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Αξραηνγλσζία ζηελ ύζηεξε αξραηόηεηα: Ο Ωξαπόιισλ θαη ν θύθινο
ηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα ηνπ 5νπ αηώλα κ.Χ.
Φάζζα Διέλε
Μεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ
Καζεγήηξηα ΓΗΚΔΜΔ/CYA – Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Πεξίιεςε: ην άξζξν παξνπζηάδνληαη θαη εξκελεύνληαη νη αξραηνγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηε ζρνιή ηνπ Χξαπόιισλα ζηελ Αιεμάλδξεηα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ
5νπ αηώλα κ.Υ. Ο Χξαπόιισλ θαη ηα κέιε ηνπ θύθινπ ηνπ, επηθαλείο παγαληζηέο θαη δηάζεκνη
θαζεγεηέο ξεηνξηθήο θαη θηινζνθίαο, θαιιηεξγνύλ δσεξά αξραηνγλσζηηθά ελδηαθέξνληα:
ζπλζέηνπλ πξαγκαηείεο κε αληηθείκελν ηηο εζληθέο ˗θαη πξσηίζησο ηηο αηγππηηαθέο˗ αξραηόηεηεο,
επηζθέπηνληαη ζεκαίλνληεο ηεξνύο ηόπνπο θαη πξνζπαζνύλ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα αλαβηώζνπλ
ηειεηέο ηεο παγαληζηηθήο ιαηξείαο. Σα θίλεηξα θαη νη ζηόρνη απηήο ηεο αξραηνγλσζηηθήο έξεπλαο
δελ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηε λνζηαιγηθή επηζηξνθή ζην έλδνμν παγαληζηηθό παξειζόλ. Ζ
κειέηε ησλ αηγππηηαθώλ θαη ειιελνξσκατθώλ αξραηνηήησλ ζπληζηνύζε κέζν ζπγθξόηεζεο ηεο
εζληθήο ηαπηόηεηαο, ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδεδνκέλσλ ηειεηνπξγηώλ θαη
εμαθνινπζνύζε λα λνεκαηνδνηεί θαη ην παξόλ ζην πιαίζην ηεο πνιεκηθήο κεηαμύ ρξηζηηαλώλ θαη
εζληθώλ ζην πζηεξνξσκατθό αζηηθό ηνπίν.
Summary: The article examines the antiquarian research advanced in the rhetorical and
philosophical school of Horapollon and its broader milieu in late 5th century AD Alexandria.
Although scarce and widely dispersed, the extant sources provide evidence for lively antiquarian
activities, which included: (a) surveys of ancestral rites, journeys, interviews and extensive study, (b)
the composition of treatises on antiquarian subject-matters, and (c) attempts to revive traditional
practices. Antiquarianism is interpreted in the context of social, religious and cultural developments
in late antique Alexandria and the reasons which prompted these urban intellectuals to deal with
antiquarian issues in a period of social tension are explored. It is suggested that antiquarian interests
in the circle of Horapollon should be viewed not only as an expression of nostalgia and longing for
the glorious pagan past, but also as conscious endeavours to incorporate and utilize the knowledge
derived from antiquarian activities in the turbulent pagan present.
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1. Τα πάτρια ζην παξειζόλ θαη ζην παξόλ
Καηά ηνλ πνιπηάξαρν όζν θαη ζπληαξαθηηθό ηέηαξην αηώλα κ.Υ., ν εζληθόο πνηεηήο θαη
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δάζθαινο Παιιαδάο, ζε έλα από ηα δηαζεκόηεξα επηγξάκκαηά ηνπ, ζξελεί ηε ζθιεξή θαη
αλεπαλόξζσηε απώιεηα ηεο εζληθήο δηαβίσζεο:
῎Αξα κὴ ζαλόληεο ηῷ δνθεῖλ δῶκελ κόλνλ,

Post Augustum 3 (2019)
῞Διιελεο ἄλδξεο, ζπκθνξᾷ πεπησθόηεο,
ὄλεηξνλ εἰθάδνληεο εἶλαη ηὸλ βίνλ;
ἢ δῶκελ ἡκεῖο ηνῦ βίνπ ηεζλεθόηνο;1
Ο Παιιαδάο απερεί εδώ ηελ νπηηθή
κέξνπο ηνπ εζληθνύ θόζκνπ ν νπνίνο δελ
θαηάθεξε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ζαξσηηθήο ζξεζθεπηηθήο θαη κείδνλνο πνιηηηζκηθήο αιιαγήο πνπ ζπληειέζζεθε ζηελ απηνθξαηνξία κε ηελ εδξαίσζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ.
Γηα απηόλ, όπσο αθξηβώο θαη γηα άιινπο
εζληθνύο, ηα πάηξηα, ν παξαδεδνκέλνο ηξόπνο λα
δεη θαλείο θαη λα ζθέθηεηαη, κεηαπιαζόηαλ
νπζησδώο σο ζπλέπεηα ηεο λέαο, ρξηζηηαληθήο
ηάμεο πξαγκάησλ.2
Από ηνλ 4ν αηώλα θαη εμήο ζηνηρεία ηνπ
εζληθνύ παξειζόληνο, θαη πξνπαληόο ε ιαηξεία
σο superstitio, ζηαδηαθά απνθιείνληαλ, πξσηίζησο, αιιά όρη απνθιεηζηηθά, δηα ηεο λνκνζεζίαο.3 Παξάιιεια, ζπληεινύληαλ κία δηαδη1

Παιαη. Ἀλζ. 10.82· παλνκνηόηππνπ ύθνπο θαη
ζεκαηνινγίαο ην 10.90.5-7: Ἕιιελέο ἐζκελ ἄλδξεο
ἐζπνδσκέλνη/ λεθξῶλ ἔρνληεο ἐιπίδαο ηεζακκέλαο·/
ἀλεζηξάθε γὰξ πάληα λῦλ ηὰ πξάγκαηα· πξβι. επίζεο
9.441, 9.773, 9.528· Ἀλζ.Πιαλ. 194. Σελ παξαδνζηαθή
ρξνλνιόγεζε ηνπ Παιιαδά (360-420 κ.Υ.· βι. Reiske,
1754) απέξξηςε ν Bowra (1959, 255-267), ν νπνίνο ηνλ
ηνπνζεηεί κεηαμύ 320-400 κ.Υ., ρξνλνιόγεζε πνπ κέρξη
πξόζθαηα ήηαλ θαζνιηθά απνδεθηή. Σα ηειεπηαία ρξόληα,
ν Wilkinson (2009, όπνπ εθζέηεη δηεμνδηθά ηηο ζέζεηο ηνπ
θαη ηηο αλαπηύζζεη πεξαηηέξσ ζην Wilkinson 2010),
πξνηάζζνληαο, πξώηνλ, ηηο ιαηηληθέο κεηαθξάζεηο
ειιεληθώλ επηγξακκάησλ ηνπ Απζόληνπ θαη ησλ πνηεηώλ
ησλ Epigrammata Bobiensia θαη, δεύηεξνλ έλα παππξηθό
επίγξακκα πνπ απνδίδεη ζηνλ Παιιαδά θαη ρξνλνινγεί κε
παιαηνγξαθηθά θξηηήξηα ώο ην 350 κ.Υ., ηνπνζεηεί ηνλ
Παιιαδά πνιύ λσξίηεξα (πεξίπνπ ζηα 259-340 κ.Υ.). Ζ
άπνςή ηνπ είρε απήρεζε (βι. π.ρ. Barnes, 2014, 13-16,
128-130), αιιά πξόζθαηα ακθηζβεηήζεθε από ηνλ Benelli
(2016), πνπ πξνηείλεη ηελ επηζηξνθή ζηελ παξαδνζηαθή
ρξνλνινγία (ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 4νπ-αξρέο 5νπ κ.Υ..
2
Γηα ηε ζεκαζία ηνπ όξνπ, εηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο
θηινζόθνπο ζηελ Αιεμάλδξεηα ηνπ 5νπ αηώλα, πξβι.
σδνκελό (Ἐθθι. Ἱζηνξ. 7.15.6): ιύκπηόο ηηο έλ
θηινζόθνπ ζρήκαηη ζπλὼλ αὐηνῖο, θαὶ πείζσλ ρξῆλαη κὴ
ἀκειεῖλ ηῶλ παηξίσλ. πσο ζα δηαθαλεί θαη παξαθάησ,
πξόθεηηαη γηα όξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά ζηνλ
θύθιν ηεο ζρνιήο ηνπ Χξαπόιισλα.
3
Γηα ηνλ ξόιν ηεο λνκνζεζίαο ζηελ εδξαίσζε ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο εζληθήο
ιαηξείαο σο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δύλακεο, βι.

Άρθρα
θαζία επηινγήο. Οη παγαληζηηθέο ιαηξείεο εηίζελην εθηόο λόκνπ, αιιά πάκπνιια ζηνηρεία ηνπ
εζληθνύ πνιηηηζκηθνύ παξειζόληνο δηαηεξνύληαλ.4 Χζηόζν, νη εζληθνί ζηνραζηέο αγόγγπζηα
επαλαιάκβαλαλ όηη απηόο ν δηαρσξηζκόο δελ
ήηαλ λόκηκνο ή θηινζνθηθά νξζόο. Πώο κπνξνύζε θαλείο λα απνζπλδέζεη ηελ εζληθή ιαηξεία
από ηνλ εζληθό ηξόπν δηαβίσζεο θαη ζύιιεςεο
ηνπ θόζκνπ, ή, πεξηζζόηεξν πνηεηηθά, γηα λα
επαλέιζνπκε ζηα ιόγηα ηνπ Παιιαδά, πώο
θαλείο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί όηη είλαη δσληαλόο,
όηαλ ό,ηη ζπλζέηεη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ έρεη
πιένλ νξηζηηθά παξέιζεη;
Ο πξνβιεκαηηζκόο όζν θαη ηα θύξηα
επηρεηξήκαηα ηεο παξαπάλσ ζέζεο κνξθνπνηήζεθαλ ζηελ αξρή απηήο ηεο πεξηόδνπ κε ηνλ
δεθηηθό θαη εύζηνρν ιόγν ηνπ απηνθξάηνξα
Ηνπιηαλνύ. Ο Ηνπιηαλόο ήηαλ ν πξώηνο ν νπνίνο
δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη δελ ήηαλ δπλαηόλ λα
γίλεη απνδεθηόο ν θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ εζληθνύ
παξειζόληνο σο ζεσξίαο θαη πξάμεο. Με ην
πεξίθεκν ξεηνξηθό ηνπ ζθξίγνο δηαθήξπμε όηη ν
πνιηηηζκόο ησλ εζληθώλ, δειαδή νη λόκνη, ε
ελδεηθηηθά Hunt, 1993· Bradbury, 1994, 126-139·
Errington, 1997· MacMullen, 1999, 30-31· Curran, 2000,
181-217· Sandwell, 2005, 90-97. Χζηόζν, παξά ηηο
δηαδνρηθέο απαγνξεύζεηο, νη νπνίεο βαζκηαία ππνρξεώλνπλ ηε ζηξνθή από ηνλ δεκόζην ζηνλ ηδησηηθό
ιαηξεπηηθό ρώξν (πξβι. π.ρ. Ληβάλην, Λόγ. 1.27, 18.114,
24.36), αθόκα θαη ε δεκόζηα ηέιεζε ζπζηώλ εμαθνινπζεί
θαηά ηνλ 4ν αηώλα, βι. Ακβξόζην, Ep. 18.31, πξνθεηκέλνπ
γηα ηε Ρώκε· πξβι. ηελ αλάζεζε λανύ ηνπ Απόιισλα
επίζεο ζηε Ρώκε από ηνλ Memmius Vitrasius Orfitus ζηα
κέζα ηνπ 4νπ αηώλα (CIL 6.45). Γηα κία ζπλζεηηθή θαη
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο αληηπαγαληζηηθήο λνκνζεζίαο
βι. Trombley, 1993, 1.1-97· γηα ηελ εηδηθή ζεκαζία πνπ
έιαβε ν όξνο superstitio θαηά ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα ζην
πιαίζην ηεο πνιεκηθήο κεηαμύ ρξηζηηαλώλ θαη εζληθώλ,
βι. Salzman 1987· Gordon, 2008.
4
Πξσηνγελείο πεγέο, πξαθηηθέο θαη θαηλόκελα πνπ
παξαπέκπνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ιαηξείαο θαηά
ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηε
δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθία ππό ηνλ κάιινλ παξαπιαλεηηθό ηίηιν ησλ «παγαληζηηθώλ επηβηώζεσλ». Γηα ηα
πξνβιήκαηα απηνύ ηνπ όξνπ βι. Frankfurter, 2017, 7-15·
ν ίδηνο αλαδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο ηεο
εληνπηόηεηαο θαη ησλ ηνπηθώλ πνιηηηζκώλ, πξνθεηκέλνπ
λα ζθηαγξαθεζεί ε ιαηξεπηηθή πνηθηινκνξθία πνπ
επηθξαηνύζε αθόκα θαη θαηά ηνλ 5ν θαη 6ν αηώλα
(Frankfurter, 1998).

