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Πρόλογος 

 

Βίλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπκε θαη θηλνχκαζηε ζ‘ έλαλ θφζκν, φπνπ θπξηαξρνχλ νη 

αξηζκνί. Οη αξηζκνί ζπλίζηαληαη ζε αθεξεκέλα ζχκβνια ή αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηάηαμε ζηνηρείσλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αξρή γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ, φπσο είλαη νη 

αξηζκνί ησλ εκεξψλ ησλ θχθισλ ηεο ζειήλεο θαη ηελ θαηακέηξεζε πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, γηα λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο: αξηζκνί ηειεθψλνπ, αξηζκνί ηαπηφηεηαο, 

αξηζκνί κεηξψσλ αλζξψπσλ, ηδηνθηεζηψλ, αληηθεηκέλσλ, αξηζκνί γηα ηε δηάηαμε 

(αχμνληεο αξηζκνί), θσδηθνί (π.ρ. ηα ISBN) θηι. 

Σεξάζηηα είλαη ε εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο. H θαηάηαμε ησλ αξηζκψλ 

ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα (θπζηθνί αξηζκνί, αθέξαηνη, ξεηνί, άξξεηνη, άξηηνη, πεξηηηνί, 

κηγαδηθνί, πξαγκαηηθνί, ππεξβαηηθνί, αιγεβξηθνί θηι.) νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε φισλ 

ησλ επηζηεκψλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ηερλνινγηθνχ ζαχκαηνο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

 Ώπφ καζήηξηα κε γνήηεπαλ ηα καζεκαηηθά ζχκβνια θαη θαζψο δηαπίζησλα φηη 

είλαη ην θιεηδί γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκπαληηθψλ λφκσλ, παξαηήξεζα ηα 

εμήο: 1) ηέζζεξηο είλαη νη επνρέο ηνπ έηνπο, 2) ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε εκέξεο 

ρξεηάδεηαη ε γε γηα κηα πιήξε πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ ήιην, 3) είθνζη επηά εκέξεο 

δηαξθεί ν θχθινο ηεο ζειήλεο, 4) επηά είλαη ηα ρξψκαηα ηεο ίξηδαο, 5) ζαξάληα έμη ηα 

ρξσκνζψκαηα ζην DNA ηνπ αλζξψπνπ, 6) ζηνπο 0
ν 

C πξαγκαηνπνηείηαη ε πήμε ηνπ 

λεξνχ, 7) δχν πφινπο έρεη ε γε θαη πέληε επείξνπο, 8) ελλέα πιαλήηεο πεξηιακβάλεη 

ην ειηαθφ καο ζχζηεκα, 9) δέθα ήηαλ νη εληνιέο πνπ παξέιαβε ν Μσπζήο, 10) 

δψδεθα νη ζενί ηνπ Οιχκπνπ, 11) ζαξάληα ρξφληα πεξηπιαλήζεθαλ νη Ββξαίνη γηα λα 

θηάζνπλ ζηε γε ηεο Βπαγγειίαο, 12) ηξηαδηθή είλαη ε ππφζηαζε ηνπ ζενχ, 13) ελλέα 

ήηαλ νη Μνχζεο ζχκθσλα κε ηελ κπζνινγία, 14) είθνζη ρξφληα απνπζίαδε ν 

Οδπζζέαο απφ ηελ Εζάθε, 15) ηξεηο ήηαλ νη Υάξηηεο, ηξεηο νη Μνίξεο θαη ηξεηο νη 

Μάγνη πνπ πξφζθεξαλ ηα δψξα ζηνλ λενγέλλεην Υξηζηφ. Βλ νιίγνηο, ζα κπνξνχζαλ 

λα γξαθηνχλ εθαηνληάδεο ζειίδεο κε παξφκνηεο αλαθνξέο. 

πλεηδεηνπνηψληαο, ινηπφλ, ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ αξηζκψλ, απνθάζηζα λα 

αζρνιεζψ δηεμνδηθά ζην πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο κε ηε ζεσξία ησλ 

αξηζκψλ ζηελ αξραία ειιεληθή δηαλφεζε θαη ηηο επηβηψζεηο ηεο ζηε Νενειιεληθή 

ινγνηερλία. 
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ε φ,ηη αθνξά ην corpus ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

αμηνπνηήζεθαλ φια ηα είδε ηεο δεκψδνπο πνίεζεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

πξνζσπηθή πνίεζε ζηελ νπνία ε επηινγή ησλ πνηεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

γλψκνλα ηνλ βαζκφ ζχγθιηζήο ηνπο κε ηελ νξθηθή-ππζαγφξεηα θηινζνθηθή 

αξηζκνινγία.  
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Διζαγφγή 

 

Σα πξψηα αξηζκεηηθά ζχκβνια κέηξεζεο εληνπίδνληαη ζηελ αξραία Μεζνπνηακία, 

ζηνπο νπκέξηνπο (3000 π. Υ.) θαη ζηνπο ΐαβπιψληνπο (2000 π. Υ.), γξακκέλα ζε 

ζθελνεηδή γξαθή πάλσ ζε πήιηλα πηλαθίδηα
1
. Μαξηπξείηαη φηη νη δχν απηνί αζηαηηθνί 

ιανί γλψξηδαλ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο θαη είραλ ην γλσζηφ 

ζχζηεκα αξίζκεζεο κε βάζε ην εμήληα θαη ην δέθα
2
. Έηζη, εξγάδνληαλ κε κεγάινπο 

θαη κηθξνχο αξηζκνχο.  Χζηφζν, κεγάιε αλάπηπμε γλψξηζε ε καζεκαηηθή ζθέςε θαη 

ζηελ αξραία Ώίγππην. Έρνπλ βξεζεί ζε παπχξνπο θαηαγεγξακκέλα αξηζκεηηθά θαη 

γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζκφ κηζζψλ, ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

εκβαδνχ ησλ ρσξαθηψλ θ.α. 

Ο Έιιελαο καζεκαηηθφο θαη θηιφζνθνο Ππζαγφξαο κπήζεθε ζηελ καζεκαηηθή 

ζθέςε απφ ηνπο ηεξείο ηεο Ώηγχπηνπ θαηά ηελ εηθνζαεηή παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα 

απηή θαη έθηαζε ζχκθσλα κε ηνλ Εάκβιηρν ζηελ θνξπθή ηεο επηζηήκεο ησλ αξηζκψλ 

θαη ηεο κνπζηθήο εξρφκελνο ζ‘ επαθή κε κάγνπο ηεο Υαιδαίαο ζηε δηάξθεηα ησλ 

δψδεθα εηψλ ηεο αηρκαισζίαο ηνπ ζηε ΐαβπιψλα
3
. 

Ο ίδηνο θαη νη νπαδνί ηνπ ηαπηίδνπλ ηελ νπζία ησλ φλησλ κε ηνπο αξηζκνχοˑ θαη 

δελ είλαη νη κφλνη, θαζψο πνιινί αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ φηη νη αξηζκνί είλαη ε 

αξρή ησλ πάλησλ. Ο Πιάησλ ζηνλ Σίμαιο αλαθέξεη φηη ν αξηζκφο είλαη ην αίηην ηεο 

παγθφζκηαο αξκνλίαο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ φλησλ: 

«ηαλ φκσο άξρηζε ε ηαθηνπνίεζε ηνπ ζχκπαληνο, ε θσηηά, ην λεξφ, ε γε θη ν 

αέξαο, κνινλφηη δηέζεηαλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο θχζεο ηνπο, βξίζθνληαλ ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη φηαλ ιείπεη ν ζεφο. Ώπηή ήηαλ ινηπφλ ε θαηάζηαζε ηνπο, 

φηαλ ν ζεφο άξρηζε λα ηνπο δίλεη ζρήκα ρξεζηκνπνηψληαο ηδέεο θαη αξηζκνχο. […] 

Ώθφκα, ζρεηηθά κε ηηο αξηζκεηηθέο αλαινγίεο πνπ αθνξνχλ ηηο κάδεο, ηηο θηλήζεηο θαη 

ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο ηνπο, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη ν ζεφο ηηο ηαθηνπνίεζε 

κε αθξίβεηα θαη αξκνλία ζε φια ηα ζεκεία, φπνπ ε αλάγθε ππνρσξνχζε κπξνζηά ηνπ, 

είηε εθνχζηα είηε επεηδή πεηζφηαλ απ' απηφλ»
4
. 

                                                           
1
 Βκκαλνπήι Καξινβαζίηεο, Η ζςμβολή ηηρ απσαίαρ Δλλάδαρ ζηη γέννηζη και εξέλιξη ηυν 

μαθημαηικών, Πξέβεδα, 2016, ζ. 6. 
2
  Σν ίδην.  

3
 Εάκβιηρνο, «Πεξί ηνπ Ππζαγνξείνπ ΐίνπ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Πέκπηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 2, 

«Ώξραία ειιεληθή γξακκαηεία ‗‘Οη Έιιελεο‘‘», εηζαγσγή-κεηάθξαζε-ζρφιηα: Φηινινγηθή Οκάδα 

Κάθηνπ, Ώζήλα, εθδ. Κάθηνο, 1999, ζ. 97. 
4
  Πιάησλ, Σίμαιορ, «Ώξραία Βιιεληθή Γξακκαηεία ‗‘Οη Έιιελεο‘‘», εηζαγσγή-κεηάθξαζε-ζρφιηα: 

Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, Ώζήλα, εθδ. Κάθηνο, 1992,  ζ. 125. 
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Ο Ώξηζηνηέιεο (Μεηά ηα Φςζικά) πξνβαίλεη ζηελ απφδεημε φηη «ηα επίγεηα 

πξάγκαηα είλαη ιφγνη αξηζκψλ»
5
. Ο Φηιφιανο (ηνβαίνο) ππνζηεξίδεη φηη: «ε θχζε 

ησλ αξηζκψλ είλαη κνπζηθή, νδεγεηηθή θαη δηδαθηηθή γηα θάζε απνξία θαη γηα θαζεηί 

πνπ αγλνείηαη»
 6

. Ο Πισηίλνο (Δννεάδερ) ζεσξεί φηη εθ ηνπ πιήζνπο αληηθεηκέλσλ ν 

λνπο αληηιακβάλεηαη ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηεγνξία ησλ αξηζκψλ 

πνπ παξάγνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο ηδέεο: «Ώθνχ, επεηδή ην φλ έγηλε  απφ ην έλα, θαζψο 

εθείλν ην έλα ήηαλ έλα, ην νλ πξέπεη επίζεο κ‘ απηφλ ηνλ αξηζκφ λα είλαη αξηζκφο· γη‘ 

απηφ νλφκαζαλ ηηο κνξθέο ελάδεο  θαη αξηζκνχο»
 7

. 

Ώδηακθηζβήηεηα ππάξρεη πιήζνο αλαθνξψλ απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο 

ζηνραζηέο γηα ηνπο αξηζκνχο. Αηαηξέμακε ζπλνπηηθά θάπνηεο ζεσξίεο, ρσξίο λα 

πξνβνχκε ζε αλαθνξά ζηε καζεκαηηθή ζθέςε ησλ γλσζηψλ καζεκαηηθψλ ηεο 

αξραηφηεηαο (Ώξίζηαξρνο, Βπθιείδεο, Ώξρηκήδεο), γηαηί ζηφρνο καο ζηελ  παξνχζα 

εξγαζία είλαη αξρηθά ε αλάπηπμε ηεο νξθηθνππζαγφξεηαο ζεσξίαο θαη ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο ηνπ Οκήξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζνπκε έπεηηα ηνπο θνηλνχο 

ηφπνπο ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ώξηζηνηέιεο, Μεηά ηα Φςζικά, βηβιία Ώ-Α., εηζαγσγή- κεηάθξαζε-ζρφιηα: Ώλαζηαζία-Μαξία 

Καξαζηάζε, Ώζήλα, εθδ. Κάθηνο, 1993, ζ. 105. 
6
 Εσάλλεο ηνβαίνο, Ανθολόγιον: Δκλογαί-αποθθέγμαηα-ςποθήκαι, «ΐηβιηνζήθε αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ», εηζαγσγή-κεηάθξαζε-ζρφιηα: Β. Ληαθάθνο, Ώζήλα, εθδ. Ααίδαινο Ε. Γαραξφπνπινο, ρ. 

ρ. ε., ζ. 33. 
7
 Πισηίλνο, «Πεπί απιθμών», Πισηίλνο, Δννεάδερ, Σφκνο 6

νο
, «Ώξραία Βιιεληθή Γξακκαηεία ‗‘Οη 

Έιιελεο‘‘», κεηάθξαζε: Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, Ώζήλα, εθδ. Κάθηνο, 2001, ζ. 383. 
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1
ο
  ΜΔΡΟ 

 

Κεθάλαιο 1
ο 
- Ορθέας 

 

Ο Οξθέαο ήηαλ γηνο ηνπ Οηάγξνπ
8
, ζενχ πνηακνχ ηεο Θξάθεο θαη κηαο ηέξεηαο ηνπ 

ζενχ Ώπφιισλα ή θαηά κηα άιιε εθδνρή ηνπ Ώπφιισλα θαη ηεο κνχζαο Καιιηφπεο. 

Θεσξείηαη κνπζηθφο, πνηεηήο, ζξεζθεπηηθφο αλακνξθσηήο, ζαπκαηνπνηφο. Με ηε 

δχλακε ηεο κνπζηθήο ηνπ γνήηεπε ηα έκςπρα θαη ηα άςπρα. ηα Απγοναςηικά ν 

Ώπνιιψληνο αλαθέξεη φηη κε ηε ιχξα ηνπ ν Οξθέαο θαηάθεξε ην πινίν Ώξγψ λα 

γιηζηξήζεη ζηε ζάιαζζα, λα γαιελεχζεη ηε ζάιαζζα θαη λα καγέςεη ηηο πκπιεγάδεο 

Πέηξεο θ.α.
9
. 

Ο Οξθέαο, ηεξέαο ηνπ Ώπφιισλα, ζηελ αξρή νπαδφο ηεο ειηαθήο ζξεζθείαο, 

ζπλαληήζεθε κε ηε ζειεληαθή ζξεζθεία ηνπ Αηνλχζνπ θαη έγηλε ηδξπηήο κηαο λέαο 

ζξεζθείαο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε κχεζε θαη ηηο εμαγληζηηθέο ηειεηνπξγίεο
10

. 

Θεσξείηαη απφ πνιινχο κπζηθφ πξφζσπν θαη ακθηζβεηείηαη ε ηζηνξηθή χπαξμή 

ηνπ· ν Ώξηζηνηέιεο ζπγθεθξηκέλα είπε «φηη ηέηνην πξφζσπν πνηέ δελ ππήξμε»
11

, ελψ 

ν Ίβπθνο ηνλ αλαθέξεη σο Ὀλνκαθιπηφλ (μαθνπζηφ) Ὀξθήλ
12

. 

Άιιεο καξηπξίεο γηα ηνλ Οξθέα θαη ηα Οπθικά πνηήκαηα θαη κπζηήξηα 

εληνπίδνληαη ζηνλ Δξφδνην, ηνλ Πιάησλα, ηνλ Αηφδσξν, ηνλ Παπζαλία, ηνλ Άιεμη, 

θσκηθφ πνηεηή ηνπ 4
νπ

 π.ρ. αηψλα, ηνλ Δξαθιείδε ηνλ Πνληηθφ
13

. Ο ηειεπηαίνο 

ππνζηεξίδεη φηη ζην φξνο Ώίκνο ππάξρνπλ θείκελα ηνπ Οξθέα γξακκέλα ζε πιάθεο. 

Ο Πιάησλ αλαθέξεη ζπρλά ηνλ πνηεηή θαη ρξεζηκνπνηεί θάπνηα απνζπάζκαηα απφ ηα 

πνηήκαηα ηνπ Οξθέα. ηελ Πολιηεία π.ρ. ιέεη φηη: «νη πιαλφδηνη ηεξείο παξνπζηάδνπλ 

έλα ζσξφ βηβιία ηνπ Οξθέα θαη ηνπ Μνπζαίνπ»
14

. Ο Δξφδνηνο αλαθέξεη ηα Οπθικά, 

ηα νπνία είλαη θείκελα θπξίσο πνηεηηθά πνπ εληάζζνληαη ζηελ ηεξή γξακκαηεία ηνπ 

Οξθηζκνχ. 

Σα Οπθικά θπθινθνξνχζαλ απφ ηνλ 6
ν
 αηψλα, ελψ απφ ηνλ 5

ν
 αηψλα ππάξρνπλ 

καξηπξίεο φηη ηα πνηήκαηα απηά έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε κπζηεξηαθή ιαηξεία ηνπ 

                                                           
8
 W.V.C. Guthrie, O Οπθέαρ και η απσαία ελληνική θπηζκεία, κεηάθξαζε: Υαξίθιεηα Μήλε, Ώζήλα, 

Ελζηηηνχην ηνπ ΐηβιίνπ - Βθδ. Ώ. Καξδακίηζα, 2000, ζ. 73. 
9
  ην ίδην,  ζ. 75. 

10
 ην ίδην,  ζ. 77. 

11
 ην ίδην,  ζ. 45. 

12
 ην ίδην,  ζ. 45. 

13
 ην ίδην,  ζ. 56. 

14
 ην ίδην,  ζ. 55. 
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νξθηζκνχ θαη πεξηείραλ δνγκαηηθά δηαηππσκέλεο δηδαζθαιίεο-χκλνπο ζε ζενχο θαη ζε 

πξνζσπνπνηεκέλεο δπλάκεηο ηεο θχζεο, φπσο θαη έλλνηεο εζηθήο ηάμεο, ζενγνλίαο 

θαη θνζκνγνλίαο. 

Σα θείκελα απηά απνδφζεθαλ ζηνλ Οξθέα, αιιά ν Δξφδνηνο επηζεκαίλεη φηη ν 

Πεηζηζηξαηίδεο Ίππαξρνο αλέζεζε ζηνλ Ολνκάθξηην λα επηκειεζεί ηα πνηήκαηα
15

. 

Ώπηφο πξφζζεζε δηθνχο ηνπ ζηίρνπο κε απνηέιεζκα λα εμνξηζηεί ζηα νχζα. 

Βπηπιένλ, ν Ώξηζηνηέιεο θαηνλνκάδεη ηνλ Ολνκάθξηην σο ζπγγξαθέα ησλ Οξθηθψλ. 

Ώπφ ηε γξακκαηεία ησλ Οξθηθψλ ζψδνληαη 87 εμάκεηξα πνηήκαηα 1200 ζηίρσλ κε 

ηνλ ηίηιν Απγοναςηικά θαη έλα πνίεκα ζε εμάκεηξν ζηίρν κε ηνλ ηίηιν Λιθικά. Υάζεθε 

αληίζεηα θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ε νξθηθή ζενγνλία, φπσο θαη ε θνζκνγνλία. 

Ο Οξθέαο πξνβάιιεηαη σο ζεκειησηήο ηνπ Οξθηζκνχ, ηεο κπζηεξηαθήο 

ιαηξείαο πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ 6
ν
 αηψλα θαη δηαδφζεθε ζε φινλ ηνλ ειιεληθφ θφζκν, 

θαιιηεξγήζεθε φκσο θπξίσο ζηελ Ώηηηθή, ηελ Κάησ Εηαιία θαη ηε ηθειία. Σν 

ηειεηνπξγηθφ ηνπ νξθηζκνχ πεξηιάκβαλε λεζηείεο, θαζαξκνχο, θαζαξφηεηα βίνπ, 

απνρή απφ ηε βξψζε θξέαηνο θαη πνιινχο εμνξθηζκνχο. ηφρνο κέζα απ‘ φια απηά 

ήηαλ ε ηειηθή απαιιαγή απφ ηνλ θχθιν ησλ δηάθνξσλ κεηελζαξθψζεσλ, κεηέρνληαο 

ζε κηα κπζηεξηαθή δσή, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ν ηέιεηνο εμαγληζκφο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο ςπρήο ζηελ πξνεγνχκελε ηδαληθή θαηάζηαζε κέζα ζηε ζεία 

πιεξφηεηα θαη αζαλαζία. 

Σν ζχκπαλ γηα ηνπο νξθηθνχο είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ παξέρεη  

αηέιεησηε δσή ζε θάζε δεκηνχξγεκα. Υάξε ζηελ πχξηλε πλνή ηνπ φια γελληνχληαη 

απφ απηφ, ππάξρνπλ ζε απηφ θαη παξακέλνπλ ζε απηφ κεηά ηνλ ζάλαην. Οιφθιεξν  ην 

ζχκπαλ ζπλίζηαηαη απφ κεξηθφηεξνπο λφκνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έλα θαη 

παγθφζκην λφκν. Πξσηαξρηθή ζέζε ζηελ θνζκνγνλία ησλ νξθηθψλ έρεη ν ρξφλνο. 

Ώπφ ηνλ ρξφλν πξνήιζε ην θνζκηθφ απγφ, έπεηηα ν Έξσο-Φάλεο θαη ζπλέρεηα ε 

Νχρηα θαη νη Θενί: ν Οπξαλφο, ν Κξφλνο θαη ν Αίαο. Οη θάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θφζκνπ δίλνληαη απφ ηηο γελεαινγίεο ζεψλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο 

ησλ αξρψλ. ην ηέινο απηψλ ησλ δηαδνρψλ ζπλαληνχκε ηνλ Αηφλπζν. Ο ζεφο απηφο, 

γηνο ηνπ Αία θαη ηεο εκέιεο ή ηεο Πεξζεθφλεο, ήηαλ δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ ησλ 

ζεψλ. Λακβάλεη ηε βαζηιεία ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Οη Σηηάλεο φκσο ηνλ 

μεγεινχλ κε δηάθνξα παηρλίδηα θαη ηνλ δνινθνλνχλ. Βθείλνο πξνζπαζψληαο λα 

μεθχγεη κεηακνξθψλεηαη ζε βξέθνο, έθεβν Αία, Κξφλν, θίδη, ιηνληάξη, ηίγξε θαη 

                                                           
15

 ην ίδην, ζζ. 56-57. 
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ηαχξν, ψζπνπ νη Σηηάλεο ηνλ αηρκαισηίδνπλ κε ηε κνξθή ηνπ ηαχξνπ, ηνλ 

δηακειίδνπλ θαη ηνλ θαηαβξνρζίδνπλ
16

. Δ Ώζελά ζψδεη ηελ θαξδηά ηνπ, ν ζεφο 

επαλέξρεηαη ζηε δσή κε ηε δχλακε ηνπ Αία. Ο Αίαο θαηαθεξαπλψλεη ηνπο Σηηάλεο γηα 

ηελ αλφζηα πξάμε ηνπο θαη απφ ηελ ηέθξα ηνπο –αλακεκεηγκέλε κε ην αίκα ηνπ 

Αηνλχζνπ– πιάζεη ην γέλνο ησλ αλζξψπσλ.  

‘ απηφλ ηνλ κχζν γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ αλζξψπνπ βαζίδεηαη ε δηπιή 

ππφζηαζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (ζεία θαη ηηηαληθή). Έηζη ε ςπρή, ην ζετθφ θνκκάηη 

ησλ γήηλσλ ππάξμεσλ ελζαξθψλεηαη ζε γήηλν ζψκα πνπ είλαη γη‘ απηή θπιαθή-ηάθνο 

πξνθεηκέλνπ λα εμηιεσζεί γηα ηηο ακαξηίεο ηεο
17

. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα απνηηλάμεη ην 

ηηηαληθφ ζηνηρείν απφ κέζα ηνπ γηα λα ειεπζεξψζεη ηελ ςπρή. 

Δ δηεξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ θχθιν ησλ κεηελζαξθψζεσλ. 

Με ηηο επίγεηεο δνθηκαζίεο, ηηκσξίεο θαη αληακνηβέο ηεο ςπρήο, ν άλζξσπνο 

αλεβαίλεη ζε νινέλα ςειφηεξα επίπεδα ζπλείδεζεο θαη δσήο. Δ νξθηθή δηδαζθαιία 

ζηνρεχεη ζηελ απειεπζέξσζε απφ ηνλ ηξνρφ ησλ κεηελζαξθψζεσλ, ηε ιχηξσζε απφ 

ηηο γήηλεο ζπλζήθεο θαη ηελ έλσζε κε ην ζείν. Ώπηφ ην φξακα ηεο ηειείσζεο θαη ηεο 

επαλαζχλδεζεο κε ην ζετθφ ζηνηρείν, γελλά ηελ αξεηή, έλαλ ηξφπν δσήο, έλα εζηθφ 

ηδεψδεο. Δ εθαξκνγή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο. 

Ώλακθίβνιε είλαη ε επίδξαζε ηνπ νξθηζκνχ ζηελ ππζαγφξεηα θηινζνθία. Ο 

Ππζαγφξαο πηνζέηεζε ην δφγκα ηεο κεηελζάξθσζεο, ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο θαη 

ηνπο θαλφλεο δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ νξθηθψλ. H απνθπγή θαηαλάισζεο 

θξέαηνο, ε πξνηίκεζε αλαίκαθησλ πξνζθνξψλ ζηνπο ζενχο (πίηεο, ιηβάλη, θξηζάξη, 

κπξηηά θιπ.), ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο θπάκσλ θαη ηεο ρξήζεο κάιιηλσλ 

πθαζκάησλ απνηεινχλ ζπλήζεηεο ησλ νξθηθψλ. 

Δ εζηθή δηάζηαζε ηεο ππζαγφξεηαο θηινζνθίαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο νξθηθνχο. 

Ο ζεβαζκφο πξνο ηνπο ζενχο, ηνπο ήξσεο, ηνπο γνλείο, ε ζπδπγηθή πίζηε, ε εκκνλή 

ζηε δηθαηνζχλε, ε εμχκλεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε πξνβνιή ηεο αξεηήο, ηεο 

ζσθξνζχλεο ηεο θηιίαο θαη αιιειεγγχεο σο χςηζηα αγαζά ππνδειψλνπλ ηε βαζηά 

εμνηθείσζε ησλ ππζαγνξείσλ κε ηνλ νξθηζκφ. 

Δ ζενινγία ηνπ Ππζαγφξα ζπγγελεχεη κε ηε ζενινγία θαη ηελ θνζκνινγία ηνπ 

Οξθέα. ηνλ Πεπί ηος Πςθαγοπείος βίος ν Εάκβιηρνο επηβεβαηψλεη ηελ αθφινπζε  

ζέζε:  

                                                           
16

 ην ίδην, ζ. 198. 
17

 ην ίδην, ζ. 247. 
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«ν Ππζαγφξαο έγηλε κηκεηήο ηνπ νξθηθνχ ηξφπνπ έθθξαζεο θαη θξνλήκαηνο 

θαη ηηκνχζε ηνπο ζενχο παξφκνηα κε ηνλ Οξθέα, παξηζηακέλνπο ζηα γιππηά θαη ηα 

κπξνχηδηλα αγάικαηά ηνπο φρη κε ηε δηθή καο κνξθή αιιά ζαλ ηα ζετθά 

δεκηνπξγήκαηα λα πεξηβάιινπλ ηα πάληα θαη λα πξνλννχλ γηα φια έρνληαο θχζε θαη 

κνξθή φκνηα κε ηνπ ζχκπαληνο»
18

. 

 

Ορθέας και αριθμοί 

 

ζνλ αθνξά ηε ζεσξία ησλ αξηζκψλ δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ θείκελα ηεο νξθηθήο 

γξακκαηείαο πνπ λα αλαπαξηζηνχλ κε ελάξγεηα ηα δφγκαηα πεξί αξηζκψλ. Πηζαλφλ ηα 

απνιεζζέληα θείκελα ηεο ζενινγίαο θαη θνζκνγνλίαο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ Οξθέα, 

λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία απνθαιππηηθά ηεο «ζνθίαο» ησλ αξηζκψλ. Οη κεηαγελέζηεξεο 

πεγέο πνπ δηαζέηνπκε  θσηίδνπλ θάπσο ηελ ππφζεζε.  Ο Εάκβιηρνο καο πιεξνθνξεί 

ζηο Πεπί πςθαγοπείος βίος φηη ν Ππζαγφξαο παξέιαβε ην θείκελν ηνπ «ηεξνχ ιφγνπ» 

απφ ηνλ Ώγιαφθακν, ηεξέα ηνπ Οξθέα. Μάιηζηα παξνπζηάδεη ηνλ ίδην ηνλ Ππζαγφξα 

λα ιέεη φηη θαηφπηλ ηεο κχεζήο ηνπ ζηηο ηειεηέο ησλ Λεηβήζξσλ ηεο Θξάθεο εμέιαβε 

ηνλ Εεξφ Λφγν απφ ηνλ Εεξνθάληε, ν νπνίνο ηνπ εθκπζηεξεχηεθε ηελ εμήο ξήζε ηνπ 

Οξθέα: «ε αηψληα νπζία ηνπ αξηζκνχ είλαη ε αξρή πνπ πξνλνεί απνιχησο γηα φιν ηνλ 

νπξαλφ, ηε γε θαη ηελ ελδηάκεζε θχζε· είλαη αθφκα ε βάζε ηεο δηαηήξεζεο ζλεηψλ, 

ζεψλ θαη δαηκφλσλ.»  

Παξά ηηο ιηγνζηέο καξηπξίεο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν 

Ππζαγφξαο θιεξνλνκεί ζεκειηψδεηο νξθηθέο δνμαζίεο πεξί αξηζκψλ, ηηο νπνίεο 

εκπινπηίδεη κε γλψζεηο πνπ απνθφκηζε απφ ην ηεξαηείν ηεο Ώηγχπηνπ θαη ηνπο 

Υαιδαίνπο κάγνπο ηεο ΐαβπιψλαο. ηαδηαθά θάλεη έλα βήκα παξαπέξα θαη  

ζχκθσλα κε ηνλ W.V.C Guthrie αλαπηχζζεη «σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα ηε δηθή 

ηνπ καζεκαηηθή ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο»
19

. 

 πλεπψο, νη καξηπξίεο επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ν «Εεξφο Λφγνο» 

πεξηειάκβαλε ηελ νξθηθή δηδαζθαιία θαη αξηζκεηηθή ζεσξία. Απζηπρψο φκσο θαη 

απηφ ην θείκελν δελ έρεη δηαζσζεί κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη γηα καο εθηθηή κηα 

ζαθήο εηθφλα ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο.  

                                                           
18

 Εάκβιηρνο, «Πεξί ηνπ Ππζαγνξείνπ ΐίνπ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Πέκπηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 2,  

φ. π., ζ. 229. 
19

 W.V.C. Guthrie, φ. π., ζ. 335. 
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Χζηφζν, κπνξνχκε λα αληιήζνπκε νξηζκέλα ςήγκαηα ηεο ζεσξίαο ησλ 

αξηζκψλ απφ ηνπο νξθηθνχο χκλνπο πξνο ηνπο ζενχο: 

 

ηνλ χκλν πξνο ηνλ Αία, «Αηφο ζπκίακα ζηχξαθα 15»: 

 

«σ Αία πηέ ηνπ Κξφλνπ πνπ έρεηο ην ζθήπηξνλ θαη εκθαλίδεζαη ελ κέζσ βξνληψλ θαη 

αζηξαπψλ, ηζρπξφθαξδε, πνπ εγέλλεζεο ηα πάληα ε αξρή ησλ πάλησλ θαη ησλ πάλησλ ην 

ηέινο»
20

. 

 

ηνλ χκλν πξνο ηνλ Αία εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη φια πξνέξρνληαη απφ ην έλα θαη ζην 

έλα δηαιχνληαη. ‘ απηφ ην ζεκείν ν Αίαο είλαη εθείλνο πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία απφ 

θάζε χπαξμε, ελψ κέζα απφ ηελ αλάκεημε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πξνέξρνληαη ηα πάληα, 

νιφθιεξνο ν θφζκνο, ν νξαηφο θαη αφξαηνο, κε ηελ πνηθηιία ησλ εηδψλ, εκςχρσλ θαη 

αςχρσλ. Έηζη, πξνβάιιεηαη ε ζεσξία φηη φια ηα ζηνηρεία βξίζθνληαη ελσκέλα ζην 

«έλα» θαη φηη απφ ην «έλα», κε ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηε δηάθξηζε πξνθχπηνπλ ηα φληα 

πνπ ζην ηέινο ηεο χπαξμήο ηνπο ζα επηζηξέςνπλ ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

δειαδή ζην «έλα». Ο αξηζκφο, ινηπφλ, είλαη ελππάξρνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ππέξηαηνπ ελφο, ηνπ Αία, απφ ηνλ νπνίν πεγάδεη ε παγθφζκηα ηάμε θαη αξκνλία. 

Παξφκνηεο απφςεηο αληαλαθιψληαη θαη ζηνπο χκλνπο πξνο ηνπο άιινπο ζενχο. 

 

«Ώπφιισλνο (ζπκίακα κάλλαλ) 34:» 

 

«δηφηη εζχ βιέπεηο φινλ απηφλ ηνλ απέξαληνλ αηζέξα 

θαη απφ επάλσ βιέπεηο ηελ επηπρηζκέλε γε θαη απφ θάησ ζην ζθνηάδη θαηά ηελ λχθηα ελ ψξα 

εζπρίαο, πνχ έρεηο γηα κάηηα ηα άζηξα, βιέπεηο ηηο ξίδεο (ηα ζεκέιηα), θαη έρεηο ηα πέξαηα 

φινπ ηνπ θφζκνπ (θάησ απφ ηα κάηηα ζνπ) ·εζχ θξνληίδεηο γηα ηελ αξρή θαη ην ηέινο»
21

. 

 

Ο ζεφο ηνπ θσηφο, ηνπ ήιηνπ, ηεο πνίεζεο, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο καληείαο 

παξνπζηάδεηαη σο παληεπφπηεο γηα κάηηα έρεη η‘ άζηξα θαη δηεηζδχεη αθφκα θαη ζην 

βάζνο ησλ θπηηάξσλ φισλ ησλ νξγαληζκψλ.  

 

 

 

                                                           
20

 Εσάλλεο Παζζάο, Οπθικά, Ώζήλα, εθδ. Βγθπθινπαίδεηα ηνπ Διίνπ, 1961,  ζζ. 207-208. 
21

 ην ίδην, ζ. 219. 



13 
 

«Οξθηθφο χκλνο Ώηζέξνο (ζπκίακα θξφθνλ) 5:» 

 

«ν Ώηζήξ πνχ θαίλεζαη απφ πςειά, θαη είζαη ην άξηζηνλ (πξψηνλ) ζηνηρείνλ ηνπ θφζκνπ· 

ψ ιακπξφλ βιαζηάξη, πνχ θέξεηο ην θσο θαη θέγγεηο κε ηα άζηξα»
22

. 

 

Ο αηζέξαο εθιακβάλεηαη σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζκνπ. Αηαπνηίδεη ηα πάληα 

θαη αλαλεψλεηαη απφ ηα πάληα. Βίλαη ε ελέξγεηα πνπ πιεξνί ην ζχκπαλ. 

 

«Φχζεσο (ζπκίακα αξψκαηα)10»: 

 

«σ  ζεά θχζε, κεηέξα ησλ πάλησλ, 

ν ππεξάλσ φισλ ζεφο· 

είζαη ε ίδηα παηέξαο ηνπ εαπηνχ ζνπ (εγελλήζεο εθ‘απηήο) δηφηη παηέξα δελ έρεηο, είζαη 

αξζεληθή θαη πνιπκήραλε, θαη πάξα πνιχ κεγάιε»
23

. 

 

Δ Φχζε δηαζέηεη, φπσο θαη ν Αηφλπζνο, ηελ αξζεληθή θαη ζειπθή ηδηφηεηα. 

Θεσξείηαη γελλήηνξαο φισλ ησλ νξγαληζκψλ. Σε ζπλαληάκε θαη κε άιια νλφκαηα 

φισλ ησλ ζεψλ, ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ. 

 

«Οπξαλνχ (ζπκίακα ιίβαλνλ) 4»: 

 

«νπξαλέ, πνπ εγέλλεζεο ηα πάληα θαη είζαη πάληνηε κέξνο  ηνπ θφζκνπ αθαηάβιεηνλ, 

πξσηφηνθε, 

ε αξρή ησλ πάλησλ θαη ην ηέινο ησλ πάλησλ»
24

. 

 

Ο νπξαλφο, ζχκθσλα κε ηνπο νξθηθνχο, δεκηνπξγήζεθε πξψηνο. Βίλαη αηψληνο θαη 

άθζαξηνο. Βκπεξηέρεη φινπο ηνπο λφκνπο θαη κέζα ζ‘ απηφλ αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ 

ηα πάληα.  

 

 

 

 

                                                           
22

 ην ίδην, ζ. 201. 
23

 ην ίδην, ζ. 204. 
24

 ην ίδην,  ζ. 200. 
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«Κξφλνπ (ζπκίακα ζηχξαθα) 13»: 

 

«εζχ πνπ πάληνηε ζάιιεηο, θαη είζαη ν παηέξαο ησλ καθαξίσλ ζεψλ θαη ησλ αλζξψπσλ 

[…] 

ψ Κξφλε, παηέξα ηνπ αηψλνο (ηνπ ρξφλνπ), 

[…] 

είζαη ε γέλλεζηο (ε αξρή), θαη ε θζνξά ηεο θχζεσο»
25

. 

 

ηνλ νξθηθφ χκλν αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηνπ Σηηάλα κε ηνλ ρξφλν. Βηπκνινγηθά 

ρξφλνο-Κξφλνο ηαπηίδνληαη. Βίλαη απηφο πνπ επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ηάμε 

ζηνλ θφζκν. 

«Ρέαο ζπκίακα, (αξψκαηα) 14»: 

 

«σ Ρέα βαζίιηζζα ησλ πάλησλ, 

είζαη ε πξσηνγελήο ε κεηέξα ησλ ζεψλ θαη ησλ θζαξηψλ αλζξψπσλ»
26

. 

 

 

«Γεο ζπκίακα (πάλ ζπέξκα πιελ θπάκσλ θαη αξσκάησλ) 26»: 

 

«σ ζεά Γε, ζχ ε κεηέξα ησλ καθαξίσλ ζεψλ θαη ησλ ζλεηψλ αλζξψπσλ, 

είζαη ν ζξφλνο ηνπ αζαλάηνπ θφζκνπ»
27

. 

 

«Αήκεηξνο Βιεπζηλίαο ζπκίακα (ζηχξαθα) 40»: 

 

«ζεά κνλνγελήο θαη πνιχηεθλνο θαη πνιπζέβαζηε, εηο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ έρεηο πνιιέο 

κνξθέο γεκάηεο απφ πνιιά άλζε, πνπ ζάιινπλ απφ ηεξφηεηα
28

». 

 

Οη ηδηφηεηεο ησλ ζενηήησλ Γεο, Ρέαο, θαη Αήκεηξαο ζπκπίπηνπλ ζηνπο νξθηθνχο 

χκλνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηέο νη ζεέο ηαπηίδνληαη. Δ Αήκεηξα ηαπηίδεηαη κε 

ηε ζεά Γεˑ γη‘ απηφ αθξηβψο θαη ην νλνκά ηεο Αεκήηεξ πξνέξρεηαη απφ ην Γε Μήηεξ. 

                                                           
25

 ην ίδην, ζ. 207. 
26

 ην ίδην. 
27

 ην ίδην, ζ. 214. 
28

 ην ίδην, ζ. 224. 
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«Χθεαλνχ ζπκίακα (αξψκαηα) 83»: 

 

«ηνλ Χθεαλφλ πξνζθαιψ, ηνλ αζάλαηνλ παηέξα, ηνλ πάληνηε ππάξρνληα, 

ηελ αξρήλ ησλ αζαλάησλ ζεψλ θαη ησλ ζλεηψλ αλζξψπσλ»
29

. 

 

Ο Χθεαλφο είλαη ε αξραηφηεξε ζαιάζζηα ζεφηεηα. Γελλήζεθε απφ ηε ζπλέλσζε 

Υάνπο θαη Γαίαο. πσο θαη νη άιιεο δπλάκεηο αλαβηβάζηεθε ζηελ έλλνηα ηνπ ζενχ 

θαη κάιηζηα ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηνηρείνπ απφ ην νπνίν γελλήζεθαλ φια ηα δσληαλά 

πιάζκαηα.  Παξάιιεια κε ηελ αξρηθή ζετθή δπάδα Οπξαλνχ θαη Γαίαο, νη αξραίνη 

Έιιελεο δεκηνχξγεζαλ ηε ζετθή δπάδα ηνπ Χθεαλνχ θαη ηεο Σεζχνο. 

ΐάζεη ησλ παξαπάλσ, νη ζενί ζεσξνχληαη δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη πηπρέο 

ηεο ίδηαο δχλακεο ηεο πξσηαξρηθήο δχλακεο ηνπ ελφο φληνο, ηεο εληαίαο κνξθήο ηνπ 

ζενχ. 

εκαληηθή ζέζε θαηέρεη βέβαηα  ε δπάδα θαη ε ηξηάδα ζην «Αηνλχζνπ ζπκίακα 

ζηχξαθα»: 

 

«ηνλ Αηφλπζν πξνθαιψ ηνλ ζνξπβψδε πνπ θσλάδεη «επά» (επηθψλεκα ελζνπζηψδεο) ηνλ 

πξσηνγελή πνπ έρεη δπν θχζεηο θαη εγελλήζε ηξεηο θνξέο ηνλ βαθρηθφλ βαζηιέα, ηνλ δψληα 

εηο ηνπο αγξνχο, ηνλ αλέθθξαζηνλ, ηνλ απφθξπθνλ, πνπ έρεη δπν θέξαηα θαη δπν κνξθέο»
30

. 

 

Σνλίδεηαη εδψ ε δπαδηθφηεηα ηνπ ζενχ πνπ απερεί ηελ γελλεηηθή θαη αλαπαξαγσγηθή 

ηνπ ηδηφηεηα. Ώπηή ε ηδηφηεηα ζπλδέζεθε κε ηελ αλαγελλεηηθή δχλακε ηεο θχζεο, ηε 

γνληκφηεηα θαη ηε βιάζηεζε. Σν γεγνλφο φηη ν Αηφλπζνο γελλήζεθε ηξεηο θνξέο 

πηζαλφλ ππνδειψλεη ηελ ηειείσζή ηνπ ζηα ηξία επίπεδα ηεο χπαξμεο: ηνλ θπζηθφ, ηνλ 

αλζξψπηλν θαη ηνλ ζείν θφζκν
31

. Ο Αηφλπζνο έρεη δπν θχζεηο, ηελ αξζεληθή θαη ηε 

ζειπθή. Βίλαη ηδηφκνξθνο, δειαδή ηαπηφρξνλα νπξάληνο θαη γήηλνο. 

Βπηπιένλ ε ηεξφηεηα ηεο ηεηξαθηχνο αλαδεηθλχεηαη ζην «Διίνπ Θπκίακα, 

(ιηβαλνκάλλαλ)7», φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δηάθξηζε ηνπ έηνπο ζηηο ηέζζεξηο 

επνρέο: «έρεηο ηελ ζπλέλσζηλ ησλ επνρψλ θαη ρνξεχεηο (θηλείζαη θπθιηθψο) κε 

                                                           
29

 ην ίδην, ζ. 246. 
30

 ην ίδην, ζ. 217. 
31

 Édouard Schuré, Οι μεγάλοι μύζηερ, κεηάθξαζε: Κ.Α. Κηίζηεο, απφδνζε ζηε δεκνηηθή: ΐαζηιηθή 

Κνπθνπιηψηε, επηκέιεηα θεηκέλσλ: Ώπνζηνιία Αεκεηξά, Ώζήλα, Σν ΐήκα: Αεκνζηνγξαθηθφο 

Οξγαληζκφο Λακπξάθε, 2016,  ζζ. 276-277. 
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ηέζζεξα πφδηα»
32

, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε δέθαηε ηεηξάδα ησλ Ππζαγνξείσλ θαη 

απνηππψλεη ην ηειηθφ γλψξηζκα ηεο ππζαγφξεηαο ηεηξάδαο, ε νπνία ζεσξείηαη σο «ε 

γε θαη ε ξίδα ηεο αέλαεο θχζεο»
33

. 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβάιιεηαη ζην «Διίνπ Θπκίακα, (ιηβαλνκάλλαλ) 7» 

είλαη ην εμήο: «θαη είζαη ηεο κελ απγήο ν δεμηφο γελλήησξ, ηεο δε λπθηφο ν 

αξηζηεξφο»
34

. Πξφθεηηαη γηα ηελ άπνςε φηη ν δεμηφο ζρεηίδεηαη κε ην θσο, ην ζετθφ, ην 

θαιφ, ην επλντθφ, ην φκνξθν θαη ηαπηίδεηαη κε ηε κνλάδα ή ηνπο πεξηηηνχο αξηζκνχο. 

Ώληίζεηα, ην αξηζηεξφ ζπλδέεηαη κε ην ζθνηάδη, ην αξλεηηθφ, ην απζηεξφ, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ν αξηζκφο δχν ή γεληθφηεξα νη άξηηνη αξηζκνί. Δ δνμαζία απηή 

αλαπαξάγεηαη θαη ζηνπο ππζαγφξεηνπο, φπσο ζα παξαηεξήζνπκε ζην ζρεηηθφ 

θεθάιαην. ‘ απηήλ ζηεξίρηεθαλ φινη νη θαλφλεο ζξεζθεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ππζαγνξείσλ. Ο Ππζαγφξαο κάιηζηα ζπκβνχιεπε ηνπο καζεηέο ηνπ λα εηζέξρνληαη 

απφ ηελ δεμηά πιεπξά ζηνπο λανχο θαη λα εμέξρνληαη απφ ηελ αξηζηεξή πχιε, δηφηη 

ζεσξνχζε ην δεμηφ σο αξρή ηνπ ιεγφκελνπ πεξηηηνχ αξηζκνχ, ελψ ην αξηζηεξφ σο 

ζχκβνιν ηνπ άξηηνπ θαη δηαηξεηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Εσάλλεο Παζζάο, φ. π., ζ. 202. 
33

 Εάκβιηρνο, «Πεξί ηνπ Ππζαγνξείνπ ΐίνπ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Πέκπηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 2, 

φ. π., ζ. 233. 
34

 Εσάλλεο Παζζάο, φ. π., ζ. 202. 



17 
 

 

 

Κεθάλαιο 2
ο 
- Πσθαγόρας 

 

Ο Ππζαγφξαο γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηψλα π.Υ. ζηε άκν. Ήηαλ γηνο ηνπ 

θνζκεκαηνπψιε Μλήζαξρνπ θαη ηεο Παξζελίδαο. Ολνκάζηεθε Ππζαγφξαο γηαηί γη‘ 

απηφλ αγφξεπζε ε Ππζία ζε έλα ηαμίδη ησλ λενλχκθσλ ζηνπο Αειθνχο. Σνπο 

ππνζρέζεθε «έλα γηφ πνπ ζα ήηαλ σθέιηκνο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζ‘ φινπο ηνπο 

θαηξνχο. Σν παηδί επίζεο επιφγεζε θαηά ην πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ν ηεξέαο ηνπ 

λανχ ηνπ Ώδσλάη ζην Λίβαλν»
35

. 

Σα παηδηθά θαη λεαληθά ηνπ ρξφληα ν Ππζαγφξαο ηα πέξαζε ζηε άκν, φπνπ 

κνξθψζεθε κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα. Αάζθαινη ηνπ ππήξμαλ ν Βξκνδάκαληαο απφ 

ηε άκν θαη ν Φεξεθχδεο απφ ηε χξν. Βίρε γλσξίζεη κάιηζηα ηνλ Θαιή θαη ηνλ 

Ώλαμίκαλδξν. Σαμίδεπζε ζηελ Ώίγππην, φπνπ παξαθνινχζεζε κε κεγάιν δήιν θαη 

απηαπάξλεζε ηε δηδαζθαιία ησλ ηεξέσλ αθνινπζψληαο πίζηα ηε ξήζε ηνπο φηη «ε 

επηζηήκε ησλ αξηζκψλ θη ε ηέρλε ηεο ζέιεζεο είλαη ηα δχν θιεηδηά ηεο καγείαο. Ώπηά 

αλνίγνπλ φιεο ηηο ζχξεο ηνπ ζχκπαληνο
36

.» Σν γλσζηηθφ ηνπ πεδίν δηεπξχλζεθε 

αθφκα πεξηζζφηεξν, φηαλ ήξζε ζε επαθή θαηά ηελ αηρκαισζία ηνπ ζηε ΐαβπιψλα κε 

ηνπο Υαιδαίνπο ηεξείο, πνπ ήηαλ απφγνλνη ηεο πεξζηθήο ζξεζθείαο θαη ηνπ 

Γσξνάζηξε. Βθεί εκβάζπλε ζηηο αηψληεο αξρέο ηνπο ζχκπαληνο θαη ηηο εθαξκνγέο 

ηνπο. Ώθνχ πέξαζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο θαη ηνπο πεηξαζκνχο πνπ ηνπ επέβαιιε ην 

ηεξαηείν θαη θαηφξζσζε λα θηάζεη ζηνλ αλψηεξν βαζκφ ηεο κχεζεο, εληξχθεζε ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο γλψζεο, θπξίσο φκσο αζρνιήζεθε κε ηελ επηζηήκε ησλ 

αξηζκψλ ηελ αζηξνλνκία θαη ηε γεσκεηξία. 

ηαλ ειεπζεξψζεθε απφ έλαλ ζπκπαηξηψηε ηνπ, ηνλ Αεκνθήδε, γηαηξφ ηνπ 

βαζηιηά, επέζηξεςε ζηε άκν γηα λα ηελ εγθαηαιείςεη αξγφηεξα γηα ηνλ Κξφησλα ηεο 

Μεγάιεο Βιιάδαο, φπνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ επλντθφηεξεο γηα ηελ πςειή απνζηνιή 

ηνπ. ηνλ Κξφησλα ίδξπζε ζρνιή κε εθαηνληάδεο καζεηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ππήξραλ θαη γπλαίθεο. Δ θνίηεζε ζηε ζρνιή είρε πεληαεηή δηάξθεηα θαη βαζηθφο 

θαλφλαο ήηαλ ε ηήξεζε κπζηηθφηεηαο θαη ζησπήο (ερεκχζεηα). Οη καζεηέο θαινχληαλ 

νκνάθννη
37

, δηφηη ηα καζήκαηα γίλνληαλ πξνθνξηθά. Βπηπξφζζεηα, ηα κέιε ηεο 

                                                           
35

 Édouard Schuré, φ. π., ζ. 230. 
36

 ην ίδην, ζ. 235. 
37

 Οκνάθννο = νκνχ + αθνφο 
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ζρνιήο δηαθξίλνληαλ ζε αθνπζκαηηθνχο θαη καζεκαηηθνχο
38

. Οη αθνπζκαηηθνί έδηλαλ 

έκθαζε ζηα «αθνχζκαηα», δειαδή απνθζεγκαηηθέο ξήζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ηχπσλ. Ώληίζεηα, νη καζεκαηηθνί αζρνινχληαλ κε ηελ 

επηζηεκνληθή κειέηε ηεο αξηζκεηηθήο, ηεο γεσκεηξίαο, ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηεο 

κνπζηθήο.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνπο Ππζαγφξεηνπο 

πξνέξρνληαη απφ κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο, φπσο νη Πιάησλαο, Ώξηζηνηέιεο, 

Πνξθχξηνο, Εάκβιηρνο, ηνβαίνο.  Οη δηδαζθαιίεο ηνπο έρνπλ θηάζεη ζ‘ εκάο ζε πνιχ 

κηθξά απνζπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηνπο ζχγρξνλνχο καζεηέο ηνπ 

Ππζαγφξα, είηε απφ ηνλ θχθιν ησλ λενππζαγνξηθψλ θαη λενπιαησληθψλ ζρνιψλ. 

