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Ο καθηγητής Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών
στο Πρίνστον μελετά την Ελληνιστική εποχή
στη μακρά της διάρκεια αναδεικνύοντας νέα
πεδία έρευνας. Τα ποικίλα θέματα που του
έχουν κινήσει το ενδιαφέρον έχουν κοινή
αφετηρία τον άνθρωπο. Ανάμεσά τους και
ο «κόσμος των συναισθημάτων», εξ ου και η
ομώνυμη έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης.
Ιστορικός, αρχαιολόγος στην Αφροδισιάδα της
Μ. Ασίας, με την Επιγραφική να του ασκεί
ιδιαίτερη έλξη. Δραστήρια κινούμενος μεταξύ
ΗΠΑ και Ευρώπης, αν και «του εξωτερικού»
ως προς τη μόνιμη διαμονή, παραμένει
συνειδητός Έλληνας πολίτης.
Συνέντευξη στην ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΒΑΤΣΟΥ
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Ο καθηγητής Άγγελος Χανιώτης διδάσκει από το 2010 Αρχαία Ιστορία και Κλασικές
Σπουδές στο Ινστιτούτο Ανώτατων Σπουδών του Πρίνστον (Institute for Advanced Study,
Princeton). Στο πρόσωπό του συναντιούνται ο ιστορικός, ο αρχαιολόγος, ο επιγραφολόγος,
ο φιλόλογος. Με το ερευνητικό του ενδιαφέρον στραμμένο στην Ιστορία του ελληνιστικού
κόσμου και της ρωμαϊκής Ανατολής, έχει αναδείξει ποικίλες όψεις της ανθρώπινης
εμπειρίας σ’ εκείνα τα χρόνια, την κοινωνική, την πολιτισμική, τη θρησκευτική, τη
νομική, την οικονομική. Συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων και κύριος εκδότης
του Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG), έχει μελετήσει θέματα όπως ο πόλεμος,
η θρησκεία, η επικοινωνιακή πλευρά των τελετουργιών, οι στρατηγικές της πειθούς στον
αρχαίο κόσμο. Τον τελευταίο καιρό η έρευνά του εστιάστηκε στα συναισθήματα, τη μνήμη
και την ταυτότητα. Με την πρωτοτυπία τους, οι μελέτες του έθεσαν σημαντικά ερωτήματα
στην επιστημονική κοινότητα, πυροδοτώντας διαλόγους που συνέβαλαν στη βαθύτερη
κατανόηση όψεων της αρχαιότητας που δεν είχαν ποτέ πριν διερευνηθεί.
Απόφοιτος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
ο Άγγελος Χανιώτης συνεχίζει τις σπουδές του στη Χαϊδελβέργη. Η διδακτορική του
διατριβή έχει τίτλο Ιστορία και ιστορικοί στις ελληνικές επιγραφές. Επιγραφική συμβολή
στην ελληνική ιστοριογραφία. Το 1992 εκλέγεται στη Χαϊδελβέργη καθηγητής Αρχαίας
Ιστορίας αναλαμβάνοντας και υψηλά διοικητικά καθήκοντα. Ενδιαμέσως σπουδάζει
και νομικά. Το 1996, αξιοποιώντας και τις νομικές του γνώσεις, εκδίδει στα γερμανικά
το βιβλίο Οι συνθήκες μεταξύ κρητικών πόλεων στην Ελληνιστική εποχή. Θα αφιερώσει
τέσσερα χρόνια στην έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης προτού περάσει στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα τελευταία χρόνια ερευνά ως αρχαιολόγος την
Αφροδισιάδα της Μ. Ασίας.
Το μόνο του βιβλίο στα ελληνικά, Θεατρικότητα και δημόσιος βίος στον ελληνιστικό κόσμο
(Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009), κερδίζει το Κρατικό Λογοτεχνικό
Βραβείο Δοκιμίου. Επιμελείται τον πρώτο τόμο (2012) και συνεπιμελείται με τον Pierre
Ducrey τον δεύτερο (2014) μιας δίτομης έκδοσης με τον γενικό τίτλο Ξεσκεπάζοντας τα
συναισθήματα (Unveiling Emotions), μιας ρηξικέλευθης προσέγγισης που αξιοποιεί τη
μαρτυρία αρχαίων ιστοριογράφων και επιγραφών.
Μόνο δειγματοληπτικά θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε το έργο του Άγγελου
Χανιώτη με το 25σέλιδο βιογραφικό. Ας προσθέσουμε μόνο τα εξής λίγα: Τον Δεκέμβριο
του 2014, εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Με τον εισιτήριο λόγο
του, «Η ζωή των αγαλμάτων», έκλεψε την καρδιά όλων. Οι διεθνείς βραβεύσεις πολλές.
Το 2014 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας του απένειμε τον Σταυρό του Ταξιάρχη
του Τάγματος του Φοίνικα.
Χάρη σε «Έναν κόσμο συναισθημάτων», ο Άγγελος Χανιώτης έγινε γνωστός και
στο ευρύ ελληνικό κοινό. Πρόκειται για την εξαιρετική έκθεση που συνδιοργάνωσε με
τον επίτιμο διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Νίκο Καλτσά, και τον
αν. καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Columbia της Νέας Υόρκης, Ιωάννη Μυλωνόπουλο. Η έκθεση παρουσιάστηκε φέτος
[2017] στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης (9 Μαρτίου–24 Ιουνίου) και
στο Μουσείο της Ακρόπολης (18 Ιουλίου–19 Νοεμβρίου). Μόνο που το ελληνικό κοινό
έμεινε με ένα παράπονο: αν και είχε εκδοθεί ελληνικός Κατάλογος, αυτός δεν ήταν
διαθέσιμος στους επισκέπτες της έκθεσης.
—Κύριε Χανιώτη, εισάγετε τον όρο «Μακρά Ελληνιστική Εποχή» που καλύπτει, λέτε, την περίοδο που αρχίζει με τον Αλέξανδρο και την πανελλήνια συμμαχία κατά των Περσών (334 π.Χ.) και φτάνει μέχρι τον Αδριανό που ιδρύει το
Πανελλήνιον (132 μ.Χ.). Θα θέλατε να μας τον εξηγήσετε;
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Μνημεία Ρωμαίων αυτοκρατόρων, όπως η Βιβλιοθήκη και η Πύλη
του Αδριανού στην Αθήνα και η Αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη
(φωτογραφία), θυμίζουν ότι οι Έλληνες πέρασαν μεγάλο μέρος
της ιστορίας τους τόσο ως υπήκοοι, και αργότερα πολίτες,
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όσο και ως πολίτες αυτόνομων πόλεων.
Φωτ.: Α. Χανιώτης.

Βεβαίως. Παραδοσιακά, οι μελετητές της αρχαιότητας ακολουθούν περιοδολογήσεις
οι οποίες κυρίως σχετίζονται με πολύ σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Τέτοια είναι, π.χ.,
η μάχη της Χαιρωνείας, η μάχη του Ακτίου, δηλαδή πολύ σημαντικές τομές. Αυτό που
ενδιαφέρει εμένα περισσότερο δεν είναι τόσο η μελέτη των πολιτικών γεγονότων όσο
η εξέλιξη της κοινωνίας, της θρησκείας και του πολιτισμού. Και αυτά τα φαινόμενα δεν
μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν περιοριστούμε σε στενές χρονικές περιόδους.
Χρειάζεται πάνω απ’ όλα να τα παρακολουθήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Γι’
αυτόν το λόγο ξεκινάω από τα μέσα περίπου του 4ου αιώνα π.Χ., όταν ορισμένες τάσεις
αρχίζουν να πρωτοπαρουσιάζονται· ωστόσο, την ολοκλήρωσή τους μπορούμε να την
παρατηρήσουμε μόνο στον 2ο αιώνα μ.Χ. Αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος. Πιστεύω ότι
όποιος σταματάει τη μελέτη αυτών των φαινομένων με την αυτοκτονία της Κλεοπάτρας,
αυτόματα δεν εξετάζει μια σειρά πηγών, όπως ιστορικά κείμενα και επιγραφές — πηγές
που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και μας δείχνουν πώς εξελίσσεται σε μια αμέσως επόμενη φάση αυτό που παρακολουθούμε. Φυσικά θα μπορούσε κανείς να χωρίσει αυτή τη
μεγάλη περίοδο και σε μικρότερες ενότητες, κι όταν τη μελετώ αυτό κάνω. Δεν εννοώ
δηλαδή ότι αυτά τα 500 χρόνια είναι χωρίς αλλαγές αλλά ότι μπορεί κανείς να τα μελετήσει καλύτερα ως μια ενότητα παρά κομματιαστά, σε μικρές φάσεις.
—Με την Ύστερη Αρχαιότητα πώς τέμνεται η Μακρά Ελληνιστική Εποχή;
Το τέλος της Μακράς Ελληνιστικής Εποχής θα μπορούσε κανείς να το τοποθετήσει
και λίγο μετά τον Αδριανό. Ουσιαστικά τελειώνει όταν, πρώτον, οι Έλληνες αποκτούν
το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη από το 212 μ.Χ. και αυτό σταδιακά επιφέρει και μια
αλλαγή στη νοοτροπία και την αίσθηση ταυτότητας των Ελλήνων. Αν σήμερα αποκαλούμε τους εαυτούς μας Ρωμιούς, εκφράζοντας με έναν πολύ συναισθηματικό όρο την
ελληνικότητά μας, ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι είμαστε Ρωμαίοι. Ρωμιοί και
Ρωμιοσύνη είναι, όπως κι η Ρουμανία, ονόματα που δημιουργήθηκαν από τη μακρά διοίκηση των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας από τους Ρωμαίους. Η παραχώρηση του
δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη στους Έλληνες επέφερε μια διαφορετική αίσθηση
της συμμετοχής τους στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Από υπήκοοι έγιναν πολίτες κι αυτό
διαμορφώνει μια διαφορετικού τύπου ταυτότητα. Ένας άλλος λόγος που μας κάνει να
βλέπουμε μια διαφορετική εξέλιξη από τον ύστερο 2ο αιώνα π.Χ. και μετά είναι το γεγονός ότι τελειώνει η ειρηνική περίοδος, την οποία εγκαινίασε για τον ελληνικό χώρο ο
Αύγουστος με τη λεγόμενη Pax Romana, τη Ρωμαϊκή Ειρήνη. Επί δύο αιώνες δεν γίνονται καθόλου πόλεμοι σε περιοχές που επί τρεις αιώνες μόνο αλληλοσφαγές είχαν γνωρίσει· δηλαδή δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στην επαρχία της Μακεδονίας, της Αχαΐας,
στο μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας, στα παράλια του Πόντου.
Όλα αυτά τελειώνουν όταν αρχίζουν οι πόλεμοι της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με το
βασίλειο των Πάρθων. Αυτό δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στις ελληνόφωνες περιοχές,
έχει όμως έμμεσες. Τις ελληνόφωνες επαρχίες τις διασχίζουν τα ρωμαϊκά στρατεύματα πηγαίνοντας προς το πολεμικό μέτωπο· πολλοί Έλληνες στρατολογούνται από τον
ρωμαϊκό στρατό και συμμετέχουν σ’ αυτούς τους πολέμους, τους οποίους τους βλέπουν
λίγο πολύ σαν μια επανάληψη των Περσικών πολέμων. Όπως οι Πέρσες επιτέθηκαν
στην Ελλάδα, οι Πάρθοι θεωρούνται ότι είναι η συνέχεια των Περσών — όπως σήμερα
οι Τούρκοι προβάλλουν τον πολιτισμό τους ως συνέχεια των Χετταίων, χωρίς να έχουν
καμία σχέση· στενότερη σχέση έχουν οι Πέρσες με τους Πάρθους απ’ ό,τι φυσικά οι
Τούρκοι με τους Χετταίους. Όλα αυτά επιφέρουν αλλαγές και στην οργάνωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Δημιουργούνται νέες επαρχίες, ενισχύεται η θέση του αυτοκράτορα και, φυσικά, από τον 4ο αιώνα και μετά έχουμε και τη διάδοση του χριστιανισμού,
όχι μόνον ως μιας σημαντικής νέας θρησκείας αλλά ως της κυρίαρχης θρησκείας την
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οποία επιβάλλει η αυτοκρατορική κυβέρνηση. Επομένως αυτοί οι τρεις παράγοντες,
πρώτον μια αίσθηση ανασφάλειας και απειλής, δεύτερον το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι Ρωμαίοι από κάποιο σημείο και ύστερα και τρίτον μια νέα θρησκεία η οποία μονοπωλεί το χώρο των θρησκειών, όλα αυτά αποτελούν μια τομή που γίνεται ορατή από τα
μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ. Αλλά τις απαρχές όλων αυτών των εξελίξεων μπορούμε να τις
παρακολουθήσουμε από το 180 μ.Χ. και εξής.
