρηθῆο θαὶ ἱεξαηηθῆο δνκῆο βηνκεραληθὴ θνηλσλία εἶλαη
ὁινθιεξσηηθὴ ζηνὺο ἐγθεθάινπο ηῆο ἐπνρῆο καο· ἀπ’ ηὰ
ἀπφθξπθα ηνῦ ἱεξαηείνπ ἐπηρεηξνῦλ ηὴλ θαζνδήγεζε ηῆο
παγθνζκίνπ θνηλσλίαο θη ἀγλννῦλ πξνθιεηηθὰ ηὴλ θαζεκεξηλφηεηα
ηῆο ρψξαο ηνπο θαὶ ηῆο δηεζλνῦο ζθελῆο ηῆο ζήκεξνλ, κὲ ηὴλ
πιήξε ἑλνπνίεζή ηνπο. Οὐδεὶο ἐμ αὐηῶλ ζπλάληεζε πνηὲ
ζεξαπαηλίδα ζηὸ δξφκν ηνπ θη ἂλ ηὴλ ζπλάληεζε δὲλ ηὴλ
ραξαθηήξηζε «ἐκκειῆ θαὶ ραξίεζζα», κεηὰ ηὴλ ζθσπηηθὴ εἰξσλεία
ηεο, νὔηε ἀπεδέρζε ηὸλ μπινδαξκὸ ηῆο Ξαλζίππεο, ἔζησ θη ἂλ
ρψξηζε πνιιὲο θνξέο, ἴζσο ἐπεηδὴ  γπλαῖθα ζηὴλ Ἀκεξηθὴ ἔρεη,
ὑπνηίζεηαη, ὑπεξπιήξε δηθαηψκαηα…
Σηὴλ πξαγκαηηθφηεηα νἱ ἐξεπλεηὲο ἐθαξκφδνπλ ηὴλ κνπζηθὴ ὡο
ὄξγαλν ηῆο ἄλσζελ πνιηηηθῆο ἐληνιῆο, ηῶλ δεζκῶλ ηνπο, θαὶ δὲλ
ηὴλ ζεσξνῦλ ὡο ἔθθξαζε ηῆο ἐπηλεύζεσο ηῶλ κνπζῶλ· 
ἀδπλακία ηνπο αὐηὴ ηνὺο δεζκεχεη εἰο ηὴλ θαηαλφεζε ηῶλ
βαζπηέξσλ δηαζηάζεσλ ηῆο ςεθηαθῆο ἐπαλαζηάζεσο. Ὑπεξεηνῦλ
ηέιεηα ηὸ ζχζηεκα ἐμνπζίαο θαὶ πνιὺ δχζθνια ζθέπηνληαη θαὶ
πνιὺ ὀιηγψηεξνλ ἀπνδέρνληαη ηὴλ ὅπνηα ἀκθηζβήηεζή ηνπ ζὲ
πνιηηηθὸ ἐπίπεδν· ἀπνιακβάλνπλ ηὰ ὑιηθὰ θαὶ πνιηηηθὰ ὀθέιε ηνπο
θαὶ δηὰ ηνῦην ἴζσο δὲλ δηαλννῦληαη ὅηη ὑπάξρνπλ θαὶ ἄιια
ζπζηήκαηα ἀμηῶλ πέξαλ ηνῦ βηνκεραληθνῦ, ηνῦ δπηηθνῦ, δηφηη αὐηὸ
ζὰ ἦηαλ ἱεξνζπιία, νὔηε θπζηθὰ ἀζθνῦλ θξηηηθὴ ζηὸλ ηξφπν
ἐθαξκνγῆο ηῶλ ἐθεπξέζεώλ ηνπο, ἐθηὸο θάπνησλ ἐμαηξέζεσλ πνὺ
ἐπηβεβαηψλνπλ ηὸλ θαλφλα· πηζηεχνπλ ἀθξάδαληα ὅηη βξίζθνληαη
ζηὴλ θνξπθὴ ηῆο ππξακίδνο ηῆο ἀλσηέξαο θάζεσο ηῆο ἱζηνξηθῆο
ἐμειίμεσο. Ἡ κεηαηφπηζε ηνῦ θέληξνπ ηῆο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο
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ζηὴλ Ἀζία θαὶ  ζθιεξὴ νἰθνλνκηθὴ θξίζε δὲλ ηνὺο ἔρεη ἐπεξεάζεη
ἀξθεηὰ ἀθφκε, ηνπιάρηζηνλ ἔηζη πηζηεχνπλ ζηὸλ ἀγγινζαμσληθὸ
θφζκν, ἐλῶ ζηὴλ Δξώπε ἐμαπιψλεηαη ὅιν θαὶ εὐξχηεξα 
πξνβιεκαηηθὴ ὅηη βξηζθφκαζηε ζηὸ ηέινο ηνῦ δπηηθνῦ ἀλζξώπνπ,
ηνῦ Δξσπαίνπ ηῆο λεσηέξαο ἐπνρῆο·  αἰηία ἀλάγεηαη ζηὶο
ἀπαξρὲο ηῆο πξνηεζηαληηθῆο ζηθῆο θαὶ ηνῦ θαιβηληζηηθνῦ
πλεχκαηνο, ζηὴλ ἐζραηνινγηθή ηνπο ἀληίιεςε.
Ἡ ἀμηνιφγεζή ηνπο κο ὁδεγεῖ ζηὴλ ζχγθξηζε κὲ ηὸλ Πιάησλα· ηὴλ
δηακφξθσζε ηνῦ ἤζνπο ηῶλ ἀλζξψπσλ ἐπηρεηξνῦλ ἀκθφηεξνη,
ἀιιὰ κὲ κία δηαθνξά: ὁ Ἕιιελ θηιόζνθνο δνῦζε ζηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ
πξνθνξηθνῦ ιόγνπ, κὲ ηὸλ ἴδην ἀπ’ ηνὺο πξψηνπο ἐθπξνζψπνπο
ηνῦ γξαπηνῦ πνιηηηζκνῦ, ἀιιὰ θαὶ ηῆο ἐκκειείαο, ἐμ νὗ θαὶ νἱ
ἀλαθνξέο ηνπ εἰο ηὸλ Γάκσλα, ὡο ἔλδεημε ἀλαγλσξίζεσο ηῆο ηῶλ
κνπζῶλ ἐπηλεύζεσο. Οἱ ἐξεπλεηὲο ηῆο ςεθηαθῆο ηερληθῆο
πηζηεχνπλ ὅηη αὐηνὶ δηακνξθψλνπλ ηὰο ηύραο ηνῦ θόζκνπ θαὶ
αἰζζάλνληαη ὑπεχζπλνη κφλν ἀπέλαληη ζηνὺο Κπξίνπο ηνπο, ηνὺο
πνιηηηθνὺο δεζπόηαο θαὶ ηνὺο ἰδενινγηθνὺο ἐπηθπξηάξρνπο ηῆο
ἐπνρῆο ηνπο, ὅηη βξίζθνληαη ζηὴλ θνξπθὴ ηῆο ππξακίδνο θη
ἐιάρηζηα ἐλδηαθέξνληαη γηὰ ηὶο πνιηηηθὲο πξνεθηάζεηο ηῆο
δεκηνπξγηθῆο ηνπο παξαγσγῆο ζηὴ βάζε ηεο, δὲλ εἶλαη πνιίηεο
θαηὰ ηὴλ ἀληίιεςε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο·  κνπζηθὴ
ζεσξεῖηαη ὄξγαλν ἐιέγρνπ θαὶ πνιηηηθῆο θαζνδεγήζεσο ηῶλ καδῶλ
θη ὄρη  πεγὴ θαὶ ηῆο δηθῆο ηνπο δεκηνπξγηθφηεηνο, ἔζησ θαὶ κφλν
ἀπὸ πιεπξο ηερλνινγηθῆο, δηφηη  πνιηηηθὴ ἔθθξαζε ηῆο
δεκηνπξγηθφηεηφο ηνπο ιείπεη ἀπ’ ηὴλ δσή ηνπο. Σηὴλ πξάμε
ζπλερίδνπλ ηὴλ ἀληίιεςε ηῆο ἀπνιαύζεσο ηῆο κνπζηθῆο, ὅπσο
ἴζρπε ηνὺο πξνεγνχκελνπο αἰῶλεο ηῆο λεσηέξαο ἐπνρῆο, ἀιιὰ
ρσξὶο ηὴλ αὐζφξκεηε θαὶ ἐθξεθηηθὴ πνιιὲο θνξὲο ἔθθξαζή ηεο
ζηὴλ γλσζηὴ ὡο θιαζηθὴ κνπζηθή· εἶλαη ζρεδὸλ ὅινη νἱ ξπζκνὶ ηῆο
ξὸθ κνπζηθῆο πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζηὰ ἐξγαζηήξηα θαὶ ἐπὶ ηῇ
βάζεη ηῶλ ξεηῶλ θαὶ αὐζηεξῶλ ἐληνιῶλ ηῆο πνιηηηθῆο γεζίαο, ὡο
ζπλερείαο ηνῦ παληνδπλάκνπ θαὶ παλεπόπηνπ Θενῦ· δειαδή,
ἔπιαζαλ ηνὺο ξπζκνὺο ἀλαιφγσο πξὸο ηὸλ βαζκὸ ἐπεξεαζκνῦ
ηνῦ ἢζνπο ηῶλ λέσλ θη ἔζηεζαλ ηὶο ζθελὲο βίαο θαὶ θαηαζηξνθῶλ
κεηὰ ἀπὸ πνιιὲο ζπλαπιίεο παγθνζκίσο.  Πιάησλ ἐπέιεγε
κεηαμὺ ηῶλ γλσζηῶλ ηξφπσλ ηῆο κνπζηθῆο θαὶ κὲ ἔκθπην ηὸλ
θφβν ηῶλ Μνπζῶλ θαὶ ηνῦ κνπζεγέηνπ Ἀπόιισλνο πξφηεηλε
ὅπνηνπο ζεσξνῦζε θαηαιιήινπο δηὰ ηνὺο θχιαθάο ηνπ.
Ἡ δηαθνξὰ ἔγθεηηαη, ὅπσο εἴπακε, ζηφ: νἱ πνιίηεο δνῦζαλ ζὲ ἐπνρὴ
πξνθνξηθνῦ ιφγνπ θαὶ γλψξηδαλ ἄξηζηα ηὴλ ἄκεζε ἀιιειεμάξηεζε
ηῶλ ηξόπσλ ηῆο κνπζηθῆο θαὶ ηνῦ ἢζνπο ηῶλ ἀλζξώπσλ· γλσξίδεη
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ὁ θηιφζνθνο ὅηη ἀπεπζχλεηαη εἰο πνιίηαο θη ὄρη εἰο ὀπαδνὺο ἠ
πνηαθηηθνύο, ὅπσο νἱ ἐξεπλεηέο, ἑπνκέλσο ὑθίζηαηαη ηὴλ θξηηηθή
ηνπο. Σαθέζηαην εἶλαη αὐηὸ ἀπ’ ηὶο ἀλαθνξὲο ηνῦ Πιάησλνο εἰο ηὸλ
Γάκσλα εἰο ηὴλ «Πνιηηείαλ», ἐλῶ ἀπνπζηάδεη παληειῶο εἰο ηνὺο
«Νφκνπο», ἀιιὰ κὲ παξαπιήζηα πξὸο ηὸλ κνπζηθὸ δηαηχπσζε γηὰ
ηὴλ ζεκαζία ηῶλ κνπζηθῶλ ηξφπσλ, «δεδόρζσ κὲλ δή, θακέλ, ηὸ
ἄηνπνλ ηνῦην, λόκνπο ηὰο ᾠδὰο κῖλ γεγνλέλαη»36· ἴζσο ἐπεηδὴ δὲλ
πεξηιακβάλεηαη ὁ Σσθξάηεο εἰο ηνὺο ζπλνκηιηηὰο ηνῦ δηαιφγνπ,
ἴζσο ἐπεηδὴ εἶλαη ἀπ’ ηὰ ηειεπηαῖα γεξνληηθὰ ἔξγα ηνπ, ἴζσο δη’
ἄιινπο ιφγνπο, ἐπεηδὴ ἦηαλ ἐκθαλέζηαηε  παξαθκὴ ηῆο ἀκέζνπ
δεκνθξαηίαο, κὲ ηὴλ θαηάηκεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο
θαὶ ηὴλ ζηαδηαθὴ ἀπψιεηα ηῆο αἰζζήζεσο ηῆο ἑληαίαο πνιηηηθῆο εἰο
ὅιαο ηὰο ἐθδειψζεηο ηῆο θαζεκεξηλῆο δσῆο37. Πάλησο 
δηαηχπσζε εἶλαη ζαθέζηαηε, δερζήθακε ηψξα ινηπφλ, ιέκε, αὐηὸ
ηὸ ἄηνπν, ζεζπίζακε ὡο ζπληαθηηθνὺο λφκνπο ηνὺο κνπζηθνὺο
ῥπζκνχο· ηὸ δερζήθακε ὅινη καδὶ νἱ Ἕιιελεο,  θνηλσλία καο ἀπ’
ηὶο πξῶηεο ηεο ζηηγκέο, ὡο δεκνθξαηηθὴ ἀπφθαζε, ἀιιὰ θαὶ
ἐπίλεπζε ηῶλ Μνπζῶλ θαὶ ηνῦ κνπζεγέηνπ Ἀπφιισλνο. Ἡ
δηαθνξὰ κὲ ηὴλ παξαγσγὴ ζηὸ ἐξγαζηήξην ηῆο ξὸθ κνπζηθῆο θαὶ
ηὴλ δηνρέηεπζή ηεο κεηὰ ζηὴλ θαηαλάισζε εἶλαη ἀγεθχξσηε· 
ἄλσζελ ἐληνιὴ δεζπφδεη θαὶ ἐπηβάιιεη ηνὺο ὅξνπο θαὶ ηὰο
ζπλζήθαο, ἐλῶ ὁ ἐξεπλεηὴο ἀπνρσξεῖ ἀπ’ ηὴλ ζθελὴ θαὶ
παξακέλεη ζηὸ πεξηζψξην ηηκψκελνο θαὶ ἀκνηβψκελνο
θαηαιιήισο. Ἡ ἱεξαηηθὴ θαὶ ἱεξαξρηθὴ δνκὴ ηῆο βηνκεραληθῆο
θνηλσλίαο ἐπηβεβαηψλεηαη πιεξέζηαηα θαὶ ρσξὶο νὐδεκία ἄιιε
ἀπφδεημε· πξνέθηαζή ηεο ἀπνηειεῖ  ἀπνζπαζκαηηθὴ θαὶ
πεξηζηαζηαθὴ ἔθθξαζε ηῆο δεκηνπξγηθόηεηνο38, δειαδὴ  ἀδπλακία
ηῆο ἐλζσκαηψζεσο ηῆο ςεθηαθῆο ἐπαλαζηάζεσο ζηὴ βηνκεραληθὴ
θνηλσλία, ὡο ζπζηαηηθὸ ζηνηρεῖν ξηδηθῶλ ἀιιαγῶλ ζηὴ δνκή ηεο,
θαζὼο  ηειεπηαία παξακέλεη ζπζηαιηηθὴ ζηὸ ἤζνο ηεο θαὶ
κνλνζήκαληε ζηὴ ινγηθή ηεο.

