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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ   ΙΝΓΙΑ    Δπηινγέο  

 

ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ  ΑΝΑΣΑΙΟ  ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ 

Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα ηεο Ηλδίαο, ε θαιύηεξε εηζαγσγή 

(πξηλ δηαβάζεη νηηδήπνηε άιιν) είλαη λα δηαιέμεη ηα ζρεηηθά θεθάιαηα από ηελ ζξεζθεην-

ινγηθή κειέηε κίαο θνξπθαίαο πξνζσπηθόηεηαο ηεο Οξζνδνμίαο: 

Αξρηεπίζθνπνο Αλαζηάζηνο Γηαλλνπιάηνο, Ίρλε από ηελ αλαδήηεζε ηνπ ππεξβαηηθνύ 

(Δθδόζεηο Αθξίηαο, 2006, ζηε εηξά Έζλε θαη Λανί)  

Πεξηερόκελα 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Α' ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ. ΘΡΖΚΔΗΑ. ΘΡΖΚΔΗΟΛΟΓΗΑ 

Β' ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΔ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΔ 

ΕΧΡΟΑΣΡΖ. ΒΟΤΓΓΑ. ΛΑΟ-ΣΔ. ΚΟΜΦΟΤΚΗΟ. ΜΔΝΚΗΟ. ΜΧΑΜΔΘ. ΝΑΝΑΚ 

Γ' ΟΡΗΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΠΗΒΗΧΝΟΤΝ 

ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΑ 

ΗΝΓΟΤΗΜΟ 

ΣΕΑΨΝΗΜΟ 

ΒΟΤΓΓΗΜΟ 

ΗΛΑΜ 

ΗΚΚΗΜΟ 

Γ' ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ. ΔΗΓΧΛΟΛΑΣΡΗΑ. ΜΤΣΗΚΗΜΟ 

ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΜΔΣΑΞΤ ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟΤ, ΗΝΓΟΤΗΜΟΤ ΚΑΗ ΒΟΤΓΓΗΜΟΤ 

ΓΗΟΓΚΑ ΚΑΗ ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΖΤΥΑΜΟ 

ΚΟΡΑΝΗΟ 

ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΚΑΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΟΗ ΖΜΔΡΑ 

Α' Ζ ΤΝΤΠΑΡΞΖ ΥΡΗΣΗΑΝΧΝ ΚΑΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

Β' ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΗ ΖΜΔΡΗΝΔ ΤΝΘΖΚΔ 

ΔΠΗΜΔΣΡΟ 

ΟΗ ΑΛΛΔ ΘΡΖΚΔΗΔ ΑΠΟ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΑΠΟΦΖ 
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ALBERT   SCHWEITZER 

Άικπεξη βάηηζεξ,  Ιζηνξία ηεο Ιλδηθήο Φηινζνθίαο (Δθδόζεηο Βεξέηηα, 2013) κεηάθξαζε 

Μάξηνο Βεξέηηαο από ην Les grands penseurs de l'inde, ζειίδεο 196   

 Παξνπζίαζε, από ην  νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ 

Ο Άικπεξη βάηηζεξ είλαη γλσζηόο γηα ην ηεξάζηην αλζξσπηζηηθό ηνπ έξγν ζηελ Αθξηθή, 

εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Νόκπει Δηξήλεο. Παξάιιεια όκσο ν ζπνπδαίνο 

απηόο γηαηξόο, κνπζηθόο θαη ζπγγξαθέαο ππήξμε έλαο βαζύο γλώζηεο ηεο Ηλδηθήο 

Φηινζνθίαο. πσο ζε θάζε άιιε δηαλνεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε έηζη θαη εδώ ην ραξαθηεξηζηηθό 

θξηηήξην ηνπ βάηηζεξ παξακέλεη πάληα ε εζηθή κε ηελ ππέξηαηε έλλνηα ηνπ όξνπ: 

«Απηό πνπ νλνκάδνπκε αγάπε, είλαη ζηελ νπζία ν ζεβαζκόο ηεο δσήο. ιεο νη αμίεο, πιηθέο 

θαη πλεπκαηηθέο, παξακέλνπλ αμίεο ζην κέηξν όπνπ ππεξεηνύλ ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο δσήο ζηνλ πςειόηεξν δπλαηό βαζκό. Με απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη κε απηή ηελ 

πξνέθηαζε, ε εζηθή δελ έρεη όξηα...» 

Με θξηηήξην ινηπόλ ηελ απόιπηε εζηθή ν Άικπεξη βάηηζεξ κάο πξνζθέξεη κηα 

ζπλαξπαζηηθή πεξηήγεζε ζηνλ θηινζνθηθό θόζκν ηεο Ηλδίαο, από ηα Οππαληζάδ ζηελ 

Μπαγθαβάλη Γθηηά θη από ηα δηδάγκαηα ηνπ Βνύδα ζηελ πεξίθεκε "κε-βία" ησλ Σδατληζηώλ 

θαη ηνπ Μαράηκα Γθάληη.  

Πεξηερόκελα 

Άικπεξη βάηηζεξ: Ο καρεηήο ηεο αλζξσπηάο 

Δηζαγσγή  

1. Ζ δπηηθή θαη ε ηλδηθή θηινζνθηθή ζθέςε  

2. Ζ εκθάληζε ηεο άξλεζεο ηνπ θόζκνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηλδηθήο θηινζνθηθήο ζθέςεο 

3. Ζ δηδαζθαιία ησλ Οππαληζάδ  

4. Ζ θηινζνθηθή δηδαζθαιία ηνπ ζακρία  

5. Ο ηδατληζκόο  

6. Ο Βνύδαο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ  

7. Ζ κεηαγελέζηεξε ηύρε ηνπ βνπδηζκνύ ζηελ Ηλδία  

8. Ο βνπδηζκόο ζηελ Κίλα, ην Θηβέη θαη ηε Μνγγνιία  

9. Ο βνπδηζκόο ζηελ Ηαπσλία  

10. Ζ κεηαγελέζηεξε βξαρκαληθή δηδαζθαιία  

11. Ζ βξαρκαληθή ζύιιεςε ηνπ θόζκνπ ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο ηνπ Μαλνύ  

12. Ο ηλδνπηζκόο θαη ν κπζηηθηζκόο ηεο κπάθηη  

13. Ζ Μπαγθαβάλη Γθηηά  

14. Από ηελ Μπαγθαβάλη Γθηηά έσο ηε ζύγρξνλε επνρή 

15. Ζ θηινζνθηθή ζθέςε ηεο ζύγρξνλεο Ηλδίαο  

16. Μηα καηηά πξνο ηα πίζσ θαη νη θηινζνθηθέο πξννπηηθέο ηνπ κέιινληνο 
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Μάξηνο Βεξέηηαο, Η Ιλδία ηωλ Ειιήλωλ (Δθδ. Βεξέηηα, 2012) ζειίδεο 252  

Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ: 

Οη Έιιελεο γλώξηδαλ πνιύ θαιά ηελ Ηλδία, αηώλεο πξηλ από ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ! Οη κύζνη αθεγνύληαη ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ θαη ηνπ εκίζενπ 

Ζξαθιή ζηε ρώξα ησλ Ηλδώλ. Ο κεξνο κηιάεη γηα θάπνηνπο αλαηνιηθνύο Αηζίνπεο, νη νπνίνη 

κάιινλ δελ είλαη άιινη από ηνπο Ηλδνύο. Ο Ζξόδνηνο θαηαγξάθεη ηηο πξώηεο καδηθέο 

κεηαλαζηεύζεηο Διιήλσλ ζηε Βαθηξηαλή θαη ηε νγδηαλή, πξνο ηα κέξε ησλ Ηλδηώλ. Ο 

Αξξηαλόο αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηελ ύπαξμε Διιήλσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Ηλδία, πξηλ από 

ηνλ Αιέμαλδξν. Από ηελ επνρή ηνπ Γαξείνπ ηνπ Α' ηθαλόηαηνη έιιελεο γεσγξάθνη 

εμεξεύλεζαλ ηελ ηλδηθή ρεξζόλεζν: θύιαμ ν Καξπλδεύο, Δθαηαίνο ν Μηιήζηνο, Κηεζίαο ν 

Κλίδηνο, θ.α.  