—Διαβάζοντας την παρουσίαση που σας έκανε στην Ακαδημία Αθηνών ο Βασίλειος Πετράκος, ένιωσα ότι, αφού είστε τόσο πολυγραφότατος, δικαιολογούμαι να μη γνωρίζω το σύνολο του έργου σας. Ωστόσο, πρόσεξα ότι, πριν από τα
συναισθήματα, έχετε ασχοληθεί με τον πόλεμο, την Κρήτη, τη θεατρικότητα
του δημόσιου βίου. Θα θέλατε να μας πείτε ποια θέματα έχουν τραβήξει το
ενδιαφέρον σας και γιατί;
Αν χαρακτηρίζει κάτι την έρευνά μου, αυτό είναι το γεγονός ότι σε πρώτη ματιά δεν διαφαίνεται κάποια ενότητα. Δηλαδή το πρώτο μου βιβλίο ήταν για τους ιστορικούς και
την ιστοριογραφία στις αρχαίες ελληνικές επιγραφές· επομένως ήταν ένα βιβλίο το
οποίο σχετίζεται και με την Επιγραφική, που είναι η μεγάλη μου αγάπη, αλλά και με την
Ιστοριογραφία. Από πολύ νέος συμμετείχα σε ανασκαφές στην Κρήτη, στις ανασκαφές του Σακελλαράκη στις Αρχάνες, στο Ιδαίο Άντρο, στη Ζώμινθο, και εκεί γεννήθηκε
ένα μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για την Κρήτη. H υφηγεσία μου ήταν αφιερωμένη
στις συνθήκες μεταξύ πόλεων στην ελληνιστική Κρήτη, έχω γράψει μια γενική ιστορία
της Κρήτης από τα μινωικά χρόνια έως την ύστερη αρχαιότητα. Μια τρίτη ενότητα των
ερευνών μου είναι εκείνες που σχετίζονται με την αρχαία θρησκεία· είναι κυρίως άρθρα, δεν έχω γράψει κάποιο συνολικό βιβλίο. Έπειτα έχουμε το βιβλίο μου για τη θεατρικότητα στον δημόσιο βίο στην Ελληνιστική εποχή, η οποία είναι η περίοδος με την
οποία κυρίως ασχολούμαι.
Αν κοιτάξει όμως κάποιος πέρα από την επιφάνεια κι από αυτή την πολυμορφία των
θεμάτων, θα δει ότι εκείνο που μ’ ενδιαφέρει σε όλες μου τις ενασχολήσεις με αυτά τα
τόσο διαφορετικά αντικείμενα είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό το οποίο πάντοτε με
έθελγε στην ιστορική επιστήμη δεν είναι η μεγάλη εικόνα, τα μεγάλα γεγονότα, είναι
κυρίως πώς αυτά έχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τις εμπειρίες των ανθρώπων.
Ας δώσω ένα παράδειγμα: Ακόμα κι αν πάρουμε το θέμα των συνθηκών μεταξύ κρητικών πόλεων, το οποίο μοιάζει να είναι το πιο βαρετό πράγμα που υπάρχει — είναι συνθήκες συμμαχίας και ισοπολιτείας με νομικές διατάξεις· είναι ένα στριφνό, στενό νομικό θέμα. Εκείνο το οποίο με ενδιέφερε σε αυτό το θέμα δεν ήταν οι νομικές διατάξεις,
εκείνο που με ενδιέφερε είναι το γιατί δύο κρητικές πόλεις αποφασίζουν να συνάψουν
μια συνθήκη η οποία ρυθμίζει τη χρήση βοσκοτόπων και τη ζωοκλοπή, δηλαδή θέματα
τα οποία υπάρχουν και στη σημερινή Κρήτη ως σημαντικά προβλήματα. Και το γεγονός
ότι αντιμετώπισα τις κρητικές συνθήκες με αυτή τη ματιά, οφείλεται στο γεγονός ότι
πέρασα δέκα χρόνια στην Κρήτη είτε σε ανασκαφές είτε σε ερευνητικές δραστηριότητες, και μάλιστα επάνω στον Ψηλορείτη. Επομένως ακόμα και σε αυτό το θέμα εκείνο
που με ενδιαφέρει δεν είναι το γράμμα του νόμου· εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η ανθρώπινη εμπειρία που οδηγεί δύο κοινότητες στο να εισαγάγουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις. Και αυτό το ενδιαφέρον στην ανθρώπινη εμπειρία φαίνεται πολύ περισσότερο, βέβαια, στο θέμα της θεατρικότητας στον δημόσιο βίο, δηλαδή πώς πολιτικοί
σκηνοθετούν τη συμπεριφορά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν
το μυαλό και τα συναισθήματα εκείνων στους οποίους απευθύνονται. Αλλά ακόμα και
στο βιβλίο που έχω γράψει για τον πόλεμο δεν υπάρχει κάποιο κεφάλαιο το οποίο να
περιγράφει όπλα ή τακτικές ή μάχες· εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η εμπειρία μιας
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γυναίκας σε μια πολιορκούμενη πόλη, ο τρόπος με τον οποίο θυμάται κανένας τον πόλεμο, οι επιπτώσεις που έχει στην κοινωνία, στην οικονομία, στη θρησκεία, στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη, π.χ., της τεχνολογίας. Απ’ αυτή την πλευρά, νομίζω ότι όλη μου
η έρευνα έχει μια συνέχεια· το να θέτω τον άνθρωπο στο επίκεντρο είναι η αόρατη, κατά
κάποιον τρόπο, κόκκινη κλωστή η οποία οδηγεί την έρευνά μου από το πρώτο μου βιβλίο, στο οποίο ασχολούμαι με τον ιστοριογράφο —όχι ως τον λόγιο που μας παραδίδει
γραπτά κείμενα ιστορίας αλλά ως τον άνθρωπο που περιπλανιέται, αναζητεί, μαζεύει
τις πηγές—̣ μέχρι τα σημερινά μου ερευνητικά ενδιαφέροντα, δηλαδή τα συναισθήματα και το πιο πρόσφατο ερευνητικό μου θέμα που είναι «Η ιστορία της νύκτας στην
αρχαιότητα». Τι εμπειρίες έχουν οι αρχαίοι Έλληνες τη νύκτα; Τι γίνεται όταν δύει ο
ήλιος; Το τελευταίο συνέδριο το οποίο οργάνωσα είχε ακριβώς αυτό τον τίτλο: «Η Ελλάδα μετά το ηλιοβασίλεμα».
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Σταυροί στην είσοδο της «Νότιας
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—Πότε έγινε αυτό το συνέδριο;
Αυτό έγινε στη Γενεύη τον Αύγουστο [2017], αλλά γι’ αυτό το θέμα έχω δώσει πάρα πολλές διαλέξεις, έχω δημοσιεύσει άρθρα. Αν αναλογιστούμε ότι ο μισός χρόνος ουσιαστικά
καλύπτεται από το σκοτάδι, δηλαδή το διάστημα από το σούρουπο μέχρι τη χαραυγή,
είναι απορίας άξιο που δεν υπάρχει καμία συστηματική μελέτη για τη νύκτα. Υπάρχουν
μελέτες για το όνειρο, υπάρχουν μελέτες για τον ύπνο, αλλά δεν υπάρχει μελέτη που
να εξετάζει όλες τις πτυχές της νύκτας από τα πιο απλά και συνηθισμένα, όπως είναι
το συμπόσιο, ο ύπνος, η ερωτική συνεύρεση, μέχρι τα πιο πολύπλοκα πράγματα που
είναι η συνωμοσία, η νυκτερινή επιδρομή, η νυκτερινή αλιεία, η νυκτερινή ναυσιπλοΐα
και, φυσικά, οι νυκτερινές θρησκευτικές δραστηριότητες. Δίνω ένα παράδειγμα μόνο:
Πάντοτε συνδέουμε τους χριστιανούς με νυκτερινές συναθροίσεις. Όμως οι χριστιανοί
δεν είναι οι μόνοι που μαζεύονταν το βράδυ. Δεν νομίζω καν ότι οι χριστιανοί συναθροίζονταν τα βράδια επειδή τους κυνηγούσαν. Νομίζω ότι συγκεντρώνονταν τα βράδια
επειδή όλες οι θρησκευτικές κοινότητες, είτε είναι οι λάτρεις των Αιγυπτίων θεών, είτε
του Μίθρα, είτε των διονυσιακών μυστηρίων, είτε οποιουδήποτε άλλου θεού, έχουν τις
βασικές τους θρησκευτικές δραστηριότητες τη νύκτα. Γιατί η νύκτα είναι ένας προνομιακός χώρος επικοινωνίας με υπερφυσικές δυνάμεις. Είτε αυτές οι υπερφυσικές δυνάμεις είναι οι νεκροί που μας επισκέπτονται στα όνειρά μας, είτε είναι οι θεοί, είτε είναι
οι θεοί του Κάτω Κόσμου στους οποίους απευθυνόμαστε με τη μαγεία.
Είναι τεράστιος ο αριθμός των θεμάτων που σχετίζονται με τη νύκτα και μάλιστα θα
ήθελα κάποια μέρα να κάνω μια έκθεση γι’ αυτό το θέμα, όπως ήταν η έκθεση για τα
συναισθήματα, μια έκθεση που θα είχε τίτλο «Nessun dorma», «Κανένας να μην κοιμάται», με αντικείμενο το τι γίνεται τη νύκτα στην αρχαία Ελλάδα.
—Η αλήθεια είναι ότι η νύχτα αφήνει το χρόνο στον άνθρωπο να κάνει άλλα
πράγματα.
Μα μία από τις πιο στοιχειώδεις αλλαγές που υπάρχουν στη νυκτερινή συμπεριφορά
είναι το γεγονός ότι ο οκτάωρος ύπνος αποτελεί μια εφεύρεση του 19ου αιώνα. Σχετίζεται με τη βιομηχανική επανάσταση η οποία ήθελε να οργανώσει το χρόνο του ανθρώπου με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Ο καλύτερος τρόπος είναι 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες
ξεκούραση και, για όσους μπορούν, 8 ώρες άλλες δραστηριότητες, και ξανά πάλι από
την αρχή. Πριν από αυτή την εποχή, στον Μεσαίωνα —αυτό το γνωρίζουμε καλά από
διάφορες πηγές και εν μέρει το ίδιο ισχύει και στην αρχαιότητα—, υπάρχει ο κομματιαστός ύπνος. Κι αυτό εξαρτάται και από τις δυνατότητες που έχει κανένας να φωτίσει
το χώρο. Δηλαδή, όταν έχεις μόνο λυχνάρια, δεν σου επιτρέπονται πολλές δραστηριότητες. Επίσης σχετίζεται με τις αγροτικές δραστηριότητες: όταν πρέπει να σηκωθείς
τευχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017 — 9
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στις τέσσερις το πρωί διότι στο χωράφι θα φτάσεις δυο ώρες αργότερα περπατώντας,
επειδή βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα έξω από τον οικισμό, θα θέλεις να εκμεταλλευτείς
τις δροσερές ώρες πριν φτάσει ο ήλιος μεσούρανα· θα κάνεις τη σιέστα σου γύρω στο
μεσημέρι —στις 12 ενδεχομένως, μέχρι τις τρεις—, θα δουλέψεις λίγο ακόμα, θα εκμεταλλευτείς το απόγευμα και θα γυρίσεις εξουθενωμένος στο σπίτι σου αργά το απόγευμα πριν δύσει ο ήλιος. Αυτό καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκουραστείς, θα
αναπαυτείς ή θα κοιμηθείς το βράδυ. Επίσης έχουμε πολλές πληροφορίες που δείχνουν
ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ξυπνούν μέσα στη νύκτα έχοντας δει ένα όνειρο, σκέφτονται γι’ αυτό το όνειρο· ή γράφουν γράμματα — η περισσότερη αλληλογραφία γίνεται
σε βραδινές ώρες. Επίσης η ερωτική ποίηση γράφεται το βράδυ. Αυτές τις πληροφορίες τις βρίσκουμε διάσπαρτες σε διάφορες πηγές. Δεν μας βοηθάει στην έρευνα κάποιο ιδιαίτερο σύγγραμμα. Αν και από τον 1ο αιώνα μ.Χ. παρατηρούμε ότι η νυκτερινή
ζωή αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει
«είμαστε όντα της ημέρας, δεν είμαστε όντα της νύκτας», το γράφει επειδή υπάρχουν
κάποιοι που έχουν διαφορετική άποψη, που έχουν αλλάξει τις δραστηριότητές τους,
που «έκαναν τη νύχτα μέρα». Γνωρίζουμε, π.χ., από Ρωμαίους συγγραφείς ότι υπήρχε
κάποιος ο οποίος έκανε ακριβώς αυτά τα πράγματα.
