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Κάπνηε ζην θσο ηνπ θεγγαξηνύ ν βαζηιηάο ηεο Φζίαο ν Πειέαο. είδε κηα παλώξηα
ζεά λα ρνξεύεη καδί κε ηηο θόξεο ησλ λεξώλ. Ήηαλ ε ζεά Θέηηδα, πνπ ε πξνθεηεία
ηνπ Πξνκεζέα ηελ αλάγθαδε λα παληξεπηεί ζλεηό, ώζηε λα κε γελλεζεί απηόο, πνπ
ζα αλέηξεπε ηνλ παληνδύλακν Γία!
Ο Πειέαο ηπξαλληόηαλ απ’ ηε ζετθή νκνξθηά, αιιά πώο κπνξνύζε απηόο ζλεηόο,
λ’ απνθηήζεη ηε Θέηηδα πνπ ήηαλ κηα ζεά; Ρώηεζε όκσο γη’ απηό ηνλ ζνθόηαην
Χείξσλα[1] πνπ θαηνηθνύζε ςειά ζην πνιπβόηαλν Πήιην. «Εθείλνο ηνλ
νξκήλεςε, ζην ίδην κέξνο ζαλ ηε δεη, ηε λύρηα λα ρνξεύεη, λα ηελ αξπάμεη όζν
γίλεηαη ζθηρηά ζηελ αγθαιηά ηνπ. Να κελ αθήζεη ηε ιαβή όζν εθείλε θη αλ
άιιαδε κνξθή, θη αο γίλεη θίδη, ιηνληάξη ή θσηηά, λεξό γηα λα μεθύγεη». Ο
Πειέαο ζην πάζνο ηνπ γηα ηε ζεά μεπέξαζε θαη λίθεζε θαξηεξηθά όιεο ηηο
ζπκσκέλεο κεηακνξθώζεηο ηεο, θξαηώληαο ηελ κε κηα ιαβή ζθηρηά ζηελ αγθαιηά
ηνπ. Η ζεά ππέθπςε θαη παξαδόζεθε ζηνλ έξσηά ηνπ![2]
Σν ππέξνρν απηό ζέκα απεηθνλίδεηαη έμνρα ζην εζσηεξηθό εξπζξόκνξθεο
θύιηθαο[3] ηνπ 500 π.Χ. πνπ ηώξα βξίζθεηαη ζην κνπζείν ηνπ Γπηηθνύ Βεξνιίλνπ.
Η έμνρε απηή απεηθόληζε παξνπζηάδεη ηνλ Πειέα, λα αςεθά ηα θίδηα ηεο ζετθήο
κεηακόξθσζεο πνπ ηνλ δαγθώλνπλ παληνύ, θαζώο θαη ην ιηνληάξη πνπ σξύεηαη
γαληδσκέλν ζηελ πιάηε ηνπ. Ο Πειέαο ληθά ηηο κεηακνξθώζεηο ηεο πεληάκνξθε
ζεάο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηεξή "ρεηξώλην ιαβή", ή «Μαίαλδξν» όπσο έγηλε
αξγόηεξα γλσζηό, ην δηάζεκν αξραηνειιεληθό ζύκβνιν ηεο ήηηαο ησλ ζεώλ!
Σα ιεμηθά πξάγκαηη επηκέλνπλ ζηελ αλόεηε ζηεξεόηππε άπνςε, πσο Μαίαλδξνο
είλαη: «ην δηαθνζκεηηθό αξραηνειιεληθό ζρήκα πνπ ππελζπκίδεη ηνπο ειηγκνύο
ηνπ πνηακνύ ηεο Καξίαο Μαίαλδξνπ, όπνπ πξσηνεπξέζε θαη εθ ηνπ νπνίνπ
έιαβε ην όλνκα». Μπνξεί πξάγκαηη λα πήξε ην όλνκα απ’ ηνλ πνηακό πιεζίνλ
ηνπ νπνίνπ πξσηνεπξέζε, αιιά είλαη νιόηεια αλόεην λα πηζηεύνπκε όηη ηα
απαληαρνύ ηεο γεο ειιελνπξεπή απηά επξήκαηα, απεηθνλίδνπλ κε πάζνο ηηο ράξεο
θαη ηνπο "ειηγκνύο" ελόο άγλσζηνπ ελ πνιινίο πνηακνύ ηεο Αζηαηηθήο Καξίαο.[4]
εκεηώλνπκε εδώ, όηη ν ζπζρεηηζκόο ηεο ιαβήο απηήο, ή κηα ρνύθηα γαληδσκέλε
κεζ’ ζηελ άιιε, πνπ ζαθώο ζρεκαηίδεη ην δηάζεκν ειιελνπξεπέο γξακκηθό
ζύκβνιν ηνπ καίαλδξνπ, είλαη εδώ νινθάλεξνο. Γε βιέπσ όκσο πνπζελά λα
ζρνιηάδεηαη έηζη, απηόο ν νινθάλεξνο παξαιιειηζκόο, πνπ ηόζν ηηκά ηνλ
«παγθόζκηα γλσζηό ειιεληθό Μαίαλδξν», πνπ απιά είλαη γλσζηόο κόλν, σο έλα
παλέκνξθν δηαθνζκεηηθό γξακκηθό εθεύξεκα θαη όρη σο πηζαλό ηεξό ζύκβνιν

