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ÄÕÏ ÅÊÑÇÊÔÉÊÅÓ ËÅÎÅÉÓ
ν θε λή σῃ κα νεὶς νὰ «ἀ πο στά ξῃ» νο η μα τι κὰ τὸ Εἰ κο σι έ να, γιὰ νὰ δι-
α πι στώ σῃ, τί ση μαν τι κὸ ἔ δω σε στὴν Ἱ στο ρί α ὁ πο λυ αί μα κτος ἑ πτα-
ε τὴς ἀ γῶ νας τῆς ἀ νε ξαρ τη σί ας μας, θὰ δῇ ἔκ πλη κτος, ὅ τι τὸ ἀ πο-
τέ λε σμα, ποὺ ἄλ λα ξε τὴν ἱ στο ρι κή μας πραγ μα τι κό τη τα, δὲν εἶ ναι 
τί πο τε ἄλ λο ἀ πὸ δύο λέ ξεις. Κρά τος, θρη σκεί α, λα ός, ὀρ γα νω τι κὴ 

δο μή, οἰ κο νο μί α καὶ ὅ,τι ἄλλο χα ρα κτη ρί ζει σὰν σύ νο λο τὸν πλη θυ σμὸ μιᾶς γεω-
γρα φι κῆς πε ρι ο χῆς ὑ πῆρ χαν πάν το τε στὸν ἑλ λη νι κὸ χῶ ρο, εἴ τε ἐ πὶ Ρω μαι ο κρα τί-
ας εἴ τε ἐ πὶ Βυ ζαν τι νο κρα τί ας εἴ τε ἐ πὶ Τουρ κο κρα τί ας –καὶ σὲ γε νι κὲς γραμ μὲς 
τὰ ἴ δια αὐ τὰ πράγ μα τα ὑ πάρ χουν καὶ στὸ ση με ρι νὸ κρά τος μας. 

Βέ βαι α κά τω ἀ πὸ τὶς ἐ θνο κρα τι κὲς ἀν τι λή ψεις τῆς νε ώ τε ρης, με τὰ τὴ Γαλ λι κὴ 
Ἐ πα νά στα ση, ἐ πο χῆς ἡ ἐ πί ση μη ἰ δε ο λο γί α μᾶς ἔ χει συ νη θί σει στὴν πλή ρη δι ά-
κρι ση π.χ. τοῦ ρω μα ϊ κοῦ ἢ βυ ζαν τι νοῦ ἢ ὀ θω μα νι κοῦ κρα τι σμοῦ ἀ πὸ τὸν νε ο ελ-
λη νι κὸ κρα τι σμό, ἡ δι ά κρι ση ὅμως αὐ τὴ εἶ ναι κυ ρί ως ἰ δε ο λο γι κὴ (ἐ θνι κι στι κή) 
καὶ ἐ λά χι στα πο λι τι κή-οὐ σι α στι κή.  Ἡ κα θα ρὰ ἐ ξου σι α στι κὴ κα τά στα ση πα ρα-
μέ νε ι λί γο-πο λὺ στα θε ρή· καὶ ἀ νε ξαρ τή τως τῶν ἐ πι κρα τούν των ἑ κά στο τε ἰ δε ο λο-
γη μά των τὸ σχῆ μα ἐ ξου σια στής-ἐ ξου σι α ζό με νος εἶ ναι ἡ αὐ θεν τι κὴ ἀ πει κό νι ση 
τῆς ὠ μῆς ὅ σο καὶ ἀ λη θι νῆς πο λι τι κῆς σ’ ὅ λους τοὺς τό πους καὶ σ’ ὅ λες τὶς ἐ πο-
χές. Αὐ τὸ ποὺ εἶ ναι «και νού ργιο» με τὰ τὸ Εἰ κο σι έ να εἶ ναι οἱ ὀ νο μα σί ες τοῦ χώ-
ρου καὶ τῶν κα τοί κων του μὲ δύο λέ ξεις, ποὺ εἶ ναι μὲν πα νάρ χαι ες, ἀλ λὰ εἶ χαν 
ἐ ξα φα νι σθῆ στὴν γλῶσ σα ποὺ ὡ μι λεῖ το στὴν πε ρι ο χή. 