Υάξε ζην ζύλνιν ησλ γλώζεσλ πνπ ζπλέιεμαλ, δηεπθόιπλαλ ηα κέγηζηα ζηελ πξνέιαζε ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ελώ ε πνιηηηθή εμνπζία ησλ Διιήλσλ ζηελ Πεληαπνηακία 

ζπλερίζηεθε ηξεηο νιόθιεξνπο αηώλεο κεηά ην ζάλαηό ηνπ θαη κεγαινύξγεζε, κε 

απνθνξύθσκα ηε ζύζηαζε ηεο κεγάιεο ειιεληθήο απηνθξαηνξίαο ησλ Ηλδώλ επί βαζηιέσο 

Μελάλδξνπ, έλα άγλσζην γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζήκεξα επίηεπγκα ησλ πξνγόλσλ καο. 

Αιιά ζεκαληηθόηεξε θη από ηελ πνιηηηθή παξνπζία ππήξμε ε πνιηηηζκηθή δξάζε ησλ 

Διιήλσλ ζηελ Ηλδία. Ο απόερόο ηεο κάιηζηα θηάλεη κε πνιιέο κνξθέο έσο ηηο εκέξεο καο, 

ελώ αξθεηέο απνκνλσκέλεο νξεζίβηεο ηλδηθέο θπιέο αλάγνπλ κε ππεξεθάλεηα ηελ θαηαγσγή 

ηνπο ζηνπο Έιιελεο, αλάκεζά ηνπο θαη νη παζίγλσζηνη Καιάο ζην βνξεηνδπηηθό Παθηζηάλ. 

Σνύην ην βηβιίν θαηαζέηεη ην ζύλνιν ησλ ζύγρξνλσλ γλώζεσλ γύξσ από κηα μεραζκέλε 

ζειίδα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο: ην κεγαιείν ηνπ ηλδηθνύ ειιεληζκνύ! ε θάζε επίπεδν 



αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηλδία, ππήξμε, ππάξρεη θαη ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη 

ακνηβαίνο ζαπκαζκόο, εθηίκεζε θαη αγάπε. Καη ηνύην ην βηβιίν, απνθαιύπηνληαο ην 

κεγαιείν ηνπ ηλδηθνύ ειιεληζκνύ, επηδηώθεη λα πξνζζέζεη έλαλ αθόκε θξίθν ζηνπο 

πξναηώληνπο δεζκνύο πνπ ζπλδένπλ ηνπο δπν κεγάινπο ιανύο. 

Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

Ζ  ΚΑΣΑΚΣΖΖ  ΣΖ  ΗΝΓΗΑ 

Κεθάιαην 1. Ζ ρώξα ησλ πνηακώλ 

Κεθάιαην 2. Ζ ρώξα ησλ ζαιαζζώλ 

Κεθάιαην 3. Ζ απηνθξαηνξία ηνπ Μεγάινπ Βαζηιέα 

Κεθάιαην 4. Γηόλπζνο θαη θύιαμ 

Κεθάιαην 5. Ζ απηνθξαηνξία ηεο Μαγθάληα 

Κεθάιαην 6. Από ηνλ ηξπκώλα ζηνλ Νείιν 

Κεθάιαην 7. Από ηνλ Νείιν ζηνλ Ώμν. Κεθάιαην 8. Από ηνλ Ώμν ζηνλ Ηλδό 

Κεθάιαην 9. Ζ θαηάθηεζε ηεο Πεληαπνηακίαο 

Κεθάιαην 10. Ζ πξνθεηεία ηνπ Κάιαλνπ 

ΜΔΡΟ  ΓΔΤΣΔΡΟ  Ζ  ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΗΝΓΗΑ 

Κεθάιαην 11. Ο Σζάληξα Γθνύπηα 

Κεθάιαην 12. Ζ Μεγάιε πλζήθε. Κεθάιαην 13. Ο Αζόθα 

Κεθάιαην 14. Σν ειιεληθό βαζίιεην ηεο Βαθηξηαλήο 

Κεθάιαην 15. Ζ κηθξή ειιεληθή απηνθξαηνξία ηεο Πεληαπνηακίαο 

Κεθάιαην 16. Ζ κεγάιε ειιεληθή απηνθξαηνξία ησλ Ηλδηώλ. Κεθάιαην 17. Σν ηέινο 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ  Ο  ΑΠΟΖΥΟ 

Κεθάιαην 18. αβαξηδλάλα Γηαβάλα. Κεθάιαην 19. Αιεμάλδξεηα ε Χμηαλή 

Κεθάιαην 20. Ο Υξπζόο Λόθνο. Κεθάιαην 21. Οη Καιάο 

Δπίινγνο. Βηβιηνγξαθία 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΙΝΓΙΑ  

             apan.gr 



Σν ζαλζθξηηηθό έπνο Μαρακπραξάηα, πνπ ην «έθεξε» ζηελ Γύζε ν Πήηεξ Μπξνύθ κε 

ηελ επηθή παξάζηαζε ησλ ελλέα σξώλ ζηελ Αβηληόλ ην 1985 (θαη ηελ πεληάσξε 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία The Mahabharata, ην 1989), θπθινθνξεί αλζνινγεκέλν θαη ζε 

πνιινύο ηόκνπο ζηα ειιεληθά από ηηο εθδόζεηο Πύξηλνο Κόζκνο. Δλδεηθηηθά:                         

ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΣΑ  Αλζνινγία ηόκνο Α΄ (2003) κεηάθξαζε Αλδξέαο Σζαθαιήο, ζειίδεο 464  

Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ 

Σν Μαρακπαξάηα έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ έπνο ησλ αηώλσλ. Δίλαη ην κεγαιύηεξν ζηνλ 

θόζκν, ηόζν ζπνπδαίν γηα ηνπο Ηλδνύο, όζν θαη ε Ιιηάδα γηα ηνπο Έιιελεο, θαη ην 

πινπζηόηεξν ζε ζέκαηα, γη' απηό θαη ιέγεηαη πσο ό,ηη δελ ππάξρεη ζην Μαρακπαξάηα δελ 

κπνξεί λα βξεζεί πνπζελά αιινύ. Πξάγκαηη εθηόο από ηνλ πόιεκν πνπ εμηζηνξεί αλάκεζα 

ζηνπο Πάληαβα θαη ηνπο Κανπξάβα γηα ηελ εμνπζία, πεξηέρεη θαη πιήζνο άιισλ ηζηνξηώλ  

θαη παξαδόζεσλ, θαζώο θαη εζηθνύο θώδηθεο, θαλόλεο πνιηηηθήο γηα κηα νξζή δηαθπβέξλε-

ζε, θηινζνθηθά ζπζηήκαηα θαη δηδαζθαιίεο πνπ αθόκα θαη ζήκεξα εκπλένπλ ηνπο 

πλεπκαηηθνύο αλαδεηεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. ην έξγν ηνλίδεηαη ην πςειό ήζνο ησλ εξώσλ 

ηνπ, ν αλώηεξνο ζθνπόο ηεο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο θαη ν ζξίακβνο ηεο αξεηήο πάλσ ζε 

θαζεηί θαθό.  