Μάιηζηα ηα Χπςζά Έπη, ηα νπνία απνδίδνληαη ζηνλ Ππζαγφξα, πξέπεη λα 

πξνήιζαλ απφ θάπνηα ππζαγνξηθή ζρνιή ησλ χζηεξσλ ρξφλσλ ηνπ 4
νπ

 αηψλα
39

. Ο 

ίδηνο ιέγεηαη φηη δελ έγξαςε ηίπνηα. 

Ο Ππζαγφξαο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν θηινζνθία θαη νλφκαζε ηνλ εαπηφ ηνπ 

θηιφζνθν κε ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ αγαπά ηε γλψζε. Έηζη ε θηινζνθία 

ζπλίζηαηαη ζηελ έξεπλα ησλ αξρψλ θαη ησλ πξψησλ αηηηψλ ησλ θαηλνκέλσλ,  ζηε 

γλψζε ησλ ζείσλ θαη αλζξψπηλσλ πξαγκάησλ θαη ζπλεπψο ζηε γλψζε ησλ φλησλ. Δ 

θηινζνθηθή ζθέςε ζηνλ Ππζαγφξα εθθξάδεηαη σο ηξφπνο δσήο. ηε δηδαζθαιία ηνπ 

δίδεηαη έκθαζε ζην βησκαηηθφ ζηνηρείν. Δ βησκαηηθφηεηα επηηπγράλεηαη ζην πιαίζην 

ηεο νκάδαο ησλ νκντδεαηψλ θαη «νκναθφσλ» ζε κηα αδειθφηεηα κε απζηεξή 

ηεξαξρία θαη θνηλνθηεκνζχλε αγαζψλ, φπνπ θπξηαξρεί ε κνξθή ηνπ δαζθάινπ-

κχζηε. 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ππζαγνξηθήο θνζκνζεσξίαο δηαζψδνληαη σο ζπιινγέο 

αθνξηζκψλ. Πξφθεηηαη γηα ηα ππζαγφξεηα «αθνχζκαηα» θαη ζχκβνια, γηα πξνθνξηθέο 

δειαδή εληνιέο, νη νπνίεο απνζηεζίδνληαλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ εληαία ζηάζε ηνπο.  

Ο Εάκβιηρνο ηα δηαρσξίδεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Δ πξψηε θαηεγνξία είλαη ηνπ 

είδνπο: «Ση είλαη ηα λεζηά ησλ Μαθάξσλ;», «Ο ήιηνο θαη ε ζειήλε»,« Ση είλαη ην 

καληείν ησλ Αειθψλ;». ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: 

«Ση είλαη ην πην δίθαην· νη ζπζίεο», «Ση είλαη  ην πην ζνθφ· ν αξηζκφο». Δ ηξίηε 

πεξηειάκβαλε εξσηαπνθξίζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο», παξαδείγκαηνο ράξηλ  

                                                           
38

 Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Σέηαξηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 1, «Ώξραία ειιεληθή γξακκαηεία ‗‘Οη 

Έιιελεο‘‘», εηζαγσγή-κεηάθξαζε-ζρφιηα: Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, Ώζήλα, εθδ. Κάθηνο, 1999, ζ. 

20. 
39

  ην ίδην, «νχδα», ζ. 107. 
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«πξέπεη λα θάλεη θαλείο παηδηά, γηαηί πξέπεη λα αθήζεη πίζσ ηνπ απηνχο πνπ ζα 

ιαηξεχνπλ ηνλ ζεφ», «πξέπεη λα θνξά πξψηα ην δεμί παπνχηζη» θαη θάπνηεο άιιεο 

ζπκβνιηθέο ξήζεηο φπσο: «κελ πεξλάο ηα φξηα ηεο δπγαξηάο», δειαδή κελ είζαη 

πιενλέθηεο, «ζθαιίδεηο ηε θσηηά κε ην καραίξη»,  δειαδή κελ εμάπηεηο κε ηα ιφγηα 

ζνπ άλζξσπν εμνξγηζκέλν, «κε καδάο ην ζηεθάλη», δειαδή κελ παξαβαίλεηο ηνπο 

λφκνπο πνπ είλαη ην ζηεθάλη ησλ πφιεσλ. Ώθφκα, «κελ ηξσο ηελ θαξδηά ζνπ», 

δειαδή κελ αθήλεηο  ηηο ζηελαρψξηεο λα ζε ζιίβνπλ
40

.  

Σα ζχκβνια ή «αθνχζκαηα» έρνπλ αιιεγνξηθή ζεκαζία θαη δελ είλαη εχθνιν 

λα δηαθξίλεη πνιιέο θνξέο θαλείο ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο επηβνιήο ηνπο. Δ 

ππζαγφξεηα θνηλφηεηα είρε ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα κέιε ηεο αθνινπζνχλ 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ιαηξεπηηθήο πξαθηηθήο. Ο Ππζαγφξαο αληηπξνζσπεχεη γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ ηε κνξθή ηνπ «ζείνπ αλδξφο». 

Λέγεηαη κάιηζηα φηη ν Άβαξηο, ν ηεξέαο ηνπ Τπεξβφξεηνπ Ώπφιισλα, φηαλ 

πέξαζε απφ ηελ Εηαιία θαη είδε ηνλ Ππζαγφξα, ζεψξεζε φηη έβιεπε ηνλ ίδηνλ ηνλ 

Ώπφιισλα ζην πξφζσπφ ηνπ θαη ηνπ έδσζε έλα βέινο πνπ είρε πάξεη απφ ηνλ λαφ. Ο 

Ππζαγφξαο ηφηε πήξε ηνλ Άβαξη ηδηαηηέξσο θαη ηνπ έδεημε ηνλ κεξφ ηνπ πνπ ήηαλ 

ρξπζφο, παξέρνληαο ηνπ ζεκάδη φηη δελ είρε δηαςεπζηεί
41

. 

ηνλ Ππζαγφξα απνδίδνληαλ ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Έιεγαλ φηη ηεινχζε 

θαζαξκνχο, έδησρλε επηδεκίεο θαη αλέκνπο απφ πφιεηο, φηη πξνθήηεπε ην κέιινλ, φηη 

βξηζθφηαλ ζε πνιιά κέξε ηαπηφρξνλα.  Έιεγαλ αθφκα, φηη επηθνηλσλνχζε θαη κε ηα 

δψα, φπσο φηαλ φξθηζε ηελ αξθνχδα ηεο Ααπλίαο λα κελ πξνθαιεί θαηαζηξνθέο ζηελ 

πεξηνρή θαη φηαλ ζπκβνχιεπζε έλαλ ηαχξν λα κελ ηξψεη θνπθηά
42

. 

Οη απαγνξεχζεηο πνπ επηβάιινληαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή, 

ηηο ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφπν δσήο γεληθφηεξα απνζθνπνχζαλ ζηελ 

θάζαξζε, ηνλ εμαγληζκφ ηεο ςπρήο θαη ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπ ζψκαηνο. Ο Ππζαγφξαο εκθαλίδεηαη σο ππεξαζπηζηήο εζηθψλ αμηψλ 

φπσο ε επζέβεηα πξνο ηνπο ζενχο, ε εθαξκνγή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ κέηξνπ, ν 

ζεβαζκφο ζηελ νηθνγέλεηα, ε πξνβνιή ηεο θηιίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θ.α. 
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  ην ίδην, ζ. 25. 
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 Εάκβιηρνο, «Πεπί ηος Πςθαγοπείος Βίορ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Πέκπηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 2, 

φ. π., ζ. 169. 
42

  ην ίδην, ζ. 135. 
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Η αριθμοθεφρία ζηοσς πσθαγόρειοσς 

 

εκαληηθή ζέζε ζηελ θνζκνζεσξία ησλ ππζαγνξείσλ θαηέρεη ε ζεσξία ησλ αξηζκψλ.  

χκθσλα κε ηνλ Μνδεξάην απφ ηα Γάδαξα, απηήλ ηε ζεσξία αλέπηπμαλ νη 

ππζαγφξεηνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμεγήζνπλ ηηο άπιεο κνξθέο θαη ηηο πξψηεο 

αξρέο, θαζψο δελ ήηαλ εχθνιν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κε ηνλ ιφγν: «έηζη απηφ πνπ 

ιέγεηαη ελφηεηα, ηαπηφηεηα, ηζφηεηα, ην αίηην ηεο ζπκπφλνηαο θαη ηεο ζπκπάζεηαο 

ησλ πάλησλ θαη ηεο δηαηήξεζεο απηνχ, πνπ κέλεη ίδην θαη αλαιινίσην, ην νλφκαζαλ 

έλα […] αθνχ κεηέρεη ζην πξψην αίηην»
43

. 

πλεπψο, γηα ηνπο ππζαγφξεηνπο νη αξηζκνί είλαη ζεκέιην θάζε γλψζεο θαη αηηία 

θάζε γέλλεζεο. πλέδεαλ ηε κνξθή ηεο θχζεο κε ηε θχζε ησλ ζεψλ θαη γη‘ απηφ 

ιάηξεπαλ ηνπο ζενχο ζχκθσλα κε ηνπο αξηζκνχο. Πξνζέθεξαλ, ινηπφλ, ηξεηο θνξέο 

ζπνλδέο ζηνλ Ώπφιισλα, ελψ ζηνλ Δξαθιή ζπζίαδαλ ηελ φγδνε κέξα ηνπ ηξέρνληνο 

κήλα, επεηδή ν Δξαθιήο γελλήζεθε ζε εθηά κήλεο
44

. Βπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ νη 

αξηζκνί γηα ηελ πξφγλσζε ηνπ κέιινληνο. Ώλαθέξεηαη φηη ν ίδηνο ν Ππζαγφξαο 

δίδαμε ζηνλ Άβαξη ηελ καληηθή ηέρλε κέζσ ησλ αξηζκψλ: «επεηδή ζεσξνχζε πσο 

απηή είλαη ε θαζαξφηεξε, πην ζετθή θαη πην αξκφδνπζα ζηνπο νπξάληνπο αξηζκνχο 

ησλ ζεψλ»
45

. 

Γηα ηνπο ππζαγφξεηνπο, νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηηηψλ θαη ησλ άξηησλ αξηζκψλ 

έρνπλ εζηθή ζεκαζία. Οη πεξηηηνί αξηζκνί ελζαξθψλνπλ «ην θσο δεμηφ, ίζν, 

παξακέλνλ επζχ» θαη ζπλεπψο ην θαιφ, ελψ νη άξηηνη αληηπξνζσπεχνπλ «ην ζθνηάδη, 

αξηζηεξφ, άληζν, ζηξνγγπιφ θαη παξαζπξφκελν» θαη θαηά ζπλέπεηα ην θαθφ
46

. Έηζη, 

εμεγείηαη γηαηί ζηνπο νπξάληνπο ζενχο πξνζθέξνπλ πεξηηηέο ζπζίεο, ελψ ζηνπο 

ρζφληνπο άξηηεο. 

Να επηζεκάλνπκε, επίζεο, φηη νη ηδηφηεηεο ησλ πεξηηηψλ πνπ ζεσξνχληαλ 

αλψηεξεο ή θαιχηεξεο βξίζθνληαλ ζηελ πιεπξά ηνπ άξξελνο, ελψ νη θαηψηεξεο νη 

ρεηξφηεξεο ζηελ πιεπξά ηνπ ζήιενο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη ππζαγφξεηνη 

δηαθξίλνληαλ γηα κηζνγπληζκφ. Άιισζηε, ζηηο θνηλφηεηεο ησλ ππζαγνξείσλ γίλνληαλ 

δεθηέο θαη γπλαίθεο. Οη αξηζκνί πίζηεπαλ φηη ρξεζηκεχνπλ φρη κφλν σο εζηθά 

αξρέηππα, αιιά θαη σο αξρέηππα ηνπ πιηθνχ θφζκνπ. Πξάγκαηη ηνπο αξηζκνχο ηνπο 
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  ην ίδην, Πνξθχξηνο, «Ππζαγφξνπ βίνο», ζζ. 55-57. 
44

 ην ίδην, Εάκβιηρνο, «Πεξί ηνπ Ππζαγνξείνπ ΐίορ», ζ. 231. 
45

  ην ίδην, ζ. 171. 
46

  ην ίδην, Πνξθχξηνο, «Ππζαγφξνπ βίνο», ζ. 45. 
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έβιεπαλ σο κνληέια γηα θάζε θπζηθή κνξθή. Δ έλλνηα ησλ αξηζκψλ, σο πεγή 

κνξθήο, πξνήιζε απφ ηελ ππζαγφξεηα αλαθάιπςε φηη θάζε αξηζκφο ζα κπνξνχζε λα 

ζπζρεηηζηεί κε μερσξηζηά ζρήκαηα. Λφγνπ ράξε ην 6, ην 10 θαη ην 15 νλνκάδνληαλ 

ηξίγσλνη αξηζκνί, επεηδή έμη, δέθα, ή δεθαπέληε θνπθίδεο ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαηαρζνχλ έηζη ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ηζφπιεπξα ηξίγσλα. Οκνίσο, ην 4, 9, ην 16 

νλνκάδνληαη ηεηξάγσλνη αξηζκνί.  

Ώλαθέξεηαη φηη νη ππζαγφξεηνη εθάξκνζαλ ηε καζεκαηηθή ζεσξία θαη ζηε 

κνπζηθή. Ο Ππζαγφξαο αλαθάιπςε φηη ηα δηαζηήκαηα ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο 

κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ αξηζκεηηθά σο αλαινγίεο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ 1, 2, 3 θαη  4. 

Δ κειέηε ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αλαινγηψλ νδήγεζε ηνλ Ππζαγφξα θαη ηε ζρνιή ηνπ 

ζηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο «ηεο αξκνλίαο ησλ ζθαηξψλ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πιαλήηεο θαηά ηελ θίλεζή ηνπο πξνθαινχλ ζφξπβν. Οη ηαρχηεηέο ηνπο ππνινγίδνληαη 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, 

αληίζηνηρα κε ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα. Βμαηηίαο ηνπο εκθαλίδεηαη ε αξκνληθή θσλή 

ησλ ζθαηξψλ, ην νπξάλην ηξαγνχδη πνπ δελ αληηιακβαλφκαζηε ,γηαηί αθνχκε απφ ηφηε 

πνπ γελλεζήθακε θαη ην νπνίν έρνπκε ζπλεζίζεη. 

Μνπζηθή, αξκνλία θαη αξηζκνί απνηεινχλ ηνλ ζπλεθηηθφ θξίθν ζηε δηδαζθαιία 

ησλ ππζαγνξείσλ, δεδνκέλνπ φηη ε αξκνλία είλαη εθείλε πνπ αθνινπζεί ηελ ελφηεηα 

αλάκεζα ζηα αληηηηζέκελα κέξε θαη ηα ζπγθξνηεί ζε θφζκν. Δ αξκνλία είλαη ζεία θαη 

ζπλίζηαηαη ζε αξηζκεηηθνχο ιφγνπο. πνηνο επηηπγράλεη λα θαηαλνήζεη πιήξσο 

απηήλ ηελ αξηζκεηηθή αξκνλία θαζίζηαηαη ν ίδηνο ζείνο θαη αζάλαηνο. 

Οη αξηζκνί γηα ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνπο Ππζαγφξεηνπο είλαη ζχκβνια πνπ 

εθθξάδνπλ ηελ νπζία ησλ φλησλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ. Αελ αλαπαξηζηνχλ ηηο θελέο 

θαη αθεξεκέλεο εμσηεξηθέο έλλνηεο, αιιά έρνπλ κεηαθπζηθή ζεκαζία.. Έηζη φπσο 

καο παξαδίδεηαη ζηα Χπςζά Έπη, «ε κνλάδα είλαη ην πλεχκα, ν αηζέξαο, ε ελέξγεηα 

θαη ε δχλακε απφ ηελ νπνία γίλνληαη φια. Βπνκέλσο δελ είλαη νχηε άξηηνο, νχηε 

πεξηηηφο αξηζκφο»
47

. 

Σν 2 είλαη ε χιε ζπληζηακέλε απφ γε θαη λεξφ. Βίλαη αθφκα ε αξρή ηνπ άξηηνπ 

θαη ε αξηζκεηηθή εθδήισζε ηνπ απείξνπ. Με ηε δπαδηθφηεηα γελληέηαη ε πξψηε 

αληίθαζε, εθφζνλ ην 2 είλαη ην άκεζν αληίζεην ηνπ 1. Δ δπάδα ζπλδέεηαη κε ηε 

γπλαίθα θαη ηελ απεξηφξηζηε γνληκφηεηα.  Σν 3 είλαη ν ρξφλνο σο ζεφηεηα, δειαδή ην 

παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Σν 4 είλαη ν ρψξνο, ε ηάμε ηνπ θφζκνπ. Σν 5 
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ζπκβνιίδεη ηα 5 ζηνηρεία, απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην ζχκπαλ (γε, λεξφ, αέξα, θσηηά 

θαη αηζέξα) θαη ηα πέληε αληίζηνηρα πνιχεδξα (εηθνζάεδξν, νθηάεδξν, ηεηξάεδξν, 

δσδεθάεδξν). πλδέεηαη, επίζεο, κε ηνλ γάκν, σο άζξνηζκα ηνπ πξψηνπ άξηηνπ 

ζειπθνχ αξηζκνχ, ηνπ 2, θαη ηνπ πξψηνπ πεξηηηνχ αξζεληθνχ, ηνπ 3. 

Σν 6 αληηζηνηρεί ζηα είδε ησλ έκςπρσλ φλησλ, δειαδή ζε ζενχο, δαίκνλεο, 

ήξσεο, αλζξψπνπο, δψα θαη θπηά. Ο αξηζκφο 7 παξηζηάλεη ηνπο 7 γλσζηνχο πιαλήηεο 

(Βξκήο, Ώθξνδίηε, Άξεο, Αίαο, Κξφλνο, ειήλε, Ήιηνο) θαη ηνλ λφκν ηεο εμέιημεο. Ο 

αξηζκφο 8 ζπκβνιίδεη ηηο νθηψ νπξάληεο ζθαίξεο θαη ηνπο ηζάξηζκνπο θζφγγνπο ηεο 

κνπζηθήο θιίκαθαο, νη νπνίνη απερνχλ ηελ αξκνλία ηνπ θφζκνπ. Ο 9 παξηζηάλεη ηνπο 

ελληά θνζκηθνχο ρψξνπο ηνπ ζηεξεψκαηνο. Ο 10 αληηζηνηρεί ζην ζχκπαλ.  

Δ κνλάδα ήηαλ ην έλα θαη αληηπξνζψπεπε πνιιέο κεηαθπζηθέο θπξηφηεηεο θαη 

έλλνηεο. Οη Ππζαγφξεηνη ηελ ηαπηίδνπλ κε ην «άλαξρν νλ», ην νπνίν εθδεινχκελν 

ελεξγεί ζε δεκηνπξγφ δπάδα. Βπνκέλσο, ν ζεφο είλαη δηηηφο.  Δ δπάδα ήηαλ γλσζηή 

σο είδνο, πεγή νξίσλ θαη κνξθήο. Όςηζηε ζεκαζία είρε γηα ηνπο ππζαγφξεηνπο ε 

ηξηάδα· ηελ έβιεπαλ σο πξψην αιεζηλφ αξηζκφ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν πνπ 

δνκείηαη απφ αξρή, κέζε θαη ηέινο. Ο αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ηελ αξρή φισλ πνπ 

είλαη νιφθιεξα θαη ηέιεηα, ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαη ηελ ηξηκεξή ςπρή. Δ ηξηάδα 

ζπκβνιίδεη ηε γλψζε, ηε γήηλε θαη ηελ νπξάληα θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πξνθεηείεο 

θαη ηνπο ρξεζκνχοˑ γη‘ απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Ππζαγφξα: «ν Ώπφιισλαο θάλεη ηηο 

καληείεο ηνπ απφ ηξίπνδα»
 48

. 

Δ ηξηηηχο, πεξηιακβαλφκελε ζηε Μνλάδα, απνηειεί ηελ ηεξή ηεηξάδα, ζηελ 

νπνία νξθίδνληαλ νη Ππζαγφξεηνη. Σεηξαθηχο νλνκάδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ 

πξψησλ αξηζκψλ πνπ ηζνχηαη κε 10 (1+2+3+4). Δ ηεηξαθηχο αληηπξνζψπεπε ηελ 

νινθιήξσζε, ην ηεηξάγσλν, ηελ επζχηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα, ηε δηθαηνζχλε γηα ηνπο 

Ππζαγνξείνπο. Ο Θέσλ αλαθέξεη έληεθα δηαθνξεηηθέο ηεηξάδεο ζηνπο Ππζαγφξεηνπο: 

«ε πξψηε είλαη ε ζεκειηψδεο ηεηξάδα πνπ αλαθέξζεθε φπσο παξαπάλσ, ην άζξνηζκα 

ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ αξηζκψλ, πνπ δίλνπλ ηε δεθάδα»
49

. Δ δεχηεξε απνηειείηαη 

απφ ηε δηπιή γεσκεηξηθή πξφνδν κε ιφγν 2 (1, 2, 4, 8) θαη ιφγν 3 (1, 3, 9, 27), νη 

νπνίνη ζπληζηνχλ ζηνλ Πιαησληθφ Σίμαιο ηελ ςπρή ηνπ θφζκνπ. 

Ώλ θαηαζθεπάζνπκε έλα δηάγξακκα ζε ζρήκα ιάκδα θεθαιαίνπ, βάινπκε ζηελ 

θνξπθή ηε κνλάδα θαη ηνπνζεηήζνπκε ζε θαζεκηά απφ ηηο πιεπξέο ηεο γσλίαο ηνπ 

                                                           
48

 Εάκβιηρνο, «Πεξί ηνπ Ππζαγνξείνπ ΐίνο», Πξνζσθξαηηθνί,  Άπανηα, Πέκπηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 2, 
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ηελ άξηηα θαη ηελ πεξηηηή αθνινπζία, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο 7 

αξηζκνχο, ν 27 δειαδή, ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ ππνινίπσλ 

(1+2+3+4+8+9). Δ αχμεζε ησλ αξηζκψλ πνπ δειψλεηαη κε ην άλνηγκα ηεο γσλίαο 

αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά, ηελ επηθάλεηα θαη ηνλ φγθν
50

.  

 

              1 

         2          3        

     4                    9 

    8                          27 

 

Δ ηξίηε ηεηξάδα πεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελν πξφνδν (βι. 

ζρήκα), ηε θχζε φισλ ησλ κεγεζψλ: 1 = ην ζεκείν, 2 = ε επζεία, 3 = ε θακπχιε 

γξακκή, 4 = ε επίπεδε επηθάλεηα, 9 = ε θπξηή επηθάλεηα, 8 = ην ζηεξεφ κε θπξηή 

επηθάλεηα, 27 = ην ζηεξεφ κε επίπεδε επηθάλεηα. Δ ηέηαξηε ηεηξαθηχο είλαη ε 

ηεηξάδα ησλ 4 ζηνηρείσλ: 1 = θσηηά, 2 = αέξαο, 3 = λεξφ, 4 = γε. Δ πέκπηε ηεηξάδα 

ζπλδέεηαη κε ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θχζεο, ηα ηέζζεξα θαλνληθά πνιχεδξα, ηελ 

ππξακίδα κε ηε θσηηά, ην νθηάεδξν κε ηνλ αέξα, ην εηθνζάεδξν κε ην λεξφ θαη ηνλ 

θχβν κε ηε γε.  

Δ έθηε ηεηξάδα είλαη απηή ησλ θαηλνκέλσλ, ζηελ νπνία θάλεη αλαθνξά ν 

Ώξηζηνηέιεο ζην Πεπί Ψςσήρ κηιψληαο γηα ηε γέλλεζε ηνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ: 1) 

ην ζπέξκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε κνλάδα θαη ζην ζεκείν, 2) ε αχμεζε θαηά κήθνο 

αληίζηνηρε κε ηε δπάδα θαη ηε γξακκή, 3) ε αχμεζε θαηά πιάηνο αληίζηνηρε κε ηελ 

ηξηάδα θαη ην επίπεδν, 4) ε αχμεζε θαη‘ φγθν αληίζηνηρε κε ηελ ηεηξάδα θαη ην 

ζηεξεφ. Δ έβδνκε ηεηξάδα αθνξά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο γελεηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσλίαο: 1) άλζξσπνο, 2) νηθνγέλεηα, 3) θψκε, 4) πφιε. 

Δ φγδνε ηεηξάδα παξνπζηάδεη ηηο ηέζζεξηο γλσζηηθέο ηδηφηεηεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ αληηιακβαλφκαζηε ηηο πξνεγνχκελεο ηεηξάδεο: 1 = λνπο, 2 = επηζηήκε 

(αθξηβήο γλψζε), 3 = δφμα, 4 = αίζζεζηο. Δ έλαηε αλαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο ηνπ έκςπρνπ φληνο: 1 = ην ινγηζηηθφ, 2 = ην ζπκηθφ, 3 = ην επηζπκεηηθφ, 4 

= ην ζψκα σο ηφπν δηακνλήο ηεο ςπρήο. Δ δέθαηε ηεηξάδα αληηζηνηρεί κε ηηο 

ηέζζεξηο επνρέο ηνπ έηνπο: 1 = άλνημε, 2 = θαινθαίξη, 3 = θζηλφπσξν, 4 = ρεηκψλαο. 

                                                           
50

  ην ίδην, ζ. 31.  
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Δ ελδέθαηε, ηέινο ηεηξάδα, δείρλεη ηηο βαζηθέο ειηθίεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο: 1 

= παηδηθή ειηθία, 2 = εθεβεία, 3 = ψξηκε ειηθία, 4 = γεξαηεηά
51

. Καζεκηά απφ απηέο 

ηηο ηεηξάδεο είλαη κηα πξφνδνο πνπ νδεγεί απφ ην ζεκείν ζηνλ φγθν, απφ ηνλ 

άλζξσπν ζηελ πφιε, απφ ηε γέλλεζε ζηα γεξαηεηά. Βληφο ησλ νξίσλ θάζε ηεηξάδαο 

ζπληειείηαη κηα δπλακηθή δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζηαδηαθά απφ ηνλ πξψην φξν ηεο 

ζηνλ ηειεπηαίν. Φαίλεηαη, ινηπφλ, ζαθψο ε ηειεζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηεηξαθηχνο, ε 

νπνία απνηππψζεθε ζην φλνκά ηεο (ηεηξάο + άγσ), θαζψο θαη ζηνλ γλσζηφ φξθν ησλ 

ππζαγνξείσλ, φπνπ ε ηεηξαθηχο ραξαθηεξίδεηαη σο «πεγή θαη ξίδα ηεο αέλαεο 

θχζεο»
52

. 

Μηα άιιε ηξηάδα πνπ ζεσξείηαη ηεξή είλαη νη αξηζκνί 3,4 θαη 5, γηαηί αθελφο 

πςσκέλνη ζην ηεηξάγσλν επαιεζεχνπλ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα θαη αθεηέξνπ φηαλ 

πςσζνχλ ζηνλ θχβν θαη πξνζηεζνχλ δίλνπλ ηνλ αξηζκφ 216, ηνλ ιεγφκελν 

ςπρνγνληθφ θχβν. Ο αξηζκφο απηφο είρε εηδηθή ζεκαζία γηα ηνπ ππζαγφξεηνπο, επεηδή 

πίζηεπαλ φηη φινη καο κεηελζαξθσλφκαζηε θάζε 216 ρξφληα. Βπνκέλσο, απηφο ν 

αξηζκφο ζπκβφιηδε ηελ θπθιηθή επαλαθνξά, κε ηελ έλλνηα φηη φια ηα πξάγκαηα 

επαλαιακβάλνληαη. Οη άλζξσπνη ήηαλ κνηξαίν λα ππνηαρζνχλ ζε έλαλ ηεξάζηην 

θχθιν κεηελζαξθψζεσλ, ήηαλ κέξνο ηνπ κεγάινπ αξηζκεηηθνχ πξνηχπνπ ηνπ 

ζχκπαληνο. Έηζη, ηηο ςπρέο, φπσο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο αξηζκνχο, ηνπο  ζεσξνχζαλ 

αζάλαηνπο. 

Μεγάιε βαξχηεηα έρεη θαη ν αξηζκφο 6, δηφηη είλαη ν πξψηνο ηέιεηνο αξηζκφο. 

Πξνθχπηεη απφ ηνπο πξνζηηζέκελνπο αξηζκνχο 1, 2 θαη 3. Βπίζεο ζεσξείηαη θαη απηφο 

ηεξφο, επεηδή είλαη ην εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ πνπ έρεη πιεπξέο ηελ ηεξή 

ηξηάδα (3, 4, 5). Ο αξηζκφο ζπλδέζεθε κε ηνλ γάκν θαη γη‘ απηφ ν Ππζαγφξαο 

πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα ζπζηάδνπλ ζηελ Ώθξνδίηε ηελ έθηε εκέξα. 

Βπηπιένλ νη ππζαγφξεηνη απέδηδαλ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ζηνλ αξηζκφ 7. Ο 

αξηζκφο απηφο δελ πξνθχπηεη απφ δηπιαζηαζκφ ή πνιιαπιαζηαζκφ άιινπ αξηζκνχ. 

Οη ππζαγφξεηνη ηνλ ραξαθηήξηδαλ «παξζέλν, ακήηνξα, εγεκφλα θαη άξρνληα πάλησλ, 

ζεφ»
53

. Δ  πξνζπάζεηα ηεο «ηειείσζεο» θάζε πξάγκαηνο εθθξάδεηαη κε ηελ επηάδα. 

Μέζα ζηνπο επηά βαζκνχο πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέιημε. Υαξαθηεξίδεηαη σο αξηζκφο 

ησλ ηεξέσλ θαη ησλ κπζηψλ θαη ζεσξήζεθε αθηεξσκέλνο ζηε ζεά Ώζελά. Σν δέθα 

ήηαλ ν πην ηεξφο απφ φινπο ηνπο αξηζκνχο, επεηδή εκπεξηέρεη φινπο ηνπο αξηζκνχο. 

                                                           
51

 ην ίδην, ζζ. 31-32. 
52

 ην ίδην, ζ. 33. 
53

 ην ίδην. 
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Βίλαη ν θαηεμνρήλ ηέιεηνο αξηζκφο, ην ζχλνιν ησλ ζείσλ επηξξνψλ πνπ θξάηεζαλ ην 

ζχκπαλ θαη ήηαλ φινη νη λφκνη ηεο θχζεο, ην άζξνηζκα ησλ αξρέηππσλ αξηζκψλ (1 + 

2 + 3 + 4 = 10). Μεηά ην 10 νη αξηζκνί επαλαιακβάλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Βπίζεο, γηα ηνλ αξηζκφ 9 εθδειψλνπλ νη ππζαγφξεηνη ελδηαθέξνλ, ην νπνίν 

νθεηιφηαλ ζηνπο ελλέα κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ζηελ χπαξμε ησλ ελλέα Μνπζψλ 

πνπ πξνζηάηεπαλ ηηο επηζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο. Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη νη 

ππζαγφξεηνη ζεσξνχζα ην 9 σο αξηζκφ νινθιήξσζεο. 

 

Μαθημαηική έρεσνα πσθαγορείφν 

 

Οη ππζαγφξεηνη δηαηξνχζαλ ηνπο αξηζκνχο ζε άξηηνπο θαη πεξηηηνχο. Μίιεζαλ φκσο 

θαη γηα άιια είδε αξηζκψλ, φπσο «ηνλ αξηηνπέξηηην αξηζκφ, απηφλ δειαδή πνπ δίλεη 

ζηελ πξψηε δηαίξεζε πεξηηηφ, π.ρ. ην 6 θαη ην 10 πνπ δηαηξνχκελα δηα ηνπ δχν δίλνπλ 

3 θαη 5 αληίζηνηρα. Σέηαξην είδνο είλαη ν πεξηζζάξηηνο, ν αλαιπφκελνο δειαδή ζε 

πεξηηηφ θαη άξηην, π.ρ. ν 12 (3 Υ 4) θαη πέκπην ν αξηηάθηο άξηηνο, π.ρ. ν 32 = (4 Υ 8). 

[.. ] ην 2 αληηπξνζσπεχεη ηνπο άξηηνπο, ην 3 ηνπο πεξηηηνχο, ην 1 ηνπο αξηηνπέξηηηνπο 

γηαηί είλαη ε γελεζηνπξγφο αξρή θαη ησλ πεξηηηψλ θαη ησλ άξηησλ αξηζκψλ, ελψ ην 4 

είλαη ν πξψηνο ηεηξάγσλνο αξηζκφο»
54

.  

Βπηπιένλ δηέθξηλαλ ηνπο αξηζκνχο ζε ππεξηέιεηνπο, ειιηπείο θαη ηέιεηνπο
55

. Οη 

ππζαγφξεηνη εμέηαδαλ, αθφκα, ηνπο αξηζκνχο ιακβάλνληαο σο βάζε ηε γεσκεηξηθή 

ηνπο παξάζηαζε
56

. 

Οη ππζαγφξεηνη ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξψηε θνξά ηνπο φξνπο παξαβνιή, 

ππεξβνιή θαη έιιεηςε ζηε ζχγθξηζε γεσκεηξηθψλ κεγεζψλ. ηνλ Ππζαγφξα 

απνδίδεηαη, επίζεο, ε αλαθάιπςε ηνπ ζεσξήκαηνο πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ. 

Τθίζηαληαη φκσο ζνβαξέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παηξφηεηα ηνπ ζεσξήκαηνο, 

θαζφηη είλαη βέβαην φηη νη Ώηγχπηηνη θαη νη ΐαβπιψληνη ην γλψξηδαλ. 

                                                           
54

 ην ίδην, ζ. 36. 
55

 Τπεξηέιεηνο είλαη ν αξηζκφο πνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ηνπ π.ρ. 12 (1 + 2 

+  3 + 4 + 6), ειιηπήο είλαη ν κεγαιχηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ηνπ π.ρ. 8 (1 + 2 + 4) θαη 

ηέιεηνο είλαη ν ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ηνπ π.ρ. 6 (1 + 2 + 3). 
56

 Έηζη απεηθνλίδνληαη κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ζηα νπνία νη κνλάδεο ησλ αξηζκψλ παξηζηάλνληαη κε 

ζεκεία πνπ απνηεινχλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα. 

Οη αξηζκνί, ινηπφλ, ραξαθηεξίδνληαη ηξίγσλνη, ηεηξάγσλνη, πεληάγσλνη, εμάγσλνη, ππξακηδνεηδείο, 

θχβνη θνθ. Σξίγσλνο γηα παξάδεηγκα είλαη ν 3, γηαηί νη ηξεηο κνλάδεο ηνπ κπνξνχλ λα ζπκβνιηζηνχλ κε 

ηξεηο ζηηγκέο απφ ηηο νπνίεο ε θαζεκηά θαηέρεη ηελ θνξπθή γσλίαο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ.  

‘ απηνχο απνδίδεη ν Πξφθινο ηελ αλαθάιπςε ηνπ ζεσξήκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην άζξνηζκα 

ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ ηζνχηαη κε δχν νξζέο. 
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Βπηπξφζζεηα, νη ππζαγφξεηνη αληηζηνίρηζαλ ην 1 κε ην ζεκείν, ην 2 κε ηελ 

επζεία, ην 3 κε ηελ επηθάλεηα, ην 4 κε ηνλ φγθν. Σέινο, απηνί αλαθάιπςαλ ηα 

αζχκκεηξα κεγέζε. 

 

Γεφμεηρικός ζσμβολιζμός Πσθαγορείφν 

 

χκθσλα κε ηνλ Ήξσλα ηνλ Ώιεμαλδξέα, νη ππζαγφξεηνη ζπλέδεαλ ηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα κε θάπνηα ζχκβνια θαη κεηαθπζηθέο εξκελείεο.  Έηζη, ε γσλία ζήκαηλε γη‘ 

απηνχο ηε ζπλνρή θαη ηελ ηάμε πνπ δηαθξίλνπλ ηα ζεία δεκηνπξγήκαηα. Δ θάζεηε 

πάλσ ζε κηα γξακκή ε νπνία ζρεκαηίδεη ηελ νξζή γσλία ζπζρεηίδεηαη κε ηε δσή πνπ 

νδεχεη ζηνλ ζάλαην. 

Δ επζεία γξακκή απεηθνλίδεη ηε γλψζε ηνπ ζπλφινπ, δηφηη απηή ηέκλεηαη θαη 

πξνεθηείλεηαη απεξηφξηζηα. Ο θχθινο ζπκβνιίδεη ην λννχκελν νλ θαη ην (ηζφπιεπξν) 

ηξίγσλν ηελ ςπρή πξηλ απφ ηηο κεηεκςπρψζεηο. Δ νξζή γσλία ππνδειψλεη θαη 

ππνλνεί ηελ αξεηή, ε ακβιεία θαη ε νμεία ηελ θαθία, ηελ ανξηζηία, ηελ έλδεηα θαη ηελ 

ππεξβνιή. Σν ηεηξάγσλν πνπ έρεη φιεο ηηο πιεπξέο ίζεο θαη ηηο γσλίεο νξζέο είλαη ην 

αλψηεξν ζρήκα,  ην φκνην κε ην ζείν
57

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, «Δ ζεσξία ησλ αξηζκψλ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Σέηαξηνο Σφκνο, 

Ππζαγφξαο 1, φ. π., ζ. 42. 
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Κεθάλαιο 3
ο
 - Όμηρος 

 

Ο κεξνο είλαη επηθφο πνηεηήο θαη ηα έξγα ηνπ –Ιλιάδα θαη Οδύζζεια– απνηεινχλ ηα 

αξραηφηεξα κλεκεία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

επξσπατθήο ινγνηερλίαο. Σνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 8
νπ

 αηψλα, 

ελψ λσξίηεξα είρε αλαπηπρζεί ε επηθή παξάδνζε θαη πνίεζε. πσο είλαη γλσζηφ, ε 

Ιλιάδα θαη ε Οδύζζεια εληάζζνληαη ζηνλ ιεγφκελν επηθφ θχθιν, ν νπνίνο αξρίδεη απφ 

ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ θαη ηειεηψλεη κε ηνλ ζάλαην ηνπ Οδπζζέα. ζα απφ απηά 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν απνηεινχλ εηδηθφηεξα ηνλ Σξσηθφ Κχθιν. 

Βιάρηζηα ζηνηρεία καο έρνπλ παξαδνζεί γηα ηνλ κεξν θαη ηε δσή ηνπ, απφ ηα 

νπνία ηα πεξηζζφηεξα είλαη αβέβαηα. Τπάξρεη αζπκθσλία σο πξνο ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο δσήο θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπ. Βπηά πφιεηο αληηδηθνχζαλ γηα ηελ 

θαηαγσγή ηνπ Οκήξνπ: ε κχξλε, ε Υίνο, ε Κνινθψλ, ε Εζάθε, ε Πχινο, ην Άξγνο 

θαη ε Ώζήλα κε επηθξαηέζηεξεο ηε κχξλε θαη ηε Υίν. Παξάιιεια, δηάζηαζε 

απφςεσλ πθίζηαηαη θαη σο πξνο ηε ρξνλνιφγεζε ηεο πεξηφδνπ ηεο δσήο ηνπ. Πνιινί 

ηνλ ζεσξνχλ ζχγρξνλν ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, ελψ άιινη ηνλ ζεσξνχλ λεφηεξν θαηά 

δπν γεληέο, αιιά ε εθδνρή πνπ κάιινλ πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη φηη ήηαλ ζχγρξνλνο ηνπ Δζίνδνπ. ρεηηθά κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ιέγεηαη φηη πέζαλε 

ζην λεζί Ίνο, φπνπ ζηάζκεπζε ην πινίν πνπ ηνλ πήγαηλε ζηελ Ώζήλα. 

ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ Οκήξνπ, εθηφο απφ ηελ Ιλιάδα θαη ηελ Οδύζζεια, 

απφ  ηηο αλεπηβεβαίσηεο καξηπξίεο πνπ δηαζέηνπκε ζπγθαηαιέγνληαη: ε Θηβαΐρ, νη 

Δπίγονοι, 34 χκλνη πξνο ηνπο ζενχο, ε Οισαλίαρ Άλυζιρ, ν Μαπγίηηρ, νη Κέπκυπερ, ε 

Βαηπασομςομασία. Χζηφζν, ην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςε γχξσ απφ ηνλ 

κεξν ραξαθηεξίζηεθε σο «νκεξηθφ πξφβιεκα». Σα θχξηα ζεκεία ηνπ νπνίνπ 

ζπκππθλψλνληαη ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο ησλ επψλ. Αηαηππψζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο 

ηνλ 18
ν
 αηψλα απφ Γεξκαλνχο κειεηεηέο ηνπ Οκήξνπ, φπσο ε ζεσξία ηεο 

ζπγθφιιεζεο, ηεο ζπκπίιεζεο, ηεο δηεχξπλζεο, αιιά αλέθπςαλ θαη άιιεο ζεσξίεο 

ηνλ 20
νπ

 αηψλα, λεναλαιπηηθέο θαη ελσηηθέο. 

Ώζθαιψο, δελ έρνπλ δνζεί ζαθείο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, 

επηθξάηεζε φκσο ε άπνςε φηη ε Ιλιάδα θαη ε Οδύζζεια απνηεινχλ έξγα ελφο πνηεηή, 

ν νπνίνο δεκηνχξγεζε εθηεηακέλα πνηήκαηα αμηνπνηψληαο ην πιηθφ ηεο καθξαίσλεο 

πξνγελέζηεξεο επηθήο παξάδνζεο. Σν πιηθφ απηφ ην κεηνπζίσζε θαη ην πξνζάξκνζε  
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ζε έλα δηθφ ηνπ ζρέδην, κε δηαθνξνπνηψληαο ηηο βαζηθέο παξαδφζεηο γηα ηνπο ήξσεο 

θαη δεκηνπξγψληαο πνηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ ελφηεηα θαη ηελ 

πξνζσπηθή ζθξαγίδα ηνπ πνηεηή. Χζηφζν, δελ ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ ζρεηηθά, 

εθφζνλ ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο δελ είλαη ην «νκεξηθφ δήηεκα», αιιά ε κειέηε 

ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκψλ απφ ηνλ κεξν. 

Δ κνλαδηθή καξηπξία γηα ηε ζεκαζία ησλ αξηζκψλ ζηνλ κεξν πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ Πινχηαξρν θαη δηαζψδεηαη ζην αλζνιφγην ηνπ ηνβαίνπ. Ο ζπγγξαθέαο ησλ 

Παπάλληλυν Βίυν αλαθέξεη φηη ν κεξνο γλψξηδε ηε ζεσξία ησλ αξηζκψλ θαη φηη 

ραξαθηήξηδε ηνπο ερζξνχο θαη αληηπάινπο σο «αλάξζηνπο» θαη ηνλ θαινπξναίξεην 

θαη θηιηθφ άλζξσπν σο «άξζκην»
58

.  

Μάιηζηα ζην ζρεηηθφ ρσξίν ε ζπκθηιίσζε θαη ε νκφλνηα ηαπηίδνληαη κε ηελ 

χπαξμε ηνπ αξηζκνχ: «ἠμὲν ἐμαπνάζθην ἔπιδορ πέπι θςμοβόποιο,/ἠδ᾽ αὖη᾽ ἐν θιλόηηηι 

διέημαγεν ἀπθμήζανηε». «Οη δχν εθείλνη πάιεςαλ ζε ςπρνθζφξα κάρε θαη πάιη 

ζπκβηβάζηεθαλ θη έθπγαλ θηιησκέλνη»
59

. 

Ώληίζεηα, ε έιιεηςε ηνπ αξηζκνχ εθιακβάλεηαη σο έιιεηςε ηεο αξκνλίαο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηεο θηιίαο θαη νκνθξνζχλεο, θαζψο ε αξκνλία πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ αλαινγία ησλ αξηζκψλ. Οη απφςεηο απηέο θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε, φπσο ζα 

παξαηεξήζνπκε, ζηα Οκεξηθά Έπε. 

Πνηεο ήηαλ νη επηξξνέο ηνπ Οκήξνπ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη αξηζκνζνθίαο ηνπ δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ιφγσ ηεο 

αλεπάξθεηαο ησλ πεγψλ. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, φκσο, φηη ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ 

ήηαλ δηαδεδνκέλε ε αξηζκεηηθή ζεσξία, πξνεξρφκελε είηε απφ πξνγελέζηεξεο πεγέο, 

είηε απφ επηδξάζεηο ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ ζηελ ειιεληθή ζθέςε. Πάλησο, φπσο θαη 

λα έρεη ε ππφζεζε, αλαδεηθλχεηαη ν θνηλφο ηφπνο αλάκεζα ζηηο δηάζπαξηεο ζεσξίεο 

πεξί αξηζκψλ ζηνλ αξραίν θφζκν. Ο θνηλφο ηφπνο ζπλίζηαηαη ζηε ζεκειηψδε αξρή 

ηεο παγθφζκηαο ηζνξξνπίαο, ελφηεηαο θαη αξκνλίαο ηελ νπνία θέξνπλ νη αξηζκνί. 

Ώο έιζνπκε, ινηπφλ, ζην ζέκα καο θαζ‘ απηφ. Ο κεξνο ζεσξείηαη φηη 

ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθφ ζχζηεκα ζηελ Ιλιάδα θαη ηελ Οδύζζεια, πξνθεηκέλνπ λα 

νξγαλψζεη ηε δηήγεζή ηνπ θαη λα θαζνξίζεη ηνλ ρξφλν πνπ δηαξθεί κηα πξάμε ή ηνλ 

αξηζκφ κηαο νκάδαο αηφκσλ ή πξαγκάησλ. Γίλεηαη ρξήζε ησλ αξηζκψλ απφ ην έλα 

έσο ην ελλέα, ελψ θπξηαξρεί ζε ζπρλφηεηα ν αξηζκφο ηξία θαη ηα πνιιαπιάζηά ηνπ. 

                                                           
58

 ηνβαίνο, «Πξννίκην: Πεξί Ώξηζκεηηθήο», Ανθολόγιον: Δκλογαί-αποθθέγμαηα-ςποθήκαι, φ. π., ζ. 31. 

Πξψηα ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα! 
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 ην ίδην, ζ. 31. 
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Έηζη ηξεηο θνξέο είραλ επηρεηξήζεη νη Ώραηνί λα αλεβνχλ ζην ηείρνο ηεο Σξνίαο 

(Ιλιάδα Γ 495)
60

, ηξεηο θνξέο δηαινγίδεηαη ν Αηνκήδεο αλ πξέπεη λα ρηππεζεί κε ηνλ 

Έθηνξα θαη ηξεηο θνξέο βξνληάεη ν Αίαο γηα λα ηνλ εκπνδίζεη (Θ 169), ηξεηο είλαη νη 

θφξεο ηνπ Ώγακέκλνλα, ε Υξπζφζεκε, ε Λανδίθε θαη ε Εθηάλαζζα (Ε 144-286), ηξεηο 

είλαη θαη νη απεζηαικέλνη ηνπ Ώγακέκλνλα ζηνλ Ώρηιιέα, ν Φνίληθαο, ν Οδπζζέαο 

θαη ν Ώίαο (Ε 168). Σν θξάλνο ηνπ Έθηνξα είρε ηξεηο ζηξψζεηο (Λ 353), ελψ ηνλ 

θφζκνη κνηξάζηεθαλ νη ηξεηο γηνη ηνπ Κξφλνπ, ν Αίαο, ν Πνζεηδψλαο θαη ν Άδεο (Ο 

187). Σξεηο θνξέο ν Πάηξνθινο παηά ην ηξσηθφ ηείρνο θαη ηξεηο θνξέο ηνλ απσζεί ν 

Ώπφιισλαο (Π 702)ˑ ν Έθηνξαο είλαη ν ηξίηνο πνπ ρηππά ζαλάζηκα ηνλ Πάηξνθιν, 

χζηεξα απφ ηνλ Ώπφιισλα θαη ηνλ Βχθνξβν (Π 849), ηξεηο θνξέο ν Έθηνξαο αξπάδεη 

ην άςπρν ζψκα ηνπ Παηξφθινπ απφ ηα πφδηα θαη ηξεηο θνξέο ηνλ απσζνχλ νη δχν 

Ώίαληεο ( 155), ηξεηο θνξέο θσλάδεη δπλαηά ν Ώρηιιέαο θαη ηξεηο θνξέο ζαζηίδνπλ 

νη Σξψεο θαη νη ζχκκαρνί ηνπο ( 228), ηξηπιφ είλαη ην ζηεθάλη πνπ ραιθεχεη ν 

Ήθαηζηνο γχξσ απφ ηελ αζπίδα ηνπ Ώρηιιέα ( 479), ηξεηο είλαη νη εξγάηεο πνπ 

δεκαηηάδνπλ ηα ρεξφβνια ζηνλ ζεξηζκφ πνπ αλαπαξηζηά ε αζπίδα ηνπ Ώρηιιέα ( 

554), ηξεηο θνξέο νξκά ν Ώρηιιέαο λα ζθνηψζεη ηνλ Έθηνξα θαη ηξεηο απνηπγράλεη 

(Τ 445), ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξα ιχηξα έδσζε ν Πξίακνο γηα λα ειεπζεξσζεί ν 

Λπθάνλαο (Φ 80), Έθηνξαο θαη Ώρηιιέαο θάλνπλ ηξεηο θνξέο ηνλ γχξν ηνπ θάζηξνπ 

ηεο Σξνίαο (Υ 165,251), ηξεηο θνξέο ηα άξκαηα ησλ Μπξκηδφλσλ γπξνθέξλνπλ ηνλ 

λεθξφ Πάηξνθιν ( Φ 13), ηξεηο θνξέο ν Ώρηιιέαο ζέξλεη ην πηψκα ηνπ Έθηνξα γχξσ 

απφ ην κλήκα ηνπ Παηξφθινπ (Χ 16). 

ηε κνλνκαρία ηνπ Ώίαληα θαη ηνπ Αηνκήδε, νη ήξσεο πξηλ αλακεηξεζνχλ 

παίξλνπλ ηξεηο θνξέο θφξα θαη ηξεηο θνξέο έξρνληαη θνληά (Φ 818), ελψ ηξεηο 

γπλαίθεο, ε Ώλδξνκάρε, ε Βθάβε θαη ε Βιέλε, κνηξνινγνχλ ηνλ Έθηνξα απφ ηε 

βαζηιηθή γεληά, (Χ 723). 

Ο αξηζκφο έρεη αλάινγε ιεηηνπξγία θαη ζηελ Οδύζζεια. Σξία ρξφληα ε 

Πελειφπε μεγειά ηνπο κλεζηήξεο κε ςεχηηθεο ππνζρέζεηο (β 29)
61

, ηελ ηξίηε εκέξα 

χζηεξα απφ ην λαπάγην ηνπ Οδπζζέα ε ζάιαζζα γαιελεχεη (ε 390), ηξεηο θνξέο 

απνραηξεηνχλ ν Οδπζζέαο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ απηνχο πνπ είραλ ζθνησζεί ζηνλ 

πφιεκν κε ηνπο Κίθνλεο (η 65), ηελ ηξίηε κέξα πνπ θηάλεη ζην λεζί ηεο Κίξθεο ν 

                                                           
60

 κεξνο, Ιλιάδα, ΐ΄ Γπκλαζίνπ, εηζαγσγή-εξκελεπηηθέο ζεκεηψζεηο: Βιέλε Καθξηδή, κεηάθξαζε: 

Νίθνο Καδαληδάθεο-Εσάλλεο Θ. Καθξηδήο, Ώζήλα, Οξγαληζκφο Βθδφζεσο Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ, 1983. 