Πραγ μα τι κὰ μέ χρι τὶς πα ρα μο νὲς τοῦ Εἰ κο σι έ να ἡ γε ω γρα φι κὴ ἔ κτα ση ποὺ 
κα τοι κοῦ με ἔ φε ρε ὀ νό μα τα ποὺ δὲν εἶ χαν καμ μί α σχέ ση μὲ τὴν λέξη «Ἑλ λά δα» 
(«Ρού με λη», «Μο ριᾶς» κ.ο.κ.), ὅ πως καὶ οἱ κά τοι κοί της ἀ γνο οῦ σαν ἐν τε λῶς τὸ 
ἐ θνι κὸ ὄ νο μα «Ἕλ λην» («Ρω μιοί», «ρα γιᾶ δες», «χρι στια νοί» κ.ο.κ.). Ὅ πως ἔ χο με 
ἀ πο δεί ξει μὲ πολ λὲς ἱ στο ρι κὲς ἔ ρευ νες τοῦ «∆αυ λοῦ», ἀ πὸ τὰ πρῶ τα χρό νια τῆς 
Βυ ζαν τι νῆς Αὐ το κρα το ρί ας ἡ ἐκ στό μι ση τῆς λέ ξης «Ἕλ λην» εἶ χε διὰ νό μου κη ρυ-
χθῆ ἀ δί κη μα («ἐ πὶ ἑλ λη νι σμῷ»), ποὺ ἐ πέ συ ρε τὴν ἐ σχά τη ποι νή, ἀλ λὰ ταυ τό χρο-
να, ὁ σά κις ἐ χρη σι μο ποι εῖ το (ὄ χι πάν τως στὴ λα ϊ κὴ γλῶσ σα, ποὺ τὴν ἀ γνο οῦσε 
ἐν τε λῶς), εἶ χε προσ λά βει τὴ χει ρό τε ρη δυ να τὴ ση μα σί α (τοῦ μω ροῦ, τοῦ πλα νη-
μέ νου, τοῦ μια ροῦ, τοῦ μα νια κοῦ, τοῦ μυ σα ροῦ, τοῦ ἐ πι κα τά ρα του κ.λπ.), ὅ πως 
προ κύ πτει ἀ πὸ τὰ ἐ πί ση μα χρι στι α νι κὰ κεί με να (ἀλ λὰ καὶ τὰ κρα τι κὰ κεί με να 
τοῦ βυ ζαν τι νοῦ κα θε στῶ τος), τὰ μό να στὰ ὁ ποῖ α συ ναν τι έ ται μέ χρι τὸ 1750 πε-
ρί που. Τὸ πρό σφα τα ἐκ δο θὲν βι βλί ο μας «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί-
ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. - Ὅ σα ἐγ κρί νει καὶ χρη σι μο ποι εῖ σή με ρα ἡ Ἐκ-
κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος» δὲν ἀ φή νει καμ μί α ἀμ φι βο λί α, ὅ τι ἡ λέ ξη «Ἕλ λην» ἐ χρη-
σι μο ποι εῖ το ἐπὶ Βυζαντίου μό νον ὑ βρι στι κά, ἀ πα ξι ω τι κά, ἀ πει λη τι κά. Ἀλ λὰ καὶ 



ἐ πὶ Τουρ κο κρα τί ας μπο ρεῖ νὰ μὴν ἴ σχυ ε ὁ ἀ κραῖ ος καὶ ρη τὸς βυ ζαν τι νὸς ἀν θελ-
λη νι σμός, ὅμως καὶ πά λι οἱ δύο κρί σι μες λέ ξεις ἦταν ἄ γνω στες καὶ στὴν κρα τι-
κὴ ἐ ξου σί α, ἡ ὁ ποί α χρη σι μο ποι οῦ σε τὰ ἐ θνι κὰ Ρού με λη-Ροὺμ (οὔ τε κἂν τὸ Γι ου-
νάν-Ἴ ω νες) ἀλ λὰ καὶ στὴν ἐκ κλη σι α στι κὴ ἐ ξου σί α (Πα τρι αρ χεῖ ο), ἡ ὁ ποί α ἀ πο-
κα λοῦ σε τὸν ἑλ λη νι κὸ λα ὸ Ρω μαί ους-Ρω μιοὺς ἢ ἁ πλῶς χρι στια νούς.

* * *

ὸ Εἰ κο σι έ να λοι πὸν πα ρή γα γε ὡς ἱ στο ρι κό του ἀ πο τέ λε σμα τὴν 
«νε κρα νά στα ση» τῶν λέ ξε ων «Ἑλ λάς» καὶ «Ἕλ λην» καὶ ταυ τό χρο-
να τὶς κα θι έ ρω σε ὡς ἐ πί ση μες ὀ νο μα σί ες τοῦ κρά τους - χώ ρου καὶ 
τῶν κα τοί κων του, «ξε πλύ νον τάς» τες ἔ τσι ἀ πὸ τὸν τε ρά στιο ὄγ κο 
λά σπης, κά τω ἀ πὸ τὸν ὁ ποῖ ο τὶς εἶ χαν θά ψει οἱ χρι στια νοί-βυ ζαν τι-

