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Μέρος 1 
 
Κατά την μελέτη της καταγωγής, της ιστορικής διαδρομής, καθώς και της 
αξίας και βαρύτητος του πολιτισμού των εθνών διαφόρων φυλών, είναι 
αμφισβητήσιμον ότι η σαφεστέρα απόδειξη της υπεροχής μιας φυλής ημπορεί 
να προέρχεται από την ικανότητα των μελών της, (ή μερικών από αυτά), να 
δημιουργήσουν έναν πολιτισμό : Η δυσκολία εφαρμογής αυτού του απολύτως 
ευλόγου επιχειρήματος έγκειται στον σαφή ορισμό της κρισίμου λέξεως 
«Πολιτισμός». Υπάρχουν, πράγματι, μερικοί  επιστήμονες οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι ο πολιτισμός δεν ημπορεί να ορισθεί  σαφώς, καθώς και άλλοι 
οι οποίοι τον ορίζουν με τέτοιον τρόπο ώστε, με τον ορισμόν τους 
εθελοτυφλούντες υπερασπίζονται εκλεκτικώς συγκεκριμένες πολιτικές ιδέες. 

Όμως υπάρχει και μια τρίτη ομάς   ερευνητών, μεταξύ των οποίων οι Αλφ 
Σόμερφελτ (Alf Sommerfelt), [στο έργον του  «Is there a fundamental mental 
difference between primitive man and the civilized European?» - «Earl Grey 
Memorial Lectures» (King’s College, Newcastle upon Tyne), 26, 1944]   και 
Πωλ Ράντιν (Paul Radin) [στο έργον του «The world of primitive man» «The 
Life of Science Library», τεύχος 26, Λονδίνο, εκδόσεις Abelard-Schuman, 
1953] οι  οποίοι υπερβαίνουν συνθετικώς το ζήτημα, αποκαλούντες  
«πολιτισμούς», όλες τις συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες  ακόμη και 
των πλέον πρωτογόνων κοινωνιών.  

[Ο Alf Sommerfelt, (1892 –1965), ήταν Νορβηγός γλωσσολόγος, ο πρώτος 
καθηγητής γλωσσολογίας στην Νορβηγία, στο Πανεπιστήμιον του Όσλο από 
το 1931 έως το 1962. Ο Paul Radin (1883–1959) ήταν Αμερικανός 
πολιτιστικός ανθρωπολόγος και λαογράφος, εξειδικευμένος στους Ιθαγενείς 
Αμερικανικούς («Αμερινδικούς»)  πολιτισμούς και τις γλώσσες τους.] 

Κανείς βεβαίως δεν πρέπει να αισθάνεται αμήχανος ή να αμφιταλαντεύεται 
ώστε να αποφασίσει αν  κάποιος λαός όντως ζει (ή έζησε) σε μια προηγμένη 



ή σε μια πρωτόγονο κοινωνία. Αυτονοήτως θα ήταν σχεδόν αστεία και  
ελάχιστα αξιόπιστη η άποψη  ότι ένας έμφρων άνθρωπος δεν ημπορεί να 
παρατηρήσει, να διαπιστώσει τις  διαφορές μεταξύ προηγμένων και 
πρωτογόνων, αλλά και να τις εκφράσει με λόγια. Στην συνέχεια θα 
αποπειραθούμε μια προσέγγιση ορισμού του πολιτισμού. Από τούδε η λέξη 
«πολιτισμός» θα αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση της κοινωνίας 
και όχι στην διαδικασία της δημιουργίας της. 

Ο «πολιτισμός» στην ελληνική γλώσσα συγχέεται συχνώς με ένα γνήσιον 
υποσύνολόν του, με τον όρον «κουλτούρα». Ιστορικώς, αυτοί οι δύο όροι 
αντανακλούν (μέσω των διαφορετικών  σημασιών που τους έχουν εκάστοτε 
αποδοθεί και των διαφορετικών  τους χρήσεων όπου έχουν αξιοποιηθεί 
πολλές ουσιώδεις ιδέες), εμπειρίες και συγκρούσεις οι οποίες προσεδιόρισαν 
την συνολική φυσιογνωμία και εξέλιξη της συγχρόνου εποχής. Η λέξη 
«πολιτισμός» (Civilization – Zivilisation), καθώς και η συχνάκις 
χρησιμοποιουμένη και ως συνώνυμος, συγγενής της λέξη «κουλτούρα» 
(Culture - Kultur) ενεφανίσθησαν αργά στην ιστορία. Η πρώτη χρήση τους 
εντοπίζεται στην Δυτική Ευρώπη περί τα τέλη το 18ου  αιώνος, ενώ 
καθιερώθησαν τον 19ον  αιώνα, κατά την περίοδο την καλουμένη «νεότεροι 
χρόνοι» ή «νεωτερικότης». Οι υπό εξέταση λέξεις συντόμως απέκτησαν 
πάμπολλες διαφορετικές σημασίες, αλλά και παρεξηγήσεις σχετικώς προς τον 
ορισμό τους. Ανεδείχθησαν σε θεμελίους όρους των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών, την αρχαιολογία και την φιλοσοφία, έως την 
κοινωνιολογία, την ιστορία  και την εθνολογία. Όμως, δεν υφίσταται  
συμφωνία περί του νοήματός τους ούτε περί της στην επιστημονική τους 
χρήση.  

Η αρχική  χρήση του όρου «πολιτισμός», του απέδιδε την σημασία της 
εξελικτικότητος του ατόμου, της εκλεπτυσμένης ατομικής και συλλογικής 
συμπεριφοράς και της ευγενείας των ηθών, ως στοιχείων αποτόκων της 
συμπεριφοράς κάποιου ανθρώπου που ζει εντός μιας «Πόλεως», κάποιου 
«πολιτισμένου» μονίμου οικιστού. Αυτή η σύλληψη, (αριστοκρατικής 
θεωρήσεως), περιείχε την ιδέαν της προδιαγεγραμμένης εξελίξεως του 
συνόλου προς το καλύτερον, περιείχε δε ως κεντρικήν ιδέα έναν φύσει 
«προοδευτικό» πολιτισμό και μία «πολιτισμένη και εκπολιτίζουσα» Δύση.  

Θεωρούμενος μέσω αυτού του πρίσματος ο πολιτισμός εξέφρασε την ανάγκη 
παγκοσμιοποιήσεως του «σωτηρίου» διαφωτισμού και την ακλόνητο 
ανεδαφική πίστη του στην ατέρμονα πρόοδο ολοκλήρου της ανθρωπότητος. 
Οι ανθρώπινες κοινωνίες οφείλουν - καθεμία με τον ιδικόν της ρυθμό - να 
καταστούν συμμέτοχοι του ενιαίου πολιτισμού, ακολουθούσες το παράδειγμα 
των πλέον προκεχωρημένων κοινωνιών. Τον 19ον  αιώνα ο όρος πολιτισμός 
συνεδέετο αρρήκτως με την έννοιαν της «προόδου» και της «τελειοποιήσεως» 
της αφηρημένης ανθρωπότητος.  

Το 1952 οι Αμερικανοί εθνολόγοι Άλφρεντ Κρέμπερ (Alfred Kroeber) και 
Κλάϊντ Κλάκχον (Clyde Kluckhohn) κατέγραψαν 164 διαφορετικούς ορισμούς 
της «κουλτούρας», έκτοτε δε αυτός ο αριθμός ηυξήθη. Η εννοιολογική αυτή 
διάσταση είναι εντονοτέρα στην Πατρίδα μας, όπου η λέξη «κουλτούρα» 
αφορά σε γλωσσικό δάνειον το οποίον στερείται ελληνικών γλωσσικών 
παραγώγων. Η ξενικότης της λέξεως «κουλτούρα», προκαλεί συχνά 
αντιδράσεις. Η ξενική λέξη έχει αποδοθεί ως «πνευματική καλλιέργεια» από 
τον σπουδαίο Εθνικιστή Έλληνα κοινωνιολόγο Αβροτέλη Ελευθερόπουλο, ως 



«πνευματικός πολιτισμός» από τον «συντηρητικό» δημοκράτη Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο, ως «πολιτιστικό σύστημα» από τον κοινωνιολόγο Γρηγόριο 
Γκιζέλη τέως Διευθυντή του «Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας» 
(ΚΕΕΚ) της Ακαδημίας Αθηνών και ως «πολιτιστικό μόρφωμα» από τον 
«αριστερό» δημοκράτη Δημοσθένη Αγραφιώτη [ποιητή, δοκιμιογράφο, κριτικό 
κινηματογράφου, φωτογράφο και εικαστικό καλλιτέχνη  που εργάσθηκε ως 
….. καθηγητής κοινωνιολογίας (!) στην Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας].  

Σήμερον, υπό τον όρον πολιτισμός τείνουμε να συμπεριλάβουμε τις διάφορες 
«κουλτούρες». Ο σπουδαίος Γαλλοεβραίος ανθρωπολόγος Κλωντ Λεβί-Στρως 
(Claude Lévi-Strauss) ομιλεί για έναν ενιαίο πολιτισμό (civilisation) ο οποίος 
απαρτίζεται από διάφορες κουλτούρες (cultures). Έτσι ο όρος πολιτισμός 
(civilisation) προσλαμβάνει μιαν υπερεθνική – πλανητικήν έννοια, ενώ ο όρος 
«κουλτούρα» (culture) χρησιμοποιείται κυρίως σε (ενδο)κοινωνικό επίπεδο και 
ημπορεί να αναφέρεται σε μίαν ομάδα ή μια κατηγορία. Μέσω αυτού του 
πρίσματος ημπορούμε να ειπούμε ότι ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει την 
ενότητα και η κουλτούρα αποτυπώνει την διαφοροποίηση.  

Ο πολιτισμός ως αντιστοίχιση της λέξης Culture/Κultur διαχωρίζεται στην 
στενοτέρα έννοια του όρου και στην ευρυτέρα ανθρωπολογική του έννοια. 
Συμφώνως προς  την Δήλωση της «Mondiacult», της παγκοσμίου συνόδου 
για την «πολιτιστική πολιτική» (politique culturelle), της διοργανωθείσης το 
1982 στο Μεξικό: « Με την ευρεία του έννοια ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει 
σήμερον το σύνολον των διαφοροποιών στοιχείων, πνευματικών και υλικών, 
διανοητικών και συναισθηματικών, τα οποία χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία 
κοινωνική ομάδα. Συμπεριλαμβάνει, εκτός των γραμμάτων και των τεχνών, 
τον τρόπον ζωής, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, το σύστημα 
αξιών, τις παραδόσεις και τα δόγματα. [...]. Υπό του στενήν του έννοιαν εννοεί 
κυρίως το σύνολον των αξιών καθώς και τις γνωστικές και αισθητικές 
συνήθειες μίας κοινότητος, υπ’ αυτό δε το πρίσμα περιλαμβάνει την 
πολιτιστική κληρονομία, τις τέχνες, την λογοτεχνία και τα κινήματα σκέψεως.»  

Η Γερμανία υπήρξεν το κέντρον  συγκροτήσεως και εκπομπής μιας ιδιαιτέρας 
θεωρήσεως, διαπεποτισμένης από τον ιδεαλισμό και ενίοτε 
«μεταεπιστημονικής», η οποία εσημάδεψεν βαθέως την θεωρίαν του 
πολιτισμού. Πρόδρομος της υπήρξεν ο φιλόσοφος Γιόχαν Γκότφριντ Χέρντερ 
(Johann Gottfried von Herder), ο οποίος το 1774 υπεστήριξεν ότι κάθε λαός 
χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο και μοναδικό  «λαϊκό πνεύμα» (Volksgeist). 
Κατόπιν, στον εικοστόν αιώνα, καθοριστικός παράγων  διαμορφώσεως της 
γερμανικής σκέψεως περί τον πολιτισμό εστάθη πλέον η «Σχολή της Λειψίας» 
του κοινωνιολόγου Χανς Φρέγιερ (Hans Freyer) και ο ιστορικός Καρλ 
Λάμπρεχτ (Karl Lambrecht).  

Ο Λάμπρεχτ εφηύρε την έννοια της «λαϊκής ψυχής» (Volksseele) η οποία 
περιγράφει την πολιτιστική σύνθεση κάθε λαού. Η προοδευτική εξέλιξη του 
εγγενούς αυτού λαϊκού συστατικού, περνά μέσα από διάφορες «πολιτιστικές 
εποχές» (Kulturzeitalter) οι οποίες  οδηγούν στην συγκρότηση κράτους και 
στον σχηματισμό της πολιτιστικής εθνικής ταυτότητος. Σημαντικός παράγων 
της συγκριτικής αξιολογήσεως του πολιτισμού είναι η τυπική έκφανση, το 
τυπικόν πλαίσιο του «γίγνεσθαι» εκάστου λαού (Typik des Völkerwerdens).  

Στη Γερμανία, αυτή η σύλληψη υπεγράμμισε την όλως βαρύνουσα σημασία 
της παραδοσιακής λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής «κουλτούρας» που 



προήρχετο από τα λαϊκά στρώματα, σε αντιδιαστολή με τον Διαφωτισμό, 
ιδιαιτέρως εξειδικευμένο επιστημονικώς και φιλοσοφικώς. Συνεπώς ο 
γερμανικός όρος Kultur ανεφέρετο κυρίως στα πνευματικά δημιουργήματα, 
στην γλώσσα, στην θρησκεία και στην ηθική (ήτοι στον αντίποδα της 
«τεχνολογίας» του διαφωτισμού) τα οποία  αποτελούν την ιδιαιτέρα 
κληρονομία κάθε λαού και το κομβικό στοιχείον του διαφορισμού του από 
τους άλλους λαούς.  

Επί του θεωρητικού υποβάθρου το οποίον προσέφερεν ο Λάμπρεχτ 
ανεπτύχθη  σημαντικότατα η λαογραφία, η οποία αρχικώς επεφορτίσθη με την 
αναγωγήν των επιμέρους παραδοσιακών στοιχείων σε ένα ευρύτερον 
πλαίσιον «εθνικής συνειδήσεως».  

 
Μέρος 2 

 

Πριν από περίπου έναν και ήμισυ αιώνα εξεδηλώθη μια προσπάθεια για έναν 
ρεαλιστικόν ορισμό του πολιτισμού από τον Αμερικανό ανθρωπολόγο Lewis 
Henry Morgan (1818–1881), ο οποίος είχε μεγάλη πρακτική εμπειρία σε 
ανθρώπινες κοινωνίες ευρισκόμενες σε διαφορετικά επίπεδα πολιτισμού [στο 
έργον του «Αρχαία κοινωνία ή έρευνες στις γραμμές της ανθρωπίνης 
προόδου από την αγριότητα, μέσω της βαρβαρότητος στον πολιτισμό». 
«Ancient society or researches in the lines of human progress from savagery, 
through barbarism to civilization», Λονδίνο εκδόσεις Macmillan, 1877]. Αυτός 
ανεγνώρισε τρεις εξελικτικές βαθμίδες ή «καταστάσεις» των ανθρωπίνων 
κοινωνιών, στις οποίες έδωσε τα ονόματα της «Αγριότητος», της 
«Βαρβαρότητος» και του «Πολιτισμού». Τα πρώτα δύο ονόματα είναι εν 
πολλοίς ατυχή, διότι μερικοί από τους ανθρώπους με χαμηλότερον εξελικτικό 



βαθμό (κυρίως οι παραγωγοί τροφίμων που δεν καλλιεργούν τις πηγές των 
θρεπτικών τους ουσιών) δεν ήσαν άγριοι υπό την κυριολεκτική - κανονική 
έννοια της λέξεως, ενώ συχνάκις επλήγησαν από απαραδέκτους διωγμούς 
που προεκάλεσαν άτομα κάποιας κατ’ όνομα ανωτέρας βαθμίδος. Επίσης ο 
όρος «βάρβαροι» είναι μια ασκόπως επιθετική λέξη για άτομα ευρισκόμενα σε 
ενδιάμεσο εξελικτικό καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, η ταξινόμηση αυτή, εκτός από 
τους όρους που χρησιμοποιούνται, έχει και τα ορθοτόμα ταξινομικά 
πλεονεκτήματά της. 

[Ο Lewis Henry Morgan υπήρξε πρωτοπόρος Αμερικανός ανθρωπολόγος και 
κοινωνικός θεωρητικός που εργάσθηκε ως …. δικηγόρος οργανισμού 
σιδηροδρόμων. Είναι γνωστός για το έργον του περί της συγγενείας και της 
κοινωνικής δομής, για τις θεωρίες του περί κοινωνικής εξελίξεως και γιά την 
εθνογραφία των Ιροκέζων ινδιάνων. Ενδιαφερόμενος για  τις συνεκτικές 
δυνάμεις των κοινωνιών, προέτεινε την ιδέα ότι ο παλαιότερος ανθρώπινος 
οικογενειακός θεσμός ήταν η μητρογραμμική φατρία και όχι η πατριαρχική 
οικογένεια. 

Επίσης, ενδιεφέρθη για το τι οδηγεί στην κοινωνική αλλαγή, υπήρξε 
σύγχρονος των Ευρωπαίων κοινωνικών θεωρητικών Karl Marx και Friedrich 
Engels, οι οποίοι επηρεάσθηκαν από την ανάγνωση του έργου του για την 
κοινωνική δομή και τον πολιτισμικό τομέα, καθώς και για την επιρροή της 
τεχνολογίας στην πρόοδο. Ο Morgan είναι ο μόνος Αμερικανός κοινωνικός 
θεωρητικός που ανεφέρθη από τόσον διαφορετικούς μελετητές όπως ο Μαρξ, 
ο Κάρολος Δαρβίνος και ο Ζίγκμουντ Φρόϋντ. Εξελέγη ως μέλος της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών και το 1880 υπηρέτησεν ως πρόεδρος της 
Αμερικανικής Ενώσεως για την Προώθηση της Επιστήμης.] 

Ο Morgan καταχωρεί τους ανθρώπους στον ενδιάμεσον εξελικτικό βαθμό εάν 
έχουν αρχίσει την αγγειοπλαστική. Και παραμένουν σε αυτόν τον βαθμό όταν 
αρχίζουν να εξημερώνουν τα ζώα ή να χρησιμοποιούν την άρδευση στην 
καλλιέργεια φυτών. Στο πλέον προηγμένο επίπεδο της ενδιαμέσου 
καταστάσεως, εφευρίσκουν την τήξη - εξαγωγή του σιδήρου από τα 
μεταλλεύματα του. Ο βασικός διαχωρισμός του πολιτισμού από την ενδιάμεσο 
κατάσταση τίθεται από τον Morgan στην εφεύρεση του φωνητικού αλφαβήτου 
και στην «χρήση γραφής σε λογοτεχνική σύνθεση». Επιτρέπει να γίνει δεκτή 
ως ισοδύναμο και η ιερογλυφική γραφή σε λίθο. 
 
Ο Morgan είχε πιθανότατα δίκαιον υποθέτων ότι η χρήση μιάς γραφής, 
συγκρινομένη με  μια σειρά εικόνων που αντιπροσωπεύουν μια διαδοχή 
γεγονότων, είναι το σημαντικότερο διακριτικό χαρακτηριστικό μιας 
πολιτισμένης κοινωνίας. Είναι βεβαίως στοιχείον ανοικτό προς οποιονδήποτε 
το να επιλέξει ένα ενιαίο χαρακτηριστικό που του φαίνεται ότι διαχωρίζει τις 
πολιτισμένες από τις απολίτιστες κοινωνίες, αλλά είναι απίθανον ότι κάποιο 
συγκεκριμένο τέτοιο διακριτικό κριτήριο θα ετύγχανε απολύτως ευρείας 
αποδοχής. Φαίνεται καλύτερον να αποφεύγουμε κάθε περίπλοκο ανάλογο 
διαφοροποιητικό ζήτημα και να σχηματίζουμε απλώς έναν κατάλογο με τα 
πλέον προφανή χαρακτηριστικά με τα οποία οι κοινωνίες που συνήθως 
θεωρούνται πολιτισμένες με την συνήθη - καθημερινή έννοια της λέξεως, 
διακρίνονται από τις άλλες στις οποίες ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται 
κανονικώς. Ουδέποτε δύο άτομα θα εσχημάτιζαν ακριβώς τον ίδιο κατάλογο, 
αλλά είναι πιθανότερον ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα εθεώρουν μια 
κοινωνία ως πολιτισμένη εάν ικανοποιούσε μια μεγάλη πλειοψηφία των 



απαιτήσεων που αναφέρονται ακολούθως. Δεν υπάρχει ή δεν υπήρξε ποτέ 
κοινωνία στην οποίαν να εξεπληρώθησαν ικανοποιητικώς όλες οι 
παρατιθέμενες αξιολογικές απαιτήσεις. 
 
Στην περίπτωση ορισμένων εξαφανισμένων πολιτισμών πολλά από τα 
στοιχεία του καταλόγου που ακολουθεί δεν ημπορούν να βοηθήσουν κάποιον 
να λάβει μια απόφαση, επειδή δεν υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες 
πληροφορίες. Ημπορεί επίσης να μην υπάρχει αποκρυπτογραφημένη γραφή 
που να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικώς με την καθημερινή ζωή και 
τα έθιμα του λαού – φορέως της. Σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιος δύναται να 
καθοδηγηθεί μόνον από την ιδιαιτέρα αριστεία ή την προφανή κατωτερότητα 
των αντικειμένων – καταλοίπων τα οποία αντεστάθησαν στην αποσύνθεση 
του χρόνου και του περιβάλλοντος ή από γραπτά εξερευνητών που 
επεσκέφθησαν την εν λόγω χώρα προτού αλλάξει ο πολιτισμός της μέσω μίας 
εξωτερικής επιρροής. Ημπορεί λοιπόν να προταθεί, ότι, στις κοινωνίες που 
συνήθως θεωρούνται πολιτισμένες, η πλειοψηφία των ανθρώπων 
συμμορφώνεται με τις περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
1. Στις συνήθεις συνθήκες ζωής σε δημόσιους χώρους, καλύπτουν τα 
εξωτερικά γεννητικά όργανα και το μεγαλύτερον μέρος του κορμού τους με 
ρούχα. (Αυτό αναφέρεται πρώτον, επειδή το γεγονός ότι ένα άτομο είναι 
γυμνό ή ενδεδυμένο  είναι συνήθως το αμεσότερον εμφανές χαρακτηριστικό 
του.) 
2. Κρατούν το σώμα καθαρό και φροντίζουν να απορρίψουν τα απόβλητα του 
3. Δεν ασκούν σοβαρό ακρωτηριασμό ή παραμόρφωση του σώματος, εκτός 
από ιατρικούς λόγους. 
4. Έχουν τη γνώση της οικοδομήσεως με τούβλα ή πέτρα, εάν τα απαραίτητα 
υλικά είναι διαθέσιμα στην επικράτειά τους. 
5. Πολλοί από αυτούς ζουν σε πόλεις που συνδέονται με δρόμους 
6. Καλλιεργούν τρόφιμα φυτά. 
7. Εξημερώνουν τα ζώα και χρησιμοποιούν μερικά από τα μεγαλύτερα για 
μεταφορά (ή τα έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν), εάν υπάρχουν τα 
κατάλληλα είδη ζώων. 
8. Έχουν γνώση της χρήσεως των μετάλλων, εφόσον είναι διαθέσιμα. 
9. Χρησιμοποιούν τροχούς. 
10. Ανταλλάσσουν ιδιοκτησία με την χρήση χρημάτων. 
11. Διατάσσουν την κοινωνία τους με ένα σύστημα νόμων που επιβάλλονται 
με τέτοιον τρόπο, ώστε συνήθως να αντιμετωπίζουν τις διάφορες μέριμνες 
τους σε περιόδους ειρήνης χωρίς κίνδυνο επιθέσεως ή αυθαιρέτου 
συλλήψεως. 
12. Επιτρέπουν στους κατηγορούμενους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους 
και να χρησιμοποιήσουν  μάρτυρες για την υπεράσπισή τους. 
13. Δεν χρησιμοποιούν βασανιστήρια για να εξαγάγουν πληροφορίες ή για 
τιμωρία. 
14. Δεν ασκούν κανιβαλισμό. 
15. Τα θρησκευτικά τους συστήματα περιλαμβάνουν ηθικά στοιχεία και δεν 
είναι πλήρως  ή κυρίως δεισιδαιμονικά. 
16. Χρησιμοποιούν μία γραφή (όχι απλώς μια διαδοχή εικόνων) για να 
μεταδώσουν ιδέες. 
17. Υπάρχει κάποια δυνατότης στην αφηρημένη χρήση των αριθμών, χωρίς 
την εξέταση των πραγματικών αντικειμένων (ή με άλλα λόγια, έχει γίνει 
τουλάχιστον μια αρχή στα μαθηματικά). 
18. Χρησιμοποιείται ένα ετήσιο ημερολόγιο, με σχετική ακρίβεια μερικών 



ημερών. 
19. Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των νέων σε πνευματικά 
θέματα. 
20. Υπάρχει κάποια εκτίμηση των καλών τεχνών. 
21. Η γνώση και η κατανόηση αποτιμώνται ως αυτοσκοποί. 

 
Ολίγα πρέπει να προστεθούν για τα θέματα υπ’ αριθμόν 20 και 21. Αυτά 
παραβλέπονται ή υποτιμώνται σε κοινωνίες στις οποίες η τέχνη είναι 
εκχυδαϊσμένη και δεν τιμάται καθόλου, εκτός αν εξυπηρετεί άθλιες 
αισθησιακές ή υλιστικές επιδιώξεις. Αξίζει να αναφερθεί εδώ το σχόλιον του 
Gobineau σχετικώς με αυτό το υποείδος: «... η υλική ευημερία δεν ήταν ποτέ 
τίποτε άλλο παρά ένα εξωτερικό προσάρτημα του πολιτισμού»  
 
Ο πολύς Άγγλος ιστορικός Arnold Joseph Toynbee προέτεινε ότι ως 
«αναγνωριστικόν σήμα» (αλλά όχι ως ορισμός), ο πολιτισμός θα ημπορούσε 
να εξομοιωθεί με «... μια κατάσταση κοινωνίας στην οποίαν υπάρχει μια 
μειοψηφία του πληθυσμού, όσον μικρά και αν είναι αυτή, η οποία όχι μόνον 
δεν παράγει τρόφιμα αλλά δεν ασκεί και οποιανδήποτε άλλην οικονομική 
δραστηριότητα - π.χ. την βιομηχανία και το εμπόριον » [« Μια μελέτη της 
ιστορίας ». τόμος12 - «Αναθεωρήσεις». Λονδίνο (Oxford University Press), 
1961]. 
 
Αυτή η ελευθερία μιας μειοψηφίας είναι πράγματι συναφής με τα σημεία 20 
και 21, αλλά πολλά πρέπει να συνεξετασθούν γύρω από τον τρόπο με τον 
οποίον χρησιμοποιείται μια τέτοια ελευθερία. Υπήρξαν κοινωνίες, 
θεωρούμενες ορθώς ως απολίτιστες, στις οποίες περίπου το ήμισυ του 
ενηλίκου πληθυσμού διέθετε την εν λόγω ελευθερία. 
 
Τέλος το σημείον 21 επικαλύπτει το σημείον 15, στον βαθμό που η γνώση και 
η κατανόηση υπερισχύουν της δεισιδαιμονίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 3 

 

 
Ο πρωτοπόρο; Αμερικανός ανθρωπολόγος και κοινωνικός θεωρητικός Lewis 
Henry Morgan (1818 –1881) εξέφρασε ιδιαιτέρως λεπτομερείς παρατηρήσεις 
και διαπιστώσεις σχετικώς με ανθρώπινες κοινωνίες κείμενες σε διαφορετικά 
επίπεδα πολιτισμού [στο έργον του «Αρχαία κοινωνία ή έρευνες στις γραμμές 
της ανθρωπίνης προόδου από την αγριότητα, μέσω της βαρβαρότητος στον 
πολιτισμό». «Ancient society or researches in the lines of human progress 
from savagery, through barbarism to civilization», Λονδίνο εκδόσεις 
Macmillan, 1877]. Σε αυτό ανεγνώρισε τρεις εξελικτικές βαθμίδες ή 
«καταστάσεις» των ανθρωπίνων κοινωνιών, βαθμίδες στις οποίες προσέδωσε 
τα ονόματα της «Αγριότητος», της «Βαρβαρότητος» και του «Πολιτισμού». Οι 
πρώτοι δύο όροι ήσαν εν πολλοίς άστοχοι, διότι μερικοί από τους ανθρώπους 
με χαμηλότερον εξελικτικό βαθμό (κυρίως οι παραγωγοί τροφίμων οι οποίοι  
δεν καλλιεργούν τις πηγές των θρεπτικών τους ουσιών) δεν ήσαν «άγριοι» 
υπό την κυριολεκτική - κανονικήν έννοια της λέξεως, ενώ συχνάκις επλήγησαν 
από απαραδέκτους διωγμούς εξαπολυθέντες από άτομα κάποιας κατ’ όνομα 
ανωτέρας βαθμίδος. Επίσης και ο όρος «βάρβαροι» είναι μια ασκόπως 
απομειωτική λέξη, επιθετική προς άτομα ευρισκόμενα σε ενδιάμεσο εξελικτικό 
καθεστώς. Παρ' όλα ταύτα, η εν λόγω ταξινόμηση του Morgan, εκτός από 
τους όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται, εμπεριέχει και εξαιρετικώς ορθοτόμα 
ταξινομικά πλεονεκτήματα. 
 

Εάν οι άνθρωποι μιας εθνοφυλετικής ομάδος έχουν αρχίσει την 
αγγειοπλαστική, ο Morgan τους καταχωρεί στον ενδιάμεσον εξελικτικό βαθμό. 
Και παραμένουν σε αυτόν τον βαθμό όταν αρχίζουν να εξημερώνουν τα ζώα ή 
να χρησιμοποιούν την άρδευση κατά την φυτοκαλλιέργεια. Στο πλέον 
προηγμένο επίπεδο της ενδιαμέσου καταστάσεως, εφευρίσκουν την τήξη - 



εξαγωγή του σιδήρου από τα μεταλλεύματα του. Όμως ο βασικός 
διαχωρισμός του πολιτισμού από την ενδιάμεσο κατάσταση αποδίδεται από 
τον Morgan στην εφεύρεση του φωνητικού αλφαβήτου και στην «χρήση 
γραφής σε λογοτεχνική σύνθεση». Επιτρέπει να γίνει δεκτή ως ισοδύναμο 
αυτών και η ιερογλυφική γραφή σε λίθο. 
 
Πιθανότατα είχε δίκαιον όταν υπέθεσεν πως η χρήση μιάς γραφής, 
συγκρινομένη με  μια σειρά εικόνων που αντιπροσωπεύουν μια διαδοχή 
γεγονότων, είναι το σημαντικότερο διακριτικό χαρακτηριστικό μιας 
πολιτισμένης κοινωνίας. Βεβαίως το να επιλέξει κανείς ένα ενιαίο 
χαρακτηριστικό που του φαίνεται πως διαχωρίζει τις πολιτισμένες από τις 
απολίτιστες κοινωνίες είναι στοιχείον ανοικτό προς τον οιονδήποτε, αλλά είναι 
απίθανον πως κάποιο συγκεκριμένο τέτοιο διακριτικό κριτήριο θα ετύγχανε 
απολύτως ευρείας αποδοχής. Συνεπώς φαίνεται καλύτερον να αποφεύγουμε 
κάθε περίπλοκο ανάλογο διαφοροποιητικό ζήτημα και απλώς να 
σχηματίζουμε έναν κατάλογο με τα πλέον προφανή χαρακτηριστικά με τα 
οποία οι κοινωνίες που συνήθως θεωρούνται πολιτισμένες με την συνήθη - 
καθημερινή έννοια της λέξεως, διακρίνονται από τις λοιπές στις οποίες ο όρος 
αυτός δεν εφαρμόζεται διαρκώς και κανονικώς. Ουδέποτε δύο άτομα θα 
εσχημάτιζαν ακριβώς τον ίδιο κατάλογο, αλλά είναι πιθανότερον ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι θα εθεώρουν μια κοινωνία ως πολιτισμένη εάν 
ικανοποιούσε μια μεγάλη πλειοψηφία των απαιτήσεων που ανέφερε ο 
Morgan. Δεν υπάρχει ή δεν υπήρξε ποτέ κοινωνία στην οποίαν να 
εξεπληρώθησαν ικανοποιητικώς όλες οι είκοσι μία αξιολογικές απαιτήσεις του 
(τις οποίες είχαμε παραθέσει εκτενώς σε προηγηθέν άρθρο). 
 
Στην περίπτωση ορισμένων εξαφανισθέντων πολιτισμών, πολλά από τα 
στοιχεία του καταλόγου του Morgan δεν ημπορούν να συνδράμουν κάποιον 
σε ταξινομική απόφαση, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες 
πληροφορίες. Επίσης ημπορεί να μην υπάρχει αποκρυπτογραφημένη γραφή 
παρέχουσα επαρκείς πληροφορίες σχετικώς με την καθημερινή ζωή και τα 
έθιμα του χρήστη και φορέως της λαού. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται 
κάποιος να καθοδηγηθεί μόνον από την ιδιαιτέρα αριστεία ή την προφανή  
κατωτερότητα των αντικειμένων – καταλοίπων του εν λόγω πολιτισμού τα 
οποία αντεστάθησαν στην αποσύνθεση χρόνου και περιβάλλοντος ή από τα 
γραπτά εξερευνητών που επεσκέφθησαν την εν λόγω χώρα πριν αλλάξει ο 
πολιτισμός της μέσω εξωτερικής επιρροής. Ημπορεί λοιπόν να προταθεί ότι, 
στις κοινωνίες τις συνήθως θεωρούμενες ως πολιτισμένες, η πλειοψηφία των 
ανθρώπων συμμορφούται με τις περισσότερες από τις απαιτήσεις  του 
Morgan. 
 
Ολίγες από τις 21 απαιτήσεις εκαλύπτοντο από ορισμένους λαούς 
ευρισκομένους ακόμη στην κατάσταση των τροφοσυλλεκτών, καθώς και από 
αρκετούς άλλους ευρισκομένους κατά Morgan στην ενδιάμεσο βαθμίδα  (της 
«Βαρβαρότητος» όπως έλεγεν): 
 
 
[2α - Κρατούν το σώμα καθαρό και φροντίζουν να απορρίψουν τα απόβλητα 
του 

13η  - Δεν χρησιμοποιούν βασανιστήρια για να εξάγουν πληροφορίες ή για 
τιμωρία.  
20η  - Υφίσταται μεταξύ τους κάποια εκτίμηση των καλών τεχνών]. 
 



Επιδιώκων κάποιος  μιαν ορθοτόμο και ακριβή αξιολογική κρίση οφείλει να 
ενθυμείται  ότι μερικές των απαιτήσεων  του καταλόγου όπως οι 11 έως 14 
 
[11η - Διατάσσουν την κοινωνία τους με ένα σύστημα νόμων που 
επιβάλλονται με τέτοιον τρόπο, ώστε συνήθως να αντιμετωπίζουν τις 
διάφορες μέριμνες τους σε περιόδους ειρήνης χωρίς κίνδυνο επιθέσεως ή 
αυθαιρέτου συλλήψεως. 
12η - Επιτρέπουν στους κατηγορούμενους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους 
και να χρησιμοποιήσουν  μάρτυρες για την υπεράσπισή τους. 
13η - Όπως προανεφέρθη. 
14η - Δεν εξασκούν κανιβαλισμό.] 
 
Είναι σημαντικότερες άλλων και βαρύνουσα σημασία διαθέτουν εκείνες οι 
απαιτήσεις στις οποίες είναι πιθανή μείζων ποικιλία και οι οποίες πρέπει να 
θεωρείται πως υπερκαλύπτουν τις ελλείψεις σε άλλες, όπως οι 16 έως 18.  
 
[16η - Χρησιμοποιούν μία γραφή (όχι απλώς μια διαδοχή εικόνων) για να 
μεταδώσουν ιδέες. 
17η - Υπάρχει κάποια δυνατότης στην αφηρημένη χρήση των αριθμών, χωρίς 
την εξέταση των πραγματικών αντικειμένων (δηλαδή με άλλα λόγια, έχει γίνει 
τουλάχιστον μια αρχή στα μαθηματικά). 
18η - Χρησιμοποιείται ένα ετήσιο ημερολόγιο, με σχετική ακρίβεια μερικών 
ημερών.] 
 
Τα άκρα της διακυμάνσεως της ποικιλότητος των διαφόρων πολιτιστικών 
τύπων ανευρίσκονται σε αντικείμενα όπως τα μαθηματικά (όπως στην 17η 
απαίτηση). Στις νεώτερες ιστορικές περιόδους ανεκαλύφθησαν ανθρώπινες 
υποφυλές και ίσως ολόκληρες φυλές για τις οποίες ημπορεί να λεχθεί 
ακριβώς ότι τα μαθηματικά ήσαν ανύπαρκτα, ενώ ήδη στο απομεμακρυσμένο 
παρελθόν μέλη ορισμένων υποφυλών λευκών - Ευρωπιδών είχαν σημειώσει 
σημαντική πρόοδο σε διαφόρους σημαντικούς κλάδους του θέματος  των 
μαθηματικών. Παράδειγμα αποτελεί μια αλγεβρική εξίσωση και η λύση της, 
όπως δίδονται σε έναν αιγυπτιακό πάπυρο του 1550 περίπου π.Χ. όπως 
αναφέρει στο μνημειώδες πόνημά του «Ιστορία των Μαθηματικών Σημείων», 
[1928, Σικάγο, εκδόσεις «Ανοικτή αυλή», τόμος Α’] ο Ελβετοαμερικανός 
ιστορικός των μαθηματικών Florian Cajori (1859 -1930) Μάλιστα  το έγγραφο 
αυτό λέγεται ότι έχει στηριχθεί σε ένα πολύ παλαιότερον έργο όπως ανέφερε 
ο Otto Eduard Neugebauer στο σχετικό κείμενό του περι την αρχαία και 
μεσαιωνική ιστορία των μαθηματικών, [«The Exact Sciences in Antiquity» 
εκδόσεις Princeton University Press, 1952] 
 
[Ο Otto Eduard Neugebauer (1899-1990) ήταν ένας διάσημος 
Αυστροαμερικανός μαθηματικός και ιστορικός της επιστήμης ο οποίος έγινε 
πασίγνωστος για την έρευνά του για την ιστορία της αστρονομίας και των 
άλλων θετικών επιστημών στην αρχαιότητα και στον Μεσαίωνα. Μελετών τις 
βαβυλωνιακές πήλινες πινακίδες, ανεκάλυψεν ότι οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι 
εγνώριζαν πολύ περισσότερα για τα μαθηματικά και την αστρονομία απ’ ό,τι 
επιστεύετο στο πρόσφατο παρελθόν. Η αμερικανική  «Εθνική Ακαδημία των 
Επιστημών» απεκάλεσε τον Neugebauer «… πλέον πρωτότυπο και 
παραγωγικό μελετητή της ιστορίας των θετικών επιστημών και ίσως της 
ιστορίας της επιστήμης, στην εποχή μας».] 
 
 



Ασχολούμεθα επιστημονικώς με την ικανότητα των μελών διαφόρων φυλών 
να δημιουργούν πολιτισμό. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η 
κατάσταση που ονομάζουμε «πολιτισμό» προέκυψε ανεξαρτήτως και 
περισσότερες από μίαν φορές κατά την διάρκεια της ιστορίας, η δε 
πολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ μιας αυτο-εκπολιτιζομένης κοινωνίας και μιας 
άλλης φαίνεται πως υπήρξε σποραδική και όχι σημαντική στα αρχικά στάδια.  
 
Οι πολιτισμοί που καταφαίνονται  
 
(1) πως είναι επαρκώς υλικοτεχνικώς εξελιγμένοι, 
 
(2) πως έχουν οικοδομηθεί, στην αρχή τους, με ελάχιστες ή καθόλου επιρροές 
από οποιονδήποτε άλλον σύγχρονό τους πολιτισμό και 
 
(3) ότι αργότερον εδημιούργησαν μεγάλους επιγόνους πολιτισμούς σε άλλα 
μέρη του κόσμου,  
 
είναι ο Σουμεριακός (ή Σουμερο-ακκαδικός), ο αρχαίος Αιγυπτιακός, ο 
Ελλαδικός-Μινωικός, ο πολιτισμός της Κοιλάδος του Ινδού και ο Σινικός 
(Κινεζικός). Όλοι οι άλλοι αδιαμφισβήτητοι πολιτισμοί φαίνεται ότι έχουν 
προέλθει, αμέσως ή εμμέσως από αυτούς, σε ορισμένες δε περιπτώσεις από 
περισσοτέρους του ενός από αυτούς. 

 
Η ανάπτυξη πολιτισμού εκτείνεται βεβαίως σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε κάθε μίαν από τις κοινωνίες στις οποίες προέκυψε ανεξαρτήτως (ή σχεδόν 
ανεξαρτήτως) και θα ήταν μάταιο να κατονομάσουμε μιαν ημερομηνία κατά 
την οποίαν η αναπτυξιακή αυτή διαδικασία θα ημπορούσε να θεωρηθεί ως 
«περατωθείσα». Παρ' όλα αυτά, η σειρά με την οποίαν ενεφανίσθησαν οι 
πέντε πολιτισμοί που προανεφέρθησαν είναι περισσότερον ή ολιγότερον 
σαφής και ημπορούν να προταθούν αδρές χρονολογήσεις της. Ελάχιστοι θα 
ηρνούντο ότι ο Σουμεριακός είναι ο πρώτος πολιτισμός περί του οποίου 
έχουμε συγκεκριμένες γνώσεις και δεν σφάλουμε όταν χρονολογείται περί το 
τελευταίον ήμισυ της τετάρτης χιλιετίας π.Χ. Ο Αιγυπτιακός ήλθεν ολίγον 
αργότερον, στην μετάπτωση της χιλιετίας. Ο Ελληνο-Μινωικός περί το 
πρώτον ήμισυ της τρίτης χιλιετίας, ο  του Ινδού κατά το ήμισυ της διαδρομής 
της και ο Σινικός πολύ αργότερον των άλλων, στην δευτέρα χιλιετία π.Χ.. 
Διαφορετικές ερευνητικές αυθεντίες, συμφώνως με διαφορετικά κριτήρια περί 
πολιτισμού θα έδιδαν ευλόγως άλλες χρονολογήσεις. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 4 
 
 

 
 
Κατά την διεξαγωγή κάθε απροκαταλήπτου ερεύνης για την δημιουργία και 
εξέλιξη του πολιτισμού, τίθεται συνάμα ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας 
περί το εθνοφυλετικό πρόβλημα, στο οποίον κατευθύνεται αμέσως ή εμμέσως 
ότι έχει ειπωθεί μέχρις τούδε περί το αντικείμενο του πολιτισμού. Σε ποιες 
ανθρώπινες φυλές ανήκαν οι λαοί οι οποίοι εδημιούργησαν πολιτισμούς; Για 
την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι διαθέσιμες δύο κύριες πηγές 
πληροφοριών: Οι αναπαραστάσεις των ιδίων των εαυτών των λαών -
δημιουργών πολιτισμού όπως απέμειναν στα έργα τέχνης τους, αλλά και τα 
σκελετικά υπολείμματα των σωμάτων τους που έμειναν ενταφιασμένα στα 
νεκροταφεία τους. 
 
Είναι προσφορότερο να εκκινήσουμε την προσέγγισή μας με τον 
χρονολογικώς αρχαιότερον από όλους τους γνωστούς πολιτισμούς, αν και η 
χρονική τάξη δεν θα διατηρηθεί κατά την εξέλιξη της αναφοράς μας, για 
λόγους οι οποίοι θα καταστούν εμφανείς. 
 
Ο σουμεριακός πολιτισμός ονομάζεται συχνάκις σουμερο-ακκάδιος, αλλά οι 
Ακκάδιοι  αρχικώς έμαθαν τα πλείστα από τους Σουμερίους, εδώ  δε 
αναφερόμεθα κυρίως στην προέλευση του πολιτισμού αυτού. Προφανώς δεν 
υπάρχει πρόθεση να απαξιωθούν οι Ακκάδιοι, διότι σε μεταγενέστερα 
ιστορικά στάδια προσέθεσαν πάρα πολλά στοιχεία στον κοινό πολιτισμό που 
ορθώς ονομάσθηκε σουμερο-ακκάδιος. 
 
Οι Σουμέριοι καλλιτέχνες κατέλειπαν μια σωρεία εικόνων του λαού τους, (ως 
επί το πλείστον ανάγλυφα σε προφίλ), που αντιπροσωπεύουν τα δύο είδη 
ανθρώπων τα οποία εσχημάτιζαν τους αρχαίους πληθυσμούς της Νοτίου 
Μεσοποταμίας. Οι πλήρως ξυρισμένες κεφαλές και τα πρόσωπα των 
Σουμερίων ευρίσκονται σε έντονο αντίθεση με τους μακρυτρίχους και πυκνώς 
γενειοφόρους Ακκαδίους. Αλλά στην πρώιμο περίοδο, πριν από την εισβολή 
των Αρμενιδών σε οποιοδήποτε μέρος της περιοχής, τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των λαών, (σε αντίθεση με τις διαφορές τους στις κομμώσεις 



και στα ενδύματα), δεν διέφεραν λίαν εντόνως. Στις ιδικές τους 
αναπαραστάσεις των εαυτών τους οι Σουμέριοι εμφανίζονται γενικώς με 
προέχον ινίο και εξαιρετικώς απομειωμένο μέτωπο. Η αιχμηρά ρις προβάλλει 
εντόνως προς τα εμπρός. Είναι στενή, με μικρούς ρώθωνες και ευθεία ή 
ελαφρώς κυρτή. Ο πώγων και το στόμα είναι μικρά, τα χείλη στενά, οι 
οφθαλμοί και τα ώτα εμφανίζονται μεγάλα [όπως καταμαρτυρεί και 
αναδεικνύει ο Γερμανός ιστορικός Eduard Meyer (1855–1930) στο έργον του 
«Geschichte des Altertums» (β’ έκδοση, 1909,  Στουτγάρδη ) τόμος Α’, αλλά 
και ο σπουδαίος  Άγγλος αρχαιολόγος και ασσυριολόγος Leonard William 
King (1869–1919) στο βιβλίον του «A history of Sumer and Akkad. An 
account of the early races of Babylonia from prehistoric times to the 
foundation of the Babylonian monarchy» εκδοθέν το 1910  στο Λονδίνο)]  
 
Η ισχυρά προβολή της εν πολλοίς αιχμηράς ρινός, σε συνδυασμό με την 
ύφεση και την ασήμαντο εμφάνιση του πώγωνος, προσδίδουν στις εικόνες 
των Σουμερίων μια περίεργο εμφάνιση που ομοιάζει με πτηνό, εμφάνιση η 
οποία τονίζεται περαιτέρω όταν η ρις είναι ελαφρώς κυρτή. Σχεδόν 
οποιαδήποτε εξέταση του σουμεριακού πολιτισμού ημπορεί να αποδώσει 
ευχερώς πολλά ανάλογα παραδείγματα [όπως π. χ. στο πόνημα  του Γάλλου 
αρχαιολόγου και χιτιτολόγου Louis-Joseph Delaporte, (1874–1944) «La 
Mésopotamie, les civilisations babylonienne et assyrienne» εκδοθέν το 1923] 
 
Τα διασωζόμενα ειδώλια ως εικόνες είναι ως επί το πλείστον ολιγότερον 
αξιόπιστα από τα ανάγλυφα, διότι σε τόσες πολλές περιπτώσεις οι 
προέχουσες αιχμηρές ρίνες τους έχουν αμβλυνθεί τυχαίως. 
 
Δεν υπάρχει γνωστό ανθρώπινο ταξινομικό σύνολο, παρελθόν ή παρόν, το 
οποίον παρουσιάζει ακριβώς αυτήν την μορφή της κεφαλής και του 
προσώπου. Η πλησιεστέρα προσέγγιση σε αυτήν την «σουμεριακή» όψη 
δίνεται από δύο φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται Κούρδοι σε προφίλ. 
Αυτές υπάρχουν στο εκδοθέν στην Λυών το 1895 πόνημα του εξέχοντος 
Γάλλου αρχαιολόγου και ανθρωπολόγου Ernest Chantre (1843–1924) 
«Recherches  anthropologiques dans l'Asie occidentale. Missions 
scientifiques en Transcaucasie, Asie mineure et Syrie. 1890-1894», καθώς  
και στο πόνημα του διασήμου Αυστριακού ιατρού, ανθρωπολόγου, 
εξερευνητού, αρχαιολόγου και εθνογράφου   Felix von Luschan «The early 
inhabitants of western Asia», εκδοθέν το 1911.  
 
Έστω και αν κάποιος υπερβάλλει κάπως στην αναγνώριση των 
χαρακτηριστικών που φαίνονται σε αυτές τις φωτογραφίες, υπάρχει μια 
εγγύτης τους σε σχέση με εκείνα που οι Σουμέριοι καλλιτέχνες είχαν συνηθίσει 
να παρέχουν για τον λαό τους. Όμως  μάλλον μεταξύ του κουρδικού 
πληθυσμού ανευρίσκεται μια ευρεία ποικιλία ανθρωπολογικών τύπων. Ένα 
σημαντικό ποσοστό του κουρδικού λαού είναι ανοικτόχρωμο, με κυανούς 
οφθαλμούς. Ο χρωματισμός των Σουμερίων δεν φαίνεται να είναι γνωστός. Οι 
Κούρδοι μερικές φορές περιγράφονται από κάποιους ερευνητές ως «Πρωτο-
Βόρειοι», αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας ισχυρός λόγος, βασιζόμενος 
σε μορφολογικά χαρακτηριστικά, ώστε εν τέλει να μην τους συμπεριλάβουμε 
στην ευρυτέρα σύμπλοκο ταξινομική ομάδα των Βορειοϊνδιδών (Μεσογειακών 
και Ανατολικών). 
 
 



Ο Chantre τους εθεώρησεν απογόνους των Κουσιτών, οι οποίοι φαίνεται ότι 
στην αρχαιότητα ήσαν το κύριο στοιχείο του πληθυσμού των χωρών γύρω 
από τον Περσικό Κόλπο (όπως αναφέρει ο ίδιος στο μείζον, πεντάτομον έργο 
του «Recherches antropologiques dans le Caucase, 1885-7»). Βεβαίως για 
πλέον αξιόπιστες πληροφορίες, στρέφεται κανείς στα οστά που απομένουν 
στα νεκροταφεία των αρχαίων λαών αυτού του τμήματος της υδρογείου. 
 
Κατά τις τελευταίες χιλιετίες πριν από τον Χριστό, στις περιόδους των 
πολιτισμών των Σουμερο-Ακκαδίων και της Κοιλάδος του Ινδού Ποταμού, δύο 
είδη ανθρώπων με διαφορετικές μορφές κρανίου ήσαν ιδιαιτέρως 
διαδεδομένα στις χώρες που τώρα ονομάζουμε Ιράκ, Ιράν και Πακιστάν. 
Σημειωτέον ότι είναι εύλογο βολικό να συμπεριληφθούν και κρανία από το 
Ιράν σε αυτήν την έρευνα, παρά το ότι οι πολιτισμοί οι οποίοι μας 
απασχολούν πρωτίστως είναι εκείνοι της Μεσοποταμίας και της Κοιλάδος του 
Ινδού. Κάθε φαινομενικώς άχρηστη πληροφορία για τα αρχαία κρανία 
ολοκλήρου αυτής της περιοχής αξίζει να χρησιμοποιηθεί, επειδή γενικώς το 
διασωζόμενο υλικό είναι δυστυχώς σπάνιο. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι κατά 
την αναζήτησή τους στην Εγγύς Ανατολή για κάθε μικρό θραύσμα 
αγγειοπλαστικής  δημιουργίας ή άλλου τεχνητού ανθρωπογενούς αντικειμένου 
των προηγουμένων εποχών, μερικές φορές οι αρχαιολόγοι έχουν πράγματι 
απομακρύνει τα σκελετικά λείψανα που απεκαλύφθησαν κατά την διάρκεια 
των ανασκαφών τους, όπως χαρακτηριστικώς αναφέρει ο διάσημος Σουηδός 
Καθηγητής της Ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο της Ουψάλα Bertil 
Lundman (1899 – 1993) στο άρθρον του «Η φυλετική ιστορία της Εγγύς 
Ανατολής» στο περιοδικό  «Mankind Quarterly», 1963, τεύχος 3, σελίδες 179-
88. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 5 
 
 

 
 

Η μελέτη ανθρωπίνων σκελετικών υπολειμμάτων εν σχέσει με 
συγκεκριμένους πολιτισμούς είναι πολυσύνθετος και εργώδης : Οι Βρετανοί 
ανθρωπολόγοι Leonard Halford Dudley Buxton και David Talbot Rice 
[«Έκθεση για τα ανθρώπινα κατάλοιπα που ευρέθησαν στο Κις» - στο 
«Περιοδικόν του Βασιλικού Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Ιρλανδίας», τόμος 61 (Ιανουάριος - Ιούνιος, 1931), σελίδες 
57-119] ανηύραν δύο τύπους κρανίων ανάμεσα στα ανθρώπινα λείψανα που 
ανεσκάφησαν στο σουμεριανό ανάκτορο στο Κις της Μεσοποταμίας (νυν 
Ιράκ) και σε ένα εγγύς κείμενο ανάχωμα. Τα κατάλοιπα αυτά απεδόθησαν 
στον 8ον  έως τον 5ον αιώνα π. Χ.  

Οι ίδιοι ή παρόμοιοι δύο τύποι κρανίων ευρέθηκαν και πάλιν από τον Γάλλο 
ανθρωπολόγο Henri Victor Vallois μεταξύ των υπολειμμάτων που 
συνελλέγησαν στο Σιάλκ, στο ήμισυ της διαδρομής μεταξύ Τεχεράνης και 
Ισφαχάν, περίπου 668 χιλιόμετρα βορειοανατολικώς του Κις, σε εναποθέσεις 
εκτεινόμενες χρονικώς πριν από την έναρξη της εποχής των μετάλλων μέχρις 
και τον 9ον  αιώνα π. Χ. [άρθρο του «Οι ανθρώπινοι σκελετοί του Σιάλκ. 
Συνεισφορές στην σπουδή της φυλετικής ιστορίας του αρχαίου Ιράν», στο 
δίτομον έργο του Roman Mikhailovich Girshman (1895-1979),  Γάλλου 
αρχαιολόγου που ειδικεύετο στην αρχαία Περσία. «Ανασκαφές στο Σιάλκ 
εγγύς του Κασάν, 1933, 1934. 1937», 1939 Παρίσι (εκδόσεις Librairie 
Orientaliste Paul Guethner), τόμος Β’,. σελίδες 113-92. ] 

Περισσότερον από 1.610 χιλιόμετρα νοτιοανατολικώς του Κις ευρίσκεται το 
Μοχέντζο Ντάρο, ένας από τους γνωστότερους χώρους του «Πολιτισμού της 
Κοιλάδος του Ινδού». Και εδώ πάλιν ευρέθησαν οι ίδιοι δύο τύποι κρανίων, 
που περιεγράφησαν από τον Άγγλο φυσιοδίφη και ιστορικό,  συνταγματάρχη 
Robert Beresford Seymour Sewell (1880-1964) και τον Δόκτορα Biraja Sankar 



Guha (1894-1961) [Ινδό ανθρωπολόγο, ο οποίος εταξινόμησε τους Ινδούς σε 
φυλές περί τις αρχές του 20ου αιώνος. Ήταν ο πρώτος διευθυντής της 
«Ανθρωπολογικής Ερεύνης της Ινδίας» - ASI (1945-1954)] στο κεφάλαιόν 
τους «Ανθρώπινα κατάλοιπα», σελίδες 599-648 του  Β’ τόμου, στο 
περιβόητον τρίτομον έργο του Sir John Hubert Marshall «Μοχέντζο Ντάρο και 
πολιτισμός του Ινδού - Επίσημος απολογισμός των αρχαιολογικών 
ανασκαφών στο Μοχέντζο Ντάρο, πραγματοποιηθεισών από την κυβέρνηση 
της Ινδίας μεταξύ των ετών 1922 και 1927», 1931 Λονδίνο, εκδόσεις Arthur 
Probsthain. 
 
[Ο Sir John Hubert Marshall (1876-1958) υπήρξεν αρχαιολόγος, Γενικός 
Διευθυντής της «Αρχαιολογικής Ερεύνης της Ινδίας» από το 1902 έως το 
1928. Επέβλεψε τις ανασκαφές των πόλεων Χαράπα και Μοχέντζο Ντάρο, 
δηλαδή των δύο από τις κύριες πόλεις που αποτελούν τον Πολιτισμό του 
Ινδού]. 

Ο πολιτισμός της κοιλάδος του Ινδού συχνάκις αποκαλείται «χαλκολιθικός», 
επειδή ο χαλκός και ο ορείχαλκος δεν είχαν αντικαταστήσει πλήρως τον λίθο 
στην κατασκευή ορισμένων εργαλείων. Όπως επισημαίνει ο Βρετανός 
αρχαιολόγος Ernest John Henry MacKay (1880-1943), ο όρος που 
χρησιμοποιείται ημπορεί να υποδηλώνει ότι ο πολιτισμός ήταν μάλλον 
πρωτόγονος, πράγμα που απέχει πολύ από την αλήθεια. Τα εν λόγω λίθινα 
εργαλεία ήσαν ταινιώδη θραύσματα πυρολίθου, που χρησιμεύουν ως ευθηνές 
μάχαιρες. [«Ο Πολιτισμός του Ινδού», Λονδίνο, 1935, εκδόσεις Lovat Dickson 
and Thompson] 

Οι φυσικοί ανθρωπολόγοι που ανεφέρθησαν ανωτέρω δίδουν λεπτομερείς 
περιγραφές για κάθε κρανίο. Η κατωτέρω  περιγραφή συνιστά μια 
προσπάθεια να δοθεί μια περιληπτική εικών για κάθε έναν από τους δύο 
τύπους κρανίων. Στην πραγματικότητα υπήρξε μια σημαντική ποικιλία. 

Τα  μυϊκά εντυπώματα δεν είναι εντόνως σεσημασμένα. Το πρόσωπο είναι 
μάλλον μακρό. Τα ζυγωματικά τόξα υποχωρούν (δηλαδή, το πρόσωπο δεν 
έχει τάση να είναι επίπεδο). Οι οφθαλμικοί κόγχοι είναι μετρίως υψηλοί. Το 
ρινίον δεν είναι ιδιαιτέρως πεπιεσμένο. Η οστική ρινική γέφυρα είναι στενή και 
προβάλλει σημαντικώς. Το ρινικό διάφραγμα εμπίπτει στην κατηγορία των 
μεσορρίνων. Το κατώτερον όριόν του είναι συνήθως (αλλά όχι πάντοτε) 
οξυκρασπεδωτό. Η υπερώα είναι μάλλον επιμήκης, και υπάρχει μια τάση για 
ελαφρύ προγναθισμό. Η κάτω γνάθος είναι μάλλον υποτονικώς 
διαπεπλασμένη, αλλά ο πώγων είναι αρκούντως προέχων. 

 
Τα ολίγα διαθέσιμα μακρά οστά καταδεικνύουν ότι το ανάστημα ήταν μάλλον 
χαμηλό. Τα κρανία αυτού του τύπου είναι προφανώς κρανία Ευρωπιδών.. Οι 
Buxton και Rice λέγουν ότι με πολλούς τρόπους ομοιάζουν με εκείνα των 
Μεσογειακών. Οι Sewell και Guha λέγουν σαφέστερον : «Αυτός ο τύπος 
κρανίου θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει την αληθινή Μεσογειακή φυλή» (δηλ. 
την τυπική Μεσογειακή υποφυλή της Λευκής φυλής). Ο Vallois τα αποδίδει 
στον Πρωτο-Μεσογειακό τύπο με το σκεπτικόν πως η δομή είναι αδροτέρα 
από ό, τι στους συγχρόνους Μεσογειακούς, οι υπερόφρυες ακρολοφίες είναι 
πιο εντονότερες και ο κρανιακός δείκτης ελαφρώς χαμηλότερος. Είναι 
συνεπώς επιτρεπτό να περιγράψουμε τα κρανία αυτού του τύπου, με την 
ευρεία έννοιαν ως Μεσογειακά, με την επιφύλαξη ότι οι Ανατολικοί – 



Οριενταλίδες και οι Βορειοϊνδίδες - Νορδινδίδες έχουν πολύ παρόμοια κρανία, 
έτσι ώστε η βεβαιότης σε αυτό το σημείον δεν επιτυγχάνεται ευκόλως,  όταν 
ουδέν άλλο μέρος του σώματος δεν είναι διαθέσιμο προς σύγκριση. 
 
Όπως επισημαίνει ο πολύς Egon von Eickstedt, στο έργον του «Φυλογνωσία 
και φυλετική ιστορία της ανθρωπότητος», 1934, Στουτγάρδη εκδόσεις Enke, οι 
διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τριών αυτών υποφυλών της Λευκής 
φυλής αφορούν κυρίως στα μαλακά μέρη του σώματος. Επίσης αφορούν και 
στις συχνότητες των γονιδίων για την ομάδα αίματος Β αλλά και του συνόλου 
των παραγόντων Rhesus, όπως ανέγραφε η αξέχαστη ανθρωπολόγος Ilse 
Schwidetzky, στο έργον της του 1962,  
 
«Η νέα φυλογνωσία», (εκδόσεις Fischer, Στουτγάρδη). Μάλιστα, οι 
Νορδινδίδες ονομάζοντο παλαιότερον από τον von Eickstedt «η 
ανατολικομεσογειακή φυλή» («die ostmediterrane Rasse»). Ο Vallois θεωρεί 
τους Ανατολικούς / Οριενταλίδες ως υποδιαίρεση των Μεσογειακών ή, για να 
χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του, η «νοτιοανατολική φυλή» (sud-orientale) 
είναι μια υποφυλή της Μεσογειακής φυλής. Λέγει επίσης ότι οι Νορδινδίδες (η 
«ινδο-αφγανική φυλή») δεν διαφέρουν θεμελιωδώς από τους Μεσογειακούς [. 
«Les races humaines». 5η  έκδοση, Παρίσι, Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 1960.] 
 
Τα κρανία του δευτέρου τύπου που ευρίσκονται στα Κις, Σιάλκ και Μοχέντζο 
Ντάρο επίσης περιγράφονται λεπτομερώς από τους συγγραφείς που 
προανεφέρθησαν. Και σε αυτά υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις, αλλά είναι 
δυνατόν να σχηματισθεί μια περιληπτική εντύπωση περί του γενικού 
τύπου: Τα κρανία είναι πολυτρόπως πρωτόγονα, αλλά σε έντονο αντίθεση με 
αυτό το δεδομένο, η κρανιακή χωρητικότης τους είναι ιδιαιτέρως υψηλή 
(υψηλοτέρα από αυτήν των Μεσογειακών). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 6 
 

 
 

 
Στα κρανία τα ανευρεθέντα στo σουμεριακό Κις, στο Σιάλκ  επί του ιρανικού 
εδάφους, αλλά και στο Μοχέντζο Ντάρο  της Ινδίας, υπάρχουν σημαντικές 
μορφολογικές διακυμάνσεις, αλλά ως σύνολον προσφέρουν μιαν εντύπωση 
περί του γενικού τους τύπου : Είναι πολυτρόπως πρωτόγονα, αλλά -λίαν 
αντιθέτως προς αυτό το δεδομένο -, η κρανιακή τους χωρητικότης είναι 
ιδιαιτέρως υψηλή (υψηλοτέρα μάλιστα από αυτήν των τυπικών Μεσογειακών 
κρανίων). 
 
Ένα κρανίον εξόχως παρομοίας μορφής με των ανωτέρω αναφερθέντων, 
συνοδευόμενο μάλιστα και από έναν σχεδόν πλήρη σκελετό, ανεκαλύφθη το 
1909 σε επίχωση πρωίμου Ωρινακίου περιόδου στο Κόμπε Καπέλε (Combe-
Capelle), εγγύς του Μονφεράν (Montferrand), στο Ντορντόνι (Dordogne) της 
κεντρικής Γαλλίας. [Οι απαρχές του Ωρινακίου πολιτισμού με την 
χαρακτηριστική ζωγραφική των σπηλαίων, όπως στο σπήλαιοn Σωβέ/ 
Chauvet-Pont-d'Arc στην Νότιο Γαλλία, ανάγονται  στην περίοδο προ 32.000 - 
30.000 ετών] 
 
Το Combe-Capelle είναι μια τοποθεσία Παλαιολιθική και Επιπαλαιολιθική 
(μεταξύ Άπω Παλαιολιθικής και Νεολιθικής περιόδου) που ευρίσκεται στην 
κοιλάδα Κουζ (Couze) στην περιοχή Περιγκόρ (Périgord) της νοτίου Γαλλίας. 
Ο Γαλλοκαναδός αρχαιολόγος Henri-Marc Ami επραγματοποίησεν εκεί 
ανασκαφές από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 μέχρις τον θάνατό του το 
1931. 
 

 



Το διάσημον απολίθωμα του Έμφρονος Ανθρώπου (Homo sapiens) από το 
Combe-Capelle, το οποίο ανακάλυψε το 1909, πωλήθηκε στο Μουσείον 
Λαογραφίας του Βερολίνου το 1910. Για πολύ καιρό εθεωρείτο ότι ήταν 
30.000 ετών, ένας Άπω Παλαιολιθικός άνθρωπος του Cro-Magnon, ένα από 
τα παλαιότερα ευρήματα ανθρώπων συγχρόνου τύπου στην Ευρώπη, που 
προηγουμένως εταξινομήθη ως «Homo aurignaciensis hauseri» (Ωρινάκιος 
άνθρωπος του Χάουζερ). Αυτό ανεθεωρήθη εν μέρει  από μια μελέτη του 
2011, η οποία εχρονολόγησε το κολλαγόνο εξ ενός οδόντος του κρανίου στο 
Βερολίνο με φασματομετρία μάζης επιταχυντή. Το απολίθωμα εχρονολογήθη 
στην πρώιμο Ολόκαινο εποχή ή αλλούβιο υποπερίοδο (Μεσολιθική Ευρώπη), 
με ηλικία περίπου 9.500 ετών. 
 
Ο ανακαλύψας τον σκελετόν ήταν ο ενθουσιώδης αρχαιολόγος Otto Hauser 
(1874-1932), ένας πάμπλουτος Ελβετός έμπορος τέχνης και (κυρίως 
αυτοδίδακτος) λίαν δραστήριος αρχαιολόγος. 
 
Ο Hauser κατέλειπε μια αναφορά των περιστάσεων συνοδευομένη από ένα 
λεπτομερές γράφημα, σε ένα έγγραφο που περιέχει εξαιρετικές φωτογραφίες 
και μιαν εξόχως λεπτομερή περιγραφή του κρανίου και του υπόλοιπου 
σκελετού από τον Καθηγητή Hermann August Ludwig Klaatsch (1863 –1916). 
Έναν Γερμανό ιατρό, συγκριτικόν ανατόμο και ανθρωπολόγο, ο οποίος ήταν 
επίσης ενεργός ερευνητής και στα πεδία  της Προϊστορίας και Εθνογραφίας. 
[Hermann Klaatsch & Otto Hauser,. «Homo Aurignacensis Hauseri, ein 
palaolithischer Skelettfund aus dem unteren Aurignacien der Station Combe-

Capelle bei Montferrand (Perigord)».Praehistorische  Zeitschrift., 1, 273-338]. 

 
Η εκλέπτυνση και η αυτογνωσία στα παράγωγα αυτών των ανθρώπων 
οδήγησαν τους αρχαιολόγους να θεωρούν τους κατασκευαστές των 
Ωρινακίων τεχνουργημάτων ως τους πρώτους συγχρόνους ανθρώπους στην 
Ευρώπη. Ανθρώπινα λείψανα και αντικείμενα του Οψίμου Ωρινακίου 
Πολιτισμού που ευρίσκονται σε παρακείμενες θέσεις υποστηρίζουν αυτό το 
συμπέρασμα. Αν και ευρήματα ανθρώπινων σκελετικών υπολειμμάτων σε 
άμεση συσχέτιση με τις Πρωτο - Ωρινάκιες τεχνολογίες είναι αρκούντως 
σπάνια στην Ευρώπη, τα ολίγα διαθέσιμα αφορούν μάλλον σε συγχρόνους 
ανθρώπους. Η καλύτερον χρονολογηθείσα  συσχέτιση μεταξύ «Ωρινακίων 
βιομηχανιών» και ανθρωπίνων υπολειμμάτων είναι εκείνη τουλάχιστον πέντε 
ατόμων από τα σπήλαια του Μλάντετς (Mladeč) στην Τσεχική Δημοκρατία, 
που χρονολογήθηκε από άμεσες μετρήσεις ραδιενεργού άνθρακος των 
σκελετικών υπολειμμάτων σε ηλικία τουλάχιστον 31.000-32.000 ετών.  
 

Τουλάχιστον τρία ρωμαλέα, αλλά ανατομικώς τυπικά σύγχρονα άτομα από το 
σπήλαιο Peştera cu Oase στην Ρουμανία χρονολογούνται απ ' ευθείας από τα 
οστά περίπου προ 35.000-36.000 ετών. Αν και δεν συνδέονται αμέσως με το 
αρχαιολογικό υλικό, αυτά τα ευρήματα ευρίσκονται μέσα στην χρονολογική και 
γεωγραφική περιοχή του πρωίμου Ωρινακίου στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Με 
γενετικά αποδεικτικά στοιχεία έχει υποστηριχθεί ότι τόσον ο Ωρινάκιος 
πολιτισμός όσον και ο πολιτισμός Ντάμπα (Dabba) της Βορείου Αφρικής 
προήλθαν από έναν προηγούμενο Λεβαντινό (Μεσανατολικό – του Λεβάντε) 
Ωρινάκιο πολιτισμό, θηρευτή μεγάλων θηραμάτων. 
 
Για ανθρώπους αυτού του ανθρωπολογικού τύπου, οι οποίοι ευχερώς 
ημπορεί να θεωρηθούν ως υποφυλή των Ευρωπιδών, προετάθη το όνομα 
«Ωρινακίδες» ή «Καπελλίδες» - Capellid (στην κατά Λινναίον ονοματολογία 



Homo aurignacensis Hauserii). Μάλιστα έχει αναφερθεί ότι οι άνθρωποι αυτού 
του τύπου επιβιώνουν μέχρις σήμερον σε μέρη διασκορπισμένα στην Δυτική 
Ευρώπη αλλά και στην Βόρειο Αφρική, για τούτο έχουν αποκληθεί και 
«Ευραφρικανοί». Αυτό είναι το όνομα που απένειμαν οι Buxton και Rice στα 
δείγματα αυτού του τύπου τα οποία ευρέθησαν στο Κις, [στο κεφάλαιόν τους 
«Ανθρώπινα κατάλοιπα», σελίδες 599-648 του  Β’ τόμου, στο περιβόητον 
τρίτομον έργο του Sir John Hubert Marshall «Μοχέντζο Ντάρο και πολιτισμός 
του Ινδού - Επίσημος απολογισμός των αρχαιολογικών ανασκαφών στο 
Μοχέντζο Ντάρο, πραγματοποιηθεισών από την κυβέρνηση της Ινδίας μεταξύ 
των ετών 1922 και 1927», 1931 Λονδίνο, εκδόσεις Arthur Probsthain], αλλά 
αυτή η ονοματολογία υπόκειται σε ισχυρές αντιρρήσεις.  

 

Μέρος 7 
 

 
 
 
 
Σε ότι αφορά στην ανθρωπολογική και εθνογραφική ονοματολογία και 
ορολογία, το όνομα «Ευραφρικανοί» εχρησιμοποιήθη κατά το  παρελθόν και 
από τον μεγάλο Giuseppe Sergi (στο μνημειώδες πόνημά του «Η μεσογειακή 
φυλή: μια μελέτη των αρχών των ευρωπαϊκών λαών», Λονδίνο 1901, εκδόσεις 
Walter Scott), αλλά με εντελώς διαφορετικήν έννοια και επιπλέον, είναι 
παραπλανητικόν, διότι υποδεικνύει ακουσίως ένα νεγρικό στοιχείο στην 
καταγωγή. Ο αντίστοιχος όρος του Vallois «πρωτο-ιρανικός 
υπερδολιχοκέφαλος τύπος» είναι υπερβολικά μεγάλος για γενική χρήση. Οι 
Sewell και Guha απέδωσαν αρχικώς τα ιδικά τους κρανία των Ωρινακιδών - 
Καπελλιδών από το Μοχέντζο Ντάρο σε μια «πρωτο - Αυστραλοειδή φυλή», 
με μιαν ονοματοθεσία εν πολλοίς παράδοξο και ασύμβατο προς τους 



Αυστραλοειδείς,  ενόψει της πολύ υψηλής κρανιακής χωρητικότητος αυτών 
των κρανίων (μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών τους) 
 
Αλλά αργότερον, όταν ο Vallois είχε την ευκαιρία να εξετάσει της συλλογές 
κρανίων τoυ Buxton στην Οξφόρδη και του Keith στο «Βασιλικό Κολλέγιον 
των Χειρουργών» («Royal College of Surgeons»), ο Guha επείσθη ότι οι 
υπερδολιχοκέφαλοι από το Μοχέντζο Ντάρο ήσαν στην πραγματικότητα 
«καυκασικοί» ή «καυκάσιοι» δηλαδή Ευρωπίδες [Biraja Sankar Guha & Arun 
Kumar Mitra, 1962. «Progress in anthropology in India since 1938». Part II', 
Mankind Quarterly, Ιανουάριος 1962, Τεύχος, 2 (3), σελίδες 200-210]. Η 
άποψη του Guha ήταν ότι οι Καπελλίδες εισήλθαν σε αυτό το γήινο τμήμα που 
τώρα συνιστά το Πακιστάν κατά την νεολιθική εποχή και ότι έχουν επιβιώσει 
εκεί, όπως επίσης και στην Ινδία.  
 
Γράφει : «Ανάμεικτοι με την μακροκέφαλη Μεσογειακή φυλή που αποτελούσε 
το μεγαλύτερον μέρος των ανθρώπων της κοιλάδος του Ινδού στην 
Χαλκολιθική εποχή, σήμερα συνιστούν  το μεγαλύτερον μέρος του πληθυσμού 
της ινδικής Χερσονήσου και ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της 
Βορείου Ινδίας» [Guha, B. S., 1935. «Racial affinities of the peoples of India» 
στο δίτομον έργο του John Henry  Hutton, «Census of India, 1931»,1935, 
Σίμλα, εκδόσεις Government of India Press, Α΄ τόμος  - Γ΄ μέρος, σελίδες i-
ixxi]. Δεν καθιστά σαφές αν o συγγραφεύς χρησιμοποιεί την λέξη «ανάμεικτοι» 
για να σημάνει «διασκορπισμένοι μεταξύ» ή «υβριδοποιημένοι». Το τελευταίο 
φαίνεται πιθανότερο, διότι θα ήταν πιθανότατα δύσκολο να ευρεθεί σήμερον 
ένας τυπικός Καπελλίδης μεταξύ του πληθυσμού της Ινδίας, του Πακιστάν ή 
του Μπαγκλαντές. 
 
Κάποια βραχυκεφαλικά κρανία ευρέθησαν στο Κις και εθεωρήθησαν από τους 
Buxton και Rice πιθανόν ως Αρμενοειδή. Ορισμένα ευρέθησαν επίσης στο 
Σιάλκ, αλλά σε καμία από τις αρχαιότερες εναποθέσεις. Ο Vallois εταξινόμησε 
τα παλαιότερα βραχυκεφαλικά κρανία ως Αρμενοειδή και προσωρινώς 
απέδωσε τα πλέον πρόσφατα στην ομάδα της Αλπίνης ή Αλπικής φυλής. Οι 
Sewell και Guha ανεκάλυψαν δύο βραχυκεφαλικά κρανία στο Μοχέντζο 
Ντάρο. Εθεώρησαν ότι ένα από αυτά ήταν Αλπικό, ενώ το άλλο έδειχνε 
ομοιότητες με ορισμένα εκ των κρανίων Naga.  
 
Πρέπει ωστόσον να καταγραφεί ότι με κανέναν τρόπο τα κρανία Naga δεν 
ενσωματώνονται σε κανέναν τύπο. [Robert Beresford Seymour Sewell  και 
Biraja Sankar Guha στο κεφάλαιόν τους «Ανθρώπινα κατάλοιπα», σελίδες 
599-648 του  Β’ τόμου, στο τρίτομον έργο του Sir John Hubert Marshall 
«Μοχέντζο Ντάρο και πολιτισμός του Ινδού - Επίσημος απολογισμός των 
αρχαιολογικών ανασκαφών στο Μοχέντζο Ντάρο, πραγματοποιηθεισών από 
την κυβέρνηση της Ινδίας μεταξύ των ετών 1922 και 1927», 1931 Λονδίνο, 
εκδόσεις Arthur Probsthain.] 
 

Επίσης οι Leonard Halford Dudley Buxton και David Talbot Rice [«Έκθεση για 
τα ανθρώπινα κατάλοιπα που ευρέθησαν στο Κις» - στο «Περιοδικόν του 
Βασιλικού Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Ιρλανδίας», τόμος 61 (Ιανουάριος - Ιούνιος, 1931), σελίδες 57-119] γράφουν 
σαφώς : «Δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί ίχνη είτε του Νεγροειδούς είτε του 
Ανατολικού Ασιατικού (Μογγολοειδούς) αίματος στο Κις». 
 



Στο Κις και στο Μοχέντζο Ντάρο  λοιπόν, οι πληθυσμοί απετελούντο κυρίως 
από Μεσογειακούς (ή από κάποιοι λίαν παρόμοια προς αυτούς  άτομα) και 
από Ωρινακίδες - Καπελλίδες. Η πλειονότης των κρανίων από το Κις ήσαν 
κρανία Ωρινακιδών - Καπελλιδών, ενώ  από το Μοχέντζο Ντάρο ήσαν κρανία 
Μεσογειακών. Αλλά δεν υπήρξαν αρκετά σε κανένα μέρος εκ των δύο, ώστε 
να δικαιολογήσουν την εξαγωγή βεβαίων συμπερασμάτων σχετικώς με τους 
σχετικούς αριθμούς τους στους εν λόγω πληθυσμούς. Οι αριθμοί των κρανίων 
Μεσογειακών και Ωρινακιδών - Καπελλιδών που ευρέθησαν στο Σιάλκ ήσαν 
σχεδόν ίσοι, αλλά υπήρχαν επίσης και αρκετά βραχυκρανιακά ευρήματα σε 
αυτήν την τοποθεσία, εκτός από ευρήματα αφορώντα στην λίαν πρώιμο 
περίοδο. 
 

Δεδομένου ότι ο πληθυσμός του Κις απετελείτο από Σουμερίους και 
Ακκαδίους, υφιστάμεθα τον ανεκπλήρωτο επιστημονικό πειρασμό να 
ταυτοποιηθεί ένας τύπος κρανίου ως σουμεριακό και ο άλλος ως ακκαδικό.  
 
Οι Buxton και Rice δεν ηδυνήθησαν να αποφασίσουν εάν οι δύο τύποι 
αντιστοιχούσαν στα δύο στοιχεία του πληθυσμού, του οποίου το φόρεμα, η 
κόμμωση και η γλώσσα είναι γνωστόν από τα μνημεία τους πως ήσαν τόσον 
διαφορετικά. Το ζήτημα περιπλέκεται έτι περαιτέρω από τη γνώμη του 
σπουδαίου Sir Arthur Keith, ότι δεν υπήρχαν δύο τύποι κρανίων στην αρχαία 
Μεσοποταμία, αλλά μόνον ένας τύπος με σχετική ποικιλότητα.[Sir Arthur 
Keith, κεφάλαιον «Report on the human remains» στο «Ur excavations. 
Volume 1/ Al-Ubaid. A report on the work carried out at Al-Ubaid for the British 
Museum in 1919 and for the joint expedition in 1922-3» των Sir Charles 
Leonard Woolley, Harry Reginald Hall, Λονδίνο, 1927, εκδόσεις Oxford 
University Press, σελίδες 214-40]. 
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To 1867 ολοκληρώθηκε η δημοσίευση της «Ελληνικής Ιστορίας» 
(«Griechische Geschichte» - Berlin 1857 – 1861,  του Ernst Curtius, όπου στο 
πρώτο μέρος «Από των πρωταρχών έως του θανάτου του Περικλέους» («Von 
den Uranfängen bis zum Tode des Perikles») οι Έλληνες, «ως οι κατ’ εξοχήν» 
Ινδοευρωπαίοι (από τούδε θα αναγράφονται συντομογραφικώς ως IE), 
παρίστανται ως οι πλέον «ελεύθεροι» νοητικώς σε σχέση με άλλες φυλές. To 
έργο του είχε τεραστία διάδοση στα γερμανικά και αγγλοσαξονικά 
πανεπιστήμια, ενώ ολίγες δεκαετίες αργότερον ένας άλλος Γερμανός, ο Karl 
Julius Beloch (1854 – 1929), στην ιδική του «Griechische Geschichte» (τόμος 
1 – «Die Zeit vor den Perserkriegen»), ενώ ελάμβανε υπ' όψιν τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες μιας πλεονεκτικής τοποθεσίας 
όπως η Ελλάς, ετόνιζε πως από μόνες τους αυτές οι συνθήκες δεν αρκούσαν 
για να πραγματοποιηθεί μια πολιτιστική εξέλιξη τέτοια όπως η ελληνική, εάν 
δεν προσετίθετο σε αυτές «η ύπαρξη ενός λαού αρίας φυλής». Κατά την 
γνώμη του, ένας άλλος ινδοευρωπαϊκός λαός στην ιδία χώρα ενδεχομένως 
ίσως να επιτύγχανε την ίδια πολιτιστική εξέλιξη με τους Έλληνες. 
 
To 1909 ο φιλόλογος Paul Kretschmer (1866-1956), αφού εμελέτησε τις 
διαφορές των ελληνικών διαλέκτων, εντόπισε τρεις βασικές ομάδες, την 
ιωνική, την αχαϊκή και την δωρική και παρετήρησε  στο βιβλίο του «Εισαγωγή 
στην ιστορία της ελληνικής γλώσσης» («Einleitung in die Geschichte der 
griechischen Sprache»-1896) ότι,  κατά την διάρκεια της Εποχής της 
Χαλκοκρατίας (2900 - 1100 π. Χ.) εφαίνετο πως είχαν λάβει χώρα τρεις 
αντίστοιχες εισβολές, εκ των οποίων την πρώτη τοποθετούσε ενωρίτερον από 
το 2000 π. Χ. και την τελευταία, (την ταυτιζομένη τότε με την «Κάθοδο των 
Δωριέων»), περί το 1200 π. Χ. Βέβαιος ων περί την τελευταία εισβολή 
(σχετικώς προς την  οποίαν είχαν πράγματι ανακαλυφθεί «στρώματα 



καταστροφής» σε προτέρους των Δωριέων οικισμούς) εθεώρησε πως οι 
υφιστάμενες διαφορές στις διαλέκτους εχρειάσθησαν μερικούς αιώνες για να 
διαμορφωθούν, οπότε ευλόγως προέτεινε την χρονολόγηση του πρώτου 
«ελληνικού κύματος εισβολέων» οκτώ περίπου αιώνες παλαιότερον του 
τελευταίου. 

Ο Belloch έφθασε στο συμπέρασμα ότι η διασπορά των IE συνέβη περί το 
2500 π. Χ. Όπως ο πολύς Kretschmer, ομοίως και ο Eduard  Meyer (1855-
1930) στο περιβόητο βιβλίο του «Ιστορία της αρχαιότητος» («Geschichte des 
Altertums», 1884-1902) ετοποθέτησε την πρώτη έλευση IE στην Ελλάδα προ 
του 2000 π. Χ., εφόσον οι διαφορές ελληνικής και σανσκριτικής γλώσσης 
είχαν ήδη διαμορφωθεί, συμφωνών ουσιαστικώς με τον Belloch. Παρετήρησε 
πως, αντιθέτως προς τους Ισραηλίτες, οι Έλληνες δεν είχαν μύθους 
αναφορικώς με την είσοδό τους στην χώρα, ενώ η παράδοση τους 
επικεντρωνόταν κατά το πλείστον στους «Ηρωικούς Χρόνους». Ο δε Belloch 
έφθασε στο οξυδερκέστατο συμπαγές συμπέρασμα πως οι διάλεκτοι της 
ελληνικής γλώσσης είχαν ήδη διαμορφωθεί στο τέλος της Εποχής της 
Χαλκοκρατίας, οπότε το φαινόμενο αυτό δεν ημπορούσε παρά να έλαβε  
χώρα εντός του ελλαδικού χώρου.  

Οι μετακινήσεις των IE εγένοντο αντιληπτές ως μαζική μετανάστευση 
ποιμενικών λαών. Στην δεκαετία του 1910 ορίσθηκε -από κάποιους 
Βρετανούς και Αμερικανούς αρχαιολόγους- το 1900 π. Χ. ως η εποχή εισόδου 
στην χώρα μας ενός νέου επήλυδος λαού. Εκείνη την εποχή η πορεία και η 
εξέλιξη των διαφόρων φύλων της προϊστορικής Ελλάδος ερευνάτο και 
εκαθορίζετο βάσει των ευρημάτων της κεραμικής. Έτσι υπήρχε ταύτιση μιας 
συγκεκριμένης περιόδου με συγκεκριμένο τύπο αγγείων.  

Ο ελληνολάτρης Άγγλος αρχαιολόγος Alan John Bayard Wace (1879-1957 
στην Αθήνα) και ο Αμερικανός Carl William Blegen (1887-1971) κατέληξαν ότι 
η έλευση των πρώτων Ελλήνων από την Μικρασία (και μάλιστα με πιθανή 
διέλευσή τους από την Τροία) συνεδέετο άμεσα με τα αποκαλούμενα 
«μινυακά» αγγεία, τα οποία ενεφανίσθησαν σε μια περίοδο γενικής 
ομοιομορφίας στην κεραμική. Όμως στην τωρινή περίοδο οι αρχαιολόγοι 
θεωρούν πλέον εξόχως ριψοκινδυνευμένο να αντιστοιχήσουν έναν τύπο 
αγγείου σε κάθε λαό, τα δε «μινυακά» αγγεία τα οποία ανεκαλύφθησαν 
αργότερον στην βόρειο Ελλάδα, εχρονολογήθησαν εν τέλει ως παλαιότερα 
των τρωικών.  
 
Πρόκειται για έναν τύπο αγγείου που ανεκάλυψε ο Σλήμαν στον Ορχομενό το 
1885 (και στην συνέχεια, κατά τις ανασκαφές του 1903 και 1905). 
Τροχοποίητο, με ομαλή και στιλβωμένη επιφάνεια, «λιπαρή» αφή, από 
σκούρο πηλό, αλλά και σε υποκιτρίνη και σε φαιά απόχρωση, το «μινυακό» 
αγγείο ήταν πολύ διαφορετικό και σαφώς περισσότερο εξελιγμένο από τα 
παλαιότερα δείγματα κεραμικής με την άχαρη και άκομψη επιφάνεια. Οι 
σύγχρονοι του Σλήμαν τα ονόμασαν «αγγεία του Ορχομενού», ο ίδιος όμως 
προετίμησε την ρομαντική ονομασία «μινυακά αγγεία», η οποία ανακαλούσε 
στην μνήμη αυτήν την μυθική και ένδοξη πρωτοελληνική φυλή. Ουδεμία όμως 
απόδειξη υπήρχε πως τα αγγεία αυτά (δείγματα των οποίων έκτοτε 
ανευρέθησαν στην Βοιωτία, στην Αττική, στην Πελοπόννησο και αλλού) είχαν 
οποιαδήποτε σχέση με τους Μινύες της ελληνικής παραδόσεως και οι 
ερευνητές χρησιμοποιούσαν τον όρο καταχρηστικώς, δίχως να τον 
συσχετίζουν αναγκαστικώς με αυτούς. 



 
To 1912 οι Wace και Maurice Scott Thompson (Άγγλος αρχαιολόγος, μέλος 
της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών μεταξύ 1907-1912), 
ταξινομούντες τα έως τότε δείγματα αυτού του αγγειακού τύπου, 
τοποθετούσαν την παρουσία του λαού που τα κατασκεύασε στον Ορχομενό 
μεταξύ Πρωτοελλαδικής III και Μεσοελλαδικής I (2100 με 1800 π. Χ.), αλλά 
και στην Φυλακωπή της Μήλου περίπου στο 1800 με 1700 π. Χ. (παρά το ότι 
θεωρούσαν τα ευρήματα της Φυλακωπής αρχαιότερα αυτών του Ορχομενού). 
Αυτά δε της Κρήτης και της Πελοποννήσου, τα θεωρούσαν μεταξύ 
Υστερομινωικής I και III (1550 με 1200 π. Χ.) και της Θεσσαλίας στην 
Υστερομινωική III (1400 με 1200 π. Χ.) με σπανιότερα δείγματα της 
Υστερομινωικής II, δηλαδή πενήντα περίπου ετών παλαιότερα. Περίπου 
σύγχρονη με τη θεσσαλική θεωρούσαν την κοινωνία της περιοχής του 
Λιανοκλαδίου. Γενικώς, η πυκνότης των ευρημάτων στov Ορχομενό, σε 
συνδυασμό με την σπανιότητά τους στην Θεσσαλία και στη Νότιο Ελλάδα, 
εσήμαινε για τους δυο επιστήμονες ότι η Εποχή της Χαλκοκρατίας δεν είχε 
παράλληλο και ομαλή εξέλιξη σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Ανέφεραν 
επίσης το γεγονός ότι, ταυτοχρόνως προς τον ελλαδικό χώρο τα μινυακά 
αγγεία εμφανίζονται και στην Τροία VI (2100 με 1400 π. Χ.). 
 
To 1918 οι  Wace και Blegen έδειξαν, με σημαντικά για την εποχή τους 
επιχειρήματα και πάντα βάσει των έως τότε ευρημάτων, ότι τα λεγόμενα 
«μινυακά» αγγεία ενεφανίζοντο αιφνιδίως περί το 1900 π. Χ. και εδήλωσαν 
πως αυτό το γεγονός ευλόγως αποτελούσε αψευδή μαρτυρία της ελεύσεως 
ενός νέου λαού στον ελλαδικό χώρο. To 1928 o Wace στην μνημειώδη 
συνεργασία του με τον φιλόλογο J. B. Haley («The Coming of the Greeks» 
στο έγκριτο American Journal of Archeology.  τεύχος 32 (1928), σελίδες 141-
54) κατέληγε στο συμπέρασμα πως ο λαός αυτός, ο δημιουργός των 
«μινυακών» αγγείων, αντιστοιχούσε στα πρώτα ελληνικά φύλα εισβολέων, 
υπεύθυνα της καταστροφής των πελασγικών κοινωνιών. 
 
Ο σπουδαίος φιλόλογος J. Β. Haley που συνεργάσθηκε με τον Blegen, 
προσέθεσε μιαν ισχυρή επιπλέον ένδειξη, ταξινομώντας τα θεωρούμενα ως 
προελληνικά τοπωνύμια (συχνά με κατάληξη -νθος, -νόος, -σσος), τα οποία 
εντοπίζονται, πλην του ελλαδικού χώρου, σε ολόκληρο το Αιγαίο και στην 
Μικρασία. Έτσι, διακρίνεται εμφανώς η αρχέγονη ύπαρξη ενός προελληνικού 
λαού, με κοινή γλώσσα και στις δύο πλευρές του Αιγαίου,  λαού τον οποίον 
αργότερον οι Έλληνες κατέγραψαν ως «Πελασγούς» και «Λέλεγες», και ο 
οποίος εδέχθη αίφνης πολυάριθμα νέα πολιτιστικά στοιχεία ινδοευρωπαϊκής 
προελεύσεως.  
 
Εφαίνετο λοιπόν απολύτως λογικό το συμπέρασμα για έλευση των Ελλήνων 
το 1900 π. Χ., δεδομένου ότι τότε η εισβολή των Αρίων στην Ινδία 
εχρονολογείτο προ του 1500 π. Χ. -στοιχείο το οποίο πλέον αμφισβητείται- 
οπότε εξ όλων αυτών συνήγετο αφ’ ενός η διάσπαση των IE περί το 2500 π. 
Χ., αφ’ ετέρου δε η συνακόλουθη περιπλάνηση των κλάδων τους από την 
Ινδία έως τα Βαλκάνια, την Μεσανατολή και την Μεσευρώπη. 
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Η ιστορία του αρχαίου κόσμου κατά την δευτέρα χιλιετία π. Χ. αποτελεί 
πράγματι μιαν έντονο διαδραστική σύνθεση «φωτός», ηλίου φαεινοτέρου και 
«σκότους» ερεβώδους. Περί μερικών μειζόνων θεμάτων διαθέτουμε επαρκείς 
αποδείξεις, αλλά για άλλα εξίσου σπουδαία θέματα, ουσιαστικώς  δεν έχουμε  
καμία απολύτως απόδειξη. Μολονότι η πολυθρύλητος «έλευση των 
Ινδοευρωπαίων» συμπίπτει (και αυτό ουδόλως τυχαίο είναι) με ένα από τα 
σκοτεινότερα πεδία της προϊστορικής και πρωτοϊστορικής μας συνθέσεως, το 
αρχέγονο αυτό εθνογενετικό επεισόδιο εν μέρει το φωτίζουν ελαφρώς 
παρεμφερή θέματα. Επειδή αυτό καθαυτό το εν λόγω επεισόδιο ίσως θα 
παραμείνει ατεκμηρίωτο στο διηνεκές, πρέπει να αποτυπωθεί αρτίως, ούτως 
ώστε να συμφωνεί με τις ελάχιστες, μετρητές και αναπαραγώγιμες αποδείξεις 
αλλά και τις αρκετές, αποχρώσες μεν ανεπαίσθητες δε, ενδείξεις που 
διαθέτουμε. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου εκπτύσσεται η παρούσα 
κειμενογραφία.  

Προανεφέρθη συνεπώς ότι, επί αρκετόν εφάνη απολύτως λογικό το 
συμπέρασμα περί ελεύσεως των Ελλήνων περί το 1900 π. Χ., δεδομένου ότι  
αντιστοίχως η εισβολή των Αρίων στην Ινδία εχρονολογείτο προ του 1500 π. 
Χ. -στοιχείο όχι ακλόνητο πλέον-. Συνήγετο συνεπώς και ευλόγως αφ’ ενός 
μεν ότι η διάσπαση των IE επήλθε περί το 2500 π. Χ., αφ’ ετέρου δε ότι 
κατόπιν επήλθε η κατά κύματα περιπλάνηση των κλάδων τους από την δυτική 
Κίνα και την Ινδική υποήπειρο έως την Μεσανατολή, τα Βαλκάνια και την 
Μεσευρώπη. 
 
Η χρονολόγηση αυτού του τύπου υπήρξεν η πλέον δημοφιλής. Όσον καιρό 
όμως ήταν άγνωστο πως η Γραμμική Β' (χρονολογημένη στο 1450 π. Χ. περίπου) 
ήταν ελληνική, κάποιοι υπεστήριζαν πως οι Έλληνες ήλθαν αργότερα, γύρω στο 
1200 π. Χ., βασιζόμενοι στις ενδείξεις καταστροφής της εποχής αυτής. Η άποψη 



δεν βρήκε απήχηση, διότι, εκτός του ότι η πλειονότης των επιστημόνων δέχεται 
από πολλού πλέον χρόνου πως η Γραμμική Β' είναι ελληνική, (αφήνοντας έτσι 
ολότελα χωρίς έρεισμα την σαθρή βάση της θεωρίας περί δήθεν οψίμου 
αφίξεως των προγόνων μας), αφενός είναι πλέον δεκτόν ότι το «στρώμα 
καταστροφής» των οικισμών περί το 1200 π. Χ. οφείλεται στις ταραχές τις 
παλαιότερον αποκαλούμενες υπεραπλουστευτικώς «κάθοδος των Δωριέων» 
(οπότε, μετα βεβαιότητος, οι Έλληνες ήσαν ήδη στην χώρα), αφετέρου η 
Μυθολογία των Ελλήνων είχε καταγράψει πολλά συμβάντα της περιόδου (μεταξύ 
άλλων και τις πρώτες μετακινήσεις Ελλήνων προς την Μικρασία), χωρίς όμως 
να αναφέρει πουθενά σαφώς μιαν «έλευση» από αλλού ή κάποιαν εισροή νέων 
πληθυσμών στον καθαυτό ελλαδικό χώρο. 
 

Η Γραμμική Β είναι η πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσης, αποτελεί δε 
μεταγενεστέρα μορφή της Γραμμικής Α, η οποία είναι μια μινωική γραφή που 
ανακαλύφθηκε στην Κρήτη από τον Βρετανό αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς το 
1900 δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί και αποτελεί ένα των μεγαλυτέρων 
μυστηρίων της συγχρόνου αρχαιολογίας. Θεωρείται πρόγονος της Γραμμικής 
Β, η οποία είναι μυκηναϊκή - ελληνική. Η αποκρυπτογράφησή της Γραμμικής Α 
θα αποκαλύψει την γλώσσα και ενδεχομένως και την καταγωγή των 
Μινωιτών. [Ο Σερ Άρθουρ Τζον Έβανς, Sir Arthur John Evans, (1851 -  1941), 
απεκάλυψε συνολικώς τον πολιτισμό που ονόμασε «Μινωικό», ο οποίος προ 
αυτού ήταν μια αμυδρά μυθική ανάμνηση].  

Η Γραμμική Β εχρησιμοποιήθη στην Μυκηναϊκή Περίοδο, από τον 17ο ως τον 
13ο  αιώνα π. Χ., κυρίως για την τήρηση ανακτορικών λογιστικών αρχείων. 
Ανεκαλύφθη στις αρχές του εικοστού αιώνος στην Κνωσό από τον Έβανς, ο 
οποίος την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε χαραγμένους σε πήλινες 
πινακίδες, γραμμικούς χαρακτήρες και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική 
ιερογλυφική γραφή. Διέφερε όμως από την πρωιμοτέρα παρόμοια γραφή, την 
Γραμμική Α, που επίσης ευρέθη στην Κνωσό και στη νότιο Κρήτη. Αργότερον 
ευρέθησαν πήλινες πινακίδες με Γραμμική Β στο μυκηναϊκό ανάκτορο της 
Πύλου, στην Μεσσηνία, καθώς και σε άλλες θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδος. 

Συνολικώς έχουν ευρεθεί περί τα 5.000 κείμενα σε Γραμμική Β (κυρίως 
πινακίδες και δευτερευόντως αγγεία). Από αυτά περί τα  3.000 προέρχονται 
από την Κνωσό, 1.400 από την Πύλο, 300 από την Θήβα και 90 από τις 
Μυκήνες, ενώ μικρότερος αριθμός προέρχεται από τα Χανιά, τα Μάλια, την 
Τίρυνθα, την Ελευσίνα, τον Ορχομενό και αλλού. 

Η χρονολόγηση των κειμένων είναι αμφισβητούμενη. Το αρχαιότερο κείμενο 
χρονολογείται γύρω στα 1450 π. Χ. και είναι γραμμένο σε πήλινη πινακίδα η 
οποία ανεκαλύφθη το θέρος του 2010 στην Ίκλαινα Μεσσηνίας από τον 
καθηγητή Μιχάλη Κοσμόπουλο. Άλλα κείμενα, γραμμένα κατά τι αργότερον, 
προέρχονται από την Κνωσό και ανήκουν στην Υστερομινωική ΙΙ περίοδο 
(περί τα 1400 π. Χ.). Τα υπόλοιπα κείμενα από την Κνωσό κατά την 
κρατούσα γνώμη είναι από το 1370 π. Χ., ήτοι προ της καταστροφής του 
μυκηναϊκού ανακτόρου. Υφίσταται όμως και εναλλακτική άποψη ότι είναι κατά 
έναν αιώνα νεότερα. Τα λοιπά κείμενα χρονολογούνται από του 13ου  αιώνος 
π. Χ. Μάλιστα, με γνώμονα τον γραφικό χαρακτήρα των γραφέων οι 
αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι τις πινακίδες της Κνωσού τις έγραψαν τουλάχιστον 
60 διαφορετικοί γραφείς, ενώ αυτές της Πύλου τουλάχιστον 30.  
 



Το εύρημα της Ίκλαινας είναι βεβαίως η παλαιοτέρα Γραμμική Β γραφή 
επάνω σε πήλινη πινακίδα, αλλά δεν είναι ακριβώς η παλαιοτέρα ανάλογη 
γραφή της Ευρώπης, γιατί Γραμμική Β γραφή έχει ευρεθεί και επάνω σε ένα 
βότσαλο, το οποίον ανεκαλύφθη  από την αρχαιολόγο Ξένη Αραπογιάννη το 
1994 σε αρχαία ιδιωτική οικία, σε τοποθεσία έξω από το χωριό Καυκανιά της 
Ολυμπίας, στο νομό Ηλείας, φέρει δε επάνω του σύμφωνα με τους 
αρχαιολόγους και με ειδικές μελέτες στον «Δημόκριτο» την αρχαιότερη 
ελληνική επιγραφή της γραμμικής γραφής Β΄. Το εν λόγω βότσαλο 
χρονολογείται στον 17ο  αιώνα προ Χριστού!. Η γραφή εκείνη είναι 
μεσοελλαδικής εποχής (1.600 π. Χ.) Το βότσαλο φέρει από την μία όψη του 
επιγραφή με τρεις λέξεις, ενώ από την άλλη έναν διπλούν πέλεκυ με δυο 
σύμβολα γραμμικής Β΄. Εκ των λέξεων επάνω στο βότσαλο με ασφάλεια 
αναγιγνώσκεται το κύριον όνομα Κa – ro – qo (Χάρωψ). Το κύριον όνομα 
Χάρωψ (γενική : Χάροπος) αναφέρεται στην Ιλιάδα στον στίχο Λ 426, είναι δε 
πρόσωπο που εφονεύθη στην Τροία από το χέρι του Οδυσσέα 
(«…Ιππασίδην Χάροπ᾽ ούτασε δουρὶ.») 

Αρχικώς, η Γραμμική Β δεν ταυτίσθηκε με καμία γλώσσα, θεωρουμένη από 
τον Έβανς ότι αναπαριστούσε μιαν ιδιαιτέρα προελληνική γλώσσα την οποίαν 
ονόμαζε «Μινωϊκή», ενώ ήταν σχεδόν απολύτως πεπεισμένος ότι ήταν 
αδύνατον να ήταν ελληνική. Πολύ αργότερον της ανακαλύψεως των 
πινακίδων και μετά από πάμπολλες αποτυχημένες προσπάθειες 
αρχαιολόγων και γλωσσολόγων, εν τέλει απεκρυπτογραφήθη το 1952 από 
τον -πρωίμως θανόντα σε τροχαίο ατύχημα- νεαρό αρχιτέκτονα και 
παλαιογράφο Μάϊκλ Βέντρις (Michael George Francis Ventris). Ο Βέντρις 
βασιζόμενος στις μελέτες της Αμερικανίδος Alice Elizabeth Kober (40 
σημειωματάρια και 180.000 χειροποίητες κάρτες) εζήτησε τη βοήθεια του 
κλασικού φιλολόγου και γλωσσολόγου Τζων Τσάντγουϊκ (John Chadwick) και 
μαζί εδημοσίευσαν το  1953 ένα ιστορικό άρθρο στο τεύχος 73  του «Journal 
of Hellenic Studies», σελίδες 84-111, με τίτλο «Evidence for Greek Dialect in 
the Mycenaean Archives»,. Εκεί ερμήνευσαν με σαφήνεια 65 από τα 88 (τότε) 
γνωστά σύμβολά της Γραμμικής Β, διετύπωσαν τους βασικούς κανόνες 
ορθογραφίας της και έφεραν στο φως μιαν αρχαϊκή ελληνική διάλεκτο, πέντε 
αιώνες παλαιοτέρα  από την Ομηρική Ελληνική. 

Η Γραμμική Β περιλαμβάνει 89 συλλαβογράμματα, τα οποία αναπαριστούν 
συλλαβές με φωνητική αξία και περί τα 260 ιδεογράμματα (ή λογογράμματα), 
που αποδίδουν έννοιες όπως άνδρας, γυναίκα, αγελάδα, έλαιο, οίνος κλπ., 
καθώς και σύμβολα για την απόδοση αριθμών. Παρά το ότι τα κείμενα είναι 
στην πλειοψηφία τους κατάλογοι εφοδίων που εισέρχονται, εξέρχονται  ή είναι 
αποθηκευμένα στα ανάκτορα και «τηλεγραφικές» επιγραφές εμπορευμάτων, 
η αξία τους ως πρωτογενείς πηγές για την θρησκεία, την διοικητική 
οργάνωση, την κοινωνική διαστρωμάτωση, την οικονομία και το εμπόριο της 
μυκηναϊκής Ελλάδος είναι τεραστία. Έως σήμερα έχει αποκρυπτογραφηθεί 
περί το 87% του διατιθεμένου συνόλου των κειμένων. Επίσης έχουν 
καταβληθεί αρκετές προσπάθειες μέχρι σήμερα, ώστε να ερμηνευθούν και τα 
υπόλοιπα 17 περίπου σύμβολα, των οποίων δεν είναι γνωστή η συλλαβική 
αξία. 

Η θεωρία η οποία εφάνη ως η πλέον ολοκληρωμένη, από την άποψη της 
επαληθευτικής διασταυρώσεως των δεδομένων σε σχέση με μετακινήσεις IE 
στην Εγγύς Ανατολή και στην Μεσανατολή, είναι αυτή της ελεύσεως των Ελλήνων 
περί το 1600 π. Χ. Επροτάθη πρώτον από τους : Georges Perrot διευθυντή της 



Γαλλικής Σχολής Αθηνών (Histoire de l'art dans l' Antiquité, Égypte, Assyrie, 
Perse, Asie mineure, Grèce, Etrurie, Rome», ομού με τον Charles Chipiez για 
τους πρώτους 8 τόμους, Paris, εκδόσεις Hachette, 10 τόμοι, 1882-1914 - 
Tome VI : La Grèce primitive και L'art mycénien, 1894), Χρήστο Τσούντα και 
James Irving Manatt (1845-1915), (Tsountas, Chrestos, Irving, Manatt J., 
«The Mycenaean Age: a Study of the Monuments and Culture of Pre-Homeric 
Greece», Houghton, Mifflin and Co. Boston, 1897, με εισαγωγή του μεγάλου 
Δόκτορος Dörpfeld) στα τέλη του 19ου  αιώνος.  

Ο αείμνηστος Σουηδός, ελληνιστής φιλόλογος και μυθογράφος Martin Persson 
Nilsson (1874–1967), στα έργα του που εδημοσιεύθησαν το 1927 («The Minoan-
Mycenaean religion and its survival in Greek religion» (= Acta Regiae 
Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis. Τόμος 9), εκδόσεις Gleerup, 
Lund) και το 1933 («Homer and Mycenæ» - Λονδίνο, εκδόσεις Methuen) 
προέβαλε δύο νέα, ουσιώδη και πρωτότυπα περί του ΙΕ ζητήματος επιχειρήματα, 
πολύ χρήσιμα στους μετέπειτα ερευνητές : Αφενός το επιχείρημα του ηλέκτρου, 
δηλαδή την αιφνίδια εμφάνιση του στον ελλαδικό χώρο το 1600 π. Χ., (ένδειξη 
υπάρξεως επαφών με χώρες του Boρρά) και αφετέρου το επιχείρημα του ίππου, 
για τον οποίο δεν υπήρχαν ενδείξεις προγενεστέρας παρουσίας του στην 
Μεσόγειο γενικώς. Πιο πρόσφατα, στην δεκαετία του 1970, οι William F. Wyatt 
Junior [W. F. Wyatt, Jr., «The Indo-Europeanization of Greece», σελίδες 89-
111 στο «Indo-European and Indo-Europeans», Φιλαδέλφεια 1970, G. 
Cardona, H. M. Hoenigswald, και Alfred Senn]  και James D. Muhly [J. D. 
Muhly, «On the Shaft Graves at Mycenae» in M. A. Powell, Jr. and R. H. Sack 
(eds.), στο «Studies in Honor of Tom B. Jones», Neukirchen-Vluyn 1979, 
σελίδες 311-323] έφθασαν στο ίδιο συμπέρασμα, βασιζόμενοι στην ερμηνεία των 
ευρημάτων των λακκοειδών τάφων των Μυκηνών. Παρά τις αντιρρήσεις που 
διετυπώθησαν κατά καιρούς (περί τάχα μινωικής προελεύσεως των κτερισμάτων 
και άρα προελληνικής καταγωγής των νεκρών βασιλέων), οι εκεί ενταφιασθέντες 
θεωρούνται Έλληνες. Ο Wyatt εσημείωνε πως δεν υπήρχαν μαρτυρίες για 
ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα προ  του 1600 π. Χ. Ο Muhly ετόνιζε πόσο πλούσιοι 
ήσαν οι τάφοι αυτοί του 1600 π. Χ. σε σχέση με την προγενεστέρα περίοδο. Οι 
ομοιότητες με τους θησαυρούς των Κουργκάν («τύμβων») της Νοτίου Ρωσίας, που 
θεωρούνται προγενέστεροι και ινδοευρωπαϊκοί, συνηγορούσαν υπέρ της από εκεί 
μετακινήσεως IE προς τις ακτές του Αιγαίου. Πιο πρόσφατα, το 1988, ο Robert 
Drews, βασιζόμενος στην αρχική ιδέα του Nilsson σε σχέση με την εμφάνιση του 
ίππου, εντοπίζει ως κλείδα της ερεύνης όχι τον ίππο αλλά το ιππήλατο πολεμικό 
άρμα. Με αρκετά πειστικά επιχειρήματα οδηγεί στην ταύτιση του άρματος με τους 
IE, υπόθεση που αν είναι σωστή, οδηγεί στο συσχετισμό IE Ελλήνων και της 
μετακίνησης του 1600 π. Χ. 

 

Η κατάληξη των θεωριών περί αποτόμου εμφανίσεως των Ελλήνων κατά τον 
17ο  π. Χ. αιώνα ανατρέπει τον τύπο της μαζικής μεταναστεύσεως ποιμένων και 
οδηγεί στην αποδοχή μιας εισβαλούσης πολεμικής κοινωνίας που επεβλήθη 
στους προγενεστέρους και, κατά τα φαινόμενα, πολυπληθεστέρους κατοίκους. Η 
πλέον πρόσφατη θεωρία (από την δεκαετία του 1950) βασίζεται στα ίχνη της 
γενικευμένης καταστροφής η οποία φαίνεται ότι έπληξε ισχυρότατα τον 
πολιτισμό της Μέσης Πρωτοελλαδικής Περιόδου το 2100 π. Χ., δεχόμενη και την 
εισβολή του 1900 π. Χ. ως ένα δεύτερο κύμα. Ο Caskey ομίλησε για ένα λαό 
«όμοιο» με τον ελληνικό, ακολουθούμενο από έναν δεύτερο, δύο αιώνες μετά, 
σαφώς ελληνικό αυτή τη φορά. Παρόμοια άποψη υιοθέτησε και ο Σακελαρίου 
στο 350 σελίδων βιβλίο του «Peuples prehelleniques d 'origine 



indoeuropeenne», Aθήνα 1977,  της Εκδοτικής Αθηνών. Είναι προφανές ότι η 
θεωρία της ελεύσεως των προγόνων μας το 2100 π. Χ. έχει το πλεονέκτημα της 
προσπαθείας συμβιβασμού και συναρμογής των πολλαπλών ενδείξεων όσον 
εφάνησαν αρχικώς σε όλους τους οικισμούς που διερευνήθησαν. 

Βεβαίως αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η κατοίκηση του ελλαδικού χώρου, 
από αμνημονεύτων χρόνων, από τους πανταχού παρόντες στην ελληνική 
παράδοση Πελασγούς και Λέλεγες. Παρόντες, διότι με αυτούς ταυτίζονται 
πολλοί από τους μυθικούς γενάρχες φυλών και διότι εμπλέκονται σχεδόν σε κάθε 
μύθο που προηγείται των μύθων των «Ηρώων». Για τους πρώτους 
Ινδοευρωπαϊστές ήταν αναντίρρητο πως επρόκειτο για προελληνικούς λαούς, 
αλλά οι απόψεις για το ποιοι ήταν ακριβώς απέκλιναν σημαντικά. Ο Johann 
Samuel Heinrich Kiepert ήδη από το 1861 ομιλούσε για αυτόχθονες, συγγενείς 
των Ιλλυριών. Ο Κarl Wilhelm Deimling ένα χρόνο μετά (1862) τους τοποθετούσε 
στη νοτιοδυτική Μικρά Ασία (όπως ανέφεραν και οι ελληνικοί μύθοι). Πάλιν το 
επόμενον έτος, ο Georg Friedrich Unger («Hellas in Thessalien» - Philologus, 
supplement ii., Goettingen : Dieterich 1863), τους εθεώρησε Φοίνικες,  
ερμηνεύων την παράδοση ως μαρτυρία περί φοινικικής καταγωγής των 
προελληνικών φύλων, ενώ ο πολύς Curtius αντελαμβάνετο μια φάση «λελεγιακή» 
του πελασγικού-αιγιακού πολιτισμικού πλαισίου (Griechische Geschichte. 
(Βερολίνο 1878, τόμος 1).  

Αίνιγμα επίσης αποτελεί το κατά πόσον οι Πελασγοί και οι Λέλεγες 
αυτοαπεκαλούντο με τα εν λόγω εθνικά ονόματα. Ενώ κάποιοι θεωρούν ότι 
γλωσσολογικώς τα ονόματα αυτά δεν είναι ελληνικά, άλλοι υποστηρίζουν πως τις 
ονομασίες αυτές τους τις απέδωσαν αργότερον οι Έλληνες. Μία ενδιάμεση 
άποψη στηρίζεται στον ιστορικό, γραμματικό και μυθογράφο Απολλόδωρο τον 
Αθηναίο (180 π. Χ. –110 π. Χ.) που επίστευε πως οι λαοί αυτοί έγιναν 
γνωστοί με τα ονόματα των μυθικών γεναρχών-βασιλέων τους, του Πελασγού 
και του Λέλεγος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 10 
 

 

 
 
 
Οι Πελασγοί θεωρούνται, με γενικολογία και σχετικώς μεγάλη ασάφεια, ως λαός 
είτε αυτόχθων της χώρας, είτε ξένος ο οποίος μετεκινήθη στον ελλαδικό χώρο 
στις αρχές της 3ης χιλιετίας π. Χ. Αναλόγως «θολή» είναι η γλωσσική και η φυλετική 
τους ταξινόμηση : η συντριπτική πλειονότης των επιστημόνων τούς κατατάσσει σε 
μια «μεσογειακή», «προελληνική», «προ-ΙΕ» γλωσσική και ίσως και φυλετική 
ομάδα -εφόσον τα πολλά τοπωνύμια και τα λίγα ονόματά τους δεν θεωρούνται 
ινδοευρωπαϊκής ρίζας-, άλλοτε όμως παρουσιάζονται ως «προελληνικός» αλλά 
IE πληθυσμός, γεγονός που εγείρει το ερώτημα τι συμβαίνει με τα υποτιθέμενα 
μη ινδοευρωπαϊκά τους ονόματα.  

Περί των Πελασγών υφίστανται μαρτυρίες πολλών αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφείς από τους μυθικούς χρόνους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι: 
Όμηρος, Ηρόδοτος, Ησίοδος ο Ασκραίος, Έφορος ο Κυμαίος, Στράβων ο 
Αμασεύς, Σκύμνος ο Χίος, Μενεκράτης ο Ελαΐτης, Παυσανίας ο Λύδιος ο 
«Περιηγητής», Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, καθώς και οι Αθηναίοι 
Θουκυδίδης, Ευριπίδης, Αισχύλος, Αντικλείδης και Πλάτων. 

Ο Όμηρος περιγράφει τον Αχιλλέα να προσεύχεται στον Δωδωναίο Δία ως 
αρχέγονο Θεό των Πελασγών: «Ζευ άνα Δωδωναίε Πελασγικέ τηλόθι ναίων 
Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, αμφί δε Σελλοί σοι ναίουσι υποφήται 
ανιπτόποδες χαμαιεύναι…» («Δία, άρχοντα Δωδωναίε Πελασγικέ, κάτοικε 
προστάτη της Δωδώνης πέρα της κακοχείμωνης, που γύρω σου 
παραστέκουν οι χρησμολόγοι, χαμόκοιτοι Σελλοί με τ’ άπλυτα ποδάρια» - 
Ομήρου «Ιλιάς», Ραψωδία Π, στίχοι 233-235 :)  
 
Οι κλασικοί Έλληνες τους εντοπίζουν αρχικά στην ορεινή κυρίως Θεσσαλία 



(γενικότερον η Θεσσαλία φαίνεται να είναι η «κλεις» στο μυστήριο της 
καταγωγής των Ελλήνων), στην Ήπειρο και στην Αττική, θεωρούμενες 
παραδοσιακώς ως περιοχές στις οποίες κατοικούσαν Πελασγοί.  

Σε ότι αφορά στην Θεσσαλία, στους Πελασγούς της Φθίας αναφέρεται ο 
Στράβων (βιβλίον Ε’- 2.4). Εκεί, μεταξύ άλλων περιοχών ζούσαν Πελασγοί, 
κατονομάζει δε την μία από τις τέσσαρες πόλεις του κράτους Πηλέως - 
Αχιλλέως, (κράτους το οποίον συμπίπτει με την σημερινή Ανατολική - 
Βορειανατολική Φθιώτιδα και ευρέα τμήματα των σημερινών νομών Λαρίσης 
και Μαγνησίας), το Πελασγικόν Άργος, την αποκαλουμένη αργότερον 
Κρεμαστή Λάρισα (η σημερινή κωμόπολη Πελασγία), στην περιοχή που 
εξετείνετο από «την Θεσσαλία μεταξύ των εκβολών του Πηνειού και των 
Θερμοπυλών, μέχρις της ορεινής χώρας σε όλη την έκταση της Πίνδου, αφού 
οι Πελασγοί ήσαν κυρίαρχοι αυτών των τόπων» ιδιαιτέρως δε πως είχαν 
επεκταθεί «προπάντων μεταξύ των Αιολέων οι οποίοι ήσαν ανά την Φθία και 
την Θεσσαλία.». Σημειώνεται επίσης ότι αργότερον, κατά τους ιστορικούς 
χρόνους, το νότιον τμήμα της Θεσσαλίας, μεταξύ Λαρίσης και Φερών 
διατηρούσε το όνομα Πελασγιώτις. 

Σχετικώς προς την Ήπειρο, αναφέρεται στην προσευχή του Αχιλλέως  στην 
Ιλιάδα ο Ζευς, ο οποίος προσφωνείται «άρχων – βασιλεύς της Δωδώνης και 
των Πελασγών». Η Ήπειρος και ιδιαιτέρως η Δωδώνη (σε κλειστή, βατή 
επιμήκη κοιλάδα, στους πρόποδες του όρους Τόμαρος, σε υψόμετρο 600 
μέτρων) αποτελούσε το κέντρο των Πελασγών. Ο Στράβων μνημονεύει τον 
Ησίοδο, ο οποίος είχε αποκαλέσει την Δωδώνη «Πελασγών έδρανον» 
(fragmentum / θραύσμα κειμένου 225). Εδώ υπήρχε και το μέγα ιερό του 
Δωδωναίου Διός, το περίφημο ομώνυμο μαντείο, καθώς και ένα από τα 
αρχαιότερα θέατρα του ελλαδικού χώρου. 

Για την Αττική ο Ηρόδοτος αναφέρει την ύπαρξη πελασγικού έθνους 
(«Ιστορίαι», Βιβλίον Α', 57 – «...το Αττικόν έθνος εόν Πελασγικόν...») και 
συμπληρώνει πως όταν ο Κροίσος της Λυδίας ηθέλησε να μάθει ποιοι 
Έλληνες είναι οι ισχυρότεροι, ανεκάλυψε πως πρώτοι ήσαν οι Λακεδαιμόνιοι 
και μετά οι Αθηναίοι, οι πρώτοι από την φυλή των Δωριέων και οι δεύτεροι 
από εκείνην των Ιώνων. «Πράγματι αυτοί οι λαοί ήσαν οι πλέον εξέχοντες, οι 
δεύτεροι μεν καταγωγής Πελασγικής, οι πρώτοι δε καταγωγής ελληνικής». 

Αργότερον εντοπίζουν τους Πελασγούς και στην Πελοπόννησο (στην Αρκαδία, 
στην Αργολίδα, στην Αχαΐα, στην Σικυώνα), στο Αιγαίον Πέλαγος (Σαμοθράκη, 
Ίμβρος - Λήμνος, Λέσβος, Κυκλάδες, Σκιάθος ), στην Κρήτη και στην Μικρασία.  

Το όνομα Πελασγοί εχρησιμοποιείτο αποκλειστικώς από τους αρχαίους 
προγόνους μας συγγραφείς, οι οποίοι ανεφέροντο στους πληθυσμούς αυτούς 
τους οποίους θεωρούσαν είτε ως προγόνους των Ελλήνων, είτε ως 
ανθρώπους που ευρίσκοντο προ των Ελλήνων σε μέρη τα οποία  σήμερον 
αποτελούν την Ελλάδα. Ο Ηρόδοτος λέγει για τους Πελασγούς «… ήντινα δε 
γλώσσαν ίεσαν οι Πελασγοί ουκ έχω ατρεκέως ειπείν …. ήσαν οι Πελασγοί 
βάρβαρον γλώσσαν ιέντες» («.. ωστόσο ποια γλώσσα συνήθιζαν να ομιλούν 
οι Πελασγοί  δεν δύναμαι να ειπώ νε βεβαιότητα … οι Πελασγοί συνήθιζαν να 
ομιλούν μια βάρβαρη γλώσσα»). 

Μερικοί όμως, κυρίως μεταγενέστεροι, χρησιμοποιούν το όνομα τούτο για να 
περιγράψουν και αμιγώς ελληνικούς πληθυσμούς. Σύγχρονοι ιστορικοί, 



αρχαιολόγοι και γλωσσολόγοι έχουν προσπαθήσει να συνδέσουν τους 
«Πελασγούς», (όρο με μάλλον ασαφές περιεχόμενο), με διαφόρους υλικούς 
πολιτισμούς και γλωσσολογικές ομάδες, αλλ’ όμως δίχως απαρτιωθείσα 
άποψη, δηλαδή πρόκειται περί σπουδαίου «ζητήματος» αλύτου όμως έως 
τούδε.  

Οι συνεχείς επεξεργασίες και συνδυαστικές ανασυνθέσεις των ελληνικών 
μύθων και παραδόσεων καθιστούν εξόχως δυσχερή τον διαχωρισμό μεταξύ 
σαφών «αναμνήσεων ιστορικών γεγονότων» και μυθοπλασίας, όσον αφορά 
στις πληροφορίες που δίδουν οι αρχαίοι συγγραφείς για τους Πελασγούς 
(όπως σαφώς επισημαίνεται από την Christiane Sourvinou-Inwood : 
«Herodotus -and others- on Pelasgians», στο «Herodotus and his world», των 
εκδόσεων Oxford University Press, 2003 και από τον Μιχαήλ Σακελλαρίου : 
«Pelasgés», στο «Peuple préhelléniques d'origine indo - européenne», της 
Εκδοτικής Αθηνών, 1977.) Ως γενάρχης των Πελασγών αναφέρεται ο 
Πελασγός. Με το όνομά του συνεδέθησαν πολυάριθμοι θρύλοι και 
παραδόσεις. 

Οι Λέλεγες εμφανίζονται στην Ιλιάδα ως σύμμαχοι των Τρώων, χωρίς όμως να 
πληροφορούμεθα την κοιτίδα τους. Ο Αλκαίος συσχετίζει την Άντανδρο της 
Τρωάδος με τους Λέλεγες, αργότερον όμως ο Ηρόδοτος ομιλεί για εκεί 
Πελασγούς. Τους Λέλεγες ανακαλύπτει κανείς στα Μέγαρα, στην Λακεδαίμονα, 
στην Ήπειρο εγγύς των Μολοσσών, στην Θεσσαλία (παραλλήλως ή μετά τους 
Πελασγούς), στα Μέγαρα, στις Κυκλάδες, στην Μικρασία, σε πολλά μέρη της 
σημερινής Στερεάς Ελλάδος, στην Λευκάδα και στην Μεσσηνία. Αναφέρονται ως 
και τον 5ο π. Χ. αιώνα μεμονωμένες λελεγικές κοινότητες στην Κρηστωνία και στην 
Προποντίδα. Ο Φερεκύδης από την Λέρο, ο οποίος εν πολλοίς θεωρείται ως 
αξιόπιστος ιστορικός, τους περιγράφει κατοικούντες στην ακτή της Καρίας 
(νοτιοδυτικά μικρασιατικά παράλια) από την Έφεσο ως την Φώκαια, ενώ για τους 
Κάρες λέει πως ζούσαν νοτιότερον, προς την Μίλητο, διαφορίζοντάς τους έτσι 
από τους Λέλεγες, πράγμα  που δεν έκαναν όλοι οι Ελληνες ιστορικοί. 
 
Συνολικώς οι κλασικοί Ελληνες δεν είναι σαφείς ως προς τους 
προγενεστέρους τους Πελασγούς, Λέλεγες και άλλους λαούς που αναφέρονται 
παραλλήλως. Ίσως δεν τους ενδιέφερε διόλου, διότι θεωρούσαν ως προδήλως 
δεδομένα κάποια πράγματα. Αλλού εμφανίζονται ως πρόγονοι ημών και αλλού 
ως πρώιμοι κάτοικοι της χώρας. Ίσως να υπήρχαν εθνολογικές διαφορές ή ίσως 
να ήσαν όλοι μέρος του ενιαίου παράκτιου πολιτισμού που γνωρίζουμε πλέον 
πως άνθισε σε αμφότερες τις πλευρές του Αιγαίου. 

Παρά τις ανερμήνευτες εμμονές και ιδεοληψίες μερικών ή τις ανομολόγητες 
σκοπιμότητες άλλων οι ινδοευρωπαϊκές θεωρίες δεν θα εγκαταλειφθούν. 
Πρώτον, διότι η βάση τους, η γλωσσολογική συγγένεια, δεν ημπορεί να 
αμφισβητηθεί σοβαρά. Δεύτερον, οι Ελληνες –είτε ΙE είτε όχι- παραμένουν η 
μοναδική περίπτωση λαού με τόσο πολλά στοιχεία διαθέσιμα προς διερεύνηση, 
με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν οι ινδοευρωπαϊστές να αποκόψουν τον 
παράγοντα «Ελληνες» από την διαρκή και διευρυνομένη διεπιστημονική 
συστηματική τους αναζήτηση. 
 
Ταυτοχρόνως όμως, ειδικώς ως προς την καταγωγή των Ελλήνων, οι ίδιες αυτές 
ινδοευρωπαϊκές θεωρίες ενέχουν κάποιες δομικές αδυναμίες : Αν οι Έλληνες 
είναι IE, δεν είναι μεν αυτόχθονες, όμως ουδείς είναι σε θέση να ειπεί 
κατηγορηματικώς από πού ήλθαν, εφόσον δεν φαίνεται να έχει επιλυθεί 



οριστικώς το πρόβλημα «ποιοί IE μετεκινήθησαν, πότε, από και προς τα πού;» 
 
Επιπλέον, οι Ελληνες, ως IE, μπορούν να ερευνηθούν στη βάση του ότι η 
Γραμμική Β' είναι γλώσσα ελληνική. Οι πινακίδες της Γραμμικής Β' εμφανίζονται τον 

15ο  π. Χ. αιώνα, σαφές χρονικό σημείο ο οποίον αποτελεί την πρωιμοτέρα 
γλωσσική εμφάνιση των Ελλήνων, έτσι ώστε η έλευσή τους στην περιοχή 
μοιραίως και ευλόγως τοποθετείται ολίγο ενωρίτερον, (ειδικότερον το πλείστον 
έως έξι αιώνες πριν). Αυτό αποτελεί μεν μιαν ασφαλή και ακλόνητο ένδειξη ότι οι 
πρόγονοί μας δεν ήλθαν αργότερον, δεν καλύπτει όμως την πιθανότητα να 
υπήρχε η γλώσσα πολύν καιρό προ της δημιουργίας του αντιστοίχου 
συστήματος γραπτής εκφράσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η εμφάνιση της 
Γραμμικής Β'  ταυτίζεται με την άφιξη ενός νέου λαού, ενώ θα ημπορούσε να 
είναι απλώς μια εξέλιξη γραπτής αποδόσεως της γλώσσης ενός ήδη 
παλαιότερον ελθόντος λαού. 
 
Τα στρώματα καταστροφής, βάσει των οποίων έγινε προσπάθεια εντοπισμού και 
χρονολογήσεως εισβολών, ποικίλλουν πολύ περισσότερον από όσον εφαίνετο  
αρχικώς, οι δε  μετακινήσεις φαίνεται ότι ήσαν διαρκείς, από και προς τον ελλαδικό 
χώρο, ενώ η πλέον πρόσφατη ερμηνεία τους σχετίζεται με την απλή - άρα και 
μεγαλυτέρα πιθανότητα- εντοπίων πολεμικών συγκρούσεων, εντός της μείζονος 
χώρας. Η  σχετικώς δημοφιλής προ μερικών ετών άποψη περί μετακινήσεως από 
την Ανατολία δεν επιβεβαιώθηκε. 
 
Προφανώς, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως οι Ελληνες στους 
μύθους τους δεν διετήρησαν κάποια σαφή ανάμνηση εισόδου στη χώρα που 
κατοίκησαν, είτε μεταναστεύσεως είτε εισβολής. Προφανώς όσοι ισχυρίζονται ότι 
η παράδοση αφ εαυτής δεν είναι ασφαλής ένδειξη για ιστορικά γεγονότα, 
έχουν μεν δίκιο, όμως δεν υπήρξε ερευνητής που να μη χρησιμοποίησε τους 
μύθους, έστω και ως συμπληρωματική μέθοδο εξαγωγής συμπερασμάτων  
(συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και αυτών που εκφράζουν αμφιβολίες). 
Τέλος πρέπει να προστεθεί  και το γεγονός ότι ορισμένες οψιμότερες της αρχικής 
εθνογενέσως παραδόσεις των Ελλήνων διέσωσαν γεγονότα τα οποία 
επαλήθευσε η αρχαιολογική έρευνα, όπως επί παραδείγματι ο Τρωικός 
Πόλεμος. 

Οι περί αυτοχθονίας θεωρίες έχουν επίσης τα ελαττώματά τους. Παραβλέπουν 
τις ενδείξεις ομογλωσσίας σε λαούς τόσον απομεμακρυσμένους όσο η Ιρλανδία 
από την Ινδία. Βασίζονται κατά κόρον και επιμόνως μόνον στα κοινά σημεία της 
θρησκείας των Πελασγών με αυτήν των κλασικών Ελλήνων, ενώ τέτοια και πολύ 
περισσότερα χαρακτηριστικά σημεία υπάρχουν και μεταξύ των Ελλήνων και 
πολλών άλλων ινδοευρωπαϊκών λαών. Παραλλήλως δεν έχει διασαφηνιστεί η 
σχέση των πολυθεϊστικών και πατριαρχικών θρησκευτικών συστημάτων που 
χαρακτήριζαν τους IE με την ευρέως διαδεδομένη και πολύμορφη «μητριαρχική 
θρησκεία», την λατρεία της «Μητέρας Θεάς» η οποία ήταν ίσως γενικευμένη 
στον χώρο σε αρχαιότερη εποχή. Οι κλασικοί Έλληνες έχουν σε κάποια σημεία 
λίνα θολή ανάμνηση του παρελθόντος τους, συγκεκριμένα διατηρούν 
συγκρουόμενες παραδόσεις σε σχέση με την ταυτότητα κάποιων λαών όπως οι 
Πελασγοί, με συνέπεια τις απότοκες διαφοροποιημένες επιστημονικές 
ερμηνείες. 

Πολύ ολίγα στοιχεία μπορεί κανείς να θεωρήσει ως ακλόνητο βεβαιότητα, 
πάντοτε δε βάσει της προόδου των αρχαιολογικών ανασκαφών σε λεπτομερή 
συνδυασμό των πολιτιστικών και ανθρωπολογικών στοιχείων με τα 



γλωσσολογικά δεδομένα. Δεν υπάρχει ενιαία κάλυψη του ελλαδικού χώρου από 
νέους πληθυσμούς, ούτε και ομοιόμορφη εικόνα καταστροφής. Τέτοια 
φαινόμενα, όπου εντοπίζονται, θεωρούνται πλέον ως μάλλον τοπικά. Υπάρχει 
τουλάχιστον από την 3η  π. Χ. χιλιετία μια ομοιόμορφη πολιτιστική βάση, με 
διαφοροποιημένη πρόοδο κατά  τόπους. Μεταξύ 2100 και 1900, αλλά και στην 
συνέχεια μεταξύ 1700 και 1600 π. Χ. επραγματοποιήθησαν μετακινήσεις ή και 
πολεμικές συγκρούσεις και επιδρομές, με συνέπεια την καταστροφή αρκετών 
τοποθεσιών. Κατά την ίδια περίοδο, σε γενικά πλαίσια, τα εδάφη γύρω από το 
Αιγαίο πέλαγος, αλλά και εκείνα προς την Ανατολική Μεσόγειο φιλοξενούν 
πληθυσμούς με σημαντικές μεταξύ τους πολιτιστικές ομοιότητες και 
αλληλεπιδράσεις, σε σημείον ώστε να διαφαίνεται ένας ενιαίος πολιτισμός. To 
1450 π. Χ. κάποιοι στο έδαφος της χώρας μας ομιλούσαν Ελληνικά, ενώ είναι 
πλέον αποδεκτό πως η διαφοροποίηση των ελληνικών διαλέκτων έλαβε χώρα 
εντός των ελληνικών γεωγραφικών πλαισίων και πιθανότατα ολοκληρώθηκε 
μεταξύ 14ου  και 11ου  αιώνος π. Χ. Οι πληθυσμοί οι οποίοι μετά βεβαιότητος 
ομιλούσαν αυτήν την γλώσσα φαίνεται ότι είχαν διαφορετικές αφετηρίες εντός του 
ελλαδικού χώρου. Όντες πολιτιστικώς εγγύτατοι, δεν ήσαν πολιτικώς ενωμένοι, 
υπάρχουν δε ίχνη των μετακινήσεών τους μέσα στον ελλαδικό χώρο, 
τουλάχιστον από τον 19ο  αιώνα. 

Μετά τις γενικότερες ή επι μέρους ερμηνευτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
παλαιές θεωρίες, μοιραίως θα εμφανιστούν νεότερες και αρτιότερες. Αρχαιολόγοι 
και γλωσσολόγοι, ολιγότερον δε και ανθρωπολόγοι,  φαίνεται ότι εξετάζουν πλέον 
το ζήτημα με πλέον ριζοσπαστική διάθεση μεν, υπό ισχυροτέρα πίεση 
μεταπολεμικής «πολιτικής ορθότητος» δε. Οπότε επί τέλους αναμένονται με 
έντονο ενδιαφέρον κάποια απροκατάληπτα, τολμηρά και αναγκαία, εργώδη 
βήματα στον μαγευτικό πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο χώρο της έκπαλαι 
αναζητήσεως περί των Ινδοευρωπαίων Ελλήνων. 
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Οι χρήσεις των νυν διαθεσίμων νέων γενετικών τεχνολογιών μας προσφέρουν 
τεράστιο διαγνωστικό εύρος και εξαιρετικά λεπτομερή ακριβολογία σχετικά με 
αδιαμφισβήτητες, παλαιότερα απρόσιτες και άρα ακούσια «κρυμμένες» 
γενετικές πληροφορίες, αποκαλύπτουσες τις καταβολές των μεγάλων 
εθνοφυλετικών  ομάδων και γενικότερον την διαχρονική τροχιά ιστορικών 
συλλογικοτήτων όπως π.χ. οι «πολύσημοι» Ινδοευρωπαίοι.  
 
Στους  προηγουμένους δύο αιώνες οι αρχαιολόγοι προχωρούσαν με 
εφαλτήρια την αφοσίωση στον σκοπό, την  υπομονή και την πίστη, καθώς και 
με όργανα   την σκαπάνη και τα ιστορικά κείμενα. Η επιστήμη τους ήταν  
ταγμένη στην έμπρακτη, στην πειραματική επαλήθευση και διακρίβωση  ή 
διάψευση και απόρριψη των όσων είχαν γράψει ή υπονοήσει οι ιστορικοί του 
παρελθόντος. Αναπόδραστα συνεπώς, η «επικράτειά» τους στον γνωσιακό 
χώρο σταματούσε εκεί που άρχιζαν τα σύνορα της παλαιοντολογίας. Άρα το τι 
είχε ακριβώς συμβεί στην Προϊστορία των ανθρώπων αφορούσε για αυτούς 
σε αναπόδεικτες εικασίες, ευφάνταστες ή λογικοφανείς υποθέσεις η ίσως και 
σε «χρήσιμες» για κάποια συμφέροντα μυθολογίες, με διατατική  μάλιστα  
ερμηνεία. 
 
Στις τρείς τελευταίες δεκαετίες όμως συνέβη μια κολοσσιαία αλλαγή στην 
αρχαιολογία: «τα εργαλεία μετήλλαξαν την τέχνη». Δηλαδή οι σύγχρονες 
τεχνολογίες εντοπισμού ιχνών του μακρινού παρελθόντος, η πολύ αμεσοτέρα 
διεπιστημονική επικοινωνία και συνεργασία, καθώς και οι νέες δυνατότητες 
αναλύσεως γενετικού υλικού επέτρεψαν στην αρχαιολογία όχι μόνον την 
πληρεστέρα ερμηνεία των ιδικών της, αυστηρώς αρχαιολογικών ευρημάτων, 
αλλά και να διεισδύσει στο παλαιοντολογικό πεδίο. Το αποτέλεσμα είναι μια 
θεαματική μετεξέλιξη, γεμάτη απρόσμενες νέες ερμηνείες του «ημείς πόθεν;». 
Ταυτοχρόνως δε αυτή η θαυμαστή μετεξέλιξη στηρίζει πλέον ακλονήτως την 
απαγορευμένη γνώση του μεσοβραχυπροθέσμου περιθωριοποιημένου 
παρελθόντος και ζωπυρώνει την θεωρία του Εθνικισμού.  
 
Το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτή η μετεξέλιξη και πού μας οδηγεί, 
λειτουργούσα πλέον ως ζώσα και δραστική επιστήμη αναψηλαφήσεως της 
ιστορίας και  της φυσικής υφής της ανθρωπίνης κοινωνίας, υπέροχη 
σύγχρονη προέκταση της φυσικής ανθρωπολογίας, εξετάζεται ακολούθως με 
την αναφορά στοιχείων  σχετικών προς την σύγχρονη έρευνα  του 
«παλαιογενετικού» υλικό (αρχαίου σκελετικού  DNA), καθώς και την 
σημαντικοτάτη συμβολή της στη γνώση μας για την βιολογική ιστορία του 
ανθρώπου. Τα διαδοχικά στάδια της παλαιογενετικής ερεύνης είναι σαφώς 
καθορισμένα, διακριτά, μετρητά και αναπαραγώγιμα : H συλλογή και 
δειγματοληψία του υλικού, οι επακόλουθες εργαστηριακές αναλύσεις του και η 
επεξεργασία και ερμηνεία των απορρεόντων χαρακτηριστικών.  
 
Η συνακόλουθη σύνθεση των  δεδομένων παρέχει σαφείς ποικίλες κατηγορίες 
αποτελεσμάτων. Το ανωτέρω παλαιογενετικό υλικό πλαισιούται 
συνδυαστικώς από τα οιαδήποτε αρχαία αντικείμενα αποκαλύπτουν οι 
αρχαιολογικές έρευνες στις ίδιες αρχαιολογικές θέσεις του χώρου εκ των 
οποίων προέρχεται και το σκελετικό υλικό επί του οποίου διεξήχθη η έρευνα. 
Με τον τρόπο αυτόν η παλαιοανθρωπολογία και η γενετική αρχαιολογία 
φιλοδοξούν να ενοποιήσουν τα δεδομένα από τις δύο κατηγορίες υλικού, το 
σκελετικό-ανθρωπολογικό και το αρχαιολογικό.  
 



Η αρχαιολογία κατανοεί πλέον πληρέστατα τα πλεονεκτήματα τα οποία  
προσέφερε στην εγκληματολογία η ανάλυση του DNA. Αυτό σημαίνει ότι ένας 
σκελετός που ήλθε  στην επιφάνεια από την αρχαιολογική σκαπάνη, ενδέχεται 
να μας αποκαλύψει την αιτία θανάτου του ή και να ταυτοποιηθεί ! Η 
παλαιογενετική έρευνα αφορά ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο των νέων 
μεθοδολογικών δυνατοτήτων, πράγματι  δυνατοτήτων εξιχνιάσεως ιστορικών 
«μυστηρίων». Μάλιστα  η «γενετική αρχαιολογία» ανάγεται εν τέλει σε 
πραγματική επιστημονική επανάσταση, καθώς καλύπτει και την εξιχνίαση της 
Προϊστορίας.  

 
Το τεύχος 6246 του περιοδικού «Science» της 24ης  Ιουλίου 2015,  Τόμος 349, 
περιελάμβανε ένα ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό βραχύ άρθρο (σελίδες 354  - 355) 
του  βιολόγου Michael Balter, το οποίο  περιελάμβανε μια τέτοια 
συγκλονιστική εξιχνίαση του σπουδαίου ερωτήματος: Πότε και πόθεν 
έφθασαν στην αμερικανική ήπειρο οι πρώτοι της κάτοικοι, σε ένα ή 
περισσότερα «μεταναστευτικά κύματα»; Για να επιλύσουν το πρόβλημα, 
επιστήμονες των Πανεπιστημίων της Κοπεγχάγης και του Μπέρκλεϋ 
ανέλυσαν τις αλληλουχίες του γονιδιώματος 31 ζώντων Ινδιάνων της 
Αμερικής, Σιβηριανών αλλά και νησιωτών του Ειρηνικού Ωκεανού και τις 
συνέκριναν με εκείνες 23 σκελετών της Βορείου και Νοτίου Αμερικής, με 
χρονολογία θανάτου 200 ως 6.000 χρόνια πριν, όπως και  ενός παλαιολιθικού 
παιδικού σκελετού που είχε ευρέθη  στην Μάλ' τα της Νοτιο-Ανατολικής 
Σιβηρίας - δυτικώς του Ιρκούτσκ. Το πόρισμα στο οποίο  εν τέλει κατέληξαν 
διελεύκανε καταλυτικώς την καταγωγή των «Ινδιάνων» και επέλυσε ένα 
κομβικό αίνιγμα το οποίον εταλάνιζε αρχαιολόγους, ανθρωπολόγους και 
παλαιοντολόγους επί  80 περίπου έτη : την «Εικασία της Βεριγγείας».  

 
Όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος πρωτοσυνήντησε ιθαγενείς στην Αμερική δεν 
χρειάσθηκε  καν δευτέρα σκέψη για να τους ονομάσει «Ιndios», καθ' όσον 
ατός ... για την Ινδία είχε αποπλεύσει. Οταν όμως στα επόμενα πενήντα 
χρόνια ο Βάσκο Νούνιες (ή Νούνιεθ) ντε Μπαλμπόα (Vasco Núñez De 
Balboa) ανεκάλυψε τον Ειρηνικό Ωκεανό και ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος 
(Fernão de Magalhães, το όνομα στην γλώσσα της πατρίδας του επροφέρετο  
Μαγαλιάϊς) τον διέσχισε, διενεργών  τον πρώτο περίπλου της Γης, όλοι 
κατενόησαν ότι οι Indios της Αμερικής ουδεμίαν σχέση είχαν με την Ινδία. Τότε 
όμως πόθεν και πότε είχαν έλθει αυτοί οι άνθρωποι; 
 
Οι θεωρίες που ανεπτύχθησαν από ανθρωπολόγους, αρχαιολόγους, 
αποκρυφιστές, ψυχικούς και... απλούς ανειδικεύτους φαντασιοκόπους στα 
πεντακόσια περίπου επακόλουθα έτη ήσαν πάμπολλες και μυθοπλαστικώς 
συναρπαστικές : περιελάμβαναν από τους απογόνους της Ατλαντίδος έως 
αποίκους εκ της Αρχαίας Αιγύπτου και από βορειοαμερικανούς χαλκοθήρες 
των Μινωιτών ή νοτιοαμερικανούς απογόνους των Αργοναυτών έως... τις 
χαμένες φυλές του Ισραήλ, αλλά ακόμη και μετανάστες εκ της Δυτικής 
Αφρικής ή και Μαυριτανούς … διωχθέντες από τους Βανδάλους ! Όλες όμως 
αυτές οι θεωρίες, ολότελα φανταστικές ή και αυθαιρέτως θεμελιωμένες με 
επιλεκτικές γενικεύσεις επί μερικών ανεξηγήτων πραγματικών 
ευρημάτων, αδυνατούσαν να απαντήσουν σε μιαν απλή ανατομική 
παρατήρηση : όλοι ανεξαιρέτως οι Ινδιάνοι της Αμερικής είχαν «βραχύευρο» 
σκελετό, στοιχείο το οποίον υπεδείκνυε καταγωγή από ανθρώπους που είχαν 
ζήσει επί πολλές χιλιετίες σε ιδιαιτέρως ψυχρό κλίμα. 



 
Ο πρώτος που έδωσε μια ταιριαστή απάντηση ήταν ένας Σουηδός 
βοτανολόγος και φυτογεωγράφος, ο Όσκαρ Έρικ Γκούναρ Χουλτέν (Oskar 
Eric Gunnar Hultén, 1894-1981), ο οποίος επί μία τριετία εμελέτησε την 
χλωρίδα και την πανίδα της χερσονήσου Καμτσάτκα της Σιβηρίας, των 
Αλεουτίων νήσων και της Αλάσκας. Στην σπουδαία διδακτορική του διατριβή, 
το 1937, («Outline of the history of arctic and boreal biota during the 
quaternary period: their evolution during and after the glacial period as 

indicated by the equiformal progressive areas of present plant species»), 
διετύπωσε για πρώτη φορά την «Εικασία της Βεριγγείου Ανάπαυλας» 
(γνωστή και ως «Beringian Incubation Model – ΒΙΜ»). Κατ' αυτήν, η τελευταία 
Εποχή των Παγετώνων (προ 30.000 ετών) είχε δημιουργήσει την «Βερίγγεια 
γέφυρα ξηράς» («Beringlandbryggan»), η οποία συνέδεε την Σιβηρία με την 

Αλάσκα. Ο ισθμός αυτός - που ο Χουλτέν εβάπτισε «Βερίγγεια» - βρίσκεται 
τώρα βυθισμένος υπό τον Βερίγγειο Πορθμό, περικυκλωμένος από μιαν 
αλυσίδα ενεργών υποθαλάσσιων ηφαιστείων. Βάσει των δειγμάτων χλωρίδος 
που εμελέτησε ο Χουλτέν, απεφάνθη ότι κατά την Εποχή των Παγετώνων η 
Βερίγγεια είχε βλάστηση και κλιματικές συνθήκες τούνδρας, άρα συνιστούσε 
μιαν ιδιάζουσα  «Γη της Επαγγελίας» για τα ζώα της Σιβηρίας καθώς και τις 
φυλές θηρευτών που τα κυνηγούσαν. Είκασε λοιπόν ότι τέτοιοι πληθυσμοί 
είχαν εισρεύσει στη Βερίγγεια αλλά εγκλωβίστηκαν επί χιλιετίες σε αυτήν από 
τους παγετώνες της οροσειράς Βερχοβάνσκ της Σιβηρίας στα δυτικά και 
εκείνους της κοιλάδας του ποταμού Μακένζι της Αλάσκας στα ανατολικά. 
Όταν το κλίμα ήλλαξε επαρκώς, οι πάγοι έλιωσαν και η στάθμη της θαλάσσης 
ανυψώθηκε υπερκαλύπτουσα την Βεριγγεία, οπότε οι κάτοικοί της 
εξηναγκάσθησαν να διαφύγουν στην Αλάσκα και εκείθεν διεσπάρησαν σε 
ολόκληρο την αμερικανική ήπειρο. 
 
Η εικασία της Βεριγγείας προσέφερε μεν μιαν αρκούντως  πιστευτή εξήγηση, 
αλλά έμενε δίχως πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία επί μισόν αιώνα. Τότε, το 
2007, μια γενετική ανάλυση μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) 623 δειγμάτων 
από 20 φυλές της Αμερικής και 26 της Ασίας, κατέδειξε κάτι μοναδικό: οι 
περισσότεροι Ινδιάνοι της Αμερικής διεφοροποιούντο από τους Ασιάτες μόνον 
από ένα σύνολον απλοομάδων (A2, B2, C1b, C1c, C1d*, C1d1, D1 και 
D4h3a) το οποίον είχαν κοινό μεταξύ τους.  
 

[Στην μοριακή μελέτη της εξελίξεως, μία απλοομάς (αγγλιστί haplogroup) είναι 
μία ομάς παρόμοιων απλοτύπων (δηλαδή συνόλων αλληλομόρφων γονιδίων 
– όπου  αλληλόμορφα γονίδια είναι γονίδια που δρουν για το ίδιο γνώρισμα 
αλλά με διαφορετικό τρόπο. Επί παραδείγματι αν υπάρχουν δύο διαφορετικά 
γονίδια που ελέγχουν το χρώμα του άνθους ενός φυτού, τότε μεταξύ τους 
είναι αλληλόμορφα-),  τα οποία μοιράζονται έναν κοινό πρόγονο με μιαν ενιαία 
μεταλλαγή πολυμορφικής νουκλεοτίδας (SNP). Επειδή μία απλοομάς 
αποτελείται από παρόμοιους απλοτύπους, αυτό καθιστά μιαν απλοομάδα 
προβλέψιμη από τους απλοτύπους. Μία δοκιμή SNP επιβεβαιώνει μία 
απλοομάδα. Οι Απλοομάδες συμβολίζονται με τα γράμματα του λατινικού 
αλφαβήτου και οι εξακριβώσεις αποδίδονται από τους προσθέτους 
συνδυασμούς αριθμών και μικρών γραμμάτων. Π.χ. το αρχικό R γίνεται R1b1, 
με μεγαλυτέρα ανάλυση του απλοτύπου. Το Υ-χρωμόσωμα και το 
μιτοχονδριακό DNA έχουν διαφορετικούς προσδιορισμούς απλοομάδων με 
διαφορετικά γράμματα. π.χ. R για Υ- χρωμόσωμα και L για μιτοχονδριακό 



DNA. Η απλοομάς αναφέρεται στην βαθυτάτη προγονική προέλευση, χιλιάδες 
έτη στο παρελθόν. 

Στην ανθρώπινη γενετική οι απλοομάδες που μελετώνται συνηθέστερον είναι 
οι απλοομάδες του Υ-χρωμόσωματος (Υ-DNA) και η απλοομάς του 
μιτοχονδριακού DNA (mtDNA). Αμφότερα τα σύνολα  ημπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν τους γενετικούς πληθυσμούς της Γης. Το 
Υ-DNA «περνά» συμφώνως με την «πατρική γραμμή», από τον πατέρα στον 
υιό, ενώ το mtDNA ακολουθεί την μητρική γραμμή, από την μητέρα στην 
κόρη. Ουδέν των δύο ανασυνδυάζεται, οπότε οι όποιες αλλαγές Υ-DNA και 
mtDNA επέρχονται  μόνον από μεταλλάξεις. Δηλαδή, το γενετικό υλικό των 
δύο γονέων δεν ανταλλάσσεται.] 

 
Οι απλοομάδες της προαναφερθείσης ερεύνης δεν ημπορεί παρά να είχαν 
συγκροτηθεί μετά την αναχώρηση των προγόνων τους από την Ασία, αλλά 
προ της διασποράς τους στην αμερικανική ήπειρο. Κάτι τέτοιο ήταν όντως 
συμβατό με μια «βερίγγεια ανάπαυλα χιλιετιών» (περί τα 28.000 - 18.000 
χρόνια πριν από σήμερα). 
 
Η πολύ πρόσφατη εφετινή δημοσίευση των δανών και αμερικανών 
επιστημόνων στο «Science»  επεβεβαίωσε πλήρως με νέες γενετικές 
αναλύσεις την εμπνευσμένη εικασία του Χουλτέν: Η συντριπτική πλειονότης 
των Ινδιάνων της Αμερικής προήλθε από ένα και μόνον μεταναστευτικό ρεύμα 
Σιβηριανών - της μείζονος περιοχής του Ιρκούτσκ – οι οποίοι έφθασαν στη 
Βερίγγεια όχι ενωρίτερον του 21000 π. Χ. και εγκλωβίσθηκαν εκεί επί 7.000 
έως και 9.000 χρόνια. Επηκολούθησε η διέλευσή τους στην Αλάσκα, όπου και 
άφησαν τα πρώτα ευρήματα του πολιτισμού τους, ο οποίος σήμερον 
ονομάζεται «πολιτισμός των Κλόβις» (12000 - 10600 π. Χ.). Στην περίοδο 
εκείνη επήλθε ο διαχωρισμός τους σε ένα μεταναστευτικό ρεύμα το οποίον 
εξηπλώθη στην Βόρειο Αμερική (οι Αθαμπάσκοι και οι Αμερινδοί) και σε ένα 
έτερο μεταναστευτικό ρεύμα, το οποίον κατήλθε στην Κεντρική και στην Νότιο 
Αμερική (οι πρόγονοι των Τολτέκων, Αζτέκων, Μάγιας και Ίνκας). Η κάθοδος 
του δεύτερου ρεύματος έως την Παταγονία  απήτησε  2.000  επιπλέον έτη. 
 
Αυτοί όλοι συναπαρτίζουν την μεγάλη πλειονότητα των προγόνων του 
συνόλου των Ινδιάνων της Αμερικής. Υπήρξαν όμως και δύο γενετικώς 
διαφοροποιημένες περιπτώσεις : η των Ινουίτ του Καναδά και εκείνη μερικών 
φυλών του Αμαζονίου. Η περίπτωση των Ινουίτ σχετίζεται  με την 
μεταγενεστέρα και πολύ μικροτέρα πληθυσμιακώς μετανάστευση από τη ΒΑ 
Σιβηρία (περί το  7000 π. Χ.), ενώ εκείνη των φυλών του Αμαζονίου εμφανίζει 
γονίδια όμοια με των ιθαγενών της Αυστραλίας και της Μελανησίας, οι οποίοι 
εικάζεται ότι επίσης έφθασαν στην Αμερική μέσω των Αλεουτίων νήσων, περί 
το 6000 π. Χ.  
 
Όπως προανεφέρθη, ο πολύτιμος κρίκος συνδέσεως των συγχρόνων  
«Ινδιάνων» με τους παλαιολιθικούς τους προγόνους υπήρξε ένας παιδικός 
σκελετός ο οποίος ανευρέθη εγγύς της λίμνης Βαϊκάλης της Σιβηρίας, ηλικίας 
24.000 ετών. Η γενετική ανάλυση τόσον του μιτοχονδριακού DNA, όσον και 
του χρωμοσώματος Υ από υλικό αυτού του παιδικού σκελετού κατέδειξε ότι οι 
Ινδιάνοι κατήγοντο από την ίδια φυλή με αυτόν, αλλά επίσης έδειξε και κάτι 
άλλο: έως και 38% του εν λόγω γενετικού υλικού – συνεπώς και του γενετικού 
υλικού των Ινδιάνων της Αμερικής - είναι... ευρωπαϊκής καταγωγής! 



 
Ακούγεται όντως απίστευτο, αλλά προτού μας το ειπούν οι γενετικές 
αναλύσεις, μας το είχαν επισημάνει - από το 1998 - κάποιοι αρχαιολόγοι, 
όπως ο Ντένις Στάνφορντ του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν και ο Μπρους 
Μπράντλεϊ του Πανεπιστημίου του Έξετερ : Η λιθοτεχνία κατασκευής των 
όπλων των Ινδιάνων του πολιτισμού Κλόβις ήταν εντελώς όμοια με εκείνη του 
«Σολουτραίου πολιτισμού» που άφησε τα ίχνη του στην Ισπανία, στην 
Πορτογαλία και στην Γαλλία από το 20.000 έως το 15.000 π. Χ. Αν λοιπόν η 
μετανάστευση της Εποχής των Παγετώνων η  οποία κατέληξε στην Αμερική 
είχε αρχική αφετηρία την Δυτική Ευρώπη, συνταρακτικά ερωτήματα, εικασίες 
και προβληματισμοί αναφύονται σχετικώς με τα συμβάντα σε εκείνα τα 
παγωμένα «πέτρινα χρόνια» του ανθρωπίνου είδους, ώστε μάζες ανθρώπων 
να μεταναστεύουν από τις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού έως τις στέπες 
της Ασίας και από εκεί να προβαίνουν σε μιαν εργώδη και επικίνδυνη 
«Υπερσιβηρική Πορεία», που κατέληγε στην διέλευσή τους στην αμερικανική 
ήπειρο.  
 

Τέτοια ζητήματα σπουδαία προσεγγίζει, εξετάζει και συχνά επιλύει με 
ρηξικέλευθο τρόπο η Παλαιογενετική, η Γενετική Αρχαιολογία, με την οποία θα 
επανέλθουμε στα πάτρια.   

 

Μέρος 12 
 

 
 

 
Οι «σκιώδεις» μεν σκηνικώς, αλλά «βαρύτατοι» δραστικώς 
Ινδοευρωπαίοι 
 
 



Έως τούδε, ελάχιστα μόνον «παγωμένα μυστικά» και «απολιθωμένες 
αλήθειες» του απωτάτου παρελθόντος μας έχουμε όντως ανακαλύψει και 
εξιχνιάσει, χάριν όμως  της νεοτεύκτου «γενετικής σκαπάνης» αρχίσαμε να 
κατανοούμε σαφέστερον  τι συνέβη όταν ετάκησαν οι παγετωνικοί πάγοι, κατά 
την Νεολιθική Εποχή και την Εποχή του Χαλκού οι οποίες επηκολούθησαν.  
 
Όπως όλοι έχουμε «εν πολλοίς» ακουστά, η αρχή του πολιτισμού έγινε 
«κάπου» στην Ανατολία περί το 9000 π. Χ., όταν οι άνθρωποι ανεκάλυψαν 
διαδοχικώς την κτηνοτροφία και την γεωργία και εκατόρθωσαν, επιτέλους, να 
παύσουν αενάως ακολουθούντες αγέλες θηραμάτων, έστησαν πάγια 
καταλύματα, οίκους, οικισμούς, χωριά και πόλεις... καθώς και όλα τα 
συμπαρομαρτούντα που επέφεραν την κλιμακωτή κοινωνική οργάνωση των 
αρχεγόνων κρατών. Αυτή ήταν η νέα μορφή διαβιώσεως η οποία διεδόθη και 
επέφερε την ίδρυση των πρώτων πόλεων στην Μεσοποταμία, στην 
Μέσανατολή, στην Αίγυπτο και στην Ευρώπη, (με πρωτοπόρους στην 
τελευταία τους προ-Ελληνες, Πελασγούς, Λέλεγες και Μινωίτες). Ωστόσον 
περί το 3000 π. Χ. συνέβη μια φοβερά ανατροπή: η διάδοση της 
μεταλλουργίας έφερε πραγματική επανάσταση στα όπλα, ενώ μάλιστα 
συνδυάσθηκε και με την ανακάλυψη των πολεμικών αρμάτων. Πολύ σύντομα, 
«αρματωμένες», αρματοδρόμες και έφιππες φυλές άρχισαν να κατέρχονται 
από τον Βορρά προς τους γεωργικώς ανεπτυγμένους οικισμούς και τις πόλεις 
του Νότου : οι Άριοι στην κοιλάδα του Ινδού, οι Χετταίοι στην Μικρά Ασία και 
στην Μεσοποταμία, τα ελληνικά φύλα στα Βαλκάνια. Άραγε από πού είχαν 
έλθει όλοι αυτοί; 
 
Αρχαιολογικώς, οι ενδείξεις «ακολουθούσαν τα ίχνη των ίππων τους» : Όπως 
μας είπε από το 1956 η σπουδαία αείμνηστη Λιθουανή γλωσσολόγος - 
ανθρωπολόγος - αρχαιολόγος του Χάρβαρντ, Μαρίγια Γκιμπούτας, (Marija 
Gimbutas - Marija Gimbutienė, 1921-1994) η αρχέγονη καταβολή, η ρίζα, η 
«φύτρα» των «Ινδοευρωπαίων» ευρίσκετο εκεί όπου πρωτοεδαμάσθησαν τα 
άλογα, περί το 4500 π. Χ., στις αχανείς στέπες οι οποίες εκτείνονται μεταξύ 
του ποταμού Βόλγα, των Ουραλίων ορέων και της Κασπίας θαλάσσης. Κοινό 
χαρακτηριστικό του πολιτισμού τους ήταν ο ενταφιασμός των νεκρών σε 
τύμβους («Κουργκάν» στα ρωσικά, εξ ου και «Πολιτισμός των Κουργκάν»).  

Η πρόσφυγας στις ΗΠΑ μετά την σοβιετοποίηση της πατρίδος της, Λιθουανή 
επιστήμων υπήρξε Καθηγήτρια της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λος 
Άντζελες της Καλιφόρνιας από το 1963 έως το 1989, ερεύνησε δε και 
εδημοσίευσε έναν πελώριο αριθμό αρχαιολογικών ευρημάτων, ενώ συνάμα 
κατέβαλε τεραστία προσπάθειά, μεγαλυτέρα παντός άλλου ερευνητού, ώστε  
να ανασύρει στην επιφάνεια σημαντικό αριθμό αντικειμένων τέχνης και 
καθημερινής ζωής των νεολιθικών πολιτισμών της Ευρώπης. Η λεπτολόγος 
μεθοδικότης και η χαλκέντερη επιμονή της, της εχάρισαν  παγκόσμιο φήμη ως 
ειδικής της Ινδοευρωπαϊκής Εποχής του Χαλκού και της προϊστορίας της 
Βαλτικής και των Σλάβων, έτσι όπως την συνόψισε στο «Πολιτισμοί της 
εποχής του Χαλκού της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» (1965). Μεγάλη 
αναταραχή προκάλεσε με τα τρία τελευταία της βιβλία: «Οι Θεές και οι Θεοί 
της αρχαίας Ευρώπης» (1974), «Η Γλώσσα της Θεάς» (1989) και το τελευταίο 
της βιβλίο «Ο Πολιτισμός της Θεάς» (1991), στο οποίο παρέθεσε μιαν 
επισκόπηση των θεωριών της για τους νεολιθικούς πολιτισμούς της 
Ευρώπης: αρχιτεκτονικά πρότυπα, κοινωνική δομή, τέχνη, θρησκεία και 
ερμηνεία γραπτών πηγών. Επίστευε με έμφαση ότι υπήρξε ιδιαιτέρως 
σημαντική διαφορά μεταξύ του αρχαίου μητριαρχικού συστήματος -



εστιασμένου στην λατρεία της «Μητέρας Θεάς»  και των σαφώς   
πατριαρχικών πολιτισμικών στοιχείων του Ινδοευρωπαϊκού ηθικοπνευματικού 
πολιτισμού,  της Ινδοευρωπαϊκής καλλιεργείας («κουλτούρας»), δηλαδή των 
στοιχείων εκείνων τα οποία εν τέλει διεμόρφωσαν τις κλασικές ευρωπαϊκές 
κοινωνίες και τους ασιατικούς ινδοευρωπαϊκούς πολιτισμούς της ιστορίας 
(Περσικό και Ινδικό). 

Στο έργο της η Γκιμπούτας, πρωτοπορούσα μεθοδολογικώς, επανερμήνευσε 
της ευρωπαϊκή προϊστορία στο φως της εθνολογίας, της γλωσσολογικής 
ερεύνης , καθώς και της ιστορίας των θρησκειών,  προκαλέσασα  αρκούντως 
τις παραδοσιακές απόψεις περί των απαρχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

Το 1956, στο δελτίον υπ’ αριθμόν 20 της «Αμερικανικής Σχολής Προϊστορικής 
Ερεύνης»  του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, («The Prehistory of Eastern 
Europe. Part I: Mesolithic, Neolithic and Copper Age Cultures in Russia and 
the Baltic Area»)  η Γκιμπούτας εισήγαγε την «Υπόθεση των Κουργκάν» 
συνδυάζουσα την αρχαιολογία των περίφημων τύμβων (ρωσικά Κουργκάν) με 
γλωσσολογικά στοιχεία. Προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα των πρωτο-
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, υπέθεσε θεωρητικώς (πριν την εκ των υστέρων 
αρχαιολογική της επιβεβαίωση) την ύπαρξη λαών, τους οποίους ονόμασε 
«λαούς των Κουργκάν» - «Κουργκανούς» («τυμβοκτίστες»), προσεπάθησε δε 
να ανιχνεύσει την πορεία των μεταναστεύσεών τους στην Ευρώπη, ακόμη και  
σε μετέπειτα λεπτομερέστατη κειμενογραφία της όταν ανέκυπταν νέα 
δεδομένα (π.χ. στην «Επιθεώρηση Ινδοευρωπαϊκών Σπουδών», τεύχος 13 
(1&2), σελίδες 185–201,  στο άρθρο «Πρωτεύουσα και Δευτερεύουσα 
Γενέτειρα των Ινδοευρωπαίων : Σχόλια επί των άρθρων των Γκαμκρελίτζε - 
Ιβάνωφ» / «Primary and Secondary Homeland of the Indo-Europeans: 
comments on Gamkrelidze-Ivanov articles»). Παρ’ όλον που η υπόθεσή της 
αμφισβητήθηκε από πολλούς με σφοδρή έως λυσσαλέα πολεμική, η 
γεφύρωση την οποία επεχείρησε ανάμεσα στις δύο επιστήμες αρχαιολογία και 
μυθολογία, σχηματίζουσα τον ιστό της «αρχαιομυθολογίας» θεωρείται εξόχως 
πρωτοποριακή και είχε σημαντικότατο αντίκτυπο στην μελέτη της υποθέσεως 
των  Ινδοευρωπαϊκών λαών. Σημειούται επιπλέον ότι η Γκιμπούτας μεταξύ 
των ετών 1967 και 1980 διεξήγαγε σημαντικές συστηματικές ανασκαφές σε 
πολλούς αρχαιολογικούς τόπους της Νεολιθικής περιόδου στην 
Νοτιοανατολική  Ευρώπη. 
 
Επίσης γλωσσολογικώς, η γλωσσοχρονολογική ανάλυση των γλωσσών που 
ομιλήθησαν ανά τους αιώνες από τους λαούς του βόρειου ημισφαιρίου 
εδικαίωσε τον βρετανό ιησουίτη μοναχό Τόμας Στέφενς, ιεραπόστολο στην 
νήσο Γκόα του Ινδικού Ωκεανού, ο οποίος το 1583 έγραψε πρώτος για τις 
ομοιότητες μεταξύ σανσκριτικών, ελληνικών και λατινικών. Όπως έχει 
καταδειχθεί έως σήμερον, από τις 7.472 γλώσσες και διαλέκτους που 
ομιλούνται στον πλανήτη, οι 445 ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή «γλωσσική 
οικογένεια», με κοινή αφετηρία και εξάπλωση από την Δυτική Ευρώπη έως 
την Δυτική Κίνα και την Νότιο Ασία.  
 
Σχετικώς με το πού ακριβώς ευρίσκετο αυτή η κοινή αφετηρία, η κοιτίς, η 
«Πρωτοπατρίς» των Ινδοευρωπαίων  και επί πόσον καιρό ομιλήθηκε εκεί η 
κοινή πρωτο-ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, (άλλως καλουμένη και 
«Πρωτόγλωσσα») προτού διασκορπισθούν οι αρειμάνιες έφιππες ορδές στα 
τέσσαρα σημεία του ορίζοντος και «εμβολιάσουν» την γλώσσα τους με τις 
ντοπιολαλιές των κατακτωμένων γεωργών, είναι κάτι στο οποίον οι 



αρχαιολόγοι και οι γλωσσολόγοι δεν ημπορούσαν να συμφωνήσουν. Οι μεν 
έστρεφαν το βλέμμα στις πέραν του Καυκάσου στέπες, οι δε επέμεναν ότι 
μόνον από τους γεωργούς και μεταλλουργούς της Ανατολίας ήταν δυνατόν να 
είχε προέλθει εκείνη η «προ του Πύργου της Βαβέλ» κοινή γλώσσα.  
 
Τελικώς, οι αναγκαίες απαντήσεις ήρχισαν και πάλιν να απορρέουν κατόπιν   
της μοιραίας εμπλοκής της γενετικής αναλύσεως, τόσον στην εξέταση των 
αρχαιολογικών ευρημάτων, όσον και στην γλωσσοχρονολόγηση. Έχει ήδη 
εμφανιστεί  και  ωριμάζει τάχιστα ένας (εδραιούμενος πλέον) ολόκληρος 
κλάδος «γενετικής γλωσσολογίας», ο οποίος προσφέρει εξόχως σημαντικά 
και σκιαλυτικά πορίσματα με  διεπιστημονική χρησιμότητα. Οι  εξόχως 
ενδιαφέρουσες πτυχές, αντανακλάσεις, διασυνδέσεις και συσχετίσεις του νέου 
τούτου κλάδου ανεφέρθησαν τον Σεπτέμβριο του 2010 από τον Dan Dediu 
της ερευνητικής ομάδος «Βιολογικής Εξελίξεως και Διαφοροποιήσεως των 
Γλωσσών» (BEDLAN – «Biological Evolution and Diversification of 
Languages») – Πανεπιστήμια του Ελσίνκι, Τάμπερε, Τούρκου)  και  του 
«Ινστιτούτου Ψυχογλωσσολογίας Max Planck» του Νιμέγκεν, με την 
αποκαλυπτική σύνοψή του : «Γλωσσική ποικιλομορφία και οι σχέσεις της με 
τα γονίδια, την ιστορία και τον χώρο» («Language diversity and its 
relationships with genes, history and space»).   

Ένα χρόνο μετά, στο ίδιο πλαίσιο, εξεπτύχθη η εργασία «Μητρική Γλώσσα και 
Υ Χρωμοσώματα» («Mother Tongue and Y Chromosomes») στο περιοδικό 
«Science» (Σεπτέμβριος 2011, τόμος 333, τεύχος  6048, σελίδες 1390-1391) 
από τους Peter Forster και Colin Renfrew, με υλικό και συνεργάτες από  τα 
ιδρύματα «Κολλέγιο Murray Edwards » και «Ινστιτούτο Αρχαιολογικής 
Ερεύνης McDonald» του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ,  καθώς και το 
«Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Γενετικής» του Πανεπιστημίου του Μύνστερ. Εκεί 
οι ερευνητές εδήλωναν ότι : Υπάρχουν περίπου 6000 διαφορετικές γλώσσες 
οι οποίες ομιλούνται σήμερα ανά τον κόσμο, ενώ η ανίχνευση της 
προϊστορίας των γλωσσών και της γλωσσικής αλλαγής μέσω της 
χρησιμοποιήσεως γενετικών δεικτών είναι ήδη από καιρού ένας σαφής  
επιστημονικός σκοπός. Ωστόσον, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι δυσχερέστερο 
έργο από ότι υπήρξαν απλώς η ανίχνευση και ο εντοπισμός των διαφόρων 
εποικισμών. Παρ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από γενετικές 
μελέτες έχουν αρχίσει να εξετάζουν την γλώσσα και την αλλαγή της γλώσσης 
προ της καταγεγραμμένης ιστορίας.  

Μια γλωσσο-γενετική συσχέτιση που προκύπτει είναι ότι, η αλλαγή γλώσσης 
σε μιαν ήδη πυκνοκατοικημένη περιοχή ημπορεί να απαιτεί ένα ελάχιστο 
ποσοστό συγκεκριμμένων αρρένων μεταναστών, όπως αυτό 
αντικατοπτρίζεται σε τύπους DNA του χρωμοσώματος Υ. Αντιθέτως οι 
θηλυκές γραμμές κληρονομικότητος – καταγωγής («οι μανογενιές» της λαϊκής 
παραδόσεως), όπως υποδεικνύεται από τους τύπους του μιτοχονδριακού 
DNA (mtDNA), δεν αντανακλούν την επιβιώσασα γλώσσα των δυνατών και 
διασωθέντων, αλλά περισσότερον αντιπροσωπεύουν την αρχαίαν αποίκιση. 
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Ορείχαλκος, Ιππήλατα Πολεμικά Άρματα και …. Γάλα 

Από του 1995 και ύστερον υπήρξαν 14 τουλάχιστον σπουδαίες  δημοσιεύσεις 
ως προς την προέλευση των Ινδοευρωπαίων, αλλά η πρώτη (και δη 
καταλυτική) επί του ζητήματος δημοσίευση ερεύνης μέσω γενετικής 
αναλύσεως  ήταν εκείνη που παρετέθη [από ομάδα ερευνητών του 
Πανεπιστημίου του Μάϊντς, του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδος  και του 
«Genographic Consortium» (μια επιστημονική κοινοπραξία της αμερικανικής  
National Geographic Society  και της ΙΒΜ), υπό τον συντονισμό των Γκουίντο 
Μπραντ και Βόλφγκανγκ Χάακ, στο περιοδικό «Science» της 11ης  Οκτωβρίου 
2013, (Τόμος 342, τεύχος 6155, σελίδες 257-261)]  με τίτλο : «Το αρχαίο DNA 
αποκαλύπτει τα κύρια στάδια σχηματισμού της κεντροευρωπαϊκής 
μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητος» («Ancient DNA Reveals Key Stages 
in the Formation of Central European Mitochondrial Genetic Diversity»). Στην 
σύνοψή τους οι ερευνητές ανέφεραν:  

 «Οι διεργασίες οι οποίες εσχηματοποίησαν την σύγχρονη ευρωπαϊκή 
ποικιλότητα μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) παραμένουν ασαφείς. Ο αρχικός 
εποικισμός της Ευρώπης από παλαιολιθικούς τροφοσυλλέκτες - θηρευτές, 
περίπου προ 42.000 ετών, καθώς και η μετανάστευση των νεολιθικών 
γεωργών, πριν περίπου 8.000 έτη, φαίνεται ότι διεδραμάτισαν σημαντικούς 
ρόλους, αλλά δεν εξηγούν την σημερινή ποικιλομορφία του mtDNA. Ελάβαμε 
δείγματα από 364 άτομα προϊστορικών πολιτισμών της Κεντρικής Ευρώπης 
και εδημιουργήσαμε την κατά mtDNA χαρακτηριστική τους κατατομή 



(«προφίλ»), προκειμένου να διενεργήσουμε μια μελέτη με χρονολογική σειρά 
εκετεινομένη από την αρχαιοτέρα Νεολιθική έως την Πρώιμο Εποχή του 
Χαλκού (5.500-1.550 έτη, βαθμονομημένα προ της Κοινής Περιόδου). 
Χρησιμοποιούντες αυτήν την χρονική διατομή εντοπίσαμε τέσσαρες 
σημαντικές αλλαγές στην γενετική σύνθεση κατά την νεολιθική περίοδο, οι 
οποίες απεκάλυψαν έναν κομβικό ρόλο για τους πολιτισμούς της Υστέρας 
Νεολιθικής στην διαμόρφωση της συγχρόνου κεντροευρωπαϊκής γενετικής 
ποικιλότητος». 
 
Η  ομάδα του Μπραντ  ανίχνευσε τις γενετικές ρίζες των συγχρόνων 
Ευρωπαίων, εξετάζουσα το αρχαίο μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) και ήταν σε 
θέση να εντοπίσει τις γενετικές διαφορές σε 364 Κεντροευρωπαίους, των 
οποίων  τα σκελετικά κατάλοιπα εκτείνονται από την πρώιμο Νεολιθική έως 
την Πρώιμο Χαλκοκρατία. Οι σχετικές παρατηρούμενες αλλαγές στους 
μιτοχονδριακούς απλοτύπους αντεστοιχήθησαν αντιστοιχεί με τις υποτεθείσες 
ανθρώπειες μεταναστεύσεις σε όλη την Ευρασία και απεκάλυψαν αφ’ ενός 
την πολυπλοκότητα των δημογραφικών αλλαγών και αφ’ ετέρου των 
αποδεικτικών στοιχείων μιας υστερονεολιθικής  προελεύσεως για τη γονιδιακή 
δεξαμενή Ευρωπαϊκή mtDNA. Αυτή η χρονοδιατομή αποκαλύπτει τέσσερα 
θεμελιώδη πληθυσμιακά συμβάντα συσχετιζόμενα με λίαν γνωρίμους 
αρχαιολογικούς πολιτισμούς, συμβάντα όμως τα οποία περιελάμβαναν σε 
διάφορες χρονικές στιγμές γενετική εισροή εντός της Κεντρικής Ευρώπης, 
από διάφορες γεωγραφικές κατευθύνσεις. 

 
Τα πορίσματα εκείνης της μελέτης συνεπληρώθησαν από την προ έτους  
σημαντικοτάτη εργασία την οποίαν εδημοσίευσαν στο περιοδικό «Nature» της 
11ης  Ιουνίου 2015 (τεύχος 522, σελίδες 207–211), επιφανείς επιστήμονες 25 
πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ 
των οποίων και οι Έλληνες Ιωσήφ Λαζαρίδης (Τμήμα Γενετικής, Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ) και Χρήστος Οικονόμου (Εργαστήριο 
Αρχαιολογικής Ερεύνης του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης). Υπό τον τίτλο 
«Η μαζική μετανάστευση από την στέπα ήταν η πηγή για τις ινδοευρωπαϊκές 
γλώσσες στην Ευρώπη», εξηγούν σαφώς στην σύνοψή τους: 
«Δημιουργήσαμε μια δεξαμενή γενετικών δεδομένων ανθρωπείου γενώματος- 
από 69 Ευρωπαίους που έζησαν 8.000-3.000 χρόνια πριν από σήμερα, με 
τον εμπλουτισμό των «βιβλιοθηκών» αρχαίου DNA και στόχο εξετάσεως 
περίπου 400.000 πολυμορφισμούς (μεταλλάξεις). Καταδείξαμε ότι προ 8.000-
5.000 ετών οι πληθυσμοί της Δυτικής Ευρώπης και της Άπω Ανατολικής 
Ευρώπης ηκολούθησαν αντίρροπες τροχιές. Κατά την έναρξη της νεολιθικής 
περιόδου στην Ευρώπη (πριν 8.000-7.000 χρόνια), στενώς συγγενείς ομάδες 
αγροτών οι οποίοι διέφεραν από τους αυτόχθονες θηρευτές-τροφοσυλλέκτες 
ενεφανίσθησαν στην Γερμανία, στην Ουγγαρία και στην Ισπανία, ενώ η Ρωσία 
εκατοικείτο από έναν διακριτό πληθυσμό θηρευτών-τροφοσυλλεκτών, ο 
οποίος είχε μείζονα - υψηλή συγγένεια με έναν σιβηριανό (σκελετό) 24.000 
ετών. Προ  6.000-5.000 ετών, οι αγρότες μεγάλου μέρους της Ευρώπης 
κατήγοντο από τροφοσυλλέκτες - θηρευτές κατά πολύ περισσότερον των 
προκατόχων τους, αλλά και στην Ρωσία εκείνων των χρόνων, οι κτηνοτρόφοι 
Γιαμνάγια της στέπας, κατήγοντο όχι μόνον από τους προαναφερθέντες 
θηρευτές της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και από ένα πληθυσμό 
μεσανατολικής  καταγωγής. Η Δυτική και η Ανατολική Ευρώπη ήρθαν σε 
επαφή πριν από 4.500 χρόνια, καθ' όσον στους κατοίκους της Γερμανίας, του 
«Πολιτισμού των Σχοινοειδών Προϊόντων» της Υστέρας Νεολιθικής Εποχής 



ανιχνεύθηκε κατά 75% καταγωγή από τους Γιαμνάγια, η οποία τεκμαίρει μια 
μαζική μετανάστευση προς την «καρδία» («καρδιογαία») της Ευρώπης, από 
την ανατολική περιφέρειά της. Αυτή η καταγωγή από την στέπα ενεφανίσθη 
αταλάντευτη σε όλα τα γενετικά δείγματα Κεντροευρωπαίων οι οποίοι  έζησαν 
έως προ 3.000 ετών και είναι πανταχού παρούσα στους σημερινούς 
Ευρωπαίους. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την εκ της στέπας 
προέλευση τουλάχιστον μέρους των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών». 

Στο ίδιο τεύχος του «Nature» εδημοσιεύθη μία επιπλέον εργασία με τον ίδιο 
στόχο, υπό τον τίτλο : «Πληθυσμιακή Γονιδιωματική της Ευρασίας της Εποχής 
του Ορειχάλκου» («Population genomics of Bronze Age Eurasia»),  τεύχος 
522, σελίδες 167–172, από την ομάδα των πανεπιστημίων της Κοπεγχάγης 
(«Κέντρο για την ΓεωΓενετική»  - Μουσείον Φυσικής Ιστορίας με τους Morten 
Allentoft και Martin Sikora) και του UCLA/Μπέρκλεϋ, («Κέντρο Θεωρητικής 
Εξελικτικής Γενετικής» με τον Rasmus Nielsen) - ομάδα  η οποία είχε 
εξιχνιάσει γενετικώς την καταγωγή των Ινδιάνων της Αμερικής και τώρα 
συνεργάσθηκε με τον Tom Higham της «Μονάδος Επιταχύνσεως 
Ραδιενεργού Άνθρακος» του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 
Χρησιμοποιούντες διαφορετική μεθοδολογία και έναν ακόμη μεγαλύτερο 
αριθμό δειγμάτων (από 101 αρχαίους σκελετούς), οι επιστήμονες κατέληξαν 
όχι μόνον στα ίδια συμπεράσματα προελεύσεως των ινδοευρωπαϊκών 
γλωσσών, αλλά και απέδειξαν ότι «το ανοικτόχρωμο δέρμα στους 
Ευρωπαίους κατά την Εποχή του Χαλκού ήταν ήδη παρόν σε υψηλή 
συχνότητα, όχι όμως και η ανοχή στην λακτόζη». Το τελευταίο υποδεικνύει μια 
πλέον πρόσφατο (απ’ ότι μέχρι σήμερον εθεωρείτο) εμφάνιση της εξελικτικής 
«θετικής επιλογής» στην ανοχή της λακτόζης και στα συνακόλουθα εξελικτικά 
προνόμια που παρείχε η ανεμπόδιστη πόση γάλακτος. Κατά τους ερευνητές, 
οι πρώτοι που διέδωσαν στην Ευρώπη την ανοχή στην λακτόζη ήσαν 
ακριβώς οι ιπποφορβοί κτηνοτρόφοι της στέπας, οι «Γιαμνάγια».  

Συνεπώς η Εποχή του Χαλκού στην Ευρασία (περίπου 3000-1000 π. Χ.) ήταν 
μια περίοδος σημαντικοτάτων πολιτιστικών αλλαγών. Ωστόσον, υπήρξε 
εκτενής και λεπτομερής  συζήτηση για το αν οι αλλαγές αυτές προέκυψαν από 
την κυκλοφορία των ιδεών ή απέρρευσαν από τις ανθρώπινες 
μεταναστεύσεις, δυνητικώς διευκολύνουσες επίσης την εξάπλωση των 
γλωσσών και ορισμένων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών. Η ανωτέρω έρευνα 
κατέδειξε σαφώς ότι η Εποχή του Χαλκού υπήρξε μια ιδιαιτέρως δυναμική 
περίοδος η οποία αφορά σε μεγάλης κλίμακος μετακινήσεις και 
αντικαταστάσεις πληθυσμών, υπεύθυνες για την διαμόρφωση μεγάλων 
τμημάτων της σημερινής δημογραφικής δομής, τόσον της Ευρώπης όσον και 
της Ασίας. Μάλιστα, τα ευρήματα της ερεύνης συνάδουν με την υποτεθείσα 
εξάπλωση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών κατά την Πρώιμο Εποχή του 
Χαλκού.  
 
Η αδρή συνολική εικών της Προϊστορίας, η οποία πλέον συντίθεται από την 
διαδραστική σύζευξη των όσων μας είχε αποκαλύψει η αρχαιολογική 
σκαπάνη με όσα τώρα διαφωτίζει η γενετική ανάλυση σκιαγραφείται περίπου 
ως ακολούθως: Η κλιμακούμενη ξηρασία μιας κλιματικής αλλαγής προ 60.000 
περίπου ετών οδήγησε τον «Έμφρονα Άνθρωπο» - «Homo sapiens» να 
εγκαταλείψει την Αφρική και, μέσω της Εγγύς Ανατολής, να ανέλθει στις 
γεμάτες πρόσφορα θηράματα πεδιάδες της Ρωσίας και της Ευρώπης. Όμως η 
έλευση της τελευταίας «Εποχής των Παγετώνων» τον εξώθησε σε μιαν 
αγωνιώδη αναζήτηση προσφόρων θηρευτικών τόπων, αναζήτηση  η οποία  



τον παρέσυρε από τους παχείς λειμώνες της Ισπανίας έως τις πλατείες 
στέπες της Ανατολικής Σιβηρίας  και απ’ εκεί στην αμερικανική ήπειρο, μέσω 
της βεριγγείου χερσαίας γεφύρας.  
 
Οι χρόνοι των περιπετειωδών «κόπων και βασάνων» των θηρευτών - 
τροφοσυλλεκτών έπαυσαν οριστικώς περί το 9000 π. Χ., όταν ο Homo 
sapiens ανεκάλυψε τον τρόπο να εκθρέφει εξημερούμενα ζώα, να καλλιεργεί 
την γη και να μεταμορφώνει τα μεταλλεύματα σε όπλα και σκεύη. Οι 
καταλυτικές αυτές εξελίξεις επήλθαν στα υψίπεδα της Ανατολίας, απ’  όπου 
πηγάζουν ο Τίγρης και ο Ευφράτης. Εκεί εγεννήθη ο «πολιτισμός των 
πόλεων», τον οποίον φέρουμε έως σήμερα, αλλά εκεί εγεννήθησαν επίσης και 
οι μαζικοί πόλεμοι των ανθρωπίνων συλλογικοτήτων, προγόνων των κρατών. 
 
Από τα μετρητά, αναπαραγώγιμα και αδιαμφισβήτητα δεδομένα που μας  
προσφέρουν οι γενετικές αναλύσεις προκύπτει ότι, τόσον τον πολιτισμόν όσον 
και τις γλώσσες της Ευρώπης τα διεμόρφωσαν δύο μεγάλα μεταναστευτικά 
ρεύματα. Το πρώτο ήταν εκείνο των «κτηνοτρόφων-αγροτών» της Ανατολίας, 
οι οποίοι έφθασαν στην ήπειρό μας εισδύοντες γενετικώς στους υπάρχοντες 
πληθυσμούς θηρευτών. Το δεύτερο ρεύμα ήταν εκείνο των κτηνοτρόφων της 
στέπας, οι οποίοι είχαν αφήσει την Ανατολία και - μέσω Καυκάσου - είχαν 
εξαπλωθεί στους ατέρμονες λειμώνες των σημερινών Ουκρανίας, Ρωσίας και 
Καζακστάν. Αυτοί οι δεύτεροι ήσαν πτωχότεροι συγκριτικώς προς τους 
γεωργούς και τους «οικιστές» του Νότου, αλλά συντόμως απέκτησαν ένα 
έξοχο και ακαταμάχητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα : εδάμασαν τον ίππο και 
εφηύραν τον τροχό, την άμαξα και το πολεμικό άρμα. Επιπλέον, η μόνιμη και 
συνεχής ενασχόλησή τους με τις αγέλες των γαλακτοπαραγωγών ζώων τους 
επέφερε εξελικτικώς την ευλογημένη γενετική μετάλλαξη, η οποία τους 
εχάρισε την ανοχή στην λακτόζη. Εμεταλλούργουν τον χαλκό με προσμίξεις 
κασσιτέρου και εκατασκεύαζαν  χάλκινα και ανθεκτικά ορειχάλκινα όπλα. Έτσι 
ημπορούσαν να μετακινούνται καλώς εξοπλισμένοι, ανέτως, έφιπποι πλέον, 
σε μεγάλες αποστάσεις, ασχέτως εποχής, βασιζόμενοι στους ίππους τους  και 
στην τυροκομία του γάλακτος των κοπαδιών τους. 
 
Εν πολλοίς η συνέχεια της ιστορίας είναι grosso modo γνωστή : αντί να 
μεταναστεύουν πλέον διαρκώς για να ανεύρουν θηράματα ή προσφόρους 
βοσκοτόπους, οι ιπποφορβοί της στέπας μετεκινήθησαν σε ορδές προς τα 
μέρη όπου αφθονούσαν μεταλλεύματα για τα όπλα τους και... επερίσσευαν τα 
«πλούτη».  
 
Συνεπώς οι Ινδοευρωπαίοι έφθασαν κατά κύματα στα πέρατα της Ευρασίας, 
από την Ισλανδία και την Σκανδιναβία έως την Ινδία και την δυτική Κίνα. Μια 
αντιπαραβολή του χάρτη εξαπλώσεως των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών με τον 
χάρτη διαδόσεως της μεταλλουργίας είναι υπεραρκετή ώστε να πείσει 
αδιαμφισβητήτως για του λόγου το αληθές. 
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Καταγράψαμε προσφάτως τα συνοπτικά χαρακτηριστικά μιας σπουδαιοτάτης  
εργασίας με τίτλο : «Η μαζική μετανάστευση από την στέπα ήταν η πηγή για 
τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες στην Ευρώπη», την οποίαν εδημοσίευσαν προ 
έτους στο περιοδικό «Nature» της 11ης  Ιουνίου 2015, πολλοί επιφανείς 
επιστήμονες 25 πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων από ολόκληρο 
τον κόσμο, (μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες Ιωσήφ Λαζαρίδης - Τμήμα 
Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, και Χρήστος 
Οικονόμου - Εργαστήριον Αρχαιολογικής Ερεύνης του Πανεπιστημίου της 
Στοκχόλμης).  
 
Οι ερευνητές καταγράφουν σαφώς  και  διαφωτιστικώς στην σύνοψή τους: 
«Δημιουργήσαμε μια δεξαμενή γενετικών δεδομένων ανθρωπείου γενώματος- 
από 69 Ευρωπαίους που έζησαν 8.000-3.000 χρόνια πριν από σήμερα, με 
τον εμπλουτισμό των «βιβλιοθηκών» αρχαίου DNA και στόχο εξετάσεως 
περίπου 400.000 πολυμορφισμούς (μεταλλάξεις). Καταδείξαμε ότι προ 8.000-
5.000 ετών οι πληθυσμοί της Δυτικής Ευρώπης και της Άπω Ανατολικής 
Ευρώπης ηκολούθησαν αντίρροπες τροχιές. Κατά την έναρξη της νεολιθικής 
περιόδου στην Ευρώπη (πριν 8.000-7.000 χρόνια), στενώς συγγενείς ομάδες 
αγροτών οι οποίοι διέφεραν από τους αυτόχθονες θηρευτές-τροφοσυλλέκτες 
ενεφανίσθησαν στην Γερμανία, στην Ουγγαρία και στην Ισπανία, ενώ η Ρωσία 
εκατοικείτο από έναν διακριτό πληθυσμό θηρευτών-τροφοσυλλεκτών, ο 
οποίος είχε μείζονα - υψηλή συγγένεια με έναν σιβηριανό (σκελετό) 24.000 
ετών. Προ  6.000-5.000 ετών, οι αγρότες μεγάλου μέρους της Ευρώπης 
κατήγοντο από τροφοσυλλέκτες - θηρευτές κατά πολύ περισσότερον των 
προκατόχων τους, αλλά και στην Ρωσία εκείνων των χρόνων, οι κτηνοτρόφοι 
Γιαμνάγια της στέπας, κατήγοντο όχι μόνον από τους προαναφερθέντες 
θηρευτές της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και από ένα πληθυσμό 
μεσανατολικής  καταγωγής. Η Δυτική και η Ανατολική Ευρώπη ήρθαν σε 



επαφή πριν από 4.500 χρόνια, καθ' όσον στους κατοίκους της Γερμανίας, του 
“Πολιτισμού των Σχοινοειδών Προϊόντων” της Υστέρας Νεολιθικής Εποχής, 
ανιχνεύθηκε κατά 75% καταγωγή από τους Γιαμνάγια, η οποία τεκμαίρει μια 
μαζική μετανάστευση προς την “καρδία” (“καρδιογαία”) της Ευρώπης, από την 
ανατολική περιφέρειά της. Αυτή η καταγωγή από την στέπα ενεφανίσθη 
αταλάντευτη σε όλα τα γενετικά δείγματα Κεντροευρωπαίων οι οποίοι  έζησαν 
έως προ 3.000 ετών, είναι δε πανταχού παρούσα στους σημερινούς 
Ευρωπαίους. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την εκ της στέπας 
προέλευση τουλάχιστον μέρους των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών». 
 

Τα πορίσματα της προαναφερομένης ερεύνης αποτελούν μιαν έμμεση 
επιβεβαίωση της Ινδο-Ευρωπαϊκής εισβολής της Ευρώπης στην Εποχή του 
Χαλκού  ή τουλάχιστον παρέχουν ισχυρές κατευθυντήριες ενδείξεις για την 
περαιτέρω εξέταση του «Ινδοευρωπαϊκού Ζητήματος»: Τα σχετικώς ασήμαντα 
από ποσοτικής πλευράς δεδομένα, προερχόμενα από μια δράκα αρχαίων 
δειγμάτων DNA, μας προσέφεραν  την ευκαιρία να παρατηρήσουμε ότι οι 
σύγχρονοι Ευρωπαίοι είχαν στο γενετικό τους υλικό  ως πρόσμιξη μία 
γενετική συνιστώσα εκ της Δυτικής Ασίας (με κορύφωση στις περιοχές του 
«Καυκάσου» και της «Γεδρωσίας»), την οποίαν συνιστώσα δεν διέθεταν οι 
προ 5.000 ετών αρχαίοι Ευρωπαίοι. Αυτή η διαπίστωση  υποδεικνύει ότι οι 
μεταναστεύσεις των Ινδοευρωπαίων κατά την Εποχή του Χαλκού διέσπειραν 
αυτήν την γενετική συνιστώσα 

[Επισημαίνεται ότι «Γεδρωσία» είναι το εξελληνισμένο όνομα της περιοχής που 
σήμερα αντιστοιχεί στην περιοχή του Βαλουχιστάν. Η περιοχή που ονομάζεται 
Γεδρωσία στα βιβλία που αφορούν στον Μέγα Αλέξανδρο και στους 
διαδόχους του, εκτίνεται από τον Ινδό ποταμό, μέχρι το νοτιότερο άκρο των 
Στενών του Ορμούζ. Ευρίσκεται ακριβώς νοτιότερον από τις ιρανικές αρχαίες 
χώρες / περιοχές της Βακτρίας, Αραχωσίας, και της Δραγγιανής, στα 
ανατολικά των Περσίας και της περσικής σατραπείας της Καρμανίας, ενώ είναι 
προς τα δυτικά του Ινδού ποταμού, ο οποίος και αποτελούσε το φυσικό 
σύνορο της περιοχής με την τη Δυτική Ινδία. Είναι πιθανόν το όνομα Γεδρωσία 
να είναι η ελληνική μορφή του σανσκριτικού ονόματος «Gāndhārasya» (που 
σημαίνει «ο ανήκων στην Γανδάρα"), όνομα που πιθανόν εχρησιμοποίουν οι 
κάτοικοι της Γανδάρας ως αυτοπροσδιορισμό, όταν περιέγραφαν την χώρα 
τους στους Έλληνες]. 

 
Αλλά υπάρχει και ένα άλλο συστατικό παρόν στη σύγχρονη Ευρώπη, εκείνο 
εκ της  Δυτικής Ασίας το οποίο είναι εμφανώς απόν σε όλα τα μέχρι στιγμής 
αρχαία δείγματα. Αυτό το συστατικό φθάνει στην υψηλοτέρα του εμφάνιση 
στα υψίπεδα της Δυτικής Ασίας, από την Ανατολία και τον Καύκασο σε όλη 
την διαδρομή προς την ινδική υποήπειρο. Παρ’ όλα αυτά, ένα μέρος της 
κληρονομίας από τους πρώτους ομιλητές της Ινδο-Ευρωπαϊκής φαίνεται να 
επιμένει έως και  σήμερα στα γονιδιώματα των … γλωσσικών τους 
απογόνων, εκτιμάται δε ότι όταν εξετάσουμε γενετικό υλικό από οψιμότερα 
άτομα (μετά από 5 – 4.000 ετών π. Χ.) θα ανακαλύψουμε επιτέλους το δυτικό 
ασιατικό τμήμα που ελλείπει από το Ευρωπαϊκό ψηφιδωτό. Μάλιστα η 
εκτίμηση  αυτή φαίνεται ότι τώρα επιβεβαιώνεται :  Αυτός ο γενετικός 
σταθερότυπος παρατηρείται επίσης στην ανάλυση προσμίξεων, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι Γιαμνάγια έχουν καταγωγή από πληθυσμούς οι οποίοι  
σχετίζονται με τον Καύκασο και την Νότιο Ασία, με γενετικά στοιχεία  που είναι 



σε μεγάλο βαθμό απόντα  στους  αγρότες της Πρώιμης ή Μέσης Νεολιθικής, 
αλλά υπάρχει σε όλα τα άτομα  της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής ή της 
Εποχής του Χαλκού. Αυτή η καταγωγή εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 
Κεντρική Ευρώπη, με τον «Πολιτισμό των Σχοινοειδών Προϊόντων» περίπου 
το 2.500 π. Χ.  
 
Η απαρτίωση του ιστορικού γενετικού ψηφιδωτού κατέστη ολίγον δυσχερής  
με τους «Αρχαίους Βορείους Ευρασιανούς», οι οποίοι επροτάθησαν 
προσφάτως ως ο «τρίτος προγονικός πληθυσμός» για τους Ευρωπαίους : 
Εφαίνετο ότι ήσαν ένα τρίτο στοιχείο, που εξηπλώθη  στην ήπειρό μας μετά το 
5000 π. Χ. , αλλά με πολύ διαφορετικό γεωγραφικό δρόμο από εκείνον της  
συνιστώσης των «Δυτικών Ασιατών». ‘Όμως αυτά τα αποτελέσματα 
ημπορούν λογικότατα και αδιαμφισβήτητα να εξηγηθούν εφόσον καταστεί 
αντιληπτό ότι το «νέο» γενετικό υλικό που έφθασε στην Γερμανία ήταν ένα 
σύνθετο σύμπλοκο από δύο στοιχεία: «Ανατολικοί Κυνηγοί – 
Τροφοσυλλέκτες» και ένας πληθυσμός με καταγωγή  εκ της Εγγύς Ανατολής. 
Δηλαδή ένα γενετικό υλικό  διαφορετικό από εκείνο που εισήχθη με τους 
«Πρωίμους Γεωργούς» οι  οποίοι μετέφεραν την γεωργία – αγροκαλλιέργεια 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Έτσι, φαίνεται εν τέλει ότι δεν υπάρχει καμία 
αντίφαση και τόσον οι «Ανατολικοί Κυνηγοί – Τροφοσυλλέκτες» (που 
σχετίζονται με τους «Αρχαίους Βορείους Ευρασιανούς») και ένας άλλος 
πληθυσμός με καταγωγή εκ της Εγγύς Ανατολής (δηλαδή οι «Δυτικοί 
Ασιάτες») έφθασαν στην ήπειρό μας μετά το 5000 π. Χ. 
 
Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι αυτή η ερμηνεία υπήρξε σαφέστατα  
δεδηλωμένη από τον μεγάλο Αμερικανό φιλέλληνα ανθρωπολόγο Charles 
Carleton Coon από  το 1939 (στο αξεπέραστο και μνημειώδες έργο του 
«Races of Europe»). Τότε ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρασίας ήταν ένας 
αρχαιολογικός / ανθρωπολογικός «τυφλός και νεκρός» χώρος, μια «άγνωρη 
γη» (terra incognita), ενώ δεν υπήρχε η ραδιοχρονολόγηση, δεν υπήρχε … 
αντιληπτό το DNA και βεβαίως η ανάλυσή του, δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, ούτε καν μια σοβαρή «πολυμεταβλητή» στατιστική ανάλυση. Και 
όμως βλέπουμε, ότι στην έρευνά του για τις προϊστορικές ευρωπαϊκές 
φυλετικές μετακινήσεις δηλώνει ότι : «… οι “Δουνάβιοι” αγροκαλλιεργητές της 
Πρωίμου Νεολιθικής μετέφεραν μιαν οικονομία παραγωγής τροφίμων στην 
Κεντρική Ευρώπη από την Ανατολή. Μετεκινήθησαν στο νέο ευρωπαϊκό τους 
περιβάλλον εγκαθιστώντες έναν φυσικό ανθρωπολογικό  τύπο, που 
αργότερον αντικατεστάθη στην αρχική τους κοιτίδα. Αρκετούς αιώνες 
αργότερον, οι άνθρωποι του Σχοινοειδούς Πολιτισμού (Corded Ware), με τον 
ίδιο τρόπο, ήλθαν από την νότιο Ρωσία, αλλά τους πρωτευρίσκουμε  
αναμεμειγμένους με άλλους λαούς και οι πολιτισμικοί παράγοντες τους 
οποίους θεωρούμε ως σαφώς και διακριτώς “Σχοινοειδείς” περιλαμβάνονται 
σε έναν ευρύτερο πολιτιστικό εξοπλισμό. [...]καθώς, επίσης, με βάση τα 
φυσικά στοιχεία είναι πιθανόν ότι οι “Σχοινοειδείς” άνθρωποι ήλθαν από έναν 
τόπο κάπου βορείως ή ανατολικώς της Μαύρης Θαλάσσης. Τα κρανία της 
κυρίως Νεολιθικής από την νότιο Ρωσία, που έχουμε μόλις μελετήσει, 
περιλαμβάνουν έναν τέτοιον τύπο, ο οποίος καταφαίνεται επίσης σαφώς και 
εν μέσω των συλλογών του Σέργκι από τα Κουργκάν (τύμβους). Μέχρις ότου 
παρασχεθεί καλύτερο τεκμήριο από αλλού, έχουμε το δικαίωμα να θεωρούμε 
την νότιο Ρωσία ως  τον πιθανότερο σταθμό από τον οποίο οι “Σχοινοειδείς” 
άνθρωποι μετεκινήθησαν προς Δυσμάς». 
 



Η  εξαιρετική θεωρητική σύλληψη της διανοίας του πολυμαθεστάτου 
αειμνήστου Αμερικανού επιστήμονος, επιβεβαιώθηκε  σαφώς 76 έτη 
αργότερον, με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσης εξαιρετικής 
παλαιογενετικής ερεύνης. Αυτά υποστηρίζουν προδήλως μιαν ευρωπαϊκή 
προϊστορία σχηματοποιηθείσα κυρίως από δύο μείζονες πληθυσμιακές 
μετακινήσεις : πρώτον  από την άφιξη των πρωίμων γεωργών κατά την 
διάρκεια της Πρωίμου Νεολιθικής από την Εγγύς Ανατολή και δεύτερον από 
την άφιξη των  ποιμένων Γιαμνάγια  από την στέπα, κατά την Ύστερο 
Νεολιθική.    
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Σε προγενεστέρα μας δημοσίευση έχουμε αναφερθεί στο εξαιρετικό γεγονός 
της μεγαλοφυούς συλλήψεως  του δρωμένου των πρωίμων πληθυσμιακών 
μεταναστεύσεων, οι οποίες διεμόρφωσαν την ανθρωπολογική φυσιογνωμία 
των Ευρωπαίων, εκ μέρους  του κορυφαίου φιλέλληνος Αμερικανού 
ανθρωπολόγου Charles Carleton Coon (1904–1981) ήδη από  το 1939 [(στο 
αξεπέραστο και μνημειώδες έργο του «Φυλές της Ευρώπης - Η Λευκή Φυλή 
και Ο Νέος Κόσμος» («Races of Europe - The White Race and the New 
World»), Νέα Υόρκη, The MacMillan Company]. Κατά την περίοδο εκείνη ένα 
μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρασίας ήταν ανθρωπολογικώς και 
αρχαιολογικώς  εν πολλοίς άγνωστο, ένα «ομιχλώδες και σκοτεινό πεδίο» 
(«campus nebulosus et tenebrosus») : Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, δεν υφίστατο ραδιοχρονολόγηση, δεν ήτο καν … αντιληπτό το 
DNA και προφανώς η ανάλυσή του, ούτε εχρησιμοποιείτο μια παγιωθείσα και 
δοκιμασμένη «πολυμεταβλητή» στατιστική ανάλυση».  
 



Όμως  η εξαιρετική θεωρητική σύλληψη του πολυμαθεστάτου αειμνήστου 
Αμερικανού επιστήμονος, επιβεβαιώθηκε  σαφώς 76 έτη αργότερον, με τα 
αποτελέσματα της παλαιογενετικής ερεύνης. 
 
Ο σπουδαίος επιστήμων στην έρευνά του για τις προϊστορικές ευρωπαϊκές 
φυλετικές μετακινήσεις είχε δηλώσει  ότι : «… οι “Δουνάβιοι” αγροκαλλιεργητές 
της Πρωίμου Νεολιθικής μετέφεραν μιαν οικονομία παραγωγής τροφίμων 
στην Κεντρική Ευρώπη από την Ανατολή. Μετεκινήθησαν στο νέο ευρωπαϊκό 
τους περιβάλλον εγκαθιστώντες έναν φυσικό ανθρωπολογικό  τύπο, που 
αργότερον αντεκατεστάθη στην αρχική τους κοιτίδα. Αρκετούς αιώνες 
αργότερον, οι άνθρωποι του Σχοινοειδούς Πολιτισμού (“Corded Ware”), με 
τον ίδιο τρόπο, ήλθαν από την νότιο Ρωσία, αλλά τους πρωτευρίσκουμε  
αναμεμειγμένους με άλλους λαούς και οι πολιτισμικοί παράγοντες τους 
οποίους θεωρούμε ως σαφώς και διακριτώς “Σχοινοειδείς” περιλαμβάνονται 
σε έναν ευρύτερο πολιτιστικό εξοπλισμό. [...]καθώς, επίσης, με βάση τα 
φυσικά στοιχεία είναι πιθανόν ότι οι “Σχοινοειδείς” άνθρωποι ήλθαν από έναν 
τόπο κάπου βορείως ή ανατολικώς της Μαύρης Θαλάσσης.  
 
Τα κρανία της κυρίως Νεολιθικής από την νότιο Ρωσία, που έχουμε μόλις 
μελετήσει, περιλαμβάνουν έναν τέτοιον τύπο, ο οποίος καταφαίνεται επίσης 
σαφώς και εν μέσω των συλλογών του Σέργκι από τα Κουργκάν (τύμβους). 
Μέχρις ότου μας παρασχεθεί από αλλού καλύτερο τεκμήριο, έχουμε το 
δικαίωμα να θεωρούμε την νότιο Ρωσία ως  τον πιθανότερο σταθμό από τον 
οποίο οι “Σχοινοειδείς” άνθρωποι μετεκινήθησαν προς Δυσμάς». 
 

Το 1939, ο μεγάλος  Coon έγραφε στο 1ο εδάφιο του 6ου κεφαλαίου («Φυλή , 
Γλώσσα και Ευρωπαϊκοί Λαοί»)  του υπερόχου βιβλίου του για τις φυλές της 
Ευρώπης : «Γλωσσικώς, η ινδοευρωπαϊκή είναι πιθανώς ένα σχετικώς 
πρόσφατο φαινόμενο, το οποίον προέκυψε αφότου είχαν εξημερωθεί ζώα και 
είχαν καλλιεργηθεί φυτά. Οι τελευταίες έρευνες ευρίσκουν ότι (η 
ινδοευρωπαϊκή) είναι ένα παράγωγο μιας αρχικώς μεικτής γλώσσης, της 
οποίας βασικά στοιχεία ήσαν το Ουραλικό στοιχείο, καλούμενο  στοιχείο Α, 
καθώς και κάποιο απροσδιόριστο στοιχείο Β, το οποίον πιθανώς ήταν μία εκ 
των ανατολικών Μεσογειακών ή Καυκασίων γλωσσών.  [Ο Christianus 
Cornelis Uhlenbeck («The Indogermanic Mother Language and Mother Tribes 
Complex» στο  «American Anthropologist», τόμος 39, 1937, σελίδες 385-393), 
αρνείται να αναγνωρίσει το στοιχείο Β ή να το αποκαλέσει ειδικώς Καυκάσιο.  

Ωστόσον ο Alfons Nehring  (στο «Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und 
Linguistik - Veröffentlichungen des Instituts für Völkerkunde der Universität 
Wien», αφιερωματικός τόμος 4 : «Die Indogermanen - und Germanenfrage. 
Neue Wege zu ihrer Lösung». - Beiträgen von A. Nehring, W. Brandenstein, 
W. Koppers, R. Bleichsteiner, W. Amschler, V. G. Childe, R. Pittioni, A. Cloß, 
A. Slawik, 1936, σελίδες 7-229), αισθάνεται βέβαιος ότι το στοιχείο Β είναι 
από την ομάδα της οποίας η Καυκασική ημπορεί να αποτελεί μέρος]. Τα φυτά 
και τα ζώα  επί των οποίων εβασίσθη η οικονομία των πρωίμων ομιλητών της 
Ινδοευρωπαϊκής ανεφέροντο σε  λέξεις προερχόμενες κυρίως  από το 
στοιχείον Β.  

Ο χαλκός και ο χρυσός ήσαν γνωστοί  και οι λέξεις για τα προϊόντα αυτά 
προέρχονται από την Μεσοποταμία. Κάπου στις πεδιάδες της νοτίου Ρωσίας 
ή της Κεντρικής Ασίας, επραγματοποιήθη η ανάμειξη των γλωσσών η οποία 



οδήγησε στην ινδοευρωπαϊκή ομιλία. Το προϊόν αυτό εξηπλώθη με την σειρά 
του,  διεχωρίσθη  και διεφοροποιήθη περαιτέρω με την ανάμειξή του με τις 
γλώσσες των λαών επί των οποίων επεβλήθη -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο-. 
Μερικές από τις παρούσες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, εκτός των κατοπινών 
επί πλέον προσθηκών από μη-ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, περιέχουν 
περισσότερα μέρη του στοιχείου Α εν σχέσει με άλλες, οι οποίες περιέχουν 
περισσότερα μέρη του στοιχείου Β. Η ενότης των αρχεγόνων “Ινδο- 
Ευρωπαίων”, εάν  ποτέ ήταν πλήρης, δεν θα ημπορούσε να είναι μακράς 
διαρκείας».  

 
Μετά  το 2015 τα αποτελέσματα της παλαιογενετικής ερεύνης  υποστηρίζουν 
μια σαφώς διακριτή άποψη της ευρωπαϊκής προϊστορίας η οποία εσφραγίσθη 
από δύο μεγάλες μεταναστεύσεις : Πρώτον, από την  άφιξη των πρώτων 
αγροτών – γεωκαλλιεργητών από την Εγγύς Ανατολή κατά την διάρκεια της 
Πρωίμου  Νεολιθικής και δεύτερον των κτηνοτρόφων Γιαμνάγια από την 
στέπα κατά την διάρκεια της Οψίμου Νεολιθικής. Τα ερευνητικά αυτά 
αποτελέσματα δύνανται να εξηγηθούν λογικώς, εφόσον το νέο γενετικό υλικό 
που έφθασε  στον χώρο της κατοπινής  Γερμανίας ήταν σύνθετο, συνιστάμενο 
από δύο στοιχεία : Από τους Ευρασιανούς Κυνηγούς - Τροφοσυλλέκτες και 
από έναν άλλον τύπο ανθρώπων, προερχομένων μεν εκ  της Εγγύς 
Ανατολής, όμως διαφορετικής γενετικής προελέυσεως από τους πρωίμους 
αγρότες. Εκτιμάται ότι τα δύο αυτά στοιχεία συνεισέφεραν αμφότερα στην 
καταγωγή των Γιαμνάγια εξ ημισείας, πράγμα που εξηγεί γιατί η πληθυσμιακή 
μεταστροφή του πληθυσμού που επήλθε με πηγή τους Γιαμνάγια, εμφανίζεται  
διπλασία σε σύγκριση με των  «καθαρών» καθαυτούς,  Ευρασιανών Κυνηγών 
- Τροφοσυλλεκτών. 
 