Ώπηή ε έθδνζε ζα αμηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο αλαθνξέο ζηελ νκεξηθή Ιλιάδα. 
61

 κεξνο, Οδύζζεια, πξφινγνο-επηκέιεηα-κεηάθξαζε: Θεφδσξνο Γ. Μαπξφπνπινο, Θεζζαινλίθε, 

Βθδ. Γήηξνο, 2010. Ώπηή ε έθδνζε ζα αμηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο αλαθνξέο ζηελ νκεξηθή Οδύζζεια. 
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Οδπζζέαο μεθηλάεη λα ην εμεξεπλήζεη (θ 144), ηξεηο θνξέο δνθηκάδεη ν Οδπζζέαο 

ζηνλ Άδε λα αγθαιηάζεη ηε κεηέξα ηνπ θαη ηξεηο θνξέο ηνπ μεθεχγεη (ι 206), ηξεηο 

ακαξησινί βαζαλίδνληαη ζηνλ Άδε, ν Σηηπφο, ν Σάληαινο θαη ν ίζπθνο (ι 576). Δ 

θχιια είρε ηξεηο ζεηξέο δφληηα (κ 91), ε Υάξπβδε ηξεηο θνξέο ην κεξφλπρην 

μεξλνχζε ην λεξφ θαη ηξεηο θνξέο ην αλαξξνθνχζε (κ 105), ε ππεξέηξηα πνπ θεχγεη 

απφ ην αλάθηνξν ηνπ Οδπζζέα θιέβεη ηξεηο θνχπεο (ν 469), ηξία κεξφλπρηα κέλεη ν 

Οδπζζέαο ζην θαιχβη ηνπ Βχκαηνπ (ξ 515), νη Ασξηείο ηεο Κξήηεο ήηαλ ρσξηζκέλνη 

ζε ηξεηο θπιέο (η 177), ηξεηο θνξέο δνθηκάδεη ν Σειέκαρνο λα ηεληψζεη ην ηφμν (θ 

125).  

Ο αξηζκφο 6 (πνιιαπιάζην ηνπ ηξία) εληνπίδεηαη, επίζεο, αξθεηέο θνξέο ζηα 

έπε. Σν θνληάξη ηνπ Έθηνξα δηαπεξλά ηηο 6 ζηξψζεηο ηεο αζπίδαο ηνπ Ώίαληα (Δ 

247), ε Νηφβε είρε 6 γηνπο θαη έμη θφξεο (Χ 604). ην ζπκβνχιην ησλ γεξφλησλ ν 

Ώγακέκλνλαο ζπγθαιεί έμη βαζηιηάδεο (ΐ 407), κε έμη θαξάβηα ν Δξαθιήο θπξίεςε 

ηελ Σξνία (Β 641), ζηνλ αγψλα ηεο αξκαηνδξνκίαο έλα απφ ηα έπαζια είλαη θνξάδα 

έμη ρξφλσλ θαη ηεο ππγκαρίαο είλαη έλα κνπιάξη έμη ρξφλσλ (Φ 266 θαη 655), ελψ 

ζηνλ αγψλα ηνπ δξφκνπ ζηα έπαζια ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη έλαο ιέβεηαο κε 

ρσξεηηθφηεηα έμη ιίηξεο (Φ 741). 

ηνλ πφιεκν κε ηνπο Κίθνλεο ζθνηψλνληαη ζε θάζε θαξάβη απφ έμη ζχληξνθνη 

ηνπ Οδπζζέα (ι 60), ν Ώίνινο είρε έμη γηνπο θαη έμη ζπγαηέξεο (π 6), έμη κέξεο 

ρξεηαδφηαλ ν ζηφινο ηνπ Οδπζζέα γηα λα θηάζεη ζηνπο Λαηζηξπγφλεο (θ 8). Δ 

θχιια είρε έμη ιαηκνχο (κ 89), ε θχιια αξπάδεη έμη ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα (κ 

246), έμη ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα θαηαβξφρζηζε ν Κχθισπαο (η 289, 311, 344), έμη 

είλαη νη ππεξέηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο κλεζηήξεο απφ ην Ανπιίρην (π 248), έμη 

κλεζηήξεο ζηνρεχνπλ κε ην θνληάξη ηνπο ηνλ Οδπζζέα (ρ 252) θαη έμη γηνη ηνπ 

Ανιίνπ νπιίδνληαη γηα ηνλ αγψλα κε ηνπο ζπγγελείο ησλ ζθνησκέλσλ κλεζηήξσλ (σ 

497)ˑ ν αξηζκφο έμη κάιηζηα είλαη ηεξφο γηαηί απεηθνλίδεη ηα είδε ησλ εκςχρσλ φλησλ 

(ζενί, δαίκνλεο, ήξσεο, άλζξσπνη, δψα, θπηά) θαη πιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ 

ην γήηλν πεδίν. 

Βπίζεο, ν αξηζκφο 9 εθθξάδεη ην θιείζηκν ελφο θχθινπ ελεξγεηψλ, πξάμεσλ, 

θαηαζηάζεσλ. Βίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν φια ηειεηψλνπλ, θαηαιήγνπλ θάπνπ, είηε ε 

έθβαζε είλαη ζεηηθή, είηε αξλεηηθή. Βλλέα κέξεο ξίρλεη ηηο ζαΎηεο ηνπ ν Ώπφιισλαο 

ζην αρατθφ ζηξαηφπεδν (Ώ 53), ελλέα θήξπθεο επηζηαηνχλ ζηε ζχλαμε ησλ Ώραηψλ 

(ΐ 96). ηελ Ώπιίδα ην θίδη ηξψεη ελλέα ζπνπξγίηηα (ΐ 313-327), ελλέα κέξεο 

θηινμελεί ηνλ ΐειιεξνθφληε ν βαζηιηάο ηεο Λπθίαο θαη ελλέα είλαη ηα βφδηα πνπ 
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ζθάδεη (Γ 174), ηνλ Φνίληθα ηνλ θπιάγνπλ νη δηθνί ηνπ ελλέα κέξεο θαη ελλέα λχρηεο 

λα κε θχγεη (Ε 470), ελλέα κέξεο ρχλνληαη ηα πνηάκηα ηεο Σξσάδαο γηα λα αθαλίζνπλ 

ην ηείρνο ησλ Ώραηψλ (Μ 25), ελλέα ζθπιηά θπιάγνπλ ηηο αγειάδεο ζηελ αζπίδα ηνπ 

Ώρηιιέα πνπ θηινηέρλεζε ν Ήθαηζηνο ( 578), ελλέα κέξεο καιψλνπλ νη Οιχκπηνη 

ζενί γηα ην πηψκα ηνπ Έθηνξα πνπ θαθνκεηαρεηξίδεηαη ν Ώρηιιέαο (Χ 107)ˑ ηα 

δπγφινπξα ζην ακάμη ηνπ Πξίακνπ ήηαλ ελλέα πήρεο καθξηά (Χ 270), ηα παηδηά ηεο 

Νηφβεο κέλνπλ άζαθηα ελλέα εκέξεο (Χ 610), ελλέα κέξεο δηαξθεί ην κνηξνιφη γηα 

ηνλ Έθηνξα (Χ 664) θαη ελλέα κέξεο θνπβαινχλ απφ ην βνπλφ μχια γηα ηελ ππξά ηνπ 

Έθηνξα (Χ 754). 

ηελ Οδύζζεια ελλέα κέξεο ζαιαζζνδέξλεηαη ν Οδπζζέαο πξηλ θηάζεη ζην λεζί 

ηεο Καιπςψο (ε 253), ελλέα θξηηέο ησλ αγψλσλ νξγαλψλνπλ ηε ρνξεπηηθή  επίδεημε 

ησλ λεαξψλ Φαηάθσλ (ζ 258), ελλέα κέξεο πεξηπιαληνχληαη ζην πέιαγνο ν Οδπζζέαο 

θαη νη ζχληξνθνί ηνπ πξηλ μεπέζνπλ ζηε γε ησλ Λσηνθάγσλ (η 82). Σν αζθί, φπνπ ν 

Ώίνινο είρε θιείζεη ηνπο αλέκνπο, ήηαλ ξακκέλν απφ δέξκα ηαχξνπ ελλέα ρξφλσλ (θ 

19), ελλέα κέξεο αξκελίδνπλ ν Οδπζζέαο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ πξηλ αλνίμνπλ ηνλ 

αζθφ κε ηνπο αλέκνπο (θ 28) θαη κε ελλέα εηψλ ρνίξνπο κνηάδνπλ νη κεηακνξθσκέλνη 

απφ ηελ Κίξθε ζχληξνθνη ηνπ Οδπζζέα (θ 390)ˑ έλαο απφ ηνπο ακαξησινχο ζηνλ 

Άδε, ν Σηηπφο, θαιχπηεη μαπισκέλνο ελλέα ζηξέκκαηα (ι 577), ζηελ πιαζηή ηζηνξία 

ηνπ ν Οδπζζέαο αλαθέξεη φηη είρε αξκαηψζεη ελλέα θαξάβηα γηα ηελ Ώίγππην (μ 248), 

ν Μίλσαο ελλέα ρξφληα ζπληξφθεπε ηνλ Αία (η 179) θαη νη ελλέα Μνχζεο 

κνηξνινγνχλ ηνλ Ώρηιιέα (σ 60). 

O αξηζκφο δψδεθα είλαη θαη απηφο ηεξφο, γηαηί απφ ην άζξνηζκά ηνπ πξνθχπηεη 

ν αξηζκφο ηξία. Αψδεθα κέξεο νη ζενί ηνπ Οιχκπνπ βξίζθνληαη ζηνπο Ώηζίνπεο (Ώ 

423), δψδεθα είλαη ηα πινία ηνπ Ώίαληα απφ ηε αιακίλα (ΐ 557), δψδεθα θαη ηα 

πινία ηνπ Οδπζζέα απφ ηελ Εζάθε θαη ηα γεηηνληθά λεζηά (ΐ 637, Ε 159)ˑ ε Βθάβε 

ηάδεη δψδεθα δακάιεο λα ζπζηάζεη ζηελ Ώζελά (Γ 93, 270, 308), ην παιάηη ηνπ 

Πξίακνπ πεξηιακβάλεη δψδεθα ζαιάκνπο γηα ηηο παληξεκέλεο θφξεο ηνπ (Γ 248),  ν 

ζψξαθαο ηνπ Ώγακέκλνλα είρε δψδεθα δσλάξηα απφ ρξπζάθη (Λ 25), o Ώκθηδάκαο 

έθηαζε απφ ηε Θξάθε κε δψδεθα πινία (Λ 228), ν Νειέαο είρε δψδεθα γηνχο (Λ 

691), δψδεθα Σξψεο ζθνηψλνληαη δίπια ζηα άξκαηά ηνπο απφ ηελ αλαηαξαρή πνπ 

πξνθαιεί ε μαθληθή εκθάληζε ηνπ Ώρηιιέα ( 230), δψδεθα πνπιάξηα γελλνχλ νη 

θνξάδεο ηνπ Βξηρζφληνπ (Τ 225), δψδεθα βφδηα άμηδε ν ηξίπνδαο πνπ ζέηεη ν 

Ώρηιιέαο σο έπαζιν γηα ηνλ ληθεηή ζηελ πάιε (Φ 703), δψδεθα κέξεο βαζαλίδεη ν 

Ώρηιιέαο ην άςπρν ζψκα ηνπ Έθηνξα (Χ 31,413), δψδεθα πέπινπο, δψδεθα ριαίλεο, 
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δψδεθα ηάπεηεο, δψδεθα άινγα θαη δψδεθα ρηηψλεο δηαιέγεη, κέζα ζε άιια, ε Βθάβε 

σο ιχηξα γηα ηελ εμαγνξά ηνπ Έθηνξα (Χ 229), ελψ ν πφιεκνο κεηά ηελ αλαθσρή γηα 

ηελ ηαθή ηνπ Έθηνξα μαλαξρίδεη ζηηο 12 κέξεο (Χ 667, 781) . 

ηελ Οδύζζεια κε δψδεθα ζηάκλεο θξαζί εθνδηάδεηαη ν Σειέκαρνο γηα ην 

ηαμίδη ηνπ (β 353), δψδεθα θνξάδεο έρεη ν Ννήκνλαο (δ 636), δψδεθα αξληά ζθάδεη ν 

Ώιθίλννο γηα λα θηινμελήζεη ηνλ Οδπζζέα (ν 59), δψδεθα βαζηιηάδεο θπβεξλνχζαλ 

ηε ρψξα ησλ Φαηάθσλ (ζ 390), κε δψδεθα ζπληξφθνπο πεγαίλεη ν Οδπζζέαο ζηε 

ζπειηά ηνπ Κχθισπα (η 195), ν Μάξσλαο είρε ραξίζεη ζηνλ Οδπζζέα δψδεθα 

ακθνξείο κε θξαζί (η 204), δψδεθα ήηαλ ηα παηδηά ηνπ Ώηφινπ (θ 5), ε θχιια είρε 

δψδεθα πφδηα (κ 89), δψδεθα ηαχξνπο ζπζηάδνπλ νη Φαίαθεο ζηνλ Πνζεηδψλα (λ 

181), ν Οδπζζέαο είρε δψδεθα θνπάδηα βφδηα, δψδεθα θνπάδηα γίδεο δψδεθα θνπάδηα 

αξληά θαη δψδεθα ρνηξνζηάζηα (μ 100), δψδεθα ήηαλ νη κλεζηήξεο ηεο Πελειφπεο 

απφ ηελ Εζάθε (π 251), δψδεθα πφξπεο είρε ην θφξεκα πνπ ραξίδεη ν Ώληίλννο ζηελ 

Πελειφπε (ζ 293), δψδεθα ήηαλ ηα ζηεκέλα πειέθηα πνπ έπξεπε λα ηα δηαπεξάζνπλ 

νη κλεζηήξεο κε ηα βέιε ηνπο ( η 574,578, θ 76), δψδεθα ζθιάβεο άιεζαλ ζηηάξη θαη 

θξηζάξη γηα ηνπο κλεζηήξεο (π 107), ν Μειάλζηνο κεηαθέξεη απφ ηελ απνζήθε ηνπ 

παιαηηνχ γηα ηνπο κλεζηήξεο δψδεθα αζπίδεο, δψδεθα θνληάξηα θαη δψδεθα θξάλε (ρ 

144), δψδεθα απφ ηηο ζθιάβεο ηνπ Οδπζζέα απνδείρηεθαλ άπηζηεο (ρ 424), ν ςεπην-

Βπήξηηνο είρε ραξίζεη ζηνλ Οδπζζέα δψδεθα ριαίλεο, δψδεθα ζθεπάζκαηα, δψδεθα 

θινθάηεο θαη δψδεθα ρηηψλεο (σ 276). 

Άιινο αξηζκφο, πνιιαπιάζηνο ηνπ ηξία, ν νπνίνο εληνπίδεηαη ζηα νκεξηθά έπε, 

είλαη ν αξηζκφο δεθανρηψ. Αεθανρηψ κέξεο δηήξθεζε ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα απφ ην 

λεζί ηεο Καιπςψο ψζπνπ λ‘ αληηθξχζεη ηα βνπλά ηεο ρψξαο ησλ Φαηάθσλ (ε 279, ε 

268). Βπίζεο, ν αξηζκφο είθνζη ηέζζεξα: είθνζη ηέζζεξηο ήηαλ νη κλεζηήξεο ηεο 

Πελειφπεο απφ ηε άκε (η 249). Ο αξηζκφο είθνζη επηά: ν Πάηξνθινο, ιίγν πξηλ απφ 

ηνλ ζάλαηφ ηνπ ζθνηψλεη είθνζη επηά Σξψεο (Π 785)· ν αξηζκφο ηξηάληα: απφ ηνλ 

Οξρνκελφ ν Ώζθάιαθνο θαη ν Εάικελνο θπβεξλνχζαλ ηξηάληα θαξάβηα, απφ ηα 

Ασδεθάλεζα ν Φείδηππνο θαη ν Άληηθνο άιια ηξηάληα θαη απφ ηελ Σξίθθε ν 

Πνδαιείξηνο θαη ν Μαράνλαο άιια ηξηάληα (ΐ 516, 680, 733). Ο αξηζκφο εμήληα: ηα 

θαξάβηα ηνπ Μελέιανπ απφ ηε Λαθεδαίκνλα ήηαλ εμήληα θαη άιια εμήληα ηνπ 

Ώγήλνξα απφ ηελ Ώξθαδία (ΐ 587, 610)· αξηζκφο ελελήληα: ελελήληα ήηαλ ηα 

θαξάβηα ηνπ Νέζηνξα, απφ ηελ Πχιν (ΐ 602), ελελήληα πνιηηείεο είρε ε Κξήηε (Σ 

174). 
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Ο αξηζκφο εθαηφλ είθνζη: εθαηφλ είθνζη πνιεκηζηέο βξίζθνληαλ ζε θάζε έλα 

απφ ηα πελήληα θαξάβηα ησλ ΐνησηψλ (ΐ 510), ν αξηζκφο εθαηφλ πελήληα: νη Πχιηνη 

αξπάδνπλ απφ ηνπο Διείνπο εθαηφλ πελήληα άινγα (Λ 680), ν αξηζκφο ηξηαθφζηα: ν 

Νειέαο ιακβάλεη απφ ηνπο Διείνπο σο απνδεκίσζε ηξηαθφζηα αξληά (Λ 696), ν 

Οδπζζέαο ζα πάιεπε θαη κε ηξηαθφζηνπο άλδξεο αλ ήμεξε πσο ηνλ παξαζηέθεη ε 

Ώζελά (λ 389), νη Μεζζήληνη είραλ αξπάμεη ηξηαθφζηα πξφβαηα απφ ηελ Εζάθε (θ 18). 

Ο αξηζκφο ηξηαθφζηα εμήληα: ζην ρνηξνζηάζη ηνπ Βχκαηνπ είραλ απνκείλεη κφλν 

ηξηαθφζηα εμήληα αξζεληθά δψα (μ 20). 

Ο αξηζκφο ηξεηο ρηιηάδεο: ν Βξηρζφληνο είρε ηξεηο ρηιηάδεο θνξάδεο (Τ 221), ν 

αξηζκφο ελλέα ρηιηάδεο: ν πιεγσκέλνο Άξεο θσλάδεη απφ ηνλ πφλν φζν ελλέα 

ρηιηάδεο πνιεκηζηέο ζηε κάρε (Β 860), ελψ ηνπ Πνζεηδψλα ε θσλή ήηαλ ηφζν δπλαηή 

φζν ελλέα ρηιηάδσλ αλδξψλ (Ξ 148). 

Γίλεηαη ε ρξήζε ηεο κνλάδαο ζηνλ κεξν θπξίσο γηα λα δεισζεί ε ηεξαξρία θαη 

ε ηάμε. ηελ Ιλιάδα ν Ώρηιιέαο κίιεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ απηναπνθαινχκελνο 

πξψηνο ησλ Ώραηψλ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άξηζην ζηελ αλδξεία (Ώ 244), πξψηνο 

ζηνπο Σξψεο κπξνζηά βξηζθφηαλ ν Ώιέμαλδξνο-Πάξεο ( Ε 16). Ο Έθηνξαο θάιεζε 

ηνπο πξψηνπο «άξηζηνπο ησλ Σξψσλ» (Κ 300-301), ν Ώίαληαο πξνθαιεί ηνλ Έθηνξα 

λα αλνίμεη πξψηνο ηνλ πφιεκν (Δ 232), πξψηνο κπήθε κπξνζηά λα πνιεκήζεη ν 

Ώρηιιέαο (Λ 217), ν Σεχθξνο έπξεπε λα ηάμεη ζηνλ Φνίβν κνλνρξνλίηηθα αξληά (Φ 

864), ζπγθεληξψζεθαλ νη πξψηνη ηεο Πχινπ λα θάλνπλ ηε κνηξαζηά (Λ 685). ηελ 

Οδύζζεια ν Ώιθίλννο ζπζίαζε έλα βφδη ζην Αία πνπ εθπξνζσπεί ηελ αξρή ηνπ 

θφζκνπ (λ 24), ελψ πξψηνο ρηππήζεθε απφ ην βέινο ηνπ Οδπζζέα ν πξψηνο απφ ηνπο 

κλεζηήξεο Ώληίλννο (θ 98). 

Βθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ηξία θαη ηα πνιιαπιάζηά ηνπ, ζπρλή είλαη θαη ε 

εκθάληζε ηεο δπάδαο, ε νπνία δειψλεη ηελ ελφηεηα θαη ζπλάκα κε απηή γελληέηαη ε 

πξψηε αληίθαζε, εθφζνλ είλαη ην άκεζν αληίζεην ηνπ ελφο. 

Ώλαθνξηθά κε ηελ Ιλιάδα, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηα αθφινπζα: δπν γηνπο 

γέλλεζε ν Ώηξέαο (Ώ 375), δηπιφ πνηήξη πξφζθεξε ν Ήθαηζηνο ζηελ Ήξα (Ώ 585), 

δχν θνληάξηα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ν Πάξεο (Γ 18), ν Έθηνξαο ζηέιλεη δχν 

αγγειηνθφξνπο ζην Κάζηξν (Γ 116), δχν είλαη ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα (Γ 321, Μ 

431), δχν θνληάξηα θξαηά ν Έθηνξαο (Μ 464), ν Πνζεηδψλαο έδεςε ηελ άκαμα κε δπν 

άινγα (Ν 23), νη δχν Ώίαληεο ζα ζψζνπλ ηα αξγίηηθα θαξάβηα (Ν 47), δχν ππεξέηξηεο 

αθνινπζνχλ ηνλ Ήθαηζην ( 418), δχν πνιηηείεο αλζξψπσλ απεηθνλίδεη ν Ήθαηζηνο 

ζηελ αζπίδα ηνπ Ώρηιιέα ( 490), δχν άλδξεο  καιψλνπλ γηα ην άςπρν ζψκα θάπνηνπ 
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ζθνησκέλνπ ( 598), δχν ηάιαληα ρξπζάθη ππήξρε σο έπαζιν, γηα λα ην πάξεη φπνηνο 

κηινχζε θαιχηεξα ( 607). 

ηελ αζπίδα ηνπ Ώρηιιέα αλαπαξηζηά ν Ήθαηζηνο δχν αληίπαινπο ζηξαηνχο 

γχξσ απφ ηελ πφιε ( 509), δχν βηγιάηνξεο θαη δχν βνζθνχο θηινηέρλεζε ν 

Ήθαηζηνο έμσ απφ ηελ πνιηνξθεκέλε πφιε ( 523-525), δίθνπν είλαη ην ζπαζί ηνπ 

Ώρηιιέα (Φ 118), δχν θνληάξηα είρε ν Ώζηεξνπαίνο (Φ 162), δχν ζενί ηξέρνπλ λα 

ζψζνπλ ηνλ Ώρηιιέα απφ ηελ νξκή ηνπ πνηακνχ θάκαλδξνπ (Φ 285), δχν ηάιαληα 

έιαβε σο έπαζιν σο Μεξηφλεο ζηνπο αγψλεο πνπ έγηλαλ πξνο ηηκή ηνπ Παηξφθινπ 

(Φ 614). 

Ώλαθνξηθά κε ηελ Οδύζζεια, αμηνζεκείσηα είλαη ηα εμήο: δχν ζθχινπο είρε 

πιάη ηνπ ν Σειέκαρνο θαζψο πήγαηλε ζηε ζπλέιεπζε ησλ Εζαθεζίσλ (β 11), δηπιφ 

θαθφ ιέεη ν Σειέκαρνο έπεζε ζην ζπίηη ηνπ (β 45), δχν ινπηήξεο αζεκέληνπο θαη δχν 

ηξίπνδεο ράξηζε ν Πφιπβνο ζην Μελέιαν (β 130), δχν βφδηα αλάκεζα ζηα άιια δψα 

δηαηάδεη ν Ώιθίλννο λα ζθάμνπλ γηα ην ηξαπέδη πξνο ηηκήλ ηνπ Οδπζζέα (ζ 60), δχν 

γχπεο απφ δπν κεξηέο είδε ν Οδπζζέαο λα ηξψλε ην ζπθψηη ηνπ Σηηπνχ ζηνλ Άδε (ι 

578), δχν θνληάξηα πήξε ν Οδπζζέαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηε θχιια (κ 228), απφ 

δχν βξάρνπο αλέβαηλε άρλε φηαλ μεξλνχζε ε Υάξπβδε (κ 239), δχν θάβνη ππάξρνπλ 

ζην ιηκάλη ηεο Εζάθεο (λ 97), ν Οδπζζέαο ιέεη ζηνλ Σειέκαρν λα θξχςεη ηα φπια θαη 

λα θξαηήζεη κφλν γη‘ απηνχο δχν ζπαζηά, δχν θνληάξηα θαη δχν αζπίδεο θαηά ηελ 

θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδίνπ εμφλησζεο ησλ κλεζηήξσλ (π 295-296), δίθνπν είλαη ην 

ζπαζί ηνπ Βπξχκαρνπ (ρ 80), δχν ππεξέηεο βνεζνχλ ηνλ Οδπζζέα (Βχκαηνο, 

Φηινίηηνο) λα ζθνηψζεη ηνπο κλεζηήξεο (ρ 114). 

Ο αξηζκφο ηέζζεξα ζπλαληάηαη ζηα έπε, αιιά ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο αξηζκνχο. Σν ηέζζεξα ζπκβνιίδεη ηνλ ρψξν, ηελ ηάμε ηνπ 

θφζκνπ, αιιά θαη ηνλ ζάλαην ζηηο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο. ηελ Ιλιάδα ηέζζεξα άινγα 

κε άκαμα έζηεηιε ν Νειέαο ζηνπο αγψλεο ζηελ Ήιηδα (Λ 699), ζηελ ηέηαξηε 

πξνζπάζεηά ηνπ ν Ώζηεξνπαίνο λα ζπάζεη ην θνληάξη ηνπ Ώρηιιέα έραζε ηε δσή ηνπ 

(Φ 177), ελψ ν ιέβεηαο πνπ ζα δηλφηαλ σο έπαζιν ζηνπο αγψλεο πξνο ηηκή ηνπ 

Παηξφθινπ είρε ρσξεηηθφηεηα ηέζζεξηο ιίηξεο (Φ 268). 

ηελ Οδύζζεια, ζην παιάηη ηεο Κίξθεο, ηέζζεξηο ππεξέηξηεο θξφληηδαλ ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηάμε (θ 348), ν ρνηξνβνζθφο Βχκαηνο είρε ηέζζεξα ζθπιηά ζην 

ρνηξνζηάζην (μ 21), ηνλ ηέηαξην ρξφλν πξφδσζαλ νη ππεξέηξηεο ζηνπο κλεζηήξεο ηελ 

εμαπάηεζή ηνπο απφ ηελ Πελειφπε (η 152), ηέζζεξηο αζπίδεο θαη ηέζζεξα θξάλε 

έθεξε ν Σειέκαρνο γηα λα ρηππήζνπλ ηνπο κλεζηήξεο (ρ 12). 
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Ο κεξνο ρξεζηκνπνηεί θαη ηνλ αξηζκφ πέληε. ηελ Ιλιάδα ν Ώγακέκλνλαο 

ζπζηάδεη  ζηνλ Αία πέληε ρξφλσλ κνζράξη (Δ 315), ζηελ Οδύζζεια πέληε γηνπο έρεη ν 

Ώιθίλννο (δ 62), ζηελ πιαζηή ηζηνξία ηνπ ν Οδπζζέαο ιέεη φηη είλαη ν Βπήξηηνο απφ 

ηνλ Ώιχβαληα θαη φηη ν Οδπζζέαο έρεη θχγεη απφ ηνλ ηφπν ηνπ εδψ θαη πέληε ρξφληα 

(σ 309). 

Ο αξηζκφο εθηά σο ηεξφο αξηζκφο δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ ηα 

νκεξηθά έπε. ηελ Ιλιάδα, ε Ώλδξνκάρε είρε εθηά αδεξθνχο ηνπο νπνίνπο ζθφησζε ν 

Ώρηιιέαο (Γ 421), ε αζπίδα ηνπ Ώίαληα απνηεινχληαλ απφ εθηά ηνκάξηα βνδηνχ (Δ 

219, 266), ν Ώγακέκλνλαο αλάκεζα ζηα άιια δψξα πξνζθέξεη εθηά ηξίπνδεο ηνπ 

Ώρηιιέα (Ε 122), εθηά γπλαίθεο (Ε 128) θαη εθηά πνιηηείεο (Ε 149). ηελ Οδύζζεια, ηελ 

έβδνκε εκέξα ν Οδπζζέαο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ έθηαζαλ ζηελ πφιε Λάκν ησλ 

Λαηζηξπγφλσλ (θ 81), ηελ έβδνκε εκέξα έθπγαλ απφ ην λεζί ηνπ Ήιηνπ ν Οδπζζέαο 

θαη νη ζχληξνθνί ηνπ (κ 399), ζηελ πιαζηή ηζηνξία πνπ δηεγείηαη ζηνλ Βχκαην ν 

Οδπζζέαο ιέεη φηη έκεηλε εθηά ρξφληα ζηελ Ώίγππην (μ 285), ν Βχκαηνο ηεκάρηζε ην 

ςεκέλν ρνηξηλφ ζε εθηά κεξίδεο (μ 434). 

Ο αξηζκφο 8 ζπκβνιίδεη ην άπεηξν θαη ηελ αξκνλία ηνπ ζχκπαληνο. ηελ 

Οδύζζεια νη Φαίαθεο ζθάδνπλ αλάκεζα ζη‘ άιια δσληαλά νρηψ ρνίξνπο γηα ην 

ηξαπέδη πξνο ηηκήλ ηνπ Οδπζζέα (ζ 60). 

εκαληηθφο ηεξφο αξηζκφο γηα ηνλ κεξν είλαη θαη ν αξηζκφο 10. ηελ Ιλιάδα, 

ηε δέθαηε κέξα ζπγθάιεζε ηε ζπλέιεπζε ησλ Ώραηψλ ν Ώρηιιέαο (Ώ 54), δέθα-δέθα 

ζπγθεληξψλνληαλ νη Ώραηνί γηα λα αλακεηξεζνχλ κε ηνπο Σξψεο (ΐ 126), έλα απφ ηα 

δέθα δψξα πνπ ππφζρεηαη ν Ώγακέκλνλαο ζηνλ Ώρηιιέα είλαη δέθα ρξπζνί δίζθνη (Ε 

123), ν Φνίληθαο ηε δέθαηε λχρηα θαηάθεξε λα απνδξάζεη (Ε 474), δέθα κνλά πειέθηα 

θαη δέθα δηπιά πειέθηα είλαη ηα έπαζια γη‘ απηνχο πνπ κάρνληαλ κε ηα δνμάξηα ζηνπο 

αγψλεο πνπ έγηλαλ πξνο ηηκή ηνπ Παηξφθινπ  (Φ 851), ηε δέθαηε κέξα έγηλε ε θαχζε 

ηνπ λεθξνχ Έθηνξα (Χ 785). ηελ Οδύζζεια δέθα θαηζίθηα πήξε ν Οδπζζέαο ζην 

κεξηηθφ ηνπ ζηε ρψξα ησλ Κπθιψπσλ (η 160), ηε δέθαηε λχρηα ν έθηαζε ζην λεζί ηεο 

Καιπςψο (κ 447), ελψ ηνλ δέθαην ρξφλν νη Ώραηνί θαηέιαβαλ ηελ Σξνία (ε 107). 

Ο αξηζκφο 11 εκπεξηέρεη δχν θνξέο ηελ ηεξή κνλάδα. ηελ Ιλιάδα ν Έθηνξαο 

θξαηάεη θνληάξη 11 πήρεο ( Γ 318), ζηηο 11 εκέξεο απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Έθηνξα ν 

Ώπφιισλαο κίιεζε ζηνπο ζενχο γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ζνξνχ ηνπ λεθξνχ ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ (Χ 31), ηελ ελδέθαηε εκέξα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηαθή ηνπ Έθηνξα 

(Χ 788-89) θαη εθεί νινθιεξψλεηαη ε Ιλιάδα. 
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Ο αξηζκφο 20 ζηνλ κεξν δειψλεη έλα αμηνζεκείσην πιήζνο πξαγκάησλ θαη 

απνηειεί ζπγρξφλσο κνλάδα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο αληηθεηκέλσλ. Βίθνζη ιέβεηεο 

πξνζθέξεη ν Ώγακέκλνλαο ζηνλ Ώρηιιέα εάλ επηζηξέςεη ζηε κάρε (Ε 122). Ώθφκα, ην 

θνληάξη ηνπ Ώρηιιέα είρε κήθνο είθνζη πήρεο (Ο 678), ν Πάηξνθινο είρε γθξεκίζεη 

απφ ηα άινγά ηνπο είθνζη άληξεο (Π 810), ν Ήθαηζηνο καζηφξεπε είθνζη ηξίπνδεο (  

373), είθνζη θπζεξά είρε ν Ήθαηζηνο ζην εξγαζηήξη ηνπ ( 470). ηελ Οδύζζεια ν 

κάληεο Ώιηζέξζεο πξνθήηεπζε φηη ζε είθνζη ρξφληα ζα επηζηξέςεη ν Οδπζζέαο ζηελ 

Εζάθε (β 175), ν ζθχινο ηνπ Οδπζζέα ν Άξγνο είδε πάιη ηνλ θχξηφ ηνπ κεηά απφ 

είθνζη ρξφληα (ξ 291), ελψ ν Αίαο ζηε ζπλέιεπζε ησλ ζεψλ πξνέβιεςε φηη ν 

Οδπζζέαο ζα θηάζεη ζηε ρεξία ζε είθνζη κέξεο (ε 33). 

Ο αξηζκφο ζαξάληα αλαιχεηαη ζηνπο ηεξνχο αξηζκνχο δέθα επί ηέζζεξα. ηελ 

Οδύζζεια ζαξάληα ζπθηέο έδσζε ν Λαέξηεο ζηνλ Οδπζζέα (σ 340). Ο αξηζκφο 

πελήληα εκπεξηέρεη ηνλ ηεξφ αξηζκφ δέθα πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ αξηζκφ 5, ζηελ 

Ιλιάδα πελήληα βφδηα, πελήληα γίδηα, πελήληα ρνηξηλά θαη πελήληα αξληά άξπαμε ν 

Νέζηνξαο απφ ηνπο Διείνπο (Λ 678-680), ν Ώρηιιέαο κε πελήληα θαξάβηα έθηαζε 

ζηελ Σξνία, φπνπ ην θαζέλα είρε πελήληα θσπειάηεο (Π 168-170), ν Πξίακνο είρε 

πελήληα γηνπο (Χ 495)ˑ ζηελ Οδύζζεια πελήληα αξάδεο ακπέιη έδσζε ν Λαέξηεο ζηνλ 

Οδπζζέα (σ 341-342).  

Ο δηςήθηνο αξηζκφο δεθαηξία, φηαλ πξνζηεζεί, εμάγεηαη ν κνλνςήθηνο ηέζζεξα 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ χιε θαη πηζαλψο κε ηελ αθζνλία ησλ θαξπψλ. ηελ Οδύζζεια ν 

Λαέξηεο έδσζε έλα πεξηβφιη ζηνλ Οδπζζέα πνπ πεξηείρε αλάκεζα ζηα άιια δέληξα 

θαη δεθαηξείο αριαδηέο (σ 341). 

Ο αξηζκφο δεθαελληά πξνζηηζέκελνο καο δίλεη ηνλ αξηζκφ έλα. ηελ Ιλιάδα ν 

Πξίακνο είρε πελήληα γηνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη δεθαελλέα πξνέξρνληαλ απφ ηε λφκηκε 

ζχδπγφ ηνπ θαη άξα κφλν απηνί ζα κπνξνχζαλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ αξρή θαη ηελ 

εμνπζία ηεο Σξνίαο. Ο αξηζκφο είθνζη δχν απεηθνλίδεηαη απφ δχν δίδπκνπο αξηζκνχο, 

δειαδή ίδηνπο, νη νπνίνη πξνζηηζέκελνη θαηαιήγνπλ ζηνλ αξηζκφ ηέζζεξα. ηελ 

Οδύζζεια ν Βπξχινρνο μεθηλψληαο ηελ εμεξεχλεζε ζην λεζί ηεο Κίξθεο (θ 208) πήξε 

καδί ηνπ είθνζη δχν ζπληξφθνπο, νη νπνίνη επξφθεηην λα ππνζηνχλ ζσκαηηθφ 

πεξηνξηζκφ ιφγσ ηεο κεηακφξθσζήο ηνπο ζε ρνίξνπο απφ ηε κάγηζζα. Έηζη, ν 

αξηζκφο είθνζη δχν θαηαιήγεη ζην ηέζζεξα, ην νπνίν ζπκβνιίδεη θαη ην ζψκα. 

Ο αξηζκφο πελήληα δχν νδεγεί ζηνλ ηεξφ αξηζκφ 7. ηελ Οδύζζεια, πελήληα δπν 

δηαιερηά παιηθάξηα απφ ην Ανπιίρη δηεθδηθνχλ ηελ Πελειφπε (π 247) θαη πελήληα 

δχν λαχηεο ζπλνδεχνπλ ηνλ Οδπζζέα απφ ηε ρψξα ησλ Φαηάθσλ κε ηειηθφ 
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πξννξηζκφ ηελ παηξίδα ηνπ (ζ 36). Οη αξηζκνί εθαηφ θαη ρίιηα αλαπαξηζηνχλ 

αμηφινγα πνζνηηθά ζηνηρεία. ηελ Ιλιάδα ν Εθηδάκαληαο έδσζε εθαηφ βφδηα θαη έηαμε 

άιια ρίιηα ζηνλ παηέξα ηεο γπλαίθάο ηνπ γηα λα ηελ παληξεπηεί (Λ 244). Ο αξηζκφο 

δεθαεθηά απνιήγεη ζην κνλνςήθην νθηψ. ηελ Οδύζζεια, δεθαεθηά κέξεο ηαμίδεπε ν 

Οδπζζέαο ζην πέιαγνο απφ ην λεζί ηεο Καιπςψο κέρξη λα δεη ηε δέθαηε φγδνε κέξα 

ηα βνπλά ηεο ρψξαο ησλ Φαηάθσλ (ε 278), ελψ δεθαεθηά κεξφλπρηα ζξελνχζαλ ζενί 

θαη ζλεηνί ηνλ Ώρηιιέα (σ 63) θαη ηε δέθαηε φγδνε κέξα ηνλ παξέδσζαλ ζηελ ππξά. 

Ώλακθίβνια, ε ρξήζε ησλ αξηζκψλ απφ ηνλ κεξν δελ γίλεηαη κε ηπραίν 

ηξφπν. Ώπφ ηε κειέηε ηνπο αληηιακβαλφκαζηε φηη ν κεγάινο πνηεηήο γλψξηδε ηε 

βαζχηεξε ζεκαζία ησλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη αξηζκνί, ινηπφλ, αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ φλησλ πνπ θάζε θνξά ζέιεη λα 

πεξηγξάςεη. Έηζη, θάλνληαο ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ αξηζκψλ γηα ηα εθάζηνηε φληα, ν 

πνηεηήο θαηνξζψλεη λα δηεηζδχζεη ζηελ εζσηεξηθή θχζε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2
ο
 ΜΔΡΟ 

 

Κεθάλαιο 1
ο 
- Αριθμολογικές αναθορές ζηη δημοηική ποίηζη

 

 

ην θεθάιαην απηφ πξφθεηηαη λα αληρλεχζνπκε ηε ρξήζε ησλ αξηζκψλ ζηα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα, ηα νπνία είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ ιανχ θαη εθθξάδνπλ ηα ήζε, ηα έζηκα, 

ηηο παξαδφζεηο, ηα ηδαληθά, ηηο αμίεο, ηνπο πφζνπο, ηηο ιαρηάξεο θαη γεληθφηεξα ην 

πνιηηηζκηθφ ηνπ επίπεδν.  

Πξνέξρνληαη απφ ηα αξραία ειιεληθά ηξαγνχδηα, π.ρ. ην αξραίν ιατθφ ηξαγνχδη 

πνπ αλαθέξεηαη ζ‘ έλα έζηκν, ηα ρειηδνλίζκαηα, θαη άξρηδε κε ηνλ ζηίρν: «ήλθε ήλθε 

σελιδών» έρεη επηβηψζεη σο ηηο κέξεο καο κε ηα ίδηα ιφγηα «ήξζελ ήξζε ρειηδφλα»
62

. 

Χζηφζν, ηα νκεξηθά έπε είλαη εθείλα πνπ έρνπλ αζθήζεη ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Πνιινχο αηψλεο κεηά ηελ 

αθκή ησλ επψλ, ε ιατθή ςπρή θαη φινο ν ιατθφο πνιηηηζκφο (παξνηκίεο, αηλίγκαηα, 

κχζνη, παξακχζηα θηι.) εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δεκψδνπο πνίεζεο. 

Δ αξρηθή ζχιιεςε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ πξαγκαηνπνηείηαη, θπζηθά, απφ 

έλα άηνκν κε επαηζζεζία θαη πάληνηε πξνηθηζκέλν κε ην ράξηζκα ηεο πνηεηηθήο 

δεκηνπξγίαο. ηε ζπλέρεηα ην απηνζρέδην απηφ ηξαγνχδη γίλεηαη θνηλφ θηήκα φισλ 

θαη δηαδίδεηαη πξνθνξηθά. Καηά ηε δηάδνζή ηνπ πξνζαξκφδεηαη ζην γισζζηθφ ηδίσκα 

θάζε ηφπνπ θαη πθίζηαηαη δηάθνξεο κεηαβνιέο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη νη παξαιιαγέο, 

νη δηαθνξεηηθέο δειαδή κνξθέο πνπ πξνζιακβάλεη ην ίδην ηξαγνχδη ζηνπο δηάθνξνπο 

ηφπνπο. 

Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα δηαηξνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 1) ηα ηζηνξηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα απφ ηα νπνία αληινχλ ηα ζέκαηά ηνπο π.ρ. 

«Σν Κξνχζνο ηεο Ώληξηαλνχπνιεο» (1361), «Σεο Ώγηά-νθηάο»  (1453) ή θαη πνιχ 

λεφηεξα εκπλεπζκέλα απφ ηνλ πφιεκν ηνπ ‘40 ή απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ 

Κχπξν, 2) ηα θιέθηηθα, ηα νπνία αθνξνχλ είηε γεληθά ηε δσή θαη ηα θαηνξζψκαηα 

ησλ θιεθηαξκαηνιψλ ρσξίο λ‘ αλαθέξνπλ θάπνην φλνκα, είηε επψλπκα, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ «Σνπ Λάκπξνπ Καηζψλε», «ησλ Κνινθνηξσλαίσλ». Ώπηά 

εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηελ Βιιάδα, 3) ηα αθξηηηθά 

ηξαγνχδηα πνπ εκπλένληαη απφ ηνπο εξσηθνχο αγψλεο θαη ηε δξάζε ησλ θπιάθσλ 
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 Claude Fauriel, Δλληνικά δημοηικά ηπαγούδια, ηνκνο Ώ΄, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο 

Κξήηεο, 1999, ζ. 300. 
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ησλ άθξσλ ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, 4) ηηο παξαινγέο, πνιχζηηρα αθεγεκαηηθά 

ηξαγνχδηα πνπ κνηάδνπλ κε κηθξά έπε, αιιά αθεγνχληαη δξακαηηθέο πεξηπέηεηεο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο κε ηνλ ηξφπν ησλ παξακπζηψλ. Οη ππνζέζεηο ηνπο αληινχληαη 

θπξίσο απφ ηξεηο πεγέο: α) απφ αξραίνπο κχζνπο, λεφηεξεο παξαδφζεηο, 

δεηζηδαηκνλίεο ή καγηθέο ηειεηέο παξαδείγκαηνο ράξηλ «Σνπ Γηνθπξηνχ ηεο Άξηαο», 

ηνπ «Νεθξνχ Ώδειθνχ», β) απφ πεξηζηαηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο, δειαδή απφ 

θνηλσληθά, δξακαηηθά γεγνλφηα (άηπρνη έξσηεο, πξνδνζίεο, θφλνη, εθδηθήζεηο, 

λαπάγηα πινίσλ) θαη γ) απφ εζληθέο θαη ηζηνξηθέο κλήκεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πνιέκνπο, ζθαγέο θαη ιεειαζίεο, 5) ηα εξσηηθά πνπ είλαη ιπξηθά ηξαγνχδηα πνπ 

εμπκλνχλ ηελ νκνξθηά θαη ηνλ έξσηα, 6) ηα λπθηάηηθα έρνπλ πεξηερφκελν εξσηηθφ, 

εμπκλνχλ ηνλ γακπξφ θαη ηε λχθε θαη αλαθέξνληαη θαη ζηα έζηκα ηεο γακήιηαο 

ηειεηήο, 7) ηα λαλνπξίζκαηα θαη ηα ηαρηαξίζκαηα πνπ πιάζνληαη απφ ηηο κεηέξεο 

φηαλ πξνζπαζνχλ λα θνηκίζνπλ ηα παηδηά ηνπο ή φηαλ ηα ρνξεχνπλ ζηα γφλαηά ηνπο, 

8) ηα θάιαληα πνπ  ηξαγνπδνχλ ηα παηδηά ζε νξηζκέλεο γηνξηέο ηνπ ρξφλνπ 

πεξλψληαο απφ ζπίηη ζε ζπίηη θαη παίξλνληαο ην ζρεηηθφ θηινδψξεκα, 9) ηα 

ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο, φπνπ θπξηαξρεί ν πφλνο ηνπ ρσξηζκνχ γηαηί νη άληξεο 

αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιιεο ρψξεο γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, 10) ηα κνηξνιφγηα, ζξελεηηθά ηξαγνχδηα γηα 

ηνπο αγαπεκέλνπο λεθξνχο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη απηνζρέδηα απφ γπλαίθεο 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο, φπσο ε Μάλε, 11) ηα ηξαγνχδηα ηνπ Κάησ 

Κφζκνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ηα κνηξνιφγηα, αιιά έρνπλ αιιεγνξηθή κνξθή θαη 

βαζίδνληαη ζηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ, 12) ηα γλσκηθά, είλαη κηθξά 

ηξαγνχδηα, ζπλήζσο δίζηηρα θαη έρνπλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα, 13) ηα εξγαηηθά, 

ηξαγνπδηνχληαη ηελ ψξα ηεο δνπιεηάο γηα λα γίλεηαη πην επράξηζηε θαη ιηγφηεξν 

θνπηαζηηθή θαη ηέινο 14) ηα πεξηγειαζηηθά, είλαη ζθσπηηθά ηξαγνχδηα θαη άδνληαη 

ζπλήζσο ζε δηαζθεδαζηηθέο εθδειψζεηο  εηξσλεπφκελα θαη ζαξθαδφκελα  δηάθνξα 

πξφζσπα, ηχπνπο ή ειαηηψκαηα. 

πσο επηζεκάλζεθε ήδε, ζηε δεκνηηθή καο παξάδνζε δηαθξίλνπκε ηε βαζηά 

επηξξνή ησλ επψλ ηνπ Οκήξνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

πιάζηεθαλ έρνληαο σο πξφηππν ηα Έπε, θαζψο ν κεξνο γηα πνιινχο αηψλεο 

ςπραγσγνχζε θαη δίδαζθε ηνπο Έιιελεο. Παλάξραηεο δνμαζίεο, ζέκαηα, κνξθηθά 

ζρήκαηα θαη ζηεξεφηππα επηβηψλνπλ απφ ηελ επνρή ηνπ ζηελ πξνθνξηθή ιατθή 

παξάδνζε. Έλα απφ απηά ηα ζέκαηα είλαη ε ρξήζε πνιιψλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη‘ αλάινγν ηξφπν κε ηα νκεξηθά έπε.  
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Σφζν ζηνλ κεξν, φζν θαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ν αξηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ακθηβνιία κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη ν αξηζκφο ηξία. 

εκεησηένλ φηη ε ηξηκεξήο δηαίξεζε ηνπ θφζκνπ δηαζψδεηαη ζε φινπο ηνπο 

ιανχο. Δ Σξηάδα είλαη απηή πνπ ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ.  

Ο αξηζκφο ζπλδέεηαη, επίζεο, κε ηηο ηξεηο ζειεληαθέο θάζεηο: λέα ζειήλε, 

παλζέιελν, ράζε. Ο θχθινο ηεο ζειήλεο επεξεάδεη ηνλ ξπζκφ ηεο ξνήο ησλ 

ελεξγεηψλ θαη γη‘ απηφ ζηηο αγξνηηθέο θπξίσο θνηλσλίεο θξφληηδαλ νη εξγαζίεο ηνπο 

λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε θαηάιιειεο κε ηελ αληίζηνηρε ζειεληαθή θάζε ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπνξά θαη ην θχηεκα πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηε γέκηζε 

ηνπ θεγγαξηνχ ή ηελ παλζέιελν.  

Αελ κπνξνχκε, αθφκα, λα παξαβιέςνπκε ηελ ηζρπξή ζπκβνιηθή 

ζεκαζηνδφηεζε ζην ρξηζηηαληθφ δφγκα. 

πγθεθξηκέλα: ηξεηο είλαη νη θπλεγνί πνπ βάιζεθαλ λα ζθνηψζνπλ ην ζεξηφ 

ζηνλ θαιακψλα
63

, ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο παιεχνπλ ν Αηγελήο θαη ν Υάξνληαο
64

, 

ηξεηο κέξεο ζπγθέληξσλαλ νη ζηξαηηψηεο ηα γίδηα ηνπ βνζθνχ ζην αθξηηηθφ ηξαγνχδη 

«Σνπ Πνξθχξε»
65

, ηξία αλχπαληξα θνξίηζηα κνηξνινγνχλ ηνλ Γηάλλε ζην ηξαγνχδη 

«Ο Γηάλλεο ηνπ Ώλδξφληθνπ ν γηφο»
66

, ζην άζκα «ν Γηάλλεο θαη ε θαιή ηνπ» ηξεηο 

Σνχξθνη, ηξεηο γελίηζαξνη, ηξεηο άξρνληεο αλαδεηνχλ ηνλ Γηάλλε
67

, ζην «Κφξε ή γηφο 

ηεο αζηξαπήο θη ν δξάθνο» ν λένο θνβάηαη ηξία ζεξηά
68

, ζην ηξαγνχδη «Ώξπαγή 

Λπγεξψλ ππφ ζηξαηησηψλ» ηξεηο ζηξαηηψηεο αξπάδνπλ ηξεηο «ιπγεξέο» θνπέιεο
69

, 

ηξηψλ εκεξψλ γακπξφο ππήξμε ν ζθιάβνο ζην ηξαγνχδη «Ο ζθιάβνο αλαζηέλαδε»
70

, 

ελψ «ζηνπ Γαραξηά ην ηξαγνχδη» ηξία ρσξηά θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ πφιεκν
71

. 