νοί. Οἱ συ κο φαν τη μέ νες αὐ τὲς ὀ νο μα σί ες ἀπέκτησαν ἀμέσως τὴν ἀρχαία αἴγλη 
τους καὶ πέ ρα σαν ταχύτατα στὴ συνεί δη ση ἀ κό μη καὶ τῶν ἁ πλού στε ρων ἀ γω νι-
στῶν (βλ. «Τὸ Εἰκοσιένα: Ἀ π’ τὰ κόκ κα λα», «Ἀναζήτηση», ἐκδ. «∆αυλός» 1981 
καὶ «Πό σο χρι στια νοὶ ἦ ταν τὸ 1821 οἱ ἐ πα να στά τες; Ἡ ἄ θε η ∆η μο τι κὴ Ποί η ση 
καὶ τὰ ἀρ χαῖ α πο λε μι κὰ ἔ θι μά τους», «∆», τ. 290), κά τι ποὺ προ κα λεῖ ἐν τύ πω-
ση, δε δο μέ νου ὅ τι οἱ κα θι ε ρω μέ νες στὴ λα ϊ κὴ συ νεί δη ση ἔν νοι ες δύ σκο λα με τα-
βάλ λον ται ἢ ἀ πο κτοῦν νέα κοι νῶς πα ρα δε κτὴ ση μα σί α. Κά ποι οι πλη θυ σμοὶ γιὰ 
πρώ τη φο ρὰ ὕ στε ρα ἀ πὸ 1500 χρό νια αὐ το α πο κα λοῦν ται πλέ ον «Ἕλ λη νες» καὶ 
ὀ νο μά ζουν τὸν χῶ ρο καὶ τὸ νέο κρά τος, ὅ που κα τοι κοῦν, «Ἑλ λά δα». 

Τί πο τε πιὸ συν τα ρα κτι κό, τί πο τε πιὸ ἐ κρη κτι κό, τί πο τε πιὸ δυ να μι κὸ δὲν θὰ 
μπο ροῦ σε νὰ συμ βῇ στὴν ἱ στο ρι κή τους ἐ ξέ λι ξη. Κα τὰ καὶ ἀ μέ σως με τὰ τὸ Εἰ κο-
σι έ να ὁ «και νού ργιος» αὐ τὸς Ἕλ λη νας σὰν ἄν θρω πος αἰ σθά νε ται ὅ τι τοῦ συ νέ-
βη ὅ,τι πε ρί που συ νέ βη καὶ στὴ λέ ξη ποὺ τὸν ὀ νο μά ζει: αἰ σθά νε ται ὅ τι βγῆ κε, 
ὅ τι ἀνα σύρ θη κε κά τω ἀ πὸ ἕ ναν τε ρά στιο ὄγ κο λά σπης, κά τω ἀ πὸ ἕ ναν πο λυ αί-
ω νο «βρα χνᾶ», ὅ πως γρά φει ὁ πιὸ συ στη μα τι κὸς με λε τη τὴς τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα-
νά στα σης Γιά ννης Βλα χο γιά ννης, αἰ σθάνε ται νὰ ψη λώ νῃ, νὰ γι γαν τώ νε ται καὶ 
νὰ γί νε ται ἱ κα νὸς νὰ δώσῃ πραγ μα τι κὰ τὸν ἀ πί στευ τον σὲ ἔν τα ση, ἀν το χὴ καὶ 
διά ρκεια ἀ γῶ να του, ἀλ λὰ ταυ τό χρο να καὶ νὰ ὁ ρα μα τί ζε ται τὰ πιὸ με γα λουρ-
γὰ ὄ νει ρα γιὰ τὸ αὔ ριο. ∆ι α βά στε ὁ ποι α δή πο τε ἀ πο μνη μο νεύ μα τα ἀ γω νι στῶν, 
ἀλ λὰ καὶ τὰ κεί με να τῶν «δι δα σκά λων τοῦ γέ νους», γιὰ νὰ μεί νε τε ἔκ πλη κτοι: ὁ 
πῆ χυς ποὺ ἔ θε ταν στοὺς ἑ αυ τούς των ὡς προ σώ πων καὶ ὡς συ νό λου οἱ νε ο ο νο μα-
σθέν τες «Ἕλ λη νες», ἦ ταν ἰ σο ϋ ψὴς μὲ τοὺς ἄ θλους τῶν πα λαι ῶν Ἑλ λή νων.

* * *

‣



 μως οἱ δυ νά μεις ποὺ εἶ χαν δο λο φο νή σει ἱ στο ρι κὰ τὸν «Ἕλ λη να» 
καὶ τὴν «Ἑλ λά δα» δὲν εἶ χαν ἐ κλεί ψει· καὶ ἡ νε κρα νά στα ση τῶν 
δύο αὐ τῶν πα λαι ῶν τους θυ μά των ἀν τι με τω πί σθη κε ὡς ἀ πει λὴ 
ἐ ναν τί ον τους. Ὅμως δὲν θὰ ἀ σχο λη θοῦ με ἐ δῶ μὲ τὰ ὅ σα ἔ πρα-
ξαν καὶ πράτ τουν κα τὰ καὶ με τὰ τὸ Εἰ κο σι έ να καὶ ἕ ως σή με ρα 

