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Έλληνες μελετητές του πολιτισμού των Μάγια 

ΚΑΤΕΛΗΣ ΒΙΓΚΛΑΣ, Ιστορικός-Θεολόγος (ΜΑ, Δρ.) 

Περίληψη 
Στο κείμενο που ακολουθεί μετά από μια γενική αναφορά στη σημαντικότητα του πο-

λιτισμού των Μάγια, των «Ελλήνων του Νέου Κόσμου», και τη σύγκρισή τους με την Ελληνο-
ρωμαϊκή Αρχαιότητα, παρουσιάζονται εν συνόψει το έργο και τα βιογραφικά επτά Ελλήνων 
μελετητών που ασχολήθηκαν με αυτό το πεδίο γνώσης. Ακόμη, σε ένα παράρτημα, περιγρά-
φονται τέσσερα σημαντικά επιστημονικά βιβλία για τους Μάγια σε νεοελληνική μετάφραση. 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να επιστήσει τη προσοχή σε δύο σημεία: α. παρόλο 
που η μελέτη του πολιτισμού των Μάγια αποτελεί ένα εξωτικό, δυσπροσέγγιστο και σχεδόν 
άγνωστο επιστημονικό κλάδο για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, τούτο δεν στάθηκε 
εμπόδιο σε κάποιους Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού και της διασποράς, ώστε να 
ασχοληθούν με αυτόν β. η ελληνική συλλογική ταυτότητα είναι απαραίτητο να εμπλουτίζεται 
και να γονιμοποιείται δημιουργικά μέσα από τον διάλογο με αλλότριους πολιτισμούς, όσο 
απομακρυσμένοι ή άγνωστοι και εάν φαίνονται. 

Λέξεις κλειδιά: Μάγια, Έλληνες, πολιτισμός, σύγκριση, Πόπολ Βουχ, Διέγο ντε Λάντα, ιερο-
γλυφικά, τέχνη. 

Abastract 
In the following text after a general reference to the importance of the Mayan civiliza-

tion, the “Greeks of the New World”, and their comparison with the Greco-Roman antiquity, 
there are summarized the work and biographies of seven Greek scholars, who have dealt with 
this field of knowledge. Also, in an appendix, four important scientific books on the Maya in 
Modern Greek translation are described. The purpose of this paper is to draw attention to two 
points: a. although the Maya are an exotic, hardly approachable and almost unknown field of 
knowledge for the Greek and European scholars, this was not an obstacle for some scientists 
from Greece and the Greek diaspora to deal with it, b. the Modern Greek collective identity 
must be enriched through, and creatively fertilized by, dialogue with foreign cultures, as re-
mote as unknown as they appear to be. 

Keywords: Maya, Greeks, civilization, comparison, Popol Vuh, Diego de Landa, hieroglyphics, 
art 
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Η σημαντικότητα του πολιτισμού των Μάγια, των «Ελλήνων του Νέου Κόσμου» 
Από όλους τους προκολομβιανούς πολιτισμούς της Κεντρικής Αμερικής, αναμφίβολα ο 

πολιτισμός των Μάγια είναι ο πλέον αξιοσημείωτος. Οι Μάγια ασκούν μια ιδιαίτερη γοητεία, 
καθώς οι πόλεις τους θάφτηκαν στην τροπική ζούγκλα και οι γνώσεις μας για αυτούς είναι 
ελλιπείς.1 Ενίοτε αναφέρεται ότι ο πολιτισμός των αρχαίων Μάγια της προκολομβιανής 
Αμερικής ήταν παρόμοιος με εκείνον των Αρχαίων Ελλήνων. Η επίδραση των Μάγια στον πο-
λιτισμό των λαών της Κεντρικής Αμερικής, και ιδιαίτερα των Αζτέκων, συγκρίνεται με την 
επίδραση των Ελλήνων στους Ρωμαίους κατά τη διάρκεια της Κλασικής Αρχαιότητας. Μάλι-
στα, ορισμένοι μελετητές έχουν αποκαλέσει τους Μάγια «Έλληνες του Νέου Κόσμου».2 Όπως 
οι πόλεις της Κλασικής Ελλάδας ή της Ιταλίας της Εποχής της Αναγέννησης, οι Μάγια ποτέ 
δεν γνώρισαν πλήρη πολιτική ενοποίηση. Η ουσία του πολιτισμού τους ήταν η ανεξαρτησία. -
Ωστόσο, οι πόλεις-κράτη που αποτελούσαν, μοιράζονταν κοινές θρησκευτικές και καλλιτε-
χνικές παραδόσεις.3 Ο λαός τους έδειξε εξαιρετικές ικανότητες στην αρχιτεκτονική, στη γλυ-
πτική, στη ζωγραφική, στα μαθηματικά και στην αστρονομία. 

Από τη μια πλευρά, λοιπόν, όσο και εάν κανείς αρνείται τις συγκρίσεις ιστορικών φαι-
νομένων, στη βάση της απόρριψης της έννοιας της επανάληψης, ο φωτισμός του ιστορικού 
γίγνεσθαι απαιτεί την ποικιλομορφία των μεθόδων και του στοχασμού, στην οποία συμπερι-
λαμβάνονται η αντιπαραβολή, η αλληλοσύνδεση, η συνάφεια, η αναλογία και ο αντικατο-
πτρισμός γεγονότων της ιστορικής πραγματικότητας. Είναι γνωστή η αρχή του έργου του 
Καρλ Μαρξ (Karl Marx, 1818-1883), Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, όπου ο 
Γερμανός φιλόσοφος σημείωσε: «Ο Χέγκελ κάνει κάπου την παρατήρηση ότι όλα τα μεγάλα 
κοσμοϊστορικά γεγονότα και πρόσωπα παρουσιάζονται σα να λέμε, δύο φορές. Ξέχασε όμως 
να προσθέσει: τη μια φορά σαν τραγωδία, την άλλη σαν φάρσα».4 Άραγε θα μπορούσε κανείς 
να αναρωτηθεί, μήπως η εμφάνιση των Μάγια στην Ιστορία ήταν μια «φάρσα», εν συγκρίσει 
προς το θαύμα του αρχαιοελληνικού κόσμου, ο οποίος κατέληξε σε τραγική παρακμή; Η 
ασυμβατότητα και η διακινδύνευση αυτής της συγκριτικής αντιπαραβολής είναι εμφανείς: η 
μοίρα των πολιτισμών είναι η τραγική πτώση, ενώ η ειρωνεία έγκειται στο γεγονός της 
ύπαρξης των διανοουμένων που με αφάνταστο κόπο επιδιώκουν την αναβίωση χαμένων κό-
σμων. Επί παραδείγματι, η ιστορία της αποκρυπτογράφησης της γραφής των Μάγια αποτε-
λεί έναν άθλο που διήρκεσε τα τελευταία 500 έτη. Ακόμη και σήμερα, η αποκρυπτογράφηση 
της γραφής τους δεν έχει περατωθεί εξ ολοκλήρου. Αποτελώντας ένα σύνθετο μέσο έκφρα-
σης που χρησιμοποιεί ιερογλυφικά, αλλά και φωνητικά σημεία που αντιστοιχούν σε συλλα-
βές, η γραφή αυτή φανερώνει την πολυπλοκότητα ενός μακρινού πολιτισμού, που δεν είχε 
καμία επαφή με τον Δυτικό Κόσμο πριν τον 16ο αιώνα, όταν οι Ισπανοί Κονκισταδόρες άρχι-
σαν την κατάκτησή του. 