Επισημαίνεται ότι οι συντάκτες της παλαιογενετικής ερεύνης αγνοούν τα 
δεδομένα και τις θεωρίες σχετικώς με την πατρίδα των Πρωτο – 
Ινδοευρωπαίων, την περιβόητη «Πρωτοπατρίδα» (Urheimat). Επίσης 
τονίζεται εμφατικώς ότι,  η θέση της Πρωτοπατρίδος (στην οποίαν 
εγεννήθησαν οι αρχικές καταβολές των  ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, όχι 
μόνον της  Ευρώπης αλλά επίσης και των  ινδοευρωπαϊκών γλωσσών της 
Ασίας),  δεν ημπορεί να προσδιοριστεί μόνον από τα προαναφερόμενα 
γενετικά δεδομένα. Με την συστηματική λεπτομερή μελέτη του γενετικού 
κράματος  στους Γιαμνάγια, και με την κατανόηση των γενετικών σχέσεων 
μεταξύ ενός λίαν ευρυτέρου συνόλου αρχαίων και συγχρόνων πληθυσμών 
ομιλούντων τις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε 
νέες και ακλόνητες γνώσεις σχετικώς  με την αρχέγονη Πρωτοπατρίδα. 
 

Όποια και αν είναι όμως η τελική περί αυτής απάντηση, φαίνεται ότι ο Coon 
είχε δίκαιο ισχυριζόμενος ότι : «Η ενότης των αρχεγόνων “Ινδο- Ευρωπαίων”, 
εάν  ποτέ ήταν πλήρης, δεν θα ημπορούσε να είναι μακράς διαρκείας».  Εάν 
οι Πρωτο-Ινδοευρωπαίοι ταυτίζονται με τους Ευρασιανούς Κυνηγούς – 
Τροφοσυλλέκτες (όπως προτείνουν ο David Anthony και ο Don Ringe  με το 
άρθρο τους «The Indo-European Homeland from Linguistic and 
Archaeological Perspectives», στο «Annual Review of Linguistics», τόμος  1, 
2015, σελίδες 199-219), τότε εγγενώς οι Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή  έλκει την 
ημίσεια καταγωγή της από μία μη ινδοευρωπαϊκή πηγή της Εγγύς Ανατολής. 
Αντιθέτως εάν οι Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή  ταυτίζεται εγγενώς με την Εγγύς 



Ανατολή,  τότε έλκει το ήμισυ της καταγωγής της από μία μη ινδοευρωπαϊκή 
πηγή της Ανατολικής Ευρώπης.  

Έως σήμερα οι Γιαμνάγια είναι γενετικώς «παρόντες» μέσα  όλους τους 
συγχρόνους Ευρωπαίους. Κατά το πλείστον δε είναι παρόντες στους 
Νορβηγούς, περίπου στο ήμισύ τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι Νορβηγοί 
είναι γενετικώς περίπου κατά το ένα τέταρτο Πρωτο-Ινδοευρωπαίοι, 
ανεξαρτήτως  από το ποια θεωρία περί της «Πρωτοπατρίδος» και της εκείθεν 
«Ινδοευρωπαϊκής μεταναστεύσεως» είναι σωστή. 

Αυτές οι δύο δυνατότητες (όπως και η τρίτη που εκτιμά ότι η 
Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή είναι μάλλον ένα γλωσσικό μίγμα των γλωσσών των 
Ευρασιανών Τροφοσυλλεκτών – Κυνηγών και της Εγγύς Ανατολής) είναι 
ελέγξιμες. Η εκδοχή των Anthony - Ringe περί της «Υποθέσεως της Στέπας» 
προβλέπει και μετακινήσεις πληθυσμών από την στέπα προ των Γιαμνάγια. 
Εάν αυτές συνέβησαν, ημπορεί να ελεγχθεί σε επαρκή  βαθμό ποία ήταν η 
επίδρασή τους : Εάν πράγματι συνέβησαν και στερούνται καταγωγή εκ της 
«Εγγύς Ανατολής», τότε η «Υπόθεση της Στέπας» θα αποδειχθεί 
αδιαμφισβητήτως.  

Αφ’ ετέρου εφόσον υπήρξαν Πρωτο-Ινδοευρωπαίοι στην Εγγύς Ανατολή, 
ορισμένες πρωτοϊνδοευρωπαϊκές γλώσσες (μετά βεβαιότητος δε οι 
Ανατολικές)  συνιστούν επέκταση «εντός της Εγγύς Ανατολής». Εάν 
συνέβησαν αυτές οι μεταναστεύσεις και εστερούντο καταγωγής από τους 
Ευρασιανούς Κυνηγούς - Τροφοσυλλέκτες, τότε θα αποδειχθεί κάποια 
«παραλλαγή» του προτύπου / μοντέλου των Γκαμκρελίτζε - Ιβάνοφ, περί 
αρμενοκαυκασιανής Πρωτοπατρίδος. Ή, ημπορεί να είναι αλήθεια μια άλλη 
συνεκδοχή, ότι δηλαδή παντού όπου έφθασαν οι Ινδοευρωπαίοι μετέφεραν  
εξ αρχής ένα γλωσσικό και γενετικό μείγμα από «Δυτικούς Ασιάτες» και 
«Ευρασιανούς Κυνηγούς Τροφοσυλλέκτες» EHG». Ο χρόνος θα δείξει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 16 
 

 

Η λίαν πρόσφατος γενετική έρευνα σχετικώς με την μαζική μετανάστευση 
πληθυσμών από την στέπα της Ευρασίας προς την ευρωπαϊκή ήπειρο και η 
κατάδειξη αυτής της μεταναστεύσεως ως  πηγής των ινδοευρωπαϊκών 
γλωσσών  στην Ευρώπη, εστηρίχθη σε καταγραφή και αποτύπωση ποικίλων 
γενετικών δεδομένων του ανθρωπείου γενώματος αρχαίων και συγχρόνων  
Ευρωπαίων που επιβεβαιούν την Ινδο-Ευρωπαϊκής εισβολής της Ευρώπης 
στην Εποχή του Χαλκού και μας προσφέρουν  ουσιώδεις κατευθυντήριες 
ενδείξεις για την περαιτέρω εξέταση του «Ινδοευρωπαϊκού Ζητήματος». Η 
μελέτη των αρχαίων και των συγχρόνων δειγμάτων DNA, μας δίδουν  την 
ευκαιρία να παρατηρήσουμε εμβριθέστερον τους συγχρόνους Ευρωπαίους 
και την  πραγματική ιστορία τους.  

Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο ότι, οι κάτοικοι της Ευρώπης μετά την 5η π. Χ. 
χιλιετία εμφανίζουν  στο γενετικό τους υλικό  μία γενετική συνιστώσα, 
προερχομένη  εκ της Δυτικής Ασίας (ιδίως παρούσα στον Καύκασο και στην  
Γεδρωσία), την οποίαν δεν διέθεταν οι προγενέστεροι αυτών  κάτοικοι της 
Ευρώπης και η οποία διεσπάρη κατά την Εποχή του Χαλκού. Εκτός αυτής της 
κομβικής διαπιστώσεως εξακριβώθηκαν και πολυάριθμα άλλα δεδομένα που 
παρατίθενται ακολούθως : Οι πληθυσμοί των Δυτικών Ευρασιατών (ή 
Ευρασιανών) συνυπήρξαν εγγύτατα μεταξύ τους, ώστε δεν υπήρξαν ανάμεσά 
τους μακρές περίοδοι διαφοροποιήσεως με επαρκή απομονωτικό 
διαχωρισμό.  

 

 



Κατά συνέπειαν πρέπει να υπήρξε «μια κοινή πηγή» προγονικής καταγωγής, 
η οποία τους ενώνει και η οποία τοποθετείται στην φερ’ ειπείν «μήτρα των 
εθνών» («Gebärmutter der Nationen») της νεολιθικής Εγγύς Ανατολής. 
Φαίνεται ότι οι μεταναστεύσεις πληθυσμών από αυτήν την κομβική περιοχή 
ομογενοποίησαν εν τέλει τους Δυτικούς Ευρασιανούς. 
 

Στην Αραβία οι εν λόγω μετανάστες εκ της Εγγύς Ανατολής συνήντησαν τους 
αρχεγόνους Άραβες, παρομοίους με τους παρακειμένους γείτονές τους της 
Ανατολικής Αφρικής, οι οποίοι ήδη υφίσταντο μία λεπτοφυή αφρικανική 
επίδραση (αυτοί αναφέρονται και ως «Νοτιοδυτικοί Ασιάτες»). Στην Βόρειο 
Αφρική οι μετανάστες της Νεολιθικής Εγγύς Ανατολής συνήντησαν 
πυκνοτέρους πληθυσμούς, κατά την διάρκεια των προσφόρων συνθηκών της 
«ευθέρμου» Ολοκαίνου περιόδου ή Αλλουβίου υποπεριόδου (ή κατά το 
συγχρονότερον στρωματογραφικής / λιθογραφικής – παλαιοκλιματολογικής 
περιόδου ΜIS - 1 ή OIS - 1 («Marine Isotope Stage» ή «Oxygen Isotope 
Stage» - 1) και με την απορρόφησή τους κατέστησαν οι γνωστοί στην ιστορική 
περίοδο Βέρβεροι (Βορειοδυτικοί Αφρικανοί). [Εδώ για λόγους κατανοήσεως 
και συναντιλήψεως πρέπει να σημειωθεί ότι, η ολόκαινος περιλαμβάνει εντός 
των ορίων της το σημαντικότερο γεγονός : Tην ανάπτυξη του ανθρωπίνου 
είδους σε ολόκληρο τον κόσμο και τις για πρώτη φορά μεγάλης κλίμακας 
επιδράσεις του στο γήινο περιβάλλον, όπως την -χρονικώς πρώτη- 
υλοτόμηση δασών.  
 
Εμπεριέχει ολόκληρη τη γραπτή Ιστορία του και την μετάβαση στην αστική 
διαβίωση του παρόντος. Εξαιτίας αυτών ένας νέος όρος, η «ανθρωπόκαινος», 
έχει προταθεί και χρησιμοποιείται ανεπίσημα για το πλέον πρόσφατο τμήμα 
αυτής της εποχής, με δεδομένον ότι οι λιθοσφαιρικές ενδείξεις, ή πλέον 
προσφάτως οι ατμοσφαιρικές ενδείξεις των ανθρώπινων επιδράσεων έχουν 
ταυτοποιηθεί στην Γη μας και στα οικοσυστήματά της]. 
 
Οι μετακινήσεις αυτών των μεταναστών εκ της Εγγύς Ανατολής σε 
νοτιοανατολική κατεύθυνση, τους έφεραν στην επικράτεια των εδραζομένων 
περί Ινδό ποταμό λαών και πληθυσμών, στα πλούσια αγροτικά πεδία της 
ζώνης της Μεργκάρ (νυν Βαλουχιστάν / Δυτικό Πακιστάν) και στις νυν 
ερημοποιημένες οάσεις της Βακτριανής (βορείως  του Ινδοκούς και νοτίως του 
ποταμού Ώξου - Αμού Ντάρια) και της Μαργιανής (νυν νότιο Καζακστάν και 
Τουρκμενιστάν). 
 
Κατά μήκος της Μεσογείου Θαλάσσης και παραλλήλως προς την ακταία 
«πρόσοψη» της Ευρώπης προς τον Ατλαντικό, οι εν λόγω νεολιθικοί 
πρωσοανατολικοί μετανάστες συνήντησαν τους Μεσολιθικούς – 
Επιπαλαιολιθικούς πληθυσμούς της Ευρώπης (οργανωμένες ομάδες 
κυνηγών τροφοσυλλεκτών, οι οποίες εμφανίστηκαν περίπου το 10.000 π. Χ., 
όταν το κλίμα κατέστη θερμότερον κατά την εκπνοή της τελευταίας 
Παγετώδους). Από την ανάμειξή τους προέκυψαν οι πρώιμοι νεολιθικοί 
κάτοικοι των μεσογειακών και ατλαντικών ακτών της Ευρώπης (οι εκ των 
υστέρων γνωστοί στην φυλογνωσική ανθρωπολογία ως «Μεσόγειοι» ή 
«Μεσογειακοί»).  
 
Προς βορράν, είτε στα Βαλκάνια και στον Καύκασο ή στην υπερκασπιανή 
περιοχή, συνήντησαν τους τελευταίους εναπομένοντες Πρωτο-
Ευρωπαιοειδείς κυνηγούς της Ηπειρωτικής ζώνης, καθιστάμενοι με την 



ανάμειξή τους οι Βόρειοι Ευρωπαιοειδείς οι οποίοι κάποτε, στις χαραυγές της 
πρωτοϊστορίας, εξετείνοντο σε ολόκληρες της εκτάσεις έως το εσωτερικό της 
Ασίας. 
 
Οι νέες ερευνητικές ανακοινώσεις πιστοποιούν τις δύο τουλάχιστον από τις 
προαναφερθείσες μεταναστεύσεις και αλληλεπιδράσεις πληθυσμών. Οι 
υπόλοιπες περιλαμβάνουν τμήματα του κόσμου από τα οποία δεν έχει 
μελετηθεί επαρκώς αρχαίο DNA. 

Η πρώτη μετανάστευση (ήτοι εκείνη της «Πρωίμου Νεολιθικής») ήδη είναι 
αδιαμφισβήτητη και έχει παύσει στην σύγχρονη εκδοχή της να περιλαμβάνει 
αμφιλεγόμενα δεδομένα. Η σπουδαία δημοσίευση του 2015 στο Nature 
γενετικών δεδομένων ανθρωπείου γενώματος από 69 Ευρωπαίους που 
έζησαν 8.000-3.000 χρόνια πριν από σήμερα, με την εξέταση 400.000 
πολυμορφισμών -μεταλλάξεων του DNA,συμπεριλαμβάνει και δεδομένα από 
τους πρώιμους – αρχέγονους αγρότες της Ισπανίας, οι οποίοι εμφανίζονται 
γενετικώς παρόμοιοι με τους αναλόγους τους πληθυσμούς της Σαρδηνίας 
αλλά και τούς πληθυσμούς της Γραμμικής Ταινιωτής Κεραμικής (LBK – 
«Linearbandkeramische Kultur»). 

Ο «Σαρδηνός» Homo tyrolensis, ο άνθρωπος του Πάγου, ο περιβόητος Ötzi, 
που ανευρέθη στο Τυρόλο και εμφανίζει ικανή γενετική συγγένεια ακόμη και 
με τους συγχρόνους Σαρδηνούς, προφανώς δεν ήταν μια απλή 
ανθρωπολογική σύμπτωση, μια βιολογική σπανιότης, ένας βοριοτραπείς 
μοναχικός μετανάστης. Έχει πλέον αποδειχθεί πως όχι μόνο οι άνθρωποι της 
Γραμμικής Ταινιωτής Κεραμικής αλλά και εκείνοι της ισπανικής νεολιθικής 
περιόδου προήλθαν από την ίδια επέκταση Μεσογειακών πληθυσμών, 
επέκταση η οποία μέχρι τις ημέρες μας επιβιώνει και διαπιστούται στην 
Σαρδηνία. Η επέκταση των αγροκαλλιεργητών κατά μήκος της Μεσογείου 
προς την Ισπανία και μέσω της παραδουναβίας οδού προς την Ουγγαρία και 
την Γερμανία διενηργήθη από πληθυσμούς προερχομένους από ένα αρχικό 
κοινό ανθρωπολογικό απόθεμα, από ανθρώπους κοινής καταγωγής.  
 
Το δεύτερο μεταναστευτικό κύμα το οποίον εισήλασε στην ανατολική Ευρώπη 
συναπαρτίζεται και από τους ιπποφορβούς πολεμιστές «Γιαμνάγια» (φορείς 
και του πολιτισμού των «λακκοειδών τάφων» - Pit Grave Culture - υπό 
τύμβους Κουργκάν ή και πολιτισμού των τάφων ώχρας - Ochre Grave 
Culture- λόγω του εθίμου να χρωματίζουν συχνά τα σώματα των νεκρών με 
ώχρα),  οι οποίοι διαφέρουν χαρακτηριστικώς από τους Ανατολικούς 
Κυνηγούς Τροφοσυλλέκτες, καθώς διαθέτουν ολιγότερα αλληλόμορφα 
γονίδια, που  υποδεικνύουν μιαν «αραίωση» της καταγωγής τους από τους 
αρχαίους Προσωανατολίτες προγόνους τους μεταξύ 5000-3000 π. Χ. στην 
ευρωπαϊκή στέπα.  
 
Αυτή προφανώς οφειλόταν σε μια ανάμειξη των Ανατολικών Κυνηγών - 
τροφοσυλλεκτών με ένα πληθυσμό συσχετιζόμενο με τους συγχρόνους μας 
Πρωσοανατολίτες, καθώς τα στατιστικά δεδομένα των Γιαμνάγια παρέχουν 
αδιάψευστα στοιχεία ανάμειξης όταν τους εξετάζουμε ως μείγμα των εν λόγω 
τροφοσυλλεκτών και συγχρόνων μας πληθυσμών της Εγγύς Ανατολής όπως 
οι Αρμένιοι.  
 
 



Συνεπώς οι Ανατολικοευρωπαίοι Κυνηγοί Τροφοσυλλέκτες είναι παρόμοιοι με 
τους Πρωτο-Ευρωπαιοειδείς αναζητητές τροφής και οι Γιαμνάγια (ένας λαός 
με πολιτισμό Κουργκάν της εποχής του Χαλκού) ήσαν ένα κράμα των 
ανωτέρω τροφοσυλλεκτών και κατά τι συγγενικοί  προς τους νυν Αρμένιους. 
 
 
Η επακολουθήσασα περίοδος μεταξύ της 4ης και 3ης χιλιετίας π. Χ. υπήρξε 
εποχή τεραστίων κατακλυσμικών συμβάντων στην περιοχή του Καυκάσου. Οι 
πολιτιστικές εξελίξεις αυτής της περιοχής επηρεάσθηκαν από αλλαγές 
επισυμβάσες εντός των γεωγραφικών της ορίων, καθώς και εξαιτίας 
αλληλεπιδράσεών της με τον εκτός αυτής λοιπό κόσμο.  
 
Η πλέον σημαντική επήρεια της συγκεκριμένης περιόδου υπήρξε η εμφάνιση 
ενός μεγάλου αριθμού λαών με μεσοποταμιακή πολιτιστική ταυτότητα, οι 
οποίοι συνεισέφεραν κατά πολύ στην επιτάχυνση των ρυθμών πολιτιστικής 
εξελίξεως του Καυκάσου, προσδίδοντες μάλιστα «εκρηκτικό» χαρακτήρα σε 
αυτήν την διαδικασία. 
 
Κατά την διάρκεια της εν λόγω περιόδου ο Νότιος Καύκασος εβίωσε δύο 
ισχυρά κύματα μεσοανατολικής επεκτάσεως: το πρώτο κατά την περίοδο της 
οψίμου νεολιθικής φάσεως του πολιτισμού Σιώνι στην 4η-5η χιλιετία π. Χ. και 
το δεύτερο κατά την περίοδο του πολιτισμού Τσόπι στην όψιμο νεολιθική, 
κατά το τέλος της 5ης  και το πρώτο ήμισυ της 4ης  χιλιετίας π. Χ., η οποία και 
είναι γνωστή ως η περίοδος «επεκτάσεως της Ουρούκ». Εκ των υστέρων, 
κατά το 2ον  ήμισυ της 4ης  και καθόλη την 3η  χιλιετία π. Χ., κατά την διάρκεια 
της πρωίμου περιόδου του χαλκού ο «Πολιτισμός Κύρου – Αράξη» του 
Καυκάσου διεδόθη στο μεγαλύτερο μέρος του Καυκάσου, της ανατολικής 
Ανατολίας, καθώς και των βορείων τμημάτων του Ιράν και της Μέσης 
Ανατολής, αλλά επίσης και στην Ευρώπη.  
 
Υπό αυτήν την έννοια τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα στον νότιο και 
νοτιοανατολικό Καύκασο προσδίδουν μιαν άλλην, ολοσχερώς νεωτέρα 
σημασία στις επιστημονικές έρευνες του αρχαίου παρελθόντος του Καυκάσου. 
Τα ευρήματα αυτά κατέστησαν σαφές ότι η εισροή αυτών των λαών 
μεσοποταμιανής προελεύσεως στον Καύκασο δεν ήταν ένα εφάπαξ συμβάν, 
αλλά συνέχισε για μία σημαντικώς μακρά περίοδο. Με την συνεκτίμηση της 
τοπογραφίας των αρχαιολογικών τοποθεσιών στην Μεσοποταμία καθίσταται 
σαφές ότι, μεγάλες μάζες μεταναστών εποίκων από εκείνη την περιοχή 
μετεκινήθησαν πράγματι κατευθείαν προς την Υπερκαυκασία, ώστε να 
φθάσουν στον πρόσφορο προορισμό τους ταχύτερον. Στην πραγματικότητα 
εγκατεστάθησαν σε κάθε περιοχή του Καυκάσου, στα βουνά και στις 
πεδιάδες, σε περιοχές όπου ήταν δυνατό να διατηρήσουν έναν τρόπο ζωής 
οικείο προς αυτούς. 
 
Είναι εμφανές ότι από την περίοδο εκείνη και ένθεν, δύο πολιτισμοί του 
Καυκάσου, ευρισκόμενοι σε διαφορετικά στάδια εξελίξεως ημπόρεσαν να 
συνυπάρξουν ειρηνικώς, επί τη βάσει της αμοιβαίας συμμετοχής στις 
μεταλλουργικές κατασκευές της παραγωγής τους. Αυτός υπήρξε ένας 
αρχέγονος  τύπος κοινής - συμμετοχικής οικονομίας, ο οποίος προσέδωσε 
ικανή ώση στην ταχεία ανάπτυξη του εντοπίου πολιτισμού.  
 
 



Απεικονίζεται καλώς στα μεταλλουργικά παράγωγα του πολιτισμού Κύρου - 
Αράξη τα οποία είναι κατά πολύ εξελιγμένα εν συγκρίσει με εκείνα του προ-
αινεολιθικού / χαλκολιθικού πολιτισμού. 
 
Στην παρούσα φάση η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί δραστικώς. Έχει 
πλέον αποδειχθεί βάσει μίας ολοκλήρου σειράς αναλύσεων ραδιενεργού 
άνθρακος – ραδιοχρονολογήσεως (ραδιοχρονολόγηση είναι η πρώτη μέθοδος 
των φυσικών επιστημών, που εφαρμόστηκε το 1952 από τον Αμερικανό 
φυσικό και χημικό Willard Frank Libby για την απόλυτη χρονολόγηση 
αρχαιολογικών ευρημάτων. Εφαρμόζεται σε οργανικές ύλες, καμένο ξύλο 
(άνθρακα), σε οστά ζώων ή σε καμένους καρπούς, καθορίζει δε  την χρονική 
στιγμή πριν από σήμερα, κατά την οποία έπαψαν να ζουν οι υπό εξέταση 
οργανισμοί) ότι οι ταφικοί τύμβοι του αρχαίου πολιτισμού των λακκοειδών 
τάφων αφορούν σε μία σημαντικώς υστεροτέρα περίοδο εν συγκρίσει προς 
τους τόπους αρχαιολογικών ευρημάτων, τις αρχαιολογικές έδρες και τις 
τοποθεσίες του Κουργκάν – τυμβοφόρου πολιτισμού Μάϊκοπ.  
 
Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να υποθέσουν ότι η παράδοση δομήσεως 
αυτού του τύπου ταφικών τύμβων προέκυψε ακριβώς στον πολιτισμό του 
Μάϊκοπ. Οι συσχετίσεις αυτού με την Εγγύς Ανατολή και την Μεσοποταμία 
υποσημαίνουν τις πρωιμότερες καταβολές του.  
 
Κατά την ίδια περίοδο ένα ολόκληρο φάσμα χρονολογικών δεδομένων τα 
οποία απέρρευσαν από την ανάλυση ραδιενεργού άνθρακος μας προσέφερε 
τεκμήρια ότι, οι οικισμοί και οι ταφικοί τύμβοι του Νοτίου Καυκάσου που 
περιέχουν τεχνουργήματα της Ουρούκ συνυπήρχαν με εκείνους του 
πολιτισμού Μάϊκοπ, άρα συνεπώς ο αρχαίος πολιτισμός των λακκοειδών 
τάφων και οι ταφικοί τύμβοι του ανήκουν σε μιαν οψιμοτέρα περίοδο. Ένεκα 
τούτου, σήμερα ημπορούμε πιθανότατα να αποδώσουμε την εμφάνιση του 
συγκεκριμένου είδους ταφικών τύμβων στον πολιτισμό του Μάϊκοπ, αλλά και 
των παρομοίων ταυτοχρόνων τοποθεσιών στον Νότιο Καύκασο στην επιρροή 
πολιτισμών της ζώνης της στέπας. Επιπλέον, δεν υφίσταντο απαγορευτικές 
συνθήκες οι οποίες θα ημπορούσαν να αποτρέψουν την ανάδυση αυτού του 
τύπου ταφικών τύμβων στον ίδιο τον Καύκασο. 
 
Το δεύτερο μεταναστευτικό κύμα ημπορεί επίσης πολύ εύκολα να συσχετιστεί 
με τους ανθρώπους της προαναφερθείσης επεκτάσεως της Ουρούκ και την 
παρουσία των λεπτοκαμωμένων Μεσογειακών ανθρωπολογικών τύπων, 
αλλά και των ισχυρών Πρωτο- Ευρωπαιοειδών Γιαμνάγια. 
 
Ο πληθυσμός των Γιαμνάγια ανήκει στην «Ευρωπαϊκή Φυλή». Ήσαν πολύ 
υψηλοί για τους συγχρόνους τους (μέσος όρος 175,5 εκατοστά), 
δολιχοκέφαλοι, σχετικά ευρυπρόσωποι και ορθόκρανοι. Μεταξύ τους 
ωστόσον, αναγνωρίζονται και πλέον ρωμαλέα στοιχεία, με υψηλότερα και 
ευρύτερα πρόσωπα πρωτο-ευρωπαιοειδούς τύπου, καθώς επίσης και πιο 
λεπτόκορμα άτομα με υψηλά και λεπτά πρόσωπα, πιθανότατα αντανακλώντα 
τις επαφές με τον ανατολικό Μεσογειακό τύπο. 
 
Είναι λοιπόν τώρα σαφές ότι, ο συνεκτικός αρμός της φραγής που δεν 
επέτρεψε τους Δυτικούς Ευρασιανούς πληθυσμούς να διολισθήσουν πολύ 
μακράν, υπήρξε οι διεμβαλλόμενες μεταναστεύσεις από την Εγγύς Ανατολή.  
 



Οι μετανάστες της στέπας κινούμενοι προς την Κεντρική Ευρώπη 
ανεμείχθησαν πιθανότατα με τους ανατολικούς Ευρωπαίους γεωργούς. 
Συνεπεία τούτου δεν ημπορούμε να αποκλείσουμε ένα ενδεχόμενο σενάριο 
κατά το οποίο, ο πολιτισμός των Σχοινοειδών Προϊόντων που έφθασε στην 
σημερινή Γερμανία, δεν είχε καθόλου προέλευση σχετική με τους εντοπίους 
πληθυσμούς. 
 
Όπως προανεφέρθη, σε ό,τι αφορά στα επιμέρους γενετικά τους συστατικά οι 
σύγχρονοι Ευρωπαίοι εμφανίζουν ένα δυτικό ασιατικό συστατικό στοιχείο, το 
οποίο κορυφούται στον Καύκασο και στην Γεδρωσία, το οποίο δεν είχαν οι 
Ευρωπαίοι πριν από 5 χιλιετηρίδες. Αυτό ακριβώς το διαφοροποιητικό 
χαρακτηριστικό υποστηρίζει ακλονήτως ότι η ινδοευρωπαϊκή μετανάστευση 
εξελίχθηκε από την έναρξη της εποχής του χαλκού και αυτή ακριβώς η 
μετανάστευση διέσπειρε το εν λόγω συστατικό. 
 
Υπάρχει όμως και έτερο γενετικό συστατικό, παρόν στην σύγχρονη Ευρώπη, 
εκείνο των Δυτικών Ασιατών, του οποίου η απουσία σε όλα τα αρχαία 
δείγματα είναι εξόχως  εμφανής μέχρι στιγμής. Αυτό το συστατικό φθάνει στην 
υψηλοτέρα εκδήλωση - εμφάνισή του στα υψίπεδα της Δυτικής Ασίας, στην 
την Ανατολία και στον Καύκασο και καθ’ όλην την διαδρομή προς την ινδική 
υποήπειρο.  
 
Παρ' όλα ταύτα, ένα μέρος της βιολογικής κληρονομίας των πρώτων ομιλητών 
της  Ινδο-Ευρωπαϊκής γλώσσης φαίνεται ότι «επιμένει» παραμένον μέχρι 
σήμερον στα γονιδιώματα των γλωσσικών τους απογόνων, οπότε πιθανότατα 
εάν εξετάσουμε γενετικό υλικό οψιμοτέρων ατόμων (5 έως 4 χιλιετιών π. Χ. 
και ένθεν) θα ανακαλύψουμε εν τέλει την ψηφίδα των Δυτικών Ασιατών, η 
οποία ελλείπει  από την συνολική εικόνα του  εξελικτικού γενετικού ψηφιδωτού 
της Ευρώπης, ώστε αυτό  να απαρτιωθεί με την απαιτουμένη πολυσύνθετο 
και πολυεπίπεδο πληρότητα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 17 

 

Με σκοπόν την εκ μέρους των αναγνωστών πληρεστέρα κατανόηση των 

άρθρων της παρούσης σειράς, παρατίθεται από το συχνάκις μνημονευόμενο, 

περισπούδαστο πόνημα «The Races of Europe» (εκδόσεις McMillan, 1930, 

Νέα Υόρκη), του μεγάλου Αμερικανού Ανθρωπολόγου, Καθηγητού 

Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιον του Χάρβαρντ, Κάρλτον Στήβενς Κουν 

(Carleton Stevens Coon)το,  το εδάφιον 4, με τίτλον «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ», εκ του 

5ου κεφαλαίου («Η Εποχή του Χαλκού») του εν λόγω βιβλίου: 

«Το ζήτημα προς καταγωγής των Ελλήνων, προς φαίνεται, υπήρξε από 

μακρού ένα άλυτο αίνιγμα. Επί αιώνες, πριν από την ανάπτυξη της 

αρχαιολογίας ως επιστημονικού τομέως, η ιστορία εξεκίνησε με τον Ηρόδοτο 

και ο Όμηρος ήταν ένα μικρό παράθυρο που επέτρεπε δελεαστικές ματιές στο 

απώτατο παρελθόν. Ωστόσον στα πρόσφατα χρόνια  επραγματοποιήθησαν 

μεγάλες πρόοδοι προς την κατεύθυνση της λύσεως αυτού του ζητήματος,  διά 

των γλωσσικών και ιστορικών ερευνών του Μάϊρς (Τζων Λίντον Μάϊρς «Who 

were the Greeks», 1930, Μπέρκλεϋ) και δια της δημοσιεύσεως του 

σκελετικού υλικού από τους Φυρστ και Κούμαρη. 

Η ιστορική αναπαράσταση δύναται να συνοψισθεί εν συντομία ως εξής: Κατά 

την διάρκεια της Νεολιθικής η Ελλάς συνεδέετο πολιτιστικώς με την Βόρειο 

Αφρική και με το υπόλοιπον της μεσογειακής λεκάνης. Το μόνο κρανίο που 

είναι γνωστό είναι συνήθους Μεσογειακού φυλετικού τύπου. Στην πρώιμο 

εποχή των μετάλλων μετανάστες από τις Κυκλάδες, μικρασιανής 

προελεύσεως, εισήγαγαν τον χαλκό στην Ελλάδα, με την λατρεία της μητέρας 

θεάς, εγκατεστάθησαν δε και στις δύο πλευρές του Ισθμού της Κορίνθου. Εν 

τω μεταξύ άνθρωποι της Κεχρωσμένης Κεραμικής με Δουνάβιο πολιτιστική 



προέλευση κατήλθαν από τον βορρά προς την Ελλάδα, εξωθημένοι από 

ανθρώπους της Σχοινοχαράκτου / Χορδωτής κεραμικής. Ούτως περί το 2000 

π. Χ., από πολιτιστικής απόψεως, υπήρχαν 3 στοιχεία στον ελληνικό 

πληθυσμό: α) Τοπικοί Νεολιθικοί Μεσόγειοι, β) Δουνάβιοι από τον βορρά,                 

γ) Κυκλάδιοι άνθρωποι,  Μικρασιανής εν τέλει προελεύσεως. 

Μεταξύ του 2000 π. Χ. και της Ομηρικής περιόδου η Ελλάς υπέστη εισβολή 3 

επιπλέον φορές:  

Α. Από τους ανθρώπους της Χορδωτής κεραμικής (ο Μάϊρς τους αποκαλεί 

ανθρώπους «Κουργκάν» - Κουργκανούς ) που ήλθαν από τον βορρά περίπου 

στα 1900 π. Χ. και οι οποίοι όπως θεωρεί ο Μάϊρς  ημπορεί να έφεραν την 

ινδοευρωπαϊκή βάση της ελληνικής γλώσσης (ενόψει στοιχείων τα οποία θα 

παρουσιασθούν κατόπιν στο Κεφάλαιον 6 είναι πιθανότερον ότι την έφεραν οι 

Δουνάβιοι).  

Β. Από Μινωίτες εκ Κρήτης, οι οποίοι ίδρυσαν τις «μακρές γενεαλογίες», 

δυναστείες κυβερνητών στην Θήβα, στην Αθήνα, στις Μυκήνες και αλλού. Οι 

περισσότεροι εξ αυτών εισήλθαν στην Ελλάδα περί το 1400 π. Χ. αν και 

κάποιοι ημπορούσαν να έχουν χρονολογηθεί ενωρίτερον, στο 1700 π. Χ.   

Γ. Από «θεογενείς» ξένους, όπως ο Ατρεύς, ο Πέλοψ κ.λ.π. που ήλθαν από 

απέναντι, διασχίζοντες το Αιγαίο μέσα σε πλοία, έμαθαν ελληνικά, 

εσφετερίσθησαν θρόνους και ενυμφεύθησαν τις θυγατέρες των βασιλέων 

Μινωιτικής καταγωγής. 

Αυτοί οι ξένοι τους οποίους ο Μάϊρς παρομοιάζει με τους Νορμανδούς στην 

Αγγλική ιστορία, εγέννησαν τους ήρωες του Τρωικού πολέμου. Ο πόλεμος 

αυτός καθεαυτός αντανακλά την στενή σχέση μεταξύ αυτών των τυχοδιωκτών 

και της Τροίας του Πριάμου. Στους πολέμους, οι ομηρικοί ήρωες εσχημάτιζαν 

τους πυρήνες μικρών ομάδων «συντρόφων». Αυτοί ήσαν άστεγοι 

τυχοδιώκτες, φυγάδες και πτωχοί συγγενείς οι οποίοι είχαν συνδεθεί  με τους 

ήρωες δι’ προς στενού προσωπικού δεσμού. Ο κύριος όγκος του Ελληνικού 

στρατού συνίστατο από εντοπίους εφέδρους από τα διάφορα βασίλεια της 

Ελλάδος, οι οποίοι ήσαν διαφορετικής εθνικής καταγωγής και οι οποίοι, όπως 

ο Θερσίτης δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να καταστρέψουν την Τροία.   

Οι μεταομηρικοί Δωριείς της εποχής του σιδήρου, επί μακρόν θεωρούμενοι 

ως πρόσφατοι εισβολείς από τον βορρά ήσαν, συμφώνως με την 

αναπαράσταση του Μάϊρς, απλώς ελληνόφωνοι, οι οποίοι είχαν απομονωθεί 

στην περιοχή του όρους Όλυμπος από τις επιθετικές δραστηριότητες των 

Θηβαίων, και οι οποίοι απέκτησαν σίδηρο από την Μικρασία. 

Συνεπώς οι Έλληνες της σπουδαίας περιόδου του Αθηναϊκού πολιτισμού 

ήσαν το παράγωγο πολλής αναμίξεως από ποικίλες εθνικές προελεύσεις, 

όπως αποκαλύπτει επίσης η μελέτη της καταγωγής της ελληνικής γλώσσης. 

Το σκελετικό αρχείον ημπορεί να συμπληρώσει εν μέρει τα στοιχεία της 

ανασυσταθείσης ιστορίας. Έξι κρανία από τον Άγιο Κοσμά εγγύς των Αθηνών 



αντιπροσωπεύουν την περίοδο αναμίξεως Νεολιθικών Μεσογειακών, 

Δουναβίων και Κυκλαδικών στοιχείων μεταξύ 2500 και 2200 π. Χ.  (Ιωάννης 

Κούμαρης στο  «Revue Anthropologique», τόμος  44, σελίδες 248-251, 1934, 

Παρίσι). Τρία είναι δολιχοκέφαλα, ένα μεσοκέφαλο και δύο βραχυκέφαλα. 

Όλων τα πρόσωπα είναι στενά, οι μύτες λεπτόρινες, οι οφθαλμικοί κόγχοι 

υψηλοί. Ημπορεί κανείς να θεωρήσει πως ένας Κρητικός τύπος Μεσόγειου και 

η Κυπριακή μορφή του Διναρικού τύπου ήσαν αμφότεροι παρόντες. 

Εικοσιπέντε Μεσοελλαδικά κρανία  αντιπροσωπεύουν την περίοδο μετά την 

έλευση από τον βορρά των ανθρώπων της Χορδωτής κεραμικής ή των 

Κουργκάν, και την περίοδο κατά την διάρκεια της καταλήψεως της εξουσίας 

από τους Μινωίτες κατακτητές από την Κρήτη (Καρλ Μάγκνους Φυρστ,  στο 

«Lunds Universitets Årsskrift», τόμος 26, τεύχος 8, 1930, Λουντ – και στο  

«Verhandlungen der Gesellschaft für Physische Anthropologie», τόμος  4, 

σελίδες 3-14, 1930, Στουτγάρδη). Από αυτά τα κρανία 23 προέρχονται από 

την Ασίνη και 2 από τις Μυκήνες. Περιττό να λεχθεί ότι ο πληθυσμός αυτής 

της περιόδου ήταν πολύ ανάμικτος. Μόνον 2 κρανία είναι βραχυκέφαλα. Και 

τα 2 είναι αρσενικά και αμφότερα σχετίζονται με πολύ βραχύ ανάστημα. Το 

ένα είναι μετρίου μεγέθους με υψηλό κρανιακό θόλο, λεπτόρρινο και 

στενοπρόσωπο. Το άλλο εξαιρετικά πλατυπρόσωπο και χαμαίρινο. Φαίνεται 

πως αντιπροσωπεύουν 2 διαφορετικούς πλατυκεφάλους τύπους, αμφότεροι 

των οποίων ημπορούν κατά πάσαν πιθανότητα να ανευρεθούν σήμερα στην 

Ελλάδα. 

Οι μακροκέφαλοι δεν είναι ενιαίου τύπου. Κάποιοι με μεγάλους θόλους και 

ισχυρά υπερόφρυα, με βαθέα ρινικά εντυπώματα, υπενθυμίζουν μιαν από τις 

μεγαλύτερες ποικιλίες Νεολιθικών δολιχοκεφάλων, τόσον του τύπου 

Χορδωτής κεραμικής όσον και του τύπου Μακρών Τύμβων, ο δε Φυρστ έχει 

την αίσθηση ότι ένας αριθμός από αυτούς είναι πολύ όμοιος προς τα κρανία 

της Οψίμου  Νεολιθικής από την Σκανδιναβία της ιδίας σχεδόν περιόδου. 

Είναι περιττό να λεχθεί ότι οι άνθρωποι της Χορδωτής κεραμικής και των 

Μεγαλιθικών μνημείων ήσαν παρόντες στην Δανία και στην Σουηδία κατ’ 

αυτήν περίπου την περίοδο. 

Τα υπόλοιπα των μακροκεφάλων κρανίων, τα οποία μάλλον είναι 

ακριβέστερον αντιπροσωπευτικά του κυρίως όγκου του Μεσοελλαδικού 

πληθυσμού, είναι ενός υψηλορρίνου τύπου με λεπτά υπερόφρυα τόξα, 

συνήθους στην Κρήτη και στην Μικρασία κατά την διάρκεια της ιδίας 

περιόδου. Και αυτοί οι τύποι έχουν προς μικρό ανάστημα, ενώ τα ολίγα 

παραδείγματα προς πλέον ευρυκεφάλου ποικιλίας είναι, προς αναμένεται, 

υψηλότερα. Είναι αδύνατον με τα παρόντα δεδομένα να απομονώσουμε από 

το κυρίως σώμα αυτών των κρανίων έναν Δουνάβιο τύπο, αν και ημπορεί 

κάλλιστα να ήτο παρών. 

41 Yστεροελλαδικά κρανία χρονολογούμενα μεταξύ 1500 και 1200 π. Χ. και 

προερχόμενα παρομοίως από την Αργολίδα, ημπορεί να περιλαμβάνουν 

εκείνα κάποιων από προς «θεογενείς» εισβολείς. Μεταξύ αυτών το 1/5 είναι 



βραχυκέφαλα και προφανώς κατά κύριον λόγο του Κυπριακού Διναρικού 

τύπου. Από τα μακροκέφαλα κρανία, τώρα ένας μεγάλος αριθμός ανήκει στις 

μεγαλύτερες αδρότερες ποικιλίες και ολιγότερα στην μικροτέρα Μεσογειακή. Η 

ομοιότης προς βορείους τύπους και ειδικότερον προς τον τύπο Χορδωτής 

κεραμικής είναι ακόμη ισχυροτέρα από προηγουμένως. Αυτή η αύξηση προς 

μία μη – Μινωιτική κατεύθυνση δύναται ίσως να αποδοθεί στην άφιξη των 

προγόνων των ομηρικών ηρώων. (Συνεχίζεται) 

* Με το πέρας του εδαφίου θα  παρατεθούν ολίγες διευκρινιστικές – 

επεξηγητικές  πληροφορίες, επί της  περιεχομένης ειδικής ορολογίας. 

 
Μέρος 18 

 

Όπως έχει προαναφερθεί ήδη στην στήλη, με σκοπόν την εκ μέρους των 
αναγνωστών πληρεστέρα κατανόηση των άρθρων φυσικής ανθρωπολογίας, 
βιοαρχαιολογίας, ιστορίας και εθνογραφίας της παρούσης σειράς, παρατίθεται 
από το συχνάκις μνημονευόμενο, περισπούδαστο πόνημα «The Races of 
Europe» (εκδόσεις McMillan, 1930, Νέα Υόρκη), του μεγάλου Αμερικανού 
Ανθρωπολόγου, Καθηγητού Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιον του 
Χάρβαρντ, Κάρλτον Στήβενς Κουν (Carleton Stevens Coon), το εδάφιον 14, 
με τίτλον «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ», εκ του 7ου κεφαλαίου («Η Κεντρική Ζώνη, μία 
σπουδή στην επανεμφάνιση») του εν λόγω βιβλίου [ως νοηματική συνέχεια 
του προδημοσιευθέντος ομοτίτλου εδαφίου 4, εκ του 5ου κεφαλαίου του 
βιβλίου («Η Εποχή του Χαλκού»)] : 

«Ο τίτλος αυτού του τομέως είναι «Οι Έλληνες» και όχι «Ελλάς», καθώς από 
τις μυθικές ημέρες των Αργοναυτών έως του παρόντος, ούτε η χερσόνησος 
της Ελλάδος, ούτε η Ιωνία και οι νήσοι του Αιγαίου υπήρξαν αρκούντως 
μεγάλες για να κρατήσουν τους μακράν περιπλανωμένους Έλληνες. Ελληνικά 
είναι μια γλώσσα κι ένας πολιτισμός, οι Έλληνες είναι ένας λαός. Οι Έλληνες 
είναι οι απόγονοι όλων των λαών οι οποίοι υιοθέτησαν και διετήρησαν αυτήν 
την γλώσσα και αυτόν τον πολιτισμό από τα κλασσικά χρόνια μέχρις του 



παρόντος. Κάποιοι από αυτούς τους προσηλύτους στον Ελληνισμό ήσαν 
κάτοικοι της Μικρασίας, άλλοι της Θράκης και του Βυζαντίου, άλλοι των 
χωρών που οριοθετούν την Μαύρη Θάλασσα, ιδιαιτέρως της Κριμαίας. 

Στην ίδια την χερσόνησο της Ελλάδος περιεπλανήθησαν πολλές χιλιάδες 
Σλάβων ως μετανάστες κατά την διάρκεια της μεγίστης Νοτιοσλαβικής 
επεκτάσεως. Οι Τούρκοι μετέφεραν αποίκους, περιλαμβανομένων πολλών 
Αλβανών και ολόκληρες περιοχές στη Βοιωτία και στην Αττική και σε άλλα 
μέρη της Ελλάδος ομιλούν σήμερα αρβανίτικα. Ρομανόφωνοι βοσκοί (δλδ. 
ομιλούντες ρομανική ήτοι λατινογενή γλώσσα, εν προκειμένω την Αρωμανική), 
οι Βλάχοι, κατέστησαν τις κλιτύες της Πίνδου εποχιακούς τους βοσκότοπους. 
Μετά  τον (Α’) Παγκόσμιο Πόλεμο πολλοί από τους Έλληνες οι οποίοι 
εζούσαν στην  Θράκη και στην Μικρασία εστάλησαν να ζήσουν σε ελληνικό 
έδαφος, ενώ σε ανταπόδοση επανεπατρίσθησαν Τούρκοι και άλλοι 
μουσουλμάνοι.  

Παρά αυτές τις απόπειρες δημιουργίας εθνικής τάξεως, πολλή ελληνική 
περιοχή, ειδικώς στην Μακεδονία, παραμένει εθνικώς ετερογενής. Επιπλέον ο 
αριθμός των Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, είτε στην Αίγυπτο, στην 
Ανατολική Αφρική ή στον Νέο Κόσμο είναι τόσον μεγάλος, ώστε οι Έλληνες 
είναι ακόμα σχεδόν ένας διεθνής λαός. Πολλοί από τους Έλληνες αφήνουν 
την πατρίδα τους ώστε να αποκτήσουν περιουσίες επάνω σε ολιγότερον 
πετρώδες έδαφος, αλλά επίσης πολλοί από αυτούς επιστρέφουν. 

Είναι ανακριβές να λέγεται ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι φυσικώς 
διαφορετικοί από τους αρχαίους Έλληνες. Μια τέτοια δήλωση βασίζεται σε 
μιαν άγνοια του ελληνικού εθνικού χαρακτήρα. Στα κλασσικά χρόνια οι 
Έλληνες συμπεριελάμβαναν πολλά  είδη ανθρώπων που ζούσαν σε 
διαφορετικούς τόπους, όπως κάνουν σήμερα. Εάν κάποιος αναφέρεται στους 
κατοίκους της Αττικής κατά τον έκτον αιώνα (π. Χ.) ή στους Σπαρτιάτες του 
Λεωνίδα, τότε οι αλλαγές σε αυτές τις περιοχές  πιθανώς δεν ήσαν σχεδόν 
τόσον μεγάλες όσον εκείνες μεταξύ των Γερμανών του Τακίτου και των 
ζώντων Νοτιογερμανών, για να αναφέρουμε ένα μόνον απλό παράδειγμα. 

Εντός της χερσονήσου της Ελλάδος, ασχέτως προς την κινητικότητα των 
Ελλήνων από και προς την χώρα τους, η εσωτερική κινητικότης δεν υπήρξε 
επαρκής ώστε να καταστρέψει τις ισχυρές τοπικές διαφοροποιήσεις στην 
μορφή της κεφαλής. Οι Ηπειρώτες, όπως οι γείτονές τους οι Τόσκηδες, [ Οι   
Τόσκηδες απαντώνται στην Κεντρική και Νότιο Αλβανία και είναι 
μουσουλμάνοι ή χριστιανοί ορθόδοξοι. Τα ήθη και τα έθιμά τους είναι εν 
πολλοίς παρόμοια με τα ελληνικά. Είναι σχετικώς βραχύσωμοι, ομιλούν την 
τοσκική διάλεκτο της αλβανικής γλώσσης, η οποία έχει θεσμοθετηθεί ως η 
επίσημη γλώσσα της Αλβανίας, είναι ολιγότερον εκδηλωτικοί, ενώ οι 
περισσότεροι εξ αυτών ασχολούνται με την πολιτική, τις επιστήμες και τα 
γράμματα.  

Ο Άγγλος γεωγράφος Edward Stanford, ο Αυστριακός γεωγράφος και 
εθνολόγος Kampt, ο ιδρυτής των «Αλβανικών Μελετών» φιλόλογος Johann 
Georg von Hahn και ο Αυστριακός ανθρωπολόγος Josef Weninger, 
διακρίνουν τους Τόσκηδες από τους Γκέγκηδες και τους συσχετίζουν με τους 
Έλληνες], έχουν έναν εξαιρετικό υψηλό μέσο κεφαλικό δείκτη, 88, φαίνεται δε 
πως υπάρχει εκεί μια ισχυρά βραχυκεφαλική ζώνη κατερχομένη στις δυτικές 
πλαγιές του ορεινού πυρήνος από την Αλβανία έως τον Κορινθιακό Κόλπο και 
ίσως παραπέρα. Είναι μια προέκταση της ίδιας ζώνης η οποία εκτείνεται 



συνεχώς από το Αλπικό φυλετικό κέντρο στην Γαλλία, και έτι ειδικότερον, του 
πληθυσμού που εμελετήθη στην περιοχή του Αργυροκάστρου στο νοτιότατο 
άκρο της Αλβανίας. Οι Έλληνες της Μακεδονίας πάλιν, οι οποίοι διεβίωσαν / 
διαβιούν σε οικισμούς διασπάρτους με εκείνους των Βουλγάρων και των 
Τούρκων, κατέχουν την συνήθη βραχυκεφαλία των Δυτικών Βαλκανίων, με 
μέσους κεφαλικούς δείκτες 86 για τους Χριστιανούς και 84,6 για τους 
Μουσουλμάνους. Οι Έλληνες από τα βόρεια παράλια της Μικρασίας 
διαθέτουν έναν μέσο δείκτη 87, ενώ εκείνοι από τις ακτές της Μαύρης 
Θαλάσσης στην Ρουμανία και μέλη της αποικίας στην Κριμαία είναι χαμηλοί 
βραχυκέφαλοι με έναν μέσο δείκτη 82.  

 

Στην Ελλάδα καθεαυτήν (στην κυρίως Ελλάδα), το πλείστον της 
Πελοποννήσου, της Αττικής, της Ευβοίας και των Ιονίων νήσων 
χαρακτηρίζονται από έναν μέσο κεφαλικό δείκτη 81 έως 82.  Αυτό επίσης 
συμβαίνει για τους Έλληνες που ευρίσκονται στο εξωτερικό, όπως στην 
Αμερική. Πέραν από τοπικές ομάδες, σε περιοχές οι οποίες, στα κλασσικά 
χρόνια, δεν ήσαν πράγματι Ελλάς, οι σύγχρονοι Έλληνες είναι στο 
μεγαλύτερο μέρος τους χαμηλοί βραχυκέφαλοι. Στην Θεσσαλία έχει αναφερθεί 
ένας τοπικός μέσος δείκτης 77. Και οι Έλληνες από τα παράλια της θαλάσσης 
του Μαρμαρά έχουν μέσο δείκτη 79. Ωστόσον υπάρχουν ακόμα τοπικές 
ομάδες Ελλήνων που είναι πολύ μακροκέφαλοι.  

Το μέσον ανάστημα των Ελλήνων γενικώς φθάνει περί τα 167 εκατοστά και 
φαίνεται πως υπάρχει μικρά περιοχική ποικιλία. Εκείνοι στην Μικρασία και 
στην Κριμαία είναι ένα χιλιοστό βραχύτεροι, εκείνοι που εμετρήθησαν στην 
Βοστόνη 1 χιλιοστό υψηλότεροι. Οι Έλληνες είναι τόσον υψηλοί όσον το 
πλείστο των Νοτιογερμανών ή βορείων Γάλλων. Το ανάστημά τους είναι πολύ 
ανυψωμένο για την κυριαρχία, με μερική βραχυκεφαλοποίηση, ενός ισχυρού 
μικρού Μεσογειακού στελέχους. Περίπου το ήμισυ από αυτούς έχει 
καστανόλευκο ή ανοικτοκάστανο χροιά δέρματος, το υπόλοιπον έχει την 
συνήθη ροδόλευκη χροιά της κεντρικής και βορείου Ευρώπης. Περισσότερον 
από το 80% έχει βαθυκάστανο τρίχωμα, το υπόλοιπο έχει τρίχωμα εξίσου 
κατανεμόμενο μεταξύ του μαύρου και των ανοικτοτέρων αποχρώσεων του 
καστανού. Η έντονη ξανθοχρωμία, αν και σπάνια, δεν είναι άγνωστη.  

Η γενειάδα είναι ελαφρώς πιο ανοικτής χροιάς από το τρίχωμα της κεφαλής, 
σε αντίθεση με την κατάσταση που ανευρίσκεται στους Γκέγκηδες και στους 
Μαυροβουνίους. Επίδραση αυτού είναι ότι το βαθυκάστανο τρίχωμα της 
πλειονότητος των Ελλήνων είναι μια ανόθευτη καστανή κατάσταση. 
Περισσότερον από το 65% των Ελλήνων έχουν αμιγείς καστανούς οφθαλμούς 
και το πλείστον αυτών είναι βαθυκάστανοι. Σαφώς ανοικτόχρωμοι είναι 
σποραδικοί, αλλά υφίσταται ένα ποσοστό 15% μεικτών ανοικτοχρώμων 
μορφών της ίριδος.  

Οι αναλογίες χρωστικών που παρετέθησαν ανωτέρω έχουν εφαρμογή στους 

Έλληνες ως ένα σύνολον, ωστόσον υπάρχουν τεκμήρια αξιοσημειώτου 

περιοχικής ποικιλίας. Οι Έλληνες Μακεδόνες είναι πλέον ανοικτόχρωμοι, 

ιδιαιτέρως εκείνοι που είναι Μουσουλμάνοι, ενώ οι Έλληνες των Ιονίων νήσων 

είναι πλέον βαθύχρωμοι, όπως είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, το πλείστον 

των Πελοποννησίων.» 

 



Μέρος 19 

 

 

 «Αυτή η επισκόπηση μας μεταφέρει κατά την διάρκεια της εποχής του 
Χαλκού. Η φυλετική ιστορία της Ελλάδος σε ολόκληρο την  κλασσική περίοδο 
δεν είναι τόσο καλώς τεκμηριωμένη όσον εκείνη των περιόδων που 
εξητάσθησαν μόλις. Ωστόσον, μέχρις την έναρξη του δουλεμπορίου στην 
Αθήνα και σε άλλα κατασκευαστικά και εξαγωγικά κέντρα, εκεί ημπορεί να 
υπήρξε μικρά πληθυσμιακή αλλαγή [Zaborowski - Moindron Sigismond, στο 
«Annual Reports of the Smithsonian Institution, for 1912, 1913», άρθρο 
«Ancient Greece and its slave population» σελίδες 597-608, Washington, D. 
C.].  

Στην Αργολίδα το Μεσογειακό φυλετικό στοιχείο είναι το μόνο σαφώς εμφανές 
σε έξι (6) πρωτογεωμετρικά και «Ελληνικά» κρανία. [Fürst, Carl Magnus, 
δημοσίευση «Lunds Universitets Årsskrift» τόμος 26, #8, 1930, σελίδες 92-95 
σχετικώς με το «Zur Anthropologie der prähistorischen Griechen in Argolis, 
nebst Beschreibungen einiger älteren Schädel aus historischer Zeit - Crania 
argolica antiqua]. Συμφώνως με την σύνοψη κρανιακών δεικτών του Κούμαρη  
[Πρακτικά «XVe Congrès international d'anthropologie & d' archéologie 
préhistorique. IVe  session de l' Institut international d' anthropologie. Portugal, 
21-30 Septembre 1930, Coimbre, Porto» σελίδες 218 και ένθεν, εκδόσεις 
Librairie E. Nourry, 1931, Παρίσι] η μεσοκεφαλία κατά την διάρκεια της 
Κλασσικής περιόδου και στα Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά χρόνια κυριαρχούσε 
παντού στην Ελλάδα. Για την Αθήνα στην θαυμασία  (κλασική) περίοδο ο  
μέσος κρανιακός δείκτης επί 30 κρανίων ήταν 75,6.  

Αυτή η μεσοκεφαλία πιθανώς συγκαλύπτει την παρουσία ενός ποικίλου 
φυλετικού αμαλγάματος, με προεξάρχοντα Μεσογειακά στελέχη. Οι Ελληνικές 
αποικίες στην Μικρασία δείχνουν σχεδόν τον ίδιο συνδυασμό των τύπων τους 
οποίους είδαμε στην ιδίως Ελλάδα. [Schumacher Oskar, στο «Zeitschrift für 
Morphologie und Anthropologie» : «Über alt-griechische Schädel von Myrina 
und Ephesus», τόμος 25, Τεύχος 3, σελίδες 435-463, 1926, Στουτγάρδη και 



Zaborowski - Moindron Sigismond, στο «Bulletin de la Société d' 
Anthropologie de Paris», σειρά  4, τόμος 3,  σελίδες 234-238, «Crânes d' un 
tombeau grec d' Asie - Mineure» 1881, Παρίσι]. Η ανάμιξη με Ασιάτες πρέπει 
να έχει συγκαλυφθεί από την ουσιαστική φυλετική ομοιότητα των πληθυσμών 
σε αμφότερες τις πλευρές του Αιγαίου. 

 

Η ελληνική λογοτεχνία και η ελληνική τέχνη παρέχουν μιαν αφθονία στοιχείων 
σε ότι αφορά στον χρωματισμό και στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
προσώπου των αρχαίων κατοίκων της Ελλάδος. Οι Ολύμπιοι Θεοί, πρόγονοι 
των ημιθέων ηρώων, ήσαν στην πλειονότητα ξανθοί με φιλντισένιο δέρμα και 
χρυσά μαλλιά. Η Αθηνά ήταν φαιοκυανόφθαλμη («γλαυκώπις»). Ωστόσον ο 
Ποσειδών ήταν μελανότριχος [«κυανοχαίτης» δηλαδή κυανομέλας, Ιλιάς 
ΙΓ’,563 – ΙΔ’,390   όπως και ο περιγραφόμενος κυανοχαίτης ίππος Κ’, 224. 
Επίσης στην Οδύσσεια πάλιν ο θεός  καλείται κυανοχαίτης Θ’,528, πράγμα 
σύνηθες σε ανθρώπους Μεσογειακής σωματικής διαπλάσεως]. Αυτοί οι θεοί 
ολίγον διέφεραν -αν ημπορούμε να πιστεύσουμε τον Όμηρο- από τους 
απογόνους τους ήρωες, οι περισσότεροι των οποίων είχαν λευκά άκρα και 
ήσαν χρυσομάλληδες.   

Ο [Ιθακήσιος την καταγωγή] κήρυξ του Οδυσσέως ο Ευρυβάτης ήταν 
σκουρόδερμος και ουλόθριξ [«…γυρός εν ώμοισιν, μελανόχροος, 
ουλοκάρηνος Ευρυβάτης…», όπως τον περιγράφει  ο ίδιος ο Οδυσσεύς - 
Οδύσσεια Τ – 246, δλδ. «τας τρίχας ούλος» - σγουρομάλλης]  ο υιός του 
Αχιλλέως Νεοπτόλεμος [αναφερόμενος και ως Πύρρος στα Κύπρια Έπη, ήτοι 

πυρρός «αυτός που έχει το χρώμα της φωτιάς»] ήταν καστανοπυρότριχος, 
ίσως από μια μητέρα καστανή [δηλαδή την Δηιδάμεια, κόρη του Βασιλέως της 
Σκύρου Λυκομήδη].  

Οι Σπαρτιάτες ειπώθηκε πως ήσαν ξανθοί [Βακχυλίδης, διθύραμβος ωδή 20-
Ίδας Λακεδαιμονίοις: «….ξανθαί Λακεδαιμονίων κόραι». Ο Δωριεύς χορικός 
ποιητής του 7ου π. Χ. αιώνος Αλκμάν, από την Μεσσόα της Λακεδαίμονος, 
περιγράφων την ευμορφία των Σπαρτιατισσών λέγων : «…δώρον μάκαιρα 
παρθένων α ξανθά Μεγαλοστράτα» (απόσπασμα Bergk 37, αλλά και «Α δε 
χαίτα τας εμάς ανεψιάς Αγησιχόρας επανθεί  χρυσός ως ακήρατος το τα’ 
αργύριον πρόσωπον» (απόσπασμα Bergk 13, στίχοι 54-55 ), όπως η Παλλάς 
προστάτις του διασωθέντος από την Ναυσικά Οδυσσέως τον ευλογεί, όταν 
αυτός λούεται και περιποιείται εαυτόν ώστε να αναδειχθεί η ολύμπιος ωραιότης 
του, καθώς οι πλόκαμοι της κόμης του εκάλυψαν τον αυχένα και τους ώμους 
του ήρωος  «…ως δ’ ότε τις χρυσόν περιχεύεται αργύρω…» Οδύσσεια  ΣΤ’,  
232] και στην Αθήνα του 5ου αιώνος οι γυναίκες, σε αναζήτηση ενός ξανθού 
ιδεώδους, αποχρωμάτιζαν την κόμη τους με ένα βότανο [Xanthium 
strumarium, ξάνθιο το χειράδιον,  η γνωστή μεγάλη κολλητσίδα – 
αγριομελιτζάνα] το οποίον την μετέτρεπε σε χρυσοκίτρινη [ενώ στην σύγχρονή 
τους Σπάρτη απηγορεύετο η ψιμυθίωση με βαφές]. Οι αγγειογράφοι των 6ου 
έως 4ου αιώνων ημπορούσαν να διακρίνουν το ξανθό και καστανό χρώμα με 
συμβατικές λάμψεις και εφήρμοζαν αυτήν την διάκριση σε αναπαραστάσεις 
ζωντανών μοντέλων όπως και των ηρώων.  

Η ελληνική ορολογία περιελάμβανε λέξεις για κυανούς και καστανούς 
οφθαλμούς και για πρασίνους, το χρώμα ενός φύλλου ελαίας, επίσης.  Στην 
χροιά του δέρματος ανεγνώριζε την ροδίνη αγγείωση, μια κάτωχρο 
απόχρωση προσομοιάζουσα με το κρεμώδες τυρί ή με τον φλοιό των 



άγουρων μήλων, ένα χρώμα μελιού [«μελιτόχρους»] και ένα βαθύ καστανό. 

Στους Φοίνικες εμπόρους και στους ηλιοκαμένους ναυτικούς άλλων 
εθνικοτήτων έδωσαν το όνομα «φοίνιξ» παρεμφερές με το χρώμα ενός 
ωρίμου καρπού φοίνικος [«φοινικιού» - «χουρμά»] ή κάποιου κεραμοχρώμου 
ίππου. Συνεπώς εντός της ελληνικής κοινοπολιτείας και εκτός αυτής ήταν 
πιθανόν να ανευρίσκονται όλες οι γνωστές στους συγχρόνους Ευρωπαίους 
ποικιλίες χρωματισμού. 

Ο Μινωιτικός κανών μίας υψηλά ριζωμένης ρινός και ενός ευλυγίστου 
σώματος επεξετάθη στην κλασική Ελλάδα ως καλλιτεχνικόν ιδεώδες, όμως οι 
προσωπογραφικές προτομές ατόμων δεικνύουν ότι δεν ημπορούσε να ήτο 
σύνηθες στην ζωή. Κακούργοι, κωμικοί χαρακτήρες, σάτυροι, κένταυροι, 
γίγαντες και όλοι οι δυσάρεστοι άνθρωποι και εκείνοι που δεν πρέπει να 
εκτιμώνται, συχνά παρουσιάζονται στην γλυπτική και στην αγγειογραφία ως 
πλατυπρόσωποι, μικρόρρινοι και υπερβολικώς γενειοφόροι. Ο Σωκράτης, 
που ανήκε  στον τύπο αυτόν, συνεκρίθη κακοβούλως προς έναν Σάτυρο. 
Αυτός ο τύπος ημπορεί να ανευρεθεί ακόμα στην Ελλάδα και είναι ένας 
συνήθης Αλπίνος. Στα πρώιμα σκελετικά ευρήματα αντιπροσωπεύεται από 
μερικά από τα βραχυκέφαλα κρανία.  

Συνολικώς εντυπωσιάζεται κανείς όταν κοιτάξει τις προσωπογραφικές 
προτομές των Αθηναίων και τις πήλινες νεκρικές προσωπίδες των 
Σπαρτιατών, με την ομοιότητά τους προς τους συγχρόνους δυτικούς 
Ευρωπαίους. Ωστόσον αυτή η ομοιότης καθίσταται ολιγότερον πρόδηλη στην 
τέχνη των Βυζαντινών, όπου είναι συχνότερα σύγχρονα πρόσωπα της Εγγύς 
Ανατολής. Όμως οι Βυζαντινοί έζησαν κυρίως εκτός της Ελλάδος. Όπως θα  
δειχθεί αργότερον (κεφάλαιον ΙΒ’, τομεύς 14)  οι σύγχρονοι κάτοικοι της 
Ελλάδος διαφέρουν εκπληκτικώς ολίγον από τους κλασσικούς τους 
προγόνους.»  

Μέρος 20 

 

Για μια λεπτομερεστέρα μελέτη των Ελλήνων ημπορούμε να εξετάσουμε τις 

σειρές που εμετρήθησαν στην Βοστόνη, οι οποίες, αν και δίχως αμφιβολία 

υπέκειντο σε επιλεκτικές δυνάμεις, δεν δείχνουν να διαφέρουν τόσον πολύ 

από τα ιθαγενή ελληνικά δείγματα για τους σκοπούς  μας.  



Οι άνδρες που εμετρήθησαν προήρχοντο από όλα τα μέρη της Ελλάδος και 

από την Μικρασία. Το μέσον ανάστημά τους, 168 εκατοστά, είναι μετρίως 

υψηλό. Οι σωματικές τους αναλογίες είναι κατά το μέγιστο μέρος τους 

ενδιάμεσες, οι ώμοι είναι φαρδείς, το μήκος του κορμού μέτριον, όπως 

εμφαίνεται από το σχετικό καθιστικό ανάστημα 52,9. Το σχετικό εύρος είναι 

104. 

Οι κεφαλές τους, με ένα μέσο κεφαλικό δείκτη 82, είναι μακρές για 

βραχυκέφαλους (189 χιλιοστά) και μετρίου πλάτους (154 χιλιοστά). Το ύψος 

της κεφαλής των 127 χιλιοστών, είναι μετρίως υψηλό. Το ινίον προπίπτει, 

αλλά ολίγον, στην πλειονότητα της ομάδος. 40% έχουν λαμδοειδή επιπέδωση 

ενώ κάποιος βαθμός ινιακής επιπεδώσεως εμφανίζεται σε ποσοστόν 

περισσότερον του 50%. Ωστόσον αυτή είναι έντονη μόνον περίπου στο 20%. 

Τα προσωπικά πλάτη είναι : ελάχιστο μετωπικό 107 χιλιοστά, διαζυγωματικό 

142 χιλιοστά και διαγωνιαίο (μεταξύ των δύο «γωνίων» της γνάθου) 111 

χιλιοστά. Το μεγάλο εύρος της άνω γνάθου, συγκρινόμενο με εκείνο του 

μετώπου, είναι μια ελληνική ιδιαιτερότης και ευρίσκεται σε ισχυρά αντίθεση με 

την ανεστραμμένου τριγώνου μορφή προσώπου των Αλβανών Διναρίων. Το 

ύψος προσώπου είναι 104,4 χιλιοστά, το ύψος του άνω προσώπου 75,6 

χιλιοστά. Ο προσωπικός δείκτης 87 είναι μεσοπροσωπικός, ο άνω 

προσωπικός δείκτης 53 είναι ολίγον υψηλότερος σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο. Οι ρίνες είναι τόσον μακρές (58,8 χιλιοστά) όσον και μετρίως 

ευρείες (37 χιλιοστά). Ο ρινικός δείκτης 63,2 είναι λεπτόρρινος. 

Οι ανωτέρω δεδομένες διαστάσεις, είναι στο μεγαλύτερον μέρος τους 

αρκούντως ποικίλες. Περιλαμβάνεται ένας αριθμός διακριτών τύπων, αλλά τα 

μετρικά χαρακτηριστικά της ομάδος ως συνόλου δεικνύουν μιαν ανάμειξη 

Διναρίων και Αλπίνων με Ατλαντομεσογείους, η οποία πιστοποιείται από τα 

επισκοπικά δεδομένα που ακολουθούν.  

Το τρίχωμα της κεφαλής είναι ευθύ σε ολίγο περισσότερον του ημίσεως της 

ομάδος και κυματιστό στο πλείστον του υπολοίπου, όμως το γυρό (σγουρό) 

τρίχωμα δεν είναι ασύνηθες. Συνήθως είναι λεπτό έως μέτριο σε υφή. 

Τουλάχιστο στο ήμισυ των ενηλίκων αρρένων Ελλήνων το τρίχωμα είναι 

λεπτό στην κεφαλή και περίπου ένας στους πέντε κάθε ενηλίκου ομάδος είναι 

φαλακρός. Στη γηραιά ηλικία η φαλακρότης επιδρά στην πλειονότητα. Η 

ανάπτυξη της γενειάδος κατά κανόνα είναι πυκνοτέρα απ’ ότι στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες και το σωματικό τρίχωμα είναι συνήθως 

άφθονο.  

Οι οφρύες είναι συχνά πυκνές και συρρέουν στο 75% της ομάδος. Τα 

υπερόφρυα συνήθως έχουν μετρία ανάπτυξη. Τα μέτωπα, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, δίνουν μιαν εμφάνιση μεγάλου πλάτους και σπανίως είναι 

επικλινή περισσότερον από ελάχιστα. Τα ρινικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων 

είναι ποικίλα αλλά υπάρχουν διακριτά στοιχεία τα οποία περιρρέουν την 

συνολική ομάδα. Κατά κανόνα η ρίζα είναι μετρίως υψηλή και μέτρια έως 

πλατιά. Οι λεπτές ρίζες, συνήθεις μεταξύ των περισσοτέρων  



βορειοευρωπαίων  και Διναρίων, είναι σπάνιες.  Η γέφυρα της ρινός είναι 

μετρίου έως μεγάλου ύψους, σχεδόν ουδέποτε χαμηλή. Το εύρος κατά 

κανόνα είναι μέτριο έως πλατύ. Η ρινική κατατομή είναι ευθεία στο 45% της 

ομάδος, καμπύλη στο 30% και κυρτή σχεδόν στο 10%, ενώ στο υπόλοιπο 

είναι κυματιστή ή καμπυλοκυρτή. Η κορυφή κατά κανόνα είναι παχεία και 

ανυψωμένη περισσότερον απ’ ότι εμπιεσμένη. Τα ρινικά πτερύγια κατά 

κανόνα είναι συχνότερον προέχοντα παρά συμπιεσμένα. Στο σύνολον ολίγες 

ελληνικές ρίνες ημπορούν να πιστοποιηθούν ως Διναρικές, με την αυστηρά 

έννοια του όρου, περισσότερον είναι τυπικά αλπικές, ενώ μία ευρείας 

κατατομής, συστατικώς ευρεία μορφή, είναι η συνηθεστέρα. 

Δεν υπάρχει τίποτα αξιοσημείωτο σχετικώς με τα χείλη και την στοματική 

χώρα την Ελλήνων. Τόσον μεμβρανώδη όσον και σαρκώδη πάχη χειλέων 

είναι των συνήθων ευρωπαϊκών διαστάσεων και η αναστροφή είναι κατά 

κανόνα ελαφρά έως μετρία. Ωστόσον η χειλική αύλαξ είναι συνήθως ορατή και 

κάποιες φορές προεχόντως υπεγερμένη. Ένας ελαφρός βαθμός προσωπικού 

προγναθισμού ευρίσκεται σχεδόν στο ήμισυ της ομάδος, προγναθισμός των 

κυνικών βοθρίων είναι σπάνιος. Τα τυπικά ελληνικά χαρακτηριστικά είναι 

πλήρεις καμπύλοι θόλοι, πλήρεις παρειές, πλαγίως προέχουσα παρειακή 

χώρα και ισχυρώς κεκλιμένες γναθιαίες γωνίες. Σε αυτά τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, αρκούντως περισσότερον του ημίσεως, επιδεικνύει μιαν 

ακραία ανάπτυξη για Ευρωπαίους.  

Εντός της ελληνικής ομάδος οι παχείες γενειάδες, τα βαρέα υπερόφρυα και οι 

συρρέουσες οφρύες, τείνουν να συσχετιστούν με έναν Αλπικό τύπο. Υπάρχει 

επίσης μία διασύνδεση μεταξύ του υψηλού αναστήματος στην τάξη των 170 

εκατοστών, κεφαλικών δεικτών περί το 80, ευθειών ρινών, βαθυκαστάνου 

τριχώματος και βαθυχρώμων καστανών οφθαλμών. Η τελευταία ομάς 

συσχετίσεων δηλώνει σαφώς την παρουσία ενός ισχυρού Ατλαντομεσογείου 

στοιχείου. Υπάρχουν επίσης ισχυρές συνδέσεις μεταξύ μαύρου τριχώματος, 

ινιακής διαπλατύνσεως και στενών προσωπικών χαρακτηριστικών τα οποία 

σημαίνουν Διναρικό ή Αρμενοειδή τύπο. Το ότι το μικρό ποσοστό 

ξανθοχρωμίας μεταξύ των Ελλήνων είναι κατά το πλείστον Βορείου 

προελεύσεως αναδεικνύεται από την διασύνδεσή του με εξωτερικές 

οφθαλμικές πτυχές, σχετική λεπτότητα του γενείου και απουσία συρροής των 

οφρύων.  

Εν ολίγοις, οι Έλληνες είναι ένα μείγμα φυλετικών τύπων από τους οποίους 
δύο είναι οι πλέον σημαντικοί : ο Ατλαντομεσόγειος και ο Αλπικός. Εδώ είναι 
παρούσα η Διναρικότης, αλλά όχι ολότελα κυρίαρχος. Αληθείς Αλπίνοι είναι 
συνηθέστεροι, παρά πλήρεις Δινάριοι. Το Βόρειο στοιχείο είναι ασθενές, όπως 
πιθανόν ήταν από τις ημέρες του Ομήρου. Ο φυλετικός τύπος στον οποίο 
ανήκει ο Σωκράτης είναι σήμερον ο πλέον σημαντικός, ενώ ο 
Ατλαντομεσόγειος, εμφανής στην Ελλάδα από την εποχή του χαλκού, είναι 
ακόμη ένας μείζων παράγων. Είναι η προσωπική μου ανταπόκριση προς 
τους ζώντες Έλληνες ότι, είναι αξιοσημείωτη η συνέχεια με τους προγόνους 
τους του αρχαίου κόσμου, περισσότερον απ’ ότι το αντίθετο. 

 



Μέρος 21 

 

 «Οι ζώντες κάτοικοι της Κρήτης διαφέρουν αξιοσημειώτως από τους Έλληνες 
της κυρίως χώρας. Είναι υψηλότεροι με μέσο ανάστημα 169 εκατοστά και 
μεσοκέφαλοι με μέσο κεφαλικό δείκτη 79. Σε κάποιες περιοχές, όπως στην 
πεδιάδα, ο μέσος όρος είναι πραγματικά στο άνω όριο της δολιχοκεφαλίας 
στο 77. Οι κεφαλές των μεσοκεφάλων Κρητών είναι τόσον μακρές όσον 
εκείνες των Βορείων ή Ατλαντομεσογείων. Ένα μέσο μήκος 193 χιλιοστών και 
πλάτος 149 χιλιοστών χαρακτηρίζει την ομάδα με ένα μέσο δείκτη 77. 

Στις προσωπικές και ρινικές διαστάσεις οι Κρήτες ομοιάζουν με τους λοιπούς 
Έλληνες. Ωστόσον είναι κατά τι ξανθότεροι, μόνον 35% έχει σαφώς 
καστανόχρωμους οφθαλμούς, ενώ περίπου 7% έχει ανοικτόχρωμους ή 
κυρίως ανοικτόχρωμους οφθαλμούς. Το υπόλοιπο είναι μικτό με βαθύχρωμο 
μείγμα στην μεγάλη πλειοψηφία του. 25% έχουν μαύρο τρίχωμα κεφαλής, 
περίπου 50% βαθυκάστανο, 10% ανοικτό καστανό ή ξανθό και το υπόλοιπο 
μετρίως καστανό. Όπως μεταξύ των Αλβανών -και όχι όπως μεταξύ του 
πλείστου των Ελλήνων της κυρίως Ελλάδος- οι γενειάδες είναι πολύ πιο 
ανοιχτόχρωμες. 40 % έχουν ξανθούς ή ανοικτοκαστάνους μύστακες με έναν 
ίσο αριθμό μελαίνων ή βαθυκαστάνων. Περίπου το 1/6 έχει ανοικτοκάστανο 
έως πολύ καστανόλευκο χρώμα δέρματος.   

Μια ειδική ομάδα οι Σφακιανοί που ζουν κοντά στην δυτική άκρη του Νοτίου 
μέρους της νήσου, διαφέρουν από τους υπόλοιπους Κρήτες σε έναν αριθμό 
χαρακτηριστικών.  Είναι πολύ υψηλοί, με ένα μέσο ανάστημα 175 εκατοστών 
και μέσο- έως υποβραχυκέφαλοι, με έναν μέσο κεφαλικό δείκτη 81,6. Έχουν 
ιδιαιτέρως μεγάλες κεφαλές με μέσο μήκος 191 χιλιοστά και πλάτος 155 
χιλιοστά, τα πρόσωπά τους είναι μακρύτερα από των άλλων και εξίσου πλατιά 
ή πλατύτερα. Μορφολογικώς οι Διναρικοί τύποι είναι κοινοί μεταξύ τους. 
Ημπορούν να συγκριθούν με τους Μαυροβούνιους και ακρότατα βορείους 
Γκέγκηδες. Συμφώνως προς την γενική παραδοχή των αρχών περί της 
Κρήτης, οι Σφακιανοί είναι οι εν μέρει απόγονοι των Δωριέων που εισέβαλλαν 
στο νησί κατά το τέλος της Μινωϊκής περιόδου.  



Το ότι κάποιοι από αυτούς ομοιάζουν στον παραδοσιακό Σπαρτιατικό τύπο 
είναι πολύ πιθανόν. Ημπορεί κανείς να αποδώσει την προέλευσή τους από 
τον Βορρά, από την περιοχή στην οποία εσχηματίσθη ο μακρότερος κλάδος 
της Διναρικής φυλής. 

Οι ζώντες Κρήτες είναι κατά το πλείστον Ατλαντομεσόγειοι και ουδεμία  
μεταδωρική μετανάστευση υπήρξε στο νησί η οποία θα ημπορούσε να φέρει 
έναν τέτοιο τύπο σε μεγάλους αριθμούς. Η μόνη λογική εξήγηση της 
παρουσίας του στην Κρήτη, σχηματισμένη με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, 
είναι ότι κάποιο από αυτό το στοιχείο υπήρχε στην Κρήτη στα μινωϊκά χρόνια, 
πιθανώς στο περισσότερο μέρος μεσομινωϊκά και υστερομινωϊκά. Επίσης ότι 
μεταναστεύσεις από την κυρίως Ελλάδα την εποχή της μινωϊκής 
καταρρεύσεως ημπορεί να έφεραν περισσότερους.  

Το δεδομένο ότι ένα μεγαλύτερο μέρος των Κρητών είναι ξανθοί απ’ ότι 
αντιστοίχως οι άλλοι Έλληνες, είναι ένα θέμα που απαιτεί επαρκή δεδομένα 
και κάποια ανάλυση για να εξηγηθεί. Ημπορεί κάποιος να αποδώσει μεγάλο 
μέρος της ξανθοχρωμίας ίσως στην εισβολή που έφερε τους Σφακιανούς, ενώ 
ένα μέρος της πρέπει να είναι εγγενές στην Ατλαντομεσόγεια φυλή. Όμως η 
άφιξη των πρώιμων ελληνοφώνων ημπορεί να έφερε άλλη ξανθοχρωμία από 
εκείνην η οποία εγεννήθη από τους βραχυκεφάλους και η Κρήτη είναι μία 
νήσος – είναι αρχή της νησιωτικής ανθρωπολογίας (καλοσχηματισμένη από 
τις Βρετανικές νήσους) ότι όταν μια πολυάριθμη ομάδα εισβάλλει σε ένα νησί 
έχει καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης απ΄ ότι σε μιαν ηπειρωτική περιοχή, 
όπου υπάρχει μια κοντινή ορεινή ή δασώδης ενδοχώρα, στην οποία ημπορεί 
να οπισθοχωρήσουν πρωιμότεροι τύποι και από την οποία ημπορούν να 
επανεμφανισθούν. 

Ωστόσον, η σημαντική ανακάλυψη σχετικώς με την Κρήτη είναι το γεγονός ότι, 
ο πληθυσμός της είναι κατά το πλείστον Ατλαντομεσόγειος. Αυτή η φυλή 
φαίνεται να είναι σχεδόν το ίδιο σημαντική στο μεγαλύτερο μέρος της 
Ελλάδος. Ενεφανίσθη επίσης στην Διναρική περιοχή και στην Σερβία και θα 
ιδούμε περισσότερα από αυτήν στα Ανατολικά Βαλκάνια.  

Μια βιβλιογραφία έργων επί της φυσικής ανθρωπολογίας των συγχρόνων 
Ελλήνων θα περιελάμβανε τα ακόλουθα : 
 
Apostolidès Μ., (επικοινωνία με τον Joseph Deniker) «Bulletin de la Société 
d' Anthropologie de Paris», Σειρά 3, τόμος 6, Παρίσι 1883, σελίδες 614-616, 
«Quelques  measures sur le vivants prises en Grèce» («Κάποιες μετρήσεις  
επί ζώντων δειγμάτων στην Ελλάδα»). 
 

Чучукало, Григо́рий Ива́нович / Čučukalo, J. G. (Γκρηγκόρι Ιβάνοβιτς 

Τσουτσούκαλο) «Anthropologie», τόμος 8, Πράγα 1930, σελίδες 120-136, 
«Řecové Mariupolšti» («Έλληνες της Μαριουπόλεως»). 
 
Margaret Masson Hardie Hasluck και Geoffrey McKay Morant «Biometrika», 
τόμος 21, Οξφόρδη 1929, (1-4) σελίδες 322-336, «Measurements of 
Macedonian men» (Μετρήσεις Μακεδόνων ανδρών) 
 
Aleš Hrdlička, «The Old Americans» («Οι παλαιοί Αμερικανοί») εκδόσεις 
Williams and Wilkins Company, Βαλτιμόρη 1925 
 



Κούμαρης Ιωάννης / Koumaris, J., Πρακτικά «XVe Congrès international 
d'anthropologie & d' archéologie préhistorique. IVe  session de l' Institut 
international d' anthropologie. Portugal, 21-30 Septembre 1930, 
Coimbre, Porto» σελίδες 218 -221, εκδόσεις Librairie E. Nourry, 1931, Παρίσι 
 
Neophytos, Aristote G., «L' Anthropologie», τόμος 1, Παρίσι 1890, σελίδες pp. 
679-711, «Le district de Kérassunde au point de vue anthropologique et 
ethnographique» («Η περιοχή της Κερασούντος από ανθρωπολογική και 
εθνολογική σκοπιά») και τόμος 2, 1891, σελίδες 25-35, «Le Grec du nord - 
est de l' Asie Mineure au point de vue anthropologique» («Ο Έλλην της 
βορειοανατολικής Μικράς Ασίας από ανθρωπολογική σκοπιά») 
 
Ornstein Bernhard (τότε Γενικός Αρχίατρος του Ελληνικού Στρατού), 
«Zeitschrift für Ethnologie», τόμος 9, Βερολίνο 1877, σελίδες 485-487 «Sacral 
Trichose bei Hellenen» («Τρίχωσις της ιεράς Χώρας παρά τοις Έλλησιν») 
και τόμος 11, 1879, σελίδες 305-306 αναφορά του «Ueber Farbe der Augen, 
Haare und Haut der heutigen Bewohner Griechenlands». («Περί του 
χρώματος των οφθαλμών, του τριχώματος και του δέρματος των συγχρόνων 
κατοίκων της Ελλάδος») 
 
Pittard Eugène, «Archives suisses d' anthropologie générale», τόμος 1, 
Γενεύη 1914, σελίδες 7-36 «Ethnogénie de la Péninsule des Balkans- 

Contribution à l' étude anthropologique des Grecs» («Εθνογένεση των 
Βαλκανίων – Συνεισφορά εις την ανθρωπολογική μελέτη των Ελλήνων» και 
«Revue d' Anthropologie», Παρίσι (1872-89) τόμος 25, 1915, σελίδες 447-454 
«Comparaison de quelques caracteres somatologiques chez les Turcs 
et les Grecs».(«Σύγκριση κάποιων σωματολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ 
των Τούρκων και των Ελλήνων») 
 
Schiff Fritz, «Zeitschrift für Ethnologie», τόμος 46, 1914, σελίδες 8-41 
«Beitrag zur Anthropologie von Kreta. Die Eparchie Pyrgiótissa» 
(«Συνεισφορά επί της ανθρωπολογίας της Κρήτης. Η Επαρχία 
Πυργιώτισσας») και εν συνεχεία «Beiträge zur Anthropologie der südlichen 
Peloponnes (Die Mani)» («Συνεισφοραί επί της ανθρωπολογίας της νοτίου 
Πελοποννήσου. (Η Μάνη)») 
 
Felix von Luschan, «Zeitschrift für Ethnologie», τόμος 45, Βερολίνο 1913, 
σελίδες 307-393, «Beiträge zur Anthropologie von Kreta» «Συνεισφοραί επί 

της ανθρωπολογίας της Κρήτης» 
 
Stephanos, Clon, «Dictionnaire Encyclopédique des sciences medicales», 
(«Εγκυκλοπαιδικό λεξικό των ιατρικών επιστημών») σειρά 4η, τόμος 10, 
Παρίσι 1884, Άρθρον Gréce-§VII Anthropologie («Ελλάς – Ανθρωπολογία»), 
σελίδες 432 - 440. 
 
Weisbach Augustin, «Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in 
Wien», vol. τόμος 11, Βιέννη 1882, σελίδες 72-97, «Die Schädelform der 
Griechen» («Η μορφή του κρανίου των Ελλήνων»). 
 
Bolesław Rosiński, [σπουδαίος Πολωνός ανθρωπολόγος, γενετιστής και 
φυλογνώστης της λευκής φυλής (1884-1964), μαθητής του μεγάλου Jan 
Czekanowski και Καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Βαρσοβίας] στο «Kosmos - Problemy Nauk Biologicznych», («Κόσμος – 



Προβλήματα των βιολογικών επιστημών», περιοδικό της «Κοπερνικείου 
Πολωνικής Εταιρείας Φυσιογνωστών») τόμος 50, 1925, σελίδες 584-637, 
«Wyspa Kreta przedhistoryczna I wspόlczsna, pod względem 
antropologicznym» («Η νήσος Κρήτη προϊστορική και σύγχρονη, 
ανθρωπολογικό δοκίμιο») 

Hawes, Charles Henry, «Annual Report of the British School at Athens», 
τόμος 16, Λονδίνο 1910, σελίδες 258-280 «Some Dorian Descendants?» 
(«Κάποιοι απόγονοι των Δωριέων ;»). [Στο εν λόγω άρθρο ο σπουδαίος 
ελληνολάτρης Άγγλος ανθρωπολόγος έγραφε : «Ο πειρασμός να 
διερευνήσουμε την προέλευση ανθρώπων που έφεραν μαζί τους τον πόλεμο 
και την καταστροφή, αλλά των οποίων την απορρόφηση  ακολούθησε η 
μεγάλη αναγέννηση της Ελλάδος, είναι μεταδοτικός.  

Οι φιλόλογοι δεν εσεβάσθησαν την προειδοποίηση του (μεγάλου κλασικού 
ιστορικού Karl Julius) Beloch, ο οποίος πριν από είκοσι χρόνια έγραψε : 
«Βεβαίως  έχουν λάβει χώρα μετακινήσεις στην ελληνική χερσόνησο τα 
προϊστορικά χρόνια, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα περί αυτών, απολύτως 
τίποτα, και όποιος άλλως περί αυτού ισχυρίζεται εξαπατά τον εαυτό και το 
κοινό του» και τώρα ο ανθρωπολόγος ενεθαρρύνθη να προσπαθήσει. Από το 
1890 πολύ νερό έχει ρεύσει υπό την γέφυρα, και  ορμώ. Λαμβάνω την άδεια 
για να αλλάξω το ερώτημα από τον συνήθη τύπο, «Ποιοι ήσαν οι Δωριείς;» 
στο «Ποιοι είναι οι Δωριείς;».  

Η προσπάθεια γίνεται από την άποψη της φυσικής ανθρωπολογίας, με την 
ελπίδα ότι μπορεί να αποδειχθεί μια συμβολή. Για την ενίσχυση της 
αρχαιολογίας και της φιλολογίας είναι προφανώς απαραίτητη στη λύση ενός 
τέτοιου περίπλοκου ερωτήματος »] 

Παραλλήλως  προς αυτές τις δημοσιευθείσες εργασίες εγένετο αναφορά και 
σε μια σειρά 113 Ελλήνων οι οποίοι εμετρήθησαν  στην Βοστώνη το 1932 
από τους Δόκτορες (και μετέπειτα Καθηγητές ανθρωπολογίας) Burleigh 
Bradford Gardner, Solon Toothaker Kimball,  Mischa Titiev  και τον 
(ανθρωπομέτρη – μαθηματικό) E. Muller,ως μέρος ενός πτυχιακού 
μαθήματος, υπό την διεύθυνση του συγγραφέως.» 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

Μέρος 22 

 

Η συνοπτική και ενημερωτική παρουσίαση της προσεγγίσεως του μεγάλου 
Αμερικανού ανθρωπολόγου Coon, ως συμπληρώματος της συνόλου 
περιηγήσεώς μας στην ανθρωπολογική, παλαιογενετική και ιστορική 
προσέγγιση των ανθρωπείων πληθυσμών και του Έθνους μας ειδικότερον, 
όπως και η οιαδήποτε απλουστευτική σύνοψη της εθνικής μας προϊστορίας 
αποτελούν ίχνος μόνον όλων όσων έχει να μας προσφέρει περαιτέρω η 
γενετική ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Δεν πρέπει να λησμονούμε 
ότι αυτού του τύπου η έρευνα έχει εκκινήσει περίπου προ μίας δεκαετίας.  

Όταν αρχικώς κάθε ανάλυση DNA εκόστιζε εκατομμύρια, τώρα προσφέρεται 
και μέσω του «Διαδικτύου» έναντι ολίγων δεκάδων ευρώ (από εξειδικευμένες 
εταιρείες όπως επί παραδείγματι οι «23andMe-DNA Genetic Testing & 
Analysis», «GenoChip Genographic» και «iGENEA DNA Genealogy and 
ancestor research »). Λίαν συντόμως ο κάθε ανθρωπολόγος, εθνολόγος και 
αρχαιολόγος (είτε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης) θα έχει στα θυλάκιά του 
ένα «Universal Serial Bus stick», το οποίον ευχερέστατα θα του παρέχει 
σχεδόν αμέσως επαρκή στοιχεία για την ηλικία και την σύσταση του δείγματος 
που ανηύρε. Επομένως οι μελλοντικές αποκαλύψεις για το παρελθόν μας 
(ατομικό, εθνικό και υπερεθνικό - φυλετικό,) αναμένονται να 
πολλαπλασιαστούν …. εκθετικώς. 

Είναι συνεπώς οι αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι και εθνολόγοι ικανοποιημένοι 
από αυτήν την εξέλιξη και την διανοιγομένη ευρεία προοπτική της; Εξ όσων 
διαπιστώνεται από τις συζητήσεις και τοποθετήσεις στην σχετική διεθνή 
επιστημονική δραστηριότητα, τα εκλυόμενα συναισθήματα είναι ανάμεικτα : 
Πράγματι το διαγνωστικό δυναμικό που προσφέρεται καθίσταται πλέον 
απροσμέτρητο, αλλ’ όμως διαγράφεται συνάμα μια έντονη δυσφορία για την 
απροσχηματίστως εκδηλωθείσα «επέλαση των γενετιστών».  
 
 



Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές, ιδίως αρχαιολόγοι, τούς θεωρούν 
αλαζόνες, οι οποίοι ανενδοιάστως δημοσιεύουν πορίσματά τους δίχως 
συμβουλεύονται τους λοιπούς γνωστικού κλάδους, οχυρούμενοι όπισθεν της 
αναπαραγωγίμου και μετρητής επιστημονικής ακριβείας των μεθόδων τους. 
Επισημαίνεται λοιπόν ότι, πολλές από τις πρόσφατες μελέτες έρχονται σε 
ευθεία σύγκρουση με τα έως τούδε ισχύοντα αρχαιολογικά δεδομένα και 
πιθανώς δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις. 
 
Το σύγχρονο διεθνές τοπίο, όπου τα εθνικά σύνορα αναχαράσσονται και 
αναταράσσονται, με γνώμονα τόσον τις φυλετικές καταβολές όσον και τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις επαναφέρει αυτομάτως στην μνήμη ακραίες 
συνεκδοχές παραεπιστημονικών απόψεων, οι οποίες ενίοτε 
εχρησιμοποιήθησαν κακοβούλως, ώστε να υποστηριχθούν αναιμικά ή και 
ανύπαρκτα «ιστορικά δικαιώματα» ως πρόσχημα και εφαλτήριο εθνικών ή 
διεθνών αδικοπραξιών. Θα ιδούμε άραγε κάποιες επόμενες παλαιογενετικές 
αναλύσεις του αρχαίου DNA να χρηματοδοτούνται από αμφισήμους φορείς οι 
οποίοι στοχεύουν ακριβώς στην διαμόρφωση «ιδιαιτέρας προγονικής 
ιστορίας» με λογικώς παρελκόμενα «κληρονομικά δικαιώματα»; 
 
Η απάντηση είναι περισσότερον από δυσοίωνος, καθώς υφίστανται ήδη 
κάποια πρώτα δείγματα αναλόγων δραστηριοτήτων στην επιστημονική 
παρασκιά: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η πάμπλουτη «Εκκλησία 
των Μορμόνων» (ουσιαστικώς ούσα «ιδιοκτήτρια» της Πολιτείας της Γιούτα) 
χρηματοδοτεί από ετών αρχαιολογικές έρευνες στοχεύουσες να … 
«αποδείξουν» παντί τρόπω, ότι η Βόρειος Αμερική εποικίσθηκε από... κάποιες  
χαμένες φυλές του Ισραήλ. Μάλιστα αυτή η κατάσταση παραληρηματικής 
θρησκειοπληξίας, από του 1990 και ένθεν, κατέστη τόσον ασφυκτική για τους 
γηγενείς Αμερινδούς «Ινδιάνους» ώστε οι περισσότεροι από αυτούς 
αρνούνται πλέον να δώσουν δείγμα DNA σε ερευνητές επιστήμονες, 
φοβούμενοι την ενδεχομένη ψευδοεπιστημονική διαστρέβλωση της 
πραγματικής καταγωγής τους.  
 
Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα δυνητικής υπερβολής είναι εκείνο του 
βιβλίου «Κληρονομιά : Μια Γενετική Ιστορία του Εβραϊκού Λαού» («Legacy: A 
Genetic History of the Jewish People» - Oxford University Press, 2012), όπου 
ο συγγραφεύς, Καθηγητής γενετικής και παθολογοανατομίας στο Κολλέγιο 
Ιατρικής Άλμπερτ Αϊνστάϊν του Πανεπιστημίου Yeshiva της Νέας Υόρκης 
Χάρυ Όστρερ (Harry Ostrer) διατείνεται πως όλοι οι Εβραίοι του κόσμου 
διαθέτουν κοινή «γενετική υπογραφή». Κατ' αυτόν, τα γενετικά δεδομένα 
αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας πως όλοι οι ανά τον κόσμον Εβραίοι 
είναι απόγονοι των Εβραίων της Βίβλου και επίσης ότι αυτό εξηγεί την 
«διανοητική τους υπεροχή». Συνεπώς, ο Καθηγητής Όστρερ ισχυρίζεται ότι η 
«ιουδαϊκότης» είναι βιολογική και όχι απλώς πολιτιστική.   

Στις αιτιάσεις αυτές του προαναφερομένου επιστήμονος αντέδρασαν πολλοί 
άλλοι γενετιστές, μάλιστα δε ο επίσης εβραίος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του Σέφιλντ Εράν Ελχάϊκ (Eran Elhaik) επανέλαβε λεπτομερώς γενετικές 
αναλύσεις στον δικό του υπολογιστή και κατέληξε στην διαπίστωση ότι  οι 
«Ασκεναζίμ» ή Ασκεναζίτες  Εβραίοι, κατάγονται στην συντριπτική 
πλειονότητά τους από την ευρεία ζώνη του Καυκάσου, ήτοι μεταξύ Ευξείνου 
Πόντου και Κασπίας Θαλάσσης και όχι από την Μέση Ανατολή (όπως 
πρωτοεδημοσιεύθη -14/12/2012 -στο άρθρο «Ο Ελλείπων Σύνδεσμος της 
Ιουδαϊκής Ευρωπαϊκής Καταγωγής :  



Αντιπαραβολή της Ρηνανικής και Χαζαρικής Υποθέσεως»  «The Missing Link 
of Jewish European Ancestry : Contrasting the Rhineland and the Khazarian 
Hypotheses», στην έγκριτο επιθεώρηση «Genome Biology and Evolution». 
[«Ασκενάζι», τουτέστιν οι προερχόμενοι από Ιουδαίους της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας που είχαν καταφύγει στην κεντρική Ευρώπη μετά την 
καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. για να αποφύγουν τους 
επακολουθήσαντες διωγμούς από τους Ρωμαίους. Κυρίως εγκατεστάθησαν 
στην κοιλάδα του ποταμού Ρήνου. Κατά τινες η παλαιοτέρα ιστορική αναφορά 
εβραϊκής κοινότητος στην Κεντρική Ευρώπη, ανάγεται στο 321 μ.Χ., στην 
Κολωνία.  

Οι Ασκεναζίτες με αξιοθαύμαστο τρόπο διετήρησαν την γλώσσα και την 
θρησκεία τους διαμέσου των αιώνων, ανεξαρτήτως της «Περιπλανήσεως των 
Λαών» και των άλλων γεγονότων του Μεσαίωνος.  

Για γλώσσα τους εχρησιμοποίουν μια παραλλαγή της γερμανικής με εβραϊκές 
λέξεις και εκφράσεις, την γιντισική, ενώ για αλφάβητο χρησιμοποιούσαν την 
εβραϊκή γραφή. Σημαντικές εβραϊκές κοινότητες ανεδείχθησαν στις πόλεις 
Σπάϊερ, Βορμς και Μάϊντς , (όρα  Gerd Mentgen: «Die Juden in den SCHUM-
Gemeinden Speyer, Worms und Mainz», στο DAMALS, 12/2004, σελίδες 36-
41 και  Fritz Reuter: «Warmaisa. 1000 Jahre Juden in Worms», 1987, πρώτη 
έκδοση Jüdischer Verlag). Το όνομα Ασκενάζ κατέληξε να αποδίδεται στους 
Ιουδαίους της μεσαιωνικής Γερμανίας και Γαλλίας και τους απογόνους τους 
(όρα David Joshua Malkiel : «Reconstructing Ashkenaz: The Human Face of 
Franco-German Jewry, 1000–1250», 2009, από την σειρά Stanford Studies in 
Jewish History and Culture ]. 

Το δίδαγμα από τις συνεκδοχικές περί καταγωγής και συνεχείας των λαών 
ερμηνείες, όπως αναδομείται με την χρήση των δεδομένων της γενετικής, 
είναι εξαιρετικώς απλό και ευκρινές, όπως καταδεικνύει και η 
προαναφερομένη αντίθεση των δύο Ιουδαίων επιστημόνων (με δεδομένη την  
ιδιαιτέρα αξιοθαύμαστο και ευλαβή σπουδή την οποίαν επιδεικνύει  πάντοτε 
εξαιρετικώς, ο «μάλιστα παραδοσιακός» Ιουδαϊσμός σε ζητήματα καταβολών 
και εθνικών του παραδόσεων και στην οποίαν οφείλουμε να επανεγκύψουμε): 
Όσον περισσότερον η επιστήμη διευρύνεται σε έκταση και βάθος, τόσον 
περισσότερον εξονυχιστικώς  λεπτομερής οφείλει να είναι η συστηματική 
ακριβολόγος διήθηση των πορισμάτων της. Άλλως, το μέλλον επιφυλάσσει 
ενδεχόμενες «τερατογενέσεις», … συνηγορούντος  μάλιστα και του αρχαίου 
DNA των εθνών.  
 
Οι καταφατικές γενικεύσεις πορισμάτων είναι ισοβαρώς χυδαίες και 
ανεύθυνες, όσον εγκληματικές και άθλιες είναι οι οιεσδήποτε δαιμονολογικές 
αποσιωπήσεις  και αυθαίρετες αντιεπιστημονικές ερμηνείες της ιστορικής και 
φυσικής πραγματικότητος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 23 

 
 

Μετά την εμβόλιμο παράθεση των ενδελεχών διαπιστώσεων του αειμνήστου 

μεγάλου φιλέλληνος Αμερικανού ανθρωπολόγου Carleton Stevens Coon 

σχετικώς με την  καταφανή ανθρωπολογική συνέχεια του ελληνικού  Έθνους 

από την αρχαιότητα έως σήμερον, επανερχόμεθα  στην προηγουμένη 

αλληλουχία της σειράς άρθρων περί καταγωγής των Ελλήνων, με την 

παράθεση μερικών θεμελιωδών δεδομένων των διαφόρων επί μέρους 

επιστημών οι οποίες συνιστούν το συμπαγές σύμπλοκο της λογικής σκέψεως 

για την ακριβολόγο και ρεαλιστική προσέγγιση της  ιστορικής, εθνολογικής και 

φυλογνωσικής  συγκροτήσεως και διαπλάσεως του Ελληνισμού στην  

(τουλάχιστον) υπερτετρακισχιλιετή διαχρονία του.  

 

Η «Θεωρία της παλαιολιθικής συνεχείας» («Paleolithic Continuity Theory» - 
PCT) προτείνει ότι, οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες κατάγονται από την καθαυτήν 
γεωγραφική Ευρώπη, δεν ήσαν μεταφερόμενο χαρακτηριστικό στοιχείο 
κάποιων «εισβολέων», έχουν δε συνεχή παρουσία και εξέλιξη στο ευρωπαϊκό 
έδαφος από την παλαιολιθική εποχή.  Οι βασικοί υποστηρικτές της είναι οι 
Ιταλοί γλωσσολόγοι Μάριο Αλινέϊ, Γκαμπριέλε Κόστα και Τσιτσέρο Πόγκιρκ 
καθώς και ο Γερμανός και ο Βέλγος αρχαιολόγοι Αλεξάντερ Χάουσλερ και 
Μαρσέλ Οτ. 

Βασίζεται σε μιαν, αμφιλεγομένη κατά πολλούς, σύνθεση γλωσσολογικών και 
αρχαιογενετικών μελετών, (οι οποίες υποδεικνύουν ότι εν πολλοίς το 80% της 
«γενετικής δεξαμενής» των Ευρωπαίων έχει παλαιολιθική προέλευση), καθώς 
και επικουρικών αρχαιολογικών δεδομένων τα οποία υποδεικνύουν μια 
«πυρηνική» ευρωπαϊκή πολιτισμική συνέχεια. 

Οι υποστηρικτές της θεωρίας στιγματίζουν την κατ’ αυτούς μικρότητα 
επαρκών πειστικών αποδείξεων της ινδοευρωπαϊκής εισβολής κατά την 
εποχή του χαλκού, την έλλειψη προδήλου γενετικής αλλαγής από την 
παλαιολιθική εποχή, καθώς και την σημαντικήν αναλογία με την παλαιολιθική 
καταγωγή των ουραλικών πληθυσμών και γλωσσών στην Ευρασία. Οι 
επικριτές της PCT απαντούν ότι, βεβαίως η γενετική συνέχεια δεν σημαίνει 
κατ’ ανάγκην γλωσσική συνέχεια. 



 

Φαίνεται λοιπόν ότι, το ενδεχόμενον της «παλαιολιθικής συνεχείας» στην 

ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου, όπου και η Πατρίδα μας, όπως αυτή η 

συνέχεια υφίσταται και σε άλλες περιοχές του κόσµου, υποστηρίζεται εν μέρει 

και από έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο ερευνών, μη «ανθρωπιστικού – 

θεωρητικού τύπου», προερχόμενο -όπως έχουμε προαναφέρει σε 

προηγούμενα άρθρα- από το πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο γνωστικό πεδίο 

των φυσικών επιστημών. Βεβαίως ο επιστημονικός λόγος που απορρέει εδώ 

αφορά στην πιθανή βιολογική πληθυσμιακή συνέχεια των διαφόρων 

ευρωπαϊκών πληθυσμών και όχι απαραιτήτως σε μιαν «αντίστοιχο» γλωσσική 

τους συνέχεια.  

 

Από τρεις περίπου δεκαετίες, η αξιοθαύμαστη επιστήμη  της γενετικής έχει και 

αυτή συναρθρωθεί στην διερεύνηση της προελεύσεως και της ιστορίας των 

ανθρωπίνων πληθυσµών, έως και των εθνογενέσεων οι οποίες απέρρευσαν 

από αυτούς. Μελετώντες λεπτομερώς το «ιστορικό αρχείον», δηλαδή το 

ιδιότυπο και μοναδικό «αρχαιολογικό φύλλο πορείας», το φερ’ ειπείν 

διαχρονικόν αποτύπωμα ορισμένων γενετικών δεικτών, όπως  και 

συγκεκριμένων περιοχών του ανθρωπίνου  δεοξυριβονουκλεϊκού οξέως DNA, 

επιτυγχάνουμε σηµαντικές, συχνάκις  πρωτότυπες και μετρητές – 

αναπαραγώγιμες, ήτοι αψευδείς και στέρεες  συνεισφορές στην εξερεύνηση 

του απωτάτου παρελθόντος των ανθρώπων, των φυλών και των εθνών. 

 

Προανεφέρθη επανειλημμένως ότι, τα αποτελέσματα  των μελετών και 

ερευνών αυτών ενίοτε είναι λίαν εντυπωσιακά (έως ανατρεπτικά) και 

ημπορούν ευχερώς να προξενήσουν δικαιολογημένο ενθουσιασμό στον 

οιονδήποτε νεόφυτο της σπουδής τους. Ωστόσον, όπως θα καταφανεί και 

στην συνέχεια των δημοσιευμάτων μας, το εν λόγω σαγηνευτικό ερευνητικό 

πεδίο ευρίσκεται επί του παρόντος σε µια πρώιµο φάση της μεθοδολογικής 

του ωριμάνσεως  και του διεπιστημονικού του συντονισμού. Υφίστανται 

ποικίλα  σοβαρά προβλήµατα εις ότι αφορά την ερμηνευτική τακτική και την 

στρατηγική ερμηνεία ευρηµάτων, καθώς τα ευρήματα αυτά δεν ηµπορούν αφ’ 

εαυτών να παρέξουν καταληκτικές σαφείς απαντήσεις σε πολλά από τα 

διερευνώµενα ζητήματα.  
 
Παρά την μαγευτική αρχική εντύπωση την οποίαν αποκοµίζει κάποιος λόγω 
της ενδελεχούς ακριβείας της προσεγγίσεως αυτής, προς το παρόν δεν 
φαίνεται ότι μόνη η γενετική δύναται να ειπεί την τελευταία σκιαλυτική λέξη 
στην µελέτη των διαφόρων εθνοσυσχετιζομένων συνθέτων επιστημονικών 
προβληµάτων και διαδραστικών διεπιστημονικών ζητημάτων, όπως π.χ. η 
προέλευση των  ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.  
 
Προφανώς όµως η συνεπικουρία της  παλαιογενετικής, όταν δεν δύναται να 
τεκμηριώσει αποδείξεις θεωριών ηµπορεί τουλάχιστον να προσφέρει  
σπουδαίες κατευθυντήριες ενδείξεις, οι οποίες συνδυαζόµενες µε 
αρχαιολογικά και γλωσσολογικά δεδομένα είναι σε θέση να υποστηρίξουν,  να 
ενισχύσουν ή και να διορθώσουν την ενδεχομένη ορθότητα μερικών  
υποθέσεων, οδηγούσες ασφαλώς σε συμπαγείς θεωρίες. 
 



Η «Γενετική των πληθυσμών», ή  άλλως «Πληθυσμιακή Γενετική» 
(Populationsgenetik),  είναι ένας ιδιαίτερος συνδυαστικός κλάδος της 
Γενετικής και της εφηρμοσμένης Βιολογίας. Ασχολείται με την γενετική δομή 
των πληθυσμών και την επίλυση πληθυσμιακών προβλημάτων που 
ερευνώνται  βάσει των μεθόδων της συγχρόνου Βιομετρίας. Ασχολείται 
δηλαδή με τους τύπους των γονιδίων και των γονότυπων, τις συχνότητες οι 
οποίες τους αντιπροσωπεύουν, καθώς και με τους μηχανισμούς (φυσική 
επιλογή, γενετική μετάλλαξη, γενετική παρέκκλιση, γονιδιακή ροή) οι οποίοι 
δυνητικώς μεταβάλλουν την γενετική δομή των πληθυσμών. Η γενετική των 
πληθυσμών συμμετέχει στην (και συμπληρώνεται από την) «Σύγχρονο 
Εξελικτική Σύνθεση», την  ενοποιημένη θεωρία για την προέλευση και 
συμπεριφορά όλων των μορφών ζωής στον πλανήτη (μετεξέλιξη της πρώην 
«εξελικτικής θεωρίας»).  

Όπως προδίδει το όνομά της, η πληθυσμιακή γενετική έχει μια σαφή 
προοπτική με κέντρο της τον «πληθυσμό», παρά το μοναδικό άτομο. Ημπορεί 
να θεωρηθεί ως λογική επέκταση των νόμων του Mendel επί των πληθυσμών. 
Οι βάσεις της ετέθησαν το 1908 όταν ο Βρετανός μαθηματικός Godfrey Harold 
Hardy και ο Γερμανός ιατρός Wilhelm Weinberg διετύπωσαν, ανεξαρτήτως 
μεταξύ τους, τον νόμο, την «αρχή της σταθερότητος των γονοτυπικών 
συχνοτήτων σε μεγάλους παμμεικτικούς πληθυσμούς». Επίσης εξόχως 
σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της πληθυσμιακής γενετικής υπήρξαν οι 
εργασίες του Βρετανού βιολόγου και στατιστικολόγου Sir Ronald Aylmer 
Fisher για την μαθηματική διερεύνηση της ομοιότητος μεταξύ συγγενών 
(1908), και του Αμερικανού βιολόγου και γενετιστή Sewall Green Wright για 
την επίδραση των συστημάτων συζεύξεως επί της  γονοτυπικής συνθέσεως 
των πληθυσμών, (1921). 

  
Κατά την έκπτυξη του αφηγήματός μας έχει επισημανθεί ότι, ηµπορούν να 

διακριθούν δύο φάσεις στην ιστορία της εν γένει συναρθρώσεως της 

γενετικής επιστήµης με το ζήτηµα της ιστορίας των πληθυσµών [όπως 
καταγράφει ο  πολύς Βρετανός αρχαιολόγος και παλαιογλωσσολόγος, 

βαρώνος Andrew Colin Renfrew, Καθηγητής αρχαιολογίας στο 

Πανεπιστήμιον του Καίμπριτζ, στο κεφάλαιο «Archaeogenetics: towards a 

population prehistory οf Europe», σελίδες 3-11, στο υπό την επιμέλεια της 

Katie Boyle, εγχειρίδιο «Archaeogenetics: DNA and the population 

prehistory of Europe» (της σειράς «Μονογραφίες του Ινστιτούτου 

Αρχαιολογικής Ερεύνης Mc Donald» Πανεπιστήμιο - Cambridge 2000)].  

 

Αρχικώς, οι  ερευνητικές βιολογικές στρατηγικές δεν περιελάμβαναν την 

εξέταση του DNA. αλλά είχαν ως αντικείμενό τους την µελέτη διαφόρων 

βιοχημικών συστημάτων, όπως των οµάδων αίµατος, των πρωτεϊνών, των 

ενζύμων ή των αντισωμάτων. Οι σχετικές έρευνες έχουν ως στόχο  να 
καταγράψουν τους λεγοµένους «πολυμορφισμούς» σε αυτά τα βιοχημικά 

συστήματα, ήτοι τις οιεσδήποτε αποκλίσεις εµφανίζονται µεταξύ των 

διαφόρων ανθρωπίνων πληθυσµών.  

 

Κάθε διακριτή πληθυσμιακή οµάς παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ή 

αποκλίσεις από κάποιαν άλλη, όσον αφορά στην συχνότητα των 

εναλλακτικών μορφών (αλληλοµόρφων) συγκεκριμένων γονιδίων 

(«γονιδιακή συχνότης» - «gene frequency»). Εν συνεχεία ηµπορεί να 



εξετασθεί η ταυτόχρονος γεωγραφική διασπορά κάθε τέτοιας συχνότητος  

και ακολούθως να πραγματοποιηθούν συγχρονικές συγκρίσεις και 

συσχετίσεις µεταξύ των πληθυσμιακών οµάδων.  

 
Ως πράγματι πρωτοπόρος στις έρευνες αυτού του είδους ανεδείχθη ο 
σπουδαίος Ιταλός γενετιστής Luigi Luca Cavalli - Sforza (Λουίτζι Λούκα 
Καβάλλι-Σφόρτσα), οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ 
των ΗΠΑ, νυν ενενηντατετράχρονος. Η δημοσίευση του  Cavalli - Sforza και 
των συνεργατών του Menozzi και  Piazza µε τίτλο «History and geography of 
human genes» («Ιστορία και γεωγραφία των ανθρώπινων γονιδίων», 
εκδόσεις Princeton University Press, Princeton) το 1994, σηματοδοτεί 
οριστικώς το τέλος της πρώτης φάσεως των ερευνών.  
 
Σημειώνεται ότι, ήδη κατά την δεκαετία του 1950, ο Σφόρτσα έθεσε τις βάσεις 
της μελέτης των γενετικών διαφορών μεταξύ των πληθυσμών, εξετάζων τις 
πρωτεΐνες των διαφορετικών ομάδων αίματος. Οι διαφορές στις πρωτεΐνες 
αντανακλούν προφανώς  τις διαφορές στα γονίδια που κωδικοποιούν την 
παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών. 

 

Η δευτέρα  φάση συναρθρώσεως  της γενετικής επιστήµης με την ιστορία των 

πληθυσµών, η οποία και διαρκεί έως σήµερον, είναι κυρίως αυτή που έχει 

χαρακτηρισθεί «κυτταρική αρχαιολογία» (εύστοχος μεταφορικός –

περιγραφικός όρος, ο οποίος εξεφάνθη το 1991 από τον Renfrew, στο 

κομβικό βιβλίο που συνέγραψε με τον Paul Bahn – με έξη επανεκδόσεις- 

«Archaeology: Theories, Methods and Practice», εκδόσεων Thames and 

Hudson, σελίς 459). Πρόκειται για τον κλάδο εκείνον της  γενετικής επιστήμης 

ο οποίος μεταφέρει την διερεύνηση της καταγωγής και της ιστορίας των 

πληθυσμών στο πεδίο της βαθυτέρας, της µοριακής βιολογικής δοµής του 

σύγχρονου ανθρώπου.  

 

Οι εν λόγω έρευνες του DNA αποτελούν νυν ένα ιδιαιτέρως ενεργό 

επιστημονικό πεδίο. Νέες μελέτες εµφανίζονται συνεχώς και η κατάσταση της 

ερεύνης τελεί υπό διαρκή αναδιαμόρφωση - ανανέωση. Είναι σχεδόν βέβαιον 

ότι αρκετά από τα σημερινά πορίσµατα και τις θεωρούμενες ως σηµαντικές 

πτυχές της μεθοδολογίας τους, θα αναθεωρηθούν πάρα πολλές φορές, τόσον 

στο εγγύς όσον και στο απώτερο μέλλον.  

 

Όμως, για να διαμορφώσουμε µια στοιχειωδώς αξιόπιστο εικόνα περί της 

συνεισφοράς του σπουδαίου αυτού ερευνητικού κλάδου, είναι επιβεβλημένο 

να παραθέσουμε μιαν απλουστευτική αλλά και αποκαλυπτική συνοπτική 

περιγραφή της μεθοδολογίας του και των ιδιαζουσών παγίδων  που αυτή 

υποκρύπτει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 24 

 

 
 

Κάθε ανθρώπινο κύτταρο έχει έναν πυρήνα, εντός του οποίου ευρίσκονται 23 

ζεύγη χρωματοσωμάτων (ή χρωµοσωµάτων). Σε κάθε ένα χρωμοσωμικό 

ζεύγος το ένα χρωμόσωμα έχει κληροδοτηθεί από την πατρική πλευρά και το 

έτερο από την μητρική. Στα 22 από τα 23 ζεύγη τα χρωμοσώματα είναι όµοια 

µεταξύ τους. Το 23ο  ζεύγος το οποίον καθορίζει το φύλο και αποτελείται στον 

µεν άνδρα από το χρωμόσωµα Χ (μητρικής προελεύσεως) και το χρωμόσωμα 

Υ (πατρικής προελεύσεως), ενώ στην γυναίκα αποτελείται από δύο 

χρωμοσώματα Χ, (ένα πατρικής και ένα μητρικής προελεύσεως).  
 
Τα χρωμοσώματα συνίστανται από δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ – DNA , ένα 
βιολογικό μακρομόριο (δηλαδή μόριο υψηλού μοριακού βάρους), υπό μορφήν 

συνεστραμμένης  διπλής έλικος (αλύσου) των «συνιστωσών» συνθέτων 

οργανικών ενώσεων (νουκλεοτιδίων ή νουκλεϊδίων). Το  DNA εμπεριέχει τις 

γενετικές πληροφορίες οι οποίες καθορίζουν την βιολογική ανάπτυξη όλων 

των κυτταρικών μορφών ζωής (αλλά και των περισσοτέρων ιών). Αποτελεί 

κυριολεκτικώς τον «δραστικό - παρεμβατικό αγγελιαφόρο» της 

κληρονομικότητος, καθώς εμπεριέχει τις γενετικές εκείνες πληροφορίες που 

καθορίζουν την βιολογική ανάπτυξη του οργανισμού και μεταβιβάζονται από 

γενιά σε γενιά.  

 

Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες ουσιαστικώς συνιστούν «οδηγίες» 

κατασκευής, μορφολογίας και λειτουργίας του ανθρώπου, είναι πράγματι 
εξόχως σύνθετες, ώστε δεν έχουν ακόµη κατανοηθεί πλήρως σε πλήρη 

έκταση και ολόκληρο το βάθος τους. Η αποκωδικοποίηση του DNA, δηλαδή η 

αποσαφήνιση του τρόπου δια του οποίου η δομή του DNA καθορίζει 

συγκεκριμένες «γενετικές επιλογές», επέτρεψε στους επιστήμονες να 

κατανοήσουν σαφέστερον την γενετική υφή της ζωής. Επειδή το DNA σε 

ορισμένα του σημεία είναι ιδιαίτερο στον κάθε άνθρωπο, έχουν αναπτυχθεί 

ακριβέστατες μέθοδοι βασιζόμενες στην ταυτοποίηση του, οι οποίες 



ευρίσκουν εφαρμογή στην Ιατροδικαστική, στην Εγκληματολογία καθώς και 

στην αποσαφήνιση των πιθανών οικογενειακών σχέσεων μεταξύ διαφόρων 

προσώπων. Αναλόγως  διενεργείται πλέον η χρήση του DNA και στις μελέτες 

της ανθρωπολογίας και της ιστορίας. 

 

Η ιδιάζουσα «γλώσσα προγραμματισμού» του DNA, στην οποία  έχουν 

κωδικοποιηθεί οι περιεχόμενες γενετικές πληροφορίες του είναι αρκούντως 

κατανοητή : Αποτελείται από τέσσαρα εναλασσομένως συνδυαζόμενα 

«σύµβολα» - δομικά συστατικά, υπό την µορφήν των προαναφερθεισών 

συνθέτων οργανικών ενώσεων (αδενίνη-Α, κυτοσίνη-C, γουανίνη-G και 

θυµίνη-T), που λέγονται και βάσεις νουκλεοτιδίων. Αυτές συνδέονται 
αλληλοδιαδόχως στο μακροµόριο του DNA.  

 

Τα «λειτουργικά τµήµατα» (δηλαδή οι ενεργές, οι δραστικές υποµονάδες) του 

DNA που περιέχουν κωδικοποιημένες γενετικές πληροφορίες για  

συγκεκριµένα σωµατικά χαρακτηριστικά (π.χ. ύψος, χρώµα κόμης, κλπ.) 

ονομάζονται  γονίδια και είναι οι φορείς της κληρονοµικότητος. Εντός του 

κυττάρου, αλλά εκτός του πυρήνος του υπάρχουν και διάφορα άλλα δοµικά 

στοιχεία που λειτουργούν για το κύτταρο όπως λειτουργούν τα όργανα για το 

ανθρώπινο σώµα. Μεταξύ των στοιχείων αυτών (των «οργανιδίων») 

συγκαταλέγονται και τα µιτοχόνδρια, τα οποία αποτελούν την ενεργειακή 

πηγή του  κυττάρου και περιέχουν το δικό τους DNA.  

 

Κατά την ατέρμονα διαδικασία της αντιγραφής του DNA συµβαίνουν συχνά 

μικρά «σφάλματα», μικρά «λάθη», μερικά των οποίων  διαφεύγουν των 

επανορθωτικών μηχανισμών του κυττάρου, οπότε να  εµφανίζονται στις 

«θυγατρικές» αλύσους του DNA. Αυτές οι αλλαγές στην αλληλουχία του DNA 

ονομάζονται μεταλλάξεις, ορισμένες δε εξ αυτών, εάν συµβούν στα γαμετικά 

κύτταρα (τα ωάρια ή τα σπερµατοζωάρια) ενός ανθρώπου, κληροδοτούνται 

στους  απογόνους του και αναφέρονται ως «γενετικές μεταλλάξεις». 

Αντιθέτως, αν προσβληθούν σωματικά κύτταρα (μη γαμετικά), η μεταλλαγή 

αυτή ονομάζεται «σωματική μετάλλαξη» και δεν κληρονομείται.  

 

Ιδιαιτέρως χρήσιμες για αυτόν τον σκοπό είναι οι σπανιότερες μεταλλάξεις, με 
βάση τις οποίες ταξινομούμε στα ειδικά σύνολα που ονομάζονται 
«απλοομάδες» («haplogroups») όλα εκείνα τα χρωμοσώματα τα οποία 
μοιράζονται αυτές τις μεταλλάξεις. Με την βοήθεια των απλοοµάδων ηµπορεί 
να διερευνηθεί το απώτατο παρελθόν γενετικής προελέυσεως ενός 
πληθυσµού, το οποίον δύναται να φθάνει ακόµη και μέχρις των απαρχών του 
Homo sapiens ή ενδεχομένως και σε ακόµη πρωιµότερες φάσεις, αν και τα 
ερευνητικά αποτελέσµατα καθίστανται ιδιαιτέρως ασαφή. Εν πάσει 
περιπτώσει, η «απλοομάς» αναφέρεται στην απωτάτη προγονική προέλευση, 
εις βάθος χιλιάδων ετών στο παρελθόν. 

Στην ανθρώπειο γενετική οι απλοομάδες που μελετώνται συνηθέστερον είναι 
οι απλοομάδες του «Υ-χρωμοσώματοςς» (Υ-DNA) και η απλοομάς του 
μιτοχονδριακού DNA (mtDNA), αμφότερα των οποίων ημπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν τους «γενετικούς πληθυσμούς» του 
πλανήτη μας.  



Το Υ-DNA «περνά» συμφώνως προς την πατρική γραμμή, από τον πατέρα 
στον υιό, ενώ το mtDNA ακολουθεί την μητρική γραμμή, από την μητέρα στην 
κόρη. Ουδέν εκ των δύο αυτών ειδών DNA ανασυνδυάζεται, οπότε έτσι οι 
όποιες διαφοροποιήσεις των Υ-DNA και mtDNA επέρχονται μόνον από 
μεταλλάξεις. Δηλαδή, το γενετικό υλικό των δύο γονέων δεν ανταλλάσσεται. 

Οι γενετικές  μεταλλάξεις, προϊόντος του χρόνου επισωρεύονται, οπότε 

επιτρέπουν στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες γραµµές 

γενετικής εξελίξεως, ένα είδος διαγραφομένου ιδιάζοντος «γενετικού 

οικογενειακού δένδρου». Το γενετικό αυτό «δένδρο», ή όπως ονοµάζεται 

«φυλογενετικό δένδρο», καταλήγει εν τέλει σε έναν απώτατο πρόγονο. Αυτός 

δεν αντιπροσωπεύει όµως, (όπως ενδεχομένως θα ημπορούσε κάποιος 

αφελώς να σκεφθεί) τον φερ’ ειπείν «Πατριάρχη» ενός πληθυσµού, αλλά 

απλώς τον απώτατο πρόγονό του, στον οποίον ηµπορεί να αναχθεί ο 

εκάστοτε υπό διερεύνηση γενετικός δείκτης. Για να αποκτήσει η έρευνα 

πραγµατική σηµασία, πρέπει βεβαίως  να επιτευχθεί ο χρονικός και τοπικός – 

χωρογεωγραφικός εντοπισµός αυτού του κοινού γενετικού προγόνου.  

 

Η απόπειρα χρονικού εντοπισµού εδράζεται  στην παραδοχή ότι ο ρυθµός 

μεταλλάξεως κάποιων συγκεκριμένων γενετικών περιοχών παρουσιάζει µια 

κανονικότητα, η οποία θεωρείται ότι έχει διαπιστωθεί πειραµατικώς. Ως 

προς τον γεωγραφικό εντοπισµό, αυτός επιχειρείται επί τη βάσει της 

συγχρόνου κατανοµής των απλοοµάδων, η οποία πιστεύεται πως ημπορεί 

να «προβληθεί» µε ικανή ασφάλεια στο µακρινό παρελθόν. Σηµαντικό ρόλο 

ενέχει  επίσης η μεγάλη ποικιλομορφία κάποιων γενετικών περιοχών εντός 

της απλοοµάδος, n οποία και θεωρείται ένδειξη μακροχρονίου  παρουσίας 

της σε έναν τόπο.  

 
Αναλόγως προς τον σταθερότυπο, αναλόγως προς το πρότυπο της 
κληρονομήσεώς του, το DNA των κυττάρων του ανθρώπου ηµπορεί να 
διακριθεί σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη συνίσταται στο DNA όλων των 
χρωµοσωµάτων του κυτταρικού πυρήνα (πυρηνικό DNA) πλην εκείνου του 
χρωμοσώματος Υ. Κάθε άνθρωπος κληρονομεί έναν συνδυασµό αυτών των 
χρωµοσωμάτων  από τους δύο γονείς του. Αντιθέτως, η δευτέρα κατηγορία, 
το DNA του χρωμοσώματος Υ, δηλαδή αυτού που καθορίζει το ανδρικό φύλο, 
μεταβιβάζεται μόνον από πατέρα σε υιό, επιτρέπον την διερεύνηση της 
πατρικής εξελικτικής γραµµής.  
 
Μιαν ανάλογο κατάσταση έχουµε και µε την τρίτη κατηγορία DNA, με το 
μιτοχονδριακό DNA. Αυτό ευρίσκεται στα μιτοχόνδρια, δηλαδή μέσα στα 
νηχόμενα στο κυτταρόπλασμα οργανίδια, εκτός του πυρήνος. Το 
μιτοχονδριακό DNA κληροδοτείται από την μητέρα σε όλα της τα τέκνα, από 
τα οποία και μεταβιβάζεται στην εποµένη γενεά, και συνεπώς σε γενεαλογικό 
βάθος, μόνον από τα θήλεα άτοµα. Αυτές ακριβώς οι έρευνες των δύο 
τελευταίων τύπων DNA, του χρωμοσώματος Υ και του μιτοχονδριακού DNA, 
είναι εκείνες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν προσελκύσει  το ενδιαφέρον 
εξ αιτίας των κρισίμων αποτελεσμάτων τους.  
 
Ήδη από του 1996 η «αρχαιολογία των κυττάρων» ήρχισε να διερευνά µε 
εντονοτέρους ρυθμούς την πληθυσμιακή ιστορία της Ευρώπης αλλά και 
άλλων περιοχών του κόσμου : Ένα εξαιρετικό  άρθρο του γενετιστή Martin 
Richards (Μάρτιν Ρίτσαρντς) και των συνεργατών του  εδηµοσιεύθη εκείνο το 



έτος(«Palaeolithic and Neolithic Lineages in the European Mitochondrial Gene 
Pool» στο λίαν έγκριτο «American Journal of Human Genetics»,τεύχος 59. 
σελίδες 185-203), απότοκο μελέτης 821 ανθρώπων από την Ευρώπη και την 
Μεσανατολή, όπου αποφεύγεται πλέον η µελέτη των κλασικών  γενετικών 
δεικτών και αντ' αυτών εξετάζεται η συχνότης των απλοοµάδων µε το DNA.  
 
Εχρησιμοποιήθησαν επίσης γενετικές μέθοδοι χρονικού εντοπισμού, 

συμφώνως προς τις οποίες οι διάφοροι μιτοχονδριακοί τύποι οι οποίοι είναι 

πρόγονοι των συγχρόνων ευρωπαϊκών απλοοµάδων, ευρέθησαν εν μέρει 

αναγόμενοι στην Παλαιολιθική Εποχή.   
 
Με αυτόν τον τρόπο εξεκίνησε µια ευρεία σειρά αναλόγων ερευνών, οι οποίες 
και συνεχίζουν ραγδαίως εξελισσόμενες έως σήµερον, μάλλον δε θα 
συνεχισθούν στο διηνεκές και στο μέλλον. Εξ άλλου, η επιστήμη της µοριακής 
γενετικής προ της  εμπλοκής της στην μελέτη της καταγωγής των ιδιαιτέρων 
συγχρόνων ανθρωπίνων πληθυσμιακών οµάδων, (φυλετικών και επι μέρους 
εθνικών),  είχε ήδη συνταυτισθεί με ένα λίαν ευρύτερο και κοπιώδες έργο : 
Την συνολική γενετική διερεύνηση της καταγωγής του συγχρόνου «Έμφρονος 
Ανθρώπου» (Homo sapiens).  
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Το σκελετικό υλικό το οποίον ανευρίσκεται σε αρχαιολογικές ανασκαφές 
ημπορεί να αποδώσει τόσες πληροφορίες όσες και η γενετική έρευνα των 
συγχρόνων ζώντων ανθρώπων. Όπως επί παραδείγματι, είχε γενετική 
προδιάθεση για ανάπτυξη κακοήθους νεοπλασίας ο κάτοχος του σκελετού; 
Με ποιον ήταν συγγενής από τους κτήτορες άλλων σκελετών ή νεωτέρων και 
συγχρόνων ανθρώπων;  

Από ποιες ασθένειες έπασχε; Είναι εν πολλοίς εφικτό να μάθουμε σχεδόν τα 
πάντα από έναν ανθρώπινο σκελετό, αρκεί το σκελετικό υλικό να διατηρεί 
επαρκή ποσότητα ενδογενούς DNA (το φερόμενο ως «αυθεντικό υλικό»). Με 



την τρέχουσα γενετική τεχνολογία είναι εφικτή η σύσταση ολοκλήρου 
ανθρωπείου γονιδιώματος ή γενώματος (ήτοι 3 δισεκατομμύρια 
νουκλεοτιδικές βάσεις), ήτοι του συνόλου γενετικού υλικού που φέρεται σε ένα 
άτομο. Το γονιδίωμα ενός ανθρώπου συμπεριλαμβάνει πράγματι ολόκληρο το 
«Είναι» του. Από το χρώμα της κόμης και την απωτέρα καταγωγή του, μέχρις 
την αντοχή του στο γάλα ή στο  αλκοόλ. Ημπορούμε να το φαντασθούμε ως 
ένα υπερτεράστιο βιβλίο, το «Βιβλίο της Ζωής».  

Αποτελείται από 23 «κεφάλαια» (ζεύγη χρωμοσωμάτων), τα κεφάλαια αυτά 
αποτελούνται από «προτάσεις» (γονίδια), οι προτάσεις από «λέξεις» 
(συνδυασμός των νουκλεοτιδικών βάσεων) και οι λέξεις από «γράμματα» (οι 
τέσσερις νουκλεοτιδικές βάσεις, αποκαλούμενες με τα αρχικά τους, Α-αδενίνη, 
C-κυτοσίνη, G-γουανίνη, Τ-θυμίνη). Είναι λοιπόν το γονιδίωμα το μέγιστο των 
βιβλίων που εγράφησαν ποτέ. Αν κάποιος αναγνώστης απεπειράτο να το 
διαβάσει υψηλοφώνως με ρυθμόν πέντε «γραμμάτων» (νουκλεοτιδικών 
βάσεων) ανά  δευτερόλεπτο, θα εχρειάζετο 21 έτη δίχως διάλειμμα! 

Συμφώνως προς αρκετές παλαιοανθρωπολογικές έρευνες,  κατά την Εποχή 
του Χαλκού κυριαρχούσε το καστανό χρώμα οφθαλμών και κόμης. Αλλά και 
αυτό το δεδομένο δεν είναι αυτονόητο, ούτε απόλυτο, διότι κάποιοι 
παλαιολιθικοί άνθρωποι απέκτησαν κυανό χρώμα οφθαλμών. Φαίνεται 
μάλιστα ότι, οι κυανοί οφθαλμοί ενεφανίσθησαν ενωρίτερον από το 
ανοικτόχρωμο δέρμα. Όλα αυτά τα δεδομένα δεν τα μελετάμε για να ιδούμε εκ 
περιεργείας το συνηθέστερο οφθαλμικό χρώμα ενός πληθυσμού, αλλά επειδή 
μας ενδιαφέρει η εξέλιξη του «Έμφρονος  Ανθρώπου», του είδους μας. 

Δηλαδή πότε ενεφανίσθη η τάδε ή η δείνα μετάλλαξη και ποιάν σημασία έχει; 
Ιδού μια ενδιαφέρουσα θεωρία από μιαν ομάδα ερευνητών του «Τμήματος 
Κυτταρικής και Μοριακής Ιατρικής» από το Πανεπιστήμιον της Κοπεγχάγης, 
υπό τον δόκτορα Hans Eiberg, σχετικώς με την μετάλλαξη η οποία προκαλεί 
το φαινόμενο των κυανών οφθαλμών (περιοδικό «Human Genetics» - 
Ιανουάριος 2008): Με την γενετική εξέταση μιτοχονδριακού DNA 
κυανοφθάλμων ατόμων από την Ιορδανία, την Τουρκία και την Δανία 
συμπεραίνεται πως όλοι οι άνθρωποι με κυανούς οφθαλμούς, σχετίζονται 
γενετικώς (μέσω της μητρογενετικής κληρονομικής τους γραμμής) με ένα 
πρόσωπο – απώτατο κοινό πρόγονό τους, ο οποίος έζησε στην περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου κάπου μεταξύ 6 - 10.000 χρόνια πριν, όπου ετέθη σε 
λειτουργία μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο που ονομάζεται OCA2 (ένας 
«διακόπτης» περιορισμού της γονιδιακής παρασκευής της μελανίνης). 

Όπως εδήλωσεν, απλώς και σαφώς, ο John Hawks, Επίκουρος Καθηγητής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison : «Φαίνεται ότι το 
γονίδιο αυτό υπήρξε καλό για τους ανθρώπους – φορείς του. Οι άνθρωποι με 
κυανούς οφθαλμούς  είχαν ηυξημένη τεκνογονία , αφού σε διάστημα 10.000 
ετών  έφθασαν να έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη : Από το να 
μην έχει κανείς στην Γη κυανούς οφθαλμούς προ 10.000  ετών, τώρα έχουμε 
20 % κυανοφθάλμων Ευρωπαίων».  

Όμως η «γενετική αρχαιολογία» παρέχει και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες : Αντιθέτως από την κρατούσα πεποίθηση, η δυσανεξία στην 
λακτόζη δεν είναι μια «σύγχρονη» νόσος. Οι αρχαίοι άνθρωποι δεν 
ημπορούσαν να πέψουν το γάλα. Με την επελθούσα  «νεολιθική 
επανάσταση», όταν άρχισαν να εξημερώνουν τα ζώα, να πίνουν και να 



συγκεντρώνουν το γάλα, κάποιοι οι οποίοι υπέστησαν την μετάλλαξη ανοχής 
στην λακτόζη απέκτησαν έναντι των υπολοίπων ένα διατροφικό εξελικτικό 
πλεονέκτημα. Είναι αρκούντως δυσχερές  να αποτυπώσει κανείς το εν λόγω 
δεδομένο ως νοερά εικόνα, όμως είναι ευνόητον ότι εξελικτικώς  μια 
πρόσφορος μετάλλαξη η οποία είναι θετική για έναν οργανισμό (σε ένα 
περιβάλλον το οποίον είναι ευνοϊκό), δεν χάνεται, διότι οι άνθρωποι αποκτούν 
απογόνους. Αντιθέτως, μια μετάλλαξη που είναι καταστροφική για έναν 
ανθρώπινο οργανισμό, προφανώς δεν οδηγείται σε κάποια συνέχεια, διότι ο 
άνθρωπος θνήσκει  και δεν αποκτά απογόνους. 

Κατά την έρευνά μας για την προέλευση του συγχρόνου «Έμφρονος 
Ανθρώπου» και των ποικιλιών του με την χρήση της γενετικής γνώσεως  
οφείλουμε να είμεθα επιφυλακτικοί γύρω από την αποτελεσματικότητα των 
ποικίλων τεχνικών, όπως π.χ. το «Μοριακό Ωρολόγιο» (επίσης «γενετικό 
ωρολόγιο» ή «εξελικτικό ωρολόγιο»), όπως  ονομάζεται μία μέθοδος 
χρονολογήσεως η οποία χρησιμοποιείται ως επί τω πλείστον στην μοριακή 
εξέλιξη, δηλαδή στον υπολογισμό του  ρυθμού μεταλλάξεων των 
αλληλουχιών του DNA.  
 
Αυτή βάσει των απολιθωμάτων και των ρυθμών αλλαγής των μορίων, 
ημπορεί να υπολογίσει (στην «γεωλογική χρονολογική κλίμακα») πότε δύο 
είδη μίας βιολογικής ομάδος διεχωρίσθησαν από την κοινή εξελικτική τους 
πορεία. Χρησιμοποιείται κυρίως προκειμένου να εκτιμηθεί πότε έλαβαν χώρα 
διάφορα περιστατικά ειδογενέσως. Τα χρησιμοποιούμενα στους 
υπολογισμούς για το DNA μοριακά στοιχεία αφορούν σε  αλύσους 
πολυνουκλεοτιδίων.  
 
Γενικώς, η υπόθεση του μοριακού ωρολογίου θεωρεί ότι οι νουκλεοτιδικές 
υποκαταστάσεις, όσον αφορά στις αλληλουχίες γόνων αφορώντων κοινές 
λειτουργίες στο σύνολο των οργανισμών, λαμβάνουν χώρα με σταθερό 
ρυθμό, έτσι ώστε βάσει του συνόλου των διαφορών δυνάμεθα να 
προσδιορίσουμε και τον αντίστοιχο εξελικτικό χρόνο. Όμως πρέπει επίσης να 
είμεθα επιφυλακτικοί και να έχουμε διαρκώς κατά νουν ότι, ακόμη ευρίσκεται 
υπό συνεχιζομένη και λεπτομερεστέρα διερεύνηση και δεν έχει πλήρως 
αποκρυσταλλωθεί ο ακριβής υπολογισμός του «μοριακού ωρολογίου».  
 

Συνεπώς διόλου δεν αποκλείεται οι γενετικές αυτές μεταβολές να επέρχονται 
σε μία περιοχή του κόσμου με διαφορετική ταχύτητα απ’ ότι σε άλλες 
περιοχές ή και επίσης να επηρεάζονται  από κλιματικούς παράγοντες. Άρα 
πιθανότατα στο βραχυμεσοπρόθεσμο μέλλον οι σχετικές χρονολογικές 
εκτιµήσεις θα αναθεωρηθούν, όπως επί παραδείγματι ανεθεωρήθησαν 
κάποτε τα αποτελέσµατα της ραδιοχρονολογήσεως µέσω της 
δενδροχρονολογικής διορθώσεως.  
 
Αναλόγου σηµασίας μεθοδολογικά προβλήµατα υπάρχουν και στο θέµα του 
ακριβούς γεωγραφικού εντοπισµού των κατανομών εδικού γενετικού υλικού 
όπως οι απλοομάδες. Και τούτο διότι η υψηλή συχνότης στην σύγχρονο 
κατανομή κάποιων απλοοµάδων ηµπορεί να έχει προκληθεί απλώς µέσω του 
µηχανισµού «γενετικής παρεκκλίσεως» (ήτοι τυχαίας αλλαγής της γονιδιακής 
συχνότητος), ενώ και η µεγάλη ποικιλομορφία κάποιων γενετικών περιοχών 
εντός της απλοοµάδος ηµπορεί να µην αντανακλά οπωσδήποτε την 
μακροχρόνιο  παρουσία της σε έναν τόπο, αλλά τελείως διαφορετικές 
διαδικασίες, όπως π.χ. περιστατικά επιµειξιών. Με άλλα λόγια, το πόσον 



έγκυρη είναι η αποκατάσταση ενός φυλογενετικού δέντρου εξαρτάται 
συνήθως ατό το κατά πόσον ευσταθεί η θεμελιώδης «υπόθεση εργασίας» 
στις έρευνες αυτού του είδους. Δηλαδή, ότι, η γενετική διαφοροποίηση των 
πληθυσµών οφείλεται κυρίως σε  πληθυσμιακούς διαχωρισµούς 
ακολουθουµένους από την περαιτέρω ανεξάρτητο εξέλιξη τους.  
 
Όμως μια τέτοια παραδοχή ηχεί τόσον απλουστευτική και συνάμα 
παρωχημένη όσον αντιστοίχως και το πρότυπο του «γλωσσικού 
οικογενειακού δένδρου» στον χώρο της  ιστορικής - συγκριτικής  
γλωσσολογίας.  
 
Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, οι όποιες πληροφορίες ηµπορούν 
να εξαχθούν για το απώτερο και απώτατο παρελθόν περιορίζονται στους 
πληθυσµούς εκείνους οι οποίοι έχουν έως σήµερα απογόνους, ως προς 
συγκεκριμένες περιοχές του γενετικού τους υλικού.  
 
Ολόκληροι πληθυσµιακοί κλάδοι των οποίων το φυλογενετικό δέντρο διεκόπη 
πριν από την εποχή µας, ευρίσκονται ακόµη εκτός των ερευνητικών 
δυνατοτήτων της µοριακής γενετικής, τουλάχιστον όσον η µελέτη του DNA 
των αρχαίων ανθρωπίνων καταλοίπων δεν έχει ακόμη προχωρήσει αρκετά. 
 
Το στοιχείον αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως πως οι εν λόγω πληθυσμοί δεν 
υπήρξαν ή µε την παρουσία και την δράση τους δεν επηρέασαν την 
πληθυσµιακή και εν γένει πολιτιστική εξέλιξη. 
 
Ιδίως ως προς το μιτοχονδριακό DNA δεν φαίνεται έως τώρα να έχουν 
συνυπολογισθεί επαρκώς και οι πολιτιστικοί παράγοντες όπως π.χ. η  
εκάστοτε τακτική των επιγαµιών, µέσω των οποίων ο μητρικός γενεαλογικός 
κλάδος ημπορεί να διαχωρίζεται συνεχώς από την κοινότητα της αρχικής 
προελεύσεώς του γεωγραφικώς (αλλά και πολιτιστικώς). 
 
Φευ ! Τα ποικίλα επικίνδυνα μεθοδολογικά και ερµηνευτικά προβλήµατα δεν 
παύουν εδώ. Δεδοµένης της πολιτικής και ιδεολογικής κακοποιήσεως, της 
ψευδοεπιστημονικής στρεβλώσεως  και εκμεταλλεύσεως τις οποίες έχουν 
υποστεί συχνότατα στο παρελθόν ανά τον κόσµον τα πορίσµατα της γενετικής 
και της εξελικτικής βιολογίας, καθίσταται εξόχως σαφές ότι πρέπει να δίδεται 
ιδιαιτέρα προσοχή σε κάθε απόπειρα ερµηνείας τους.  
 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δύναται κανείς να διακρίνει αναλυτικώς ποιές 
πληροφορίες ηµπορούν να µας παράσχουν οι έρευνες αυτών των 
επιστημονικών κλάδων και ποιές όχι. Για τον σκοπόν αυτόν είναι αναγκαίες 
ορισμένες διευκρινίσεις επί ορισµών και θέσεων, επί θεµάτων περί τα οποία 
δημιουργούνται διαρκώς συγχύσεις όχι µόνον σε τµήµατα του ευρυτέρου 
κοινού, αλλά ενίοτε και εντός των κοινοτήτων των εµπλεκοµένων επιστηµών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Μέρος 26 
 
 

 
 

Όπως ευχερώς αντιλαµβάνεται κάποιος, οι περιγραφείσες γενετικές 
ανθρωπολογικές έρευνες μικράν έχουν διαδικαστική και τεχνική σχέση µε την 
-εν πολλοίς άγνωστο πλέον- παραδοσιακή οστεοµετρική πρακτική,  κορυφαία 
εφαρµογή της οποίας υπήρξε σίγουρα η κρανιοµετρία. Αυτή ήταν κλάδος της 
οστεομετρικής ανθρωπομετρίας, ασχολούμενος με την μορφολογική μελέτη 
του κρανίου και της κεφαλής, αναζητών και συγκρίνων τον μεγαλύτερο αριθμό 
ανθρωπομετρικών μετρήσεων του εξόχως σημαντικού αυτού τμήματος του 
ανθρώπινου σώματος, του κρανίου, όπου εδράζεται ο εγκέφαλος, όργανο 
των νοητικών λειτουργιών.  
 
Με την ενδελεχή μελέτη των κρανιακών μορφών καθίσταται εφικτή ου μόνον η 
διαπίστωση και η ταξινόμηση των διαφόρων σημερινών ανθρωπίνων τύπων, 
αλλά και η ανάπλαση καθώς και η παρακολούθηση της εξελίξεως διαδοχικών 
ανθρωπίνων και ανθρωποειδών πιθηκείων τύπων του παρελθόντος.  
 
Οι μετρήσεις της χωρητικότητος του ιδίως κρανίου επιτρέπουν και την 
διατύπωση υποθέσεων αναφορικώς προς τις διανοητικές ικανότητες (και 
επομένως προς τον βαθμόν εξελίξεως) των προϊστορικών ανθρώπων. Η 
ανάπτυξη της μετωπιαίας χώρας και ιδιαιτέρως του υπερκογχίου τόξου, 
ημπορεί να χρησιμεύσει ως αδρός δείκτης «πρωτογονισμού», είτε των 
απολιθωμένων σκελετικών ευρημάτων είτε και των σημερινών ανθρωπίνων 
τύπων.  
 
Έχει διαπιστωθεί σχετικώς ότι, η χωρητικότης του ανθρωπίνου κρανίου 
ηυξάνετο κατ’ αναλογίαν προς τον όγκο και την μάζα του σώματος, από τους 
προανθρωποειδείς τελοπιθήκους (στους οποίους η χωρητικότης εκυμαίνετο 



μεταξύ 600 και 940 κ. εκ.) έως τους αρχαϊκούς ανθρώπους (1.030-1.250 κ. 
εκ.) και τον σύγχρονο άνθρωπο (1.300-1.560 cm3.). Η αύξηση αυτή 
εσυνοδεύθη από την κάθετο προοδευτική ανάπτυξη του μετώπου και την 
μείωση της αναπτύξεως του υπερκογχίου τόξου.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι  υπάρχουσες σήμερον -σχετικώς προς την κρανιακή 
χωρητικότητα- ποικιλίες των διαφόρων ανθρωπίνων τύπων στις διάφορες 
εθνικές και εθνοτικές ομάδες δεν συνεπάγονται διαφορετική ανάπτυξη της 
νοημοσύνης. Επί παραδείγματι, οι μέσοι όροι των μετρήσεων για τους 
Ιταλούς, τους Κινέζους, τους Μαορί και τους Εσκιμώους είναι αντιστοίχως 

1.450, 1.460, 1.480 και 1.560 cm3.  

 
Οι κρανιομετρικές μετρήσεις είναι γραμμικές, γωνιακές, βάρους και όγκου 
(όπου βάρος και όγκος προσφέρουν ακριβή δεδομένα, όταν πρόκειται για 
αποξηραμένα κρανία). Γα το βάρος, το κρανίο και τα διάφορα τμήματά του 
ζυγίζονται με ζυγούς ακριβείας. Ο όγκος υπολογίζεται με γέμισμα του κρανίου 
με νερό, αφού φραχθούν τα διάφορα τρήματά του. Επί ζώντων το κρανιακό 
βάρος και ο όγκος υπολογίζονται κατά προσέγγιση με εμμέσους τρόπους. Οι 
γωνιακές και οι γραμμικές μετρήσεις διενεργούνται με ειδικά όργανα 
(κρανιομετρικούς  διαβήτες).  
 
Η συγκριτική μελέτη των κρανίων γίνεται με σταθερά τοποθέτηση του κρανίου 
σε ειδικά όργανα παρατηρήσεως, τους «κρανιοφόρους», εν σχέσει με 
ορισμένο επίπεδο συσχετίσεως (γνωστό ως «επίπεδον της Φραγκφούρτης»). 
Οι επιμέρους μετρήσεις αποδίδουν λόγους / σχέσεις σε εκατοστά 
(«ανθρωπολογικοί δείκτες») μεταξύ ευθυγράμμων αποστάσεων, 
υπολογιζομένων με αφετηρία καθορισμένων σημείων αναφοράς 
(«κρανιομετρικά σημεία»).  
 
Οι προκύπτοντες δείκτες είναι περισσότεροι από 36, αναφέρονται δε στο 
οστεώδες κρανίο, στην κεφαλή και στο πρόσωπο. Μεταξύ των 
σημαντικοτέρων συγκαταλέγονται οι «κεφαλικοί δείκτες» (οριζόντιος, κάθετου 
μήκους, εγκάρσιος), που δίδουν στοιχεία για το σχήμα και τις διαστάσεις του 
κρανίου και της κεφαλής, ο «προσωπικός δείκτης» που χρησιμεύει για την 
ταξινόμηση των διαφόρων μορφών του προσώπου, οι «οφθαλμικοί δείκτες» 
(κόγχης και βλεφαρικού ανοίγματος) και οι «ρινικοί δείκτες». Συνδυαστικώς  
επιτρέπουν χρήσιμες ταξινομήσεις για την συγκριτική μελέτη των 
ανθρωπίνων πληθυσμών των φυλών.  
 
Από τους κεφαλικούς δείκτες, ο οριζόντιος (υπολογιζόμενος από την σχέση 
πλάτους και μήκους του κρανίου) επιτρέπει την ταξινόμηση των ανθρώπινων 
τύπων σε βραχυκεφάλους, μεσοκεφάλους και δολιχοκεφάλους, αντιστοίχως 
με δείκτες 87-83, 82-79 και μικρότερο από 79.  
 
Οι δείκτες καθέτου μήκους και οι εγκάρσιοι (ηνωμένοι σε έναν μόνο τύπο, από 
τον Ιταλό ανθρωπολόγο Gioacchino Leo Séra (Τζοακίνο Λέο Σέρα / 1878-
1960) [«Περί των συσχετίσεων της διαπλάσεως της βάσεως του κρανίου  με 
τις κρανιακές μορφές και με τις δομές του προσώπου  στις ανθρώπινες φυλές 
: Δοκίμιον ενός νέου κρανιολογικού  δόγματος με ιδιαιτέρα έμφαση στα κύρια 
απολιθωμένα κρανία» - «Sui rapporti della conformazione della base del 
cranio colle forme craniensi e colle strutture della faccia nelle razze umane : 
saggio di una nuova dottrina craniologica con particolare riguardo dei 



principali crani fossili», εκδόσεις της Societa Italiana di Scienze Naturali, 
Μιλάνο, 1920], επιτρέπουν την ταξινόμηση των ανθρωπίνων τύπων σε 
υψικεφάλους, ορθοκεφάλους, πλατυκεφάλους, (με μέσον δείκτη αντιστοίχως  
90 - υψηλό κρανίο, 85 - μεσοϋψές κρανίο, 80 - χαμηλό κρανίο). Ο 
προσωπικός δείκτης επιτρέπει την ταξινόμηση των ανθρωπίνων τύπων σε 
λεπτοπροσώπους (δείκτης > 90), μεσοπροσώπους (δείκτης μεταξύ 90 και 
82), χαμαιπροσώπους (δείκτης < 82), με πρόσωπα αντιστοίχως επιμήκη, 
μέσης αναπτύξεως, πλατέα και χαμηλά.  
 
Ο κογχικός δείκτης ταξινομεί τους ανθρώπους σε υψικογχικούς τύπους 
(υψηλή κόγχη,  > 90), μεσοκογχικούς (κόγχη μετρίως αναπτυγμένη, μεταξύ 90 
και 76), χαμαικογχικούς (χαμηλή κόγχη, < 76). Ο ρινικός δείκτης προσφέρει 
τέσσερις ταξινομικές ομάδες: τους υπερχαμαιρρίνους (μύτη πολύ πλατιά και 
παχιά), τους χαμαιρρίνους (πλατεία ρις), τους μεσορρίνους (μετρία και 
ελάχιστα λεπτή ρις) και τους λεπτορρίνους (λεπτή και επιμήκης ρις), με 
αντιστοίχους δείκτες > 58, μεταξύ 58 και 51, μεταξύ 50 και 47, και < 47.  
 
Ο βλεφαρικός δείκτης επιτρέπει την εξακρίβωση της παρουσίας του 
λεγόμενου «μογγολικού οφθαλμού», αμέσως σχετιζομένου με την θέση των 
οστεΐνων πλαισίων της κόγχης : εφόσον το κάτω πλαίσιο ευρίσκεται 
βαθύτερον του άνω, ο οφθαλμός κείται βαθέως (όπως στους Ευρωπαίους), 
αν και τα δύο πλαίσια κείνται στο αυτό κάθετο επίπεδο, ο οφθαλμός φαίνεται 
προέχων (όπως στους Μογγολοειδείς πληθυσμούς). Στην δευτέρα 
περίπτωση, το άνω βλέφαρο σχηματίζει μια πτυχή («μογγολική πτυχή»), η 
οποία ημπορεί να είναι μεσαία, εξωτερική ή εσωτερική, αποδίδουσα στον 
οφθαλμό του φέροντος ζώντος  ανθρώπου την χαρακτηριστική 
«αμυγδαλωτή» όψη.  
 

Ο δείκτης της κατατομής (γωνιακή μέτρηση) συνδέεται με την προεξοχή των 
ζυγωματικών οστών και με την γωνία την οποίαν σχηματίζουν επί ενός 
μεσοκαθέτου μετωπο-ρινο-πωγωνικού επιπέδου. Διακρίνονται τέσσαρες 
βασικοί τύποι : ο υπερορθόγναθος (με λίαν προέχοντα ζυγωματικά οστά και 
βαθύ ριζορίνιο), ο υπερπρόγναθος, (με προέχοντα ζυγωματικά οστά και 
γωνία προσώπου επίσης προέχουσα), ο πρόγναθος, (με λίαν υπέχοντα 
ζυγωματικά οστά και κοίλη γωνία προσώπου), και ο ορθόγναθος, με 
ορθοτοπικά (όχι πολύ «τραβηγμένα») ζυγωματικά οστά και ελαφρώς 
προέχουσα γωνία προσώπου.  
 
Άλλες γωνιακές μετρήσεις είναι η πωγωνική (προβάλλων πώγων στους 
σημερινούς ανθρώπινους τύπους, οπισθοκλινής στους αρχαϊκούς τύπους) και 
της σιαγόνος (ρωμαλέα στους αρχαϊκούς τύπους, λεπτή και ελάχιστα 
προτεταμένη στους πλέον εξελιγμένους). Επίσης, έχουν προταθεί και γίνονται 
δεκτοί από διάφορες ανθρωπολογικές σχολές πολλοί άλλοι δείκτες, για να 
υποστηρίξουν μιαν -όσον το δυνατόν- ακριβεστέρα και πληρεστέρα 
ταξινόμηση των παρελθόντων και συγχρόνων ανθρωπίνων τύπων. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Μέρος 27 
 

 
 
Οι πρώτες εκτεταμένες παρατηρήσεις περί της ανθρωπίνης μορφολογίας 
εντοπίζονται στο έργον του Αριστοτέλους. Αρχικώς, ο άνθρωπος θεωρείται 
ότι έχει όμοια μέρη με τα υπόλοιπα ζώα και μελετάται βάσει αυτού. Ο 
Αριστοτέλης περιγράφει τα μέρη του σώματος του ανθρώπου και σε αυτόν 
βρίσκουμε τους  κρανιολογικούς όρους «βρέγμα» για την άνω κρανιακή 
κορυφή, όπου ενώνονται οι ραφές και «ινίον» για το οπίσθιον μέρος του 
κρανίου. Επίσης  οι ενώσεις των κρανιακών οστών ονομάζονται όπως και νυν  
«ραφαί». Διαπιστώνει διαφορές μεταξύ του κρανίου ανδρών-γυναικών και 
ανθρώπων-άλλων ζώων. 
 

Ο Αριστοτέλης απεπειράθη  να διαχωρίσει τους ανθρώπους σε τύπους, 
αναλόγως προς τα ανθρωπολογικά τους γνωρίσματα. Οι παρατηρήσεις του 
σχετίζονται με το σχήμα του προσώπου, το χρώμα των οφθαλμών, καθώς και 
την ποσότητα και το χρώμα της κόμης. Ωστόσον, δεν έλαβε υπόψη το σχήμα 
του κρανίου. Στα «Φυσιογνωμικά» του, η ευθεία ρις κρίνεται ως η ωραιοτέρα. 
Επίσης καταγράφει  μια σχέση μεταξύ του χρώματος κόμης και εκείνου των 
οφθαλμών, όμως παρατηρεί ότι ημπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του 
χρόνου. Οι βόρειοι έχουν πιο ανοικτή συνδρομή από αυτούς που ζουν 
νοτιότερον. Ολίγα γενικά στοιχεία ανθρωπολογίας που περιέχονται στην 
Φυσική Ιστορία του Πλινίου, έχουν ληφθεί τα περισσότερα εκ του 
Αριστοτέλους. Διαπιστώνουμε ότι ο πανεπιστήμων Σταγειρίτης εμελέτησε τον 
άνθρωπο και με την ανθρωπολογική μέθοδο. 
 
Η συστηματική επιστημονική μέθοδος της φυσικής ανθρωπολογίας ήρχισε να 
εφαρµόζεται εκτενώς κατά τον 19ον αιώνα, έχουσα ως στόχον κυρίως την  
τυπολογική ταξινόµηση των συγχρόνων ανθρώπων σε φυλές. Ο 
συγκεκριμένος όρος «φυλή» κάνει την εµφάνισή του έναν αιώνα ενωρίτερον, 
όταν εξαιρετικές προσωπικότητες όπως ο Σουηδός  βοτανολόγος, ιατρός και 



ζωολόγος Κάρολος Λινναίος (Carolus Linnæus και μετά την απόδοση τίτλου 
ευγενείας, Carl von Linné), ο Γερµανός φιλόσοφος Immanuel Kant [«Περί των 
διαφόρων ανθρωπίνων φυλών» («Von den verschiedenen Rassen der 
Menschen» -1775 και «Καθορισμός της σημασίας μιας ανθρωπίνης φυλής» 
(«Bestimmung des Begriffs einer Menschenrasse»)-1785] και ο 
συµπατριώτης του ανθρωπολόγος Johann Friedrich Blumenbach [«Περί της 
φυσικής ποικιλίας του ανθρωπίνου γένους» («De generis humani varietate 
nativa)-1775] έκαναν τις πρώτες απόπειρες ταξινομικής ομαδοποιήσεως των 
ανθρώπων µε βάση διάφορα σωματικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώµα του 
δέρµατος.  
 
Ο πολύς φιλόσοφος Kant υπήρξεν ένας από τους πρώτους διανοουμένους οι 
οποίοι διέκριναν και εννόησαν  την ανθρωπολογία ως κεχωρισμένο 
επιστημονικό κλάδο. Κατά την μελέτη  της ανθρωπίνης διαφορετικότητος 
ενετόπισε αμέσως τις φαινοτυπικώς διαφορετικές φυλές του ανθρώπου, ενώ 
επίσης αντελήφθη ότι τα σωματικά και τα πνευματικά γνωρίσματα εξαρτώνται 
από την κληρονομικότητα. Όμως  διεπίστωσε επιπλέον κάτι πολύ βαθύτερο : 
Οι φυλές ουδέποτε αφομοιούνται, αντιθέτως η φύση διαθέτει ως εγγενές 
γνώρισμα την διαρκή διαφοροποίηση. Αντί να προσεγγίζουν, οι φυλές 
αφίστανται, απομακρύνονται.  
 
Ο Γερμανός σοφός κατέλειπε μιαν ακόμη σοφή παρακαταθήκη του βαθέος 
προβληματισμού του  σχετικώς με το Είναι και το Γίγνεσθαι του ανθρώπου : 
«Αντί για αφομοίωσή τους, δηλαδή αντί να συντηχθούν ομού όλες οι 
διαφορετικές φυλές, η φύση έχει δημιουργήσει  έναν νόμο για ακριβώς το 
αντίθετο : Σε έναν λαό της αυτής φυλής (επί παραδείγματι, της λευκής) αντί να 
επιτρέπει διαρκώς τον σχηματισμό των ιδίων χαρακτηριστικών και σταδιακώς 
να προσεγγίζει ο ένας τον άλλον σε ομοιότητα -οπότε τελικώς θα 
καταλήξουμε σε ένα και μοναδικό πορτραίτο, όπως τα αντίγραφα στο 
τυπογραφείο- αντιθέτως διαφοροποιεί επ' άπειρον τα χαρακτηριστικά της 
κάθε φυλής, ακόμα και κάθε οικογενείας, στα πνευματικά και σωματικά 
χαρακτηριστικά.» 
 
Ο Λινναίος υπήρξεν ο πρωτοπόρος στον ορισμό της εννοίας  της φυλής. 
Προέτεινε  την κατανομή τεσσάρων υποειδών στο είδος Homo sapiens, στην 
πρώτη έκδοση του θεμελιώδους ταξινομικού φυσιογνωστικού του βιβλίου 
«Σύστημα της Φύσεως» («Systema Naturae») - 1735 : Αυτές οι κατηγορίες, 
«Americanus rubescens» - Ερυθρός Αμερικανός, «Asiaticus fuscus» - Φαιός 
Ασιάτης, «Africanus niger» - Μέλας Αφρικανός, και «Europæus albus» -
Λευκός Ευρωπαίος, εβασίζοντο κατ’ αρχήν  αρχικά στον τόπο καταγωγής  και 
μετά στο χρώμα του δέρματος. 
 
Εν σχέσει  προς αυτό το εντελώς οφθαλμοφανές κριτήριον, αρχικώς, η 
κρανιοµετρία υπείσχετο µια πλέον ακριβολόγο και πλέον μαθηματικώς 
αναπαραγομένη μεθοδολογία ταξινομήσεως των ανθρωπίνων οµάδων.  
 
Παρά ταύτα, µε την πρόοδο της επιστήμης απεδείχθη πως και αυτή η 
μέθοδος δεν επαρκεί για την πλήρη µελέτη της ανθρωπίνης ποικιλοµορφίας, 
ούτε και ενδείκνυται ως κυρίαρχος για την αρτία µελέτη της εξελικτικής 
διαδικασίας.  
 
 
 



Πληθυσμοί αρκούντως ή και παντελώς διαφορετικής προελεύσεως ηµπορεί 
να έχουν περίπου ταυτόσηµα, περιορισμένα ανθρωποµετρικά 
χαρακτηριστικά, ενώ και οι τυχόν ολίγες ή πολυάριθμες διαφορές µεταξύ τους 
εν μέρει οφείλονται περισσότερον σε σχετικώς πρόσφατες διαδικασίες 
προσαρµογής στις κλιµατικές µεταβολές παρά στην βιολογική 
κληρονοµικότητα.  
 

Εκείνο όµως το στοιχείον το οποίον έχει ικανή  σηµασία είναι πως ήδη από 
της εποχής του Καρόλου Δαρβίνου, αυτή καθαυτή η ύπαρξη σαφώς 
διαφοροποιηµένων ανθρώπινων φυλών ήρχισε να αντιµετωπίζεται µε 
δικαιολογημένο σκεπτικισµό. Ήρχισε, δηλαδή, να γίνεται αντιληπτό ότι αυτό 
που η έννοια της φυλής ηµπορεί να περιγράφει σαφώς και ακριβώς, είναι 
επιφανειακές, καθαρώς φαινοτυπικές (δηλαδή αντιληπτές δια γυµνού 
οφθαλμού) διαφορές µεταξύ ανθρωπίνων οµάδων.  
 
Κατά  πόσον οι διαφορές αυτές είναι εν μέρει υποκειµενικές και ότι τέτοιου 
είδους διακρίσεις αναπροσαρμόζονται με βάση τα εκάστοτε διακριτικά 
κριτήρια, φαίνεται από το γεγονός πως διίστανται οι απόψεις περί του 
ακριβούς αριθµού των ανθρώπινων φυλών (περίπου  στα χρόνια του 
μεγάλου Δαρβίνου επαρουσιάσθησαν «δραµατικές» αποκλίσεις καθώς οι 
φυλές υπελογίσθησαν από 2 έως 63). Συνεπώς η «φυλή» κατ’ αρχήν 
φαίνεται ως  µια ιδιαζόντως ασταθής ταξινοµική κατηγορία, χωρίς να υπάρχει 
απολύτως σαφώς καθορισµένο σηµείον όπου η διαδικασία ταξινομήσεως 
(περαιτέρω διαχωρισμού ή  συνενώσεως) πρέπει να σταµατά.  
 
Ο εν λόγω σχετικισµός ως προς την ύπαρξη σαφών φυλετικών διαχωρισµών, 
φαίνεται ενισχυόμενος όσον η ανθρωπολογική έρευνα μεταφέρεται στο πεδίον 
της βαθυτέρας, της υπογονιδιακής - µοριακής δοµής του ανθρώπου. Όσον η 
έµφαση μετατίθεται από τον μακροσκοπικό φαινότυπο στον μικροσκοπικό 
γονότυπο των αντιληπτών χαρακτηριστικών ενός οργανισµού, το απείκασμα 
της παραδοσιακής αντιλήψεως περί της ανθρωπείου ποικιλοµορφίας 
καθίσταται θολότερο.  
 
Ο λόγος είναι ότι, ενώ πράγματι διαπιστούνται σαφείς γενετικές διαφορές 
μεταξύ των ανθρωπίνων πληθυσµών, αυτές αφορούν στις εκάστοτε 
συγκεκριµένες υπό εξέτασιν περιοχές του γενετικού υλικού. Όταν ερευνώνται 
άλλες περιοχές του, προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα, τα οποία 
δυνητικώς αλλάσσουν την κατηγοριοποίηση των πληθυσµών.  

 
Δηλαδή, την ίδια στιγμή που κάποιος ηµπορεί να ανήκει σε µια συγκεκριμένη  
«ταξινομική κατηγορία» µε βάση το γονίδιο για το χρώµα του δέρµατός του, 
ηµπορεί να ανήκει και σε µιαν άλλη, διαφορετική πληθυσµιακή οµάδα, 
οριζομένη ως προς κάποιο άλλο γονιδιακό του χαρακτηριστικό, ορατό ή µη. 
Επιπλέον, ευλόγως δεν υπάρχει κάποιο απόλυτο επιστημονικό ή απλώς 
ορθολογικό επιχείρημα περί του ότι θα έπρεπε κατά την διαδικασία 
ομαδοποιήσεως να αποδοθεί στον έναν ή στον άλλον γενετικό χαρακτήρα 
μεγαλυτέρα σπουδαιότητα. Άλλωστε  έχει διαπιστωθεί πως σχεδόν το 90% 
της δυνητικής γενετικής διαφοροποιήσεως µεταξύ ανθρώπων απαντά σε 
πληθυσµούς οι οποίοι ζουν στην ίδια ήπειρο, ενώ µόνον το 10% διαχωρίζει 
τους πληθυσμούς διαφορετικών ηπείρων. Ως εκ τούτου, αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις όντως υφίσταται σαφής αδιαμφισβήτητος αντιστοιχία µεταξύ 
φαινοτυπικών και ορισμένων βαθυτέρων γονοτυπικών διαφοροποιήσεων, δεν 
ηµπορεί να αποδώσει κανείς σε αυτήν την αντιστοιχία γενικευτική ισχύ.  



Μέρος 28 
 
Ο λόγος για τον οποίον οι συχνές προηγηθείσες στην σειρά άρθρων 
παρατηρήσεις περί επιβεβλημένης επιφυλάξεως απέναντι στην 
παντοδυναμία της επιστήμης, έχουν ιδιαιτέρα και βαρύνουσα σηµασία δεν 
είναι μόνον  επειδή αυτές αναδεικνύουν πόσον αδύναμη και ανεπαρκής είναι 
σε ποικίλα ζητήματα η θεμελίωση μετρητών και αναπαραγωγίμων, 
επιστημονικώς ανεπιλήπτων  φυλετικών διαφορισμών και διακρίσεων στις 
κοινωνίες ! Έχουν επίσης βαρύνουσα σημασία διότι ενεργούν σκιαλυτικώς 
επί της διαδεδομένης και «έξωθεν» κατευθυνομένης σκοπίμου συγχύσεως 
μεταξύ διαφορετικών «κατηγοριών», διακριτικών των ανθρώπων, όπως είναι 
η γενετική, η φυλετική – φυσικοανθρωπολογική, η γλωσσική, η εθνική ή και 
γενικότερον η πολιτιστική. 
 
Ίσως το χαρακτηριστικότερον σχετικό παράδειγμα διεπιστημονικής 
συγχύσεως, µε το οποίον είναι εν πολλοίς  εξοικειωμένος ο Έλλην 
αναγνώστης, αφορά στις απόψεις που διετύπωσε τον 19ον  αιώνα ο  
Τυρολέζος ανατολιστής, δημοσιογράφος, περιηγητής, πολιτικός και ιστορικός 
Jakob Philipp Fallmerayer (Γιάκοµπ Φίλιπ Φαλμεράϋερ / 1790-1861) περί της 
«νοθευθείσης» τάχα φυλετικής καθαρότητoς των σύγχρονων Ελλήνων.  
 
Συμφώνως προς τον Φαλμεράϋερ, ως αποτέλεσµα των μεταναστευτικών 
κινήσεων κατά διάρκεια του Μεσαίωνος, το «φύλον» (Geschlecht) των 
Ελλήνων εξηφανίσθη !  Στα βιβλία του τα οποία εξεδόθησαν κατά την 
δεκαετία του 1830,  [«Ιστορία της χερσονήσου της Πελοποννήσου κατά την 
διάρκεια του Μεσαίωνος. Μέρος πρώτον: Παρακμή των Ελλήνων της 
Πελοποννήσου και επανοικισμός της κενής γης από σλαβικούς  λαούς» -
1830 / Στουτγάρδη, « Ποιαν επίδραση είχεν η κατοχή της Ελλάδος από τους 
Σλάβους στο πεπρωμένον της πόλεως των Αθηνών και της  Αττικής 
υπαίθρου; Ή, μία λεπτομερεστέρα αιτιολόγηση της προταθείσης στον πρώτο 
τόμο της “Ιστορίας της χερσονήσου της Πελοποννήσου κατά την διάρκεια του 
Μεσαίωνος” θεωρίας περί της προελεύσεως των σημερινών Γραικών» - 
1835/ Στουτγάρδη και ««Ιστορία της χερσονήσου της Πελοποννήσου κατά 
την διάρκεια του Μεσαίωνος.  
 
Μέρος δεύτερον: Ο Μοριάς, ερημωθείς από εσωτερικούς πολέμους μεταξύ 
Φράγκων και Βυζαντινών  και πλημμυρισθείς  από Αλβανούς εποίκους, 
κατεκτήθη εν τέλει υπό των Τούρκων. Από το 1250-1500 μετά Χριστόν»-
1836/ Τυβίγγη ] διετύπωσε την άποψη πως οι Έλληνες της νεοτέρας εποχής 
δεν κατάγονται από την φυλή των αρχαίων Ελλήνων, αλλά προέρχονται από 
Σλάβους, οι οποίοι εισέβαλαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο του 
Μεσαίωνος, καθώς και Αλβανούς που εξηπλώθησαν κατά τον ύστερο 
Μεσαίωνα και τους νεοτέρους χρόνους και οι οποίοι ανεμίχθησαν με 
Ελληνοφώνους, αλλά «μη Έλληνες το γένος» Βυζαντινούς πρόσφυγες, 
δημιουργούντες ως σύμφυρμα  τον λαό των νέων Ελλήνων.  
 
Οι σύγχρονοι Έλληνες λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον 
εξελληνισμένοι Σλάβοι και Αλβανοί, δίχως «ούτε µία σταγόνα αυθεντικού και 
καθαρού ελληνικού αίµατος» να κυλά πλέον μέσα στις φλέβες τους ! 
 

 

 



Το λογικόν πρόβληµα μιας τέτοιας θέσεως δεν είναι τόσον, (όπως ίσως 
αρχικώς φαίνεται), η κακόβουλη αμφισβήτηση της γενετικής συνεχείας της 
συγκεκριµένης εθνικής μας πληθυσµιακής οµάδος.  
 
Είναι πρωτίστως η χονδροειδής εξίσωση δύο διακριτών κατηγοριών : της 
γενετικής µε την πολιτιστική. Για τον Αυστριακό διανοούμενο, τα επιτεύγματα 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού εγένοντο, καθώς φαίνεται, κατανοητά 
κυρίως με όρους φυλετικούς, δίχως ίδιος ο  Φαλμεράϋερ να εννοεί ακριβώς 
και να κατανοεί τι εστί φυλή. Κατά συνέπειαν, οι θεωρούμενοι ως 
εξελληνισµένοι Σλάβοι και εξελληνισμένοι Αλβανοί της εποχής του, αν και 
κατ’ αυτόν «εξελληνισµένοι», λευκοί Ευρωπαίοι, δεν ήσαν επαρκώς 
«Έλληνες», αφού συμφώνως προς την ελλειμματική άποψή του δεν ήσαν 
πλέον φορείς αυτού που ο ίδιος µε τις στοιχειώδεις γνώσεις της εποχής του –
τις οποίες ούτως ή άλλως δεν κατείχε ως μη ειδικός βιολογικός επιστήμων- 
ημπορούσε  να αντιληφθεί ως φυλετικό-γενετικό υλικό των αρχαίων 
Ελλήνων.  
 
Παρά τα όποια ελαφρυντικά θα ηµπορούσαν ίσως να του παρέξουν οι 
ελλιπέστατες   γνώσεις ανθρωπολογίας (πόσο µάλλον γενετικής) της εποχής 
του, όσον και η προσωπική του ανθρωπολογική γνωστική ένδεια, οι απόψεις 
του Φαλμεράϋερ αντανακλούν όχι µόνον την βαθυτάτη μεθοδολογική του 
σύγχυση, αλλά και μια σαφώς παραμορφωτική ερµηνευτική οπτική της 
πολιτιστικής εξελίξεως.  
 
Φανερώνουν µιαν εντελώς προκατειλημμένη και επιλεκτική ερευνητική 
προσέγγιση, αφού αυτή καθαυτήν η παραδοχή της υπάρξεως ανθρώπων µε 
µη ελληνικό «αίµα», αλλά  ελληνογλώσσων και φορέων του ελληνικού 
πολιτισµού, θα έπρεπε να είχε οδηγήσει λογικώς τον Αυστριακό στην 
συνειδητοποίηση της διακρίσεως των κατηγοριών, διακρίσεως την οποίαν 
μάλιστα  η ιδία του παραδοχή επάγει και  συγκροτεί.  
 
Είναι συνεπώς δυστύχημα ότι, ένα σεβαστόν µέρος τόσον του διεθνούς όσον 
και του  εγχωρίου αντιλόγου κατά των αστηρίκτων υποθέσεων του 
Φαλμεράϋερ δεν ετόνισεν όσον έπρεπε τα ανθρωπολογικά του ελλείμματα,  
καθώς και τα βαρέα μεθοδολογικά, αλλά και λογικά του ολισθήµατα.  
 
Αντιθέτως, παραλλήλως προς τις αοριστολογικές και αφαιρετικές 
μπουρδολογίες διαφόρων κηρύκων της πολυδυνάμου πολιτιστικής 
λειτουργίας υπό την οικονομική νομοτέλεια και τις παραγωγικές δυνάμεις, 
επιβιώνει ακόμη έως σήµερον, έως εμμονοϊδεακής συγχύσεως, ωσάν 
δαιμονολογικός «αντιρατσιστικός εξορκισμός», μια τάση καθολικής αρνήσεως 
και αποστροφής οιουδήποτε συσχετισμού του ανθρωπολογικού – φυλετικού 
στοιχείου µε το πολιτιστικό στοιχείο και συνεχίζεται αποσπασματικώς, 
ατόλμως και φοβικώς μια ημιτελής προσπάθεια να καταρριφθεί η υπόθεση 
του Φαλμεράϋερ µε ελλιπή επιχειρήματα υπέρ της ανθρωπολογικής 
διαχρονικής ακεραιότητος και γενετικής συνεχείας του Ελληνισµού, δίχως την  
ορθή χρήση των αντιστοίχων ακλονήτων δεδομένων  που διατίθενται στο 
εθναμυντορικό οπλοστάσιο.  
 
Επ’ αυτού χρειάζεται ιδιαιτέρα προσοχή, αφού τέτοιου είδους πρακτικές  
ηµπορούν τώρα να πραγματωθούν και µε την κατάλληλο χρήση και 
αξιολόγηση στοιχείων της µοριακής γενετικής. Επί παραδείγµατι, σε έρευνες 
του μιτοχονδριακού DNA των ευρωπαϊκών πληθυσµών οι οποίες 



επραγματοποιήθησαν  τα τελευταία χρόνια, διεπιστώθη ότι τα ελληνικά  
χαρακτηριστικά συστατικά παρουσιάζουν μείζονα εγγύτητα κυρίως προς τα 
ιταλικά (Απουλίας-Καλαβρίας, Λατίου) και πολύ ολιγότερον προς αυτά των 
σλαβικών λαών.   

(Alessandro Achilli και συνεργατών, στο  «Mitochondrial DNA Variation of 
Modern Tuscans Supports the Near Eastern Origin of Etruscans»  στο 
«American  Journal of  Human Genetics» τεύχος   80(4), του Απριλίου του 
2007, σελίδες 759–768.) 

Ο µόνος σλαβικός - πληθυσµός που ευρίσκεται κοντά στην ευρυτέρα 
ελληνοϊταλική οµάδα είναι ο βουλγαρικός, αυτός όµως παρουσιάζει σαφείς 
διαφορές σε σχέση µε τα δείγματα των υπολοίπων Σλάβων, δηµιουργών την 
υπόνοιαν ότι ο σηµερινός βουλγαρόφωνος πληθυσµός αποτελείται σε 
σηµαντικό βαθµό από παλαιότερα (και κάποτε εκσλαβισθέντα και 
εκβουλγαρισθέντα) στοιχεία της μέσης Βαλκανικής.  

Ανάλογα αποτελέσµατα έχουν αποδώσει και μελέτες  του χρωµοσώµατος Υ, 
όπου και εδώ τα ελληνικά δείγματα ταξινομούνται με τα άλλα βαλκανικά (των 
Βουλγάρων και των Ρουµάνων), καθώς και των Ούγγρων,  ευρίσκονται όμως 
σε διαφορετικές οµάδες από αυτά των άλλων σλαβικών λαών και των 
Αλβανών. (Όρα Roewer και λοιπών: «Signature of recent historical events in 
the European Y-chromosomal Short Tandem Repeat haplotype distribution», 
στο «Human Genetics» του Μαρτίου 2005, τεύχος 116/4, σελίδες 279-91). 

Ωστόσον σε άλλες έρευνες ιδίου τύπου DNA, οι µεταξύ των σλαβικών λαών 
κυρίαρχες απλοοµάδες R1a και l1b εµφανίζουν συχνότητα περί το  25% και 
µεταξύ των Ελλήνων. Καθώς όµως, αυτές οι απλοοµάδες είναι παλαιολιθικής 
ηλικίας, προφανώς είναι ασαφές αν η παρουσία τους στην Ελλάδα σχετίζεται 
µε τις ιστορικές σλαβικές μεταναστευτικές κινήσεις κατά την περίοδον του 
Μεσαίωνος.  

Σαφές και βέβαιον σηµείον περαιτέρω ευκρινούς διαφοροποιήσεως των 
Ελλήνων προς τους Σλάβους αποτελεί η έντονη παρουσία της νεολιθικής 
απλοοµάδος E3b1 (Ε-Μ35), η οποία, σπανία ούσα µεταξύ των σλαβικών 
λαών, απαντάται   ειδικώς στην Πελοπόννησο (που ενέχει κεντρικόν ρόλο στις 
υποθέσεις του Φαλμεράϋερ) σε ποσοστό 47%. (Όρα Ornella Semino και 
λοιπών  «Origin, Diffusion, and Differentiation of Y-Chromosome Haplogroups 
E and J: Inferences on the Neolithization of Europe and Later Migratory 
Events in the Mediterranean Area»  στο «American Journal of Human  
Genetics» του Μαίου  2004, τεύχος 74/5, σελίδες 1023-1034). 

 

Είναι σαφές ότι παρά τις ενδεχόμενες  μεθοδολογικές ασάφειες οι οποίες 
συνοδεύουν τις έρευνες αυτού του είδους, μερικά εκ των προηγουμένως 
αναφερθέντων αποτελεσμάτων θα ηµπορούσαν ανεπιφυλάκτως να 
χρησιμοποιηθούν λίαν επιτυχώς για την ανασκευή των υποθέσεων του 
Jakob Φαλμεράϋερ.  
 
Όµως θα αποτελούσε μείζον σφάλµα να στηριχθεί αποκλειστικώς και μόνον 
επί της γενετικής βάσεως δεδοµένων το οιοδήποτε επιχείρηµα περί της 
πολιτιστικής συνεχείας του ελληνικού πληθυσμού, όσον τεραστία και 
αδιάψευστο  πραγµατική σηµασία διαθέτουν οι βιολογικές μετρητές και 



αναπαραγώγιμες αποδείξεις, ότι δεν διερράγη η γενετική συνέχεια του 
πληθυσμού του Έθνους μας, οπότε ο ζων Ελληνισμός διετήρησε ακεραία την 
δυνατότητα συνεχείας και περαιτέρω αναπτύξεως του προγονικού 
πολιτισμού.  
 
Στην εθνικιστική σκέψη, σε πείσμα των καθεστωτικών σκοταδιστών και της 
πολιτικής ορθότητος των ανελευθέρων ιερατείων,  η  διαδικασία 
επιστημονικής εξετάσεως του ανθρώπου στηρίζεται μεν στην φυσική 
ανθρωπολογία και εμπλουτίζεται με την ανθρώπειο γενετική και την 
φυλογνωσία, όμως  ουδενί λόγω εκπίπτει σε μια λογιστική - μηχανιστική 
ζωολογία του ανθρωπίνου όντος, αλλά επεκτείνεται  στην ιστορική και στην 
πνευματική διάστασή του. 
 
Εδώ θεωρείται συμπληρωματικώς σκόπιμη η παράθεση του ταυτοτικού 
ελληνικού μας αυτοπροσδιορισμού, όπως μας τον εδίδαξε ο αείμνηστος 
λάτρης της Αρχαίας Ελλάδος και της πνευματικής και πολιτιστικής 
κληρονομίας της, ερασιθάνατος Καθηγητής Δημήτρης Νικολακάκος - 
Λιαντίνης,  στο εισαγωγικό του σχόλιο στα «Ελληνικά» του 1992 : «Να 
υπάρχεις Ελληνικός δηλώνει τέσσερις τρόπους συμπεριφοράς.  Ότι δέχεσαι 
την αλήθεια που έρχεται μέσα από τη φύση, όχι την αλήθεια που φτιάχνει το 
μυαλό των ανθρώπων.   
 
Ότι ζεις σύμφωνα με την ηθική της γνώσης, όχι με την ηθική της 
δεισιδαιμονίας και των προλήψεων.  Ότι αποθεώνεις την εμορφιά, γιατί η 
εμορφιά είναι δυνατή σαν το νου σου και φθαρτή σαν τη σάρκα σου.  Και 
κυρίως αυτό: ότι αγαπάς τον άνθρωπο. Πώς αλλιώς! Ο άνθρωπος είναι το 
πιο τραγικό πλάσμα μέσα στο σύμπαν.»    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Μέρος 29 
 
 

 
 

Τα άρθρα που συναπαρτίζουν την παρούσα και τρέχουσα εθνολογική - 
ιστορική - ανθρωπολογική σειρά, ασχολούνται με τις διανοητικές 
δραστηριότητες και σκέψεις των ανθρώπων. Δεν ασχολούνται με πράξεις και 
δράσεις που ανελήφθησαν στο πολιτικό πεδίο για να εφαρμοσθούν 
εμπράκτως οι ιδέες που υπήρξαν ή υπάρχουν στον νου. Επίσης τα θέματα 
που εξετάζονται εδώ, ακροθιγώς και συνοπτικώς, είναι ολιγότερον οικεία ή 
γνώριμα στον μέσο, μη ειδικό αναγνώστη, επειδή οι πληροφορίες που 
παρατίθενται είναι διάσπαρτες μεταξύ πολλών, πολύ διαφορετικών και σε 
ορισμένες περιπτώσεις απροσμένων, ελάχιστα γνωστών, ή και μάλλον 
δυσπροσίτων  στις ημέρες μας πηγών πληροφοριών. 

Τα υπό εξέταση ευρύτερα και πολυπληθή συστατικά του  θέματος περί της 
«Καταγωγής των Ελλήνων», δεν είναι μόνον εγγενώς ενδιαφέροντα, επιπλέον 
περιέχουν ένα μήνυμα και για τις ενεστώσες - τρέχουσες ημέρες.  
 
Παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους πρώτους συναφείς ανθρωπολόγους 
στοχαστές έσφαλαν στις εκτιμήσεις και  πεποιθήσεις τους, μερικοί από αυτούς 
παρέχουν εξαίρετα παραδείγματα που θα ημπορούσαν κάλλιστα να 
ακολουθούνται και σήμερον.  
 
Ειδικότερον είναι επιβεβλημένο  να γνωρίσει κανείς την έξοχο και αξία 
σπουδής τετράδα των προ της προόδου της γενετικής επιστήμης 
διακεκριμένων βιολόγων Johann Friedrich Blumenbach, Samuel Thomas von 
Sömmerring, Pieter ή Petrus Camper και Friedrich Tiedemann. Επρόκειτο για 
όντως οξυδερκείς  άνδρες οι οποίοι ανεφέρθησαν αφόβως στο «εθνικόν 
ζήτημα». Καθ’ οιονδήποτε τρόπον δεν συμφωνούν ακριβώς μεταξύ τους, 



αλλά δεν επεδόθησαν σε προσωπικές κρίσεις, μικροπρεπείς αντεγκλήσεις και 
επιθέσεις. Στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους επεδίωξαν να μεταφέρουν όσες 
πληροφορίες ήσαν διαθέσιμες στην εποχή τους επί ενός εξόχως δυσχερούς 
αντικειμένου. Ήσαν άνδρες με ευρυτάτη γνώση και δόκιμο κρίση, πράγματι 
ανοικτόμυαλοι ερευνητές της αλήθειας. 

Τα κείμενα που αναφέρονται και ασχολούνται με το πρωιμότερον  μέρος της 
ιστορίας, αναποφεύκτως είναι κάπως ασύνδετα, επειδή η έλλειψη σχέσεως 
μεταξύ των περισσότερων από τις διαθέσιμες πηγές πληροφορήσεως καθιστά 
σχεδόν αδύνατο να συνυφανθούν όλα μαζί τα διαθέσιμα δεδομένα σε ένα 
συνεχές σύνολο. Η μελέτη του θέματος, την οποίαν αφορά αυτή η σειρά 
άρθρων σε μεγάλο βαθμό, ημπορεί εν μέρει να φαίνεται αίφνης ως σπατάλη 
χρόνου και έργου, όπως με την αναζήτηση στοιχείων σχετικώς με τους 
απομεμακρυσμένους προγόνους του ανθρώπου στα μέσα του Πλειστόκαινου, 
(ίσως πενήντα χιλιάδες ή και περισσότερα χρόνια πριν), κατά την διάρκεια της 
τελευταίας μεγάλης παγετώδους φάσεως.  

Πώς άραγε αντέδρασαν μεταξύ τους οι διάφορες εθνοτικές ταξινομικές ομάδες 
του ανθρώπου (δηλαδή συλλογικότητες ανθρώπων με αντίληψη των μελών 
τους ότι έχουν κοινή καταγωγή και  εμπειρίες, καθώς και μοιράζονται μια κοινή 
ιστορία και παραδόσεις που τα διαχωρίζουν από άλλες ομάδες) στο μακρινό 
παρελθόν; Είναι αλήθεια ότι επί του παρόντος δεν διαθέτουμε επαρκή ακριβή 
στοιχεία ώστε να μας δοθεί η δυνατότης να καταλήξουμε σε οριστικά 
συμπεράσματα, αλλά τουλάχιστον ημπορούμε πράγματι να ιδούμε πώς θα 
ήταν δυνατόν να επιτευχθεί κάποτε ένα ικανό μέγεθος γνώσεως επ’ αυτού του 
ζητήματος. 

Ο Σάμουελ Τόμας φον Ζέμερινγκ (Samuel Thomas von Sömmerring, 1755 - 
1830) ήταν Γερμανός ιατρός, ανατόμος, φυσιολόγος, ανθρωπολόγος, 
παλαιοντολόγος και εφευρέτης. Ο Ζέμερινγκ ανακάλυψε την κηλίδα στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα του ανθρωπίνου οφθαλμού. Οι έρευνες τις οποίες 
επραγματοποίησε σχετικώς με τον εγκέφαλο και το νευρικόν σύστημα, τα 
αισθητήρια όργανα, το έμβρυον και τις δυσμορφίες του και την δομή των 
πνευμόνων τον τοποθετούν μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαίων ανατόμων. Ο 
Ζέμερινγκ έγινε καθηγητής της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιον της Μαγεντίας το 
1784, όπου και συνέγραψε το περίφημο εξάτομο σύγγραμμά του «De corporis 
humani Fabrica».  

Το 1803 ετοποθετήθη καθηγητής στο Πανεπιστήμιον της Χαϊδελβέργης. Στο 
έργο του «Περί της σωματικής διαφοράς του Μαύρου από τον Ευρωπαίο» 
(«Über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer», το 1784, 
υπεστήριξε την θεωρία ότι η επί μέρους μορφολογία του ανθρωπίνου 
σώματος διαφέρει ανάλογα με την φυλή κάθε ανθρώπου. Ο Ζέμερινγκ 
επεχείρησε να καθορίσει τις βάσεις της παθολογοανατομίας, κυρίως εκείνης 
των αισθητηρίων οργάνων. Στο έργον του «Tabulae baseos encephali», που 
εδημοσιεύθη στην Φρανκφούρτη το 1811, επαρουσίασε διεξοδικότατα σε 
πίνακες τις βασικές διαφορές που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος από εκείνον 
των ζώων. Στο Μουσείον Ανατομίας του Κάσσελ προέβη σε λίαν σημαντικές 
παρατηρήσεις επί ακεφάλων και πολυκεφάλων τεράτων.  

 



Το σημαντικότερον έργο του (στο οποίον οφείλει και την μεγάλη του φήμη) 
είναι το «Icones embryorum humanorum», είναι μια θεμελιώδης συνεισφορά 
στην Εμβρυολογία. Άλλα σημαντικά έργα του ήσαν: «Περί διασταυρώσεως 
των οπτικών νεύρων» (1786), «Περί εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού» (1788). 

Ο Πέτρος ή συνήθως γνωστότερος με το εκλατινισμένο όνομα «Πέτρους» Κάμπερ 

(Pieter - Petrus Camper, 1722 - 1789), ήταν ένας Ολλανδός ιατρός, ανατόμος, 

φυσιολόγος, μαιευτήρ, ζωολόγος, ανθρωπολόγος, παλαιοντολόγος και φυσιοδίφης. 

Πέραν της ποικιλότητος των ανθρώπων, εμελέτησε ειδικότερον και τους 

ουρακοτάγκους, τους  ρινοκέρους, καθώς και το κρανίον ενός προϊστορικού 

μοσασαύρου, τον οποίον εθεώρησε ως φάλαινα. Από τα πρώτα ενδιαφέροντά του 

ήσαν η συγκριτική ανατομία και η παλαιοντολογία, ενώ επίσης εφηύρε την μέτρηση 

της γωνίας του προσώπου (που φέρει το επώνυμόν του).  

Ο Κάμπερ δεν ήταν ένας βαρετός καθηγητής, ένας σχολαστικός ακαδημαϊκός 

καθηλωμένος και «ριζωμένος» στην βιβλιοθήκη του, ο οποίος απλώς λόγω εύρους 

και βάθους γνώσεων κατέστη διασημότης στην Ευρώπη και μέλος της «Βασιλικής 

Εταιρείας» της Πατρίδος του. Επέδειξε επιπλέον έμπρακτο ενδιαφέρον για την 

αρχιτεκτονική και τα μαθηματικά, ενώ παρήγαγε ακριβέστατα και λεπτομερή σχέδια 

για τα μαθήματα και τις διαλέξεις του. Επίσης εσχεδίασε και κατεσκεύασε  πληθώρα 

εργαλείων για τους ασθενείς του, επιδιώκων πάντα να είναι πρακτικός και ωφέλιμος. 

Άλλωστε υπήρξε συνάμα και γλύπτης, προστάτης των τεχνών και δραστήριος 

πολιτικός συντηρητικών απόψεων. 

Ο Φρήντριχ Τήντεμαν (Friedrich Tiedemann, 1781-1861) ήταν ένας Γερμανός 

ανατόμος και φυσιολόγος. Ο Τήντεμαν επέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 

ως Καθηγητής της ανατομίας και της  φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιον της 

Χαϊδελβέργης, μια θέση στην οποία εδιορίσθη το 1816, αφού συνεπλήρωσε μια 

δεκαετία ως Καθηγητής της ανατομίας και της ζωολογίας στο Πανεπιστήμιον του 

Λάντσχουτ. Εξελέγη μέλος της σουηδικής «Βασιλικής Ακαδημίας των Επιστημών» 

το 1827. Το 1836, εξελέγη επίτιμο μέλος του «Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών της 

Ιρλανδίας».  

Υπήρξε ολοψύχως αφιερωμένος στη μελέτη της φυσικής επιστήμης και, μετά την 

μετακίνησή του στο Παρίσι, κατέστη ένθερμος οπαδός του μεγαλοφυούς 

παλαιοντολόγου Ζωρζ Κυβιέ (Georges Cuvier). Με την επιστροφή του στη Γερμανία 

συνέχισε την μεθοδική και απροκατάληπτο ανατομική έρευνά του, αγωνιζόμενος 

κατά των ποικίλων διαδεδομένων αστόχων εικασιών. Προέβη σε αξιόλογες μελέτες 

για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου, ενώ εσυνέχισε και τις έρευνες και 

μελέτες του φιλοσόφου και ψυχολόγου πατρός του Ντήτριχ Τήντεμαν για την 

ανάπτυξη της νοημοσύνης. 

Ο Τήντεμαν, ως ενδελεχής μελετητής των ανθρωπίνων ποικιλιών, ήταν ένα από τα 

πρώτα πρόσωπα που προέβησαν σε συστηματική επιστημονική προσέγγιση αλλά και 

σαφή ακριβή  αμφισβήτηση του ρατσισμού. Στο κείμενό του με τίτλο «Ο εγκέφαλος 

του Νέγρου συγκριθείς με εκείνον του Ευρωπαίου και του Ουρακοτάγκου» («Das 

Hirn des Negers mit dem des Europäers und Orang-Outangs verglichen») εκδοθέν 

στην Χαϊδελβέργη το 1837, υπεστήριξε με βάση κρανιομετρικές και εγκεφαλικές 

μετρήσεις που διενήργησε ο ίδιος επί Ευρωπαίων και Νέγρων ανδρών από διάφορα 

μέρη του κόσμου, ότι η κοινή (τότε) ευρωπαϊκή πεποίθηση πως οι νέγροι έχουν 

μικρότερον εγκέφαλο άρα είναι διανοητικώς κατώτεροι, είναι επιστημονικώς 

ανακριβής και στηρίζεται εν πολλοίς σε αυθαίρετες υποκειμενικές εκτιμήσεις 

ταξιδιωτών και εξερευνητών. 



Το 1827 έγινε ανταποκριτής της «Βασιλικής Ολλανδικής Ακαδημίας Τεχνών και 

Επιστημών», ενώ το 1851 ενετάχθη στον οργανισμό ως ισότιμο ξένο μέλος. Εξελέγη 

επίσης ως Επίτιμο μέλος της «Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών» το 

1849. 

Ο Τήντεμαν επηρεάσθηκε εντονότατα από τον περιβόητο Ιωάννη - Βαπτιστή Λαμάρκ 

(Jean-Baptiste Lamarck) και απεδέχθη την «διαμετάλλαξη» ή «μεταστοιχείωση» των 

ειδών που επρέσβευε αυτός. Ο ιστορικός της επιστήμης Robert Richards έγραψε 

χαρακτηριστικώς ότι ο πολύς Τήντεμαν «συνήνωσε την βασική έννοια της εξελίξεως 

των ειδών, υπό μιαν  Λαμαρκιανή αίσθηση, με την πρόταση ότι τα ανώτερα ζώα κατά 

την εμβρυολογική τους ανάπτυξη ανακεφαλαιώνουν τα μορφολογικά στάδια εκείνων 

των ζώων που ευρίσκονται  χαμηλότερον στην εξελικτική κλίμακα.» 

 
Μέρος 30 
 

 

Όποια και αν ημπορεί να είναι η σωστή ερμηνεία της παλαιοδιαθηκικής 
αφηγήσεως, περίτων εθνοφυλετικών καταβολών και χαρακτηριστικών,  
ουδεμία υπάρχει αμφιβολία ότι, στην Παλαιστίνη και στην Μεσοποταμία κατά 
τους βιβλικούς χρόνους ενεφανίσθη υβριδοποίηση μεταξύ υποφυλών και ότι 
οι Εβραίοι είχαν προτραπεί εντόνως από κάποιους εκ των πνευματικών 
ηγετών τους να την αποφύγουν.  

Παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω εθνοτικές ταξινομικές ομάδες ήσαν μόνον 
Ευρωπίδες, υποφυλές της ιδίας λευκής ευρωπαϊκής φυλής, όπως οι ίδιοι οι 
ομοεθνείς των ανωτέρω ηγετών, ουδέν ετίθετο θέμα «ισότητος» στον νου των 
εν λόγω κοινωνικών και πνευματικών καθοδηγητών. Ήταν εντελώς νόμιμο να 
απεχθάνεται και να περιφρονεί κανείς τους ανθρώπους μιας άλλης 
ταξινομικής ομάδος, που εθεωρείτο ως πλέον πρωτόγονος.  



Θα πρέπει επίσης να ενθυμούμεθα ότι, ο Νώε είχε καταδικάσει τον Χαναάν 
(δηλαδή έναν από τους υιούς του Χαμ και απογόνους του) να είναι δούλος 
προς τους αδελφούς του, δηλαδή, ένας υπηρέτης στους Σημίτες και Ιαφεθίτες 
(Γένεσις -Κεφάλαιον Θ’ : 25 – 27 / «25 Και είπε: Επικατάρατος ο Χαναάν· θα 
είναι δούλος των δούλων στους αδελφούς του. - 26 Και είπε: Ευλογητός ο 
Κύριος ο Θεό τού Σημ· και ο Χαναάν θα είναι σ’ αυτόν δούλος - 27 ο Θεός θα 
πλατύνει τον Ιάφεθ, και θα κατοικήσει στις σκηνές τού Σημ, και ο Χαναάν θα 
είναι σ’ αυτόν δούλος»). 

Οι εν λόγω σαφώς και κατηγορηματικώς εκφρασθείσες απόψεις για το 
«εθνικόν πρόβλημα», χωρίς αμφιβολία είχαν κάποιαν επίδραση στην εβραϊκή, 
και αργότερον και στην χριστιανική σκέψη σε κάποιον βαθμό. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα εμφανίζεται επί παραδείγματι στο βιβλίον του 
Ιώβ. Φαίνεται ότι αυτός ο ατυχέστατος άνθρωπος εχλευάζετο από τα νεαρά 
μέλη μιας πρωτογόνου, προ-γεωργικής (τροφοσυλλεκτικής) φυλής των 
σπηλαίων ήτοι «τρωγλοδυτών» («κατώκουν εν τοις κρημνοίς των χειμάρρων, 
ταις τρύπαις της γης και τοις βρόχοις» - «Ιώβ» : 10).  

Αυτή είναι μια ευλογοφανής  ρεαλιστική ερμηνεία που εδόθη στην βιβλική 
αφήγηση  από διαφόρους σχολιαστές και μάλιστα καμία άλλη δεν φαίνεται 
περισσότερον πιθανή. Ως νέος άνθρωπος, ο Ιώβ είχε γνωρίσει τους πατέρες 
των διωκτών του και παρετήρησε περί αυτών: «Αλλά τώρα οι νεώτεροί μου 
την ηλικίαν με περιγελώσι, των οποίων τους πατέρας δεν ήθελον καταδεχθή 
να βάλω μετά των κυνών του ποιμνίου μου». 

Μια ομάς Χαναναίων που ονομάζεται Ευαίοι εθεωρήθη από τους Εβραίους με 
αξιοσημείωτο έλλειψη σεβασμού ή και περιφρόνηση. Θα πρέπει να 
ενθυμούμεθα πώς ο Ιησούς του Ναυή τους επέβαλε την θέλησή του, με την 
αυστηρά ανάθεση σε αυτούς αποκλειστικώς καθηκόντων ξυλοκόπων και 
υδροφόρων για τους Εβραίους αυθέντες τους. Εξακολουθούσαν δε να 
διατηρούν αυτήν την ταπεινή διαστρωμάτωσή τους όταν εγράφη το κεφάλαιον 
της Βίβλου που περιγράφει αυτά τα γεγονότα («Ιησούς του Ναυή» - 
Κεφάλαιον Θ΄),  μάλλον μερικούς αιώνες αργότερον.  
 
Η χριστιανική ηθική επέφερε μιαν ηπιοτέρα σχετικώς στάση των ανθρώπων 
προς τα πρόσωπα των άλλων πλην της ιδικής τους εθνοτικών ομάδων, αλλά 
πρέπει να μην λησμονούμε πως οι πρώτοι Χριστιανοί ελαχίστη ή ουδεμία 
γνωριμία είχαν με ανθρώπους τόσον διαφορετικούς από τους εαυτούς τους σε 
σωματική διάπλαση, ώστε να ανήκουν σε άλλη φυλή.  
 
Η άποψη του «Αποστόλου των Εθνών», αγαπητού μαθητού του Αρχιραβίνου 
Γαμαλιήλ του Πρεσβυτέρου, του Σαύλου - Παύλου του Ταρσέως, είχε 
κυρίαρχο ρόλο στην ενθάρρυνση μιας πλέον ανεκτικής στάσεως. Οι λέξεις 
που εχρησιμοποίησε στην ομιλία προς τους Αθηναίους στον Άρειο Πάγο 
αποδίδονται στην Βίβλο ως εξής: «… και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος 
ανθρώπων, διά να κατοικώσιν εφ' όλου του προσώπου της γης» αλλ’ όμως 
δεν ενθυμούμεθα πάντοτε με την ίδια ακριβολόγο ζέση και ευλάβεια ότι, 
προσέθεσε επίσης «και διώρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα 
οροθέσια της κατοικίας αυτών» («Οι πράξεις των Αποστόλων»- ΙΖ’:26) 
 
Είναι αμφίβολον κατά πόσον ο Παύλος εχρησιμοποίησε πραγματικώς μια 
λέξη που σημαίνει «αίμα». Η λέξη αυτή δεν έχει εμφανισθεί στα πρώιμα – 
αρχικά ελληνικά κείμενα και απερρίφθη από την Καθολική Εκκλησία, ήδη από 



την εποχήν του Αγίου Ιερώνυμου. Η Καινή Διαθήκη στην ελληνική όπως 
απεδόθη  προσεκτικότατα από την «Βρετανική Βιβλική Εταιρεία» λέει απλά ότι 
ο Θεός έκανε «κάθε φυλή ανθρώπων», ενώ η «Κανονική» απόδοση από τον 
αιδεσιμότατο George Woosung Wade (188-1941), θεολόγο, Καθηγητή της 
λατινικής και Λέκτορα της εβραϊκής στο Κολλέγιον  Saint David του 
Πανεπιστημίου της Ουαλίας  είναι : «από ένα μόνον πρόγονο». Η κοινή χρήση 
της λέξεως «αίμα» για να καταδειχθεί η σχέση συγγενείας ημπορεί να αναχθεί 
την Βίβλο του Εράσμου, του 1516.  
 
Αυτός ημπορεί να εχρησιμοποίησεν σκοπίμως μια τρέχουσα τότε ευρωπαϊκή 
αντίληψη, όταν έγραψε «αίματος» στην ελληνική εκδοχή του και «ex uno 
sanguine» στην λατινική. Ο Λούθηρος ημπορεί κάλλιστα να έχει επηρεαστεί 
από αυτό, όταν έγραψε «von eynem Blut» στην  μετάφραση του. Δεν φαίνεται 
πουθενά ότι οι πρώτοι Εβραίοι συνέδεαν το αίμα με τη φυλή.  
 
Η χρήση της λέξεως «αίμα» για να καταδείξει σχέση συγγενείας θα 
ημπορούσε κάλλιστα να έχει εγκαταλειφθεί με άλλες μεσαιωνικές σφαλερές 
εκτιμήσεις και προλήψεις. Εκτός και αν κάποιος ανοήτως φαντασθεί ότι ο 
Έρασμος είχε «πρόγνωση» των  ομάδων αίματος, πρέπει ίσως να αναφερθεί 
επίσης ότι τα μέλη μιας ενιαίας και μόνης εθνικής ταξινομικής ομάδος, 
(μάλιστα δε συχνά και της ιδίας οικογενείας) ημπορούν να ανήκουν σε 
διαφορετικές ομάδες αίματος. 

Είναι σαφές ότι οι πρώτοι Χριστιανοί δεν παρέβλεπαν εντελώς την εθνική 
συνοχή των Εβραίων. Η Επιστολή του Αγίου Ιακώβου φαίνεται να 
απευθύνεται σε εκείνους που ήσαν μεν εθνικώς Εβραίοι, αλλά ζούσαν εκτός 
της Παλαιστίνη και είχαν προσηλυτισθεί  στον Χριστιανισμό. Η Πρώτη 
Επιστολή του Αγίου Πέτρου δεν είναι σαφές σε ποιον ακριβώς απευθύνετο.  

Η αναθεωρημένη έκδοση της Βίβλου γράφει στην επιστολή του Πέτρου : 
«Υμείς δε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις 
περιποίησιν, της τας αρετάς εξαγγείλητε του εκ σκότους υμάς καλέσαντος εις 
το θαυμαστόν αυτού φως», ήτοι : «Εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό 
ιερατείο, έθνος άγιο, λαός για ιδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε της 
αρετές εκείνου που της κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό του φως». αλλά 
ο αιδεσιμότατος Καθηγητής Wade γράφει αντiστοίχως στην αγγλική : «Αλλά 
είστε μια εκλεκτή φυλή ....».  

Η απόδοση στη Νέα Αγγλική Βίβλο είναι η εξής: «Αλλά είστε μια εκλεκτή 
φυλή. Ένα βασιλικό ιερατείο. Ένα αφιερωμένο έθνος. Και ένας λαός 
διακεκηρυγμένος από τον Θεό ως ιδικός του». Φαίνεται πως είναι αβέβαιον 
κατά πόσον οι «ξένοι» (της Αναθεωρημένης εκδόσεως της Βίβλου) και οι                   
(κατά την Νέα Αγγλική Βίβλο) «διεσπαρμένοι άνθρωποι» στον Πόντο, στην 
Γαλατία και σε ορισμένους άλλους τόπους, στους οποίους απευθύνεται η 
Επιστολή του Αγίου Πέτρου, ήταν ειδικώς οι Χριστιανοί ξένοι (στην περιοχή 
όπου οικούσαν)  εβραϊκής καταγωγής. 

Το γεγονός ότι τα πρόσωπα διαφορετικών εθνοτικών ομάδων δεν ήσαν  
απαραιτήτως αντιπαθή μεταξύ τους βεβαιώνεται από την προερχομένη εκ του  
έκτου αιώνος παράδοση, του μετέπειτα Αγίου Πάπα Γρηγορίου του Α’, με την 
αφήγηση της πρώτης φοράς που είδε πρόσωπα της Βορείου λευκής 
υποφυλής. Ο Άγιος Βέδας (ή Σεβάσμιος Βέδας – Beda Venerabilis (672 – 
735) ο φημισμένος Βενεδικτίνος μοναχός σε μοναστήρι της Νορθουμβρίας, 



περίφημος εκκλησιαστικός συγγραφέας και ιστορικός) μας λέγει ότι ο 
Γρηγόριος είδε μερικούς νεαρούς Αγγλοσάξωνες αιχμαλώτους να πωλούνται 
στην αγορά της Ρώμης.  

Περιέγραψε την έκφρασή τους ως «φωτεινή» και «γοητευτική» (τα επίθετα 
ήταν fucidus και venustus). Όταν έμαθε ότι λέγονται «‘Αγγλοι» απήντησε : 
«Σωστά, όπως οι Άγγελοι, διότι έχουν μιαν αγγελική εμφάνιση και είναι 
πρέπον τα άτομα αυτά να είναι οι συνεργάτες των Αγγέλων στον ουρανό.» 
Δεν γνωρίζουμε  να κατεγράφησαν  δεόντως από τον σεβάσμιο ιστορικό του 
και άλλα περαιτέρω λογοπαίγνια που εξέφανε η αυτού Αγιότης κατ’ αυτήν την 
αξέχαστη περίπτωση.  

Όμως ανθρωπολογικώς αυτοί οι νεαροί της Βορείου υποφυλής, (Νορδίδες) 
μάλλον διέφεραν μόνον σε ασήμαντα και ανεπαίσθητα χαρακτηριστικά σημεία 
του σώματός τους από τους γνωστούς τύπους της Μεσογειακής υποφυλής 
(«Μεντιτερανίδες»), εκτός από το ήσσον χαρακτηριστικό της χροιάς. Είναι 
άλλωστε γνωστό σε όλους τους φυσικούς -  βιολογικούς ανθρωπολόγους και 
φυλογνώστες ότι, αυτές οι δύο λευκές υποφυλές συνδέονται στενότατα. 

 
Μέρος 31 
 
 

 
 

Εφ’ όσον διενεργούμε παλαιοανθρωπολογική μελέτη πρέπει να γίνει γνωστό 
και σαφώς κατανοητό ότι, στο πρώτο μέρος της τελευταίας παγετώδους 
φάσεως η ανθρωπότης εξεπροσωπήθη στην Ευρώπη από τον άνθρωπο του 
Νεάντερταλ.  

Ο άνθρωπος του Νεάντερταλ (Homo neanderthalensis), ή απλώς και 
συνηθέστερον  «Νεάντερταλ», είναι είδος «ανθρωπίδου»  (το οποίον κατά 



τινες πιθανολογείται ότι γενετικώς επεβίωσε κατά τι στον Σύγχρονο Άνθρωπο)  
εμφανισθέν 200.000-250.000 πριν χρόνια και ολοκληρωτικώς αφανισθέν πριν 
41.000-39.000 χρόνια.  