Ο Λουκιανός έχει γράψει ένα πολύ μικρό κείμενο για τη Λυχνόπολη. Στο έργο του
«Αληθής ιστορία», που είναι ένα ταξίδι στο διάστημα, ο Ικαρομένιππος σταματά στη
Λυχνόπολη, μια πόλη που αντί για ανθρώπους, κατοικείται από λυχνάρια. Τα λυχνάρια
είναι μεγάλα και μικρά· υπάρχουν λυχνάρια άρχοντες και λυχνάρια δούλοι, και μάλιστα
όταν κάποιο λυχνάρι κάνει κάποιο αδίκημα, τότε η καταδίκη του είναι να του αφαιρέσουν
το λάδι και να το σβήσουν, δηλαδή να το οδηγήσουν στο θάνατο. Είναι σαν να έγραφε
ένας σύγχρονος συγγραφέας ότι υπάρχει κάπου στο διάστημα ένας πλανήτης τον οποίο
τον κατοικούν μονάχα smartphones. Τέτοιες φανταστικές αφηγήσεις σχετίζονται με
εμπειρίες που έχει κανείς. Δηλαδή, το να γράφει ο Λουκιανός στα τέλη του 2ου αιώνα
μ.Χ. μια τέτοια ιστορία σχετίζεται με το γεγονός ότι το λυχνάρι έχει πολύ μεγαλύτερη
σημασία για τον καθημερινό βίο από αυτή που είχε σε παλαιότερες εποχές. Γιατί κανένας συγγραφέας δεν είχε την ιδέα να γράψει κάτι τέτοιο νωρίτερα; Έχουμε ποιήματα για τα λυχνάρια κυρίως από συγγραφείς ερωτικών ποιημάτων, για τους οποίους το
λυχνάρι είναι εκείνο που τους φωτίζει στις ώρες της ερωτικής συνεύρεσης ή εν πάση
περιπτώσει βλέπει τον πόνο τους αν είναι «καψούρηδες».
Όλα αυτά αποτελούν ψηφίδες για μια συνολική εικόνα που κατά τη γνώμη μου είναι
η εικόνα μια εξέλιξης ιστορικής που οδηγεί στην κατάληψη της νύκτας από δραστηριότητες της ημέρας. Δηλαδή όλο και περισσότερο η ημέρα διεισδύει στα εδάφη της
νύκτας, με αποτέλεσμα όχι να αλλάζει η ουσία της νύκτας —η πρόσληψη της νύκτας
παραμένει πάντοτε η ίδια—, αλλά να υπάρχουν πολύ περισσότερες δραστηριότητες, με
κορύφωση την Ύστερη Αρχαιότητα, όταν για πρώτη φορά έχουμε σε διάφορες πόλεις
φωταγωγημένους δρόμους.
—Αλήθεια;
Ναι, στην Αντιόχεια, π.χ., ο Αμμιανός Μαρκελλίνος και ο Λιβάνιος, τον ύστερο 4ο αιώνα μ.Χ. γράφουν ότι η νύκτα έχει γίνει μέρα και η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι,
αντί για τον ήλιο, έχουμε τη φωταγώγηση των δρόμων κι ότι νικήσαμε πλέον τον ύπνο
και η μέρα έχει κατακτήσει ουσιαστικά τη νύκτα. Πρόκειται βέβαια για υπερβολές, διότι
ανάλογα φαινόμενα υπήρχαν και νωρίτερα, απλώς δείχνουν μια σταδιακή, όχι συνειδητή, αλλαγή. Είναι οι κοινωνικές συνθήκες και οι θρησκευτικές πρακτικές που οδηγούν
τα πράγματα προς αυτό το σημείο. Αλλά ξαναγυρίζω στην αρχική ερώτηση, ότι για όλα
αυτά τα θέματα εκείνο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου είναι η
10 — teyχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017
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Η υποδοχή του Άγγελου Χανιώτη
στην Ακαδημία Αθηνών
τον Δεκέμβριο του 2015.
06
Η αρχαιολογική ομάδα
της ανασκαφής του Ιδαίου Άντρου
το 1983.

προσωπική, η ατομική εμπειρία. Όταν ασχολούμαι με τη θρησκεία, δεν μ’ ενδιαφέρει ο
Δίας, η Αθηνά, οι θεοί, δεν μ’ ενδιαφέρει το πώς είναι κτισμένος ένας αρχαίος ναός, δεν
μ’ ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει είναι τι νιώθει ένας αρχαίος
πιστός όταν βλέπει ένα άγαλμα. Παραδείγματος χάριν, στην υποδοχή μου στην Ακαδημία
Αθηνών η ομιλία μου είχε τίτλο «Η ζωή των αγαλμάτων». Η ζωή των αγαλμάτων είναι η
υποκειμενική πρόσληψη εκείνου που βλέπει ένα άγαλμα, που θεωρεί ότι το άγαλμα έχει
ζωή. Αυτό είναι που μ’ ενδιαφέρει πάλι, ο άνθρωπος, η εμπειρία του. Φυσικά είναι ένα
πάρα πολύ δύσκολο θέμα, μερικές φορές ξεφεύγεις σε υποκειμενικές ερμηνείες. Αλλά
κατά την άποψή μου αυτό είναι, σε τελευταία ανάλυση, που κάνει την ιστορία τόσο ενδιαφέρουσα. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές εποχές και τη χρονική απόσταση που
υπάρχει, η μεγάλη αξία που έχει η ιστορία είναι να μας κάνει να σκεφτόμαστε. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται· αλλά όπως όταν έχεις διαβάσει δύο βιβλία, έχεις ζήσει άλλες
δύο ζωές, διότι οι εμπειρίες ενός συγγραφέα γίνονται κατά κάποιο τρόπο και δικές σου
εμπειρίες, με τον ίδιο τρόπο μελετώντας ιστορία ουσιαστικά έχεις μελετήσει χιλιάδες
ζωές. Προστίθεται η συλλογική εμπειρία της ανθρωπότητας στην ατομική σου εμπειρία.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ Μ’
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ Η
«ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΤΩΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
— ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ.
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—Με αφορμή την έκθεση αλλά και τα γραπτά σας για τα συναισθήματα
(emotions), μου έχει τεθεί ένα θέμα, μεταφραστικό, εννοιολογικό, δεν ξέρω.
Δηλαδή, ελληνικά λέμε: αισθήματα, συναισθήματα, συγκινήσεις και, στον μέγιστο βαθμό, πάθη. Στα αγγλικά λέμε: sentiments, feelings, emotions και, στο
άκρο, passions. Τώρα, το «συγκινήσεις» το αποκλείσατε παρόλο που περιέχει
την κίνηση (motion).
Μερικοί το χρησιμοποιούν, αλλά για μένα αυτό στενεύει πάρα πολύ τη σημασία του
συναισθήματος. Διότι συναίσθημα είναι και η φιλοδοξία, τη φιλοδοξία όμως εγώ δεν
θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω ως συγκίνηση. Τουλάχιστον η καθημερινή χρήση της
λέξης «συγκίνηση» σχετίζεται πάντοτε με ορισμένες κατηγορίες συναισθημάτων. Την
αηδία, η οποία είναι ένα από τα βασικότερα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν και μάλιστα με εξαιρετική σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου —διότι όταν αισθάνεσαι
αηδία μπορεί να αποφύγεις πράγματα που μπορεί να βλάψουν την υγεία σου—, δεν θα
τη χαρακτήριζα ως συγκίνηση. Η χαρά είναι οριακή κατάσταση· δηλαδή θα μπορούσε
κανένας να πει ότι συγκινήθηκε και να μην εννοεί κάτι αρνητικό, αλλά μια ιδιαίτερη
χαρά. Νομίζω όμως γενικά ότι η λέξη «συγκίνηση» είναι πολύ στενή για να εκφράσει
την πολυπλοκότητα του φαινομένου.
Η διαφορά ανάμεσα στο συναίσθημα και το αίσθημα, όχι στην καθημερινή χρήση των
λέξεων αλλά ως επιστημονικών όρων, είναι ότι το συναίσθημα είναι κάτι πολύ γενικό, το
οποίο περιλαμβάνει όλες τις αντιδράσεις μας, σωματικές και νοητικές, σε ερεθίσματα
του περιβάλλοντος. Από τα δάκρυα τα οποία θα στάξουν μέχρι το τρέμουλο στο φόβο,
το συναίσθημα είναι η συνολική αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού· αντίθετα, το
αίσθημα προϋποθέτει τη συνείδηση. Αυτή είναι στα αγγλικά η διάκριση ανάμεσα στο
emotion και στο feeling· emotion είναι η συνολική αντίδραση του οργανισμού· feeling είναι
η υποκειμενική συνειδητοποίηση αυτού το οποίο αισθάνομαι, δηλαδή το να συνειδητοποιώ ότι φοβάμαι, να συνειδητοποιώ το λόγο για τον οποίο φοβάμαι, και να ’χω γενικά
συνείδηση της συναισθηματικής μου κατάστασης. Αυτό είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν εκφράζεται στην καθημερινή μας χρήση του λόγου, όπου χρησιμοποιούνται
αδιάκριτα οι λέξεις «αίσθημα» και «συναίσθημα», αλλά έχει εισαχθεί στην ξένη ορολογία για να υπάρξει μια διάκριση ανάμεσα αφενός στις ψυχοσωματικές και νοητικές
αντιδράσεις ενός οργανισμού και αφετέρου στη συνειδητοποίηση, τη σημασία που έχει
το συναίσθημα ως συνείδηση.
Μια από τις μεγαλύτερες προόδους που έχουν συντελεστεί στη μελέτη του συναιτευχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017 — 11
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σθήματος από τη νευροβιολογία και τις νευρο-επιστήμες είναι η πολύ στενή συνάρτηση η οποία έχει διαπιστωθεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τη νόηση. Αυτά είναι δύο
πράγματα που συνηθίζαμε να διαχωρίζουμε αλλά σήμερα έχει φανεί από τις σχετικές
έρευνες ότι συνδέονται απολύτως. Δίνω ένα παράδειγμα που να δείχνει τη συνάρτηση
αυτή: Αν ένα παιδάκι βάλει το χέρι του μέσα σε μια πρίζα, το παιδάκι δεν θα φοβηθεί
διότι δεν έχει γνώση. Εγώ που θα το παρακολουθήσω θα φοβηθώ, όχι επειδή βλέπω
μια κίνηση, αλλά επειδή θα κάνω ορισμένες λογικές σκέψεις. Ένας πρωτόγονος από
τα δάση του Αμαζονίου που θα το δει αυτό, μπορεί να γελάσει, δεν θα φοβηθεί. Δηλαδή, συναισθήματα όπως ο φόβος και η ελπίδα, αλλά κι ο έρωτας ή η χαρά, σχετίζονται
και με νοητικές λειτουργίες, όπως επίσης με τη μνήμη, με την προσοχή. Είναι δηλαδή
ένα σύνολο διεργασιών που επιτελούνται μέσα στον εγκέφαλο.