37

Ο Ωραπόλλων και ο κφκλοσ του ςτην Αλεξάνδρεια του 5ου αι. μ.Χ.
ιαηξεία, ε εθπαίδεπζε, ό,ηη ν πζηεξνξσκατθόο
θόζκνο είρε θιεξνλνκήζεη από ηνπο πξνγόλνπο
ηνπ, δελ κπνξνύζε λα δηαρσξηζηεί, αιιά
απνηεινύζε αδηαίξεηε ελόηεηα.5
Ο Ηνπιηαλόο αλήθε ζηε ζεηξά ησλ
δηαλνεηώλ πνπ αληέδξαζαλ έληνλα ζηηο
ρξηζηηαληθέο απόπεηξεο ηδηνπνίεζεο θαη εθρξηζηηαληζκνύ ηνπ παξειζόληνο θαη ζπγρξόλσο
απνπεηξάζεθε λα αλαβηώζεη ην απώηαην
παξειζόλ ζην παξόλ, επαλαθέξνληαο, κεηαμύ
άιισλ, ηειεηνπξγίεο ζηελ επνρή ηνπ πιένλ
μεραζκέλεο. Καη‟ επέθηαζε, θη εθείλνο –αλ θαη
εθ πξώηεο όςεσο κάιινλ αζύλεηδα– απνξξνθάηαη ζε κία δηαδηθαζία επηινγήο. Οξηζκέλα
από ηα ζηνηρεία ηνπ ιαηξεπηηθνύ παξειζόληνο
ηα νπνία πξνθξίλεη είλαη πιένλ ηόζν απαξραησκέλα, θαηά θάπνην ηξόπν απνηεινύλ ιαηξεπηηθά απνιηζώκαηα, ώζηε όρη κόλν δελ γίλνληαη
θαηαλνεηά από ηελ πιεηνλόηεηα ηνπ εζληθνύ
πιεζπζκνύ, αιιά ζπγρξόλσο ζπληζηνύλ αληηθείκελν νμείαο θξηηηθήο αθόκα θαη από ζύγρξνλνύο
ηνπ παγαληζηέο.6
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ εζληθνύ παξειζόληνο
από ηνλ Ηνπιηαλό ζα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα
ηηο επόκελεο γεληέο παγαληζηώλ. Ο Ηνπιηαλόο
ηζρπξηδόηαλ όηη ε εζληθή παξάδνζε απνηεινύζε
ζηεγαλή θαηεγνξία θαη λνεκαηνδνηνύζε ην
πζηεξνξσκατθό παξόλ όρη σο λνζηαιγηθή
εκκνλή, αιιά σο πεγή έκπλεπζεο θαη σο
εθπαηδεπηηθό εξγαιείν πξνο όθεινο ησλ αηόκσλ
θαη ηεο απηνθξαηνξίαο.

5

Ζ πεπνίζεζή ηνπ απηή εθθξάζηεθε κε ην πεξίθεκν Πεξί
Παηδείαο δηάηαγκά ηνπ (Cod. Theod. 13.3.5), αλεπηπγκέλε
κνξθή ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε Ἐπ. 42 [61c] 422a-b. Ζ
βηβιηνγξαθία επ‟ απηνύ είλαη εθηελέζηαηε, βι. McLynn
2014 γηα κία ζύλνςε ηεο έξεπλαο, ησλ θύξησλ εξκελεηώλ
ηνπ δηαηάγκαηνο θαη ησλ ηζηνξηθώλ ηνπ ζπκθξαδνκέλσλ.
6
Βι. π.ρ. ηνπο δύν ζεξκνύο ππνζηεξηθηέο ηνπ, Ακκηαλό
Μαξθειιίλν 22.12.6-7, 25.4.17 θαη Ληβάλην, Λόγ. 12.80,
18.170· βι. επίζεο Bradbury, 1995, 342. ν Ηνπιηαλόο,
όπσο ήηαλ αλακελόκελν γηα ηνλ πνιπγξαθόηαην απηνθξάηνξα, θαηέγξαςε ηελ απνγνήηεπζε πνπ ηνπ πξνθαινύζε ε
έιιεηςε ελζνπζηαζκνύ νξηζκέλσλ εθ ησλ ππεθόσλ ηνπ,
βι. Ἐπ. 84.429· Μηζνπώγ. 361d-362b.
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2. Η ζρνιή ηνπ Ωξαπόιισλα ζηελ
πζηεξνξσκατθή Αιεμάλδξεηα
Έλαλ αηώλα αξγόηεξα, ην ζξεζθεπηηθό
ηνπίν έρεη κεηακνξθσζεί. Ζ ιαηξεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ εζληθώλ, ρσξίο αζθαιώο λα έρεη
εμαιεηθζεί πιήξσο, θαηά θαλόλα εθιείπεη από
ηηο πόιεηο θαη πεξηνξίδεηαη ζηε ζθαίξα ηνπ
νίθνπ.7 Αθνινύζσο, αλάινγα κε ην γεσγξαθηθό
θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην, νη εζληθνί κπνξνύζαλ
λα απνιακβάλνπλ θάπνηα κνξθή ειεπζεξίαο, κε
ηα αλώηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο
απηνθξαηνξίαο λα ζπληζηνύλ έλαλ από ηνπο
ειάρηζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο νη
εζληθνί κπνξνύζαλ λα αλαπλεύζνπλ.
ην δεύηεξν κηζό ηνπ 5νπ αηώλα, ν
Χξαπόιισλ αλήθε ζηηο εγεηηθέο κνξθέο κίαο
πεξίθεκεο ξεηνξηθήο θαη θηινζνθηθήο ζρνιήο
κε έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα. Οη γξακκαηεηαθέο
πεγέο ζπλζέηνπλ ηε δσεξή εηθόλα ηεο εζληθήο
θνηλόηεηαο ηεο Αιεμάλδξεηαο αθόκα θαη θαηά
απηήλ ηελ πεξίνδν. Ζ Φηιόζνθνο Ιζηνξία ηνπ
Γακάζθηνπ βξίζεη πιεξνθνξηώλ, όρη κόλν ζε
ζρέζε κε ηε ζρνιή ηνπ Χξαπόιισλα θαη ηελ
Αιεμάλδξεηα ηεο ύζηεξεο αξραηόηεηαο, αιιά θαη
σο πξνο ηηο πζηεξνξσκατθέο ζρνιέο ηεο Αζήλαο
θαη ηεο Αθξνδηζηάδαο.8 H ρξηζηηαληθή νπηηθή
ηεο δσήο ησλ πεπαηδεπκέλσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο
παξνπζηάδεηαη ζηα θεθάιαηα 12-46 ηνπ Βίνπ
Σεβήξνπ, κνλνθπζίηε επηζθόπνπ Αληηνρείαο,
έξγν ηνπ Εαραξία, επηζθόπνπ Μπηηιήλεο.
Εαραξίαο θαη εβήξνο ζπνύδαδαλ ζηε ζρνιή
ηνπ Χξαπόιισλα θαη ήηαλ νη ίδηνη απηόπηεο ησλ
γεγνλόησλ πνπ εθηίζεληαη ζηνλ Βίν.9 Σέινο, ν
Βίνο Πξόθινπ, έξγν ηνπ δηαδόρνπ ηνπ ζηελ
πιαησληθή ζρνιή ησλ Αζελώλ, Μαξίλνπ,
κεηαθέξεη πνιύηηκα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ
πλεπκαηηθή αηκόζθαηξα θαη ηηο ιαηξεπηηθέο
7

Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Αηγύπηνπ, βι.
Frankfurter 1998.
8
Γηα ηελ αξίζκεζε ησλ απνζπαζκάησλ ρξεζηκνπνηώ ηελ
έθδνζε ηεο Athanassiadi 1999.
9
Ο Βίνο Σεβήξνπ ζώδεηαη ζε ζπξηαθή κεηάθξαζε
(Patrologia Orientalis II, 1904)· εδώ παξαπέκπσ ζηελ
αγγιηθή κεηάθξαζε από ηελ Ambjörn 2008.

Post Augustum 3 (2019)
δξαζηεξηόηεηεο ζηηο θηινζνθηθέο θαη ξεηνξηθέο
ζρνιέο ηνπ πζηεξνξσκατθνύ θόζκνπ.
ήκεξα, εθηόο από ηηο γξακκαηεηαθέο
πεγέο, νη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο επίζεο
ζπκβάιινπλ ζηε ζθηαγξάθεζε ηεο ύζηεξεο
αιεμαλδξηλήο εθπαίδεπζεο.10 ην θέληξν ηεο
πζηεξνξσκατθήο Αιεμάλδξεηαο, ζηε ζπλνηθία
Kom el-Dikka, αλαζθάθεθαλ 25 κηθξά ακθηζέαηξα, νξζνγώληνπ θαη πεηαινεηδνύο ζρήκαηνο,
κε δύν ή ηξεηο ζεηξέο θαζηζκάησλ γηα ηνπο
θνηηεηέο λα εθηείλνληαη ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπο
θαη κία εμέδξα ζην θέληξν ηεο νξρήζηξαο γηα
ηνλ θαζεγεηή. Μαδί κε έλα ζέαηξν θαη έλαλ
αλνηρηό ρώξν θαίλεηαη όηη ζπγθξνηνύζαλ ηελ
παλεπηζηεκηνύπνιε ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηνλ
ππξήλα δηδαζθαιίαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
ζπληζηνύζαλ ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε ηνπ
ειιελνξσκατθνύ θόζκνπ: ξεηνξηθήο, θηινζνθίαο, λνκηθήο, καζεκαηηθώλ θαη, αζθαιώο, θαηά
παξάδνζε ζηελ Αιεμάλδξεηα, ηαηξηθήο.11
ε απηά ηα δεκόζηα ακθηζέαηξα ζα
δίδαζθε ν Χξαπόιισλ, αιιά θαη άιινη θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο
ζπγθαηαιέγνληαη κείδνλεο κνξθέο ηνπ ύζηεξνπ
παγαληζκνύ, όπσο ν Αζθιεπηάδεο, ν Ζξαΐζθνο,
ν Ηζίδσξνο, ν Ακκώληνο, ν Αζθιεπηόδνηνο θαη
άιινη. Οη καζεηέο πνπ πξνρσξνύζαλ ζε
αλώηεξεο ζπνπδέο ζε απηό ην ίδξπκα πξνέξρνληαλ από ηδηαηηέξσο εύπνξεο νηθνγέλεηεο ηνπ
πζηεξνξσκατθνύ θόζκνπ,12 ελώ ην ζξεζθεπηηθό
ζηίγκα ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ήηαλ κεηθηό,
όπσο άιισζηε ζπλέβαηλε ήδε γηα θάπνηνπο
αηώλεο ζηελ απηνθξαηνξία: ρξηζηηαλνί θαη
εζληθνί ήηαλ αθξναηέο ίδησλ δηαιέμεσλ θαη
ζπκκεηείραλ ζε αληίζηνηρεο ζπδεηήζεηο εληόο
θαη εθηόο ηνπ αθαδεκατθνύ πξνγξάκκαηνο, ελώ
δηαηεξνύζαλ επξύ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ζηηο

10

Παξάζεζε θαη ζύλζεζε ησλ γξακκαηεηαθώλ πεγώλ ζηνλ
Watts, 2006, 204-231.
11
Γηα ηα πεξίθεκα απηά auditoria, βι. Derda θαη άιινη
2007· Haas 2007· Majcherek 2007· ηνπ ηδίνπ, 2010· ηνπ
ηδίνπ, 2019, 155-157· McKenzie 2007α· McKenzie 2007β.
12
Πξβι. Jones, 1964, 1001.
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νπνίεο εκπιέθνληαλ, εκκέζσο ή επζέσο, θαη νη
πλεπκαηηθνί ηνπο θαζνδεγνί.13
3. Η αξραηνγλσζηηθή έξεπλα ζηνλ θύθιν ηνπ
Ωξαπόιισλα
Ο Χξαπόιισλ, αιιά θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ, βηνινγηθήο θαη πλεπκαηηθήο,14
γνεηεύνληαλ από ηηο αηγππηηαθέο αξραηόηεηεο.
Δπξόθεηην γηα κάιινλ ζπιινγηθή ελαζρόιεζε,
ζε θάπνην βαζκό δηθαηνινγεκέλε ιόγσ γεσγξαθηθήο ζπλάθεηαο: ε έδξα ηεο ζρνιήο ήηαλ
ζηελ Αίγππην, ελώ νξηζκέλνη θαζεγεηέο θαη
ζπνπδαζηέο ήηαλ γεγελείο.15 Ζ νηθνγελεηαθή
ζρέζε κε ηελ Αίγππην δηαθσηίδεη θαη ηελ
επηκνλή ζηελ αξραηνγλσζία κε κπζηηθηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ, όπσο ζα θαλεί ακέζσο
παξαθάησ, θιεξνδνηείηαη από γεληά ζε γεληά. Ζ
πξαθηηθή απηή ελαξκνληδόηαλ θαη κε ηε
λενπιαησληθή παξάδνζε· ζηηο θηινζνθηθέο
θνηλόηεηεο ηνπ ύζηεξνπ πιαησληζκνύ, ηα πάηξηα
θιεξνδνηνύληαλ εληόο ελόο θιεηζηνύ εζσηεξηθνύ θύθινπ: έηζη, π.ρ., ν πεξίθεκνο Νεζηόξηνο
δίδαμε ζηνλ Πινύηαξρν ηνλ Αζελαίν ηνπο
απνηειεζκαηηθόηεξνπο ηξόπνπο λα απεπζύλεηαη
ζηνπο ζενύο (ἐθθσλήζεηο) θαη ν Πινύηαξρνο
ηνπο απνθάιπςε ζηελ θόξε ηνπ Αζθιεπηγέλεηα,
ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηνπο κεηέθεξε ζηνλ
Πξόθιν.16
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο παγαληζηηθέο θαη
πξσηίζησο γηα ηηο αηγππηηαθέο αξραηόηεηεο ζηε
ζρνιή ηνπ Χξαπόιισλα ήηαλ δσεξό θαη
πνιύκνξθν. Ο παηέξαο ηνπ Χξαπόιισλα,
13