Ο πόιεκνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην έπνο ήηαλ έλαο παγθόζκηνο πόιεκνο ηεο επνρήο εθείλεο, όρη 

κόλν γηαηί έιαβαλ κέξνο πνιιά έζλε θαη ιανί, αιιά θαη επεηδή ήηαλ απνηέιεζκα κηαο 

αδπζώπεηεο κάρεο αλάκεζα ζηνπο ζενύο θαη ηνπο ηηηάλεο. ηαλ νη ηηηάλεο ληθήζεθαλ, 

απνθάζηζαλ λα ελζαξθσζνύλ ζηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ. ύληνκα όκσο ελζαξθώζεθαλ θαη 

νη ζενί, νπόηε εθείλνο ν νπξάληνο πόιεκνο κεηαθέξζεθε ζηε γε κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνύλ 

εθαηνκκύξηα άλζξσπνη θαη λα ραζνύλ πνιινί εγεκόλεο θαη έλδνμνη ήξσεο. Ο πόιεκνο απηόο 

έιαβε ρώξα ζηε κεγάιε πεδηάδα Κνπξνπθζέηξα, θνληά ζην ζεκεξηλό Γειρί. κσο ε κάρε 

ηνπ Κνπξνπθζέηξα έρεη θαη έλα πλεπκαηηθό λόεκα, αθνύ πξόθεηηαη γηα κηα κάρε πνπ θάζε 

αλαδεηεηήο νθείιεη λα θάλεη ζε θάπνην ζηάδην ηεο αηξαπνύ ηνπ. πνηνο έρεη δηαβάζεη ηελ 

Μπάγθαβαη Γθηηά (πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Μαρακπαξάηα) ζα ζπκάηαη ηηο 

ζαπκάζηεο πλεπκαηηθέο δηδαζθαιίεο πνπ δίλεη ν Κξίζλα ζην καζεηή ηνπ Άξηδνπλα, 

παξαθηλώληαο ηνλ λα ιάβεη κέξνο ζηε κάρε ελάληηα ζην θαθό. ινη κέζα καο θξύβνπκε έλα 

ζθνηεηλό ππνζπλείδεην θαη ζπλδεόκαζηε κε ηα αξρέηππα ηνπ νκαδηθνύ αζπλεηδήηνπ. ε 

θάπνηα ζηηγκή θαινύκαζηε λα θσηίζνπκε απηόλ ηνλ ζθνηεηλό ρώξν, λα δακάζνπκε ηηο 

θξπθέο αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο ηνπ ππνζπλεηδήηνπ θαη κέζσ ηεο απηνγλσζίαο λα γίλνπκε 

θύξηνη όισλ ησλ όςεσλ ηνπ εαπηνύ καο, θαησηέξσλ θαη αλσηέξσλ. Σν Μαρακπαξάηα δίλεη ην 

έλαπζκα γη' απηήλ ηελ εζσηεξηθή κάρε πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή Απειεπζέξσζε.  

 

Πεξηερόκελα 

ΠΡΟΛΟΓΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΧΝ ΘΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΖΡΧΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΝΗΑ ΣΧΝ ΜΠΑΡΑΣΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΣΑΒΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΗΧΝ ΣΟΤ ΝΣΡΗΣΑΡΑΣΡΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΦΟΒΔΡΖ ΓΗΑΜΑΥΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΚΑΟΤΡΑΒΑ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΠΑΝΣΑΒΑ 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ζ ΔΝΓΟΞΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΓΗΟΤΝΗΣΗΡΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΣΑ ΘΛΗΒΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΔΞΟΡΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΟΗ ΠΑΝΣΑΒΑ ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΒΗΡΑΣΑ 

ΓΛΧΑΡΗΟ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Οθηάβην Παδ, ην θωο ηεο Ιλδίαο (Δθδ. Κέδξνο, 2005) κεηάθξαζε Μάξσ σηεξνπνύινπ-

Φηιίππνπ από ην Octavio Paz, In Light of India, ζειίδεο 288 

Από ην νπηζζόθπιιν: Ζ  ρώξα ησλ αθξαίσλ αληηζέζεσλ. Μηα παλζπεξκία πιεζπζκώλ, 

ζξεζθεηώλ, γισζζώλ, όπνπ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ην αξραίν κε ην ζύγρξνλν, ν 

αηζζεζηαζκόο κε ηνλ αζθεηηζκό, ν ξεαιηζκόο κε ηε θαληαζία. Ο λνκπειίζηαο Μεμηθαλόο 

ζπγγξαθέαο Οθηάβην Παο επηζθέθηεθε γηα πξώηε θνξά ηελ Ηλδία ην 1951 σο κέινο ελόο 

θιηκαθίνπ δηπισκαηώλ. Σν 1962 ηαμίδεςε θαη πάιη, απηήλ ηε θνξά σο πξέζβεο ηνπ Μεμηθνύ, 

θαη παξέκεηλε εθεί έσο ην 1968. Ζ παξακνλή ηνπ ζηελ Ηλδία ππήξμε κηα πξόθιεζε ησλ 

αηζζήζεσλ θαη ηνπ λνπ. Γηέζρηζε ηε ρώξα απ' άθξε ζε άθξε, από ηηο εξήκνπο ηνπ Ράηδαζηαλ 

έσο ηε Βεγγάιε θαη από ηελ Κέξαια έσο ηελ Οξίζα, επηζθέθηεθε κλεκεία, γλώξηζε 

ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο - πνιηηηθνύο, όπσο ν Νερξνύ θαη ε Ίληηξα Γθάληη, ζπγγξαθείο, 

όπσο ν κπζηζηνξηνγξάθνο θαη δεκνζηνγξάθνο Ράηδα Ράν, θαιιηηέρλεο, όπσο ν δεμηνηέρλεο 

ηεο ηάκπια Σζαηνύξ Λαι -, αιιά θαη απινύο αλζξώπνπο, θαη καγεύηεθε από ηελ ηζηνξία θαη 

ηελ θνπιηνύξα ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, «παηδί ηεο αγάπεο θαη όρη ηεο γλώζεο» 

ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, απνηππώλεη ζηνραζκνύο, εληππώζεηο θαη αληηξξήζεηο, θεπγαιέεο 

καηηέο ζ' απηή ηελ πνιπζρηδή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηε ζεξκόαηκε αλαξρία ηεο Ηλδίαο.  



         

ANTONIO  TABUCCHI  

Antonio Tabucchi, Νπρηεξηλό ζηελ Ιλδία (Δθδ. Άγξα)  

Παξνπζίαζε 

Μηα Ηλδία πνπ γλσξίδνπκε κόλν κέζα από δσκάηηα μελνδνρείσλ, λνζνθνκεία θαη λπρηεξηλνύο 

δξόκνπο˙ έλα ηαμίδη πνπ πεξηγξάθεηαη κόλν κέζα από θεπγαιέεο εηθόλεο ζπλαληήζεσλ θαη 

απνζπάζκαηα ζπλνκηιηώλ κε αλζξώπνπο πνπ δελ ζα μαλαζπλαληεζνύλ πνηέ˙ κηα πηλαθνζήθε 

πξνζώπσλ πνπ πεξηιακβάλεη πόξλεο, Πνξηνγάινο ηεζνπίηεο θαη Ηλδνύο αγίνπο˙ θπξίσο όκσο 

κηα αλαδήηεζε, ε αλαδήηεζε ελόο αλζξώπνπ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ή λα είλαη απιώο κηα 

ζθηά, ε αλαδήηεζε κηαο ηαπηόηεηαο πνπ ίζσο λα έρεη μεραζηεί ζε έλα καθξηλό παξειζόλ.  