Από την άλλη πλευρά, ο Δανός φιλόσοφος Σαίρεν Κίρκεγκωρ (Søren Kierkegaard, 
1813-1855) ισχυρίστηκε ότι η έννοια της επανάληψης των ιστορικών γεγονότων είναι μια 
έκφραση αποφασιστική για ό,τι ήταν η «ανάμνηση» στους Έλληνες.5 Ο Κίρκεγκωρ εννοεί την 
πλατωνική έννοια της ανάμνησης του κόσμου των ιδεών-μορφών-αρχετύπων. Είναι πιθανόν, 
λοιπόν, η επανάληψη να θεωρηθεί ως ανάμνηση των «κοινών εννοιών ή ιδεών» που συγκρο-

                                                 
1 Estrada–Belli, The First Maya Civilization, 2011, 1. 
2 Ifrah, The Universal History of Numbers, 2000, 297. Ελλ. Μτφρ. «Επιστήμη και Ανακαλύψεις του πολιτισμού 
των Μάγια», Ουτοπία: διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού, 24 (1997): 17. Πρβλ. Crow, Epic of Latin 
America, 1–21. 
3 Drew, The Chronicles of the Maya Kings, 2000, 13. 
4 Μαρξ, Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 1983, 11. 
5 Kierkegaard, Η Επανάληψη, 1977, 3. 
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τούν πολλούς και διάφορους αρχαϊκούς/παραδοσιακούς πολιτισμούς. Βέβαια, παρόμοια 
προσπάθεια ομαδοποίησης των πολιτισμών μέσω της αναγωγής σε ένα «παγκόσμιο συμβο-
λικό σύστημα» επιχείρησε ο Γερμανός φιλόσοφος της ιστορίας Όσβαλντ Σπένγκλερ (Oswald 
Spengler, 1880-1936), ο οποίος είναι άξιον απορίας τι θα συμπέρανε εάν γνώριζε την ποσό-
τητα των πληροφοριών που κατέχουμε για τους Μάγια σήμερα. Πάντως, σύμφωνα με τον 
Σπένγκλερ: «ο μεξικανικός πολιτισμός έχει μια δυναμική που ως προς τη μάζα της ανταγωνί-
ζεται εκείνη του κλασικού κόσμου, ενώ συχνά ξεπερνά τον τελευταίο ως προς το πνευματικό 
μεγαλείο και την τάση ανύψωσης».6 Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει μια αλήθεια στην άποψη 
ότι ως προς την οργάνωση των βασιλείων και των αυτοκρατοριών τους, την πολυπλοκότητα 
των μνημείων και των πόλεών τους, και ως προς την έκταση των πνευματικών επιτευγμάτων 
τους, οι πολιτισμοί της Μέσης7 και της Νότιας Αμερικής ανταγωνίζονται επάξια το παρά-
δειγμα των Αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων, προκαλώντας τον θαυμασμό μέχρι σήμερα.  

Ωστόσο, παρόλη αυτή τη συγκριτική θεώρηση του αρχαίου κλασικού κόσμου με τους 
Μάγια, οι σπουδές του πολιτισμού των τελευταίων δεν ευδοκίμησαν στη σύγχρονη Ελλάδα ή 
από Έλληνες. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μια επισκόπηση του έργου των σημαντι-
κότερων Ελλήνων επιστημόνων που συνέβαλλαν στη μελέτη του αρχαίου αυτού πολιτισμού. 
Ακόμη, σε ένα παράρτημα, θα αναφερθούν τέσσερα έργα ξένων μελετητών σε νεοελληνική 
μετάφραση. Ας σημειωθεί ότι δεν θα συμπεριληφθούν αναφορές σε εκδόσεις εφημερίδων, σε 
πρόχειρες ανθολογίες κειμένων ή σε ψευδο-επιστημονικά συγγράμματα που συνδέουν το 
ημερολόγιο των Μάγια με σενάρια καταστροφολογίας. 

 
 

Αξιοσημείωτοι Έλληνες μελετητές του πολιτισμού των Μάγια 
Στους σημαντικούς μαγιανιστές της ελληνικής διασποράς συγκαταλέγεται η Αγάπη 

Φιλινή (Agapi Filini),8 καθηγήτρια στο Κέντρο Ανθρωπολογικών Ερευνών του Κολλεγίου του 
Μιτσοακάν (El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios Arqueologicos), της οποίας η κε-
ντρική δημοσίευση είναι η εξής: El sistema-mundo teotihuacano y la cuenca de Cuitzeo, Mi-
choacán, Zamora: El Colegio de Michoacán, 2010.9 (Πρβλ. The Presence of Teotihuacan in the 
Cuitzeo Basin, Michoacan, Mexico: A world-system perspective, Oxford: BAR Publishing, 
2016). Μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο ότι το Δυτικό Μεξικό ήταν απομονωμένο σε σχέση με την 
πολιτιστική περιοχή που καλείται Μέση Αμερική, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του απογείου 
της μεγάπολης Τεοτιουακάν. Η τελευταία άνθησε κυρίως στο διάστημα 200-650 μ.Χ. στο Κε-
ντρικό Μεξικό, 50 χιλ δυτικοανατολικά της σημερινής Πόλης του Μεξικού. Η Φιλινή εξερεύ-
νησε τις σχέσεις μεταξύ της Τεοτιουακάν και του Λεκανοπεδίου Κουιτσέο στο Μιτσοακάν 
υπό κοσμοσυστημική οπτική.10 Το δίκτυο της Τεοτιουακάν έχει χαρακτηριστεί ως κοσμοσύ-

                                                 
6 Spengler, The Decline of the West, 1991, viii, 13-14 και 240-244. 
7 Ο όρος «Μέση Αμερική» προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανο-μεξικανό ανθρωπολόγο Πάουλ Κίρχοφ 
(1900–1972) το 1943 και αφορά μια σειρά από χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν την πολιτιστική περιοχή της 
Κεντρικής Αμερικής από τα γειτονικά τμήματα του Νότου και του Βορρά. Ωστόσο, η οριοθέτηση της Μέσης Αμε-
ρικής δεν είναι σαφής, αλλά ρευστή καθ’ όλη την ιστορική εξέλιξη. Βλ. Paul Kirchhoff, “Mesoamérica”, 1960, 1 κ.ε. 
8 Η Αγάπη Φιλινή είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτο-
χος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Αρχαιολογία και τη Μέση Αμερική, και διδακτορικού διπλώματος 
στην Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η Φιλινή ειδικεύεται στις στρατηγικές και τις πολιτικές 
διεργασίες των αρχαίων μεσοαμερικανικών κοινωνιών. 
9 Huerta, “Agapi Filini, El sistema-mundo teotihuacano y la Cuenca de Cuitzeo, Michoacán”, 2015, 283-293. 
10 Η κοσμοσυστημική οπτική του Ιμμάνουελ Βάλλερσταϊν είναι μια επιστημονική, πανανθρώπινης κλίμακας 
προσέγγιση των κοινωνικών εξελίξεων της Ιστορίας, η οποία δίνει έμφαση στο κοσμοσύστημα (και όχι στους 
μεγάλους εθνικούς ή κρατικούς σχηματισμούς) ως την κύρια (αλλά όχι αποκλειστική) μονάδα κοινωνικής έρευ-
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στημα, στο βαθμό που αποτελούσε έναν πυρήνα που σχετιζόταν με την περιφέρεια, στη βάση 
εμπορικών ανταλλαγών, θρησκευτικών, συμβολικών και ιδεολογικών αλληλεπιδράσεων ή 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξαρτήσεων. Μεταξύ άλλων, η Φιλινή αποδέ-
χθηκε την ύπαρξη μιας προϊστορικής, προκαπιταλιστικής παγκόσμιας οικονομίας, βασισμέ-
νης κυρίως στην ανταλλαγή «αγαθών που προσέδιδαν κύρος» (prestige goods). Έτσι, οι το-
πικές ελίτ νομιμοποιούνταν, καθώς θεωρούσαν αυτά τα αντικείμενα ως πολιτικό κεφάλαιο ή 
ελεγχόμενες πηγές για την εφαρμογή των πολιτικών στρατηγικών τους.11 