αλύςσζεο ηνπ αλζξώπνπ ζην βάζξν ηνπ ηζάμηνπ αληηπάινπ ησλ "ζεώλ". Η
καηάλδξηνο δεύμε ησλ ρεηξώλ, είλαη εμαίξεηνο ζπκβνιηζκόο θάζε εξσηζκνύ θαη
αμηνζύλεο.

Δηθόλα: Ο Πειέαο θαηαβάιιεη ηε Θέηηδα κε ηε "καηάλδξην δεύμε ρεηξώλ ή
ρηξώλην ιαβή"! Δζσηεξηθό εξπζξόκνξθνπ θύιηθα πνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην
500 π.Χ. Γ. Μνπζείν Βεξνιίλνπ.
Απ’ ην πιήζνο ησλ αξραηνειιεληθώλ αγγεηνγξαθηαθώλ αλαπαξα¬ζηάζεσλ ζαθώο
δηαθαίλεηαη όηη ε ιαβή απηή, ε ρεηξώληνο ιαβή ή ρεηξώλην πιέγκα ή όπσο αιιηώο
θη αλ απνθαινύζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε απηή ιαβή ζην παξειζόλ, απνηεινύζε ην
ηδηαίηεξν ίζσο θαη ηεξνπξεπέο έκβιεκα ησλ ζενκάρσλ Διιήλσλ εξώσλ! Σν
κεγαιεηώδεο ζρεκαηηθό ζύλζεκα όηη θαη νη ζενί εηηώληαη!
Ο Μαίαλδξνο ινηπόλ ήηαλ πηζαλόηαηα ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζετθήο ήηηαο,
από ςπρσκέλνπο ζενκάρνπο ήξσεο!

Δηθόλα: Ο Ηξαθιήο θαηαβάιιεη ηνλ Σξίησλα κε ηελ "καηάλδξην ιαβή".
Αγγεηνγξαθία ηνπ 550 π.Χ. Αξραηνινγηθό Μνπζείν Σαξθπλία.
Σελ "καηάλδξην ιαβή", όπσο δηθαίσο πιένλ ζα πξέπεη λα ηελ απνθαινύκε, ηε
ρξεζηκνπνηεί θαη’ επαλάιεςε ν θαη’ εμνρήλ ζενκάρνο Ηξαθιήο, όπσο θαίλεηαη
ηνληζκέλε μεθάζαξα ζηελ αξηζηνπξγεκαηηθή απηή απεηθόληζε ηεο πάιεο ηνπ
Ηξαθιή κε ηνλ Τξίησλα, ζε αγγεηνγξαθία ηνπ 550 π.ρ. όπνπ βιέπνπκε ηνλ
Σξίησλα λα παζρίδεη κάηαηα λ’ αλνίμεη κπξνζηά από ην ζηήζνο ηνπ, ηα θιεηδσκέλα
κε ηελ καηάλδξην ιαβή αηζαιέληα δάρηπια ηνπ αλίθεηνπ ήξσα!
Σελ νινθάλεξε ζρέζε δηαθνζκεηηθνύ καηάλδξνπ θαη καηάλδξηαο ιαβήο κπνξεί
θαλείο εύθνια επίζεο λα δηαπηζηώζεη ζην ζύκπιεγκα Πειέα θαη Θέηηδαο[5] όπνπ
ε αμία ηεο ελ ιόγσ ιαβήο ζην θέληξν ηεο παξάζηαζεο ππεξηνλίδεηαη
ζηεθαλσκέλε νιόγπξα απ’ ηνλ ζρεκαηνπνηεκέλν πιένλ καηάλδξην
ζπκβνιηζκό. Γελ πξέπεη επίζεο λα είλαη ηπραίν, όηη πιήζνο αγγεηνγξαθηώλ πνπ
ππαηλίζζνληαη ζετθή ήηηα, ή ππέξκεηξν εξσηζκό, ζπρλά ζηεθαλώλνληαη από
καίαλδξν!
πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη δελ είλαη θαζόινπ ηπραία ε επξύηαηε δηάδνζε θαηά ηελ
αξραηόηεηα ηνπ παξαπάλσ καηαλδξηθνύ ζπκβνιηζκνύ. Απνηεινύζε έλα
δηαρξνληθό δώξν ησλ κπζνινγηθώλ ρξόλσλ, ζηνπο θιαζηθνύο θαη λεόηεξνπο
ρξόλνπο ησλ κεζνγεηαθώλ απνγόλσλ ηνπ Έιιελα. Έλα ππέξνρν ζρεκαηηθό

