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Prometheas wishes its members a happy, healthy and prosperous New Year 

Prometheas Events 
 Friday, January 15, 2010, at 8:00 pm.: An Evening of Poetry and Music: “Commemorating 100 

Years of Yiannis Ritsos” at St. George Greek Orthodox Church (see brochure for more details) 

 Friday, January 29, 2010, at 8:00 p.m.: Celebration of the Greek Letters Day (Day of the Three 

Hierarchs) at St. George Greek Orthodox Church, Founders Hall. Guest Speaker: Dr. Michael A. 

Soupios, Professor of Political Science at Long Island University, Brookville (Long Island), New 

York (see brochure for more details) 

 



Other Events 
 Jan. 27-March 7, 2010: Euripides' Greek tragedy “Orestes”, at the Folger Theatre in DC: 

(Info: http://www.washingtonpost.com/gog/performing-arts/orestes,1034495.html or call 

202-544-7077) 

 November 17, 2009 - February 27, 2010: THE ORIGINS OF ELGRECO ICON 

PAINTING IN VENETIAN CRETE  at Onassis Cultural Center, New York (see: 

http://www.onassisusa.org) 

 

January 2010 

 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑ, ζνασ κατ’ εξοχιν ελλθνικόσ πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ ςτθν Αμερικι, με αξιόλογο 

ζργο ςυνεχοφσ προβολισ τθσ Ελλάδασ και του πολιτιςμοφ τθσ ςτθν κοινότθτα των ομογενϊν 

τθσ περιοχισ Ουάςιγκτον,  ζγινε πρόςφατα ανάδοχοσ τθσ ζκδοςθσ των ποιθμάτων ςτθν 

ελλθνικι του διάςθμου Ιςπανοφ ποιθτι Αντόνιο Ματςάδο, μεταφραςμζνα απο τον Ιςπανιςτι 

Ριγα Καππάτο, μζλοσ του Προμθκζα.  

 

Ο φλλογοσ αγόραςε με ζκπτωςθ 40% εβδομιντα βιβλία αντί τθσ προςκικθσ μίασ 

πρoμετωπίδασ με τθν ζνδειξθ ότι το βιβλίο, που είναι δίγλωςςο (ιςπανικά-ελλθνικά), τελεί υπό 

τθν αιγίδα του ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Ζτςι, το όνομα του ςυλλόγου προβάλλεται ςε αυτόν τον τομζα και 

ςτθν Ελλάδα. Σα βιβλία αυτά διατίκενται αντί δζκα δολλαρίων ςτο «Τραπέζι του ΠΡΟΜΗΘΕΑ 

με τα βιβλία» ι τθλεφωνικϊσ ςτον αρικμό του υλλόγου 301-229-9389. 

 

ANNOUNCEMENT 

The Hellenic Society PROMETHEAS, a cultural society in the Washington Metropolitan Area, has 

recently sponsored a publication of Antonio Machado's poems in Greek, translated by Rigas 

Kappatos, a member of Prometheas. The Society has purchased seventy books with a 40% 

discount as the name of Prometheas appears in the book as its sponsor. The book is being sold 

in Greece and will be available at the Prometheas events. Price: $10.00 or by calling the 

Society’s number at 301-229-9389.  

 

http://www.washingtonpost.com/gog/theaters/folger-theatre,797409.html
http://www.washingtonpost.com/gog/performing-arts/orestes,1034495.html


Websites of the month 

1. Αξρηκεληα: http://www.dailymotion.com/video/x7vr6i_yyyyyyy-yyyyyyyyyyyy_music  

2. The earliest known complete copy of the New Testament written in ancient Greek and 

residing at St. Catherine’s Monastery in the Sinai peninsula: www.codexsinaiticus.org 

3. Epicurus on Happiness: 

o http://www.youtube.com/watch?v=20LTTRQcZ8c 

o http://www.youtube.com/watch?v=sz1ItMUafgY 

o http://www.youtube.com/watch?v=pCyIohPjVs8 

4. Beautiful Virtual Tour of St. Sophia in Constantinople: 

http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/ 

 

Books of the month 

 “Το Ετυμολογικό Λεξικό τησ Νέασ Ελληνικθσ Γλώςςασ”. Ιςτορία των Λζξεων, το νζο ζργο του 

διακεκριμζνου γλωςςολόγου, 1.720 ςελίδων, μόλισ κυκλοφόρθςε από το Κζντρο Λεξικολογίασ 

του ΓΙΩΡΓΟΤ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ, Κυριακι 29 Νοεμβρίου 2009  (review: 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=56&artid=302093&dt=29/11/2009) 

 “Monemvasia: A Byzantine City State” by Haris A. Kalligas 

 “The Greeks and the Irrational” (Sather Classical Lectures) by E. R. Dodds 

  “The Greek Poets: Homer to the Present” by Peter Constantine, Rachel Hadas, Edmund Keeley, 

and Karen Van Dyck 

 “The Landmark Xenophon’s Hellinika” by Robert B. Strassler (www.pantheonbooks.com) 

