1

filoσοφική λίθος

περιεχόμενα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έκδοση του περιοδικού filoσοφική λίθος
είναι αποτέλεσμα μη αμειβόμενης εργασίας.
Αποτελεί μία εθελοντική προσφορά τόσο από
πλευράς αρθρογράφων όσο και των υπολοίπων
συνεργατών σε τεχνικά θέματα. Τα άρθρα
που δημοσιεύονται είναι προϊόν έρευνας
στους χώρους της επιστήμης, της τέχνης, της
φιλοσοφίας και της μεταφυσικής.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 29,
ΑΘΗΝΑ 11361
Τηλ. 210 8810830

3. Από τον εκδότη

Πληροφορίες:
www.nea-acropoli.gr

4. Η Ψυχή της Γυναίκας
8. Μαρια Μοντεσσόρι

ΕΤΟΣ 41ο, ΤΕΥΧΟΣ 178
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
Εκδότης - Ιδιοκτήτης
Γ.Α. Πλάνας
Διεύθυνση Σύνταξης
Κ. Φραντζικινάκης
Υπεύθυνος Ύλης
Π. Βεκρής
Ατελιέ
Π. Βεκρής, Δ. Γακηλάζος
Στοιχειοθεσία - Διόρθωση
Π. Μιχάλογλου, Α. Αλικάκου
Δημ. Σχέσεις - Διακίνηση
Π. Βεκρής
Μεταφράσεις
Ι. Αληζιώτη, Β. Αληζιώτη
Συνεργάτες
Σ. Παττακός, Σ. Κουκουβής, Ν. Τύμη, Π. Βεκρής,
Λ. Αλεξανδράκη, Β. Γεωργιοπούλου, Γ. Βούλγαρης
Χ. Κληματσίδας, Κ. Δαϊκίδου, Α. Χατζημπαλάση
Έ. Μιλοβάνοβα, Δ. Γακηλάζος. Ι. Σταυρουλάκης,
Ν. Κομπογιάννης, Μ. Κατίνας, Φ. Ζαχαριάδης, Γ.
Πίτσικας, Ο. Παππάς

2

Ιαν ου άριο ς - Φεβρ ου άριο ς - Μάρτιο ς 2021

14. Μαρί Κιουρί
22. H. P. Blavatsky
30. Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ
36. Ιωάννα της Λωραίνης
44. Γυναικεία Ιπποτικά Τάγματα
48. Υπατία
54. Τελέσιλλα
60. Σαπφώ
68. Χατσεψούτ
72. Διοτίμα
76. Στο επόμενο τεύχος

Η

ιστορία της ανθρωπότητας έχει σημαδευτεί από μεγάλες προσωπικότητες,
οι οποίες άλλαξαν την πορεία της. Στο τεύχος αυτό θα ασχοληθούμε
με μεγάλες γυναικείες προσωπικότητες: βασίλισσες, νοσηλεύτριες,
ποιήτριες,

πολεμίστριες,

επιστήμονες,

φιλοσόφους,

δασκάλες,

ιέρειες, αποκρυφίστριες, κ.α. Το κοινό όλων δεν είναι μόνο το φύλο τους αλλά και ότι
χαρακτηρίζονταν όχι μόνο από μια ασύγκριτη ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς αλλά και
από ένα ασίγαστο πάθος για την ενσάρκωση στη Γη των ουράνιων πλατωνικών αρχετύπων:
του Αγαθού, του Όμορφου, του Δίκαιου του Αληθινού.
ΧΑΤΣΕΠΣΟΥΤ: «Έχει περάσει στην ιστορία ως μία από τις πρώτες γυναίκες που
διεκδίκησε ενεργητικά το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης για τις γυναίκες. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την συμπόνια και την ευγένεια που την διέκριναν,
ενέπνευσε τον σεβασμό και την αγάπη του λαού της. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο
είναι ότι, σε αυτή την ανδροκρατούμενη κοινωνία, δεν ξέχασε ποτέ τη θηλυκή της
φύση.»
ΣΑΠΦΩ: «Τέτοιο πλάσμα ευαίσθητο και θαρρετό συνάμα δεν μας παρουσιάζει συχνά η
τριαντάφυλλο, να ερμηνεύσει ένα κύμα ή ένα αηδόνι και να πει “σ’ αγαπώ” για να συγκινηθεί
η υφήλιος»
ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ: « …γιατί πάντα ήταν γεμάτη πίστη, εύνοια, αρετή και αγάπη. Ας μένει και
για τους μεταγενέστερους η φήμη σου αξέχαστη για πάντα».
ΥΠΑΤΙΑ: «Όλοι οι άνθρωποι την σεβόταν και την θαύμαζαν για την απλή ταπεινοφροσύνη
του μυαλού της …Ήταν μια γυναίκα με αφοσίωση σε αυτό που λάτρευε περισσότερο μια καλή
δασκάλα και ένας άνθρωπος που ήξερε να ζήσει αλλά και να πεθάνει για τις αξίες της.»
ΖΑΝ ΝΤ’ΑΡΚ : «… μια νεαρή γυναίκα του 15ου αιώνα που, παρ΄ όλες τις συνθήκες που
επικρατούν την εποχή εκείνη, καταφέρνει να βγει μπροστά και να πολεμήσει για αυτά που

Μετά από 40

editorial

ζωή. Ένα μικροκαμωμένο, βαθυμελάχρινο κορίτσι…έδειξε ότι είναι σε θέση να υποτάξει ένα

συνεχόμενα
χρόνια έκδοσης
του περιοδικού
Νέα Ακρόπολη
συνεχίζουμε
να αναζητούμε
τη φιλοσοφική
λίθο…

πιστεύει, αψηφώντας τους νόμους και όσα προστάζουν οι αρχές του τόπου.»
Ε.Π.ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: «Αυτή η ευεργέτης της ανθρωπότητας, στην οποία τόσα οφείλουμε
όλοι αυτοί που έχουμε αφιερωθεί στην Εσωτερική Φιλοσοφία, κατείχε το τόσο σπάνιο σήμερα
χαρακτηριστικό της λατρείας προς την Αλήθεια και της ταπεινοφροσύνης στην έκθεση των
εργασιών της.»
ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ: «Είχε βαθιές πεποιθήσεις, ήξερε ποια ήταν η αποστολή της ζωής της,

Όλα τα παραπάνω
δεν αποτελούν
πλέον για μας
διανοητικές

γνώριζε τον προορισμό της και με απόλυτη προσήλωση αφοσιώθηκε στις μελέτες της, στα

αλήθειες, αλλά

αγαπημένα της πρόσωπα και σε όλη την ανθρωπότητα.»

έναν τρόπο ζωής,

ΦΛΟΡΕΝΣ ΝΑΪΤΙΝΓΚΕΙΛ: «“Η Κυρία με τη λάμπα”… η πρώτη γυναίκα που πήρε ποτέ το
παράσημο Αξίας. Η γυναίκα που έτρεχε τις νύχτες στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με μοναδικό
φως μια λάμπα πετρελαίου, είναι η γυναίκα η γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη φροντίδα
του ανθρώπου που υπέφερε.»
ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ: «Είδε κάτι από το ιδεατό πρότυπο της θηλυκής Φύσης και

που βελτιώνει
καθημερινά τον
εαυτό μας και τον
κόσμο.

προσπάθησε να το ενσαρκώσει στην πιο αγνή του μορφή. Δηλαδή με τη μορφή της αστείρευτης
αγάπης προς ένα νέο, ευτυχισμένο και ελεύθερο άνθρωπο, ξεκινώντας την διαμόρφωσή του
από την παιδική του ηλικία.»

Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε
εξέλιξη… 3

Αποσπάσματα από το βιβλίο:
“Η ψυχή της Γυναίκας”

Η Ψυχή της Γυναίκας
Κείμενο: Delia Steinberg Guzman

Η

αληθινή κατάκτηση της σημερινής Γυναίκας

μια ενέργεια που μπορεί να στηρίζεται στα υλικά, αλλά έχει και

έγκειται στο να ανακαλύψει τη δική της

την ικανότητα να υψώνεται προς τα μεταφυσικά, προς μεγάλα

Ψυχή. Αν έκανε ένα κίνημα με το οποίο να

οράματα και ιδανικά.

διεκδικεί να είναι η Ψυχή της αυτή που θα

Στην Ψυχή της γυναίκας, στην Ψυχή του άνδρα,

άνοιγε δρόμο μπροστά –κι έτσι θα προσδιοριζόταν επίσης η

υπάρχουν χροιές, όχι διαφοράς, αλλά συμπληρωματικότητας,

ανδρική Ψυχή- είναι πολύ πιθανό να εξαφανίζονταν όλοι αυτοί

που θα μπορούσαν να συνδυαστούν αρμονικά και όχι να

οι ανταγωνισμοί.

ανταγωνίζονται. Πιστεύω ότι στην Ψυχή της κάθε γυναίκας

Το ζητούμενο πια δεν είναι να δούμε αν οι γυναίκες
μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες δουλειές με τους άνδρες, γιατί

υπάρχει κάτι από άνδρα, και στην Ψυχή του κάθε άνδρα κάτι
από γυναίκα.

δεν πιστεύω ότι υπάρχουν δουλειές χαρακτηριστικές των μεν ή

Σε γενικές γραμμές, η Ψυχή του άνδρα τείνει αισθητά

των δε. Δεν υπάρχουν μονοπώλια εργασιών. Αυτό που υπάρχει

προς την εξωτερική δράση. Η γυναίκα είναι εκ φύσεως πιο

είναι διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές γωνίες, κι ας

εσωστρεφής. Η Ψυχή του άνδρα αναζητά την αύξηση, την

κάνουν τα ίδια πράγματα. Ο καθένας εστιάζει με διαφορετικά

ανάπτυξη, την εξάπλωση των πραγμάτων. Η γυναίκα αναζητά

συναισθήματα, με διαφορετικές ιδέες, γιατί είναι η Ψυχή αυτή

να τα συντηρήσει, να τα εδραιώσει, να τα διαφυλάξει. Η

που μας οδηγεί να εστιάσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα

Ψυχή του άνδρα είναι παρορμητική, ενώ της γυναίκας είναι

πράγματα με διαφορετικό τρόπο.

συντηρητική. Ο άνδρας ρίχνεται πίσω από τις ιδέες, ενώ η

Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε τι είναι η Ψυχή. Η Ψυχή
είναι η αυθεντική οντότητα, ο αυθεντικός εσωτερικός εαυτός,
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γυναίκα πίσω από τις διαισθήσεις.

Θ

α ήταν θαυμάσιο να μπορεί να συνδυάσει κανείς
την Ψυχή του άνδρα και της γυναίκας, γιατί
τότε θα είχαμε δράση κι ενδοσκόπηση, αύξηση
και διαφύλαξη των όσων αναπτύσσονται. Θα

είχαμε ιδέες στηριγμένες σε διαισθήσεις…
Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Δεν έχει επιτευχθεί αυτός

ο αρμονικός συνδυασμός ούτε έχει εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός.
Δεν κατορθώθηκε καμία συμφωνία ούτε έχει κατανοηθεί ότι
άνδρες και γυναίκες είναι απόλυτα αναγκαίοι, γιατί και οι δύο
αποτελούν μέρος της Ανθρωπότητας.
Τι είναι η Ψυχή της Γυναίκας; Σε τι συνίσταται αυτή η
Ψυχή, την οποία πρέπει να κατακτήσει, για να επανακτήσει
τον αληθινό της ρόλο, όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και
στην Ιστορία; Σχεδόν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, αυτοί που
ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για το γυναικείο ρόλο, έχουν
περιγράψει την Ψυχή της γυναίκας με βάση τέσσερα απολύτως
επίκαιρα χαρακτηριστικά. Μπορούμε λοιπόν, να μιλήσουμε για
την Ψυχή της Γυναίκας ως Ζωή, ως Ενέργεια, ως Αγάπη και ως
Σοφία.
Με αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, που είναι τα αληθινά
της όπλα-εργαλεία, η γυναίκα είναι η ιδανική ηρωίδα για να
κάνει τη δική της μάχη. Η Ψυχή της γυναίκας είναι Ζωή από
κάθε άποψη, όχι μόνο επειδή η γυναίκα μπορεί να γεννήσει,
αλλά επειδή είναι προικισμένη για να βοηθάει τους άλλους
να ζήσουν. Είναι επίσης η μεγάλη παιδαγωγός. Μπορεί να
αναθρέψει, να προωθήσει, να εμπνεύσει… στα χέρια της είναι
το να δώσει ζωή και να τη διατηρεί.

Έ

νας μεγάλος ερευνητής των σύγχρονων μύθων, ο
Joseph Campbell, έλεγε ότι το σημαντικό είναι η
γυναίκα να μπορεί να δώσει ζωή σε ένα σώμα, σε μια
Ψυχή, σε μια κοινωνία και σ’ έναν Πολιτισμό, κι ότι,

αν δεν της δίνεται η ευκαιρία να προσφέρει ζωή, χάνει το λόγο
ύπαρξής της. Χρειάζεται να δώσει ζωή με την ιδιαίτερη μορφή
ενέργειας που έχει, που είναι άλλο ένα από τα χαρακτηριστικά
της Ψυχής της. Αυτή η ενέργεια δεν είναι πολύ παρορμητική.
Αντίθετα, είναι αντίσταση και ικανότητα συνέχειας. Η γυναίκα
μπορεί να αντέξει απίστευτα πράγματα, όπως απίστευτη είναι
και η υπομονή της. Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο γι’ αυτήν, όχι
γιατί είναι καταπιεσμένη, αλλά γιατί είναι ανθεκτική. Ίσως δεν
έχει μεγάλη φυσική αντοχή, αλλά έχει τεράστια ψυχολογική
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αντοχή. Αυτή είναι η δική της Ενέργεια, την οποία μπορεί να

και διάκριση. Γιατί, αν τη ρωτήσουμε γιατί κάνει τα πράγματα,

μεταβιβάσει με τη μορφή γαλήνης και δύναμης μπροστά στις

πάντα θα ξέρει να δώσει κάποια απάντηση.

δυσκολίες και τον πόνο.

Και κυρίως, έχει μια μεγάλη δύναμη την οποία ποτέ δεν

Η γυναίκα είναι αγάπη. Ξέρω ότι όλοι αγαπάμε, γυναίκες

πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτη: τη διαίσθησή της, που την

και άνδρες. Αλλά ο άνδρας αγαπάει με τέτοιο τρόπο που

οδηγεί να προβλέπει τα πράγματα και να τα προαισθάνεται

τον κάνει να εντάσσει την αγάπη μέσα στη ζωή του, ενώ η

με μεγάλη επιδεξιότητα. Αυτή είναι η δύναμη και η σοφία της.

γυναίκα κάνει από την αγάπη τη ζωή της. Όμως, η αγάπη στη

Την ονομάζουμε διαίσθηση αντί μαντική, γιατί δεν πιστεύω ότι

γυναίκα είναι ένα όπλο διπλής κόψης: αν είναι αγάπη με μικρά

πέφτει τόσο χαμηλά όσο είναι ένα απλό μάντεμα: η γυναίκα

γράμματα, γίνεται εγωιστική, κτητική. Είναι ο φόβος μήπως

απλώς «ξέρει».

δεν αγαπηθεί πριν η ίδια αγαπήσει, μήπως δε γίνει σεβαστή

Στους αρχαίους Πολιτισμούς υπήρχαν οι γυναικείες

πριν σεβαστεί τους άλλους η ίδια. Αλλά αν ξυπνήσει ως Ψυχή

Μυήσεις. Σήμερα, που όλα βρίσκονται σε τόσο μεγάλη

και είναι Αγάπη με κεφαλαία, τότε γίνεται μεγάλη ικανότητα

σύγχυση, τις φανταζόμαστε σαν κάποιες παράξενες τελετές,

ένωσης. Είναι η φωτιά της εστίας, του κέντρου της γης και του

γεμάτες διαβολικές εικόνες. Όμως, η μεγάλη θηλυκή Μύηση

κέντρου του ναού.

ήταν πάντοτε η κατάκτηση της δικής της Ψυχής. Οι μεγάλοι

Η

μύθοι όλων των Θρησκειών έτσι το καταγράφουν: ο Ήρωας

γυναίκα ενώνει, έχει την ικανότητα να δίνει

κατακτά την ανδρική Ψυχή του, η Ηρωίδα κατακτά την θηλυκή

συνοχή, να συγκεντρώνει, να συνταιριάζει

Ψυχή της. Και υπάρχουν άλλοι μύθοι που μας μιλούν για έναν

ανθρώπους και ψυχές, να κάνει αυτούς που

πόλεμο για τον άνδρα και άλλο πόλεμο για τη γυναίκα. Όταν

διαφωνούν να συμφωνήσουν. Η αγάπη της

ο Ηρακλής αποφασίζει να διατρέξει τον κόσμο, γιατί υπάρχουν

εκφράζεται ως μια μεγάλη γενναιοδωρία και ικανότητα να

δώδεκα Δοκιμασίες που τον περιμένουν, είναι φανερό ότι

αντιλαμβάνεται την ομορφιά, την αρμονία και να αγωνίζεται

αντιμετωπίζει δοκιμασίες που είναι χαρακτηριστικές του

για τη δικαιοσύνη. Γι’αυτό η γυναίκα είναι Αγάπη. Είναι όμως

αρσενικού ρόλο, αν και θα έχουν πάντα κάποια χαρακτηριστικά

επίσης Σοφία. Έχει ένα πρακτικό και τακτοποιημένο νου, καθώς

που μπορούν να μεταβιβαστούν στο θηλυκό χαρακτήρα.
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Α

λλά

υπάρχει

επίσης

στους

μύθους

μια

κατεξοχήν γυναικεία ιστορία. Είναι η ιστορία
της Περσεφόνης, μιας γοητευτικής κόρης,
πολύ προσκολλημένης στη μητέρα της, τη

Μεγάλη Θεά Μητέρα όλων των θεών. Μια μέρα, η θεά βλέπει
την κόρη της να αρπάζεται από το θεό του κάτω κόσμου, της

Α

υτός ο μικρός μύθος αποκαλύπτει ότι πολλές
από αυτές τις ιστορίες που πιστεύουμε ότι
είναι παραμύθια για παιδιά ή τμήμα μιας
παλιάς μυθολογίας χωρίς νόημα, καθρεπτίζουν

την Ψυχή του άνδρα και την Ψυχή της γυναίκας. Πρόκειται
για Παγκόσμια Αρχέτυπα, αντί για τα στερεότυπα ή τις

βαθιάς γης και του σκοταδιού. Ανοίγει ένα χάσμα, εμφανίζεται

προκατειλημμένες ιδέες, με τις οποίες σήμερα προσπαθούμε να

το άρμα του Άδη κι εκεί που βρισκόταν η Περσεφόνη παίζοντας

πάμε μπροστά.

με τις συντρόφισσές της, μένει μόνο ένα κενό.

Ήρθε η ώρα να ζητήσει η γυναίκα όχι μονάχα μια διεθνή

Αυτός είναι ο μύθος της γυναίκας. Στην πραγματικότητα

ημέρα αφιερωμένη σε αυτήν, αλλά να ξέρει να είναι κυρία του

δεν αρπάζεται ακριβώς. Πρόκειται για την κάθοδό της στην

εαυτού της όλες τις ημέρες όλων των μηνών όλων των χρόνων

Ψυχή, την ενδοσκόπησή της και τη μύησή της. Η γυναίκα

της ζωής της.

χρειάζεται αυτή την ενδοσκόπηση, χρειάζεται να μαζέψει

Ήρθε η ώρα να αισθανθεί πρωταγωνίστρια της ζωής της και

σπόρους από τον απόκρυφο, υπόγειο, εσωτερικό κόσμο, τον

να νοιώσει ότι διαθέτει δυνάμεις και ικανότητες για να κάνει

κόσμο των Μυστηρίων.

πολλά πράγματα μόνη της, με τα δικά της χαρακτηριστικά.

Η θεά Δήμητρα αναζητά την Κόρη της άσκοπα, γιατί

Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά της είναι η γενναιοδωρία. Η

αυτή θα βγει στην επιφάνεια της γης μόνο όταν θα έρθει η

γυναίκα ζητά, για να δώσει, και απαιτεί, γιατί πάντα ξέρει να

κατάλληλη στιγμή. Όταν η Περσεφόνη επιστρέφει στον επάνω

έχει ανοιχτά τα χέρια της.

κόσμο, αγκαλιάζει τη μητέρα της, γιατί συναντάει ξανά τη

Αν η γυναίκα ξέρει να δώσει Ζωή και Ενέργεια, τότε

θεά. Αλλά εκείνη τη στιγμή, η πρώην άπειρη νεαρή έχει γίνει

πραγματικά θα γίνει πρωταγωνίστρια. Και αντί να περιμένει

πλέον ολόκληρη γυναίκα. Επιστρέφει από τον Κάτω Κόσμο

την 8η Μαρτίου, θα υπάρχει κάθε μέρα μια θέση γι’ αυτήν και

με αυθεντικούς σπόρους Σοφίας, τους οποίους δε θα μπορέσει

μια γωνιά για να μπορεί να ζήσει αρμονικά με τον άνδρα.

ποτέ πια να ξεχάσει.

Τότε θα είναι δυνατόν να κάνουμε μια διεθνή ημέρα της

Στον Κάτω Κόσμο εκείνη έγινε κόρη του Πατέρα. Όταν

Ανθρωπότητας και θα απολαύσουμε αυτή την ειρήνη και τη

επιστρέφει στη Γη, είναι κόρη της Μητέρας. Τώρα έχει μαζί της

γαλήνη που θα πρέπει να έχουμε κατακτήσει, αν και εφόσον

ένα θεό και μια θεά. Έχει συνδυάσει τον μεγάλο της πόλεμο.

κατακτήσουμε πρώτα την Ψυχή της Γυναίκας και, γιατί όχι, την

Δεν ανταγωνίζεται με τον άνδρα, γιατί ξέρει ποια είναι.

Ψυχή του άνδρα.

7

Μαρία Μοντεσσόρι
Κείμενο: Γιαννακοπούλου Βαλέντια
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Μ

ια

σπουδαία

γυναικεία

μορφή

αναδεικνύεται στις αρχές του 19ου αιώνα,
που έμελε να επηρεάσει πολύ τον τρόπο
που

αντιμετωπιζόταν

η

διαμόρφωση

και εκπαίδευση των παιδιών. Αυτή η γυναίκα είναι η Μαρία
Μοντεσσόρι, μια πρωτοπόρος της εποχής της που θέτει τα δικά
της πιστεύω και εργάζεται σκληρά για να τα πραγματώσει.
Πέρα από το σπουδαίο της έργο που άφησε παρακαταθήκη,
αξίζει να την μελετήσουμε και ως έναν άνθρωπο που βρήκε τον
τρόπο να επηρεάσει τον κόσμο. Είναι ένα παράδειγμα για όλες
τις γυναίκες που προσπαθούν να βρουν την θέση τους στην
σύγχρονη κοινωνία και να δημιουργήσουν και να προσφέρουν
κάτι καλύτερο. Είδε κάτι από το ιδεατό πρότυπο της θηλυκής
Φύσης και προσπάθησε να το ενσαρκώσει στην πιο αγνή του
μορφή. Δηλαδή με τη μορφή της αστείρευτης αγάπης προς
ένα νέο, ευτυχισμένο και ελεύθερο άνθρωπο, ξεκινώντας την
διαμόρφωσή του από την παιδική του ηλικία.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα βασικά βιογραφικά της
στοιχεία, και θα ακολουθήσουμε τα βήματά της στις σπουδές
και στη δράση της, για να γνωρίσουμε καλύτερα την ίδια και
το έργο της.
Η Μαρία Θέκλα Αρτεμισία Μοντεσσόρι, όπως ήταν το
πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου του 1870 στο

επιχείρησε να γραφτεί στην ιατρική σχολή της Ρώμης. Αυτό

Κιαραβάλλε, ένα χωριό κοντά στην Αγκόνα της Ιταλίας.

ήταν μια εξεζητημένη απόφαση για μια γυναίκα στην εποχή

Προερχόταν από μία οικογένεια της μεσαίας τάξης,

της. Ωστόσο, δεν έγινε δεκτή αμέσως, και παρακολούθησε ένα

συντηρητική όσον αφορά τις απόψεις της για τη μόρφωση

πρόγραμμα σπουδών που περιελάμβανε φυτολογία, ζωολογία,

των κοριτσιών. Ωστόσο, η μητέρα της ήταν μορφωμένη

πειραματική φυσική, ιστολογία, ανατομία, χημεία, ιταλικά και

παρότι ασχολούταν με τα οικιακά, γεγονός που βοήθησε την

λατινικά.

Μοντεσσόρι να ξεπεράσει τα απαγορευτικά όρια που θέτονταν

Το 1893 πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την

στην εποχή της, για το δικαίωμά της στη μόρφωση λόγω του

εγγραφή της στην ιατρική σχολή, γεγονός που ανάγκασε

φύλλου της.

τους ακαδημαϊκούς να την δεχτούν ως σπουδάστρια.

Το

Σε ηλικία 3 ετών η οικογένειά της μετακομίζει στη

1896 αποφοίτησε με τις ειδικότητες του παιδιάτρου και του

Φλωρεντία, και ένα χρόνο αργότερα στη Ρώμη. Το 1876

ψυχιάτρου. Κατά την διάρκεια των σπουδών της απέκτησε και

ξεκινάει η εκπαίδευση της στο δημοτικό σχολείο και

κλινική εμπειρία. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έλαβε πτυχίο

ολοκληρώνεται το 1883. Είχε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στο

ιατρικής από ιταλικό πανεπιστήμιο.

μάθημα των οικιακών. Την ίδια χρονιά γράφτηκε στο τεχνικό

Το 1922 διορίζεται κυβερνητικός επιθεωρητής των

σχολείο, όπου διδάχθηκε ιταλικά, μαθηματικά, λογιστικά,

σχολείων στην Ιταλία, αλλά θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη

ιστορία και γεωγραφία. Το 1886 συνέχισε τις τεχνικές σπουδές

χώρα της το 1934, εξαιτίας της φασιστικής διακυβέρνησης του

της μαθαίνοντας, επιπλέον γεωμετρία, σχέδιο, φυσική, χημεία,

Μουσολίνι. Μετακομίζει στην Ισπανία αλλά μετά τον εμφύλιο

ζωολογία, φυτολογία και ξένες γλώσσες. Αποφοίτησε το 1890

και την επικράτηση της δικτατορίας του Φράγκο, εγκαθίσταται

με δίπλωμα στη φυσική και στα μαθηματικά, και τον ίδιο χρόνο

στην Ολλανδία. Το 1939 μεταναστεύει στην Ινδία όπου θα
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παραμείνει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου

το πρώτο Σπίτι των Παιδιών, όπου τα παιδιά διδάσκονταν

Πολέμου. Το 1949 επιστρέφει στην Ολλανδία όπου θα ζήσει

τρόπους συμπεριφοράς, ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά

μέχρι το τέλος της ζωής της.

πριν την ηλικία των 5 χρόνων. Οι μαθητές μάθαιναν στην

Στις 6 Μάιου 1952, εξαιτίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου,

αυτοπειθαρχία μέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως το

αφήνει την τελευταία της πνοή στην πόλη Νόρντβαικ της

ξεσκόνισμα και το σκούπισμα της τάξης και την περιποίηση του

δυτικής Ολλανδίας σε ηλικία 81 ετών.

κήπου. Η πειραματική αυτή τάξη βοήθησε την Μοντεσσόρι να

Το έργο και η δράση της

παρακολουθήσει συστηματικά τις αντιδράσεις των παιδιών για

Η Μοντεσσόρι μέσα από την ιατρική, την ψυχολογία

να διαμορφώσει την εκπαιδευτική της μέθοδο. Η μέθοδός της

και την παιδαγωγική, εργάστηκε για την ψυχολογική και

αποτυπώνεται στο βιβλίο της «Η μέθοδος της επιστημονικής

νοητική ανάπτυξη του παιδιού, ασχολούμενη αρχικά με

παιδαγωγικής» που εκδόθηκε το 1909.

παιδιά με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες. Ήταν

Σύμφωνα με τη μέθοδο Μοντεσσόρι, το παιδί συμμετέχει

η πρώτη που ασχολήθηκε επιστημονικά και με σύστημα στην

στη γνώση και με τις 5 αισθήσεις του και εκπαιδεύεται χωρίς

αγωγή των νηπίων, μετά τον Φρέμπελ. Σαν αποτέλεσμα των

σχολικούς καταναγκασμούς. Διάφορα αντικείμενα το βοηθούν

προσπαθειών της επινόησε το παιδαγωγικό σύστημα, γνωστό

να κατανοήσει τις έννοιες του βάρους, τα χρώματα, τα

ως Μοντεσσοριανή Μέθοδος, βασικές αρχές του οποίου θα

ποσοτικά μεγέθη και τα σχήματα, ενώ διάφορες κατασκευές

αναφερθούν παρακάτω.

αξιοποιούν τη δημιουργική και καλλιτεχνική του έφεση. Όλα

Το 1907 αναλαμβάνει την εκπαίδευση μιας ομάδας

αυτά μέσα από το πρίσμα του παιχνιδιού. Η παιδαγωγός δεν

παιδιών στις φτωχογειτονιές του Σαν Λορέντζο της Ρώμης. Η

επιβάλεται ποτέ με το φόβο ή με την ένταση της φωνής της.

Μοντεσσόρι θεώρησε το γεγονός αυτό σαν μία χρυσή ευκαιρία

Ένα μάθημα σιωπής ασκεί τα παιδιά στον αυτοέλεγχο και την

για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών της μεθόδων σε παιδιά

αυτοσυγκράτηση. Κατά την Μοντεσσόρι το παιχνίδι είναι ένα

με φυσιολογική νοημοσύνη. Στις 6 Ιανουαρίου 1907 άνοιξε

μέσον πειραματισμού, επίλυσης προβλημάτων και δημιουργίας.
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Μία αγαπημένη της έκφραση ήταν: «Δεν ανακάλυψα καμία

τονώνει την αυτοπεποίθησή τους. Πίστευε ακράδαντα στις

εκπαιδευτική μέθοδο. Απλά έδωσα σε μερικά μικρά παιδιά την

δομημένες εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να διακρίνουν

ευκαιρία να ζήσουν.»

ήχους, χρώματα και γεύσεις. Πίστευε επίσης πως έπρεπε να

Οι ιδέες της ήταν πρωτοπόρες για την εποχή της και

παρέχεται στα παιδιά άφθονος χρόνος για να εξερευνήσουν

εξακολουθούν να εφαρμόζονται και σήμερα σε αρκετά σχολεία,

τον νερό, τη λάσπη, την άμμο και τα λουλούδια, μαθαίνοντας

που ονομάζονται Μοντεσσοριανά Σχολεία ή Μοντεσσοριανές

έτσι τον φυσικό κόσμο. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα και η

Σχολές. Έφτιαξε παιδαγωγικό υλικό προσαρμοσμένο στις

συνεχής πρόοδος των μεθόδων της, η ενασχόληση της με μη

ανάγκες του παιδιού για όλα τα μαθήματα, θετικά και

προνομιούχα παιδιά, της έδωσαν ευρύτατη αποδοχή.

θεωρητικά, που αφορούν την μόρφωσή του. Δημιούργησε

Το εκπαιδευτικό της σύστημα αρχίζει να αναγνωρίζεται

μόνη της εποπτικά μέσα διδασκαλίας και παιδαγωγικό υλικό,

πρώτα στην Ιταλία και στη συνέχεια στον υπόλοιπο κόσμο. Τα

για να γίνονται μέσω των αισθήσεων κατανοητά τα μαθήματα

επόμενα 40 χρόνια ταξιδεύει αδιάκοπα σε όλη την Ευρώπη, την

του σχολείου.

Ινδία και τις ΗΠΑ. Ανοίγονται σχολεία που φέρουν το όνομά

Ήταν η πρώτη, μετά τον Φρέμπελ, που δημιούργησε μια

της.

ζωηρόχρωμη και ελκυστική εργαλειοθήκη κατασκευών. Αυτή

Το πρώτο Μοντεσσοριανό νηπιαγωγείο στην Ελλάδα άνοιξε

περιείχε κατασκευές με διάφορα σχήματα, μη αναπαραστατικών

το 1936 στην Αθήνα, από την ελληνο-ρωσίδα εκπαιδευτικό

αντικειμένων, που δημιούργησε η ίδια και αντανακλά την

Μαρία Εντελστάιν – Γουδέλη με τη βοήθεια του παιδαγωγού

αντίληψή της ότι τα μεγάλα και περίπλοκα πράγματα

Δημήτρη Γληνού. Είναι η σημερινή Μοντεσσοριανή Σχολή

αποτελούνται συνήθως από μικρά πράγματα που ακολουθούν

Αθηνών (Μαρία Γουδέλη) που εδρεύει στην Νέα Φιλοθέη.

απλούς κανόνες.

Η Μοντεσσόρι επί 40 ολόκληρα χρόνια, αντιμετωπίζοντας

Στο σχολείο της Μοντεσσόρι, τα παιδιά απολαμβάνουν το

ειρηνικές και εμπόλεμες καταστάσεις, δικτατορίες, εξορίες και

παιχνίδι επειδή τους παρέχει μία αίσθηση αυτάρκειας η οποία

διάφορες άλλες προκλήσεις, δε σταμάτησε ούτε στιγμή την
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έρευνα και το έργο της. Ήταν πεπεισμένη πως αυτό το έργο θα

πολύ από το σύνηθες πρότυπο της παιδικής ηλικίας. Για τα

διαπερνούσε την στείρα παιδαγωγική μέθοδο και μελλοντικά

παιδιά αυτά η εργασία φαινόταν αυτοσκοπός και όχι μέσο

θα έφερνε ριζικές αλλαγές μέσα στο σπίτι και την κοινωνία. Η

επιβράβευσης ή ανταμοιβής. Κύριος στόχος της Μοντεσσόρι

ίδια επιδόθηκε σε ένα τεράστιο συγγραφικό έργο, γνωρίζοντας

ήταν να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε τον αληθινό εαυτό

τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, τις

του παιδιού, πίσω από την διαμόρφωση που του παρείχαν οι

παρανοήσεις και τις διαστρεβλώσεις των θεωριών της.

ενήλικες. Να αναδυθεί με άλλα λόγια αυτούσια η ψυχή του και

Θα χρειαστούν πολλά χρόνια ώστε αυτή η μέθοδος

να απελευθερωθεί από ένα στείρο περιβάλλον που του έχουν

να μπορεί να γίνει ευρέως κατανοητή και να εφαρμοστεί

προκαθορίσει, εχθρικό προς τις ανάγκες του και στο οποίο δε

στην εκπαίδευση, ενώ ένα μεγάλο τμήμα των γραπτών της

μπορεί να αναπτυχθεί διανοητικά και ηθικά.

παραμένουν αδημοσίευτα και ατακτοποίητα.

Άλλες βασικές αρχές της μεθόδου της είναι οι εξής:

Η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές της
Μοντεσσοριανής μεθόδου

•

Η εσωτερική και εξωτερική τάξη στην συγκρότηση του
ανθρώπου.

Μελετώντας εις βάθος τις ιδέες της Μοντεσσόρι και

•

Ο σεβασμός στο έμψυχο και άψυχο περιβάλλον.

τις μεθόδους της, μπορούμε να διακρίνουμε ένα τεράστιο

•

Η ατομική προσπάθεια αλλά και η καλή συνεργασία.

φιλοσοφικό θησαυρό για τη φύση του ανθρώπου. Μια

•

Η μάθηση μέσω της έρευνας που θα δώσει τη χαρά για
την εργασία και την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.