Βπίζεο, ζην αθξηηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ κηθξνχ ΐιαρφπνπινπ» ηξεηο είλαη νη 

ζπλδαηηπκφλεο πνιεκηζηέο: ν Κσλζηαληίλνο ν κηθξφο, ν Ώιέμεο αληξεησκέλνο θαη ην 

κηθξφ ΐιαρφπνπιν ν θαζηξνπνιεκίηεο
72

, ηξία κήια βγάδεη απφ ηνλ θφξθν ηεο ε 
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κάγηζζα ζην ηξαγνχδη ηεο Ληνγέλλεηεο
73

, ηξεηο νξγηέο έρεη κήθνο ην θνληάξη ηνπ 

Αηγελή
74

, ηελ ηξίηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο γελλήζεθε ν Αηγελήο θαη ηελ ηξίηε ζα 

πεζάλεη
75

. «Σξία θαιά άινγα» ιαηξεχεη ηεο ρήξαο ν γηνο ζην ηξαγνχδη «Υήξαο πγηφο 

θαη άινγα», ηνλ Μαχξν, ηνλ Γξίβα θαη ηνλ Πέπαλν
76

. ην θιέθηηθν ηξαγνχδη «ηνπ 

Μπνπθνπβάια», ηξεηο θνξέο κεηξηνχληαη νη Σνχξθνη κεηά ηελ αλακέηξεζε κε ηνλ 

Μπνπθνπβάια
77

, ηξία ζπγγεληθά ηεο πξφζσπα έραζε ε κάλα ηνπ Γπθηάθε ζην 

ηξαγνχδη «Σνπ Γπθηάθε»
78

, «ηξεηο παηαξηέο» έξημαλ ζηνλ Καιηαθνχδα ην 

πξσηνπαιίθαξν ηνπ Ώλδξνχηζνπ
79

, ηξία ρσξηά αθάληζε ν Γηαλλάθεο ζην ηξαγνχδη 

«ησλ ηζκαλαίσλ»
80

, ζε ηξεηο κεξηέο ήηαλ θακέλα ηα γξάκκαηα ηνπ Καηζαληψλε 

πξνο ηνλ Λεπεληψηε
81

, ηξεηο αξρφληηζζεο απφ ην Μεζνιφγγη ζξελνχλ ηνλ 

Λεπεληψηε
82

, κε ηξία βηιαέηηα πνιεκά ν Νηθνηζάξαο θαη ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο 

θάλεη πφιεκν
83

. 

Σξεηο πέξδηθεο, αθφκε, κνηξνινγνχλ ηνλ Λάδν ζην ηξαγνχδη «Σσλ Λαδαίσλ»
84

, 

φπσο θαη ηνλ ηξηθηφκπνια ζην νκψλπκν ηξαγνχδη «ηνπ ηξηθηφκπνια»
85

 θαη ηξεηο 

πέξδηθεο κνηξνινγνχλ ζηνλ πχξγν ηεο Καζηάληαο, ηνλ Κσλζηαληή, ηνλ Αεκεηξάθε 

θαη ηνλ Παλαγηψηε
86

. Σξία βφιηα είρε ε κπαηαξηά πνπ ζθφησζε ηνλ Υξφλε
87

, θάησ 

απφ ηξία πιαηάληα βξίζθεηαη μαπισκέλνο ν ΐαξιάκεο
88

, ηξεηο αεηνί θάζνληαλ ζε 

ηξία καχξα ιηζάξηα θαη ιέλε ηα παξάπνλά ηνπο ζην ηξαγνχδη «Ώτηφο»
89

, ηξία κεγάια 

ζχλλεθα θαηεπζχλνληαη ζην Καξπελήζη ζην ηξαγνχδη «ηνπ Ληβίλε»
90

, ηξεηο θνπέιεο 

θεξλάλε ηνλ ΐειή Γθέθα ζην ηξαγνχδη «ηνπ Καηζαληψλε»
91

, ζε ηξία ζχλλεθα 

εζηηάδεη ην ηξαγνχδη ηνπ Νηθνηζάξα
92

, ηξία πνπιηά θάζνληαη «ζηε ξάρε ζην ιεκέξη» 
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θαη θιαίλε γηα ηελ ηχρε «ηνπ Υξήζηνπ Μειηψλε»
93

. Σξία είλαη πάιη ηα πνπιηά πνπ 

ζξελνχλ γηα ηνλ Γηψηε, δηαθνξνπνηνχληαη φκσο σο πξνο ην φηη ζηέθνληαη «ζηεο 

Παλαγηάο ηνλ πχξγν»
94

. Βπίζεο ζην Γεξαθνβνχλη θάζνληαη θαη θιαίλε ηα ηξία πνπιηά 

ηνλ Ληάθν
95

, ελψ ηξία πνπιηά κνηξνινγνχλ θαη ηνλ Νηθνηζάξα
96

. ην ηξαγνχδη ηνπ 

Ααζθαινγηάλλε ν παζάο νξγαλψλεη ηξία ζψκαηα ζηξαηνχ γηα λα ρηππήζεη ηξία ρσξηά 

ζηελ πεξηνρή ησλ θαθίσλ
97

, θαζψο θαη ν Λάκπξνο Καηζψλεο ηξεηο κέξεο 

πνιεκνχζε ηνπο Σνχξθνπο θνληά ζηα λεζηά Άλδξν θαη Σδηά
98

. 

Οη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο γηνξηέο αλαθέξνληαη ζην «Κξνχζνο ηεο 

Ώλδξηαλνχπνιεο»
99

, ηξία θαξάβηα ζα έξζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα πάξνπλ 

ηα ηεξά θεηκήιηα ηεο Ώγηά-νθηάο
100

, ηξεηο θνξέο αλαζεκαηίδεηαη ν βαζηιηάο πνπ 

εθαξκφδεη ην παηδνκάδσκα ζην νκψλπκν δεκνηηθφ ηξαγνχδη
101

. 

Σξεηο θαιέο ζπληξφθηζζεο πήγαλ λα δνπλ ηε ιπγεξή ζην ηξαγνχδη ηεο 

«Ώπνιεζκνλεκέλεο» πνπ πεζαίλεη «γηα ελφο αγνχξνπ αγθάιηαζκα»
102

, ηξεηο κέξεο 

θαη ηξεηο λχρηεο ζηνιίζηεθε ε θνπκπάξα πνπ έγηλε λχθε
103

, ηξεηο ήηαλ νη αδειθέο πνπ 

είραλ θαθή κνίξα θαη ζπζηάζηεθαλ γηα ην ρηίζηκν γεθπξψλ ζην Ανχλαβε, ηνλ 

Βπθξάηε θαη ην πνηάκη ηεο Άξηαο
104

, ηξία αδέξθηα βφζθνπλ πξφβαηα θαη γίδηα ζην 

ηξαγνχδη «Ο βνζθφο θαη ε λεξάηδα»
105

, ηξεηο θνπέιεο «ιπγεξέο» κε ζάξξνο πήγαλ λα 

ζπλαληήζνπλ ηνλ δξάθν πνπ εκπφδηδε ηελ χδξεπζε ηεο πεξηνρήο
106

. ην άζκα «Ο 

ζάλαηνο ηνπ Αηγελή» ηξεηο θνξέο ξσηά ν Αηγελήο ηε γπλαίθα ηνπ αλ πεζάλεη πνηνλ ζα 

μαλαπαληξεπηεί
107

, ηξεηο αδεξθέο είρε ε γπλαίθα ηνπ Αηγελή,  κία ράζεθε απφ θσηηά, 

ε άιιε έπεζε ζην πεγάδη θαη ε ηξίηε απφ ηα ρέξηα ηνπ Αηγελή
108

. ην αθξηηηθφ 

ηξαγνχδη «ηνπ γηνχ ηνπ Ώξκνχξε» ζηηο πιάηεο ηνπ αξαθελνχ αιέζνπλ ηξεηο 

αλεκφκπινη θαη ζηα δάθηπιά ηνπ θνηκνχληαλ ηξία αλδξφγπλα
109

. ηελ θππξηαθή 
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παξαιιαγή ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο πέξαζαλ γηα λα γελλεζεί ν πηφο ηνπ 

Ώξκνχξε
110

. 

Ο γηνο ηνπ Ώλδξνλίθνπ δεηάεη απφ ηνπο αξαθελνχο λα ηνλ δέζνπλ ηξεηο θνξέο 

κε ηελ αιπζίδα, ηξεηο θνξέο λα ηνπ δέζνπλ ηα κάηηα θαη ζηηο καζράιεο ηνπ λα βάινπλ 

ηξία θνληάξηα κφιπβν
111

. ην ίδην πνίεκα, ε κεηέξα ηνπ ηνλ ζπκβνπιεχεη λα ηνπ 

νξθηζηνχλ ηξεηο θνξέο θαη χζηεξα λα αθηππεχζεη
112

. ηελ παξαιιαγή ηεο 

Ασδεθαλήζνπ ν γηνο ηνπ Ώλδξνλίθνπ νλνκάδεηαη Γηάλλεο, ν Γηάλλεο ζηνηρεκάηηζε κε 

ηνλ ήιην πσο ζα πάεη πην γξήγνξα ζηε κάλα ηνπ, ν ήιηνο λίθεζε θαη ν Γηάλλεο 

λχρησζε ζε κηα πεξηνρή πνπ άλζξσπνο δελ ππάξρεη θαη κφλν ηξία δέληξα βξίζθνληαη: 

κηα κειηά, κηα θπδσληά θαη κηα αγξηνθνηληθηά
113

. ην ίδην πνίεκα έξρεηαη πξνο 

ζπλάληεζε ηνπ θαη ε γπλαίθα ηνπ, ε νπνία παξαπνληέηαη φηη ηελ άθεζε ρήξα κε ηξία 

κηθξά παηδηά
114

. ην ηξαγνχδη «ν Κσλζηαληήο λπκθεπκέλνο θη ν Μαχξνο ηνπ» ν 

Κσλζηαληίλνο θίιεζε ηξεηο θαιφγξηεο θαη μφδεςε ηξεηο πχξγνπο καξγαξηηάξη
 115

, ζην 

θιέθηηθν ηξαγνχδη ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο πνιεκά ν Καδαβέξλεο θαη ηξία 

βαζηθά ζηνηρεία ζηεξείηαη –ςσκί, λεξφ θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα–
116

, ελψ ζην πνίεκα 

«Σνπ Καξακήηζνπ» ηξία αζηέξηα θσηεηλά θαη ηξία ζακπά εκθαλίζηεθαλ αλάκεζα ζε 

ηξεηο ζάιαζζεο
117

. 

«Ο θιέθηεο πνπ πεζαίλεη» δεηά απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ, λα ηνλ κεηαθέξνπλ 

ςειά ζην βνπλφ λα ηνπ δψζνπλ ην θαξηνθίιη ηνπ, λα ην ξίμεη ηξεηο θνξέο θαη κεηά λα 

μεςπρήζεη
118

. Σξεηο κέξεο έρεη λα δηδάμεη ηνλ Κσλζηαληή ν δάζθαινο ζηελ παξαινγή 

«ε κάλα ε Φφληζζα»
119

. Με ηξία ζθπιηά ιπζζαζκέλα θαη ηξία ςσκηά κνπριηαζκέλα 

πεγαίλεη ε γπλαίθα ηνπ Κσλζηαληή ζην βνπλφ
120

. 

Σξία ρξφληα γξάθνπλ ηα πξνηθηά νη βαζηιηάδεο ζην ζπλνηθέζην πνπ πξνζπαζνχλ 

λα πεηχρνπλ
121

, ηξεηο είλαη νη άξρνληεο πνπ ηξψλε θαη πίλνπλ κε ηνλ Μαπξνγηαλλή
122

, 

ηξεηο άλδξεο ζπδεηνχλ γηα ηηο φκνξθεο γπλαίθεο: ν Μελνχζεο, ν Μπηξκπίιεο θη ν 
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Ρεζνχιεο
123

. Ο Υαηδαξάθεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παληξεπηεί ηελ Ώξεηή «ηνπ 

Υαξδαλή ή ηεο Διηνγέλλεηεο» βάδεη δηάθνξα ζηνηρήκαηα έλα απφ απηά είλαη λα 

ζχξεη έλα πινίν κε ηξία θαηαζηξψκαηα
124

. 

Σξία έηε πνιηνξθεί έλαο λένο ρξηζηηαλφο Ββξαηνπνχια
125

. ηξεηο θαιφγεξνη απφ 

ηελ Κξήηε θαη ηξεηο απφ ην Άγην ξνο θηηάρλνπλ θαξάβη κε ηξεηο λεαξνχο λαχηεο
126

. 

Σξεηο βίγιεο θαη ηξεηο βηγιάηνξεο ζα βάιεη ζην κηθξφ παηδί ε κεηέξα ηνπ γηα λα ην 

πάξεη ν χπλνο: ηνλ Ήιην ζηα βνπλά, ηνλ αεηφ ζηνπο θάκπνπο θαη ηνλ θπξ-ΐνξηά ζην 

πέιαγνο
127

. Γηα ηνλ λέν πνπ έθπγε απφ ηε δσή δελ ηαίξηαδε θξεβάηη ζηε γε, αιιά 

θξεβάηη αλάκεζα ζε δπν κειηέο θαη ηξεηο λεξαληδηέο
128

. Σξεηο αλδξείνη λένη 

πξνζπαζνχλ λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηνλ Άδε ζην κνηξνιφγη «Δ ιπγεξή ζηνλ Άδε»
129

. 

Γεξάθη έβγαιε θσλή απφ βνπλά πνπ έρνπλ ηξεηο θνξπθέο θαη κίιεζε γηα ηνλ γάκν ηνπ 

«αγφξνπ» κε ηελ μαλζή θφξε
130

. 

ηνλ κεξν, ν αξηζκφο ηξία εθθξάδεη ηελ ηδηφηεηα ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ. Ο 

Ώρηιιέαο βεβαηψλεη ηνλ Ώγακέκλνλα πσο αλ ειεπζεξψζεη  ηε Υξπζείδα, νη Ώραηνί ζα 

ηνλ απνδεκηψζνπλ, φηαλ θπξηεπηεί ε Σξνία, κε πνιιαπιάζηα δψξα: ηξηπιά θαη 

ηεηξαπιά (Ώ 128), επίζεο ην ζπαζί ηνπ Μελειάνπ ζπάδεη «ηπισθά ηε καὶ ηεηπασθὰ» (Γ 

363). 

Παξφκνηα θαη ζην λενειιεληθά θείκελα ε αδεξθή ηνπ Μαπξηαλνχ πξνηείλεη γηα 

ηνλ βαζηιηά πνπ έραζε ην ζηνίρεκα: «Βηφηεο λα ηνπ βάιεηε ηξίδηπιε ηελ θαδέλα»
131

. 

Ο Υαηδαξάθεο βάδεη ζηνίρεκα γηα λα θεξδίζεη ηελ Ώξεηή φηη ζα ζχξεη ηξηθνχβεξην 

θαξάβη «Σνπ Υαξδαλή ή ηεο Διηνγέλλεηεο»
132

. 

Ο γηνο ηνπ Ώλδξφληθνπ γηα λα δείμεη ζηνπο αξαθελνχο ηε κεγάιε ηνπ δχλακε 

ηνπο πξνθαιεί ζην αθξηηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ πηνχ ηνπ Ώλδξνλίθνπ»: 

 

«δέζηε θ‘ εμαγθσληάζηε κε, ηξεηο δίπιεο η‘ αιπζίδη 

ξάςεηε η' άκκαηάθηα κνπ ηξεηο δίπιεο ην ξαθίδη, 

βάξηε θ' είο ηέο καζράιεο κνπ ηξηθάληαξνλ κνιχβη»
133
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Χζηφζν, ε ηξίηε ζέζε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη έρεη θαη άιιε ζεκαζία: ην ηξίην 

αλάκεζα ζε έκςπρα ή άςπρα φληα είλαη απηφ πνπ επηηειεί ηα γξακκέλα ηεο κνίξαο.  

ην θιέθηηθν ηξαγνχδη «Σνπ Καηζαληψλε» κε ηξεηο ζθαίξεο ηνλ ζεκάδεςαλ. Δ κία 

ηνλ ρηχπεζε επηδεξκηθά, ε άιιε ηνλ πέηπρε ζην θεθάιη θαη ε ηξίηε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη «θαξκαθεξή» ζηελ θαξδηά. Βδψ δειψλεηαη φηη ε ηξίηε ζθαίξα ήηαλ 

ε κνηξαία γηαηί έθνςε ην λήκα ηεο δσήο ηνπ
134

. Σξία γπαιηά θαξκάθη ζα ξίμεη ν 

νπξαλφο ζηνπ πηθξακέλνπ ηελ απιή, ην έλα ην πίλεη ην πξσί, ην άιιν ην κεζεκέξη θαη 

ην ηξίην πνπ είλαη θαη ην πην πηθξφ ην βξάδπ ζην δείπλν
135

, ηξεηο πνηακνί ρσξίδνπλ 

ηνπο λεθξνχο απφ ηνλ πάλσ θφζκν, ν έλαο ρσξίδεη αληξφγπλα, ν άιινο ρσξίδεη 

αδέξθηα «θη ν ηξίηνο ν θαξκαθεξφο ηε καλ‘ απφ ηα παηδηά ηεο»
136

. Σξία πνηάκηα ζα 

ζρεκαηίζνπλ ηα δάθξπα ησλ ιππεκέλσλ γπλαηθψλ, ην έλα νδεγεί ζηε Μπαξκπαξηά, 

ην άιιν ζηε Αχζε θαη ην ηξίην, ην θαξκαθεξφ, δηαζρίδεη ηνλ Κάησ Κφζκν
137

. 

Βπίζεο, ε ηξίηε θαη θαιχηεξε ζέζε ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, φπσο θαη ζηνλ 

κεξν, θξαηηέηαη γηα ην πην ζεκαληηθφ κέινο. ηαλ ην θαξάβη ησλ Ώραηψλ πνπ 

θέξλεη ηε Υξπζείδα πίζσ ζηνλ παηέξα ηεο θηάλεη ζηε Υξχζα, πξψηνη βγαίλνπλ  ζηε 

ζηεξηά νη άλδξεο, έπεηηα ηα δψα ηεο ζπζίαο θαη ηειεπηαία ε θφξε ηνπ Υξχζε (Ώ 437-

439). Γηα ην ζεκαληηθφηεξν κέινο θπιάγεηαη ε ηξίηε θαη θαιχηεξε ζέζε. Σν θπζηθφ 

φκσο ζα ήηαλ λα απνβηβαζηεί πξψηα ε Υξπζείδα. Οκνίσο, απφ ηνπο ηξεηο 

ζπληξφθνπο, ην ΐιαρφπνπιν θαη ην άινγφ ηνπ αθήλνληαη ηειεπηαία γηαηί απηνί είλαη 

πνπ ζα παίμνπλ ζην ηξαγνχδη «Σνπ Μηθξνχ ΐιαρφπνπινπ» ηνλ θχξην ξφιν
138

. Σξία 

θαξάβηα ζα ‘ξζνπλ απφ ηε Αχζε θαη ην ηξίην θαη θαιχηεξν ζα πάξεη ην ζπνπδαηφηεξν 

θεηκήιην ηεο Ώγηάο-νθηάο, ηελ Ώγία Σξάπεδα
139

. ηνπ θάησ θφζκνπ ηηο βξχζεο 

πιέλνπλ ηξεηο θνπέιεο. Δ κηα πιέλεη ηνπο άξξσζηνπο, ε άιιε ηηο ιερψλεο θαη ε ηξίηε, 

πνπ είλαη θαη ε θαιχηεξε, πιέλεη ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο «Κάησ ζηνπ Υάξνπ ηα 

λεξά»
140

. 

Σν ηξίην θαη θαιχηεξν πνπιί είλαη απηφ πνπ κνηξνινγεί ζην πνίεκα «ησλ 

Λαδαίσλ»
141

. Σν ίδην παξαηεξνχκε ζην πνίεκα ηνπ «Υξήζηνπ Μειηψλε»
142

. Σξία 
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κπατξάθηα θαίλνληαη θάησ απφ ην νχιη, ην ηξίην φκσο ην θαιχηεξν είλαη ηνπ 

Μηηζνκπφλνπ
143

. Ώπφ ηα ηξία πνπιηά πνπ θάζνληαη ςειά ζηε ΐνπληρψξα, ην ηξίην ην 

θαιχηεξν ξσηάεη ηνπο δηαβάηεο γηα ηνλ ΐιαρνζαλάζε
144

. Δ ηξίηε, ε θαιχηεξε 

πέξδηθα, θιαίεη ηνλ Παλαγηψηε ζηνλ πχξγν ηεο Καζηάληαο
145

, ην ηξίην θαη θαιχηεξν 

πνπιί κνηξνινγεί ηνλ Ληάθν
146

. 

Σα πνιιαπιάζηα ηνπ ηξία πξνζθέξνπλ αλάινγεο ππεξεζίεο κε εθείλεο ησλ 

επψλ θαη ζηε δεκνηηθή πνίεζε. ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνί 

έμη, ελληά,  δψδεθα θαη δεθανρηψ. 

 ηελ Ιλιάδα, ζην ζπκβνχιην ησλ γεξφλησλ (ΐ47) ν Ώγακέκλνλαο ζπγθαιεί έμη 

βαζηιηάδεο. ην λενειιεληθφ θείκελν έμη θαιφγεξνη ζπλνιηθά αξκαηψζαλε θαξάβη 

«Σξεηο θαιφγεξνη θξεηηθνί»
147

. 

ηελ Οδύζζεια (ζ 258) ππάξρνπλ ελλέα θξηηέο ησλ αγψλσλ θαη ηεο ρνξεπηηθήο 

επίδεημεο ησλ λεαξψλ Φαηάθσλ. Δ ηδαληθή ειιεληθή νηθνγέλεηα ζηε δεκνηηθή πνίεζε 

δνκείηαη απφ πεξηζζφηεξα αξζεληθά κέιε θαη ιηγφηεξα ζειπθά. Έηζη, ελλέα γηνπο θαη 

κηα ζπγαηέξα έρεη ε κάλα ζην πνίεκα «Σνπ λεθξνχ αδειθνχ»
148

. ηηο ελλέα κέξεο 

απφ ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ απνδίδνληαη ηηκέο ζηνλ λεθξφ «ηδαί πέδα, πέδα γηνχιιε 

κνπ γηα λ‘ απνθακαηίζεο/ ε θαιή ζνπ επέζαλελ ηδ‘ έθακε ηεο ελληά ηεο» γηα λα 

θιείζεη θαη ηππηθά ν θχθινο ηεο επίγεηαο δσήο, ζχκθσλα κε ην άζκα «Σεο θαθήο 

πεζεξάο»
149

. Ο πφλνο ηεο γπλαίθαο δελ κεηξηάδεηαη. Ώλάκεζα ζηνπο άιινπο 

ζπγγελείο, κάλα, παηέξα, ζχδπγν, έραζε θαη ελλέα αδειθνχο
150

. ην αθξηηηθφ πνίεκα 

«ηνπ Τηνχ ηνπ Ώξκνχξε» ηε λχρηα πνπ γελλήζεθε ν γηνο ηνπ Ώξκνχξε «ηξψεη ελληά 

θνπξληέο ςσκί θη ελληά δηζίθιεο γάια»
151

. ην ηζηνξηθφ άζκα «ηεο Νάνπζαο» 

αλαθέξεηαη φηη θαηά ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ζηε Νάνπζα θαηαζηξάθεθαλ 

ελλέα ρσξηά 
152

. 

Δ πεζεξά εχρεηαη γηα ηε λχθε πνπ κπήθε ζην ζπίηη ηεο λα απνθηήζεη ελλέα 

γηνπο θαη κηα «γιπθνκειίηζα», δειαδή θφξε
153

. Βλλέα κνηξνινγίζηξεο, ηξεηο απφ ηε 
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θφπειν, ηξεηο απφ ηε θχξν θαη ηξεηο απφ ηα Φαξά, πξέπεη λα ζξελήζνπλ ηε 

«ιπγεξή» πνπ άθεζε ηα εγθφζκηα 
154

 . 

Γηα ηνλ αξηζκφ δψδεθα αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: ν Ώρηιιέαο ζθάδεη 

δψδεθα λεθξνχο Σξψεο ζηελ ππξά πνπ αλάβεη γηα λα ηηκήζεη ηνλ Πάηξνθιν (Φ 175-

180). Αψδεθα αδεξθνχο θαη άληξα ηνλ Αηγελή  ιέεη φηη έρεη ε ιπγεξή ζηνλ δξάθν, 

φηαλ θαηέβεθε ζηε βξχζε λα πάξεη λεξφ
155

. Αψδεθα έηε ε θφξε ζπκβίσλε κε ηνπο 

θιέθηεο, ρσξίο θαλείο λα αληηιεθζεί φηη είλαη γπλαίθα ζην ηξαγνχδη «Δ  θφξε κε ηνπο 

θιέθηεο»
156

. Ο θιέθηεο παξαγγέιλεη ζηνπο ζπληξφθνπο λα θέξνπλ παιηφ θξαζί 

δσδεθαρξνλήζην γηα λα πιχλεη ηηο ιαβσκαηηέο ηνπ
157

. ην άζκα «ν Σδσξηδάθεο θη ν 

Γαθέξαο» δηαβάδνπκε: 

«ν θαπεηάλ Σδσξηδάθεο ήηνλ πινχζηνο, 

Καξάβηλ άξκαηψλεη γηα ην θξνχζνο 

ζηα  δψδεθα λεζηά πα λά καιψλε. 

Σνχξθνπο θαη Σνπξθνπνχιεο λά ζθιαβφλε»
158

. 

 

Δ θφξε βαξηαλαζηελάδεη, γηαηί ν άληξαο ηεο βξίζθεηαη δψδεθα ρξφληα καθξηά ηεο 

ζηελ μεληηηά ζην ηξαγνχδη «Πηζηή ζχδπγνο γπξηζκφο μεληηεκέλνπ»
159

, ελψ δψδεθα 

ρξφληα απνπζίαδε θαη ν ζχδπγνο ηεο άπηζηεο γπλαίθαο ζην άζκα «Δ άπηζηε 

ζχδπγνο»
160

. ηελ παξαινγή ηνπ Υαξδαλή ή ηεο Ληνγέλλεηεο» πάιη, δψδεθα έηε 

αγσλίδεηαη ν Υαξδαλήο λα θάλεη γπλαίθα ηνπ ηελ Ώξεηή θαη δψδεθα ρξφληα εθείλε 

πξνθαζίδεηαη φηη πξνζπαζεί λα κάζεη θέληεκα, φηαλ εκθαλίδεηαη ζην ζπίηη ηεο 

κεηακθηεζκέλνο ζε γπλαίθα (μαδέιθε Ώξεηήο)
161

. Δ θφξε, ε νπνία έδσζε 

ηξηαληάθπιια ζηνλ λεαξφ θπλεγφ θαη έιαβε ην δαρηπιίδη πνπ ηεο πέηαμε, έρεη 

δψδεθα αδειθνχο
162

. ην θιέθηηθν ηξαγνχδη «ηνπ Κψζηα» ηα ιεκέξηα ησλ θιεθηψλ 

θαη νη νμηέο βαξηαλαζηελάδνπλ γηαηί ράζεθε ν νκψλπκνο θιέθηεο θαη έρεη δψδεθα 

αδέιθηα
163

. Ο Παλαγηψηαξνο δελ πξνζθπλά ηνλ Ώιή Μπέε θαη απηφο δψδεθα κέξεο 
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ζπλερψο δηεμάγεη ελαληίνλ ηνπ αδπζψπεην πφιεκν, φπσο δηαβάδνπκε ζην άζκα «Σσλ 

Κνινθνηξσλαίσλ θαη ηνπ Παλαγηψηαξνπ ΐελεηζαλάθε»
164

. 

 

«- ξα θαιή, κπνπινχθκπαζε-Καιψο ηνλ Υξφλε νπνχ ‗ξζε. 

Πσο ηα ‗ρεηο Υξφλε κ‘ ηα παηδηά, ηη θάλνπλ ηα παηδηά ζνπ, 

- ε πξνζθπλνχλ, κπνπινχθκπαζε, θαη ζνπ θηινχλ ηα ρέξηα 

δψδεθα κέξεο έιεηπα, ηη θάλνπλε δελ μέξσ», 

 

απαληά ν Υξφλεο ζηελ εξψηεζε ηνπ Σνχξθνπ αμησκαηηθνχ θαη φηαλ αληηιακβάλεηαη 

φηη ηα παηδηά είλαη ζθνησκέλα νξκά ζηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαη ζθνηψλεη δψδεθα 

Ώξβαλίηεο θαη δχν αμησκαηηθνχο «Σνπ Υξφλε»
165

. 

Ο εξσηεπκέλνο λένο πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηεο Μαξνπδήο ην αιψλη, φπνπ 

δψδεθα εξγάηεο θνπηάδνπλ 
166

. ην ηξαγνχδη «Δ κάλλα ηνπ μεληηεκέλνπ» δψδεθα 

ρξφληα πέξαζαλ, θαη θαλείο δελ είδε ηνλ μεληηεκέλν παξφιν πνπ ν ίδηνο ππνζρφηαλ 

ζηε κάλα ηνπ:  

 

«θάιιην, καλνχια κνπ γιπθηά, θάιιην λα ζθάζσ πξψηα, 

παξά λα κε ζαο ζπκεζψ ζηα έξεκα ηα μέλα».
 167

 

 

Σν ζπκβνχιην ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ απαξηηδφηαλ απφ 

δψδεθα Ρσκαίνπο άξρνληεο, ζχκθσλα κε ην άζκα «Σν πάξζηκν ηεο Πφιεο»
168

. 

Μεηαμχ ησλ άιισλ πνπ δεηεί ν γηνο ηνπ βαζηιηά γηα λα αγγίμεη ην ρέξη ηεο 

Γεξβνπνχιαο είλαη θαη δψδεθα κχινη καδί κε ηνπο κπισλάδεο
169

. 

ην θιέθηηθν ηξαγνχδη «Ο Γίδξνο θάλεη ηε ραξά» ν Γίδξνο θάιεζε ζηε ραξά 

ηνπ γηνπ ηνπ «ηελ θιεθηνπξηά ηα δψδεθα πξσηάηα»
170

. Ώλάκεζα ζηα άιια ιάθπξα 

πνπ πήξε ν Σδνπβάξαο κεηά ηελ επηηπρεκέλε ηνπ ζχγθξνπζε κε ηνπο Σνχξθνπο ήηαλ 

θαη δψδεθα κνπιάξηα κε αζήκη θνξησκέλα
171

. ην ηξαγνχδη «Παληξεηά ζηα μέλα» ν 

λένο παξακέλεη δψδεθα έηε ζηνλ μέλν ηφπν, παληξεχεηαη εθεί θαη ζηέιλεη έλα καληήιη 

κε δψδεθα θινπξηά ζηελ παιηά ηνπ αγάπε. ηελ άθξε ηνπ καληειηνχ γξάθεη ζηελ 

                                                           
164

 ην ίδην, ζ. 61. 
165

 ην ίδην, ζ. 63. 
166

 ην ίδην, ζ. 177. 
167

 ην ίδην,» ζ. 199. 
168

 Ώθαδεκία Ώζελψλ (εθδ.), φ. π., ζ. 128. 
169

 Γηψξγνο Εσάλλνπ, φ. π., ζ. 64. 
170

 Ώθαδεκία Ώζελψλ (εθδ.), φ. π., ζ. 187. 
171

 Γηψξγνο Εσάλλνπ, φ. π., ζ. 115. 



49 
 

θφξε ηα λέα ηνπ γάκνπ ηνπ θαη ηελ αθήλεη ζηε δηθή ηεο θξίζε λα δηαρεηξηζηεί ηε δσή 

ηεο
172

. 

πλερίδνπκε κε ηνλ αξηζκφ δεθανρηψ: ζηνλ κεξν, δεθανρηψ εκέξεο δηήξθεζε 

ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα απφ ην λεζί ηεο Καιπςψο ψζπνπ λα αληηθξχζεη ηα βνπλά ηεο 

ρψξαο ησλ Φαηάθσλ, αληίζηνηρα ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Ο Σζακαδφο παιεχεη κε ηνλ 

γηφ ηνπ» θνβνχληαη κελ έξζεη ν Σζαξπαιήο ζην παλεγχξη πνπ γίλεηαη πξνο ηηκήλ ηνπ 

Ώγίνπ Εσάλλε θαη θαηαζηξέςεη ηνπο δεθανρηψ ρνξνχο θαη ηα δεθανρηψ ηξαπέδηα
173

. 

ηελ παξαιιαγή ηνπ αθξηηηθνχ άζκαηνο «Σνπ θιάβνπ εηο ην θαξάβη»  

ηαμηδεχνπλ κε δεθανρηψ πεηξαηηθά πινία, αθεληηθά, ππεξέηεο, ζθιάβνη
174

. Αεθανρηψ 

κνπιάξηα θαη πνιιά άιια δψξα δίλεη ε κάλα γηα λα ζψζεη ην παηδί ηεο απφ ηε ζθαγή 

ζηελ παξαιιαγή ηνπ ηζηνξηθνχ άζκαηνο «Σν πάξζηκν ηεο Πφιεο εηο ηα ηξαγνχδηα 

ηνπ Πφληνπ»
175

. 

ηελ αγνξά, φπνπ θαηέβεθε ν βαζηιηάο, ζπλαληά δεθανρηψ καγεχηξεο ζχκθσλα 

κε ηελ παξαινγή «Σνπ Μαπξηαλνχ θαη ηεο αδειθήο ηνπ»
176

. Βθηφο απφ ηνπο δψδεθα 

αδειθνχο έρεη θαη δεθανρηψ εμαδέιθνπο ε θφξε, ε νπνία ράξηζε ηα ηξηαληάθπιια 

ζηνλ θπλεγφ θαη πήξε ην δαρηπιίδη πνπ ηεο πέηαμε
177

. Αεθανρηψ θακπάλεο έρεη ε 

Ώγηά-νθηά ζηνλ ζξήλν απφ ηελ Σξαπεδνχληα «Σν Πάξζηκν ηεο Πφιεο»
178

. Ο 

Κσλζηαληήο δέλεη ηνλ Γξίβα (άινγν) κε δεθανρηψ δσλάξηα θαη ην θεθάιη ηνπ κε 

δεθανρηψ καληήιηα «Ο Κσλζηαληήο θη ν Γξίβαο ηνπ». Ο Σδνπβάξαο ρηχπεζε ηνπο 

Σνχξθνπο θαη έπηαζε δεθανρηψ ζθιάβνπο
179

. Σέινο, ε θαξδηά αλαπαξίζηαηαη κε 

δεθανρηψ θιεηδηά ζην ηξαγνχδη «Υσξίο απάληεζε»
180

. 

Ο αξηζκφο ηξηάληα πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ηεξνχ αξηζκνχ ηξία 

κε ηνλ άιινλ ηεξφ αξηζκφ δέθα θαη απνηειεί θνηλή ζπληζηψζα κεηαμχ Οκήξνπ θαη 

ιατθήο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. ηνλ κεξν, ν Ώζθάιαθνο θαη ν Εάικελνο απφ ηνλ 

Οξρνκελφ θπβεξλνχζαλ ηξηάληα θαξάβηα, ν Φείδηππνο θαη ν Άληηθνο απφ ηα 

Ασδεθάλεζα ηξηάληα θαη νη Πνδαιείξηνο θαη Μαράνλαο απφ ηελ Σξίθθε άιια 

ηξηάληα (ΐ516, 680,733). ηα ηξηάληα ρξφληα κηα θνξά γέλλεζε ε κάλα θαη θάλεη ηνλ 
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Πνξθχξε θαη ζηηο ηξηάληα κέξεο απφ ηε γέλλεζή ηνπ βγήθε θαη θαπρήζεθε ζην «Σνπ 

Πνξθχξε»
181

 . 

ηελ θππξηαθή παξαιιαγή ηνπ αθξηηηθνχ ηξαγνπδηνχ «Ο Κσλζηαληήο 

λπκθεπκέλνο θη ν καχξνο ηνπ», ν Κσλζηαληήο κηιάεη κε ηνλ καχξν ηνπ, ην άινγφ 

ηνπ. Σνπ αλαθέξεη φηη ζα ηνλ πάεη ζηελ αιπθή θαη ζα ηνλ θνξηψζεη ηξηάληα κφδηα 

αιάηη απφ πάλσ θαη είθνζη απφ θάησ
182

. Σξηάληα πηάλνπλ απφ ηνλ γηαθά ηνλ 

Κσλζηαληή θαη ηνλ νδεγνχλ ζηε θπιαθή, φηαλ ηνλ έπηαζαλ κε ηελ θφξε ηνπ Βκίξε  

ζην άζκα «Ο θπιαθηζκέλνο θ‘ ε βαζηινπνχια». Ώληί λα εθηίζεη ηξηάληα κέξεο πνπ 

ήηαλ ε αξρηθή πνηλή, ηειηθά εμέηηζε ηξηάληα ρξφληα
183

. «Ο θιέθηεο πνπ πεζαίλεη» καο 

ιέεη φηη ππήξμε ηξηάληα ρξφληα αξκαησιφο θαη είθνζη ρξφληα θιέθηεο
184

. «Σξηάληα 

ακπειφγξαλα» πέξαζε ν Μαχξνο (άινγν) θαη ζθφληαςε θαη έπεζε ν αθέληεο ηνπ ζην 

άζκα «Υήξαο πγηφο θαη άινγα»
185

. ην ηξαγνχδη «Σνπ θπιαθηζκέλνπ» ν 

θπιαθηζκέλνο πέξαζε ηξηάληα ρξφληα ζηε θπιαθή αληί γηα ηξηάληα κέξεο
186

. 

Καη ν αξηζκφο ηξηαθφζηα σο πνιιαπιάζην ηνπ ηξία ζπλαληάηαη ζηνλ κεξν θαη 

ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη δειψλεη έλα ηθαλφ πιήζνο απφ αλζξψπνπο, δψα θαη 

αληηθείκελα. ηνλ κεξν, ηξηαθφζηα αξληά παίξλεη ν Νειέαο απφ ηνπο Διείνπο σο 

απνδεκίσζε (Λ 680). Σξηαθφζηνη θξαηνχλ ην καγλάδη ηεο Ώξεηήο, θαζψο πεγαίλεη 

πξνο ζπλάληεζε κε ηνλ βαζηιηά «Σνπ Μαπξηαλνχ θαη ηεο αδειθήο ηνπ»
187

. χκθσλα 

κε ην άζκα «Ώιβαληθέο επηδξνκέο θαηά ηεο ηαηίζηεο», νη θάηνηθνη ηεο ηάηηζηαο δελ 

θνβνχληαη ηνλ Σηαθίι θαη ηνλ Ώζιάλ Μπέε γηαηί ηνπο ππεξαζπίδεηαη ν Νηφπιηνο κε 

ηξηαθφζηα παιηθάξηα ζην ζπαζί
188

. Ο αξηζκφο ηξηαθφζηα εκθαλίδεηαη θαη ζην 

πεηξαηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ  Γηιαληειή»: 

 

«πεο καο, κσξέ Γηιαληειή, πφζνπο ιεβέληεο έρεηο 

πφζνπο ιεβέληεο ζην θνππί θαη πφζνπο ζην ηνπθέθη; 

Βίρα δηαθφζηνπο ζην θνππί, ηξηαθφζηνπο ζην ηνπθέθη»
189

. 
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Σν θαξάβη πνπ λαππήγεζαλ νη έμη θαιφγεξνη κεηαθέξεη ηξηαθφζηνπο άξρνληεο, θαηά 

ην άζκα «Καιφγεξνη αξκαηψλνπλ θαξάβη»
190

. Ο Ώπηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο 

ζθφησζε ηξηαθφζηνπο Σνχξθνπο ζηελ ηειεπηαία πνιηνξθία πξηλ απφ «Σν πάξζηκν ηεο 

πφιεο»
191

. 

Ο αξηζκφο ηξεηο ρηιηάδεο ζπλαληάηαη ζηα νκεξηθά έπε θαη ζην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη. Βθθξάδεη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ην κεγάιν πιήζνο φλησλ. ην ηξαγνχδη 

«ηνπ Νάλνπ»: 

«λάλνο γπξίδεη ζηα βνπλά, ςειά ζηα θνξθνβνχληα 

θαη θιέθηεο εζπκκάδσλε θαη θιέθηεο ζπκκαδψλεη 

θαη ηα κηθξά θιεθηφπνπια κε η‘ αζεκέληα ζθηάδηα 

ηα κάδσμε , ηα ζχλαμε, ηα ‗θακε ηξεηο ρηιηάδεο»
192

. 

 

Ο αξηζκφο ηξεηο ρηιηάδεο επίζεο ζπλαληηέηαη καδί κε ηνλ αξηζκφ δχν ρηιηάδεο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κνηίβν πνπ επαλαιακβάλεηαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Έηζη 

ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ Κφκλα Σξάθα»: 

 

«ν Αίπιαο πάεη, πέξαζε, πέξα θαη' ηε Μαγνχια 

λα θαξηεξήζε έλα παζζά κε δπφ, κε ηξεηο ρηιηάδεο»
193

. 

 

θαη ζηε δεχηεξε παξαιιαγή «ηνπ Αειεγηψξγε»: 

 

«κεη‘ απ‘ ηα ρηφληα ηα πνιιά, κεη‘ απφ ην ρεηκψλα 

ηνλ καχξν Γηψξγε θιείζαλε νη άπηζηνη Λαιαίνη 

απηνί δελ ήηαλ ιηγνζηνί, ήηνλ δπφ ηξεηο ρηιηάδεο»
194

. 

 

Βπηπιένλ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «ηνπ Καδαβέξλε»: 

 

«αλάκεζα ηελ Υηιηαδνχ, δεμηά κεξηά ηεο Γνχξαο 

ν Καδαβέξλεο πνιεκά κε δπφ κε ηξεηο ρηιηάδεο»
195

. 
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Ο αξηζκφο έλα ζεκαζηνδνηεί ηελ πξσηνπνξία, ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αξρεγία, 

ηε δπλακηθή αξρή θαη ηελ αλδξεία ζηνλ κεξνˑ γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ελιάδα νη 

πξψηνη ηεο Πχινπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα θάλνπλ ηε κνηξαζηά (Λ 685). Ώληίζηνηρε 

ζεκαζία έρεη θαη ζηε δεκνηηθή πνίεζε. ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ πξακαηεπηή»: 

«αλ η‘ άθνπζε ν πξσηφθιεθηνο πνιχ ηνπ βαξπεθάλε
196

. Ώθφκα, κνινλφηη έλα ήηαλ 

«ην κηθξφ βιαρφπνπιν» θαηνξζψλεη λα θαηαηξνπψζεη ρίιηνπο θαη δχν ρηιηάδεο
197

. 

Ο αξηζκφο δχν δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, αιιά 

θαη ηεο αληίζεζεο θαη ηεο αληηπαιφηεηαοˑ παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηνλ κεξν δχν 

ππεξέηεο βνεζνχλ ηνλ Οδπζζέα. Σαπηφζεκε ζεκαζία έρεη θαη ζηελ πξνθνξηθή ιατθή 

πνίεζε: 

ην άζκα «Πξνδνζία Καινγέξνπ» δηαβάδνπκε: 

 

«θαιφγεξνο εθιάδεπε ηνπ Ώηκπαινχ η' ακπέιη 

βιέπεη δπφ θιέθηεο λα ΄ξρνληαη δπν ιεπθνθνξεκέλνπο»
198

. 

 

Ώμίδεη λα αλαθέξνπκε αθφκα ηνπο εμήο ζηίρνπο: «φια ηα πνπιάθηα δπγά-δπγά 

ηα ρειηδνλάθηα δεπγαξσηά» απφ ην ηξαγνχδη «ια ηα πνπιάθηα δπγά-δπγά 
199

, «ν 

ιπκπνο θη ν Κίζζαβνο ηα δχν βνπλά καιψλνπλ»
200

 απφ ην ηξαγνχδη «Ο ιπκπνο 

θαη ν Κίζζαβνο». 

ηε ζεκαηνινγία ηνπ νκεξηθνχ θεηκέλνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, 

ζπκκεηέρεη θαη ν αξηζκφο ηέζζεξα. Ώλ ζηελ Ιλιάδα, ηέζζεξηο ιίηξεο ρσξεηηθφηεηα 

είρε ν ιέβεηαο πνπ ζα δηλφηαλ σο έπαζιν, ζηνπο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ Παηξφθινπ 

(Φ 268), ηέζζεξηο πηζακέο ήηαλ ην ζπαζί ηνπ Αηγελή ζηε δεχηεξε παξαιιαγή ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ Αηγελή
201

. ηα «Σξαγνχδηα ηεο Ώγάπεο» ην θηιί ηεο παληξεκέλεο 

απνηηκάηαη κε ηέζζεξα θισξηά βελέηηθα
202

. ην νκψλπκν ηξαγνχδη ν γηνο ηεο ρήξαο 

ππφζρεηαη ζην άινγφ ηνπ φηη, αλ ηνλ ζψζεη θαη απηή ηε θνξά, ζα ηνπ ραξίζεη ηέζζεξα 

ρξπζά πέηαια
203

. Σα ηέζζεξα παηδηά ηνπ Κσλζηαληίλνπ είλαη δσληαλά ζηελ 

παξαιιαγή ηεο Δπείξνπ ηνπ αθξηηηθνχ ηξαγνπδηνχ «Οη ελληά πηνί ηνπ Ώλδξφληθνπ 
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θαη ν πγξφπνπινο»
204

. ην ηξαγνχδη «ηνπ Πιηάηζηθα» ν Πιηάηζηθαο θείηαη ζηε 

βξχζε πιεγσκέλνο θαη ξσηά ηα πνπιηά αλ ζα γηαηξεπηεί. Ώπηά ηνλ ζπκβνπιεχνπλ γηα 

λα γηαηξεπηεί λα αλέβεη ηα ςειά βνπλά, φπνπ νη γελλαίνη άλδξεο δελ αξξσζηαίλνπλ 

θαη φπνπ βξίζθνληαη «ηα ηέζζεξα πξσηάηα» ησλ θιεθηψλ
205

. Σέζζεξα είλαη ηα θαθά 

πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ θάπνηνλ άλζξσπν: «ε μεληηηά, ε θπιαθή, ε θηψρεηα, ε 

νξθάληα» ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «ΐαξχηεξε ε μεληηηά»
206

 . 

Ο αξηζκφο ζαξάληα, επίζεο, απαληά ζηνλ κεξν –ζαξάληα ζπθηέο έδσζε ν 

Λαέξηεο ζηνλ Οδπζζέα (σ 390)– αιιά θαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Ο αξηζκφο απηφο 

αληηπξνζσπεχεη ην ζψκα θαη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θχζεο (γε, αέξα, λεξφ, θσηηά), 

θαλεξψλεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδερφκελε επηξξνή απφ 

ηνλ ηνπδατζκφ θαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ. 

ΐάζεη ησλ παξαπάλσ, ν αξηζκφο ζαξάληα έρεη δηεηζδχζεη βαζηά ζηε ζπλείδεζε 

ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. αξάληα κέξεο επηβάιιεηαη λα παξακείλεη ε ιερψλα ζην ζπίηη, 

θαζψο ηφζεο κέξεο απαηηνχληαη γηα ηνλ εμαγληζκφ ηεο. Δ έμνδφο ηεο πξηλ απφ ηε 

ζπκθσλεκέλε πεξίνδν πηζηεπφηαλ φηη κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεγάιν θαθφ.  

 ηαλ λαπάγεζε ην πινίν, ην θχκα παξάζπξε ην κηθξφ λαπηφπνπιν ζαξάληα 

κίιηα καθξηά ζχκθσλα κε ην άζκα «Σνπ Κπξ ΐνξηά»
 207

. 

 

Ώθφκα ζε έλα  άηηηιν θιέθηηθν, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Δκλογέρ ηνπ 

Πνιίηε: 

 

«ζαξάληα παιηθάξηα απφ ηε Λεβαδηά 

θαιά θη αξκαησκέλα πάλε γηα θιεςηά, 

πάλε γηα λα παηήζνπλ ην θαιφ ρσξηφ 

πάλε θαη γηα λα θάςνπλ ρψξεο θαη λεζηά»
208

. 

 

‘ έλα θιέθηηθν ηξαγνχδη, ην νπνίν καο παξαδίδεηαη ρσξίο ηίηιν, θνξίηζηα 

βγήθαλ λα καδέςνπλ ιάραλα θαη βξέζεθαλ ζηα ιεκέξηα ησλ θιεθηψλ, φπνπ ζαξάληα 

θιέθηεο βξίζθνληαλ μαπισκέλνη
209

. ην άζκα «Δ αξπαγή ηεο γπλαίθαο ηνπ Ώθξίηε», 

ν  Γξίβαο (ην άινγν) ηνπ Ώθξίηα έρεη ζαξάληα πιεγέο αιιά γηα ην ραηίξη ηεο θπξάο 
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ηνπ  πνπ ηνλ θξφληηδε, δέρεηαη λα αθνινπζήζεη ηνλ θχξηφ ηνπ γηα λα ηελ ζψζνπλ. Σν 

άινγν κε ηελ πξψηε βηηζηά δηέλπζε ζαξάληα κίιηα
210

. αξάληα αξθνχδεο ζθφησζε ν 

Αηγελήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Ο ζάλαηνο ηνπ 

Αηγελή»
211

. Ο γηνο ηεο ρήξαο κε ην άινγφ ηνπ πεξλά ακπειφγξαλα ζαξάληα νξγηέο 

πιαηηά ζην άζκα «Υήξαο πγηφο θαη άινγα»
212

. αξάληα κέξεο έπαηδε ν Γηάλλεο ηε 

θινγέξα γηα λα κελ ηνλ θάεη ε Λάκηα ζην «Γηάλλεο θαη Λάκηα»
213

. Σε βαζηινπνχια 

πνπ απνκαθξχλζεθε κε ην φκνξθν πινίν ηεο ζαξάληα κίιηα απφ ηελ μεξά, ηελ 

θπλεγά ν γηνο ηνπ ξήγα κε άιια ηξία πινία ζην ηξαγνχδη «ΐαζηινπνχια θαη ξήγα 

γηνο ζθιάβνο ηεο»
214

. αξάληα ρξφληα έδεζε ν Γίδξνο, σο αξκαησιφο θαη θιέθηεο, 

ζην άζκα «Ο ζάλαηνο ηνπ Γίδξνπ»
215

. ην ηξαγνχδη «ξθνο» αλαθέξεηαη φηη ζ‘ 

απηφλ πνπ έρεη δπν αγαπεηηθέο ρξεηάδνληαη ζαξάληα καραηξηέο
216

. αξάληα νξγηέο 

καιιηά είρε ε θφξε θαη ηα έθνςε ζην ηξαγνχδη «Σεο θφξεο ηα κελχκαηα»
217

 θαη ν 

Καιαπφζνο είρε ζαξάληα καραηξηέο ζην ηξαγνχδη «Σνπ Καιαπφζνπ ν γδηθησκφο»
218

. 