—Και σχετίζονται και με τη λήψη αποφάσεων, όπως διάβασα στο πολύ ωραίο
και κατατοπιστικό κείμενο που μας υποδέχεται στην είσοδο της έκθεσης. Κι
από κάποιο άλλο κείμενο μέσα στην αίθουσα ξεχώρισα τη φράση: «Τα συναισθήματα δεν είναι μόνο μέσα στον άνθρωπο, είναι και ανάμεσα στους ανθρώπους». Ωστόσο, βλέποντας το άγαλμα του Έρωτα ή το αγγείο με τη Μήδεια
που σκοτώνει τα παιδιά της, αναρωτήθηκα: Βρισκόμαστε εδώ στον κόσμο των
συναισθημάτων ή έχουμε περάσει στα πάθη; Δηλαδή, η αγάπη είναι συναίσθημα αλλά ο έρωτας έχει και κάτι το...
…το παράφορο, ας το πούμε. Νομίζω ότι είναι συναισθήματα· μονάχα που τα συναι�
σθήματα εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές παραλλαγές.
Ξεκινώ μ’ ένα άλλο παράδειγμα που είναι πιο εύκολο να γίνει κατανοητό: την οργή και
την αγανάκτηση. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσά τους; Η αγανάκτηση προϋποθέτει
πάντοτε και κάποια αιτιολόγηση και διεκδίκηση δικαιωμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
πολίτες που συγκεντρώνονταν στην πλατεία Συντάγματος δεν αυτο-αποκαλούνταν
«οργισμένοι πολίτες» αλλά «αγανακτισμένοι πολίτες». Ο αγανακτισμένος είναι εκείνος
ο οποίος αγανακτεί για κάτι, επειδή θεωρεί ότι έχει συντελεστεί μια αδικία. Η οργή
είναι κάτι διαφορετικό. Και τα δύο είναι συναφή συναισθήματα αλλά, π.χ., εγώ μπορεί
να οργιστώ επειδή κάποιος με πρόφτασε και παρκάρισε το αυτοκίνητό του πιο νωρίς
από μένα, απολύτως νόμιμα. Δεν σημαίνει ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά μου· παρ’
όλα αυτά εγώ θα οργιστώ, όμως δεν θα αγανακτήσω. Θα αγανακτήσω στην περίπτωση
που είμαι εκείνος ο οποίος έβγαλε πρώτος το φλας κι ο άλλος πρόλαβε και μπήκε και
μου πήρε τη θέση.
Ανάλογες διαφορές υπάρχουν και σε άλλα συναισθήματα, όπως είναι η στοργή, ο
έρωτας, η αγάπη, η φιλία. Υπάρχουν διαβαθμίσεις ως προς την ένταση, ως προς τους
παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην εκδήλωση ενός συναισθήματος, όπως υπάρχει π.χ.
διαφορά ανάμεσα στην ανησυχία, το φόβο και τον πανικό. Όπως υπάρχει διαφορά μέσα
στον ίδιο το φόβο, σε δύο διαφορετικά είδη φόβου. Όταν λέω «φοβάμαι ότι θα βρέξει»,
βλέπουμε μια νοητική λειτουργία: Παρατηρώ ότι υπάρχουν σύννεφα και συνεπώς φοβάμαι ότι θα βρέξει, έχω μια ανησυχία. Άλλο πράγμα είναι να πω «φοβάμαι τη βροχή».
Το «φοβάμαι τη βροχή» είναι μια στάση ζωής απέναντι στη βροχή.
—Όπως η υψοφοβία, η αγοραφοβία…
Ναι. Άλλο πράγμα είναι να πεις «φοβάμαι ότι η γάτα θα πιει το γάλα του παιδιού» κι
άλλο το «φοβάμαι τις γάτες». Η ίδια η διαφορά στη σύνταξη του ρήματος (στη μία περίπτωση ακολουθείται από δευτερεύουσα πρόταση, και στην άλλη παίρνει αντικείμενο
στην αιτιατική) δείχνει ότι ακόμα και ο φόβος, που είναι ένα πολύ απτό και συγκεκριμένο συναίσθημα, έχει διαφορετικές όψεις. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θα απαντούσα
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μάλλον σκοτώθηκε στους Παρθικούς
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μου θα κατέβω στο σπίτι του Άδη και για
πάντα θα κείμαι εκεί μαζί σου,
δυστυχισμένη». Επιτύμβιο επίγραμμα για
τον Φιλάδελφο από την Αφροδισιάδα.
Φωτ.: Α. Χανιώτης.
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και στο ερώτημα που θέσατε: Η υπερβολική ζήλια ή ο φθόνος ή οι εκτός ελέγχου αντιδράσεις δεν αποτελούν κάτι διαφορετικό· ανήκουν στην κατηγορία του συναισθήματος· αλλά αποτελούν διαφορετικές εκδηλώσεις του συναισθήματος και αποτελούν, σε
τελευταία ανάλυση, και διαφορετικές αντιδράσεις σωματικές αλλά και του εγκεφάλου
απέναντι σ’ αυτά τα ερεθίσματα τα οποία δέχεται από το περιβάλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τα φιλτράρει, να τα συνδέσει με συγκεκριμένες μνήμες, επομένως
να χαλιναγωγήσει το συναίσθημα. Παράδειγμα: Αν πω ότι έχω ερωτευτεί την Αντζελίνα Τζολί, υπάρχει σ’ αυτή τη φράση και κάποιο στοιχείο παραλογισμού, διότι το συναίσθημα ξεφεύγει από ένα πλαίσιο ρεαλιστικών προσδοκιών· είναι ένας έρωτας που δεν
πρόκειται ποτέ να βρει ανταπόκριση. Είναι όπως όταν κάποιος ερωτεύτηκε την Κνιδία
Αφροδίτη του Πραξιτέλη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το αντικείμενο του πόθου
του ήταν μια θεά· επιπλέον ήταν και άγαλμα, δεν ήταν ανθρώπινο σώμα. Αυτό δεν τον
εμπόδισε να προσπαθήσει να συνευρεθεί με το άγαλμα. Αυτό θα το χαρακτηρίσουμε
έρωτα; Ναι, είναι έρωτας, αλλά είναι του ίδιου τύπου έρωτας με εκείνον που αισθάνεται,
π.χ., ένας ποιητής ο οποίος γράφει στην Παλατινή Ανθολογία ένα ερωτικό ποίημα για
μια γυναίκα ή ένα αγόρι; Και τα δύο είναι έρωτες, μονάχα στη μία περίπτωση δεν έχει
λειτουργήσει η νόηση δεσμευτικά, «φιλτραριστικά», ώστε να οδηγήσει τον νεαρό που
μπήκε στο ναό στην Κνίδο και είδε το άγαλμα να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο θαυμασμό της ομορφιάς ενός έργου τέχνης, ακόμα και στον έρωτα υπό
μεταφυσική σημασία, και τον έρωτα τον σωματικό τον οποίο αισθάνθηκε.
Υπάρχει κι ένα άλλο ανέκδοτο για κάποιον που ερωτεύτηκε το άγαλμα της Κνιδίας
Αφροδίτης και πήρε τη συμβουλή: «Τι; Ερωτεύτηκες την Κνιδία Αφροδίτη; Ε, πήγαινε
στην τάδε, που είναι η καλύτερη πόρνη της γειτονιάς, και ικανοποίησε εκεί τις ανάγκες
σου». Νομίζω ότι κάτι τέτοια παραδείγματα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει
στη μελέτη του συναισθήματος γενικά να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και να εξετάζουμε κάθε φορά τα συμφραζόμενα και το συγκείμενο, το context, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε με τι είδους συναίσθημα έχουμε να κάνουμε και ποιες επιπτώσεις
έχει. Αυτά που εξετάζουμε είναι το θέμα της γένεσης του συναισθήματος, το θέμα του
πώς το συνειδητοποιείς και το βιώνεις, αλλά και το θέμα πώς ένα συναίσθημα μπορεί
να ενισχυθεί από διάφορους παράγοντες. Παραδείγματος χάριν, ο τύπος ο οποίος πηγαίνει στο ναό της Κνιδίας Αφροδίτης για να δει το άγαλμα, διαφορετικού τύπου συμπεριφορά θα είχε αν ήταν με μια παρέα συνομηλίκων του, οι οποίοι θα άρχιζαν να του
κάνουν καζούρα για την ερωτική του διέγερση. Ίσως αυτό να τον οδηγούσε σε διαφορετικού τύπου συμπεριφορά. Όπως επίσης το συλλογικό βίωμα ενός συναισθήματος,
το γεγονός ότι βιώνεται από πολλούς, έχει επιπτώσεις: Άλλο πράγμα είναι να αγανακτείς μόνος σου κι άλλο πράγμα είναι να αγανακτείς με άλλα δέκα χιλιάδες άτομα. Το
ίδιο πράγμα είναι να φοβάσαι μόνος σου και το ίδιο είναι να φοβάσαι μέσα στο πλήθος;
—Αυτό που λέτε, ότι η εκδήλωση των συναισθημάτων στην Ελληνιστική περίοδο είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά, δεν είναι κάτι ολοφάνερο
στα αγάλματα;
Απόλυτα, υπάρχει μια συνάρτηση. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Αυτό οφείλεται σε σειρά
διαφορετικών παραγόντων: Ένας παράγοντας είναι η σημασία που έχουν η ρητορική
και το θέατρο. Αναπτύσσονται δύο παράλληλα λογοτεχνικά είδη σε ανώτατο επίπεδο
— αυτό βέβαια ξεκινάει από τον 5ο αιώνα π.Χ., αλλά τότε ξεκινάει μόνο στην Αθήνα·
τη μεγάλη διάδοση θεάτρου και ρητορικής σε όλο τον ελληνικό κόσμο την έχουμε από
τον 4ο αιώνα π.Χ. και μετά, όταν έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικά εκλεπτυσμένες μέθοδοι
ρητορικής αλλά και υποκρίσεως, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο «δίνεις» ένα κείμενο. Ο Δημοσθένης, ας πούμε, ήταν μεγάλος μάστορας στην υπόκριση επειδή είχε πάτευχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017 — 1 3
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ρει σχετικά μαθήματα στη ρητορική από ηθοποιούς. Λένε ένα ανέκδοτο: είχε δώσει
μια φορά μια ομιλία η οποία ήταν σκέτη αποτυχία. Όταν ένας ηθοποιός παρουσίασε
την ίδια ομιλία με τον δικό του τρόπο, το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Ρωτά
λοιπόν ο Δημοσθένης τον ηθοποιό: «Τι πρέπει να κάνω; Τι είναι το σημαντικότερο στη
ρητορική;» Και ο ηθοποιός τού λέει: «Η υπόκρισις». «Και ποιο είναι το δεύτερο σημαντικότερο;» «Η υπόκρισις». «Και ποιο είναι το τρίτο σημαντικότερο;» «Η υπόκρισις».
Delivery λέγεται στα αγγλικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο «παίζεις», εκφέρεις ένα λόγο
ως παράσταση, κατά κάποιον τρόπο, μια απαγγελία «μετά ήθους», όπως λέγαμε παλιά
στο σχολείο. Γι’ αυτούς τους λόγους, λόγω της σημασίας του θεάτρου και της ρητορικής, το συναίσθημα αποκτά διαφορετική σημασία.
Πάντοτε σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται μια δυναμική σχέση. Δηλαδή, όταν
έχεις δει στο θέατρο τον αγγελιοφόρο να μεταφέρει μια είδηση μ’ έναν συγκεκριμένο
τρόπο, αν στη συνέλευση του λαού ένας αγγελιοφόρος έρθει με μια είδηση και την αναγγείλει βαρετά, ε, θα τον κράξουν! Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει την ίδια ανταπόκριση.