οἱ ἱ στο ρι κοὶ δο λο φό νοι τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ. Πολ λὰ ἀ πὸ αὐ τὰ (ἀ φο ρι σμοί, ἀ να-
θε μα τι σμοί, ἐ πεμ βά σεις στὴν Ἑλληνικὴ Παι δεί α, κα τα στρο φὲς πο λι τι σμι κῶν 
καὶ καλ λι τε χνι κῶν ἀ ξι ῶν, ἀν τι δρά σεις κα τὰ τῆς πο λι τι στι κῆς μας ἐ ξέ λι ξης, 
συν τή ρη ση τῆς δεισι δαι μο νί ας, τῶν προ λή ψε ων, τῆς ἀσιατικῆς θε ο κρα τί ας, 
χρήση τῆς βυζαντινῆς ἀντὶ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας κ.λπ.) ἔ χουν κα τα γρα φῆ 
σὲ χι λιά δες σε λί δες τοῦ «∆» –ἀ κό μη καὶ στὸ πα ρὸν τεῦ χος. Θὰ ἐ πι στρέ ψου με 
ὅ μως στὴν ἐ κρη κτι κὴ δύ να μη τῶν δύο λέ ξε ων, «Ἑλ λάς» καὶ «Ἕλ λην», γιὰ νὰ 
πα ρα τη ρή σω με, πὼς ὁ τι δή πο τε χρη σι μο ποι ή θη κε ἢ θὰ χρη σι μο ποι η θῇ ὡς μέ-
σον ἐ ξου δε τέ ρω σής τους ἀ πο δεί χθη κε καὶ θὰ ἀ πο δει χθῇ ἐν τε λῶς ἀ νί σχυ ρο. 
Πα ρα τη ρή στε, πό ση «πέ ρα ση» εἶ χαν κι ἔ χουν οἱ ἀ πό πει ρες κά ποι ων θε ο λό γων 
καὶ κλη ρι κῶν νὰ εἰ σαγά γουν ἐκ νέ ου τὶς λέ ξεις «Ρω μιός» καὶ «Ρω μα νί α» στὴ 
γλωσ σι κὴ συ νεί δη ση τοῦ ση με ρι νοῦ Ἕλ λη να· τὸ ἀ πο τέ λε σμα εἶ ναι οἰ κτρό, κω-
μι κό, κα τα γέ λα στο. Πα ρα τη ρή στε ἐ πί σης τὴν ὑ βρι στι κὴ χρή ση τοῦ «Ἕλ λη να», 
ποὺ συ νε χί ζε ται ἕ ως σή με ρα στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Ἑλ λά δος· γί νε ται, θὰ ἔ λε γε κα-
νείς, ἐν κρυ πτῷ καὶ πα ρα βύ στῳ, ἔ νο χα, «μπαμ πέ σι κα». Καὶ δὲν ὑ πάρ χει καμ-
μί α πε ρί πτω ση νὰ ξα να γί νουν ἀ πο δε κτὲς οἱ ὑ βρι στι κὲς ση μα σί ες τους, ἀ κό μη 
κι ἂν οἱ κρυ φοὶ ἔ νο χοι πα ρα πλα νοῦν, ἀ πο λο γού με νοι (ψευ δέ στα τα), ὅ τι πρό-
κει ται γιὰ χρή ση τῶν λέ ξε ων αὐ τῶν μὲ τὴ με τα φο ρι κή τους ση μα σί α (εἰ δω λο-
λά τρης, εἰ δω λο λα τρί α).

* * *
ὐ τὲς τὶς δύο λέ ξεις λοι πὸν «ἀ να πα ρή γα γε» καὶ «κα θῇ ρε» νο η μα-
τι κὰ –αὐ τὸ ἦ ταν τὸ μέγιστό του ἱστορικὸ ἀ πο τέ λε σμα– τὸ Εἰ κο-
σι έ να· δύο λέ ξεις μ’ ἕ να τρο με ρὸ πολιτικὸ καὶ πολιτισμικὸ φορ-
τί ο ψυ χῆς, νοῦ καὶ Λό γου, ἀλ λὰ καὶ πό νου, στέ ρη σης καὶ πό θου· 
δύο λέ ξεις ξε χει λι σμέ νες κι ἀ πὸ μνή μη κι ἀ πὸ ὄ νει ρο. Γι’ αὐ τὸ οἱ 

λέ ξεις αὐ τὲς δὲν «παί ζον ται», ἀ κό μη κι ἀ π’ αὐ τοὺς ποὺ προ σπα θοῦν νὰ «παί-
ξουν» μ’ αὐ τές· δὲν «ἀν τι με τω πί ζον ται», ἀ κό μη κι ἀ π’ αὐ τοὺς ποὺ προ σπα θοῦν 
νὰ τὶς «ἀν τι με τω πί σουν»· δὲν «ἐ πα νεξα φα νί ζον ται», ἀ κό μη κι ἀ π’ αὐ τοὺς ποὺ 
κρυ φὰ ἀ γω νί ζον ται νὰ τὶς «ἐ πα νε ξα φα νί σουν». ∆ύο λέ ξεις, πού, ἂν καὶ εἶ ναι 
παν τα χοῦ ση μαί νου σες καὶ πα ροῦ σες, οἱ ἄν θρω ποι δὲν ὑ πο ψι ά ζον ται τὴν ση-
μα σί α τους οὔ τε τὴν πα ρου σί α τους, ὅ πως θὰ ἔ λε γε ὁ Ἡ ρά κλει τος.