Η ονομασία του προήλθεν από την κοιλάδα Νεάντερταλ της Γερμανίας, όπου 
ανεκαλύφθησαν το 1856 από ανθρακωρύχους εργάτες μέσα στο σπήλαιον 
Φελιτχόφερ ένα απολιθωμένο κρανίο και μερικά οστά ανθρώπινου σκελετού, 
των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν έμοιαζαν με τα χαρακτηριστικά 
καμιάς σύγχρονης ανθρώπινης φυλής και τα οποία απεδόθησαν στο 
συγκεκριμένο είδος. (Η κοιλάς Νεάντερταλ / Neandertal ευρίσκεται στο 
ομόσπονδο κρατίδιο της Βορείου Ρηνανίας-Βεστφαλίας, 12 χιλιόμετρα 
ανατολικώς του Ντίσελντορφ.  

Η κοιλάς αυτή του ποταμού Ντίσελ, παραποτάμου του Ρήνου, ονομάσθηκε 
προς τιμήν του θεολόγου Γιόακιμ Νεάντερ /Joachim Neander. που έζησε τον 
17ον αιώνα στην περιοχή. Στο επώνυμο Neander προσετέθη η κατάληξη -thal 
που σημαίνει γερμανιστί «κοιλάς» και η οποία μετεβλήθη το 1901 σε tal.). Τα 
ευρήματα των ανθρακωρύχων παρεδόθησαν στον Γερμανό φυσιοδίφη Γιόχαν 
Κάρλ Φούλροτ (Johann Carl Fuhlrott), ο οποίος εξέφρασε αμέσως και 
απεριφράστως την άποψη ότι επρόκειτο για απολιθωμένο σκελετό 
προϊστορικού ανθρώπου.  

Άλλοι μελετητές της εποχής δεν συνεφώνησαν και έδωσαν διάφορες 
εξηγήσεις για την ιδιοτυπία των μορφολογικών χαρακτηριστικών των οστών. 
Την εποχήν εκείνη η θεωρία της εξελίξεως ήταν ακόμη άγνωστος, καθώς ο 
πολύς Κάρολος Δαρβίνος εδημοσίευσεν το σύγγραμμά του περί της 
καταγωγής των ειδών μετά από δύο χρόνια. Έτσι, το 1857, όταν ο Φούλροτ 
πρωτεπαρουσίασε το πόρισμά του, οι συνάδελφοι του δεν το απεδέχθησαν 
και τον εμυκτήρισαν για την άποψή του, ώστε ο Φούλροτ εξεφράσθη με 
μεγάλη απογοήτευση για την στάση τους αυτή.  

Όμως, κατοπινές αναλύσεις οστών του ίδιου τύπου επαλήθευσαν πλήρως την 
άποψή του και ο εν λόγω προϊστορικός άνθρωπος ονομάσθηκε συμφώνως 
προς τον τόπο της ανακαλύψεώς του, ενώ ο Φούλροτ εκαθιερώθη ως ο 
πρωτοπόρος της παλαιοανθρωπολογίας. Επειδή τα οστά του σκελετού του 
Νεάντερταλ ήσαν χονδρά επροτάθη και η ονομασία «Homo primigenus» 
(«Πρωτογενής Άνθρωπος»). Σήμερον η ονομασία Νεάντερταλ είναι 
γενικευμένη και αναφέρεται σε όλους τους πρωτογόνους ανθρώπους που 
ενεφανίσθησαν στον πλανήτη μας προ εκατό έως διακοσίων χιλιάδων ετών. 

Αργότερον, παρόμοιοι σκελετοί ευρέθησαν σε διάφορες περιοχές της 
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, απεδείχθη δε ότι οι σκελετοί αυτοί 
ανήκαν σε μίαν ιδιαιτέραν ομάδα ανθρώπων η οποία που διέφερε σαφώς από 
την ομάδα του Έμφρονος Ανθρώπου στην οποία ανήκουν οι σύγχρονοι 
άνθρωποι.  

Ο Νεάντερταλ ήταν βραχύσωμος εν σχέσει προς το πλείστον των συγχρόνων 
ανθρώπων, αλλά ρωμαλέας διαπλάσεως. Τεράστια υπερόφρυα τόξα ηνούντο 
μεταξύ τους ύπερθεν της ρινός, το μέτωπο ήταν πολύ χαμηλό και κεκλιμένο. 
Το κρανίον ήταν μάλλον μακρό κατ’ αναλογίαν προς το εύρος του, κάπως 
πλατύ στην κορυφή, και περιέργως πεπλατυσμένο εκ των άνω και κάτω στην 
ινιακή περιοχή, έτσι ώστε σχεδόν έμοιαζε σε μορφή με τον κρώβυλο (την 
«σινιόν») της γυναικείας κόμης.  



Το μαζικόν οστούν της κάθε πλευράς της άνω γνάθου εξετείνετο προς τα 
εμπρός σε μια μεγάλη προσεκβολή (απόφυση) η οποία ωθούσε το προ αυτής 
ρινικό οστούν, έτσι ώστε η ρις προέβαλε φαινομένη τεραστία. Το ινιακό 
(«μείζον») τρήμα ευρίσκετο μάλλον πολύ οπίσω. Η κοιλότης του κρανίου ήταν 
μεγάλη, αλλά εκμαγεία του νευροκρανίου (της κρανιακής θήκης του 
εγκεφάλου) δεικνύουν ότι οι μετωπιαίοι λοβοί ήσαν μικροί και οι περιελίξεις 
της εγκεφαλικής επιφανείας κάπως πρωτόγονες σε διάταξη. Η κάτω γνάθος 
έκλινε κατωφερώς έτσι ώστε μόλις και μετά βίας να ημπορεί κανείς να 
ομιλήσει για έναν στοιχειώδη πώγωνα. Οι πόδες του ήσαν μικροί σε σχέση με 
το συνολικόν του  ανάστημα.  

Στα τελευταία έτη υπήρξε κάποια τάση ελαχιστοποιήσεως των 
χαρακτηριστικών που διακρίνουν την ανατομία του Νεάντερταλ από εκείνην 
του συγχρόνου ανθρώπου. Ευλόγως και η τάση αυτή κρίνεται και αξιολογείται 
με βάση τα εκάστοτε υπάρχοντα δεδομένα. Εκτός των μακροσκοπικών αδρών 
δεδομένων που εξετέθησαν ανωτέρω, ο νεαντερντάλειος άνθρωπος ενεφάνιζε 
πρόδηλες διαφορές στους κάτω γομφίους του εν συγκρίσει προς τον 
Έμφρονα. Πολλές αυθεντίες της ανθρωπολογίας των έκριναν δικαίως  ως 
κεχωρισμένο  παλαιο-ανθρωπολογικό είδος και η ευρωπαϊκή του φυλή 
ονομάσθηκε από μερικούς «Νεαντερντάλιος πρωτοευρωπαίος άνθρωπος» 
(«Homo neanderthalensis, proto-europaeus»).  

Ο Νεάντερταλ αντεκατεστάθη στην Ευρώπη κατά την υστάτη παγετώδη 
περίοδο από τον «Έμφρονα Άνθρωπο» του Κρο Μανιόν (Cromagnon), 
ονομασθέντα έτσι από μια τοποθεσία  στην Ντορντόν (Dordogne) της Νοτόυ 
Κεντρικής Γαλλίας, όπου ανευρέθησαν τα σκελετικά υπολείμματα πέντε 
ανθρώπων αυτού του τύπου. Κατά πόσον συνυπήρχαν οι «κρομανίδες» αυτοί 
με τον άνθρωπο του Νεάντερνταλ δεν είναι πλήρως επιβεβαιωμένο, ενώ 
πολλοί εικάζουν ότι ο δεύτερος εξηφανίσθη προ της αφίξεως των αντιπάλων 
του. Επειδή, όμως, υπάρχουν «νεαντερταλοειδή» χαρακτηριστικά σε 
ορισμένες πρώιμες μορφές του Έμφρονος Ανθρώπου, μερικές αυθεντίες 
φρονούν ότι υπήρξε αλληλοεπικάλυψη στον χρόνο, καθώς και κάποιος 
υβριδισμός. Αν όντως συμβαίνει αυτό, ο άνθρωπος του Νεάντερταλ ημπορεί 
δυσκόλως να θεωρηθεί ως ένα κεχωρισμένο είδος.  

Πολύ αξιοπερίεργα δεδομένα αποκαλύπτονται όταν στρέψουμε την προσοχή 
μας στα «νεαντερταλοειδή» κατάλοιπα  από τα μέσα της Πλειστοκαίνου, τα 
οποία ανευρέθησαν στο όρος Καρμέλ, νοτίως της Χάϊφα στο Ισραήλ, καθώς 
και σε άλλα μέρη της Παλαιστίνης. Ένας αξιοσημείωτος αριθμός μάλλον 
καλώς διατηρημένων δειγμάτων έχει μελετηθεί με μεγάλη λεπτομέρεια από 
δύο Καθηγητές Ανθρωπολογίας, τον Αμερικανό Theodore Doney McCown,  
(1908-1969) στο Πανεπιστήμιον του Berkley και τον Σκώτο Sir Artur Keith 
(1866-1955), στο Πανεπιστήμιον του Aberdeen.  

Οι άνθρωποι οι οποίοι έζων στην περιοχήν αυτή κατά την περίοδο εκείνη 
ποικίλουν εντυπωσιακώς ως προς την διάπλασή τους, ορισμένοι εξ αυτών 
εγγίζοντες τα όρια προς τον Νεάντερταλ, άλλοι προς τον τύπο του πρωίμου 
Έμφρονος, άλλοι πάλιν εμφανίζονται δομικώς ενδιάμεσοι. Προετάθη από τον 
διάσημο και σπουδαίον Αμερικανό ανθρωπολόγο Carleton Stevens Coon ότι 
η εξήγηση θα ημπορούσε να είναι υβριδοποίηση μεταξύ Νεάντερταλ και 
Έμφρονος.  



Η άποψη αυτή υπεστηρίχθη σθεναρώς από τον επίσης διάσημον Αμερικανό 
εξελικτικό βιολόγο και γενετιστή Θεοδόσιο Ντομπζάνσκυ (Theodosius 
Dobzhansky), μιαν αυθεντία  επί της προελεύσεως των ειδών και των φυλών. 
Δεδομένου ότι ο άνθρωπος του Νεάντερταλ διαφέρει περισσότερον εντόνως 
από οιανδήποτε των σήμερον ζωσών φυλών των ανθρώπων, απ’ ότι 
διαφέρουν μεταξύ τους οποιεσδήποτε από αυτές τις φυλές, προκύπτει ότι, αν 
επήλθεν υβριδοποίηση, οι πρωτόγονοι άνδρες και γυναίκες δεν είχαν επιδείξει 
(σε εκείνο τον τόπο και εκείνη την περίοδο) μιαν ισχυρά αποστροφή κατά της 
ακραίας διαφοράς στους σεξουαλικούς συντρόφους. 

Οι McCown και Keith είχαν προβληματισθεί ιδιαιτέρως σοβαρά σχετικώς με 
την πιθανότητα υβριδισμού και την απέρριψαν. Αν είχε συμβεί υβριδισμός, 
πρέπει να υποθέσουμε ότι υπήρχε ήδη στην Παλαιστίνη εκείνη την εποχή (την 
περίοδο του Λεβαλουά – Μουστιαίου πολιτισμού  των αρχαιολόγων) μια 
πλήρως αναπτυγμένη μορφή του ανθρώπου του Νεάντερταλ, αλλά συνάμα 
και μια πλήρως αναπτυγμένη μορφή του Έμφρονος Ανθρώπου.  

Όμως  ουδεμία  απόδειξη υπάρχει περί αυτού. Στο βιβλίο τους 
«Απολιθωμένοι άνθρωποι- Στοιχεία της Ανθρωπίνης Παλαιοντολογίας», («Les 
hommes fossiles, éléments de paléontologie humaine», 1946), οι Γάλλοι 
Μαρσελίν Μπουλ  (Marcellin Boule, 1861-1942) - παλαιοντολόγος και Ανρί 
Βικτόρ Βαλουά (Henri Victor Vallois, 1889-1981) - ανθρωπολόγος συμφωνούν 
με τους McCown και Keith, απορρίπτοντες την πιθανότητα ότι ο άνθρωπος 
της Παλαιστίνης ήταν ένα υβρίδιο.  

Το θέμα δεν ημπορεί να θεωρηθεί ως απολύτως διευθετηθέν, αλλά εφ’ όσον 
θα προκύπτουν νέα δεδομένα, θα είμεθα σε θέση να σχηματίσουμε μια 
καλυτέρα εκτίμηση των «διεθνικών» - «διαφυλετικών» σχέσεων του πρωίμου 
ανθρώπου. Είναι πιθανότερον ότι νέες εθνοτικές ταξινομικές ομάδες (taxa) 
εξελίσσοντο ταχύτατα στην Παλαιστίνη κατά την υπό εξέταση περίοδο, ότι 
δηλαδή υπήρχε μια ευρεία διακλάδωση του εξελικτικού δέντρου, παρά ότι 
υφίστατο απλώς ένας μεταμοσχευτικός εμβολιασμός του με κάποιους 
πρότερον διαχωρισθέντες κλάδους. 

Η αντανάκλαση μιας και μόνον ιστορικής στιγμής καταδεικνύει ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των απομεμακρυσμένων προγόνων του ανθρώπου ημπορεί να 
είχε μόνον μιαν αμυδρά ιδέα, ή ακόμη και καθόλου αντίληψη, σχετικώς με τις 
φυσικές διαφορές μεταξύ των εθνοτικών ταξινομικών ομάδων του ανθρώπου.  

Ακόμη και σήμερον, με την τεραστία αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού και 
την ευκολία του πλανητικού ταξιδίου, φαίνεται βέβαιον ότι μόνον μια μικρά 
μειονότης των ιστορικώς «εμπείρων» περί την παγκόσμιο γεωγραφία 
κατοίκων της πάλαι κοσμοκράτειρας Μεγάλης Βρετανίας έχει ποτέ ιδεί έναν 
Βουσμάνο (Σανίδειο-Sanid ανθρώπινο τύπο) ή έναν Οττεντότο (Κοϊτικό - 
Khoid ανθρώπινο τύπο), ενώ πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί Λευκοί 
Ευρωπαίοι και Αυστραλοί Αβορίγινες στην Αυστραλία που δεν έχουν ιδεί ποτέ 
τους έναν Αφρικανό Νεγρίδη.  

Ο πληθυσμός ηυξήθη σταδιακώς στους νεολιθικούς χρόνους, καθώς η γνώση 
της γεωργίας ήρχισε να επεκτείνεται σε ολόκληρον τον κόσμο και στην 
συνέχεια οι ανρώπινες υποφυλές πρέπει να έτειναν να συναντώνται 
συχνότερον απ’ ότι οι αρχέγονες μεγάλες φυλές.  



Αλλά υπήρχαν ορισμένες ευρείες περιοχές όπου οι φυλές εσυναντώντο και 
ήρχοντο σε επαφή, υβριδοποιούμενες σε κάποιον βαθμό η μία με την άλλη. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι προκύπτοντες υβριδικοί λαοί ήσαν συνήθως όχι 
ακριβώς ανθρωπολογικώς ενδιάμεσοι, επειδή η πλειοψηφία των προγόνων 
της μερικώς υβριδικής ομάδος ανήκε σε μίαν από τις δύο φυλές. 

Ένα εύληπτο παράδειγμα παρέχεται από τους Τουρανίδες πληθυσμούς των 
περιοχών βορείως του Ιράν, του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι υβρίδια μεταξύ Ευρωπιδών και Μογγολιδών, αλλά το πρώτο 
είδος προφανώς εκυριάρχει, πιθανώς επειδή τα αρχικά υβρίδια έτειναν να 
διασταυρώνονται Ευρωπίδες συχνότερον απ’ ότι με Μογγολίδες.  

Οι Τουρανίδες λοιπόν θεωρούνται ως μια υποφυλή των Ευρωπιδών, ως ένα 
«μερικώς σταθεροποιημένο υβρίδιο» και χαρακτηρίζονται από την κατοχή 
ορισμένων μογγολοειδών χαρακτηριστικών στο σώμα τους. 

Ομοίως, οι Αιθιοπίδες της Αιθιοπίας και αλλού (όπως οι Γκάλα / Galla και 
άλλες φυλές) είναι σχεδόν βέβαιον ότι αποτελούν υβρίδια μεταξύ Ευρωπιδών 
με κάποια νεγριδική πρόσμιξη, αλλά ορισμένες αυθεντίες τους θεωρούν 
Νεγρίδες με ευρωπιδική πρόσμιξη.  

Υπάρχει ωστόσον μικρά πιθανότης, ότι, οι Αιθιοπίδες είναι απόγονοι μιας 
αρχεγόνου ομάδος από την οποίαν προέρχονται τόσον οι Ευρωπίδες όσον 
και οι Νεγρίδες. Υπάρχουν μάλιστα αρκετές φυλές συνήθως ομαδοποιούμενες 
ως «Νειλο-Χαμίτες», επειδή υποτίθεται ότι έχουν ως προγόνους τους 
Νειλωτικούς Νεγρίδες και Αιθιοπικούς Ευρωπίδες.  

Αλλά πιθανώς οι διαφορετικές φυλές προήλθαν από διαφορετικές νεγριδικές 
υποφυλές ή / και διαφορετικές ευρωπιδικές υποφυλές, οπότε αν έτσι συνέβη, 
η ομαδοποίησή τους υπό  ένα ενιαίο όνομα είναι σφαλερά και 
παραπλανητική, διότι δεν αντικατοπτρίζει πράγματι  μια κοινή καταγωγή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 32 
 
 
 

 

Έχουν παρουσιασθεί επαρκή και άρτια παραδείγματα για να καταδείξουν ότι 
ανθρώπινες υποφυλές - αλλά μερικές φορές ακόμη και φυλές - 
υβριδοποιούνται, εφόσον συναντώνται και συνυπάρχουν γεωγραφικώς, 
πράγματι δε αυτό συμβαίνει σχεδόν αυτονοήτως. Διότι εάν η σεξουαλική 
αποστροφή εναντίον γάμων ενδοϋποφυλετικού και διαφυλετικού τύπου  ήταν 
πλήρης, ένα σύνολον πληθυσμιακών γονιδίων ουδεμίαν θα είχε πιθανότητα 
συγχρωτισμού και αναμείξεως με κάποιο άλλο, οι δε εθνοτικές ταξινομικές 
ομάδες (taxa) θα ήσαν «είδη» κατά τον κοινώς και ευρέως  αποδεκτό ορισμό 
αυτών. (Στην επιστήμη της βιολογίας, ο όρος είδος χαρακτηρίζει μίαν από τις 
βασικές μονάδες βιοποικιλότητος, δηλαδή ένα σύνολον οργανισμών, οι οποίοι 
ομοιάζουν τόσον ώστε να ημπορούν αυθορμήτως να προσδιορίζονται και να 
καταχωρούνται με το αυτό όνομα.  

Το είδος αποτελεί την πρώτη βαθμίδα ταξινομήσεως των εμβίων όντων. Ένα 
είδος ή και περισσότερα προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο ταξινομικό γένος. 
Γενικότερον και αφαιρετικώς, είδος ονομάζουμε εκείνην την ομάδα 
οργανισμών οι οποίοι ημπορούν να ζευγαρώσουν δίδοντες γονίμους 
απογόνους).  

Ατυχώς δεν ημπορεί κατά το δέον να τονισθεί και να αποδοθεί όσον εντόνως 
αρμόζει, η φυσική αλήθεια ότι, οι πιθανότητες του ενδοϋποφυλετικού και 
διαφυλετικού υβριδισμού μακράν απέχουν βεβαίως από την αναγωγή τους σε 
μιαν ανυπαρξία τάχα των υποφυλών και φυλών, διότι αυτός τούτος ο 
υβριδισμός στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το κατ’ εξοχήν «εκ των ων ουκ 
άνευ» στοιχείον της αδιαμφισβητήτου πραγματικότητος αυτών των εθνοτικών 
ταξινομικών ομάδων. 

 



Ωστόσον, μερικές φορές εκδηλώνονται έντονα συναισθήματα εναντίον του 
ενδοϋποφυλετικού και διαφυλετικού υβριδισμού. Όταν πληθυσμοί από 
Νορδινδίδες (ή κατά τινες ερευνητές «Ινδο-Αφγανούς») περί το 1500 π. Χ. και 
ένθεν ήρχισαν να διεισδύουν στην ινδικήν υποήπειρο από τα βόρειο-δυτικά 
και ήλθαν σε επαφή με διαφόρους λαούς που διέφεραν από αυτούς στα 
φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς και στον πολιτισμό, εστήθησαν κοινωνικές 
φραγές και  εμπόδια ενάντια στον ελεύθερο υβριδισμό και σταδιακώς 
προέκυψε, εξελίχθηκε και επαγιώθη το σύστημα της «κάστας».  

Αυτό ήταν ίσως το πλέον περίτεχνο και αποτελεσματικό φράγμα εναντίον της 
αναμείξεως συνεχομένων εθνοτικών ταξινομικών ομάδων το οποίον έχει 
γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Περί της εξόχως ενδιαφερούσης μετακινήσεως των 
προρρηθέντων πληθυσμών θα επανέλθουμε διασαφηστικότερον εν ευθέτω.  

Η Παλαιστίνη είναι μια περιοχή από την οποίαν έχουμε ιστορικά στοιχεία περί 
της υβριδοποιήσεως των ανθρωπίνων πληθυσμών και περί των μέτρων τα 
οποία είχαν ληφθεί για να την αποτρέψουν. Δυστυχώς δεν έχουμε επαρκή ή 
και πλήρως αξιόπιστα στοιχεία σχετικώς με την διάπλαση των λαών στους 
οποίους αφορά αυτή η υβριδοποίηση, αν και έχουμε τα ονόματα που 
προορίζονται για την ταυτοποίησή τους.  

Στην Παλαιά Διαθήκη της Αγίας Γραφής παρουσιάζονται τρείς ευρείες 
εθνοτικές ταξινομικές ομάδες οι οποίες πλασματικώς και παραδόξως 
υποτίθεται πως έχουν εκπηδήσει από τους τρεις υιούς του Νώε [«Γένεσις», 
Κεφάλαιον Θ’:18 «Ήσαν δε οι υιοί Νώε, οι εξελθόντες εκ της κιβωτού, Σημ, 
Χαμ, Ιάφεθ» - Κεφάλαιον Ι’ περί των απογόνων τους].  

Θεωρείται γενικώς αποδεκτόν ότι οι δήθεν απόγονοι του Σημ ήσαν οι 
«Σημίτες», αλλά δυστυχώς αυτό δεν μας προσφέρει περισσότερον ακριβή και 
εκτενή δεδομένα, διότι δεν γνωρίζουμε πράγματι ποιοι θα ημπορούσαν να 
είναι οι Σημίτες. Ενδεχομένως εννοούνται οι «Οριενταλίδες» («Άραβες»). 
Ενδεχομένως οι Αρμενίδες, οι οποίοι είναι φυσικώς – ανθρωπολογικώς  πολύ 
διαφορετικοί των προηγουμένων. Ενδεχομένως εννοούνται και οι δύο τους, 
ομού μετά των υβριδίων τους.  

Ωστόσον έχει υποστηριχθεί από μερικούς επιστήμονες ότι, υπήρχε επίσης και 
ανθρωπολογικό στοιχείο Νορδικού / Βορείου τύπου στους «Σημίτες» και ως 
εκ τούτου, ενεφανίζετο αυτό και στους Πατριάρχες του εβραϊκού λαού. 

Οι απόγονοι του Χαμ ήσαν ο «Χαμίτες», αλλά εδώ και πάλιν είμεθα σε 
δυσχερή θεωρητική θέση, επειδή είναι αβέβαιον ποιοι ακριβώς ήσαν οι 
Χαμίτες. Καθώς ο  Χαναάν ήταν ένας από τους υιούς του Χαμ, («Υιοί δε Χαμ, 
Χους και Μερσαΐν, Φουδ και Χαναάν») είναι λογικόν να υποθέσουμε ότι οι 
Χαναναίοι ήσαν συνεπώς Χαμίτες.  

Συνήθως, όμως οι Χαμίτες της Βίβλου υποτίθεται ότι ήσαν οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι Πρωτομεσογειακοί υβριδοποιηθέντες 
με Οριενταλίδες, ενώ στο δέκατο κεφάλαιον της Γενέσεως καθίσταται 
ενδεχόμενον ότι μεταξύ άλλων και οι Ασσύριοι (απόγονοι ενός Ασσούρ όχι 
ταυτοσήμου με τον υιόν του Σημ), ήσαν επίσης απόγονοι του Χαμ. Ορισμένες 
αυθεντίες υπέθεσαν ότι οι Χαμίτες ήσαν Νεγρίδες.  

 



Υπήρξεν μάλιστα ο ισχυρισμός ότι αυτοί  ήσαν απόγονοι του Φουδ ή Πουτ, 
ενός άλλου από τους υιούς του Χαμ. Αλλά είναι λογικώς αμφίβολον αν στους 
συγγραφείς του Ι’ Κεφαλαίου της Γενέσεως ήσαν γνωστά πολλά περί των 
Νεγριδών, ενώ και οι απόγονοι του Φουδ / Πουτ  δεν φαίνεται να έχουν 
αποτυπώσει σχετικώς καμία σαφή ένδειξη στα διαθέσιμα ιστορικά αρχεία. Ο 
Φουδ ήταν ο τρίτος υιός του Χαμ (γενάρχου των Χαμιτών) υιού του βιβλικού 
Νώε.  

Η περιοχή της διαμονής του ορίζεται στην αρχαία Λιβύη δυτικώς της 
Αιγύπτου. Ο Ιουδαίος ιστορικός του 1ου  μ. Χ. αιώνος Φλάβιος Ιώσηπος τον 
θεωρεί αυθαιρέτως γενάρχη των αρχαίων Λιβύων, ενώ συνδέεται και με την 
με την γη του Πουντ ή Φουδ όπως περιγράφεται στα αρχαία Αιγυπτιακά 
χρονικά, κειμένη νοτιανατολικώς της Αιγύπτου, στην παράλιο 
ανατολικοαφρικανική ζώνη. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος και ο γεωγράφος 
Πτολεμαίος τον τοποθετούν δυτικότερον στην θέση του σημερινού Μαρόκου. 

Οι Ιαφεθικοί (ή κατά τινας εκ συγχύσεως και παραφθοράς και «Ιαπετικοί») 
λαοί, συνήθως υποτίθεται ότι ήσαν πληθυσμοί «Ινδοευρωπαϊκής» ή κατά τους 
γερμανοφώνους «Ινδογερμανικής» προελεύσεως, όμως αυτές οι γενικευτικές 
και αφαιρετικές εκφράσεις, βασιζόμενες σε ποικίλες γλωσσικές μελέτες δεν 
είναι μεταφράσιμες και πραγματικώς ακριβείς με φυσική αντιστοιχία σε 
εθνοτικούς όρους.  

Αποδεικτικά στοιχεία έχουν μερικώς παρατεθεί για την άποψη ότι, οι Ιαπετικοί 
λαοί ήσαν στην πραγματικότητα Αρμενίδες και Αλπινίδες. [Στην εθνική μας 

μυθολογία ο Ιαπετός ομού με τον μικρότερον αδελφό του, τον Κρόνο. ήταν οι 

ισχυρότεροι των Τιτάνων. Ήταν υιος του Ουρανού και της Γαίας και σύζυγος της 

Κλυμένης  της κόρης του Ωκεανού ή της Ασίας ή της Θέμιδος η οποία και αναφέρεται 

ως μητέρα του Προμηθέως. Τον Ιαπετό αναφέρουν ο Όμηρος και ο Ησίοδος ως 

κυβερνήτη των Τιτάνων και του κόσμου προ της επικρατήσεως του Διός. Ιδιαιτέρως ως 

σύζυγος της Ασίας εθεωρείτο ως γενάρχης των λαών της Ευρώπης και της 

Βορειοδυτικής Ασίας, των οποίων αρχηγό η Παλαιά Διαθήκη παραδέχεται τον Ιάφεθ, 

τον υιόν του Νώε (το όνομα Ιάφεθ ενδέχεται να είναι παραφθορά του Ιαπετού). Έτσι εκ 

του Ιαπετού προέκυψαν ποικίλες σύγχρονες αντιλήψεις και θεωρίες περί «Ιαπετικής 

φυλής» και «Ιαπετικής γλώσσης».] 

Είναι λοιπόν αδύνατον να εξαχθούν οριστικά ακριβή συμπεράσματα από τον 
υπολογισμόν της προελεύσεως των διαφόρων λαών στους οποίους γίνεται 
αναφορά στην Γένεση, με γνώμονα τα παρατιθέμενα στοιχεία στην Γένεση, 
πέραν από το γεγονός ότι όλοι έπρεπε να έχουν εκπηδήσει από έναν κοινό 
πρόγονο. Αλλά φαίνεται αρκούντως πιθανόν ότι ήσαν όλοι Ευρωπίδες. 

 

 

 
 
 

 
 



Μέρος 33 
 

 

Κατά την μελέτη των θεμελιωδών δεδομένων της ανθρωπολογίας, ένα 
ιστορικό άλμα στον δέκατον έκτον αιώνα φέρει στην κρίση μας το δοκίμιον του 
Γάλλου Αναγεννησιακού συγγραφέως, φιλοσόφου και ιδρυτού των 
ανθρωπιστικών και ιστορικών επιστημών στην γαλλική γλώσσα Michel 
Eyquem de Montaigne, με τίτλο «Περί των Καννιβάλων» («Des Cannibales»)  

Ο εμφανής σκοπός αυτής της συντόμου εργασίας ήταν να παρουσιάσει από 
ευνοϊκή σκοπιά τους πρωτογόνους ανθρώπους εν σχέσει προς τα μέλη των 
πολιτισμένων κοινωνιών.  

Με αυτήν την χρονική απόστασή μας από το πόνημα είναι δυσχερές ή ίσως 
αδύνατον να είμεθα απολύτως βέβαιοι αν στο συγκεκριμένο δοκίμιον ο 
Montaigne έγραψε, σκοπίμως αποκρύπτων από τον ανυποψίαστο 
αναγνώστη, αυτό που ήθελε να εκπηδήσει στο νού του δέκτη προς το τέλος.  

Φαίνεται ότι στο κείμενο περιγράφει τους Καραΐβες των Δυτικών Ινδιών, αν και 
ο ίδιος δεν το καθιστά απολύτως σαφές. Για τις πληροφορίες του, βασίζεται 
κυρίως σε έναν υπηρέτη του, ο οποίος έζησε σε αυτό το μέρος του κόσμου και 
τον οποίο περιγράφει ως «απλό και άξεστο», στοιχείο που καθιστά την 
αφήγηση πραγματική, άδολη, απροσχημάτιστη, ανεπιτήδευτη και αποδεικτική. 
Χρειάζεται κανείς είτε ένα λίαν αξιόπιστο άτομο, ή ένα τόσον απλό, που δεν 
έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ψευδοϊστορίες και να προσδώσει 
αληθοφάνεια στις ψευδείς εφευρέσεις του.  

Άλλωστε, η  ιστορία αυτού του απλοϊκού ανθρώπου επιβεβαιώθηκε από 
αρκετούς ναυτικούς και εμπόρους οι οποίοι είχαν ταξιδέψει μαζί του. 

 



Ο Montaigne σκιαγραφεί μιαν αξιόλογο εικόνα της ανωτερότητας των 
«Καννιβάλων» επί των πολιτισμένων ανθρώπων. Ένα παράδειγμα, μεταξύ 
πολλών, είναι ότι τρώνε άγρια φρούτα : Οι πολιτισμένοι άνθρωποι θα πρέπει 
να ονομάζεονται άγριοι, γιατί αντί να χρησιμοποιούν ότι προσφέρει η φύση. 
παραμορφώνουν τεχνητώς τα φυτικά προϊόντα της.  

Λέγει : «Ευρίσκω ότι δεν υπάρχει τίποτα βάρβαρο ή άγριο σε αυτό το έθνος 
σε ότι μου ανεφέρθη. Εκτός εάν ημπορεί κάθε πρόσωπο να αποκαλεί 
βάρβαρο αυτό που δεν συνηθίζει το ίδιο ή δεν έχουμε άλλο μέτρο της 
αληθείας και της λογικής από το παράδειγμα και την ιδέα των γνωμών και των 
εθίμων της χώρας στην οποία ζούμε.».  

Και συνεχίζει αφηγούμενος ότι, αυτοί οι άνθρωποι συλλαμβάνουν 
κρατουμένους στον πόλεμο και τους κρατούν ζωντανούς επί δύο ή τρεις 
μήνες, περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιούν κάθε δυνατή μέθοδο που 
ημπορούν να σκεφθούν ώστε να τους πείσουν να ειπούν κάτι που 
καταδεικνύει φόβο. Για τον σκοπόν αυτόν τους αφηγούνται ακριβώς τι 
πρόκειται να τους συμβεί : τα βασανιστήρια που πρόκειται να υποστούν, τις 
προετοιμασίες που γίνονται για τον σκοπόν αυτόν και την πρόθεση να 
κατακόψουν σε μερίδες τα άκρα τους για το συμπόσιον που θα γίνει με την  
σάρκα τους,  το οποίον πραγματοποιείται εν ευθέτω χρόνω». 

Εκείνοι οι οποίοι  υπερτονίζουν την σημασία του «χρώματος» στην σύγχρονη 
εποχή και περιορίζουν την ανθρωπολογική μελέτη σε ένα «επιπολής 
χρωματολόγιο», θα αναθεωρήσουν διορθωτικώς μελετούντες το εξαιρετικό 
δοκίμιον περί φυσικής ανθρωπολογίας που εγράφη από έναν ανώνυμο 
ταξιδευτή και εδημοσιεύθη το 1684 στην  «Εφημερίδα των Σοφών» - «Journal 
des Sçavans». (Η εν λόγω εφημερίς ιδρύθηκε από τον Denis de Sallo, 
Βουλευτή του Βασιλικής Βουλής των Παρισίων και ήταν το πρώτο ακαδημαϊκό 
περιοδικό στην Ευρώπη, με πρώτο τεύχος την 5η Ιανουαρίου 1665).   

Σε αυτό το εξόχως αξιόλογο έργο περί γεωγραφικής κατανομής των 
ανθρωπίνων «ειδών ή φυλών», ο συγγραφεύς αναγνωρίζει σαφώς ότι οι λαοί 
της Βορείου Αφρικής, της Αραβίας, της Ινδίας ανήκουν στην ίδια φυλή με 
εκείνους της Ευρώπης. Γράφει σχετικώς με το θέμα του χρώματος: «Διότι  αν, 
επί παραδείγματι, οι Αιγύπτιοι και οι Ινδοί είναι πολύ μελανοί ή μάλλον 
καστανόχρωμοι, εν τούτοις το χρώμα αυτό σε αυτούς είναι μόνον τυχαίο, και 
επέρχεται μόνον επειδή εκτίθενται στον ήλιο, καθώς  εκείνοι που φροντίζουν 
τον εαυτό τους και δεν υποχρεούνται να εκτίθενται σε αυτόν τόσον συχνά 
όσον οι κοινοί άνθρωποι, δεν είναι μελανότεροι από ότι πολλοί Ισπανοί.  

Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι Ινδοί έχουν κάτι μάλλον διαφορετικό από 
εμάς στην έκφραση του προσώπου και στο χρώμα, το οποίον συχνά τείνει 
προς το κίτρινο, αλλά αυτό δεν φαίνεται επαρκές για να παραχθεί  ένα 
συγκεκριμένο είδος. Ειδάλλως θα ήταν απαραίτητο να παραχθεί ένα και για 
τους Ισπανούς, άλλο για τους Γερμανούς  και ομοίως για αρκετούς άλλους 
λαούς της Ευρώπης».  

Ο συγγραφεύς με επιστημολόγο οξυδέρεκια και μορφολογικά κριτήρια 
διακρίνει σαφώς ορισμένες άλλες «έγχρωμες» φυλές από τους Ινδούς. 
Μάλιστα εθεώρησε τις γυναίκες της Λαχώρης ως τις ομορφότερες των Ινδιών. 
Αυτές ήσαν προφανώς Νορδινδίδες (Ινδο-Αφγανές). 



Μερικά από τα λίαν σημαντικά δεδομένα που παρετέθησαν για πρώτη φορά 
με σαφήνεια από τον ανώνυμο ταξιδιώτη, εξετέθησαν εκτενώς στον άτλαντα 
που εδημοσιεύθη από τους κορυφαίους γεωγράφους και χαρτογράφους de 
Vaugondy, σχεδόν ένα αιώνα αργότερον. [Gilles Robert de Vaugondy (1688-
1766) και ο υιος του, Didier Robert de Vaugondy (1723-1786]. Η περιοχή 
όπου ζούν  «Οι Ευρωπαίοι» («Les Européens»), προσδιορίζονται από την 
εμφάνιση του προσώπου («όψη»), περιλαμβάνει δε όχι μόνον την ίδια την 
Ευρώπη, αλλά και την Αφρική βορείως της Σαχάρας, την Αραβία, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία, έως τον μακρινό νότο στον ποταμό 
Γάγγη. 

Κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα είχε ήδη αναγνωριστεί ότι, το χρώμα του 
δέρματος ορισμένων ανθρωπίνων φυλών δεν οφείλεται αποκλειστικώς στην 
δράση των ακτίνων του ήλιου κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.  

Ο γλωσσομαθέστατος (γνώστης και ομιλητής 25 γλωσσών) Γερμανός 
οριενταλιστής Job Leutholf (ή Hiob Ludolf, ή Ludolfus), ο επιφανέστατος  
ερευνητής «αιθιοπικών σπουδών», έθεσε το ζήτημα με μεγάλη σαφήνεια στο 
βιβλίον του «Σχολιασμός» («Commentarius» - 1691), χωριστό από τα βιβλία 
του περί Αφρικής [«Sciagraphia historiae aethiopicae» (Ιένα, 1676) και 
«Historia aethiopica» (Φρανγκφούρτη, 1681)]. Σε αυτό, γράφει : «...Αλλά και 
πάλιν, εντός του εύρους του τροπικού  ηλίου υπάρχουν έθνη, αν όχι  
πράγματι λευκά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πράγματι μέλανα : Πολλά 
απέχουν πολύ μακράν του ισημερνού,  πέραν του ενός ή του άλλου τροπικού, 
όπως όπως για παράδειγμα οι κάτοικοι της Περσίας ή της Συρίας ή του 
Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδος, , και παρ όλα αυτά είναι πολύ μαύροι.» Ο 
Ludolfus αναφέρεται στην μελαίνη χροιά  των γηγενών κατοίκων της 
Κεϋλάνης και άλλων χωρών και παρατηρεί : « Αν αποδίδετε την φυσική αιτία 
για το χρώμα του δέρματός τους στους ουρανούς και στον ήλιο, τότε γιατί 
λευκοί άνδρες που γηράσκουν  σε αυτές τις περιοχές δεν καθίστανται 
μαύροι;» Εδώ υπάρχει μια σαφής και απροκατάληπτος αναγνώριση της 
πραγματικότητος των γενετικών διαφορών μεταξύ των εθνοτικών ταξινομικών 
ομάδων. 

Από την έλλειψη ανθρωπολογικής γνώσεως έχει προκύψει σωρεία 
αφηρημένων, ανυποστάτων και ανοήτων ή εμμονικών ρήσεων ηθικού 
χαρακτήρος που διεδόθησαν ευρέως από το «φιλοσοφούν πλήθος» των 
αδαών, όπως ότι κάποιοι άνθρωποι είναι «εκλεκτοί» και «ανώτεροι» από 
άλλους,  ότι οι άνθρωποι  είναι παντού ταυτόσημοι και ίδιοι,  ότι έχουν παντού 
τα ίδια πάθη, τις ίδιες κακοβουλίες και τις ίδιες συνήθειες ή και ότι είναι μάλλον 
άχρηστη η προσπάθεια να χαρακτηρισθούν και να μελτηθούν οι διαφορετικές 
φυλές. Αυτές οι αντι-φυσικές και αντι-ιστορικές γενικεύσεις, όταν δεν είναι 
δόλιες και δαιμονολογικές, είναι ανυπόστατες και αντιεπιστημονικές.  

Ενέχουν ακριβώς τόση αξία και είναι τόσον εύλογες ωσάν κάποιος να ήθελε 
να ειπει ότι δεν πρέπει και δεν ημπορούμε να διακρίνουμε .... τον Πέτρο από 
τον Δημήτρη, επειδή ... «ο καθένας τους έχει μια μύτη, ένα στόμα και δύο 
μάτια». 

«Θα ιδούμε άραγε την επιστροφή εκείνων των ευτυχισμένων καιρών, όταν οι 
άνθρωποι δεν επροβληματίζοντο με την φιλοσοφία, αλλά άνδρες όπως ο 
Πλάτων, ο Θαλής ή ο Πυθαγόρας, παθιασμένοι με μία πρόθυμη επιθυμία για 
γνώση, ανέλαβαν να πραγματώσουν τα μεγαλύτερα ταξείδια,  αποκλειστικώς 



για την απόκτηση πληροφοριών και επορεύθησαν πολύ μακράν, ώστε να 
αποτινάξουν τον ζυγό των εθνικών προκαταλήψεων, να μάθουν να γνωρίζουν 
τους ανθρώπους από τις συμμορφώσεις τους και από τις διαφορές τους ; » 

Όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το απόσπασμα θα ήταν απίθανο να το 
αποδώσουν σωστά στον συντάκτη του. Οι αναγνώστες της παρούσης σειράς 
άρθρων θα διαπιστώσουν ότι, κατά την διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνος, 
στοχαστές που ήσαν άθρησκοι και ριζοσπάστες ή «προοδευτικοί» στις 
πολιτικές τους απόψεις, συχνά έτειναν να πιστεύουν και στην ανισότητα των 
ανθρωπίνων φυλών. Το ανωτέρω κείμενο εγράφη από τον Ελβετό φιλόσοφο, 
συγγραφέα και συνθέτη Jean-Jacques Rousseau. 

 
Μέρος 34 
 

 

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Ελβετός φιλόσοφος, συγγραφεύς και συνθέτης 
του 18ου αιώνος Ζαν Ζακ Ρουσσώ, (οι πολιτικές ιδέες του οποίου επηρέασαν 
την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής θεωρίας και την ιδεολογία του Εθνικισμού) 
απεφάσισε να γράψει (το 1754) την περίφημη «Διατριβή για την προέλευση 
και τις βάσεις της ανισότητος μεταξύ των ανθρώπων» («Discours sur l’ origine 
et les fondements de l' inégalité parmi les hommes») είναι άξιες μνείας:  Η 
Ακαδημία της Ντιζόν προσέφερε ένα βραβείον για μια διατριβή σχετική με το 
θέμα: «Ποια είναι η προέλευση της ανισότητος μεταξύ των ανθρώπων, αυτό 
δε επιτρέπεται από τον φυσικό νόμο;» Στην προσπάθειά του να απαντήσει σε 
αυτό το ερώτημα ο Ρουσσώ δεν ησχολήθη κατά κύριον λόγο με το εθνοτικό 
πρόβλημα.  

Αλλά,  απεφάνθη ότι οι διάφορες εθνοτικές ταξινομικές ομάδες διέφεραν 
τόσον ψυχικώς όσον και σωματικώς. Ετόνισε την σημασία του περιβάλλοντος 
στην πρόκληση της ποικιλότητος των ανθρώπων σε διάφορα μέρη του 
κόσμου, ειδικώς όταν το περιβάλλον επενήργησε σε μια μακρά σειρά γενεών.  



Κύριον όμως  μέλημα της προσεγγίσεώς του υπήρξεν ο βαθμός ευτυχίας των 
προσώπων στην μεμονωμένη ατομική και κοινωνική τους ζωή. Επίστευε πως 
η δυστυχία του ανθρώπου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανισότητα μεταξύ 
των ανθρώπων που ζουν στην ίδια κοινωνία. Διέκρινε δύο ποικιλίες της 
ανισότητος : «φυσική ή σωματικής διαπλάσεως» και η «ηθική ή πολιτική». Η 
πρώτη ήταν το είδος που προκαλείται από τις «διαφορές της ηλικίας, της 
υγείας ή της  νοημοσύνης». Η δευτέρα από αυτές τις διαφορές που οφείλονται 
«σε σύμβαση ή συναίνεση των συνανθρώπων». 

Υπήρξε βαθεία πεποίθησή του Ρουσσώ ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος, «ο 
άνθρωπος στην φυσική κατάσταση», ήταν μοναχικός : Δεν υπήρχε καν μια 
σύνδεση των δύο φύλων, όπως συμβαίνει σε πολλά μη-κοινωνικά ζώα. «Οι  
αρσενικοί και οι θηλυκές, ενωμένοι τυχαίως, από συγκυριακή συνάντηση, 
ευκαιρία, και επιθυμία .... εχώριζαν ο ένας από την άλλη με την ίδια προθυμία 
.... τα δύο φύλα δεν ανεγνώριζαν και πάλι το ένα το άλλο, ενώ ακόμη και το 
παιδί δεν ήταν τίποτα περισσότερο για τη μητέρα, από την στιγμή που θα 
ημπορούσε να τα καταφέρει δίχως αυτήν.»  Σε αυτήν την αρχέγονη, φυσική  
κατάσταση της μη συλλογικής « κοινωνίας» ο άνθρωπος  ήταν ευτυχής, διότι 
η ανισότης δεν είχε  την ευκαιρία να εκφρασθεί. Καθώς ανεπτύχθησαν οι 
κοινωνικοί θεσμοί, η ανισότης κατέστη προφανής και προεκάλεσε δυστυχία. 

Ο Ρουσσώ δεν υπεστήριζε ότι ο αρχέγονος άγριος ήταν ηθικώς ανώτερος. 
Αντιθέτως, λέγει σαφώς ότι οι άνδρες σε μια φυσική κατάσταση «.. δεν θα 
ημπορούσαν να είναι είτε καλοί είτε κακοί και δεν είχαν ούτε κακίες ούτε 
αρετές .... δεν είχαν συναλλαγές οποιουδήποτε είδους μεταξύ τους  και ως εκ 
τούτου δεν εγνώριζαν ούτε ματαιοδοξία, ούτε σεβασμό, ούτε αυτοεκτίμηση, 
ούτε περιφρόνηση. Δεν είχαν ούτε την ελαχίστη  αντίληψη του “ιδικό  σου” ή 
“ιδικό μου” και επίσης δεν είχαν καμίαν ιδέα της δικαιοσύνης.»  

Ο ίδιος θεωρούσε ότι οι Καραΐμποι ή Καλίνια (Βραζιλιδική υποφυλή της φυλής 
των Ινδιανιδών) του βορείου τμήματος της Νοτίου Αμερικής, επλησίαζαν προς 
την φυσική κατάσταση περισσότερον από κάθε άλλο γνωστό λαό κατά την 
εποχή εκείνη. Αλλά τους αναφέρει λίαν βραχέως  και δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη ότι είχε οιανδήποτε λεπτομερή γνώση του τρόπου ζωής τους. 

Μάλιστα οι Καραΐμποι δεν ήσαν ιδιαιτέρως αντικοινωνικοί στην αρχαία εποχή: 
διέθεταν κοινόχρηστες οικίες (τα «carbets» - υπερυψωμένα σκεπαστά 
καταφύγια, πασιφανή, δίχως εξωτερικά τοιχώματα) και εφόσον ο σύζυγος 
εγκατέλειπε την σύζυγό του, υπεβάλετο απομωνούμενος στο παράξενο έθιμο 
«couvade», στην «συμπαθητική» λοχεία όταν εγεννάτο το παιδί του.  

Η πίστη του Ρουσσώ στην μοναχική κατάσταση του πρωτογόνου ανθρώπου 
ήταν σχεδόν εντελώς υποθετική, όπως άλλωστε παρεδέχθη δημοσία ο ίδιος. 
Οι ιδέες του επί του θέματος είναι όλως απίθανο να τύχουν αποδοχής μεταξύ 
των συγχρόνων μελετητών του πρωτογόνου πολιτισμού.  

Το βραβείον απενεμήθη στον Ρουσσώ το 1750, αλλά η Διατριβή δεν είχε 
δημοσιευθεί μέχρις και πέντε χρόνια αργότερον. Ο Γάλλος φυσιολόγος και 
ιατρός  Κλωντ Νικολά Λε Κα (Claude-Nicolas Le Cat), ο οποίος ήταν ένας από 
τους κριτές, αντετέθη σθεναρώς στην βράβευση και εδημοσίευσε μιαν 
«Διάψευση», υπό μορφήν ενός βιβλίου εκτυπωμένου σε δίστηλες σελίδες, με 
αποσπάσματα της Διατριβής  στην αριστερά στήλη και των ιδικών του  
επικρίσεων στην δεξιά.  



Οι περισσότερες επικρίσεις δίδονται με ακριβολόγο γεγονοτολογικό ύφος, 
χωρίς καμία προσπάθεια σάτιρας ή ρητορικής επιφάσεως οποιουδήποτε 
είδους. Τονίζει, ωστόσον, ορισμένες από τις φρικαλεότητες της αγρίας ζωής. 
Γράφει : «Ειπείτε μου, σας ικετεύω, επιφανή ρήτορα, είναι μεταξύ των 
βασιλείων στα οποία ευδοκιμούν τα πανεπιστήμια και οι ακαδημίες, όπου 
βρίσκει κανείς το γενναίον έθνος των κανιβάλων;». Εδώ πρέπει να αναφερθεί 
ότι ο Le Cat δεν ήταν καθόλου περιφρονητικός προς τα πρόσωπα που 
ανήκουν σε άλλες φυλές. Σε ένα άλλο βιβλίο του, γράφει ευνοϊκώς γιά τους 
Νέγρους και ειδικότερον διαφωνεί με την ιδέα ότι η μελανότης του δέρματος 
δεικνύει κατωτερότητα. Γράφει : «Μήπως κάποιος πιστεύει, ότι οι Νέγροι 
έχουν χαμηλοτέρα αυτοεκτίμηση και είναι πράγματι ολιγότερον εκτιμητέοι  
διότι απλοί λευκοί άνθρωποι θεωρούν την εμφάνισή τους με τρόμο; Είναι 
πολύ εγκαρδιότεροι  και πολύ  λογικότεροι απ’  ότι εμείς, εάν δεν μας 
ανταποδίδουν κάτι. » 

Σε καμία περίπτωση ο Ρουσσώ δεν ήταν ο μόνος διάσημος συγγραφεύς του 
18ου αιώνος που συνέβαλε στην συζήτηση του εθνικού ζητήματος. Μερικοί 
από τους μεγαλυτέρους φιλοσόφους  και πολιτικούς στοχαστές της περιόδου 
–μεταξύ των οποίων οι Μοντεσκιέ, Χιούμ, Καντ  και ο Βολταίρος- εξέφρασαν 
επ΄αυτού ουσιώδη  σχόλια, αν και ως επί το πλείστον βραχέα. Μερικά από 
αυτά ήσαν απλώς σατιρικά, οπότε δεν βοηθούν στην αναζήτηση της αληθείας. 
Έτσι ο Μοντεσκιέ έγραψε γιά τους Νέγρους  στο περιβόητο βιβλίο του  «Το 
πνεύμα των νόμων» («De l 'esprit des Lois»): «Οι αναφερόμενοι, είναι μαύροι 
από των ποδών έως της κεφαλής. Και έχουν την εμπιεσμένη ρίνα τους  τόσον 
επίπεδη, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να τους συμπονέσουμε.  

Ουδείς ημπορεί να εμβάλλει στο νου κάποιου ότι ο Θεός, ο οποίος είναι ένα 
σοφό ον, έχει τοποθετήσει μια ψυχή, ειδικώς μιαν αγαθή ψυχή, σε ένα 
εντελώς μαύρο σώμα.» Η κακόβουλη ειρωνεία στο εδάφιον αυτό είναι τόσον 
αδέξια και προκλητική, ώστε δεν θα ημπορούσε καν να θεωρηθεί 
αποτελεσματική καθ΄οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και συμφώνως προς τα 
αξιολογικά πρότυπα με τα οποία κρίνεται η ανυπόστατη και εμπαθής ρητορική 
αυτού του είδους. 

Ο Σκώτος εμπειριστής φιλόσοφος και ιστορικός Ντέηβιντ Χιούμ (1711-1776) 
ήταν ένας από τους δεδηλωμένους αντιπάλους της συμβατικής θρησκευτικής 
σκέψεως, οι οποίοι συνάμα δεν εδίσταζαν να εκφράσουν την πίστη τους στην 
κατωτερότητα ορισμένων εθνοτικών ταξινομικών ομάδων. Στο έργο του 
«Δοκίμια. Φιλολογικά, ηθικά, πολιτικά» γράφει : «Και πράγματι, υπάρχει 
κάποια Λογική ώστε να σκεφθούμε ότι, όλα τα Έθνη, που ζουν πέραν από 
τους πολικούς Κύκλους ή μεταξύ των Τροπικών, είναι κατώτερα από τα 
υπόλοιπα είδη και είναι εντελώς ανίκανα όλων των υψηλότερων 
Επιτευγμάτων  του ανθρωπίνου νοός».  

Ωστόσον, ο ίδιος παρετήρησε, ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ νοημοσύνης και 
γεωγραφικού πλάτους εντός των ορίων της ευκράτου  ζώνης. Ο Χιούμ ήταν 
ιδιαιτέρως  εντυπωσιασμένος από την «... ευκολία με την οποία οι Νέγροι 
ημπορούν να δωροδοκηθούν από την προσφορά αλκοολούχων ποτών». 

Εσημείωσεν ότι ο χαρακτήρ των Κινέζων ήταν εξαιρετικώς ομοιόμορφος σε 
μια τεραστία περιοχή, στην οποίαν οι κλιματολογικές συνθήκες ποικίλλουν 
κατά τόπους,  κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι, οι διαφορές στην «Διάθεση» 
(«Temper») των διαφόρων εθνών, δεν θα ημπορούσαν να οφείλονται 



αποκλειστικώς και μόνον στο φυσικό περιβάλλον. Επίστευε, ωστόσον πως 
ποικίλες  τυχαίες περιστάσεις θα ημπορούσαν να επιφέρουν κάποιες από τις 
υφιστάμενες διαφορές.  

Επίσης θεωρούσε ότι στα αναπτυσσόμενα έθνη μερικά άτομα αποκτούν  τον 
έλεγχο και τελικώς επηρεάζουν την ευρεία μάζα του λαού. Συνεπώς, 
δεδομένου ότι το κυβερνών σώμα είναι μικρό, πρέπει να υπάρχει ένα μείζον 
στοιχείο τυχαιότητος στην διαμόρφωση της συνθέσεώς του. 

 
Μέρος 35 
 
 

 

Η τάση ορισμένων φιλοσόφων του δεκάτου ογδόου αιώνος, να αποδίδουν 
μεγαλυτέρα νοημοσύνη στους ανθρωποειδείς πιθήκους από ότι ευλόγως θα 
ημπορούσε να αποδοθεί σε αυτούς από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για τον μελετητή του «εθνικού ζητήματος».  

Επί παραδείγματι ημπορεί να εκπλαγούν  μερικοί εκ των αναγνωστών  εάν 
μάθουν ότι ο πολύς Ρουσώ εθεώρει πως ο χιμπατζής ήταν ...... άνθρωπος. 
Μετά την καταγραφή  ορισμένων παρατηρήσεων σχετικώς με αυτά τα ζώα 
στην περιοχή  του Κονγκό, ο Ελβετός στοχαστής συνεχίζει ως εξής:  

«Δεν βλέπει κανείς σε αυτά τα εδάφια τους λόγους επί των οποίων βασίζονται 
οι συγγραφείς γιά να αρνηθούν στα εν λόγω ζώα το όνομα των αγρίων 
ανδρών : αλλά είναι εύκολο να εικάσουμε ότι αυτό συμβαίνει λόγω της βλακεία 
τους [των χιμπατζήδων!], αλλά και επειδή δεν μιλούν: Αυτοί είναι αδύναμοι 
λόγοι για εκείνους που γνωρίζουν ότι αν και το όργανον της ομιλίας είναι 
φυσικώς έμφυτον στον άνθρωπο, ωστόσον, η ίδια η ομιλία δεν είναι φυσική 
και αντιλαμβάνονται έως ποίου σημείου ημπορεί να ανεβίβασε τον 
πολιτισμένο άνθρωπο υπεράνω της αρχικής του καταστάσεως η ικανότης του 
για βελτίωση.» 

  



Ο Ρουσώ απεδέχθη οποιοιδήποτε στοιχείον στα αρχεία των ταξιδιωτών 
υπεστήριζε την ευφυΐα και την ανθρωπίνη ιδιότητα  του χιμπατζή και 
απέρριψε τα περί του αντιθέτου αποδεικτικά στοιχεία. Εθεώρει την ικανότητα 
για αυτο-βελτίωση ως «το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου είδους» 
και ότι αυτό το κριτήριον δεν είχε εφαρμοσθεί εν προκειμένω στην αξιολόγηση 
των χιμπατζήδων, οπότε  είχαν «αδικηθεί». 

Έχει ήδη ανφερθεί χαρακτηριστικώς πως ο Χέρντερ απέρριπτε την ιδέαν ότι οι 
ανθρωποειδείς πίθηκοι  θα ημπορούσαν να θεωρηθούν άνθρωποι, έγραφε δε 
επ’ αυτού σαφέστατα : «Ούτε ο Πόνγκο (Pongo - Ουρακοτάγκος) ούτε ο 
Μακρόχειρ (Longimanus  - Γίββων) είναι αδελφός σας,  αλλά πραγματικά ο 
Αμερικανός («Ινδιάνος») και  ο Νέγρος είναι.»[ο  «Pongo» που αναφέρει εδώ 
ο Χέρντερ ήταν πιθανώς ο χιμπατζής, δεδομένου ότι ο γορίλας ήταν κατ’ 
ελάχιστον γνωστός  τότε. Το όνομα στην συνέχεια απεδόθη στον 
Ουρακοτάνγκο. Ο  «Μακρόχειρ» ήταν ο κερκοπίθηκος Γίββων]. 

Ο πολυμαθής και εκκεντρικός Σκώτος Λόρδος Μονμπόντο, νομικός και 
φιλόλογος διατηρούσε κοινή οπτική με τον Ρουσώ για τους ανθρωποειδείς 
πιθήκους. Ο Τζέϊμς Μπάρνετ, ο Λόρδος Μονμπόντο (1714 - 1799), υπήρξε 
δικαστής, μελετητής της γλωσσικής εξελίξεως, φιλόσοφος και ήταν θεϊστής. 
Είναι διάσημος σήμερα ως ιδρυτής της συγχρόνο συγκριτικής ιστορικής 
γλωσσολογίας. Το 1767 έγινε δικαστής στο ανώτατο σκωτικό πολιτικό 
δικαστήριο «Δικαστήριο τηε Συνεδριάσεως»  («Cùirt an t-Seisein).  

Ως εκ τούτου, ο Μπάρνετ υιοθέτησε κατά νόμον τιμητικό τίτλον ευγενείας, 
βασιζόμενο στο όνομα του οικογενειακού τους μεγάρου «Οίκος Μονμπόντο». 
Ο Λόρδος Μονμπόντο ήταν ένας από μια σειρά μελετητών που τότε 
συμμετείχαν στην ανάπτυξη πρωίμων εννοιών  περί της εξελίξεως. Μερικοί 
τον «πιστώνουν» με την κατ' αρχήν πρόβλεψη της ιδέας της φυσικής 
επιλογής, η οποία ανεπτύχθη περιατέρω σε επιστημονική θεωρία από τον 
Κάρολο Δαρβίνο. Στο ανώνυμο έργο του «Περί της Προελεύσεως και της 
Προόδου της Γλώσσης» (6 τόμοι, ταυτόχρονη έκδοση στο Εδιμβούργο και στο 
Λονδίνο, εκδόσεις James Balfour & Thomas Cadell, 1773-1792) αναφέρει «... 
οι “Ουρακοτάνγκοι” της Αγκόλας και αρκετών μερών της Ασίας». (Η σύγχυση 
του ουρακοτάγκου με τον χιμπατζή είναι εμφανής εδώ, όπως και σε πολλά 
γραπτά του δεκάτου ογδόου αιώνος.) 

[Το όνομα «ουρακοτάγκος» (επίσης γραφόμενο οραγκουτάγκος, 
ουρανκοτάγκος και ουρακοτάνος) προέρχεται από τις μαλαϊκές και  
ινδονησιακές λέξεις orang που σημαίνει «πρόσωπο» και hutan που σημαίνει 
«δάσος», έτσι  συνθετικώς ή σημασία είναι «πρόσωπο του δάσους». 
 
 Η λέξη αρχικώς δεν εχρησιμοποιείτο για να αναφερθεί σε πιθήκους, αλλά για 
ανθρώπους που είχαν ως κατοικία τους τα δάση. 
Οι μαλαϊκές λέξεις που χρησιμοποιούνται για τον πίθηκο είναι maias και 
mawas, αλλά είναι aσαφές αν οι αναφέρονται μόνον στον ουραγκοτάγκο, ή σε 
όλους τους πιθήκους γενικότερον. Η πρώτη πιστοποπιημένη χρήση της 
λέξεως ουρακοτάγκος για κατονομασθεί ο ασιατικός πίθηκος έγινε από τον 
Ολλανδό ιατρό Jacobus Bontius, ο οποίος στο βιβλίο του «Historiae naturalis 
et medicae Indiae orientalis» του 1631 ανέφερε ότι Μαλαισιανοί τον είχαν 
ενημερώσει πως αυτός  ο πίθηκος ήταν σε θέση να μιλήσει, αλλά προετίμησαν 
να «μην τον υποχρεώσουν να εργασθεί».  



Η λέξη ενεφανίσθη κατόπιν σε αρκετές γερμανόγλωσσες περιγραφές της 
ινδονησιακής ζωολογίας κατά τον 17ον  αιώνα.] 

Και ο Λόρδος συνεχίζει : «Είναι ακριβώς ανθρωπίνης μορφής, περπατούν 
ορθοί όχι στα τέσσερα. ...  χρησιμοποιούν ραβδιά για όπλα, ζουν σε κοινωνία, 
κατασκευάζουν καλύβεςαπό κλαδιά δένδρων και μεταφέρουν απάγουν 
κορασίδες των Νέγρων τις οποίες καθιστούν δούλες και τις  χρησιμοποιούν 
τόσον για εργασία όσον και ευχαρίστηση .... Αλλά αν και από τα αναφερθέντα 
στοιχεία φαίνεται βέβαιον ότι είναι του είδους μας και παρά το ότι έχουν 
σημειώσει κάποια πρόοδο στις τέχνες της ζωής, δεν έχουν φθάσει το 
επίτευγμα της γλώσσης ». 

Αυτό που εξέπληξε τον Μονμπόντο δεν ήταν ότι δεν ημπορούσαν να 
ομιλήσουν, αλλά ότι δεν ημπορούσαν να μάθουν να ομιλούν. Συνεφώνησε με 
τον Ρουσσώ, απορρίπτων την άποψη ότι, η ομιλία είναι «φυσική» για τον 
άνθρωπο. Λέει : «Τώρα, εαν ημπορούμε να υπερβούμε εκείνην την 
προκατάληψη και να μην επιμένουμε ότι οι άλλες τέχνες της ζωής, που οι 
Ουρακοτάγκοι θέλουν δεν είναι παρομοίως φυσικές για τον άνθρωπο, είναι 
αδύνατον να τους αρνηθούμε τον τίτλον των ανθρώπων.» 

Ο όρος «ουρακοτάγκος» ήταν εκείνη την περίοδο ένας γενικός όρος για όλα 
τα είδη των πιθήκων. Ο Σουηδός εξερευνητής τα στοιχεία της αφηγήσεως του 
οποίου έδέχθη ο Μπάρνετ ήταν ένας αξιωματικός του ναυτικού που είχει δει 
μιαν ομάδα πιθήκων και εσκέφθη ότι ήσαν άνθρωποι. Ο Μπάρνετ ημπορεί 
απλώς να εδέχθη την άποψη ότι, ήταν λογικό οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν 
συνεπώς την ευθύνη των πραγμάτων που κάνουν, οπότε ο λόγος ενός 
αξιωματικού του ναυτικού -εκπαιδευμένου να δίδει ακριβείς αναφορές- ήταν 
μια αξιόπιστη πηγή.  

Ο Μπάρνετ ήταν πράγματι υπεύθυνος για την αλλαγή του κλασικού ορισμού 
του ανθρώπου ως «πλάσματος της λογικής» σε ένα «πλάσμα που ημπορεί να 
επιτύχει την λογική», παρόλον που εθεώρει πως αυτή η διαδικασία ήταν 
βραδεία και επίσης  ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ο ίδιος προσδιόρισε 
τον ουρακοτάγκο ως ανθρώπινον ον, καθώς οι  πηγές του τον 
επληροφόρησαν ότι το ζώον ήταν σε θέση να «αιδείται», να βιώνει ντροπή 

Κάποτε είπε ότι, οι άνθρωποι πρέπει να είχαν όλοι γεννηθεί με ουρές, οι 
οποίες αφαιρούντο από τις μαίες κατά τον τοκετό. Οι σύγχρονοί του 
εγελοιοποίησαν τις απόψεις του, και από το 1773 απέσυρε αυτή του την 
παράλογη άποψη.  

Μερικοί κατοπινοί σχολιαστές τον θεωρούν ως προβλέπτη της εξελικτικής 
θεωρίας. Ο ίδιος εφάνη να υποστηρίζει ότι τα ζωικά είδη προσαρμόζονται και 
τροποποιούνται για να επιβιώσουν, ενώ οι παρατηρήσεις του σχετικώς με την 
εξέλιξη από την βαθμίδα των πρωτευόντων θηλαστικών προς εκείνην του  
ανθρώπου συνεισέφεραν σε κάποιο είδος της εννοίας της εξελίξεως.  

Ο Μπάρνετ εξήτασε επίσης τα «άγρια παιδιά» και ήταν ο μόνος στοχαστής 
της εποχής του που τα αντιμετώπισε ως ανθρώπινα όντα και όχι ως τέρατα. 
Είδε ανεπιφυλάκτως σε αυτά τα παιδιά την δυνατότητά τους να επιτύχουν την 
κατάσταση της λογικής. 



[Ως «άγριο παιδί» ορίζεται ένα παιδί που έχει ζήσει απομονωμένο από την 
ανθρωπίνη επαφή από πολύ νεαρά ηλικία, οπότε έχει μικρά ή καθόλου 
εμπειρία ανθρωπίνης φροντίδος, συμπεριφοράς και κυρίως της ανθρωπίνης 
λαλιάς. Ορισμένα άγρια παιδιά έχουν περιοριστεί από ανθρώπους (συνήθως 
τους ιδικούς τους γονείς) και σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγκατάλειψη αυτών 
των παιδιών οφείλεται στην γονεϊκή απόρριψή τους λόγω σοβαράς νοητικής ή 
σωματικής βλάβης.  

Τα «άγρια παιδιά» ημπορεί να εβίωσαν σοβαρά κακοποίηση ή τραύμα πριν 
εγκαταλειφθούν ή διαφύγουν. Μερικές φορές υπήρξαν θέματα της λαϊκής 
παραδόσεώς και των θρύλων, συνήθως απεικονιζόμενα ως αναθρεμμένα 
από  ζώα (όπως ο Ρωμύλος και ο Ρέμος  της ρωμαϊκής μυθολογίας  ή ο 
Μόγλης στο «Βιβλίο της ζούγκλας» του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ)]. 

Ο Έντουαρντ Λονγκ (1734 -1813) ήταν ένας Βρετανός αποικιακός 
αξιωματούχος, δικαστής,  ιστορικός και συγγραφεύς ενός εξαιρετικώς 
αμφιλεγουμένου έργου : «Η Ιστορία της Τζαμάικα» (που εδημοσιεύθη το 
1774, αλλά επανεξεδόθη και πάλιν στην δεκαετία του 1970).  

Ο ιστορικός της Τζαμάϊκα συνεφώνησε με τον Ρουσσώ και τον Μονμπόντο 
στην απόδοση πνευματικών δυνάμεων στους ανθρωποειδείς πιθήκους, αλλά 
προσέδωσε στις παρατηρήσεις περί του ουραγκοτάγκου μιαν επιπλέον 
κατεύθυνση στην γνώμη του, με την οποία οι συγγραφείς αυτοί ελάχιστα θα 
είχαν εγκρίνει: «... ούτε σε ότι φαίνεται μέχρις στιγμής εμφανίζεται καθόλου 
κατώτερος σε  πνευματικές ικανότητες από πολλούς της νεγρικής φυλής». 

Υπέθεσε  ότι ο ουρακοτάγκος (ή ο χιμπατζής, καθώς είναι αδύνατον να είμεθα 
ακριβώς βέβαιοι ποιον εννοούσε) ευρίσκετο «σε στενή συγγένεια με τον 
άνθρωπο». 
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Ο Τζέϊμς Μπάρνετ, Λόρδος Μονμπόντο, βασιζόμενος σε αφηγήσεις 
συγχρόνων του εξερευνητών έγραψε αναφερόμενος στους ουρακοτάγκους : 
«..... από τα αναφερθέντα στοιχεία φαίνεται βέβαιον ότι είναι του είδους μας 
και παρά το ότι έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο στις τέχνες της ζωής (sic !) 
δεν έχουν φθάσει το επίτευγμα της γλώσσης ». (Ο όρος «ουρακοτάγκος» ήταν 
εκείνη την περίοδο ένας γενικός όρος για όλα τα είδη των πιθήκων).  

Ο Σουηδός εξερευνητής τα στοιχεία της αφηγήσεως του οποίου εδέχθη εν 
προκειμένω ο Μπάρνετ, ήταν αξιωματικός του ναυτικού που είχε ιδει μιαν 
ομάδα πιθήκων και εσκέφθη ότι ήσαν άνθρωποι. Ο Μπάρνετ απλώς εδέχθη 
την άποψη ότι, ήταν λογικό οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν συνεπώς την 
ευθύνη των πραγμάτων που κάνουν, οπότε ο λόγος ενός αξιωματικού του 
ναυτικού -εκπαιδευμένου να δίδει ακριβείς αναφορές- ήταν μια αξιόπιστη 
πηγή.  

Ο Μπάρνετ ήταν πράγματι υπεύθυνος για την αλλαγή του κλασικού ορισμού 
του ανθρώπου ως «πλάσματος της λογικής» σε «πλάσμα που ημπορεί να 
επιτύχει την λογική», παρόλον που εθεώρει πως αυτή η διαδικασία ήταν 
βραδεία και επίσης ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ο ίδιος προσδιόρισε 
τον ουρακοτάγκο ως ανθρώπινον ον, καθώς οι  πηγές του τον 
επληροφόρησαν ότι το ζώον ήταν σε θέση να «αιδείται», να βιώνει ντροπή. 

Κάποτε είπε ότι, οι άνθρωποι πρέπει να είχαν γεννηθεί όλοι ..... με ουρές, οι 
οποίες αφαιρούντο από τις μαίες κατά τον τοκετό. Οι σύγχρονοί του 
εγελοιοποίησαν τις απόψεις του, οπότε το 1773 απέσυρεν αυτή την παράλογο 
άποψή του.  

Μερικοί κατοπινοί σχολιαστές τον θεωρούν ως προβλέπτη της εξελικτικής 
θεωρίας. Ο ίδιος εφάνη να υποστηρίζει ότι τα ζωικά είδη προσαρμόζονται και 
τροποποιούνται για να επιβιώσουν, ενώ οι παρατηρήσεις του σχετικώς με την 
εξέλιξη από την βαθμίδα των πρωτευόντων θηλαστικών προς εκείνην του  



ανθρώπου συνεισέφεραν σε κάποιο είδος της εννοίας της εξελίξεως. Ο 
Μπάρνετ επίσης εξήτασε τα «άγρια παιδιά» και ήταν ο μόνος στοχαστής της 
εποχής του, που τα αντιμετώπισε ως ανθρώπινα όντα και όχι ως τέρατα. 
Είδεν ανεπιφυλάκτως σε αυτά τα παιδιά την δυνατότητά τους να επιτύχουν 
την «κατάσταση της λογικής». 

[Ως «άγριο παιδί» ορίζεται ένα παιδί που έχει ζήσει απομονωμένο από την 
ανθρωπίνη επαφή από πολύ νεαρά ηλικία, οπότε έχει μικρά ή καθόλου 
εμπειρία ανθρωπίνης φροντίδος, συμπεριφοράς και κυρίως της ανθρωπίνης 
λαλιάς.  

Ορισμένα άγρια παιδιά έχουν περιοριστεί από ανθρώπους (συνήθως τους 
ιδικούς τους γονείς) και σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγκατάλειψη αυτών των 
παιδιών οφείλεται στην γονεϊκή απόρριψή τους λόγω σοβαράς νοητικής ή 
σωματικής βλάβης. Τα «άγρια παιδιά» ημπορεί να εβίωσαν σοβαρά 
κακοποίηση ή τραύμα πριν εγκαταλειφθούν ή διαφύγουν. Μερικές φορές 
υπήρξαν θέματα της λαϊκής παραδόσεώς και των θρύλων, συνήθως 
απεικονιζόμενα ως αναθρεμμένα από  ζώα (όπως ο Ρωμύλος και ο Ρέμος  της 
ρωμαϊκής μυθολογίας  ή ο Μόγλης στο «Βιβλίον της ζούγκλας» του Ράντγιαρντ 
Κίπλινγκ)]. 

Ο Άγγλος Έντουαρντ Λονγκ (1734 -1813) ήταν αποικιακός αξιωματούχος, 
δικαστής,  ιστορικός και συγγραφεύς του εξαιρετικώς αμφιλεγομένου τριτόμου 
έργου : «Η Ιστορία της Τζαμάϊκα» (που εδημοσιεύθη το 1774, αλλά 
επανεξεδόθη και πάλιν στην δεκαετία του 1970).  

Ο ιστορικός της Τζαμάϊκα συνεφώνησε με τον Ρουσσώ και τον Μονμπόντο 
στην απόδοση πνευματικών δυνάμεων στους ανθρωποειδείς πιθήκους, αλλά 
προσέδωσε στις παρατηρήσεις περί του ουραγκοτάγκου μιαν επιπλέον 
κατεύθυνση στην γνώμη του, την οποίαν οι συγγραφείς αυτοί ελάχιστα θα 
είχαν εγκρίνει: «... ούτε, σε ότι φαίνεται μέχρις στιγμής, εμφανίζεται καθόλου 
κατώτερος σε  πνευματικές ικανότητες από πολλούς της νεγρικής 
φυλής».Υπέθεσε και αυτός ότι, ο ουρακοτάγκος (ή ο χιμπατζής, καθώς είναι 
αδύνατον να είμεθα ακριβώς βέβαιοι ποιον εννοούσε) ευρίσκετο «σε στενή 
συγγένεια με τον άνθρωπο». 

«Η ιστορία της Τζαμάϊκα», υπήρξε το πλέον γνωστό έργο του. Το βιβλίο δίδει 
μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική περιγραφή με μιαν επισκόπηση  της 
νήσου, από ενορίας σε ενορία από το 1665 έως το 1774. Είναι εξόχως 
περιεκτικό βιβλίο, αλλά περιέχει μερικές από τις πλέον πικρόχολες και 
δυσφημιστικές  περιγραφές των  Τζαμαϊκανών και των Αφρικανών 
γενικότερον. Περιέχει μιαν απαξιωτική περιγραφή των Αμερικανών μαύρων 
σκλάβων κατά την εποχήν του Διαφωτισμού.  

Με παρόμοιον προς τους συγχρόνους του τρόπο, η περιγραφή του Λονγκ 
περί φυλής  την θεωρεί ως «φυσική κατάσταση». Ο Λονγκ στις μάλλον 
συγκλονιστικές περιγραφές του υποστηρίζει ότι οι «Αμερικανοί Νέγροι» 
χαρακτηρίζονται από την ίδια «κτηνώδη συμπεριφορά, την ηλιθιότητα και τις 
αμαρτίες που υποβαθμίζουν τους αδελφούς τους» στην Αφρική. Υπεστήριξε 
ότι «αυτή η φυλή των ανθρώπων» διακρίνεται από το υπόλοιπον της 
ανθρωπότητος στο ότι ενσαρκώνει «κάθε είδος εγγενούς ανηθικότητος» και 
ατελείας που ημπορούν να ευρεθούν διάσπαρτες ανάμεσα σε όλες τις άλλες 
φυλές των ανθρώπων. 



Κατά τον Λονγκ, σε αντίθεση με τον περισσοτέρους «αχαλινώτους 
κακούργους» που ανευρίσκονται  στον πολιτισμό, οι λαοί των δούλων δεν 
έχουν απολύτως καμία δυνατότητα σωτηρίας και ιδιότητα λυτρώσεως. Αυτές 
οι απόψεις ήσαν διαδεδομένες μεταξύ των Ευρωπαίων συγγραφέων της 
εποχής, μερικοί από τους οποίους εσυνήθιζαν να γράφουν λεπτομερείς 
περιγραφές των Αφρικανών και της Αφρικής, βασιζόμενοι μόνον σε αναφορές 
ιεραποστόλων και ιδιοκτητών φυτειών.  

Ο Λονγκ απηχεί τις περιγραφές των Χιούμ και Καντ για τους Αφρικανούς και 
εκπλήσσεται επειδή οι «Νέγροι» δεν κατόρθωσαν να επιδείξουν κάποιαν 
εκτίμηση για τις τέχνες ή οποιανδήποτε εφευρετική ικανότητα, παρά το ότι 
υπέκειντο στην αποικιοκρατία επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Επισημαίνει ότι 
σε όλη την έκταση της Αφρικής, υπάρχουν ολίγοι ιθαγενείς που «κατανοούν 
οτιδήποτε από τις μηχανικές τέχνες ή την κατασκευή», αλλά και εκείνοι που το 
επιτυγχάνουν, εκτελούν την εργασία τους με μιμητικό υπανάπτυκτο τρόπο.  

Αυτό οφείλεται στους ίδιους, καθώς είναι «κενοί ιδιοφυΐας». Το βιβλίον 
περιέχει επίσης περιγραφές διαφυλετικών γάμων, ενώ περιλαμβάνει και ένα 
ποίημα του  Τζαμαϊκανού νέγρου ποιητή Φράνσις Γουίλλιαμς, απογόνου 
απελευθέρων γονέων.  

Ο Πιέρ Λουί Μορώ ντε Μωπερτουί, (Pierre Louis Moreau de Maupertuis / 
1698 -1759) ήταν Γάλλος μαθηματικός, λόγιος και φιλόσοφος. Έγινε 
Διευθυντής της γαλικής Ακαδημίας των Επιστημών, και πρώτος Πρόεδρο της 
πρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, μετά από πρόσκληση του Μεγάλου 
Φρειδερίκου και  διενήργησε μιαν εξερεύνηση στην Λαπωνία για να καθορίσει 
το σχήμα της Γης. Του πιστώνεται ότι εφηύρε την αρχή της «ελάχιστης 
δράσεως», μια πτυχή της οποίας φέρει το όνομά του – μια ολοκληρωτική 
εξίσωση που καθορίζει την διαδρομή που ακολουθείται από ένα φυσικό 
σύστημα-. 

Ο Μωπερτουί φαίνεται πως είχε προχωρήσει περισσότερον από  τον Ρουσώ, 
τον Μονμπόντο και Λονγκ στην υπερεκτίμηση των διανοητικών δυνατοτήτων 
των ανθρωποειδών πιθήκων. Ο διάσημος Γάλλος ζωολόγος Ετιέν Ζοφρουά 
ντε Σεν Ιλέρ (1772-1844) ανέφερε γιά την εμμονή του επιφανούς μαθηματικού 
στις περίεργες αυτές απόψεις, προφανώς διότι του προεκάλεσαν βαθείαν 
εντύπωση, (ώστε το εδημοσίευσεν  το 1798 και το επενέλαβε σε ένα εντελώς 
ξεχωριστό έργο 31 έτη αργότερον), καθώς  ο Μωπερτουί ανεκοίνωσε 
δημοσίως ότι, ...θα ησθάνετο μεγαλυτέρα απόλαυση και θα εμάνθανε  
περισσότερα στην κοινωνία των πιθήκων παρά σε εκείνην των μορφωμένων 
ανθρώπων της εποχής του ! Ο Σεν Ιλέρ  το καταγράφει ως ένα από τα 
«χάσματα» της φιλοσοφίας «του συρμού» στα τέλη του 18ου αιώνος.  

Μερικοί ιστορικοί της επιστήμης καταδεικνύουν το έργον του Μωπερτουί στην 
βιολογία ως σημαντικόν πρόδρομο της εξελικτικής θεωρίας, ειδικώς δε της 
θεωρίας της φυσικής επιλογής.  

Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι παρατηρήσεις του είναι βιαστικές, 
ασαφείς ή συγγυριακές προς συγκεκριμένο επιχείρημα. Η ετυμηγορία του 
μεγάλου εξελικτικού βιολόγου Ερνστ Βάλτερ Μάϋρ Ernst Mayr περί αυτού 
είναι σαφής : «δεν ήταν ούτε απλώς εξελικτικός, ούτε από τους ιδρυτές της 
θεωρίας της φυσικής επιλογής, αλλά ένας από τους πρωτοπόρους της 
γενετικής». Ο Μωπερτουί είχεν ευαγγελισθεί μια θεωρία «παγγενέσεως», 



θέτων το ζήτημα των «γενεσιουργών σωματιδίων» από την μητέρα και τον 
πατέρα, υπευθύνων για τα χαρακτηριστικά του παιδιού (πρβλ. με τα γονίδια). 
Ο ιστορικός της βιολογίας Πήτερ Μποοουλερ τον πιστώνει με μελέτες περί 
κληρονομικότητος, φυσικής προελεύσεως των ανθρωπίνων φυλών, καθώς 
και με την ιδέαν ότι μορφές ζωής ημπορούν να έχουν αλλάξει με την πάροδον 
του χρόνου. 

Ο Μωπερτουί υπήρξε σφοδρός επικριτής των φυσικών θεολόγων, 
καταδεικνύων φαινόμενα ασύμβατα με μιαν έννοιαν αγαθού και σοφού 
Δημιουργού. Ήταν επίσης από τους πρώτους που εξήτασαν  τα ζώα με όρους 
μεταβλητών πληθυσμών, σε αντίθεση με την παραδοσιακή  φυσική ιστορία 
που ετόνιζε την περιγραφή των επιμέρους δειγμάτων. Η εργώδης ερμηνεία 
του ημπορεί να εκτιμηθεί από την ανάγνωση των πρωτοτύπων έργων του.  

Ακολουθεί η μαρτυρία ενός αποσπάσματος από το βιβλίο του «Φυσική 
Αφροδίτη» («Vénus Physique» - 1745): «Δεν θα ημπορούσε ένας να ειπεί ότι, 
στους τυχαίους συνδυασμούς των παραγωγών της φύσεως, όπου υπάρχουν 
κάποιοι που χαρακτηρίζονται από μιαν ορισμένη σχέση “καταλληλότητος”, οι 
οποίοι είναι σε θέση να επιβιώσουν, δεν πρέπει να αναρωτηθούμε επ’ αυτού, 
ότι αυτή η “καταλληλότης” είναι παρούσα σε όλα τα είδη που υπάρχουν 
σήμερα ;  

Η πιθανότης, θα έλεγε κανείς, εντός ενός παραχθέντος αναριθμήτου πλήθους 
ατόμων, να ευρέθη ένας μικρός αριθμός τους κατασκευασμένος κατά τέτοιον 
τρόπον, ώστε τα τμήματα του ζώου ήσαν σε θέση να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες του. Σε άλλον, απείρως μεγαλύτερον αριθμό, δεν υπήρξε ούτε 
καταλληλότης, ούτε τάξη : Όλα αυτά τα ζώα έχουν χαθεί.  

Τα ζώα που δεν είχαν ένα στόμα δεν ημπορούσαν να ζήσουν. Άλλα που δεν 
είχαν αναπαραγωγικά όργανα δεν θα ημπορούσαν να διαιωνισθούν... Τα είδη 
που βλέπουμε σήμερα είναι μόνον το ελάχιστον  μέρος,  αυτού του πλήθους 
το οποίον παρήγαγε το τυφλό πεπρωμένο ...» 

Μια σχεδόν ταυτόσημος επιχειρηματολογία ημπορεί να ευρεθεί και στο  έργον 
του του 1746  «Οι νόμοι της κινήσεως και της παύσεως προέρχονται από μια 
μεταφυσική αρχή», όπου διατυπώνει ανάλογες αν όχι ταυτόσημες ιδέες με τον 
Ντέηβιντ Χιούμ στο «Διάλογοι αφορούντες την Φυσική Θρησκεία» (1777). 

Η κορυφαία αναζήτηση  στην οποίαν ενεπλάκη ο Μωπερτουί αφορά στις 
ανταγωνιστικές περί γενέσεως θεωρίες, (της «προμορφοποιήσεως» και της 
«επιγενέσεως»). Η ερμηνεία του περί της ζωής εμπεριείχε την αυτόματο  
γένεση νέων ειδών ζώων και φυτών, ομού με την μαζική εξάλειψη των 
ανεπαρκών μορφών. Αυτές του οι ιδέες απορρίπτουν μεν την ανάγκη ενός 
Δημιουργού, αλλά δεν αποτελούν μέρος της συγχρόνου εξελικτικής  σκέψεως.  
Η χρονολογία των εν λόγω εικασιών, 1745, είναι παράλληλος  με το έργον του 
Λινναίου και και έτσι προηγείται κάθε σαφούς εννοίας του «είδους». Επίσης, 
οι εργασίες του περί γενεαλογίας, σε συνδυασμόν με την ανίχνευση των 
φαινοτυπικών χαρακτηριστικών μέσα από γενεαλογικές σειρές, 
προαναγγέλλουν τις εργασίες που έγιναν αργότερον στην γενετική. 

 



Μέρος 37 
 
 

 
 

Το 1775, ένα έτος πριν από την πρώτη έκδοση του διασήμου πονήματος του 
Γερμανού ιστρού, φυσιοδίφη, ανατόμου και ανθρωπολόγου Γιόχαν Φρήντριχ 
Μπλούμενμπαχ : «Βιβλίον περί της φυσικής ανθρωπίνης ποικιλίας» («De 
generis humani varietate nativa liber»), ένας ιατρός, ονομαζόμενος Τζον 
Χάντερ (1754–1809) εδημοσίευσε την διατριβή του «Περί των ανθρώπων, οι 
οποίοι διαφέρουν ένεκα αυτών των λόγων» («De Hominum Varietatibus et 
harum causis») γιά την απονομή του τίτλου του Διδάκτορος της Ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.  

Ο Χάντερ ησχολήθη με τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών των 
ανθρώπων και εδήλωσε πως ανέπτυξε  τις αιτίες τους. Ο Σκωτσέζος 
επιστήμων, εδήλωσε πως η νεγροειδής φυλή εγεννάτο... λευκή. Επίστευε 
πως, με τον καιρό, λόγω του ηλίου, οι άνθρωποι ... εμαύριζαν. Έλεγεν επίσης 
πως οι θερμικές φλύκταινες και τα καψίματα πιθανότατα θα μετήλλασαν 
σταδιακώς ένα νέγρο σε λευκό, πράγμα το οποίον τον έκανε να πιστεύσει 
πως οι απώτατοι πρόγονοι των νέγρων ήσαν ... λευκοί Η διατριβή του εγράφη 
στα λατινικά, αλλά μιά αγγλική της μετάφραση (από τον Τόμας Μπέντυς) 
εδημοσιεύθη ως παράρτημα στην αγγλική έκδοση του βιβλίου του 
Μπλούμενμπαχ (1865).  

Αρκετοί συγγραφείς υποθέτουν ότι ο συγγραφεύς της διατριβής  ήταν ο 
μεγάλος χειρουργός και ανατόμος με το ίδιο όνομα Τζον Χάντερ, (1728–1793) 
αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Πρόκειται περί  ταυτωνυμίας, ενώ ο διάσημος 
νατόμος δεν ησχολήθη με φυλογνωσικά θέματα.  

Ο πολυμαθέστατος Μπλούμενμπαχ εγεννήθη στην Γκότα της ανατολικής 
Γερμανίας το 1752 και ήρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν 
σχεδόν αμέσως μετά την εκεί αποφοίτησή του  το 1775.  



Έγινε καθηγητής της Ιατρικής, αλλά οι σπουδαιότερες και διασημότερες  
δημοσιεύσεις του αφορούσαν στους τομείς της ανθρωπολογίας, της 
φυσιολογίας και της συγκριτικής ανατομίας. Απέθανε στο Γκέτινγκεν το 1840, 
αφού παρέμεινε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής, εκτός από τις περιόδους 
οπότε επραγματοποίησε ολίγα βραχέα ταξίδια στην Ελβετία και Αγγλία.  

Οι συνεισφορές του στην μελέτη του εθνοφυλετικού ζητήματος είναι 
μνημειώδεις μέσα από τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του που 
εμπεριέχονται στο περίφημον έργο του «De generis humani varietate nativa 
liber», το οποίον εγνώρισε τρεις εκδόσεις, εκ των οποίων η πρώτη και η τρίτη 
μετεφράσθησαν στην  αγγλική, αλλά και στο «Συνεισφορές επί της φυσικής 
ιστορίας» («Beiträge zur Naturgeschichte»). 

Ο Μπλούμενμπαχ ουδεμίαν είχεν αντίληψη της εξελίξεως του ανθρώπου 
μέσω μιας μακράς σειράς πιθηκοειδών προγόνων, ούτε, πράγματι, κάποιαν 
ιδέα περί της εξελίξεως με την σύγχρονο έννοιά της. Ανεγνώρισεν όμως ότι τα 
φυτά και τα ζώα ήσαν ικανά να τροποποιήσουν την μορφή τους, ως 
αποτέλεσμα της εξημερώσεως τους  ή της αλλαγής του περιβάλλοντος 
κλίματος, υπέθεσε δε πως τα νέα χαρακτηριστικά  τα οποία επεβάλοντο 
τεχνηέντως κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου ήσαν κληρονομήσιμα.  

Όλες οι αλλαγές σε οι επερχόμενες σε ένα είδος από αυτές τις αιτίες, ήσαν τα 
παραδείγματα αυτού που απεκάλεσε εκφυλισμό (degeneratio)  της 
«αρχεγόνου ποικιλίας» (Varietas primigenia) ή «κυρίας φυλής». Νέα είδη θα 
ημπορούσαν να προκύψουν μόνον από «νέα ειδική δημιουργία» του 
Πλάστου.  

Πάγιος ισχυρισμός του Μπλούμενμπαχ ήταν ότι υπήρχε ένα μόνον είδος 
ανθρώπου. Η Varietas primigenia  αυτή, την οποίαν απεκάλεσε «Καυκασία» 
(«Caucasiana») –όπως λέγεται από τον πηγαίον θαυμασμόν του προς το 
ευρειδέστατο κρανίο μιας Γεωργιανής- αντιστοιχεί τους «Ευρωπίδες» της 
συγχρόνου ορολογίας, τους λευκούς ανθρώπους. Από αυτήν την Ποικιλία 
είχαν προκύψει οι άλλες με την διαδικασία του «εκφυλισμού», η οποία 
προέκυψε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος εκτίθεται σε ακραίες 
κλιματολογικές συνθήκες, είναι ο πλέον εξημερωμένος εξ όλων των 
οργανισμών επί μακρόν και μερικές φορές παρεμβαίνει ο ίδιος τεχνηέντως 
στην δομή του σώματός του. 

Από την χρήση της λέξεως εκφυλισμός – degeneratio, θα ημπορούσε κανείς 
να υποθέσει ότι σκοπός του Μπλούμενμπαχ ήταν να επιβεβαιώσει την 
ανωτερότητα των Ευρωπιδών σε σχέση με τις άλλες φυλές, όμως αυτό δεν 
είναι διόλου σωστό καθώς υπήρξε επανειλημμένως διακεκηρυγμένη η 
πρόθεσή του να τονίσει την ενότητα του ανθρώπου, αλλά και να διορθώσει 
την σφαλερά κοινή πίστη στην έντονο «κατωτερότητα» ορισμένων φυλών. 
Επέτρεψε απλώς την αποτύπωση της υπάρξεως ορισμένων προφανών 
σωματοδομικών διαφορών.  

Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά του προσώπου των Νεγριδών, επί 
παραδείγματι, παρατηρεί  : «Παρά το γεγονός ότι, σχεδόν όλα τα ανθρώπινα 
έμβρυα είναι πλατύρινα, ωστόσον οι Αιθίοπες περί των οποίων ο λόγος, 
έχουν πολύ πλατεία ρίνα και “intersinia” -αν ημπορώ να χρησιμοποιήσω την 
έκφραση του γεωγράφου Ισιδώρου (του Χαρακηνού) για τους ρώθωνες- ώστε 
ο οιοσδήποτε αναγνωρίζει αυτήν την φυλή μόνον από αυτούς τους 



χαρακτήρες, ακόμη και αν δεν λαμβάνονται υπόψη τα οιδηματώδη χείλη της». 
Επίσης  παρατηρεί ότι ακόμη και ένας τυφλός, αν είχε την παραμικρά ιδέα της 
μεγάλης διαφοράς μεταξύ των προσώπων των Μογγόλων και των 
«Αιθιόπων», θα ημπορούσε ευχερώς και αυτομάτως να διακρίνει το κρανίον 
ενός Καλμούκου από εκείνο ενός Νέγρου μόνον με την αφή! Ωστόσον, ήταν 
ανήσυχος, για την ενδεχομένη ελαχιστοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών 
που θα ημπορούσαν να θεωρηθούν αρκούντως σημαντικά, ώστε να 
δικαιολογούν τον διαχωρισμό της κάθε ομάδος ανθρώπων ως ένα άλλο είδος 
: Έτσι υπετίμησε εντόνως την ιδιαιτερότητα της κεντρικής προκοιλιακής 
«λιπαράς ποδιάς» (tablier centrale) όσον ο Βολταίρος την προέβαλε 
υπερβολικώς.  

Γράφει : «Η πλέον πρόσφατος μαρτυρία ταξιδιωτών μας επιτάσσει  να 
θέσουμε την λιπαρά ποδιά των Οττεντότων γυναικών (την ύπαρξη της οποίας 
υπεστήριξαν από πολλού διάφοροι ταξιδιώτες) στην ίδια κατηγορία με την 
ανθρωπίνη ουρά και με τον ίδιο τρόπο να την απορίψουμε στους μύθους». 
Βεβαίως όμως, ο Μπλούμενμπαχ είναι ορθοτόμος όταν αρνείται ότι το χρώμα 
του δέρματος ημπορεί να θεωρηθεί ως ειδοποιός διαφορά (διαφορά μεταξύ 
κεχωρισμένων ειδών). 

Δεν υπάρχει καμία απολύτως σαφής δήλωση στα γραπτά του συμφώνως 
προς την οποίαν ο «εκφυλισμός» συνεπάγεται κάποιαν κατωτερωτητα. Μόνη 
εξαίρεση «ποιοτικής διακρίσεως» εκ μέρους του είναι ότι οι άνθρωποι της 
«Αρχεγόνου Ποικιλίας» (Ευρωπίδες)  λέγει πως είναι «πλέον ευμόρφου 
μορφής» («pulcerrimae formae») σε σύγκριση με εκείνην των λοιπών φυλών. 

Ο Μπλούμενμπαχ προέβη σε μιαν ειδική έκκληση για μιαν πλέον ευνοϊκή 
στάση απέναντι τους νέγρους. Γραάφει : «Ουδείς φερόμενος ως άγριος 
άνθρωπος είναι γνωστός σε εμας, ο οποίος να έχει διακριθεί τόσον πολύ 
όπως ο Νέγρος, από τέτοια παραδείγματα τελειοποιήσεως και ικανότητος για 
μάθηση και πολιτισμό, συνεπώς δε να έχει συνδεθεί τόσον στενώς με τους 
πλέον καλλιεργημένους ανθρώπους στην γη». Μάλιστα ο μεγάλος 
ανθρωπολόγος δίδει πολλά αξιόλογα παραδείγματα πνευματικών ικανοτήτων 
συγκεκριμμένων  νέγρων. 

Σύντομος μνεία πρέπει να γίνει εδώ και σε έναν ακαδημαΙκό διδάσκαλο, 
συνάδελφο δηλαδή του Μπλούμενμπαχ, που είχε διορισθεί λέκτωρ στην 
φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιον του Γκέτινγκεν δύο ή τρία χρόνια πριν από τον 
Μπλούμενμπαχ, ως  μέλος του εκεί διδακτικού προσωπικού. Είναι σχεδόν 
αδύνατον να φαντασθεί κανείς δύο άνδρες με εντονοτέρα ανίθεση και 
ριζικότερον διαφορετική προοπτική περί του εθνοφυλετικού ζητήματος.  

Ο Κριστόφ Μάϊνερς (1747–1810) ήταν φιλόσοφος και ιστορικός και υπήρξε 
έμμονος υποστηρικτής του πολυγενισμού. Εμελέτησε τα φυσικά, νοητικά και 
ηθολογικά χαρακτηριστικά της κάθε φυλής και κατεσκεύασε μιαν ιδιάζουσα  
διαφυλετική ιεραρχία, βασιζόμενος  στα ευρήματα των μελετών του 

(καταγραφόμενα λεπτομερώς στο τετράτρομον έργο του «Έρευνες περί των 
ποικιλοτήτων των ανθρωπίνων φύσεων» / «Untersuchungen über die 
Verschiedenheiten der Menschennaturen»-1813). Εχώρισε την ανθρωπότητα 
σε 2 ευρείες κατηγορίες, την «εύμορφη λευκή φυλή» και την ... «άσχημο 
μαύρη».  

 



Στο βιβλίον του «Περίγραμμα της Ιστορίας της Ανθρωπότητος»  («Grundriß 
der Geschichte der Menschheit» -1785), λέγει  πως το κυριότερον 
χαρακτηριστικό μιας φυλής είναι είτε η ευμορφία είτε η ασχημία της. Επίστευε 
πως μόνον η λευκή φυλή (..... εξαιρουμένων των Σλάβων) ηταν εύμορφη.  

Εθεώρησε κατώτερες τις «άσχημες» φυλές, επίσης δε ανήθικες και ζωώδεις. 
Έλεγε πως οι σκοτεινόχροες, άσχημοι άνθρωποι εξεχώριζαν από τους 
ευμόρφους λευκούς ανθρώπους, λόγω της «λυπηράς» ελλείψεως αρετής και 
λόγω των «τρομερών ελαττωμάτων» τους. Ο Μάϊνερς προσεπάθησε να 
μεταφέρει την γνώμη του για το ζήτημα, με μιαν εξόχως επιθετική γραφή όπου 
χρησιμοποιούνται προσβλητικοί όροι για τους νέγρους και άλλους μη 
ευρωπαϊκούς  λαούς.  

Σε ένα από τα κείμενά του μάλιστα ζητεί οι νομικοί και οι άλλοι υπεύθυνοι στις 
κρατικές αρχές, να θεωρούν για την ανθρωπότητα ότι η ελευθερία και άλλα 
δικαιώματα των ανθρώπων δεν πρέπει  να προσφέρονται σε ανθρώπους «οι 
οποίοι στερούνται συναισθήματος, είναι τόσον ευερέθιστοι και συνάμα 
ράθυμοι, τόσον ανόητοι  και κακοί (übelartigen) όπως οι νέγροι» και εκθέτει 
την γνώμη του ότι  «... οι μαύροι, καφέ και ερυθροί λαοί, ου μόνον δεν 
ανεκάλυψαν τις τέχνες και τις επιστήμες. αλλά ήσαν ανίκανοι για αποδοχή 
τους, όταν τους προσεφέρθησαν από τους Ευρωπαίους». 

Μέρος 38 
 

 

Ο Σάμουελ Τόμας Ζέμερινγκ (1755-1830) ήταν ένας στενός φίλος του 
Μπλούμενμπαχ από την περίοδο που ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της 
Ιένας και στην συνέχεια μαθητής στο Γκέτινγκεν. Επίσης εσπούδασε υπό τον 
Πέτρους Κάμπερ στην Ολλανδία. Διέδραμε μια περίοδο κατά την οποίαν 
ενδιεφέρετο για την πρακτική μαγεία και έγινε Ροδόσταυρος, αλλά στην 
συνέχεια αφιερώθηκε ολοψύχως στις επιστημονικές μελέτες.  



Κατέστη ένα λίαν διακεκριμένος ανατόμος, που κατείχε διδακτικές έδρες σε 
διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια. Σήμερον είναι γνωστός κυρίως για το 
πρωτοποριακό έργο του σχετικώς με το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Ήταν 
επίσης φίλος του μεγάλου Γκαίτε, ο οποίος τον προειδοποίησε για την τάση 
του να εικοτολογεί ανεξελέγκτως. Παρέμεινε επίσης ισοβίως φίλος  των 
πρώην καθηγητών του, Μπλούμενμπαχ και Κάμπερ, είναι δε προφανές από 
την υπάρχουσα αλληλογραφία τους, ότι ήταν γνώστης της περιφήμου 
ανθρωπολογικής - ανθρωπομετρικής «Διατριβής» του τελευταίου, πολύ πριν 
από την δημοσίευσή της. 

Το 1784 ο Ζέμερινγκ δημοσίευσε ένα μικρό βιβλίο για την ανατομία των 
Νέγρων σε σχέση με εκείνην των Ευρωπαίων. Το επόμενο έτος εδημοσιεύθη 
μια πολύ διευρυμένη δευτέρα έκδοση του βιβλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στον τίτλο της πρώτης εκδόσως αναφέρεται στους «Μαύρους» -γερμανιστί 
«Mohren», λέξη που δηλεί και τους Μαυριτανούς - , αλλά και οι δύο εκδόσεις 
ασχολούνται συνολικώς με τους Νέγρους.  

Ο συγγραφεύς ανεκοίνωσε σαφώς εκ των προτέρων ότι κύριος στόχος του 
ήταν να ανακαλύψει «αν οι Νέγροι ή οι Ευρωπαίοι προσεγγίζουν 
περισσότερον τους πιθήκους». Αυτοί οι μικροί τόμοι του περιέχουν μιαν 
εξαιρετικά αντικειμενική και στις περισσότερες (αν όχι όλες) ακριβή περιγραφή 
των φυσικών διαφορών μεταξύ των Νεγριδών και των Ευρωπιδών. Όσον 
αφορά στους πρώτους, εβάσισε τις μετρήσεις του κυρίως σε τρία κρανία που 
είχε στην κατοχή του, καθώς και στην ανατομή που διενήργησε σε τέσσερα 
πτώματα. Μετέρχεται συστηματικώς την μελέτη του σώματος, επισημαίνων τις 
υφιστάμενες διαφορές.  

Εκτός από τα εμφανή και πρόδηλα χαρακτηριστικά που αναφέρει και τα εξής, 
μεταξύ άλλων :  « O οφθαλμικός βολβός  και ο οφθαλμικός κόγχος του 
Νέγρου είναι ελαφρώς μεγαλύτεροι, το ομόλογο του τρίτου βλεφάρου είναι 
καλύτερον ανεπτυγμένο. Στο κρανίο οι πρόσθιοι ρώθωνες δεν διαχωρίζονται 
από την ρινική κοιλότητα με μιαν απότομο ακρολοφία και τα οπίσθια τρήματα 
της ρινικής κοιλότητος είναι πολύ ευρύτερα από εκείνα των Ευρωπαίων, 
δεδομένου ότι οι πτερυγοειδείς αποφύσεις του σφηνοειδούς οστού είναι πλέον 
μεμακρυσμένες.  

Οι άνω και κάτω κοπτήρες προπίπτουν και προέχουν, έτσι συγκλίνουν υπό 
γωνίαν. Η κάτω γνάθος είναι πολύ πιο ισχυρή, και το τμήμα όπου προφύεται 
ο μασητήρ μυς είναι πολύ ευρύ. Τα δάκτυλα των χειρών και των ποδών των 
Νέγρων είναι μακρύτερα και τα ισχία λεπτότερα.» 

Όταν η μελέτη του ολοκληρώθηκε ο Ζέμερινγκ θα ημπορούσε δικαίως να 
ισχυρισθεί ότι είχε πραγματοποιήσει την εργασία του χωρίς προκαταλήψεις. 

«Θα ιδει κάποιος από ολόκληρο υην πραγματεία μου ότι σε αυτήν την μελέτη 
η πρόθεσή μου ήταν απλώς να ανακαλύψω αν οι Νέγροι ή οι  Ευρωπαίοι 
προσεγγίζουν περισσότερον στους πιθήκους. Στο τέλος υπήρξε όλως 
αδιάφορο για εμένα να διεκδικήσω αυτό για τους λευκούς ανθρώπους εν 
σχέσει προς τους μαύρους, μόνον έπρεπε να ανεύρω αψευδή και λογικά 
στηρίγματα του τελικού μου ισχυρισμού: Όμως όσον περισσότερον επεδίωξα 
να διενεργήσω αυτήν την μελέτη εν ψυχρώ, τόσον καλύτερον κατέστη 
προφανές πως αυτό ίσχυε για τον Νέγρο ....  



Αλλά παραμένουν παρ' όλα άνθρωποι πολύ υψηλότερον αυτής της κλάσεως 
των αληθών τετραπόδων ζώων [των πιθήκων]. Είναι πράγματι λίαν 
εντυπωσιακώς διακριτοί και διαχωριζόμενοι  από αυτά .... Είμαι σε αυτό το 
θέμα πλήρως έμπλεος της γνώμης αυτού [του Κάμπερ], όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, ότι δηλαδή ο Νέγρος δεν είναι απλώς άνθρωπος, αλλά και είναι 
του ιδίου με εμάς  είδους.   Απλώς μεταπίπτει, καθώς επίσης και διαφέρει, με 
ανεπαίσθητες διαφοροποιήσεις  στην δομή, στο χρώμα, κλπ, όπως στον 
Αβυσσηνό και στον Οττεντότο και σε άλλες ποικιλίες του ανθρώπου, οι οποίες 
μεταπίπτουν από την μία στην άλλη, μέσω εξίσου ανεπαισθήτων  
μεταβάσεων. » 

Ο ίδιος σημειώνει, ωστόσον : «Θεωρώ ότι τα διακριτικά όργανα της 
αντιλήψεως που αποδεικνύουν την διαφορά μας από τα ζώα, πιθανώς 
αφήνουν τον Νέγρο κάπως πιό πίσω μας κατά μέσον όρο», αλλά και «... 
μεταξύ των μαύρων, υπάρχουν μερικοί που πλησιάζουν εγγύς τους λευκούς 
αδελφούς τους, υπερβαίνουν δε πολλούς από αυτούς σε ευφυία». Πρέπει να 
γίνει αντιληπτό σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίον μελετά δίχως 
προκαταλήψεις το βιβλίο του Ζέμερινγκ ότι, ανεξαρτήτως των λαθών που 
πιθανώς έχει κάνει αυτός σε λεπτομερή σημεία, λόγω ελλείψεως επαρκούς 
ανατομικού υλικού, καθοδηγήθηκε αποκλειστικώς και μόνον από 
απροκατάληπτο επιστημονική επιθυμία να ανεύρει και να αποδείξει την επί 
του θέματος αλήθεια. 

Ο διάσημος Ολλανδός συγκριτικός ανατόμος Πέτρους Κάμπερ (1722-1789) 
ενέχει μείζον ενδιαφέρον για τους μελετητές του εθνοφυλετικού ζητήματος,  
κυρίως επειδή εισήγαγε μια ποσοτική μέθοδο για την αντικειμενική σύγκριση 
των ανθρωπίνων φυλών μεταξύ τους, αλλά και με ορισμένα ζώα. Η  
«Προσωπική Γραμμή» του θα ημπορούσε σχεδόν να θεωρηθεί ως η αφετηρία 
από την οποίαν ανεπτύχθη  η σύγχρονος κρανιολογία, αν και ο καλλιτέχνης 
Άλμπρεχτ Ντύρερ Dϋrer είχε μελετήσει το ζωντανό πρόσωπο με συγκρίσιμο 
τρόπο σχεδόν 250 χρόνια πριν.  

Ο Κάμπερ έγραψε το προσχέδιο της διατριβής του για το θέμα αυτό το 1768 
και προσ’εθετε στοιχεία από καιρού εις καιρόν. Μέχρις ότου προσέλαβε 
σχεδόν την τελική της μορφή το 1786. Ήταν, όμως, ένας πολυάσχολος και 
ιδιαιτέρως πολυχασμένος άνθρωπος : δεν υπήρξεν  μόνον ανατόμος, αλλά 
και ένας διακεκριμένος χειρουργός και γυναικολόγος, μια αυθεντία περί την 
ιατρική νομολογία, ένας καλλιτέχνης ζωγράφος και γλύπτης σημαντικών 
δεξιοτήτων. Ήταν ακριβώς έτοιμος να οργανώσει την δημοσίευση του βιβλίου 
του, όταν απέθανε αιφνιδίως το 1789. Η δημοσίευση έγινε δύο χρόνια 
αργότερον από το υιο του, με τη μορφήν γαλλικής μεταφράσεως. 

Ο Κάμπερ επροχώρησε ως ακολούθως : Έθεσε το κρανίο σε θέση 
αυθαιρέτως  επιλεγείσα ως οριζόντιο. Αυτό επετεύχθη όταν τα στόμια των 
ώτων (οι οστεώδεις έξω ακουστικοί πόροι) και την ρινική άκανθα το 
χαμηλότερο άκρον του ρινικού διαφράγματος ήσαν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 
Δεν λέγει ακριβώς που  ήσαν αυτά τα σημεία, αλλά φαίνεται πιθανόν από τα 
σχέδια του ότι συνήθως (αλλά όχι πάντα) χρησιμοποιείται ότι είναι σήμερα 
γνωστό ως «πόριον» και «ρινακάνθιο».  

 

 



Στην συνέχεια έκανε ένα ακριβές σχέδιο της αριστεράς πλευράς του κρανίου, 
έτσι ώστε κάθε σημείο του αντικειμένου θα πρέπει να αποτυπώνεται στο 
σχέδιο από ένα σημείο ακριβώς απέναντι από αυτό, χωρίς στρέβλωση από 
την προοπτική. Στη συνέχεια έσυρε μια δευτέρα γραμμή, συνδέουσα την 
πρόσθια επιφάνεια του πρώτου τομέως οδόντος και το μέτωπο.  

Αυτή η γραμμή είναι η καλουμένη «προσωπική γραμμή του Κάμπερ»  . Η 
γωνία που σχηματίζεται από την προσωπική γραμμή με το οριζόντιο επίπεδο 
ονομάζεται  κοινώς  «προσώπου γωνία του Κάμπερ». Ο ίδιος δεν φαίνεται 
πως είχε χρησιμοποιήσει αυτήν την έκφραση, αν και πάντοτε  μετρούσε και 
κατέγραφε αυτήν την γωνία. 

Ο Κάμπερ είχε ήδη προβεί σε ανατομική μελέτη του ουραγκοτάγκου το 1861, 
στην οποίαν είχε συμπεριληφθεί η γραμμή του προσώπου σε ένα σχέδιο του 
κρανίου, αλλά σε αυτήν την προηγουμένη εργασία έσυρε την γραμμή που 
προορίζεται να εκπροσωπεί το επίπεδον της Φραγκφούρτης αρκετά 
χαμηλότερον από τον έξω ακουστικό πόρος και το κάτω άκρον του ρινικού 
διαφράγματος (αν και φαίνεται να είναι παράλληλος με μιαν γραμμή που θα 
ημπορούσε να γίνει μέσω αυτών).  

Σε μεταθανάτιον βιβλίο του επιδεικνύει και πάλιν το κρανίον του 
ουραγκοτάγκου, αυτήν την φορά όμως με το οριζόντιον επίπεδο που 
αναφέρεται στον «κανονιστικό – πρότυπο» τρόπο του και δίδει τις γωνίες του 
προσώπου αυτού του ζώου, ενός άλλου ακαθορίστου πιθήκου και ορισμένων 
φυλών του ανθρώπου. Οι μορφές του είναι οι ακόλουθες : πιθήκου με γωνία 
42°,  ουραγκοτάγκου 58 ° (το ίδιο σχήμα όπως είχε αποδώσει πριν), ενός 
νεαρού Νέγρου 70 ° και ενός Ευρωπαίου > 80 °.  

Εθεώρησεν ότι η γωνία μεταξύ της γραμμής  του προσώπου και του 
οριζόντιου επιπέδου παρέχει έναν καλό – αξιόπιστο δείκτη της εμφανίσεως 
του προσώπου, και ότι στο πλαίσιο αυτό ο Νέγρος ευρίσκετο εγγύτερον από 
τον Ευρωπαίο προς τον πίθηκο. 

Ο Κάμπερ προέβη και σε διάφορες άλλες παρατηρήσεις σχετικώς με την 
ανατομία των Νέγρων. Ο ίδιος εγνώριζε ότι στην εποχή του πολλοί ταξιδιώτες 
και οι περισσότεροι φυσιοδίφες απέδιδαν το σχήμα της μύτης σε αυτήν την 
φυλή σε τεχνητή παραμόρφωση, αλλά ήξερε ότι η διαφορά ρινικού σχήμαος 
με τους Ευρωπαίους υπήρχε ήδη προ της γεννήσεως.  

Ανέφερε επίσης την μηνοειδή μεμβράνη στην εσωτερική γωνία (έσω κανθό) 
του ανθρωπίνου οφθαλμού και παρετήρησε ότι είναι ολίγο μεγαλυτέρα στου 
Νέγρους  σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Εσφαλμένως μάλιστα, ήταν της 
γνώμης ότι η ανθρώπειος αυτή μεμβράνη δεν ήταν ομόλογος με την νηκτική 
μεμβράνη των ζώων. 

 

 

 

 



Μέρος 39 
 

 

Ιχνηλατούντες την πνευματική τροχιά του φερομένου ως κατ’ εξοχήν 
εκπροσώπου της  φυλετικής σκέψεως, Κόμητος Αρτύρ ντε Γκομπινώ, πέραν 
των διαχεομένων παραμυθολογικών στρεβλώσεων  περί του βίου και του 
έργου του πολυμαθούς στοχαστού, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξεν 
εκτός από ικανός διπλωμάτης και  σπουδαίος (άξιος σπουδής) συγγραφεύς  
ποικίλων έργων εκτός του περιφήμου  «Essai sur l' inégalité des races 
humaines» («Δοκίμιον περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών», 1853-
1855).  

Συνέγραψεν επίσης την μελέτη διπλωματικής ιστορίας «Capodistrias» 
(«Revue des Deux Mondes» - Τόμος 26, 1841), το μυθιστόρημα 
«Scaramouche», (1843), το «Μνημόνιον περί της παρούσης κοινωνικής 
καταστάσεως της Περσίας», (1856), το λεπτομερέστατον «Οι θρησκείες και οι 
φιλοσοφίες στην Κεντρική Ασία», (1865), την εξαιρετικήν «Ιστορία των 
Περσών» (1869), την βιογραφία του Νορμανδού – Βίκινγκ προγόνου του 
Ότταρ   Γιάρλ («Η ιστορία του Ότταρ   Γιάρλ και των απογόνων του»), (1879) 
καθώς και τα εξειδικευμένα περί σφηνοειδούς γραφής πονήματά του «Διάλεξη 
περί των σφηνοειδών γραφών»,(1858) και «Πραγματεία περί των σφηνοειδών 
γραφών», (1864). 

Οι εκ του εργασιακού του αντικειμένου και εκ της ιστορικής αναδιφήσεως 
«περιπλανήσεις» του Κόμητος, τον οδήγησαν να διαμορφώσει την αντίληψη 
ότι η φυλή είναι η γεννήτρια παράμετρος που δημιουργεί τον πολιτισμό, 
διατυπώνων την άποψη ότι οι τρεις ανθρώπινες φυλές («Μαύρη», «Λευκή» 
και «Κιτρίνη») αποτελούσαν βιολογικώς επελθόντες φυσικούς φραγμούς του 
ανθρωπίνου είδους και ότι η «ανάμιξη των φυλών» έθραυε αυτούς τους 
φραγμούς, οδηγούσα στο χάος.  



Εχαρακτήριζε την Νότιο και την Ανατολικήν Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την 
κεντρική Ασία και τη Βόρειο Αφρική ως περιοχές «φυλετικώς συμφυρματικές».  

Ο Γκομπινώ εξέφρασεν επίσης την άποψη ότι, η Μαύρη και η Κιτρίνη φυλή 
ανήκουν στην ίδια «οικογένεια» φυλών με την Λευκή και έχουν κοινό 
πρόγονο. Μην έχων σπουδάσει ούτε θεολογία, ούτε φυσικές επιστήμες και 
συγγράφων προ της ευρείας διαδόσεως και εις βάθος κατανοήσεως  της 
εξελικτικής θεωρίας, ο Γκομπινώ εθεώρησεν τα αναγραφόμενα στην Βίβλο ως 
πραγματικήν αφήγηση της ανθρωπίνης Ιστορίας και στο σχετικόν του δοκίμιον 
περί ανισότητος των φυλών αποδέχεται ως κοινούς προγόνους της 
ανθρωπότητος …. τον Αδάμ και την Εύα.  

Ωστόσον, πέραν αυτού στην χριστιανική διδασκαλία της Εκκλησίας δεν 
υπάρχει καμία άλλη ένδειξη υποδεικνύουσα ότι οι «έγχρωμες» φυλές είχαν 
κοινούς με τη λευκή φυλή προγόνους τους Αδάμ και Εύα (στην αρχική αγγλική 
απόδοση του εν λόγω έργου, Joseph Arthur de Gobineau:  Moral and 
intellectual diversity of races», εκδόσεις Joshua Ballinger Lippincott & Co, 
Φιλαδέλφεια (1856), σελίδες 337/338). 

Ο Γκομπινώ θεωρούσε ότι η Λευκή φυλή υπερτερεί έναντι των άλλων φυλών 
στην δημιουργία όχι μόνον υλικοτεχνικής εξελίξεως αλλά και πολιτισμικής 
καλλιεργείας, καθώς και στην διατήρηση ευρύθμου πολιτειακής 
διακυβερνήσεως, «εν τάξει», ασχέτως του κρατούντος πολιτεύματος. 
Ωστόσον, επίστευεν επίσης ότι η ανάπτυξη του πολιτισμού σε άλλες 
περιόδους ήταν ολότελα διαφορετική από αυτήν της εποχής του και είκαζε ότι, 
οι άλλες φυλές ίσως είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες σε εκείνες τις περιόδους 
κατά τις οποίες υπερτερούσαν εν σχέσει με την σύγχρονό του ιστορική 
περίοδο. Θεωρούσε, επίσης, ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν το σύμπλοκο 
των καλυτέρων στοιχείων που είχαν επιζήσει εκ των  αρχαίων πολιτισμών  και 
διέθετε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους, τα οποία και του προσέδιδαν 
την ικανότητα να συνεχίζει υφιστάμενος.  

Η θεμελιώδης του θέση ήταν ότι, η ευρωπαϊκή πολιτιστική άνθηση από την 
Ελλάδα στην Ρώμη και κατόπιν στον γερμανικής προελεύσεως  
μεταμεσαιωνικό πολιτισμό, ήτοι ιστορικών δρωμένων που μετεξελίχθησαν 
στον σύγχρονό του πολιτισμό προήλθαν από  τον αρχαίον Ινδοευρωπαϊκό 
πολιτισμό, από την Ινδοευρωπαϊκή ηθικοπνευματική πολιτισμική καλλιέργεια 
(κουλτούρα) γνωστήν τότε και ως «Αρία», προς την οποίαν σαφώς και 
αντιστοιχούσαν συστατικώς.  

Ο Γκομπινώ έγραψε αυτές τις θέσεις του με δεδομένη την πολιτιστικήν τροχιά 
του παρελθόντος της Ευρώπης, ενώ η ανάμιξη των φυλών εφαίνετο σαφώς 
αναπόφευκτος και κατ’ αυτόν θα οδηγούσε σε ολοέν αυξανόμενο χάος. 
Θεωρούσε ως κυρία αιτία της οικονομικής αναταραχής της εποχής του στην 
πατρίδα του Γαλλία την επελθούσα φυλετική «νόθευση». Αργότερον, όταν 
ήρχισαν να διαδίδονται τα πολιτιστικά στοιχεία από την Βρετανία και τις ΗΠΑ, 
ενώ ήρχισε να αναπτύσσεται και η Γερμανία, αναθεώρησε γράφων ότι «…η 
Λευκή φυλή έχει ακόμη την δυνατότητα να διασωθεί». 

Αν και ο Γκομπινώ διείδε ελπίδες σωτηρίας των Λευκών με την επέκταση της 
ευρωπαϊκής ισχύος, δεν υπεστήριξεν την δημιουργίαν «οικονομικών 
αυτοκρατοριών» με πολυπολιτισμικό περιβάλλον, συμπεραίνων ότι η 
ανάπτυξη παρομοίων αυτοκρατοριών θα απεδεικνύετο καταστροφική για τις 



φυλές οι οποίες τις είχαν δημιουργήσει, καθώς αναποφεύκτως οδηγούσαν 
στην ανάμιξη των διακριτών φυλών και την δημιουργία «συμφύρματος». 
Αντιθέτως, θεωρούσε την τελευταία περίοδο του 19ου  αιώνος και την 
ανάπτυξη του ιμπεριαλισμού ως μια θλιβερά διαδικασία αποσυνθέσεως του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

Για να υποστηρίξει το συμπέρασμά του, ανεφέρετο συνεχώς στις 
παρελθούσες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες και στις συνακόλουθες μετακινήσεις 
πληθυσμών, οι οποίοι δεν ανήκαν στην Λευκή φυλή, για να εξηγήσει την 
εθνογραφική σύνθεση των ευρωπαϊκών εθνών.  

Συμφώνως προς την αντίληψή του, οι μικτοί πληθυσμοί της Ισπανίας, το 
μεγαλύτερον τμήμα της Γαλλίας και της Ιταλίας, η νότιος Γερμανία, το 
μεγαλύτερον μέρος της Αυστρίας και της Ελβετίας, καθώς και τμήματα της 
Βρετανίας, προέκυψαν από την ιστορική εξέλιξη των πολιτισμών των 
Ελλήνων, των Ρωμαίων και των εισβολέων Οθωμανών Τούρκων, οι οποίοι 
«ήνοιξαν» την Ευρώπη σε μη-Αρίους πληθυσμούς, όπως οι λαοί της βορείου 
Αφρικής.  

Επίσης, το νότιο και δυτικό Ιράν, η νότιος Ισπανία και η νότιος Ιταλία 
αποτελούνται, εθνολογικώς, από μιαν «εκφυλισμένη» μιγαδική φυλή, η οποία 
προέκυψεν από επιμειξίες. Επίσης, κατά τον Γκομπινώ, ολόκληρος η βόρειος 
Ινδία απετελείτο πληθυσμιακώς κατά το πλείστον από άτομα της Κιτρίνης 
φυλής. 

Το πρώτο βήμα προς τον πολιτισμό, συμφώνως προς τον Γκομπινώ είναι η 
ένωση αρκετών φυλών, μέσω  συμμαχίας ή κατακτήσεως, για να σχηματίσουν 
ένα έθνος. Ορισμένες εθνοτικές ταξινομικές ομάδες φαίνονται ικανές να 
προχωρήσουν στην συγκρότηση μια συλλογικής μονάδος αρκετά μεγάλης 
ώστε να αναπτυχθεί πολιτισμός, άλλες φαίνονται ανίκανες. Εκείνοι που 
αποτυγχάνουν δεν φαίνεται να αποτρέπονται από εξωτερικές αιτίες. 
Ευρίσκονται σε ψυχρά, εύκρατα και θερμά κλίματα, σε εύφορες εκτάσεις και 
σε άγονες ερήμους, σε όχθες ποταμών, σε ακτές και σεεσωτερικές χερσαίες 
περιοχές. 

Οι συμμαχικές φυλές (πιθανότατα συγγενείς) οι οποίες συνδέονται για να 
σχηματίσουν ένα έθνος, αναμειγνύονται προοδευτικώς σε ένα ομοιογενές 
σύνολο με την προϊούσα ενδογαμία. Αναπτύσσονται πόλεις και καθώς 
μεγαλώνουν, συρρέουν σε αυτές ξένοι. Αρχίζει να διαμορφώνεται μια διεθνής 
κοινωνία. Μεταξύ των νεοαφιχθέντων είναι και άτομα τα οποία ανήκουν  σε 
εθνοτικές ταξινομικές ομάδες οι οποίες ουδέποτε εφάνησαν ικανές  να 
εκκινήσουν έναν πολιτισμό. Εκδηλώνεται και εδραιώνεται ο «εκφυλισμός». 

Εκτιμάται ότι η λέξη «εκφυλισμός», προσδιορίζουσα χαρακτηριστικώς έναν 
λαό, πρέπει να σημαίνει και σημασιοδοτεί ότι αυτός ο λαός δεν έχει πλέον το 
εγγενές πλεονέκτημα που κατείχε προηγουμένως, ότι «δεν έχει πλέον το ίδιο 
αίμα στις φλέβες του», δηλαδή η αξία του ετροποποιήθη σταδιακώς από 
διαδοχικές αναμείξεις. Ή αν το θέσουμε άλλως, παρά το ίδιο όνομα δεν έχει 
διατηρήσει την ίδια φυλή με τους ιδρυτές του.  

 

 



Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος της παρακμής, ο αποκαλούμενος και 
«εκφυλισμένος», είναι ένα διαφορετικό παράγωγο, από εθνοφυλετικής 
απόψεως, από τους ήρωες των μεγάλων ιστορικών εποχών. 

Η ανωτέρω σύντομη περιγραφή συνοψίζει με αξιοσημείωτο σαφήνεια την 
υποκειμένη θεμέλιο ιδέα της σκέψεως του Γκομπινώ, την οποίαν εξέθεσεν 
εκτενέστατα στο διάσημο  βιβλίο του περί των ανθρωπίνων φυλών. 

 
Μέρος 40 
 

 
 

 
Ο  αμφιλεγόμενος, λεπτολόγος και ευρυμαθής Κόμης Αρθούρος ντε 
Γκομπινώ, επεξηγεί αναλυτικώς στο  εκτενές και πολύπλευρο «Εγχειρίδιον 
περί της ανισότητος των φυλών» : 
 
«Τα μεγάλα γεγονότα - οι αιματηροί πόλεμοι, οι επαναστάσεις και η διάλυση 
των νόμων – που ήσαν διαδεδομένα επί τόσα πολλά χρόνια στα κράτη της 
Ευρώπης, είναι ικανά να μεταστρέψουν τους νόες των ανθρώπων στην 
μελέτη των πολιτικών προβλημάτων.  
 
Ενώ ο κοινός  άνθρωπος εκτιμά απλώς και μόνον τα άμεσα αποτελέσματα και 
συσσωρεύει όλο τον έπαινο και την ευθύνη στον μικρόν ηλεκτρικό σπινθήρα  
που σηματοδοτεί την επαφή με τα δικά του συμφέροντα, ο σοβαρότερος 
στοχαστής θα προσπαθήσει να ανακαλύψει τις κρυμμένες αιτίες αυτών των 
φοβερών αναταραχών. Θα εγκύψει, με τον φανό ανά χείρα, στα σκοτεινά 
μονοπάτια της φιλοσοφίας και της ιστορίας. Και στην ανάλυση της 
ανθρωπίνης καρδίας ή της προσεκτικής αναζητήσεως μεταξύ  των χρονικών 
του παρελθόντος, θα προσπαθήσει να κερδίσει την βασική  κλείδα του 
αινίγματος που έχει συγχύσει επί μακρόν την φαντασία του ανθρώπου. 



 
Η θανάσιμη ασθένεια των πολιτισμών και των κοινωνιών εξελίσσεται από 
γενικές αιτίες, οι οποίες είναι κοινές για αυτούς, η πτώση των πολιτισμών είναι 
η πλέον εντυπωσιακή και, ταυτοχρόνως, η πλέον συγκεχυμένη, εξ όλων των 
φαινομένων της ιστορίας. Πρόκειται για μια συμφορά που προκαλεί φόβο 
στην ψυχή και πάντως έχει πάντα σε εφεδρεία κάτι τόσον μυστηριώδες και 
τόσον τεράστιο, ώστε ο στοχαστής δεν κουράζεται  ποτέ να το κοιτά, να το 
μελετά, να ψηλαφεί τα μυστικά του.  
 
Αναμφισβητήτως η γέννηση και η ανάπτυξη των λαών προσφέρουν ένα πολύ 
αξιόλογο θέμα για τον παρατηρητή. Οι διαδοχικές εξελίξεις των κοινωνιών, τα 
κέρδη τους, οι κατακτήσεις τους, οι θρίαμβοι τους, έχουν κάτι το οποίον 
κυριεύει ζωηρώς την φαντασία και την κρατά αιχμάλωτη. 
 
Ο φανατισμός, η πολυτέλεια, η διαφθορά των ηθών και η ασέβεια δεν 
οδηγούν αναγκαστικώς στην πτώση των κοινωνιών. Πρέπει πρώτα να 
εξηγήσω αυτό που κατανοώ ως μια “κοινωνία”. Δεν εννοώ την περισσότερον 
ή ολιγότερον εκτεταμένη σφαίρα εντός της οποίας ασκείται μια ορισμένη 
κυριαρχία,  υπό την μίαν ή την άλλη μορφή.  
 
Η Αθηναϊκή δημοκρατία δεν είναι διόλου περισσότερον “κοινωνία” υπό την 
έννοιάν μας, από το Βασίλειον της Μαγκάντα, την Αυτοκρατορία του Πόντου ή 
το Χαλιφάτο της Αιγύπτου κατά την εποχή των Φατιμιδών. Αυτά είναι 
θραύσματα κοινωνιών, τα οποία αναμφισβητήτως αλλάζουν, συνενούνται ή 
διαλύονται, συμφώνως προς τους φυσικούς νόμους, αλλά η ύπαρξή τους ή ο 
θάνατός τους δεν συνεπάγονται την ύπαρξη ή το θάνατο μιας κοινωνίας. Η 
διαμόρφωσή τους είναι συνήθως ένα μεταβατικό φαινόμενο, το οποίον  έχει 
περιορισμένη ή έμμεσο επίδραση επί του πολιτισμού στον οποίο 
προκύπτουν.  
 
Αυτό που εννοώ ως “κοινωνία” είναι μια ομάς ανθρώπων συγκινουμένων από 
παρόμοιες ιδέες και από ίδια ένστικτα. Η πολιτική τους ενότης ημπορεί να 
είναι περισσότερον ή ολιγότερον ατελής, αλλά η κοινωνική τους ενότης πρέπει 
να είναι πλήρης : Έτσι, η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Ελλάς, η Ινδία και η Κίνα 
ήσαν -ή ακόμη είναι- το θέατρον όπου διακριτές και χωριστές κοινωνίες έχουν 
διαδραματίσει τα δικά τους πεπρωμένα, εκτός από την περίπτωση που αυτές 
συνεδέθησαν επί κάποιο χρονικό διάστημα από πολιτικά προβλήματα». 

 [Η Μαγκάντα είναι μια περιοχή στο ινδικό ομόσπονδο κράτος του Μπιχάρ και 
στην αρχαιότητα εσχημάτιζε μίαν  από τις  δεκαέξι Μάχα - Τζαναπάντας 
(«Μεγάλες Χώρες») της αρχαίας Ινδίας. Πυρήν του βασιλείου ήταν η περιοχή 
του Μπιχάρ νοτίως του Γάγγη ποταμού. Η πρώτη του πρωτεύουσα ήταν η 
Ρατζαγκρίχα (η σύγχρονη Ρατζγκίρ) και στην συνέχεια η Παταλιπούτρα (η 
σύγχρονη Πάτνα). Το βασίλειον της Μαγκάντα επεξετάθη και συμπεριέλαβε το 
μεγαλύτερο μέρος του Μπιχάρ και της Βεγγάλης μετά την κατάκτηση των 
βασιλείων Λιτσάβι και Άνγκα, αντιστοίχως, ακολουθουμένη και από την 
κατάκτηση ενός μεγάλου μέρους του ανατολικού Ουτάρ Πραντές  και της 
Οντίσα.  Το αρχαίο βασίλειο της Μαγκάντα αναφέρεται ιδιαιτέρως στα κείμενα 
του Τζάϊνισμού και του Βουδισμού, καθώς ήταν η επικρατούσα πολιτειακή 
δύναμη στην γεωγραφική περιοχή όπου εγεννήθησαν ο Μαχαβίρα και ο 
Βούδας, ενώ ο τελευταίος απέκλεισε το βασίλειο ως  κληρονομία του. 
Αναφέρεται επίσης στην Ραμαγιάνα, στην Μαχαμπαράτα και στις Πουράνας. 



Ένα κράτος Μαγκάντα καταγράφεται και στα βεδικά κείμενα, σε εποχή πολύ 
πρωιμοτέρα του 600 π. Χ. 

Η παλαιοτέρα αναφορά στον λαό Μαγκάντα εμφανίζεται στην Αθάρβα - Βέδα, 
όπου ευρίσκονται στον κατάλογο λαών ομού  με τους Άνγγας, Γκαντάρις και 
Μουτζαβάτ. Η Μαγκάντα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνον στην 
ανάπτυξη του τζαϊνισμού και του βουδισμού, αλλά επίσης δύο από τις 
μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της Ινδίας, η αυτοκρατορία των Μωρύα και η 
αυτοκρατορία Γκούπτα, προήρχοντο από τη Μαγκάντα. Αυτές οι 
αυτοκρατορίες πρσέφεραν μεγάλες προόδους στην επιστήμη της αρχαίας 
Ινδίας, στα μαθηματικά, στην αστρονομία, στην θρησκεία και στην φιλοσοφία 
θεωρούνται δε η Χρυσή Εποχή της Ινδίας.] 

Και συνεχίζει : «Η αζτέκικη αυτοκρατορία στην Αμερική φαίνεται ότι απέκτησε 
οντότητα  κυρίως “προς μεγαλυτέρα δόξα” του φανατισμού. Δεν ημπορώ να 
φανταστώ τίποτα φανατικότερον από μια κοινωνία όπως αυτή των Αζτέκων, η 
οποία εστηρίζετο  σε ένα θρησκευτικό θεμέλιο, ποτιζόμεννο συνεχώς από το 
αίμα της ανθρωποθυσίας. Έχει απορριφθεί, ίσως με κάποιαν αλήθεια, ότι οι 
αρχαίοι λαοί της Ευρώπης εξασκούσαν κάποτε τελετουργική δολοφονία επί 
των θυμάτων που εθεωρούντο αθώα, με εξαίρεση τους ναυαγούς ναυτικούς 
και τους αιχμαλώτους πολέμου. Αλλά για τους αρχαίους Μεξικανούς, το ένα 
θύμα ήταν τόσο βολικό όσο και το άλλο.  

Με μιαν αγριότητα επισήμως αναγνωρισμένη από έναν σύγχρονο φυσιολόγο 
(τον Τζέϊμς Κόουλς Πρίτσαρντ στο έργον του «Φυσική Ιστορία του 
Ανθρώπου» -1843) ως χαρακτηριστικό των φυλών του Νέου Κόσμου, 
εσφαγίαζαν επί των βωμών τους συμπολίτες τους, δίχως έλεος, δίχως 
δισταγμό  και χωρίς διακρίσεις. Αυτό δεν τους εμπόδισε από το να είναι ένας 
ισχυρός, εργατικός και πλούσιος λαός, ο οποίος βεβαίως θα ήκμαζε, θα 
κυριαρχούσε και θα έσφαζε επί πολλoύς ακόμη αιώνες, αν δεν επενέβαινε η 
μεγαλοφυΐα του Χερνάντο Κορτές και το θάρρος των συντρόφων του, ώστε να 
θέσει τέλος στη τερατώδη ύπαρξη μιας τέτοιας αυτοκρατορίας. Συνεπώς ο 
φανατισμός δεν προκαλεί την πτώση των κρατών». 

 
Στην επεξηγητική του υποσημείωση ο Κόμης ντε Γκομπινώ αναφέρει ότι 
(πέραν του Άγγλου ιατρού, ανθρωπολόγου και γεωγράφου Πρίτσαρντ), ο 
βιολόγος και  φυσιοδίφης δόκτωρ Καρλ Φρήντριχ Φίλιππ φον Μάρτιους  και ο 
βιολόγος Ιωάννης Βαπτιστής Ιππότης φον Στιξ, είναι σαφείς και 
κατηγορηματικοί  επί του ζητήματος της ψυχοβιολογίας και του χαρακτήρος 
των ιθαγενών της Νοτίου Αμερικής,  στο τρίτομο, 1388 σελίδων βιβλίον τους 
«Ταξίδια στην Βραζιλία κατά διαταγήν της Αυτού Μεγαλειότητος του 
Μαξιμιλιανού Ιωσήφ του Α’ Βασιλέως της Βαυαρίας, πραγματωθέντα και 
περιγραφέντα κατά τα έτη 1817-1820. Εκεί (1ος  τόμος – σελίδες 379-380),  
γράφουν μεταξύ άλλων :  

 
«Η ιδιοσυγκρασία των Ινδιάνων της Αμερικής είναι σχεδόν ανεξέλικτος και 
παρουσιάζεται ως φλέγμα. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής, ακόμα και η 
υψηλοτέρα ευαισθησία, φαίνεται ότι ευρίσκονται σε κατάσταση νάρκης. Ζουν 
δίχως προβληματισμό για το σύνολον της δημιουργίας ή σχετικώς με τα αίτια 
και την εσωτερική σύνδεση των πραγμάτων. Η αίσθησή τους κατευθύνεται 
μόνον στην αυτοσυντήρηση. Παρελθόν και μέλλον σχεδόν δεν διαφέρουν γι’ 
αυτούς, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την επομένη ημέρα. Ξένοι 



προς την καλοσύνη, την ευγνωμοσύνη, την φιλία, την ταπεινοφροσύνη, την 
φιλοδοξία και γενικώς γιά όλα τα ευαίσθητα και ευγενή ερεθίσματα που 
κοσμούν την ανθρώπινη κοινωνία, απαθείς, κλειστοί, βυθσμένοι σε μιαν 
αδιαφορία για τα πάντα.  
 
Τίποτε δεν είναι χρήσιμο στον  Ινδιάνο όσον οι οξείες εκ φύσεως αισθήσεις 
του, η πονηριά του και η αξιοσημείωτη μνήμη του, και μόνον όταν πρόκειται 
για πόλεμο ή κυνήγι, εκδηλώνεται η ανησυχία του. Ψυχρός και υποτονικός, 
ακόμη και στις οικογενειακές του σχέσεις, ακολουθεί από αγαπητή προτίμηση 
περισσότερον τα ζωώδη ένστικτα, ενώ ο έρωτάς του προς την γυναίκα είναι 
το μόνο πάθος που ημπορεί να σχίσει την  θαμπή αδιαφορία του. Πάθος το 
οποίον εκδηλώνεται στην καχεκτική του ψυχή, μόνον ως σκληρή ζήλια σε 
συνδυασμό με την επιθυμία για εκδίκηση. 
 

Η σεμνότης δεν είναι ίδιον των ανδρών. Μόνον οι γυμνές γυναίκες, όταν 
παρακολουθούνται από ξένους, φαίνεται ότι ταράασονται καθώς προδίδονται 
από τον τρόπο του βαδίσματός τους. Αναίσθητος περί την τέρψη του 
ουρανίσκου, ιδιαιτέρως στην τάση γιά κρεοφαγία, ο Ινδιάνος σε γενικές 
γραμμές είναι συγκρατημένος και ακολουθεί, δίχως καμία ιδιαιτέρα χρονική 
τάξη, μόνον τις ανάγκες, ενώ πεινά συχνά για να φροντίσει την καλοπέρασή 
του.   
 
Αντιθέτως είναι δυστυχώς παθιασμένος  με την πόση του οίνου του ή έτοιμος 
να  παραδοθεί στο κονιάκ-όταν είναι σε αυτόν προσβάσιμο-. Ακόμη, υπηρετεί 
υπάκουος τους Λευκούς, με πεισματική επιμονή στην διατεταγμένη εργασία, 
οξύθυμος δίχως καμία θεραπεία του θυμού του, μάλλον δε πρόσφορος σε 
λίαν χρονοβόρο επιδίωξη εκδικήσεως, γεννημένος (όπως συνηθίζουν να λένε 
οι άποικοι) μόνον γιά να διατάζεται.   
 
Ούτε απατηλός, ούτε κλέπτης, δεν αποδίδει επιθυμία σε τίποτα που δεν 
ανήκει στις «ανάγκες του στομάχου», τις οποίες αντιμετωπίζει πάντοτε ο ίδιος 
πάντοτε ξεχωριστά και εκτός της οικογενείας του. Κατά την ασθένεια,  ακόμη 
και φροντισμένος από τους αποίκους με την  δέουσα προσοχή ή ακόμα και 
ευνοημένος με αγαθοεργίες, παραλλήλως με την ανάνηψή του αισθάνεται 
ζωηρώς μόνον το νομαδικόν ένστικτό του και φεύγει, ακόμη και δίχως άλλο  
κίνητρο επιστρέφει στα σκοτεινά δάση του, σχεδόν ανίκανος γιά κάθε 
ευγνωμοσύνη,». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 41 
 
 

 
 

Αναλύοντες ενδελεχώς την εξέλιξη των ανθρωπολογικών θεωριών και την εκ 
μέρους τους προσέγγιση του εθνοφυλετικού ζητήματος, παραθέτουμε 
απανθισματικώς μερικές οξυδερκείς, ωμές ή και ιδιάζουσες παρατηρήσεις του 
πολυγραφοτάτου Κόμητος Αρθούρου ντε Γκομπινώ, συγγραφέως του 
«Εγχειριδίου περί της ανισότητος των φυλών»  (το οποίον μεταπολεμικώς έχει 
επικριθεί με ...δαιμονολογική υπερβολή).  Γράφει λοιπόν με προφητική 
οξυδέρκεια : 

«Οι Άγγλοι είναι οι κύριοι της Ινδίας και όμως η ηθική επιβολή τους επί των 
υπηκόων τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  Οι ίδιοι είναι επηρεασμένοι 
πολυτρόπως από τον τοπικό πολιτισμό και δεν ημπορούν να επιτύχουν την 
σφράγιση των ιδεών τους εφ’ ενός  λαού ο οποίος φοβάται μεν τους 
κατακτητές του, αλλά μόνον φυσικώς κυριαρχείται από αυτούς. Διατηρεί την 
ψυχή του ορθή και τις σκέψεις του εκτός των ιδικών τους.  

Η φυλή των Ινδών έχει καταστεί ξένη προς την φυλή η οποία την κυβερνά 
σήμερον, ο δε πολιτισμός της δεν υπακούει στον νόμο που χαρίζει την μάχη 
στους ισχυρούς. Οι εξωτερικές μορφές, τα βασίλεια και οι αυτοκρατορίες 
έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν πάλι. Αλλά τα θεμέλια επί των οποίων 
στηρίζονται και από τα οποία πηγάζουν, δεν αλλάζουν απαραιτήτως μαζί 
τους. Αν και το Χαϊντεραμπάντ, η Λαχόρη και το Δελχί δεν είναι πλέον 
πρωτεύουσες, η ινδική κοινωνία εξακολουθεί να υφίσταται. Θα έλθει μια 
στιγμή, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όταν η Ινδία θα ζει και πάλι δημοσίως, 
όπως ήδη πράττει ιδιωτικώς, ήτοι συμφώνως προς τους ιδικούς της νόμους.  

Και, με τη βοήθεια είτε των πράγματι υπαρχουσών εκεί φυλών, είτε μιας άλλης 
υβριδικής φυλής, προερχομένης από αυτές, θα αναλάβει και πάλιν, με την 
πλήρη έννοια της λέξεως, μια πολιτική προσωπικότητα.» 



Και συνεχίζει αλλού με οξύαιχμο κριτικό πνεύμα : «.....”Όλοι οι άνθρωποι είναι 
αδέλφια”. Αυτό είναι το πολιτικό αξίωμα. Θα θέλατε να το ακούσετε με την 
επιστημονική του μορφή; “Όλοι οι άνθρωποι”, λένε οι υπερασπιστές της 
ισότητος των ανθρώπων, “διαθέτουν παρόμοιες πνευματικές δυνάμεις, ιδίας 
φύσεως, ιδίας αξίας, ιδίου φάσματος”. Αυτά δεν είναι ίσως τα ακριβή τους 
λόγια, αλλά βεβαίως αποδίδουν σωστά το νόημα.  
 
Έτσι, ο εγκέφαλος του Ινδιάνου Χιουρόν περιέχει σε μια πρώιμο, μη 
αναπτυγμένη μορφή, μια νοημοσύνη η οποία είναι απολύτως ίδια όπως εκείνη 
του Άγγλου ή του Γάλλου ! Γιατί λοιπόν, κατά την διάρκεια των αιώνων, δεν 
επενόησε την τυπογραφία ή την ατμοκίνηση; Θα ήμουν αρκούντως 
δικαιολογημένος να ερωτήσω τον Χιουρόν μας γιατί, αν είναι ίσος με τους 
Ευρωπαϊκούς μας λαούς, η φυλή του ουδέποτε παρήγαγε έναν Καίσαρα ή 
έναν Καρλομάγνο ανάμεσα στους πολεμιστές της και γιατί οι βάρδοι  και οι 
μάγοι της έχουν αμελήσει -με κάποιον ανεξήγητο τρόπο-  να γίνουν καταστούν 
Όμηροι και Γαληνοί. Η δυσκολία τους απαντάται συνήθως με την  
δοξολογημένη φράση “η κυρίαρχη επιρροή του περιβάλλοντος”. 

 
Συμφώνως προς αυτό το δόγμα, ένα νησί δεν θα ιδεί τα ίδια θαύματα του 
πολιτισμού όπως μια χερσαία ήπειρος, οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι διαφορετικοί 
στον βορρά από αυτό που είναι στο νότο, τα δάση δεν θα επιτρέπουν τις 
εξελίξεις οι οποίες ευνοούνται από την ανοικτή ύπαιθρο χώρα. Τι άλλο; Η 
υγρασία ενός βάλτου, υποθέτω, θα παράξει έναν πολιτισμό ο οποίος 
αναποφεύκτως θα είχε καταπνιγεί από την ξηρότητα της Σαχάρας !  
 
Όσον ευρηματικές και αν είναι αυτές οι μικρές υποθέσεις, η μαρτυρία του 
γεγονότος είναι εναντίον τους. Παρά τον άνεμο και την βροχή, το ψύχος και 
την ζέστη, την ακαρπία και την καρποφορία, ο κόσμος έχει ιδει την 
βαρβαρότητα και τον πολιτισμό να ανθίζουν παντού,  αλληλοδιαδόχως, στο 
ίδιο έδαφος. Ο ζωωώδης φελλάχος μαυρίζει από τον ίδιο ήλιο που έκαιγε τον 
ισχυρό ιερέα της Μέμφιδος. Ο πολυμαθής καθηγητής του Βερολίνου 
διαλέγεται  υπό τον ίδιο αντίξοο ουρανό, ο οποίος κάποτε αντίκρυσε  την 
δύστυχη  ύπαρξη του αγρίου Φινλανδού. 

Το περίεργο σημείο είναι ότι, η θεωρία της ισότητος, την οποίαν εναγκαλίζεται  
η πλειονότης των ανθρώπων και έχει διαπεράσει τα έθιμα και τα θεσμικά μας 
όργανα, δεν υπήρξεν αρκούντως ισχυρά ώστε να ανατρέψει τα εναντίον της 
αποδεικτικά στοιχεία. Και εκείνοι οι οποίοι είναι κατά το πλείστον πεπεισμένοι 
για την αλήθειά της, καθημερινώς αποτίουν φόρον τιμής στο αντίθετόν της. 
Ουδείς, ουδέποτε αρνείται να παραδεχθεί ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των εθνών και η συνηθισμένη ομιλία των ανθρώπων, με μιαν αφελή 
ασυνέπεια, ομολογεί το γεγονός.  

Σε αυτό, μάλλον μιμείται την πρακτική άλλων εποχών, οι οποίες - και για τον 
ίδιο λόγο – δεν ήσαν ολιγότερον πεπεισμένες απ΄ότι εμείς  περί της απολύτου 
ισότητος των φυλών». 

Ο Γκομπινώ απαξίωσε την σημασία του περιβάλλοντος : «Θέλω να ειπώ ότι 
δεν ήταν ο τόπος που εδημιούργησε την αξίαν ενός έθνους, διότι  ποτέ δεν το 
έκανε και ποτέ δεν θα το κάνει.  

 



Αντιθέτως, ήταν το έθνος που προσέδωσε προσφάτως και παλαιότερον, αλλά 
και θα προσδώσει στο μέλλον στην εδαφική περιοχή την όποια οικονομική, 
ηθική και πολιτική αξία της». Επισημαίνει ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί της Ινδίας, 
της Αιγύπτου, της Κίνας και της Μεσοποταμίας δεν ευνοήθησαν από την 
φύση. Οι άνθρωποι που ίδρυσαν αυτούς τους πολιτισμούς έπρεπε να φέρουν 
τα κοινωνικά συστήματά τους σε υψηλά πρότυπα, «....πριν ημπορέσουν να 
επωφεληθούν από τα υπαρκτά φυσικά πλεονεκτήματα, με την άρδευση και 
παρεμφερή τεχνολογικά εγχειρήματα». 

Και πάλιν περί της επιδράσεως του περιβάλλοντος γράφει:  «Θα αναφερθώ 
στους Αρμενίους, αποκλεισμένους στα βουνά τους (στα ίδια βουνά όπου 
πολλοί άλλοι λαοί ζουν και θα πεθαίνουν ως βάρβαροι), οι οποίοι επέτυχαν  
από γενεά σε γενεά, από την πολύ απομακρυσμένη αρχαιότητα, ένα 
αρκούντως υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Παρόλα αυτά, οι περιοχές αυτές ήσαν 
σχεδόν σφραγισμένες, δίχως καμίαν αξιοσημείωτη γονιμότητα και χωρίς 
οποιαδήποτε επικοινωνία με την θάλασσα ». 

«Ευρίσκουμε λαούς λίαν παρομοίου τύπου, οι οποίοι ζουν στις αντίθετες 
πλευρές του κόσμου και υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες, του κλίματος και 
όλων των υπολοίπων. Οι εθνολόγοι συμφωνούν επ’ αυτού του σημείου αυτού 
και ορισμένοι μάλιστα πιστεύουν ότι οι Οττεντότοι είναι μια κινεζική αποικία, 
μια υπόθεση αδύνατη για άλλους λόγους, λόγω της ομοιότητός τους με τους 
κατοίκους της “Ουρανίου Αυτοκρατορίας”» (Κίνας). Ο συγγραφεύς αναφέρεται 
εδώ στον Βαρωνέτο σερ Τζων Μπάρροου, (1764 -1848), συνεργάτη της 
«Βασιλικής Εταιρείας» και της «Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας».  
 
Αυτός ήταν ένας Άγγλος πολιτικός και συγγραφεύς, που μεταξύ άλλων 
έγραψε το «Ταξίδι στο εσωτερικό της νοτίου Αφρικής»(1806), όπου παρέθεσε 
αυτήν του την άποψη περί Οττεντότων. Επ’ αυτής ο Γκομπινώ γράφει : «.... 
την εβάσισε σε ορισμένα σημεία της ομοιότητος των προαναφερομένων 
πληθυσμών, στο σχήμα της κεφαλής και στο κιτρινωπό χρώμα του δέρματος 
των ιθαγενών του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδος.  
 
Ένας ταξιδιώτης, το όνομα του οποίου λησμονώ, έφερε ακόμα  και πρόσθετα 
στοιχεία, παρατηρών ότι οι Οττεντότοι φορούν συνήθως ένα κάλυμα κεφαλής 
όπως ο κωνικός πίλος  των Κινέζων. Κατά τον ίδιο τρόπο, μερικοί έχουν ιδει 
μια μεγάλη ομοιότητα μεταξύ των προσωπογραφιών που έχουμε από τους 
αρχαίους Ετρούσκους και από τους Αραουκάνους της Νοτίου Αμερικής.  
 
Στα χαρακτηριστικά και στην γενική μορφή τους οι Ινδιάνοι Τσερόκη φαίνονται  
σχεδόν ταυτόσημοι με πολλούς από τους ιταλικούς λαούς, όπως οι 
Καλαβρέζοι. Ο συνηθισμένος τύπος προσώπου μεταξύ των κατοίκων της 
Ωβέρνης, ιδιαιτέρως των γυναικών, ομοιάζει πολύ ολιγότερον με τους 
συνήθεις Ευρωπαίους απ' ότι με πολλές ινδιάνικες φυλές της Βορείου 
Αμερικής.  
 
Έτσι, όταν παραδεχόμεθα ότι η φύση ημπορεί να παράγει παρομοίους 
τύπους σε ιδιαιτέρως  απομεμακρυσμένες χώρες, υπό διαφορετικές συνθήκες 
ζωής και κλίματος, καθίσταται αρκούντως σαφές ότι, οι ανθρώπινες φυλές δεν 
αποκτούν τις ποιότητες τους από καμία εκ των εξωτερικών δυνάμεων οι 
οποίες είναι  σήμερα ενεργές». 

 
 



Μέρος 42 
 
 

 
 

 
Είναι κοινώς γνωστό ότι ο Κόμης ντε Γκομπινώ έγραψε μια διάσημη 
φυλογνωσική και ιστορική πραγματεία, καθώς και μυθιστορήματα και 
διηγήματα για τα οποία κυρίως τον ενθυμούνται σήμερον. Αλλά διάφορα 
παραδείγματα της φυλετικής του οπτικής είναι αρκούντως κοινά και στα 
φανταστικά του έργα.  
 
Ο Γκομπινώ επισημαίνει ότι η Ελίζαμπεθ, η δυναμική ηρωίς της «Αδελαΐδος» 
(1869), είναι Αρία. («Nouvelles», σελίς 19). Στις αρχικές σελίδες του «Les 
Pleiades» (1874), επικεντρώνεται στην αντίθεση ανάμεσα σε έναν βαρύ, 
σκοτεινόχρωμο  και απαθή Ελβετό και έναν λεπτό, ξανθό, ζωηρό Λομβαρδό. 
Περαιτέρω στο μυθιστόρημα ο συγγραφεύς μας πληροφορεί ότι η Αγγλία είναι 
κατοικημένη «από αυτήν την ευτυχή φυλή, από αυτό το πρότιμο έθνος», 
(σελίς 30, Βιβλίο Ι, Κεφάλαιον 3). Και μάλιστα η Λούση, μία Αγγλίς, είναι η 
επιτομή της χάριτος.  
 
Οι σύντομες ιστορίες στις «Ασιατικές νουβέλες» (1876) έχουν επίσης μια 
φυλετική έμπνευση. Ο Γκομπινώ επισημαίνει στην εισαγωγή του στο έργο ότι, 
περιγράφει το γήρας μιάς φυλής (των Λευκών Αρίων). Και αν ο Μοχσέν  ο 
ήρωας του διηγήματος «Οι εραστές του Κανταχάρ», είναι όμορφος και 
σθεναρός, αυτό συμβαίνει επειδή είναι ένας καθαρόαιμος Αφγανός και όχι 
κάποιος μιγάς. Η δύναμη της φυλής απεικονίζεται στην περίπτωση της Ομν – 
Τζεχάν, της ηρωίδος στο διήγημα «Η χορεύτρια της Σαμάχα» : Παρά το 
γεγονός ότι η σύζυγος ενός Ρώσου στρατηγού την είχε υιοθετήσει στην ηλικία 
των τριών ή τεσσάρων ετών και την αντιμετώπιζε ωσάν δική της κόρη, η 
έφηβη, υπακούουσα την κλήση του πολεμοχαρούς Λεσγιανού αίματός της, 
επέδειξε έναν ακραίο βαθμό αγριότητος.  
 
Προσεπάθησε ακόμη και να στραγγαλίσει την τροφό της και να τυφλώσει μία 
από τις θετές αδελφές της. 



 
Οι ναζί εδανείσθησαν πολλές ιστορικές παρατηρήσεις και  παραδοχές από 
την ιδεολογία του Γκομπινώ, ενώ ο ίδιος δεν ήταν αντισημίτης, θα ημπορούσε 
μάλιστα να χαρακτηρισθεί ως το ακριβώς αντίθετο. (Paul Fortier, «Γκομπινώ 
and German Racism» στο «Comparative Literature», τόμος  19, τεύχος 4 - 
1967, σελίδες 341 – 350). Ο Γκομπινώ εξεφράσθη θετικώς για τους Εβραίους, 
στο δοκίμιόν του για την ανισότητα των φυλών, όπου τους αναφέρει ως 
«ελεύθερο, ισχυρό και ευφυή λαό, ο οποίος προέκοψε, παρά τις αντιξοότητες 
στην Γη του Ισραήλ». 

Ο Γκομπινώ εθεώρησεν ότι ο πρώιμος πολιτισμός των Εβραίων προήλθεν 
από εκείνον της Μεσοποταμίας, με κάποια αιγυπτιακή επιρροή. Η ανικανότης 
τους να δημιουργήσουν έναν πραγματικώς ανεξάρτητο πολιτισμό απεδόθη 
στο γεγονός ότι ήσαν «χαμιτοποιημένοι» / «chamatises» (δηλαδή, 
υβριδοποιήθησαν σε κάποιον βαθμό με τους Χαμίτες). Παρ’ όλα απέδιδε 
μεγάλη  σημασία και ιστορική αξία στους Εβραίους. Εκείνοι που καθ΄ 
υπερβολήν έχουν την τάση να αποδίδουν με ευκολία σε αυτόν τον κακό του 
ναζισμού, θα εκπλαγούν όταν διαβάσουν αυτά που πράγματι έγραψε. 

Επικαλούμενος και τις παρατηρήσεις του Γερμανού ιατρού, φυσιολόγου, 
συγκριτικού ανατόμου και ερπατολόγου Γιοχάννες Πέτρους Μύλλερ (στο 
δίτομον έργον του :  «Handbuch der Physiologie des Menschen für 
Vorlesungen», Coblenz, (1833-1840), εκδόσεις J. Hölscher / τόμος Β΄ σελίς 
639) .ο Γκομπινώ γράφει :«Μετά τους Άραβες, θα αναφέρω τους Εβραίους, οι 
οποίοι είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτοι στην εν λόγω συσχέτιση, καθώς έχουν 
εγκατασταθεί σε χώρες με πολύ διαφορετικό κλίμα από αυτό της Παλαιστίνης 
και έχουν εγκαταλείψει τον αρχαίο τρόπο ζωής τους. Ωστόσον, ο εβραϊκός 
τύπος παρέμεινε  πολύ ίδιος.  
 
Οι τροποποιήσεις που έχει υποστεί δεν έχουν ουσιώδη σημασία και ποτέ δεν 
ήσαν αρκετές, σε οποιαδήποτε χώρα ή γεωγραφικό πλάτος, ώστε να αλλάξει 
ο γενικός χαρακτήρας της φυλής. Οι πολεμοχαρείς Ρεχαμπίτες της αραβικής 
ερήμου, οι ειρηνικοί πορτογάλοι, γάλλοι, γερμανοί και πολωνοί Εβραίοι 
ομοιάζουν όλοι. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω εκ του σύνεγγυς έναν από το 
τελευταίον είδος. Τα χαρακτηριστικά και το περίγραμμα της κατατομής του 
προέδιδαν σαφώς την προέλευσή του. Τα μάτια του ήσαν ιδιαιτέρως 
αξέχαστα.  
 
Αυτός ο κάτοικος του βορρά, του οποίου οι άμεσοι πρόγονοι είχαν ζήσει, επί 
πολλές γενεές, στο χιόνι, εφάνη να έχει μόλις μαυρισθεί από τις ακτίνες του 
συριακού ήλιου. Το σημιτικό πρόσωπο φαίνεται ακριβώς το ίδιο, στα κύρια 
χαρακτηριστικά του, όπως φαίνεται στους αιγυπτιακούς πίνακες πριν από 
τρεις ή τέσσερις χιλιάδες χρόνια και σε πολλά άλλα. Και το βρίσκουμε επίσης, 
σε μιαν εξ ίσου εντυπωσιακή και αναγνωρίσιμο μορφή υπό τις πλέον ποικίλες 
και διαφορετικές συνθήκες του κλίματος.  
 
Η ταυτότης του απογόνου και του προγόνου δεν σταματά στα χαρακτηριστικά: 
συνεχίζεται και στο σχήμα των άκρων και στην ιδιοσυγκρασία. Οι 
Γερμανοεβραίοι είναι συνήθως μικρότεροι και λεπτότεροι από ότι οι άντρες της 
ευρωπαϊκής φυλής, μεταξύ των οποίων έζησαν εδώ και αιώνες. Επιπλέον, η 
ηλικία γάμου μεταξύ τους είναι πολύ ενωρίτερον από ότι μεταξύ των 
συμπατριωτών τους μιας άλλης φυλής ». 
 



Παραθέτει λοιπόν τους Εβραίους ως παράδειγμα ενός κληρονομικώς 
ανωτέρου λαού που ζει και για μιαν εποχή που ακμάζει όπως οι Αρμένιοι, σε 
ένα κάπως δυσμενές περιβάλλον «... οι Εβραίοι που περιεστοιχίσθησαν από 
φυλές οι οποίες ομιλούσαν διαλέκτους μιας γλώσσης σχετικής με την ιδική 
τους, εξεπέρασαν παρόλα αυτά όλες αυτές τις ομάδες. Κάποιος ημπορεί να 
τους ιδεί πολεμιστές, γεωργούς, επιχειρηματίες.  

Η μοναρχία, η θεοκρατία, η πατριαρχική εξουσία των αρχηγών των 
οικογενειών και η δημοκρατική δύναμη του λαού εκπροσωπούνται από 
συνελεύσεις και προφήτες, ισορροπημένες μεταξύ τους με έναν πολύ 
περίεργο τρόπο. Κάποιος ημπορεί να τους ιδεί υπ’ αυτήν την εξαιρετικώς 
πολύπλοκο μορφή διακυβερνήσεως, να διασχίζουν πολλούς αιώνες 
ευημερίας και δόξης και να υπερπηδούν, με ένα από τα πλέον έξυπνα 
συστήματα μεταναστεύσεως, τις δυσκολίες που δημιουργεί η επέκτασή τους 
στα στενά όρια της επικρατείας τους.  

Και κάποτε, ποία ήταν η επικράτειά τους; ... Σε αυτήν την αθλία γωνιά του 
κόσμου, αυτό που ήταν οι Εβραίοι, επαναλαμβάνω, ήταν ένας λαός ικανός σε 
όλα όσα ανέλαβε, ένας ελεύθερος λαός, ένας ισχυρός λαός, ένας ευφυής 
λαός. Όταν, με τα όπλα τους ακόμα στα χέρια τους, έχασαν γενναίως την 
θέση ενός ανεξαρτήτου έθνους, προσέφεραν στον κόσμο σχεδόν τόσους 
μορφωμένους δόκτορες (docteurs)  όσοους και  εμπόρους». 

Παρόλον που ο Γκομπινώ απεδέχθη την συμβατική ή «μονογονετική» άποψη 
ότι όλη η ανθρωπότης είχε μία και μόνη προέλευση, δεν εδίστασε να 
τοποθετήσει ορισμένες εθνικές ταξινομικές ομάδες σε χαμηλότερο πνευματικό 
επίπεδο από τις άλλες. «Ο Ευρωπαίος», παρατηρεί, «δεν ημπορεί να ελπίζει 
στον εκπολιτισμό του Νέγρου», αλλά σπεύδει να επισημάνει αυτό τον αμβλύ 
ισχυρισμό υποστηρίζων ότι, δεν εξετάζει εδώ τις ηθικές και πνευματικές 
ικανότητες των μεμονωμένων, λαμβανομένων χωριστά. «Απορρίπτω 
απολύτως», γράφει, «το είδος του επιχειρήματος που συνίσταται στο να λέει : 
“ Κάθε Νέγρος είναι ανόητος” και κύριος λόγος για να το πράξω είναι ότι 
πρέπει να αναγκαστώ να αναγνωρίσω ότι κάθε Ευρωπαίος είναι ακατανόητος 
και εγώ κρατώ τον εαυτό μου εκατοντάδες λεύγες μακράν ενός τέτοιου 
παραδόξου».  

Ο Γκομπινώ επίσης απορρίπτει εντελώς τον χλευασμό του Βενιαμίν 
Φραγκλίνου ότι «... ο Νέγρος είναι ένα ζώο που τρώει όσο το δυνατόν 
περισσότερον και εργάζεται όσο το δυνατόν ολιγότερον». 

«Έχω αρνηθεί την υπερβολική βλακεία ή την χρονία ανοησία, ακόμη και 
ανάμεσα στις πλέον υποβαθμισμένες φυλές. Προχωρώ πολύ περισσότερον 
από τους αντιπάλους μου, διότι δεν αμφισβητώ ότι πολλοί αρχηγοί των 
Νέγρων υπερβαίνουν το κοινό επίπεδο το οποίον ημπορούν να επιτύχουν οι 
αγρότες μας ή ακόμη και οι αξιοπρεπώς μορφωμένοι και ταλαντούχοι αστοί 
μας, με την δύναμη και την αφθονία των ιδεών τους, τον υψηλό βαθμό της 
εφευρετικότητος των νοών τους και την ένταση των ενεργών ικανοτήτων τους.  

Εκατό φορές και πάλιν, δεν ευρίσκομαι σε αυτό το στενό έδαφος των 
ατομικοτήτων. Μου φαίνεται πολύ άδικο για την επιστήμη να εστιάζουμε σε 
τέτοια μάταια επιχειρήματα ». 

 



Ο Γκομπινώ εθεώρησεν ότι οι περισσότεροι επιστημονικοί παρατηρητές 
έδειξαν μιαν έντονο τάση να παρουσιάζουν υπερβολικώς χαμηλή εκτίμηση 
των πρωτογόνων ανθρωπίνων τύπων. «Στους πλέον αποκρουστικούς 
κανιβάλους», ισχυρίσθηκε, «παραμένει μια σπίθα θείου πυρός και η ικανότης 
κατανοήσεως ημπορεί να αφυπνισθεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό».  

Το κύριο κριτήριον του Γκομπινώ για την εκτίμηση της ανωτερότητος μιας 
«φυλής» ήταν η ικανότης της να δημιουργεί έναν μεγάλο πολιτισμό. Κατά την 
γνώμη του, υπήρχαν δέκα τέτοιοι πολιτισμοί κατά τη διάρκεια της ιστορίας, 
επτά στον Παλαιό Κόσμο και τρεις στην Αμερική. Οι επτά ήσαν εκείνοι των 
Ινδών, των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων, των Ελλήνων, των Κινέζων, των 
Ρωμαίων και τελικώς «των γερμανικών φυλών».  
 
Οι Αμερικανικοί πολιτισμοί ήσαν αυτοί των Αλεγκανίων, Μεξικανών και 
Περουβιανών. Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την εποχή που έγραψε ο 
Γκομπινώ, ήταν ελάχιστα πιθανόν να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πολιτισμός 
των Ασσυρίων προέρχεται από αυτόν των Σουμέριων. Ο Αλεγκάνιος 
(alléghanienne) πολιτισμός του ήταν προφανώς ένας κλάδος του αρχαίου 
πολιτισμού «οικοδομήσεως αναχωμάτων», που εν συνεχεία ανεγνωρίσθη ως 
ευρέως διαδεδομένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 [Οι διάφοροι πολιτισμοί αποκαλούμενοι συλλογικώς «Κτίστες Αναχωμάτων» 
(Mound Builders) ήσαν εγγενείς της Βορείου Αμερικής οι οποίοι, κατά την 
διάρκεια μιας περιόδου 5.000 ετών, εδημιούργησαν διαφόρους τύπους 
χωματίνων αναχωμάτων για θρησκευτικούς και τελετουργικούς, ταφικούς και 
οικιστικούς σκοπούς. Αυτά περιελάμβαναν τους προ-Κολομβιανούς 
πολιτισμούς της Αρχαϊκής περιόδου, την περίοδο Γούντλαντ (πολιτισμοί 
Αντένα και Χόουπγουελ). Και η περίοδος του Μισισιπή, η οποία χρονολογείται 
από το 3500 π.Χ. περίπου («κατασκευή» του Γουώτσον Μπρέϊκ) μέχρι και τον 
16ον  αιώνα, και ζώσα σε περιοχές των Μεγάλων Λιμνών, στην κοιλάδα του 
ποταμού Οχάϊο και στην κοιλάδα του ποταμού Μισισιπή και στα ύδατα των 
παραπόταμων του.] 

Από τον 19ο αιώνα, η κυρίαρχη επιστημονική άποψη είναι ότι τα αναχώματα, 
κατεσκευάσθησαν από αυτόχθονες λαούς της Αμερικής. Οι Ισπανοί 
εξερευνητές του δεκάτου έκτου αιώνος εγνώρισαν ιθαγενείς που ζούσαν σε 
διάφορες μεταγενέστερες πόλεις του Μισισιπή, περιέγραψαν τους 
πολιτισμούς τους και άφησαν τεχνουργήματα και αντικείμενα. Η έρευνα και η 
μελέτη αυτών των πολιτισμών και των λαών εβασίσθη κυρίως στην 
αρχαιολογία και στην ανθρωπολογία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 43 
 
 

 
 
Είναι σαφές ότι με το όνομα «γερμανικές φυλές» («races germaniques») ο 
Γκομπινώ ενοούσε την Νορδική / Βόρειο υποφυλή της Λευκής φυλής (τους 
ανθρ’ωπους τους καλουμένους και Νορδίδες). Ο πολιτισμός της συγχρόνου 
(μεταμεσαιωνικής) Ευρώπης απεδόθη στους ανθρώπους αυτού του 
φυλογονιδιακού αποθέματος, που είχαν έλθει σε κάποιο βαθμό σε γάμους με 
τους Σλάβους και άλλους, χωρίς να υποβαθμίσουν πολύ γρήγορα το φυσικό 
ένστικτό τους της πρωτοβουλίας.  
 
Οι Γερμανικοί πληθυσμοί ήσαν, για τον Γκομπινώ, ένας κλάδος της «Αρίας 
φυλής», στον οποίον απεδόθησαν, εν μέρει τουλάχιστον, έξι από τους 
μεγάλους πολιτισμούς του Παλαιού Κόσμου - όλοι, δηλαδή, εκτός από τον 
Ασσυριακό. Ο Γκομπινώ θεωρούσε ότι, ο πολιτισμός είχε μεταφερθεί στην 
Κίνα από τους Αρίους των Ινδιών. Οι Άριοι, με την έννοια του, φαίνεται να 
ήσαν οι διάφοροι λευκοί λαοί που μιλούσαν ινδο-ευρωπαϊκές γλώσσες, διότι 
δεν τους εχαρακτήριζε με σαφείς όρους  φυσικής ανθρωπολογίας. Επίστευε 
πως αυτοί ήσαν οι μεγάλοι επαγωγοί  του πολιτισμού. 
 
«Τα ευρωπαϊκά έθνη και οι απόγονοι τους ανήκουν στην πλέον όμορφη φυλή. 
Κάποιος πρέπει μόνον να συγκρίνει τους διαφόρους τύπους ανθρώπων 
διασπάρτους επάνω στην επιφάνεια της γης ώστε να πεισθεί γι 'αυτό. Από το 
σχεδόν υποτυπώδες πρόσωπο και την δομή του Πελαγιανού και του Πεσεράϋ 
(κατοίκου της Γης του Πυρός) έως την υψηλή και με ευγενικές αναλογίες 
φιγούρα του Καρλομάγνου, την ευφυή κανονικότητα των χαρακτηριστικών του 
Ναπολέοντος και την επιβλητική μεγαλοσύνη που εκπνέεται από το βασιλικό 
πρόσωπο του Λουδοβίκου ΙΔ’, υπάρχει μια σειρά διαβαθμίσεων.  
 
 



Οι λαοί που δεν είναι λευκού αίματος προσεγγίζουν την ομορφιά, αλλά δεν 
την επιτυγχάνουν. Όσοι είναι πιο κοντά σε εμάς, έρχονται πιο κοντά και στην 
ομορφιά. Όπως είναι τα εκφυλισμένα αποθέματα των Άριων της Ινδίας και της 
Περσίας και οι σημιτικοί λαοί οι οποίοι εμολύνθησαν ολιγότερον από την 
επαφή με τη μαύρη φυλή». 
 
Και συνεχίζει ο ψευδεπιγράφως και δαιμονολογικώς θεωρούμενος ως 
«πρωτοκήρυξ» του πλέον αμαειλίκτου ρατσισμού : «Ημπορεί να παρατηρηθεί 
ότι το πλέον ευχάριστο μείγμα, από την άποψη της ομορφιάς, είναι αυτό που 
παράγευται  από τον γάμο λευκού και μαύρου. Χρειάζεται μόνον να 
παραθέσουμε την εντυπωσιακή γοητεία πολλών μουλάτων, κρεολών και 
καντρούνων (μιγάδων κατά τεταρημόριο), δίπλα σε μείγματα κιτρίνου και 
λευκού, τέτοια όπως οι Ρώσοι και οι Ούγγροι. Η σύγκριση δεν είναι προς 
όφελος των τελευταίων. Δεν είναι ολιγότερον βέβαιον ότι ένας όμορφος Ινδός 
από το Ρατζπούτ (βορειοκεντρική Ινδία – από το raja-putra, «υιος ενός 
βασιλέως») είναι  σαφώς ιδανικότερος  απ’ ότι ο τελειότερος Σλάβος.» 
 
Στο 16ο κεφάλαιο του Α’ βιβλίου γράφει : «Αυτό είναι το μάθημα της ιστορίας. 
Μας δείχνει ότι όλοι οι πολιτισμοί προέρχονται από την λευκή φυλή, ότι 
κανένας πολιτισμός δεν ημπορεί να υπάρξει χωρίς την βοήθειά της και ότι, μια 
κοινωνία είναι μεγάλη και λαμπρή μόνον στο μέτρο που διατηρεί το αίμα της 
ευγενικής ομάδος που την εδημιούργησε, Στον πλέον ένδοξο κλάδο του 
είδους μας. Από το πλήθος των λαών που ζουν ή έχουν ζήσει στην γη, μόνον 
δέκα έχουν ανέλθει στην θέση των πλήρων κοινωνιών.  
 
Οι  υπόλοιποι έχουν στροβιλισθεί γύρω από αυτές περισσότερον ή ολιγότερον 
ανεξάρτητοι, όπως οι πλανήτες γύρω από τους ηλίους τους. Αν υπάρχει 
κάποιο στοιχείο ζωής σε αυτούς τους δέκα πολιτισμούς το οποίον δεν 
οφείλεται στην ώθηση των λευκών φυλών, σε οποιονδήποτε σπόρο του 
θανάτου που δεν προέρχεται από τα κατώτερα αποθέματα τα οποία 
αναμιγνύονται μαζί τους, τότε ολόκληρη η θεωρία επί της  οποίας στηρίζεται 
αυτό το βιβλίο είναι ψευδής. Από την άλλη πλευρά, αν τα γεγονότα είναι όπως 
λέω, τότε έχουμε μιαν απρόσβλητη απόδειξη της ευγενείας του ιδικού μας 
είδους. 
 
Μόνον οι πραγματικές λεπτομέρειες ημπορούν να δώσουν την τελική 
σφραγίδα της αληθείας στο σύστημά μου και μόνο αυτές ημπορούν να 
δείξουν με αρκετή ακρίβεια τις πλήρεις συνέπειες της κυρίας θέσεώς  μου ότι, 
οι λαοί εκφυλίζονται μόνον λόγω των διαφόρων προσμίξεων αίματος στις 
οποίες υποβάλλονται.  
 
Ότι ο εκφυλισμός τους ανταποκρίνεται ακριβώς στην ποσότητα και στην 
ποιότητα του νέου αίματος και ότι η πλέον απίστευτη κατέρρειψη στην 
ζωτικότητα ενός πολιτισμού δίνεται όταν τα κυβερνώντα στοιχεία μιας 
κοινωνίας και εκείνα που αναπτύσσονται από τν φυλετική αλλαγή έχουν γίνει 
τόσον πολυάριθμα, ώστε σαφώς απομακρύνονται από την ομοιογένεια που 
είναι απαραίτητη για τη ζωή τους και συνεπώς καθίσταται αδύνατο να 
εναρμονισθούν και να αποκτήσουν τα κοινά ένστικτα και συμφέροντα, την 
κοινή λογική της υπάρξεως, η οποία είναι η μόνη δικαίωση για οποιονδήποτε 
κοινωνικό δεσμό.  
 



Δεν υπάρχει μεγαλυτέρα κατάρα από αυτήν την διαταραχή, διότι όσο κακό 
ημπορεί να έχει προξενήσει στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, 
υπόσχεται ακόμη χειρότερο για το μέλλον.» 
 
Οι  κατά Γκομπινώ οι «δέκα πολιτισμοί» που προανεφέρθησαν είναι οι εξής: 
 
 «I. Ο Ινδικός πολιτισμός .... 
 
II ... Οι Αιγύπτιοι, γύρω από τους οποίους συνεκεντρώθησαν οι Αιθίοπες, οι 
Νούβιοι και μερικοί μικρότεροι λαοί στα δυτικά της οάσεως του Άμμωνος. 
Αυτή η κοινωνία εδημιουργήθη από μιαν Άρια αποικία από την Ινδία, που 
εγκατεστάθη στην άνω κοιλάδα του Νείλου. .. και 
 
III. Οι Ασσύριοι, με τους οποίους ημπορούν να ταξινομηθούν οι Εβραίοι, οι 
Φοίνικες, οι Λύδιο, οι Καρχηδόνιοι και οι Χυμιαρίτες. Εχάρησαν τις 
πολιτιστικές ιδιότητές τους στις μεγάλες Λευκές εισβολές που ημπορούν να 
ομαδοποιηθούν κάτω από το όνομα των απογόνων του Σημ και του Χαμ. Οι 
Ζωροαστρικοί Ιρανοί που εκυβέρνησαν μέρος της Κεντρικής Ασίας υπό τα 
ονόματα των Μήδων, των Περσών και των Βακτρίων, ήσαν κλάδοι  της 
οικογενείας των Άριων. 
 
IV. Οι Έλληνες ... 
 
V. Ο κινεζικός πολιτισμός, που προέρχεται από μιαν αιτία παρομοία προς 
εκείνη που λειτουργεί στην Αίγυπτο. Μια αποικία της Αρίας φυλής  από την 
Ινδία έφερε το φως του πολιτισμού και στην Κίνα. Αντί , όμως, να αναμειχθούν 
με μαύρους λαούς, όπως στον Νείλο, η αποικία απερροφήθη από τους 
Μαλαίους και τις κίτρινες φυλές και ενισχύθηκε, από τα βορειοδυτικά, με έναν 
ικανό  αριθμό λευκών στοιχείων, εξίσου Αρίων, αλλά όχι πλέον Ινδουιστών. 
 
VI. Ο αρχαίος πολιτισμός της ιταλικής χερσονήσου, το λίκνο του  ρωμαϊκού 
πολιτισμού .... 
 
VII. Οι γερμανικές φυλές, οι οποίες τον 5ον  αιώνα μετεμόρφωσαν τον δυτικό 
νου. Αυτοί ήσαν επίσης Άριοι. 
 
VIII - X. Οι τρεις πολιτισμοί της Αμερικής: ο Αλεγκάνιος , ο Μεξικανικός και ο 
Περουβιανός.» 

Το εκτεταμένο  βιβλίο του Γκομπινώ τελειώνει σε μιαν απαισιόδοξη σημείωση: 
Η υβριδοποίηση κατέστρεψε τους μεγάλους πολιτισμούς της συγχρόνου 
εποχής, όπως είχε καταστρέψει και εκείνους του παρελθόντος. «Έτσι η 
ανάμειξη, η ανάμειξη παντού, πάντοτε ανάμειξη: αυτό είναι το σαφέστερο, το 
βεβαιότερο και ανθεκτικότερο έργο των μεγάλων κοινωνιών και των ισχυρών 
πολιτισμών !».  

Ο πολυμαθής στοχαστής αναγνωρίζει δύο περιόδους στην ύπαρξη του 
ανθρώπου στη γη : «Αυτή που έχει περάσει, είχε ιδεί και κατείχε την νεότητα, 
την δύναμη, το πνευματικό μεγαλείο του είδους. Η άλλη, που έχει αρχίσει, θα 
γνωρίσει την παραπαίουσα πομπή προς την απαθλίωση». 

 



Μέρος 44 
 
 

 
 
 
Ο Κόμης Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο περιβόητο εγχειρίδιόν του περί της 
ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών, στο 7ο Κεφάλαιο « Ο Χριστιανισμός δεν 
δημιουργεί και δεν αλλάζει την ικανότητα πολιτισμού», γράφει : « Μετά τα 
επιχειρήματά μου σχετικώς με το θέμα των θεσμών και των κλιμάτων, έρχομαι 
σε ένα άλλο θέμα, το οποίον θα έπρεπε πραγματικώς να το θέσω υπεράνω 
όλων. Όχι ότι νομίζω ότι είναι ισχυρότερον απ’ ότι πράγματι είναι, αλλά επειδή 
τα γεγονότα επί των οποίων βασίζεται επιβάλλουν φυσικώς τον σεβασμό μας.  
 
Εάν τα συμπεράσματά μου στα προηγούμενα κεφάλαια γίνουν αποδεκτά, δύο 
σημεία καθίστανται ολοέν και εμφανέστερα: πρώτον, ότι οι περισσότερες 
ανθρώπινες φυλές είναι για πάντα ανίκανες πολιτισμού, εφόσον παραμείνουν 
αμιγείς. Δεύτερον, ότι οι φυλές αυτές δεν στερούνται  μόνον της απαραιτήτου 
εσωτερικής ωθήσεως για να εκκινήσουν τον δρόμο της βελτιώσεως, αλλά 
επίσης καμία εξωτερική δύναμη, όσον ενεργητική και να είναι από άλλες 
απόψεις, δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μετατρέψει τνη συγγενή 
ανικανότητά τους σε γονιμότητα. 
 

Οι χριστιανοί ανευρίσκονται σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και σε όλα τα 
κλίματα. Οι στατιστικές, ανακριβείς ίσως, αλλά ακόμη αληθινές, μας δείχνουν 
έναν τεράστιον αριθμό από αυτούς : Μογγόλους που περιπλανώνται στις 
πεδιάδες της Άνω Ασίας, άγριοι κυνηγοί στο οροπέδιο της Κορδελιέρας των 
Άνδεων, Εσκιμώοι που αλιεύουν στον πάγο του Αρκτικού κύκλου, καθώς  και 
Κινέζοι και Ιάπωνες που πεθαίνουν υπό την μάστιγα διωκόμενοι. Η ελαχίστη 
παρατήρηση θα το καταδείξει αυτό και θα μας εμποδίσει να περιπέσουμε στο 
πολύ συνηθισμένο λάθος να συγχέουμε την παγκόσμιο δύναμη της 
αναγνωρίσεως των αληθειών του Χριστιανισμού και της αποδοχής των αρχών 



του, με την πολύ διαφορετική ικανότητα που οδηγεί μιαν ανθρωπίνη φυλή και 
όχι άλλη. Θα κατανοήσουμε τις επίγειες συνθήκες κοινωνικής βελτιώσεως και 
θα ημπορέσουμε να ανέλθουμε από μια βαθμίδα  της κλίμακος σε μιαν άλλη, 
ώστε να φθάσουμε τελικώς στην κατάσταση που ονομάζουμε πολιτισμό. Οι  
βαθμίδες αυτής της κλίμακος είναι το μέτρον της ανισότητας των ανθρώπινων 
φυλών. 

... .. Με την προϋπόθεση ότι ένας άνθρωπος πιστεύει, αλλά και ότι καμία από 
τις καθημερινές ενέργειές του δεν τείνει να παραβιάσει τις διατάξεις της 
θρησκείας, τότε τίποτε άλλο δεν έχει σημασία. Πόσο σημαντικό είναι το σχήμα 
της οικίας ενός χριστιανού, η κοπή και το υλικό των ρούχων του, το σύστημα 
διακυβέρνησεώς του, το μέτρον της τυραννίας ή της ελευθερίας στα δημόσια 
ιδρύματα του; Ημπορεί να είναι αλιεύς, κυνηγός, γεωργός, ναυτικός, 
στρατιώτης, ... ότι θέλετε.  
 
Σε όλες αυτές τις διαφορετικές απασχολήσεις υπάρχει κάτι να εμποδίσει 
κάποιον άνθρωπο - σε οποιοδήποτε έθνος και εάν ανήκει, στο αγγλικό, στο 
τουρκικό, στο σιβηριανό, στο αμερικανικό, στων Οττεντότων - να δεχθεί το 
φως της χριστιανικής πίστεως; Απολύτως τίποτα ! Και όταν επιτευχθεί αυτό το 
αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα ελάχιστα υπολογίζονται. Ο άγριος Γκάλλα (Αιθίωψ 
της εθνότητος Ορόμο) μπορεί να παραμείνει Γκάλλα και όμως να γίνει 
σταθερός πιστός, ως καθαρό «σκεύος εκλογής», όπως ο ιερότερος πρελάτος 
(Καθολικός επίσκοπος) στην Ευρώπη. 
 
Αν ανοίξω τους  «Βίους των Αγίων», θα ανακαλύψω πολλούς σοφούς μεταξύ 
τους; Σίγουρα όχι. Η εταιρεία των ευλογημένων, των οποίων το όνομα και η 
μνήμη τιμώνται από την Εκκλησία, αποτελείται κυρίως από εκείνους που ήσαν 
επιφανείς για την αρετή και την αφοσίωσή τους. Αλλά, αν και γεμάτοι ιδιοφυΐα 
σε όλα όσα αφορούν στον ουρανό, δεν είχαν καμία ευφυΐα για τα πράγματα 
της γης. Όταν βλέπω την Αγία Ρόζα της Λίμα να τιμάται εξίσου με τον Άγιο 
Βερνάρδο, η διακονία της Αγίας Ζήτας (προστάτιδος των μαιών) δεν ήταν 
μικροτέρα εκείνης της Αγίας Θηρεσίας.  
 
Όταν βλέπω όλους τους αγγλοσαξονικούς αγίους, τους περισσοτέρους 
Ιρλανδούς μοναχούς, τους δυσφορικούς ερημίτες του αυγυπτιακής Θηβαΐδος, 
τις λεγεώνες των μαρτύρων που εξεπήδηζαν από το υπολειμματικό καθίζημα 
του λαού, τους οποίους ανεβίβασε μια  αιφνιδία λάμψη θάρρους και 
αφοσιώσεως για να λάμψουν με αιωνία Δόξα - όταν βλέπω όλους αυτούς να 
τιμώνται στον ίδιο βαθμό με τους ευφυεστέρους απολογητές του δόγματος, 
ως οι σοφότεροι υπερασπιστές της πίστεως, τότε ευρίσκομαι δικαιωμένος στο 
συμπέρασμά μου ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι μια πολιτιστική δύναμη, με την 
στενή και κοσμική έννοια της φράσεως. 
 
Οι περισσότερες από τις φυλές της Νοτίου Αμερικής ευρέθησαν επί αιώνες 
στην αγκάλη της Εκκλησίας. Αλλά πάντοτε παρέμεναν άγριες, χωρίς να 
κατανοούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που εξεδιπλώθη  εμπρός στους 
οφθαλμούς τους. Δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι Τσερόκη της Βορείου 
Αμερικής έχουν τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους Μεθοδιστές 
ιεραποστόλους.  
 
Αλλά θα με εξέπλητε πολύ εάν αυτή η φυλή, αν και παρέμεινε με καθαρό 
αίμα, κατόρθωνε ποτέ να σχηματίσει ένα από τα κράτη της Αμερικανικής 
Ενώσεως ή να ασκήσει οποιανδήποτε επιρροή στο Κογκρέσο. Θεωρώ επίσης 



φυσικό ότι οι Δανοί Λουθηρανοί και οι Λουθηρανοί της Μοραβιανής 
προτεσταντικής Εκκλησίας έχουν ανοίξει τους οφθαλμούς των Εσκιμώων στο 
φως της πίστεως. Αλλά θεωρώ εξίσου φυσικό ότι οι μαθητές τους θα έπρεπε 
να έχουν παραμείνει στην κοινωνική κατάσταση στην οποίαν ελίμνασαν επί 
αιώνες. Και πάλιν, οι Λάπωνες της Σουηδίας είναι, όπως ίσως ανεμένετο, 
στην ίδια κατάσταση βαρβαρότητος με τους προγόνους τους, παρόλον που 
έχουν παρέλθει αιώνες από τότε που το ευαγγέλιον ..... τους έφερε για 
πρώτην φορά το μήνυμα της σωτηρίας. 

....Όμως οι Τσερόκη και οι Κρηκ στη νοτία όχθη του Αρκάνσας, διέθεταν 
αγέλες πολυτίμων προβάτων και ακόμη μια συλλογή μαύρων δούλων για να 
δουλεύουν στις φυτείες τους. Είναι πλήρως εξοπλισμένοι για να επιζούν στην 
γη. Έχω ρητώς επιλέξει ως παραδείγματα τις δύο φυλές, που θεωρούνται οι 
πλέον προηγμένες από όλες.  

Ωστόσον, δεν συμφωνώ με τους υποστηρικτές της ισότητος, δεν ημπορώ να 
φαντασθώ εντυπωσιακότερες περιπτώσεις από αυτές της γενικής 
ανικανότητος οποιασδήποτε φυλής να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής, που δεν 
θα ημπορούσε να ανακαλύψει  για τον εαυτό της η ίδια. Αυτοί οι δύο λαοί είναι 
το απομονωμένο υπόλειμμα πολλών εθνών που έχουν εκδιωχθεί ή 
εκμηδενισθεί από τους Λευκούς.  

Είναι βεβαίως σε διαφορετικό επίπεδο από τους υπολοίπους Ινδιάνους, 
δεδομένου ότι υποτίθεται πως  προέρχονται από την αρχαία φυλή των 
Αλλεγκανίων, στην οποίαν αποδίδονται τα μεγάλα ερείπια που ευρέθηκαν στα 
βόρεια του Μισισιπή (εδώ ο ντε Γκομπινώ επικαλείται  και πάλιν τον Τζέϊμς 
Κόουλς Πρίτσρντ στο βιβλίον του  «Η φυσική ιστορία του ανθρώπου» - 1843). 

Εδώ υπάρχει ήδη μια μεγάλη ασυνέπεια στα επιχειρήματα εκείνων που 
ισχυρίζονται ότι οι Τσερόκη είναι ίσοι των ευρωπαϊκών φυλών. Το πρώτο 
βήμα στην αποδεικτική τους είναι ότι αυτές οι αλλεγκάνιες φυλές ευρίσκονται 
κοντά στις αγγλοσαξωνικές, ακριβώς επειδή είναι οι ίδιες ανώτερες από τις 
άλλες φυλές της Βορείου Αμερικής! Λοιπόν, τι συνέβη σε αυτούς τους 
επιλεγμένους λαούς; Η αμερικανική κυβέρνηση πήρε τα αρχαία εδάφη και 
από τις δύο φυλές και, με μιαν ειδική συνθήκη, τις οδήγησαν να 
μεταναστεύσουν σε μιαν ορισμένη περιοχή, όπου εχαράχθησαν χωριστοί 
τόποι οικισμού.  
 
Εδώ, υπό την γενική εποπτεία του Υπουργείου Πολέμου και με την άμεσο 
καθοδήγηση των προτεσταντών ιεραποστόλων, ηναγκάσθησαν να 
αποδεχθούν τον σημερινό τρόπο ζωής τους, είτε τους ήρεσε είτε όχι. Ο 
συγγραφεύς από τον οποίον δανείζομαι αυτά τα στοιχεία - και ο οποίος τα έχει 
πάρει από το μεγάλο έργο του (Ελβετοαμερικανού εθνολόγου Αβραάμ Αλφόνς 
Αλμπέρ) Γκαλατέν – «Σύνοψη των Ινδιανικών Φυλών της Βορείου Αμερικής», 
λέγει ότι ο αριθμός των Τσερόκη αυξάνεται συνεχώς.  
 
Το επιχείρημά του είναι ότι κατά την στιγμή που τους επεσκέφθη o (κτηματίας, 
δουλέμπορος και Συνταγματάρχης του Συνομοσπονδιακού Στρατού, Τσερόκη 
Γουίλιαμ Πεν) Ανταίρ, οι πολεμιστές τους εκτιμήθηκαν σε 2.300, ενώ σήμερα 
το άθροισμα του πληθυσμού τους υπολογίζεται ότι είναι 15.000. Αυτό το ποσό 
περιλαμβάνει, είναι αλήθεια, τους 1.200 Νέγρους δούλους τους, που έχουν 
γίνει ιδιοκτησία τους.  



Προσθέτει, ωστόσον, ότι τα σχολεία τους είναι, όπως και οι εκκλησίες τους, 
στα χέρια των ιεραποστόλων και ότι αυτοί οι ιεραπόστολοι, ως 
προτεστάντεςαντικοί, είναι ως επί το πλείστον νυμφευμένοι άνδρες με λευκά 
παιδιά ή και υπηρέτες, καθώς και πιθανώς επίσης ένα είδος γενικού 
ευρωπαϊκού προσωπικού, που ενεργεί  ως υπάλληλοι, ταμίες και τα συναφή. 
Έτσι καθίσταται πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί η πραγματική αύξηση του 
αριθμού των εντοπίων, ενώ είναι αφ΄ετέρου πολύ εύκολο να εκτιμηθεί η 
έντονη πίεση που πρέπει να ασκείται από την ευρωπαϊκή φυλή στους 
μαθητές της. 
 
Έχω συζητήσει τα στοιχεία του Πρίτσαρντ χωρίς να αμφισβητώ την αξία τους. 
Θα ημπορούσα όμως απλώς να τα αρνηθώ και θα έπρεπε να είχα από την 
πλευρά μου τη βαρύτητα του Αλεξίς ντε Τοκβίλ, ο οποίος στο μεγάλο έργον 
του για τη «Δημοκρατία στην Αμερική» αναφέρεται στους Τσερόκη με τα εξής 
λόγια: “Οι φυλές ευνοούσαν την ταχεία ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συνηθειών 
μεταξύ των Ινδών.  
 
Ο μιγάς μοιράζεται τη φώτιση του πατέρα του χωρίς να εγκαταλείπει πλήρως 
τα άγρια έθιμα της φυλής της μητέρας του. Είναι επομένως μια φυσική σχέση 
μεταξύ πολιτισμού και βαρβαρότητας.  
Όπου υπάρχουν μιγάδες και πολλαπλασιάζονται, βλέπουμε τους αγρίους να 
αλλάζουν σταδιακώς τις συνήθειες και τις κοινωνικές τους συνθήκες”                        
(«Δημοκρατία στην Αμερική », τόμος Γ’), ο οποίος τελειώνει με την προφητεία 
ότι αν και οι Τσερόκη και οι Κρηκ είναι μιγάδες και όχι εντόπιοι, όπως λέγει ο 
Πρίτσαρντ, θα εξαφανιστούν όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της 
καταπάτησης της λευκής φυλής 

Ημπορείτε να ψάξετε σε όλες τις σελίδες της ιστορίας και δεν θα βρείτε ούτε 
έναν λαό που να έχει φθάσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό υιοθετών τον 
Χριστιανισμό ή να έχει επέλθει  το μεγάλο γεγονός της μετατροπής του ως 
φορέως πολιτισμού εάν δεν ήταν ήδη πολιτισμένος. Αφ’ ετέρου, εντοπίζω, 
στις τεράστιες εκτάσεις της Νοτίου Ασίας και σε ορισμένες περιοχές της 
Ευρώπης, κράτη που έχουν συγχωνευθεί από ανθρώπους πολύ 
διαφορετικών θρησκειών.  

Όμως η αναλλοίωτη εχθρότης των φυλών, παρευρίσκεται της εχθρότητος των 
θρησκευτικών λατρειών. Ημπορούμε να διακρίνουμε ευχερώς τον Ινδό Παθάν 
που έγινε χριστιανός από τους προσηλύτους  ινδουιστές, εξίσου εύκολα όπως 
σήμερον διαχωρίζουμε τον (λευκό Ευρωπαίο) Ρώσο του Όρενμπουργκ από 
τις νομαδικές (μογγολικές – κίτρινες) φυλές,  εν μέσω των οποίων έζησε». 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 45 
 
 

 
 
 
Στο 9ο Κεφάλαιον του  εγχειριδίου περί της ανισότητος των φυλών, («Ορισμός 
της λεξεως “πολιτισμός” - Διαφορα χαρακτηριστικα των πολιτισμενων 
κοινωνιων. Ο Πολιτισμός μας δεν είναι ανώτερος εκείνων οι οποίοι 
επροηγήθησαν»), ο Κόμης ντε Γκομπινώ γράφει : 
 

Πολλοί έχουν θαυμάσει και δη με βασίμους λόγους, την εξαιρετική ενότητα 
ιδεών και απόψεων οι οποίες εκαθοδήγησαν ολόκληρο το σώμα των πολιτών 
στα ελληνικά κράτη της καλλίστης περιόδου. Τα συμπεράσματα για κάθε 
ουσιώδες σημείο ήσαν συχνά εχθρικά μεταξύ τους. Αλλά όλα προήρχοντο 
από την ιδία πηγή. Στην πολιτική, κάποιοι ήθελαν περισσότερον ή ολιγότερον 
δημοκρατία, κάποιοι περισσότερον ή ολιγότερον ολιγαρχία. Στην θρησκεία, 
κάποιοι επέλεξαν να προσκυνήσουν την Ελευσίνιο Δήμητρα, άλλοι την  Αθηνά 
Παρθένο.  
 
Ως θέμα λογοτεχνικής γεύσεως, ο Αισχύλος μπορεί να προτιμάται από τον 
Σοφοκλή, ο Αλκαίος από τον Πίνδαρο. Αλλά, εν τω βάθει, οι ιδέες που 
συνεζητήθησαν ήσαν όλες, όπως θα ημπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε, 
εθνικές. Οι διαφορές αφορούσαν μόνον τα σημεία της αναλογίας. Το ίδιο 
συνέβη και στην Ρώμη, πριν από τους Καρχηδονιακούς  Πολέμους.  
Ο πολιτισμός της χώρας ήταν ομοιόμορφος και αναμφισβήτητος. Έφτανε στον 
δούλο μέσω του κυρίου. Όλοι τον εμοιράζοντο σε διαφορετικό βαθμό, αλλά 
ουδείς εμοιράζετο κάποιον άλλο. 
 

Από την εποχή των Καρχηδονιακών Πολέμων, μεταξύ των Ρωμαίων, και από 
την εποχή του Περικλέους και ιδιαιτέρως από εκείνην του Φιλίππου, μεταξύ 
των Ελλήνων, αυτή η ομοιομορφία έτεινε ολοέν και περισσότερον 
καταρρέουσα. Το μείγμα των εθνών έφερε μαζί του ένα μείγμα πολιτισμών.  



Το αποτέλεσμα ήταν μια πολύ σύνθετη και μορφωμένη κοινωνία, με έναν 
πολιτισμό πολύ πιο εκλεπτυσμένο από πριν. Αλλά είχε ένα εντυπωσιακό 
μειονέκτημα :  Τόσον στην Ιταλία, όσον και στην Ελλάδα, υπήρχε μόνο για τις 
ανώτερες τάξεις, ενώ τα χαμηλότερα στρώματα αφέθησαν εν αγνοία της 
φύσεώς του, των αξιών και των στόχων του.  
 
Ο ρωμαϊκός πολιτισμός μετά τους μεγάλους Ασιατικούς Πολέμους ήταν, χωρίς 
αμφιβολία, μια ισχυρά εκδήλωση της ανθρώπινης μεγαλοφυίας. Αλλά δεν 
ενεκοπλώθη τίποτα, παρά μόνον τους Έλληνες rhetoricians ρητορικούς 
σοφούς που προσέφεραν την φιλοσοφική του βάση, τους Σύριους δικηγόρους 
που εδημιούργησαν γι 'αυτόν ένα αθεϊστικό νομικό σύστημα, τους πλουσίους 
άνδρες που ησχολούντο με την δημοσία διοίκηση ή το χρήμα και, τέλος, τους 
αδυσώπητους ηδονιστές που δεν έπραταν τίποτα . Από τις μάζες ήταν, 
πάντοτε, απλώς ανεκτός. 
 

Οι λαοί της Ευρώπης δεν αντελήφθησαν τίποτα για τα Ασιατικά και 
Αφρικανικά του στοιχεία, ο λαός της Αιγύπτου δεν είχε καλυτέρα αντίληψη  για 
το τι του μετέφερε από την Γαλατία και την Ισπανία και εκείνος της Νουμιδίας 
δεν είχε καμία εκτίμηση για το τι μετεφέρθη σε αυτόν από τον υπόλοιπο 
κόσμο. Έτσι, υπό αυτό που θα ημπορούσαμε να ονομάσουμε “οι κοινωνικές 
τάξεις”, εζούσαν αμέτρητα πλήθη που είχαν διαφορετικόν πολιτισμό από 
αυτόν του επισήμου κόσμου ή δεν ήσαν καθόλου πολιτισμένα.  
 
Μόνον η μειοψηφία του ρωμαϊκού λαού εκράτησε το μυστικό και προσέδωσε 
σημασία σε αυτό. Έχουμε εδώ το παράδειγμα ενός πολιτισμού που είναι 
αποδεκτός και κυρίαρχος, όχι πλέον μέσα από τις πεποιθήσεις των λαών που 
ζουν υπ’ αυτόν, αλλά από την εξάντληση, την αδυναμία τους και την 
αδιαφορία τους. 
 
Στην Κίνα ευρίσκουμε ακριβώς το αντίθετο. Η  έκταση είναι βεβαίως τεραστία, 
αλλά από το ένα άκρο έως το άλλο υπάρχει το ίδιο πνεύμα ανάμεσα στους 
ιθαγενείς Κινέζους. Αφήνω τους λοιπούς εκτός περιγραφής, όπως  και την 
πανομοιότυπο αντίληψη του πολιτισμού τους. Όποιες και εάν είναι οι αρχές 
του, είτε εγκρίνουμε τους στόχους του είτε όχι, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο 
ρόλος που παίζουν οι μάζες στον πολιτισμό τους καταδεικνύει  πόσον καλά 
τον καταλαβαίνουν.  
 
Ο λόγος δεν είναι ότι η χώρα είναι ελεύθερη υπό την έννοιά μας, ότι ένα 
δημοκρατικό αίσθημα αντιπαλότητος ωθεί όλους να πράξουν το καλύτερο 
δυνατό για να εξασφαλίσουν μια θέση που τους εγγυάται ο νόμος. Καθόλου! 
Δεν προσπαθώ να ζωγραφίσω μιαν ιδανική εικόνα. Οι αγρότες και ομοίως οι 
μεσαίες τάξεις έχουν ελάχιστες ελπίδες, εν πάση περιπτώσει, στο Μέσο 
Βασίλειο, να ανέλθουν με την καθαρά αξία τους. Σε αυτό το τμήμα της 
Αυτοκρατορίας, παρά τις επίσημες υποσχέσεις σχετικώς με το σύστημα 
εξετάσεων με τις οποίες πληρούνται οι δημόσιες υπηρεσίες, ουδείς 
αμφιβάλλει ότι οι θέσεις προορίζονται αποκλειστικώς για τα μέλη των 
επισήμων οικογενειών και ότι η απόφαση του Οι καθηγητές επηρεάζονται 
συχνά περισσότερο από τα χρήματα παρά από την ευρυμάθεια.  
 
Αλλά αν και οι ναυαγίσασες φιλοδοξίες ημπορούν να θρηνολογούν γιά τα 
κακά του συστήματος, δεν φαντάζονται ότι θα ημπορούσε να υπάρξει κάτι 
καλύτερο και η υπάρχουσα κατάσταση των πραγμάτων είναι αντικείμενο 
αδιαμφισβητήτου θαυμασμού για ολόκληρο τον λαό.  



Η εκπαίδευση στην Κίνα είναι εξαιρετικώς γενική και διαδεδομένη. 
Επεκτείνεται σε τάξεις αρκούντως κατώτερες  από εκείνες οι οποίες, στην 
Γαλλία, θα ημπορούσαν ενδεχομένως να αισθανθούν την έλλειψή της. Το 
χαμηλό κόστος των βιβλίων, ο αριθμός και οι χαμηλές αμοιβές των σχολείων, 
προσφέρουν ένα συγκεκριμένο μέτρο εκπαιδεύσεως προσιτό σε  όλους. Οι 
στόχοι και το πνεύμα των νόμων είναι γενικώς καλώς κατανοητοί και η 
κυβέρνηση είναι υπερήφανη διότι έχει καταστήσει τη νομική γνώση προσιτή 
σε όλους. Υπάρχει έντονο ένστικτο απορρίψεως ενάντια στις ριζικές αλλαγές 
στην Κυβέρνηση. 
 

[Ο Άγγλος ποιητής και Κυβερνήτης του Χονγκ – Κόνγκ  Τζων Φράνσις 
Ντέηβις, (1795 –1890), στο βιβλίον του «Οι Κινέζοι» (εκδοθέν στο Λονδίνο, 
1840), το οποίον επικαλείται εδω σε υποσημείωση ο ντε Γκομπινώ, γράφει: 
«Τρεις ή τέσσερις τόμοι οποιουδήποτε συνηθισμένου έργου, μεγέθους και 
σχήματος “οκτημορίου” (17X11 εκ.), ημπορούν να έχουν ως συνολικό ποσό 
κόστους ισοδύναμο με δύο σελλίνια. Ενας  κατάλογος χειρογράφων σε 
βιβλιοπωλείο της Καντώνος  έδιδε τιμή περί των τεσσάρων βιβλίων του 
Κομφούκιου, συμπεριλαμβανομένου και του εγχειριδίου του σχολιασμού τους, 
κατά τι μικροτέρα από ημίσεια κορώνα. Το χαμηλό κόστος της κοινής 
λογοτεχνίας τους οφείλεται εν μέρει στον τρόπον εκτυπώσεως, αλλά εν μέρει 
και στην χαμηλή τιμή του χαρτιού».] 
 

Ένας πολύ αξιόπιστος κριτικός στο θέμα αυτό, ο κ. Τζων Φ. Ντέηβις ο 
Βρετανός Επίτροπος στην Κίνα, ο οποίος όχι μόνον ζούσε στην Καντώνα 
αλλά εμελέτησε τις υποθέσεις του με την εγγυτέρα προσήλωση, λέγει ότι οι 
Κινέζοι είναι ένας λαός του οποίου η ιστορία δεν δείχνει ούτ μιια απλή 
απόπειρα κοινωνικής επαναστάσεως ή οποιανδήποτε αλλαγή στις εξωτερικές 
μορφές της εξουσίας. Κατά την άποψή του, περιγράφονται καλύτερα ως 
«έθνος σταθερών συντηρητικών». 
 

Η αντίθεση είναι πολύ εντυπωσιακή, όταν στρεφόμεθα στον πολιτισμό του 
ρωμαϊκού κόσμου, όπου οι κυβερνητικές αλλαγές ηκολούθησαν η μία την 
άλλη με εκπληκτική ταχύτητα μέχρι την έλευση των βόρειων λαών. Παντού σε 
αυτή τη μεγάλη κοινωνία και σε κάθε εποχή, ημπορούμε να ανεύρουμε 
πληθυσμούς τόσον απομονωμένους από την υπάρχουσα τάξη, ώστε να είναι 
έτοιμοι για τα αγριότερα πειράματα. Τίποτα δεν αφέθηκε ανεξερεύνητο σε 
αυτή τη μακρά περίοδο, ουδεμία αρχή παρέμεινε σεβαστή. Η ιδιοκτησία, η 
θρησκεία, η οικογένεια, ημφισβητήθησαν όλες και πολλοί, τόσον στον Βορρά 
όσον και στο Νότο, είχαν την τάση να εφαρμόσουν τις νέες θεωρίες στην 
πράξη. 
 

Απολύτως τίποτα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο δεν στηρίζεται σε μια σταθερά 
βάση, ούτε καν στην ενότητα της Αυτοκρατορίας, τόσον απαραίτητο ώστε θα 
εσκέπτετο  κανείς για την γενική ασφάλεια. Επιπλέον, δεν ήσαν μόνον οι 
στρατοί, με το πλήθος  των αυτοσχεδίων Καισάρων, που προσέκρουαν  
συνεχώς σε αυτό το Παλλάδιον της κοινωνίας. Οι ίδιοι οι αυτοκράτορες, αρχής 
γενομένης με τον Διοκλητιανό, είχαν τόσον ολίγη πίστη στη μοναρχία, ώστε 
καθιέρωσαν από μόνοι τους μια κατανομή της εξουσίας. Τελικώς υπήρχαν 
τέσσαρες κυβερνήτες ταυτοχρόνως. Δεν εδημιουργήθη ούτε ένα θεσμικό 
όργανο, ούτε μια αρχή, σε αυτή την δυστυχισμένη κοινωνία, που δεν είχε 
κανέναν καλύτερο λόγο για να συνεχίσει να υπάρχει, παρά την φυσική 
αδυναμία να αποφασίσει σε ποιο βράχο πρέπει να κατακρημνισθεί.  
 



Μέχρις ότου ήλθε η στιγμή που συνετρίβη στα δραστήρια όπλα του Βορρά και 
εξηναγκάσθη επιτέλους να καταστεί κάτι σαφές. Έτσι ευρίσκουμε μια πλήρη 
αντίθεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες κοινωνίες, την Ουράνιο και την 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 
 

Στον πολιτισμόν της Ανατολικής Ασίας θα προσθέσω εκείνον των 
Βραχμάνων, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικής δυνάμεως  και καθολικότητος. 
Εάν στην Κίνα όλοι ή σχεδόν όλοι έχουν φθάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
γνώσεως, το ίδιο συμβαίνει και με τους Ινδουιστές. Κάθε άνθρωπος, 
συμφώνως προς την κάστα του, μοιράζεται ένα πνεύμα το οποίον έχει 
διαρκέσει επί αιώνες και γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να μάθει, να σκέπτεται 
και να πιστεύει. Μεταξύ των Βουδιστών του Θιβέτ και άλλων περιοχών της 
Άνω Ασίας, τίποτα δεν είναι σπανιότερον από έναν αγρότη ο οποίος δεν 
ημπορεί να διαβάσει. Ο καθένας έχει παρόμοιες πεποιθήσεις για τα σημαντικά 
ζητήματα της ζωής. 
 

Ευρίσκουμε την ίδια ομοιομορφία μεταξύ των Ευρωπαίων; Η  
ερώτηση δεν αξίζει καν να τεθεί. Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός δεν έχει 
σαφώς  έντονο χρώμα, ούτε σε ολόκληρα έθνη, ούτε ακόμα και μέσα στους 
ιδίους λαούς. Δεν χρειάζεται να ομιλήσω για την Ρωσία ή για τα περισσότερα 
από τα Αυστριακά Κράτη. Η απόδειξη θα ήταν πολύ εύκολη. Αλλά εξετάσετε 
την Γερμανία ή την Ιταλία (ειδικώς την Νότιο Ιταλία). Η Ισπανία παρουσιάζει 
μια παρομοία εικόνα, αν και σε αμυδρότερες γραμμές. Η Γαλλία ευρίσκεται 
στην ίδια θέση με την Ισπανία.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 46 
 
 

 
 
 
Στο 10ο Κεφάλαιον του  εγχειριδίου περί της ανισότητος των φυλών, («Μερικοί 
ανθρωπολόγοι θεωρούν ότι ο Άνθρωπος έχει πολλαπλές καταβολές»), ο 
Κόμης ντε Γκομπινώ γράφει : 
 
«Πρέπει πρώτα να συζητήσουμε τη λέξη φυλή με τη φυσιολογική της έννοια. 
Πολλοί παρατηρητές, που κρίνουν από τις πρώτες εντυπώσεις και έτσι Να 
πάρει ακραίες απόψεις, να ισχυριστεί ότι υπάρχουν τόσο ριζοσπαστικές και 
ουσιαστικές Τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπινων οικογενειών που πρέπει να 
τους αρνηθεί κανείς Κάθε ταυτότητα προέλευσης. Οι συγγραφείς που 
προσχωρούν σε μια τέτοια ιδέα Να αναλάβει πολλές άλλες γενεαλογίες από 
την πλευρά του από τον Αδάμ. Σε αυτούς. Δεν υπάρχει αρχική ενότητα στο 
είδος, ή μάλλον εκεί Δεν είναι ένα είδος.  
Υπάρχουν τρία ή τέσσερα, ή ακόμα περισσότερα, τα οποία 
Παράγουν απόλυτα ξεχωριστούς τύπους, και αυτοί πάλι έχουν ενώσει 
Σχηματίζουν υβρίδια. 
Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας κερδίζουν εύκολα την πεποίθηση 
αναφέροντας το σαφές Και εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ Ορισμένες ομάδες 
ανθρώπων. Οταν εμείς Δείτε μπροστά μας έναν άνθρωπο με κιτρινωπό δέρμα, 
αδύναμα μαλλιά και γενειάδα, Ένα μεγάλο πρόσωπο, ένα πυραμιδικό Κρανίο, 
μικρό ανάστημα, πάχος Άκρα και Τα κεκλιμένα μάτια με το δέρμα των 
βλεφάρων στράφηκαν τόσο πολύ προς τα έξω Ότι το μάτι δύσκολα θα ανοίξει 
Αναγνωρίζουν μια πολύ καλά σήμανση Τύπου, τα χαρακτηριστικά του οποίου 
είναι εύκολο να έχουμε κατά νου.  
Από αυτόν γυρίζουμε στην ανόθερα Negro από τη δυτική ακτή του 
Αφρική, ψηλός, Με πάχος Τα άκρα και την τάση Λίπος. Το χρώμα του δεν 
είναι πλέον κιτρινωπό, αλλά εντελώς μαύρο. τα μαλλιά του 
Δεν είναι πλέον λεπτό και αραιό, αλλά παχύ, χονδροειδές, μάλλινο και 
πλούσιο. 