Ο Βίνο Σεβήξνπ θαη ν Ακκώληνο ηνπ Εαραξία απνδίδνπλ
κε παξαζηαηηθόηεηα ηελ αηκόζθαηξα πνπ επηθξαηνύζε
εληόο θαη εθηόο ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο· βι. επίζεο
Rémondon, 1951, 64· Watts, 2006, 204-231· Watts, 2010,
62-71.
14
Γηα ηελ ζπλύθαλζε δεζκώλ αίκαηνο θαη πλεύκαηνο ζηνλ
ύζηεξν πιαησληζκό, βι. Athanassiadi, 1993, 6.
15
Ο Maspero (1911, 187-8) εξκελεύεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ησλ κειώλ ηεο ζρνιήο ζην πιαίζην ελόο αηγππηηαθνύ
παηξησηηζκνύ πνπ αλαζπγθξνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
5νπ αηώλα.
16
Μαξίλνο, Βίνο Πξόθινπ 28· πξβι. Maspero, 1911, 1801· Athanassiadi, 1993, 4.
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Ο Ωραπόλλων και ο κφκλοσ του ςτην Αλεξάνδρεια του 5ου αι. μ.Χ.
Αζθιεπηάδεο, θαζεγεηήο θαζ‟ όιε ηε δσή ηνπ,
παξνπζηάδεηαη από ηνλ Γακάζθην σο εηδηθόο ζηε
ζνθία ησλ Αηγππηίσλ.17 Έρνληαο εθπαηδεπζεί
πξσηίζησο ζηελ αηγππηηαθή ζενζνθία, απνηέιεζε ηνλ εμέρνληα δηαλνεηή ηεο επνρήο ηνπ
εμεηδηθεπκέλν ζηηο αηγππηηαθέο αξραηόηεηεο.
Γλώξηδε εκβξηζώο ηελ αηγππηηαθή ζενινγία
(ζενινγίαλ ηὴλ πάηξηνλ), «είρε δηεξεπλήζεη ηηο
βαζηθέο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο, ελώ είρε
θηάζεη κέρξη ηα πέξαηα ησλ απώηαησλ νξίσλ
ηεο». Ζ ζενινγηθή ηνπ θαηάξηηζε ζπκπιεξσλόηαλ από επηζηεκνληθό έξγν, ηζηνξηθό θαη
θηινζνθηθό: είρε ζπγγξάςεη κία κνλνγξαθία
πεξί ηεο αηγππηηαθήο πξντζηνξίαο θαη κηα
πξαγκαηεία γηα ηε ζπκθσλία ηεο αηγππηηαθήο
θαη άιισλ ζενινγηώλ. Σέινο, θαίλεηαη όηη ηνλ
είρε απαζρνιήζεη θαη ε ηειεηνπξγηθή δηάζηαζε
ηεο αηγππηηαθήο ιαηξείαο, θαζώο είρε ζπλζέζεη
ύκλνπο ζηνπο Αηγύπηηνπο ζενύο.18
Ο «ζενεηδήο» (Φηι. Ἱζη. 76e) Ζξαΐζθνο,
κνινλόηη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ αδειθό ηνπ,
Αζθιεπηάδε, ιόγσ ηεο κνύζαο ηεο θηινζνθίαο
(P.Cair.Masp. 3.67295 i.19), ζθηαγξαθείηαη σο
17

P.Cair.Masp. 3.67295 i.1, 15, 26· Φηι. Ἱζη. 72a: ὅηη ηὴλ
κὲλ θύζηλ ζενεηδέζηεξνο ἦλ Ἡξαΐζθνο, ὁ δὲ ηὴλ
Αἰγππηίσλ ζνθίαλ δαεκνλέζηεξνο, ὁ Ἀζθιεπηάδεο, ἅηε
ηνζνῦηνλ ρξόλνλ νὗηνο κὲλ ηῇ Αἰγππηίσλ πξνζδηαηξίβσλ,
ἐθεῖλνο δὲ ἀπνδεκῶλ <…>.  δ‟ ἕηεξνο ὅκσο ηῆο ηνῦ
ἑηέξνπ θαηὰ πνιὺ ἐιείπεην θύζεσο ἢ ἐπηζηήκεο.
18
Φηι. Ἱζη. 72d: ὁ δὲ Ἀζθιεπηάδεο ἐπηπιεῖνλ ἐλ ηνῖο
Αἰγππηίνηο βηβιίνηο ἀλαηξαθεὶο ἀθξηβέζηεξνο ἦλ ἀκθὶ
ζενινγίαλ ηὴλ πάηξηνλ, ἀξράο ηε αὐηῆο θαὶ κέζα
δηεζθεκκέλνο θαὶ ηὴλ ἀπεηξίαλ ἀηερλῶο ηῶλ ἐζράησλ
πεξάησλ πνιππξαγκνλήζαο, ὡο ἔμεζηηλ εἰδέλαη ζαθῶο
ἀπό ηε ηῶλ ὕκλσλ ὧλ ζπγγέγξαθελ εἰο ηνὺο Αἰγππηίσλ
ζενύο, θαὶ ἀπὸ ηῆο πξαγκαηείαο ἣλ ὥξκεζε γξάθεηλ
πεξηέρνπζαλ ηῶλ ζενινγηῶλ ἁπαζῶλ ηὴλ ζπκθσλίαλ. Καὶ
ζπγγξαθὴλ δὲ ἔγξαςελ Αἰγππηίσλ ὠγπγίσλ πξάγκαηα
πεξηέρνπζαλ νὐθ ἐιαηηόλσλ ἐηῶλ ἢ ηξηῶλ κπξηάδσλ, ἀιιὰ
πιεηόλσλ ὀιίγῳ. Ζ ζύλζεζε ύκλσλ από ηνλ Αζθιεπηάδε
ζα πξέπεη λα ηδσζεί ζην πιαίζην ηεο άλζεζεο ηεο πνίεζεο
πνπ ζπληειείηαη ζηελ Αιεμάλδξεηα θαηά ηνλ 4ν θαη 5ν
αηώλα κ.Υ. (πξβι. Δπλάπην 10.7.12: ηὸ δὲ ἔζλνο ἐπὶ
πνηεηηθῇ κὲλ ζθόδξα καίλνληαη· Cameron, 1965, 470),
αιιά θαη ηεο λενπιαησληθήο παξάδνζεο ζύλζεζεο ύκλσλ
ζηνπο ζενύο (όπσο, π.ρ. έθαλαλ ν Πξόθινο [Μαξίλνο,
Βίνο Πξόθι. 19· Van den Berg, 2001, ύκλνη 1-4· θαη γηα
ηελ πκλσδία ζην πιαίζην ηνπ ύζηεξνπ πιαησληζκνύ, ηνπ
ηδίνπ 18-31] θαη ν Ηζίδσξνο [Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 48a]·
βι. Athanassiadi, 1993, 7-8).
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αληίπνδάο ηνπ, θαη ζα κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί
κε ηακβιίρεηνπο όξνπο σο πεξηζζόηεξν ζενπξγηθή πξνζσπηθόηεηα.19 Λέγεηαη κάιηζηα όηη είρε
γίλεη βάθρνο, δειαδή πξαγκαηηθόο θηιόζνθνο,
ζύκθσλα κε ηελ πιαησληθή εξκελεία δηάζεκνπ
απνζπάζκαηνο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Οξθέα.20 Ζ
ζεία ηνπ θύζε, αιιά θαη ε ζηελή ηνπ ζρέζε κε
ηελ αηγππηηαθή ζενινγία πξνδηαγξαθόηαλ
άιισζηε ήδε από ηε γέλλεζή ηνπ.21
Πεξηγξάθεηαη επίζεο σο παζηαζκέλνο
ηαμηδεπηήο (Φηι. Ἱζη. 72a) πνπ κε ηελ πξώηε
επθαηξία επηζθεπηόηαλ λανύο, βσκνύο θαη ηεξέο
ηνπνζεζίεο ηνπ παγαληζκνύ (Φηι. Ἱζη. 72b).
Καηά ηηο πεξηεγήζεηο ηνπ, πνπ είραλ απνθιεηζηηθά πξνζθπλεκαηηθό ραξαθηήξα, ζπλέιεγε
πιεξνθνξίεο γηα αξραίεο ηειεηνπξγίεο (πάηξηνη
ηειεηαί), όρη κόλν αηγππηηαθέο, αιιά θαη
ειιεληθέο, ξσκατθέο, πεξζηθέο θαη ζπξηαθέο
(νὔηη θαη‟ Αἴγππηνλ… ἀιιὰ θαὶ ηῆο ἀιινδαπῆο,
Φηι. Ἱζη. 72b). Δπηζθεπηόηαλ ηηο πεξηνρέο ηνπ
ειιελνξσκατθνύ θόζκνπ όπνπ είραλ επηβηώζεη
εζληθέο ηειεηέο θαη πξνζπαζνύζε λα απνζεζαπξίζεη όιν ην ζρεηηθό πιηθό (εἴπνπ ηη
θαηειέιεηπην ηῶλ ηνηνύησλ, Φηι. Ἱζη. 72b), κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κπζηηθηζηηθέο ηειεηνπξγίεο (ἡ ἀπόξξεηνο ηῶλ ζείσλ ζεξαπεία, Φηι. Ἱζη.
72c).
Ζ δηεξεύλεζε ηνπ εζληθνύ παξειζόληνο
δελ απνηεινύζε αληηθείκελν ελόο έκκνλνπ
αθαδεκατθνύ ν νπνίνο απιώο γνεηεπόηαλ από ην
19

Πξβι. Γακάζθην, Φηι. Ἱζη. 72a: ὁ δ‟ ἕηεξνο ηνῦ ἑηέξνπ
θαηὰ πνιὺ ἐιείπεην θύζεσο ἢ ἐπηζηήκεο.
20
Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 76a (κε ηα ζρόιηα ηεο
Athanassiadi, 1999, 57, 195). Γηαθνξεηηθή θαη ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζα ζεκαζία ηνπ αηληγκαηηθνύ όξνπ βάθρνο
δίλεη ν Maspero (1911, 187), εξκελεύνληαο ην απόζπαζκα
ζην πιαίζην ηεο νζηξηνπνίεζεο ησλ λεθξώλ, δεδνκέλνπ όηη
ην όλνκα Βάθρνο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ Γηόλπζν, θαη, όπσο
είλαη γλσζηό, ν ηειεπηαίνο ζηελ Αίγππην ηαπηηδόηαλ κε
ηνλ ζηξη.
21
Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 76e: ἦλ δὲ αὐηνῦ θαὶ ἡ πξώηε
γέλεζηο ἱεξὰ θαὶ κπζηηθή. Λέγεηαη γὰξ θαηειζεῖλ ἀπὸ ηῆο
κεηξὸο εἰο ηὸ θῶο ἐπὶ ηνῖο ρείιεζηλ ἔρσλ ηὸλ
θαηαζηγάδνληα δάθηπινλ, νἷνλ Αἰγύπηηνη κπζνινγνῦζη
γελέζζαη ηὸλ Ὧξνλ θαὶ πξὸ ηνῦ Ὥξνπ ηὸλ Ἥιηνλ.
Σνηγαξνῦλ ἐπεὶ νἱ ζπλεπεθύθεη ηνῖο ρείιεζηλ ὁ δάθηπινο,
ἐδεήζε ηνκῆο, θαὶ δηέκεηλελ ἀεὶ ηὸ ρεῖινο ὑπνηεηκεκέλνλ
ἰδεῖλ, θαλεξνῦλ ηὸ ζεκεῖνλ ηὴο ἀπνξξήηνπ γελέζεσο.

Post Augustum 3 (2019)
έξγν ηεο θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
έβξηζθε, ζαλ ηνπο βηβιηνθάγνπο γξαθηάδεο ζην
θινπβί ηνπ αιεμαλδξηλνύ Μνπζείνπ, όπσο ηνπο
ζαξθάδεη ν Σίκσλ ν Φιηάζηνο,22 αιιά ελόο
παζηαζκέλνπ θαη εκπλεπζκέλνπ εζληθνύ, πνπ
επεδίσθε ηε δηαηήξεζε ηεο παγαληζηηθήο
παξάδνζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ίδησλ ησλ
ηειεηώλ ηηο νπνίεο κε ζπνπδή θαη δήιν
θαηέγξαθε. Απηό ζπληζηά ηδηάδνλ ραξαθηεξηζηηθό ησλ αξραηνγλσζηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ
Ζξαΐζθνπ, αιιά θαη άιισλ κειώλ ηεο ζρνιήο
ηνπ Χξαπόιισλνο κε αληίζηνηρα ελδηαθέξνληα·
όπσο ζα δηαθαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε
αξραηνγλσζία ηνπο δελ είρε κόλν ινγνηερληθή
όςε, αιιά θαη πξαθηηθή ζεκαζία, θαζώο νη
ηειεηνπξγίεο θαηαγξάθνληαλ, όρη κόλν γηα λα
δηαηεξεζνύλ ζηε κλήκε, αιιά θαη γηα λα
ηειεζηνύλ.
Δμάιινπ, ε ηειεηνπξγηθή δηάζηαζε ηνπ
παγαληζκνύ δελ είρε παξέιζεη, θαη θαηά απηήλ
ηελ ύζηεξε πεξίνδν. Παξά ηηο δηαδνρηθέο
απαγνξεύζεηο, πξσηίζησο ζηελ αηγππηηαθή ρώξα
εμαθνινπζνύζε ε δηεμαγσγή παγαληζηηθώλ
ηειεηνπξγηώλ: ζηελ Άθνξη ηνπ 5νπ αηώλα θαη
ζηελ Ομύξξπγρν αθόκα θαη θαηά ηνλ 6ν,
ιαηξεπόηαλ κε πνκπέο θαη πξνζεπρέο, ζηηο
νπνίεο θαίλεηαη όηη ζπκκεηείραλ ζύζζσκεο νη
θνηλόηεηεο, ν Νείινο·23 νη γηνξηέο ηεο Ίζηδαο
ζηηο Φίιεο ζπγθέληξσλαλ ηνλ ληόπην πιεζπζκό,
αιιά θαη ηνπο Βιέκκπεο από ηνλ λόην ηνπ
Πξώηνπ Καηαξξάθηε, κέρξη ην νξηζηηθό
θιείζηκν ηνπ λανύ ηεο πεξί ην 540·24 εθεί, ζηνλ
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απώηαην λόην, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν
κπζηεξηώδεο Μαλδνύιηο-Αηώλ πξνζθαινύζε
ηνπο πξνζθπλεηέο ζην εγθνηκεηήξηό ηνπ, όπσο
έθαλε ήδε από ηνλ 1ν αηώλα κε ηα κέιε ηεο
ξσκατθήο θξνπξάο ηεο Σάικεσο· ζην Θνήξηνλ
ηεο Ομπξξύγρνπ, ηνλ λαό ηνπ ζειπθνύ
ηππνπνηάκνπ, κείδνλνο ζεόηεηαο ηεο γνληκόηεηαο, νξγάλσλαλ ζπκπόζηα, πηζαλόηαηα ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα, δειαδή θιίλεο, ώο ηνπιάρηζηνλ ην 462· ηα πήιηλα εηδώιηα ηνπ Αξπνθξάηη
ζπλέρηδαλ από ηα ειιεληζηηθά ρξόληα ώο ηνλ 5ν
αηώλα λα δηαθνζκνύλ ηηο θόγρεο ησλ νηθηώλ
απαληαρνύ ηεο Αηγύπηνπ, ελώ ηεξείο ηνπ Βεζά
ζηελ Άβπδν θαηά ηνλ ύζηεξν 5ν αηώλα δελ
δίζηαδαλ λα κεηαθέξνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπ
ζενύ ζηνπο ιάηξεηο ηνπ.25
ηηο ηειεηνπξγηθέο εθθάλζεηο ηεο εζληθήο
ιαηξείαο παξαπέκπνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά απνδηδόκελα ζηνλ Ζξατζθν από ηνπο
ζπγρξόλνπο ηνπ. ύκθσλα κε ηνλ Γακάζθην, ν
Ζξαΐζθνο κπνξνύζε λα ρξεζκνδνηεί θαη λα
πξνιέγεη ην κέιινλ (Φηι. Ἱζη. 76b), ελώ «είρε
ηελ θπζηθή ηθαλόηεηα λα δηαθξίλεη κεηαμύ
έκςπρσλ θαη άςπρσλ αγαικάησλ. Ήηαλ αξθεηό
λα θνηηάμεη έλα άγαικα θαη ακέζσο ε θαξδηά
ηνπ ζπληαξαζζόηαλ από ζεία καλία, ελώ ην
ζώκα θαη ε ςπρή ηνπ αλαπεδνύζαλ ζαλ λα ηνλ
θαηαιάκβαλε θάπνηνο ζεόο». Πξάγκαηη, έηζη
ζπλέβε πξνθεηκέλνπ γηα θάπνην άγαικα ηνπ
Αηώλνο, ζεόηεηαο ζηελ νπνία ζπλελώλνληαη ν
ζηξηο θαη ν Άδσληο, ην νπνίν ν Ζξαΐζθνο
αλαγλώξηζε σο θαηερόκελν από ηνλ ζεό.26