ηε δεκνηηθή πνίεζε εκθαλίδνληαη, αθφκε, νη αξηζκνί ηεηξαθφζηα θαη ηέζζεξηο 

ρηιηάδεο. Χο πνιιαπιάζηα ηνπ ηέζζεξα αληηπξνζσπεχνπλ ην πιήζνο θαη ηνλ πινχην 

ζε πιηθά αγαζά. Σεηξαθφζηα ζήκαληξα έρεη ε Ώγία νθία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

ζην νκψλπκν ηξαγνχδη
219

ˑ ε απνιεζκνλεκέλε παληξεχεηαη ηνλ λέν πνπ αγαπά θαη 

ζηνλ γάκν ηεο παξεπξίζθνληαη ηεηξαθφζηνη άξρνληεο
220

ˑ ζην ηξαγνχδη ηνπ Αίπια, 

παξαθαινχζαλ νη θίινη ηνπ ηνλ Αίπια λα θχγεη κε ηνπο Καηζαλησλαίνπο, γηαηί 

εξρφηαλ λα ηνπο αηρκαισηίζεη ν Ώγάο Μνπρνπξδάξεο κε ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

επίιεθηνπο ζηξαηηψηεο, ζηξαηφ δηφινπ επθαηαθξφλεην απέλαληη ζηηο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ησλ Βιιήλσλ
221

. 

Οη αξηζκνί πέληε θαη επηά ιεηηνπξγνχλ σο αξρέηππα
222

 ζηε ζπιινγηθή ςπρή ηεο 

ιατθήο δεκηνπξγίαο. ηελ Ιλιάδα, ν Ώγακέκλνλαο ζπζηάδεη ζηνλ Αία πέληε ρξνλψλ 

κνζράξη (Δ 38). ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ Πνξθχξε», ηελ Πέκπηε κέξα απφ ηε 
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γέλλεζή ηνπ ν Πνξθχξεο πηάλεη ην ζπαζί
223

. ηελ παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ άζκαηνο απφ 

ηελ Σξαπεδνχληα «πεληεήκεξνο εγέληνλε έθαγελ ηελ θνπξλέα»
224

, ν δξάθνληαο 

θαηαπίλεη ηα παηδηά ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη πέληε απφ απηά βξέζεθαλ λεθξά ζηελ 

θνηιηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε παξαιιαγή ηνπ αθξηηηθνχ «Οη ελλέα πηνί ηνπ 

Ώλδξνλίθνπ θαη ν πγξφπνπινο»
225

. Πέληε εκέξεο δεηάεη άδεηα ν Γηάλλεο απφ ηνλ 

δξάθν γηα λα δεη ηε κεηέξα ηνπ, άιιεο πέληε γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ παηέξα ηνπ, πέληε 

γηα λα απνραηξεηήζεη ηα αδέξθηα ηνπ θαη άιιεο πέληε γηα λα δεη ηα παηδηά, ηε γπλαίθα 

ηνπ θαη λα ηαθηνπνηήζεη ηηο ππνζέζεηο ζην άζκα «Κφξε (ή γηνο) ηεο αζηξαπήο θη ν 

δξάθνο»
226

. Ο Γηάλλεο Γαξληθηψηεο έθιεςε απφ ηνπο ΐιάρνπο πέληε πξφβαηα θαη 

πέληε θαιά θξηάξηα ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ Γηάλλε Γαξληθηψηε»
227

. 

Ο αξηζκφο πέληε εληνπίδεηαη θαη ζηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα. Παξαηίζεληαη ηα 

εμήο: 

απφ «Σνπ Αήκνπ θαιηζά»: 

 

«θέξλα καο Ρήλε κ‘ θέξλα καο , θέξλα σο πνπ λα θέμε, 

σο πνπ λα ζθάζε ν απγεξηλφο, λα πάε ε πνχιηα γηφκα 

σο πνπ λα ‗ξζε θη ν αθέληεο καο ηελ μαγνξά λα θέξεη 

θέξλα ην Γνχια κηα θνξά, ηνλ θαιηζνδήκν πέληε»
228

. 

 

θαη απφ «Σνπ Κψζηα Ώγξαθηψηε»: 

 

«φζνη είζηε θίινη κπηζηηθνί, θίινη κ‘ αγαπεκέλνη 

νχινη ξηληδά λα πέζεηε ζην γηφ ηνπ Απνβνπληψηε 

θ‘ εθείλνο ζηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ Καπεηάλ Γηαλλάθε, 

λα κνπ ραξίζε ηε δσή αθφκα πέληε κέξεο, 

λα πάσ λα κάζσ η‘ άζπξα κνπ, πνπ ηα ‗ρσ δαλεηζκέλα»
229

. 

 

Ο Κσλζηαληέιινο, θαηά ηνλ ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκφ ηνπ, δήηεζε λα ηνπ θέξνπλ 

θνληά ηνπ ηε κάλα ηνπ, ηνλ γηαηξφ θαη ηα πέληε παηδηά ηνπ ζην «Σνπ 
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Κσλζηαληέιινπ»
230

. Πέληε ρξφληα απφ ηε δσή ηεο δήηεζαλ απφ ηε κάλα λα δψζεη 

ζην ληφγακπξν γην ηεο θαη απηή δελ έδσζε νχηε πέληε κέξεοˑ δήηεζαλ πέληε ρξφληα 

απφ ηε λχθε θη απηή έδσζε ηα κηζά θη έλα παξαπάλσ «Νέα ραξίδεη έηε δσήο εηο ηνλ 

κλεζηήξα ηεο»
231

. Πέληε Ώξβαλίηεο θξαηνχλ αηρκάισηε ηε Ληάθαηλα ζην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη «Σεο Ληάθαηλαο»
232

. Οη Κνινθνηξσλαίνη έρνπλ πέληε αξάδεο ηα θνπκπηά 

ζην θιέθηηθν ηξαγνχδη «Σσλ Κνινθνηξσλαίσλ»
233

. Δ απαξλεκέλε θαηαξηέηαη ηνλ 

άλδξα πνπ ηελ πεξηθξφλεζε λα αξξσζηήζεη θαη λα ηνλ θξαηάλε πέληε γηαηξνί ζην 

ηξαγνχδη «Δ θαηάξα ηεο απαξλεκέλεο»
234

. Ο αξηζκφο πέληε εκθαλίδεηαη θαη ζην 

λπθηάηηθν ηξαγνχδη «ηαλ πάλ λα πάξνπλ ηε λχθε»: 

 

«Ώπηφ η‘αζηέξη ην ιακπξφ, πνπ πάεη θνληά  ζηελ Πνχιηα, 

απηφ κνπ θέγγεη θ' έξρνκαη, θφξε κ', ζηνλ νβνξφ ζνπ. 

Υηππψ ηε ζχξα δπν θνξέο, ην παξαζχξη πέληε»
235

. 

 

Βπηπιένλ, αηζζεηή είλαη ε παξνπζία θαη ηνπ αξηζκνχ πελήληα, εθηφο απφ  ηνλ 

κεξν θαη ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. ηελ Ιλιάδα ν Νέζηνξαο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία 

ηεο επίζεζεο θαηά ησλ Διείσλ θαη ηελ αξπαγή πελήληα βνδηψλ, πελήληα αξληψλ, 

πελήληα εξηθίσλ θαη πελήληα ρνηξηλψλ (Π 256). 

Ο αξηζκφο επηά ζεσξείηαη ηεξφο απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη αμηνπνηείηαη απφ 

ηνλ κεξν θαη ηνπο ιατθνχο δεκηνπξγνχο γηα ηνπο πνηθίινπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ. 

ηελ Οδύζζεια, ηελ έβδνκε εκέξα θεχγνπλ απφ ην λεζί ηνπ Ήιηνπ ν Οδπζζέαο θαη νη 

ζχληξνθνί ηνπ (κ 39). Βπίζεο, δηαβάδνπκε ζην «Σξαγνχδη ηνπ Ααζθαινγηάλλε»: 

 

«ηέηνην επηαθέθαιν ζεξηφ θαη ιηνληαξηνχ ηζπέηη 

πψο δα ηνλε κεξψζνπκε λα κπεη ζην βηιαέηη 

βάλνπλ έλαλ γιπθφ θαθέ ζε θιακνπξί θιηηδάλη 

θ‘ έλα ηδηκπνχθη γηαζεκί εθηά ζαθνχιηα θάλεηˑ» 
236

. 

 

Ώθφκα, ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Έβαςαλ ηα πάληα» δηαβάδνπκε: 
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«ζηελ άθξε ηνπ Ώληηιηθνχ θαζφηαλ κηα ζνπιηάλα 

πνπ είρε ηα ρείιε θφθθηλα, ην κάγνπιν βακκέλν 

θη έζθπςα θαη ην θίιεζα θη έβαςε ην δηθφ κνπ. 

ζ‘ εθηά πνηάκηα ην ‗πιπλα θαη ηα εθηά εβάςαλ 

θη έβαςε ε άθξε ηνπ γπαινχ θη ε κέζε ηνπ πειάνπ»
237

. 

 

Βζηηάδνπκε θαη ζηνλ αξηζκφ νθηψ, ν νπνίνο απνηειεί θνηλφ ηφπν αλάκεζα ζηνλ 

κεξν θαη ηε δεκνηηθή πνίεζε. ηελ Οδύζζεια, νη Φαίαθεο πξνο ηηκήλ ηνπ Οδπζζέα 

ζθάδνπλ νρηψ ρνίξνπο αλάκεζα ζη‘ άιια δψα (ζ 60). ην ηξαγνχδη «Σνπ λεθξνχ 

αδειθνχ», φηαλ νη νρηψ αδεξθνί δελ ζέινπλ λα παληξέςνπλ ηελ αδεξθή ηνπο καθξηά 

ζε μέλε ρψξα, ν Κσλζηαληίλνο, ν έλαηνο αδειθφο, δηαθνξνπνηείηαη
238

. 

Βκθαλίδεηαη πάιη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ εθηά: ν Πνξθχξεο ζηηο εθηά, 

νρηψ κέξεο απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαπρήζεθε ζαλ λα ήηαλ νινθιεξσκέλν παιηθάξη  

«Σνπ Πνξθχξε»
239

. πλαληνχκε επίζεο ηνλ αξηζκφ νρηψ απφ ηελ πξφζζεζε πνπ 

γίλεηαη ζηηο δχν ηεηξάδεο ησλ αδειθψλ «Οη ελλέα αδειθνί θαη ην ζηνηρεηφ ηνπ 

πεγαδηνχ»: «ηέζζεξηο ζπλ ηέζζεξηο γέλεθαλ νρηψ»
240

. 

Βπηπξνζζέησο, ζπκπνξεχνληαη θαη νη αξηζκνί έλα, ηξία θαη πέληε σο ηξηάδα θαη 

έλα, δχν, ηξία θαη πέληε σο ηεηξάδα. 

 

Έηζη, ζην άζκα «Σνπ Λεσλίδα ακαξηληψηνπ»: 

 

«δελ ζνπ ᾿ πα γηε κνπ κηα βνιά, δελ ζνπ ᾿ πα ηξεηο θη πέληε 

ζηα Γξηβηλά κελ θαηεβήο, ζηε ηαη‘ζηα κελ πηξάζεο! 

Αελ είλαη νπ πεξζηλφο θηξφο, πξνππέξζηλε αληάξα 

Φέηνπ θαηέβεθε Ώιή-κπεεο καδί κε η‘ο Ώξβαλίηηο»
241

. 

 

Ο μεληηεκέλνο καο ιέεη ζην άζκα: «Δ μεληηηά κε πιάλεζε»: 

 

«έπηαζα μέλεο αδεξθέο θαη μέλεο παξακάλεο 

έπηαζα κηα ζηαπξαδειθή, λα πιέλεη ηα ζθνπηηά κνπ· 

Σα πιέλεη κηα, ηα πιέλεη δπν, ηα πιέλεη ηξεηο θαη πέληε 
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θη απφ ηηο πέληε θαη κπξνζηά ηα ξίρλεη ζηα ζνθάθηα·»
242

. 

 

Δ ζπζζψξεπζε πνιιψλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ίδην ζηίρν πξνζδίδεη 

ξπζκφ θαη κνπζηθφηεηα ζην ηξαγνχδη. Σέζζεξηο θαη νρηψ βάγηεο ζηνιίδαλε ηε 

Μαξηγψ ζην ηξαγνχδη «Σνπ Μαπξηαλνχ θαη ηεο αδειθήο ηνπ»
243

. Με «έμη θαη εθηά 

λνκάηνπο» πεγαίλεη κπξνζηά ν ΐειή Γθέθαο ζην ηξαγνχδη «Σνπ Καηζαληψλε»
244

. 

Σα θείκελα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ δελ πζηεξνχλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

αξηζκνχ δέθα, πξάγκα επθξηλέο θαη ζηα νκεξηθά έπε: δέθα θαηζίθηα πήξε ν 

Οδπζζέαο σο κεξηηθφ ηνπ απφ ηε ρψξα ησλ Κπθιψπσλ (η 160). ηελ παξαιιαγή 

«Σνπ θπινδήκνπ», ν Αήκνο πξνηξέπεη ηελ Βηξήλε, θάπνηα φκνξθε θνπέια, λα ηνλ 

θεξλάεη κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ Ώπγεξηλνχ ζηνλ νπξαλφ θαη απφ εθεί θαη πέξα ηεο 

ππφζρεηαη φηη ζα ηελ ζηείιεη ζπίηη ηεο κε ζπλνδεία δέθα παιηθαξηψλ
245

. 

ην άζκα «Δ θαθή πεζεξά» ηε δέθαηε κέξα απφ ηνλ γάκν ηνπ, ν Κσλζηαληίλνο 

έιαβε ηε δπζάξεζηε είδεζε φηη πξέπεη λα αθήζεη ηε ληφπαληξε γπλαίθα ηνπ θαη λα 

θχγεη γηα δχζθνιν ηαμίδη
246

. ην άζκα «Ο Κσλζηαληήο λπκθεπκέλνο θη ν καχξνο 

ηνπ»
 247

, φιεο νη θνπέιεο, φηαλ βιέπνπλ ηνλ Κσλζηαληίλν ηνπ ραξίδνπλ θηιηά, εθηφο 

απφ ηελ Βιεληψ, ε νπνία ππνπηεχεηαη φηη εθείλνο αγαπάεη άιιε θνπέια. Ο ίδηνο ην 

αξλείηαη, αιιά ην άινγν ηνλ πξνδίδεη ιέγνληαο φηη ν Κσλζηαληίλνο ζε θάζε θάζηξν 

πνπ πεγαίλεη έρεη δέθα γπλαίθεο θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηε λφκηκε γπλαίθα ηνπ 

θαη ηα παηδηά ηνπ. ηε βξαρχηεξε θππξηαθή παξαιιαγή, ην άινγν δεηάεη απφ ηνλ 

Κσλζηαληίλν, ην αθεληηθφ ηνπ, ην εμήο: «βάιε κνπ ράζεο έλδεθα ηδαί κπξνζηειιίλεο 

δέθα»
248

. 

ηελ ηξίηε παξαιιαγή ηνπ ηζηνξηθνχ άζκαηνο «Σν πάξζηκν ηεο πφιεο εηο ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ πφληνπ», θαηά ηελ ηξηήκεξε ιεειαζία ηεο Πφιεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο, ε κάλα γηα λα ζψζεη ην παηδί ηεο πξνζθέξεη εθηφο απφ η‘ άιια ιχηξα 

θαη δέθα άινγα 
249

. 
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Δ απαξλεκέλε θαηαξηέηαη ηνλ άπηζην αγαπεκέλν ηεο ζην άζκα « Δ θαηάξα ηεο 

απαξλεκέλεο»: 

 

«απφ ςειά λα γθξεκηζηή θαη ρακειά λα πέζε 

ην θππαξίζζη λα είλαη ςειφ, λα ιπγηζηή, λα πέζε. 

Ώπφ ςειά λα γθξεκηζηή θαη ρακειά λα πέζε. 

αλ ην γπαιί λα ξαγηζηή, ζαλ ην θεξί λα ιηψζε. 

λα πέζε εηο ηνχξθηθα ζπαζηά, εηο θξάγθηθα καραίξηα 

πέληε γηαηξνί λα ηνλ θξαηνχλ θαη δέθα καζεηάδεο»
250

. 

 

 

«ηα ηξαγνχδηα ηεο αγάπεο» δηαβάδνπκε: 

 

«εγψ πεξλάσ θη‘ αληηπεξλάσ ζηεο Μαξνπδήο η' αιψλη, 

νπνχ αισλίδνπλ δψδεθα, θη' νπνχ ζπκπαίδνπλ δέθα, 

θ' ε Μάξσ κε ηε κάλλα ηεο ηξηγχξσ ιαγαλίδεη»
251

. 

 

Ο αξηζκφο δέθα ζπλάπηεηαη θαη κε ηνλ αξηζκφ πέληε ζην άζκα « Ο ζάλαηνο ηνπ 

Αηγελή»: 

 

«επήγαλ θαη ηνλ εχξαλε ζηνλ θάκπν μαπισκέλν 

-Πνπ ‗ζνπλ εζχ βξε Αηγελή θαη ζέιεηο λα πεζάλεο. 

-Φάηε θαη πηείηε θίινη κνπ θη εγψ ζαο αθεγηέκαη. 

ηεο Ώιακάλαο ην βνπλφ, ζηεο Ώξαπηάο ηνλ θάκπν, 

εθεί πνπ πέληε δελ πεξλνχλ θαη δέθα δελ δηαβαίλνπλ 

θ‘ εγψ ν καχξνο πέξαζα πεδφο θη αξκαησκέλνο »
252

. 

 

Ο αξηζκφο έληεθα, επίζεο, εληνπίδεηαη ηφζν ζηνλ κεξν, φζν θαη ζηελ 

πξνθνξηθή ιατθή πνίεζε. ηελ Ιλιάδα, ν Έθηνξαο θξαηάεη θνληάξη έληεθα πήρεο (Γ 

38), ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη έλδεθα ράζεο απνθηά ην άινγν ηνπ Κσλζηαληή απφ ηνλ 

θχξηφ ηνπ
253

. Παξάιιειε είλαη ε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ δεθαηξία. ηελ Οδύζζεια, ν 
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Λαέξηεο ράξηζε ζηνλ Οδπζζέα δεθαηξείο αριαδηέο (σ 340)ˑ ν αξηζκφο δεθαηξία ζην 

παξαθάησ ηξαγνχδη αμηνπνηείηαη σο κέζν εμχκλεζεο ηεο αλδξείαο ηνπ ηειεπηαίνπ 

απηνθξάηνξα ηνπ ΐπδαληίνπ, εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 29
εο

 λχρηαο ηνπ ΜαΎνπ 

ηνπ 1453 ν απηνθξάηνξαο, αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ ζηξαηησηψλ πνπ θφλεπζε, 

εμφλησζε θαη δεθαηξείο παζάδεο ζην άζκα «Σν πάξζηκν ηεο Πφιεο»
254

. 

 

ην άζκα, ―φια ηα ειάθηα ραίξνληαη,‖ κφλν κηα ειαθίλα είλαη ιππεκέλε θαη 

φηαλ ηελ ξσηνχλ γηα ηε ζηάζε ηεο, απηή ηνπο ιέεη: 

 

«ην ηη‘ θαιφ ‗ρσ λα ραξψ, λα πα θνληά κε η‘ άιια; 

Αψδεθα ρξφλνπο άθιεξε, δελ έθαλα κνπζθάξη 

θη αλάκεζα ζηνπο δεθαηξείο εβγήθα κε κνπζθάξη. 

Γηα κέλα βγήθε ν θπλεγφο, γηα κέλα θη ν θνπξζάξνο 

κνπ πήξε ην ηαηξάθη κνπ, πήξε θαη ην παηδί κνπ»
255

. 

 

Ο αξηζκφο δεθαηξία καδί κε ηνλ αξηζκφ δψδεθα απαληά ζην «Σξαγνχδη ηεο 

θπιαθήο»: 

«ζαξξείο κάλα θη ε θπιαθή πσο είλαη πεξηφιη 

λα ζχξεο ην ακπειφθπιν λα κπεο λα ζεξγηαλίζεο 

ε θπιαθή ‗ρεη ζίεξα θαη πφξηεο ζηδεξέληεο 

έρεη βάξδηεο δψδεθα θαη δεθαηξείο πνξηφξνπο»
256

. 

 

Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα βξίζνπλ απφ ηνλ αξηζκφ δεθαπέληε, λέν αξηζκνινγηθφ 

ζηνηρείν, πηζαλφηαηα θαη‘ επίδξαζε ηνπ ηακβηθνχ δεθαπεληαζχιιαβνπ ζηίρνπ. Ο 

ηξαπκαηηζκέλνο Καξατζθάθεο ιέεη ζηνπο ζπληξφθνπο φηη ζα επηζηξέςεη ζχληνκα 

θνληά ηνπο, αιιά πεξλνχλ  δεθαπέληε κέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαρψξεζήο ηνπ θαη 

δελ επηζηξέθεη ζην άζκα «Σνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε»
257

. Ο θπιαθηζκέλνο 

απεπζχλεηαη ζηε κεηέξα ηνπ σο εμήο ζηα «Σξαγνχδηα ηεο θπιαθήο»: 

  

«εβγα λα κε ηδήο θαη λα κε θακαξψζεο 

κε παλ νη ρσξνθχιαθεο ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα 
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κφρνπλ αιχζνπο δψδεθα, ιηλάξηα δεθαπέληε»
258

. 

 

Ο βαζηιηάο θαηεβαίλεη ζηελ αγνξά ζην άζκα «Σνπ Μαπξηαλνχ θαη ηεο αδεξθήο ηνπ» 

θαη ζπλαληά δεθαπέληε καγεχηξεο
259

. Δ Βπγελνχια πεζαίλεη, αιιά παξαγγέιλεη ζηε 

κάλα ηεο λα κελ θαθνθαξδίζεη ηνλ άληξα ηεο ηνλ Κσλζηαληή θαη λα ηνπ εηνηκάζεη 

δείπλν, ν Κσλζηαληήο φκσο έξρεηαη θαβάια ζην άινγφ ηνπ κε δεθαπέληε θιάκπνπξα 

«Σεο Λπγεξήο θαη ηνπ Υάξνπ»
260

. Ο αξηζκφο ζπλεθθέξεηαη ζηνλ ίδην ζηίρν κε άιινπο 

αξηζκνχο, φπσο κε ην δψδεθα, ην δεθανρηψ, ην είθνζη. 

 

«Δ κάλα ηνπ μεληηεκέλνπ»: 

 

«θάιιην, καλνχια κνπ γιπθηά, θάιιην λα ζθάζσ πξψηα, 

παξά λα κε ζαο ζπκεζψ ζηα έξεκα ηα μέλα. 

Αψδεθα ρξφλνη απέξαζαλ θαη δεθαπέληε κήλεο 

θαξάβηα δελ ηνλ είδαλε, λαχηεο δελ ηφλε μέξνπλ»
261

. 

 

Καη ζηα «Κάιαληα Πξσηνρξνληάο-παηλέκαηα επρέο»: 

 

«-ζα ζε ξσηήζσ δέζπνηα, πφζα πηλάθηα ζπέξλεηο; 

-πέξλσ θξηζάξη δψδεθα, ζηηάξη δεθαπέληε 

κα θείλν ην δειέςαλε πεξδίθηα θαη ιαγνχδηα»
262

. 

 

Δ Ώγία νθία είρε δεθαπέληε ζήκαληξα θαη δεθανρηψ θακπάλεο ζην ηζηνξηθφ 

ηξαγνχδη «Σν πάξζηκν ηεο Πφιεο»
263

. 

 

Ο αξηζκφο δεθαέμη εκπεξηέρεη ηνλ αξηζκφ έλα θαη έμη θαη θαηαιήγεη ζηνλ 

κνλνςήθην ηεξφ αξηζκφ επηά. ηε δεχηεξε παξαιιαγή απφ ηελ Κάξπαζν ηνπ 

ηξαγνπδηνχ «ηεο Λπγεξήο θαη ηνπ Υάξνπ», ε Κξπζηάιισ θαπρήζεθε φηη δελ ηελ 

παίξλεη ν Υάξνο, θάπνηε ν Υάξνο ηελ άγγημε, αξξψζηεζε, έπεζε ζην θξεβάηη θαη ν 

αξξαβσληαζηηθφο ηεο γηα δεθαέμη κέξεο δελ ηελ ζπλάληεζε
264

. Με ηνλ αξηζκφ 
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δεθαηέζζεξα ηαπηίδεηαη ε αμία ηνπ θηιηνχ ηεο παληξεκέλεο ζηα «Σξαγνχδηα ηεο 

αγάπεο»
265

. 

Ώπφ ηε δεχηεξε δεθάδα επηζεκαίλνπκε θαη ηνλ αξηζκφ δεθαεπηά πνπ 

κεηαθέξεηαη θαη ζηε δεκνηηθή πνίεζε. Αεθαεθηά γπλαίθεο έπλημε ν Ώιή-Παζάο καδί 

κε ηελ θπξά-Φξνζχλε ζηε ιίκλε ησλ Εσαλλίλσλ
266

. Δ θνπέια πνπ πιήξσζε κε ηε 

δσή ηεο, γηαηί έδσζε ηέζζεξα ηξηαληάθπιια ζηνλ βαζηιηά πνπ πεξλνχζε, είρε 

δεθαεθηά μαδέξθηα
267

. 

εκαληηθή ζέζε θαηέρεη ζηα νκεξηθά έπε ν αξηζκφο είθνζη, ν ηειεπηαίνο ηεο 

δεχηεξεο δεθάδαο. ηελ Ιλιάδα, ν Ήθαηζηνο καζηφξεπε είθνζη ηξίπνδεο ( 470). ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη εκθαλίδεηαη κεκνλσκέλα, αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ 

ηξηάληα. Έηζη, ζην ηξαγνχδη: «Ο Κσλζηαληήο λπκθεπκέλνο θη ν Μαχξνο ηνπ» ν 

Κσλζηαληίλνο θφξησλε ην άινγφ ηνπ κε είθνζη κφδηα αιάηη απφ θάησ θαη ηξηάληα 

απφ πάλσ
268

. Ο θιέθηεο πνπ πεζαίλεη ζηνλ ηειεπηαίν ιφγν πξνο ηα παηδηά ηνπ 

αλαθέξεη: «Σξηάληα ρξφληα αξκαηνιφο θ‘ είθνζη έρσ θιέθηεο»
269

. Ο αξηζκφο είθνζη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, φηαλ δελ πξνζδηνξίδεηαη κε 

αθξίβεηα ν ρξφλνο. Έηζη: «ζηεο δεθαπέληε ηνπ Ματνχ, ζηεο είθνζη ηνπ κήλα ν 

ΐειεγθέθαο θίλεζε λα πάε ζηνλ Καηζαληψλε» ζχκθσλα κε ην θιέθηηθν ηξαγνχδη 

«Σνπ Καηζαληψλε»
 270

. 

Ο αξηζκφο είθνζη έλα, ν πξψηνο αξηζκφο ηεο ηξίηεο δεθάδαο, απαληά επίζεο ζηε 

δεκνηηθή παξάδνζε. Δ κάλα ζην «λαλάξηζκα» ησλ Μαζηηρνρσξίσλ εχρεηαη γηα ην 

παηδί ηεο: 

 

«θάκε, Υξηζηέ ηζαη Παλαγηά, ηζαη ζξέςε ην παηδί κνπ, 

λα κεγαιψζεη λα ζξαθή, θαιφ παίδί λα γίλε. 

Σχρε ρξπζή αο ηνπ δίγεηε ηζαη θψηηζε κεγάιε, 

λα κάζε γξάκκαηα πνιιά ηζαη θξφληκν λα γίλε, 

γηα λα ηζεξδίηδε ρξήκαηα, παληνχ θαιά λα θάκλε, 

έλα ηζαη είθνζη ζθνιεηά κ' αιεζηλνχο δαζθάινπο»
271

. 
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Ώπφ ηνπο δηςήθηνπο ηεο πέκπηεο δεθάδαο θαη ηεο έθηεο εληνπίδνληαη νη αξηζκνί 

ζαξάληα ηέζζεξα θαη πελήληα ηξία, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ακθφηεξνη ζηνλ κνλνςήθην 

νθηψ. ηνλ άλδξα πνπ έρεη ηξεηο θαη ηέζζεξηο εξσκέλεο ρξεηάδνληαη ζαξάληα 

ηέζζεξηο καραηξηέο, ζχκθσλα κε ην ηξαγνχδη «ξθνο»
272

 θαη ζην άζκα «Θνδσξάθεο 

Γξίβαο»:  

 

«ν Νηειή-Γξίβαο θιείζηεθε ηνπ Κνπηζνπιηνχ ηνλ ηφπν 

είρε θνληά ηνπ δηαιερηνχο πελήληα ηξεηο λνκάηνπο»
273

. 

 

Μεκνλσκέλα, ν αξηζκφο ζαξάληα πέληε ρξεζηκνπνηείηαη ζην άζκα «ηεο 

Ληάθαηλαο». Σν άινγν ηνπ Ληάθνπ, γηα λα γιπηψζεη ηελ θπξά ηνπ απφ ηα ρέξηα ησλ 

Ώξβαληηψλ, ζαλ αληάιιαγκα δεηάεη απφ ηνλ θχξηφ ηνπ λα ηνπ απμήζεη ηελ ηξνθή ζε 

ζαξάληα πέληε ρνχθηεο θαη ην θξαζί ζε ζαξάληα πέληε θνχπεο
274

. Με ηε δεχηεξε 

«βηηζηά», ρηχπεκα πνπ δίλεη ν άληξαο ζην άινγφ ηνπ, απηφ δηαζρίδεη ζαξάληα πέληε 

κίιηα ζηα «Άζκαηα ηεο αξπαγήο γπλαηθφο»
 275

.
 
 

Βπίζεο ζην άζκα «Ώξκάδα θαηεβαίλεη»: 

 

«- δελ είκαη Πάηξα λα ζθηαρηψ, ΐνζηίζηα λα θηνηέςσ 

Βίκαη Κνξψλε μαθνπζηή, Μεζψλε παηλεκέλε 

Έρσ θαη Κνξσλφπαηδα φιν παιεθαξάδεο 

ηα δφληηα ζέξλνπλ ην ζπαζί, ζηα ρέξηα ην ληνπθέθη 

Θελά βαζηάμσ πφιεκν ζαξαληαπέληε ρξφληα»
276

. 

 

Δ δεκνηηθή πνίεζε αξέζθεηαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ εμήληα, ν νπνίνο 

ζπλαληάηαη θαη ζηνλ κεξν: «εμήληα ήηαλ ηα θαξάβηα ηνπ Μελέιανπ απφ ηε πάξηε, 

άιια εμήληα ηνπ Ώγήλνξα απφ ηε Λαθεδαίκνλα (ΐ 587, 610). Ο αξηζκφο απηφο 

εκθαλίδεηαη θαη σο δεχγνο κε ηνλ αξηζκφ ζαξάληα πέληε ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα: 
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«Σνπ γηνθπξηνχ ηεο Άξηαο»: 

 

«ζαξάληα πέληε κάζηνξνη θη εμήληα καζεηάδεο 

γηνθχξη-λ-εζεκέιησλαλ ζηεο Άξηαο ην πνηάκη. 

Oιεκεξίο ην ρηίδαλε, ην βξάδπ εγθξεκηδφηαλ»
277

. 

 

Βμήληα είλαη ηα κνπιάξηα πνπ θνπβαινχλ ζηηάξη γηα ηνλ γάκν ζην λπθηάηηθν 

ηξαγνχδη «ηαλ πήξαλ ηε λχθε»
278

. Ώθφκα, ην εμήληα ζπλαληάηαη καδί κε ηνλ αξηζκφ 

ηξηαθφζηα: ην θαξάβη πνπ λαππεγνχλ νη έμη θαιφγεξνη κεηαθέξεη ηξηαθφζηνπο 

άξρνληεο θαη εμήληα θαινγέξνπο «Καινγέξνη αξκαηψλνπλ θαξάβη»
 279

. 

Βπίζεο, ηνλ Ώγγειή καδί κε άιινπο είθνζη εμαπάηεζε έλαο πνλεξφο 

θαξαβνθχξεο. Σνπο παξάηεζε ζ‘ έλα μεξνλήζη θαη επέζηξεςε κεηά απφ εμήληα κέξεο 

γηα λα πάξεη ηα άξκαηά ηνπο «Σνπ Ώγγειή»
 280

. 

Ο αξηζκφο εμήληα ζπλαγειάδεηαη θαη κε άιινπο αξηζκνχο, φπσο ην εμήληα 

πέληε:  

Έηζη ζην άζκα «Σεο θαθήο πεζεξάο» δηαβάδνπκε: 

 

«βιέπεηο εθείλν ην βνπλφ ην πέξα θαη ην δψζε. 

Βθεί παληξεχνπλ ηελ θαιή, ηελ φκνξθε ηνπ θφζκνπ 

κ‘ εμήληα πέληε άξρνληεο θη εμήληα ζπκπεζέξνπο»
281

. 

 

Ο αξηζκφο εμήληα πέληε έρεη θαη απηνχζηα παξνπζία ζηε δεκνηηθή ινγνηερληθή 

παξαγσγή. πλεπψο, ζην  αθξηηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ Αηγελή θαη ηνπ Υάξνπ»: 

 

«ν Αηγελήο ν γιήνξνο άξπαμελ ην ξαβηίλ ηνπ 

ηδαί κηα μπιηάλ ηνλ μχισζελ ηδαη κηα μπιηάλ ηνπ 'βθάιελ, 

Ξέελ ηφ λάρνο ηήο ξαβθηάο εμεληαπέληε κίιηα»
282

. 

 

εκαληηθή είλαη ε ζέζε ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ ζαξάληα δχν θαη εμήληα δχν: νη 

δχν καδί απνηεινχλ ζηεξεφηππεο θξάζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηε δεκνηηθή 
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πνίεζε, είηε πξψηα ην ζαξάληα δχν, είηε αληίζηξνθα ην εμήληα δχν. Παξαηίζεληαη ηα 

αθφινπζα:  

«Πηζηή ζχδπγνο γπξηζκφο μεληηεκέλνπ»: 

 

«καιαγκαηέληνο αξγαιεηφο θ‘ ειεθαληέλην ρηέλη 

θ‘ έλαλ θνξκί αγγειηθφλ θάζεηαη θαη πθαίλεη 

κ‘ εμήληα δπν παηήκαηα, ζαξάληα δχν θαξνχιηα 

θη ν βξφληνο θη ν ερφο πνιχο απ‘ ηα πνιιά ηξαγνχδηα»
283

. 

 

«Σνπ ιπκπνπ θαη ηνπ Κίζζαβνπ»: 

 

«εγψ εηκ‘ ν γέξνο ιπκπνο ζηνλ θφζκν μαθνπζκέλνο 

έρσ ζαξάληα δχν θνξθέο θη εμήληα δχν βξπζνχιεο»
284

. 

 

«Σεο Γεξβνπνχιαο»: 

 

«κπξνζηά ρνξεχνπλ νη μαλζέο θαη πίζσ νη καπξνκάηεο, 

θαη κεζ‘ ηε κέζε ηνπ ρνξνχ ρνξεχεη ε Γεξβνπνχια, 

θαη ιάκπαλ ηα καλίθηα ηεο, θη άζηξαθη‘ ε ηξαρειηά ηεο. 

Κη ν βαζηιηάο εμέβγαηλε λα ιαγνθπλεγήζεη, 

κε εμήληα δπν ιαγσληθά, ζαξάληα δπν δαγάξηα»
285

. 

 

Ο αξηζκφο εμήληα δχν ζπλαληάηαη θαη κε ηνλ αξηζκφ ηξηαθφζηα δχν. Σν θαξάβη 

πνπ θαηαζθεχαζαλ νη έμη θαιφγεξνη έρεη ηξηαθφζηα δχν θνππηά θαη εμήληα δχν 

θαηάξηηα ζην ηξαγνχδη «Καιφγεξνη αξκαηψλνπλ θαξάβη»
286

. Βπηπιένλ, ν αξηζκφο 

εμήληα δπν εκθαλίδεηαη καδί κε ηνλ αξηζκφ δψδεθα «Σν πάιεκα ηνπ Σζακαδνχ θαη 

ηνπ γηνχ ηνπ:»  

Έηζη: 

«κέζ‘  ‘ο η‘  άε Γησξγηνχ ηνπο πιάηαλνπο γέλνληαλ παλεγχξη, 

ην παλεγχξη ήηαλ πνιχ, θη‘ ν ηφπνο ήηαλ ιίγνο, 

δψδεθα δίπιαηο ν ρνξφο, θ‘ έμεληαδπφ ηξαπέδηα»
287

. 
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Ο αξηζκφο εμήληα δχν εκθαλίδεηαη θαη σο δεχγνο κε ηνλ αξηζκφ εμήληα πέληε. Ο 

ζπλδπαζκφο απηφο ίζσο επηιέγεηαη ιφγσ ηεο παξήρεζεο πνπ θάλνπλ ηα πξψηα ςεθία 

ησλ δχν αξηζκψλ «εμήληα», «εμήληα», δεκηνπξγψληαο κνπζηθφηεηα ζηνλ ζηίρν: 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ηξαγνχδη: «Ώξκάδα θαηεβαίλεη»:  

 

«εξφδηζ‘ ε αλαηνιή θαη μέθεμελ ε Αχζε 

γεκίζαλ ηα βνπλά δξνζηέο θη νη λεξαηδνχιεο άλζηα 

κ‘ εμήληα πέληε θάηεξγα θη εμήληα δπν θξεγάδεο 

θαη πάλε γηα λα πάξνπλε Μεζψλε θαη Κνξψλε»
288

. 

 

Βχθνια ζπλάγεηαη φηη ν ιατθφο δεκηνπξγφο επηιέγεη ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο 

γηα λα ηνλίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα δηάθνξσλ ππνζέζεσλ, πξάμεσλ, έξγσλ. Οη δηςήθηνη 

αξηζκνί, επίζεο, εθθξάδνπλ ηελ αμία δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ θαη εξγαιείσλ 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θιεηζηή νηθνλνκία ηνπ νίθνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν 

αξγαιεηφο είλαη καιακαηέληνο θη απνηειείηαη απφ εμήληα δπν παηήκαηα θαη ζαξάληα 

δπν θαξνχιηα.  ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη γεληθφηεξα ππάξρεη ε ηάζε λα κεγεζχλνληαη 

ηα πάληα. Ώπηή ε ππεξβνιή απεηθνλίδεηαη αξηζκνινγηθά. Χο εθ ηνχηνπ, κε ηελ πξψηε 

βηηζηά ην άινγν ηνπ Αηγελή δηαλχεη εμήληα πέληε κίιηα.  

Βπηπξνζζέησο, ε ππεξβνιή αλαδεηθλχεηαη κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ αξηζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο ην πελήληα, ην εθαηφ, ην δηαθφζηα, ην πεληαθφζηα, ην ρίιηα, ην δχν 

ρηιηάδεο. Δ πξνθνξηθή ιατθή παξάδνζε δαλείδεηαη ην εθαηφ απφ ηνλ κεξν: ε Ώζελά 

θξαηνχζε αζπίδα πνπ είρε εθαηφ θξφζζηα, θαζέλα απφ ηα νπνία άμηδε εθαηφ βφδηα (ΐ 

448-450).  

Παξαηίζεηαη ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην αθξηηηθφ ηξαγνχδη:« Σνπ κηθξνχ 

ΐιαρφπνπινπ»: 

«γηα ζχξε ζπ ΐιαρφπνπιν ζηε βίγια λα βηγιήζεηο 

θη αλ είλ‘ πελήληα θη εθαηφ ζχξε καθέιεςέ ηνπο 

αλ είλαη πεξηζζφηεξνη, γχξηζε, κίιεζέ καο»
289

. 

 

Ο Αηγελήο ζην αθξηηηθφ ηξαγνχδη «Ο ζάλαηνο ηνπ Αηγελή» βξίζθεηαη ζηα 

πξφζπξα ηνπ ζαλάηνπ θαη ζπγθεληξψλεη ηνπο θίινπο ηνπ γηα λα ηνπο απνραηξεηήζεη. 

Σνπο αθεγείηαη ηα θαηνξζψκαηά ηνπ, αλαθέξνληαο ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο 
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 Γηψξγνο Εσάλλνπ, φ. π., ζ. 100. 
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 Νηθφιανο Γ. Πνιίηεο,  φ. π., ζ. 82. 
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πνπ αληηκεηψπηζε ζηελ Ώξαβία θαη ε πξία, πεξηνρέο φπνπ θαη νη άιινη αθξίηεο 

θνβνχληαλ λα πεξάζνπλ αθφκα θαη αλ βξίζθνληαλ πελήληα θαη εθαηφ καδί
 290

. Δ 

βαζηινπνχια ηε θξεγάδα πνπ αξκάησζε, ηελ επάλδξσζε κε εθαηφ λαχηεο 

«ΐαζηινπνχια θαη ηνπ ξήγα γηνο ζθιάβνο ηεο»
 291

. 

Ώθφκα, ν Υαηδαξάθεο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηελ Ώξεηή δίλεη κηα ππφζρεζε 

ζηε κάγηζζα ζην ηξαγνχδη «Σνπ Υαξδαλή ή ηεο  Διηνγέλλεηεο»:  

 

«δίδεη ζνπ ε κάλα κνπ εθαηφ θαη ν θχξεο κνπ δηαθφζηα 

θξπθά ‗πνπ ηζη γνλένπο κνπ ζνπ δίλσ πεληαθφζηα»
292

. 

 

ην ηξαγνχδη «Σνπ Μπνπθνπβάια» ν αξηζκφο πεληαθφζηα απνηππψλεη ην κέγεζνο 

ηεο απψιεηαο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ: 

 

«θ‘  έλα πνπιάθη θψλαμελ  

απφ ςειφ θιαξάθη. 

Πάςε, Γηάλλε κ‘ , ηνλ πφιεκν, πάςε θαη ην ηνπθέθη, 

λα θαηαθάηζεη ν θνπξληαρηφο, λα ζεθσζεί ε αληάξα, 

λα κεηξεζεί θη ε θιεθηνπξηά, λα κεηξεζεί η‘ αζθέξη. 

Μεηξηνχληαη νη Σνχξθνη ηξεηο θνξέο θαη ιείπνπλ πεληαθφζηνη»
293

. 

 

Βπηπιένλ νη αξηζκνί πεληαθφζηα θαη ρίιηα εκθαλίδνληαη καδί θαη ζρεκαηίδνπλ 

ζηεξεφηππεο θξάζεηο. Παξαηίζεληαη ηα εμήο: 

 

απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη: «Ο Σζακαδφο» 

 

«παλεγπξάθη γίλεηαη θάησ ζηνλ Άγην Πέηξν, 

θη ν ληφο νπνχ ην γηφξηαδε θη ν ληφο πνπ ην γηνξηάδεη 

ζθάδεη ηα ρίιηα πξφβαηα, ηα πεληαθφζηα γίδηα»
 294

. 
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απφ ην άζκα «Δ Γεξβνπνχια»: 

 

«ηη ηάδεηο ξήγα λα πηαζηείο ζε Γεξβνπνχιαο ρέξη 

ηεο ηάδσ ακπέιηα αηξχγεηα κ‘ φινπο ηνπο ηξπγεηάδεο 

ηεο ηάδσ ζηάξηα αζέξηζηα κ‘ φινπο ηνπο ζεξηζηάδεο 

ηεο ηάδσ ρίιηα πξφβαηα θαη πεληαθφζηα γίδηα»
295

. 

 

ην παλεγχξη πνπ γίλεηαη ζηε γηνξηή ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε ζθάδνπλ ρίιηα πξφβαηα 

θαη ρίιηα βφδηα ζην άζκα «Ο Σζακαδφο παιεχεη κε ην γηφ ηνπ»
296

. Ώιινχ 

παξαδίδεηαη: «πέληε ρηιηάδεο πξφβαηα θαη ηξεηο ρηιηάδεο γίδηα» («Γηάλλεο θαη 

Λάκηα»)
297

. Ώμηνπξφζεθην είλαη φηη πάληνηε ηα πξφβαηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 

γίδηα. Ο αξηζκφο ησλ δψσλ απμάλεη αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο. Δ ζπλνιηθή αμία ησλ 

πξνβάησλ είλαη κεγαιχηεξε απ‘ απηήλ ησλ εξηθίσλ. Σα πξφβαηα είλαη πνιχηηκα φρη 

κφλν γηα ην γάια ηνπο, αιιά θαη γηα ην καιιί ηνπο θαη ην πεξηζζφηεξν βάξνο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο, άξα θαη ηνπ θξέαηνο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Ώλακθίβνια, νη αξηζκνί πεληαθφζηα θαη ρίιηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θίλεηξν γηα 

λα επηηπγράλνληαη  ζηφρνη, φπσο είλαη ε εμαγνξά ή ε παξάηαζε ηεο δσήο. Ο 

Ώζαλάζηνο Αηάθνο πέθηεη αηρκάισηνο ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ, δεηά απφ απηνχο λα 

ηνπ δψζνπλ ιίγεο κέξεο δσήο, κέρξη λα θηάζνπλ ν Οδπζζέαο Ώλδξνχηζνο θαη ν 

Θαλάζεο ΐάγηαο θαη αληαιιάζζεη ηελ παξάηαζε δσήο ηνπ κε ρίιηα θισξηά θαη 

ρίιηνπο καρκνπηηέδεο ζην ηξαγνχδη «ηνπ Αηάθνπ»
298

, ν Υαιήι Μπέεο θσλάδεη κε 

καλία φηη δίλεη ρίιηα πνπγθηά θαη αθφκε πεληαθφζηα γηα λα αθαλίζνπλ ηνλ Ώζαλάζην 

Αηάθν «Σνπ Αηάθνπ»
299

.   

Ώθφκα, κε ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο εθθξάδεηαη ν πιηθφο πινχηνο. ηα 

«Κάιαλδα ΐαΎηηθα» (ηνλ Παπά ηνπ ρσξηνχ) εχρνληαη: 

 

«απηά ηα ζπίηηα ηα ςειά ηα καξκαξνρηηζκέλα, 

κε ηεο κεγάιεο ηεο απιέο θαη ηεο πιαθνζηξσκέλεο, 

λά ‗ρνπλ θαη ρίιηα πξφβαηα θαη πεληαθφζηα γίδηα»
300

. 
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300
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Βπίζεο, ρίιηνη έξρνληαη έθηππνη θαη ρίιηνη πεδνί λα πάξνπλ ηε λχθε ζην ηξαγνχδη 

«ηαλ παλ λα πάξνπλ ηε λχθε»
301

 . 

Δ εμχκλεζε ηεο αλδξείαο ησλ θπιάθσλ ηεο ΐπδαληηλήο Ώπηνθξαηνξίαο 

επηηπγράλεηαη, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, κε ηελ ππεξβνιή, ε νπνία εκπεξηέρεηαη  ζηελ 

επαλάιεςε ηνπ κνηίβνπ. Μηα ηέηνηα επαλάιεςε πξσηαξρηθά εληνπίδνπκε ζην άζκα 

«Σνπ Μηθξνχ ΐιαρφπνπινπ»: «ζην έκπα ρίιηνπο έθνςε, ζην έβγα δχν ρηιηάδεο»
302

. 

πλδέεηαη, επίζεο, κε ηξαγνχδηα πνπ είλαη επεξεαζκέλα απφ παξαιιαγέο «Σνπ 

Μηθξνχ ΐιαρφπνπινπ», φπσο ην ηξαγνχδη «Σνπ Πνξθχξε» θαη ην άζκα «Ο 

Ώλδξφληθνο θαη ν Μαχξνο ηνπ». 

 

Ώθφκε, ε γηνο ηεο ρήξαο ζην νκψλπκν άζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Λεπθάδα 

θαη ηελ Κξήηε αλαπηχζζεη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο»: 

 

«ζην έκπα ρίιηνπο έθνςε, ζην έβγα δχν ρηιηάδεο 

θ‘ εηο η‘ άιιν ζηξηθνγχξηζκα δελ εχξεθε λα θφςε»
303

. 

 

Οη αξηζκνί ρίιηα πεληαθφζηα, δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε, επηά θαη ελλέα 

ρηιηάδεο πξνζδηνξίδνπλ ζπλήζσο ηε ζηξαηησηηθή δχλακε ησλ αληηπάισλ 

ζηξαηνπέδσλ: «Σνπ Μπνπθνπβάια»:  

 

«- ηη είλαη ν αρφο πνπ γίλεηαη θαη ηαξαρή κεγάιε ; 

Μήλα βνπβάιηα ζθάδνληαη, κήλα ζεξηά καιψλνπλ ; 

- Κη Oπδέ βνπβάιηα ζθάδνληαη, νπδέ ζεξηά καιψλνπλ. 

Ο Μπνπθνπβάιαο πνιεκά κε ρίιηνπο πεληαθφζηνπο»
304

. 

 

Καη ζηα δχν ηξαγνχδηα «Σνπ Αειεγηψξγε» (Γηψξγε Γηαλληά) πνπ αθνινπζνχλ: 

 

«ζ‘ νχινλ ηνλ θφζκν μαζηεξηά, ζ‘ νχινλ ηνλ θφζκν ήιηνο 

ηα ξηδνβνχληα ηνπ Λντλνχ πνιχ ζθνηαδηαζκέλα 

θαλ φρ ηα ρηφληα ηα πνιιά, κεη‘ φρ ηα θνθνζάιηα. 

Μεη‘ φρ ηα ρηφληα ηα πνιιά, κεη‘ φρ ηα θνθνζάιηα 

ηνλ Αειεγηψξγε εθιείζαλε πέληε ρηιηάδεο Σνχξθνη.» 
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«Πνιιέο καλνχιεο ζιίβνληαη θη νχιεο παξεγνξηνχληαη 

ηνπ Γηψξγ' ε κάλλα ζιίβεηαη, παξεγνξηά δελ έρεη 

 

ηνλ καχξν Γηψξγε θιείζαλε νη άπηζηνη Λαιαίνη. 

Ώπηνί δελ ήηαλ ιηγνζηνί, ήηαλ δπφ, ηξείο ρηιηάδεο
305

». 

 

Με δχν ηξεηο ρηιηάδεο πνιεκάεη ν Καδαβέξλεο ζε κηα πεξηνρή αλάκεζα ζηε Υηιηαδνχ 

(ηνπνζεζία ηεο Λνθξίδαο) θαη ην φξνο ξζξπο ζην άζκα «Σνπ Καδαβέξλε»
306

. Με 

ηέζζεξηο ρηιηάδεο Σνπξθαιβαλνχο, θαηά κηα άιιε εθδνρή, πνιεκά ν Αίπιαο ζην 

«Σξαγνχδη ηνπ Αίπια»
307

 , ελψ ζε άηηηιν αθξηηηθφ ηξαγνχδη  πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

Γηάλλν, ηνλ γηφ ηνπ Ώλδξφληθνπ, ν ίδηνο ν Γηάλλνο ιέεη: 

 

«εθηά ρηιηάδεο ήζαλ θη εγψ κνλαρφο 

θη απφ ηηο εθηά ρηιηάδεο έλαο γιχησζε 

πνπ ‗ρε ιαγνχ πηιάια, δξάθνπ δχλακε 

[…] 

κηα ζατηηά κνπ παίδεη κέζα ζηελ θαξδηά 

ηε δχλακε κνπ θφβεη θη φιε ηελ αληξεηά
308

.» 