 
Το κάτω γνάθου του εξέρχεται, το σχήμα του κρανίου είναι αυτό που είναι 
γνωστό ως πριγναθικός. "Τα μακριά οστά ξεχωρίζουν, η μπροστινή πλευρά 
της κνήμης και οι φιάλες είναι πιο κυρτές απ 'ότι σε έναν Ευρωπαίο, οι 
μοσχάρια είναι πολύ Ψηλά και να φτάνουν πάνω από το γόνατο. Τα πόδια 
είναι αρκετά επίπεδη, και το heelbone, Αντί να είναι τοξοειδές, είναι σχεδόν σε 
ευθεία γραμμή με το Άλλα οστά του ποδιού, τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Το 
χέρι είναι ομοίως Σχηματίστηκε. "  
 
Όταν ψάχνουμε μια στιγμή σε ένα άτομο αυτού του τύπου, εμείς 
Θυμίζουν ακούσια τη δομή του μαϊμού, και είναι Τείνουν να παραδεχτούν ότι οι 
νυχτερινοί αγώνες της Δυτικής Αφρικής προέρχονται από α Απόθεμα που δεν 
έχει τίποτα κοινό, εκτός από την ανθρώπινη μορφή, με Της Μογγολίας. 
 
Ερχόμαστε ύστερα σε φυλές των οποίων η εμφάνιση είναι ακόμα λιγότερο 
κολακευτική Για τον εαυτό μου Της ανθρωπότητας από εκείνη του νήρου του 
Κονγκό. Ωκεανία Έχει το ιδιαίτερο προνόμιο να παρέχει τα πιο άσχημα, 
υποβαθμισμένα και Απωθητικά δείγματα της φυλής, τα οποία φαίνεται να 
έχουν δημιουργηθεί Με το ρητό σκοπό να σχηματίσει μια σχέση μεταξύ του 
ανθρώπου και του Ωμή και απλή. Με την πλευρά πολλών αυστραλιανών 
φυλών, το Ο αφρικανικός νάρος ο ίδιος αναλαμβάνει αξία και αξιοπρέπεια και 
φαίνεται να Προέρχονται από μια πιο ευγενή πηγή. Σε πολλούς από τους 
άθλιους κατοίκους Του Νέου Κόσμου, το μέγεθος του κεφαλιού, την 
υπερβολική λεπτότητα του Τα άκρα, η κοκκινωπή εμφάνιση του σώματος, είναι 
αποτρόπαια. Τα μαλλιά είναι επίπεδα ή κυματιστά, και γενικά μαλλιά, η σάρκα 
είναι μαύρη Ένα θεμέλιο γκρι. 
 
Όταν, μετά την εξέταση αυτών των τύπων, που λαμβάνονται από όλα τα 
τρίμηνα Του πλανήτη, επιστρέφουμε τελικά στους κατοίκους της Ευρώπης, Και 
της Νότιας και Δυτικής Ασίας, τους βρίσκουμε τόσο ανώτερες στην ομορφιά, 
Σε αναλογία μόνο του σκέλους και της κανονικότητας του χαρακτηριστικού, 
στο οποίο βρισκόμαστε Μόλις πειρασμένος να δεχτεί τα συμπεράσματα 
εκείνων που ισχυρίζονται Πολλαπλότητα των αγώνων. Όχι μόνο οι λαοί αυτοί 
είναι πιο όμορφοι από τους Το υπόλοιπο της ανθρωπότητας, δηλαδή, 
ομολογώ, μια πεντανόστιμη εκκλησία 
Από την ασχήμια ·  όχι μόνο είχαν τη δόξα να δώσουν στον κόσμο 
Τέτοιες θαυμάσιες μορφές όπως η Αφροδίτη, ο Απόλλωνας, ο Farnese 
Hercules. Αλλά υπάρχει επίσης μια ορατή ιεραρχία ομορφιάς που ιδρύθηκε 
από την αρχαία Ακόμη και μεταξύ τους, και σε αυτή τη φυσική αριστοκρατία Οι 
Ευρωπαίοι είναι οι πιο διακεκριμένοι, χάρη στη χάραξη και το χάρισμά τους 
Δύναμη της μυϊκής ανάπτυξης. Η πιο λογική άποψη Φαίνεται ότι οι οικογένειες 
στις οποίες διαιρείται ο άνθρωπος είναι τόσο διαφορετικές όσο είναι τα ζώα 
διαφορετικών ειδών.  
Αυτό ήταν το συμπέρασμα που προέρχονται από απλή παρατήρηση, και όσο 
μόνο γενικά γεγονότα Ήταν υπό αμφισβήτηση, φαινόταν αδιαμφισβήτητο. 
 
Ο Camper ήταν ένας από τους πρώτους που μείωσε αυτές τις παρατηρήσεις 
σε μερικούς Είδος συστήματος. Δεν ήταν πλέον ικανοποιημένος από το απλώς 
επιφανειακό Αποδεικτικά στοιχεία, αλλά επιθυμούσε να δώσει τις αποδείξεις 
του ένα μαθηματικό υπόβαθρο. Προσπάθησε να ορίσει ανατομικά τις διαφορές 
μεταξύ των φυλών. Αυτός Κατάφεραν να καθιερώσουν μια αυστηρή μέθοδο 
που δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας, Και οι απόψεις του κέρδισαν την 
αριθμητική ακρίβεια χωρίς την οποία υπάρχουν 



Δεν μπορεί να είναι επιστήμη. Η μέθοδος του ήταν να πάρει το μπροστινό 
τμήμα του κρανίου Και μετρά την κλίση του προφίλ με δύο γραμμές Την οποία 
ονόμασαν τις γραμμές του προσώπου.  
Η διασταύρωση τους σχημάτιζε μια γωνία,  
Το μέγεθος του οποίου έδωσε τον βαθμό ανύψωσης που επιτεύχθηκε από τον 
αγώνα. Στην οποία ανήκε το κρανίο. Μία από αυτές τις γραμμές συνδέει τη 
βάση Της μύτης με το στόμιο του αυτιού. Το άλλο ήταν εφαπτόμενο. 
Το πιο προεξέχον μέρος του μέτωπου και το γόνατο του άνω μέρους σαγόνι. 
Με βάση τη γωνία που σχηματίστηκε έτσι, κατασκευάζει μια κλίμακα 
Συμπεριλαμβανομένου όχι μόνο του ανθρώπου αλλά όλων των ειδών των 
ζώων. Στην κορυφή στάθηκε ο Ευρωπαίος.  
Και όσο πιο οξεία ήταν η γωνία, τόσο περισσότερο ήταν η Απόσταση από τον 
τύπο που ήταν, σύμφωνα με το Camper, το μεγαλύτερο τέλειος. Έτσι τα 
πουλιά και τα ψάρια έδειξαν μικρότερες γωνίες από τις διάφορες Θηλαστικά. 
Ένα συγκεκριμένο είδος πίθηκος έφτανε στους 42 °, ακόμα και στους 50 °. Στη 
συνέχεια ήρθαν τα κεφάλια του αφρικανικού negro και του Kalmuck, το οποίο 
Άγγιξε τους 70 °.  
Ο Ευρωπαίος βρισκόταν σε 80 ° και, για να παραθέσει τον εφευρέτη Τα δικά 
μας λόγια, που είναι πολύ κολακευτικά για τον δικό μας τύπο, "Σε αυτό 
Διαφορά 10 ° την ανώτερη ομορφιά του ευρωπαϊκού, ποιο 
Μπορεί να αποκαλεί «συγκριτική ομορφιά» του, εξαρτάται. Η 'απόλυτη 
ομορφιά' Που είναι τόσο εντυπωσιακό σε μερικά από τα έργα της αρχαίας 
γλυπτικής, όπως στο Ο επικεφαλής του Απόλλωνα και η Μέδουσα του 
Σωσικλέους, είναι το αποτέλεσμα μιας ακίνητης Μεγαλύτερη γωνία, που στην 
προκειμένη περίπτωση ανέρχεται σε 100 °.» 

 

 
Μέρος 47 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο δωδέκατο κεφάλαιον  του σπουδαίου  
(χρήζοντος   μεθοδικής σπουδής) εγχειριδίου του περί της ανισότητος των 
φυλών (με τίτλον «Πως εχωρίσθησαν φυσιολογικώς οι φυλές και πως 



εσχηματίσθησαν οι διάφορες ποικιλίες από την ανάμειξή τους. Είναι άνισες 
στην δύναμη και στην ωραιότητά τους »), γράφει:  
 
«Το ζήτημα των κοσμικών επιρροών είναι ένα ζήτημα που πρέπει να 
αποσαφηνισθεί πλήρως, καθώς περιορίζομαι σε επιχειρήματα που βασίζονται 
σε αυτό. Το πρώτο πρόβλημα με το οποίον πρέπει να ασχοληθώ είναι το 
εξής: "Πώς θα ημπορούσαν οι άνδρες, των οποίων η κοινή προέλευση 
υπονοεί ένα ενιαίο σημείον εκκινήσεως, να έχουν εκτεθεί σε μια τέτοια ποικιλία 
επιρροών εκ των έξω;"  
 
Μετά τον πρώτο διαχωρισμό των φυλών, οι ομάδες ήσαν ήδη αρκετές ώστε 
να ευρεθούν υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες κλίματος. Πώς λοιπόν, 
λαμβανομένων υπ’ όψη των τεραστίων δυσκολιών που αντιμετώπιζαν, τα 
τεράστια δάση και τις ελώδεις πεδιάδες που έπρεπε να διασχίσουν, τις 
αμμώδεις ή χιονισμένες ερήμους, τα ποτάμια, τις λίμνες και τους ωκεανούς, 
πώς με όλα αυτά τα εμπόδια κατάφεραν να καλύψουν τις αποστάσεις που ο 
πολιτισμένος άνθρωπος σήμερα, με όλη του την ανεπτυγμένη ισχύ, ημπορεί 
να υπερβεί  μόνον με μεγάλο φόβο και πρόβλημα; 
 
 
Για να απαντήσουμε σε αυτές τις αντιρρήσεις, πρέπει να προσπαθήσουμε να 
ανακαλύψουμε πού είχε την αρχική του κοιτίδα το ανθρώπινο είδος. Μια πολύ 
αρχαία ιδέα, η οποία υιοθετήθηκε και από μερικά μεγάλα σύγχρονα μυαλά, 
όπως ο Κυβιέ, είναι ότι τα διάφορα ορεινά συστήματα πρέπει να 
εχρησίμευσαν ως σημείον εκκινήσεως  για ορισμένε φυλές.  
 
[Ο Ζωρζ Κυβιέ (Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier, 23 
Αυγούστου 1769 - 13 Μαΐου 1832) ήταν Γάλλος φυσιοδίφης και ζωολόγος. 
Υπήρξε κυρίαρχη μορφή στην έρευνα των φυσικών επιστημών στις αρχές του 
19ου  αιώνος και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην καθιέρωση των πεδίων της 
συγκριτικής ανατομίας και της παλαιοντολογίας δια της συγκρίσεως ζώντων 
ζώων με απολιθώματα. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για την καθιέρωση της 
εξαφανίσεως ως γεγονότος, ων ο σημαντικότερος θιασώτης του 
καταστροφισμού στην γεωλογία των αρχών του 19ου  αιώνος, αντιτιθέμενος 
στις θεωρίες σταδιακής εξελίξεως του Λαμάρκ και του Ετιέν Ζοφρουά ντε Σεν 
Ιλέρ.] 
 
Συμφώνως προς αυτήν την θεωρία, οι λευκές φυλές, ακόμα και ορισμένες 
αφρικανικές ποικιλίες των οποίων το κρανίον είναι διαμορφωμένο ωσάν το 
ιδικό μας, είχαν την πρώτη εγκατάστασή τους στον Καύκασο. Η κιτρίνη φυλή 
κατήλθε από τα παγωμένα ύψη των ορέων Αλτάϊ. Και πάλιν, οι φυλές των 
προγνάθων Νέγρων έκτισαν τις πρώτες καλύβές τους στις νότιες πλαγιές του 
Άτλαντος και κατέστησαν αυτές σημείον εκκινήσεως των πρώτων 
μετακινήσεών τους.  
 
Έτσι, οι τρομακτικοί τόποι της γης, με δύσκολη πρόσβαση και γεμάτοι 
χειμάρρους φρίκης, σπηλιές, παγωμένα βουνά, αιώνια χιόνια και 
αδιαπέραστες αβύσσους, ήσαν στην πραγματικότητα πιο οικείο στις 
πρωτόγονες εποχές από οποιανδήποτε άλλη περίοδο. Συνάμα,  όλοι οι 
τρόμοι του αγνώστου καραδοκούσαν για τους πρώτους προγόνους μας, στις 
ακάλυπτες πεδιάδες, στις όχθες των μεγάλων ποταμών, στις ακτές των 
λιμνών και των θαλασσών. 
 



Το κύριο κίνητρο που παροτρύνει τους αρχαίους φιλοσόφους να προωθήσουν 
αυτήν την θεωρία και τους συγχρόνους  να την αναβιώσουν φαίνεται να ήταν 
η ιδέα ότι για να περάσει επιτυχώς μέσα από τις μεγάλες φυσικές κρίσεις του 
κόσμου, η ανθρωπότης πρέπει να είχε συγκεντρωθεί στα ορεινά ύψη, όπου οι 
πλημμύρες και οι κατακλυσμοί δεν ημπορούσαν να φθάσουν σε αυτές.  
 
Αυτή η μεγάλη και γενική ερμηνεία της παραδόσεως του Αραράτ ημπορεί να 
ταιριάξει ίσως στις μεταγενέστερες εποχές, όταν τα παιδιά των ανθρώπων 
είχαν καλύψει πλέον το πρόσωπο της γης. Αλλά είναι εντελώς ανεφάρμοστη 
στον χρόνο της σχετικής ηρεμίας, ο οποίος εσηματοδότησε την πρώτη 
εμφάνισή τους. Είναι επίσης αντίθετο σε όλες τις θεωρίες ως προς την 
ενότητα του είδους. Και πάλιν τα όρη, ήδη από τους πλέον 
απομεμακρυσμένους χρόνους έχουν αποτελέσει αντικείμενο βαθέος τρόμου 
και θρησκευτικού δέους. Σε αυτά έχει τεθεί, σε όλες τις μυθολογίες, η κατοικία 
των θεών. Ήταν στην χιονισμένη κορυφή του Ολύμπου, ήταν στο Όρος 
Μερού όπου οι Έλληνες και οι Βραχμάνοι εφαντάζοντο τις θεϊκές τους 
συνόδους.  
 
Ήταν στην κορυφή του Καυκάσου όπου ο Προμηθεύς υπέστη την 
μυστηριώδη τιμωρία  του, λόγω του ακόμα πιο μυστηριώδους εγκλήματος 
του. Εάν οι άνδρες είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν τον οίκο τους στα 
απομεμακρυσμένα ύψη, δεν είναι απίθανον  ότι η φαντασία τους θα τους είχε 
προκαλέσει να τον ανορθώσουν έως το ύψος του ίδιου του ουρανού. Έχουμε 
ένα ελάχιστο σεβασμό για αυτό που είδαμε και γνωρίσαμε και πατήσαμε κάτω 
από τα πόδια μας. Δεν θα υπήρχαν θεότητες άλλες παρά εκείνες των υδάτων 
και των πεδιάδων. Ως εκ τούτου, κλίνω στην αντίθετη πεποίθηση, ότι οι 
επίπεδες και ακάλυπτες περιοχές μαρτυρούν τα πρώτα βήματα του 
ανθρώπου. Αυτό είναι, παρεμπιπτόντως, η βιβλική έννοια. [ Γένεσις Β’, 8, 10, 
15 ]  
 
Αφού έγιναν οι πρώτοι οικισμοί σε αυτά τα μέρη, οι δυσκολίες υπολογισμού 
των μεταναστεύσεων μειώνονται αισθητώς. Διότι οι επίπεδες περιοχές 
γενικώς διακόπτονται από ποταμούς και φθάνουν έως την θάλασσα, οπότε 
έτσι δεν θα εχρειάζετο να αναλάβουν το δυσχερές έργον της διελεύσεως των 
δασών, των ερήμων και των μεγάλων ελών. 
 
Υπάρχουν δύο είδη μεταναστεύσεων, η εκουσία και η απροσδόκητη. Η πρώτη 
τίθεται εκτός προβληματισμού σε ότι αφορά τις λίαν πρώιμες περιόδους. Η 
τελευταία είναι πιθανοτέρα, και έτι πιθανοτέρα μεταξύ ανικάνων και 
απροετοιμάστων αγρίων, απ’ ότι μεταξύ των πολιτισμένων εθνών. Μια 
οικογένεια συνωστισμένη μαζί επάνω σε μια παρασυρόμενη σχεδία, ολίγοι 
ατυχείς άνθρωποι, έκπληκτοι από την εισόρμηση της θαλάσσης, 
προσκολλημένοι σε κορμούς δέντρων και παγιδευμένοι από τα ρεύματα, είναι 
αρκετή εικών ώστε να υπολογίσουμε  μια μεταφορά ανθρώπων σε μεγάλες 
αποστάσεις. 
 
Όσον ασθενέστερος είναι ο άνθρωπος, τόσον περισσότερο είναι παίγνιον των 
ανοργάνων δυνάμεων. Όσον ολιγοτέρα εμπειρία έχει, τόσον 
δουλοπρεπέστερον ανταποκρίνεται σε ατυχήματα τα οποία δεν ημπορεί ούτε 
να προβλέψει ούτε να αποφύγει. Υπάρχουν εντυπωσιακά παραδείγματα της 
ευκολίας με την οποίαν οι άνδρες ημπορούν να μεταφερθούν, παρά την 
θέλησή τους, σε μεγάλες αποστάσεις.  



Έτσι, ακούμε ότι το 1696 δύο μεγάλα μονόξυλα από το Ανκόρσο, που 
περιείχαν περίπου τριάντα αγρίους, άνδρες και γυναίκες, ενεπλάκησαν σε μια 
καταιγίδα και αφού περιεπλανήθησαν κάποιο διάστημα παρασυρόμενοι 
ασκόπως  έφθασαν τελικώς στην Σαμάλ, μία εκ των Φιλιππίνων νήσων,  
τριακόσιες λεύγες (1450 χιλιόμετρα) από το σημείον εκκινήσεώς τους. 
 
Επίσης, τέσσαρες ιθαγενείς της Ουλέα μετεφέρθησαν στην θάλασσα με ένα 
μονόξυλο, με μία αιφνοδία θύελλα. Παρεσύρθησαν επί οκτώ μήνες και 
έφθασαν επιτέλους σε μίαν από τις Νήσους Ράντακ, στο ανατολικόν άκρο του 
Αρχιπελάγους της Καρολίνας, μετά από ακούσιο ταξίδι 550  λευγών (2655 
χιλιομέτρων). Αυτοί οι άτυχοι άνδρες ζούσαν αποκλειστικώς με ιχθυοφαγία και 
συλλέγοντες προσεκτικώς κάθε σταγόνα βροχής που ημπορούσαν.  
 
Όταν η βροχή δεν τους έφθανε, εβυθίζοντο στα βάθη της θαλάσσης και 
έπιναν νερό από εκεί, όπου, όπως λέγεται, είναι ολιγότερον αλμυρό. Βεβαίως, 
όταν έφθασαν στις Ράντακ, οι ταξιδιώτες ήσαν σε αξιοθρήνητο κατάσταση. 
Αλλά σύντομα συνήλθαν και τελικώς απεκαταστάθησαν σε πλήρη υγεία 

[Καρόλου Λάϊελ «Αρχές Γεωλογίας, τόμος 2, σελίς 119.] 

 
Αυτά τα δύο παραδείγματα αποτελούν επαρκή μαρτυρία για την ταχεία 
διάχυση των ανθρωπίνων ομάδων σε πολύ διαφορετικές περιοχές και υπό τις 
πλέον ποικίλες τοπικές συνθήκες. Εάν απαιτούνται περαιτέρω αποδείξεις, θα 
ημπορούσαμε να αναφέρουμε την ευκολία με την οποία μεταφέρονται έντομα, 
φυτά και ριζόποδα σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως είναι περιττό να επιδείξουμε ότι 
αυτό που συμβαίνει σε τέτοια πράγματα, ημπορεί, κατά μείζονα λόγο, να 
συμβεί ευκολότερον στον άνθρωπο.  
 
[Ο (Γερμανός φυσιοδίφης και εξερευνητής Φρίντριχ Βίλχελμ Χάϊνριχ) 
Αλεξάντερ Φράιχερ φον Χούμπολτ δεν πιστεύει ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να 
εφαρμοστεί στη μετανάστευση φυτών. “Αυτό που γνωρίζουμε”, λέγει, “για την 
καταστροφική δράση που ασκεί το θαλασσινό νερό, κατά την διάρκεια ενός 
ταξειδίου 500 ή 600 λευγών, επί της  αναπαραγωγικής δυνάμεως των 
περισσότερων σπόρων, δεν ευνοεί τη θεωρίαν της μεταναστεύσεως των 
λαχανικών μέσω των ωκεανίων ρευμάτων Μια τέτοια θεωρία είναι πολύ γενική 
και περιεκτική” ( “Κριτική εξέταση της ιστορίας της γεωγραφίας της νέας 
ηπείρου” / “Examen critique de l' histoire de la geographic du nouveau 
continent” – τόμος 2, σελίς. 78).»] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 48 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο δωδέκατο κεφάλαιον  του περιβοήτου και 
διαβοήτου  εγχειριδίου του περί της ανισότητος των φυλών (με τίτλον «Πως 
εχωρίσθησαν φυσιολογικώς οι φυλές και πως εσχηματίσθησαν οι διάφορες 
ποικιλίες από την ανάμειξή τους. Είναι άνισες στην δύναμη και στην 
ωραιότητά τους »), γράφει μεταξύ άλλων : 
 
«Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα ενάντια στην αντίληψη ότι οι πρώτες ανθρώπινες 
οικογένειες θα ημπορούσαν συντόμως να χωρισθούν και να ζήσουν υπό 
πολύ διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, σε περιοχές πολύ 
απομεμακρυσμένες μεταξύ τους. Ωστόσον, δεν είναι απαραίτητον, ακόμη και 
υπό τις παρούσες συνθήκες, οι χώροι να είναι πολύ απομεμακρυσμένοι, ώστε 
να εξασφαλίζεται μια διακύμανση της θερμοκρασίας και οι τοπικές συνθήκες 
που προκύπτουν από αυτήν.  
 
Σε ορεινές χώρες όπως η Ελβετία, η απόσταση ολίγων μιλίων προξενεί μια 
τέτοια διαφορά στο έδαφος και την ατμόσφαιρα, ώστε ευρίσκουμε πρακτικώς 
παρακείμενες την χλωρίδα της Λαπωνίας και της Νοτίου Ιταλίας. Ομοίως στην 
Isola Madre στην Lago Maggiore, τα πορτοκάλια, οι μεγάλοι  κάκτοι και οι 
νάνοι φοίνικες μεγαλώνουν στην ύπαιθρο, με πλήρη θέα του αλπικού ορεινού 
περάσματος του  Simplon. Δεν χρειάζεται να περιορισθούμε στα όρη. Η 
θερμοκρασία της Νορμανδίας είναι χαμηλοτέρα από αυτήν του Τζέρσεϋ, ενώ 
στο στενό τρίγωνο που σχηματίζεται από τις δυτικές ακτές της Γαλλίας, η 
βλάστηση είναι του πλέον ποικίλου χαρακτήρος παρατίθεται σημείωμα του 

Αλεξάντερ φον Χούμπολτ από το «Asie centrale», 3ος τόμος.] 
 
Οι αντιθέσεις πρέπει να ήσαν τεράστιες, ακόμη και στις μικρότερες περιοχές, 
στις ημέρες που ηκολούθησαν την πρώτη εμφάνιση του είδους μας στον 
πλανήτη. Ο ίδιος αυτός τόπος ημπορεί ευκόλως να καταστεί  θέατρον 
τεραστίων ατμοσφαιρικών επαναστάσεων, όταν η θάλασσα υπεχώρησε ή 
επροχώρησε με την πλημμύρα ή την αποξήρανση των γειτονικών περιοχών. 



Όταν τα όρη ανεδλυθησαν αιφνιδίως ως τεράστιες μάζες, ή εβυθίστησαν στο 
κοινό επίπεδο της γης, έτσι ώστε οι πεδιάδες να καλύπτουν ότι ήταν κάποτε οι 
κορυφές τους. Και όταν οι ταραχές, που μετεκίνησαν τον άξονα της γης, 
επηρεάζουσες την ισορροπίαν της και την κλίση των πόλων προς την 
εκλειπτική,  ήλθαν  να διαταράξουν την γενικήν οικονομία του πλανήτη. 
 
Μπορούμε τώρα να θεωρήσουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει όλες τις 
αντιρρήσεις, που ημπορεί να απαιτηθούν ως προς την δυσκολία αλλαγής του 
τόπου και του κλίματος κάποιου στις πρώιμες περιόδους του κόσμου. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίον ορισμένες ομάδες της ανθρώπινης 
οικογένειας δεν θα έπρεπε να έχουν πάει τόσον πολύ μακριά, ενώ άλλες είχαν 
συσσωρευθεί σε μια περιορισμένη περιοχή και παρόλα αυτά είχαν εκτεθεί σε 
λίαν ποικίλουσες επιρροές. Επομένως, θα ημπορούσαν να έχουν 
δημιουργηθεί οι δευτερεύοντες τύποι, από τους οποίους προέρχονται οι 
υπάρχουστες φυλές. 
 
Όσον αφορά στον τύπο του ανθρώπου που εδημιουργήθη αρχικώς, τον  
Αδαμίτη, θα τον αφήσουμε εντελώς  εκτός του εδώ επιχειρήματος. Διότι είναι 
αδύνατον να γνωρίζουμε οτιδήποτε για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα του ή επί 
πόσον μακρόν έχει κρατήσει ή απωλέσει την ομοιότητα του προς καθεμιάν 
από τις μετέπειτα οικογένειες.  
 
Η έρευνά μας δεν θα μας οδηγήσει περισσότερον οπίσω από τις φυλές  του 
δευτέρου σταδίου. Θεωρώ ότι αυτές οι φυλές διαιρούνται φυσικώς σε τρείς και 
μόνον, στην λευκή, την μαύρη και την κιτρίνη. Αν χρησιμοποιήσω μια βάση 
διαιρέσεως που προτείνεται από το χρώμα του δέρματος, δεν θεωρώ ότι αυτή 
είναι σωστή ή επιτυχής, διότι οι τρεις κατηγορίες για τις οποίες ομιλώ δεν 
διακρίνονται ακριβώς από το χρώμα, το οποίον είναι ένα λίαν περίπλοκο και 
μεταβλητό πράγμα. Έχω ήδη ειπεί ότι, ορισμένα δεδομένα στην διαμόρφωση 
του σκελετού είναι πολύ σημαντικότερα.  
Δεν με θεωρώ δικαιολογημένο να το πράξω, πρέπει να κάνω την επιλογή μου 
από το λεξιλόγιον που ήδη χρησιμοποιείται. 
 
Οι όροι ημπορεί να μην είναι πολύ καλοί, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει 
ολιγότερο ανοικτοί σε αντιρρήσεις από οποιονδήποτε άλλον, ειδικώς αν 
καθορίζονται προσεκτικώς. Βεβαίως τους προτιμώ από όλους τους ορισμούς 
οι οποίοι προέρχονται από την γεωγραφία ή την ιστορία, διότι αυτοί έχουν 
προκαλέσει μιαν ακόμη σύγχυση σε ένα ήδη συγκεχυμένο θέμα.  
 
Ημπορώ λοιπόν να ειπώ, μια για πάντα, ότι καταλαβαίνω ως λευκούς άνδρες 
τα μέλη εκείνων των φυλών που ονομάζονται επίσης Καυκάσα, Σημιτική ή 
Ιαπετική. Ως μαύρους άνδρες εννοώ τους Χαμίτες. Ως κιτρίνους τους 
Αλταϊκούς, Μογγολικούς, Φιννικούς και Ταταρικούς κλάδους. Αυτά είναι τα 
τρία πρωταρχικά στοιχεία της ανθρωπότητος.  
 
Δεν υπάρχει πλέον λόγος να παραδεχθούμε τις είκοσι οκτώ ποικιλίες του 
Μπλούμενμπαχ αντί  τις επτά του Πρίτσαρντ. Δίου και τα δύο αυτά συστήματα 
περιλαμβάνουν διαβόητα υβρίδια. Είναι πιθανόν ότι, κανένας από τους τρεις 
πρωτότυπους τύπους δεν ευρέθη ποτέ σε απόλυτο απλότητα - καθαρότητα. 
 
Οι μεγάλοι κοσμικοί παράγοντες δεν είχαν απλώς δημιουργήσει τις τρείς 
σαφώς διακριτές ποικιλίες. Είχαν επίσης, κατά τη διάρκεια της δράσεώς τους, 
προκαλέσει την εμφάνιση πολλών υποειδών.   



 
Αυτά διεκρίνοντο από κάποιες ιδιαιτερότητες, αρκούντως πέραν του γενικού 
χαρακτήρος που είχαν από κοινού με ολόκληρο τον κλάδο τους. Η φυλετική 
διασταύρωση δεν ήταν αναγκαία για την δημιουργία αυτών των 
συγκεκριμένων τροποποιήσεων.  
Υπήρχαν πριν από οποιανδήποτε διασταύρωση. Θα ήταν άσκοπο να 
προσπαθήσουμε να τα εντοπίσουμε σήμερα στην υβριδική συσσώρευση η 
οποία αποτελεί αυτό που αποκαλούμε «λευκή φυλή». Θα ήταν εξίσου 
αδύνατον σε σχέση με την κιτρίνη φυλή. Ίσως ο μαύρος τύπος να διετηρήθη 
σε κάποιον βαθμό καθαρός.  
 
Εν πάση περιπτώσει έχει παραμείνει πλησιέστερον στην αρχική του μορφή 
και, επομένως, δείχνει εκ πρώτης όψεως τι δεν δίδεται από την μαρτυρία των 
αισθήσεών μας, στην περίπτωση των άλλων μεγάλων ανθρωπίνων 
διαιρέσεων, αλλά ημπορεί να είναι, παραδεκτό  με τη δύναμη της ιστορικής 
αποδείξεως. 
 
Οι νέγροι διαιώνιζαν πάντοτε τις αρχικές μορφές της φυλής τους, όπως ο 
προγναθικός  τύπος με την ούλη τρίχωση, ο ινδικός τύπος του Καμαούν και ο 
τύπος του Ντεκκάν και ο Πελάγιος τύπος της Πολυνησίας. Νέες ποικιλίες 
έχουν δημιουργηθεί σίγουρα από την ανάμειξή τους. Αυτή είναι η προέλευση 
αυτών που ημπορούμε να ονομάσουμε «τριτογενείς τύπους», οι οποίοι 
εμφανίζονται στην λευκή και στην κιτρίνη φυλή, καθώς και στην μαύρη.  
 
Έχουν γίνει πολλά σχετικώς με ένα αξιοσημείωτο δεδομένο, το οποίον 
χρησιμοποιείαται σήμερον ως ασφαλές κριτήριον για τον προσδιορισμό της 
φυλετικής καθαρότητας ενός έθνους. Αυτό το δεδομένο αφορά στην  
ομοιότητα του προσώπου, του σχήματος και της γενικής συατάσεως, 
συμπεριλαμβανομένης της χειρονομίας και της στάσεως του σώματος. Όσον 
περισσότερον χωρούν αυτές οι ομοιότητες, τόσον ολιγότερον μίγμα αίματος 
υποτίθεται ότι είναι στο σύνολον του λαού.  
 
Από την άλλη πλευρά, όσον μεγαλυτέρα διασταύρωση υπήρξε, τόσον 
μεγαλύτερες διαφορές θα ανεύρουμε στα χαρακτηριστικά, στο ανάστημα, 
στην βάδιση και στην γενική εμφάνιση των ατόμων. Το δεδομένο είναι 
αναμφισβήτητο και από αυτό ημπορούν να συναχθούν πολύτιμα 
συμπεράσματα. Αλλά τα συμπεράσματα είναι ολίγον διαφορετικά από εκείνα 
που έγιναν έως τούδε. 
 
Η πρώτη σειρά παρατηρήσεων με τις οποίες ανεκαλύφθη το γεγονός 
επραγματοποιήθη στους Πολυνησίους. Τώρα, αυτοί απέχουν πολύ από το να 
συνιστούν μιαν καθαρά φυλή.  
 
Προέρχονται από μείγματα, σε διαφορετικές αναλογίες, κιτρίνης και μαύρης 
φυλής. Ως εκ τούτου, η πλήρης μετάδοση του τύπου που βλέπουμε σήμερα 
μεταξύ των Πολυνησίων δείχνει όχι την καθαρότητα της φυλής τους, αλλά 
απλώς ότι τα περισσότερα ή λιγότερο πολυάριθμα στοιχεία από τα οποία 
αυτή συντίθεται έχουν τελικώς συγχωνευθεί σε μια πλήρη και ομοιογενή 
ενότητα.  
 
Κάθε άνθρωπος έχει το ίδιο αίμα στις φλέβες του όπως και ο γείτονάς του και 
έτσι ουδείς λόγος υπάρχει να διαφέρει φυσικώς από αυτόν. Ακριβώς όπως οι 
αδελφοί και οι αδελφές είναι συχνά παρόμοιοι, ως παργόμενοι  από παρόμοια 



στοιχεία, έτσι όταν δύο φυλές έχουν συγχωνευθεί τόσον εντελώς, ώστε δεν 
υπάρχει καμία ομάς στους προκύψαντες ανθρώπους στην οποίαν κυριαρχεί η 
μία συστατική φυλή, δημιουργείται ένας τεχνητός τύπος με ένα είδος τεχνητής, 
πλασματικής καθαρότητος. Και κάθε νεογέννητο παιδί φέρει τον εντύπωμά 
του. 
 
Αυτό που έχω καθορίσει ως «τριτογενή τύπο» ημπορεί με αυτόν τον τρόπο να 
αποκτήσει ευκόλως την ποιότητα που διετέθη εσφαλμένως  σε έναν λαό 
απολύτως καθαράς φυλής, δηλαδή η ομοιότης των μεμονωμένων μελών 
μεταξύ τους.  
 
Αυτό θα ημπορούσε να επιτευχθεί σε πολύ μικρότερο χρόνο σε αυτό το 
στάδιον, καθώς οι διαφορές μεταξύ δύο ποικιλιών του ιδίου τύπου είναι 
σχετικώς μικρές. Σε μιαν οικογένεια, για παράδειγμα, όπου ο πατέρας και η 
μητέρα ανήκουν σε διαφορετικά έθνη, τα παιδιά θα είναι ωσάν το ένα ή το 
άλλο, αλλά θα υπάρξουν ελάχιστες πιθανότητες για οιανδήποτε πραγματική 
ταυτότητα των φυσικών χαρακτηριστικών μεταξύ τους.  
 
Εάν, ωστόσον, οι γονείς είναι και οι δύο από το ίδιο εθνικό απόθεμα, μια 
τέτοια ταυτότης θα παραχθεί ευκόλως. Πριν προχωρήσουμε περισσότερο 
πρέπει να αναφέρουμε έναν άλλο νόμο : Η διασταύρωση του αίματος δεν 
συνεπάγεται απλώς τη σύντηξη των δύο ποικιλιών, αλλά δημιουργεί και νέα 
χαρακτηριστικά, τα οποία από τούδε παρέχουν την πλέον σημαντική άποψη 
από την οποίαν θα εξετάζουμε οποιοδήποτε συγκεκριμένο υποείδος.» 

 

 
Μέρος 49 
 

 
 

Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο δέκατο τρίτο κεφάλαιον  του ιδιαιτέρως 
ενδιαφέροντος  εγχειριδίου του περί της ανισότητος των φυλών (με τίτλον «Οι 



ανθρώπινες φυλές είναι διανοητικώς άνισες : Η ανθρωπότης δεν είναι ικανή 
για ατέρμονα πρόοδο»), γράφει μεταξύ άλλων : 

«Προκειμένου να εκτιμήσουμε τις διανοητικές διαφορές μεταξύ των φυλών, θα 
έπρεπε πρώτα να διαπιστώσουμε τον βαθμό ανοησίας στην οποίαν ημπορεί 
να εκπέσει η ανθρωπότης. Γνωρίζουμε ήδη το υψηλότερο σημείο που 
ημπορεί να φτάσει, δηλαδή τον πολιτισμό. Οι περισσότεροι επιστήμονες – 
παρατηρητές, ήσαν μέχρι τώρα πολύ επιρρεπείς στο να παρουσιάσουν τους 
χαμηλοτέρους τύπους χειροτέρους από όσον πραγματικώς είναι. 

Σχεδόν όλες οι πρώιμες περιγραφές μιας αγρίας φυλής την παριστούν με 
τρομακτικά χρώματα, πολύ τρομεροτέρα από την πραγματικότητα. Της 
αποδίδουν τόσον μικρά δύναμη λογικής και κατανοήσεως, ώστε φαίνεται να 
είναι ανάλογος με τον πίθηκο και κατωτέρα από τον ελέφαντα. Είναι βεβαίως 
αλήθεια ότι ευρίσκουμε και την αντίθετο γνώμη : Αν κάποιος πλοίαρχος γίνει 
καλώς δεκτός σε μία νήσο, αν συναντήσει, όπως πιστεύει, ένα ευγενικό και 
φιλόξενο καλωσόρισμα και καταφέρει να κάνει ολίγους εντοπίους να 
εργασθούν κατ’ ολίγον με τους ναύτες του, τότε γεμίζει επαίνους αυτόν τον 
ευτυχισμένο λαό. Δηλώνεται ότι είναι κατάλληλοι για οτιδήποτε και ικανοί για 
τα πάντα. Και μερικές φορές ο ενθουσιασμός εκτοξεύει όλα τα όρια, οπότε 
ορκίζεται ότι έχει ανεύρει μεταξύ τους μερικές υψηλότερες νοημοσύνες. 

Πρέπει να εφεσιβάλλουμε και τις δύο κρίσεις – τόσον τις σκληρές όσον και τις 
ευνοϊκές. Το γεγονός ότι ορισμένοι Ταϊτινοί εβοήθησαν στην επισκευή ενός 
φαλαινοθηρικού δεν κάνει το έθνος τους ικανό για πολιτισμό. Επειδή ένας 
άνθρωπος από την Τόνγκα  επιδεικνύει καλή θέληση προς τους ξένους, δεν 
είναι απαραιτήτως ανοικτός σε ιδέες προόδου. Ομοίως, δεν έχουμε το 
δικαίωμα να υποβαθμίσουμε έναν ιθαγενή μιας μέχρι τώρα αγνώστου ακτής 
στο επίπεδον του αγρίου, μόνο και μόνον επειδή υποδέχεται τους πρώτους 
επισκέπτες του με μια ρίψη βελών, ή ημπορεί να ευρεθεί να τρώγει ωμές 
σαύρες και πίτες λάσπης. Ένα τέτοιο συμπόσιο ασφαλώς δεν δηλώνει πολύ 
υψηλή νοημοσύνη ή πολύ καλλιεργημένους τρόπους.  

Αλλά ακόμα και στον πλέον αποτρόπαιο κανίβαλο υπάρχει ένας σπινθήρ του 
θείου πυρός και σε κάποιο βαθμό πάντοτε η φλόγα της κατανοήσεως ημπορεί 
να ανάψει σε αυτόν. Δεν υπάρχουν φυλές τόσον χαμηλές, ώστε να μην 
δεχθούν κάποιες κρίσεις, αληθινές ή ψευδείς, δίκαιες ή άδικες, για  τα 
πράγματα γύρω τους. Η απλή ύπαρξη τέτοιων κρίσεων αρκεί για να 
καταδείξει ότι, σε κάθε κλάδο της ανθρωπότητος διατηρείται μια ζωντανή ακτίς 
ευφυΐας. Αυτή είναι που καθιστά και τους πλέον υποβαθμισμένους αγρίους 
προσβασίμους σε θρησκευτικές διδασκαλίες και τους διακρίνει με έναν ειδικό 
τρόπο, τον οποίον συνειδητοποιούν οι ίδιοι, ακόμα και από τα πλέον έξυπνα 
θηρία. 

Είναι όμως αυτές οι ηθικές δυνατότητες, οι οποίες ευρίσκονται στο οπίσθιο 
μέρος της συνειδήσεως κάθε ανθρώπου, ικανές για άπειρη επέκταση; Μήπως 
όλοι οι άνθρωποι κατέχουν εξίσου μιαν απεριόριστο δύναμη πνευματικής 
αναπτύξεως; Με άλλα λόγια, έχει κάθε ανθρωπίνη φυλή την ικανότητα να γίνει 
ίση με κάθε άλλη; Το ερώτημα αφορά τελικώς στην άπειρο ικανότητα 
βελτιώσεως που έχει το είδος στο σύνολόν του, καθώς και στην ισότητα των 
φυλών. Αρνούμαι και τα δύο σημεία. 

 



Η ιδέα μιας ατέρμονος προόδου είναι πολύ σαγηνευτική για πολλούς 
συγχρόνους φιλόσοφους και την υποστηρίζουν δηλώνοντες ότι, ο πολιτισμός 
μας έχει πολλά ευεργετήματα και πλεονεκτήματα που οι διαφορετικώς 
εκπαιδευμένοι πρόγονοί μας δεν είχαν. Προωθούν όλα τα φαινόμενα που 
διακρίνουν τις σύγχρονες κοινωνίες μας. Έχω μιλήσει για αυτά ήδη. Αλλά 
χαίρομαι που ημπορώ να τα μετέλθω και πάλιν. 

 

Μας λέγεται ότι οι επιστημονικές μας απόψεις είναι αληθέστερες από ότι ήσαν. 
Ότι τα κίνητρά μας είναι, κατά κανόνα, ευγενικότερα και τα ήθη μας καλύτερα 
από αυτά των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Ειδικώς όσον αφορά στην πολιτική 
ελευθερία, λένε, έχουμε ιδέες και συναισθήματα, πεποιθήσεις και ανοχές, που 
αποδεικνύουν την ανωτερότητα μας. Υπάρχουν ακόμη και ορισμένοι 
ελπιδοφόροι θεωρητικοί που υποστηρίζουν ότι, τα θεσμικά μας όργανα 
πρέπει να μας οδηγήσουν κατευθείαν στον κήπο των Εσπερίδων, (ο οποίος 
από τότε που οι αρχαίοι ναυτικοί ανέφεραν ότι δεν ήταν στις Καναρίους 
Νήσους, ανεζητήθη τόσον καιρό και με τόσον κακή επιτυχία). 
 

Μια ολίγον σοβαροτέρα εξέταση της ιστορίας θα δείξει ποία αλήθεια υπάρχει 
σε αυτές τις υψηλές αξιώσεις. Είμεθα βεβαίως πιο μορφωμένοι από τους 
αρχαίους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε επωφεληθεί από τις 
ανακαλύψεις τους. Εάν έχουμε συγκεντρώσει περισσότερες γνώσεις από 
αυτούς, είναι απλώς και μόνον επειδή είμεθα οι κληρονόμοι και οι μαθητές 
τους και συνεχίσαμε την εργασία τους.  

Μήπως σημαίνει ότι η ανακάλυψη της ισχύος του ατμού και η επίλυση 
μερικών μηχανικών προβλημάτων μας έφεραν στον δρόμο για την 
παντογνωσία; Το πολύ, η επιτυχία μας ημπορεί να μας οδηγήσει στη 
διερεύνηση όλων των μυστικών του υλικού κόσμου. Πριν επιτύχουμε αυτή την 
κατάκτηση, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, τα οποία δεν 
έχουμε ξεκινήσει ακόμη, από τα οποία δεν υπάρχει ακόμη καν υποψία σχετική 
με την ίδια τους την ύπαρξη.  

Αλλά ακόμη και όταν η νίκη είναι δική μας, πρέπει να προχωρήσουμε ένα 
μόνον βήμα πέραν από την ωμή επιβεβαίωση των φυσικών νόμων; Συμφωνώ 
ότι θα έχουμε αυξήσει σημαντικώς την δύναμή μας να επηρεάσουμε την φύση 
και να την αξιοποιήσουμε στην υπηρεσία μας. Θα ανεύρουμε διαφορετικούς 
τρόπους να ταξιδέψουμε στον κόσμο ή βεβαίως θα αναγνωρίσουμε ότι 
ορισμένες διαδρομές είναι αδύνατες.  

Θα μάθουμε πώς να κινούμεθα ελευθέρως στον αέρα και, τοποθετούμενοι 
ολίγα μίλια εγγύτερον  στα όρια της γηίνης ατμοσφαίρας, ανακαλύψαμε ή 
αποσαφηνίσαμε κάποια αστρονομικά ή άλλα προβλήματα. Αλλά τίποτα 
περισσότερο. Όλα αυτά δεν μας οδηγούν στο άπειρο. Ακόμα και αν είχαμε 
υπολογίσει όλα τα πλανητικά συστήματα που κινούνται μέσα στο διάστημα, 
θα έπρεπε  να είμαστε πιο κοντά τους;  

Έχουμε μάθει έστω και ένα μόνον πράγμα για τα μεγάλα μυστήρια που ήσαν 
άγνωστα στους αρχαίους; Απλώς, όσον ημπορώ να ιδώ,  έχουμε αλλάξει τις 
προηγούμενες μεθόδους περιφοράς στο σπήλαιον όπου ευρίσκεται το 
μυστικό. Όμως, δεν έχουμε ακόμα διαπεράσει το σκότος του ούτε κατά ένα 
εκατοστό. 



Και επιπλέον, αναγνωρίζοντες ότι σε ορισμένες κατευθύνσεις είμεθα πιο 
φωτισμένοι, μάλλον πρέπει να έχουμε χάσει κάθε ίχνος πολλών πραγμάτων 
που ήσαν γνωστά στους απομεμακρυσμένους μας προγόνους.  

Ημπορούμε άραγε να αμφιβάλλουμε ότι, κατά την εποχή του Αβραάμ, ήσαν 
γνωστά πολύ περισσότερα για την αρχέγονο ιστορία από όσα γνωρίζουμε 
σήμερα; Πόσες από τις ανακαλύψεις μας, που έγιναν τυχαίως ή μετά τεραστία 
εργασία, είναι απλώς ανακαλύψεις της λησμονηθείσης γνώσεως!  

Επιπλέον, πόσον κατώτεροι είμεθα από πολλές απόψεις, από όσους έχουν 
ζήσει πριν από εμάς ! Όπως ανέφερα ανωτέρω, με μια διαφορετική 
συσχέτιση, ημπορεί κανείς να συγκρίνει ακόμη και τα πλέον υπέροχα έργα 
μας με τα θαύματα που εξακολουθούν να παρατηρούνται στην Αίγυπτο, στην 
Ινδία, στην Ελλάδα και στην Αμερική; Και αυτά καταμαρτυρούν την 
εξαφανισμένη μεγαλοπρέπεια πολλών άλλων κτιρίων, τα οποία πολύ 
ολιγότερον έχουν καταστραφεί από το βαρύ χέρι του χρόνου παρά από τις 
άσκοπες καταστροφές του ανθρώπου.  

Ποιες είναι οι τέχνες μας σε σύγκριση με αυτές της Αθήνας; Ποιοι είναι οι 
στοχαστές μας, σε σχέση με αυτούς της Αλεξανδρείας και της Ινδίας; Ποιοι 
είναι οι ποιητές μας, δίπλα στον Βαλμίκι, στον Καλιντάσα, στον Όμηρο και 
στον Πίνδαρο; 

Το έργον μας είναι πράγματι διαφορετικό από το ιδικό τους. Έχουμε στρέψει 
το νου μας σε άλλες έρευνες και σε άλλους σκοπούς από εκείνους που 
επεδίωκαν οι παλαιότερες πολιτισμένες ομάδες της ανθρωπότητος. Όμως, 
ενώ επεξεργαζόμεθα το νέο μας πεδίο, δεν κατορθώσαμε να διατηρήσουμε 
εύφορα τα πνευματικά εδάφη που εκαλλιεργήθησαν ήδη.  

Έχουμε προχωρήσει στην μία πλευρά , αλλά έχουμε απωλέσει  έδαφος στην 
άλλη. Είναι μια κακή εσοδεία. Και δεν αποδεικνύει την πρόοδό μας, απλώς 
σημαίνει ότι έχουμε αλλάξει την θέση μας. Προκειμένου να υπάρξει μια 
πραγματική πρόοδος, θα πρέπει –τουλάχιστον- να διατηρήσουμε σε 
ακεραιότητα τους κυρίους πνευματικούς θησαυρούς των προηγούμενων 
κοινωνιών και να δημιουργήσουμε, επιπλέον, ορισμένα συμπεράσματα 
μεγάλης και σταθεράς βάσεως, στα οποία, όπως εμείς οι ίδιοι, είχαν στοχεύσει 
και οι αρχαίοι.  

Οι τέχνες και οι επιστήμες μας, χρησιμοποιούσες τις ιδικές τους ως αφετηρία, 
θα έπρεπε να έχουν ανακαλύψει κάποιες νέες και βαθείες αλήθειες για την 
ζωή και τον θάνατο, την γένεση των ζωντανών πλάσματα και τις βασικές 
αρχές του σύμπαντος. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, η σύγχρονη επιστήμη, 
όπως φανταζόμεθα, έχει χάσει την οραματική λάμψη που τρεμοέπαιζε γύρω 
από την αυγή της αρχαιότητος και οι ιδικές της προσπάθειες απλώς την έχουν 
φέρει στην ταπεινωτική ομολογία : «Αναζητώ και δεν ευρίσκω !».  

Δεν υπήρξε πραγματική πρόοδος στις πνευματικές κατακτήσεις του 
ανθρώπου. Η δύναμη της κριτικής μας είναι βεβαίως καλυτέρα από αυτήν των 
προγόνων μας και αυτό είναι ένα σημαντικό κέρδος, αλλά είναι μόνον αυτό, 
ενώ τελικώς η κριτική σημαίνει απλώς ταξινόμηση και όχι ανακάλυψη. 

 



Όσον αφορά στις αποκαλούμενες νέες μας ιδέες για την πολιτική, ημπορούμε 
να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να γίνουν απρεπέστεροι απέναντί τους 
απ’ ότι απέναντι στις επιστήμες μας. Η ίδια γονιμότης στη θεωρητικολογία για 
την οποία είμεθα τόσον υπερήφανοι, ανευρίσκετο στην Αθήνα …. μετά τον 
θάνατο του Περικλέους !  
 
Οποιοσδήποτε ημπορεί να είναι πεπεισμένος για αυτό, εάν διαβάσει και πάλιν 
τις κωμωδίες του Αριστοφάνους και επιτρέψει την σατιρική τους υπερβολή. 
Αυτά άλλωστε συνεστήθησαν από τον ίδιον τον Πλάτωνα ως οδηγός για την 
δημοσία ζωή της πόλεως της Αθηνάς.» 

 

 
Μέρος 50 
 

 
 

Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο περίφημο εγχειρίδιόν του περί της 
ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (δέκατο τρίτο κεφάλαιον  με τίτλον «Οι 
ανθρώπινες φυλές είναι διανοητικώς άνισες : Η ανθρωπότης δεν είναι ικανή 
για ατέρμονα πρόοδο»), γράφει: 
 

«(...) Έχουμε πάνοτε περιφρονήσει τις συγκρίσεις με την πόλη της Αθηνάς, 
καθώς επείσαμε τον ίδιον τον εαυτόν μας ότι, μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ 
της σημερινής μας κοινωνικής τάξεως και του αρχαίου ελληνικού κράτους 
εδημιουργήθη από την δουλεία. Αυτό ήταν κατάλληλο για πλέον εκτεταμένη 
δημαγωγία. Το παραδέχομαι, αλλά αυτό είναι όλο. Οι άνθρωποι ομιλούσαν 
για τους δούλους με τον ίδιο τρόπο που σήμερα ομιλεί κανείς γιά τους 
εργαζομένους και τις κατώτερες τάξεις. Και, επιπλέον, πόσον προχωρημένοι 
ήσαν συγκριτικώς οι Αθηναίοι, όταν προσεπάθησαν να ευχαριστήσουν τον 
πληθυσμό των δούλων τους μετά τη μάχη των Αργινουσών! 

 



Ας στραφούμε τώρα στην Ρώμη. Εάν ανοίξετε τις επιστολές του Κικέρωνος, 
θα εύρετε στον Ρωμαίο ρήτορα έναν μετριοπαθή σύγχρονο Βρεττανό 
Συντηρητικό (Tory). Η δημοκρατία του είναι ακριβώς όπως οι συνταγματικές 
μας κοινωνίες, σε όλα όσα σχετίζονται με την γλώσσα των κομμάτων και τις 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις.  

Και εκεί επίσης, στα χαμηλότερα βάθη, ένας πληθυσμός υποβαθμισμένων 
σκλάβων εκόχλαζε, πάντα με την εξέγερση στην καρδιά του και μερικές φορές 
και με τις γροθιές του. Θα αφήσουμε αυτόν τον όχλο στην μία πλευρά. Και 
ημπορούμε να το πράξουμε τόσο πιο εύκολα καθώς ο νόμος δεν ανεγνώριζε 
την πολιτική ύπαρξή τους. Δεν υπελογίζοντο στην πολιτική και η επιρροή τους 
περιορίζετο σε περιόδους αναστατώσεως. Ακόμα και τότε, απλώς 
επραγματοποίησαν τις εντολές των επαναστατών που εγεννήθησαν 
ελεύθεροι. 

Όσον αφορά λοιπόν, στους διόλου μη λαμβανομένους υπ’ όψη δούλους, δεν 
μας προσφέρει η Ρωμαϊκή Αγορά (το Φόρουμ) όλα τα συστατικά ενός 
σύγχρονου κοινωνικού κράτους; Ο πληθυσμός, απαιτεί άρτον και θεάματα, 
ελεύθερες χορηγίες και το δικαίωμα να τα απολαμβάνει. Η μεσαία τάξη, η 
οποία επέτυχε τον στόχο της μονοπωλήσεως των δημόσιων υπηρεσιών. Οι 
ευγενείς, πάντα μεταμορφούμενοι και χορηγούντες έδαφος, πάντα 
απολλύοντες τα δικαιώματά τους, σε σημείον όπου ακόμη και οι 
υπερασπιστές τους συμφωνούν ως ένα από τα μέσον αμύνης τους, να 
αποποιηθούν όλα τους τα προνόμια και απλώς να διακηρύξουν την 
«ελευθερία για όλους» - δεν έχουμε εδώ πράγματι μιαν ακριβή αντιστοίχηση 
με την εποχή μας ; 

Πιστεύει κανείς ότι από τις απόψεις που ακούμε σήμερα, όσον διαφορετικές 
και αν είναι, υπάρχει έστω και μια μόνον ή ακόμη και κάποια σκιά μιας 
απόψεως, που δεν ήταν γνωστή στην Ρώμη; Ομίλησα ανωτέρω σχετικώς με 
τις Τουσκουλανές Επιστολές  (του Κικέρωνος) : περιέχουν τις σκέψεις ενός 
Συντηρητικού με προοδευτικές κλίσεις. Αντίθετοι προς τον Σύλα, ο Πομπήιος 
και ο Κικέρων ήσαν Φιλελεύθεροι.  

Δεν ήσαν αρκετά φιλελεύθεροι για τον Καίσαρα, ενώ ήσαν πάρα πολύ 
φιλελεύθεροι για τον Κάτωνα. Αργότερον, κατά την αρχή του Πριγκηπάτου 
(πρώτη φάση της Αυτοκρατορίας), στον Πλίνιο τον Νεώτερο ευρίσκουμε έναν 
μετριοπαθή βασιλόφρονα, αν και αγαπούσε την ηρεμία. Ήταν κατά της 
υπερβολικής ελευθερίας για τον λαό και κατά της υπερβολικής εξουσίας για 
τον αυτοκράτορα. Οι απόψεις του ήσαν θετικιστικές.  

Ολίγον ησχολήθη με τις εξαφανισθίσες λάμψεις της εποχής των Φαβίων και 
προετίμησε την ανιαρή διοίκηση ενός Τραϊανού. Δεν συνεμφώνησαν όλοι μαζί 
του. Πολλοί εφοβήθησαν μια άλλην εξέγερση, όπως αυτή του Σπαρτάκου, και 
επίστευαν ότι ο αυτοκράτωρ δεν ημπορούσε να κάνει υπερβολικώς δεσποτική 
χρήση της εξουσίας του. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι από τους 
επαρχιώτες εζήτησαν και έλαβαν αυτό που πρέπει να ονομάσουμε 
συνταγματικές εγγυήσεις. Ενώ και οι σοσιαλιστικές απόψεις ηύραν έναν 
εκπρόσωπο, τόσον πολύ υψηλόν όπως ο Γαλάτης αυτοκράτορωρ Γάϊος 
Ιούνιος Πόστουμος, ο οποίος κατέθεσε στους υπηκόους του την διακήρυξη, 
«Οι πλούσιοι και οι πτωχοί είναι φυσικοί εχθροί» («Dives et pauper inimici»). 



Στην πραγματικότητα, κάθε άνθρωπος ο οποίος είχεν οποιανδήποτε αξίωση 
να μοιρασθεί με τον διαφωτισμό της εποχής, σθεναρώς διακηρύσσοντα την 
ισότητα των ανθρωπίνων φυλών, το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να 
συμμετέχουν στα καλά πράγματα του κόσμου τούτου, την προφανή 
αναγκαιότητα του Ελληνο-Ρωμαϊκού πολιτισμού, την τελειότητα και την 
κομψότητά του, την βεβαιότητα του για μια μελλοντική πρόοδο πέραν από την 
παρούσα του κατάσταση και, ως επιστέγασμα όλων, την ύπαρξή του για 
πάντα. Αυτές οι ιδέες δεν ήσαν μόνον η υπερηφάνεια και η παρηγορία των 
παγανιστών. Ενέπνευσαν επίσης  και τις σθεναρές ελπίδες των πρώτων και 
λίαν πασιγνώστων Πατέρων της Εκκλησίας, των οποίων τις απόψεις εξέφραζε 
ως αυτοδιορισθείς  διερμηνεύς ο Τερτυλλιανός. 

Τέλος, για να ολοκληρωθεί η εικών με ένα τελευταίο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα, το πλέον πολυάριθμο κόμμα όλων, εσχηματίσθη από τους 
αδιαφόρους, από τους ανθρώπους που ήσαν πολύ αδύναμοι ή δειλοί, 
υπερβολικώς σκεπτικοί ή απαξιωτικοί ώστε να ανεύρουν αλήθεια μέσα από 
όλες τις αποκλίνουσες θεωρίες που διήλθαν καλειδοσκοπικώς προ των  
οφθαλμών τους. Αυτοί που αγαπούσαν την τάξη όταν υπήρχε και όταν 
επήλθε η αταξία την άντεξαν  (όσον ημπορούσαν). Αυτοί οι οποίοι οποίοι 
ανέκαθεν ανηρωτώντο για την πρόοδο των υλικών ανέσεων που ήσαν 
άγνωστες στους πατέρες τους και οι οποίοι, δίχως να θέλουν να σκεφτούν 
πάρα πολύ την «άλλη πλευρά», παρηγορούντο επαναλαμβάνοντες 
επενειλημμένως και πάλιν : «Υπέροχα είναι τα σημερινά έργα!» 

Θα υπήρχαν περισσότεροι λόγοι να πιστεύσουμε ότι εκάναμε βελτιώσεις στην 
πολιτική επιστήμη, εάν είχαμε εφεύρει κάποιους μηχανισμούςα που προ ημών 
ήσαν άγνωστοι στα βασικά τους συστατικά. Δεν είναι ιδική μας μια τέτοια 
δόξα. Οι περιορισμένες μοναρχίες, για παράδειγμα, ήσαν οικείες σε κάθε 
περίοδο και υπάρχουν αξιοπερίεργες περιπτώσεις μεταξύ ορισμένων 
ινδιανικών αμερικανικών φυλών, οι οποίες από άλλες απόψεις έχουν 
παραμείνει άγριες. Δημοκρατικές και αριστοκρατικές δημοκρατίες όλων των 
ειδών, ισορροπημένες με τους πλέον διαφόρους τρόπους, υπήρξαν τόσον 
στον Νέο όσον και στον Παλαιό κόσμο.  

Η Τλαξκάλα είναι εξίσου καλό παράδειγμα με την Αθήνα, την Σπάρτη και την 
Μέκκα προ του Μωάμεθ. Ακόμα και αν απεδείχθη ότι επιφέραμε κάποιες 
δευτερεύουσες βελτιώσεις στην τέχνη της διακυβερνήσεως, θα αρκούσε αυτό 
για να δικαιολογήσει μια τόσο σαφή διαπίστωση, ότι δηλαδή η ανθρωπίνη 
φυλή είναι ικανή για απεριόριστη πρόοδο; Ας είμεθα συγκρατημένοι, τόσον 
όσον αυτός ο σοφότερος των βασιλιάδων, όταν είπε, «Ουδέν νεώτερον υπό 
τον ήλιον». (από τον «Εκκλησιαστή»  της Τορά, δηλαδή το έργο του 
Σολομώντος).  

Ερχόμεθα  τώρα στο ζήτημα των τρόπων. Οι ιδικοί μας φέρονται ως 
ευγενέστεροι  από εκείνες των άλλων μεγάλων ανθρωπίνων κοινωνιών. Αλλά 
αυτό είναι πολύ αμφίβολον. Υπάρχουν σήμερον κάποιοι οι οποίοι 
ρητορεύοντες ισχυρίζονται πως θα ήθελαν να καταργήσουν τον πόλεμο 
ανάμεσα στα έθνη. Παρέλαβαν αυτήν την θεωρία από τον Σενέκα. Επίσης 
ορισμένοι σοφοί της Ανατολής είχαν, σχετικώς προς αυτό το θέμα, απόψεις 
παρόμοιες με εκείνες της Μοραβικής αδελφότητος.  

 



Αλλά, ακόμα και αν οι φίλοι της οικουμενικής ειρήνης κατόρθωναν να 
καταστήσουν την Ευρώπη αηδιασμένη με την ιδέα του πολέμου, θα έπρεπε 
επιπλέον να επιφέρουν μια μόνιμο αλλαγή στα πάθη της ανθρωπότητος. Ούτε 
ο Σενέκας ούτε οι Βραχμάνοι απέκτησαν μια τέτοια νίκη. Είναι αμφίβολον εάν 
θα επιτύχουμε εκεί όπου αυτοί απέτυχαν. Ειδικότερον επειδή ημπορούμε 
ακόμα να ιδούμε στους αγρούς μας και στους δρόμους μας τα αιματηρά ίχνη 
που άφησε η λεγομένη «ανθρωπότης» μας. Συμφωνώ ότι οι αρχές μας είναι 
καθαρές και άξιες. Η πρακτική μας αντιστοιχεί σε αυτές; 

Πριν συγχαρούμε εαυτούς για τα επιτεύγματά μας, ας αναμείνουμε μέχρις 
ότου οι σύγχρονες χώρες μας ημπορούν να καυχηθούν για δύο αιώνες 
ειρήνης, όπως ημπορούσε  η Ρωμαϊκή Ιταλία, [Αμεδαίου Τιερύ «Ιστορία της 
Γαλατίας υπό την ρωμαϊκή διοίκηση» («Histoire de la Gaule sous l 
'administration romaine») τόμος 1, σελίς 241] το παράδειγμα της οποίας δεν 
ακολουθήθηκε δυστυχώς από μεταγενέστερες περιόδους. Διότι από την αρχή 
του σύγχρονου πολιτισμού, ουδέποτε παρήλθαν πενήντα χρόνια χωρίς 
σφαγές. 

Επομένως, η ικανότης για άπειρο πρόοδο δεν φαίνεται από την παρούσα 
κατάσταση του πολιτισμού μας. Ο άνθρωπος κατάφερε να μάθει μερικά 
πράγματα, αλλά έχει ξεχάσει πολλά άλλα. Δεν έχει προσθέσει μια νέα 
αίσθηση στα αισθήματά του, ένα νέο άκρο στα άκρα του, μιαν ικανότητα στην 
ψυχή του. Έχει απλώς εξερευνήσει μιαν άλλη περιοχή του κύκλου στον οποίο 
είναι περιορισμένος,  ενώ ακόμη και η σύγκριση του πεπρωμένου του με 
εκείνο πολλών ειδών πτηνών και εντόμων δεν εμπνέει πάντοτε πολύ 
ευχάριστες σκέψεις για την ευτυχία του σε αυτήν την ζωή. 

Οι μέλισσες, οι μύρμηγγες και οι τερμίτες έχουν ανεύρει για τον εαυτόν τους, 
από την ημέρα της δημιουργίας τους, το είδος ζωής που τους ταιριάζει. Τα 
τελευταία δύο, στις κοινότητές τους, εφηύραν έναν τρόπο να κτίζουν τις 
κατοικίες τους, να τοποθετούν τις προμήθειές τους και να φροντίσουν τα ωά 
τους, ο οποίος κατά την γνώμη των φυσιοδιφών δεν θα ημπορούσε να 
αλλάξει ούτε να βελτιωθεί. Όπως είναι, ήταν πάντα επαρκής για τις μικρές 
επιθυμίες των πλασμάτων που τον χρησιμοποιούν.  

Ομοίως, οι μέλισσες - με την .... μοναρχική κυβέρνησή τους, η οποία 
παραδέχεται την απομάκρυνση  του κυριάρχου αλλά όχι την κοινωνική 
επανάστασης - δεν έχουν παραμείνει ούτε για μιαν ημέρα εκτός του τρόπου 
ζωής που ταιριάζει περισσότερον στις ανάγκες τους. Οι μεταφυσικοί είχαν την 
δυνατότητα. επί μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποκαλούν τα ζώα μηχανές και 
αποδίδουν την αιτία των κινήσεών τους στον Θεό, που ήταν η «ψυχή των 
θηρίων», («anima brutorum»). Τώρα, που οι συνήθειες αυτών των 
αποκαλουμένων «αυτομάτων» μελετώνται προσεκτικότερον, δεν έχουμε 
απλώς παραιτηθεί από αυτήν την περιφρονητική θεωρία. Έχουμε επιπλέον 
αναγνωρίσει ότι το ένστικτο έχει μιαν ικανότητα που το αναβιβάζει σχεδόν 
στην μεγαλοπρέπεια της λογικής. (.....)» 

 

 

 



Μέρος 51 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο περίφημο εγχειρίδιόν του περί της 
ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (δέκατο τρίτο κεφάλαιον  με τίτλον «Οι 
ανθρώπινες φυλές είναι διανοητικώς άνισες : Η ανθρωπότης δεν είναι ικανή 
για ατέρμονα πρόοδο»), γράφει: 
 
Τα σύγχρονα κράτη μας είναι βεβαίως πλέον περίπλοκα και ικανοποιούν τις 
ανάγκες μας σε μεγαλύτερο βαθμό: αλλά όταν βλέπω τον άγριο να 
περιπλανάται  στο δρόμο του, σφοδρός, θορυβώδης, αδρανής και βρώμικος, 
να σύρει τα πόδια του κατά μήκος του χέρσου εδάφους και να μεταφέρει την 
οξύαιχμη ράβδο που αποτελλεί  το μόνο του όπλο, ενώ ακολουθείται από την 
σύζυγο που έχει δεσμεευθεί μαζί του με μια τελετή γάμου συνιστάμενη 
αποκλειστικώς από μια καινή και αγρία βία.  
 
Όταν βλέπω την γυναίκα να μεταφέρει το παιδί της, τον οποίο σκοτώνει με τα 
χέρια της εάν αρρωστήσει ή έστω και αν την ανησυχεί,  όταν βλέπω αυτή την 
άθλια ομάδα κατά την αναζήτηση της τροφής, υπό την πίεση της πείνας, να 
σταματά αιφνιδίως, εμπρός από έναν λοφίσκο γεμάτο ευφυή  μυρμήγκια, να 
χάσκει καθώς τον κοιτά με θαυμασμό,  βάζει τα πόδια της μέσα του, 
συλλαμβάνει τα αυγά των εντόμων, τα καταβροχθίζει και στην συνέχεια 
αποσύρεται θλιβερή στο κοίλωμα ενός βράχου.  
 
Όταν βλέπω όλα αυτά, αναρωτιέμαι μήπως τα έντομα που μόλις εχάθησαν 
δεν ήσαν πλέον ταλαντούχα από την ηλιθία οικογένεια του καταστροφέως 
τους και εάν το ζωώδες ένστικτο - περιορισμένο όπως είναι σε  έναν μικρό 
κύκλο καθυστερημένων - τους καθιστά ευτυχεστέρους  σχετικώς προς την 
ικανότητα της λογικής, η οποία έχει αφήσει την πτωχή μας ανθρωπότητα 
γυμνή επάνω στην γη και μάλιστα χιλιάδες φορές περισσότερο εκτεθειμένη 
από οποιοδήποτε άλλο είδος, στα δεινά τα οποία προξενεί η συνδυασμένη 
επίδραση του αέρος, του ηλίου, της βροχής και της χιόνος. 



 
Ο άνθρωπος, μέσα στην αθλιότητά του, δεν κατάφερε ποτέ να επινοήσει έναν 
τρόπον ώστε να προσφέρει σε ολόκληρη την φυλή ρούχα ή να ανταπεξέλθει 
στην πείνα και στην δίψα. Είναι αλήθεια ότι η γνώση την οποίαν κατέχει ο 
κατώτερος άγριος είναι εκτενεστέρα από αυτήν των ζώων. Αλλά τα ζώα 
γνωρίζουν τι είναι χρήσιμο γι 'αυτά, ενώ εμείς όχι. Διατηρούν την γνώση που 
έχουν, ενώ εμείς συχνά δεν ημπορούμε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε 
ανακαλύψει.  
 
Είναι πάντα, σε κανονικές περιόδους, βέβαιον ότι ικανοποιούν τις ανάγκες 
τους με τα ένστικτά τους. Υπάρχουν όμως πολυάριθμες φυλές ανθρώπων οι 
οποίες από την αρχή της ιστορίας τους δεν κατόρθωσαν ποτέ να ανυψωθούν 
επάνω από μια σκοτεινή και επισφαλή ύπαρξη. Όσον αφορά στην υλική 
ευημερία, δεν είμεθα καλύτεροι από τα ζώα. Ο ορίζων μας είναι ευρύτερος 
από τον ιδικό τους, αλλά, όπως και εκείνος, είναι ακόμη στενός και 
οριοθετημένος. 
 
Έχω επιμείνει σχεδόν πολύ επ’ αυτής της ατυχούς τάσεως της ανθρωπότητος 
να απωλέσει από την μια πλευρά αυτό που κερδίζει από την άλλη. ‘Ομως, 
αυτό είναι το μείζον γεγονός που μας καταδικάζει να περιπλανηθούμε 
ανάμεσα στα διανοητικά μας πλαίσια, χωρίς ποτέ να επιτύχουμε, παρά τα 
στενά όριά τους, να συγκρατήσουμε ταυτοχρόνως όλα τα κέρδη μας. Εάν δεν 
υπήρχε αυτός ο θανατηφόρος νόμος, θα ημπορούσε να συμβεί σε κάποιαν 
ημερομηνία στο αχνό μέλλον, όταν ο άνθρωπος θα είχε συγκεντρώσει όλη την 
σοφία όλων των εποχώς, γνωρίζων ότι ηδύνατο να γνωρίζει και κατέχων όλα 
όσα του ήσαν προσιτά.  
 
Θα ημπορούσε επιτέλους να μάθει πώς να εφαρμόσει τον πλούτο του και να 
ζήσει εν μέσω της φύσεως, σε ειρήνη με το είδος του και όχι πλέον 
καθηλωμένος στην δυστυχία. Μετά το κέρδος της ηρεμίας ύστερα από όλους 
τους αγώνες του, θα ημπορούσε να εύρει την τελική του ανάπαυση, αν όχι σε 
κατάσταση απολύτου τελειότητος, εν πάση περιπτώσει μέσα στην χαρά και 
στην αφθονία. Τέτοια ευτυχία, με όλους τους περιορισμούς της, δεν είναι 
ακόμη δυνατή για εμάς, καθώς ο άνθρωπος λησμονεί τόσον ταχέως, όσον 
ταχέως μαθαίνει. Δεν ημπορεί να κερδίσει διανοητικώς και ηθικώς, χωρίς να 
χάσει φυσικώς και δεν κρατεί  καμίαν από τις κατακτήσεις του με επαρκή 
δύναμη ώστε να βεβαιωθεί πως  θα τις κρατήσει πάντοτε. 
 
Εμείς οι σύγχρονοι πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός μας δεν θα χαθεί ποτέ, διότι  
έχουμε ανακαλύψει την τυπογραφία, τον ατμό και την πυρίτιδα. Μήπως η 
τυπογραφία, η οποία δεν είναι ολιγότερον γνωστή στους κατοίκους του 
Τονκίνου και του Ανάμ απ ότι στην Ευρώπη, κατάφερε να τους προσδώσει 
έναν ανεκτό πολιτισμό; Έχουν βιβλία και πολλά από αυτά τα βιβλία 
πωλούνται πολύ ευθηνότερον από τα ιδικά μας.  
 
Πώς λοιπόν αυτοί οι λαοί είναι τόσον αδύναμοι και υποβαθμισμένοι, 
εγγλύτατα στο σημείον όπου ο πολιτισμένος άνθρωπος, αδύναμος, δειλός και 
διεφθαρμένος, είναι κατώτερος στην διανοητική δύναμη από κάθε βάρβαρο 
που μπορεί να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία να τον συντρίψει; Η τυπογραφία 
είναι απλώς ένα μέσον και όχι ένα τέλος. Εάν χρησιμοποιείται για να 
διαδοθούν υγιείς και ζωηρές ιδέες, θα εξυπηρετήσει έναν παραγωγικότερο 
σκοπό και θα βοηθήσει στην διατήρηση του πολιτισμού.  



Εάν, αντιθέτως, η πνευματική ζωή ενός λαού είναι τόσον περιορισμένη ώστε 
κανείς να μην εκτυπώνει πλέον έργα φιλοσοφίας, ιστορίας και λογοτεχνίας 
τέτοια που ημπορούν  να δώσουν ισχυρά τροφή στην μεγαλοφυία ενός 
έθνους, εάν ο υποβαθμισμένος τύπος απλώς χρησιμεύει για να 
πολλαπλασιάσει τις ανθυγιεινές και δηλητηριώδεις συσπάσεις των 
απονευρωμένων νοών, εάν η θεολογία του είναι έργο αιρετικών, η πολιτική 
του έργο λιβελλογράφων, η ποίησή του  έργο ελευθερίων ηθών, τότε πώς και 
γιατί η τυπογραφία και ο τύπος  πρέπει να είναι ο σωτήρ του πολιτισμού; 
 
Επειδή τα αντίγραφα των μεγάλων αριστουργημάτων ημπορούν ευκόλως  να 
αναπαραχθούν, υποτίθεται ότι η τυπογραφία συμβάλλει στην διατήρησή τους. 
Και επίσης υποτίθεται ότι σε περιόδους πνευματικής γυμνότητος, όταν δεν 
υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές αυτών των αριστουργημάτων, η τυπογραφία 
ημπορεί τουλάχιστον να τα κταστήσει  προσιτά στους ευγενέστερους νόες της 
εποχής. Αυτό είναι βεβαίως αληθές.  
 
Ωστόσον, εάν ένας άνθρωπος πρέπει να απασχοληθεί καθ  οιονδήποτε 
τρόπο με ένα αρχαίο βιβλίο ή να κερδίσει την οποιαδήποτε βελτίωση από 
αυτό, πρέπει να έχει ήδη το πολύτιμο χέρισμα ενός φωτεινού νοός. Σε κακές 
εποχές, όταν η δημοσία αρετή εγκατέλειψε την γη, τα αρχαία συγγράματα δεν 
έχουν σημασία και ουδείς ενδιαφέρεται να διαταράξει την σιωπή των 
βιβλιοθηκών. Ένας άνθρωπος πρέπει ήδη κάτι να αξίζει πριν σκεφθεί να 
εισέλθει σε αυτές τις σεβάσμιες αυριανές πύλες. Αλλά σε τέτοιες εποχές  
ουδείς αξίζει οτιδήποτε.  
 
Επιπλέον, η διάρκεια ζωής που εξησφαλίσθη στα επιτεύγματα του 
ανθρώπινου νου από την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου έχει μεγαλοποιηθεί 
εξαιρετικώς. Με εξαίρεση μερικά έργα που αναπαράγονται από καιρού σε 
καιρό, όλα τα βιβλία σήμερα αποθνήσκουν, όπως παλαιότερον απέθαναν τα 
χειρόγραφα. Ειδικώς τα επιστημονικά έργα, τα οποία εκδίδονται σε εκδόσεις 
μερικών εκατοντάδων αντιγράφων, εξαφανίζονται συντόμως από το κοινό 
απόθεμα. Ημπορούν ακόμη να ευρεθούν, αν και με δυσκολία, σε μεγάλες 
συλλογές.  
 
Οι πνευματικοί θησαυροί της αρχαιότητος ήσαν ακριβώς ίδια περίπτωση. Και, 
επαναλαμβάνω, η μάθηση δεν θα σώσει έναν λαό που έχει επέσει στην 
γεροντική του μωρία. Τι έχουν γίνει τα χιλιάδες αξιοθαύμαστα βιβλία που 
έχουν δημοσιευτεί από την εγκατάσταση του πρώτου τυπογραφείου; Τα 
περισσότερα από αυτάς έχουν λησμονηθεί. Πολλά από αυτά που ακόμα 
αναφέρονται δεν έχουν πλέον καθόλου αναγνώστες, ενώ και τα ίδια τα 
ονόματα των συγγραφέων που έζησαν πριν από πενήντα έτη σβήνουν 
βαθμιαίως από την μνήμη. 
 
Στην προσπάθεια να μεγαλυνθεί η επιρροή της τυπογραφίας, πολύ μικρά 
έμφαση έχει δοθεί στην μεγάλη διάχυση των χειρογράφων η οποία προηγήθη 
της τυπογραφίας. Κατά την εποχήν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι ευκαιρίες 
για εκπαίδευση ήσαν πολύ γενικευμένες και τα βιβλία πρέπει να ήσαν πολύ 
συνηθισμένα, αν κοιτάξουμε στον εκτεταμένον αριθμό των γραμματικών, των 
οποίων η πτωχεία, η ευγένεια και η παθιασμένη αναζήτηση της απολαύσεως 
επιζούν για εμάς στο «Σατυρικόν» του Πετρονίου.  
 
 



Επλημμύρισαν ακόμη και τις μικρότερες πόλεις και ημπορούν να συγκριθούν 
με τους μυθιστοριογράφους, τους δικηγόρους και τους δημοσιογράφους της 
εποχής μας. Ακόμη και όταν η παρακμή ήταν πλήρης, όποιος ήθελε βιβλία θα 
ημπορούσε να τα πάρει. Ο Βιργίλιος εδιαβάζετο παντού. Οι αγρότες που 
ήκουσαν του επαίνους του εξέλαβαν ως έναν επικίνδυνο γητευτή. Οι μοναχοί 
τον αντέγραψαν. Επίσης αντέγραψαν τον Πλίνιο, τον Διοσκουρίδη, τον 
Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, ακόμα και τον Κάτουλο και τον Μαρσιάλη.  
 
Από τον μεγάλο αριθμό των μεσαιωνικών χειρογράφων που παραμένουν 
μετά από πολλούς πολέμους και λεηλασίες, μετά από την καύση τόσων 
πολλών κάστρων και αβαείων, ημπορούμε να υποθέσουμε ότι πολύ 
περισσότερα αντίτυπα από αυτά που νομίζει κάποιος ότι έχουν τα σύγχρονα 
έργα, λογοτεχνικά, επιστημονικά και φιλοσοφικά. Μεγενθ’υνουμε τις 
πραγματικές υπηρεσίες που πρασέφερε η τυπογραφία στην επιστήμη, στην 
ποίηση, στην ηθική και στον πολιτισμό.  
 
Θα ήταν καλύτερον εάν απλώς εθίγαμε ελαφρώς αυτά τα πλεονεκτήματα και 
ομιλούσαμε περισσότερον για τον τρόπο με τον οποίον η εφεύρεση της 
τυπογραφίας βοηθά συνεχώς όλα τα είδη των θρησκευτικών και πολιτικών 
συμφερόντων. Η τπογραφία, επαναλαμβάνω, είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. 
Αλλά όταν η καφαλή  και τα χέρια αποτυγχάνουν, ένα εργαλείο δεν ημπορεί 
να λειτουργήσει από μόνο του. 
 
Η πυρίτις δεν έχει περισσοτέρα δύναμη από την τυπογραφία ώστε να σώσει 
μια κοινωνία που κινδυνεύει από τον θάνατο. Βεβαίως Η γνώση του πώς 
κατασκευάζεται δεν θα ξεχασθεί ποτέ.  
Αμφιβάλλω, ωστόσον, αν οι ημικαλλιεργημένοι λαοί που την χρησιμοποιούν 
τόσον πολύ, όσον και εμείς οι ίδιοι, την βλέπουμε ποτέ από οποιανδήποτε 
άλλη οπτική πέραν από αυτήν της καταστροφής. 
 
Όσον για την δύναμη του ατμού και τις διάφορες βιομηχανικές ανακαλύψεις 
και αυτές επίσης όπως η τυπογραφία, είναι εξαιρετικά μέσα, αλλά δεν 
ολοκληρώνονται μεσα στον εαυτό τους. Ημπορώ να προσθέσω ότι ορισμένες 
διαδικασίες που εξεκίνησαν ως επιστημονικές ανακαλύψεις έληξαν ως θέματα 
καθημερινότητος, όταν η πνευματική κίνηση που τις εγέννησε είχε σταματήσει 
για πάντα και τα θεωρητικά μυστικά πίσω από τις διαδικασίες είχαν χαθεί. 
Τέλος, η υλική ευημερία ποτέ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια έκφυση του 
πολιτισμού. Κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ για μια κοινωνία που διετηρήθη 
μόνον μέσω της γνώσεώς της πώς να ταξιδεύει ταχέως και να  κατασκευάζει 
θελκτικά ρούχα. 
 
Όλοι οι πολιτισμοί πριν από τον ιδικό μας έχουν σκεφθεί, όπως πράττουμε και 
εμείς, ότι ήσαν σταθερώς στερεωμένοι στον βράχο του χρόνου με τις 
αξέχαστες ανακαλύψεις τους. Όλοι επίστευαν στην αθανασία τους. Οι Ίνκας 
και οι οικογένειές τους, που εταξίδευαν γρήγορα επάνω στα σκεπαστά τους 
φορεία στους άριστους δρόμους μήκους πενήντα χιλιομέτρων, που 
εξακολουθούν να συνδέουν το Κούσκο με το Κίτο, ήσαν σίγουρα πεπεισμένοι 
ότι οι κατακτήσεις τους θα διαρκέσουν για πάντα.  
 
Ο χρόνος, με ένα χτύπημα της πτέρυγός του, έθαψε την αυτοκρατορία τους, 
όπως και πολλές άλλες, στην απόλυτη άβυσσο. Αυτοί οι βασιλείς του Περού 
είχαν επίσης επιστήμες, μηχανήματα και ισχυρές μηχανές, το έργο των 
οπίοων εξακολουθεί να μας εκπλήττει χωρίς να ημπορούμε να μαντεύσουμε 



την κατασκευή τους. Ήξεραν επίσης το μυστικό μεταφοράς τεραστίων μαζών 
από τόπου σε τόπο. Καταεκεύασαν φρούρια, συσσωρεύοντά τα το ένα επί 
του άλλου, πέτρινους όγκους ύψους τριάντα οκτώ ποδών και πλάτους 
δεκαοκτώ, όπως φαίνεται στα ερείπια του Τιχουανάκο, στα οποία τα 
γιγαντιαία οικοδομικά υλικά πρέπει να έχουν φθάσει σε απόσταση πολλών 
μιλίων.  
 
Γνωρίζουμε τα μέσα που εχρησιμοποίησαν οι μηχανικοί αυτού του 
εξαφανισθέντος λαού για να λύσουν ένα τέτοιο πρόβλημα; Όχι  περισσότερον 
από το πως κατεσκευάσθησαν τα τεράστια κυκλώπεια τείχη, τα ερείπια των 
οποίων, σε πολλές περιοχές της Νοτίου  Ευρώπης, εξακολουθούν να 
αψηφούν τις φθορές του χρόνου. 
 
Δεν πρέπει να συγχέουμε τα αίτια ενός πολιτισμού με τα αποτελέσματά 
του. 
 
Οι αιτίες εξαφανίζονται και τα αποτελέσματα λησμονώνται όταν φύγει το 
πνεύμα που τα εγέννησε. Εάν επιμένουν, αυτό οφείλεται σε ένα νέο πνεύμα 
που τα κρατά και συχνά επιτυγχάνει να δώσει μια νέα κατεύθυνση στις 
δραστηριότητές τους.  
Ο ανθρώπινος νους είναι πάντα σε κίνηση. Τρέχει από ένα σημείο στο άλλο, 
αλλά δεν ημπορεί να είναι σε όλα τα μέρη ταυτοχρόνως. Εξυπηρετεί αυτό που 
εγκολπώνεται και λησμονεί αυτό που έχει εγκαταλείψει.  
 
Κρατούμενος για πάντα μέσα σε έναν κύκλο του οποίου τα όρια δεν ημπορεί 
να υπερβεί, δεν καταφέρνει ποτέ να καλλιεργήσει ένα μέρος του πεδίου του 
δίχως να αφήσει τα άλλα χέρσα. Είναι πάντοτε, ταυτοχρόνως, ανώτερος και 
κατώτερος από τους προγόνους του. Η ανθρωπότης δεν πηγαίνει ποτέ πέραν 
του ιδίου του εαυτού της, οπότε δεν είναι ικανή για άπειρη πρόοδο. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 52 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο σπουδαίο (όντως άξιο σπουδής) 
εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (δέκατο τρίτο 
κεφάλαιον  με τίτλον «Οι ανθρώπινες φυλές είναι διανοητικώς άνισες : Η 
ανθρωπότης δεν είναι ικανή για ατέρμονα πρόοδο»), διαπιστώνει: 
 
«(…) Επειδή τα αντίγραφα των μεγάλων αριστουργημάτων ημπορούν 
ευκόλως  να αναπαραχθούν, υποτίθεται ότι η τυπογραφία συμβάλλει στην 
διατήρησή τους. Και επίσης υποτίθεται ότι σε περιόδους πνευματικής 
γυμνότητος, όταν δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές αυτών των 
αριστουργημάτων, η τυπογραφία ημπορεί τουλάχιστον να τα καταστήσει  
προσιτά στους ευγενέστερους νόες της εποχής. Αυτό είναι βεβαίως αληθές. 
Ωστόσον, εάν ένας άνθρωπος πρέπει να απασχοληθεί καθ’  οιονδήποτε 
τρόπο με ένα αρχαίο βιβλίο ή να κερδίσει την οποιανδήποτε βελτίωση από 
αυτό, πρέπει να έχει ήδη το πολύτιμο χάρισμα ενός φωτεινού νοός. Σε κακές 
εποχές, όταν η δημοσία αρετή εγκατέλειψε την γη, τα αρχαία 
συγγράματα δεν έχουν σημασία και ουδείς ενδιαφέρεται να διαταράξει 
την σιωπή των βιβλιοθηκών. Ένας άνθρωπος πρέπει ήδη κάτι να αξίζει 
πριν σκεφθεί να εισέλθει σε αυτές τις σεβάσμιες πύλες του αύριον. Αλλά, σε 
τέτοιες εποχές  ουδείς αξίζει οτιδήποτε !  
 
Επιπλέον, η διάρκεια ζωής που εξησφαλίσθη στα επιτεύγματα του 
ανθρωπίνου νου από την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου έχει μεγαλοποιηθεί 
εξαιρετικώς. Με εξαίρεση μερικά έργα που αναπαράγονται από καιρού σε 
καιρό, όλα τα βιβλία σήμερα αποθνήσκουν, όπως παλαιότερον 
απέθαναν τα χειρόγραφα. Ειδικώς τα επιστημονικά έργα, τα οποία 
εκδίδονται σε εκδόσεις μερικών εκατοντάδων αντιγράφων, εξαφανίζονται 
συντόμως από το κοινό απόθεμα. Ημπορούν ακόμη να ευρεθούν, αν και με 
δυσκολία, σε μεγάλες συλλογές. Οι πνευματικοί θησαυροί της αρχαιότητος 
ήσαν ακριβώς ίδια περίπτωση. Και, επαναλαμβάνω, η μάθηση δεν θα σώσει 
έναν λαό που έχει εκπέσει στην γεροντική του μωρία!  
 



Τι έχουν γίνει τα χιλιάδες αξιοθαύμαστα βιβλία που έχουν δημοσιευτεί από την 
εγκατάσταση του πρώτου τυπογραφείου; Τα περισσότερα από αυτά έχουν 
λησμονηθεί. Πολλά από αυτά που ακόμα αναφέρονται δεν έχουν πλέον 
καθόλου αναγνώστες, ενώ και τα ίδια τα ονόματα των συγγραφέων που 
έζησαν πριν από πενήντα έτη, βαθμιαίως σβήνουν από την μνήμη. 
 
Στην προσπάθεια να μεγαλυνθεί η επιρροή της τυπογραφίας, πολύ μικρά 
έμφαση έχει δοθεί στην μεγάλη διάχυση των χειρογράφων η οποία προηγήθη 
της τυπογραφίας. Κατά την εποχήν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι ευκαιρίες 
για εκπαίδευση ήσαν πολύ γενικευμένες και τα βιβλία πρέπει να ήσαν πολύ 
συνηθισμένα, αν κοιτάξουμε στον εκτεταμένον αριθμό των γραμματικών, των 
οποίων η πτωχεία, η ευγένεια και η παθιασμένη αναζήτηση της απολαύσεως 
επιζούν για εμάς στο «Σατυρικόν» του Πετρονίου. Επλημμύρισαν ακόμη και 
τις μικρότερες πόλεις και ημπορούν να συγκριθούν με τους 
μυθιστοριογράφους, τους δικηγόρους και τους δημοσιογράφους της εποχής 
μας.  
 
Ακόμη και όταν η παρακμή ήταν πλήρης, όποιος ήθελε βιβλία θα ημπορούσε 
να τα πάρει. Ο Βιργίλιος εδιαβάζετο παντού. Οι αγρότες που ήκουσαν τους 
επαίνους του τον εξέλαβαν ως έναν επικίνδυνο γητευτή. Οι μοναχοί τον 
αντέγραψαν. Επίσης αντέγραψαν τον Πλίνιο, τον Διοσκουρίδη, τον Πλάτωνα, 
τον Αριστοτέλη, ακόμα και τον Κάτουλο και τον Μαρσιάλη. Από τον μεγάλο 
αριθμό των μεσαιωνικών χειρογράφων που παραμένουν μετά από πολλούς 
πολέμους και λεηλασίες, μετά από την καύση τόσων πολλών κάστρων και 
αβαείων, ημπορούμε να υποθέσουμε ότι πολύ περισσότερα αντίτυπα από 
αυτά που νομίζει κάποιος ότι έχουν τα σύγχρονα έργα, λογοτεχνικά, 
επιστημονικά και φιλοσοφικά.  
Μεγενθύνουμε τις πραγματικές υπηρεσίες που πρασέφερε η τυπογραφία στην 
επιστήμη, στην ποίηση, στην ηθική και στον πολιτισμό. Θα ήταν καλύτερον 
εάν απλώς εθίγαμε ελαφρώς αυτά τα πλεονεκτήματα και ομιλούσαμε 
περισσότερον για τον τρόπο με τον οποίον η εφεύρεση της τυπογραφίας 
βοηθά συνεχώς όλα τα είδη των θρησκευτικών και πολιτικών συμφερόντων. Η 
τυπογραφία, επαναλαμβάνω, είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. Αλλά όταν η 
κεφαλή  και τα χέρια αποτυγχάνουν, ένα εργαλείο δεν ημπορεί να 
λειτουργήσει από μόνο του. 
 
Η πυρίτις δεν έχει περισσοτέρα δύναμη από την τυπογραφία ώστε να σώσει 
μια κοινωνία που κινδυνεύει από τον θάνατο. Βεβαίως η γνώση του πώς 
κατασκευάζεται δεν θα ξεχασθεί ποτέ. Αμφιβάλλω, ωστόσον, αν οι 
ημικαλλιεργημένοι λαοί που την χρησιμοποιούν τόσον πολύ, όσον και εμείς οι 
ίδιοι, την βλέπουν ποτέ από οποιανδήποτε άλλη οπτική πέραν από αυτήν της 
καταστροφής. 
 
Όσον για την δύναμη του ατμού και τις διάφορες βιομηχανικές ανακαλύψεις 
και αυτές επίσης όπως η τυπογραφία, είναι εξαιρετικά μέσα, αλλά δεν 
ολοκληρώνονται αφ’ εαυτών. Ημπορώ να προσθέσω ότι ορισμένες 
διαδικασίες που εξεκίνησαν ως επιστημονικές ανακαλύψεις έληξαν ως θέματα 
καθημερινότητος, όταν η πνευματική κίνηση που τις εγέννησε είχε σταματήσει 
για πάντα και τα θεωρητικά μυστικά πίσω από τις διαδικασίες είχαν χαθεί. 
Τέλος, η υλική ευημερία ποτέ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια έκφυση του 
πολιτισμού. Κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ για μια κοινωνία που διετηρήθη 
μόνον μέσω της γνώσεώς της ….. πώς να ταξιδεύει ταχέως και να  
κατασκευάζει θελκτικά ρούχα. 



 
Όλοι οι πολιτισμοί πριν από τον ιδικό μας έχουν σκεφθεί, όπως πράττουμε και 
εμείς, ότι ήσαν σταθερώς στερεωμένοι στον βράχο του χρόνου με τις 
αξέχαστες ανακαλύψεις τους. Όλοι επίστευαν στην αθανασία τους ! Οι 
Ίνκας και οι οικογένειές τους, που εταξίδευαν γρήγορα επάνω στα σκεπαστά 
τους φορεία στους άριστους δρόμους μήκους πενήντα χιλιομέτρων, που 
εξακολουθούν να συνδέουν το Κούσκο με το Κίτο, ήσαν σίγουρα πεπεισμένοι 
ότι οι κατακτήσεις τους θα διαρκέσουν για πάντα.  
 
Ο χρόνος, με ένα χτύπημα της πτέρυγός του, έθαψε την αυτοκρατορία τους, 
όπως και πολλές άλλες, στην απόλυτη άβυσσο. Αυτοί οι βασιλείς του Περού 
είχαν επίσης επιστήμες, μηχανήματα και ισχυρές μηχανές, το έργο των 
οποίων εξακολουθεί να μας εκπλήττει χωρίς να ημπορούμε να μαντεύσουμε 
την κατασκευή τους. Ήξεραν επίσης το μυστικό μεταφοράς τεραστίων μαζών 
από τόπου σε τόπο. Κατεσκεύασαν φρούρια, συσσωρεύοντά τα το ένα επί 
του άλλου, πέτρινους όγκους ύψους τριάντα οκτώ ποδών και πλάτους 
δεκαοκτώ, όπως φαίνεται στα ερείπια του Τιχουανάκο, στα οποία τα 
γιγαντιαία οικοδομικά υλικά πρέπει να έχουν φθάσει σε απόσταση πολλών 
μιλίων.  
 
Γνωρίζουμε τα μέσα που εχρησιμοποίησαν οι μηχανικοί αυτού του 
εξαφανισθέντος λαού για να λύσουν ένα τέτοιο πρόβλημα; Όχι  περισσότερον 
από το πως κατεσκευάσθησαν τα τεράστια κυκλώπεια τείχη, τα ερείπια των 
οποίων, σε πολλές περιοχές της Νοτίου  Ευρώπης, εξακολουθούν να 
αψηφούν τις φθορές του χρόνου. 
 
Δεν πρέπει να συγχέουμε τα αίτια ενός πολιτισμού με τα αποτελέσματά 
του. 
 
Οι αιτίες εξαφανίζονται και τα αποτελέσματα λησμονώνται όταν φύγει το 
πνεύμα που τα εγέννησε. Εάν επιμένουν, αυτό οφείλεται σε ένα νέο πνεύμα 
που τα κρατά και συχνά επιτυγχάνει να δώσει μια νέα κατεύθυνση στις 
δραστηριότητές τους. Ο ανθρώπινος νους είναι πάντα σε κίνηση.  
 
Τρέχει από ένα σημείο στο άλλο, αλλά δεν ημπορεί να είναι σε όλα τα μέρη 
ταυτοχρόνως. Εξυπηρετεί αυτό που εγκολπώνεται και λησμονεί αυτό που έχει 
εγκαταλείψει. Κρατούμενος για πάντα μέσα σε έναν κύκλο του οποίου τα όρια 
δεν ημπορεί να υπερβεί, ουδέποτε κατορθώνει να καλλιεργήσει ένα μέρος του 
πεδίου του δίχως να αφήσει τα άλλα χέρσα.  
 
Είναι πάντοτε, ταυτοχρόνως, ανώτερος και κατώτερος από τους προγόνους 
του. Η ανθρωπότης ουδέποτε βαίνει πέραν του ιδίου του εαυτού της, οπότε 
δεν είναι ικανή για άπειρη πρόοδο.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 53 
 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο σπουδαίο (όντως άξιο σπουδής) 
εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (δέκατο τέταρτο 
κεφάλαιον  με τίτλον «Απόδειξη της διανοητικής ανισότητος των φυλών-
Αντίθετοι πολιτισμοί είναι αμοιβαίως απεχθείς. Υβριδικές φυλές έχουν εξ ίσου 
υβριδικούς πολιτισμούς») παρατηρεί με ωμότητα και οξυδέρκεια: 

« (...) Εάν οι ανθρώπινες φυλές ήσαν ίσες, η πορεία της ιστορίας θα 
αποτελούσε μια συγκινητική, ένδοξο και μεγαλοπρεπή εικόνα. Οι φυλές θα 
ήσαν όλες εξ ίσου ευφυείς, με επιμελές βλέμμα για τα αληθινά τους 
συμφέροντα και με την ίδια έφεση για κατάκτηση και κυριαρχία. Πρωίμως  
στην παγκόσμιο ιστορία, θα εφαίδρυναν το πρόσωπον της γης με ένα πλήθος 
πολιτισμών, που όλοι θα άνθιζαν ταυτοχρόνως και θα ήσαν ακριβώς όμοιοι. 

Την στιγμήν όπου οι αρχαιότατοι Σανσκριτικοί λαοί ίδρυαν την αυτοκρατορία 
τους και με την βοήθεια της θρησκείας και του ξίφους εκάλυπταν την Βόρειο 
Ινδία με συγκομιδές, πόλεις, ανάκτορα και ναούς. Την στιγμήν κατά την 
οποίαν η πρώτη Ασσυριακή αυτοκρατορία έστεφε τις πεδιάδες του Τίγρητος 
και του Ευφράτου με τα υπέροχα κτίριά της, ενώ τα άρματα και οι ιππείς του 
Νεμρώδ αψηφούσαν τους τέσσαρες ανέμους, θα έπρεπε να είχαμε ιδεί, στην 
αφρικανική ακτή, ανάμεσα στις φυλές των προγνάθων Νέγρων, την άνοδο 
ενός πεφωτισμένου και καλλιεργημένου κοινωνικού κράτους, επιδεξίου στην 
προσαρμογή των μέσων προς τους σκοπούς και στην κατοχή μεγάλου 
πλούτου και ισχύος. 

Οι Κέλτες, κατά την διάρκεια των μεταναστεύσεων τους, θα μετέφεραν μαζί 
τους στο δυτικό άκρο της Ευρώπης όλα τα απαραίτητα στοιχεία μιας μεγάλης 
κοινωνίας, καθώς και κάποιες αποχρώσεις της αρχαίας σοφίας της Ανατολής. 
Θα είχαν βεβαίως ανεύρει αντιπάλους μεταξύ των Ιβηρικών λαών (που είχαν 



εξαπλωθεί στις εκτάσεις της Ιταλίας, στην Γαλαλία και στην Ισπανία και στις 
νήσους της Μεσογείου), επίσης καλώς εκπαιδευμένους στις πρώιμες 
παραδόσεις, αλλά και εμπειρογνώμωνες στις τέχνες και στις εφευρέσεις οι  
οποίες απαιτούνται γιά τον πολιτισμό. 

Η ανθρωπότης, σε συμφωνία προς τον εαυτόν της, θα εβάδιζε ευγενώς επί 
της γης, πλουσία σε κατανόηση και ιδρύουσα παντού κοινωνίες οι οποίες 
ομοιάζουν μεταξύ τους. Όλα τα έθνη θα είχαν κρίνει τις ανάγκες τους με τον 
ίδιον τρόπο, θα είχαν ζητήσει από την φύση τα ίδια πράγματα και θα  την 
έβλεπαν από την ίδια γωνία. Ένας βραχύς χρόνος θα ήταν επαρκής ώστε να 
ημπορέσουν να έλθουν σε στενή επαφή μεταξύ τους και να σχηματίσουν ένα 
σύνθετο πλέγμα σχέσεων, που είναι παντού τόσον απαραίτητο και 
κερδοφόρο για την πρόοδο. 

Οι φυλές που ήσαν αρκούντως άτυχες να ζουν σε ένα άγονο έδαφος, στον 
βυθό βραχωδών φαράγγων, στις ακτές των παγωμένων θαλασσών ή σε 
στέπες γιά πάντα σαρωμένες από τους βορείους ανέμους - ίσως να είχαν 
αναγκασθεί να πολεμούν ενάντια στην αγένεια της φύσεως επί μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από τους πλέον ευνοημένους λαούς. Αλλά τελικώς, χωρίς 
να έχουν ολιγοτέρα σοφία και κατανόηση από τους άλλους, δεν θα είχαν 
καθυστερήσει να ανακαλύψουν πως οι δύσκολες συνθήκες ενός κλίματος 
έχουν αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Θα είχαν επιδείξει την ευφυή 
δραστηριότητα που βλέπουμε σήμερα μεταξύ των Δανών, των Νορβηγών και 
των Ισλανδών. Θα είχαν δαμάσει το αντίξοον  έδαφος και θα το εξανάγκαζαν, 
ενάντιο προς εαυτό, να είναι παραγωγικό. Σε ορεινές περιοχές, θα έπρεπε να 
τους ανεύρουμε να διάγουν μια ποιμαντική ζωή, όπως οι Ελβετοί ή 
αναπτύσσοντες βιομηχανίες όπως αυτές του Κασμίρ. Αν το κλίμα τους ήταν 
τόσον κακό, και η κατάσταση  τους τόσον δυσμενής, ώστε  δεν υπήρχε 
προφανώς κάτι να γίνει με αυτήν, τότε θα τους επήρχετο η σκέψη ότι, ο 
κόσμος ήταν μεγάλος και περιείχε πολλές κοιλάδες και ευπρόσιτες πεδιάδες. 
Συνεπώς θα είχαν αφήσει την άχαρη χώρα τους και συντόμως θα εύρισκαν 
μια γη όπου θα ημπορούσαν να μετατρέψουν την ενέργεια και την νοημοσύνη 
τους σε πρόσφορο απολογισμό. 

Τότε τα έθνη της γης, εξ ίσου διαφωτισθέντα και εξ ίσου πλούσια - μερικά από 
το εμπόριον των θορυβωδών ναυτιλιακών πόλεων, μερικά από την γεωργία 
των τεραστίων και ακμαζουσών λειμώνων τους, άλλα από τις βιομηχανίες 
μιας ορεινής περιοχής, άλλα πάλιν από εγκαταστάσεις μεταφοράς που τους 
προσεφέρθησαν από την κεντρική τους θέση - όλα αυτά, παρά τις 
προσωρινές διαμάχες, τους εμφυλίους πολέμους και τις καταστροφές, 
αδιαχώριστες  από την κατάσταση μας ως ανθρώπων, συντόμως θα 
ημπορούσαν να επινοήσουν κάποιο σύστημα εξισορροπήσεως των 
αντικρουομένων συμφερόντων τους. 

Οι πολιτισμοί που είναι πανομοιότυποι ως προς την προέλευση θα έχουν 
τελειώσει, με μια μακρά διαδικασία δούναι λαβείν, όντες σχεδόν όμοιοι. Τότε 
κάποιος θα ημπορούσε να ιδει ότι, η παγκόσμιος ομοσπονδία, που υπήρξε το 
όνειρο τόσων αιώνων θα ημπορούσε αναποφεύκτως να πραγματοποιηθεί εάν 
όλες οι φυλές ήσαν πράγματι προικισμένες, στον ίδιο βαθμό, με τις ίδιες 
δυνάμεις. 

 



Αλλά γνωρίζουμε ότι μια τέτοια εικών είναι καθαρώς φανταστική. Οι πρώτοι 
λαοί οι οποίοι ήξιζαν το όνομα συνεκεντρώθησαν με την έμπνευση μιας ιδέας 
της ενώσεως, την οποίαν οι βάρβαροι που έμεναν ολίγον έως πολύ εγγύς 
αυτών, όχι μόνον δεν κατάφεραν να συλλάβουν τόσον γρήγορα, αλλά 
ουδέποτε την συνέλαβαν. Οι πρώτοι λαοί μετενάστευσαν από την αρχική τους 
κατοικία και συνηντήθησαν με άλλους λαούς τους οποίους και κατέκτησαν. 
Αλλά και πάλιν αυτοί ούτε κατεννόησαν ούτε υιοθέτησαν, με κανέναν τρόπο, 
τις βασικές ιδέες του πολιτισού ο οποίος τους είχε επιβληθεί. Μακράν της 
καταδείξεως πως όλες οι φυλές της ανθρωπότητος είναι διανοητικώς όμοιες, 
τα ικανά για πολιτισμό έθνη απεδείκνυαν πάντοτε το αντίθετο, πρώτον από τα 
απολύτως διαφορετικά θεμέλια επί των οποίων εβάσιζαν τα κράτη τους και, 
δεύτερον, από την έντονο αντιπάθεια που επέδειξαν το έν γιά το άλλο. Η 
δύναμη του παραδείγματος ουδέποτε αφύπνησε σε κάποιον άνθρωπο, 
κάποιο ένστικτο το οποίον δεν απέρρεε από την φύση του. 

Η Ισπανία και οι Γαλάτες είδαν τους Φοίνικες, τους Έλληνες και τους 
Καρχηδονίους, να ιδρύουν, την μία μετά την άλλη, ακμάζουσες πόλεις στις 
ακτές τους. Αλλά τόσον η Ισπανία όσον και οι Γαλάτες ηρνήθησαν να 
αντιγράψουν τους τρόπους και την κυβέρνηση αυτών των μεγάλων 
εμπορικών δυνάμεων. Όταν οι Ρωμαίοι ήλθαν ως κατακτητές, επέτυχαν μόνον 
να εισαγάγουν ένα διαφορετικό πνεύμα, πληρούντες  τις νέες τους επικράτειες 
με ρωμαϊκές αποικίες. Έτσι, η περίπτωση των Κελτών και των Ιβήρων δείχνει 
ότι ο πολιτισμός δεν ημπορεί να αποκτηθεί χωρίς την διασταύρωση του 
αίματος. 

Σκεφτείτε την θέση των Αμερικανών Ινδιάνων σήμερον. Ζουν δίπλα-δίπλα με 
έναν λαό που πάντα επιθυμεί να αυξήσει τους αριθμούς του, να ενισχύσει την 
δύναμή του. Βλέπουν χιλιάδες πλοία να διαβαίνουν προς τα άνω και κάτω 
στις πλωτές οδούς τους. Γνωρίζουν ότι η δύναμη των κυρίων τους είναι 
ακαταμάχητη. Δεν έχουν καμίαν ελπίδα να ιδούν την πατρίδα τους μιαν ημέρα 
να τους αποδίδεται από τον κατακτητή. Ολόκληρη η ήπειρός τους είναι πλέον, 
όπως όλοι γνωρίζουν, η κληρονομία του Ευρωπαίου. 

Ένα βλέμμα είναι αρκετό για να τους πείσει περί της ανθεκτικότητος αυτών 
των ξένων θεσμών, υπό τους οποίους η ανθρωπίνη ζωή παύει να εξαρτάται 
για την συνέχιση της από την αφθονία των θηραμάτων ή των αλιευμάτων. 
Από τις αγοραπωλησίες μπράντυ, όπλων και εφαπλωμάτων, γνωρίζουν ότι 
ακόμη και οι χονδροειδείς γεύσεις τους θα ημπορούσαν να ικανοποιηθούν 
ευκολότερον εν μέσω μιας τέτοιας κοινωνίας, η οποία πάντα τους προσκαλεί 
να έρχονται και επιδιώκει, ενίοτε με δωροδοκίες και κολακεία, να λάβει την 
συγκατάθεσή τους. Όμως απορρίπτεται πάντοτε. Προτιμούν να φεύγουν από 
του ενός μοναχικού σημείου στο άλλο. Θάπτονται ολοέν και περισσότερον 
στα ενδότερα, στην καρδία της χώρας τους, εγκαταλείποντες τα πάντα, ακόμα 
και τα οστά των πατέρων τους. Όπως γνωρίζουν καλώς, θα αποθάνουν. Αλλά 
διατηρούνται, με ένα μυστηριώδες συναίσθημα φρίκης, υπό τον ζυγόν της 
ακαταμαχήτου απώσεώς τους προς την Λευκή φυλή, μολονότι δε θαυμάζουν 
την δύναμή της και την γενική της υπεροχή, η συνείδησή τους και ολόκληρος 
η φύση τους, με μια λέξη, το αίμα τους, εξεγείρεται ακόμη και με την απλή 
σκέψη πως θα έχουν οτιδήποτε κοινό με αυτήν. 

Στην ισπανική Αμερική, οι εντόπιοι αιθσθάνονται ολιγοτέρα αποστροφή έναντι 
των κυρίων τους. Ο λόγος είναι ότι αφέθησαν προηγουμένως από την 
κεντρική κυβέρνηση υπό την κυριαρχία των τοπικών αρχόντων (Caciques) 



τους. Η κυβέρνηση δεν προσεπάθησε να τους εκπολιτίσει. Τους επέτρεψε να 
διατηρήσουν τους ιδικούς τους νόμους και τα έθιμά τους και, με την 
προϋπόθεση ότι έγιναν Χριστιανοί, απλώς τους εζητήθη να αποτίουν φόρον 
τιμής. Δεν υπήρχε ζήτημα αποικισμού. Μόλις έγινε η κατάκτηση, οι Ισπανοί 
επέδειξαν μιαν οκνηρά ανοχή προς τους κατακτηθέντες και τους καταπιέζουν 
μόνον σπασμωδικώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον οι Ινδιάνοι της 
Νοτίου Αμερικής είναι ολιγότερον δυσαρεστημένοι από εκείνους του Βορρά 
και συνεχίζουν να ζουν, ενώ οι γείτονες των Αγγλοσαξώνων θα ριφθούν 
ανηλεώς στην άβυσσο.» 

 
Μέρος 54 
 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο σπουδαίο (όντως άξιο σπουδής) 
εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (δέκατο τέταρτο 
κεφάλαιον  με τίτλον «Απόδειξη της διανοητικής ανισότητος των φυλών-
Αντίθετοι πολιτισμοί είναι αμοιβαίως απεχθείς. Υβριδικές φυλές έχουν εξ ίσου 
υβριδικούς πολιτισμούς») διαπιστώνει: 

«Ο πολιτισμός δεν είναι μεταδόσιμος, όχι μόνον προς τους αγρίους, αλλά και 
προς περισσότερον διαφωτισθέντα έθνη. Αυτό αποδεικνύεται από τις 
προσπάθειες της γαλλικής καλής θελήσεως και συνδιαλλαγής στο αρχαίο 
βασίλειον του Αλγερίου σήμερον, καθώς και από την εμπειρία των Άγγλων 
στην Ινδία και των Ολλανδών στην Ιάβα. Δεν υπάρχουν  εντυπωσιακότερες 
και πειστικότερες αποδείξεις για την ανομοιότητα και την ανισότητα των 
φυλών. 

Θα σφάλλουμε εάν συμπεράνουμε ότι η βαρβαρότητα ορισμένων φυλών είναι 
τόσον έμφυτη ώστε δεν είναι δυνατή καμία πολιτιστική καλλιέργεια για αυτές. 
Ανάμεσα σε πολλούς αγρίους λαούς, ημπορούν να ευρεθούν ίχνη μιας 



καταστάσεως καλυτέρας από εκείνην που εμφανίζουν τώρα. Κάποιες φυλές, 
κατά τα άλλα βυθισμένες σε μια ζωώδη κατάσταση, διατηρούν προσκόλληση 
σε παραδοσιακούς κανόνες, μιας αξιοπεριέργου πολυπλοκότητος, στο ζήτημα 
του γάμου, της κληρονομίας και της διακυβερνήσεως. Οι ιεροτελεστίες τους 
σήμερον στερούνται νοήματος, αλλά προφανώς αναπέμπουν σε μια ανωτέρα 
τάξη ιδεών. Παρουσιάζονται ως παράδειγμα οι Ερυθρόδερμοι Ινδιάνοι. Οι 
τεράστιες ερημοι επί των οποίων περιπλανώνται υποτίθεται ότι ήσαν κάποτε 
οι οικισμοί των Αλλεγγανίων. Άλλοι, όπως οι ιθαγενείς των Μαριαννών 
Νήσων, διαθέτουν μεθόδους κατασκευής τις οποίες δεν ημπορεί να εφηύραν 
οι ίδιοι. Τις παραδίδουν, χωρίς σκέψη, από τον πατέρα στον υιο και τις 
εφαρμόζουν σχεδόν μηχανικώς. 

Όταν βλέπουμε έναν λαό σε κατάσταση βαρβαρότητος, πρέπει να τον 
εξετάζουμε προσεκτικότερον πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή 
ήταν πάντοτε η κατάστασή. Πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψη πολλά άλλα 
στοιχεία, εάν επιδι΄ωκουμε να  αποφύγουμε το λάθος. 

Μερικοί λαοί σαρώνονται από μια συγγενική τους φυλή. Υποκύπτουν σε 
αυτήν ολίγον έως πολύ, προσλαμβάνουν ορισμένα έθιμά της και τα 
ακολουθούν στο μέτρον του δυνατού. Με την εξαφάνιση της κυριάρχου 
φυλής, είτε με απέλαση είτε με πλήρη απορρόφησή της από τους 
κατακτηθέντες, οι τελευταίοι επιτρέπουν στον πολιτισμό, (ειδικώς στις ριζικές 
του αρχές), να αποθάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου, διατηρούν δε μόνον το μικρό 
τμήμα του το οποίον κατόρθωσαν να κατανοήσουν. Όμως ακόμη και αυτό δεν 
ημπορεί να συμβεί εκτός μόνον σε έθνη τα οποία  σχετίζονται στο αίμα. Αυτή 
ήταν η στάση των Ασσυρίων απέναντι στον χαλδαίο πολιτισμό, των Ελλήνων 
της Συρίας και της Αιγύπτου προς τους Έλληνες της Ευρώπης, των Ιβήρων, 
των Κελτών και των Ιλλυριών εμπρός στις Ρωμαϊκές ιδέες. Αν οι Τσερόκη, οι 
Κατάβα, οι Μουσκόγκοι, οι Σεμινόλε, οι Νατσέζ και οι ανάλογοί τους 
επιδεικνύουν  ακόμη κάποια ίχνη της αλλεγκανιακής νοημοσύνης, δεν 
ημπορώ να συμπεράνω ότι διαθέτουν καθαρό αίμα προερχόμενο  αμέσως 
από το αρχικόν είδος – αυτό θα εσήμαινε ότι μία φυλή που ήταν κάποτε 
πολιτισμένη ημπορεί να χάσει τον πολιτισμό της - λέγω απλώς ότι εάν 
κάποιος από αυτούς προέρχεται από τον αρχαίο κατακτητικό τύπο ως πηγή 
του, το ρεύμα είναι λασπώδες και καθ΄οδόν έχει αναμειχθεί με πολλούς 
παραποτάμους. Αν ήταν αλλιώς, οι Τσερόκη δεν θα έπεφταν ποτέ στην 
βαρβαρότητα. Όσο για τις άλλες, ολιγότερον ταλαντούχες φυλές, φαίνεται ότι 
αντιπροσωπεύουν απλώς τα υπολείμματα του ιθαγενούς πληθυσμού, τα 
οποία εξηναγκάσθησαν από τους ξένους κατακτητές να συνδυαστούν ώστε να 
αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία μιας νέας κοινωνικής καταστάσεως. 

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτά τα υπολείμματα του πολιτισμού θα 
έπρεπε να έχουν διατηρήσει, χωρίς να τα κατανοούν, νόμους, τελετουργίες 
και έθιμα που εφευρέθησαν από ανθρώπους ευφυεστέρους από τους ίδιους. 
Δεν εγνώριζαν ποτέ το νόημά τους ή τις θεωρητικές αρχές τους, ούτε τις 
θεωρούσαν τίποτε άλλο από αντικείμενα προληπτικού σεβασμού. Το ίδιο 
επιχείρημα ισχύει και για τα ίχνη μηχανικής ικανότητος που συναντάμε. Οι 
μέθοδοι που εθαυμάζοντο από τους ταξιδιώτες ίσως τελικώς προήλθαν από 
μια πλέον εκλεπτυσμένη φυλή η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και καιρό. 
Μερικές φορές πρέπει να εξετάσουμε έτι περαιτέρω την προέλευσή τους. 
Έτσι, η λειτουργία των ορυχείων ήταν γνωστή στους Ίβηρες, τους 
Ακουϊτανούς και τους BΒρετόνους των Νήσων Σίλι. Αλλά το μυστικό 
ανεκαλύφθη για πρώτην φορά στην Άπω Ασία και από εκεί έκπαλαι το έφεραν 



οι πρόγονοι των Δυτικών λαών κατά την διάρκεια της μεταναστεύσεώς τους. 

Οι ιθαγενείς των Καρολίνων Νήσων Καρλίνα είναι σχεδόν οι πλέον 
ενδιαφέροντες στην Πολυνησία. Οι αργαλειοί τους, τα σκαλισμένα τους κανό, 
το αισθητήριό τους για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα θέτουν ένα βαθύ 
εμπόδιον μεταξύ αυτών  και των άλλων νέγρων. Δεν είναι δύσκολο να ιδούμε 
πώς εμφανίζονται να κατέχουν αυτές τις δυνάμεις. Τις οφείλουν στο αίμα των 
Μαλαίων στις φλέβες τους. Και, ταυτοχρόνως, το αίμα τους απέχει πολύ από 
το να είναι καθαρό, τα δε φυλετικά τους χαρίσματα έχουν επιβιώσει μόνον σε 
μια καχεκτική και υποβαθμισμένη μορφή. 

Συνεπώς, δεν πρέπει να συναγάγουμε, από τα ίχνη του πολιτισμού που 
υπάρχουν ανάμεσα σε έναν βάρβαρο λαό, ότι ήταν κάποτε πράγματι 
πολιτισμένος. Έχει ζήσει υπό την κυριαρχία μιας άλλης φυλής, συγγενικού 
αίματος αλλά ανώτερη από την δική του. Ή ίσως, απλώς ζων εγγύς της άλλης 
φυλής, έχει, ασθενικώς και ταπεινώς, μιμηθεί τα έθιμά της. Οι άγριες φυλές 
σήμερον ήσαν πάντα άγριες και έχουμε δίκιο να συμπεραίνουμε, κατ'αναλογία 
ότι θα συνεχίσουν να είναι έτσι, μέχρι την ημέρα που εξαφανίζονται. 

Η εξαφάνισή τους είναι αναπόφευκτη όταν δύο εντελώς μη συνδεδεμένες 
φυλές έρχονται σε ενεργό επαφή. Και η καλυτέρα περί αυτού απόδειξη είναι η 
τύχη των Πολυνησίων και των Αμερικανών Ινδιάνων. Το προηγούμενο 
επιχείρημα κατέδειξε τα ακόλουθα γεγονότα: 

(1) Οι φυλές που είναι άγριες σήμερον ήσανι πάντοτε έτσι και πάντα θα 
είναι, όσο υψηλοί και αν είναι οι πολιτισμοί με τους οποίους έρχονται σε 
επαφή. 
 
(2) Για έναν άγριο λαό ακόμα και το να συνεχίσει να ζει μέσα στον 
πολιτισμό, το έθνος που εδημιούργησε τον πολιτισμόν αυτόν πρέπει να 
είναι ένας ευγενέστερος κλαδί της ιδίας με τον άγριον λαό φυλής. 
 
(3) Αυτό είναι επίσης απαραίτητον εάν δύο ξεχωριστοί πολιτισμοί 
επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, σε οποιανδήποτε έκταση, με ανταλλαγή 
των ποιοτήτων τους και γεννούν άλλους πολιτισμούς συνυφασμένους με 
τα στοιχεία τους. Βεβαίως, το ότι θα πρέπει κάποτε να συγχωνευθούν  
δεν αποτελεί ερώτημα. 
 
(4) Οι πολιτισμοί που απορρεόυν από δύο εντελώς ξένες φυλές 
ημπορούν να εγγίσουν μόνον την επιφάνεια. Ποτέ δεν συγχωνεύονται, 
και πάντα η μία θα αποκλείει την άλλη. Θα ειπώ περισσότερα σχετικώς 
με αυτό το τελευταίο σημείο, καθώς δεν έχει καταδειχθεί επαρκώς. 

Η τύχη του πολέμου έφερε τον Περσικό πολιτισμό κατά πρόσωπο με τον 
Ελληνικό, τον Ελληνικό με τον Ρωμαϊκό, τον Αιγυπτιακό με τον Ρωμαϊκό και 
με τον Ελληνικό. Ομοίως, ο σύγχρονος Ευρωπαϊκός πολιτισμός αντιμετώπισε 
όλους εκείνους που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, ειδικότερον τον Αραβικό.» 

 

 



Μέρος 55 
 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο πολύτιμο όσον και  λίαν πρωτότυπο 
εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (δέκατο τέταρτο 
κεφάλαιον  με τίτλον «Απόδειξη της διανοητικής ανισότητος των φυλών-
Αντίθετοι πολιτισμοί είναι αμοιβαίως απεχθείς. Υβριδικές φυλές έχουν εξ ίσου 
υβριδικούς πολιτισμούς») γράφει: 

«Οι σχέσεις του ελληνικού με τον περσικό πολιτισμό ήσαν πολλαπλές και 
αναπόφευκτες. Ένα μεγάλον μέρος του Ελληνικού πληθυσμού - το 
πλουσιότερον, αν όχι το πλέον ανεξάρτητο - συνεκεντρούτο στις πόλεις της 
Συριακής ακτής και στις αποικίες της Μικράς Ασίας και του Ευξείνου. Αυτές, 
αμέσως μετά την ίδρυσή τους, απερροφήθησαν από τις κτήσεις του Μεγάλου 
Βασιλέως. Οι κάτοικοι έζων υπό το βλέμμα του σατράπη, αλλά σε κάποιον 
βαθμό διετήρησαν τα δημοκρατικά τους θεσμικά όργανα. Και πάλιν, η Ελλάς, 
η Ελλάς που ήταν ελευθέρα, ήταν πάντοτε σε στενή επαφή με τις πόλεις της 
ασιατικής ακτής. 

Συνεχωνεύθησαν ποτέ οι πολιτισμοί των δύο χωρών σε έναν; 

Γνωρίζουμε καλώς ότι δεν συνεχωνεύθησαν !  

Οι Έλληνες εθεώρησαν τους ισχυρούς τους εχθρούς ως βάρβαρους και η 
περιφρόνησή τους πιθανώς τους επεστράφη με ανάλογον ενδιαφέρον. Τα δύο 
έθνη ήρχοντο συνεχώς σε επαφή, αλλά οι πολιτικές ιδέες τους, οι ιδιωτικές 
τους συνήθειες, η εσωτερική σημασία των δημόσιων ιερών, το εύρος της 
τέχνης τους και οι μορφές της διακυβερνήσεώς τους, παρέμειναν αρκούντως 
διαφορετικές. Στα Εκβάτανα ανεγνωρίζετο μόνον μία αρχή. Ήταν κληρονομική 
και περιορισμένη υπό ορισμένους παραδοσιακούς τρόπους, αλλά κατά τα 
άλλα ήταν απόλυτος. Στην Ελλάδα η ισχύς υποδιαιρέθηκε ανάμεσα σε ένα 



πλήθος διαφορετικών κυριάρχων. Η κυβέρνηση ήταν μοναρχική στην Σπάρτη, 
δημοκρατική στην Αθήνα, αριστοκρατική στην Σικυώνα, τυραννική στην 
Μακεδονία – ένα παράξενο ιδιάζον κράμα! Μεταξύ των Περσών, η κρατική 
θρησκεία ήταν λίαν εγγυτέρα προς την αρχέγονο ιδέα της θείας απορροής. 
Εφανέρωνε την ίδια τάση προς ενότητα όπως η ίδια η κυβέρνηση και διέθετε 
μιαν ηθική και μεταφυσική σημασία που δεν εστερείτο κάποιου φιλοσοφικού 
βάθους. 

Ο ελληνικός συμβολισμός, από την άλλη πλευρά, αφορούσε απλώς τις 
διάφορες εξωτερικές εμφανίσεις της φύσεως και απεδόθη σε μιαν αποθέωση 
της ανθρωπίνης μορφής. Η θρησκεία άφησε στους νόμους του κράτους την 
δραστηριότητα του ελέγχου της συνειδήσεως του ανθρώπου. Μόλις 
εξεπληρούντο οι οφειλόμενες ιεροτελεστίες και απεδίδετο η πρέπουσα τιμή  
προς τον τοπικό θεό ή ήρωα, το καθήκον της πίστεως είχεν εκπληρωθεί. 
Επιπλέον, οι ίδιες οι ιεροτελεστίες, οι θεοί και οι ήρωες ήσαν διαφορετικοί σε 
απόσταση ολίγων μιλίων. Παρά το ότι, σε κάποια ιερά όπως η Ολυμπία ή η 
Δωδώνη, φαίνεται να ανευρίσκουμε την λατρεία, όχι κάποιας ειδικής 
δυνάμεως της φύσεως, αλλά της ιδίας της κοσμικής αρχής, μια τέτοια ενότης 
καθιστά πλέον αξιοσημείωτο την διαφορετικότητα των υπολοίπων, διότι αυτό 
το είδος λατρείας ενετοπίζετο σε μερικές απομονωμένες θέσεις. Εκτός αυτού, 
το μαντείον της Δωδώνης και η λατρεία του Ολυμπίου Διός ήσαν ασυνήθιστες 
εισαγωγές. 

Όσον αφορά στα ιδιωτικά έθιμα των Ελλήνων, δεν είναι καθόλου απαραίτητο 
να δείξουμε πόσον διαφέρουν από εκείνα των Περσών. Διότι εάν μια γεναία, 
χαρωπή και κοσμοπογυρισμένη νεολαία εμιμείτο τις συνήθειες των 
αντιπάλων, πολύ πολυτελέστερες και εξωστρεφέστερες από τις ελληνικές, θα 
εξετίθετο στην δημοσία περιφρόνηση. Μέχρις την εποχή του Αλεξάνδρου - με 
άλλα λόγια, κατά την μεγάλη, γόνιμο και ένδοξο περίοδο του Ελληνισμού - η 
Περσία, παρά την συνεχή πίεση της, δεν ημπορούσε να προσηλυτίσει την 
Ελλάδα στον πολιτισμό της. 

Με τον ερχομό του Αλεξάνδρου, αυτό επεβεβαιώθη με παράδοξον τρόπο : Οι 
άνθρωποι, όταν είδαν την Ελλάδα να κατακτά το βασίλειον του Δαρείου, 
επίστευσαν για μια στιγμή ότι, η Ασία επρόκειτο να γίνει Ελληνική ή, ακόμη 
καλύτερον, ότι οι πράξεις βίας που εξεδηλώθησαν στην παράνοια μιας νύκτας 
από τον κατακτητή ενάντια στα μνημεία της κατακτηθείσης χώρας, ήσαν μέσα 
στην υπερβολή τους, μια απόδειξη περιφρονήσεως καθώς και μίσους. Αλλά ο 
πυρπολητής της Περσεπόλεως συντόμως ήλλαξε γνώμη. Η αλλαγή ήταν 
τόσον πλήρης, ώστε ο σχεδιασμός του έγινε εν τέλει φανερός : Απλώς και  
σαφώς, ηθέλησε να υποκαταστήσει με τον εαυτόν του την δυναστεία των 
Αχαιμενιδών και να κυβερνήσει ωσαν τον προκάτοχό του ή τον μεγάλο Ξέρξη, 
με την Ελλάδα ως μιαν απόφυση της αυτοκρατορίας του. Με τον τρόπον αυτό, 
το περσικό κοινωνικό σύστημα θα ημπορούσε να απορροφήσει εκείνο των 
Ελλήνων. 

Παρ' όλα αυτά, παρ’ όλη την εξουσία του Αλεξάνδρου, τίποτα τέτοιο δεν 
συνέβη εν τέλει. Οι στρατηγοί και οι στρατιώτες του ουδέποτε εσυνήθισαν να 
τον βλέπουν στο μακρύ ράσο του, να φορεί έναν κεφαλόδεσμο στην κεφαλή 
του, να περιβάλλεται από ευνούχους και να αρνείται την χώρα του. Μετά το 
θάνατό του, το σύστημά του εσυνεχίσθη από μερικούς από τους διαδόχους 
του. Ωστόσον, ήσαν αναγκασμένοι να το μετριάσουν. Και πως ημπόρεσαν, 
επακριβώς, να ανεύρουν τον μέσον όρο που κατέστη η φυσιολογική 



κατάσταση των Ασιατών της παραλίας και των Ελληνο-Αιγυπτίων; Απλώς 
επειδή οι υπήκοοί τους απετέλουν έναν μικτό πληθυσμό Ελλήνων, Συρίων και 
Αράβων, που δεν είχαν λόγο να αρνηθούν τον συμβιβασμό. Όμως, όπου οι 
φυλές παρέμειναν διακεκριμένες, όλοι οι όροι της ενότητος ήσαν αδύνατοι και 
κάθε χώρα παρέμεινε προσηλωμένη στον εθνικό της πολιτισμό. 

Παρομοίως, μέχρις τις τελευταίες ημέρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο 
υβριδικός πολιτισμός που εκυριάρχησε σε όλη την Ανατολή, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, είχε καταστεί πολύ πιο ασιατικός από 
ελληνικός, λόγω της μεγάλης υπεροχής του ασιατικού αίματος στη μάζα του 
λαού. Η πνευματική ζωή, είναι αλήθεια, υπερηφανεύετο ότι ήταν Ελληνική. 
Αλλά δεν είναι δύσκολο να ευρεθεί, στην σκέψη της περιόδου, ένα ανατολικό 
στέλεχος που έδωσε πνοή σε όλα τα προϊόντα της Αλεξανδρινής σχολής, 
όπως η ιδέα του «συγκεντρωτικού κράτους» των Ελληνο-Συρίων νομικών. 
Παρατηρούμε πως εξισορροπούντο τα διαφορετικά φυλετικά στοιχεία και 
προς  ποίαν πλευρά έκλινε η πλάστιγξ. 

Και άλλοι πολιτισμοί ημπορούν να συγκριθούν με τον ίδιο τρόπο. Πριν 
τελειώσω αυτό το κεφάλαιον, θα ειπώ ολίγα λόγια για την σχέση μεταξύ του 
αραβικού πολιτισμού και του ιδικού μας. 

Ουδείς ημπορεί να αμφισβητήσει την αμοιβαία απέχθειά τους. Οι μεσαιωνικοί 
μας πρόγονοι είχαν ευκαιρίες να ιδούν από κοντινή απόσταση τα θαύματα του 
μουσουλμανικού κράτους, όταν έστελναν προθύμως τους υιους τους να 
σπουδάσουν στις σχολές της Κόρδοβας. Ωστόσον, τίποτα αραβικό δεν 
παραμένει στην Ευρώπη έξω από τα έθνη που έχουν μιαν υπόνοιαν 
ισμαηλιτικού αίματος. Η βραχμανική Ινδία δεν επέδειξε περισσοτέρα  
προθυμία απ’ ότι εμείς οι ίδιοι, να συνεννοηθεί με το Ισλάμ, και όπως και 
εμείς, αντεστάθη σε όλες τις προσπάθειες των Μωαμεθανών κυρίων της. 

Σήμερον, είναι η σειρά μας να ασχοληθούμε με τα υπολείμματα του αραβικού 
πολιτισμού. Παρενοχλούμε και καταστρέφουμε τους Άραβες, αλλά δεν 
κατορθώνουμε να τους αλλάξουμε, αν και ο πολιτισμός τους δεν είναι ο ίδιος 
πρωτότυπος, οπότε έτσι θα έπρεπε να έχει ολιγοτέρα δύναμη αντιστάσεως. 
Είναι διαβόητον ότι ο αραβικός λαός, ο ίδιος αριθμητικώς αδύναμος, 
ενεσωμάτωνε συνεχώς τα υπολείμματα των φυλών που είχε κατακτήσει με το 
ξίφος του. Οι Μουσουλμάνοι σχηματίζουν έναν πολύ μικτό πληθυσμό, με έναν  
εξίσου υβριδικό πολιτισμό, από τον οποίον είναι εύκολο να απεπμπλέξουμε 
τα συστατικά στοιχεία. Ο κατακτητικός πυρήν  δεν αποτελούσε, προ του 
Μωάμεθ, έναν νέο ή άγνωστο λαό. Οι παραδόσεις του εσυνηθίζοντο από 
κοινού με τις Σημιτικές και Χαμιτικές οικογένειες, από τις οποίες προήλθεν 
αρχικώς. Ήλθε  σε σύγκρουση με τους Φοίνικες και τους Εβραίους, ενώ είχε 
το αίμα και των δύο τους στις φλέβες του. Έπαιξε ρόλον μεσάζοντος στο 
εμπόριον της Ερυθράς Θαλάσσης και στις ανατολικές ακτές της Ινδίας και της 
Αφρικής. Το αυτό έπραξε και αργότερον για τους Πέρσες και τους Ρωμαίους. 

Πολλές αραβικές φυλές συμμετείχαν στην πολιτική ζωή της Περσίας υπό τους 
Αρσακίδες και τους Σασσανίδες, ενώ μερικοί από τους πρίγκιπές τους, όπως 
ο Οδόναθος που ανεκηρύχθη Καίσαρ, μερικές από τις πριγκίπισσες τους, 
όπως η Ζηνοβία, η κόρη του  Άμνι και βασίλισσα της Παλμύρας, αξιώθησαν 
μια δόξα σαφώς ρωμαϊκή, ενώ μερικοί από τους τυχοδιώκτες τους, όπως ο 
Φίλιππος, έφθασαν ακόμη και στην αυτοκρατορική πορφύρα. Έτσι, αυτό το 
υβριδικό έθνος δεν έπαυσε ποτέ, από τους αρχαιοτέρους χρόνους, να είναι 



αισθητό ανάμεσα στις ισχυρές κοινωνίες μεταξύ των οποίων έζει. Είχε 
συσχετισθεί με το έργο τους και, όπως ένα σώμα ημιβυθισμένο στο νερό - 
ημιεκτεθειμένο στον ήλιο, περιείχε ταυτοχρόνως στοιχεία βαρβαρότητος και 
προηγμένου πολιτισμού ». 

 
Μέρος 56 

 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο περισπούδαστο, πρωτότυπο και ιδιάζον 
εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (δέκατο τέταρτο 
κεφάλαιον  με τίτλον «Απόδειξη της διανοητικής ανισότητος των φυλών-
Αντίθετοι πολιτισμοί είναι αμοιβαίως απεχθείς. Υβριδικές φυλές έχουν εξ ίσου 
υβριδικούς πολιτισμούς») διαπιστώνει: 

«Ο Μωάμεθ εφηύρε την θρησκεία που προσηρμόζετο κάλλιστα στην 
διανοητική κατάσταση του λαού του, όπου η ειδωλολατρία είχε πολλούς 
οπαδούς, αλλά όπου ο Χριστιανισμός, παραμορφωμένος από τους αιρετικούς 
και τους Ιουδαϊστές, απέκτησε το ίδιο πολλούς προσηλύτους. Στο 
θρησκευτικό σύστημα του Προφήτη, των Κουραϊτών (η αραβική φυλή στην 
οποίαν ανήκε η φατρία Μπενί Χασίμ του Μωάμεθ), η συμφιλίωση μεταξύ του 
νόμου του Μωυσέως και της χριστιανικής πίστεωςς ήταν πληρεστέρα από ότι 
στα δόγματα της Εκκλησίας.  

Αυτό το πρόβλημα είχεν ασκήσει πολύ το νού των πρώτων Χριστιανών και 
ήταν πάντοτε παρόν στην Ανατολική συνείδηση. Επομένως, το δώρον του 
Μωάμεθ είχεν ήδη μιαν ορεκτική εμφάνιση και, επιπλέον, οποιαδήποτε 
θεολογική καινοτομία είχε μια καλήν ευκαιρία να κερδίσει προσηλύτους μεταξύ 
των Συρίων και των Αιγυπτίων. Ως κορωνίς όλων, η νέα θρησκεία ήλθεν 
εμπρός με το ξίφος ανά χείρα.  



Αυτή ήταν μια άλλη εγγύηση επιτυχίας μεταξύ των μαζών, οι οποίες δεν είχαν 
κοινό δεσμόν ενώσεως, εκτός από την ισχυρά παραδοχή της αδυναμίας τους. 

Έτσι συνέβη και  το Ισλάμ εξήλθε από την έρημο. Αλαζονικό, καθόλου 
εφευρετικό και με έναν πολιτισμό που ήταν ήδη ως επί το πλείστον Ελληνο - 
Ασιατικός, ηύρε το προπαρασκευασμένο για αυτό έδαφος. Οι νεοσύλλεκτοί 
του, στις ανατολικές και νότιες ακτές της Μεσογείου, είχαν ήδη κορεσθεί με το 
περίπλοκο προϊόν που τους έφερε και το οποίον ακολούθως  απερροφήθη 
και πάλιν. Η νέα λατρεία, που είχε δανεισθεί τα δόγματα της από την 
Εκκλησία, την Συναγωγή και τις αλλοιωμένες πολυθεϊστικές παραδόσεις της 
Χετζάζης και της Υεμένης, επεξετάθη από την Βαγδάτη στο Μονπελιέ. Και με 
την λατρεία ήλθαν οι Περσικοί και Ρωμαϊκοί νόμοι της, η Ελληνο-Συριακή και 
Αιγυπτιακή επιστήμη και το σύστημα διοίκησεώς της, το οποίο ήταν ανεκτικό 
εξ αρχής, όπως είναι φυσικόν όταν δεν υπάρχει ενότης στον κρατικό 
οργανισμό. 

Δεν χρειάζεται να εκπλαγούμε από την ταχεία πρόοδο της βελτιώσεως των 
Μουσουλμάνων. Το μεγαλύτερο μέρος του λαού είχεν αλλάξει απλώς τις 
συνήθειες του προς το παρόν. Όταν άρχισαν να παίζουν τον ρόλο των 
αποστόλων στον κόσμο, η ταυτότης τους δεν ανεγνωρίσθη αμέσως. Επί 
κάποιο χρονικό διάστημα δεν ήσαν γνωστοί με τα παλαιά τους ονόματα. 
Πρέπει να ενθυμούμεθα ένα άλλο σημαντικό σημείο. Σε αυτήν την ποικίλη 
συλλογή λαών, ο καθείς συνεισέφερε χωρίς αμφιβολία το μερίδιόν του στην 
κοινή ευημερία. Αλλά ποιος από αυτούς είχε δώσει την πρώτη ώθηση στην 
μηχανή και ποιός κατηύθηνε την κίνηση της για το σύντομο χρονικό διάστημα 
που διήρκησε; Διότι  ο μικρός πυρήν των Αραβικών φυλών που είχε προέλθει 
από το εσωτερικό της χερσονήσου, δεν απετελείτο από φιλοσόφους, αλλά 
από φανατικούς, στρατιώτες, κατακτητές και κυβερνήτες. 

Ο Αραβικός πολιτισμός ήταν απλώς ο παλαιός Ελληνο – Συριακός, 
τροποποιημένος από μια περσική ανάμειξη, αναζωογονηθείς κα ανανεωθείς 
από τη νέα, έντονη πνοή μιας ιδιοφυΐας. Ως εκ τούτου, αν και έτοιμος να 
προβεί σε παραχωρήσεις, δεν ημπορούσε να εξοικειωθεί με οποιανδήποτε 
μορφή κοινωνίας είχε διαφορετική προέλευση από την ιδική του, κάτι 
περισσότερον απ’ ότι κατόρθωσαν ο Ελληνικός πολιτισμός με τον Ρωμαϊκό, 
αν και ήσαν τόσον εγγύς μεταξύ τους και έζησαν παραπλέυρως επί τόσον 
πολλούς αιώνες μέσα στην ίδια Αυτοκρατορία. 

Οι προηγούμενες παράγραφοι αρκούν για να δείξουν πόσον αδύνατον είναι 
να συγχωνευθούν οι πολιτισμοί οι οποίοι ανήκουν σε φυλετικώς διακριτές 
ομάδες. Ο ασυμβίβαστος ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών φυλών και 
πολιτισμών είναι σαφώς καθορισμένος από την ιστορία και μια τέτοια έμφυτη 
απόρριψη πρέπει να συνεπάγεται ανομοιότητα και ανισότητα. Εάν γίνει δεκτό 
ότι ο Ευρωπαίος δεν ημπορεί να ελπίζει στον εκπολιτισμό του νέγρου, και 
κατορθώνει να μεταδώσει στον μουλάτο (μιγάδα λευκής και μάυρης φυλής) 
μόνον ολίγα από τα ιδικά του χαρακτηριστικά. Αν τα παιδιά ενός μουλάτου και 
μιας λευκής γυναικός δεν ημπορούν πράγματι να κατανοήσουν τίποτα 
καλύτερο από ένα υβριδικό πολιτισμό, κατά τι εγγύτερον στις ιδέες της λευκής 
φυλής από εκείνον του πατρός τους - στην περίπτωση αυτή, έχω δίκαιο στον 
ισχυρισμό μου ότι οι διαφορετικές φυλές είναι άνισες στην νοημοσύνη. 

 



Δεν θα υιοθετήσω την γελοία μέθοδο η οποία δυστυχώς είναι πολύ αγαπητή 
στους εθνολόγους μας. Δεν θα συζητήσω, όπως συμβαίνει με αυτούς, την 
ηθική και διανοητική στάση των ατόμων εξεταζομένων ένα προς ένα.  

Δεν χρειάζεται να ομιλήσω καθόλου για την ηθική, καθώς έχω ήδη 
αναγνωρίσει τη δύναμη κάθε ανθρωπίνης οικογενείας να προσλαμβάνει το 
φως του Χριστιανισμού με τον ιδικό της τρόπο. Όσον αφορά στο ζήτημα της 
πνευματικής αξίας, αρνούμαι απολύτως να χρησιμοποιήσω το επιχείρημα ότι 
«κάθε νέγρος είναι ένας ανόητος». Ο κύριος λόγος για την αποφυγή του είναι 
ότι, για λόγους ισορροπίας, θα πρέπει να αναγνωρίσω πως κάθε Ευρωπαίος 
είναι έξυπνος. Και ο θεός με φυλάει από ένα τέτοιο παράδοξο! 

Δεν θα περιμένω τους φίλους της ισότητος να μου δείξουν τέτοια και ανάλογα 
αποσπάσματα σε βιβλία γραμμένα από ιεραποστόλους ή πλοιάρχους που 
δηλώνουν ότι κάποιος Βόλοφ (δυτικοαφρικανική φυλή της νυν Σενεγάλης)  
είναι ένας καλός ξυλουργός, κάποιοιος Οττεντότος  (φυλή κτηνοτρόφων της 
νοτιοδυτικής Αφρικής της ομοφυλίας Κόϊ – Κόϊ, συγγενής των Σαν / 
Βουσμάνων) ένας καλός υπηρέτης, ότι κάποιος Κάφρος (εξωνύμιο των 
Μπόερς γιά τους Μπαντού νέγρους της νοτίου Αφρικής)  χορεύει και παίζει 
βιολί  και κάποιος Μπαμπάρα (δυτικοαφρικανική φυλή της ομοεθνίας Μαντέ- 
ζει κυρίως στο Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και την Γουϊνέα ) γνωρίζει 
αριθμητική. 

Είμαι έτοιμος να παραδεχθώ δίχως απόδειξη όλα τα θαύματα αυτού του 
είδους που ημπορεί να μου πει κάποιος, ακόμη και για τους πλέον 
υποβαθμισμένους άγριους. Έχω ήδη αρνηθεί ότι ακόμη και οι κατώτατες  
φυλές είναι απολύτως ηλίθιες. Πράγματι προχωρώ περισσότερον από τους 
αντιπάλους μου, καθώς ουδεμίαν αμφιβολία έχω ότι ένας ικανός αριθμός 
νέγρων αρχηγών είναι ανώτερος, στον πλούτο των ιδεών τους, στην 
συνθετική δύναμη του νού τους και στην δύναμη της ικανότητός τους να 
δράσουν, από το επίπεδο όπου έφθασαν οι αγρότες μας, ή ανώτερος ακόμα 
και από τα μέσα δείγματα της ημιμαθούς μεσαίας μας τάξεως. 

Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση στο στενό έδαφος της ατομικής 
ικανότητος : Μου φαίνεται ανάξιο για την επιστήμη να προσκολλάται σε τέτοια 
μάταια επιχειρήματα. Εάν ο Μούνγκο Παρκ (Σκωτσέζος εξερευνητής της 
Δυτικής Αφρικής και του Νίγηρα / 1771 – 1806) ή ο Λάντερ (Ρίτσαρντ Λέμον 
Λάντερ – Ουαλός εξερευνητής της Δυτικής Αφρικής / 1804-1834) έχουν δώσει 
ένα πιστοποιητικό ευφυίας σε κάποιον νέγρο, γιατί πρέπει να εμποδίσουμε 
κάποιον ταξιδιώτη, που συναντά τον ίδιο «φοίνικα», να έλθει σε ένα 
διαμετρικώς αντίθετο συμπέρασμα; Ας αφήσουμε αυτούς του παιδισμούς και 
να συγκρίνουμε μεταξύ τους  όχι μονήρεις ανθρώπους, αλλά ομάδες 
ανθρώπων. 

Όταν, όπως ημπορεί να συμβεί κάποιαν ημέρα, ερευνήσαμε προσεκτικώς τι 
ημπορούν και δεν ημπορούν να πράξουν οι διαφορετικές ομάδες, ποιο είναι 
το όριο των ικανοτήτων τους και το μέγιστον εύρος της νοημοσύνης τους, από 
ποία έθνη εκυριαρχήθησαν από την αυγή της ιστορίας - τότε και μόνον θα 
έχουμε το δικαίωμα να εκτιμήσουμε γιατί τα ανώτερα άτομα μιας φυλής είναι 
κατώτερα από τις ιδιοφυίες μιάς άλλης. Κατόπιν θα ημπορούμε να 
συγκρίνουμε τις δυνατότητες των μέσων ανδρών που ανήκουν σε αυτούς 
τους τύπους και να ανακαλύψουμε πού είναι ίσες αυτές οι δυνατότητες και 
πού η μία υπερβαίνει την άλλη.  



 
Αλλά αυτό το δύσκολο και λεπτό έργο δεν ημπορεί να εκτελεσθεί μέχρις ότου 
η σχετική θέση των διαφόρων φυλών έχει μετρηθεί με ακρίβεια και σε κάποιον 
βαθμό με μαθηματικό τρόπο. Δεν γνωρίζω καν εάν θα έχουμε κάποτε σαφή 
και αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα, αν θα είμεθα ποτέ ελεύθεροι να 
υπερβούμε ένα απλό γενικό συμπέρασμα και να φθάσουμε σε τέτοιες στενές 
αντιλήψεις περί τις δευτερεύουσες ποικιλίες, ώστε να ημπορέσουμε να 
αναγνωρίσουμε, να ορίσουμε και να ταξινομήσουμε τα κατώτερα στρώματα 
και τους μέσους νόες κάθε έθνους.  
 
Αν ημπορούμε να το πράξουμε αυτό, θα ημπορούμε ευκόλως να 
καταδείξουμε ότι η δραστηριότης, η ενέργεια και η νοημοσύνη των ολιγότερον 
χαρισματικών  ατόμων στις κυρίαρχες φυλές είναι μεγαλύτερες από τις ίδιες 
ιδιότητες στα αντίστοιχα δείγματα που παράγονται από τις άλλες ομάδες. 

Η ανθρωπότης χωρίζεται συνεπώς σε ανόμοια και άνισα τμήματα, ή μάλλον 
σε μια σειρά κατηγοριών, διατεταγμένων, η μία επάνω από την άλλη, 
συμφώνως προς τις διαφορές της διανοίας. 

Σε αυτήν την τεραστία ιεραρχία υπάρχουν δύο μεγάλες δυνάμεις οι οποίες  
επενεργούν πάντοτε σε κάθε μέλος της σειράς. Αυτές οι δυνάμεις 
δημιουργούν συνεχώς κινήσεις που τείνουν να συγχωνεύσουν τις φυλές. 
Αυτές είναι, όπως ήδη προανέφερα, (i) ομοιότης στην γενική σωματική δομή 
και (ii) κοινή δυνατότης εκφράσεως ιδεών και αισθήσεων με την διαμόρφωση 
της φωνής. 

Έχω πει αρκετά για το πρώτο από αυτά και έχω καταδείξει σαφώς τα 
πραγματικά όρια εντός των οποίων λειτουργεί. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 57 
 

 

 
 

 

Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο άξιο  μεθοδικής  σπουδής,  ιδιάζον 
εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (Δέκατον 
πέμπτον κεφάλαιον «Οι διαφορετικές γλώσσες είναι άνισες και αντιστοιχούν 
πλήρως σε σχετικήν αξία προς τις φυλές οι οποίες τις χρησιμοποιούν» ) 
γράφει: «Θα συζητήσω ένα δεύτερο σημείον και θα ερευνήσω ποία είναι η 
σχέση μεταξύ της ισχύος μιας φυλής και της αξίας της γλώσσης της. Με άλλα 
λόγια, εάν οι ισχυρότερες φυλές διαθέτουν τα καλύτερα ιδιώματα και αν όχι, 
πώς ημπορεί να εξηγηθεί αυτή η ανωμαλία. 

Αν ένας υποβαθμισμένος λαός, στο κατώτατο σημείο της φυλετικής κλίμακος, 
με ελαχίστη σημασία για την «άρρενα» και για την «θήλεια» πρόοδον της 
ανθρωπότητας, θα ημπορούσε ίσως να εφεύρει μιαν γλώσσα φιλοσοφικού 
βάθους, αισθητικής ωραιότητος και ευελιξίας, πλουσία σε χαρακτηριστικές 
μορφές και ακριβείς ιδιωματισμούς - που εφαρμόζονται εξίσου στην έκφραση 
των  μεγαλείων της θρησκείας, των χαρίτων της ποιήσεως, της ακριβείας της 
φυσικής και της πολιτικής επιστήμης - ένας τέτοιος λαός θα είχεν βεβαίως ένα 
εντελώς άχρηστο τάλαντο, εκείνο του εφευρίσκειν και τελειοποιείν ένα 
όργανον, το οποίον η διανοητική του ικανότης θα ήταν πολύ αδύναμη να 
στρέψει προς οποιανδήποτε ωφέλεια. 

Πρέπει, σε μια τέτοια περίπτωση, να πιστεύσουμε ότι η παρατήρησή μας έχει 
τερματισθεί αιφνιδίως, όχι από κάτι άγνωστο ή ακατανόητο (όπως συμβαίνει 
συχνά), αλλά από έναν απλό παραλογισμό. 

Εκ πρώτης όψεως, αυτή η προκλητική απάντηση φαίνεται πως είναι η σωστή. 
Εάν προσλάβουμε τις φυλές όπως είναι σήμερον, πρέπει να παραδεχθούμε 
ότι η τελειότης του γλωσσικού ιδιώματος απέχει μακράν από την αντιστοιχία 



προς τον βαθμόν πολιτισμού που επετεύχθη, σε όλες τις περιπτώσεις,. Οι 
γλώσσες της συγχρόνου Ευρώπης, για να μην ομιλήσουμε για τις άλλες, είναι 
άνισες ως προς την αξία, οι δε πλουσιότερες και ωραιότερες δεν ανήκουν 
απαραιτήτως στους πλέον προοδευμένους λαούς. Επιπλέον, είναι όλες πολύ 
κατώτερες από πολλές γλώσσες που έχουν ομιληθεί στον κόσμο σε διάφορες 
εποχές. 

Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι οι γλώσσες ολοκλήρων ομάδων λαών που έχουν 
σταματήσει σε ένα χαμηλό επίπεδο πολιτισμού, ημπορεί να έχουν σημαντικήν 
αξία. Έτσι, ο ιστός της γλώσσης, με τα ποικίλα πλέγματά του, ημπορεί να 
εφαίνετο ότι επήλθε τυχαίως στην ανθρωπότητα. Η μέταξα και ο χρυσός 
μερικές φορές καλύπτουν άξεστες, άγριες και άθλιες φυλές, ενώ σοφοί και 
μορφωμένοι λαοί εξακολουθούν παγιδευμένοι στα κανάβινα, μάλλινα και 
φτιαγμένα από αλογότριχες ρούχα. Ευτυχώς, αυτό συμαβαίνει  έτσι μόνον  
κατά την εξωτερική εμφάνιση. Αν, με την βοήθεια της ιστορίας, εφαρμόσουμε 
το δόγμα μας της διαφοράς των φυλών, συντόμως θα διαπιστώσουμε ότι, οι 
αποδείξεις μας περί της πνευματικής ανισότητος ενισχύονται ακόμη 
περισσότερον. 

Οι πρώιμοι φιλολόγοι έσφαλαν διπλώς, όταν εσκέφθησαν, πρώτον ότι όλες οι 
γλώσσες εσχηματίσθησαν από την ιδίαν αρχή, δεύτερον, ότι η γλώσσα 
εφευρέθη απλώς υπό την πίεση των υλικών αναγκών. Στο πρώτο σημείον 
επηρεάσθησαν από το δόγμα του «μοναδισμού», δηλαδή ότι όλες οι 
ανθρώπινες ομάδες έχουν μια κοινή προέλευση. 

Όσον αφορά στην γλώσσα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι τρόποι σχηματισμού 
της είναι τελείως διαφορετικοί. Και αν οι ταξινομήσεις της φιλολογίας απαιτούν 
αναθεώρηση ή όχι, δεν ημπορούμε να πιστέψουμε ούτε για μια στιγμή ότι οι 
Αλταϊκές, οι Άριες και οι Σημιτικές οικογένειες δεν ήσαν εξ αρχής εντελώς 
ξένες μεταξύ τους. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Το λεξιλόγιο έχει τον δικό του 
ιδιότυπο χαρακτήρα σε κάθε μια από αυτές τις ομάδες. Υπάρχει μια 
διαφορετική διαμόρφωση της φωνής στην κάθε μία τους. Στην μία, 
χρησιμοποιούνται τα χείλη για την παραγωγή των ήχων, σε μιαν άλλη, η 
συστολή του φάρυγγος. Σε μιαν άλλη η ρινική δίοδος και το άνω μέρος της 
κεφαλής. Η σύνθεση των τμημάτων της ομιλίας, συμφώνως με την σύγχυση ή 
διάκριση των διαφόρων αποχρώσεων της σκέψεως, επισημαίνει εξίσου και 
μια διαφορά προελεύσεως.  

Η πλέον εντυπωσιακή απόδειξη της αποκλίσεως στην σκέψη και στο 
συναίσθημα μεταξύ μιας ομάδας και μιας άλλης, παρατηρείται στις κλίσεις του 
ουσιαστικού και στις συζυγίες του ρήματος. Όταν λοιπόν ο φιλόσοφος 
προσπαθεί να καταγράψει την προέλευση της γλώσσης με μια διαδικασία 
αμιγώς αφηρημένης εικασίας και εκκινεί με την σύλληψη ενός «αρχεγόνου 
ανθρώπου», χωρίς συγκεκριμένο φυλετικό ή γλωσσικό χαρακτήρα, εκκινεί 
από ένα παραλογισμό και συνεχίζει στις ίδιες γραμμές σκέψεως. Δεν υπάρχει 
κάποιο ον όπως «ο άνθρωπος» αφηρημένα. Και είμαι ιδιαιτέρως βέβαιος ότι 
δεν θα ανακαλυφθεί από την διερεύνηση της γλώσσης. Δεν ημπορώ να 
διαφωνήσω ότι η ανθρωπότης εξεκίνησε από κάποιο σημείο την δημιουργία 
του γλωσσικού ιδιώματος. Υπήρξαν πολλά σημεία εκκινήσεως, διότι υπήρχαν 
πολλές μορφές σκέψεως και αισθήματος.  

Η δευτέρα άποψη, νομίζω, είναι εξίσου εσφαλμένη. Συμφώνως προς αυτήν 
την θεωρία, δεν θα υπήρχε καμία ανάπτυξη εκτός από την υπαγορευθείσα 



από την ανάγκη. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι οι «άρρενες» φυλές θα είχαν μια 
πλουσιοτέρα και ακριβεστέρα γλώσσα από τις «θήλειες». Επιπλέον, καθώς οι 
υλικές ανάγκες αφορούν σε αντικείμενα που συλλαμβάνονται από τις 
αισθήσεις και εκφράζονται ειδικώς με δράσεις, ο κύριος παράγων της 
ανθρωπίνης  ομιλίας θα ήταν το λεξιλόγιο. 

Δεν θα υπήρχε ανάγκη το συντακτικό και η γραμματική να προχωρήσουν 
πέραν από τους απλουστέρους και στοιχειωδεστέρους συνδυασμούς. Μια 
σειρά ήχων που είναι περισσότερον ή ολιγότερο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 
είναι πάντα αρκετή για να εκφράσει μιαν ανάγκη. Και μια χειρονομία, όπως 
καλώς γνωρίζουν οι Κινέζοι, είναι μια προφανής μορφή σχολιασμού, ενώ η 
φράση είναι ασαφής χωρίς αυτήν. Όχι μόνον η συνθετική δύναμη της 
γλώσσης θα παρέμενε υπανάπτυκτος. Θα ήταν επίσης πλέον αδύναμος ώστε 
να διανεμηθεί με αρμονία, ποσότητα και ρυθμό. Διότι ποία είναι η χρησιμότης 
της μελωδίας όταν το μοναδικό αντικείμενο είναι η επίτευξη κάποιου θετικού 
αποτελέσματος ; Μια γλώσσα, στην πραγματικότητα, θα ήταν απλά μια τυχαία 
συλλογή αυθαιρέτων ήχων. 

Ορισμένες ερωτήσεις προφανώς αποσαφηνίζονται από μια τέτοια θεωρία. 

Η Κινεζική, η γλώσσα μιας αρσενικής φυλής, φαίνεται να έχει αναπτυχθεί 
αρχικώς με καθαρώς χρηστικό σκοπό. Η λέξη δεν έχει ανέλθει ποτέ επάνω 
από τον απλούν ήχο και έχει παραμείνει μονοσύλλαβος. Υπάρχει μια εξέλιξη 
του λεξιλογίου, με την ρίζα να γεννά μιαν οικογένεια παραγώγων. Οι λέξεις 
είναι ρίζες. Δεν τροποποιούνται με κάποιο επίθεμα αλλά μεταξύ τους, 
συμφώνως προς  μια πολύ ακατέργαστη μέθοδο αντιπαραθέσεως. Η 
γραμματική είναι εξαιρετικώς απλή, ώστε καθιστά  την φρασεολογία λίαν 
μονότονο. Η ίδια η ιδέα της αισθητικής αξίας αποκλείεται σε κάθε περίπτωση 
για ώτα συνηθισμένα στις πλούσιες, ποικίλες και καταπληκτικές μορφές, 
στους ανεξαντλήτους συνδυασμούς ευτυχεστέρων γλωσσών. Ωστόσον, 
πρέπει να προσθέσουμε ότι, αυτό ημπορεί να μην είναι η εντύπωση που 
προκαλείται στους ίδιους τους Κινέζους. Και η ομιλουμένη γλώσσα στοχεύει 
βεβαίως σε κάποιαν ευμορφία, αφού υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που 
διέπουν την μελωδική ακολουθία των ήχων. Εάν δεν κατορθώσει να είναι 
τόσο ευφημική όσον άλλες γλώσσες, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στόχος 
της είναι μια ευφωνία όχι μικροτέρα από αυτές. Επιπλέον, τα βασικά στοιχεία 
της Κινεζικής είναι κάτι περισσότερον από ένα απλό κοίτασμα χρησίμων 
ήχων. 

Παραδέχομαι ότι οι αρσενικές φυλές  ημπορεί να είναι σημαντικώς κατώτερες 
σε αισθητικήν ισχύ ως προς τις άλλες και η κατωτερότης τους αυτή ημπορεί 
να αναπαραχθεί με τους ιδιωματισμούς τους. Αυτό αποδεικνύεται, όχι μόνον 
από τη σχετική πτωχεία της Κινεζικής, αλλά και από τον προσεκτικόν τρόπο 
με τον οποίον κάποιες δυτικές φυλές έχουν αποστερήσει  την Λατινική από τις 
καλύτερες ρυθμικές ιδιότητές της και την Γοτθική από την ακουστική της 
μουσική. Η κατωτερότης των σύγχρονων γλωσσών μας, ακόμα και των 
καλυτέρων, ως προς την Σανσκριτική, την Ελληνική και την Λατινική, είναι 
αυτονόητος και αντιστοιχεί ακριβώς στην μετριότητα του κινεζικού πολιτισμού 
και του ιδικού μας, όσον αφορά στην τέχνη και στην λογοτεχνία.  

Παραδέχομαι ότι αυτή η διαφορά, μόνον με άλλες, ημπορεί να χρησιμεύσει για 
να σημάνει τις γλώσσες των αρσενικών φυλών. Εξακολουθούν, ωστόσον, να 
έχουν μιαν αίσθηση ρυθμού (ολιγότερον από την αρχαία γλώσσα, αλλά ακόμη 



ισχυρά) και να προβούν σε μια πραγματική προσπάθεια ώστε να 
δημιουργήσουν και να υπακούσουν νόμους της αντιστοιχίας μεταξύ των ήχων 
και των μορφών, με τους οποίους η σκέψη μεταβάλλεται στην ομιλία. 
Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι, ακόμη και στις γλώσσες των αρσενικών 
φυλών εξακολουθεί να τρεμοπαίζει ο πνευματικός σπινθήρ, το συναίσθημα 
για την ωραιότητα και την λογική. Αυτό το αίσθημα, καθώς και εκείνο της 
υλικής ανάγκης, πρέπει να προεδρεύουν κατά την γέννηση κάθε γλώσσης. 

Ανέφερα ανωτέρω ότι, εάν είχε κυριαρχήσει μόνον η υλική ανάγκη, μια σειρά 
τυχαίων ήχων θα ήταν αρκετή για τις ανθρώπινες ανάγκες, στις πρώτες 
περιόδους της υπάρξεως του ανθρώπου. Μια τέτοια θεωρία δεν ημπορεί να 
διατηρηθεί. 

Οι ήχοι δεν αποδίδονται σε ιδέες από καθαρά τύχη. Η επιλογή αυτή διέπεται 
από την ενστικτώδη αναγνώριση μιας συγκεκριμένης λογικής σχέσεως μεταξύ 
των θορύβων οι οποίοι ακούγονται προς τα έξω από το ους του ανθρώπου 
και των ιδεών που επιθυμεί να εκφράσει με τον φάρυγγα ή την γλώσσα του. 
Τον 18ον αιώνα οι άνθρωποι εκλονίσθησαν πολύ από αυτήν την αλήθεια. 
Δυστυχώς, εκαθηλώθη στο δίκτυ της ετυμολογικής υπερβολής, τόσον 
χαρακτηριστικής της εποχής. Και τα αποτελέσματά της ήσαν τόσον παράλογα 
ώστε εδικαιολογούντο. Επί πολύ καιρό οι καλύτεροι νόες προειδοποιήθησαν 
από την γη την οποίαν τόσον ανοήτως είχαν εκμεταλλευθεί οι πρώτοι 
πρωτοπόροι. Τώρα αρχίζουν να επιστρέφουν πάλιν σε αυτό, εάν δε είχαν 
μάθει σύνεση και συγκράτηση στην πικρά σχολή της εμπειρίας, ημπορεί να 
έφθαναν σε πολύτιμα συμπεράσματα.  

Χωρίς να εξωθήσουμε μια θεωρία αφ’ εαυτής αληθινή στην σφαίρα των 
χιμαιρών, ημπορούμε να δεχθούμε ότι αυτή η πρωτόγονος ομιλία εγνώριζε 
πώς να χρησιμοποιεί όσον το δυνατόν περισσότερον τις διαφορετικές 
εντυπώσεις που προλαμβάνονται από το αυτί, ώστε να σχηματίζουν 
ορισμένες τάξεις λέξεων. Στην δημιουργία άλλων καθοδηγείται από την 
παραδοξότητα  μιας μυστηριώδους σχέσεως μεταξύ ορισμένων αφηρημένων 
ιδεών και κάποιων ιδιαιτέρων θορύβων. Έτσι, για παράδειγμα, ο ήχος ενός 
ατόνου ε που υποδηλώνει τον θάνατο και την διάλυση, εκείνος του v ή w, 
υποδηλώνει ασάφεια στην ηθική ή φυσική σφαίρα, όρκους, άνεμο εκείνος του 
μ την μητρότητα ... και άλλα παρόμοια. Η θεωρία  αυτή είναι επαρκώς 
θεμελιωμένη για να την αντιμετωπίσουμε σοβαρώς, εάν τηρηθεί εντός 
ακριβών ορίων. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, 
αλλοιώς θα ευρεθούμε σε σκοτεινά μονοπάτια όπου συντόμως ακόμη και η 
κοινή λογική παρασύρεται προς λάθος κατεύθυνση.» 
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Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ στο άξιο  προσεκτικής μελέτης,  παρεξηγηθέν 
και ιδιάζον εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών 
(Δέκατον πέμπτον κεφάλαιον «Οι διαφορετικές γλώσσες είναι άνισες και 
αντιστοιχούν πλήρως σε σχετικήν αξία προς τις φυλές οι οποίες τις 
χρησιμοποιούν» ) γράφει:  

«(....) Η υλική ανάγκη δεν είναι το μόνο στοιχείον που παράγει μια γλώσσα, 
αλλά οι καλύτερες από τις δυνάμεις του ανθρώπου οι οποίες  έχουν βοηθήσει 
στο έργο αυτό. Οι ήχοι δεν εφαρμόζονταν αυθαιρέτως σε ιδέες και αντικείμενα 
και από αυτήν την άποψη οι άνθρωποι ηκολούθησαν μια προκαθορισμένη 
τάξη, η μια πλευρά της οποίας εξεδηλώθη σε αυτούς. Έτσι, οι πρωτόγονες 
γλώσσες, όσον και αν είναι ακατέργαστες και πτωχές, περιείχαν όλα τα 
στοιχεία από τα οποία οι κλάδοι τους θα ημπορούσαν αργότερον να 
αναπτυχθούν με μια λογική και αναγκαία ακολουθία.  

Ο Βιλχελμ φον Χούμπολντ παρετήρησε, με την συνηθισμένη του ακρίβεια, ότι 
κάθε γλώσσα είναι ανεξάρτητος από την θέληση εκείνων που την ομιλούν. 
Συνδέεται στενώς με την πνευματική τους κατάσταση και είναι πέραν από την 
αυθαίρετο ιδιαορυθμία. Δεν ημπορεί να μεταβληθεί κατά βούληση, όπως 
φαίνεται από τις προσπάθειες που κατεβλήθηκαν για να γίνει αυτό. 

Οι Βουσμάνοι εδημιούργησαν ένα σύστημα αλλαγής της γλώσσης τους, 
προκειμένου να αποφευχθεί η κατανόησή τηςυ από τους αμυήτους. Ευρήκαμε 
το ίδιον έθιμο ανάμεσα σε ορισμένες φυλές του Καυκάσου. Αλλά όλες οι 
προσπάθειές τους συρρέουν στην ίδια απλή εισαγωγή μιας συγγενικής 
συλλαβής στην αρχή, στο μέσον ή στο τέλος των λέξεων. Απομακρύνετε αυτό 



το «παρασιτικό» στοιχείο και η γλώσσα παραμένει η ίδια, δεν αλλάζει ούτε σε 
μορφές ούτε σε σύνταξη. Ο Ντε Σασύ ανεκάλυψε μια πλέον φιλόδοξο 
προσπάθεια, στην γλώσσα που ονομάζεται «Μπαλαϊμπαλάν». Αυτό το 
περίεργο ιδίωμα επενοήθη από τους Σούφι, για να χρησιμοποιηθεί στα 
μυστικιστικά τους βιβλία, με σκοπό να περιτυλίξουν τις εικασίες των θεολόγων 
τους σε έτι μεγαλύτερο μυστήριον. Κατεσκεύασαν, κατά το ειδικό τους σχέδιο, 
τις λέξεις που τους εφαίνοντο να ακούονται παράξενα στα ώτα τους.  

Εάν, ωστόσον, αυτή η λεγόμενη γλώσσα δεν ανήκε σε καμίαν οικογένεια και 
αν η έννοια που εδόθη στους ήχους της ήταν εντελώς αυθαίρετες, ωστόσον οι 
αρχές της ευφωνίας, της γραμματικής και της συντάξεως, ότι δίδει στην 
πραγματικότητα σε μια γλώσσα ιδιαίτερο χαρακτήρα, έφερε την 
αδιαμφισβήτητο σφραγίδα της αραβικής και της περσικής. Οι Σούφι  
εδημιούργησαν μιαν ορολογία ταυτοχρόνως Αρία και Σημιτική και εν τέλει 
δίχως βαρύνουσα σημασία. Οι ευσεβείς συνάδελφοι του Τζαλαλελντίν Ρούμι 
δεν κατάφεραν να εφεύρουν μια γλώσσα,  σαφώς δε αυτή η εξουσία δεν 
εδόθη σε κανέναν άνθρωπο. 

Ως εκ τούτου, η γλώσσα μιας φυλής συνδέεται στενώς με την ευφυΐαν της και 
έχει την δύναμη να αντικατοπτρίζει τις διάφορες διανοητικές της φάσεις, όπως 
αυτές επιτυγχάνονται. Αυτή η ισχύς ημπορεί αρχικώς να είναι απλώς 
σιωπηρά. Όταν η ψυχική ανάπτυξη μιας φυλής είναι ελαττωματική ή ατελής, η 
γλώσσα πάσχει στον ίδιο βαθμό.  
 
Αυτό φαίνεται από την Σανσκριτική, την Ελληνική και την Σημιτική ομάδα, 
καθώς και από την Κινεζική, στην οποίαν έχω ήδη επισημάνει μια χρηστική 
τάση που αντιστοιχεί στην πνευματική καμπή του λαού. Η υπερπληθώρα των 
φιλοσοφικών και εθνολογικών όρων στην Σανσκριτική αντιστοιχεί στη 
μεγαλοφυία των όσων την ομίλησαν, καθώς και στον πλούτο και στη ρυθμικήν 
ομορφιά της.  
 
Το ίδιο συμβαίνει και με την Ελληνική, ενώ η έλλειψη ακριβείας στις σημιτικές 
γλώσσες είναι ακριβώς παράλληλη με τον χαρακτήρα των σημιτικών λαών. Αν 
αφήσουμε τα νεφελώδη ύψη των αιώνων και βρεθούμε στις πλέον οικείες 
περιοχές της συγχρόνου ιστορίας, θα είμεθα, προφανώς παρόντες  στην 
γέννηση πολλών νέων γλωσσών και αυτό θα μας κάνει ικανούς να ιδούμε με 
ακόμα μεγαλυτέρα σαφήνεια πόσον πιστά αντανακλά η γλώσσα την 
μεγαλοφυία μιας φυλής. 

Καθώς δύο έθνη συγχωνεύονται, λαμβάνει χώρα μια επανάσταση στις 
αντίστοιχες γλώσσες τους. Αυτό είναι μερικές φορές αργό, μερικές φορές 
αιφνδιο, αλλά πάντα αναπόφευκτο. Οι γλώσσες αλλάζουν και μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα πεθαίνουν ως ξεχωριστές οντότητες. Η νέα γλώσσα 
είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ τους, το κυρίαρχο στοιχείο που φέρεται από 
την ομιλία της φυλής, η οποία έχει συνεισφέρει τα περισσότερα μέλη στο νέο 
λαό. Έτσι, από τον δέκατο τρίτο αιώνα, οι γερμανικές διάλεκτοι της Γαλλίας 
έπρεπε να δώσουν έδαφος, όχι στην Λατινική, αλλά στη lingua romana, με 
μιαν  αναβίωση της γαλο-ρωμαϊκής ποικιλίας. Και η Κελτική έπρεπε να 
υποχωρήσει ενώπιον του ιταλικού αποικισμού.  

 

 



Όμως δεν υπέκυψε στον ιταλικό πολιτισμό. Στην πραγματικότητα, θα 
ημπορούσε κανείς να ειπεί ότι, χάρη στον αριθμό εκείνων που την ομίλησαν, 
η Κελτική τελικώς εκέρδισε ένα είδος νίκης. Ηταν μετά την πλήρη συγχώνευση 
των Γαλατών, των Ρωμαίων και των βορείων φυλών, ήταν η Κελτική που 
έβαλε τα θεμέλια του συγχρόνου γαλλικού συντακτικού, καταργούσα την 
έντονο έμφαση της Γερμανικής, καθώς και την ακουστική της Λατινικής 
εισήγαγε τον ιδικό της ισοδύναμο ρυθμό.Η σταδιακή ανάπτυξη της γαλλικής 
είναι απλώς η επίδραση αυτλης της επιμόνου εργασίας, η οποία εσυνεχίσθη 
χωρίς διακοπή, υπό την επιφάνεια.  

Και πάλι ο λόγος για τον οποίο η σύγχρονη Γερμανική έχει χάσει τις 
εντυπωσιακές μορφές που πρέπει να δει κανείς στην Γοτθική του επισκόπου 
Ουλφίλα έγκειται στην παρουσία ενός ισχυρού Ουαλικού στοιχείου στη μέση 
του μικρού Γερμανικού πληθυσμού που εξακολουθούσε να παραμένει στα 
ανατολικά του Ρήνου μετά τις μεγάλες μετακινήσεις του έκτου και των 
επόμενων αιώνων της εποχής μας. 

Τα γλωσσικά αποτελέσματα της συντήξεως  δύο λαών είναι τόσον ανεξήγητα 
όσον και ο ίδιος ο νέος φυλετικός χαρακτήρ. Ημπορούμε να πούμε γενικώς ότι 
η γλώσσα παραμένει καθαρή αφού έχει έλθει σε στενή επαφή με μια 
διαφορετική γλώσσα. Ακόμη και όταν οι δομές τους είναι εντελώς αντίθετες, το 
λεξιλόγιον υφίσταται εν πάση περιπτώσει μερικές αλλαγές.  

Εάν η παρασιτική γλώσσα έχει κάποια δύναμη, θα επιτεθεί βεβαίως στην 
άλλη στην ρυθμική της ποιότητα και επίσης στα ασταθή μέρη του συντακτικού 
της. Έτσι, η γλώσσα είναι μια από τις πλέον εύθραυστες και ευαίσθητες 
μορφές ιδιοκτησίας. Συχνά βλέπουμε μιαν ευγενή και εκλεπτυσμένη ομιλία να 
επηρεάζεται από βάρβαρα ιδιώματα και να περνά σε ένα είδος σχετικής 
βαρβαρότητος. Βαθμηδόν θα χάσει την ομορφιά της, το λεξιλόγιόν της θα γίνει 
πτωχό και πολλές από τις μορφές της θα είναι απηρχαιωμένες, ενώ θα δείχνει 
μιαν ακαταμάχητο τάση να εξομοιωθεί με τον κατώτερο γείτονά της.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 59 
 

 

Στο σπουδαίο και πρωτότυπο, όντως άξιο  λεπτομερούς μελέτης και ιδιάζον 
εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (Δέκατον 
πέμπτον κεφάλαιον «Οι διαφορετικές γλώσσες είναι άνισες και αντιστοιχούν 
πλήρως σε σχετικήν αξία προς τις φυλές οι οποίες τις χρησιμοποιούν»), ο 
Γάλλος Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ γράφει:  

 «(...) Έχω ήδη ειπεί ότι,  καθώς κάθε πολιτισμός έχει έναν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, δεν πρέπει να εκπλαγούμε επειδή η ποιητική και φιλοσοφική 
αίσθηση ήταν πλέον ανεπτυγμένη ανάμεσα στους Ινδούς και στους Έλληνες 
απ ότι σε εμάς, ενώ οι σύγχρονες κοινωνίες μας χαρακτηρίζονται μάλλον από 
το πρακτικό, επιστημονικό και κριτικό πνεύμα τους. Λαμβανόμενοι ως σύνολο, 
έχουμε περισσοτέρα ενέργεια και μεγαλυτέρα ευφυΐα από ότι οι κατακτητές 
της Νοτίου Ασίας και της Ελλάδος.  

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να τους αποδώσουμε την πρώτη θέση στο 
βασίλειον της ωραιότητος, και εδώ οι γλώσσες μας αντικατοπτρίζουν 
φυσικότατα την ταπεινή μας θέση. Το ύφος των Ινδών και Ιώνων συγγραφέων 
αναλαμβάνει μιαν ισχυροτέρα πτήση προς την σφαίρα του ιδανικού. Η 
γλώσσα, στην πραγματικότητα, ενώ είναι ένας εξαιρετικός δείκτης της γενικής 
αναδείξεως των φυλών, είναι σε έναν ειδικό βαθμό το μέτρον της αισθητικής 
ικανότητός τους. Αυτός είναι ο χαρακτήρ τον οποίον προσαλαμβάνει όταν την 
χρησιμοποιούμε ως μέσον συγκρίσεως διαφορετικών πολιτισμών. 

Για να αναδείξω  αυτό το σημείον περαιτέρω, θα προσπαθήσω να 
αμφισβητήσω την άποψη που εξέθεσε ο Βίλχελμ  φον Χούμπολντ ότι παρά 
την προφανή υπεροχή της Μεξικανικής ως προς την Περουβιανή γλώσσα, ο 
πολιτισμός των Ίνκας ήταν ωστόσον  πολύ υψηλότετρος εκείνον του λαού   
του Αναχουάκ  [στην γλώσσα των Αζτέκων (ναχουάτλ), σημαίνει «γη των 
νερών» και αφορά στην  λεκάνη της κοιλάδος του Μεξικού] 



Τα Περουβιανά έθιμα ήσαν βεβαίως ευγενέστερα από τα Μεξικανικά. Και οι 
θρησκευτικές τους ιδέες ήσαν εξίσου αβλαβείς όπως εκείνες των υπηκόων 
του Μοντεζούμα ήσαν άγριες. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνική τους κατάσταση 
εχαρακτηρίζετο από πολύ ολιγοτέρα ενέργεια και ποικιλία. Ο ακατέργαστος 
δεσποτισμός τους δεν εξελίχθη σε κάτι περισσότερον από ένα θολό είδος 
κομμουνισμού, ενώ ο πολιτισμός των Αζτέκων είχε πραγματοποιήσει  
πολυάριθμα πολιτικά πειράματα μεγάλης πολυπλοκότητος.  

Το στρατιωτικό του σύστημα ήταν πολύ πιο δραστήριο και παρόλο που η 
χρήση της γραφής ήταν εξίσου άγνωστη και στις δύο αυτοκρατορίες, φαίνεται 
ότι η ποίηση, η ιστορία και η ηθική, οι οποίες εμελετήθησαν εκτενώς κατά την 
εποχή του Κορτές, θα είχαν προχωρήσει περισσότερον στο Μεξικό απ' ότι 
στο Περού, οι θεσμοί του οποίου εχρωματίζοντο από μιαν επικούρειο 
αδιαφορία η οποία ήταν εξαιρετικώς δυσμενής για την διανοητική πρόοδο. 
Είναι σαφές ότι πρέπει να θεωρήσουμε τον  πλέον δραστήριο λαό ως 
ανώτερο. 

Η άποψη του φον Χούμπολντ είναι απλώς μια συνέπεια του τρόπου με τον 
οποίον αυτός ορίζει τον πολιτισμό. Χωρίς να επανέλθω πάλιν στο ίδιο πεδίο,  
είμαι ωστόσον υποχρεωμένος να αποσαφηνίσω αυτό το σημείο. Διότι εάν δύο 
πολιτισμοί είχαν πράγματι δυνηθεί να αναπτυχθούν αντιστρόφως προς τα 
πλεονεκτήματα των αντιστοίχων γλωσσών τους, θα έπρεπε να εγκαταλείψω 
την ιδέα της αναγκαίας συνδέσεως μεταξύ της νοημοσύνης ενός λαού και της 
αξίας της γλώσσης που ομιλείται από αυτόν. Δεν ημπορώ όμως να το κάνω 
αυτό, δεδομένου ότι έχω ήδη ομιλήσει  για την Ελληνική και την Σανσκριτική, 
εν συγκρίσει προς την Αγγλική, την Γαλλική και την Γερμανική. 

Θα ήταν, ωστόσον, πολύ δύσκολο καθήκον να αντιστοιχηθεί μια λογική  με 
την ακριβή πορεία που ακολουθείται από την γλώσσα ενός υβριδικού λαού, 
συμφώνως προς αυτές τις γραμμές. Σπανίως έχουμε επαρκείς γνώσεις 
σχετικώς με την ποσότητα ή την ποιότητα της αναμείξεως του αίματος ώστε 
να ημπορέσουμε να εντοπίσουμε καταλλήλως τα αποτελέσματά της.  

Ωστόσον, αυτές οι φυλετικές επιρροές εξακολουθούν να υφίστανται, και αν 
δεν αποκαλυφθούν, ημπορούμε ευκόλως να καταλήξουμε σε ψευδή 
συμπεράσματα. Ακριβώς επειδή η σχέση μεταξύ φυλής και γλώσσης είναι 
τόσον στενή, διαρκεί πολύ περισσότερον από την πολιτικήν ενότητα των 
διαφόρων λαών και ημπορεί να αναγνωρισθεί ακόμη και όταν οι λαοί 
ομαδοποιούνται με νέα ονόματα.  

Η γλώσσα αλλάζει με το αίμα τους, αλλά δεν πεθαίνει μέχρις ότου εξαφανισθεί 
το τελευταίο θραύσμα της εθνικής ζωής. Αυτό συμβαίνει με την νεοελληνική 
γλώσσα. Δυστυχώς ακρωτηριασμένη, ληστευμένη από τον πλούτο της 
γραμματικής της, πτωχευμένη στον αριθμό των ήχων της, με το καθαρό ρυάκι 
του λεξιλογίου της ταραγμένο και λασπωμένο, διατηρεί εντούτοις την 
εντύπωση της αρχικής της μορφής124. 

Στον πνευματικό κόσμο αντιστοιχεί στον κηλιδωμένο και διακορευμένο 
Παρθενώνα, ο οποίος αρχικώς κατέστη μια εκκλησία για τους Έλληνες πάπες 
και στην μια πυριτιδαποθήκη, του οποίουε τα αετώματα και οι κίονες 
κατεσκορπίσθησαν σε χίλιες θέσεις από τις βενετσιάνικες οβίδες του Μοροζίνι, 
αλλ΄όμως εξακολουθούν να υπάρχουν για τον θαυμασμό  και την λατρεία των 
αιώνων, ως πρότυπον αγνής χάριτος και αδιαμφισβητήτου μεγαλειότητος. 



 

Κάθε φυλή δεν έχει την δύναμη να είναι πιστή στη γλώσσα των προγόνων 
της. Αυτό καθιστά ακόμα δυσκολότερο το έργον μας, όταν προσπαθούμε να 
καθορίσουμε την προέλευση ή τη σχετική αξία διαφορετικών ανθρωπίνων 
τύπων με την βοήθεια της φιλολογίας.  

Όχι μόνον οι γλώσσες αλλάζουν χωρίς προφανή λόγο, εν πάση περιπτώσει 
από την φυλετική πλευρά, αλλά υπάρχουν και ορισμένα έθνη που 
παραιτούνται από την γλώσσα τους όταν έρχονται για κάποιο διάστημα σε 
επαφή με μια ξένη φυλή. Αυτό συνέβη, μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου, 
στην περίπτωση των πλέον φωτισμένων εθνών της Δυτικής Ασίας, όπως οι 
Κάρες, οι Καππαδόκες και οι Αρμένιοι.  

Οι Γαλάτες είναι μια άλλη περίπτωση, όπως έχω ειπεί ήδη. Ωστόσον, όλοι 
αυτοί οι λαοί μετέφεραν ένα κύριο στοιχείο στην γλώσσα των κατακτητών, η 
οποία μετετράπη με την σειρά της. Έτσι, όλοι θα ημπορούσαν να θεωρηθούν 
ότι χρησιμοποιούν τα ιδικά τους πνευματικά εργαλεία, αν και σε λίαν ατελή 
βαθμό, ενώ άλλοι, χρησιμοποιούν εργαλεία ανθεκτικότερα από τα ιδικά τους, 
όπως οι Βάσκοι, οι Βέρβεροι του Άτλαντος και οι Εκχιλί της Νοτίου Αραβίας, 
ομιλούν ακόμα και σήμερον την ίδια γλώσσα που ομιλούσαν οι πλέον 
πρωτόγονοι πρόγονοί τους.  

Αλλά υπάρχουν ορισμένοι λαοί, όπως οι Εβραίοι, για παράδειγμα, οι οποίοι 
φαίνεται να μην έχουν κρατήσει καθόλου την προγονική ομιλία τους. Και 
ημπορούμε να ανακαλύψουμε αυτήν τους την αδιαφορία από την στιγμή των 
πρώτων μετακινήσεών τους.  

Όταν ο Τάρα έφυγε από την γη των πατέρων του, την  Ουρ των Χαλδαίων, 
σίγουρα δεν είχε μάθει τη γλώσσα των Χαναανίτι που έγινε πλέον η εθνική 
ομιλία των παιδιών του Ισραήλ. [Ο Τάρα ή Θάρα, είναι πρόσωπον της 
Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται τόσον στο βιβλίον της Γενέσεως, 
φερόμενος ως πατήρ του Αβραάμ και απόγονος του Σημ, όσον και στη Καινή 
Διαθήκη, στο Ευαγγέλιον κατά Λουκά και στις Πράξεις των Αποστόλων] 

Η εθνική τους γλώσσα ενδεχομένως επηρεάσθη σε κάποιον βαθμό από τις 
προηγούμενες αναμνήσεις τους και στο στόμα τους κατέστη μια ειδική 
διάλεκτος της πολύ αρχαίας γλώσσης, η οποία ήταν η μητέρα των πλέον 
πρωίμων Αραβικών που γνωρίζουμε και η σύνομη κληρονομία φυλών που 
συνδέονται στενά με τους μαύρους Χαμίτες. Ακόμη και σε αυτήν την γλώσσα 
δεν επρόκειτο να παραμείνουν πιστοί οι Εβραίοι. Οι φυλές που 
επεστράφησαν από τον Ζοροβάβελ εκ της αιχμαλωσίας, την είχαν λησμονήσει 
κατά την σύντομο παραμονή τους των εξήντα δύο ετών δ’ιπαλα στους 
ποταμούς της Βαβυλώνος. 

Ο πατριωτισμός τους ήταν μία απόδειξη εναντίον της εξορίας και 
εξακολουθούσε να φλέγεται  με την αρχέγονη πυρά του. αλλά τα υπόλοιπα 
είχαν εγκαταλειφθεί, με αξιοσημείωτο ευκολία, από έναν λαό που είναι 
ταυτοχρόνως ζηλότυπος για τις ιδικές του παραδόσεις και ακραίως 
κοσμοπολίτης. Η Ιερουσαλήμ ανοικοδομήθηκε και οι κάτοικοι της 
επανεμφανίσθησαν, ομιλούντες μιαν Αραμαϊκή ή Χαλδαϊκή περιθωριακή 
διάλεκτο, η οποία ίσως είχε κάποιαν μικρά ομοιότητα με την ομιλία των 
πατέρων του Αβραάμ. 



Κατά την εποχήν του Χριστού, αυτή η διάλεκτος προσέφερε μόνον μιαν 
αδύναμη αντίσταση στην εισβολή της Ελληνιστικής Ελληνικής, η οποία 
επετέθη ολοπλεύρως στον εβραϊκό νού. Έκτοτε, όλα τα έργα τα οποίσ 
παρήγαγαν οι Εβραίοι συγγραφείς ενεφανίσθησαν  με ένα νέο φόρεμα, το 
οποίον τους εταίριαζε με περισσοτέρα ή ολιγοτέρα κομψότητα, και 
αντέγραφαν σε κάποιον βαθμό τους παλαιούς  αττικούς συρμούς. Τα 
τελευταία «κανονικά» βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και τα έργα του 
Φίλωνος και του Ιωσήπου, είναι Ελληνιστικά στο πνεύμα. 

Όταν η Αγία Πόλη κατεστράφη και το εβραϊκόν έθνος διεσκορπίσθη, η χάρη 
του Θεού ανεχώρησε από αυτούς και η Ανατολή επανήλθε  εις εαυτήν. Ο  
εβραϊκός  πολιτισμός απεσπάσθη από την Αθήνα όπως είχε αποσπασθεί από 
την Αλεξάνδρεια και η γλώσσα και οι ιδέες του Ταλμούδ, η διδασκαλία του 
σχολείου της Τιβεριάδος, ήσαν και πάλι σημιτικές, μερικές φορές με την 
μορφή αραβικών, μερικές φορές με την «γλώσσα της Χαναάν», γιά να 
χρησιμοποιήσω την φράση του Ησαΐου.  

Ομιλώ πλέον για το τι ήταν η ιερά γλώσσα της θρησκείας και των ραββίνων 
και εθεωρήθη ως η πραγματική εθνική γλώσσα. Αλλά στην καθημερινή τους 
ζωή οι Εβραίοι εχρησιμοποίησαν την γλώσσα της χώρας στην οποία εκάστοτε 
εγκατεστάθηκαν και, εξάλλου, αυτοί οι εξόριστοι ήσαν παντού γνωστοί γιά την 
ιδιαιτέρα προφορά τους της εντοπίου γλώσσης.  

Ουδέποτε κατόρθωσαν  να προσαρμόσουν τα φωνητικά τους όργανα στην 
υιοθετημένη γλώσσα τους, ακόμα και όταν την είχαν μάθει από την παιδική 
τους ηλικία. Ο Βίλχελμ φον Χούμπολντ λέγει ότι η σχέση μεταξύ φυλής και 
γλώσσης είναι τόσον στενή, ώστε οι μεταγενέστερες γενεές ουδέποτε 
εσυνήθισαν να λένε σωστά λέξεις που ήσαν άγνωστες στους προγόνους τους. 

Είτε αυτό είναι αλήθεια είτε όχι, με τους Εβραίους έχουμε μιαν αξιοσημείωτο 
απόδειξη του γεγονότος ότι, δεν πρέπει πάντοτε να υποθέτουμε, εκ πρώτης 
όψεως, μια στενή σχέση μεταξύ μιας φυλής και της γλώσσης της, επειδή η 
γλώσσα ημπορεί να μην ανήκε αρχικώς σε αυτήν.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 60 
 

 

Στο ιδιάζον και μοναδικό, άξιο  λεπτομερούς μελέτης και ιδιάζον εγχειρίδιόν 
του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (Δέκατον έκτον κεφάλαιον 
«Ανακεφαλαίωση - Τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά των τριών μεγάλων 
φυλών. Η υπεροχή του λευκού τύπου και εντός του τύπου αυτού, της Αρίας 
οικογενείας») , ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ γράφει:  

«Έχω καταδείξει την μοναδική θέση που καταλαμβάνει το ανθρώπινον είδος 
στον οργανικό κόσμο, τις βαθείες φυσικές και ηθικές διαφορές που το 
διαχωρίζουν από όλα τα άλλα είδη ζωντανών πλασμάτων. Εξετάζοντες αυτό 
το δεδομένο από μόνο του, ημπόρεσα να διακρίνω, μόνον από φυσιολογικούς 
λόγους, τρεις μεγάλους και σαφώς χαρακτηρισμένους τύπους, τον μαύρο, τον 
κίτρινο και τον λευκό.  

Οσονδήποτε αβέβαια και εάν είναι τα σημεία της φυσιολογίας, οσονδήποτε 
πενιχροί οι πόροι της, οσονδήποτε ελλειπείς οι μέθοδοί της, ημπορεί να 
προχωρήσει έως τούδε  με απόλυτο βεβαιότητα.  

Η νεγροειδής ποικιλία είναι η κατωτέρα και ευρίσκεται στους πρόποδες της 
κλίμακος. Ο ζωικός χαρακτήρ, ο οποίος εμφανίζεται στο σχήμα της λεκάνης, 
αποτυπώνεται στο νέγρο από της γεννήσεώς του και προοιωνίζει το 
πεπρωμένον του. Η διάνοια του θα κινείται πάντοτε εντός ενός πολύ στενού 
κύκλου.  

Δεν είναι ωστόσον  ένας απλός βάρβαρος, διότι  οπίσω από το οπισθοκλινώς 
φυόμενο μέτωπό του, στο μέσον του κρανίου του, ημπορούμε να ιδούμε 
σημεία μιας ισχυράς ενεργείας, όσον άξεστα και αν είνα τα αντικείμενά της. Αν 
οι νοητικές ικανότητές του είναι αμβλείες ή ακόμη και ανύπαρκτες, έχει συχνά 
μιαν ένταση επιθυμίας και επίσης θελήσεως, η οποία ημπορεί να αποκληθεί 



τρομερά. Πολλές από τις αισθήσεις του, ειδικώς η  γεύση και η όσφρηση, είναι 
ανεπτυγμένες σε βαθμόν άγνωστο στις δύο άλλες φυλές. 

Η ίδια η δύναμη των αισθήσεων του είναι η πλέον εντυπωσιακή απόδειξη της 
κατωτερότητός του. Στους οφθαλμούς του όλα τα τρόφιμα φαίνονται  καλά, 
τίποτα δεν τον αηδιάζει ούτε τον απωθεί. Αυτό που επιθυμεί είναι να φάει, να 
φάει μανιωδώς και να υπερβάλλει. Κανένα πτώμα δεν του είναι τόσον 
απωθητικό ώστε να μην το καταπιεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις οσμές. Οι 
υπερβολικές του επιθυμίες ικανοποιούνται με όλες, οσονδήποτε τραχείες ή 
ακόμη και φρικτές.  

Σε αυτές του τις ιδιότητες ημπορεί να προστεθεί μια αστάθεια και 
ευμεταβλητότης του αισθήματος, το οποίον δεν ημπορεί να συνδεθεί 
σταθερώς με κάποιο αντικείμενο και το οποίον σε ότι τον αφορά, καταργεί 
όλες τις διακρίσεις καλού και κακού.   

Ημπορούμε μάλιστα να ειπούμε ότι η βία με την οποίαν επιδιώκει το 
αντικείμενο που προεκάλεσε τις αισθήσεις του και ενέπρησε τις επιθυμίες του, 
είναι μια εγγύηση ότι οι επιθυμίες θα ικανοποιηθούν συντόμως και το 
αντικείμενο θα λησμονηθεί. Τέλος, είναι εξίσου απερίσκεπτος και γιά την ιδική 
του ζωή και για εκείνην των άλλων: Δολοφονεί προθύμως, προς χάριν της 
δολοφονίας.  

Και αυτή η ανθρωπίνη μηχανή, στην οποίαν είναι τόσον εύκολο να προκληθεί 
συγκίνηση, επιδεικνύει έναντι του πόνου, είτε μια τερατώδη αδιαφορία είτε μια 
δειλία, η οποία επιζητεί ένα εθελοντικό καταφύγιο στον θάνατο. 

Η κιτρίνη φυλή είναι το ακριβώς αντίθετον αυτού του τύπου. Το κρανίο 
προέχει και δεν εισέχει. Το μέτωπο είναι ευρύ και οστεώδες, συχνά υψηλό και 
προέχον. Το σχήμα του προσώπου είναι τριγωνικό, ενώ η ρις και  το πωγώνιο 
δεν εμφανίζουν καμίαν από τις χονδροειδείς προεξοχές που επισημαίνουν τον 
νέγρο. Υπάρχει επίσης μια γενική τάση  παχυσαρκίας, η οποία αν και δεν 
περιορίζεται στον κίτρινο τύπο, ευρίσκεται συχνότερον σε σχέση με τους 
άλλους. Ο κίτρινος άνθρωπος έχει μικρά φυσική ενέργεια και κλίνει προς την 
απάθεια.  

Δεν διαπράττει καμίαν από τις περίεργες υπερβολές τόσον συνήθεις μεταξύ 
των νέγρων. Οι επιθυμίες του είναι αδύναμες, η δύναμη της θελήσεώς του 
μάλλον επίμονη παρά βιαία. Η επιθυμία του για υλικές απολαύσεις, αν και 
σταθερά, παραμένει εντός ορίων.  

Ένας σπάνιος κοιλιόδουλος εκ φύσεως, επιδεικνύει  πολύ μεγαλυτέρα 
διακριτικότητα στην επιλογή του φαγητού. Τείνει στην μετριότητα σε όλα. 
Αντιλαμβάνεται ευκόλως  οτιδήποτε δεν είναι ιδιαιτέρως  βαθύ ή κορυφαίο. 
Έχει αγάπη για την χρησιμότητα και σεβασμό για την τάξη, αναγνωρίζει δε και 
την αξία ενός ορισμένου βαθμού ελευθερίας. Είναι πρακτικός, με την 
στενοτέρα έννοια της λέξεως.  

Δεν ονειρεύεται, ούτε θεωρητικολογεί. Δημιουργεί ολίγα, αλλά ημπορεί να 
εκτιμήσει και να αναλάβει ότι είναι χρήσιμο για αυτόν. Ολόκληρη η επιθυμία 
του συνίσταται στο να ζει με τον ευκολότερο και πλέον άνετο τρόπο.  

 



Οι κίτρινες φυλές είναι επομένως σαφώς ανώτερες από τις μαύρες. Κάθε 
ιδρυτής ενός πολιτισμού θα επιθυμούσε η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας 
του, η μεσαία του τάξη, να αποτελείται από τέτοιους ανθρώπους. Αλλά 
ουδεμία πολιτισμένη κοινωνία θα ημπορούσε να δημιουργηθεί από αυτούς. 
Δεν ημπορούν να της προμηθεύσουν νευρική δύναμη ή να κινητοποιήσουν τις 
πηγές ωραιότητος και δράσεως. 

Ερχόμεθα τώρα στους λευκούς λαούς. Αυτοί είναι προικισμένοι με στοχαστική 
ενέργεια ή μάλλον με μιαν ενεργητική νοημοσύνη. Έχουν μιαν αίσθηση για την 
χρησιμότητα, αλλά κατά μιαν έννοια ευρυτέρα και υψηλοτέρα, πλέον 
θαρραλέα και ιδανική, απ΄ ότι οι κίτρινες φυλές. Μιαν επιμονή, η οποία 
λαμβάνει υπόψη τα εμπόδια και τελικώς ευρίσκει ένα μέσον υπερβάσεώς 
τους.  

Μια μεγαλυτέρα φυσική δύναμη, ένα εξαιρετικό ένστικτο για τάξη, όχι μόνον 
ως εγγύηση ειρήνης και ηρεμίας, αλλά και ως απαραίτητο μέσον 
αυτοσυντηρήσεως. Ταυτοχρόνως, έχουν μιαν αξιοσημείωτο και ίσως ακραία, 
αγάπη για την ελευθερία, είναι δε ανοικτά εχθρικοί απέναντι στην τυποκρατία, 
με την οποίαν οι Κινέζοι χαίρονται να φυτοζωούν, καθώς και απέναντι στον 
αυστηρό δεσποτισμό. που είναι ο μόνος τρόπος διακυβερνήσεως του νέγρου. 

Οι λευκές φυλές διακρίνονται επίσης από μιαν εξαιρετική προσήλωση στην 
ζωή. Γνωρίζουν καλύτερον πώς να την διαχειρίζονται και έτσι, όπως φαίνεται, 
την κοστολογούν περισσότερον. Τόσον για τα ιδικά τους πρόσωπα όσον και 
προς εκείνα των άλλων, είναι πιο φειδωλές με την ζωή. Όταν είναι σκληροί, 
έχουν συνείδηση της σκληρότητός τους. Είναι πολύ αμφίβολο εάν υπάρχει 
τέτοια συνείδηση στον νέγρο.  

Ταυτοχρόνως, έχουν ανακαλύψει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να 
δώσουν αυτήν την πολυάσχολη ζωή τους, που είναι για αυτούς τόσον 
πολύτιμη. Το κύριο κίνητρό τους για αυτό είναι η τιμή, η οποία με διάφορα 
ονόματα έχει παίξει από την αρχή ένα τεράστιο ρόλο στις ιδέες αυτής της 
φυλής. Ολίγον χρειάζεται να προσθέσω ότι η λέξη τιμή, μαζί με όλες τις 
πολιτισμικές επιρροές που εμπεριέχει, είναι άγνωστη τόσον στον κίτρινο όσον 
και στον μαύρο άνθρωπο. 

Από την άλλη πλευρά, η τεραστία υπεροχή των λευκών λαών σε όλο το 
πεδίον της διάνοιας εξισορροπείται από την κατωτερότητα της εντάσεως των 
αισθήσεων τους. Στον κόσμο των αισθήσεων, ο λευκός άνθρωπος είναι πολύ 
ολιγότερον ταλαντούχος από τους άλλους και έτσι είναι ολιγότερον 
δελεασμένος και ολιγότερον απορροφημένος από τις σκέψεις του σώματος, 
αν και στην φυσική του δομή είναι κατά πολύ ο πλέον δραστήριος. 

Αυτά είναι τα τρία συστατικά στοιχεία της ανθρωπίνης φυλής. 

Τα αποκαλώ δευτερεύοντες τύπους, καθώς νομίζω ότι υποχρεούμαι να 
παραλείψω κάθε συζήτηση για τον «Αδαμίτη άνθρωπο». Από τον συνδυασμό, 
με την επιμειξία, των ποικιλιών αυτών των τύπων προέρχονται οι τριτογενείς 
ομάδες. Οι τεταρτογενείς σχηματισμοί παράγονται με την ένωση ενός από 
αυτούς τους τριτογενείς τύπους ή μιας καθαροαίμαου φυλής με μιαν άλλη 
ομάδα που έχει ληφθεί εξ ενός των δύο ξένων ειδών. 

 



Κάτωθεν αυτών των κατηγοριών ενεφανίσθησαν άλλες - και εξακολουθούν να 
εμφανίζονται. Ορισμένες από αυτές χαρακτηρίζονται λίαν ισχυρώς και 
αποτελούν νέες και διακριτές αφετηρίες, προερχόμενες από φυλές που έχουν 
συγχωνευθεί τελείως.  

Άλλες είναι ελλιπείς και ασθενώς διατεταγμένες και,  θα ημπορούσε κανείς να 
ειπεί, αντικοινωνικές, δεδομένου ότι τα στοιχεία τους, που είναι ιδιαιτέρως 
πολυάριθμα, ιδιαιτέρως ανόμοια ή πάρα πολύ βάρβαρα, δεν είχαν ούτε τον 
χρόνο ούτε την ευκαιρία να συνδυασθούν προς κάποιον καρποφόρο σκοπό. 
Όρια, εκτός από την φρίκη η οποία διεγείρεται από την δυνατότητα 
απεριορίστου αναμείξεως, δεν ημπορούν να εφαρμοσθούν στο πλήθος  
αυτών των υβριδικών και αναδευμένων φυλών που συναποτελούν ολόκληρο 
την ανθρωπότητα. 

Θα ήταν άδικο να ισχυρισθεί κανείς ότι κάθε μίγμα είναι κακό και επιβλαβές. 
Εάν οι τρεις μεγάλοι τύποι είχαν παραμείνει αυστηρώς κεχωρισμένοι, η 
υπεροχή θα ευρίσκετο, δίχως αμφιβολίες, πάντα στα χέρια των καλύτερων εκ 
των λευκών φυλών και οι κίτρινες και μαύρες ποικιλίες θα είχαν εσύροντο 
πάντοτε στους πόδες της κατωτέρας από τις λευκές. Μια τέτοια κατάσταση 
είναι έως τούδε  ιδανική, δεδομένου ότι ποτέ δεν επεσυνέβη στην ιστορία. Και 
ημπορούμε να την φαντασθούμε μόνον αναγνωρίζοντες την αδιαμφισβήτητο 
υπεροχή εκείνων των ομάδων των λευκών φυλών που έχουν παραμείνει οι 
πλέον καθαρές. 

Αυτή η κατάσταση δεν θα ήταν ολοσχερώς κερδοφόρος. Η ανωτερότης της 
λευκής φυλής θα είχε καταδειχθεί σαφώς, όμως θα είχε αγορασθεί με την τιμή 
ορισμένων πλεονεκτημάτων που ηκολούθησαν την ανάμειξη του αίματος. 
Παρόλον που αυτά τα πλεονεκτήματα  προέρχονται από την αντιστάθμιση 
των ελαττωμάτων που έχουν επέλθει στην κουστωδία τους, μερικές φορές 
πρέπει να επαινώνται..... 

Στην Μαλαϊκή ποικιλία, παρήχθη μια ανθρωπίνη οικογένεια από την κιτρίνη 
και την μαύρη φυλή,  που διέθετε  περισσοτέρα ευφυΐα από αμφοτέρους τους 
προγόνους της. Τέλος, από την ένωση του λευκού και του κιτρίνου, 
εξεπήδησαν ορισμένοι ενδιάμεσοι λαοί, οι οποίοι είναι ανώτεροι από τις 
καθαρώς Φιννικές φυλές καθώς και από τους νέγρους (...) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 61 
 

 

Στο ιδιάζον, εκτενές, και  άξιο  εμβριθούς μελέτης εγχειρίδιόν του περί της 
ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών (Δέκατον έκτον κεφάλαιον 
«Ανακεφαλαίωση - Τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά των τριών μεγάλων 
φυλών. Η υπεροχή του λευκού τύπου και εντός του τύπου αυτού, της Αρίας 
οικογενείας») , ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ γράφει:  

«(...) Η κιτρίνη φυλή είναι το ακριβώς αντίθετον αυτού του τύπου. Το κρανίον 
προέχει και δεν εισέχει. Το μέτωπον είναι ευρύ και οστεώδες, συχνά υψηλό 
και προέχον. Το σχήμα του προσώπου είναι τριγωνικό, ενώ η ρις και  το 
πωγώνιο δεν εμφανίζουν καμίαν από τις χονδροειδείς προεξοχές που 
επισημαίνουν τον νέγρο. Υπάρχει επίσης μια γενική τάση  παχυσαρκίας, η 
οποία αν και δεν περιορίζεται στον κίτρινο τύπο, ευρίσκεται σε αυτόν 
συχνότερον σε σχέση με τους άλλους.  

κίτρινος άνθρωπος έχει μικρά φυσική ενέργεια και κλίνει προς την απάθεια. 
Δεν διαπράττει καμίαν από τις τόσον συνήθεις μεταξύ των νέγρων περίεργες 
υπερβολές. Οι επιθυμίες του είναι αδύναμες, η δύναμη της θελήσεώς του 
μάλλον επίμονη παρά βιαία. Η επιθυμία του για υλικές απολαύσεις, αν και 
σταθερά, παραμένει εντός ορίων. Ένας σπάνιος κοιλιόδουλος εκ φύσεως, 
επιδεικνύει  πολύ μεγαλυτέρα διακριτικότητα στην επιλογή του φαγητού. Τείνει 
στην μετριότητα σε όλα.  

Αντιλαμβάνεται ευκόλως  οτιδήποτε δεν είναι ιδιαιτέρως  βαθύ ή κορυφαίο. 
Έχει αγάπη για την χρησιμότητα και σεβασμό για την τάξη, αναγνωρίζει δε και 
την αξία ενός ορισμένου βαθμού ελευθερίας. Είναι πρακτικός, με την 
στενοτέρα έννοια της λέξεως. Δεν ονειρεύεται, ούτε θεωρητικολογεί. 
Δημιουργεί ολίγα, αλλά ημπορεί να εκτιμήσει και να αναλάβει ότι είναι χρήσιμο 
για αυτόν. Ολόκληρη η επιθυμία του συνίσταται στο να ζει με τον ευκολότερο 
και πλέον άνετο τρόπο.  



Επομένως οι κίτρινες φυλές είναι σαφώς ανώτερες από τις μαύρες. Κάθε 
ιδρυτής ενός πολιτισμού θα επιθυμούσε η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας 
του, η μεσαία του τάξη, να αποτελείται από τέτοιους ανθρώπους. Αλλά 
ουδεμία πολιτισμένη κοινωνία θα ημπορούσε να δημιουργηθεί από αυτούς. 
Δεν ημπορούν να της προμηθεύσουν νευρική δύναμη ή να κινητοποιήσουν τις 
πηγές ωραιότητος και δράσεως...... 

Ερχόμεθα τώρα στους λευκούς λαούς. Αυτοί είναι προικισμένοι με στοχαστική 
ενέργεια ή μάλλον με μιαν ενεργητική νοημοσύνη. Έχουν μιαν αίσθηση για την 
χρησιμότητα, αλλά κατά μιαν έννοια ευρυτέρα και υψηλοτέρα, πλέον 
θαρραλέα και ιδανική, απ΄ ότι οι κίτρινες φυλές. Διαθέτουν μιαν επιμονή, η 
οποία λαμβάνει υπόψη τα εμπόδια και τελικώς ευρίσκει ένα μέσον 
υπερβάσεώς τους.  

Μια μεγαλυτέρα φυσική δύναμη, ένα εξαιρετικό ένστικτο για τάξη, όχι μόνον 
ως εγγύηση ειρήνης και ηρεμίας, αλλά και ως απαραίτητο μέσον 
αυτοσυντηρήσεως. Ταυτοχρόνως, έχουν μιαν αξιοσημείωτο και ίσως ακραία, 
αγάπη για την ελευθερία, είναι δε απροκαλύπτως εχθρικοί απέναντι στην 
τυποκρατία, με την οποίαν οι Κινέζοι χαίρονται να φυτοζωούν, καθώς και 
απέναντι στον αυστηρό δεσποτισμό, που αποτελεί τον μόνο τρόπο 
διακυβερνήσεως του νέγρου. 

Οι λευκές φυλές διακρίνονται επίσης από μιαν εξαιρετική προσήλωση στην 
ζωή. Γνωρίζουν καλύτερον πώς να την διαχειρίζονται και έτσι, όπως φαίνεται, 
την κοστολογούν περισσότερον. Τόσον για τα ιδικά τους πρόσωπα όσον και 
για εκείνα των άλλων, είναι πιο φειδωλές με την ζωή. Όταν είναι σκληροί, 
έχουν συνείδηση της σκληρότητός τους.  

Είναι πολύ αμφίβολον εάν υπάρχει τέτοια συνείδηση στον νέγρο. 
Ταυτοχρόνως, έχουν ανακαλύψει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να 
δώσουν αυτήν την πολυάσχολη ζωή τους, που είναι για αυτούς τόσον 
πολύτιμη. Το κύριο κίνητρό τους για αυτό είναι η τιμή, η οποία με διάφορα 
ονόματα έχει παίξει από την αρχή ένα τεράστιο ρόλο στις ιδέες αυτής της 
φυλής. Ολίγον χρειάζεται να προσθέσω ότι η λέξη τιμή, μαζί με όλες τις 
πολιτισμικές επιρροές που εμπεριέχει, είναι άγνωστη τόσον στον κίτρινο όσον 
και στον μαύρο άνθρωπο. 