ζύλζεκα, ηεο ππνρξέσζεο ζε ππνρώξεζε ησλ εμνπζηαζηηθώλ "ζεώλ", ηεξαηείσλ
θαη ζξεζθεηώλ.
Αλ κάιηζηα ζσζηά ππνζέηνπκε όηη νη εξσηήζεηο θαη νη εξκελείεο, είλαη ηα δπν
ρέξηα ησλ ζνθώλ. Τόηε ε καηάλδξηνο πεκπηνπζία, δελ είλαη άιιε απ' ηελ
αδηάζπαζηε αιπζίδα εξσηήζεσλ θαη εξκελεηώλ, πνπ αρξεζηεύνπλ ηνπο
ζενπνηεκέλνπο αηληγκαηνπνηνύο, καδί κε ηα αηλίγκαηά ηνπο!
Μπνξεί ζαλ ιαόο (απηό αθνξά κόλν ηνπο ζεκεξηλνύο έιιελεο) λα πάζρνπκε
(επεηδή θάπνηνη έηζη ην ζέινπλ) από βαξηά ηζηνξηθή ακλεζία, δελ ππάξρεη όκσο
θαλέλαο ιόγνο λα αθαηξνύκε επίκνλα αμία απ’ ηνπο ζπκβνιηζκνύο ησλ πξνγόλσλ
καο, επηκέλνληαο κε πάζνο ζε ηπράξπαζηεο εξκελείεο πνπ θάπνηνη εληειώο
αβαζάληζηα πξόηεηλαλ ππνηηκώληαο βάλαπζα ηνλ εμαίζην απηόλ ηεξό ζπκβνιηζκό.

Ο καίαλδξνο είλαη έλα γξακκηθό παξάγγεικα ησλ πξνγόλσλ καο, γηα κάρε ελάληηα
ζην αδύλαην! Μηα ππέξνρε ζρεκαηηθή ππελζύκηζε όηη ζηα δύν ζνπ "ρέξηα"
θξαηάο ην κπζηηθό ηεο ήηηαο ησλ θαηαδπλαζηεπηώλ ζνπ. Καη αλ κόλν ηα δηθά
ζνπ "ρέξηα" δελ επαξθνύλ, ηόηε έλσζέ ηα κε άιινπο ζ’ έλα αδηάζπαζην αξκνληθό
ζύλνιν, ειιελνπξεπνύο, καρεηηθήο, καηαλδξηθήο αιπζίδαο, επηζεηηθώλ εξσηήζεσλ
θαη απνκνηζνπνηεηηθώλ εξκελεηώλ! Απηή είλαη θαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε κάρε
ελάληηα ζε θάζε απζαίξεηεο εμνπζίαο!
Ο ηεξόο καίαλδξνο είλαη έλα αηώλην ζύκβνιν λίθεο, πνπ ην ραξίδεη ε ειιεληθή
αξραηόηεηα ζηελ παλαλζξώπηλε ειπίδα ηεο ηειηθήο απειεπζέξσζεο απ’ ηε δνπιεία
όισλ αλεμαηξέησο ησλ αξραίσλ θαη λεόηεξσλ "ζεώλ".
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