22

SH 786: Πνιινὶ κὲλ βόζθνληαη ἐλ Αἰγύπηῳ πνιπθύιῳ/
βηβιηαθνὶ ραξαθῖηαη ἀπείξηηα δεξηόσληεο/ Μνπζέσλ ἐλ
ηαιάξῳ.
23
Frankfurter, 1998, 43-45.
24
Trombley, 1993, 2.225-235· πξόζθαηα ν Dijkstra (2011,
421-430· 2015, 38-41), ν νπνίνο εξκελεύεη ηελ εδξαίσζε
ηνπ ρξηζηηαληζκνύ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Πξώηνπ Καηαξξάθηε, όρη σο απνηέιεζκα βίαηεο ζξεζθεπηηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο ζύγθξνπζεο, αιιά σο θαηάιεμε κηαο
εηξεληθήο ζπλύπαξμεο, δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη ην
ηζηαθό ηέκελνο εγθαηαιείθζεθε από ηνπο ηεξείο ην έηνο
θαηά ην νπνίν ραξάρηεθε ε ηειεπηαία ζσδόκελε επηγξαθή
(Ι.Philae ΗΗ.199, 456/7 κ.Υ., ζηα ειιεληθά) θαη πηζηεύεη
όηη ην θιείζηκν ηνπ λανύ πεξί ηα νγδόληα ρξόληα αξγόηεξα
(Πξνθόπηνο, Ὑπὲξ ηῶλ πνιέκ. 1.19.36) είρε ζπκβνιηθό

ραξαθηήξα, ελώ ε κεηαηξνπή ηνπ ηεξνύ ηεο Ίζηδαο ζε λαό
ηνπ Αγ. ηεθάλνπ εμεγείηαη δηόηη είρε πεξηέιζεη γηα
δεθαεηίεο ζε αρξεζηία.
25
Μαλδνύιηο: Frankfurter, 1998, 165-7· Θνήξηο: ό.π. 1214· Αξπνθξάηηο: ό.π. 132-4· Βεζάο: ό.π. 169-174· γηα ηε
δπλακηθή ηνπ παγαληζκνύ ζηελ Αίγππην θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 5νπ αηώλα βι. Maspero (1911, 183-7) θαη πξσηίζησο
ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Frankfurter 1998.
26
Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 76e· ε βηβιηνγξαθία γηα ηα δώληα
αγάικαηα είλαη πιένλ εθηελήο, βι. ελδεηθηηθά Weddle,
2010, Chaniotis, 2014, 263-270· εηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ηα
έκπλνα αγάικαηα ζην πιαίζην ηεο λενπιαησληθήο
ζενπξγίαο, βι. Johnston, 2008, 450-473. Γηα ηνλ όξν
«Αηώλ» θαη ηα πνηθίια ζεκαηλόκελά ηνπ ζηε θηινζνθία,
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Ο Ωραπόλλων και ο κφκλοσ του ςτην Αλεξάνδρεια του 5ου αι. μ.Χ.
Μάιηζηα, όηαλ πέζαλε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δίσμεο ησλ παγαληζηώλ ηεο Αιεμάλδξεηαο
επί Εήλσλνο (βι. παξαθάησ), ε θεδεία ηνπ
νξγαλώζεθε από ηνλ αδειθό ηνπ ζύκθσλα κε ηα
ηαθηθά πξόηππα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο
Αηγύπηηνπο ηεξείο: ην ζώκα ηνπ ηπιίρζεθε κε ηα
ελδύκαηα ηνπ Οζίξηδνο, ηα νπνία είραλ
δηαθνζκεζεί κε κπζηηθά ζεκεία – κία έκκεζε
αλαθνξά ζηα ηεξνγιπθηθά. πσο θαίλεηαη, ηα
κπζηηθά θαη νη ηερληθέο ηεο ηαξίρεπζεο εμαθνινπζνύζαλ θαη θαη‟ απηήλ ηελ ύζηεξε πεξίνδν
λα είλαη γλσζηά ζηνλ θύθιν ηνπ Χξαπόιισλα,
θαη έηζη ε θεδεία δηεμήρζε ζύκθσλα κε ηηο
αξραηόηεξεο παξαδόζεηο, επηζηεγάδνληαο έλαλ
βίν έξεπλαο ζηηο αξραίεο ιαηξείεο θαη ηειεηνπξγίεο.27
ε απηό ην πλεπκαηηθό πεξηβάιινλ
κεγάισζε θαη εθπαηδεύζεθε ν αληςηόο ηνπ,
Χξαπόιισλ, ν νπνίνο εμάιινπ, όπσο νκνινγεί,
είρε έκθπηε ηάζε πξνο ηε δηδαζθαιία, ιόγσ ησλ
παηέξσλ θαη ησλ πξνγόλσλ ηνπ.28 ην όλνκά
ηνπ ζπλπθαίλνληαη ν Ώξνο θαη ε ειιεληθή ηνπ
κεηάθξαζε, ν Απόιισλ, απνθαιύπηνληαο θαη
δηά ηνπ ζενθόξνπ νλόκαηνο ηνλ πβξηδηθό
ραξαθηήξα ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ.29 Δθηόο από
ηνλ παηέξα θαη ηνλ ζείν ηνπ, ζηελ πλεπκαηηθή
αξηζηνθξαηία ηεο απηνθξαηνξίαο αλήθε θαη ν
νκώλπκνο παππνύο ηνπ.30 Ο Χξαπόιισλ ν

αιιά θαη ζην αιεμαλδξηλό πάλζεν θιαζηθή παξακέλεη ε
κειέηε ηνπ Nock, 1934, 78-99.
27
Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 76e.
28
Πξβι. P.Cair.Masp. 3.67295 i.13-15: ἄγσ]λ γὰξ ζρνιὴλ
πεξὶ ηὰο ἐθε[ῖζε] ἀθαδεκ[ί]αο, ἀεὶ π[ν]ηὲ ἐθύιαηηνλ [ηὴλ
εὐδσΐαλ, θαὶ ζπνπδαίσο ἐπαζθήζαο ηὴλ ἐλ]νῦζαλ κν[η
δ]ύλακηλ ηὸλ ιόγνλ, ηὴλ θηιόζνθνλ ἐπε[ύζπ]λνλ ηνῖο
βνπινκέλνηο πα[ηδ]είαλ· ηνῦην ἐθ παηέξσλ θαὶ πξνγόλσλ
[ἔκθπηνλ ἔρσλ]…
29
Ο Bowersock (1999, 497) εύζηνρα ζεσξεί όηη ε επηινγή
απηνύ ηνπ νλόκαηνο αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκία ησλ
ύζηεξσλ παγαληζηώλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ην παξειζόλ ηνπο.
30
Ζ ζύγρπζε αλάκεζα ζηνλ Χξαπόιισλα ηνλ πξεζβύηεξν
θαη ζηνλ Χξαπόιισλα ηνλ λεόηεξν απαληά ήδε ζηε νύδα
(σ 159), βι. Kaster, 1988, 295· Janiszewski, 2006, 318.
Μνινλόηη ην είδνο ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ δύν δελ είλαη
πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, είλαη σζηόζν πνιύ πηζαλό όηη
πξόθεηηαη γηα παππνύ θαη εγγνλό, όπσο επεζήκαλε ήδε ν
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πξεζβύηεξνο γελλήζεθε ζηελ Φελέβεζη, θώκε
ζηα δπηηθά ηεο πεξίθεκεο Παλνπόιεσο,31 ε
νπνία, κε ηηο όκνξεο πεξηνρέο ηεο, απνηέιεζε
θνηηίδα
εζληθώλ
δηαλνεηώλ,
πξνπάλησλ
ν
ν
πνηεηώλ, θαηά ηνλ 4 θαη 5 αηώλα κ.Υ.32 Ήηαλ
δηαπξεπήο γξακκαηηθόο, ιακπξὸο ἐπὶ ηῇ ηέρλῃ,
πνπ κπνξνύζε λα ζπγθξηζεί κόλν κε ηνπο
ειινγηκσηάηνπο ησλ αξραίσλ. Γίδαμε ζηελ
Αιεμάλδξεηα θαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε,
πηζαλόηαηα επί Θενδνζίνπ Β΄,33 θαη θπξίσο
αζρνιήζεθε κε ηνπο Έιιελεο πνηεηέο: έγξαςε
ζρόιηα ζηνλ νθνθιή, ηνλ Αιθαίν θαη ηνλ
κεξν θαη κία πξαγκαηεία γηα ηα αξραία ηεκέλε
(Τεκεληθά).34
Ο Χξαπόιισλ ν λεόηεξνο ινηπόλ αλήθε ζε
πινύζηα θαη νλνκαζηή νηθνγέλεηα ηνπ
Παλνπνιίηε λνκνύ, ζηνπο ιεγόκελνπο “clarissimi”, θαη είρε θιεξνλνκήζεη κεγάια θηήκαηα ζηε
Μέζε θαη Άλσ Αίγππην.35 Ήηαλ νλνκαζηόο
θαζεγεηήο ζηελ Αιεμάλδξεηα επί Εήλσλνο θαη
γύξσ ηνπ είρε νξγαλσζεί έλαο δσεξόο θύθινο
λενπιαησληθώλ θηινζόθσλ.36 Μνινλόηη δελ
ήηαλ θύζεη θηιόζνθνο, όπσο δεθηηθά ζρνιηάδεη