Πιάησλνο, Νφκνη», 799ε, κεηάθξαζε δηθή κνπ.
Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ἐθδφζεηο «Φηιφκπζνο», Ἀζῆλαη,
1993, ζει. 179, θ. ἑ., θαὶ ὅ. ἀ., ζει. 14.
38
Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 38 θαὶ
«Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 46.
36
37
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3
Οἱ παιηλῳδίεο ηνῦ Πιάησλνο, ἀπ’ ηὴλ ὁινθιεξσηηθὴ ὀξγάλσζε
ηῆο πνιηηείαο ηνπ, κὲ ηὸλ ἀπνθιεηζκὸ ηῶλ πνηεηῶλ, κήξνπ θαὶ
ηῶλ ἑιιεληθῶλ κύζσλ γηὰ ηνὺο ἔξσηεο ηῶλ ζεῶλ, «Ἥξαο δὲ
δεζκνὺο πὸ πἱένο θαὶ Ἡθαίζηνπ ῥίςεηο πὸ παηξόο, κέιινληνο ηῇ
κεηξὶ ηππηνκέλῃ ἀκπλεῖλ, θαὶ ζενκαρίαο ὅζαο Ὅκεξνο πεπνίεθελ
ν παξαδεθηένλ εἰο ηὴλ πόιηλ, νὔη’ ἐλ πνλνίαηο πενηεκέλαο νὔηε
ἄλεπ πνλνηῶλ»39, ἕσο ηὴλ ἀλαγλψξηζε ηνῦ Γάκσλνο, ἐθπεγάδεη
ηνπιάρηζηνλ ἀπ’ ηὸλ θφβν ηῶλ θαηεγνξηῶλ ἐλαληίνλ ηνπ, ὅηαλ εἶρε
ἤδε δξαπεηεχζεη ἀπ’ ηὴλ πφιε κεηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ σθξάηνπο·
θνβφηαλ κιινλ ὅηη πνιὺ εὔθνια ζὰ ραξαθηεξηδφηαλ βάξβαξνο,
δηφηη ἐηίζεην ἐθηὸο ηῆο ηῶλ ιιήλσλ παηδεχζεσο, ὅπσο ηφζν
ραξαθηεξηζηηθὰ θαηεγνξεῖ ὁ Σσθξάηεο ηὸλ Σηξεςηάδε, «ἄλζξσπνο
ἀκαζὴο νηνζὶ θαὶ βάξβαξνο»40, εἰο ηὰο «Νεθέιαο», ἐλῶ εἶρε εἰο
βάξνο ηνπ θαὶ ηὴλ πξντζηνξία ηνπ κὲ ηνὺο ηπξάλλνπο ηῶλ
πξαθνπζῶλ. Ὑπνρσξεῖ ὁ θηιφζνθνο θαὶ ραξαθηεξίδεη ἄηνπν
πξγκα, ηὴλ ἀπνδνρὴ ηῶλ κνπζηθῶλ ηξφπσλ ὡο θχξηα ἔκπλεπζε
θαὶ πεγὴ ηῶλ πνιηηηθῶλ ζεζκῶλ· ἐιπίδεη, θαὶ ηὸ ἐπέηπρε ζὲ κεγάιν
βαζκφ, ὅηη  θξηηηθὴ ἐλαληίνλ ηνπ δὲ ζὰ ἦηαλ ηφζν ζθιεξή· δὲλ
ραξαθηεξίζζεθε «βάξβαξνο», ὅπσο ὁ ἄηπρνο ηξεςηάδεο. Δἶλαη
ζαθὴο εἰο ηὴλ «Πνιηηείαλ» ηνπ, ηὸ δέζηκν ηῆο Ἥξαο ἀπ’ ηὸλ πἱφ ηεο
Ἥθαηζην θαὶ νἱ ξίςεηο αὐηνῦ ἀπ’ ηὸλ παηέξα ηνπ, ἐπεηδὴ
πξνζπαζνῦζε λὰ ὑπεξαζπηζζεῖ ηὴλ ηππηνκέλε κεηέξα ηνπ, θαὶ νἱ
ζενκαρίεο, ὅζεο θηηάρλεη ὁ Ὅκεξνο, δὲλ γίλνληαη δεθηὲο ζηὴλ
πφιε, νὔηε κὲ κνξθὴ ἀιιεγνξηῶλ νὔηε θαὶ δσληαλέο, ρσξὶο
ἀιιεγνξίεο.
ὰλ νἱ δηαθνξὲο κεηαμὺ Πιάησλνο θαὶ Γάκσλνο εἶλαη ηφζν
κεγάιεο, ηφηε νἱ ἀπνζηάζεηο κεηαμὺ ηνῦ ἱδξπηνῦ ηῆο Ἀθαδεκίαο,
ηνῦ πιένλ καθξνβίνπ παλεπηζηεκηαθνῦ ἱδξύκαηνο ζηὴλ ἱζηνξία, θαὶ
ηῶλ ζπλερηζηῶλ ηνπ, γλσζηῶλ ὡο λενπιαησληθῶλ, ἑπηὰ αἰῶλεο
κεηά, πνιὺ δχζθνια γεθπξψλνληαη·  δηεμνδηθὴ ἐμέηαζε ἐθθεχγεη
ηῶλ ὁξίσλ ηνῦ πνλήκαηνο, ἀιιὰ  ὑπφκλεζή ηνπο ἔρεη ἐλδηαθέξνλ
δη’ ἕλαλ θαὶ κφλνλ ιφγνλ:  δπηηθὴ θηινζνθία θαὶ ινγηθὴ ἔρνπλ
ζεκειησζεῖ ζηὴλ λενπιαησληθὴ ζρνιή, θαὶ ρσξὶο ηὶο ἐπηζεκάλζεηο
ηῶλ δηαθνξῶλ κεηαμὺ ηῶλ θιαζηθῶλ θηινζφθσλ θαὶ ηῶλ δηθῶλ
ηεο41· ὁ Ἅγηνο Αὐγνπζηῖλνο κειέηεζε ηὴλ λενπιαησληθὴ θηινζνθία
ἀπὸ πξφρεηξεο κεηαθξάζεηο, δειαδὴ παλεπηζηεκηαθὲο ζεκεηψζεηο
Πιάησλνο, «Πνιηηεία», Βηβι. Β’, θεθ. ηδ’, 378δ, κεηάθξαζε δηθή κνπ, θαὶ Χξήζηνπ Ε.
Καξαλίθα, «Τὰ ἰδενινγηθὰ δεζκά», ὅ. ἀ. ζει. 217, θ. ἑ. θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ
κκεινῦο», «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο».
40
Αὐηφζη, «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη», ζει. 3 θ. ἑ.
41
Αὐηφζη, «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 19, 22, 25.
39
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δηθέο καο, ρσξὶο ηὴλ δπλαηφηεηα δηεηζδχζεσο εἰο βάζνο, ἀθνῦ δὲλ
γλψξηδε ηὴλ ἑιιεληθή, δειαδὴ ηὶο πηπρέο ηεο, θη ἀθφκε θαὶ ηὴλ
Βίβιν ηὴλ κειέηεζε ἀπ’ ηὴλ κεηάθξαζε ηνῦ Ἁγίνπ Ἱεξσλύκνπ.
Ἡ «κεηὰ ραξίησλ» δσὴ δὲλ ἦηαλ ὄρη κφλν εὔθνιε, ἀιιὰ νὔηε θἂλ
ζηὴ θαληαζία δπλαηή, θαὶ πνιὺ πεξηζζφηεξν ηὸ «ἐκκειῶο
παίδεηλ», δηφηη εἶρε δηαζπαζζεῖ  ἑλφηεο ηνῦ κέινπο κεηὰ ηνῦ
λόγοσ, ηῆο ἁξκνλίαο θαὶ ηνῦ ῥπζκνῦ· ὁ αηνθξάησξ Ἰνπιηαλόο
πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηὸλ ἐιεχζεξν πνιίηε παξὰ νἱ λενπιαησληθνὶ
θηινζφθνη, ἐλῶ  ηαχηηζηο ιόγνπ θαὶ πξάμεσο εἶρε ἀπνκείλεη
ἀπφκαθξε ἀλάκλεζε, «ὡο ἐκπύξεπκά ηη ζκηθξόλ»42· ὁ ιόγνο
ἀπεζπάζζε ἀπ’ ηὸ κέινο, ηὴλ ἁξκνλία θαὶ ηὸλ ῥπζκὸλ θαὶ θαηέζηε
ὁ γξαπηὸο ιόγνο ηῆο γξακκαηηθῆο, κὲ ηὴλ πξνζήισζε εἰο ηὴλ
ἀηηηθὴλ δηάιεθηνλ, ὡο κέζν θαηαθηήζεσο ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο
πξαθηηθῆο, ἀιιὰ κὲ ἀπνηέιεζκα ηὴλ ὑπεξχςσζή ηνπ εἰο ξζὸλ
ιόγνλ, ἠ Λόγνλ ηνῦ Θενῦ. Γλσζηὰ αὐηὰ θη ἀπ’ ηὰο ἀλαιχζεηο «Τνῦ
κκεινῦο».
Ἡ ἀλαζχλδεζε ηῆο ἀπσιεζζείζεο ἑλόηεηνο, πνιηηηθῆο,
πνιηηηζηηθῆο, παξαγσγηθῆο θαὶ θαζεκεξηλῆο δσῆο43, εἶλαη ηὸ
δεηνχκελν εἰο ηὴλ ἐπνρή καο, ὄρη κφλν ὡο ἀλαδήηεζε ηῆο
ἐκκειείαο, ἀιιὰ θαὶ ὡο ἀλαγθαίαο θαὶ ἱθαλῆο ζπλζήθεο δηὰ ηὴλ
θαιπηέξαλ θαηαλφεζηλ ηνῦ δηαιόγνπ ηῶλ πνιηηηζκῶλ θαὶ ηὴλ
ἐιεύζεξε θαὶ δεκηνπξγηθὴ ἀμηνπνίεζε ηῆο ςεθηαθῆο ηερλνινγίαο·
νἱ δνπιεῖεο ηῆο κεηαθνξο ηῆο λενπιαησληθῆο θηινζνθίαο κέζα
ἀπ’ ηὸλ Ἅγην Αὐγνπζηῖλν θαὶ ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ ἔπιαζαλ ηὴλ
βηβιηθὴ παξάδνζε ηῆο λεσηέξαο ἐπνρῆο, ζρεδὸλ πιήξσο
ἀπνθεθνκκέλεο ἀπ’ ηὴλ θιαζηθή, ἀιιὰ θαὶ κὲ ἐληειῶο δηαθφξνπο
δξφκνπο ἀπ’ ηὴλ εαγγειηθὴ ηῆο ὀξζνδόμνπ παξαδόζεσο. Οἱ δχν
δξφκνη αἰζζάλζεθαλ ηὴλ δηαθνξά ηνπο ἀπ’ ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ
Καξινκάγλνπ θαὶ ρψξηζαλ ὁξηζηηθὰ κεηὰ ηὸ ζρίζκα θαὶ ηὶο
ηαπξνθνξίεο· νἱ πξνζπάζεηεο γεθπξψζεψο ηνπ θαηὰ ηὴλ
Ἀλαγέλλεζε δὲλ ἔθεξαλ ἀπνηέιεζκα δηὰ πνιινὺο ιφγνπο, ἀιιὰ
θαὶ  ἀπνηπρία ηνπο ὁδήγεζε ζηὴλ ἐπηθξάηεζε ηῆο κνλνζεκάληνπ
ινγηθῆο ηῆο βηνκεραληθῆο θνηλσλίαο.

42
43

Αὐηφζη, «Ἡ ἐπάλνδνο ηνῦ Ἀπφιισλνο», ζει. 38, «Οἱ κηθξνὶ βάξβαξνη»,ζει 12-13.
Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, ὅ. ἀ., ζει., 179 θαὶ ἀλσηέξσ, ζει. 22.
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«Παραθσλάηηεζθαι ηὸ ἁμαρηάνειν»
Ἡ ἐπηβεβαίσζε ηῆο ζπλερνῦο παξαδφζεσο ηῆο ἑιιεληθῆο
γιψζζεο, ηῆο πξνθνξο ηεο θαὶ ηῆο γξαθῆο ηεο, εἰο ηὸ ηέινο ηνῦ
ἕθηνπ θαὶ εἰο ηὰο ἀξρὰο ηνῦ ἑβδφκνπ αἰῶλνο θαηὰ ηὴλ βπδαληηλὴλ
πεξίνδν, ἀπ’ ηὰ καζήκαηα ηνῦ Γεσξγίνπ ηνῦ Χνηξνβνζθνῦ,
δηαθφλνπ θαὶ νἰθνπκεληθνῦ δηδαζθάινπ ηνῦ ἐλ Κσλζηαληηλνππόιεη
Παλδηδαθηεξίνπ, ἐληζρχεη ηὴλ ἄπνςε ηῆο δσληαλῆο ἑιιεληθῆο,
ἀθφκε θαὶ ζηὶο πηὸ ζθνηεηλὲο πεξηφδνπο ηνῦ Μεζαίσλνο· ηὰ
δηαζσζέληα ρεηξφγξαθα εἶλαη ζεκεηψζεηο ηῶλ καζεηῶλ ηνπ, θαηὰ
ηὰο παξαδφζεηο ηνπ εἰο ηὸ Παλδηδαθηήξηνλ, δειαδὴ εἰο ηὸ
Παλεπηζηήκην ηῆο βαζηιεπνύζεο, ἐλῶ ἀθφκε ὑπῆξραλ θαὶ νἱ
κεγάιεο «παλεπηζηεκηαθὲο» ζρνιὲο εἰο ηὴλ Ἀιεμάλδξεηαλ θαὶ ηὴλ
Ἀληηόρεηαλ, ἀιιὰ θαὶ νἱ κηθξφηεξεο, εἰο Βεξπηηόλ. Γάδαλ, Ἔθεζνλ,
Νηθνκήδεηαλ, Καηζάξεηαλ Καπαδνθίαο, κύξλελ, Θεζζαινλίθελ θαὶ
ἄιιεο· ηὰ ζρφιηά ηνπ ἀθνξνῦλ ηὴλ δηδαζθαιία ηῆο γξακκαηηθῆο ηνῦ
Γηνλπζίνπ ηνῦ Θξᾳθόο, ηνῦ πξψηνπ ζπζηεκαηηθνῦ γξακκαηηθνῦ
ζηὴλ ἱζηνξία ηῆο ἑιιεληθῆο γιψζζεο, ἀθκάζαληνο πεξὶ ηὸ 100 π.Χ.
εἰο ηὴλ Ἀιεμάλδξεηαλ, δειαδὴ γίλνληαη πεξίπνπ ἑπηαθφζηα ρξφληα
κεηά. Σὲ ιίγεο δεθαεηίεο, κηζὸλ αἰῶλα πεξίπνπ ἀξγφηεξα, ζὰ
ἀθνινπζήζεη  ἰζιακηθὴ θαηάθηεζε θαὶ ηὸ θιείζηκν ηῶλ ζρνιῶλ
ζηὶο ἀθξηθαληθὲο θαὶ ἀζηαηηθὲο ἐπαξρίεο, ὅπσο θαὶ  δεπηέξα
ππξπόιεζε ηῆο Βηβιηνζήθεο ηῆο Ἀιεμαλδξείαο, κεηὰ ἀπὸ ἐθείλε
ὑπφ ηνῦ Ἰνπιίνπ Καίζαξνο ἑπηὰ αἰῶλεο πξίλ, ἀιιὰ ὄρη θαὶ 
ἀπαγφξεπζε ηῶλ γξακκάησλ· νἱ Ἄξαβεο δηαηήξεζαλ ηὴλ ἔθεζε
πξὸο ηὰ γξάκκαηα, ἔζησ θη ἕξπνπζαλ θαηὰ ηὴλ πξψηε ἐπνρή.
 Γεψξγηνο Χνηξνβνζθφο, ὅπσο ἀληηιακβάλεηαη ὁ κεηέπεηηα
ἀλαγλψζηεο ἀπὸ ηὰο ζεκεηψζεηο ηῶλ παξαδφζεσλ ηῶλ καζεηῶλ
ηνπ εἰο ηὸ Παλδηδαθηήξηνλ, ἀλαθέξεηαη, ηνπιάρηζηνλ εἰο ηνὺο
καζεηάο ηνπ, εἰο ζέκαηα γλσζηά θαὶ ἑπνκέλσο εἰο ηνὺο θχθινπο
ηῶλ κνξθσκέλσλ νἱ ὁπνῖνη κιινλ εἶραλ θάπνηα ἐμνηθείσζε κὲ
αὐηὰ ἀπ’ ηὶο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο ηῆο θνζκηθῆο ἐθπαηδεύζεσο,
ἂλ θαὶ ἐδηδάζθεην  ἀξραία γξακκαηεία θαὶ εἰο ηὴλ ζύξαζελ
παηδείαλ· βξηζθφκαζηε πηζαλφλ ζηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ αὐηνθξάηνξνο
Μαπξηθίνπ, ἠ θαὶ ἴζσο ηνῦ θξηθηνῦ ηπξάλλνπ Φσθᾶ, κὲ ἀπφιπηε
ηὴλ θπξηαξρία ηνῦ Βπδαληίνπ εἰο ηὴλ Μεζόγεηνλ, ἐλῶ δὲλ εἶρε ἀθφκε
θαηαξγεζεῖ δηὰ λφκνπ  ιαηηληθὴ ὡο ἐπίζεκνο γιῶζζα ηῆο
αὐηνθξαηνξίαο, ηὸ ὁπνῖν ἔγηλε ιίγεο δεθαεηίεο κεηὰ ἀπ’ ηὸλ
Ἡξάθιεην. Παξαδίδεη ινηπὸλ ὁ δηδάζθαινο: «Σξαγῳδία ιέγεηαη ηὰ
ηῶλ ηξαγηθῶλ πνηεκάησλ, ὡο ηὰ ηνῦ Δξηπίδνπ θαὶ νθνθιένπο θαὶ
Αἰζρύινπ θαὶ ηῶλ ηνηνύησλ. γεγόλαζη δὲ νὗηνη ἐπὶ ηῶλ ρξόλσλ ηῶλ
Ἀζελαίσλ. ηξαγηθνὶ δὲ ὄληεο, θαὶ ζέινληεο ὠθειεῖλ θνηλῇ ηνὺο ηῆο
πόιεσο, ιακβάλνληέο ηηλαο ἀξραίαο ἱζηνξίαο ηῶλ ξώσλ, ἐρνύζαο
25