Παρόλο που είναι αμφισβητήσιμο ότι η Τεοτιουακάν ήταν το κέντρο μιας μεγάλης αυ-
τοκρατορίας, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό βρισκόταν υπό την επιρροή των Μάγια. Η Τεοτι-
ουακάν αλληλεπίδρασε με διάφορα κέντρα εξουσίας, όπως αυτά των Τολτέκων και των Αζ-
τέκων. Εν γένει, θεωρείται ότι η Τεοτιουακάν σχετιζόταν με τους προκλασικούς και τους 
κλασικούς Μάγια, μέσω κατακτήσεων περιοχών των τελευταίων, συμπεριλαμβανομένων της 
Τικάλ και του Πετέν. Η αιφνίδια καταστροφή της Τεοτιουακάν συνέβη παράλληλα με την πα-
ρακμή των υπολοίπων αστικών κέντρων των Μάγια. Η Φιλινή στο βιβλίο της ανίχνευσε την 
ύπαρξη συσχετισμών των μεγάλων πόλεων των Μάγια με την Τεοτιουακάν βάσει των απο-
δείξεων που προσκομίζουν οι ανταλλαγές και οι τεχνοτροπίες των τεχνουργημάτων.12 

Ακόμη, η Φιλινή, σε συνεργασία με τον Διευθυντή των Προκολομβιανών Σπουδών στο 
Ντάμπαρτον Όουκς (Dumbarton Oaks) Κόλιν Μακιούαν (Colin McEwan), δημοσίευσε τη δί-
γλωσση έκδοση (ελληνική-αγγλική) Η Προκολομβιανή Τέχνη στο Μουσείο Μπενάκη. Συλλογή 
Γεωργίου Κ. Γόντικα, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2009. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος του βι-
βλίου για τη συλλογή του Πατρινού ιδρυτή και δημιουργού της τράπεζας Eurobank Γεωργίου 
Κ. Γόντικα (1920-2015) αφορά τον πολιτισμό των Μάγια (σελ. 188-195). Το βιβλίο είναι 
εξαιρετικό και περιέχει εκτενή Εισαγωγή (σελ. 10-17), χάρτες, καταλόγους, δαψίλεια λεπτο-
μερών σχολίων, υπέροχες έγχρωμες φωτογραφίες, έναν Επίλογο περί της παρούσας κατά-
στασης της προκολομβιανής Αμερικής και Βιβλιογραφία. Οι νεώτερες μελέτες της Φιλινή εξε-
τάζουν διάφορα ανθρωπολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά θέματα (ταφικές πρακτικές, 
απεικονιστικά μοτίβα, στρατιωτική ιδεολογία, κοινωνική διαστρωμάτωση, συμβολισμούς 
υλικών αντικειμένων, κ.ά.) που αφορούν την περιοχή του Μεξικού, ενώ εστιάζουν στους πο-
λιτισμούς της Μέσης Αμερικής.13 

Όσον αφορά τη διδασκαλία του πολιτισμού των Μάγια, ο καθηγητής Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας Αιγαίου (Ρόδος) Αδαμάντιος Σάμψων,14 πιθανόν να είναι ο μόνος ή από τους 

                                                                                                                                                                  
νας. Τα κοσμοσυστήματα καθορίζονται από την εξειδίκευση και τον καταμερισμό εργασίας και ανάγονται σε 
συγκεκριμένο αριθμό δυνατοτήτων εξέλιξης κάθε φορά. Βλ. Wallerstein, World-systems analysis: An introduc-
tion, 2004, 1-22. 
11 Filini, The Presence of Teotihuacan in the Cuitzeo Basin, Michoacan, Mexico: A world-system perspective, 
2016, 5. 
12 Filini, The Presence of Teotihuacan in the Cuitzeo Basin, Michoacan, Mexico: A world-system perspective, 
2016, 84-91. 
13 “The Butterfly-Solar Complex in West Mexico: Information Transmittal and Design Structure” (2017), “Nega-
tive Painted Ceramics in Mesoamerica: Functional Equivalency and Multiple Solutions” (2016), “Rediscovering 
the Negative or Resist Decoration Techniques: Last Step of a Millenary Tradition at the Hernández Cano Work-
shop, Zinapécuaro, Michoacán” (2015), “Death, ritual, and social space in the Cuitzeo Basin, Michoacán, México” 
(2015). 
14 Για να ακριβολογήσουμε, ο Αδαμάντιος A. Σάμψων, (1944-) είναι Έλληνας αρχαιολόγος, σπηλαιολόγος και 
καθηγητής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σάμψων, παράλληλα με τις ανα-
σκαφικές δραστηριότητές του, από το 1999, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών, δίδασκε μαθήματα υπό την ενότητα: «Προϊστορική Αρχαιολογία της Μεσογείου και Αρχαιολογία της 
Προκολομβιανής Αμερικής και της Ασίας». 
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λιγοστούς που παρέδωσε μαθήματα σε φοιτητές για τους προκολομβιανούς πολιτισμούς 
στην Ελλάδα. Το βιβλίο του Πολιτισμοί του Κόσμου. Ιστορικό και Αρχαιολογικό Σχεδίασμα, 
Αθήνα: Ιωλκός, 2006, χρησίμευσε επί σειρά ετών ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο. Σε αυτό αφι-
ερώνει το πρώτο μέρος στους Πολιτισμούς της Αμερικής. Στη δεύτερη ενότητα του πρώτου 
μέρους, υπάρχουν δύο εκτενή κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο είναι αφιερωμένο στον πο-
λιτισμό των Μάγια (σελ. 56-98). Ο Αδαμάντιος Σάμψων, όπως σημειώνει στον Πρόλογο του 
βιβλίου του, έδωσε έμφαση στους πολιτισμούς της Κεντρικής Αμερικής με τους οποίους έχει 
μια ιδιαίτερη σχέση πραγματοποιώντας συχνά ταξίδια και έρευνες στους χώρους αυτούς. 
Μάλιστα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει ειδική σύμβαση με το Ινστιτούτο Αρχαιολο-
γίας της Πόλης του Μεξικού για ανταλλαγές φοιτητών και συμμετοχή τους σε ανασκαφές, 
καθώς και τη διενέργεια ανασκαφών στο χώρο της Κλασικής πόλης Τεοτιουακάν. 

Στο βιβλίο του ο Σάμψων καταπιάνεται τόσο με μια περιγραφική παρουσίαση του πο-
λιτισμού των Μάγια, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη περιοδολόγηση σε Προκλασική, Κλα-
σική και Μετακλασική περίοδο, όσο και με την ανάλυση άλλων ιστορικών θεμάτων. Έτσι εξε-
τάζει την αρχιτεκτονική της Κλασικής περιόδου, την επιστήμη της αστρονομίας, την κοινω-
νική ζωή, τη θρησκεία-ταφικές πρακτικές, την τέχνη, το ημερολόγιο και τη γραφή. Επιπλέον, 
ο Σάμψων αναφέρεται στις πόλεις στο Τικάλ, στο Πετέν, στο Παλένκε, στον Πολιτισμό Εσπε-
ράνσα και στο Κοπάν. Ακόμη ο συγγραφέας συζητά τα αίτια της παρακμής του πολιτισμού 
των Μάγια, ένα δυσεξήγητο φαινόμενο. Η ανάλυση και η επεξεργασία του επιστημονικού 
υλικού από τον Σάμψων είναι τεκμηριωμένες, συστηματικές, εύστοχες, χωρίς περιττολογίες.   