 "How to Roast a Lamb" by Michael Psilakis, Chef of New York restaurant Anthos (2009) 

 “Recollections of Mr Manoly Lascaris” by Vrasidas Karalis, Brandl & Schlesinger Pubclishers 

(2008) 

 “Britain’s Greek Islands: Kythera and the Ionian Islands 1809 to 1864” by Peter Prineas (2009) 

 

News Articles 
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Νέα Υόρκη-Ομογενείσ γιατροί έρχονται ςτην Ελλάδα να βοηθήςουν ςε 

ανάγκεσ κατοίκων απομακρυςμένων και μικρών νηςιών, ςε 

ςυνεργαςία με την Ομάδα Αιγαίου 

11 Δεκεμβρίου 2009 (12:03 UTC+2) 

Πέληε νκνγελείο γηαηξνί κε επηθεθαιήο ηνλ πξόεδξν ηνπ Διιεληθνύ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Νέαο 

Υόξθεο, Γξ. Γεώξγην Τζηνύιηα, ζα έξζνπλ ην Μάην ζηελ Διιάδα, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

πεξηνδεία ηεο «Οκάδαο Αηγαίνπ», πνπ επηζθέπηεηαη θάζε θαινθαίξη απνκαθξπζκέλα θαη κηθξά 

λεζηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ηαηξηθή θαη άιιε βνήζεηα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο, όπσο 

αλαθέξεη ν «Δζληθόο Κήξπθαο». 

Η πεξηνδεία, κε ηελ νλνκαζία «Γηάπινπο ηνπ Αηγαίνπ», ζα γίλεη από ηηο 13 έσο ηηο 23 Μαΐνπ. 

Γηα ηε ζπλεξγαζία απηή έγηλε παξνπζίαζε ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Καζεδξηθνύ ηεο Αγίαο 

Τξηάδνο ηνπ Μαλράηαλ, πνπ νξγάλσζε ν Διιεληθόο Ιαηξηθόο Σύιινγνο Νέαο Υόξθεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηζηεκνληθή θαη Πνιηηηζηηθή Έλσζε «Διιεληθόο Σύλδεζκνο». Δθηόο από 

ηηο νκηιίεο έγηλε θαη πξνβνιή ηαηλίαο θαη δηαθαλεηώλ γηα ην έξγν ηεο «Οκάδαο Αηγαίνπ», εθ 

κέξνπο ηεο κίιεζαλ ν Γξ. Γεώξγηνο Πιαθνγηαλλάθεο, θαξδηνιόγνο, από ηελ Διιάδα θαη ν Γξ. 

Νίθνο Τνπξνύηνγινπ, νγθνιόγνο, ν νπνίνο εξγάδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην Λαο Βέγθαο. 

«Σηελ εθδήισζε θαιέζακε θαη ήιζε ζεκαληηθόο αξηζκόο νκνγελώλ πνπ θαηάγνληαη από λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ, νη νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ θαη λα γλσξηζηνύλ κε ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο «Οκάδαο Αηγαίνπ», είπε ζηνλ Δζληθό Κήξπθα ν Γξ. Τζηνύιηαο. «Θα 

αθνινπζήζνπλ επαθέο ζε πξνζσπηθό επίπεδν κε δηάθνξεο νξγαλώζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζνύλ δηάθνξνη ζηόρνη ηεο Οκάδαο απηήο, ελώ ν Διιεληθόο Ιαηξηθόο Σύιινγνο ζα είλαη 

αξσγόο». 

Μέρξη ζήκεξα, ηα κέιε ηεο «Οκάδαο Αηγαίνπ» κε ηα «θνπζθσηά» πνπ ζπλεζίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ, αιιά θαη ην ζθάθνο «Μελάο Δ.» πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε δηάθνξα ηαηξηθά 

κεραλήκαηα, επηζθέθζεθαλ 47 λεζηά έρνληαο δηαζρίζεη πεξίπνπ 12.000 κίιηα. Η Οκάδα έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζόηεξα από 50 θνπζθσηά ζθάθε, ελώ θαηαζθεύαζε πέληε γήπεδα 

πνδνζθαίξνπ 5Φ5, δώξηζε 11 παηδηθέο ραξέο, εμόπιηζε δύν θιεηζηά γπκλαζηήξηα, δηνξγάλσζε 

νθηώ κνπζηθέο ζπλαπιίεο, πξαγκαηνπνίεζε 23 παξαζηάζεηο Θεάηξνπ ζθηώλ θαη πξόζθεξε 

εθπαηδεπηηθό, παηδαγσγηθό, ςπραγσγηθό θαη αζιεηηθό πιηθό ζε 26 ζρνιεία. Με ηε βνήζεηα ησλ 