 

Ο αξηζκφο ελληά ρηιηάδεο πξνέξρεηαη θαη απηφο απφ ηνλ κεξν. ηελ Ιλιάδα ν 

πιεγσκέλνο Άξεο θσλάδεη απφ ηνλ πφλν, φζν ελληά ρηιηάδεο άληξεο (Β 860).  Ο 

Γηάλλεο αθεγείηαη ζηε γπλαίθα ηνπ  ζην άζκα «Ο Γηάλλεο ηνπ Ώλδξφληθνπ ν Γηφο»: 

 

«ελληά ρηιηάδεο ήην θ‘ εγψ κνπλ κνλαρφο 

θη απ‘ ηηο ελληά ρηιηάδεο έλαο κνπ ‗κεηλε 

ιανχ πνδάξη είρε θη αεηνχ θηεξά, 

ζηνπο νπξαλνχο επέηα ζηα λέθε ‗βξίζθεην 

θ‘ επέηαζε θαη πήγε πάλσ ζηνλ νπξαλφ 

θαη ζην μελέζηξεκκά ηνπ, θείλνο κ‘ εβάξεζε»
309

.  
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 Βλλέα ρηιηάδεο ήηαλ θαη νη θαιεζκέλνη απφ ηελ πιεπξά ηνπ γακπξνχ ζην ηξαγνχδη 

«Δ θαθή πεζεξά»
310

. 

Αελ πξέπεη λα ιεζκνλήζνπκε αθφκα, φηη ε κεγάιε ζηξαηησηηθή ππεξνρή ηνπ 

ερζξνχ απνδίδεηαη κε ηνπο αξηζκνχο δεθανρηψ θαη είθνζη ρηιηάδεο:  

 

«Ο καξακέλνο πιάηαλνο»: 

 

«κνπηδέ βνξηάο κε βάξεζε, κνπηδέ θαθφο άεξαο, 

Ο Ώιήπαζηαο επέξαζε κε δηθνρηψ ρηιηάδεο»
311

.  

 

Βπίζεο: «θαη νη ζηξαηεγνί ζαλ η‘ άθνπζαλ πήγαλ θαη ν Κηνπηαρήο ηνπο πιάθσζε κε 

είθνζη ρηιηάδεο» ζην θιέθηηθν ηξαγνχδη «Σνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε»
312

.  

Ώπφ ηνπο ηξηςήθηνπο αξηζκνχο επηιέγεηαη θαη ν αξηζκφο πεληαθφζηα δχν. Ο 

νπιαξρεγφο Γαραξάθεο δελ θνβάηαη ηνλ νπθ Ώγά, επεηδή πεξηζηνηρίδεηαη απφ 

πεληαθφζηνπο δχν ζπληξφθνπο
313

. χκθσλα κε ην θιεθηηθφ ηξαγνχδη «Σνπ Γαραξηά», 

θαηά ηελ εθδίθεζε ελαληίνλ ησλ πξνδνηψλ ν Γαραξηάο ιέεη φηη πήξε πεληαθφζηα δχν 

θινπξηά απφ ηνλ παπά ηνπ Άγηνπ-Πέηξνπ, ν νπνίνο ήηαλ πξνδφηεο
314

. 

Δ ιατθή κνχζα επηιέγεη θαη ην ήκηζπ ησλ δεθάδσλ, φπσο πέληε, δεθαπέληε, 

είθνζη πέληε, ζαξάληα πέληε, εμήληα πέληε, εβδνκήληα πέληε. Δ γπλαίθα πνπ παίξλεη 

εθδίθεζε γηα ηε δνινθνλία ηνπ Καιαπφζνπ θηεηάρλεη νκειέηα κε είθνζη πέληε απγά, 

ζηελ νπνία αλακηγλχεη δειεηήξην ζην άζκα «Σνπ Καιαπφζνπ ν γδηθησκφο»
315

. Δ 

λχθε, ηελ νπνία έδησμε ε πεζεξά απφ ην ζπίηη, φηαλ ν άλδξαο ηεο έθπγε γηα ηαμίδη. 

επρήζεθε ζηνλ ζεφ ζην άζκα «Δ θαθή πεζεξά»: 

: 

«ζεγέ ηδ‘ αλ είκαη πιάζκα ζνπ, Υξηζηέ ‗πφθνπζε κνπ 

η‘ αξλί αξλνχηδηλ λα γελλά ηδ‘ νη κάλλεο απνχ πέληε 

ηδ‘ ε ζζχια ε ιασληηδή θάζα ηδνηιηά ‗θνζπέληε»
316

. 
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Ώθφκα,  ζηα «Άζκαηα ηεο Ώξπαγήο ηεο Γπλαηθφο» δηαβάδνπκε : 

 

«σο θαζνχκνπλ θαη έηξσγα εηο καξκαξέληα ηάβια» 

[…] 

θ‘ εγψ απφ λνπο κνπ ην ‗λνησζα παληξεχνπ ηελ θαιή κνπ 

κ‘ άιινλ άλδξα ηελ επινγνχλ, κ‘ άιιν ηελ ζηεθαλψλνπλ 

[…] 

Πεξλψ θαη πάσ ζηνπο καχξνπο κνπ, ηνπο εβδνκεληαπέληε 

Πνηνο εηλ‘ απφ ηνπο καχξνπο κνπ, ηνπο εβδνκεληαπέληε 

λ‘ αζηξάςε ζηελ Ώλαηνιή, λα επξεζή ζηε Αχζε»
317

. 

 

Ώλαθεθαιαηψλνληαο, ε πξνθνξηθή παξάδνζε ησλ νκεξηθψλ επψλ ζπλεηέιεζε 

ζηελ ππνζπλείδεηε κεηαθνξά ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ θψδηθα ηνπ Οκήξνπ 

ζηε ιατθή ινγνηερληθή παξαγσγή κε ηελ παλνκνηφηππε ρξήζε πνιιψλ αξηζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Παξάιιεια, δηακφξθσζε θαη ην δηθφ ηεο αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, 

εκπινπηίδνληάο ην κε άιια αξηζκεηηθά ζηνηρεία,θπξίσο δηςήθηνπο αξηζκνχο, νη  

νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Ώπηφ ην 

αξηζκνινγηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγείηαη, θαηά ηνλ Ππζαγφξα, απφ ηνπο πξψηνπο ελλέα 

αξηζκνχο.  

Αελ πξέπεη λα ιεζκνλήζνπκε, ηέινο, φηη ην αλσηέξσ αξηζκνινγηθφ ζχζηεκα 

εκπινπηίζηεθε θαη κε λέεο, ζχλζεηεο ιέμεηο. Σν πξψην ζπλζεηηθφ ζηνηρείν απηψλ ησλ 

ιέμεσλ είλαη έλα αξηζκεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ιφγν. 

Αηαθνξεηηθά αθνχγεηαη ε ιέμε «ζπαζί» θαη δηαθνξεηηθά ε ζπλεθθνξά «εθηαπίζακν 

ζπαζί», γηα λα αλαθέξνπκε έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 
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 ην ίδην, ζ. 111. 



73 
 

Κεθάλαιο 2
ο 
- Δπιβιώζεις ηης ορθικής και πσθαγόρειας θεφρίας 

ηφν αριθμών ζηη νεοελληνική ποίηζη 

 

Πέξαλ ηεο δεκνηηθήο, θαη ζηελ πξνζσπηθή πνίεζε ζπνπδαίνη Έιιελεο πνηεηέο 

ζπλδένπλ ηελ ηέρλε ηνπο κε ηε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ηα αξηζκνινγηθά ζχκβνια.  

Ώξρηθά, ζα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλαθέξνπκε φηη ζην έξγν ηνπ Αηνλχζηνπ 

νισκνχ δηαθαίλεηαη ε έλλνηα ηεο νξθηθήο αξηζκεηηθήο αληηζηνηρίαο νπξάληνπ θαη 

επίγεηνπ θφζκνπ. 

 

ην πνίεκα «Carmen Seculare»: 

 

«δελ είλαη ρφξην ηαπεηλφ, ρακφδεληξν δελ είλαη· 

Bξχζεο απιψλεη ηα θιαδηά ην δέληξν ζηνλ αέξα· 

Mελ θαξηεξήο εδψ πνπιί, θαη κε πξνζκέλεο ριφε· 

Γηαηί ηα θχιι‘ αλ είλ‘ πνιιά, ζε θάζε θχιιν πλεχκα. 

Tν ςειφ δέληξ‘ νιφθιεξν θη‘ ερνινγά θη‘ αζηξάθηεη 

M‘ φινπο ηεο ηέρλεο ηνπο ερνχο, κε η‘ νπξαλνχ ηα θψηα. 

 

αζηίδ‘ ε γε θη‘ ε ζάιαζζα θη‘ ν νπξαλφο ην ηέξαο, 

Tν κέγα πνιπθάληειν κεο ζην λαφ ηεο θχζεο, 

Kη‘ αξκφδνπλ δηάθνξν ην θσο ρίιηεο ρηιηάδεο άζηξα, 

Xίιηεο ρηιηάδεο άζκαηα κηινχλ θαη θάλνπλ έλα. 

ην δέλδξν θάηνπ δέεζελ έθακ‘ ε βνζθνπνχια· 

T‘ άζηξα γνξγά ηε δέρηεθαλ θαζψο ε γε ηνλ ήιην. 

Tα εξαθείκ εγλψξηζαλ ην βάζνο ηεο αγάπεο, 

Kη‘ νιφθιεξ‘ ε Παξάδεηζν δηπιή Παξάδεηζφ ‘λαη. 

Πνηνο είρε πεη πνπ ζνχκειιε, πέηξα, λα βγάιεο ξφδν»
318

; 

 

Πξνδήισο νη δχν θφζκνη ζπλαηξνχληαη: ε νκνξθηά ηεο θχζεο πνπ ελζαξθψλεη ηνλ 

επίγεην παξάδεηζν ζπλελψλεηαη κε ηνλ ηδεαηφ θφζκν ηεο νκνξθηάο θαη αξκνλίαο θαη 

ζρεκαηίδνπλ έλα ζχλνιν ηειεηφηεηαο. «Οιφθιεξ‘ ε Παξάδεηζν» απαξηίδεηαη απφ ηε 

δηπιή Παξάδεηζν. Πξφθεηηαη γηα έλλνηεο πνπ αληινχληαη έκκεζα απφ νξθηθέο θαη 
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 Ώιεμάλδξα ακνπήι, Πάνηα απιθμώ διιέηαξαρ: Αναλογία, απιθμολογία και ποίηζη, Ώζήλα, Βθδ. 
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ππζαγφξεηεο θνζκναληηιήςεηο ή θαη απφ ηηο γλσζηέο ξνκαληηθέο αληηιήςεηο ηνπ 

Emanuel Swedenborg
319

. 

Δ ίδηα ζπγρψλεπζε αλαδεηθλχεηαη ζην πνίεκα πνπ έγξαςε ν εζληθφο καο 

πνηεηήο γηα ηελ αληςηά ηνπ, ε νπνία απηνθηφλεζε γηα λα απνθχγεη έλαλ αλεπηζχκεην 

επηθείκελν γάκν. πκβνιηθή ζεκαζία έρεη ε θπθιηθή πεξηζηξνθή ηεο θφξεο γχξσ 

απφ ηνλ θαζξέθηε θαη νη πξάμεηο ηεο πνπ ηεινχληαη ηξεηο θνξέο. 

 

«ζηνλ θαζξέθηε π‘ αθέξηαλ εδέρηε 

ηε γιπθηά ηεο παξζέλαο εηθφλα 

κε ηνπ γάκνπ ζηνιέο θαη θνξφλα 

ξίρλεη ηξεηο ε παξζέλα καηηέο 

ηξεηο θηλψληαο ηξηγχξνπ θνξέο»
320

. 

 

Ο ίδηνο ν νισκφο ραξαθηεξίδεη κεγαιεηψδε ηελ πξάμε ηεο αληςηάο ηνπ, ε νπνία 

αληηζηάζεθε ζηηο δπλάκεηο πνπ ήζειαλ λα θξαηνχλ δέζκηα θαη απεηινχζαλ ηελ 

πλεπκαηηθή ηεο ππφζηαζε. Ο αξηζκφο ηξία επηζηξαηεχεηαη σο δνκηθφ ζηνηρείν ζηνλ 

Κπηηικό. Σξεηο θεξαπλνί πέθηνπλ ζην πξψην κέξνο. Οξθίδεηαη ηξεηο θνξέο φηη ηα 

γεγνλφηα πνπ δηεγείηαη είλαη αιεζηλά. Ώκθηβάιιεη θαη θαηαθεχγεη ζε ηξεηο 

πηζαλφηεηεο, φηαλ πξνζπαζεί λα ζπκεζεί πνπ είρε ζπλαληήζεη ηε Φεγγαξνληπκέλε. 

Θεσξεί φηη ην ρέξη ηνπ ήηαλ πην δπλαηφ απφ ηξεηο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ κεηά ηε 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηε Φεγγαξνληπκέλε. Κιείλνληαο, ζεκεηψλεη φηη ηίπνηε δελ κπνξεί 

λα ζπγθξηζεί κε ηνλ καγηθφ ήρν θαη καο παξαζέηεη ηξεηο απνθαηηθέο παξνκνηψζεηο. 

ε πνιιέο απφ απηέο ηηο ηξηάδεο ππάξρεη ζηαδηαθή θιηκάθσζε απφ ην ιηγφηεξν ζην 

πεξηζζφηεξν ζπνπδαίν. Ώμίδεη λα ζηαζνχκε ζηνλ φξθν ηνπ Κξεηηθνχ γηα ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ, ν νπνίνο ηνλ ζεσξεί ηνλ  ηζρπξφηεξν
321

. 

Ο Οξθέαο επηζηξαηεχεηαη απφ ηνλ νισκφ ζηα ηειεπηαία πνηήκαηά ηνπ, ηα 

νπνία γξάθηεθαλ ζηα ηηαιηθά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

νξθηθνχ κχζνπ. ε έλα ζνλέην ηνπ («Orfeo») ηαπηίδεηαη κε ηνλ Οξθέα θαη επηρεηξεί 

ηελ θαηάβαζε ζην έξεβνο (πνπ παξαπέκπεη ζε θαηάδπζε ζην αζπλείδεην) γηα λα 

έξζεη αληηκέησπνο κε ηελ αιήζεηα ηελ νπνία αλαθαιεί ε κνξθή ηεο Βπξπδίθεο. ε 
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 Ο νπεδφο θηιφζνθνο Emanuel Swedenborg πίζηεπε ζηελ ελφηεηα ηνπ ζχκπαληνο θαη ζηηο θάζεηεο 

αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ βαζηιείσλ (ΐαζίιεην ηνπ Οπξαλνχ, βαζίιεην ησλ Πλεπκάησλ θαη 
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βι. Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π., ζ. 156. 
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ην ίδην, ζ. 176. 
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 ην ίδην, ζζ. 184-185. 
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έλα άιιν ζρεδίαζκα («Orfeo») αλαπαξηζηάηαη ε επηζηξνθή ηνπ Οξθέα απφ ηνλ Άδε 

ρσξίο ηελ Βπξπδίθε, δειαδή απνρσξηζκέλνο απφ ην ηδεψδεο ηνπ. Βπαλέξρεηαη ε 

ππφζεζε ηνπ Οξθέα ζην «Lo stesso soggetto», φπνπ o Οξθέαο αλέξρεηαη ζηνλ επάλσ 

θφζκν κφλνο ηνπ, ελψ ε απνπζία ηεο Βπξπδίθεο εδψ απνγνεηεχεη ηα πιήζε
322

. 

Εδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη ζηνλ Ώλδξέα Κάιβν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη νιεο νη σδέο ηνπ (εμαηξνχληαη νη σδέο «Ο Φηιφπαηξηο» θαη «Βηο Θάλαηνλ») 

αλαθέξνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ αγψλα ηνπ Βηθνζηέλα, απφ ηνλ νπνίν άιισζηε 

εκπλένληαη. Ο Κάιβνο επηζπκεί λα εληζρχζεη ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα κε 

ηελ πνίεζή ηνπ. Έηζη, ην ζρήκα παηξίδα, αξεηή θαη ειεπζεξία ζπλνςίδεη ηελ ηξηάδα 

ησλ πςειψλ θξνλεκάησλ ηεο θαιβηθήο πνίεζεο.  

Ώθφκα,ε επίδξαζε ησλ αξηζκνινγηθψλ ηδεψλ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ πνηεηηθφ 

ιφγν ηνπ θαη αθνξά ηε ζηξνθηθή δφκεζε θαη ηε κεηξηθή ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

δεκηνπξγίαο. ιεο αλεμαηξέησο νη Ωδέρ (ζπλνιηθά είθνζη) απνηεινχληαη απφ 

ζηξνθέο, ε θάζε ζηξνθή ζπλίζηαηαη απαξέγθιηηα ζε πέληε ζηίρνπο θαη ην κέηξν είλαη 

θαηά βάζε ηακβηθφ
323

. Οη ηέζζεξηο πξψηνη ζηίρνη θάζε ζηξνθήο έρνπλ ζηαζεξφ ηφλν 

ζηελ έθηε ζπιιαβή θαη κπνξεί λα είλαη εμαζχιιαβνη νμχηνλνη, παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

«Χ θηιηάηε παηξίο»
324

, επηαζχιιαβνη παξνμχηνλνη: «σ ζαπκαζία λήζνο»
325

 ή 

νθηαζχιιαβνη πξνπαξνμχηνλνη: «ηνπ λανχ ηα παξάζπξα»
326

. Οη δχν ηειεπηαίεο 

ζπιιαβέο  ηεο ιέμεο «παξάζπξα» ινγίδνληαη σο κία, φηαλ φκσο ν ζηίρνο είλαη 

εμαζχιιαβνο νμχηνλνο ηειεηψλεη πάληα ζηελ έθηε ζπιιαβή: «Κάζε ρέξη, θιαδί»
327

. 

Σέινο, παξαηεξνχκε φηη ν πέκπηνο ζηίρνο θάζε ζηξνθήο είλαη πάληνηε 

πεληαζχιιαβνο θαη ε ηειεπηαία ιέμε ηνπ ηνλίδεηαη ζηελ παξαιήγνπζα: «άπεηξα 

έξγα»
328

. 

ηελ εξεπλά καο δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε θαη ηνλ βάξδν ηεο Ρσκηνζχλεο 

Κσζηή Παιακά.  
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Ώξρηθά πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ην πνιχζηηρν πνίεκά Η θλογέπα ηος 

βαζιλιά είλαη δηαξζξσκέλν ζε δψδεθα κέξε. Ώθφκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

ηξηαδηθά ζρήκαηα είλαη δάλεηα απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη.  

Βπηπξνζζέησο, ζην κεγαιφπλνν έξγν ηνπ κείδνλνο πνηεηή καο  Ο Γυδεκάλογορ 

ηος Γύθηος παξαηεξνχκε δνκή αξηζκνινγηθή. Πξφθεηηαη γηα εθηελέο ζπλζεηηθφ 

πνίεκα πνπ απνηειείηαη απφ δψδεθα ιφγνπο. ‘ απηφ ν Γχθηνο ζπκβνιίδεη ηελ ςπρή 

πνπ δελ ππνηάζζεηαη ζε ηίπνηα, αιιά ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη θάηη 

θαηλνχξγην θαη ζηέξεν γθξεκίδνληαο νηηδήπνηε παιαηφ. ηνλ Έθην Λφγν γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ Οξθέα. Δ αξραία Βιιάδα θαη νη ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο ηεο 

ζπλαηξνχληαη κε ηε λεφηεξε Βιιάδα θαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ. Ο Υξηζηφο απεηθνλίδεηαη 

κάιηζηα λα θξαηά ηε ιχξα ηνπ Οξθέα - «ησλ Οξθέσλ θξαηάλ ηηο ιχξεο νη Υξηζηνί»
 

329
. Δ κνξθή ηνπ Οξθέα θπξηαξρεί επίζεο ζηνλ δσδέθαην θαη ηειεπηαίν ιφγν. Δ 

πξνθεηεία πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Θξάθε, ζηα βνπλά ηεο Ρνδφπεο, ηελ θαηάθπηε απφ 

πιαηάληα, πνπξλάξηα, βειαληδηέο, ιεχθεο, κπξηηέο, δάθλεο θαη θηζζνχο (ηεξφ θπηφ ηνπ 

Αηνλχζνπ). Δ ηνπνζεζία ήδε πξντδεάδεη ηελ παξνπζία ηνπ Οξθέα, θαζψο ε Θξάθε 

ήηαλ ν ηφπνο ηεο θαηαγσγήο ηνπ. Ο Οξθέαο ζθηαγξαθείηαη σο δεκηνπξγφο ηεο 

κνπζηθήο αξκνλίαο
330

. Οη ήρνη ηεο κνπζηθήο ηνπ δσληαλεχνπλ φιε ηε θχζε. Ώθφκα 

θαη ηα θπηά θαη νη βξάρνη θηλνχληαλ ζην άθνπζκα ηεο ιχξαο ηνπ. Ο Οξθέαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πνηεηή «θαη ηεο αξκνλίαο Θεφο»
331

 θαη ε κνπζηθή ηνπ 

αλάγεηαη ζε ζξεζθεία. πσο θαίλεηαη θαησηέξσ, ε νξθηθή πίζηε ησλ θνζκηθψλ 

θχθισλ θαη ηεο αέλαεο θίλεζεο δηαπεξλά ηνλ πνηεηηθφ ηζηφ ηνπ Παιακά: 

 

θαη θαηέρσ ζην πιεπξφ ζνπ 

ηα γξαθηά ζλεηψλ θη εζλψλ 

θαη η‘ απφθξπθα ησλ θχθισλ 

θαη ησλ νπξαλψλ»
332

. 

 

«ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ 

θιφγα ε Γε θη νινγπξλά. 

[…] 
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κεο ζηνπο θχθινπο, κεο ζηνπο δξφκνπο, 

[…] 

«θαη κπνξεί θαη λα πεζάλεη, 

κα πνηέ δελ ζα πηηχρεη 

κηαο αλάπαςεο ιηκάλη. 

Γηαηί πάληα απφ κηα Αχλακε 

ζ‘ αλαζηαίλεηαη ε δσή»
333

. 

 

ΐαζηθή επηδίσμε ησλ νξθηθψλ είλαη θαη ε επηθξάηεζε ηεο αξκνλίαο ζηνλ 

θφζκν· ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην παιακηθφ πνηεηηθφ ππνθείκελν: «θ‘ έιακςε ε ραξά 

ηνπ Κφζκνπ / θαη ν ζθνπφο· εζχ, Ώξκνλία
334

.» Σειηθά, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο 

αξκνληθήο δηάζεζεο είλαη ε χπαξμε ησλ αξηζκψλ.  

Βπηπξφζζεηα, ε ζεσξία ηεο κεηελζάξθσζεο επηβηψλεη θαη ζηνλ Παιακά: 

 

«θαη ζνπ θέξλσ αλαζηεκέλνπο 

ζε θαζξέθηεο καγηθνχο 

ηηο πεληάκνξθεο ηνπ θφζκνπ 

θη φινπο ηνπο θαηξνχο:»
335

. 

 

Παξάιιεια ε κνπζηθή αλαδεηθλχεηαη ζε ζαπκαηνπνηφ δχλακε: «Σεο 

αλάζηαζήο εζχ / Μνπζηθή»
336

.  

Δ άπνςε φηη φια απνιήγνπλ ζηε κία γελεζηνπξγφ αξρή δηαρέεηαη ζηνλ 

παξαθάησ ζηίρν: «πξηλ νιφιακπξνο θη αθνίηαρηνο / πςσζεί, ησλ φισλ θχξεο»
337

. 

Δ νξθηθή αληίιεςε ηεο ηηκσξίαο ηεο ςπρήο γηα θάπνην ακάξηεκα επηδεί ζηνπο 

παιακηθνχο ζηίρνπο ελδεδπκέλε κε ηε ρξηζηηαληθή επίδξαζε: 

 

 

«θαη ζα θχγεηο θη απ‘ ην ζάπην ην θνξκί, 

σ Φπρή παξαδαξκέλε απφ ην θξίκα, 

[…] 

φζν λα ζε ιππεζεί 

ηεο αγάπεο ν Θεφο, 
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θαη λα μεκεξψζεη κηαλ απγή, 

θαη λα ζε θαιέζεη ν ιπηξσκφο, 

[…] 

θαη ζ‘ αθνχζεηο ηε θσλή ηνπ ιπηξσηή, 

ζα γδπζείο ηεο ακαξηίαο ην ληχκα
338

.» 

 

Δ εηθφλα ηεο θπιαθηζκέλεο ςπρήο ζην ζψκα επαλαθέξεη ζηε κλήκε καο ηελ 

αληίζηνηρε άπνςε νξθηθψλ θαη ππζαγνξείσλ: 

 

«έηζη θαη ε ηξαλή Φπρή 

ζηνπ θνξκηνχ θπιαθηζκέλε 

ην ζηελφ γπαιί
339

.» 

 

Ώπνηηκψληαο ηελ νξθηθή δηάζηαζε ηεο παιακηθήο πνηεηηθήο ζεσξνχκε φηη νη 

ζαθείο αλαθνξέο ζηνλ Οξθέα εληάζζνληαη  ζην πιαίζην ηεο πξφζεζεο ηνπ πνηεηή λα 

ζπλελψζεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη παξάδνζεο, πξνθεηκέλνπ  

λα θαηαδείμεη ην αδηάζπαζην θαη ην ζπλερέο ηνπ ειιεληζκνχ ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν 

πνπ απηά ακθηζβεηνχληαη (απφ θαη κεηά ηελ ππφζεζε Fallmerayer). Οη αζπλέρεηεο, νη 

ξήμεηο θαη ηα ράζκαηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ζπκπιεξψλνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία ηνπ πνηεηή δίλνληαο ηελ εληχπσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο. 

Αελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί αθφκα φηη νη ηεξνί αξηζκνί ηξία, ηέζζεξα, επηά 

θνξηίδνπλ αξηζκνινγηθά ηηο δχν κεγαιφπλνεο ζπλζέζεηο ηνπ Παιακά πνπ 

πξναλαθέξακε. Οη αξηζκνί απηνί ζα ιέγακε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ θαηά 

παξφκνην ηξφπν κε ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ, σο κέξνο δειαδή ζχλζεησλ ιέμεσλ. 

Ώξηζκφο ηξία: «ηξηζεχγελεο θπξάδεο»
340

, «ηξίδηπινη ςαικνί»
341

, «ηξηζκαθάξηε»
342

, 

«ηξίζηξαηα»
343

, «κήλπκα ηξηζεπινγεηφ»
344

, «ηξηπιά ηεηξάςεια κνπξάγηα»
345

, «θη ν 

Ρσκαλφο, θ‘ εζχ, Φσθά θη ν Σζηκηζθήο ν ηξίηνο» 
346

. 
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πλερίδνπκε κε ην  ηέζζεξα: «ην ζηέξλν ζνπ ηεηξάπιαην»
347

, «θαη ηεηξάπιαηνη 

πνπ ηξάθνη ηξηγπξλνχλ»
348

, «Μεο ζηεο θαληαζίαο κνπ ηα ηεηξάπιαηα»
349

, «γηα ην 

δηάβα ζαο, ηεηξάπιαηεο  δφμεο»
350

, «ηα ηείρε ηα ηεηξάπαρα»
351

, «πξνο ην θσο θαη ηα 

ηεηξάπιαηα ηνπ αέξα»
352

, «κεο ζηελ ηεηξάδηπιε ρνξδή»
353

.  

Ώξηζκφο πέληε: «πεληέξεκνη»
354

.  

Οινθιεξψλνπκε κε ηνλ αξηζκφ επηά: «θη απφ η‘ άπαξηα Βθηαπχξγηα»
355

, «Μεο 

ζηνπ Βθηαπφηακνπ θπηξψζακε ηελ πιάζε»
356

, «εθηάινθε»
357

. 

Ο Κσλζηαληίλνο Καβάθεο, ζχγρξνλνο ηνπ Παιακά πνπ απνθιίλεη, φκσο,  απφ 

ηε Γεληά ηνπ 1880, ζπλδέεηαη κε ηνπο Ππζαγφξεηνπο κέζσ ηεο πξνζζεηηθήο πξάμεο. 

Ώο έρνπκε ππφςε καο φηη ε ηνχηε ε πξάμε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

ππζαγφξεην αξηζκνινγηθφ ζχζηεκα. Βθεί νη αξηζκνί εμεηάδνληαη κε βάζε ηελ 

πξφζζεζε, δηφηη ζχκθσλα κε απηήλ αλαιχνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο 

απαξηίδνπλ
358

. 

            Παξά ηε ζεηηθή απνηίκεζε ηεο παξαπάλσ αξηζκεηηθήο πξάμεο, ν 

Ώιεμαλδξηλφο πνηεηήο ζην θξπκκέλν πνίεκα «Πξφζζεζηο» έρεη ηδηφηππε νπηηθή. 

Αηαπηζηψλεη φηη ε θνηλσλία ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά θαη ν θαζέλαο απνηειεί ηε 

κνλάδα, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηε κεγάιε πξφζζεζε. Βθθξάδεη ηε ραξά ηνπ, δηφηη 

δελ αξηζκήζεθε ζηε κεγάιε πξφζζεζε εθείλσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα ζηεξεφηππα ηνπ 

θνηλσληθνχ θαηεζηεκέλνπ. ζν θη αλ ηνπ θφζηηζε, φζν θη αλ ππέθεξε, ηνπιάρηζηνλ 

δελ ελέδσζε πνηέ ζηηο επηβεβιεκέλεο πηέζεηο πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα 

είλαη ή λα ππνθξίλνληαη πσο είλαη ίδηνη κε ηνπο άιινπο θαη λα νδεγνχληαη ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε θαη εμνκνησκέλε ζέαζε ησλ πξαγκάησλ. Ο πνηεηήο δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ επηπρηζκέλν, αλ ππνθξηλφηαλ, ή αλ έλησζε 

ζπλερψο θαηαπηεζκέλνο ηφζν σο πξνο ηνλ πνηεηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, φζν θαη σο 

πξνο ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηά ηνπ ελ γέλεη. 
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Χζηφζν, ν Καβάθεο θαηλνηφκεζε ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο πνηεηηθήο 

δεκηνπξγίαο. Έδσζε έκθαζε ζην λνεκαηηθφ βάξνο ησλ πνηεκάησλ ηνπ θαη αθαίξεζε 

ηα ιπξηθά ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο πνπ πεξηφξηδαλ ηελ ειεχζεξε πνηεηηθή 

ηνπ έθθξαζε. 

 

«αλ επηπρήο ή δπζηπρήο είκαη δελ εμεηάδσ. 

Πιελ έλα πξάγκα κε ραξάλ ζηνλ λνπ κνπ πάληα βάδσ — 

πνπ ζηελ κεγάιε πξφζζεζη (ηελ πξφζζεζί ησλ πνπ κηζψ) 

πνπ έρεη ηφζνπο αξηζκνχο, δελ είκ‘ εγψ εθεί 

απ‘ ηεο πνιιέο κνλάδεο κηα. Μεο ζη‘ νιηθφ πνζφ 

δελ αξηζκήζεθα. Κη απηή ε ραξά κ‘ αξθεί»
359

. 

 

ην πνίεκα «Δ Αηνξία ηνπ Νέξσλνο» ν αξηζκφο εβδνκήληα ηξία θαηέρεη 

θεληξηθή ζέζε. Ώπνηειεί ην ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο δηθνξνχκελεο πξνθεηείαο θαη 

πεξηέρεη ην θιεηδί ηεο εξκελείαο ηνπ ρξεζκνχ. 

Ο Νέξσλαο βξίζθεηαη ζηελ Βιιάδα ζε ειηθία ηξηάληα εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπ ζπκκεηέρεη ζε φινπο ηνπο αγψλεο θαη επηδίδεηαη ζε πνηθίιεο 

απνιαχζεηο θαη εδνλέο. Μεηαμχ άιισλ δέρεηαη θαη ρξεζκφ απφ ην καληείν ησλ 

Αειθψλ: «Σα εβδνκήληα ηξία ρξφληα λα θνβάηαη»
360

. Βξκελεχεη ιαλζαζκέλα ηελ 

παξαπάλσ πξνθεηεία ζεσξψληαο πσο έρεη κηα καθξά ζηαδηνδξνκία θαη πσο ζα δήζεη 

κέρξη ηα εβδνκήληα ηξία ηνπ ρξφληα. Χζηφζν, ν επφκελνο ρξφλνο ζα είλαη ν 

ηειεπηαίνο ηεο δσήο ηνπ. Σα εβδνκήληα ηξία ρξφληα δελ αθνξνχλ ηνλ ίδην αιιά ηνλ 

έξβην νπιπίθην Γάιβα, ν νπνίνο πξνεηνηκάδεη, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πγθιήηνπ, 

έλα επαλαζηαηηθφ θίλεκα ελαληίνλ ηνπ δηεθζαξκέλνπ απηνθξάηνξα. Σειηθά, ν 

Νέξσλαο δνινθνλείηαη ζηα ηξηάληα έλα ηνπ ρξφληα θαη ν Γάιβαο ζηέθεηαη 

απηνθξάηνξαο ζε ειηθία εβδνκήληα ηξηψλ εηψλ. 

Οη αξηζκνί ησλ ειηθηψλ ησλ δχν αληηπάισλ εκπιέθνληαη ζηε καληηθή ηέρλε θαη 

κπνξνχλ λα πξνιέγνπλ ην κέιινλ ζχκθσλα κε ηνλ Ππζαγφξα. Ο αξηζκφο ηξηάληα έλα 

ζεκαίλεη ηνλ πεξηνξηζκφ, ηε δέζκεπζε αθφκα θαη ηνλ ζσκαηηθφ ζάλαην 

θαηαιήγνληαο ζην κνλνςήθην ηέζζεξα, ελψ αληίζεηα ν αξηζκφο εβδνκήληα ηξία 

πξνζηηζέκελνο ζρεκαηίδεη ηνλ ηεξφ αξηζκφ δέθα θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ θαηαιήγεη 
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ζηνλ κνλνςήθην αξηζκφ έλα πνπ ζεκαίλεη ηελ αξρή θαη ηελ εμνπζία. Ο Γάιβαο, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη, ινηπφλ, ζε επλντθή αξηζκεηηθή ζπγθπξία, ζα πξνθξηζεί απφ ηελ 

χγθιεην σο πξναζπηζηήο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαη ζα αλέιζεη ζηνλ ζξφλν. 

Ώμηνζεκείσην αθφκα είλαη φηη ν  νξθηζκφο, ζπληζηά ηελ θπξίαξρε επίδξαζε 

ζην έξγν ηνπ ιπξηθνχ πνηεηή καο Άγγεινπ ηθειηαλνχ. Ο ηθειηαλφο πηζηεχεη ζε κηα 

ζθαηξηθή ελφηεηα θαη θαζνιηθή ζχλζεζε ηνπ παληφο θαη νξακαηίδεηαη έλαλ θαζνιηθφ 

ζξεζθεπηηθφ κχζν πνπ λα θιείλεη κέζα ηνπ ηε ιαηξεία ηεο θχζεο θαη ηεο δσήο, ηηο 

πξσηφγνλεο κεηξηαξρηθέο ζξεζθείεο, ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα, ηελ νξθηθή 

δηδαζθαιία θαη ηε ρξηζηηαληθή ζπκβνιηθή. Πξνο απηήλ ηελ ελνπνηεηηθή αξρή 

ζηξάθεθε ε πνίεζή ηνπ. Καηά ηνλ πνηεηή ε εθκεηάιιεπζε, ε βία θαη ν θαλαηηζκφο 

είλαη επηπηψζεηο ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ θφζκνπ. Δ ηζνξξνπία θαη ε αξκνλία ηνπ ζα 

αλαθηεζεί κφλν φηαλ ζπληεζνχλ μαλά ηα θνκκαηηαζκέλα κέιε ηνπ Αηνλχζνπ, φπσο 

έγηλε ζηνλ αξραίν νξθηθφ κχζν. 

εκαληηθφ κέξνο ηεο πνηεηηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο εληάζζεηαη ζηα Οπθικά θαη 

είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηε ζπιινγή Λςπικόρ Βίορ. ην πνίεκα «Φζηλφπσξν 1936» 

δηαβάδνπκε:  

 

«λα πξνζδνθάο πνπ εηλ‘ έηνηκνο γηα έλα, 

ζε ζχειια μαθληθή, λα ζπάζεη ν θχθινο 

ζηεξλφο ηνπ εαπηνχ νπ, θαη λα κείλεηο 

ζάκπσο δέληξν ηξαλφ κε δίρσο θχιια, 

σζά γπκλφο σζά γπκλφο ζηαπξφο αλαζθσκέλνο, 

ζεκάδη ζηε ζπληέιεηα ησλ αηψλσλ;» 
361

. 

 

Βίλαη πξνθαλήο ε αγάπε ηνπ γηα ηε θχζε. ‘ απηή ρσξάεη φιν ην είλαη ηνπ θαη ζ‘ 

απηήλ θιείλεη ν θχθινο ηεο χπαξμήο ηνπ. 

Καη εθεί: 

 

                        «φπσο ρψλεη ε ζηξνπζνθάκειν η‘ απγά ηεο κεο ζηελ άκκν, 

απφ ηνλ Ήιην θαξηεξψληαο λα ηα θιψζεη, 

ζα μαλαρψζνπλ ηνπο ηεξνχο λεθξνχο ησλ, 

ζηελ αλαθχθισζε ησλ Ώηψλσλ πξνζδνθψληαο 

ηε θσηεηλή απ‘ ηνλ ζηξελ αλάζηαζή ηνπο»
362

. 
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Με εηθφλεο παξκέλεο απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη κε ην ζρήκα ηεο παξνκνίσζεο, 

πνπ ζπκίδεη ηνλ κεξν, ν ηθειηαλφο αλαπαξάγεη ηελ αληίιεςε ηεο κεηελζάξθσζεο. 

Αεδνκέλνπ  φηη νη Ώηγχπηηνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ πίζηεπαλ ζηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο, 

θαζἰζηαηαη αληηιεπηή θαη ε αλαθνξά ζηνλ ΄Οζηξη.  

Αηάρπηε είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ Αηνλχζνπ θαη ηεο ιαηξείαο ηνπ. Οη ιέμεηο: 

ζάηπξνη, ζηνη, εηιελνί, Εεξνθάληεο ζπλδένληαη αιπζηδσηά κεηαμχ ηνπο θαη καο 

παξαπέκπνπλ ζηα Οξθηθά κπζηήξηα. Πξφθεηηαη γηα κπζηεξηαθέο ηειεηέο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηνλ ζξεζθεπηηθφ ζπγθξεηηζκφ, ελ πξνθεηκέλσ ηελ έλσζε ηεο ιαηξείαο 

ηνπ ζενχ Αία κ‘ εθείλε ηνπ ζενχ Αηνλχζνπ. 

Ώπφζπαζκα απφ ην πνίεκα: «Μέγηζηνλ Μάζεκα»: 

 

«κα Βζεηο νπνχ 'ζηε ν κπζηηθφο ζηξαηφο ηνπ, καδσρηείηε ηψξα 

κε ηε ζεηξά, σο ε θχζε θαζελφο πξνζηάδεη 

ζην θάιεζκά ηνπ, νη άηπξνη θ‘ νη ζηνη 

θ‘ νη εηιελνί θ‘ νη Εεξνθάληεο ζην θάιεζκά ηνπ καδσρηείηε. 

[...] 

 

ηελ Άβπζζφ ζνπ, φπνπ ζπκπλίγεη ν αξηζκφο θαη καο θσλάδεη 

λα κεηξεζνχκε κηα γηα πάληα κε ην κέγα Πάζνο!»
363

 

 

ηε ιαηξεία ηνπ Αηνλχζνπ ζπλεγνξνχλ θαη νη παξαθάησ ζηίρνη απφ ηα αθφινπζα 

πνηήκαηα: 

«Carmen Occultum»  

 

«ΐαθρίδε, απφ ηε γέλλα ζνπ, ΐαθρίδε [...] 

θαη δίρσο ζείζηξν ή ηχκπαλν αλέβα»
364

. 

 

«Γξάκκαηα» 

 

«θ‘ έπεηηα απηφλ ηνλ ζπξζφ λα ‘ ηνλ δψζσ»
365

. 

 

                                                                                                                                                                      
362

 ην ίδην, «Δaute Actualité», ελφηεηα Οπθικά, ζζ. 50-51. 
363

 ην ίδην, «Μέγηζηνλ Μάζεκα», ελφηεηα Ίμεποι, ζ. 114. 
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 ην ίδην, «Carmen Occultum», ελφηεηα Ίμεποι, ζ. 79. 
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 ην ίδην, «Γξάκκαηα», ελφηεηα Ίμεποι, ζ. 84. 
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«Γξάκκαηα III» 

 

«ν Αηφλπζνο , ν ίδηνο πξνβνδψληαο 

Σεο γεο θπξίαξρνο κπζηηθφο θαη κφλνο»
366

. 

 

Με ζχξζνπο θαη ιακπάδεο νη ΐάθρνη θαη νη Μαηλάδεο αθνινπζνχλ ηνλ αφξαην ζεφ 

θαη νδεγφ θαη ςέιλνπλ  ζξεζθεπηηθνχο χκλνπο, ρνξεχνληαο μέθξελα  θαη βγάδνληαο 

άγξηεο θξαπγέο. Έηζη, κε ηε δχλακε ηνπ καληψδνπο ρνξνχ, ηελ νκαδηθή ππνβνιή θαη 

ηελ ζενιεςία γίλεηαη ν πνζεηφο δηαρσξηζκφο ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα θαη ε έλσζή 

ηεο κε ην ζείν. Δ δηνλπζηαθή έθζηαζε πξαγκαηψλεη ηελ πιήξε αιινίσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

 

Ώξηζκνινγηθά ηεθκήξηα αληρλεχνληαη, επίζεο, ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε «Φζηλφπσξν 

1936»: 

 

«Πίζσ απφ η‘ άιιν θχκα αθνινπζψληαο 

παικνχ πλνή αμεζχκαζηνπ δεκέλνπ 

κε ηνλ θξπθφ Ώξηζκφ (πνπ εζχ ηνλ 

μέξεηο κνλάρα, αζχγθξηηε χπαξμε θξπκκέλε, 

ζηελ νκνξθηά ζνπ)»
367

. 

 

πσο είλαη εκθαλέο, νιφθιεξε ε χπαξμε ζπληνλίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ. Δ έλλνηα ηεο 

νκνξθηάο ζπλδέεηαη κε εθείλε ηνπ αξηζκνχ πνπ είλαη θξπθφο. Ώθφκα θαη νη αηψληεο 

αιήζεηεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηνπ αξηζκνχ πνπ είλαη αζάλαηνο. 

 

Ώπφ ην πνίεκα «Ώθαία»: 

 

«α, πψο μαλάξρνληαλ βνπβέο ζ‘ εκέ 

πνπ ηηο πνηκαίλεη αζάλαηνο ν θξπθίνο αξηζκφο
368

». 
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Οη αξηζκνί απνθηνχλ κεηαθπζηθή ζεκαζία θαη ζπκβνιηζκφ ζηνλ ηθειηαλφ, φπσο 

αθξηβψο θαη ζηνπο ππζαγφξεηνπο. Έηζη, νη ζπκβνιηθέο ηδηφηεηέο ηνπο ιεηηνπξγνχλ 

ζπζηεκαηηθά ζην έξγν ηνπ. Ο αξηζκφο ηξία εκθαλίδεηαη ζπλήζσο σο πξψην 

ζπλζεηηθφ, κε δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηε ιέμε βάζνο σο επίζεην ή επίξξεκα. Παξαηίζεληαη 

ηα εμήο: «Σξίζβαζα ηνπ Ώγέξα»
369

, «ηξίζβαζε γλψκε»
370

, «θ‘ έιακπε ηξίζβαζε ε 

αγλφηεηά κνπ»
371

, «λφεκα ηξίζβαζν»
372

, «κε γέιηα ζπλαηέο-ηνπο ηξίζβαζα»
373

, «ζε 

ηξίζβαζεο αζηξνθεγγηέο»
374

, «ηξίζβαζε δήζε»
375

, «ηξίζβαζε… εκέξα»
376

, «θαη 

ηξίζβαζα αλαζαίλεη»
377

, «κε θαινζχλεο ηξίζβαζεο»
378

. Οη πάκπνιιεο αλαθνξέο ηνπ 

ηείλνπλ ζην λα ραξαθηεξηζηεί σο ηππηθφ επίζεην ή επίξξεκα ζηνλ ηθειηαλφ.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ αξηζκφ ηέζζεξα. πλαληάηαη σο πξψην ζπλζεηηθφ 

ζπλδεδεκέλν κε ην επίζεην ςειφο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο: «ηεηξάςεια 

θαξάβηα»
379

 ,«ηεηξάςεια ηα λέθε»
380

, «θαη λα ζθνξπίζεη ζηα ηεηξάςεια»
381

, «επάλσ 

ζηα ηεηξάςεια»
382

. Ώιιά θαη κε άιιεο ιέμεηο ηα νπζηαζηηθά βάζνο θαη πέξαο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αλαθνξέο «ζηα δηάθαλα ηεηξάβαζά ηεο πιάηηα»
383

, 

«ζθνξπάεη ζηα ηεηξαπέξαηα»
384

. Ο αξηζκφο επηά εκθαλίδεηαη κέζα ζε ζχλζεηεο 

ιέμεηο,  π.ρ. «εθηαπάξζελνο ρνξφο»
385

, «ηνπ εθηάςεινπ ηα ρείιε»
386

 ,«εθηάππξγν 

θαξάβη»
387

. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν αληρλεχεηαη θαη ν αξηζκφο πέληε «πεληάρισκε 

παλζέιελν»
388

. 
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 ΐέβαηα νη αξηζκνί δειψλνληαη θαη ζηελ απιή ηνπο κνξθή: «θαη ζην ιαγνχην 

ήηαλ θαιφο πνπ, αλ είλαη ηξία ηα ηέιηα ηνπ
389

.» «Mα λα· ζηελ εζπρία απηή, απ' ην 

γχξν /ηνλ θνληηλφ, πξνβάιαλε ηξεηο ίζθηνη»
390

, «ηξία ηέιηα»
391

, «ηξεηο κέξεο γηα ηε 

λεζηεία θη άιιεο / ηφζεο γηα λα πιπζεί ζηηο ζείεο πεγέο αθέξηα»
392

.ην πνίεκα 

«Γξάκκαηα» ην πνηεηηθφ ππνθείκελν γηα επηά λχρηεο κεηξάεη ηα εθηά αζηέξηα ηεο 

Πνχιηαο
393

. 

Δ ηδέα ησλ θνζκηθψλ θχθισλ επαλέξρεηαη ζην πνίεκα «Ώθαία»: «πνηνη θχθινη 

αθνινπζάγαλε, πνηνη αηψλεο ηνπο αηψλεο»
394

. Βπηβηψλεη ζαθψο εδψ ε αληίιεςε ησλ 

νξθηθψλ θαη ππζαγνξείσλ φηη ν άλζξσπνο δεη ζε έλα άπεηξν θαη ζε απφιπηε ηάμε 

ζχκπαλ. Ώπηφ εμειίζζεηαη θαη κεηεμειίζζεηαη κε θχθινπο. Έλαο θχθινο είλαη κηα 

ρξνληθή πεξίνδνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ή θηλήζεηο 

νπξαλίσλ ζσκάησλ θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα επαλαιακβάλνπλ έλαλ 

λέν θχθιν –κηα πεξίνδν εηψλ ή θαη νιφθιεξσλ επνρψλ– φπνπ δηαδξακαηίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα. Σα θαηλφκελα απηά βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιεινεπίδξαζε 

κε φιε ηελ πιάζε. Ώλ ζηνλ νπξαλφ έρνπκε θχθινπο νπξαλίσλ ζσκάησλ, ζηε Γε 

έρνπκε θχθινπο επνρψλ, θχθινπο εκέξαο θαη λχρηαο θαη θχθινπο ειηθίαο. 

Οη αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξή, κεζαία ή κεγάιε θιίκαθα. Κχθινη 

κηθξνί ή κεγάινη πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε δέθα, ρίιηα, ηξεηο ρηιηάδεο, δέθα ρηιηάδεο 

ρξφληα θηι. θαη επαλαιακβάλνληαη ζηελ επ‘ άπεηξνλ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Μάιηζηα 

ζηελ αξραηφηεηα πηζηεπφηαλ φηη νη ςπρέο ησλ απιψλ αλζξψπσλ αλαθπθιψλνληαη 

θάζε ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα.  

ην πνίεκα «Σα γχξα κνπ» ν ηθειηαλφο ζεάηαη ηνλ ιαφ ζαλ έλα θνκκάηη απφ 

ηε δσή θαη ηελ αησληφηεηα. Με άιια ιφγηα, ν ιατθφο άλζξσπνο θαη ε θχζε (ν 

θάκπνο, ηα βνπλά, ηα ακπέιηα) είλαη έλα. Ώπηή ε αληίιεςε ππνδεηθλχεη ηελ 

ελαξκφληζε ηεο ιατθήο ςπρήο θαη δσήο κε ηνπο ξπζκνχο ηεο θχζεο. Φχζε θαη ιατθφο 

άλζξσπνο, ζπλδεδεκέλε κε κηα ηεξή κνπζηθή έλσζε, εθθξάδνπλ ηελ νπζηαζηηθή 

ελφηεηα θαη αδηάζπαζηε ζπλνρή ηνπ θφζκνπ: 

 

                                                           
389

 Άγγεινο ηθειηαλφο, «Ο ζάλαηνο ηνπ θαιχηεξνπ», ελφηεηα Αλαθποΐζκιυηορ ΙΙΙ, Λςπικόρ Βίορ, 

Σφκνο Ώ΄, φ. π., ζ. 143. 
390

  Άγγεινο ηθειηαλφο, «Εεξά Οδφο», ελφηεηα Οπθικά,  Λςπικόρ Βίορ, Σφκνο Β΄, φ. π., ζ. 42. 
391

 Άγγεινο ηθειηαλφο, «Ο ζάλαηνο ηνπ θαιχηεξνπ», ελφηεηα Αλαθποΐζκιυηορ ΙΙΙ, Λςπικόρ Βίορ, 

Σφκνο Ώ΄, φ. π., ζ. 143. 
392

  Άγγεινο ηθειηαλφο, «Μειέηε ζαλάηνπ», ελφηεηα Ίμεποι. ην Λςπικόρ Βίορ, Σφκνο Β΄, φ. π., ζ. 

106. 
393

  ην ίδην,  «Γξάκκαηα», ελφηεηα Ίμεποι, ζ. 81. 
394

 ην ίδην,  «Ώθαία», ελφηεηα Οπθικά, ζ. 93. 
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«παληνχ φ ιαφο· θαί ιάηξεςα, 

Καη ζηή ιαρηάξα µνπ είπα: 

«ΐάιε ηφ απηί ζηα ρψµαηα». 

Καη θάλε µνπ πψο ή θαξδηά 

ηεο γήο βαξηά αληηρηχπα.» 

 

 

[…] 

ηνλ νπξαλφλ αλάζαηλα 

θαη δε µνπ αθνχγνληαλ ή αλάζα»
395

. 

 

Δ αλάβαζε ηνπ αιαθξνΎζθησηνπ - πνηεηή εθιακβάλεηαη ζαλ κηα πξνζπάζεηα γηα  εθ 

λένπ γεθχξσζε ηεο χπαξμεο κε ηηο πξψηεο αξρέο ηνπ θφζκνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο αλάβαζεο, ν αιαθξνΎζθησηνο ελψλεηαη ζηγά-ζηγά κε ην ζχλνιν ηεο θχζεο, 

έηζη ψζηε λα ηνπ γίλεη νηθείνο αθφκα θαη ν θφζκνο ησλ λεθξψλ: «Γλψξηµνπο έβιεπα 

λεθξνχο»
396

. 