∆.Ι.Λ. 
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ÅÐÉËÏÃÇ ÅÐÉÓÔÏËÙÍ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ

‣

«ÖÕËÁÃÏÌÁÉ ÁÐÏ ÔÏÍ ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÏ ÉÅÑÅÁ...»

Κύριε διευθυντά,
Μετὰ τὸν τεράστιο θόρυβο ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὶς δημοσιευμένες στὸν «∆» (τεῦχος 

Ὀκτωβρίου) ἀπόψεις τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ κ. Ἀντωνιάδη, θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω συνοπτικὰ 
τὴν θέση μου, καθ’ ὅσον εἶμαι καὶ ἐγὼ ἕνας ἐν ἐνεργείᾳ ἄθεος ἀξιωματικὸς τῶν Ἑλληνικῶν 
Ἐνόπλων ∆υνάμεων, ἀλλὰ δὲν ἐκδηλώνω τὶς θρησκευτικές μου πεποιθήσεις. Ἐπίσης φυλά-
γομαι καὶ ἀπὸ τὸν στρατιωτικὸ ἱερέα, ποὺ φέρει βαθμὸ ἀξιωματικοῦ, χωρὶς νὰ ἔχῃ ἐκπαι-
δευθῆ οὔτε κἂν ὡς στρατιώτης καὶ ποὺ καθῆκον ἔχει νὰ συλλέγῃ πληροφορίες γιὰ ἀνθρώ-
πους σὰν κι ἐμένα, ὥστε νὰ τὶς μεταβιβάσῃ ἱεραρχικὰ στοὺς ἀνωτέρους του καὶ αὐτοὶ ἀπὸ 
ἐκεῖ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία, προκειμένου στὶς κρίσεις τῶν ἀξιωματικῶν νὰ μὲ ἀποστρατεύ-
σουν, ὄχι γιατὶ δὲν ἔκανα καλὰ τὴν ὑπηρεσία μου, οὔτε διότι ἤμουν ἀνεπαρκής.

Μπῆκα στὴν Σχολὴ Ἀξιωματικῶν ἀξιοκρατικὰ ἀριστεύοντας στὶς Πανελλήνιες ἐξετά-
σεις, ἔχω χύσει ποτάμια ἱδρῶτα κάτω ἀπὸ τὴ στολή μου, ὑπηρετῶ σὲ μία ἀπὸ τὶς πλέον μά-
χιμες μονάδες, ἐπιστρέφω στὴν οἰκία μου κατάκοπος καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερένταση δυσκολεύο-
μαι νὰ κοιμηθῶ, πάω στὴν ὑπηρεσία μου νωρίτερα καὶ ἀποχωρῶ πολὺ ἀργότερα ἀπὸ τὴν 
λήξη τοῦ ὡραρίου μου, γνωρίζω ξένες γλῶσσες καὶ διαθέτω τίτλους πανεπιστημιακῶν σπου-
δῶν, ἐπιθυμῶ νὰ σταδιοδρομήσω ὡς ἀξιωματικός, ἀλλὰ δυστυχῶς κάποιοι θὰ μὲ κρίνουν 

Κύριε διευθυντά,
∆ιάβασα τὸ ἔργο σας «Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ 

τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας» καὶ φρονῶ, ὅτι κάποτε πρέπει νὰ συγ-
κροτηθῇ ἕνα ∆ικαστήριο καὶ νὰ κληθῇ ἡ Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἀπολογηθῇ γιὰ τὶς τό-
σες ὕβρεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων Σοφῶν, ποὺ 
εἶναι καὶ σοφοὶ ὅλης της ἀνθρωπότητος καὶ 
ὅλων των ἐποχῶν.

Ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν Ἑλλήνων Σοφῶν δὲν εἶ-
δα πουθενὰ ἕναν ἐξ αὐτῶν νὰ καταφέρεται μὲ 

ὑβριστικὴ μανία ἐναντίον π.χ. ἑνὸς Αἰγυπτίου 
σοφοῦ ἢ ἄλλων σοφῶν εἴτε τῆς ἐποχῆς του εἴ-
τε καὶ πρὶν ἀπὸ ἐκεῖνον.

Σᾶς συγχαίρω γιὰ τὸν ὑπερασπιστικὸ ἀγῶ-
να, ποὺ κάνετε ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 Μὲ ἐκτίμηση
 ∆ρ Βλάσσης Μουχτάρης
 ∆ικηγόρος παρ’ Ἀρείω Πάγω
 Πανεπιστημίου 16, Ἀθήνα

«Νὰ συγκροτηθῇ ∆ικαστήριο γιὰ τὶς ὕβρεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων»