πάζε ηηλά, ἔζζ’ ὅηε θαὶ ζαλάηνπο θαὶ ζξήλνπο, ἐλ ζεάηξῳ ηαῦηα
ἐπηδείθλπλην
ηνῖο
ὁξῶζη
θαὶ
ἀθνύνπζηλ,
ἐλδεηθλύκελνη
44
παξαθπιάηηεζζαη ηὸ ἁκαξηάλεηλ» ·
Ἡ ἀλάγλσζε εἶλαη βαηὴ ζηὴλ ἐπνρή καο, δειαδὴ  γιῶζζα δὲλ
ἔρεη ἀιιάμεη θαὶ πνιὺ ηὰ ρίιηα ηεηξαθόζηα αὐηὰ ρξφληα· ζπλάγνληαη
ὅκσο ὁξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, θαζὼο θαίλεηαη ὅηη νἱ
καζεηὲο εἶραλ ἀθνπζηὰ ἠ εἶραλ δηαβάζεη γηὰ ηὴλ ηξαγῳδία, ἀιιὰ
δὲλ εἶραλ δηδαρζεῖ εἰο ηὸ ζέαηξν ηξαγῳδίαο, δηὰ ηνῦην ἴζσο δὲλ
ρξεζηκνπνηεῖ ηὴλ ιέμε δηδαζθαιία, θαζὼο ἦηαλ ἀδηαλφεην θάηη
ηέηνην· δεχηεξνλ, γίλεηαη θάπνηα ἱζηνξηθὴ ἀλάκημε ηῶλ ηξαγηθῶλ,
θαζὼο ἀληηζηξέθεηαη  ρξνλνινγηθή ηνπο ζεηξά, ἀιιὰ ἴζσο αὐηὸ
εἶλαη ιάζνο ηῶλ καζεηῶλ ηνπ, ἐλῶ ὑπνγξακκίδεη κὲ ἔκθαζε ηὸλ
δηδαθηηθὸ πξὸο ηνὺο πνιίηαο ραξαθηῆξα ηῆο ηξαγῳδίαο,
«παξαθπιιάηεζζαη ηὸ ἁκαξηάλεηλ», ἀιιὰ ἀπνθεχγεη ἀλαθέξεηλ ηὸλ
ὁξηζκὸ ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο, κιινλ ἐπεηδὴ ζὰ ἦηαλ πηὸ δχζλφεηνο
ζηὴλ ἐπνρή ηνπ. Μεηαθέξεη ζηὴλ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ὁ
γξακκαηηθφο, γξακκαηηζηὴο θαηὰ ηὸλ ηίηινλ ηνπ, ηὰο παξαηλέζεηο
ηῶλ ηξαγηθῶλ πνηεηῶλ, «δεῖ νὖλ, ὡο πξνείξεηαη, ὡο νἷόλ ηε βίνλ
ἀλακάξηεηνλ θαὶ θηινζνθώηαηνλ κεηαδηώθεηλ. ἐπ’ ὠθειείᾳ νὖλ ηῶλ
πνιηηῶλ  ηῶλ ηξαγηθῶλ πνίεζηο ἐγέλεην», πξνζζέηεη· ὁ ηξφπνο
ηῆο δηδαζθαιίαο ηνπ δείρλεη ὅηη  ἔλλνηα πνιίηεο, ηνπιάρηζηνλ ὡο
ἔλλνηα, ἦηαλ θαηαλνεηὴ ἀπ’ ηνὺο καζεηέο ηνπ, ἀιιὰ ὑπνγξακίδεη
θαὶ θάηη ἄιιν: «ηαύηελ νὖλ ηὴλ ηξαγῳδίαλ θεζὶ δεῖλ ὁ ηερληθὸο
ξστθῶο ἀλαγηγλώζθεηλ, ηνπηέζηηλ κεγάιῃ ηῇ θσλῇ». πηκέλεη ζὲ
θάηη δεδνκέλν ζηὴ δηδαζθαιία ηῆο γιψζζεο, δηφηη ὁ «δηδάζθαιφο»
ηνπ Γηνλύζηνο δίδεη ηὸλ ὁξηζκὸ ηῆο γξακκαηηθῆο, «γξακκαηηθή ἐζηηλ
ηῶλ παξὰ πνηεηαῖο ηε θαὶ ζπγγξαθεῦζηλ ὡο ἐπὶ ηὸ πνιὺ
ιεγνκέλσλ»45·  δσληαλὴ παξνπζία ηῆο ἀξραίαο γξακκαηείαο
ὑπνγξακκίδεηαη. Καὶ ζηὴλ ἑπφκελε παξάγξαθν, ηὴλ «Πεξὶ
ἀλαγλώζεσο», γξάθεη: «ἀλάγλσζίο ἐζηη πνηεκάησλ θαὶ
ζπγγξακκάησλ ἀδηάπησηνο πξνθνξά»·  ζπλερὴο πξνθνξὰ
πξνζδηνξίδεη ηὴλ ἀλάγλσζε, ὀθείιεη ιέγεζζαη πάληνηε
καγαινθψλσο, θαὶ ζπλερίδεη: «Ἀλαγλσζηένλ δὲ θαζ’ πόθξηζηλ,
θαηὰ πξνζῳδίαλ, θαηὰ δηαζηνιήλ· ἐθ κὲλ γὰξ ηῆο πνθξίζεσο ηὴλ
ἀξεηήλ, ἐθ δὲ ηῆο πξνζῳδίαο ηὴλ ηέρλελ, ἐθ δὲ ηῆο δηαζηνιῆο ηὸλ
πεξηερόκελνλ λνῦλ ὁξῶκελ». Ἡ ιέμηο δηαζηνιὴ ζηὴ κνπζηθὴ
ζεκαίλεη  παῦζηο κεηαμὺ ηῶλ ιέμεσλ θαὶ ἐμ αὐηῆο πξνῆιζνλ ηὰ
ζεκεῖα ηῆο ζηίμεσο εἰο ηὴλ ἑιιεληθή, γεληθεπζέληα κεηὰ ηὴλ
ἐθεχξεζε ηῆο κηθξνγξακκάηνπ γξαθῆο θάπνηεο δεθαεηίεο
ἀξγφηεξα, δηὰ ηνῦην θαὶ ἐπεμεγεῖηαη·
 ιέμηο ὑπφθξηζηο
Γεσξγίνπ Χνηξνβνζθνῦ, «Σρφιηα εἰο Γηνλπζίνπ ηνῦ Θξᾳθὸο Γξακκαηηθήλ», θεθ. Β’, Πεξὶ
ἀλαγλψζεσο», ἐθδφζηο Teubner, ζει. 746.
45
Αὐηφζη, ζει. 629.
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ρξεζηκνπνηεῖηαη ηνῦ θαηαδεῖμαη ὅηη  ἀλάγλσζηο κεγαινθψλσο
ἐκπεξηέρεη θαὶ ηὴλ δξακαηηθὴλ πινθήλ, ἀλεμαξηήησο ηῆο κνξθῆο
ηνῦ θεηκέλνπ, ηὴλ ὑπφθξηζηλ, ὅπσο θαὶ ζηὸ ζέαηξν, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ
πξνζῳδία δηὰ ηὴλ παξνπζίαζε ηῆο δξακαηηθῆο πινθῆο ηνῦ ιφγνπ,
θαὶ ηὴλ δηαζηνιήλ, ηὴλ κνπζηθὴλ ἁξκνλίαλ, ὡο πξνζθέξνπζα ηὴλ
θαιπηέξα πξνζέγγηζε ηνῦ λνήκαηνο. Τὰ ἄιια κο εἶλαη γλσζηά.
Ἡ ἀπφδνζε ηνῦ ὁξηζκνῦ ηῆο θσκῳδίαο εἶλαη ραξαθηεξηζηηθή:
«Κσκῳδία ἐζηὶλ  ἐλ κέζῳ ιανῦ θαηεγνξία ἠγνπλ δεκνζίεπζηο.
εἴξεηαη δὲ παξὰ ηὸ θώκε θαὶ ηὸ ᾠδή, ἔζηη δὲ εἶδνο πνηήκαηνο ἐλ
θώκαηο θαηὰ ηὸλ βίνλ ᾀδόκελνλ». Ἡ θσκῳδία δειαδὴ ἐπηδνῦζε, κὲ
δηάθνξεο κνξθὲο θαὶ ζηὴλ ἐπνρή ηνπ, πεξηζζφηεξν εἰο ηὰο θώκαο
θαὶ ὀιηγψηεξνλ εἰο ηὰ ἀζηηθὰ θέληξα, κὲ ηὴλ ζάηπξαλ εἰο ηὸλ
Ἱππόδξνκν ηῶλ κεγάισλ πφιεσλ· ἐλδηαθέξεη  δηαπίζησζε ηῆο
ἐπηβηψζεσο ηῆο θξηηηθῆο δπλάκεσο ηῆο ηξαγῳδίαο θαὶ ηῆο
θσκῳδίαο· ζπληεξνῦζε ηὴλ παξάδνζε ηνῦ πξνθνξηθνῦ
πνιηηηζκνῦ, ὡο ἰζρπξὸ ἀληίβαξν ζηὴλ ἀπφιπηε θπξηαξρία ηνῦ
γξαπηνῦ ιφγνπ. Ἡ δηαθνξὰ κὲ ηὴλ πξνηξνπὴ ηνῦ Ἀξηζηνθάλνπο
εἰο ηνὺο «Βαηξάρνπο», «ηὸλ ἱεξὸλ ρνξὸλ δίθαηόλ ἐζηη ρξεζηὰ ηῇ
πόιεη/ μπκπαξαηλεῖλ θαὶ δηδάζθεηλ»46, εἶλαη ἐιαρίζηε, ἀιιὰ ὁ
κεγάινο θσκηθὸο εἶλαη ἀπφιπηνο θαὶ εἰο ηὸλ ηφλνλ ηνπ, δηφηη ηὰο
παξαηλέζεηο ηνπ θαὶ ηὴλ δηδαζθαιία ηνπ ηὰο ζπκπιεξψλεη κὲ δχν
παξαηεξήζεηο: «Πξῶηνλ νὖλ κῖλ δνθεῖ/ ἐμηζῶζαη ηνὺο πνιίηαο
θἀθειεῖλ ηὰ δείκαηα». Γλσξίδεη ὅηη εἶρε δηαηαξαρζεῖ ἐπηθίλδπλα ηὰ
ηειεπηαῖα ἔηε ηνῦ πνιέκνπ  ἔλλνηα θαὶ  πξαθηηθὴ ηῆο ἱζφηεηνο, θη
εἶρε ἐπηθξαηήζεη ὁ θφβνο κεηαμὺ ηῶλ Ἀζελαίσλ. Φπζηθὰ αὐηὰ ἦηαλ
δχζθνια γξάκκαηα γηὰ ηνὺο καζεηὲο ηνῦ Γεσξγίνπ ηνῦ
Χνηξνβνζθνῦ.
Ἡ θαιὴ ἐθκάζεζε ηῆο ἑιιεληθῆο θαηὰ ηὴλ πεξίνδν ηνῦ Βπδαληίνπ
ἐπηβεβαηψλεηαη θη ἀπ’ ηὸλ παηξηάξρε Φώηην, ὅηαλ εἰο ηὸ «Πεξὶ ηῆο
ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο κπζηαγσγίαο», γξάθεη δηὰ ηὴλ παξαλφεζε
ηῆο θξάζεσο ηνῦ Δαγγειίνπ, «ἐθ ηνῦ ἐκνῦ ιήςεηαη»: «Δἶπελ ὁ
σηὴξ ὅηη, νθ, ἐμ ἐκνῦ ιήςεηαη, ἀιι’ ἐθ ηνῦ ἐκνῦ ιήςεηαη». Καὶ
πξνζζέηεη ιίγν πηὸ θάησ… «θαὶ γὰξ θαὶ παῖδεο ἴζαζηλ ἄξηη
θνηηῶληεο εἰο γξακκαηηζηνῦ, ηὸ κέλ, ἐμ ἐκνῦ, αηὸλ ζπλεηζάγεη ηὸλ
πξνάγνληα ηὴλ ηνῦ ιόγνπ πεξηθνπήλ, ηὸ δὲ ἐθ ηνῦ ἐκνῦ ἕηεξνλ
πξόζσπνλ ἐκθαίλεη, λσκέλνλ κὲλ δεζκνῖο νἰθεηώζεσο ηῷ εἰπόληη,
δηάθνξνλ δὲ πάλησο ηῇ πνζηάζεη»47. Ἡ θξάζε ηνῦ Ἱεζνῦ Χξηζηνῦ
εἰο ηὸ «Καηὰ Ἰσάλλελ Δαγγέιηνλ», εἶλαη: «Ὅηαλ δὲ ἔιζῃ ἐθεῖλνο,
ηὸ Πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο, ὁδεγήζεη κᾶο εἰο πᾶζαλ ηὴλ ἀιήζεηαλ· ν
Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Τνχηνηο ηνῖο πνλεξνῖο ραιθίνηο», θαὶ
Ἀξηζηνθάλνπο, «Βάηξαρνη», ζη. 686.
47
Φσηίνπ παηξηάξρνπ, «Πεξί ηῆο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο κπζηαγσγίαο», θεθ. θβ’.
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γὰξ ιαιήιεη ἀθ’ ἑαπηνῦ, ἀιι’ ὅζα ἂλ ἀθνύζῃ ιαιήζεη, θαὶ ηὰ
ἐξρόκελα ἀλαγγειεῖ κῖλ. ἐθεῖλνο ἐκὲ δνμάζεη, ὅηη ἐθ ηνῦ ἐκνῦ
ιήςεηαη θαὶ ἀλαγγειεῖ κῖλ. πάληα ὅζα ἔρεη ὁ παηὴξ ἐκά ἐζηη· δηὰ
ηνῦην εἶπνλ ὅηη ἐθ ηνῦ ἐκνῦ ιήςεηαη θαὶ ἀλαγγειεῖ κῖλ»48. πηκέλεη
ὁ Ἱεζνῦο εἰο ηὴλ θξάζηλ «ἐθ ηνῦ ἐκνῦ ιήςεηαη»· δειαδή, δὲλ
ρξεζηκνπνηεῖ ηὴλ θξάζηλ, «ἐμ ἐκνῦ», ὅπσο ἐπξέζβεπε  Καζνιηθὴ
ἐθθιεζία, ὅζα ἐγὼ ὁ ἴδηνο ἔρσ ἐθ ηῶλ ἰδίσλ κνπ, ἀιιὰ «ἐθ ηνῦ
ἐκνῦ», ἀπὸ ὅζα θαηέρσ αὐηὴλ ηὴλ ζηηγκήλ, «ὅζα ἔρεη ὁ παηήξ», ηὰ
ὁπνῖα εἶλαη θαὶ δηθά κνπ, «ἐκά ἐζηη», ὡο δηαρεηξηζηὴο πεξηζζφηεξν.
Ἡ ἀλαθνξὰ ἔρεη ἕλαλ θαὶ κφλν ζθνπφ, ηὴλ ὑπνγξάκκηζε ηνῦ ξφινπ
ηνῦ γξακκαηηζηνῦ ἀπ’ ηὸλ κεγάιν παηξηάξρε θαὶ κεγαιχηεξν ἴζσο
ἑιιεληζηὴ ηῆο κεζαησληθῆο ἐπνρῆο· ὁ γξακκαηηζηήο, ὁ παιαηὸο
δεκνδηδάζθαινο ηῶλ λεσηέξσλ ρξφλσλ, ἐδίδαζθε εἰο ηὰ παηδηὰ
ηὰο δηαθνξὰο αὐηάο, ηὰο ὁπνίαο δὲλ ἐδηθαηνινγνῦλην ἀγλνεῖλ νἱ
θάηνηθνη ηῆο Ῥώκεο θαὶ ἀθφκε πεξηζζφηεξν  Ἁγία Ἕδξα. Γπφκηζπ
αἰῶλεο κεηὰ ηὸλ Γεψξγην Χνηξνβνζθὸ  ἐθπαίδεπζε εἶρε ἐπεθηαζεῖ,
θαὶ  Κσλζηαληηλνχπνιηο ἦηαλ ηὸ κεγάιν πλεπκαηηθὸ θέληξν ηνῦ
θφζκνπ.
Οἱ κεγάινη παηέξεο ηῆο ἐθθιεζίαο, ηνῦ ηεηάξηνπ θαὶ πέκπηνπ
αἰῶλνο, νἱ ὁπνῖνη ἔθεξαλ ηὸ βάξνο ηῆο ζπγθξνχζεσο κεηὰ ηῶλ
αἱξέζεσλ, ἀιιὰ θαὶ ἐλ ζπλέρεηᾳ νἱ δηάδνρνί ηνπο θαηὰ ηῆο
εἰθνλνκαρίαο θαὶ ηῆο πξψηεο ἀλαγελλήζεσο θαηὰ ηὴλ καθεδνληθὴ
δπλαζηεία, δηακφξθσζαλ ηὴλ εαγγειηθὴ παξάδνζε. Ἡ
δηαθνξνπνίεζή ηεο ἀπ’ ηὴλ βηβιηθὴ ἀξρίδεη κὲ ηὶο πξῶηεο
δηαθσλίεο πεξὶ ηῆο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ἐθπνξεύζεσο, ὅηαλ, ηὴλ
ἐπνρὴ ηῶλ κεγάισλ αἱξέζεσλ, ηὸ πξνπχξγην ηῆο ὀξζνδνμίαο ἦηαλ
 Ῥώκε εἰο ηὸλ ζξφλνλ ηῆο ὁπνίαο νὐδέπνηε ἀλῆιζε αἱξεηηθὸο
πάπαο49.