Ένας σύγχρονος Έλληνας μελετητής της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής είναι ο Ηλίας 
Ταμπουράκης,15 ο οποίος έχει ιδιαίτερη κλίση και αγάπη στις ξένες γλώσσες, τα εκπαιδευτικά 
και επαγγελματικά ταξίδια. Ο Ταμπουράκης είναι ο μόνος Έλληνας που μας έδωσε μια μετά-
φραση του Πόπολ Βουχ, της «Βίβλου των Μάγια», στη σύγχρονη ελληνική. Η μετάφραση 
αυτή συμπεριλαμβάνεται στο: Προκολομβιανοί πολιτισμοί και Αρχαία Ελλάδα 
(Αν)ομοιότητες. Συγκριτική μελέτη για το Πόπολ Βουχ, Αθήνα: Bookstars-Γιωγγαράς, 2017, 
185-326. Στο βιβλίο αυτό ο Ταμπουράκης μελετά τη σπάνια κληρονομιά της σκέψης των Μά-
για, που κατείχαν μια περιοχή της Μέσης Αμερικής –που εκτείνεται από το κεντρικό Μεξικό 
μέχρι τη βόρεια Κόστα Ρίκα– μεταξύ του πορθμού του Τεγουαντεπέκ (Tehuantepec) –στο νό-
τιο Μεξικό–, μέχρι τη βόρεια Ονδούρα. Ο Ταμπουράκης περιγράφει τη θεογονία, την κοσμο-
γονία, τη μυθολογία, τις τελετουργίες και τις κοινωνικές δομές ενός πανάρχαιου πολιτισμού, 
ο οποίος συνεχίζει να επιβιώνει –έστω και με έντονες ισπανικές επιρροές– στη σύγχρονη 
Μέση Αμερική. Για τη μετάφραση και τον σχολιασμό του Πόπολ Βουχ, ο Ταμπουράκης βασί-
στηκε στο αρχαίο κείμενο της γλώσσας των Μάγια Κιτσέ, στα ισπανικά σχόλια που συνοδεύ-
ουν τη μετάφραση του Δομινικανού μοναχού Φραντσίσκο Χιμένες (Francísco Ximénez, 1666–
1729), στις σύγχρονες αποδόσεις των ιθαγενών, σε ξένες μεταφράσεις και ξενόγλωσσα υπο-
μνήματα. 

Η κοινωνιολόγος-ιστορικός Διώνη Μάρκου-Ντόντη,16 απόφοιτος πανεπιστημίων των 
Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, έδειξε ενδιαφέρον για τους αρχαίους πολιτισμούς. Η 

                                                 
15 Ο Ηλίας Ταμπουράκης γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από οικογένεια με διεθνείς καταβολές. Εργά-
στηκε στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε 
στα σεμινάρια του Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων. Συνεργάστηκε με το Διπλωματικό Σώμα της 
Λατινικής Αμερικής ως μεταφραστής και συνέγραψε άρθρα και βιβλία. Ακόμη έχει εκπροσωπήσει την Επιτροπή 
Τέχνης του Συνδέσμου Λατινοαμερικάνων στην Ελλάδα, ενώ γνωρίζει δώδεκα γλώσσες. Επί 30 έτη ταξίδεψε σε 
76 χώρες του κόσμου συλλέγοντας φωτογραφίες, εμπειρίες και παράξενα αντικείμενα.  
16 Η Διώνη Μάρκου-Ντόντη γεννήθηκε στο Καράτσι και πέρασε τα παιδικά της χρόνια στην Καλκούτα. Αποφοί-
τησε από το Αρσάκειο γυμνάσιο στην Αθήνα και παρακολούθησε μαθήματα στο πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα 
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Ντόντη έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες για διάφορους πολι-
τισμούς του κόσμου, όπως: Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ιράν, Ινδία,17 Ανατολία, Συρία, κ.ά. Μάλιστα, 
έζησε τρία χρόνια στη Λατινική Αμερική, δείχνοντας ενδιαφέρον για την εκ του σύνεγγυς με-
λέτη των κυριότερων αρχαίων πολιτισμών της, ενώ έδωσε διαλέξεις επ’ αυτών. Στο βιβλίο 
της Αζτέκοι, Ίνκα, Μάγια. Ιστορίες κατακτήσεων και χαμένων πολιτισμών, Θεσσαλονίκη: Μέ-
θεξις, 2007, αφιερώνει δύο κεφάλαια στους Μάγια (σελ. 80-98). Στο πρώτο εξ αυτών, η συγ-
γραφέας περιγράφει την κατάκτηση των βασιλείων των Μάγια με γλαφυρό και παραστατικό 
τρόπο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο του βιβλίου, η Ντόντη αναφέρεται 
στην καταγωγή και την Ιστορία των Μάγια, στην κοινωνική και διοικητική οργάνωσή τους 
και στα επιτεύγματά τους. Οι Κονκισταδόρες κατέκτησαν, λεηλάτησαν και εξολόθρευσαν τα 
φύλα των Μάγια, χωρίς να ενδιαφερθούν για τον πολιτισμό τους, ο οποίος κινδύνευσε να χα-
θεί από την παγκόσμια μνήμη. Χάρη όμως στις γραπτές μαρτυρίες των ιεραποστόλων και 
γραμματέων, που ακολούθησαν τις ιεραποστολές, διασώθηκε ένας πλούτος πληροφοριών. 
Αργότερα, οι αρχαιολόγοι με τα ευρήματα που έφεραν στην επιφάνεια, συμπλήρωσαν την 
ιστορία τους. Η Ντόντη με γλαφυρότητα και σε απλή γλώσσα διηγείται τις ιστορίες των κα-
τακτήσεων, ενώ εξηγεί τα γλωσσικά, αστρονομικά και επιστημονικά επιτεύγματα των αρ-
χαίων κατοίκων της νοτιοαμερικανικής ηπείρου. 

 Επίσης, σε ελληνική εφημερίδα δημοσιεύθηκε η πληροφορία ότι ο Έλληνας καθηγη-
τής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης ασχολήθηκε με τα ιερογλυφικά των Μάγια λόγω 
της ειδικότητάς του.18 Πάντως σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου του καθηγητή, η ενασχόλησή 
του με τη γλώσσα Γιουκατέκ Μάγια δεν συνεχίστηκε μετά το 1973. 

Το πλέον σημαντικό κείμενο για τη μελλοντική αποκρυπτογράφηση της γραφής των 
Μάγια στάθηκε το βιβλίο του επισκόπου Διέγο ντε Λάντα (Diego de Landa, 1524–1579), Εξι-
στόρηση των Πραγμάτων του Γιουκατάν (Relación de las cosas de Yucatán), το οποίο συνέ-
γραψε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε δίκη στο Συμβούλιο των Ινδιών, όταν επέ-
στρεψε στην Ισπανία μετά από την Ιερά Εξέταση (Auto-da-fé) που είχε διεξάγει στην πόλη 
Μανί.19 Ο Λάντα αναζήτησε λυσσαλέα και κατέστρεψε είδωλα, θρησκευτικά βιβλία και 
λατρευτικά αντικείμενα των Μάγια. Έτσι υπολογίζεται ότι καταστράφηκαν 20.000 είδωλα 
ποικίλων σχημάτων και διαστάσεων, δεκατρείς μεγάλοι λίθοι που χρησίμευαν ως βωμοί, 22 
μικρότεροι πελεκημένοι λίθοι, 40 βιβλία με σύμβολα και ιερογλυφικά και 197 αγγεία κάθε 
μεγέθους.20 Όσον αφορά τα βιβλία, ήταν όλα όσα μπορούσε να ανακαλύψει ο Λάντα, αλλά 
δεν μπορούσε να διαβάσει, καθώς επρόκειτο, όπως πίστευε, για «έργα του διαβόλου», σχεδι-
ασμένα για την παραπλάνηση των Ινδιάνων, ώστε να εμποδιστούν να ασπαστούν τον Χρι-
στιανισμό.21 Έχει αναφερθεί ότι οι δύο πράξεις του Λάντα, δηλαδή της συγγραφής του βι-