Από την άλλη πλευρά, η τεραστία υπεροχή των λευκών λαών σε όλο το 
πεδίον της διανοίας εξισορροπείται από την κατωτερότητα της εντάσεως των 
αισθήσεων τους. Στον κόσμο των αισθήσεων, ο λευκός άνθρωπος είναι πολύ 
ολιγότερον ταλαντούχος από τους άλλους και έτσι δελεάζεται ολιγότερον και 
απορροφάται ολιγότερον από τις σκέψεις του σώματος, αν και στην φυσική 
του δομή είναι κατά πολύ ο πλέον δραστήριος. 

Αυτά είναι τα τρία συστατικά στοιχεία της ανθρωπίνης φυλής. 

Τα αποκαλώ δευτερεύοντες τύπους, καθώς νομίζω ότι υποχρεούμαι να 
παραλείψω κάθε συζήτηση για τον «Αδαμίτη άνθρωπο». Από τον συνδυασμό, 
με την επιμειξία, των ποικιλιών αυτών των τύπων προέρχονται οι τριτογενείς 
ομάδες. Οι τεταρτογενείς σχηματισμοί παράγονται με την ένωση ενός από 
αυτούς τους τριτογενείς τύπους ή μιας καθαροαίμου φυλής με μιαν άλλη 
ομάδα που έχει ληφθεί εξ ενός των δύο ξένων ειδών. 



Κάτωθεν αυτών των κατηγοριών ενεφανίσθησαν άλλες - και εξακολουθούν να 
εμφανίζονται. Ορισμένες από αυτές εμφανίζουν λίαν ισχυρά χαρακτηριστικά 
και αποτελούν νέες και διακριτές αφετηρίες, προερχόμενες από φυλές που 
έχουν συγχωνευθεί εντελώς. Άλλες, είναι ελλιπείς και ασθενώς διατεταγμένες 
και  θα ημπορούσε κανείς να ειπεί, αντικοινωνικές, δεδομένου ότι τα στοιχεία 
τους, που είναι ιδιαιτέρως πολυάριθμα, ιδιαιτέρως ανόμοια ή πάρα πολύ 
βάρβαρα, δεν είχαν ούτε τον χρόνο ούτε την ευκαιρία να συνδυασθούν προς 
κάποιον καρποφόρο σκοπό.  

Στο πλήθος  αυτών των υβριδικών και αναδευθεισών φυλών που 
συναποτελούν ολόκληρο την ανθρωπότητα δεν ημπορούν να εφαρμοσθούν 
όρια, εκτός από την φρίκη η οποία γεννάται από την δυνατότητα απεριορίστου 
αναμείξεως, 

Θα ήταν άδικο να ισχυρισθεί κανείς ότι κάθε μίγμα είναι κακό και επιβλαβές. 
Εάν οι τρεις μεγάλοι τύποι είχαν παραμείνει αυστηρώς κεχωρισμένοι, η 
υπεροχή θα ευρίσκετο, δίχως αμφιβολίες, πάντα στα χέρια των καλύτερων εκ 
των λευκών φυλών, ενώ οι κίτρινες και μαύρες ποικιλίες θα εσύροντο πάντοτε 
στους πόδες της κατωτέρας από τις λευκές.  

Μια τέτοια κατάσταση είναι έως τούδε  ιδανική, δεδομένου ότι ποτέ δεν 
επεσυνέβη στην ιστορία. Και ημπορούμε να την φαντασθούμε μόνον, 
αναγνωρίζοντες την αδιαμφισβήτητο υπεροχή εκείνων των ομάδων των 
λευκών φυλών που έχουν παραμείνει οι πλέον καθαρές. 

Αυτή η κατάσταση δεν θα ήταν ολοσχερώς κερδοφόρος. Η ανωτερότης της 
λευκής φυλής θα είχε καταδειχθεί σαφώς, όμως θα είχε αγορασθεί με την τιμή 
ορισμένων πλεονεκτημάτων που ηκολούθησαν την ανάμειξη του αίματος. 
Παρόλον που αυτά τα πλεονεκτήματα  προέρχονται από την αντιστάθμιση 
των ελαττωμάτων που έχουν επέλθει στην ακολουθία τους, μερικές φορές 
πρέπει να επαινώνται..... 

Στην Μαλαϊκή ποικιλία, παρήχθη μια ανθρωπίνη οικογένεια από την κιτρίνη 
και την μαύρη φυλή,  που διέθετε  περισσοτέρα ευφυΐα από αμφοτέρους τους 
προγόνους της. Τέλος, από την ένωση της λευκής και της κιτρίνης φυλής, 
εξεπήδησαν ορισμένοι ενδιάμεσοι λαοί, οι οποίοι είναι ανώτεροι από τις 
καθαρώς Φιννικές φυλές καθώς και από τους νέγρους. 

Δεν αρνούμαι ότι αυτά είναι καλά αποτελέσματα. Ο κόσμος της τέχνης και η 
μεγάλη λογοτεχνία που προέρχoνται από την ανάμειξη του αίματος, η 
βελτίωση και ο εξευγενισμός των κατωτέρων φυλών, όλα αυτά είναι θαύματα 
για τα οποία πρέπει να είμεθα ευγνώμονες. Τα ασήμαντα έχουν ανυψωθεί, 
δυστυχώς όμως, τα μεγάλα έχουν ταπεινωθεί από την ίδια διαδικασία. Και 
αυτό είναι ένα κακό που τίποτα δεν μπορεί να εξισορροπήσει ή να 
επιδιορθώσει.» 

 

 

 



Μέρος 62 
 
 

 

Στον επίλογον του δεκάτου έκτου κεφαλαίου («Ανακεφαλαίωση - Τα 
αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά των τριών μεγάλων φυλών. Η υπεροχή 
του λευκού τύπου και εντός του τύπου αυτού, της Αρίας οικογενείας») του 
πρώτου βιβλίου από το  εκτενές και  άξιο  λεπτομερούς μελέτης, 
παρεξηγημένο εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών , 
ο Κόμης  ντε Γκομπινώ γράφε  συμπερασματικώς:  

«Δεδομένου ότι συνεκτιμώ τα πλεονεκτήματα των φυλετικών αναμείξεων, θα 
προσθέσω ότι σε αυτές οφείλονται η βελτίωση των τρόπων και των 
πεποιθήσεων και ειδικότεραν ο μετριασμός του πάθους και της επιθυμίας. 
Αλλά αυτά είναι απλώς μεταβατικά οφέλη και εάν αναγνωρίσω ότι ένας 
μουλάτος (υβρίδιον μαύρου – λευκού), ο οποίος ημπορεί να γίνει δικηγόρος, 
ιατρός ή επιχειρηματίας, αξίζει περισσότερον από τον παππού του, ο οποίος 
ήταν απολύτως άγριος και ολότελο ανίκανος για κάτι, τότε πρέπει επίσης να 
ομολογήσω ότι οι Βραχμάνοι της πρωτογόνου Ινδίας, οι ήρωες της Ιλιάδος και 
του Σαχναμέ, οι πολεμιστές της Σκανδιναβίας, οι ένδοξες σκιές των ευγενών 
φυλών που εξηφανίσθησαν μας δίδουν μιαν υψηλοτέρα και λαμπροτέρα ιδέα 
της ανθρωπότητος και ήσαν δραστηριότερα, ευφυέστερα και πλέον έμπιστα 
όργανα του πολιτισμού και του μεγαλείου από τους παρόντες σημερινούς 
λαούς, εκατό φορές υβρίδια. Ακόμη και το αίμα αυτών δεν ήταν πλέον 
καθαρό. 
 
[Το Σαχναμέ, άλλως γνωστό και ως «Βιβλίον των Βασιλέων» ή «Έπος των 
Βασιλέων», είναι περσικόν έπος, έργον του Φιρντουσί. Η συγγραφή του 
εξεκίνησε περίπου το 366 και ολοκληρώθηκε περίπου το 400. Αποτελεί το 
μεγαλύτερον σε έκταση έπος γραμμένο από ένα μόνο ποιητή, με περίπου 
60.000 δίστιχα σε ομοιοκαταληξία. Σε αντίθεση με άλλα έπη της Δύσεως, όπως 
η Οδύσσεια, η Ιλιάς και η Αινειάς, τα οποία εστιάζουν σε μια σχετικώς μικρά 
χρονική περίοδο, η αφήγηση του Σαχναμέ ξεχωρίζει για το μέγα χρονικό 



εύρος που καλύπτει, καθώς αφηγείται ολόκληρο την ιστορία της Περσίας, από 
τους μυθικούς χρόνους μέχρις της κατακτήσεως της Σασανικής δυναστείας 
από τους Άραβες.] 
 
Ωστόσον έχει προκύψει πως οι ανθρώπινες φυλές, όπως τις ευρίσκουμε στην 
ιστορία, είναι πολυσύνθετες. Και μια από τις κύριες συνέπειες ήταν να 
ριφθούν σε αταξία τα περισσότερα από τα πρωτόγονα χαρακτηριστικά κάθε 
τύπου. Οι καλές αλλά και οι κακές ιδιότητες φαίνεται να μειώνονται σε ένταση 
με την επαναλαμβανομένη ανάμιξη αίματος. Αλλά επίσης διασκορπίζονται και 
διαχωρίζονται μεταξύ τους  και συχνά αντιτίθενται αμοιβαίως. 
 
Η λευκή φυλή είχεν αρχικώς το μονοπώλιον της ευμορφίας, της νοημοσύνης 
και της δυνάμεως. Με την ένωσή της  με άλλες ποικιλίες, εδημιουργήθησαν 
υβρίδια, τα οποία ήσαν εύμορφα χωρίς δύναμη, ισχυρά χωρίς νοημοσύνη, ή, 
εάν ήσαν έξυπνα, ήσαν τόσον αδύναμα όσον και άσχημα. Επιπλέον, όταν η 
ποσότης του λευκού αίματος ηυξήθη σε απεριόριστο ποσότητα με διαδοχικές 
εγχύσεις και όχι με μία μόνον πρόσμιξη, δεν έφερε πλέον μαζί της τα φυσικά 
πλεονεκτήματά του και συχνά απλώς ηύξησε την σύγχυση που ήδη υπήρχε 
στα φυλετικά στοιχεία. Η ισχύς του, στην πραγματικότητα, εφαίνετο να είναι η 
μόνη παραμένουσα ποιότης του, ενώ ακόμη και η δύναμή του εχρησίμευσε 
μόνον για την προώθηση της διαταραχής.  
 
Η εμφανής αυτή ανωμαλία εξηγείται ευκόλως : Κάθε στάδιον ενός τελείου 
μείγματος παράγει ένα νέον είδος από διάφορα στοιχεία και αναπτύσσει 
ειδικές ικανότητες. Μόλις προστεθούν άλλα στοιχεία, η τεραστία δυσκολία 
εναρμονίσεως του συνόλου δημιουργεί μιαν κατάσταση αναρχίας. Όσο 
περισσότερον αυξάνεται, τόσον περισσότερον οι καλύτερες και πλουσιότερες 
από τις νέες συνεισφορές μειώνονται σε αξία και με την απλή παρουσία τους 
προσθέτουν καύσιμα σε ένα κακό που δεν ημπορούν να μειώσουν. Εάν τα 
μίγματα αίματος ωφελούν σε κάποιον βαθμό την μάζα της ανθρωπότητος, εάν 
την αναβιβάζουν και την εξευγενίζουν, αυτό είναι απλώς εις βάρος της ίδιας 
της ανθρωπότητος, η οποία παρακωλύεται, υποβαθμίζεται, αποχαυνώνεται 
και ταπεινώνεται στα πρόσωπα των ευγενεστέρων υιών της: Ακόμη και εάν 
παραδεχθούμε ότι είναι καλύτερον να μετατρέψουμε μιαν μυριάδα 
υποβαθμισμένων όντων σε μετρίους ανθρώπους, από το να διατηρήσουμε 
την φυλή των πριγκήπων των οποίων το αίμα νοθεύεται και εξαθλιώνεται με 
το να υποστούμε αυτήν την ανέντιμο αλλαγή, εξακολουθεί να υφίσταται  το 
ατυχές γεγονός ότι η αλλαγή δεν σταματά εδώ.  
 
Διότι αφ΄ότου κάποτε εδημιουργήθησαν οι μέτριοι άνδρες εις βάρος των 
ανωτέρων, συνδυάζονται με άλλες μετριότητες  και από τέτοιες ενώσεις, οι 
οποίες αναπτύσσονται ολοέν και περισσότερον υποβαθμιζόμενες, γεννάται 
μια σύγχυση η οποία, όπως αυτή της Βαβέλ, καταλήγει σε πλήρη ανικανότητα 
και οδηγεί τις κοινωνίες προς τα κάτω, στην άβυσσο του τίποτα από το 
οποίον δεν ημπορεί να τις σώσει καμμία δύναμη στην γη. 
 
Τέτοιο είναι το μάθημα της ιστορίας. Μας δείχνει ότι όλοι οι πολιτισμοί 
προέρχονται από την λευκή φυλή, ότι κανείς  δεν ημπορεί να υπάρξει χωρίς 
την βοήθειά της και ότι μια κοινωνία είναι μεγάλη και λαμπρή, μόνον όσον 
διατηρεί το αίμα της ευγενούς ομάδας που την εδημιούργησε, εφ όσον αυτή η 
ομάς ανήκει στον επιφανέστερο κλάδο του είδους μας. 
 



Από το πλήθος των λαών που ζουν ή έχουν ζήσει στην γη, μόνον δέκα έχουν 
ανέλθει στην θέση των ολοκληρωμένων κοινωνιών. Οι υπόλοιποι ειλκύθησαν 
πέριξ αυτών περισσότερον ή ολιγότερον ανεξαρτήτως, όπως οι πλανήτες 
γύρω από τους ηλίους τους. Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο ζωής σε αυτούς 
τους δέκα πολιτισμούς που δεν οφείλεται στην ώθηση των λευκών φυλών, 
οποιοδήποτε σπέρμα θανάτου που δεν προέρχεται από τα κατώτερα είδη 
που αναμιγνύονται μαζί τους, τότε ολόκληρη η θεωρία επί της οποίας 
στηρίζεται αυτό το βιβλίο είναι εσφαλμένη. 
 
Από την άλλη πλευρά, εάν τα γεγονότα είναι όπως ισχυρίζομαι, τότε έχουμε 
μιαν αναντίρρητο απόδειξη της ευγενείας του ιδικού μας είδους. Μόνον οι 
πραγματικές λεπτομέρειες ημπορούν να καθορίσουν την τελική σφραγίδα της 
αληθείας στο σύστημά μου και μόνον αυτές ημπορούν να δείξουν με αρκετή 
ακρίβεια τις πλήρεις συνέπειες της κυρίας θέσεώς μου ότι, οι λαοί 
εκφυλίζονται μόνον ως αποτέλεσμα των διαφόρων προσμίξεων αίματος που 
υφίστανται.  
 
Ότι δηλαδή ο εκφυλισμός τους ανταποκρίνεται ακριβώς στην ποσότητα και 
στην ποιότητα του νέου αίματος και ότι το ισχυρότερον πλήγμα στην 
ζωτικότητα ενός πολιτισμού επέρχεται όταν τα κυριαρχούντα στοιχεία μιας 
κοινωνίας και εκείνα που αναπτύσσονται από την φυλετική αλλαγή έχουν 
καταστεί τόσον πολυάριθμα ώστε είναι σαφώς απομμεμακρυσμένα από την 
ομοιογένεια που είναι αναγκαία για την ζωή τους, καθίσταται δε συνεπώς 
αδύνατον να εναρμονιστούν και να αποκτήσουν τα κοινά ένστικτα και 
ενδιαφέροντα, την κοινή λογική της υπάρξεως, η οποία είναι η μόνη 
δικαιολογία για οποιονδήποτε κοινωνικό δεσμό.  
 
Δεν υπάρχει μεγαλυτέρα κατάρα από αυτήν την διαταραχή, διότι  όσο κακό 
και εάν έχει επιφέρει στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, υπόσχτεαι 
ακόμα χειρότερο για το μέλλον ..... 
 
Από τους πρώτους επτά πολιτισμούς, οι οποίοι είναι εκείνοι του Παλαιού 
Κόσμου, έξι ανήκουν, τουλάχιστον εν μέρει, στην Αρία φυλή και ο έβδομος, 
αυτός της Ασσυρίας, οφείλει στην φυλή αυτήν την Ιρανική Αναγέννηση, η 
οποία ιστορικώς αποτελεί το καλλιστο δικαίωμά του στην φήμη. Σχεδόν 
ολόκληρη η Ήπείρος της Ευρώπης κατοικείται σήμερα από ομάδες που έχουν 
λευκή βάση, αλλά στις οποίες τα μη Άρια στοιχεία είναι τα πλέον πολυάριθμα.  
 
Δεν υπάρχει πραγματικός πολιτισμός, μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, όπου 
δεν κυριαρχεί ο κλάδος των Αρίων. Στον ανωτέρω κατάλογο ουδεμία νεγρική 
φυλή αναφαίνεται ως ο ιδρυτής ενός πολιτισμού. Μόνον όταν αναμειγνύεται 
με κάποιαν άλλη ημπορεί να εισαχθεί σε έναν πολιτισμό. Ομοίως, δεν υπάρχει 
κανείς αυθόρμητος πολιτισμός μεταξύ των κιτρίνων φυλών. Και όταν 
εξαντληθεί το Άριον αίμα επέρχεται η στασιμότης. » 

 
 
 
 
 
 



Μέρος 63 
 

 

 
 
 

Στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί») του 
διασήμου εγχειριδίου του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών, ο 
Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ γράφει στο πρώτο κεφάλαιον  («Ιστορία 
υφίσταται  μόνον ανάμεσα στα λευκά έθνη, καθώς όλοι σχεδόν οι πολιτισμοί 
έχουν αναπτυχθεί στα δυτικά μέρη της υδρογείου.») :  

 
«Τώρα, με τους Ισπανούς κατακτητές να εγγίζουν το έδαφος της αμερικανικής 
ηπείρου, εγκαταλείπουμε αυτούς τους απομονωμένους λαούς, οι οποίοι όντες 
ολιγότερον εκτεθειμένοι από τους άλλους στις εθνικές αναμείξεις, κατόρθωσαν 
να διατηρήσουν, επί μία μακρά διαδοχή αιώνων, μίαν οργάνωση εναντίον της 
οποίας ουδέν ελειτούργησεν. Η Ινδία και η Κίνα επαρουσίασαν αυτό το 
σπάνιο θέαμα, κατά τον διαχωρισμό τους από τον υπόλοιπο κόσμο. Και 
ακριβώς όπως θα ιδούμε τώρα, μόνον στα έθνη που συνδέουν τα 
συμφέροντά τους, τις ιδέες τους, τα δόγματα και τα πεπρωμένα τους με την 
πρόοδο των διαφορετικώς διαμορφωμένων εθνών, δεν θα βλέπουμε πλέον το 
τέλος των κοινωνικών θεσμών.  
 
Πουθενά δεν θα έχουμε έστω για μια στιγμή την ψευδαίσθηση, η οποία στην 
Ουρανία Αυτοκρατορία και στην γη των Βραχμάνων θα ημπορούσε ευκόλως 
να οδηγήσει τον παρατηρητή να αναρωτηθεί μήπως η σκέψη του ανθρώπου 
δεν είναι αθάνατη. Αντί αυτής της μεγαλοπρεπούς διαρκείας, αντί αυτής της 
σχεδόν ακαταβλήτου στερεότητος -υπέροχο προνόμιον που εγγυάται η 
σχετική ομοιογένεια των φυλών στις δύο κοινωνίες που μόλις κατονόμασα- 
από τον έβδομο αιώνα π. Χ. και ένθεν, στην ταραχώδη αρένα όπου θα 
εξορμήσει η πλειοψηφία των λευκών ανθρώπων, καθόλου πλέον δεν θα 
διαπιστώσουμε αυτήν την αστάθεια, την μεταβλητότητα στην εκπολιτίζουσα 
ιδέα.  



Ενωρίτερον, για να καταμετρηθεί η χρονική διάρκεια της σειράς των ινδικών ή 
κινεζικών δεδομένων, εχρειάσθησαν δεκάδες αιώνες. 
 
Ανεξαρτήτως αυτής της μεθόδου, θα διαπιστώσουμε συντόμως ότι, ένας 
πολιτισμός πεντακοσίων έως εξακοσίων ετών είναι συγκριτικώς λίαν 
αξιοσέβαστος. Οι θαυμασιότατες πολιτικές δημιουργίες θα έχουν ζωή μόνον 
επί διακόσια ή τριακόσια έτη και, όταν αυτός ο χρόνος παρέλθει θα πρέπει να 
μεταμορφωθούν ή να αποθάνουν. Μαγευμένοι στιγμιαίως από την εφήμερο 
λαμπρότητα της Ελλάδος και της δημοκρατικής Ρώμης, θα είναι μεγάλη 
παρηγορία για εμάς να σκεφθούμε, ερχόμενοι στην σύγχρονο εποχή, ότι εάν 
οι κοινωνικές μας διαρθρώσεις διαρκούν επ’ ολίγον, έχουν παρ' όλα αυτά την 
ίδια μακροβιότητα όπως εκείνες τις οποίες η Ασία και η Ευρώπη έχουν ιδεί να 
γεννώνται, έχουν θαυμάσει, έχουν φοβηθεί και εν συνεχεία, όταν αυτές 
απέθαναν, κατεπατήθησαν από την περίοδο του εβδόμου π. Χ. αιώνος, μιαν 
εποχή ανανεώσεως και σχεδόν πλήρους μετασχηματισμού της λευκής 
επιρροής στις υποθέσεις των δυτικών χωρών. Η Δύση ήταν ακόμη το κέντρον 
του κόσμου. Αυτήν την προδιάθεση, πράγματι, όλες οι περιοχές την έχουν 
προφανώς κατά τι εκθρέψει και επιδείξει. 
 

Για τους Ινδούς, η Αρυαβάρτα («Ενδιαίτημα των Αρίων») ευρίσκεται εν μέσω 
των γηίνων χωρών. Γύρω από αυτήν την ιερά γη εκτείνονται οι Ντβίπας, που 
συνδέονται με το ιερό κέντρο, όπως τα πέταλα του λωτού με τον κάλυκα του 
θεϊκού φυτού. [Οι Ντβίπας- «Νήσοι», ήτοι Ηπειροι, είνα κατά την ινδική 
κοσμοαντίληψη επτά, όπως καταγράφονται στο κομβικό Άριο έπος 
«Μαχαμπαράτα»  : Τζάμπου- Γη του μαύρου μυρτίλου, Πλάξα - Γή της 
συκέας, Σαλμάλι – Γη του βαμβακοδένδρου, Κούσα – Γη της χλόης, Κραούνκα 
– Γη των ορέων, Σάκα – Γη του πεύκου, Πουσκάρα – Γη της σφενδάμνου.]  
Συμφώνως προς τους Κινέζους, το σύμπαν ακτινοβολείται πέριξ της 
Ουρανίου Αυτοκρατορίας.  

Η ίδια φαντασία διασκέδασε και τους Έλληνες : Ο ναός τους των Δελφών ήταν 
ο ομφαλός της Αγαθής Θεάς / Bona Dea [της Δαμίας ή Αυξούς, δωρικής 
προδρομικής αλλοπροσωπίας της Δήμητρας. Η Δαμία ήταν δωρική γονιμική 
θεότης, προστάτης της γονιμότητος, από τις παλαιότερες του ελληνικού 
χώρου, που ελατρεύετο ομού ή ταυτοσήμως  με την Αυξώ ή Αυξησία, σε 
πολλές δωρικές πόλεις όπως στην Επίδαυρο, στην Αίγινα, στην Σπάρτη και 
στην Τροιζήνα, όπως επιμαρτυρεί και ο Παυσανίας. Η Δαμία εταυτίζετο 
κατόπιν με την θεά Δήμητρα και την Περσεφόνη, ενώ  οι Τροιζήνιοι απεκάλουν 
Αμαίαν την Δήμητρα, και Αζισίαν την κόρη της. Η Δαμία ελατρεύετο και στις 
Κυκλάδες. Συγκεκριμένως στην Θήρα, ελατρεύετο ως προστάτης των εγκύων 
και των λεχωνών -οπως η Φοιβομήτηρ Λητώ-, μάλιστα νοτίως του ναού του 
Καρνείου Απόλλωνος ευρέθη εγχάρακτος επί βράχου επιγραφή «ΛΟΧΑΙΑ 
ΔΑΜΙΑ»]. 

Οι Αιγύπτιοι ήσαν επίσης αναλόγως παράλογοι. Δεν συμαβαίνει κατά την 
έννοιαν αυτής της παλαιάς γεωγραφικής ματαιοδοξίας ότι, ένα έθνος ή μια 
ομάς εθνών επιτρέπεται να αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο στον κόσμο. Δεν του 
επιτρέπεται καν να διεκδικεί τη συνεχή κατεύθυνση των εκπολιτιστικών 
συμφερόντων και ένεκα αυτού μου επιτρέπω την διενέργεια μιας λίαν 
ριζοσπαστικής κριτικής στο διάσημο έργο του Βιτσέντζο Τζιομπέρτι («Πολιτική 
και ηθική υπεροχή των Ιταλών»).  



Μόνον από ηθική άποψη, πέραν όλων των πατριωτικών ανησυχιών, είναι 
σωστό να υποστηρίζουμε ότι, το κέντρον βάρους του κοινωνικού κόσμου 
πάλλεται πάντοτε στις δυτικές χώρες χωρίς ποτέ να τις εγκαταλείπει, διαθέτον  
- συμφώνως προς τις ιστορικές περιόδους - δύο ακραία όρια : Την Βαβυλώνα 
και το Λονδίνο από ανατολών προς δυσμάς, την Στοκχόλμη και τις Θήβες της 
Αιγύπτου από βορράν προς νότον. Πέραν αυτών, απομόνωση, περιορισμένη 
προσωπικότης, αδυναμία διεγέρσεως της γενικής συμπαθείας και, τελικώς, 
βαρβαρότης σε όλες τις μορφές της. 
 
Ο Δυτικός κόσμος, όπως μόλις περιέγραψα, είναι όπως μια σκακιέρα όπου 
ήλθαν να ανταγωνισθούν τα μεγαλύτερα συμφέροντα. Είναι μια λίμνη που 
συνεχώς κατακλύζει τον υπόλοιπο κόσμο, μερικές φορές τον καταστρέφει, 
όμως πάντα τον λιπαίνει. Είναι ένα είδος πεδίου με πολυχρώμους καρπούς 
όπου όλα τα φυτά, υγιή και δηλητηριώδη, θρεπτικά και θανατηφόρα, ηύραν 
καλλιεργητές.  
 
Το μεγαλύτερον μέρος της κινήσεως, η πλέον εκπληκτική ποικιλία γεγονότων, 
οι επιφανέστερες συγκρούσεις και οι πλέον ενδιαφέρουσες από τις τεράστιες 
συνέπειές τους, συνεκεντρώθησαν εκεί, ενώ στην Κίνα και στην Ινδία 
εσημειώθησαν πολλές σοβαρές συγκρούσεις, για τις οποίες  τόσον ολίγον 
ενημερώθη το σύμπαν, ενώ η ευρυμάθεια, αφυπνισθείσα από ορισμένες 
ενδείξεις, ανακαλύπτει τα ίχνη τους με μεγάλη προσπάθεια. 
 
Αντιθέτως, μεταξύ των πολιτισμένων λαών της Δύσεως, δεν υπάρχει ούτε μια 
σοβαρά μάχη, ούτε μια κατά τι αιματηρά επανάσταση, μια ελάχιστα αισθητή 
αλλαγή δυναστείας, η οποία μας διαπερνά επί τριάντα αιώνες,  συχνά με 
λεπτομέρειες που αφήνουν τον αναγνώστη τόσον έκπληκτο, όσον ημπορεί να 
γίνει ο αρχαιογνώστης όταν ο οφθαλμός του ανακαλύπει ανέπαφο την 
λεπτότητα των ωραιοτέρων γλυπτών στα μνημεία της αρχαιότητος. 
 
Από πού προέρχεται αυτή η διαφορά; Στο ανατολικόν τμήμα του κόσμου, ο 
μόνιμος αγών εθνικών σκοπών έλαβεν χώρα μόνον μεταξύ του Αρίου 
στοιχείου αφενός και των μαύρων και κιτρίνων αρχών αφ ετέρου. Δεν 
χρειάζεται να επισημάνω ότι, όπου οι μαύρες φυλές επολέμησαν μόνον προς 
εαυτές, όπου οι κίτρινες φυλές επίσης περιεστρέφοντο στον ιδικό τους κύκλο 
ή πάλιν όπου τα μαύρα και κίτρινα μείγματα αγωνίζονται σήμερον, δεν 
υφίσταται εφικτή ιστορία.  
 
Τα αποτελέσματα αυτών των συγκρούσεων είναι ουσιαστικώς άγονα, όπως οι 
εθνοτικοί παράγοντες που τις καθορίζουν, τίποτα δεν έχει εμφανισθεί, τίποτα 
δεν έχει παραμείνει. Αυτό συμβαίνει στην Αμερική, στο μεγαλύτερον μέρος της 
Αφρικής και σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Ασίας. Η ιστορία εκπηγάζει μόνον 
από την επαφή των λευκών φυλών.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 64 
 

 

 
 

Στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί») του 
διασήμου εγχειριδίου περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών, ο Γάλλος 
πολυμαθής διηγηματογράφος και ιστοριοδίφης  Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ 
γράφει στο πρώτο κεφάλαιον  («Ιστορία υφίσταται  μόνον ανάμεσα στα λευκά 
έθνη, διότι όλοι σχεδόν οι πολιτισμοί έχουν αναπτυχθεί στα δυτικά της 
υδρογείου.») :  

 
« (...) Στην Ινδία, το ευγενές είδος έχει κατατριβή με δύο κατωτέρους 
ανταγωνιστές του. Συμπαγές και εκπηγάζον από την Αρία ουσία του, 
ολόκληρον το έργον του είναι να υπερασπισθεί τον εαυτόν του από την 
εισβολή, από την εμβάπτισή  μέσα σε ξένες αρχές. Αυτό το έργον 
συντηρήσεως συνεχίζεται ενεργώς, με συνείδηση του κινδύνου και με μέσα 
που ημπορεί να λεχθεί ότι είναι απεγνωσμένα και τα οποία θα ήσαν πράγματι 
ρομαντικά, εάν δεν είχαν αποδώσει τόσον πρακτικά αποτελέσματα.  
 
Αυτός ο αγών, τόσον πραγματικός, τόσον αληθινός, δεν είναι ωστόσον ικανός 
να παράγει μιαν ορθώς καλουμένη ιστορία. Καθώς ο λευκός κλάδος, ο οποίος 
ετέθη εν δράσει, είναι όπως μόλις είπα, συμπαγής και έχει ένα και μόνον 
αντικείμενο, μιαν ενιαία εκπολιτιστική ιδέα, μιαν ενιαία μορφή, αρκεί σε αυτόν 
να κατακτά και να ζει. 
 
Μικρά ποικιλία στην προέλευση των κινήσεων προκαλεί ελαχίστη επιθυμία να 
διατηρηθεί το αποτύπωμα των γεγονότων και, όπως σωστά παρετηρήθη, οι 
ευτυχείς λαοί δεν διαθέτουν κανένα χρονικό, καθώς πρέπει να λένε ο ένας 
στον άλλο μόνον αυτό που όλοι γνωρίζουν περί αυτών.  
 
Έτσι, η ανάπτυξη ενός ενιαίου πολιτισμού όπως του ινδικού, που προσφέρει 
στον εθνικό προβληματισμό μόνον ολίγες εκπληκτικές καινοτομίες, 
απρόσμενες ανατροπές στις σκέψεις, στα δόγματα και στα ήθη, δεν έχει 
τίποτα περισσότερον σοβαρό να αφηγηθεί και επομένως, τα ινδικά χρονικά 



έχουν προσλάβει πάντοτε την θεολογική μορφή, τα χρώματα της ποιήσεως 
και παρουσιάζουν τόσον πλήρη έλλειψη χρονολογίας και τόσον αξιοσημείωτα  
κενά στην καταγραφή των πραγμάτων. 
 
Στην Κίνα, η συλλογή στοιχείων είναι μια πρακτική των όλως παλαιοτέρων. 
Αυτό εξηγείται με την παρατήρηση ότι, η Κίνα ευρέθη ενωρίς σε σχέσεις με 
λαούς εν γένει πολύ μικρούς για να ημπορέσει να τους κατακτήσει, ωστόσον 
αρκετά ισχυρούς για να τους παρενοχλήσει και να τους μετακινήσει και οι 
οποίοι -εξ ολοκλήρου ή εν μέρει- συνίσταντο από  λευκά στοιχεία, όταν δε 
τους επετέθη δεν αντέκρουσαν μόνον τα ξίφη αλλά και τις ιδέες.  
 
Η Κίνα, αν και απομεμακρυσμένη από ευρωπαϊκή επαφή, είχε συμμετάσχει 
πολύ στους αντικτύπους των ποικίλων μεταναστεύσεων και όσον μελετά 
κανείς τις μεγάλες συλλογές των συγγραφέων της, τόσον περισσότερες 
πληροφορίες ημπορεί να ανεύρει εκεί για την ιδική μας καταγωγή. Η ιστορία 
της Αρυαβάρτα («γή των Αρίων» στην σανσκριτική) δεν μας παρέχει μίαν 
ακρίβεια συγκρίσιμο. 
 
Ήδη, εδώ και αρκετά έτη, τα βιβλία των μελετητών έχουν τροποποιήσει με τον 
πλέον πρόσφορο τρόπο, πολλές παρανοήσεις σχετικώς με τους Ούννους και 
τους Αλανούς. Έχουν επίσης συγκεντρωθεί πολύτιμες λεπτομέρειες σχετικώς 
με το θέμα των Σλάβων και ίσως ανακαλύψεις θα αυξήσουν με τον τρόπο 
αυτόν τις ελάχιστες πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί μέχρι τώρα γύρω από 
τις καταβολές των Σαρματικών λαών.  
 
Επιπλέον, αυτή η αφθονία των αρχαίων δεδομένων, διατηρηθ’εντων από την 
λογοτεχνία της Ουρανίου Αυτοκρατορίας, ισχύει - και αυτό είναι λίαν 
αξιοσημείωτο- στις βορειοδυτικές περιοχές της Κίνας, περισσότερον από 
αυτές στο νότιον τμήμα του κράτους.  
 
Η αιτία δεν πρέπει να αναζητηθεί αλλού, παρά στην τριβή των λευκών 
μεικτών πληθυσμών της Ουρανίας Αυτοκρατορίας με τις λευκές ή ημίλευκες 
φυλές των συνόρων. Έτσι ώστε, μετά από μια προφανή εξέλιξη από την 
αδρανή σιωπή των μαύρων ή κιτρίνων φυλών, ευρίσκουμε κατ’ αρχήν την 
Ινδία, με τους εκπολιτιστές της να έχουν μικρά ιστορία, επειδή έχουν μικρά 
σχέση με άλλους κλάδους της ιδίας φυλής. 
 
Κατόπιν συναντάμε την Αίγυπτο, η οποία έχει κάτι περισσότερον για τον ίδιο 
λόγο. Έπειτα έρχεται η Κίνα, παρουσιάζουσα ακόμη περισσότερα, επειδή η 
τριβές με τους ξένους Αρίους επανελήφθησαν, έτσι δε, φθάνουμε στην δυτική 
περιοχή του κόσμου, στην Δυτική Ασία και στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου εν 
συνεχεία ανεπτύχθησαν τα ποικίλα χρονικά με έναν μόνιμο χαρακτήρα και 
μιαν ακούραστο δραστηριότητα.  
 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον ένας ή δύο ή τρεις κλάδοι 
ευγενών ειδών, κατατριβόμενοι γιά να υπερασπισθούν με τον κάλλιστο τρόπο 
τον εαυτό τους ενάντια στην διαπλοκή των κατωτέρων κλάδων του 
ανθρωπίνου δένδρου.  
 
Η σκηνή είναι αρκούντως διαφορετική, σε αυτό δε το ταραχώδες θέατρο, που 
χρονολογείται από τον έβδομο αιώνα π.Χ., πολλές ομάδες λευκών μιγάδων, 
προικισμένων  με διαφορετικούς τρόπους, αγωνίζονται όλες μεταξύ τους, 
παλεύουν με την πυγμή τους και πρωτίστως με την ιδέα τους, τροποποιούν 



ακαταπαύστως τους αμοιβαίους πολιτισμούς τους εν μέσω ενός πεδίου 
μάχης, στο οποίον οι  μαύροι και κίτρινοι λαοί εμφανίζονται μόνον 
συγκαλυμμένοι υπό τις αρχαίες επιμειξίες και επενεργούν στους κατακτητές 
τους μόνον με μια λανθάνουσα και απαρατήρητο έγχυση, επίκουρος της 
οποίας είναι μόνον ο χρόνος. 
 
Εάν, εν ολίγοις, η ιστορία ανθίζει από αυτήν την στιγμή στις δυτικές περιοχές, 
αυτό συνέβη διότι έκτοτε αυτοί που θα είναι επί κεφαλής όλων των μερών της 
γης  θα είναι επιμειξίες με λευκούς, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά Άριοι, 
Σημίτες (οι Χαμίτες έχουν ήδη αναμιχθεί και συντηχθεί μαζί τους), Κέλτες, 
Σλάβοι, όλοι οι γνησίως ευγενείς λαοί, που διαθέτουν ιδιαίτερες ιδέες, που 
όλοι έχουν δημιουργήσει ένα περισσότερον ή ολιγότερον πολύπλοκο σύστημα 
πολιτισμού -αλλ’ ομως όλοι έχουν  δημιουργήσει ένα- και αιφνιδιαστικώς 
εξέπληξαν ο ένας από τον άλλο από τα δόγματα που εκπέμπουν για όλα τα 
πράγματα και για τα οποία δόγματα επιδιώκουν τον θρίαμβό τους επάνω 
στους αντίπαλους τους.  
 
Αυτός ο μεγάλος και αδιάκοπος πνευματικός ανταγωνισμός ανεφάνη πάντοτε 
σε όλους όσους τον κατέστησαν άξιο να παρατηρηθεί, να συλλεγεί, να 
καταγραφεί λεπτομερώς ανά ώρα, ενώ άλλοι, ολιγότερον βασανισμένοι λαοί 
δεν θεωρούν ότι αξίζει να τύχει μεγάλης μνείας μια κοινωνική ύπαρξη 
συνεχώς ομοιόμορφη, παρά τις νίκες της που επετεύχθησαν επί σχεδόν 
βωβών φυλών.  
 
Έτσι, η δυτική Ασία και η Ευρώπη είναι το μεγάλο εργαστήριον όπου έχουν 
προκύψει τα πλέον σημαντικά ανθρώπινα ερωτήματα. Εκεί, επιπλέον, για τις 
ανάγκες του εκπολιτιστικού αγώνος, έτεινε  αναποφεύκτως να επικεντρώνεται 
οτιδήποτε στον κόσμο έχει μια τιμή ικανή να προκαλέσει την απληστία. 

Εάν δεν εδημιουργήσαμε τα πάντα, θέλαμε να έχουμε τα πάντα εκεί, πάντοτε 
δε  το κατορθώσαμε, στον βαθμό που η λευκή μας ουσία ασκούσε την 
κυριαρχία της, διότι  δεν πρέπει να ξεχνάμε, την ευγενή φυλή.  

Πουθενά δεν είναι καθαρή και στηρίζεται παντού σε μιαν ετερογενή εθνοτική 
καταγωγή, η οποία, στις περισσότερες περιστάσεις, την παραλύει κατά 
τρόπον που είναι απαρατήρητος, ωστόσον όμως καθοριστικός. Την εποχή 
που η λευκή δράση ήταν η πλέον εκευθέρα, έχουμε ιδεί στο δυτικό 
περιβάλλον, σε αυτόν τον ωκεανό όπου συρρέουν όλα τα πολιτιστικά 
ρεύματα, έχουμε ιδει τις πνευματικές κατακτήσεις των άλλων λευκών κλάδων, 
οι οποίοι δρουν στο κέντρον των σφαιρών, να έρχονται από μακράν με την 
σειρά τους για να εμπλουτίσουν τον κοινό θησαυρό της οικογενείας.  

Έτσι, στις όμορφες εποχές της Ελλάδος, η Αθήνα έθεσε υπό την κατοχήν της 
ότι εγνώριζε καλύτερον η αιγυπτιακή επιστήμη και ότι εδίδασκε λεπταισθήτως  
η ινδική φιλοσοφία. 

Και στην Ρώμη υπήρξε η τέχνη της αναλήψεως των ανακαλύψεων που 
ανήκουν στα πλέον μεμακρυσμένα σημεία του πλανήτου. Κατά τον 
Μεσαίωνα, όταν η κοινωνία των πολιτών φαίνεται σε πολλούς ως κατωτέρα 
από ότι ήταν υπό τους Καίσαρες και τους Αυγούστους, ο ζήλος εδιπλασιάσθη 
και επετεύχθη μεγαλυτέρα επιτυχία στην συγκέντρωση της γνώσεως. 
Διεισδύσαμε πολύ περισσότερον στα ιερά της ανατολικής σοφίας και υπήρξαν 
πολλές ακριβέστερες ιδέες.  



Ταυτοχρόνως, ατρόμητοι ταξιδιώτες κατέληξαν, οδηγούμενοι από την 
περιπετειώδη ιδιοφυΐα της φυλής τους, σε μακρινά ταξίδια. Σεδ αυτά, τα 
ταξίδια του Σκύλακος και του Άνωνος, εκείνα του Πυθέως και του Νεάρχου, 
αξίζουν οπωσδήποτε ολίγα λόγια.  

Και όμως, ένας βασιλεύς της Γαλλίας, ακόμα και ένας Πάπας του δωδεκάτου 
αιώνος, υποστηρικτές και προαγωγοί αυτών των τολμηρών επιχειρήσεων, 
ήσαν άραγε υγκρίσιμοι με τους κολοσσούς της εξουσίας οι οποίοι 
εκυβέρνησαν τον ρωμαϊκό κόσμο;  

Κατά τον Μεσαίωνα, το λευκό στοιχείο ήταν ευγενέστερο, καθαρότερο και 
επομένως ενεργότερο από ότι είχαν γνωρίσει τα ανάκτορα της αρχαίας 
Ρώμης.» 

 
Μέρος 65 

 

Ο διάσημος Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ, Γάλλος πολυμαθής 
διηγηματογράφος και ιστοριοδίφης, γράφει στο πρώτο κεφάλαιον  («Ιστορία 
υφίσταται  μόνον ανάμεσα στα λευκά έθνη, διότι όλοι σχεδόν οι πολιτισμοί 
έχουν αναπτυχθεί στα δυτικά της υδρογείου») από το τέταρτο βιβλίον 
(«Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί») του περιβοήτου εγχειριδίου περί 
της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών, με λόγο ιδιόμορφο, ρηξικέλευθο  και 
εν μέρει προορατικό, (σε ότι αφορά στην εφαρμογή της αναγκαστικής 
οικονομιστικής προσεγγίσεως της ιστορίας και της αληθείας) :  

«....Αλλά ευρισκόμεθα πλέον  στον έβδομο αιώνα πριν από την χριστιανική 
εποχή, σε αυτήν την σημαντική εποχή οπότε στην τεραστία αρένα του Δυτικού 
κόσμου αρχίζει να παύει η θετική ιστορία, όπου δεν είναι πλέον δυνατή η επί 
μακρόν ύπαρξη κράτους, όπου οι κατερρείψεις των λαών και των πολιτισμών 
θα ακολουθούν η μία την άλλη σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, όπου η 
κοινωνική στειρότης και γονιμότης θα πρέπει να κινούνται και να 
αλληλοαντικατασταθούν στις ίδιες χώρες, συμφώνως προς το κατά το μάλλον 



ή ήττον σημαντικό εύρος των λευκών στοιχείων τα οποία καλύπτουν τα μαύρα 
ή κίτρινα (δημογραφικά) υπόβαθρα. Εδώ είναι το σημείο για να επιστρέψετε 
σε αυτό που εδήλωσα ήδη  στο πρώτο βιβλίο, δηλαδή στην σημασία που 
αποδίδουν ορισμένοι μελετητές στην γεωγραφική θέση. 

Δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματά μου εναντίον αυτού του δόγματος. Δεν θα 
επαναλάβω ότι, εάν οι τόποι της Αλεξανδρείας και της Κωνσταντινουπόλεως 
υπεδείκνυαν εξ ολοκλήρου ότι αυτές θα καταστούν μεγάλα πληθυσμιακά 
κέντρα πληθυσμού, θα είχαν παραμείνει και θα παραμείνουν έτσι ανά πάσα 
στιγμή, ισχυρισμό τον οποίον αρνούνται τα γεγονότα.  

Ούτε επίσης θα υπενθυμίσω πως  με αυτήν την αντίληψη, ούτε το Παρίσι, 
ούτε το Λονδίνο, ούτε η Βιέννη, ούτε το Βερολίνο, ούτε η Μαδρίτη δικαιούνται 
να είναι οι περίφημες πρωτεύουσες που  έχουν γίνει όλες αυτές οι πόλεις και 
ότι στην θέση τους θα είχαμε, από την γέννηση των πρώτων εμπόρων, το 
Καντίθ ή καλύτερον ίσως το Γιβραλτάρ, την Αλεξάνδρεια πολύ ενωρίτερον 
από την Τύρο ή την Σιδώνα. Η Κωνσταντινούπολη -προς αιώνιο αποκλεισμό 
της Οδησσού-, η Βενετία –αίτιο απελπισίας για την Τεργέστη- θα είχαν το 
μονοπώλιον σε μια φυσική υπεροχή (εάν ημπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν 
την λέξη), ακατανίκητη, αξεπέραστη και απαράγραπτη, η δε ανθρωπίνη 
ιστορία θα επέστρεφε αιωνίως γύρω από αυτά τα προκαθορισμένα σημεία.  

Πράγματι, αυτοί είναι οι τόποι της Δύσεως οι οποίοι είναι ευνοϊκότερον 
τοποθετημένοι ώστε να εξυπηρετούν την κυκλοφορία των ανθρώπων. Αλλά- 
και εδώ το πράγμα είναι πρόδηλον- ο κόσμος έχει και άλλα ενδιαφέροντα, 
μεγαλύτερα από εκείνα του εμπορίου. Οι υποθέσεις του δεν πορεύονται 
συμφώνως προς την οικονομοκρατική τάξη. 

Επί των πράξεών του κυριαρχούν κίνητρα υψηλότερα από ότι οι όψεις του 
δούναι – λαβείν και η Πρόνοια έχει έτσι θεσπίσει, από την απαρχή του 
χρόνου, τους κανόνες της κοινωνικής βαρύτητος, ώστε το σημαντικότερον 
μέρος της υδρογείου δεν είναι απαραιτήτως το κάλλιστα προετοιμασμένο για 
αγοραπωλησίες, για την μετακίνηση ή την κατασκευή αγαθών, την συλλογή ή 
την καλλιέργεια πρώτων υλών. Είναι εκείνο στο οποίον, σε μια δεδομένη 
στιγμή, ζει η αγνοτέρα, η ευφυεστέρα και ισχυροτέρα λευκή ομάς.  

Αυτή η ομάς εγκατεστάθη, μέσω ενός συνδυασμού ανυπερβλήτων πολιτικών 
περιστάσεων, στα βάθη του πολικού πάγου ή υπό τις πύρινες ακτίνες του 
ισημερινού. Σε αυτήν την πλευρά όμως  έκλινε ο πνευματικός κόσμος. Σε αυτό 
το σημείον θα συγκλίνουν όλες οι ιδέες, όλες οι τάσεις, όλες οι προσπάθειες 
και δεν υφίστανται φυσικά εμπόδια που θα ημπορούσαν να εμποδίσουν τα 
αγαθά, τα πλέον απομεμακρυσμένα προϊόντα να φθάσουν εκεί μέσω 
θαλασσών, ποταμών και ορέων. 

Οι συνεχείς αλλαγές στην κοινωνική σημασία των μεγάλων πόλεων είναι μια 
αναπάντεχη επίδειξη της αληθείας την οποία δεν ημπορούν να παραβλάψουν  
οι επίμονες διακηρύξεις των θεωρητικών οικονομολόγων.  

Τίποτα δεν είναι απεχθέστερο από την χρηματοπίστωση που θεωρείται ως 
μια υποτιθεμένη επιστήμη η οποία, (από μερικές γενικές παρατηρήσεις που 
εφαρμόζονται από την κοινή λογική σε όλες τις θετικές εποχές των Αρίων), 
επιχειρούσα να αποοδώσει μια δογματική συνοχή κατάφερε να εξάγει τις 
πλέον επικίνδυνες πρακτικές ανοησίες.  



Η οποία, προσλαμβάνουσα μόνον υπερβολικώς την εμπιστοσύνη ενός κοινού 
ευαισθήτου προς την επιρροή των μακροσκελεστάτων λόγων (sesquipedalia 
verba), αναδεικνύεται στον θανατηφόρο ρόλο μιας αληθούς αιρέσεως 
αποδίδουσα προς εαυτήν την εμφάνιση απλήστου κυριάρχου, 
προσαρμόζουσα στις απόψεις της θρησκεία, νόμους και ήθη. 

Βασίζει την ανθρωπίνη ζωή στο σύνολόν της και με τον ίδιο τρόπο την ζωή 
των λαών σε αυτές τις λέξεις που καθίστανται καμπαλιστικές στα σχολεία της : 
παραγωγή και κατανάλωση.  

Ονομάζει αξιότιμο ότι είναι φυσικό και σωστό, και μέσω ενός ελιγμού η λέξη 
τιμή χάνει όλη την υπεροχή του πρωτογόνου της νοήματος. Καθιστά την 
ιδιωτική οικονομία την υψίστη των αρετών, και χάρη στην εξύμνηση των 
πλεονεκτημάτων της συνέσεως για τον άνθρωπο και των ωφελειών της 
ειρήνης για το κράτος, η αφοσίωση, η δημοσία πίστη, το θάρρος και η τόλμη 
γίνονται σχεδόν αμαρτήματα συμφώνως προς τα αξιώματά της.  

Η χρηματοπίστωση δεν είναι επιστήμη, διότι η αθλιοτέρα άρνηση των 
αληθινών και των ιεροτέρων αναγκών του ανθρώπου αποτελεί την στενή της 
βάση.  

Πράγματι δε είναι ένα ευεργέτημα γιά ένα μυλωνά και έναν υφαντή το ότι 
εξετοπίσθησαν από την μετρία τους βαθμίδα και προετάθησαν να θαυμάσουν 
τις αυτοκρατορίες. 

 Όμως, για να περιορίσω έστω και τα παραμικρά λάθη μου, θα ειπώ για άλλη 
μια φορά ότι, παρά τις εμπορικές ιδιότητες που θα ημπορούσαν να 
επισημαίνουν ένα τέτοιο τοπογραφικό σημείο, οι πολιτισμοί της αρχαιότητος 
δεν έπαυσαν ποτέ να προχωρούν προς δυσμάς, απλώς και μόνον επειδή οι 
ίδιες οι λευκές φυλές ηκολούθησαν αυτήν την ατραπό.  
 
Μόλις δε έφθασαν στην ήπειρό μας συνήντησαν τα κίτρινα αυτά φυλετικά 
μίγματα τα οποία τις οδήγησαν στις χρησιμοθηρικές ιδέες, που υιοθετήθηκαν 
με πολλή επιφύλαξη από την Αρία φυλή και λίαν αφανώς από  τον Σημιτικό 
κόσμο.» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 66 
 

 
 
Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ, ο πολυμαθής Γάλλος διπλωμάτης, 
ιστοριοδίφης και διηγηματογράφος, στο περιβόητο εγχειρίδιό του περί της 
ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών περιλαμβάνει το ιδιαιτέρας σημασίας γιά 
την ελληνική εθνογένεση και τον Ελληνισμό τέταρτο βιβλίον 
(«Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί»), όπου αναφέρεται συχνάκις 
στους «Χαμίτες». Ειδικότερον στο πρώτο κεφάλαιον («Ιστορία υφίσταται  
μόνον ανάμεσα στα λευκά έθνη, διότι όλοι σχεδόν οι πολιτισμοί έχουν 
αναπτυχθεί στα δυτικά της υδρογείου»), αναφέρει : 

«Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να ιδούμε τα λευκά έθνη να καθίστανται ολοέν 
και περισσότερον πραγματιστικά, ολοέν και ολιγότερον καλλιτεχνικά, όπως τα 
παρατηρούμε εκτεινόμενα επί το δυτικότερον. Αυτό βεβαίως, το ότι κατέστησαν  
τοιουτοτρόπως, δεν οφείλεται σε λόγους που εδανείσθησαν από την κλιματική 
επιρροή. Οφείλεται μόνον στο ότι συνεχωνεύθησαν με κίτρινα στοιχεία και 
ταυτοχρόνως απηλλάγησαν από  μέλαινες αρχές. 

Ας σχεδιάσουμε συνεπώς έναν κατάλογο διαβαθμίσεως των αποτελεσμάτων 
που αναδεικνύω εδώ, ώστε να διευκολυνθούμε να πεισθούμε οι ίδιοι. Ο 
αναγνώστης είναι απαραίτητο να είναι προσεκτικός σε αυτό. Οι Ιρανοί, τους 
οποίους θα  ιδούμε ενωρίτερον - ήσαν πλέον πραγματιστές και αρρενωπότεροι 
από τους Σημίτες, οι οποίοι αναλόγως υπερείχαν περισσότερον των Χαμιτών  -  
ημπορούν να καταδείξουν αυτήν την εξελικτική σειρά: Μαύροι, Χαμίτες,  
Σημίτες, Ιρανοί. (...)» 

Ο όρος «Χαμίτης – Χαμιτικός» (από τον βιβλικό Χαμ) είναι ένας ιστορικός 
όρος στην εθνολογία και στην γλωσσολογία και αφορά σε μιαν υποδιαίρεση 
της «Καυκασίας» φυλής (όρος που χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της 
«λευκής καταγωγής»), καθώς και της ομάδας των σχετικών γλωσσών που 
ομίλησαν ή ομιλούν αυτοί οι πληθυσμοί. 



 

Ο όρος Χαμιτικός αναφέρεται στους λαούς οι οποίοι λέγεται ότι προέρχονται 
από τον Χαμ, έναν από τους υιους του Νώε, συμφώνως προς την Βίβλο. 
Μάλιστα, συμφώνως με το βιβλίον της Γενέσεως («Μπερσίθ» - «Εν αρχή») , ο 
Χαμ ατίμασε  τον μεθυσμένο πατέρα του Νώε, ο οποίος μετά την ανάνηψη – 
αφύπνισή του εξέφανε μια κατάρα κατά του Χαναάν, του νεοτέρου υιού του 
Χάμ, δηλών ότι οι απόγονοί του θα εγένοντο οι «δούλοι των δούλων». Από 
τους τέσσαρες υιούς του Χαμ, ο Χαναάν εγέννησε τους Χαναναίους, ο 
Μισραΐμ τους Αιγυπτίους, ο Χους τους Χουσίτες και ο Φουδ του Λίβυες. (βλ. 
άρθρον του Γουίλλιαμ Έβανς, στην «Αμερικανική Ιστορική Επιθεώρηση» του 
Φεβρουαρίου 1980 (Τεύχος 85, σελίδες 15-43) : «Από την Γη Χαναάν στην Γη 
της Γουϊνέας. Η παράξενη Οδύσσεια  των “Υιών του Χαμ”».) 

Αρχής γενομένης κατά τον 19ον  αιώνα, οι επιστήμονες γενικώς εταξινόμουν 
την Χαμιτική  φυλή, ομού με την Σημιτική φυλή, ως υποομάδες της Καυκασίας 
– Λευκής φυλής, ομαδοποιούντες δι΄αυτής τους μη-σημιτικούς πληθυσμούς 
που ήσαν ιθαγενείς στην Βόρειο Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής, 
συμπεριλαμβανομένων και των Αρχαίων Αιγυπτίων, [όπως καταγράφει ο  
διάσημος Αγγλοεβραίος ανθρωπολόγος Φράνσις Άσλεϋ Μόνταγκιου ή Ισραήλ 
Έρενμπεργκ, (συντάκτης του πρωτολείου μεταπολεμικού υπομνήματος της 
UNESCO περί φυλής) στο βιβλίον του «Εισαγωγή στην Φυσική 
Ανθρωπολογία» - (1960).] 

Συμφώνως προς την «Χαμιτική θεωρία», αυτή η Χαμιτική  φυλή ήταν ανωτέρα 
ή πλέον προκεχωρημένη εξελικτικώς από τους νεγροειδείς πληθυσμούς της 
Υποσαχαρίου Αφρικής. Στην πλέον ακραία συνεκδοχή της, στα γραπτά του 
σπουδαίου Αγγλοεβραίου εθνολόγου και ιατρού Τσάρλς Γκάμπριελ 
Ζέλιγκμαν, αυτή η θεωρία υπεστήριζεν ότι, ουσιαστικώς όλα τα σημαντικά 
επιτεύγματα της αφρικανικής ιστορίας ήσαν έργο των Χαμιτών, 
ποιμενοκτηνοτρόφων οι οποίοι μετανάστευσαν στην Κεντρική Αφρική, 
μεταφέροντες εκεί τα έθιμα, τις γλώσσες, τις τεχνολογίες και τις διοικητικές 
τους δεξιότητες. 

Μάλιστα, περί  τις αρχές του 20ου αιώνος στο βιβλίον  του Ζέλιγκμαν «Οι 
φυλές της Αφρικής» (1930) συνυφάνθησαν  αλληλοδιαπλεκόμενα τα 
θεωρητικά πρότυπα περί των Χαμιτικών φυλών και των Χαμιτικών γλωσσών. 

Η ορολογία και οι αξιωματικές παραδοχές της «Χαμιτικής θεωρίας» 
περιέπεσαν σε απαρέσκεια και σκόπιμο περιθωριοποίηση, κλιμακηδόν από 
την δεκαετία του 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως λόγω  
της  φερομένης ως «ρατσιστικής» ουσίας της και της συσχετίσεώς της με την 
αποικιακή νοοτροπία και τον «προστατευτισμό των λευκών αποικιοκρατών 
προς τους πειθηνίους Αφρικανούς υπηκόους τους».  [βλ. άρθρο του 
Γερμανού φιλοαφρικανού αντιρατσιστή καθηγητή αφρικανικής ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο του Μπαϋρώιτ  Ντιρκ Λάνγκε, στο έγκριτο περιοδικό 
«Άνθρωπος» - 2011/Τεύχος 106  - «Καταγωγή των Γιορούμπα και “Οι 
Χαμένες Φυλές του Ισραήλ”» : (...) Κατηγορούν τους μελετητές που δεν 
συμμορφώνονται με τις Αφροκεντρικές προσπάθειες να ανασυγκροτηθεί η 
ιστορία της Αφρικής, ότι ακολουθούν την λεγομένη Χαμιτική θεωρία, η οποία 
υποτίθεται ότι αρνείται στους Αφρικανούς την ικανότητα ιδρύσεως των 
κρατών τους.  



Με ολίγο ενδιαφέρον για τις διαθέσιμες πηγές, ισχυρίζονται ότι κάθε αναφορά 
σε μεταναστεύσεις από χώρες εκτός της Αφρικής προκύπτει κυρίως από την 
προσπάθεια να δικαιολογηθεί η αποικιοκρατία με προβολή της αποικιακής 
καταστάσεως στο παρελθόν (...)] 

Οι πληθυσμοί Χαμιτικής προγονικής καταγωγής είναι τώρα περισσότερον 
γνωστοί ως «Καυκασοειδείς». Όπως καταγράφουν οι λίαν έγκριτοι Βρετανοί 
ειδήμονες Αφρικανικών Σπουδών, Τζων Ντόννελυ Φέϊτζ και Γουίλλιαμ 
Τόρντοφ στο εξαίρετο πόνημά τους «Μία Ιστορία της Αφρικής» -  οίκος 
Routledge 4η έκδοση,  (2013), σελίδες  7–10 : «Αυτά τα προβλήματα 
χρώματος και ονοματολογίας καθίστανται ιδιαιτέρως δύσκολα σε σχέση με 
εκείνους τους κατοίκους της Αφρικής, κυρίως στην Μεσόγειο και στην 
Βορειοανατολική Αφρική, οι οποίοι δεν αποκαλούνται μαύροι.  

Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν - ορθώς - ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στο ίδιο 
βασικό είδος, όπως οι ίδιοι, συνήθως αποκαλούμενο Καυκασοειδές, [...] 
Ενωρίτερον ανεφέροντο πάντοτε ως «Χαμίτες» [...] Καυκαδοειδείς  ήσαν 
βεβαίως το κυρίαρχο είδος, εάν όχι το μόνο που ζει στην Βόρειο και 
Βορειοανατολική Αφρική, υπάρχουν όμως και ενδείξεις ότι κάποιοι 
Καυκαδοειδείς έζων νοτιότερον, τουλάχιστον στο βόρειον ήμισυ της ανοικτής 
ορεινής υπαίθρου η οποία εκτείνεται νοτίως της Αιθιοπίας έως τη Νότιο 
Αφρική ». 

Πολλές εκδοχές της Χαμιτικής προοπτικής για την ιστορία της Αφρικής έχουν 
προταθεί και εφαρμόζονται γιά διάφορα τμήματα  της «Μαύρης Ηπείρου». 
Πολυάιθμα δοκίμια επικεντρώνονται στην ανάπτυξη αυτών των ιδεών, κυρίως 
σχετικώς με τους λαούς της Βορείου Αφρικής, του Κέρατος της Αφρικής και 
των Μεγάλων Λιμνών.  

Ωστόσον, η Χαμιτική υπόθεση εφαρμόσθηκε και στην μελέτη της Δυτικής 
Αφρικής, [όπως παραδείγμαος χάριν στη Νιγηρία, βλ. το άρθρο του Καθηγητή 
Αφρικανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νταλούζι του Καναδά, Φίλιπ 
Ζάχερνουκ (1994). «Περί Καταβολών και Αποικιακής Τάξεως: Νότιοι 
Νιγηριανοί και η “Χαμιτική Υπόθεση” περί τα 1870-1970», στην «Επιθεώρηση 
Αφρικανικής Ιστορίας» τεύχος 35 (3), σελίδες 427-55. 1994.] 

Συνεπώς, ήδη από τα μέσα του 19ου  αιώνος, ο όρος «Χαμιτικός» απέκτησε 
ένα νέο ανθρωπολογικό νόημα, αφού όπως κατέδειξαν οι μελετητές 
ημπορούσαν να διακρίνουν μια Χαμιτική φυλή, που ήταν διαφορετική από 
τους Νεγροειδείς πληθυσμούς της Υποσαχαρίου Αφρικής. Η θεωρία 
προέκυψε από τους πρώτους ανθρωπολόγους συγγραφείς, οι οποίοι 
συνέδεσαν τις ιστορίες της Βίβλου περί των υιών του Νώε με τεκμηριωμένες 
αρχαίες μεταναστεύσεις λαών, από την Μέση Ανατολή στην Αφρική. 

Η «Χαμιτική υπόθεση» έφθασε στο απόγειόν της στο έργον του μεγάλου 
Ζέλιγκμαν, ο οποίος στο προαναφερθέν βιβλίον του  «Οι Φυλές της Αφρικής» 
υπεστήριξεν ότι: «Εκτός από την σχετικώς όψιμο σημιτική επιρροή ... οι 
πολιτισμοί της Αφρικής είναι οι πολιτισμοί των Χαμιτών, η ιστορία της είναι η 
καταγραφή αυτών των λαών και η αλληλεπίδρασή τους με τα άλλα δύο 
αφρικανικά είδη, τους Νέγρους και τους Βουσμάνους, είτε η επιρροή αυτή 
εξησκήθη από άκρως πολιτισμένους Αιγυπτίους ή από ευρυτέρους τέτοιους 
ποιμενικούς λαούς που εκπροσωπούνται σήμερον από τους  Μπέτζα και τους 
Σομαλούς.  



Οι επήλυδες Χαμίτες ήσαν ποιμενικοί “Ευρωπαίοι” - έφτασαν κατά κύματα - 
καλύτερον οπλισμένοι και οξυνούστεροι από τους σκοτεινόχρωμους 
αγροκαλλιεργητές νέγρους».  

Ο Ζέλιγκμαν ισχυρίσθηκε ότι η νεγρική φυλή ήταν ουσιαστικώς στατική και 
γεωργική και ότι οι περιπλανώμενοι Χαμιτικοί «Καυκάσιοι ποιμένες» είχαν 
εισαγάγει τα περισσότερα από τα προηγμένα χαρακτηριστικά που 
ανευρίσκονται στους πολιτισμούς της Κεντρικής Αφρικής, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταλλουργίας, της αρδεύσεως και των συνθέτων 
κοινωνικών δομών.  

Παρά την σφοδρά κριτική, ο Ζέλιγκμαν διετήρησε την άποψή του 
απαράλλακτη και στις νέες εκδόσεις του βιβλίου του κατά την  δεκαετία του 
1960. 
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Με σκοπόν την κατά το δυνατόν σαφεστέρα και πληρεστέρα ενημέρωση των 
αναγνωστών, σχετικώς με τα διαλαμβανόμενα στο κομβικόν πόνημα του 
Κόμητος ντε Γκομπινώ περί της ανισότητος των φυλών, παρατίθεται 
ακολούθως το δεύτερο επεξηγητικό κείμενο περί της χαμιτικής φυλής την 
οποίαν και αναφέρει συχνά στο βιβλίον του, όπως άλλωστε και  άλλοι 
μελετητές  συναφών ιστορικών και ανθρωπολογικών αντικειμένων. 

Ο Βρετανός ανθρωπολόγος Τόμας Άθολ Τζόϊς (1878 –1942), Πρόεδρος του 
«Βασιλικού Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου» ειδικός στην ανθρωπολογία της 
Αμερικής και της Αφρικής και συντάκτης στην «Βρετανική Εγκυκλοπαιδεία» 
γράφει σχετικώς προς την Χαμιτική φυλή (1911) :  



«Όσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσον οι Χαμίτες υπ΄αυτήν την 
περιορισμένη έννοια είναι μια σαφώς καθορισμένη φυλή ή φυλετικό μείγμα, 
δεν ημπορεί να υπάρξει συζήτηση, οδηγούσα μέχρι τώρα σε ικανοποιητικό 
συμπέρασμα, εν όψει της ελλείψεως αποδεικτικών στοιχείων, αλλά ημπορεί 
να προταθεί πολύ διστακτικώς ότι, περαιτέρω έρευνες ενδεχομένως να τους 
συνδέσουν  με τους Δραβιδικούς λαούς της Ινδίας. Είναι επαρκές δεδομένο 
για τους παρόντες σκοπούς ότι, ο όρος Χαμίτης, που χρησιμοποιείται 
παραλλήλως με τον όρο Ανατολικός  Χαμίτης του Σέργκι, έχει μια 
συγκεκριμένη σημασία. Με τον όρο εννοούμε έναν καστανόχροο λαό με 
σγουρή κόμη, λιγνό και μυώδες παρουσιαστικό, με λεπτούς αλλά μυώδεις 
βραχίονες και πόδες, με λεπτή, ευθεία ή ακόμη και αέτειο ρίνα, με λεπτοφυείς 
ρώθωνες, λεπτά χείλη και δίχως ίχνη προγναθισμού.» 

Ο  όρος «Χαμιτικό» εφηρμοσμένος στην φυλή δεν υπήρξε μόνον εξαιρετικώς 
αόριστος, αλλά έχει .... «κακοποιηθεί» αρκούντως από τους ανθρωπολόγους 
και «ανθρωπολογούντες» συγγραφείς. Από τους ολίγους οι οποίοι έχουν 
αποπειραθεί έναν ακριβή ορισμό, ο πλέον σημαντικός είναι ο κορυφαίος 
Ιταλός φυσικός ανθρωπολόγος Τζουζέπππε Σέργκι και η ταξινόμησή του 
ημπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει μια πλήρη  άποψη σε σχέση με 
αυτό το δύσκολο ζήτημα. Ο Σέργκι θεωρεί τους Χαμίτες, (χρησιμοποιών τον 
όρο με τη φυλετική έννοια), ως κλάδο της «Μεσογειακής φυλής» του και τους 
διαιρεί ως εξής: 

 
1. Ανατολικός Κλάδος  

(α)   Αρχαίοι και σύγχρονοι (εκτός από τους Άραβες) Αιγύπτιοι. 
(β)   Νούβιοι, Μπέτζα. 
(γ)   Αβυσσινοί. 
(δ)   Γκάλλα, Ντανακίλ, Σομαλοί. 
(ε)   Μασάϊ . 
(στ) Βαχούμα  και  Βατούσσι («Τούτσι»)  
 

2. Βόρειος Κλάδος 
(α)   Βέρβεροι της Μεσογείου, του Ατλαντικού και της Σαχάρας. 
(β)   Τίμπου ή Τούμπου («Άνθρωποι των βράχων»)  
(γ)   Φουλά ή Φουλάνι ή Φούλμπε  
(δ)   Γκουάντσες (οι προ ισπανικής εποικίσεως λευκοί ιθαγενείς του 
συμπλέγματος των Καναρίων νήσων, εξαφανισμένοι σε καθαρά 
μορφή). 

Όσον αφορά σε αυτήν την ταξινόμηση, ημπορούν να θεωρηθούν σχετικώς 
συγκρίσιμα τα ακόλουθα συμπεράσματα : Τα μέλη των ομάδων δ, ε και στ του 
πρώτου κλάδου εμφανίζονται να συνδέονται μεταξύ τους στενώς με δεσμούς 
αίματος και επίσης με τα μέλη του δεύτερου κλάδου. Οι Αβυσσινοί στο νότο 
έχουν απορροφήσει ένα ορισμένο ποσό αίματος Γκάλλα, αλλά η πλειοψηφία 
τους είναι σημιτική ή σημιτονεγροειδής. Το ζήτημα των φυλετικών συγγενειών 
των Αρχαίων Αιγυπτίων και των Μπέτζα εξακολουθεί να τελεί υπό αμφιβολία 
και η σχέση των δύο ομάδων μεταξύ τους εξακολουθεί να είναι αμφιλεγομένη. 
Ο Σέργκι επικαλούμενος φυσικά δεδομένα υποστηρίζει ότι υπάρχει στενή 
σχέση, αλλά τα δεδομένα είναι εξαιρετικώς διάσπαρτα, ώστε να αμφισβητείται 
το τελικό του συμπέρασμα.  

 



Ο «Βόρειος Κλάδος» του Σέργκι αντιστοιχεί στον ικανοποιητικότερον όρο 
«Λιβυκή φυλή», που εκπροσωπείται με σαφή καθαρότητα από τους 
Βερβέρους και αναμεμιγμένη με νεγρικά στοιχεία, από τους Φουλάνι και τους 
Τίμπου. Αυτή η Λιβυκή φυλή είναι ξεχωριστή λευκή φυλή, με βαθύχρωμη 
βοστρυχωτή κόμη. Οι Ανατολικοί Χαμίτες είναι εξίσου διακριτοί 
καστανόχροοες άνθρωποι με βοστρυχωτή κόμη.  

Εάν, όπως πιστεύει ο Σέργκι, αυτοί οι καστανόχροοες άνθρωποι είναι οι ίδιοι 
μία φυλή και όχι μία διαστάυρωση  μεταξύ λευκού και μαύρου σε ποικίλες 
αναλογίες, ευρίσκονται στηην μεγαλυτέρα τους καθαρότητα μεταξύ των 
Σομαλών και των Γκάλλα, αναμειγνύονται δε με το αίμα των Μπαντού 
Νέγρων, μεταξύ των Βα-χούμα / Βα-τούσσι. Οι Μασάϊ φαίνεται να είναι τόσον  
Νιλοτικοί Νέγροι όσον και  Χαμίτες. Αυτός ο (χαμιτικός) τύπος των Γκάλλα δεν 
φαίνεται να εμφανίζεται βορειότερον από το νότιο τμήμα της Αβισσινίας και 
δεν είναι απίθανον οι Μπέτζα να είναι πολύ πρώιμοι Σημίτες μετανάστες με 
μιαν  αρχέγονο νεγροειδή ανάμειξη. Είναι επίσης πιθανόν ότι αυτοί και οι 
Αρχαίοι Αιγύπτιοι  περιέχουν ένα κοινό στοιχείο. Οι Νούβιοι φαίνονται όμοιοι 
με τους Αιγυπτίους,  αλλά με ένα ισχυρό νεγροειδές στοιχείον. 

Για να επανέλθουμε στους δύο κλάδους του Σέργκι, πέραν από τις διαφορές 
στο χρώμα του δέρματος και στην υφή των τριχών, υπάρχει και μια 
πολιτισμική διαφορά μείζονος σημασίας : Οι Ανατολικοί Χαμίτες είναι 
ουσιαστικώς ένας ποιμενικός λαός και επομένως νομαδικός ή ημι-νομαδικός. 
Οι Βέρβεροι, οι οποίοι, όπως προανεφέρθη, είναι οι καθαρότεροι  
εκπρόσωποι των Λιβύων, είναι γεωργοί.  

Οι ποιμενικές συνήθειες των Ανατολικών Χαμιτών είναι εξόχως σημαντικές, 
καθώς μάλιστα επιδεικνύουν μεγίστη απροθυμία να τους εγκαταλείψουν. 
Ακόμη και οι Βαχούμα (του Μπουρούντι) και οι Βατούσσι (της Ρουάντα), 
επήλυδες από μακρού και  εν μέρει αναμεμειγμένοι με τους  αγρότες 
Μπαντού, θεωρούν οιανδήποτε  εργασιακή επιδίωξη, πλην της εκτροφής 
βοοειδών ως απολύτως αναξιοπρεπή για αυτούς. 

Φαίνεται λοιπόν ότι, παρά το ότι δεν συνελέγησαν επαρκή στοιχεία για να 
αποφασισθεί εάν οι Λίβυες συνδέονται φυλετικώς με τους Ανατολικούς 
Χαμίτες, με βάση τα ακριβή ανθρωπολογικά στοιχεία, οι μαρτυρίες που 
προέρχονται από ευρέα «περιγραφικά χαρακτηριστικά» και από τον γενικό 
πολιτισμό εκάστου, είναι αντίθετες προς μια βεβαία σύνδεση.  

Το να θεωρηθούν οι Λίβυες ως Χαμίτες αποκλειστικώς με το σκεπτικόν ότι οι 
γλώσσες που ομιλούνται από τις δύο ομάδες δείχνουν συγγένειες θα ήταν 
επιστημονικώς εξευτελιστικό και ίσως τόσον ψευδές, όσον να θεωρούνται οι 
σημερινοί Ούγγροι ως Μογγόλοι, επειδή η ουγγρική είναι μια αλταϊκή ασιατική 
γλώσσα.  

Επομένως όσον αφορά στην παρούσα κατάσταση της συγκαλυφθείσης και 
παρερμηνευθείσης γνώσεως, παραμένει μάλλον  ασφαλέστερον να 
περιορισθεί ο όρος Χαμίτες στην πρώτη ομάδα του Σέργκι και να αποκαλέίται 
η δευτέρα ομάς με το όνομα «Λίβυες».  

Το περίπλοκον  ζήτημα της προελεύσεως  των αρχαίων Αιγυπτίων αποτελεί 
ιδιαίτερο αντικείμενο. 



Ο μέγας Γερμανός - Πρώσσος αιγυπτιολόγος και γλωσσολόγος Ρίχαρντ 
Λέψιους εχρησιμοποίησε την ονομασία Χαμιτικός για να υποδηλώσει τις 
γλώσσες που ομιλούσαν οι «σκιωδώς – γνωστοί» πρώτοι άποικοι της υπερ-
Σαχαρίου Αφρικής, (γλώσσες που περιελάμβαναν τον Κουσιτικό, Βερβερικό 
και Αιγυπτιακό κλάδο της Αφροασιατικής γλωσσικής οικογενείας).  

Μετά την εξέταση χιλιάδων ανθρώπινων κρανίων, ο ιατρός και 
ανθρωπολόγος Σάμιουελ Τζόρτζ Μόρτον υπεστήριξεν ότι, οι διαφορές μεταξύ 
των φυλών ήσαν υπερβολικά ευρείες ώστε αυτές να προήρχοντο από έναν 
ενιαίο κοινό πρόγονο, αλλά αντιθέτως ήσαν σύμφωνες με ξεχωριστές 
φυλετικές καταβολές.  

Στο περιβόητο σύγγραμμά του «Αιγυπτιακά Κρανία» («Crania Aegyptiaca») 
(1844), ο Μόρτον περισσότερα από εκατό άθικτα κρανία που είχαν 
συγκεντρωθεί από την κοιλάδα του Νείλου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήσαν ομόφυλοι προς τους Ευρωπαίους. Τα 
συμπεράσματά του εδημιούργησαν τα θεμέλια για την «Αμερικανική Σχολή 
Ανθρωπολογίας» και επηρέασαν επίσης τους υποστηρικτές της θεωρίας του 
πολυγονισμού (πολυγενέσεως). 

Κατά το δεύτερον ήμισυ του 19ου  αιώνος, ο Βρετανός στρατιωτικός και 
εξερευνητής Τζων Χάννινγκ Σπέκε προέβαλλε περισσότερον τα θέματα των 
αρχαίων καταβολών και μετακινήσεων των Χαμιτών στις γλαφυρότατες 
δημοσιεύσεις του περί της αναζητήσεως της πηγής του ποταμού Νείλου.  

Ο Σπέκε επίστευεν ότι οι εξερευνήσεις του απεάλυψαν την σχέση μεταξύ της 
«πολιτισμένης» Βορείου Αφρικής και της «πρωτογόνου» κεντρικής Αφρικής. 
Περιγράφων το ουγκαντέζικο βασίλειον της Μπουγκάντα, υποστήριξεν ότι ο 
«βάρβαρος πολιτισμός» του είχε προκύψει από μια νομαδική φυλή ποιμένων 
που είχε μεταναστεύσει από τον βορρά και είχε σχέση με τους Χαμίτες Γκάλλα 
(ή Ορόμο) . 

Στην ερμηνευτική θεωρία του  για την κατάκτηση των κατωτέρων από τις 
ανώτερες φυλές (1863), ο Σπέκε επεχείρησε επίσης να σκιαγραφήσει πώς η 
Αυτοκρατορία της Κιτάρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής 
ημπορεί να είχε καθιερωθεί από μιαν ιδρυτική Χαμιτική δυναστεία [Κεφάλαιον 
10 – «Ιστορία των Βαχούμα / Οι Αβυσσινοί και οι Γκάλλα-Θεωρία της 
κατακτήσεως των κατωτέρων από τις ανώτερες φυλές»] 

Αυτές οι ιδέες, υπό την μερική ασφαλή επιβεβαίωση της επιστήμης, έδωσαν 
την βάση σε πολλούς Ευρωπαίους επιστήμονες να ισχυρίζονται ότι οι Τούτσι 
ήσαν πολιτισμικώς σαφώς ανώτεροι από τους Χούτου. Παρά το ότι αμφότερες 
οι ομάδες ομιλούν γλώσσες Μπαντού, ο Σπέκε επίστευε ότι οι Τούτσι είχαν 
κάποια  χαμιτική επιρροή, μερικώς με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
τους που ήσαν συγκριτικά λεπτότερα εκείνων των Χούτου.  

Πολλοί  μεταγενέστεροι συγγραφείς ηκολούθησαν τις παρατηρήσεις και 
διαπιστώσεις του Σπέκε, ισχυριζόμενοι ότι οι Τούτσι είχαν αρχικώς 
μεταναστεύσει στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών ως ποιμένες και είχαν 
καθιερωθεί εκεί ως η κυρίαρχη ομάς, έχοντες απωλέσει την προγονική τους 
γλώσσα, καθώς προσηρμόσθησαν στον πολιτισμό των πολυπληθών 
Μπαντού υποτελών τους. 



Στο σπουδαίο του πόνημα «Η Μεσογειακή φυλή» (1901), ο Σέργκι 
ισχυρίσθηκε ότι η χαμιτική φυλή προήρχετο πιθανότατα από ένα κοινό 
προγονικό ανθρώπινο είδος, το οποίον εξελίχθηκε στην περιοχή της Σαχάρας 
στην Αφρική και αργότερον εξηπλώθη από εκεί και εποίκησε την Βόρειο 
Αφρική, το κέρας της Αφρική και την περιοχή περιφερειακώς της Μεσογείου. 
Συμφώνως προς αυτόν οι Χαμίτες απετέλουν μια μεσογειακή ποικιλία, 
μάλιστα δε κειμένη εξελικτικώς εγγύς του λίκνου του προγονικού είδους. 

Ο ίδιος προσέθεσεν επίσης ότι, η μεσογειακή φυλή «στους εξωτερικούς 
χαρακτήρες της είναι μια καστανή ανθρωπίνη ποικιλία, ούτε λευκή ούτε 
νεγροειδής, αλλά καθαρή στα στοιχεία της, δηλαδή δεν είναι προϊόν μείγματος 
των Λευκών με τους Νέγρους  ή νεγροειδείς λαούς». Ο πολύς Σέργκι εξήγησε 
αυτήν την ταξινόμησή του ως εμπνευσμένη από την κατανόηση της 
«μορφολογίας του κρανίου, αποκαλυπτούσης εκείνους τους εσωτερικούς 
φυσικούς χαρακτήρες των ανθρωπίνων ειδών, οι οποίοι παραμένουν 
σταθεροί επί μακρές περιόδους και σε απομακρυσμένα σημεία ...  
 
Όπως ο ζωολόγος ημπορεί να αναγνωρίσει τον χαρακτήρα ενός είδους ή μιας 
ποικιλίας ζώου που ανήκουν σε οποιανδήποτε περιοχή της υδρογείου ή σε 
οποιανδήποτε χρονική περίοδο, έτσι επίσης  και ένας ανθρωπολόγος πρέπει 
να ακολουθεί την ίδια μέθοδο διερευνήσεως των μορφολογικών χαρακτήρων 
του κρανίου [...] Αυτή η μέθοδος με οδήγησε στις έρευνές μου στο παρόν 
πρόβλημα και μου έδωσε απροσδόκητα αποτελέσματα, τα οποία συχνά 
επεβεβαιώθησαν αργότερον από την αρχαιολογία ή την ιστορία ». 

 

Μέρος 68 
 

 
 

Ο μέγας Γερμανός - Πρώσσος αιγυπτιολόγος και γλωσσολόγος Ρίχαρντ 
Λέψιους εχρησιμοποίησεν επίσης  την ονομασία Χαμιτικός για να υποδηλώσει 
τις γλώσσες που ομιλούσαν οι «σκιωδώς – γνωστοί» πρώτοι άποικοι της 



υπερ-Σαχαρίου Αφρικής, (γλώσσες που περιελάμβαναν τον Κουσιτικό, 
Βερβερικό και Αιγυπτιακό κλάδο της Αφροασιατικής γλωσσικής οικογενείας).  

Μετά την εξέταση χιλιάδων ανθρώπινων κρανίων, ο ιατρός και 
ανθρωπολόγος Σάμιουελ Τζόρτζ Μόρτον υπεστήριξεν ότι, οι διαφορές μεταξύ 
των φυλών ήσαν υπερβολικώς ευρείες ώστε αυτές δεν προήρχοντο από έναν 
ενιαίο κοινό πρόγονο, αλλά αντιθέτως ήσαν σύμφωνες με σαφώς 
κεχωρισμένες και διακριτές φυλετικές καταβολές. Στο περιβόητον σύγγραμμά 
του «Αιγυπτιακά Κρανία» («Crania Aegyptiaca») (1844), ο Μόρτον εξήτασε 
περισσότερα από εκατό άθικτα κρανία που είχαν συγκεντρωθεί από την 
κοιλάδα του Νείλου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
ήσαν ομόφυλοι προς τους Ευρωπαίους. Τα συμπεράσματά του 
εδημιούργησαν τα θεμέλια για την «Αμερικανική Σχολή Ανθρωπολογίας» και 
επηρέασαν επίσης τους υποστηρικτές της θεωρίας του πολυγονισμού 
(πολυγενέσεως). 

Το περίπλοκον  ζήτημα της προελεύσεως  των αρχαίων Αιγυπτίων αποτελεί 
ιδιαίτερο αντικείμενο, το οποίον χρήζει ειδικής παρουσιάσεως. 

Κατά το δεύτερον ήμισυ του 19ου  αιώνος, ο Βρετανός στρατιωτικός και 
εξερευνητής Τζων Χάννινγκ Σπέκε προέβαλλε περισσότερον τα θέματα των 
αρχαίων καταβολών και μετακινήσεων των Χαμιτών στις γλαφυρότατες 
δημοσιεύσεις του περί της αναζητήσεως της πηγής του ποταμού Νείλου. Ο 
Σπέκε επίστευεν ότι οι εξερευνήσεις του απεκάλυψαν σαφώς την σχέση 
μεταξύ της «πολιτισμένης» Βορείου Αφρικής και της «πρωτογόνου» κεντρικής 
Αφρικής. Περιγράφων το ουγκαντέζικο βασίλειον της Μπουγκάντα, 
υπεστήριξεν ότι ο «βάρβαρος πολιτισμός» του είχε προκύψει από μια 
νομαδική φυλή ποιμένων, που είχε μεταναστεύσει από τον βορρά και είχε 
σχέση με τους Χαμίτες Γκάλλα (ή Ορόμο) . 

Στην ερμηνευτική θεωρία του  για την κατάκτηση των κατωτέρων από τις 
ανώτερες φυλές (1863), ο Σπέκε επεχείρησεν επίσης να σκιαγραφήσει πώς η 
Αυτοκρατορία της Κιτάρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής 
ημπορεί να είχε καθιερωθεί από μιαν ιδρυτική Χαμιτική δυναστεία                               
[ «Επιθεώρηση της ανακαλύψεως της πηγής του Νείλου» - Κεφάλαιον 10 – 
«Ιστορία των Βα-χούμα / Οι Αβυσσινοί και οι Γκάλλα-Θεωρία της κατακτήσεως 
των κατωτέρων από τις ανώτερες φυλές»] 

Αυτές οι ιδέες, υπό την μερική ασφαλή επιβεβαίωση της επιστήμης, έδωσαν 
την βάση σε πολλούς Ευρωπαίους επιστήμονες να ισχυρίζονται ότι οι 
χαμιτικής προελεύσεως Τούτσι της Ρουάντα και του Μπουρούντι ήσαν 
πολιτισμικώς σαφώς ανώτεροι από τους Χούτου εκ καταγωγής Μπαντού. 
Παρά το ότι αμφότερες οι ομάδες ομιλούν γλώσσες Μπαντού, ο Σπέκε 
επίστευε ότι οι Τούτσι είχαν κάποια  χαμιτική επιρροή, μερικώς με βάση τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου τους που ήσαν συγκριτικά λεπτότερα εκείνων 
των Χούτου.  

Πολλοί δε μεταγενέστεροι συγγραφείς ηκολούθησαν τις παρατηρήσεις και 
διαπιστώσεις του Σπέκε, ισχυριζόμενοι ότι οι Τούτσι είχαν αρχικώς 
μεταναστεύσει στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών ως ποιμένες και είχαν 
καθιερωθεί εκεί ως η κυρίαρχος ομάς, έχοντες απωλέσει την προγονική τους 
γλώσσα, καθώς προσηρμόσθησαν στον πολιτισμό των πολυπληθών 
Μπαντού υποτελών τους. 



Στο σπουδαίο του πόνημα «Η Μεσογειακή φυλή» (1901), ο Σέργκι 
ισχυρίσθηκε ότι η χαμιτική φυλή προήρχετο πιθανότατα από ένα κοινό 
προγονικό ανθρώπινον είδος, το οποίον εξελίχθη στην περιοχή της Σαχάρας 
στην Αφρική και αργότερον εξηπλώθη από εκεί και εποίκησε την Βόρειο 
Αφρική, το κέρας της Αφρική και την περιοχή περιφερειακώς της Μεσογείου. 
Συμφώνως προς αυτόν οι Χαμίτες απετέλουν μια μεσογειακή ποικιλία, 
μάλιστα δε κειμένη εξελικτικώς εγγύς του λίκνου του προγονικού είδους. 

Ο ίδιος προσέθεσεν επίσης ότι, η μεσογειακή φυλή «στους εξωτερικούς 
χαρακτήρες της είναι μια καστανή ανθρωπίνη ποικιλία, ούτε λευκή ούτε 
νεγροειδής, αλλά καθαρή στα στοιχεία της, δηλαδή δεν είναι προϊόν μείγματος 
των Λευκών με τους Νέγρους  ή νεγροειδείς λαούς». Ο πολύς Σέργκι εξήγησε 
αυτήν την ταξινόμησή του ως εμπνευσμένη από την κατανόηση της 
«μορφολογίας του κρανίου, αποκαλυπτούσης εκείνους τους εσωτερικούς 
φυσικούς χαρακτήρες των ανθρωπίνων ειδών, οι οποίοι παραμένουν 
σταθεροί επί μακρές περιόδους και σε απομακρυσμένα σημεία ...  
 
Όπως ο ζωολόγος ημπορεί να αναγνωρίσει τον χαρακτήρα ενός είδους ή μιας 
ποικιλίας ζώου που ανήκουν σε οποιανδήποτε περιοχή της υδρογείου ή σε 
οποιανδήποτε χρονική περίοδο, έτσι επίσης  και ένας ανθρωπολόγος πρέπει 
να ακολουθεί την ίδια μέθοδο διερευνήσεως των μορφολογικών χαρακτήρων 
του κρανίου [...] Αυτή η μέθοδος με οδήγησε στις έρευνές μου στο παρόν 
πρόβλημα και μου έδωσε απροσδόκητα αποτελέσματα, τα οποία συχνά 
επεβεβαιώθησαν αργότερον από την αρχαιολογία ή την ιστορία ». 

Όπως καταγράφει ενθουσιωδώς ο  διάσημος Αγγλοεβραίος ανθρωπολόγος 
Φράνσις Άσλεϋ Μόνταγκιου ή Ισραήλ Έρενμπεργκ, (συντάκτης του 
πρωτολείου μεταπολεμικού υπομνήματος της UNESCO περί φυλής) στο 
βιβλίον του «Εισαγωγή στην Φυσική Ανθρωπολογία» - 1960) : «… μεταξύ 
των Βορείων και των Ανατολικών Χαμιτών ευρίσκονται μερικοί από τους 
ευμορφοτέρους τύπους της ανθρωπότητος». Οι τυπικοί φυσικοί χαρακτήρες 
των Χαμιτών περιλαμβάνουν στενά χαρακτηριστικά του προσώπου, μιαν 
ορθογναθική όψη, ανοιχτό έως βαθύ καστανό τόνο δέρματος, κυματιστή, 
σγουρή ή ευθεία κόμη, παχέα έως λεπτά χείλη χωρίς εκτρόπιο και κρανιακό 
δείκτη δολιχοκεφαλικό έως μεσοκεφαλικό. Αυτά τα σωματικά χαρακτηριστικά 
ποικίλλουν αναλόγως προς το περιβάλλον και την επαφή με μη-Χαμιτικά είδη.  

O Αύγουστος Χένρυ Κην (1833-1912), Ιρλανδός, πιστός ρωμαιοκαθολικός 
δημοσιογράφος και γλωσσολόγος, διάσημος για τα εθνολογικά του γραπτά, 
στο βιβλίον του «Άνθρωπος, Παρελθόν και Παρόν» (1899), προέτεινε ότι οι 
αρχικοί Χαμίτες μετανάστες στις Μεγάλες Λίμνες είχαν «σταδιακώς αναμειχθεί 
με τους ιθαγενείς σε μια νέα και ανωτέρα εθνικότητα, η οποία ομιλούσε μια 
γλώσσα Μπαντού». 

Συμφώνως προς τον Αύγουστο Κην, ο βασιλεύς Μουτέσα ο Α’ των Βα-Χούμα 
ή Χίμα, διεξεδίκει ως προγόνους του τους Ορόμο (Γκάλλα) και επίσης 
ομιλούσε ακόμη μια παναρχαία διάλεκτο των Ορόμο, παρόλον που η χαμιτο-
σημιτική αυτή γλώσσα είχε «αποθάνει» από καιρού οπουδήποτε αλλού στην 
μείζονα περιοχή. 

Ο ιεραπόστολος, ιατρός και εξερευνητής Ρόμπερτ Γουίλιαμ Φέλκιν, ο οποίος 
κατά τις περιηγήσεις του είχε συναντηθεί με τον εν λόγω ηγεμόνα, 
παρετήρησεν ότι ο Μουτέσα «είχεν απωλέσει τα καθαρά χαρακτηριστικά των 



Χούμα με την ανάμειξη του νεγρικού αίματος, αλλά διατηρούσε επαρκή 
χαρακτηριστικά αυτής της φυλής για να αποτρέψει κάθε αμφιβολία ως προς 
την καταγωγή του» (όρα Τζέϊμς Πέννυ Μπόϋντ : «Ο Στάνλεϋ στη Αφρική : Οι 
θαυμαστές ανακαλύψεις του μεγάλου εξερευνητού της Αφρικής και άλλων 
ταξιδιωτών, πρωτοπόρων και ιεραποστόλων» – 1889). 

Μεταξύ των δυτικών Χαμιτών, ημπορούν να ευρεθούν Σημιτικές και 
Νεγροειδείς επιρροές σε αστικές περιοχές, αλλά και ένα είδος Βορείου τύπου 
παρόν στα βορειοδυτικά όρη. Παρόμοια μη-Χαμιτικά στοιχεία υπήρχαν επίσης 
μεταξύ των ανατολικών Χαμιτών, αλλά με μιαν εντονοτέρα Νεγροειδή επιρροή 
στις περιοχές που συνορεύουν με το Άνω Νείλο και τις Μεγάλες Λίμνες και  
ένα αισθητό Αρμενοειδές στέλεχος στην Ανατολική Έρημο. [Όπως καταγράφει 
ο φιλλέλην και σπουδαίος Αμερικανός ανθρωπολόγος Τσαρλς Κάρλτον Κουν 
στο βιβλίον του «Οι φυλές  της Ευρώπης» (1939).]  

Οι ιμπεριαλιστικές ευρωπαϊκές αυτοκρατορικές δυνάμεις επηρεάσθησαν εν 
μέρει στις γεωπολιτικές τους εκτιμήσεις από την Χαμιτική υπόθεση κατά τον 
εικοστόν αιώνα. Στην Ρουάντα, η φυλή των Χούτου εγκατεστάθη τον 14ον  
αιώνα και οι Τούτσι τον 15ο.  Γερμανοί αλλά και Βέλγοι αξιωματούχοι κατά την 
αποικιακή περίοδο έδειξαν προσηνή στάση απέναντι στους χαμιτικής 
προελεύσεως Τούτσι, εν συγκρίσει με τους νεγροειδείς Χούτου.  

Μάλιστα μερικοί μελετητές εκτιμούν ότι η εν λόγω θετική αντιμετώπιση των 
Λευκών αποικιοκρατών κυριάρχων, υπήρξεν ένας σημαντικός παράγων ο 
οποίος συνέβαλε στην διαρκή αντίθεση των δύο φυλετικών ομάδων. Αυτή η 
αντίθεση, κορυφωθείσα σε παροξυντικό -λυσσαλέο εθνοφυλετικό μίσος,  
οδήγησε εν τέλει στην φρικώδη   εξόντωση - γενοκτονία των Τούτσι το 1994 
από τους Χούτου, όταν κατά την διάρκεια μιας περιόδου 100 ημερών 
διενεργήθηκε η συστηματική μαζική δολοφονία περίπου 850.000 ανθρώπων 
της φυλής Τούτσι (ανθρώπων που αποτελούσαν  το 70% της φυλής τους και 
περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού της Ρουάντα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 69 

 

Ο Κόμης  Αρτύρ ντε Γκομπινώ, ο πολυμαθής ιστοριοδίφης και 
διηγηματογράφος Γάλλος διπλωμάτης, στο περίφημο εγχειρίδιόν του περί της 
ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών περιλαμβάνει το ιδιαιτέρας σημασίας γιά 
την ελληνική εθνογένεση και τον Ελληνισμό τέταρτο βιβλίον 
(«Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί»), όπου στο πρώτο κεφάλαιον 
(«Ιστορία υφίσταται  μόνον ανάμεσα στα λευκά έθνη, διότι όλοι σχεδόν οι 
πολιτισμοί έχουν αναπτυχθεί στα δυτικά της υδρογείου»), αναφέρει : 

«Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να ιδούμε τα λευκά έθνη να καθίστανται 
ολοέν και περισσότερον πραγματιστικά, ολοέν και ολιγότερον καλλιτεχνικά, 
όπως τα παρατηρούμε εκτεινόμενα επί το δυτικότερον. Αυτό βεβαίως, το ότι 
κατέστησαν  ούτω, δεν οφείλεται σε λόγους που εδανείσθησαν από την 
κλιματική επιρροή. Οφείλεται μόνον στο ότι συνεχωνεύθησαν με κίτρινα 
στοιχεία και ταυτοχρόνως απηλλάγησαν από  μέλαινες καταβολές. 

Ας σχεδιάσουμε συνεπώς έναν κατάλογο διαβαθμίσεως των αποτελεσμάτων 
που αναδεικνύω εδώ, ώστε να διευκολυνθούμε να πεισθούμε οι ίδιοι. Είναι 
απαραίτητον ο αναγνώστης να είναι προσεκτικός σε αυτό. Οι Ιρανοί, τους 
οποίους θα  ιδούμε ενωρίτερον - ήσαν πλέον πραγματιστές και 
αρρενωπότεροι από τους Σημίτες, οι οποίοι αναλόγως υπερείχαν 
περισσότερον των Χαμιτών  -  ημπορούν δε να καταδείξουν αυτήν την 
εξελικτική σειρά: Μαύροι, Χαμίτες,  Σημίτες, Ιρανοί.  

Θα ιδούμε λοιπόν τότε ότι, η μοναρχία του Δαρείου βυθίζεται στον πυθμένα 
του σημιτικού στοιχείου και παραδίδει το πρωτείον στο αίμα των Ελλήνων, οι 
οποίοι, αν και αναμεμειγμένοι, ήσαν όμως, κατά την εποχή του Αλεξάνδρου, 
πλέον ελεύθεροι των Περσών από μέλαινα κράματα. 

 



Συντόμως, οι Έλληνες, πνιγμένοι στην ασιατική ουσία, θα καταστούν  
εθνοτικώς κατώτεροι από τους Ρωμαίους, οι οποίοι θα ωθήσουν την 
παγκόσμιο αυτοκρατορία επί μιαν ικανή απόσταση δυτικότερον και οι οποίοι, 
με την ασθενώς κιτρίνη, σε μεγαλύτερο βαθμό λευκή σύντηξή τους και τελικώς 
σημιτοποιημένοι  με μιαν αύξουσα πρόοδο, θα εξακολουθούσαν να διατηρούν 
την κυριαρχία, εάν δεν είχαν εμφανισθεί για άλλη μια φορά λευκότεροι 
ανταγωνιστές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον οι Γερμανοί Άριοι 
καθόρισαν αποφασιστικώς τον πολιτισμό στα βορειοδυτικά. 

Όπως μόλις υπενθύμισα αυτήν την «αρχή» του πρώτου βιβλίου, η 
γεωγραφική θέση των εθνών ουδεμίαν φήμη προξενεί και (θα ημπορούσα να 
προσθέσω) συμβάλλει  μόνον σε μικρόν βαθμό για να ενεργοποιήσει την 
πολιτική, πνευματική και εμπορική ύπαρξή τους. Με τον ίδιο τρόπο για τις 
κυρίαρχες χώρες, τα ζητήματα του κλίματος παραμένουν ατελή,  όπως δε 
είδαμε στην Κίνα η αρχαία κυριαρχία εδόθη κατ’ αρχήν στο Γιουνάν, κατόπιν  
επέρασεν στο Πεκίνο.  

Στην Ινδία οι βόρειες χώρες είναι τώρα οι πλέον δραστήριες, όταν, επί 
μακρούς αιώνες, επικρατούσε αντιθέτως ο νότος, έτσι και στον δυτικό κόσμο 
δεν υπάρχουν μέρη τα οποία να μην είχαν τις ιδικές τους ημέρες λαμπρότητος 
και εξουσίας. Η Βαβυλών, όπου δεν βρέχει ποτέ, και η Αγγλία, όπου βρέχει 
πάντοτε. Το Κάϊρο όπου ο ήλιος είναι καυτός και η Αγία Πετρούπολη όπου το 
κρύο είναι θανατηφόρο, αυτά είναι τα άκρα : Η κυριαρχία κυβερνά ή 
εκυβέρνησε  σε αυτούς  τους  διαφορετικούς τόπους. 

Θα ημπορούσα επίσης, μετά από αυτές τις ερωτήσεις, να θέσω αυτήν περί 
της γονιμότητος : Τίποτα πιο άχρηστο ! Η Ολλανδία μας διδάσκει ότι, η 
ιδιοφυΐα ενός λαού υπερβαίνει τα πάντα, δημιουργεί μεγάλες πόλεις στο νερό, 
κατασκευάζει μια πατρίδα επί ξυλοπασάλων, προσελκύει τον χρυσό και τον 
θαυμασμό  του σύμπαντος σε μη παραγωγικούς βάλτους.  

Η Βενετία το αποδεικνύει ακόμη περισσότερον: Μας καταδεικνύει ότι, χωρίς 
κανένα ορόσημο, ούτε ένα βάλτο, ούτε καν έναν χερσότοπο, ημπορεί να 
ιδρυθεί ένα κράτος το οποίον αγωνίζεται, παλεύει με την μεγαλυτέρα απήχηση 
και ζει επί περισσότερα χρόνια από όσα διανέμονται στους πλέον δυνατούς. 

Επομένως, διαπιστώνεται ότι το ζήτημα της φυλής έχει μεγάλη σημασία για 
την εκτίμηση του βαθμού επιδράσεως της ζωτικής αρχής στα μεγάλα 
συγκροτήματα. Διαπιστώνεται ότι η ιστορία εδημιουργήθη, ανεπτύχθη και 
διετηρήθη μόνον εκεί όπου ήλθαν σε επαφή πολλοί λευκοί κλάδοι.  

Ότι είναι θετική ειδικώς όταν αφορά στις υποθέσεις των πλέον λευκών λαών, 
πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί είναι και  οι μόνοι ιστορικοί λαοί  και ότι μόνον 
η μνήμη των πράξεών τους είναι σημαντική για την ανθρωπότητα. Από αυτό 
προκύπτει ότι η ιστορία, σε διαφορετικές εποχές, λαμβάνει περισσότερον υπ’ 
όψη ένα έθνος, καθώς αυτό το έθνος κυριαρχεί περισσότερον, ή με άλλα 
λόγια, ότι η λευκή του προέλευση είναι καθαροτέρα. 



Πριν επιστρέψω στη μελέτη των αλλαγών που εισήχθησαν στις δυτικές 
κοινωνίες  κατά τον έβδομο αιώνα π.Χ., έπρεπε να παρατηρήσω την 
εφαρμογή ορισμένων αρχών που είχαν καθορισθεί προηγουμένως, αλλά και 
να παρουσιάσω νέες παρατηρήσεις για το έδαφος στο οποίον εβάδισα.  

Στρέφομαι τώρα στην ανάλυση του τι είναι πλέον αξιοσημείωτο για την 
εθνοτική σύνθεση των Ζωροαστριστών ». 

 

Στην νεωτέρα επιστήμη έχουν προταθεί πολύμορφες απόψεις περί της 
προελεύσεως και των αρχεγόνων καταβολών των «Ζωροαστριστών» του 
Γκομπινώ ήτοι των Περσών – Ιρανών, σχετιζόμενες με τα πρότυπα 
«διπλοκυματικής» εξαπλώσεως των Ινδο-Ιρανικών λαών, που απέρευσε από 
μια  κοινή αρχική πηγή των συγχεομένων Αρίων Ινδών και Ιρανών.  Επ’ αυτού 
εγράφησαν πολλά ουσιώδη και εργώδη: 
 
Από τον Βρετανό Τόμας Μπάρροου : «Οι Πρωτο-Ινδοάριοι», «Εφημερίς της 
Βασιλικής Ασιατικής Εταιρείας» Τόμος 105 - Τεύχος 2 - Απρίλιος 1973 
ανφέρεται : «Τώρα συνεφώνησαν γενικώς οι περισσότερες αρχές σχετικά με 
το θέμα ότι τα Άρια γλωσσικά κατάλοιπα στην Εγγύς Ανατολή πρέπει να 
συνδέονται ειδικότερον με τους Ινδο-Αρίους και όχι με τους Ιρανούς και επίσης 
ότι δεν αντιπροσωπεύουν μια τρίτη ανεξάρτητη ομάδα Αρίων και δεν είναι να 
αποδοθούν στην υποθετικώς ανακατασκευασμένη Πρωτο-Αρία γλώσσα.  
 
Το συμπέρασμα αυτό ενσωματώνεται στον τίτλον της βιβλιογραφίας του 
Μαϊρχόφερ σχετικώς προ το θέμα στο “Οι Ινδο-Άριοι στην αρχαία πρόσω 
Ασία” (Βισμπάντεν, 1966) και ημπορεί τώρα να θεωρηθεί ως η κοινώς 
αποδεκτή άποψη. Βασίζεται στο γεγονός ότι, όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
της Ιρανικής και της Ινδοαρίας και όπου τέτοια στοιχεία εμφανίζονται στο 
αρχείον της εγγύς Ανατολής, αυτά συμφωνούν πάντοτε με την Ινδο-Αρία. 
Τέτοια στοιχεία είναι τα aika «ένα» και šuriyaš «ήλιος», καθώς και τα χρώματα 
που ονομάζουν parita-nnu και pinkara-nnu, τα οποία αντιστοιχούν στην 
σανσκριτική palita – «φαιά» και piṅgala – «ερυθρωπή».  
 
Τα στοιχεία του λεξιλογίου υποστηρίζονται από τα τέσσερα ονόματα των θεών 
που εμφανίζονται στη συνθήκη Χεταίων και Μιττάνι, όπου ημπορούν να 
αναγνωρισθούν σαφώς οι Βεδικοί θεοί Μίτρα, Βαρούνα, Ίνδρα και οι 
Νασατύας. Αυτές οι συνδεδυασμένες αποδείξεις αρκούν για να πιστοποιηθούν 
τα συμπεράσματα του Μαϊρχόφερ και άλλων, πέραν από τις εύλογες 
αμφιβολίες και τα επιχειρήματα του Καμμενχούμπερ, ο οποίος αργότερον 
επεχείρησε να αναζωογονήσει την θεωρίαν ότι οι Άριοι της Εγγύς Ανατολής 
ήσαν Πρωτο Άριοι, που δεν ημπορεί να ειπωθεί επιτυχής»  
 
Πρότυπο «διπλοκυματικής» εξαπλώσεως παρατίθεται και από τον Φινλανδό 
Άσκο Παρπόλα «Ο σχηματισμός του Αρίου κλάδου της Ινδοευρωπαϊκής», 
[στο «Αρχαιολογία και Γλώσσα, ΙΙΙ: Τεχνητά αντικείμενα, γλώσσες και 
κείμενα», Λονδίνο και Νέα Υόρκη, εκδόσεις Routledge, (1999)], όπου 
αναφέρεται πως οι Ινδο-Ιρανοί και η επέκτασή τους συνδέονται στενώς με την 
πρωτο-ινδοευρωπαϊκή εφεύρεση του άρματος. Θεωρείται ότι αυτό εξηπλώθη 
από την βορείως της Κασπίας Πρωτο-Ινδοευρωπαϊκή Πατρίδα, προς νότον 
στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία, στο ιρανικό οροπέδιο και στην Βόρειο 
Ινδία.  
 
 



Οι πρωτο-Ιρανοί επεξετάθησαν επίσης στην Μεσοποταμία και στην Συρία και 
εισήγαγαν τον πολιτισμό του ίππου και του άρματος σε αυτό το μέρος του 
κόσμου. Τα σουμεριακά κείμενα από την πόλη Γκίρσου της Πρωίμου 
Δυναστικής Περιόδου - IIIb (2500-2350 π.Χ.) αναφέρουν το «άρμα» (gigir) και 
τα κείμενα της σουμεριανής Τρίτης Δυναστείας της Ουρ  (2150-2000 π.Χ.) 
αναφέρουν τον «ίππο» (anshe-zi-zi). 

Το ιρανικό κύμα ερμηνεύεται ως δεύτερον κύμα της διπλοκυματικής 
εξαπλώσεως (Τζέϊμς Πάτρικ Μάλλορυ, «Στην αναζήτηση των Ινδοευρωπαίων: 
Γλώσσα, Αρχαιολογία και Μύθος», Λονδίνο - 1989). Οι πρώτοι Ιρανοί που 
έφθασαν στην Μαύρη Θάλασσα ίσως ήσαν οι Κιμμέριοι τον 8ο αιώνα π.Χ., αν 
και η γλωσσική τους συνάφεια είναι αβεβαία.  

Ηκολουθήθησαν από τους Σκύθες, οι οποίοι θεωρούνται δυτικός κλάδος των 
Σακών της Κεντρικής Ασίας. Σαρματικές φυλές, εκ των οποίων γνωστότερες 
είναι οι Ροξολάνοι (στα «Γεττικά» του, το 551 μ. Χ., ο Ιορδάνης χρησιμοποιεί 
ένα παρηλλαγμένο τους όνομα, το Ροσομόνοι), οι Ιάζυγες, (η αρχαία 
σαρματική φυλή που εταξίδευσε προς Δυσμάς την Κεντρική Ασία στις νυν 
ουκρανικές στέπες περί το 200 π.Χ.  

Αργότερον, στο 44 π.Χ., μετεκινήθησαν περαιτέρω στην Ουγγαρία και στην 
Σερβία, ενώ εγκατεστάθηκαν κοντά στην Δακία, στην στέπα ανάμεσα στους 
ποταμούς Δούναβη και Τίσα) και οι Αλανοί, που ηκολούθησαν τους Σκύθες 
προς την Ευρώπη στα τέλη της προχριστιανικής περιόδου και στον 1ο  και 2ο  
αιώνα μ.Χ. («Εποχή των Μεταναστεύσεων των Λαών»). Η πολυάριθμος 
σαρματική φυλή των Μασαγετών, που εκατοικούσε εγγύς της Κασπίας 
Θαλάσσης, ήταν γνωστή και στους πρώτους ηγέτες της Περσίας κατά την 
Αχαμενιδική Περίοδο.  

Οι Μασαγέτες ήσαν ομοσπονδία νομαδικών ιρανικών λαών. Κυριοτέρα πηγή 
για τις ιδέες και την ιστορία τους είναι το έργον του Ηροδότου. Το όνομα τους 
είναι συγγενικό με αυτό των Γετών και των Θυσσαγετών. Πολύ πιθανόν να 
ήσαν μίξη ιρανικών και θρακικών λαών. Ο Κύρος επετέθη εναντίον τους και 
εφονεύθη σε μάχη με το στρατό των Μασαγετών υπό την Θαμύριδα. Σήμερον 
η περιοχή της επικρατείας τους ανήκει στο Τουρμενιστάν, στο Αφγανιστάν, 
στο Ουζμπεκιστάν και στο Νότιο Καζακστάν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 70 
 
 

 

 

Ο ιστοριοδίφης και διηγηματογράφος Γάλλος διπλωμάτης, Κόμης  Αρτύρ ντε 
Γκομπινώ,  στο διάσημο εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων 
φυλών περιλαμβάνει στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί 
πολιτισμοί»), κείμενο ιδιαιτέρας σημασίας γιά την ελληνική εθνογένεση και τον 
Ελληνισμό, όπου ειδικότερον το δεύτερον  κεφάλαιο («Οι Ζωροαστριστές»)  
αναφέρει : 

“Οι Βακτριανοί, οι Μήδοι, οι Πέρσες, ήσαν μέρος αυτής της ομάδος λαών οι 
οποίοι, ταυτοχρόνως προς τους Ινδούς και τους Έλληνες, εχωρίσθησαν από 
τις άλλες λευκές οικογένειες της Άνω Ασίας. Κατήλθαν μαζί τους, όχι πολύ 
μακράν των βορείων ορίων της Σογδιανής. [Κρίστιαν Λάσσεν, «Ινδική 
Αρχαιογνωσία»]. Εκεί οι Ελληνικές φυλές εγκατέλειψαν την κοινή μαζική 
μετανάστευση και εστράφησαν προς Δυσμάς, ακολουθούσες τα όρη και τις 
κατώτερες όχθες της Κασπίας θαλάσσης. Οι Ινδοί και οι Ζωροαστριστές 
εσυνέχισαν να ζουν μαζί. [Ο Μπουρνούφ δεν έχει καμίαν αμφιβολία ότι, τα 
παλαιότερα και αυθεντικότερα κείμενα του Ζενδ Αβέστα καθορίζουν την 
πρωτόγονο διαμονή των Ζοροαστριστών στους πρόποδες του όρους Μπορζ 
(ή Αλμπόρζ), στις παρυφές όχθες της Αρβάντα (ή Αρβάντ), δηλαδή στο δυτικό 
τμήμα των «Ουρανίων Ορέων». («Σχόλια επί της Γιάσνα», Τόμος Α’ – 
«Προσθήκες και Διορθώσεις», σελίς CLXXXV.)]  

 [Η ονομασία Αλμπόρζ προέρχεται από το αβεστικό όνομα του «Χαρά – Μπαραζαϊτί» 

(«Υψηλή Σκοπιά»), ενός θρυλικού όρους στην ιερά Αβέστα, το οποίον επιστεγάζει την 

«Αϊρυάνα Βαέτζο» την «Κατοικία των Αρίων». Η Χαρά – Μπαραζαϊτί αντικατοπτρίζει 

την πρωτοϊρανική Harā Bṛzatī, όπου *Bṛzatī είναι η θηλυκή μορφή του επίθετου  

«υψηλός», που είναι συγγενές με το Σανσκριτικό Brihat.Η Harā ημπορεί να ερμηνευθεί 



ως «σκοπιά» ή «φρουρά», από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ser- «προστασία». Το όνομα 

Αλμπόρζ είναι συγγενές ομόρριζο με το Ελμπρούζ, την υψηλοτέρα κορυφή του 

Καυκάσου. Αρβάντ ή  Αρβάντα είναι ένα συνώνυμο της οροσειράς Αλβάντ στο Ιράν, 

από την Ινδοευρωπαϊκή > Ινδο-Ιρανική ρίζα  *har  και την λέξη «vanta» (όπως η 

αγγλική bond και η γερμανική bund, ήτοι «σύνδεσμος με»  – «συνδεδεμένος προς». Η 

σύνθεση τους στην Arvandα >*Harvanta «ο εξ ύψους, μεγαλειώδης, ισχυρός»] 

Επίσης εσυνέχισαν να αποκαλούνται μεταξύ τους με το ίδιο όνομα, Αρύας ή 
Αϊρύας επί  αρκετά μακρό χρονικό διάστημα, μέχρις ότου  θρησκευτικές 
έριδες, οι οποίες φαίνεται ότι επέφεραν  μεγάλη πικρία, οδήγησαν τους δύο 
λαούς να σχηματίσουν κεχωρισμένες εθνικότητες (Κρίστιαν Λάσσεν, «Ινδική 
Αρχαιογνωσία», τόμος Α’, σελίς  516 και ένθεν). Το «Ζεντ Αβέστα» («Ζεντ βε 

Αβέστα» - «Ερμηνείες και Κείμενα»), το βιβλίο του ανανεωτικού θρησκευτικού 
νόμου, αναγνωρίζει το ίδιο ότι σε παλαιότερες εποχές υπήρξεν άλλη πίστη. 
Είναι αυτή των «παλαιών ανδρών», των «Πισντάντ» [«Πις» – πρώτος, «Νταντ» - 

δικαιοσύνη / «Πισντάντ» = Οι πρώτοι δίκαιοι - άρχοντες βασιλείς]. Αμφιβάλλω ότι 
αυτό το αρχαίο δόγμα ήταν ο Βραχμανισμός. Ήταν μάλλον η πηγή από την 
οποίαν προήλθεν ο Βραχμανισμός, η λατρεία των Πουροχίτα [Πουροχίτα / 

Πουροχίτ, στο ινδικό θρησκευτικό πλαίσιο, σημαίνει οικογενειακός ιερεύς και είναι 

συνώνυμος με την Παντίτ, που επίσης σημαίνει ιερεύς] ή  ίσως ακόμη και των 
προκατόχων τους. - Οι «Πισντάντ» ονομάζονται σαφώς από το Ζεντ Αβέστα 
ως «οι αρχαίοι άνδρες», σε αντίθεση με εκείνους που έζησαν μετά τον 
διαχωρισμόν από τους Ινδούς και οι οποίοι ονομάζονται στην ζενδική 
«Nabânazdita» («σύγχρονοι») και, στην σανσκριτική «Nabhanadichtra», από 
το όνομα ενός από τους υιους του νομοθέτου Μανού, αποστερημένου από 
την πατρική του κληρονομία, συμφώνως προς την Ριγκ Βέδα. (Μπουρνούφ, 
«Σχόλια επί της Γιάσνα», τόμος Α’, σελίς 566 και ένθεν). 

Τα Ζωροαστρικά έθνη κατέλαβαν αρκούντως μεγάλα εδάφη, τα όρια των 
οποίων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν στα βορειοανατολικά. Πιθανότατα 
έφθασαν έως τον πυθμένα των φαράγγων του Μουστάγ και στο εσώτερο 
οροπέδιον, από όπου αργότερον έφεραν στις ευρωπαϊκές χώρες τα 
πασίγνωστα ονόματα Σαρμάτες, Αλανοί και Άσες - (Οι Αλανοί ήσαν επίσης 

γνωστοί κατά την διάρκεια της ιστορίας τους από μιαν άλλη ομάδα σχετικών ονομάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Asi, As και Os) -. Προς Νότον, γνωρίζουμε 
καλύτερα τα όριά τους. Εισέβαλαν επιτυχώς στην Σογδιανή, στην Βακτριανή, 
στην χώρα των Μάρδων στα σύνορα της Αραχωσίας και στην συνέχεια στον 
Τίγρητα. Αλλά αυτές οι πελώριες περιοχές περιέχουν επίσης άλλες τεράστιες 
περιοχές, οι οποίες είναι εντελώς άγονες και δυσκατοίκητες για μεγάλον 
αριθμό ανθρώπων. Διακόπτονται από αμμώδεις ερήμους και διασχίζονται 
από όρη μιας αμείλικτης ξηρασίας. Ο Άριος πληθυσμός δεν ημπορούσε να 
ανταπεξέλθει σε αριθμό. Συνεπώς η δύναμη της φυλής απεμακρύνθη για 
πάντα από το κέντρον δράσεως το οποίον επρόκειτο να εγκολπωθούν μιαν 
ημέρα οι μοναρχίες των Μήδων και των Περσών. Διετηρήθη από την Πρόνοια 
ώστε πολύ αργότερον να ιδρύσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

Αν και εχωρίσθησαν από τους Ινδiκές φυλές, οι Ζωροαστρικές φυλές στα 
ανατολικά σύνορα δεν διεκρίνοντο ευκόλως από αυτούς, ούτε από εκείνες των 
Ελλήνων. Ωστόσον, οι κάτοικοι της «Αρυαβάρτα» οι οποίοι τις απεδέχθησαν 
ως συγγενείς, ηρνήθησαν, με τρόμο, να τις θεωρήσουν συμπατριώτισσες. 
Ήταν πολύ ευκολότερον για τις γειτονικές αυτές φυλές να είναι κατά το ήμισυ  
Ζωροαστρικές, διότι η φύση της θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως, με 
προέλευση από ολοκληρον τον λαό, βασισμένη στην ελευθερία, απέχει πολύ 



από τη δημιουργία ενός κοινωνικού δεσμού τόσον ισχυρού όσον εκείνου της 
Ινδίας. Αντιθέτως, δεδομένου ότι η εξέγερση επραγματοποιήθη εναντίον ενός 
δόγματος μάλλον τυραννικού, είναι εύλογον να πιστεύσουμε ότι, συμφώνως  
με την φυσική επίδραση οποιασδήποτε αντιδράσεως, το διαμαρτυρόμενο  
πνεύμα, επιδιώκον να αποφύγει την αυστηρά πειθαρχία των Βραχμάνων, 
αντιθέτως παρείχε και εθεσμοθέτησε μιαν αβληχρά άνεση. Πράγματι, τα 
Ζωροαστρικά έθνη φαίνονται λίαν εχθρικά μεταξύ τους και αντιτίθενται μεταξύ 
τους αμοιβαίως. Το καθένα, κεχωρισμένως συνιστάμενο, οδηγήθηκε, 
συμφώνως προς το έθιμον της λευκής φυλής, σε μια ταραχώδη ύπαρξη 
εξελισσομένη εν μέσω μεγάλου ποιμενικού πλούτου, κυβερνώμενο από 
άρχοντες, είτε αιρετούς είτε κληρονομικούς, αλλά αναγκασμένους να 
προσμετρούν στενώς την κοινή γνώμη. Όλες αυτές οι φυλές υπερηφανεύοντο 
για την ανεξαρτησία τους. Έτσι οργανωμένες, κατηλθαν σταδιακώς προς τα 
νοτιοδυτικά, όπου επρόκειτο να συναντήσουν τους Ασσυρίους. 

Πριν από την εποχήν αυτής της επαφής, οι πρώτες φάλαγγες ανεκάλυψαν 
στην γειτονία της Γεδρωσίας, μαύρους ή τουλάχιστον χαμιτικούς πληθυσμούς 
και ανεμίχθησαν στενώς με αυτούς. 

Επ’ αυτού αναφέρεται ο Κλάπροτ, («Πολύγλωσσος Ασία» / «Asia polyglotta», 
σελίς 62). - Αυτός ο φιλόλογος παραπέμπει στην ακραία σύντηξη όλων των 
ιδιωμάτων της αρχαίας Ασίας, ιδιωμάτων είτε με Άριες είτε με Σημιτικές αρχές, 
είτε επίσης με Φιννικά στοιχεία. Επισημαίνει αυτήν την τελευταία περίπτωση 
για την αρχαία Αρμενική, η οποία, συμφώνως προς τον ίδιο, σχετίζεται  πολύ 
με τις γλώσσες της βορείου Ασίας (προαναφερθέν έργο - σελίς 76) - Ο 
ισχυρισμός του αυτός υποστηρίζει το σύστημα ερμηνείας των μηδικών 
επιγραφών, το οποίον προετάθη από τον ντε Σωλσύ [Louis Félicien Joseph 

Caignart de Saulcy. («Αναλυτικές έρευνες για τις μηδικές σφηνοειδείς επιγραφές »)]  

Ως εκ τούτου, τα Ζωροαστρικά έθνη του νότου, τα οποία συμμετείχαν στην 
περσική δόξα, εδέχθησαν ενωρίς μιαν ορισμένη δόση μέλανος αίματος. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός τους, βαθύτατα  επηρεασθείς από αυτό το κράμα, 
περιέπεσε, πολύ πριν την κατάκτηση της Βαβυλώνος, σχεδόν στην 
κατάσταση των Σημιτών. Εκείνο που καταδεικνύεται εξ αυτού είναι ότι, οι 
Βακτριανοί, οι Μήδοι και οι Πέρσες ήσαν οι μόνοι Ζωροαστριστές  που 
έπαιξαν κάποιον ρόλο. Οι άλλοι περιορίσθησαν στην τιμή της υποστηρίξεως 
αυτών των επιλέκτων  οικογενειών. 

Ημπορεί να φαίνεται μοναδικό πως αυτοί οι Άριοι, τόσον εμποτισμένοι με αίμα 
μαύρων, είτε αμέσως, είτε σε συνέργεια με Χαμίτες και εκφυλισμένους 
Σημίτες, επέτυχαν να εκπληρώσουν τον σημαντικό χαρακτήρα που τους 
απεδόθη από την ιστορία. Εάν, λοιπόν, εκρίναμε εαυτούς δικαιουμένους να 
υποθέσουμε σε όλες τις φυλές τους, ένα ίσο μέτρο στην αναλογία του 
φυλετικού μείγματος (Αρίων, μαύρων, Χαμιτών, Σημιτών), θα καθίστατο 
δυσχερές να εξηγήσουμε κλινικώς την κυριαρχία των επιφανεστέρων από 
τους τελευταίους στους πληθυσμούς των Ασσυρίων.    

Όμως, για να σταθεροποιήσουμε την βεβαιότητά μας, αρκεί να συγκρίνουμε 
τις ζωροαστρικές γλώσσες μεταξύ τους, όπως ήδη έχω πράξει  αλλού: Η 
ζενδική -και το γεγονός αυτό δεν αμφισβητείται- ομιλείτο από τους 
Βακτριανούς, τους κατοίκους της Μπαλκ, αυτής της πόλεως της 
αποκαλουμένης στην Ανατολή «η μητέρα των πόλεων», τους ισχυροτέρους 
από τους πρωτογόνους Ζωροαστρικούς, ήταν σχεδόν καθαρή από σημιτικές 



αναμίξεις, ενώ η διάλεκτος της Περσίδος η οποία δεν διέθετε τόσον πολύ αυτό 
το προνόμιον, το κατείχε σε κάποιον βαθμό ανώτερο της μηδικής, ολιγότερον 
σημιτοποιημένης με την σειρά της από την παχλεβί, έτσι ώστε το αίμα των 
μελλοντικών κατακτητών της αρχαίας Ασίας να διατηρεί, στους ευγενεστέρους  
των νοτίων κλάδων του, έναν μάλλον Άριο χαρακτήρα ο οποίος εξηγεί την 
ανωτερότητά τους. 

Οι Βακτριανοί, Μπαχντί στην ζενδική, είναι οι Μπαχλίκας της Μαχαμπαράτα. 
Ήσαν προπάτορεςς, συμφώνως με αυτό το έπος, του τελευταίου εκ των 
Κουράβας και των Παντού. Ο βαθέως Άριος χαρακτήρ  τους είναι καλώς και 
δεόντως εξακριβωμένος (Κρίστιαν Λάσσεν, «Ινδική Αρχαιογνωσία», τόμος Α’ - 
297, όρα  επίσης και το βιβλίον του Κόμητος Άντολφ Φρήντριχ φον Zακ  
«Ηρωϊκά έπη του Φιρντουσί», Βερολίνο, 1851, (εισαγωγή, σελίς 16 και ένθεν) 
και επίσης το κείμενον του  Λάσσεν στο «Περιοδικόν γιά την γνώση της 
Ανατολής» («Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes»), Τόμος Β΄, σελίς 
53, όπου στους Βακτριανούς αναγνωρίζει τους Αφγανούς, των οποίων το 
εθνικόν  όνομα είναι Παστούν. - Το όνομα Μπαλκ που εδόθη στην πόλη των 
Βακτριανών, δεν είναι το παλαιότερον  που έφερε αυτή η πόλη. 
Προηγουμένως ονομάζετο Ζαριάσπα. (Μπουρνούφ, «Σχόλια επί της Γιάσνα - 
Σημειώσεις και Διευκρινίσεις», τόμος Α΄, σελίς CXII. “ 

 
Μέρος 71 
 

 
 
Μετερχόμενοι την συνοπτική και επιλεκτική προσέγγιση του πλέον διασήμου 
έργου του Γάλλου ιστοριοδίφου και διηγηματογράφου Κόμητος  Αρτύρ ντε 
Γκομπινώ, ήτοι του εγχειριδίου περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών, 
ανευρίσκουμε στο τέταρτο βιβλίον του εγχειριδίου, («Σημιτοποιηθέντες 
νοτιοδυτικοί πολιτισμοί») και ειδικότερον στο δεύτερον  κεφάλαιο - «Οι 
Ζωροαστριστές»-, αναφορές σπουδαίας σημασίας γιά την ελληνική ιστορία 
και εθνογένεση, καθώς  και γενικότερον για τον Ελληνισμό.  



Στο εν λόγω εδάφιον υπαρχει αναφορά στην Βακτριανή και τους Βακτριανούς, 
ή Μπαχντί στην ζενδική, καθώς και  Μπαχλίκας του ινδικού έπους 
Μαχαμπαράτα. Η Βακτριανή και το έθνος των Βακτρίων ή Βακτριανών 
ενέχουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον, προς τούτο παρεμβάλλουμε στο παρόν 
μερικές αδρές πληροφορίες ώστε να παρακολουθήσουμε πλέον ενήμεροι την 
περαιτέρω αφήγηση του ντε Γκομπινώ. 
 
Η ιστορία του πρωίμου Ιράν αποκρύπτεται σε μεγάλην αφάνεια και σύγχυση, 
οπότε είμεθα σε θέση να συλλέξουμε πολύ ολίγες αξιόπιστες πληροφορίες για 
την Βακτριανή  πριν από την ίδρυση της περσικής αυτοκρατορίας. Οι θρύλοι 
της Αβέστα και της μεταγενεστέρας περσικής λογοτεχνίας (ειδικώς το «Βιβλίο 
των Βασιλέων» - «Σαχ-ναμέ» του μεγάλου Φιρδουσί) δεν προορίζονται να 
στοιχειοθετήσουν επιστημονικώς δομημένη, ακριβή ιστορία. Απλώς διατηρούν 
με ένα ποιητικό ένδυμα αρκετές λησμονημένες παραδόσεις μιας εποχής 
οπότε η Βακτριανή  ήταν ένα μικρό, ανεξάρτητο βασίλειο το οποίον ηγωνίζετο 
για την ύπαρξή του ενάντια στους «Τουρανούς» νομάδες. Η μόνη του 
ξαιρετική προσωπικότης είναι αυτή του Ζωροάστρου και οι αναφορές σε 
αυτόν ημπορεί να βασίζονται σε ένα πραγματικό υπόστρωμα.  
 
Ο Κτησίας, Έλλην ιατρός στην αυλή του Αρταξέρξου του Β΄του Μνήμονος, 
[(που το όνομά του σημαίνει περσιστί «ο βασιλεύων διά της αληθείας») του 
«Ξαγιαθίγια ξαγιαθιγιάναμ» («Βασιλέως των βασιλέων») της Περσίας υιού του 
Δαρείου Β' και της Παρυσάτιδος] είναι ο πρώτος δυτικός συγγραφεύς που 
προσεπάθησε να γράψει μιαν ιστορία του πρωίμου Ιράν. Η μακρά διαμονή 
του στη χώρα και η πρόσβασή του στα κρατικά αρχεία του παρείχαν μια 
μοναδική ευκαιρία, την οποίαν, ατυχώς, δεν διεχειρίσθη επιτυχώς. Χωρίς 
κριτική αξιολογική ικανότητα και, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, αδιάφορος 
γιά την αναγκαιότητα να μελετήσει την γλώσσα της ξένης χώρας, καταγράφει 
μύθους και απίθανες ιστορίες που έτυχε να πληροφορηθεί. 
 
Ο Κτησίας συνέγραψε πραγματεία για την Ινδία, τα «Ινδικά», με πολλές 
μυθιστορίες, που όμως αξίζουν διότι μας πληροφορούν για το τι επίστευαν οι 
Πέρσες για τους Ινδούς, καθώς και μιαν ιστορία της Ασσυρίας και της Περσίας 
σε 23 βιβλία, τα «Περσικά», γραμμένα στην ιωνική διάλεκτο. Τα πρώτα έξι 
βιβλία των «Περσικών» διηγούνται την ιστορία της Ασσυρίας και της 
Βαβυλώνος μέχρις της ιδρύσεως της Περσικής Αυτοκρατορίας. Τα υπόλοιπα 
17 φθάνουν έως το έτος 398 π. Χ. Συνόψεις του όλου έργου σώζονται στον 
Φώτιο, ενώ αποσπάσματα («σπαράγματα») σώζονται στον Αθήναιο, στον 
Πλούταρχο και ιδίως στον Διόδωρο, του οποίου το 2ο  βιβλίο είναι εν πολλοίς 
αποτύπωμα του Κτησίου.  
 
Ως προς την αξία των «Περσικών» υπάρχουν αντιγνωμίες έως και σήμερον. 
Παρότι πολλές αρχαίες πηγές τα εκτιμούν και τα χρησιμοποιούν για να 
μειώσουν την αξιοπιστία του Ηροδότου, πολλοί (εν οις και ο Αριστοτέλης) 
θεωρούν τα γραφόμενα του Κτησίου ως μικράς ιστορικής αξίας (ένα 
επιχείρημα είναι ότι τα περί των Ασσυρίων βασιλέων δεν συμφωνούν με τα 
αναγραφόμενα στις σφηνοειδείς επιγραφές). Οι ιστορίες του περί Σεμιράμιδος, 
οι θρύλοι του Ζωροάστρου και η σκυθική εκστρατεία του Κύρου του Μεγάλου, 
καθώς και πλήθος άλλων παραμυθιών του, μετεγγίσθησαν στην 
μεταγενεστέρα ιστορία και ανεπαρήχθησαν χωρίς αμφιβολία από τους 
επομένους συγγραφείς. 
 



Ο Βηρωσσός, (εξελληνισμένη μορφή του περσικού Περούξ), ο ιερεύς της 
Χαλδαίας αστρολόγος, αστρονόμος, ιστοριογράφος και ιερουργός του ναού 
του Βάαλ, που έγραψε στα «Βαβυλωνιακά» του (έργο που αφιερώθηκε από 
τον Βηρωσσό στον βασιλέα Αντίοχο Α΄ τον Σωτήρα) μια μεγάλη ιστορία της 
Βαβυλωνίας, της Μηδίας και της Περσίας περί την εποχή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, μάλλον διετήρησε μια μάζα πληροφοριών που έρριψε «εξ 
αντανακλάσεως» σχετικό φως στην πρώιμο ιστορία της Βακτριανής. 
 
Για την Περσική Αυτοκρατορία έχουμε βεβαίως τα άριστα αποδεικτικά στοιχεία 
του «Πατρός της Ιστορίας» Ηροδότου, όμως  δυστυχώς μας μεταφέρει μόνον 
έως την Μάχη της Μυκάλης και από το 479 έως το 330 π. Χ. Υπάρχει λοιπόν 
ένα μεγάλο χάσμα στις γνώσεις μας για το Ανατολικό Ιράν. Υπάρχουν ολίγες 
διάσπαρτες ανακοινώσεις σε βιβλία όπως η Βιβλιοθήκη του Διόδωρου του 
Σικελιώτη, (συγχρόνου του Ιουλίου Καίσαρος), οι οποίες επί έναν περίπου 
αιώνα συναπαρτίζουν  όλα όσα ακούμε για την Βακτριανή. 
 
Δύο ιστορικοί έχουν συγκεντρώσει ακόμη και μικρές λεπτομέρειες για την 
εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Βακτριανή. Από αυτούς, σαφώς 
σπουδαιότερος είναι ο Αρριανός, ένα λαμπρό μέλος της Αυτοκρατορικής 
Δημοσίας Υπηρεσίας υπό τον αυτοκράτορα Αδριανό. Μελετητής, στρατιώτης 
και φιλόσοφος, ο Φλάβιος Αρριανός ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για το 
μεγάλο έργο που ανέλαβε. Η «Αλεξάνδρου Ανάβασις» βασίζεται στα έργα του 
Πτολεμαίου και του Αριστοβούλου, δηλαδή σε εξαιρετικής ποιότητος υλικό, 
παρασχεθέν πλουσίως. 
 
Το γλαφυρό, αφηγηματικό  και εν μέρει μυθιστοριακό βιβλίο, το μόνο γνωστό 
και μοναδικό επιζών έργον, του Κουίντου Κουρτίου Ρούφου, «Ιστορία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου» (De Rebus Gestis Alexandri Magni),  ή πληρέστερον 
«Τα βιβλία που διατηρούν τις ιστορίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου της 
Μακεδονίας», ανήκει σε μια διαφορετική σειρά λογοτεχνίας.  
Είναι ένα δημοφιλές βιβλίο για ένα πελώριο θέμα, όπου η άγνοια του 
συντάκτη για τις τεχνικές λεπτομέρειες της γεωγραφίας και της τακτικής, 
επιδεινούται από την μάλλον αδιάκριτο χρήση των πληροφορών του. Μία από 
τις πηγές αυτών, ο Κλείταρχος, είναι ύποπτος, τουλάχιστον σε μια 
περίπτωση, να αφηγείται  την ιστορία με μια επίπαση ρομαντισμού. Από την 
άλλη πλευρά, ο Κούρτιος δεν εμπιστεύεται  «τυφλώς» τις πηγές του (Π.χ., De 
Reb. Gest., ΙX., 11, 21). Αναφέρει επιμελώς τουλάχιστον ένα επεισόδιο που 
παραλείπεται από τον Αρριανό, την σφαγή των Βραγχιδών, (που ίσως 
απερρίφθη λόγω δυσπιστίας από τον Αρριανό).  
 
Επίσης στο θέμα της τοποθεσίας της Ζαριάσπα, της μυστηριώδους 
βακτριανής πόλεως για την οποίαν υπάρχει μεγάλη διαφωνία, είναι 
αφηγηματικώς πολύ σαφέστερος του Αρριανού. Το όνομα Ζαριάσπα, το 
οποίον είναι είτε ένα εναλλακτικόν όνομα για την Μπαλκ είτε όρος για ένα 
μέρος της πόλεως, που ημπορεί να προέρχεται από τον σημαντικό 
ζωροαστρικό ναό του πυρός «Αζαρ- ι – Ασπ».  

[Το θέρος του 329 π. Χ., ολίγον μετά την διέλευση του ποταμού Ώξου - Αμού 
Ντάρυα επαρουσιάσθηκαν στο ελληνικό στράτευμα πρέσβεις από μία μικρά 
πόλη, της οποίας οι κάτοικοι ήσαν δίγλωσσοι Έλληνες (ελληνόφωνοι και 
περσόφωνοι), αν και τα Ελληνικά τους δεν ήσαν πολύ καλά. Προϋπάντησαν 
τους πολεμιστές με μεγάλη χαρά και τους εκάλεσαν στην πόλη τους, για να την 
παραδώσουν ομού με τον ναό του Διδυμαίου Απόλλωνος -στη νοτία όχθη του 



Ώξου. Ο Αλέξανδρος όταν έμαθε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν οι απόγονοι των 
Βραγχιδών εξεμάνη. Οι Βραγχίδες υπήρξαν θερμοί συνεργάτες των 
εισβαλόντων κατά τους Μηδικούς Πολέμους Περσών και μετά την ήττα του 
στην Ελλάδα, ο Ξέρξης για να τους προστατεύσει από την εκδίκηση των 
Μιλησίων, τους είχε μετεγκαταστήσει σε εκείνην την περιοχή των εσχατιών της 
αυτοκρατορίας του. Ο Αλέξανδρος όμως στο Κοινό Συνέδριο των Ελλήνων ως 
Στρατηγός Αυτοκράτωρ, υπεσχέθη να εκδικηθεί για τα δεινά, που επέφερε 
πριν 151 χρόνια ο Ξέρξης και στο εκδικητικό αυτό πλαίσιο κατέστρεψε την 
Περσέπολη και εξηνδραπόδισε τους κατοίκους της. Τώρα, στα βάθη της Ασίας 
επέπεσε στους απογόνους των στενοτέρων συνεργατών του Ξέρξου. 
Ανέκαθεν, οι απηνέστεροι εχθροί και σκληρότεροι τιμωροί των ατίμων 
Ελλήνων, ήσαν οι ίδιοι οι συμπολίτες τους. Συνεπώς ο Αλέξανδρος ανέθεσε 
την λήψη αποφάσεως στους Μιλησίους συμμάχους, των οποίων η άποψη 
εβάρυνε περισσότερο λόγω κοινής καταγωγής με τους Βραγχίδες.  

Οι Μιλήσιοι όμως καθυστερούσαν να αποφανθούν, οπότε την επομένη ο 
Αλέξανδρος εισήλθε στο «Βραγχιδών άστυ» επικεφαλής ολίγων ανδρών και 
ενώ εγένετο ενθουσιωδώς δεκτός, η φάλαγξ περιεκύκλωσε την πόλη και 
ήρχισεν η σφαγή. Οι κάτοικοι εσφαγιάσθησαν μέχρις ενός, τα τείχη 
κατεδαφίσθησαν, τα δένδρα και τα ιερά άλση εξεριζώθησαν και κάθε ίχνος της 
πόλεως των μιαρών προδοτών εξαλείφθηκε. 

Οι αρχαιολόγοι ανεκάλυψαν ότι στο Ντιλμπεργκίν Τεπέ, καθ’ οδόν από την 
Μπάλκ προς το Κιλίφ, νοτίως του Ώξου, στο νυν Αφγανιστάν, ελατρεύετο ο 
Διδυμαίος Απόλλων σε μίαν ακμάζουσα πόλη με ελληνικούς ναούς. Επίσης 
στο Ταλασκάν Τεπέ, βορείως του Ώξου και εγγύς της Τερμέζ του σημερινού 
Ουζμπεκιστάν, ανεκαλύφθηκαν αμφορείς με την σφραγίδα των Βραγχιδών, 
υπολείμματα καταπελτικών βλημάτων και πεσσοί σφενδόνης, αλλά ουδέν 
ίχνος ζωής μεταγενέστερον της επιδρομής, η οποία κατέστρεψε την πόλη.]  

Η γεωγραφία του Στράβωνος  είναι μια άλλη πολύτιμη πηγή για την ιστορία 
της Βακτριανής. Το έργον αυτό αποτελεί πραγματικό χρυσωρυχείο 
πληροφοριών για τις φυλές της Κεντρικής Ασίας και της Ινδίας, όσων ήσαν 
γνωστές κατά τις ημέρες του συγγραφέως. Παρεμπιπτόντως, ο Στράβων 
προσθέτει πολλές παρατηρήσεις σχετικές με την ιστορία των χωρών που 
περιγράφει, ιδίως δε στην περίπτωση της Βακτριανής και της Βακτριανής 
Ινδίας αυτές είναι όλες σημαντικές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 72 
 
 

 
 
 
Για την ιστορία των Βακτριανών βασιλέων από την εξέγερση του Διοδότου 
έως την εξαφάνισή τους, η μόνη μας πηγή είναι ο Μάρκος Ιουνιανός Ιουστίνος 
(περί το 500 μ. Χ.), συγγραφεύς ενός έργου με τίτλο «Trogi Pompei 
Philippicarum Epitoma», ένα «είδος ανθολογίας» («Velut florum 
corpusculum», όπως το αποκαλεί ο ίδιος), της κατ’ αυτόν «ιστορίας του 
Φίλιππου». Δηλαδή μια επιτομή του εκτεταμένου «Βίβλος των Φιλιππικών 
Ιστοριών» του Τρόγου, μια ιστορία των βασιλέων της Μακεδονίας, η οποία 
κατηρτίσθη στην εποχή του Αυγούστου. Ο Γναίος Πομπήιος Τρόγος (1ος  αιών 
π. Χ.) ήταν ένας γαλατο-ρωμαίος ιστορικός από την Κελτική φυλή των 
Βοκοντίων στην Ναρβωνίτιδα Γαλατία, που έζησε κατά την διάρκεια της 
βασιλείας του αυτοκράτορος Αυγούστου. 
 
Το αρχικόν έργο εχάθη, αλλά ο Ιουστίνος διαφυλάσσει αναρίθμητα γεγονότα 
σχετικώς με την εξέγερση της Παρθίας, της Βακτριανής και των Βακτριανών 
ηγεμόνων της Ινδίας, οι οποίες έχουν ανεκτίμητο αξία. Ο Ιουστίνος έχει 
κατηγορηθεί συχνώς για την ανακρίβεια του. «Ο Τρόγος είναι ένας θλιβερός 
ιστορικός, αλλιώς ο Ιουστίνος ένας κακός συνοψιστής», παρατηρεί ένας 
μεταφραστής του 18ου αιώνος, «αλλά καθώς έχουμε τη μαρτυρία των 
διάσημων ανδρών υπέρ του Τρόγου, καταδικάζεται ο Ιουστίνος.»  
 
Μερικά από τα αρχικά επιχειρήματα του Τρόγου (φερόμενα ως «πρόλογοι») 
διατηρούνται σε διάφορους άλλους συγγραφείς, όπως ο Πλίνιος ο 
Πρεσβύτερος. Το κύριον θέμα του Τρόγου ήταν η άνοδος και η ιστορία της 
Μακεδονικής Αυτοκρατορίας, ο δε Ιουστίνος με την σειρά του επέτρεψε στον 
εαυτό του σημαντική ελευθερία αφηγηματικών αποκλίσεων, δημιουργών μιαν 
ιδιότυπη ανθολογία παρά μιαν αυστηρά επιτομή. 
 



Πολλές αναφορές μεγαλυτέρας ή μικροτέρας αξίας για την μελέτη του θέματος 
εμφανίζονται σε μιαν ευρεία ποικιλία συγγραφέων, από τον Κλήμεντα της 
Αλεξανδρείας μέχρι τον Ισίδωρο της Σεβίλλης και τους βυζαντινούς 
ιστορικούς. Ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς έχουν συλλεχθεί από τον 
Τζων Γουώτσον Μακ Κριντλ, (1825-1913) στην σειρά αναφορών του στην 
Ανατολή στους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς («Η Αρχαία Ινδία όπως 
περιγράφεται από τους Κλασικούς Συγγραφείς», πέντε τόμοι, Λονδίνο, 1896). 
 
Για την ιστορία του Μενάνδρου, της οποίας θραύσματα διατηρούνται από τον 
Ιουστίνο και τον Στράβωνα, έχουμε πολύτιμες αποδείξεις στον φιλοσοφικό 
διάλογο σε διάλεκτο Πάλι, «Τα ερωτήματα του Μιλίντα (=Μενάνδρου)», 
μεταφρασμένον από τον Δόκτορα Τόμας Γουίλιαμ Ρις Ντέηβιντς (1843-1922) 
(«Ιερά Βιβλία της Ανατολής», τόμοι XXXV-XXXVI.) 
 
Δύο Κινέζοι συγγραφείς που αναφέρονται επαρκώς στις σκυθικές φυλές οι 
οποίες ανέτρεψαν τους Βακτριανούς Έλληνες ημπορούν να προσεγγισθούν 
από τον ερευνητή σε αξιόλογες – ακριβείς μεταφράσεις. Τα χρησιμότερα 
κείμενα που ασχολείται με αυτό το θέμα είναι πιθανώς τα ακόλουθα δύο : 
 

Oι «Έρευνες ζητημάτων τινών αφορούντων στην ιστορία των Ελλήνων 
βασιλέων της Βακτριανής» του Χρετιέν ντε Γκίνιε στην «Ιστορία της 
Βασιλικής Ακαδημίας της Επιγραφολογίας και των Καλών Γραμμάτων» - 
Τόμος ΚΕ’ – 1759 και  
 
«Συνεισφορές  εκ κινεζικών  πηγών για την γνώση των τουρκικών λαών 
και των Σκυθών της  Κεντρικής Ασίας», του διαπρεπούς σινολόγου 
Δόκτορος Όττο Φράνκε (1863-1946)  στο «Δοκίμια της εν Βερολίνω 
Βασιλικής Ακαδημίας επιστημών/Φιλοσοφικές και ιστορικές 
συνεισφορές», τόμος 1904   Βερολίνο, σελίς 1-111.  

Οι αγγλικές μεταφράσεις των καταγραφών των Κινέζων προσκυνητών από 
τον Φαξιάν ή Φα-Χιάν (400 μ.Χ,) έως τον Χιουέν Τσανγκ ή Γιουάν Τσβανγκ ή 
Χουανζάνγκ (629 μ.Χ.), περιλαμβάνονται στο δίτομο έργο του Σάμιουελ Μπηλ 
(1825 –1889)  «Σι-Γιου-Κι : Βουδιστικά αρχεία του Δυτικού Κόσμου υπό 
Χιουέν Τσανγκ» (1884) στην σειρά ανατολικών σπουδών των εξαιρετικών 
εκδόσεων Τρύμπνερ. Το έργο του Χουανζάνγκ μετέφρασε επίσης ο  Τόμας 
Γουώτερς (στο δίτομο «Περί των ταξιδίων του Γιουάν Τσβανγκ στην Ινδία, 
629-645 μ. Χ.» -1904)  

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις αφηγήσεις τους έχουν συζητηθεί σε 
πάμπολλα άρθρα των σπουδαίων ανατολιστών ινδολόγων και σινολόγων 
Εντουάρ Σαβάν (1865-1918), Εντουάρ Σπεχτ (1843-1906), Συλβαίν Λεβί 
(1863-1935) και Τζων Φαίηθφουλ Φλητ (1847-1917) σε διάφορα περιοδικά 
ανατολικών σπουδών.  

Ιστορία της Βακτριανής και των πέριξ χωρών - Η αρχαιοτέρα προσπάθεια 
διαλευκάνσεως της ιστορίας των Ινδο-Ελλήνων έγινε από τον Τεόφιλους 
Ζίγκφρηντ Μπάγιερ, σε ένα βιβλίον του δημοσιευθέν λατινιστί στην Αγία 
Πετρούπολη το 1738, με τίτλον : «Η ιστορία των ελληνικών βακτριανών 
βασιλείων, ταυτοχρόνως με την αρχαία μνήμη των ελληνικών αποικιών στην 
Ινδία». Ένα άλλο πρώιμο έργο ήταν το έργο του ανατολιστή αρχαιολόγου 
Τόμας Μωρίς, με τίτλον «Η σύγχρονη ιστορία του Ινδοστάν, 
συμπεριλαμβάνουσα αυτήν της Ελληνικής Αυτοκρατορίας της Βακτριανής, και 



άλλων μεγάλων ασιατικών βασιλείων που συνορεύουν με τα δυτικά σύνορά 
της» (1802). Αλλά η πρώτη πραγματική επιστημονική συνεισφορά στην 
ιστορία αυτού του τμήματος του κόσμου είναι το υπέροχον πόνημα του Χόρας 
Χάιμαν «Αρχαία Αριανή, ένα περιγραφικός απολογισμός των αρχαιοτήτων και 
των νομισμάτων του Αφγανιστάν» (1841), ένα μνημειώδες έργο υψηλοτάτης 
αξίας. Επίσης η «Ινδική Αρχαιογνωσία» του Λάσσεν και η «Ιρανική 
Αρχαιογνωσία»  (Λειψία, 1878) του Φρειδερίκου Σπήγκελ (1820-1905) 
εξακολουθούν να είναι πολλαπλώς χρήσιμα. Για την ιστορία της Παρθίας, η 
«Έκτη Ανατολική Μοναρχία» του Τζωρτζ Ρώλινσον (1812-1902) παραμένει 
ένα αξιόλογο έργο. Επίσης ο καθηγητής της Τυβίγγης, Χέρμαν Άλφρεντ, 
Βαρώνος φον Γκούντσμιτ, ησχολήθη εκτενώς με τα προβλήματα της 
Βακτριανής στην συνεισφορά του στην ενάτη έκδοση της Βρετανικής 
Εγκυκλοπαιδείας (λήμμα «Περσία», § 2), ενώ Η «Ιστορία του Ιράν» του (1888) 
είναι ένα λειτουργικό βιβλίο, γεμάτο λαμπρές και διαφωτιστικές υποθέσεις.  
 
Τα βασικά έργα που ασχολούνται με την ομόχρονο Συρία και τους Σελευκίδες 
είναι «Κατάλογος των ελληνικών νομισμάτων : Οι βασιλείς της Συρίας, της 
Αρμενίας και της Κομμαγηνής» του Ερνέστ Μπαμπελόν, (1854-1924) και ο 
θαυμαστός «Οίκος του Σελεύκου» του Έντουιν Ρόμπερτ Μπέβαν (1870-
1943). Ο Βίνσεντ Άρθουρ Σμιθ, στην «Πρώιμο ιστορία της Ινδίας» (1904), 
ασχολείται εν συντομία αλλά και λεπτομερώς με το όλον ζήτημα, όπως και  η 
ενδεκάτη έκδοση της Βρετανικής Εγκυκλοπαιδείας όπου περιέχεται ένα άρθρο 
του Δόκτορος Έντουαρντ Μάϊερ με τίτλο «Βακτριανή», με εξαιρετικώς  
χρήσιμο βιβλιογραφία. 
 
Νομισματολογία - Η ιστορία των Βακτριανών Ελλήνων αποτυπώνεται σε 
μεγάλο βαθμό στα νομίσματα, τα οποία συνδέουν τα κενά μεταξύ των 
διασπάρτων ανακοινώσεων που ανευρέθησαν στους κλασσικούς συγγραφείς. 
Η μεγαλοπρεπής νομισματοκοπία της Βακτριανής Αυτοκρατορίας δείχνει ότι 
οι κατακτητές πρόγονοί μας ήταν ένας λαός υψηλοτάτου  πολιτισμού και όχι ο 
μια μικρά αποικία ημιπολιτισμένων βετεράνων του Μεγάλου Στρατηλάτη. Αυτά 
τα νομίσματα έχουν ανακαλυφθεί σε μεγάλο αριθμό, πράγμα το οποίον 
αποδεικνύει με μείζονα βεβαιότητα την ευημερία των Ελλήνων στην Ινδία. 
Πολλά από αυτά εκόπησαν από βασιλείς όχι ιδιαιτέρως γνωστούς στην 
ιστορία και κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια να διαταχθούν με την σωστή 
χρονολογική σειρά τους. Οι παλαιότερες ανακαλύψεις του ιατρού, ανατολιστή 
και νομισματολόγου Χόρας Χάϊμαν Ουίλσον (1786 –1860) και του 

αρχιτέκτονος, ανατολιστή, επιγραφολόγου, νομισματολόγου και χημικού  
Τζέιμς Πρίνσεπ (1799–1840) (ακάματου πρωτοπόρου της βακτριανής 
νομισματολογίας με ογκωδέστατο έργο) αποτελούν το «γνωστικό 
υπόστρωμα» του ζητήματος. 
 
Το θεμελιώδες βιβλίο μελέτης της βακτριανής νομισματικής είναι ο 
«Κατάλογος των νομισμάτων των ελληνικών και σκυθικών βασιλέων της 
Βακτριανής και της Ινδίας στο βρετανικό μουσείο» του αρχαιολόγου Πέρσυ 
Γκάρντνερ (1846-1937). Ο ίδιος συγγραφεύς έχει επίσης εκδώσει έναν 
κατάλογο των νομισμάτων των Σελευκιδών βασιλέων. Όλα αυτά τα έργα 
περιέχουν πολύτιμες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Για τις ινδικές συλλογές, 
υπάρχουν πολλά διεξοδικά άρθρα από τον στρατηγό σερ Αλεξάντερ 
Κάνινγκχαμ στο «Νομισματικό Χρονικό» και στον πολύτιμο «Κατάλογο 
νομισμάτων στο Μουσείο της Καλκούτας» του Βίνσεντ Άρθουρ Σμιθ. Ο σερ 
Μαρκ Όρελ Στέιν (1862 - 1943) έχει γράψει ένα περιεκτικό φυλλάδιο για τις 
«Ζωροαστρικές Θεότητες στα ινδοσκυθικά νομίσματα», στο «Βαβυλωνιακό 



και Ανατολικό αρχείο» και ο καθηγητής της σανσκριτικής στο Κέμπριτζ 
Έντουαρντ Τζέϊμς Ράψον (1861-1937), συνέβαλε με μια πολύτιμο περίληψη 
των ερευνών του για τα Ελληνο - Βακτριανά νομίσματα (στο τρίτο τετράδιο 
του Β’ τόμου της τρίτομης «Ιχνογραφία της Ινδο-Αρίας Φιλολογίας και 
Αρχαιογνωσίας» του Γερμανού Γκέοργκ Μπύλερ, 1897) περίληψη η οποία 
είναι πράγματι η κατ’ εξοχήν σύνοψη του θέματος. Επίσης λίαν 
αξιοσπούδαστο είναι το πόνημα του Άλφρεντ Φρήντριχ Κωνσταντίν φον Ζάλετ 
(1842-1897), «Οι Διάδοχοι του Αλεξάνδρου του Μεγάλου στην Βακτριανή»  
(Βερολίνο, 1878). Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα βιβλία «Κατάλογος των 
νομισμάτων της δυναστείας των Άνδρα» του Ράψον και «Νομισματική 
ανθοστεφάνη» (Corolla Numismatica) του φιλολόγου Διευθυντού Βρετανικού 
Μουσείου, σερ Τζωρτζ Φράνσις Χιλ  (1867 -1948) / (Οξφόρδη, 1900). 

Η Ινδο-Ελληνική τέχνη και η ελληνική επιρροή στην Ινδία - Το εκτενές και 
περίπλοκον ζήτημα της ελληνικής επιρροής στην Ινδία έτυχε τεραστίας 
προσοχής στις αρχές του προηγουμένου αιώνος. Οι υπερβολικώς 
ελληνοκεντρικές απόψεις των Γερμανών ειδικών Άλμπρεχτ Φρήντριχ Βέμπερ, 
Ερνστ Βίλχελμ Όσκαρ Βίντις και Γιούργκεν Άντον Μπένενετικτ Νήζε  
προεκάλεσαν μιαν ισχυρά αντίδραση από τους Βρετανούς ομοτέχνους τους. 
Μεταξύ των αξιοσημειώτων συνεισφορών αυτών για το θέμα είναι οι 
«Σημειώσεις για τον Ελληνισμό στην Βακτριανή και στην Ινδία» του σερ 
Γουίλιαμ Γούντθορπ Ταρν, στην «Επιθεώρηση Ελληνικών Σπουδών», (1902).  

Από καθαρώς λογοτεχνική άποψη, η πληρεστέρα και πλέον αμερόληπτος 
ανάλυση εγράφη στο τελικό κεφάλαιον της «Ιστορίας της Σανσκριτικής 
Λογοτεχνίας» του Καθηγητού Άρθουρ Μακντόνελ, με μιαν άφθονο 
βιβλιογραφία του θέματος στο τέλος του βιβλίου. Τα γλυπτά της Γανδάρα 
έχουν μελετηθεί ενδελεχώς από τον Αλφρέδο Κάρολο Αύγουστο Φουσέρ υπό 
την αιγίδα της γαλλικής «Βασιλικής Ακαδημίας της Επιγραφολογίας και των 
Καλών Γραμμάτων» («Ανθρωπιστικών επιστημών»), τα δε πορίσματα 
απετυπώθησαν στα έργα του :  «Σημειώσεις επί της αρχαίας γεωγραφίας της 
Γανδάρας, επί των Ινδο – Αφγανικών συνόρων» («Δελτίον της Γαλλικής 
Σχολής της Άπω Ανατολής» τόμος 21, 1921  σελίδες 331-343) και «Η ελληνο-
βουδιστική τέχνη της Γανδάρα : Μελέτη επί των καταβολών της κλασικής 
επιρροής στην βουδιστική τέχνη της Ινδίας και της Άπω Ανατολής»  
 
Οι απόψεις του Βίνσεντ ‘Αρθουρ Σμιθ εδηλώθησαν κατ’ αρχήν στο άρθρο του 
«Ελληνορωμαϊκή επίδραση στον πολιτισμό της αρχαίας Ινδίας» 
(«Επιθεώρηση της Ασιατικής Εταιρείας της Βεγγάλης» - 1889, σελίς 115). 
Επίσης ο Σμιθ έχει εκθέσει εκτενώς τις ώριμες - όψιμες απόψεις του (κατά 
πολύ τροποποιημένες μετά από σφοδρές επικρίσεις) στην «Ιστορία των 
Καλών Τεχνών στην Ινδία και στην Κεϋλάνη» (κεφάλαιο ΙΑ’). 
 
Ο Έρνεστ Μπίνφηλντ Χάβελ, στην «Ινδική Γλυπτική και Ζωγραφική» (1908), 
απέρριψε την πρόταση ότι η ινδική τέχνη οφείλει τα πάντα στη Δύση. Για τα 
ξένα στοιχεία στην ινδική αρχιτεκτονική, εκτός από τις παρατηρήσεις του 
Αλεξάντερ Κάνινγκχαμ στον Ε’ τόμο της «Αρχαιολογικής Ερεύνης της Ινδίας», 
ο αναγνώστης ημπορεί να αναφερθεί στο άρθρο «Κλασική επιρροή στην 
αρχιτεκτονική της περιφέρειας του Ινδού και του Αφγανιστάν» του Γουίλιαμ 
Σίμπσον (1823-1899), στο «Περιοδικό του Βασιλικού Ιδρύματος Βρετανών 
Αρχιτεκτόνων» (“Journal of R.I.B.A”/Royal Institution of British Architects), 
1894, τόμος Α’, σελίδες 93-115. 

 



 
 

Το Ελληνικό βασίλειον της Βακτριανής ιδρύθη το 250 π.Χ. από τον Έλληνα 
σατράπη της Βακτριανής, Διόδοτο τον Α' τον Σωτήρα, ο οποίος απεσχίσθη 
από τους Σελευκίδες. Απετέλεσε ομού με το μετέπειτα Ινδοελληνικό βασίλειον, 
το ανατολικότερον άκρο του ελληνικού κόσμου, [καλύπτον την περιοχή μεταξύ 
της Βακτριανής και της Σογδιανής στην κεντρική Ασία (σύγχρονο βόρειον 
Αφγανιστάν)- από του 250 π.Χ. έως το 125 π.Χ.]  

Η επέκταση του ελληνο-βακτριανού βασιλείου στην βόρειο Ινδία μετά το 180 
π.Χ. εγκαθίδρυσε το Ινδοελληνικό βασίλειο που διετηρήθη μέχρι το 10 μ.Χ. και 
ήταν το κέντρον του «Ελληνοβουδισμού» (της πολιτισμικής προσμίξεως 
ποικίλων  στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού και του βουδισμού, η οποία 
εξεκίνησε τον 4ον  αιώνα π.Χ. με την έναρξη της ελληνιστικής περιόδου και 
εσυνεχίσθη έως και τον 5ον αιώνα). Το Ινδοελληνικό βασίλειο ήταν ισχυρά 
ελληνιστική ηγεμονία έχουσα στην επικράτεια της διάφορες περιοχές της 
νοτίου Ασίας (κυρίως τις περιοχές που αντιστοιχούν στα σημερινά Αφγανιστάν 
και Πακιστάν) κατά τους δύο αιώνες της υπάρξεώς του. Ιδρύθηκε όταν ο 
Δημήτριος Α´ ο Ανίκητος, ο βασιλεύς της Βακτριανής, εισέβαλλε τον 3ον  
αιώνα π.Χ. στις περιοχές της βορειοανατολικής Ινδίας, τις οποίες είχαν 
ανακαταλάβει τα ινδικά βασίλεια (στα τέλη του 4ου  αιώνος π.Χ.) υπό τον 
Τσαντραγκούπτα Μαουρύα έναντι του Σελεύκου.  

Έτσι τα ελληνικά βασίλεια της κεντρικής Ασίας διεχωρίσθηκαν σε αυτά του 
βασιλείου της Βακτριανής και του βασιλείου της Ινδίας στην Ανατολή, και αυτό 
των Σελευκιδών στην Δύση -από το οποίον αρχικώς προήρχοντο -. Ο 
διασημότερος Ελληνοϊνδός ηγεμών υπήρξεν ο Μένανδρος ο Δίκαιος -ή 
«Μιλίντα» κατά την ινδική παράδοση-, ο οποίος είχε την πρωτεύουσα του 
στην Σακάλα της Πενταποταμίας  (σημερινή Σιαλκότ στο Παντζάμπ του 
Πακιστάν). Το βασίλειον επί δύο περίπου αιώνες ανέπτυξεν εκτενές εμπόριο 
με την Ινδία και την Κίνα και επεξετάθη στην κοιλάδα του ποταμού Γάγγη. 
Στην Κίνα οι κάτοικοι ήσαν γνωστοί ως Νταγιουάν ή Ταγιουάν  (Ta-yuan), 
«Μεγάλοι Ίωνες».  
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Ο ιστοριοδίφης και διηγηματογράφος Γάλλος διπλωμάτης, Κόμης  Αρτύρ ντε 
Γκομπινώ,  στο διάσημο εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων 
φυλών περιλαμβάνει στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί 
πολιτισμοί»), κείμενα ιδιαιτέρας σημασίας γιά την ελληνική εθνογένεση και τον 
Ελληνισμό. Ειδικότερον στο δεύτερον  κεφάλαιο («Οι Ζωροαστριστές»)  
αναφέρει : 

«Ήδη, σε μιαν απομεμακρυσμένη περίοδο, στην Ασσυρία βασιλεύει μια 
μηδική φυλή. Η αριθμητική αδυναμία της την εξηνάγκασε να υποστεί μια 
χαλδαιοσημιτική εισβολή από τα βορειοδυτικά όρη. Από την εποχήν εκείνη, τα 
θρησκευτικά δόγματα, σχετικώς σεβαστά, συνδέονται με το όνομα του 
Ζωροάστρου που έφερεν και ο πρώτος βασιλεύς αυτής της δυναστείας των 
Αρίων1: Δεν υπάρχει τρόπος ώστε να συγχέουμε τον πρίγκιπα που με τον 
συνώνυμό του θρησκευτικό μεταρρυθμιστή. Αλλά η παρουσία ενός τέτοιου 
ονόματος, την χρονολογία του 2234 π.Χ., ημπορεί να χρησιμεύσει για να 
καταδείξει ότι οι Μήδοι και οι Πέρσες του υπ΄ όψιν αιώνος διατηρούσαν την 
ίδια μονοθεϊστική πίστη με τους παλαιοτέρους προγόνους τους. 

Οι Βακτριανοί και οι Άριες φυλές οι οποίες τους περιόρισαν στα βόρεια και στα 
ανατολικά, εδημιούργησαν και ανέπτυξαν αυτά τα δόγματα. Είχαν ιδεί τον 
προφήτη που εγεννήθη σε αυτή την πολύ μακρινή εποχή, όταν τα 
Ζωροαστρικά έθνη υπέκειντο στις νεφελώδεις βασιλείες των καϊανών2 
βασιλέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εθνών από τα οποία μιαν 
ημέρα θα απέρρεαν κάποια στιμή οι Σαρμάτες. Αυτή η ημέρα ήλθε μετά τον 
διαχωρισμόν τους από τους Ινδούς.  

Εκείνη την εποχή, η εθνική θρησκεία με την μεταρρύθμισή της απεξενώθη 
προς την λατρεία των «πουροχίτας» (οικογενειακών ιερουργών βραχμάνων), 
ακόμη και στις απλούστερες θεολογικές αντιλήψεις, την πρωτόγονη αυτήν 
κληρονομία όλων των λευκών φυλών στις βόρειες περιοχές του κόσμου. Αυτή 



η θρησκεία ήταν ασυγκρίτως αξιοπρεπεστέρα, ηθικοτέρα και ανωτέρα από 
αυτήν των Σημιτών. Από αυτό το γεγονός ημπορεί να κριθεί ότι στον 7ον  
αιώνα η θρησκεία ήταν αρκούντως καλυτέρα, (παρά τις αλλοιώσεις της), από 
τον πολυθεϊσμό3, αν και πλέον ολιγότερον πτωχή, η οποία υιοθετήθη από  
πολλού καιρού από τα ελληνικά έθνη. Υπό την καθοδήγηση αυτής της 
πίστεως, τα ήθη δεν ήσαν πλέον τόσον υποβαθμισμένα και διετηρούντο 
ισχυρώς. 

Συμφώνως με την πρωτόγονο οργάνωση των Αρίων φυλών, οι Μήδοι έζησαν, 
κατά φύλα, διάσπαρτοι σε μικρές πόλεις. Εξέλεγαν τους ηγέτες τους, όπως οι 
πατέρες τους είχαν εκλέξει τους viθa-patiš / viç-patis («στρατάρχες του 
ανακτόρου»)4 .Ήσαν πολεμοχαρείς και ανήσυχοι, αλλά με αίσθηση της 
τάξεως, και αυτό αποδεικνύεται καθώς από την άσκηση του δικαιώματος της 
ψήφου οδηγήθησαν στην ίδρυση μιας κανονικής μοναρχίας, με βάση την 
αρχή της κληρονομικότητος5.Τίποτε δεν υπάρχει εκεί που εν ημπορούμε να 
ανεύρουμε στους αρχαίους Ινδούς, μεταξύ των Αιγυπτίων Αρίων, μεταξύ των 
Μακεδόνων, Θεσσαλών και Ηπειρωτών, όπως και στα γερμανικά έθνη. 
Παντού, όπου η επιλογή των ανθρώπων δημιουργεί την μορφή της  
κυβερνήσεως, σχεδόν παντού προτιμά τη μοναρχία και την διατηρεί σε μια 
συγκεκριμένη οικογένεια. Για όλους αυτούς τους λαούς, το ζήτημα της 
καταγωγής και η ισχύς του κατεστημένου γεγονότος, είναι δύο αρχές ή, για να 
το θέσουμε καλύτερον, δύο ένστικτα τα οποία κυριαρχούν στους κοινωνικούς 
θεσμούς και τους  ζωογονούν.  

Αυτοί οι Μήδοι, ποιμένες και πολεμιστές παρέμειναν ελεύθεροι άνθρωποι, με 
όλη την σημασία της λέξεως, ακόμη και σε αυτήν την περίοδο, όταν ο μικρός 
αριθμός τους τους ηνάγκασε να υποστούν την επικυριαρχία των Χαλδαίων, αν 
και το υπερβολικό πνεύμα της ανεξαρτησίας τους, τους εξωθούσε σε 
διάσπαση και σε ανταγωνισμό των δυνάμεων, ενώ βεβαίως συνέβαλε και 
στην παράτοση του χρόνου υποταγής τους, δεν ημπορεί κανείς να θαυμάσει 
επαρκώς ότι αυτή η κατάσταση δεν υπεβάθμισε την φυσικότητά τους. Και 
μετά από μακροχρόνιο δοκιμασία, το έθνος, αφού συνεκέντρωσε όλους τους 
πόρους του στην μονάρχικη κρατική του μορφή, κατέστη ικανό, μετά από 
δεκαέξ αιώνες να επαναλάβει  και να εκτελέσει την κατάκτηση του θρόνου της 
Ασσυρίας. 

Επειδή είχε αποβληθεί από την Νινευή, το έθνος δεν είχε πέσει. Είχε επιμείνει 
στη λατρεία του, μια πράγματι σπανία τιμή, προφανώς λόγω της επιμόνου 
ομοιογένειας του. Είχε διατηρήσει την προτίμησή του για ανεξαρτησία, υπό 
αρχηγούς οι οποίοι παρεμπιπτόντως, ήσαν ολίγον κυρίαρχοι των 
κυβερνήσεών τους και έτσι το μηδικό έθνος παρέμεινε Άριο. Όταν κάποτε 
κατεσχίσθη από την πολεμοχαρή αναρχία του και η ανάγκη να δοθεί μια 
διέξοδος στην δύναμη του παρέμενε ανικανοποίητος από την πονηρά 
ασφυξία της εμφυλίου  διαμάχης, έστρεψε την προσοχή του στις εξωτερικές 
κατακτήσεις.  

Εξεκίνησε με την υποδούλωση των γειτονικών εθνών που ιδρύθησαν στην 
γειτονία του, μεταξύ άλλων των Περσών 6, ενισχύθηκε δε με την προσθήκη 
τους. Στην συνέχεια, όταν έφερε υπό την σημαία του και συνέτηξε σε έναν 
ενιαίο λαϊκό (στον οποίον ήταν επικεφαλής) όλους τους υποστηρικτές της 
πίστεως στον Νότο, επετέθη στην σημιτική αυτοκρατορία της Νινευή. 

 



1 Lassen, «Indische Alterthum», Τόμος Α’, σελίς 753  και ένθεν.  

2. Η λέξη καϊανός, προέρχεται από την συλλαβή - πρόθεμα καΐ, που 
προηγείται των ονομάτων πολλών βασιλιάδων αυτής της ζωροαστρικής 
δυναστείας : όπως Kaï - Kāvus και Kaï-Khosro (που αναφέρονται στο «Βιβλίον 
των Βασιλέων» - «Σαχναμέ» του μεγάλου ποιητή Φιρδουσί). Αυτή η λέξη 
φαίνεται πως ήταν ο τίτλος των μοναρχών. Στην ζενδικήν, έχει την μορφή 
«Kava» και είναι ταυτόσημος με την σασνκριτική «Kavi» (ήλιος). Ίσως δεν 
στερείται ενδιαφέροντος να προσεγγίσουμε αυτό το νόημα με αυτό του 
αιγυπτιακού Phra. (Βλέπε Eugène Bumouf, «Σχόλιο για την Γιάσνα», τόμος Α’, 
σελίς 424 και ένθεν) - Αυτοί οι Καϊανοί βασιλείς έδωσαν την πρώτη ώθηση 
στην αυτονομιστική εθνότητα των Ζωροαστριστών. Βεβαίως παρήγαγαν μια 
μεγάλη λάμψη, καθώς επί τόσους αιώνες, εγέννησαν πολυάριθμες και 
επίμονες παραδόσεις, οι οποίες αποτελούν το πλέον αξιοσημείωτο τμήμα 
Σαχναμέ. 

3 Όπως όλες οι θρησκείες, σε περιόδους πίστεως, η μαγιοκρατία των Περσών  
ήταν κάτι το οποίον τώρα αποκαλούμε δυσανεξία. Εμίσησε τον πολυθεϊσμό σε 
όλες του τις μορφές. Ο Ξέρξης απεμάκρυνε το είδωλον του Μπελ, που ήταν 
ενθρονισμένο στην Βαβυλώνα και κατέστρεψε ή ερείπωσε όλους τους ναούς 
που συνήντησε στην Ελλάδα. Έτσι, ο Καμβύσης στην Αίγυπτο δεν έπραξε 
άλλο τι, αλλά υπήκουσε στο γενικό πνεύμα του έθνους του, όταν 
κακομεταχειρίσθηκε τόσον πολύ τις λατρείες της χώρας. (Βλέπε Carl August 
Böttiger, «Ideen zur Kunstmythologie», Δρέσδη -1826-,  τόμος Α’, σελίς 25 και 
ένθεν). 

4. Η λέξη που χρησιμοποιείται στο Σαχναμέ για τον προσδιορισμό του 
βασιλικού αξιώματος αποτελεί μιαν έντονο υπενθύμιση των ανεξαρτήτων 
δογμάτων των πρωτογόνων Αρίων, π.χ., ο Φεριντούν φέρει τον τίτλο του 
Σαχριάρ / Schahr-jar, Schahriar, («φίλος της πόλεως). Για τις προ-Ισλαμικές 
πηγές όπου ο Φιρδουσί  ανίχνευσε τις παραδόσεις τις οποίες συνέδεσε, βλέπε 
Κόμητος Adolf Friedrich von Schack, Εισαγωγή στο «Heldensagen des 
Firdusi», σελίς 52 και ένθεν. 

5. Όλα τα γεγονότα που συνθέτουν την ιστορία του σχηματισμού του μηδικού 
βασιλείου ανφέρονται  από τον Ηρόδοτο, με την δύναμή του αβρού 
αφηγηματικού του χρώματος, «Ιστορίαι» / «Κλειώ», 98 και ένθεν. 

6. Η «Μαχαμπαράτα» γνωρίζει τους Πέρσες, τους ονομάζει Παρασίκα. Αλλά 
εκείνη την μακρινή εποχή των πολέμων των Παντάβας και των υιών του 
Κουρού, αυτό το μικρό έθνος δεν είχε ακόμη αποκτήσει φήμη. Ένεκα τούτου  
στο ινδικό ποίημα, έχει την απλήν τιμή μόνον μίας αναφοράς. (Lassen, 
«Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», τόμος Β’, 53.) 
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Επίσης ο Γκομπινώ στο δεύτερον  κεφάλαιο («Οι Ζωροαστριστές»)  αναφέρει:  

«Πολλοί συγγραφείς δεν έχουν ιδεί σε αυτούς τους πολέμους της παλαιάς 
Ασίας, σε αυτές τις ταχείες κατακτήσεις, σε εκείνα τα κράτη τα οποία 
κατεσκευάσθησαν τόσον ταχέως και ανετράπησαν τόσον αιφνιδίως, ότι 
επήλθαν αμέτρητα πλήγματα και μια σειρά γεγονότων που στερούνται 
βαθέων αιτιών άρα ως εκ τούτου στερούνται αντικειμένου. Μην αποδεχθείτε 
αβιάστως μια τέτοια κρίση. 

Οι τελευταίες σημιτικές μεταναστεύσεις έπαυσαν κατερχόμενες από τα όρη 
της Αρμενίας και συρρέουσες ώστε να αναγεννηθούν οι πληθυσμοί των 
Ασσυρίων. Οι παράκτιες χώρες της Κασπίας και του γειτονικού Καυκάσου δεν 
διέθεταν πλέον ανθρώπους να στείλουν προς τα έξω. Από πολύ καιρό οι 
μετακινούμενες φάλαγγες  των Ελλήνων είχαν ολοκληρώσει το πέρασμα τους 
και οι Σημίτες που παρέμεναν στις χώρες αυτές, δεν εξεδιώχθηκαν πλέον από 
κανέναν. Επομένως, η Ασσυρία είχεν αποσυνθέσει  τις υπερκείμενες φυλές,1 
επειδή επί αιώνες δεν είχε πλέον ανανεώσει το αίμα της και λόγω της   
αφθονίας των μαύρων αρχών, ευρισκομένων πάντα στην διαδικασία 
αφομοιώσεως.  

Στην Αίγυπτο είχε συμβεί κάτι παρόμοιον. Όμως, καθώς το σύστημα καστών, 
παρά τις ατέλειές του, συνέχισε να διατηρεί αυτήν την κοινωνία στις 
συντακτικές της αρχές, οι ηγεμόνες της Μέμφιδος, αισθανόμενοι πολύ 
αδύναμοι για να αντισταθούν σε όλους τους κραδασμούς, έστρεψαν αλλού 
την πολιτική τους, στην διατήρηση ισχύος, εγείροντες μεταξύ αυτών και της  
Νινεβί -την οποίαν εφοβούντο υπεράνω όλων- ένα πέτασμα μικρών συριακών 
βασιλείων. Κρυμμένοι πίσω από αυτό το ανάχωμα, εσυνέχισαν, όσον 
καλύτερον ημπορούσαν, να σύρουν εαυτούς στις συνήθεις τους, κατερχόμενοι 
όμως  την πλαγιά του πολιτισμού καθώς υπέστησαν την εισβολή του μαύρου 
μείγματος. 



 

Εάν οι Νινεβίτες τους εφόβιζαν υπεράνω όλων, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήσαν οι 
μόνοι που τους κρατούσαν σε αναταραχή. Αναγνωρίζοντες επίσης ότι 
αδυνατούσαν να πολεμήσουν εναντίον στην ακατάβλητο δύναμη των 
Ελλήνων πειρατών, Αρίων τους οποίους οι γονείς τους αποκαλούσαν βασιλείς 
της θαλάσσης, (όπως συνέβη αργότερον και με τους Σκανδιναβούς Αρίους), 
οι Αιγύπτιοι προσέφυγαν στην συνετή λύση της απομονώσεως αποκλείνοντες 
τα στόμια του Νείλου. Το μέτρον των προφυλάξεων ήταν τόσον υπερβολικόν, 
ώστε οι απόγονοι του Ραμσή εξακολουθούσαν αφελώς να ελπίζουν ότι θα  
διατηρούσαν  επί μακρόν την τρέμουσα ύπαρξή τους. 

Εκτός από τις δυο μεγάλες αυτοκρατορίες του δυτικού κόσμου που 
απεδυναμώθησαν έτσι, οι Έλληνες ενεφανίσθησαν σχεδόν στην κατάσταση  
την οποίαν ήδη εγνώριζαν οι Μήδοι προ της ιδρύσεως μιας ενιαίας μοναρχίας. 
Επέδειξαν την ιδία αναταραχή, την ιδία αγάπη της ελευθερίας, τα ίδια 
πολεμοχαρή συναισθήματα, μιαν ίση φιλοδοξία να κυριαρχήσουν κάποτε  
στους άλλους λαούς, αλλά διατηρούντες τον πολυκερματισμόν τους 
παρέμειναν ανίκανοι να επιτύχουν κάτι πλέον εκτεταμένο. Εστάθησαν 
ανίκανοι, ώστε οι πόλεις αποικίες τους (που είχαν ήδη εγκατασταθεί στις 
εκβολές των ποταμών στον Εύξεινο Πόντο, στην Ιταλία και στην ακτή της 
Ασίας), οι οποίες ενεθαρρύνθησαν από την πολιτική της Ασσυρίας να 
επιδιώξουν έναν επιτυχή εμπορικό ανταγωνισμό κατά των πόλεων της 
Φοινίκης, από αυτήν την άποψη, εξηρτήθησαν ουσιαστικώς από την κυρίαρχο  
εξουσία στη Νινευή και στην Βαβυλώνα. 

Ήταν αυτή η στιγμή, όταν καμία από τις παλαιές μεγάλες δυνάμεις δεν ήταν 
σε θέση να επιτεθεί στους γείτονές της, όταν οι Μήδοι επαρουσιάσθησαν ως 
υποψήφιοι για την διακυβέρνηση του τότε σύμπαντος κόσμου. Η ευκαιρία δεν 
θα ημπορούσε να επιλεγεί καλύτερον ! Όμως δεν παρήλθεν πολύς καιρός, 
όταν ένας αρκούντως απροσδόκητος πρωταγωνιστής, εισήλθεν αποτόμως και 
ταχέως στην σκηνή, δίχως να σταματήσει εντελώς την αναδιανομή των 
ρόλων. Οι Κίμροι, οι Κιμμέρριοι, οι Κίμβροι ή οι Κέλτες, όπως και αν λέγονται, 
λευκοί λαοί αναμεμειγμένοι με κίτρινα στοιχεία, τα οποία κανείς δεν 
αντελήφθη, εξεχύθησαν αιφνιδίως στην Κάτω Ασία, προερχόμενοι από την 
Ταυρίδα και έχοντες λεηλατήσει  τον Πόντο και όλες τις περιβάλλουσες χώρες, 
επολιόρκησαν και κατέλαβαν τις Σάρδεις.  

Αυτοί οι άγριοι κατακτητές έσπειραν στο διάβα τους εμβροντησία και τρόμο.  

Αναμφιβόλως δεν επιζητούσαν τίποτα καλύτερον από το να δικαιολογήσουν 
την υψηλή εκτίμηση την οποίαν επέφερε το αντίκρυσμα των ξιφών τους και 
μόνον, κατανοούντες την δύναμή τους. Δυστυχώς γιά αυτούς, ανεπαρήγαγαν 
ένα ατύχημα που έχουμε ήδη παρατηρήσει : Οι νικητές κατετροπώθησαν, οι 
διώκτες κατέστησαν φυγάδες. Εξεδιώχθησαν μόνον ώστε να ανεύρουν εκ 
νέου καταφύγιον.  

Οι επιθέσεις τις οποίες υπέστησαν στις στέππες, (που αργότερον απετέλεσαν 
την ασιατική Σαρματία), από ένα σμήνος Μογγολικών ή Σκυθικών εθνών και 
που εξαναγκάστηκαν να υποστούν, τους εξώθησαν ναδραπετεύσουν στα 
μέρη όπου οι Σημίτες έτρεμαν στα πόδια τους, αλλά όμως και όπου, 
αναποφεύκτως, οι αντίπαλοί τους έσπευσαν να τους ακολουθήσουν.  



 

Έτσι ώστε η παλαιοτέρα Ασία σχεδόν δεν ησθάνθη την πρώτη καταστροφή 
των Κελτών, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια των κιτρίνων ορδών. Οι τελευταίες, 
ενώ εσυνέχιζαν να αγωνίζονται εναντίον των φυγάδων, επετέθησαν στις 
πόλεις και στους θησαυρούς των χωρών όπου εισέβαλαν, λεία η οποία ήταν  
βεβαιως ελκυστικοτέρα.2 

Οι Κέλτες ήσαν ολιγότερον πολυάριθμοι από τους ανταγωνιστές τους. Ήσαν 
κατάπληκτοι και διάσπαρτοι. Οι Σκύθες ηκολούθησαν, χωρίς ανταγωνιστές, με 
μιαν πορεία συνεχών νικών τους, ιδιαιτέρως επιζημίων για τα σχέδια της 
μηδικής πολιτικής.  

Ο  Κυαξάρης ήλθεν ακριβώς για να επινεμηθεί την Νινευί, έπρεπε δε μόνον να 
υπερβεί αυτό το τελευταίο εμπόδιο ώστε να ιδεί τον εαυτόν του κυρίαρχο της 
Ασσυριακής Ασίας. Ερεθισμένος από αυτή την ατυχή παρέμβαση των 
Σκυθών, εξεκίνησε την πολιορκία και συνάμα επετέθη στους Σκύθες. Όμως η 
τύχη δεν τον υπεστήριξε και έφυγε πικρώς συντετριμμένος, διότι έπρεπε να 
αφήσει  τους βαρβάρους, όπως βεβαίως τους αποκαλούσε, ελευθέρους να 
συνεχίσουν τις καταστροφικές τους επιδρομές.  

Αυτοί διεισέδυσαν μέχρι την παρυφήν της Αιγύπτου, όπου εσταμάτησαν από 
τις  παρακλήσεις και -προφανώς περισσότερον- από τα δώρα που έλαβαν 
από τους Αιγυπτίους ώστε να μην εισβάλλουν. Ικανοποιημένοι με τα λύτρα, 
μετέφεραν αλλού την βία τους. Αυτά τα Μογγολικά βακχανάλια ήσαν πράγματι 
τρομερά και δεν διήρκεσαν παρά μόνον ελάχιστα. Μετά από είκοσι οκτώ έτη 
έφθασαν στο τέλος τους. Οι Μήδοι, κατανικηθέντες στην πρώτη τους 
συνάντηση, ήσαν υπερβολικώς ανώτεροι των Σκυθών ώστε να υπομείνουν το 
ζυγό τους επ΄ αόριστον. Επέστρεψαν επιτιθέμενοι, αυτήν την φορά με πλήρη 
επιτυχία 3.  

Οι κίτρινοι ιππείς, που εξεδιώχθηκαν από τα στρατεύματα του Κυαξάρη, 
κατέφυγαν στην χώρα βορείως του Ευξείνου. Εκείθεν εσυνέχισαν να 
προχωρούν αναμειγνυόμενοι με  λαούς έχοντες (περισσότερον ή ολιγότερον) 
Φινλανδικό αίμα, με ατάκτους αγώνες, για τους οποίους είναι εξόχως 
κατάλληλοι, ενώ οι Ζωροαστρικοί λαοί, απαλλαγμένοι πλέον από αυτούς, 
εσυνέχισαν το έργο τους από το σημείον όπου είχε διακοπεί. Η εισβολή των 
Κελτο – Σκυθών απεκρούσθη, η Νινεβί επολιορκήθη και ο Κυαξάρης, ο 
ευφυής κατακτητής, εισήλθεν  εντός των τειχών της.» 

1. Movers, «Das phönizische Alterthum», τόμος Α’, 2ον μέρος, σελίς 415. Αυτή 
η παρακμή ήταν τόσον βαθεία, και προφανώς προεκλήθη από την εθνοτική 
αναρχία, ώστε οι Αιγύπτιοι, όχι ολιγότερον εκφυλισμένοι, αλλά συμπαγέστεροι 
επειδή διεκυβεύοντο ολιγότερα συστατικά στοιχεία στο αίμα τους, στιγμιαίως 
επεβλήθησαν στους παλσιούς  φοβερούς αντιπάλους τους. Τον 7ον  αιώνα, η 
επιρροή τους επεκράτησε στην Φοινίκη. Οι Μήδοι συντόμως επωφελήθηασαν 
τα κάλλιστα σχετικώς με αυτήν την ενέργεια. 

2. Movers, «Das phönizische Alterthum», τόμος Β’, 1ον μέρος, σελίς 419. 

3. Ηροδότου «Ιστορίαι» – «Κλειώ», 106 



 

Μέρος 75 
 
 

 
 
Ακόμη, ο ιστοριοδίφης και διηγηματογράφος Γάλλος διπλωμάτης, Κόμης  
Αρτύρ ντε Γκομπινώ, στο δεύτερον  κεφάλαιο («Οι Ζωροαστριστές»)  
αναφέρει : 

 « (…) Από εκείνην την εποχήν επεβεβαιώθη η κυριαρχία της νότιου Αρίας-
Ζωροαστρικής φυλής, στην οποίαν τώρα ημπορώ να δώσω, χωρίς δυσκολία, 
την γεωγραφική ονομασία Ιρανική. Υπήρχε μόνον το ερώτημα ποίοι θα ήσαν 
οι κλάδοι αυτής της οικογενειας οι οποίοι θα αποκτούσαν την υπεροχή. Ο 
Μηδικός λαός δεν ήταν ο αγνότερος. Για τον λόγον αυτόν δεν ημπορούσε να 
διατηρήσει την κυριαρχία. Αλλά ήταν ο πλέον πολιτισμένος λόγω της επαφής 
του με τον Χαλδαϊκό πολιτισμό, αυτό δε το στοιχείον του προσέδωσε αρχικώς 
την πλέον εξέχουσα θέση. Υπήρξεν ο πρώτος, είχε δε προτιμήσει μια μορφήν 
κανονικής κυβερνήσεως επί ακάρπων αναταραχών, οι δε τρόποι του και οι 
συνήθειες του ήσαν πλέον εκλεπτυσμένες εκείνων των άλλων γονεϊκών 
κλάδων. Ωστόσον, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από μιαν 
ορισμένη συγγένεια με τους Ασσυρίους και τα οποία καταμαρτυρεί η 
κατάσταση της ιδιαιτερότητος του, ηγοράσθησαν με κόστος ενός υμένος, ο 
οποίος με την μεταβολή του Μηδικού αίματος είχεν επίσης μειώσει και την 
σπλαχνική σφριγηλότητά του. Σε σχέση με μιαν άλλη ιρανική φυλή, αυτήν των 
Περσών, έτσι ώστε, με το δικαίωμα της εθνικής ανωτερότητος, η κυριαρχία 
της Ασίας να απομακρυνθεί από τους συντρόφους του Κυαξάρου και να 
περάσει στον κλάδο ο οποίος παρέμενε περισσότερον Άριος. 

Ένας πρίγκηψ ο οποίος, από τον πατέρα το, ανήκε στο Περσικόν έθνος και 
από τη μητέρα του στον βασιλικό οίκο του Δηιόκου [ο Δηιόκης, (περσιστί 

Νταγιούκα, Ντιγιάκο ή και Ντάκο, αναλόγως προς τον καλούντα) υιoς του Φραόρτου, 

κατά τον Ηρόδοτον υπήρξεν ο πρώτος βασιλεύς των Μήδων ο οποίος που εβασίλευσεν 



κατά πάσα πιθανότητα από το 700 ώς το 647 π.Χ.],, ο Κύρος, ήλθε να λάβει την 
θέση της αμέσου γραμμής διαδοχής και να παράσχει στους συμπατριώτες του 
την κυριαρχία επί του ιδρυτικού φύλου της αυτοκρατορίας, αλλά και εφ’ όλων 
των άλλων ομαίμων οικογενειών. Δεν υπήρξεν, ωστόσον, καμία απόλυτος 
υποκατάσταση. Οι δύο λαοί ηνώθησαν στενότατα. Μόνον μεταξύ των 
κυριάρχων υπήρξεν μια σκιά, η οποία δεν διήρκεσεν επί πολύ. Διότι οι Πέρσες 
κατενόησαν την αναγκαιότητα της υποταγής του σφρίγους τους, ολίγον 
ακαλλιεργήτου, στην σχολή των εμπειροτέρων Μήδων. Έτσι συντόμως 
κατέστη φανερόν ότι οι βασιλείς του 1 οίκου του Κύρου δεν είχαν ενδοιασμούς 
να τοποθετήσουν τους επιδεξιοτέρους εξ αυτών στις πρώτες βαθμίδες. 
Υπήρξεν λοιπόν ένας πραγματικός καταμερισμός της εξουσίας μεταξύ των 
δύο κυριάρχων φύλων και των άλλων, πλέον Σημιτικών, Ιρανικών λαών2. 
Όσον αφορά στους Σημίτες και σε άλλες Χαμιτοποιηθείσες ή Μαύρες ομάδες 
που αποτελούσαν την τεράστια πλειοψηφία των υπηκόων πληθυσμών, ήσαν 
απλώς και μόνον το κοινό βάθρο της Ζωροαστριακής κυριαρχίας. 

Το να υποπέσουν στην σκληρά διοίκηση μιας σοβαράς και πολεμοχαρούς 
φυλής πολεμιστών, πρέπει να υπήρξεν ένα παράδοξον θέαμα και μια 
περίεργος αίσθηση, για τα εκφυλισμένα έθνη της Ασσυρίας, (τόσον δειλά, 
τόσον διεστραμμένα, και ταυτοχρόνως τόσον καλλιτεχνικά). Εμπνεύσεις μιας 
απλής, ηθικής, τόσον ιδεαλιστικής λατρείας όπως οι θρησκευτικές αντιλήψεις 
αυτών των πολεμιστών ήσαν ελάχιστες για τους υποταχθέντες. 

Με την άφιξη των Ιρανών, οι ιεροί τρόμοι και οι θεολογικές μολύνσεις έφθασαν 
στο τέλος τους. Το πνεύμα των Μάγων δεν ημπορούσε να τις ανεχθεί. 
Υπήρξεν μια πολύ μεγάλη και μοναδική απόδειξη αυτής της μισαλλοδοξίας 
όταν, αργότερον, ο βασιλεύς Δαρείος, ο οποίος κατέστη  κύριος της Φοινίκης, 
έστειλε διαταγή ώστε να σταματήσουν οι Καρχηδόνιοι να θυσιάζουν 
ανθρώπους στους θεούς τους, προσφορές δις αποτρόπαιες στους 
οφθαλμούς  των Περσών διότι  προσέβαλαν την ευσέβεια προς τους άλλους 
και εμόλυναν την καθαρότητα της ιεράς φλογός της λατρευτικής πυράς3. 

Ίσως, από την εφεύρεση του πολυθεϊσμού, ήταν η πρώτη φορά κατά την 
οποίαν  οι εντολές που προήρχοντο από τον θρόνο ομιλούσαν για την 
ανθρωπότητα. Ήταν ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της νέας 
κυβερνήσεως της Ασίας. Έκτοτε προσεπάθησε να αποδώσει δικαιοσύνη στον 
καθένα και να θέσει τέρμα στις δημόσιες φρικαλεότητες, οι οποίες ελάμβαναν  
χώρα με κάθε πρόσχημα. Ιδιαιτερότης επίσης νέα, την οποίαν ο Μεγάλος 
Βασιλεύς ήταν ανήσυχος για την να διαχειρισθεί. Έκτοτε εκπίπτει η 
μεγαλομανία και όλα τείνουν να καταστούν θετικότερα. Τα ενδιαφέροντα 
εξυπηρετούνται τακτικότερον. Υπάρχουν υπολογισμοί και δη εύλογοι και 
προσεκτικοί υπολογισμοί στους θεσμούς του Κύρου και των διαδόχων του. 
Για να το ειπούμε σαφώς, η κοινή λογική εμπνέει την πολιτική, δίπλα από τα 
θορυβώδη πάθη και μερικές φορές ολίγον υπεράνω τους. Άλλωστε μέχρις 
τότε, αυτά είχαν ήδη εκδηλωθεί πάρα πολύ 4.» 

* * * * 

1. Τα ονόματα των πρώτων Περσών αρχόντων απαυγάζουν εντόνως την 
μεγάλην ταυτότητα των Ζωροαστρικών εννοιών με τις Ινδικές, καθώς  ακόμη 
και με εκείνες των άλλων Αρίων κλάδων. Έτσι ο πατήρ των Αχαιμενιδών 
ονομάστηκε Κούρους (Κύρος), όπως ο αρχηγός των λευκών Κουράβας που 
είδαμε να εισβάλλουν  στην Ινδία σε πολύ παλαιάν εποχή. Αργότερον, στην 



σφηνοειδή επιγραφή του Μπεχιστούν (Μπηχιστούν ή Μπη-Σοτούν ή Μπη- 
Σιστούν), ο Καμβύσης ονομάζεται Κα(μ)πουντύα  [Ka(m)budya, όπως η φυλή 
των αντιφρονούντων  «κσατρίγιας» - («πολεμιστών»), που κατοικεί στην δεξιά 
όχθη του Ινδού ποταμού, οι Καμπόντυας. (Christian Lassen, Indische 
Altertumskunde, Α’, 598)] - Είναι αξιοσημείωτον ότι οι κάτοικοι του Ινδοκούς 
[Ινδοκούς, ή Ινδοκούχος (Hindu Kush) ή Ινδοκαύκασος ή Παροπαμισάδαι εκ του όρου 

Παροπαμισσός- Παραπάμισος (το όνομα πιθανώς προέρχεται από μιαν αβεστική 

έκφραση που σημαίνει «Υψηλότερον απ’ όσον ίπταται ο αετός».] ονομάζονται έως 
σήμερον Καμότζε (Kamodje). Πριν από τις κατακτήσεις των Αφγανών, η 
επικράτειά τους έφθανε μέχρι τον Ινδό ποταμό. (Christian Lassen, «Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes», II, 56 και ένθεν). 

2. Πρέπει ακόμη να γίνει αποδεκτόν ότι οι Βακτριανοί, ο παλαιότερος 
πολιτισμένος κλάδος της Ζωροαστριανής οικογενείας, είχαν το μερίδιόν τους 
στην υπεροχήν υπό την δυναστεία του Δαρείου, εάν υιοθετήσουμε την ιδέα του 
Röth. Αυτός ο μελετητής υπεστήριξεν ότι, οι Αχαιμενίδες ήσαν Βακτριανοί 
υποτελείς των Περσών βασιλέων. (Eduard Röth, «Geschichte unserer 
abendländischen Philosophie, Entwickelungsgeschichte unserer spekulativen, 
sowohl philosophischen als religiösen Ideen von ihren ersten Anfängen bis 
auf gegenwart» (Μανχάϊμ, 1846,) Α’, σελίς 384 και ένθεν). Ωστόσον, αυτή η 
υπόθεση χρήζει περαιτέρω μελέτης. 

3. Ο Δαρείος του Υστάσπου τους απηγόρευσεν επίσης να τρώγουν κρέας 
κυνός. Το φοινικικό έθιμο των ιερατικών σφαγών, που οδήγησε τους 
Καρχηδονίους στην σφαγή εκατοντάδων παιδιών στους βωμούς τους, 
υπήρξεν ένα έθιμο που έκαμε τον Ένιους να ειπεί: «Και οι Φοίνικες αφ εαυτών 
θυσιάζουν τα μικρά τους παιδία», πράγμα το οποίον επανελήφθη  όταν 
εξέπεσεν η επιρροή των Περσών. Οι Έλληνες προσεπάθησαν ματαίως να 
πείσουν τους Καρχηδονίους να εγκαταλείψουν τέτοιες τερατουργίες, οι οποίες 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν κρυφίως  κατά την εποχή του Τιβερίου και 
μετεδόθησαν με το σημιτικόν αίμα στην ρωμαϊκήν αποικία (Karl August 
Böttiger, «Ideen zur Kunstmythologie» , τόμος Α΄, σελίς 373.) 

4. Ο διάδοχος του ψευδούς βασιλέως  Σμέρδιος (Ο Μπαρντίγια ή κατά την 

Ελληνικήν απόδοση Σμέρδις της Περσίας ήταν βασιλεύς της Περσίας από την 

δυναστεία των Αχαιμενιδών επ’ ολίγους μήνες το 522 π.Χ.) εξεφράζετο έτσι στην 
επιγραφή του Μπεχιστούν. Ο «Δαρείος ο βασιλεύς» λέγει: «Σε όλες αυτές τις 
επαρχίες έδωσα χάρη και προστασία στον εργαζόμενο. Τον  αδρανή οκνηρό, 
τον ετιμώρησα βαρέως». (Rawlinson, «Εφημερίς της Βασιλικής Ασιατικής 
Εταιρείας», τόμος 25, μέρος Α’, σελ. 35) - Αυτός ο Δαρείος που ομίλησεν έτσι 
έφερε στο ίδιον το όνομά του την έκφραση μιας χρηστικής ιδέας: 
«Νταριγιαβούς» - «Daryawus» σημαίνει «εκείνος που διατηρεί την τάξη». 
(Adolf Friedrich von Schack, «Heldensagen von Firdusi»,σελίς 11). 
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Ο ρηξικέλευθος Γάλλος ιστοριοδίφης και διπλωμάτης, Κόμης  Αρτύρ ντε 
Γκομπινώ, στο περιβόητον εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των 
ανθρωπίνων φυλών, στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί 
πολιτισμοί»), περιλαμβάνει αξιοπρόσεκτα και ενίοτε ιδιάζοντα κείμενα 
μείζονος σημασίας γιά την ελληνική εθνογένεση, τον μείζονα Ελληνισμό και 
τον προγονικό μας πολιτισμό. Ειδικότερον στο δεύτερον  κεφάλαιο («Οι 
Ζωροαστριστές»)  αναφέρει : 

«Την ιδία περίοδο κατά την οποίαν μειώνεται η ορμητικότης των ηγεμόνων και 
σημειώνει πρόοδον η υλική οργάνωση, η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα μειώνεται 
εντυπωσιακώς. Τα μνημεία της Περσίας είναι μόνον μια μετρία αναπαραγωγή 
του παλαιού Ασσυριακού ύφους*. Δεν υπάρχει πλέον έμπνευση στα 
ανάγλυφα της Περσεπόλεως. Δεν ανευρίσκεται καν η ψυχρά διόρθωση των 
κανόνων, που επιβιώνει συνήθως στις μεγάλες καλλιτεχνικές σχολές.  

Τα σχήματα φαίνονται άχαρα, βαρέα, χονδροειδή. Δεν παριστούν πλέον  
προϊόντα των γλυπτών. Είναι τα ατελή περιγράμματα αδεξίων ελιγμών.  
Δεδομένου δε ότι ο μεγάλος βασιλεύς, με την μεγαλοπρέπειά του, δεν 
εξησφάλισε καλλιτεχνικές απολαύσεις παρόμοιες με εκείνες που 
απελάμβαναν οι Χαλδαίοι προκάτοχοί του, είναι απαραίτητο να πιστεύσει 
κανείς ότι δεν ησθάνθη καμίαν επιθυμία επ' αυτού, καθώς και ότι οι μέτριες 
αναπαραστάσεις οι οποίες εξηπλώθησαν επί των τειχών του ανακτόρου του, 
για να εορτάσει την δόξα του, εκολάκευσαν αρκούντως  την υπερηφάνειά του 
και επήρκεσαν  για το αισθητήριόν του. 

 



 

[* Ώστεν Χένρυ Λέϊαρντ, «Η Νινευή και τα υπολείμματά της» («Niniveh und seine 

Überreste»). Λειψία, 1850, σελίς 340. Είχα στην διάθεσή μου μόνον την μετάφραση του 

Meissner, την καλυτέρα των υπολοίπων. Ο πολυμαθής Άγγλος περιηγητής συζητά με 

έναν εξαίρετον τρόπο τις σχέσεις του Περσικού ύφους με τα πρότυπα της Ασσυρίας και 

της Αιγύπτου.]  

Έχει συχνάκις ειπωθεί ότι, οι τέχνες ήκμασαν αναποφεύκτως υπό έναν 
πρίγκηπα φίλον της πολυτελείας και ότι, όταν επεζητείτο πολυτέλεια, οι 
δημιουργοί των αριστουργημάτων ήσαν παρόντες παντού, ενθαρρυμένοι από 
την προοπτική λεπτών φόρων τιμής και υψηλών αμοιβών. Ωστόσον, οι 
μονάρχες τόσων πολλών περιοχών, οι οποίοι είχαν τα μέσα να πληρώσουν 
για την πλέον υπερήφανο φήμη, ημπόρεσαν να δημιουργήσουν γύρω τους 
μόνον πολύ αδύναμα δείγματα της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας των υπηκόων 
τους. Εφ όσον δεν είχαν προσωπικήν αντίληψη του ωραίου, (καθώς 
αντεγράφησαν τα αριστουργήματα των προηγούμενων τους δυναστειών, τα 
οποία μάλιστα οι ίδιοι έκτισαν σε όλα τα σημεία των τεραστίων επικρατειών 
τους, τεράστια κτίρια πάσης φύσεως), έδωσαν στους καλλιτέχνες, αν υπήρχαν 
όντως καλλιτέχνες, όλες τις επιθυμητές ευκαιρίες να επισημάνουν και να 
ανταγωνιστούν ιδιοφυώς τις εξαφανισθείσες γενεές.  
Ωστόσον, τίποτε δεν εκπηγάζει αυτομάτως μόνον από τα δάκτυλα της 
Αθηνάς.  
 
Η Περσική μοναρχία ήταν πλουσία, τίποτα περισσότερον, είχε δε 
επανειλημμένως προσφύγει στην αιγυπτιακή παρακμή, ώστε να αποκτήσει τα 
αναμφιβόλως δευτερευούσης αξίας έργα της, τα οποία εν τούτοις 
υπερέβαιναν τις ικανότητες των υπηκόων της. 

Ας προσπαθήσουμε να ανεύρουμε την κλείδα αυτού του προβλήματος : 
Έχουμε ιδεί ήδη ότι το Άριον έθνος, προσελκυόμενο από τα θετικά γεγονότα 
και όχι από την συγχυτική φαντασία, δεν είναι καλλιτέχνης αφ’ εαυτού. 
Βαθυστόχαστο, εμπεριστατωμένο, εμβριθές και λογικό, αυτό είναι, επιπλέον 
δε με ολοκληρωμένη κατανόηση. Ευφυές στην ανακάλυψη των 
πλεονεκτημάτων όλων των πραγμάτων, ακόμα και σε ότι του είναι ολότελα 
ξένο. Ναι, πρέπει επίσης να του αναγνωρίσουμε αυτό το προνόμιον, ένα από 
τα πλέον καρποφόρα του κυριαρχικού του δικαιώματος.  

Αλλά όταν η Αρία φυλή είναι καθαρά από οποιανδήποτε ανάμειξη με το αίμα 
των μαύρων, δεν υπάρχει για αυτήν καλλιτεχνική αντίληψη. Αυτό το έχω 
εκθέσει αλλού καθ’ υπερβολήν. 

Έχω καταδείξει τον πυρήνα αυτής της οικογενείας  της συνισταμένης από τις 
μελλοντικές Ινδικές, Ελληνικές, Ιρανικές και Σαρματικές κοινωνίες, λίαν 
ανίκανες να δημιουργήσουν εικαστικές αναπαραστάσεις πραγματικής αξίας. 
Όπως και ανεξαρτήτως από το πόσον σπουδαία είναι τα ερείπια των οχθών 
του Γενισέϊ και οι προπέτειες των ορέων Αλτάϊ, δεν υπάρχει εκεί κανένα 
αποκαλυπτικό σημείο για μια λεπτή αίσθηση των τεχνών.  

Εάν λοιπόν στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία υπήρξε μια ισχυρά εξέλιξη στην 
υλική αναπαραγωγή της σκέψεως, εάν στην Ινδία αυτή η ιδία ικανότης δεν 
απέτυχε να εκκολαφθεί, (έστω και αργότερον), το στοιχείον αυτό δεν 
εμφανίζεται αναιτίως.  



Εξηγείται με την επίδράση του μαύρου μείγματος, αφθόνου και ανεξελέγκτου 
στην Ασσυρία, περιορισμένου στην Αίγυπτο, πλέον περιορισμένου στο ινδικό 
έδαφος, δημιουργούντος έτσι τους τρεις διαφορετικούς τρόπους εκδηλώσεως 
αυτών των διαφορετικών χωρών. 

Στην πρώτη, η τέχνη έφθασε ταχέως στο απόγειόν της  τότε -όχι αργότερον- 
υπέστη εκφυλισμόν καταπίπτουσα στα τερατουργήματα, όπου την έρριψε η 
λίαν ταχεία μελανή κυριαρχία. Με την δευτέρα, καθώς τα Άρια στοιχεία, πηγές 
τοπικής ζωής και πολιτισμού, ήσαν αδύναμα από αριθμητικής πλευράς, 
εκέρδισεν αμέσως η μαύρη έγχυση.  

Ωστόσον, αυτά τα στοιχεία υπερασπίσθησαν τον εαυτόν τους μέσω ενός 
σχετικού διαχωρισμού των καστών και το καλλιτεχνικόν συναίσθημα, το 
οποίον είχε αναπτύξει η πρώτη εισροή, παρέμεινε ακίνητο, έπαυσε αμέσως 
να προοδεύει και έτσι ημπόρεσε να διαρκέσει πολύ περισσότερον από ότι 
στην Ασσυρία, δίχως να υποβαθμισθεί. 

Στην Ινδία, καθώς ένα λίαν ισχυρότερο και συμπαγέστερον φράγμα αντετάχθη 
στις εισβολές της μαύρης αρχής, ο καλλιτεχνικός χαρακτήρ ανεπτύχθη λίαν 
βραδέως και πενιχρώς στην αγκάλη του βραχμανισμού.  

Ήταν απαραίτητο να περιμένει την έλευση του Σακυαμούνι (ένα από τα 
ονόματα του Βούδα), ώστε να καταστεί πράγματι ισχυρός: Μόλις οι Βουδιστές, 
προσκαλούντες τις ακάθαρτες φυλές στο χωρίον του νιρβάνα, ήνοιξαν σε 
αυτές την πρόσβαση κάποιων λευκών οικογενειών, το πάθος των τεχνών που 
ανεπτύχθη στην νήσον Σαλσέτ (με όχι ολιγοτέρα ενέργεια απ’ ότι στην 
Νινευή), έφθασε συντόμως στο ζενίθ του και, πάλιν για τον ίδιον λόγο, εχάθη 
σχεδόν αυτοστιγμεί στις ανοησίες, που επέφεραν στις όχθες του Γάγγη, η 
υπερβολή και η κυριαρχία της μελαίνης αρχής, όπως οπουδήποτε αλλού. 

Όταν οι Ιρανοί ανέλαβαν την κυβέρνηση της Ασίας, είδαν τους εαυτούς τους 
παρόντες εντός πληθυσμών όπου οι τέχνες είχαν πλήρως καταληφθεί και 
υποβαθμισθεί από την μαύρη επιρροή. Αυτοί οι ίδιοι δεν είχαν όλες τις 
νοητικές ικανότητες που ήσαν απαραίτητες για την ανάνηψη αυτού του 
αποσυντιθεμένου πνεύματος.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 77 
 
 

 
 
Ο Γάλλος διπλωμάτης, ιστοριοδίφης και μυθιστοριογράφος Κόμης  Αρτύρ ντε 
Γκομπινώ, στο εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών, 
στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί»), 
περιλαμβάνει σπουδαία και διεισδυτικά κείμενα μείζονος σημασίας γιά τον 
Ελληνισμό, τον προγονικό μας πολιτισμό και την ελληνική εθνογένεση. 
Ειδικότερον στο δεύτερον  κεφάλαιο («Οι Ζωροαστριστές»)  αναφέρει : 

 «Ημπορεί να αντιλεχθεί ότι, ακριβώς επειδή οι Ιρανοί ήσαν Άριοι, επανέφεραν 
στο αλλοιωμένο αίμα των Σημιτών την λευκή σύσταση που προορίζετο για την 
αναγέννησή του. Έτσι, με μια νέα έγχυση ανωτέρων στοιχείων επρόκειτο να 
φέρουν το μεγαλύτερο μέρος των Ασσυριανών εθνών προς μιαν ισορροπία 
εθνοτικών αρχών συγκρίσιμο προς εκείνην στην οποίαν ευρέθησαν οι Μαύροι 
Χαμίτες στην καλυτέρα στιγμή τους, ή, ακόμη καλύτερον, προς τους  
Χαλδαίους της Σεμιράμιδος. 

Αλλά τα έθνη της Ασσυρίας ήσαν πολύ μεγάλα και ο πληθυσμός των ιρανικών 
φυλών ήταν πολύ μικρός. Αυτό το στοιχείον της γονίμου ουσίας που διέθεταν 
οι φυλές αυτές στις φλέβες τους, στοιχείον που ήδη εξεκίνησε να δρα, θα 
ημπορούσε να χαθεί εν μέσω των Ασιατικών μαζών, όχι όμως και να τις 
αναβιβάσει. Συμφώνως δε προς αυτό το αναμφισβήτητο γεγονός, η ιδία η 
ισχύς τους, η Πολιτική τους υπεροχή, επρόκειτο να διαρκέσει μόνον για το 
σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίον θα ήταν δυνατόν για αυτούς να 
διατηρήσουν άθικτο μιαν απομονωμένη εθνική ύπαρξη. 

Έχω ήδη ομιλήσει για τον περιορισμένο αριθμό τους και αναδράμω στην 
αυθεντία του Ηροδότου επί του θέματος.  