48
49

Καηλὴ Γηαζήθε, Καηὰ Ἰσάλλελ Δὐαγγέιηνλ, θεθ. ηζη’, παξ. 13-15.
Ὅξα εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 18, θ. ἑ.
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Ἡ θαζνξηζηηθὴ δηαθνξὰ κεηαμὺ ηῆο εαγγειηθῆο θαὶ ηῆο βηβιηθῆο
παξαδφζεσο ἑζηηάδεηαη εἰο ηὸλ βαζκὸ ἐμαξηήζεώο ηνπο ἀπ’ ηὸλ
ιόγνλ, ηὸλ ὁξζὸλ ιόγνλ, ηὸλ Λόγνλ ηνῦ Θενῦ, ηὸλ ἐπηζηεκνληθὸλ ἠ
ἰδενινγηθὸλ ιφγνλ· κὲ ἄιια ιφγηα εἶλαη  πξνζέγγηζε ηνῦ
ἀλζξψπνπ, ὡο πξὸο ηὴλ πξαθηηθή ηνπ θαὶ ηὸ ἤζνο ηνπ. 
Ἀξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηξεῖο θαηεγνξίεο ἀλζξψπσλ εἰο ηὰ «Ἠζηθὰ
Νηθνκάρεηα», ηὸλ ἀπνιαπζηηθόλ, ηὸλ πνιηηηθὸλ θαὶ ηὸλ
ζεσξεηηθόλ50: «… νἱ κὲλ πνιινὶ θαὶ θνξηηθώηαηνη ηὴλ δνλήλ· δηὸ
θαὶ ηὸλ βίνλ ἀγαπῶζη ηὸλ ἀπνιαπζηηθόλ –ηξεῖο γάξ εἰζη κάιηζηα νἱ
πξνύρνληεο, ὅ ηε λῦλ εἰξεκέλνο θαὶ ὁ πνιηηηθὸο θαὶ ηξίηνο ὁ
ζεσξεηηθόο», ἂλ θαὶ ηὸλ ηειεπηαῖνλ ηὸλ ἀπνθαιεῖ θηιόζνθνλ εἰο ηὰ
«Ἠζηθὰ Δδήκηα»: «ηξεῖο ὁξῶκελ θαὶ βίνπο ὄληαο νὓο νἱ ἐμνπζίαο
ηπγράλνληεο πξναηξνῦληαη δῆλ ἅπαληεο, πνιηηηθὸλ θηιόζνθνλ
ἀπνιαπζηηθόλ». Σηὴλ ἐπνρή ηνπ ἀλαθέξεηαη ὁ Σηαγεηξίηεο, ὅηαλ
γξάθεη ὅηη νἱ πνιινὶ εἶλαη θαὶ θνξηηθνὶ εἰο ηὴλ ἀπφιαπζε ηῆο
δνλῆο, εἶλαη δειαδὴ δήηεκα ηνῦ ἐὰλ ἀπνιακβάλνπλ ηὸλ ἔξσηα·
δη’ αὐηὸ θαὶ ἐπηδίδνληαη εἰο ηὸλ ἀπνιαπζηηθὸ βίν –δηφηη ηξεῖο εἶλαη νἱ
θαηεγνξὶεο ηῶλ ἀλζξψπσλ, ὁ ἀλσηέξσ ἀλαθεξφκελνο, ὁ
ἀπνιαπζηηθὸο θαὶ ὁ πνιηηηθὸο θαὶ ηξίηνο ὁ ζεσξεηηθφο. Σηὸ ἄιιν
ηνπ ἔξγν, κιινλ κεηαγελέζηεξν ρξνληθά, ιέγεη ὅηη ηξεῖο εἶλαη νἱ
ηξφπνη δσῆο ηνὺο ὁπνίνπο ὅινη ὅζνη ἀζθνῦλ ηὴλ ἐμνπζία
ἐπηιέγνπλ, πνιηηηθφο, θηιφζνθνο θαὶ ἀπνιαπζηηθφο. Λίγν πηὸ θάησ
πξνζδηνξίδεη πιεξέζηεξα ηὸλ ἀπνιαπζηηθφ, «ὁ δὲ ρξεκαηηζηὴο
βίαηόο ηίο ἐζηηλ, θαὶ ὁ πινῦηνο δῆινλ ὅηη ν ηὸ δεηνύκελνλ ἀγαζόλ·
ρξήζηκνλ γὰξ θαὶ ἄιινπ ράξηλ»51. Γειαδή, ὁ ρξεκαηηζηήο, ὁ
ἐπηρεηξεκαηίαο θάζε κνξθῆο ηῆο λεσηέξαο ἐπνρῆο, εἶλαη θάπνηνο
βίαηνο, θαὶ εἶλαη δῆινλ ὅηη ὁ πινῦηνο δὲλ εἶλαη ηὸ δεηνχκελν ἀγαζφ·
εἶλαη ρξήζηκν ἀιιὰ γηὰ ἄιιν ζθνπφ52. Ἡ ἀλαθνξὰ γίλεηαη κφλν δηὰ
ηὴλ νἰθνλνκία ηνῦ πνλήκαηνο θαὶ δὲλ ἀπνβιέπεη εἰο ηὴλ
δηεξεχλεζε ηῶλ ηξηῶλ θαηεγνξηῶλ, δηαθνξεηηθὰ ζὰ ἦηαλ καθξὰ 
παξέθβαζηο.
Ἡ εὐαγγειηθὴ παξάδνζε ἔρεη ηὰο ξίδαο ηεο εἰο ηὸλ ζεσξεηηθὸλ θαὶ
ηὸλ πνιηηηθφλ,  βηβιηθὴ θπκαίλεηαη ἀπ’ ηὸλ ζεσξεηηθὸλ εἰο ηὴλ
θαζνιηθὴ ἐθθιεζία εἰο ηὸλ ἀπνιαπζηηθὸλ εἰο ηὴλ πξνηεζηαληθὴ
παξάδνζε, κὲ ηὸλ ρξεκαηηζηὴ θπξίαξρν ζηὴλ βηνκεραληθὴ ἐπνρή·
ὡο γεληθὲο θαηεπζχλζεηο πεξηγξάθνληαη θη ὄρη ὡο θχξηα θνηλσληθὰ
θαηλφκελα θαιχπηνληα ὁιφθιεξν ηὸλ πιεζπζκφ· ἀλαδεηνῦληαη αἱ
Ἀξηζηνηέινπο, «Ἠζηθὰ Νηθνκάρεηα», βηβι. Α, θεθ. ε’, παξ. 2, (1095β18-19), «Ἠζηθὰ
Δὐδήκηα», Βηβι. Α’, θεθ. δ’, παξ. 3, (1215α35-36, β1-2), κεηάθξαζε δηθή κνπ.
51
Τνῦ ἰδίνπ, «Ἠζηθὰ Νηθνκάρεηα», βηβι. Α’, θεθ. ε’, παξ. 8, (1096α6-8), κεηἀθξαζε δηθή κνπ.
52
Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζηο» «Τνῦ κκεινῦο», « ἀγθπινκήηεο Κξνλίδεο»,ζει. 5.
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δηακνξθψλνπζαη ηὴλ λννηξνπία θαὶ ηὸ ἦζνο εἰο ἑθάζηελ θνηλσλία
δπλάκεηο. Ἂο κὴλ μερλκε ὅηη ἀληηθείκελν ηνῦ πνλήκαηνο εἶλαη 
εἰξεληθὴ ἀλάκημε ηῶλ πνιηηηζκῶλ ζηὴλ ἐπνρή καο θαὶ  δπλακηθὴ
ἑθάζηνπ εἰο ηὴλ ἀλαδεηθλπφκελε ζχλζεζε, δειαδή,  ἱθαλφηεο
ἐληάμεσο ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ εἰο ηὴλ θνηλσλίαλ ἑθάζηνπ
πνιηηηζκνῦ53· ὁ βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο, κὲ ηὴλ ἐζραηνινγηθή ηνπ
ἀληίιεςε, ἀπνθιείεη θχζεη ηὴλ ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ, θαὶ κφλν
ηὴλ ἀπφιπηε ὑπνηαγὴ θαὶ ἐμαθάληζε ηνῦ ἄιινπ πνιηηηζκνῦ
ἀληηιακβέλεηαη, ὅπσο ηὸ ἔρεη ἀπνδείμεη ζηὴλ ἱζηνξία ηνπ.
Ἡ θξζηο ηῆο δεκψδνπο κνπζηθῆο ἀπ’ ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ σθξάηνπο,
ὅπσο πεξηγξάθεξαη εἰο ηὸλ «Φαίδσλα», ηῆο ζπκκίμεσο ηῆο
κνπζηθῆο κεηὰ ηῆο γξακκαηηθῆο θαὶ ηὴλ θαηαγξάθεη πξῶηνο ὁ
Ἡξάθιεηηνο, κεηὰ ηῆο παηδεχζεσο ηῶλ ιιήλσλ θαὶ ηῆο ἐκκειείαο
ζπλεηέιεζαλ εἰο ηὴλ δηακφξθσζε ηῆο εαγγειηθῆο παξαδόζεσο·
ζηὴλ πξψηε βαζκίδα ἐθπαηδεχζεσο ηῶλ παηδηῶλ  πξνζῳδία ἦηαλ
ζηὸλ ιιεληζκὸ ηὸ θχξην κάζεκα ἕσο ηὴλ ἐπνρὴ ηῆο
ἐπαλαζηάζεσο ηνῦ ’21 θαὶ κφλν ηὸ λεώηεξν θξάηνο ηὴλ θαηήξγεζε.
Καηὰ ηὸλ Γηνλύζην ηὸλ Θξᾷθα, ἄιισζηε ὅπσο ἀλαθέξακε,
«ἀλάγλσζίο ἐζηη πνηεκάησλ θαὶ ζπγγξακκάησλ ἀδηάπησηνο
πξνθνξά. Ἀλαγλσζηένλ δὲ θαζ’ πόθξηζηλ, θαηὰ πξνζῳδίαλ, θαηὰ
δηαζηνιήλ· ἐθ κὲλ γὰξ ηῆο πνθξίζεσο ηὴλ ἀξεηήλ, ἐθ δὲ ηῆο
πξνζῳδίαο ηὴλ ηέρλελ, ἐθ δὲ ηῆο δηαζηνιῆο ηὸλ πεξηερόκελνλ λνῦλ
ὁξῶκελ»54·  πξνθνξὰ κεηξάεη, δειαδὴ  ἀλάγλσζηο
κεγαινθψλσο, ὁπφηε ὁ ἀλαγηγλψζθσλ ἔξρεηαη εἰο ἐπαθὴλ κὲ ηὸ
θείκελν θαὶ δηὰ ηῆο ὀπηηθῆο ὁδνῦ θαὶ δηὰ ηῆο ἀθνπζηηθῆο, κὲ ηὰο
ἐπηπηψζεηο ηεο εἰο ηὸ ἦζνο ηνπ. Καὶ ζπλερίδεη ὁ Γεψξγηνο
Χνηξνβνζθὸο κὲ ηὴλ ἑξκελεία ηνῦ ὑπὸ ηνῦ Γηνλπζίνπ ὁξηζκνῦ ηῆο
γξακκαηηθῆο: «Καζ’ πόθξηζηλ νὖλ, ηνπηέζηη θαηὰ κίκεζηλ ηῶλ
πξνζώπσλ», ὅπσο  ηξαγῳδία θαὶ  θσκῳδία εἶλαη κίκεζηο
πξαγκάησλ, «θαηὰ πξνζῳδίαλ, θαηὰ ηέρλελ, ηνπηέζηη θαηὰ ηόλνπο,
ρξόλνπο, πλεύκαηα, πάζε… Καηὰ δηαζηνιήλ δέ, ηνπηέζηη θαηὰ
ρσξηζκὸλ ηῶλ δηαλνηῶλ». Καὶ ὁ παηξηάξρεο Φώηηνο, εἰο ηὸ «Πεξί
ηῆο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο κπζηαγσγίαο», δίδεη ἐμαηξεηηθὴ βαξχηεηα
εἰο ηὴλ «πεξὶ πόδα» πξνθνξὰ ηῆο ἑιιελίδνο θσλῆο, δηὰ ηὴλ πιήξε
θαὶ πηζηὴ θαηαλφεζε ηῆο Καηλῆο Γηαζήθεο. Γίδνπλ ὁ κεγάινο θαὶ
παληειῶο ἀγλνεζεὶο γξακκαηηθφο, ἀιιὰ ἐκκέζσο πιὴλ ζαθῶο θαὶ
ὁ κέγαο ἱεξάξρεο θαὶ ἑιιεληζηήο, πξσζχζηεξε ἀπάληεζε θαὶ
ζηνὺο θηινινγνῦληαο ηῆο λεσηέξαο ιιάδνο ὅηη θαηεξγήζεζαλ νἱ
ηόλνη θαὶ ηὰ πλεύκαηα θαηὰ ηὴλ ἑιιεληζηηθὴ ἐπνρή.
53
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Αὐηφζη,. «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 1 θαὶ 26.
Αὐηφζη, ζει. 26 θαὶ Γεσξγίνπ ηνῦ Χνηξνβνζθνῦ, ζει. 744.
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Ἡ θσκῳδία παξέκεηλε ὁινδψληαλε εἰο ηὰο θψκαο θαζ’ ὅιελ ηὴλ
δηάξθεηα ηῆο ἑιιεληθῆο ἱζηνξίαο, πεξηζζφηεξν εἰο ηὰ ςειὰ βνπλά55,
ὅπνπ δὲλ ἔθζαλε εὔθνια  ὑπνδνχισζε ηῶλ εἰζβνιέσλ ἀπ’ ηνὺο
ηαπξνθόξνπο θαὶ ηνὺο Φξάγθνπο θπξίσο, θαὶ ηνὺο ἄιινπο ζηὴ
ζπλέρεηα, κὲ ἁπηὴ ἀπφδεημε ηὴλ ἐπηβίσζε ηῶλ βαθρηθῶλ ἑνξηῶλ,
ηῶλ θαξλαβαιίσλ·  ἐθθιεζία πξνζπάζεζε λὰ ηὰ ἀπνγνξεχζεη θαὶ
ηὰ ἀπνθήξπμε, ἀιιὰ εἰο κάηελ.  ἁπιὸο θφζκνο δνῦζε ηὶο
κεηακθηέζεηο κὲ ηὴλ θαξδηά ηνπ θαὶ ηὶο δεῖ, κὲ ηὴλ ἴδηα ἔληαζε θαὶ ηὸ
ἴδην πάζνο. Ὅπνηνο ηὶο παξαθνινπζεῖ ἔρεη ηὴλ ἐληχπσζε ὅηη
βξίζθεηαη εἰο ηὰο θώκαο ηῆο Ἀηηηθῆο· πεξηγξάθεη ὁ Γεώξγηνο
Χνηξνβνζθόο, θαζὼο εἶλαη ἐκθαλὲο ὅηη ἀληιεῖ ἀπ’ ηὴλ «Πνηεηηθὴλ»
ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο: «ἐθεπξέζε δὲ  θσκῳδία, ὥο θαζηλ, ἔθ ηηλνο
ηνηαύηεο αἰηίαο. βιαπηόκελνί ηηλεο γεσξγνὶ παξὰ ηῶλ πνιηηῶλ ηῶλ
ἐλ Ἀζήλῃζη, θαὶ ζέινληεο ἐιέγρεηλ αηνύο, θαηῄεζαλ ἐλ ηῇ πόιεη, θαὶ
παξὰ ηὸλ θαηξὸλ ηνῦ θαζεύδεηλ πεξηηόληεο πεξὶ ηὰο ἀγπηὰο ἔιεγνλ
ἀλσλπκεὶ ηὰο βιάβαο, ἃο ἔπαζρνλ π’ αηῶλ. ἵλα δὲ ζαθέζηεξνλ
εἴπσκελ, ηνηαῦηά ηηλα ἐβόσλ, ἐ λ ηα ῦ ζ α κ έ λ ε η η η ο η ά δ ε
θ α ὶ η ά δ ε η ί ζ η π ν η ῶ λ η ῶ λ γ ε σ ξ γ ῶ λ, θ α ὶ ν  κ
ε η ξ ί α ο β ι ά β α ο ἐ π η θ έ ξ σ λ α  η ν ῖ ο».56 Φπζηθά, δὲλ
εἶλαη κφλν ὁ Χνηξνβνζθφο, ἀιιὰ πνιινὶ γξακκαηηζηέο.
Γεχηεξν παξάδεηγκα ἀπνηειεῖ  ζάηηξα ηνῦ «Σηκαξίσλνο»57, ὡο
πξὸο ηὸ ζέκα ηεο, ἀγλώζηνπ ζπγγξαθέσο, ἀιιὰ κιινλ ηῶλ
ἀξρῶλ ηνῦ 12νπ αἰῶλνο,  ὁπνία πεξηγξάθεη ηὴλ θάζνδν εἰο ηὸλ
Ἅδελ ηνῦ Σηκαξίσλνο, ηὴλ ἐθδίθαζή ηνπ ἀπ’ ηνὺο δηθαζηὲο ηνῦ
Κάησ θόζκνπ, Μίλσα, Αἰαθὸ θαὶ Θεόθηιν, ηὸλ αηνθξάηνξα, κὲ
ζπλήγνξφ ηνπ ηὸλ δηδάζθαιφ ηνπ θαὶ ὕπαην ηῶλ θηινζφθσλ
Θεόδσξν κπξλαῖν, ζαλφληα πξνζθάησο, ἀιιὰ θαὶ κάξηπξεο, ηὸλ
Ἀζθιεπηό, ηὸλ Ἱππνθξάηε, ηὸλ ξαζίζηξαην, ἐλῶ ἀπνπζίαδε ὁ
Γαιελόο, δηφηη κειεηνῦζε ηὸ «Πεξὶ δηαθόξσλ ππξεηῶλ» βηβιίνλ
ηνπ θαὶ δὲλ ἀζρνινῦηαλ κὲ ηίπνηε ἄιιν -ἄιισζηε ὁ Τηκαξίσλ εἶρε
πεζάλεη ἀπ’ ὑςειὸ ππξεηφ-, ζὲ πνιὺ ὡξαία δηαθσκώδεζε ηῆο
δίθεο· ηειηθὰ ἀζσψλεηαη, δηφηη νἱ ςπραγσγνὶ εἶραλ θάλεη ιάζνο θαὶ
δὲλ ἔπξεπε λὰ πεζάλεη ἀθφκε· κέλεη κία κέξα θάησ, ὅπσο
ἀλαπιεξψζεη ηὶο δπλάκεηο ηνπ, ὅπνπ ζπλαλη ηνὺο
πξνζσθξαηηθνὺο θηινζφθνπο, Παξκελίδε, Ππζαγόξα, Μέιηζζν,
Ἀλαμαγόξα, Θαιῆ, Γηνγέλε ηὸλ θπληθό, Ἀξίζηαξρν, ἀιιὰ θαὶ ηὸλ
Μηραὴι Ψειιό, ηὸλ Ἰσάλλε Ἰηαιὸ θαὶ ἄιινπο, ζὲ ἀγαζηὴ ζχκπλνηα
Ἕιιελεο θαὶ ρξηζηηαλνὶ ιφγηνη. Τὸ γεγνλὸο εἶλαη ὅηη ὁ «Σηκαξίσλ»
ἐγξάθε γηὰ θάπνην βπδαληηλὸ θνηλὸ θαηὰ ηὴλ δπλαζηεία ηῶλ
Κνκλελῶλ, ηὸ ὁπνῖν δὲλ λνριεῖην νὐδφισο ἀπ’ ηὴλ ἀλάκημε ηῆο
Αὐηφζη, «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 33
Ὅ. ἀ.Γεσξγίνπ Χνηξνβνζθνῦ, ζει. 747-48.
57
Ἀλσλχκνπ, «Τηκαξίσλ», ἐθδφζεηο «Εῆηξνο», Θεζζαινλίθε, 2001.
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56