Επομένως η συμπεριφορά του θα επηρεαστεί από τη συμπεριφορά του ηθοποιού που
παίζει το ρόλο του αγγελιοφόρου στο θέατρο. Και το κοινό, όταν έχει ζήσει μια παράσταση, απαιτεί και σε άλλους χώρους, είτε ο χώρος αυτός είναι το θέατρο, είτε η συνέλευση του λαού, να δει κι εκεί πέρα μια παράσταση. Όλα αυτά δημιουργούν μεγαλύτερες απαιτήσεις προς τους πολιτικούς, αλλά και μεγαλύτερες απαιτήσεις επίσης προς
τους καλλιτέχνες, ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν το συναίσθημα. Βέβαια,
παίζουν κάποιο ρόλο και καλλιτεχνικοί παράγοντες —η εξέλιξη της τεχνοτροπίας—,
όπως πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν και οι εμπειρίες ενός κόσμου ο οποίος μεταβάλλεται
πάρα πολύ γρήγορα. Εκείνα τα δέκα χρόνια της βασιλείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου
αποτελούν μια κοσμογονία για τον ελληνικό κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι για να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του Αλεξάνδρου κατέφευγαν σε ένα συναίσθημα, τον πόθο.
Όταν ο Αρριανός θέλει να ερμηνεύσει ενέργειες του Αλεξάνδρου που ξεφεύγουν από
το πλαίσιο του ορθολογικού, χρησιμοποιεί την έκφραση πόθος ἔλαβεν, τον κατέλαβε
ένας πόθος — να πάει να καταλάβει το τάδε οχυρό, να πάει στις Ινδίες, να πάει να δει το
τάδε μέρος. Αυτός ο πόθος είναι φυσικά ένα ιδιωτικό, προσωπικό στοιχείο συμπεριφοράς του Αλεξάνδρου· ωστόσο, ως ιστορική εμπειρία, μεταδίδεται σε πολύ μεγαλύτερες
ομάδες πληθυσμού. Είναι οι χιλιάδες των μισθοφόρων οι οποίοι ξενιτεύονται, φεύγουν
από τα σπίτια τους και ιδρύουν νέες πόλεις στην κεντρική Ασία.
Όλες αυτές οι εμπειρίες, οι τόσο έντονες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το συναίσθημα και πώς θα παρουσιαστεί. Αλλά ο βασικότερος λόγος νομίζω ότι είναι λογοτεχνικός, δηλαδή η σημασία του
θεάτρου. Η επίδρασή του στη συμπεριφορά ήταν ανάλογη με εκείνη που είχε και έχει
η τηλεόραση και στη συνέχεια όλες οι άλλες οθόνες που έχουμε, του ipod, του tablet,
του smartphone, του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτές οι οθόνες μας φέρνουν πολύ
πιο κοντά στις εμπειρίες άλλων ανθρώπων· παρακολουθούμε τις ζωές των άλλων με
άμεσο τρόπο, με τα reality shows, με όλες αυτές τις χαζομάρες που παρουσιάζει η τηλεόραση. Γιατί ανοίγεις την τηλεόραση; Ανοίγεις την τηλεόραση για να δεις κάποιον
να γίνεται γελοίος. Αν κάποιος δεν γίνεται γελοίος, θα γυρίσεις στο επόμενο κανάλι·
αν δεν τον βρεις στην Πάνια, θα τον βρεις αλλού. Αυτό συνδέεται με μια συγκεκριμένη
προσδοκία· περιμένεις κάτι να δεις. Αυτό το οποίο όμως βλέπεις στην τηλεόραση, έμμεσα γίνεται μετά και μοντέλο συμπεριφοράς εκτός τηλεόρασης. Επηρεάζει τον τρόπο
με τον οποίο θα συμπεριφερθεί ο επόμενος ο οποίος θα πάει στην τηλεόραση, γιατί θα
ξέρει ότι, αν δεν κλάψει, δεν πρόκειται να έχει επιτυχία. Ας πάρουμε το Survivor, που
είχε τόσο μεγάλη ακροαματικότητα. Ουσιαστικά, ένα από τα μυστικά της επιτυχίας είναι να παρακολουθείς ανθρώπους στις ακραίες συναισθηματικές τους αντιδράσεις, στην
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ακραία χαρά, στον ακραίο πόνο, στην ακραία απελπισία, απογοήτευση, ελπίδα, στον
τσακωμό, όλα αυτά μαζεμένα στην οθόνη. Αυτό ακριβώς θέλγει τον θεατή. Όταν έχεις
δει αυτό το πράγμα στην τηλεόραση και πας σε μια έκθεση ζωγραφικής, θα νιώσεις λιγάκι απογοητευμένος όταν η έκθεση ζωγραφικής, ή μια κινηματογραφική ταινία, δεν
θα σου προσφέρει ακριβώς την ίδια συγκίνηση —εδώ χρησιμοποιούμε τη λέξη «συγκίνηση»— με αυτή την οποία σου προσφέρει το τηλεοπτικό σόου.
—Στο άρθρο σας «Λόγος φορτισμένος συναισθηματικά σε ελληνιστικά ψηφίσματα και ελληνιστικές ιστορίες»1 γράφετε ότι «ο πολιτικός βίος χωρίς συναίσθημα είναι σαν ιταλικό φαγητό χωρίς λάδι».
Αυτό επειδή το συνέδριο ήταν στην Ιταλία, αλλιώς η κουζίνα θα ήταν ελληνική.
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Musei Capitolini, Centrale
Montemartini (MC 2417).
Φωτογραφία από την έκθεση
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Η ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,
ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ,
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ
ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΟ
ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.

—Εντοπίζετε, λοιπόν, στο πολιτικό λεξιλόγιο μια συναισθηματική γλώσσα που
χρησιμοποιεί «το παράδοξον» και την ενάργεια. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το μυστικό του πετυχημένου πολιτικού;
Από μια εποχή και ύστερα. Ας το πάρουμε από την αρχή. Κάθε πολιτικός λόγος έχει κάποια συναισθηματικά στοιχεία. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Είτε διαβάσει κανένας
ομιλίες που γίνονται στην ομηρική ποίηση, είτε στον Θουκυδίδη τον 5ο αιώνα π.Χ., είτε
τον πολιτικό λόγο στην Αθήνα του Δημοσθένη, του Αισχίνη κ.ά., συναίσθημα υπάρχει
πάντοτε. Αυτό το οποίο εντείνεται στην Ελληνιστική εποχή είναι δύο στοιχεία τα οποία
δεν τα βρίσκουμε με τέτοια σαφήνεια προγενέστερα. Το ένα είναι η ενάργεια, που είναι ένας κανόνας της ρητορικής. Δηλαδή οι καθηγητές της ρητορικής διδάσκουν τους
μαθητές τους να μιλούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν στον ακροατή εικόνες.
Αυτό είναι η ενάργεια: ο ακροατής να έχει την αίσθηση ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας
της σκηνής την οποία περιγράφει ο ρήτορας. Και αυτό φυσικά, από τη μια μεριά προϋποθέτει συναισθηματικό λόγο αλλά, από την άλλη πλευρά, δημιουργεί και συναίσθημα
στον ακροατή. Αυτό σχετίζεται, όπως και άλλα φαινόμενα που ανέφερα νωρίτερα, με το
θέατρο. Δηλαδή, σχετίζεται άμεσα με τη θεατρική εμπειρία. Η ενάργεια αποτελεί ένα
στοιχείο θεατρικής παράστασης, ότι βλέπεις απέναντί σου κάτι μακρινό, ένα περιστατικό του μύθου, αλλά έχεις την αίσθηση ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Το θέατρο σου το
ζωντανεύει και δημιουργεί το φόβο και, μέσω του φόβου, και τον ἔλεο και την κάθαρση.
Το δεύτερο στοιχείο είναι το παράδοξο. Το παράδοξο δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελληνιστική εποχή. Ήδη ο Αριστοτέλης, όταν ορίζει την
τραγωδία, χρησιμοποιεί την έννοια της περιπέτειας, δηλαδή της «ξαφνικής μεταβολής»,
και υπογραμμίζει τη σημασία την οποία έχει αυτή η μεταβολή. Κάποιος άλλος αρχαίος
θα το χαρακτήριζε «τροπή» — και θα ξαναγυρίσω στο σημείο της τροπής, της στιγμής
δηλαδή που τα πράγματα γυρίζουν εκεί που δεν το περιμένεις ή αλλάζουν δραματικά.
Αυτό επιτείνεται πολύ περισσότερο στην Ελληνιστική εποχή. Είναι πάλι κάτι που σχετίζεται με τη λογοτεχνία, δηλαδή οι ιστορικοί θέλγονται από την παρουσίαση παραδόξων, πραγμάτων τα οποία δεν τα περιμένεις. Κι αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο
βρίσκουμε και στον Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης, όταν περιγράφει, στην εκστρατεία των
Αθηναίων στη Σικελία, την αποτυχία των Αθηναίων, χρησιμοποιεί το παράδοξο, δηλαδή
πώς οι Αθηναίοι από πολιορκητές έγιναν πολιορκούμενοι, από επιτιθέμενοι αμυνόμενοι, από εκείνοι που πήγαν με ελπίδες να κατακτήσουν εκείνοι οι οποίοι ήλπιζαν μονάχα
να σώσουν το τομάρι τους. Αλλά αυτή η τάση κατακτά το σύνολο της λογοτεχνίας και
της λογοτεχνικής έκφρασης περίπου από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και στη συνέχεια.
Αυτό που είπα προηγουμένως για την «τροπή», την αποφασιστικής σημασίας αλλαγή, είναι πάλι κάτι το οποίο βλέπουμε σε ήπια μορφή να χαρακτηρίζει και την ελληνική
τέχνη. Είναι κάτι που παρατήρησα βλέποντας ξανά και ξανά τα αντικείμενα τα οποία
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έχουμε στην έκθεση· γιατί όταν βλέπεις πολλά αντικείμενα συγκεντρωμένα, αμέσως
βλέπεις τα πράγματα και με διαφορετική σκέψη, με διαφορετικό τρόπο. Είναι το γεγονός ότι πολλές φορές, όχι πάντα αλλά πολλές φορές, τους αρχαίους καλλιτέχνες τους
ενδιαφέρει εκείνη η στιγμή που πρόκειται κάτι να αλλάξει. Είναι η στιγμή είτε πριν από
τη λήψη μιας απόφασης ή πριν από μια αλλαγή είτε η στιγμή αμέσως μετά την αλλαγή.
Δίνω ένα παράδειγμα: Έχουμε στην έκθεση ένα αγγείο στο οποίο ο Μενέλαος κυνηγάει την Ελένη για να τη σφάξει —«θα τη σφάξω την άτιμη στο γόνατο»—, επειδή τον
παράτησε και τα γνωστά. Τι εικονίζει ο καλλιτέχνης; Εικονίζει τη στιγμή που πέφτει το
ξίφος του. Δηλαδή, πρωταγωνιστής σ’ αυτό το αγγείο είναι το ξίφος το οποίο πέφτει.
Είναι η στιγμή που έχει γυρίσει η Ελένη, ο Μενέλαος έχει δει το πρόσωπό της κι αμέσως
ξεχνάει και την οργή του και τη ζήλια και την αγανάκτηση ως απατημένος σύζυγος, και το
ξίφος πέφτει απ’ τα χέρια του. Αυτό δεν είναι παράδοξο, είναι απλώς μία τροπή. Υπό μία
έννοια είναι και παράδοξο διότι έχει γίνει ένας πόλεμος επί δέκα χρόνια, μόνο και μόνο
για να μπορέσει ο Μενέλαος επιτέλους να σφάξει την Ελένη, κι έχεις αυτή την κατάληξη, αλλά αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι η τροπή, ότι τα πράγματα ξαφνικά αλλάζουν.