Ἀξιότιμο περιοδικὸ «∆αυλός»,
Ντοκυμανταὶρ τῆς ΕΤ3 προβλήθηκε τὸ Σάβ-

βατο 16-12-2006 καὶ ὥρα 10:30΄ περίπου καὶ 
ἀφωροῦσε στὶς ἱεραποστολὲς στὴν Ἀμερικὴ 
τοῦ 16ου αἰῶνα. Σᾶς ἀναφέρω τὰ ὅσα συγ-
κράτησα ἀπὸ ἕνα κείμενο τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης γραμμένο ἀπὸ αὐτόπτη μάρτυρα, ὀνόμα-
τι ντὲ λὰ Πισάνο, ποὺ πιθανὸν ἦταν καθολι-

κὸς ἱερέας: 
«Οἱ ἱερεῖς ἐπέτρεπαν τὴν καλλιέργεια καὶ 

χρήση κόκας, γιατὶ χωρὶς αὐτὴν οἱ ἰθαγενεῖς 
δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἐργάζωνται ἐξοντωτι-
κὰ στὰ μεταλλωρυχεῖα... Ἤρθαμε ἐδῶ, κλέ-
ψαμε τὴ γῆ τους, λεηλατήσαμε τὸ χρυσάφι 
τους, τοὺς ἐπιβάλαμε νὰ πιστεύουν τὸν δι-
κό μας θεό, κάναμε τοὺς εὐγενεῖς σκλάβους. 

Οἱ ἆθλοι τῶν χριστιανῶν στὴν Ἀμερικὴ τῶν Ἰνδιάνων



‣

ὄχι γιὰ τὰ ἀνωτέρω προσόντα μου, ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἀπαντῶ στὸ μεταφυσικὸ ἐρώτημα, «ἂν 
πιστεύω στὸν Θεό». Μὲ ἄλλα λόγια κρύβω τὸ πιστεύω μου (ἢ τὴν ἀπιστία μου), ὄχι γιατὶ 
εἶμαι ὑποκριτής –ὅπως εὐφυῶς ἰσχυρίσθηκε ὁ κ. Σούρλας– ἀλλὰ διότι τὸ ἑλληνικὸ θεοκρα-
τικὸ Κράτος μὲ ἔχει θέσει πρὸ ἑνὸς μονοδρόμου, ποὺ λέει ὅτι: «Γιὰ νὰ κάνῃς καρριέρα ὡς 
ἀξιωματικὸς στὴν Ἑλλάδα, θὰ πρέπει νὰ εἶσαι ὑποχρεωτικὰ χριστιανός.»

Ἐγὼ ὅμως αἰσθάνομαι πρῶτα ἀπ’ ὅλα Ἕλληνας (σημ. κατὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ στρατηγοῦ 
Μοροζίνη «Siamo Veneziani e poi Cristiani», δηλ. πρῶτα Ἑνετοὶ καὶ ὕστερα χριστιανοί) 
καὶ ἀνατριχιάζω ἀπὸ θυμό, ὅταν ὑποχρεώνωμαι ἀπὸ τὸν διοικητὴ νὰ ἐκκλησιάζωμαι με-
τὰ ἀγήματος τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου ἐκφωνοῦνται οἱ ἀναθεματισμοὶ εἰς βά-
ρος τῶν προγόνων μου.

Κάποιοι ἄλλοι βέβαια θὰ μὲ ρωτήσουν, «ὅταν κύριε ὡρκίστηκες ἀξιωματικός, γιατί δὲν 
μᾶς τά ’λεγες αὐτά; Γιατί δὲν τὰ εἶπες στοὺς ψυχιάτρους, ποὺ σὲ ἐξέτασαν στὰ ψυχοτεχνι-
κὰ διαγωνίσματα, πρὶν μπῇς στὴν Σχολή;» καὶ θὰ καταλήξουν στὸ συμπέρασμα, «ἄρα εἶ-
σαι ὑποκριτής!»

Ἔ, ναὶ λοιπὸν ἐγὼ εἶμαι ὑποκριτὴς καὶ θὰ παραιτηθῶ ἀμέσως ἀπὸ τὴν θέση μου, ὅταν 
καὶ μόνο οἱ ὀρθόδοξοι αὐτοῦ τοῦ τόπου πάψουν νὰ αὐτοαποκαλοῦνται Ἕλληνες καὶ ἀρ-
χίσουν νὰ λέγουν τοὺς ἑαυτούς τους Ρωμιοὺς (σημ. κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ εἰλικρινοῦς 

Ἀγαπητὲ κ. Λάμπρου,
Στὸ τεῦχος Μαΐου 2006 ἡ συνεργάτις σας 

Ταξιαρχούλα Λαδᾶ παρουσίασε μία ἐμπερι-
στατωμένη συνέντευξη τοῦ ἐκλεκτοῦ καθηγη-
τοῦ Ξενοφῶντος Μουσᾶ καὶ ἑνὸς ἐκ τῶν ὑπευ-
θύνων γιὰ τὸν ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων, 
τὴν ἐντυπωσιακώτερη ἴσως συσκευὴ ἀρχαίας 
τεχνολογίας ποὺ βρέθηκέ ποτε! Ἀποτελέσμα-
τα τῆς μελέτης δημοσιεύθηκαν ἐκτενῶς στὸ 
τελευταῖο τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου 2006 τοῦ 
ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ «Nature», ὅπου 
ὅποιος θέλῃ μπορεῖ νὰ τὸ διαβάσῃ. (Σημ. 
«∆»: Ὅπως γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστες μας, 
τὸ προηγούμενο τεῦχος μας (Φεβρουαρίου) 
ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀν-
τικυθήρων.)