31

ἑιιεληθῆο θηινζνθηθῆο θαὶ κπζνινγηθῆο παξαδόζεσο κεηὰ ηῆο
ρξηζηηαληθῆο ζξεζθείαο, ὅπσο γίλεηαη θαὶ ζηὸλ «Πησρνπξόδξνκν»
θαὶ ζηὸλ «Φηινπάηξηδα». Κη αὐηφ, δηφηη ἐληάζζνληαλ ὅια ζηὴλ
ἀληίιεςε ηῆο ζύξαζελ παηδείαο.
Γχν αἰῶλεο ἀξγφηεξα ὁ Γάληεο γξάθεη ηὴλ «Θεία Κσκῳδία» θη
ἀξρίδεη  λεψηεξε ἐπνρὴ γηὰ ηὴλ Δξώπε, κὲ ηὸ πξῶην κεγάιν
ἔξγν ζὲ ἐζληθὴ γιῶζζα, ζηὴλ ἰηαιηθή·  ρεηξαθέηεζε ἀπ’ ηὴλ
ιαηηληθὴ ἐθηείλεηαη ζηὶο ἄιιεο γιῶζζεο, ἐληὸο ηῆο Καζνιηθῆο
ἐθθιεζίαο θαὶ ηῆο ἀπφκαθξεο ζρέζεσο ηεο κὲ ηὴλ ῥσκατθὴ
κπζνινγία θη ἀθφκε πηὸ κεκαθξπζκέλεο κὲ ηὴλ ἑιιεληθή. Σηὴ «Θεία
Κσκῳδία»,  κεηάβαζε ἀπ’ ηὴλ Κόιαζε, ζηὸ Καζαξηήξην θη ἀπ’
ἐθεῖ ζηὸλ Παξάδεηζν ὁδεγνῦλ ζηὸλ ἐμαγληζκὸ ηνῦ ἀλζξψπνπ, θαηὰ
ηὴλ βηβιηθὴ παξάδνζε· ζηὸλ «Σηκαξίσλα»,  ἑιιεληθὴ θαὶ 
ὀξζόδνμε παξάδνζε ἀπνηεινῦλ ἑλαῖν θξᾶκα, θη ὁ Ἅδεο εἶλαη
ὁινδψληαλνο ζηὴλ βπδαληηλὴ ινγνηερλία, ὅπσο θαὶ ζηὴλ ἑιιεληθή,
ἀιιὰ ὁ πάλσ θόζκνο εἶλαη πάληα πξνηηκφηεξνο. Ἡ δηαθνξὰ εἶλαη
κεγάιε, ἄιιε ἀληίιεςε δσῆο, ἄιιν ἦζνο·  θαηάθηεζε ηνῦ
Παξαδείζνπ κέζῳ ηνῦ ἐμαγληζκνῦ ἐπηβξαβεχεηαη ζηὴ «Θεία
Κσκῳδία» θη ὁδεγεῖ ζηὴλ ἐζραηνινγηθὴ ἀληίιεςε ηῆο ἐπνρῆο καο,
κὲ ηὸλ ἐμνκνινγεηὴ θξηηὴ ηῶλ πξάμεψλ καο, ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὴλ
βνήζεηα ηῆο Ἱεξᾶο μεηάζεσο, θαὶ πξνέθηαζε ηὴλ κεηάλνηα θαὶ
αηνθξηηηθή, ἕσο ηὴλ ςπραιάλπζε ζηὶο κέξεο καο· ὡο πξὸο ηνὺο
ἀιινζξήζθνπο ιανύο, αὐηνὶ θαινῦληαη ζηὴλ θάζαξζή ηνπο, κὲ ηὴλ
πξνζρψξεζε ζηὴ ρξηζηηαληθὴ ζξεζθεία θαὶ ζηὸλ δπηηθὸ πνιηηηζκό,
ἑθνπζίσο ἠ ἀθνπζίσο. Σηὴλ ὀξζνδνμία, ἔλνρνη εὑξίζθνληαη νἱ
ςπραγσγνί, δειαδὴ νἱ θύιαθεο, νἱ ὁπνῖνη θαὶ ηηκσξνῦληαη αὐζηεξὰ
θαὶ ἀπνκαθξχλνληαη ἀπ’ ηὶο ηάμεηο ηνπο, ἐλῶ ὁ Σηκαξίσλ, ἀκέζσο
κεηὰ ηὴλ ἐπηζηξνθή ηνπ ἀλαιακβάλεη ηὴλ ἀπνζηνιὴ ηῶλ ηξνθίκσλ
πξὸο ηὸλ δηδάζθαιφ ηνπ Θεόδσξν κπξλαῖν, ἀκλνῦ, ὀξληζίσλ θαὶ
ρνηξηλνῦ· δὲλ δηέθεξε νὐδφισο ἀπ’ ηὴλ Νέθπηα. Γειαδή, ὁ
Σηκαξίσλ εἶλαη πιεζηέζηεξα πξὸο ηὸλ Γάκσλα θαὶ ηὸλ σθξάηε,
ἀπ’ ηὸλ Πιάησλα.
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«Διαγωγὴν εἶναι ηῶν ἐλεσθέρων»
Ἡ πνξεία ηῶλ πνιηηηζκῶλ θαζνξίδεηαη ἀπὸ ηὴλ ἀξρηθὴλ
«παίδεπζηλ ηῶλ ιαῶλ ηνπο», ηὶο ὅπνηεο ἀξρὲο ὡο ιανὶ
ἀπνδέρνληαη, ἑθνπζίσο ἠ ἀθνπζίσο, ἠ εἰο ἀηνκηθὸ ἐπίπεδν, ὡο
θαζνξηζηηθὲο δηὰ ηὴλ ζπγθξφηεζηλ ηῆο θνηλσλίαο ησλ· ἀπνδέρνληαη,
ηξφπνο ηνῦ ιέγεηλ, δηφηη ζηὴλ πξαγκαηηθφηεηα θαηὰ ηὴλ καθξὰ
δηαδηθαζία ηῆο θπινγελέζεσο ἑθάζηνπ ιανῦ,  δηακφξθσζε ηνῦ
ἑληαίνπ γέλνπο ἠ ηῆο θπιῆο, ηνῦ ἔζλνπο, εἶλαη πνιπζχλζεηε, ἀιιὰ
εἶλαη καθξὰ  παξαδξνκὴ γηὰ ηὴλ ἐμέηαζε ηνῦ ζέκαηνο. Ἀλαθνξὰ
θάλνπκε ηνῦ πξνβιήκαηνο, δηφηη ἁπηεηαη ηῆο γελέζεσο ηνῦ δπηηθνῦ
ἀλζξψπνπ· νἱ ξίδεο ηνπ ἀλάγνληαη ζὲ δχν γεγνλφηα: πξῶηνλ, ζηὴλ
ἀλαθήξπμε ηνῦ Καξόινπ ηνῦ Μεγάινπ ὡο αηνθξάηνξνο ηῆο
δπηηθῆο ῥσκατθῆο αηνθξαηνξίαο ἀπ’ ηὸλ πάπα Λένληα ηὸλ Γ’ θαὶ
ζηὴλ ἀπαξρὴ ηνῦ ζρίζκαηνο, ἐπὶ νἰθνπκεληθνῦ παηξηάξρνπ Φσηίνπ
θαὶ πάπα Νηθνιάινπ Α’, κὲ ηὴλ ὁξηζηηθνπνίεζή ηνπ ηὸ 1054 ἀπ’ ηὸλ
παηξηάξρε Μηραὴι Κεξνπιάξην θαὶ ηὸλ Λένληα ηὸλ Θ’· δεχηεξνλ
ζηὴλ ἀλάδπζε ηῶλ ἐζληθῶλ γισζζῶλ ὡο κέζσλ ηῆο πλεπκαηηθῆο
δσῆο ζηὴ Γπηηθὴ Δξώπε, κὲ πξψηε ηὴλ ἰηαιηθὴ θαὶ ηὸλ Γάληε
Ἀιηγθέξη, δεχηεξε ηὴλ γαιιηθὴ θαὶ ηὰ ηξαγνχδηα ηνῦ Ρνιιάλ, ἐλῶ 
ζξεζθεπηηθὴ κεηαξξχζκηζε ἀπ’ ηὸλ Λνύζεξν ζὰ γίλεη κὲ ηὴλ
κεηάθξαζε ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο ζηὰ γεξκαληθά. Ἡ λενπιαησληθὴ
παξάδνζε58 ηῆο θαζνιηθῆο παηδείαο ἦηαλ ἀπνιχησο ηαπηηζκέλε κὲ
ηὴλ ιαηηληθὴ γιῶζζα, ἀπ’ ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ Ἁγίνπ Αγνπζηίλνπ, ἂλ θαὶ
νἱ ἑιιελνκαζεῖο παηέξεο ηῆο δπηηθῆο ἐθθιεζίαο πξνζήξκνδαλ
ἁπιῶο ηὴλ γιῶζζα ηνπο πξὸο ηὴλ ἑπίζεκε ιαηηληθή, ἀιιὰ θαὶ νἱ
κεγάινη πνληίθεθεο θαὶ βαζεῖο γλῶζηεο ηῆο ἑιιεληθῆο γλνήζεζαλ
παληειῶο κεηὰ ηὴλ ξήμε εἰο ηὰο ζρέζεηο ηῶλ δχν ἐθθιεζηῶλ.
Ἡ ρξηζηηαληθὴ δηδαζθαιία θαὶ ηὰ κπζηήξηα ἐηεινχλην κφλν εἰο ηὰ
ιαηηληθὰ θαὶ νἱ πηζηνὶ πεξηζζφηεξν ἀληηιακβάλνληαλ ηνὺο ὕκλνπο
θαὶ ὀιηγψηεξνλ ἠ θαζφινπ ηὴλ γιῶζζα ηῆο λέαο ζξεζθείαο ηνπο· 
δηαθνξὰ κὲ ηὴλ ὀξζνδνμία ἦηαλ κεγάιε, δηφηη  ἀλαηνιηθὴ ἐθθιεζία
εἶρε παξάδνζε ηὴλ ἔληαμε ηνῦ δηαθνξεηηθνῦ ζηὴλ θνηλσλία ηεο59,
ἐλῶ ἀπ’ ηὰ πξῶηα ηεο βήκαηα ηεινῦζε ηὴλ Θεία Λεηηνπξγία θαὶ ζηὰ
ζπξηαθὰ θαὶ ἀξακατθὰ θαὶ ὁ ἐθρξηζηηαληζκὸο ηῆο Ἀλαηνιηθῆο
Δξώπεο, ηῶλ ζιαβηθῶλ ιαῶλ, ἔγηλε ἀπ’ ηὸλ ἔλαην αἰῶλα κὲ ηὴλ
κεηάθξαζε ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ βηβιίσλ ζηὴ γιῶζζα ηνπο, ἀπ’ ηὸλ
Κύξηιιν, ἠ Κσλζηαληῖλν, ὁ ὁπνῖνο ἦηαλ θαζεγεηὴο ζηὸ
Παλεπηζηήκην ηῆο Κσζληαληηλνππόιεσο θαὶ πξνζέθεξε ζηὴ
ζιαβηθὴ γιῶζζα ηὸ ἀιθάβεηφ ηεο, ηὴλ γλσζηὴ θπξηιιηθὴ γξαθή·
Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 2 θαὶ
28.
59
Αὐηφζη, ζει. 14-15, 30 θαὶ «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει 27.
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ζηὴ Γύζε ὁ ἐθρξηζηηαληζκὸο ἔγηλε κὲ ηὴλ ἑθνπζία ἠ ἀθνπζία
ἀπνδνρὴ ἐθ κέξνπο ηῶλ γεξκαληθῶλ θαὶ γαιαηηθῶλ θχισλ ηῆο
ιαηηληθῆο γιώζζεο. Τὸ πιένλ ζεκαληηθὸ εἶλαη ὅηη  Γχζε
ἐπηρείξεζε κεξηθὴ θαὶ ἀπνζπαζκαηηθὴ πξφζβαζε ζηὴλ ἑιιεληθὴ
γξακκαηεία θαὶ ὁ ἰζιακηθὸο θόζκνο ἀθφκε πηὸ ἀπνζπαζκαηηθή, κὲ
κεηάθξαζε ἐθ κεηαθξάζεσο, παξὰ ηὰ γξαθφκελα γηὰ κεηάδνζε
ηῆο ἀξηζηνηειηθῆο θηινζνθίαο ἀπ’ ηνὺο Ἄξαβεο ζηὴ Γπηηθή
Δξώπε.
 πιβαὶλ Γθνπγθελὲκ ἀπνδεηθλχεη ὅηη  κεξηθὴ ἐπηξξνὴ ηῆο
ζθέςεσο ηνῦ Ἀξηζηνηέινπο ζηὸ ραιηθάην ηῶλ Ἀβαζζηδῶλ ηῆο
Βαγδάηεο ὀθείιεηαη ἐλ κέξεη ζηὸ γεγνλὸο ὅηη δὲλ κεηαθξάζζεθαλ
πνηὲ ηὰ «Πνιηηηθὰ» ζηὰ ἀξαβηθά60· ὁ ἀμηφινγνο ἱζηνξηθὸο θαὶ
ἐξεπλεηὴο δὲλ θαηαιήγεη ζὲ ὁξηζηηθὴ ἀπάληεζε, παξὰ κφλν ζέηεη
ηὴλ ἐξψηεζε ὅηη αὐηὸ ἦηαλ πνιηηηθὴ ἐπηινγὴ ηῶλ ραιηθῶλ, «δηόηη
δὲλ ἐπηζπκνῦζαλ θαζόινπ λὰ δηαβάζνπλ ἕλα θείκελν πνὺ κάληεπαλ
ὅηη ζὰ ἤηαλ ἀλεθάξκνζην ζὲ ἕλα κνπζνπικαληθὸ θξάηνο» ἠ ὅηη νἱ
ύξνη κεηαθξαζηὲο δὲλ ἐλδηαθέξνληαλ γηὰ ηὴλ πνιηηηθὴ ζθέςε. Τὸ
γεγνλὸο εἶλαη ὅηη θαὶ ηὰ ἄιια πνιηηηθά ηνπ βηβιία, ηὰ «Ἠζηθὰ
Νηθνκάρεηα», ηὰ «Ἠζηθὰ Δδήκηα» θαὶ ηὰ «Ἠζηθὰ Μεγάια», δὲλ
κεηαθξάζζεθαλ ἀξθεηά, ὅζν ηὰ ζρεηηθὰ κὲ ηὴλ ἀζηξνλνκία, θαὶ ἀπ’
ηὸ Ὄξγαλν ζρεδὸλ θαζφινπ ηὰ «Σνπηθὰ» θαὶ ηὸ «Πεξὶ ζνθηζηηθῶλ
ἐιέγρσλ»·  ἑξκελεία ἑζηηάδεηαη κιινλ εἰο ηὸ γεγνλὸο ὅηη 
κνπζηθὴ ἁξκνλία ηῆο γιώζζεο θαὶ  ζπλαθφινπζε ἐκκέιεηα ηνῦ
ιόγνπ θαὶ ηῆο πξαθηηθῆο, ἐπεηδὴ ὁδεγεῖ εἰο ηὸλ ἐιεύζεξν πνιίηε,
εἰο ηὴλ ἄκεζε δεκνθξαηία, εἶραλ ἀγλνεζεῖ ἀπὸ ἀκθνηέξνπο. 
βαζκὸο ηῆο παξακειήζεσο εἶλαη ζέκα πξὸο δηεξεχλεζε.
 Γάιινο ζπγγξαθεὺο πξνζζέηεη ὅηη, ἀληηζέησο, ἴζσο ἐπεηδὴ
δεηνῦζαλ λὰ ἀπνηηλάμνπλ ηὴλ ἐμνπζία ηῆο παπνζύλεο πνὺ
ἤθκαδε, «νἱ δπηηθνὶ βαζηιεῖο θαὶ νἱ λνκηθνί ηνπο ζηξάθεθαλ πξὸο
ηὴλ πνιηηηθὴ ζθέςε ηῶλ ἀξραίσλ,  ὁπνία ἐλέπλεπζε ἐπίζεο ηὶο ἐιὶη
ηῶλ ἰηαιηθῶλ θνηλνηήησλ ηνῦ 12νπ θαὶ ηνῦ 13νπ αἰῶλα»61· ζνθὲο νἱ
παξαηεξήζεηο θη ἴζσο γη’ αὐηὸ πξνθάιεζαλ θαὶ ηὶο ἔληνλεο
ἀληηδξάζεηο ηῶλ ἀθαδεκατθῶλ θύθισλ. Ἡ θαζνιηθὴ ἐθθιεζία δὲλ
δηέζεηε ηὸλ ζεζκὸ ηῆο ζύξαζελ παηδείαο, ἠ κιινλ  πιήξεο
ἀπνθνπὴ ηῆο Ῥώκεο ἀπ’ ηὴλ ὀξζόδνμε παξάδνζή ηεο, κεηὰ ηὴλ
ζηέςε ηνῦ Καξινκάγλνπ ὡο ῥσκαίνπ αὐηνθξάηνξνο θαὶ ηὴλ
δηαθήξπμε ηνῦ fillioque, ζπλνδεχζεθε θη ἀπ’ ηὴλ ἀπνβνιὴ ηῆο
ζύξαζελ παηδείαο, ἀθφκε θη ἀπ’ ηὶο πεξηνρὲο ηῆο Ννηίνπ ἸηαιίαοΣπιβαίλ Γθνχγθελεκ, « Ἀξηζηνηέιεο ζηὸ Μνλη-Σαηλ-Μηζέι, νἱ ἑιιεληθὲο ξίδεο ηῆο
ρξηζηηαληθῆο Δὐξψπεο», ἐθδφζεηο «ιθφο», Ἀζῆλαη 2008, ζει 173, κεηάθξαζε, Φαλῆο
Γατδαηδῆ, Φαλῆο Μπνχκπνπιε.
61
Αὐηφζη, ζει. 173.
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ζηὶο ὁπνῖεο νἱ ἑιιεληθὲο ξίδεο ἦηαλ ὁινδψληαλεο-, κφιηο αὐηὲο
πεξλνῦζαλ ἀπ’ ηὴλ βπδαληηλὴ ζηὴλ ἐμνπζία ηῶλ Φξάγθσλ· ὁ
ζθνπὸο ηῶλ ζπνπδῶλ ἦηαλ πεξηνξηζκέλνο,  λνκηθὴ ζεκειίσζε
ηῆο ρεηξαθεηήζεσο ηῆο βαζηιηθῆο ἐμνπζίαο ἀπ’ ηὸλ πάπα. Μιινλ
ὁ πεξηνξηζκέλνο αὐηὸο ζθνπὸο ζπκπιήξσλε ηὴλ ἀπνζπαζκαηηθὴ
γλψζε ηῆο πνιηηηθῆο ζθέςεσο ηνῦ ηαγεηξίηνπ, ὅπσο ηὴλ
κεηέθεξαλ νἱ Ἄξαβεο, θη ἔηζη θαζηεξψζεθε ὅηη ὁ Ἀξηζηνηέιεο εἶλαη
ὑπὲξ ηῆο δνπιείαο θαὶ ηῆο αηαξρηθῆο βαζηιηθῆο ἐμνπζίαο, ηῆο
δεζπνηείαο· εἶλαη ραξαθηεξηζηηθὴ  δηαηχπσζε ηνῦ θηινζφθνπ:
«ηνῖο κὲλ γὰξ δνθεῖ ἐπηζηήκε ηέ ηηο εἶλαη  δεζπνηεία, θαὶ  αηὴ
νἰθνλνκία θαὶ δεζπνηεία θαὶ πνιηηηθὴ θαὶ βαζηιηθή… ηνῖο δὲ παξὰ
θύζηλ ηὸ δεζπόδεηλ, λόκῳ γὰξ ηὸλ κὲλ δνῦινλ εἶλαη ηὸλ δ’
ἐιεύζεξνλ, θύζεη δ’ νζὲλ δηαθέξεη, δηόπεξ νδὲ δίθαηνλ, βίαηνλ
γάξ»62. Ὅηαλ κειεηήζεη θαλεὶο ηὸ ζχλνιν ηνῦ ἔξγνπ δηαπηζηψλεη
ὅηη ζηὴλ πξαγκαηηθφηεηα εἶλαη ἐλαληίνλ ηῆο δνπιείαο, ἂλ θαὶ δὲλ
εἶλαη ηῆο ζηηγκῆο  ἀμηνιφγεζε αὐηή, ἀιιὰ νὔηε νἱ Ἄξαβεο, ὅπσο
ηὸ ὑπνγξακκίδεη ὁ Γθνπγθελὲκ, δὲλ κεηέθξαζαλ ηὰ ἀληίζεηα πξὸο
ηὸ Κνξάλην θαὶ ηὸ πνιηηηθφ ηνπο ζχζηεκα ἔξγα, ἐλῶ θαὶ νἱ
ἐμαξηήζεηο ἀπ’ ηὸλ λενπιαησληζκὸ θαὶ ηὸλ ξζὸ ιόγν, δὲλ
ἐπέηξεςαλ ζηὴ Γχζε ηὴλ δηείζδπζε εἰο ηὸ βάζνο ηῆο θηινζνθηθῆο
ζθέςεσο θαὶ ηῆο ἑληαίαο ἐθθξάζεσο ηνῦ πνιίηνπ, ηῆο ἐκκειείαο.
Οἱ κὲλ πηζηεχνπλ, ιέεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο, ὅηη θάπνηα ἐπηζηεκνληθὴ
ἀξρὴ δηέπεη ηὴλ δεζπνηεία θαὶ ηὴλ νἰθνλνκία θαὶ ηὴλ πνιηηηθή, ηὴλ
ηπξαλεία, θαὶ ηὴλ βαζηιηθή, ηὴλ ἀπφιπηε κνλαξρία… νἱ ἄιινη ὅηη
εἶλαη παξὰ θχζηλ ηὸ δεζπφδεηλ, δηφηη δηὰ λφκνπ θαζίζηαηαη ὁ κὲλ
δνῦινο ὁ δὲ ἐιεχζεξνο, ἐλῶ θχζεη δὲλ δηαθέξνπλ ζὲ ηίπνηε, δηὰ
ηνῦην θαὶ δὲλ εἶλαη δίθαην, ἀιιὰ βίαην πξγκα. Φπζηθὰ δὲλ εἶλαη
ηφζν πξφβιεκα ἁπιῆο ἀλαγλψζεσο, ὅζν ὁ θφβνο ηῆο ἀλαηξνπῆο
ηῆο θαζεζηπθπίαο ηάμεσο· ἔηζη ἐπέιεμαλ ἀπ’ ηὸλ θηιφζνθν ὅζεο
ζέζεηο ηνὺο εὐλννῦζαλ ζηὴλ ἐπηδίσμε ηνῦ ζθνπνῦ ηνπο, ζηὴλ
ἀπνηίλαμε ηῆο παπηθῆο θπξηαξρίαο θαὶ ηὶο κεηέηξεςαλ ζὲ αὐζηεξὲο
ἀξρὲο ηνῦ δηθαίνπ θαὶ ηῆο θηινζνθίαο ηνπο, κὲ θχξην κέιεκα, ηὴλ
ὑπνθαηάηαζε ηνῦ ἀιαζήηνπ ηνῦ πνληίθεθνο κὲ ηὴλ ζείᾳ δίθῃ
βαζηιηθὴ ἐμνπζία. Κη παξέκεηλαλ ζηὴ δπηηθὴ ζθέςε ὡο
ἐπηζηεκνληθέο ἀξρέο.
Ἡ κεηάβαζε αὐηή, ἀθνῦ κεηεηξάπε ζὲ ἀπφιπηε ἀξρή,
ἐπηζηεκνληθὸ ἀμίσκα, ἦηαλ εὔθνιν ηνῦ δηέπεηλ ηὴλ δπηηθὴ ζθέςε
ὡο πξψηε ἀξρὴ θαὶ ηειηθὸο ζθνπὸο ηῆο ἀλζξσπόηεηνο· ηὰ
ὑπφινηπα ἦηαλ  ἀληηθαηάζηαζε αὐηνῦ ηνῦ ηέινπο κὲ ηὸ ἄιιν ηῆο
ἐπηζηεκνληθῆο ἠ ηῆο ἰδενινγηθῆο ἀιεζείαο, κὲ ηὴλ δηνιίζζεζε πξὸο
Ἀξηζηνηέινπο, «Πνιηηηθά», Βηβι. Α’, θεθ. β’, παξ. 3, (1253β18-23), κεηάθξαζε δηθή κνπ,
Χξήζηνπ Ε. Καξαλίθα, « πνιίηεο θαὶ ὁ παξαγσγφο», ζει. 188 θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ
κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει 15, θ. ἑ.
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ηὴλ βηβιηθὴ παξάδνζε θαὶ ηὴλ πιήξε ζρεδὸλ ἀπνθνπὴ ἀπ’ ηὶο
βαζεηὲο ἑιιεληθὲο ξίδεο ηῶλ ἰηαιηθῶλ πόιεσλ, ὅηαλ θαὶ νἱ
ηειεπηαῖεο ἀπψιεζαλ ηὴλ ἐιεπζεξία ηνπο κέζα ἀπ’ ηὸλ
ὁδνζηξσηῆξα ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ πνιέκσλ ἐπὶ πάλσ ἀπὸ δχν
αἰῶλεο θαὶ ηὴλ δηνρέηεπζε ηῆο ἀλάγθεο ηῶλ ιαῶλ γηὰ ρεηξαθέηεζε
πξὸο ηὴλ πξνηεζηαληηθὴ ζηθὴ θαὶ ηὸ θαιβηληζηηθὸ πλεῦκα. Ἡ
πνξεία ἦηαλ εὔθνιε, δηφηη εἶραλ κεζνιαβήζεη νἱ ἀλαθαιύςεηο ηῶλ
λέσλ ρσξῶλ θαὶ ὁ εὔθνινο πινπηηζκὸο κὲ ηνὺο θνλθηζηαδόξεο θαὶ
ἀθνινχζεζε  βηνκεραληθὴ ἐπαλάζηαζε, καδὶ κὲ ηὴλ ἀπνηθηαθὴ
ἐμάπισζε63. Ἡ δπζθακςία ηῆο ινγηθῆο ηνῦ βηνκεραληθνῦ
ἀλζξψπνπ θαίλεηαη θη ἀπ’ ηὸ γεγνλὸο ὅηη, ἐλῶ ἐπδηδηδφηαλ ζηὴ
κειέηε ηῶλ ἑιιεληθῶλ πνιηηηθῶλ θεηκέλσλ, θαὶ πεξηζζφηεξν ηνῦ
Ἀξηζηνηέινπο, κὲ ἔκθαζε εἰο ηὰ «Πνιηηηθά» ηνπ, ὄρη κφλν δὲλ
πξφζεμε ηὴλ ἀλαθνξὰ ηνῦ θηινζφθνπ θαηὰ ηῆο δνπιείαο, ἀιιὰ
νὔηε θαηέγξαςε θἂλ ηὸ ὄγδνν βηβιίν ηνπ ζπγγξάκκαηνο, ηὸ ὁπνῖν
ἀζρνιεῖηαη ἀπνθιεηζηηθὰ κὲ ηὴλ παηδείαλ ἑθάζηεο πνιηηείαο θαὶ
ζεσξεῖ ὅηη εἶλαη ἀπαξαίηεηνη ηέζζεξεο θιάδνη εἰο ηὴλ ἐθπαίδεπζε
ηῶλ λέσλ: «ἔζηη δὲ ηέηηαξα ζρεδὸλ ἃ παηδεύεηλ εἰώζαζη, γξάκκαηα
θαὶ γπκλαζηηθὴλ θαὶ κνπζηθὴλ θαὶ ηέηαξηνλ ἔληνη γξαθηθήλ, ηὴλ κὲλ
γξακκαηηθὴλ θαὶ γξαθηθὴλ ὡο ρξεζίκνπο πξὸο ηὸλ βίνλ νὔζαο θαὶ
πνιπρξήζηνπο, ηὴλ δὲ γπκλαζηηθὴλ ὡο ζπληείλνπζαλ πξὸο
ἀλδξίαλ· ηὴλ δὲ κνπζηθὴλ ἢδε δηαπνξήζεηελ ἄλ ηηο»… θαὶ
πξνζζέηεη, «δηὸ θαὶ ηὴλ κνπζηθὴλ νἱ πξόηεξνλ εἰο παηδείαλ ἔηαμαλ
νρ ὡο ἀλαγθαῖνλ (νδὲλ γὰξ ἔρεη ηνηνῦηνλ) νὔδ’ ὡο ρξήζηκνλ
(ὥζπεξ ηὰ γξάκκαηα πρὸο ρξεκαηηζκὸλ θαὶ πξὸο νἰθνλνκίαλ θαὶ
πξὸο κάζεζηλ θαὶ πξὸο πνιηηηθὰο πξάμεηο πνιιάο, δνθεῖ δὲ θαὶ
γξαθηθὴ ρξήζηκνο εἶλαη πξὸο ηὸ θξίλεηλ ηὰ ηῶλ ηερληηῶλ ἔξγα
θάιιηνλ) νδ’ αὖ θαζάπεξ  γπκλαζηηθὴ πξὸο γίεηαλ θαὶ ἀιθήλ
(νδέηεξνλ γὰξ ηνύησλ ὁξῶκελ γηγλόκελνλ ἐθ ηῆο κνπζηθῆο)·
ιείπεηαη ηνίλπλ πξὸο ηὴλ ἐλ ηῇ ζρνιῇ δηαγσγήλ, ἡλ γὰξ νἴνληαη εἶλαη
ηῶλ ἐιεπζέξσλ»64.