κειώλ ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνιεπηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε πεξηζζόηεξνπο από 6.000 

θαηνίθνπο λεζηώλ, ελώ ππνβιήζεθαλ ζε αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο εμεηάζεηο πεξηζζόηεξα 

από 1.900 άηνκα. Δπίζεο, αλήγεηξαλ κλεκείν ζηελ Πάηκν ζηε κλήκε ησλ πεζόλησλ ηνπ 

ειηθνπηέξνπ ηνπ ΔΚΑΒ, εκπινύηηζαλ κε θαηλνύξγηα κνπζηθά όξγαλα ηε Φηιαξκνληθή ηνπ 

Γήκνπ Λεηςώλ θαη εμόπιηζαλ Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ζηε Λέξν. 

http://www.youtube.com/watch?v=tKvwGenMpTo 

http://www.youtube.com/watch?v=xqjB1_NGw70&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=zkTyIUZFmU4&feature=fvw 

http://www.youtube.com/watch?v=tKvwGenMpTo
http://www.youtube.com/watch?v=xqjB1_NGw70&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zkTyIUZFmU4&feature=fvw


http://www.omadaaigaiou.gr/index.php 

 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

H αλικεια είναι ότι δεν ξζρω πϊσ καταφζραμε να επιβιϊςουμε. 

Ήμαςτε μια γενιά ςε αναμονι: 

περάςαμε τθν παιδικι μασ θλικία... περιμζνοντασ.  

Ζπρεπε ναπεριμζνουμε δφο ϊρεσ μετά το φαγθτό πριν κολυμπιςουμε, δφο ϊρεσ μεςθμεριανό 

φπνο για να ξεκουραςτοφμε και τισ Κυριακζσ ζπρεπε να μείνουμε νθςτικοί όλο το πρωί για να 

κοινωνιςουμε. 

Ακόμα και οι πόνοι περνοφςαν με τθν αναμονι.. 

 

Κοιτάηοντασ πίςω, είναι δφςκολο να πιςτζψουμε ότι είμαςτε ακόμα ηωντανοί..  

Εμείσ ταξιδεφαμε ςε αυτοκίνθτα χωρίσ ηϊνεσ αςφαλείασ και αερόςακουσ. Κάναμε ταξίδια 10 

και 12 ωρϊν, πζντε άτομαςε ζνα Φιατάκι και δεν υποφζραμε από το «ςφνδρομο τθσ 

τουριςτικισ κζςθσ». Δεν είχαμε πόρτεσ, παράκυρα, ντουλάπια και μπουκάλια φαρμάκων 

αςφαλείασ για τα παιδιά.. Ανεβαίναμε ςτα ποδιλατα χωρίσ κράνθ και προςτατευτικά, κάναμε 

ωτο-ςτοπ, καβαλάγαμε μοτοςικλζτεσ χωρίσ δίπλωμα. Οι κοφνιεσ ιταν φτιαγμζνα από μζταλλο 

και είχαν κοφτερζσ γωνίεσ. 

 

Ακόμα και τα παιχνίδια μασ ιταν βίαια. Περνάγαμε ϊρεσ καταςκευάηοντασ αυτοςχζδια 

αυτοκίνθτα για να κάνουμε κόντρεσ κατρακυλϊντασ ςε κάποια κατθφόρα και μόνο τότε 

ανακαλφπταμε ότι είχαμε ξεχάςει να βάλουμε φρζνα. Παίηαμε «μακριά γαιδοφρα» και κανείσ 

μασ δεν ζπακε κιλθ ι εξάρκρωςθ..  

 

Βγαίναμε από το ςπίτι τρζχοντασ το πρωί, παίηαμε όλθ τθ μζρα και δεν γυρνοφςαμε ςτο ςπίτι 

παρά μόνο αφοφ είχαν ανάψει τα φϊτα ςτουσ δρόμουσ. Κανείσ δεν μποροφςε να μάσ βρει. 

Σότε δεν υπιρχαν κινθτά. πάγαμε τα κόκκαλα και τα δόντια μασ και δεν υπιρχε κανζνασ 

νόμοσ για να τιμωριςει τουσ «υπεφκυνουσ» 

Ανοίγανε κεφάλια όταν παίηαμε πόλεμο με πζτρεσ και ξφλα και δεν ζτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι 

ςυνθκιςμζνο για παιδιά και όλα κεραπεφονταν με λίγο ιϊδιο ι μερικά ράμματα.. Δεν υπιρχε 

κάποιοσ να κατθγοριςεισ παρά μόνο ο εαυτόσ ςου. Είχαμε καυγάδεσ και κάναμε καηοφρα ο 

ζνασ ςτον άλλοσ και μάκαμε να το ξεπερνάμε.  