Τὸ θέμα σχολιάστηκε εὐρέως στὸ δημόσιο 

ραδιόφωνο καὶ ἔντυπα μέσα τῆς Ἀμερικῆς. Εἰ-
δικώτερα οἱ δύο μεγαλύτερες ἐφημερίδες τῶν 
Η.Π.Α., «The New York Times» καὶ οἱ «Los 
Angeles Times», ποὺ δὲν φημίζονται καὶ γιὰ 
ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ ἑλληνικὰ θέματα 
δημοσίευσαν ἡ μὲν πρώτη στὶς 29/11/2006 ἄρ-
θρο μὲ τίτλο:  «Ἕνας ἀρχαῖος ὑπολογιστὴς 
ἐκπλήσσει τοὺς ἐπιστήμονες» καὶ ἡ δεύτερη 
τὴν ἑπομένη, 1/12/2006, πρωτοσέλιδο ἄρθρο 
μὲ τίτλο «Greeks owned the skies» – «Οἱ Ἕλλη-
νες κατεῖχαν (διαφέντευαν) τοὺς οὐρανούς»–, 
ὅπου δείχνουν φωτογραφία τοῦ ὑπολογιστῆ 
καὶ σχολιάζουν ἐκτενέστατα.

Εἰδικὰ τὰ σχόλια τοῦ Ἐγγλέζου καθηγη-
τῆ Mike G. Edmunds, ὅπως: «...Τὰ ἀποτελέ-
σματα δείχνουν ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Τεχνολογία 
ἦταν πολὺ πιὸ προχωρημένη ἀπὸ ὅ,τι πρότε-

«L.A. TIMES»: «Οἱ Ἕλληνες διαφέντευαν τοὺς οὐρανούς»

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἥλιο λάτρευαν κι ἕναν ἄλλο 
θεό, ποὺ ἔμοιαζε μὲ τὸν δικό μας, κι ἔτσι σκε-
φτήκαμε, πὼς θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν κα-
λοὶ χριστιανοί. Σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ὅταν ἤρ-
θαμε, δὲν βρήκαμε τίποτα κακό... καὶ τώρα 
δὲν ὑπάρχει σχεδὸν τίποτα καλό.

»1585 μ.Χ. Μάντσι Σιέρρε ντὲ λὰ Πισά-
νο.»

Καὶ μία ἀπορία, ἂν τὸ ντοκυμανταὶρ ἀφω-
ροῦσε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θὰ εἶχε 
προβληθῆ ἀπὸ τὴν Κρατικὴ Τηλεόραση;

 Μὲ τιμὴ
 Κ. Ζαφειρούδης
 Ἀλκμάαρ, Ὁλλανδία
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ρα ἐνομίζετο...», καὶ «...ἐὰν μποροῦσαν νὰ κα-
τασκευάσουν αὐτό, τί ἄλλο μποροῦσαν νὰ 
κάνουν;...» καὶ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Μονάχου 
François Charette, «...Ἡ μεγαλύτερη ἐρώτηση 
εἶναι, γιατί ἡ Τεχνολογία ἐξαφανίστηκε γιὰ 
περισσότερο ἀπὸ 1.400 χρόνια, πρὶν ἐμφα-
νισθῇ σὲ λιγώτερο προχωρημένη μορφή...» 
ἔχουν βαρύνουσα σημασία.

Τὴν ἀπάντηση στὸν καθηγητὴ τῆς Ἱστορίας 
ἔχει δώσει ἀπὸ τὸ μετερίζι του μὲ πενιχρὰ μέ-
σα ὁ «∆αυλός» τὰ τελευταῖα 25 χρόνια. Πρῶ-
τα οἱ ἄξεστοι Ρωμαῖοι, ὅπως ὁ Σύλλας καὶ οἱ 
ὅμοιοί του, ποὺ κατέστρεψε ὅλα τὰ μεταλλι-
κὰ ἀριστουργήματα κυρίως τῶν ∆ελφῶν, γιὰ 
νὰ κόψῃ νομίσματα γιὰ τοὺς λεγεῶνες του, 
καὶ μετὰ ὁ Νέρων καὶ οἱ ὅμοιοί του, ποὺ μετέ-
φερε τὰ περισσότερα ἀγάλματα, κυρίως τῆς 
Ὀλυμπίας στὴ Ρώμη, γιὰ νὰ στολίσῃ τοὺς οἴ-
κους τῶν εὐγενῶν. Ἕνα καράβι μὲ κλοπιμαῖα 
τοῦ εἴδους ἀπὸ τὴ Ρόδο μαζὶ μὲ τὸν ὑπολογι-
στὴ ἦταν κι’ αὐτό, ποὺ βυθίστηκε στὰ Ἀντικύ-