Ὅξα, εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή»ζει. 5, θ. ἑ.
Ἀξηζηνηέινπο, ὅ. ἀ. Βηβι. Ζ’, θεθ. β’, παξ. 3, 6, (1337β23-28, 1338α13-24), κεηάθξαζε δηθή
κνπ, ὅ. ἀ. ζει. 29 θαὶ εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ
γξακκαηηθή», ζει. 1, θ. ἑ..
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Ἡ ἔζησ θαὶ πξφρεηξε παξνπζίαζε ηνῦ ἀπνζπάζκαηνο εἶλαη
ἀπαξαίηεηε, δηφηη ἐκπινπηίδεη ζεκαληηθὰ ηὴλ πξνβιεκαηηθή καο.
Δἶλαη ηέζζεξεο νἱ θιάδνη εἰο ηνὺο ὁπνίνπο ζπλήζσο ρσξίδνπλ ηὴλ
ἐθπαίδεπζε,  γξακκαηηθή,  γπκλαζηηθὴ θαὶ  κνπζηθὴ θαὶ
ηέηαξηνλ κεξηθνὶ ζέηνπλ ηὴλ ηερληθὴ ἐθπαίδεπζε, ηὴλ γξαθηθή, θαὶ
ηὴλ κὲλ γξακκαηηθὴ θαὶ ηὴλ γξαθηθή, ἐπεηδὴ εἶλαη ρξήζηκεο γηὰ ηὴλ
ἐπηβίσζε θαὶ πνιιαπιῶο ἀπαξαίηεηεο, ηὴλ δὲ γπκλαζηηθή, ἐπεηδὴ
ζπκβάιιεη ζηὴλ ἀλδξία· γηὰ δὲ ηὴλ κνπζηθὴ ζὰ ἀπνξήζεη θαλείο…
δηὰ ηνῦην θαὶ ἐζέζπηζαλ θαὶ ηὴλ κνπζηθὴ νἱ πξφγνλνί καο ὄρη ὡο
ἀλαγθαία (δηφηη δὲλ ἔρεη ηίπνηε ηέηνην), νὔηε ὡο ρξήζηκε (ὅπσο 
γξακκαηηθὴ πξνζθέξεη πνιιὰ γηὰ ηὶο ἐπηρεηξεζηαθὲο θαὶ
νἰθνλνκηθὲο ἐπηδφζεηο θαὶ γηὰ ηὴλ κάζεζε θαὶ γηὰ ηὴλ πνιηηηθὴ δσή,
πηζηεχεηαη δὲ ὅηη θαὶ  ηερληθὴ ἐθπαίδεπζε εἶλαη ρξήζηκε ὡο πξὸο
ηὸ θξίλεηλ θαιχηεξα ηὰ ἐξγα ηῶλ ηερληθῶλ), νὔηε ὅπσο 
γπκλαζηηθὴ γηὰ ηὴλ ὑγίεηα θαὶ ηὴλ ἀιθὴ (δηφηη θαλέλα ἀπ’ αὐηὰ δὲλ
ἐπηηπγράλεηαη κὲ ηὴ κνπζηθή)· ἀπνκέλεη ινηπὸλ γηὰ ηὴλ
ζπκπεξηθνξὰ θαηὰ ηὴλ ζρφιε ηῶλ πνιηηῶλ, θαηὰ ηὴλ ὁπνία θαὶ
ἐπηδίδνληαη εἰο αὐηήλ, ηὴλ ὁπνία δηαγσγή, ζπκπεξηθνξά, ἀζθνῦλ νἱ
ἐιεχζεξνη, δηφηη κὲ αὐηὴλ ἐθθξάδνληαη.
 ’Αξηζηνηέιεο ἔγξαςε ηὰ «Πνιηηηθὰ» γχξσ ζηὸ 335 π. Χ., ἀκέζσο
κεηὰ ηὴλ ἐπηζηξνθή ηνπο εἰο Ἀζήλαο θαὶ ηὴλ ἵδξπζε ηνῦ Λπθείνπ,
ηῆο πεξηπαηεηηθῆο ζρνιῆο, δηφηη ἀλαθέξεηαη εἰο ηὸ πέκπηνλ βηβιίνλ
εἰο ηὴλ δνινθνλία ηνῦ Φηιίππνπ ἀπ’ ηὸλ Παπζαλία· εἶρε ζαθῆ
ἐπίγλσζε ηῆο ἀιιαγῆο ηνῦ ἢζνπο ηῶλ ιιήλσλ, ηῆο πνιηηηθῆο
ηνπο πξαθηηθῆο θαὶ ηῆο ἐπηδφζεψο ηνπο εἰο ηὰο ρξεκαηηζηεξηαθὰο
ἐξγαζίαο, ηὰο πιεζηέζηεξνλ πξὸο ηὴλ βηνκεραληθὴ λννηξνπία ηῆο
ἐπνρῆο καο65·  ἔληνλε πξνβνιὴ ηῶλ δηαθνξῶλ ηῆο κνπζηθῆο ἀπ’
ηνὺο ἄιινπο θιάδνπο ηῆο ἐθπαηδεχζεσο εἰο αὐηὸ ἀπνβιέπεη. Τεξεῖ
ἀπνζηάζεηο ἀπ’ ηὸλ δηδάζθαιφ ηνπ, ηί κίνλνο ἄιισζηε ἦηαλ, ὅηαλ,
εἰο ηὴλ πξάμε, ἀπνξξίπηεη ηὴλ ἀμίσζε ηνῦ Πιάησλνο γηὰ ἀπνβνιὴ
ἀπ’ ηὴλ πνιηηεία ὅζσλ ηξόπσλ ηῆο κνπζηθῆο δὲλ ἁξκφδνπλ εἰο ηνὺο
θύιαθαο, ἠ ἀθφκε πεξηζζφηεξν ηῆο ἀμηψζεψο ηνπ δηὰ ηὴλ
αὐζηεξὰλ ἀπνθήξπμηλ πνιιῶλ ηξφπσλ ηῆο κνπζηθῆο, «δεδόρζσ
κὲλ δή, θακέλ, ηὸ ἄηνπνλ ηνῦην, λόκνπο ηὰο ᾠδὰο κῖλ γεγνλέλαη»·
ηὸ ἀληίζεην, ὁ καζεηὴο ἐπηκέλεη ὅηη δηὰ ηὴλ ἐιεπζέξαλ πνιηηηθὴλ
πξαθηηθὴλ εἶλαη ἀπαξαίηεηε  παίδεπζηο κὲ ηνὺο ζπλᾴδνληαο εἰο
ηὴλ «δηαγσγὴλ ηῶλ ἐιεπζέξσλ» ηξφπνπο ηῆο κνπζηθῆο, ὡο
πξαθηηθὴ θαὶ ρσξὶο ηὸλ ἀπνθιεηζκὸ ηῶλ ἄιισλ.  δπηηθὸο
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ἄλζξσπνο δείρλεη ὅηη ἀξλήζεθε ηὴλ ἀλάγλσζε αὐηῶλ ηῶλ
ἀπνζπαζκάησλ ηνῦ θηινζφθνπ, θαζὼο εἶρε ἀπνδερζεῖ ἀπ’ ηὴλ
γέλεζή ηνπ ηὴλ ἀπὸ κεηάθξαζε ζπνπδὴ ηῶλ ἑιιεληθῶλ
γξακκάησλ, ὁπφηε  ἐθπησζή ηνπ εἰο ηὴλ λννηξνπία ηνῦ
ρξεκαηηζηνῦ ἦηαλ θάηη ηὸ ἀλακελφκελν θαὶ θπζηθφ.  ρξεκαηηζηὴο
ὑπνθαηέζηεζε ηὸλ Θεόλ, ηὸ θπλήγη ηνῦ πινύηνπ ἔγηλε ζθνπφο ηνπ.
Ἡ ἀπνπζία ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο ἀπ’ ηὴλ θηινζνθηθὴ ζεψξεζε
ηῆο βηνκεραληθῆο θνηλσλίαο εἶλαη ηὸ δεχηεξν αἴηην, κεηὰ ηὴλ
ἀπφιπηε ἐμάξηεζή ηεο ἀπ’ ηὴλ λενπιαησληθὴ ζεσξία θαὶ ηνὺο
Ἁγίνπο Παηέξαο ηῆο ἐθθιεζίαο, κὲ δεζπφδνληα ηὸλ Ἅγην
Αγνπζηῖλν·  ἀπνζπαζκαηηθὴ θαὶ ἐθ κεηαθξάζεσλ, πνιιὲο θνξὲο
δὲ θαὶ ἐθ ηῶλ ἀξαβηθῶλ ζηὰ ιαηηληθά, πξφζβαζε εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴ
γξακκαηεία, θαὶ θπξίσο εἰο ηὸλ Ἀξηζηνηέιε, ὁδήγεζε εἰο ηὴλ
ὑπαγσγὴ ηῆο ζθέςεψο ηεο εἰο ηὸλ ὀξζὸλ ιόγνλ, κὲ ηὸλ Λόγνλ ηνῦ
Θενῦ πξῶηνλ θαὶ θαηάιεμε ηὴλ ἀπφιπηε πξνζήισζή ηνπο εἰο ηὸλ
ὀξζνινγηζκόλ66· πέξαλ ηῆο ἀπνζπαζκαηηθῆο θαὶ πεξηζηαζηαθῆο
ἐθθξάζεσο ηῆο δεκηνπξγηθφηεηφο ηνπ, ὁ βηνκεραληθὸο ἄλζξσπνο,
κὲ ηὴλ ἀλαγσγὴ ὡο πξψηεο ἀξεηῆο ηνῦ κπζηηθνῦ, ἐπαγγεικαηηθνῦ,
βηνκεραληθνῦ, ἐπηζηεκνληθνῦ, θαὶ ὡο πξνέθηαζε ηνῦ κπζηηθνῦ ηῆο
ἱεξᾶο ἀπνζηνιῆο ηνπ, ἔζεζε ζηὴλ δξάζε ηνπ ὅξηα πξνθαζνξηζκέλα
ἄλσζελ, ἀπ’ ηὸλ ἱεξέα ηῆο ἀπνζηνιῆο, ηὸλ θφβν ηνῦ
ἱεξνεμεηαζηνῦ, ηνῦ βαζηιέσο, ηνῦ θνκηζζαξίνπ, ηνῦ ἐπηζηήκνλνο, ἠ
ηνῦ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Ἡ ηαιάληεπζε ἐμαξηηαη ἀπ’ ηὴλ ἐπνρή,
ἀιιὰ θαὶ ηὰ ὅξηά ηεο ἐμεληιήζεζαλ εἰο ηὴλ βηνκεραληθὴ
παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία·  ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε εἰζάγεη εἰο ηὴλ
θνηλσλίαλ ηὴλ ἄκεζε θαὶ ζπλερῆ ἔθθξαζε ηῆο δεκηνπξγηθόηεηνο,
ὄρη κφλν εἰο ηὴλ παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία, ἀιιὰ εἰο ὅιαο ηὰο
ἐθθξάζεηο ηῆο δσῆο, θαὶ θπξίσο εἰο ηὸλ ἔξσηα θαὶ εἰο ηὴλ πνιηηηθὴ
δσή. Ἡ ἑληαία ἔθθξαζε ηῆο δεκηνπξγηθόηεηνο γίλεηαη κφλν κέζῳ
ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, θαζὼο εἶλαη  ἄζθεζε ηῆο ἐκκειείαο εἰο ηὴλ
θαζεκεξηλφηεηά καο.
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Ἐπιμύθιον
Τὰ ζρφιηα ηνῦ Ἀξρηεπηζθόπνπ Θεζζαινλίθεο Δζηαζίνπ εἰο ηὸλ
Ὅκεξν ζεσξνῦληαη ἀπ’ ηὰ θαιχηεξα δηὰ ηὸλ γελάξρελ ηνῦ
ιιεληζκνῦ πνηεηήλ· πξὶλ ἀλαιάβεη ηὸ πνηκαληνξηθφ ηνπ ἔξγν, ζηὴ
δεχηεξε πφιε ηῆο αὐηνθξαηνξίαο ζηὸ δεχηεξν ἥκηζπ ηνῦ
δσδεθάηνπ αἰῶλνο, εἶρε δηαθξηζεῖ ὡο δηδάζθαινο ηῆο γξακκαηηθῆο,
ηῆο ῥεηνξηθῆο θαὶ ηῆο θηινζνθίαο εἰο ηὴλ Πόιηλ θαὶ «ἐληππσζίαδε
ὄρη κόλν κὲ ηὶο εξεῖεο ἐγθπθινπαηδηθέο ηνπ γλώζεηο ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὴ
δσληάληα θαὶ ηὴ ζπλαξπαζηηθόηεηα ηνῦ ιόγνπ ηνπ… ὁ Δζηάζηνο
ἔδεηρλε πάξα πνιὺ κεγάιν ἐλδηαθέξνλ γηὰ ηὴ δσὴ ηνῦ ιανῦ θαὶ ηὶο
δηάθνξεο ἐθδειώζεηο ηνπ ζηὸλ θαζεκεξηλὸ βίν»67·  κεηαθνξὰ ηνῦ
ἀλαγλψζηνπ εἰο ηὴλ ἀκεζφηεηα ηῶλ ὁκεξηθῶλ ἐπῶλ θαὶ ηῆο
ἑιιεληθῆο γξακκαηείαο ἀπ’ ηὸλ δηδάζθαιν γίλεηαη ὡο θάηη ηὸ
αὐηνλφεην. Ὅηαλ εἰο ηὴλ εἰο ζθελὴλ ηῆο «κλεζηεξνθνλίαο», ὁ
ἀνηδὸο Φήκηνο ἔπηαζε ηὰ γφλαηα ηνῦ δπζζέσο παξαθαιῶλ
αὐηφλ, ὅηη ἁπιὸο ἀνηδὸο εἶλαη θαὶ δὲλ ἀμίδεη ηὸλ ζάλαην, δηφηη
…
ὅο ηε ζενῖζη θαὶ ἀλζξώπεηζηλ ἀείδσ.
αηνδίδαθηνο δ’ εἰκί, ζεὸο δέ κνη ἐλ θξεζὶλ νἴκαο
παληνίαο ἐλέθπζελ68,
ἐλῶ νἱ κλεζηῆξεο πέθηνπλ λεθξνὶ γχξσ ηνπ, ἐπηζεκαίλεη ηὴλ ζεία
ἀπνζηνιὴ ηῶλ ἀνηδῶλ, ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο, ζεκεηψλεη ὁ
Δζηάζηνο, ὡο δηδάζθαινο, δηφηη ἔγξαςε κιινλ ηὰ ζρφιηα πξὸ
ηῆο ἀλφδνπ ηνπ εἰο ηὸλ ἀξρηεπηζθνπηθὸ ζξφλν: «ζεκεηῶζαη δ’ ἐλ νἷο
ὁ Φήκηνο πεξὶ ἑαπηνῦ ιέγεη, νἵνπο ὁ πνηεηὴο εἶλαη νἶδε ηνὺο ἀνηδνὺο
ὧλ εἷο ἐζηὶ ὁ Φήκηνο θαὶ αηόο· ὅηη δειαδὴ θηινζόθνπο, ζείσλ θαὶ
ἀλζξσπίλσλ πξαγκάησλ ἐπηζηήκνλαο»69. Γειαδή, νἱ ἀνηδνί, ὡο
κνπζηθνί, εἶλαη ζείᾳ ἐπηλεχζεη θηιφζνθνη θαὶ ζείσλ θαὶ ἀλζξσπίλσλ
πξαγκάησλ ἐπηζηήκνλεο, βαζεῖο γλῶζηεο· ηὰ ιέεη αὐηά, ὁ
Δὐζηάζηνο, ἐλῶ δνῦζε ηὴλ παξαθκὴ ηῆο αηνθξαηνξίαο θαὶ ὑπέζηε,
ἀιιὰ θαὶ ἔγξαςε, ηὴλ ἱζηνξία ηῆο ἁιώζεσο ηῆο πόιεώο ηνπ ὑπὸ
ηῶλ Ννξκαλδῶλ, ηὸ 1185 κ.Χ. Ὅηαλ ζρνιηάδεη ηὸλ Ὅκεξν κὲ
ηξφπν ἀκέζνπ ἐπηθνηλσλίαο κὲ ηνὺο ἀλζξψπνπο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ,
ζεκαίλεη ὅηη ἀπεπζχλεηαη δσληαλὰ ζηνὺο καζεηέο ηνπ θαὶ ζηὸ θνηλὸ
ηῆο ἐπνρῆο ηνπ· δείρλεη ὅηη ἀπνδέρνληαη ηὴλ ἄπνςή ηνπ, ὅηη 
γλψζε θαὶ ἔθθξαζε ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο θαζηζη ηνὺο
Hebert Hugner, «Βπδαληηλὴ ινγνηερλία», ἐθδφζεηο Μνξθσηηθνῦ Ἱδξχκαηνο ζληθῆο
Τξαπέδεο», Ἀζῆλαη, 1992, ηφκ. Β’, ζει. 449, κεηάθξαζε, Ταμηάξρε Κφιιηα, Καηεξίλαο Σπλέιε,
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ἀλζξψπνπο «θηινζφθνπο, ζείσλ θαὶ ἀλζξσπίλσλ πξαγκάησλ
ἐπηζηήκνλαο».
 ηξνκαγκέλνο Φήκηνο, θνβηζκέλνο κὴλ πέζεη θη αὐηὸο ζῦκα ηνῦ
δπζζέσο, δηφηη ηξαγνπδνῦζε γηὰ ηνὺο κλεζηῆξεο, ἀπνινγεῖηαη:
… πνὺ ηξαγνπδῶ θαὶ ζὲ ζενὺο θη ἀλζξώπνπο.
Δἶκαη αηνδίδαρηνο ἐγὼ θη ἄπεηξα κέζ’ ζηὸ λνῦ κνπ
ηξαγνύδηα κνὔβαιε ὁ ζεόο.
πνκέλσο κηινῦζε ὁ ζεὸο θαὶ κάιηζηα ὁ κνπζεγέηεο Ἀπόιισλ θαὶ
νἱ κνῦζεο, θη ὁ δπζζεὺο δὲλ ηὸλ πείξαμε θαὶ ηὸλ ἄθεζε ἐιεχζεξν·
ὁ Δὐζηάζηνο ἀλαγλσξίδεη ὡο ἰζρχνληα ηὰ ὅζα ὑπνζηεξίδεη ὁ
ἀνηδὸο θη ὑπνγξακκίδεη: ἀλάγθε ζεκεηῶζαη δὲ ὅζα ὁ Φήκηνο ιέγεη
γηὰ ηὸλ ἑαπηφ ηνπ θαὶ ραξαθηεξίδεη ὁ πνηεηὴο ηνὺο ἀνηδνχο, ἐθ ηῶλ
ὁπνίσλ ὅηη ἕλαο ηνπο εἶλαη θη ὁ ἴδηνο· ὅηη δειαδὴ εἶλαη θηιφζνθνη,
βαζεῖο γλῶζηεο ηῶλ ζείσλ θαὶ ἀλζξσπίλσλ πξαγκάησλ. Τὴλ
εαγγειηθὴ παξάδνζε δηδάζθεη θη ἐθθξάδεη ὁ θιεξηθὸο δηδάζθαινο
θη νὐδεὶο λνριεῖην εἰο ηὴλ Πόιε· ὀιίγνλ ἀξγφηεξνλ ἐμέιεγε
ἀξρηεπίζθνπνο Θεζζαινλίθεο.  Σηκαξίσλ, ἕλαλ αἰῶλα πξὶλ
παξνπζηάδεηαη ὡο ἀπνκίκεζε ηῆο λεθπίαο θαὶ ηῶλ λεθξηθῶλ
δηαιόγσλ ηνῦ Λνπθηαλνῦ, θαὶ ζέηεη ηξίην ζηνὺο δηθαζηὲο ηνῦ Ἅδνπ,
ηὸλ Θεόθηιν, δίπια ζηνὺο Μίλσα θαὶ Αἰαθό, δειαδὴ κὲ κία ςῆθν ὁ
ρξηζηηαλὸο θαὶ κάιηζηα εἰθνλνκάρνο αὐηνθξάησξ· ζηὶο θξίζηκεο
ςεθνθνξίεο, ἐὰλ κεηνςεθνῦζε θέξδηδαλ νἱ εἰδσινιάηξεο δηθαζηέο,
θη αὐηὸ ηὸ ζεσξνῦζαλ νἱ Βπδαληηλνί ὡο θπζηθφ, ἔζησ θαὶ κφλν ζηὴ
ζάηηξα.
Τὸ θχξην κέιεκα ἦηαλ  θαιιηέξγεηα ηῆο κνπζηθῆο παηδείαο θαὶ ηὸ
ζπλάδνλ καδί ηεο ἤζνο·  ἴδηα αἴζζεζε κνπζηθῆο ἁξκνλίαο ἀπ’ ηὸλ
Ἰνπιηαλὸ εἰο ηὸλ γξακκαηηζηὴ Γεώξγην ηὸλ Χνηξνβνζθὸ θη ἀπ’ ηὸλ
δηδάζθαιν ηῶλ ἀξρῶλ ηνῦ ἑβδφκνπ αἰῶλνο εἰο ηὸλ κέγα παηξηάξρε
Φώηην θη ἀπ’ ηὸλ ἑιιεληζηὴ ἱεξάξρε εἰο ηὸλ ἄγλσζην Σηκαξίσλα θη
ἀπ’ ηὸλ εὐαίζζεην ζαηηξηθὸ πνηεηὴ εἰο ηὸλ θνξπθαῖν ὁκεξηζηὴ θαὶ
ἀξρηεπίζθνπν Θεζζαινλίθεο, δειαδὴ πεξίπνπ ἐπὶ ρίιηα ρξφληα
κεηαθέξεηαη  εὐαγγειηθὴ παξάδνζε, κὲ θχξην ἄμνλα ηὴλ κνπζηθὴ
ἁξκνλία. Ἡ εὐαγγειηθὴ παξάδνζε ἀπνθιίλεη πξὸο ηὸλ Ἀξηζηνηέιε
θαὶ ηεξεῖ ἀπνζηάζεηο ἀπ’ ηὸλ Πιάησλα, δηφηη αὐηὸο ὑπηζηεξίδεη ηὴλ
ἄπνςε ηνῦ πεξηνξηζκνῦ ηῶλ ηξφπσλ ηῆο κνπζηθῆο εἰο ηὴλ πνιηηεία
ηνπ· «ηὸ ἄηνπνλ ηνῦην» εἶλαη ηὸ θξηηήξην, ηὸ θαζνξίδνλ ηὴλ
ἀπφζηαζε ηῆο ὀξζνδνμίαο ἀπ’ ηὴλ πιαησληθὴ θηινζνθία, ηὴλ
πιαησληθή, ὄρη ηὴλ λενπιαησληθή. Ἴζσο αὐηὸο λὰ εἶλαη ὁ ιφγνο
ηῆο πξνηηκήζεσο πξὸο ηὸ Λύθεην ηῆο βπδαληηλῆο θηινζνθίαο, ἐλ
ἀληηζέζεη πξὸο ηὸλ λενπιαησληζκὸ ηῆο θαζνιηθῆο ἐθθιεζίαο.
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Ἡ εἰδνπνηὸο δηαθνξὰ ἑζηηάδεηαη εἰο ηὴλ αἴζζεζε ηῆο ζρέζεσο ηνῦ
ἀλζξώπνπ πξὸο ηὸ ἔξγν ηνπ, ἐὰλ δειαδὴ αὐηὸ εἶλαη ἀπφξξνηα ηῆο
πξνζσπηθῆο ηνπ ἐπηινγῆο θαὶ ηῆο ἀπνιαύζεσο ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο
ἀπ’ ηὸλ ἴδην ἠ ἐὰλ εἶλαη ζπλέπεηα ἐληνιῆο ηξίηνπ, ὁ ὅπνηνο ηξίηνο
εἶλαη αὐηφο, ὁ ζεόο,  ἰδενινγία,  ἐπηζηήκε ἠ ὁ ἐπηρεηξεκαηίαο· 
πξνζσπηθὴ ἐπηινγὴ ἔρεη δχν ζθέιε, ηὴλ αἴζζεζε ηῆο ζπκκεηνρῆο
εἰο ηὴλ ιήςηλ ηῆο ἀπνθάζεσο, ὁπφηε  ἰδαληθὴ θαηάζηαζε εἶλαη ὁ
ἐλεξγὸο πνιίηεο ηῆο ἀκέζνπ δεκνθξαηίαο, θαὶ ηὴλ ἀπόιαπζε ηνῦ
παξαρζέληνο ἔξγνπ. Λφγῳ ηῆο θχζεσο ηνῦ πνλήκαηνο ἐλδεηθηηθὴ
εἶλαη  ἀλαθνξά·  εαγγειηθὴ παξάδνζε ἐκπεξηέρεη ηὴλ ἐλεξγὸ
ζπκκεηνρὴ δηὰ δχν ιφγνπο, δηφηη ἀλάγεη ηὴλ κνπζηθὴ ἁξκνλία ὡο
θχξην θξηηήξην θαὶ δηφηη ζεσξεῖ ὡο ἀλάξκνζηε πξὸο ηὸλ πνιίηε ηὴλ
ἀθνζίσζή ηνπ εἰο βάλαπζν ἔξγν, ηὴλ ἀπφιπηε πξνζήισζή ηνπ εἰο
ηὴλ παξαγσγηθὴ δηαδηθαζία, κὲ ηὴλ παξαγσγὴ ἐλ ζεηξᾶ θαὶ ηὴλ
κεηάζεζε ηῆο ἀπνιαύζεσο εἰο ηὰ ἀπψηεξν κέιινλ·  κνπζηθὴ δὲλ
ζεσξεῖηαη ὡο ἀλαπφζπαζην κέξνο ηῆο παηδεύζεσο ηνῦ λένπ, ὡο
θαζνξηζηηθνῦ παξάγνληνο δηακνξθψζεσο ηνῦ ἢζνπο ηνπ· κιινλ
ηὸ ἀληίζεην ζηὴλ κεηαπνιεκηθὴ ἐπνρή, ἐλῶ εἰο ηὴλ ὀξζνδνμία
δηαηεξεῖηαη  παίδεπζηο ηῆο ἑιιεληθῆο, ὄρη κφλν εἰο ηὴλ ἐθθιεζία κὲ
ηὴλ ςαικῳδία, ἀιιὰ θαὶ εἰο ηὴλ ζύξαζελ παηδείαλ.
Ὅηαλ ὁ Ἀξηζηνηέιεο ραξαθηεξίδεη ηὰο «κηζζαξληθὰο ἐξγαζίαο
βαλαύζνπο», δηφηη «ἄζρνινλ γὰξ πνηνῦζη ηὴλ δηάλνηαλ θαὶ
ηαπεηλήλ»70, ἐπηκέλεη εἰο ηὴλ ἔλλνηα ηῆο ζρόιεο, ηῆο ζρνιῆο ὅπσο
ἐιέγεην ηφηε, ηνῦ ἐιεπζέξνπ ρξόλνπ, «ἔζηη δὲ ηέρλε πᾶζα πεξὶ
γέλεζηλ, θαὶ ηὸ ηερλάδεηλ θαὶ ζεσξεῖλ ὅπσο ἂλ γέλεηαί ηη ηῶλ
ἐλδερνκέλσλ θαὶ εἶλαη θαὶ κὴ εἶλαη, θαὶ ὧλ  ἀξρὴ ἐλ ηῷ πνηνῦληη
ἀιιὰ κὴ ἐλ ηῷ πνηνπκέλῳ»·  ἄλεζε ηνῦ ρξφλνπ ἠ κιινλ 
ἀπνδέζκεπζε ἀπ’ ηὴλ ἀπνπληθηηθὴ ἐμάξηεζε ηνῦ ρξόλνπ ἐπηηξέπεη
ηὴλ ἄζθεζε ηῆο ἐιεπζέξαο πνιηηηθῆο πξαθηηθῆο, ὅηαλ θάζε ηέρλε
ἀπνβιέπεη ζηὴ γέλεζε λένπ πξάγκαηνο, ὅπσο θαὶ  ηερληθὴ θαὶ 
πνιηηηθὴ πξαθηηθή, δηφηη ἀπνβιέπνπλ ζηὴλ ἐκθάληζε ηνῦ εἶλαη θαὶ
ηνῦ κὴ εἶλαη, ηῶλ ὁπνίσλ ὅκσο  ἀλαγσγὴ γίλεηαη εἰο ηὸλ πνηνῦληα
θαὶ ὄρη εἰο ηὸ πνηνχκελν·  ἐγξήγνξζε, δειαδὴ  ηαρύηεο εἰο ηὸ
ἐλεξγεῖλ θαὶ πξάηηεηλ, δίδεη ηὴλ ἄλεζε ηῆο ἐιεπζέξαο ἐπηινγῆο.
Δἶλαη ζαθὴο ὁ θηιφζνθνο εἰο ηὴλ ἑπφκελε παξάγξαθν: «ἔρεη δὲ
πνιιὴλ δηαθνξὰλ θαὶ ηὸ ηίλνο ράξηλ πξάηηεη ηηο ἠ καλζάλεη· αηνῦ
κὲλ γὰξ ράξηλ ἠ θίισλ ἠ δη’ ἀξεηὴλ νθ ἀλειεύζεξνλ, ὁ δὲ ηαηὸ
ηνῦην πξάηησλ δη’ ἄιινπο πνιιάθηο ζεηηθὸλ θαὶ δνπιηθὸλ δόμεηελ ἂλ