Maspero (1911, 176) θαη έγηλε θαζ‟ όια απνδεθηό από ηε
κεηαγελέζηεξε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθία.
31
Σνύδα σ 159· ηέθαλνο Βπδ. Ἐζληθά s.v. Φελέβεζηο.
32
Ο Cameron (1965, 472), εθηόο από ηνλ Χξαπόιισλα,
αλαθέξεη ηνλ Πακπξέπην, ηνλ Κύξν, ηνλ Νόλλν θαη ηνλ
Σξηθηόδνξν νη νπνίνη θαηάγνληαλ από ηελ Παλόπνιε, ηνλ
Υξηζηόδσξν από ηελ Κόπην, ηνλ Οιπκπηόδσξν από ηηο
Θήβεο θαη ηνλ Αλδξόληθν από ηελ Δξκνύπνιε· γηα ηε
ζπκβνιή ησλ Παλνπνιηηώλ ζην πλεπκαηηθό ηνπίν ηνπ 5 νπ
αηώλα βι. θαη Rémondon, 1951, 67.
33
ηε νύδα (σ 159), ηελ θύξηα πεγή πεξί απηώλ,
αλαθέξεηαη απιώο ε θξάζε «ἐπὶ Θενδνζίνπ». Οξηζκέλνη
εξεπλεηέο ππνζέηνπλ όηη πξόθεηηαη γηα ηνλ Θενδόζην Α΄
(Jacoby, FGrH 630· Cameron, 1965, 488), ε πιεηνςεθία
όκσο, επηθαινύκελε πεηζηηθόηεξα επηρεηξήκαηα, ηνπνζεηεί ηελ αθκή ηνπ επί Θενδνζίνπ Β΄ (Maspero, 1911, 176,
191· Rémondon, 1951, 64· Kaster, 1998, 294· Carpara,
1998, 20-23· Masson, 1992, 233).
34
νύδα σ 159· Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 120a (ε
Athanassiadi [1999, 283 ππ. 330] απνδίδεη ην ιήκκα ηεο
νύδαο ζηνλ Γακάζθην)· Maspero, 1911, 176-7· Kaster,
1998, 294.
35
P.Cair.Masp. 3.67295 i.1· Maspero, 1911, 177· Kaster,
1998, 295.
36
Βι. π.ρ. Βίν Σεβ. 14-16.
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ν Γακάζθηνο, είρε γλώζε ησλ ζενινγηθώλ θαη
θηινζνθηθώλ αξρώλ.37
Χο πξνο ηελ αξραηνγλσζηηθή έξεπλα, δελ
παξέθθιηλε από ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε.
Πηζαλόηαηα είλαη ν ζπγγξαθέαο κηαο
πξαγκαηείαο Πεξὶ ηῶλ παηξίωλ Ἀιεμαλδξείαο,
ζηελ νπνία, ίζσο ζε ηακβηθό κέηξν, ζα εμέζεηε
ελ είδεη εγθσκίνπ ηελ ίδξπζε θαη ηελ ηζηνξία
ηεο πόιεο ζηελ νπνία πέξαζε όιε ηε δσή ηνπ.38
Σα πάηξηα, πνπ δηαδέρηεθαλ ηηο ειιεληζηηθέο
θηίζεηο, θαίλεηαη όηη ήηαλ ηδηαηηέξσο αγαπεηά
ζηνπο ζπγγξαθείο ηεο ύζηεξεο αξραηόηεηαο, νη
νπνίνη έπξεπε λα δηαζέηνπλ επξύηαηεο εγθπθινπαηδηθέο γλώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ ηέηνηεο, ζπλήζσο καθξνζθειέζηαηεο, ζπλζέζεηο.39 Δθηόο όκσο από απηήλ ηελ ηζηνξία ηεο
Αιεμάλδξεηαο ζπλέζεζε, όπσο ν παηέξαο θαη ν
ζείνο ηνπ, έξγα γηα πνηθίιεο πηπρέο ηεο
αηγππηηαθήο ζενινγίαο θαη ηζηνξίαο, ελώ
αζρνιήζεθε κε πεξηζζόηεξν ηερληθά δεηήκαηα
ηεο αηγππηηαθήο γλώζεο. πγθεθξηκέλα, ηνλ
απαζρόιεζε ε εξκελεία ηεο ηεξνγιπθηθήο
γξαθήο, πλεπκαηηθή αλαδήηεζε επζπγξακκη-

37

Φηι. Ἱζη. 120b· απηνζπζηήλεηαη σζηόζν σο θηιόζνθνο
(P.Cair.Masp. 3.67295 i.1, 13-14), ελώ ηνλ ίδην
ραξαθηεξηζκό ρξεζηκνπνηεί θαη ν Εαραξίαο (Βίνο Σεβ.
19)· γηα ην δηεπξπκέλν ζεκαζηνινγηθό πιαίζην ηνπ όξνπ
θαηά ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα βι. Kaster, 1988, 295.
38
Σν έξγν απηό αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ Φώηην
(Βηβι. cod. 279 Bekker ζ. 536, ζη. 15-6) θαη απνδίδεηαη
ζηνλ Χξαπόιισλα γξακκαηηθό, ηνλ νπνίν νξηζκέλνη
εξεπλεηέο ηαπηίδνπλ κε ηνλ Χξαπόιισλα ηνλ πξεζβύηεξν
(Caprara, 1998, 8, 22-23· Janikowski, 2006, 322), θαη
άιινη κε ηνλ Χξαπόιισλα ηνλ λεόηεξν (Maspero, 1911,
177· Cameron, 1965, 492· Martindale, 1980, 570). Γεδνκέλεο ηεο πλεπκαηηθήο αηκόζθαηξαο ζηελ Αιεμάλδξεηα,
αιιά θαη ηνπ όηη ν Χξαπόιισλ ν λεόηεξνο πεξηγξάθεηαη
ζηηο πεγέο ηόζν σο γξακκαηηθόο όζν θαη σο θηιόζνθνο,
ζεσξώ πηζαλόηεξε ηελ απόδνζε ζηνλ ηειεπηαίν.
39
Ο Υξηζηόδσξνο από ηελ Κόπην έγξαςε πάηξηα
Κσλζηαληηλνππόιεσο (12 βηβιία), Θεζζαινλίθεο (23
βηβιία), Νάθιεο (πόιε όκνξε ηεο Ζιηνύπνιεο), Μηιήηνπ,
Σξάιιεσλ θαη Αθξνδηζηάδαο (νύδα, s.v. Υξηζηόδσξνο)·
ν Δξκείαο από ηελ Δξκνύπνιε πάηξηα Δξκνππόιεσο
(Φώηηνο, Βηβι. cod. 279 Bekker ζ. 563a, ζη. 9) θαη έλαο
Κιαπδηαλόο (κάιινλ όρη ν γλσζηόο Κιαύδηνο Κιαπδηαλόο) πάηξηα Σαξζνύ, Αλαδάξβνπ, Βεξπηνύ θαη Νηθαίαο
(πξβι. Παιαη. Αλζ. 1.19)· γηα ηα πάηξηα, βι. Cameron,
1965, 489, 492.

Άρθρα
ζκέλε κε ηε λενπιαησληθή παξάδνζε.40 Ήηαλ
εμάιινπ ν ίδηνο ν Πισηίλνο, γεγελήο ηεο
Λπθνπόιεσο ζηελ Άλσ Αίγππην θαη θνηηεηήο
ησλ θηινζνθηθώλ ζρνιώλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, ν
νπνίνο αλαγλώξηδε ηε ζνθία θαη ηελ
δηεηζδπηηθόηεηα ηεο αηγππηηαθήο ζθέςεο. Αλαθέξεηαη ζηα ηεξνγιπθηθά σο αλώηεξν είδνο
γξαθήο, ην νπνίν δύλαηαη λα κεηαθέξεη κέξνο
ηεο ζείαο νπζίαο.41 Ο Ηάκβιηρνο, ν νπνίνο επίζεο
πηζαλόηαηα πέξαζε θάπνηα ρξόληα ζηελ Αίγππην, επηζηξέθνληαο από ηε Ρώκε θαη πξνηνύ
ηδξύζεη ηελ ζρνιή ηνπ ζηελ Απάκεηα,42
δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη ε ηεξνγιπθηθή γξαθή
είλαη ε κόλε θαηάιιειε γηα ηελ ηέιεζε ησλ
κπζηηθώλ ηειεηώλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
ζενύο. Θεσξνύζε κάιηζηα όηη ηα ηεξνγιπθηθά,
όληαο αξραία, ίζσο ε αξραηόηεξε ησλ γισζζώλ,
θαζίζηαληαη θαηάιιεια λα κεηαθέξνπλ ηελ
αιήζεηα γηα ηνπο ζενύο.43 Αθνινύζσο, ε
δηαηήξεζε ηεο γλώζεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο
ησλ ηεξνγιπθηθώλ ζα κπνξνύζε λα θέξεη ηνπο
αλζξώπνπο εγγύηεξα ζηνπο ζενύο θαη κέζσ ησλ
ηεξνγιπθηθώλ λα δηεμαρζνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα νη ηειεηέο κε ηηο νπνίεο ηνπο απνδίδεηαη
ιαηξεία.
Σα ηεξνγιπθηθά ηνπ Χξαπόιισλα, ην
ηειεπηαίν βηβιίν γηα ηελ αηγππηηαθή γξαθή πνπ
καο θιεξνδνηήζεθε από ηελ αξραηόηεηα,
βξίζθεηαη ζε δηάινγν κε απηήλ ηελ παξάδνζε.
40

Ζ ηαύηηζε ηνπ Χξαπόιισλνο Νεηιώηνπ, πνπ αλαθέξεηαη
σο ζπγγξαθέαο ηεο πξαγκαηείαο, κε ηνλ Χξαπόιισλα ηνλ
λεόηεξν ζεσξείηαη ζρεδόλ βέβαηε από ηνπο ζύγρξνλνπο
εξεπλεηέο, βι. π.ρ. Maspero, 1911, 191-3· Caprara, 1998,
23· Bowersock, 1999, 497· Janisweski, 2006, 322-3. Γηα
ηα ηεξνγιπθηθά, βι. Crevatin, Tedesci, 2002 θαη Wildish,
2017, 158-162, ν νπνίνο έρεη ζπγθεληξώζεη ην ζύλνιν ησλ
θξηηηθώλ εθδόζεσλ θαη κεηαθξάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ, ελώ ε
κειέηε ηνπ απνηειεί κηα εμαηξεηηθή αλάιπζε ησλ
ζεκαζηώλ ηεο ηεξνγιπθηθήο γξαθήο ζηε δηαρξνλία ηνπο,
αιιά θαη ησλ Ιεξνγιπθηθώλ ζην θηινζνθηθό θαη ηζηνξηθό
πεξηθείκελν ηνπ ύζηεξνπ πιαησληζκνύ.
41
5.8.6 (Πεξὶ ηνῦ λνεηνῦ θάιινπο)· ζε αληίζεζε βέβαηα κε
ηνλ Πιάησλα ν νπνίνο ζην πεξίθεκν ρσξίν ηνπ Φαίδξνπ
θαηαδηθάδεη ηελ εθεύξεζε ηεο γξαθήο (274c-277a).
42
Βι. Athanassiadi, 2002, 276.
43
Πεξὶ κπζη. 7.4.5· γηα ηε ζέζε όηη ηα ηεξνγιπθηθά δελ
είλαη δπλαηόλ, αιιά θαη δελ πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη ζηα
ειιεληθά βι. Corpus Herm. 16.2.
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Πξέπεη λα θπθινθόξεζε ζηε ζρνιή ηνπ, όπνπ
θαιιηεξγνύληαλ ην ελδηαθέξνλ γηα πνηθίιεο
εθθάλζεηο ηνπ αηγππηηαθνύ πνιηηηζκνύ θαη ίζσο
θάπνηεο από ηηο εξκελείεο πνπ παξαζέηεη ν
Γακάζθηνο ζηε Φηιόζνθν Ιζηνξία ζε ζρέζε κε
ηα δώα ηεο Αηγύπηνπ θαη ηα ηεξνγιπθηθά ηνπο
ζύκβνια πηζαλόηαηα ηα είρε αληιήζεη από ηελ
πξαγκαηεία ηνπ Χξαπόιισλα.44
ηε ζρνιή ηνπ Χξαπόιισλα, ε αξραηνγλσζηηθή έξεπλα δελ πεξηνξηδόηαλ ζηα ακθηζέαηξα. Πνιύ ζπρλά ηαμίδεπαλ εληόο θαη εθηόο
ηεο Αηγύπηνπ, ζπλερίδνληαο έηζη ηε καθξά
παξάδνζε πξνζθπλεκάησλ ζηηο παγαληζηηθέο
αξραηόηεηεο.45 Γηα ηνπο εζληθνύο ηεο πζηεξνξσκατθήο Αηγύπηνπ, πξσηεύσλ ηόπνο πξνζθπλήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ηζνπέδσζή ηνπ
ην 391, ήηαλ ε Κάλσπνο, ην πξνάζηην ζηα
αλαηνιηθά ηεο Αιεμάλδξεηαο, όπνπ είρε ηδξπζεί
o πεξίθεκνο λαόο ηεο Ίζηδαο. Δθηόο από ηε
ζεκαζία ηνπ σο νλεηξνκαληείνπ, ζην νπνίν
θαηέθεπγαλ πξνπαληόο αζζελείο αλαδεηώληαο
ζεξαπεία,46 απνηέιεζε πόιν έιμεο γηα ηνπο
αιεμαλδξηλνύο εζληθνύο δηόηη εθεί είρε
εγθαηαζηαζεί ν πεξίθεκνο Αλησλίλνο, γηνο ηεο
σζηπάηξαο, ηνλ νπνίν επηζθέπηνληαλ ζπζηεκαηηθά νη εζληθνί ζπνπδαζηέο ηεο Αιεμάλδξεηαο,
αιιά θαη νη ιαηξεπηέο ησλ ηζηαθώλ ζενηήησλ.47
Μάιηζηα ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ Αλησλίλν
πεξηγξάθεηαη από ηνλ Δπλάπην (6.10.8-10) σο
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο απόδνζεο ιαηξείαο ζην
αξαπηείν ηεο Αιεμάλδξεηαο: νη θνηηεηέο, αθνύ
ηηκήζνπλ ηνλ πνιηνύρν ζεό, ζπεύδνπλ κε
νπνηνδήπνηε κέζν ζηελ Κάλσπν γηα λα
ζπδεηήζνπλ ειεύζεξα κε ηνλ Αλησλίλν πνηθίια
ζέκαηα ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο.
Έλαλ πεξίπνπ αηώλα αξγόηεξα, νη
παγαληζηέο ηεο Αιεμάλδξεηαο, κε πξνεμάξρνληεο
44

Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 74· Maspero, 1911, 192-3·
Athanassiadi, 1999, 151, ζεκ. 125.
45
Γηα ηελ πξνζθπλεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θηινζόθσλ ζηνπο ηεξνύο ηόπνπο ηνπ παγαληζκνύ, βι. Athanassiadi, 1993, 7-10.
46
ηξάβσλ 17.1.17· πξβι. Γηόδσξν 1.25.3-5· P.Oxy
1380.42-43· P.Mich. 1258.
47
Δπλάπηνο 6.9.15-6.11.12.
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ηνπο εζληθνύο ηεο ζρνιήο ηνπ Χξαπόιισλα,
επηζθέπηνληαλ ηνλ απηνζρέδην λαό ηεο Ίζηδαο
ζηε Μέλνπζη, ειάρηζηα ρηιηόκεηξα αλαηνιηθόηεξα ηεο Καλώπνπ, ην ηζηαθό ηεξό ηεο νπνίαο
είρε θαηαζηξαθεί πεξί ην 391 θαηά ηα γεγνλόηα
ηνπ αξαπηείνπ.48 Ζ Μέλνπζηο απνηεινύζε έλα
από ηα ζεκαληηθόηεξα ρξεζκνδνηηθά θέληξα ηνπ
παγαληζκνύ ζηελ Αίγππην, όπνπ εμαθνινπζνύζαλ λα ηεινύληαη εγθνηκήζεηο. Μάιηζηα, ε
νξηζηηθή ηζνπέδσζε θαη απηνύ ηνπ ηζηαθνύ
ηεξνύ ζηα πεξίρσξα ηεο Αιεμάλδξεηαο, πεξί ην
484, πξνθιήζεθε αθξηβώο εμαηηίαο ησλ ζρέζεσλ
πνπ είραλ αλαπηύμεη νη εζληθνί θηιόζνθνη ηεο
πόιεο κε ην ηεξαηηθό πξνζσπηθό: θαζώο ε Ίζηδα
ηεο Μελνύζεσο ζπζρεηηδόηαλ κε ηε γνληκόηεηα,
ν θηιόζνθνο Αζθιεπηόδνηνο θαη ε γπλαίθα ηνπ
απεπζύλζεθαλ ζηε ζεά. Οη ίδηνη δελ θαηάθεξαλ
λα ηεθλνπνηήζνπλ, αιιά πηνζέηεζαλ ην
λενγέλλεην κηαο ηέξεηαο ηεο Ίζηδαο από γεηηνληθή θώκε, ζπγγελνύο ηνπ ηεξέα ηεο Μελνύζεσο. Ζ απόθηεζε ηέθλνπ παξνπζηάζηεθε σο
ζαύκα ζηε ζρνιή ηνπ Χξαπόιισλα, αιιά, όηαλ
απνθαιύθζεθε ε αιήζεηα, νη ρξηζηηαλνί έζπεπζαλ λα αλαθαιύςνπλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ ην
κπζηηθό ηεξό – ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κία θξύπηε
εληόο ηεο νηθίαο ηνπ ηεξέα, θαιπκκέλε κε
ηεξνγιπθηθά. ηε ζπλέρεηα, άξπαμαλ ηα ηεξά
ζθεύε, νξηζκέλα ηα έθαςαλ επί ηόπνπ θαη ηα
ππόινηπα ηα πεξηέθεξαλ ελ πνκπή ζηελ
Αιεμάλδξεηα καδί κε ηνλ ηεξέα πνπ εμαλαγθάζηεθε ζε απνινγία ελώπηνλ ηνπ ρξηζηηαληθνύ
πιήζνπο.49
48

Βίνο Σεβ. 17-36· Trombley, 1993, 2.5-21, 220-225·
Haas, 1997, 169-170· Frankfurter, 1998, 40-41, 163-165·
Watts, 2006, 217-8. Ζ ιαηξεία ηεο Ίζηδαο ζηε Μέλνπζη
απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα κεηάβαζεο θαη
ρξηζηηαληθήο ηδηνπνίεζεο, όρη κόλν ηνπ ρώξνπ, αιιά θαη
ίδηνπ ηνπ ραξαθηήξα, ρξεζκνδνηηθνύ θαη ζεξαπεπηηθνύ,
ηεο ιαηξείαο, θαζώο ηελ Ίζηδα δηαδέρηεθαλ νη κάξηπξεο
Κύξνο θαη Ησάλλεο (βι. Montserrat, 1998).
49
Σα γεγνλόηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Βίν Σεβ.
17-36· είλαη αμηνζεκείσην όηη είλαη θαη πάιη ε
δηαπόκπεπζε ηεξαηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζηελ Αιεμάλδξεηα,
απηή ηε θνξά πξνεξρόκελσλ από κία κηζξατθή θξύπηε,
πνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ εμέγεξζε ησλ εζληθώλ ηεο πόιεο
θαη κία ζεηξά γεγνλόησλ πνπ θιηκαθώζεθαλ κε ηελ
ηζνπέδσζε θαη ιεειαζία ηνπ αξαπηείνπ (βι. Ρνπθίλν,

Post Augustum 3 (2019)
Δθηόο ηεο Αηγύπηνπ, θαη κνινλόηη ζπάληα
άθελε ηε γελέζιηα γε ηνπ, ν Αζθιεπηάδεο
ηαμίδεςε ζηε πξία. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ
ηαμηδηνύ ηνπ ήηαλ λα επηζθεθζεί ην όξνο
Λίβαλνλ θαη λα εμεηάζεη ηηο ιαηξείεο πνπ αθόκα
ηεινύληαλ εθεί. Έκαζε θάπνηεο ηζηνξίεο –
αζεβείο θαηά ηνλ Γακάζθην– ζρεηηθά κε ηηο
«έκςπρεο ιίζνπο», ηηο νπνίεο κνηξάζηεθε κε
ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ όηαλ επέζηξεςε.50 Ο
θηιόζνθνο μεθηλνύζε ην πξνζθπλεκαηηθό ηνπ
ηαμίδη σο ππνςήθηνο κύζηεο, θαη ζηε ζπλέρεηα,
ε γλώζε θαη ε εκπεηξία πνπ απνζεζαύξηδε
θνηλνπνηνύληαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαηά ηελ
επηζηξνθή. Μεηακνξθσλόηαλ δειαδή πιένλ ζε
κπζηαγσγό θαη ηεξνθάληε, κεηαθέξνληαο όςεηο
ηεο ζνθίαο πνπ ηνπ είρε απνθαιπθζεί ζηα κέιε
ηνπ ζηελνύ ηνπ θύθινπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
θαζίζηαλην ππνςήθηνη κύζηεο. Σα πξνζθπλήκαηα σζηόζν δελ ηεινύληαλ ζπλήζσο ζε πεξηθαλείο ηόπνπο ηεο εζληθήο ιαηξείαο, αιιά ζε
κάιινλ άζεκα ή ζρεηηθά απνκαθξπζκέλα ηεξά
δηαζθνξπηζκέλα αλά ηελ νηθνπκέλε. Πξάγκαηη,
ν ζπλάδειθνο ηνπ Αζθιεπηάδε, Ηζίδσξνο, θαη ν
καζεηήο ηνπ, Γακάζθηνο, εκπλεύζηεθαλ από ην
ηαμίδη ηνπ πξώηνπ θαη ηαμίδεςαλ ζην ίδην κέξνο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ
Αθξνδηζηάδα. Δπηζθέθζεθαλ επίζεο, απηήλ ηε
θνξά καδί κε ηνλ Αζθιεπηόδνην, εζληθέο
αξραηόηεηεο ζηηο Κάξξεο.51
Ζ κεηάβαζε ζε ζεκαίλνληεο ηόπνπο ηεο
εζληθήο ιαηξείαο ζπληζηνύζε κέξνο ηεο
λενπιαησληθήο παξάδνζεο, όπσο απηή γηλόηαλ
αληηιεπηή θαη ζηε θηινζνθηθή ζρνιή ησλ
Hist. Eccl. 11.22-23· σθξάηεο ρνι., Ἐθθι. Ἱζη. 5.16.343· Θενδώξεηνο, Ἐθθι. Ἱζη. ζ. 320, ζη. 16 - ζ. 321 ζη. 16·
σδνκελόο, Ἐθθι. Ἱζη. 7.15.2.1-7.15.10.8).
50
Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 72f (κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία):
ὅηη θαηὰ ηὴλ Ἡιηνύπνιηλ ηῆο πξίαο εἰο ὄξνο ηὸ ηνῦ
Ληβάλνπ ηὸλ Ἀζθιεπηάδελ ἀλειζεῖλ θεζί, θαὶ ἰδεῖλ πνιιὰ
ηῶλ ιεγνκέλσλ βαηηπιίσλ ἢ βαηηύισλ, πεξὶ ὧλ κπξία
ηεξαηνινγεῖ ἄμηα γιώζζεο ἀζεβνύζεο· πξβι. Φίισλα
Βύβινπ 23: ἐπελόεζελ Θεὸο Οὐξαλὸο βαηηύιηα, ιίζνπο
ἐκςύρνπο κεραλεζάκελνο.
51
Γηα ηηο Κάξξεο σο πεξηώλπκν θέληξν ηνπ παγαληζκνύ
πηζαλόλ κέρξη ηνλ 11ν αηώλα, βι. Green, 1992, 144-190·
Watts, 2005, 295-298.

Άρθρα
Αζελώλ. Ο Πξόθινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππνρξεσηηθήο εμνξίαο ηνπ από ηελ Αζήλα ηε
δεθαεηία ηνπ 450, ηαμίδεςε ζηε Μ. Αζία
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα
παγαληζηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζηαδηαθά
εμαιείθνληαλ.52 Χο κέξνο ηεο αξραηνγλσζηηθήο
ηνπ αλαδήηεζεο επηζθέθζεθε θαη ηα Άδξνηηα
ηεο Λπδίαο, όπνπ ππήξρε δηαθσλία κεηαμύ ησλ
θαηνίθσλ ζε ζρέζε κε ην πνηνο ζεόο θαηνηθνύζε
ηνλ ηνπηθό λαό. Ο Πξόθινο ηνλ επηζθέθζεθε,
θαη αθνύ είρε κία επηθάλεηα, όπσο άιισζηε
ζπρλά ηνπ ζπλέβαηλε, εμήγεζε ζηνπο ληόπηνπο
όηη ην ηεξό αλήθε ζε δύν ζενύο ζεξαπεπηέο,
γηνπο ηνπ Αζθιεπηνύ.53 Δθηόο ινηπόλ από ην λα
αληιήζεη γλώζεηο γηα ηα ιαηξεπηηθά πάηξηα, ν
Πξόθινο ήηαλ ζε ζέζε θαη λα δηαθσηίζεη ηνπο
εζληθνύο γηα ηειεηνπξγίεο πνπ ζηαδηαθά
έζβελαλ από ηε κλήκε.
Ζ εδξαίσζε ζρέζεσλ κέζσ ησλ πξνζθπλεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλα ηεξά ζεκαηνδόηεζε
ηε λέα ράξαμε ηνπ παγαληζηηθνύ ηνπίνπ ηεο
ύζηεξεο αξραηόηεηαο. Σνλ 5ν αηώλα, όηαλ νη
κεγάινη λανί ηνπ παγαληζκνύ είραλ θιείζεη ή
ηζνπεδσζεί, όηαλ νη εζληθέο ιαηξείεο είραλ
απνζπλδεζεί πιένλ από ηελ επεκεξία ηεο
απηνθξαηνξίαο θαη νη ηειεηνπξγίεο είραλ
εθδησρζεί από ηα κείδνλα αζηηθά θέληξα, νη
ελαπνκείλαληεο ιάηξεηο έπξεπε λα επαλεθεύξνπλ ηελ ηεξή ηνπο ηνπνγξαθία.
4. Αξραηνγλσζία: λνζηαιγία, ξνκαληηθή
αλαδήηεζε ή ζπγθαιπκκέλε κεηαζηξνθή;
Σα πνξίζκαηα ηεο
έξεπλαο
ηνπ
Χξαπόιισλα ζηηο αηγππηηαθέο θαη ειιελνξσκατθέο αξραηόηεηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
Ιεξνγιπθηθά ηνπ, έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν
δξηκείαο αξλεηηθήο θξηηηθήο από ζύγρξνλνπο
κειεηεηέο. Έρεη επηθξηζεί κεηαμύ άιισλ ην
επηθαλεηαθό πεξηερόκελν, ε έιιεηςε γλσζηηθήο
επάξθεηαο ηνπ ζπγγξαθέα, ε ειιηπήο επεμεξγα52
53

Βίνο Πξόθινπ 15.
.π., 32· Dillon, 2007, 133.
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ζία ηνπ ζέκαηνο, θαη ε πξνβιεκαηηθή εξκελεπηηθή ηερληθή, ε νπνία επηηξέπεη αθόκα θαη
ηελ εηζαγσγή αλαρξνληζηηθώλ ζηνηρείσλ ζην
παξαδεδνκέλν πιηθό.54
Πξάγκαηη, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη θαηά
ηνλ 5ν αηώλα κ.Υ. ηα ηεξνγιπθηθά δελ
κπνξνύζαλ πιένλ λα κεηαθξαζηνύλ από ηελ
πιεηνςεθία ησλ παγαληζηώλ. Γηαηί ινηπόλ ν
Χξαπόιισλ απνθάζηζε λα πξνζθέξεη κία
εμήγεζε ησλ ηεξνγιπθηθώλ θαη γηαηί ε
αξραηνγλσζηηθή αλαδήηεζε απηνύ ηνπ ηύπνπ
δηέγεηξε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιήο
ηνπ; Δπξόθεηην γηα ξνκαληηθή λνζηαιγία θαη
επηζπκία εμεξεύλεζεο ελόο εμηδαληθεπκέλνπ
παξειζόληνο; πληζηνύζε ηάζε δηαθπγήο από ην
δπζάξεζην παξόλ; Απνηεινύζε ηειηθά δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπο ππεξβνιηθά πεξίεξγνπο θαη
πεξηζσξηαθνύο, ηνπο πνιππξάγκνλεο θαη πεξηηηνύο, όπσο ζα έιεγε ν Πνιύβηνο;55
Αλεμαξηήησο κε ην αλ νη εξκελείεο ηνπ
Χξαπόιισλα ήηαλ πξάγκαηη αθξηβείο, κία
πξαγκαηεία κε αληηθείκελν ηελ εξκελεία,
έγθπξε ή κε, ησλ ηεξνγιπθηθώλ, απνηεινύζε
πξώηα έλαλ ηξόπν λα δηαηεξεζεί ε αηγππηηαθή
γξαθή, ε νπνία άιισζηε εμαθνινπζνύζε λα
δεζπόδεη ζηελ Αίγππην. Παξά ηνλ βαζκηαίν
εθρξηζηηαληζκό ηνπ αηγππηηαθνύ ηνπίνπ, ηα
ηεξνγιπθηθά, σο κέξνο ηεο κλεκεηώδνπο
αξρηηεθηνληθήο, ήηαλ δύζθνιν λα δηαγξαθνύλ
θαη επνκέλσο παξέκελαλ σο νπηηθό ζήκα ηεο
πξνγελέζηεξεο δόμαο ηνπ παγαληζκνύ.
Δπηπξνζζέησο, γη‟ απηνύο ηνπο αζηνύο
δηαλννύκελνπο, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα
θαηαρσξίδνληαλ σο αξραηνγλσζηηθέο απνηεινύζαλ κέξνο ηεο θηινζνθηθήο ηνπο παηδείαο, ε
νπνία δελ γηλόηαλ θαηαλνεηή σο απνθνκκέλε,
αιιά σο αλαπόθεπθηα ζπλδεδεκέλε κε ην
παξειζόλ. Αλαθνξηθά π.ρ. κε ηηο αηγππηηαθέο
αξραηόηεηεο, ηα κέιε ηεο ζρνιήο ζα έπξεπε λα
54