 



Όταν ο ιστορικός εντοπίζει, στο βιβλίον του, αυτήν την αξιοθαύμαστο εικόνα 
του στρατού του Ξέρξου που διασχίζει τον Ελλήσποντο, εκδιπλώνει την 
υπέροχο απαρίθμηση των εθνών τα οποία εκληθησαν υπό τα όπλα από τον 
μεγάλο βασιλέα, από όλα τα μέρη των τεραστίων κρατών του. Μας δεικνύει  
τους Πέρσες ή Μήδους οι οποίοι  διοικούν τις αγέλες των μαχητών που 
διασχίζουν τις δύο γέφυρες του Βοσπόρου, κύπτουσες υπό τις μάστιγες των 
Ιρανών ηγετών τους.  

Εκτός από εκείνους τους αρχηγούς ευγενούς ουσίας, απλήστους γιά νέους 
δούλους - τους οποίους η νίκη θα κατοχύρωνε υπό τις διαταγές τους -, 
πόσους στρατιώτες απαριθμεί ο Ηρόδοτος μεταξύ των Μήδων, επακριβώς  
αποκαλούμενων έτσι; Πόσοι Ζωροαστριστές πολεμιστές απεκρίθησαν σε 
αυτήν την κλήση με την οποίαν ο υιος του Δαρείου ηθέλησε να κάνει τόσον 
τρομερά; Βλέπω μόνον 24.000. Και τότε τι ήταν άραγε μια τέτοια ακτίς σε έναν 
στρατό δεκαεπτά εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών;  

Από την άποψη των αριθμών, τίποτα. Όμως από την πλευρά της 
στρατιωτικής αξίας, τα πάντα. Διότι εάν αυτοί οι 24.000 Ιρανοί δεν είχαν 
παραλύσει κατά τις κινήσεις τους από την συντριβή των αδρανών βοηθητικών 
τους, είναι πολύ πιθανόν ότι οι Μούσες των Πλαταιών θα είχαν εορτάσει 
άλλους νικητές. Όντως έτσι έχει το πράγμα, δεδομένου ότι το κυβερνών έθνος 
δεν ημπορούσε να προμηθεύσει μεγαλύτερον αριθμό στρατιωτών, δεν ήταν 
πολύ μεγάλο και δεν επαρκούσε για την αποκατάσταση της πυκνής μάζης 
των ασιατικών πληθυσμών. Είχε την προοπτικήν ενός μόνον μέλλοντος: Να 
καταστρέψει τον εαυτόν του, καταβροχθιζόμενο με τον εναγκαλισμό αυτών 
των μαζών. 

Δεν υπάρχει ίχνος ισχυρών θεσμών σχεδιασμένων γιά να δημιουργήσουν μια 
φραγή μεταξύ των Ιρανών και των υποκειμένων τους. Η θρησκεία θα 
ημπορούσε να ήταν χρήσιμη αν οι Μάγοι δεν είχαν κινηθεί από αυτό το 
πνεύμα προσηλυτισμού που είναι χαρακτηριστικόν για όλες τις δογματικές 
θρησκείες και το οποίον, αιώνες μετά, εκέρδισε για αυτούς το λίαν ιδιαίτερο 
μίσος των Μουσουλμάνων. Ήθελαν να προσηλυτίσουν τους Ασσυρίους 
υπηκόους τους. Κατόρθωσαν σε μεγάλον βαθμό, να τους αποτρέψουν από 
τις θρησκευτικές αγριότητες των αρχαίων λατρειών. Αυτή ήταν μια σχεδόν 
λυπηρά επιτυχία: Δεν ήταν καλή για αρχαρίους ή νεοφύτου καθώς επέτυχαν 
να ρυπάνουν το ιρανικό αίμα με την συμμαχία τους, όσον δε αφορά στην 
καλυτέρα θρησκεία που τους εδόθη, την διέστρεψαν για να εξυπηρετήσουν το 
ανίατον πνεύμα της δεισιδαιμονίας τους 1. 

Έτσι το τέλος των ιρανικών εθνών εσημειώθη εγγύτατα στην ημέρα του 
θριάμβου τους. 

Ωστόσον, όσον η ουσία τους δεν ήταν ακόμη ανάμεικτος, η ανωτερότης τους 
επί του πολιτισμένου σύμπαντος ήταν βεβαία και αναμφισβήτητος : Δεν είχαν 
ανταγωνιστές. Όλη η κάτω Ασία υπετάγη στο σκήπτρο τους. Τα μικρά 
βασίλεια πέραν του Ευφράτου, αυτός ο προμαχών που εφυλάσσετο 
προσεκτικώς από τους Φαραώ, απερροφήθησαν ταχέως στις σατραπείς. Οι 
ελεύθερες πόλεις της φοινικικής ακτής προσηρτήθησαν στην Περσική 
μοναρχία, ομού με τις πόλεις των Λυδών. Μιαν ημέρα προσήλθεν  η ιδία η 
Αίγυπτος, ένας αρχαίος αντίπαλος ο οποίος για τους κληρονόμους των 
Χαλδαίων δυναστών, ημπορούσε πράγματι να αξίζει την ταλαιπωρία μιας 
εκστρατείας 2.  



Εμπρός σε αυτόν τον ηλικιωμένο κολοσσό οι δυνατότεροι Σημίτες κατακτητές 
είχαν υποχωρήσει σταθερώς.» 

1. Eugène Burnouf, «Commentaire sur le Yaçna, l'un des livres liturgiques des 

Parses», τόμος Α’, σελίς 351 - Αυτός ο μελετητής, επικαλούμενος το απόσπασμα 

του Ηρόδοτου επί του οποίου βασίζεται η γνώμη του, εγείρει ορισμένες αμφιβολίες 

ως προς το πεδίον εφαρμογής του. Θα περιορισθώ εδώ στην μεταγραφή του 

ισχυρισμού του Έλληνος ιστορικού, καθώς αυτό είναι απολύτως αρκετόν για τον 

σκοπό μου: «Ιστορίαι»- «Κλειώ» 131: «Γνωρίζω ότι οι Πέρσες έχουν τα ακόλουθα 

έθιμα: Δεν το έχουνως συνήθεια να κατασκευάζουν και να στήνουν αγάλματα και 

ναούς και βωμούς· αντιθέτως όσους κάνουν τέτοια, τους έχουν για μωρούς, κατά 

την γνώμη μου επειδή δεν επίστεψαν ποτέ τούς θεούς με ανθρωπίνη μορφή, όπως 

οι Έλληνες. Οι ίδιοι συνηθίζουν να ανεβαίνουν στα υψηλότερα όρη και εκεί να 

προσφέρουν θυσίες στον Δία, αποκαλούντες Δία όλον τον ουράνιο θόλο. Κάνουν 

ακόμη θυσίες στον ήλιο και στην σελήνη, στνη γη και στο πυρ, στο ύδωρ και στους 

ανέμους. Σε αυτούς μόνον τους θεούς θυσιάζουν έκπαλαι· αργότερον έμαθαν να 

θυσιάζουν και στην Ουρανία Αφροδίτη — και αυτό το παρέλαβαν από τους 

Ασσυρίους και τους Άραβες. Οι Ασσύριοι ονομάζουν την Αφροδίτη Μύλιττα, οι 

Άραβες και οι Πέρσες την αποκαλούν Μίτρα». 

Έτσι, αυτή η μετέπειτα λατρεία του Μίθρα, η οποία αργότερον επεξετάθη  έως και 

όλα τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης ήρχισε να καταλαμβάνει τους Πέρσες, είναι 

κατά κάποιον τρόπον η σφραγίς της εισβολής του σημιτικού αίματος - ο Böttiger 

λέγει ότι υπό την βασιλεία του Δαρείου Β΄του Νόθου, οι μάγοι ήδη είχαν έλθει 

εγγύτατα στον Ελληνισμό και στον φετιχισμό, υιοθετούντες την λατρεία της 

Αναΐτιδος (Carl August Böttiger «ldeen zur Kunstmythologie», τόμος Α’,  σελίς 27.) 

2. Οι Αιγύπτιοι εμφανίζονται αλλού αμυνόμενοι εαυτών, αλλού δε επιτιθέμενοι, 

όταν ήταν απολύτως απαραίτητον, μέσω των μισθοφορικών στρατευμάτων τους. 

Οι Έλληνες μισθοφόροι τους προσέδιδαν το «νεύρο» (την ικανότητα) προς αυτό. 

(John Gardner Wilkinson – Samuel Birch «The manners and customs of the 

ancient Egyptians»,  τόμος Α’, σελίς 211.) 
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Ο Γάλλος διπλωμάτης, σπουδαίος ιστοριοδίφης και μυθιστοριογράφος Κόμης  
Αρτύρ ντε Γκομπινώ, στο εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των 
ανθρωπίνων φυλών, στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί 
πολιτισμοί»), περιλαμβάνει σημαντικά κείμενα μείζονος σημασίας γιά τον 
Ελληνισμό και τον προγονικό μας πολιτισμό. Συγκεκριμμένως στο δεύτερον  
κεφάλαιο («Οι Ζωροαστριστές»)  αναφέρει : 

«Οι Πέρσες δεν οπισθοχώρησαν. Όλα ευνοούσαν την κυριαρχία τους. Η 
αιγυπτιακή παρακμή ολοκληρώθηκε. Η χώρα του Νείλου δεν είχε πλέον 
πληθυσμιακούς πόρους αντιστάσεως. Μάλιστα, επλήρωνεν ακόμη 
μισθοφόρους για να περιφρουρήσει την φθορά της και, ειρήσθω εν παρόδω, ο 
γενικός εκφυλισμός της σημιτικής φυλής την εξηνάγκασε να αντικαταστήσει, 
σχεδόν απολύτως, τους Κάρες και τους Φιλισταίους από Έλληνες Αρίους*. 
Ήταν το μόνο που ημπορούσε να δοκιμάσει. Δεν είχε πλέον αρκετή ευελιξία ή 
θέληση για να προσδράμει στα όπλα, αλλά και πληγείσα να ανακάμψει μετά 
από μιαν ήττα. Οι Πέρσες την υπεδούλωσαν και προσέβαλαν την λατρεία της, 
τους νόμους της  και  τα ήθη της, προς το συμφέρον και την τέρψη τους. 

Εάν κοιτάξουμε με προσοχή στην ζώσα εικόνα που εσχεδίασεν ο Ηρόδοτος 
από αυτήν την περίοδο, μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δύο έθνη 
αντιμετώπιζαν με την ιδία περιφρόνηση το υπόλοιπον σύμπαν, είτε ενίκησαν 
είτε κατεβλήθησαν. Και αυτά τα δύο έθνη, τα οποία είναι οι Πέρσες και οι 
Έλληνες, εθεωρούντο επίσης μεταξύ τους ως βάρβαροι, κατά το ήμισυ 
λησμονούντες και κατά το ήμισυ απορρίπτοντες την κοινότητα της καταγωγής 
τους.  



Μου φαίνεται ότι η άποψη όπου ετοποθετήθησαν οι ίδιοι, ώστε να κρίνουν 
τόσον σοβαρά τους άλλους λαούς, ήταν σχεδόν η ιδία. Επίσης εκείνα γιά τα 
οποία εκατηγόρησαν τους άλλους ήσαν η μείωση της αισθήσεως  της 
ελευθερίας, ότι είναι αδύναμοι ενώπιον της ατυχίας, μαλθακοί στην ευημερία 
τους και δειλοί στην μάχη. Ούτε οι Έλληνες ούτε οι Πέρσες έλαβαν σοβαρώς  
υπ’ όψη τους Ασσυρίους και τους Αιγυπτίους, για το ένδοξον παρελθόν τους 
το  οποίον κατέληξε σε τόσον αηδιαστικές αδυναμίες. Αυτό ωφείλετο στο ότι οι 
δύο αυτές περιφρονητικές ομάδες ευρίσκοντο τότε σε παρόμοιον επίπεδο 
πολιτισμού. 

Μολονότι είχαν ήδη διαχωρισθεί από την επισυμβάσα παρεμβολή, η οποία 
είχε τροποποιήσει τις αντίστοιχες ουσίες τους και επομένως τις ικανότητές 
τους, (την κατάσταση των οποίων μαρτυρούν οι γλώσσες τους), η κοινή Αρία 
αρχή τους, η οποία εξακολουθούσε να υπερισχύει στα κράματα στην πατρίδα 
τους, ήταν αρκετή  για να τους κάνει να θεωρούν με παρόμοιο τρόπο τα 
βασικά ζητήματα της κοινωνικής ζωής. Γιά τον λόγον αυτόν οι σελίδες του 
γέροντος της Αλικαρνασσού αποτυπώνουν  τόσον εντόνως την ομοιότητα των 
εννοιών και των συναισθημάτων που μαρτυρούν. Ήσαν, ωσάν δύο αδελφοί 
με διαφορετική τύχη, διαφορετικοί στην κοινωνική τάξη, αλλά αδελφοί στον 
χαρακτήρα και στις τάσεις. Ο Αριο-Ιρανικός λαός κατείχε την θέση της 
μεγαλυτέρας  οικογενείας στην Δύση : εκυριάρχησε στον κόσμο.  

Ο Ελληνικός λαός ήταν ο νεότερος, προορισμένος να φέρει το σκήπτρο μιαν 
ημέρα και προπαρασκευάζων εαυτόν για αυτό το μεγάλο πεπρωμένο του, με 
ένα είδος ισονομίας έναντι του κυριάρχου κλάδου, μιας ισονομίας που δεν 
ήταν ακριβώς και μόνον η ανεξαρτησία του. Όσον για τους άλλους 
πληθυσμούς που περιεκλείοντο υπό τον ορίζοντα των δύο Αρίων κλάδων, 
αυτοί παρέμειναν,  γιά τον μεν πρώτον, αντικείμενα κατακτήσεως και 
κυριαρχίας, για τον δε δεύτερον, αντικείμενον εκμεταλλέυσεως. Καλόν είναι  
να μην παύσουμε να βλέπουμε αυτόν τον παραλληλισμό, αλλιώς θα είναι 
δύσκολο να κατανοήσουμε τις μετατοπίσεις ισχύος που επήλθαν αργότερον. 

Βεβαίως, ημπορώ να ιδώ ότι είμεθα μέρος της συνήθους  εκδηλουμένης 
περιφρονήσεως για όλα τα πνεύματα που είναι δραστήρια  και θετικά για τους 
καλλιτέχνες οι οποίοι  είναι πιθανότερον να συλλέξουν εμφανίσεις παρά να 
κατανοήσουν πραγματικότητες. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εάν οι 
Πέρσες και οι Έλληνες είχαν κάποιο λόγο να υποτιμούν τον σημιτικό κόσμο 
που είχε καταστεί  ο βοσκότοπός τους, ο κόσμος αυτός διέθετε ολόκληρο 
θησαυρό πολιτισμών, τις εμπειρίες της Δύσεως και τις αξιοσέβαστες 
αναμνήσεις πολλών αιώνων εργασίας, κατακτήσεων και δόξης. Οι σύντροφοι 
του Κύρου, οι συμπολίτες του Πεισιστράτου, είχαν εντός τους την δέσμευση 
μιας μελλοντικής ανανεώσεως της συνολικής κοινωνικής συγκροτήσεως.  

Αλλά αυτό δεν ήταν λόγος να χάσουν εκείνο το οποίον είχαν συγκεντρώσει 
από την πλευρά τους οι μαύροι Χαμίτες, τα διάφορα στρώματα των Σημιτών 
και οι Αιγύπτιοι. Η συγκομιδή των δύο δυτικών Αρίων ομάδων, η συγκομιδή 
από τις ιδικές τους επενδύσεις, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο μέλλον: Ο 
σίτος τους ήταν ακόμη μόνον χλόη, οι καρποί τους δεν ήσαν ώριμοι, ενώ τα 
δεμάτια  των σημιτικών εθνών εγέμιζαν τους αχυρώνες και επρομήθευαν τους 
επερχομένους μεταρρυθμιστές. 

 



Υπάρχουν και άλλα: οι ιδέες της Ασσυρίας και της Αιγύπτου είχαν εξαπλωθεί 
όπου εισέβαλε το αίμα των εφευρετών τους, δηλαδή στην Αιθιοπία, στην 
Αραβία, στην Μεσόγειο, όπως και στα δυτικά της χώρας. Η Ασία, όπως και η 
νότιος Ελλάς, με χλιδή, με μιαν απελπισμένη εξωστρέφεια για τους 
αγεννήτους ακόμη πολιτισμούς, καθώ και όλες οι δημιουργίες των 
μεταγενεστέρων κοινωνιών θα αναγκασθούν να συμβιβαστούν για πάντα με 
αυτές τις αντιλήψεις αλλά και τις απόψεις που προέκυψαν από αυτές.  
 
Έτσι, παρά την περιφρόνησή τους για τα σημιτικά έθνη και για την 
θηλεοποιημένη ειρήνη στις όχθες του Νείλου, οι Άριοι Ιρανοί και οι Άριοι 
Έλληνες θα εισέλθουν συντόμως στο μεγάλο πνευματικό ρεύμα αυτών των 
πληθυσμών, οι οποίοι εμαράζωσαν από την εθνοτική τους αταξία και την 
υπερβολή των μελανών καταβολών τους. Συνεπώς, το μερίδιον επιρροής που 
αποδίδεται κατά τον τελικόν απολογισμό σε αυτούς τους υπερηφάνους 
Ιρανούς και σε αυτούς τους δραστηρίους Έλληνες θα μειωθεί, καθώς έρριψαν 
κάποια προσωρινά στοιχεία κινήσεως, διεγέρσεως και ζωής στην τεραστία και 
στάσιμο λίμνη των ασιατικών πληθών. 
Οι Ιρανοί Άριοι και μετά από αυτούς οι Έλληνες Άριοι, προσέφεραν στον 
κόσμον της Ασσύριας και της Αιγύπτου, αυτό που έδωσαν αργότερον στην 
ρωμαϊκή κοινωνία οι Γερμανοί Άριοι.» 
 

* Η αίσθηση της κυβερνήσεως για τους ξένους βοηθητικούς στρατούς ήταν αυτή η 

οποία καθόρισε την μετανάστευση του εθνικού αιγυπτιακού στρατού στην 

Αιθιοπία. Το 362-340, ο φαραώ Νεκτανεβώ ο Β’ έστειλε προς βοήθειαν των 

Χαναναίων, (που είχαν εξεγερθεί εναντίον των Περσών στην Σιδώνα), τον 

Μέντορα τον Ρόδιο με 4.000 Έλληνες. Αυτός ο αρχαϊκός μισθοφορικός πολέμαρχος 

– «κοντοτιέρος», εν τέλει επρόδωσε τον φαραώ, μεταστραφείς υπέρ του εχθρού του 

βασιλέως Αρταξέρξου Ώχου . (Sir John Gardner Wilkinson, «Συνήθειες και τρόποι 

των αρχαίων Αιγυπτίων», Τόμος Α’, σελίς 211.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 79 
 

 

Ο Γκομπινώ, στο έσχατον υποεδάφιον του δευτέρου  κεφαλαίου («Οι 
Ζωροαστριστές»)  αναφέρει : 

«Όταν η Δυτική Ασία συνεκεντρώθη εξ ολοκλήρου στις χείρες των Περσών, 
δεν υπήρχε κανείς λόγος ώστε να παραμείνει η πρωταρχική διάσταση 
ανάμεσα στον πολιτισμό της και σε εκείνον της Αιγύπτου. Οι ολίγες 
προσπάθειες που εξεδηλώθησαν στην κοιλάδα του Νείλου για να ανακτήσουν 
την εθνική ανεξαρτησία προσεμετρώντο πλέον ως οι σπασμοί μίας 
θνησκούσης  αντιστάσεως. Αμφότερες οι πρωτόγονες κοινωνίες της Δύσεως 
έτειναν να συγχέονται, επειδή οι κρατούσες φυλές δεν διεκρίνοντο με επαρκή 
σαφήνεια.  

Εάν οι Πέρσες ήσαν πολυάριθμοι, εάν όπως και οι πλείστοι των αρχαιοτέρων  
εισβολέων, οι φυλές τους είχαν πολεμήσει ενάντια στον κορμό των Σημιτικών 
πληθών, τα πράγματα δεν θα ήσαν έτσι. Μια νέα οργάνωση σχηματιζομένη 
επί των διασπάρτων συντριμμάτων της παλαιάς, θα είχαμε ιδεί ότι κάποια 
από αυτά τα συντρίμματα είναι απομονωμένα στα άκρα της αυτοκρατορίας, με 
υπολείμματα της φυλής, στέκουν διαχωρισμένα, έτσι ώστε για την πλειοψηφία 
των θεμάτων να διατηρηθεί μεταξύ των εφευρέσεων των νεοφερμένων και της 
καταστάσεως των κατηργημένων πραγμάτων, μια ευδιάκριτη γραμμή 
οριοθετήσεως. 

Οι Ιρανοί, που ήσαν μόνον μια δραξ ανδρών, δεν είχαν στην κατοχή τους την 
δύναμη, την οποίαν τους περιόριζε από όλες τις πλευρές το αχανές 
Ασσυριακό πνεύμα, το οποίον τους κατέλαβε, τους περιέσφιξε και τους 
μετέδωσε τον ίλιγγό του.  



Ημπορούμε ήδη να συνειδητοποιήσουμε ότι υπό  τον υιόν του Κύρου, υπό 
τον Καμβύση, η θανασίμως θαυμασία και εξοιδημένη φύση των 
χαμιτοποιηθέντων Σημιτών ήδη ημπορούσε να διεκδικήσει πλευράν 
συγγενείας με το πρόσωπο του κυριάρχου. Ευτυχώς, αυτό το κράμα δεν είχεν 
ακόμη γενικευθεί. Η μαρτυρία του Ηροδότου έρχεται να μας αποδείξει ότι το 
Άριον πνεύμα καλώς εκράτει ενάντια στις επιθέσεις του εγχωρίου εχθρού. 
Τίποτα δεν το δεικνύει καλύτερον από το διάσημο συνέδριον των επτά ηγετών 
μετά το θάνατον του Σμέρδιος του ψευδούς. 1 

Ετίθετο ζήτημα να δοθεί στους απελευθερωθέντες λαούς μια κατάλληλος 
μορφή διακυβερνήσεως. Το πρόβλημα δεν θα υφίστατο για το πνεύμα της 
Ασσυρίας, που από την πρώτη λέξη ήδη θα είχε ανακηρύξει την αιωνία 
νομιμότητα του καθαρού και απλού δεσποτισμού. Όμως το ζήτημα εθεωρήθη 
από τους κυβερνώντες πολεμιστές που το έθεσαν ως ώριμο και 
αποφασιστικόν, όχι βεβαίως με ευχέρεια. Επαρουσιάσθησαν τρεις απόψεις. Ο 
Οστάνης2 επέλεξε την δημοκρατία.  

Ο Μεγάβυζος3 ομίλησεν υπέρ της ολιγαρχίας. Ο Δαρείος, αφού εξήρε τη 
μοναρχική οργάνωση, γιά την οποίαν επεβεβαίωσε ότι είναι το αναπόφευκτον 
τέλος όλων των πιθανών μορφών διακυβερνήσεως, εκέρδισε τις ψήφους 
υπέρ της απόψεώς του. Ωστόσον, είχε να κάνει με συνεργάτες τόσον  
μανιώδεις με την ανεξαρτησία, ώστε πριν παραδώσουν την εξουσία στον 
εκλεγέντα βασιλέα, ανέφεραν ότι ο Οστάνης και ολόκληρος ο οίκος του θα 
ήσαν για πάντα απαλλαγμένοι από την οιανδήποτε δράση της κυριάρχου 
εξουσίας και πλήρως ελεύθεροι, εκτός από τον σεβασμό των νόμων. Καθώς 
τα συναισθήματα αυτής της ενεργείας δεν υπήρχαν πλέον μεταξύ των 
Περσών στερουμένων αποφασιστικώς την πρωτόγονο Αρία αξία τους κατά 
την εποχή του Ηροδότου,  ο συγγραφεύς της Ιωνίας προειδοποιεί σοφώς τους 
αναγνώστες του ότι το γεγονός το οποίον τους αφηγείται  θα τους φαίνεται 
περίεργον.4  

Μετά την εξαφάνιση αυτής της μεγάλης υπερηφανείας, υπήρξαν ακόμη μερικά 
λαμπρά χρόνια. Κατόπιν  η σημιτική αταξία κατάφερε να συμπεριλάβει τους 
Ιρανούς στον σταθερόν εναγκαλισμόν της δουλείας. Από την βασιλεία του 
υιού του Ξέρξου καθίσταται φανερόν ότι οι Πέρσες έχασαν την δύναμη να 
παραμείνουν οι κύριοι του κόσμου και παρόλα αυτά, μεταξύ της καταλήψεως 
της Νινευή από τους Μήδους και αυτής της περιόδου αδυναμίας, δεν είχε 
παρέλθει ακόμη  ούτε ένας και ήμισυς αιών. 

Η ιστορία της Ελλάδος αρχίζει εδώ να ομοιάζει εις βάθος με εκείνην του 
Ασσυριακού κόσμου. Οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες συναντώνται τώρα στις 
υποθέσεις των Ιωνικών αποικιών. Θα αφήσω την ιρανική ομάδα να επιληφθεί 
του νέου Αρίου λαού, ο οποίος αναγγέλλει τον εαυτόν του ως τον πλέον άξιον 
και επιπλέον ως τον μόνον ανταγωνιστήν της.» 

 

 

 

 



1. Ο Σμέρδις ή Μπαρντίγια της Περσίας ήταν Πέρσης βασιλεύς της 

αχαιμενιδικής δυναστείας επί ολίγους μήνες το 522 π.Χ.. Ήταν ο νεώτερος υιός 

του ιδρυτού της Περσικής αυτοκρατορίας Κύρου Β’ του Μεγάλου και νεώτερος 

αδελφός του βασιλέως Καμβύσου του Β’. Οι γνώμες γύρω από το πρόσωπο του 

διίστανται. Συμφώνως προς τον Κτησία, ο Κύρος Β’ ολίγον πριν αποθάνει όρισε 

τον Σμέρδι ως σατράπη των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας του, αλλά 

συμφώνως με την επιγραφήν του Δαρείου ο Καμβύσης Β’ τον εφόνευσε πριν 

φύγει για την Αίγυπτο, συγκαλύπτων την δολοφονία του. Ο πράγματι επιζήσας 

Σμέρδις εκήρυξε επανάσταση εναντίον του και ανεκηρύχθη βασιλεύς της 

Περσίας. Ο Καμβύσης επιστρέφων για να τον τιμωρήσει, απέθανε καθ’ οδόν. 

Ουδείς αντεστάθη στον νέο βασιλέα, ο οποίος εκυβέρνησεν επί επτάμηνο, 

μετενεγκών την πρωτεύουσα στην Μηδία. Εν συνεχεία μια ομάς 7 ευγενών με 

επικεφαλής τον Δαρείο εκατηγόρησαν τον Σμέρδι πως δεν ήταν ο πραγματικός 

αδελφός του Καμβύσου επειδή είχε δολοφονηθεί από τον αδελφόν του αλλά ένας 

σφετεριστής μάγος με το όνομα Γαυμάτα. Οι ευγενείς συνέλαβαν και 

εδολοφόνησαν τον Γαυμάτα, κατόπιν δε ο αρχηγός τους Δαρείος ισχυρισθείς ότι 

ανήκε στην δυναστεία των Αχαιμενιδών και ήταν μακρινός εξάδελφος του 

Δαρείου ανεκηρύχθη βασιλεύς ως Δαρείος ο Α’. 

2. Στις ελληνικές πηγές, ως Οστάνης δίδεται το όνομα ενός από τους υιούς του 

Αχαιμενίδου Πέρσου αυτοκράτορος Δαρείου Β’ του Νόθου και πάππου του 

τραγικού Δαρείου Γ’ Κοδομανού. Εκτός από το όνομα και την σχέση του με τους 

ηγέτες, οι πηγές δεν έχουν καμία πληροφορία για το άτομον αυτό. Πηγές είναι ο 

Διόδωρος ο Σικελιώτης 17.5.5 και ο Πλούταρχος (Αρταξέρξης 1.1.5). Ο 

τελευταίος κατονομάζει ως πηγήν του τον Κτησία (τον ιατρό του Αρταξέρξου Β’ 

του Μνήμονος). Ο Κτησίας όμως ονομάζει τον Αρτόστην ως υιόν του Δαρείου Β' 

και ο πολύς ιρανιστής Φερδινάνδος Γιούτι προτείνει ότι οι πηγές συνέχυσαν  τον 

Αρτόστην ως Οστάνην. 

3. Ο Μεγάβυζος του Ζωπύρου στα τέλη του 520 π.Χ. έλαβε μέρος, ως στρατηγός 

του Δαρείου, στην πολύμηοη πολιορκία της Βαβυλώνος, εβοήθησε με τέχνασμά 

του στην κατάληψή της και τελικώς έγινε σατράπης της στην θέση του πατρός 

του. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Ξέρξου κατά 

της Ελλάδος. Διετάχθη να λεηλατήσει τους Δελφούς αλλά απέτυχεν. Στην 

εκστρατεία των Περσών, στην Μέμφιδα της Αιγύπτου, αντιμετώπισε με επιτυχία 

τους εκεί εκστρατεύσαντες Αθηναίους. Εστασίασεν κατά του Αρταξέρξου, όμως 

τελικώς συνεφιλιώθη μαζί του και διήλθεν το υπόλοιπον της ζωής του ως 

αυλικός. 

4. Ηροδότου «Ιστορίαι» - «Θάλεια», 80 και ένθεν. 

 

 

 

 

 

 



Μέρος 80 
 

 

Περεταίρω, ο Αρτύρ ντε Γκομπινώ, στο εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος 
των ανθρωπίνων φυλών, στο τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί 
πολιτισμοί»), συγκεκριμμένως στο τρίτο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου («Οι 
αυτόχθονες Έλληνες, οι σημίτες άποικοι, οι Άριοι Έλληνες»)  γράφει : 

 «”Η αρχέγονος Ελλάς είναι κατά το ήμισυ σημιτική, κατά το ήμισυ αυτόχθων”. 
Σημιτικός λαός είναι ο ιδρυτής του βασιλείου της Σικυώνος, του πρώτου 
πολιτισμένου σημείου στην χώρα. Είναι καθαρώς σημιτικές ή αυτοχθόνες 
δυναστείες, οι δοξασμένες από τα χαρακτηριστικά ονόματα Ίναχος, 
Φορωνεύς, Ωγύγης, Αγηνωρ, Δανάος, Κόδρος, Κέκρωψ, δηλαδή ονόματα 
των οποίων οι μύθοι καθιερώνουν την εθνική έννοια με σαφέστατο τρόπο. 
Όσα στοιχεία δεν προέρχονται από την Ασία, σε αυτούς τους μακρινούς 
χρόνους, όλα γεννώνται στο ίδιο αυτό έδαφος και αποτελούν την λαϊκή βάση 
των νεοσυσταθέντων κρατών. Αλλά το αξιοσημείωτον γεγονός είναι ότι, στις 
αρχέγονες περιόδους, δεν υπάρχει πουθενά, ώστε να γίνει αντιληπτό, το 
ελάχιστο ίχνος των Ελλήνων Αρίων. 

Καμία μυθική αφήγηση δεν τους αναφέρει. Είναι βαθέως άγνωστοι σε όλη την 
ηπειρωτική Ελλάδα, όπως και στα νησιά, λόγω έτι μεγαλυτέρας αιτίας. Για να 
τους συναντήσουμε, είναι απαραίτητο να κατέλθουμε μέχρις των ημερών του 
Δευκελίωνος, ο οποίος, (με τα στρατεύματα των Λελέγων και των Κουρήτων, 
δηλαδή με  εντοπίους πληθυσμούς, κατά συνέπειαν μη-Αρίους), ήλθε, πολύ 
μετά την δημιουργία των κρατών της Σικυώνος, του Άργους, των Θηβών και 
των Αθηνών και εγκατεστάθη στην Θεσσαλία. Αυτός ο κατακτητής έφθασεν 
από τον βορρά. 

 

 



Συνεπώς, από την ίδρυση της Σικυώνος, τεθείσα από τους χρονολόγους, 
όπως ο Pierre Henri Larcher (1726-1812), στο έτος 2164 π.Χ., μέχρι την 
άφιξη του Δευκαλίωνος το 1541, δηλαδή για μια περίοδο εξακοσίων ετών, 
βλέπουμε στην Ελλάδα μόνον αυτόχθονες προ-Αρίους πρωταρχικούς λαούς 
και αποίκους χαμιτο-σημιτικής φυλής. 

Πού ζούσαν όμως οι Έλληνες Άριοι κατά την διάρκειαν αυτής της περιόδου 
των εξακοσίων ετών; Ήσαν πράγματι πολύ μακριά από την μελλοντική τους 
πατρίδα; Η παράδοση τους αγνοεί τόσον εντελώς, ώστε κάποιος θα 
ημπορούσε να δελεασθεί να πιστεύσει ότι έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση 
με τον Δευκαλίωνα, αποτόμως και απροσδοκήτως, καθώς και ότι προ αυτής 
της εκπλήξεως, ουδέποτε είχε ακούσει κάποιος περί αυτών.  

Τότε αιφνιδίως ο Δευκαλίων,  εγκατεστημένος στα κατακτηθέντα εδάφη, γεννά 
τον Έλληνα. Αυτό έχει υιούς του τον Δώρο, τον Αίολο και τον Ξούθο, ο 
οποίος, με την σειρά του, καθίσταται πατήρ  του Αχαιού και του Ίωνος: Όλοι οι 
κλάδοι της φυλής, οι Δωριείς, οι Αιολείς, οι Αχαιοί και οι Ίωνες εισέρχονται σε 
περιοχές ανταγωνισμού, οι οποίες  προηγουμένως κατείχοντο αποκλειστικώς 
από αυτόχθονες λαούς και από  Χαναναίους. Ιδού ! Ευρέθησαν λοιπόν οι 
Έλληνες Άριοι.  

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει αυτή η έλλειψη προηγουμένων και μεταβάσεως. 
Αυτές είναι οι συνήθεις μνημονικές μορφές των ιστοριών που διατηρούν οι 
λαοί για την προέλευσή τους. Ωστόσον, δεν υφίσταται ούτε η ελαχίστη 
αμφιβολία ότι οι εισβολές και οι οικισμοί των λευκών πληθυσμών δεν 
εξεπληρώθησαν με αυτόν τον τρόπο. Ένα έθνος απειλεί επί μακρόν μιαν 
επικράτεια πριν δυνηθεί να εγκατασταθεί εκεί. Περιστρέφεται πέριξ των 
συνόρων της πολυποθήτου χώρας, χωρίς όμως να τα διασχίζει. Αυτή κατ’ 
αρχήν τρομοκρατείται και κατόπιν, με αργοπορία, καταλαμβάνεται.  

Οι Άριοι Έλληνες δεν επροχώρησαν διαφορετικώς από τους αδελφούς τους : 
Δεν υπήρξαν  κάποια εξαίρεση του κανονος. 

Δεδομένου ότι πριν από την εγκατάσταση του Δευκαλίωνος στην Θεσσαλία 
δεν τίθεται ζήτημα του ονόματος του λαού του, ας παύσουμε να εξετάζουμε 
εκείνο το όνομα και, στηριζόμενοι σε άλλες πηγές, ας ιδούμε τι ήταν  ο 
Δευκαλίων. Ο ίδιος, σαφώς γνωστός ως Έλλην, κατά τους επομένους αιώνες, 
καθώς αυτό ανακηρύσσεται πλέον ως το επώνυμον της ιδίας της φυλής. Ας το 
παρατηρήσουμε με την εθνική του αξία και πρωτίστως, από την στιγμή που 
προχωρούμε από την βάση προς τη κορυφή, ας προσδιορίσουμε αρχικώς 
εκείνα των υιών του, ιδρυτών των διαφόρων ελληνικών φύλων.» 

 

 

 

 

 

 



Υποσημειώσεις 

1.Μερικές λέξεις περί αυτών των αυτοχθόνων που οι ιστορικοί χρόνοι είδαν  με 

φευγαλέον βλέμμα. Όλες οι πρωτόγονες μνήμες της Ελλάδος γέμουν νύξεων για 

αυτές τις μυστηριώδεις φυλές. Ο Ησίοδος αποκαλεί αυτόχθονες τους αρχαιοτάτους 

λαούς της Αρκαδίας, περιγραφομένους ως πελασγικούς. Ο Ερεχθεύς και ο 

Κέκρωψ, ήσαν αναγνωρισμένοι αρχηγοί των εντοπίων. Το ίδιο ήταν αληθές  γιά τα  

εξής έθνη : τους Πελασγούς εν γένει, τους Λέλεγες, τους Κουρήτες, τους Κάυκωνες, 

τους Αίωνες, τους Τέμμικες, τους Ύαντες, τους Βοιωτούς Θράκες,  τους Τηλεβόες, 

τους Εφυραίους, τους Φλεγύες κ.λπ. (Βλέπε George Grote, «Ιστορία της Ελλάδος»  

τόμος Α’, σελίδες 238, 262, 268, και τόμος Β’ σελίς 349 - Larcher, «Δοκίμιον για 

την χρονολογία του Ηροδότου και τον χρονολογικό κανόνα» τόμος Η’ -  Barthold 

Georg Niebuhr «Ρωμαϊκή Ιστορία» τόμος Α’, σελίδες 26 έως 64 - Karl Otfried 

Müller, «Οι Ετρούσκοι», Εισαγωγή, σελίδες 11 και 75 έως 100). Σχετικώς με το 

πώς εξηφανίσθησαν ταχέως οι αυτόχθονες πληθυσμοί μόλις ενεφανίσθησαν μεταξύ 

τους οι Άριοι Έλληνες, συμβουλευθείτε τον Grote, τόμος Β΄ σελίς 351. Ο Εκαταίος, 

ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης συμφωνούν σε αυτό το σημείο : Υπήρξε μια εποχή 

που ομιλούντο διαφορετικές προελληνικές γλώσσες μεταξύ του ακρωτηρίου 

Μαλέας  και του Ολύμπου (Grote, τόομος Β’ σελίς 317).  Από το έτος 771 π.Χ., σε 

ολόκληρο την  Ελλάδα ουδέν ανευρίσκουμε πλέον ίχνος αμιγών εγκαταστάσεων 

Αρίων Ελλήνων.  Όσον αφορά στην εθνοτική φύση των αυτοχθόνων, πρέπει να 

παραπέμψουμε τον αναγνώστη στο επόμενο βιβλίο του εγχειριδίου μας, το οποίον 

ασχολείται με τους απολύτως πρωτογόνους λαούς της Ευρώπης. 

2. Τα ονόματα των διαφόρων χαρακτήρων Αρίας-Ελληνικής γενεαλογίας, 

(προφανώς συμβολικά), μάλλον είναι δεξιότητες αντιπροσωπεύουσες το κύριο 

χαρακτηριστικό, που συνοψίζει την ιστορία της ζωής του καθενός από αυτά τα 

επώνυμα. Αυτό ισχύει και γιά όλα τα έθνη, όπως και για όλα αυτά τα ευφυή όντα. 

Έτσι ο Δευκαλίων  όχι μόνον είναι ο δημιουργός  της Ελληνικής φυλής, αλλά ο 

πατριάρχης που συγκεντρώνει στην κεφαλή του  την περίληψη των  αρχαίων 

κοσμογονικών μνημών, την μαρτυρία της πλημμύρας (στη Σημιτική-Ελληνική 

παράδοση αυτόν τον ρόλο εκπληρώνει ο Ωγύγης). O Δευκαλίων, o  οποίoς 

αντιστοιχεί στον θεό – ιχθύ, τον Νω των Ασσυρίων, η τον εβραϊκόν Νώε, έλαβε το 

όνομά του από την αρχαία λέξη «Δεύκος» ασυνήθιστη εκδοχή του «γλεύκος» 

(χυμός στεμφύλων - «μούστος»),  δηλαδή ο υπό παρασκευή νέος οίνος, και «αλέω» 

- αρχαία μορφή του «αλιδέω» - κυλώ, ήτοι άνθρωπος ο οποίος κυλά (στην μέθη 

του  νέου οίνου.-Το όνομα της συζύγου του, «Πύρρα», το οποίον εμπεριέχει την 

έννοια του ερυθρού, δεν παρουσιάζει μιαν επίσης σαφή εξήγηση. «Πανδώρα», 

αυτή στην οποίαν εδώσαμε τα πάντα, είναι πράγματι ένα παράγωγο δίχως 

ατομικότητα. Είναι η γυναίκα που ανήκει σε εκείνον ο οποίος την εδημιούργησε ή 

την εξεπολίτισε. 

 

 

 

 

 



Μέρος 81 
 
 

 
 

Συνεχίζουμε από το «Εγχειρίδιόν περί της ανισότητος των ανθρωπίνων 
φυλών» του Αρτύρ ντε Γκομπινώ, τέταρτο βιβλίον («Σημιτοποιηθέντες 
νοτιοδυτικοί πολιτισμοί»), τρίτο κεφάλαιον («Οι αυτόχθονες Έλληνες, οι 
σημίτες άποικοι, οι Άριοι Έλληνες») :  
 
«Οι Τιτάνες κατέλαβαν την βόρειον Ελλάδα. Η πρώτη επιτυχής κίνησή τους 
προς Νότον ήταν εκείνη στην οποίαν προΐστατο ο Δευκαλίων, ηγούμενος κατ’  
αυτήν την επιχείρηση ιθαγενών στρατευμάτων, δηλαδή,  ξένων προς  το αίμα 
του1. Ο ίδιος, όπως είδαμε, ήταν ένα υβρίδιον. Έτσι, δεν ασχολούμεθα πλέον 
με τους Τιτάνες. Παραμένουν, αναμειγνύονται ή εξαλείφονται στις βόρειες 
περιοχές της Ελλάδος, στην Χαονία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία : 
Εξαφανίζονται, αλλά όχι δίχως να μεταδίδουν και να εξασφαλίζουν μια πολύ 
ιδιαιτέρα αξία στους πληθυσμούς μέσα στους οποίους ζουν2. 

Αυτοί οι πληθυσμοί δεν ήσαν, όπως ανέφερα περιληπτικώς, καθαρά κιτρίνη 
φυλή, περισσότερον από εκείνους της Θράκης και της Ταυρίδος. Ήδη τα 
κελτικά και τα σλαβικά έθνη είχαν αναμφισβητήτως προχωρήσεις τις πορείες 
τους έως τον Εύξεινο, έως τα όρη της Ελλάδος και μέχρι την Αδριατική. 
Μάλιστα μετέβησαν έτι μακρύτερον. Όταν οι Τιτάνες ενεφανίσθησαν  πέραν 
της Θράκης είχαν ήδη πραγματωθεί οι μεγάλες εκτοπίσεις των βορείων 
λευκών λαών, (οι οποίες υπό την βιαία επίδραση των μογγολικών μαζών που 
επιχειρούσαν στον βορρά είχαν επί μακρόν οδηγήσει τους Αρίους που έζων 
νοτιότερον στα ασιατικά υψίπεδα, να κατέλθουν κατά μήκος των 
κορυφογραμμών του Ινδοκούς). Οι Κέλτες οι οποίοι ανευρίσκονται στον 
δέκατο έβδομο αιώνα  π. Χ., εγκατεστάθησαν σταθερώς στην Γαλατία, ενώ οι 
Σλάβοι, (τους οποίους πριν από εκείνη την εποχή -για λόγους που θα 
εκτεθούν στην ώρα τους- τους εντοπίζω στην Ισπανία), έφυγαν από την 
σιβηριανή πατρίδα πριν αιώνες και παρέκαμψαν τις άνω όχθες του Ευξείνου 



Πόντου. Για όλες αυτές τις αιτίες, μια ορισμένη ποσότης αναμείξεως που 
υπέστησαν οι Τιτάνες είχε μεταφέρει στις φλέβες των Αρίων Ελλήνων κάποιο 
ποσοστό κιτρίνων καταβολών, μόνον μέσω εθνών που είχαν λερωθεί από μια 
στενοτέρα επαφή με τους φιννικούς λαούς3.  

Μετά την εποχή του Δευκαλίωνος, από τον δέκατο έκτο αιώνα π.Χ. 4, οι φυλές 
οι οποίες εσταθεροποιήθησαν στην Μακεδονία, στην Ήπειρο, στην 
Ακαρνανία, στην Αιτωλία,  με μια λέξη στον Βορρά, ήνωσαν, σε έναν καθ’ όλα 
ιδιαίτερο βαθμό, τα γνωρίσματα του χαρακτήρος των Αρίων και ήσαν οι 
πρώτες οι οποίες εκατέστησαν  γνωστόν το όνομα των Ελλήνων. 

Ειδικότερον, έλαμψεν το επιθετικόν  πνεύμα. Ο Θεσσαλικός ήρως Αχιλλεύς, ο 
ταχύπους γενναίος, παραμένει το πρότυπον του ελληνικού θάρρους. Όπως 
μας καταδεικνύει η Ιλιάς, είναι ένας ορμητικός πολεμιστής, ένας φίλος του 
κινδύνου, επιδιώκων τον αγώνα προς χάριν του αγώνος και, στην θρησκεία 
του της πίστεως, δεν εγκαταλείπει  το καθήκον που αυτός επέβαλε στον εαυτό 
του. Τα ευγενή συναισθήματά του τον κάνουν να αγαπά. Τα ορμητικά πάθη 
που τον ευτελίζουν, τον καθιστούν συνάμα οικτίρμονα. Αξίζει να συγκρίνεται 
με τους νικητές του ινδικού έπους (Μαχαμπαράτα), του ιρανικού Σαχ-Ναμέ 
(«Βιβλίου των Βασιλέων») και των μεσαιωνικών «ασμάτων ηρωικών 
πράξεων» (chansons de geste). 

Η ενέργεια ήταν το χαρακτηριστικό αυτής της οικογενείας. Αυτή η αρετή, όταν 
την διαφωτίζει και την καθοδηγεί η νοημοσύνη, προορίζεται παντού για την 
υπερτάτη εξουσία. Τότε το βόρειον τμήμα της Ελλάδος εξακολουθούσε να 
παρέχει τους καλυτέρους, πλέον ατρομήτους και πολυαρίθμους στρατιώτες, 
ενώ αυτή η περιοχή εξέθρεφε σκληρούς μαχητές ακόμη και πολύ αργότερον 
αφ’ ότου η υπόλοιπος χώρα κατεπνίγη υπό το σημιτικό στοιχείο. Από την 
άλλη πλευρά, πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι κάτοικοι αυτών των χωρών, 
τόσον επιδέξιοι στην μάχη, στην διοίκηση, στην οργάνωση και στην διοίκηση, 
ποτέ δεν ήσαν σε θέση να λάμψουν σε κερδοσκοπικά έργα. Επίσης στο 
ενδιαίτημά τους δεν υπήρχαν καλλιτέχνες, γλύπτες, ζωγράφοι, ρήτορες, 
ποιητές ή διάσημοι ιστορικοί. Το μόνο που θα ημπορούσε να κάνει η λυρική 
ιδιοφυία ήταν να ανέλθει  από τον νότον προς την Θήβα, ώστε να παράγει εκεί 
έναν Πίνδαρο. Ποτέ δεν το υπερέβησαν αυτό, επειδή η φυλή δεν προσεφέρθη 
για  αυτό, ενώ ο ίδιος ο Πίνδαρος υπήρξεν μια μείζων εξαίρεση στην Βοιωτία. 
Γνωρίζουμε τι εσκέφθη η Αθήνα για το καδμίειο πνεύμα, το οποίον εξ άλλου, 
επειδή δεν απώλεσε την γλώσσα, ούτε την ανθηρά σκέψη, παρήγαγε 
μισθοφόρους στρατιώτες σε ολόκληρο την Ασία και, σε μία περίπτωση, έναν 
μεγάλο πολιτικό στην ελληνική πατρίδα. Το αίμα της βορείου Ελλάδος είχε τα 
σύνορά του στην Θήβα5. 

Επομένως, ο Βορράς διεκρίνετο πάντοτε από τα στρατιωτικά και επιπλέον 
από τα έντονα ένστικτα των πολιτών του και από την πρακτική τους ιδιοφυΐα, 
έναν διπλό χαρακτήρα που αναφισβητήτως οφείλεται σε ένα συνδετικό υμένιο 
της Αρίου λευκής ουσίας με τις κίτρινες καταβολές. Το αποτέλεσμα ήταν 
μεγάλες χρηστικές ικανότητες και ολίγη αισθησιακή φαντασία. Έτσι 
αντιλαμβανόμεθα και στα αρχαιότερα μέρη της Ελληνικής κυριαρχίας στην 
Ευρώπη, την εθνοτική και ηθική αντίθεση εκείνων που παρατηρήσαμε στην 
Ινδία, στην Περσία και στην Αίγυπτο. Θα εφαρμόσουμε ομοίως την αντίθεση 
και στα έθνη της νοτίου Ελλάδος. Η διαφορά θα είναι σημαντικοτέρα όσον 
προχωρούμε από την ηπειρωτική χώρα προς τις εγγύς νήσους και τις νήσους 
στις ασιατικές αποικίες. 



 
Εχρησιμοποίησα την Ιλιάδα μόλις προ ολίγου για να χαρακτηρίσω την Αρία 
και Φιννική μεγαλοφυία των Ελλήνων του Βορρά. Δεν τυγχάνω ολιγοτέρας 
προς τούτο βοηθείας όταν προσπαθώ να παραστήσω στον εαυτόν μου το 
Αριο-Σημιτικό πνεύμα των Ελλήνων του Νότου, θα είναι δε επαρκές δι’ εμέ να 
αντιπαραθέσω στον Αχιλλέα και στον Πύρρο τον σοφό Οδυσσέα. Αυτός είναι 
ο τύπος του φονικικώς σκληρυνθέντος Έλληνος. Εδώ είναι ο άνδρας ο οποίος 
ασαφλαώς θα κατονομάσει, στην γενεαλογία του, περισσότερες Χαναναίες 
μητέρες απ΄ότι Άριες γυναίκες. Γενναίος, αλλά μόνον όταν είναι απαραίτητον, 
κατά προτίμηση έξυπνος, η γλώσσα του είναι χρυσή και όλοι οι απερίσκεπτοι 
που τον ακούν να αγορεύει αποπλανώνται. Κανένα ψεύδος δεν τον τρομάζει, 
κανείς δόλος δεν τον ταράζει, καμία προδοσία δεν του στοιχίζει. Γνωρίζει τα 
πάντα. Η αντιληπτική του ευχέρεια είναι εκπληκτική και η εμμονή του στα 
σχέδιά του απεριόριστη. Με αυτόν τον διπλό απολογισμό είναι Άριος.» 
 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

(1) Οι οποίοι, επιπλέον, δεν ήσαν βάρβαροι. Φαίνεται ότι διέθεταν έναν 

αξιοσέβαστο βαθμό χρηστικού υλικοτεχνικού πολιτισμού. Αυτοί οι ιθαγενείς 

όργωναν το έδαφος, ισχυρίζοντο ότι εφηύραν την εκμετάλλευση των βοοειδών για 

γεωργική εργασία και την χρήση του αλεστικού μύλου. (Mac Torrens Cullagh, «Η 

Βιομηχανική Ιστορία των Ελεύθερων Εθνών», Λονδίνο, 1846, τόμος Α’, σελίς 7). 

Αυτό και άλλα χαρακτηριστικά που τους ταυτίζουν  με τους ιθαγενείς της Ιταλίας, 

θα χρησιμεύσουν αργότερον ώστε να δειχθεί ότι θα ημπορούσαν να είναι μόνον 

Κέλτες ή Σλάβοι, ενδεχομένως δε αμφιγενείς. 

 

(2) Από εκεί, οι Άριοι Έλληνες θα εμφανισθούν με χίλιες αποχρώσεις, με μιαν 

ορισμένην έννοια ως ένας νέος λαός, αν και ενώπιον της νέας ενεργείας τους, 

εξησθένισαν τα αρχαία στοιχεία. Αυτό που έχει κοινό αυτή η συγκεκριμένη φυλή 

αντιπροσωπεύεται καλώς από την θρησκεία της, ιδίας ηλικίας με αυτήν. Ήταν η 

λατρεία του Διός, για την την οποίαν (όπως αναφέρει ο Böttiger, στον Α’ τόμο του 

«Ideen zur Kunstmythologie», σελίς 195), ο Christian Gottlob Heyne σε ένα 

σημείωμά του περί Απολλοδώρου (Apollodori Atheniensis Bibliothecae), ημπόρεσε  

να διαπιστώσει με ακρίβεια : «Στην συνέχειαν, ο Δίας είναι πράγματι η αρχή μιας 

νέας τάξεως των ελληνικών μύθων» 

 
(3) Πιθανότατα η Ελληνική περιέχει  Θρακικές και Ιλλυρικές ρίζες από την 

αρχαίαν επαφή των Ελλήνων Αρίων και ακόμη και των Τιτάνων με πληθυσμούς  

ομιλούντες αυτούς τους ιδιωματισμούς. Ο Ottfried Müller ορθώς παρατηρεί ότι οι 

Έλληνες ανέφεραν στους Θράκες την αρχέγονο ποίηση και τον πολιτισμό τους. Η 

χώρα βορείως του Αίμου ήταν, για τους θαυμαστές του Ορφέως, το λίκνον της 

ηθικής καλλιεργείας (όρα August Friedrich Pott, «Allgemeine Encyclopedia der 

Wissenschaften and Künste - Alphabetischer Folge von Genannten 

Schriftstellern", σελ.65). 
 
(4) Από το πρώτο βλέμμα διαπιστώνει κανείς πόσον ταπεινές είναι οι πλέον 

μεμακρυσμένες αρχαιότητες της Ελλάδος σε σύγκριση με ότι παρατηρείται στην 

Ινδία, στην Ασσυρία, στην Αίγυπτο, ακόμη και στην Κίνα, αλλά και με ότι θα 

ημπορούσε να επιδείξει η Βακτριανή. Έτσι η Σικυών χρονολογείται μόνον στο έτος 

2164 π.Χ. Είναι ένα καθίδρυμα των Χαναναίων και η άφιξη των Αρίων Ελλήνων, 

έξι αιώνες αργότερον, απορρίπτει την υποθετική  παιδική προϊστορική ηλίκία της 



Ελλάδος, με την εμφανή περίοδο πραγματικής ωριμότητος των πρωτόγονων 

αυτών κοινωνιών . 

 
(5) Η Θήβα υπήρξεν απολύτως η συνοριακή γραμμή των δύο φυλών. Επέδειξε την 

διπλή της καταγωγή, αποδίδουσα την θεμελίωσή της με δύο μύθους : Ο ένας είναι  

Άριος, ο οποίος την αποδίδει στους Αμφίονα και Ζήθο. Ο άλλος Σημιτικός, κατ’  

αυτόν δε ο Χαναναίος Κάδμος ήταν ο πρώτος βασιλεύς της. (Grote, «Η ιστορία της 

Ελλάδος», τόμος Α’, σελίς 350). Αυτά τα μείγματα Ασιανών, Ελληνοαρίων και 

Ιθαγενών παραδόσεων καθιστούν σχεδόν ακατανόητο την ελληνική πρωτόγονο 

ιστορία (προϊστορία) και την μυθολογία. Οι επιστημονικές εποχές είχαν ηυξημένη 

αταξία περί αυτών, λόγω της μανίας του συμβολισμού, της αλληγορίας, καθώς  και 

από τους Ευημερισμούς όλων των ειδών (φιλοσοφικές θεωρήσεις των θεών ως 

σπουδαίων ανθρώπων). Κατόπιν  ήλθαν οι σύγχρονοι, οι οποίοι, γενικεύοντες τις 

έννοιες, κατόρθωσαν να τις καταστήσουν αφηρημένες μέχρι και την τελευταία 

λεπτομέρεια. 

 

Μέρος 82 
 

 
 
Συγκεκριμμένως στο τρίτο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου («Οι αυτόχθονες 
Έλληνες, οι σημίτες άποικοι, οι Άριοι Έλληνες»)  γράφει : 

«Ας συνεχίσουμε το πορτρέτο : Το σημιτικόν αίμα ομιλεί και πάλιν εντός του, 
όταν παρουσιάζεται ως γλύπτης:  ο ίδιος εσκάλισε την γαμήλιο κλίνη του σε 
ξύλον ελαίας και αυτό διακοσμηθέν με ελεφαντοστούν είναι ένα 
αριστούργημα.  

Έτσι εύγλωττος, καλλιτέχνης, παραπλανητικός και επικίνδυνος, είναι ένας 
συμπατριώτης, ένας εξομοιωτής του πειρατή εμπόρου που εγεννήθη στην 
Σιδώνα, του γερουσιαστού ο οποίος θα κυβερνήσει την Καρχηδόνα, ενώ είναι 
επινοητικός στην ανεύρεση ιδεών, ακλόνητος στις απόψεις του, ικανός να 
εξουσιάσει τα  πάθη του όσον και να μετριάσει εκείνα των άλλων, 



μετριοπαθής όταν το επιθυμεί, σεμνός επειδή η υπερηφάνεια είναι μία αδεξία 
εξοίδηση του λόγου, είναι ένας Άριος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο 
Οδυσσεύς θα υπερισχύσει του Αίαντος, ενός αληθινού Αρίου Φινικού τύπου. 
Ο τόνος του ελληνικού τύπου, στον οποίον ανήκει ο υιός του Λαέρτου, 
προώρισται γιά μιαν τύχη ανωτέρα, ταχυτέρα αλλ’ επίσης και πλέον 
εύθραυστη από εκείνην του αντιπάλου του. Η δόξα της Ελλάδος υπήρξεν το 
έργον της φατρίας των Αρίων, που συνεμάχησε με το σημιτικόν αίμα. Ενώ, η 
μεγάλη εξωτερική υπεροχή αυτής της χώρας υπήρξεν αποτέλεσμα της 
δράσεως των κατά τι εκμογγολισμένων  πληθυσμών του βορρά. 

Είναι καλώς γνωστόν ότι, πρωίμως και πολύ πριν κατέλθουν στην Αττική και 
στην Πελοπόννησο τα πρώτα φύλα των Αρίων Ελλήνων, (προερχόμενα  από 
την ανάμειξη των ιθαγενών με τους Τιτάνες), Χαναναίοι μετανάστες είχαν ήδη 
οδηγήσει τα σκάφη τους σε αυτές τις ακτές. Σήμερον δυσκόλως  πιστεύεται -
και αυτό λόγω αδιαψεύστων αιτιών- ότι μεταξύ αυτών των αλλοδαπών 
ευρίσκοντο Αιγύπτιοι.  

Ο λαός της Αιγύπτου δεν αποίκισε: Παρέμειναν στον οίκο τους και ενώ, επί 
μακρόν,  ήσαν περιορισμένοι στην κατοχή του άνω τμήματος του Νείλου δεν 
κατήλθαν στην παραλία παρά μόνον αργότερον. Το κατώτερον τμήμα του 
ποταμίου δέλτα κατείχετο από λαούς Σημιτικής ή Χαμιτικής φυλής. Αυτή ήταν 
η σπουδαία διαδρομή των εξερευνητικών αποστολών στην Δυτική Αφρική. 
Εάν επομένως, - δεν έχω κανέναν λόγο να το αμφισβητήσω-, μερικές από τις 
ομάδες που ήλθαν να εποικίσουν την Ελλάδα εξεκίνησαν από εδώ, δεν ήσαν 
Αιγύπτιοι: Ήσαν συγγενείς αυτών των άλλων εισβολέων οι οποίοι, σε μεγάλον 
αριθμό, προήρχοντο από την Φοινίκη.  

Όλα τα ονόματα των αρχαίων αρχηγών των αρχεγόνων ελληνικών κρατών, τα 
οποία δεν έχουν ιθαγενή εμφάνιση είναι μόνον Σημιτικά:  όπως ο Ίναχος, ο 
Αζεύς, ο Φηγεύς, η Νιόβη, ο Αγήνωρ, ο Κάδμος, ο Κόδρος. Υπάρχει μια 
εξαίρεση, το πολύ δύο: Ο Φορωνεύς, ο οποίος συγκρίνεται με τον αιγυπτιακό 
Φρα (τον Ρε ή Ρα) και τον Άπι. Ο Φορωνεύς όμως είναι ο υιός του Ινάχου, 
αδελφός του Φηγέως, πατήρ της Νιόβης. Ευρίσκουμε αυτόν τον ήρωα, στην 
οικογένειά του, περιβαλλόμενο από καθαρώς σημιτικά ονόματα, και θα ήταν 
ευχερέστερον να ανακαλύψουμε σε αυτόν μιαν ανάλογο ρίζα, παρά να τον 
ταυτίσουμε με τον Φρα  [1]. 

Το όνομα του Ινάχου έχει συγκριθεί  με την λέξη «Ανάκ», την οποίαν ετόνισεν 
ο Ewald και άλλοι εβραϊστές. Εάν  το όνομα αυτό, όπως του πρώτου 
βασιλέως της Αργολίδος, είχε μια φυλετικήν  έννοια, θα κατεδείκνυε μια 
συγγένεια με την επαισχύντως ζωώδη φυλή εκείνων των καθαρών μαύρων οι 
οποίοι, (όντες οι εκτοπισθέντες κύριοι της Χαναάν), περιεπλανώντο στους 
θάμνους και εστοιχείωναν τα σπήλαια του όρους Σεΐρ. Αλλά αυτή η πιθανότης 
δεν είναι μεγάλη και δεν πιστεύω ότι πρέπει να συγχέουμε το όνομα του 
Ινάχου με την λέξη Ανάκ ή εφ’ όσον δεν ημπορούμε να αποφύγουμε αυτήν 
την αναφορά, δεν πρέπει να ανευρίσκουμε μιαν  έννοια βαθυτέρα από την  
καθαρώς ηχητικήν ομοιότητα συλλαβών. Έτσι, με την παραφθορά της λέξεως 
«αμπού» (υιός) η οποία συνηθίζεται στην σύνθεση των αραβικών ονομάτων 
και την ηχητική σύγχυσή της με την «(κ)α(λ)μπού» (κύων), κάποιος θα 
διέπρατε μέγιστο σφάλμα να αναζητήσει τον πατέρα ενός φέροντος το όνομα, 
μεταξύ των κυνών [2]. 

 



 

Σημειωσεις 

 

1. Η ύπαρξη αιγυπτιακών αποικιών στην πρωτόγονο Ελλάδα σήμερον έχει πολύ 

περισσοτέρους επικριτές παρά απολογητές. (Περί του αντικειμένου ιδείτε το 

άρθρον του August Friedrich Pott «Ινδογερμανικός γλωσσικός κλάδος» στην 

«Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste»  των Johann Samuel 

Ersch και Johann Gottfried Gruber σελίς 23 και George Grote «History of 

Greece», τόμος Α΄, σελίς 32. Ο τελευταίος θεωρεί ότι προ του 7ου π. Χ. αιώνος  

δεν υπήρξεν συχέτιση Ελλάδος και χώρας των Φαραώ.)  

2. Η χαναανική λέξη «ανάκ», που σημαίνει έναν άνθρωπο αξιοσημείωτο για υο 

ηυξημένο μέγεθος και το μήκος του τραχήλου του, δηλαδή έναν γιγάντιο ή ισχυρόν 

άνθρωπο και επομένως έναν κυρίαρχο, είναι η αληθινή ρίζα αυτού του ονόματος ή 

μάλλον αυτού του τίτλου του Ινάχου, που στην συνέχεια εθεωρήθη ως 

προσηγορικός, όπως και οι Μπρένους (Γαλάτης αρχηγός), Μποϊορίξ (Κίμβρος 

βασιλεύς), Βερσιγγετόριξ (Γαλάτης αρχηγός) και τόσες άλλες λέξεις του ιδίου 

είδους. Οι σημιτοποιηθέντες Έλληνες του νότου το διετήρησαν πιστώς στον τίτλον 

άναξ, που απεδόθη στους θεούς, κυρίως στον Απόλλωνα, από τον Όμηρο, στους 

Διοσκούρους, τους «θέους ἀνακτες» και εν συνεχεία στους στρατιωτικούς ηγέτες. 

Κάποιος ημπορεί επίσης να σημειώσει, ως ένα πιθανόν ίχνος, μεταξύ πολλών 

άλλων, την τεραστία επιρροή των Σημιτών στο ελληνικόν πνεύμα, στην λέξη, 

«ανέρ», (χαρακτηρισμό που οι Χαναναίοι απέδιδαν εις εαυτούς),ως  ενδεχομένη 

ετυμολογία της λέξεως «ανήρ», που για τους συγχρόνους του Περικλέους, εσήμαινε 

τον άνδρα. (Karl August Böttiger, «Ideen zur Kunstmythologie», τόμος Α’, σελίς 

206.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 83 
 

 
 
Συνεχίζει ο Γκομπινώ: 

 «Επομένως οι αποικίες από το νότο και την ανατολή απετελούντο 
αποκλειστικώς από διαφορετικώς αναμεμειγμένους Μαύρους Χαμίτες και 
Σημίτες. Ο βαθμός του πολιτισμού καθεμιάς από αυτές δεν ήταν ολιγότερον 
αμφίβολος και οι ποικιλίες αίματος οι οποίες εδημιουργήθησαν από αυτές τις 
εισβολές στις ελληνικές χώρες ήσαν άπειρες. 

Στις πρωτόγονες εποχές, καμία χώρα δεν είχε περισσότερα ίχνη εθνοτικών 
σπασμών, αιφνιδίων μετακινήσεων και ηυξημένης μεταναστεύσεως. Ήλθαν 
από κάθε γωνία του ορίζοντος συγκροτημένοι σε στρατεύματα,  συχνάκις δε 
για να διέλθουν ή να επιτεθούν, έτσι ώστε αμέσως συνεχέετο ο ισχυρός 
μεταξύ των κατακτητών και έχανε το όνομά του. Ενώ, ανά πάσαν στιγμή, 
συμμορίες κεκορεσμένες με μαύρο ήρχοντο είτε από τα νησιά είτε από την 
ήπειρο της Ασίας και άλλοι πληθυσμοί αναμεμειγμένοι με κίτρινα στοιχεία, 
Σλάβους και Κέλτες, κατήρχοντο από τον βορρά υπό χίλιες ονομασίες, 
διαπεποτισμένες με ιδέες όλως ειδικές 1. 

Για να εξηγήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμόν τόσων πολλών εθνοτήτων επί  
μιας χερσονήσου στενής και σχεδόν κεχωρισμένης από τον κόσμον, είναι 
απαραίτητο να μην λησμονήσουμε ποτέ πόσον τεράστιες αναταραχές 
επέφεραν στα βόρεια τμήματα της ηπείρου οι αναδεύσεις των Φιννικών λαών. 
Οι πολεμιστές από την Θεσσαλία και την Μακεδονία εγγύς της Ακαρνανίας, 
υπήρξαν άμεσα θύματα επαναλαμβανομένων εκδιώξεων, όπως άλλωστε και 
οι Μαύροι Χαμίτες και οι Σημίτες από την ανατολή και τον νότο. Αντιμέτωποι 
με ανάλογα συμβάντα, εγκατέλειψαν τις περιοχές τους  οι οποίες είχαν 
καταστεί πεδίον εβραϊκών ή αραβικών εισβολών, (μονολεκτικώς χαλδαϊκών 
εισβολών, διαφορετικών ημερομηνιών), ώστε να αναζητήσουν την τύχη τους 
στην Ελλάδα,. 



Αυτοί οι στρατοί απορριφθέντων φυγάδων, με το ξίφος ανά χείρα, στην 
Πελοπόννησο, στην Αττική, στην Αργολίδα, στην Βοιωτία και στην Αρκαδία, 
συνεκρούσθηκαν μεταξύ τους και ενεπλάκησαν σε μάχες. Αυτές οι νέες 
συγκρούσεις είχαν επίσης ως αποτέλεσμα νέους κατακτηθέντες και νέους 
κατακτητές, καθώς και φυλές σκλαβωμένες, άλλες εκδιωχθείσες, έτσι ώστε, 
μετά τον αγώνα, τα ταραχώδη πλήθη εστράφησαν είτε προς Δυσμάς ώστε να 
φθάσουν στην Σικελία, στην Ιταλία, στην Ιλλυρία, είτε προς Ανατολάς για να 
επιστρέψουν στην ακτή της Ασίας και να αναζητήσουν εκεί μια καλυτέρα 
τύχη2. Η Ελλάς ομοίαζε προς  μιαν από εκείνες τις βαθείες αβύσσους, οι 
οποίες διενοίγησαν στην κοίτη των ποταμών, όπου τα ύδατα πιεζόμενα από 
το ρεύμα καταβυθίζονται σε βαρείες μάζες και αναδύονται σε 
υδροστροβίλους. 

Χωρίς ανάπαυση, χωρίς ανακωχή. Η  ηρωική εποχή έχει σχεδόν εκκινήσει, το 
έπος  ψελλίζει τις σκοτεινότερες ιστορίες του και περιφρονητικό προς τους 
ανθρώπους αναφέρεται μόνον στους θεούς. Ήδη έχουν αρχίσει οι βίαιες 
εξώσεις, οι μεταθέσεις ολοκλήρων φυλών, οι επαναστάσεις όλων των ειδών. 
Εν συνεχεία, όταν  η Μούσα προσγειούται, ομιλεί τελικώς περί πραότητος και 
με όρους τους οποίους δύναται να συζητήσει η λογική, μας δεικνύει δε τα 
ελληνικά έθνη συνιστάμενα περίπου ως εξής: 
 
1  Έλληνες – Άριοι  τροποποιημένοι από τις κίτρινες αρχές, αλλά με μεγάλη 
υπεροχή της λευκής ουσίας και κάποιες  σημιτικές συγγένειες. 
2  Ιθαγενείς - Σλαβο-κελτικοί πληθυσμοί κεκορεσμένοι με κίτρινα στοιχεία. 
3. Θράκες – Άριοι αναμεμιγμένοι με Κέλτες και Σλάβους. 
4. Φοίνικες - Μαύροι Χαμίτες. 
5. Άραβες και Εβραίοι - Σημίτες πολύ αναμεμειγμένοι. 
6  Φιλισταίοι - Σημίτες, ίσως καθαρότεροι. 
7. Λίβυοι - Χαμίτες σχεδόν  μαύροι. 
8 .Κρήτες και άλλοι νησιώτες - Σημίτες αρκούντως όμοιοι με τους Φιλισταίους. 
 
Αυτός ο πίναξ  πρέπει να σχολιασθεί 3.» 

 

Σημειωσεις 

 

(1) Αυτή η κατάσταση ανταγωνισμού δεν ετελείωσεν ποτέ. Συνέχισε να 

αντιπροσωπεύεται από την ύπαρξη αμετρήτων διαλέκτων. Περιττόν να ειπούμε ότι 

η κατάταξη τους σε τέσσαρες κλάδους, Ιωνική, Δωρική, Αιολική και Αττική, είναι 

ένα τεχνητόν έργο των γραμματικών και δεν αναπαράγει μια κατάσταση στην 

οποίαν κάθε μικρά περιοχική υποδιαίρεση είχε, τουλάχιστον, ιδιώματα τα οποία 

ήσαν απολύτως καθαρά. (Grote, τόμος Α’, σελίς 318). 

 (2) Η φυλή του Δαρδάνου και του Τεύκρου, μία εξ αυτών που έφεραν το Άριο -

Ελληνικό στοιχείο στην Τρωάδα, ήταν μεταξύ των τελευταίων. 

(3) Έχω την άποψη του Grote («History  of Greece», τόμος Β’, σελίδες 350 και 

ένθεν): Δεν πιστεύω ότι οι Πελασγοί αποτελούν μια χωριστή φυλή ή ένα χωριστό 

έθνος, ενώ επίσης η λέξη σημαίνει αρκούντως τους αρχαίους κατοίκους, ώστε να 

ημπορώ να αποσύρω από αυτήν αυτό το αόριστο νόημά της και να της προσδώσω 

ένα άλλο ειδικότερο. Οι Πελασγοί ανευρίσκονται σε τόσους πολλούς τόπους και 

είναι προικισμένοι με διαφορετικούς χαρακτήρες, ώστε  μου φαίνεται αδύνατο να 

τους αποδώσω μία και μοναδική εθνικότητα. (Ιδέ περί αυτού  Grote, τόμος Β’, 



σελίς 349.) – Ο August Friedrich Pott εκφράζει τα συναισθήματά του με τρόπον ο 

οποίος αξίζει να αναπαραχθεί εδώ: «Οι Πελασγοί» λέγει, «είναι, ότι ημπορεί να 

ειπεί ο καθείς πως είναι, ένας απλούς καπνός ο οποίος και στερείται ιστορικής 

πραγματικότητος, όπως και οι Κάσκοι (προλατινικοί κάτοικοι της Ιταλίας), 
δηλαδή οι αρχαίοι, οι πρόγονοι και οι ιθαγενείς, ήτοι οι πρωτόγονοι κάτοικοι. Το 

όνομα των Πελασγίων εξελήφθη εσφαλμένως ως μια ονομασία λαού και φυλής. 

Έχει εφαρμογή μόνον χρονολογικώς στις πρώτες περιόδους της Ελλάδος και στα 

φύλα που κατοικούσαν τότε στην χώρα αυτή, χωρίς διάκριση προελεύσεως. 

Αργότερον, εάν εθεωρήθη ότι υπήρχαν διασπάρτως λαοί που εκρίθησαν 

κατάλληλοι για να προσλάβουν αυτόν τον χαρακτηρισμό των Πελασγών, είναι 

παρομοίας προσεγγίσεως προς την αποδεκτή κατά τον τελευταίο αιώνα ιδέα, ότι οι 

Γότθοι ήσαν Σκύθες, Γέτες, κλπ. Επιστεύετο τότε ότι υπήρχαν υπολείμματα αυτού 

του γερμανικού έθνους στην Κριμαία».(«Allgemeine Encyclopädie der 

Wissenschaften und Künste»  των Johann Samuel Ersch και Johann Gottfried 

Gruber, 2ον τμήμα, 18ον  μέρος, σελίς 18.) 

Μέρος 84 
 
Επίσης στο τρίτο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου («Οι αυτόχθονες Έλληνες, οι 
σημίτες άποικοι, οι Άριοι Έλληνες»)  : 

 «(Η σύνθεση των ελληνικών εθνών) δεν περιέχει αυστηρώς ένα και μόνον 
καθαρό στοιχείο. Από τις επτά συνιστώσες της, οι έξι περιέχουν, σε 
διαφορετικούς βαθμούς, τις μέλαινες αρχές. Δύο περιέχουν κίτρινες αρχές. 
Επιπλέον δύο περιέχουν το λευκό στοιχείο, το ληφθέν από τον Χαμιτικό 
κλάδο, συνεπώς εξαιρετικώς εξασθενημένο. Τρεις κατέχουν αυτό ως 
δανεισθέν από τον Σημιτικό κλάδο, δύο άλλες από τον Άριο κλάδο. Τέλος, 
τρεις συνδυάζουν και τις δύο τελευταίες πηγές. Συνεπώς συνάγω τα 
ακόλουθα συμπεράσματα: 

Η λευκή αρχή γενικώς κυριαρχεί και η αρία ουσία μοιράζεται την επιρροή με 
την σημιτική, αφού οι εισβολές των Αρίων Ελλήνων, που ήσαν οι πλέον 
πολυάριθμοι, απετέλεσαν το υπόβαθρον του εθνικού πληθυσμού. Ωστόσον, η 
αφθονία του σημιτικού αίματος είναι τέτοια, ειδικότερον σε ορισμένα σημεία, 
ώστε δεν ημπορούμε να αρνηθούμε σε αυτό το αίμα μιαν αξιοσημείωτο 
δράση, σε αυτό δε ανήκει μια πρωτοβουλία μετριασθείσα από την αρία 
επίδραση, υποστηριζομένη από μία δυνητική κιτρίνη επίδραση. Είναι 
αυτονόητον ότι αντικείμενον αυτής της κρίσεως είναι η νότιος Ελλάς, η Ελλάς 
της Αττικής, της Πελοποννήσου, οι αποικίες και ο Έλλην καλλιτέχνης και 
επιστήμων. Προς βορράν, τα μέλαινα στοιχεία είναι σχεδόν μηδενικά. Επίσης, 
στους εγγύς του Τρωικού Πολέμου αιώνες, αυτές οι περιοχές εξήψαν τις 
ανησυχίες των Ελλήνων του νότου, πολύ ολιγότερον από ότι οι ασιατικές 
χώρες. 

Στην πραγματικότητα, σε αυτές τις εποχές και προς την εποχή όπου έγραψεν 
ο Ηρόδοτος, η ιδία η  Ελλάς ήταν μια ασιατική χώρα, ενώ η πολιτική που την 
ενδιέφερε περισσότερον ανεπτύσσετο στην αυλή του μεγάλου βασιλέως. Όλα 
όσα αφορούν στο εσωτερικόν, μεγεθυνθέντα και εξευγενισθέντα προ 
οφθαλμών μας με τον θαυμαστό τρόπο δια του οποίου διετηρήθη η προς 
εμάς μνήμη, ήσαν εν πολλοίς δευτερεύοντα μόνον εν συγκρίσει προς τα 
εξωτερικά γεγονότα των οποίων οι πηγές παρέμεναν εις χείρας των Περσών . 



Δεδομένου ότι η Αίγυπτος είχε καταστεί  μια επαρχία η οποία συνέτρεχε τα 
αχαιμενιδικά κράτη, δεν υπήρχαν πλέον δυο πολιτισμοί στον δυτικό κόσμο. Ο 
ανταγωνισμός του Ευφράτου και του Νείλου είχε παύσει. Πλέον τίποτε 
ασσυριακό, τίποτε αιγυπτιακό και στην θέση τους μία συμβιβαστική σύνθεση, 
στην οποίαν δεν ημπορώ να αποδώσω κανένα άλλο όνομα από αυτό της 
ασιατικής. Ωστόσον, η «μεγάλη πλατεία» εξακολουθούσε να ανήκει στην 
ασσυριακή αρχή.  

Οι Πέρσες, πολύ ολίγοι, δεν είχαν μεταμορφώσει αυτήν την αρχή, ούτε την 
ανανέωσαν. Ο βραχίων τους εστάθη ικανός να της προσδώσει μιαν ώθηση, 
την οποίαν οι χαλδαϊκές δυναστείες δεν ήσαν ικανές να δημιουργήσουν στον 
ίδιο βαθμό και υπό την επίθεση αυτού του σεσηπότος κολοσσού, το 
αιγυπτιακόν αδιέξοδο της απραξίας απεμειώθη σε σκόνη και ανεμίχθη μαζί 
του. Υπήρξεν ένας τρίτος πολιτισμός στον κόσμο για να καταλάβει την θέση 
των παλαιών πρωταθλητών; Με κανέναν τρόπο : Η Ελλάς δεν 
αντιπροσωπεύει, έναντι της Ασσυρίας, έναν πρωτότυπο πολιτισμό όπως ο 
αιγυπτιακός και παρόλον που η ευφυΐα της είχε πολύ ιδιαίτερες αποχρώσεις, 
τα περισσότερα από τα στοιχεία που τον συνθέτουν ανευρέθησαν με το ίδια 
νόημα και την ιδία αξία μεταξύ των σημιτικών λαών της Μεσογείου. Αυτό είναι 
μια αλήθεια που δεν χρειάζεται επίδειξη. 

Κατά την ιδία την άποψή τους, χωρίς αμφιβολία, οι Έλληνες έπραξαν πολύ 
περισσότερα από εκείνα για τα οποία εκληθησαν,  στην γλώσσα τους, στις 
κατακτήσεις του πολιτισμού, δηλαδή στις εισαγωγές θεών, δογμάτων, 
ασιατικών τελετουργιών και τερατωδών ονειροπολήσεων από τις γειτονικές 
ακτές, παρά από την Αρία απλότητα η οποία προηγουμένως εξεφράζετο από 
τους άρρενες θρησκευτικούς προγόνους τους. Ηρεύνησαν κατά προτίμηση το 
τι είχεν θεωρηθεί και πραγματωθεί  στην Ασία.  

Ενεπλάκησαν όσον καλύτερον ημπορούσαν με τις υποθέσεις, τα συμφέροντα, 
τις διαμάχες της μεγάλης ηπείρου και, παρά το ότι διεποτίσθησαν από την 
σημασία αυτών, όπως έπρεπε να πράττουν όλοι οι μικροί λαοί, αν και 
απεκάλεσαν ολόκληρο το σύμπαν εκτός αυτών βάρβαρο, οι οφθαλμοί τους 
δεν απεστράφησαν από την Ασία. 

Όσον οι Ασσύριοι ήσαν ανεξάρτητοι, οι Έλληνες, αδύναμοι και 
απομεμακρυσμένοι, υπελογίζοντο ελάχιστα στον κόσμο. Αλλά καθώς η 
ελληνική εξέλιξη ήταν σύγχρονη με την μεγάλη μοίρα των Ιρανών Αρίων, ήταν 
αυτή η περίοδος οπότε ενώπιον των κυρίων της προσθίου Ασίας, έπρεπε να 
επιλέξουν μεταξύ ανταγωνισμού και υποταγής. Η επιλογή υπεδείχθη από την 
αδυναμία τους. Απεδέχθησαν την νικηφόρο, αυταρχική και ακαταμάχητο 
επιρροή του μεγάλου βασιλέως και έζησαν στην σφαίρα της εξουσίας του, αν 
όχι ως υπήκοοι, τουλάχιστον ως προστατευόμενοι. 

Τα πάντα, επαναλαμβάνω, τα έπραταν από μιαν υποχρέωση. Η σχέση με 
τους Ασιάτες ήταν στενή. Ο πολιτισμός, σχεδόν πανομοιότυπος στις βάσεις 
του και τελικώς, χωρίς την καλή θέληση των Περσών, εδημιουργήθη από τις 
Ιωνικές αποικίες, πάντοτε και παραδοσιακώς υποστηριζόμενες από την 
πολιτική των κυριάρχων της Ασσυρίας. Τώρα, η μοίρα των αποικιών εξηρτάτο 
από την τύχη των μητροπόλεων *.» 

 



* Το γεγονός το οποίον καταδεικνύει καλύτερον αυτήν την κατάσταση των 

πραγμάτων είναι η στάση των περισσοτέρων ελληνικών κρατών κατά τον Περσικό 

πόλεμο. Στη μάχη των Πλαταιών, 50.000 πεζοί και μία μεγάλη δύναμη ελληνικού 

ιππικού επολέμησαν στις τάξεις του μεγάλου βασιλέως εναντίον των Αθηναίων και 

των συμμάχων τους. Τα στρατεύματα αυτά συνίσταντο  όχι από Ίωνες, τους 

οποίους εξαιρώ, αλλά από Βοιωτούς, Λοκρούς, Μαλούς, Θεσσαλούς, δηλαδή από 

όλη την ανατολικήν Ελλάδα. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι Φωκαείς. Οι 

τελευταίοι έστειλαν 2.000 άνδρες στους Πέρσες. Επομένως, η Πελοπόννησος και η 

Αττική ήσαν όλοι εκείνοι που αντεστάθησαν. Έκτοτε, αυτή η εκστρατεία μιας 

μειοψηφίας κατά της πλειοψηφίας της Ελλάδος υπήρξεν μία εθνική δόξα. (Karl 

Gottlob Zumpt, ανάτυπον ανακοινώσεως της Βασιλικής Βερολινείου Ακαδημίας 

των Επιστημών:«Περί της καταστάσεως του πληθυσμού και του 

πολλαπλασιασμού του λαού στην αρχαιότητα» / «Ueber den Stand der Bevölkerung 

und die Volksvermehrung im Alterthum», 1841, σελίς 5.) 

 
Μέρος 85 
 
Αρτύρ ντε Γκομπινώ, εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των ανθρωπίνων 
φυλών, στο τέταρτο βιβλίον «Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί», 
διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο «Οι αυτόχθονες Έλληνες, οι σημίτες άποικοι, 
οι Άριοι Έλληνες»  : 

«Υπήρξεν έτσι μία συμφωνία μεταξύ των Ελλήνων Αρίων και των Ιρανών 
Αρίων. Ο κοινός τους δεσμός ήταν εκείνο το τεράστιο σημιτικό στοιχείο επί 
του οποίου εκυριάρχησαν, έκαστος στον οίκο του και το οποίον –ενωρίτερον ή 
αργότερον- ούτως ή άλλως, θα απεπειράτο να τους απορροφήσει εξ ίσου, 
εντός της διευρυμένης ενότητός του. 

Ημπορεί να φανεί ιδιάζον ότι ισχυρίζομαι πως οι Άριοι Έλληνες ουδέποτε 
εκυριάρχησαν επί της σημιτικής αρχής, αφού δεν έδειξαν ότι το μεγαλύτερον 
μέρος του πολιτισμού τους συνεστήθη από αυτήν. Για να αιτιολογήσω αυτήν 
την προφανή αντίφαση, πρέπει απλώς να υπενθυμίσω μιαν επιφύλαξη την 
οποίαν προανέφερα. Λέγων ότι ο ελληνικός πολιτισμός ήταν κυρίως σημιτικής 
προελεύσεως, διετήρησα μια προτέρα κατάσταση την οποίαν θα εξετάσω 
τώρα και η οποία εμπεριέχει, με τρία εξ ολοκλήρου Άρια στοιχεία, την 
πρωτόγονο ιστορία του επικού Ελληνισμού. Αυτά τα στοιχεία είναι : η 
κυβερνητική σκέψη, η στρατιωτική ικανότης και ένα λίαν ιδιαίτερον είδος 
λογοτεχνικής ιδιοφυΐας. Και τα τρία εκπηγάζουν από την σύζευξη των δύο 
Αρίων ενστίκτων, από τον λόγο και την αναζήτηση του χρησίμου. 

Το θεμέλιον του κυβερνητικού δόγματος των Αρίων ήταν η προσωπική 
ελευθερία. Οτιδήποτε θα ημπορούσε να εγγυηθεί αυτό το δικαίωμα, με την 
ευρυτάτη δυνατή επέκτασή του, ήταν καλό και νόμιμο. Αυτό που την περιόριζε 
έπρεπε να αποκρουσθεί. Αυτό είναι το συναίσθημα, αυτή είναι η γνώμη των 
ομηρικών ήρωων. Και  αυτό ευρίσκεται μόνον στην καταβολή των Αρίων 
κοινωνιών. 

Από την αυγή των ηρωικών χρόνων, αλλά και ακολούθως επί μακρόν, τα 
Ελληνικά κράτη διέπονται από τα δεδομένα χαρακτηριστικά, από τις έννοιες 
που παρετηρήθησαν ήδη στην Ινδία, στην Περσία και κατά τι στην καταβολή 
της κινεζικής κοινωνίας, δηλαδή με δεδομένη μία μοναρχική κυβέρνηση, 
περιοριζομένη από την εξουσία των αρχηγών των οικογενειών, από την ισχύ 



των παραδόσεων και από την θρησκευτική επιταγή. Υπάρχει μεγάλη εθνική 
διασπορά, αλλά και έντονα ίχνη της φεουδαρχικής ιεραρχίας (της τόσον 
φυσικής για τους Αρίους), στοιχείον αρκούντως αποτελεσματικό εναντίον των 
κεφαλαιωδών ταλαιπωριών του διαχωρισμού, αποτόκου του πνεύματος της 
ανεξαρτησίας (1).  

Κανείς δεν εποπτεύεται  περισσότερον από τον Αγαμέμνονα, τον βασιλέα των 
βασιλέων, στην άσκηση της εξουσίας του. Κανείς δεν είναι πιο περιορισμένος 
στην εξουσία του από τον πολυμήχανο κυβερνήτη της Ιθάκης Οδυσσέα. Η 
ελευθέρα γνώμη είναι κυρίαρχος σε αυτά τα μεγάλα χωρία (2), βεβαίως εκεί 
όπου δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά όπου 
υφίστανται φιλόδοξοι και προβληματιζόμενοι, περισσότερον ή ολιγότερον 
εύγλωττοι, δεν στερούνται την συμμετοχή τους στην ανατροπή των δημοσίων 
πραγμάτων (3).  

Για να κατανοήσουμε πλήρως τι ήταν ένας Έλλην βασιλεύς εμπεπλεγμένος  
σε κυβερνητικές δυσκολίες, τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από το να 
μελετήσουμε το πραξικόπημα του Οδυσσέως εναντίον των επιδόξων εραστών 
της Πηνελόπης. Ημπορούμε να ιδούμε επί ποίου σαθρού εδάφους ελειτούργει  
η εξουσία του ηγεμόνος, ακόμα και όταν είχε στο πλευρόν του το δίκαιο και 
την κοινή λογική. 

Σε αυτήν την ζωηρά, νεαρά και  υπεροπτική κοινωνία, η Αρία μεγαλοφυΐα 
ενέπνευσε πλουσίως την επική ποίηση. Οι ύμνοι που απευθύνοντο στους 
θεούς ήσαν μάλλον αφηγήσεις ή ονοματολογίες, παρά εκφράσεις 
συναισθημάτων. Η ημέρα του λυρισμού δεν είχεν έλθει. Ο Έλλην ήρως 
επολέμα επί του Αρίου άρματος, με έναν ευγενή και συχνά βασιλικό ακόλουθο 
δίπλα του, πολύ παρόμοιον με τον Βραχμανικό «σούτα»  (4) και οι θεοί του 
ήσαν Θεοί - πνεύματα, αόριστοι, ελάχιστοι σε αριθμό και εύκολα αναγόμενοι 
σε μιαν ενότητα η οποία, καλύτερον από οτιδήποτε άλλο, ησθάνθη την 
προέλευσή της εγγύς των Ιμαλαΐων ορέων (5). 
 
Σε αυτήν την πολύ αρχαία στιγμή, η γενιουργός εκπολιτιστική δύναμη, δεν 
εκατώκει στο νότο : προήρχετο από τον βορρά. Ήλθε από την Θράκη με τον 
Ορφέα, με τον Μουσαίο, με τον Λίνο.  
 
Οι Έλληνες πολεμιστές  ενεφανίσθησαν υψηλοί, λευκοί και ξανθοί. Οι 
οφθαλμοί τους μετέφεραν στην κυανή τους χροιά  την αλαζονεία τους, αυτή δε 
η θύμηση εσυνέχισε να ελέγχει την σκέψη των επομένων γενεών, ώστε όταν 
πλέον εισέβαλε ο μαύρος πολυθεϊσμός , (με την αυξανομένη χλιδή των 
σημιτικών μεταναστεύσεων), σε όλες τις χώρες όπως και σε όλες τις 
συνειδήσεις και με τα ιερά του υποκατέστησε τους απλούς τόπους προσευχής 
(οι οποίοι προηγουμένως ικανοποιούσαν τους προγόνους), η ανωτάτη 
έκφραση της ωραιότητος και  της μεγαλοπρεπούς δυνάμεως, των Ολυμπίων 
θεών δεν ήταν άλλη παρά η αναπαραγωγή του Αρίου τύπου, με κυανούς 
οφθαλμούς, ξανθή κόμη, λευκή χροιά, σαφές και λεπτόκορμο υψηλό 
ανάστημα.» 
 
 
 
 
 
 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

(1) «Μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της ελληνικής ιπποσύνης 

επεκράτει ανά πάσαν στιγμήν σαφής ισότης, την οποίαν το ολίγον των 

αριθμών των ευγενών εν σχέσει προς τον πληθυσμό μεταξύ του οποίου  

εκατοικούσαν και η κληρονομική υπερηφάνεια μιας κυριάρχου φυλής 

έτειναν να διαφυλάσσουν. Σε κατοπινούς καιρούς ευρίσκουμε επίσης 

τον Δωριέα ευγενή να υιοθετεί το επίθετον των Ίσων».Αυτό δηλοί ένα 

παρόμοιον συναίσθημα και μιαν αυστηρώς ομοία εθνική καταγωγή, η 

οποία κατέστησε το όνομα pairs – peers, μιαν ακριβή μετάφραση της  

ελληνικής λέξεως «Όμοιοι», τόσον αγαπητό στην αριστοκρατία του 

Μεσαίωνος. (William Torrens McCullagh / Ουίλιαμ Τόρενς Μσκούλλά, 

«Η Βιομηχανική Ιστορία των Ελευθέρων Εθνών» Λονδίνο, 1846, 

τόμος Α’, σελίς 3). 
 

(2) Η Αθήνα εξεκίνησεν ως μία συνάθροιση αρκετών χωρίων. Η 

Σπάρτη ήταν ένα σύμπλοκον πέντε πόλεων και ουδέποτε υπήρξεν μια 

ενιαία πόλη. Η Μαντίνεια επίσης. Η Τεγέα είχεν οκτώ συστατικές 

πόλεις. Ομοίως η Δύμη στην Αχαΐα και στην Ήλιδα. Ομοίως τα 

Μέγαρα και η Τανάγρα. Έως την μάχη των Λεύκτρων, το πλείστον των 

Αρκάδων είχε μόνον χωρία και οι Ηπειρώτες τους εμιμούντο. (George 

Grote, «Ιστορία της Ελλάδος», τόμος Β’, σελίς  346.) 
 

(3) Οι ποιητές, όπως ο Ησίοδος και ο Όμηρος, φαίνεται ότι διέθεταν 

ικανή ελευθεροστομία εναντίον των υπερβολών και πιθανώς εναντίον 

και της απλής χρήσεως της εξουσίας (όρα «Έργα και ημέραι» 

Ησιόδου.) 

 (4) Ο όρος «Σούτα» -  «Sūta» αφορά  τόσον στους βάρδους των 

πουρανικών ιστοριών, όσον και σε  μια «μικτή» ανωτέρα κάστα. 

Συμφώνως με τον «Κώδικα των Νόμων του Μανού» (10.11.17), η 

κάστα των sūtas προέρχεται από πατέρα Πολεμιστή – 

Ξατρίγια/Kshatriya και μητέρα Βραχμάνα – Μπραχμίν/ Brahmin. Ως 

Sūta αναφέρεται επίσης μια ανωτέρα τάξη ανθρώπων και στο έπος 

«Μαχαμπαράτα», συχνά ως αρματηλάτες – ηνίοχοι. Τα δύο κύρια 

επαγγέλματα των «σούτας» στο εν λόγω σπουδαίον ΙνδοΆριον έπος 

είναι Αφηγητής – Ραψωδός (βάρδος) και (συνήθως συνάμα) ηνίοχος 

άρματος.  

 

(5) Υπενθυμίζω την προηγηθείσα σημείωση περί του Αρίου Ινδικού 

Βαρούνα και του Ελληνικού Ουρανού, καθώς και ότι  ελέχθη περί του 

Θεού - Deus, όπως και περί των Τιτάνων. 

 

 

 



Μέρος 86 
 

 
 
Αρτύρ ντε Γκομπινώ «Οι αυτόχθονες Έλληνες, οι σημίτες άποικοι, οι Άριοι 
Έλληνες» : 

«Ιδού ένα άλλο σημείον ταυτότητος όχι ολιγότερον αξιοσημείωτο : Στην 
Αίγυπτο, στην Ασσυρία στην Ινδία, υπήρχεν η ιδέα πως οι λευκοί άνθρωποι 
ήσαν θεοί ή θα ημπορούσαν να γίνουν θεοί, ενώ εγένετο αποδεκτή η 
δυνατότης των λευκών πολεμιστών να πολεμούν ενάντιοι στις ουράνιες 
δυνάμεις και να νικούν.  

Οι ίδιες έννοιες εντοπίζονται στις πρωτόγονες κοινωνίες της Ελλάδος, όπως 
ήδη είπα για τους Τιτάνες και επαναλαμβάνω εδώ για τους αμέσους 
απογόνους τους, τους Δευκαλιωνίδες. Αυτοί οι γενναίοι άνδρες, μάχονται με 
θάρρος τα υπερφυσικά όντα και τις προσωποποιημένες δυνάμεις της 
φύσεως. Ο Διομήδης πλήττει την Αφροδίτη. Ο Ηρακλής εξοντώνει τα ιερά 
πτηνά της λίμνης Στυμφαλίας, καταπνίγει τους γίγαντες- παιδιά της γης- και 
κάνει τον θόλο των δαιμονικών ανακτόρων να κραδαίνεται με τρόμο.  

Ο Θησεύς, περιηγούμενος τον κόσμο από τον πυθμένα του, με το ξίφος του 
ανά χείρα, είναι ένας αληθινός Σκανδιναβός. Με μια λέξη, οι Άριοι Έλληνες, 
όπως όλοι οι προπάτορές τους, έχουν τόσον υψηλή εκτίμηση για τα 
δικαιώματα της δυνάμεως, ώστε τίποτα δεν τους φαίνεται ανώτερον των 
νομίμων προθέσεών τους και της επιτρεπτής τόλμης τους. 

Άνδρες που ήσαν τόσον πρόθυμοι για τιμή, δόξα και ανεξαρτησία, είχαν εκ 
φύσεως την τάση να υπερβαίνουν ο ένας τον άλλο και να απαιτούν εξαιρετική 
εκτίμηση. Δεν ήταν αρκετό για αυτούς να περιορίσουν το δυνατόν 
περισσότερον την δράση της κοινωνικής ισχύος και να εξαρτήσουν αυτήν την 
ισχύ από τις ψήφους τους :  Ήθελαν να προσμετρώνται, να εκτιμώνται, να 
τιμώνται, όχι μόνον ως Άριοι, ελεύθεροι και πολεμοχαρείς, αλλά εντός της 
ιδίας της μάζης των πολεμιστών, των ελευθέρων ανδρών, των Αρίων, ως 
εξέχουσες  ατομικότητες.  



Αυτή η καθολική πρόθεση υπεχρέωνε κάθε έναν τους να καταβάλλει μεγάλες 
προσπάθειες, καθώς δεν υπήρχεν άλλος τρόπος για να επιτευχθεί το 
προταθέν ιδανικό, από το να είναι όσο το δυνατόν περισσότερον Άριος, να 
συγκεντρώνει κατά το πλείστον τις αρετές της φυλής. Μεγάλη σημασία 
απεδίδετο στην καθαρότητα των γενεαλογιών. 

Κατά την διάρκεια των ιστορικών χρόνων, αυτή η έννοια διεστράφη. Όταν η 
οικογένεια ημπορούσε να δηλώσει παλαιά, εθεωρείτο ευγενής. Στην 
περίπτωσην αυτή, παρέθετε την υπερηφάνειά της δηλούσα ενίοτε μιαν 
ασιατική καταβολή (1). Αλλά, στην αρχή του έθνους, το δικαίωμα κάποιου να 
καυχηθεί ότι είναι καθαρός Άριος ήταν η μόνη ένδειξη  αναμφισβητήτου 
ανωτερότητος. Η ιδέα της μεγαλειώδους υπεροχής της φυλής υπήρξεν τόσον 
πλήρης στους αρχεγόνους  Έλληνες, όσον και σε όλες τις άλλες λευκές 
οικογένειες. Είναι ένα ένστικτο που συναντάται μόνον σε αυτόν τον κύκλο και 
το οποίον τροποποιείται από την ανάμειξη με τις κίτρινες και μαύρες φυλές, 
προς τις οποίες ο κύκλος αυτός ήταν πάντοτε ξένος. 

Έτσι η ελληνική κοινωνία, πολύ νέα ακόμη, ήταν ιεραρχική συμφώνως προς  
την ανωτερότητα της γεννήσεως. Εκτός από την ελευθερία και δη την 
αξιοζήλευτο ελευθερία των Αρίων Ελλήνων, δεν υπήρχεν ούτε  μια σκιά 
ισότητος μεταξύ αυτών των τολμηρών κυριάρχων και των άλλων κατοίκων 
αυτής της χώρας. Το σκήπτρον, αν και κατ' αρχήν απενέμετο κατ’ εκλογήν,  
στον σεβασμό με τον οποίον περιεβάλοντο οι μεγάλες γενεές, είχε μιαν 
ισχυρά αιτία διαιωνίσεως της αποκλειστικής απονομής του  σε ολίγους 
απογόνους.  

Από ορισμένες απόψεις, η ιδέα της κυριαρχίας του είδους, καθαγιασθέντος  
από την οικογένεια, οδήγησε τους Έλληνες σε ένα αποτέλεσμα παρόμοιον με 
αυτά τα οποία παρετηρήσαμε στην Αίγυπτο και στην Ινδία, δηλαδή ότι και 
αυτοί επίσης εγνώριζαν τις οριοθετήσεις των καστών και τους απαγορευτικούς 
περί των αναμείξεων νόμους. Υπάρχουν και περισσότερα δεδομένα : 
Εφήρμοζαν αυτούς τους νόμους μέχρις και τις τελευταίες ημέρες της πολιτικής 
τους υπάρξεως. Αναφέρονται ιερατικοί οίκοι, οι οποία συνεδέοντο μόνον 
μεταξύ τους, ενώ  το αστικό δίκαιον ήταν πάντοτε σκληρό για τους απογόνους 
των πολιτών που συνήψαν γάμο με ξένους. 

Ωστόσον, επείγομαι να το ειπώ, αυτοί οι περιορισμοί ήσαν ασθενείς. Δεν θα 
ημπορούσαν να έχουν το ίδιο πεδίον με τους νόμους του Νείλου και της 
Αριαβάρτα («Κατοικία των Αρίων» – το βόρειον τμήμα της ινδικής 
υποηπείρου). Η Αρία - Ελληνική φυλή, παρά την συνείδηση της ανωτερότητός 
της - ως προς την ουσία και τις ικανότητες- προς τους Σημιτικούς πληθυσμούς 
οι οποίοι εισέσδυσαν από όλες τις πλευρές, είχε το μειονέκτημα ότι ήταν νέα 
στην εμπειρία και στην γνώση, ενώ οι άλλοι ήσαν ήδη παλαιοί στον πολιτισμό. 
Έτσι απελάμβαναν, εις βάρος τους, μιαν εξωτερική υπεροχή που δεν 
επέτρεπε να τους περιφρονήσουν και να τους αρνηθούν εντελώς την ανάμειξη 
μαζί τους.  

Το σύστημα των καστών παρέμεινε πάντοτε σε εμβρυϊκή κατάσταση. Δεν 
ημπόρεσε να αναπτυχθεί. Ο Ελληνισμός, λίαν συχνώς, είχε συμφέρον να 
επιτρέψει τις παρατυπίες και άλλες φορές εξηναγκάσθη να τις υποστεί. Υπ’ 
αυτήν την διπλή άποψη, η κατάστασή του ήταν λίαν παρομοία με αυτήν των 
Γερμανών. 



Όπως και αν έχει, η ευγενής ιδέα ήταν εξαιρετικώς δυνατή και ισχυρά μεταξύ 
των Αρίων Ελλήνων. Η κατάταξη των πολιτών εγένετο μόνον αναλόγως προς  
την αξία της καταγωγής καθενός. Οι ατομικές αρετές έποντο (2). 
Επαναλαμβάνω: Η ισότης ήταν εντελώς απαγορευμένη. Ο καθείς, 
αισθανόμενος υπερήφανος για την προέλευσή του, δεν ήθελε να συγχέεται  
στο πλήθος. 

Και ακριβώς όπως ο καθείς προσεποιείτο ότι είναι ελεύθερος, αξιότιμος, 
αξιοθαύμαστος, εστόχευεν επίσης να διοικεί όσο το δυνατόν περισσότερον. 
Φαίνεται ότι μια τέτοια τάση ήταν δύσκολο να πραγματωθεί σε μια τέτοια 
κοινωνία, όπου ο ίδιος ο βασιλεύς, ο ποιμήν του λαού, προτού εκφράσει την 
γνώμη του, έπρεπε να διερωτηθεί εάν αυτή του η άποψη ήταν κατάλληλη για 
τους θεούς, τους ιερείς, τους ανθρώπους αρχοντικής γενεάς, τους πολεμιστές, 
για το μεγαλύτερο μέρος του λαού. Ευτυχώς, υπήρχαν ακόμα διαθέσιμοι 
πόροι : Υπήρχεν ο δούλος, ο πρώην αυτοχθών υπηρέτης και τελικώς οι 
ξένοι.»  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 (1) Ορισμένες αθηναϊκές οικογένειες φαίνεται ότι ημπορούσαν να παραθέσουν 

αληθώς αυτήν την μαρτυρία. Οι «Γεφυραίοι», από τους οποίους κατήγοντο ο 

Αρμόδιος και ο Αριστογείτων (οι «τυραννοκτόνοι»), έφεραν ένα όνομα χαναναϊκό 

όνομα (εβραϊκό) «geber, geberim» - που δηλοί τους δυνατούς, τους ισχυρούς, τους 

αρχηγούς. (Karl August Böttiger, «Ideen zur Kunst-Mythologie: Erster Cursus: 

Stammbaum der Religionen des Alterthums. Einleitung zur vor-homerischen 

Mythologie der Griechen» τόμος Α΄, σελίς 206.) 

(2) Το δόγμα αυτό πρέπει να συνεδέετο σταθερώς προς  το πνεύμα των Ελληνικών 

φυλών από το Άριο μέρος του αίματός τους, καθώς στην δημοκρατική περίοδο και 

στην ίδια την Αθήνα, η γενεά θα συνεχίσει να έχει πάντοτε μιαν αξία. Ο Mc. 

Cullagh το αναγνωρίζει χωρίς δυσκολία: «Όσον αφορά στην αρχαία γενεαλογία, 

πέραν από κάθε μεταβολή της μέσω των δεινών και της πολιτικής, αυτή ήταν 

ισχυρώς ριζωμένη στον ιωνικό νου. Οι παλαιές οικογένειες παρέμειναν και ακόμη 

και στα πλέον δημοκρατικά κράτη, διετήρησαν ορισμένα πολιτικά προνόμια, αλλά 

και αυτό που αναμφισβητήτως ετιμούσαν ακόμη περισσότερον, κάποια κοινωνική 

διάκριση ». (William Torrens McCullagh / Ουίλιαμ Τόρενς Μσκούλλά, «Η 

Βιομηχανική Ιστορία των Ελευθέρων Εθνών» Λονδίνο, 1846, Τόμος Α΄, σελίς 239) 

 

 

 

 

 

 
 



 
Μέρος 87 
 
 

 
 
Ο Γάλλος ιστοριοδίφης μυθιστοριογράφος και διπλωμάτης, Κόμης  Αρτύρ ντε 
Γκομπινώ, περιλαμβάνει στο εγχειρίδιόν του περί της ανισότητος των 
ανθρωπίνων φυλών σπουδαία κείμενα μείζονος σημασίας γιά τον προγονικό 
μας πολιτισμό και τον Ελληνισμό. Ειδικότερον, στο τέταρτο βιβλίον 
(«Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί πολιτισμοί»), στο τρίτο κεφάλαιο («Οι 
αυτόχθονες Έλληνες, οι σημίτες άποικοι, οι Άριοι Έλληνες»), γράφει  : 

«Ας ιδούμε πρωτίστως τι ήταν ο δούλος. Κατ’ αρχήν το πλάσμα που είχεν 
εκπέσει  σε αυτήν την κατάσταση, εν ουδεμία περιπτώσει ανήκε στην πόλη. 
Κάθε άνθρωπος ο οποίος εγεννήθη επί «καθιερωθέντος» εδάφους και από 
ελευθέρους γονείς είχεν ένα αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να ζήσει και ο ίδιος 
ελεύθερος. Η δουλεία του ήταν παράνομη, επέφερε τον χαρακτήρα του 
εγκλήματος, δεν είχε διάρκεια, δεν υφίστατο.  

Αν κάποιος νομίζει ότι η πρωτόγονος ελληνική πόλη περιείχε ένα έθνος, ένα 
συγκεκριμένο φύλο και ότι αυτό το έθνος, αυτό το φύλο, θεωρούν τον εαυτόν 
του ως μοναδικό στο είδος του, αντελαμβάνετο τον κόσμο μόνον εν εαυτώ, 
ανακαλύπτει σε αυτήν την  θεμελιώδη παραδοχή, την διακήρυξη της 
ακολούθου αρχής : "Ο λευκός άνθρωπος εδημιουργήθη  μόνον για 
ανεξαρτησία και κυριαρχία. Δεν πρέπει να υφίσταται την διεύθυνση των 
άλλων κατά την εκτέλεση των πράξεών του." 

Αυτός ο νόμος, βεβαίως, δεν είναι μια τοπική εφεύρεση. Ευρίσκεται και αλλού, 
παρατηρείται σε όλες τις κοινωνικές συγκροτήσεις της οικογενείας, οι οποίες  
είναι δυνατόν να εξετασθούν αρκούντως εγγύς ώστε να κατανοηθούν οι 
λεπτομέρειες.  



Εφιστώ την προσοχή στην συνέπεια την σύμφωνο προς αυτήν την άποψη, 
δηλαδή ότι δεν ήταν επιτρεπτό να περιορισθεί η υποταγή σε έναν λευκό 
άνθρωπο, (δηλαδή σε έναν κατ’ εξοχήν άνθρωπο) και ότι η καταπίεση, όταν 
περιορίζετο σε άτομα μέλαινος και κιτρίνου είδους, δεν εθεωρείτο πως 
αποτελεί παραβίαση αυτού του δόγματος του φυσικού νόμου. 

Μετά από τον διαχωρισμό των διαφορετικών λευκών καταβολών, κάθε έθνος 
το οποίον κατά την απομόνωσή του ανάμεσα στα κατώτερα ή μικτά πλήθη,  
είχε φαντασθεί πως είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του λευκού είδους, δεν 
είχε πλέον κανέναν ενδοιασμό να χρησιμοποιήσει τα προνόμια της δυνάμεως 
σε όλη τους την έκταση, ακόμη και επί των προγονικών του εθνών τα οποία 
εσυναντούσε και τα οποία δεν ανεγνώριζε πλέον ως τέτοια, εφόσον ανήκαν σε 
άλλους κλάδους. Έτσι, αν και κατά κανόνα υπήρχαν μόνον μαύροι και κίτρινοι 
δούλοι, κάποιοι δούλοι ήσαν ημίαιαμοι και μερικοί ήσαν λευκοί, μετά  
παραφθορά της ατυχούς αρχαίας παραδοχής, η σημασία της οποίας είχεν 
αλλοιωθεί ακουσίως. περιορίζουσα την ωφέλεια μόνο στα μέλη της πόλεως. 

Μια αδιαμφισβήτητος απόδειξη πως αυτή η ερμηνεία είναι η ορθή, αποτελεί το 
ότι λόγω μιας λίαν έκπαλαι ισχυούσης παραδοχής, δεν καθίσταντο δούλοι 
ούτε οι κάτοικοι των αποικιών, ούτε οι σύμμαχοι, ούτε οι άνθρωποι με τους 
οποίους διετηρήθησαν σχέσεις φιλοξενίας. Μάλιστα δε αργότερον, συμφώνως 
προς έναν άλλο κανόνα, (ο οποίος από την άποψη του αρχικού νόμου και 
υπό εθνικήν έννοιαν, ήταν απλώς μια παρορμητική προσαρμογή), αυτή η 
σαφής παραδοχή επεξετάθη σε όλα τα ελληνικά έθνη. 

Εδώ βλέπω μιαν απόδειξη ότι, στην Κεντρική Ασία, οι λευκοί λαοί, την εποχή  
της συναντήσεώς τους, απηγόρευσαν προς εαυτούς να κυριαρχούν επί   
ομοειδών τους, δηλαδή επί  λευκών ανθρώπων. Έως και οι  Άριοι Έλληνες, οι 
σφαλεροί τηρητές αυτού του αρχεγόνου νόμου, δεν συνεφώνησαν περαιτέρω 
να υποδουλώνουν τους συγγενείς τους, δηλαδή τους συμπολίτες τους. 

Αφ’ ετέρου, η κατάσταση των πρώτων, πρώην ιδιοκτητών της Ελλάδος, όπως 
οι Είλωτες και οι Πενέστες, ήταν όπως η δουλοπαροικία (1). Η ουσιώδης 
διαφορά ήταν ότι οι υπήκοοι  πληθυσμοί δεν ζούσαν στους οίκους των 
πολεμιστών (2), όπως οι δούλοι, αλλά  υπό τις ιδικές τους στέγες, 
καλλιεργούντες το έδαφος και καταβάλλοντες μίσθια δικαιωμάτων 
εκμεταλλεύσεως, συγκρίσιμοι σε αυτό με τους δουλοπαροίκους του 
Μεσαίωνος. Για να συμπληρωθεί η ομοιότης, υπεράνω αυτών των αγροτών 
ετοποθετείτο  ένα είδος αστικής τάξεως, εξ ίσου αποκλεισμένο από την 
άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά αντιμετωπιζόμενο καλύτερον και 
πλουσιότερο της αγροτικής τάξεως.  

Αυτοί οι άνθρωποι, οι Περραιβοί και οι Μάγνητες στην Θεσσαλία (3) και οι 
Περίοικοι στην Λακωνία, προήρχοντο βεβαίως από διαφορετικές κατηγορίες 
κατακτηθέντων. Είτε εσχημάτιζαν τις ανώτερες τάξεις της διαλυθείσης 
κοινωνίας, είτε είχαν παραδοθεί εκουσίως με συνθηκολογήσεις. 

Οι παροικούντες αλλοδαποί είχαν παρόμοια δικαιώματα. Αλλά εν ολίγοις, οι 
δούλοι, οι Πενέστες, οι Περίοικοι και οι ξένοι έφεραν το βάρος της ελληνικής 
υπεροχής.» 
 
 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
(1) «  Ως γενέθλιον δικαίωμα οι Έλληνες διεκήρυσσαν την αποκλειστική εξουσία 

τους, τόσον στην ειρήνη, όσον και στον πόλεμο. Και οι βασιλείς τους 

περιγράφονται  ως κατέχοντες απεριόριστο εξουσία επί του γηίνου πλήθους.» 

(William Torrens McCullagh / Ουίλιαμ Τόρενς Μσκούλλά, «Η Βιομηχανική 

Ιστορία των Ελευθέρων Εθνών» Λονδίνο, 1846, Τόμος Α΄, σελίς 6) 
 

(2) Αυτά τα αρχοντικά οικήματα ήσαν ιπποτικές ακροπόλεις περιτριγυρισμένες 

από καλύβες. Κυριαρχούσαν στα υψώματα και ήσαν κτισμένα με  τεράστια 

θραύσματα βράχων. Είναι πολύ πιθανόν ότι οι πόλεις, κυριολεκτικώς, ήσαν μόνον 

έργον των Χαναναίων αποίκων. (ομοίως ως ανωτέρω Τόμος Α’ σελίς 22.) 

 
Από την άποψην αυτή ας ειπωθεί  ότι,  εδώ και πολύ καιρό αυτές οι τεράστιες και 

συμπαγείς κατασκευές που ονομάζονται πελασγικές ή κυκλώπειες, στην Ιταλία 

έχουν αποδοθεί στους πληθυσμούς των αυτοχθόνων. Τα αγροτικά φύλα που 

συνιστούσαν αυτές τις αποκαλούμενες αυτόχθονες φυλές δεν ήσαν σε καμία 

περίπτωση ικανά να συλλάβουν ή να διεκπεραιώσουν τέτοιες εργασίες, είναι δε 

απολύτως επιτρεπτό να αποδώσουμε την αξία τους είτε στους Αρίους Έλληνες, 

είτε στους πατέρες τους, τους Τιτάνες. Στην ιταλική Χερσόνησο η μνήμη των 

κυκλωπείων τειχών είναι αρρήκτως ενωμένη με αυτήν των Τυρρηνών. Η Πύλη 

των Μυκηνών (Πύλη των λεόντων) είναι επίσης μια ουσιαστικώς ελληνική 

κατασκευή. 

 

(3) George Grote, «Ιστορία της Ελλάδος», Τόμος Β’, σελίς 370 και ένθεν.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



Μέρος 88 
 

 
 

 «Τέτοιοι ήσαν οι θεσμοί με τους οποίους οι Έλληνες, τόσον ερωτευμένοι με 
την προσωπική τους ελευθερία και τόσον ανήσυχοι για τη διαφύλαξή της 
έναντι του οιουδήποτε άλλου, εύρον ικανοποίηση της ανάγκης τους για 
κυριαρχία, τόσον στο εσωτερικόν του κράτους, όσον και εκτός αυτού, κατά τις 
εποχές του πολέμου και της κατακτήσεως. Ο πολεμιστής περίκλειστος στον 
οίκο του ήταν εκεί βασιλεύς.  

Η Αρία σύντροφός του, σεβαστή από όλους και από τον ίδιο, απελάμβανεν 
επίσης τον ειλικρινή λόγο του ενώπιον του ποιμένος του λαού. Όπως η 
Κλυταιμνήστρα, η Ελληνίς σύζυγος ήταν μάλλον υπερήφανος. Με 
συνεστραμμένα τα συναισθήματά της, ήξερε πώς να τιμωρήσει ωσαν την 
κόρη του Τυνδάρεω. Αυτή η ηρωίς των πρωτογόνων καιρών (1) δεν είναι 
άλλη από την υπεροπτική γυναίκα με την ξανθή κόμη, τους κυανούς 
οφθαλμούς  και τους λευκούς βραχίονες, την οποίαν έχουμε ήδη ιδεί μαζί με 
τους Παντάβας (τους πέντε αδελφούς πολεμιστές άρχοντες στο Ινδικόν έπος 
Μαχαμπαράτα) και την οποίαν θα ανεύρουμε και πάλιν ανάμεσα στους Κέλτες 
και στα γερμανικά δάση. Η παθητική υπακοή δεν επλάσθη για εκείνην. 

Αυτό το ευγενές και γενναιόδωρο πλάσμα, που εκάθητο έναντι του 
πολεμοχαρούς συζύγου του εγγύς της οικιακής εστίας, ενεφανίζετο 
περιτριγυρισμένο από παιδιά, τα οποία υπέκειντο σε θάνατο, στην πατρική 
βούληση έως τον θάνατο. Οι υιοί και οι θυγατέρες εσφράγιζαν στον οίκο τον 
πρώτο βαθμόν υπακοής : Δηλώσεις από την πλευρά τους δεν ήσαν 
αποδεκτές. Αλλά μόλις εξήρχετο από τον οίκο των προγόνων, ο υιός 
ευρίσκετο υπό μιαν  άλλη εγχώριο κυριαρχία και θα εφήρμοζε  ότι είχε μάθει. 
Μετά τα παιδιά ακολουθούσαν οι δούλοι : Η υπήκοος θέση τους δεν ήταν 
υπερβολικώς οδυνηρή. Είτε είχαν αγορασθεί για ένα συγκεκριμένο βάρος 
χρημάτων ή χρυσού, είτε είχαν αποκτηθεί με ανταλλαγή ταύρων και 



δαμάλεων ή  η μοίρα του πολέμου τους έρριψε στις χείρες των κατακτητών 
τους ωσάν ναυάγια. Σε μια κατακτηθείσα πόλη, οι δούλοι ήσαν μάλλον 
υποκείμενα, εγκαταλελειμμένα  σε όλες τις ιδιοτροπίες των ιδιοκτητών τους, 
παρά ανθρώπινες υπάρξεις. 

Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των νέων κοινωνιών 
είναι η κακή κατανόηση του τι είναι όντως παραγωγικό, (2) και αυτή η 
ευτυχισμένη άγνοια έκανε την ύπαρξη Ελλήνων δούλων αρκούντως γλυκεία. 
Ή συγχεόμενοι με τους δουλοπαροίκους, εφρόντιζαν τις αγέλες των ζώων στις 
όχθες του Πηνειού και του Αχελώου, ή έπρεπε να εκτελούν καθιστικές 
εργασίες στο εσωτερικόν του αρχοντικού, καθώς το απαιτούμενο από αυτούς 
ήταν ελάχιστο, επειδή οι ίδιοι οι κύριοί τους είχαν ολίγες ανάγκες. Τα γεύματα 
παρεσκευάζοντο αμέσως.  

Ο επικεφαλής του οίκου ανελάμβανε συνήθως, να σκοτώνει τα βοοειδή ή τα 
πρόβατα και να ρίπτει τα τεμάχια τους στους ακάλυπτους λέβητες. Μάλιστα το 
απελάμβανε. Ήταν ευγενικό προς τους φιλοξενουμένους του να μην αφήνει σε 
υπηρετικά  χέρια την φροντίδα της ευφορίας τους. Υπήρχε κάτι που έπρεπε 
να γίνει στον τομέα των εργασιών τοιχοποιίας ή ξυλουργικής; Ο κύριος δεν 
απαξίωνε να χειριστεί την κοπίδα  και τον πέλεκυ. Αν έπρεπε να κρατήσει τις 
αγέλες, δεν ήταν απορριπτικος. Για να φροντίσει τα δένδρα του οπωρώνος 
του, να τα περιποιηθεί και να τα κλαδέψει, ήταν ευτυχής. Εν ολίγοις, το έργον 
των δούλων δεν ολοκληρώνετο χωρίς τη συμμετοχή του πολεμιστή, ενώ οι 
γυναίκες, συγκεντρωμένες γύρω από τη σύζυγο, ύφαιναν μαζί της το ίδιο 
ύφασμα ή προετοίμαζαν το έριον των ιδίων προβιών. 

Τίποτε λοιπόν δεν συνέβαλε απαραιτήτως σε κάποιαν επιδείνωση της 
καταστάσεως  του δούλου, δεδομένου ότι όλη η εργασία ήταν αρκούντως 
έντιμος, ώστε ο επικεφαλής του οίκου ελάμβανε σταθερώς μέρος σε αυτήν. 
Στην συνέχεια υπήρχε στον οίκο η ταυτότης των ιδεών και της γλώσσης. Ο 
πολεμιστής δεν ήξερε τίποτε περισσότερον από τους υπηρέτες του για τα 
πράγματα του κόσμου και της ζωής.  

Αν ήρχετο ένας ποιητής, ένας ταξιδιώτης, ένας σοφός, ο οποίος, μετά το 
γεύμα, είχε κάποιες ιστορίες να αφηγηθεί, οι δούλοι, συγκεντρωμένοι γύρω 
από την εστία, είχαν το μερίδιό τους στην διδασκαλία. Η εμπειρία τους 
διεμορφώνετο ωσαν αυτή του πλέον ευγενούς πρωταθλητού. Οι συμβουλές 
τους στην γεροντική ηλικία τους ήσαν τόσον καλώς αποδεκτές, ωσαν να 
προήρχοντο από ένα ελεύθερο και επιφανές στόμα. 

Τι απέμενε τότε για τον κύριο; Είχεν όλα τα προνόμια της τιμής και κάποια 
ακόμα θετικά πλεονεκτήματα. Ήταν ο μόνος «άνθρωπος του οίκου», ο 
ποντίφηξ του οίκου. Μόνον αυτός είχε το δικαίωμα να προσφέρει θυσίες. 
Υπερασπίζετο την κοινότητα και, καλυμμένος με τα όπλα του, εξαισίως 
ενδεδυμένος, ελάμβανε το μερίδιόν του από την κοινή ελευθερία και τον 
σεβασμό που απεδίδετο σε όλους τους πολίτες της πόλεως. Αλλά και πάλιν, 
(εκτός εάν ο χαρακτήρ του ήταν εξαιρετικώς σκληρός), δεν εξασκούσε στο 
περιβάλλον του την επίδράση ενός ανοήτου, ούτε η απληστία ούτε το έθιμον 
τον οδηγούσαν να καταπιέσει τον δούλο του, ο οποίος δεν υπέφερε από άλλη 
πραγματική κακοτυχία πλην αυτής του κυριαρχείσθαι.  

 



Εάν οι θεοί είχαν δώσει σε αυτόν τον υπηρέτη οιοδήποτε τάλαντον, ευμορφία 
ή πνεύμα, εγένετο ο σύμβουλος του κυρίου του, αντέδρα προς όλους και 
διεδραμάτιζε τον ρόλον του κυφωτικού Φρύγός (Αίσωπος) προς τον κύριόν 
του Ξάνθο. 

Έτσι ο Άριος Έλλην, κυρίαρχος στον οίκο, ελεύθερος άνθρωπος στην 
δημοσία πλατεία, αληθής φεουδαρχικός άρχων, εκυριάρχει ανεπιφυλάκτως 
στο περιβάλλον του, στα παιδιά, στους δουλοπαροίκους και στους αστούς. 

Εφόσον εκυριάρχει  η επιρροή του Βορρά, τα πράγματα παρέμεναν σχεδόν 
παντού σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά όταν οι ασιατικές μεταναστεύσεις, οι 
επαναστάσεις όλων των ειδών έφθασαν στο εσωτερικό, διεταράχθησαν οι 
αρχικές σχέσεις και το Σημιτικό ένστικτον ήρχισε να καθίσται πλέον αισθητό, 
το σκηνικόν ήλλαξεν εντελώς.» 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. George Grote, «Ιστορία της Ελλάδος», Τόμος Β ', σελίς 113. – «Η 

Ελληνίς γυναίκα του Ομήρου είναι απείρως ανωτέρα από την σύζυγο 

των πολιτισμένων ή σημιτοποιηθέντων αιώνων. Ιδείτε την Πηνελόπη, 

την Ελένη, στην Οδύσσεια και την βασίλισσα των Φαιάκων. 

Ταυτοχρόνως, έχει περισσοτέρα βαρύτητα, περίσκεψη και ελευθερία. 

Αυτός ο πρώτος θεσμός διετηρήθη κάπως μεταξύ των Μακεδόνων, 

εάν κρίνουμε από τον ρόλο που διεδραμάτισεν η Ολυμπιάς στις 

υποθέσεις του Αλεξάνδρου». 

Συγκρίνετε επίσης τα έθιμα των Δωριέων της Σπάρτης. (Karl August 

Böttiger, «Ideen zur Kunst - Mythologie», τόμος Β΄, σελίς 61.) 

2. Η γενική προκατάληψη των Αρίων φυλών επίσης προκαλεί αυτήν 

την ανικανότητα: για αυτούς, η πρώτη έννοια του δικαιώματος της 

ιδιοκτησίας είναι η κατάκτηση και, όπως λέγει ένας πολύ καλός Άγγλος 

ιστορικός, «Η ελληνική ιδέα περί ιδιοκτησίας ήταν το λάφυρον, είτε 

αυτό απεκτήθη διά ξηράς ή δια θαλάσσης» (William Torrens 

McCullagh / Ουίλιαμ Τόρενς Μσκούλα, «Η Βιομηχανική Ιστορία των 

Ελεύθερων Εθνών», Λονδίνο, 1846, τόμος Α', σελ. 18). 

 

 
 

 
 

 

 
 



Μέρος 89 

 

«Εν πρώτοις, η θρησκεία ήταν περίπλοκη. Επί πολύ καιρό, οι απλές Άριες 
έννοιες είχαν εγκαταλειφθεί. Χωρίς αμφιβολία ήλλαξαν ήδη από την εποχή 
που οι Τιτάνες άρχισαν να εισέρχονται στην Ελλάδα. Αλλά οι πεποιθήσεις οι 
οποίες τους διεδέχθησαν, ακόμη πνευματικής φύσεως, έχαναν ολοέν και 
περισσότερον  την βάση τους. Ο Κρόνος, σφετεριστής, συμφώνως με την 
θεολογική αφήγηση, του σκήπτρου του Ουρανού, εξεθρονίσθη από τον Δία. 
Τα ιερά ηνοίχθηκαν στο άπειρον,  άγνωστα προηγουμένως ιερατεία εύρον 
πιστούς και οι πλέον εξωφρενικές ιεροτελεστίες κατέλαβαν την γενική 
προτίμηση. Στα σχολεία, αυτός ο πυρετός ειδωλολατρίας ονομάζεται αυγή του 
πολιτισμού. 

Δεν έχω επ’ αυτού αντίρρηση: είναι βέβαιον ότι η Ασιατική ιδιοφυΐα ήταν 
τόσον ώριμη, έως και σεσηπυία, όσον η Αρία ελληνική μεγαλοφυΐα ήταν 
άπειρη και εν αγνοία των μελλοντικών της τρόπων. Εξηκολούθησε να είναι 
συγκλονισμένη με την μακρά διαδικασία που κατέγραψαν οι συγγραφείς της, 
άνδρες που διήλθαν από πολλές χώρες και δοκιμασίες, ενώ δεν είχεν ανεύρει  
ακόμη ελεύθερο χρόνο ώστε να βελτιώσει  εαυτήν.  

Ωστόσον, δεν αμφιβάλλω ότι εάν διέθετε επαρκή χρόνο για να γνωρίσει σε 
βάθος τον εαυτό της πριν περιπέσει υπό την επιρροή της Ασσυρίας, θα είχε 
λειτουργήσει  καλύτερον, καθώς θα προέβλεπε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Θα 
ημπορούσε να μεταφέρει ένα μεγαλύτερο μέρος της πρωτοτυπίας της στα 
πεπρωμένα  των ελληνικών λαών. Ίσως θα είχε προσδώσει μικρότερον ύψος 
στους καλλιτεχνικούς τους θριάμβους, αλλά η πολιτική τους ζωή, 
περισσότερον αξιοπρεπής, ολιγότερον ταραγμένη, ευγενεστέρα και πλέον 
αξιοσέβαστος, θα διήρκει επί  πολύ μακρότερον.  

 



Δυστυχώς, οι ελληνικές μάζες των Αρίων δεν ήσαν αριθμητικώς συγκρίσιμες 
σε σχέση με τους Ασιανούς μετανάστες (1). 

Δεν χρονολογώ την επανάσταση που ελειτούργησε στα ένστικτα των 
Ελληνικών εθνών της εποχής κατά την οποίαν εγενήθησαν επιμειξίες  με τους 
σημιτικούς αποικισμούς ή οι εγκαταστάσεις  των Δωριέων στην Πελοπόννησο 
και, πλέον προσφάτως, των Ιώνων στην Αττική. Είμαι ικανοποιημένος να 
ξεκινήσω από την στιγμή οπότε τα αποτελέσματα όλων αυτών των γεγονότων 
ετροποποίησαν την στάθμιση των φυλών. Τότε έληξεν η παλαιά μοναρχική 
διακυβέρνηση.  

Αυτή η μορφή βασιλείας, εξισορροπημένη με μεγάλη ατομική ελευθερία, με 
την σύμφωνη γνώμη των δημόσιων αρχών, δεν εξυπηρετούσε πλέον την 
παθιασμένη, αχαλίνωτη, ανίκανη για μετριοπάθεια, ιδιοσυγκρασία  της φυλής 
που παρήχθη στην συνέχεια. Από τώρα και στο εξής, εχρειάζετο κάτι νέο. Το 
Ασιατικό πνεύμα ήταν σε θέση να επιβάλει στο εναπομένον Άριο πνεύμα έναν 
συμβιβασμό που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες και θα ημπορούσε - τόσον 
ισχυρό ήταν - να αφήσει στον εταίρο του μόνον κάποιες παραστάσεις, ώστε 
να του ικανοποιήσει αυτή την γεύση ανεξιτήλου ελευθερίας της λευκής 
φύσεως, καθώς όταν δεν υφίσταται αυτή η ελευθερία, ιδιαιτέρως τότε 
επιδιώκει κάποιος να την υλοποιήσει.  

Στο περιβάλλον της ισοσταθμίσεως, επεδιώχθη η υπερβολή. Η Σημιτική 
μεγαλοφυΐα εξωθούσε προς πλήρη απολυταρχία. Το κίνημα ήταν 
ακαταμάχητο. Το μοναδικό  ζήτημα ήταν να γνωρίσουμε σε χείρες ποίων θα 
κατέληγεν η εξουσία. Η εμπιστοσύνη σε έναν βασιλέα, σε έναν πολίτη που 
εγεννήθη υπεράνω όλων των άλλων, ήταν μια  ανέφικτος απαίτηση προς 
ετερογενείς ομάδες, οι οποίες  δεν είχαν αρκετήν ενότητα για να 
συναρμολογηθούν με μιαν τέτοιαν εγγύτητα. Η ιδέα αυτή ήταν απωθητική 
προς τις φιλελεύθερες παραδόσεις των Αρίων.  

Το σημιτικόν πνεύμα, από την πλευρά του, δεν είχε κανέναν σοβαρό λόγο για 
να συγκρατηθεί: ήταν συνηθισμένο στις δημοκρατικές μορφές, τις ισχύουσες 
στις ακτές της Χαναάν. Ανίκανο να συμμορφωθεί με την κανονικότητα της 
δυναστικής κληρονομικότητος (2), δεν ήθελε ένα καθίδρυμα στο ενδιαίτημά 
του το οποίον ουδέποτε είχε την προέλευσή του στην ελευθέρα επιλογή του 
λαού, αλλά πάντοτε στην κατάκτηση και στην βία, συχνώς δε στην ξένη βία . 
Εξαιρώ μόνον το εβραϊκό βασίλειο.  

Στην Ελλάδα, λοιπόν, η φαντασία εδημιούργησεν ένα φανταστικό πρόσωπο, 
την Μητέρα - Πατρίδα, (3) και ο πολίτης διετάσσετο, από ότι ιερότερο και 
τρομακτικότερο ημπορεί να φαντασθεί ο άνθρωπος, από τον νόμο, την 
προκατάληψη, το κύρος της κοινής γνώμης, θυσιάζων σε αυτήν την 
αφηρημένην έννοια τις προτιμήσεις του, τις ιδέες του, τις συνήθειες του, ακόμη 
και τις πλέον οικείες σχέσεις του, ακόμη και τις πλέον φυσικές του 
συμπάθειες.  

Αυτή δε η απάρνησή του όλων των στοιχείων της καθημερινής ζωής, ήταν την 
ίδια στιγμή, μόνον μια μικρά παραλλαγή της άλλης υποχρεώσεως, η οποία 
συνίστατο στο να δίδει, με ένα νόημα, δίχως κανένα διχασμό, την αξιοπρέπειά 
του, την τύχη του και την ζωή του, μόλις υποτίθεται ότι του το ζητούσε η ίδια η 
χώρα. 



Η Πατρίς παρελάμβανε το άτομο από την κατ' οίκον εκπαίδευση για να το 
παραδώσει γυμνό, σε ένα γυμναστήριο, στις βρώμικες επιθυμίες των 
διδασκάλων που η ιδία επέλεγε. Ως άνδρας, ενυμφεύετο όταν ήθελεν εκείνη. 
Εάν εκείνη ήθελε, έπαιρνε την σύζυγό του ώστε να την μεταβιβάσει σε άλλον 
ή του απέδιδε παιδιά που δεν προήρχοντο από αυτόν ή ακόμα και τα ιδικά 
του παιδιά, τα έστελε να συνεχίσουν αλλού μιαν οικογένεια ώστε έφευγαν 
εκτός αυτής. Διέθετε ένα έπιπλο του οποίου η μορφή δεν εταίριαζε στην 
Πατρίδα του;  
 
Η Πατρίς κατέσχε το σκανδαλώδες αντικείμενο και ετιμωρούσε αυστηρώς τον 
ιδιοκτήτη του. Η λύρα σας διέθετε μία ή δύο χορδές περισσότερες από όσον 
εθεώρει καλώς η Πατρίς, εξορία. Τελικώς, επεξετάθη η φήμη ότι, ο θλιβερός 
πολίτης που ομοιάζει τόσον πεπεισμένος ώστε υπακούει λίαν πειθηνίως σε 
ακατάπαυστες ιδιοτροπίες, ανανεώνει παγίως τον νευρικό και δύστροπο 
δεσπότη του, ενώ με μια λέξη, δεν ημπορεί να αποδείξει, αλλά ούτε καν να 
σκεφθεί πως ήταν υπερβολικός. Η Πατρίς έκανε έναν έντιμο άνθρωπο να 
απωλέσει την υπομονή του και θέτων στα νώτα του το σακίδιόν του να 
οδηγηθεί, ως ένα νέο είδος εγκληματία, στα εγγύτερα σύνορα, λέγουσα προς 
αυτόν: Πήγαινε  και μην επανέλθεις πλέον!» 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

(1) Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της ελληνικής μυθολογίας. 

Εκαθιερώθη πλήρως η διάκριση μεταξύ των δογμάτων, των λατρειών και των 

τελετουργιών που προήρχοντο από την Ασία και εκείνων που είχαν τις πηγές τους 

σε Ευρωπαϊκές ιδέες. Αυτό που μένει να γίνει τώρα είναι πολύ δύσκολο, αλλά και 

μεγάλου ενδιαφέροντος. Γνωρίζουμε ότι τα μυστήρια των Καβείρων και των 

Τελχίνων είναι σημιτικά και ότι το Δωδωναίο μαντείον είναι, τουλάχιστον στην 

ουσία του, ένας βόρειος θεσμός. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να διαχωρίσουμε 

τα Άρια δεδομένα από Φιννικά μίγματα. Η αναλογία αυτών των διαφόρων 

θρησκευτικών στοιχείων, Σημιτικών, Αρίων, Φιννικών, θα έδιδε την ακριβή 

σύνθεση του ελληνικού αίματος. 

 
(2) «Η ηρωική αντίληψη της ενότητος του κράτους η οποία  επικεντρώνεται στη 

βασιλική σειρά διαδοχής  είχεν ήδη κλονισθεί. Πολλοί από τους ολιγότερον 

ισχυρούς ευγενείς, με την ευρυτέρα  κατανομή της εξουσίας είδαν μιαν ατραπό 

ανοικτή στην φιλοδοξία τους.»(William Torrens McCullagh / Ουίλιαμ Τόρενς 

Μσκούλα, «Η Βιομηχανική Ιστορία των Ελευθέρων Εθνών», Λονδίνο, 1846, τόμος 

Α', σελ. 21) 

 

 
(3) «Στις ημέρες της μοναρχίας, η λέξη που εχρησιμοποιείτο για να δηλώσει ένα 

άστυ (“πόλις”) και εν τέλει  ένα κράτος, δεν εσήμαινε  τίποτε περισσότερον από το 

φρούριον του πρίγκηπος». («Η Βιομηχανική Ιστορία των Ελευθέρων Εθνών», 

τόμος Α', σελ. 22). Κατά τον ίδιον τρόπο, στην φεουδαρχική περίοδο, η λέξη πατρίς 

δεν εχρησιμοποιήθη καθόλου και δεν επέστρεψε μέχρις ότου οι Γαλλο-ρωμαϊκές 

στρώσεις της κοινωνίας ανεσήκωσαν την κεφαλή τους και έπαιξαν έναν ρόλο στην 

πολιτική. Ήταν με τον θρίαμβό τους, όταν ο πατριωτισμός ήρχισε και πάλι να είναι 

μια αρετή. 
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«Τα νότια σύνορα, τα οποία εισέβαλαν οι Σημιτικοί πληθυσμοί, είχαν σφίξει. 
Όσο πιο πέρα βρισκόμασταν βόρεια, τόσο πιο αρχαίο ελληνικό αίμα είχε 
διατηρήσει την καθαρότητά του. Αλλά, εν ολίγοις, η Θεσσαλία είχε ήδη 
λερωθεί και ήταν απαραίτητο να φτάσει η Μακεδονία και η Ήπειρος να βρεθεί 
στη μέση των αρχαίων παραδόσεων. Στα βορειοανατολικά και βορειοδυτικά, 
αυτές οι επαρχίες έχασαν επίσης μια φιλική γειτονιά. 

Οι Θράκες και οι Ιλλυριοι, που εισέβαλαν και μετασχηματίστηκαν από τους 
Κέλτες και τους Σλάβους, δεν θεωρήθηκαν πλέον ως Αριανοί. Ωστόσο, η 
επαφή των λευκών στοιχείων τους, αναμεμιγμένη με κίτρινους, δεν είχε για 
τους βόρειους Έλληνες τις πυρετικές και εξουθενωτικές συνέπειες που 
χαρακτήριζαν την ασιατική παρέμβαση στον Νότο. 

Έτσι, οι Μακεδόνες και οι Ηπειρώτες παρέμειναν πιο πιστοί στα ένστικτα της 
πρωτόγονης φυλής. Η βασιλική εξουσία διατηρήθηκε στο σπίτι: η 
δημοκρατική μορφή τους παρέμεινε άγνωστη, καθώς και η υπερβολή της 
εξουσίας που δόθηκε στον αφηρημένο άρχοντα που ονομάζεται πατρίδα. Σε 
αυτές τις μικρές χώρες, η μεγάλη αττική τελειότητα δεν ασκήθηκε. Από την 
άλλη πλευρά, οι ευγενείς κυβερνούσαν με τις έννοιες της ελευθερίας που 
κατείχαν στην πραγματική χρησιμότητα το ισοδύναμο αυτών που είχαν 
λιγότερη αλαζονεία.  

Δεν μιλήσαμε τόσο πολύ για τους εαυτούς μας. αλλά δεν ζούσε ούτε μια 
ύπαρξη καταστροφών. Εν ολίγοις, ακόμη και όταν οι νότιοι Έλληνες, έχοντας 
ελάχιστη επίγνωση της ακαθαρσίας του αίματός τους, αναρωτήθηκαν μεταξύ 
τους εάν οι Μακεδόνες και οι σύμμαχοί τους ήταν πραγματικά άξια να 
θεωρηθούν ως συμπατριώτες και όχι ως ημίαιμα αίματα. οι βάρβαροι, δεν 
τολμούσαν ποτέ να αμφισβητούν με αυτούς τους ανθρώπους ένα μεγάλο και 
λαμπρό θάρρος και μια συνεχή ικανότητα στην τέχνη του πολέμου. 



Αυτά τα μικρά αξιέπαινα έθνη είχαν ακόμα μια αξία, την οποία δεν 
αντιλαμβανόμαστε τότε, και που αργότερα θα ήταν αξιοσημείωτη. γιατί οι 
Σκοπιανοί, με το αίμα τους, συγκόλλησαν τις ανυπότακτες διασκορπισμένες 
εθνότητες τους, είχαν μια συνοχή και μια δύναμη έλξης που εξασφάλιζαν 
επιτυχώς και, κατά το ήμισυ, τείνουν να διευρύνουν τη σφαίρα της εξουσίας 
τους με την ενσωμάτωση των γειτονικών λαών.  

Σε αυτό το σημείο ακολούθησαν ακριβώς, και με τα ίδια εθνοτικά κίνητρα, τη 
μοίρα των γονέων τους, τους Ιρανούς αρειανούς, τους οποίους εμείς βλέπαμε 
ομοίως συγκεντρώνοντας και συγκεντρώνοντας τους ομοειδείς προτού 
κατακτήσουν τα ασσυριακά κράτη. Έτσι, ο αρειανός φακός, εννοώ τον 
πολιτικό πυρσό, πραγματικά καίει, αν και χωρίς αστραπές και χωρίς 
θραύσματα, στα μακεδονικά βουνά. Με την αναζήτηση σε όλη την Ελλάδα, το 
βλέπουμε να υπάρχει μόνο εκεί. 

Επανέρχομαι στο Νότο. Έτσι, η απόλυτη εξουσία της πατρίδας μεταβιβάστηκε 
στα αριστοκρατικά σώματα, στον καλύτερο από τους άνδρες, σύμφωνα με την 
ελληνική έκφραση, και την ασκούσαν φυσικά, καθώς αυτή η απόλυτη και 
αναπάντητη δύναμη μπορούσε να ασκηθεί με μια αξιοπρεπή πικρία. από την 
ακτή της Ασίας. Αν οι πληθυσμοί ήταν ακόμα Άριοι, θα προέκυπταν μεγάλες 
σπασμοί, και μετά από μια δοκιμαστική περίοδο περισσότερο ή λιγότερο 
παρατεταμένη, ο αγώνας θα είχε απορρίψει ομόφωνα μια δίαιτα που έγινε 
άσχημα γι 'αυτό.  

Αλλά η τύρφη περισσότερο από το μισό Σημιτικό δεν μπορούσε να έχει αυτές 
τις λιχουδιές. Δεν ήταν ποτέ να επιτεθεί στην ουσία του συστήματος και ποτέ 
δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, μέχρι τις τελευταίες μέρες, την παραμικρή 
εξέγερση, ούτε από το μεγάλο ούτε από το λαό, ενάντια στο αυθαίρετο 
καθεστώς. Ολόκληρη η συζήτηση παρέμεινε περιορισμένη σε αυτή τη 
δευτερεύουσα εξέταση, για να μάθουμε σε ποιον ανήκε η παντοδύναμη 
αντιπροσωπεία. 

Οι ευγενείς, επιχειρηματολογούντες από το δικαίωμα του πρώτου κατακτητή, 
υπεστήριξαν τους ισχυρισμούς τους για παραδοσιακή κατοχή και ένιωσαν 
πόσο δύσκολο να διατηρηθεί αυτό το δόγμα μπροστά σε έναν μόνιμο κίνδυνο, 
εγγενές στις ίδιες τις πηγές του συστήματος, και που προέκυψε από την 
απολυταρχία. Κάθε βίαιο έχει από μόνο του μια δύναμη ιδιαίτερης φύσης: 
αυτή η δύναμη, από τις αποκλίσεις της ή ακόμα και από την απλή της χρήση, 
προκαλεί κινδύνους που μπορούν να εξαπατηθούν μόνο με την τιμή μιας 
μόνιμης έντασης.  

Τώρα, ο μόνος τρόπος για να συνειδητοποιήσουμε αυτή την ακινησία είναι σε 
μια ενεργητική συγκέντρωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
εξουσιοδότηση των απεριόριστων δυνάμεων της χώρας ήταν διαρκώς 
διατεθειμένη να συνοψιστεί στα χέρια ενός και μόνο ατόμου. Έτσι, για να 
καταπολεμήσουν ένα σύννεφο ενοχλήσεων, έβαλαν τον εαυτό τους σε 
ελεημοσύνη υπό την επίδραση μιας άλλης αμηχανίας, που θεωρούνταν πολύ 
τρομερή, μισητό, καταραμένο από όλες τις γενιές και κάλεσε την τυραννία. 

Η προέλευση και η θεμελίωση της τυραννίας ήταν τόσο εύκολο να 
ανακαλυφθούν και να προβλεφθούν όσο ήταν αδύνατο να αποφευχθούν.  



Όταν, λόγω της κατάστασης διαρκούς ανταγωνισμού των πόλεων, η χώρα 
ήταν σε παρακμή, δεν ήταν πλέον ένα συμβούλιο ευγενών που ήταν σε θέση 
να αντιμετωπίσει μια κρίση: ήταν ένας μόνο πολίτης ο οποίος, πρόθυμα, 
άσχημα πρόθυμος, απορρόφησε την κυβερνητική δράση.  

Από εκείνη τη στιγμή, ο καθένας θα μπορούσε να αναρωτηθεί εάν, πέρα από 
τον κίνδυνο, ο σωτήρας θα συναινούσε να αφήσει την αντιπροσωπεία και, 
αντί να κάνει όλους να τρέμουν, θα επέστρεφε ώστε να αναριγήσει για την 
υπερβολική υπηρεσία που είχε παραδώσει στην πατρίδα.» 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 
(1) Εκαλούντο επίσης, όπως σε εμάς (gens bien nés) άνθρωποι «καλώς 

γεννηθέντες», εὺπατρίδαι. Αυτοί οι ευγενείς έχουν αφήσει μερικά ονόματα. Οι 

Κοδρίδες, οι Μεδωντίδες, οι Αλκμαιωνίδες, οι Γεφυραίοι των Αθηνών, οι 

Πενθελίδες της Μυτιλήνης, οι Βασιλίδες των Ερυθρών, οι Νηλείδες της Μιλήτου, 

οι Βακχιάδες της Κορίνθου, οι Κτησιππίδες της Επιδαύρου, οι Ερατίδες της Ρόδου 

είναι ακόμα γνωστοί. Οι Ιπποτάδειοι της Κω και της Κνίδου, οι Αλευάδες της 

Λαρίσσης, οι Οφελτιάδες και οι Κλεωνυμίδες των Θηβών. Οι Δευκαλιωνίδες, οι 

οποίοι είχαν βασιλεύσει στους Δελφούς από την άφιξη του ομώνυμου τους. (Mc 

Cullagh, Ι, 15.) 
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«Μια άλλη περίπτωση: Ένας πολίτης ήταν πλούσιος, ισχυρός, αξιότιμος. Η 
υψηλή του θέση επεσκίαζεν αναγκαστικώς τους ευγενείς. Είναι βεβαίως 
αδύνατον να μην υπέθετε  κάτι από αυτήν την δυσπιστία απέναντί του. Εάν 
δεν ήταν τυφλός, αντελήφθη ότι μιαν ημέρα θα εστήνετο μια παγίδα για αυτόν, 
ότι θα έπιπτε εντός της και ότι θα καθίστατο θύμα μιας προγραφής αναλόγου 
σε σκληρότητα  προς την λαμπρότητα της αξίας του, την σημασία της 
περιουσίας του, τον βαθμό του πλεονεκτήματός του.  

Όσον περισσότερον είχε τα μέσα να ανατρέψει τη νόμιμο εξουσία και να λάβει 
την θέση της, τόσον περισσότερον λόγο είχε να μην την χάσει. Επί ελλείψεως  
φιλοδοξίας, επρόκειτο να απωλέσει τα αγαθά και την κεφαλή του1. Συνεπώς, 
το καλούμενο δημοκρατικό κράτος των Ελληνικών πόλεων σχεδόν 
επεσκιάζετο διαρκώς από το αναπόφευκτον ατύχημα της τυραννίας και αυτό 
το οποίον απετέλει εξαίρεση ήταν ο κανών. 

Μόλις εκυριάρχει ένας τύραννος, οι πολίτες παρηπονούντο για όσα δεν είχαν 
σημειωθεί υπό την νόμιμο κυβέρνηση : Διεμαρτύροντο  για την ύπαρξη 
υπερβολικής, αυθαιρέτου και εξευτελιστικής εξουσίας. Ευλόγως δε αυτή η 
εξουσία εκρίθη διαφορετική από την κανονικήν οργάνωση των Μακεδόνων και 
των Περσών, όπου η βασιλεία, οριζομένη και καθοριζομένη  από τους 
νόμους, συνεμορφούτο με τους τρόπους και τα συμφέροντα των 
κυβερνωμένων  φυλών. 

Καθώς ο σφετερισμός ήταν τόσον σοβαρός, θα εσκέπτετο κανείς ότι η 
εξουσία των τυράννων δεν ήταν επέκταση της παλαιάς εξουσίας. Δεν ήταν 
τίποτα περισσότερον από δικαιώματα, των οποίων επένδυση παρέμενε 
διαρκώς η πατρίς. Ο τύραννος, ανεξαρτήτως του πόσον ατρόμητος ήταν, δεν 
αντελαμβάνετο τίποτα το οποίον  δεν είχε τεθεί ήδη σε χρήση από την 
κανονική διοίκηση καθ’ οιονδήποτε τρόπον.  



Οι προτάσεις του ημπορεί να εφαίνοντο παράλογες ή ενοχλητικές. Ωστόσον, 
η πατρίς είχε τα πρωτεία της εφευρέσεως. Ο τύραννος δεν απετόλμα να 
προχωρήσει σε μια μονήρη ατραπό την οποίαν δεν είχαν ήδη δημιουργήσει τα 
δημοκρατικά συμβούλια. 

Δύναται κανείς να αντιλέξει επ’ αυτού ότι, οι υπερβολές του σφετεριστού 
ωφελούσαν μόνον αυτόν και ότι, αντιθέτως, οι θυσίες που εζήτουν οι 
πολυπρόσωπες ηγεμονίες επέστρεφαν στο γενικό καλό. Η αντίρρηση είναι 
αρκούντως κενή :  Οι νόμιμες κυβερνήσεις ωστόσον, που απετελούντο από 
μια συνάθροιση ανδρών, ήσαν μια ανεξέλεγκτη συγκρότηση φιλοδοξιών, 
ματαιοδοξιών, παθών και ανθρωπίνων προκαταλήψεων. Η καταπίεση που 
ησκείτο από αυτούς ήταν τόσο καλή και αγαθή, όσον αυτή ενός μόνον 
άρχοντος. Είχε την ιδία ηθική αμαρτία, υπεβάθμιζε τα θύματά της εξίσου 
πολύ. Δεν με ενδιαφέρει εάν είναι ο Πεισίστρατος ή οι Αλκμαιωνίδες που, 
συμφώνως προς τις ιδιοτροπίες τους, ημπορούν να με ληστεύσουν, να με 
βιάσουν, να με ατιμάσουν  ή να με φονεύσουν.  

Μόλις αντιληφθώ ότι υπέρκειται της κεφαλής μου ένα τέτοιο τρομερό 
προνόμιο, τρέμω, αυτοταπεινούμαι, οι χείρες μου ενώνονται ικετευτικώς. Δεν 
έχω πλέον την συνείδηση ότι είμαι άνθρωπος, ανήκων στην λογική και στην 
ισότητα. Εγγύς του Πεισιστράτου, μια απροσδόκητος φαντασία ημπορεί να με 
καταστρέψει, ενώ με τους Αλκμαιωνίδες είναι μια σύμπτωση πλειοψηφίας.  

Με ή χωρίς τυραννία, η κυβέρνηση των ελληνικών πόλεων ήταν 
αποκρουστική, ευτελισμένη, διότι, περιπίπτουσα σε κάποιες χείρες, δεν 
προϋπέθετε στο πρόσωπο των κυβερνωμένων  την ύπαρξη ενός εγγενούς 
δικαιώματος. Επειδή η κυβέρνηση ήταν υπεράνω κάθε φυσικού νόμου, επειδή 
ηκολούθησε την άμεσο γραμμή της Ασσυριακής θεωρίας, επειδή οι 
πρωταρχικές, βέβαιες, αν και απαρατήρητες ρίζες, εβυθίζοντο στην 
εξευτελιστική αντίληψη την οποίαν έχουν για την εξουσία  οι μαύρες φυλές. 

Συνέβη, και δη λίαν συχνώς, παρά το ότι αυτοί οι τύραννοι ήσαν τόσον 
απορριπτέοι  και τόσον αποτρόπαιοι από τους Έλληνες, τους εκυβέρνησαν με 
πολύ περισσοτέρα ευγένεια και σοφία απ’ ότι οι πολιτικές τους συνελεύσεις. 
Με γνώμονα ένα δίκαιο νόημα, ο μόνος κάτοχος ενός απολύτου δικαιώματος 
είναι ευκόλως ικανοποιημένος με κάποιον τρόπο σε αυτήν την παντοδυναμία 
του. Ταυτοχρόνως δε, ευρίσκει ολίγη μόνον ευχαρίστηση και ουδέν 
ενδιαφέρον για την επέκταση των προνομίων του, μέχρις ότου αυτά 
θραυσθούν. Αυτό το ευτυχές  αποθεματικό δεν έχει ποτέ την ευκαιρία να 
συναντηθεί σε οποιαδήποτε συνταγματικά σώματα, έχοντα αντιθέτως την 
κλίση να διευρύνουν πάντοτε τις αρμοδιότητές τους. Και εκεί, στην Ελλάδα, 
όπου όλοι προσεκάλεσαν τα  δικαστήρια  να αποφασίσουν επ’ αυτών των 
αρμοδιοτήτων, ουδεμία εξ αυτών κατηργήθη. 

Παρ’ όλα αυτά, παρά τις υπηρεσίες που ημπορούσαν να παρέχουν οι 
τύραννοι και παρά την γλυκύτητα του ζυγού τους, ήταν το αξίωμα ότι έπρεπε 
να είναι καταραμένοι : Έπρεπε να είναι έτσι. Οι κυριαρχίες τους υπήρξαν μια 
σειρά συνωμοσιών και βασανιστηρίων. Σπανίως διήρκεσαν μέχρι τον θάνατό 
τους και ακόμη σπανιότερον  τα παιδιά τους εκληρονόμησαν το σκήπτρον2. 
Αυτή η τρομερά εμπειρία δεν ημπόδισε την ιδία την φύση των πραγμάτων να 
υποκινεί διαρκώς διαδόχους στην θέση εκτοπισθέντων τυράννων. Έτσι, ότι 
ανέφερα προηγουμένως ήταν αληθές: Η κυβέρνηση ήταν ο κανών, η τυραννία 
η εξαίρεση, η δε εξαίρεση ενεφανίσθη πολύ συχνότερον του κανόνος. 



Ενώ οι Ελληνικές χώρες είχαν τόσον μεγάλο πρόβλημα στην διατήρηση ή 
ανάκτηση του νομίμου τους καθεστώτος, το Σημιτικόν ρεύμα εξακολούθησε να 
αυξάνεται. Εσυνεχίσθη, επεταχύνθη και έτσι επέφερε, με το Σύνταγμα του 
Κράτους, τροποποιήσεις ανάλογες με αυτές που παρατηρήσαμε στις 
φοινικικές πόλεις. Σταδιακώς, όλες οι νότιες ελληνικές χώρες εκερδήθησαν  
από την κυριαρχία του. Όμως τα αρχικώς προσεγγισθέντα σημεία, ήσαν οι 
οικισμοί της Ιωνικής  ακτής και της Αττικής3.» 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
(1) «Εφόσον όλες οι δημοκρατίες ήσαν αριστοκρατικές και όπου παρέμειναν, οι 

τύραννοι προήλθαν από τους ευγενείς οίκους. Το καθεστώς της δημοκρατίας 

εγέννησε τους τυράννους ανάμεσα στους φιλελευθέρους ηγέτες, εκείνους που 

ονομάζονταν Αισυμνήτες, ως επί το πλείστον ανθρώπους του πνεύματος, καλούς 

συγγραφείς, φίλους των τεχνών, που είχαν το αισθητήριον να κτίσουν, αλλά που δεν 

ήθελαν να κριθούν από τους ζηλοφθόνους και προτιμούσαν να ηγηθούν επ’ αυτών. 

Με την δημαγωγία εξεπήδησαν οι τύραννοι από την λάσπη». (William Torrens 

McCullagh / Ουίλιαμ Τόρενς Μσκούλα, «Η Βιομηχανική Ιστορία των Ελεύθερων 

Εθνών», Λονδίνο, 1846, τόμος Α', σελ. 36). Σε αυτόν τον ζωγραφικό πίνακα των 

δημοφιλών δεσποτών διαπρέπει ο Αριστοφάνης. Βλέπε «Ιππείς», «Ειρήνη» κ.λπ. Η 

τυραννία ήταν η λέπρα την οποίαν έπρεπε να υποφέρουν όλες οι ελληνικές 

κυβερνήσεις, χωρίς ποτέ να ημπορούν να την θεραπεύσουν. Προήρχετο από την 

ουσία τους. 

 
(2) Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε μία περίπτωση τυραννίας που μετεδόθη στην 

τρίτη γενεά. Οι Κυψελίδες την εκράτησαν επί εβδομήντα τρία έτη. Οι Ορθαγορίδες, 

ενενήντα εννέα. Αυτό είναι ότι μακρότερον. (McCullagh τόμος Α', σελίς 40.) 

 

(3) «Με την βιομηχανική ανάπτυξη της Κοινοπολιτείας, οι αλλοδαποί κάτοικοι, ή 

καλούμενοι «μέτοικοι», ηυξήθησαν σε αριθμό και βαρύτητα, ήσαν δε  

πολυαριθμότεροι στην Αθήνα απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος» (McCullagh, 

τόμος Α’, σελίς 253).- Μια εντυπωσιακή απόδειξη της παντοδυναμίας του 

ασιατικού πολιτισμού στη νότιο Ελλάδα είναι ότι το νομισματικόν σύστημα, τα 

βάρη και τα μέτρα που εισήχθησαν το 947 από τον βασιλέα του Άργους Φείδωνα -ο 

οποίος ανέφερε ότι το ίδιο εφηρμόζετο εδώ και πολύ καιρό στην Αίγινα-, ήταν 

ακριβώς τα ίδια με αυτά που εγνώριζαν οι Ασσύριοι, οι Εβραίοι, κλπ. Ο Μπεκ το 

επεβαίωσε  σθεναρώς [όπως καταγράφει  ο Γκρότε, «Ιστορία της Ελλάδος», Β’, 

429,  αναφερόμενος στο δίτομον έργο : «Η κρατική οικονομία των Αθηναίων»- 

1817, Βερολίνο, που εξεδόθη από τον Γερμανό κλασικό φιλόλογο και αρχαιογνώστη 

Αύγουστο Μπεκ (1785-1867)]. 
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Συνεχίζει ο Γκομπινώ, στο τέταρτο βιβλίον του εγχειριδίου του περί της 
ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών, («Σημιτοποιηθέντες νοτιοδυτικοί 
πολιτισμοί»), και ειδικότερον στο τρίτο κεφάλαιον του εν λόγω βιβλίου («Οι 
αυτόχθονες Έλληνες, οι σημίτες άποικοι, οι Άριοι Έλληνες»), γράφει  : 
 

«Αναμφιβόλως οι μεγάλες μεταναστεύσεις, οι συμπαγείς αποικισμοί, είχαν 
σταματήσει από πολλού, αλλά αυτό που είχε κερδίσει την θέση τους ήταν μια 
τεραστία επέκταση ατομικής εγκαταστάσεως ανθρώπων, εξ όλων των τάξεων 
και των κρατών. Η ζηλόφθων αποκλειστικότης της πόλεως, που εγεννήθη 
από το συγκεχυμένο  ένστικτο της εθνικής υπεροχής, είχεν προσπαθήσει 
ματαίως να απορρίψει κάθε νεοαφιχθέντα, εκτός των πολιτικών δικαιωμάτων: 
Τίποτα δεν ημπορούσε να σταματήσει την εισβολή του αλλοφύλου αίματος.  

Είχε διεισδύσει με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους στις φλέβες των πολιτών. 
Οι ευγενέστερες οικογένειες, που ήσαν ήδη ικανώς αναμεμειγμένες, όταν δεν 
ήσαν καθαρώς Χαναναίοι όπως οι Γεφυραίοι, έχαναν ολοέν και περισσότερον 
την γενεαλογική τους αξία. Επιπλέον ο μεγαλύτερος αριθμός τους εσβέσθη. 
Το υπόλοιπόν τους κατέστη  πτωχό και περιέπεσε στο καταστροφικό ρεύμα 
του μικτού πληθυσμού. Αυτός θα επεκταθεί παντού, χάρη στις μετακινήσεις 
που δημιουργούνται  από το εμπόριον, την απόλαυση, την ειρήνη και τον 
πόλεμο. 

Η αριστοκρατία κατέστη απείρως ολιγότερον ισχυρά. Οι μεσαίες τάξεις 
απέκτησαν επιρροή. Μιαν ημέρα ανερωτήθησαν γιατί μόνον οι ευγενείς 
αντεπροσώπευαν την χώρα και γιατί δεν ημπορούσαν οι πλούσιοι να 
πράξουν το ίδιο (1). 



Είναι αληθές ότι οι ευγενείς, δεν κατείχαν πλέον καμίαν ευγένεια, αφού πολλοί 
από τους συμπολίτες τους κατείχαν τόσα πολλά όσον και οι ίδιοι(2). Το 
σημιτικόν αίμα εκυριάρχει στους ταπεινούς καταυλισμούς αλλά είχεν επίσης 
κερδίσει τα ανάκτορα. 

Ηκολούθησαν βίαιοι σπασμοί και συντόμως επεκράτησαν οι πλούσιοι (3). 
Αλλά σπανίως ήσαν πράγματι οι κυρίαρχοι των ελιγμών ώστε να τρέψουν επ’ 
ωφελεία τους τον δεσποτισμό της χώρας. Ευρισκόμενοι πλέον στην θέση των 
αντιπάλων τους σπανίως επέτυχαν την ατέρμονα και δυστυχή άμυνα της 
εννόμου  τάξεως ενάντια στην εξάπλωση της τυραννίας, ώστε  στο 
μεγαλύτερον μέρος των πολιτών ετέθη και πάλιν το ερώτημα , που κάποτε 
υπεβλήθη στους μεγάλους άνδρες της χώρας (4),  καθώς διεπίστωσαν ότι οι 
πλειοψηφούντες ήσαν επίσης άξιοι να κυβερνήσουν καταλαμβάνοντες την 
θέση των τιμοκρατών.  

Έτσι, όταν κάποτε ανερριχήθησαν σε αυτό το επίπεδον της εξουσίας και οι 
απλοί άνθρωποι, το κράτος δεν ημπορούσε πλέον να συγκρατηθεί. Έγινε 
σαφές ότι, οι πτωχοί πολίτες θα ήρχοντο να διεκδικήσουν ως στήριγμα, τους 
κατά το ήμισυ πολίτες, τους αλλοδαπούς παροίκους, τους δούλους, την 
τύρφη. 

Ας σταματήσουμε εδώ για μια στιγμή και να εξετάσουμε μιαν άλλη πλευρά του 
θέματος: 

Η μόνη και συχνώς αποφασιστική δικαιολογία που ημπορεί να παρουσιάσει 
ένα αυθαίρετο και βίαιο καθεστώς για την παρατεταμένη ύπαρξή του είναι η 
ανάγκη να είναι ισχυρό, ώστε να δρα κατά των ξένων ή να κυριαρχεί στο 
εσωτερικό. Απέφερε τουλάχιστον τέτοιο αποτέλεσμα το ελληνικό σύστημα  ; 

Είχε τρεις δυσκολίες να επιλύσει: πρώτον, αυτήν που προέκυψεν από την 
αντίθεσή του απέναντι στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο, δηλαδή στην Ασία. 
Κατόπιν τις σχέσεις των ελληνικών κρατών μεταξύ τους, τέλος δε, την 
εσωτερική πολιτική κάθε ανεξαρτήτου κυριάρχου  πόλεως. 

Γνωρίζουμε ήδη ότι η στάση ολοκλήρου της Ελλάδος απέναντι στον μεγάλο 
βασιλέα ήταν εξ ολοκλήρου  υποταγή και ταπεινοφροσύνη. Από τις Θήβες, 
την Σπάρτη, την Αθήνα και από παντού, οι πρεσβείες μετέβαιναν στα Σούσα 
και πάλιν οπίσω, επιζητούσες ή συζητούσες  τις παρεμβάσεις του ηγεμόνος 
των Περσών για τις διαμάχες μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Δεν έφθαναν 
συνήθως ούτε καν στον απόλυτο κύριο.  

Η προστασία ενός σατράπη στην μικρασιατική ακτή ήταν αρκετή ώστε  να 
εξασφαλίσει μεγάλην υπεροχή στην πολιτική μιας πολίχνης έναντι των 
αντιπάλων της. Ο Τισσαφέρνης διέτασσε και ανήσυχες περί το αποτέλεσμα 
της ανυπακοής, οι σιωπηλές δημοκρατίες υπήκουαν στον Τισσαφέρνη. Έτσι, 
αυτή η ακραία δύναμη που συγκεντρούται στο κράτος δεν έρχεται σε αντίθεση 
με την τάση του εν Ελλάδι σημιτικού στοιχείου να υποβληθεί στην επιρροή της 
ασιατικής μάζης. Εάν η προσάρτηση καθυστέρησε, αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα υπολείμματα του Αρίου αίματος διατηρούσαν επαρκείς λόγους 
εθνικού διαχωρισμού. Αλλά αυτό το προστατευτικό στοιχείον ήταν 
αποδυναμωμένο στο νότο.  



Θα ημπορούσε κανείς να προβλέψει την ημέρα που θα συνηντώντο  η Ελλάς 
και η Περσία. 

Με τις βίαιες προκαταλήψεις τους περί ισονομίας, οι ελληνικές πόλεις, 
αγκιστρωμένες στους μικρούς πατριωτικούς τους δεσποτισμούς, επορεύοντο  
εναντίον των Αρίων τάσεων: Δεν υπήρχεν τρόπος να απλοποιηθούν οι 
πολιτικές σχέσεις με τη συσσωμάτωση πολλών κρατών σε ένα. Αυτό που 
συνέβη στην Μακεδονία ευρέθη σε τελεία αντίθεση προς το έργον της 
υπολοίπου Ελλάδος.  

Καμία πόλη δεν εσκέφθη να κυριαρχεί σε μια μεγάλη περιοχή. Όλες ήθελαν 
να μεγαλώσουν υλικώς και δεν είχαν να προτείνουν στους γείτονές τους, 
παρά μόνον την εξόντωση. Έτσι λοιπόν, όταν οι εκστρατείες των 
Λακεδαιμονίων (5) ήσαν επιτυχείς, το τέλος για τους κατακτημένους ήταν να 
διογκώσουν τις αγέλες δούλων του θριαμβευτού. Είναι συνεπώς εύκολο να 
κατανοήσουμε πως ο καθείς υπερασπίσθηκε τον εαυτόν του έως το έσχατο 
άκρο. Ουδεμία σύντηξη ήταν δυνατή. Αυτοί οι κομψοί Έλληνες της εποχής του 
Περικλή διεξήγαγαν πόλεμο ως άγριοι.  

Η σφαγή έστεφε όλες τις νίκες. Κατέστη κοινώς αποδεκτόν ότι, η τόσον πολύ 
διαλαληθείσα αφοσίωση προς την πατρίδα δεν ημπορούσε παρά να οδηγήσει 
την κάθε πόλη να σύρει τον εαυτό της σε έναν στενό κύκλο ακάρπων  
επιτυχιών και καταστροφικών ηττών (6).» 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

(1) Το ερώτημα αυτό ετέθη παντού στην πέραν της Θεσσαλίας Ελλάδα. Αλλά οι 

μεσαίες τάξεις δεν εκέρδισαν παντού τη νίκη. Στον βορρά, στις Θεσπιές, στον 

Ορχομενό, στην Θήβα, μετά από αιματηρές συγκρούσεις, οι ευγενείς διετήρησαν 

την υπεροχή τους. Στην Αθήνα, αντιθέτως, προέδωσαν εαυτούς. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι πόλεις που ονομάζω ήσαν πολύ ολιγότερον σημιτοποιηθείσες από 

εκείνες του ακραίου νότου. (William Torrens McCullagh / Ουίλιαμ Τόρενς 

Μσκούλα, «Η Βιομηχανική Ιστορία των Ελεύθερων Εθνών», Λονδίνο, 1846, τόμος 

Α’, σελίς 31.) 

 

(2) Σταδιακώς επίσης, είχαν απωλέσει την υπεροχή την απορρέουσα από την 

κατοχήν του εδάφους και την υπεροχήν του πλούτου. Ο νόμος ωστόσον τους είχε 

εγγυηθεί την πρώτη θέση επί μεγάλο χρονικό διάστημα και σε πολλά κράτη, στην 

Μίλητο, στην Κόρινθο, στην Σάμο, στην Χαλκίδα και στην Αίγινα, ανεγνώρισαν 

ενωρίς ότι το εμπόριον, δεν ήταν υποτιμητικό. Όμως, αυτή η αρχή ουδέποτε έγινε 

αποδεκτή με γενικό τρόπο (Mac Cullagh, τόμος Α’, σελίς 23). Επίσης, λίαν ταχέως, 

οι μεγάλες Ελληνικές οικογένειες, λαμβάνουσες υπόψη την επιρροή και το μεγάλο 

εισόδημα ορισμένων πληβειακών φυλών, τις κατέστησαν συμμάχους τους και έτσι 

υπεβαθμίσθησαν (ως ανωτέρω,  τόμος Α’, σελίς 25) 

 

(3) Εν ολίγοις, η νίκη δεν επήλθε χωρίς μεταβατική περίοδο, και είδαμε κάποιες 

πόλεις να συγκροτούν σύνταγμα με το οποίον η εξουσία παρεδόθη σε δύο 

συμβούλια: Το ένα, η «γερουσία», ήταν η συνάθροιση των ευγενών. Το άλλο, η 

«βουλή», η συνέλευση των πλουσίων (ως ανωτέρω,  τόμος Α’, σελίς 26.) Πρόκειται 

επίσης για τα δύο τμήματα του αγγλικού κοινοβουλευτικού συστήματος. 

 

 



(4) Στην Κύμη της Μεγάλης Ελλάδος, κάθε άνθρωπος κατέχων ίππον είχε λόγον 

στην συνέλευση. Στην Έφεσο και στην Ερυθραία, όπου εφηρμόζετο ένα είδος 

αντιπροσωπευτικού καθεστώτος, οι βουλευτές του λαού παρεκάθηντο με τους 

ευγενείς (ως ανωτέρω , τόμος Α’, σελίς 25.) 

 

(5) Αυτό έκανε πολύ δύσκολες τις πολιτογραφήσεις των αλλοδαπών στα Δωρικά 

κράτη. «Μια άκαμπτος αποκλειστικότης εχαρακτήριζεν αρκετές ελληνικές 

κοινότητες, τις πλέον αντιθέτους σε σχεδόν πάσαν άλλη πολιτική αίσθηση. Οι 

κάτοικοι των Μεγάρων εκαυχώντο ότι ουδέποτε είχαν χορηγήσει πολιτικόν 

δικαίωμα σε κάποιον ξένο πλην του Ηρακλέους. Η Σύβαρις και η Αθήνα λέγεται 

ότι ενήργησαν διαφορετικώς. Και το ενδιαφέρον της Κορινθίας, όχι ολιγότερον 

σημαντικής εμπορικής πολιτείας, ευρίσκετο στην ιδία κατεύθυνση». (ως ανωτέρω, 

τόμος Α’, σελίς 256.) Ωστόσον επήλθαν αναμίξεις -αν και αργότερον- και μεταξύ 

των εθνών δωρικής φυλής. Τα συντάγματα και η ισονομία αυτών των λαών δεν 

διήρκεσαν περισσότερον από εκείνα  των άλλων, παρά μόνον επ’  ολίγον. 

 

(6) Ο Boeckh, ένθερμος υποστηρικτής της Αθηναϊκής ελευθερίας, παραδίδει  την 

πλέον θλιβερά εικόνα των συνεπειών της ελληνικής συμμαχίας που εσχηματίσθη 

υπό την προεδρίαν της πόλεως της Αθηνάς, και την οποίαν η πολιτική της Πνυκός  

ήθελε να στρέψει επ’ ωφελεία του Κράτους, όπως αυτό ήτο τότε κατανοητόν. Ο 

κοινός θησαυρός, που κατετέθη αρχικώς στον ναόν της Δήλου, μετεφέρθη στην 

Αθήνα. Οι ετήσιες συνεισφορές των συμμαχικών πόλεων εχρησιμοποιήθησαν για 

να πληρώσουν τους ανθρώπους των Αθηνών που ήσαν διψασμένοι για 

συγκεντρώσεις. Για αυτούς κατεσκευάσθησαν μνημεία, έγιναν αγάλματα και 

επληρώθησαν πίνακες ζωγραφικής. Φυσικώ τω λόγω, ελάχιστος χρόνος παρήλθεν 

έως ότου οι εισφορές εδηλώθησαν ανεπαρκείς. Οι πόλεις της Συνομοσπονδίας 

επεβαρύνθησαν με επιπλέον φόρους και, βεβαίως, ελεηλατήθησαν. Προκειμένου να 

τους καταστήσουν ευενδότους, οι άνθρωποι των Αθηνών διετήρησαν επ’ αυτών  

δικαίωμα ζωής και θανάτου. Υπήρξαν εξεγέρσεις. Όλοι οι επαναστατημένοι 

εσφαγιάσθησαν και οι  υπόλοιποι ερρίφθησαν στην δουλεία. Αρκετά έθνη, 

αηδιασμένα από αυτό το είδος ζωής, επεβιβάσθησαν στα πλοία τους και έφυγαν 

αλλού. Οι Αθηναίοι, γοητευμένοι, κατέλαβαν με ευχαρίστηση τους τα κενά εδάφη. 

Ιδού τι καλείται κατά την ελληνική αρχαιότητα, προτεκτοράτο και συμμαχία. Διότι  

δεν πρέπει να συγχέονται, καθώς αυτή είναι η κατάσταση φιλίας που μόλις 

περιέγραψα από τις ευρυμαθείς σελίδες του Boeckh. Από τις χίλιες συμμαχικές 

πόλεις που παρουσιάζει ο Αριστοφάνης στις «Σφήκες», τρεις είχαν απομείνει 

ελεύθερες στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου: Χίος, Μυτιλήνη της Λέσβου 

και Μήθυμνα. Οι υπόλοιπες δεν εξομοιώθησαν με τους κυριάρχους τους 

δασκάλους του, ούτε καν υποκείμενα, αλλά ήσαν υπόδουλες με όλην την 

αυστηρότητα της λέξεως. [«Η δημοσία οικονομία των Αθηναίων»  («Die 

Staatshaushaltung der Athener») δύο τόμοι, εκδόσεις Realschulbuchhandlung, 

Βερολίνο  1817, τόμος Α’, σελίς 443.] 
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 «Η ελληνική τέχνη έχει κατηγορηθεί ότι ήτο ολιγότερον πνευματική απ’ ότι τα 
ιερά της Ασίας. Αυτή η κατηγορία είναι άδικος ή τουλάχιστον βασίζεται σε μία 
σύγχυση ιδεών. Εάν ονομάζουμε πνευματισμό το σύνολο των μυστικιστικών 
θεωριών, είναι δικαία, αλλά εάν, με περισσοτέραν αλήθεια, θεωρούμε ότι 
αυτές οι θεωρίες έχουν την πηγή τους μόνον μέσα σε φανταστικές εξελίξεις 
που παρέχονται από τον ορθό λόγο και την λογική, υπακούουσες μόνον στις 
ατέλειες της αισθήσεως, θα παραδεχθούμε ότι ο μυστικισμός δεν είναι 
πνευματισμός. Ως εκ τούτου είναι κακή επιλογή να κατηγορούμε τους Έλληνες 
ότι έχουν ενδώσει στους αισθησιακούς τρόπους, αποκλίναντες από την 
λογική.  

Αντιθέτως εν σχέσει προς τους Ασιάτες ήσαν πολύ πιο απαλλαγμένοι τις 
κυρίαρχες αθλιότητες του υλισμού και  όσον αφορά στην λατρεία, αυτή του 
Ολυμπιίου Διός, είναι ολιγότερον υποβαθμισμένη από αυτήν του Βάαλ. 
Εξάλλου, έχω ήδη θίξει το θέμα αυτό. 

Ωστόσον, οι Έλληνες δεν ήσαν πολύ πνευματιστές. Η σημιτική ιδέα 
εκυριάρχησεν μεταξύ τους, αν και εμειώθη, εξεφράσθη δε στην δύναμη των 
ιερών μυστηρίων που εξησκούντο στους ναούς. Ο λαός απεδέχθη αυτές τις 
τελετουργίες προσαρμοζόμενος σε αυτές μετά τον μετριασμό τους, 
συμφώνως προς το συναίσθημα της φρίκης που του ενέπνεε η φυσική 
ασχημία. Όσον αφορά στην ηθική ασχημία, γνωρίζουμε ότι είμεθα πλέον 
ενδοτικοί.  

Αυτή η σπανία τελειότης της καλλιτεχνικής αισθήσεως εστηριζετο  μόνον σε 
μια λεπτή στάθμιση του Αρίου και Σημιτικού στοιχείου με ένα περιορισμένο 
τμήμα των κιτρίνων καταβολών. Αυτή η ισορροπία, που διεκυβεύετο συνεχώς 
από την εισροή Ασιατών στην επικράτεια των Ιωνικών αποικιών και της 



ηπειρωτικής Ελλάδος, κάποιαν ημέρα εξηφανίσθη παραχωρούσα περιθώριον 
σε μια κίνηση εντόνου παρακμής. 

Ημπορούμε να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση ότι η καλλιτεχνική και 
λογοτεχνική δραστηριότης των σημιτοποιηθέντων Ελλήνων εγεννήθη περί τον 
έβδομον αιώνα, όταν ήκμασεν ο Αρχίλοχος (718 π.Χ.) και οι δύο πρωτοπόροι 
ορειχαλκοπλάστες, οι Σάμιοι Θεόδωρος (υιός)  και Ροίκος (πατήρ), περί το 
691 π.Χ. Η παρακμή ήρχισε μετά την εποχή της Μακεδονίας, όταν 
επεκράτησε βεβαίως το ασιατικό στοιχείο, δηλαδή περί τα τέλη του τετάρτου 
αιώνος, οπότε υπήρξε μια καθυστέρηση τεσσάρων  εκατονταετιών.  

Αυτά τα τετρακόσια έτη χαρακτηρίζονται από μιαν αδιάκοπο ανάπτυξη του 
ασιατικού στοιχείου. Το ύφος του Θεοδώρου, στο Ηραίον της Σάμου, φαίνεται 
πως  ήτο μια απλή αναπαραγωγή των αγαλμάτων τα οποία καθιερώθησαν 
στην Τύρο και στην Σιδώνα. Δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το 
περίφημο ερμάριον του Κορινθίου τυράννου Κυψέλου ήταν διαφορετικού 
είδους. Τουλάχιστον, οι αποκαταστάσεις του -οι προταθείσες από την 
σύγχρονο κριτική- δεν μου φαίνεται να καταδεικνύουν τίποτα εξαιρετικό.  

Για να ανεύρετε την καλλιτεχνική επανάσταση που εδημιούργησεν η ελληνική  
πρωτοτυπία, να ενθυμείστε ότι προέρχεται από την εποχή του Φειδίου, ο 
οποίος για πρώτη φορά  λειτουργεί εκτός των δεδομένων, εκτός του 
μεγαλειώδους ασσυριακού αισθητηρίου του ανευρισκομένου στους Αιγινήτες 
και εφαρμοζομένου σε ολόκληρο την Ελλάδα, λειτουργεί εκτός των 
εκφυλισμών αυτής της τέχνης που εχρησιμοποιούντο στις ακτές της Φοινίκης. 

Κατόπιν, το 438 π.Χ., ο Φειδίας ετελείωσεν την Αθηνά του Παρθενώνος.  

Η  σχολή του εξεκίνησε με αυτόν και το παλαιόν σύστημα διηωνίσθη από 
πλευράς της. Έτσι, για τον φίλο του Περικλέους,  η ελληνική τέχνη ήταν 
απλώς σημιτική τέχνη, οπότε εσχηματίσθη ένας ειδικός νέος κλάδος μόνον με 
αυτόν τον καλλιτέχνη. Κατά συνέπειαν, από την αρχή του εβδόμου αιώνος 
έως τον πέμπτο, δεν υπήρχε πρωτοτυπία και η εθνική ιδιοφυία εξεδηλώθη 
μόνον από το έτος 420 έως το έτος 322, έως τον θάνατον του Αριστοτέλους. 
Είναι αυτονόητον ότι, αυτές οι ημερομηνίες είναι ασαφείς και τις χρησιμοποιώ 
μόνον για να περικλείσω όλο το πνευματικό κίνημα, εκείνο των γραμμάτων, 
όπως και εκείνο των τεχνών, σε μία μόνον εκτίμηση.  

Έτσι επέδειξα περισσότερον  γενναιοδωρία  παρά λογική. Όμως, ότι και αν 
κάνω, από το έτος 420 όταν ειργάζετο ο Φειδίας, έως το έτος 322, όταν 
απέθανεν ο διδάσκαλος του Αλεξάνδρου, παρήλθαν μόνον  εκατό έτη. 

Συνεπώς, η  ωραία εποχή διήρκεσεν μόνον αστραπιαίως και συνεχωνεύθη σε 
μια βραχεία στιγμή, όταν υπήρξεν η τελεία ισορροπία  μεταξύ των συστατικών 
αρχών του εθνικού αίματος. Όταν ο χρόνος παρήλθεν, δεν υπήρχε πλέον 
δημιουργικό δυναμικό, αλλά μόνον μια απομίμηση συχνά ευτυχής, αλλά 
πάντοτε στην υπηρεσίαν ενός παρελθόντος που δεν αναζωογονεί. Φαίνεται 
ότι παρεμελήθη απόλύτως το καλύτερον τμήμα της ελληνικής δόξης, 
καταλείπον εκτός αυτών των αναλογισμών την περίοδον των επών.  

 



Αυτή εκκινεί  ενωρίτερον από τον Αρχίλοχο,  καθώς ο Όμηρος έζησε τον 
δέκατον αιώνα. 

Δεν λησμονώ τίποτε. Ωστόσον δεν αναιρώ το επιχείρημά μου και 
επαναλαμβάνω ότι, η μεγάλη περίοδος της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής 
δόξης της Ελλάδος ήταν εκείνη όπου εγνώριζαν αρχιτεκτονική, γλυπτική, 
μεταλλοχοΐα, ζωγραφική, σύνθεση λυρικών ασμάτων, συγγραφή βιβλίων 
φιλοσοφίας και αξιοπίστων χρονικών. Αναγνωρίζω όμως ταυτοχρόνως ότι, 
πριν από εκείνην την εποχή, πολύ πριν, υπήρξε μια εποχή οπότε                               
-ανεξαρτήτως από όλα αυτά τα ωραία πράγματα- η Αρία ιδιοφυΐα, σχεδόν 
δίχως σημιτικόν εναγκαλισμό, επεριορίσθη στην παραγωγή των επών και 
ανεδείχθη αξιοθαύμαστος, αμίμητος επ’ αυτού του κορυφαίου σημείου, αδαής 
δε, ανίκανος και χωρίς έμπνευση για όλα τα άλλα (1).  

Ως  εκ τούτου η ιστορία του ελληνικού πνεύματος περιλαμβάνει δύο διακριτές 
φάσεις, τα επικά άσματα, από την ίδια πηγή όπως οι Βέδες, η Ραμαγιάνα, η 
Μαχαμπαράτα, οι Σάγκες, το Σαχναμέ,  τα άσματα των άθλων, δηλαδή από 
αυτό που είναι η Αρία έμπνευση. Στην συνέχεια, ήλθεν αργότερον η σημιτική 
έμπνευση, όπου το έπος ενεφανίζετο ως αρχαϊσμός, όπου ο ασιατικός 
λυρισμός και οι σχεδιαστικές τέχνες εθριάμβευσαν απολύτως. 

Ο Όμηρος, είτε ένας μόνον άνθρωπος ή ένα όνομα συνοψίζον την φήμη 
πολλών αοιδών, συνέθεσε τις ιστορίες του όταν οι ακτές της Ασίας 
εκαλύπτοντο από τους κοντινούς απογόνους των Αρίων φυλών που ήλθαν 
από την Ελλάδα. Η υποτιθεμένη γέννησή του εμπίπτει, συμφώνως προς  όλες 
τις απόψεις, μεταξύ του έτους 1102 και του έτους 947. Οι Αιολείς έφθασαν 
στην Τρωάδα το 1162, οι δε Ίωνες το 1130. Θα προβώ στον ίδιον υπολογισμό 
για τον Ησίοδο, ο οποίος, εγεννήθη το 944 στην Βοιωτία, μια χώρα η οποία, 
από όλα τα νότια μέρη της Ελλάδος, διετήρησεν αργότερον το χρηστικόν 
πνεύμα, μια μαρτυρία της Αρίας επιρροής. 

Την περίοδο κατά την οποία εκυριάρχησεν αυτή η επιρροή, η αφθονία των 
παραγωγών της ήταν ακραία, ο δε αριθμός των απωλεσθέντων έργων είναι 
εξαιρετικός. Για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια γνωρίζουμε, όμως δεν έχουμε 
πλέον την «Αιθιοπίδα» του Αρκτίνου του Μιλησίου, την «Μικρά Ιλιάδα» του 
Λέσχου του Πυρραίου, τα «Κύπρια Έπη», την «Οιχαλίας άλωσιν» του Σαμίου 
Κρεοφύτου, τους «Νόστους» (την επιστροφήν των κατακτητών της Τροίας) 
του Τροιζηνίου Αγίου, την «Θηβαΐδα», τους «Επιγόνους», την «Αριμάσπεια» 
του Αριστέως του Προκοννησίου (3) και μια σειράν άλλων. Αυτή ήταν η πλέον 
αρχαία λογοτεχνία των Ελλήνων : Παρέμεινε διδακτική και αφηγηματική, 
θετική και λογική, εφ' όσον παρέμενε Αρία.  

Αργότερον η ισχυρά έγχυση του μέλανος αίματος την οδήγησεν στον λυρισμό, 
καθιστώσα αδύνατο την συνέχειάν της με τους πρωταρχικούς και λίαν 
αξιοθαυμάστους τρόπους της. 

Θα ήτο άχρηστον να επεκταθούμε επί του θέματος. Αρκεί να ειπούμε ότι, 
αναγνωρίζουμε την υπεροχήν της Ελληνικής εμπνεύσεως, τόσον της μίας 
όσον και της  άλλης περιόδου, υπεροχήν επί οιουδήποτε επραγματώθη 
έκτοτε.  

 



Η ομηρική δόξα, όπως επίσης και η αθηναϊκή, ποτέ δεν είχαν ισοδύναμόν 
τους. Μάλλον η Ελληνική έμπνευση ήγγισεν το ωραίον παρά το λαμπρόν. 
Βεβαίως, θα παραμείνει ες αεί δίχως αντίπαλο, επειδή δεν ημπορούν να 
αντιπροσωπευθούν πλέον φυλές παρόμοιες με αυτές οι οποίες την 
προεκάλεσαν.» 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
(1) «Είναι η επική ποίηση που σχηματίζει ταυτοχρόνως τόσον το αναμφισβήτητο 

προνόμιον, όσον και το μονήρες κόσμημα της πρωιμοτάτης περιόδου της 

Ελλάδος.»(Grote, τόμος Β’, σελίδες 158 και 162). 

 
(2) Η άποψη του Wolf βασίζεται σε αποφασιστικές εκτιμήσεις. Επί παραδείγματι ο 

Όμηρος, όταν ομιλεί για έναν αοιδό, τον Δημόδοκο, λέγει ότι ποτέ δεν θεωρεί τα 

ποιήματα με τα οποία γοητεύει τους ακροατές ως  θραύσματα ενός μεγάλου όλου. 

«Ετραγούδησε αυτό, ή ετραγούδησε εκείνο. Η Ιλιάς και η Οδύσσεια δεν φαίνεται 

να είναι παρά συνενώσεις κεχωρισμένων ασμάτων. Στο πρώτο από αυτά τα έργα 

του, όπως παρατηρεί ένας ιστορικός, απομονώνοντες  τα βιβλία A΄, Η΄ και Κ’ έως 

Υ’, αποκτούμε μία πλήρη «Αχιλλειάδα». (Grote, τόμος Β’,  σελίδες  202 και 240.) 

(3) Η απώλεια αυτού του ποιήματος είναι πολύ λυπηρά. Θα μας εδίδασκε  πολλά 

για τους Αρίους της Κεντρικής Ασίας. (Grote, τόμος Β’, σελίς 158 και 162.) 

 
 
 

Μέρος 94 

 

Μετά την μακρά σειρά άρθρων περί των εθνολογικών και ανθρωπολογικών 
απόψεων  που διελαμβάνοντο στο διάσημο και ρηξικέλευθο «Εγχειρίδιον περί 



της ανισότητος των ανθρωπίνων φυλών» του Γάλλου κόμητος Αρτύρ ντε 
Γκομπινώ, επανερχόμεθα  στην  σειρά των  μετά αυτόν επιστημόνων, οι 
οποίοι διετύπωσαν  μείζονες και ουσιώδεις προβληματισμούς περί του 
εθνοφυλετικού ζητήματος, έτσι ώστε να απαρτιώσουμε  στοιχειωδώς τις  
απαραίτητες  επί του θέματος απόψεις.  

Η στοιχειώδης γνωστική θεμελίωση είναι κρίσιμη ώστε, να αποφεύγονται 
ανεύθυνες, αστήρικτες ή  αντιεπιστημονικές  εικοτολογίες  και να  στηρίζεται  η 
απροκατάληπτη και ακριβής  προσέγγιση της   εθνογενέσως και καταγωγικής  
μελέτης του Γένους μας.      

Ο Σαρλ Ανρί Ζωρζ Πουσέ (Pouchet) ήταν μόλις 25 χρονών όταν 
εδημοσίευσεν το βιβλίον του «Περί της πληθώρας των ανθρωπίνων φυλών-
ανθρωπολογικόν εγχειρίδιον» («De la Pluralité des races humaines – essai 
anthropologique») το 1858. Τότε ήταν άγνωστος. Ακολούθως συνέγραψε έναν 
μεγάλον αριθμόν εγγράφων τα οποία εκάλυπταν ένα ευρύτατο φάσμα 
ζωολογικών και ιστολογικών θεμάτων.  

Εκτός από την αναθεώρηση του κειμένου του βιβλίου του για την δευτέρα του 
έκδοση, δεν επανήλθε δημοσίως επί του θέματος της φυλετικής ανισότητος, 
αν και από καιρού εις καιρόν εσυνέχισε να επιδεικνύει  ενδιαφέρον για 
ανθρωπολογικά θέματα και συγκεκριμένως για τον χρωματισμό του δέρματος. 
Έγινε καθηγητής στο «Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας» στο Παρίσι και επί 
πολλά έτη υπήρξε συν-εκδότης του «Περιοδικού της Φυσιολογικής και 
Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας του ανθρώπου και των ζώων ». 

Ο Πουσέ ήταν εξοικειωμένος με το έργον του Γκομπινώ, αλλά προφανώς δεν 
του επροξένησε ιδιαιτέραν εντύπωση, καθώς είχεν ήδη διαφορετική και όλως 
ορθολογική προσέγγιση επί του θέματος. Επίστευεν ότι δεν υπήρχεν 
ουσιαστική διαφορά, είτε στην σωματική δομή είτε στον νου, μεταξύ του 
ανθρώπου και των ανθρωποειδών πιθήκων, αλλά ετόνιζεν ιδιαιτέρως την 
σωματική και διανοητική ποικιλομορφία των φυλών του ανθρώπου, μερικές 
των οποίων - ειδικώς οι νέγροι – του εφαίνοντο σαφώς κατώτερες από τις 
άλλες σε πνευματικά επιτεύγματα.  

Υπεστήριξε την ανάγκη αντικειμενικής μελέτης αυτού του προβλήματος, χωρίς 
την παρέμβαση των υποτιθεμένων ανθρωπιστικών κινήτρων. Έλεγε «τον 
ερευνητή πρέπει να τον οδηγεί μόνον η αναζήτηση της αληθείας». Ο Πουσέ 
ηρνείτο την προέλευση των φυλών από την άμεσο επίδραση του κλίματος ή 
από τον υβριδισμό, αν και εθεώρησε  πιθανόν ότι, «όλες οι φυλές ήσαν 
δυνητικώς γόνιμες μεταξύ τους». Αντετέθη στην θεωρία του ιδρυτού της 
συγχρόνου ανθρωπολογίας Γιόχαν Φρήντριχ Μπλούμενμπαχ περί της 
προελεύσεως των φυλών από μια διαδικασίαν εκφυλισμού. Ολόκληρο το 
προαναφερθέν βιβλίον του είναι μια παρουσίαση της πολυγενετικής 
απόψεως, μια δήλωση πίστεως στην πολυγένεση, στην κεχωρισμένη 
προέλευση των ανθρωπίνων φυλών. 

Οι μονογονιστές (απολογητές της μονογενέσεως) ισχυρίζοντο ότι ο άνθρωπος 
είχε μία και μόνη προέλευση εξ ενός αρχικού κοινού εμβίου προγόνου. Αλλά 
επειδή οι φυλές των ανθρώπων ήσαν προφανώς διαφορετικές (εδώ είναι 
κρίσιμο να τονισθεί ότι η διαφορετικότης δεν σημαίνει αναγκαστικώς 
ανίσωση), ηκολούθησεν η ερμηνεία ότι πρέπει να επήλθεν εξελικτική αλλαγή.  



Ωστόσον, όσοι στοχαστές διετύπωσαν αυτήν την γνώμη ήσαν οι ίδιοι 
άνθρωποι που αντετάχθηκαν με τον εντονότερον τρόπο στις εξελικτικές 
απόψεις, οι οποίες κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του βιβλίου του Πουσέ 
ενεφανίζοντο πλέον στο προσκήνιον.  

Ο ίδιος ο Πουσέ (ο οποίος δεν πρέπει να συγχέεται με τον πατέρα του Φελίξ – 
Αρκιμίντ Πουσέ, τον διάσημον «αντίπαλο» του Παστέρ στην διαβόητο διαμάχη 
τους περί  «αυτομάτου βιογενέσως») ήταν φανατικώς πιστός στην 
πραγματικότητα της «αυτομάτου βιογενέσως», όταν δε εχρησιμοποίησεν την 
λέξη «πληθώρα»  στον τίτλον της πρώτης εκδόσεως του βιβλίου του, 
εννοούσε ότι οι διάφορες φυλές είχαν προέλθει απολύτως ανεξαρτήτως. 

Ειδικότερον περί της ανθρωπολογικής επιστήμης -και της επιστήμης 
γενικότερον- εν σχέσει προς την αλήθεια και την ηθική, γράφει:  

«Σε όλη την Ανατολή, μεταξύ της Σημιτικής φυλής,* η οποία έχει τον σεβασμό 
για την εξουσία υπεράνω όλων, η επιστήμη εξακολουθεί να ζει. Χωρίς τον 
νόμο δεν υπάρχει επιστήμη και το Κοράνιον είναι ανάλογον αυτού που ήσαν 
τα βιβλία των υιών του Ισραήλ και τα βιβλία των Αποστόλων κατά τον 
Μεσαίωνα : H μεγάλη, η μόνη αρχή στην οποίαν ανεφέροντο όλα.» 
 

* Σημείωση του Πουσέ :  “Πρέπει εδώ να ενημερώσουμε τον αναγνώστη, άπαξ και 

δια παντός ότι, μέχρις ότου ειπούμε κάτι αντίθετο, θα χρησιμοποιούμε την λέξη 

«φυλή» για να ορίσουμε τις διαφορετικές / φυσικές ομάδες του ανθρωπίνου γένους 

(του γένους Homo). Προτιθέμεθα  να αποδείξουμε οριστικώς ότι αυτές οι ομάδες 

αποτελούν αληθινά είδη, Ο κύριος  ντε Κατρεφάζ (de Quatrefages) [αναφέρεται 

στον διάσημο Γάλλο βιολόγο, εθνογράφο και ανθρωπολόγο Ζαν Λουί Αρμάν ντε 

Κατρεφάζ ντε Μπρώ] ο οποίος μας δυσαρεστεί  με μια σύγχυση, οφειλομένη εν 

μέρει στην ανακρίβεια της παρατηρήσεώς  του. Μας οδηγεί να ειπούμε: «Η 

πληθώρα των αρχικών φυλών, αντί  η πληθώρα των ειδών του γένους «άνθρωπος» 

(«Ενότης του ανθρωπίνου είδους» - «Unité de l'espèce humaine» 1861, σελίς 309). 

Στο ιδικόν μας κείμενο ευρίσκεται ως ακολούθως «Η αρχική πληθώρα των φυλών, 

άλλως  η πληθώρα των ειδών που συνθέτουν το γένος  άνθρωπος», κοκ. Είναι 

προφανές ότι η σύγχυση που εμπεριέχεται σε αυτές τις λέξεις είναι εντελώς 

εκουσία.” 
 
«Το ζήτημα της μοναδικότητος  ή της πληθώρας της ανθρωπίνης φυλής, όσον 
αφορά στα είδη, είναι μόνον επιστημονικό. Αλλά άλλοι το καθιστούν ένα 
ζήτημα αρχής, όπως στην εποχή του Γαλιλαίου, όταν ήταν ένα ζήτημα  
ανατροπής των ιδεών του παλαιού κόσμου, υποστηριζομένων από μια 
μαρτυρία που δεν ημπορούσε να αμφισβητηθεί.  
 
Έτσι ο αγών είναι οξύς.Είναι αισθητόν ότι αναφέρεται σχεδόν σε ένα δόγμα 
και όχι σε ένα μόνον  δευτερεύον γεγονός. Εκεί η επιστήμη συγκρούεται με 
την θρησκεία, όπως συνέβη με την γεωλογία και προηγουμένως με την 
αστρονομία. Αλλά σε καμία περίπτωση η κατέρριψη, η ενβροντησία δεν είναι 
τόσον βιαία, σε καμία περίπτωση οι συνέπειές της δεν είναι τόσον μεγάλες. Η 
ανθρωπολογία, περισσότερον από οποιανδήποτε άλλην επιστήμη, οφείλει να 
παράγει τεράστια αποτελέσματα.  
 
 



Ποίος δεν βλέπει ότι η άβυσσος καθίσταται καθημερινώς βαθυτέρα υπό την 
πεποίθηση του παρελθόντος και ότι η επιστήμη, σε μια δεδομένη στιγμή, θα 
καταστεί το θεμέλιον μιας τελιοτέρας ηθικής;» 

 

«Η επιστήμη δεν είναι ούτε ένα ιδιαίτερον χαρακτηριστικό των προνομιούχων 
τάξεων, ούτε αποδίδεται κατά προτίμηση σε ορισμένες περιόδους  έναντι 
άλλων. Δεν ήταν ποτέ υποχρεωμένη να περιμένει μιαν αποκάλυψη. Είναι 
καθολική και όλοι οι άνθρωποι  οι προικισμένοι με τις ίδιες ικανότητες ήσαν 
πάντοτε, (σε όλες τις χώρες και ανά πάσα στιγμή), σε θέση να την 
προχωρήσουν αρκούντως, όταν είχαν τα ίδια μέσα και τις ίδιες περιπτώσεις 
παρατηρήσεως.  
 
Έτσι λοιπόν η ψυχολογία, βασισμένη σε απλήν αντανάκλαση  της 
πραγματικότητος, δεν έχει προχωρήσει περισσότερον στις ημέρες μας απ’ ότι 
στην Αθήνα ή στην Αλεξάνδρεια. Από τον Πλάτωνα στον Καρτέσιο υπάρχει 
μόνον η απόσταση μεταξύ του ενός συστήματος και του άλλου.» 

 
 

 
Μέρος 95 
 

 
 

Ο σημαίνων Γάλλος φυσιοδίφης, ανθρωπολόγος και ζωολόγος Σαρλ Ανρί 
Ζωρζ Πουσέ (Pouchet) στο βιβλίον του «Περί της πληθώρας των 
ανθρωπίνων φυλών-ανθρωπολογικόν εγχειρίδιον» («De la Pluralité des races 
humaines – essai anthropologique») εκδοθέν το 1858, γράφει μεταξύ άλλων: 
 

«Παρήλθαν πολλοί. Έκλεισαν τα μάτια τους στις βαθύτερες, στις πλέον 
θετικές, στις εμφανέστερες ανθρώπινες διαφορές. Δεν ήταν λοιπόν βέβαιον 
ότι θα εθριάμβευε η «ενότης του ανθρώπου»; Τι άλλωστε θα εσήμαινε, εκτός 
από το ότι ο Νέγρος κατήγετο από τον λευκόν άνδρα ή αντιθέτως, επειδή και 
οι δύο αυτές απόψεις υπεστηρίχθησαν.  



Για μερικούς, μερικές γενεές ήρκεσαν για να μετατρέψουν το εξαίρετον 
ελληνικόν αίμα, το οποίον εχάρισε μοντέλα στον Φειδία και τον Πραξιτέλη, σε 
έναν Αυστραλό Αβορίγινο. 
 
Παρατηρούμε ιδιαιτέρως στον Ένγκελμπερτ Καίμπφερ (Engelbert Kämpfer-
Γερμανός ιατρός, φυσιοδίφης, εξερευνητής και συγγραφεύς γνωστός για τις 
περιηγήσεις του στην Ρωσία, Περσία, Ινδία, Νοτιοανατολική Ασία και Ιαπωνία 
από το 1683 έως και το 1693) ένα δείγμα αυτού που ημπορούμε να 
ονομάσουμε «ορθόδοξη εθνολογία», η οποία πρωτίστως είναι περίεργη 
σχετικώς με όλα τα πράγματα.  
 
Αφού ανεκάλυψε ότι οι Ιάπωνες δεν έχουν τίποτα κοινό με τους Κινέζους, 
αποφασίζει, με θαυμαστή βεβαιότητα, ότι κατάγονται απ’ ευθείας από τους 
άνδρες στην σκαλωσιά του Πύργου της Βαβέλ. Και καθώς η γλώσσα τους δεν 
ομοιάζει με άλλην γλώσσα, συνάγει το συμπέρασμα ότι οι πρόγονοί τους 
πρέπει να εταξίδευαν πολύ γρήγορα, ώστε δεν επρόλαβαν να εξοικειωθούν  
με καμίαν άλλη! («Πολιτική, φυσική και εκκλησιαστική ιστορία της 
Αυτοκρατορίας της Ιαπωνίας» εκδόσεις Lahaye, 1729, τόμος Α’, σελίς. 75.) 
 

Όσον αφορά ημάς αυτούς, αυτό που θα επιθυμούσαμε σε αυτό το δοκίμιον 
είναι, πρωτίστως, να παραμείνουμε μακράν όλων των εξωεπιστημονικών 
δεδομένων – πέραν από κάθε συναισθηματική επιρροή. Θα επιθυμούσαμε να 
αντιμετωπίσουμε ορισμένα ανθρωπολογικά ζητήματα, όπως θα έκαναν στην 
Αθήνα, στην Ρώμη ή στην Αλεξάνδρεια - ένα καθήκον, χωρίς αμφιβολία, 
επάνω από τις δυνάμεις μας, αλλά το οποίον εμείς δεσμευόμεθα επί τιμή να 
αποπειραθούμε.  
 
Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε προσεκτικώς να εισέλθουμε σε οποιανδήποτε 
διαμάχη η οποία εγγίζει τα δόγματα της μιας ή της άλλης θρησκείας. Δεν θα 
αμφισβητήσουμε την εξουσία των Γραφών, όποιες και αν είναι, Εβραϊκές, 
Χριστιανικές, Αραβικές ή Βουδιστικές. Τις έχουμε βάλει σε μία πλευρά και 
αυτό είναι όλο. Ο Καρτέσιος είχε πράγματι παρατηρήσει ότι κάθε 
επιστημονικό ζήτημα θα πρέπει να εξετασθεί, ακόμη και εκείνα που είναι τα 
πλέον δεισιδαίμονα και πλέον σφαλερά "… έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε την 
ακριβή αξία τους και να προστατευθούμε από το  να μας εξαπατήσουν."  
 
Άλλωστε  θα επαινεθούμε ή θα κατηγορηθούμε, αλλά αυτό μας έχει ήδη 
συμβεί. Διαθέτουμε, προς άνεσή μας, το φιλότιμον συναίσθημα ότι δεν έχουμε 
προ οφθαλμών άλλο αντικείμενο, παρά μιαν έρευνα για την αλήθεια - την 
αλήθεια, τον κοινό σκοπό προς τον οποίον πρέπει να τείνει η ισχύς κάθε 
ανθρώπου που πιστεύει στην πρόοδο.» 

Η «Προέλευση των ειδών» του Καρόλου Δαρβίνου εδημοσιεύθη ένα έτος μετά 
το βιβλίον του Πουσέ και η προοπτική του Πουσέ επηρεάσθηκε από την 
ζύμωση του ενδιαφέροντος περί την εξελικτική βιολογία. Στη νέα του έκδοση, 
που εδημοσιεύθη το 1864, εχρησιμοποίησεν τη λέξη «πληθώρα» με 
διαφορετικήν έννοια.  

Τώρα επίστευεν ότι ένας προανθρώπινος πρόγονος εδημιούργησεν πολλά 
ανεξάρτητα μεταξύ τους είδη ανθρώπων, τα οποία επομένως συνεδέοντο 
αμεσότερον προς τον προανθρώπινο πρόγονό τους παρά μεταξύ τους. 
Ηκολούθησεν η ιδέα (παρόλον που ο Πουσέ δεν το ομολογούσε) ότι πρέπει 
να έχει συντελεσθεί μια συγκλίνουσα εξέλιξη, διότι τα ανθρώπινα «είδη» 



επεδείκνυαν μεταξύ τους ομοιότητες που δεν ημπορούσαν να έχουν 
μοιρασθεί οι πρόγονοί τους. Αυτό ήταν το σπέρμα μιας ιδέας η οποία 
συντόμως θα ανεπτύσσετο περισσότερο από τον Καρλ Κρίστοφ Φογκτ (Carl 
Christoph Vogt).  

Η ιδέα της συγκλινούσης ή παραλλήλου εξελίξεως από ένα πρωτόγονο 
ανθρώπινον είδος ελάνθανε και σε  ένα άρθρον που εδημοσίευσεν ο 
Γερμανός ζωολόγος στο Πανεπιστήμιον του Κιέλου Hermann Peters το 1937 
(«Τα επιστημονικά ονόματα των ομάδων των ανθρωπίνων σωμάτων», στο 
σπουδαίο «Περιοδικόν για την φυλογνωσία και την συνολική μελέτη του 
ανθρώπου»). Η θεωρία αυτή ανελύθη επίσης  με πολύ τροποποιημένο τρόπο 
από τον περίφημο φιλέλληνα Αμερικανό ανθρωπολόγο Carleton Stevens 
Coon στο έργον του «Η προέλευση των φυλών» (1962). 

Στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του «Η προέλευση των ειδών», ο Δαρβίνος 
ήταν πολύ επιφυλακτικός περί το θέμα της εξελικτικής ιστορίας του 
ανθρώπου. Παρετήρησεν απλώς ότι, ως αποτέλεσμα των μελλοντικών 
ερευνών, «…η ψυχολογία θα βασίζεται σε μια νέα θεμελίωση, αυτή της 
απαραιτήτου επιτεύξεως κάθε νοητικής δυνάμεως και ικανότητος με 
διαβάθμιση. Φως θα ριφθεί στην προέλευση του ανθρώπου και στην ιστορία 
του». Αυτές οι λέξεις ενισχύθησαν ελαφρώς σε μεταγενέστερες εκδόσεις.  

Όπως είδαμε ανωτέρω, ο Πουσέ εισήλθεν με τόλμη σε αυτόν τον τομέα. Αν ο 
άνθρωπος δεν προήλθε από μιαν ειδική δημιουργία αλλά από την εξέλιξη, 
ήταν ίσως φυσικό να υποθέσουμε ότι οι ανθρώπινες φυλές ημπορεί να 
αντιπροσωπεύουν στάδια αυτής της διαδικασίας ή τους κλάδους ενός 
εξελικτικού δέντρου. Επομένως, δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 
πολλοί επόμενοι άνθρωποι οι οποίοι θα συνέβαλαν σημαντικώς στο 
εθνοφυλετικό ζήτημα  ήσαν ζωολόγοι. 

Ζωολόγος ήταν και ο προαναφερθείς Φογκτ, ένας πράγματι αξιοθαύμαστος 
άνθρωπος. Ριζοσπάστης στις πολιτικές του απόψεις, υλιστής και άθεος, 
εξορίσθηκε από την πατρίδα του Γερμανία για την συμμετοχή του στην λαϊκή 
επανάσταση του 1848. Ενώ ήταν καθηγητής Φυσικής Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιον της Γενεύης, ήταν ιδιαιτέρως εμπεπλεγμένος στην «αριστερά» 
και αντι-θρησκευτική προπαγάνδα –και δη βιτριολικού τύπου- αλλά 
ταυτοχρόνως υπήρξεν και ένας σημαντικός πρώιμος προσήλυτος στον 
Δαρβινισμό, ενώ τα γραπτά του ήσαν λίαν αποτελεσματικά για την εξάπλωση 
του δόγματος της εξελίξεως.  

Η πλέον σημαντική συμβολή του σε αυτό το θέμα, όσον αφορά στο 
εθνοφυλετικό πρόβλημα, ήταν το βιβλίον του «Διαλέξεις για τον άνθρωπο, την 
θέση του στην δημιουργία και στην ιστορία της γης» («Vorlesungen über den 
Menschen, seine Stellung in der Schöpfung und in der Geschichte der Erde»). 
Αυτό εδημοσιεύθη το 1863, οκτώ έτη πριν από την «Προέλευση του 
ανθρώπου» του Δαρβίνου. Σε αυτό το δαρβινικό  έργο γίνεται 
επανειλημμένως αναφορά, από την πρώτη σελίδα και ένθεν, στα γραπτά του 
Φογκτ  και  ειδικώς στην αγγλικήν έκδοση των «Διαλέξεων» του. 

 

 
 



Μέρος 96 
 

 

Ο πολιτικώς ριζοσπάστης, άθεος και αντικληρικαλιστής Γερμανός Καρλ 
Κρίστοφ Φογκτ (Carl Christoph Vogt), ιατρός, γεωλόγος και ζωολόγος, 
εξόριστος από την Γερμανία λόγω συμμετοχής στην επανάσταση του 1848, 
έγινε  καθηγητής Φυσικής Ιστορίας και Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιον της 
Γενεύης και υπήρξεν ένθερμος κήρυξ του Δαρβινισμού.  

Με τα κείμενά του συνέτεινε ιδιαιτέρως στην εξάπλωση του δόγματος της 
εξελίξεως. Επέκρινε σφοδρά κάθε μορφή θρησκολήπτου ή ηθικολογικού 
περιορισμού  της επιστημονικής ερεύνης της πραγματικότητος στο σπουδαίο 
βιβλίον του «Δεισιδαιμονία και επιστήμη» («Köhlerglaube und Wissenschaft» - 
1855). Όσον αφορά στο εθνοφυλετικό πρόβλημα, μείζονος σημασίας ήσαν τα 
διαλαμβανόμενα στο βιβλίον του «Διαλέξεις για τον άνθρωπο, την θέση του 
στην δημιουργία και στην ιστορία της γης» («Vorlesungen über den 
Menschen, seine Stellung in der Schöpfung und in der Geschichte der Erde») 
εκδοθέν το 1863 και συνιστάμενο στην γραπτή αποτύπωση δεκαέξι διαλέξεών 
του στην  ελβετική «Εταιρεία Χρησίμου  Γνώσεως του Νεφσατέλ» για την 
λαϊκή επιμόρφωση. 