Έλα από ηα γλσζηόηεξα βηβιία ηνπ Αληόλην Σακπνύθη, ζε λέα έθδνζε θαη κε λέα κεηάθξαζε. 

 

Βηνγξαθηθά Ο ANTONIO ΣΑΜΠΟΤΚΗ γελλήζεθε ζηελ Πίδα ην 1943. Δίλαη κηα από ηηο 

αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο θσλέο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο. Έρεη γξάςεη κπζηζηνξήκαηα, 

δηεγήκαηα, δνθίκηα θαη ζεαηξηθά έξγα. Τπήξμε επίζεο ν επηκειεηήο ησλ ηηαιηθώλ εθδόζεσλ 

ησλ έξγσλ ηνπ Φεξλάλην Πεζζόα. Σα βηβιία ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πεξηζζόηεξεο από 

ζαξάληα ρώξεο. 

Μεξηθά από ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ έρνπλ δηαζθεπαζηεί γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν από 

γλσζηνύο Ηηαινύο θαη μέλνπο ζθελνζέηεο, όπσο ν Ρνκπέξην Φαέληζα, ν Αιαίλ Κνξλώ, ν 

Αιαίλ Σαλλέξ θαη ν Φεξλάλην Λόπεο, ή γηα ην ζέαηξν από ζθελνζέηεο όπσο ν Σδόξηδην 

ηξέιεξ θαη ν Νηηληηέ Μπεδάο. Έρεη βξαβεπηεί κε ηα πην έγθπξα δηεζλή βξαβεία, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ηα «Pen Club», «Campiello» θαη «Viareggio-Repaci» ζηελ Ηηαιία, ηα «Prix Medicis 

Etranger», «Prix Européen de la Littérature» θαη «Prix Mediterranée» ζηε Γαιιία, ην 

Δπξσπατθό «Αξηζηείνλ», ην «Nossack» ζηε Γεξκαλία, ην «Europaeischer Staatspreis» ζηελ 

Απζηξία. Έρεη επίζεο ηηκεζεί κε ηνπο ηίηινπο ηνπ «Officier des Arts et des Lettres» ζηε 

Γαιιία θαη ηνπ «Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique» ζηελ Πνξηνγαιία. Μέρξη 

πξόζθαηα δίδαζθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο ηέλαο. Έρεη επίζεο δηδάμεη ζε πνιιά παλεπηζηήκηα 

ηνπ εμσηεξηθνύ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην Bard College ηεο Νέαο Τόξθεο, ην Ecole de Hautes 

Etudes θαi ην Collège de France ζην Παξίζη. Έρεη γξάςεη θαη εμαθνινπζεί λα γξάθεη ζε 



πνιιέο ηηαιηθέο θαη μέλεο εθεκεξίδεο (Corriere della Sera, L'Unita, II Manifesto, Le Monde, 

El Pais, Diario de Noticias, La Jornada, Die Allgemeine Zeitung) θαζώο θαη ζε πνιηηηζηηθά 

πεξηνδηθά, όπσο ην La Nouvelle Revue Française θαη ην Lettre Internationale. Τπήξμε κέινο 

θαη ζπληδξπηήο ηνπ Γηεζλνύο Κνηλνβνπιίνπ πγγξαθέσλ. Ήδε, από ην 2000, ην Italian Pen 

Club ηνλ έρεη πξνηείλεη ζηε νπεδηθή Αθαδεκία σο ππνςήθην γηα ην Βξαβείν Νόκπει 

Λνγνηερλίαο. 

Antonio Tabucchi, Σαμίδηα θαη άιια ηαμίδηα (Δθδ. Άγξα)  

Παξνπζίαζε 
«Αιιά, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, έρσ ηαμηδέςεη πνιύ, ην παξαδέρνκαη· πήγα θαη έδεζα ζε πνιιά 

κέξε. Κη απηό ην ληώζσ σο κεγάιν πξνλόκην, δηόηη λα αθνπκπάκε ηα πόδηα ζην ίδην έδαθνο γηα 

όιε καο ηε δσή, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε κηα επηθίλδπλε παξεμήγεζε, λα καο θάλεη λα 

πηζηέςνπκε όηη απηή ε γε καο αλήθεη, ζαλ λα κελ έρνπκε δαλεηζηεί, όπσο έρνπκε δαλεηζηεί ηα 

πάληα ζε απηή ηε δσή. Ο Κσλζηαληίλνο Καβάθεο ην είπε ζε έλα εμαηξεηηθό πνίεκα, ηελ Ηζάθε: 

ην ηαμίδη έρεη έλλνηα κόλνλ όζνλ αθνξά ηνλ εαπηό ηνπ, ην όηη είλαη ηαμίδη. Κη απηό απνηειεί έλα 

κεγάιν δίδαγκα, αλ θαλνύκε ηθαλνί λα ην θαηαλνήζνπκε: είλαη όπσο ε ύπαξμή καο, ηεο νπνίαο 

ε βαζηθή ζεκαζία είλαη όηη ηε δήζακε».  

Ο Αληόλην Σακπνύθη ηαμίδεςε, ινηπόλ, πνιύ. Κη έγξαςε, εθκεηαιιεπόκελνο ηηο πην 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, ηηο πην δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο αιιά θαη ηα πην πξνζσπηθά ηνπ 

δηαβάζκαηα, γη’ απηά ηνπ ηα ηαμίδηα. Οη ηόπνη είλαη νλόκαηα, ζηάζεηο, δηακνλέο, άλζξσπνη. 

Δίλαη όκσο θαη ηα ρλάξηα ησλ αλζξώπηλσλ πνιηηηζκώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηνπ ρζεο κε ην 

ζήκεξα, είλαη εθείλν ην κπζηηθό πιέγκα πνπ θάλεη ηηο επείξνπο ηόζν πνηθίιεο θαη ηόζν 

ελδηαθέξνπζεο, είλαη ε αλαδήηεζε ηεο νκνξθηάο αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ θόζκνπ. 

Κη ν Σακπνύθη, άιινηε πεξπαηώληαο ζηε Ληζαβόλα παξέα κε ηνλ Πεζζόα, άιινηε 

ζαπκάδνληαο ζηε Βξαδηιία ηα αγάικαηα πνπ έθηηαμε έλαο ιεπξόο γιύπηεο, άιινηε θάλνληαο 

πηθλίθ ζην Υάλγθηλγθ Ρνθ θη άιινηε δνθηκάδνληαο βόηαλα ζηελ Κξήηε, θαηαιήγεη ζην ίδην 

πάληα ζπκπέξαζκα: «Γελ είλαη αιήζεηα όηη ν θόζκνο είλαη κηθξόο. Ο θόζκνο είλαη κεγάινο 

θαη δηαθνξεηηθόο. Γη’ απηό θαη είλαη όκνξθνο: δηόηη είλαη κεγάινο θαη δηαθνξεηηθόο, θαη είλαη 

αδύλαην λα ηνλ γλσξίζεηο νιόθιεξν». 

«Γελλεκέλα κέζα από ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, πάληα κε αθνξκή θάπνηα ηαμίδηα πνπ όκσο 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα γίλνπλ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία, ηα θείκελα 

απηά πεξηπιαληόληαλ ζαλ λεζηά ζε ηαιαληεπόκελν αξρηπέιαγνο, ζπαξκέλα εδώ θη εθεί ζηηο πην 

εηεξόθιεηεο έδξεο θαη θάησ από ηηο πην δηαθνξεηηθέο ζεκαίεο, ζρεδόλ ρσξίο λα έρνπλ 

ζπλείδεζε κηαο έληαμεο ή κηαο ηαπηόηεηαο, θαηά θάπνην ηξόπν αθπβέξλεηα. Η πξάμε ηεο 

ζπγθέληξσζήο ηνπο ήηαλ ζαλ ηελ θαηαζθεπή ελόο πιενύκελνπ, κηαο βάξθαο, ελόο θαλό· θη 

ύζηεξα αθνινύζεζε ην θαιαθάηηζκα ησλ ξσγκώλ ηεο θαξίλαο, ε αιιαγή θαηεύζπλζεο από ηα 

ξεύκαηα ζηα νπνία είραλ αθεζεί πξνο κηα άιιε, εληαία θαηεύζπλζε: ην ηαμίδη ελόο βηβιίνπ».  