Ἀξηζηνηέινπο, ὅ. ἀ. Βηβι. Ζ’, θεθ. β’, παξ. 1, (1337β14-15), «Ἠζηθὰ Νηθνκάρεηα», Βηβι. Ε’,
θεθ.δ’, παξ. 4, (1140α12-14), κεηάθξαζε δηθή κνπ θαὶ Χξήζηνπ Ε.Καξαλίθα, ὅ. ἀ. ζει 34. θαὶ
εἰο ηὰο «ἀλαιχζεηο» «Τνῦ κκεινῦο», «Ἀπ’ ηὴ κνπζηθὴ ζηὴ γξακκαηηθή», ζει. 23, θ. ἑ. 31 θ.
ἑ.
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πξάηηεηλ»71. Σηὴ ζπλέρεηα κειεη ηὴλ παηδείαλ, ηὴλ ἐθπαίδεπζε,
ὅπσο πξναλαθέξακε· ὁ θηιφζνθνο ζέηεη ἀπὸ παξαγσγηθῆο
πιεπξο ηὴλ βαξχηεηα ηῆο ἐιεπζέξαο ἐπηινγῆο, ηῆο αὐηνλφκνπ
παξνπζίαο εἰο ηὴλ πνιηηείαλ. Ἔρεη ινηπὸλ κεγάιε δηαθνξὰ δηὰ
ινγαξηαζκὸλ πνίνπ πξάηηεη ηηο ἠ καλζάλεη θάηη· δηφηη, ἐὰλ ηὸ θάλεη
ράξηλ ηνῦ ἑαπηνῦ ηνπ ἠ δηὰ ηνὺο θίινπο ἠ δηὰ ηὴλ ἀξεηὴ δὲλ εἶλαη
ἀλειεχζεξν, ἀιιὰ ὅηαλ αὐηὸ ηὸ ἴδην ηὸ θάλεη δη’ ἄιινπο, πνιιὲο
θνξὲο ἀπνβαίλεη εἰο ζεηηθὴ θαὶ δνπιηθὴ ἐξγαζία. Μὲ ἄιια ιφγηα,
ὄρη πάληνηε, δηφηη ὅηαλ γίλεηαη πεξηζηαζηαθὰ δηὰ ινγαξηαζκὸλ ηῆο
πνιηηείαο, ἠ δηὰ ιφγνπο ἀλσηέξαο ἀλάγθεο θαὶ δὲλ γίλεηαη ἕμηο, ηφηε
δὲλ ἀιιάδεη ηὸ ἦζνο ηνῦ ἀλζξψπνπ· ὅηαλ αὐηὸ ὅκσο γίλεηαη ὡο
ἐπηηαθηηθὴ ινγηθὴ ηῆο θνηλσλίαο, ηφηε εἶλαη ἀλειεύζεξν.
Ὅηαλ αὐηὴ  ἕμηο ἐληάζζεηαη ζηὴ λννηξνπία ηῆο θνηλσλίαο, ὅπσο
ζηὴ βηνκεραληθή, κὲ ηὴλ κνλνζήκαληε ινγηθή ηεο, ηφηε ὄρη κφλν δὲλ
εἶλαη ἀλεθηὴ  ἐιεύζεξε ἔθθξαζε ηνῦ ἀλζξψπνπ, ἀιιὰ θαὶ 
θαηαλφεζε ἐθ κέξνπο ηνπ ηῶλ κεγάισλ ἀιιαγῶλ ἐληὸο ηῆο ἰδίαο
ηῆο θνηλσλίαο·  ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε ζεσξεῖηαη ὡο κεηαβαηηθὸ
ζηάδην ηῆο δπηηθῆο θνηλσλίαο, ἐληὸο ηνῦ πιαηζίνπ ηῆο
ἐζραηνινγηθῆο ηεο ἀληηιήςεσο, θαὶ  δηαξζξσηηθὴ νἰθνλνκηθὴ
θξίζε ηῶλ κεξῶλ καο ὡο ἁπιῆ θπθιηθὴ δηαθύκαλζε ηῆο
βηνκεραληθῆο ἐπνρῆο·  κνπζηθὴ ἁξκνλία εἶλαη ἐθηὸο ηνῦ
ζπζηήκαηνο ηῆο ινγηθῆο ηνπο θαὶ  εὐαηζζεζία ὡο πξὸο ηνὺο
δηαθφξνπο ηξφπνπο ηῆο κνπζηθῆο ζεσξεῖηαη ὡο θάηη ηὸ
ἀλαρξνληζηηθὸ θαὶ ἀλαγφκελν εἰο ἄιιελ, ἀπψηεξελ θαὶ παιαηὰ
ἐπνρήλ. «Σὸ ἄηνπνλ ηνῦην», ηνῦ Πιάησλνο, ὅηη «λόκνπο ηὰο ᾠδὰο
κῖλ γεγνλέλαη», γίλεηαη ζεζκὸο θη ἀπνξξίπηνληαη αἱ ᾠδαὶ ἠ
ηνπιάρηζηνλ ἀπσζνῦληαη εἰο ηὴλ ζθαῖξα ηῆο ἀπνιαχζεσο, πέξαλ
ηῆο ἐλεξγνῦ παξαγσγηθῆο ἐξγαζίαο, ἐθηὸο θη ἂλ ἐπηιεγνῦλ ὡο
κεραληζκνὶ ηῆο ὑπνηαγῆο ηνῦ ἐξγαδνκέλνπ ζηὸ θιίκα ηῆο
ἐξγαζίαο, ὅπσο ζπλέβαηλε ζηὶο θνκκνπληζηηθὲο θνηλσλίεο, ἠ γίλνπλ
ἀπνδεθηνὶ νἱ ῥπζκνὶ ηῆο ζηξαηησηηθῆο κπάληαο ἠ ηνῦ «θάξκηλα
κπνπξάλα».