Στο προαναφερθέν βιβλίο γράφει με έξοχο απλότητα και σαφήνεια :«Το 
ερώτημα σχετικώς με τις διαφορές των ανθρώπινων φυλών όχι μόνον 
επηρεάζει την βάση της θεολογίας, αλλά και τα πλέον ενδιαφέροντα και 
δύσκολα προβλήματα της φυσικής ιστορίας. Όταν πρέπει να αποφασίσουμε 
αν αυτές οι διαφορές είναι πρωτότυπες ή απεκτήθησαν με την πάροδο του 
χρόνου, είναι απαραίτητη η εγγυτέρα δυνατή εξέταση, όχι μόνον για την 
ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου στον πλανήτη, αλλά για την επ’ αυτού 
επιρροή των περιβαλλόντων μέσων.  
 
Πρέπει να διαπιστώσουμε ποία είναι η επίδραση του κλίματος και του τρόπου 
ζωής στον οποίο ημπορεί να εκτεθεί ο άνθρωπος κατά τις μεταναστεύσεις 
του.  



Πόσον  μακρά υπήρξεν η έλλειψη ή η αφθονία της τροφής, πόσον ορισμένες 
συνήθειες και η σταδιακή ανύψωση σε έναν υψηλότερο πολιτισμό ημπορεί να 
έχουν αλλάξει τον αρχικόν χαρακτήρα ή τον εξήλειψαν εντελώς, ώστε να μην 
είναι πλέον αναγνωρίσιμος. Πόσον ημπορεί να έχει δημιουργήσει νέες μορφές 
μια μεγάλη ανάμιξη μεταξύ διαφόρων φυλών, σκόπιμος ή τυχαία.» 
 
Και συνεχίζει αλλού με γλαφυρά αφηγηματικότητα : «Ας υποθέσουμε, για 
παράδειγμα, ότι ερευνούμε το θέμα των ανθρωπίνων φυλών και ότι 
περιορίζουμε τις έρευνές μας στο κρανίο τους. Ότι λαμβάνουμε το γερμανικό 
κρανίο ως πρότυπο για την μέτρηση και την σύγκριση, καθώς έχουμε πολλά 
από αυτά στη διάθεσή μας. Αλλά πού ευρίσκεται η εγγύηση ότι αυτό το 
κρανίο, το οποίον κάθε Γερμανός ανατόμος ημπορεί να δηλώσει ότι είναι ένα  
καλώς διαμορφωμένο γερμανικό κρανίο, ανήκε σε έναν άνθρωπο με καθαρό 
γερμανικό αίμα;  
 
Πού υπάρχει κάποιο σημείο στο γερμανικό έδαφος όπου δεν υπήρξε, ή 
μάλλον δεν συνέβη, μια ανάμειξη των πλέον διαφόρων φυλών; Δεν έχουν 
επιλέξει την Γερμανία ως πεδίον μάχης, από τους λίαν απομεμακρυσμένους 
χρόνους, ασιατικοί και ευρωπαϊκοί λαοί και, καθώς η Αφροδίτη συνοδεύει 
πάντα τον Άρη, δεν έχουν αφήσει τα ίχνη τους στο αίμα των απογόνων τους; 
Ανεξαρτήτως δε από αυτές τις εισβολές, δεν υπάρχουν πολλές επαρχίες στην 
Γερμανία όπου εδώ και αιώνες έζησαν εγγύτατα διαφορετικές φυλές, έως ότου 
και οι δύο συνεχωνεύθησαν ή οι πλέον αδύναμοι απερροφήθησαν από τους 
ισχυροτέρους;  
 
Δεν έχουμε τις εμφανέστερες αποδείξεις ότι οι Γερμανοί, των οποίων η 
εγκατοίκηση στα δρύινα δάση -που υμνούν τα πατριωτικά μας τραγούδια- 
ήσαν μόνον οι τρίτοι εισβολείς που υπεδούλωσαν και απερρόφησαν δύο 
λαούς, τους προηγούμενους κατοίκους της γερμανικής γης; Μήπως δεν 
ισχυρίζονται οι Σλάβοι ιστορικοί πως τα δύο τρίτα της Γερμανίας είναι 
κληρονομία τους, από την οποίαν έχουν εκτοπισθεί με πονηρία και βία;  
 
Που είναι λοιπόν το σημείον, σε αυτό το ιστορικό ή μεταδιλούβιο μείγμα το 
οποίον τώρα ονομάζεται Γερμανία, όπου ημπορούμε να ανεύρουμε την 
αμιγώς γνησία, καθαρά γερμανική τετράγωνο κεφαλή - την tête carré όπως 
την αποκαλούν οι Γάλλοι; Σίγουρα ουδείς ημπορεί να δώσει μιαν οριστική 
απάντηση σε αυτό το ερώτημα και όλοι θα παραδεχθούν ότι δεν ημπορεί να 
αμφισβητηθεί η δυνατότης  αναμείξεως σε προηγούμενες γενεές».  
 

Ο πολυμαθής Φογκτ  εντυπωσιάσθηκε βαθύτατα από τις μελέτες του μεγάλου 
Γάλλου ανθρωπολόγου, ζωολόγου και ανατόμου Λουί Πιέρ Γκρασιολέ (Louis 
Pierre Gratiolet) γύρω από τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τους τύπους των 
εγκεφάλων των διαφόρων ειδών πιθήκων [«Συγκριτική ανατομία του νευρικού 
συστήματος θεωρουμένου μέσω των συσχετίσεών του με την ευφυΐα»  
(«Anatomie comparée du système nerveux considéré dans ses rapports avec 
l’intelligence») - 1839 και «Μνημόνιον περί των εγκεφαλικών πτυχών του 
ανθρώπου και των πρωτευόντων»  («Mémoire sur les Plis Cérébraux de 
l'Homme et des Primates») - 1854].  

 

 



Ο σπουδαίος Γάλλος επιστήμων (στον οποίον οφείλουμε τον διαχωρισμό της 
φλοιικής εγκεφαλικής επιφανείας στους πέντε λοβούς) συνέκρινε τους 
εγκεφάλους των πιθηκοειδών πρωτευόντων μεταξύ τους καθώς και με τους 
ανθρωπίνους εγκεφάλους, κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις μεγάλοι 
ανθρωποειδείς πίθηκοι δεν αποτελούν μια φυσικήν ομάδα. Οι έρευνες του 
Γκρασιολέ  κατέστησαν λίαν πιθανή την άποψη ότι ο γορίλλας είναι 
μπαμπουίνος και ότι ο χιμπατζής είναι μακάκος, με ένα ανατομικό πρότυπο 
ίδιο προς εκείνο με το οποίον ο ορανγκουτάνγκος είναι γίββων.  

Μάλιστα ο Γκρασιολέ έφθασε έως του σημείου να προτείνει ότι ο γορίλλας θα 
πρέπει να μεταφερθεί στο γένος Κυνοκέφαλος, ο χιμπατζής στο γένος 
Μακάκος και ο ουρακοτάγκος στο γένος Υλοβάτης, λόγω των 
νευροανατομικών τους ομοιοτήτων. Βεβαίως εγνώριζε ότι οι μεγάλοι πίθηκοι 
επεδείκνυαν ομοιότητες που δεν υφίσταντο στους μικρούς πιθήκους: Επί 
παραδείγματι αναφέρει την απουσία ουράς, το εύρος του στέρνου και την 
συνήθεια να βαδίζουν με την ραχιαία επιφάνεια των φαλάγγων των χειρών 
τους εστραμμένη προς το έδαφος. Ωστόσον εθεώρησε  αυτά τα 
χαρακτηριστικά, ως πολύ ολιγότερον σημαντικά από την συγγένεια που 
υπεδεικνύετο -όπως αυτός υπέθετε- από την παρομοία ανατομία του 
εγκεφάλου. 

Ο Φογκτ μετέφρασε σε εξελικτικούς όρους τα ευρήματα του Γκρασιολέ στην 
συγκριτική ανατομία και διετύπωσε την άποψη περί μιας διαδικασίας 
συγκλινούσης αλλαγής. Υπέθεσε ότι δεν υπήρχε ένας κοινός πρόγονος των 
τριών μεγάλων πιθήκων, αλλά ότι ο καθείς εξ αυτών εξεπήδησεν ανεξαρτήτως 
από χωριστά γένη πιθήκων και στην συνέχεια έτεινε να ομοιάζει στενότερον 
προς τους άλλους από πολλές απόψεις. Φαίνεται πιθανόν ότι αυτή ήταν η 
παλαιοτέρα σαφής δήλωση της αρχής της «συγκλινούσης εξελίξεως», η οποία 
επεβεβαιώθη σε ορισμένες περιπτώσεις από την μετέπειτα έρευνα (αν και όχι 
στην εξέλιξη των μεγάλων πιθήκων). Ο Φογκτ εχρησιμοποίησε την αναλογία 
του εξελικτικού δένδρου και προέβη στην παρατήρηση (κατά το μάλλον ή 
ήττον λίαν εντυπωσιακή ενόψει της καινοτομίας αυτής της ιδέας) ότι η 
διαδικασία της εξελικτικής βελτιώσεως («Vervollkomnung») των ειδών «λυγίζει 
τους κλάδους έτσι ώστε τα άκρα τους να πλησιάζουν πάλιν το ένα στο άλλο». 

Ο Φογκτ ερώτησε «Μήπως η ιστορία του ανθρώπου δεν μας δεικνύει κάτι 
παρόμοιον;». Συμπέρασμά του ήταν ότι εάν οι διάφορες φυλές του ανθρώπου 
ημπορούσαν να μελετηθούν ιχνηλατούμενες προς τα οπίσω έως την αρχική 
προέλευσή τους, δεν θα ευρίσκετο κανείς ενιαίος πρωταρχικός ανθρώπινος 
τύπος. Αντιθέτως, το γενεαλογικό δένδρο θα οδηγούσε οπίσω σε χωριστές 
ομάδες πιθήκων. «Όλα αυτά τα δεδομένα», γράφει, «δεν μας οδηγούν οπίσω 
σε ένα κοινό στέλεχος, σε μιαν ενδιάμεσο μορφή μεταξύ ανθρώπου και 
πιθήκων, αλλά σε πολλαπλές γραμμές διαδοχής, οι οποίες ήσαν σε θέση να 
αναπτυχθούν, ολίγον έως πολύ εντός τοπικών ορίων, από ποικίλες 
παράλληλες γραμμές πιθήκων». Συνεπώς, ο Φογκτ όπως και ο αναφερθείς 
στο προηγούμενο άρθρο Πουσέ, ήταν οπαδός της πολυγενέσως. 

Πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι ο Δαρβίνος δεν εδέχθη τα συμπεράσματα 
του Φογκτ σχετικώς με την πολυγονική προέλευση του ανθρώπου. Ωστόσον, 
επίστευεν ότι οι διάφορες φυλές του ανθρώπου ήσαν πολύ διακριτές στα 
ψυχοπνευματικά τους χαρακτηριστικά, κυρίως στις συναισθηματικές τους 
αλλά εν μέρει και στις διανοητικές τους ικανότητες. 
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Είναι αξιοσημείωτο δεδομένο ότι, πολλοί από τους πρωίμους Δαρβινιστές 
κορυφαίους επιστήμονες και ειδικότερον οι Γερμανοί, ήσαν εμπαθείς 
αντικληρικαλιστές  και επίσης οπαδοί της τότε Αριστεράς, όπως καταγράφει 
με λεπτομέρειες στο τρίτομο διάσημο βιβλίο του «Η ιστορία της βιολογίας – 
μία επισκόπηση» («Biologins historia : en överblick», Στοκχόλμη  1920-24  
εκδόσεις Björck & Börjesson) ο αριστοκράτης Σουηδοφινλανδός ζωολόγος και 
ιστορικός των επιστημών Νιλς Έρικ Νόρντενσκιελντ (Nils Erik Nordenskiöld, 
1872-1933).  

Ένας χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος αυτής της ομάδος ήταν ο Ερνστ 
Χάινριχ Φίλιπ Άουγκουστ Χέκελ (Ernst Heinrich Philipp August Hæckel, 1834-
1919), ο διαπρεπής Γερμανός βιολόγος, φυσιοδίφης, φιλόσοφος, φυσικός, και 
καλλιτέχνης, ο οποίος ανεκάλυψε, περιέγραψε και ονόμασε χιλιάδες νέα 
βιολογικά είδη, εχαρτογράφησε ένα γενεαλογικό δέντρο συσχετίζων όλες τις 
μορφές ζωής και εισήγαγε στην ταξινομική το βασίλειον «Πρώτιστα». 
Ανετράφη σε μια βαθέως θρησκευομένη οικογένεια παλαιών αρχών και 
αρχικώς εταράχθη από τα γραπτά του αθέου, πρωτοπόρου οπαδού της 
εξελίξεως Καρλ Φογκτ. Στα επόμενα χρόνια, όταν πλέον ήταν ένας από τους 
κυρίους υποστηρικτές του Δαρβινισμού στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η περί 
θρησκείας οπτική του ήλλαξεν εντελώς. Κατέστη αντιχριστιανός και 
ριζοσπάστης στην πολιτική του τοποθέτηση και συνεπής σύμμαχος του 
Φογκτ.   

Όπως και ο Φογκτ, εθεώρει ότι οι φυλές του ανθρώπου ήσαν άνισες. Έτρεφε 
βαθεία εκτίμηση  προς την τότε ασαφώς καθοριζομένη «Ινδο-Γερμανική 
φυλή» του «Μεσογειακού είδους» του ανθρώπου, οι οποίες, κατά την άποψή 
του : «... έχει υπερβεί κατά πολύ όλες τις άλλες φυλές του ανθρώπου στην 
διανοητική ανάπτυξη». [«Η φυσική ιστορία της δημιουργίας» («Natürliche 
Schöpfungsgeschichte»), Βερολίνο, 1868, εκδόσεις Reimer].   



Είναι αξιοσημείωτον ότι  στο Μεσογειακό ή Καυκάσιο είδος - «Homo 
Mediterraneus» ο Χέκελ κατατάσσει  επίσης πλην της «Ινδογερμανικής 
φυλής», τους «Βάσκους» και τους «Σημίτες». Ειδικότερον δε γράφει : «Εν 
τέλει  η Ινδογερμανική φυλή διεχωρίσθη κατά μία λίαν πρώιμο χρονική 
περίοδο, όπως και η Σημιτική, σε δύο διαφορετικούς  κλάδους : τον Αριο - 
Ρωμαϊκό κλάδο και τον Σλαβο-Γερμανικό κλάδο. Από τον πρώτο προέκυψαν 
αφενός οι Άριοι Ινδοί και Ιρανοί και αφετέρου ο Ελληνο–Ρωμαϊκός κόσμος 
(Έλληνες και Αλβανοί, Ιταλοί και Κέλτες). Από τον Σλαβο-Γερμανικό κλάδο  
ανεπτύχθηκαν αφενός οι Σλάβοι (ρωσικές, βουλγαρικές, τσεχικές και βαλτικές 
φυλές), αφετέρου οι Γερμανοί (Σκανδιναβοί και Τεύτονες, Ολλανδοί και 
Αγγλοσάξωνες) ». 

Ο Χέκελ προήγαγε και εκλαΐκευσε το έργον του Καρόλου Δαρβίνου στην 
Γερμανία. Επίσης ισχυριζόμενος ότι η βιολογική ανάπτυξη ενός οργανισμού 
είναι παράλληλος προς  ολόκληρο την εξελικτική ανάπτυξη του είδους, την 
φυλογένεση και την συνοψίζει,  προήγαγε μιαν έκδοση της παλαιοτέρας 
θεωρίας της ανακεφαλαιώσεως («Rekapitulationstheorie») [που είχε τεθεί από 
τον Γάλλο εμβρυολόγο Ετιέν Σερ (Étienne Serres) και τον Γερμανό ανατόμο 
Γιόχαν Φρήντριχ Μέκελ (Johann Friedrich Meckel) την δεκαετία του 1820]. 
Αυτή προέτεινε την σύνδεση μεταξύ της οντογενέσεως (ανάπτυξη της 
μορφής) και της φυλογενέσεως (εξελικτική καταγωγή), εσυνοψίσθη δε από τον 
Χέκελ στην φράση «η οντογένεση ανακεφαλαιώνει την φυλογένεση» 
(«Θεμέλιος βιογενετικός νόμος»).  

Η σύλληψη της ανακεφαλαιώσεως έχει καταρριφθεί στην μορφή που της είχε 
προσδώσει εκείνος (που πλέον αποκαλείται «ισχυρά ανακεφαλαίωση»), 
τείνουσα υπέρ των ιδεών που πρωτοειπώθησαν από τον Καρλ Ερνστ φον 
Μπάερ [φυσιοδίφης, βιολόγος, μετεωρολόγος, γεωγράφος και ένας εκ των 
ιδρυτών του κλάδου της εμβρυολογίας. Εξερεύνησε την ευρωπαϊκή Ρωσία και 
την Σκανδιναβία. Ήταν μέλος της Ρωσικής  Ακαδημίας Επιστημών, συνιδρυτής 
της Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας και πρώτος πρόεδρος της Ρωσικής 
Εντομολογικής Εταιρίας, ανάμεσα στους επιφανεστέρους Γερμανούς της 
Βαλτικής. Το 1826 ανεκάλυψε το «ωόν των θηλαστικών», το ωάριον]. Η 
υπόθεση της ισχυράς ανακεφαλαιώσεως θεωρεί ότι η οντογένεση 
επαναλαμβάνει τις μορφές των προγόνων, ενώ η «ασθενής ανακεφαλαίωση» 
θεωρεί ότι αυτό που επαναλαμβάνεται είναι μόνον η προγονική εμβρυική 
ανάπτυξη.  

Ο πολύς Χέκελ εκτός από ζωολόγος και καθηγητής της συγκριτικής 
ανατομίας, ήταν επίσης ικανός καλλιτέχνης και εικονογράφος. Παρ’ όλον που 
οι ιδέες του είναι σημαντικές στην ιστορία της θεωρίας της εξελίξεως και ενώ 
ήταν ικανότατος ανατόμος των ασπονδύλων, πολλές ιδέες που υπεστήριξε 
θεωρούνται σήμερον λανθασμένες, όπως π.χ. ότι περιέγραψε και ονομάτισε 
υποθετικούς προγονικούς μικροοργανισμούς που δεν έχουν ευρεθεί ποτέ. Το 
δημοσιευθέν καλλιτεχνικό έργο του Χέκελ «Καλλιτεχνικές μορφές της 
φύσεως» («Kunstformen der Natur») περιλαμβάνει περισσότερες από 100 
λεπτομερείς πολύχρωμες εικονογραφήσεις ζώων και θαλασσίων πλασμάτων. 
Ως φιλόσοφος ο Χέκελ έγραψε το έργον  «Το αίνιγμα του κόσμου» («Die 
Welträtsel») και το έργον «Ελευθέρα επιστήμη και ελευθέρα διδασκαλία»  
(«Freie Wissenschaft und freie Lehre») ώστε να υποστηρίξει την διδασκαλία 
της εξελίξεως.  



Κατά την μελέτη του  έργου του, όπως και όλων των ανθρωπολογικών και 
βιολογικών έργων, πρέπει να ενθυμούμεθα πάντοτε την θαυμασία προτροπή 
του : «Πρωτίστως οφείλω να παρακαλέσω τον  αναγνώστη μου να 
παραμερίσει όλες τις παραδοσιακές και συνήθεις ιδέες περί την “Δημιουργία 
του ανθρώπου” και να εκτοπίσει τις βαθέως ριζωμένες προκαταλήψεις που 
την αφορούν, οι οποίες εμφυτεύονται στον νου κατά την πρώιμο νεότητα. Εάν 
δεν το πράξει αυτό, δεν θα ημπορεί να εκτιμήσει αντικειμενικώς το βάρος των 
επιστημονικών επιχειρημάτων » 

Ο Χέκελ ήταν ένας από τους πρώτους που εθεώρησαν την ψυχολογία ως 
κλάδο της φυσιολογίας. Ακόμα προέτεινε πάρα  πολλούς, διαδεδομένους 
πλέον όρους όπως το «φύλον», η «φυλογένεση», η «οικολογία» (oekologie). 
Δεν απεδέχετο την φυσική επιλογή, αλλά επίστευε σε μία λαμαρκιανή 
κληρονομικότητα των επικτήτων χαρακτηριστικών («Λαμαρκισμός»).  Επίσης 
εισήγαγε την έννοια της «ετεροχρονίας» η οποία αφορά στην αλλαγή του 
συγχρονισμού της εμβρυονικής αναπτύξεως κατά την διάρκεια της εξελίξεως.  

Προσέφερε μείζονα άλματα στην επιστήμη της εποχής του. Επί παραδείγματι, 
όταν ο Δαρβίνος πρωτεδημοσίευσεν την «Καταγωγή των ειδών» το 1859, 
ακόμη δεν είχαν ευρεθεί υπολείμματα ανθρώπινων προγόνων. Ο Χέκελ τότε 
υπέθεσεν ότι στοιχεία για την ανθρώπινη εξέλιξη θα ευρίσκοντο στις 
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες (νυν Ινδονησία), μάλιστα δε περιέγραψε αυτά τα 
υπολείμματα με μεγάλη λεπτομέρεια. Ονόμασε τα μη ανακαλυφθέντα είδη 
«Pithecanthropus alalus» και έδωσε εντολή στους μαθητές του να τα 
αναζητήσουν. Ένας εξ αυτών, ο νεαρός Ολλανδός Γιουζήν Ντυμπουά  
(Eugene Dubois) μετέβη  στις Ανατολικές Ινδίες και το 1891 ανέσκαψε τα 
υπολείμματα του «ανθρώπου της Ιάβας», τα πρώτα υπολείμματα 
ανθρωπίνου προγόνου που έχουν ευρεθεί, στις όχθες του ποταμού Σόλο. 
Αρχικώς έφεραν το δοθέν από τον Χέκελ όνομα «Pithecanthropus», ωστόσον 
πολύ αργότερον (1950) εταξινομήθησαν ομού με τα υπολείμματα του 
«ανθρώπου του Πεκίνου» ως «Homo erectus» («ορθός άνθρωπος») από τον 
μεγάλο Γερμανοαμερικανό εξελικτικό βιολόγο  Ερνστ Βάλτερ Μάγιερ (Ernst 
Walter Mayr).  

[ Ο erectus έζησε στην Αφρική και εξηπλώθη έως  την Κίνα και την Ιάβα 1,8 με 
1,3 εκατομμύρια χρόνια πριν. Υφίστανται διαφωνίες περί την ταξινόμηση, την 
καταγωγή και τους απογόνους του. Περί αυτού υπάρχουν δύο μείζονες 
υποθέσεις : είτε ο erectus είναι ίδιον είδος με τον «Homo ergaster» 
(«άνθρωπο εργάτη»), και κατ’ ακολουθίαν άμεσος πρόγονος των υστέρων 
ανθρωπιδών όπως ο  Homo heidelbergensis («άνθρωπος της Χαϊδελβέργης», 
τον Homo neanderthalensis(«άνθρωπος του Νεάντερταλ») και τον Homo 
sapiens («έμφρονα άνθρωπο»), είτε αποτελεί ένα διακριτό κεχωρισμένο 
Ασιατικόν είδος ανθρωπίδου, όλως ανεξάρτητον από τον αφρικανικό ergaster, 
που έζησε στην ανατολική και νότιο Αφρική κατά την πρώιμο Πλειστόκαινο 
εποχή ] 
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Σε αντίθεση με τους περισσoτέρους υποστηρικτές του Δαρβίνου, ο πολύς 
Ερνστ Χαίκελ  προέτεινε ένα δόγμα εξελικτικού πολυγονισμού (της 
πολυγενέσεως),  το οποίον επηρέασεν ισχυρώς την υπό διαμόρφωση 
φυλετική θεωρία. Ο Κάρολος Δαρβίνος, ο οποίος υπεστήριξε την μονογένεση 
του ανθρωπίνου είδους και την αφρικανική προέλευση των συγχρόνων 
ανθρώπων, απέρριψε τον «δημιουργιστικό» πολυγονισμό του Αμερικανού 
ιατρού και φυσιοδίφης Σάμιουελ Τζωρτζ Μόρτον (Samuel George Morton) και 
του Ελβετο-Αμερικάνου βιολόγου και γεωλόγου Ζαν Λουί Ροντόλφ Αγκασίζ 
(Jean Louis Rodolphe Agassiz), οι οποίοι επαρουσίασαν τις ανθρώπινες 
φυλές ως κεχωρισμένως δημιουργηθέντα είδη.  

Ο Χαίκελ τουναντίον εστήριξεν την αντίληψή του στις ιδέες του γλωσσολόγου 
Αυγούστου Σλάϊχερ (August Schleicher), κατά τις οποίες οι ποικίλες 
διαφορετικές γλωσσικές ομάδες είχαν αναδυθεί κεχωρισμένως από τους 
προανθρωπίνους αφώνους «Πρωτοανθρώπους» («Urmenschen»), οι οποίοι 
εξελίχθησαν από τους πιθηκοειδείς προγόνους τους.  

Αυτές οι χωριστές γλώσσες ολοκλήρωσαν την μετάβαση από τα ζώα στον 
άνθρωπο και, υπό την επίδραση κάθε κυρίου γλωσσικού κλάδου, προέκυψαν 
οι εξελιγμένοι άνθρωποι– με την δράση ενός είδους λαμαρκιανής 
κληρονομικότητος - ως χωριστά είδη, τα οποία ημπόρεσαν να υποδιαιρεθούν 
περαιτέρω σε φυλές. Από την ιδέαν αυτήν  ο Χαίκελ εξήγαγε την συνεπαγωγή 
ότι, οι γλώσσες με τις περισσότερες δυνατότητες αποφέρουν τις ανθρώπινες 
φυλές με τις περισσότερες δυνατότητες, με επικεφαλής τις Σημιτικές  και 
Ινδογερμανικές ομάδες, με τις βερβερικές, εβραϊκές, ελληνορωμαϊκές και 
γερμανικές ποικιλίες στο προσκήνιο. (Όρα και το βιβλίον του Αμερικανού 
ιστορικού της επιστήμης Robert Richards, «The Tragic Sense of Life: Ernst 
Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought» - «Η τραγική αίσθηση 
της ζωής: ο Ερνστ Χαίκελ και ο αγών επί της εξελικτικής σκέψεως», University 
of Chicago Press, 2008, σελίδες 259-260). 



Όπως εδήλωνε ο Χαίκελ («Φυσική ιστορία της Δημιουργίας» «Natürliche 
Schöpfungsgeschichte» (1868, σελίς 511) : «… Πρέπει να αναφέρουμε εδώ 
ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης των 
γλωσσών, η οποία είναι υψίστης σημασίας για το καταγωγικό - γενεαλογικό 
δέντρο (Stammbaum) του ανθρωπίνου είδους, δηλαδή ότι οι ανθρώπινες 
γλώσσες πιθανότατα είχαν πολλαπλή ή πολυφυλετική προέλευση.  

Η ανθρωπίνη γλώσσα ως τοιαύτη, ανεπτύχθη πιθανότατα μόνον αφού τα είδη 
των αφώνων Πρωτοανθρώπων ή Πιθηκανθρώπων (Urmenschen ή 
Affenmenschen) είχαν χωρισθεί σε διάφορα είδη ή τύπους. Με κάθε ένα από 
αυτά τα ανθρώπινα είδη, ανεπτύχθη η κάθε γλώσσα από μόνη της και 
ανεξαρτήτως  από τις άλλες. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του Σλάϊχερ, 
μιας από τις σημαντικότερες αυθεντίες στο θέμα αυτό ... Εάν κάποιος 
αντιληφθεί την προέλευση των κλάδων της γλώσσης ως την ειδική και κυρία  
πράξη της ανθρωποποιήσεως, καθώς και των ειδών της ανθρωπότητος ως 
διακεκριμένων συμφώνως προς τον κλάδον της γλώσσης τους, τότε ημπορεί 
κανείς να ειπεί ότι τα διαφορετικά είδη των ανθρώπων προέκυψαν 
ανεξαρτήτως το εν από το άλλο». 

[Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ως δημιουργισμός εννοείται η θρησκευτική 
πίστη ότι το σύμπαν και η ζωή εδημιουργήθησαν εκ του μηδενός από μια θεϊκή 
οντότητα, απορριπτομένων ούτως των γνωστών επιστημονικών εξηγήσεων 
περί της δημιουργίας του κόσμου και ειδικότερον απορριπτομένης της 
εξελικτικής βιολογίας.  

Με την εξέλιξη του δημιουργισμού κατά την πορεία του χρόνου, οι υπέρμαχοι 
του καλύπτουν έως και σήμερον ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Ορισμένοι 
υποστηρίζουν πως η Γη εδημιουργήθη από τον Θεό .. προ μερικών χιλιετιών 
(6-10), ερμηνεύοντες κυριολεκτικώς … το βιβλίον της «Γενέσως», ενώ άλλοι 
αποδέχονται τα γεωλογικά ευρήματα και τις επιστημονικές μεθόδους 
χρονολογήσεως της Γης, απορρίπτοντες όμως συγχρόνως την εξέλιξη των 
ειδών. Εκτός από τον δημιουργισμό της Νέας Γης και της Παλαιάς Γης, (όπως 
συνήθως καλούνται οι δύο προαναφερθείσες θέσεις), ειδικότερες κατηγορίες 
αποτελούν επίσης η «θεϊστική εξέλιξη», (η οποία θεωρείται περισσότερον 
συμβατή με την καθιερωμένη επιστημονική γνώση και περιλαμβάνει την 
αποδοχή των επιστημονικών στοιχείων για την εξέλιξη και την ηλικία του 
σύμπαντος, ενώ υποστηρίζει την άποψη ότι ναι μεν ένας Θεός εδημιούργησεν 
το σύμπαν, αλλά έκτοτε δεν έχει παρέμβει) και η θεωρία του ευφυούς 
σχεδιασμού.   

Ως θεϊσμός ορίζεται εν προκειμένω η άποψη ότι μάλλον η λογική, παρά η θεία 
αποκάλυψη ή η παράδοση, πρέπει να τοποθετούνται στην βάση της πίστεώς 
μας προς τον Θεό. Οι θεϊστές απορρίπτουν διαρρήδην την οργανωμένη 
θρησκεία και προωθούν την λογική ως τον κρίσιμο παράγοντα στην λήψη 
ηθικών αποφάσεων. 

Η θεωρία του  «ευφυούς σχεδιασμού» (Intelligent design - ID) αναφέρεται 
στην αιτία της υπάρξεως του σύμπαντος αλλά και της ζωής στον πλανήτη μας, 
την οποίαν αιτία χαρακτηρίζει ως έναν «ευφυή νουν» που την εσχεδίασε και 
ουσιαστικώς την εδημιούργησε. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η θεωρία αυτή 
αποτελεί μια παραλλαγή του δημιουργισμού, αλλά η βάση της είναι η καθαρά 
επιστημονική παρατήρηση, δίχως να κατονομάζει τον ευφυή σχεδιαστή ως 
Θεό.  



Συμφώνως προς αυτήν το Σύμπαν και τα βιολογικά συστήματα είναι τόσον 
πολύπλοκα, ώστε είναι αδύνατον να εδημιουργήθησαν μέσω  τυχαίων 
διεργασιών όπως υποστηρίζει η θεωρία της εξελίξεως. Συνεπώς πρέπει  να 
έχουν σχεδιαστεί από κάποιαν ευφυή δύναμη. Η θεωρία του ευφυούς 
σχεδιασμού έχει προσβληθεί από την επιστημονική κοινότητα ως 
«θρησκευτικόν επιχείρημα», ως μια μορφή δημιουργισμού στερουμένη 
εμπειρικής υποστηρίξεως και δεν ημπορεί να ελεγχθεί μέσω επιστημονικής 
υποθέσεως.  

Οι υπέρμαχοί της θεωρούν ότι αντιτίθενται στον μεθοδικό φυσιοκρατικό υλισμό 
της συγχρόνου επιστήμης Οι σπουδαιότεροι απολογητές και  οπαδοί του 
«ευφυούς σχεδιασμού» συνδέονται με το «Discovery Institute», μια πολιτικώς 
συντηρητική «δεξαμενή σκέψεως» με έδρα στις ΗΠΑ. Ενώ  δηλώνουν 
συστηματικώς ότι δεν ακολουθούν μιαν άλλη μορφή δημιουργισμού και 
αποφεύγουν εσκεμμένως να προσδώσουν χαρακτηριστικά προσωπικότητος 
στον ευφυή σχεδιαστή, εν τούτοις πολλοί εξ αυτών εκφράζουν την άποψη ότι ο 
σχεδιαστής αυτός είναι η χριστιανική θεότης.  

Ο ευφυής σχεδιασμός από την δεκαετία του 1990 προτείνει εναντίον των 
εξελικτικών προτάσεων δύο κύρια επιχειρήματα: την  «απεριόριστη 
πολυπλοκότητα»  (irreducible   complexity) από τον Αμερικανό Βιοχημικό 
Μάϊκλ Μπήχη (Michael Behe) και την «εξειδικευμένη πολυπλοκότητα» 
(specified complexity) από τον επίσης Αμερικανό, μαθηματικό, φιλόσοφο και 

θεολόγο Γουίλιαμ Άλμπερτ Ντέμπσκι William Albert Dembski. Αυτά τα 
επιχειρήματα προσφέρουν μερικές εξακριβώσεις ότι συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά (βιολογικά και πληροφοριακά αντιστοίχως) είναι εξόχως 
πολύπλοκα ώστε δεν δύνανται να παριστούν απλά αποτελέσματα  φυσικών 
διαδικασιών. ] 

 

Ο Χαίκελ εφήρμοσεν επίσης την υπόθεση του πολυγονισμού και στην 
ερμηνεία της συγχρόνου ποικιλομορφίας των ανθρωπίνων ομάδων. Κατέστη 
η κομβική προσωπικότης του κοινωνικού δαριβινισμού και φέρεται -καθ’ 
υπερβολήν- ως ο κύριος πρωταγωνιστής του επιστημονικού ρατσισμού. 
 
Οι απόψεις του ημπορούν να θεωρηθούν ως πρόδρομοι των απόψεων του 
σπουδαίου Αμερικανού ανθρωπολόγου και μεγάλου φιλέλληνος Κάρλτον 
Στήβενς Κουν (Carleton Stevens Coon), ο οποίος επίσης επίστευεν ότι οι 
ανθρώπινες φυλές εξελίχθησαν ανεξαρτήτως και παραλλήλως μεταξύ τους. 
Επισημαίνεται ότι αυτές οι ιδέες μεταπολεμικώς έχουν ποικιλοτρόπως 
διωχθεί, απομειωθεί και φιμωθεί από τους μηχανισμούς πολιτικής ορθότητος. 
 
Στο βιβλίον του «Η καταγωγή των φυλών» («The Origin of Races» - 1962), ο 
Κουν υπεστήριξεν ότι μερικές φυλές έφθασαν στο στάδιον της εξελίξεως  του 
«Έμφρονος ανθρώπου» - Homo sapiens ενωρίτερον των άλλων φυλών, με 
εύλογον αποτέλεσμα τον υψηλότερο βαθμό πολιτισμού τους. Εν συνεχεία 
παρέθεσε την θεωρία του περί των  πέντε θεμελίων φυλών. Εθεώρησεν ότι 
τόσον η φυλή την οποία απεκάλεσε  Μογγολοειδή όσον και η Λευκή – 
Καυκασία φυλή, διέθεταν  άτομα που είχαν προσαρμοσθεί στην επελθούσα 
πληθυσμιακή αύξηση των φυλών μέσω της εξελίξεως  του ενδοκρινικού τους 
συστήματος, γεγονός που τα κατέστησε πλέον προσαρμόσιμα, ανταγωνιστικά 
και εν τέλει  επιτυχημένα στον σύγχρονο ανταγωνιστικό πολιτισμένο. 

 



Μέρος 99 
 

 

Στo παρόν ολοκληρώνεται η ικανή αναφορά μας (στα δύο τελευταία άρθρα) 
στον σπουδαίο Γερμανό  επιστήμονα και φιλόσοφο Ερνστ Χάινριχ Φίλιπ 
Άουγκουστ Χαίκελ (Ernst Heinrich Philipp August Hæckel, 1834-1919), 
εξελικτικό βιολόγο, φυσιοδίφη, φυσικό, και ζωγράφο, ο οποίος ανεκάλυψε, 
περιέγραψε και ονόμασε χιλιάδες νέα βιολογικά είδη, συνεκρότησε ένα 
συσχετικό γενεαλογικό δέντρο όλων των μορφών ζωής και υπήρξεν ένας από 
τους σπουδαιοτέρους υποστηρικτές του Δαρβινισμού.  

Ο αντιχριστιανός και πολιτικώς ριζοσπάστης Χαίκελ προήγαγεν ιδιαιτέρως και 
εξελαΐκευσε το έργον του Καρόλου Δαρβίνου στην Γερμανία και στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο γενικότερον.  

Διετύπωσε ως θεμελιώδη του άποψη ότι η βιολογική ανάπτυξη ενός 
οργανισμού είναι παράλληλος προς  ολόκληρο την εξελικτική ανάπτυξη του 
είδους, προς την φυλογένεση, μάλιστα δε την συνοψίζει. [Στην Βιολογία ο 
όρος φυλογένεση, ή φυλογονία, αφορά στην μελέτη της συγγενείας 
διαφορετικών οργανισμών, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην εξελικτική τους 
ιστορία.  

Αντικείμενον ερεύνης και σπουδής της φυλογενέσεως είναι η ανεύρεση των 
συνδετικών εκείνων «κρίκων» οι οποίοι συνδέουν εξελικτικώς τα διάφορα είδη 
μεταξύ τους με συνέπεια την φυλογενετική ταξινόμηση αυτών, ταξινόμηση που 
σήμερον αποτελεί τον επισήμως ακολουθούμενο τρόπο ταξινομήσεως, σε 
αντίθεση με τις άλλοτε εμπειρικές ομαδοποιήσεις οι οποίες εγένοντο κυρίως 
κατά ομοιότητες χωρίς τουλάχιστον κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Η 
φυλογενετική ανάλυση συνδέεται ιστορικώς με την ταξινομία, μαζί με την 
οποίαν αποτελεί κλάδο της συστηματικής]. 

Ο Χαίκελ διήρεσε τους ανθρώπους σε δέκα φυλές (5 κύριες και 5 
δευτερεύουσες), εκ των οποίων η Καυκασία  ήταν η τα μάλιστα εξελιγμένη 
ενώ οι πρωτόγονες φυλές ήσαν καταδικασμένες σε εξαφάνιση. Ισχυρίσθηκε 



ότι η μαύρη φυλή διέθετε  ισχυρότερα και πλέον ευκίνητα κινητά δάκτυλα από 
οποιανδήποτε άλλη φυλή, στοιχείο το οποίον κατ’ αυτόν ήταν απόδειξη της 
μικροτέρας εξελίξεώς της και τον οδήγησε να την συγκρίνει ανατομικώς και 
εξελικτικώς με τους «τετραχείρους» πιθήκους. Ο Χαίκελ επίστευεν επίσης ότι 
οι νέγροι ήσαν άγριοι και ότι οι λευκοί ήσαν οι πλέον πολιτισμένοι. 

Όπως γράφει στην «Φυσική Ιστορία της Δημιουργίας» («Natürliche 
Schöpfungsgeschichte», Β’ έκδοση, Βερολίνο, εκδόσεις  Reimer, 1870), σελίς 
429. : «Ο Καυκάσιος ή Μεσογειακός άνθρωπος (Homo Mediterraneus), από 
αμνημονεύτου χρόνου έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρον όλων των 
ανθρωπίνων φυλών, ως ο πλέον ανεπτυγμένος και τελειότερος. Ονομάζεται 
γενικώς  καυκασία φυλή, αλλά καθώς, μεταξύ όλων των ποικιλιών του είδους, 
ο καυκάσιος κλάδος είναι ο ολιγότερον σημαντικός, προτιμάμε την 
καταλληλοτέρα ονομασία που προτείνει ο Φρήντριχ Μύλλερ δηλαδή εκείνην 
του Μεσογειακού.  

Επειδή οι σημαντικότερες ποικιλίες αυτού του είδους, οι οποίες είναι εξάλλου 
οι πλέον διακεκριμένοι πρωταγωνιστές στην αποκαλουμένη "Παγκόσμιο 
Ιστορία", πρωτοενεφανίσθησαν σε μιαν ακμάζουσα κατάσταση στις όχθες της 
Μεσογείου ... Μόνον αυτό το είδος μόνο (με εξαίρεση την Μογγολική φυλή) 
είχε όντως μια πραγματική ιστορία. Αυτό και μόνον του έχει φθάσει σε αυτόν 
τον βαθμό πολιτισμού που φαίνεται ότι ανύψωσεν τον άνθρωπο υπεράνω της 
λοιπής φύσεως». 

Ο Δαρβίνος έγραψε στον Χαίκελ ότι «….είμαι ευτυχής που ένας τόσον 
διακεκριμένος φυσιοδίφης επιβεβαίωσε και επεξέτεινε τις απόψεις μου. και 
ημπορώ να ιδώ σαφώς ότι είστε ένας από τους ολίγους που καταλαβαίνουν 
σαφώς την Φυσική Επιλογή». Η αρχική τους αλληλογραφία οδήγησε σε μια 
διαρκή φιλία, με τον Χαίκελ να επισκέπτεται τον Δαρβίνο στην οικία του  
αρκετές φορές. 

Στην «Οντολογία και τη Φυλογένεση» του ο σπουδαίος Αμερικανεβραίος 
παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Στέφεν Τζέϋ Γκουλντ                            
(Stephen Jay Gould, 1941-2002) έγραψε με εκλεκτική προκατάληψη: «Ο 
εξελικτικός ρατσισμός του [Χαίκελ], η έκκλησή του προς τον γερμανικό λαό για 
φυλετική καθαρότητα και ανελέητη αφοσίωση σε ένα «δίκαιο» κράτος, η 
πεποίθησή του ότι οι σκληροί, αμείλικτοι νόμοι της εξελίξεως κυβερνούν τον 
ανθρώπινο πολιτισμό και την φύση, παρέχουσες στις ευνοούμενες φυλές το 
δικαίωμα να κυριαρχούν στις άλλες. . . όλα αυτά συνέβαλαν στην άνοδο του 
ναζισμού ». Ο Βρετανός ιστορικός και  φιλόλογος Πήτερ Πηλ (Peter Peel), 
στην εισαγωγή του στο βιβλίο του 1930 του εθνικοσοσιαλιστή ιδεολόγου 
Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ « Ο μύθος του εικοστού αιώνος», επιβεβαιώνει ότι ο 
Ρόζενμπεργκ είχε διαβάσει πράγματι τον Χαίκελ.  

Τέλος, στην ίδια γραμμή σκέψεως, o Αμερικανοεβραίος ιστορικός της 
επιστήμης Ντάνιελ Γκάσμαν (Daniel Gasman, 1933-2012), δηλώνει ότι η 
ιδεολογία του Χαίκελ προεκάλεσε τη γέννηση της φασιστικής ιδεολογίας στην 
Ιταλία και στην Γαλλία. 

Ωστόσον, ο Ρόμπερτ Ρίτσαρντς, Καθηγητής Διακεκριμένης Υπηρεσίας στην  
έδρα Μόρις Φισμπάϊν της Ιστορίας της Επιστήμης και Ιατρικής του  
Πανεπιστημίου του Σικάγου σημειώνει με μια ψυχραιμοτέρα και πλέον 
αντικειμενική αποτίμηση: «Ο Χαίκελ κατά τα ταξίδια του στην Κεϋλάνη και 



στην Ινδονησία διεμόρφωσε συχνώς στενές και πολύ οικείες σχέσεις με 
ιθαγενείς, ακόμη και με μέλη των ανεγγίχτων τάξεων, παρά με τους 
Ευρωπαίους αποίκους»  [Robert Richards, «Μύθος 19: Ότι ο Δαρβίνος και ο 
Χαίκελ ήσαν συνεργοί στην εθνικοσοσιαλιστική βιολογία» στο βιβλίο «Ο 
Γαλιλαίος φυλακίζεται και άλλοι μύθοι περί της επιστήμης και της θρησκείας», 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 2009, σελίς 174]. 

Οι πολιτικές πεποιθήσεις του Χέκελ ήσαν σαφώς επηρεασμένες από την 
μυχία έλξη του για το γερμανικό ρωμαντικό κίνημα (και την εγγενή σε αυτό  
έμφαση στο συναίσθημα όχι τόσον εναντίον της λογικής, όσον εναντίον της 
μονοπλεύρου κυριαρχίας της λογικής),  εν συνδυασμώ προς την αποδοχήν 
ενός είδους λαμαρκισμού. Επίστευεν ότι τα φυλετικά χαρακτηριστικά 
αποκτώνται από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και ότι η φυλογένεση 
ακολουθεί ευθέως την οντογένεση. Επίστευεν ακόμη ότι οι κοινωνικές 
επιστήμες ήσαν εκφάνσεις της «εφηρμοσμένης βιολογίας». Οι περισσότερες 
από αυτές τις θέσεις του, κρινόμενες από την βιολογία και τις κοινωνικές 
επιστήμες έχουν πλέον καταδειχθεί στην καλυτέρα περίπτωση ως 
υπεργενικεύσεις και στην χειροτέρα ως απεριφράστως λανθασμένες.  

Το 1905 ο Χέκελ ίδρυσε μια ομάδα, την «Γερμανική Ένωση των Μονιστών» 
(«Deutscher Monistenbund») ώστε να προάγει τις πολιτικές και θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις. Η ομάς διετηρήθη έως το 1933 και συμπεριελάμβανε 
σημαντικά μέλη, όπως τον  Βίλχελμ Όστβαλντ, (Friedrich Wilhelm Ostwald, 
1853 –1932) a chemist who received the Nobel Prize in Chemistry in 1909 for 
his work on catalysis, chemical equilibria and reaction velocities, τον  Γκέοργκ 
φον Άρκο,  (Georg Wilhelm Alexander Hans Graf von Arco, 1869-1940) 
διάσημο φυσικό και ηλεκτρομηχανολόγο και την  Χελένε Στέκερ (Helene 
Stöcker, 1869 - 1943 αυτοεξόριστη στην Νέα Υόρκη) πασίγνωστη φεμινίστρια, 
ειρηνίστρια  και ακτιβίστρια της χειραφετήσεως των γυναικών. 

Ο φίλος του Κάρολος Δαρβίνος, από την πλευρά του, απλώς επεδίωξε να 
εξηγήσει τα τεκμαρτά γεγονότα των φυλετικών διαφορών. Παρεδέχετο ότι οι 
ανθρώπινες ομάδες ημπορούσαν να θεωρηθούν είτε ως ποικιλίες ενός 
ανθρώπινου είδους είτε ως χωριστά είδη. Η απόφαση για αυτόν ήταν εντελώς 
αυθαίρετος, αφού «δεν ημπορούσαν να συναχθούν πραγματικά όρια μεταξύ 
ειδών και ποικιλιών των φυλών».  
Ο Δαρβίνος στην «Καταγωγή του Άνθρωπου», εθεώρησεν ότι συνεμορφούτο 
καλύτερον με την συνήθη  χρήση να αναφερόμεθα σε ανθρώπινες φυλές, ενώ 
ο Χαίκελ  προετίμησε να θεωρήσει τις διαφορετικές ομάδες ως χωριστά είδη. 
Αν και ο Δαρβίνος ανεγνώριζε εξελικτικώς ανώτερες και κατώτερες φυλές, δεν 
επίστευε βεβαίως ότι αυτό δύναται να δικαιολογήσει ολιγότερο ανθρωπιστικό 
σεβασμό προς  όσους ήσαν χαμηλότεροον στην εξελικτική κλίμακα. 
 
Όταν επισφαλείς και επιπόλαιοι μελετητές ή εθελότυφλοι φονταμενταλιστές 
κατηγορούν τον Δαρβίνο ή τον Χαίκελ για ρατσισμό, αποκαλύπτουν απλώς 
στο  έκπληκτο αναγνωστικό κοινό ότι αυτοί οι πρωτοπόροι στοχαστές …. 
έζησαν κατά τον δέκατο ένατον αιώνα. 
Είναι τέλος αξιοσημείωτον ότι, κατά την διάρκεια του Γαλλο-Πρωσικού 
πολέμου του 1870-1871, ο Χαίκελ περιέγραψε ένα αποτρόπαιο φαινόμενο το 
οποίον ονόμασε «στρατιωτική επιλογή», στο οποίον οι γενναιότεροι και 
λαμπρότεροι εσφαγιάσθησαν στα πεδία μάχης ενώ οι αδύναμοι και δειλοί 
επανδρώσαντες τα …..υπνοδωμάτια των μετόπισθεν, κατώρθωσαν έτσι να 
διαιωνίσουν τον χαμηλό ηθικό χαρακτήρα τους. 



Μέρος 100 
 

 
 

Θα συνεχίσουμε την περαιτέρω παρουσίαση των διαφόρων μεγάλων 
στοχαστών που  εμελέτησαν την βιολογία και συμπεριφορά των ανθρώπων 
αναφερόμενοι στον τιτάνιο Φράνσις Γκάλτον. Όμως για λόγους αντιληπτικής 
πληρότητος οφείλουμε προηγουμένως να αναφερθούμε ενημερωτικώς στο 
νυν διεθνώς ισχύον κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιον της επιστήμης και της 
πνευματικής δημιουργίας.  

Αυτό το οποίον  γνωρίζει το σύγχρονο «παγκοσμιοποιηθέν ανθρωπάριο» (ο 
Homunculus globalisticus) σχετικώς με τις κοινωνικές και συμπεριφορικές 
επιστήμες βασίζεται κατά το πλείστον στους Μαρξ και Φρόϋντ. Στους δύο 
πολυμαθείς Σοφούς, των οποίων οι ογκώδεις τόμοι, (κατά το πλείστον 
αδιάβαστοι),  διοχετεύονται με θρησκευτική ευλάβεια στους φοιτητές μέσω 
περιλήψεων και συνόψεων, προσεκτικώς  επιλεγέντων εδαφίων.  

Ομάδες μισθάρνων φανατικών  διενεργούν αποκαθαρκτικές, μπαουντλεριανές 
λογοκρισίες των έργων, παράγουσες υπέρπυκνες και εύπεπτες αποστάξεις 
τους . [O Τόμας Μπάουντλερ, (1754 –1825) ήταν ένας Άγγλος ιατρός, 
πασίγνωστος για την έκδοση της «Οικογενείας Σαίξπηρ», μίας εντόνως 
λογοκριθείσης εκδόσεως  του σαιξπηρικού έργου]  

Εξ αιτίας των διαρκών διαφημιστικών προωθήσεων εκ μέρους των 
βιβλιοεκδοτών της λεωφόρου Μάντισον, έργα όπως το «Έρως και 
πολιτισμός» του  Χέρμπερτ Μαρκούζε (1955)  και το «Ζωή εναντίον θανάτου 
– Το ψυχαναλυτικό νόημα της Ιστορίας», του Νόρμαν Μπράουν (1959) είναι 
διεθνώς σχεδόν κοινό κτήμα μεταξύ των  πανεπιστημιακών «διανοουμένων» 
[«όσον οι “δίκην βλάττης” λαβίδες για συγκράτηση της γόπας χασίς (roach 
clips) και τα αφροδίσια νοσήματα», όπως γράφει χαρακτηριστικώς η 
Αμερικανή ακτιβίστρια συγγραφεύς Ρόζμαρι Πένινγκτον].  



Η βασική τοποθέτηση αμφοτέρων των βιβλίων συνάδει με την κλασσική 
μαρξοφροϋδική γραμμή : Πρωτίστη ανάγκη η συνουσία, κατόπιν ο 
διαμοιρασμός του πλούτου.  

Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε (1898–1979) ήταν σπουδαίος Γερμανός μαρξιστής 
φιλόσοφος και κοινωνιολόγος εβραϊκής καταγωγής. Αποτελούσε κυρίαρχο 
προσωπικότητα του «Ινστιτούτου Κοινωνικής Ερεύνης» στη Φρανκφούρτη, 
(αργότερον γνωστόν ως «Σχολή της Φρανκφούρτης»). Στα έργα του, 
εξήσκησε κριτική στον καπιταλισμό, στην μοντέρνα τεχνολογία, στον ιστορικό 
υλισμό και στον «πολιτισμό της ψυχαγωγίας», υποστηρίζων ότι αποτελούν 
νέες μορφές κοινωνικού ελέγχου.  

Ήταν ο «Γκουρού» της «Νέας Αριστεράς», κατεξοχήν διανοούμενος των 
αντιπολεμικών φοιτητικών διαδηλώσεων σε όλον τον κόσμο, ρόλο που ο ίδιος 
ανέλαβε προθύμως, ταξιδεύων σε πανεπιστήμια του Δυτικού Βερολίνου, των 
Παρισίων, του Λονδίνου, της Ρώμης και των ΗΠΑ. Η συνεργασία του με το 
OSS (Office of Strategic Services), πρόδρομο υπηρεσία της ….CIA ήρχισε το 
1942  ! 

Ο Νόρμαν Όλιβερ Μπράουν (1913 –2002) ήταν Αμερικανός λόγιος, 
συγγραφεύς και κοινωνικός φιλόσοφος. Εξεκίνησεν ως κλασσικός λόγιος, ενώ 
αργότερον η εργασία του επεξετάθη  σε ευρύτατες και πνευματικώς 
λεπτομερείς εξελιγμένες σκέψεις περί ιστορίας, λογοτεχνίας, ψυχολογίας, και 
εν γένει πολιτισμού. Ο σχολιασμός του στην «Θεογονία» του Ησιόδου 
θεωρείται υποδειγματική μαρξιστική ανάλυση. Μετά την απογοήτευση του με 
την πολιτική από τις προεδρικές εκλογές του 1948, εμελέτησε τα έργα του 
Φρόϋντ.  

Αυτό εκορυφώθη με το κλασικόν έργο του «Ζωή εναντίον θανάτου» στο 
οποίον προσφέρει μια ριζοσπαστική ανάλυση του έργου του Φρόϋντ, Φρόιντ, 
παρέχων μια θεωρητική δικαιολογία για έναν «μη καταπιεστικό πολιτισμό», 
ενώ διερευνά παραλληλισμούς μεταξύ της ψυχαναλύσεως και της θεολογίας 
του Λουθήρου και αντλεί επαναστατικά θέματα από την δυτική θρησκευτική 
σκέψη, (ιδιαιτέρως τον «σωματικό μυστικισμό» των Γιάκομπ Μπαίμε και 
Γουίλλιαμ Μπλέηκ). Εξεκίνησε το έργον του όταν ο Μαρκούζε του προέτεινε 
να διαβάσει Φρόϋντ. Περισσότερα από πενήντα χιλιάδες αντίτυπα είχαν 
πωληθεί μέχρι το 1966 

[Η φήμη του βιβλίου εκορυφώθη όταν ο εκ Γαλικίας Νόρμαν Ποντχόριτς 
(γεννηθείς το 1930), ένας Αμερικανός Νεο-συντηρητικός καθοδηγητής και 
συγγραφεύς για το περιοδικό «Commentary», το συνέστησε στον Λάϊονελ 
Μορντεκάϊ Τρίλλιγκ (1905-1975), τον Αμερικανό κριτικό λογοτεχνίας και 
δοκιμιογράφο, έναν από τους κορυφαίους Αμερικανούς κριτικούς του 20ου  
αιώνος, ο οποίος ανίχνευσε τις σύγχρονες πολιτισμικές, κοινωνικές και 
πολιτικές επιπτώσεις της λογοτεχνίας]. 

Αντιθέτως ο μέγας Φράνσις Γκάλτον δεν είχε «καταξιωμένους» χειροκροτητές  
να διαλαλούν την ευφυΐα του.  Σήμερον εν σχέσει με τον Φρόϋντ και τον Μαρξ 
βαρύνει … όσον εβάρυνε ο Τόμας Στερνς Έλιοτ στον Άλλεν Γκίνσμπεργκ 
(1926–1997) τον διάσημο Αμερικανοεβραίο ποιητή. [Ο Γκίνσμπεργκ  αποτελεί 
έναν από τους σημαντικοτέρους εκπροσώπους της λογοτεχνικής «γενιάς των 
μπιτ», που έδρασε στην Αμερική στις δεκαετίες του 1950 και 1960 και 
συνεδέθη εντόνως με το στερεότυπο του «αριστερού επαναστάτη», του 



αντικοινωνικού και μη συμβατικού στοιχείου. Σήμερον η «εξεγερμένη»  μπιτ 
ποίηση και λογοτεχνία αποτελεί …. μέρος των προγραμμάτων σπουδών των 
σπουδαιοτέρων αμερικάνικων κολεγίων ! Παγκοσμίως γνωστός κυρίως για τα 
ποιήματά του «Ουρλιαχτό» και «Καντίς» (Προσευχή), υπήρξε  μέλος της 
«Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Γραμμάτων», ενώ το 1986 έγινε και 
…..επίτιμος καθηγητής φιλολογίας στο Brooklyn College.  

Ο πατέρας του, Λουίς, ήταν διδάσκαλος και ποιητής, ενώ η μητέρα του, Ναόμι 
Λεβί Γκίνσμπεργκ ήταν επίσης διδασκάλισσα και μέλος του κομμουνιστικού 
κόμματος]. Ο Γκίνσμπεργκ είπε : «Ο πατέρας μου τριγυρνούσε στο σπίτι 
κατηγορώντας τον Τ. Σ. Έλιοτ  διότι ερείπωσε την ποίηση με τον “σκοταδισμό” 
του!» 

[O  …σκοταδιστής  και … ασήμαντος, «ιδιοφυώς συντηρητικός» Τόμας Έλιοτ 
(1888–1965) ήταν Αγγλο-Αμερικανός ποιητής, θεατρικός συγγραφεύς και 
κριτικός λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του 
20ου  αιώνος και ηγετική φυσιογνωμία του μοντερνιστικού κινήματος στην 
ποίηση. Το 1948 εβραβεύθη με το Νόμπελ λογοτεχνίας. Στα γνωστότερα έργα 
του ανήκουν το «Ερωτικό τραγούδι του Τζέϊ Άλφρεντ Προύφροκ» (1915), η 
«Έρημη Χώρα» (1922), τα «Τέσσερα κουαρτέτα» (1943) καθώς και το έμμετρο 
θεατρικό έργο «Φονικό στην Εκκλησία» (1935). -Η επίδραση που εξήσκησε ο 
Έλιοτ στον Έλληνα νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη είναι εντονοτάτη και 
σημαντική. Αυτός εκτός από την Έρημη Χώρα μετέφρασε και το «Φονικό στην 
Εκκλησία».-  

Το έργον του Έλιοτ είναι αρρήκτως συνδεδεμένο με τις κοινωνικοπολιτιστικές 
ανακατατάξεις μετά τον Α' Μεγάλο Πόλεμο. Απογοητευμένος από την εποχή 
του εστράφη στο παρελθόν, αντλών από τις αξίες και τις παραδόσεις του. Από 
το 1914 ήταν στενός φίλος του μεγάλου Έζρα Πάουντ. Υπεστήριζεν ότι η 
ποίηση δεν απευθύνεται στις μάζες αλλά σε μια πνευματική ελίτ, προεξένησε 
δε βαθυτάτη τομή στον χώρο της λογοτεχνικής κριτικής αναδεικνύων την 
αυτονομία του κειμένου ως μοναδικού φορέως του νοήματος. Τα «αέναα 
πράγματα», (όπως ο Έλιοτ αποκαλούσε  «τις αλήθειες, τους  τρόπους ζωής 
και τα πρότυπα τάξεως που αντέχουν στον χρόνο»)… «εκβράζονται στην 
πλημμύρα της αισθησιακής ορέξεως και του ιδεολογικού πάθους» και  
«….καταστρέφουμε αρχαία οικοδομήματα για να ετοιμάσουμε το έδαφος 
επάνω στο οποίον οι βάρβαροι νομάδες του μέλλοντος θα στρατοπεδεύσουν 
με τα μηχανοποιημένα καραβάνια τους.»  

Ουδέποτε επλήγη από τον πολιτικό «ριζοσπαστισμό»  της αριστεράς. Μετά μια 
δεκαετή διαμονή στο Λονδίνο, ανεκοίνωσε πως ήταν «κλασικιστής στην 
λογοτεχνία, βασιλόφρων στην πολιτική και Αγγλο-Καθολικός στη θρησκεία». 
«Γνωρίζω πως ο δεύτερος όρος είναι προς το παρόν άνευ ορισμού», έγραφε, 
«και ευκόλως προσφέρεται σε αυτό που είναι σχεδόν χειρότερον από ανοησία, 
εννοώ δε τον μετριοπαθή συντηρητισμό…». 

Περιφρονούσε βαθύτατα την Αμερικανική πολιτική ταμπέλα του 
«μετριοπαθούς», ενώ το αγγλικό Συντηρητικό Κόμμα δεν ήταν επαρκώς 
συντηρητικό για αυτόν. Το 1922, πτωχός και καταπεπονημένος στο Λονδίνο, 
ίδρυσεν το περιοδικό «Κριτήριον», το οποίον διήρκεσε μέχρι τον Ιανουάριο του 
1939. Αυτό είχεν ως στόχο να λειτουργήσει μεταξύ των μορφωμένων τάξεων 
της Ευρώπης, ως «μια επιβεβαίωση και ανάπτυξη της παραδόσεως», σε 
αντίθεση με την διάδοση του μαρξισμού μεταξύ των διανοούμενων.  



Είχεν ως σκοπό να θέσει  σε κίνηση μια «πολιτική ανάσταση εν σχέση με την 
πολιτική θεωρία και τους θεσμούς». Η κυκλοφορία του ουδέποτε υπερέβη τα 
οκτακόσια αντίτυπα.] 

Συμφώνως προς αυτό το «ευρύ και ελεύθερο» πλαίσιο των κρατούντων, ο 
μεγάλος Γκάλτον παραμένει ο πρώτιστος καταραμένος και αποδιοπομπαίος 
της συγχρόνου κοινωνικής επιστήμης, αιχμάλωτος στο κάτεργο όπου τα 
καθεστωτικά ΜΜΕ αποκλείουν τους «επικίνδυνους στοχαστές».  

Κατά συνέπειαν, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι συνήθεις (και 
συνήθεις είναι οι περισσότεροι) φοιτητές και μέλη των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ή τι έκανε ο Γκάλτον. Με την απλή μνεία 
του ονόματός του, οι σπάνιοι ακαδημαϊκοί που γνωρίζουν ελάχιστα την 
ύπαρξή του, είναι πιθανόν να λειτουργήσουν ως ψοφοδεή φιλελεύθερα 
κατοικίδια, κλαυθμηρίζοντες ενάντιοι στον  «ρατσισμό και ελιτισμό» του. 

Αυτή η μείζων άγνοια καθίσταται περισσότερον αξιοσημείωτη εν όψει της 
εκτιμήσεως που αποδίδεται στο έργον του από δύο  εξόχως αξιοσεβάστους 
ιστορικούς των συμπεριφορικών επιστημών : Οι Τζων Καρλ Φλύγκελ και  
Ντόναλντ Τζέϊμς Γουέστ στο βιβλίον τους «Εκατό έτη ψυχολογίας» (σελίς 111) 
δηλώνουν ότι, ουδέποτε στην ιστορία της ψυχολογίας «συναντούμε έναν 
ερευνητή τόσον λαμπρό,  τόσον πολύτροπο και ευρύ σε ενδιαφέροντα και 
ικανότητες, τόσον ελάχιστα δέσμιο προκαταλήψεων ή προειλημμένων 
απόψεων. Συγκρινόμενοι προς αυτόν όλοι οι άλλοι καθίστανται επιρρεπείς  
στο να εμφανίζονται δυσκίνητοι και σχολαστικοί, ουδόλως  εξαίρετοι για την 
πνευματική τους στάση.» 

Ο Έντγουιν Γκαρίγκες («Γκάρυ») Μπόρινγκ (1886–1968) ο Αμερικανός 
πειραματικός ψυχολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιον Χάρβαρντ και ένας 
εκ των πρώτων ιστορικών της ψυχολογίας, γράφει στο κλασικόν έργο του 
«Μία Ιστορία της  Πειραματικής Ψυχολογίας»  (σελίς 487) ότι, ο Γκάλτον 
ίδρυσε « την ψυχολογία των ατομικών διαφορών στις ανθρώπινες ικανότητες» 
προσθέτων πως ο Γερμανός ιατρός και φιλόσοφος Μαξιμίλιαν Βίλχελμ Βουντ 
(ένας άλλος μεγάλος στοχαστής καταστείς … αγνοούμενος στον πόλεμο των 
ΜΜΕ κατά των απολογητών της κληρονομικότητος) «…επεδίωκε να βελτιώσει 
την ψυχολογία. Ο Γκάλτον την ανθρωπίνη φυλή».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 101 

 

Από το πρωτοποριακό και αποκαλυπτικότατο έργο του μεγάλου Φράνσις 
Γκάλτον το πλέον αμφιλεγόμενο μέρος της «Κληρονομικής ιδιοφυΐας» ήταν το 
κεφάλαιον περί την «Σχετική Αξία των Φυλών». Χρησιμοποιών τον λόγο του 
αριθμού  των επιφανών ανδρών προς τον συνολικό πληθυσμό ως δείκτη της 
εξοχότητος της φυλής καθ’ εαυτήν, ο Γκάλτον εθεώρησεν ότι ήταν δυνατόν να 
ταξινομηθούν οι πληθυσμοί όπως και τα άτομα.  

Εκπλαγείς από τον τεράστιον  αριθμό επιφανών ανδρών στην Αθήνα του 
Περικλέους, υπεστήριξεν επίσης ότι η μέση νοημοσύνη των Αθηναίων ήταν 
ανωτέρα αυτής των Βικτωριανών Άγγλων. Η έλλειψη μαύρων μεγαλοφυών 
ανδρών προεκάλεσε τον Γκάλτον να ισχυρισθεί ότι οι μαύροι είχαν 
χαμηλοτέρα μέση νοημοσύνη από τους λευκούς. Δεχόμενος μιαν ορισμένη 
αλληλεπικάλυψη, υπολογίζει ότι το 90% των μαύρων ευρίσκεται υπό την μέση 
λευκή νοημοσύνη.  

Εδώ θα ημπορούσε να σημειωθεί ότι η «Μέτρηση της νεγρικής νοημοσύνης» 
(1958) της Ώντρεϋ Σούη (Audrey Shuey 1910–1977, καθηγητρίας ψυχολογίας 
στο Κολλέγιον Θηλέων Randolph-Macon, της Βιρτζίνια) συνοψίζει τα 
αποτελέσματα εκατοντάδων μετρήσεων IQ, τα οποία αποδεικνύουν παγίως 
ότι περίπου το 85% των Αμερικανών μαύρων (πολλοί από τους οποίους 
έχουν εν μέρει λευκή καταγωγή) κείται υπό τον λευκό μέσον όρο. 

Στην «Φυσική κληρονομία» (1889) ο Γκάλτον εμελέτησεν τους μηχανισμούς 
αυτού του φαινομένου που περιέγραψε ως λανθάνουσα και φανερά 
κληρονομικότης, προλαμβάνων έτσι τις τρέχουσες διακρίσεις μας του 
«φαινοτύπου» και του «γονότυπου». Το ενδιαφέρον του για τα «σωματίδια 
κληρονομίας» τον έφερε εγγύτατα στην πρόβλεψη της συγχρόνου του 
αντιλήψεως περί της συνεχείας του «βλαστικού πλάσματος» (που διετύπωσεν 
ο Γερμανός εξελικτικός βιολόγος Αύγουστος Βάϊσμαν).  



Σε μια σειρά ευφυών πειραμάτων τα οποία αφορούσαν μεταγγίσεις αίματος, 
απέρριψε τις θεωρίες περί πανγενέσεως και περί κληροδοτήσεως των 
επικτήτων χαρακτηριστικών. Αφ’ ετέρου οι προσπάθειές του να καλλιεργήσει 
διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά σε μια ποικιλία πίσων (μπιζελιών) δεν 
φαίνεται να συμφωνούν με τις διακριτές, κεχωρισμένες μορφές 
κληρονομικότητος του Μέντελ. Εχρειάσθη ένας άλλος σπουδαίος επιστήμων, 
ο σερ Ρόναλντ Άϋμερ Φίσερ, να συνδυάσει τις δύο προσεγγίσεις, 
καταδεικνύων ότι τα αποτελέσματα του Γκάλτον είναι σωστά για πολλαπλά 
γονιδιακά χαρακτηριστικά (όπως το ύψος και η νοημοσύνη) ενώ η άποψη του 
Μέντελ ισχύει για απλά χαρακτηριστικά (όπως το χρώμα των οφθαλμών και η 
ομάς αίματος). 

[Ο σερ Ρόναλντ Άϋμερ Φίσερ (1890 -1962), ο οποίος εδημοσίευεν ως Ρ. Α. 
Φίσερ, ήταν Βρετανός στατιστικολόγος και γενετιστής. Για το έργον του στην 
στατιστική, έχει χαρακτηρισθεί ως «μια ιδιοφυΐα η οποία σχεδόν αυτοδυνάμως 
εδημιούργησεν τα θεμέλια για την σύγχρονο στατιστική επιστήμη» και «η 
μοναδική σημαντικοτάτη φυσιογνωμία στην στατιστική  του 20ου  αιώνος».  
Στην γενετική, το έργον του εχρησιμοποίησε τα μαθηματικά για να συνδυάσει 
την μεντέλειο γενετική και την φυσική επιλογή. Αυτό συνέβαλε στην αναβίωση 
του Δαρβινισμού κατά την αναθεώρηση της θεωρίας της εξελίξεως στις αρχές 
του 20ου  αιώνος, γνωστή ως «Σύγχρονη σύνθεση». Ο Φίσερ προέβη  επίσης 
σε πειραματική γεωργική έρευνα, η οποία διέσωσε εκατομμύρια ανθρώπων 
από την λιμοκτονία]. 

Οι «Έρευνες στην ανθρωπίνη ικανότητα» του Γκάλτον (1883) ήταν μια 
λαμπρή συλλογή ψυχολογικών μελετών της διανοητικής εικόνος, των 
κοινωνικών και κοινοτύπων ενστίκτων και της αποτελεσματικότητος της 
προσευχής. Το βιβλίον περιείχεν επίσης μια σύντομο πραγματεία για την 
σύνθετο φωτογραφία, στην οποίαν ο συγγραφεύς ήγγισε την μέθοδο της 
επεξεργασίας της σχέσεως σήματος προς τον θόρυβον, η οποία 
χρησιμοποιείται στα σύγχρονα συστήματα ραντάρ. Όμως, το σημαντικότερο 
και πλέον καινοτόμο μέρος του έργου του υπήρξεν αφιερωμένο στην μελέτη 
των διδύμων. 

Οι δίδυμοι είναι δύο τύπων - ταυτόσημοι ή μονοζυγωτικοί (MZ) και αδελφικοί ή 
διζυγωτικοί (DZ). Οι πρώτοι προέρχονται από ένα μόνον ωάριο 
γονιμοποιηθέν από ένα μόνον σπερματοζωάριο, ενώ οι δεύτεροι από δύο 
ξεχωριστά ωάρια γονιμοποιημένα από δύο ξεχωριστά σπερματοζωάρια. 
Δεδομένου ότι οι πρώτοι είναι γενετικώς πανομοιότυποι, ο Γκάλτον 
υπεστήριξεν ότι οι όποιες διαφορές τους πρέπει να οφείλονται στο 
περιβάλλον, ενώ οι διζυγωτικοί δίδυμοι διαφέρουν τόσον γενετικώς όσον και 
λόγω περιβάλλοντος. Συγκρίνων τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων 
δίδυμων, ο Γκάλτον ήταν σίγουρος ότι θα ημπορούσε να αξιολογήσει τις 
σχετικές επιπτώσεις της γεννήσεως και της ανατροφής. Αφού ολοκλήρωσε 
αυτήν την πρωτοποριακή του έρευνα, έγραψε: «Δεν υπάρχει καμία διαφυγή 
από το συμπέρασμα ότι η φύση επικρατεί υπερβολικώς επί της 
ανατροφής….».  

Η περίληψη των προσφάτων μελετών του μεγάλου Αμερικανού ψυχολόγου 
Άρθουρ Γιένσεν (1923-2012) επί των διδύμων και άλλων συγγενών, 
καταδεικνύει ότι το 80% της ποικιλότητος στις βαθμολογίες της μετρήσεως IQ 
ημπορεί να αποδοθεί σε γενετικές πηγές. Για άλλη μια φορά, ο Γκάλτον 
εδικαιώθη επακριβέστατα. 



Ο Γκάλτον επεδίωξεν επίσης να σχηματοποιήσει ένα μέσον αμέσου 
μετρήσεως της νοημοσύνης. Η υπόθεση του απλώς εκοινολόγησεν ότι, οι 
ευφυείς εγκέφαλοι λειτουργούν ταχύτερον των συνήθων. Συνεπώς ο χρόνος 
αντιδράσεως ενός εγκεφάλου προς ένα ερέθισμα αποδεικνύεται ένα μέτρον 
της νοημοσύνης. Δυστυχώς το έργον του στον τομέα αυτόν απεδείχθη 
αποτυχία. Μόνον προσφάτως οι πειραματικοί ψυχολόγοι επενόησαν 
εξελιγμένες τεχνικές για να διαχωρίσουν τον χρόνο λήψεως αποφάσεων από 
τον απλό αντανακλαστικό χρόνο. Αποδεικνύεται ότι ο χρόνος λήψεως 
αποφάσεων σχετίζεται σημαντικώς με το IQ. Επί παραδείγματι  Για 
παράδειγμα, ο Άρθουρ Γιένσεν διεπίστωσε σημαντικές φυλετικές διαφορές 
υπέρ των λευκών σε αυτόν τον τομέα. 

Οι «Έρευνες στην ανθρωπίνη ικανότητα» περιλαμβάνουν επίσης τις μελέτες 
του Γκάλτον για την «ελευθέρα συσχέτιση» και το ασυνείδητον. Όταν 
απεφάσισε ότι μεγάλο μέρος του υλικού που απεκάλυψε ήταν εξαιρετικώς 
δυσάρεστο, δεν το εσυνέχισε. Ο πολύς Ζίγκμουντ Σλόμο Φρόϋντ ουδέποτε 
ανεφέρθη στην έρευνα του Γκάλτον, η οποία εξέθεσε πρωίμως μερικές από 
τις κύριες φροϋδικές θεωρίες και ενεφανίσθη για πρώτην φορά στην αγγλική 
περιοδική επιστημονική επιθεώρηση «Εγκέφαλος» (τεύχος Ιουλίου 1878). 
Ωστόσον, ο Φρόϋντ προέβη σε ρητή αναφορά στα κατά τι παρόμοια άρθρα 
του Άγγλου νευρολόγου Τζων Χιούλινγκς Τζάκσον (18235-1911) στα τεύχη 
του περιοδικού τον Ιανουάριο και τον Οκτώβριο του 1878 (περί της τριφασικής 
οργανώσεως του κεντρικού νευρικού συστήματος).  

Αυτό συνέβη προδήλως διότι ο δαιμόνιος Αυστροεβραίος, ο «Μέγας 
Σαμάνος» της ψυχολογίας του βάθους Φρόϋντ ενέκυψε οξυδερκέστατα εκεί 
όπου ο Γκάλτον ήταν μεν  ο πρώτος διδάξας, αλλά έκρινε το ζήτημα 
ιδιαιτέρως δυσάρεστο και δεν επροχώρησε. Συνεπώς ευλόγως και σκοπίμως 
απεσιώπησε την έρευνα του Γκάλτον, του αληθούς πρωτοπόρου στο 
ασυνείδητον, δρέπων αυτός τα πρωτεία.  

Μία από τις μεγαλύτερες συμβολές του Γκάλτον στην κοινωνική επιστήμη 
επήλθεν τον Δεκέμβριο του 1888. Σε ένα δημοσίευμα μόλις δέκα σελίδων 
εφηύρε τον «συντελεστή συσχετίσεως» που παρείχε στην ψυχολογία ένα από 
τα ισχυρότερα μαθηματικά εργαλεία της. Κατά μίαν έννοιαν, αυτή η εξόχως 
σημαντική καινοτομία ημπορεί να θεωρηθεί ότι κατέστησε δυνατή την 
κοινωνική επιστήμη. Όπως επεσήμανε ο Άγγλος βιοστατιστικολόγος Καρλ 
Πήρσον (1857–1936), το έγγραφο του Γκάλτον επυροδότησε μιαν 
επανάσταση μικράς κλίμακος στην επιστημονική μεθοδολογία, εισάγον την 
έννοια της «μερικής αιτιώδους συναφείας». 

Ο Γκάλτον αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην ευγονική. Ήλπιζε 
να ενθαρρύνει την αναπαραγωγή των ικανοτέρων στοιχείων της κοινωνίας και 
να αποθαρρύνει την αναπαραγωγή των ολιγότερον ικανών. Ήθελε να 
αντικαταστήσει την σκληρά επιλογή της φύσεως με μιαν ανθρωπιστική 
ανθρωπίνη διαδικασία επιλογής. Για όσους δεν ήσαν κατ’ αυτόν άξιοι 
αναπαραγωγής, προέτεινε «μία προστατευτική και άγαμο μονή». Ο άξιος 
προς αναπαραγωγή θα πρέπει να ενθαρρυνθεί σε μεγαλύτερες προσπάθειες 
τεκνοποιήσεως, με οικονομικές και άλλες ανταμοιβές. Αντί να ακουσθεί η 
γνώμη του Γκάλτον, ο κόσμος τώρα εφαρμόζει ένα χαοτικό πληθυσμιακό 
πρόγραμμα που ημπορεί να χαρακτηρισθεί και ως «αντίστροφος  
Γκαλτονισμός».  



Ο τιτάνιος στοχαστής απέθανε τον Ιανουάριο του 1911, καταλείπων το 
μεγαλύτερον μέρος της περιουσίας του ώστε να ιδρυθεί μια έδρα  ευγονικής 
στο Πανεπιστήμιον του Λονδίνου.  

Το έργον του εσυνεχίσθη στην Αγγλία από τον Καρλ Πήρσον. Στην Αμερική, ο 
Μάντισον Γκραντ ίδρυσε την «Εταιρεία Γκάλτον», της οποίας μέλη ήσαν  οι 
Χένρυ Φαίαρφηλντ Όσμπορν και Έντουαρντ Λη Θορντάϊκ  (ίσως ο τελευταίος 
μέγας ψυχολόγος που εγέννησε η Αμερική).  

Όταν εξέσπασεν ο Δεύτερος Μέγας Πόλεμος, ένα παραπέτασμα εκάλυψε την 
ευγονική και την μελέτη των φυλετικών διαφορών. Μόνον προσφάτως έχει 
αρθεί κατά τι το παραπέτασμα αυτό. Ο πολύς Γκάλτον είναι από τους πλέον 
ενοχοποιηθέντες για «ρατσισμό» στο κρατούν ακαδημαϊκό κατεστημένο 
καταστολής της προόδου των φυλετικών μελετών. Αδίκως.  

Ουδέν το μισάνθρωπο ανέφερε σε οποιοδήποτε από τα βιβλία του. 
Χαρακτηριστικώς ο σπουδαίος Άγγλος ιατρός, βιολόγος και ανθρωπολόγος 
Τζων Ράνταλ Μπέηκερ (1900–1984) στο εξαιρετικό έργο του «Φυλή» (1974)  
αναφέρει ότι οι πενιχρές αναφορές του Γκάλτον στους Ιουδαίους ήσαν 
κολακευτικές.  
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Όταν εξετάζεται η ιστορία των ποικίλων αντιλήψεων και θεωριών οι οποίες 
συνέτειναν στην οργάνωση και σχηματοποίηση των  φυλετικών σπουδών, 
αλλά και των τρεχουσών θεωρητικών στρεβλώσεων και δαιμονολογικών τους 
επικρίσεων,  είναι επιβεβλημένη η μάλιστα απροκατάληπτος και  ευρεία 
προσέγγιση  του πολυδυνάμου καλειδοσκοπίου της ιστορίας.  

 



Βεβαίως φαίνεται μείζων η μετάβαση από τον πολυμαθή ευγονιστή Γκάλτον 
προς τον Χάϊνριχ φον Τράϊτσκε, δηλαδή από έναν πολυτάλαντο Βρετανό 
πολυάσχολο ερασιτέχνη και εφευρέτη σε έναν επαγγελματία Γερμανό 
ιστορικό, έναν ακαδημαϊκό που ησχολείτο δημοσίως με την πολιτική 
δραστηριότητα.  

Λόγω του ότι ο Τράϊτσκε υπήρξεν εντόνως Εθνικιστής, είναι εύλογο να 
κρίνεται και ως προπομπός της εθνικοσοσιαλιστικής περιόδου, αν και θα ήταν 
ολότελα άδικο να συνδέεται ένας άνθρωπος του χαρακτήρος του με διάφορες 
εγκληματικές ενέργειες. Δεδομένου όμως ότι ο Τράϊτσκε ήταν ένα διάσημο 
δημόσιο πρόσωπο, που έγραψε και ομίλησε σχετικώς με  την εβραϊκή 
μετανάστευση, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε σε αυτόν επί βραχύ, ώστε 
να αποφεύγονται οι οιεσδήποτε (σκόπιμες ή λόγω αγνοίας) συγχύσεις  περί 
του έργου και του προσώπου του,  καθώς και αυθαίρετες συσχετίσεις του με 
την ανθρωπολογική έρευνα.  

Ο Χάϊνριχ – Γκόντχαρντ φον Τράϊτσκε (1834 - 1896)  εκτός από  ιστορικός 
ήταν πολιτικός συγγραφεύς και Εθνικοφιλελεύθερος βουλευτής στο Ράϊχσταγκ 
κατά την διάρκεια της Β’ Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Υπήρξεν ένας ειλικρινής 
και αφοσιωμένος Εθνικιστής, ο οποίος ευνοούσε την γερμανική αποικιακή 
επέκταση και αντετάσετο με πάθος στην κοσμοκράτειρα βρετανική 
αυτοκρατορία. Επίσης αντετέθη με πάθος στους Πολωνούς και στους 
καθολικούς και σοσιαλιστές συμπατριώτες του. 

Εγεννήθη στην Δρέσδη. Ήταν υιός ενός αξιωματικού του Σαξωνικού στρατού, 
ο οποίος  προήχθη σε κυβερνήτη του Καίνιχστάϊν και στρατιωτικό διοικητή  
της Δρέσδης. Ο Τράϊτσκε ανέπτυξε ένα πρόβλημα ακοής σε νεαρά ηλικία το 
οποίον εξελίχθηκε σε κώφωση, συνεπώς δεν ηδύνατο να εισέλθει σε δημοσία 
υπηρεσία. Μετά από σπουδές στα πανεπιστήμια της Λειψίας και της Βόννης, 
(όπου ήταν φοιτητής του Εθνικιστή, ελληνολάτρη κλασικού φιλολόγου 
Φρήντριχ Κρίστοφ Ντάλμαν, γνωστού ως «πνευματικού πατρός της 
Γερμανικής εθνότητος»), εκαθιερώθη ως Υφηγητής (Privatdozent) στο 
Πανεπιστήμιον της Λειψίας, διδάσκων ιστορία και πολιτική επιστήμη.  

Κατέστη δημοφιλέστατος στους μαθητές του, όμως οι πολιτικές του απόψεις 
απηγόρευσαν στην Σαξονική κυβέρνηση τον διορισμό του  ως Καθηγητή. 

Την εποχήν εκείνη ο Τράϊτσκε ήταν εντόνως Φιλελεύθερος. Ήλπιζε να ιδεί την 
Γερμανία ενωμένη σε ένα μόνον κράτος, με κοινοβουλευτική κυβέρνηση, μετά 
την σάρωση όλων τα μικροτέρων και αδυνάμων γερμανικών κρατών. 
Υπεστήριξεν απροκαλύπτως την αποικιοκρατία, δηλών : «Κάθε αρρενωπός 
λαός έχει δημιουργήσει αποικιακή ισχύ. Όλα τα μεγάλα έθνη με την 
πληρότητα της δύναμεώς τους  επεθύμησαν να θέσουν την σφραγίδα τους 
επάνω στις βάρβαρες γαίες, ενώ εκείνοι που αποτυγχάνουν να συμμετάσχουν 
σε αυτήν την μεγάλη αντιπαλότητα θα παίξουν έναν αξιολύπητο ρόλο στο 
μέλλον». 

Συνεζήτει επίσης τις κοινωνικές δαρβινικές θεωρίες για τον βίαιο ανταγωνισμό 
μεταξύ των φυλών. Σε ένα δοκίμιον δημοσιευθέν το 1862, ο Τράϊτσκε εξήρε 
τον «ανηλεή φυλετικόν αγώνα» των Γερμανών κατά των Λιθουανών, των 
Πολωνών και των αρχαίων Πρώσων.  



Ισχυρίζετο ότι από το «ανατολικό γερμανικό έδαφος» το οποίον είχε 
«γονιμοποιηθεί» από το «ευγενές γερμανικό αίμα»,  απέρρεε  «μαγεία». Ενώ 
ο κύριος αντικειμενικός του σκοπός ήταν να δοθεί ιστορική νομιμοποίηση στον 
εκγερμανισμό των Πολωνών που ευρίσκοντο ήδη υπό την Πρωσική 
κυριαρχία, η εξύμνηση της ιστορικομυθικής μεταναστεύσεως που διεξήχθη 
από τους Γερμανούς προγόνους προς ανατολάς κατέστη εν τέλει το 
προσφορότερο μέσον νομιμοποιήσεως των περαιτέρω διεκδικήσεων σε 
ανατολικότερα εδάφη. 

Το 1863 εδιορίσθη Καθηγητής στο Φράϊμπουργκ. Το 1866, κατά την έκρηξη 
του Αυστρο-Πρωσικού πολέμου, η συμπάθειά του προς το Βασίλειον της 
Πρωσίας ήταν τόσον ισχυρά ώστε μετέβη στο Βερολίνο, κατέστη Πρώσος 
υπήκοος και εδιορίσθη αρχισυντάκτης (1867-1889) του μηνιαίου πολιτικού και 
πολιτιστικού περιοδικού «Πρωσικές επετηρίδες» («Preussische Jahrbücher»). 
Το βίαιον άρθρο του, με το οποίον απήτησε την προσάρτηση των βασιλείων 
του Αννοβέρου και της Σαξονίας, επιτιθέμενος  με εμπαθή και πικρόχολο λόγο 
στον βασιλικόν οίκο της Σαξωνίας, τον οδήγησε σε αποξένωση από τον 
αγαπημένο του πατέρα, προσωπικό φίλο του Σάξωνος βασιλέως. Το 1870 με 
ανάλογο σφοδρότητα επετέθη κατά του βασιλείου της Βαυαρίας. Μετά από 
καθηγητικές τοποθετήσεις του στο Κίελο και στην Χαϊδελβέργη, το 1874 έγινε 
καθηγητής και στο Πανεπιστήμιον Χούμπολντ του Βερολίνου. 

Σημειωτέον ότι ορισμένοι μελετητές καταγράφουν μια κατηγορία ανθρώπων 
που δεν είναι τυπικοί αντιπρόσωποι μιας ιδιαιτέρας εθνικής ταξινομικής 
κατηγορίας ή του συγκεκριμένου έθνους που έχει την αφοσίωσή τους, είναι 
συχνά πλέον εμφανείς και «θορυβώδεις» στους επαίνους τους προς αυτό.  

Ο Τράϊτσκε αποτελεί ένα προφανές παράδειγμα αυτής της κατηγορίας.Αυτός 
ο παθιασμένος Γερμανός, ήταν εν μέρει τσεχικής καταγωγής και περιεγράφετο 
από διαφόρους συγχρόνους του ως «προφανώς Σλάβος» στην διάπλαση.  

Σε όσους ενδιαφέρονται για τις πραγματικότητες της φυσικής ανθρωπολογίας 
αυτό είναι αδιαμφισβητήτως μια όλως αόριστος έκφραση, αλλά το νόημα είναι 
προφανώς ότι η εμφάνισή του ήταν προδήλως Αλπικού ανθρωπολογικού 
τύπου, ενώ οι ακρότεροι εθνικιστικοί γερμανικοί κύκλοι της εποχής ετάσσοντο 
εμμόνως με την άποψη περί της Βορείου τύπου σωματικής διαπλάσεως των 
αρχαίων Γερμανών – Germanen  (και όχι μόνον των Τευτόνων - Deutschen ).  

Έκδηλος φόβος του Τράϊτσκε ήταν επίσης ότι, οι αρετές του γερμανικού λαού 
θα ενοθεύοντο από την παρουσία πάρα πολλών ή ιδιαιτέρως ισχυρών 
Ιουδαίων μεταξύ των Γερμανών.Δεν αφιέρωσε κάποιο μείζον έργον του στο 
εθνοφυλετικό πρόβλημα, αλλά σε ήσσονα κείμενά του ελαχιστοποίησε την 
συμβολή των Ιουδαίων δημιουργών  στην γερμανική λογοτεχνία.  

Ηνοχλείτο σφόδρα από την μεγάλη επιρροή τους στην λογοτεχνική κριτική 
στην Γερμανία. Ισχυρίζετο ότι τα βιβλία ετύγχαναν επαίνου ή απαξιώσεως, 
αναλόγως με την υποστήριξη ή αντίθεσή τους προς τις Ιουδαϊκές επιδιώξεις. 
Εθεώρει επίσης ότι οι Ιουδαίοι ήλεγχαν πολύ μεγάλο μέρος του γερμανικού 
τύπου, εξέφρασε δε την λύπη του για την τάση των Ιουδαίων μαθητών να 
αποτελούν τον κυρίαρχον αριθμό στις ανώτερες τάξεις των κολλεγίων του 
Βερολίνου. 



Κατηγόρησε τους Γερμανοεβραίους ότι ηρνήθησαν την αφομοίωσή τους στον 
γερμανικό πολιτισμό και στην γερμανική κοινωνία, και επέκρινε την 
ανεξέλεγκτο εισροή περισσοτέρων Ιουδαίων μεταναστών από την ρωσική 
Πολωνία, όπου συχνά εδιώκοντο από τις ρωσικές αρχές. Διετύπωσε την 
διαβόητο φράση «Οι Ιουδαίοι είναι η ατυχία μας», την οποίαν αρκετές 
δεκαετίες αργότερα υιοθέτησε ως σύνθημα η ναζιστική έκδοση «Der 
Stürmer».  

Λόγω της εξεχούσης κοινωνικής και ακαδημαϊκής θέσεώς του, οι 
παρατηρήσεις του Τράϊτσκε εγέννησαν ποικίλες διαμάχες. Όμως εξετιμάτο 
ιδιαιτέρως από τις πολιτικές ελίτ της Πρωσίας. Το 1896, απέθανε στο 
Βερολίνο σε ηλικία 61 ετών. Είναι θαμμένος εκεί, στο Παλαιό Κοιμητήριον του 
Αγίου Ματθαίου. 

Καθ' όλην την διάρκεια της ζωής του υπεστήριξε την ιδέα του πολέμου και της 
φυλής ως κυριάρχων ιστορικών παραμέτρων. Έφθασε  μάλιστα να επαινέσει 
την κατάκτηση άλλων εθνών και την εκρίζωση εκείνων που χάνονται, γράφων 
με απερίφραστο ωμότητα : «Οι γενναίοι λαοί επεκτείνονται, οι δειλοί λαοί 
χάνονται». Επίσης έγραψε περί των εκάστοτε κατακτηθέντων εθνών : «Στην 
δυστυχή σύγκρουση μεταξύ των φυλών, εμπνευσθείσα από την έντονο 
αμοιβαία εχθρότητα, η αιματοβαμμένη αγριότης του ταχέος πολέμου 
εξοντώσεως είναι περισσότερον ανθρωπιστική και ολιγότερον αποκρουστική 
από την εύσχημο επιείκεια  της νωθρότητος, η οποία διατηρεί  τους 
ηττημένους σε μια κατάσταση αγρίων ζώων.»  

Παρ' όλα ταύτα, o Τράϊτσκε αντετίθετο σε εξτρεμιστικές πολιτικές σχετικώς με 
το εβραϊκό ζήτημα. Η μόνη πολιτική συνταγή του για αυτό ήταν ο «απαλός 
περιορισμός». Κατά την άποψή του ουδείς λογικός άνθρωπος θα εσκέπτετο 
την κατάργηση ή ακόμη και την τροποποίηση της πλήρους χειραφετήσεως 
των Ιουδαίων. Εθεώρησεν ότι αυτό θα ήταν προφανώς άδικο. Μάλιστα απείχε 
και από κάθε σκέψη παρεμβάσεως  στην πρακτική της θρησκείας τους, ώστε 
τους απηύθηνε έκκληση να μην την εγκαταλείψουν. 

Στους μαθητές του Τράϊτσκε συμπεριελήφθησαν πολλοί σημαίνοντες 
ιστορικοί, νομικοί και πολιτικοί : O  Εθνικιστής νομικός και πολιτικός Χάϊνριχ, ο 
σπουδαίος στρατιωτικός ιστορικός Χανς Ντέλμπρυκ, ο αφροαμερικανός 
κοινωνιολόγος, ιστορικός, ακτιβιστής πολιτικών δικαιωμάτων, 
παναφρικανιστής, συγγραφεύς και εκδότης Γουίλιαμ Έντουαρντ 
Μπούργκαρντ («W.E.Β.») Ντυ Μπουά, ο Καθηγητής της Συνταγματικής, 
Διοικητικής και Οικονομικής Ιστορίας Όττο Χίντσε, ο ιστορικός και φιλόλογος 
Μαξ Λεντς, ο στρατηγός Έριχ Μάρκς, ο αντιναζί και αντισιωνιστής ιστορικός 
Φρήντριχ Μάϊνεκε, ο διάσημος Εθνικιστής εξερευνητής, πολιτικός και 
ιστορικός Καρλ Πέτερς, ο Ελβετός ιστορικός του Μεσαίωνος και της 
θρησκείας Γκούσταφ Σνύρερ, ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γκέοργκ Ζίμελ 
και ο επίσης διάσημος στρατηγός και ιστορικός Φρήντριχ φον Μπερνάρντι.   
 
Ευλόγως λοιπόν  ο Τράϊτσκε θεωρείται ως ένας κομβικός  διαμορφωτής 
επιστημονικής αντιλήψεως στην πατρίδα του και ευρύτερον. Απλώς πρέπει να 
κρίνεται και να μελετάται, τοποθετούμενος ευκρινώς εντός αληθούς  και 
πραγματικού, ιστορικού και θεωρητικού  πλαισίου.  
 

 
 



Μέρος 103 

 

Στο τελευταίον έτος του δεκάτου ενάτου αιώνος εδημοσιεύθησαν δύο βιβλία 
σχετικώς με το εθνοφυλετικόν πρόβλημα, όχι εντελώς ανόμοια μεταξύ τους, 
αλλά ανισοβαρή ως προς την επικοινωνιακή αξία τους. Το ένα εξ αυτών, 
ιδιαιτέρως μετριοπαθών τόνων, ανεγνωρίσθη από τους θεωρητικούς του 
εθνικοσοσιαλισμού ως ένα εκ των θεμελίων επί των οποίων εβασίσθη η 
πολιτική τους.  

Είχε ως συγγραφέα του τον πολυμαθή Άγγλο ζωολόγο, γεωλόγο, 
βοτανολόγο, αστρονόμο και φυσιολόγο Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλαιν. Το 
άλλο εγράφη από τον Γάλλο ανθρωπολόγο και ευγονιστή, Κόμητα Ζωρζ Βασέ 
ντε Λαπούζ (Georges Vacher de Lapouge) έναν επιστήμονα με ακραίες 
παραδοχές, είχε δε ως πόνημα μικρά επιρροή στην διανόηση της εποχής. 

Ο Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλαιν (1855-1927) κατέστη διάσημος από το 
προαναφερόμενο, σχετικό με το εθνοφυλετικό πρόβλημα έργο του : «Οι 
βάσεις του δεκάτου ενάτου αιώνος»  («Die Grundlagen des neunzehnten 
Jahrhunderts»), δημοσιευθέν το 1899. Ο Τσάμπερλαιν ήταν υιός ενός 
ναυάρχου του βρετανικού ναυτικού. Υπήρξεν ασθενικός ως παιδί και 
εξεπαιδεύθη από ένα Γερμανό ιδιωτικό διδάσκαλο. Στην συνέχεια εσπούδασε 
ζωολογία υπό τον μέγα Καρλ Φογκτ στην Γενεύη. Μετέβη στην Δρέσδη και 
απερροφήθη από την μουσική και την φιλοσοφία του Ριχάρδου Βάγκνερ, την 
θυγατέρα του οποίου ενυμφεύφθη.  

Διεποτίσθη από τον γερμανικό πολιτισμό και έγραψε βιβλία στην γλώσσα της 
χώρας η οποία τον «υιοθέτησε». Παρά το γεγονός ότι εξεπαιδεύθη ως 
φυσικός επιστήμων και χωρίς αμφιβολίαν οι απόψεις του επηρεάσθησαν  από 
τον Φογκτ, ουσιαστικώς ελειτούργησεν ως ιστορικός και βιογράφος.  

Ως σημαντικότερον έργο του εθεώρησε την βιογραφία  του Εμμανουήλ Καντ. 



Η άποψη του Τσάμπερλαιν, όπως επαρουσιάσθη στις «Βάσεις», ήταν αυτή 
του ιστορικού, ο οποίος ενδιεφέρετο κυρίως για την Ευρώπη και την Μέση 
Ανατολή. Ήθελε να απεικονίσει και να εξηγήσει τον δέκατον ένατον αιώνα με 
τους πλέον γενικούς όρους, αλλά για να το πράξει αυτό, εχρειάσθη να 
αναδράμει  έως την εποχή των πρώτων Ισραηλιτών και να αφιερώσει περίπου 
το ήμισυ του μεγάλου έργου στην μακρά περίοδο που οδήγησε μέχρι τον 
αιώνα τον οποίον επεδίωξε να περιγράψει. Κυρία πρόθεσή του ήταν να 
εκθειάσει τις αρετές και να τονίσει την επιρροή του Γερμανών.  

Οι Γερμανοί του (Germanen) βεβαίως  συμπεριελάμβαναν τον «Ευρωπαίον 
άνθρωπο», τον «Homo europaeus», καθώς ανεφέροντο όχι μόνον στους 
Τεύτονες – Deutsche της εποχής του, αλλά και σε όλους τους γερμανικούς 
πληθυσμούς από την νεολιθική περίοδο και ένθεν. 

Η εκχυλίζουσα γερμανόφιλος διάθεσή του μοιραίως τον οδήγησε να 
τοποθετήσει την προέλευση του Μεσαίωνος μερικούς αιώνες ενωρίτερον από 
ότι επετρέπετο συνήθως έως τότε, αλλά και να μειώσει την σημασία που 
συνήθως αποδίδεται στην Αναγέννηση. Έγραψε χαρακτηριστικώς : «Η 
συνειδητοποίηση των Γερμανών για το πεπρωμένο τους στην παγκόσμιο 
ιστορία, ως ιδρυτών ενός εντελώς νέου υλικοτεχνικού και πνευματικού 
πολιτισμού, συνιστά αυτήν την καμπή: Το έτος 1200 ημπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως ο μέσος όρος της χρονικής στιγμής αυτής της 
συνειδητοποιήσεως».  

Ο «Μεσαίων» που εξεκίνησε κατά το «σωτήριον έτος» 1200, κατά την άποψή 
του δεν είχε τελειώσει κατά την στιγμή της δημοσιεύσεως του βιβλίου του. Ο 
δέκατος ένατος αιών ήταν μόνον ένα μέρος της μεγάλης περιόδου 
προετοιμασίας για μια νέα εποχή, η οποία τελικώς θα διεδέχετο τον  
Μεσαίωνα. 

Οι άνθρωποι που ήσαν κυρίως υπεύθυνοι για τις προόδους οι οποίες 
συνετελέσθησαν κατά τον «Μεσαίωνα» (με την ιδική του χρήση του όρου) 
ήσαν οι Γερμανοί. «Αν οι Γερμανοί δεν ήσαν οι μόνοι που ησχολούντο με την 
διαμόρφωση της ιστορίας, εν πάσει περιπτώσει ήσαν ασυγκρίτως οι πλέον 
σημαντικοί». Δυστυχώς η εν γένει τοποθέτησή του καθίσταται ενίοτε ασαφής, 
καθώς χρησιμοποιεί την λέξη «Germanen» με δύο διαχωρισμένες 
εθνογεωγραφικές έννοιες, την ευρεία και την στενή, όπως προαναφέραμε. 

Στο εξαίρετο βιβλίο του, υπό το όνομα «Germanen» αντιλαμβάνεται τους 
διαφόρους βορειοευρωπαϊκούς  πληθυσμούς οι οποίοι εμφανίζονται στην 
ιστορία ως Κέλτες, Γερμανοί και Σλάβοι, από τους οποίους - κυρίως σε 
αρρήκτως συνδεδεμένα μείγματα - προέρχονται οι λαοί της συγχρόνου 
κεντρικής, βορείου και δυτικής Ευρώπης.  

Είναι βέβαιον ότι αρχικώς οι πληθυσμοί αυτοί υπήρξαν μια ενιαία ευρεία 
οικογένεια, αλλά ο Γερμανοί με την στενοτέρα έννοια της λέξεως, (όπως 
χρησιμοποιείται από τον Ρωμαίο ιστορικό Τάκιτο), απέδειξαν πόσον ανώτεροι 
ήσαν μεταξύ των συγγενών τους πνευματικώς, ηθικώς και φυσικώς, ώστε  
δικαιολογείται να θέσουμε το όνομά τους ως «ουσίαν» ολοκλήρου αυτής της 
ευρείας οικογενείας. Αργότερον στο βιβλίον αντισταθμίζει κατά τι αυτήν την 
άποψη :  «Πράγματι, ούτε καν δηλώνω μιαν σχέση αίματος μεταξύ Κελτών, 
Γερμανών και Σλάβων, αλλά έχω επίγνωση της τρομεράς πολυπλοκότητος 
του προβλήματος». Ισχυρίζεται, ωστόσον ότι οι Σλάβοι ήσαν αρχικώς 



παρόμοιοι στον φυσικό τύπο τους με τα μέλη των άλλων δύο ομάδων και ότι 
σταδιακώς εξελίχθησαν στην παρούσα μορφή τους, συχνότατα τόσον 
διαφορετική από αυτή των άλλων. Τονίζει επίσης ότι οι Γερμανοί δεν είναι κατ' 
ανάγκην  ξανθότριχες. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τσάμπερλαιν συνεκέντρωσε υπό τον τον ενιαίον 
όρο «Germanen», (με την ευρύτερη έννοια αυτού), μιαν αυθαίρετο συλλογή 
των ανθρώπων Βορείου, Ανατολικοευρωπαϊκού, Αλπικού και Διναρικού 
ανθρωπολογικού τύπου (ή κατά τινες «φύλου» της Λευκής φυλής). Εδώ 
πρέπει να γίνει αντιληπτόν ότι ο Τσάμπερλαιν διέθετε περιορισμένες γνώσεις 
για την φυσική ανθρωπολογία, μάλιστα δε απέδιδε  περιορισμένη σημασία 
στο ανθρωπολογικό ζήτημα ή πιθανώς δεν είχεν εμπιστοσύνη στα 
ανθρωπολογικά συμπεράσματα και προέβαινε σε «εξισορροπιστικές», μη 
ανθρωπολογικές ιστορικές γενικεύσεις.. 

Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου του Τσάμπερλαιν είναι αφιερωμένο σε μια 
προσπάθεια να πείσει τον αναγνώστη του ότι οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι 
Εβραίοι είχαν μόνον ένα μικρό ρόλο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Εξέφρασε την λύπη του για την αυξανομένη επιρροή των 
Εβραίων στην διακυβέρνηση, στο δίκαιο, στην επιστήμη, στο εμπόριο, στην 
λογοτεχνία και στην τέχνη της Ευρώπης.  

Υπάρχει κάποια ομοιότης της θέσεώς του με την οπτική του Κόμητος 
Γκομπινώ στην εμμονή του σχετικώς με τα κακά αποτελέσματα της αδιακρίτου 
υβριδοποιήσεως διαφορετικών εθνικοτήτων. Αποδίδει την πτώση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε αυτό που απεκάλεσε «φυλετικόν χάος», αν και 
δεν εσυμμερίζετο τις απαισιόδοξες προβλέψεις του Γκομπινώ για το μέλλον. 
Κατά την άποψή του το χειρότερον παράδειγμα της αδιακρίτου εθνοφυλετικής 
αναμείξεως, ήταν το «φυλετικόν χάος» της αρχαίας Μέσης Ανατολής. 
Εντούτοις, εθεώρησαν ότι ήταν δόκιμη και πράγματι ευεργετική η ανάμειξη 
όσων λαών ήσαν στενώς συγγενικοί (οι Γερμανοί, Κελτογερμανοί και 
Σλαβογερμανοί). Γράφει : «Η φυλή δεν είναι ένα αρχέγονο φαινόμενο, αλλά 
δημιουργείται φυσιολογικώς με την χαρακτηριστική μείξη του αίματος, 
ακολουθουμένη από ενδογαμία. Γεννάται φυσικώς από την επιρροή την 
οποίαν επάγουν οι μακρόχρονες ιστορικές-γεωγραφικές συνθήκες, δρώσες 
επί της συγκεκριμένης φυσιολογικής προδιαθέσως».  

Δεν είναι σαφές εάν υπέθετε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα 
ημπορούσαν να επηρεάσουν τις γενετικές ιδιότητες της κατ’ αυτόν νοουμένης 
«φυλής». 

Ο Τσάμπερλαιν εθεώρει τους Εβραίους ως θεμελιωδώς διαφορετικούς όχι 
μόνον από τους Γερμανούς, αλλά και εν γένει από τους ινδοευρωπαϊκούς 
λαούς. Γράφει «Αυτός ο ξένος λαός, αιωνίως ξένος». Είναι πράγματι δύσκολο 
να αντιληφθούμε γιατί κατέβαλε τόσον κόπο να απομειώσει τα πνευματικά 
επιτεύγματα του εβραϊκού λαού για έναν ιδιάζοντα λόγο : Κατ’ αυτόν υπήρχε 
μια «αγιότης καθαράς φυλής» («Heiligkeit reiner Rasse»), της οποίας 
εθεώρησεν ότι οι Εβραίοι εστερούντο, καθώς ήσαν υβρίδια μεταξύ σημιτικών 
(«αραβοειδών»-«ανατολικών»), συριακών («αρμενοειδών»), αλλά και 
ινδοευρωπαϊκών ομάδων.  

 



Όμως παραλλήλως τους εθαύμαζε για τις άοκνες και αδίστακτες προσπάθειές 
τους να διατηρήσουν το εθνοφυλετικό τους μόρφωμα ,όταν αυτό είχε πλέον 
εδραιωθεί. Ωστόσον η αποστροφή του προς την «Αραβοειδή» και την 
«Αρμενοειδή» υποφυλή ήταν ισχυροτάτη, ώστε δεν του επέτρεπε να προβεί 
σε αδέκαστο κρίση. 

Παρόλα ταύτα, απείχε κατά πολύ από την συμπάθεια προς τους ακραίους 
αντιπάλους των Εβραίων. Στη μακρά εισαγωγή στο βιβλίον του, επισημαίνει  
ότι η προσπάθεια να καταστεί ο Εβραίος ο εν γένει  αποδιοπομπαίος τράγος 
για όλα τα πάθη της εποχής ήταν «προφανώς γελοία και συγκλονιστική». 
Επανερχόμενος στο ίδιο θέμα, στον κορμό του έργου, διερωτάται εαν θα 
έπρεπε να διασύρουμε τους Εβραίους και απαντά ότι πράττοντες έτσι θα ήταν 
«τόσον ευτελές,  όσον θα ήταν ανέντιμο και παράλογο». 

Υπάρχει μεγάλη επιστημονική αξία και σπουδαίο περιεχόμενο στις «Βάσεις». 
Πρόκειται προφανώς για το έργο ενός ειλικρινούς και σοβαρού ανθρώπου, ο 
οποίος κατέχει λεπτομερεστάτη ιστορική γνώση σχετικώς με το ζήτημα που 
εξετάζει. Αποδίδει όμως ολίγα εύσημα στους Μεσογειακούς λαούς  και 
ελάχιστα στους Εβραίους για τα επιτεύγματά τους, ενώ ο αυθαίρετος τρόπος 
με τον οποίον συνδέει ορισμένες υποφυλές μεταξύ τους και τις αντιπαραθέτει 
με άλλες, είναι αστήρικτος με δεδομένα και επιχειρήματα φυσικής 
ανθρωπολογίας. Προφανώς, δεν εννόησε ποτέ ότι οι άνθρωποι Βορείου 
τύπου (δηλαδή οι Germanen με την έννοιάν του), ανθρωπολογικώς  μάλλον 
είναι στην πραγματικότητα στενώς συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους 
Μεσογειακού τύπου. 

Κατά την έναρξη του Α’ Μεγάλου Πολέμου, τον Αύγουστο του 1914, ο 
Τσάμπερλαιν υπεστήριξε την πλευρά της Γερμανίας και δύο χρόνια 
αργότερον επολιτογραφήθη ως υπήκοος  της, αποποιηθείς οριστικώς την 
βρετανική υπηκοότητα. Μερικοί σχολιαστές του αναφέρουν ότι, εστάθη 
ευτυχής και ιδιαιτέρως τυχερός, καθώς απέθανε πολλά έτη πριν έλθουν στην 
εξουσία οι  εθνικοσοσιαλιστές, των οποίων υπήρξε εν μέρει ιδεολογικός 
προπομπός και εν μέρει  αβυσσαλέως αντίθετος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 104 

 

Σε προηγούμενο άρθρο ανεφέρθημεν στην δημοσίευση δύο βιβλίων σχετικών 
με το εθνοφυλετικόν πρόβλημα κατά τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνος, βιβλίων 
ανισοβαρών ως προς την επικοινωνιακή αξία τους. Το εν εξ αυτών, ιδιαιτέρως 
μετριοπαθών τόνων, με συγγραφέα του τον πολυμαθή Άγγλο ζωολόγο 
Χιούστον Στιούαρτ Τσάμπερλαιν, ανεγνωρίσθη από τους θεωρητικούς του 
εθνικοσοσιαλισμού ως ένα εκ των θεμελιωδών βιβλίων τητ πολιτικής τους. Το 
άλλο εγράφη από τον Γάλλο ανθρωπολόγο και ευγονιστή, Κόμητα Ζωρζ Βασέ 
ντε Λαπούζ (Georges Vacher de Lapouge), έναν επιστήμονα με ακραίες 
πολιτικοκοινωνικές παραδοχές και ολίγον επηρέασεν την  επιστημονική και 
συλλήβδην διανόηση της εποχής. 

Ο Βασέ ντε Λαπούζ (1854–1936) υπήρξεν ένας πολυσχιδής και πολυμαθής 
άνθρωπος με μεγάλο ενδιαφέρο  για την ιστορία, την κοινωνιολογία. και της 
ανθρωπολογία. Σε αντίθεση με πολλούς μελετητές του εθνοφυλετικού 
προβλήματος, διέθετε καλή γνώση της βιολογίας και της ανθρωπίνης 
ανατομίας. Ήταν απολογητής του Χαίκελ, το φυλλάδιον του οποίου περί της 
φιλοσοφίας του μονισμού μετέφρασε  στην γαλλική, ενώ συνέγραψε και την 
εισαγωγή του. 

Ο Λαπούζ συνεταράχθη από τις εθνολογικές μεταβολές του πληθυσμού της 
Γαλλίας και το 1887 εδημοσίευσεν ένα άρθρο σχετικώς με το θέμα αυτό («Η 
πληθυσμιακή μείωση της Γαλλίας» - «Ανθρωπολογική Επιθεώρηση» τόμος  
2, τεύχος 1, σελίδες 69–80). Σε αυτό, διεχώρισεν τους ανθρώπους της 
πατρίδος του στους ενδημικούς υψηλούς, ξανθούς, κυανοφθάλμους και 
δολιχοκεφάλους Βορείους  και στους επήλυδες, βραχυτέρους, καστανότριχες 
και βραχυκεφάλους Αλπίνους. Εθεώρησεν τους πρώτους ως ανωτέρους και 
παρέσχεν έναν κατάλογο με τους πλέον εξέχοντες Γάλλους, ως ανήκοντες σε 
αυτήν την Βορεία υποφυλή της Λευκής φυλής, από τα πορτραίτα τους ή και 
από άλλα στοιχεία. Ισχυρίσθηκε ότι ολίγοι μόνον βραχυκέφαλοι Γάλλοι είχαν 
διακριθεί στην λογοτεχνία, στην επιστήμη, ή στην πολιτική.  



Περιέγραψεν λεπτομερώς τους πνευματικούς χαρακτήρες που είναι εγγενείς 
σε κάθε ομάδα, ενώ έφθασε να ισχυρισθεί για τους Βορείους ακόμη  και ότι 
«Στην θρησκεία είναι Διαμαρτυρόμενοι». 

Εσπούδασε νομική. Το 1879 απέκτησε διδακτορικόν δίπλωμα και έγινε 
δικαστής και κατόπιν εισαγγελεύς. Εν συνεχεία, εσπούδασεν ιστορία και 
φιλολογία στην «École pratique des hautes etudes» και από το 1883 έως το 
1886 έμαθε αρκετές γλώσσες όπως την Ακκαδική, Αιγυπτιακή, Εβραϊκή, 
Κινεζική και Ιαπωνική στην σχολή του Λούβρου και στην Ανθρωπολογική 
Σχολή των Παρισίων. 

Από το 1886 ο Βασέ ντε Λαπούζ εδίδαξεν ανθρωπολογία στο πανεπιστήμιον 
του Μονπελιέ, υποστηρίζων την ευγονική αντίληψη του Γκάλτον, αλλά 
εξεδιώχθη από την έδρα του το 1892 λόγω των σοσιαλιστικών του 
δραστηριοτήτων  (ήταν συνιδρυτής στο «Γαλλικό Εργατικό Κόμμα»). 
Εργάσθηκε αργότερον ως βιβλιοθηκάριος στο Πανεπιστήμιο της Ρεν μέχρι την 
συνταξιοδότησή του το 1922. Είναι γνωστός ως ιδρυτής της 
«Ανθρωποκοινωνιολογίας», ήτοι της συνδυαστικής ανθρωπολογικής και 
κοινωνιολογικής μελέτης της φυλής, ως μέσου για την σπουδή της 
εδραιώσεως της ανωτερότητος ορισμένων λαών. 

Υπήρξεν πολυγραφότατος. Σπουδαιότερα βιβλία του ήσαν «Ο Άριος: Ο 
κοινωνικός του ρόλος» (1899), Παρίσι, εκδόσεις Albert Fontemoing και «Φυλή 
και κοινωνικό περιβάλλον : Δοκίμια της Ανθρωποκοινωνιολογίας», (1909), 
Παρίσι, εκδόσεις Marcel Rivière. 

Ο Λαπούζ εξέθεσεν λεπτομερώς τις απόψεις του σε μια σειρά διαλέξεων που 
έδωσε στο πανεπιστήμιο του Μονπελιέ . Αυτές, εμπλουτισμένες, εξέδωσε στο 
βιβλίον του περί του «Αρίου». Στην αρχήν αυτού του έργου εξηγεί ότι στην 
πραγματικότητα είναι μια μονογραφία για τον «Ευρωπαίον άνθρωπο» (Homo 
europaeus)  του Λιναίου. Στον τίτλον εχρησιμοποίησε μια λέξη παραληφθείσα 
από την φιλολογία, απλώς και μόνον επειδή δεν υπήρχε ένα γενικώς 
κατανοητό όνομα που θα περιέγραφεν με μεγαλυτέρα ακρίβεια το θέμα του. 
Πρόθεσή του ήταν να εκθειάσει τους Βορείους Λευκούς, αλλά επεξετάθη σε 
μια προσεκτική περιγραφή των διαφόρων υποφυλών της βορείου και 
κεντρικής Ευρώπης. Τις περιγράφει ως είδος και τους δίδει λατινοποιημένα 
ονόματα. Επραγματοποίησεν την επιτυχή προσθήκη του λατινικού ονόματος 
«dinaricus» - «Διναρικός» σε ένα από τα «είδη» του – υποφυλές και το 
προσδιόρισε με ακρίβεια. 

Για τον Λαπούζ, κάθε υποφυλή («είδος») του Λευκού ανθρώπου έχει λίαν 
ιδιαιτέρους ψυχικούς χαρακτήρες, οι οποίοι φαίνεται να είναι εγγενείς, αν και 
ημπορούν να τροποποιηθούν από περιβαλλοντικές περιστάσεις. Δηλώνει 
τους λόγους για τους οποίους υποτίθεται ότι οι θεμελιώδεις νοητικοί 
χαρακτήρες του «Homo europaeus» έχουν διατηρηθεί από τους αρχαίους 
χρόνους. Δεν παραθέτει  έναν αιτιολογικό νόμο ως προς το αν συγκεκριμένοι 
χαρακτήρες εμφανισθέντες κατά την ιστορική συνέχεια προϋπήρχαν σε 
λανθάνουσα μορφή και απλώς απεκαλύφθησαν από νέα περιβάλλοντα ή αν 
επήλθεν μια ορισμένη εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου. Δέχεται ότι οι 
νοητικοί χαρακτήρες κάθε εθνοφυλετικής ταξινομικής βαθμίδος δεν 
μοιράζονται ισοπόσως σε κάθε μέλος της. 

 



Ο Λαπούζ δεν ήταν ικανοποιημένος να αποδίδει θολές γενικεύσεις, υποθέτων 
αορίστως ότι μια εθνοφυλετική ομάς διέφερε από την άλλη σε ορισμένα ευρέα 
χαρακτηριστικά πνευματικής ή συναισθηματικής μορφής. Δίδει πολύ 
λεπτομερείς περιγραφές των συγκεκριμένων χαρακτήρων ορισμένων 
ομάδων. Μάλιστα, σε αυτό το θέμα, φθάνει σε ακραίες διαπιστώσεις και 
υπογραμμίζει εντονώτατα την πίστη του στην εγγενή υπεροχή του Homo 
europaeus,  ώστε κάποιος θα ημπορούσε ευχερώς να φαντασθεί ότι ήταν 
ένας …. κρυφός εξισωτιστής που επεδίδετο σε ύπουλο σάτιρα. 

Για τον Λαπούζ ο τυπικός «Ευρωπαίος άνθρωπος», χαρακτηρίζεται μάλλον 
από την λογική και την θέλησή του παρά από τις γόνιμες ιδέες του, την 
ευκολία στην εκμάθηση ή την έκταση της μνήμης του. Ο Ισπανός, ο Άραβας ή 
ο Ινδός έχουν μια τεραστία ποικιλία ιδεών, αλλά αυτές διαδέχονται η μία την 
άλλη τόσον ταχέως ώστε  δεν ημπορούν να τακτοποιηθούν, οπότε γεννάται 
μία πενία σε πρακτικά αποτελέσματα. Στην καθαρά νοημοσύνη, ο Ευρωπαίος 
δεν υπερβαίνει σε μεγάλον βαθμό τον μέσο όρο της ανθρωπότητος, αλλά 
εξασκεί την πνευματική εργασία συνεκτικότερον και είναι ικανότερος να 
υπερβαίνει τις συνήθεις ιδέες.  

Η τάση του στην πραγματικότητα είναι προς ότι είναι νέο. Η ορθολογιστική 
ισχύς του είναι «ψυχρά» και δικαία. Υπολογίζει προσεκτικώς, καταλήγει σε 
συμπέρασμα το συντομότερον δυνατόν και ενεργεί χωρίς δισταγμούς. Έχων 
αποφασίσει, δεν αλλάζει αναιτίως την απόφασή του. Η υπερτάτη ποιότης που 
χαρακτηρίζει το «είδος» του και τον τοποθετεί υπεράνω των άλλων, είναι η 
ακριβής, ανθεκτική του θέληση, η οποία υπερβαίνει όλα τα εμπόδια. Είναι η 
ικανότης του για διοίκηση που του δίδει την κυριαρχία επί των άλλων. Είναι 
μαχητικός και ατομιστής, πείσμων απέναντι στην εξουσία, αλλά και ικανός να 
συμμορφούται με την πειθαρχία όταν είναι απαραίτητο. 

«Ο μόνος επικίνδυνος ανταγωνιστής των Αρίων», γράφει ο Λαπούζ, «είναι ο 
Ιουδαίος», τον οποίον στιγματίζει ως αλαζόνα στην επιτυχία, δουλικό στην 
συμφορά, πονηρό, έναν απατεώνα, έναν μεγάλο αποθησαυριστή χρημάτων, 
υψηλών πνευματικών ιδιοτήτων και όμως ανίκανο να δημιουργήσει. «Από την 
φύση του είναι ανίκανος για παραγωγική εργασία. Είναι μεσίτης, 
κερδοσκόπος. Δεν είναι ένας εργάτης, ένας γεωργός. Ένα αρπακτικό, δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά ένα αρπακτικό, είναι αστός. Δεν είναι και δεν θέλει να 
είναι τίποτε άλλο παρά ένας αστός ! ». 
 
Ο Λαπούζ αναφερόμενος στον θεσμόν της δουλείας, είπε με ωμότητα ότι δεν 
έβλεπε σε αυτόν «… τίποτα πιο ανώμαλο από την εξημέρωση του ίππου ή 
του βοός». Θεωρούσε ότι υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της βραχυκεφαλίας και 
της δουλικότητος και  προέβλεψε συνεπώς, με ένα αξιοπρόσεκτο προφητικό 
εδάφιο, την επέλευση του «απολύτου σοσιαλισμού» των βραχυκεφάλων 
δούλων στηn Ρωσία. Η σύνοψη διαφόρων υποκειμενικών απόψεων του 
Λαπούζ σχετικώς προς το εθνοφυλετικό πρόβλημα παρατίθεται ενδεικτικώς 
ως παράδειγμα των πλέον ακραίων απόψεων που εξεφράσθησαν κατά την 
«προ-ναζιστική» περίοδο  της ανθρωπολογικής επιστήμης. 
 
Ο Λαπούζ ενδιεφέρθη κυρίως για τους λαούς της Ευρώπης. Ωστόσον, πρέπει 
να αναφερθεί ότι είχεn ιδιαίτερο θαυμασμό για την ικανότητα των Κινέζων 
στην γεωργία και τους εθεώρει «όχι κατωτέρους από την πλειοψηφία των 
Ευρωπαίων», αν και διαφορετικού χαρακτήρος. 
 



Επίσης σημειωτέον ότι, εν συγκρίσει προς τον Βασέ ντε Λαπούζ, εκείνοι που 
ήσαν ή είναι απολογητές της υπεροχής των Βορείων και των σχετικών λαών 
(φερόμενοι και ως «Νορδιστές»), από την άποψη της φυσικής 
ανθρωπολογίας  διαθέτουν πολύ ολιγοτέρα ακρίβεια και αντικειμενικότητα 
στον καθορισμό της εθνοφυλετικής ταξινομικής κατηγορίας την οποίαν 
επιδιώκουν προθύμως να επαινούν ως  ικανοτέρα. 
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Καθώς περιηγούμεθα  στα άλλοτε ουτοπικά, άλλοτε  δυστοπικά και πάντα 
ενδιαφέροντα   πεδία των  ανθρωπολογικών και φυλετικών  θεωριών, όπως  
αυτές  ανεπτύχθησαν επί τέσσαρες αιώνες,  είναι  αναγκαίο να αναφερθούμε 
και στο παράλληλο αποτύπωμα  των γνωμών διαφόρων στοχαστών από 
άλλα γνωστικά πεδία, όπως επράξαμε για τον περιβόητο ιστορικό φον 
Τράϊτσκε. Κατ’ αναλογίαν, πριν συνεχίσουμε την διαφωτιστική μας αναφορά 
στους σπουδαίους ερευνητές επιστήμονες, είναι επιβεβλημένη  μια αναφορά 
στον τεράστιο Γερμανό φιλόσοφο Φρειδερίκο Νίτσε (1844-1900), τόσον πολύ 
«συζητημένο» όσον και στρεβλωμένο ή εν τέλει άγνωστο.    

Καταγράφεται συχνότατα ότι τα έργα του Νίτσε ήσαν αντικείμενο ….. 
υποχρεωτικής αναγνώσεως για τους εθνικοσοσιαλιστές, οπότε αυτομάτως 
δαιμονοποιείται, στρεβλώνεται και δυσφημείται η σκέψη του, επειδή τον 
εχρησιμοποίησαν εκείνοι. Είναι συνεπώς απαραίτητη εδώ κάποια αναφορά 
στο πραγματικό μήνυμά του. Βεβαίως δεν είναι καθόλου εύκολο να 
παρουσιάσουμε συνοπτικώς την οιανδήποτε σαφή ένδειξη των σκέψεων 
αυτού του εξαιρετικού, αλλά -θα ημπορούσαμε να ειπούμε- και σχεδόν 
ακατανοήτου ανθρώπου, του οποίου τα γραπτά δεν έχουν σχεδόν τίποτα 
κοινό με εκείνα κάθε άλλου συγγραφέως. Το «Τάδε έφη Ζαρατούστρας», το 
οποίον εδημοσιεύθη κατά τα έτη 1883 έως 1891, είναι ίσως το πλέον  
χαρακτηριστικό και ολιγότερον «ακραίο» από μερικά εκ των υπολοίπων 
έργων του, στα οποία ενίοτε φαίνεται να δίδει ασαφείς και εκτρωτικές ενδείξεις 
για την τελική ψυχική του κατάρρευση. 

 



Ο Ζαρατούστρας δεν εγράφη κυρίως για ακαδημαϊκώς διατρίβοντες 
ανθρώπους. Έγραψε : «Για τα παιδιά είμαι ακόμη μορφωμένος ... με 
απέρριψαν έξω από τον οίκο των μορφωμένων  και εκτύπησα την θύρα  
οπίσω μου». «Für Alle und Keinen» - «Για όλους και για κανέναν», έτσι είδε ο 
ίδιος ο συγγραφεύς  το βιβλίον του. Είναι πράγματι «για όλους» υπό την 
έννοιαν ότι οι μεμονωμένες λέξεις και η κατασκευή των προτάσεων είναι 
κατανοητές σε οιονδήποτε, αλλά είναι και «για κανέναν», διότι κανένας δεν 
ημπορεί να ερμηνεύσει με βεβαιότητα την βαθυτέραν έννοια όσων λέγει.  

Το ύφος του εκπλήσσει συχνότατα τον αναγνώστη. «Η γλώσσα μου», λέγει, 
σε ένα τυπικό περίεργο απόσπασμα, «είναι αυτή του λαού : ομιλώ λίαν αδρώς 
και εγκαρδίως για τον κόνικλο της Αγκύρας. Και τα λόγια μου φαίνονται όλο 
και πιο περίεργα σε όλα τα κεφαλόποδα  και τους πονηρούς 
κονδυλοφόρους».Ουδείς ημπορεί να εικάσει γιατί έγραψε το μεγαλύτερον 
μέρος του βιβλίου με σύντομες παραγράφους, μάλλον ομοιάζουσες με τους 
στίχους της Βίβλου. Δεν είναι καν σαφές γιατί ο Νίτσε επέλεξε να εκφρασθεί 
ως μετενσάρκωση του τιτανίου Πέρση στοχαστή. Η αμυδρά  γνώση μας περί 
του πραγματικού Ζαρατούστρα δεν δύναται να το ερμηνεύσει. 

Είναι πάντως σαφές ότι ο κύριος σκοπός του Νίτσε ήταν να αντιταχθεί στην 
διάδοση του απερισκέπτου εξισωτισμού  και να διεκδικήσει ειδικά προνόμια 
για τον «Υπεράνθρωπο», ο οποίος κατά τον Νίτσε εδικαιούτο να περιφρονεί 
την ευημερία των ασημάντων ανθρώπων. Αυτός περιφρονεί την συμπόνια. 
Ερωτά : «Τι έχει προκαλέσει στον κόσμο περισσoτέρα βλάβη από τις 
ανοησίες των συμπονετικών;» Ωστόσον, με χαρακτηριστική περιφρόνηση για 
την συνέπεια, ο Ζαρατούστρας σπεύδει επανειλημμένως να βοηθήσει ολότελα 
ξένους που διατρέχουν κίνδυνο.  

Μία στιγμή της «Θελήσεως για δύναμη»  («Wille zur Macht»), τον απορροφά  
και λέγει πάλιν «Για να προσελκύσω πολλούς από το κοπάδι - για αυτόν τον 
σκοπό ήλθα», αλλά συνεχίζει απροσδοκήτως : «Ευρίσκομαι προθύμως εδώ 
όπου παίζουν τα παιδιά, απέναντι στον θρυμματισμένο τοίχο, ανάμεσα σε 
ακάνθια και ερυθρά άνθη μήκωνος». Κατάσπαρτες με κεραυνοβόλες 
επιθέσεις  και τρυφερούς λόγους αναγνωρίζονται στο βιβλίο του πολλές 
χαρισματικές και συνάμα απροσδόκητες παραδοξολογίες. «Όμως εάν έχετε 
έναν εχθρό», λέγει ο Ζαρατούστρας, «μην ανταποδίδετε το κακό με καλό, γιατί 
αυτό θα τον ταράξει, αλλά δείξτε του ότι σας έχει επιβάλει κάτι καλό»: Ή πάλιν 
« Και εάν ένας φίλος σας αντιμετωπίζει άσχημα, μιλήστε του έτσι: Σε 
συγχωρώ για αυτό που έκανες σε εμένα, αλλά για ότι έκανες στον εαυτό σου, 
πώς θα ημπορούσα να σε συγχωρήσω για αυτό!».  

Επίσης πλέον απροσδοκήτως δηλώνει «είναι σπουδαιότερον κάποιος να 
αυτοκυριαρχείται εσφαλμένα από το να υποστηρίζει  τον σκοπό του, 
ιδιαιτέρως εάν κάποιος έχει δίκιο». 

Προς το τέλος του βιβλίου, ο Ζαρατούστρας φαίνεται να είναι στο χείλος της 
απαισιοδοξίας. Στο ορεινό σπήλαιόν του, στο οποίον παρίστατι ο αετός και ο 
όφις που είναι τα εμβλήματά αντιστοίχως της ισχύος και της σοφίας του, έχει 
συγκεντρώσει τους «κατωτέρους ανθρώπους»  για να τους διδάξει τα 
δόγματά του. Ευρίσκονται εκεί δύο βασιλείς, ένας πάπας (άνεργος λόγω .. του 
θανάτου του Θεού), ένας κακός μάγος, ένας εθελοντής επαίτης, ένας 
ταξιδιώτης -η σκιά του ιδίου του Ζαρατούστρα, ένας παλαιός προφήτης, ένας 
πνευματικώς συνειδητός άνδρας και -όλως παραδόξως- ο ασχημότερος  



άνθρωπος ! Ο Ζαρατούστρας, προφανώς αποτυγχάνει να μεταδώσει το 
μήνυμά του. Και τότε, στο τέλος, φαίνεται πως τους απαρνείται όλους και 
δρασκελίζει προς μια νέα περιπέτεια. 

Πράγματι δεν είναι ευνόητος ο λόγος για τον οποίον  οι Γερμανοί 
εθνικοσοσιαλιστές επείγοντο να αναγνώσουν ένα τέτοιο βιβλίο. Ο Νίτσε δεν 
έτρεφε ιδιαιτέρα εκτίμηση για τον γερμανικό λαό. Μάλιστα, εσκέφθη να 
σχηματίσει μιαν αντι-γερμανική ένωση, ενώ υπερηφανεύετο για την εν μέρει  
πολωνική του καταγωγή του από τους Κόμητες  Νιέτσκι. 

Συνολικώς υπάρχουν τουλάχιστον 5 διαφορετικές αναφορές, στις οποίες ο 
ίδιος ο Νίτσε εξέφρασε (και δη υπερηφάνως) την πολωνική του ταυτότητα. 
Η πολωνική καταγωγική ταυτότης του Νίτσε ήταν μάλιστα τόσον γνωστή ώστε 
πολλοί συγγραφείς έγραψαν άρθρα σχετικώς με αυτό (επιχειρούντες να 
επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν - τις ιδικές του επ’ αυτού τοποθετήσεις). Επί 
παραδείγματι αναφέρεται το άρθρον: «Για την πολωνικότητα του Νίτσε» 
(«Über Nietzches Polentum»), στο: «Politisch-antropologische Revue», που 
εδημοσιεύθη στην Λειψία το 1906. 

Όσον αφορά στο γερμανικόν κράτος, ο Νίτσε το κατεδίκασε απροκαλύπτως 
…. διά στόματος Ζαρατούστρα ! Αναφωνεί : «Κράτος είναι το όνομα του 
ψυχροτέρου από όλα τα ψυχρά τέρατα που  επίσης ψεύδεται ψυχρώς ενώ το 
ψεύδος τούτο γλιστρά από το στόμα του : “Εγώ το κράτος, είμαι ο λαός !”». Το 
περιβόητο βιβλίον του δεν έχει καμία άμεσο σχέση με το εθνοφυλετικό 
πρόβλημα.  

Οι Εβραίοι μνημονεύονται μόνον τρεις φορές σε αυτό, κάθε φορά λίαν 
βραχέως. Σε ένα σημείον, ο Ζαρατούστρας λέγει ότι εάν κυβερνούσαν, οι 
χωριάτες θα υπήρχε ένα «Συγκεχυμένο μείγμα όχλου [Poebel Mischmasch], 
στο οποίον συγχέονται οι πάντες, άγιος και κακοποιός και ευγενής και 
Εβραίος και κάθε κτήνος στην κιβωτό του Νώε». Η δευτέρα αναφορά είναι 
κάποιοι στίχοι του, προσβλητικοί τόσον για τους Χριστιανούς όσον και για 
τους Εβραίους, από το Δ’ κεφάλαιο του βιβλίου «Συζήτηση με τους βασιλείς»: 
«Καταστροφή ! Καταστροφή ! Ουδέποτε ο Κόσμος βυθίστηκε τόσο βαθιά. Η 
Ρώμη βυθίστηκε στην πόρνη και στο πορνείο. Ο Καίσαρ της Ρώμης βυθίστηκε 
σ’ ένα κτήνος κι΄ ο ίδιος ο Θεός έγινε Εβραίος !» 

Η Τρίτη αναφορά  είναι απλώς μια δήλωση της «σκιάς του Ζαρατούστρα», ότι 
δεν είναι ο περιπλανώμενος Ιουδαίος. 

Η πραγματική στάση του Νίτσε έναντι του εθνοφυλετικού ζητήματος 
παρουσιάζεται με πολύ πιο απλό τρόπο στην «Αυγή», ένα βιβλίο το οποίον 
είναι βέβαιον ότι  πολύ θα εξέπληξε τους εθνικοσοσιαλιστές όταν το είχαν ανά 
χείρας. Αφορά σε έναν όγκο διακριτών «Σκέψεων» (Gedanken), μία από τις 
οποίες είναι αφιερωμένη στον «Λαό του Ισραήλ» : «Οι πνευματικοί και 
πνευματικοί πόροι των Εβραίων του σήμερα είναι εξαιρετικοί ... Η γενναιότης 
τους υπό τον μανδύα της αξιοθρηνήτου υποταγής, ο ηρωισμός τους να 
αγνοούν την περιφρόνηση, υπερβαίνει τις αρετές όλων των αγίων ... Ο 
τρόπος με τον οποίον τιμούν τους πατέρες και τα παιδιά τους, η λογικότης 
των γάμων τους και των εθίμων του γάμου τους, τους ξεχωρίζουν  μεταξύ 
όλων των Ευρωπαίων ... Θα αποκληθούν εφευρέτες και δείκτες του δρόμου 
για όλους τους Ευρωπαίους ». 



Πράγματι θα ήταν εξόχως επιθυμητό να διαβιβασθεί και να διαδοθεί το 
συνολικό μήνυμα του Νίτσε με τόσον απλούς και σαφείς όρους. Τότε ο μέγας 
φιλόσοφος θα ήταν ασφαλώς ολιγότερον παρεξηγημένος και  
διαστρεβλωμένος. 

Στην αρχή του Α’ Μεγάλου Πολέμου του 1914-1918, ο Πανεπιστημιακός 
Τύπος της Οξφόρδης εδημοσίευσεν μια σειρά φυλλαδίων τα οποία 
προορίζοντο να υποστηρίξουν την βρετανική υπόθεση σε ακαδημαϊκούς 
κύκλους. Ο διακεκριμένος ιστορικός και πολιτικός επιστήμων της Οξφόρδης, 
Sir Ernest Barker, συνέβαλε σε αυτήν την σειρά με το δοκίμιον «Νίτσε και 
Τράϊτσκε: Η λατρεία της δυνάμεως στην σύγχρονη Γερμανία». Είναι ίσως 
σημαντικό ότι σε αυτό το μικρόν έργο 28 σελίδων, ο εμβριθέστατος 
συγγραφεύς δεν κάνει καμιά αναφορά στο εθνοφυλετικό ζήτημα, εκτός από 
μια σύντομο αναφορά στην αντίθεση του Νίτσε με το φυλετικόν μίσος. 
Συγκεκριμένως γράφει : 

«Αυτές οι υπάρχουσες αποτιμήσεις προθέσεων ενεργούν ως ηθικές ή ανήθικες, ως  

ωραίες ή άσχημες, διαθέτουν άραγε οιανδήποτε πραγματικήν αξία; Ή είναι μάλλον 

«υπερτιμημένες» ώστε να ανταποκριθούν σε ένα νέο και υψηλότερο πρότυπο; Για 

να απαντήσουμε σε μια τέτοιαν ερώτηση πρέπει πρωτίστως να εξετάσουμε τις 

υπάρχουσες αξίες με κριτικό πνεύμα. Εάν το πράξουμε, διαπιστώνουμε ότι δεν 

είναι απόλυτες αλλά σχετικές. Είναι σχετικές με τη φυλή και διαφέρουν από φυλής 

σε φυλή. Είναι σχετικές με τον χρόνο και ποικίλλουν από καιρό σε καιρό. 

 

Αρχικώς ο Νίτσε φαίνεται να εσκέφθη τον Υπεράνθρωπο ως ένα μόνον άτομο: 

Ομιλεί επανειλημμένως για τον Ναπολέοντα. Σταδιακώς όμως ο υπεράνθρωπος 

κατέστη ένα υπερ-είδος. Από την εξέλιξη – εφαίνετο να υπάρχουν τρία στάδια: 

πρώτον, μια αριστοκρατία να κυβερνά όλη την Ευρώπη. στην συνέχεια, μια νέα 

Ευρωπαϊκή φυλή «ανωτέρων ανθρώπων». και τελικώς, η φυλή των 

υπερανθρώπων. Είναι σημαντικόν ότι, ο Νίτσε ονειρεύεται μιαν ενωμένη Ευρώπη 

ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης., Στα όψιμα χρόνια του, εγκατέλειψε τον 

εθνικισμό : «Υπάρχει μια ιδέα πίσω από αυτόν τον βόειο εθνικισμό; Σχεδόν δεν 

είμεθα αρκούντως Γερμανοί ώστε να υποστηρίξουμε τον εθνικισμό και το 

φυλετικόν μίσος!». 
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Η αναδίφησή μας στους τελευταίους 2 αιώνες επιστημονικής δραστηριότητος 
που συνεκρότησεν τον κορμό των φυλετικών και ανθρωπογνωσικών θεωριών 
θα ήταν ελλειπής εάν δεν περιελάμβανε και τον σποδαίον Καρλ Πήρσον (Carl 
Pearson,1857 -1936), έναν Άγγλο μαθηματικό και βιοστατιστικολόγο. Ο 
Πήρσον έχει πιστωθεί με την καθιέρωση της επισυημονικής πειθαρχίας της 
μαθηματικής στατιστικής. Το 1911 ίδρυσε το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα 
στατιστικών ερευνών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ επίσης συνέβαλε 
σημαντικώς στον τομέα της βιομετρίας και της μετεωρολογίας. Ο Πήρσον 
υπήρξρεν επίσης πιστός υποστηρικτής του Κοινωνικού Δαρβινισμού και της 
ευγονικής, αλλά και προστατευόμενος και βιογράφος του μεγάλου σερ 
Φράνσις Γκάλτον. 

Ο Πήρσον εξεπαιδεύθη ιδιωτικώς στο Σχολείον του Πανεπιστημιακού 
Κολλεγίου, μετά από το οποίον μετέβη  στο Βασιλικό Κολλέγιον του Καίμπριτζ 
για να σπουδάσει μαθηματικά, απ’ όπου απεφοίτησεν το 1879. Στην συνέχεια 
εταξίδετσευσεν στην Γερμανία για να σπουδάσει φυσική στο Πανεπιστήμιον 
της Χαϊδελβέργης. Στην συνέχεια επεσκέφθη το Πανεπιστήμιον του 
Βερολίνου, όπου παρηκολούθησε τις διαλέξεις του φυσιολόγου Emil du Bois-
Reymond για τον Δαρβινισμό.  

Ο Πήρσον εμελέτησεν επίσης το ρωμαϊκόν δίκαιο, την μεσαιωνική και την 
γερμανική λογοτεχνία του 16ου  αιώνος, καθώς  και τον σοσιαλισμό. Κατέστη 
καταξιωμένος ιστορικός και γερμανιστής, ενώ διήλθεν μεγάλο μέρος της 
δεκαετίας του 1880 στο Βερολίνο, στην Χαϊδελβέργη και στην Βιέννη. Έγραψε 
για θεατρικά έργα του Θείου Πάθους, περί θρησκείας, περί του Γκαίτε εν γένει 
και του έργου του «Βέρθερος» ειδικότερον, καθώς και περί σεξουαλικά 
θέματα. 



Στο Βασιλικό Κολλέγιον του Καίμπριτζ του προσεφέρθη η θέση καθηγητού 
των Γερμανικών. Εκεί ο Πήρσον συνέκρινε του φοιτητές του Καίμπριτζ με 
εκείνους που εγνώρισε στην λαο εδήλωσε ότι οι Γερμανοί  ήσαν συγκριτικώς 
αγύμναστοι περί τα αθλητοκά και αδύναμοι.  

Επιστρέφων στην Αγγλία το 1880, ο Πήρσον επήγε για πρώτη φορά στο 
Καίμπριτζ. Είχε σπουδάσει με ζέση πολλά ενδιαφέροντα διαφορετικά θέματα 
και δήλωνε ανυποκρίτως, με παιδική αμεσότητα: «Έχετε ποτέ προσπαθήσει 
να συλλάβετε όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο που αξίζει να γνωρίζετε - ότι 
κανένα θέμα στο σύμπαν δεν είναι ανάξιο μελέτης; Οι γίγαντες της 
λογοτεχνίας, τα μυστήρια του πολυδιαστάτου χώρου, οι απόπειρες του 
Boltzmann και του Crookes να διεισδύσουν στο ίδιο το εργαστήριον της 
φύσεως, η καντιανή θεωρία του σύμπαντος και οι τελευταίες ανακαλύψεις στην 
εμβρυολογία, με τις υπέροχες ιστορίες τους για την ανάπτυξη της ζωής – τι 
πολυτέλεια υφίσταται πέραν της αντιλήψεώς μας! [...]» 

Ο Πήρσον επέστρεψε στο Λονδίνο για να μελετήσει νομική, μιμούμενος τον 
πατέρα του (σπουδαίο νομικόκαι δικηγόρο της βασιλικής αυλής). «Έφθασα 
στο Λονδίνο, διάβασα σε επιμελητήρια στο Lincoln's Inn, εσχημάτισα 
χρεωστικούς λογαριασμούς και εκλήθην από περιπτώσεις να συμμετέχω στην 
έδρα, αλλά το απέφυγα διότι ενεπλάκην σε διάφορες νομικές μελέτες, 
παραλλήλως δίδων διαλέξεις περί θερμότητος στο Barnes, περί του Μαρτίνου 
Λουθήρου στο Hampstead και περί των Λασσάλ και Μαρξ τις Κυριακές στις 
συναθροίσεις των επαναστατικών συλλόγων, γύρω από το Soho.» 

Η επομένη κίνηση της σταδιοδρομίας του ήταν να μελετήσει ενδελεχώς νομική 
(αν και δεν την εξήσκησε ποτέ). Μετά από αυτό, επέστρεψε στα μαθηματικά, 
αναπληρώντον καθηγητή των μαθηματικών στο Βασιλικό Κολλέγιον του 
Λονδίνου το 1881 και τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιον του Λονδίνου το 1883. 
Το 1884 εδιορίσθη στην έδρα των Εφηρμοσμένων Μαθηματικών και της 
Μηχανικής στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο, Λονδίνο. Το 1891 τον είδε επίσης 
Καθηγητή Γεωμετρίας στο Κολλέγιον Γκρέσαμ.  

Εδώ συνηντήθησαν με τον Walter Frank Raphael Weldon, ζωολόγο που είχε 
μερικά ενδιαφέροντα προβλήματα τα οποία απαιτούσαν ποσοτικές λύσεις. Η 
συνεργασία τους, στην βιομετρία και την εξελικτική θεωρία, ήταν εξόχως 
γόνιμη και διήρκεσε μέχρι το θάνατο του Weldon το 1906. Ο Weldon εγνώρισε 
τον Πήρσον στον Γκάλτον, ο οποίος ενδιεφέρετο για πτυχές της εξελίξεως 
όπως η κληρονομικότης και η ευγονική. Ο Πήρσον έγινε προστατευόμενος 
του Γκάλτον, κάποιες φορές έως τα όρια της ηρωολατρείας. 

Το 1890 ο Πήρσον ενυμφεύθη την Μαρία Σαρπ. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά: 
την Ζίγκριντ, την Χέλγκα και τον Έγκον, ο οποίος έγινε και αυτός σπουδαίος 
στατιστικολόγος και διεδέχθη τον πατέρα του ως επικεφαλής του Τμήματος 
Εφηρμοσμένης Στατιστικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου. 

Μετά τον θάνατον του Γκάλτον το 1911, ο Πήρσον εξεκίνησε να παράγει την 
οριστική του βιογραφία - έναν τρίτομο αφήγημα με πλήθος επιστολών, 
γενεαλογιών, σχολίων και φωτογραφιών - που εδημοσιεύθη το 1914, το 1924 
και το 1930, ενώ ο ίδιος ο Πήρσον επλήρωσε μεγάλο μέρος των χρημάτων 
για τις εκτυπώσεις.  



Η βιογραφία, που έγινε όπως είπε «….για να ικανοποιήσω τον εαυτό μου και 
ανεξαρτήτως από τα παραδοσιακά πρότυπα, από τις ανάγκες των εκδοτών ή 
από τις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού», απεθέωσε την ζωή, το έργον 
και την προσωπική κληρονομία του μεγάλου Γκάλτον. 

Όταν απέθανε ο Γκάλτον, άφησε τα υπολείμματα της περιουσίας του στο 
Πανεπιστήμιον του Λονδίνου για να συγκροτηθεί μια έδρα στην Ευγονική. Ο 
Πήρσον ήταν ο πρώτος κάτοχός της -  έδρα  Galton της Eugenics και 
αργότερον έδρα Galton στην Genetics [συμφώνως προς τις επιθυμίες του 
Galton]. Εδημιούργησε το Τμήμα Εφηρμοσμένης Στατιστικής, στο οποίον 
ενεσωμάτωσε τα εργαστήρια του Galton και της Βιομετρίας. Έμεινε στο τμήμα 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1933 και εσυνέχισε να εργάζεται μέχρις τον 
θάνατόν του τον Απρίλιο του 1936. Ο Πήρσον υπήρξεν πράγματι ένας 
«ζηλωτής» αθεϊστής και ένας ελευθέριος στοχαστής. 

Το βιβλίον «Η Γραμματική της Επιστήμης» του Πήρσον εκάλυψε διάφορα 
θέματα που αργότερα έγιναν μέρος των θεωριών του …. Αϊνστάιν και πολλών 
άλλων επιστημόνων. Ο Πήρσον υπεστήριξεν ότι οι νόμοι της φύσεως 
σχετίζονται με την αντιληπτική ικανότητα του παρατηρητή. Η μη 
αναστρεψιμότης των φυσικών διεργασιών, ισχυρίσθηκε πως είναι μια 
καθαρώς σχετική αντίληψη. Ένας παρατηρητής που ταξιδεύει με την ακριβή 
ταχύτητα του φωτός θα βλέπει ένα «ατέρμον τώρα» ή μιαν απουσία κινήσεως. 
Υπελόγισε ότι ένας παρατηρητής που θα εταξίδευεν ταχύτερον του φωτός θα 
έβλεπε και θα εβίωνε την «αναστροφήν του χρόνου», παρομοία με μια 
κινηματογραφική ταινία που «τρέχει προς τα οπίσω». Ο Πήρσον κατετρίβη 
επίσης με την αντιύλη, την τετάρτη διάσταση και τις «ρυτιδώσεις» του χρόνου. 

Η σχετικότης του εβασίσθη στον ιδεαλισμό, υπό την έννοιαν των ιδεών ή των 
εικόνων σε έναν νου. «Υπάρχουν πολλά σημεία», έγραψεν, «ότι ένας υγιής 
ιδεαλισμός αντικαθιστά βεβαίως, ως βάση για την φυσική φιλοσοφία, τον 
ακατέργαστο υλισμό των παλαιοτέρων φυσικών», «... η επιστήμη είναι στην 
πραγματικότητα μια ταξινόμηση και ανάλυση του περιεχομένου του νοός ...» 
«Στην πραγματικότητα, ο τομεύς της επιστήμης είναι πολύ περισσότερον 
συνείδηση από έναν εξωτερικόν κόσμο». «Ο νόμος με την επιστημονικήν 
έννοιαν είναι ουσιαστικώς προϊόν του ανθρώπινου νοός και δεν έχει κανένα 
νόημα εκτός από τον άνθρωπο». 

Ένας ευγονικός που εφάρμοσε τον κοινωνικό του Δαρβινισμό σε ολόκληρα 
έθνη, ο Pearson είδε τον πόλεμο ενάντια στους "κατώτερους αγώνες" ως μια 
λογική συνέπεια της θεωρίας της εξέλιξης. "Η άποψή μου - και νομίζω ότι 
μπορεί να ονομαστεί επιστημονική άποψη ενός έθνους - έγραψε, είναι αυτή 
ενός οργανωμένου συνόλου που διατηρείται σε υψηλό επίπεδο εσωτερικής 
αποτελεσματικότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι αριθμοί της προσλαμβάνονται 
ουσιαστικά από την καλύτερη τα αποθέματα και τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου εξωτερικής αποτελεσματικότητας μέσω διαγωνισμού, κυρίως μέσω 
πολέμου με κατώτερες φυλές ".  

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι, αν η θεωρία του Augsburg Weismann για το 
πλασματικό φύτρωμα είναι σωστή, το έθνος σπαταλάει χρήματα όταν 
προσπαθεί να βελτιώσει τους ανθρώπους που προέρχονται από κακή 
αποθεματοποίηση. 



"Δεν υπάρχει εκφυλισμένο και αδύναμο απόθεμα που θα μετατραπεί ποτέ σε 
υγιές και υγιές απόθεμα από τα συσσωρευμένα αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης, των καλών νόμων και του υγειονομικού περιβάλλοντος. Τα 
μέσα αυτά μπορούν να καταστήσουν τα μεμονωμένα μέλη ενός είδους 
απαράδεκτα αν όχι ισχυρά μέλη της κοινωνίας αλλά τα ίδια η διαδικασία θα 
πρέπει να περάσει ξανά και ξανά με τους απογόνους της, και αυτό σε ολοένα 
διευρυνόμενους κύκλους, αν το είδος, λόγω των συνθηκών στις οποίες το έχει 
τοποθετήσει η κοινωνία, ημπορεί να αυξήσει τους αριθμούς του ". Εισαγωγή 
στη Γραμματική της Επιστήμης (1892) 

"Η ιστορία μου δείχνει έναν τρόπο, και μόνον έναν τρόπο, στον οποίον έχει 
δημιουργηθεί μια υψηλή κατάσταση πολιτισμού, δηλαδή ο αγών φυλής προς 
φυλήν και η επιβίωση της ισχυροτέρας φυσικώς και διανοητικώς φυλής.  

Οι κατώτερες φυλές του ανθρώπου μπορούν να εξελίσσουν έναν ανώτερο 
τύπο, φοβάμαι ότι η μόνη πορεία είναι να τους αφήσουμε να το 
καταπολεμήσουν μεταξύ τους και ακόμη και τότε ο αγώνας για ύπαρξη μεταξύ 
ατομικού και ατομικού, μεταξύ φυλής και φυλής, μπορεί να μην υποστηρίζεται 
από αυτό το φυσικό επιλογή λόγω ενός ιδιαίτερου κλίματος στο οποίο 
εξαρτιόταν πιθανότατα τόσο η επιτυχία του Αρείου. «Εθνική ζωή από την 
άποψη της επιστήμης (1901) ». 

Ο Pearson ήταν γνωστός στη διάρκεια της ζωής του ως εξέχοντα 
«freethinker» και σοσιαλιστής. Έδωσε διαλέξεις για θέματα όπως η "ερώτηση 
της γυναίκας" (αυτή ήταν η εποχή του νησιωτικού κινήματος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο) και του Karl Marx.  

Η δέσμευσή του για τον σοσιαλισμό και τα ιδανικά του τον οδήγησε να 
αρνηθεί την προσφορά του να δημιουργηθεί το OBB (Αξιωματικός του 
Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) το 1920 και επίσης να αρνηθεί έναν 
ιππότη το 1935. 

Στο «Μύθος της εβραϊκής φυλής» οι Ραφαήλ και Τζένιφερ Πάτα αναφέρουν 
την αντιπολίτευση του 1925 του Καρλ Πέαρσον (στο πρώτο τεύχος του 
περιοδικού Annals of Eugenics που ίδρυσε) για την εβραϊκή μετανάστευση 
στη Βρετανία.  

Ο Pearson υποστήριξε ότι αυτοί οι μετανάστες «... θα εξελιχθούν σε μια 
παρασιτική φυλή. [...] Λαμβανόμενο κατά μέσο όρο, και όσον αφορά τα δύο 
φύλα, αυτός ο εξωγήινος εβραϊκός πληθυσμός είναι κάπως κατώτερος φυσικά 
και διανοητικά στον ιθαγενή πληθυσμό ». («ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ» Τόμος 1, Τεύχος 1 - Σελίδες: 1-54-Οκτώβριος 1925) 

Ο Karl Pearson ήταν σημαντικός για την ίδρυση της σχολής βιομετρίας, η 
οποία ήταν μια ανταγωνιστική θεωρία για την περιγραφή της εξέλιξης και της 
κληρονομιάς του πληθυσμού στις αρχές του 20ου αιώνα. Η σειρά δεκαοκτώ 
εγγράφων του, «Μαθηματικές Συνεισφορές στη Θεωρία της Εξέλιξης» τον 
καθιέρωσε ως τον ιδρυτή της βιομετρικής σχολής κληρονομιάς. Το βιομετρικό 
σχολείο, σε αντίθεση με τους Μεντελίους, δεν επικεντρώθηκε στην παροχή 
ενός μηχανισμού κληρονομιάς, αλλά στην παροχή μίας μαθηματικής 
περιγραφής για την κληρονομιά που δεν ήταν αιτιώδης.  



Ενώ ο Γκάλτον πρότεινε μια ασυνεχή θεωρία της εξέλιξης, στην οποία τα είδη 
θα έπρεπε να αλλάξουν με μεγάλα άλματα και όχι με τις μικρές αλλαγές που 
είχαν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου, ο Pearson επεσήμανε 
ελαττώματα στο επιχείρημα του Galton και χρησιμοποίησε τις ιδέες του Galton 
για περαιτέρω συνεχή θεωρία της εξέλιξης ο Mendelian ευνοούσε μια 
ασυνεχή θεωρία της εξέλιξης.  

Επίσης, ενώ ο Γκάλτον επικεντρώθηκε κυρίως στην εφαρμογή στατιστικών 
μεθόδων στη μελέτη της κληρονομικότητας, ο Pearson και ο συνάδελφός του 
Weldon επέκτειναν τη στατιστική συλλογιστική στους τομείς της κληρονομιάς, 
της παραλλαγής, της συσχέτισης και της φυσικής και σεξουαλικής επιλογής. 

Για τον Pearson, οι νόμοι της φύσης ήταν χρήσιμοι για την ακριβή πρόβλεψη 
και για τη συνοπτική περιγραφή των τάσεων στα παρατηρούμενα δεδομένα. 
Η αιτιώδης συνάφεια ήταν η εμπειρία "ότι μια συγκεκριμένη αλληλουχία έχει 
συμβεί και επανεμφανιστεί στο παρελθόν".  

Έτσι, η αναγνώριση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού γενετικής δεν ήταν μια 
αξιοπρεπής επιδίωξη βιολόγων, οι οποίοι θα έπρεπε να επικεντρωθούν σε 
μαθηματικές περιγραφές εμπειρικών δεδομένων. Αυτό, εν μέρει, οδήγησε 
στην έντονη συζήτηση μεταξύ των βιομετρικών και των Μεντελίων. Αφού ο 
Bateson απέρριψε ένα από τα χειρόγραφα του Pearson που περιγράφει μια 
νέα θεωρία για τη μεταβλητότητα ενός απογόνου ή ομοτύπου, ο Pearson και 
ο Weldon καθιέρωσαν το «Biometrika» το 1902.  

Αν και η βιομετρική προσέγγιση της κληρονομιάς έχασε τελικά την 
προσέγγιση Mendelian, οι τεχνικές Pearson και οι βιομετρικοί παράγοντες 
που αναπτύχθηκαν είναι ζωτικής σημασίας για τις μελέτες της βιολογίας και 
της εξέλιξης σήμερα. 
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Στο παρόν κείμενο  παρουσιάζεται το δεύτερον τμήμα της αναφοράς μας στον 
μεγάλο Άγγλο βιομέτρη, στατιστικολόγο και αφοσιωμένον ευγονιστή Καρλ 
Πήρσον (Carl Pearson,1857 -1936). Ο Πήρσον υπήρξεν πιστός υποστηρικτής 
του «Κοινωνικού Δαρβινισμού», αλλά και προστατευόμενος και βιογράφος 
του μεγάλου σερ Φράνσις Γκάλτον. Διετέλεσε καθηγητής των εφηρμοσμένων 
μαθηματικών, της μηχανικής και της ευγονικής στο Πανεπιστήμιον του 
Λονδίνου. 

Ο Πήρσον παρά την διακηρυχθείσα τοποθέτησή του υπέρ της κυριαρχία της 
κληρονομικότητος έναντι του περιβάλλοντος, ως παράγοντος διαμορφώσεως 
των ανθρωπίνων ικανοτήτων, υπήρξε απροκατάληπτος στις επί του 
ζητήματος προσεγγίσεις του. Στο σπουδαίο έργο του «Η Εθνική ζωή από την 
άποψη της επιστήμης» (1901), γράφει :  «Η ιστορία μου καταδεικνύει έναν 
τρόπο, και μόνον έναν τρόπο, με τον οποίον έχει παραχθεί μια υψηλή 
κατάσταση πολιτισμού, δηλαδή τον αγώνα φυλής προς φυλήν και την 
επιβίωση της ισχυροτέρας φυσικώς και διανοητικώς φυλής.  

Εάν θέλετε να μάθετε μήπως οι κατώτερες φυλές του ανθρώπου ημπορούν 
να εξελιχθούν προς έναν ανώτερο τύπο, φοβούμαι ότι  η μόνη πορεία πορεία 
τους προς τούτο είναι να τις αφήσουμε να αγωνισθούν για αυτό μεταξύ τους, 
αλλά ακόμη και τότε ο περί υπάρξεως αγών μεταξύ ατόμου προς άτομον, 
μεταξύ φυλής προς φυλήν και φυλής, ημπορεί να μην υποστηρίζεται από 
εκείνην την φυσική  επιλογή λόγω ενός ιδιαίτερου κλίματος από την οποίαν 
πιθανότατα εξηρτήθη τόσον πολύ η επιτυχία του Αρίου.»    

Σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής του (1857-1936) ήταν γνωστός ως εξέχων 
«ελευθέριος στοχαστής» και σοσιαλιστής, καθώς και δεδηλωμένος αθεϊστής. 
Έδωσε πολυάριθμες διαλέξεις για θέματα όπως «Το γυναικείο ζήτημα» (η 
εποχή του υπήρξε κομβική για την ανάπτυξη του κινήματος της γυναικείας 
ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο) και για την φιλοσοφία και την οικονομική 



θεωρία του Καρόλου Μαρξ. Η μύχια δέσμευσή του  στον σοσιαλισμό και στα 
ιδανικά του τον οδήγησε το 1920 να αρνηθεί την προσφορά να του αποδοθεί 
ο τίτλος του OBΕ  - «Officer of the Order of the British Empire» («Αξιωματικός 
του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας»), ενώ το 1935  ηρνήθη επίσης 
να χρισθεί ιππότης. 

Στο εξόχως ενημερωτικό βιβλίον τους «Ο μύθος της εβραϊκής φυλής» 

(εκδόσεις Wayne State University Press. 1989) ο Ραφαήλ Πατάϊ (σπουδαίος 
Ουγγροεβράιος εθνογράφος, ανατολιστής. Ιστορικός και ανθρωπολόγος, 
1910-1996)   και η κόρη του Τζένιφερ Πατάϊ, επισημαίνουν την έντονο 
αντίθεση του Καρλ Πήρσον το 1925 (στο πρώτο τεύχος του περιοδικού 
«Χρονικά της Ευγονικής» / «Annals of Eugenics», το οποίον ίδρυσεν ο ίδιος),  
σχετικώς προς την εβραϊκή μετανάστευση στην Βρετανία.  

Ο Πήρσον υπεστήριξεν ότι αυτοί οι μετανάστες «... θα εξελιχθούν σε μια 
παρασιτική φυλή. [...] Λαμβανόμενος κατά μέσον όρον, όσον αφορά και στα 
δύο φύλα, αυτός ο αλλόφυλος εβραϊκός πληθυσμός είναι κατά τι κατώτερος, 
φυσικώς και διανοητικώς, από τον ιθαγενή πληθυσμό ». [άρθρον «Το 
πρόβλημα της αλλοφύλου μεταναστεύσεως στην Μεγάλη Βρετανία, 
διευκρινιζόμενο  από μιαν εξέταση των παιδιών Ρωσοεβραίων και 
Πολωνοεβραίων» - («The Problem of Alien Immigration Into Great Britain, 
Illustrated By An Examination Of Russian And Polish Jewish Children») 
Τόμος 1, Τεύχος 1 - Σελίδες 1-54.Οκτώβριος 1925]. Οι  έκπαλαι 
εκπεφρασμένες απόψεις του αδεσμεύτου Πήρσον, οι οποίες απηχούσαν τις 
απροκατάληπτες επιστημονικές του παραδοχές, του εστοίχισαν βαβαίως την  
μομφήν του αντισημητισμού και την συνακόλουθο μεταπόλεμική απαξίωση ή 
αποσιώπηση  των παρατηρήσεών του.    

Ο Πήρσον υπήρξεν εξόχως σημαντικός και στην ίδρυση της σχολής της 
βιομετρίας, η οποία κατέστη  μια ανταγωνιστική θεωρία σχετική προς την 
περιγραφήν της εξελίξεως και της κληρονομικότητος των ανθρωπίνων 
πληθυσμών στις αρχές του 20ου  αιώνος. Η σειρά των δεκαοκτώ κειμένων του 
υπό τον συνολικόν τίτλον : «Μαθηματικές Συνεισφορές στην Θεωρία της 
Εξελίξεως» τον εκαθιέρωσεν ως τον ιδρυτή της βιομετρικής σχολής μελέτης 
της κληρονομικότητος.  

Η βιομετρική σχολή, σε αντίθεση με τους  «Μεντελιστές» (απολογητές της 
κατά Ξκρέγκορ Μέντελ κληρονομικότηος), δεν επεκεντρώθη στην παρουσίαση 
ενός συγκεκροτημένου επεξηγητικού μηχανισμού της κληρονομικότητος,  
αλλά στην παροχή μίας μαθηματικής περιγραφής για την κληρονομικότητα, η 
οποία μάλιστα δεν ήταν αιτιώδους φύσεως.  

Ενώ ο μέγας Γκάλτον πρότεινε μιαν ασυνεχή θεωρία της εξελίξεως, στην 
οποίαν τα είδη θα έπρεπε να αλλάζουν με μεγάλα εξελικτικά άλματα και όχι με 
τις μικρές αθροιστικές και επάλληλες αλλαγές οι οποίες είχαν δημιουργηθεί με 
την πάροδον του χρόνου, ο Πήρσον επεσήμανε ελαττώματα στο επιχείρημα 
του Γκάλτον και εχρησιμοποίησεν τις ιδέες του Γκάλτον, ώστε να διευρύνει 
μιαν περαιτέρω συνεχή θεωρία της εξελίξεως, ενώ τουνατίον  οι Μεντελιστές 
ευνοούσαν μιαν ασυνεχή θεωρία της εξελίξεως.  

 



Ενώ ο Γκάλτον επεκεντρώθη κυρίως στην εφαρμογή στατιστικών μεθόδων 
μελέτης της κληρονομικότητας, ο Πήρσον και ο συνάδελφος και φίλος του, ο 
ζωολόγος Γουώλτερ Φρανκ Ράφαελ Γουέλντον (1860-1906), επεξέτειναν την 
στατιστική τους συλλογιστική στους τομείς της κληρονομικότητος, της 
ποικιλότητος, της συσχετίσεως, καθώς επίσης και στον τομέα της φυσικής και 
σεξουαλικής επιλογής. 

Για τον Πήρσον, οι νόμοι της φύσεως ήσαν απολύτως αναγκάιοι και χρήσιμοι 
για την ακριβή πρόβλεψη και για την συνοπτική περιγραφή των τάσεων στα 
εκάστοτε παρατηρούμενα δεδομένα. Η αιτιώδης συνάφεια ήταν η εμπειρία 
«…ότι μια συγκεκριμένη αλληλουχία έχει όντως συμβεί και επανεμφανισθεί 
κατά το παρελθόν».  

Έτσι, η αναγνώριση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού γενετικής δεν ήταν μια 
όντως σπουδαία επιδίωξη των βιολόγων, οι οποίοι τουναντίον θα έπρεπε να 
επικεντρωθούν σε ακριβείς μαθηματικές περιγραφές των εμπειρικών 
δεδομένων.  

Αυτή η θέση οδήγησε, εν μέρει, στην έντονο διαφωνία και αντιπαλότητα 
μεταξύ των βιομετρικών και των Μεντελιστών. Αφ’ ότου ο Γοίλιαμ Μπέητσον 
(Άγγλος βιολόγος, θεμελιωτής του όρου «γενετική», 1861-1926) απέρριψεν 
ένα από τα χειρόγραφα του Πήρσον, όπου αυτός περιέγραφεν μια νέα θεωρία 
για την ενδεχομένη ποικιλότητα ενός απογόνου («ομοτύπωσις»), ο Πήρσον 
και ο Γουέλντον ίδρυσαν το περιοδικό  «Biometrika» το 1902, ως ελεύθερον 
δημόσιον βήμα τοποθετήσεων και αποκρίσεων της βιομετρικής σχολής.  

Παρά το ότι η βιομετρική προσέγγιση της κληρονομικότητος έχασεν εν τελει 
τον αγώνα της από την μεντέλειο  προσέγγιση, οι τεχνικές του Πήρσον και οι 
βιομετρικοί παράγοντες που ανέπτυξαν αυτός και οι μαθητές του, είναι 
σήμερον ζωτικής σημασίας για τις μελέτες του πεδίου της βιολογίας και 
ειδικότερον της εξελίξεως. 
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Κατά τις παραμονές  Πρώτου Μεγάλου Πολέμου η αρχαιολογία στην Κεντρική 
Ευρώπη εσηματοδοτήθη από την εγγυτάτη προσέγγιση της εθνολογικής 
θεωρίας. Στις γερμανόφωνες περιοχές υπήρξεν ένα νέο όνομα στην 
αρχαιολογική επιστήμη, συμβατό με τον νέο διηυρυσμένο προσανατολισμόν 
της. Ο όρος «προϊστορία» (Vorgeschichte) απερρίφθη ως «αποτύπωμα της 
ανθρωπολογικής σκέψεως».  
Η «πρωτοϊστορία» ή πρώιμος ιστορία (Urgeschichte) επροτιμήθη ως 
εμφαίνουσα καλύτερον την συνέχεια της προϊστορίας με την ιστορία των 
τεκμαρτών στοιχείων και ευρημάτων. Τα γραπτά του «φυλετικού φιλόσοφου» 
Γκομπινώ παρείχαν στην αρχαιολογία και ένα δόγμα περί της ανισότητας των 
διαφορετικών φυλών.  
 
Στις αρχές του 20ου   αιώνος, περιοδικά και εκδόσεις  που ησχολούντο 
συνδυαστικώς με το θέμα της φυλής και της ιστορίας ενεφανίσθησαν όλο και 
περισσότερον στην Γερμανία, μεταξύ των οποίων με εγκρίτους ακαδημαϊκούς 
συνεργάτες το «Λαός και φυλή» («Volk und Rasse»), ιδρυθέν το 1926, που 
δεν εσυνέχισε μετά τον Δεύτερο Μεγάλο  Πόλεμο. 
 
Οι βάσεις της εθνοκεντρικής / φυλετικής, «πρωτοϊστορίας» - προϊστορίας 
ετέθησαν από τον Γκούσταφ Κόσσινα (Gustaf Kossinna, 1858-1932), 
γλωσσολόγο που αργότερον μετετράπη σε προϊστορικό. Προέτεινε την 
«πολιτισμική διάχυση» ως μια διαδικασία με την οποίαν οι επιρροές, οι ιδέες 
και τα πολιτιστικά πρότυπα μετεβιβάσθησαν από πλέον προηγμένους 
ανθρώπους σε ολιγότερον προηγμένους, με τους οποίους οι πρώτοι ήλθαν σε 
επαφή.  
 
Αυτή η έννοια, συνεδέθη με την  θεωρία των «Πολιτισμικών Κύκλων» του 
Κόσσινα, την ταύτιση των γεωγραφικών περιοχών με συγκεκριμένες εθνικές 
ομάδες βάσει του υλικοτεχνικού τους πολιτισμού.  



Μάλιστα οι λεπτομερείς χάρτες κατανομής των αρχαιολογικών τύπων 
κατέστησαν πειστικά επιχειρήματα για επεκτατικούς σκοπούς. Επί 
παραδείγματι όπου ανευρίσκετο έστω και ένα μοναδικό εύρημα γερμανικού 
τύπου, η γη εκεί δυνητικώς εκηρύσσετο ως «αρχαία γερμανική επικράτεια» 

Όταν ο Κόσσινα εσπούδαζε στο Βερολίνο παρηκολούθησε τις παραδόσεις 
του σπουδαίου Ινδοευρωπαϊστή Καρλ Μύλενχοφ (Karl Müllenhof) για την 
γερμανική και ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία (τότε καλουμένη Ινδο-Γερμανική), 
οι οποίες τον ενθουσίασαν. Το πρόβλημα της θέσεως της αρχικής Ινδο-
Γερμανικής «Πρωτοπατρίδος (Urheimat) εταλάνισε πολύ τον Κόσσινα.  

Οι σκέψεις του για την αρχική γερμανική πατρίδα, για τις ρίζες της γερμανικής 
γλώσσης και το αρχαίον λεξιλόγιόν της, επυροδότησε το ενδιαφέρον του για 
τον υλικοτεχνικό πολιτισμό των αρχαίων Γερμανών. Κατά την δεκαετία του 
1880 ο Κόσσινα ήρχισε να διαβάζει αρχαιολογική λογοτεχνία, εκκινών από την 
αρχαιολογία της Ανατολικής Πρωσίας. Ο προϊστορικός συμπατριώτης του 
Όττο Τίσλερ (Otto Tischler), διεχώρισεν τον αρχαίο πολιτισμό της Ανατολικής 
Πρωσίας σε διαφόρους κλάδους, εξηγών την διαίρεση ως προϊόν φυλετικών 
διαφορών.  

Ο Κόσσινα αφομοίωσε ταχέως την άποψη του Τίσλερ, αποδίδων μεγάλη 
σημασία σε αυτήν, διότι του εφάνη πως παρείχε σταθερότερες  και πλέον 
απτές αποδείξεις από εκείνες των αρχαίων συγγραφέων ή των έργων των 
συγχρόνων ιστορικών. 

Αυτά τα ενδιαφέροντα έφεραν τον Κόσσινα σε επαφή με την 
«Ανθρωπολογικήν Εταιρεία» του Βερολίνου, ιδρυθείσα το 1869 από τον 
ιατρό, ιδρυτή της παθολογοανατομίας, ανθρωπολόγο, βιολόγο, συγγραφέα 
και πολιτικό Ρούντολφ Φίρχοφ (Rudolf Virchow, 1821-1902).  

Ο Φίρχοφ ευρίσκετο στην κορυφή της γερμανικής προϊστορικής αρχαιολογίας 
επί τριάντα έτη και είχε πραγματοποιήσει  σημαντικές αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις, ενδιεφέρετο δε  ιδιαιτέρως για τις τοποθεσίες διαμονής 
διαφόρων λαών στην αρχαιότητα και στα αρχαιολογικά τους ερείπια. Ήταν ο 
πρώτος που (ορθώς) περέγραψεν την αγγειοπλαστική των «πηλοξυλοτείχων» 
ή «πηλίνων» οχυρών (Burgwallen) με την γραμμική κυματιστή διακόσμηση, 
ως σλαβική κεραμική, ενώ τις παλαιότερες ταφές των «τεφροδόχων υδριών» 
ως γερμανικές. Ο Κόσσινα  είχε πράγματι πάμπολλα κοινά ενδιαφέροντα με 
τον Φίρχοφ και τον ευρύτερον κύκλο του, προθύμως δε απεδέχθη αυτουσία 
την ιδέα του Φίρχοφ ότι, οι νόμοι του πολιτισμού θα ημπορούσαν να 
αντικατοπτρίζουν εκείνους της βιολογίας. 

Από αυτήν την παραδοχή ανεπτύχθη κατόπιν η ιδέα της σταθερότητας των 
εθνικών χαρακτηριστικών και μέσω αυτής, η δυνατότης ταυτοποιήσεως 
αρχαίων λαών, όπως των Σλάβων και Γερμανών, από τους συγχρόνους 
απογόνους τους. Ο Φίρχοφ μετέφερε πολλούς από τους νόμους της βιολογίας 
στην ανθρωπολογική κοινότητα: Οι απόγονοι πρέπει να ομοιάζουν με τους 
γονείς τους, οι γονείς πρέπει να ομοιάζουν με τα παιδιά τους και δη με «μέσον 
μεταδόσεως της ομοιότητος το κύτταρον».  

Με την αποδοχή της μεταφοράς αυτής της ιδέας από την βιολογία στον 
πολιτισμό, ηκολούθησεν η ανάπτυξη ευλόγως συνακολούθων ιδεών περί 
εθνικής μεταδόσεως της πολιτιστικής παραδόσεως, διαδοχής και συνεχείας. 



Ο Κόσσινα συμμετείχε τακτικότατα στις  συναντήσεις της εταιρείας με τον 
γείτονά του  Άλφρεντ Γκαίτσε (Alfred Götze, 1865-1948), τον επίσης Γερμανό 
προϊστορικό, έναν από τους πρώτους επιστήμονες που ησχολήθησαν 
εμπράκτως με τον τομέα, μάλιστα δε  με την σύσταση του Φίρχοφ   
συμμετείχε στις ανασκαφές της Τροίας μετά τον θάνατο του αειμνήστου 
φιλέλληνος Χάϊνριχ Σλήμαν (Heinrich Schliemann). Στα ανώτερα στρώματα 
της εκεί ανασκαφής ανεκαλύφθησαν «κεραμικά με προεξοχές» 
(«Buckelkeramik») με χαρακτήρες «Λουσατικού» (Lauzitz) τύπου, 
χαρακτηριστικού του «Πολιτισμού των τεφροδόχων υδριών» 
(«Urnenfelderkultur») της  Πολωνίας και της Γερμανίας. 

Ο Γκαίτσε είχεν ιδεί τέτοια κεραμική σε πολλά από τα μουσεία κατά μήκος του 
Δουνάβεως ποταμού. Συνεπώς επίστευεν ότι μια τόσον ευρεία κατανομή 
αυτού του τύπου κεραμικής έπρεπε να είναι παράγωγον ενός εκτεταμένου 
λαού ευρέως γνωστού στην αρχαιότητα. Ο Ηρόδοτος όμως εχαρακτήρισεν 
τους Θράκες ως τους πολυαριθμοτέρους ανθρώπους στην Ευρώπη, οπότε ο 
Γκαίτσε συνέδεσεν  την αγγειοπλαστική της Λουσατίας (Lausitz) με την 
θρακική κεραμική, αν και ποτέ δεν εδημοσίευσεν αυτή του την παρατήρηση.  

Ωστόσον, η ιδέα του Γκαίτσε απεδείχθη χρήσιμη για τον Κόσσινα, ο οποίος 
επροχώρησε στην ανάπτυξη της συλλογιστικής του με την παραδοχήν ότι, εφ’ 
όσον δεν παρήγαγαν οι Γερμανοί την λουσατική κεραμική, τότε οι Γερμανοί 
ανήκαν σε κάποιον άλλον πολιτισμό της Εποχής του Χαλκού - αλλά σε ποίον  
ακριβώς; 

Ανεκάλυψε την απάντηση σε αυτό του το ερώτημα στο έργον του Σουηδού 
αρχαιολόγου Όσκαρ Μοντέλιους (Oscar Montelius), του «βασιλέως της 
αρχαιολογίας», όπως τον απεκάλει ο Κόσσινα. Αφού καθιέρωσε την εξέλιξη 
των αρχαιολογικών τύπων, ο Μοντέλιους επαλήθευσε κάθε εξελικτική γραμμή 
με άλλα στοιχεία, διερευνών συνδυασμούς τεχνουργημάτων  από παράλληλες 
εξελικτικές – ιστορικές γραμμές.  

Ο Μοντέλιους είχε χρησιμοποιήσει αυτήν την μέθοδο για να καθορίσει την 
σχετική χρονολογία, όταν δεν υπήρχε διαθέσιμος στρωματογραφία. Ωστόσον, 
εχρησιμοποίησεν επίσης την μέθοδο για την ανασύνθεση της πολιτιστικής 
εξελίξεως στην νότιο Σκανδιναβία (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία), καταλήγων εν 
τέλει στο συμπέρασμα ότι, υπήρξεν συνεχής πολιτισμική ανάπτυξη από την 
Εποχή του Χαλκού μέχρις την ιστορική εποχή. Συμφώνως προς τον 
Μοντέλιους, ένας και μόνον  πληθυσμός είχε ζήσει εκεί καθ’ όλες τις 
περιόδους,  δίχως καμία  μετατόπιση. 

Αυτό το συμπέρασμα είχε μεγαλυτέρα σημασία για τον Κόσιννα: Εάν οι 
Γερμανοί έζων στην βόρειον Ευρώπη από την Εποχή του Χαλκού, τότε 
έπρεπε κατόπιν να έχουν μεταναστεύσει αλλού.  

Το 1895 ο Κόσιννα ανέγνωσε την διάλεξη του «Προϊστορική εξάπλωση των 
Γερμανών στην Γερμανία» («Vorgeschichtliche Verbreitung  der Germanen in 
Deutschland») κατά την ετησία συνάντηση της Γερμανικής Ανθρωπολογικής 
Εταιρείας (το κείμενο της οποίας εδημοσιεύθη το 1896), υποστηρίζων ότι 
συγκεκριμένοι τύποι ταφής και υλικοτεχνικού πολιτισμού ημπορούσαν να 
ευρεθούν από την αρχήν της ιστορίας σε όλους εκείνους τους τόπους που οι 
λογοτεχνικές πηγές ανέφεραν πως είχαν ζήσει  Γερμανοί. Ισχυρίσθηκε επίσης 
ότι ο υλικοτεχνικός πολιτισμός ήταν ακριβέστερος δείκτης των ορίων της 



επικρατείας της πρωίμου Γερμανίας απ’ ότι οι λογοτεχνικές πηγές. Για τον 
Κόσιννα, τα συμπεράσματα του Μοντέλιους υπεστήριζαν την άποψή του ότι, 
κατά τους προϊστορικούς χρόνους οι Γερμανοί έζησαν στα βόρεια εδάφη της 
Γερμανίας και στη νότιο Σκανδιναβία, καθώς και ότι τα προϊστορικά γερμανικά 
εδάφη και σύνορα θα ημπορούσαν να προσδιοριστούν σαφώς με την 
εκσκαφή ευρημάτων των προϊστορικών πολιτισμών. 

Το 1902, ο Αυστριακός αρχαιολόγος Ματέους Μουχ (Matthäus Much, 1832-
1909) εδημοσίευσεν το βιβλίον του «Η πατρίς  των Ινδο-Γερμανών υπό το 
φως της πρωτοϊστορικής ερεύνης» («Die Heimat der Indogermanen im Lichte 
der urgeschichtlichen Forschung»).  

Χρησιμοποιών το λεξιλόγιον προϊνδοευρωπαϊκών και πρωίμων 
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, ισχυρίσθηκε εξετάζων αντίστοιχα αρχαιολογικά 
στοιχεία ότι, η βόρειος Ευρώπη δεν ήταν μόνον η αρχική πατρίς των 
Γερμανών, αλλά και η πατρίς όλων των Ινδοευρωπαίων. Ο Κόσιννα είχε 
εντοπίσει την πατρίδα του «Ινδογερμανικού πολιτισμού» στον Μέσο και στον 
Κάτω Δούναβη.  

Αφού εμελέτησεν την θεωρία του Μουχ απεφάσισε να ερευνήσει βαθύτερον 
τις ρίζες του γερμανικού πολιτισμού και εξέφανε ένα πολλοίς λογικοφανές 
συμπέρασμα : Εάν οι Γερμανοί είχαν ζήσει έκπαλαι στην Βόρειον Ευρώπη, 
ήταν πολύ πιθανόν ότι ευρίσκοντο εκεί προτού ακόμη διαχωρισθούν από τους 
Πρωτοϊνδοευρωπαίους, από τον Ινδοευρωπαϊκό «Πρωτολαό» (Urvolk). 
Συνεπώς και η βόρειος Ευρώπη κατείχετο εξ΄ αρχής  από τους 
Ινδοευρωπαίους. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Μέρος 109 
 

 
 
 
 
Η προϊστορική αρχαιολογία στη Ναζιστική Γερμανία διέφερε από την ιστορία 
ως πειθαρχία σε ένα σημαντικό σεβασμό. Δεν ήταν ένα αναγνωρισμένο και 
καλά χρηματοδοτούμενο ακαδημαϊκό θέμα πριν από την άνοδο του εθνικού 
σοσιαλισμού. Η πρώτη καρέκλα στην προϊστορία ιδρύθηκε στο Marburg το 
1928. Οι δάσκαλοι των οποίων το πανεπιστημιακό καθεστώς ήταν 
αναμφισβήτητα χαμηλότερο από εκείνο των κλασσικών και των κοντινών 
ανατολικών αρχαιολόγων ή ιστορικών τέχνης δίδαξε το θέμα. Alfred Götze 
(1933: 69-72) «Ziele und Wege: Eröffnungsrede zur 12. Tagung der 
Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte 1.10.32», Mannus Zeitschrift für 
Vorgeschichte »25/1: 66-72. κατηγόρησε αυτό το φαινόμενο για τη εμμονή 
που δυστυχώς είναι ενσωματωμένη στο αίμα κάθε Γερμανός για να εκτιμήσει 
τους ξένους περισσότερο από τον αυτόχθονες, ένα κακό χαρακτηριστικό που 
επηρεάζει την αρχαιολογία καθώς και άλλους κλάδους ... Εκδηλώνεται όμως 
και στην άνιση μεταχείριση από αρχές και άλλους ελέγχοντες επίσημους 
οργανισμούς.  
 
Χρειάζεται μόνο να συγκρίνουμε τη χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται 
στα γερμανικά αρχαιολογικά έργα εντός και εκτός Γερμανίας ... χωρίς 
γραφειοκρατική στήριξη που αξίζει να αναφερθεί, χωρίς τα οικονομικά μέσα 
που διατίθενται σε άλλους κλάδους. Η γερμανική προϊστορία έχει αυξηθεί από 
το χέρι στο στόμα, επιτέθηκε και γελοιοποιήθηκε να εκτοξευθεί από τους 
παλαιότερους αδελφούς του κλάδους. Αυτά είναι σκληρά λόγια, αλλά ξέρω για 
ποιο λόγο μιλάω, γιατί μίλησα για αυτές τις εξελίξεις στις φοιτητικές μέρες μου. 
 
Και ο Hans Reinerth εξήγησε στην εισαγωγή του τόμου του Federseehomoor: 
«Βρήκαμε το θάρρος και πάλι να δεχτούμε τις πράξεις των προγόνων μας. Η 
τιμή τους είναι τιμή μας! Οι χιλιετίες δεν μας χωρίζουν πλέον. Το αιώνιο ρεύμα 
αίματος μας συνδέει καθ 'όλη τη διάρκεια των αιώνων με τους γιους των 
σκανδιναβικών αγροτών, που έπρεπε να αγωνιστούν για το νότιο γερμανικό 
έδαφος δυο φορές μέσα σε τέσσερις χιλιετίες.» «Das Federseemoor als 
Siedlungsland des Vorzeitmenschen », σελ. 5., Λειψία, 1936. εκδόσεις 
Kabitzsch 



 
Ο Reinerth απεκόπη από το Ναζιστικό Κόμμα στις 27 Φεβρουαρίου 1945 από 
το Ανώτατο Κόμμα. Ο φαινομενικός λόγος ήταν ότι είχε «φιλικές σχέσεις με 
τους Εβραίους». Ο πραγματικός λόγος ήταν ο πόλεμος μεταξύ του Amt 
Rosenberg και του SS Ahnenerbe, καθώς ο Reinerth εργάστηκε για τον Amt 
Rosenberg. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Reinerth έγινε 
διευθυντής του Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, που για πολύ καιρό έδωσε 
μια πολύ συντηρητική εικόνα της προϊστορίας.  
 
Ήταν ένας από τους λίγους αρχαιολόγους που υπέφεραν από τον Εθνικό 
Σοσιαλισμό και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους μετά τον 
πόλεμο. Το 1949 εξαιρέθηκε από το ψήφισμα της επιστημονικής κοινότητας 
των προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών από συναδέλφους, 
συμπεριλαμβανομένων αρκετών πρώην μελών SS όπως ο πρώην SS-
Obersturmbannführer (Αντισυνταγματάρχης), Herbert Jankuhn, αργότερα 
καθηγητής προϊστορίας και πρώιμης ιστορίας στο Göttingen, από μια 
συνάντηση στο Ρέγκενσμπουργκ εξαιτίας της «μη αντικειμενικής και τάσης 
επιστήμης της προϊστορίας». 
 

Ο Alfred Rosenberg, ιδεολόγος του Κόμματος, κωδικοποίησε αυτή την 
εθνοκεντρική και ξενοφοβική προοπτική: «Ένα άτομο στο οποίο η παράδοση 
του λαού του (Volkstum) και η τιμή του λαού του (Volksehre) δεν είναι 
υπέρτατη αξία, έχει χάσει το δικαίωμα να προστατεύεται ότι οι άνθρωποι »(« 
Germanenerbe »1938: 105).  
 
Εφαρμοσμένη στην προϊστορική αρχαιολογία, αυτή η προοπτική είχε ως 
αποτέλεσμα την παραμέληση ή τη στρέβλωση δεδομένων που δεν 
εφαρμόζονταν άμεσα στους Γερμανούς λαούς. κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1930 οι μελετητές των οποίων τα κύρια συμφέροντα ήταν η επαρχιακή 
ρωμαϊκή αρχαιολογία, χαρακτηρίστηκαν ως Roemlinge από τους εξτρεμιστές 
και θεωρούνταν αντιγερμανικά.  
 
Το "Römisch Germanische Kommission" στο Μάιντς, το οποίο ιδρύθηκε το 
1907 από τον Schuchhardt και τον κύκλο του, αποτέλεσε αντικείμενο 
δυσφημιστικών επιθέσεων, πρώτα από την Kossinna και αργότερα από τον 
Rosenberg 
 
Το ενδιαφέρον του Hindenburg για το έργο της Kossinna είναι καλά 
τεκμηριωμένο (Mannus-Bibliothek 1928: Frontispiece). Ο Wilhelm I1 ήταν 
ένας συχνός επισκέπτης στις ανασκαφές του Schuchhardt στο 
Kuemerschanze κοντά στο Potsdam. μετά από μια επίσκεψη, έστειλε τον 
Schuchhardt ένα τηλεγράφημα: «Συνέχιση ανασκαφών και εξακρίβωση εάν το 
Kuemerschanze εξακολουθεί να Volksburg ή ήδη Fuerstensitz».  
 
Μεταξύ του 1905 και του 1914, ο Kaiser βοήθησε επίσης να 
χρηματοδοτηθούν ορισμένες αρχαιολογικές ανασκαφές που ανέλαβε η 
Δούκισσα του Mecklenburg, στη σημερινή Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Σλοβενίας και στο Hallstatt της Αυστρίας. Το κρανίο ενός καλά διατηρημένου 
σκελετού από το Hallstatt στάλθηκε στο Kaiser από τη Δούκισσα ως δώρο. 
 
 
 



Η προϊστορία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση του 
γερμανικού αυτοσεβασμού μετά την ταπείνωση της ήττας το 1918, την 
αντιλαμβανόμενη προσβολή των Βερσαλλιών και το επιβαλλόμενο καθεστώς 
Weirnar.  
 
Η αφιέρωση της γερμανικής προϊστορίας του 1921 της Γερμανικής 
προϊστορίας του Γκούσταβ Κόσσνα: η εθνική πειθαρχία αναφέρει: «Στον 
γερμανικό λαό, ως δομικό στοιχείο στην ανασυγκρότηση της πατρίδας του 
εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου» (1921: Αφοσίωση). Η Kossinna 
απέκτησε μεγάλη επιρροή μετά το θάνατο του Rudolf Virchow (1821-1902), ο 
οποίος ήταν ο πιο εξέχων Γερμανός προϊστορικός στα τέλη του 19ου αιώνα.  
 
Ο Virchow ήταν ένας από τους πρώτους υπέρμαχους της εθνολογικής 
ιστορικής προσέγγισης στην προϊστορία. Το 1909 η Kossinna ίδρυσε τη 
Γερμανική Εταιρεία για την Προϊστορία στο Βερολίνο, αργότερα ονομάστηκε η 
Εταιρεία Γερμανικής Προϊστορίας «Gesellschaft fur Deutsche Vorgeschichte». 
Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από μια σημασιολογική αλλοίωση. όπως έγραψε 
ο Alfred Götze (1933: 68): 
 

Το όνομα μιας επιχείρησης είναι η επαγγελματική της κάρτα. . . Για να 
κατανοήσει σωστά τι σημαίνει η κοινωνία της γερμανικής προϊστορίας 
σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να θυμάται τι ονομαζόταν αρχικά,, [σημαίνει] 
μια προϊστορία της Γερμανίας, ανεξάρτητη από τα σημερινά πολιτικά ή 
εθνικά σύνορά της, φτάνοντας στις ρίζες της και ακολουθώντας αυτά 
όπου οι πρόγονοι των Γερμανών προέρχονταν από την αρχαιότητα - και 
αυτό ήταν κατά καιρούς όλη η Ευρώπη. 

 
Η επιρροή του Kossinna αύξησε το ενδιαφέρον για την αρχαιολογία ως 
πολιτικό εργαλείο. καθώς ο δρόμος που ακολούθησε ο γερμανικός 
σοσιαλισμός έγινε σαφέστερος, χρησιμοποιήθηκαν αρχαιολογικά δεδομένα 
για την επικύρωσή του. Οι σταδιακές αλλαγές εμφανίστηκαν σε νέους τίτλους 
περιοδικών και κάλυψαν εικονογραφήσεις.  
 
Η σειρά εκδόσεων Mannus - Bibliothek, για παράδειγμα, άλλαξε τον τίτλο του 
από το λατινικό πρωτότυπο στο γερμανικό Mannus - Bucherei (ονομάστηκε 
Mannus-Bibliothek ξανά μετά τον πόλεμο). Ο Mannus Zeitschrift fur 
Vorgeschichte έγινε Zeitschrift fur Deutsche Vorgeschichte το 1934. μέχρι το 
1975 ήταν η Deutsche Zeitschriftfiir Vor- und Fruhgeschichte. Το συντακτικό 
προσωπικό αυτών και άλλων περιοδικών μετατράπηκε ταχύτατα μεταξύ του 
1933 και του 1935, καθώς οι αρχαιολόγοι αντικατέστησαν τους «σωστούς» 
κόμματος. Το "Praehistorische Zeitschrift" με έδρα το Βερολίνο ήταν ένα από 
τα λίγα περιοδικά σχετικά ανεπηρέαστα στη μορφή και το περιεχόμενο από 
τους πολιτικούς μετασχηματισμούς της δεκαετίας του 1930.  
 
Πολλοί προϊστορικοί αρχαιολόγοι τραβήχτηκαν στους Εθνικούς Σοσιαλιστές 
επειδή θεωρούν τους εαυτούς τους δευτεροβάθμιους πολίτες στην 
ακαδημαϊκή σκηνή όσον αφορά τους κλασσικούς και τους ανατολικούς 
αρχαιολόγους. ήταν γενικά πικροί για την έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης 
και δημόσιας αναγνώρισης.  
 
 
 



Το Κόμμα επωφελήθηκε από ένα συγκρότημα διπλής κατωτερότητας από την 
εκλογική του περιφέρεια προϊστορικών, αισθάνεται τόσο τη γενική αίσθηση 
της αδικίας που προκάλεσε η Συνθήκη των Βερσαλλιών όσο και μια ιδιαίτερη 
αντίληψη της προϊστορίας ως παραμελημένη ακαδημαϊκή πειθαρχία. 
 
Σχετικά με τη δημιουργία του νέου πολωνικού κράτους το 1919, η Kossinna 
δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Το γερμανικό ομόσπονδο κράτος Ostmark 
της Γερμανίας» (1919), το οποίο χρησιμοποίησε αρχαιολογικά στοιχεία για να 
στηρίξει την απαίτηση της Γερμανίας στην περιοχή.  
 
Ο εντοπισμός από την Kossinna της «γερμανικής» υλικής κουλτούρας στην 
πολωνική επικράτεια οδήγησε σε συζήτηση με τον Josef Kostrzewski, έναν 
από τους πρώην μαθητές του, ο οποίος ήταν μάλλον προφανώς πεπεισμένος 
ότι η εθνοτική ομάδα που περιγράφει η Kossinna ήταν στην πραγματικότητα 
σλαβική. Η κριτική του Kostrzewski δεν απευθυνόταν στη μέθοδο της 
Kossinna, αλλά στα αποτελέσματά της.  
 
Αυτή η αμυντική εθνοκεντρική συμπεριφορά εκδηλώθηκε με την εκ 
προθέσεως υπερβολή της σημασίας των γερμανικών πολιτισμικών επιρροών 
στον δυτικό πολιτισμό. 
 
Οι προϊστορικοί αρχαιολόγοι φάνηκαν, το 1933, να έχουν τα πάντα για να 
κερδίσουν από μια ένωση με το ανερχόμενο Ναζιστικό Κόμμα. Μεταξύ του 
1933, του έτους ένταξης του Χίτλερ στην εξουσία, και του 1935, 
δημιουργήθηκαν οκτώ νέες καρέκλες στη γερμανική προϊστορία και η 
χρηματοδότηση έγινε διαθέσιμη για προϊστορικές ανασκαφές σε ολόκληρη τη 
Γερμανία και την Ανατολική Ευρώπη σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα 
(Reinerth «Das politische Bild Alteuropas: Aus der Arbeit (1939) και το 
Ινστιτούτο Προηγμένης και Πρώιμης Ιστορίας στην Κολωνία (1939) (Stokar, W 
, 1939. «Το πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και του Πανεπιστημίου της 
Κολωνίας», Αρχή της Βουλής των Βρετανών 15 / 9-10: 269 κ.ε.) Walter Stokar 
von Neuforn, 1901 - 1959), ο πόλεμος και ο στρατός Apotheker, Prähistoriker 
und Hochschullehrer an der Universität Köln. 
 
Εγκαθίστανται μουσεία πρωτο-ιστορίας, όπως αυτό του Freiburg 
(Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 1938). Οι προϊστορικές συλλογές 
αφαιρέθηκαν από την αποθήκη και έδωσαν εκθεσιακό χώρο, σε πολλές 
περιπτώσεις για πρώτη φορά.  
 
Τα ινστιτούτα για τη Rune Research ιδρύθηκαν στα Πανεπιστήμια του 
Gottingen και του Giessen (Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 1939: 73). 
Το Romisch Germanisches Zentral Museum στο Μάιντς έγινε το «Κεντρικό 
Μουσείο για την Deutsche Vor- und Frühgeschichte» το 1939 (Behrens 1939: 
266-9). (Σήμερα έχει και πάλι τον προπολεμικό τίτλο του.) Behrens, Gustav 
1939. «Das Zentralmuseum für Deutsche Vor- und Frühgeschichtein Mainz», 
Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 15 / 9-10: 266-9. (Behrens studierte 
Klassische Philologie und Klassische Archäologie, 1927, με έδρα Behrens 
Erster Direktor des RGZM Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) 
στο Μάιντς). 
 
 
 



Τα υπαίθρια μουσεία όπως ο ανακατασκευασμένος οικισμός της λίμνης 
Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού στο Unteruhldingen της Λωζάνης 
Κονστάν, διάδοση της προϊστορίας. Μια σειρά αρχαιολογικών 
κινηματογραφικών ταινιών, που παρήγαγε και σκηνοθέτησε ο προϊστορικός 
Lothar Zotz, περιελάμβανε τίτλους όπως «Απειλούμενα από το ατμολέβητο», 
«Η Εποχή του Χαλκού της Γερμανίας», «Οι Φλόγες της Προφητείας» και «Στο 
Μονοπάτι των Ανατολικών Γερμανών »(Zotz 1933: 50). Zotz, Lothar. 1933. 
«Die Deutsche Vorgeschichte im Film», Nachrichtenblatt für Deutsche 
Vorgeschichte 19/4: 50-2. 
 
Δημοφιλή περιοδικά, όπως το «Die Kunde» και «Germanenerbe», μια έκδοση 
του οργανισμού Ahnenerbe υπό την επίσημη διεύθυνση των SS, 
πολλαπλασιάστηκαν. Αυτά τα περιοδικά περιείχαν άφθονο οπτικό υλικό. Μια 
διαφήμιση δείχνει την ανακατασκευή ενός νεολιθικού τυμπάνου από ένα 
σωρό από άχρηστα κομμάτια.  
 
Το κείμενο παροτρύνει τους αναγνώστες να «κρατήσουν τα μάτια σας 
ανοιχτά, γιατί κάθε Volksgenosse μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό το 
σημαντικό εθνικό έργο! Μην υποθέτετε ότι ένα κεραμικό δοχείο είναι άχρηστο 
επειδή καταρρέει κατά την εκσκαφή.  
 
Διατηρήστε προσεκτικά και το μικρότερο κομμάτι! »Η υπογραμμισμένη 
πρόταση δίνει έμφαση στο κύριο μήνυμα:« κάθε μοναδικό εύρημα είναι 
σημαντικό επειδή αντιπροσωπεύει μια τεκμηρίωση των προγόνων μας ».  
(Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 1939: 48) 
 
Τα μέλη ερασιτεχνικών οργανώσεων προσελήφθησαν ενεργά με έφεση στον 
πατριωτισμό. Το φυλλάδιο της ιδιότητας μέλους της επίσημης εθνικής 
συνομοσπονδίας για τη γερμανική προϊστορία («Reichsbund für Deutsche 
Vorgeschichte»), υπό την καθοδήγηση του Hans Reinerth του «Γραφείου 
επιτήρησης Ράιχ» του Amt Rosenberg-Reichsüberwachungsamt, κήρυξε: 
«ευθύνη σε σχέση με η ιθαγενής προϊστορία μας πρέπει να γεμίσει και πάλι 
κάθε πατριώτη με υπερηφάνεια! ». 
 
Ο Χίτλερ συνεισέφερε τις δικές του απόψεις σε αυτό το θέμα σε μονόλογο 
τραπέζι δείπνου, αναφερόμενος στους Έλληνες ως Γερμανούς που είχαν 
επιβιώσει από μια βόρεια φυσική καταστροφή και εξελίχθηκαν σε μια ιδιαίτερα 
αναπτυγμένη κουλτούρα στα νότια πλαίσια.  
 
Αυτό το κοινό σκέλος υποστήριξης υποστηρίχθηκε από ορισμένους άλλως 
αξιόλογους αρχαιολόγους. Η ερευνητική έκθεση του Reichsbund για τη 
γερμανική προϊστορία, για παράδειγμα, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 
1941, ανέφερε την αποστολή εννέα εβδομάδων του αρχαιολόγου Hans 
Reinerth και μερικών συναδέλφων στην Ελλάδα όπου ισχυρίστηκαν ότι έχουν 
ανακαλύψει σημαντικά νέα αποδεικτικά στοιχεία για την Indogermanic 
μετανάστευση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια η νεολιθική (Mannus Zeitschrift 
fur Deutsche Vorgeschichte 1942, 33: 599) 
 

 

 



Μέρος 110 
 

 

Περιηγούμενοι  στα ενίοτε  ουτοπικά, ενίοτε δυστοπικά, αλλά πάντα 
ενδιαφέροντα   πεδία των  φυλετικών και ανθρωπολογικών θεωριών, όπως  
αυτές  ανεπτύχθησαν επί τέσσαρες αιώνες,  είναι  αναγκαίο για λόγους 
γνωστικής απαρτιώσεως να αναφερθούμε και στο παράλληλο αποτύπωμα  
των γνωμών διαφόρων στοχαστών από άλλα γνωστικά πεδία, όπως ήδη 
επράξαμε για τον ιστορικό φον Τράϊτσκε, τον μεγάλο φιλόσοφο Νίτσε και τον 
αρχαιολόγο Κόσσινα.  

Κατ’ αναλογίαν, πριν συνεχίσουμε την διαφωτιστική μας αναφορά στους 
σπουδαίους ερευνητές βιολογικούς επιστήμονες, είναι επιβεβλημένη  μια 
αναφορά στον  πολυμαθή Γερμανό Όσβαλντ Σπένγκλερ (Oswald Spengler, 
1880 - 1936) ιστορικό και φιλόσοφο, (ο οποίος εσπούδασεν φυσικές 
επιστήμες, μαθηματικά, ιστορία, φιλολογία και φιλοσοφία στα πανεπιστήμια 
του Μονάχου, του Βερολίνου και της Χάλλε), ιδιαιτέρως  «συζητημένο», 
παραφρασθέντα, αλλά και εν πολλοίς άγνωστον.    

Καταγράφεται συχνότατα ότι το έργον του Σπένγκλερ επηρέασε ιδιαιτέρως 
….. τους εθνικοσοσιαλιστές, οπότε αυτομάτως δαιμονοποιείται, στρεβλώνεται 
και δυσφημείται η σκέψη του, επειδή τον εχρησιμοποίησαν εκείνοι. Συνεπώς 
είναι απαραίτητη εδώ κάποια αναφορά στο πραγματικό μήνυμά του, δοθέντος 
του ότι ο στοχασμός του άπτεται του εθνοφυλετικού ζητήματος. Βεβαίως είναι 
δυσχερές να παρουσιασθεί συνοπτικώς η οιαδήποτε ουσιώδης σύνοψη των 
σκέψεων αυτού του εξαιρετικού και πολυπλόκου στοχαστή, αλλά, του οποίου 
τα γραπτά υπήρξαν εξόχως πρωτότυπα  και ρηξικέλευθα. 

Στο πνεύμα και στην διάνοια, ο Όσβαλντ Σπένγκλερ ήταν πολύ ανώτερος από 
τους περισσοτέρους από αυτούς που εθεωρούντο – ορθώς ή εσφαλμένως - 
ως προάγγελοι του εθνικοσοσιαλισμού.  

Εξεπαιδεύθη κυρίως ως μαθηματικός και φιλόσοφος, αλλά τα κείμενά του τον 
παρουσιάζουν ως φιλοσοφικό ιστορικό με πλήρη γνώση και κατανόηση των 
βασικών πολιτισμών του κόσμου, από το μακρινό παρελθόν μέχρι τον 
προηγούμενον αιώνα. Ήταν σχεδόν άγνωστος έως ότου εδημοσίευσεν τον 
πρώτον τόμο του διασήμου βιβλίου «Η παρακμή της Δύσεως» («Der 
Untergang des Abendlandes») το 1918, ολίγον προ του τέλους του Α’ 
Μεγάλου Πολέμου.  



Ο δεύτερος τόμος ενεφανίσθη το 1922, ενώ εκατόν  δεκατρείς χιλιάδες 
αντίτυπα του βιβλίου είχαν ήδη πωληθεί όταν επραγματοποιήθη η οριστική 
έκδοση των δύο τόμων το επόμενο έτος (και ηκολούθησαν πολλές 
ανατυπώσεις). 

 «Η παρακμή της Δύσεως» εγράφη και  ανεγνώσθη  από το γενικό 
μορφωμένο κοινό. Κατά τους επικριτές του, στην πράξη, ο Σπένγκλερ 
διενήργησεν «επαγγελματική επιστημονική φιλοσοφία διδασκαλίας γραφείου». 
Ωστόσον, το βιβλίον προσήλκυσε το έντονον ενδιαφέρον των επαγγελματιών, 
φιλοσόφων και ιστορικών.  

Η πρώτη του έκδοση περιελάμβανε σφάλματα λεπτομερείας τα οποία 
επεσήμαναν οι ειδικοί, αλλά δεν εστάθη ιδιαιτέρως εύκολο να αμφισβητηθούν 
τα κυριότερα συμπεράσματά του. Η πρωτοτυπία και η ευρεία γνώση του 
Σπένγκλερ όντως επιβάλλουν τον σεβασμόν. Είναι λίαν μακροσκελής, αλλά 
ακόμη και τα εκτεταμένα αποσπάσματά του, που φαίνονται άσχετα με την 
κυρία εργασία είναι εξόχως ενδιαφέροντα. «Η παρακμή της Δύσεως» είναι, 
πράγματι, ένα βιβλίον που επισύρει την προσοχή και διατηρεί μεγάλο μέρος 
του ενδιαφέροντος και της αξίας του έως σήμερα. 

Τα συγγράμματα του Σπένγκλερ πρέπει να εξετασθούν αρκούντως 
λεπτομερώς, εν μέρει λόγω του εγγενούς τους ενδιαφέροντος και εν μέρει 
λόγω του ότι έχουν γίνει κατά πολύ, εσφαλμένως αντιληπτά, αλλά κυρίως  
διότι παρουσιάζουν μιαν ασυνήθη εικόνα της φύσεως του πολιτισμού. Η 
ικανότης δημιουργίας ενός πολιτισμού γενικώς (και ευλόγως) θεωρείται ως 
ένδειξη πνευματικής ικανότητος,  είναι δε αξιόλογος επ’ αυτού η αναφορά στις 
αντισυμβατικές ιδέες του Σπένγκλερ. 

Η «Δύση» του Σπένγκλερ ήταν ολόκληρη η Ευρώπη δυτικώς του ποταμού 
Βιστούλα και της Αδριατικής θαλάσσης, με την προσθήκην της Βορείου 
Αμερικής. Εθεώρησεν ότι η Ρωσία ήταν αρκούντως διακριτή από την δυτικήν 
Ευρώπη, ενώ αντετίθετο εντόνως στην τεχνητή υποδιαίρεση των «ηπείρων» 
από τα Ουράλια όρη. Το βιβλίον του ασχολείται πρωτίστως με την παρακμή 
των δυτικών λαών όπως ορίζονται κατ’ αυτόν, αλλά για να αναθεωρήσει αυτό 
το θέμα εθεώρησεν απαραίτητο να εξετάσει την προέλευση, την άνοδο και την 
πτώση όλων των πλέον γνωστών πολιτισμών του κόσμου. 

Ο αναγνώστης της «Παρακμής της Δύσεως» ημπορεί να αναρωτηθεί γιατί ένα 
τέτοιο βιβλίο πρέπει να θεωρείται από οποιονδήποτε ως προπομπός (έστω 
και εμμέσως), στην γέννηση του εθνικοσοσιαλισμού. Κατηγορηματικώς δεν 
είναι διόλου προπαγανδιστικό.  

Δεν προτρέπει πως πρέπει να γίνει οτιδήποτε, αλλά μόνον δηλώνει 
εμμονικώς τι θεωρεί ότι θα συμβεί αναποφεύκτως. Δεν υπάρχει τίποτα στο 
βιβλίον για …. κάποιες ιδιαίτερες αρετές των Γερμανών ή για ειδικά 
ελαττώματα των Εβραίων. Μάλιστα δε πολύ ολιγοτέρα προσοχή δίδεται σε 
αυτές τις δύο ομάδες ατόμων απ’ ότι σε πολλές άλλες.  

Ο Σπένγκλερ απλώς εκθέτει τις απόψεις του για το πεπρωμένο - την άνοδο 
και την πτώση - διαφόρων λαών καθ’ όλη την ιστορία. Αναγνωρίζει ότι κάθε 
μεγάλος λαός που ανήλθε και κατέπεσε, το έπραξε με μοναδικό και διακριτόν 
τρόπο, αλλά εντοπίζει μιαν γενική ομοιότητα στην διαδικασία και πιστεύει ότι η 
τελική κατάπτωση  δεν ημπορεί ποτέ να αποφευχθεί.  



Εν συντομία, η θέση του είναι ότι η «Εσπερία», η «γη της Δύσεως», εισήλθεν 
στην φάση της αναποφεύκτου  παρακμής. 

Ο Σπένγκλερ διαχωρίζει την διαδικασία της ανόδου και πτώσεως  σε τέσσαρα 
στάδια ή «πνευματικές εποχές». Στην αρχήν ο πληθυσμός, ο  «Πρωτολαός» 
(«Urvolk»), είναι «αγροτικός-διαισθητικός» (Landschaftlich-intuitiv). Δεν 
υπάρχουν μεγάλες πόλεις, αλλά έχει αρχίσει μια πνευματική ζύμωση.  

Στον δυτικό κόσμο η περίοδος αυτή ήταν περίπου από το 900 έως 1300 μ. Χ., 
ενώ το αντίστοιχο στάδιον είχεν ήδη επέλθει, στην Ινδία  το 1500-1200 π. Χ. 
Οι δυτικοί στοχαστές αυτής της εποχής ήσαν άνδρες όπως ο Φραγκίσκος της 
Ασίζης, ο Θωμάς Ακινάτης, ο Ιωάννης Δουνς Σκώτος και ο Δάντης. Σε αυτήν 
την πρώτην αρχή επιτυγχάνεται αυτό που ο Σπένγκλερ ονομάζει «Περίοδος 
Πνευματικού Πολιτισμού - Καλλιεργείας», κατά την διάρκειαν της οποίας ο 
λαός – τώρα πλέον ένας «Λαός Καλλιεργείας» («Kulturvolk») - φτάνει στο 
μέγιστον ύψος της ανόδου του.  

Οι πόλεις αναπτύσσονται, αλλά ανήκουν αποκλειστικώς στον συγκεκριμένο 
πνευματικό πολιτισμό. Οι «παραδόσεις» είναι σημαντικές σε αυτό το στάδιον. 
Περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ευγενείας, της Εκκλησίας, των 
προνομίων, της δυναστείας. Στην τέχνη, της συγκαταβάσεως. Στην επιστήμη, 
των περιορισμών της διανοητικής ισχύος.  

Οι δυτικοί λαοί ευρίσκοντο σε αυτήν την φάση από τον δέκατο τέταρτον ή τον 
δέκατο πέμπτον αιώνα έως τον όψιμον δέκατον έβδομο. Μερικά από τα 
ονόματα που εφάνησαν πλέον σημαντικά για τον Σπένγκλερ ήσαν εκείνα του 
Σαβοναρόλα, του Λουθήρου, του Καλβίνου, του Γαλιλαίου, του Βάκωνος, του 
Καρτεσίου, του Τζορντάνο Μπρούνο, του Λάϊμπνιτς, του Πασκάλ, του Φερμά, 
του Νεύτωνος.  