Από ηνλ πξόινγν ηνπ βηβιίνπ  

TARIQ  ALI 

Tariq Ali, Ζ λύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο. (Δθδ. Άγξα, 2011) κεηάθξαζε ηεο Παικύξαο 

Ηζκπξίδνπ  

Αληηγξάθνπκε από ηελ Ηζηνζειίδα ησλ εθδόζεσλ Άγξα 

http://www.agra.gr/books/1000_1099/book1051.html 



Η Νύρηα ηεο Χξπζήο Πεηαινύδαο νινθιεξώλεη ηελ πεληαινγία κε ζέκα ην Ηζιάκ – ηε ζεηξά 

ησλ ηζηνξηθώλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Σάξηθ Άιη πνπ έρεη απνζπάζεη πνιιά εγθσκηαζηηθά 

ζρόιηα, έρεη κεηαθξαζηεί ζε δώδεθα γιώζζεο θαη ρξεηάζηεθε πεξηζζόηεξν από είθνζη ρξόληα 

γηα λα γξαθηεί. Έλα επηθό παλόξακα πνπ άξρηζε ζηε καπξηηαληθή Ηζπαλία ηνπ 15νπ αηώλα 

θαη θηάλεη ζην Παθηζηάλ ηνπ 21νπ αηώλα. 

ηε Νύρηα ηεο Χξπζήο Πεηαινύδαο παξαθνινπζνύκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

δσήο ελόο αηληγκαηηθνύ Παθηζηαλνύ δσγξάθνπ κε ην παξαηζνύθιη Πιάησλ – ηνπ αςίζπκνπ 

αιιά πξνηθηζκέλνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ, πνπ δεη ζε κηα ρώξα όπνπ «ε αλζξώπηλε 

αμηνπξέπεηα έρεη εμεπηειηζηεί». ηελ πνξεία ηεο έξεπλάο ηνπ, ν Νηαξά, παιαηόο θίινο ηνπ 

Πιάησλα, ηαμηδεύεη από ηε Λαρώξε ζην Λνλδίλν θη από ην Παξίζη ζην Πεθίλν, 

μεζθαιίδνληαο εθπιεθηηθέο θαη ιάγλεο ηζηνξίεο από ηα απνζέκαηα ηεο δσληαλήο κλήκεο θαη 

ησλ μεραζκέλσλ ζειίδσλ ηεο ηζηνξίαο. Γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ άλζξσπν, ν Νηαξά πξέπεη λα 

παιέςεη λα θαηαιάβεη ηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθαλ θαη νη δύν. Ο ζπγγξαθέαο κάο μελαγεί ζ’ 

έλα άγλσζην Παθηζηάλ ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα ρξόλσλ, γεκάην εληάζεηο θαη αληηθάζεηο. Ζ 

δηαδξνκή κηαο γεληάο από ηελ πνιηηηθή έληαμε ησλ ζπνπδαζηηθώλ ρξόλσλ, ηα ινγνηερληθά 

θαθελεία, ηηο ιέζρεο, ηελ ηέρλε, ηνπο έξσηεο, ηελ πξνδνζία, ηε δηεζλή θαξηέξα έσο ηα ησξηλά 

ρξόληα κε ηελ άλνδν ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαλαηηζκνύ, ηελ παξνπζία ησλ Σαιηκπάλ, ηηο 

πνιηηηθέο δνινθνλίεο θακνπθιαξηζκέλεο σο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ηε ζύλζεηε ζρέζε 

θνηλσλίαο θαη ζηξαηνύ. 

Καζώο μεδηπιώλεηαη ε ηζηνξία, γλσξίδνπκε ηελ Σδηληηέ, ηε ζνπλέξη ηίηιη, ηε Υξπζή 

Πεηαινύδα ηνπ ηίηινπ, ηελ πξώηε αγάπε ηνπ αθεγεηή, θόξε θηλέδηθεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ζηε Λαρώξε εδώ θαη έλαλ αηώλα, παληξεκέλε κε ηνλ θαιύηεξν θίιν απ’ ηα 

παιηά ηνπ αθεγεηή· θαη ηνλ αδειθό ηεο κε ην παξαηζνύθιη Κνκθνύθηνο, ηνπ νπνίνπ ράζεθαλ 

ηα ίρλε όηαλ πήγε εζεινληηθά ζηελ Κίλα κεηά ηελ Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε· γλσξίδνπκε 

επίζεο ηελ θπξία «Νώηπ» Λαηήθ, κηα λνηθνθπξά από ην Ηζιακακπάλη πνπ ε αδπλακία ηεο 

ζηνπο ζηξαηεγνύο ηελ αλαγθάδεη λα θαηαθύγεη ζηα παξηζηλά ζαιόληα όπνπ ζπρλάδεη ε 

πλεπκαηηθή δηαλόεζε ηνπ ζπξκνύ θαη όπνπ, ελ κηα λπθηί, γίλεηαη δηάζεκε θαη ραξαθηεξίδεηαη 

σο ν Νηηληεξό ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ· θη από ηελ άιιε ηε Εάπλακπ, κηα γνεηεπηηθή ώξηκε 

γπλαίθα από ηε Λαρώξε, πνπ η’ αδέξθηα ηεο ηελ αλάγθαζαλ, γηα πεξηνπζηαθνύο ιόγνπο, λα 

«παληξεπηεί ην Κνξάλη». Άλζξσπνη ηνπ ζύγρξνλνπ Παθηζηάλ, βαζηά ξηδσκέλνη ζηνλ ηόπν 

ηνπο, θαη ηαπηόρξνλα θνζκνπνιίηεο. 

Δγθώκηα γηα ην κπζηζηόξεκα 

«Σνικεξό… Ηζιακηθέο πνιηηηθέο θαη πίζηε, ηα πνιιαπιά ζηξώκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηηο 

δνμαζίεο θαη ηνλ θξπκκέλν θόζκν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πίζσ από ηηο θιεηζηέο πόξηεο, όια 

ζπιιακβάλνληαη ζηελ εληέιεηα από ηελ πξόδα ρσξίο ππεθθπγέο ηνπ Σάξηθ Άιη. Αδύλαηνλ λα 

ην ζηακαηήζεηο». –TOM ADAIR, Scotsman 

«Δμαηξεηηθά πινύζην θαη ζύλζεην. Ο Άιη πεξηπιέθεη επηδέμηα ζηξώκαηα ζύγρξνλεο 

κνπζνπικαληθήο, θηλεδηθήο θαη ηλδνπαθηζηαληθήο ηζηνξίαο». –AAMER HUSSEIN, 

Independent 

«O Άιη πθαίλεη κεηαθνξέο, απνθαζηζηά αιήζεηεο, ξίρλεη θσο ζε ζέκαηα πνπ ηα πεξηβάιιεη ε 

άγλνηα. Μαγεύεη, ςπραγσγεί, θαηαηνπίδεη. Απηό ην βηβιίν είλαη έλα δείγκα πςειήο ηέρλεο». –