                                                                                                                                                                  
και στο κολέγιο του Κονέκτικατ στις ΗΠΑ. Έλαβε το πτυχίο της στην κοινωνιολογία και Ιστορία από το Πανεπι-
στήμιο Κονκόρντια, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εργάστηκε στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο Ίδρυμα Τόμας 
Μορ του Μόντρεαλ, όπου δίδαξε αρχαίους πολιτισμούς. 
17 Το πρώτο δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) βιβλίο της Διώνη Ντόντη, Το Χρονικό των Ελλήνων στις Ινδίες 1750-
1950, δημοσιεύθηκε από τις εκδόσεις Δωδώνη το 2002.   
18 Μάστορας, Νίκος, «Ο “κύριος Λεξικό” μιλάει τη γλώσσα των Μάγια», ΤΑ ΝΕΑ, 8 Μαρτίου 2012. 
19 Βλ. Βίγκλας, Ιστορία της Αποκρυπτογράφησης της Γραφής των Μάγια, 2016, 110-114. 
20 Chuchiak, “In Servitio Dei: Fray Diego de Landa, The Franciscan Order, and the Return of the Extirpation of 
Idolatry in the Colonial Diocese of Yucatán, 1573–1579”, 614–615. Πρβλ. Πρατσίνης, «Εισαγωγή», στο: Διέγο ντε 
Λάντα, Ο Πολιτισμός των Μάγια, 1999, 27-31. – Clendinnen, Ambivalent Conquests: Maya and Spaniard in Yuca-
tan, 1517–1570, 2003, 73-79. 
21 Για την ακρίβεια, ο Λάντα αναφέρει στο έργο του τα εξής: «Βρήκαμε στην κατοχή τους μεγάλον αριθμό βι-
βλίων μ’ αυτά τους τα γράμματα, κι επειδή δεν υπήρχε κανένα που να μην είχε δεισιδαιμονίες και ψευδολογίες 
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βλίου και της διεξαγωγής της Ιεράς Εξέτασης, ήταν μνημειώδεις: η μια ως βάση και πηγή για 
τη γνώση ενός χαμένου αρχαίου πολιτισμού και η άλλη όσον αφορά τις ιδέες και τις πράξεις 
εκείνης της εποχής.22 

Έλαχε στο μεταφραστή και καθηγητή ξένων γλωσσών Νίκο Πρατσίνη (1957-)23 να 
αποδώσει το βιβλίο του Διέγο ντε Λάντα στην ελληνική. (Διέγο ντε Λάντα, Ο Πολιτισμός των 
Μάγια. Εξιστόρηση των Πραγμάτων του Γιουκατάν, Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Νίκος 
Πρατσίνης, Αθήνα: Στοχαστής, 1999). Το βιβλίο περιέχει πολυσέλιδη Εισαγωγή του μετα-
φραστή, με τις διαφωτιστικές ενότητες: Αρχαία ιστορία των Μάγια, Ο Συγγραφέας, οι ιστορι-
κές συγκυρίες και η γέννηση του έργου, Συνοπτική αποτίμηση του έργου, καθώς και Παράρ-
τημα Εισαγωγής, με τις ενότητες: Μερικά βασικά ζητήματα του επιστημονικού κλάδου που 
ασχολείται με τους Μάγια, Σημειώσεις και σχόλια πάνω στην εισαγωγή, Βιβλιογραφικό 
οδηγό. Κατόπιν ακολουθεί η μετάφραση των δέκα κεφαλαίων της εξιστόρησης του Λάντα. Το 
έργο κλείνει με Σημειώσεις και σχόλια πάνω στο κείμενο, Σημειώσεις εκτός κειμένου και ένα 
Παράρτημα με εικόνες και σχέδια.  

Ένας άλλος νέος Έλληνας επιστήμων του εξωτερικού που ασχολείται με τον πολιτισμό 
των Μάγια είναι ο Δημήτρης Μαρκιανός-Δανιόλος (Dimitris Markianos-Daniolos). Ο τελευ-
ταίος είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του 
Λονδίνου (University College London, Institute of Archaeology) και του Τμήματος Παλαιοα-
μερικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn, Abteilung für Altamerikanistik). Σήμερα παρακολουθεί ένα διετές αγγλόφωνο-
ισπανόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη μελέτη των ηπείρων της Αμερικής, το οποίο 
συνδυάζει εθνολογία, ανθρωπολογία, αρχαιολογία, επιγραφική, κ.ά. Το ενδιαφέρον του επι-
κεντρώνεται κυρίως στις δύο τελευταίες επιστήμες, εφόσον σκοπεύει να ασχοληθεί επιστα-
μένα με τη μελέτη των ιερογλυφικών των Μάγια. Ανάμεσα στους καθηγητές του είναι ο Γερ-
μανός επιγραφικός Νικολάι Γκρούμπε (Nikolai Grube), ο Κρίστιαν Πράγκερ (Christian 
Prager), κ.ά. Μάλιστα, ήδη συνεργάζεται για τη δημιουργία μιας «Βάσης Δεδομένων Κειμένων 
και Λεξικού των Κλασικών Μάγια» (Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya),24 
την πιο πρόσφατη προσπάθεια καταγραφής των ιερογλυφικών των Μάγια με σκοπό την πα-
ραγωγή ενός πλήρους και ενημερωμένου λεξικού.  

Ο ιστορικός και θεολόγος Κατελής Βίγκλας (1969-),25 πριν ασχοληθεί με τον πολιτισμό 
των Μάγια, είχε ήδη στο ενεργητικό του επιστημονικά άρθρα κυρίως για τη Βυζαντινή και τη 

                                                                                                                                                                  
του δαιμονίου, τους τα κάψαμε όλα, γεγονός που τους έδωσε να καταλάβουν και τους έτσουξε». Βλ. Λάντα, Ο 
Πολιτισμός των Μάγια, 1999, 184. 
22 Gates, “Introduction”, στο: Landa, Yucatan before and after the Conquest, 1973, iii. 
23 Ο Νίκος Πρατσίνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Αποφοίτησε από το Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης. Παρακο-
λούθησε σπουδές Πορτογαλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Λισσαβόνα και, επιστρέφοντας το 1991 στην 
Ελλάδα, παρακολούθησε μονοετές σεμινάριο διερμηνείας. Εργάζεται ως μεταφραστής και διερμηνέας (ισπα-
νικά, πορτογαλικά και αγγλικά). 
24 http://mayawoerterbuch.de/ (Ημ. ανάκτησης: 27.6.2019). 
25 Ο Κατελής Βίγκλας γεννήθηκε στον Βόλο το 1969. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στον τομέα Βυζαντινής 
και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στον κλάδο Συστηματικής 
Θεολογίας με βαθμό Άριστα το 1996. Από το 1996 έως το 2001 εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο «Η δια-
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Νεοπλατωνική φιλοσοφία δημοσιευμένα σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Ασχολή-
θηκε με το πεδίο ερευνών του πολιτισμού των Μάγια σε δύο αυτοτελείς μελέτες και ένα βι-
βλίο. Η πρώτη εργασία του: «Η Ισπανική Κατάκτηση των Βασιλείων των Μάγια. Η υποδού-
λωση της Κεντρικής Αμερικής», Στρατιωτική Ιστορία, 210 (Ιούλιος 2014): 36-47, έχει αφηγη-
ματική δομή και επιστημονικές βάσεις. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η ισπανική κατά-
κτηση των βασιλείων των Μάγια, που ξεκίνησε στις αρχές του 16ου αιώνα και ολοκληρώ-
θηκε σταδιακά έως το 1697, όταν έπεσε και το τελευταίο βασίλειό τους. Η οργάνωσή τους σε 
επιμέρους πόλεις-κράτη, τα οποία ωστόσο χαρακτηρίζονταν από πνευματική και θρησκευ-
τική ενότητα, συνέβαλλε ώστε ο πολιτισμός τους να αποφύγει την άμεση κατάρρευση. Αντί-
θετα, η γειτονική Αυτοκρατορία των Αζτέκων, που διέθετε πολιτική ενότητα, όταν ο Ισπανός 
εξερευνητής και κατακτητής Ερνάν Κορτές (Hernán Cortés, 1485-1547) κατέλαβε την πρω-
τεύουσά τους Τενοτστιτλάν το 1521, γνώρισε τη συντριβή και υποτάχθηκε άμεσα. Οι τυχο-
διώκτες Ισπανοί Κονκισταδόρες προερχόμενοι από την ισχυρότερη πολεμική μηχανή της Ευ-
ρώπης εκείνη την εποχή, πέτυχαν χάρη στον ανώτερο εξοπλισμό και στον προσεκτικό χειρι-
σμό των συμμαχιών με τους γηγενείς Αμερικανούς να εγκατασταθούν ως κυρίαρχοι στον Νέο 
Κόσμο. 