 

Σρϊγαμε γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν ιμαςταν παχφςαρκοι. Κςωσ κάποιοσ από 

εμάσ να ιταν χοντρόσ και αυτό ιταν όλο. Μοιραηόμαςταν μπουκάλια νερό ι αναψυκτικά ι 

οποιοδιποτε ποτό και κανζνασ μασ δεν ζπακε τίποτα. Καμιά φορά κολλάγαμε ψείρεσ ςτο 

http://www.omadaaigaiou.gr/index.php


ςχολείο και οι μθτζρεσ μασ το αντιμετϊπιηαν πλζνοντάσ μασ το κεφάλι με ηεςτό ξφδι.. 

 

Δεν είχαμε Playstations, Nintendo 64, 99 τθλεοπτικά κανάλια, 

βιντεοταινίεσ με ιχο surround, υπολογιςτζσ ι Ιnternet. Εμείσ είχαμε 

φίλουσ.. Κανονίηαμε να βγοφμε μαηί τουσ και βγαίναμε.. Καμιά φορά δεν κανονίηαμε τίποτα, 

απλά βγαίναμε ςτο δρόμο και εκεί ςυναντιόμαςταν για να παίξουμε κυνθγθτό, κρυφτό, 

αμπάριηα... μζχρι εκεί ζφτανε θ τεχνολογία. Περνοφςαμε τθ μζρα μασ ζξω, τρζχοντασ και 

παίηοντασ. Φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μασ από ξφλα.. Χάςαμε 

χιλιάδεσ μπάλεσ ποδοςφαίρου. Πίναμε νερό κατευκείαν από τθ 

βρφςθ, όχι εμφιαλωμζνο, και κάποιοι ζβαηαν τα χείλθ τουσ 

πάνω ςτθ βρφςθ. Κυνθγοφςαμε ςαφρεσ και πουλιά με αεροβόλα 

ςτθν εξοχι, παρά το ότι ιμαςταν ανιλικοι και δεν υπιρχαν 

ενιλικοι για να μασ επιβλζπουν.  

 

Πθγαίναμε με το ποδιλατο ι περπατϊντασ μζχρι τα ςπίτια των 

φίλων και τουσ φωνάηαμε από τθν πόρτα. Φανταςτείτε το! Χωρίσ να 

ηθτιςουμε άδεια από τουσ γονείσ μασ, ολομόναχοι εκεί ζξω ςτο 

ςκλθρό αυτό κόςμο! Χωρίσ κανζναν υπεφκυνο! Πϊσ τα καταφζραμε; 

 

τα ςχολικά παιχνίδια ςυμμετείχαν όλοι και όςοι δεν ζπαιρναν μζροσ ζπρεπε να 

ςυμβιβαςτοφν με τθν απογοιτευςθ. Κάποιοι δεν ιταν τόςο καλοί μακθτζσ όςο άλλοι και 

ζπρεπε να μείνουν ςτθν ίδια τάξθ. Δεν 

υπιρχαν ειδικά τεςτ για να περάςουν όλοι.. Σι φρίκθ! 

 

Κάναμε διακοπζσ τρεισ μινεσ τα καλοκαίρια και περνοφςαμε ατζλειωτεσ ϊρεσ ςτθν παραλία 

χωρίσ αντθλιακι κρζμα με δείκτθ 

προςταςίασ 30 και χωρίσ μακιματα ιςτιοπλοΐασ, τζνισ ι γκολφ.. 

Φτιάχναμε όμωσ φανταςτικά κάςτρα ςτθν άμμο και ψαρεφαμε με 

ζνα αγκίςτρι και μια πετονιά. Ρίχναμε τα κορίτςια κυνθγϊντασ τα, όχι πιάνοντασ κουβζντα ςε 

κάποιο chat room και γράφοντασ ; ) : D : P 

 

Είχαμε ελευκερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευκυνότθτα και μζςα από όλα αυτά μάκαμε και 

ωριμάςαμε.  

Αν εςφ είςαι από τουσ «παλιοφσ»... ςυγχαρθτιρια! Είχεσ τθν τφχθ να μεγαλϊςεισ ςαν παιδί.... 

 

 



Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥ 

Γεκνζηεύζεθε από lykofron  12/26/2009 

1. ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ο άνθρωπος αποκτά την φωτιά 

Ο κύζνο ηνπ Πξνκεζέα είλαη αλάινγνο κε ην κύζν ηνπ Ζθαίζηνπ θαη έρεη ζαλ βάζε ηνπ ην κεγάιν 
γεγνλόο ηεο αλαθάιπςεο θαη ρξήζεο ηεο θσηηάο από ηνλ πξσηόγνλν άλζξσπν πξάγκα πνπ είρε εμάςεη 
ηελ θαληαζία ησλ πξσηόγνλσλ αλζξώπσλ. Ζ θσηηά απνηέιεζε γηα ηνλ πξσηόγνλν άλζξσπν όρη κόλνλ 
ην πξώην όπιν πνπ θξάηεζε ζηα ρέξηα ηνπ γηα λα θπξηαξρήζεη ηε Φύζε αιιά θαη ην πξώην ηνπ κέζν γηα 
λα εμάγεη θαη θαηεξγάδεηαη ηα κέηαιια θαη λα θηίδεη νηθήκαηα πνπ ηνλ πξνθπιάζζνπλ από ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Σρεηηθά ν άλζξσπνο αλαξσηήζεθε: 

