
Πρώηο βραβείο ζηελ Μαζήηρηα Κιεολίθε Ρίδοσ 
ηνπ γπκλαζίνπ  Κίει   Γεξκαλίαο  από ηνλ δηεζλή Δηαγσληζκό 

“Αγώλ Αξεηήο” 2005  πνπ  δηνξγάλσζε ην Ειιεληθόλ Εηδύιιηνλ  

ειηαληηίθσλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ Αξραίσλ Ειιεληθώλ αλά ηνλ θόζκν. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην www.idyllion.gr 

 

«Καη υστή εη κέιιεη γλώζεζζαη ασηήλ βιεπηέολ». 
Καζξέθηε, θαζξεθηάθη... 

 

Ση παξάμελν αληηθείκελν πνπ είλαη ν θαζξέθηεο; Πόζα παηδηά έρνπλ ζηαζεί κπξνζηά ηνπ 

θη έρνπλ αλαξσηεζεί ηη λα βξίζθεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά; 

Μεξηθνί αθνζηώζεθαλ ηόζν ζηελ εηθόλα ηνπ επηνύ ηνπο θαη πλίγεθαλ κέζα ζε απηήλ. 

Μεξηθνί λίθεζαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζξέθηε έλα θνβεξό ηέξαο. Όπσο θη ν Νάξθηζζνο 

θαη ε Μέδνπζα, πνπ ηα είδσιά ηνπο ηνπο θαηέζηξεςαλ. Όπνηνο όκσο δελ είλαη ηόζν 

καηαηόδνμνο όπσο ν θεκηζκέλνο λεαξόο θαη νύηε ζέιεη λα παιέςεη κε έλα πιάζκα όπσο 

ν Πεξζέαο, κπνξεί λα πξνρσξήζεη άιιν έλα βήκα θαη λα ζθεθηεί: «Δε ζέισ λα γλσξίζσ 

ηελ εμσηεξηθή κνπ κνξθή, αιιά ηνλ εζσηεξηθό κνπ θόζκν».  

Κάζε άλζξσπνο ζα αλαξσηεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηε δσή ηνπ πνηνο λα είλαη θαηά 

βάζνο. 

 

Τπήξρε πάληα κηα κηθξή νκάδα πνπ αθηέξσλε ηε δσή ηεο ζε απηήλ ηελ εξώηεζε: Οη 

Φηιόζνθνη.  

Όηαλ θνηηάδσ ζηνλ θαζξέθηε - ή ζε κηα αζπίδα ή ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ -  βιέπσ ηε 

κνξθή κνπ. ε πνηνλ θαζξέθηε λα θνηηάμσ γηα λα δσ ηνλ εαπηό κνπ; 

Ο σθξάηεο, ν κεγάινο αλαδεηεηήο ηεο ζνθίαο, ιέεη ζηνλ θίιν ηνπ, Αιθηβηάδε: 

«Καη υστή εη κέιιεη γλώζεζζαη ασηήλ βιεπηέολ». Καη κηα ςπρή ε νπνία ζέιεη λα 

γλσξίδεη ηνλ εαπηό ηεο πξέπεη λα θνηηάδεη κέζα ζε κηα άιιε ςπρή. 

 

Δειαδή ζα βξίζθνπκε πάληα έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνύ καο κέζα ζε έλαλ άιιν άλζξσπν, 

άιιεο θνξέο πεξηζζόηεξν θη άιιεο θνξέο ιηγόηεξν. Απηό πνπ κνπ άξεζε ζηα ιόγηα ηνπ 

σθξάηε (θαη απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ επέιεμα απηήλ ηελ θξάζε ηνπ) είλαη όηη γηα λα 

γλσξίζνπκε ηνλ εαπηό καο ρξεηαδόκαζηε δύν ςπρέο. Δελ ζα βξεη θαλείο ηνλ εαπηό ηνπ 

ζηελ κνλαμηά, άιισζηε ν άλζξσπνο δελ δεκηνπξγήζεθε γηα λα δεη θαη’απηόλ ηνλ ηξόπν. 

ην «πκπόζην» ιέεη ν Αξηζηνθάλεο ζηνλ ύκλν ηνπ γηα ηνλ έξσηα απηώλ ησλ αλζξώπσλ 

πνπ ν Δίαο ηνπο έθνςε ζηα δύν, επεηδή δελ ηνλ ππνιόγηδαλ. Απηνί είραλ δύν πξόζσπα, 

έλα θεθάιη, ηέζζεξα ρέξηα θαη ηέζζεξα πόδηα. Από ηελ ηηκσξία ηνπ Δία θαη έπεηηα 

ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν κόλν κηζά. Είκαζηε κόλν έλα θνκκάηη ην νπνίν ςάρλεη λα βξεη ην 

άιιν ηνπ κηζό, γηα λα γίλνπκε νινθιεξσκέλνη όπσο είλαη κηα ζθαίξα. Γηα λα γπξίζνπκε 

ζηνλ σθξάηε. 