Άιισζηε, αλαθνξηθά κε ηε βαζηά επηξξνή ηεο νξθηθήο ζθέςεο ζηελ πνηεηηθή 

ζπιινγή Αλαθποΐζκιυηορ ν πνηεηήο  ζεκεηψλεη: 

«Ο ΏιαθξνΎζθησηνο –σο πξνείπα– δελ ππήξμε παξά ε πξψηε νξθηθή 

πξνέθηαζή κνπ κέζα ζηελ ςπρή ηεο θχζεο, φηαλ ε ίδηα κνπ ε ςπρή απαιιαγκέλε 

αθφκα απφ ηα φξηα κηαο ζηελήο ηζηνξηθφηεηαο, αηζζαλφηαλ λα επηθνηλσλεί 

κπζηεξηαθά κε νιφθιεξε ηε Γσή θη αλαδεηνχζε λα ελσζεί ζξεζθεπηηθά θαη κε βαζηά 

βηνινγηθή επζχηεηα καδί ηεο θη‘ απ‘ ηελ πξψηε απηή νξθηθή πξνέθηαζή κνπ κέζα 

ζην άδπην ηνπ θφζκνπ, είρε ρσξίο άιιν απνκείλεη απάλσ κνπ θαη γηα θαηξφ κηα εληαία 

αληηθεγγηά, θαζψο απηή πνπ αηζζάλνηαλ –θαηά ην Μχζν– ν λένο Αηφλπζνο ζε φιν ην 

θνξκί ηνπ, φηαλ εινχδνηαλ απφκεξνο θαη ακέξηκλνο αθφκα κεο ηα  ρξπζαθέληα 

λήκαηα ηνπ Παρησινχ»
397

. 

Πεξλψληαο ζηε λεσηεξηθή πνίεζε, παξαηεξνχκε φηη ζην Μςθιζηόπημα ηνπ 

Γηψξγνπ εθέξε  ζπλαληνχκε ηξηαδηθά ζρήκαηα θπξίσο ζηελ ελφηεηα ΙΒ. Σν πνίεκα 

αλαπηχζζεηαη κε θχξην άμνλα ηνλ κχζν. Βκθαλίδνληαη νη κνξθέο ηνπ Οδπζζέα θαη 

ησλ ζπληξφθσλ ηνπ, ησλ Ώξγνλαπηψλ θαη ηνπ Βιπήλνξα, θαζψο θαη νη δξακαηηθνί 

κνλφινγνη ηεο Ώλδξνκέδαο θαη ηνπ Οξέζηε. Οη κπζηθέο απηέο κνξθέο 
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παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλέο θαη απνζπαζκαηηθέο, νη ρξνληθέο απνζηάζεηο έρνπλ 

θαηαξγεζεί θαη θπξηαξρεί έλα αθαζφξηζην θαη αηψλην παξφλ, ζην νπνίν ηα κπζηθά 

απηά πξφζσπα θαίλνληαη σο απινί άλζξσπνη κε θνηλά αλζξψπηλα αηζζήκαηα. 

Οπζηαζηηθά, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ζπλαηξεί ην απψηαην παξειζφλ κε ην 

ηζηνξηθφ παξφλ, ηνλ παλάξραην κχζν θαη ηελ ηζηνξία. Σν Μςθιζηόπημα δηαηξείηαη 

ζηηρνπξγηθά ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ελλέα ζηίρνπο. Οη ιέμεηο 

«Σξεηο βξάρνη ιίγα θακέλα πεχθα θη έλα ξεκνθιήζη
398

» πξνβάιινληαη σο θχξηνη 

δείθηεο ηνπ πνηήκαηνο. Οη αξρηθνί ζηίρνη πιαηζηψλνληαη απφ ηξία ξήκαηα – 

«μαλαξρίδεη» (δχν θνξέο) θαη «βαζηιεχεη» (κία θνξά) –  θαη ζπλνδεχνληαη  απφ ηξία 

ζεκεία ζηίμεο, δχν άλσ ηειείεο θαη κία ηειεία. Δ εηθφλα εληείλεηαη κάιηζηα κε ηελ 

ηξηπιή επαλάιεςε «δελ έρνπκε πνηάκηα, δελ έρνπκε πεγάδηα, δελ έρνπκε πεγέο». 

Βχθνια ινηπφλ πξνθχπηεη φηη ζηνλ εθέξε ηα ηξηαδηθά ζρήκαηα έρνπλ θαη αξλεηηθφ 

πξφζεκν επηηείλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο εγθαηάιεηςεο θαη απνζχλζεζεο.   

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηξηπιήο επαλάιεςεο εκθαλίδεηαη ζηελ ελφηεηα ΕΣ:  

«ηε ζθελδφλε, πάιη ζηε ζθελδφλε, ζηε ζθελδφλε
399

». Βίλαη γεγνλφο φηη ην 

Μςθιζηόπημα μεθηλά κε απηφλ ηνλ αξηζκνινγηθφ ζπκβνιηζκφ ηνπ ηξία: «ηνλ άγγειν 

/ηνλ πεξηκέλακε πξνζεισκέλνη ηξία ρξφληα»
400

. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλνχληαη 

θαη νη άιιεο ελφηεηεο. ην πνίεκα ΕΑ δηαβάδνπκε: «Σξία θφθθηλα πεξηζηέξηα κέζα 

ζην θσο»
401

. Ο αξηζκφο 3 πεξηέρεηαη αθφκα θαη ζε ηίηινπο ζπιινγψλ ηνπ, φπσο Σπία 

Κπςθά Ποιήμαηα, Ημεπολόγιο Καηαζηπώμαηορ Γ΄ θαη ζε ηίηινπο πνηεκάησλ, φπσο  

«Σξεηο κνχιεο»
402

.  

Δ αξηζκνινγηθή παξάδνζε ησλ ππζαγνξείσλ πνπ δαλείδεηαη ν Πιάησλαο 

(Σίμαιορ), αληρλεχεηαη θαη ζην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Οδπζζέα Βιχηε. Δ πξψηε 

παξάκεηξνο είλαη απηή ηεο αληηζηνίρηζεο πξαγκαηηθνχ θαη λνεηνχ θφζκνπ: «ζηνλ έλα 

πφιν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην ειιεληθφ θσο θαη ζηνλ άιιν ε ζπκβνιηθή ηνπ 

απεηθφληζε, ν λνεηφο ήιηνο, δειαδή ν ήιηνο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο»
403

.  Έηζη 

γηα ηνλ πνηεηή, ην ειιεληθφ θπζηθφ ηνπίν δελ ζπλίζηαηαη κφλν ζηα εμσηεξηθά άςπρα 

πξάγκαηα, αιιά απνθηά κηαλ εζηθή δηάζηαζε. Ώπηή ηελ άπνςε δηαηππψλεη ν πνηεηήο 

ζην Άξιον Δζηί: 

                                                           
398

 Γηψξγνο εθέξεο, «Μπνηίιηα ζην Πέιαγνο», Βλφηεηα Μςθιζηόπημα, Ποιήμαηα, Ώζήλα, Βθδ. 

Ίθαξνο, ρ. ρ. ε., ζ.57. 
399

 Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π., ζζ. 241-242. 
400

 ην ίδην, ζ. 246. 
401

 Γηψξγνο εθέξεο, «ΕΑ», Βλφηεηα Μςθιζηόπημα, Ποιήμαηα, φ. π., ζ. 59. 
402

 ην ίδην, «Σξεηο κνχιεο», Βλφηεηα Ημεπολόγιο Καηαζηπώμαηορ Γ΄, ζ. 256. 
403

 Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π., ζ. 197. 
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«η‘ αζηεξφεληα δέληξα κε ηελ επδνθία 

ε παξαζεκαληηθή ελφο άιινπ θφζκνπ 

ε παιηά δνμαζία φηη πάληα ππάξρεη 

ην πνιχ ζηκά θαη φκσο αφξαην»
404

. 

 

Δ δεχηεξε παξάκεηξνο αθνξά ην γεσκεηξηθφ κνληέιν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

θφζκνπ. Σνλίδεηαη ε ηδέα ηνπ γεσκέηξε δεκηνπξγνχ πνπ έβαιε ζε ηάμε ηνλ θφζκν. 

Πξφθεηηαη γηα πεπνίζεζε ησλ ππζαγνξείσλ, ηελ νπνία  απνδέρεηαη ν Πιάησλ ζηνλ 

Σίμαιο θαη αμηνπνηεί ν Βιχηεο: 

 

«ΥΕΛΕΏΑΒ ΥΡΟΝΟΤ ΠΒΡΠΏΣΏΜΒ. Λέκε ηνλ νπξαλφ ―νπξαλφ‖ θαη ηε ζάιαζζα 

―ζάιαζζα‖. Θ‘ αιιάμνπλ φια κηα κέξα θη εκείο καδί ηνπο ζ‘ αιιάμνπκε, αιιά ε θχζε καο 

αλεπαλφξζσηα ζα ‗λαη ραξαγκέλε πάλσ ζηε γεσκεηξία πνπ θαηαθξνλέζακε ζηνλ 

Πιάησλα»
405

. 

 

Δ ηδέα φηη ε αξκνλία ηεο ςπρήο ζπκπνξεχεηαη κε ηελ αλζξψπηλε εζηθή 

αληαλαθιάηαη ζηνλ Μικπό Ναςηίλο. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν ηαπηίδεη ηελ ειιεληθή 

ςπρή κε έλα ζπιινγηθφ εζηθφ ζρέδην πνπ πξνβάιιεηαη ζηε θχζε θαη ππφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ θσηφο κεηνπζηψλεηαη ζε θάηη ηδεαηφ. 

 

 

«Αε ζέισ λα πσ απηά ηα ίδηα. Θέισ  λα πσ ηηο ίδηεο θπζηθέο 

θαη απζφξκεηεο θηλήζεηο ηεο ςπρήο πνπ γελλνχλ θαη δηαηάζ- 

ζνπλ πξνο νξηζκέλε θαηεχζπλζε ηελ χιε' ηηο ίδηεο αλαπάιζεηο, 

ηηο ίδηεο αλαηάζεηο πξνο ην βαζχηεξν λφεκα ελφο ηαπεηλνχ 

Παξαδείζνπ, πνπ είλαη ν αιεζηλφο καο εαπηφο, ην δίθην καο, 

ε ειεπζεξία καο, ν δεχηεξνο θαη πξαγκαηηθφο εζηθφο καο 

ήιηνο»
406

. 

 

Χο πξνο ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε Άξιον Δζηί, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη είλαη 

αξηζκνινγηθά ζπκβνιηθή. Ανκείηαη ζε ηξία κέξε: α) «Γέλεζηο», β) «Πάζε», γ) 

«Ανμαζηηθφλ» θαη ζε θαζέλα απφ απηά εληνπίδεηαη κηα κνξθηθή πνηθηιία (χκλνη, 

                                                           
404

 ην ίδην. 
405

 ην ίδην, ζ. 196. 
406

 ην ίδην. 
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ςαικνί, αλαγλψζκαηα, άζκαηα). Δ «Γέλεζηο» αθεγείηαη ηε γέλλεζε ηνπ ελφο θαη 

ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ πνπ εληάζζεηαη ζ‘ έλα ηνπίν θαη δηαπιάζεηαη απφ απηφ. Σν 

ηνπίν ηνλ δηακνξθψλεη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε απφ ηνλ ζηελφ θφζκν ησλ 

αηνκηθψλ εκπεηξηψλ λα αλαρζεί ζην λφεκα ηνπ αησλίνπ. Δ «Γέλεζηο» απνηειείηαη απφ 

επηά χκλνπο, «επηά παξαγξάθνπο», φπσο ζεκεηψλεη ν Βιχηεο, «πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο, ζηα ζηάδηα ηεο εκέξαο θαη ζηα ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο»
407

. Σν δεχηεξν κέξνο, «Σα Πάζε», δηαξζξψλεηαη ηξηαδηθά ζε ςαικνχο, 

σδέο θαη αλαγλψζκαηα θαηαλεκεκέλα ζε κηα δηαδνρή πνηθίισλ ηξφπσλ. ην ίδην 

ζρήκα ηζρχεη θαη εδψ: αηνκηθφ θαη γεληθφ ζπλελψλνληαη κε ηξφπν πνηεηηθφ. 

πγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο εκπεηξίεο δηνρεηεχνληαη θπξίσο ζηα «Ώλαγλψζκαηα», φπνπ 

θνξέαο ηεο εκπεηξίαο είλαη ε αλζξψπηλε νκάδα κε ηα γεγνλφηα πνπ βίσζε. ηνπο 

«Φαικνχο», ππνθείκελν είλαη ην πνηεηηθφ εγψ. Σέινο, ζηα άζκαηα εθθξάδεηαη θάηη 

πνπ ηείλεη ζην ζπιινγηθφ θαη ζην θαζνιηθφ. Σν ηξίην κέξνο εκθαλίδεη θαη απηφ 

ηξηκεξή δηάζηαζε. Βίλαη ε θνξχθσζε ηεο ζχλζεζεο. Ανμνινγείηαη καγεπηηθά ν 

θφζκνο ν κηθξφο (ην ζαιάζζην ηνπίν, ηα λεζηά θαη νη άλεκνη, ηα θνξίηζηα θαη ην 

εξσηηθφ ζθίξηεκα ηεο εθεβείαο) σο κηα γέθπξα πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ θφζκν ηνλ 

Μέγα. 

ηελ ελφηεηα «Γέλεζηο» ηεο ζπιινγήο Άξιον Δζηί αλαπηχζζνληαη άκεζεο 

θηινζνθηθέο αλαθνξέο ζηνπο ππζαγφξεηνπο :  

 

«νξκαζφο θαη αξηζκφο ησλ άθξσλ ηνπ ζηαπξνχ 

ηεο Σεηξαθηίδνο»
408

. 

 

Δ ιέμε γξάθεηαη κε θεθαιαίν ην αξρηθφ γξάκκα θαη εκθαλίδεηαη παξαπνηεκέλε ζηε 

γεληθή «Σεηξαθηίδνο», αληί ηνπ νξζνχ «ηεηξαθηχνο», ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ 

εζθεκκέλε παξαλάγλσζε ή δεκηνπξγηθή δηφξζσζε, ζηνηρείν ηεο ειπηηθήο γξαθήο, 

φπσο ππνγξακκίδεη ε Βιέλα Κνπηξηάλνπ
409

. Βπίζεο, ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ηε 

θξάζε «Ώξεηή κε ηηο ηέζζεξηο νξζέο γσλίεο»
410

, ππαηληζζφκελνο πάιη ηελ ηεηξαθηχλ 

ηνπ Ππζαγφξα πνπ εκπεξηέρεη φια ηα φληα θαη ζπλδέεηαη κε ηε δηθαηνζχλε. 

 

                                                           
407

 Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Έλα αλέθδνην ππφκλεκα ηνπ Βιχηε γηα ην Άμηνλ Βζηί», πεξηνδηθφ:  

Ποίηζη, αξ.5, Άλνημε 1995, ζ. 38. 
408

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Γέλεζηο», Άξιον Δζηί, Ώζήλα, Βθδ. Ίθαξνο, 2006, ζ. 23. 
409

 Βιέλα Κνπηξηάλνπ, Με άξονα ηο θυρ: Η διαμόπθυζη και η κπςζηάλλυζη ηηρ ποιηηικήρ ηος 

Οδςζζέα Δλύηη, Ώζήλα, Ίδξπκα Κψζηα θαη Βιέλεο Οπξάλε, 2002, ζ. 313. 
410

  Οδπζζέαο Βιχηεο, «Γέλεζηο», Άξιον Δζηί, φ. π., ζ. 15. 



90 
 

Βπίζεο, ζηε ζπιινγή Σα Ρυ ηος Έπυηα είλαη δηάρπηε ε ππζαγνξηθή ζθέςε: 

 

«θνηκάκαη θη νλεηξεχνκαη πξνβιήκαηα 

φια ηα ππζαγφξεηα ζεσξήκαηα 

Σα ζαχκαηα ηεο ηξηγσλνκεηξίαο 

κέζα ζην κπιε ‗‘Σεηξάδηνλ ηεο Μαζεηξίαο‘‘»
411

. 

 

αθήο είλαη θαη ε αλαθνξά ζηελ ππζαγφξεηα γεσκεηξία ζην παξαθάησ 

απφζπαζκα απφ ην Δν Λεςκώ. ην ίδην, ηα θπξηά ζηεξεά πνπ αλαθέξνληαη, 

ζεσξνχληαη αλαθάιπςε ησλ Ππζαγνξείσλ. 

 

«Με ιεζκνλνχκε φηη έηζη κφλνλ έλαο Ππζαγφξεηνο έθηαζε ζην ζεκείν λα πεη φηη ην 

ηεηξάγσλν είλαη ε θσηηά, ν θχβνο ε γε, ην νθηάεδξν νη άλεκνη θαη ην δσδεθάεδξν ν ζχκπαο 

θφζκνο»
412

. 

 

Παξαηεξνχκε, αθφκα, φηη ην ζέκα ηεο ηεηξαθηχνο επαλέξρεηαη. πγθεθξηκέλα, 

γίλεηαη κλεία ζηε δέθαηε ηεηξάδα ησλ ππζαγνξείσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηέζζεξηο 

επνρέο ηνπ έηνπο. Παξεκθεξή εηθφλα ηνπ ήιηνπ πξνζιακβάλνπκε ζηνλ νξθηθφ χκλν 

Ήλίος θςμίαμα (λιβανομάνναν). Βθεί, ν ήιηνο αλαπαξηζηάηαη κε ηέζζεξα πφδηα, ελψ 

ζηνλ Βιχηε δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα κέξε. Με ιπξηθφ ηξφπν αηζζεηνπνηνχληαη νη 

ηέζζεξηο επνρέο ηνπ έηνπο, νη νπνίεο αλάγνληαη ζε θαζνξηζηηθνχο θαη ξπζκηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ζηνλ πιαλήηε Γε. 

 

ην πνίεκα «Ο Κήπνο κε ηηο απηαπάηεο» (Δν Λεςκώ) δηαβάδνπκε: 

 

«ζηνλ θαζέλα καο εδφζε ηξηαληάθπιινλ θαη δηθφο ηνπ ινγαξηαζκφο 

πφηε θαη κε πνηφλ ηξφπν ζα βνεζήζεη ζην αλέβαζκα ηεο εκέξαο. 

Κφβνληαο ηνλ ήιην ζηα ηέζζεξα, 

φπσο κεξηθνί απφ ηνπο Ππζαγνξείνπο ππνζηήξηδαλ; 

Ώληηθαζηζηψληαο ελαιιάμ ηα κήθε θαη ηα πιάηε, 

ηα χςε θαη ηα βάζε ζηηο δηαζέζεηο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο; 

Φηάλνληαο ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λ' αιιάμνπλ 

                                                           
411

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Σν "Σεηξάδηνλ ηεο Μαζεηξίαο"», ελφηεηα Σα Ρυ Σος Έπυηα,  Ποίηζη, Ώζήλα, 

Βθδ. Ίθαξνο, 2002, ζ. 291. 
412

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «ρέδην γηα κηαλ Βηζαγσγή ζην ρψξν ηνπ Ώηγαίνπ», Δν Λεςκώ, Ώζήλα, Βθδ. 

Ίθαξνο, 2006, ζ. 21. 
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σο θαη ην ζρήκα ηεο πδξνγείνπ;»
413

. 

 

Παξάιιεια ζην πνίεκα «Μηθξφ παίγλην γηα κεγάινπο» απφ ηε ζπιινγή Δκ ηος 

Πληζίον δηαβάδνπκε: 

 

«ην πιελ ηνπ ελφο κε αγγίδεη. 

Πνπ ζα ‘ιεγε ηηλάο ηηο Ππζαγφξεηνο»
414

 . 

 

Πξφθεηηαη γηα πξφδειε αλαθνξά ζηε ζεκειηψδε ηδέα Οξθηθψλ θαη Ππζαγνξείσλ πεξί 

ηνπ Βλφο σο ζεκείνπ θαη πεγήο φισλ ησλ αξηζκψλ θαη ζπλεπψο φισλ ησλ φλησλ. 

Σν παξαθάησ απφζπαζκα αλαθαιεί ζηε κλήκε καο ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο 

ηνπ Ππζαγφξα λα επηθνηλσλεί κε ην δσηθφ βαζίιεην θαη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ ππζαγνξείσλ λα απνθεχγνπλ ην θξέαο θαη λα θαηαλαιψλνπλ σκά ιαραληθά415: 

 

Δ επαθή ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ κε ηελ ππζαγφξεηα θηινζνθία είλαη 

δηάρπηε ζην πνηεηηθφ ηνπ έξγν. Παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

 

«ζ‘ έλα ηεηξάγσλν αηγηαινχ βφηζαιν ξνδ-βηνιεηί θίηξηλα ηνπ θεξνχ 

θαη άγξηνπ πξαζίλνπ ηνπνζεηεκέλα κε ηάμε καζεκαηηθή εμνξθίδνπλ 

ηελ αηαμία ησλ λνεκάησλ, επαπμάλνληαο ην επηπιένλ ηξσηφλ ηνπ 

ηξσηνχ»
416

. 

 

πζρεηίδεηαη, ινηπφλ, ε ηάμε θαη αξκνλία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ κε ηελ ηάμε ησλ 

φλησλ ηνπ λνεηνχ θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα βαζηθή αξρή ζηελ νξθηθή θαη ππζαγφξεηα 

ζθέςε. «Πνιχεδξα ηνπ αδάκαληνο εζηέ ε δσή καο»
417

. ε απηή ηε θξάζε 

αληαλαθιάηαη ε γεσκεηξηθή ζθέςε ησλ ππζαγνξείσλ. «Ώιιά κε ηηο μφβεξγεο κπνξεί 

                                                           
413

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Ο θήπνο κε ηηο απηαπάηεο», Δν Λεςκώ, φ. π., ζ. 464.  
414

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Μηθξφ παίγλην γηα κεγάινπο», Δκ ηος Πληζίον,  Ώζήλα, Βθδ. Ίθαξνο, 1999, ζ.  

62.  
415

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Γέλεζηο», Άξιον Δζηί, φ. π., ζ. 23:   

«επεηδή πνιινί θνξνχλ ην κειαλφ πνπθάκηζν 

θαη άιινη κηινχλ ηε γιψζζα ησλ ρνηξνγξπιιίσλ 

θαη είλαη νη Χκνθάγνη θαη νη Άμεζηνη ηνπ Νεξνχ 

νη ηηφθνβνη θαη νη Πειηδλνί θαη νη Νενθφλδνξεο
 
». 

. 
416

 Οδπζζέαο Βιχηεο, Δκ ηος Πληζίον, φ. π. , ζ. 55. 
417

  ην ίδην, ζ. 66.  
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λα πηάλεηο πνπιηά, δελ πηάλεηο πνηέ ην θειαεδεηφ ηνπο. Υξεηάδεηαη ε άιιε βέξγα, ηεο 

καγείαο, θαη πνηνο κπνξεί λα ηελ θαηαζθεπάζεη αλ δελ ηνπ ‘ρεη απφ κηαο αξρήο 

δνζεί;»
418

 Με ηε ιέμε καγεία ππαηλίζζεηαη ηε κχεζε ζηελ θξπκκέλε καγεία ησλ 

αξηζκψλ πνπ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ εξκελεία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ λνεηνχ θφζκνπ. 

Οη ζηίρνη: «αλ ν χπλνο ζνπ είλαη θαηά ην έλα ηέηαξην κε ζε λνηάδεη/ κεηά κία ή 

δχν ρηιηεηίεο ζα ζνπ θαλεξσζεί νιφθιεξνο»  καο νδεγνχλ ζηελ νξθηθή θαη ζηελ 

ππζαγφξεηα ζεσξία ηεο κεηελζάξθσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, κεηά απφ πνιιέο 

ελζαξθψζεηο, ε ςπρή αλέξρεηαη ζηε ζθαίξα ηεο ζπλεηδεηφηεηαο. «ην ζεκείν κεδέλ 

επσδηάδεη απ‘ αξρήο πάιη έλα πνπιί»
419

. εκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ζην κεδέλ, 

δηφηη βξίζθεηαη αλάκεζα ζε πξαγκαηηθφ θαη κε πξαγκαηηθφ, ελψ ηαπηφρξνλα 

απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δεθάδαο.  

Ο αξηζκφο επηά επηιέγεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ πνηεηή ζε βαζκφ πνπ ζπληζηά 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζχλζεζεο. Ο αξηζκφο απηφο άιινηε 

ζεκειηψλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πνηεηηθνχ ηνπ ιφγνπ,  άιινηε εκθαλίδεηαη κφλν σο 

απιή ή ζχλζεηε ιέμε. 

Ώο αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηα εμήο: «αξραία ξέκβε εθηάρξσκε» «εθηά 

ζπιινγηζκέλεο θιφγεο», «εθηά θξηλάθηα», «εθηά ινγηψ θηεξά», «Οη εθηά νπξαλνί» 

(Πποζαναηολιζμοί), «Βθηά Μπαιηάδεο», «ζηξαηηέο επηά»  (Άξιον Δζηί), «εθηά ζνθνί 

ηνπ θφζκνπ» (Σο Φυηόδενηπο και η Γέκαηη Σέηαπηη Ομοπθιά), «εθηά παηδηά», (Σα 

Ρυ ηος Έπυηα), «εθηά ειαηφδεληξα», «εθηά βαζηά ραξάθηα», «εθηά 

μαλαπαληξεχηεθα», «εθηά και πένηε απάηηζα» (Μαπία Νεθέλη), «ρξπζαιιίδα 

επηάπηεξνο» (Δκ ηος Πληζίον). Πξνζζέηνπκε ηνπο ηίηινπο πνηεκάησλ: «επηά 

λπρηεξηλά επηάζηηρα» (Πποζαναηολιζμοί) θαη «εθηά κέξεο γηα ηελ αησληφηεηα» (Έξη 

και μια ηύτειρ για ηον οςπανό). 

Χο πξνο ηε δνκή ησλ πνηεκάησλ, «Δ Γέλεζηο» απνηειείηαη απφ επηά χκλνπο, 

φπσο ηα πνηήκαηα απφ ηε ζπιινγή Σα Ρυ ηος Έπυηα «Οη Μηθξέο Κπθιάδεο», «Σν 

ζαιαζζηλφ ηξηθχιιη», «Δ Παλαγηά ησλ Κνηκεηεξίσλ», «Ο ρακαηιέσλ», «Οη 

αλνξζνγξαθίεο» θαη «Σ‘ αθαλέξσηα». Βπίζεο, ε ζπιινγή Γςηικά ηηρ Λύπηρ 

απνηειείηαη απφ επηά πνηήκαηα, φπσο θαη ην θαζέλα απφ ηα Σπία Ποιήμαηα με ζημαία 

εςκαιπίαρ ρσξίδεηαη ζε επηά κέξε. 

          ρεηηθά γηα ην ζέκα απηφ, ε Ώιεμάλδξα ακνπήι αλαθέξεη: 

 

                                                           
418

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Πξψηα - Πξψηα ε πνίεζε», Ανοισηά Χαπηιά,  Ώζήλα, Βθδ. Ίθαξνο, 2004, ζ. 11. 
419

 Οδπζζέαο Βιχηεο, Άξιον Δζηί, φ. π., ζ. 14. 
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«ζην ‗‘Μνλφγξακκα‘‘ έλαο ζπρλφο δηαηξέηεο ηεο πνίεζεο ηνπ Βιχηε ην 7 κνηξάδεη ηε 

ζχλζεζε ζε 7 κέξε, θάζε έλα απφ ηα νπνία αλαπηχζζεηαη ζηηρνπξγηθά κε βάζε ηνλ αξηζκφ 7 

θαη ηα πνιιαπιάζηά ηνπ ζε κηα αξηζκεηηθή πξφνδν αξρηθά αχμνπζα θαη θαηφπηλ θζίλνπζα, 

πξνζζέηνληαο δειαδή ή αθαηξψληαο ηνλ ζηαζεξφ αξηζκφ 1, έηζη ψζηε λα ζρεδηαγξαθεζεί ην 

ζρήκα ηνπ ξφκβνπ. Αειαδή ε αξηζκεηηθή ζεηξά ησλ ζηίρσλ απφ ηνπο νπνίνο απαξηίδεηαη ε 

επηακεξήο απηή ζχλζεζε 7, 21, 35, 49, 35, 21, 7, δηαηαζζφκελε ζην ρψξν δεκηνπξγεί έλα 

ξφκβν, ηα δχν ηζφπιεπξα αληεζηξακκέλα ηξίγσλα ηνπ νπνίνπ εηθνλίδνπλ ην δίπνιν έξσηα-

ζαλάηνπ  

7 

7 7 7 

7 7  7 7 7 

7 7  7 7 7 7 7 

7  7  7 7 7 

7 7 7 

7»
420

. 

Γλσζηή ήηαλ ε ηεξφηεηα ηνπ αξηζκνχ επηά σο ζπκβφινπ ηεο πλεπκαηηθφηεηαο 

θαη κχεζεο. Πηζηεχνπκε φηη επηιέγεηαη ζθφπηκα ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ιφγσ ηεο 

έληνλεο ζπκβνιηθήο θφξηηζεο πνπ είρε, ηφζν γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο 

(ππζαγφξεηνη), φζν θαη γηα ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. ηελ Αποκάλςτη ν Εσάλλεο ν 

Θενιφγνο θάλεη ιφγν γηα ηηο επηά ζάιπηγγεο, ηηο επηά ζθξαγίδεο θαη ηηο επηά πδξίεο. 

Ώλ ιεθζνχλ ππφςε νη επηξξνέο πνπ έιαβε ν Βιχηεο απφ εθθιεζηαζηηθά θείκελα, απφ 

ηνλ ιφγν ηνπ Βπαγγειίνπ θαη απφ ηελ βπδαληηλή πκλνγξαθία, ελδερνκέλσο ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί ε επηκνλή ηνπ πνηεηή ζηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ επηά. Δ 

εγγχηεξε πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα εθδνρή ζπγθιίλεη ζηε κέζε νδφ φηη ε αξραία 

ειιεληθή παξάδνζε θαη ε ρξηζηηαληθή πίζηε πηζαλφλ λα είλαη νη πεγέο άληιεζεο ηνπ 

αξηζκνχ επηά.  

 

Οη ζηίρνη «νλεηξεχνκαη κηαλ Δζηθή πνπ ε έζραηε αλαγσγή ηεο λα νδεγεί / ζηελ 

ίδηα νκννχζηα θαη αδηαίξεηε Σξηάδα»
421

 καο νδεγνχλ θαηεπζείαλ ζην πλεπκαηηθφ 

κνλνπάηη πνπ ράξαμαλ νη ππζαγφξεηνη. Δ ηξηάδα ή ηξηηηχο ζπληζηά ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ζχκπαληνο θαη ζηνλ Βιχηε, ζχκθσλα κε ηελ Ώιεμάλδξα ακνπήι: «ην ζρήκα θχζε-

ηέρλε-εζηθή ζπγθξνηεί ηελ νκννχζηα αδηαίξεηε ηξηάδα»
422

 . 

                                                           
420

  Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ.π., ζζ. 205-206. 
421

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Μπξίζαη ην άξηζηνλ, ΥΕΕ», Μικπόρ Ναςηίλορ, Ώζήλα, Βθδ. Ίθαξνο, 2007, ζ. 55. 
422

 Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π., ζ.215. 
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 «Σ‘ αλψηεξα καζεκαηηθά κνπ ηα έθαλα ζην ρνιείν ηεο ζάιαζζαο. Εδνχ θαη κεξηθέο πξάμεηο 

γηα παξάδεηγκα Βάλ απνζπλδέζεηο ηελ Βιιάδα, ζην ηέινο ζα δεηο λα ζνπ απνκέλνπλ κηα ειηά, 

έλα ακπέιη θη έλα θαξάβη. Πνπ ζεκαίλεη: κε άιια ηφζα ηελ μαλαθηηάρλεηο»
423

. 

 

Πξνβάιιεηαη εδψ ε ηδέα ηεο νιφηεηαο κέζα απφ ην άζξνηζκα πνιιψλ κνλάδσλ. Δ 

ειηά, ην ακπέιη, ην θαξάβη ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο Βιιάδαο. Ο πνηεηήο βαζίδεηαη 

ζηελ ππζαγνξηθή άπνςε φηη απφ ηε κνλάδα δεκηνπξγνχληαη ηα πάληα
424

. 

 

«Κάζε πξφνδνο ζην εζηθφ επίπεδν δελ κπνξεί παξά λα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ ε δχλακε θη ν αξηζκφο λα θαζνξίδνπλ ηα πεπξσκέλα καο»
425

. 

 

Πξνβάιινληαη έηζη ε ζεσξία ησλ αλαινγηψλ ησλ ππζαγνξείσλ θαη ε ηδηφηεηα ησλ 

αξηζκψλ λα θαζνξίδνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ
426

. 

Δ ηδέα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο κέζσ ηνπ θχθινπ ησλ αιιεπάιιεισλ 

κεηελζαξθψζεσλ θαζξεθηίδεηαη ζηε Μαπία Νεθέλη: «Δ επαχξην ηεο δσήο καο ζα 'λαη 

πάιη δσή / κεηαθεξκέλε ζηελ Άλσ Σαξθπλία»
427

. Φαλεξή είλαη ε επίδξαζε νξθηθήο 

θαη ππζαγφξεηαο κεηαθπζηθήο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο κεηά ηνλ ζάλαην ζε έλα άιιν 

ζψκα θαη κηα άιιε ρψξα.  

Σα παξάμελα ιφγηα πνπ πξφθεξαλ νη θφξεο «ΡΧΒ, ΏΛΏΘΏ, ΏΡΕΜΝΏ, 

ΟΛΔΕ, ΏΨΏΏΝΘΏ, ΤΒΛΣΔ»
428

 καο παξαπέκπνπλ ζηα καγηθά μφξθηα θαη θίιηξα 

ησλ νξθηθψλ
429

. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη καγηθέο απηέο επηθιήζεηο 

επαλαιακβάλνληαη ηξεηο θνξέο, φπσο γίλεηαη θαη ζε θάζε ηεξνηειεζηία ζε φια ηα 

ζξεζθεπηηθά δφγκαηα αλά ηελ πθήιην.  

Δ πξνζέγγηζε ηεο ππζαγφξεηαο θαη ηεο νξθηθήο δηαλφεζεο απφ ηνλ Οδπζζέα 

Βιχηε ζπλνςίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ αλαινγηψλ, ζηελ παξνπζία ησλ αξηζκψλ θαη ηεο 

γεσκεηξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ, ζην ζέκα ηεο αζαλαζίαο ηεο ςπρήο θαη ηεο 

κεηεκςχρσζεο, θαζψο θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (ρνξηνθαγία) θαη ην καγηθφ 

ζηνηρείν. 

                                                           
423

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Μπξίζαη ην άξηζηνλ, XIV», Μικπόρ Ναςηίλορ, φ. π., ζ. 57. 
424

 Édouard Schuré, φ. π., ζ. 275. 
425

  Οδπζζέαο Βιχηεο, «Μπξίζαη ην άξηζηνλ, XIV», Μικπόρ Ναςηίλορ, φ. π., ζ. 57. 
426

 Εάκβιηρνο, «Πεξί ηνπ Ππζαγνξείνπ ΐίνπ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Πέκπηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 2, 

φ. π., ζ. 171. 
427

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Σν κάηη ηεο Ώθξίδαο», Μαπία Νεθέλη, Ώζήλα, Βθδ. Ίθαξνο, 1979, ζ. 70. 
428

 Οδπζζέαο Βιχηεο, Άξιον Δζηί, φ. π., ζ. 18.  
429

 W.V.C. Guthrie, φ. π., ζζ. 62, 89. 
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«ην λνπ ζαο 

νη πνιινί παξαπνηνχλ ηνλ Έλα»
430

. 

 

Οη παξαπάλσ ζηίρνη αληαλαθινχλ ηελ άπνςε φηη ν ζεφο, ε αδηαίξεηε νπζία, 

αλαπαξίζηαηαη κε ηε κνλάδα θαη πεξηέρεη ην άπεηξν
431

. 

Σν πνηεηηθφ έξγν ηνπ Οδπζζέα Βιχηε γεληθφηεξα δηαπλέεηαη απφ καζεκαηηθή 

ρξνηά θαη αξηζκνινγηθή ζθέςε: Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε «Σν ειάρηζην ζέιεζα 

θαη κε ηηκψξεζαλ κε ην πνιχ»
432

. ‘ απηφ ην απφζπαζκα εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ, ζηνηρείν ηεο ππζαγφξεηαο αξηζκνινγίαο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νληνινγηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αξηζκψλ
433

. 

Δ παξάζηαζε ησλ αξηζκψλ ησλ ππζαγνξείσλ ζε γεσκεηξηθά ζρήκαηα βξίζθεη 

ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ζηνπο αθφινπζνπο ζηίρνπο απφ ηε ζπιινγή Σα Δηεποθαλή:  

«θαη ηα ζρήκαηα φια θαζαξνγξακκέλα κέζ' ζηα θξνχηα: ν θχθινο, ην ηεηξάγσλν, ην ηξίγσλν 

θαη ν ξφκβνο φπσο ηα βιέπνπλ ηα πνπιηά, λα γίλεη απιφο ν θφζκνο»
434

. 

 

ην πνηεηηθφ ζχκπαλ ηνπ Βιχηε νη αξηζκνί θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε. Οη ερζξνί 

ηνπ πνηεηή ελδεδπκέλνη κε ηελ ακθίεζε ηεο θηιίαο θέξνπλ ηελ ΐίβιν ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ αξηζκψλ. Ώπερείηαη ε ηεξφηεηα ησλ αξηζκψλ, ε νπνία δχλαηαη λα 

ραξαθηεξηζηεί ππζαγφξεηα επίδξαζε. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζηελ ηεξή θαη 

ζεφπλεπζηε Βίβλο:  

«ήξζαλ 

Νηπκέλνη ‗‘θίινη‘‘ 

Ώκέηξεηεο θνξέο νη ερζξνί κνπ 

ην πακπάιαην ρψκα παηψληαο 

θαη ην ρψκα δελ έδεζε πνηέ κε ηε θηέξλα ηνπο. 

Έθεξαλ 

Σν νθφ, ηνλ νηθηζηή θαη ην Γεσκέηξε 

ΐίβινο γξακκάησλ θαη αξηζκψλ»
 435

. 

 

                                                           
430

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Ο ηάιηλ», Μαπία Νεθέλη, φ. π., ζ. 106. 
431

 Édouard Schuré, φ. π., ζ. 275.  
432

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Σν θσηφδεληξν ΕΕΕ»,  Βλφηεηα Σο θυηόδενηπο και η δέκαηη ηέηαπηη ομοπθιά, 

Ποίηζη, φ. π., ζ. 220.  
433

  Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, «Δ ζεσξία ησλ αξηζκψλ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Σέηαξηνο Σφκνο, 

Ππζαγφξαο 1, φ. π. , ζ. 36.  
434

 Οδπζζέαο Βιχηεο, «Villa Natacha», Σα Δηεποθαλή,  Ώζήλα, Έθδ. Ίθαξνο, 1996, ζ. 44. 
435

  Οδπζζέαο Βιχηεο, «Σα Πάζε», Άξιον Δζηί, φ. π., ζ. 42. 
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Σν ζέκα ησλ θχθισλ επαλέξρεηαη. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν επηζπκεί λα θιείζεη 

ηνπο θχθινπο πνπ θάπνηα γπλαίθα ελδερνκέλσο άλνημε κε ηα δηθά ηεο δάρηπια, 

ππαηληζζφκελνο ην ηέινο θάπνηαο εξσηηθήο ζρέζεο:  

 

«θαη ζέισ λα θιείζσ ηνπο θχθινπο πνπ άλνημαλ ηα δηθά ζνπ δάρηπια, 

λα εθαξκφζσ επάλσ ηνπο ηνλ νπξαλφ γηα λα κελ είλαη πηα πνηέ ν 

ζηεξλφο ηνπο ιφγνο άιινο»
436

. 

 

Σειηθά, ζηνλ λνκπειίζηα πνηεηή καο ην άπεηξν εληάζζεηαη ζηε ζεκαηνινγία 

ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Δ παξαδνρή ηεο χπαξμήο ηνπ καο παξαπέκπεη ζηνπο 

ππζαγφξεηνπο, νη νπνίνη «ην εμνκνηψλνπλ κε ην ζηνηρείν ηεο χιεο πνπ δελ επηδέρεηαη 

κέηξεζε θαη θαζνξηζκφ». 

 

«ην άπεηξν ππάξρεη γηα καο 

πσο ε γιψζζα γηα ηνλ θσθάιαιν»
 437

. 

 

Βπηπξνζζέησο, ην ζπλεθηηθφ λήκα πνπ ελψλεη ηνλ Νίθν Βγγνλφπνπιν κε ηνπο 

ππζαγφξεηνπο είλαη ε αλαθνξά ηνπ ζην πνίεκα «Δ δσή θαη ν ζάλαηνο ησλ πνηεηψλ» 

ζε θάπνηνλ αξραίν πνηεηή, νλφκαηη Ώιέθηνξα, γηα ηνλ νπνίνλ νη κειεηεηέο δελ έρνπλ 

ζαθψο απνθαλζεί
438

. 

 

«εθεί 

θαζψο ηα ζπίηηα είλαη φια θακσκέλα απφ ππξθατέο 

νη θάηνηθνη δνπλ κέζα ζηηο θιφγεο 

θαίγνληαη ζπλερψο 

θαη μαλαγελληνχληαη ζπλερψο 

απφ ηελ ηέθξα ηνπο 

απαξάιιαρηα φπσο 

ην πνπιί 

θνίλημ 

 

εθεί αθξηβψο 

εγελλήζε - σο γλσζηφλ - 

                                                           
436

 Οδπζζέαο Βιχηεο, Πποζαναηολιζμοί, Ώζήλα, εθδ. Ίθαξνο, 1974, ζ. 108. 
437

  Οδπζζέαο Βιχηεο, Μαπία Νεθέλη, φ. π., ζ. 64. 
438

 Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π., ζ.  219. 
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θαη ν κέγαο έιιελ πνηεηήο ηεο 

αξραηφηεηνο 

Ώιέθησξ»
439

. 

 

Δ αλαθνξά ζηνλ Ώιέθηνξα καο παξαπέκπεη ζε έλα έξγν ηνπ Λνπθηαλνχ, ζην δηάινγν 

νειπορ ή Αλεκηπςών, φπνπ ζπλνκηινχλ δχν πξφζσπα. Σν έλα είλαη ν ηζαγθάξεο ν 

Μίθπιινο θαη ην άιιν ν πεηεηλφο ηνπ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Ππζαγφξα ελζαξθσκέλν 

ζε πεηεηλφ. 

 

«Ώιεθηξπψλ: Άθνπ ινηπφλ Μίθπιιε, θάηη πνπ ζα ζνπ θαλεί πνιχ παξάμελν, είκαη ζίγνπξνο. 

Ο ππνθαηλφκελνο πνπ ηψξα ηνλ βιέπεηο θφθνξα, εδψ θαη ιίγν θαηξφ ήηαλε άλζξσπνο […] 

Έρεηο αθνχζεη γηα θάπνηνλ Ππζαγφξα, γηφ ηνπ Μλήζαξρνπ απφ ηε άκν […] Βθείλνο ινηπφλ 

ν Ππζαγφξαο είκαη εδψ κπξνζηά ζνπ […] 

Μίθπιινο: Κη αθνχ μεληχζεθεο ηνλ Ππζαγφξα ζε πνηφλ κεηακνξθψζεθεο χζηεξα απφ απηφλ; 

Ώιεθηξπψλ: ηελ Ώζπαζία, ηελ εηαίξα απφ ηε Μίιεην […]  Όζηεξα [έγηλα] βαζηιηάο, έπεηηα 

θησρφο θαη ζε ιίγν ζαηξάπεο, κεηά άινγν θαη θαιηαθνχδα, βάηξαρνο θη έλα ζσξφ άιια […] 

ηα ηειεπηαία έγηλα θφθνξαο γηαηί κνπ άξεζε απηνχ ηνπ είδνπο ε δσή»
440

. 

Ο ίδηνο ν Ππζαγφξαο-θφθνξαο ζηνλ δηάινγφ ηνπ κε ηνλ Μίθπιιν δηαηππψλεη ην 

θνζκνείδσιφ ηνπ εζηηάδνληαο ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηε κεηελζάξθσζε θαη ζηελ 

αιιεινδηαδνρή δσήο θαη ζαλάηνπ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ην αλζξψπηλν 

πλεχκα ηειεηνπνηείηαη απνθηψληαο αλαγθαίεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο. Έηζη, 

αλπςψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πεγή ηνπ πλεπκαηηθνχ θσηφο απ‘ φπνπ 

πξνήιζε. 

ηε δίλε ησλ πνιιαπιψλ ελζαξθψζεσλ ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ πνηεηή θαη νη 

θάηνηθνη ηεο ηλψπεο:  

 

«δνπλ κέζα ζηηο θιφγεο 

θαίγνληαη ζπλερψο 

θαη μαλαγελληνχληαη ζπλερψο 

απφ ηελ ηέθξα ηνπο»
441

. 

 

                                                           
439

 Νίθνο Βγγνλφπνπινο, «Δ δσή θαη ν ζάλαηνο ησλ πνηεηψλ», ελφηεηα Κλειδοκύμβαλα ηηρ ιυπήρ, 

Ποιήμαηα, Ώζήλα, Βθδ. Ίθαξνο, ρ. ρ. ε., ζ.ζ. 95-96. 
440

 Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π., ζ. 220. 
441

 Νίθνο Βγγνλφπνπινο, Ποιήμαηα, φ. π., ζ. 95. 
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ηε ζπλέρεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ Ππζαγφξα  ε αλαθνξά ηνπ 

Μπνιηβάξ ζηνλ Ώπνιιψλην Σπαλέα, ηνλ κπζηεξηψδε θηιφζνθν, γεηεπηή θαη κάγν 

ηνπ 1
νπ

 αηψλα κ.Υ., νπαδνχ ηνπ Ππζαγφξα, ηνπ νπνίνπ ε δηδαζθαιία είρε κεγάιε 

απήρεζε ζηηο ιατθέο κάδεο. Μάιηζηα, ην έξγν ηνπ Φηιφζηξαηνπ Σα ειρ ηον Σςανέα 

Απολλώνιο ζεσξείηαη κία εθ λένπ δηήγεζε ηεο δσήο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ππζαγφξα
442

. 

 

«Κη αλ ράζεθε, αλ πνηέο ράλεη‘ έλαο Μπνιηβάξ! πνπ 

ζαλ ηνλ Ώπνιιψλην ζηα νπξάληα αλειήθζε, 

Λακπξφο ζαλ ήιηνο έδπζε, κέζα ζε δφμα αθάληαζηε, 

πίζσ απφ βνπλά επγεληθά ηεο Ώηηηθήο θαη ηνπ Μνξέσο»
443

. 

 

Ο πνηεηήο ηνλίδεη φηη ν  ζάλαηνο ηνπ Μπνιηβάξ δελ ζήκαλε θαζφινπ ην ηέινο ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθεί ζηνπο γχξσ ηνπ, ελψ κάιηζηα δελ δίζηαζε λα ππαηληρζεί πσο ζα 

κπνξνχζε αθφκε θαη λα ακθηζβεηεζεί ν ρακφο ηνπ, φπσο έγηλε κε ηνλ Ώπνιιψλην ηνλ 

Σπαλέα, γηα ηνλ νπνίν θεκνινγνχληαλ φηη έθαλε ζαχκαηα θαη φηη ζην ηέινο 

αλαιήθζεθε ζηνπο νπξαλνχο. 

Βίλαη αμηνζεκείσην επίζεο φηη ν Βγγνλφπνπινο κνηάδεη εληαγκέλνο ζηελ 

νξθηθή θηινζνθηθή παξάδνζε. Σα πξφζσπα ηνπ Βξκή ηνπ Σξηζκέγηζηνπ θαη ηνπ 

Οξθέα ζπλαηξνχληαη ζην πξφζσπν ηνπ πνηεηή. ην πεδφ πνίεκα ηνπ Βγγνλφπνπινπ 

«Σν Γεξάθη» δηαβάδνπκε: «ζηα γπκλά πφδηα καο θπηξψλνπλ ιίγν-ιίγν θηεξά. Ίζσο 

εκείο λα‘ καζηε απηφο ν ζεφο, ηνλ θαηξφ ηεο ληφηεο ηνπ»
444

. 

 

Καη ζπλερίδνπκε κε ην πνίεκα  «Δ επηζηξνθή ηεο Βπξπδίθεο»: 

 

« (θη ίζσο 

θαη 

γηα 

λα δηθαησζεί 

ν παιηφο 

ρξεζκφο 

πνπ 

θάπνη‘ φξηζε 

                                                           
442

 Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π., ζ. 221. 
443

 Νίθνο Βγγνλφπνπινο, Μπολιβάπ, Ποιήμαηα, φ. π., ζ. 154. 
444

 Ώιεμάλδξα ακνπήι, φ. π.,  ζζ. 221-222. 
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πσο είκαη 

ν Οξθέαο 

ν ςειφο 

ιεπηφο 

θη αζάλαηνο 

βγαικέλνο απφ 

ηα πιαηηά 

ηα ζηήζηα 

ηνπ 

Βξκή 

ηνπ 

Σξηζκεγίζηνπ) »
445

. 

 

Δ θνηλή ζπληζηψζα αλάκεζα ζηηο εξκεηηθέο θαη νξθηθέο ζέζεηο είλαη ε άπνςε 

φηη φια πεγάδνπλ θαη απνιήγνπλ ζηελ αηψληα κνλάδα. Ώπηήλ ηελ άπνςε θαίλεηαη λα 

ζπκκεξίδεηαη ν Βγγνλφπνπινο. 

 Ώξηζκνινγηθά επξήκαηα εληνπίδνληαη, φκσο, θαη ζηελ πνίεζε ηνπ Γηάλλε 

Ρίηζνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην αθφινπζν απφζπαζκα απφ ην πνίεκα 

«Αεπηεξφιεπηα»: 

 

«Πξηλ κεηξήζσ ζηα δάρηπια σο ην 10 

λχρησζε. 

Mείλακε ρσξίο φλεηξα 

ρσξίο ςσκί»
446

. 

 

Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν εθθξάδεη ηελ πηθξία ηνπ γηαηί νη ειπίδεο, ηα νξάκαηα, νη 

πφζνη, νη θηινδνμίεο έκεηλαλ αλεθπιήξσηα ζην δηάβα ηεο δσήο. Αελ είρε κεηξήζεη σο 

ην δέθα θαη λχρησζε. Αεδνκέλνπ φηη ε δεθάδα ππήξμε ην πξφηππν ησλ πάλησλ γηα 

ηνλ δεκηνπξγφ ζεφ ζχκθσλα κε ηελ ππζαγφξεηα αξηζκνιφγεζε, ε καηαίσζε θαη ε 

δηάςεπζε έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηνλ πνηεηή.
 