εσωτερική φιλοσοφία που μας καθιστά φανερό τον τρόπο
που το άτομο, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, αρχίζει να
εξερευνά και να κατακτά εμπειρίες. Καθώς επίσης και το πώς
προσπαθεί να εκφράσει τον ανώτερο Εαυτό του.
Η ίδια η Μοντεσσόρι είχε αντιληφθεί βασικές ανθρώπινες
πτυχές που αναδύονται από τον ψυχισμό του ατόμου και
συνδέονται με ανώτερες ιδέες, όπως η ελευθερία, η πειθαρχία
και η πραγματική εργασία. Θεμέλιος λίθος της σκέψης της
ήταν η παρατήρηση της φύσης. Σύμφωνα με την ίδια, είναι
καθοριστικής σημασίας να δώσουμε στο παιδί την ευκαιρία να
εξελιχθεί σύμφωνα με τους νόμους της Φύσης. Όλα τα άλλα
έρχονται σαν συνέπεια. Δηλαδή, η κυριαρχία του παιδιού πάνω
στο σώμα του, να μπορεί να κινείται όπως θέλει και να ξέρει να
παρατηρεί τον εαυτό του. Το αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας
είναι ορατό από το γεγονός ότι το παιδί καταφέρνει να έχει
μια απόλυτη ηρεμία. Η κυριαρχία που μπορεί να κατακτήσει
ένα παιδί είναι συχνά ανώτερη από αυτή του ενηλίκου. Η
αυτοπειθαρχία που μπορεί να έχει ένα παιδί, το κάνει ικανό
να υπακούσει και στη θέληση κάποιου άλλου. Η υπακοή και η
πειθαρχία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία μορφή ψυχικής
επιδεξιότητας που προϋποθέτει ψυχική ισορροπία.
Στα πειραματικά σχολεία της Μοντεσσόρι τα παιδιά
έδειχναν να εργάζονται με ηρεμία και ευχαρίστηση.
Μπορούσαν να ξεδιπλώσουν τον χαρακτήρα τους και να
απελευθερώσουν το πνεύμα τους. Ενώ επιδείκνυαν μια τόσο
ήρεμη και συγκροτημένη συμπεριφορά, που ξέφευγε κατά

12

Ιαν ου άριο ς - Φεβρ ου άριο ς - Μάρτιο ς 2021

•

Η πεποίθηση ότι ο ικανός άνθρωπος είναι ο ευτυχής
άνθρωπος.

Τέλος, όσον αφορά τον δάσκαλο, η Μοντεσσόρι πίστευε

λοιπόν το παιδί από τη πιο μικρή του ηλικία, όχι για να

πως το καθήκον του είναι να αφιερωθεί στην καλυτέρευση της

υπηρετήσει το δικό σου συμφέρον, αλλά για να υπηρετήσει

ανθρωπότητας. Πρέπει να είναι σαν την Εστιάδα που κρατούσε

ένα ιδανικό που είναι ικανό να φλογίσει τη νέα γενιά. Και

την ιερή φλόγα, που άλλοι είχαν ανάψει, καθαρή και αμόλυντη.

αυτό το ιδανικό θα οδηγήσει όλους του ανθρώπους που

Ο δάσκαλος πρέπει να τάξει τον εαυτό του στη διατήρηση της

διαπλάστηκαν με αυτό το τρόπο και κρατούν άσβεστο

φλόγας σε όλη την καθαρότητά της. Αν η φλόγα εγκαταλειφτεί

το ιδανικό τους από τη νηπιακή τους ηλικία. Αυτή είναι η

θα σβήσει, και ποτέ δε θα ανάψει ξανά.

μεγαλύτερη ελπίδα μας».

Τα φλογερά και γεμάτα αγάπη λόγια της από την ομιλία της
προς την UNESCO, φανερώνουν την ψυχή και το όραμα αυτής

Βιβλιογραφία

της σπουδαίας γυναίκας:

Βιβλία:
• ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ, Μαρία Μοντεσσόρι, Εκδόσεις Γλάρος
• ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, Μαρία Μοντεσσόρι,
Εκδόσεις Γλάρος
• ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Μαρία
Μοντεσσόρι, Εκδόσεις Γλάρος
• Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ τ.β΄(17ος - 20ος αι.), Αντώνης
Δανασσής Αφεντάκης, Αθήνα 1980

«Εάν στόχος μας είναι να κάνουμε πράξη την αρμονία
μεταξύ των ανθρώπων, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας
πόσο διαφορετικοί μπορεί να είναι σαν άτομα, πρέπει να
ξεκινήσουμε από τα παιδιά και όχι τους ενήλικες. Με τα
παιδιά, με τον νέο άνθρωπο έχουμε την ελπίδα να κάνουμε
καλύτερο τον κόσμο, διότι αυτά είναι ικανά να μας δώσουν
περισσότερα απ’ όσα κατέχουμε. Μπορούν να μας δώσουν
πίσω εκείνο που είχαμε και το έχουμε χάσει. Εκπαίδευσε

Άρθρα:
• Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ UNESCO, , Εκδόσεις Γλάρος
Ιστοσελίδες:
• http://mother.gr/article/591/to-paixnidi-einai-to-epaggelma-tou-paidiou
• https://montessori-ami.org/
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Μαρί Κιουρί
Κείμενο: Λάλου Αγγελική

Η

ιστορία της ανθρωπότητας έχει σημαδευτεί

Ήταν μία εποχή δύσκολη και οι οικονομικές δυνατότητες

από μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες

της οικογένειας της ήταν πενιχρές. Λίγα χρόνια αργότερα

άλλαξαν

Μαρία

έχασε την αδερφή και τη μητέρα της στην ηλικία των 11 ετών.

Σκλοντόφσκα Κιουρί (Maria Sklodowska-

Παρ' όλες τις κακουχίες, η Μαρία συνέχισε τις σπουδές της

Curie), είναι μία γυναίκα πρωτοπόρος που ξεπέρασε όλες

σε κρατικό γυμνάσιο και αποφοίτησε σε ηλικία δεκαέξι ετών

τις δοκιμασίες της ζωής της με ήθος, αγωνιστικότητα και

με επιτυχία, λαμβάνοντας έπαινο για τις επιδόσεις της από

αυταπάρνηση για την επιστήμη που τόσο αγάπησε. Εκτός

το ρωσικό λύκειο. Τότε δεν επιτρεπόταν η φοίτηση γυναικών

από το ρόλο του επιστήμονα, ως γυναίκα ανέλαβε κι άλλους

στα πολωνικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να πρέπει να

ρόλους όπως αυτόν της μητέρας και της συζύγου.

μετακομίσει στο εξωτερικό. Όμως η φτώχεια της οικογένειας

Η

Μαρία

την

πορεία

Σκλοντόφσκα

της.

Η

γεννήθηκε

την ανάγκασε να αναζητήσει εργασία ως γκουβερνάντα

το 1867 στη Βαρσοβία και ήταν το πέμπτο παιδί μιας

και δασκάλα σε πλούσιες οικογένειες. Ως ανήσυχο πνεύμα

ευκατάστατης οικογένειας. Ο πατέρας της, Βουαντίσουαφ

που ήταν δεν το έβαλε κάτω και βρήκε λύση για τις σπουδές

Σκλοντόφσκι (Władysław Skłodowski), ήταν καθηγητής

της. Αψηφώντας τους κινδύνους παρακολούθησε μαθήματα στο

φυσικής και μαθηματικών και υποδιευθυντής σε Λύκειο θηλέων

παράνομο «Ιπτάμενο Πανεπιστήμιο», το οποίο λειτουργούσε

της Βαρσοβίας. Ενώ η μητέρα της, Μαρία, η οποία ανήκε σε

κάτω από άκρα μυστικότητα και ήταν το μόνο που δεχόταν

αριστοκρατική οικογένεια χωρίς όμως οικονομική άνεση, ήταν

γυναίκες.

πιανίστρια και καθηγήτρια σε σχολή της ίδιας πόλης. Από μικρή

Η Μαρία ήταν μία γυναίκα προσφοράς και γενναιοδωρίας

ξεχώριζε στο σχολείο για την εκπληκτική της μνήμη καθώς και

κι ένα μεγάλο μέρος του μισθού της το έστελνε στην αδελφή

τις ικανότητες της, κυρίως στην φυσική και στα μαθηματικά.

της, Μπρονισουάβα, που σπούδαζε ιατρική στο Παρίσι αντί
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να μαζέψει χρήματα για τις δικές τις σπουδές. Στην οικογένεια
όπου εργαζόταν γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Καζίμιεζ
Μπουοντίφσκι, αλλά ύστερα από παρέμβαση των γονέων του
το ειδύλλιο διαλύθηκε.
Σε ηλικία 24 ετών, μετακόμισε στο σπίτι της μεγαλύτερης
αδελφής

της,

Μπρονισουάβα,

στο

Παρίσι

για

να

παρακολουθήσει μαθήματα στη σχολή Θετικών επιστημών του
πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τα φοιτητικά της χρόνια ήταν
δύσκολα λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε.
Ήταν όμως αποφασισμένη να τα καταφέρει, μάλιστα κατά τη
διάρκεια της διαμονής της στο Καρτιέ Λατέν περιόρισε σε
τόσο μεγάλο βαθμό τα γεύματα της, ώστε λιποθύμησε και
αναγκάστηκε να επιστρέψει, ύστερα από πιέσεις του γαμπρού
της, Καζίμιερζ Ντουούσκι, στο σπίτι της αδελφής της. Αφού
ανάρρωσε, επέστρεψε στο δικό της διαμέρισμα. Σημαντική
οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση των σπουδών της έλαβε
από ένα πολωνικό ίδρυμα, το οποίο της παραχώρησε υποτροφία
600 ρουβλίων. Η καθημερινή της ζωή περιελάμβανε διάβασμα
και λίγες ώρες ύπνου, ενώ απέφευγε να κάνει παρέα με Γάλλους
και διατηρούσε επαφές μόνο με λιγοστούς Πολωνούς φοιτητές
και επιστήμονες.
Εκείνη την περίοδο η Σκλοντόφσκα μελετούσε έως αργά
το βράδυ στη σοφίτα που ζούσε και συντηρούταν σχεδόν
αποκλειστικά με ψωμί, βούτυρο και τσάι. Συγκέντρωσε

αναπτύχθηκε αμοιβαίος αλληλοσεβασμός που εξελίχθηκε σε

την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις για το πτυχίο

βαθύτερο αίσθημα.

στις φυσικές επιστήμες το 1893. Ξεκίνησε να εργάζεται

Τον Μάιο του 1894 ο Πιέρ έκανε πρόταση γάμου στη

στο εργαστήριο του Λιπμάν, ενώ στις εξετάσεις για το

Μαρία Σκλοντόφσκα, αλλά εκείνη απάντησε αρνητικά λόγω

πτυχίο στα μαθηματικά το 1894 ήρθε δεύτερη. Τελικά η

του ότι δεν ήθελε να εγκαταλείψει για πάντα τη Βαρσοβία και

Μαρία Σκλοντόφσκα αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο

τον πατέρα της. Αγαπούσε την οικογένειά της και τις ρίζες

της Σορβόνης με τα πτυχία των μαθηματικών, της χημείας και

της, νοιαζόταν για τους ανθρώπους με ειλικρινή και ευγενή

της φυσικής. Την ίδια εποχή, θα πάρει μια χρηματοδότηση για

συναισθήματα.

να ερευνήσει μια σειρά από διαφορετικούς τύπους χάλυβα και

αποδέχθηκε την πρόταση του Πέτρου και παντρεύτηκαν με

τις μαγνητικές τους ιδιότητες.Η Μαρία χρειαζόταν πλέον ένα

πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Παρισιού. Η Μαρία, η οποία

εργαστήριο για τις έρευνές της και ένας συνάδελφος θα τη

είχε μεν ανατραφεί από μια βαθιά καθολική μητέρα αλλά και από

σύστηνε στον Γάλλο φυσικό Πιερ Κιουρί.

έναν πατέρα ο οποίος ήταν ελεύθερο πνεύμα, είχε εγκαταλείψει

Τελικά, μετά από ένα χρόνο, η Μαρία

Συνάντησε για πρώτη φορά τον Πιέρ Κιουρί τον Φεβρουάριο

την εκκλησία πριν καν γίνει 20 χρονών. Παντρεύτηκαν με

του 1894. Γνωρίστηκαν μέσω του καθηγητή Φυσικής του

πολιτικό γάμο καθώς, όπως η ίδια αναφέρει στη βιογραφία που

Πανεπιστημίου Φριμπούρ της Πολωνίας Μ. Κοβάλσκι. Ο

έγραψε γι’ αυτόν, ο Πιέρ ήταν άθεος ενώ και η ίδια δεν είχε

Πιέρ Κιουρί είχε σπουδάσει Φυσική στη Σορβόνη και ήταν

πλέον σχέση με καμία θρησκεία. Πριν από το γάμο της η Μαρία

μερικά χρόνια μεγαλύτερος της. Στην αρχή της γνωριμίας τους

είχε μόνο ένα φόρεμα, το οποίο φορούσε κάθε μέρα. Όταν
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λοιπόν η πεθερά της αδερφής της (της Μπρόνια) αποφάσισε

επιστήμονες και αγνώστους. Η κηδεία έγινε στο νεκροταφείο

να της αγοράσει το νυφικό, η Μαρία ζήτησε να είναι σκούρο

του Σο.

και πρακτικό ώστε να μπορεί να το φοράει στο εργαστήριο.

Αυτό το τραγικό συμβάν αποτέλεσε κομβικό σημείο για την

Ήταν μία γυναίκα με φυσική ομορφιά και πρακτικό πνεύμα που

καριέρα της. Από εκείνο το σημείο και μετά αφιέρωσε όλη της

έδινε πάντα προτεραιότητα στο καλό του έργου της και όχι του

την ενέργεια ώστε να ολοκληρώσει μόνη της το επιστημονικό

εαυτού της.

έργο που αρχικά είχε αναλάβει μαζί με τον Πιέρ. Παρά το

Εκείνη την περίοδο το μόνο περιουσιακό στοιχείο του

πένθος της, η Μαρί συνεχίζει τον αγώνα της και σύντομα θα

ζευγαριού ήταν δύο ποδήλατα τα οποία έλαβαν ως γαμήλιο

πάρει τη θέση του στη Σορβόννη, γινόμενη μάλιστα η πρώτη

δώρο. Προκάλεσαν αρκετά σχόλια όταν αποφάσισαν να κάνουν

γυναίκα καθηγητής του περίφημου Πανεπιστημίου.

το γύρο της Γαλλίας στο μήνα του μέλιτος τους με τα ποδήλατά

Μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του Πιερ Κιουρί,

τους. Το ποδήλατο, δεν ήταν και το πιο άνετο μέσο μεταφοράς,

το 1910, η Μαρία σύναψε σχέση με τον Πολ Λανζεβάν,

ειδικά για τις γυναίκες οι οποίες έπρεπε να φορούν τα βαριά

πέντε χρόνια μικρότερό της και πατέρα τεσσάρων παιδιών,

και μακριά φορέματα που συνηθίζονταν εκείνη την εποχή. Δεν

πρώην μαθητή του άντρα της και εν διαστάσει παντρεμένο.

την ενδιέφεραν οι τύποι, αξιοποιούσε ότι είχε με το καλύτερο

Στο άκουσμα της είδησης από τον γαλλικό τύπο, η γαλλική

δυνατό τρόπο και ζούσε τη κάθε στιγμή, το κάθε λεπτό, χωρίς

κοινωνία κατέκρινε τη Μαρία Κιουρί με αποτέλεσμα να

να την ενδιαφέρουν τα σχόλια και οι καθωσπρεπισμοί της

κινδυνεύσει σοβαρά, σε συνδυασμό με μια αρρώστια που

κοινωνίας. Κάθε πράξη της διεπόταν από μία ηθική και μία

την ταλαιπωρούσε. Ενδεικτική περίπτωση της στάσης που

ευγένεια πολύ ανώτερη απ’ αυτή που υπήρχε. Στον γάμο δεν

κράτησε ο γαλλικός τύπος απέναντι της είναι η αποσιώπηση

είχαν καν δαχτυλίδια επειδή ο Πιέρ Κιουρί δήλωνε άθεος. Από

της απονομής του Νόμπελ Χημείας στη Μαρία Κιουρί το 1911.

τότε η Μαρία Σκλοντόφσκα απέκτησε το επώνυμο Κιουρί, με

Σχεδόν καμία εφημερίδα δεν έγραψε σχετικά με τη διάκριση

το οποίο έγινε ευρέως γνωστή.

της Κιουρί. Παρ' όλα αυτά η Μαρία δεν σταμάτησε ποτέ να

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 απέκτησαν την κόρη τους

αποκαλεί τη Γαλλία δεύτερη πατρίδα της. Ήξερε να συγχωρεί,

Ειρήνη και το 1903 την δεύτερη κόρη τους, Εύα, γεγονός

να κατανοεί και να είναι ευγνώμων χωρίς να φοβάται, χωρίς να

που δεν στάθηκε εμπόδιο στο ερευνητικό τους έργο. Στην

περιμένει ανταλλάγματα.

ανατροφή των δύο παιδιών τους βοήθησε ο πατέρας του Πιέρ,

Από το 1933 η υγεία της είχε κλονιστεί σημαντικά λόγω

ο οποίος ήταν χήρος. Χαρακτηριστικό στην ανατροφή που

της έκθεσής της στην ραδιενέργεια. Έτσι, στις 4 Ιουλίου

έδωσε στις κόρες της, είναι ότι δεν τις ώθησε σε καμία θρησκεία

του 1934 απεβίωσε (έπασχε από λευχαιμία), αφήνοντας πίσω

αφήνοντας αυτές να επιλέξουν ποια προτιμούν. Τις μεγάλωσε

της πραγματικά μεγάλο έργο. Ενταφιάστηκε δίπλα στον άντρα

με πολύ αγάπη και ηθικές αξίες, αντιμετωπίζοντας τον εαυτό

της στο κοιμητήριο του Σο. Το 1995 τα οστά της μεταφέρθηκαν

της ως μία καθημερινή γυναίκα.

στο Πάνθεον του Παρισιού, το μαυσωλείο στο οποίο βρίσκονται

Ο γάμος της Μαρίας και του Πιέρ σήμανε την απαρχή μιας
συνεργασίας η οποία σύντομα θα επιτύγχανε αποτελέσματα με
παγκόσμιο αντίκτυπο.

θαμμένοι οι «μεγάλοι άνδρες». Είναι μάλιστα η πρώτη (και η
μόνη) γυναίκα που αναπαύεται στο Πάνθεο της Γαλλίας.
Οι βλαβερές επιπτώσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας ήταν

Ο ξαφνικός θάνατος του Πιέρ Κιουρί (στις 19 Απριλίου

άγνωστες την περίοδο της εργασίας της, η οποία διεξαγόταν

1906) ήταν ένα βαρύ χτύπημα για τη Μαρία. Ο Πιέρ

χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν οι παράμετροι ασφάλειας

σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Καθώς περπατούσε κάτω

που ωστόσο αναπτύχθηκαν αργότερα. Συχνά μετέφερε

από καταρρακτώδη βροχή στην οδό Ντωφέν (Rue Dauphine)

δοκιμαστικούς σωλήνες που περιείχαν ισότοπα στην τσέπη

χτυπήθηκε από μία άμαξα και παρασύρθηκε κάτω από τις

της και τους αποθήκευε στο συρτάρι του γραφείου της,

ρόδες της με αποτέλεσμα να υποστεί συντριπτικό κάταγμα

παρατηρώντας στο αχνό φως ό,τι εκλυόταν από τις ουσίες στο

στο κρανίο. Αμέσως μετά τον θάνατό του χιλιάδες μηνύματα

σκοτάδι και σχολιάζοντας το ωραίο μπλε –πράσινο φως που

συμπαράστασης έφθασαν στο σπίτι τους από πολιτικούς,

ανέδιδαν.
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Το εργαστήριο της διατηρείται ως είχε στο Μουσείο Κιουρί.

Η λατρεία που είχε στην επιστήμη δεν πέθανε βέβαια

Η Κιουρί επιπλέον ήταν εκτεθειμένη σε ακτίνες Χ χωρίς

μαζί της: η κόρη της, Ιρέν Κιουρί, ακολούθησε τα βήματα

προστατευτικό εξοπλισμό, ενόσω υπηρετούσε ως ακτινολόγος

της επιφανούς μητέρας της, κερδίζοντας το Νόμπελ Χημείας

σε διάφορα νοσοκομεία στη διάρκεια του πολέμου. Παρ'

το 1935. Ομοίως με τους γονείς της, μοιράστηκε την τιμή

όλο που βρισκόταν σε συνεχή έκθεση για δεκαετίες στην

με τον σύζυγό της, για τη δουλειά τους στη σύνθεση νέων

ακτινοβολία, ποτέ της δεν συνειδητοποίησε τα προβλήματα

ραδιενεργών στοιχείων.

υγείας που θα μπορούσαν να καταβάλουν την υγεία της.

Τα χαρακτηριστικά της Μαρί Κιουρί

Η Κιουρί έκανε μια σειρά από κολοσσιαίες επιστημονικές

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής της οι κοντινοί της

ανακαλύψεις κατά τη διάρκεια της ζωής της, γεγονός που θα

άνθρωποι την χαρακτήριζαν ως τίμια, ευαίσθητη, χαρούμενη

την αναγόρευε στην κορυφαία γυναίκα επιστήμονα όλων των

με μία καρδιά γεμάτη αγάπη. Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν

εποχών, εξασφαλίζοντας της τόνους επαίνων και βραβείων, που

οι καθηγητές της ήταν «εξαιρετικά προικισμένη» χωρίς να

δεν θα σταματούσαν με τον θάνατό της.

προσπαθεί να ξεχωρίζει ποτέ από τα υπόλοιπα παιδιά. Όσοι
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η ραδιενέργεια άρχισε να αφήνει τα σημάδια πάνω της. Η
όρασή της είχε καταστραφεί, εκείνη όμως επέλεξε να μην
το μάθει κανείς, εκτός από τις δύο της κόρες και τον γιατρό
της και συνέχισε το έργο της. Όταν πια, σχεδόν τυφλή, η
κόρη της πρότεινε να το κοινοποιήσει στον κόσμο, η Κιουρί
απάντησε αυστηρά «Κανείς δεν χρειάζεται να μάθει πως
είναι κατεστραμμένα τα μάτια μου». Δεν άφησε να μαντέψει
κανείς την απελπισία της. Εφηύρε πολλούς τρόπους για
να μπορέσει να συνεχίσει τις μελέτες της, όπως ανάγλυφη
γραφή για τις σημειώσεις της και ειδικούς πελώριους φακούς.
Ποτέ δε σταμάτησε να ερευνά. Ποτέ δε σταμάτησε να
παραδίδει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Ποτέ δε σταμάτησε
να εργάζεται. Ποτέ δεν κατάλαβε κανείς την απώλεια της
όρασής της. Μέσα από μια σειρά επεμβάσεων και παρόλη την
επιβαρυμένη της υγεία μπόρεσε να ανακτήσει ξανά την όραση
της σε ικανοποιητικό βαθμό. Έδειχνε πάντα την εικόνα μιας
δυνατής γυναίκας, γεμάτη ζωή παρά πόνο, γιατί είχε κάτι να
υπηρετήσει… την επιστήμη της. Οι δυσκολίες ποτέ δεν της
έγιναν εμπόδιο και έβρισκε πάντα τρόπους να τις ξεπεράσει.
Εξάλλου, όπως έλεγε και η ίδια, ο δρόμος της προόδου δεν
τη γνώρισαν διηγούνται ότι η ίδια ήταν τόσο παθιασμένη με

είναι γρήγορος ούτε εύκολος κι εκείνη τον ακολούθησε χωρίς

αυτά που την απασχολούσαν (η ανατροφή των παιδιών της, ο

να παραπονεθεί, χωρίς να λιγοψυχήσει ούτε στιγμή.

Πιερ και το εργαστήριο) που ποτέ δεν είδε τον εαυτό της ως

Το επιστημονικό έργο

διασημότητα. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν έλεγε: «Η Μαρία Κιουρί

Η Μαρία Κιουρί έγινε γνωστή για την ανακάλυψη

είναι το μόνο διάσημο πλάσμα του οποίου το ήθος δεν έχει

του ραδίου και τις μελέτες για τη ραδιενέργεια. Ξεκίνησε

διαφθαρεί από τη φήμη».

μελετώντας τις εργασίες του Μπεκερέλ με θέμα τις ακτινοβολίες

Το ήθος της και η ακεραιότητα του χαρακτήρα της ήταν

που εξέπεμπαν τα άλατα του ουρανίου, με αποτέλεσμα, ύστερα

αυτά που τη βοήθησαν να ανταπεξέλθει στις δύσκολες ημέρες

από παρότρυνση του ίδιου του Μπεκερέλ, να διαλέξει για θέμα

του σκανδάλου, όταν η κοινωνία της γαλλικής Μπελ Επόκ

της διατριβής της αυτά τα φαινόμενα. Για την πρόοδο των

την καταδίκαζε για ένα αληθινό αίσθημα με έναν λάθος

ερευνών της το πανεπιστήμιο της Σορβόνης της παραχώρησε

άνδρα, τον Πολ Λανζεβάν. Ίσως τότε να ανακάλυψε ότι και η

μια υπόγεια αποθήκη με στοιχειώδη εξοπλισμό. Παρ' όλες

ανθρώπινη φύση είναι σαν τον φυσικό κόσμο τον οποίο, όπως

τις κακές συνθήκες που επικρατούσαν στο εργαστήριο, η

έλεγε, «δεν πρέπει να φοβόμαστε, μόνο να προσπαθούμε να

Μαρία Κιουρί απέδειξε ότι η εκπομπή των ακτινών ήταν

κατανοήσουμε».

μια ιδιότητα των ατόμων του ουρανίου και ότι η ένταση της

Είχε βαθιές πεποιθήσεις, ήξερε ποια ήταν η αποστολή

ακτινοβολίας που παραγόταν από το ουράνιο ήταν ανάλογη

της ζωής της, γνώριζε τον προορισμό της και με απόλυτη

της ποσότητας. Επίσης, διαπίστωσε ότι η εκπομπή των ακτινών

προσήλωση αφοσιώθηκε στις μελέτες της, στα αγαπημένα της

δεν επηρεαζόταν από τις εξωτερικές μεταβολές, καθώς και

πρόσωπα και σε όλη την ανθρωπότητα. Αρκεί μία σύντομη

ότι, εκτός από το ουράνιο, κάποιες ενώσεις του στοιχείου

ιστορία από τη ζωή της για να γίνει κατανοητή η στάση αυτής

του θορίου εξέπεμπαν επίσης ακτινοβολία. Ύστερα από αυτές τις

της υπέροχης γυναίκας.

πρώτες ανακαλύψεις, η Μαρία Κιουρί πρότεινε την αλλαγή του

Ήταν εκείνη η περίοδος των τελευταίων χρόνων της που

18

Ιαν ου άριο ς - Φεβρ ου άριο ς - Μάρτιο ς 2021

ονόματος από «ακτίνες ουρανίου» σε «ραδιενέργεια», η οποία

περιγράφει γενικά την ιδιότητα της εκπομπής ακτινοβολιών.

ήταν καρφωμένες στα σώματα των στρατιωτών. Υπολογίζεται

Η πιο σημαντική όμως παρατήρηση ήταν ότι μερικά ορυκτά

ότι η ίδια, με τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει από τα

ουρανίου παρουσίαζαν πολύ πιο ισχυρή ραδιενέργεια από το

δύο βραβεία Νόμπελ, έστησε περίπου 250 ακτινολογικούς

ουράνιο. Η συγκεκριμένη παρατήρηση συνάρπασε τον Πιέρ

θαλάμους στα πολεμικά μέτωπα. Στην ουσία, πρωτοστάτησε

Κιουρί, που αποφάσισε να εγκαταλείψει τις έρευνες του στους

στην ανάπτυξη των φορητών τομογράφων για το πεδίο της

κρυστάλλους για να βοηθήσει τη Μαρία στο δύσκολο έργο της.

μάχης, με τα ιατρικά αυτά ακτινολογικά οχήματα να μένουν

Στις 18 Ιουλίου του 1898 οι Κιουρί ανακοινώνουν στην

γνωστά ως «Μικρές Κιουρί».

επιστημονική κοινότητα την ανακάλυψη ενός νέου στοιχείου,

Μετά τον πόλεμο, η Κιουρί χρησιμοποίησε τη φήμη της για

του πολωνίου, που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της πατρίδας

να προάγει τις έρευνές της. Επισκέφτηκε τις ΗΠΑ δύο φορές,

της Μαρίας Κιουρί. Στις 26 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους

το 1921 και το 1929, για να συγκεντρώσει κονδύλια ώστε να

αναγγέλλεται από το ζεύγος Κιουρί η ανακάλυψη του ραδίου.

προμηθευτεί Ράδιο και να ιδρύσει ένα ερευνητικό ινστιτούτο

Τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν ανιχνευθεί με τη βοήθεια της

για τη ραδιενέργεια στη Βαρσοβία. Κάθε ενέργεια της

ραδιενέργειας. Προσπάθησαν να απομονώσουν τα δύο νέα

χαρακτήριζε η ανιδιοτέλεια, ότι της χάριζαν οι ανακαλύψεις

στοιχεία. Ύστερα από μερικές έρευνες των επιστημόνων, τα δύο

της το προσέφερε για το κοινό καλό χωρίς δισταγμό.

νέα στοιχεία αναγνωρίστηκαν επισήμως από την επιστημονική
κοινότητα.
Από μια άποψη, η μεταστοιχείωση του ουρανίου προς το
ράδιο ήρθε να δικαιώσει τις απόψεις των αλχημιστών, καθώς
μάλιστα η αξία του “νέου χρυσού” ήταν πολύ μεγαλύτερη
από εκείνη του κίτρινου μετάλλου. Γρήγορα επισημάνθηκαν
οι θεραπευτικές ιδιότητες του ραδίου στην αντιμετώπιση του

«Τίποτε στη ζωή δεν υπάρχει για να το
φοβόμαστε. Αντιθέτως, όλα υπάρχουν
για να το κατανοήσουμε. Τώρα είναι η
στιγμή να καταλαβαίνουμε περισσότερα
ώστε να φοβόμαστε λιγότερα.»

καρκίνου, πράγμα που συνετέλεσε σε νέο κύμα δημοσιότητας.

-Μαρί Κιουρί

Καθώς ποιητές και λογοτέχνες ανταποκρίνονται στο πνεύμα
του καιρού τους, θα ήταν περίεργο αν είχαν μείνει αδιάφοροι
τόσο στα κοσμοϊστορικά αυτά επιστημονικά γεγονότα όσο και
στην ισχυρή προσωπικότητα μιας τόσο ξεχωριστής γυναίκας.

Τίτλοι και διακρίσεις
Η Μαρί Κιουρί έλαβε κατά τη διάρκεια της ζωής της

Η μεταστοιχείωση και η ραδιενέργεια βρήκαν, λοιπόν,

αναρίθμητους επαίνους και

μεταφορικές προεκτάσεις και αξιοποιήθηκαν και λογοτεχνικά.

Κιουρί γινόταν η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που της

Παράλληλα, η ίδια η Μαντάμ Κιουρί αποτέλεσε επίσης πηγή

δινόταν έδρα πανεπιστημίου. Ενώ ήταν επίσης η πρώτη

έμπνευσης.

γυναίκα που έδωσε διάλεξη στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

βραβεία. Το 1906 η Μαρία

Η φήμη της Κιουρί ήταν τεράστια. Ένωσε τις δυνάμεις

Είχε κατακτήσει πληθώρα πανεπιστημιακών θέσεων και

της με άλλους περίφημους επιστήμονες της εποχής, όπως ο

όχι μόνο. Το 1911 βραβεύθηκε με το Νόμπελ Χημείας από

Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Μαξ Πλανκ, στο πρώτο παγκόσμιο

τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, παρ' όλο που λίγους μήνες

συνέδριο φυσικής, το οποίο διοργανώθηκε ακριβώς για να

νωρίτερα η Ακαδημία Επιστημών της Γαλλίας είχε αρνηθεί να

συζητηθούν οι πρωτοποριακές ανακαλύψεις που τράνταζαν

τη δεχτεί ως μέλος της. Είναι η μοναδική μέχρι σήμερα

πλέον συθέμελα πολλούς τομείς της επιστήμης.

περίπτωση επιστήμονα που κέρδισε δύο βραβεία Νόμπελ.

Όταν ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος το 1914, η Κιουρί άφησε

Το 1921 επισκέφθηκε τις Η.Π.Α. και προσκλήθηκε σε επίσημο

αμέσως το ερευνητικό της έργο και αφιέρωσε τον χρόνο και

δείπνο από τον πρόεδρο των Η.Π.Α. Ουόρεν Χάρντινγκ, που

τις πηγές της στους πολεμικούς σκοπούς. Εφοδίασε με δικά

της δώρισε ένα γραμμάριο ραδίου αξίας 200.000 δολαρίων,

της έξοδα πολλά πολεμικά νοσοκομεία με συσκευές ακτίνων

το οποίο με τη σειρά της δώρισε στο Ινστιτούτο Ραδίου

Χ, έτσι ώστε να εντοπίζονται τα θραύσματα και οι σφαίρες που

του Παρισιού. Μερικούς μήνες αργότερα εκλέγεται από το
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συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών μέλος της διεθνούς

Χημείας για την ανακάλυψη και απομόνωση του καθαρού

επιτροπής πνευματικής συνεργασίας. Το 1929 επισκέφθηκε

ραδίου , πράγμα που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του

ξανά τον Λευκό Οίκο, προσκεκλημένη του προέδρου των

θεσμού (το ίδιο άτομο να τιμηθεί με δεύτερο Νόμπελ). Επίσης

Η.Π.Α. Χέρμπερτ Χούβερ. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση

υπήρξε η πρώτη μητέρα βραβευμένη με Νόμπελ που είδε την

του Ινστιτούτου Ραδίου στην Βαρσοβία, το οποίο εγκαινίασε

κόρη της να λαμβάνει το ίδιο βραβείο (η μεγαλύτερη κόρη της

το 1932, παρουσία του προέδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας.

Ιρέν Ζολιό-Κιουρί τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας το 1935).

Το 1944 ονομάστηκε προς τιμήν της το Πολωνικό πανεπιστήμιο

Τέλος, ως μεταθανάτια πρωτιά, είναι η μόνη γυναίκα η οποία

Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί. Τέλος, η επιστημονική κοινότητα,

αναπαύεται στο Πάνθεον, το μαυσωλείο στο οποίο βρίσκονται

σε ένδειξη σεβασμού προς την Μαρία Κιουρί, έδωσε το όνομά

θαμμένοι οι «μεγάλοι άνδρες» της Γαλλίας, ανατρέποντας με

της σε μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας (το κιουρί ή Ci) και

αυτόν τον τρόπο τη διάκριση που υπήρχε ανάμεσα στα δύο

στο τεχνητό χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 96 (το κιούριο).

φύλλα. Πολλές από τις παραπάνω θέσεις θεωρούμε ότι είναι

Επίσης η Μαρία Κιουρί απεικονιζόταν σε χαρτονομίσματα στη

αυτονόητο να τις λάβει μία γυναίκα σήμερα, τότε όμως δεν

Γαλλία και στην Πολωνία .

ήταν. Αυτή η σκέψη αρκεί για να καταλάβουμε την αξία της

Είναι πολλές οι πρωτιές που κατέκτησε η Κιουρί, χάρη στην
επιστημονική δεινότητά της και τη δραστηριότητά της. Πρωτιές

Μαντάμ Κιουρί, η οποία άνοιξε δρόμο και έφερε αλλαγές για
τη θέση της γυναίκας.

στο όνομα της εργαστηριακής έρευνας αλλά και στο όνομα της

Ο πρόωρος θάνατος του άντρα της, η ενασχόλησή της

γυναικείας χειραφέτησης. Υπήρξε η πρώτη Ευρωπαία η οποία

για πολλά ακόμη χρόνια με το ράδιο και τη ραδιενέργεια, η

πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στις θετικές επιστήμες.

προσήλωσή της στην επιστήμη, τα δυο βραβεία Νόμπελ

Ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία τιμήθηκε με το βραβείο

η παροιμιώδης ανιδιοτέλειά της, ακόμη και το φύλο της,

Νόμπελ, το οποίο μοιράστηκε με τον σύζυγό της Πιερ και τον

σε μια εποχή που σπάνιζαν οι γυναίκες επιστήμονες, όλα

Ανρί Μπεκερέλ για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας (1903).