LE FIGARO 

Δγθώκηα γηα ηελ πεληαινγία ηνπ Ιζιάκ 

«Μηα πινύζηα πθαζκέλε ηαπηζεξί πνπ αμίδεη λα ζπγθξηζεί κε ηελ Τξηινγία ηνπ Καΐξνπ ηνπ 

Ναγθίκπ Μαρθνύδ». –KIRCUS REVIEWS 



«πλαξπαζηηθή αθήγεζε, επθπέζηαηνο ξπζκόο… κία αθήγεζε ηεο επνρήο καο». –EDWARD 

SAID 

«Ηζηνξίεο νδύλεο, πόζνπ, ιαγλείαο θαη έξσηα… Ο Άιη πεξηγξάθεη κε δσεξά ρξώκαηα ηελ 

εηθόλα ελόο θόζκνπ πνπ αρλνζβήλεη». –NEW YOK TIMES BOOK REVIEW 

Βηνγξαθηθά  

Ο ΣΑΡΗΚ ΑΛΗ είλαη ζπγγξαθέαο θαη θηλεκαηνγξαθηζηήο. Έρεη γξάςεη πεξηζζόηεξα από 

εηθνζηηέζζεξα βηβιία κε ζέκαηα από ηελ παγθόζκηα ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηθή, θαζώο θαη 

ζεαηξηθά θαη ζελάξηα γηα ην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Απηό είλαη ην έβδνκν 

κπζηζηόξεκά ηνπ. Σν 2010 ηνπ απνλεκήζεθε ην βξαβείν Granadillo από ην Φεζηηβάι ηνπ 

Πνιηηηζκνύ ηεο πόιεο ηεο Γξαλάδαο γηα ηα κπζηζηνξήκαηα ηεο Πεληαινγίαο ηνπ Ηζιάκ. ια 

ηνπ ηα κπζηζηνξήκαηα έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο. Δίλαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ New Left Review θαη δεη ζην Λνλδίλν.  

ηηο Δθδόζεηο Άγξα θπθινθνξνύλ ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ Σηνλ ίζθην ηεο ξνδηάο, H Πέηξηλε 

Γπλαίθα θαη Έλαο ζνπιηάλνο ζην Παιέξκν θαζώο θαη ηα πνιηηηθά ηνπ δνθίκηα H ζύγθξνπζε 

ησλ θνληακεληαιηζκώλ - Σηαπξνθνξίεο, Τδηράλη θαη λεσηεξηθόηεηα, Ο Μπνπο ζηε Βαβπιώλα - 

Η λέα απνηθηνπνίεζε ηνπ Ιξάθ, Οη πεηξαηέο ηεο Καξατβηθήο - Άμνλαο Ειπίδαο θαη 1968 - 

Έθνδνο ζηνλ νπξαλό (καδί κε ηνλ Π.Η. Σάηκπν ΗΗ). 

 

ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΩΑΪΚΟ ΣΟΤ ΠΑΚΙΣΑΝ ΜΔΑ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΜΑΣΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΗΜΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ (βξήθακε ηε 

βηβιηνπαξνπζίαζε ζηνλ Ιζηόηνπν ΙΚΡΑ:   

http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9655:ramadanis-

tariq-ali-petalouda-islam&catid=68:grammata&Itemid=194) 

Σνπ ΠΑΝΟΤ ΡΑΜΑΝΣΑΝΗ  

Η λύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο... Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο πεληαινγίαο ηνπ 

Σαξίθ Αιί κε ζέκα ην Ηζιάκ! «Φσηνγξάθνο» ζηε ξνή ησλ γεγνλόησλ έλαο δηαλννύκελνο 

αθεγεηήο, Νηηαξά ην όλνκα απηνύ, πνπ αλαιακβάλεη λα γξάςεη γηα ηε δσή ελόο πεξίεξγνπ 

θαη αηληγκαηηθνύ ζπλάκα, παθηζηαλνύ δσγξάθνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηεί ην ςεπδώλπκν Πιάησλ! Έηζη, κέζα από ηελ δσή ηνπ Πιάησλα, ν 

πνιπβξαβεπκέλνο Παθηζηαλόο πεδνγξάθνο ζα ζθηαγξαθήζεη, κε ηελ εμαηξεηηθή ηνπ πξάγκαηη 

πέλα, ην πνιηηηζηηθό θαη πνιηηηθό κσζατθό ηνπ Παθηζηάλ. 

Ζ πινθή ηνπ βηβιίνπ «πεξηθέξεηαη» αλάκεζα ζε ηξείο επνρέο. ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ 

αηώλα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ιίγν κεηά ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ κεηαμύ 

Παθηζηάλ θαη Ηλδίαο θαη ηέινο ζην μεθίλεκα ηνπ 21νπ αηώλα, δειαδή ζηηο κέξεο καο! 

ηελ πξώηε πεξίνδν ε ηζηνξία καο επηθεληξώλεη ζηελ νηθνγέλεηαο ηνπ Νηνπ Γελμηνύ. Ζ 

νηθνγελεηαθή ηζηνξία ηνπ Γελμηνύ, είλαη απηή πνπ ζα δέζεη ηελ "Νύρηα ηεο ρξπζήο 

πεηαινύδαο" κε ηα ππόινηπα (πξνγελέζηεξα) βηβιία ηεο πεληαινγίαο ηνπ Ηζιάκ. Οη άιιεο δύν 

επνρέο ζηηο νπνίεο δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ηνπ Σαξίθ Αιί, θαη πνπ απνηεινύλ ηνλ θύξην 

θνξκό ηνπ γξαθήκαηόο ηνπ, πξαγκαηώλνληαη ζην Παθηζηάλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Λαρώξε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ην «Παξίζη ηεο Αλαηνιήο» γηα εθείλε ηελ επνρή... θαη ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή κε θόλην ην λενθηιειεύζεξν Λνλδίλν, ην θαηεζηξακκέλν Ηζιακακπάλη, ηε 

Νέα Τόξθε ηεο επνρήο ηξνκνιαγλείαο θαη ην Παξίζη ησλ αλακλήζεσλ.  



πσο ήδε αλαθέξακε, ν «θσηνγξάθνο – αθεγεηήο», Νηαξά, είλαη έλαο δηαλννύκελνο (θαηά 

πνιινύο πξόθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηνλ Σαξίθ Αιί) πνπ δεη ζην Λνλδίλν θαη αλαιακβάλεη λα 

γξάςεη ηελ ηζηνξία ηνπ δσγξάθνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ (Πιάησλα), ν νπνίνο ηπγράλεη λα 

είλαη θαη εθεβηθόο ηνπ θίινπ, από ηελ Λαρώξε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60! Ο Άιη, βξίζθνληαο ηελ 

αθνξκή πνπ έςαρλε ζηελ... ηζηνξία ηνπ Πιάησλ, ζα θαηαθέξεη λα «απιώζεη» ηηο δηθέο ηνπ 

ηζηνξίεο από ην «άιιν» Παθηζηάλ! Έηζη, ζα δσληαλέςεη μαλά ε Λαρώξε θαη θαη' επέθηαζε 

νιόθιεξν ην Παθηζηάλ, ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο από ηε Βξεηαλία, επνρή πνπ 

κηα νιόθιεξε θνηλσλία πξνζπαζνύζε λα δηακνξθώζεη ην πνιηηηζκηθό ηεο θάδξν κέζα ζ' έλα 

πιέγκα έληνλσλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ! 

Ζ ρξπζή λενιαία ηνπ Παθηζηάλ, κέζα από ηηο εηθόλεο ηνπ Αιί, ζα γελλήζεη πξνβιεκα-

ηηζκνύο, αιιά παξάιιεια ζα μαλαζπκίζεη ηζηνξηθέο ζηηγκέο πνπ ηείλνπλ λα μεραζηνύλ! 