Ένα άλλο παράδειγμα, πάλι από ένα έργο το οποίο έχουμε στην έκθεση: τον Αχιλλέα και την Πενθεσίλεια. Εδώ πάλι έχεις το παράδοξο ότι ο νικητής —ο μαχητής που
έχει σφάξει την Αμαζόνα— σηκώνει την περικεφαλαία της και ξαφνικά ερωτεύεται τη
γυναίκα που έχει σκοτώσει. Κι αυτό είναι παράδοξο, πρώτον διότι είναι ένας έρωτας
καταδικασμένος σε θάνατο την ίδια στιγμή που γεννιέται, θνησιγενής· είναι παράδοξο
διότι είναι δύο εχθροί· αλλά πάλι, εκείνο που ενδιαφέρει τον καλλιτέχνη είναι ακριβώς
αυτή η στιγμή του βλέμματος, εκεί που τα πράγματα θα αλλάξουν και οι δύο εχθροί θα
γίνουν δύο ερωτευμένοι. Και θα αλλάξουν πάλι αμέσως, διότι οι δύο ερωτευμένοι θα
χάσουν τον έρωτά τους ακριβώς τη στιγμή στην οποία θα γεννηθεί.
Γιατί τα λέω αυτά; Τα λέω γιατί στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν μπορούμε να
βλέπουμε, ή δεν χρειάζεται να αναζητούμε, αιφνίδιες αλλαγές. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πράγματα που εν σπέρματι εμφανίζονται και στην τέχνη και στη λογοτεχνία και
στον πολιτισμό στις περιόδους που τον γνωρίζουμε καλύτερα —δηλαδή από τον ύστερο
6ο ως τον 4ο αιώνα π.Χ.— να αποκτούν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ελληνιστική
εποχή και στους μεταγενέστερους χρόνους. Κάτι που συνήθιζα να λέω στους φοιτητές
μου είναι ότι η Ελληνιστική εποχή σε πολλά σημεία δεν διαφέρει από τις προηγούμενες εποχές· απλώς όλα τα βλέπουμε σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Ας πάρουμε τις
γιορτές. Φυσικά και υπήρχαν γιορτές και παλαιότερα, αλλά στην Ελληνιστική εποχή
αντί να έχουμε, ας πούμε, μια γιορτή το μήνα, έχουμε οκτώ γιορτές το μήνα. Όταν ήθελες να θυσιάσεις ζώα, θυσίαζες ένα περιστέρι, μια κότα· στην Ελληνιστική εποχή θυσιάζεις εκατόμβες. Εκεί που καλούσες τους πολίτες σου στη γιορτή, στην Ελληνιστική
εποχή καλείς και τους πολίτες και τους ξένους και τους δούλους και τις γυναίκες τους
και τους Ρωμαίους και τους παροίκους. Είναι μια περίοδος εκρήξεων, που τα πράγματα
διογκώνονται. Και γι’ αυτόν το λόγο μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολύ καλύτερα
και το συναίσθημα στην τέχνη και τη λογοτεχνία στην Ελληνιστική εποχή. Όχι επειδή
δεν υπάρχει συναίσθημα στην προηγούμενη τέχνη, ίσα ίσα, αν υπάρχει κάτι το οποίο
δείχνει η έκθεση είναι το γεγονός ότι είναι αδύνατο να υπάρξει οποιαδήποτε μελέτη της
αρχαίας τέχνης —και θα πήγαινα και πιο παλιά, στα μυκηναϊκά χρόνια ή στην προϊστορική τέχνη, τη μινωική τέχνη— χωρίς να λαμβάνει κανένας υπόψη του το συναίσθημα.
Και θα πήγαινα κι ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η αρχαία ελληνική τέχνη δεν παράγεται μόνο επειδή οι καλλιτέχνες θέλουν να αποδώσουν το συναίσθημα ή θέλουν να
διεγείρουν συναισθήματα σ’ εμάς παρουσιάζοντας κάτι τρομακτικό, θλιμμένο, θλιβερό,
σοκαριστικό, αλλά ουσιαστικά η αρχαία ελληνική τέχνη, των καλών καλλιτεχνών, αποτελεί και ένα δοκίμιο πάνω στο συναίσθημα. Δηλαδή, δεν θέλουν να μας κάνουν μόνο
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να συγκινηθούμε ή να αισθανθούμε κάτι· δεν μας παρουσιάζουν μόνο κάτι. Θέλουν να
μας κάνουν να σκεφτούμε για τις επιπτώσεις του συναισθήματος. Και αυτή η στοχαστική στάση πάνω στο συναίσθημα βρίσκεται στις απαρχές του ελληνικού πολιτισμού.
Βρίσκεται στην Ιλιάδα. Όταν ο ποιητής της Ιλιάδας απευθύνεται στη Μούσα και της λέει
σε ελεύθερη μετάφραση: «Μούσα, μίλησέ μου για την οργή» (Μῆνιν ἄειδε θεά), αυτό
που παρακαλάει ο ποιητής τη Μούσα δεν είναι να του πει την ιστορία του Αχιλλέα ή
την ιστορία του Τρωικού πολέμου ή την ιστορία του καβγά ανάμεσα στον Αγαμέμνονα
και τον Αχιλλέα. Αυτό που της ζητάει είναι να του πει για την οργή: πώς δημιουργείται
η οργή, πώς εξελίσσεται, πώς εκδηλώνεται, τι επιπτώσεις έχει, πώς σταματάει. Κι εκεί
που σταματάει η οργή, σταματάει και το έπος. Και το ίδιο αντικείμενο έχει και η Οδύσσεια, είναι πάλι ένα συναίσθημα, το συναίσθημα του νόστου, της επιθυμίας της επιστροφής του Οδυσσέα. Έτσι η Οδύσσεια αρχίζει με τον Οδυσσέα μελαγχολικό στο νησί της
Καλυψούς να κλαίει τη μοίρα του επειδή δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του, και
τελειώνει όταν επιτέλους βρίσκεται με τη γυναίκα του. Ολοκληρώνεται ένας κύκλος.
—Θα επανέλθω στο άρθρο για τον συναισθηματικά φορτισμένο λόγο. Αναφέρεστε σε λέξεις που λειτουργούν ως «συναισθηματικά ακουστικά σημάδια/σινιάλα». Μιλάτε για το ρήμα περιοράω, που σημαίνει «παραμένω αδιάφορος»…
Ναι, για το ὠμός, το τολμάω.
—Και λέτε: «Αναλογιστείτε, ας πούμε, τη λέξη Ausländer στα γερμανικά ή τη
λέξη liberal στα αγγλικά των ΗΠΑ».
Ναι, αυτές είναι απλές λέξεις οι οποίες θεωρητικά, στο λεξικό, δεν έχουν καμιά συναισθηματική φόρτιση. Το να πεις liberal, «φιλελεύθερος», δεν είναι τίποτα κακό. Στην
αμερικανική πολιτική σκηνή όμως, liberal είναι ο «ακραίος κομμουνιστής». Οι Ρεπουμπλικάνοι όταν λένε κάποιον liberal είναι ύβρις. Όπως επίσης και το Ausländer, που
σημαίνει «ξένος», δεν έχει αρνητικό πρόσημο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο εκφέρεται
η λέξη Ausländer από έναν συντηρητικό Γερμανό, όπως και το «Εβραίος» που πάλι είναι μια ουδέτερη λέξη, ο τρόπος με τον οποίο τα προφέρεις μερικές φορές, τους δίνει
αυτόματα ρατσιστική χροιά. Και με τον ίδιο τρόπο, λέξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ συνηθισμένες, μὴ περιιδεῖν, «μην αδιαφορήσεις», τις βρίσκουμε πάντοτε σε συγκεκριμένα
φραστικά σύνολα. Κι αν κοιτάξουμε ποιο είναι το φραστικό σύνολο, είναι πάντοτε αυτό
του ἐκλιπαρεῖν, εκεί που κάποιος έχει φτάσει στο αμήν και παρακαλάει κάποιον να μην
αδιαφορήσει, τότε λέει μὴ περιιδεῖν.
Για να μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία αυτών των λέξεων που λειτουργούν ως
ακουστικά σημάδια ή σινιάλα, θα πρέπει να εξετάσουμε πολλά κείμενα. Δηλαδή, κάποια λέξη βλέπεις ότι τη χρησιμοποιεί μια φορά ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. και δεν
ξαναχρησιμοποιείται επί αιώνες. Όταν ξαφνικά όμως, σε μια περίοδο 20, 30, 40 χρόνων, στα ψηφίσματα του 3ου αιώνα π.Χ. βρίσκουμε την ίδια λέξη ξανά και ξανά, αυτό
κάτι σημαίνει. Αντίστοιχα η λέξη «διαφάνεια» είναι μια λέξη απολύτως φυσιολογική
και ουδέτερη, και μάλιστα και με πολλές σημασίες: Είναι η διαφάνεια, το slide, που δείχναμε παλιά, όταν είχαμε προβολείς που σήμερα έχουν καταργηθεί, είναι η διαφάνεια
ενός υφάσματος· αλλά η «διαφάνεια» σήμερα καλείται να παίξει άλλο ρόλο. Η διαφάνεια είναι μια πολιτικά φορτισμένη λέξη κι όταν τη χρησιμοποιείς, δεν τη χρησιμοποιείς
απλώς για να πεις κάτι, τη χρησιμοποιείς για να προκαλέσεις συναισθήματα σ’ εκείνον
που την ακούει: το συναίσθημα της αγανάκτησης για εκείνους οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια αλλά από αδιαφάνεια, και το συναίσθημα της εμπιστοσύνης προς
εκείνον ο οποίος μιλάει για διαφάνεια διότι είναι ο καλός, ας πούμε, που πρόκειται να
στραφεί κατά των διεφθαρμένων.
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Το θέατρο στην Ιεράπολη της Φρυγίας.

—Μιας και αγγίξαμε την πολιτική, ευκαιρία να μας μιλήσετε για τον Λεωνίδα
Κύρκο στον οποίο έχετε αφιερώσει το βραβευμένο βιβλίο σας Θεατρικότητα και
δημόσιος βίος στον ελληνιστικό κόσμο. Στην αφιέρωσή σας τον χαρακτηρίζετε
«μια από τις σαγηνευτικές φωνές της ελληνικής μεταπολιτευτικής ζωής, που
στο λόγο του συνδύασε τη ρητορική δεινότητα με τον μεστό προβληματισμό.
Δεν είχα ποτέ την τύχη να τον συναντήσω». Ήσασταν στην Ελλάδα εκείνα τα
χρόνια;
Κατ’ αρχήν, όταν ήμουν φοιτητής, από το ’78 ως το ’82 και στη συνέχεια, ανήκα στον
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή ήμουνα ΚΚΕ Εσωτερικού, «η ανώδυνη αριστερά», ας το πούμε. Τότε λέγανε: «Τα τρία λάμδα: Λένιν, Λιβάις, Λακόστ». Και στη συνέχεια παρακολουθούσα τις ομιλίες του, αλλά και νωρίτερα πρόσεχα όσα έλεγε. Ήταν τα
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης —στη μεταπολίτευση ήμουν 14 χρονών—, η εποχή
που διαμορφώθηκα σαν έφηβος, σαν προσωπικότητα. Ήταν μια εποχή ελπίδων, που
πίστευες ότι όλα μπορούν να γίνουν, όλες οι δυνατότητες ήταν ανοικτές — μετά ήρθε
η περίοδος της συνεχούς διάψευσης όλων των ελπίδων. Κι εκείνη την εποχή ο Κύρκος
ήταν κάποιος ο οποίος μετέδιδε αυτό το αίσθημα της ελπίδας χωρίς όμως να σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, ελπίδα μετέδιδε κι ο Ανδρέας Παπανδρέου μονάχα που, αν είχες τη στοιχειώδη λογική, καταλάβαινες ότι αυτά τα οποία έλεγε ήταν φούμαρα. Αυτά τα οποία
έλεγε ο Κύρκος δεν ήταν. Το άλλο ήταν η ομορφιά του λόγου του, δηλαδή ως ρητορική
έκφραση· εκτός από το τι έλεγε, ο τρόπος που το ’λεγε, ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε,
η γρήγορη φωνή και το στοιχείο της επανάληψης —γιατί πολλές φορές επαναλάμβανε
τα ίδια αλλά με διαφορετικά λόγια—, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία συναντούμε στα
ρητορικά εγχειρίδια της αρχαιότητας.