συνετέλεσαν ώστε η Μαντάμ Κιουρί να γίνει ένας ζωντανός

Ήταν η πρώτη γυναίκα λέκτωρ και διευθύντρια εργαστηρίου

θρύλος. Αναρίθμητα άρθρα αφιερώθηκαν στα επιτεύγματά της

στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (1906). Εξάλλου το 1911 η

όσο ζούσε, αυτή όμως έμενε ανεπηρέαστη από την πληθωρική

Σουηδική Ακαδημία της απένειμε και δεύτερο βραβείο Νόμπελ

δημοσιότητα, αφοσιωμένη στην επιστήμη της. Ελάχιστοι
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επιστήμονες -και σίγουρα καμιά γυναίκα- δε γνώρισαν
μεγαλύτερη καταξίωση στη ζωή τους, ούτε τόση συνεχόμενη
αναγνώριση μετά θάνατο. Μόνο οι βιογραφίες της Μαντάμ
Κιουρί ξεπερνούν τις είκοσι, από τις οποίες οι τέσσερις
κυκλοφόρησαν το 1997. Επίσης, η ζωή της αποτέλεσε το θέμα
τριών κινηματογραφικών ταινιών.

Λόγια σπουδαίων ανθρώπων για την Κιουρί
«Ήταν καλή μου τύχη να συνδεθώ με την κυρία
Curie μέσα από είκοσι χρόνια εξαιρετικής και αδιάκοπης
φιλίας. Ήρθα να θαυμάσω το ανθρώπινο μεγαλείο της
σε έναν συνεχώς αυξανόμενο βαθμό. Η δύναμή της, η
καθαρότητα της θέλησής της, η λιτότητα της προς τον εαυτό
της, η αντικειμενικότητά της, η εύστοχη κρίση της - όλα αυτά
ήταν σπάνια να βρεθούν σε ένα μόνο άτομο... Η μεγαλύτερη
επιστημονική πράξη της ζωής της - αποδεικνύοντας την
ύπαρξη ραδιενεργών στοιχείων και την απομόνωσή τους
- οφείλει την ολοκλήρωσή του όχι μόνο στην τολμηρή
διαίσθηση, αλλά σε μια αφοσίωση και επιμονή στην εκτέλεση

φέρνει ένας πόλεμος. Όπλα της ήταν το ήθος, το λαμπρό της

κάτω από τις πιο ακραίες δυσκολίες που μπορεί κανείς να

μυαλό, η αγωνιστικότητα και η αφοσίωσή της στην ανιδιοτελή

φανταστεί, όπως η ιστορία της πειραματικής επιστήμης δεν

έρευνα για να βρει τις αλήθειες που κρύβονται στη φύση. Έδωσε

έχει γίνει συχνά μάρτυρας.» - AlbertEinstein

μία μάχη επηρεάζοντας μέχρι σήμερα τη πορεία ολόκληρης της

«Ο Pierre Curie, ένας λαμπρός επιστήμονας, έτυχε να
παντρευτεί μια ακόμη πιο λαμπρή Μαρία, τη διάσημη

ανθρωπότητας και έμεινε ανεξίτηλα στη μνήμη της ως μία από
τους μεγαλύτερους επιστήμονες όλων των εποχών.

Madame Curie, και είναι ο μοναδικός σπουδαίος επιστήμονας
στην ιστορία που αναγνωρίζεται με συνέπεια ως σύζυγος
κάποιου άλλου.» - Ισαάκ Ασίμοφ
«...Σήμερα διάβαζα για τη Μαρία Κιουρί. Πρέπει να
ήξερε ότι το σώμα της υπέφερε από την ασθένεια της
ακτινοβολίας, βομβαρδισμένο για χρόνια από το στοιχείο
που είχε απομονώσει. Φαίνεται ότι αρνιόταν ως το τέλος
την πηγή του καταρράκτη των ματιών της, του σκασμένου
και πυορροούντος δέρματος στα ακροδάκτυλά της ώσπου
δε μπορούσε πια να κρατήσει έναν δοκιμαστικό σωλήνα ή
ένα μολύβι. Πέθανε διάσημη, αρνούμενη τις πληγές της,
αρνούμενη ότι οι πληγές προέρχονταν από την ίδια πηγή της
δύναμής της.» - Adrienne Rich
Είναι λίγες οι σελίδες αυτού του άρθρου για να μπορέσουν
να παρουσιάσουν το μεγαλείο αυτής της προσωπικότητας που
έγραψε ιστορία. Η Μαρί Κιουρί μπορεί να μην έχει μείνει στη
μνήμη του κόσμου ως μία γυναίκα - ηρωίδα πολέμου. Στην
πραγματικότητα, όμως, έφερε επανάσταση όπως αυτή που
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του στη λογοτεχνία,(http://www.konal.gr/ergasies/curie/poerty/gr_poetry.htm)
• Marie Curie Quotes, (http://www.azquotes.com/author/3506-Marie_Curie)
• Science Quotes by Marie Curie (22 quotes), ( https://todayinsci.com/C/Curie_
Marie/CurieMarie-Quotations.htm )
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H. P. Blavatsky
Κείμενο: Στέλλα Χατζηχαραλάμπους

Η
(ΗΕLΕΝΑ

σημαντικότερη αποκρυφίστρια στην ιστορία

και τόσο πολύπλευρη προσωπικότητα, γιατί δεν ήταν μόνο

του Δυτικού πολιτισμού και η μεγαλύτερη

συγγραφέας, αποκρυφίστρια, περιηγήτρια, δεν ήταν μόνο

μορφή της θεοσοφικής σκέψης, η Έλενα

μια έξοχη διανοούμενη με βαθιά γνώση των παραδόσεων και

Πέτροβνα

Μπλαβάτσκυ,

των θρησκειών του κόσμου. Ήταν όλα αυτά αλλά και κάτι

ΡΕΤROVNA

ΒΙΑVΑΤSΚΥ),

συντ.

Ε.Π.Μ.

γεννήθηκε

τα

μεσάνυχτα της 12ης Αυγούστου ( 3η Ιουλίου με το παλιό
ημερολόγιο) του 1831 στο Αικατερινοσλάβ της Ουκρανίας, μια

περισσότερο, κάτι άλλο που δεν είναι εύκολο να οριστεί με
σαφήνεια.
Ήταν

μοναχοκόρη

μιας

ευγενούς

και

σημαντικής

πόλη που βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου.

οικογένειας. Η καταγωγή του οίκου της ανάγεται στην εποχή

Αυτή η νύχτα (31 Ιουλίου) για το Ρωσικό λαό είναι αντίστοιχη

του Ρούρικ του Νόβγκοροντ, στην αυλή του Ρώσικου έθνους

με τη νύχτα του Αι Γιάννη άλλων περιοχών της Δυτικής

και η ιστορία της οικογένειάς της είναι και η ιστορία της Ρωσίας.

Ευρώπης, δηλαδή είναι μια "μαγική νύχτα."

Πατέρας της ήταν ο συνταγματάρχης Πήτερ Αλεξέγιεβιτς

Είναι πολύ δύσκολο να γραφεί η πλήρης ιστορία της

φον Χαν και παππούς της ο στρατηγός Αλέξης Χαν του

ζωής της παρ' όλο ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλά βιβλία

Ρότεστερν του Μέκλενμπουργκ της Γερμανίας, ο οποίος

αναφερόμενα στην πληθώρα των γεγονότων και των

είχε εγκατασταθεί στη Ρωσία. Μητέρα της ήταν η Ελένα

δραστηριοτήτων της πολυκύμαντης ζωής της. Είναι βέβαιο

Ανδρέγιεβνα, ντε Φαντεγίεβ, αναγνωρισμένη και προικισμένη

ότι ήταν ένας πολύ ασυνήθιστος άνθρωπος για την εποχή της

συγγραφέας / μυθιστοριογράφος η οποία πέθανε νέα
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(απόσπασμα εξώφυλλου του βιβλίου "Η.Ρ. ΒΙΑVΑΤSΚΥ –

Αναφέρεται ότι είχε δύσκολο χαρακτήρα και αδύνατη υγεία

COLLECTED WRITINGS"). Η Μητέρα της ήταν συγγενής

και συχνά κινδύνευσε να πεθάνει, όπως λέει και η ίδια. Στην

του τσάρου. Η γιαγιά της ήταν η Πριγκίπισσα Ελένα Παβλόβνα

ηλικία των 11 χρόνων ίππευε, κάτι που ήταν απαγορευμένο

Ντολγκορούκοβ η οποία επίβλεψε την εκπαίδευσή της στο

εκείνη την εποχή για μια κοπέλα ευγενικής καταγωγής. Στην

Σάρατοβ και την Τυφλίδα του Καυκάσου. Βαφτίστηκε σύμφωνα

ηλικία των 14 χρόνων έπεσε από τη σέλλα του αλόγου και

με το τυπικό της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας. Αναφέρεται

μπροστά στα έκπληκτα μάτια μερικών παρευρισκόμενων

ότι γεννήθηκε πρόωρα και είχε πάντα ευαίσθητη υγεία.

έμεινε, αιωρούμενη μέχρι να ξαναπέσει στη σέλλα.

Από πολύ μικρή έδειξε ότι επρόκειτο για ασυνήθιστο άτομο,

Λόγω όλων αυτών τον περιστατικών, η οικογένειά της

όχι μόνο εξαιτίας του ατίθασου και δυναμικού χαρακτήρα

θέλησε να την παντρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κι έτσι,

της, άλλα κυρίως εξαιτίας των διαφόρων φαινομένων που

παρ΄όλες τις διαμαρτυρίες της, την πάντρεψαν στα 18 της, το

την συνόδευαν στα πρώτα χρόνια της παιδικής και της

1849, με ένα σαραντάρη, τον Νικηφόρο Μπλαβάτσκυ, που ήταν

εφηβικής της ηλικίας: έβλεπε και συνομιλούσε με "αόρατους

υποδιοικητής της επαρχίας Εριβάν. Λίγους μήνες αργότερα, η

συντρόφους", εμφάνιζε ικανότητες τηλεπάθειας και διόρασης.

εξαιρετική νέα που θα είχε το επώνυμο Μπλαβάτσκυ για την

Από μικρή συγκεντρωνόταν στον εαυτό της και ήταν πάντα

υπόλοιπη ζωή της, σαν ενθύμιο εκείνου του τόσο καλόκαρδου

πολύ σιωπηλή. Είχε φοβερές έμφυτες παραψυχολογικές

ανθρώπου που θα μπορούσε να ήταν πατέρας της, διέφυγε από

δυνάμεις εξαιτίας των οποίων αποκλειόταν από τον κόλπο της

το παλάτι με το άλογο και μετά, μεταμφιεσμένη ως ναύτης ή

αριστοκρατικής οικογένειάς της, η οποία ονόμαζε "μαγεία"

γκαρσόνι, μπήκε σ' ένα πλοίο που πήγαινε στην Αλεξάνδρεια.

καθετί που βρισκόταν έξω από τα καθιερωμένα. Έτσι κι εκείνη

Κι έτσι, ξεφεύγοντας από τους κοινωνικούς συμβιβασμούς

προτιμούσε περισσότερο την συντροφιά των υπηρετών του

που έσφιγγαν το ανήσυχο πνεύμα της, αρχίζει να γυρίζει τον

σπιτιού και των παιδιών τους ή των βοσκών και των ταξιδιωτών

κόσμο. Από τότε ξεκινάει μια περίοδος της ζωής της γεμάτη

που έφταναν στην πόρτα τους. Η Ελένα έδειξε ότι ήταν "και

περιπλανήσεις και περιπέτειες, με την οικονομική υποστήριξη

αντιδραστικό παιδί, που απεχθανόταν τους τυπικισμούς του

του πατέρα της.

κατεστημένου και τις υποκρισίες. Υπήρξε όμως, και αρκετά

Συνεργάζεται με αρχαιολογικές αποστολές στην Αίγυπτο

ευαίσθητη, ώστε να καταλάβει ότι οι πράξεις της δεν θα έπρεπε

και φτάνει κατά τη διάρκεια όλης της ζωής της να κάνει

να αναστατώνουν την οικογένεια της, ούτε να πληγώνουν

τον γύρο του κόσμου 7 φορές, συλλέγοντας πολύτιμες

την τιμή της." (Απόσπασμα από το Φυλλάδιο της Ν.Α. Α'

πληροφορίες, κάτι το εντελώς πρωτοποριακό για εκείνη την

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ "ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ", σελ.

εποχή. Όταν διέφυγε από τη Ρωσία μετά το γάμο της ταξίδεψε

3 )·.....

στη Τουρκία, Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία μεταξύ του 1849-50.

Έγινε μισητή όταν προφήτεψε με μεγάλη ακρίβεια την

Στο Κάιρο ανακάλυψε ένα ηλικιωμένο Κόπτη μάγο, ονόματι

ημέρα του θανάτου μερικών παλιών συγγενών και φίλων

Παύλος Μέταμον, στον οποίο μαθήτευσε επί τρεις μήνες. Αυτή

που επισκέπτονταν τις αίθουσες των γονιών της στις

την πρώτη περίοδο της ζωής, που μπορούμε να ονομάσουμε

γιορτές. Δοκίμαζαν πραγματικό τρόμο όταν τους έλεγε όσα

σαν πρώτη φάση, είχε έρθει σε επαφή με πνευματιστές, που την

σκέπτονταν και προκαλούσε γέλια, θορύβους και ανέμους στις

εποχή εκείνη ήταν πολύ της μόδας.

απομονωμένες αίθουσες. Ήταν τότε μόνο 4 χρονών.
Σε πολύ μικρή ηλικία ταξίδεψε με τον Πατέρα της στη
Δυτική Ευρώπη.

Πέρασαν 10 χρόνια μέχρι να γυρίσει στη Ρωσία για να
διαλυθεί νόμιμα ο γάμος της. Αυτή η περίοδος της ζωής της
είναι πολύ σκοτεινή (1846 - 1872 ) διότι η Ε.Π.Μ. δεν άφησε

Πήρε την βασική εκπαίδευση μιας ντάμας της Ρωσικής

συγκεκριμένα δεδομένα, ο δε βιογράφος της Α.Ρ. ΣΙΝΕΤΤ

αριστοκρατίας. Έμαθε Αγγλικά και Γαλλικά. Επίσης σπούδασε

(Εκδότης της Αγγλο-Ινδικής εφημερίδας "ΤΗΕ ΡΙΟΝΕΕR")

μουσική και έδειξε μεγάλη δεξιοτεχνία στο πιάνο. Όταν ήταν

εκδηλώνει την απογοήτευσή του μπροστά στις αντιφατικές

11 χρονών πέθανε η μητέρα της και πήγε να ζήσει με την γιαγιά

πληροφορίες, οι οποίες δεν καταλήγουν σε συγκεκριμένα

της στο Σερατώφ όπου κυβερνήτης ήταν ο παππούς της.

συμπεράσματα.
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Ανάμεσα στους "αόρατους συντρόφους" της παιδικής της

αναγνωρίζεται ως η σύζυγος του διάσημου καλλιτέχνη της

ηλικίας εμφανίζεται συχνά η μορφή ενός μελαψού άνδρα, ο

Όπερας 'Μέτροβιτς'. Ταξιδεύει λοιπόν σε όλο τον κόσμο σε μια

οποίος πολλές φορές την έσωσε από διαφόρους κινδύνους.

αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης που έχει διασωθεί από

Είναι πια συνηθισμένη στην αόρατη παρουσία του, όταν σε

την αρχαιότητα αλλά και σαν αγγελιοφόρος των Μυημένων

ηλικία είκοσι ετών, και ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο, συναντά

Διδασκάλων της. Τα ταξίδια της την οδήγησαν σε όλα σχεδόν

πρόσωπο με πρόσωπο αυτόν τον "φύλακα άγγελο" της.

τα μέρη του κόσμου όπου μπορεί να κρυβόταν κάποια μυστική

Μπορεί κανείς να φανταστεί τη χαρά και την αγαλλίαση

γνώση, κάποια απόκρυφη παράδοση. Στις χώρες της Ευρώπης,

της: "Μια αξέχαστη νύχτα!. Όταν στις 12 Αυγούστου του

δυτικής και ανατολικής, της Μικράς Ασίας, της Αφρικής,

1851 συνάντησα τον Διδάσκαλο των ονείρων μου!", έγραψε

της Ασίας, της Αμερικής, συνάντησε Σαμάνους, Ινδιάνους,

η ίδια στο ημερολόγιo της. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα

Μάγους, Σούφι, Κόπτες, Ροδόσταυρους. Στα ταξίδια της αυτά

αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στην υπηρεσία των Διδασκάλων,

καθοδηγείται από τους Διδασκάλους και συναντάει επίσης

των Μαχάτμα, όπως τους αποκαλεί. Αναφέρεται στην ΕΓK/

αρκετούς Μυημένους της Μυστικής Αδελφότητας.

ΔΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ, Σελ. 356, ότι το

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της ζωής της

προστατευτικό πνεύμα της Ε.Π.Μ. αυτοαποκαλείται τότε

λαμβάνει χώρα και η αποκρυφιστική της εκπαίδευση για το

Τζών Κίγκ (αργότερα μετονομάσθη σε Διδάσκαλο Μορύα. )

έργο το οποίο επρόκειτο να της ανατεθεί. Όσον αφορά αυτή

Από αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει η δεύτερη

την όψη ελάχιστα είναι γνωστά, εκτός μόνο από το γεγονός ότι

φάση της ζωής της. Αργότερα αυτή τη χρονιά αναχώρησε για

ταξίδεψε δύο φορές στο Θιβέτ και έμεινε κοντά στο άσραμ του

τον Καναδά, πήγε στη Νέα Ορλεάνη, Μεξικό, Νότιο Αμερική,

Διδασκάλου της. Όμως στις "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ

Δυτικές Ινδίες και μετά, το 1852, πήγε στην Ινδία μέσω Κεϋλάνης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ" του Ροτζέρ ντε Πινς (ROGER

με σκοπό να φθάσει μέχρι το Θιβέτ. Επειδή όμως οι Αγγλικές

DΕ ΡΙΝS) αναφέρεται ότι "Η Μπλαβάτσκυ επιφορτίσθηκε με

Αρχές δεν της επέτρεψαν να περάσει τα σύνορα, επέστρεψε τo

το έργο της γνωστοποίησης στον πολύ κόσμο της ύπαρξης

1853 στην Αγγλία και πάλι μετέβη στης Η.Π.Α. το καλοκαίρι

της Λευκής Αδελφότητας. Επιφορτίσθηκε να αποκαλύψει πώς

του 1855 περνώντας τα Βραχώδη Όρη (ΡΟCΚΙΕ5) με καραβάνι

δρα και λειτουργεί η Αδελφότητα στον υλικό κόσμο, καθώς

από πρόσφυγες.

και στους Ανώτερους ή Εσωτερικούς αόρατους κόσμους." Το

Το περιπετειώδες πνεύμα και η νιότη της την οδήγησαν,

βέβαιο είναι ότι κατά την περίοδο αυτή η Ε.Π.Μ. εκπαιδεύεται

μεταμφιεσμένη σε αγόρι, να γίνει πολεμικός ανταποκριτής στα

και μαθαίνει να κυριαρχεί τις ικανότητες που είχε από μικρή,

στρατεύματα του Γαριβάλδη, στις μάχες του Ρίο ντε λα Πλάτα

έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχει η ίδια τα φαινόμενα και να

στην Αργεντινή, στην Πορτογαλική αυτοκρατορία και στον

μην υπόκειται σ' αυτά. Επίσης με τη βοήθεια του Δασκάλου

πόλεμο της Ανεξαρτησίας της Αμερικής. Μία δημοσιογράφος

της μαθαίνει να διεισδύει στο μυστικό χώρο της αρχαίας

πολέμου εκείνη την εποχή ήταν τόσο ασυνήθιστο πράγμα που

σοφίας και να λαμβάνει μηνύματα των Δασκάλων της και να

όταν την ανακάλυψαν την έκλεισαν στη φυλακή.

τα μεταβιβάζει στους αποδέκτες τους, ξεπερνώντας θαρραλέα

Αναχώρησε για την Ινδία αργά το 1855 μέσω της Ιαπωνίας

κάθε κίνδυνο και παρερμηνεία.

και τα Στενά όπου και πάλι δοκίμασε με ανδρικά ρούχα να

Στην ΕΓΚ/ΔΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ του Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ, Σελ.

εισέλθει στο Θιβέτ αν και πάλι χωρίς επιτυχία. Ταξίδεψε σ' όλη

356, αναφέρεται ότι την περίοδο αυτή, η Ε.Π.Μ. απέκτησε

την Ινδία, Κασμίρ, κάποια μέρη του Θιβέτ, Βιρμανία μεταξύ το

και ένα υιό (πατέρας πιθανολογείται ο Βαρώνος Νικόλαος

1856-57. Επέστρεψε στην Ευρώπη μέσω Ιάβας το 1858, όπου

Μάγιεντορφ) που γεννήθηκε το 1858 στη Ρωσία και αργότερα

βρίσκεται στην Γαλλία και Γερμανία, και επανέρχεται και πάλι

πέθανε στην Ιταλία. Όμως, κατά τα νεώτερα ο βιογράφος

στα Βαλκάνια, όπου χειροκροτείται στον ιππόδρομο για την

Βικτόρ Α. Ένδερσμπη (VICTOR Α. ΕΝDΕRSΒΥ), που

ιππευτική της δεξιοτεχνία. Γενικώς, κατά την εποχή εκείνη,

λεπτομερώς ερεύνησε την υπόθεσή της, αποδεικνύει ότι αυτός
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ο ισχυρισμός δεν αληθεύει διότι της ήταν φυσικά αδύνατο να

Είναι γεγονός ότι ήταν μια ακούραστη ταξιδιώτισσα

αποκτήσει παιδί και το δήθεν "παιδί" υιοθετήθηκε με τη Βοήθεια

παρόλη την άσχημη υγεία της που της δημιουργούσε αγωνία,

του Μπλαβάτσκυ με τον οποίο διατήρησε φιλική σχέση.

άγχος και βάσανα. Πάντα όμως γιατρευόταν γρήγορα, χωρίς

Αναχώρησε και πάλι από την Ρωσία για τον Καύκασο

ιατρική βοήθεια και συνέχιζε την πορεία της.

στις αρχές του 1860, όπου ταξίδεψε ανάμεσα στις φυλές των

Με χαρακτήρα συχνά θυμοειδή, είχε μεγάλα χαρίσματα,

ιθαγενών, παραμένοντας εκεί μέχρι το 1864. ή 1865. Κατόπιν

μαγνητισμό και τόλμη. Ριψοκινδύνευε σε απολίτιστους

και πάλι ταξίδεψε εκτεταμένα στα Βαλκάνια, Αίγυπτο, Συρία,

τόπους.... Είχε το χάρισμα της γνώσης των γλωσσών και έτσι

Ιταλία το 1866-67. Μέσω Κύπρου και Αθηνών επανέρχεται

όχι μόνο καταλάβαινε αλλά και μιλούσε τις πιο παράξενες

στην Ευρώπη όπου μεταμφιεσμένη με ανδρικά ενδύματα

διαλέκτους, διάβαζε αιγυπτιακά ιερογλυφικά, σανσκριτικά,

πολεμά με το μικρό στρατό του Γαριβάλδη στη μάχη της

ελληνικά, λατινικά και κάθε γραφικό σύμβολο που έχει αφήσει

Μεντάνα (3 Νοεμβρίου, 1867) εναντίον των Γάλλων, όπου

ο άνθρωπος στο πέρασμα του χρόνου.

και τραυματίστηκε σοβαρά. Πήγε και πάλι στην Ινδία και

Μετά από σύντομα ταξίδια στην Ανατολική Ευρώπη πήγε

Θιβέτ με τον Δάσκαλό της, αργά το 1868. Επέστρεψε στην

στο Παρίσι την άνοιξη του 1873, από όπου μετά από προτροπή

Ελλάδα το 1870. Εν συνέχεια επιβιβάστηκε για την Αίγυπτο

του Διδασκάλου της αναχώρησε για την Νέα Υόρκη όπου

αλλά το πλοίο ναυάγησε κοντά στο Νησί των Σπετσών στις

αποβιβάστηκε στις 7 Ιουλίου του 1873. Από το σημείο τούτο

4 Ιουλίου 1871, και εκείνη ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους

αρχίζει η κυρίως ιστορία της θεοσοφικής Εταιρίας, και η τρίτη

επιζώντες. Εγκαταστάθηκε στο Κάιρο μεταξύ 1871-72 όπου

φάση της ζωής της, που είναι ουσιαστικά και η φανερή είσοδός

προσπάθησε με τον Μέτροβιτς να ιδρύσει μία Πνευματιστική

της στον κόσμο της δράσης και της υπηρεσίας. Το χρονικό

Εταιρία ("SOCIETE SPIRITE") που σύντομα απέτυχε. Ταξίδεψε

διάστημα από το 1851 μέχρι το 1875 το χαρακτηρίζει η ίδια

στη συνέχεια στη Συρία, Παλαιστίνη, το Λίβανο, το 1872,

Ε.Π.Μ. ως σελίδες τις οποίες ευχαρίστως "θα ξερίζωνε από το

επιστρέφοντας για λίγο στην Έδεσσα.

βιβλίο της ζωής της" διότι δέχτηκε πολλές άδικες κατηγορίες,
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δυσφήμιση γενικά και αρκετούς από αυτούς που την αδίκησαν

όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα, η χορτοφαγία κλπ., για να μην

τους θεωρούσε φίλους.

αναφέρουμε το ρεύμα των Σβάμι, των Γιόγκι και των Γκουρού

Το 1874 εγκαταστάθηκε με την οικογένεια EDDY η οποία

που κινήθηκαν προς τη Δύση.

αποτέλεσε την απαρχή του νεώτερου πνευματισμού στην

Την ίδια εποχή αρχίζει και η δεύτερη όψη του έργου της,

Αμερική. Στον ίδιο σύλλογο ανήκε και ο δημοσιογράφος

που ήταν η συγγραφή βιβλίων και άρθρων γύρω από τα θέματα

συνταγματάρχης Χένρι Στιλ Όλκοττ ( HENRY SΤΕΕL

του αποκρυφισμού και της μυστικής παράδοσης. Κατά τα

OLCOTT) ο οποίος ανεγνώρισε γρήγορα ότι η Ε.Π.Μ. ήταν

επόμενα δύο έτη η Ε.Π.Μ. επιδόθηκε στην μελέτη νεώτερων

ένα ενδιαφέρον μέντιουμ και έπραξε ότι ήταν δυνατό για να

και παλαιότερων μυστικών, μαγικών κ.α. βιβλίων και έγραψε το

γίνει γνωστή σε ευρύτερο κύκλο. Αργά το 1874 ξεκίνησε τη

πρώτο σημαντικό έργο της, την "ΙΣΙΔΑ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΗ",

φιλολογική συγγραφική της καριέρα γράφοντας αρχικά άρθρα

που κυκλοφόρησε την 2-10-1877, και είχε τόση επιτυχία που

σε εφημερίδες σε υπεράσπιση των γνήσιων πνευματιστικών

εξαντλήθηκε στην 1η έκδοση στην αγγλική πριν βγει από το

εκδηλώσεων, καθώς την εποχή εκείνη στην Αμερική

πιεστήριο. Πάνω στο βιβλίο αυτό ασκήθηκε κριτική για την

επικρατούσε μανία για τον Πνευματισμό. Λίγο αργότερα

εχθρική στάση της συγγραφέως απέναντι στον Χριστιανισμό

ίδρυσε με τον Όλκοττ ένα άλλο κύκλο, το "MIRACLE CLUB"

και τη συνηθισμένη Επιστήμη διότι το αξιοπρόσεκτο αυτό

(Ο Σύλλογος των θαυμάτων) δηλαδή παρόμοιο πνευματιστικό

βιβλίο παριστάνει την πρώτη προσπάθεια υποστήριξης των

κύκλο. Την 7-9-1875 πρότεινε ο GΗ. FELT την επέκταση του

αρχαίων θρησκειών εναντίον των συνήθων προλήψεων,

κύκλου και τη μετονομασία αυτού σε Θεοσοφική Εταιρία. Κατά

ταυτόχρονα για πρώτη φορά σύρεται διαχωριστική γραμμή

την ίδρυση της Εταιρίας αυτής (8-9-1875 ) μαζί με τον Συντ.

μεταξύ θαυμάσιων φαινομένων και αληθινής θρησκείας.

Όλκοττ, τον Ουίλλιαμ Τζατζ (WILLIAM Q. JUGDE), που

Αντίθετα με ότι πιστεύεται, παρόλο που η Μπλαβάτσκυ

υπήρξε ο προσωπικός της δικηγόρος για 15 χρόνια, και άλλους

υπήρξε συνιδρυτής της Θ.Ε. και εργάστηκε γι' αυτήν σ' όλη

τέθηκε ως σκοπός η μελέτη και έρευνα των αρχαίων μαγικών

της την ζωή, ο πρώτος Πρόεδρός της υπήρξε ο Όλκοττ. Η Ε.Π.

πρακτικών και διδασκαλιών σε αναζήτηση της αλήθειας που

Μπλαβάτσκυ διεύθυνε όμως το Εσωτερικό Τμήμα της Θ.Ε.

βρίσκεται κρυμμένη στις Τέχνες, Επιστήμες και θρησκείες

που υπήρξε ανεξάντλητη πηγή απ' όπου ήπιαν όλοι οι ιδρυτές

της Αρχαιότητας και την ένωση μεταξύ όλων των ανθρώπων

μεταγενέστερων σχολών : η Ανθρωποσοφία, η Αρχαία Σχολή,

μέσα από μία εκλεκτική φιλοσοφία. Η ίδρυση της Θεοσοφικής

η Φιλελεύθερη Καθολική Εκκλησία, η Ροδοσταυρική Εταιρία,

Εταιρίας (Θ. Ε. ) - ήταν μια από τις σημαντικότερες όψεις του

η ΑΜΟRC, το Τάγμα της Θούλης, κλπ. Η εταιρία είχε μεγάλη

έργου που είχε ανατεθεί στην Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. Στα "ΑΡΧΑΙΑ

επιτυχία στον κόσμο. Είχε πρωτεύουσα την Αδυάρ της Ινδίας,

ΜΥΣΤΗΡΙΑ" - Εκδόσεις "ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ" Σελ. 11/12, μας

χάρη σε μία μεγάλη δωρεά του Βασιλιά της Μπεναρές.
Η Ε.Π.Μ. έγινε πολίτης της Αμερικής την 8η Ιουλίου,

γνωρίζεται ότι :
"Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, ο σκοπός της

1878. Αναχώρησαν με τον Όλκοττ για την Ινδία την 17η

Θ.Ε. ήταν να καλλιεργήσει και να προωθήσει την ιδέα της

Δεκεμβρίου, 1878 και εγκαταστάθηκαν στην Βομβάη. Εκεί

Παγκόσμιας Αδελφότητας των ανθρώπων χωρίς καμιά

τον Ιανουάριο του 1879 η Ε.Π.Μ. και ο Όλκοττ μεταπήδησαν

φυλετική, θρησκευτική ή κοινωνική διάκριση, καθώς επίσης

στον Βουδισμό. Εν τω μεταξύ η Θ.Ε. μυστικά ενώθηκε με την

να μελετήσει τις διάφορες φιλοσοφίες και να τις παρουσιάσει

"Αρυα Σαμάς" της Βομβάης. Στους κόλπους της "Αρυα Σαμάς"

στο κοινό μέσω διαφόρων έργων που θα ερμήνευαν τις

αποκαλύφθηκε η θεωρία της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας

εξωτερικές θρησκείες κάτω από το φως των εσωτερικών

του Θιβέτ και η ιστορία των Διδασκάλων. Στην Ινδία ξεκινούν

διδασκαλιών".

το ουσιαστικό τους έργο με περιοδείες σε όλη τη χώρα και την

Η Ε.Π.Μ. υπήρξε μια από τις πρώτες γυναίκες της Δύσης

ίδρυση παραρτημάτων της Θεοσοφικής Εταιρίας τόσο στην

που άνοιξε το δρόμο για τη σημερινή αποδοχή πραγμάτων

Ινδία, όσο και στην Ευρώπη. Η Θ.Ε. αποκτά χιλιάδες μέλη και
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παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Ινδίας, κυρίως μέσω του

ανεξερεύνητες, που είχε διασχίσει η Μπλαβάτσκυ. Κατά το

περιοδικού "ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΗΣ" που εξέδωσε η Ε.Π.Μ. ένα

διάστημα αυτό που ήταν στην Ευρώπη εγκαταστάθηκε για

χρόνο μετά την άφιξή της στην Ινδία. Μέσα από τις σελίδες

λίγο στο Παρίσι για να γράψει τη "ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ".

του περιοδικού αυτού παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην

Έκανε ένα σύντομο ταξίδι στο Λονδίνο και μετά το φθινόπωρο

αγγλική γλώσσα άρθρα και μελέτες που αναφέρονται στις

του 1884 μετακόμισε στο Ελμπερφέλντ της Γερμανίας, όπου

διδασκαλίες των Ινδών και θιβετανών σοφών, καθώς και οι

κατά το διάστημα αυτό ξέσπασε η συνωμοσία των Κουλομπ

πρώτες ιδέες και οι βασικές αρχές της Μυστικής Δοξασίας.

(ένα ζεύγος που ήταν επιστάτης και οικοκυρά, στο οίκημα που

Την 21-2-1884 η Ε.Π.Μ. και ο Όλκοττ ταξίδευαν εκ νέου

διέμεναν) στο Αδυάρ, κατά την απουσία της. Αυτή η υπόθεση

στην Ευρώπη όπου παρέμειναν μέχρι τέλους του έτους, και πάλι

ήταν πολύ περίπλοκη και σχετιζόταν μ' ένα ερμάριο (που

επέστρεψαν την 20-12-1884 στο Μαδράς. Κατά το διάστημα

λειτουργούσε σαν ιεροφυλάκιο) με οπίσθια μυστική θύρα (ή

αυτού του έτους, η Ε.Π.Μ. διέμεινε στη Γερμανία με την

τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε από το ζεύγος Κουλομπ για

οικογένεια GEBHARDT στο Ελμπερφέλντ, όπου παρουσία του

να την κατηγορήσουν. Επίσης, έστειλαν και κατηγορητήριο

W. H. JUDGE (Τζάτζ) και του DR Χύμπε-Σλαιντεν, ιδρύθηκε η

άρθρο σε ιεραποστολικό περιοδικό κατηγορώντας την ότι ήταν

πρώτη γερμανική Θ.Ε. την 23-7-1884·

απατεώνας καθώς υποστήριζαν ότι πολλά από τα 'φαινόμενα'

Η Ε.Π.Μ. ταξιδεύει συνεχώς, ενώ παράλληλα γράφει

ήταν στημένα κόλπα και συνεργάστηκαν μαζί της σ' αυτά. Κατά

ασταμάτητα: επιστολές, άρθρα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις.

τον Βίκτορ Ένδερσμπυ, βιογράφο μεταγενέστερων χρόνων, που

Τα άρθρα της, που υπέγραφε πάντα με ψευδώνυμα, γέμιζαν

ερεύνησε το όλο θέμα, είναι εμφανές ότι τα αληθινά στοιχεία

τις σελίδες των πιο σημαντικών εφημερίδων και περιοδικών

είχαν παραποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που έγιναν εσκεμμένα

της Βικτωριανής εποχής, κατά την οποία υπήρχε μεγάλο

παραλείψεις εντελώς αληθινών στοιχείων για να δοθεί στην

ενδιαφέρον για τις εξωτικές και παράξενες χώρες, σχεδόν

υπόθεση μια προκατασκευασμένη παραποιημένη εικόνα για να
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κατηγορηθεί η Ε.Π.Μ. Την υπόθεση αυτή 'ερεύνησε' με πολύ

και ο ΧΑΛ (G. A. LIVRAGA), στο άρθρο "Η μεγάλη αρετή

πρόχειρο τρόπο ο Ρΐτσαρντ Χότζσον (RICHARD HODGSON)

της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ" στο περιοδικό Ν.Α. τεύχος 52, σελ.

που ερευνούσε για λογαριασμό της Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών

26, "στα γραπτά της υπάρχουν δύο πλευρές: Αυτή που αφορά

(BRITISH SOCIETY FOR PSYCHICAL RESEARCH – S.P.R.).