Haas, 1997, 171-2· Athanassiadi, 1999, 21, ζεκ. 9.
Χζηόζν, νη Crevatin θαη Tedeschi (2002, 14-21)
ππνγξακκίδνπλ ηελ αθξίβεηα θαη επζηνρία νξηζκέλσλ
κεηαθξάζεσλ θαζώο θαη ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ.
55
9.1.4 (παξαζέηνληαο ηνλ Έθνξν).
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ζεσξνύζαλ όηη ζπλέρηδαλ αξραηόηαηεο παξαδόζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξνζσπνγξαθία ηεο
Αηγύπηνπ ζηνλ ππόινηπν πνιηηηζκέλν θόζκν. Ο
Χξαπόιισλ ελδερνκέλσο πίζηεπε όηη επζπγξακκηδόηαλ κε ηα έξγα ηνπ Μαλέζσλα, ηνπ
πξώηνπ Αηγύπηηνπ ηεξέα πνπ έγξαςε ζηα
ειιεληθά θαη παξνπζίαζε κηα όςε ηεο
αηγππηηαθήο ηζηνξίαο ζηνλ Πηνιεκαίν Α΄.56 Ο
Χξαπόιισλ ζα είρε επίζεο πξόζβαζε ζηα έξγα
ηνπ Υαηξήκνλα, άιινπ γεγελνύο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ζησηθνύ θηιόζνθνπ θαη παηδαγσγνύ
ηνπ Νέξσλα, ν νπνίνο ζπλέζεζε κλεκεηώδε
πξαγκαηεία γηα ηα ηεξνγιπθηθά, αιιά θαη κειέηε
ηεο αηγππηηαθήο ηζηνξίαο.57 Ήδε ζηα ρξόληα ηνπ
Υαηξήκνλα ε εξκελεία ησλ ηεξνγιπθηθώλ έθιηλε
πξνο ηελ θηινζνθηθή εμήγεζε: από ηα ειάρηζηα
απνζπάζκαηα πνπ ζώδνληαη θαίλεηαη όηη εμεγεί
ζπζηεκαηηθά ηα ηεξνγιπθηθά ρξεζηκνπνηώληαο
ηελ αιιεγνξία. Ζ αιιεγνξηθή εμήγεζε ηεο
αηγππηηαθήο γξαθήο ήηαλ ζε ζπκθσλία κε ηε
κεζνπιαησληθή, θαη αξγόηεξα ηε λενπιαησληθή
πξαθηηθή, θαζώο αιιεγνξηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνύληαλ, ώζηε λα εληνπηζηνύλ θαη λα απνθαιπθζνύλ νη αιήζεηεο πνπ ππνθξύπηνληαλ ζηνπο
κύζνπο.58
Ζ αξραηνγλσζηηθή έξεπλα, σο ηξόπνο λα
πξνζεγγίζεη θαη λα θνηλσλήζεη θαλείο ηελ
αξραία ζνθία, αλαδεηθλπόηαλ ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθή εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ
θπξηαξρνύζε ζηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο θαη
επξύηεξα ζην αζηηθό πιαίζην ηεο ύζηεξεο
αξραηόηεηαο.59 Οη αξραηνγλσζηηθέο αλαδεηήζεηο
απνηέιεζαλ εξγαιείν πνπ πξνώζεζε ηελ
απηνζπλεηδεζία θαη ηε ζπλνρή ηεο παγαληζηηθήο
θνηλόηεηαο ηεο Αιεμάλδξεηαο. Ζ κειέηε ηεο
56

Γηα ηνλ Μαλέζσλα, βι. Moyer, 2011, 84-141· Φάζζα,
2011, 107-120. Σνλ 5ν αηώλα κ.Υ. θπθινθνξνύλ αθόκα
θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εζληθνύο βηβιία πνπ
απνδίδνληαη ζηνλ Μαλέζσλα, ζύκθσλα κε ηελ καξηπξία
ηνπ Εαραξία (Βίνο Σεβήξνπ 62).
57
Γηα ηνλ Υαηξήκνλα, βι. ελδεηθηηθά Van der Horst, 1984·
Frankfurter, 1998, 224-5.
58
Πξβι. αιινύζηην, Πεξὶ ζεῶλ, θεθ. 4· Πξόθιν, Πιαη.
Θενι. 1.4, ζ. 18, 26-7· Εἰο Τίκ. 1, ζ. 80, 20-22· Εἰο Πνι. 1,
ζ. 156, 25· Dillon, 2007, 134-136.
59
Βι. ελδεηθηηθά ηα θεθάιαηα 14-44 από ηνλ Βίν Σεβήξνπ.

Post Augustum 3 (2019)
αξραηόηεηαο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ζρεηίδνληαλ κε απηήλ ζπλέβαιαλ ζηελ απόπεηξα
λα δηακνξθσζεί έλαο πεξηζζόηεξν ζπκπαγήο
νξηζκόο ηνπ παγαληζκνύ, απηή ηε θνξά όρη
απιώο σο εηεξόηεηαο, αιιά σο απηνζπλείδεηεο
ηαπηόηεηαο, θαη ζηε δεκηνπξγία αίζζεζεο
θνηλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ ζε ηνπηθό επίπεδν. ηελ
θαζεκεξηλή δσή απηώλ ησλ ζρνιώλ, όπνπ
δίδαζθαλ ρξηζηηαλνί θαη εζληθνί δάζθαινη θαη νη
παγαληζηέο θαη νη ρξηζηηαλνί καζεηέο κπνξνύζαλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη κεηαμύ ηνπο ειεύζεξα, ν αγώλαο λα κεηαζηξαθνύλ νη ςπρέο ησλ
καζεηώλ ζα ιάκβαλε ρώξα θαζεκεξηλά.
πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηνλ Χξαπόιισλα
θαη ηε ζρνιή ηνπ, ν Βίνο Σεβήξνπ αλαθέξεηαη
ζηελ αληηπαιόηεηα αλάκεζα ζηελ εζληθή θαη
ζηε ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα ηεο Αιεμάλδξεηαο
θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κεηαζηξνθήο πνπ
εθαξκόδνληαλ εθαηέξσζελ. Μάιηζηα, εηδηθά
κεηαζηξνθέο από ηνλ ρξηζηηαληζκό ζηνλ ειιεληζκό πξέπεη λα ζπλέβαηλαλ ζπρλόηεξα απ‟ όζν
πηζηνπνηείηαη ζηηο ζσδόκελεο πεγέο θαη ππό
απηήλ ηελ έλλνηα δελ είλαη ζπκπησκαηηθό όηη ν
Χξαπόιισλ είρε απνθηήζεη ην παξσλύκην
Φπραπόιισλ.60 Ζ επίδξαζε δαζθάισλ όπσο ν
Χξαπόιισλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα
πξνζιακβαλόηαλ από ηνπο ρξηζηηαλνύο σο
κείδσλ απεηιή, θαζώο νη απόθνηηνη ηέηνησλ
ζρνιώλ ζα επάλδξσλαλ ηε δεκόζηα δηνίθεζε
θαη ηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο
απηνθξαηνξίαο. Οη εληάζεηο πνπ ζπρλά δεκηνπξγνύληαλ κεηαμύ ρξηζηηαλώλ θαη εζληθώλ ζηηο
ζρνιέο ηεο Αιεμάλδξεηαο είλαη εκθαλείο ζηε
γλσζηή ηζηνξία ηνπ Παξάιηνπ, ε νπνία ππξνδόηεζε κία ζεηξά γεγνλόησλ πνπ θαηέιεμαλ ζηελ
εθδίσμε ησλ ζεκαηλόλησλ εζληθώλ ηεο Αιεμάλδξεηαο ην 486 κ.Υ.61 Ο Παξάιηνο δελ
απνηεινύζε αζθαιώο κεκνλσκέλε πεξίπησζε.
Ο αγώλαο γηα ηηο ςπρέο ησλ καζεηώλ ήηαλ
αδηάθνπνο θαη αδήξηηνο.
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Βίνο Σεβήξνπ 32.
Βι. Βίν Σεβήξνπ 14-37· Watts, 2006, 216-230.

Άρθρα
Μέζα από απηό ην πξίζκα, ε αξραηνγλσζηηθή έξεπλα θαηά ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα
δελ ζπληζηά απιώο λνζηαιγηθή εμέηαζε ελόο
θάπνηε εγεκνληθνύ πνιηηηζκνύ, ηελ νπνία
αλαιακβάλνπλ θάπνηνη ελζνπζηώδεηο βηβιηόθηινη. Ζ γλώζε ηελ νπνία θηινδνμνύζαλ λα
απνθηήζνπλ απηνί νη δηαλννύκελνη δελ ήηαλ
κόλν εγθπθινπαηδηθή, αιιά πξνζκνλνύζε ηελ
εκπξάγκαηε εθαξκνγή ηεο. Δίλαη αθξηβώο απηή
ε όςε ηεο εζληθήο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία
αλαθεξόηαλ ν ύκκαρνο, όηαλ έθαλε έθθιεζε
γηα ζξεζθεπηηθή αλεθηηθόηεηα: «ε επκέλεηα ησλ
ζεώλ, αλ δελ δηαηεξείηαη κέζσ ηεο ιαηξείαο,
ράλεηαη».62
Ο Χξαπόιισλ θαη νη ζύληξνθνί ηνπ δελ
θαίλεηαη λα απνκείσζαλ ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ
ηεο αξραηνγλσζηηθήο ηνπο αλαδήηεζεο θαη ηεο
εζληθήο ιαηξείαο. Σν αληίζεην· θαζώο ε αξραηνγλσζηηθή έξεπλα επεδίσθε ηνλ εληνπηζκό ηεο
απόθξπθεο θαη αξραίαο αιήζεηαο θαη απνηεινύζε κέζν γηα ηελ απνθάιπςε ηεο όλησο
γλώζεο,63 πξνζαλαηνιηδόηαλ ζε έλαλ απνθιεηζηηθά ζηόρν: ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη
ζπιιήβδελ ηελ επκάξεηα ηεο απηνθξαηνξίαο πνπ
εμαζθαιηδόηαλ κέζσ ησλ παηξίσλ ηξόπσλ,
δειαδή ηεο ηειεηνπξγίαο. Απηόο ν ζπζρεηηζκόο
κεηαμύ ηεο ξσκατθήο πνιηηείαο θαη ηεο ιαηξείαο
είρε απνδπλακσζεί κε ηελ επέκβαζε ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ θαη ε αξραηνγλσζηηθή αλαδήηεζε
επηρεηξνύζε λα ηνλ επαλαθέξεη. Ζ κειέηε ινηπόλ
ησλ αηγππηηαθώλ αξραηνηήησλ δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί απιώο σο αληηθαηνπηξίδνπζα ηηο
ηδηάδνπζεο θιίζεηο ή «ην ξνκαληηθό ελδηαθέξνλ»64 κεκνλσκέλσλ παγαληζηώλ. Αθόκα θαη αλ
ε πξνώζεζή ηεο απνδνζεί ζε κία νηθνγελεηαθή
εκκνλή, δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί ην γεγνλόο
όηη ν ύζηεξνο παγαληζκόο ιεηηνπξγνύζε επξύηεξα ζην πιαίζην θιεηζηώλ θύθισλ ησλ νπνίσλ ε
62