 

Σν πνίεκα «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο»
447

, απφ ηα γλσζηφηεξα ηνπ Ρίηζνπ, 

κνηξάδεηαη ζε ηξία κέξε. Έλαλ πξφινγν ζε πεδφ ιφγν, έλαλ καθξνζθειή κνλφινγν 

                                                           
445

 ην ίδην, ζ. 222. 
446

 Γηάλλεο Ρίηζνο, «Αεπηεξφιεπηα», Απγά Πολύ απγά μέζα ζηη νύσηα, Ώζήλα, Βθδ. Κέδξνο, 1991, ζζ.  

209-210. 



100 
 

θαη έλαλ επίινγν μαλά ζε πεδφ ιφγν. Βληάζζεηαη ζην ζπιινγηθφ ηφκν ηεο Σέηαπηηρ 

Γιάζηαζηρ, θέξλνληαο ζην λνπ ηελ ηεηξαθηχλ ησλ Ππζαγνξείσλ
448

. Βίλαη ε δηάζηαζε 

ηελ νπνία απνθηνχλ νξηζκέλα πξφζσπα ή αληηθείκελα ζηε ζπλείδεζε ηνπ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ, φηαλ ράλνπλ ηελ πιηθή ππφζηαζε θαη κνξθή ηνπο θαη 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ζχκβνια ηα νπνία πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθηλήζεηο. 

ηνλ δξακαηηθφ κνλφινγν ηεο «νλάηαο» ε ειηθησκέλε γπλαίθα κε ηα καχξα 

δηπιψλεη ηα καληήιηα ζηα ηέζζεξα, ηα νρηψ, ηα δεθαέμη, ηα ηξηάληα δχν, ηα εμήληα 

ηέζζεξα γηα λα εθηνλψζεη ηελ αλία ηεο. Σν κέηξεκα ηελ νδεγεί ζην κέηξεκα ηεο 

κνπζηθήο θαηά ηα ρξφληα πνπ πήγαηλε ζην σδείν. Οη αξηζκνί νθηψ, δεθαέμη, ηξηάληα 

δχν, εμήληα ηέζζεξα κπνξεί ελδερνκέλσο λα αληηζηνηρνχλ ζε θαζνξηζηηθέο ειηθίεο  

ηεο δσήο ηεο. Οη αξηζκνί δειαδή θαη ε κεηαθπζηθή ηνπο ζεκαζία δηακνξθψλνπλ ηε 

δσή ηεο γπλαίθαο απηήο. 

Σα  Λιανοηπάγοςδα ηηρ Πικπήρ Παηπίδαρ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αξηζκεηηθφ 

ζηνηρείν 18, ην νπνίν θαηαιήγεη ζηνλ κνλνςήθην αξηζκφ 9. Οπζηαζηηθά, κε ηνλ 

αξηζκφ ελλέα ν πνηεηήο νινθιεξψλεη ηνλ ζηφρν ηνπ λα κηιήζεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ κε 

ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη λα αθππλίζεη ηε ζπλείδεζε ησλ Βιιήλσλ 

αλαθαιψληαο ηηο πινχζηεο ηζηνξηθέο κλήκεο ησλ αγψλσλ γηα ηελ ειεπζεξία. 

Δ αξίζκεζε ησλ ελειίθσλ δελ θέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ηνλ αληίπνδα, 

ην κηθξφ παηδί κεηξάεη ζσζηά θαη ε αξίζκεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ 

απινχζηεξν ηξφπν θαηαδεηθλχνληαο ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ αξηζκνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ ππζαγνξείσλ θαη γηα ηνλ Ρίηζν:  

 

«Γηα κηα αθξηβή αξίζκεζε» : 

[…] 

«ηα επάλσ δσκάηηα γλσξίδεηο ιηγφηεξα 

Αειαδή δε γλσξίδεηο πσο είζαη ζηα επάλσ δσκάηηα 

νχηε ζε πνην χςνο βξίζθνληαη απηά ηα δσκάηηα 

εθηφο αλ έρεηο αλέβεη απ‘ ην ππφγεην θέξλνληαο 

εθείλν ην κέηξν ην ζθνηεηλφ, ην παλάξραην 

ηεο ζεκλήο, ηεο ελάξεηεο, βαζαληζκέλεο ξίδαο 

 

                                                                                                                                                                      
447

Γηάλλεο Ρίηζνο, «Δ νλάηα ηνπ ειελφθσηνο», Σέηαπηη Γιάζηαζη, Ώζήλα, Βθδ. Κέδξνο, 2005, ζ. 

47. 
448

 Δ ηεηξαθηχο ησλ Ππζαγνξείσλ απνηεινχληαλ  απφ ηνπ αξηζκνχο 1 + 2 + 3 + 4 θαη ραξαθηεξίδεηαη 

πεγή θαη ξίδα ηεο αέλαεο θχζεο, βι. Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, «Δ ζεσξία ησλ αξηζκψλ», 

Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα, Σέηαξηνο Σφκνο, Ππζαγφξαο 1. φ. π., ζζ. 32-33.  
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θαη ηφηε αθνχγεηαη ε θσλή ελφο παηδηνχ πνπ κεηξάεη ζηα δάρηπιά ηνπ 

κπξφο ζην αλνηρηφ παξάζπξν 1,2,3, σο ην 10 

θαη παίξλεη ε θσλή ηνπ ην κέγεζνο ησλ αλαξίζκεησλ θαη αφξαησλ κεδεληθψλ 

πνπ‘ ρνπλε πξνζηεζεί πίζσ απ‘ ηηο φξζηεο θαη εκθαλείο κνλάδεο»
449

.  

 

Ο Γηψξγνο ΐαθφπνπινο, σο άλζξσπνο ησλ καζεκαηηθψλ,  καο κπεί ζην θξπθφ 

λφεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ θαη ηελ καζεκαηηθή έθθξαζε ελλνηψλ, ηδεψλ, 

ζπλαηζζεκάησλ, πξνζθέξνληαο πνηθίιεο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο. ην πνίεκα «Ο 

κεγάινο θψλνο», ρξεζηκνπνηεί γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ καο παξαπέκπνπλ ζηελ 

ππζαγφξεηα αξηζκνινγηθή παξάδνζε, θαζψο νη Ππζαγφξεηνη αλαπαξηζηνχλ ηνπο 

αξηζκνχο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη αξηζκνί πξνζδηνξίδνληαη σο ηξίγσλνη, 

ηεηξάγσλνη, πεληάγσλνη, εμάγσλνη, ππξακηδνεηδείο, θχβνη θηι.
450

. Σν πνίεκα εζηηάδεη 

ζηε γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε. Ο θψλνο, ε ζπεηξνεηδήο γξακκή, ην ηεηξάγσλν, ν 

θχβνο θαη ε ηεζιαζκέλε γξακκή απεηθνλίδνπλ ηελ πνξεία δσήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε 

γέλλεζε έσο ηνλ ζάλαην.  

Οη πξψηεο ζπείξεο ζηε βάζε ηνπ θψλνπ, νη νπνίεο είλαη επξχηεξεο, 

ζπκβνιίδνπλ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ αλζξψπνπ, φπνπ ν νξίδνληαο είλαη κηθξφο, 

εθφζνλ ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε δηακνξθψλεηαη κε αξγνχο 

ξπζκνχο. ζν πξνρσξά πξνο ηα άλσ, νη ζπείξεο κηθξαίλνπλ, αιιά ν νξίδνληαο ηνπ 

βιέκκαηφο ηνπ αλζξψπνπ  κεγαιψλεη: 

 

«αο δερζνχκε πσο ε δνκή ηνπ θφζκνπ 

είλ‘ έλαο θψλνο, πνπ απ‘ ηε βάζε ψο ηελ θνξθή ηνπ 

δηαηξέρεηαη απφ κηα γξακκή ζπεηξνεηδή. 

 

Ο άλζξσπνο ηνπ νηδηπφδεηνπ αηλίγκαηνο 

μεθηλά ηελ απγή, πάλσ ζη‘ αρλάξηα ηεο γξακκήο, 

κε ηα ηέζζεξα πφδηα. ηα κηζά ηνπ δξφκνπ 

ζηπιψλεηαη ζηα δπν ηνπ, γηα λα ηδεί θαηάκαηα 

ηνλ ήιην ηνπ ιακπξνχ κεζεκεξηνχ. 

Καη ην βξάδπ θζάλεη ζηελ θνξθή ηνπ θψλνπ, 

ζέξλνληαο ηψξα ην ηξίην ηνπ πνδάξη, 

έηνηκνο λ‘ αληηθξίζεη ηε κεγάιε δχζε. 

                                                           
449

 Γηάλλεο Ρίηζνο, «Γηα κηα αθξηβή αξίζκεζε», Ποιήμαηα, Ώζήλα, Βθδ. Κέδξνο, ρ. ρ. ε., ζ. 62. 
450

 Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ, «Δ ζεσξία ησλ αξηζκψλ», Πξνζσθξαηηθνί, Άπανηα , Σέηαξηνο Σφκνο, 

Ππζαγφξαο 1, φ. π., ζ. 37.  
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[...] 

Ο θφζκνο ζα κπνξνχζε λα ‘λαη θη έλαο θχβνο, 

ζαλ εθείλνλ ηνπ Καίζαξνο, πνπ «εξξίθζε» ζην Ρνπβίθσλα. 

Κη αθφκα ζα κπνξνχζε λα ‘λαη θη έλαο θχθινο, 

φκνηνο κε ην αιψλη ηνπ Αηγελή Ώθξίηα. 

 

Σν ζρήκα ηνπ ζηεξλά ν θαζείο αλαθαιχπηεη, 

θαηά ηνλ θφζκν πνπ ζηε θχζε ηνπ ηαηξηάδεη. 

Βίλαη άλζξσπνη ηεηξάγσλνη, ίζηνη ή ηεζιαζκέλνη, 

πνπ βνιεχνληαη κέζα ζην πεξίγξακκά ηνπο. 

Κη είλαη άιινη πξελείο θαη πεπιαηπζκέλνη, 

πνπ αξθνχληαη ‗‘κεηξηνθξφλσο‘‘ ζε κηα ηάβια.»
451

. 

 

Ώξηζκνινγηθέο λχμεηο εληνπίδνπκε θαη ζηηο θξάζεηο: «ν θφζκνο ζα κπνξνχζε λα ‘λαη 

θη έλαο θχθινο», δεδνκέλνπ φηη ν θχθινο ζηνλ Ππζαγφξα αλάγεηαη ζε ζρήκα-

ζχκβνιν πνπ ελψλεη ην πλεχκα θαη ηελ χιε, δελ έρεη νχηε αξρή, νχηε ηέινο, είλαη 

ηαπηφρξνλα πεπεξαζκέλν θαη άπεηξν θαη ελζαξθψλεη ηνλ θχθιν θάζε θαηλνκεληθήο 

χπαξμεο, δειαδή ηελ αέλαε κεηαβνιή.  

«Ο θφζκνο ζα κπνξνχζε λα ‘λαη θη έλαο θχβνο», ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ηειηθή θαηάζηαζε ελφο θχθινπ ζε αθηλεζία.  Ο θχβνο ηαπηίδεηαη κε ηελ αιήζεηα, ηελ 

ηειεηνπνίεζε, ηελ νινθιήξσζε, ηελ ζηαζεξφηεηα. ηελ αξρηηεθηνληθή ν θχβνο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκέιηνο ιίζνο. Μάιηζηα ζηελ εβξατθή παξάδνζε ζπκβνιίδεη «Σα 

Άγηα ησλ Ώγίσλ». 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ν πνηεηήο δηαθνξνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο 

ηαμηλνκψληαο ηνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο: ηεηξάγσλνπο, ίζνπο, ηεζιαζκέλνπο. 

χκθσλα κε ηελ ππζαγφξεηα κεηαθπζηθή εξκελεία, ην ηεηξάγσλν ζπκβνιίδεη ηε 

δηθαηνζχλε (ηεηξάγσλν: 4 πιεπξέο ίζεο = δίθαηνλ). Βπνκέλσο, νη ηεηξάγσλνη 

άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ δξνπλ κε γλψκνλα ηε δηθαηνζχλε. Οη ίζνη, ελδέρεηαη λα 

είλαη απηνί πνπ ε δσή ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα (έλα είδνο 

θαλνληθφηεηαο είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ, ηεο εκέξαο, ησλ επνρψλ, ηνπ έηνπο 

θηι.), ηε ζπρλφηεηα (ηα θαηλφκελα πνπ επαλέξρνληαη κε θάπνηα ζπρλφηεηα, φπσο 

πφιεκνη, θπζηθέο θαηαζηξνθέο) θαη ηελ θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα: (ε γέλλεζε, ν 

γάκνο, ν ζάλαηνο, ε παξαγσγηθφηεηα, ε ππνηαγή ζηνλ ηζρπξφ). Χο ηεζιαζκέλνπο, 
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ηέθαλνο Μπαιήο, μαθημαηικά και ποίηζη: από ηον Απσιμήδη ζηον Δλύηη, Θεζζαινλίθε, εθδ. 
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ίζσο ππαηλίζζεηαη ηνπο αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε δσή  ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη πνιιαπιφηεηα, εθφζνλ ζχκθσλα κε ηε γεσκεηξία ε ηεζιαζκέλε 

ή πνιπγσληθή γξακκή απνηειείηαη απφ πεπεξαζκέλνπ πιήζνπο δηαδνρηθά 

επζχγξακκα ηκήκαηα. 

Ο πνηεηήο δηαηππψλεη εληέιεη ηελ άπνςε φηη ν άλζξσπνο ζην ηέινο ηεο δσήο 

ηνπ αλαθαιχπηεη ην ζρήκα ηεο δσήο πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, δειψλνληαο ηνλ 

ελδεηθλπφκελν ηξφπν δσήο. Καη θπζηθά ε ηειεπηαία θαηεγνξία «πξελείο θαη 

πεπιαηπζκέλνπο» αλαθέξεηαη ζ‘ απηνχο πνπ επηιέγνπλ ηνλ εχθνιν ηξφπν δσήο, ηε 

ιεγφκελε επηθαλεηαθή επδσία ρσξίο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο.  

Μαζεκαηηθή είλαη ε ζέαζε ηνπ θφζκνπ θαη ζην πνίεκα «Άιγεβξα» ηνπ  

καζεκαηηθνχ θαη ινγνηέρλε Έθηνξα Καθλαβάηνπ. 

 

«Πέξα θαηά ηε δεκνζηά 

θάλεθε πξψηα ζηήιε θνπξληαρηφο 

σο ηα κεζνχξαλα 

Αελ άξγεζε πνιχ 

Ο δξφκνο έθεξλε ην πνδνβνιεηφ 

ην ρνπγηαηφ ηεο 

Κιείλαλε παξάζπξα θαηέβαηλαλ ξνιά 

ηδεξνληπκέλε έκπαηλε πηά ζηελ πφιε 

ε εμίζσζε»
452

. 

 

Δ δεκηνπξγηθή ζχιιεςε ηεο ιχζεο ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο απνηππψλεηαη 

ζην παξαπάλσ πνίεκα κε ηελ πξνζσπνπνηεκέλε εμίζσζε λα εηζέξρεηαη ζηελ πφιε. Δ 

καζεκαηηθή έκπλεπζε έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηνλ πνηεηή, φπσο αθξηβψο ζηνλ 

Ππζαγφξα, ν νπνίνο, φπσο ιέγεηαη, πξνζέθεξε ζπζία εθαηφ βφδηα ζηνλ Αία γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ νκψλπκνπ ζεσξήκαηνο. 

Βμίζσζε ζηα καζεκαηηθά νξίδεηαη θάζε ηζφηεηα πνπ ζπλδέεη γλσζηέο 

πνζφηεηεο κε άγλσζηεο, ηηο νπνίεο ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε. Βπνκέλσο, ε 

εμίζσζε είλαη κηα καζεκαηηθή δήισζε πνπ βεβαηψλεη ηελ ηζφηεηα ησλ δχν 

εθθξάζεσλ. ηε ζχγρξνλε ζεκεηνγξαθία, ε ηζφηεηα δειψλεηαη κε ην ζχκβνιν ίζνλ 

(=). Σν ππζαγφξεην ζεψξεκα, πνπ άιιαμε ηε καζεκαηηθή ηζηνξία, εθιακβάλεηαη σο 

πξψηε εμίζσζε, επεηδή απνδίδεηαη κε ηε κνξθή εμίζσζεο. ην ζεψξεκα απηφ, 
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 Έθησξ Καθλαβάηνο, «Άιγεβξα», ελφηεηα Κιβώηιο Σασςηήηυν, Ποιήμαηα 1943-1987, Ώζήλα,  Βθδ. 

Άγξα, 1999, ζ. 472. 
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ζπζρεηίδνληαη ηα κήθε ησλ πιεπξψλ ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ ΏΐΓ, φπνπ ην 

άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν θάζεησλ πιεπξψλ ηζνχηαη κε ην ηεηξάγσλν ηεο 

ππνηείλνπζαο (α
2 

+β
2
= γ

2
). 

Ίρλε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ ππζαγνξείσλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη 

ζην πνηεηηθφ έξγν ηεο Κηθήο Αεκνπιά. Σν πνίεκα «Κνληάθ Μεδέλ Ώζηέξσλ»
453 

(Χαίπε Ποηέ) έρεη σο ζέκα ηνπ ηνλ ζάλαην θαη ηελ απψιεηα, θαηαθχγην θαη παξακπζία 

απφ ηελ νπνία αλαδεηά ε πνηήηξηα ζηηο αλακλήζεηο θαη ηε λνζηαιγηθή αλαπφιεζε ηεο 

λεφηεηαο.  

Δ αξηζκνινγηθή λχμε εκθαλίδεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο. Σν κεδεληθφ 

ζηνηρείν δειψλεη κεηαθνξηθά (εθφζνλ θνληάθ κεδέλ αζηέξσλ δελ ππάξρεη) φηη ην 

θνληάθ έρεη ράζεη ην άξσκα, ηε γεχζε θαη ηε ζπηξηάδα ηνπ. Ώηζζεηνπνηεί δειαδή ηελ 

έιιεηςε, ηελ απνπζία κηαο ηδηφηεηαο. Σν κεδέλ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

αξηζκνινγίαο, εθφζνλ πξνεγείηαη απφ θάζε θπζηθφ αξηζκφ. Βπηπξνζζέησο, ην πνίεκα 

αλαπηχζζεηαη ζε κηα αλαινγία ηνπ θπζηθνχ θαη λνεηνχ θφζκνπ. πσο ην θνληάθ έρεη 

απνιέζεη ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, έηζη θαη ε δσή ηνπ ιπξηθνχ εγψ έραζε ηε ραξά, 

ηε λεφηεηα, ηνλ δπλακηζκφ, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ αηζηνδνμία εμειηζζφκελε ζε 

πεδή θαη αλνχζηα.  

Φηινζνθηθή δηάζηαζε έρεη ην πνίεκα «Πιεζπληηθφο αξηζκφο» 
454

 (Σο λίγο ηος 

κόζμος). Ο ηίηινο απνθαιχπηεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο πνηήηξηαο λα νξίζεη ηνλ 

πιεζπληηθφ αξηζκφ ζε αληίζεζε κε ηε κνλαμηά ηνπ εγψ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζε 

εληθφ αξηζκφ. 

Σν πνίεκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζηξνθέο θαη ε θαζεκία έρεη ζέκα ηεο ηελ 

έλλνηα πνπ εθθξάδεηαη κνλνιεθηηθά κε ην νπζηαζηηθφ ηνπ πξψηνπ ζηίρνπ. Κάζε 

ζηξνθή αλαθέξεηαη ζε έλα νπζηαζηηθφ (ν έξσηαο, ν θφβνο, ε κλήκε, ε λχρηα). Δ 

επηινγή απηψλ ησλ ιέμεσλ θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη δελ είλαη 

θαζφινπ ηπραία. Ώπφ ηελ άπνςε απηή κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη  θάζε ζηξνθή 

ζπληζηά θαη κηα ζεκαηηθή ελφηεηα. ε φιεο ηηο  ζηξνθέο αθνινπζείηαη ε ηππηθή ζεηξά 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα νπνία αλαγλσξίδνπκε γξακκαηηθά ηελ θιηηή ιέμε. 

Πξψηα νξίδεηαη ην κέξνο ηνπ ιφγνπ ζην νπνίν αλήθεη, ζηε ζπλέρεηα ην γέλνο θαη ν 

αξηζκφο, ελψ ζην ηέινο ζρεκαηίδεηαη ν πιεζπληηθφο αξηζκφο. 
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 Κηθή Αεκνπιά, «Κνληάθ Μεδέλ Ώζηέξσλ», Βλφηεηα Χαίπε Ποηέ,  Ποιήμαηα, Ώζήλα, Βθδ. Ίθαξνο, 
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 ην ίδην, «Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο», Βλφηεηα Σο Λίγο ηος Κόζμος, ζζ. 124-125. 
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Καηά ηελ πνηήηξηα, ν έξσηαο αλαδεηθλχεηαη ζε νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο δσήο 

πξνζδίδνληάο ηεο πεξηερφκελν θαη λφεκα. χκθσλα κε ηε θηινζνθηθή ζθέςε ησλ 

νξθηθψλ ν έξσηαο είλαη ν ζείνο θπζηθφο λφκνο ηεο Γέλεζεο πνπ εκπεξηέρεη θαη ηα δχν 

θχια
455

. Δ δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε θαηαιήγεη ζε παξεκθεξέο ζπκπέξαζκα (δελ είλαη 

νχηε ζειπθνχ γέλνπο, νχηε αξζεληθνχ) κε ηελ έλλνηα φηη θαη ηα δχν θχια κπνξεί λα 

βξεζνχλ ππφ ηελ επίδξαζή ηνπ θαη λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. ηελ αληίζεζε 

εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ ιαλζάλεη ην αληηζεηηθφ ζρήκα κνλάδαο θαη πιήζνπο. Ο 

πιεζπληηθφο αξηζκφο επηιέγεηαη σο ηίηινο θαη ηνπ εληθνχ αξηζκνχ, πηζαλφλ επεηδή 

εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ.  

ΐαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ησλ αξηζκψλ απνηππψλνληαη ζην πνίεκα «Οη 

αξηζκνί» ηνπ Γηάλλε Τθαληή. Μλεκνλεχνληαη νη αξηζκνί έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα, 

πέληε, επηά, ελλέα. χκθσλα κε ην πνίεκα ην δχν απνηειεί ηελ άιιε φςε ηνπ ελφο, 

ην ηξία αληαλαθιά ηηο ηξεηο φςεηο ηεο ειήλεο, ην ηέζζεξα πινπνηείηαη ζην 

ηεηξάγσλν, ην πέκπην εθπξνζσπεί ην πέκπην ζηνηρείν ηνπ θφζκνπ, ηνλ αηζέξα
456

. Σα 

αξηζκνινγηθά δεδνκέλα ζπλδηαιιάζζνληαη κε ρξηζηηαληθέο δνμαζίεο. Ο ζηαπξφο 

δηακνξθψλεη ηνλ πέκπην βξαρίνλα θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δέληξν δσήο, ην θσο 

αλαιχεηαη ζηα επηά ρξψκαηα ηεο Ίξηδαο, ε έβδνκε ζθξαγίδα (Αποκάλςτη Εσάλλνπ) 

απνθαιχπηεη κέζσ ησλ επηά δηαχισλ ηελ «έβδνκε πιάλε».  

Βπηπξνζζέησο, ε ςπρή ηνπ πνηεηή πιεκκπξίδεη απφ κειαγρνιία θαη 

απνγνήηεπζε «εθηά ζηάρηεο έδσζαλ ηελ ςπρή κνπ»
457

 .  

ηε ζπλέρεηα ηνλίδνληαη νη καγηθέο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ. Οη αξηζκνί απφ ην 

κεδέλ έσο ην ελλέα ζπκππθλψλνληαη ζηνλ πξσηαξρηθφ αξηζκφ έλα.  

Βηζάγεηαη ην ζέκα ηεο καγείαο κε ηε ζαλζθξηηηθή θξάζε: « εθάκ ζαδ‘ βηπξά / 

βαδάληη· / ξηγ βέδα· Ενχιηνο» ε νπνία κεηαθξάδεηαη σο εμήο: «ν Ώηψληνο είλαη έλαο , 

φκσο είλαη πνιιά ηα νλφκαηά ηνπ».  

πλεπψο, ηα πάληα αλάγνληαη ζηελ αδηαίξεηε κνλάδα, φπσο ππνζηήξημαλ νη 

νξθηθνί θαη νη ππζαγφξεηνη. 

Δ αξηζκνινγηθή δηάζηαζε ηνπ πνηήκαηνο «Μαζεκαηηθά»
458

 ηνπ Αεκήηξε 

Γαβαιά κάο νδεγεί ζηνπο νξθηθνχο θαη ηνλ Ππζαγφξα. Οη αξηζκνί εθιακβάλνληαη σο 
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αξρέηππα πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο αξκνχο ηνπ ζχκπαληνο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελφηεηα 

θαη αξκνλία ηνπ.  

Σα γεσκεηξηθά ζρήκαηα (θχθινη, ηεηξάγσλα, ξφκβνη, ηξίγσλα) πξσηνζηαηνχλ 

ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πνίεζήο ηνπ. Βπηιέγνληαη ν αξηζκφο ηέζζεξα (ππζαγφξεηα 

επίδξαζε) θαη ν αξηζκφο νθηψ (πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξνζσπηθφ ζελάξην θάζε 

αλζξψπνπ, ην πεπξσκέλν). Σέινο, ζθφπηκα απφ ηνλ πνηεηή ρξεζηκνπνηείηαη ν 

αξηζκφο δεθαέμη, αξηζκφο ηεηξάγσλνο θαη ζπλάκα ηέιεηνο, ζχκθσλα κε ηελ  

ππζαγφξεηα αξηζκνινγία
459

. 

Οη ππζαγφξεηνη επηδνχλ θαη  ζην πνίεκα «Θεψξεκα»
460

 ηεο Σδέλεο Μαζηνξάθε. 

Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν θαηνξζψλεη λα ηεηξαγσλίζεη ηνπο θχθινπο ησλ νλείξσλ ηνπ, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο ππζαγφξεηνπο πνπ απέηπραλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηιχζνπλ 

ην πξφβιεκα ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ
461

. 

Σν πλεχκα  θαη ε αηκφζθαηξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗70 δηαπεξλνχλ ηελ πνηεηηθή 

ζχλζεζε ηεο Σδέλεο Μαζηνξάθε θαη απνδίδνληαη κέζα απφ εηθφλεο έληνλεο 

αζηηθνπνίεζεο. Δ πφιε απνδνκείηαη θαη παξάιιεια αλαδνκείηαη. Σν παιηφ δίλεη ηε 

ζέζε ζην θαηλνχξην, ην ζχγρξνλν, ην κνληέξλν. Οη ζπλνηθίεο κεηακνξθψλνληαη. Σν 

αζηηθφ ηνπίν δηακνξθψλεηαη. Οη κνλνθαηνηθίεο γθξεκίδνληαη ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο 

θαη αληηθαζίζηαληαη απφ πνιπθαηνηθίεο. Δ λέα πξαγκαηηθφηεηα απνδίδεηαη κέζα απφ 

ην θσηαγσγφ ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ο θσηαγσγφο κεηαθέξεη ην θσο ζηα δηακεξίζκαηα, 

φκσο ζηελ πνίεζε ηεο Σδέλεο Μαζηνξάθε απνθηά ζπκβνιηθέο πξνεθηάζεηο, γηαηί 

ηεηξαγσλίδεη ηνπο θχθινπο ησλ νλείξσλ. Δ ζεκαζηνδφηεζε απηή ππαηλίζζεηαη ηνλ 

ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ νξακάησλ, ησλ νλείξσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδαληθψλ ηνπ 

θνξέα ηνπ. Ο θχθινο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηεηξαγσλίδεηαη. Άξα, ηα φλεηξα 

κεηαιιάζζνληαη, κεηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Οκνίσο, ην δήηεκα ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ απαζρνιεί θαη ηνλ Κιείην 

Κχξνπ. Δ θξάζε: «ν θαχινο θχθινο πνπ δελ πνιπγσλίδεηαη»
462

 αλαθαιεί ζηε κλήκε 

καο ηε γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ ησλ ππζαγνξείσλ θαη ηελ 

απνηπρεκέλε πξνζπάζεηά ηνπο λα ηεηξαγσλίζνπλ ηνλ θχθιν.  
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Ο αλσηέξσ πνηεηήο, σο γλήζηνο εθπξφζσπνο ηεο Ώ΄ Μεηαπνιεκηθήο Γεληάο, 

εθπέκπεη έληνλν θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ. Δ πνίεζή ηνπ ζπλαξηάηαη κε ηα πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά ζέκαηα ηεο επνρήο θαη ηα αηψληα αηηήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο γηα 

ειεπζεξία, ηζφηεηα, δηθαηνζχλε, αμηνπξέπεηα. Δ πνιππαξαγνληηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηζκηθή) αηζζεηνπνηείηαη ζ‘ έλαλ 

θχθιν κε πξνβιήκαηα. Πνιιά απφ απηά επηιχνληαη, δεκηνπξγνχληαη, φκσο, άιια ζηε  

ζέζε ηνπο, ηα νπνία νδεγνχλ πάιη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, δειαδή ζε αδηέμνδν. Ο 

θχθινο ησλ πξνβιεκάησλ επαλαιακβάλεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη «θαχινο», δειαδή 

θαηαζηξεπηηθφο, λνζεξφο, ππνλνκεχνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη, 

ην πνηεηηθφ ππνθείκελν θαηαιήγεη ζηε δπζάξεζηε δηαπίζησζε φηη ν θχθινο «δελ 

πνιπγσλίδεηαη», δειαδή ηα πνιιαπιά θαη πνιπεπίπεδα πξνβιήκαηα ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο δελ επηιχνληαη. Δ αλζξσπφηεηα ζα επηιχεη θάπνηα απφ απηά, αιιά 

ζπγρξφλσο ζα αλαθχνληαη άιια, πνιχ πεξηζζφηεξα, δπζθνιφηεξα θαη 

πνιππινθφηεξα. 

Πεξαηψλνληαο ηελ ελφηεηα ηεο αξηζκνινγηθήο πνίεζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα 

κελ αλαθεξζεί ε αξηζκνινγηθή δηάζηαζε ηνπ θφζκνπ ησλ ππζαγνξείσλ ζην πνηεηηθφ 

ζχκπαλ ηνπ Μαλφιε Ώλαγλσζηάθε. Οη θαηαιεθηηθνί ζηίρνη ηνπ πνηήκαηνο: «Σψξα 

κηιψ πάιη…» εθθξάδνπλ έληνλε εηξσλεία θαη απηνζαξθαζκφ. Ο πνηεηήο 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αθχξσζε ησλ ηδενινγηθψλ νξακάησλ, πξνζδνθηψλ θαη ειπίδσλ 

ηεο Ώξηζηεξάο γηα ηε κεηαπνιεκηθή Βιιάδα. Ώληηιακβάλεηαη ηηο κεηαβνιέο ηφζν ησλ 

πξαγκάησλ, φζν θαη ηεο ηδενινγηθήο νπηηθήο απέλαληη ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσληθνπνιηηηθή εμέιημε. Ώπεπζχλεηαη ζηνλ θίιν ηνπ Ρανχι ηνλίδνληάο ηνπ, ζ‘ 

έλαλ ππνζεηηθφ δηάινγν, φηη νη θαηξνί άιιαμαλ θαη φια ηψξα κεηξηνχληαη κε 

πνζνηηθά δεδνκέλα, κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία, αθφκα θαη νη πςειέο ηδέεο θαη ηα 

ηδαληθά. Ο θίινο ηνπ δελ ηα θαηάθεξε λα παξακείλεη δσληαλφο.  Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

έγηλε απνδέθηεο ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ, δελ δηδάρηεθε «ηελ αξηζκεηηθή ησλ 

ηδεψλ»
463

 θαη δελ εληάρζεθε ζηε γεληθφηεξε ηδενινγηθή αιινηξίσζε. Ώληίζεηα, ν 

ίδηνο ν πνηεηήο αλαθέξεη κε πηθξία φηη ελαξκνλίζηεθε κε ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο 

ηεο λέαο επνρήο. 

Παξφηη, ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζπλέρνπλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ θφζκν, ζχκθσλα 

κε ηνπο ππζαγνξείνπο, νη αξηζκνί απνηεινχλ γηα ηνλ Ώλαγλσζηάθε έλα ζεκαληηθφ 

θνηλσληθφ ζρφιην. Ώπηνί θηλεηνπνηνχλ ηηο εμειίμεηο θαη θαζνξίδνπλ ηηο ηχρεο ηνπ 

                                                           
463

 ην ίδην, ζ. 68. 
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θφζκνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν Ώλαγλσζηάθεο πξεζβεχεη φηη ηα λνχκεξα 

θαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα είλαη απηά πνπ νδήγεζαλ ζηε δηάζπαζε θαη ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. 
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σμπεράζμαηα 

 

Ώδηακθηζβήηεηα, νη νξθηθνί θαη νη ππζαγφξεηνη έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο αξηζκνινγηθήο 

ζέαζεο ηνπ θφζκνπ. 

Σα δχν ζπζηήκαηα εκθαλίζηεθαλ παξάιιεια ηνλ 6
ν
 αηψλα. Δ ζηελή ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ ζπλίζηαηαη, ζχκθσλα κε ηηο αξραίεο 

πεγέο, ζηνλ παξφκνην ηξφπν δσήο (παξαδείγκαηνο ράξηλ ε απνρή απφ ην θξέαο), ζηελ 

έλλνηα ηεο θάζαξζεο ζπλδεδεκέλε κε ηε ζεσξία ησλ θχθισλ ηεο κεηελζάξθσζεο, 

ζηελ αληίιεςε ηνπ δπηζκνχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο, ζηελ ελαζρφιεζε κε ηε 

κνπζηθή θαη ηελ αξηζκνινγηθή ζεσξία. Ο ππζαγνξηζκφο θαίλεηαη φηη απνξξφθεζε 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ ηνλ νξθηζκφ. Οη πεγέο καξηπξνχλ φηη ν Ππζαγφξαο παξέιαβε ηελ 

αξηζκεηηθή ζεσξία απφ ηνλ ηεξέα ηνπ Οξθέα, Ώγιαφθακν.  

Δ αξηζκνινγηθή ζεσξία δηεπξχλζεθε θαη εκπινπηίζηεθε απφ ηνλ Ππζαγφξα 

θαηά ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο κηαο πην νξζνινγηθήο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ. Δ 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ κνπζηθή ηνλ νδήγεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο αξηζκεηηθήο 

αλαινγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζεκειίσζεο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο.  

Δ καθξαίσλε αξηζκνινγηθή παξάδνζε αληαλαθιάηαη ζηε δεκνηηθή θαη ζηελ 

πξνζσπηθή πνίεζε. Ο αξηζκνινγηθφο θψδηθαο ησλ νκεξηθψλ επψλ απνδεηθλχεη φηη ν 

κεξνο ήηαλ θάηνρνο αξηζκνινγηθψλ γλψζεσλ θαη ζπκβνιηζκψλ. Καηά ηελ εθηελή 

αλαθνξά καο ζηε ρξήζε ησλ αξηζκψλ απφ ηνλ κεξν επηθεληξσζήθακε ζηα εμήο 

ζεκεία: ζηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ αξηζκνχ ηξία θαη ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ ζηα 

επηθά θείκελα, ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ ζε ηξηαδηθά ζρήκαηα, ην ζρήκα ηεο 

ηξηκεξνχο θιηκάθσζεο θαη ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Οδεχνληαο πξνο ηε κειέηε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ δηαπηζηψζακε ηνπο 

θνηλνχο ηφπνπο ησλ παξαπάλσ κε ηα νκεξηθά έπε. Ώλεπξίζθνληαη ζηε δεκνηηθή 

πνίεζή καο νη επαλαιήςεηο, νη δηάινγνη αλάκεζα ζηνπο αληηκαρφκελνπο, νη 

αηηηνινγηθνί κχζνη, ην ζέκα ησλ άζηνρσλ εξσηεκάησλ θαη ην πιήζνο ησλ 

αξηζκνινγηθψλ ζπκβνιηζκψλ. 

ηα δεκνηηθά καο ηξαγνχδηα επηβηψλεη ε ηεξή αξηζκνινγία, ε νπνία δεκηνπξγεί 

ππνβιεηηθνχο ζηίρνπο. Βληνπίδνπκε ηνπο ηεξνχο αξηζκνχο κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά. Σα δεκνηηθά άζκαηα ζπγθιίλνπλ κε ηνλ κεξν ζηε 

ρξήζε ηνπ αξηζκνχ ηξία. Κνηλέο ζπληζηψζεο θαη ησλ δχν είλαη ηα ηξηαδηθά ζρήκαηα 

θαη ην ζέκα ηεο ηξηκεξνχο θιηκάθσζεο.  
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Θα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο θάπνηνη κειεηεηέο λα  ζπλδέζνπλ ηα αξηζκνινγηθά 

επξήκαηα ηεο ιατθήο δεκηνπξγίαο κε ηνπο ππζαγφξεηνπο. Ώλακθίβνια, ε καζεκαηηθή 

ζθέςε ησλ ππζαγνξείσλ επεξέαζε ηνλ αξραίν θφζκν θαη ηνλ λεφηεξν ειιεληζκφ. 

Χζηφζν, ν άλζξσπνο ηνπ ιανχ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη ηε 

δηακεζνιαβεκέλε θηινζνθηθή ζθέςε ησλ ππζαγνξείσλ κέζσ ηνπ λενπιαησληζκνχ 

θαη ηνπ λενππζαγνξηζκνχ. 

Έηζη, ε ιατθή ςπρή νηθεηνπνηήζεθε αξηζκεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ 

Οκήξνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο πνίεζε. Άιισζηε, ν κεξνο ππήξμε γηα 

αηψλεο ην αγαπεκέλν αλάγλσζκα φισλ ησλ Βιιήλσλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο. 

Φπζηθά, ε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ ηξία ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ αξηζκνινγία, ηε 

κπζνινγία, ηελ αξραία ειιεληθή καληηθή θαη ηε ρξηζηηαληθή ζενινγία. 

Δ ιατθή κνχζα δελ δαλείζηεθε κφλν ηελ αξηζκνινγία ηνπ Οκήξνπ, αιιά είηε 

πξνζέζεζε λέα αξηζκεηηθά ζχκβνια, είηε πξνζέδσζε ζηα ππάξρνληα δηαθνξεηηθέο 

ζεκαζίεο. εκαληηθή είλαη βέβαηα θαη ε ζπκβνιή ησλ αξηζκψλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζχλζεησλ ιέμεσλ, κηα ηερληθή πνπ εγθαηλίαζε ν κεξνο θαη θιηκαθψζεθε θαη ζηε 

ιατθή καο παξαγσγή. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ζηίρνο ηνπ δεκνηηθνχ καο ηξαγνπδηνχ 

εκπινπηίζηεθε κε αλαξίζκεηα ζχλζεηα. Βπεηδή ηα ζχλζεηα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο 

πνιπζχιιαβα, δίλνπλ ζην φλνκα πνπ ζπλνδεχνπλ, παξάιιεια κε ην αμηνινγηθφ 

λφεκα, θαη εμσηεξηθφ βάξνο.  

Βλ θαηαθιείδη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νκεξηθνχ αξηζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

δσληαλεχεη εληφο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Δ ιατθή ςπρή αθνκνίσζε ηνπο 

αξηζκνινγηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαη έπιαζε έλα δηθφ ηεο αξηζκνινγηθφ ζχζηεκα 

αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηελ αξραηνειιεληθή παξάδνζε θαη φια ηα  πεδία ηνπ 

επηζηεηνχ (κχζνπο, παξαδφζεηο, ζξεζθεία). 

ζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθή πνίεζε, ε κνξθή ηνπ Οξθέα αλαβηψλεη απφ ηνλ 

Άγγειν ηθειηαλφ ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε Οπθικά. Αφγκαηα, αληηιήςεηο θαη 

αξηζκνινγηθά ζηνηρεία ησλ νξθηθψλ ζπκπιέθνληαη ζ‘ έλα αξκνληθφ ζχλνιν 

ππεξεηψληαο ην φξακα ηνπ πνηεηή λα πεηχρεη ηελ ελφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Οη 

ζεκαηηθνί ππξήλεο ηεο πνηεηηθήο ζχλζεζεο Οπθικά βαζίδνληαη ζηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ησλ νξθηθψλ θηινζφθσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεσξία ησλ θχθισλ ηεο δσήο θαη 

ηεο κεηελζάξθσζεο, ηελ παληνδπλακία ησλ αξηζκψλ θαη ηελ ελνπνηεηηθή αξρή ηνπ 

ζχκπαληνο.  

Ο Οξθέαο επίζεο απνηειεί ην πξνζσπείν ηνπ Αηνλπζίνπ νισκνχ ζε ηξία 

πνηήκαηα γξακκέλα ζηα ηηαιηθά. Φαίλεηαη πσο ν εζληθφο καο πνηεηήο πξνζπαζεί λα 
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θαηέιζεη ζηα άδπηα ηνπ αζπλεηδήηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλεχξεη θαη λα αλαζχξεη ηελ 

θξπκκέλε αιήζεηα. H θνζκηθή ελφηεηα πξνβάιιεηαη ζην «Carmen Seculare» ην νπνίν 

έρεη ηξηκεξή αξηζκεκέλε δηάξζξσζε. 

Ο κπζηθφο κνπζηθφο επαλέξρεηαη ζηνλ Παιακά θαη δεζπφδεη ζηνλ ηειεπηαίν 

απφ ηνπο δψδεθα ιφγνπο ηνπ Γχθηνπ. Ο πνηεηήο αλαπιάζεη ην ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ παξειζφλ ηεο Βιιάδαο κέζα απφ κνξθέο θαη ζχκβνια.  Ο Οξθέαο ζηνλ 

δσδέθαην ιφγν αλαπαξίζηαηαη σο ζχκβνιν ηεο αξκνλίαο, αλαδεηθλχνληαο ηε κέγηζηε 

ζεκαζία ηεο κνπζηθήο ζηελ παιακηθή πνίεζε. Έηζη, ε κνπζηθή αλάγεηαη ζε πεγή 

δεκηνπξγίαο θαη αλαγέλλεζεο.  

Σα αξηζκνινγηθά ζπγθείκελα ζηνλ Παιακά ζα ιέγακε φηη ζπλδένληαη 

πεξηζζφηεξν κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ηε ιατθή παξάδνζε θαη ιηγφηεξν κε ηνπο 

νξθηθνχο θαη ηνπο ππζαγφξεηνπο. Ώλ αλαινγηζηνχκε ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο κε ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη, εχθνια ζπλάγεηαη φηη απηφ ιεηηνπξγεί σο αλεμάληιεηε πεγή 

έκπλεπζεο γηα ηνλ πνηεηή. Άιισζηε, ν Παιακάο ππήξμε έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. 

Με αλάινγν ηξφπν εληνπίζηεθαλ ζεκεία θαη ζηελ πνίεζε ηνπ Βιχηε πνπ 

έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή καο ζηνπο ππζαγφξεηνπο. Ώθελφο γίλνληαη ζαθείο αλαθνξέο 

ζην ππζαγφξεην ζεψξεκα, ζηνλ ζπκβνιηζκφ ησλ πνιχεδξσλ ζρεκάησλ θαη ζηνλ 

πεξίπινθν αξηζκφ ησλ ππζαγνξείσλ, ηελ ηεηξαθηχλ. Ώθεηέξνπ ην πεξηερφκελν 

θάπνησλ ζηίρσλ ππαηλίζζεηαη ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ππζαγνξείσλ. 

Γεληθά, ην ππζαγφξεην έξγν αληαλαθιάηαη ζηε θηινζνθηθή ζθεπή ηνπ Βιχηε, ελψ 

ζεκαληηθή επίζεο παξάκεηξνο είλαη θαη ε ζπκπάζεηά ηνπ πξνο ηνλ ηεξφ αξηζκφ επηά.  

Βπηπξνζζέησο, νη θηινζνθηθέο ζέζεηο νξθηθψλ θαη ππζαγνξείσλ ζπλέρνπλ ηελ 

πνηεηηθή δεκηνπξγία ηνπ Βγγνλφπνπινπ κε ζαθείο αλαθνξέο ζηε κεηελζάξθσζε ζηα 

πνηήκαηά ηνπ «Δ δσή θαη ν ζάλαηνο ησλ πνηεηψλ» θαη «Μπνιηβάξ». Ώμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ίδηνο ν πνηεηήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ Οξθέα θαη ηνλ Βξκή ηνλ 

Σξηζκέγηζην, νη  νπνίνη απνηεινχλ ην απηφ πξφζσπν γηα ηνπο Οξθηθνχο, ζηα 

πνηήκαηα «Σν Γεξάθη» θαη «Δ Βπηζηξνθή ηεο Βπξπδίθεο». Γεληθφηεξα ζηνλ 

Βγγνλφπνπιν, ηα πάληα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά θαη ζπλελψλνληαη θαηαιήγνληαο ζηε 

κνλάδα. 

Ώλαθνξηθά κε ηνπο ππφινηπνπο πνηεηέο, δελ ππάξρνπλ επθξηλείο αλαθνξέο 

ζηνπο νξθηθνχο θαη ηνπο ππζαγνξείνπο, σζηφζν ε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ηα 

αξηζκνινγηθά ζηνηρεία νξθηθψλ θαη ππζαγνξείσλ  δηαπεξλνχλ ην έξγν ηνπο, είηε απηφ 

γίλεηαη αζπλείδεηα, είηε ζπλεηδεηά.  
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ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεσξία ησλ αξηζκψλ, ε θηινζνθία θαη ε επηζηεκνληθή 

ζθέςε επηβιήζεθαλ θαη ελέπλεπζαλ απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο ζέηνληαο 

ηηο βάζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαη παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. 
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Περίληυη Δργαζίας 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζεγγίζακε ην αξηζκεηηθφ ζπκβνιηθφ 

ζχζηεκα, φπσο εκθαλίζηεθε ζηνλ νξθηζκφ, ζηελ ππζαγφξεηα θηινζνθία θαη ζηα 

πξψηα γξαπηά θείκελα ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, ηα έπε ηνπ Οκήξνπ. 

Ώμηνπνηψληαο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο πεγέο απφ ηα αξραία ρξφληα 

θαηαγξάςακε ηε ζεκαζία ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξνζπαζήζακε λα 

αλαθαιχςνπκε αξηζκνινγηθά ίρλε ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. 

πγθεθξηκέλα, ε εξγαζία δνκείηαη ζε δχν κέξε.  

Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην αλαθεξζήθακε 

ζηνλ Οξθέα. Παξαζέζακε πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηηο 

ζέζεηο ηνπ θηινζνθηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο αξηζκνινγηθέο ηνπ 

λχμεηο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάζακε ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ. 

ΐαζηζκέλνη ζε αλαθνξέο δηάθνξσλ ζπγγξαθέσλ κειεηήζακε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο 

ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ηεο ζεσξίαο ησλ αξηζκψλ. Αηαπηζηψζακε ηελ αιιειεπίδξαζε 

νξθηθψλ θαη ππζαγνξείσλ ζηα πην βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξία ηνπο, θαζψο θαη ηελ 

απνξξφθεζε ηεο νξθηθήο αξηζκνινγηθήο ζθέςεο ζηνπο ππζαγφξεηνπο. 

ην ηξίην θεθάιαην θαη ηειεπηαίν ηνπ πξψηνπ κέξνπο αζρνιεζήθακε δηεμνδηθά 

ζρεδφλ κε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ Οκήξνπ, εμεηάδνληαο ηε ζεκαζία θαη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο· θαηαιήμακε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζχλζεζε ηεο 

Ιλιάδαρ θαη Οδύζζειαρ βαζίδεηαη ζε καζεκαηηθφ θψδηθα. 

ηε ζπλέρεηα, ζην πξψην θεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο δηαηξέμακε δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα. Βληνπίζακε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία θαη εμεγήζακε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπο 

ξφιν σο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζπζηαηηθά ησλ θεηκέλσλ. Ώπφ ηε ιεπηνκεξή έξεπλα 

αλαδείρζεθαλ νη θνηλέο ζπληζηψζεο αλάκεζα ζηνλ καζεκαηηθφ θψδηθα ηνπ Οκήξνπ 

θαη ηνπ αξηζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. ΐαζηθφο θνηλφο 

ηφπνο είλαη ε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ ηξία θαη ησλ πνιιαπιάζηψλ ηνπ ζηε λενειιεληθή 

ιατθή παξαγσγή θαη ηα νκεξηθά έπε.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο εξεπλήζακε ηηο επηβηψζεηο 

θηινζνθηθψλ ζέζεσλ θαη αξηζκνινγηθψλ ηεθκεξίσλ ζηε ζχγρξνλε λενειιεληθή 

ινγνηερλία. Ώλαγλψζακε ζπνπδαίνπο Έιιελεο πνηεηέο (νισκφ, Κάιβν, Παιακά, 
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Καβάθε, ηθειηαλφ, εθέξε, Βιχηε, Βγγνλφπνπιν, Ρίηζν, ΐαθφπνπιν, Καθλαβάην, 

Αεκνπιά, Τθαληή, Γαβαιά, Μαζηνξάθε, Kχξνπ, Ώλαγλσζηάθε).  

Ώπφ ηελ αλαγλσζηηθή πεξηπιάλεζή καο ζηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο ησλ αλσηέξσ 

πνηεηψλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: ε νξθηθή θαη ππζαγφξεηα άπνςε ηεο αλαγσγήο φισλ 

ησλ φλησλ ζε κηα ελνπνηεηηθή αξρή (έλα) επηβηψλεη ζηνλ Αηνλχζην νισκφ «Carmen 

Seculare», ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ Οπθικά, ηνλ Νίθν Βγγνλφπνπιν θαη ηνλ Οδπζζέα 

Βιχηε. Δ κνξθή ηνπ Οξθέα θπξηαξρεί ζηα Οπθικά ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ, 

αμηνπνηείηαη ζπκβνιηθά ζηνλ νισκφ θαη εκπλέεη ηνλ Κσζηή Παιακά ζηνλ 

Γυδεκάλογο ηος Γύθηος θαη ζηε Φλογέπα ηος Βαζιλιά. 

Οη ππζαγφξεηνη είλαη παξφληεο ζην έξγν ηνπ Νίθνπ Βγγνλφπνπινπ θαη ηνπ 

Οδπζζέα Βιχηε δειψλνληαο ηηο θηινζνθηθέο θαηαβνιέο ηνπ πνηεηή. Ώξηζκνινγηθά  

επξήκαηα αληρλεχνληαη ζην πάλζεν ησλ ππφινηπσλ πνηεηψλ θαηαδεηθλχνληαο ηελ 

θαζνιηθή θαη δηαρξνληθή επηξξνή ηνπ αξηζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Βλ θαηαθιείδη, ειπίδνπκε φηη θσηίζακε ηελ αξηζκνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

πνίεζεο, αλψλπκεο θαη επψλπκεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ησλ επηξξνψλ ηνπ 

Οκήξνπ κέζα απφ ηελ αξηζκνινγία ηνπ, ζηε ιατθή παξάδνζε θαη ηε δεκηνπξγηθή 

αλαβίσζε ηεο νξθηθνππζαγφξεηαο ζθέςεο, κέζα απφ ην αξηζκεηηθφ ηεο ζχζηεκα ζε 

πνιινχο Νενέιιελεο πνηεηέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