τη διαχρονική Σοφία, στην οποία είχε βέβαια είσοδο και η

Πολλά από τα στοιχεία που έπρεπε να εξετασθούν αγνοήθηκαν

άλλη, αυτή της συγγραφέως αγωνίστριας και κυνηγημένης

τελείως. Αυτή η άδικη υπόθεση την ταλαιπώρησε πολύ και

άγρια

κυριολεκτικά την αρρώστησε διότι δεν είχε την δυνατή

συναγωγές, τους καθηγητές και εξελικτικούς Δαρβινιστές

υποστήριξη από αυτούς που θεωρούσε 'φίλους'.

της εποχής της. Και από αισθησιαστές δημοσιογράφους

από

τις

χριστιανικές

εκκλησίες,

τις

εβραϊκές

Από την Αγγλία αναχώρησε και πάλι για το Αδυάρ όπου

που υπάρχουν πάντα, που αντί να κριτικάρουν ιδεολογικά

έφθασε την 21η Δεκεμβρίου του 1884.. Αρρώστησε βαριά τον

το έργο της, αναζητούσαν σκάνδαλα στην προσωπική

Φεβρουάριο του 1885 αλλά με τη βοήθεια του Διδασκάλου

της ζωή." Ανάμεσα σ' αυτούς που την σχολίασαν αρνητικά

της αποκαταστάθηκε η υγεία της. Τον Μάρτιο του 1885

θα πρέπει να αναφέρουμε την Μαίμπελ Κόλινς (MABEL

αναχώρησε από την Ινδία οριστικά. Περνώντας από την

COLLINS) και τον Καθηγητή Έλλιοτ Κούς (ΡΚΟΡΕ330Κ

Ιταλία, εγκαταστάθηκε στο Γούρζμπουργκ (WURZBURG)

ELLIOT COUES) που, καθώς μας αναφέρει ο Βιογράφος Β.

της Γερμανίας όπου έγραψε μεγάλο μέρος της "ΜΥΣΤΙΚΗΣ

Ένδερσμπη, είχαν και οι δύο προσωπικούς λόγους για να την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ" (Μ.Δ.) που ήταν το δεύτερο μεγάλο έργο της.

χτυπήσουν πισώπλατα διότι η πρώτη υπήρξε συνεκδότρια του

Μετακόμισε στο Οστεντ τον Ιούλιο του 1886 και

περιοδικού της Ε.Π.Μ. στην οποία δεν επέτρεψαν να γίνει

επισκέφθηκε το Ελμπερφέλντ που ήταν στο δρόμο της. Εκεί

μέλος στο Εσωτερικό Τμήμα της θεοσοφικής, και αργότερα

συνέχισε το συγγραφικό της έργο. Μετέφερε την κατοικία της

την έδιωξαν, επίσης και ο δεύτερος είχε πάρει παύση από το

στο Λονδίνο τον Μάιο του 1887 όπου αποφασίζει να μείνει με

Αμερικάνικο Τμήμα για κακή συμπεριφορά κλπ. Επίσης, κατά

την Α. Μπεσάντ, την Κόμησσα Βασμάιστερ και τις δούκισσες

τη γνώμη του Ένδερσμπη, ο Βιογράφος Τζόν Σίμοντς (JOHN

του Αδεμάρ και Πομάρ. Αυτή την περίοδο επίσης ιδρύει το

SIMONS) που έγραψε το βιβλίο "MADAME ΒΙΑVΑΤSΚΥ,

"Οίκημα ή Τάγμα της Μπλαβάτσκυ" (BLAVATSKY LODGE)

ΜΕDIUΜ

και εκδίδει το δεύτερο περιοδικό της "Λούσιφερ" (LUCIFER)

παραλείψεις από στοιχεία που αφορούσαν την Ε.Π.Μ. που

τον Σεπτέμβριο του 1887. Στην Αγγλία ιδρύει επίσης το

άφησαν να φανεί μία ψεύτικη εικόνα της μεγάλης Μύστη

Εσωτερικό Τμήμα της Θεοσοφικής Εταιρίας (την μετονόμασε

η οποία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Στις

αργότερα σε Σχολή Αρκέιν) του οποίου είχε την πλήρη ευθύνη.

αρνητικές αναφορές προς την Ε.II.Μ. θα πρέπει να αναφερθεί

Εκδίδει το κυκλώπειο έργο της, την Μ.Δ., βασισμένο σε μεγάλο

και η Αναφορά του Ρίτσαρντ Χότζσον (RICHARD HDGSON’S

μέρος σε σημειώσεις που είχε κρατήσει από τα ταξίδια της, το

REPORT) στην οποία κάναμε αναφορά στην σελ. 10. Όλα τα

φθινόπωρο του 1888. Οι εξαιρετικές και μορφωμένες συνοδοί

παραπάνω, καθώς και άλλα που δεν θα αναφέρουμε, έκαναν

της λένε θαυμαστά πράγματα γι' αυτήν, όπως ότι διάβαζε

μεγάλη ζημιά στην Ε.Π.Μ. και στην θεοσοφική αλλά επίσης

βιβλία από απόσταση, ότι συνομιλούσε με αόρατα όντα και ότι

λειτούργησαν και σαν έμπνευση σε αυτούς που θέλησαν να

διατηρούσε μια παράξενη αλληλογραφία....

μελετήσουν πιο βαθιά τα πράγματα και να φέρουν στο φως

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι την Ε.Π.Μ. την κυνηγούσαν
οι κριτικές που σίγουρα έφθειραν την υγεία της που ήταν ήδη

ΑΝD

ΜΑGΙSΙΑΝ"

έκανε

πολλές

σοβαρές

την αληθινή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ και με αυτό τον τρόπο να την
δικαιώσουν και να αποκαταστήσουν τη μνήμη της '

άσχημη. Επίσης είναι αλήθεια ότι η Μπλαβάτσκυ είχε πολλούς

Κι έτσι, φτάνουμε στο τέλος της ζωής της. Αυτή η

προσωπικούς εχθρούς. Ο σπουδαιότερος είναι ο Ρενέ Γκενώ

ασυνήθιστη γυναίκα "που είχε προφητέψει την ανακάλυψη της

(RENE GUENON) που περιγράφεται από τον ΧΑΛ (G. A.

Τροίας από τον Σλήμαν και έλεγε ότι στον 20ο αιώνα ο κόσμος

LIVRAGA) σαν "ψευτοδιανοούμενος". Οι κριτικές που έκανε

θα βλέπει μέσα από νέους μαγικούς καθρέπτες (τηλεοράσεις)"

αυτή σε αναρχικούς και στην κυβέρνηση των δημοκρατικών

δεν μπορούσε πια να κρατήσει την Ψυχή στο σώμα της. Αυτή

την έκαναν μισητή στα μέσα ενημέρωσης. Όπως μας αναφέρει

η ίδια έλεγε κάποτε ότι οι "Μυστηριώδεις Δάσκαλοί" της, της
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είχαν δώσει ακόμη 5 χρόνια ζωής για να μπορέσει να τελειώσει
το έργο της. Και το τελείωσε, έστω κι αν το 7 βιβλίο της
"Μυστικής Διδασκαλίας" έμεινε σε χειρόγραφες σημειώσεις που
συγκεντρώθηκαν αργότερα από ένα τμήμα ή την "Εσωτερική
Σχολή" της θεοσοφικής Εταιρίας που λειτούργησε μέχρι το
1950.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η δραστηριότητα της
και ο ρυθμός εργασίας της έγιναν πυρετώδεις. Ενώ η Θ.Ε.
είχε γίνει παγκόσμια δύναμη, από κάθε άποψη, εκείνη έμενε
απομονωμένη με τις Κυρίες που αναφέραμε και γι' αυτή την
περίοδο της ζωής της ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα.
Στις 8 Μαΐου του 1891, στο Λονδίνο, κι ενώ οι γιατροί
είχαν δηλώσει ότι είναι εκτός κινδύνου, στις 11 το πρωί εκείνη
σηκώθηκε από το κρεβάτι, κάθισε στο γραφείο της και πέθανε,
όπως είχε προφητέψει μέρες πριν. Πέθανε σε ηλικία ακριβώς
60 ετών. Όταν σήκωσαν το πεσμένο σώμα της είδαν ότι την
τελευταία στιγμή, πριν πεθάνει, είχε γράψει βιαστικά κάτι για
τους μαθητές της. Είχε γράψει την αρχαία φράση "Φυλάξτε
την Ένωση." Αυτό το σύνθημα ερμηνεύτηκε από αρκετούς
μαθητές στα στενά όρια του νεκρού γράμματος νομίζοντας
ότι αναφερόταν μόνο στην ένωση μεταξύ των προσώπων
αλλά εκείνη ήθελε ίσως να πει κάτι άλλο, πιο πέρα απ' αυτή
την εξωτερική ερμηνεία. Ήθελε ν' αναφερθεί στη διαιώνιση της
ζωντανής διδασκαλίας, σχετικά με την ανάγκη να διαφυλαχτεί
η ένωση με τους Δασκάλους της Σοφίας. Η Μπλαβάτσκυ δεν
ήταν μια συνηθισμένη προωθήτρια εταιριών, αλλά μια Δασκάλα
ανθρώπων, όπως μας αναφέρει ο ΧΑΛ στο άρθρο "Διδάσκαλοι
Σοφίας" στην αναφορά για την "Ημέρα του Άσπρου Λωτού"
του περιοδικού Ν.Α. Τεύχος 52, Σελ. 24. Το πτώμα της κάηκε
και η περισσότερη στάχτη σκορπίστηκε στον άνεμο, πάνω από
τον Τάμεση, αλλά όπως σχολιάζει και ο Ένδερσμπη, "όποιος
σκαλίσει αυτή την στάχτη που μένει θα ανακαλύψει ότι είναι
ακόμα ζεστή '"
Τελειώνοντας την βιογραφία αυτής που άφησε στις
μελλοντικές γενιές την κληρονομιά ενός από τα πιο υψηλά
φιλοσοφικά συγκροτήματα που παρουσιάστηκαν ποτέ στον
κόσμο, κλείνουμε με τα λόγια που είχαν ειπωθεί από την ίδια:
"Εγώ δεν έκανα τίποτα καινούργιο. Απ' όλα τα λουλούδια
που μάζεψα, κανένα δεν είναι δικό μου. Το μόνο που είναι
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δικό μου είναι ο φιόγκος που τα δένει."
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Η

Κυρία με τη λάμπα», «Ο Άγγελος της
Κριμαίας», η πρώτη γυναίκα που πήρε ποτέ το
παράσημο Αξίας (Order of Merit). Η γυναίκα
που έτρεχε τις νύχτες στα στρατιωτικά

νοσοκομεία, με μοναδικό φως μια λάμπα πετρελαίου, είναι
η γυναίκα που δημιούργησε το επάγγελμα της σύγχρονης
νοσηλεύτριας. Αυτή είναι η Βρετανίδα Φλόρενς Ναϊτινγκέϊλ, η
γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη φροντίδα του ανθρώπου
που υπέφερε.
Η πρωτεργάτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής το έβαλε
σκοπό να αλλάξει δραστικά τις κακές υγειονομικές συνθήκες
και τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων του καιρού της. Η
πρωτοπόρος της μοντέρνας νοσηλευτικής έκανε ωστόσο και
κάτι ακόμη: μέσα από τα γραπτά της για την ιδανική λειτουργία

κατά μεγάλο μέρος από τον πατέρα της, απόφοιτο του

του συστήματος περίθαλψης βοήθησε να γίνουν ανακατατάξεις

πανεπιστημίου Cambridge, ο οποίος της δίδαξε Αρχαία

στα υγειονομικά πλαίσια σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης η

Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιστορία,

νοσηλευτική σχολή που ίδρυσε στο Λονδίνο έγινε πρότυπο

Φιλοσοφία και Μαθηματικά. Αναπτύσσει ήδη από πολύ νωρίς

εκπαιδευτικής δομής.

την τάση της προς τη φιλανθρωπία. Συχνά εγκαταλείπει την

«Τι ήταν μια νοσοκόμα πριν από τη μις Φλόρενς; Τίποτε
ή εντελώς ασήμαντη. Τα αποβράσματα της κοινωνίας,

έπαυλη για να βρεθεί στο διπλανό χωριό και να φροντίσει τους
αρρώστους και τους φτωχούς.

μέθυσες που είχαν κακή φήμη, υπάρξεις που προέρχονταν

Όταν έφτασε σε ηλικία 16 χρονών, έγινε σαφές σε όλους ότι

από τους κατώτερους κύκλους και που λύγιζαν, από

η νοσηλευτική ήταν η κλίση της, με την ίδια να την αποδίδει σε

το βάρος της δυστυχίας τους. Το να είσαι νοσοκόμα δε

«Θεϊκό κάλεσμα». Οι γονείς δεν ήταν ενθουσιασμένοι με την

θεωρείτο αξιοπρεπής απασχόληση για ένα «καλό» κορίτσι.

επιλογή της, φτάνοντας μέχρι το σημείο να της απαγορεύσουν

Προοριζόταν για γυναίκες ηλικιωμένες, πολύ εύθραυστες,

κάθε εμπλοκή με τη φροντίδα των ασθενών.

που ήταν, ως επί το πλείστον, μέθυσες και κλέφτρες ή

Ζούσε στα βικτωριανά χρόνια, οπότε τα κορίτσια της

πολύ άσχημες για να ασκήσουν κάποιο άλλο επάγγελμα».

καλής κοινωνίας παντρεύονταν νωρίς τον εκλεκτό της καρδιάς

(απόσπασμα από την εφημερίδα New York Times)

των γονέων τους και δεν εργάζονταν σε «ταπεινές» δουλειές

Η Φλόρενς Ναϊτινγκέϊλ θεμελίωσε το επάγγελμα των

που προορίζονταν για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.

αδελφών νοσοκόμων. Προς τιμήν της εορτάζεται κάθε χρόνο

Έτσι στα 17 της, αρνείται να παντρευτεί τον άντρα που της

στις 12 Μαΐου (μέρα της γεννήσεως της), η Παγκόσμια Ημέρα

προξένεψαν, αποφασίζοντας να πάρει τη ζωή στα χέρια της και

του Νοσηλευτή.

να ακολουθήσει την πραγματική της κλίση.

Τα παιδικά της χρόνια

Ακολουθώντας το «κάλεσμα» της

Γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 1820 σε μια πλούσια βρετανική

Το

1844

γράφεται

στη

σχολή

νοσηλευτικής

του

οικογένεια στη Φλωρεντία της Ιταλίας, από την οποία έλαβε

λουθηρανικού νοσοκομείου της πόλης Κάιζερβερτ της

το όνομά της. Ήταν το νεότερο από τα δυο αδέλφια. Ο πατέρας

Γερμανίας, αλλά εκπαιδεύεται και σαν εργαζόμενη ως αδελφή

της ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατος γαιοκτήμονας. Η μητέρα της

νοσοκόμα σε διάφορα νοσοκομεία της Αγγλίας και Γαλλίας. Το

προσπάθησε να την αναθρέψει με το γνώριμο τρόπο της καλής

1853 η Ναϊτινγκέϊλ επιστρέφει στο Λονδίνο όπου διορίστηκε

κοινωνίας της εποχής.

επιθεωρήτρια του ιδρύματος για τη Φροντίδα Ασθενών Κυρίων.

Με τη Φλόρενς σε ηλικία 5 ετών, η οικογένεια επέστρεψε
στη Βρετανία για να λάβει την εκπαίδευσή της. Μορφώθηκε

Εδώ από τον πρώτο κιόλας χρόνο προάγεται σε προϊσταμένη
εργασίας.
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Ο τρόπος που χειρίστηκε την επιδημία χολέρας θα

επιστολή από τον υπουργό Πολέμου Sidney Herbert, με την

χαρακτηριστεί υποδειγματικός, καθώς αντιλαμβάνεται και

οποία της ζητά να οργανώσει εκπαιδευμένες από αυτήν, ένα

επισημαίνει ότι οι κακές συνθήκες υγιεινής που επικρατούσαν

σώμα νοσοκόμων για την περίθαλψη των στρατιωτών της

στα νοσηλευτικά ιδρύματα βοηθούσαν στην εξάπλωση της

Κριμαίας. Σε λίγο καιρό αναχώρησε για το μέτωπο επικεφαλής

νόσου. Βάζει λοιπόν σκοπό της ζωής της να βελτιώσει την

28 νοσοκόμων (αργότερα αυξάνει τον αριθμό τους σε 100).

υγειονομική περίθαλψη, καταφέρνοντας να μειώσει σημαντικά

Φτάνοντας

σε ένα νοσοκομείο στο Σκούταρι, κοντά

τον δείκτη θνησιμότητας στο νοσοκομείο που εργαζόταν. Η

στην Κωνσταντινούπολη, η Φλόρενς καταλαβαίνει ότι οι

ίδια ταλαιπωρείται από την επιδημία, βρίσκεται σε στάδιο

συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες απ’ όσο είχε αρχικά υπολογίσει:

ανάρρωσης και της παρουσιάζεται η μεγαλύτερη πρόκληση της

μολυσμένο νερό, ασθενείς με βρόμικα ρούχα, τρωκτικά

νοσηλευτικής της καριέρας.

και έντομα να κυκλοφορούν στους διαδρόμους, έλλειψη

Δοκιμάζοντας στον Πόλεμο

επιδέσμων και ιατρικού εξοπλισμού. Περισσότεροι στρατιώτες

Το Μάρτιο του 1854 ξεκίνησε ο Πόλεμος της Κριμαίας με
τους Βρετανούς να μάχονται κατά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας
για τον έλεγχο των οθωμανικών εδαφών. Χιλιάδες βρετανοί

πέθαναν από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσοκομείο
παρά από τις εχθροπραξίες στη μάχη.
Η Ναϊτινγκέϊλ οργανώνει αμέσως τις υπευθυνότητες.

στρατιώτες στέλνονται στη Μαύρη Θάλασσα. Μόλις μέσα

Μαζί με τις νοσοκόμες, παρακαλεί

και τους λιγότερο

σε ένα χρόνο 18.000 στρατιώτες χρειάζονται βοήθεια στα

άρρωστους στρατιώτες να καθαρίσουν τον χώρο. Αναγκάζει

στρατιωτικά νοσοκομεία, που βίωναν τις άθλιες συνθήκες

τους υπεύθυνους να φέρουν προμήθειες και οργανώνει το

υγιεινής και περίθαλψης, που υπήρχαν εκεί.

καθημερινό πρόγραμμα του νοσοκομείου. Επιπλέον είχε να
της,

αντιμετωπίσει και την εχθρική στάση των γιατρών, που δεν

παρόλο ότι καμιά γυναίκα δεν υπηρετούσε στα νοσοκομεία

επέτρεπαν στις νοσοκόμες να εισέρχονται στους θαλάμους των

της Κριμαίας. Το κακό παρελθόν των γυναικών στο στράτευμα

ασθενών.

Η Ναϊτινγκέϊλ πρόσφερε αμέσως

τις υπηρεσίες

ανάγκασε το επιτελείο του βρετανικού στρατού να μην

Η ίδια περιποιούνταν προσωπικά όλους τους ασθενείς

προσλάβει άλλες. Στα τέλη του 1854, η Ναϊτινγκέϊλ λαμβάνει

και τους παρείχε συστηματικά οτιδήποτε θα μπορούσαν να
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χρειαστούν. Δεν υπήρξε σχεδόν κανένας στρατιώτης που να
μην είχε φροντίσει, καθώς περνούσε τις περισσότερες ώρες
της ημέρας στους θαλάμους των ασθενών. Συνήθιζε να κάνει
επισκέψεις στους θαλάμους ακόμα και το βράδυ με μία λάμπα
στο χέρι, προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία της
υγείας τους, να παρηγορήσει ή να δώσει συμβουλές στους
τραυματισμένους. Οι στρατιώτες, συγκινημένοι

από το

ειλικρινές ενδιαφέρον και την αστείρευτη προσφορά της, την
αποκαλούν «Κυρία με τη Λάμπα» και «Άγγελο της Κριμαίας».
Χάρη στη δράση της ο δείκτης θνησιμότητας

του

νοσοκομείου μειώνεται κατά 2/3, είτε βελτιώνοντας η ίδια τις
συνθήκες υγιεινής είτε ζητώντας την βοήθεια της Ανώτατης
Υγειονομικής Επιτροπής (Sanitary Commission).
Για παράδειγμα η Ναϊτινγκέϊλ επέβαλε το πλύσιμο των
χεριών και άλλες συνθήκες υγιεινής στο πολεμικό νοσοκομείο
που εργαζόταν. Μεγάλος αριθμός θανάτων ήταν από αρρώστιες
όπως ο τύφος και η χολέρα παρά από πληγές στη μάχη. Αιτία γι’
αυτό ήταν ο συνωστισμός, η πλημμελής λειτουργία υπονόμων
και η έλλειψη αερισμού, όπως ανακάλυψε η Υγειονομική
Επιτροπή. Η Επιτροπή καθάρισε τους υπονόμους και βελτίωσε
τον αερισμό. Το ποσοστό θανάτων έπεσε θεαματικά, η Φλόρενς
όμως ποτέ δεν απαίτησε να της αναγνωριστεί η συμβολή της σε
αυτό.
Εκτός από τη δραστική βελτίωση των συνθηκών υγιεινής
η Ναϊτινγκέϊλ καθόρισε μια σειρά από υπηρεσίες για τους
τροφίμους, μεταμορφώνοντας καθοριστικά την παραμονή
τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Έκανε την «ειδική κουζίνα» για
ασθενείς με ιδιαίτερες ανάγκες. Για να έχουν οι νοσηλευόμενοι
καθαρά σεντόνια και πετσέτες, φτιάχνει «χώρο πλύσης» έξω απ’
το νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, οργανώνει αίθουσα διδασκαλίας
και βιβλιοθήκη για την «πνευματική διέγερση» των ασθενών,
αλλάζοντας ουσιαστικά την ίδια την έννοια του νοσοκομείου.
Το Μάρτιο του 1856 διορίσθηκε σαν επιθεωρήτρια του τομέα
αδελφών νοσοκόμων όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Μετά τον Πόλεμο
Επιστρέφοντας το καλοκαίρι του 1856 στην Αγγλία,
προς μεγάλη της έκπληξη, έγινε δεκτή ως ήρωας πολέμου.
Η Βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία ευχαριστεί τη Φλόρενς
για τα κατορθώματα της με μια εγχάρακτη καρφίτσα, που
έμενε γνωστή ως «Nightingale jewel». Αργότερα η Βασίλισσα
άκουσε τις προτάσεις της για θέματα υγείας, στην οποία η

Ναϊτινγκέϊλ είχε σημαντικό ρόλο και συνεισφορά. Βασισμένη
στις παρατηρήσεις που έκανε κατά τον πόλεμο, συγγράφει μια
λεπτομερέστατη έκθεση 830 σελίδων με το τίτλο «Σημειώσεις
πάνω σε θέματα που επηρεάζουν την υγεία, την αποδοτικότητα
και τη διοίκηση των νοσοκομείων του βρετανικού στρατού»,
στην οποία αναλύει την εμπειρία της και προτείνει μέτρα για την
μεταρρύθμιση της λειτουργίας του στρατιωτικού νοσοκομείου.
Η πιο άμεση συνέπεια της συγκρότησης της επιτροπής, ήταν η
ίδρυση, το 1857, της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής.
Έχοντας την εμπειρία του Κριμαϊκού Πολέμου, η Φλόρενς
ανέλαβε την εκπαίδευση νεαρών γυναικών στην επιστήμη
της νοσηλευτικής. Ωστόσο δεν σταματάει ως εδώ και το 1860
χρησιμοποίησε από το «Ταμείο Ναϊτινγκέϊλ» (συνεισφορές του
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κοινού προς το έργο της) μεγάλο ποσό για να ιδρύσει τη Σχολή

καθήκοντος, ευγένεια, αγάπη. Όπως έλεγε η ίδια «..η

Αδελφών Νοσοκόμων στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Άγιου

εκπαίδευση, χωρίς όλες αυτές τις αρετές και τον μόχθο της

Θωμά στο Λονδίνο.

καθημερινής εργασίας , είναι ένα «κομμάτι κρέας χωρίς αλάτι»».

Η κληρονομιά της

Οι απόφοιτες της σχολής έγιναν περιζήτητες σε κάθε χώρα

Όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Η νοσοκόμα της καρδιάς

κορίτσια ονειρευόταν πλέον μια καριέρα νοσοκόμας. Σε κάθε

μας» ο Ζιλμπές Ζινουέ:
«Ως την εποχή της Φλόρενς Ναϊτινγκέϊλ, οι νοσοκόμες
κοιμούνταν

σε

ξύλινα

του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία). Τα νεαρά

κλουβιά

τοποθετημένα

στα

κοπέλα που αποφοιτούσε και αναλάμβανε την καινούργια της
υπηρεσία, η Φλόρενς έλεγε:

πλατύσκαλα, έξω από τις πόρτες των θαλάμων. Μόνο οι

«Θυμήσου πάντα ότι όπου βρίσκεσαι ο κόσμος θα

γυναίκες αμφιβόλου ηθικής μπορούσαν να δεχτούν κάτι

παρακολουθεί και θα λεπτολογεί ότι κάνεις, όχι μόνο σαν

τέτοιο»…. «Αν δεν ήσουν από φτωχική οικογένεια με ροπή

νοσηλεύτρια, αλλά και σαν γυναίκα. Να προσπαθείς κάθε σου

στην κλοπή και κατά προτίμηση αλκοολική, δεν υπήρχε καμιά

λέξη, κάθε σου πράξη να είναι στο ύψος της αποστολής σου,

πιθανότητα να ασκήσεις αυτό το επάγγελμα, το τόσο ευγενές

στο ύψος της γυναικείας σου μορφής».

ωστόσο…. Μετά τον πόλεμο της Κριμαίας αναγνωρίστηκε

Η Ναϊτινγκέϊλ ασταμάτητα συνεχίζει να γράφει έργα-

επισήμως το επάγγελμα της νοσοκόμας. Δεν ήταν ντροπή πια

εγχειρίδια. Έτσι το 1859 εκδίδεται ένα από τα πιο σημαντικά

να ακολουθούν τα κορίτσια των καλών οικογενειών αυτόν το

έργα με τίτλο «Σημειώσεις Νοσηλευτικής. Τι είναι και τι δεν

δρόμο».

είναι», το οποίο μεταφράζεται αμέσως σε όλες Ευρωπαϊκές

Στη σχολή της Ναϊτινγκέϊλ φοιτούσαν γυναίκες από την
εργατική και την αριστοκρατική τάξη, καθώς η νοσηλευτική

γλώσσες και θεωρήθηκε «η αρχή μίας νέας εποχής στην
ιστορία της νοσηλευτικής».

είχε γίνει πια ευγενές επάγγελμα. Η εκπαίδευση στη σχολή της

Προς το τέλος της ζωής της, παρόλο που είχε σοβαρά

παίρνει μια σημαντική βάση, καθώς απαιτεί οι εκπαιδευόμενες

προβλήματα υγείας και σχεδόν τυφλή, εξακολουθεί να δέχεται

να αποκτήσουν «ηρωικές αρετές» όπως υπομονή, αίσθηση

στο σπίτι της ασθενείς κάθε κοινωνικής τάξης. Στη διάρκεια
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του Αμερικάνικου Εμφύλιου γίνεται σύμβουλος και από τις

πλούσια ψυχικά χαρίσματα και μια ισχυρή εσωτερική ώθηση

δύο πλευρές για το πώς να στηθούν καλύτερα τα στρατιωτικά

προσφοράς. Χάρη στην αφοσίωση και την απίστευτη βούληση

νοσοκομεία στο πεδίο της μάχης. Κάνει μεταρρύθμιση του

που είχε, κατάφερε να αναδείξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό

Ερυθρού Σταυρού. Κατάφερε μία μεταρρύθμιση στο σύστημα

κοινωνικό επάγγελμα, σημαδεύοντας για πάντα την πορεία και

Υγείας.

εξέλιξή του.

Το 1908, σε ηλικία 88 ετών, ο βασιλιάς Εδουάρδος της

«Κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντέξει αν δεν

απένειμε το παράσημο Αξίας (Order of Merit) και είναι η πρώτη

εξελίσσεται»- έλεγε η Φλόρενς. «Περπατάμε προς το

γυναίκα που το απόκτησε μέχρι τότε. Στη 90α της γενέθλια

μέλλον ή προς το παρελθόν; Προοδεύουμε ή μένουμε στα

λαμβάνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα από τον βασιλιά

στερεότυπα;.». Αυτές οι ερωτήσεις της μπορούν να «καίνε»

Γεώργιο. Την ίδια χρονιά στης 13 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή.

τις καρδιές κάθε ανθρώπου, που θέλει να αλλάξει τον κόσμο

Την ημέρα του θανάτου της, στη σελίδα 8 των «Times»,

(έστω και λίγο) προς το καλύτερο.

ένας δημοσιογράφος είχε γράψει: «..Ελάχιστοι μεγάλοι
μεταρρυθμιστές είχαν την τύχη και τη χαρά να δουν τα
αποτελέσματα της μάχης τους με τρόπο τόσο συναρπαστικό
και τόσο ευνοϊκό. Εκείνοι που ακολούθησαν τον ευγενή
σκοπό της Κυρίας με τη λάμπα πιστεύουν ότι έφυγε η
μεγαλύτερη ηρωίδα της βρετανικής Ιστορίας».
Η

Φλόρενς

Ναϊτινγκέϊλ

έμεινε

στην

ιστορία

ως

ευγενής, γενναία, γεμάτη ενέργεια και αποφασιστικότητα

Πηγές
1. https://el.wikipedia.org/wiki/
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4. https://www.maxmag.gr/afieromata/florens-naitingkeil/
5. http://www.teiath.gr/userfiles/nursing_a/documents/florence.pdf
6. Εγκυκλοπαίδεια . Εκδόσεις ΠΑΠΥΡΟΣ

προσωπικότητα .Ήταν γεννημένη για να βοηθήσει τους
ανθρώπους που υπέφεραν .Ευφυής, δραστήρια και δυναμική
γυναίκα, με μια σπάνια για την εποχή της μόρφωση, με
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Ιωάννα της Λωραίνης
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Μ

ία από τις σημαντικότερες ηρωίδες της

Πιο συγκεκριμένα, το 1328 ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος

Γαλλίας είναι η Ιωάννα της Λωραίνης, η

Δ΄ πεθαίνει άτεκνος και χωρίς αδερφό. Τότε οι βασιλείς της

επονομαζόμενη Ζαν Ντ’Aρκ. Έχει μείνει

Αγγλίας βρίσκουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο του

γνωστή ως η γυναίκα που κατάφερε να

βασιλιά της Γαλλίας, όμως, χωρίς επιτυχία. Περίπου έναν αιώνα

αλλάξει τη ροή της ιστορίας της χώρας της. Μάλιστα, κάποιοι

μετά, στη Γαλλία κυβερνάει τυπικά ο Κάρολος ΣΤ΄. Κάνει

ιστορικοί υποστηρίζουν ότι, εάν εκείνη δεν υπήρχε, η έκβαση

ένα παιδί, τον Κάρολο Ζ, τον οποίο όμως δεν αναγνωρίζει ως

των γεγονότων της εποχής θα ήταν εντελώς διαφορετική.

επίσημο κληρονόμο του, κι έτσι εκείνος απομακρύνεται από

Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα του 15ου αιώνα που,

το βασίλειο. Τελικά στην πορεία αποδεικνύεται ότι ο θρόνος

παρ΄ όλες τις συνθήκες που επικρατούν την εποχή εκείνη,

του ανήκει, και οι Άγγλοι, γνωρίζοντας αυτή την πληροφορία

καταφέρνει να βγει μπροστά και να πολεμήσει για αυτά που

και εκμεταλλευόμενοι μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα σε δύο

πιστεύει, αψηφώντας τους νόμους και όσα προστάζουν οι

πόλεις της Γαλλίας, συμμαχούν με την πόλη της Βουργουνδίας,

αρχές του τόπου. Είναι μια πολεμίστρια που, με μοναδικό της

και ξεκινούν πόλεμο ενάντια στον νόμιμο κληρονόμο Κάρολο

όπλο την πίστη, καταφέρνει να πετύχει την απελευθέρωση

Ζ΄.

ενός ολόκληρου λαού.

Τα οράματα

Το ιστορικό πλαίσιο

Τον διάδοχο αυτόν έρχεται να υποστηρίξει εκείνη την

Βρισκόμαστε στην περίοδο του εκατονταετούς πολέμου.

εποχή η Ιωάννα, μια 17χρονη κοπέλα από το Ντομρεμί της

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους πολέμους που

Λωραίνης. Γεννημένη το 1412, είναι κόρη του Jaques D΄ Arc

έγιναν ποτέ στην ιστορία της Αγγλίας και της Γαλλίας. Ξεκινάει

και της Isabelle Romeo. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για

το 1337 και τελειώνει το 1453, ενώ αφορμή είναι η διαμάχη

την παιδική της ηλικία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σε

μεταξύ δυο διεκδικητών για το θρόνο της Γαλλίας.

ηλικία 13 χρόνων ξεκινάει να βλέπει κάποια οράματα. Σε αυτά
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παίζουν κύριο ρόλο η Αγία Αικατερίνη, η Αγία Μαργαρίτα και

Για να καταφέρει να πείσει τον δούκα της περιοχής να την

ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, οι οποίοι την προτρέπουν να σώσει τη

φέρει σε επαφή με τον Κάρολο Ζ΄, του δίνει πληροφορίες που

Γαλλία, να διώξει τους Άγγλους από τα εδάφη της και να στέψει

μόνο κάποιος που είναι στον κύκλο του γνωρίζει, όπως επίσης

βασιλιά της Γαλλίας τον Κάρολο Ζ΄ στη πόλη Ρουέν.

και πράγματα που θα γίνονταν στο άμεσο μέλλον. Εκείνος,

Αρχικά η Ιωάννα αντιστέκεται στα οράματά της, καθώς

αρχικά τρομάζει νομίζοντας πως πρόκειται για κάποια μάγισσα,

πιστεύει πως είναι μια μικρή και φτωχή κοπέλα χωρίς κάποια

στη συνέχεια όμως ανακαλύπτει πως πρόκειται για μια ευσεβή

πολεμική εμπειρία. Όμως, την άνοιξη του 1428 πείθεται από

κοπέλα. Η τρίτη προσπάθεια της λοιπόν στέφεται με επιτυχία.

τα «θεϊκά» σημάδια και ξεκινάει τη μεγαλύτερη περιπέτεια της

Έτσι μετά από βασιλική διαταγή η Ιωάννα έρχεται σε επαφή με

ζωής της.

τον δελφίνο στην πόλη Σινόν.

Η επαφή με τον Κάρολο Ζ΄

Σιγά-σιγά η Ιωάννα αρχίζει να συγκεντρώνει γύρω της

Μπορεί, ίσως, κάποιος να αντιληφθεί πόσο δύσκολο είναι

υποστηρικτές, οι οποίοι της βρίσκουν άλογο και σπαθί, καθώς

για ένα κορίτσι εκείνης της εποχής να φύγει από το σπίτι του

επίσης και αντρικά ρούχα πολεμιστή. Έτσι ξεκινάει για τη

για να πολεμήσει. Η Ιωάννα όμως, βρίσκει την κατάλληλη

Σινόν, έτοιμη να θυσιάσει τα πάντα για να εκπληρώσει τη θεϊκή

δικαιολογία. Η ξαδέρφη της, που ζει κοντά στο Vaucouleurs,

της αποστολή.

περιμένει παιδί, και η Ιωάννα ζητάει άδεια να την βοηθήσει.

Φτάνοντας στο δουκάτο, ο Δελφίνος παίζει ένα παιχνίδι

Μένει εκεί για κάποιους μήνες και σε αυτό το διάστημα

στην Ιωάννα της Λωραίνης. Αλλάζει ρούχα με έναν υπηρέτη

προσπαθεί να πείσει τους αρμόδιους της βασιλικής αυλής

του και κρύβεται ανάμεσα στο πλήθος. Εκείνη όμως, με το που

να την φέρουν σε επαφή με τον Κάρολο Ζ΄. Οι δύο πρώτες

αντικρίζει τον άνθρωπο που έχει πάρει τη θέση του βασιλιά,

προσπάθειες που κάνει δεν έχουν επιτυχία. Όμως, τότε είναι

καταλαβαίνει αμέσως ότι δεν είναι ο Κάρολος. Γυρίζοντας

που η επιμονή και το πείσμα της αρχίζουν να ξεδιπλώνονται.