Προς το τέλος αυτής της εποχής, ο Σπένγκλερ εντοπίζει την εξαθλίωση της 
θρησκείας, που συνδέεται στην Αγγλία με την άνοδο του Πουριτανισμού. 
Υπάρχει, με κάποιαν αλληλεπικάλυψη, το «φθινόπωρον» ή η εποχή της 
λογικής, καθώς οι μεγάλες πόλεις αναπτύσσονται έτι περαιτέρω. Η 
πνευματική δημιουργικότης φθάνει στο απώγειόν της με τους Λοκ, Βολταίρον, 
Ρουσσώ, Λαπλάς, Γκαίτε, Καντ και Χέγκελ. Όμως η χρήση του ορθολογισμού, 
όπως προτείνει ο Σπένγκλερ, είναι υπερβολική και η θρησκεία υπερ-
εκλογικευμένη. 

Τότε ακολουθεί - τον δέκατον ένατο αιώνα, στην περίπτωση του δυτικού 
κόσμου - η φάση που είναι το κύριον θέμα του βιβλίου. Ο πληθυσμός χάνει 
την αίσθηση του «εμείς». Οι πόλεις είναι πολύ μεγάλες, διεθνείς, δεν είναι 
πλέον αντιπροσωπευτικές των ανθρώπων που εδημιούργησαν τον πολιτισμό. 
Έχει φτάσει ο «διεθνής αστικός» (weltstaedtische) υλικοτεχνικός πολιτισμός, 
τον οποίον ο Σπένγκλερ εθεώρησεν καταστροφικό για τον πνευματικό 
πολιτισμό.  
Οι πόλεις είναι κατοικημένες από τον καθημερινό – μέσο  «πραγματικό 
άνθρωπο», που στερείται Παραδόσεως και εμφανίζεται αγελαίος, 
συγχωνευμένος σε άμορφες, διακυμαινόμενες μάζες, άθλιες, απότομες, 
αντιπαραγωγικές, με βαθιά αποστροφή προς τους αγρότες. Η πνευματική 
δημιουργική δύναμη έχει χαθεί και η θρησκεία αρχίζει να αντικαθίσταται από 
ηθικά και πρακτικά υποκατάστατα που είναι, κατά την άποψή του, πολύ 
κατώτερα.  



 
Η αφηρημένη σκέψη εκφυλίζεται στην «επαγγελματική επιστημονική 
φιλοσοφία διδασκαλίας γραφείου», η οποία όπως προανεφέρθη είχεν 
αποδοθεί στον ίδιον από τους επικριτές του.  
 
Ο Σπένγκλερ αναφέρει ευμενώς τον μέγα Νίτσε ως παράδειγμα στοχαστή του 
αληθούς ανωτέρου πολιτισμού, για τον οποίον εδήλωσε ότι του οφείλει τα 
περισσότερα απ' ό,τι σε όλους μαζί τους άλλους εκτός του Γκαίτε! (Όμως 
αλλού παρατηρεί ότι ο Νίτσε έφτασε στην πύλη του Απολύτου, αλλά 
παρέμεινε εμπρός της και δεν την διέβη.) Με τον Νίτσε συγκεντρώνει μια 
παράδοξο συλλογή από στοχαστές της «παρακμιακής εποχής» του 
υλικοτεχνικού πολιτισμού, τα ονόματα των οποίων δεν θα ηκούοντο ως 
παρακμιακά στα …. σύγχρονα ώτα.  
 
Εδώ ευρίσκονται οι Μπένθαμ, Κοντ, Δαρβίνος, Σπένσερ, Μαρξ, Σοπενχάουερ 
Βάγκνερ, Ίψεν και Γκάους. Στην πολιτική, η γενικευμένη τρέχουσα τάση είναι 
μακράν της ατομικής καλλιεργείας  η οποία κατέστησε άξιον και μεγάλο τον 
Λαό, ενώ κατευθύνεται προς τον διεθνισμό, τον ειρηνισμό και τον 
«σοσιαλισμό». 
 
Αυτό, για τον Σπένγκλερ, είναι το πεπρωμένον όλων των πολιτισμών : H 
τελική παρακμή. 

 

Μέρος 111 
 

 
 

Κατά τον Γερμανό εθνικιστή φιλόσοφο της ιστορίας Όσβαλντ Σπένγκλερ, ο 
«υλικοτεχνικός πολιτισμός» (Zivilisation) είναι η αναπόφευκτη μετεξέλιξη ενός 
«πνευματικού πολιτισμού» (Kultur). Οι υλικοτεχνικοί πολιτισμοί είναι οι πλέον 
εξωτερικές και συνάμα τεχνητές συνθήκες, τις οποίες ημπορεί να έχει ένα 
υψηλότερον είδος ανθρώπου.  

Είναι μία κατάληξη, ένα «τέλος»: Ακολουθούν, όπως το γεγονός ακολουθεί το 
γίγνεσθαι, όπως ο θάνατος ακολουθεί την ζωή, όπως η πνευματική γήρανση 



και η πετρώδης, απολιθωμένη «κοσμόπολη» έπεται της υπαίθρου και της 
ψυχικής νεανικότητος στην οποίαν το Δωρικά και το Γοτθικό στοιχείο 
αποκαλύπτουν τον εαυτόν τους. Οι υλικοτεχνικοί πολιτισμοί είναι ένα τέλος 
αμετάκλητο, αλλά πάντοτε επέρχονται λόγω μιας εγγενούς αναγκαιότητος. 

Από την άποψη του εθνολογικού – φυλογνωσικού ενδιαφέροντος, το 
σημαντικότερον ερώτημα είναι το τι σημαίνει ο Σπένγκλερ με την λέξη «Volk» 
όταν την χρησιμοποιεί για μιαν ομάδα ανδρών και γυναικών που έχουν 
δημιουργήσει έναν πολιτισμό. (Η αρχική λέξη Volk χρησιμοποιείται εδώ 
αμετάφραστος, επειδή η λέξη «Λαός»  είναι υπερβολικώς  ασαφής για την 
προσέγγιση του συγγραφέως, ενώ το «Γένος». το «Έθνος» και η «Φυλή» 
είναι ανακριβείς).   

Λόγω της ασαφείας, πράγματι ο Σπένγκλερ υπήρξεν εδώ λίαν 
παρεξηγημένος. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι, (αντιθέτως με αυτό που 
ημπορεί κανείς να υποθέσει), μικράν αποδίδει έμφαση στην εθνοφυλετική 
σύνθεση του Volk, ώστε όλοι οι Völker «δεν είναι ούτε γλωσσικές, ούτε 
πολιτικές, ούτε ζωολογικές, αλλά αντιθέτως πνευματικές μονάδες» Ο Volk 
ορίζεται από τον συγγραφέα  ως «κοινωνία ανθρώπων που αισθάνονται ότι 
αποτελούν μια μονάδα», ενώ σε μιαν αξιοσημείωτο δήλωσή του ισχυρίζεται 
ότι, η δράση μιας ομάδος ανθρώπων είναι αυτή που την μετατρέπει σε Volk. 
«Τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας», γράφει, «στην πραγματικότητα δεν 
επραγματοποιήθησαν από τους Völker.  

Αντιθέτως, πρώτον τα μεγάλα γεγονότα παρήγαγαν τους Völker.» Volk είναι 
λοιπόν, κατά την σπενγκλεριανή αντίληψη, «ο Λαός με συνειδητή 
αυτεπίγνωση  της ενότητός του», το ζων Έθνος, το εν δράσει Γένος  (που με 
την σειρά του παριστά την διαχρονικώς ενσυνείδητο Φυλή)     

Για να καταστούν αμετακλήτως και απολύτως σαφείς  οι απόψεις του 
Σπένγκλερ περί το εθνοφυλετικόν  ζήτημα είναι απαραίτητο να παρατεθεί ένα 
εκτεταμένο απόσπασμα από το πολύκροτο βιβλίον του : «Ούτε η ταυτότης, 
ούτε η λαλιά,  ούτε η σωματική κληρονομία είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι 
μορφές των “Λαών“ ημπορούν να αλλάξουν στην ομιλία, στην φυλή, στο 
όνομα και στην χώρα τους.  

Εφ’ όσον διατηρείται  η ψυχή τους, εγκολπώνονται ανθρώπους οιασδήποτε 
προελεύσεως και τους αναδιαμορφώνουν. Ασφαλώς ουδείς υπέθεσεν  ότι 
ένας “Λαός” συνεκρατήθη ποτέ με την απλήν ενότητα της σωματικής 
κληρονομίας και ότι αυτός ο τύπος “Λαού” θα ημπορούσε να διαρκέσει έστω 
και επί δέκα γενεές. Δεν ημπορεί να επαναληφθεί αρκούντως ότι, αυτή η 
φυσιολογική καταβολή και προέλευση υπάρχει μόνον για την επιστήμη και 
ουδέποτε για την συνείδηση του “Λαού” και επίσης ότι ουδείς “Λαός” δεν 
προεχώρησε εαυτόν με αυτό το ιδεώδες του «καθαρού αίματος».  

Το ανήκειν  σε έναν “Λαός” δεν είναι κάτι υλικό, αλλά κάτι κοσμικό και 
καθορισμένο, είναι η αισθητή αρμονία ενός πεπρωμένου ». 

Το 1919- πρώτο έτος μετά την εμφάνιση του πρώτου τόμου της  «Παρακμής 
της Δύσεως» και τρία έτη προ του δευτέρου τόμου- ο Σπένγκλερ  
εδημοσίευσεν ένα μικρό βιβλίο με τίτλον «Πρωσσισμός και Σοσιαλισμός» 
(«Preussentum und Sozialismus»).  



Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης είχε μόλις συσταθεί για να αντικαταστήσει την 
αυτοκρατορία του Μπίσμαρκ και των Χοεντζόλερν και  σκοπός του Σπένγκλερ 
ήταν να συγκολλήσει την άκρα «αριστερά» (ανεξαρτήτους σοσιαλιστές και 
κομμουνιστές) και την άκρα «δεξιά» (μοναρχικούς και συντηρητικούς) σε μιαν 
ενιαία ομάδα που θα αντιταχθεί και θα καταστρέψει την κοινοβουλευτική 
κυβέρνηση της Βαϊμάρης.  

Το βιβλίο είναι γραμμένο σε ένα ύφος τόσο διαφορετικό από αυτό της 
«Παρακμής», ώστε είναι δύσκολο να πιστεύσει κανείς ότι ο συγγραφεύς ήταν 
το ίδιο πρόσωπο. Πολλά εδάφια  του  ιδιάζοντος αυτού πολιτικού βιβλίου του 
είναι γραμμένα με σύντομες, προκλητικές προτάσεις, ενώ ολόκληρο το έργον 
είναι προπαγανδιστικό. Ο Σπένγκλερ ήταν τώρα υπέρμαχος του σοσιαλισμού, 
τον οποίον στην «Παρακμή» είχεν αναφέρει ως σημείον  αποσυνθέσεως. 
Αλλά ελάχιστοι  σοσιαλιστές ήταν πιθανόν να αποκαλέσουν το προτεινόμενο 
σύστημά του με αυτό το όνομα. 

Επέμεινε ότι ο καθείς όριζε τον σοσιαλισμό με τέτοιον τρόπο ώστε να ταιριάζει 
στους ιδικούς του σκοπούς. Κατεδίκαζε τον μαρξισμό, θεωρών  τον ίδιον τον 
Μαρξ ως έναν καταστροφικό κριτή, όχι ως δημιουργό, και μόνον ως «πατριό» 
του σοσιαλισμού. Μόνον οι Γερμανοί - όχι οι Ιουδαίοι - θα ημπορούσαν να 
είναι πραγματικοί σοσιαλιστές.  

Εθεώρησεν ότι ολόκληρος η πραγματική διακυβέρνηση πρέπει να διενεργείται 
από μιαν «ελίτ», αλλά ότι η ευκαιρία να καταστεί κάποιος μέλος της κυριάρχου 
ομάδος πρέπει να είναι προσιτή σε όλους. «Αυτό που ελπίζω είναι ότι κανείς 
ο οποίος εγεννήθη  με την ικανότητα του διοικείν δεν θα παραμείνει στην 
άβυσσο και ότι ουδείς θα  διοικεί εάν δεν καλείται προς τούτο από το έμφυτον 
τάλαντό του». Δεν είχε κανέναν σεβασμό για το σοβιετικό πείραμα στον 
σοσιαλισμό. Σε ένα απόσπασμα που είναι μάλλον χαρακτηριστικό του 
βιβλίου, παρατηρεί ότι «Τίποτα δεν ημπορεί να είναι θλιβερότερο από τις 
προσπάθειες ενός συγκεκριμένου τύπου Προτεσταντισμού να αναστήσει το 
πτώμα του με εντριβή από μπολσεβίκικα περιττώματα».  

Υπό τον σπενγκλεριανό σοσιαλισμό, η ατομική  ιδιοκτησία και η κληρονομία 
του πλούτου δεν θα καταργηθούν, αλλά οι βιομήχανοι θα αναγκασθούν να 
ενεργούν εντός του πλαισίου ή των ακάμπτων  κανόνων που καθορίζονται 
από την αρχή. Ο εργοδότης θα καταστεί, κατά μίαν έννοιαν, ένας 
κυβερνητικός αξιωματούχος. Ερωτά : «Το εμπόριον θα κυβερνήσει το κράτος 
ή το κράτος θα κυβερνά το εμπόριον ;».  Στην πολιτεία του δεν θα υπήρχαν 
πολιτικά κόμματα ούτε εκλογές. 

Ισχυρίζετο ότι «όσον οι συντηρητικοί διετήρησαν το αληθινό πνεύμα του 
πρωσσισμού, ήσαν σοσιαλιστές (με την έννοιά του) χωρίς να το γνωρίζουν». 
«Το παλαιό πρωσσικό πνεύμα και η σοσιαλιστική πεποίθηση, στοιχεία που 
σήμερον μισούν το ένα το άλλο με αδελφικό μίσος, είναι ένα και το αυτό». Είχε 
μεγάλο θαυμασμό για το πρωσικό πνεύμα.  

Για εκείνον ήταν «ένα αίσθημα ζωής, ένα ένστικτο, μια αδυναμία να υπάρξει 
διαφορετικώς». Ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος ο Α’ (πατήρ του Μεγάλου 
Φρειδερίκου) είχε δείξει τον δρόμο, δημιουργών ένα κεντρικό, γραφειοκρατικό 
κράτος.  

 



Το ιδεώδες του Σπένγκλερ δεν είχε τίποτα κοινό με την ειρηνιστική, 
διεθνιστική αντίληψη πολλών «ορθοδόξων» σοσιαλιστών. 

 «Χρειαζόμεθα μια τάξη κυριάρχων σοσιαλιστικών φύσεων. Ο σοσιαλισμός 
σημαίνει δύναμη - όλο και περισσοτέρα δύναμη. Τα σχέδια και οι ιδέες δεν 
είναι τίποτα χωρίς δύναμη, Ο δρόμος προς τη δύναμη κατεδείχθη : Το 
πολύτιμον μέρος της γερμανικής εργατικής κοινότητoς θα δράσει σε 
συνδυασμό με τους καλυτέρους υποστηρικτές της παλαιάς πρωσικής 
αισθήσεως για το κράτος, αμφότεροι αποφασισμένοι για την δημιουργία ενός 
σοσιαλιστικού  κράτους, ενός εκδημοκρατισμού με την πρωσσικήν έννοια» Οι 
αληθινοί σοσιαλιστές έπρεπε να επιζητούν «όχι δικαιώματα για τον εαυτόν 
τους, αλλά καθήκοντα». 

Δεδομένου ότι προέτρεπε για την δημιουργίαν ενός εθνικιστικού, 
σοσιαλιστικού κράτους, ήταν φυσικό να θεωρηθεί ως ένας από τους ιδρυτές 
του εθνικοσοσιαλισμού. Όμως ήταν υπερβολικώς ατομικιστής  και απερρίφθη 
από το κομματικό πνεύμα. Δεν εδέχθη ποτέ κάποια από τα βασικά 
εθνικοσοσιαλιστικά δόγματα και ουδέποτε έγινε μέλος του κόμματος. Η 
αντίρρησή του προς τους Εβραίους δεν εβασίζετο στην πεποίθηση ότι 
αποτελούσαν μιαν χωριστή εθνική ταξινομική κατηγορία. Αντετάχθη μόνον 
στην πολιτιστική τους κληρονομία και ήθελε να τους ενσωματώσει στο έθνος. 

Το φθινόπωρον του 1932, κατεδίκασε δημοσία τις πολιτικές του Χίτλερ. Αλλά 
στο  έργον του «Αποφασιστικά Χρόνια» («Jahre der Entscheidung») του, που 
εδημοσιεύθη ολίγον κατόπιν της αναλήψεως της εξουσίας από τους Ναζί το 
1933, απεκάλυψε μιαν κάπως διφορουμένη άποψη.  

Ωστόσον, κατά τη διάρκειαν αυτής της εποχής, δεν επετρέπετο  ούτε  η 
ηπιοτέρα αντίθεση στο νέο κράτος. Η πώληση του βιβλίου του έπαυσε (όχι 
προτού διανεμηθούν πολλά αντίγραφα), ενώ ο περιοδικός τύπος απηγορεύθη 
να αναφέρει ακόμη και το όνομά του. Οι Ναζί τον εθεώρησαν ως διάσημο 
«πρόωρον λάθος» όπως αναφέρει το εξαιρετικό βιβλίο του Henry Stuart 
Hughes, «Όσβαλντ Σπένγκλερ: Μια κρίσιμη εκτίμηση», 1952, Λονδίνο, 
εκδόσεις Scribner. [Ο συγγραφεύς (1916-1999) ήταν Αμερικανός ιστορικός, 
καθηγητής και  πασιφιστής ακτιβιστής, ο οποίος υπεστήριζε την εφαρμογή της 
ψυχαναλύσεως στην ιστορία]. 

Η τελική έκλειψή του επήλθε υπό περίεργες, σχεδόν γελοίες συνθήκες. Ένα 
σύντομο βιβλίο εγράφη από τον Γιόχαν φον Λέερς (Johann von Leers) [«Το 
σύστημα παγκοσμίου πολιτικής του Σπένγκλερ και ο εθνικοσοσιαλισμός» 
«Spenglers weltpolitisches System und der Nationalsozialismus», 1934, 
Βερολίνο. Εκδόσεις Junker & Dünnhaupt] για να συντρίψει την εικόνα του 
Σπένγκλερ ως προσώπου ενδεχομένως αξιοσεβάστου  από τους 
εθνικοσοσιαλιστές.  

Ο Σπένγκλερ διέθετε μιαν αντιπάθεια για τους διαφόρους «εχρώμους» λαούς, 
συμπεριλαμβανομένων και των Ιαπώνων. Οι Γερμανοί επεδίωκαν ιδιαιτέρως 
την φιλία του «εγχρώμου» έθνους τους. «Πώς μας ενοχλεί η Ιαπωνική 
επέκταση στην Μαντζουρία και στην Μογγολία;» ερώτησε ο φον Λέερς; «Είναι 
ένα εντελώς ιαπωνικό-κινεζικό-ρωσικό πρόβλημα». Από μια παράδοξο 
ειρωνεία της τύχης, ο Σπένγκλερ επλήγη από τον δογματικό εθνικοσοσιαλιστή 
θεωρητικό για την … αντιπάθειά του προς τους «εγχρώμους» λαούς. 



 [Ο φον Λέερς (1902 - 1965) εσπούδασε νομική, ήταν καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller της Ιένας και ένας από τους σημαντικότερους 
ιδεολόγους του Τρίτου Ράϊχ, που υπηρετούσε ως υψηλόβαθμος αξιωματούχος 
του Υπουργείου Προπαγάνδας. Αργότερον υπηρέτησε στο αιγυπτιακόν 
«Τμήμα Πληροφοριών», καθώς και ως σύμβουλος του προέδρου Νάσσερ.] 

Ο Spengler δεν εβλάβη από το κράτος, απλώς εξηφανίσθη από την κοινή 
γνώμη. Απέθανε το 1936 από καρδιακή προσβολή. Άραγε πόσον διαφορετική 
ημπορούσε να είναι η «δαιμονική» φήμη του σήμερον, εάν δεν είχε γράψει 
ποτέ τον «Πρωσσισμό» και είχε πεθάνει μετά την δημοσίευση του δευτέρου 
τόμου της «Παρακμής της Δύσεως» το 1922! 
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Επιζητούντες να αποδώσουμε  την κατάλληλο πλήρη εικόνα της εξελίξεως 
των φυλετικών θεωριών, πρέπει να αναφέρουμε, έστω και εν αναγκαία 
συντομία, δύο Αμερικανούς συγγραφείς, κατωτέρας μεν εμβελείας από τους 
μεγάλους στοχαστές όπως οι Γκομπινώ, Νίτσε, Τσάμπερλαιν και Σπένγκλερ, 
αλλά ανθρώπους που εξήσκησαν αξιοσημείωτη επιρροή. Στην συνέχεια μετά 
την παρουσίασή  τους, (που θα επιχειρηθεί με σχετικώς σύντομη περίληψη), 
θα περάσουμε σε κατοπινές περιόδους και  σε νεότερες ιστορικές και 
επιστημονικές πτυχές. 

Ο Αμερικανός Μάντισον Γκραντ (1865-1937),  εσπούδασε την νομική 
επιστήμη, αλλά είναι γνωστός κυρίως ως συγγραφεύς σε πολλά και διάφορα 
αντικείμενα, για το έργον του ως ευγονιστής, ως φανατικός οπαδός και κήρυξ 
του «Κινήματος Συντηρήσεως της Φύσεως» και ως ερασιτέχνης ζωολόγος 
(Πρόεδρος της «Ζωολογικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης»). Ένα από τα 



σπουδαιότερα έργα του ήταν «Η διέλευση της μεγάλης φυλής», που 
εδημοσιεύθη ένα έτος πριν από τον πρώτο τόμο της  σπενγκλεριανής 
«Παρακμής της Δύσεως». 

Ως ευγονιστής, ο Γκραντ υπήρξεν υπεύθυνος για ένα από τα πλέον διαβόητα 
έργα επιστημονικού φυλετισμού και διεδραμάτισεν ενεργό ρόλο στην 
εκπόνηση ισχυρών νόμων περί περιορισμού της μεταναστεύσεως και της 
διαφυλετικής επιμειξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως οπαδός του «Κινήματος 
Συντηρήσεως της Φύσεως», ο Γκραντ πιστώνεται με την προστασία και 
σωτηρία πολλών διαφορετικών ειδών ζώων, δημιουργία πολλών 
διαφορετικών περιβαλλοντικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και 
ανάπτυξη και προώθηση μεγάλου μέρους της επιστημονικής διαχειρίσεως της 
αγρίας ζωής. 

Ο Γκραντ εγεννήθη στην Νέα Υόρκη, ως υιός του Γκάμπριελ Γκραντ, ενός 
γνωστού ιατρού και στρατιωτικού χειρουργού του Αμερικανικού Εμφυλίου 
Πολέμου, και της Κάρολυν Μάνις. Η μητέρα του ήταν απόγονος των Βαλώνων 
Ουγενότων, που επελέγησαν το 1623 στην πρώτη ομάδα αποίκων για να 
εγκατασταθούν στην «Νέα Ολλανδία». Από την πλευρά του πατρός του, ο 
πρώτος Αμερικανός πρόγονος του Γκραντ ήταν ο Ρίτσαρντ Τρητ, κοσμήτωρ 
της Εκκλησίας του Pitminster στην Αγγλία, ο οποίος το 1630 ήταν ένας από 
τους πρώτους «Πουριτανούς» εποίκους της Νέας Αγγλίας. Ο Δόκτωρ 
Γκάμπριελ Γκραντ ετιμήθη με το «Μετάλλιον της Τιμής» του Κογκρέσου, ως  
χειρουργός με τους  εθελοντές του Νιου Τζέρσεϊ στον Εμφύλιο Πόλεμο. Κατά 
την διάρκειαν της μάχης του Fair Oaks, μετέφερε τους τραυματίες σε 
ασφάλεια ενώ ευρίσκετο υπό αδιάκοπα έντονα  πυρά. Ο Μάντισον Γκραντ 
ήταν κάτοικος της Νέας Υόρκης δια βίου. 

Ο Γκραντ ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός ανάμεσα σε τέσσαρες αδελφούς. Τα 
καλοκαίρια και πολλά από τα σαββατοκύριακα της παιδικής ηλικίας και της 
εφηβείας του τα πέρασε  μέσα στην φύση, στο Oatlands, στο πανέμορφο 
κτήμα του παππού του στο Long Island. Ως παιδί παρηκολούθησε ιδιωτικά 
σχολεία και εταξίδεψε με τον πατέρα του στην Ευρώπη και στην Μέση 
Ανατολή.  

Παρηκολούθησε το πανεπιστήμιον του Γέηλ, απ’ όπου απεφοίτησε ενωρίς και 
δη με τιμητική διάκριση το 1887. Έλαβε το πτυχίον της νομικής από την 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια  και μετά την αποφοίτησή του 
εξασκούσε επιτυχώς την δικηγορία. Ωστόσον, τα ενδιαφέροντά του ήσαν κατά 
κύριο λόγο εκείνα ενός αφοσιωμένου φυσιολάτρη. Δεν ενυμφεύθη  ποτέ και 
δεν εγέννησε παιδιά. Επέτυχε  ικανή πολιτική φήμη το 1894, όταν αυτός και ο 
αδελφός του Ντε Φόρεστ έλαβαν μέρος στην «θερμή» και περιπετειώδη 
εκλογική εκστρατεία του λαϊκιστή και μεταρρυθμιστή δημάρχου της Νέας 
Υόρκης Γουίλιαμ Λαφαγιέτ Στρονγκ. 

Ο πυρηνικός σκοπός της ζωής του Γκραντ ήταν να πείσει τον αμερικανικό λαό 
να ελέγξει αυστηρότερα την εθνοτική σύνθεση των Η.Π.Α. Για τον Γκραντ, η 
«Μεγάλη Φυλή» ήσαν οι Λευκοί Βορείου τύπου και εξέφραζε την λύπη του για 
το γεγονός ότι το ποσοστό των ανθρώπων αυτού του είδους στην χώρα του 
εμειώθη σημαντικώς από την αρχική περίοδο των  αποικιακών χρόνων. 
Εξέφρασε τη λύπη του για τον «συντηρητικό συναισθηματισμό που έχει 
καταστήσει την Αμερική ένα άσυλο για τους καταπιεσμένους» και «εσάρωσε 
το έθνος προς μια φυλετική άβυσσο».  



Δεν ήταν ευνοϊκώς διατεθειμένος προς τους Εβραίους, αλλά αυτή η πτυχή του 
εθνοτικού προβλήματος αφορούσε   μόνον έναν ελάχιστο τμήμα στο βιβλίον 
του. Ο Γκραντ φαίνεται πως έχει συλλάβει σχεδόν ως δεδομένη την 
ανωτερότητα των Βορείων έναντι των άλλων. Ισχυρίζεται ότι ο Βόρειος είναι 
«… παντού ο τύπος του ναυτικού, του στρατιώτη, του τυχοδιώκτη και του 
πρωτοπόρου», εθεώρησε  δε ότι η ανωτερότης τους οφείλετο σε επιλεκτικές 
επιδράσεις τις οποίες υπέστησαν κατά την διάρκεια της μακρόχρονης 
παραμονής τους στην βόρειο Ευρώπη.  

Σε κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες πρέπει να ήσαν τέτοιες ώστε επέβαλαν 
μιαν άκαμπτη εξάλειψη των ελαττωμάτων. Αυτό επήλθε μέσα από την ανηλεή 
σφοδρότητα των σκληρών χειμώνων και την ανάγκη της εφευρετικότητος και 
της προβλεπτικότητος για την εξασφάλιση τροφίμων, ενδυμάτων και 
καταφυγίου κατά την διάρκεια του συντόμου θέρους του βορρά.  

Τέτοιες συνεχείς απαιτήσεις για ενέργεια και δράση, παρήγαγαν ευλόγως μιαν 
ισχυρά, αρρενωπή και  αυτεξουσία φυλή, η οποία αναποφεύκτως συνέτριψε 
στις μάχες πολλά έθνη, των οποίων τα ασθενέστερα στοιχεία δεν είχαν 
αποκαθαρθεί από τις συνθήκες κάποιου ενός εξ ίσου «αυστηρού» επιλεκτικού 
περιβάλλοντος. 

Ο Γκραντ είναι ο διάσημος συγγραφεύς του δημοφιλούς βιβλίου «Η Διέλευση 
της Μεγάλης Φυλής» («The Passing of the Great Race» - 1916). Αυτό 
παριστά ένα περίπλοκο έργο φυλετικής υγιεινής που περιγράφει λεπτομερώς 
την «φυλετική ιστορία» της Ευρώπης.  

Οι σημαντικότερες ανησυχίες του Γκραντ εκπτύσσονται σχετικώς με το 
μεταβαλλόμενο «είδος» της προς την Αμερική μεταναστεύσεως στις αρχές του 
20ου αιώνος (που χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό μεταναστών από τη 
Νότιο και Ανατολική Ευρώπη, σε αντίθεση με την Δυτική και τη Βόρειο 
Ευρώπη). «Η διέλευση της Μεγάλης Φυλής» είναι μια «φυλετική» ερμηνεία 
της συγχρόνου του ανθρωπολογίας και ιστορίας, όπου ο γράφων δηλώνει την 
φυλή ως την βασική κινητήριο δύναμη του πολιτισμού. 

Παρόμοιες ιδέες προετάθησαν, όπως έχουμε αναφέρει προσφάτως,  από τον 
φιλόλογο-ιστορικό Γκούσταφ Κόσσινα στην Γερμανία. Ο Γκραντ προώθησε 
την ιδέα της «Βορείου φυλής», μιας χαλαρώς καθορισμένης βιολογικής-
πολιτιστικής ομάδος που έχει τις ρίζες της στην Σκανδιναβία, ως της βασικής 
κοινωνικής ομάδος που είναι υπεύθυνη για την ανθρωπίνη  ανάπτυξη. Έτσι ο 
υπότιτλος του βιβλίου ήταν : «Η φυλετική βάση της ευρωπαϊκής ιστορίας».  

Ως διαπρύσιος ευγονιστής, ο Γκραντ ετάχθη υπέρ του διαχωρισμού, της 
απομονώσεως και της περιστασιακής καταρρεύσεως των «ανεπιθυμήτων» 
χαρακτηριστικών και των «αναξίων φυλετικών τύπων» από το ανθρώπινο 
γονιδιακό συγκρότημα, την ανθρωπίνη γονιδιακή δεξαμενή, καθώς συνάμα 
και την προώθηση, διάδοση και ενδεχομένη αποκατάσταση επιθυμητών 
χαρακτηριστικών και «αξιολόγων φυλετικών τύπων», ευνοϊκών για την Βόρειο 
κοινωνία. Γράφει με ρεαλισμό αλλά και ωμότητα και κυνισμό: 

«Ένα άκαμπτο σύστημα επιλογής μέσω της εξαλέιψεως εκείνων που 
είναι αδύναμοι ή ακατάλληλοι - με άλλα λόγια κοινωνικές αποτυχίες - θα 
λύσει ολόκληρο το ζήτημα σε εκατό χρόνια, καθώς θα μας επιτρέψει να 
απαλλαγούμε από τους ανεπιθυμήτους, οι οποίοι συνωστίζονται στις 



φυλακές μας, στα νοσοκομεία, και στα άσυλα φρενοβλαβών. Το ίδιο το 
άτομο ημπορεί να αναθρέφεται, να εκπαιδεύεται και να προστατεύεται 
από την κοινότητα κατά την διάρκεια της ζωής του, αλλά το κράτος 
μέσω της στειρώσεως πρέπει να μεριμνά ώστε η γραμμή του να παύει 
μαζί του,  αλλιώς οι μελλοντικές γενεές θα είναι καταραμένες με ένα 
διαρκώς αυξανόμενο φορτίο παραπλανηθέντος συναισθηματισμού. 
Πρόκειται για μια πρακτική, ελεήμονα και αναπόφευκτο λύση του 
συνόλου του προβλήματος και ημπορεί να εφαρμοσθεί σε έναν ολοένα 
και διευρυνόμενο κύκλο κοινωνικώς απορριπτέων, αρχής γενομένης 
πάντοτε από τον εγκληματία, τον ασθενή και τον φρενοβλαβή  και 
επεκτεινομένη βαθμιαίως σε τύπους που ημπορούν να ονομαστούν 
μάλλον ανήμποροι παρά ελαττωματικοί, και ίσως τελικώς σε αναξίους 
φυλετικούς τύπους». 

Στο διαβόητο βιβλίον του, ο Γκραντ συνιστά να διαχωρίζονται οι κατ’ αυτόν 
«δυσμενείς» φυλές στα γκέτο (sic!), με την εγκαθίδρυση πολιτικών 
οργανώσεων μέσω του συστήματος δημοσίας υγείας, ώστε να 
δημιουργήσουν ελεγκτικές υφές, σχεδόν δικτατορικού χαρακτήρος, στους 
συγκεκριμένους τομείς τους. Αναφέρει ότι η επέκταση των μη Βορείων 
φυλετικών τύπων στο Βόρειο σύστημα ελευθερίας θα εσήμαινε πράγματι μια 
δουλεία «στις επιθυμίες, στα πάθη και στις ευτελείς συμπεριφορές». 

Με τη σειρά της, αυτή η διαφθορά της κοινωνίας θα οδηγούσε στην υποταγή 
της Βορείου κοινότητος σε «κατώτερες» φυλές, οι οποίες με την σειρά τους θα 
εκυριαρχούντο και καθωδηγούντο από άλλες, «ανώτερες», με την 
χρησιμοποίηση απολυταρχικών δυναστικών εξουσιών. Το αποτέλεσμα θα 
ήταν η βύθιση των αυτοχθόνων Βορείων φύλων υπό ένα διεφθαρμένο και 
αποδυναμωτικό  σύστημα που κυριαρχείται από κατώτερες φυλές, οπότε, 
ακολούθως  και οι δύο θα υπόκεινται σε μια νέα φυλετική άρχουσα τάξη.  
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Εις ότι αφορά στην κοσμοθεωρητική φυλετική προσέγγιση του διασήμου 
Αμερικανού φυλετιστή και ευγονιστή νομικού Μάντισον Γκραντ, η «Βορεία 
Θεωρία» του, ήταν παρομοία στην διατύπωσή της,  με πολλές φυλετικές 
φιλοσοφίες του 19ου  αιώνος, οι οποίες διαιρούσαν το ανθρώπινο είδος σε 
τρεις κυρίως διακεκριμένες φυλές: Λευκή - Καυκασοειδής - Καυκασία 
(εδραζομένη στην Ευρώπη), Μαύρη - Νεγροειδής - Νεγρική (με βάση την 
Αφρική) και Κιτρίνη - Μογγολοειδής - Μογγολική (με βάση την Ασία).  

Ωστόσον η Βορεία θεωρία, υποδιαιρούσε περαιτέρω τους Καυκασίους σε 
τρεις ομάδες: στους Βορείους (που κατοικούσαν στην Βόρειον Ευρώπη και σε 
άλλα μέρη της ηπείρου), στους Αλπικούς (των οποίων η επικράτεια 
περιελάμβανε την Κεντρικήν Ευρώπη και τμήματα της Ασίας) και στους 
Μεσογειακούς (που κατοικούσαν στη Νότιον Ευρώπη, και στην Μέση 
Ανατολή). 

Συμφώνως προς την άποψη του Γκραντ, οι Βόρειοι πιθανότατα εξελίχθησαν 
σε ένα κλίμα που «….πρέπει να ήταν τέτοιο, ώστε επέβαλε μιαν άκαμπτο 
εξάλειψη των ελαττωμάτων. Αυτό επήλθε μέσα από την ανηλεή σφοδρότητα 
των σκληρών χειμώνων και την ανάγκη της εφευρετικότητος και της 
προβλεπτικότητος για την εξασφάλιση ετησίων τροφίμων, ενδυμάτων και 
καταφυγίου, κατά την διάρκεια του συντόμου θέρους του βορρά.  

Τέτοιες συνεχείς απαιτήσεις για ενέργεια και δράση, παρήγαγαν ευλόγως μιαν 
ισχυρά, αρρενωπή και  αυτεξουσία φυλή, η οποία αναποφεύκτως συνέτριψε 
στις μάχες πολλά έθνη, των οποίων τα ασθενέστερα στοιχεία δεν είχαν 
αποκαθαρθεί από τις συνθήκες κάποιου ενός εξ ίσου αυστηρού επιλεκτικού 
περιβάλλοντος». Ο «Πρωτο-Βόρειος» άνθρωπος κατά την ερμηνείαν του 
Γκραντ, πιθανώς εξελίχθηκε στην ανατολική Γερμανία, στην Πολωνία και στην 
Ρωσία, πριν μεταναστεύσει προς βορράν, προς την Σκανδιναβία. 

Ο Βόρειος, κατά την θεωρία του, ήταν ο κατ’ εξοχήν «Ευρωπαίος άνθρωπος»-
«Homo europaeus», ο κατ' εξοχήν λευκός άνθρωπος. «Παντού 
χαρακτηρίζεται από ορισμένες μοναδικές ειδικότητες, δηλαδή κυματιστή, καφέ 
ή ξανθή κόμη και κυανά, φαιά ή ανοικτόχρωμα καφέ μάτια, ανοικτόχρωμη 
επιδερμίδα, υψηλή, στενή και ευθεία ρίνα, ειδικότητες οι οποίες συνδέονται με 
μεγάλο ανάστημα και ένα μακρό κρανίο, καθώς  και άφθονη τρίχωση της 



κεφαλής και του σώματος». Ο Γκραντ εχαρακτήρισε τους Αλπίνους ως τους 
κατωτέρους από τις τρεις Ευρωπαϊκές φυλές, με τους Βορείους ως κορυφή 
του πολιτισμού. 

Οι Βόρειοι είναι, παντού σε όλον τον κόσμο, μια φυλή στρατιωτών, ναυτικών, 
τυχοδιωκτών και εξερευνητών, αλλά πρωτίστως, κυβερνητών, διοργανωτών 
και αριστοκρατών, σε έντονο αντίθεση με τον ουσιαστικώς αγροτικό 
χαρακτήρα των Αλπίνων. Η ιπποσύνη και οι ιππότες, καθώς και τα  επιζώντα 
αλλά πλέον μειζόνως κεχωρισμένα, ομόλογα και ισοδύναμα παράγωγά  τους, 
είναι ιδιαιτέρως Βόρεια χαρακτηριστικά, ενώ η φεουδαρχία, οι ταξικές 
διακρίσεις και η φυλετική υπερηφάνεια των Ευρωπαίων είναι στοιχεία ως επί 
το πλείστον ανιχνεύσιμα στον βορρά. 

Ο Γκραντ, έχων επίγνωση της «θεωρίας της Βορείου μεταναστεύσεως» προς 
την Μεσόγειο, φαίνεται ότι απορρίπτει αυτήν την θεωρία ως εξήγηση για τα 
ανώτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού του ελληνορωμαϊκού κόσμου: 
«Τα διανοητικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής φυλής είναι εκτενώς γνωστά 
και η φυλή αυτή, αν και είναι κατωτέρα στην αντοχή του σώματος τόσον από 
τους Βορείους όσον και από τους Αλπίνους, είναι ίσως ανωτέρα και των δύο 
άλλων φυλών - βεβαιότατα όμως της Αλπικής- σε πνευματικά επιτεύγματα. 
Στον τομέα της τέχνης η ανωτερότης της προς τις δύο άλλες ευρωπαϊκές 
φυλές είναι απολύτως αναμφισβήτητη». 

Ο Γκραντ εθεώρει επίσης την Βόρειο Αφρική ως τμήμα της Μεσογειακής 
Ευρώπης: «Η Αφρική βορείως της  Σαχάρας, από την άποψη της ζωολογίας, 
είναι τώρα και ήταν ήδη από την πρώιμο Τριτογενή Περίοδο, μέρος της 
Ευρώπης. Αυτό ισχύει τόσον για τα ζώα όσον και για τις φυλές του 
ανθρώπου. Οι Βέρβεροι της Βορείου Αφρικής σήμερα είναι πανομοιότυποι με 
τους Ισπανούς και τους νοτίους Ιταλούς.» 

Ωστόσον, ενώ όπως ήδη ανεφέρθη, ο Γκραντ ανεγνώρισε στους 
Μεσογειακούς πως έχουν μείζονες ικανότητες στην τέχνη, αργότερον στο 
κείμενο του πλέον σημαίνοντος βιβλίου του : «Η Διέλευση της Μεγάλης 
Φυλής» («The Passing of the Great Race» - 1916) διερωτάται εάν τα 
επιτεύγματα των Μεσογειακών στον πολιτισμό οφείλονται σε Βόρεια 
αυθεντικά ιδεώδη και υφή. Περί αυτής της πτυχής των Μεσογειακών γράφει :  
«Αυτή είναι η φυλή που έδωσε στον κόσμο τους μεγάλους πολιτισμούς της 
Αιγύπτου, της Κρήτης, της Φοινίκης συμπεριλαμβανομένης της Καρχηδόνος, 
της Ετρουρίας και της Μυκηναϊκής Ελλάδος. Μας έδωσε, όταν ανεμείχθη και 
ανεζωογονήθη με Βόρεια στοιχεία, τον σπουδαιότερο από όλους τους 
πολιτισμούς, εκείνον της αρχαίας Ελλάδος, και την πλέον διαρκή των 
πολιτικών οργανώσεων, το Ρωμαϊκόν κράτος. Έως ποίου βαθμού εισήλθεν η 
Μεσογειακή φυλή στο αίμα και στον πολιτισμό της Ρώμης, πλέον είναι 
δύσκολο να ειπούμε, αλλά οι παραδόσεις της Αιωνίας Πόλεως, η αγάπη της 
για την οργάνωση, το δίκαιον και την στρατιωτική αποτελεσματικότητα, καθώς 
και τα ρωμαϊκά ιδεώδη της οικογενειακής ζωής , της πίστεως και της αληθείας, 
καταδεικνύουν σαφώς μια Βορεία και όχι Μεσογειακή προέλευση.» 

Συμφώνως προς τον Γκραντ, οι Βόρειοι ευρίσκοντο σε κακή κατάσταση στον 
σύγχρονο κόσμο, όπου, λόγω της εκ μέρους τους εγκαταλείψεως των 
πολιτιστικών αξιών τους, ριζωμένων στον θρησκευτικό ή δεισιδαιμονικό 
πρωτο-φυλετισμό, ήσαν εγγύς στην διάπραξη «φυλετικής αυτοκτονίας» από  



επιμειξία και διότι ανεπαρήγοντο ολιγότερον από κατώτερά τους είδη 
εκμεταλλευόμενα αυτήν την κατάσταση. 

Το βιβλίον του ήταν εξαιρετικώς δημοφιλές, εγνώρισε πολλαπλές 
ανατυπώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετεφράσθη σε πολλές άλλες 
γλώσσες, κυρίως στην  γερμανική το 1925. Το 1937, το βιβλίον είχε πωλήσει 
16.000 αντίτυπα μόνον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βορεία θεωρία 
υιοθετήθηκε εντόνως,  στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και της δεκαετίας 
του 1930, από το κίνημα της «φυλετικής υγιεινής» στην Γερμανία, όπου όμως 
εχρησιμοποιείτο  συνήθως ο όρος «Άριος» αντί του «Βόρειος», (αλλά ο 
βασικός εθνικοσοσιαλιστής ιδεολόγος, Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ επροτίμησε 
τους όρους «Αριο-Βόρειος» ή  «Βορειο – Ατλάντειος»).  

Ο σπουδαίος Αμερικανοεβραίος παλαιοντολόγος, εξελικτικός βιολόγος και 
ιστορικός της επιστήμης Στήβεν Τζέϋ Γκουλντ (Stephen Jay Gould, 1941-
2002) εχαρακτήρισε την «Διέλευση της Μεγάλης Φυλής» ως «το πλέον 
σημαίνον κείμενο του αμερικανικού επιστημονικού φυλετισμού».  

Το έργον του Γκραντ έτυχε θερμοτάτης αποδοχής εκ μέρους του 
εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος στη Γερμανία και ήταν το πρώτο μη γερμανικό 
βιβλίο που διετάχθη να ανατυπωθεί όταν οι εθνικοσοσιαλιστές κατέλαβαν  την 
εξουσία. Μάλιστα ο Καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιον του Berkeley της 
Καλιφόρνια Jonathan Spiro στο βιβλίον του «Υπερασπιζόμενος την Φυλή των 
Κυρίων- Συντήρηση, ευγονική και η κληρονομία του Μάντισον Γκραντ» 
(«Defending the Master Race - Conservation, Eugenics, and the Legacy of 
Madison Grant» του 2008, αναφέρει πως ο Χίτλερ έγραψε σε επιστολή του 
προς τον Γκραντ: «Το βιβλίο είναι η Βίβλος μου.»  

Το έργον του Γκραντ θεωρείται ένα από τα πλέον σημαίνοντα και δυναμικά 
έργα του επιστημονικού φυλετισμού και της ευγονικής που εξεδόθησαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους μακροχρονίους αντιπάλους του ήταν ο 
διάσημος Γερμανοεβραίος και Αμερικανός υπήκοος, φυσικός και γεωγράφος 
Φραντς Μπόας (Franz Boas).  

Ο Γκραντ αντιπαθούσε τον Μπόας και επί αρκετά έτη προσεπάθησε να τον 
απολύσει από την θέση του στο Πανεπιστήμιον Columbia. Ο Μπόας και ο 
Γκραντ συμμετείχαν σε έναν άτυπον αγώνα ελέγχου της επιστήμης της 
ανθρωπολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ και οι δύο (μαζί με άλλους) 
υπηρέτησαν στην «Επιτροπή Ανθρωπολογίας» του «Εθνικού Συμβουλίου 
Ερεύνης» («National Research Council»)  μετά τον Πρώτο Μεγάλο Πόλεμο. 

Ο Γκραντ αντεπροσώπευε τότε τον «κληρονομικό» κλάδο της φυσικής 
ανθρωπολογίας, παρά τα σχετικώς ερασιτεχνικά  του διαπιστευτήρια, και 
αντετάχθη κατηγορηματικώς κατά του Μπόας (και των μαθητών του), ο 
οποίος υπεστήριζε την πολιτισμική ανθρωπολογία. Συνεπικουρούμενοι 
αναφανδόν από εξωακαδημαϊκούς κύκλους και οικονομικά συμφέροντα, ο 
Μπόας και οι μαθητές του (σπουδαιότεροι των οποίων οι Ruth Benedict, 
Edward Sapir, Margaret Mead, Melville Herskovits και Anita Brenner) 
κατέληξαν τελικώς νικητές της ρήξεως και απέκτησαν τον έλεγχο του 
«Αμερικανικού Ανθρωπολογικού Συνδέσμου», που εχρησιμοποιήθη ως η 
«ναυαρχίς» για την κοινωνική και εν τέλει αντιφυσική ανθρωπολογία τους.  



Σε απάντηση, ο Γκραντ ίδρυσε το 1918 την αμερικανική «Εταιρεία Γκάλτον» 
(«Galton Society») με επι κεφαλής τον Αμερικανό βιολόγο και ευγονιστή 
Τσαρλς Μπένεντικτ Ντάβενπορτ  [Charles Benedict Davenport, (1866-1944), 
μέλος της «Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών» και διευθυντής του διασήμου 
ερευνητικού «Εργαστηρίου Cold Spring Harbor» της ποσοτικής βιολογίας και 
των βιοεπιστημών], ως εναλλακτική λύση «αντιστάσεως» στην δραστηριότητα 
του Μπόας και των περί αυτόν. 
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Εξετάζοντες λεπτομερώς τις απόψεις των Αμερικανών  φυλετιστών 
διανοουμένων, είναι μάλλον δύσκολο να κατανοήσουμε την πεποίθηση του 
Γκραντ σχετικώς με την κατ’ αυτόν σχεδόν αυτονόητον ανωτερότητα  των  
Βορείου φύλου Λευκών, εν όψει των αρετών που ο ίδιος αποδίδει σε άλλα 
φύλα των Ευρωπιδών. Επί παραδείγματι γράφει  ότι : «Οι πρώτοι Αλπίνοι 
προσέφεραν πολύ μεγάλη συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό, κυρίως με την 
εισαγωγή του πολιτισμού του ορειχάλκου στην Ευρώπη και με την διδασκαλία 
του στα άλλα λευκά φύλα», όμως εκτιμούσε ότι αργότερον η συμβολή τους 
στον πολιτισμό, στην κλασική, μεσαιωνική και σύγχρονο περίοδο, ήταν μικρή. 

Ωστόσον, ο έπαινός του για τους Μεσογειακούς δεν είναι μόνον ανάλογος 
αλλά καθίσταται έως υπερβολικός. Τους απέδιδε «... το θεμέλιον του 
πολιτισμού μας. Τα νοητικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής φυλής είναι 
πολύ γνωστά και η φυλή αυτή, αν και κατωτέρα στην αντοχή του σώματος 
τόσον από την Βορεία όσον και από την Αλπική, είναι μάλλον ανωτέρα και 
από τις δύο, βεβαίως δε ανωτέρα από τους Αλπίνους, σε πνευματικά 
επιτεύγματα. Στον τομέα της τέχνης η ανωτερότης της και από τις δύο άλλες 
ευρωπαϊκές φυλές είναι αναμφισβήτητος ».  

Κανείς δεν ημπορεί να υποθέσει πως ο συγγραφεύς φράσεων όπως οι 
προαναφερόμενες  θα είχε … αντιταχθεί (!) στην μαζική μετανάστευση των 
Μεσογειακών στην χώρα του. 



Ο Γκραντ θεωρούσε τους Βορείους ως την μόνη αληθώς Ευρωπαϊκή 
εθνοφυλετική ομάδα, ενώ οι Αλπίνοι και οι Μεσογειακοί ήσαν κατ’ αυτόν 
εισβολείς από την Ασία (στην περίπτωση των Μεσογειακών, μέσω της 
Βορείου Αφρικής). Δεν φαίνεται να είχε κατανοήσει ότι ο γεωγραφικός 
διαχωρισμός της Ευρώπης από την Ασία είναι άνευ σημασίας από 
οποιανδήποτε επιστημονική άποψη και αν εξετασθεί, διότι η φερ’ ειπείν 
διαχωριστική γραμμή ημπορούσε να έχει τεθεί κάπου αλλού ή (καλύτερον) να 
μην είχε χαραχθεί καθόλου.  

Ακόμη και αν μια συγκεκριμένη εθνοφυλετική ταξινομική κατηγορία ημπορεί 
να αποδειχθεί ενδημική σε κάποιαν αυθαιρέτως καθορισμένη περιοχή, 
προδήλως το γεγονός αυτό δεν δύναται αφ’ εαυτού να αποδείξει την 
ανωτερότητα ή την κατωτερότητα αυτής της ομάδας. 

Ο Γκραντ αποδίδει ιδιαιτέραν έμφαση στον ρόλο που διεδραμάτισαν οι 
Βόρειοι στην διάδοση των Αρίων – Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών σε όλη σχεδόν 
την Ευρώπη και σε άλλες χώρες πέραν αυτής, αν και θεωρεί ενδεχομένη  την 
πιθανότητα οι γλώσσες αυτές να έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη από τους 
Αλπίνους με τον πολιτισμό του ορειχάλκου. 
 
Υπήρξε ιδιαιτέρως σκληρός στα σχέδιά του για την αρνητική ευγονική: 
Επίστευε πως «μια ανθρωπίνη ζωή είναι πολύτιμη μόνον όταν είναι χρήσιμη 
για την κοινότητα ή την φυλή». Ευνοούσε την βιαία στείρωση εγκληματιών, 
ασθενών με κληρονομικώς μεταβιβαζόμενες νόσους  και φρενοβλαβών  
προσώπων, καθώς και των  κατ’  αυτόν «αχρήστων φυλετικών τύπων», όπως 
και την θέσπιση νόμων εναντίον της φυλετικής αναμίξεως. 

Η «Διάβαση της μεγάλης φυλής» δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο. 
Συχνότατα οι απόψεις του Γκραντ εκφράζονται δογματικώς, η ταξινόμησή του 
για την φυλή των Ευρωπιδών είναι υπερβολικώς υπεραπλουστευμένη και 
επίσης δεν προβαίνει καθόλου σε παραπομπές σε άλλους συγγραφείς, εκτός 
από έναν αδρό  και ανεπαρκή κατάλογο στο τέλος του βιβλίου του. Δεν κάνει 
καμία αναφορά στους Γκομπινώ, Πουσέ, Φογκτ, Τράϊτσκε, Νίτσε, Λαπούζ ή 
Κόσσινα. Έτσι  ημπορεί κανείς να υποθέσει ότι ήταν σχεδόν ο  μόνος που είχε 
εξετάσει την πιθανότητα να είναι κατά κάποιον τρόπο άνισες οι εθνοφυλετικές 
ταξινομικές ομάδες του ανθρώπου. 

Ωστόσον, το βιβλίο του έχει και τα πλεονεκτήματά του : Αντιμετωπίζει με 
μεγάλη λεπτομέρεια την εθνική ιστορία της Ευρώπης. Ειδικότερον, ανιχνεύει 
την προϊστορία και πρωτοϊστορία, από τους αρχαιοτάτους  χρόνους και ένθεν, 
όσον αφορά στην φυλετική σύνθεση των εξεταζομένων λαών, χωρίς να 
λαμβάνει υπόψη του τον εκ των υστέρων επιγενή διαχωρισμό τους σε «έθνη», 
όταν έχει πλέον συντελεσθεί η «εθνογένεσή» τους . Αυτό το μέρος του βιβλίου 
του είναι πράγματι πολύτιμο. Πρόκειται για μια γραμμή προσεγγίσεως του 
εθνοφυλετικού προβλήματος που αξίζει να εξετασθεί  λεπτομερέστερον και να 
επεκταθεί επίσης σε άλλα πλην της Ευρώπης μέρη του κόσμου.  

Συχνότατα κάθε ιστορικός φαίνεται σχεδόν να αγνοεί τις φυσικές ταξινομικές 
διαφορές μεταξύ των λαών του κόσμου, είναι δε ικανοποιημένος να 
χρησιμοποιεί απροσδιόριστα ονόματα ομάδων, μερικά από τα οποία στην 
πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν αυθαίρετες και προσωρινές ενώσεις 
ασχέτων ανθρωπίνων τύπων, ενώ άλλα έχουν πραγματικό νόημα από 
εθνοφυλετικής σκοπιάς. 



Στην μακρά εισαγωγή του στο βιβλίον του προστατευομένου του Λόθροπ 
Στόνταρντ « Το αναδυόμενο ρεύμα του χρώματος», ο Γκραντ υποστηρίζει ότι 
ο δυτικός πολιτισμός είναι ουσιαστικώς Βόρειος πολιτισμός. Οι Αλπίνοι και οι 
Μεσογειακοί ήσαν «αποτελεσματικοί» μόνον στον βαθμό όπου είχαν 
επηρεαστεί από τον Βόρειο πολιτισμό. Στο κείμενο αυτό φαίνεται να συζητεί  
ότι οι Βόρειοι ημπορεί εν μέρει να έχουν προέλθει από την Δυτική Ασία. 
Ισχυρίζεται ότι οι Αλπίνοι έχουν τελικώς Μογγολική καταγωγή, αν και αυτό το 
είχε αρνηθεί κατηγορηματικώς  στο ιδικό του βιβλίο. Εθεώρησε  την τεραστία 
σύγκρουση του Α’ Μεγάλου Πολέμου στην περίοδο 1914 - 1918 ως έναν 
Βόρειο «εμφύλιο πόλεμο». 

Ο Γκραντ υπεστήριξε την περιορισμένη μετανάστευση προς τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, μέσω περιορισμού της μεταναστεύσεως από την Ανατολική 
Ευρώπη και τη Νότιο Ευρώπη, καθώς επίσης υπεστήριζε και το οριστικό 
τέλος της μεταναστεύσεως από την Ανατολική Ασία. Υπεστήριξε επίσης τις 
προσπάθειες για την κάθαρση του αμερικανικού πληθυσμού από γενετικές 
επιβαρύνσεις, μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής.  

Υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του «Συνδέσμου Περιορισμού 
Μεταναστεύσεως» («Immigration Restriction League»- IRL)  από το 1922 έως 
τον θάνατόν του. Ενεργών ως ειδικός περί των  παγκοσμίων φυλετικών 
δεδομένων, ο Γκραντ παρείχε επίσης στατιστικά στοιχεία για τον νόμο του 
1924 περί μεταναστεύσεως, σχετικώς προς τον καθορισμό των 
ποσοστώσεων των μεταναστών από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και 
μετά την αποδοχή του εν λόγω νομοθετήματος ο Γκραντ εσυνέχισε να 
ενοχλείται, επιμένων ότι μια μικρά ομάς μη Βορείων είχε ακόμη την 
δυνατότητα να μεταναστεύει στην χώρα.  

Επίσης εβοήθησε στην αποδοχή και ψήφιση των νόμων κατά της επιμιξίας, 
κυρίως για τον νόμο περί «Φυλετικής ακεραιότητος»  του 1924 στην πολιτεία 
της Βιρτζίνια, όπου μάλιστα επεζήτησε να κωδικοποιήσει την συγκεκριμένη 
ιδική του εκδοχή του «κανόνος  της μίας σταγόνος» στο νόμο (κατά τον 
οποίον έστω και ένας υποσαχάριος Αφρικανός πρόγονος ενός προσώπου 
αρκούσε για να χαρακτηρισθεί το πρόσωπο Νέγρος). 

Παρ’ όλον που ο Γκραντ είχε εξαιρετική επιρροή στην νομοθεσία υπέρ της 
απόψεώς  του για τη φυλετική θεωρία, η υποστήριξή του άρχισε να μειούται  
στις ΗΠΑ κατά την δεκαετία του 1930. Το μειούμενο ενδιαφέρον για το έργο 
του απεδόθη τόσον στις επιπτώσεις της «Μεγάλης Υφέσεως», που οδήγησαν 
σε μια γενική αντίδραση κατά του Κοινωνικού Δαρβινισμού και των σχετικών 
και συγγενών φιλοσοφιών, αλλά και στην μεταβαλλομένη δυναμική των 
φυλετικών ζητημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την διάρκεια του 
μεσοπολέμου. Αντιθέτως προς την υποδιαίρεση της Ευρώπης σε χωριστές 
ενδοφυλετικές ομάδες της Λευκής φυλής, η διφυλετική θεωρία (Λευκοί – 
Μαύροι) του Στόνταρντ, κατέστη περισσότερον κυρίαρχη μετά την Μεγάλη 
Μετανάστευση των Αφροαμερικανών από τις Νότιες Πολιτείες στις Βόρειες και 
στις Δυτικές Πολιτείες.  

Η άνοδος των εθνικοσοσιαλιστών στην Γερμανία συνέβαλεν επίσης στην 
απόρριψη του πνεύματος του  Γκραντ, καθώς η ομοιότης των απροκαλύπτως 
ρατσιστικών θεωριών τους με τις απόψεις του Γκραντ τους καθιστούσε 
ενδεχομένως προσηνείς στο κοινό, προτού η Γερμανία καταστεί επισήμως 
εχθρός στον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. 



Οι προσπάθειες διατηρήσεως της φύσεως : Ο Γκραντ που ήταν στενός φίλος 
πολλών προέδρων των Η.Π.Α., μεταξύ των οποίων οι  Θήοντορ Ρούζβελτ και 
Χέρμπερτ Χούβερ, διέθετε εμμέσως μείζονα δυνατότητα κοινωνικής 
παρεμβάσεως. Συνάμα υπήρξε και φανατικός οπαδός του «κινήματος 
διατηρήσεως». Έσωσε πολλά φυσικά είδη από την εξαφάνιση και το 1918 
συνίδρυσε (μαζί με τον τυχοδιώκτη-εξερευνητή Frederick Russell Burnham, 
τον παλαιοντολόγο John Campbell Merriam και τον γεωλόγο- παλαιοντολόγο 
Henry Fairfield Osborn) τον σύνδεσμο «Διασώσατε τα ερυθρόξυλα» 
(σεκόγιες). Επίσης εβοήθησε την ανάπτυξη των πρώτων νόμων ελεγχομένης 
θήρας ελάφων, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, μια νομοθεσία που εξηπλώθη  
και στις  άλλες πολιτείες με την πάροδο του χρόνου. 

Ήταν ο δημιουργός της διεπιστημονικής μεθοδολογίας «διαχειρίσεως της 
αγρίας πανίδος», εβοήθησε να ιδρυθεί ο ζωολογικός κήπος του Μπρονξ, να 
διασωθεί ο αμερικανικός βίσων -ως διοργανωτής της «Αμερικανικής Εταιρείας 
Βίσονος»- και συνεισέφερε στην δημιουργία του «Εθνικού Πάρκου 
Παγετώνων» και του «Εθνικού Πάρκου του όρους Ντενάλι της Αλάσκας». Το 
1906, ως γραμματεύς της «Ζωολογικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης», 
συνηγόρησε (!) ανενδοιάστως για να εκτίθεται στον ζωολογικό κήπο του 
Μπρονξ ένας κογκολέζος πυγμαίος της φυλής Μπούτι, ο Ότα Μπένγκα.   

Καθ’ όλην την διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και του 1930, υπηρέτησε στα 
διοικητικά συμβούλια πολλών ευγονικών και φιλανθρωπικών εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένων : Tου διοικητικού συμβουλίου του «Αμερικανικού 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας», της διευθύνσεως της «Αμερικανικής Εταιρείας 
Ευγονικής» και της αντιπροεδρίας του «Συνδέσμου Περιορισμού 
Μεταναστεύσεως» . Ήταν ιδρυτικό μέλος της «Εταιρείας Γκάλτον» και ένα 
από τα οκτώ μέλη της «Διεθνούς Επιτροπής Ευγονικής». Ετιμήθη με το 
χρυσούν μετάλλιο της Εταιρείας Τεχνών και Επιστημών το 1929.  

Ένα είδος ταράνδου έλαβε από αυτόν το όνομά του Ακανθοχοιρόμορφος 
Τάρανδος του Γκραντ - Rangifer tarandus Grantii, γνωστό κοινώς και ως 
«καριμπού του Γκραντ». Ήταν μέλος του «Boone και Crockett Club» 
(οργάνωση θήρας μεγάλων θηραμάτων) από το 1893, όπου και απέκτησε 
φιλία με τον πρόεδρο Ρούζβελτ. Τέλος ήταν και επικεφαλής της «Ζωολογικής 
Εταιρείας της Νέας Υόρκης» από το 1925 έως του  θανάτου  του. 
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Ο Θεόδωρος Λόθροπ Στόνταρντ (Theodore Lothrop Στόνταρντ, 1883 - 1950) 
ήταν Αμερικανός, ιστορικός, δημοσιογράφος, ευγονιστής, πολιτικός 
θεωρητικός, θεωρητικός του φυλετισμού  και συγγραφεύς βιβλίων για τον 
«γενικό αναγνώστη»  σε πολιτικά και ιστορικά θέματα. Όπως και ο μέντωρ 
του  Μάντισον Γκραντ, ο  Στόνταρντ εσπούδασε νομική και είχεν εκπαιδευθεί 
για το επάγγελμα του δικηγόρου. Το ύφος της γραφής του υπήρξε διεισδυτικό 
και περιγραφικό, προσομοιάζον με «δημοσιογραφικό». Πράγματι, τα 
αποσπάσματα από τις εφημερίδες καταλαμβάνουν γενικώς έναν σημαντικό 
χώρο στις συνολικές σελίδες των κειμένων του. «Το αναδυόμενο ρεύμα του 
χρώματος» εδημοσιεύθη μετά το τέλος του Πρώτου Μεγάλου Πολέμου, πριν 
από τον δεύτερον τόμο της «Παρακμής της Δύσεως» του μεγάλου Όσβαλντ 
Σπένγκλερ.  

Η ιδιάζουσα αυτή πραγματεία του περί χρώματος των μεγάλων ανθρωπίνων 
ομάδων ημπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ως συνέχεια του βιβλίου του Γκραντ. 
Δυστυχώς, ο Στόνταρντ δεν είχεν επαρκή ανθρωπολογική γνώση για να 
περιγράψει αποτελεσματικώς από πλευράς φυσικής ανθρωπολογίας το 
εθνοφυλετικό πρόβλημα, διότι η ταξινόμησή του για τον άνθρωπο είναι 
υπεραπλουστευμένη έως σημείου υπερβολικής αδρότητος. Το γλαφυρό του 
βιβλίον δεν περιέχει τίποτα ανθρωπολογικώς καινοτόμο, είναι όμως βαθέως 
αυθεντικό. Έγραψε, όπως και ο Γκραντ,  ώστε να αφυπνήσει  τους 
συμπατριώτες του σε ό,τι εθεώρησε ότι συναπαρτίζει τους κινδύνους της 
ανεπαρκώς ελεγχομένης μεταναστεύσεως, αλλά επ’ αυτού ησχολήθη κυρίως 
με τις μη λευκές φυλές, με τους «μη –Ευρωπίδες». 

Ο Στόνταρντ εγεννήθη στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης, ως υιός του Τζων 
Λώσον Στόνταρντ, εξέχοντος ιστορικού συγγραφέως  και της συζύγου του 
Μαρίας. Παρηκολούθησε το Κολλέγιον του Χάρβαρντ, απ’ όπου απεφοίτησεν 
με «άριστα» το 1905 και εσυνέχισε με σπουδές στην Νομική στο 
Πανεπιστήμιον της Βοστώνης μέχρις το 1908. Ο Στόνταρντ έλαβε το 
διδακτορικόν του δίπλωμα στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιον του Χάρβαρντ 
το 1914. 



Συνέγραψε μεγάλην πληθώρα βιβλίων, τα περισσότερα από τα οποία 
σχετίζονται με την φυλή και τον πολιτισμό. Έγραψε πρωτίστως για τους 
ενδεχομένους κινδύνους που επιφέρουν  οι «έγχρωμοι» λαοί στον λευκό 
πολιτισμό. Πολλά από τα βιβλία και τα άρθρα του είχαν ως πυρήνα την 
φυλετική θεωρία και περιγράφουν αυτό που εθεώρησεν ως κίνδυνον εκ  της 
μεταναστεύσεως. Το πλέον διάσημο βιβλίο του ήταν  «Το αναδυόμενο ρεύμα 
του χρώματος – (κατά της Λευκής Παγκοσμίου υπεροχής)» το 1920. Σε αυτό 
το βιβλίο επαρουσίασε μιαν εικόνα της παγκοσμίου καταστάσεως σχετικώς με 
την φυλή, εστιάζων  την ανυπόκριτο και βαθεία ανησυχία του στην 
επερχομένη  πληθυσμιακή έκρηξη μεταξύ των μη λευκών λαών του κόσμου 
και τον τρόπον με τον οποίον εμειώθη η «λευκή παγκόσμιος υπεροχή» μετά 
τον Α’ Μεγάλο Πόλεμο και την συνακόλουθο ταχεία κατάρρευση της 
προηγουμένης αποικιοκρατίας. 

Ο Στόνταρντ ισχυρίζετο ότι η φυλή και η κληρονομικότης ήσαν οι κυρίαρχοι 
καθοδηγητικοί  παράγοντες της ιστορίας και του πολιτισμού, καθώς και ότι η 
εξάλειψη ή η απορρόφηση της «λευκής» φυλής από τις «έγχρωμες» φυλές, 
θα οδηγούσε μοιραίως στην καταστροφή του δυτικού πολιτισμού. Όπως και ο 
Μάντισον Γκραντ στην «Διάβαση της Μεγάλης Φυλής», ο Στόνταρντ 
διεχώρισε την Λευκή  φυλή σε τρία κύρια τμήματα – υποφυλές / φύλα: Βόρειο, 
Αλπίνη και Μεσογειακή. Εθεώρησεν ότι και οι τρεις είναι ικανότερες και κατά 
πολύ ανώτερες των εγχρώμων φυλών, αλλά ισχυρίσθηκε ότι ο Βόρειος τύπος 
της Λευκής φυλής ήταν ο ανώτερος από τις τρεις υποδιαιρέσεις της,  έπρεπε  
δε να διατηρηθεί μέσω της συστηματικής ευγονικής.  

Εθεώρησεν επίσης ότι, οι περισσότεροι Εβραίοι ήσαν φυλετικά «Ασιάτες» και 
υπεστήριζε ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να περιορίσουν την εβραϊκή μετανάστευση, 
επειδή επίστευεν ότι αποτελεί απειλή για την Βόρειο φυλετική καθαρότητα των 
ΗΠΑ. Προειδοποίησε ότι «… στις  ΗΠΑ εισέβαλαν ορδές Αλπίνων και 
Μεσογειακών μεταναστών, για να μην αναφέρουμε επιπλέον τα Ασιατικά 
στοιχεία, όπως οι Λεβαντίνοι και οι Εβραίοι». Για τους τελευταίους δεν είχε 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον, όπως ακριβώς και ο Γκραντ.  

Ο Στόνταρντ επέκρινε σφόδρα την εθνικήν υπεροψία των Γερμανών και στο 
«Αναδυόμενο ρεύμα του χρώματος» κατηγόρησε τους «Τεύτονες 
ιμπεριαλιστές»  για την εκδήλωση του Α’ Μεγάλου Πολέμου. Αντετέθη με  
πάθος και αφοσίωση σε αυτό που είδεν ως διαφωνία και κατάργηση της 
ενότητος των λευκών ευρωπαϊκών λαών μέσω του εντόνου, «ανεπαρκούς και 
ασυνειδήτου φυλετικώς» εθνικισμού, αλλά και μέσω των προς αλλήλους 
επιθέσεων και ενδορήξεων εντός της λευκής φυλής. 

Ορισμένες από τις δυσοίωνες προβλέψεις στις οποίες προέβη στο μείζον 
έργο του ο οξυδερκέστατος Στόνταρντ, δυστυχώς ήσαν εξόχως ακριβείς, αν 
και όλες τους δεν ήσαν πρωτότυπες εξ αυτού του ιδίου είτε εστηρίζοντο 
θεωρητικώς στο κατ’ αυτόν αξίωμα της εγγενούς λευκής υπεροχής. 
Περιλαμβάνουν την άνοδο της Ιαπωνίας ως παγκοσμίου - μείζονος δυνάμεως, 
τον πόλεμον μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ και  έναν δεύτερον πόλεμο στην 
Ευρώπη.  

Επίσης προέβλεψεν την ανατροπή των ευρωπαϊκών αποικιακών 
αυτοκρατοριών στην Αφρική και στην Ασία, την μαζική μετανάστευση μη 
λευκών λαών σε λευκές  χώρες, καθώς και την άνοδο του εξτρεμιστικού 
ισλαμισμού ως αντιπάλου του δυτικού πολιτισμού λόγω του εγγενούς 



θρησκευτικού ριζοσπαστισμού του. (Ο Στόνταρντ είχε σαφή αντι-ισλαμική 
θέση και επρόκειτο να δημοσιεύσει ανάλογο αυτής βιβλίο, το 1921 - «Ο Νέος 
Κόσμος του Ισλάμ») 

Στο βιβλίον « Ο υπέροχος Γκάτσμπυ» («The Great Gatsby»-1925), γραφέν 
από τον διάσημον Αμερικανό συγγραφέα Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ (F. Scott 
Fitzgerald), υπάρχει μια παραλλαγή, με αναδιατυπωμένο τον τίτλον του 
«Αναδυομένου ρεύματος του χρώματος», όπου ο χαρακτήρ του διηγήματος 
Τομ Μπουσάναν  λέγει  βιαίως: «Ο πολιτισμός ξεπέφτει  σε κομμάτια. Έχω 
ξεκινήσει να είμαι τρομερά απαισιόδοξος για τα πράγματα. Έχετε διαβάσει την 
“Άνοδο των εγχρώμων αυτοκρατοριών” από αυτόν τον άνθρωπο τον 
Γκόνταρντ;»(Goddard – παραφθορά του Στόνταρντ)  [Ο Φιτζέραλντ αποτελεί 
έναν από τους κυρίους εκπροσώπους της αποκαλουμένης «Χαμένης γενεάς»() 
των Αμερικανών λογοτεχνών και θεωρείται γενικότερον ένας από τους 
μείζονες συγγραφείς του 20ου αιώνος.  

Ολοκλήρωσε συνολικώς τέσσαρα μυθιστορήματα και πλήθος διηγημάτων, 
ενώ το έργον του έχει μεταφρασθεί στις περισσότερες γλώσσες. Η έμμεσος 
αναφορά του στον Στόνταρντ αναδεικνύει την αντανάκλαση του έργου του 
στην αμερικανική κοινωνία της εποχής]. 

Ο Στόνταρντ παρετήρησεν ότι πριν από τον Μεγάλο Πόλεμο υπήρχαν μόνον 
εννέα περιοχές «μη λευκής διακυβερνήσεως» (Κίνα, Ιαπωνία, Σιάμ, Τουρκία, 
Αφγανιστάν, Περσία, Αβησσυνία, Λιβερία και Αϊτή) σε 6.000.000 τετραγωνικά 
μίλια από τα 53.000.000.000 τετραγωνικά μίλια των μη-πολικών εκτάσεων της 
υδρογείου». Μετά τον πόλεμο, η περιοχή του αποτελεσματικού «λευκού» 
ελέγχου επεξετάθη  ακόμη περισσότερον, μέσω της κυριαρχίας επί της 
Τουρκίας από τους Γάλλους, Βρετανούς και Έλληνες, καθώς  και με άλλους 
τρόπους. Όμως οι άνθρωποι των «μη λευκών» φυλών υπερέβησαν  τους 
λευκούς σε αναλογία περισσοτέρα  από δύο προς ένα, μάλιστα δε ηυξήθησαν 
πολλαπλώς τάχιστα. Ο Στόνταρντ επεσήμανε τον κίνδυνο που προέκυψε από 
αυτές τις περιστάσεις. Ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να εξαφανισθεί ο 
λευκός πολιτισμός, με την επιμειξία των φυλών ή την εξάλειψη των λευκών 
ανθρώπων μέσω του «εμφυλίου» μεταξύ τους  πολέμου.  

Αυτό θα αποτελούσε καταστροφή για την ανθρωπότητα, καθώς θα 
κατεστρέφετο ανεπανορθώτως η μεγαλυτέρα δημιουργική ικανότης και πλέον 
δεν θα δεν διέθετε επαρκώς, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήσαν οι μεγάλες 
εγγενείς αρετές των λευκών. 

Παραδέχετο  ότι, οι «καφέ» και οι «κίτρινοι» λαοί συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό 
στον παγκόσμιον πολιτισμό (οι «καφέ» ήταν μια ετερογενής συλλογή 
εθνοφυλετικών ομάδων από τις οποίες αποκλείονται οι Νεγρίδες). Μεταξύ των 
«λευκών» ευνοούσε ιδιαιτέρως με την αξιολόγησή του τους Βορείους, «την 
καλυτέρα από όλες τις ανθρώπινες φυλές», και εξέφρασε την λύπη του διότι 
διεπίστωνε ικανή αναλογική μείωσή τους στις ΗΠΑ.  
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Ο Αμερικανός, ιστορικός, φυλετιστής, ευγονιστής, νομικός, δημοσιογράφος 
και συγγραφεύς  Θεόδωρος Λόθροπ Στόνταρντ (Theodore Lothrop Stoddard, 
1883 - 1950) έτυχεν ευρείας αναγνωρίσεως, αποδοχής και  επιρροής κατά την 
περίοδον του Μεσοπολέμου. Μετά την λήξη του Β΄ Μεγάλου Πολέμου 
εθεωρήθη, αδίκως, ως «συνοδοιπόρος» των Ναζί, υπέστη μείζονα πτώση 
δημοτικότητος, περιέπεσε σε ανυποληψία και ελησμονήθη (παρά το ότι 
υπήρξε πολυγραφότατος, με οξυδερκείς, εκτενέστατες και βαθείες αναλύσεις, 
επί ιστορικών, εθνοφυλετικών και διεθνοπολιτικών θεμάτων). Υπήρξεν αδρώς 
φιλέλλην και εθεώρει  τους Τούρκους ως μη-λευκούς. Ακολούθως παρατίθεται 
ένα απάνθισμα από το άρθρον του «Μπολσεβικισμός : Η αίρεση του 
υπανθρώπου», γραφέν στο περιοδικό «The Century Magazine», (τόμος 97, 
του 1919). Ο λόγος του, ενίοτε οξύαιχμος, σφοδρός και πομπώδης , υπήρξε 
ειλικρινής, ουσιαστικώς μετριοπαθής και δεν συνιστά φανατικό ή εχθροπαθή 
λίβελλο, όπως θα διαπιστωθεί κατωτέρω. Μάλλον αποτυπώνει ατυχώς 
δυσοίωνες προβλέψεις.    

«Ο υλισμός του δεκάτου ενάτου αιώνος εδημιούργησεν δύο μεγάλες αιρέσεις, 
την αίρεση του υπερανθρώπου και την αίρεση του υπανθρώπου. Η αίρεση 
του υπερανθρώπου ήνθισε στον Πρωσσισμό. Η αίρεση του υπανθρώπου 
ανθίζει στον Μπολσεβικισμό. Και οι δύο είναι θανατηφόρες για τον πολιτισμό 
μας. Ο Πρωσσισμός, κροταλίζων την σπάθη του, θα μας απέστελλε οπίσω 
στον έξοχο βαρβαρισμό της Ασσυρίας. Ο Μπολσεβικισμός θα μας 
απορροφήσει εντός της βρωμεράς αγριότητος του Κονγκό. 
 
Ο σύγχρονος πολιτισμός βασίζεται σε δύο ιδεώδη, στην ελευθερία και στην 
δημοκρατία. Από την εποχή της Αναγεννήσεως και της Μεταρρυθμίσεως 
απελευθέρωσε τον άνθρωπο από το απομονωμένο υψηλό ενδιαίτημα του 
Μεσαίωνος και έστρεψε το πρόσωπόν του προς νέα άστρα. Αυτές οι δύο 
δυνάμεις, όσον ελλειπώς και αν ηνοούντο, διεμόρφωσαν το ιδεαλιστικό 
πλαίσιον  του κόσμου μας. Από τις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνος οι 
γενικές γραμμές αυτού του πλαισίου ήσαν αρκούντως διαμορφωμένες. 
 
 



Τότε  ήλθεν η υλιστική εποχή. Ο άνθρωπος είχε μόλις εξαγάγει  ένα φυλακτό  
από την ζώνη της Φύσεως και εντός ολίγων βραχέων δεκαετιών η 
ανεπτυγμένη επιστήμη και οι εφευρέσεις  του, ήλλαξαν εντελώς το πρόσωπον 
των πραγμάτων. Αυτή η μεταμόρφωση ήταν απολύτως πρωτοφανής στην 
παγκόσμιο ιστορία. Μέχρι στιγμής η υλική πρόοδος του ανθρώπου ήταν μια 
σταδιακή εξέλιξη. Με εξαίρεση την πυρίτιδα, από τα πολύ αρχαία χρόνια, 
αυτός δεν είχε εκμεταλλευθεί νέες πηγές υλικής ενεργείας. Η συρομένη από 
τον ίππο  ταχυδρομική άμαξα των προπάππων μας ήταν απλώς μια λογική 
μετεξέλιξη  του αιγυπτιακού άρματος, που επίσης εσύρετο από τον ίππο. Το 
εμπορικό ιστιοφόρο προήρχετο με μιαν αδιάσπαστο γραμμή από το σκάφος 
του Οδυσσέως πριν από την Τροία.  
Ενώ η βιομηχανία, εξακολουθούσε να βασίζεται στην μυική δύναμη του 
ανθρώπου και του ζώου ή στην απλή επίδραση του ανέμου και της 
υδατοπτώσεως. Αίφνης  όλα ήλλαξαν. Ο ατμός, η ηλεκτρική ενέργεια, το 
πετρέλαιον, το ραδιοκύμα του Χερτζ, αξιοποίησαν τις κρυφές δυνάμεις της 
Φύσεως, κατέκτησαν την απόσταση και συνερίκνωσαν την γηίνη σφαίρα στο 
μέτρον των ανθρωπίνων ζωνών. Ο άνθρωπος εισήλθεν σε έναν νέο κόσμο. 
 
Σε έναν νέον, υλικό κόσμο. Σχεδόν εν μία νυκτί το περιβάλλον του είχεν 
αλλάξει, όχι μόνον σε βαθμόν αλλά  και σε είδος. Αυτό εσήμανε την ανάγκη 
βαθείας προσαρμογής σε νέες περιστάσεις. Ο άνθρωπος συνεκεντρώθη  
εντόνως, αποκλειστικώς  στο πρόβλημα. Ησθάνθη , ενστικτωδώς, ότι έτσι θα 
ημπορούσε να συγκεντρωθεί, διότι επίστευεν ότι οι ιδεαλιστικές κατακτήσεις 
των προηγουμένων αιώνων, του είχαν δώσει υγιείς ηθικές βάσεις επί των 
οποίων θα οικοδομούσε  το νέο υλικόν οικοδόμημά του. 
 
Δυστυχώς, αυτό που αρχικώς ήταν  απλώς ένα μέσον προς ένα τέλος, 
κατέστη σήμερον αυτοσκοπός. Δίχως να βλέπει τους ιδεαλισμούς του, ο 
άνθρωπος του 19ου  αιώνος ανέπτυξε ταχέως μιαν ενδελεχώς  υλιστική 
φιλοσοφία. Εκείνα τα πρόσωπα, ικανοποιημένα με την τάση των καιρών 
αντικατόπτριζαν αυτήν την φιλοσοφία με ήσυχο και ευχάριστο τρόπο. Οι 
Άγγλοι μέσοι Βικτωριανοί, με τον ευλόγως λογικό «οικονομικόν άνθρωπό» 
τους και τον νόμον της αναποφεύκτου  προόδου, που θα οδηγούσε σε μια 
πολυτελή και ανθεκτική τεχνική  χιλιετία, βεβαίως δεν προέβλεπαν το 
ηφαιστειώδες αύριον. 
 
Αλλά εκείνοι οι οποίοι ήλθαν σε αντίθεση με την εποχή ανέπτυξαν ολιγότερον  
αξιοθαύμαστες απόψεις. Βεβαίως, ήσαν πόλοι απέχοντες κατά πολλοί μεταξύ 
τους. Κάποιοι ήθελαν απλώς να μετατοπίσουν την υπάρχουσα τάξη προς το 
ιδικό τους συγκεκριμένο κέρδος, ενώ άλλοι επιθυμούσαν να καταργήσουν την 
υπάρχουσα τάξη και να καθιερώσουν στην θέση της ένα ριζικώς νέο σχήμα 
πραγμάτων. 
 
Όμως φιλοσοφικώς ήσαν παρόμοιοι. Υλιστές, όπως όλοι οι άλλοι, 
προσέβλεπαν αμφότεροι σε υλικούς στόχους, κατορθωτούς με υλικά μέσα, 
κυρίως δε με την βία. Έτσι, εβλάστησαν οι δίδυμες αιρέσεις της δυνάμεως, 
εγκατεστημένης στον υλισμό και κατακλυσθείσης από την βούληση για ισχύ. 
Η λατρεία του υπερανθρώπου και η λατρεία του υπανθρώπου, ο Πρωσσισμός 
και ο Μπολσεβικισμός, είναι μόνον οι αντίθετες πλευρές της ιδίας ασπίδος. 
 
Δεν χρειάζεται να καθυστερήσουμε με την λατρεία του. Ο πρόσφατος 
πόλεμος μας εδίδαξεν ως προς την φύση της και ο Πρωσσισμός της έφθασε 
στο λογικόν του συμπέρασμα.  



Η παρούσα μας ανησυχία αφορά στην λατρεία του υπανθρώπου. Η 
εισαγωγική της φάση ήταν ο μαρξιστικός σοσιαλισμός. Βεβαίως, υπήρχαν 
σοσιαλιστές και προ του Μαρξ, αλλά ο Καρλ Μαρξ, ήταν αυτός ο οποίος 
εξελαΐκευσε πράγματι τον σοσιαλισμό και τον έκανε παγκόσμιο δύναμη. Ο 
πυρήν του σοσιαλισμού είναι η κοινοκτημοσύνη του κεφαλαίου και της γης. 
Συμφώνως προς τον Μαρξ, αυτό θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από τους 
εργάτες, οι οποίοι έπρεπε να εκδιώξουν τις ιδιοκτήτριες τάξεις με 
επαναστατική δράση.  
 
Η επαναστατική ανατροπή της υπαρχούσης τάξεως συνοψίζεται στην 
διάσημο εκδοχή του Μαρξ: «Αφήστε τις άρχουσες τάξεις να τρέμουν εμπρός 
σε μια κομμουνιστική επανάσταση. Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν παρά 
τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο. Εργάτες όλων των 
χωρών, ενωθείτε!» 
 
Αν και εγράφη το έτος 1847, αυτό το κείμενο ομοιάζει με ένα μπολσεβικικό 
μανιφέστο της σημερινής εποχής. Ωστόσον, στην πραγματικότητα, το πνεύμα 
ήταν διαφορετικό. Κατ’ αρχήν, ο Μαρξ, αν και κήρυξ της επαναστάσεως, ήταν 
εκ φύσεως εξελικτικός. Ο πυρήν του δόγματός του ήταν ότι η σύγχρονος 
βιομηχανία, εδεσμεύετο από την ιδία της την ύπαρξη, να συγκεντρώσει 
ταχέως όλον τον πλούτο σε πολύ ολίγες χείρες, εξαλείφουσα τις μεσαίες 
τάξεις και απομειούσα τόσον τον αστό  όσον και τον εργάτη σε ένα 
πτωχόπληκτο  προλετάριο. 
 
Με άλλα λόγια, προέβλεψε μια κοινωνία δισεκατομμυριούχων και επαιτών. 
Αυτό επρόκειτο να συμβεί εντός ολίγων γενεών. Όταν θα συνέβαινε, οι 
μισθοσυντήρητοι-δούλοι επρόκειτο να εξεγερθούν, να εκδιώξουν τους 
καπιταλιστές και να ιδρύσουν την σοσιαλιστική κοινοπολιτεία. Έτσι, θα 
συνέβαινε η σοσιαλιστική επανάσταση.  
 
Αλλά, σημειώσατε: Αυτή η επανάσταση, κατά τον Μαρξ ήταν βεβαία, ταχεία 
και εύκολη. Στο τελευταίο στάδιον του καπιταλισμού του Μαρξ, οι 
δισεκατομμυριούχοι θα ήσαν τόσον ολίγοι και οι επαίτες τόσοι πολλοί, ώστε η 
«επανάσταση» θα ήταν απλώς εορτή, ίσως δε να επετύγχανε χωρίς να χυθεί 
ούτε μια σταγών αίματος. Μάλιστα θα ημπορούσε να πραγματοποιηθεί, ούσα 
αυστηρώς σύμφωνος με την υπάρχουσα νομική διαδικασία. Άπαξ και δια 
παντός,  εφ’ όσον επήρχετο η  καθολική ψηφοφορία οπότε η συντριπτική 
πλειοψηφία των μισθωτών ημπορούσε απλώς να ψηφίσει ολόκληρο την νέα 
τάξη. 
 
Από όλα αυτά είναι σχεδόν προφανές ότι ο μαρξιστικός σοσιαλισμός, όσον και 
εάν θεωρητικώς  ήταν επαναστατικός, σε μεγάλο βαθμό ήταν εξελικτικός στην 
πράξη. Οι μαρξιστές ήσαν πρόθυμοι να διαθέσουν τον χρόνο τους και 
πρόσφοροι να καθηλώσουν  την πίστη τους μάλλον στις κάλπες και όχι στα 
οδοφράγματα. Επιπλέον, ο μαρξισμός δεν έπληττε  ολόκληρον τον ιδεαλιστικό 
και θεσμικό ιστό του πολιτισμού μας. Επί παραδείγματι, ο μαρξιστικός 
σοσιαλισμός ημπορούσε να κηρύττει τον «ταξικόν πόλεμο», αλλά, συμφώνως 
προς  την μαρξική υπόθεση, η «εργατική τάξη» ήταν, ή σύντομα θα ήταν, κατ’ 
ουσίαν ολόκληρος η κοινότης. Μόνον μερικοί μεγάλοι καπιταλιστές και τα 
μίσθαρνα όργανά τους θα παρέμεναν χωρίς φραγή.  
 
 
 



Και πάλιν, η επανάσταση του Μαρξ ήταν περισσότερον μια παραλαβή παρά 
μια καταστροφή. Στην οπτική του, οι υφιστάμενοι θεσμοί, τόσον κρατικοί όσον 
και ιδιωτικοί, ήσαν σε μεγάλο βαθμό διατηρητέοι. Στην πραγματικότητα, ο 
μαρξιστικός σοσιαλισμός έχει εμφανισθεί παντού ως μια πρωτεύουσα 
εξελικτική δύναμη, έτοιμος να επιτύχει τους στόχους του κατά  δόσεις και να 
καταστεί συντηρητικότερος  με την πάροδον  του χρόνου. Έτσι τα ζητήματα 
έφθασαν μέχρις το τέλος του δεκάτου ενάτου αιώνος. 
 
Αλλά η πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνος είδε μιαν αλλαγή, μια δυσοίωνο 
αλλαγή. Μιαν αληθώς μοιραία δεκαετία ! Σηματοδοτεί την τελική ανάπτυξη  
της φιλοσοφίας του υπερανθρώπου, την ενσωμάτωση αυτής της φιλοσοφίας 
στον ώριμο Πρωσσισμό και την περίζωσή των εξαρτήσεών του για  εφόρμηση 
στον πολιτισμό το 1914. 
 
Η ιδία δεκαετία σηματοδοτεί και την εμφάνιση της πλήρως πτερωθείσης 
φιλοσοφίας του υπανθρώπου και την περίζωσή της για την παρούσα  
εφόρμηση στον πολιτισμό…… 
 
Η Ρωσική Επανάσταση του Μαρτίου του 1917, έδωσε στους υπανθρώπους 
την ευκαιρία τους. Εκείνη η Επανάσταση πρωτίστως δεν ήταν έργο τους, αλλά 
κατέληξαν να δρέψουν τους καρπούς της. Εγνώριζαν τι ήθελαν και 
επορεύθησαν δίχως τύψεις προς τον στόχο τους. Για μερικούς, ελαχίστους 
μήνες άφησαν τους σοσιαλδημοκράτες να ονειρευθούν την δημοκρατία και 
τους σοσιαλιστές να εκχυλίσουν τον Μαρξ. Τότε εκτύπησαν αιφνιδιαστικώς και 
ο Μπολσεβικισμός κατέστη μια ερυθρά πραγματικότης. 
 
Ο Μπολσεβικισμός έχει κυβερνήσει την Ρωσία επί δύο σχεδόν έτη και η 
Ρωσία έχει καταστραφεί εντελώς. Εκδηλώνεται ως μια γυμνή ύπαρξη, 
επιζώσα χάρη στα υπολείμματα προηγούμενων συσσωρεύσεων, χάρη στα 
θρύψαλα  του υλικού και πνευματικού  της  κεφαλαίου. Παντού υπάρχει η 
πείνα, το ψύχος, η ασθένεια, ο τρόμος, ο φυσικός και ηθικός θάνατος. Ο 
υπάνθρωπος προβαίνει στην εκκαθάρισή του.  
 
Οι σύννομες εκτελέσεις έφθασαν τις εκατό χιλιάδες, ενώ ο έκνομος 
«προλεταριακός αυθορμητισμός» αντιστοιχεί σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμόν 
εκτελέσεων, ενώ περί τα δέκα εκατομμύρια της «επιθετικής αστικής τάξεως» 
έχουν τεθεί υπό τελική εξάλειψη με την ολοσχερή καταστολή των σιτηρεσίων 
τους, με την παροχή -κατά την  φρασεολογία του Λένιν- «τόσου άρτου ώστε 
να μην ξεχάσουν την οσμή του». Κρίνοντες από το σημερινό ποσοστόν 
θνησιμότητος, εκτιμάται πως ο επόμενος χειμών θα ιδεί τις τελευταίες από 
αυτές τις «βαδίζουσες  σκιές» να εξαφανίζονται. 
 
Εν τω μεταξύ, ο Λένιν, περιβαλλόμενος από τους Κινέζους δημίους του, 
κάθεται όπισθεν των τειχών του Κρεμλίνου, ένα σύγχρονος Τζενγκίς Χαν που 
σχεδιάζει την λεηλασία ενός κόσμου. 
Αυτή είναι η αίρεση του υπανθρώπου εν δράσει. Τι θα κάνουμε;» 
 
Η αναδίφηση  στα έργα στοχαστών του παρελθόντος με τότε προφητικούς 
υπαινιγμούς,  ενέχει μεταξύ άλλων και την κομφουκιανή διάσταση : «Μελέτησε 
το παρελθόν αν θες να ορίσεις το μέλλον». 
 
 

 



Μέρος 117 
 

 
 
 

Στην σειρά των άρθρων περί της  φυσικής ανθρωπολογίας και του 
εθνοφυλετικού ζητήματος μετήλθαμε συνοπτικώς βιογραφικά και εργογραφικά 
στοιχεία μεγάλων επιστημόνων και στοχαστών με συναφή έργα. Στην 
συνέχεια θα αναφερθούμε σε διαχρονικές διαπιστώσεις που απορρέουν  στα 
εν λόγω πεδία, καθώς και στους επιγόνους και στους κατοπινούς ομοίους 
τους.   

Προκειμένου να εξετασθούν στοιχειωδώς οι μετακινήσεις των Ασιατικών λαών 
στην Ευρώπη από την πρώτην είσοδο των Ούννων έως τις κατακτήσεις των 
Οθωμανών Τούρκων τον δέκατον έκτον αιώνα, χρειάζεται να επισκοπήσουμε 
εν συντομία τα γεγονότα στην Κεντρική και Ανατολική Ασία, γεγονότα τα 
οποία  προηγήθησαν αυτών των επιδρομών και μάλιστα τις επέσπευσαν.  

Από την εποχήν κατά την οποίαν οι πρόγονοι του κύματος των  Ιρανο-Αρίων 
είχαν φθάσει στο ρωσικό Τουρκεστάν, εν αναμονή της καθόδου τους στους 
λόφους της βορειοδυτικής Ινδίας, μέγα μέρος αυτής της χορτώδους πεδιάδος 
υπήρξεν ενδιαίτημα εκείνων των Ιρανών οι οποίοι  παρέμειναν εκεί, ενώ οι 
συγγενείς τους ανήρχοντο  στα όρη απ’ όπου θα διέβαιναν προς την Ινδία και 
το ιρανο-αφγανικό οροπέδιο.  

Αυτοί οι Ιρανοί προφανώς ανέπτυξαν, ή εδανείσθησαν, έναν ιδιαιτέρως  
υψηλόν βαθμό προσαρμογής στο περιβάλλον της στέπας,  ειδικότερον δε  
μέσω της τελειοποιήσεως του ποιμαντικού νομαδισμού, με τον ίππον ως 
κύριον μέσο κινητικότητος. Επεξετάθησαν προς Ανατολάς, κινούμενοι προς 
την Κασγκαρία (την Κασία, που καταγράφει ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στο 
εξάτομον έργον του  «Γεωγραφικὴ Υφήγησις»- 15.3A)  και ήλθαν σε επαφή 
με την Κινεζική Αυτοκρατορία.  

Αφ’ ετέρου  επεξετάθησαν προς Δυσμάς, στην Ευρώπη, όπου τους έχουμε 
συναντήσει  με την μορφήν των τρομακτικών Σκυθών και  Σαρματών ιππέων. 

 



Βορειοανατολικώς της τεραστίας ιρανικής επικρατείας, στην Μογγολία, 
αρκετές ημι-γεωργικές, ημι-ποιμενικές φυλές, κατέχουσες πρόβατα, 
πιθανότατα βοοειδή και ίσως άμαξες, αλλά προφανώς όχι τον ίππο, 
περιέπεσαν από την πρώιμον εκείνη περίοδο στην προσοχή των Κινέζων 
ιστορικών. Περί το 800 π. Χ. μαθαίνουμε για έναν λαό που ονομάζεται από 
τους Κινέζους Χιούνγκ Νου ή Σιόνγκ Νου, ο οποίος βαθμιαίως ηύξανε σε 
σημασία μέχρις εν τέλει να κυριαρχήσει σε ολόκληρο την Μογγολία, όπως 
καταγράφει στο μνημειώδες έργο του «Πρώιμες Αυτοκρατορίες της Κεντρικής 
Ασίας» («Early Empires of Central Asia», 1939), ο θρυλικός ανθρωπολόγος, 
αρχαιολόγος και πολιτικός επιστήμων, καθηγητής στο Χάρβαρντ Γουίλιαμ 
Μοντγκόμερυ μακ Γκόβερν [(William Montgomery McGovern, 1897–1964) 
που υπήρξε πρότυπον για τον μυθικό ήρωα Ιντιάνα Τζόουνς.]  

Σε μίαν αρκούντως καθυστερημένη χρονολογικώς περίοδο, που ενετοπίσθη 
από τον McGovern μεταξύ 541 και 300 π. Χ., οι Χιούνγκ Νου εξημέρωσαν 
τους ίππους και έμαθαν να ιππεύουν. Φαίνεται ότι απέκτησαν αυτά τα ζώα 
από τους Ιρανούς ή από τους Τούρκους, μαζί με το σύνολον πλέγμα υφών και 
λειτουργιών του εφίππου νομαδισμού. Κινεζικές αναφορές περί των Χιούνγκ 
Νου μετά τον τρίτον αιώνα π. Χ. αναφέρονται σε αυτούς, ως τυπικούς 
ανθρώπους των πεδιάδων, εντυπωσιακώς ομοίους -από πολλές πολιτιστικές 
απόψεις- με τους Σκύθες. 

Οι εν πολλοίς εξ αιώνες, από το  400 π. Χ. έως το 200 μ. Χ., 
εσχηματοποίησαν την περίοδον του μεγαλείου  των Χιούνγκ Νου στην 
Μογγολία, κατά την διάρκειαν της οποίας παρενοχλούσαν συνεχώς την Κίνα 
και κατέλαβαν την περιοχήν του κινεζικού Τουρκεστάν. Ωστόσον, παρά την 
κατάκτηση τους, οι ιρανικές γλώσσες καθώς και η μυστηριώδης τοχαρική - Β, 
εσυνέχισαν ομιλούμενες στις πόλεις μέχρις το 800 μ. Χ. ή  και αργότερον.  

Επί μακρόν, οι Κινέζοι έλαβαν πολυεπίπεδα μέτρα για να απαλλαγούν από 
αυτήν την βαρβαρική αφόρητο ενόχληση και κατόρθωσαν εν τέλει να 
κατανικήσουν τους  Χιούνγκ Νου τόσον ολοκληρωτικώς, ώστε αυτοί να 
εγκαταλείψουν την επικράτειά τους και να εξαφανισθούν προς Δυσμάς. 

Η τελευταία αναφορά περί των Χιούνγκ Νου στις κινεζικές πηγές είναι 
περίπου το 170 μ.Χ. και ακριβώς διακόσια έτη αργότερον, οι Ούννοι 
ενεφανίσθησαν στις όχθες του Ντον στην Ρωσία. Ο McGovern έχει  
παρουσιάσει ένα ιδιαιτέρως πειστικόν επιχείρημα για να αποδείξει πως οι δύο 
αυτοί λαοί ήσαν ίδιοι : H διέλευσή τους μέσω της Ασίας τους έφερε σε έναν 
χώρο «στείρο από ιστορικούς», μεταξύ της ζώνης δράσεως  των Κινέζων και 
των Βυζαντινών χρονογράφων. Μόνον μία φευγαλέα λάμψη φωτός 
εμφανίζεται σε αυτό το προσωρινό σκοτεινό χρονικό διάστημα : Το 290 μ. Χ. ο 
Τιγράνης ο Μέγας της Αρμενίας προσέλαβε ορισμένους τέτοιους ανθρώπους 
ως μισθοφόρους του. 

Η ιστορία των Ούννων στην Ευρώπη δεν απαιτεί ιδιαιτέρως λεπτομερή  
σπουδή. Είναι εμφανεστάτη : Αφού ενίκησαν τους Οστρογότθους και τους 
λοιπούς γερμανικούς συγγενείς τους, τους εξαπέστειλαν ως δρομαίους 
φυγάδες προς Δυσμάς. Έτσι οι Ούννοι μετεκόμισαν στην σημερινή Ουγγαρία, 
την οποίαν κατέστησαν έδρα τους. Από εκεί εξαπέστειλαν επιδρομικές 
αποστολές στην Ρώμη, στην Γερμανία και στην Γαλλία, όπου ο Αττίλας 
ενικήθη στην μάχη των Καταλαυνικών πεδίων το 451 μ.Χ. Μετά το θάνατόν 
του, δύο έτη αργότερον, οι Ούννοι απεσύρθησαν στην Ανατολικήν Ευρώπη 



και πολλοί από αυτούς ηνώθησαν με τους συγγενείς τους Βουλγάρους, οι 
οποίοι είχαν εγκατασταθεί μεταξύ των ουγγρικών και φιννικών φυλών, παρά  
την μεσότητα των ποταμών Βόλγα και Κάμα, (όπου, υπό την ηγεσίαν των 
Βουλγάρων, εδημιουργήθη ένα μεγάλο κράτος, το οποίον ανεπτύχθη μεταξύ 
του 8ου  και του 14ου  αιώνος). 

Εν τω μεταξύ, οι Ούννοι στην κεντρική Ασία εισέβαλαν στην Μεσοποταμία, 
στην Περσία, στο Αφγανιστάν και στην Ινδία. Παραλλήλως, πιθανώς η 
τουρκική διείσδυση της κεντρικής Σιβηρίας χρονολογείται  ομοίως από το 
διάστημα μεταξύ 200 και 400 μ.Χ. Αυτό το διάστημα των δύο αιώνων 
σηματοδοτεί την αρχή της μεγάλης εξαπλώσεως των τουρκοφώνων λαών, 
καθώς οι Ούννοι, οι σύμμαχοί τους και οι συγγενείς τους (πολλοί από τους 
οποίους είναι πλέον εξαφανισμένοι) ομιλούσαν  διάφορες μορφές λαλιάς 
σχετιζομένης με την τουρκική. 

Όταν επισκοπούμε την ουννική διείσδυση στην Ευρώπη υπό το πρίσμα του 
συνολικού πλαισίου της ιστορίας του Παλαιού Κόσμου, αυτή παύει να είναι μια 
ιδιότυπη εισροή φρικαλέων και αηττήτων βαρβάρων που εξεπήδησαν από το 
πουθενά, όπως εφάνη αρχικώς στους Βυζαντινούς και στους Ρωμαίους.  

Οι Ούννοι ήσαν άνθρωποι που είχαν ήδη εκτεθεί στον υψηλό πολιτισμό της 
Κίνας. Ήσαν αρκούντως καλλιεργημένοι αν και αναλφάβητοι, ενώ υπήρξαν 
στην πραγματικότητα τρωτοί από το σύνολον των καταφοβισμένων 
αντιπάλων τους οποίους συνήντησαν στην Ευρώπη. Οι Ούννοι ενίκησαν όχι 
ως στρατιωτικώς ικανότεροι ή καλύτεροι μαχητές, αλλά ως τρομερά και 
αποτρόπαια φόβητρα που κατέβαλαν τον εχθρό με τον φόβο!  

Όταν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες αυτών των εισβολών, βλέπουμε ότι δεν 
ήταν ένα απλό ιστορικό περιστατικό, αλλά μια συνεχής σειρά από αυτές, στις 
οποίες εμπλέκεται μια περίπλοκος σύγχυση ονομάτων. Αρχηγός των 
επηλύδων, μετά τους Ούννους, ήσαν οι Άβαροι, οι οποίοι αφίχθησαν τον 6ον  
αιώνα. Οι Ούννοι τους θεωρούσαν  ως συγγενείς τους και ίσους, ενώ 
αργότερον συνεχωνεύθησαν, όταν, τον 8ον  αιώνα, οι Άβαροι κατενικήθησαν  
από τον Καρλομάγνο και είχαν υποχωρήσει ανατολίκότερον, μερικοί στην 
Ουγγαρία και άλλοι στις γαίες περί τον ποταμό Ντον. 

Από την πτώση των Ούννων μέχρι την άνοδο των Μογγόλων, περίπου μία  
χιλιετία αργότερον, η ιστορία της κεντρικής Ασίας είναι απλώς μια επανάληψη 
του ιδίου θέματος. Κάποια σκοτεινή υπο-φυλή της Κιτρίνης μογγολικής φυλής  
καθίσταται σημαντική, κερδίζει την ηγεσία έναντι των άλλων και  αρχίζει νέες 
εισβολές αυξανομένης πολυπλοκότητος στον οικιστικό χώρο των Λευκών.  
 
Ειδικότερον, η ιστορία της νοτίου Ρωσίας κατέστη  εξαιρετικώς πολύπλοκος, 
διότι οι στέπες της κοιλάδος του Ντον εχρησίμευσαν ως τερματικό σημείον για 
όλες αυτές τις επεκτατικές κινήσεις  των εκάστοτε Ασιανών εισβολέων. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ντας όλες τις εκτάσεις από τον κε 

ντροασιατικό ποταμό Ιρτύς έως τη 

Μαντζουρία. 
Περί τα μέσα του 6ου 

αι., τα κράτη των Ζουάν 

Ζουάν και των Τομπά 

κατέρρευ- σαν σχεδόν 

ταυτόχρονα. 
Μετά το 500 το χαγανάτο των πρώτων 

έφθινε σταδιακά, όμως το 545 

κατόρθωσαν να καταστήσουν 

υποτελείς τους Τούρ(ου)κ (Τού Κιούε 

στην κινεζι κή), έναν λαό ικανών σιδη-

ρουργών της περιοχής Αλτάι, Πρόκειται 

για το πρώτο τουρκικό φύλο που έφερε 

την ονομασία «Τούρκοι» (Τούρ(ου)κ). 

Μέρος 118 
 

 
 
 
Κατά την  κλιμακωτή διείσδυση στην Ευρώπη των  φύλων της Κιτρίνης ή 
Μογγολικής φυλής  και των Τουρανικών φύλων (παραπλαστικών ασταθών 
Λευκο-Κιτρίνων υβριδίων), μετά την έλευση των Αβάρων επήλθαν ως 
δεύτερον κύμα εισβολέων οι Τούρκοι, που ονομάζοντο στα κινεζικά χρονικά 
Τούρ(ου)κ, «Τού – Κιούε» (Tü-Küe), ένας τραχύς λαός λίαν ικανών 
σιδηρουργών, εκ της περιοχής Αλτάϊ. Πρόκειται για το πρώτο τουρκικό φύλο 
που έφερε την ονομασία «Τούρκοι» [Τούρ(ου)κ]. Αυτοί  ήσαν αρχικώς μια 
φατρία των   Σιονγκ-νου (Xiongnu, οι οποίοι στα ελληνικά βιβλία απαντώνται 
ως Χιονγκ-νου, αλλά φθογγολογικώς η σωστή κινεζική ονομασία είναι Σιονγκ-
νου), δηλαδή ως φατρία μιας πολυπληθούς συνομοσπονδίας νομαδικών 
φυλών της Κεντρικής Ασίας (στην αρχαίαν εποχή), η οποία μετεξελίχθη σε μία 
γιγαντιαία αυτοκρατορία (209 προ Χριστού-93 μ.Χ.). Το όνομα Σιονγκ-νου  
δύναται πιθανόν να ταυτοπoιηθεί με τους Ούννους, αλλά οι περί αυτού 
αποδείξεις είναι εν μέρει αμφισβητήσιμες.  

Αργότερον, λόγω της νομαδικής αυτοκρατορίας αυτό το εθνωνύμιόν των 
Τούρ(ου)κ, «Τού – Κιούε» επεξετάθη σε όλους τους αλταϊκούς τουρκοφώνους 
λαούς, οι οποίοι δεν είχαν έως τότε ονομασία. Οι Τούρκοι κατενίκησαν τους 
Αβάρους το 546 π. Χ., και εγκατεστάθησαν περί την Κασπία Θάλασσα. Το 
552 ίδρυσαν το κράτος τους, «Ουράνιο» ή «Κυανούν» όπως το απεκάλεσαν,  
Τουρκικό Χαγανάτο, το οποίον αργότερον επεξετάθη στους λειμώνες από την 
Κασπία έως την Μαντζουρία και έφθασε έως τον Εύξεινο πόντο. Πιθανότατα  
η γλώσσα τους αντεκατέστησε πολλές παλαιότερες συγγενικές της  μορφές. 

Με την ονομασία των Κουμάνων και των Πετσενέγων, νέα κύματα τουρκικών 
λαών,  μετεκινήθησαν από τις νότιες ρωσικές στέπες μέχρις τον Δούναβη, 
κατά τον δέκατο και ενδέκατον αιώνα. Ως Σελτζούκοι, οι Τούρκοι κατέλαβαν 
την Μικρά Ασία και επολέμησαν κατά των Σταυροφόρων. Ως  Οσμανλήδες - 
Οθωμανοί, κατέκτησαν τους Σελτζούκους, αντεστάθησαν στην επέκταση των 
Μογγόλων, κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και επλημμύρισαν την μείζονα 
Βαλκανική , προσεγγίσαντες και την Βιέννη.  

 



Εν τω μεταξύ, στον δέκατο τρίτον αιώνα, άλλοι Τούρκοι υπό Μογγόλους 
ηγέτες, καλούμενοι για πρώτη φορά Τάταροι, εκάλυψαν την βορειοανατολική 
Ευρώπη, ενώ κατά τον δέκατο τέταρτον αιώνα, ηκολούθησαν και ορδές 
αληθών Ιδίως - Μογγόλων, καταλείποντες μονίμους οικισμούς στον Καύκασο, 
στην στέπα των Καλμούκων και στην Κριμαία. 

Κατά τον  δέκατο πέμπτον αιώνα εξεδηλώθη η άμπωτις της πληθυσμιακής 
παλιρροίας : Η ασιανή μάζα ήρχισεν επανερχομένη στην ανατολικήν Ευρώπη. 
Οι Μοσχοβίτες Ρώσοι έγιναν επαρκώς ισχυροί οπότε οι εκεί Ασιάτες εισβολείς 
απεσύρθησαν οπισθοχωρούντες προς ανατολάς, καθώς οι στέπες εγέμισαν 
από Σλάβους. Υπό την κυριαρχίαν των Τούρκων και των Μογγόλων, ο 
παλαιότερος  πληθυσμός δεν είχεν εξαφανιστεί εξ ολοκλήρου. Οι αποικίες των 
Αλανών εσυνέχισαν υφιστάμενες μέχρις τον δέκατο τρίτον αιώνα, ενώ οι 
ρωσικές αποικίες επέζησαν υπό την προστασίαν των Χαζάρων Τούρκων. 
Κατά τον ίδιον τρόπο, οι Τούρκοι και οι Μογγόλοι δεν εξηφανίσθησαν κατά την 
επακολουθήσασα «σλαβική πρόοδο» και οι αποικίες τους εντός της εκτενούς 
σλαβικής επικρατείας  είναι ακόμη πολυάριθμες. 

Υπάρχει αφθονία κειμένων που αφορούν στην εισβολή των Ούννων στην 
Ευρώπη, καθώς  και στην εισβολήν από τους συγγενείς τους Αβάρους. Αυτές 
οι επιδρομές έλαβαν χώρα ολίγον μετά την επέκταση των γερμανικών λαών 
προς ανατολάς και απετέλεσαν τον πρωταρχικό λόγο για την αποτυχία των 
Γότθων και των Βανδάλων να ανεύρουν ένα μόνιμο ενδιαίτημα στην πρώην 
σκυθική χώρα. Επραγματοποιήθησαν επίσης πριν από τη μεγάλη επέκταση 
των Σλάβων, οι οποίοι μετεκινήθησαν προς Ανατολάς, στο χρονικό ενδιάμεσο 
διάλειμμα μεταξύ της εισβολής των Ούννων στην Κεντρικήν Ευρώπη και της 
μαζικής προς Δυσμάς μεταναστεύσεως των προγόνων των Μαγυάρων υπό 
τον φύλαρχον Άρπαντ. 

Το ότι οι Ούννοι ήλθαν στο ευρωπαϊκόν έδαφος σε μεγάλους  αριθμούς δεν 
ημπορεί να αμφισβητηθεί. Επίσης  δεν ημπορεί να αμφισβητηθεί και ότι 
εισήγαγαν έναν ολότελα αλλόφυλο φυλετικό τύπο, πράγμα εντόνως  
τεκμηριωμένο από τις αποδεικτικές αναφορές πολλών τότε συγχρόνων 
ιστορικών, ανάμεσα στους οποίους ημπορούν να αναφερθούν ο Ιορδάνης ο 
Αλανός, ο Σιδώνιος Απολινάριος και ο Πρίσκος ο Πανιεύς. Αυτοί οι 
συγγραφείς περιγράφουν ομοφώνως τους Ούννους ως βραχυσώμους, με 
ευρείς ώμους, πυκνικούς, μελαμψούς, επιπεδορίνους, με σχισμοειδείς 
οφθαλμούς, σχεδόν αγενείους και με ραιβοποδία. Οι Άβαροι περιγράφονται 
από ορισμένους συγγραφείς ως ταυτόσημοι με τους Ούννους, αλλά από 
άλλους ως ολιγότερον «φρικτοί στην όψη» (ολιγότερον μογγολοειδείς, με 
πλέον ευρωπαϊκή εντύπωση των χαρακτηριστικών τους). Συμφώνως προς  
τον πνευματώδη  Βυζαντινό Ιορδάνη, οι Άβαροι  κατενίκησαν τους 
ιρανοφώνους Αλανούς, οι οποίοι ήσαν απόγονοι των Σαρματών, διότι τους 
κατετρόμαξαν «με τα πρόσωπά τους και όχι με την ανδρεία τους». 

Οι προσεκτικές μελέτες του μεγάλου Ούγγρου ανθρωπολόγου Μπαρτούτς 
Λάγιος (Bartucz Lajos, 1885-1966), -στο έργον του οποίου είναι σχεδόν εξ 
ολοκλήρου βασισμένο το ακόλουθο εδάφιον-, απεκάλυψαν με αδιαμφισβήτητο 
τρόπο, την ακριβή φυλετική σύσταση αυτών των Ασιανών εισβολέων. Πολλά 
από τα ουννικά  και αβαρικά νεκροταφεία είναι λίαν εκτεταμένα και περιέχουν 
συνολικώς χιλιάδες κρανίων.  

 



Σε πολλά από αυτά τα νεκροταφεία, αλλά ιδιαιτέρως σε εκείνο του 
Mosonszentjános - Jánossomorja, έχουν ευρεθεί αμιγώς μογγολικοί σκελετοί, 
οι οποίοι δεν συνοδεύονται από Ευρωπαίους  ακολούθους των εισβολέων ή 
από ευρωπαϊκόν ανθρωπολογικό μείγμα. 

[Ο Μπαρτούτς ευρίσκει δύο σαφώς διαφοροποιημένους μογγολοειδείς τύπους 
σε αυτά τα νεκροταφεία. Ο πρώτος, τον οποίον χαρακτηρίζει ως «τύπον Α», 
είναι δολιχο-μεσοκέφαλος με μέσον κεφαλικό  δείκτη 75,5 για τους άνδρες και 
77,0 για τις γυναίκες. Αυτά τα κρανία έχουν μεγάλο μήκος και σημαντικό 
μέγεθος. Το μέτωπο είναι πολύ στενό, οι κρόταφοι αιχμηρώς καμπυλωμένοι 
και τα ζυγωματικά τόξα πλευρικώς κεκαμμένα. Το ινίον είναι στενό και κωνική 
στο πέρας του. Από την πλευρικήν άποψη, το μέτωπον εμφανίζεται 
εξαιρετικώς χαμηλό και κεκλιμένο. Η κορυφή τίθεται  ικανώς όπισθεν του 
βρέγματος, ενώ  η κατατομή  είναι καμπύλη σε όλη την  έκτασή της. Στην 
ινιακή περιοχή η γραμμή της προσφύσεως των αυχενικών μυών σχηματίζει 
έναν ισχυρό δακτυλιοειδή τόρο. 

Ο κρανιακός θόλος αυτού του τύπου είναι χαμηλότερος από αυτόν που 
ανευρέθη σε οποιανδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Στην πραγματικότητα, 
ευρίσκεται εγγύς  του χαμηλοτέρου  σημείου της ανθρωπότητος, με ύψος 
ποικίλλον από 120 έως 130 mm. Τα υπερόφρυα τόξα, τονιζόμενα από την 
ακραία κλίση του μετώπου, είναι βαρέα, αλλά η περιοχή του μεσοφρύου  είναι 
επίπεδος, οι οφθαλμικοί κόγχοι στρογγυλευμένοι και με τα κάτω όρια συχνά 
προπίπτοντα περισσότερον των άνω. Τα ρινικά οστά είναι μακρά, στενά και 
επίπεδα, έτσι ώστε ο ρινικός σκελετός αποτυγχάνει μερικές φορές να 
προβάλλει έμπροσθεν των ζυγωματικών. Τα κάτω όρια του ρινικού τρήματος 
είναι ομαλώς στρογγυλευμένα. Τα ζυγωματικά είναι εξαιρετικώς μεγάλα και 
προέχοντα, το  κυνικό βοθρίον ελλείπει εντελώς και ο γναθιαίος κόλπος, ο 
οποίος υπέρκειται αυτού, υπερπλάσσεται τόσον πολύ ώστε η επιφάνεια του 
οστού στο σημείον αυτό συχνά ανασπάται. Το οδοντικόν τόξο της υπερώας 
είναι σχήματος U. Η κάτω γνάθος είναι βαρεία, αλλά ο πώγων ελαφρώς μόνον  
διαπεπλασμένος. Ολόκληρο το υπορίνειον τμήμα του προσώπου είναι 
τεράστιον. Το ανάστημα αυτού του τύπου, υπολογιζόμενο από τα μακρά οστά, 
είναι κατά μέσον όρο 164,4 cm. για τους άρρενες και 153,1 cm. για τις θήλεις. 

Ο «τύπος Β» είναι επίσης καθαρώς μογγολικός, αλλά είναι βραχυκεφαλικός, 
με μέσον κεφαλικόν δείκτη 83 για τα δύο φύλα. Το μέτωπον είναι επίσης 
χαμηλόν, αλλά πολύ ευρύτερον και εντονότερον καμπύλο, το ινίον είναι 
στρογγυλό και ευρύ, και το κρανίο στο σύνολόν του είναι σφαιροειδές, αν και ο 
κρανιακός θόλος είναι ακόμη χαμηλός. Το πρόσωπον είναι ευρύ και χαμηλό, 
οι κόγχοι  είναι χαμηλότεροι, η ρις είναι ολιγότερον λεπτόρρινος, οι κρόταφοι 
και τα ζυγωματικά είναι ολιγότερον εντόνως μογγολικά από ότι στην 
περίπτωση του τύπου Α. Τα ρινικά οστά είναι βραχύτερα, η υπερώα ευρυτέρα 
και στρογγυλοτέρα, ο πώγων πλέον προέχων. Αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται 
από μικρότερον ανάστημα,  κατά μέσον όρο 160,9 cm. για τους άρρενες και 
152,8 cm. για τις θήλεις.] 
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Ο πρύτανης της ουγγρικής  ανθρωπολογίας Λάγιος Μπαρτούτς, διεξάγων 
έρευνες  στα ευμεγέθη αβαρικά και στα μικρότερα ουννικά νεκροταφεία της 
πατρίδος του ανηύρε και εταυτοποίησε σκελετούς (και ειδικότερον κρανία) 
από δύο σαφώς διαφοροποιημένους μογγολοειδείς τύπους. Ο πρώτος, τον 
οποίον εχαρακτήρισεν ως «τύπον Α», είναι δολιχο-μεσοκέφαλος, ενώ ο 
«τύπος Β», επίσης καθαρώς μογγολικός, είναι βραχυκεφαλικός. 

Χάρις στις κοπιώδεις έρευνες της σοβιετικής ρωσικής σχολής της φυσικής 
ανθρωπολογίας, δεν είναι πλέον δύσκολο να ανιχνεύσουμε τις γεωγραφικές 
σχέσεις αυτών των δύο φυλετικών τύπων με την Ασία κατά την σύγχρονο 
περίοδο. Ο τύπος Α ευρίσκεται σήμερον στους ζώντες Τουνγκούζους (έρευνα 
του Γιάκοβ Γιακόβλεβιτς Ρογκίνσκυ -1934), έχει δε επίσης μια μακρά ιστορία 
στην Σιβηρία, ανευρισκόμενος μεταξύ πολλών πληθυσμών της Σιβηρίας, 
συμπεριλαμβανομένων και των Παλαιοασιατικών, ενώ είναι επίσης 
χαρακτηριστικός σε πολλά εκ των νεολιθικών κρανίων που εξετάφησαν εγγύς 
της λίμνης Μπαϊκάλης (Γκιόργκι Φράντσεβιτς Ντέμπετς -1930) 

Ο τύπος Β ανήκει στους ομιλούντες την μογγολική λαούς και ανευρίσκεται με 
ιδιαιτέρα καθαρότητα  μεταξύ των Μπουρυατών, που εκπροσωπούν, 
πολιτισμικώς και πιθανότατα φυλετικώς, τους Μογγόλους προ της εποχής της 
επεκτάσεώς τους. Τα κρανία  των συγχρόνων Μπουρυατών συγκαταλέγονται 
από πλευράς χωρητικότητος στα μεγαλύτερα γνωστά. 

Στα περισσότερα ουννικά και αβαρικά νεκροταφεία, ο τύπος Β είναι 
περισσότερον εμφανής από τον τύπον Α. Ωστόσον, ο τύπος Α κυριαρχεί στα 
νεκροταφεία που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Ούννους, ενώ ο τύπος Β σε 
αυτά που ανήκουν στους Αβάρους. Τα νεκροταφεία των Αβάρων σε πολλές 
περιπτώσεις περιέχουν επίσης ενδιαμέσους τύπους, (που καταδεικνύουν ότι 
οι άνθρωποι αυτοί είχαν αρχίσει να αναμειγνύονται με ανθρώπους της Λευκής 
φυλής είτε στην κεντρική Ασία, είτε στην Ευρώπη, είτε και στις δύο) ενώ σε 
άλλα νεκροταφεία ευρίσκεται κατά πλειοψηφία το λευκό στοιχείο.  

 



Οι ηγετικές τάξεις των Ούννων και των Αβάρων φαίνεται ότι είχαν απομονωθεί 
και διετήρησαν τους μογγολικούς τους φυλετικούς τύπους καθ' όλους τους 
αιώνες της πολιτικής τους κυριαρχίας. Στους τάφους που είναι πλουσιότερον 
στολισμένοι και καταδεικνύουν πως οι νεκροί ήσαν άνθρωποι εξουσίας και 
κύρους, οι μογγολικοί τύποι  είναι αναλλοίωτοι. Δύο τάφοι γνωστών 
επωνύμων Αβάρων ηρώων περιέχουν σκελετούς που ανήκουν σαφέστατα 
στον τύπο Β. 

Η ταύτιση από τον σπουδαίο Λάγιος Μπαρτούτς των Ούννων κυρίως με τον 
τύπον Α και των Αβάρων με τον τύπο Β φαίνεται απολύτως έγκυρη. Το 
γεγονός ότι οι δύο πληθυσμοί προέβαιναν ελευθέρως σε επιγαμίες 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε μεμονωμένους τάφους που περιέχουν 
έναν άνδρα και μια γυναίκα, συχνά οι δύο τους είναι αντιθέτων τύπων. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις διαφορικής επιμειξίας, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
φύλου και τύπου, στοιχείο υποδεικνύον ότι οι Α και Β τύποι ήσαν κοινωνικώς 
ίσοι. Είναι πολύ πιθανόν ότι η αρχική συγχώνευση αυτών των δύο τύπων 
επραγματοποιήθη στην Μογγολία και όχι στην Ευρώπη.  

Επίσης, η παρουσία πολλών ενδιαμέσων μορφών επιβεβαιώνει την ελευθερία 
της επιμειξίας. Μεμονωμένα ουννικά κρανία ευρέθησαν τόσον μακράν, όσον 
στην Κάτω Αυστρία και στην Γαλλία, ημπορούν δε ευκόλως να ταυτισθούν με 
τα κρανία από την Ουγγαρία και σε γνωστές περιπτώσεις ανήκουν στον τύπο 
Β (μελέτες του Αυστριακού ανθρωπολόγου -διασήμου ως αντιναζί- Βίκτωρ 
Λεμπτσέλτερ και του Γαλλοπολωνού Ζιγισμούνδου Ζαμπορόφσκι – 
Μουαντρόν).  

Ένα περαιτέρω φως επί των φυσικών χαρακτηριστικών των Ούννων ρίπτεται 
από μια μελέτη των τριχών της κόμης τους, από τους τάφους της περιόδου 
αυτής (διενεργηθείσα από τον Ούγγρο ανθρωπολόγο Πολ Γκρέγκους το 
1927). Το δείγμα τους είναι πολύ λεπτό, ευθύ και εντόνως μέλαν. Στην χροιά  
και  στην μορφή, αυτές οι τρίχες ήσαν τυπικώς μογγολικές, (όμως η λεπτότης 
τους προκαλεί κάποιαν αμφιβολία στην γενίκευση ότι, γενικώς όλες οι τρίχες 
της Κιτρίνης – Μογγολικής φυλής είναι μάλλον αδρές, ειδικότερον δε  αφού 
έχει αποδειχθεί ότι οι τρίχες των ινδιάνων της Αμερικής ποικίλλουν κατά πολύ 
από την άποψη αυτήν). 

Η αδιαμφισβήτητη απόδειξη των ουγγρικών τάφων διαλύει εντελώς την 
θεωρία ότι οι Ούννοι ημπορεί να ήσαν ευρέως ευρωπαϊκού φυλετικού τύπου. 
Εάν μάλιστα οι Χσιούνγκ - Νου ήσαν οι πρόγονοι των Ούννων, τότε οι πρώτοι 
κάτοικοι της Μογγολίας ήσαν βεβαιότατα μογγολικού τύπου και ανήκαν στα 
δύο σήμερον παρόντα εκεί κυρίαρχα φυλετικά στοιχεία, Τουνγκούζους και 
Μογγόλους. Αυτό το δεδομένο θέτει την προϊστορία της κεντρικής Ασίας σε 
ένα σαφές και λογικό πλαίσιο, ενώ την διασυνδέει με την ευρωπαϊκή ιστορία.  

Είναι όμως επίσης απαραίτητο να ανακαλύψουμε ποια ήταν η φύση του 
ευρωπαϊκού φυλετικού στοιχείου που συνεχωνεύθη με τους Αβάρους. Αυτό 
ημπορεί να επιτευχθεί με την μελέτη του σκελετικού υλικού μερικών από τα 
ολιγότερον μογγολοειδή νεκροταφεία. Σε αυτό του Γιούτας, στην κομητεία 
Σομόγκυ εγγύς της λίμνης Μπάλατον, μόνον πέντε από τα είκοσι τέσσαρα 
κρανία επιδεικνύουν οποιοδήποτε ίχνος αναγνωρισίμων μογγολικών 
χαρακτηριστικών. Το δείγμα αυτό ημπορεί κατόπιν  να χρησιμοποιηθεί ως 
δειγματοληπτικό μέτρο : Δεκατέσσαρα άρρενα  κρανία εμφανίζουν κρανιακό 
δείκτη μικρότερον από το 78 (σαφώς δολιχοκέφαλα) και είναι παρόμοια με μία 



από τις σειρές ινδοευρωπαϊκών κρανίων της «περιφερείας του Μινουσσίνσκ» 
(με τους τάφους του πολιτισμού Αφανάσεβο, των Σακών, των Σαρματών και 
άλλων Ινδοευρωπαίων). Ολιγότερον έντονες συσχετίσεις υπάρχουν επίσης 
και μεταξύ των λευκών – ευρωπαϊκών κρανίων του Γιούτας και των κρανίων 
της σκυθικής, αλλά και της αρμενικής «Εποχής του Σιδήρου». 

Επίσης η ομοιότης με τα σλαβικά και γερμανικά κρανία, (τα οποία είναι 
μεγαλύτερα), είναι ολιγότερον έντονος. Είναι λοιπόν βέβαιον ότι αυτοί οι μη-
μογγολοειδείς Άβαροι ανήκαν στην γενική ευρεία «Μεσογειακή Φυλετική 
Οικογένεια» και ότι, τουλάχιστον μερικοί ήσαν μέλη της Βορείου ομάδος της 
«Εποχής του Σιδήρου». Είναι πολύ πιθανόν ότι ενεσωματώθησαν ως επί το 
πλείστον στις τάξεις των Αβάρων στην κεντρική Ασία, δηλαδή πριν έλθουν 
στην Ευρώπη. Η μελέτη των κρανίων και από ένα άλλο ανάλογο νεκροταφείο, 
αυτό του Τίζαντερτς (στην «Βόρειο Μεγάλη Πεδιάδα» της Κεντρικής 
Ουγγαρίας), καθιστά αυτήν την διαπίστωση  βεβαία. 

Ο θρυλικός αρχαιολόγος και ανθρωπολόγος Γουίλιαμ Μοντγκόμερυ Μακ 
Γκόβερν (1897 – 1964), ο άνθρωπος που υπήρξε το πρότυπο του 
μυθιστορηματικού ήρωα «Ιντιάνα Τζόουνς»,  ανεκάλυψε αρκετές κινεζικές 
αναφορές στους Χσιούνγκ Νου  και σε άλλους τουρκοφώνους βαρβάρους, οι 
οποίες τους χαρακτηρίζουν ως τριχωτούς, μεγαλόσωμους  και εν μέρει 
ξανθούς. Σε μεταγενέστερες εποχές, ο Τζενγκίς Χαν υποτίθεται ότι ήταν 
πυρόθριξ και με πρασίνους οφθαλμούς.  

Είναι επομένως πιθανόν ότι, ορισμένα από τα ασιατικά στοιχεία Βορείου 
τύπου που ενετοπίσθησαν στα νεκροταφεία Γιούτας και Τίζαντερτς 
ενεσωματώθησαν από τους Αβάρους πριν αυτοί φύγουν από την Μογγολία. 
Όμως με βάση τα στοιχεία από  νεκροταφεία καθαρώς μογγολοειδών 
πληθυσμών, όπως το Mosonszentjános - Jánossomorja, είναι απίθανον αυτή 
η επιρροή να είχε διεισδύσει σε ολόκληρο το ουννικό και το αβαρικόν έθνος. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος 120 
 

 
 
 

Από το ευρύ μέγεθος και τον μεγάλον αριθμό των νεκροταφείων των Αβάρων 
προκύπτει ότι, όπως λέγει ο σπουδαίος Ούγγρος ανθρωπολόγος Λάγιος 
Μπαρτούτς, αυτοί οι εισβολείς διεδραμάτισαν σημαντικόν ρόλον, όχι μόνον 
στην νυν Ουγγαρία αλλά και στις γειτονικές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, 
διότι οι άνθρωποι τους οποίους έφεραν οι Άβαροι  στην λεκάνη του 
Δουνάβεως  δεν απεχώρησαν μετά την παύση της κυριαρχίας των Αβάρων. 

Ταυτοχρόνως, οι Άβαροι δεν εξερίζωσαν τον πρώην πληθυσμό, που 
συμπεριελάμβανε Σλάβους και Γερμανούς, μεταξύ των παλαιοτέρων 
στοιχείων, αλλά τους κατέστησαν φόρου υποτελείς. Επιπλέον, στις ημέρες 
του Αττίλα, οι πλουσιοπάροχες πληρωμές των Ούννων είχαν προσελκύσει 
πολλούς τεχνίτες και τυχοδιώκτες στην βασιλική τους αυλή, μεταξύ των 
οποίων ήσαν πολλοί Ιταλοί.  

Ο ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος φίλος του Ιουλιανού του παραβάτη μας 
έδωσε την πιό κάτω περιγραφή των Ούννων, η εξιστόρηση είναι τόσο 
ζωντανή που κάθε σχολιασμός δεν χρειάζεται.  
 
«Ο λαός των Ούννων, για τον οποίο ελάχιστες πληροφορίες είναι γνωστές 
από παλαιότερα γραπτά, είναι ο αγριότερος που έχει ποτέ εμφανιστεί. Μόλις 
γεννηθούν τα παιδιά τους, χαράσσουν βαθεία τα μάγουλα τους με στιλέτα, να 
μη φυτρώνουν γένια όταν μεγαλώσουν. Έτσι αγένειοι ωσάν ευνούχοι περνούν 
άχαρα την υπόλοιπη ζωή τους. Έχουν σφιχτοδεμένα μέλη, χοντροφτιαγμένο 
αυχένα και εν γένει τερατόμορφη  μορφή, και καμπουριάζουν τόσο έντονα 
ώστε μοιάζουν με δίποδα θηρία, ή χοντροπελεκημένα ξύλα, σαν εκείνα που 
χρησιμεύουν για υποστήλια των γεφυριών. Η εμφάνισή τους είναι 
αποκρουστική και ζουν μέσα σε τραχείς συνθήκες. Δεν χρησιμοποιούν φωτιά, 
ούτε μαγειρεύουν φαγητό, αλλά τρώνε ρίζες φυτών και σάπια κρέατα που τα 
κρατάνε ζεστά χώνοντάς ανάμεσα στα πόδια τους και την ράχη των αλόγων 
τους. 

 



Τα σπίτια τα βλέπουν σαν τάφους και προτιμούν να καλπάζουν ελεύθερα 
πάνω στα άλογά τους....Τα χοντροφτιαγμένα υποδήματά τους κάνουν τόσο 
δύσκολο το περπάτημά τους, ώστε αποφεύγουν να πολεμούν πεζοί, 
παραμένοντας σχεδόν κολλημένοι πάνω στα άλογά τους, που και αυτά είναι 
ανθεκτικά και κακοφτιαγμένα.» 

 
Στη διήγηση αυτή συμφωνεί και ο  Ιορδάνης (Αλανός ιστορικός του 6ου αιώνα 
μ.Χ.) :  
«Με τα τρομερά χαρακτηριστικά τους ενέπνεαν μεγάλο φόβο σε εκείνους που 
δεν είχαν ασκηθεί στην τέχνη του πολέμου. Έτρεπαν σε φυγή τους εχθρούς 
τους οι οποίοι τρομοκρατούνταν όταν έβλεπαν το παραμορφωμένο πρόσωπό 
τους και τα μικρά όπως η τρύπα της βελόνας, μάτια τους. Φέρονται με 
σκληρότητα προς τα νεογέννητα, κόβουν με σπαθί το μάγουλο των αρσενικών 
παιδιών για να τα μάθουν να αντέχουν στα τραύματα. Έτσι γερνούν χωρίς γένι 
και με τα μάγουλα γεμάτα ουλές. Είναι μικρού αναστήματος και ταχύτατοι στις 
κινήσεις τους. Τέλειοι ιππείς, επιδέξιοι τοξότες, έχουν πλατείς ώμους, δυνατό 
λαιμό, πάντα άκαμπτο από την περηφάνια τους. Αν και ζουν με τη μορφή των 
ανθρώπων έχουν τη σκληρότητα των άγριων θηρίων». 

Η λεπτομερής αναφορά του Πρίσκου του Πανίτου, Βυζαντινού ιστορικού  του 
5ου αιώνος, καθιστά εμφανές ότι η πρωτεύουσα του Αττίλα περιείχεν έναν λίαν 
ετερογενή πληθυσμό. («Ιστορία Βυζαντιακή και τα κατ' Αττίλαν») 

Η μεγάλη μετανάστευση στην Ουγγαρία, η οποία έφερεν εκεί τους προγόνους 
των σημερινών Μαγυάρων, έλαβε χώρα στα τέλη του ενάτου και στις αρχές 
του δεκάτου αιώνος, όταν ο Ούγγρος εθνικός ήρως Άρπαντ [845 – 907, ιερός 
ηγέτης («κέντε») και συνάμα στρατιωτικός ηγέτης («γκιούλα»)], επικεφαλής 
της συνομοσπονδίας των ουγγρικών φυλών, οδήγησε τους Μαγυάρους στην 
Ουγγαρία, όπου στο μεσοδιάστημα μετά την κατάρρευση της ουννικής 
εξουσίας είχαν εγκατασταθεί πολλοί Σλάβοι. Έχει διαπιστωθεί από σκελετικά 
ευρήματα ότι, αυτοί οι Σλάβοι είχαν προσλάβει εν μέρει κάποια ουννικά 
φυσικά χαρακτηριστικά.  

Οι Μαγυάροι αφού υπέστησαν κοινήν επίθεση εναντίον τους από  τους 
Πετσενέγους και τους Βουλγάρους (ο 894 ή 895)  διέβησαν υποχωρούντες  τα 
Καρπάθια Όρη. Αρχικώς ανέλαβαν  τον έλεγχο στης πεδινές περιοχές 
ανατολικώς του Δουνάβεως και εν συνεχεία επετέθησαν και κατέλαβαν την 
Παννονία (την  μείζονα περιοχή δυτικώς του ποταμού) το 900. Έπειτα 
εξεμεταλλεύθησαν τις εσωτερικές συγκρούσεις στην Μοραβία των Σλάβων και 
κατέλυσαν το κράτος τους περί το 902 με 906.  

Το 906 μ.Χ., οι Μαγυάροι ευρίσκοντο πλέον στην Ουγγαρία ως ενδιαίτημά 
τους. Κατά τους δύο αιώνες που ηκολούθησαν, υιοθέτησαν τον Χριστιανισμό 
και προσεκάλεσαν εποίκους πολλών εθνικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
μουσουλμάνων και Εβραίων, ώστε να τους βοηθήσουν να κατέχουν την εκεί 
γη. Αυτοί οι νεοαφιχθέντες, μαζί με τους προ των Μαγυάρων Σλάβους, 
εσχημάτισαν ένα φόρου υποτελές σώμα αγροκαλλιεργητών. 

Οι Μαγυάροι - Ούγγροι ενίσχυσαν τον έλεγχό τους στην ευρυτέρα περιοχή 
των Καρπαθίων, κατανικώντες τα γερμανικά - βαυαρικά στρατεύματα στην 
μάχη του Πρεσβούργου (Μπρατισλάβας) στις 4 Ιουλίου 907. Έκτοτε  
εξεκίνησαν μιαν σειρά λεηλασιών και επιδρομών (μεταξύ 899 και 955) 



επιτιθέμενοι και κατά της Αγίας Ανατολικής  Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του 
Ελληνικού Έθνους  (Βυζαντινής Αυτοκρατορίας)  μεταξύ 943 και 971. 
Ωστόσον, σταδιακώς εγκατεστάθησαν στην καρπαθική λεκάνη και 
εγκαθίδρυσαν χριστιανική μοναρχία, το Βασίλειον της Ουγγαρίας περί το 
1000. 

Οι Μαγυάροι ήσαν Ουγκαροί ή Ογκούροι, προερχόμενοι από την περιοχήν 
μεταξύ του ποταμού  Βόλγα και των Ουραλίων, οι οποίοι είχαν μερικώς 
εκτουρκισθεί από τους Πετσενέγγους και άλλους τουρκογενείς, αλλά είχαν 
διατηρήσει την φιννο-ουγγρική γλώσσα τους, (αν και ισχυρώς ενεθείσα με την 
τουρκική).  

Από αυτήν την άποψη, ομοιάζουν με τους αρχεγόνους Βουλγάρους, 
ημιεκτουρκισμένους Φίννους, οι οποίοι, ολίγες δεκαετίες ενωρίτερον, 
διέσχισαν τον κάτω Δούναβη και εποίκησαν την Βουλγαρία, εμφυτευόμενοι σε 
έναν πληθυσμό Σλάβων οι οποίοι επ’ ολίγον μόνον  είχαν στην κατοχή τους 
την περιοχή. Στην Βουλγαρία, εισέδυσε η σλαβική γλώσσα και αντεκατέστησε 
την φιννική γλώσσα. Στην νυν Ουγγαρία, η Ουγκαρική  γλώσσα κατέστη 
δεσπόζουσα και η σλαβική ομιλία εξηφανίσθη σε μεγάλον βαθμό. Εν τούτοις, 
ο σλαβικός πολιτισμός ανεμίχθη με την ουγκαρικό και τον τουρκικό, ώστε να 
παράγει εν τέλει τις σύγχρονες ουγγρικές μορφές. 

Συμφώνως με την Θεωρία της Μεταναστεύσεως που εστηρίχθη κυρίως στην 
συγκριτική γλωσσολογία, οι πρωτο - Φίννοι μετενάστευσαν από μιαν αρχαία 
πατρίδα - κοιτίδα (κάπου στην βορειοδυτική Σιβηρία ή στην δυτική Ρωσία), 
στις ακτές της Βαλτικής Θαλάσσης περί το 1000 π. Χ., οπότε διεχωρίσθησαν 
οι Φίννοι και οι Εσθονοί. Από το 1980 η Θεωρία της Μεταναστεύσεως 
ημφισβητήθη, με βάση την γενεαλογία, την κρανιομετρία και την αρχαιολογία.  

Προσφάτως, μια τροποποιημένη μορφή της Θεωρίας της Μεταναστεύσεως 
έχει αποκτήσει νέαν υποστήριξη μεταξύ της νεοτέρας  γενεάς γλωσσολόγων, 
οι οποίοι θεωρούν ότι η αρχαιολογία, τα γονίδια ή τα κρανιομετρικά δεδομένα 
δεν ημπορούν προφανώς να παρέχουν απόλυτα αποδεικτικά στοιχεία για τις 
προϊστορικές γλώσσες. 

Τα τελευταία 30 χρόνια, η επιστημονική έρευνα στον τομέα της φυσικής 
ανθρωπολογίας, των κρανιομετρικών αναλύσεων, καθώς  και η μελέτη των 
συχνοτήτων του μιτοχονδριακού  και του Υ χρωμοσωματικού  DNA εμείωσαν 
την πιθανότητα της Θεωρίας της Μεταναστεύσεως - μιας σημαντικής 
μεταναστεύσεως προς Δυσμάς μόλις πριν από 3.000 χρόνια. Η «Θεωρία της 
Οικιστικής Συνεχείας» υποστηρίζει ότι τουλάχιστον οι γενετικοί πρόγονοι των 
Φιννο-Ουγγρικών λαών ήσαν από τους πρώτους αυτόχθονες λαούς της 
Ευρώπης.  

Η καταγωγή των ανθρώπων που έζων στην περιοχή της Βαλτικής Θαλάσσης 
κατά την Μεσολιθική εποχή συνεχίζει να συζητείται από τους επιστήμονες. 
Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων σε κάποιον βαθμό σχετικώς με 
τα τεκταινόμενα περί το μέσον της Νεολιθικής εποχής : Έχει προταθεί ότι οι 
φιννο-ουγγρικές φυλές  αφίχθησαν στην περιοχή της Βαλτικής εξ ανατολών 
περί το 4000-3000 π. Χ., συγχωνευόμενες με τους εκεί αρχικούς κατοίκους, οι 
οποίοι τότε υιοθέτησαν  την πρωτο-Φιννο-Ουγγρική γλώσσα και τον 
πολιτισμόν της «κτενιογλύφου κεραμικής» (Pit - Comb Ware) των άρτι 
επελθόντων.  



 

Τα μέλη αυτής της νέας εθνοτικής ομάδος, της ομιλούσης την φιννο-ουγγρική 
θεωρούνται οι πρόγονοι των συγχρόνων Εσθονών. Τα δεδομένα των 
χρωμοσωμάτων Υ (Υ= το άρρεν χρωμόσωμα) απεκάλυψαν επίσης μια κοινή 
φιννο-ουγγρική προγονική καταβολή επίσης και για τους άνδρες των 
γειτονικών Βαλτικών λαών, που ομιλούν  τις ινδοευρωπαϊκές Βαλτικές 
γλώσσες. 

Συμφώνως προς τις μελέτες, οι άρρενες Βαλτικοί συνδέονται στενότερον με 
τους Φίννους του Βόλγα, τους ομιλούντες την φιννο-ουγγρικήν, (όπως οι 
Μαρί), παρά με τους Φινλανδούς της Βαλτικής. Τα ερευνητικά αποτελέσματα 
υποδηλώνουν ότι τα εδάφη της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας 
έχουν αποικισθεί από φυλές ομιλούσες την φιννο-ουγγρική, ήδη από την 
πρώιμο Μεσολιθική περίοδο. 

Αντιθέτως, ορισμένοι γλωσσολόγοι δεν θεωρούν πιθανόν ότι θα ημπορούσε 
να υπάρχει  μια γλωσσική μορφή της Βαλτικής-Φιννικής σε τόσον πρώιμο 
χρονική περίοδο. Συμφώνως προς αυτές τις επιφυλακτικότερες απόψεις, οι 
Φιννο-Ουγγρικές γλώσσες ενεφανίσθησαν στην Φινλανδία και στην  Βαλτική 
μόνον κατά την Πρώιμο Εποχή του Χαλκού (περί το 1.800 π. Χ.), εάν όχι 
αργότερον. 

 
 

 
 

Μέρος 121 
 

 
 

Με σκοπόν την ακριβεστέρα εφικτή εξέταση της ευρωπαϊκής  ιστορικής 
φυλετικής εξελίξεως, θα επισκοπήσουμε συνοπτικώς την τροχιά των λαών 
των ομιλούντων τις ουραλικές και αλταϊκές γλώσσες από την αρχαιότητα, 
θέτοντες «εν τάξει» μια σύντομο ανασκόπηση της σημερινής μας γνώσεως. 

Οι ουραλικές γλώσσες περιλαμβάνουν την Φινλανδική και την Ουγγρική, 
καθώς και την Σαμογετική γλώσσα. Η ομάς των αλταϊκών γλωσσών, 
περιλαμβάνει 60 γλώσσες και περίπου 160 εκατομμύρια ομιλητές, διακρίνεται 
δε σε τρεις κεχωρισμένες ανισομεγέθεις οικογένειες: Τουρκικές γλώσσες:  



41 γλώσσες, 155 εκατομμύρια  ομιλητές - Μογγολικές γλώσσες: 14 γλώσσες, 
7,5 εκατομμύρια  ομιλητές - Τουνγκουζικές γλώσσες: 12 γλώσσες, 75.000 
ομιλητές 

Οι τουρκικές γλώσσες ομιλούνται σε μιαν ευρυτάτη  ζώνη, εκτεινομένη από 
την νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, το 
Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν  και  την Κιργιζία έως την 
δυτική Κίνα και την Σιβηρία. Οι μογγολικές γλώσσες ομιλούνται ανατολικώς 
αυτής της ζώνης, στην Ρωσία, στην Μογγολία και στην κινεζική Εσωτερική 
Μογγολία. Οι τουνγκουζικές γλώσσες ομιλούνται από μικρές διεσπαρμένες 
ομάδες στην βόρειο Κίνα και στην ανατολική Σιβηρία.  

Οι τουρκικές και οι μογγολικές γλώσσες αποτελούν οικογένειες γλωσσών με 
εγγυτάτη συγγένεια μεταξύ τους, οπότε οι διακρίσεις εντός της κάθε 
οικογενείας είναι δυσκόλως εφικτές. Οι τουνγκουζικές έχουν μεγαλυτέρα 
διαφοροποίηση, δίχως  όμως να τίθεται εν αμφιβόλω η γενετική συγγένειά 
τους. Πλέον προβληματική είναι η γενετική ενότης των τριών γλωσσικών 
οικογενειών και η κατάταξή τους στην ενιαία αλταϊκή οικογένεια.  

Οι Φινλανδοί και οι Ουγκαροί – πρόδρομοι των Ούγγρων/Μαγυάρων, ήταν 
ένας ενωμένος λαός, υπό  γεωγραφικήν έννοια, έως ότου η άφιξη των 
Σλάβων εκ Δυσμών  και των Ούννων και Αβάρων εξ Ανατολών, εξηνάγκασε 
μερικούς εξ αυτών να μεταναστεύσουν, ενώ προεκάλεσε την απορρόφηση 
άλλων. Κρίνοντες από μιαν σειρά μικρών δειγμάτων που ελήφθησαν από την 
«καρδία» του εν πολλοίς  δασικού τους ενδιαιτήματος, ήσαν μέλη της γενικής 
υποομάδος  Βορείου τύπου της Λευκής φυλής, που συνδέεται στενότερον με 
τον σιβηριανό  λαό των Μινουσίνσκ, αλλά καταδεικνύει  και τις σχέσεις με τους 
Σκύθες και άλλους Ινδοευρωπαίους. Έτσι, επειδή οι Φινλανδοί και οι 
Ουγκαροί δεν ομιλούσαν ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, δεν υπάρχει λόγος να 
υποθέσουμε ότι όλοι οι νομάδες της Κεντρικής Ασίας που ανήκαν στον ίδιο 
φυλετικό τύπο ήσαν Ιρανοί.  

Οι Σαμογέτες, μακρινοί γλωσσικοί συγγενείς των Φινο-Ούγκρων, δεν 
αντιπροσωπεύονται στο πρώιμο σκελετικό υλικό και η φυλετική τους 
ταξινόμηση κατά την αρχαιότητα δεν ημπορεί να αποδειχθεί. 

Από τους γνωστούς ομιλητές αλταϊκών γλωσσών, δύο κλάδοι, ο Τουνγκούζοι, 
και οι Μογγόλοι ήσαν και είναι σχεδόν καθαρώς μογγολοειδείς. Ο τρίτος 
κλάδος, αυτός των Τούρκων, του οποίου αμφισβητείται η φυλετική καταγωγή. 
Σήμερον, οι περισσότεροι από τους Τούρκους είναι φυλετικώς Ευρωπαίοι, 
αλλά κατά την παλαιά εποχή οι Ούννοι και οι Άβαροι, που συνδέονται 
στενότατα με την τουρκική επέκταση, ήσαν τόσον μογγολοειδείς όσον και οι 
άλλοι, με παρόντα στοιχεία Τουνγκούζων και Μπουρυατών Μογγόλων. 

Εδώ ευρισκόμεθα αντιμέτωποι με το πρόβλημα της προελεύσεως των 
ζώντων Φινλανδών και των Τούρκων, καθώς και με τον ρόλο που 
διεδραμάτισαν τα ανθρωπολογικά είδη των εθνών τους στην εθνοφυλετική 
διαμόρφωση των ευρωπαϊκών και ασιατικών λαών. Σημειωτέον ότι, αυτά τα 
προβλήματα ημπορεί να μην επιλυθούν τελικώς με τα στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεσή μας. Ωστόσον, υπάρχει αρκετό υλικό, ιστορικό, γλωσσικό και 
φυσικο-ανθρωπολογικό, ώστε δυνάμεθα να υποθέσουμε με δικαιολογημένα 
αντικειμενικά κριτήρια και στην ορθή κατεύθυνση. 



Έχει διαπιστωθεί ότι οι πρώτες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες πιθανώς 
εκινήθησαν προς Δυσμάς,  στην κεντρική Ευρώπη, ως λαλιά των 
«Δουναβίων»  μεταναστών, ήδη από το 3000 π. Χ. Αυτοί οι αποκαλούμενοι 
«Δουνάβιοι» γεωργοί ήσαν φυλετικώς οι συγγενείς ή οι απόγονοι Ανατολικών 
και Νοτίων Ρωσικών λαών, ενός ειδικού φυσικού ανθρωπολογικού τύπου, ο 
οποίος ήταν κλάδος του Μεσογειακού τύπου. Αυτός ο τύπος ήταν αρκούντως 
ομοιογενής, αλλά ο αριθμός των κρανίων στους οποίους βασίζεται η 
αναγνώρισή του είναι εν πολλοίς περιορισμένος. Πιθανώς επαρουσίαζε μιαν 
μικρά αύξηση των Μεσογειακών μορφών, με μακρύτερο κρανίο και στενοτέρα 
ρίνα, δεδομένου ότι οι δύο παραλλαγές φαίνεται πως είχαν ευρέως 
συσχετισθεί στην Νότιο Ρωσία. 

Οι παλαιότερον γνωστοί Φινο – Ούγγροι ήσαν Βορείου τύπου με μιαν πολύ 
ισχυρά «Δουνάβιο»  τάση. Επομένως είναι πιθανόν ότι οι Δουνάβιοι  γεωργοί 
όφειλαν  τον φυλετικό τους τύπο σε έναν συνδυασμό δύο γλωσσικώς 
διαφορετικών εθνοφυλετικών ομάδων, οι οποίες ανθρωπολογικώς ήσαν 
σχεδόν ίδιες, αμφότερες κυρίως  Δουναβίου τύπου. 

Αυτό η παρατήρηση - ψηφίς  στην ευρυτέρα δομή της εικασίας μας οδηγεί 
λογικώς και στο ζήτημα της αρχεγόνου καταγωγικής καταβολής των Τούρκων. 
Καθώς έχουμε διακριβώσει την παρουσία Λευκών ομιλούντων 
ουραλοαλταϊκές γλώσσες, ενός ειδικού μεσογειακού τύπου, που ευρίσκεται 
ακόμη στο Ιράν και στο Αφγανιστάν, στο Τουρκεστάν και στην Μογγολία 
[όπως διεπίστωσε ήδη  στην δεκαετία του ‘30  ο μεγάλος Σοβιετικός 
ανθρωπολόγος Γκεόργκι Φράντσεβιτς Ντέμπετς με την παρουσία μερικών 
νεολιθικών κρανίων Μεσογειακού τύπου παρά την λίμνη Μπαϊκάλη. όπως και 
αρκετών παρομοίων με των συγχρόνων Τουνγκούζων], δεν είναι δύσκολο να 
υποθέσουμε ότι οι μογγολικοί λαοί, αρχικώς κυνηγοί, προσηλκύσθησαν από 
τα πλεονεκτήματα της νέας οικονομίας, εξερχόμενοι από τα δάση και τους 
ποταμούς τους στις πεδιάδες και ότι με την υιοθέτησή της νέας οικονομίας 
αφομοίωσαν εκείνους εκ των λευκών μεταναστών με τους οποίους ευρίσκοντο 
σε άμεσο επαφή. 

Η πλειοψηφία των ερευνητών αποδέχεται σήμερον ότι στο μεταβατικό στάδιο 
από την Νεολιθική Εποχή στην Εποχή του Ορειχάλκου, (4η  χιλιετία π. Χ.), 
κατά την διάρκεια της καλουμένης «Χαλκολιθικής» Εποχής ή «Ενεολιθικής» 
Εποχής (από την λατινική λέξη eneus / χαλκός) συνέβησαν σε μεγάλη 
κλίμακα μεταναστεύσεις λαών από την Ποντική περιοχή (περιοχές βορείως 
του Ευξείνου Πόντου) στην δυτικήν Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης και της 
θρακικής πεδιάδος, αλλά και  άλλων περιοχών της κεντρικής Βαλκανικής). 
Αυτοί οι λαοί έφεραν μαζί τους έναν ιδιαίτερον τρόπο ταφής των νεκρών (ταφή 
υπό  τύμβους - «Κουργκάν»), καθώς και το έθιμο να βάφουν τις νεκρικές 
σορούς με ώχρα (τάφοι – ώχρας / «ochre-grave»). Ήσαν έμπειροι εκτροφείς 
ζώων και συνεκροτούντο με αυστηρώς πατριαρχικήν οργάνωση.  

Ο υλικοτεχνικός πολιτισμός τους ήταν εμφανώς  κατώτερος από τον 
«νεολιθικό» πολιτισμό των αυτοχθόνων, αρχαιολογικώς δε  ανιχνεύεται 
κυρίως από την πρωτόγονο κεραμική τους, του τύπου της «εμπιέστου 
σχοινοειδούς διακοσμήσεως» ή «σχοινιοκεραμικής» διακόσμησης» (Corded 
Ware / Schnurkeramik) και τους χαρακτηριστικούς λιθίνους πολεμικούς 
πελέκεις. Σήμερα είναι γνωστό ότι οι λαοί αυτοί ανήκαν στην ομάδα των  
Ινδοευρωπαϊκών λαών και μετά την εγκατάστασή τους, ανεμείχθησαν 
σταδιακώς με τους εκάστοτε επιζώντες της εισβολής αυτόχθονες κατοίκους. 



Εν τω μεταξύ, μερικοί από τους αλταϊκοφώνους ενοίκους των πεδιάδων, 
σχετισθέντες με προγόνους των ανθρώπων της κεραμικής «εμπιέστου 
σχοινοειδούς διακοσμήσεως», ημπορεί να ανεμείχθησαν με  μικροτέρους 
Μεσογειακούς τύπους, όπως αυτοί που ευρέθησαν στο Ανάου του 
Τουρκμενιστάν, ώστε παρήγαγαν Βορείου τύπου μορφές όπως αυτές που 
ευρέθησαν στους τύμβους – κουργκάν  του  Μινουσίνσκ της νοτίου κεντρικής 
Ρωσίας, αν και είναι πιθανόν ότι αυτοί οι Βόρειοι χώρες δεν είναι ενωρίτεροι 
της αφίξεως των Ιρανών.  

Μια βιαία και διαρρηκτική εισβολή σχετικώς αμιγών  «Σχοινοειδών 
Διακοσμητών» εισβολέων, προερχομένων από το ανατολικό τους κέντρο, 
περί το 2200 π. Χ., μετέφερε στην κεντρική Ευρώπη κάποιο αλταϊκό 
γλωσσικό στοιχείο (όπως ενετόπισε ο σπουδαίος Γερμανοεβραίος 
γλωσσολόγος Αλφόνς Νέρινγκ) στην ινδοευρωπαϊκή ομιλία, ενώ 
ανθρωπολογικώς παρήγαγε, ως αμάλγαμα τον ευρωπαϊκό Βόρειο τύπο της 
Λευκής φυλής με την ανάμειξη αυτών των «Σχοινοειδών Διακοσμητών» 
εισβολέων με φυλετικά στοιχεία των Δουναβίων Ευρωπαίων. Αυτός ο 
ευρωπαϊκός Βόρειος τύπος κατά την Ύστερο Εποχή του Χαλκού και την 
Εποχή του Σιδήρου, επεξέτεινε την ινδοευρωπαϊκή λαλιά σε μιαν ευρυτάτη 
περιοχή. 

Στα μέσα της δευτέρας χιλιετίας π. Χ., κατά τη διάρκεια της «εποχής του 
Χαλκού», ένας κλάδος αυτών των Ινδοευρωπαίων, οι Ιρανοί, εξηπλώθη προς 
ανατολάς από το ενδιαίτημα τους στη νότιο Ρωσία, σε ολόκληρο την έκταση 
βορείως της Μαύρης Θάλασσας, στο Τουρκεστάν και εκείθεν μερικοί από 
αυτούς εκινήθησαν προς νότον στο Αφγανιστάν και στην Ινδία, φέροντες μαζί 
τους τον αρχέγονο κτηνοτροφικό και αγροτικό πολιτισμό που διέθεταν ήδη 
στο παλαιότερο ενδιαίτημά τους, με ένα ελάχιστο περιεχόμενο στοιχείων 
«ιπποτρόφου πολιτισμού». 
 
Άλλοι Ιρανοί παρέμειναν στις κεντροασιατικές πεδιάδες και παρέλαβαν τον 
νομαδισμό των ιππέων  τον οποίον είχαν ήδη αναπτύξει οι ομιλητές της 
αλταϊκής. Ότι ανεμίχθησαν με ομιλητές της αλταϊκής,(όπως υποδηλώνει ο 
μύθος των Σκυθών νεαρών με τις Αμαζόνες παρθένους), είναι πιθανόν, λόγω 
της παρουσίας στα αντίστοιχα κρανία ενός χαμηλού κρανιακού θόλου και ενός 
ευρυτέρου προσώπου, χαρακτηριστικών  του ανατολικού Βορείου τύπου της 
Λευκής φυλής, (χαρακτηριστικών τα οποία εκείνη την περίοδο ήσαν ξένα 
προς την δυτικήν Ευρώπη). Η σημασία των αλταϊκών ονομάτων του Θεού σε 
ότι είναι γνωστό για την σκυθική γλώσσα θα υπεστήριζε κατά τι αυτόν τον 
ισχυρισμό.  
 
Αυτοί οι Σκύθες - Ιρανοί νομάδες ιππείς διέδωσαν τον «ιπποτρόφο 
πολιτισμό» τους, δυτικώς προς τον Δούναβη και ανατολικώς προς την Κίνα 
και εξώθησαν τους ομιλούντες την αλταϊκή προκατόχους τους (αυτούς που 
δεν κατόρθωσαν  να απορροφήσουν), βορείως και  ανατολικώς  προς την 
Σιβηρία και την Μογγολία. 
 
 

 
 
 
 
 



Μέρος 122 
 

 
 
 

Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχει αναφερθεί  σαφώς ο εξόχως κρίσιμος 
ρόλος της συνυπάρξεως  της Λευκής και της Κιτρίνης φυλής  στην Κεντρική 
Ασία, ως γενεσιουργός  της ανθρωπολογικής  εξελίξεως  της ευρωπαϊκής 
ηπείρου, καθώς και του ευρυτέρου ιστορικού της γίγνεσθαι.  

Στη Μογγολία, περί το 400 π. Χ., ο «ιπποτρόφος πολιτισμός»  παρελήφθη 
εντελώς από τους πλήρως μογγολοειδείς «Σιουνγκ Νου» - Ούννους, όπως 
υποδηλώνουν τα κινεζικά ιστορικά έγγραφα. Υφίστανται αψευδή σκελετικά 
τεκμήρια ότι οι βασιλικές και ευγενείς οικογένειες των Ούννων και των 
Αβάρων παρέμειναν αμιγώς μογγολικές, αλλά οι υπήκοοί τους κατά την 
πορεία προς την Ευρώπη απετελούντο σε μεγάλον βαθμό από τους 
ομιλούντες αλταϊκή  γλώσσα Λευκούς που τους εσυνόδευαν. Οι ιστορικοί 
Τούρκοι κατάγονται σε ικανό βαθμό από αυτούς τους Λευκούς. 

Κάποιοι, όπως οι Κιργκίζοι και οι Τάταροι, (που οι πρόγονοί τους εισέβαλαν 
στην ανατολική Ρωσία κατά την μεσαιωνική ιστορική εποχή), είναι κατά το 
ήμισυ μογγολοειδείς. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκομάνων, των 
Αζέρων Τούρκων, και του αληθώς τουρκικού στοιχείου μεταξύ των 
Σελτζούκων και των  Οσμανλήδων,  είναι ολοσχερώς λευκοί, αφού οι 
πρόγονοί τους δεν είχαν υποβληθεί ποτέ σε ανάμειξη με τους Κιτρίνους 
μογγολοειδείς. Μια τρίτη ομάς, (εκπροσωπουμένη έως σήμερον από τους 
Ουζμπέκους και τους Σάρτες του ρωσικού Τουρκεστάν, καθώς και από τα 
ψευδο-αρμενοειδή κρανία που ευρέθησαν σε οψίμους  τουρκικούς  τάφους 
στην Ευρώπη), αποτελεί μείγμα ενός παλαιού λευκού στελέχους με 
κεντροασιάτες Αλπίνους, (όπως οι Τατζίκοι)  και σε μικρότερον βαθμό με 
μογγολοειδείς. 

Οι Μογγόλοι, οι Τούρκοι και οι Τουνγκούζοι, οι οποίοι ζουν σήμερον στο 
δασώδες βόρειον τμήμα της Ασίας, δηλαδή στην Σιβηρία, συγκριτικώς είναι 
ιστορικώς «πρόσφατοι» εισβολείς οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι στο νέο τους 
περιβάλλον, έχουν προσλάβει μερικώς τον πολιτισμόν  των παλαιοασιατικών 
αυτοχθόνων. Η διασπορά τους ημπορεί να ανιχνευθεί με κέντρο τα όρη Αλτάϊ 
και την Μογγολία.  



Η μεταξύ τους γλωσσική σχέση ημπορεί να οφείλεται και στην ποικίλου  
βαθμού αφομοίωση και χρήση της ομιλίας των νομαδικών λευκών λαών που 
έφεραν τον «ιπποτρόφο πολιτισμό» τους στην Μογγολία ή σε κάποια προτέρα  
διάχυση λευκών, μεταφερόντων την γεωργία στην Μογγολία ή και στα δυο. Η 
πραγματοποίηση αμέλξεως γάλακτος των ταράνδων που εκδηλώνεται στους 
Τουνγκούζους και Σαμογέτες  και η «ιππασία»-ταρανδηλασία  των 
Τουνγκούζων αποτελούν δάνεια από τον κεντροασιατικό «ιπποτρόφο 
πολιτισμό». 

Κομβικό βήμα στην εξελισσομένη ανάπλαση της φυλετικής ιστορίας  της 
Ευρώπης, της Ευρασίας αλλά και της γειτνιάσεως και συνυπάρξεως Λευκής 
και Κιτρίνης φυλής είναι η αναγνώριση, ταυτοποίηση  και ταύτιση του 
σκελετικού τύπου των ανθρώπων της κεραμικής «Εμπιέστου Σχοινοειδούς 
Διακοσμήσεως» με 

(α) ένα στοιχείο στο  φυλετικό σύμπλεγμα του Βορείου τύπου της 
Ευρώπης, είτε 

(β) τους ζώντες  και αρχαίους κατοίκους  του Ιράν και του Αφγανιστάν, 
είτε 

(γ) τους συγχρόνους μη μογγολοειδούς Τουρκομάνους ή τους Αζέρους 
Τούρκους.  

Η προαναφερθείσα υπόθεση, αναφορικώς προς την προέλευση των 
ανθρώπων της «εμπιέστου σχοινοειδούς διακοσμήσεως», ή ανάλογες 
υποθέσεις για την προέλευση των Τούρκων και  των συγχρόνων, ομιλούντων 
αλταϊκή γλώσσα μογγολοειδών, καθώς ακόμη και η «ρευστή» υπόθεση περί 
της προελεύσεως των αινιγματικών, μη Ινδοευρωπαίων-μη Σημιτών, 
Σουμερίων, αποτελούν εν πολλοίς έλλογες εικασίες και έτσι μόνον πρέπει να 
αναφέρονται,  με την παραδοχήν ότι θα καταστούν πάγιες θεωρίες μετά την 
εύρεση επαρκών πειστηρίων – τεκμηρίων.  

Έως τότε δεν προτιθέμεθα για λόγους επιστημονικής ακριβείας  να αποτελούν 
μέρη  μιας ακλονήτου και απαρτιωμένης συμβολής στην μελέτη της λευκής 
φυλετικής ιστορίας. Εν τούτοις αναφέρονται και συνεκτιμώνται, καθώς μέσω 
του πρίσματος των υφισταμένων στοιχείων, φαίνονται πιθανότερες από 
οποιανδήποτε άλλη γνωστήν υπόθεση η οποία έχει ίσον εύρος και βάθος 
εφαρμογής και η οποία ερμηνεύει τα ίδια φαινόμενα. 

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι : Ο πολιτισμός της Σχοινοειδούς Κεραμικής  
επεξετείνετο σε μιαν εξόχως εκτεταμένη περιοχή, από του Ρήνου ποταμού 
προς Δυσμάς έως του Βόλγα ποταμού προς Ανατολάς , καταλαμβάνων 
μεγάλα τμήματα της Βορείου Ευρώπης, της Κεντρικής Ευρώπης και της 
Ανατολικής Ευρώπης, όπως τεκμαίρει η Sandra Mariët Beckerman στο 
πρόσφατο, 316 σελίδων βιβλίο της «Παράλιες Κοινότητες Σχοινοειδούς  
Κεραμικής - Χρησιμοποίηση  κεραμικής  αναλύσεως  για την ανάπλαση  των 
κοινωνιών της 3ης χιλιετίας προ της κοινής εποχής στην Ολλανδία (π. Χ.)»  
(«Corded Ware Coastal Communities - Using ceramic analysis to reconstruct 
third millennium BCE societies in the Netherlands», 2015), Λέϊντεν,  εκδόσεις 
Sidestone Press. 



Συμφώνως προς τους Wolfgang Haak («Αυστραλιανό κέντρο αρχαίου DNA» 
Πανεπιστήμιον Αδελαΐδος), Ιωσήφ Λαζαρίδη (Τμήμα Γενετικής – Ιατρική 
Σχολή  Πανεπιστημίου Χάρβαρντ) και τους συνεργάτες τους, ο λαός της   
Σχοινοειδούς  Κεραμικής ήταν γενετικώς  στενός  συγγενής του λαού του 
«πολιτισμού Γιάμνα» ή Γιαμνάγια, (πολιτισμού των «ταφών ώχρας» ή 
«λακκοειδών τάφων»), στοιχείον το οποίον «.. πιστοποιεί  μια μαζική 
μετανάστευση εντός της καρδίας της Ευρώπης από την ανατολική της 
περιφέρεια»  δηλαδή από τις  Ευρασιατικές στέπες.  [«Η μαζική μετανάστευση 
από την στέπα ήταν μια πηγή για τις Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες στην 
Ευρώπη» («Massive migration from the steppe was a source for Indo-
European languages in Europe»,  Nature. 522, 207–211), Ιούνιος 2015 ].  

Ο πολιτισμός της Σχοινοειδούς Κεραμικής  δεικνύει επίσης  γενετική συγγένεια 
με τον οψιμότερο «πολιτισμό Σιντάστα», όπου μάλλον εγεννήθη η αρχέγονη 
ινδοευρωπαϊκή  πρωτο Ινδο-Ιρανική γλώσσα (όπως αναδεικνύεται στο άρθρο  
των Morten Allentoft και Martin Sikora του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης 
«Πληθυσμιακή γονιδιωματική της Ευρασίας της Εποχής του Ορειχάλκου» 
(«Population genomics of Bronze Age Eurasia»,  Nature. 522, 167–, Ιούνιος 
2015)  

[Ο πολιτισμός Σιντάστα, επίσης γνωστός ως πολιτισμός Σιντάστα – Πετρόφκα 
στην επαρχία Τσελιαμπίνσκ της Ρωσίας, είναι ένας αρχαιολογικός πολιτισμός 
της εποχής του Χαλκού, στην βόρειο Ευρασιατική στέπα, στα σύνορα της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, που χρονολογείται από την 
περίοδο 2100-1800 π. Χ. Ο πολιτισμός Σιντάστα θεωρείται ευρέως ως η πηγή 
προελεύσεως των Ινδο-ιρανικών γλωσσών. Τα πρώτα γνωστά πολεμικά 
άρματα έχουν ευρεθεί στις ταφές Σιντάστα και ο πολιτισμός αυτός θεωρείται ο 
ισχυρότερος υποψήφιος για την προέλευση της αρματικής τεχνολογίας, η 
οποία εξηπλώθη σε ολόκληρο τον Παλαιό Κόσμο και διεδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στην αρχαία πολεμική τέχνη. Οι οικισμοί Σιντάστα είναι επίσης 
αξιοσημείωτοι και για την μεγάλην ένταση της εξορύξεως χαλκού και της 
μεταλλουργίας ορειχάλκου που επραγματοποιούντο εκεί, οι οποίες ήσαν 
εξόχως ασυνήθεις για ένα πολιτισμό της στέπας.] 

Εν πάσει περιπτώσει, το ζήτημα της εξετασθείσης προελεύσεως των λαών 
της ουραλικής και της αλταϊκής ομογλωσσίας αποτελεί σαφώς ένα μέρος του 
ευρυτέρου φυλετικού ζητήματος της Λευκής φυλής, ενώ επίσης είναι στενώς 
συνδεδεμένο με την ιστορία των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς  και του 
Βορείου (Νορδικού) τύπου της λευκής φυλής.  
 
Για δύο σχετικά στοιχεία της προσπαθείας αναπλάσεως και αναπαραστάσεως 
της φυλετικής  ιστορίας είμεθα αρκούντως βέβαιοι : Πρώτον ότι, οι πρόγονοι 
κάποιων από τους ζώντες Τούρκους, συμπεριλαμβανομένων των 
Τουρκομάνων, των Αζέρων, των Οσμανλήδων – Οθωμανών, ήσαν πάντοτε 
λευκοί, και δεύτερον ότι, από πλευράς φυλετικής ανθρωπολογίας οι άνθρωποι 
της «Σχοινοειδούς Διακοσμήσεως»  ήσαν μετά βεβαιότητος συγγενείς  με τους 
κατοίκους του ιρανικού οροπεδίου στην αρχαιότητα. 
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Κατά την μελέτη της καταγωγής, της ιστορικής διαδρομής, καθώς και της 
αξίας και βαρύτητος του πολιτισμού των εθνών διαφόρων φυλών, είναι 
αμφισβητήσιμον ότι η σαφεστέρα απόδειξη της υπεροχής μιας φυλής ημπορεί 
να προέρχεται από την ικανότητα των μελών της, (ή μερικών από αυτά), να 
δημιουργήσουν έναν πολιτισμό : Η δυσκολία εφαρμογής αυτού του απολύτως 
ευλόγου επιχειρήματος έγκειται στον σαφή ορισμό της κρισίμου λέξεως 
«Πολιτισμός». Υπάρχουν, πράγματι, μερικοί  επιστήμονες οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι ο πολιτισμός δεν ημπορεί να ορισθεί  σαφώς, καθώς και άλλοι 
οι οποίοι τον ορίζουν με τέτοιον τρόπο ώστε, με τον ορισμόν τους 
εθελοτυφλούντες υπερασπίζονται εκλεκτικώς συγκεκριμένες πολιτικές ιδέες. 

Όμως υπάρχει και μια τρίτη ομάς   ερευνητών, μεταξύ των οποίων οι Αλφ 
Σόμερφελτ (Alf Sommerfelt), [στο έργον του  «Is there a fundamental mental 
difference between primitive man and the civilized European?» - «Earl Grey 
Memorial Lectures» (King’s College, Newcastle upon Tyne), 26, 1944]   και 
Πωλ Ράντιν (Paul Radin) [στο έργον του «The world of primitive man» «The 
Life of Science Library», τεύχος 26, Λονδίνο, εκδόσεις Abelard-Schuman, 
1953] οι  οποίοι υπερβαίνουν συνθετικώς το ζήτημα, αποκαλούντες  
«πολιτισμούς», όλες τις συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες  ακόμη και 
των πλέον πρωτογόνων κοινωνιών.  

[Ο Alf Sommerfelt, (1892 –1965), ήταν Νορβηγός γλωσσολόγος, ο πρώτος 
καθηγητής γλωσσολογίας στην Νορβηγία, στο Πανεπιστήμιον του Όσλο από 
το 1931 έως το 1962.                                                                                                 
Ο Paul Radin (1883–1959) ήταν Αμερικανός πολιτιστικός ανθρωπολόγος και 
λαογράφος, εξειδικευμένος στους Ιθαγενείς Αμερικανικούς («Αμερινδικούς»)  
πολιτισμούς και τις γλώσσες τους.] 

Κανείς βεβαίως δεν πρέπει να αισθάνεται αμήχανος ή να αμφιταλαντεύεται 
ώστε να αποφασίσει αν  κάποιος λαός όντως ζει (ή έζησε) σε μια προηγμένη 
ή σε μια πρωτόγονο κοινωνία. Αυτονοήτως θα ήταν σχεδόν αστεία και  
ελάχιστα αξιόπιστη η άποψη  ότι ένας έμφρων άνθρωπος δεν ημπορεί να 
παρατηρήσει, να διαπιστώσει τις  διαφορές μεταξύ προηγμένων και 
πρωτογόνων, αλλά και να τις εκφράσει με λόγια. Στην συνέχεια θα 
αποπειραθούμε μια προσέγγιση ορισμού του πολιτισμού. Από τούδε η λέξη 
«πολιτισμός» θα αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση της κοινωνίας 
και όχι στην διαδικασία της δημιουργίας της. 



Ο «πολιτισμός» στην ελληνική γλώσσα συγχέεται συχνώς με ένα γνήσιον 
υποσύνολόν του, με τον όρον «κουλτούρα». Ιστορικώς, αυτοί οι δύο όροι 
αντανακλούν (μέσω των διαφορετικών  σημασιών που τους έχουν εκάστοτε 
αποδοθεί και των διαφορετικών  τους χρήσεων όπου έχουν αξιοποιηθεί 
πολλές ουσιώδεις ιδέες), εμπειρίες και συγκρούσεις οι οποίες προσεδιόρισαν 
την συνολική φυσιογνωμία και εξέλιξη της συγχρόνου εποχής.  

Η λέξη «πολιτισμός» (Civilization – Zivilisation), καθώς και η συχνάκις 
χρησιμοποιουμένη και ως συνώνυμος, συγγενής της λέξη «κουλτούρα» 
(Culture - Kultur) ενεφανίσθησαν αργά στην ιστορία. Η πρώτη χρήση τους 
εντοπίζεται στην Δυτική Ευρώπη περί τα τέλη το 18ου  αιώνος, ενώ 
καθιερώθησαν τον 19ον  αιώνα, κατά την περίοδο την καλουμένη «νεότεροι 
χρόνοι» ή «νεωτερικότης». Οι υπό εξέταση λέξεις συντόμως απέκτησαν 
πάμπολλες διαφορετικές σημασίες, αλλά και παρεξηγήσεις σχετικώς προς τον 
ορισμό τους. Ανεδείχθησαν σε θεμελίους όρους των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών, την αρχαιολογία και την φιλοσοφία, έως την 
κοινωνιολογία, την ιστορία  και την εθνολογία. Όμως, δεν υφίσταται  
συμφωνία περί του νοήματός τους ούτε περί της στην επιστημονική τους 
χρήση.  

Η αρχική  χρήση του όρου «πολιτισμός», του απέδιδε την σημασία της 
εξελικτικότητος του ατόμου, της εκλεπτυσμένης ατομικής και συλλογικής 
συμπεριφοράς και της ευγενείας των ηθών, ως στοιχείων αποτόκων της 
συμπεριφοράς κάποιου ανθρώπου που ζει εντός μιας «Πόλεως», κάποιου 
«πολιτισμένου» μονίμου οικιστού. Αυτή η σύλληψη, (αριστοκρατικής 
θεωρήσεως), περιείχε την ιδέαν της προδιαγεγραμμένης εξελίξεως του 
συνόλου προς το καλύτερον, περιείχε δε ως κεντρικήν ιδέα έναν φύσει 
«προοδευτικό» πολιτισμό και μία «πολιτισμένη και εκπολιτίζουσα» Δύση.  

Θεωρούμενος μέσω αυτού του πρίσματος ο πολιτισμός εξέφρασε την ανάγκη 
παγκοσμιοποιήσεως του «σωτηρίου» διαφωτισμού και την ακλόνητο 
ανεδαφική πίστη του στην ατέρμονα πρόοδο ολοκλήρου της ανθρωπότητος. 
Οι ανθρώπινες κοινωνίες οφείλουν - καθεμία με τον ιδικόν της ρυθμό - να 
καταστούν συμμέτοχοι του ενιαίου πολιτισμού, ακολουθούσες το παράδειγμα 
των πλέον προκεχωρημένων κοινωνιών. Τον 19ον  αιώνα ο όρος πολιτισμός 
συνεδέετο αρρήκτως με την έννοιαν της «προόδου» και της «τελειοποιήσεως» 
της αφηρημένης ανθρωπότητος.  

Το 1952 οι Αμερικανοί εθνολόγοι Άλφρεντ Κρέμπερ (Alfred Kroeber) και 
Κλάϊντ Κλάκχον (Clyde Kluckhohn) κατέγραψαν 164 διαφορετικούς ορισμούς 
της «κουλτούρας», έκτοτε δε αυτός ο αριθμός ηυξήθη. Η εννοιολογική αυτή 
διάσταση είναι εντονοτέρα στην Πατρίδα μας, όπου η λέξη «κουλτούρα» 
αφορά σε γλωσσικό δάνειον το οποίον στερείται ελληνικών γλωσσικών 
παραγώγων.  

Η ξενικότης της λέξεως «κουλτούρα», προκαλεί συχνά αντιδράσεις. Η ξενική 
λέξη έχει αποδοθεί ως «πνευματική καλλιέργεια» από τον σπουδαίο Εθνικιστή 
Έλληνα κοινωνιολόγο Αβροτέλη Ελευθερόπουλο, ως «πνευματικός 
πολιτισμός» από τον «συντηρητικό» δημοκράτη Παναγιώτη Κανελλόπουλο, 
ως «πολιτιστικό σύστημα» από τον κοινωνιολόγο Γρηγόριο Γκιζέλη τέως 
Διευθυντή του «Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας» (ΚΕΕΚ) της 
Ακαδημίας Αθηνών και ως «πολιτιστικό μόρφωμα» από τον «αριστερό» 
δημοκράτη Δημοσθένη Αγραφιώτη [ποιητή, δοκιμιογράφο, κριτικό 



κινηματογράφου, φωτογράφο και εικαστικό καλλιτέχνη  που εργάσθηκε ως 
….. καθηγητής κοινωνιολογίας (!) στην Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας].  

Σήμερον, υπό τον όρον πολιτισμός τείνουμε να συμπεριλάβουμε τις διάφορες 
«κουλτούρες». Ο σπουδαίος Γαλλοεβραίος ανθρωπολόγος Κλωντ Λεβί-Στρως 
(Claude Lévi-Strauss) ομιλεί για έναν ενιαίο πολιτισμό (civilisation) ο οποίος 
απαρτίζεται από διάφορες κουλτούρες (cultures). Έτσι ο όρος πολιτισμός 
(civilisation) προσλαμβάνει μιαν υπερεθνική – πλανητικήν έννοια, ενώ ο όρος 
«κουλτούρα» (culture) χρησιμοποιείται κυρίως σε (ενδο)κοινωνικό επίπεδο και 
ημπορεί να αναφέρεται σε μίαν ομάδα ή μια κατηγορία. Μέσω αυτού του 
πρίσματος ημπορούμε να ειπούμε ότι ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει την 
ενότητα και η κουλτούρα αποτυπώνει την διαφοροποίηση.  

Ο πολιτισμός ως αντιστοίχιση της λέξης Culture/Κultur διαχωρίζεται στην 
στενοτέρα έννοια του όρου και στην ευρυτέρα ανθρωπολογική του έννοια. 
Συμφώνως προς  την Δήλωση της «Mondiacult», της παγκοσμίου συνόδου 
για την «πολιτιστική πολιτική» (politique culturelle), της διοργανωθείσης το 
1982 στο Μεξικό: « Με την ευρεία του έννοια ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει 
σήμερον το σύνολον των διαφοροποιών στοιχείων, πνευματικών και υλικών, 
διανοητικών και συναισθηματικών, τα οποία χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία 
κοινωνική ομάδα. Συμπεριλαμβάνει, εκτός των γραμμάτων και των τεχνών, 
τον τρόπον ζωής, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, το σύστημα 
αξιών, τις παραδόσεις και τα δόγματα. [...]. Υπό του στενήν του έννοιαν εννοεί 
κυρίως το σύνολον των αξιών καθώς και τις γνωστικές και αισθητικές 
συνήθειες μίας κοινότητος, υπ’ αυτό δε το πρίσμα περιλαμβάνει την 
πολιτιστική κληρονομία, τις τέχνες, την λογοτεχνία και τα κινήματα σκέψεως.»  

Η Γερμανία υπήρξεν το κέντρον  συγκροτήσεως και εκπομπής μιας ιδιαιτέρας 
θεωρήσεως, διαπεποτισμένης από τον ιδεαλισμό και ενίοτε 
«μεταεπιστημονικής», η οποία εσημάδεψεν βαθέως την θεωρίαν του 
πολιτισμού. Πρόδρομος της υπήρξεν ο φιλόσοφος Γιόχαν Γκότφριντ Χέρντερ 
(Johann Gottfried von Herder), ο οποίος το 1774 υπεστήριξεν ότι κάθε λαός 
χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο και μοναδικό  «λαϊκό πνεύμα» (Volksgeist). 
Κατόπιν, στον εικοστόν αιώνα, καθοριστικός παράγων  διαμορφώσεως της 
γερμανικής σκέψεως περί τον πολιτισμό εστάθη πλέον η «Σχολή της Λειψίας» 
του κοινωνιολόγου Χανς Φρέγιερ (Hans Freyer) και ο ιστορικός Καρλ 
Λάμπρεχτ (Karl Lambrecht).  

Ο Λάμπρεχτ εφηύρε την έννοια της «λαϊκής ψυχής» (Volksseele) η οποία 
περιγράφει την πολιτιστική σύνθεση κάθε λαού. Η προοδευτική εξέλιξη του 
εγγενούς αυτού λαϊκού συστατικού, περνά μέσα από διάφορες «πολιτιστικές 
εποχές» (Kulturzeitalter) οι οποίες  οδηγούν στην συγκρότηση κράτους και 
στον σχηματισμό της πολιτιστικής εθνικής ταυτότητος. Σημαντικός παράγων 
της συγκριτικής αξιολογήσεως του πολιτισμού είναι η τυπική έκφανση, το 
τυπικόν πλαίσιο του «γίγνεσθαι» εκάστου λαού (Typik des Völkerwerdens).  

Στη Γερμανία, αυτή η σύλληψη υπεγράμμισε την όλως βαρύνουσα σημασία 
της παραδοσιακής λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής «κουλτούρας» που 
προήρχετο από τα λαϊκά στρώματα, σε αντιδιαστολή με τον Διαφωτισμό, 
ιδιαιτέρως εξειδικευμένο επιστημονικώς και φιλοσοφικώς. Συνεπώς ο 
γερμανικός όρος Kultur ανεφέρετο κυρίως στα πνευματικά δημιουργήματα, 
στην γλώσσα, στην θρησκεία και στην ηθική (ήτοι στον αντίποδα της 
«τεχνολογίας» του διαφωτισμού) τα οποία  αποτελούν την ιδιαιτέρα 



κληρονομία κάθε λαού και το κομβικό στοιχείον του διαφορισμού του από 
τους άλλους λαούς.  

Επί του θεωρητικού υποβάθρου το οποίον προσέφερεν ο Λάμπρεχτ 
ανεπτύχθη  σημαντικότατα η λαογραφία, η οποία αρχικώς επεφορτίσθη με την 
αναγωγήν των επιμέρους παραδοσιακών στοιχείων σε ένα ευρύτερον 
πλαίσιον «εθνικής συνειδήσεως». 
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Πριν από περίπου έναν και ήμισυ αιώνα εξεδηλώθη μια προσπάθεια για έναν 
ρεαλιστικόν ορισμό του πολιτισμού από τον Αμερικανό ανθρωπολόγο Lewis 
Henry Morgan (1818–1881), ο οποίος είχε μεγάλη πρακτική εμπειρία σε 
ανθρώπινες κοινωνίες ευρισκόμενες σε διαφορετικά επίπεδα πολιτισμού [στο 
έργον του «Αρχαία κοινωνία ή έρευνες στις γραμμές της ανθρωπίνης 
προόδου από την αγριότητα, μέσω της βαρβαρότητος στον πολιτισμό». 
«Ancient society or researches in the lines of human progress from savagery, 
through barbarism to civilization», Λονδίνο εκδόσεις Macmillan, 1877]. Αυτός 
ανεγνώρισε τρεις εξελικτικές βαθμίδες ή «καταστάσεις» των ανθρωπίνων 
κοινωνιών, στις οποίες έδωσε τα ονόματα της «Αγριότητος», της 
«Βαρβαρότητος» και του «Πολιτισμού».  

Τα πρώτα δύο ονόματα είναι εν πολλοίς ατυχή, διότι μερικοί από τους 
ανθρώπους με χαμηλότερον εξελικτικό βαθμό (κυρίως οι παραγωγοί 
τροφίμων που δεν καλλιεργούν τις πηγές των θρεπτικών τους ουσιών) δεν 
ήσαν άγριοι υπό την κυριολεκτική - κανονική έννοια της λέξεως, ενώ συχνάκις 
επλήγησαν από απαραδέκτους διωγμούς που προεκάλεσαν άτομα κάποιας 
κατ’ όνομα ανωτέρας βαθμίδος. Επίσης ο όρος «βάρβαροι» είναι μια 
ασκόπως επιθετική λέξη για άτομα ευρισκόμενα σε ενδιάμεσο εξελικτικό 
καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, η ταξινόμηση αυτή, εκτός από τους όρους που 
χρησιμοποιούνται, έχει και τα ορθοτόμα ταξινομικά πλεονεκτήματά της. 



 

[Ο Lewis Henry Morgan υπήρξε πρωτοπόρος Αμερικανός ανθρωπολόγος και 
κοινωνικός θεωρητικός που εργάσθηκε ως …. δικηγόρος οργανισμού 
σιδηροδρόμων. Είναι γνωστός για το έργον του περί της συγγενείας και της 
κοινωνικής δομής, για τις θεωρίες του περί κοινωνικής εξελίξεως και γιά την 
εθνογραφία των Ιροκέζων ινδιάνων. Ενδιαφερόμενος για  τις συνεκτικές 
δυνάμεις των κοινωνιών, προέτεινε την ιδέα ότι ο παλαιότερος ανθρώπινος 
οικογενειακός θεσμός ήταν η μητρογραμμική φατρία και όχι η πατριαρχική 
οικογένεια. 

Επίσης, ενδιεφέρθη για το τι οδηγεί στην κοινωνική αλλαγή, υπήρξε 
σύγχρονος των Ευρωπαίων κοινωνικών θεωρητικών Karl Marx και Friedrich 
Engels, οι οποίοι επηρεάσθηκαν από την ανάγνωση του έργου του για την 
κοινωνική δομή και τον πολιτισμικό τομέα, καθώς και για την επιρροή της 
τεχνολογίας στην πρόοδο. Ο Morgan είναι ο μόνος Αμερικανός κοινωνικός 
θεωρητικός που ανεφέρθη από τόσον διαφορετικούς μελετητές όπως ο Μαρξ, 
ο Κάρολος Δαρβίνος και ο Ζίγκμουντ Φρόϋντ. Εξελέγη ως μέλος της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών και το 1880 υπηρέτησεν ως πρόεδρος της 
Αμερικανικής Ενώσεως για την Προώθηση της Επιστήμης.] 

Ο Morgan καταχωρεί τους ανθρώπους στον ενδιάμεσον εξελικτικό βαθμό εάν 
έχουν αρχίσει την αγγειοπλαστική. Και παραμένουν σε αυτόν τον βαθμό όταν 
αρχίζουν να εξημερώνουν τα ζώα ή να χρησιμοποιούν την άρδευση στην 
καλλιέργεια φυτών. Στο πλέον προηγμένο επίπεδο της ενδιαμέσου 
καταστάσεως, εφευρίσκουν την τήξη - εξαγωγή του σιδήρου από τα 
μεταλλεύματα του. Ο βασικός διαχωρισμός του πολιτισμού από την ενδιάμεσο 
κατάσταση τίθεται από τον Morgan στην εφεύρεση του φωνητικού αλφαβήτου 
και στην «χρήση γραφής σε λογοτεχνική σύνθεση». Επιτρέπει να γίνει δεκτή 
ως ισοδύναμο και η ιερογλυφική γραφή σε λίθο. 
 
Ο Morgan είχε πιθανότατα δίκαιον υποθέτων ότι η χρήση μιάς γραφής, 
συγκρινομένη με  μια σειρά εικόνων που αντιπροσωπεύουν μια διαδοχή 
γεγονότων, είναι το σημαντικότερο διακριτικό χαρακτηριστικό μιας 
πολιτισμένης κοινωνίας. Είναι βεβαίως στοιχείον ανοικτό προς οποιονδήποτε 
το να επιλέξει ένα ενιαίο χαρακτηριστικό που του φαίνεται ότι διαχωρίζει τις 
πολιτισμένες από τις απολίτιστες κοινωνίες, αλλά είναι απίθανον ότι κάποιο 
συγκεκριμένο τέτοιο διακριτικό κριτήριο θα ετύγχανε απολύτως ευρείας 
αποδοχής.  
 
Φαίνεται καλύτερον να αποφεύγουμε κάθε περίπλοκο ανάλογο 
διαφοροποιητικό ζήτημα και να σχηματίζουμε απλώς έναν κατάλογο με τα 
πλέον προφανή χαρακτηριστικά με τα οποία οι κοινωνίες που συνήθως 
θεωρούνται πολιτισμένες με την συνήθη - καθημερινή έννοια της λέξεως, 
διακρίνονται από τις άλλες στις οποίες ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται 
κανονικώς.  
Ουδέποτε δύο άτομα θα εσχημάτιζαν ακριβώς τον ίδιο κατάλογο, αλλά είναι 
πιθανότερον ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα εθεώρουν μια κοινωνία ως 
πολιτισμένη εάν ικανοποιούσε μια μεγάλη πλειοψηφία των απαιτήσεων που 
αναφέρονται ακολούθως.  
 
 
 



Δεν υπάρχει ή δεν υπήρξε ποτέ κοινωνία στην οποίαν να εξεπληρώθησαν 
ικανοποιητικώς όλες οι παρατιθέμενες αξιολογικές απαιτήσεις. 
 
Στην περίπτωση ορισμένων εξαφανισμένων πολιτισμών πολλά από τα 
στοιχεία του καταλόγου που ακολουθεί δεν ημπορούν να βοηθήσουν κάποιον 
να λάβει μια απόφαση, επειδή δεν υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες 
πληροφορίες. Ημπορεί επίσης να μην υπάρχει αποκρυπτογραφημένη γραφή 
που να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικώς με την καθημερινή ζωή και 
τα έθιμα του λαού – φορέως της.  
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιος δύναται να καθοδηγηθεί μόνον από την 
ιδιαιτέρα αριστεία ή την προφανή κατωτερότητα των αντικειμένων – 
καταλοίπων τα οποία αντεστάθησαν στην αποσύνθεση του χρόνου και του 
περιβάλλοντος ή από γραπτά εξερευνητών που επεσκέφθησαν την εν λόγω 
χώρα προτού αλλάξει ο πολιτισμός της μέσω μίας εξωτερικής επιρροής.  
 
Ημπορεί λοιπόν να προταθεί, ότι, στις κοινωνίες που συνήθως θεωρούνται 
πολιτισμένες, η πλειοψηφία των ανθρώπων συμμορφώνεται με τις 
περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 
1. Στις συνήθεις συνθήκες ζωής σε δημόσιους χώρους, καλύπτουν τα εξωτερικά  
 γεννητικά όργανα και το μεγαλύτερον μέρος του κορμού τους με ρούχα. (Αυτό  
 αναφέρεται πρώτον, επειδή το γεγονός ότι ένα άτομο είναι γυμνό ή ενδεδυμένο   
 είναι συνήθως το αμεσότερον εμφανές χαρακτηριστικό του.) 
2. Κρατούν το σώμα καθαρό και φροντίζουν να απορρίψουν τα απόβλητα του 
3. Δεν ασκούν σοβαρό ακρωτηριασμό ή παραμόρφωση του σώματος, εκτός από  
 ιατρικούς λόγους. 
4. Έχουν τη γνώση της οικοδομήσεως με τούβλα ή πέτρα, εάν τα απαραίτητα υλικά  
 είναι διαθέσιμα στην επικράτειά τους. 
5. Πολλοί από αυτούς ζουν σε πόλεις που συνδέονται με δρόμους 
6. Καλλιεργούν τρόφιμα φυτά. 
7. Εξημερώνουν τα ζώα και χρησιμοποιούν μερικά από τα μεγαλύτερα για  

μεταφορά (ή τα έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν), εάν υπάρχουν τα 
κατάλληλα είδη ζώων. 

8. Έχουν γνώση της χρήσεως των μετάλλων, εφόσον είναι διαθέσιμα. 
9. Χρησιμοποιούν τροχούς. 
10. Ανταλλάσσουν ιδιοκτησία με την χρήση χρημάτων. 
11. Διατάσσουν την κοινωνία τους με ένα σύστημα νόμων που επιβάλλονται με  
 τέτοιον τρόπο, ώστε συνήθως να αντιμετωπίζουν τις διάφορες μέριμνες τους σε  
 περιόδους ειρήνης χωρίς κίνδυνο επιθέσεως ή αυθαιρέτου συλλήψεως. 
12. Επιτρέπουν στους κατηγορούμενους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να  
 χρησιμοποιήσουν  μάρτυρες για την υπεράσπισή τους. 
13. Δεν χρησιμοποιούν βασανιστήρια για να εξαγάγουν πληροφορίες ή για τιμωρία. 
14. Δεν ασκούν κανιβαλισμό. 
15. Τα θρησκευτικά τους συστήματα περιλαμβάνουν ηθικά στοιχεία και δεν είναι  
 πλήρως  ή κυρίως δεισιδαιμονικά. 
16. Χρησιμοποιούν μία γραφή (όχι απλώς μια διαδοχή εικόνων) για να μεταδώσουν  
 ιδέες. 
17. Υπάρχει κάποια δυνατότης στην αφηρημένη χρήση των αριθμών, χωρίς την   
 εξέταση των πραγματικών αντικειμένων (ή με άλλα λόγια, έχει γίνει τουλάχιστον  
 μια αρχή στα μαθηματικά). 
18. Χρησιμοποιείται ένα ετήσιο ημερολόγιο, με σχετική ακρίβεια μερικών ημερών. 
19. Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των νέων σε πνευματικά θέματα. 
20. Υπάρχει κάποια εκτίμηση των καλών τεχνών. 
21. Η γνώση και η κατανόηση αποτιμώνται ως αυτοσκοποί. 

 
 
 
 



Ολίγα πρέπει να προστεθούν για τα θέματα υπ’ αριθμόν 20 και 21. Αυτά 
παραβλέπονται ή υποτιμώνται σε κοινωνίες στις οποίες η τέχνη είναι 
εκχυδαϊσμένη και δεν τιμάται καθόλου, εκτός αν εξυπηρετεί άθλιες 
αισθησιακές ή υλιστικές επιδιώξεις. Αξίζει να αναφερθεί εδώ το σχόλιον του 
Gobineau σχετικώς με αυτό το υποείδος: «... η υλική ευημερία δεν ήταν ποτέ 
τίποτε άλλο παρά ένα εξωτερικό προσάρτημα του πολιτισμού»  
 
Ο πολύς Άγγλος ιστορικός Arnold Joseph Toynbee προέτεινε ότι ως 
«αναγνωριστικόν σήμα» (αλλά όχι ως ορισμός), ο πολιτισμός θα ημπορούσε 
να εξομοιωθεί με «... μια κατάσταση κοινωνίας στην οποίαν υπάρχει μια 
μειοψηφία του πληθυσμού, όσον μικρά και αν είναι αυτή, η οποία όχι μόνον 
δεν παράγει τρόφιμα αλλά δεν ασκεί και οποιανδήποτε άλλην οικονομική 
δραστηριότητα - π.χ. την βιομηχανία και το εμπόριον » [« Μια μελέτη της 
ιστορίας ». τόμος12 - «Αναθεωρήσεις». Λονδίνο (Oxford University Press), 
1961]. 
 
Αυτή η ελευθερία μιας μειοψηφίας είναι πράγματι συναφής με τα σημεία 20 
και 21, αλλά πολλά πρέπει να συνεξετασθούν γύρω από τον τρόπο με τον 
οποίον χρησιμοποιείται μια τέτοια ελευθερία. Υπήρξαν κοινωνίες, 
θεωρούμενες ορθώς ως απολίτιστες, στις οποίες περίπου το ήμισυ του 
ενηλίκου πληθυσμού διέθετε την εν λόγω ελευθερία. 
 
Τέλος το σημείον 21 επικαλύπτει το σημείον 15, στον βαθμό που η γνώση και 
η κατανόηση υπερισχύουν της δεισιδαιμονίας. 
 
 
Τα άκρα της διακυμάνσεως της ποικιλότητος των διαφόρων πολιτιστικών 
τύπων ανευρίσκονται σε αντικείμενα όπως τα μαθηματικά (όπως στην 17η 
απαίτηση). Στις νεώτερες ιστορικές περιόδους ανεκαλύφθησαν ανθρώπινες 
υποφυλές και ίσως ολόκληρες φυλές για τις οποίες ημπορεί να λεχθεί 
ακριβώς ότι τα μαθηματικά ήσαν ανύπαρκτα, ενώ ήδη στο απομεμακρυσμένο 
παρελθόν μέλη ορισμένων υποφυλών λευκών - Ευρωπιδών είχαν σημειώσει 
σημαντική πρόοδο σε διαφόρους σημαντικούς κλάδους του θέματος  των 
μαθηματικών. Παράδειγμα αποτελεί μια αλγεβρική εξίσωση και η λύση της, 
όπως δίδονται σε έναν αιγυπτιακό πάπυρο του 1550 περίπου π.Χ. όπως 
αναφέρει στο μνημειώδες πόνημά του «Ιστορία των Μαθηματικών Σημείων», 
[1928, Σικάγο, εκδόσεις «Ανοικτή αυλή», τόμος Α’] ο Ελβετοαμερικανός 
ιστορικός των μαθηματικών Florian Cajori (1859 -1930) Μάλιστα  το έγγραφο 
αυτό λέγεται ότι έχει στηριχθεί σε ένα πολύ παλαιότερον έργο όπως ανέφερε 
ο Otto Eduard Neugebauer στο σχετικό κείμενό του περι την αρχαία και 
μεσαιωνική ιστορία των μαθηματικών, [«The Exact Sciences in Antiquity» 
εκδόσεις Princeton University Press, 1952] 
 
[Ο Otto Eduard Neugebauer (1899-1990) ήταν ένας διάσημος 
Αυστροαμερικανός μαθηματικός και ιστορικός της επιστήμης ο οποίος έγινε 
πασίγνωστος για την έρευνά του για την ιστορία της αστρονομίας και των 
άλλων θετικών επιστημών στην αρχαιότητα και στον Μεσαίωνα. Μελετών τις 
βαβυλωνιακές πήλινες πινακίδες, ανεκάλυψεν ότι οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι 
εγνώριζαν πολύ περισσότερα για τα μαθηματικά και την αστρονομία απ’ ό,τι 
επιστεύετο στο πρόσφατο παρελθόν. Η αμερικανική  «Εθνική Ακαδημία των 
Επιστημών» απεκάλεσε τον Neugebauer «… πλέον πρωτότυπο και 
παραγωγικό μελετητή της ιστορίας των θετικών επιστημών και ίσως της 
ιστορίας της επιστήμης, στην εποχή μας».] 



 
Ασχολούμεθα επιστημονικώς με την ικανότητα των μελών διαφόρων φυλών 
να δημιουργούν πολιτισμό. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η 
κατάσταση που ονομάζουμε «πολιτισμό» προέκυψε ανεξαρτήτως και 
περισσότερες από μίαν φορές κατά την διάρκεια της ιστορίας, η δε 
πολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ μιας αυτο-εκπολιτιζομένης κοινωνίας και μιας 
άλλης φαίνεται πως υπήρξε σποραδική και όχι σημαντική στα αρχικά στάδια.  
 
Οι πολιτισμοί που καταφαίνονται  
 
(1) πως είναι επαρκώς υλικοτεχνικώς εξελιγμένοι, 
 
(2) πως έχουν οικοδομηθεί, στην αρχή τους, με ελάχιστες ή καθόλου επιρροές 
από οποιονδήποτε άλλον σύγχρονό τους πολιτισμό και 
 
(3) ότι αργότερον εδημιούργησαν μεγάλους επιγόνους πολιτισμούς σε άλλα 
μέρη του κόσμου,  
 
είναι ο Σουμεριακός (ή Σουμερο-ακκαδικός), ο αρχαίος Αιγυπτιακός, ο 
Ελλαδικός-Μινωικός, ο πολιτισμός της Κοιλάδος του Ινδού και ο Σινικός 
(Κινεζικός). Όλοι οι άλλοι αδιαμφισβήτητοι πολιτισμοί φαίνεται ότι έχουν 
προέλθει, αμέσως ή εμμέσως από αυτούς, σε ορισμένες δε περιπτώσεις από 
περισσοτέρους του ενός από αυτούς. 

 
Η ανάπτυξη πολιτισμού εκτείνεται βεβαίως σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε κάθε μίαν από τις κοινωνίες στις οποίες προέκυψε ανεξαρτήτως (ή σχεδόν 
ανεξαρτήτως) και θα ήταν μάταιο να κατονομάσουμε μιαν ημερομηνία κατά 
την οποίαν η αναπτυξιακή αυτή διαδικασία θα ημπορούσε να θεωρηθεί ως 
«περατωθείσα». Παρ' όλα αυτά, η σειρά με την οποίαν ενεφανίσθησαν οι 
πέντε πολιτισμοί που προανεφέρθησαν είναι περισσότερον ή ολιγότερον 
σαφής και ημπορούν να προταθούν αδρές χρονολογήσεις της.  
 
Ελάχιστοι θα ηρνούντο ότι ο Σουμεριακός είναι ο πρώτος πολιτισμός περί του 
οποίου έχουμε συγκεκριμένες γνώσεις και δεν σφάλουμε όταν χρονολογείται 
περί το τελευταίον ήμισυ της τετάρτης χιλιετίας π.Χ. Ο Αιγυπτιακός ήλθεν 
ολίγον αργότερον, στην μετάπτωση της χιλιετίας. Ο Ελληνο-Μινωικός περί το 
πρώτον ήμισυ της τρίτης χιλιετίας, ο  του Ινδού κατά το ήμισυ της διαδρομής 
της και ο Σινικός πολύ αργότερον των άλλων, στην δευτέρα χιλιετία π.Χ.. 
Διαφορετικές ερευνητικές αυθεντίες, συμφώνως με διαφορετικά κριτήρια περί 
πολιτισμού θα έδιδαν ευλόγως άλλες χρονολογήσεις.  
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Ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για το εθνοτικό πρόβλημα τίθεται τώρα, 
στο οποίο κατευθύνεται άμεσα ό, τι έχει ειπωθεί μέχρι τώρα σε αυτό το 
κεφάλαιο. Σε ποιες φυλές ανήκαν οι λαοί που δημιούργησαν πολιτισμούς; Δύο 
κύριες πηγές πληροφοριών είναι διαθέσιμες για την επίλυση αυτού του 
προβλήματος: οι παραστάσεις των ίδιων έμειναν για τα γενέθλια στα έργα 
τέχνης τους και τα λείψανα των σωμάτων που ανέλαβαν στα νεκροταφεία 
τους. 
 
Είναι βολικό να ξεκινάμε με τον αρχαιότερο από όλους τους πολιτισμούς, αν 
και η χρονική τάξη δεν θα διατηρηθεί καθ 'όλη, για λόγους που θα γίνουν 
εμφανείς. 
 
Ο σουμεριακός πολιτισμός ονομάζεται συχνά σουμερο-ακκάδιος, αλλά οι 
Ακκάδιοι  έμαθαν πολύ από τους Σουμέριους, και εδώ αναφερόμεθα κυρίως 
στην προέλευση του πολιτισμού αυτού. Προφανώς δεν υπάρχει πρόθεση να 
απαξιωθούν οι Ακκάδιοι, διότι σε μεταγενέστερα στάδια προσέθεσαν πάρα 
πολλά στοιχεία στον κοινό πολιτισμό που ονομάσθηκε ορθώς σουμερο-
ακκάδιος. 
 
Οι Σουμέριοι καλλιτέχνες κατέλειπαν μια σωρεία εικόνων, (ως επί το πλείστον 
ανάγλυφα σε προφίλ), που προορίζοντο αντιπροσωπεύουν τα δύο είδη 
ανθρώπων τα οποία εσχημάτιζαν τους αρχαίους πληθυσμούς της Νοτίου 
Μεσοποταμίας. Οι πλήρως ξυρισμένες κεφαλές και τα πρόσωπα των 
Σουμερίων ευρίσκονται σε έντονο αντίθεση με τους μακρυτρίχους και πυκνώς 
γενειοφόρους Ακκαδίους.  
 
Αλλά στην πρώιμη περίοδο, πριν από την εισβολή των Αρμενιδών σε 
οποιοδήποτε μέρος της περιοχής, τα φυσικά χαρακτηριστικά των λαών, σε 
αντίθεση με τις διαφορές τους στις κομμώσεις και στα ενδύματα, δεν ήσαν 
πολύ έντονη. Στις ιδικές τους αναπαραστάσεις των εαυτών τους οι Σουμέριοι 
εμφανίζονται γενικώς με προεξέχον ινίο και εξαιρετικώς απομειωμένο 
μέτωπο. Η αιχμηρά ρις προβάλλει εντόνως προς τα εμπρός.  
Είναι στενή, με μικρούς ρώθωνες και ευθεία ή ελαφρώς κυρτή.  
Ο πώγων και το στόμα είναι μικρά, τα χείλη στενά, οι οφθαλμοί και τα ώτα 
είναι μεγάλα 
 



Η ισχυρά προβολή της αιχμηράς ρινός, σε συνδυασμό με την ύφεση και την 
ασήμαντο εμφάνιση του πώγωνος, προσδίδουν μια περίεργο εμφάνιση που 
ομοιάζει με πτηνό, το οποίο τονίζεται όταν η ρις είναι ελαφρώς κυρτή. Σχεδόν 
οποιαδήποτε εξέταση του σουμεριακού πολιτισμού θα αποδώσει πολλά 
ανάλογα παραδείγματα. Τα ειδώλια είναι ως επί το πλείστον λιγότερο 
αξιόπιστα ως εικόνες από τα ανάγλυφα, διότι σε τόσες πολλές περιπτώσεις οι 
αιχμηρές μύτες έχουν αμβλυνθεί τυχαία. 
 
Δεν υπάρχει γνωστό ανθρώπινο ταξινομικό, παρελθόν ή παρόν, το οποίο 
παρουσιάζει ακριβώς αυτό μορφή του κεφαλιού και του προσώπου. Η 
πλησιέστερη προσέγγιση σε αυτό που ευρίσκεται οπουδήποτε δίδεται από 
δύο φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται Κούρδοι σε προφίλ. Αυτές 
υπάρχουν σε έγγραφα από τον εξέχοντα Γάλλο αρχαιολόγο και ανθρωπολόγο 
Ernest Chantre (1843 –1924). 
Εάν κάποιος υπερβάλλει κάπως περί τα χαρακτηριστικά που φαίνονται σε 
αυτές τις φωτογραφίες, υπάρχει μια ανάλογη προσέγγιση σε σχέση με εκείνες 
που οι Σουμέριοι καλλιτέχνες είχαν συνηθίσει να παρέχουν. Όμως  μάλλον μια 
ευρεία ποικιλία τύπων ανευρίσκεται μεταξύ του κουρδικού πληθυσμού. Ένα 
σημαντικό ποσοστό του κουρδικού λαού είναι ανοικτόχρωμο, με κυανούς 
οφθαλμούς. Ο χρωματισμός των Σουμερίων δεν φαίνεται να είναι γνωστός.  
 
Οι Κούρδοι μερικές φορές περιγράφονται ως «Πρωτο-Βόρειοι», αλλά δεν 
φαίνεται να υπάρχει κανένας ισχυρός λόγος, βασιζόμενος σε μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, ώστε εν τέλει να μην τους συμπεριλάβουμε στην ευρυτέρα 
σύμπλοκο ομάδα των Βορειοϊνδιδών (Μεσογειακών και Ανατολικών).  
Ο Chantre τους θεωρούσε απογόνους των Κουσιτών, οι οποίοι φαίνεται ότι 
στην αρχαιότητα ήσαν το κύριο στοιχείο του πληθυσμού των χωρών γύρω 
από τον Περσικό Κόλπο. (όπως αναφέρει στο μεγάλο πεντάτομο έργο του 
«Recherches antropologiques dans le Caucase, 1885-7»). Βεβαίως για πλέον 
αξιόπιστες πληροφορίες, στρέφει κανείς στα οστά που απομένουν στα 
νεκροταφεία των αρχαίων λαών αυτού του τμήματος του κόσμου. 
 
Κατά τις τελευταίες χιλιετίες πριν από τον Χριστό, στις περιόδους των 
πολιτισμών των Σουμερο-Ακκαδίων και της Κοιλάδος του Ινδού Ποταμού, δύο 
είδη ανθρώπων με διαφορετικές μορφές κρανίου ήσαν πολύ διαδεδομένα στις 
χώρες που ονομάζουμε τώρα Ιράκ, Ιράν και Πακιστάν. Θα είναι βολικό να 
συμπεριληφθούν και κρανία από το Ιράν σε αυτήν την έρευνα, παρά το ότι οι 
πολιτισμοί οι οποίοι μας απασχολούν πρωτίστως είναι εκείνοι της 
Μεσοποταμίας και της Κοιλάδος του Ινδού. Κάθε φαινομενικώς άχρηστη 
πληροφορία για τα αρχαία κρανία ολοκλήρου αυτής της περιοχής αξίζει να 
χρησιμοποιηθεί, επειδή το υλικό είναι δυστυχώς σπάνιο.  
 
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι κατά την αναζήτηση στην Εγγύς Ανατολή για 
κάθε μικρό θραύσμα αγγειοπλαστικής  δημιουργίας ή άλλου αντικειμένου 
προηγούμενων χρόνων, οι αρχαιολόγοι έχουν μερικές φορές απομακρύνει τα 
σκελετικά λείψανα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών 
τους, όπως χαρακτηριστικώς αναφέρει ο διάσημος Σουηδός Καθηγητής της 
Ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο της Ουψάλα Bertil Lundman (1899 – 1993) 
στο άρθρο του «Η φυλετική ιστορία της Εγγύς Ανατολής» στο περιοδικό  
«Mankind Quarterly», 1963, τεύχος 3, σελίδες 179-88. 
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