Στη συνέχεια, ο Κ. Βίγκλας δημοσίευσε μια μονογραφία πάνω στην ιστορία της απο-
κρυπτογράφησης της γραφής των Μάγια (2016). Το βιβλίο αυτό είναι πλέον προσβάσιμο σε 
ψηφιακή μορφή από τον συλλογικό ιστοχώρο ResearchGate. Το έργο αποτελεί μια αναλυτική 
παρουσίαση τόσο του αρχαίου πολιτισμού των Μάγια όσο και της ιστορίας της αποκρυπτο-
γράφησης της γραφής τους από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς λογίους. Η παρουσί-
αση αυτή είναι παράλληλα συστηματική και ιστορική. Με άλλα λόγια, αποσαφηνίζονται βαθ-
μιαία τα γλωσσολογικά και διαρκώς υπαρκτά, αλλά άδηλα επί μεγάλα χρονικά διαστήματα 
δεδομένα, που οδήγησαν στην αποκρυπτογράφηση της γραφής των Μάγια, χωρίς να παρα-
βλέπεται η χρονολογική διαδοχή των συμβάντων και των γεγονότων. Ο στόχος αυτού του 
βιβλίου είναι να ξετυλιχθεί το νήμα που ακολούθησαν οι ερευνητές, ώστε να οδηγηθούν εν 
τέλει στο ποθητό πέρας. Η ανακάλυψη που συνδέεται με την εξέλιξη της αποκρυπτογράφη-
σης, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μόνο κατά τη δεκαετία του 1950. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
οι λόγιοι δεν προσπάθησαν να λύσουν τον γρίφο αυτής της γραφής κατά τους προηγούμε-
νους αιώνες. Αντίθετα, όπως διαφαίνεται από την ιστορική αφήγηση του βιβλίου, δεκάδες 
επιφανείς και εκατοντάδες ουσιαστικά ανώνυμοι άνθρωποι, καταβάλλοντας εργώδεις προ-
σπάθειες και ταξιδεύοντας σε δύσβατες περιοχές, πάσχισαν να φέρουν σε πέρας το πνευμα-
τικό έργο, που οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα τον 20ο αιώνα. Επίσης, είναι εύλογο πως από 
τη στιγμή που η γραφή και η γλώσσα των Μάγια έγιναν και πάλι κατανοητές, ο πολιτισμός 
τους άρχισε να φωτίζεται με ένα νέο και αληθέστερο φως. Ακριβώς σε αυτή τη λογική στηρί-
χθηκε το βιβλίο, δηλαδή στο να φανερωθούν οι πτυχές της ιστορίας των Μάγια υπό το φως 
των νέων ανακαλύψεων, ενώ ταυτόχρονα να διαφανούν οι προϋποθέσεις τους.  

Μια ακόμη μελέτη του Κ. Βίγκλα σχετικά με τον πολιτισμό των Μάγια είναι η εξής: «Η 
Έννοια Και Οι Πρακτικές Του Ιερού Των Μάγια» (The Concept and Practices of the Sacred in 
Maya), Ethnologhia On Line E-Journal of the Greek Society for Ethnology, 8 (July 2017): 1-23. 
Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται ορισμένοι τρόποι λειτουργίας της έννοιας του ιερού στον 
πολιτισμό των Μάγια μέσα από θρησκευτικές αναπαραστάσεις και αφηγήσεις, αλλά και από 
τις πρακτικές του. Έτσι περιγράφονται μερικές από τις κυρίαρχες δημιουργικές ή καταστρο-
φικές θεότητες και η αφήγηση της δημιουργίας στο ιερό βιβλίο Πόπολ Βουχ. Επίσης, εξετάζο-
νται οι έννοιες του κοσμικού δέντρου και του κέντρου του κόσμου στον πολιτισμό των Μά-
για. Ακόμη δίνονται πληροφορίες για την οργάνωση της λατρείας και του ιερατείου, τα τα-
φικά έθιμα, την τροποποίηση του κρανίου και τις ανθρωποθυσίες. Η κύρια ερμηνευτική θέση 
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αφορά στην ανασυγκρότηση του τρόπου νοηματοδότησης του πολιτισμού των Μάγια μέσα 
από την έννοια του ιερού και των πρακτικών του ως ανθρωπολογική και υπαρξιακή συσχέ-
τιση δυνάμεων. 
 
 
Συμπεράσματα 

Το ζητούμενο σήμερα είναι οι μελέτες του πολιτισμού των Μάγια από Έλληνες επι-
στήμονες να ξεφύγουν από τον ερασιτεχνισμό και τις εγχώριες αυτοεκδόσεις. Ο κυριότερος 
σκοπός όσων Ελλήνων ασχολούνται με αυτό το εξωτικό, για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δε-
δομένα, πεδίο ερευνών, πρέπει να είναι η αυστηρά επιστημονική μελέτη του. Ευχής έργον εί-
ναι η μελλοντική ίδρυση μιας Εταιρείας Ελλήνων Μαγιανιστών, στης οποίας τα καθήκοντα θα 
περιλαμβάνονται η δημιουργία μιας επίσημης, διαρκώς ενημερωμένης ιστοσελίδας –η οποία 
θα έχει ενσωματωμένο ένα online περιοδικό– η οργάνωση διαλέξεων, καθώς και μαθημάτων 
για την εκμάθηση της γραφής των Μάγια από Έλληνες και ξένους ειδικούς. Ακόμη θα πρέπει 
να μεριμνήσει για εκθέσεις προκολομβιανών τεχνουργημάτων και πιθανόν κάποτε στο μέλ-
λον για την ίδρυση ενός μόνιμου ελληνικού μουσείου με ανάλογα εκθέματα. Φυσικά, ο πολ-
λαπλασιασμός των μαθημάτων για τους προκολομβιανούς πολιτισμούς σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο θα οδηγήσει στη διαμόρφωση νέων επιστημόνων που θα απασχοληθούν επαγγελ-
ματικά με αυτή την ειδικότητα.   