Όηαλ κηα ςπρή βιέπεη ζε κηα άιιε όρη κόλν θνκκάηηα ηνπ εαπηνύ ηεο αιιά απηή ηελ 

ίδηα, ηόηε απηό είλαη αγάπε. Όηαλ ινηπόλ θάπνηνο γλσξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ νιόθιεξν ζε 

θάπνηνλ άιιν ηόηε βξήθε ην άιιν ηνπ κηζό. 

 

Ω, ηη ππέξνρε θαη ηεξή ζηηγκή πξέπεη λα είλαη απηή. 

 

http://www.idyllion.gr/


Οη εξσηήζεηο «από πνύ πξνεξρόκαζηε», «πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο ύπαξμήο καο», είλαη 

απιά παξαιιαγέο ηεο εξώηεζεο «πνηνη είκαζηε» θαη απεηθνλίδνπλ ηα βαζηθά ζέκαηα κε 

ηα νπνία αζρνιείηαη ε θηινζνθία. Η πξνέιεπζε ηεο δπηηθήο θηινζνθίαο βξίζθεηαη ζηελ 

Ειιάδα. Πνηα γιώζζα εθηόο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ζα ήηαλ πην θαηάιιειε γηα λα 

δώζεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο απηέο; 

Έλαο θύξηνο νγδόληα επηά εηώλ (γξάθσ νινγξάθσο ηνλ αξηζκό γηα λα δηπιαζηάζσ ηε 

ηζρύ ηνπ ρξόλνπ) κνπ δηεγήζεθε ηνπο πξώηνπο ζηίρνπο ηεο Οδύζζεηαο πνπ είρε δηδαρζεί 

ζην ζρνιείν. Αλ ζπκάηαη θάπνηνο θάηη κεηά από εβδνκήληα ρξόληα, πξέπεη απηό λα ήηαλ 

θάηη πνιύ όκνξθν ή πνιύ άζρεκν. 

Η ιάκςε ζηα κάηηα ηνπ θαη ε απόιαπζε, κε ηελ νπνία αθεγήζεθε ηνπο ζηίρνπο, έδεημαλ 

όηη επξόθεηην γηα θάηη πνιύ όκνξθν. 

Η δσή είλαη σξαία, απηό πηζηεύσ κέζα ζηε λεαληθή κνπ αθέιεηα. Είλαη σξαίν λα βιέπεηο 

ηα δέλδξα λα αλζίδνπλ θαη ηνλ ήιην λα αλαηέιεη. Είλαη σξαίν λα αγαπάο θαη λα γειάο,. 

Αιιά είλαη αθόκε πην σξαίν λα μέξεηο όηη ζε θάζε δέλδξν θξύβεηαη κηα λύκθε, κηα 

δξπάο. Είλαη αθόκε πην σξαίν λα μέξεηο πσο είλαη ν Θεόο Ήιηνο, ν νπνίνο έιθεη ην άξκα 

ηνπ ήιηνπ ζηνλ νπξαλό. Καη ηη όκνξθε είλαη ε ζθέςε πσο ν Έξσηαο βξίζθεηαη κέζα ζηα 

πάληα. ίγνπξα κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη ηελ Οδύζζεηα ζε γεξκαληθή έθδνζε , ή ζε 

άιιε γιώζζα, ή ηνπο δηαιόγνπο ηνπ Πιάησλα ή ηε Μπζνινγία. Σελ νπζία θαη ην πλεύκα 

ηνπ έξγνπ κπνξεί κόλν ε πξσηόηππε γιώζζα λα απνδώζεη ηέιεηα. ηνλ δηάινγό ηνπ κε 

ηνλ σθξάηε «Φαίδξν» ν Πιάησλαο πεξηγξάθεη έλα ζαπκάζην κέξνο ιίγν έμσ από ηελ 

Αζήλα. 