Α) Μήπσο απηή ε γήηλε θιόγα είλαη αλάινγεο θύζεσο θαη πξνέξρεηαη από ύπεξζελ ηεο γεο πεγή π.ρ. 
ηνλ Ήιην (Θεόο Απόιισλ), ν νπνίνο ζηέιλεη από ςειά ην θσο ηνπ θαη ηε ζεξκόηεηα ηνπ ζηελ γε ή ηνλ 
θεξαπλό (Θεόο Εεπο) πνπ εθδειώλεηαη βίαηα θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο πξνθαιεί αλαθιέμεηο πάλσ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο γεο. 

Β) Μήπσο ηελ γήηλε απηή θιόγα ηελ κεηέθεξε ζηελ γε θάπνην δπλαηό πιάζκα, άλζξσπνο ή ζεόο θαη κε 
απηή πξνκήζεπζε ηνπο αλζξώπνπο; 

Πώο ινηπόλ νη άλζξσπνη λα κελ έρνπλε δνθηκάζεη έλα αίζζεκα δσεξήο επγλσκνζύλεο θαη ζξεζθεπηηθνύ 
ζεβαζκνύ πξνο έλα ζηνηρείν πνπ ππήξμε ην όξγαλν ηεο πξώηεο ηνπο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο 
ηνπ; Πώο λα κελ είρε κείλεη θαηάπιεθηνο ζηε ζέα απηνύ ηνπ κπζηεξηαθνύ απνθηήκαηνο πνπ ηνπ έδηλε κηα 
κνλαδηθή δύλακε; 

Καηά ηα πξναλαθεξζέληα, ν Πξνκεζέαο πξέπεη λα λνεζεί σο ν πξνκεζεπηήο ηεο θσηηάο πνπ απνθηά ν 
άλζξσπνο κε ηε βνήζεηά ηνπ. Αιιά αθνύ ε θσηηά βξηζθόηαλε ζηνλ νπξαλό, εθεί ζα έπξεπε λα πήγε ν 
Πξνκεζεύο γηα λα ηελ αλαδεηήζεη, πξηλ λα ηελ κεηαθέξεη ζηνπο αλζξώπνπο. Αιιά γηα λα γίλεη απηό ζα 
έπξεπε  θη ν ίδηνο λα ήηαλ από ζετθή γεληά. 

Σύκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηεο κπζνινγίαο ν Πξνκεζέαο εκθαλίδεηαη ηόζνλ σο ο εσεργέτης τοσ 
ανθρώποσ πνπ ηνπ πξνκεζεύεη ηελ θσηηά όζν θαη ο πλάστης τοσ ανθρώποσ ν νπνίνο έθηηαμε ηνλ 
πξώην άλδξα από ππιό. Έηζη ινηπόλ έρνπκε δπν κπζνινγηθέο αλαθνξέο. 