προς το πλήθος, αναγνωρίζει δίχως δυσκολία τον πραγματικό

Είναι τόσο μεγάλη η πίστη της στον Θεό και στα μηνύματα που

Κάρολο και κατευθύνεται προς αυτόν. Η Ιωάννα του δίνει ένα

θεωρεί ότι έχει λάβει από Αυτόν, ώστε τίποτα δεν την σταματάει

σημάδι, που της είχαν δώσει οι φωνές στα οράματα της, κι έτσι

μέχρι να πετύχει την επαφή της με τον διάδοχο.

καταφέρνει να τον πείσει να την συναντήσει.
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Του ζητάει, λοιπόν, «να εναποθέσει το βασίλειό του στα
χέρια του Θεού και να το λάβει ξανά από Εκείνον». Αυτό
σήμαινε να αφήσει πίσω την παλιά του ζωή, να ορκιστεί πως
θα είναι δίκαιος με όλους, αλλά και πως θα φροντίσει φτωχούς
και πλούσιους, φίλους και εχθρούς. Ο Κάρολος ακολουθεί
τις οδηγίες της Ιωάννας. Μάλιστα, καλεί το πανεπιστημιακό
συμβούλιο των θεολόγων, το οποίο τον βεβαιώνει πως η
κοπέλα δεν είναι μάγισσα ή αιρετική και την στέλνει στην
Ορλεάνη μαζί με τον στρατό του.
Ο βασιλιάς διατάζει να φτιάξουν για την Ιωάννα μια
πανοπλία, καθώς και το προσωπικό της λάβαρο, που είναι ένα
περιστέρι και μια γαλάζια ασπίδα. Ζητάει η ίδια το σπαθί της
από το βασιλιά, καθώς το έχει δει στα οράματά της και ξέρει
πού πρέπει να το ψάξουν. Επίσης έχει οραματιστεί το πολεμικό
της λάβαρο, με τον Θεό να κρατάει τον κόσμο στο χέρι του
και δύο αγγέλους. Έτσι, με το σπαθί και το λάβαρο στο χέρι,
η παρθένος, όπως αποκαλεί τον εαυτό της, οδηγεί τον στρατό
της στην πολιορκία της Ορλεάνης.
Οι κακουχίες δεν την αγγίζουν, ενώ μοιάζει να μην έχει
ιδιαίτερες φυσικές ανάγκες, καθώς σπάνια τρώει πάνω από
ένα κομμάτι ψωμί και κοιμάται ελάχιστα. Το μόνο που τη
στενοχωρεί στην πορεία της προς την Ορλεάνη είναι, ότι
δεν μπορεί να παραστεί στη Θεία Λειτουργία και με αυτόν
τον τρόπο να έχει επαφή με τον Θεό, που πάντα ήταν η πηγή

υποχωρήσουν, προκειμένου να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές.

δύναμής της.

Τους τονίζει πως ο Θεός είναι με το μέρος του Γάλλου βασιλιά,

Η καθοριστική μάχη της Ορλεάνης

και τους ζητάει να παραδοθούν και να γλιτώσουν. Οι Άγγλοι,

Στις 19 Απριλίου το 1429 η Ιωάννα φτάνει μαζί με τους

νικητές ως τότε, γελούν εις βάρος των αγγελιοφόρων της. Στην

στρατιώτες της στην Ορλεάνη, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος

Ορλεάνη καταλαμβάνει μια σειρά από φυλάκια, τα οποία οι

κατέχουν οι Άγγλοι. Η φήμη της είναι τόσο μεγάλη, ώστε πριν

Γάλλοι θεωρούν χαμένα, αποκόπτοντας τους Άγγλους από τις

καν φτάσει, έχει καταρρίψει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των

ενισχύσεις τους.

εχθρών της, που είναι το ηθικό τους. Η Ιωάννα μπαίνει στην

Στην μάχη της Ορλεάνης είναι που εκπληρώνεται μια

πόλη με ζητωκραυγές και επευφημίες από όλο το πληθυσμό

ακόμα προφητεία της. Είχε πει στον βασιλιά πριν φύγει, ότι

και, μέσα σε ένα μήνα, οι πρώτες της νίκες γυρίζουν την πορεία

η ίδια θα πληγωθεί σε κάποια μάχη από ένα βέλος, αλλά όχι

του εκατονταετούς πολέμου προς όφελος της Γαλλίας. Η μάχη

θανάσιμα. Πράγματι, πληγώνεται στο πόδι, όμως, αντί να

της Ορλεάνης είναι η πιο καθοριστική, καθώς πρόκειται για

ζητήσει θεραπεία, συνεχίζει να πολεμάει. Καταλαμβάνει στην

την πρώτη νίκη της Ιωάννας και κατά συνέπεια της Γαλλίας. Το

πορεία της πολλές ακόμη πόλεις, όμως το βασιλικό συμβούλιο

μόνο που χρειαζόταν ήταν μέθοδος και υπομονή.

δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό της. Έτσι, αναγκάζεται

Η στρατηγική της Ιωάννας αποφέρει τελικά στο στρατό

να διακόψει μια συνεδρίαση για να παρακαλέσει γονατιστή

του Κάρολου Ζ΄ τη μια νίκη μετά την άλλη. Κατά κανόνα,

το βασιλιά να συνεχίσει την πολιορκία της στην πόλη Ράιμς.

πρώτα γράφει (υπαγορεύει, δηλαδή, αφού δεν γνωρίζει

Εκείνος υποχωρεί και δεν το μετανιώνει αφού σε μια εβδομάδα

γραφή και ανάγνωση) στους Άγγλους ζητώντας τους να

ο δρόμος τους είναι ήδη ανοιχτός.
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Στην πόλη αυτή γίνεται και η στέψη του βασιλιά σε
μια περίλαμπρη τελετή. Η Ιωάννα γονατίζει μπροστά του,

μπορούν ακόμα να κερδίσουν τον πόλεμο, υποστηρίζοντας
πως αυτοί έχουν τελικά το Θεό με το μέρος τους.

λέγοντας πως πλέον έχει πραγματοποιηθεί η θεϊκή θέληση.

Έτσι η Ιωάννα παραπέμπεται στην Ιερά Εξέταση. Εκεί,

Δυστυχώς, όμως, η ενδοξότερη στιγμή της είναι και η αρχή του

ακόμα και όταν απειλείται με βασανιστήρια, λέει ότι το να

τέλους της.

απαρνηθεί κάποιος τον εαυτό του και να ζει χωρίς πίστη, είναι

Η πορεία προς την πυρά

πιο σοβαρό κι απ’ το θάνατο. Ξεκινούν οι προκαταρκτικές

Δεν είναι γνωστό για ποιο λόγο, από τη στιγμή της στέψης

έρευνες και οι ανακρίσεις των μαρτύρων, χωρίς να της ορίσουν

και μετά, αλλάζει η αντιμετώπιση προς το πρόσωπό της.

δικηγόρο ή έστω κάποιον σύμβουλο. Όμως, από τη διαδικασία

Κάποιοι ιστορικοί εικάζουν πως ένας δολοπλόκος σύμβουλος

δεν προκύπτει κάτι πάνω στο οποίο να μπορούν να συντάξουν

του βασιλιά τη θεωρούσε πλέον περιττό βάρος, ενώ άλλοι πως

την κατηγορία τους, καθώς κανένας από τους εξεταζόμενους

δεν ήταν σύμφωνη με τη στρατηγική της Γαλλίας, που ήθελε να

μάρτυρες δεν έχει να πει κάτι αρνητικό για τον χαρακτήρα, τις

συμμαχήσει με τους Άγγλους.

συνήθειες ή τα πιστεύω της Ιωάννας.

Έτσι, όταν η Ιωάννα ζητάει να φύγει για το Παρίσι, δεν

Τελικά, προσάγεται σε δίκη με την κατηγορία «υποψία

της δίνεται η άδεια και διατάζεται να εξασφαλίσει τις περιοχές

αίρεσης». Σε γενικές γραμμές, αν και δεν έχει λάβει κάποια

γύρω από τη Ράιμς. Πραγματοποιεί μια σειρά από επιτυχημένες

εκπαίδευση σε εκκλησιαστικά και θεολογικά ζητήματα,

εκστρατείες, όμως παραμένει και ανενεργή για ένα μεγάλο

αποφεύγει με εξυπνάδα όλες τις παγίδες και δίνει απαντήσεις,

διάστημα. Ο βασιλιάς παραχωρεί στην οικογένεια της τίτλους

που είναι απόλυτα σύμφωνες με το δόγμα της Καθολικής

ευγενείας, αλλά όχι χρηματική αμοιβή. Καθώς όμως η Ορλεάνη

Εκκλησίας. Οι δικαστές αναγκάζονται να αλλάξουν την

ποτέ δεν ξέχασε το χρέος απέναντί της, φροντίζει ώστε να

κατάθεσή της προκειμένου να μπορέσουν να την καταδικάσουν,

πάρουν μια σύνταξη.

ενώ τη βάζουν να υπογράψει μια ομολογία, την οποία η ίδια

Όταν ο Κάρολος τη χρειάζεται ξανά, εκείνη τον υπακούει

δεν μπορεί να διαβάσει. Κι αυτό, με την υπόσχεση ότι θα

και στρατοπεδεύει αναγκαστικά στην Κομπιέν για να

της επιτραπεί να παρακολουθήσει τη Λειτουργία και πως θα

απωθήσει μια επίθεση των Βουργουνδών. Εκείνοι όμως

έχει καλύτερες συνθήκες κράτησης. Ωστόσο, οι Άγγλοι δεν

είναι προετοιμασμένοι και την αποκόπτουν από τους λίγους

κρατούν την υπόσχεσή τους κι έτσι η Ιωάννα παίρνει πίσω την

συμμάχους της. Η Ιωάννα αντιστέκεται μέχρι το τέλος,

ομολογία της. Αυτή είναι και η αφορμή για να την οδηγήσουν

όμως τελικά αιχμαλωτίζεται. Ο Γάλλος βασιλιάς, τον οποίο

στην πυρά. Εκείνη, καταλαβαίνοντας πως θα την σκοτώσουν,

η Ιωάννα είχε στέψει και δοξάσει, δεν στέλνει λύτρα για την

κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας πέφτοντας από ύψος είκοσι

απελευθέρωσή της, και μάλιστα ούτε καν διαπραγματεύεται με

μέτρων, όμως επιζεί.

τους Βουργουνδούς. Έτσι, ο διοικητής τους την πουλάει στους

Η Ιωάννα της Λωραίνης παραδίδεται στις φλόγες στην

Άγγλους, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να τη μισούν. Κατά έναν

πόλη Ρούεν το 1431. Τη στιγμή που στέκεται μπροστά στο

τρόπο είναι σαν ο ίδιος ο Κάρολος να υπογράφει τη θανατική

πλήθος, λίγο πριν ανάψει η πυρά, τοποθετούν στο πρόσωπό

της καταδίκη.

της ένα κομμάτι χαρτί που γράφει «Αιρετική, Αποστάτρια,

Μια παράνομη δίκη

Ειδωλολάτρης». Η γυναίκα αυτή, όμως, κατευθύνεται προς το

Οι Άγγλοι θέλουν να δουν την Ιωάννα της Λωραίνης

τέλος της με την ίδια υπερηφάνεια και σιγουριά με την οποία

να καίγεται, αφού αυτό το 17χρονο κορίτσι κατάφερε να

έζησε. Μετά το θάνατό της, οι Άγγλοι εκθέτουν τις στάχτες της

ξεπεράσει τους στρατηγούς τους, να σφαγιάσει τον στρατό

στο πλήθος, ώστε να μην υπάρξουν υποψίες ότι ξέφυγε.

τους, αλλά κυρίως να διαλαλήσει με τις νίκες του πως ο Θεός

Οι Άγγλοι μπορεί να έκαψαν την Ιωάννα της Λωραίνης,

είναι εναντίον τους. Το ότι κατάφεραν να την αιχμαλωτίσουν

αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν αυτό που έχει θέσει

σημαίνει γι’ αυτούς πως ο σκοπός της έχει αποτύχει και πως

σε κίνηση. Λίγα χρόνια αργότερα οι προφητείες της

δεν έχει πραγματικά την προστασία του Θεού. Αν επιπλέον

επαληθεύονται. Οι Γάλλοι συμμαχούν με τους Βουργουνδούς,

αποδειχθεί πως όσα ισχυριζόταν ήταν ψέματα, οι Άγγλοι

καταλαμβάνουν το Παρίσι και διώχνουν τους Άγγλους από τη
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χώρα τους. Ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος Ζ΄ διατάζει να

προσπαθούσε να είναι εκεί για όσους την χρειάζονταν. Παρόλο

επανεξεταστεί η δίκη της, ίσως επειδή δεν θέλει να έχει στεφθεί

που ήταν γενναία και συχνά ανελέητη, έκλαιγε ύστερα από

από μια καταδικασμένη αιρετική. Σε αυτή τη δεύτερη δίκη,

κάθε μάχη για τις ζωές που χάθηκαν. Ωστόσο, αυτή η ευαίσθητη

που διαρκεί τέσσερα χρόνια, επανεξετάζονται όλα τα στοιχεία

πλευρά της δεν την εμπόδισε στο να εκπληρώσει το καθήκον

και προκύπτει το συμπέρασμα πως τα πολιτικά συμφέροντα

της. Ήταν μια πολεμίστρια που, παρ΄όλες τις μάχες στις οποίες

οδήγησαν έναν άνθρωπο σε μια άδικη καταδίκη. Έτσι, λίγα

συμμετείχε, κατάφερε να διατηρήσει την αγνότητά της.

χρόνια αργότερα, η Ιωάννα της Λωραίνης αγιοποιείται από την
Καθολική Εκκλησία.

Η Ιωάννα της Λωραίνης υπήρξε ένα παράδειγμα ηρωισμού.
Ενσάρκωσε ιδανικά τη θρησκευτική ευλάβεια με την ανδρεία

Για έναν άνθρωπο που ακούει φωνές μέσα από οράματα,

και την ταπεινότητα, αφιερώνοντας τον εαυτό της σε έναν

η Ιωάννα ήταν απόλυτα προσγειωμένη και επικεντρωμένη

σκοπό, που θα άλλαζε τη ροή της γαλλικής ιστορίας. Αυτή

στην αποστολή της, έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε είδους

η πολεμίστρια έμελλε να γίνει συνώνυμο του πνεύματος

δυσκολία. Η δύναμή της ήταν η στρατηγική της. Ήξερε πού

ενός ολόκληρου λαού, με τα προσωπικά της σύμβολα να

να τοποθετηθεί, πώς να αποφύγει τα δύσκολα χτυπήματα

μετατρέπονται σε σύμβολα ενός έθνους σε κάθε πολεμική

και κυρίως να ψυχολογεί τις κινήσεις του αντιπάλου. Κανείς

πρόκληση που αντιμετώπιζε.

δεν μπορεί να εξηγήσει, πώς, χιλιάδες άντρες υπάκουαν στις
διαταγές ενός κοριτσιού. Ίσως, επειδή η στρατηγική της ήταν
ένας συνδυασμός υπερφυσικής σιγουριάς και κοινής λογικής.
Η Ιωάννα δεν ζήτησε ποτέ κάποια αμοιβή και η μόνη
περιουσία της ήταν δύο δαχτυλίδια που είχαν συναισθηματική
αξία και τα είχε από το χωριό της. Παρόλο που και η ίδια
ήταν φτωχή, έδινε πάντα ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει και
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

…η
αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει

προσφέρει
το οξυγόνο

νόημα στην

της ψυχής,

είναι μια

ύπαρξή

ένα Όραμα

αυθεντική

μας

Είσαι

Τι είναι για μας
η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία είναι η σοφία
της καθημερινής ζωής. Το να
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να
είσαι «παρών» στη ζωή, στους
άλλους και στον εαυτό σου.
Δεν είναι μια διανοητική
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα
ένας τρόπος ζωής προσιτός σε
όλους και αποτελείται από την
εφαρμογή των διδασκαλιών
των σοφών όλων των εποχών.
Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό
μας, να ερχόμαστε σε επαφή
με ιδέες κι όχι με απόψεις και
να κάνουμε σωστές επιλογές
ελεύθερα.

στάση

για να

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

Τι είναι για μας
ο πολιτισμός
Στη Νέα Ακρόπολη
αναγνωρίζουμε την ανάγκη
να διασώσουμε και να
αναπτύξουμε, μέσα από μια
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη,
την επιστήμη, το μυστικισμό
και την πολιτική ως την τέχνη
της αρμονικής συνύπαρξης.
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον
πολιτισμό και την κουλτούρα
μέσα στον καθένα.
Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει
την κατανόησή μας για τη ζωή και
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα
σεβασμού, αλληλεγγύης
και αλληλοκατανόησης.

Τι είναι για μας
ο εθελοντισμός
Ο Εθελοντισμός είναι μια
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα
από τις μόδες.
Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος
αναπτύσσοντας τις αξίες της
ένωσης, της αλληλεγγύης,
της ανεκτικότητας, της
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί
στη βελτίωση τόσο του εαυτού
του όσο και της κοινωνίας στην
οποία ζει.
Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με
χτυπήματα αλλά με Φως!
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Γυναικεία Ιπποτικά Τάγματα
Κείμενο: Μπαλτσιώτη Ευθυμία

Η

ανθρωπότητα στις μέρες μας, κατακλύζεται

Οι Ιππότες και οι Ντάμες ήταν εκείνοι που κρατούσαν αυτές

από την ανάγκη για μεγαλύτερη ανάπτυξη

τις αρχές και αξίες. Αν και δέσποζαν σε δύσκολες συνθήκες και

και πρόοδο. Η ανάγκη αυτή στρέφεται προς

εποχές, εκπαίδευαν τον εαυτό τους σε μία στάση ευγενική,

την τεχνολογία και την επιστήμη, που η

αλτρουιστική και πάντα διαθέσιμη προς τον κοινό σκοπό.

εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία. Ελλιπής

Σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου θα συναντήσουμε

όμως εμφανίζεται η εξέλιξη και το ενδιαφέρον ως προς την

τέτοιους ανθρώπους, που φύλαγαν ότι πιο πολύτιμο υπήρχε

πνευματικότητα και την ηθική.

εκείνη την στιγμή για αυτούς, την πατρίδα, ένα κάστρο, έναν

Πολλοί ερευνητές και σύγχρονοι ψυχολόγοι, υποστηρίζουν
πως έχει χαθεί το ανθρώπινο στοιχείο από τις διαπροσωπικές

βασιλιά ακόμα και μια ιδέα, μια ιδέα που καθόριζε τον σκοπό
της ζωής τους.

σχέσεις. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα, χωρίς να υπολογίζεται

Δυστυχώς, στην σύγχρονη εποχή μόνο αναμνήσεις

ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτή η υλιστική και τεχνοκρατική

τέτοιων ανθρώπων και συνθηκών μπορούμε να βρούμε και να

οπτική της σύγχρονης ζωής έρχεται σε σύγκρουση με τα

ελπίζουμε πως κάποια μέρα θα μπορούσαμε όλοι να κληθούμε

πρότυπα και τις αρχές που είχαν αναπτύξει οι άνθρωποι σε

να υπερασπιστούμε κάτι το οποίο θα μας υπερβαίνει και θα μας

παλαιότερες εποχές. Οι ηθικές αξίες αλλάζουν και εκπίπτουν

κινεί προς μια κοινή και υψηλή δόξα, την δόξα της ψυχής.

σε μια ατομικιστική και εγωκεντρική φόρμα συμπεριφοράς

Τι είναι ο Ιπποτισμός

και τρόπο δράσης. Στα αυτιά των σύγχρονων ανθρώπων οι

Ο ιπποτισμός ήταν ένα είδος κάστας, που άνθισε κατά τον

έννοιες της ευγένειας, του αλτρουισμού και της υπακοής σε μια

Μεσαίωνα και συνδεόταν με τα στρατιωτικά επιτεύγματα και

ιδέα, φαίνονται εξωπραγματικές. Παρόλα αυτά σε παλαιότερες

την προσφορά στρατιωτικών υπηρεσιών σε κάποιο υψηλά

εποχές υπήρχε ένας τρόπος ζωής με ηθικό κώδικα, γνωστός ως

ιστάμενο άτομο. Η λέξη ιππότης ήταν τίτλος που έδειχνε την

ιπποσύνη.

κοινωνική θέση. Για να γίνει κάποιος ιππότης έπρεπε ή να

44

Ιαν ου άριο ς - Φεβρ ου άριο ς - Μάρτιο ς 2021

του αποδοθεί ο τίτλος μαζί με εκτάσεις γης από τον εκάστοτε
βασιλιά ή να γίνει μέλος κάποιου ιπποτικού τάγματος ή να
χριστεί ιππότης μετά από κάποιο ανδραγάθημα στο πεδίο της
μάχης. Επίσης ήταν αναγκαίο να τιμηθεί επίσημα σε μια τελετή
ή να λάβει ένα βραβείο ιππότη για εξαιρετική γενναιότητα ή
υπηρεσία, συνήθως σε μάχη. Συνήθως, τον τίτλο αυτόν τον
παίρνανε άνθρωποι που είχαν περιουσία και επιδίδονταν σε
στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και άνθρωποι που προέβαιναν
θαρραλέα σε μία μάχη υπέρ της πατρίδος ή του μονάρχη με
αντάλλαγμα κτήματα και εκτάσεις, κατακτώντας έτσι την
επόμενη κοινωνική βαθμίδα. Ο μύθος μιλάει για γενναίους
μαχητές από διάφορα κοινωνικά στρώματα, που είχαν
αναλάβει την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα όπλα τους μόνο

Πολλές από αυτές άλλαξαν το ρου της ιστορίας και κατάφεραν

για δίκαιες υποθέσεις, όπως η υπεράσπιση της θρησκευτικής

να απελευθερώσουν όχι μόνο τους τόπους τους αλλά και τα

πίστης, η προστασία των αδυνάτων και των ορφανών ή των

μυαλά των ανθρώπων, καθώς η τιμή και η αρετή δεν έχουν

θυμάτων της καταπίεσης και της αδικίας. Ο τίτλος του ιππότη

φύλο. Υπάρχουν πολλές γενναίες γυναίκες που έχουν παλέψει

δεν ήταν κληρονομικός, γι’ αυτό ο κάθε υποψήφιος για να

στην ιστορία, στην πολιτική και στον πόλεμο.

ονομαστεί ιππότης έπρεπε προηγουμένως να αποδείξει πως

Αν και από ακαδημαϊκή άποψη οι γυναίκες δεν μπορούσαν

ήταν άξιος του τίτλου αυτού. Από τον 11ο αιώνα και ύστερα

γενικά να φέρουν τον τίτλο του ιππότη, εξακολουθούν να

για να ονομαστεί κάποιος ιππότης έπρεπε να προηγηθούν

υπάρχουν πολλές γυναίκες στην ευρωπαϊκή ιστορία που

οι απαραίτητες δοκιμασίες και να γίνει επίσημη τελετή του

ήταν μέρος των ιπποτικών παραγγελιών και εκτελούσαν

χρίσματος.

τα καθήκοντα των γυναικών ιπποτών χωρίς την επίσημη

Ο τίτλος αυτός δινόταν σε ανθρώπους που είχαν υπερβεί

αναγνώριση. Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, οι γυναίκες

τον εαυτό τους προς ένα κοινό σκοπό. Ο τίτλος δηλαδή,

δεν αναθρέφονταν για μάχη, όπως οι άντρες που συνήθως

αντιπροσώπευε την προσωπική προσπάθεια και τη γενναιότητα

εκπαιδεύονταν για πολεμικές συγκρούσεις από την παιδική

που εξέφραζε κάποιος. Στην ιστορία έχουν μείνει πολλοί

ηλικία. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν αγωνίστηκαν.

γνωστοί ιππότες, άνδρες που θαυμάζουμε και μας εμπνέουν.

Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα γυναικών, ευγενών και

Και, παρόλη την συχνά λανθασμένη πεποίθηση, δεν υπήρχαν

κατώτερων τάξεων, που υπερασπίστηκαν τα σπίτια τους, τις

μόνο άντρες ιππότες , αλλά και γυναίκες. Η ιστορία μπορεί να

οικογένειές τους και τα έθνη τους από την επίθεση εξωτερικών

μας πει πολλά για γυναίκες που βρέθηκαν να χρίζονται ιππότες

εχθρών. Με αυτή τη στάση άνοιγαν τις πύλες διάφορων

λόγω της προσφοράς τους στα κοινά, ακόμα και στο πεδίο της

ταγμάτων και για εκείνες.

μάχης.

Τι είναι τα Τάγματα- Γυναικεία Τάγματα

Επειδή κανένας από αυτούς τους τομείς δράσης των

Τα τάγματα ήταν ομάδες ανθρώπων που διαμορφώνονταν

Ιπποτών δεν ανήκε στο βεληνεκές των γυναικών εκείνης της

για έναν κοινό σκοπό. Είχαν πολεμικό και στρατιωτικό

εποχής, δύσκολα κάποια χριζόταν Ιππότης. Εξ΄ άλλου, οι

χαρακτήρα και λάμβαναν μέρος σε μάχες για να υπερασπιστούν

γυναίκες σπάνια κατείχαν οι ίδιες περιουσία και ακόμα πιο

τις ιδέες τους. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στην Ιστορία

σπάνια βρίσκονταν στο πεδίο της μάχης ενώ τα περισσότερα

πολλά τέτοια τάγματα που ακολουθούσαν μια ιδέα και την

ιπποτικά τάγματα δε δέχονταν γυναίκες. Σε ορισμένες

προστάτευαν. Κάποια από αυτά ήταν καθαρά ανδρικά τάγματα

περιπτώσεις όμως αυτό συνέβαινε και υπήρξαν αρκετές

ενώ κάποια άλλα μετά από καιρό άνοιξαν τις πόρτες τους προς

γυναίκες που είτε χρίστηκαν ιππότες είτε πολέμησαν σαν

γενναίες γυναίκες, τις οποίες αντιμετώπιζαν ισότιμα με τους

ιππότες αν και δεν έλαβαν ποτέ επίσημα τον τίτλο αυτόν.

άνδρες.
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Η λέξη, ετυμολογικά, προέρχεται από το ρήμα τάσσω, που

(κυρία).

σημαίνει παρατάσσω, ταχτοποιώ, διορίζω, διατάζω. Από την ίδια

Στα σύγχρονα χρόνια, αν και δεν το γνωρίζουμε οι

ρίζα προέρχεται και το ταγός που σημαίνει αρχηγός. Οι κύριες

περισσότεροι, υπήρχαν τάγματα που δρούσαν με κοινωνικό

αρετές που όφειλαν να χαρακτηρίζουν τα ιπποτικά τάγματα

σκοπό και συμμετείχαν σε αυτό γυναίκες. Κάποια από αυτά

ήταν η αφοσίωση, η ανδρεία, η εντιμότητα, η γενναιοδωρία και

είναι “η Λεγεώνα της Τιμής”, που ήταν ένα πολεμικό τάγμα, το

η ευγένεια.

“Τάγμα του Μπαθ”, το “Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα” καθώς και

Με την είσοδό τους σε τάγματα, οι γυναίκες μπόρεσαν

το “Τάγμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ και του Άγιου Γεωργίου”,

και άνοιξαν την ψαλίδα προσφοράς και γενναιοδωρίας.

το οποίο έδινε τιμές σε πολεμιστές που είχαν πολεμήσει εκτός

Καθώς οι άντρες ειδικεύονταν στα μάχες, πολλές γυναίκες,

πατρίδας.

όταν δεν πολεμούσαν, βοηθούσαν με διαφορετικό τρόπο. Σε

Σε αυτά τα τάγματα η παρουσία των γυναικών δεν έλειπε

πολλά λοιπόν τάγματα οι γυναίκες στήριζαν στα παρασκήνια.

και πολλές τιμήθηκαν για το έργο και την αντρειοσύνη τους,

Στο Τευτονικό τάγμα βοηθούσαν ως νοσοκόμες και τις

όπως η βασίλισσα Μαίρη της Αγγλίας που ήταν η πρώτη

αποκαλούσαν συναδέλφισες, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια

γυναίκα στην Ευρώπη που πήρε τον τίτλο του Ιππότη Γενικού

τους. Οι περισσότερες όμως έμειναν στην ιστορία ως

Διοικητή το 1911 στο Τάγμα της Περικνημίδας. Επίσης, η

πολεμίστριες και άξιες υπερασπίστριες της πατρίδας τους. Οι

πρώτη γυναίκα που έγινε δεκτή στην “Λεγεώνα της τιμής”

Ναΐτες Ιππότες, που είχαν άμεσες επαφές με τους Τεύτονες,

ήταν η Μαρί-Ανζελίκ Ντουσμάν, που πολέμησε στους

δέχονταν και γυναίκες ως μέλη τους, ενώ τον 13ο αιώνα

Επαναστατικούς Πολέμους της Γαλλίας (1792 - 1802 ) και

ίδρυσαν ένα τάγμα γυναικών μοναχών-πολεμιστριών το

έλαβε τιμητική σύνταξη.

οποίο όμως δεν πρόλαβε να εξελιχθεί λόγω των διωγμών και
καταργήθηκε τελικά από την Παπική Εκκλησία.

Πέρα όμως από τα τάγματα που δέχονταν γυναίκες και
πολεμούσαν μαζί τους, δημιουργήθηκαν αμιγώς Γυναικεία

Στην Μεγάλη Βρετανία το πρώτο Τάγμα που δέχτηκε

Τάγματα. Κάποια γνωστά είναι το “Τάγμα του Πέλεκυ”,

να γίνουν μέλη γυναίκες ήταν το Τάγμα της Περικνημίδας

όπου δημιουργήθηκε για τις γυναίκες-ιππότες, που είχαν

(Order of the Garder, 1358-1488). Πάνω από εξήντα γυναίκες

υπερασπιστεί την πόλη Τορτόζα από τους Μουσουλμάνους.

κατάφεραν και έγιναν μέλη του πιο σημαντικού ιπποτικού

Ενώ η πρώτη μάχη ήταν νικηφόρα η δεύτερη φαινόταν

τάγματος της χώρας. Ο 15ος

αιώνας ήταν ιδιαίτερα

βατερλώ, ώσπου πήραν την σκυτάλη οι γυναίκες. Οι

πρόσφορος για την ανάπτυξη των γυναικείων ταγμάτων.

στρατιώτες θεωρούσαν πως η πόλη ήταν ήδη χαμένη και πως

Τέτοια ήταν η προσχώρηση στα τάγματα των γυναικών, που

δεν υπήρχε ελπίδα, παρακαλώντας για παράδοση. Οι γυναίκες

άρχισαν να χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι για να

όμως της πόλης είχαν αντίθετη άποψη. Φόρεσαν στρατιωτικό

τις περιγράψουν, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους στην

εξοπλισμό και ξεχύθηκαν στη μάχη, όπου κατανίκησαν τον

μάχη. Οι σύζυγοι των ιπποτών, που δεν συμμετείχαν σε μάχες,

εχθρό, τρέποντάς τον σε φυγή. Ο άρχοντας της Τορτόζας

ονομάζονταν chevaleresses, δηλαδή “ιππότισσες”, ενώ εκείνες

για να τις τιμήσει, δημιούργησε το τάγμα και έδωσε στις

που συμμετείχαν στις μάχες ονομάζονταν chevaliers, δηλαδή

γυναίκες ιδιαίτερα προνόμια, κάτι πρωτοφανές για την εποχή.

“ιππότες”.

Αποκαλούνταν « γυναίκες-ιππότες», τίτλος που δεν υπήρχε

Προχωρώντας στην ιστορία, οι επόμενοι αιώνες που οι

περίπτωση να δοθεί σε γυναίκα τον μεσαίωνα.

γυναίκες είχαν εξέχουσα θέση στα ιπποτικά τάγματα ήταν

Ένα άλλο τάγμα που αποτελούνταν αποκλειστικά από

οι 18ος -19ος . Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν το Τάγμα της

γυναίκες ήταν το “Ιπποτικό Τάγμα της Ενδόξου Αγίας Μαρίας”

Βρετανικής Αυτοκρατορίας (1917). Ο ρόλος του ήταν να τιμά

που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, ήταν από τα λίγα τάγματα

ανθρώπους των τεχνών και των επιστημών, όπως επίσης και

γυναικών που εγκρίθηκαν από το κέντρο της Καθολικής

οργανισμούς με σκοπό τη φιλανθρωπία και τις αγαθοεργίες.

Εκκλησίας, το Βατικανό. Παρόλα αυτά, ένας Πάπας κατέστειλε

Και σε αυτό το τάγμα βρίσκουμε διαβαθμίσεις και η ανώτατη

την λειτουργία του στερώντας την δυνατότητα προσφοράς σε

βαθμίδα αντιστοιχεί στον τίτλο Σερ (ιππότης) και Ντέιμ

αυτές τις γυναίκες.
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Γυναίκες-Ιππότες που άλλαξαν την Ιστορία

μια αριστοκράτισσα, με πλούτη και στρατιωτική εκπαίδευση.

Διατηρώντας την προσπάθεια τους για συλλογική

Όσο μεγάλωνε, άρχισε να πολεμά στις μάχες και να διοικεί

προσφορά μέσω της μάχης και της προάσπισης της πατρίδας

ένα ολόκληρο τάγμα. Παράλληλα, λόγω της ανατροφής

τους, πολλές γυναίκες έγιναν Ηρωίδες, καθώς για να

της, κατάφερνε και διοικούσε κάστρα και εκτάσεις γης,

εκφράσουν τα βαθύτερα ιδεώδη τους δεν φοβήθηκαν το φυσικό

παίρνοντας μέρος σε πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες σημάδεψε

θάνατο. Αν και πέθαιναν, το έργο τους και η προσπάθεια τους

με τον χαρακτήρα και τις αποφάσεις της. Διεξήγαγε μάχες, είχε

έχει μείνει να αγκαλιάζει όλες τις προσπάθειες των γυναικών

μάλιστα και δικές της πανοπλίες και έπαιξε τεράστιο ρόλο στις

να αλλάξουν τον κόσμο.

πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Έφτασε να γίνει αντιβασιλέας

Η πιο διάσημη βέβαια ανάμεσα σε αυτές είναι η Ιωάννα της
Λωρραίνης (Ζαν ντ’ Αρκ, 1412-1431). Μια γενναία γυναίκα

της Ιταλίας. Έμεινε γνωστή για την πολεμική της δεινότητα, τη
γενναιότητα και το οξύ πολιτικό μυαλό της.

που κατάφερε ένα πάρει τη μοίρα της χώρας της στα χέρια

Άλλη μία Ιωάννα που σημάδεψε την ιστορία της Δύσης

της. Βαθιά θρησκευόμενη και ενορατική, μετέφρασε κάποια

ήταν η Ιωάννα της Φλάνδρας. Η γυναίκα αυτή μαθαίνοντας

σημάδια και πείσθηκε πως η αποστολή της ήταν να διεκδικήσει

πως ο άντρας της φυλακίστηκε, ανέλαβε τα καθήκοντά του και

τη χώρα της από τους πολιορκητές. Όπως ήταν φυσικό κανείς

οδήγησε τα στρατεύματα προς την διεκδίκηση του έθνους τους

δεν μπορούσε να πιστέψει πως μια γυναίκα θα ανεδείκνυε

και την ανάκτηση της ελευθερίας τους. Μια γυναίκα δυναμική

μια τόσο σθεναρή στάση απέναντι στον πόλεμο. Όλα θα τα

που οδηγούσε όλα τα στρατεύματα της χώρας της ως μοναδική

θυσίαζε στον βωμό του Ιδεώδους της πατρίδας της, ακόμα και

διάδοχος αυτής της ευθύνης. Χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα

την ζωή της. Όπως και έγινε. Μετά τις πρώτες μάχες που έδωσε

της και την πολιτική της δεινότητα κατάφερε να συμμαχήσει

και βγήκε νικήτρια, χτίζοντας ένα σημαντικό όνομα στο πεδίο

και να κερδίσει την ελευθερία της πατρίδας της.