Επίσης, από την ανωτέρω εργασία συνάγεται ότι ο Έλληνας μελετητής οφείλει να 
γνωρίζει επαρκώς ξένες γλώσσες, κυρίως αγγλικά και ισπανικά, ώστε να μπορεί να συμβου-
λεύεται με ευχέρεια τις προοδευτικά αυξανόμενες σε αριθμό ξένες εκδόσεις και ιστοσελίδες. 
Η αλήθεια είναι πως οι σπουδές του πολιτισμού των Μάγια είναι εδώ και δεκαετίες αμερικα-
νική υπόθεση. Στα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα μαθήματα με θέμα την ανθρωπολογία και 
την ιστορία των Μάγια είναι πλέον συνηθισμένα. Εκ των ανωτέρω προκύπτει το πρόβλημα –
που πιθανόν θα επιδεινωθεί στο μέλλον– της απόδοσης των ξένων όρων στα ελληνικά. Ευτυ-
χώς όμως στη σύγχρονη εποχή είναι εφικτή η ομοιογενοποίηση της ορολογίας χάρη στη συ-
νεννόηση των μεταφραστών/μελετητών μέσω της συμμετοχής τους στον κοινό πλούτο της 
διαδικτυακής έρευνας. 

Επίσης, είναι ευκταίο να εκλείψουν οι προκαταλήψεις και η εμμονή με τον αυτοπροσ-
διορισμό. Θα πρέπει επιτέλους να καταστεί κατανοητό ότι η εύρεση της ατομικής και της 
συλλογικής ταυτότητας ισοδυναμεί με έναν διαρκή πνευματικό διάλογο. Η ταυτότητα των 
Νεοελλήνων είναι πιο εύκολο να προσδιοριστεί, στο βαθμό που συνειδητοποιηθεί ότι ο μο-
ντερνισμός, ο μεταμοντερνισμός, η τρίτη βιομηχανική επανάσταση της πληροφορίας και της 
ψηφιακής εποχής, καθώς και η ερχόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ουδόλως μπο-
ρούν να απομειώσουν την αέναη δυναμική των παραδοσιακών/αρχαϊκών πολιτισμών. Στους 
τελευταίους δεν πάψαμε ποτέ να ανήκουμε ως Έλληνες που βιώνουμε το παρόν ως Ιστορία, 
ενώ βέβαια σε αυτούς ανήκουν και οι Μάγια. 
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Παράρτημα: Τέσσερα επιστημονικά έργα για τους Μάγια σε μετάφραση 
 Ένα πολύ σημαντικό έργο για τον πολιτισμό των Μάγια είναι του Αμερικανού αρχαιο-

λόγου, ανθρωπολόγου και επιγραφικού Μάικλ Κόου26 (Michael D. Coe), Οι Μάγια, μτφρ. 
Ελένη Αστερίου, Αθήνα: Το Στάχυ, 2000. Η ελληνική μετάφραση του βιβλίου του Κόου, αν και 
εξαντλημένη εδώ και καιρό από τα ελληνικά βιβλιοπωλεία, είναι δυστυχώς από μια πολύ πα-
λαιότερη έκδοσή του, και επομένως στερείται του πλούτου σε νέα δεδομένα και εμπειρίες 
που ο συγγραφέας ενσωμάτωσε στις νεότερες εκδόσεις (η ένατη έκδοση, σε συνεργασία με 
τον επίσης Αμερικανό ανθρωπολόγο Στήβεν Χιούστον (Stephen Douglas Huston, 1958-), κυ-
κλοφόρησε το 2015).27 Ο Κόου συνέγραψε αυτό το εισαγωγικό βιβλίο στον μεγαλύτερο 
πολιτισμό του Νέου Κόσμου, παρακολουθώντας τον από την πρώιμη εμφάνισή του μέχρι την 
παρακμή του. Ο συγγραφέας χώρισε την ιστορία των Μάγια στις εξής περιόδους: Αρχαϊκή 
(3000-1800 π.Χ.), Πρώιμη Προκλασική (1000 π.Χ.), Μέση Προκλασική (300 π.Χ.), Ύστερη 
Προκλασική (έως 250 μ.Χ.),  Πρώιμη Κλασική (600 μ.Χ.), Ύστερη Κλασική (800 μ.Χ.), Τελική 
Κλασική (925 μ.Χ.), Πρώιμη Μετακλασική (1200 μ.Χ.) και Ύστερη Μετακλασική (1530 μ.Χ.). 
Οι Μάγια μπορεί να κατακτήθηκαν από τους Ισπανούς τον 16ο αιώνα, αλλά σε αντίθεση με 

                                                 
26 Ο Μάικλ Κόου (Michael D. Coe, 1929-) είναι γνωστός κυρίως για την έρευνά του στο πεδίο των προκολομβια-
νών και μεσοαμερικανικών σπουδών, μάλιστα είναι ειδήμων στον πολιτισμό των Μάγια και θεωρείται ένας εκ 
των σημαντικότερων μαγιανιστών του δευτέρου ημίσεως του 20ου αιώνα. Ο Κόου έχει διεξάγει εκτεταμένες 
έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Υπήρξε καθηγητής ανθρωπολογίας στην 
έδρα Τσαρλς Τζ. ΜακΚάρντι του Πανεπιστημίου Γέιλ και Επίτιμος Επιμελητής της Συλλογής Φυσικής Ιστορίας 
του Μουσείου Πίμποντι από το 1968 μέχρι το 1994. Μεταξύ άλλων, ο Κόου συνέγραψε ένα βιβλίο για την ιστο-
ρία της αποκρυπτογράφησης της γραφής των Μάγια, παρουσιάζοντας και τη δική του συμβολή σε αυτήν. (Βλ. 
Coe, Breaking the Maya Code, 1992). 
27 Coe, Huston, The Maya, 2015. 
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άλλους λαούς διατήρησαν μέχρι σήμερα τη φυλετική και πολιτιστική παρουσία τους. Οι ενα-
πομείναντες σύγχρονοι Μάγια, θεματοφύλακες της αρχαίας παράδοσης, διεξάγουν ακόμη και 
σήμερα έναν μακροχρόνιο αγώνα εναντίον των διώξεων και της εξόντωσης.28 

Άλλο αξιοσημείωτο έργο σε ελληνική μετάφραση είναι το: Καρλ Τάουμπε (Karl 
Taube), Μύθοι των Αζτέκων και των Μάγια, μτφρ. Αντώνιος Σακελλαρίου, Αθήνα: Παπαδή-
μας, 1996.29 Ο Τάουμπε μας εισάγει στο πολύπλοκο θέμα της μεσοαμερικανικής μυθολογίας 
και θρησκείας, ενταγμένων στο ευρύτερο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο. Ακόμη, αναλύει το 
ημερολόγιο της προϊσπανικής Μέσης Αμερικής, στηριγμένος στους κώδικες των Μάγια και 
στο Πόπολ Βουχ, ενώ εξηγεί τους ρόλους που τα αρχαία ιδεολογικά μοντέλα προέβλεπαν για 
τους ανθρώπους. Το έργο του Τάουμπε είναι πολύτιμο, καθώς δίνει μια σύνοψη των κυριότε-
ρων πηγών που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί για την έρευνα του πολιτισμού των Μάγια. 
Ωστόσο, το βιβλίο αυτό δεν παύει να είναι ένα σύντομο και εκλαϊκευμένο βοήθημα, που δεν 
εμβαθύνει στον τρόπο σκέψης των Μάγια. Μάλιστα, εξαιτίας του χρόνου έκδοσής του δεν 
λαμβάνει υπόψη την πληθώρα των πρόσφατων σχετικών ευρημάτων.   