Ο Προμηθέας ως ο εσεργέτης τοσ ανθρώποσ 

Αιιά ην ζετθό θσο αλήθε ζηελ αξρή κνλάρα ζηνπο ζενύο ήηαλ έλαο ζεζαπξόο πνπ θαίλεηαη πσο ηνλ 
θξαηνύζαλε γηα ηνλ εαπηό ηνπο, θαη νη άλζξσπνη έπξεπε λα ππνζέηνπλ πσο ην θύιαγαλ νη ζενί 
δειόηππα. Δπνκέλσο κνλάρα κε πνλεξηά θαη κε θινπή ζα ήηαλε δπλαηό λ’ αθαηξεζεί έλα κέξνο απηνύ 
ηνπ ζεζαπξνύ. «Ο ζπλεηόο γηνο ηνπ Ηαπεηνύ», ιέεη ν Ζζίνδνο, «εμαπάηεζε ην Γία θιέβνληαο θαη 
θξύβνληαο ζην θνίιν ελόο λάξζεθα ηελ αθνύξαζηε θσηηά, κε ηε αζηξαθηεξή ιάκςε» Τν Ζζηόδεην θείκελν 
δελ καο θαλεξώλεη κε πνην κέζν εθηειέζηεθε ε θινπή αιιά κηα παξάδνζε, πνπ ηελ αθνινύζεζε θη ν 
Αηζρύινο, ζην πξώην έξγν ηεο ηξηινγίαο ηνπ, αλάθεξε, όηη ν Τηηάλαο πιεζίαζε ζην εξγαζηήξην ηνπ 
Ζθαίζηνπ, ζην λεζί ηεο Λήκλνπ, θη έθιεςε από θεη ηε θιόγα . Σύκθσλα κε κηαλ άιιε εθδνρή, είρε αλάςεη 
ηνλ ππξζό ηνπ από ηνλ ηξνρό ηνπ ήιηνπ. Τν αγαζό, πνπ κε απηό είρε επεξγεηήζεη ν Πξνκεζέαο ηνπο 
αλζξώπνπο, ήηαλ επνκέλσο κηα θαηάθηεζε πνπ έγηλε ελάληηα ζηνλ νπξαλό. Σύκθσλα ινηπόλ κε ηηο 
ειιεληθέο αληηιήςεηο, απηή ε θαηάθηεζε πνπ αξπάρηεθε ζε βάξνο ηνπ Γία, απηόο ν αλζξώπηλνο 
ζθεηεξηζκόο δηθαησκάησλ ησλ ζεώλ, απαηηνύζε αλαγθαζηηθά κηαλ εμηιέσζε. Ο εθηειεζηήο ηεο θινπήο 
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ηεο θσηηάο, θαηά ζπλέπεηα, ζα ηηκσξεζεί. Άιισζηε ν Πξνκεζέαο αλήθεη ζηε γεληά ησλ Τηηάλσλ πνπ 
επαλαζηάηεζαλ ελάληηα ζηνπο Θενύο θαη πνπ ν θύξηνο ηνπ Οιύκπνπ ηνπο είρε ξίμεη ζηνλ Τάξηαξν όκσο 
απηνί, είλαη έλα πλεύκα ηνπ θαθνύ, θαηαδηθαζκέλν λα ππνζηεί κηα ζθιεξή ηηκσξία. 

Ο Τηηάλαο Πξνκεζέαο θνξησκέλνο κε άξξεθηα δεζκά, είλαη δεκέλνο, είηε ζε κηα θνιόλα, ζύκθσλα κε ηελ 
αθήγεζε ηνπ Ζζηόδνπ, είηε ζηελ θνξθή ηνπ Καπθάζνπ, ελόο βνπλνύ ηεο Σθπζίαο, πνπ θαηά κηα 
παξάδνζε έλαο αεηόο κ’ απισκέλεο θηεξνύγεο, ζηαικέλνο από ην Γία, θαηαηξώεη ην αζάλαηό ηνπ ζπθώηη 
κα όζν ηνπ θαηαβξνρζίδεη ην ηέξαο ηελ εκέξα άιιν ηόζν μαλαγελληέηαη θαηά ηε λύρηα. Ωζηόζν ην 
καξηύξην ηνπ Τηηάλα δελ ζα είλαη αηώλην. Έξρεηαη κηα κέξα πνπ ε νξγή ηνπ Γία εκεξεύεη θαη ε ιύηξσζή 
ηνπ γίλεηαη απ ην ρέξη ηνπ  Ζξαθιή. 

Ο Τηηάλαο Πξνκεζεύο δελ είλαη κνλάρα ν θιέθηεο ηεο νπξάληαο θσηηάο αιιά είλαη θη ν εθπξόζσπνο ηεο 
δξαζηήξηαο θαη πξνηθηζκέλεο κε λόεζε θηιόδνμεο αλζξσπόηεηαο, πνπ ήζειε λα απνθηήζεη ζετθέο 
δπλάκεηο θαη έηζη ζέιεη ηνλ Πξνκεζέα λα πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη ην Γία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 
ζετθό αγαζό ζηνλ άλζξσπν. Σπλεπώο ν Πξνκεζέαο ζπκβνιίδεη ηνλ άλζξσπν πνπ παιεύεη κε ηε Φύζε 
θαη πνπ κε ηελ εμππλάδα ηνπ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ πεηπραίλεη λα ηεο απνζπάζεη κεξηθά απ’ ηα κπζηηθά 
ηεο θαη πνπ έρεη σο ζθνπό ηνπ λα ηελ θπξηαξρήζεη θαη λα απνθηήζεη αθόκα θαη απαγνξεπκέλα πξάγκαηα 
λα πςώζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ πην ςειά θαη λα νδεγήζεη ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ πην καθξηά. Έηζη ε 
παξαδνζηαθή ηηκσξία ηνπ Πξνκεζέα εμεγηέηαη κε ηελ ηδέα ηεο ζετθήο δεινηππίαο. 

Τν ιάζνο ηνπ είρε γηα ζπλέπεηα (ζύγρξνλα κε ηε δεκηνπξγία ηεο Παλδώξαο, ηεο γπλαίθαο κε ηα νιέζξηα 
ζέιγεηξα) ηε δπζάξεζηε θαη θνπηαζηηθή κνίξα ηεο αλζξσπόηεηαο, θαηαδηθαζκέλεο λα εμαγνξάδεη ηελ 
επηβίσζή ηεο κε ηνλ ηδξώηα ηεο. 