της μάχης, πιάστηκε αιχμάλωτη και μεταφέρθηκε στην Αγγλία
που την αφόρισαν και την καταδίκασαν να καεί στην πυρά. Η
Ιωάννα της Λωρραίνης κάηκε αλλά έμεινε η φλόγα της αρετής
και της υπακοής στην ιδέα της να συντροφεύει ανθρώπους που
μάχονται να διατηρήσουν τα ιδεώδη τους ψηλά και ασφαλή.
Μια άλλη εξίσου πολύ σημαντική φιγούρα είναι η
Ματίλντα της Τοσκάνης. Αποτελούσε μοναδική κληρονόμο
της οικογενείας της, η ανατροφή της έγινε, όπως αρμόζει σε
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Υπατία
Κείμενο: Αλεξάνδρα Κρητικού
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Η

Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα μΧ. ήταν ο χώρος
μιας μικρής επιστημονικής αναγέννησης,
η οποία φωτίστηκε από την πιο διάσημη
γυναίκα επιστήμονα και φιλόσοφο, την

Υπατία. Προκαλούσε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των
πνευματικών ανθρώπων της πόλης, αλλά βρήκε τραγικό τέλος
στα χέρια φανατισμένων Χριστιανών.
Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, έλαβε με τις
φροντίδες του πατέρα της πολύ καλή εκπαίδευση και ταξίδεψε
στην Αθήνα και στην Ιταλία. Στην Αθήνα παρακολούθησε
μαθήματα στη νεοπλατωνική σχολή του Πλούταρχου του
Νεότερου και της κόρης του Ασκληπιγένειας αλλά μαθήτευσε
και κοντά στον Ιεροκλή. Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια,
επικεφαλής της εκεί σχολής των Πλατωνιστών (400 μΧ.),
δίδαξε φιλοσοφία και μαθηματικά και αποτέλεσε πόλο έλξης
για τους διανοούμενους της εποχής, ενώ έκανε εκτενή και
ουσιώδη σχόλια στα μαθηματικά έργα του Διόφαντου και του
Απολλώνιου.
Δυστυχώς, παρότι η ίδια η Υπατία υπήρξε πολυγραφότατη,
κανένα από τα έργα της δεν σώζεται και έχουμε μόνο αναφορές
για αυτά. Πολλοί από τους μαθητές της ανήκαν στους

ενός αστρολάβου, δείχνουν ότι είχε αφοσιωθεί ιδιαίτερα

ανώτατους κύκλους της αριστοκρατίας της πόλης και υπήρξαν

στην αστρονομία και στα μαθηματικά ενώ η ύπαρξη κάποιων

σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο επίσκοπος Κυρήνης

αυστηρά φιλοσοφικών έργων της είναι άγνωστη. Για τη

Συνέσιος και ο έπαρχος της Αλεξανδρείας Ορέστης. Η ίδια

σημασία της στον χώρο του πνεύματος μιλούν με θαυμασμό

επηρεάστηκε φιλοσοφικά από τους νεοπλατωνικούς Πλωτίνο

και πολύ σεβασμό οι επιστολές του Συνέσιου, αντίθετα όμως,

και Ιάμβλιχο. Η Υπατία δίδαξε τις φιλοσοφικές τους ιδέες

ο Δαμάσκιος από τη Δαμασκό διατύπωσε γι' αυτήν κρίσεις

με μια μεγαλύτερη επιστημονική έμφαση από ότι οι πρώτοι

μάλλον περιφρονητικές.

οπαδοί του Νεοπλατωνισμού. Περιγράφεται από όλους τους
σχολιαστές ως χαρισματικός δάσκαλος.

O σύγχρονος εκκλησιαστικός συγγραφέας Σωκράτης
γράφει: "έφτασε σε τέτοια ύψη ευρυμάθειας ώστε ξεπέρασε

Στη βιβλιογραφία, οι χρονολογίες γέννησης που συναντάμε

όλους τους φιλοσόφους της εποχής της, ανέλαβε την

για την Υπατία είναι δύο: το έτος 370 και τα έτη 355/360

πλατωνική σχολή που είχε ιδρύσει ο Πλωτίνος και έδινε τις

μΧ. ορισμένοι λόγιοι σωστά υποστηρίζουν ότι η φιλόσοφος

φιλοσοφικές της διαλέξεις σε όλους εκείνους που ήθελαν να

γεννήθηκε γύρω στο 355 και ήταν περίπου 60 ετών όταν

την ακούσουν". Έτσι, το είδος της φιλοσοφίας που δίδασκε η

πέθανε.

Υπατία στους μαθητές της, βάσει των περιγραφών που κάνει

Το έργο της

ο Συνέσιος, επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές .Ο Σωκράτης

Σύμφωνα με το λεξικό Σούδα, η Υπατία έγραψε σχόλια

αναμφισβήτητα εννοεί ότι η σπουδαιότητα της Υπατίας

στην Αριθμητική του Διοφάντη του Αλεξανδρέως, στα Κωνικά

ξεπέρασε εκείνη των άλλων Αλεξανδρινών φιλοσόφων

του Απολλώνιου από την Πέργη και στον αστρονομικό κανόνα

του τέλους του 4ου, και των αρχών του 5ου αιώνα. Στην

του Πτολεμαίου. Αυτά τα έργα χάθηκαν, αλλά οι τίτλοι τους

πραγματικότητα, οι υπόλοιποι φιλόσοφοι εκείνης της περιόδου

σε συνδυασμό με τις επιστολές του μαθητή της Συνέσιου, ο

που αναφέρονται στις πηγές φαίνονται να έχουν περάσει στην

οποίος την συμβουλευόταν για θέματα όπως η κατασκευή

αφάνεια.
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ότι ήταν ένα σχόλιο
σχετικά

με

τον

Πτολεμαίο. Ένα από
τα σημαντικά βιβλία
του Πτολεμαίου είναι
η Αλμαγέστη. Σχόλια
πάνω στο Βιβλίο Τρία
έχει κάνει ο Θέωνας,
όπου λέει ότι το έργο
είναι "…στην κριτική
αναθεώρηση

της

φιλοσόφου Υπατίας,
της κόρης μου. ".
Υπάρχει η υπόθεση
ότι η Υπατία είχε
γράψει
αυτά

Ως μαθηματικός

μέρη
τα

από

Σχόλια.

Ότι γνωρίζουμε για τα Μαθηματικά της, είναι μόνο ένα

Επιπλέον, σημείωμα στο λεξικό του Σούδα αναφέρει τους

μικρό υποσύνολο του έργου της. Σε μεγάλο βαθμό θεωρείται ως

τίτλους των έργων της Υπατίας, ενώ έχουν χαθεί τμήματα

δάσκαλος και λόγιος. Επιμελήθηκε έργα Γεωμετρίας, Άλγεβρας

αυτών όπου η Υπατία ανέλυε τους κώνους του Απολλώνιου και

και Αστρονομίας και ήξερε πώς να κάνει αστρολάβους και

την αριθμητική του Διόφαντου. Και τα δύο έργα ασχολούνται

υγροσκόπια. Οι συνεισφορές της στην Αλεξανδρινή φιλοσοφία

με παραστάσεις της ανώτερης τάξης των εξισώσεων αλλά

και η εξερεύνησή της για την πιθανή επέκταση και δημιουργία

επειδή η προσέγγιση του Απολλώνιου ήταν αριθμητική και του

προχωρημένων

Διόφαντου γεωμετρική, καταλαβαίνουμε ότι η Υπατία ήταν

μαθηματικών

της

αρχαιότητας

αξίζουν

προσεκτική μεταχείριση.
Το γεγονός ότι η Υπατία ήταν μαθηματικός, δεν επιδέχεται
αμφισβήτηση. Η Υπατία έμαθε μαθηματικά από τον πατέρα της

εξοικειωμένη τόσο με τις αλγεβρικές όσο και με τις γεωμετρικές
αναπαραστάσεις υψηλότερης τάξης εξισώσεων.

Ο αστρολάβος

τον Θέωνα. Κατάφερε να τον ξεπεράσει σε αυτό τον τομέα και

Μία άλλη πηγή πληροφοριών για τις μαθηματικές

να διδάξει σε πολλούς μαθητές. Επιπλέον, από το λεξικό του

δραστηριότητες της είναι η αλληλογραφία του Συνέσιου που

Σούδα (βυζαντινό λεξικό που ήταν στηριγμένο στα έργα του

αποκαλύπτει ότι σπούδασε φιλοσοφία και αστρονομία κάτω

Δαμασκίου), της αποδίδεται η συγγραφή τριών έργων. Τα μόνα

από την καθοδήγηση της Υπατίας και αναφέρει τη δημιουργία

που είναι γνωστό ότι έχει γράψει συνδέονται με τα μαθηματικά

κάποιων επιστημονικών οργάνων όπως:

και την αστρονομία. Θεωρείται ότι είχε βασίσει τα βιβλία της

•

Ο αστρολάβος. Ο αστρολάβος χρησιμοποιούταν για

στη Νεοπλατωνική Φιλοσοφία.

τη μέτρηση των θέσεων των άστρων, πλανητών και

Ο Αστρονομικός Κανών

του ήλιου και για τον υπολογισμό της ώρας και του
ανερχόμενου ζωδίου του ζωδιακού.

Το λεξικό του Σούδα αποκαλύπτει ότι η Υπατία έγραψε
ένα τόμο με τίτλο «Ο Αστρονομικός Κανών» καθώς επιδίωκε

•

τη μέτρηση της στάθμης του νερού

να μελετήσει και να εμβαθύνει περισσότερο στους τομείς των
μαθηματικών του πατέρα της, απ’ ότι έκανε εκείνος. Μερικοί

Το υγρόμετρο, συσκευή για τη διύλιση του νερού, για

•

Και ένα διαβαθμισμένο υγρόμετρο από μπρούτζο για

μελετητές πιστεύουν ότι ο «Αστρονομικός Κανών» ήταν απλώς

τη μέτρηση της ειδικής βαρύτητας (πυκνότητας) ενός

μια συλλογή από αστρονομικούς πίνακες άλλοι πάλι θεωρούν

υγρού.
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Σπούδασε στη νεοπλατωνική σχολή του Πλούταρχου του

να ερμηνεύει το δόγμα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη κ.ά.”.

Νεότερου και της κόρης του, Ασκληπιγένειας, στην Αθήνα.

Πολλοί μαθητές έρχονταν στην Αλεξάνδρεια ειδικά για

Την εποχή εκείνη υπήρχε διάκριση μεταξύ των νεοπλατωνικών

να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις της για τα μαθηματικά,

σχολών της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας. Η σχολή της

την αστρονομία, τη φιλοσοφία και τη μηχανική. Το σπίτι της

Αθήνας τόνιζε περισσότερο τη μαγεία και την απόκρυφη

έγινε κέντρο διανοουμένων και συγκέντρωνε σχολαστικιστές

επιστήμη αν και για τους Χριστιανούς, όλοι οι Πλατωνιστές

που συζητούσαν επιστημονικά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Ο

ήταν επικίνδυνοι αιρετικοί.

Elbert Hubbard δίνει ένα φαιδρό πορτραίτο για την Υπατία.

Όταν επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια έγινε δασκάλα των

Ακολουθώντας τον Ιωάννη το Νίκιο, ένα κόπτη επίσκοπο

μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Το Μουσείο είχε χάσει

που διαστρέβλωνε την ιστορία για να την ταιριάξει με το

την υπεροχή του και η Αλεξάνδρεια τώρα είχε ξεχωριστά

χριστιανισμό, ο Hubbard αναφέρει ότι η Υπατία υπνώτιζε τους

σχολεία για παγανιστές, για Εβραίους και για Χριστιανούς.

μαθητές της με σατανικές μεθόδους.

Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας ήταν ίδρυμα στην Αλεξάνδρεια

Η φήμη της προσείλκυε μαθητές απ' όλη τη Μεσόγειο.

της Αιγύπτου. Εκτός από το κτίριο το οποίο περιελάμβανε

Μάλιστα, πιστεύεται ότι την εποχή που πέθανε η Υπατία ήταν

τη φημισμένη Βιβλιοθήκη, ονομάζονταν έτσι και η εκεί

η καλύτερη μαθηματικός του Ελληνορωμαϊκού κόσμου, και

εργαζόμενη χορεία των λογίων ανδρών, οι οποίοι διέτριβαν

πολύ πιθανόν και όλου του υπόλοιπου, επισκιάζοντας έτσι τον

και σιτίζονταν με δημόσια δαπάνη. Ασχολείτο με την μελέτη

πατέρα της στη φήμη της ως δασκάλα. Αν και δεν μπορούμε να

και διδασκαλία των επιστημών και της φιλολογίας. Η Υπατία

αναγνωρίσουμε όλους τους μαθητές της, υπάρχουν ενδείξεις

δίδασκε σε ανθρώπους κάθε θρησκείας και μετά τον πατέρα

ότι ήταν γενικά πλούσιοι και ισχυροί. Ο πιο γνωστός μαθητής

της ανέλαβε μια Έδρα Φιλοσοφίας στην πόλη. Σύμφωνα με τον

της ήταν ο Συνέσιος της Κυρήνης, ο οποίος προσπάθησε να

βυζαντινό εγκυκλοπαιδιστή Σούδα, “ήταν επίσημα διορισμένη

συνδέσει τον πρόωρο χριστιανισμό με τον Νεοπλατωνισμό. Οι
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και για τον αδερφό του, αν και αργότερα έγινε νομάρχης της
Κωνσταντινουπόλεως. Ο Ησύχιος ήταν κυβερνήτης της Άνω
Λιβύης, ο Αθανάσιος ήταν ένας πολύ γνωστός αλεξανδρινός
σοφιστής και ο Θεοδόσιος ήταν ένας γραμματικός, που έγραψε
κανόνες για ρήματα και ουσιαστικά.

Ο θάνατος της Υπατίας
Το ότι η Υπατία επηρέασε τα πολιτικά θέματα της
Αλεξάνδρειας είναι αδιαμφισβήτητο. Ο μαθητής της Ησύχιος
ο Εβραίος, έγραφε: «Κρατώντας το μανδύα του φιλοσόφου
και περπατώντας μέσα στην πόλη, εξηγούσε δημόσια
τα γραπτά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και άλλων
φιλοσόφων σε όλους όσους ήθελαν να ακούσουν ή ήθελαν
να συμβουλευθούν αυτήν πρώτα για τα θέματα διοίκησης
της πόλης». Σαν παγανίστρια, που ασπάστηκε την ελληνική
επιστημονική σκέψη και σαν πολιτικό πρόσωπο με επιρροή, η
Υπατία βρέθηκε σε πολύ επικίνδυνη θέση σε μια όλο και πιο
χριστιανική πόλη.
τακτικοί και πιο αφοσιωμένοι μαθητές της συναντούσαν την
Υπατία συχνά και η σχέση με τη δασκάλα τους αντικατόπτριζε
μια μακρόχρονη επαφή στοργής και διαρκούς αφοσίωσης.
Θεωρούσαν την Υπατία όχι μόνο δασκάλα της φιλοσοφίας,
αλλά και μητέρα ή αδελφή. Η αίσθηση αφοσίωσης προς τη
δασκάλα τους ήταν τόσο βαθιά ώστε ο Συνέσιος ήταν πρόθυμος
να εγκαταλείψει την πατρική του γη για χάρη της. Αυτός ο
στενός κύκλος μαθητών, μέσα στον οποίο προτιμούσαν να
αποκαλούνται "εταίροι" είχε βαθύτατους δεσμούς. Κάποια από
τα γράμματά του προς αυτή έχουν διασωθεί, όπως και κάποια
άλλα απεσταλμένα σε συμμαθητές του, όπου εκφράζει τον
θαυμασμό του και την επιρροή που του είχε ασκήσει.
Στα γράμματα του Συνέσιου μας δίνονται κάποια ονόματα
μαθητών της Υπατίας που επικυρώνουν το ταλέντο και τη
φήμη της. Εκτός από τον Συνέσιο, μαθητές επίσης ήταν ο
μικρότερος αδερφός του Εφέστιος και ο θείος του Αλέξανδρος,
ο καλύτερός του φίλος Ηράκλειος με τον αδερφό του Ολύμπιο,
και άλλοι όπως οι Ησύχιος, Αθανάσιος, Θεοδόσιος. Για να
καταλάβουμε την δύναμη και τη μόρφωση των μαθητών της,
ο Συνέσιος έγινε ο Επίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ
ο αδερφός του έγινε ο διάδοχός του. Ο Ολύμπιος ήταν ένας
πλούσιος γαιοκτήμονας από τη Σελεύκεια και ήταν καλά
συνδεδεμένος με την Αλεξάνδρεια, πιθανόν το ίδιο ίσχυε
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Το 412 ο Κύριλλος, ένας φανατικός χριστιανός,
έγινε Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας. Μεγάλη εχθρότητα
αναπτύχθηκε μεταξύ του Κυρίλλου και του Ορέστη, του
Ρωμαίου Κυβερνήτη της Αιγύπτου, ενός παλιού μαθητή και
καλού φίλου της Υπατίας. Αμέσως μόλις πήρε την εξουσία, ο
Κύριλλος άρχισε να διώκει τους Εβραίους, διώχνοντας χιλιάδες
από αυτούς από την πόλη. Έπειτα, παρά τη σφοδρή αντίθεση
του Ορέστη, έστρεψε την προσοχή του στο να καθαρίσει την
πόλη από τους νεοπλατωνιστές. Αγνοώντας τις εκκλήσεις του
Ορέστη, η Υπατία αρνήθηκε να απαρνηθεί τις ιδέες της και να
ασπασθεί το Χριστιανισμό.
Ο Κύριλλος, ο οποίος αργότερα αναγορεύτηκε ο πατέρας
του δόγματος της Χριστιανικής Τριάδας και αγιοποιήθηκε για
το ζήλο του, έβλεπε στην Υπατία μια συνεχή απειλή για τη
διάδοση της Χριστιανικής πίστης. Ο Κύριλλος, τουλάχιστον
έμμεσα, ήταν η αιτία του τραγικού της θανάτου. Παρά κάθε
επόμενη προσπάθεια να τον απαλλάξουν από το στίγμα του
δολοφόνου, παραμένει αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι δεν
έκανε καμία προσπάθεια να αποτρέψει το αποτρόπαιο και βίαιο
έγκλημα.
Ο φόνος της Υπατίας περιγράφεται στα γραπτά του
χριστιανού ιστορικού του 5ου αιώνα Σωκράτη του Σχολαστικού:
"Όλοι οι άνθρωποι την σεβόταν και την θαύμαζαν για την
απλή ταπεινοφροσύνη του μυαλού της. Ωστόσο, πολλοί με

πείσμα την ζήλευαν και επειδή συχνά συναντούσε και είχε

Η μνήμη της Υπατίας πιθανώς τιμάται από την

μεγάλη οικειότητα με τον Ορέστη, ο λαός την κατηγόρησε

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο πρόσωπο της Αγ. Αικατερίνης

ότι αυτή ήταν η αιτία που ο επίσκοπος και ο Ορέστης δεν

της Αλεξάνδρειας. Κατά άλλους αυτή είναι διαφορετικό

γίνονταν φίλοι. Με λίγα λόγια, ορισμένοι φανατισμένοι με

πρόσωπο, μια άλλη χριστιανή Αλεξανδρινή διανοούμενη που

υποκινητή και αρχηγό τους τον Πέτρο, έναν οπαδό αυτής

δολοφονήθηκε ένα μήνα πριν την Υπατία. Το 640 εισέβαλαν

της Εκκλησίας, παρακολουθούσαν αυτή τη γυναίκα να

οι Άραβες στην Αλεξάνδρεια και ότι είχε απομείνει από το

επιστρέφει σπίτι της γυρνώντας από κάπου. Την κατέβασαν

Μουσείο καταστράφηκε οπότε δεν υπάρχουν δικά της έργα .

με τη βία από την άμαξά της, την μετέφεραν στην Εκκλησία

Ωστόσο, οι αναφορές στο πρόσωπό της από μαθητές της μας

που ονομαζόταν Caesarium, την γύμνωσαν εντελώς, της

δίνουν μία σαφή εικόνα για τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξε

έσκισαν το δέρμα και έκοψαν τις σάρκες του σώματός της

στην Αλεξάνδρεια της εποχής εκείνης. Ήταν μια γυναίκα με

με κοφτερά κογχύλια μέχρι που ξεψύχησε, διαμέλισαν το

αφοσίωση σε αυτό που λάτρευε περισσότερο μια καλή δασκάλα

σώμα της, έφεραν τα μέλη της σε ένα μέρος που ονομαζόταν

και ένας άνθρωπος που ήξερε να ζήσει αλλά και να πεθάνει για

Κίναρον και τα έκαψαν."

τις αξίες της..

Οι δολοφόνοι της Υπατίας ήταν Παραβολικοί, φανατικοί
μοναχοί της Εκκλησίας του Αγ. Κυρίλλου της Ιερουσαλήμ,
πιθανώς υποβοηθούμενοι από Νιτριανούς μοναχούς. Το αν ο
Κύριλλος διέταξε ο ίδιος το φόνο παραμένει ανοικτό ερώτημα.
Πάντως, δημιούργησε το πολιτικό κλίμα που επέτρεψε μια
τέτοια θηριωδία. Ο Κύριλλος αργότερα ονομάστηκε άγιος.
Ο Ορέστης ανέφερε τη δολοφονία και ζήτησε από τη Ρώμη
να ξεκινήσει έρευνες. Αργότερα παραιτήθηκε και έφυγε από
την Αλεξάνδρεια. Η έρευνα αναβλήθηκε πολλές φορές λόγω
'έλλειψης μαρτύρων' και τελικά ο Κύριλλος ισχυρίσθηκε ότι η
Υπατία ήταν ζωντανή και ζούσε στην Αθήνα. Έτσι χάθηκε το
415 η μεγαλύτερη γυναίκα φιλόσοφος του αρχαίου κόσμου και
μαζί της έπεσε και η Νεοπλατωνική Σχολή της Αλεξάνδρειας.

Βιβλιογραφία:
• Dzielska Maria, Υπατία η Αλεξανδρινή μετάφραση Γιώργος Κουσουνέλος,
εκδόσεις Ενάλιος.
• Γκάλβεθ, Πέδρο, Υπατία: Η γυναίκα που αγάπησε την επιστήμη μετάφραση Λήδα
Παλλαντίου, εκδόσεις Μεταίχμιο.
• Άννας Γκέρτσου-Σαρρή, Σχετικά με την Υπατία..., εκδόσεις Κέδρος.
• ΓκαμπριέλΤραριέ, Υπατία, μετάφραση ΓιάννηςΚαρβέλας,
εκδόσειςUniversityStudioPress.
• Δημήτρης Βαρβαρήγος, Υπατία, ιστορικό μυθιστόρημα, εκδόσεις Έντυπος.
• Λεκόντ Ντε Λιλ, Υπατία και Κύριλλος, μονόπρακτο ποιητικό δράμα, μετάφραση.
Ιωάννης Μποζίκης, εκδόσειςΜποζίκης.
• http://archaia-ellada.blogspot.grΥπατία η Αλεξανδρινή
• http://terrapapers.comΥπατία η Αλεξανδρινή
• http://koinotopia.grΥΠΑΤΙΑ (Hypatia), μικρό αφιέρωμα στη μεγάλη μαθηματικό,
αστρονόμο και φιλόσοφο
• http://oodegr.coΗ φιλόσοφος Υπατία από τις πηγές
• https://el.wikipedia.orgΥπατία
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Τελέσιλλα
Κείμενο: Κατεβαίνη Μπίτζου Ήβη
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Σ

την Αρχαία Ελλάδα, έζησαν και έδρασαν γυναίκες
οι οποίες αξίζει να μνημονεύονται για το έργο τους
και να χρησιμοποιούνται ως πηγή έμπνευσης. Μία
τέτοια γυναίκα ήταν η Τελέσιλλα. Η Τελέσιλλα

υπήρξε μια τιμημένη λυρική ποιήτρια της εποχής της, η οποία
τιμήθηκε ακόμα περισσότερο για τη πολεμική της δράση.
Γεννήθηκε το 520-515π.Χ. στην αρχαία πόλη του Άργους και
καταγόταν από ένδοξη οικογένεια, σύμφωνα με τον Πλούταρχο.
Υπήρξε ένα φιλάσθενο και άσχημο κορίτσι. Κάποτε ζήτησε ένα
χρησμό από το μαντείο των Δελφών σχετικά με το πώς θα
μπορούσε να βελτιωθεί η υγεία της και ο χρησμός που έλαβε
την προέτρεπε να αφιερωθεί και να υπηρετήσει τις Μούσες. Η
Τελέσιλλα ακολουθώντας το χρησμό κέρδισε την υγεία της,
αλλά κατέκτησε και μια μεγάλη θέση στη λυρική ποίηση της
εποχής της, σε σημείο να συγκρίνεται μερικές φορές με την
Σαπφώ και την Κόριννα. Ίσως όμως ο πιο σημαντικός λόγος
που η Τελέσιλλα έμεινε στην ιστορία είναι για τα πολεμικά της
ανδραγαθήματα. Όταν κάποτε η πόλη της, το Άργος, βρέθηκε
ανυπεράσπιστη μπροστά στον εχθρό, η Τελέσιλλα ένωσε
και οργάνωσε τις γυναίκες, οι οποίες παίρνοντας τα όπλα
κατάφεραν να κερδίσουν την ανεξαρτησία της πόλης τους. Για
την αγωνιστικότητά της αυτή και την προσφορά της στην πόλη
του Άργους, τιμήθηκε πολύ από τους συμπολίτες της.
Για την Τελέσιλλα έγραψαν αρκετοί αρχαίοι συγγραφείς
μέχρι και το 2ο μ. Χ. αιώνα, όπως ο Παυσανίας, ο Πλούταρχος,
ο Πολύαινος, ο Απολλόδωρος, ο Αθήναιος και ο Λουκιανός.
Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι συγγραφείς που δεν την
αναφέρουν, όπως ο Ηρόδοτος, ο οποίος ενώ δίνει βαρύνουσα
σημασία στην εξιστόρηση της μάχης που προηγήθηκε της
υπεράσπισης της πόλης από την Τελέσιλλα, δεν αναφέρει

μαντείο των Δελφών, παίρνοντας ένα χρησμό που καθόρισε όλη

τίποτα για αυτή την υπεράσπιση. Παρόλο που έχουν γράψει

τη μετέπειτα ζωή της. Ο χρησμός τη συμβούλευε, σύμφωνα με

αρκετοί συγγραφείς για το πρόσωπό της, οι πληροφορίες

τον Πλούταρχο, να υπηρετήσει τις Μούσες. Συγκεκριμένα στο

που φτάνουν σε εμάς σήμερα είναι οι ίδιες οι οποίες

αρχαίο κείμενο αναφέρεται η φράση: «Μούσας θεραπεύειν».

διαφοροποιούνται μονάχα σε ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά

Η Τελέσιλλα πεπεισμένη για αυτά που της αποκάλυψε ο

και συγχέονται με μυθολογικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί

Θεός αφιερώθηκε στην ποίηση και τη μουσική και έτσι

γύρω από το πρόσωπό της.

γρήγορα απαλλάχτηκε από τη σωματική της αδυναμία και

Ο χρησμός

τα προβλήματα υγείας που τη βασάνιζαν, αποκτώντας ένα

Η Τελέσιλλα ήταν φιλάσθενη και σωματικά αδύναμη,

ανώτερο σκοπό και νόημα στη ζωή της. Το έμφυτο ποιητικό της

με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να ζει απομονωμένη. Για να

ταλέντο, συνδυασμένο με την αφοσίωσή της στην υπηρεσία

μάθει τι της επιφυλάσσει η μοίρα και τι μπορεί να κάνει για

των Μουσών, την οδήγησαν να γίνει μια καταξιωμένη ποιήτρια

να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας της, απευθύνθηκε στο

που, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, οι γυναίκες θαύμαζαν.
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Ποιητικό Έργο

Ήρα», ένας υπαινιγμός που αποδίδεται στην Τελέσιλλα.

Τα θέματα με τα οποία καταπιανόταν η Τελέσιλλα στα

Το μοναδικό ολόκληρο ποίημα της Τελέσιλλας που σώζεται

ποιήματα και τα τραγούδια της ήταν κυρίως θρησκευτικά,

είναι ένας ύμνος στη μητέρα των Θεών, όπου παρουσιάζεται

αλλά και πατριωτικά. Ορισμένα ποιήματά της ήταν γραμμένα

ο ανταγωνισμός της Ρέας Κυβέλης με το Δία για τη μοιρασιά

για χορούς παρθένων και ονομάζονταν «άσματα», ένα είδος

του κόσμου. Πρόκειται για μια περιγραφή της μητέρας των

ποίησης που ήταν πολύ δημοφιλές στην εποχή της. Ακόμα,

Θεών, καθώς αυτή διεκδικεί το μερίδιό της. Αυτός ο μύθος

τα ποιήματά της ήταν γραμμένα στην Ιωνική γλώσσα και

για τη σύγκρουση του Δία με τη μητέρα του δεν μας είναι

ονομάζονταν «μελικά» διότι τονίζονταν με τέτοιο τρόπο

γνωστός από κάποια άλλη πηγή και υπάρχει η πιθανότητα

ούτως ώστε να μπορούν να τραγουδιούνται. Η Τελέσιλλα είχε

να είναι δημιούργημα της Τελέσιλλας. Ένα ακόμα ιδιαίτερο

ακόμα δημιουργήσει το δικό της μέτρο, το οποίο ονομαζόταν

χαρακτηριστικό του ποιήματος αυτού είναι ότι ξεκινάει με

«γλυκόνειο ακέφαλο» αρχικά, ενώ αργότερα οι Αλεξανδρινοί

μια επίκληση στις 9 Μούσες, τις κόρες της Μνημοσύνης και

γραμματικοί του έδωσαν το όνομα της. Το «τελεσίλλειο» μέτρο

του Δία. Η επίκληση κάποιας Θεάς ή Μούσας ήταν κάτι που

παρουσίαζε μια εναλλαγή μακρών και βραχέων συλλαβών.

συνήθιζαν οι επικοί και οι λυρικοί ποιητές για να τους βοηθήσει

Διασωθέντα ποιήματα - αποσπάσματα

να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο τους. Μαθαίνουμε

Από το ποιητικό της έργο έχουν σωθεί ελάχιστα

ακόμα, ότι η Τελέσιλλα αφιέρωνε όλα της τα ποιήματα στις

αποσπάσματα και ένα ολόκληρο ποίημα. Ορισμένα κομμάτια

Μούσες. Παρακάτω παραθέτουμε το ποίημα στο αρχαίο

από «μέλη», δηλαδή τραγούδια της, σώθηκαν στο «Ανθολόγιο»

κείμενο και σε μετάφραση.

του Στοβαίου. Για την ύπαρξη άλλων ποιημάτων της

[Ματρί Θεών]

[Στη Μητέρα των Θεών]

μαθαίνουμε από έμμεσες πηγές που κάνουν αναφορά σε αυτά
τα ποιήματα, ενώ το μοναδικό ολόκληρο ποίημα που σώζεται

Ω Μνημόσυνας κόραι

Κόρες της Μνημοσύνης

βρέθηκε στο ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και ήταν

Δευρ’ έλθετε απ’ ωρανώ

ελάτε εδώ απ’ τον ουρανό

μια επιγραφή χαραγμένη πάνω σε ένα λίθο του 3ου-4ου μ. Χ.

και μοι συναείσατε

και τραγουδήστε μαζί μου

αιώνα. Κάποια από τα αποσπάσματα που έχουν σωθεί ή των

ταν ματέρα των θεών,

τη μητέρα των θεών,

οποίων γνωρίζουμε την ύπαρξη είναι τα εξής:

ως ήλε πλανωμένα

που ήρθε περιπλανώμενη

κατ’ ώρεα και νάπας

στα όρη και τα πηγές

αποφεύγει τον Αλφειό» προέρχεται από ένα ποίημα της

σύρουσα αβρόταν κόμαν,

με ανεμοπαρμένα τα μαλλιά

Τελέσιλλας, το οποίο αναφέρεται στον μύθο του θεού Αλφειού

κατωρημένα φρένας.

Ξετρελαμένη στα βουνά.

που με ερωτικό πάθος για την Άρτεμη την κυνηγούσε, ενώ

Ο Ζεύς δ’ εσιδών άναξ

Και ο βασιλιάς ο Δίας σαν είδε

εκείνη προσπαθούσε να κρυφτεί και να του ξεφύγει.

ταν Ματέρα των θεών,

τη μητέρα των θεών

Το δίστιχο: «Την Άρτεμη τραγουδήστε κόρες, που

Η Τελέσιλλα είχε συνθέσει μια ωδή για τον Απόλλωνα, η

κεραυνόν έβαλλε και

έριξε κεραυνό και

οποία ονομαζόταν «φιληλιάς», δηλαδή αυτός που αγαπάει τον

τα τύμπαν’ ελάμβανε,

πήρε τα τύμπανα,

ήλιο.

πέτρας διέρρησε και

έσπασε τα βράχια

τα τύμπαν’ ελάμβανε

και πήρε τα τύμπανα.

παιδιά της. Το ποίημα αυτό δεν έχει σωθεί, αλλά μαθαίνουμε

Μάτηρ, άπιθ’ εις θεούς,

-Μητέρα, φύγε τα θεούς

την ύπαρξή του από τον Απολλόδωρο, που καθώς δίνει την

και μη κατ’ όρη πλανώ,

και μη γυρνάς στα όρη,

περιγραφή του μύθου της Νιόβης, αναφέρει και την εκδοχή της

μη σε χαροποί λέον-

γιατί τα’ άγρια λιοντάρια

Τελέσιλλας.

τες ή πολιοί λύκοι

και οι γκρίζοι οι λύκοι

[έδωσι πλανωμέναν.]

[θα σε φάνε κυνηγημένη.]

Δία και της Ήρας, μαθαίνουμε από το ποίημα του Θεόκριτου

και ουκ άπειμι εις θεούς,

-Δε θα φύγω τα θεούς

«Συρακόσιαι ή Αδωνιάζουσαι», στο οποίο αναφέρει πως, «όλα

αν μη τα μέρη λάβω,

αν δεν πάρω μερίδια,

τα ξέρουν οι γυναίκες, ακόμα και πως ο Δίας παντρεύτηκε την

το μεν ήμισυ ουρανώ,

το μισό απ’ τον ουρανό,

Ένα άλλο ποίημά της ήταν αφιερωμένο στη Νιόβη και στα

Για ένα ποίημα της Τελέσιλλας με θέμα τους γάμους του
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το δε ήμισυ Γαίας,

τα’ άλλο μισό απ’ τη γη

πόντω το τρίτον μέρος˙

το τρίτο μέρος απ’ τη θάλασσα,

χούτως απελεύσομαι,

κι έτσι θ’ αποχωρήσω.

Χαιρ’ ω μεγάλα άνα

-Χαίρε, μεγάλη βασίλισσα,

να αποκτήσει τη κυριαρχία ολόκληρης της Πελοποννήσου,

σα Μάτερ Ολύμπω.

Μητέρα του Ολύμπου.

εμπόδιο όμως σε αυτά τα σχέδια ήταν η ακμάζουσα πόλη του

Απόδοση τιμής για ποιητικό έργο

Πολεμικό Έργο
Η μάχη στη Σηπεία
Μετά το τέλος του Β’ Μεσσηνιακού πολέμου η Σπάρτη ήθελε

Άργους. Η Σπάρτη και το Άργος βρίσκονταν σε μακροχρόνια

Η Τελέσιλλα τιμήθηκε πολύ για το ποιητικό της έργο,

διαμάχη, με τη Σπάρτη να έχει καταφέρει να πάρει υπό την

καθώς θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντική ποιήτρια. Αυτό γίνεται

κυριαρχία της αρκετές περιοχές που ανήκαν στο Άργος. Όταν

φανερό από το διακριτικό επίθετο «αγακλής», που της είχε

οι Αργείοι άρχισαν μετά από τις ήττες αυτές να διεκδικούν

αποδοθεί, το οποίο είχε τη σημασία της περίφημης, ξακουστής,

πάλι τα εδάφη που πρωτύτερα τους ανήκαν, στη Σπάρτη

δοξασμένης. Ακόμα, ο Αντίπατρος την περιλαμβάνει σε

ήταν βασιλιάς ο Κλεομένης Α΄. Ο Κλεομένης θέλοντας να

ένα επίγραμμά του για τις εννιά μεγαλύτερες ποιήτριες της

εκμηδενίσει την απειλή της πόλης του Άργους για τη Σπάρτη

αρχαιότητας αντιπαραβάλλοντας τες με τις εννιά μούσες.