Ένα τρίτο σημαντικό κείμενο σε ελληνική μετάφραση είναι το έργο του Συλβάνους 
Γκρίσγουολντ-Μόρλεϋ (Sylvanus-Griswold Morley), Ο Κόσμος των Μάγια, μτφρ. Αλίκη Ακο-
ντίδου, Αθήνα: Κάκτος, 199230. Πρόκειται για ένα άκρως κατατοπιστικό βιβλίο, γραμμένο 
από έναν παλαιό, αλλά κορυφαίο αρχαιολόγο και μελετητή του πολιτισμού των Μάγια, ο 
οποίος ασχολήθηκε με θέματα όπως: η κατοικία και η οργάνωση των Μάγια, τα σωματικά και 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά του χαμένου λαού, η γένεση, η άνοδος, η ακμή και η πρώτη πα-
ρακμή του πολιτισμού τους, ο τρόπος ζωής και τα αρχαία και σύγχρονα ήθη τους (γεωργία, 
διακυβέρνηση, κοινωνική οργάνωση, θρησκεία, θεότητες, ιερογλυφική γραφή, αριθμητική, 
χρονολογικός προσδιορισμός γεγονότων, αστρονομία, πόλεις, αρχιτεκτονική, γλυπτική, 
ομοιώματα, κεραμική, υφαντουργία, καλαθοποιία, ταπητουργία, ζωγραφική, λιθοχαρακτική, 
μωσαϊκά, επεξεργασία μετάλλων και φτερών και πελέκημα του πυρόλιθου), καθώς και με την 
αξιολόγηση του πολιτισμού τους και τη συγκριτική θεώρησή τους προς άλλα αυτόχθονα 
φύλα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο του Μόρλεϋ όσον αφορά την ερμηνεία των 
ιερογλυφικών, του ημερολογίου και της αστρονομίας των Μάγια θεωρείται ξεπερασμένο και 
λανθασμένο, αφού κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν ήταν ακόμη κατανοητή η γλώσσα των 
τελευταίων.31 

                                                 
28 Πρόσφατη έκφραση αυτού του αγώνα υπήρξε το ακροαριστερό πολιτικό και στρατιωτικό κίνημα «Στρατός 
των Ζαπατίστα για την Εθνική Απελευθέρωση», γνωστό απλά και ως «Ζαπατίστας». Αρχηγός του θεωρήθηκε ο 
Σουμπκομαντάντε Μάρκος, ο οποίος, τον Ιανουάριο του 1994, οδήγησε έναν στρατό αγροτών ιθαγενών Μάγια 
στο ανατολικό μέρος της πολιτείας Τσιάπας του Μεξικού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της μεξικα-
νικής κυβέρνησης προς τους ιθαγενείς. 
29 Taube, Aztec and Maya Myths, 1993. Ο Καρλ Τάουμπε (1957-) είναι Αμερικανός μελετητής της Μέσης Αμερι-
κής, αρχαιολόγος, επιγραφικός και εθνοϊστορικός, γνωστός για την έρευνά του στους προκολομβιανούς πολιτι-
σμούς. 
30 Morley, The Ancient Maya, 1946. 
31 Ο Συλβάνους Γκρίσγουολντ-Μόρλεϋ (1883-1948) ήταν Αμερικανός λόγιος, εξερευνητής, ανεπίσημος διπλωμά-
της, παιδαγωγός, κατάσκοπος και μελετητής του πολιτισμού των Μάγια. Πραγματοποίησε εκτεταμένες ανα-
σκαφές στην περιοχή Τσίτσεν Ίτζα των τελευταίων, εκ μέρους του Ινστιτούτου Κάρνεγκι. Οι συμβολές του 
Μόρλεϋ στο επιστημονικό πεδίο των προκολομβιανών Μάγια έχουν καταγραφεί σε μια εξάδα τόμους, που εκτός 
των άλλων περιέχουν προσπάθειες αποκρυπτογράφησης της γραφής τους. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά 
με τα έργα και τη δράση του πραγματικά πρωτοπόρου Μόρλεϋ, βλ. Βίγκλας, Ιστορία της Αποκρυπτογράφησης 
της Γραφής των Μάγια, ό.π., 183-195. Πρβλ. Brunhouse, Sylvanus G. Morley and the World of the Ancient Mayas, 
1971, 3 κ.ε. 
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Τέλος, ένα πολύτιμο λεύκωμα σε μετάφραση είναι το εξής: Μαρία Λονγκένα (Maria 
Longhena),32 Μάγια και Αζτέκοι. Ιστορία και Πολιτισμός των προκολομβιανών λαών του Αρ-
χαίου Μεξικού, μτφρ. Γιώργος Κουσουνέλος, Αθήνα: Καρακώτσογλου, 2002.33 Το έργο της 
Ιταλίδας μαγιανίστριας επιτρέπει στους αναγνώστες να εξερευνήσουν τους χαμένους κό-
σμους της Κεντρικής Αμερικής, στους οποίους ανήκουν και οι Μάγια. Η Λονγκένα αφιερώνει 
μεγάλο τμήμα του έργου της στους τελευταίους. Έτσι εξετάζει θέματα όπως είναι η οικογέ-
νεια, η παιδεία, η τροφή και η κατοικία, η ενδυμασία, η μουσική και ο χορός, τα παιχνίδια, οι 
χειροτεχνίες, ο πόλεμος, ο θάνατος και η ταφή, η γραφή, η αστρονομία και ο υπολογισμός του 
χρόνου, οι θεοί και οι μύθοι, οι θυσίες και οι αυτοτραυματισμοί, η αρχιτεκτονική των ναών, το 
παιχνίδι με την μπάλα. Το τρίτο μέρος του έργου περιλαμβάνει αρχαιολογικά οδοιπορικά στη 
Μέση Αμερική, μέσα από την παρουσίαση των πολυπληθών ερειπωμένων πόλεών της και 
των τεχνουργημάτων της. Το βιβλίο περιέχει σύγχρονο κείμενο με ρέοντα λόγο, εκατοντάδες 
φωτογραφίες που συνοδεύονται από αναλυτικές επεξηγήσεις, εκπληκτικές έγχρωμες αναπα-
ραστάσεις και δεκάδες αρχαιολογικά σχέδια, παρέχοντας μια λεπτομερή και γενική εικόνα 
για τους μακρινούς αυτούς πολιτισμούς. 

 
 
 

                                                 
32 Η Μαρία Λονγκένα γεννήθηκε στη Μπολόνια το 1960 και σπούδασε αρχαία ιστορία και αρχαιολογία στο 
πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης. Ειδικεύτηκε στην εθνοαρχαιολογία των προκολομβιανών πολιτισμών της αμερι-
κανικής ηπείρου. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες αρχαιολογικές ανασκαφές και έχει πραγματοποιήσει έρευ-
νες σε ευρήματα μουσείων αμερικανικής καταγωγής τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Αφού τελείωσε 
έναν κύκλο ερευνών στα ανθρωπολογικά μουσεία του Παρισιού, συμμετείχε επί πολλά χρόνια σε επιστημονικές 
έρευνες και στον οργανισμό των εκθέσεων και των εκθεμάτων στο αμερικανικό τμήμα του Βασιλικού Μουσείου 
Τέχνης και Ιστορίας των Βρυξελλών. Η Μαρία Λονγκένα έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διασκέψεις για τους αμε-
ρικανικούς πολιτισμούς και για αρκετό χρονικό διάστημα προσέφερε την εμπειρία της στο πεδίο των διδακτι-
κών δραστηριοτήτων στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία που είναι αφιερω-
μένα στη μελέτη των αρχαίων πολιτισμών του Περού και της Μέσης Αμερικής. 
33 Maria Longhena, Ancient Mexico: The History and Culture of the Maya, Aztects and Other Pre-Columbian Peo-
ples, 1998. Ένα άλλο σημαντικό έργο της Μαρία Λονγκένα είναι το: Maya Script. A Civilization and its Writing, 
2000, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά περί τα 200 ιερογλυφικά των Μάγια χωρισμένα σε έξι κατηγορίες (Η 
ζωή στην Αυλή, Σύμβολα, Θρησκεία, Ημερολόγιο, Αστρονομία, Ζωή και Σκέψη). 