Απαιιαγκέλνο από ηνύηεο ηηο εζηθέο ηδέεο θαη πεξηνξηζκέλνο ζηελ απιή έθθξαζε, ν κύζνο, πνπ καο 
απαζρνιεί, καο δείρλεη ζην πξόζσπν ηνπ Πξνκεζέα έλα πλεύκα ππξόο, ζην νπνίν νη ζενί επηβάιινπλε 
κηα ηηκσξία πξόζθαηξε, πνπ ην αιπζνδέλνπλ θαη ην ιεπηεξώλνπλ. Με απηνύο ηνπο γεληθνύο όξνπο, δελ 
κπνξνύκε λ’ αξλεζνύκε πσο πξνζθέξεη κηα νκνηόηεηα κε ην κύζν ηνπ Ζθαίζηνπ, πνπ θαη απηόο επίζεο, 
πξνθαιεί ην ζετθό ζπκό, πνπ ηνπ επηβάιιεηαη κηα πνηλή θαη πνπ δελ αλαθαιείηαη ζηνλ Όιπκπν παξά 
ύζηεξα από έλαλ νξηζκέλν ρξόλν. Οη δπν κύζνη πξέπεη, θαηά ζπλέπεηα, λα αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηάμε 
θαηλνκέλσλ. Ο Πξνκεζέαο θη ν Ήθαηζηνο, ην έρνπκε θηόιαο δείμεη, είλαη όληα ζετθά ηεο ίδηαο θύζεσο. 

Αλ, θαηά ηνλ Αηζρύιν, ν Ήθαηζηνο, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζηδεξά ηνπ Οιύκπνπ, αιπζνδέλεη ηνλ Τηηάλα ζην 
βξάρν, παξά ηελ επηζπκία ηνπ εθηειεί ηελ αθαηακάρεηε βνύιεζε ηνπ θπξηάξρνπ ηνπ Οιύκπνπ θαη 
δειώλεη πσο ηνπ θνζηίδεη λα είλαη όξγαλν κηαο βίαο απέλαληη ζε έλαλ ζεό «πνπ είλαη ηεο γελεάο ηνπ». Σηηο 
κπζνινγηθέο παξαδόζεηο, ην ίδην ιεηηνύξγεκα απνλέκεηαη, αδηάθνξα, θαη ζηνλ Ήθαηζην θαη ζηνλ 
Πξνκεζέα: άιινηε ν έλαο, άιινηε ν άιινο αλνίγεη κε ην ηζεθνύξη ηνπ ην θεθάιη ηνπ Γία γηα λα εμέιζεη ε 
ζεά Αζελά. Ζ αλάκλεζε ηεο αξρηθήο ηνπο νκνηόηεηαο δηαηεξήζεθε πηζηά ζηελ αηηηθή ιαηξεία, όπσο ην 
καξηπξάεη ν θνηλόο βσκόο πνπ ηνπο είρε αθηεξσζεί θαη ε έλσζε ησλ απεηθνλίζεσλ ηνπο ζηελ ίδηα βάζε, 
ζηελ Αθαδεκία . Ο Ήθαηζηνο σο ν ζεόο ηεο νπξάληαο θσηηάο, έρεη ζηελή ζπγγέλεηα κε ηνλ Πξνκεζέα 
κπνξνύκε λα καο θάλεη λα ππνζέζνπκε πσο ν ηειεπηαίνο είρε ηελ ίδηα ζεκαζία, πξηλ πεξηνξηζηεί ν ξόινο 
ηνπ ζην ξόιν ηνπ επεξγέηε ησλ αλζξώπσλ, πνπ ηνπο θέξλεη ηε ζετθή θιόγα. Τν δέζηκν ηνπ Τηηάλα κε 
αιπζίδεο θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ είλαη επνκέλσο κπζνινγηθέο εθθξάζεηο, πνπ καο θαίλεηαη όηη πξέπεη 
λα εμεγεζνύλε κε ην ζέακα πνπ παξνπζηάδεη ηνλ νπξαλό σο ηελ πξνέιεπζε ηεο θσηηάο. Όκσο απηέο νη 
εθθξάζεηο εθαξκόδνληαλ θαη ζε πνιιά θαη δηάθνξα θαηλόκελα όπσο γηα παξάδεηγκα είηε κε ηνλ ήιην 
δέζκην ηε λύρηα, ηνπ δελ μαλαβξίζθεη ηε ιεπηεξηά ηνπ ηελ απγή, είηε κε ηνλ ήιην πνπ ηνλ ζθηάδεη ην 
ζύλλεθν, είηε αθόκα κε ηε θσηηά ηνπ θεξαπλνύ, πνπ μεθεύγεη από ηα δεζκά ηεο νπξάληαο ηνπ θπιαθήο 
θαη έξρεηαη ζηελ γε θαη κάιηζηα απηό ην ηειεπηαίν παξάδεηγκα καο θαίλεηαη όηη απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά 
όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ κύζνπ ηνπ Πξνκεζέα. 