προετοίμασε μια πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη εκστρατεία και

Παρακάτω παραθέτουμε το επίγραμμα:

αφού συμβουλεύτηκε το μαντείο των Δελφών ξεκίνησε για να

«Αυτές είναι οι θεόπνευστες γυναίκες που τους χάρισε ο

κατακτήσει το Άργος. Μετά από μια θυσία που δεν έδειξε καλά

Ελικώνας το τραγούδι, ο Ελικώνας και τα όρη της μακεδονικής

σημάδια στο ποταμό Ερασίνο, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα

Πιερίας: η Πράξιλλα, η Μοιρώ, η Ανύτη, η επονομαζόμενη

όπου έσφαξε ένα ταύρο. Τελικά έφτασε με καράβια στη Σηπεία.

θηλυκός Όμηρος, η Σαπφώ, το καμάρι των καλλίκομων

Οι Αργείοι στρατοπέδευσαν απέναντί από τους Σπαρτιάτες,

γυναικών από τη Λέσβο, η Ηρίννα, η αναγνωρισμένη

καθώς λόγω ενός χρησμού που είχαν πάρει για αυτή τη μάχη, δε

Τελέσιλλα κι εσύ, Κόριννα, που τραγουδούσες την ασπίδα

φοβόντουσαν την αναμέτρηση, αλλά να μην υπάρξει κάποιος

της Αθηνάς, η Νοσσίς η γλυκόλαλη και η γλυκόηχη Μύρτις –

δόλος από τον οποίο θα μπορούσαν να νικηθούν. Ο χρησμός

όλες εργάτριες του λόγου, που άφησαν πίσω τους αιώνιους

που είχαν πάρει έλεγε:

στίχους. Ο Μεγάλος Ουρανός γέννησε εννέα Μούσες και η Γη

«Όταν η θηλυκή νικήσει τον αρσενικό,

αυτές τις εννέα, προς αιώνια αγαλλίαση των θνητών.»

τον διώξει και δοξασθεί ανάμεσα στους Αργείους,
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τότε πολλές Αργείτισσες θα ξεσχίσουν τα μάγουλά τους,

βρει στα σπίτια και στα ιερά και όπλισε τις γυναίκες. Έπειτα,

ώστε κάποτε να πει κάποιος μεταγενέστερος άνθρωπος:

σύμφωνα με τη περιγραφή του Πλούταρχου, στάθηκαν στις

ο φοβερός τριπλοτυλιγμένος όφις χάθηκε νικημένος από

επάλξεις γύρω από τα τείχη σαν στεφάνι. Ορμή και θεία τρέλα
κατέλαβε τις γυναίκες οι οποίες δεν φοβήθηκαν όταν ο εχθρός

δόρυ».
Οι Αργείοι θεώρησαν πως το θηλυκό συμβόλιζε τη Σηπεία,

πλησίασε με αλαλαγμούς, αλλά τον αντιμετώπισαν γενναία. Ο

ενώ το αρσενικό ήταν ο Κλεομένης, καθώς και πως το φίδι

Κλεομένης τότε σκέφτηκε πως μια νίκη σε αυτή τη μάχη θα

ήταν ο δόλος. Τελικά, θεωρείται πως ο χρησμός αυτός μπορεί

ήταν μισερή και άδοξη, διότι θα είχαν νικήσει γυναίκες, ενώ

να αναφερόταν στη δράση της Τελέσιλλας.

μια ήττα θα ήταν πολύ μεγάλη ντροπή για το στρατό του. Έτσι

Στη συνέχεια, για να αποφύγουν να νικηθούν από δόλο οι

αποφάσισε να υποχωρήσει. Η πόλη είχε σωθεί. Έθαψαν τις

πολεμιστές του Άργους ακολουθούσαν πιστά τα σήματα του

γυναίκες που είχαν πεθάνει στην οδό Αργείας και επιτράπηκε

κήρυκα του αντιπάλου. Όταν ο Κλεομένης κατάλαβε τι γινόταν

στις υπόλοιπες να χτίσουν ναό ως ενθύμιο της ανδρείας

διέταξε να ακουστεί από τον κήρυκα να πάνε οι στρατιώτες

τους. Ο ναός ονομάστηκε Ενυάλιον, ένα επίθετο του θεού

για φαγητό, ενώ εκείνοι θα έκαναν επίθεση. Οι Αργείοι δεν

Άρη, ο οποίος στο Άργος θεωρούνταν θεός των γυναικών.

κατάλαβαν το τέχνασμα και έτσι δέχτηκαν επίθεση, ενώ

Έπειτα από αυτή τη μάχη το Άργος είχε μείνει χωρίς ανδρικό

βρίσκονταν στη διαδικασία του γεύματος. Πολλοί σκοτώθηκαν,

πληθυσμό. Οι δούλοι ανέλαβαν τα διάφορα δημόσια αξιώματα,

ενώ κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν στο ιερό άλσος που ήταν

ενώ οι γυναίκες ενώθηκαν με άριστους γείτονες που τους

αφιερωμένο στον Άργο. Ο Κλεομένης, επειδή δεν μπορούσε

πολιτογράφησαν. Όταν τα παιδιά τους μεγάλωσαν πήραν

να μπει με το στράτευμά του σε ιερό χώρο, χρησιμοποίησε

την εξουσία από τους δούλους και το Άργος άρχισε πάλι να

δόλο και μαθαίνοντας τα ονόματα των στρατιωτών που ήταν

ανακάμπτει και να ακμάζει. Για τη Σπάρτη η νίκη αυτή ήταν

μέσα στο δάσος από άλλους που είχαν μείνει έξω, τους φώναζε

πολύ σημαντική γιατί αποδυνάμωσε τον εχθρό της για μια

λέγοντας πως έχει πάρει λύτρα για να τους αφήσει ελεύθερους.

ολόκληρη γενιά. Η νίκη όμως τον γυναικών του Άργους και

Όταν όμως έβγαιναν τους σκότωνε. Όταν κάποιος Αργείος

της Τελέσιλλας είχε εξίσου τεράστια σημασία. Η πόλη σώθηκε

ανέβηκε σε ένα δέντρο και είδε τι γινόταν, κανένας άλλος δεν

και κατάφερε σύντομα να ξαναφτάσει σε μεγάλη ακμή και οι

βγήκε. Τότε ο Κλεομένης διέταξε να βάλουν φωτιά στο άλσος

γυναίκες κατάφεραν να συνεισφέρουν σε μια τόσο δύσκολη

σκοτώνοντας και τους υπόλοιπους στρατιώτες του Άργους.

στιγμή για την πόλη τους. Η Τελέσιλλα έμεινε στη μνήμη των

Στη συνέχεια ο Ηρόδοτος αναφέρει πως ο Κλεομένης
θεώρησε πως αυτό ήταν το Άργος που του έλεγε ο χρησμός
πως θα κατακτήσει και μετά από έναν όχι τόσο ευνοϊκό οιωνό

συμπολιτών της για πολλά χρόνια, αλλά και τιμήθηκε λαμπρά.

Απόδοση τιμής για πολεμικό έργο
Μετά τη μεγάλη μάχη στην οποία η Τελέσιλλα έπαιξε

που είχε η θυσία του στο Ηραίον, αποφάσισε να φύγει για τη

πρωταγωνιστικό ρόλο, οι

Σπάρτη έχοντας ήδη αποδυναμώσει το Άργος. Ο Ηρόδοτος

ευγνωμοσύνης τοποθέτησαν ένα άγαλμά της πάνω από το

δεν κάνει καμιά αναφορά στη Τελέσιλλα. Είναι πιθανό αυτό να

θέατρο της πόλης, μπροστά από το ιερό της Αφροδίτης. Το

συμβαίνει γιατί ο Ηρόδοτος είχε τις πηγές του στη Σπάρτη. Ο

άγαλμα είχε φτιαχτεί από τον Αθηναίο γλύπτη Νικήρατο και

Παυσανίας, ο Πλούταρχος και ο Πολύαινος όμως αναφέρουν

απεικόνιζε την Τελέσιλλα να κρατάει στα χέρια της το πολεμικό

πως ο Κλεομένης μετά από αυτή τη νίκη του ξεκίνησε για να

της κράνος έτοιμη να το φορέσει, ενώ τα πόδια της πατούσαν

κατακτήσει και τη πόλη του Άργους, ένα έργο που το θεώρησε

πάνω στα βιβλία της. Το άγαλμα αυτό σήμερα δεν έχει βρεθεί,

αρκετά εύκολο, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν πια υπερασπιστές.

αλλά θεωρείται πως μέχρι το 170 μ.Χ. σωζόταν το πρωτότυπο

Υπεράσπιση της πόλης του Άργους

ή κάποιο αντίγραφο, καθώς ο Παυσανίας περνώντας από το

Μέσα στην πόλη η Τελέσιλλα ήταν αυτή που μάζεψε

πολίτες του Άργους ως δείγμα

Άργος το είδε και έγραψε για αυτό.

τους δούλους και όσους δεν μπορούσαν να πολεμήσουν στο

Ακόμα, προς τιμήν των γυναικών που πολέμησαν για την

κάστρο και συγκέντρωσε ταυτόχρονα όλες τις γυναίκες που

πατρίδα τους, ορίστηκε γιορτή, η οποία λεγόταν «Υβριστικά»

ήταν ικανές να πολεμήσουν. Μάζεψε όσα όπλα μπορούσε να

και γινόταν κάθε χρόνο στην επέτειο της μάχης. Στη γιορτή
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αυτή, οι γυναίκες φορούσαν ανδρικά ενδύματα, ενώ οι άντρες
γυναικεία.
Μετά το θάνατο της Τελέσιλλας, ο άντρας της Ευξενίδας
έστησε μνημείο προς τιμήν της με το εξής επίγραμμα:
« Μνημείο, γλυκιά Τελέσιλλα, έστησε εδώ
ο Ευξενίδας για τη γυναίκα που παντρεύτηκε,
γιατί πάντα ήταν γεμάτη πίστη, εύνοια, αρετή
και αγάπη. Ας μένει και για τους μεταγενέστερους
η φήμη σου αξέχαστη για πάντα».
Σήμερα, η πλατεία στην οδό Ινάχου της πόλης του Άργους
έχει το όνομα της σπουδαίας ποιήτριας και πολεμίστριας, όπως
και ο πολιτιστικός σύλλογος της πόλης. Πολλοί μπορεί να μην
την ξέρουν, όμως υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα τόσο
για την πόλη της, όσο και για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Αναπαραστάσεις της Τελέσιλλας
Δεν έχει σωθεί καμία αναπαράσταση της Τελέσιλλας
με εξαίρεση ένα ανάγλυφο γυναίκας που σήμερα βρίσκεται
εντοιχισμένο κάτω από το κεντρικό εξώστη του αρχοντικού
του Τσώκρη στο Άργος. Παριστάνει μια γυναίκα που κρατάει
με το δεξί της χέρι ένα στεφάνι, ενώ μπροστά της βρίσκεται ένα
μικρό γυμνό παιδί, το οποίο με το αριστερό του χέρι κρατάει
το μανδύα του που είναι ριγμένος στη πλάτη του και με το δεξί
του χέρι προσπαθεί να πάρει το στεφάνι από τη γυναίκα που
όμως δεν το φτάνει. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η παράσταση
αυτή είναι της Τελέσιλλας, ενώ το παιδί που είναι μπροστά της
συμβολίζει τη φτερωτή ευφυΐα. Παρόλα αυτά δεν συμφωνούν
όλοι με αυτή την υπόθεση, καθώς αποδίδουν το ανάγλυφο
αυτό σε επιτύμβια παράσταση κάποιας μητέρας με το παιδί της.
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Σαπφώ
Κείμενο: Κοντονικολάου Σταματία

Α

πό τα βάθη της προϊστορίας και στις διάφορες

που άνοιξε νέους δρόμους στην ποίηση, «την τέχνη

που

ιστορικές περιόδους που σημάδεψαν τη ροή

ενώνει τους παλμούς της καρδιάς και του πνεύματος». Σ’ αυτό

του χρόνου, ο ελληνικός πολιτισμός δηλώνει

το πλαίσιο, η Σαπφώ ίδρυσε τη φημισμένη της σχολή που

την παρουσία του. Αν κάνουμε μια σύντομη

ονομάστηκε «Ο Οίκος των Μουσών» και δίδασκε αφιλοκερδώς

παρουσιάζει

τις τέχνες στις οποίες υπερείχε –δηλαδή στιχουργία, μουσική,

μια μεγάλη και συνεχή πνευματική ανάπτυξη και πρόοδο

χορό αλλά και κανόνες συμπεριφοράς. Η αφοσίωση στις

σε όλους τους τομείς της ζωής: στα γράμματα, τις τέχνες

Μούσες, όπως διαφαίνεται στην ποίησή της, θεωρούσε πως

και τις επιστήμες, διαμορφώνοντας ένα πολιτισμό υψηλού

μπορεί να είναι η μόνη σταθερή αξία των ανθρώπων. Η τέχνη,

πνευματικού ύψους.

πόσο μάλιστα η ποίηση, κάνει την ψυχή να μετουσιώνεται, να

αναδρομή ανά τους αιώνες, βλέπουμε ότι

Η λογοτεχνία και η φιλοσοφία διεκδικούν τα πρωτεία στον
παγκόσμιο χώρο, με τους κορυφαίους ποιητές και δασκάλους

αναπτερώνεται και να αγγίζει το ύψιστο νόημα: τον Έρωτα,
που συνοδεύει πάντα τη θεά Αφροδίτη.

της εκάστοτε εποχής. Μία σπουδαία ποιήτρια που ξεχώρισε

Όλα τα ποιήματά της υμνούν τον έρωτα και το κάλλος,

στην προ-κλασσική περίοδο, στις αρχές του 6oυ αιώνα π.Χ.,

με αξεπέραστη ευαισθησία και χάρη. Η αποδοχή του έργου

όπου τότε άκμαζαν οι τέχνες κι ο πολιτισμός, ήταν η Σαπφώ.

της αλλάζει με το πέρασμα των αιώνων, ανάλογα κάθε

Η ποιήτρια από την Ερεσό της Λέσβου, δεν ήταν μια κοινή

φορά με τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια του

ποιήτρια, αλλά μια γυναίκα που παρόλη την μικροκαμωμένη

ερωτισμού. Κατά την αρχαιότητα τα ποιήματά της γνώρισαν

εμφάνισή της, είχε μια ξεχωριστή και δυνατή προσωπικότητα

την αποθέωση. Στα μετέπειτα χρόνια ακολούθησε το κάψιμό
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τους στην πυρά από τους πρώτους χριστιανούς, μέχρι που

λέγαμε σήμερα, που, ωστόσο, έδειξε ότι είναι σε θέση

«ανακαλύφθηκαν» ξανά στην Αναγέννηση για να παραδοθούν

να υποτάξει ένα τριαντάφυλλο, να ερμηνεύσει ένα κύμα

τελικά στη σύγχρονη φιλολογική κριτική.

ή ένα αηδόνι και να πει “σ’ αγαπώ” για να συγκινηθεί η

Το πηγαίο και πυριφλεγές ποιητικό της ταλέντο επηρέασε

υφήλιος» γράφει για τη Σαπφώ ο Οδυσσέας Ελύτης.

αλλά και ενέπνευσε πολύ μεγάλο μέρος των πνευματικών

Κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει όμως την

ανθρώπων της ελληνικής αρχαιότητας. Στην εποχή της,

ομορφιά που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής της και να

η απαγγελία ενός ποιήματός της συγκινούσε και γοήτευε

μην συγκινηθεί από τα λεπτά και ευγενή αισθήματά της.

όλο τον λαό και τους άρχοντες. Ο Σωκράτης θαυμάζει την

Είχε φωτεινά μάτια και ένα θαυμάσιο χαμόγελο. Ο Αλκαίος,

υπέροχη ποίησή της και την αποκαλεί «Ωραία», ο Αλκαίος την

ποιητής με ξεχωριστό χαρακτήρα και φίλος της Σαπφούς,

είχε αποκαλέσει «ιερή γυναίκα», ενώ ο Πλάτων την ονομάζει

που λέγεται πως ήταν γοητευμένος μαζί της, την αποκαλεί:

«Δέκατη μούσα» σ’ ένα επίγραμμα που αποδίδεται σε αυτόν. Η

«γλυκοχαμογελούσα». Είχε μια έμφυτη και άφθαστη γοητεία

φιλολογική φήμη της Σαπφούς υπήρξε πολύ μεγάλη σε όλη την

που οφειλόταν στην αρμονία των κινήσεών της και την

διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν.

γλυκύτητα των χαρακτηριστικών της. Τα λαμπερά της μάτια,

Η ζωή της

που αντικατόπτριζαν το σπινθηροβόλο πνεύμα της, ήταν «σαν

Η Σαπφώ θεωρείται η σημαντικότερη λυρική ποιήτρια της

άστρα σε κατασκότεινο ουρανό».

αρχαιότητας, που ύμνησε τον έρωτα με τη σοβαρότητα και το

Πέρα απ’ όλα αυτά που είναι έμφυτα σε εκείνη καθώς

πάθος μιας μεγαλοφυΐας. Όλος ο αρχαίος κόσμος την έβλεπε

αναβλύζουν από τα βάθη της ψυχής της, ήταν και η καλή

σαν κάτι πάνω και πέρα από κάθε ανθρώπινο δεδομένο, σαν

οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της που την βοήθησε

ημίθεα ή θεά που όμως κατοικούσε στην γη. Δεν γνωρίζουμε με

ώστε να λάβει μια καλή μόρφωση. Η πνευματικότητά της

βεβαιότητα πολλά πράγματα για την ζωή της. Όσα γνωρίζουμε

αναδεικνύεται από τον τρόπο που έγραφε και εκφραζόταν

είναι από αποσπάσματα των ποιημάτων της και από αναφορές

στην καθημερινότητά της καθώς και από την γλώσσα που

προς εκείνη.

χρησιμοποιούσε, την αιολική διάλεκτο, που είναι πολύ

Η Σαπφώ (στα αιολικά «Ψάπφα»), πιθανόν να γεννήθηκε

διαφορετική από άλλες ελληνικές διαλέκτους (ιωνική, δωρική

στην Ερεσό της Λέσβου το 630 π.Χ.. Πατέρας της αναφέρεται

και αττική). Γενικότερα είχε μια βαθύτατη αίσθηση του ορθού

ότι ήταν ο αριστοκράτης Σκαμανδρώνυμος και μητέρα της η

και του ωραίου.

Κλεΐς. Είχε επίσης, τρεις αδελφούς: τον Λάριχο, τον Χάραξο

Από μικρή ηλικία είχε την τάση να παρατηρεί τη φύση και

και τον Ευρύγιο. Ο Λάριχος είχε τιμητική θέση στην πόλη

τους ανθρώπους γύρω της και προσπαθούσε να καταλάβει την

(οινοχόος σε πρυτανείο), ενώ ο Χάραξος έφυγε στην Αίγυπτο

ζωή και τα μηνύματά της, ώστε να μπορεί να την καλυτερέψει

για εμπόριο, όπου ερωτεύτηκε την όμορφη εταίρα Ροδώπη ή

μέσω ηθικών εντολών. Συνήθιζε να παρατηρεί τον κόσμο με

Δωρίχα. Εκείνος εξαγόρασε την ελευθερία της με αντάλλαγμα

θετικό βλέμμα, γεμάτο πάθος για την ίδια την ύπαρξη και να

την περιουσία του και σε κάποια από τα ποιήματά της βλέπουμε

παίρνει ερεθίσματα από την καθημερινότητά της. Ένα μέρος

τη Σαπφώ να τον επιπλήττει για την επιλογή του. Παντρεύτηκε

της ζωής της είναι συγχρονισμένο με την ζωή του Βούδα στις

τον Κερκύλα, έναν όμορφο, ευγενικής καταγωγής νέο από την

Ινδίες. Υπάρχουν ακόμα διάφοροι μύθοι και παραδόσεις, που

'Ανδρο κι απέκτησε μια κόρη, τη Κλεΐδα (Σουΐδα), για την

μιλούν για τον τρόπο της ζωής της. Από τα δεκαεπτά της

οποία μιλάει με περίσσεια αγάπη στα ποιήματά της.

κιόλας ξεκινάει να γράφει τα πρώτα της ποιήματα, που πολλές

Η ποιήτρια αναφέρεται πως δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφη,
καθώς την περιγράφουν μικροκαμωμένη, ασουλούπωτη,
μελαμψή με σταχτί σχεδόν δέρμα και λεπτή.

φορές συνόδευε με τη κιθάρα ή τη λύρα της, εκφράζοντας έναν
έντονο ερωτισμό και λυρισμό.
Την περίοδο εκείνη, οι γυναίκες της Αιολίας απολάμβαναν

«Τέτοιο πλάσμα ευαίσθητο και θαρρετό συνάμα δεν

μία μεγάλη ελευθερία στην καθημερινότητά τους και είχαν

μας παρουσιάζει συχνά η ζωή. Ένα μικροκαμωμένο,

έντονη κοινωνική και πολιτική ζωή. Έτσι, η ποιητική ιδιοφυία,

βαθυμελάχρινο κορίτσι, ένα “μαυροτσούκαλο”, όπως θα

μεγάλωσε και γαλουχήθηκε μέσα σε μια κοινωνία, όπου υπήρχε
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η ισότητα των ανθρώπων. Ωστόσο την περίοδο εκείνη υπήρξαν

Έτσι, λέγεται ότι η ευαίσθητη και χαριτωμένη Σαπφώ, πέφτει

συνωμοσίες, επαναστάσεις και πολιτικές ανακατατάξεις που

στο Ιόνιο πέλαγος από το ακρωτήρι της Λευκάδας, δίπλα στο

έφεραν μια αναστάτωση στη Λέσβο. Η Σαπφώ βιώνει με

ναό του Απόλλωνα, στο Ιερό του ήλιου.

θλίψη αυτές τα δύσκολες στιγμές των πολιτικών εναλλαγών,

Αν και αυτός ο έρωτας δεν αναφέρεται στο έργο της,

καθώς αναγκάζεται να εξοριστεί μαζί με την οικογένεια της στη

ο Gregory Nagy σε μία εργασία του με τίτλο: «Φαέθων, ο

Σικελία για 10 χρόνια. Μετά την κατάλυση της τυραννίας, επί

Φάων της Σαπφούς και ο λευκός βράχος της Λευκάδας»

Πιττακού του Μυτιληναίου γυρνάει στη Μυτιλήνη.

αναφέρει: «Εάν φανταστούμε την Αφροδίτη να βουτά στον

Στην επάνοδό της από την εξορία, πέρα από τα ποιήματα

Ωκεανό αναζητώντας τον ήλιο, είναι λογικό ότι θα ανατείλει

που συνεχώς έγραφε, όντας πιο ώριμη τόσο ποιητικά όσο

το πρωί, φέρνοντας πίσω τον ήλιο μιας καινούργιας μέρας.

και κοινωνικά και πολιτικά, ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες

Βουτώντας από τον Λευκό Βράχο πράττει το ίδιο που πράττει

στο νησί και ηγήθηκε της πνευματικής ζωής. Θεωρούσε

και η Αφροδίτη με τη μορφή του Αποσπερίτη, βουτώντας

καθήκον της να συμβάλλει στην καλλιτεχνική ανάπτυξη των

πίσω από τον βυθισμένο Ήλιο, ώστε να τον επαναφέρει το

γυναικών, που ζούσαν χωρίς καμία καλλιέργεια και μόρφωση,

επόμενο πρωί με τη μορφή του Αυγερινού».

απομονωμένες από την αιώνια νιότη και ομορφιά τους.

Μετά το θάνατό της, στην πατρίδα της την Λέσβο,

Η Σαπφώ πίστευε ότι η μόνη σταθερή αξία της ζωής της

έκοψαν νόμισμα με τη μορφή της. Στην Πέργαμο και στις

ήταν να διαπαιδαγωγήσει με άριστη μόρφωση τις νέες και,

Συρακούσες στήθηκαν αγάλματά της, ενώ στις Συρακούσες

μέσω της τέχνης, να απαλύνει τον πόνο της ψυχής τους αλλά

κατασκευάστηκε κι ένα κενοτάφιο, σε ανάμνησή της.

και τον πόνο της δικής της ψυχής όταν θα έφτανε η ώρα του

Το έργο της

αποχωρισμού τους. Οι γονείς εμπιστεύονταν τα κορίτσια στην

Η Σαπφώ έγραψε ποιήματα ερωτικά, κυρίως για τις κοπέλες

ποιήτρια με τα ξεχωριστά αισθήματα εφόσον έβλεπαν ότι μέσα

που βρίσκονταν κοντά της, ποιήματα για την οικογένεια

από το ζεστό, γεμάτο αγάπη και θαλπωρή περιβάλλον που

της αλλά και τη φύση, καθώς και ύμνους στους θεούς και

είχε δημιουργήσει γύρω της, εξελίσσονταν και ήταν έτοιμες να

επιθαλάμια (τραγούδια του γάμου). Η ποίησή της δονείται από

ανταπεξέλθουν με μία ορθότητα στις ανάγκες της ζωής.

αυθορμητισμό και έντονα αισθήματα. Μέσα από τα ποιήματα

Ωστόσο υπάρχουν πάντα εκείνοι που θα προσπαθήσουν

και τους ύμνους της, μιλά για τον δικό της εσωτερικό κόσμο,

να κρίνουν και να λασπώσουν ακόμη και την πιο αγνή ιδέα-

για όλα αυτά που βγαίνουν κατευθείαν από το καμίνι της ψυχής

δράση. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της Σαπφούς. Ο

της, τα οποία συνοδεύει με τη λύρα της και τη ζεστασιά της

Λουκιανός λέει: «έπεσε θύμα συκοφαντίας για μια τάχα αισχρά

φωνής της.

φιλία». Αυτό που ίσχυε όμως στην πραγματικότητα ήταν ότι η

Όλα τα ποιήματα της Σαπφούς υμνούν τον έρωτα και το

Σαπφώ λειτουργούσε σαν μέντορας και καθοδηγητής για τις

κάλλος, με μια χαρισματική δεξιοτεχνία. Παντού και πάντα

μαθήτριές της, που σκοπός ήταν να τους παρέχει το κατάλληλο

ανακαλύπτει την ομορφιά, ακόμη και εκεί που οι περισσότεροι

περιβάλλον και μια άριστη μόρφωση, για να ζουν με αρχές και

δεν την βλέπουν και δεν την αισθάνονται (εγκωμιάζει ακόμη

ιδανικά, έτοιμες να δημιουργήσουν την δική τους οικογένεια

και την ομορφιά της μεταθανάτιας ζωής). Ο λόγος της είναι

και να μεταβιβάσουν τα ιδανικά αυτά στα δικά τους παιδιά.

λιτός και απέριττος και χρησιμοποιεί κυρίως τη λεσβιακή

Για την κατάληξη της σπουδαίας ποιήτριας δεν είναι τίποτα

διάλεκτο και τη στροφή, που αργότερα ονομάστηκε και

γνωστό. Σύμφωνα με τον μύθο ο θάνατός της αποδίδεται στον

σαπφική στροφή, η οποία αποτελείται από τρεις σαπφικούς

άτυχο έρωτά της για τον Φάωνα, το μυθικό βαρκάρη της Λέσβου

ενδεκασύλλαβους στίχους. Θα δούμε παρακάτω μερικά από τα

που, όπως γράφεται, ήταν ένας άνδρας προικισμένος από την

αποσπάσματα των ποιημάτων της που διασώθηκαν, τα οποία

Αφροδίτη με νιότη και εκτυφλωτική ομορφιά. Απογοητευμένη

χωρίζονται σε 3 θεματικές ενότητες:

από την ανεκπλήρωτη αυτή αγάπη αποφασίζει να δώσει τέλος

α) Ποιήματα αφιερωμένα σε κοπέλες από τη Λέσβο:

στην ζωή της καθώς ο πόνος από τον άτυχο έρωτά της δεν

Στα ποιήματα αυτά, η Σαπφώ έβλεπε στην ομορφιά των

χωρούσε μέσα σε κανένα της ποίημα και καμιά μουσική της πια.
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κοριτσιών την δύναμη της Αφροδίτης.

Ατθίδα

Απόσπασμα 81 προς Ατθίδα

«Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη

Ἕροσ δηὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλης δόνει,

σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει.

γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.

'Ηρθες, καλά που έκανες, που τόσο σε ζητούσα

Ἄτθι, σοὶ δ' ἔμεθέν μὲν ἀπήχθετο

δρόσισες την ψυχούλα μου, που έκαιγε ο πόθος.

φροντίσδην, ἐπὶ δ᾽ Ἀνδρομέδαν πότη

Από το γάλα πιο λευκή
απ' το νερό πιο δροσερή

(μτφ: ο Έρωτας έχει παραλύσει το σώμα μου, μ’ έχει

κι από το πέπλο το λεπτό, πιο απαλή.

συνταράξει αυτό το γλυκόπικρο και ακαταμάχητο ερπετό, γιατί

Από το ρόδο πιο αγνή

εσύ Ατθίδα δεν έχεις πια έγνοια για μένα και έφυγες για να

απ' το χρυσάφι πιο ακριβή

πας στην Ανδρομέδα). Όταν η Ατθίδα εγκατέλειψε τη Σαπφώ,

κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική...»

χάρη της Ανδρομέδας η Ποιήτρια ένιωσε ένα μεγάλο πόνο να
συγκλονίζει και να παραλύει όλο της το κορμί.

Ο ποιητής Ερμογένης αναφέρει ότι η Σαπφώ ζητά από την
λύρα της να αποκτήσει τη χάρη της ομιλίας. Οι χορδές της να

β) Ποιήματα με διάφορα θέματα:

πάρουν ανθρώπινη λαλιά και με αυτή να τραγουδήσουν.

Σ' αυτήν την κατηγορία ανήκουν ποιήματα για τον
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έρωτα, για τον τρωικό πόλεμο, για την ειρήνη, για τη

Γρήγορα η ώρα πέρασε

φύση κλπ. Όλες οι ωραίες εικόνες της φύσης μπορεί να
περιγραφούν απλά, όπως η ομορφιά ενός τοπίου με δέντρα

«Γρήγορα η ώρα πέρασε, μεσάνυχτα κοντεύουν,

και λουλούδια, λίμνες, και ποτάμια. Αυτό το όμορφο τοπίο

πάει το φεγγάρι πάει κι η Πούλια βασιλέψανε

της φύσης, δίνει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση στα μάτια όσων

και μόνο εγώ κείτομαι δω μονάχη κι έρημη

το κοιτούν αλλά και στ’ αυτιά όσων ακούν τους ήχους της.

ο Έρωτας που βάσανα μοιράζει

Η Σαπφώ, μας μεταφέρει την ομορφιά της φύσης με μυστικισμό.

ο Έρωτας που παραμύθια πλάθει,
μου άρπαξε την ψυχή μου και την τράνταξε

Απόσπασμα 3

ίδια, καθώς αγέρας από τα βουνά
φυσάει μέσα στους δρυς, φυσομανώντας.»

«Αστέρες μέν ἀμφι κάλαν σελάνναν
ἆιψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπης

γ) Ποιήματα που αναφέρονται στην οικογένεια της
Σαπφούς:
Η Σαπφώ ανησυχεί για τον Χάραξο, τον αδελφό της και

ἀργύρια γᾶν»

είναι θυμωμένη με την εταίρα Δωρίχα, η οποία τον κατέστρεψε
(μτφ: Τ’ αστέρια γύρω από την όμορφη σελήνη χάνουν τη

οικονομικά.

φεγγόβολη θωριά τους, όταν αυτή ολόγεμη λάμπει σαν ασήμι
πάνω από τη γη)

«Χρυσές Νηρηίδες σας ικετεύω, βοηθήστε να γυρίσει ο
αδερφός μου ασφαλής, κι όλες οι ειλικρινείς επιθυμίες της
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παν' απ' τον ουρανό με φτεροκόπημα

καρδιάς του να εκπληρωθούν.
Ακόμα, μακάρι να επανορθώσει όλα τα παλιά του

πυκνό μεσ' στον αιθέρα`

σφάλματα και να γίνει χαρά για τους φίλους του και λύπη για

κι ως έφτασαν ταχιά, χαμογελώντας

τους εχθρούς του, και ποτέ πια να μην δούμε κανέναν εχθρό

με την αθάνατη όψη, ω μακαρία,

σπίτι μας.

με ρώτησες σαν τι και πάλι να `παθα,

Να

τιμήσει

εμένα

την

αδερφή

του

και

να

τι σε καλώ κοντά μου,

σταματήσει το μεγάλο πόνο που βαραίνει την καρδιά

τι λαχταρά η ψυχή μου η φρενιασμένη

μου από το χλευασμό του. Όταν γυρίσει μπορεί να

τόσο πολύ να γίνει: - "Ποια και πάλι

διαλέξει ανάμεσα στους συμπολίτες τους φίλους του,

θες η Πειθώ να φέρει στην αγάπη σου;

ν’ απομακρύνει τους φαιδρούς και αν το επιθυμεί να διαλέξει

Σαπφώ, ποια σ' αδικάει;

μία άξια παρθένα και να την παντρευτεί».

Γιατί αν φεύγει, γοργά από πίσω θα `ρθει,
κι αν δεν παίρνει σου δώρα, θα σου φέρει`

Έγραψε επίσης και για την κόρη της, την Κλεΐδα, την

τώρ' αν δε σ' αγαπάει, θα σ' αγαπήσει

οποία, όπως φαίνεται, υπεραγαπούσε και τόνιζε την ξεχωριστή

και δίχως να το θέλει".

της ομορφιά. Μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό και στην

Ω, έλα μου και τώρα, κι' απ' τις μαύρες

παρακάτω παρομοίωση που την αναφέρει σαν χρυσολούλοδο.

τις έγνοιες λύσε με, κι ό,τι ν' αληθέψει
ποθεί η ψυχή μου τέλεσ' το κι ατή σου

Έχω ένα κοριτσάκι εγώ

συ γίνε ο βοηθός μου.

που ’ναι σαν χρυσολούλουδο το πρόσωπό του·
την Κλεΐδα· το μονάκριβό μου·
που δε θα τ’ άλλαζα ποτέ με τη Λυδία ολάκαιρη
μήτε και με τη φημισμένη Λέσβο.

Επιθαλάμια (Γαμήλια τραγούδια)
Τα επιθαλάμια είναι αρχαία γαμήλια τραγούδια, που
έχουν τελετουργικό χαρακτήρα και ψάλλονταν είτε το βράδυ
μπροστά στον νυφικό θάλαμο είτε μπροστά στην κατοικία

Ύμνοι στους θεούς
Η Σαπφώ, έχει μια δική της επικοινωνία με τους θεούς. Ενώ

των νεονύμφων το πρωί της επομένης του γάμου τους είτε,
τέλος, όταν συνόδευαν τη νύφη στο σπίτι του γαμπρού.

αναφέρεται συχνά στην Άρτεμη, τον Απόλλωνα και την Ήρα,
η θεά που λατρεύει ιδιαίτερα είναι η θεά Αφροδίτη, η θεά της
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ομορφιάς και του πόθου για την ομορφιά.
ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος ὠς ἄραο
Ύμνος στην θεά Αφροδίτη

ἐκτετέλεστ᾽, ἔχηις δὲ πάρθενον ὠς ἄραο ...
σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα δ᾽ ‹αὖτε νύμφας›

Ομορφόθρονη αθάνατη Αφροδίτη,

μέλλιχ᾽, ἔρος δ᾽ ἐπ᾽ ἰμέρτωι κέχυται προσώπωι

κόρη του Δία, σου δέομαι, δολοπλέχτρα,

‹μειδιάων›· τετίμακ᾽ ἔξοχά σ᾽ Ἀφροδίτα.