Ep. 1.46.2.
Πξβι. Γακάζθην, Φηι. Ἱζη. 35b: νἱ δὲ [πηζαλόηαηα ν
Ζξαΐζθνο θαη ν Αζθιεπηάδεο, βι. Athanassiadi, 1999, 115
ζεκ. 75] θαὶ ἐλ ηνῖο Αἰγππηίνηο θηινζνθήκαζη ηὸλ
Ἰζίδσξνλ ζπλεξγὸλ θαὶ ζπγθπλεγέηελ παξειάκβαλνλ ηῆο
ἐλ βπζῷ θεθξπκκέλεο ὡο ἀιεζῶο ἱεξᾶο ἀιεζείαο.
64
Πξβι. Athanassiadi, 1999, 21, ζεκ. 9.
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Ο Ωραπόλλων και ο κφκλοσ του ςτην Αλεξάνδρεια του 5ου αι. μ.Χ.
ζπλνρή εμαζθαιηδόηαλ ιόγσ ζπγγέλεηαο,
βηνινγηθήο ή/θαη πλεπκαηηθήο. Ζ αξραηνγλσζία
ηνπο ινηπόλ ζπληζηνύζε έξγν πεξηζζόηεξν
ζύλζεην θαη πνιύπιεπξν, θαζώο είρε πνηθίιεο
εθθάλζεηο, απζηεξά αθαδεκατθέο (ζπγγξαθή
ηζηνξίαο, ζύλζεζε πνίεζεο, κεηάθξαζε,
εμήγεζε), αιιά θαη επξέσο ιαηξεπηηθέο
(πξνζθπλήκαηα, θαηαγξαθή ησλ παγαληζηηθώλ
ηειεηώλ, ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ησλ εζληθώλ σο
πξνο ηελ ηειεηνπξγία,65 νλεηξνκαληηθή66). Οη
εζληθνί ηεο Αιεμάλδξεηαο, κέζσ ηεο αξραηνγλσζίαο, επηρεηξνύζαλ λα επαλαδηαηππώζνπλ ηε
ζπλζήθε ηεο pax deorum ζην ηζηνξηθό πιαίζην
ηνπ 5νπ αηώλα κ.Υ. θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε
ιαηξεπηηθή ηνπο ηαπηόηεηα, ε νπνία δελ
εθθξαδόηαλ κόλν σο ζύλνιν δνμαζηώλ πεξί
ζεώλ θαη θόζκνπ, αιιά είρε θαη πξαθηηθή
εθαξκνγή: ζηνλ ύζηεξν 5ν αηώλα, νη εζληθνί ηεο
Αιεμάλδξεηαο εμαθνινπζνύλ λα επηζθέπηνληαη
εγθνηκεηήξηα θαη λα ζπζηάδνπλ, όπσο θαίλεηαη
από ηηο πεγέο καο, αξθεηά ζπζηεκαηηθά, λα
ζπλαλαζηξέθνληαη ηεξείο θαη λα πξνηξέπνπλ θαη
ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ θνηλή απόδνζε ηηκώλ
ζηνπο εζληθνύο ζενύο κέζσ ηεο ζπζίαο,67 θαη
όια ηα παξαπάλσ κε ην δεδνκέλν όηη επίθεληξν
ηεο αληηπαγαληζηηθήο λνκνζεζίαο ήδε επί Μ.
Κσλζηαληίλνπ ήηαλ ε ζπζία, αξρηθά ε αηκαηεξή
θαη αξγόηεξα ε αλαίκαθηε.68 Τπ‟ απηήλ ηελ
έλλνηα, ζα ήηαλ κεζνδνινγηθά θαη εξκελεπηηθά
επηζθαιέο ν αξραηνγλσζηηθόο ηνπο δήινο λα
αληηπαξαβιεζεί ή πνιύ πεξηζζόηεξν λα εμηζσζεί κε ηελ αξραηνιαηξία ηνπ θηλήκαηνο ηεο
Γεύηεξεο νθηζηηθήο, ή κε ηελ αηγππηηνκαλία
κεηαγελέζηεξσλ επνρώλ, δηόηη ε αξραηνγλσζηηθή ηνπο αλαδήηεζε δελ ζπληζηνύζε αζώα
αθαδεκατθή άζθεζε. Σα ηεξνγιπθηθά π.ρ. πνπ
επηρείξεζε λα κεηαθξάζεη ν Χξαπόιισλ δελ
65

Πξβι. ηε δξάζε ηνπ Πξόθινπ ζηε Μ. Αζία (Βίνο
Πξόθι. 32, βι. θαη παξαπάλσ ζ. 46)· πηζαλόηαηα
αληίζηνηρα ζα έπξαηηαλ θαη νη εζληθνί θηιόζνθνη ηεο
Αιεμάλδξεηαο.
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Γεδνκέλσλ ησλ ζηελώλ ζρέζεσλ κε ην λαό ηεο Ίζηδαο
ζηε Μέλνπζη.
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Πξβι. Βίν Σεβ. 15.
68
Βι. Trombley, 1993, 1-97.
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επηιέρζεθαλ από ηνλ θνξπθαίν παγαληζηή ηεο
Αιεμάλδξεηαο ζπκπησκαηηθά, θαζώο, πξώηνλ,
ζπληζηνύζαλ ηελ ηεξαηηθή αιθάβεην πεδώλ,
ύκλσλ θαη πξνζεπρώλ πνπ εμαθνινπζνύζαλ λα
θπξηαξρνύλ ζηα λατθά νηθνδνκήκαηα αλά ηελ
Αίγππην θαη δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ
ιαηξεπηηθή ρξεζηκόηεηα, θαη δεύηεξνλ, δηαηεξνύζαλ αθόκα θαη θαηά απηήλ ηελ επνρή ηεο
παξαθκήο ησλ κεηδόλσλ ηεξώλ κία δπλακηθή,
ώζηε θαη κόλν ε ζέα ηνπο αξθνύζε γηα λα
πξνθαιέζεη ζηνπο ρξηζηηαλνύο δένο θαη
απνηξνπηαζκό.69
Δμάιινπ, ην παγαληζηηθό ζθξίγνο ηνπ
θύθινπ ηνπ Χξαπόιισλα ελδπλακσλόηαλ θαη
από ηηο εμειίμεηο ζηελ απηνθξαηνξία. Γηα θάπνηα
ρξόληα, κεηαμύ 467 θαη 485 πεξίπνπ, νη εζληθνί
ηεο απηνθξαηνξίαο επλννύληαλ από ηηο πνιηηηθέο
ζπλζήθεο: ν παγαληζηήο Αλζέκηνο είρε αλαθεξπρζεί απηνθξάηνξαο ηεο Γύζεο (467-472) θαη είρε
δηνξίζεη ηνλ θηιόζνθν θαη έλζεξκν εζληθό
εβήξν έπαξρν Ρώκεο, ελώ ν Μαξθειιίλνο, ν
απηόλνκνο θπβεξλήηεο ηεο Γαικαηίαο, δήισλε
επζέσο ηελ πίζηε ηνπ ζηελ εζληθή ιαηξεία θαη
δηαηεξνύζε επαθέο κε ηνλ θύθιν ηνπ Πξόθινπ
ζηελ Αζήλα, θαη ν πεξηώλπκνο Ίιινο δηέθεηην
θηιηθά απέλαληη ζηνπο παγαληζηέο.70 Δπηπξνζζέησο, ν ζύκβνπινο ηνπ ηειεπηαίνπ, ν θηιόζνθνο Πακπξήπηνο, επίζεο Παλνπνιίηεο, πνπ δελ
δίζηαδε λα δηαδειώλεη ηνλ παγαληζκό ηνπ (ηὸ
Ἑιιεληθὸλ ηῆο ζξεζθείαο κεηὰ παξξεζίαο
πξνδήισο δεηθλύκελνλ71), πξνζπάζεζε λα πείζεη
ηνπο εζληθνύο ηεο Αιεμάλδξεηαο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εμέγεξζε ηνπ Ίιινπ ελάληηα ζηνλ
απηνθξάηνξα. Αλ θαη δελ ηα θαηάθεξε, θαζώο
θαίλεηαη όηη αληηκεησπηδόηαλ από ηνπο
θηινζόθνπο κε θαρππνςία, αλ όρη κε απέρζεηα,
ήηαλ αθξηβώο νη ππνςίεο ζπζρεηηζκνύ ηνπ
θύθινπ ηνπ Χξαπόιισλα κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα
εθζξόληζε ηνπ απηνθξάηνξα Εήλσλα πνπ
νδήγεζαλ ζηελ νξηζηηθή δηάιπζε ηνπ θύθινπ
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Πξβι. Βίν Σεβ. 27-28.
Βι. Athanassiadi, 1993, 17-18.
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Μάιρνο Φηιαδειθείαο απ. 20· Cameron, 1963, 473,
499.
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ηνπ. Σα κέιε ηεο ζρνιήο δηώρζεθαλ, νξηζκέλνη
βαζαλίζηεθαλ, κεηαμύ απηώλ θαη ν ίδηνο ν
Χξαπόιισλ, θάπνηνη θαηάθεξαλ λα δηαθύγνπλ,
ελώ ηειηθά ε ζρνιή έθιεηζε.
Χζηόζν, ν άλζξσπνο πνπ ζπλέγξαςε ην
εγρεηξίδην ησλ ηεξνγιπθηθώλ γηα ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ θαη δηώρζεθε καδί κε ηνπο ζπγγελείο
θαη ηνπο θίινπο ηνπ, πξνζειπηίζηεθε ζηνλ
ρξηζηηαληζκό.72 Ζ κεηαζηξνθή ηνπ ζεσξήζεθε
από ηνπο εζληθνύο σο πξνδνζία ηεο παξάδνζεο
θαη ησλ αξραίσλ αμηώλ, ησλ ηξόπσλ δειαδή
ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ν Χξαπόιισλ θαη ν θύθινο
ηνπ πξνζπαζνύζαλ λα δηαηεξήζνπλ (θαηαπξνήζεηαη ηνὺο παηξίνπο λόκνπο, 120b),73 πνιύ
πεξηζζόηεξν κάιηζηα θαζόζνλ επξόθεηην γηα
πξάμε εζεινύζηα, πνπ, ζύκθσλα κε ηνλ
Γακάζθην, ζπληειέζηεθε γηαηί έιαβε πιηθά
αληαιιάγκαηα: «επέιεμε κόλνο ηνπ λα
κεηαζηξαθεί, ίζσο εμαηηίαο ηεο αθόξεζηεο
επηζπκίαο ηνπ γηα θέξδνο· δελ είλαη εύθνιν λα
βξσ άιιε εμήγεζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ».74
Επίινγνο
Σα αξραηνγλσζηηθά ελδηαθέξνληα ησλ
εζληθώλ θηινζόθσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο επηβεβαηώλνπλ ηε δσληάληα θαη ηε δπλακηθή ηεο
εζληθήο ιαηξείαο αθόκα θαη θαηά ηνλ ύζηεξν 5ν
αηώλα κ.Υ. Καη‟ αξράο ε αξραηνγλσζία παξείρε
ζε κεγάιν βαζκό ην δνκηθό πιηθό ηεο
ξεηνξηθήο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο θηινζνθίαο,
ζπλήδε δειαδή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ππξήλα ησλ
ζρνιώλ. πγρξόλσο, ζπλέβαιιε ζηε ζπληήξεζε
θαη αλαδσνγόλεζε ηεο παξάδνζεο θαη επηβε72

Πξόβιεςε πνπ είρε θάλεη ν Ζξαΐζθνο: ὡο αὐηνκνιήζεη
πξὸο ἑηέξνπο (Γακάζηνο, Φηι, Ἱζη. 120b· γηα ηε ζεκαζία
ηνπ όξνπ αὐηνκνιῶ, βι. Athanassiadi, 1993, 6· γηα ηα
γεγνλόηα, βι. Watts, 2006, 225-6).
73
Πξβι. ηελ αληίζηνηρε θξάζε πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ
Θεαγέλε (Γακάζθηνο, Φηι. Ἱζη. 100a): θαὶ ηὰ λέα
ἀμηώκαηα πξνηηκῶλ ηῶλ ἀξραίσλ ήζῶλ ηῆο εὐζεβείαο,
ἔιαζελ ἑαπηὸλ ἐκπεζὼλ εἰο ηὸλ ηῶλ πνιιῶλ βίνλ
ἀπνζπαζζεὶο ηῶλ Ἑιιήλσλ θαὶ ηῶλ ἔηη ἄλσ πξνγόλσλ.
74
Φηι. Ἱζη. 120b· κία εξκελεία ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ
Χξαπόιισλα ζε ζπζρεηηζκό κε ηα δπζάξεζηα ζπκβάληα
ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή ζηελ Athanassiadi, 1993, 20-1.

Άρθρα
βαίσλε ηνπο δεζκνύο κε ην παξειζόλ,
θαζηζηώληαο θαη‟ απηόλ ηνλ ηξόπν όζνπο
επηδίδνληαλ ζε αξραηνγλσζηηθέο αλαδεηήζεηο
θνξείο κηαο εμηδαληθεπκέλεο απζεληίαο, γεγνλόο
πνπ ηνπο εμήξε όρη κόλν εληόο ησλ ζρνιώλ,
αιιά θαη επξύηεξα, ζην ηδηαδόλησο αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Αιεμάλδξεηαο. Μνινλόηη ε παηξνγνληθή ηνπο θιεξνλνκηά, εηδηθά
ζε ζρέζε κε ηηο θαηεμνρήλ αηγππηηαθέο
αξραηόηεηεο, είρε θαηαζηεί γηα ηνπο εζληθνύο
ηνπ 5νπ αηώλα ζε θάπνην βαζκό αθαηάιεπηε, ε
γλώζε θαη ε αλάπηπμή ηεο εμαθνινπζνύζε λα
εκςπρώλεη ηελ ηειεηνπξγία. ην αηγππηηαθό
πεξηβάιινλ άιισζηε ε δξάζε ησλ λενπιαησληθώλ θηινζόθσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο δελ
ζπληζηνύζε κνλαδηθή θαη απνκνλσκέλε
έθθξαζε παγαληζκνύ, αιιά εξρόηαλ ζε
ζπλάθεηα κε παγαληζηηθέο ηειεηέο, νη νπνίεο
εμαθνινπζνύζαλ λα ηεινύληαη πξνπαληόο ζηηο
θώκεο ηεο Μέζεο θαη Άλσ Αηγύπηνπ. Οη
αθαδεκατθνί ηεο Αιεμάλδξεηαο, απηνί νη
πνιύθωλνη θήξπθεο ηῶλ ηε ἄιιωλ θαὶ παιαηῶλ
δηεγεκάηωλ75 πνπ θαηαγξάθνπλ ηε ιαηξεπηηθή
γιώζζα θαη ηα ιαηξεπηηθά έζηκα, καδί κε ηνπο
ρσξηθνύο πνπ ζπγθεληξώλνληαη θάζε ρξόλν ζηηο
όρζεο ηνπ Νείινπ γηα λα ηνπ απνδώζνπλ
ιαηξεία, θαη ηνπο πηζηνύο πνπ απεπζύλνληαη γηα
ρξεζκνδνζία ζηελ Ίζηδα, ζηνλ Μαλδνύιη ή ζηνλ
Βεζά ακθηζβεηνύλ ηελ εηθόλα ηεο ζξεζθεπηηθήο νκνηνκνξθίαο θαη ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ, όπσο πξνπαγαλδίδνληαη ζηηο
ρξηζηηαληθέο πεγέο.76
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