Γηα ηνπο Έιιελεο,  ν  Πξνκεζέαο  δελ  είλαη  εγθιεκαηίαο. Σηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηε γε, είλαη, αληίζεηα, έλα 
πλεύκα θηιηθό ηεο αλζξσπόηεηαο (θηιάλζξσπνο), πνπ ηελ αλύςσζε ζηνλ πνιηηηζκό, πνπ ηελ εκύεζε 
ζηε γλώζε όισλ ησλ ηερλώλ: Αληίιεςε πνπ ζ’ απηήλ ν Αηζρύινο έδσζε ηηο σξαίεο αλαπηύμεηο πνπ 
γλσξίδνπκε. Με ηε θσηηά, κηα πνπ ππήξμε ην πξώην όξγαλν ηεο θνηλσληθήο θαιιηέξγεηαο, ζα 
κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ην αλζξώπηλν γέλνο άξρηζε λα βγαίλεη απ’ ηε βαξβαξόηεηα θαη ηε 



ρνληξνθνπηά ηνπ ηελ αξρηθή, λα μερσξίδεη απ’ ηνλ θόζκν ησλ δώσλ, ώζηε λα δεη ηε δηθηά ηνπ δσή. Φηάζαλ 
επνκέλσο νη άλζξσπνη λα πξνζδώζνπλε ζ’ απηή ηελ αλαθάιπςε ηηο αξρέο ηεο πνιπκήραλεο θη έμππλεο 
αλζξσπόηεηαο, ζεσξώληαο ην πξόζσπν πνπ ππήξμε ν απηνπξγόο απηήο ηεο αλαθάιπςεο ζαλ ηνλ ηύπν 
ηνπ πξώηνπ αλζξώπνπ. 

Ο Προμηθέας ως ο δημιοσργός τοσ ανθρώποσ. 

Καηά ηελ παξάδνζε ν Πξνκεζέαο είλαη ν δεκηνπξγόο ηνπ αλζξώπνπ ηνλ νπνίν έπιαζε από πειό θαηά 
ζπλέπεηα ν Πξνκεζέαο είλαη θάηη πεξηζζόηεξν απ’ ην αξρέηππν ηνπ αλζξώπνπ, είλαη ν γελλήηνξαο ηνπ. 
Σπγθεθξηκέλα όπσο ν Ήθαηζην λα πιάζεη ηελ πξώηε γπλαίθα θαη λα ηεο δίλεη δσή, ην ίδην θη ν Πξνκεζέαο 
δπκώλεη ην κνπζθεκέλν άξγηιν θαη θάλεη ην θνξκί ηνπ πξώηνπ άληξα. 

Μεηά ηνλ θαηαθιπζκό ηνπ Γεπθαιίσλα, ν Γίαο πξνζηάμεη ηνλ Πξνκεζέα θαη ηελ Αζελά λα δεκηνπξγήζνπλ 
κηα θαηλνύξγηα αλζξώπηλε γεληά από ηε ιάζπε πνπ είρε θαηαθαζίζεη ζηα λεξά θαη, ηελ επνρή ηνπ 
Παπζαλία, δείρλαλ αθόκα ζηε Φσθίδα ηνλ πειό πνπ κεηαρεηξίζηεθε ν ηηηάλαο Πξνκεζεύο. Σε πνιιά 
αξραία αλάγιπθα βιέπνπκε, πξαγκαηηθά, ηνλ Πξνκεζέα λα πιάζεη ην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ, είηε κνλάρνο 
είηε κε ηε βνήζεηα ηεο ζεάο Αζελάο. 

Ο Αιστύλος αλαθέξεη όηη ν Πξνκεζέαο γελληέηαη από ηελ Θέκηδα ε νπνία σο θαίλεηαη δελ είλαη παξά κηα 
άιιε κνξθή ηεο Γαίαο . Ο Πξνκεζέαο είλαη ινηπόλ ην παηδί ηεο Γεο είλαη ν απηόρζνλνο άλζξσπνο, πνπ ε 
παξάδνζε ηνπ παξνπζηάδεηαη, κε κεξηθέο παξαιιαγέο, ζ’ όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Σύκθσλα κε ηελ ίδηα ηδέα, είλαη ν παηέξαο ηνπ Γεπθαιίσλα, πνπ, γηα ηνπο Βνησηνύο, ήηαλ ν πξνπάηνξαο 
ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο· ή ν ζύδπγνο ηεο Πύξξαο, πνπ ηνπ δίλεη γηα γηό ηνλ Έιιελα, ηνλ παηέξα ησλ  
Διιήλσλ. 

 