Μέζα από ηηο ζειίδεο ηεο... «Νύρηαο» ζα πεξάζνπλ θνξπθαίνη γηαηξνί, µαζεµαηηθνί, 

θηιόζνθνη θαη θαιιηηέρλεο κε παγθόζκην θύξνο! Μέρξη θαη εξαζηέο ηεο βίαο ζα πεξάζνπλ ην 

θαηώθιη ηνπ λένπ δεκηνπξγήκαηνο ηνπ Σαξίθ Αιί! 

Μηα γεληά ζθπξειαηεκέλε κέζα ηηο αληηθάζεηο ηεο επνρήο, κηα γεληά έδεηρλε λα σξηκάδεη 

κέζα από ηξαγηθά γεγνλόηα, όπσο νη ζθαγέο ησλ µνπζνπιµάλσλ ζηελ Ηλδία, κηα γεληά πνπ 

κειέηεζε ηνλ Μαξμ, πνπ εξσηεύζεθε ηνλ Πιεράλνθ, πνπ πξνζπάζεζε λα αθνκνηώζεη ηελ 

πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε ηνπ Μάν Σζε Σνπλγθ! Μηα γεληά πνπ κεηακόξθσζε ηελ Λαρώξε 

ζε... Παξίζη ηεο Αλαηνιήο! 

Ήηαλ ε γεληά πνπ απνιάκβαλε ειεύζεξε ηνλ έξσηα, απνκνλώλνληαο πιήξσο θάζε είδνπο 

ζξεζθεπηηθό θνληακεληαιηζκό. Καη ηέινο ήηαλ ε γεληά πνπ είδε όια απηά λα ράλνληαη θαη 

ηελ ζέζε ηνπ λα παίξλνπλ ν ζξεζθεπηηθόο θαλαηηζκόο, ε ηπθιή βία θαη ν θνηλσληθόο 

κεζαησληζκόο! 

Γηεθζαξκέλνη πνιηηηθνί, κεηαλάζηεπζε, θαλαηηθνί ηζιακηζηέο θαη πξννδεπηηθέο ηδέεο πνπ 

αληηκάρνληαη. ια απηά εμαηξεηηθά δνζκέλα θαη κάιηζηα κε κηα ηδηαίηεξε καξμηζηηθή 

πξνζέγγηζε, από ηνλ Σαξίθ Αιί! 

Δλ θαηαθιείδη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε ε Πεληαινγία ηνπ Ηζιάκ, ζην ζύλνιό ηεο, έδσζε 

ην... «ειεύζεξν» ζην Σαξίθ Αιί λα ζπλδπάζεη κε εμαηξεηηθό ηξόπν δύν πξάγκαηα. Πξώησλ λα 

«κηιήζεη» ζηνλ αλαγλώζηε γηα ηνπο ζπνπδαίνπο πνιηηηζκνύο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαζ' όιε ηελ 

ηζηνξία ηνπ Ηζιάκ θαη δεύηεξνλ λα πξνζεγγίζεη ηελ ζεσξία ηνπ πνιέκνπ ησλ πνιηηηζκώλ, 

από ηελ ζθνπηά ηεο Μαξμηζηηθήο Λνγηθήο! Καη ηα δύν επηηπγράλνληαη κε ηξόπν πξαγκαηηθά 

θαηαπιεθηηθό! Ζ πέλα ηνπ Σαξίθ Αιί μεδηπιώλεη ηηο ηζηνξίεο ζαλ θηλεκαηνγξαθηθά πιάλα 

πνπ αηρκαισηίδνπλ ηνλ «ζεαηή - αλαγλώζηε» από ηελ πξώηε ζηηγκή... από ηελ πξώηε ζειίδα! 

Καη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο είλαη απιά ζέκα ρξόλνπ. 

 

 

 



Σα παξαθάησ ηα είρακε ζηείιεη κε ην Σαμηδησηηθό Πξόγξακκα ηνλ Ινύιην  

Σα δηαβάζκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ Ιλδία είλαη πάκπνιια θαη θαιύπηνπλ κία επξύηαηε 

ζεκαηνινγία. Οη ηαμηδηώηεο ζα ιάβνπλ κία ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, αιιά γηα λα κελ 

ραζνύλ νη θαινθαηξηλνί κήλεο δίλνπκε κεξηθέο ηδέεο γηα έλα πξώην μεθύιιηζκα (όπσο πρ 

Σν ζήκα ηωλ ηεζζάξωλ, ην θιαζηθό αζηπλνκηθό γηα ηελ Άγξα κε ηνλ ζξπιηθό έξινθ 

Υόικο, έλα από ηα πξώηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ζεξ Άξζνπξ Κόλαλ Νηόηι,  πξώηε έθδνζε 

ην 1890, ην βξήθακε ζηηο εθδόζεηο Άγξα!). Καη θπζηθά ηα βηβιηνγξαθηθά θάζε είδνπο 

αθνξνύλ θαη όζνπο δελ πξόθεηηαη λα θάλνπλ ην ηαμίδη.  

         

 
 

Απηό πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε ιαρηάξα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ λα κάζνπλ 

όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύζαλ γηα ηε καθξηλή Ιλδία.  

«Πξέπεη λα δερόκαζηε κε επγλσκνζύλε πιεξνθνξίεο γηα απηή ηελ ρώξα» γξάθεη ν 

ηξάβσλ ζηηο αξρέο ηνπ 1νπ κ.Υ. αη. ζην Βηβιίν XV ησλ Γεωγξαθηθώλ, ην νπνίν θέξεη 

ηνλ ππόηηηιν Ιλδία. «Βξίζθεηαη πνιύ καθξηά (θαη γαξ απσηάησ εζηί), ηελ θαηόπηεπζαλ 

ιίγνη δηθνί καο θη από απηνύο νη πεξηζζόηεξνη είδαλ έλα κέξνο ηεο ρώξαο, ελώ γηα ηα 

ππόινηπα ιέλε ό,ηη άθνπζαλ. Μα αθόκα θη απηά πνπ είδαλ ηα πξόζεμαλ δηαζρίδνληαο 

βηαζηηθά ηελ ρώξα, γηα ζηξαηησηηθνύο ιόγνπο. πρλά κάιηζηα θάλνπλ δηαθνξεηηθέο 

πεξηγξαθέο πεξηγξάθνληαο ηα ίδηα πξάγκαηα –έζησ θη αλ ηα γξάθνπλ κε επηκειεκέλν 

ύθνο. Παξόιν πνπ κεξηθνί ζηξαηεύηεθαλ καδί θαη ηαμίδεςαλ καδί, όπσο απηνί πνπ 

θαηέθηεζαλ ηελ Αζία κε ηνλ Αιέμαλδξν, ιέλε ζπρλά ηα αληίζεηα ν έλαο από ηνλ άιινλ. 

Αλ δηαθέξνπλ έηζη νη απόςεηο ηνπο γηα όζα είδαλ, ηη λα πνύκε γηα ηε γλώκε πνπ 

ζρεκάηηζαλ από όζα άθνπζαλ; …. Αθόκα θαη ζήκεξα, νη έκπνξνη πνπ παξαπιένπλ ηνλ 

Νείιν θαη ηνλ θόιπν ηεο Αξαβίαο έσο ηελ Ιλδηθή, είλαη ιίγνη θαη θηάλνπλ κόλνλ σο ηηο 

εθβνιέο ηνπ Γάγγε, ελώ είλαη ακόξθσηνη άλζξσπνη θη έηζη νη πιεξνθνξίεο ηνπο δελ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηνλ ηζηνξηθό.  