Και μάλιστα, επειδή γι’ αυτό το βιβλίο είχα πάρει το βραβείο Δοκιμίου, την ημέρα που
έγινε η απονομή πήγα και τον είδα στο σπίτι του, ζούσε στην Καλλιδρομίου, λίγο πιο
πάνω από το δικό μου σπίτι. Του είχα κλείσει ραντεβού. Βέβαια ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά συγκινήθηκε επειδή πήγα και τον είδα. Και μάλιστα ήταν η πρώτη
φορά που τον είδα προσωπικά, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ προηγουμένως — το γράφω και στον πρόλογο ότι ενώ δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, ήθελα να του αφιερώσω αυτό
το βιβλίο, για την καλού είδους θεατρικότητα. Γιατί κι ο Κύρκος είχε μια θεατρικότητα,
αλλά ήταν μια θεατρικότητα η οποία συνδεόταν και με ουσία. Και με σεβασμό, κυρίως
στο κοινό του. Όταν τον επισκέφθηκα, λοιπόν, ήταν κουρασμένος, καταβεβλημένος,
και φεύγοντας, ήμουν με μια φίλη, τον ρωτήσαμε τι είναι εκείνο το οποίο θα ήθελε να
πει στους νεότερους με μία λέξη. Και ενώ ήταν πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση —μετά από λίγο πέθανε άλλωστε· αυτά γίνονταν τον Μάιο, και τον Αύγουστο είχε
πεθάνει— ξαφνικά τα μάτια του έλαμψαν, σηκώθηκε λίγο και είπε: «Η πίστη». Κι αυτό
σε μια περίοδο που είχε γνωρίσει του κόσμου τις απογοητεύσεις, και με την εξέλιξη που
είχε και η πολιτική παράταξη στην οποία είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή.
—Σε πρόσφατη συνέντευξή σας2 λέτε ότι ενώ το ερευνητικό σας πρόγραμμα
αρχικά ονομαζόταν «Η κοινωνική και πολιτιστική κατασκευή του συναισθήματος» τελικά τα πράγματα αντιστράφηκαν. Δίνετε ένα παράδειγμα: «Ο πολιτισμός δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεσαι βιολογικά, σωματικά
ή πνευματικά το φόβο, επηρεάζει όμως την αντοχή σου σ’ αυτόν ή τον τρόπο
με τον οποίο θα ιεραρχήσεις διάφορους φόβους σου». Από την άλλη, μιλώντας
για τη διαχείριση του συλλογικού φόβου στον ελληνικό κόσμο, στο διεθνές
συνέδριο που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα3, μας είπατε ότι «φόβος» και «ελπίδα» είναι οι δύο όψεις του ίδιου συναισθήματος, άρρηκτα συνδεδεμένες με
τις θρησκείες — κάτι που άλλωστε έχετε πραγματευτεί και σε άρθρο σας4. Ας
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πάρουμε όμως την περίπτωση ενός αφιονισμένου τζιχαντιστή ο οποίος δεν
υπολογίζει τις ζωές των άλλων αλλά ούτε και τη δική του. Αυτή του η έλλειψη
φόβου δεν είναι πολιτισμικά κατασκευασμένη;
Όπως είπα στο συνέδριο, εκείνο που δεν είναι πολιτισμική κατασκευή είναι η συνείδηση του φόβου, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει η αδρεναλίνη, αν θα τρέμεις κ.λπ. Επίσης,
δεν είμαι καθόλου πεπεισμένος για το αν ένας τζιχαντιστής, τη στιγμή που πυροδοτεί
τη βόμβα, φοβάται ή δεν φοβάται. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή τι νιώθει και δεν μπορώ
να το μετρήσω, να το υπολογίσω. Εκείνο το οποίο ξέρω, κι εκεί είναι που ο πολιτισμός
επηρεάζει και μπορώ να προσδιορίσω τι είναι το κατασκευασμένο, είναι ότι ο πολιτισμός επιβάλλει μια ιεράρχηση: Ο φόβος του θανάτου ιεραρχείται να καταλαμβάνει πολύ
χαμηλότερη θέση και να είναι πιο ασήμαντος από την ελπίδα της μεταθανάτιας ζωής
στον Παράδεισο, από τη δόξα την οποία θα πάρει κάποιος ως μάρτυρας, από το μίσος
το οποίο τρέφει απέναντι σε άλλους. Δηλαδή, αυτό που δημιουργεί ο πολιτισμός —κι
αυτό που με ενδιαφέρει στη μελέτη του συναισθήματος— είναι η συμφωνία των συναισθημάτων, η «συμφωνία» με τη μουσική έννοια του όρου, δηλαδή πώς τα διάφορα
συναισθήματα συνταιριάζονται σε μια συνολική μουσική σύνθεση. Δηλαδή, ότι ο πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος παραλαμβάνει τα μουσικά μοτίβα, τους ήχους, και τους
συνθέτει σε κάτι καινούργιο — αλλά δεν δημιουργεί τον ήχο. Η νότα, ο ήχος ο οποίος
θα βγει από το βιολί, το πιάνο, την άρπα, είναι πάντοτε ο ίδιος, η μουσική σύνθεση είναι
εκείνη η οποία αλλάζει κάθε φορά· κι εκεί είναι που παρεμβαίνει ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί τη σχέση ανάμεσα στα μουσικά θέματα, αν
κάποιο μουσικό μοτίβο θα είναι πιο δυνατό και κάποιο άλλο ασθενέστερο. Αυτή είναι η
πολιτιστική κατασκευή. Αλλά δεν αναιρεί τη βιολογική αντίδραση, την οποία όμως δεν
μπορώ να μετρήσω. Μιλάω για τη βιολογική αντίδραση όταν ξέρεις ότι θα βυθίσεις ένα
μαχαίρι στην καρδιά σου ή στην κοιλιά σου — το χαρακίρι των Γιαπωνέζων. Αυτό εγώ,
επαναλαμβάνω, ως ιστορικός δεν μπορώ να το υπολογίσω — για να είμαι ειλικρινής,
δεν πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει φόβος. Αν ο φόβος είναι η βιολογική και
νοητική αντίδραση στο γεγονός ότι πρόκειται να πεθάνω, να σκοτώσω τον εαυτό μου,
ο πολιτισμός είναι εκείνος που θα καταστήσει αυτόν το φόβο ασήμαντο ως παράγοντα
που θα επηρεάσει τις ενέργειές μου.
—Θέτετε το μεθοδολογικό πρόβλημα του πώς διαβάζουμε τις πηγές και αναφέρεστε στο φιλτράρισμα μέσω επιλεγμένων αφηγήσεων.
Κάθε αφήγηση είναι φιλτραρισμένη. Διότι, από ένα σύνολο εμπειριών, εκείνος ο οποίος μας παραθέτει κάτι το έχει επιλέξει — και τώρα αναφέρομαι στην αρχαιότητα, αφήνω στην άκρη τα μεθοδολογικά προβλήματα που σχετίζονται με πηγές του Μεσαίωνα
ή της σύγχρονης εποχής. Στην αρχαιότητα, οι πηγές τις οποίες έχουμε αποτελούν όλες
συνθέσεις, δηλαδή ακόμα κι αν είναι ένα graffito ή μια επιτύμβια επιγραφή ή οτιδήποτε
άλλο, αποτελούν σύνθεση, με την έννοια ότι αυτός ο οποίος έχει γράψει το κείμενο και
μας το ’χει αφήσει, έχει επιλέξει από ένα σύνολο εμπειριών ή ιδεών ή σκέψεων εκείνες
τις οποίες αποφασίζει την τελευταία στιγμή να καταθέσει στο μη φθαρτό υλικό το οποίο
έφτασε ως εμάς σήμερα — και το μη φθαρτό υλικό μπορεί να είναι ο πάπυρος στην Αίγυπτο, η πέτρα σε μια επιγραφή. Οι επεμβάσεις αυτές μπορεί κάποιες φορές να είναι
μικρές ή να μας φαίνονται εμάς μικρές. Παραδείγματος χάριν, όταν γράφει ένας στην
ταφόπλακα μόνο το όνομα του νεκρού, χωρίς τίποτε άλλο, ενώ σε μια άλλη μπορεί να
προσθέσει και τη λέξη «χαίρε», σε μια τρίτη «ήσουν το αγαπημένο μας παιδί, πέθανες
χωρίς να μας προσφέρεις εσύ τη στοργή που περιμέναμε στα γεράματά μας», όλα αυτά
συνιστούν τρεις διαφορετικές επιλογές αλλά και τρία διαφορετικά φιλτραρίσματα. Είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπίσεις το φοβερό θέμα του θανάτου. Με τον
20 — teyχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017

13α

13α,β
Graffiti από την Αφροδισιάδα:
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βέβαιος ότι θα τον θυμηθεί ο Θεός.
Κάτω από την επιγραφή, καρικατούρες
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β) Παραστάσεις φαλλών
και καρικατούρες. Πρώιμη
Αυτοκρατορική εποχή. Μεγάλο μέρος
της έρευνας του Άγγελου Χανιώτη είναι
αφιερωμένο στη συλλογή και ερμηνεία
τέτοιων χαραγμάτων
ως πηγών της κοινωνικής ιστορίας.
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Τα αυτιά παραπέμπουν στο γεγονός ότι
η θεά εισάκουσε τις προσευχές του.
Το κλαδί δάφνης και το στεφάνι
υποδηλώνουν τις νίκες του.
Φωτ.: Α. Χανιώτης.
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ένα, όταν γράφεις απλώς το όνομα του νεκρού, κλείνεις τους λογαριασμούς σου με το
θάνατο: «αυτός ήταν, έζησε, τον θάψαμε, επιτελέσαμε επομένως τις υποχρεώσεις μας,
του βάλαμε και την ταφόπλακα με το όνομά του για να τον θυμόμαστε, και για να ζει
μέσα από την ταφόπλακά του» — γιατί όποιος τη βλέπει και τη διαβάζει προφέρει το
όνομά του. Στην αρχαία Ελλάδα διάβαζαν τις επιγραφές πάντοτε δυνατά, γενικά διάβαζαν όλα τα κείμενα δυνατά. Δηλαδή, αν η επιγραφή γράφει «Νίκων» και το διαβάσεις, σου μιλάει ο τάφος και σου λέει «Νίκων», σου μιλάει ο νεκρός μέσα από τον τάφο
του. Αν βάλεις και το «χαίρε», πάλι ουσιαστικά σου μιλάει ο νεκρός αλλά κι εσύ μιλάς
στον νεκρό, δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι, παρά το γεγονός πως έχει μεσολαβήσει ο θάνατος, παρ’ όλα αυτά υπάρχει κάποια επικοινωνία ανάμεσα στο τώρα και στο
υπερπέραν, ανάμεσα σ’ εκείνον που ζει και εκείνον ο οποίος πέθανε· είναι μια ψευδαίσθηση συνέχειας της ζωής.
Όταν όμως προσθέτεις ένα κείμενο στο οποίο βάζεις συναισθηματικά πράγματα, εκφράζεις το παράπονό σου κ.λπ., αυτό είναι φιλτράρισμα, διότι δεν ξέρουμε αν το κάνεις
επειδή το νιώθεις ή επειδή θέλεις να το ακούσει ο νεκρός ή επειδή θέλεις να το ακούσει όλη η κοινωνία. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες επιτυμβίων κειμένων
είναι αυτά στα οποία μιλάει ο νεκρός από τον τάφο του — και μάλιστα συνήθως είναι
μικρά παιδιά. Αυτό που λένε είναι αυτό που θέλεις ν’ ακούσεις εσύ. Φυσικά ο νεκρός
δεν μιλάει από τον τάφο γιατί είναι νεκρός. Εσύ του ’χεις βάλει λέξεις στο στόμα του,
δηλαδή έχεις χειραγωγήσει τη φωνή του. Κι όταν ένας λέει «Eντάξει, με κλάψατε αλλά
σταματήστε να με θρηνείτε πια. Έχω πάει σ’ έναν καλύτερο κόσμο» ή «Σταματήστε να
με θρηνείτε πια διότι δεν ακούω· τελείωσε· είμαι μακριά», αυτό είναι φιλτράρισμα. Είναι
μάλιστα και φιλτράρισμα των συναισθημάτων του νεκρού — ο νεκρός ίσως να ήθελε να
πει «Eγώ θέλω να με κλαίτε μέχρι να ’ρθείτε κι εσείς μαζί μου, γιατί άμα σταματήσετε
να κλαίτε θα με ξεχάσετε»· αλλά με μια τέτοια επιγραφή εκείνοι που την έχουν γράψει
κοινοποιούν σ’ όλη την κοινωνία: «Κοιτάξτε, τον κλάψαμε, το λέει ο ίδιος. Τι μας λέει;
Σταματήστε να κλαίτε, συνεχίστε τη ζωή σας». Για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή
τους με την έγκριση του νεκρού, γράφουν ένα τέτοιο κείμενο. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα δείχνουν μια θετική εικόνα. Ο νεκρός φαίνεται ευχαριστημένος: «Έχω γίνει αστέρι» ή «Η ψυχή μου είναι στον αέρα» ή «Βρίσκομαι στο χώρο των
ευσεβών»· ή, εν πάση περιπτώσει, «Σταματήστε να θρηνείτε, γιατί δεν μου κάνει καμία
διαφορά, ούτως ή άλλως δεν μπορώ να σας ακούσω».