Ἀξηζηνηἐινπο, ὅ. ἀ. Βηβι. Ζ’, θεθ. β’, παξ. 2, (1337β18-21), κεηάθξαζε δηθή κνπ, ὅ. ἀ. ζει
36.

71

42

2
Ἡ ἐπηζηξνθὴ εἰο ηὸλ ἀξρηεπίζθνπνλ Δζηάζηνλ πξνζθέξεη πνιιὰ
εἰο ηὴλ πξνβιεκαηηθή καο, δηφηη ἐκπινπηίδεη ὁ ὀξζφδνμνο ἱεξάξρεο
ηὴλ ζπιινγηζηηθή καο πεξὶ ηνῦ κήξνπ· ηὰ ζρφιηά ηνπ
ἀπνηεινῦζαλ εὐράξηζηε ἀλάγλσζε, ὅπσο ὅκσο ηὴλ θαηαγξάθεη ὁ
Γεώξγηνο Χνηξνβνζθόο, ὡο «πνηεκάησλ θαὶ ζπγγξακκάησλ
ἀδηάπησην πξνθνξά», δειαδὴ ὡο κέξνο ηῆο θαζεκεξηλῆο δσῆο
ηῶλ ἐγγξακκάησλ ηῆο ἐπνρῆο θη  ἀλάγλσζηο ἐγέλεην πάληνηε
κεγθαινθώλσο. Ἀλαπφζπαζην κέξνο ηῆο θαζεκεξηλφηεηνο ηῶλ
Βπδαληηλῶλ ἦηαλ νἱ ἑνξηὲο θαὶ νἱ παλεγχξεηο, ἴδηεο ζρεδὸλ ἀθξηβῶο
κὲ ηὶο ἀξραηνειιεληθὲο θαὶ ηὶο λενειιεληθέο: «Πξώηε  ἐθθιεζία ηῆο
Ἀιεμαλδξείαο θαηλνηνκήζαζα εἰζήγαγελ ἐλ ηῇ ιεηηνπξγίᾳ ηὸ ᾆζκα,
ηὸ ὁπνῖνλ ἀζηξαπεδὸλ κεηαδνζὲλ ἐλ Παιαηζηίλῃ, Ληβύῃ, Ἀξαβίᾳ,
πξίᾳ, Καππαδνθίᾳ θαὶ Κσλζηαληηλνππόιεη, ἀληήρεη ν κόλνλ πὸ
ηνὺο ζόινπο ηῶλ λαῶλ ἀιιὰ θαὶ ἐλ ηαῖο ὁδνῖο, Ἀξεηαλνὶ δὲ θαὶ
ρξηζηηαλνὶ πνιιάθηο ζπλεπιάθεζαλ ᾂδνληεο δηαθόξνπο κὲλ ιέμεηο,
θαηὰ πᾶζαλ ὅκσο πηζαλόηεηα ἓλ θαὶ ηὸ αηὸ κέινο»72. Δἶρε ἀξρίζεη
 εἰζαγσγὴ ηνῦ κέινπο εἰο ηὴλ Θείαλ Λεηηνπξγίαλ· δχν αἰῶλεο
ἀξγφηεξα, « ηόηε Ῥώκε νὔηε ηξαγῳδνύο, νὔηε ἄιινπο ζθεληθνὺο
εἶρελ… δηὰ ηὸλ ιόγνλ δὲ ηνῦηνλ βιέπνκελ ηνὺο ἐλ Ἰηαιίᾳ Γόηζνπο
βξίδνληαο ηνὺο Βπδαληηλνὺο ἐπὶ Ἰνπζηηληαλνῦ θαὶ ιέγνληαο ὅηη ἐμ
αηῶλ κόλνλ εἶδνλ ἐξρνκέλνπο εἰο Ἰηαιίαλ ηξαγῳδνύο, κίκνπο θαὶ
πεηξαηάο»73. Κη ἂο ζπκπιεξψζνπκε ηὴλ ὡξαία ἀλαθνξά: «Δἷο
ὀξζνδνμόηαηνο βαζηιεύο, ὁ Κσλζηαληῖλνο Πνξθπξνγέλλεηνο,
θαπρᾶηαη ὅηη ἐπαλήγαγε ηὰ Γηνλύζηα ἠ Βξνπκάιηα, ἐζληθὴλ ἑνξηὴλ
ἐθ’ ᾗ ηνζνῦηνλ νἰθηξῶο βξίζζεζαλ νἱ εἰθνλνκάρνη»74· δειαδή,
λνκηκνπνίεζε ηὴλ ηέιεζή ηνπο, δηφηη ὁ Βάθρνο δὲλ ἔπαπζε πνηὲ
ἑνξηαδφκελνο θαηὰ ηὴλ δηάξθεηα ηνῦ Μεζαίσλνο ἠ θαὶ ηῆο
λεσηέξαο ἐπνρῆο ηνῦ ιιεληζκνῦ.
πνκέλσο ὁ Ἀξρηεπίζθνπνο Δζηάζηνο γλψξηδε εἰο πνίνπο
ἀπεπζχλεηαη κὲ ηὰ ζρφιηά ηνπ θαὶ ηὴλ βαζεηὰ γλψζε ηνπ ηῆο
ἀξραίαο ἑιιεληθῆο γξακκαηείαο θαὶ ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο· 
ἀλαθνξὰ εἰο ηὴλ ἀξραία γξακκαηεία πεξηιακβάλεη θάζε εἴδνπο
ζέκαηα· νἱ πεξηδηαβάζεηο ηνῦ Ἀξρηεπηζθόπνπ εἶλαη θη εὐράξηζηεο,
ὄρη κφλν δηὰ ηνὺο ζπγρξφλνπο ηνπ, ἀιιὰ θαὶ δηὰ ηνὺο κεηέπεηηα
ἀλαγλῶζηεο, ὅηαλ ἔρνπλ αὐηνὶ ηὴλ ἄλεζε ἀθξνάζεσο ηῆο κνπζηθῆο
ἁξκνλίαο θαὶ ηῆο δηεηζδχζεσο εἰο ηὶο ἄκεζεο θαὶ ζηελέο
Κ. Ν. Σάζα, «Ἱζηνξηθὸλ δνθίκηνλ πεξὶ ηνῦ ζεάηξνπ θαὶ ηῆο κνπζηθῆο ηῶλ Βπδαληηλῶλ, ἤηνη
εἰζαγσγὴ εἰο ηὸ Κξεηηθὸλ ζέαηξνλ», ἐθδφζεηο ἐλ Βελεηίᾳ , 1878, ζει. ξκδ,ε’.
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Αὐηφζη, ζει. ηπγ’.
72

43

δηαζπλδέζεηο ηεο κὲ ηὴλ ζέαζε ηνῦ ὡξαίνπ θαὶ ηνῦ θάιινπο. Ὅηαλ
ινηπὸλ ὁ Σειέκαρνο θαζεζπράδεη ηὴλ κεηέξα ηνπ, εἰο ηὰο
δηακαξηπξίαο ηεο δηὰ ηὸλ ἀνηδὸλ Φήκηνλ θαὶ ηὴλ ζπκκεηνρή ηνπ εἰο
ηὰο εὐσρίαο θαὶ ηὰ πινχζηα γεχκαηα ηῶλ κλεζηήξσλ, θαὶ ηῆο ιέεη,
ηνύηῳ δ’ ν λέκεζηο Γαλαῶλ θαθὸλ νἶηνλ ἀείδεηλ·
ηὴλ γὰξ ἀνηδὴλ κᾶιινλ ἐπηθιείνπζ’ ἄλζξσπνη,
ἣ ηηο ἀθνπόληεζζη λεσηάηῃ ἀκθηπέιεηαη75.
 ἀνηδὸο δὲλ θέξεη νὐδεκία εὐζχλε δηὰ ηὴλ ζπκκεηνρήλ ηνπ, θαὶ
κάιηζηα εἰο ἄζκαηα ηῆο θαθῆο ηχρεο, ὅπσο ὁ λφζηνο ηῶλ Ἀραηῶλ
θαὶ  ἀλακνλὴ ἐπὶ δεθαεηία ηνῦ δπζζέσο· ὁ λεαξὸο Τειέκαρνο
δείρλεη ἔκπεηξνο ἀπ’ ηὴλ δσή, ἐλῶ  ὑπνκνλεηηθὴ Πελειόπε
ἐκθαλίδεηαη λὰ ράλεη ηὸ ζάξξνο ηεο.
Νηξνπὴ δὲλ εἶλαη θαὶ γη’ αηὸλ πνὺ ηξαγνπδᾶ ηὴ κνῖξα
ηῶλ Γαλαῶλ ηὴλ ἄπνλε. Γηαηί θάζε θαηλνύξγην
ηξαγνῦδη πνὺ ζὰ πξσηνβγεῖ ζέινπλ λἀθνύζνπλ ὅινη.
Ἡ ἀλαδήηεζε ηῆο λέαο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο εἶλαη ἔκθπηε ζηὸλ
ἄλζξσπν, θη ὅζν πεξηζζφηεξν ἐληάζζεη ηὴλ κνπζηθὴ ζηὴλ
θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ηφζν ἐληνλψηεξα ἕιθεηαη ἀπ’ ηνὺο λένπο
ῥπζκνχο. Παξάδεηγκα ηῆο ηάζεσο ηῆο αὐηῆο ηῶλ ἀλζξψπσλ «θαὶ
Ἀζελαῖνη. νἷο ἀεὶ ἔθεζηο ἤλ θαηλόλ ηη ἀθνύεηλ»76.
Δἶραλ ηὴλ ἔθεζε ηῆο ἀθνῆο λέσλ κειῶλ θαὶ νἱ Ἀζελαῖνη.
Πξνζζέηεη, ὅκσο, ἀθνῦ παίδεη κὲ ηὴλ ἔθεζε πξὸο ηὸ λέν κέινο,
«Δὔβνπινο δέ θαζηλ ὁ θσκηθόο, ἀληὶ λέαο ἀνηδῆο ἄλδξα
κεηαιαβώλ, παίδεη νὕησο. ἄηνπόλ γε ηὸλ κὲλ νἶλνλ εδνθηκεῖλ παξὰ
ηαῖο ἑηαίξαηο ηὸλ παιαηόλ, ἄλδξα δὲ κὴ ηὸλ παιαηὸλ ἀιιὰ ηὸλ
λεώηεξνλ».  ἱεξάρεο εἶλαη ζαθὴο εἰο ηὰο πξνηηκήζεηο ηνπ, ἀθνῦ
παίδεη κὲ ηὶο ἐξσηηθὲο ἐπηζπκίεο ηῶλ Βπδαληηλῶλ, δηφηη δὲλ ηνὺο
ἐπηζπκνῦλ θαὶ πνιὺ αἱ ἑηαῖξαη εἰο ηὴλ ιηθίαλ ηνπ, παξὰ ηὴλ
πξνζθνξὰ θαὶ ἀπφιαπζε παιαηνῦ νἴλνπ· αἱ ἑηαῖξαη θαὶ παιαθίδεο,
αἱ αὐιεηξίδεο ἔρνπλ ἔθδειε ηὴλ πξνζπκία ηνπο πξὸο ηὸλ παιαηὸλ
νἶλνλ, θη ὄρη πξὸο ηνὺο παιαηνὺο ἄλδξαο, παξὰ πξὸο ηνὺο λένπο.
Λέλε δὲ ὅηη ὁ Δὔβνπινο, θσκηθὸο πνηεηὴο ηῆο κέζεο θσκῳδίαο
θαὶ πνιὺ θαπζηηθὸο ζηὴλ θξηηηθή ηνπ πξὸο ηὸλ Δξηπίδε, ὅπσο
ἦηαλ θαὶ ὁ Ἀξηζηνθάλεο, θαὶ ἀιιάμαο ἀληὶ ηῆο ἀνηδῆο ηὸλ ἄλδξα,
παίδεη νὕησο ζὲ θάπνηα θσκῳδία ηνπ. ἄηνπν εἶλαη ινηπὸλ ὁ
παιαηὸο νἶλνο εὐδνθηκεῖλ εἰο ηὰο ἑηαίξαο, ἀιιὰ ὁ ἄλδξαο ὄρη ὁ
ιηθησκέλνο παξὰ ὁ λεψηεξνο. πσζδήπνηε ζὰ εὐραξηζηήζεθαλ
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κήξνπ, «δχζζεηα», ῥαςσδία, α’, ζη. 350-352, κεηάθξαζε, Εήζηκνπ Σηδέξε.
Δὐζηαζίνπ, ὅ. ἀ. ῥαςῳδία α’, ζη. 352, ζει. 66, γξακ. 17 θαὶ γξακ. 20-22.
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νἱ ζπκπνιίηεο ηνπ κὲ ηὴλ ἀλαθνξά ηνπ, δηφηη δὲλ δηέθεξαλ θαὶ πνιὺ
ηὰ ζπκπφζηα ηῶλ βπδαληηλῶλ ἀπὸ ἐθεῖλα ηῶλ ἀξραίσλ πξνγφλσλ
ηνπο·  θαζεκεξηλὴ δσὴ ζηὶο πφιεηο θαὶ ζηὴλ ὕπαηζξν δὲλ εἶρε
ἀιιάμεη θαὶ πνιχ. Καιχηεξα θαίλεηαη αὐηὸ ἀπ’ ηὶο ἑνξηὲο ηῶλ
Ἀπόθξεσ, ζηὶο ὁπνῖεο δηαηεξεῖηαη ὁινδψληαλε  παξάδνζε ηῶλ
βαθρηθῶλ ζηνηρείσλ ηνπο· ζηὴλ ιιάδα ἕσο ηὴλ πξνεγνύκελε
γεληά, ὅηαλ νἱ βνζθνὶ δηαλπθηέξεπαλ ζηὰ πνηκληνζηάζηα ηνπο,
ἀπαξαίηεηα ηνπιάρηζηνλ κεξηθνὶ ἀπ’ αὐηνχο, πήγαηλαλ ὅινη
ἀλεμαηξέησο ζηὰ ζπίηηά ηνπο κφλν ηὸ βξάδπ ηῶλ Ἀπόθξεσ, ἐλῶ
δὲλ ζπλέβαηλε ηὸ ἴδην ηὰ Χξηζηνύγελλα ἠ ηὴλ Ἀλάζηαζε.
Παξαθνινπζνῦζαλ ηὶο θσηηὲο ζηὴλ πιαηεῖα ηνῦ ρσξηνῦ,
ηξαγνπδνῦζαλ ρφξεπαλ, ὅινη καδί, πνιιὲο θνξὲο κὲ βαθρηθὰ
ηξαγνύδηα, πήγαηλαλ κεηὰ ζηὸ ζπίηη ηνῦ κεγαιύηεξνπ ηῆο εξείαο
νἰθνγελείαο, ἔηξσγαλ, ἔπηλαλ, ἔθαλαλ ηὸ ρἀζθα, θη ἀλαρσξνῦζαλ
γηὰ ηὰ πνίκληά ηνπο ηὶο πξσηλὲο ὧξεο.
 Πιάησλ, παξὰ ηὴλ ἐπηβίσζε ηῆο Ἀθαδεκίαο ηνπ ἐπὶ ἐλληαθφζηα
ρξφληα θαὶ ηὴλ ἀλάδεημε ηφζσλ λενπιαησληθῶλ ζρνιῶλ,
δηεπθφιπλε, ἔζησ θη ἀθνπζίσο, ηὴλ ἀλάδπζε ηῆο βηβιηθῆο
παξαδόζεσο ζηὴλ θαζνιηθὴ θαὶ πξνηεζηαληηθὴ ἐθθιεζία, κέζῳ
ὅκσο ηῆο ιαηηληθῆο γιώζζεο· ἔγηλε  ἀπνθνπὴ ηῆο κνπζηθῆο
ἁξκνλίαο ἀπ’ ηὴλ πνιηηηθὴ πξαθηηθή. Σηὸλ ιιεληζκὸ δὲλ ἐπέηπρε,
δηφηη θαὶ ζηὶο πηὸ καῦξεο κέξεο ηνπ δηαηήξεζε ἐλεξγὴ ηὴλ ηαχηηζε
ηῆο κνπζηθῆο ἁξκνλίαο κὲ ηὴλ θαζεκεξηλή ηνπ πξαθηηθή·  ἀιιαγὴ
ηῶλ πνιηηεηαθῶλ ζεζκῶλ δὲλ ἔγηλε ἕσο ηὸ βάζνο ηῆο
θπινγελέζεώο ηνπ. Πάληνηε παξακέλεη ἀθκαῖν «ἐκπύξεπκά ηη
ζκηθξόλ». Ἡ ἀλάκημε ηῶλ πνιηηηζκῶλ ζηὴλ ἐπνρή καο θαὶ 
ἀλάδπζε ηῶλ ξηδῶλ ηῶλ παιαηῶλ δσληαλῶλ πνιηηηζκῶλ, Κίλαο,
Ἰλδηῶλ, ἄιισλ ιαῶλ, καδὶ κὲ ηὴλ ςεθηαθὴ ἐπαλάζηαζε, ζέηνπλ
ἄιιεο ζπλζῆθεο, ἄγλσζηεο παιαηφηεξνλ. Ἡ ζπλάληεζε ηνῦ
Μεγάινπ Ἀιεμάλδξνπ κὲ ηνὺο Ἰλδνὺο γπκλνζνθηζηάο, θαὶ 
ἀλεθηηθφηεο ηνπ πξὸο ηνὺο θαηαθηεκέλνπο ιανὺο ἀπνηειεῖ ἱζηνξηθὸ
πξνεγνχκελν.
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