… Ο ηξόπνο πνπ θπλεγνύλ ηνλ ειέθαληα είλαη ν εμήο …». Κη αθνύ αλαθέξεη εθηελώο ηα 

πεξί ειεθάλησλ κηιάεη γηα ηα θίδηα, ηνπο θξνθόδεηινπο, ηα γηαηξνζόθηα, ηνπο 

Βξαρκάλνπο θιπ, θιπ. Απηά ζην Βηβιίν 15 ησλ Γεωγξαθηθώλ. Απνιαπζηηθό αλάγλσζκα, 

αλ μεπεξάζεη θαλείο ηα ηνπσλύκηα πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ζύγρξνλα (πνιύ κέηξηα ηα 

ζρόιηα).  



Βεβαίσο ππάξρεη θαη ν Αξξηαλόο, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ.  

Αιιά πξέπεη λα πνύκε όηη ν πξώηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ιλδία, πνιινύο αηώλεο πξηλ, 

ήηαλ ν εμεξεπλεηήο ηνπ 6νπ π.Υ. αη., ν θύιαμ ν Καξπαλδεύο, ν νπνίνο θαηαγόηαλ από 

ηα Καξύαλδα ηεο κηθξαζηαηηθήο Καξίαο. Με εληνιή ηνπ  Γαξείνπ Α' εμεξεύλεζε ηηο 

αζηαηηθέο αθηέο πέξα από ηνλ Ιλδό πνηακό, όπσο αλαθέξεη ν Ηξόδνηνο. 

           

 

 

 

 

Πξσηνπόξνο πάλησο ζηα ηλδηθά ζέκαηα ζεσξείηαη ν Μεγαζζέλεο ν Ίσλ (πεξ. 350 - 290 

π.Υ.), γεσγξάθνο, εζλνγξάθνο, δηπισκάηεο θαη ηζηνξηθόο. Τπήξμε πξέζβεο ηνπ 

έιεπθνπ Α΄ ηνπ Νηθάηνξνο γηα πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα ζηα αλάθηνξα ηνπ 

Σζαληξα-γθνύπηα Μανπξύα (ειιεληθά: αλδξνθόηηνο ή αλδξάθνηηνο) ζηελ 

Παηαιηπνύηξα, θαη θαηά ηνπο Έιιελεο Παιίκβαζξα, (ζεκεξηλή Πάηλα) ησλ Ιλδηώλ. Σν 

βηβιίν ηνπ Ιλδηθά απνηειεί ηελ πξώηε ηζηνξηθή πεγή πνπ έρνπκε γηα ηελ Ιλδία, θαη γη’ 

απηό δίθαηα έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ν «παηέξαο ηεο Ιλδηθήο Ιζηνξίαο». Δπίζεο έρεη 

θαηαγξαθεί σο ν πξώηνο μέλνο πξέζβεο ζηα ρξνληθά ηεο Ιλδίαο. Η παξακνλή ηνπ ζηελ 

Ιλδία ζα πξέπεη λα έγηλε πξηλ από ην ζάλαην ηνπ Σζαληξαγθνύπηα ην 288 π.Υ., νπόηε θαη 

επέζηξεςε ζηελ Αξαρσζία. 

ηα Ιλδηθά ηνπ επεξεάζηεθε από ηα έξγα ησλ θύιαθα, Ηξόδνηνπ, Κηεζία θαη 

Δθαηαίνπ, ελώ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξέαζε κεηαγελέζηεξνπο ηζηνξηθνύο όπσο ηνλ 

ηξάβσλα θαη ηνλ Αξξηαλό. Η πεξηγξαθή ηνπ γηα ηελ Ιλδία πεξηιακβάλεη πνιινύο 

«κύζνπο» αιιά θαη ζεκαληηθά γεσγξαθηθά θαη εζλνινγηθά ζηνηρεία. ηελ αξρή ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο Ιλδνύο πνπ γλσξίδνπλ γηα ηελ πξντζηνξηθή 

άθημε ηνπ Γηόλπζνπ θαη ηνπ Ηξαθιή ζηελ Ιλδία. Μηα ηζηνξία ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαηά 

ηνπο Αιεμαλδξηλνύο ρξόλνπο. Πνιύ ζεκαληηθέο είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηηο 

ζξεζθείεο ησλ Ιλδώλ, όπνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ιάηξεηο ηνπ Ηξαθιή (ίβα) θαη ηνπ 

Γηόλπζνπ (Κξίζλα ή Ίληξα) ελώ δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ζηνλ Βνπδηζκό –ζηνηρείν πνπ 

πηζαλώο καο αθήλεη λα ππνζέζνπκε όηη απηή ε ζξεζθεία δελ ήηαλ επξέσο γλσζηή πξηλ 

από ηελ αλάιεςε ηεο εγεκνλίαο από ηνλ Αζόθα.  

Απνζπάζκαηα από ηα Ιλδηθά ηνπ Μεγαζζέλε, ζπλέιεμαλ, κεηέθξαζαλ θαη εμέδσζαλ ν E. A. 

Schwanbeck ην 1846 θαη ν J. W. McCrindle ην 1877. Μεξηθέο ζεκαληηθέο εξγαζίεο έρνπλ 

γίλεη θη από ζύγρξνλνπο κειεηεηέο, αιιά δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζήκεξα θακία εθκεηάιιεπζε 

ηνπ πξσηνπόξνπ ηζηνξηθνύ θαη δηπισκαηηθνύ έξγνπ ηνπ από ηελ ειιεληθή πιεπξά. 

Μηιώληαο γηα ηα ειιεληθά γξάκκαηα δελ κπνξνύκε λα κελ αλαθέξνπκε ηνπο δύν 

θνξπθαίνπο Έιιελεο ηλδνιόγνπο:  

Ο Γεκήηξηνο Γαιαλόο ν Αζελαίνο (1760-1833) είλαη ν πξώηνο θαη πιένλ εύγισηηνο 

Έιιελαο ηλδνιόγνο ησλ λεόηεξσλ ρξόλσλ. Πξνζέθεξε πνιιά ζηε γλώζε καο γηα ηηο 

θηινινγηθέο, θηινζνθηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο ηεο Ιλδίαο. 

Ζξόδνηνο, Ιζηνξίαη,  Μειπνκέλε, 44  

Σῆο δὲ Ἀζίεο ηὰ πνιιὰ ὑπὸ Γαξείνπ ἐμεπξέζε, ὃο βνπιόκελνο Ἰλδὸλ 

πνηακόλ, ὃο θξνθνδείινπο δεύηεξνο νὗηνο πνηακῶλ πάλησλ παξέρεηαη, 

ηνῦηνλ ηὸλ πνηακὸλ εἰδέλαη ηῇ ἐο ζάιαζζαλ ἐθδηδνῖ, πέκπεη πινίνηζη 

ἄιινπο ηε ηνῖζη ἐπίζηεπε ηὴλ ἀιεζείελ ἐξέεηλ θαὶ δὴ θαὶ θύιαθα 

ἄλδξα Καξπαλδέα ….. 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/288_%CF%80.%CE%A7.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%8C%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1


Ο Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο (1872-1923) ινγνηέρλεο,  κεηαθξαζηήο δνθηκηνγξάθνο θαη 

πνηεηήο, ζεκαληηθόο εθπξόζσπνο ηεο Δπηαλεζηαθήο ρνιήο, έγξαςε ηελ Ιζηνξία ηεο 

ηλδηθήο ινγνηερλίαο. 

 

Καιιηγξάθνη  θαη  δσγξάθνη ζην εξγαζηήξην, 

πξώηκε επνρή Μνπγθάι, 1590-1595 (ιεπηνκέξεηα). 

Από ηελ πιινγή αληξνπληίλ Αγά Υαλ, Γελεύε.  
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