με πίκρες και καημούς μη, Δέσποινα,
παιδεύεις την ψυχή μου`

(Ευτυχισμένε γαμπρέ, ο γάμος σου έγινε όπως ευχήθηκες,

μα έλα μου, αν και κάποτε, από πέρα

και νά που έχεις στα χέρια σου μια κοπελιά όπως την

μακριά, το κάλεσμά μου όμοι' αγροικώντας,

επιθυμούσες. Εσύ έχεις θελκτική ομορφιά, όπως και της νύφης

ήρθες, το πατρικό παλάτι αφήνοντας

τα μάτια είναι γλυκά σαν μέλι, και χαμογελαστή αγάπη είναι

και το χρυσό σου αμάξι

απλωμένη στο αξιαγάπητο πρόσωπό της. Η Αφροδίτη σε

ζεύοντας` κι όμορφα στρουθιά πετώντας

τίμησε περισσότερο από κάθε άλλον).

γοργά στη γη σε φέρανε τη μαύρη
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Τα λυρικά ποιήματα της Σαπφούς αποτελούσαν κατ’

(Οξφόρδη 1925), Diehl «Λυρική Ανθολογία» κ.α.

άλλους μεν 7, κατ’ άλλους δε 9 βιβλία, από τα οποία όμως,

Στη σύγχρονη εποχή ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης την

ελάχιστα μόνο μικρά αποσπάσματά τους έχουν διασωθεί. Η

περιέγραψε σαν μια «μακρινή εξαδέλφη» του με την οποία

ολοκληρωτική εξαφάνιση του έργου της έγινε το 1073 μ.Χ.

μεγάλωσαν παίζοντας «στους ίδιους κήπους, γύρω από τις

όταν τα ποιήματα της Σαπφούς και του Αλκαίου κάηκαν

ίδιες ροδιές, πάνω απ' τις ίδιες στέρνες» και της αφιέρωσε ένα

δημόσια στην ιερή φωτιά από τους Χριστιανούς στην

από τα μικρά του έψιλον.

Κωνσταντινούπολη. Ο πυρπολισμός των βιβλίων της και η

Τέλος, Ο John Addington Symonds, πλέκοντας εγκώμιο

καταστροφή των αγαλμάτων της έγινε γιατί η Σαπφώ ήταν

για το έργο της γράφει: «Από όλους τους ένδοξους ποιητές

ελεύθερη εκφράστρια του έρωτα και του πνεύματος.

του κόσμου, η Σαπφώ είναι η μόνη που η κάθε της λέξη έχει

«Έχω τον πιο μεγάλο πλούτο που
υπάρχει: τη χαρά να μ ’αγαπούν και να
ξέρω πως δεν θα με ξεχάσουν ποτέ».
-Σαπφώ

ένα ξεχωριστό άρωμα, μια σφραγίδα απόλυτης τελειότητας και
απεριόριστης χάρης».
Ωστόσο

σε

μεταγενέστερη

εποχή,

οι

Αττικοί

κωμωδιογράφοι τη δυσφήμησαν για ομοφυλοφιλικές τάσεις, με
αφορμή τη βαθιά και αληθινή σχέση που είχε με τις μαθήτριές
της, καθώς μοιράζονταν συναισθήματα, δραστηριότητες και
λειτουργούσαν με μια άλλη δυναμική και μ’ έναν ασύλληπτο
ρυθμό που δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτός στην ουσία του

Η φήμη της Σαπφούς

από τον απλό άνθρωπο.

Η φήμη της ήταν μεγάλη, αν σκεφτεί κανείς ότι στην

Στη σαπφική ποίηση δεν υπάρχει ούτε μια λέξη ή κάποια

αρχαιότητα, όταν έλεγαν «Ποιητής» εννοούσαν τον Όμηρο,

φράση που να περιέχει την έννοια του «λεσβιακού έρωτα» και

ενώ όταν έλεγα «η Ποιήτρια» εννοούσαν την Σαπφώ. Ο

όλα τα χαρίσματα που οι θεότητες στόλισαν την ψυχή και το

Πλάτωνας την ονομάζει «σοφή» και «δέκατη μούσα»,ο

πνεύμα της, την μεταμορφώνουν σε μια «θεϊκή μητέρα».

Πλούταρχος αναφερόμενος σε αυτήν γράφει: «η Σαπφώ είναι

Λίγοι είναι αυτοί, που σε αντίθεση με την μάζα που

άξια να πάρει θέση πλάι στις Μούσες». O Ιουλιανός και o

καταπίνει αμάσητες κάθε είδους κατηγορίες, ερεύνησαν,

Αντίπατρος την αποκαλούν: «Θηλυκό Όμηρο» και «τιμή

βρήκαν και γνώρισαν την ιστορία κατανοώντας πως όλες οι

Λεσβίων γυναικών», ενώ ο Στράβων: «θαυμαστόν τέρας». Ο

μεγάλες προσωπικότητες που γέννησαν τον αρχαιοελληνικό

Φιλόξενος αναφέρει ότι εναρμόνιζε «τον πόνο του έρωτα με

πολιτισμό ήταν, όπως και η Σαπφώ, Αριστοκρατικοί. Δηλαδή,

τις μελωδίες της Μούσας», ενώ ο Οράτιος στην 2η ωδή του

πίστευαν πως έπρεπε να διοικούν και να κρατούν τις τύχες της

μας λέει ότι ακόμα και οι νεκροί στον κάτω κόσμο ακούν τα

πατρίδος τους οι Άριστοι και όχι οι τυχαίοι. Η Σαπφώ είναι

τραγούδια της με θαυμασμό σε ιερή σιγή.

η πρώτη που μίλησε και ύμνησε το ωραιότερο και ανώτερο

Ο Σόλων ο Αθηναίος, όταν σ’ ένα συμπόσιο άκουσε τον
ανιψιό του να τραγουδάει ένα τραγούδι της Σαπφούς, ένιωσε

ανθρώπινο αίσθημα της «αγάπης», ξεπερνώντας τον εαυτό της
και τα ανθρώπινα όρια.

τόσο όμορφα από το άκουσμά του, που ζήτησε από τον νέο

Για τον απλό και χυδαίο άνθρωπο, η Σαπφώ είναι μια

να του το μάθει· κι όταν ρωτήθηκε για τον λόγο της σπουδής,

ποιήτρια που ψάλλει το ερωτικό της πάθος σε στιγμές

εκείνος αποκρίθηκε: "για να το μάθω κι ας πεθάνω" (ἵνα μαθὼν

αποκορύφωσης και πόνου, αλλά για τον μυημένο είναι η

αὐτὸ ἀποθάνω).

προσωποποίηση της ανθρώπινης ψυχής που έχει εναρμονιστεί

Στη ρωμαϊκή εποχή, ο Κάτουλλος και ο Οράτιος

με το σύμπαν και ζει μέσα στην αιωνιότητα.

προσπαθούν να τη μιμηθούν, όπως και σε νεότερη εποχή ο

Τον καιρό εκείνο, που κωμωδιογράφοι ασχολήθηκαν

Άγγλος ποιητής Algernon Charles Swinburne. Επίσης, πολλοί

περισσότερο με την προσωπική της ζωή, αντί με την προσφορά

ξένοι αξιόλογοι συγγραφείς έγραψαν βιβλία για το έργο

της στην τέχνη,

της. Κάποιοι από αυτούς είναι : ο Ε. Lobel «Σαπφούς Μέλη»

(φιλόσοφος του 2ου αιώνα μ. Χ.):«Η Σαπφώ, δεν ήταν μια
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αναφέρει για εκείνη ο

Μάξιμος Τύριος

κοινή ποιήτρια αλλά μια διανοούμενη με ξεχωριστή και δυνατή

πρώτο και καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητας του δίσκου.

προσωπικότητα. Ήταν ο θηλυκός Σωκράτης που γύρω της

Ο ποιητής Σωτήρης Κακίσης έχοντας την γνώση αλλά και το

μάζευε τα αρχοντοκόριτσα της Μυτιλήνης και τα δίδασκε

βλέμμα ενός ποιητή, κρατώντας ζωντανή τη φρεσκάδα του

τον Ιδανικό Ανώτερο Πνευματικό Έρωτα προς το γυναικείο

πρωτότυπου προσαρμόζει τα ποιήματα της Σαπφώς στην

σωματικό κάλλος».

σύγχρονη γλώσσα και τα μεταφράζει με στόχο να γίνουν

Η απήχησή της τα μεταγενέστερα χρόνια φαίνεται ότι
ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες ώστε να δημιουργήσουν

τραγούδι. Έως σήμερα, έχουν μελοποιηθεί 12 ποιήματα της
Σαπφώς, και έχουν ερμηνευτεί από την Αλέκα Κανελλίδου.

διάφορα έργα τέχνης. Όπως:
Στη ζωγραφική, έχουμε τον πίνακα του Jacques-Louis David
(Σαπφώ και Φάωνας, 1809) και του Jean Joseph Taillasson ( Η
Σαπφώ ορμά στη θάλασσα 1791)
Στην αγγειοπλαστική , έχει βρεθεί ένας ερυθρόμορφος
αμφορέας από Ακράγαντα Σικελίας (470 π.Χ.) , ο οποίος
φυλάσσεται στο Μουσείο του Μονάχου και έχει τον τίτλο «
Αλκαίος και Σαπφώ».
Στη γλυπτική υπάρχουν έργα σε μάρμαρο αλλά και
σε μπρούτζο, από τους August Clesinger, Emmanuel
Villanis, James Pardier, που άφησαν το ταλέντο τους
να ξεδιπλωθεί στην ιδέα της Σαπφούς, που εμπνέει όλους
τους ανθρώπους, με την ακτινοβολία της αισιοδοξίας, της
χαράς, της αγάπης και του έρωτα, για ό,τι αληθινό και
ωραίο υπάρχει πάνω στη γη.
Επίσης, κατά το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. σε μια Ρωμαική
έπαυλη, ανακαλύφθηκε το πασίγνωστο ψηφιδωτό που φέρει
την πιο καλοδιατηρημένη μορφή της Σαπφούς.
Στη σύγχρονη μουσική, το 1986, κυκλοφόρησε στην Ελλάδα
ο δίσκος «Σαπφώ» σε μουσική του Σπύρου Βλασσόπουλου και
παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου.
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Οι μεταφράσεις των ποιημάτων της Σαπφούς είναι το
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«Έτσι κάθομαι στο παλάτι μου και σκέφτομαι
κείνον που με έπλασε. Η καρδιά μου μού όρισε να
αναγείρω γι’αυτόν δυο οβελίσκους από ήλεκτρο…
το πνεύμα μου σκίρτησε στη σκέψη τι θα πουν οι
άνθρωποι όταν μετά από πολλά χρόνια θα δουν
αυτό το μνημείο και θα μιλάνε γι’ αυτό που έκανα
εγώ…»
-Φαραώ Χατσεψούτ
(Πάνω στη βάση ενός οβελίσκου στο Καρνάκ)

Χατσεψούτ
Κείμενο: Παπαθανασίου Πένυ

Α

νάμεσα στις πιο γνωστές γυναίκες της

Η ζωή της

Αιγύπτου συναντάμε την πιο μυστηριώδη και

Η Χατσεψούτ γεννήθηκε το 1508 π.Χ. και ήταν κόρη του

απόκρυφη, τη Χατσεπσούτ ή Χατσεψούτ. Το

Φαραώ Τούθμωσι Α’ και της Aχμόσε. Η καταγωγή της ήταν

όνομά της σημαίνει «Η Πρώτιστη μεταξύ των

καθαρά βασιλική, καθώς και η μητέρα της προερχόταν από

Ευγενών Κυριών». Υπήρξε μία από τις τρεις γυναίκες Φαραώ

βασιλικό γένος και μάλιστα ήταν η Πρώτη ανάμεσα στις

μέσα σε 3.000 χρόνια αιγυπτιακής ιστορίας και η πρώτη που

συζύγους. Μετά τον θάνατο των αδελφών της Αμενμόζη και

ανέλαβε την πλήρη εξουσία. Αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη

Βατζμόζη έγινε η τελευταία της Δυναστείας της. Σε ηλικία

για τον διακριτικό ρόλο των γυναικών και την ικανότητά τους

12 ετών παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδερφό της Τούθμωσι

στη διαχείριση και διακυβέρνηση. Ήταν, όπως αναφέρεται,

Β΄ κι όταν εκείνος ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η

ένας θησαυρός που κυριάρχησε για σχεδόν 21 χρόνια, τον

Χατσεψούτ έγινε Μεγάλη Βασίλισσα-Σύζυγος. Επίσης, ως

15ο αιώνα π.Χ. Η μνήμη αυτής της συναρπαστικής ιστορίας

μεγάλη ιέρεια, κληρονόμησε δικαιωματικά από τη γιαγιά της

στη Φαραωνική λαογραφία είχε χαθεί μέχρι τα μέσα του 19ου

τον τίτλο της «Συζύγου του Άμμωνα».

αιώνα, όταν ανασκαφές την έφεραν στο φως και το όνομα της
Χατσεψούτ αποκαταστάθηκε.

Ο Τούθμωσις Β΄ πέθανε νωρίς κι εκείνη έμεινε χήρα πριν
από τα 30 της χρόνια έχοντας δύο κόρες, την Νεφερούρ και την

Έμεινε στην ιστορία ως «Ελισάβετ του Νείλου» και

Μετρίτε-Χατσεψούτ ή Χατσεψούτ Β΄. Επομένως, ο επόμενος

«Βασίλισσα της Ειρήνης». Μία από τις πιο μαγικές της όψεις

διάδοχος ήταν ο γιός του Τούθμωσι Β΄, θετός γιός και ανιψιός

ήταν εκείνη της Σύζυγου του Θεού Άμμωνα, αφού αποτέλεσε

της Χατσεψούτ, ο Τούθμωσις Γ΄. Αλλά επειδή εκείνος ήταν

μία από τις ισχυρότερες ιέρειες της Αιγύπτου. Έτσι, κυριάρχησε

ακόμη βρέφος, η Χατσεψούτ ανέλαβε τον ρόλο της Συν-

στην Αίγυπτο εκφράζοντας τις πολλαπλές της όψεις ως μητέρα,

Βασίλισσας, παίρνοντας ουσιαστικά όλες τις διοικητικές

κόρη, σύζυγος, αλλά και Βασίλισσα-Φαραώ.

αποφάσεις του κράτους. Όμως, στον 2ο περίπου χρόνο της
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βασιλείας της, ανακηρύχθηκε Φαραώ υιοθετώντας όλα τα

της σε εκείνη την περιοχή και μάλιστα φρόντισε με ιδιαίτερη

εμβλήματα και τους τίτλους του.

προσοχή αυτό το έργο. Επίσης, μετέφερε τη σαρκοφάγο του

Η Χατσεψούτ υπήρξε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία

πατέρα της στον δικό της τάφο, ώστε να βρίσκονται μαζί και

της Αιγύπτου που πήρε τον τίτλο του Φαραώ. Γι’ αυτό τον

στη μεταθανάτια ζωή. Στις τοιχογραφίες του απεικονίζεται η

λόγο, σκέφτηκε κάποιους τρόπους για να κάνει τον λαό της

στέψη της ως Φαραώ από το πατέρα της με την παρουσία των

να την εμπιστευτεί και να μην μείνει στο στερεότυπο ότι δεν

θεών, καθώς και οι επιτυχημένες αποστολές της.

είχε ξανά υπάρξει σε αυτόν τον θρόνο άλλη γυναίκα. Έτσι,

Αμέσως μετά τον θάνατο της Χατσεψούτ, τα μνημεία

στις περισσότερες τοιχογραφίες και αγάλματα της που έχουν

της δέχθηκαν επίθεση, τα αγάλματά της καταστράφηκαν

διασωθεί απεικονίζεται με ανδρική μορφή, όπως και με το γένι

και το πρόσωπο στις απεικονίσεις της σβήστηκε. Κάποιοι

των Φαραώ στο πιγούνι της, ώστε να μην διαφέρει καθόλου

αιγυπτιολόγοι θεωρούν ότι αυτό ήταν μια προσπάθεια του

από την εικόνα που είχε ήδη ο λαός για τους Φαραώ.

Τούθμωσι Γ΄ να λάβει τα εύσημα ορισμένων επιτυχιών της

Απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 1458π.Χ. Ο τρόπος θανάτου
της ήταν άγνωστος μέχρι πρόσφατα, καθώς δεν είχε διαπιστωθεί

Χατσεψούτ, ώστε να γίνει εκείνος ο σημαντικότερος Φαραώ
της Αιγύπτου.

αν πέθανε από φυσιολογικά αίτια ή αν δολοφονήθηκε. Όμως,

Άλλοι ερευνητές το εξηγούν αυτό σαν μια προσπάθεια

έρευνες που έγιναν στον τάφο της έφεραν στο φως ένα φιαλίδιο

του Τούθμωσι Γ΄ να εκδικηθεί τη μητριά του που του έκλεψε

με μία αλοιφή, η οποία περιείχε μια καρκινογόνα ουσία. Καθώς

τον θρόνο. Αυτό όμως καταρρίπτεται με την ανακάλυψη ενός

φαίνεται ότι την χρησιμοποιούσε για χρόνια, με σκοπό να

νέου μνημείου της Χατσεψούτ, τον κόκκινο ναΐσκο, ο οποίος

ανακουφίσει ένα κληρονομικό δερματικό πρόβλημα, θεωρείται

αποκαλύπτει μία άλλη ιστορία. Πολλές εικόνες αυτού του

ότι πέθανε από κάποιου είδους καρκίνο.

ναού γιορτάζουν την συγκυβέρνησή της με τον Τούθμωσι Γ΄,

Τάφηκε στην Κοιλάδα των Βασιλέων πίσω από το Deirel-

όπου φαίνονται να συλλειτουργούν στις ιεροτελεστίες, ενώ

Bahri. Ήταν η μόνη Φαραώ που είχε διατάξει να φτιαχτεί ο τάφος

έχουν μείνει ανέγγιχτες και οι εικόνες της στέψης της. Όπως
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αφιερωμένος στον Άνουβι και ο άλλος στον νότο αφιερωμένος
στην Αθώρ. Ο ναός αυτός φημίζεται για τη μεγαλοπρεπή θέση
του, αφού χτίστηκε σε ένα ιερό σημείο που συνδεόταν με την
Κοιλάδα των Βασιλέων στην άλλη μεριά του βουνού. Επίσης,
είναι εξαιρετικά σημαντικός, επειδή μέχρι την ανακάλυψή του
ήταν άγνωστη η ύπαρξη της Χατσεψούτ. Ήταν μόλις το 1822,
όταν αιγυπτιολόγοι κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα
ιερογλυφικά του ναού κι έτσι να της δώσουν μια θέση στην
ιστορία.
Ο ναός του Λούξορ επίσης κτίστηκε κατά την περίοδο
της βασιλείας της και ήταν αφιερωμένος στον σπουδαιότερο
θεό των Αιγυπτίων, τον Άμμωνα-Ρα. Στον ναό αυτό ανήγειρε
δυο πορφυρούς οβελίσκους από γρανίτη, ύψους 30 μέτρων,
εκ των οποίων ο ένας διασώζεται μέχρι σήμερα και βρίσκεται
στην ιερή λίμνη του ναού. Πάνω σε αυτόν απεικονίζονται
τα επιτεύγματα της Φαραώ και τα γεγονότα της εποχής της
βασιλείας της. Επίσης, στο συγκρότημα του Καρνάκ, έχτισε
το «Παλάτι της Μαάτ», όπου στην μεγάλη κεντρική αίθουσα,
ήταν τοποθετημένη η τελετουργική βάρκα. Οι τοίχοι ήταν
καλυμμένοι με ανάγλυφες και φωτεινά χρωματισμένες σκηνές
της Χατσεψούτ και του Τούθμωσι Γ΄.
αναφέρουν οι περισσότεροι αρχαιολόγοι, η καταστροφή

Εκτός από τους περίτεχνους και κομψούς ναούς που

μερικών απεικονίσεων της έγινε πιθανότατα για να μην

κτίστηκαν εκείνη την περίοδο, σημαντικό έργο της ήταν οι

ενθαρρυνθούν άλλες γυναίκες από τα επιτεύγματα της και

αποστολές σε άλλους τόπους. Έστελνε ναυτικές εξερευνητικές

θελήσουν να αναλάβουν παρόμοιες ή μεγαλύτερες εξουσίες

αποστολές σε όλη την Αφρική και ιδιαίτερα στη χώρα του

στην Αίγυπτο.

Πουντ, που ήταν γνωστή και ως «η Γη του Θεού». Δικός της

Το έργο της

ήταν ο πρώτος αιγυπτιακός στόλος ανοικτού πελάγους για

Η βασιλεία της Χατσεψούτ διήρκησε 21 χρόνια και

τον οποίο έχουμε αναφορές. Με την επιστροφή τους έφερναν

θεωρήθηκε η πιο ειρηνική περίοδος στην αρχαία αιγυπτιακή

εξωτικά ζώα και φυτά που αργότερα καλλιεργήθηκαν στην

ιστορία. Μέσα από τα έργα της μάς έδειξε και τον τρόπο που

Αίγυπτο, καθώς επίσης λιβάνι, χρυσό, ελεφαντόδοντο, έβενο

διοικούσε την Αίγυπτο. Τη βασιλεία της, όπως γράφεται στις

και δέρματα λεοπάρδαλης. Αυτές οι αποστολές θεωρούνται

περισσότερες πηγές, διαπερνά μια κομψή λεπτότητα κι αυτό

σήμερα ως ένας από τους μεγάλους ιστορικούς θριάμβους στον

φαίνεται καθαρά στους ναούς και τα μνημεία που ανοικοδόμησε.

τομέα των δημοσίων σχέσεων.

Και πράγματι, τα έργα που εγκαινίασε ξεπέρασαν πολλά από
εκείνα των προκατόχων της.

Όσον αφορά τον τρόπο διακυβέρνησής της, αποκήρυξε
την ιμπεριαλιστική πολιτική του πατέρα της κάνοντας ειρηνικά

Ο πιο γνωστός ναός της είναι αυτός του Deirel-Bahri

έργα. Με άλλα λόγια επέτρεψε τη λειτουργία του κάθε κράτους

που βρίσκεται στις Θήβες, ο οποίος θεωρείται ένα από

με δικούς του κανόνες στην πολιτική, την κοινωνία και την

τα αρχιτεκτονικά θαύματα της Αιγύπτου. Στους αρχαίους

οικονομία, δημιουργώντας μια σχέση συνεργασίας ανάμεσα

Αιγυπτίους ο ναός αυτός ήταν γνωστός ως Djeser-djeseru, το

στα κράτη και όχι επιβολής κανόνων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι σε

«Μεγαλείο των Μεγαλείων». Η ενδιάμεση αίθουσα του ναού

αντίθεση με άλλους Φαραώ της Δυναστείας της, ενδιαφέρθηκε

πλαισιωνόταν από δύο μικρότερους, ο ένας στο βορρά που ήταν

περισσότερο για την οικονομική ευημερία και την ανέγερση
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μνημείων στην Αίγυπτο και τη Νουβία, από ότι για την

διακριτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα ξύλινο

κατάκτηση νέας γης.

άγαλμά της, που ανακαλύφθηκε στην Άβυδο από ομάδα

Η Χατσεψούτ αποτελεί ένα παράδειγμα γυναίκας με

αρχαιολόγων και το οποίο έχει μέση λεπτότερη από εκείνες

εξουσία. Πρώτα απ’ όλα, είχε το θάρρος να ανέβει στην εξουσία

αγαλμάτων άλλων Φαραώ. Πέρα από αυτό, γνωρίζουμε

ενώ δεν είχε υπάρξει ξανά γυναίκα Φαραώ. Με τον τρόπο

σήμερα ότι, όπως η Νεφερτίτη και η Κλεοπάτρα, φρόντιζε

της έκανε τον λαό να την εμπιστευτεί, με την εξυπνάδα και

ιδιαίτερα τον καλλωπισμό της με τη χρήση ειδικών αλοιφών

την υπομονή που είχε αναδείχθηκαν οι προθέσεις της και οι

και καλλυντικών και αγαπούσε πολύ τα αρώματα. Ως γυναίκα

προσπάθειες που έκανε για να αναπτυχθεί η Αίγυπτος.

μπόρεσε να συνδυάσει τη δύναμη με την ομορφιά και την

Φαίνεται ότι δεν την επηρέασαν τα κακόφημα σχόλια
που ακούγονταν για εκείνη, σε σχέση με τον Τούθμωσι Γ΄ και
φρόντισε ώστε εκείνος να μορφωθεί και να καλλιεργηθεί, για
να είναι έτοιμος να αναλάβει τη βασιλεία. Έτσι, προφύλαξε
τόσο τον μελλοντικό Φαραώ όσο και τον θρόνο από τις
κυριαρχικές βλέψεις άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας.
Έχει περάσει στην ιστορία ως μία από τις πρώτες γυναίκες
που διεκδίκησε ενεργητικά το δικαίωμα της ελευθερίας της
γνώμης για τις γυναίκες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με
την συμπόνια και την ευγένεια που την διέκριναν, ενέπνευσε
τον σεβασμό και την αγάπη του λαού της.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι, σε αυτή την
ανδροκρατούμενη κοινωνία, δεν ξέχασε ποτέ τη θηλυκή της
φύση. Έτσι, παρόλο που είχε ζητήσει, για πολιτικούς λόγους,
οι περισσότερες απεικονίσεις της να είναι εκείνες ενός άνδρα
Φαραώ, φρόντιζε πάντα να προσθέτει κάποιο γυναικείο

κομψότητα.
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Διοτίμα
Κείμενο: Βαρελάς Γιώργος

Σ

τη Συλλογή Έργων Γλυπτικής του Εθνικού

πάνω από το στάσιμο αριστερό σκέλος σε κατακόρυφες

Αρχαιολογικού Μουσείου, υπάρχει μια τιμητική

σχηματοποιημένες πτυχώσεις, ενώ κολλάει στο άνετο δεξί

στήλη με ανάγλυφη παράσταση γυναικείας

υπογραμμίζοντας την άρθρωση του γονάτου. Στα πόδια

μορφής που εκτίθεται στην Αίθουσα 17 του

φοράει σανδάλια με πλαστικά αποδιδόμενη σόλα. Έχει

Μουσείου (Αριθ. ευρ. 226).

υψωμένο το δεξί της χέρι, πιθανόν σε στάση σεβίζοντος.

«…Η στήλη βρέθηκε το 1887 στην αγορά της αρχαίας

Στο αριστερό κρατάει κάποιο αντικείμενο, όχι άμεσα

Μαντίνειας της Αρκαδίας, ανάμεσα στον νότιο αναλημματικό

αναγνωρίσιμο. Στο κάτω μέρος της στήλης, αριστερά,

τοίχο του θεάτρου και στον ναό που έχει υποθετικά ταυτιστεί

σώζεται τμήμα από τον κορμό ενός φοινικόδενδρου, ιερού

με τον ναό της Ήρας.

δένδρου του Απόλλωνα, με κομμένα προεξέχοντα κλαδιά.

…Η επιβλητική μαρμάρινη στήλη, ύψους 1,48 μ. και

…Το αντικείμενο που κρατά η γυναίκα της στήλης είναι

πλάτους 0,80 μ., από πεντελικό μάρμαρο, της οποίας δεν

ένα συκώτι, που εικονίζεται από τη μπροστινή πλευρά με

σώζεται η αριστερή πλευρά και το ανώτερο τμήμα, φέρει

διακριτό τον δεξιό και τον αριστερό ανατομικό λοβό και

ανάγλυφη παράσταση όρθιας γυναικείας μορφής, που

τον δρεπανόσχημο σύνδεσμο ανάμεσα. Για την ακρίβεια

απεικονίζεται σε στάση τριών τετάρτων προς τα αριστερά,

πρόκειται για το «μαντικòν ἧπαρ», το συκώτι δηλαδή του

προβάλλοντας το δεξί πόδι. Η γυναίκα φοράει αργείτικο

θυσιασμένου ζώου από την εξέταση του οποίου οι ιερείς

πέπλο που σχηματίζει κόλπο και απόπτυγμα και πέφτει

προέβλεπαν το μέλλον (σπλαγχνοσκοπία). Το συκώτι
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λειτουργεί ως το προσδιοριστικό στοιχείο για την ιδιότητα
της απεικονιζόμενης γυναίκας. Πρόκειται για μια ιέρειαμάντισσα. Η προέλευση της στήλης από τη Μαντίνεια σε
συνδυασμό με την ιδιότητά της οδηγούν στην ταύτισή της με
την περίφημη Διοτίμα.»
Η Διοτίμα (δηλ. αυτή που τιμά τον Δία) ήταν ιέρεια από
την αρχαία Μαντίνεια της Αρκαδίας, κατά τον Ξενοφώντα
ήταν γνώστρια της “πυθαγόρειας αριθμοσοφίας”, («ουκ
άπειρος δυσσυνέτων διαγραμμάτων έστι»: δεν ήταν άπειρη
των πλέον δυσκολονόητων γεωμετρικών θεωρημάτων). Αλλά
και ο Πρόκλος την θεωρεί «Πυθαγόρεια». Ήταν επίσης η ιέρεια
εκείνη που έκανε τον καθαρμό των Αθηναίων μετά το λοιμό
του 429 π.Χ.
Μέσα από τις μαρτυρίες αυτές, τα κείμενα του Πλάτωνα
και του Θουκυδίδη, καθώς και από διάφορες παραστάσεις του
αρχαίου δράματος καταρρίπτεται η διαδεδομένη άποψη ότι
οι γυναίκες της Αθήνας ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας,
περιορισμένες στο σπίτι, σιωπηλές, υποτακτικές και «αόρατες»,
«Στην πραγματικότητα, μια Πομπή γυναικών - ιερειών
διέσχιζε καθημερινά την Αθήνα με κατεύθυνση προς
την Ακρόπολη και τα νεκροταφεία της πόλης, όπου οι
γυναίκες αυτές προσκυνούσαν στα ιερά και φρόντιζαν τους
οικογενειακούς τάφους. Οι τελετουργίες τούς επέτρεπαν να
κυκλοφορούν και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους
μέσα στην πόλη, υπηρετώντας τους θεούς, την οικογένειά

ιέρειες, όπως στην Χρυσηίδα, αποδίδονταν δημόσιες τιμές,

τους και τους Αθηναίους πολίτες. Χάρις στις σημαντικές

στις οποίες περιλαμβάνονταν χρυσοί στέφανοι, αγάλματα

δωρεές αυτών των γυναικών και των οικογενειών τους,

και διακεκριμένες θέσεις στο θέατρο. Σε ορισμένες πόλεις

γλυπτά πορτραίτα ιερειών τοποθετήθηκαν σε αγορές,

οι ιέρειες ήταν τόσο διάσημες ώστε απέλαυαν λατρευτικής

νεκροταφεία και ιερά.

και πολιτικής επωνυμίας, δηλαδή το όνομά τους έμενε

Οι γυναίκες μπορούσαν να αποκτήσουν το αξίωμα της
ιέρειας μέσω κληρονομιάς, κλήρωσης, επιλογής, εκλογής

για πάντα στην ιστορία και χρησιμοποιείτο για ιστορικές
χρονολογήσεις.»

ή εξαγοράς. Τα παλαιά, σεβαστά αξιώματα των ιερειών της

Η κύρια αναφορά και η φιλοσοφική φυσιογνωμία της

Αθηνάς Πολιάδος στην Αθήνα και της Δήμητρας και της Κόρης

Διοτίμας βρίσκεται στο λόγο του Σωκράτη στο “Συμπόσιο” ή

στην Ελευσίνα περνούσαν κληρονομικά από την μια γενιά

«περί Έρωτος» του Πλάτωνα, όπου εμφανίζεται ως μια εξέχουσα

στην άλλη, μέσα στην ίδια οικογένεια (γένος), επί περίπου

προσωπικότητα. Στο έργο ο Σωκράτης αναφέρεται σ’αυτήν ως

επτακόσια χρόνια! Σύμφωνα με επιγραφές, το αξίωμα της

δασκάλα του. Ο Σωκράτης δηλώνει ότι οφείλει σ’ αυτήν τις

ιέρειας της Αθηνάς κληροδοτείτο από το πρεσβύτερο άρρεν

απόψεις του για τον έρωτα, ως πόθο και κίνητρο για το ωραίο

μέλος του γένους των Ετεοβουτάδων προς την μεγαλύτερη

και αληθινό. Σε ένα μεγάλο μέρος ο λόγος του είναι η αφήγηση

κόρη του και, στην συνέχεια, με την λήξη της θητείας της,

του διαλόγου περί Έρωτος που είχε με αυτήν. Ουσιαστικά

προς την μεγαλύτερη κόρη του πρεσβύτερου αδελφού της.

πρόκειται για το λόγο και τη διδασκαλία της ίδιας της Διοτίμας.

Για τις εξέχουσες υπηρεσίες τους προς την πόλη, στις

Το διάλογο αυτό ο Σωκράτης τον μεταφέρει αυτούσιο στους
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συμμετέχοντες, με την μορφή διδασκαλίας (κάτι ασυνήθιστο
για τους Πλατωνικούς διαλόγους όπου κυριαρχεί η μαιευτική),
διδάσκοντας ό,τι ο ίδιος είχε προηγουμένως μάθει για τον

6. Τότε μπορεί πλέον να προχωρήσει στην έρευνα του
κάλλους που βρίσκεται μέσα στις επιστήμες
7. Με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει μεγάλες πνευματικές
δυνάμεις και να αυξήσει την πνευματική του διαύγεια μέχρι του

Έρωτα από αυτήν.
Μέσα από αυτή τη διδασκαλία αποκαλύπτονται σταδιακά

σημείου να κατανοήσει ότι μία και μοναδική είναι η επιστήμη η

τα επίπεδα του Έρωτα στα οποία μπορεί να μετέχει και να

οποία έχει σχέση με το απόλυτο κάλλος και αυτή είναι φυσικά

βιώσει ο άνθρωπος.

η φιλοσοφία.

1. Ο σαρκικός έρωτας που βρίσκεται στον πρώτο βαθμό

Η Διδασκαλία αυτή της Διοτίμα κορυφώνεται με την

και αφορά την ερωτική διάθεση που θα αισθανθεί ένας νέος

προτροπή να δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία σε αυτές τις

για ένα ωραίο σώμα

πνευματικές διεργασίες που έχουν σχέση με την φιλοσοφία.

2. Η κατανόηση, ότι το κάλλος του σώματος για το οποίο

Αυτό οδηγεί στην Τελειότητα και την Εποπτεία (πιθανή

έχει αισθανθεί ερωτική διάθεση, δεν είναι μοναδικό, αλλά

αντιστοιχία με τον ανώτατο βαθμό μύησης του επόπτη των

θα μπορούσε να συναντήσει αυτό το κάλλος και σε κάποιο

Ελευσίνιων Μυστηρίων).

άλλο σώμα, και να αισθάνεται εξίσου ισχυρή ερωτική διάθεση
και θαυμασμό για όλα τα σώματα που ικανοποιούν αυτά τα
κριτήρια του εξωτερικού κάλλους,
3. Η αντίληψη ότι το κάλλος που βρίσκεται στις ψυχές
των ανθρώπων έχει πολλή μεγαλύτερη αξία από το σωματικό
κάλλος.
4. Η κατανόηση του πνευματικού κάλλους που εκφράζεται
μέσα στις εμπνευσμένες νομοθεσίες και τις σχετικές ανθρώπινες
δραστηριότητες
5. Και αφού εξετάσει όλο το φάσμα των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων να συμπεριλάβει επιπλέον και την εξέταση
των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
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Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον
Εθελοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν
να φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

		

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας
συζητήσεις για τη Φιλοσοφία

• Ανοιχτές

• Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την

Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα της UNESCO

		

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους

•

Θεατρικά δρώμενα

•

Μουσικές

θεματικές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας,

• Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική
δραστηριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες

ζωγραφικής

ανάγνωσης και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

		

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές
πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής
συνείδησης • Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής
οικονομίας • Ετήσια Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με
συμμετοχή τοπικών και διεθνών εθελοντικών οργανισμών
(Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)
Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια, 210 7794368, 6987124197
Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033
Καλλιθέα, 216 7007072
Πειραιάς, 211 4025482
Θεσσαλονίκη (κέντρο), 2310-285020
Ηράκλειο, 6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Μάτριξ και Κβαντομηχανική

• Ζούμε σε μια πλάνη;
• Η προβολή των επιθυμιών μας
• Ο μύθος της σπηλιάς
• Η γάτα του Σρέντιγκερ
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