Υπάρχουν μερικά, πολύ λίγα, επιτύμβια μνημεία στα οποία ο νεκρός μιλάει από τον
τάφο του οργισμένος. Υπάρχει μια τέτοια επιγραφή από την Αλεξάνδρεια Τρωάδα, κάποιος που δολοφονήθηκε από τον άντρα με τον οποίο τον απατούσε η γυναίκα του. Αυτός δεν λέει: «Σταματήστε να με κλαίτε». Αυτός λέει: «Με σκότωσε ο τάδε, που ήτανε
και συγγενής μου, και με απατούσε με τη γυναίκα μου». Γιατί θυμίζει τη δολοφονία του;
Τον άντρα τον έπιασαν, καταδικάστηκε σε θάνατο, τον εκτέλεσαν. Σε μια τέτοια δολοφονία, σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό δίκαιο, η γυναίκα, η «μοιχαλίς», δεν έχει καμία
νομική ευθύνη. Επειδή η γυναίκα, σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά πιστεύω, θεωρούνταν άβουλο πλάσμα, εκείνος που την παρέσυρε έφταιγε. Εδώ όμως, ο νεκρός οργισμένος από τον τάφο, θέλει να τιμωρηθεί η γυναίκα του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα οι
συγγενείς του θέλουν να τιμωρηθεί η γυναίκα —«Η σκύλα, δεν μπορούμε να της κάνουμε τίποτα»— και γι’ αυτό το λόγο η φωνή του νεκρού από τον τάφο είναι οργισμένη
ακόμα και σήμερα. Όταν διαβάζεις το κείμενο δυνατά, δίνεις τη φωνή σου στον νεκρό
που λέει περίπου: «Ήμουν 20 χρονών, ήμουν ταλαντούχος χορευτής, μ’ έσφαξαν και
με πέταξαν σαν δίσκο σ’ έναν γκρεμό, η γυναίκα μου [που δεν λέει το όνομά της] και ο
συγγενής μου ο Λύσων ή Λύχων, τον οποίο τον καταδίκασαν σε θάνατο οι συγγενείς,
αλλά η γυναίκα μου, αυτή να το βρει από τον Δία». Αυτός ο νεκρός δεν δίνει καμιά πατευχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017 — 2 1
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ρηγοριά, δεν θέλει να υπάρξει κάθαρση, ένα τελείωμα. Θέλει η γυναίκα του να το βρει
από τον Δία και να το βρίσκει από τον Δία μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Αλλά κι αυτό
αποτελεί χειραγώγηση, όχι φυσικά από την πλευρά του νεκρού, αλλά από την πλευρά
των συγγενών του νεκρού, που είναι οργισμένοι λόγω του ότι δεν μπορούν να τιμωρήσουν τη μοιραία γυναίκα. Το δολοφόνο τον σκότωσαν, αλλά εκείνη, που μοιράζεται την
κοινή ευθύνη, μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς κανένα πρόβλημα.
—Το 2011 επιμεληθήκατε το βιβλίο Δυναμικές της τελετουργίας στην αρχαία Μεσόγειο: Δράση, συναισθήματα, φύλο, αναπαράσταση (Ritual Dynamics in the Ancient
Mediterranean. Agency, Emotion, Gender, Representation). Διαβάζουμε για τη
δύναμη της τελετουργίας που μεταμορφώνει, για το πέρασμα από τις κοινότητες λατρευτών σε κοινότητες συναισθηματικές. Και συναντάμε και τον όρο
«megatheism».
Ο μεγαθεϊσμός είναι η απάντησή μου στον όρο «μονοθεϊσμός». Διότι χρησιμοποιείται
ο όρος «μονοθεϊσμός» σε σχέση με την αρχαία θρησκεία κι αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος.
Διότι δεν υπάρχει γνήσιος μονοθεϊσμός. Μάλιστα, στις πρώιμες φάσεις υπάρχουν κείμενα που εμφανίζουν ακόμα και το χριστιανισμό να μην είναι μονοθεϊστική θρησκεία.
Κείμενα που δεν λένε ότι δεν υπάρχουν θεοί, απλώς απαγορεύουν τη λατρεία τους, ή
τους θεωρούν δαίμονες, επικίνδυνα, κακά όντα κ.λπ. Όταν καταστρέφει ένας χριστιανός το άγαλμα της Αρτέμιδος στην Έφεσο, πιστεύει ότι η Άρτεμις υπάρχει. Και μάλιστα λέει: «Κατέστρεψα τον δαίμονα».
Ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση με το μονοθεϊσμό, θέλησα να εισαγάγω
έναν όρο ο οποίος να εκφράζει τις συναισθηματικές, βιωματικές εμπειρίες ενός αρχαίου
λάτρη όταν έρχεται σε επαφή με το θείο. Αυτό που κατ' εξοχήν εκφράζει αυτή την εμπειρία είναι η επιφώνηση «μέγας»: μεγάλη Άρτεμις, μέγας Δίας, μέγας θεός. Και στους
αυτοκρατορικούς χρόνους έχουμε πάρα πολλές τέτοιες επιφωνήσεις θεών οι οποίοι
αποκαλούνται «μέγας», «μέγιστος». Στους Δελφούς, π.χ., υπάρχουν επιφωνήσεις στο
Γυμνάσιο, «μεγάλη Εκάτη», «μέγας Απόλλων», «μεγάλη Άρτεμις».
Προσπαθώ να κατανοήσω ποιες είναι οι ιδιότητες ενός θεού που κάνουν τον πιστό
να τον αποκαλέσει «μέγα». Και οι ιδιότητες αυτές είναι η παρουσία —δηλαδή ότι ο πιστός καταλαβαίνει ότι ο θεός είναι εκεί—, είναι η επιφάνεια —το γεγονός ότι δείχνει τη
δύναμή του—, είναι η δικαιοσύνη —είναι οι θεοί στους οποίους καταφεύγουμε σε περιπτώσεις αδικιών κ.λπ.—, είναι η προστασία — δηλαδή ότι ο θεός είναι επήκοος, όταν
τον καλέσω θα με ακούσει· μπορεί να μην επέμβει επειδή θεωρεί ότι είμαι κακός και
δεν αξίζω την προστασία του, αλλά ο θεός ακούει. Κι αυτά τα στοιχεία —ότι ο θεός είναι
επήκοος, η αρετή, η δύναμη, η δικαιοσύνη, η οσιότητα και η επιφάνεια— όλα αυτά τα
εκφράζει η επιφώνηση «μέγας».
Το σημαντικότερο είναι η παρουσία, ότι είναι «επιφανής»· μπορεί να μην τον βλέπω το θεό, αλλά βλέπω τη δύναμή του, τον βλέπω μ’ ένα σεισμό, τον βλέπω με τις πράξεις του. Παραδείγματος χάριν, ο Αίλιος Αριστείδης, ένας ρήτορας του 2ου αιώνα μ.Χ.,
ήταν άρρωστος —κατά φαντασίαν ασθενής ήταν, φαίνεται—, πήρε εν πάση περιπτώσει οδηγίες από τον Ασκληπιό να βουτήξει στο τάδε ποτάμι. Και περιγράφει ο ίδιος τι
έγινε: «Βούτηξα μέσα στο ποτάμι και βγήκα υγιής και τόσο ροδαλός [φυσικά, το ποτάμι θα ήτανε τόσο κρύο που ροδαλός βγήκε ο ταλαίπωρος] που μόλις με είδαν άρχισαν
να φωνάζουν όλοι: “Μέγας Ασκληπιός”». Αυτό είναι για μένα ο μεγαθεϊσμός: είναι το
γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι ο θεός είναι εδώ —όπως λέμε και σήμερα, το ΠΑΣΟΚ ή
δεν ξέρω ποιος άλλος είναι εδώ—, βλέπω τη δύναμή του, έχει δύναμη, ακούει την προσευχή μου και γι’ αυτό το λόγο είναι «μέγας θεός».
Κι ένα άλλο στοιχείο το οποίο υπάρχει στο μεγαθεϊσμό είναι ότι ο πιστός προσπαθεί
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να καλλιεργήσει μια προσωπική σχέση μ’ αυτόν το θεό. Και εδώ βλέπουμε μια διαφορά
με το μονοθεϊσμό. Ο πιστός δεν πιστεύει ότι υπάρχει μόνον ο Ασκληπιός αλλά θα αφοσιωθεί περισσότερο στη λατρεία του Ασκληπιού, θα πάει να κάνει και μια θυσία στην
Αθηνά. Αν γιορτάζουν τον Δία στην πόλη του δεν θα πει «Εγώ δεν πάω επειδή είμαι
οπαδός του Ασκληπιού». Αλλά ο Ασκληπιός είναι εκείνος τον οποίο θα επικαλεστεί
στην προσευχή του, θα πάει στο ιερό του, θα κάνει τα αφιερώματά του, είναι ο θεός στον
οποίο θα τάξει άμα έχει κάποιο πρόβλημα, εκείνος στον οποίο θα κάνει εὐχήν. Και είναι
διάφοροι που εξελίσσονται σε τέτοιους θεούς, είναι η Άρτεμις στην Έφεσο, ο Ασκληπιός σε διάφορα μέρη, οι αιγυπτιακοί θεοί, ο Σάραπις και η Ίσιδα, κι ένας θεός ο οποίος
είναι συνειδητά ανώνυμος επειδή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Είναι ο θεός Ύψιστος.
«Ύψιστος» αρχικά είναι ένα επίθετο του Δία αλλά μετά γίνεται επίθετο ενός ανώτερου
θεού. Οι λάτρεις του λατρεύουν μόνο το θεό Ύψιστο, και μάλιστα λέγονται «Υψιστάριοι» — ή «θεοσεβείς». Και λατρεύουν ένα θεό Ύψιστο αφήνοντας συνειδητά αυτή την
ασάφεια, μπορεί να ’ναι ο Δίας, μπορεί να ’ναι κάποιος άλλος, μπορεί να μην είναι κανένας. Και μάλιστα υπάρχει κι ένας χρησμός του Κλαρίου Απόλλωνα ο οποίος λέει: «Αν
αναρωτιέσαι ποια είναι η φύση του θεού, ο θεός είναι αγέννητος, δεν έχει κανένα όνομα, ζει μέσα στη φωτιά κι όλοι εμείς οι θεοί είμαστε οι άγγελοί του», οι απεσταλμένοι
του. Δηλαδή ο ίδιος ο θεός αποκαλύπτει τη φύση του κι αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο
του φαινομένου που ονομάζω μεγαθεϊσμό: Υπάρχει ένας υπέρτατος θεός, όλοι οι άλλοι θεοί αποτελούν αγγελιοφόρους αλλά και μεσολαβητές, είναι εκείνοι στους οποίους
θα απευθυνθούμε. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα του 2ου και 3ου
αιώνα μ.Χ., τα οποία δημιουργούν αφενός το πρόσφορο κλίμα για την επικράτηση του
χριστιανισμού, διότι μπορεί να σπείρει σε γόνιμο έδαφος, αλλά αφετέρουν δείχνουν και
τις ανησυχίες στις οποίες ανταποκρίνεται ο χριστιανισμός ως θρησκεία. ■
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