Έλα ηεξάζηην πιαηάλη βξίζθεηαη ζε έλα κηθξό ύςσκα πνπ ν ίζθηνο ηνπ πξνζθέξεη  

αληίζεζε κε ηελ κεζεκεξηάηηθε δέζηε. Σα ηδηηδίθηα ηξαγνπδνύλ, κηα κηθξή πεγή θαιεί λα 

δξνζίδνπλ ηα θνπξαζκέλα πόδηα, ηα ινπινύδηα αλζίδνπλ, θάπνπ θνληά βξίζθεηαη έλα 

ηεξό... Μαγεπηηθά! Όκσο ζηα ειιεληθά ην ηεηίγηζκα ησλ ηδηηδηθηώλ είλαη πην δπλαηό, ην 

λεξό είλαη πην δξνζεξό θαη ν αέξαο πην γιπθόο. Αο κελ αλαθέξνπκε θαη ην ζαπκάζην 

άξσκα ησλ ινπινπδηώλ. Σα αξραία ειιεληθά πξνζθέξνπλ ηόζε ραξά, ε νπνία 

ζπληξνθεύεη κηα νιόθιεξε δσή, έσο θαη ηελ ειηθία ησλ νγδόληα επηά εηώλ.  

 

Μηα αθόκε άπνςε είλαη πσο νη κεηαθξάζεηο κπνξνύλ λα λνζεύνπλ θαη απεηθνλίδνπλ 

κόλν κηα από ηηο πνιιέο δπλεηηθέο πηζαλόηεηεο. Έλα παξάδεηγκα: Σν Επαγγέιην ηνπ 

Ισάλλε μεθηλά κε ηηο ιέμεηο : «Ελ αξρή ελ ν Λόγνο...» Ο Λνύζεξνο κεηέθξαζε απηή ηελ 

πξόηαζε σο εμήο: «ηελ αξρή ήηαλ ν ιόγνο». ην νκώλπκν έξγν ηνπ Γθαίηε ν Φάνπζη 

δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηή ηελ κεηάθξαζε. «ηελ αξρή ήηαλ ν ιόγνο» (ΙΜ) 

έγξαςε αξρηθά γεκάηνο πεπνίζεζε, έπεηηα όκσο ην μαλαζθέθηεθε θαη κεηέβαιε ηνλ 

«ιόγν» κε ηελ ιέμε «έλλνηα». Σν ζθέθηεθε όκσο αθόκε κηα θνξά: «δύλακε». ην ηέινο 

θαηέιεμε ζηελ πξόηαζε «ηελ αξρή ήηαλ ε πξάμε». Σν «ηελ αξρή ήηαλ ν ιόγνο» ήδε 

είρε θιείζεη όιεο ηηο πόξηεο εθηόο από κία. «Ελ αξρή ελ ν Λόγνο», αθήλεη ρίιηεο 

πηζαλόηεηεο θαη σο γλώζηεο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ κπνξεί θάπνηνο λα απνιακβάλεη 

θάζε κία από απηέο.  

Δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα κάζεη θαλείο αξραία ειιεληθά, αιιά δελ ζηεξνύληαη 

ρξεζηκόηεηαο. ίγνπξα, ζήκεξα δελ νκηινύληαη πιένλ αιιά ε γιώζζα ησλ Θεώλ θαη ησλ 

Φηινζόθσλ πξνζθέξεη ηόζα πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα αγλνήζεη απηή ηε κηθξή 

ιεπηνκέξεηα. 

 

 



 

Ο  θ. Helmuth Quack , ειιεληζηής , έλας από ηούς θρηηάς  ηες επηηροπής ηοσ 

δηαγφληζκού έγραυε .... 

„Η Κιενλίθε Ρίδνπ καγεύεη ηνλ αλαγλώζηε ηνπ θεηκέλνπ ηεο κε ηνλ ραιαξό θαη 

αλάιαθξν ξπζκό ηεο, κε ηνλ νπνίν, ζαλ λα κηινύζε γηα θάηη εληειώο θαζεκεξηλό, 

ζπλπθαίλεη ηηο πην βαζηέο ηεο ζθέςεηο γηα ηε δσή κε ηηο εηθόλεο ηνπ κύζνπ. Απνπζηάδνπλ 

εληειώο ηα ζπλεζηζκέλα «κεγάια ιόγηα», κε ηα νπνία έρνπκε ζπλεζίζεη λα εγθσκηάδεηαη 

ε ηδαληθή παηδεία θαη ζαλ κία λέα «Αιίθε ζηε Υώξα ησλ Θαπκάησλ», ε Κιενλίθε 

παίξλεη ηνλ αλαγλώζηε από ην ρέξη θαη ηνλ αθήλεη λα βηώζεη ηελ ίδηα αγάπε γηα ηελ 

ειιεληθή γιώζζα θαη θαιιηέξγεηα ηελ νπνία ληώζεη θαη ε ίδηα.“ 

 