θηρα. Καὶ ὅπως εἰρωνικὰ σχολιάζουν οἱ κα-
θηγητές, ἀμφιβάλλουν, ἂν θὰ μποροῦσαν οἱ 
Ρωμαῖοι νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν, παρὰ νὰ 
διακοσμήσουν κάποια βίλλα. Φυσικὰ μετὰ 
ἦλθαν οἱ ἀγροῖκοι Θεοδόσιος, Ἀλάριχος, Ἀρ-
κάδιος Ἰουστινιανὸς καὶ ὅλη ἡ στρατιὰ τῶν 
μισερῶν ἀνθελλήνων, ποὺ ἀκόμη μνημονεύ-
ονται ἀπὸ τὸ σύγχρονο Ρωμαίικο θρησκευτι-
κο-πολιτικὸ κατεστημένο, γιὰ νὰ κάψουν καὶ 
ἀφανίσουν ὅλη τὴ γνώση. Συνεπῶς ἡ ἀπάν-
τηση στὸ Γερμανὸ καθηγητὴ Charette εἶναι 
ἁπλῆ καὶ λακωνική. «∆όξα τῷ Γιαχβὲ = Ἀλ-
ληλούια!»

Τελειώνω μὲ μία φράση τοῦ τέως Σοβιετι-
κοῦ ἡγέτη Γ. Ἀντρόπωφ: «...Ἄν ποτε βρεθῇ 
ζωὴ σὲ ἄλλους πλανῆτες, θὰ περάσουμε πρῶ-
τα ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ τελωνεῖα...»

 Μὲ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς
 ∆ρ Γιάννης Γιαννικόπουλος
 Γαστροεντερολόγος, 
 Λὸς Ἄντζελες, Καλιφόρνια

ποιμένα-καθηγητῆ πατρὸς Μεταλληνοῦ) καὶ τὸ κράτος τους Ρωμανία, καθ’ ὅσον εἶναι ὑπο-
κρισία ἀπὸ τὴν μιὰ νὰ λέγεσαι Ἕλληνας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ πιστεύῃς σὲ μία θρησκεία 
ποὺ οἱ Γραφές της ὑβρίζουν καὶ ἀπειλοῦν τοὺς Ἕλληνες. Μ’ ἄλλα λόγια ἀντιστρέφω τὸ 
ἐρώτημα καὶ ρωτῶ, «Πῶς θὲς νὰ λέγεσαι Ἕλληνας ἀξιωματικός, ὅταν ἀσπάζεσαι τὸ “ἐξε-
γερῶ τὰ τέκνα σου Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων”»;

Καὶ στὸ τέλος τῆς γραφῆς ὁ κ. Σούρλας:
1ον. νὰ ἀφήσῃ τὶς ἐπερωτήσεις στὴν Βουλὴ περὶ ἀφαίρεσης τοῦ τίτλου ἀπὸ τὸν κ. Ἀν-

τωνιάδη καὶ νὰ ἀρχίσῃ τὶς ἐρωτήσεις γιὰ συναδέλφους του, ποὺ ἔχουν καταλάβει πολιτι-
κοὺς θώκους, χωρὶς νὰ ἔχουν ὑπηρετήσει τὴν Πατρίδα, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς συναδέλφους 
του, ποὺ «ὑπέστειλαν σημαῖες», «παίρνουν μίζες ἀπὸ τὰ ὁπλικὰ συστήματα ἀφήνοντας 
ἀθωράκιστο τὸν τόπο» κ.λπ.,

2ον. νὰ παραδεχτῇ δημοσίως, ὅτι σήμερα οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ἀνέρχονται στὴν ἱε-
ραρχία βάσει τῶν πολιτικῶν τους πεποιθήσεων καὶ τῶν δημοσίων σχέσεων ποὺ διαθέτουν 
εἴτε μὲ πολιτικὰ γραφεῖα εἴτε μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἐπιχειρηματίες καὶ ὄχι μὲ κριτήριο τὸν 
ἐπαγγελματισμό τους (σημ.: θυμίζω τὶς λίστες ἐπὶ Ὑπουργίας κ. Παπαντωνίου καὶ τὴν πα-
ραίτηση πρώην ναυάρχου).

 Μὲ τιμὴ
 Μ.Κ.

Κύριε διευθυντά,
Ἀπὸ τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν οἰκογέ-

νειες, φυλές, ἔθνη, ὑπάρχει μία βασικὴ ἀρχὴ 

στὶς σχέσεις ἐργασίας καὶ ἀμοιβῆς. Ὅμως στὴ 
σημερινὴ Ἑλλάδα παρατηρεῖται τὸ πρωτοφα-
νὲς στὴν Ἱστορία φαινόμενο, μιὰ τάξη ἀνθρώ-

Οἱ ὑπάλληλοι ποὺ δὲν προσφέρουν καμμιὰ ἐργασία στὸ Κράτος
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πων, συγκεκριμένα τὸ ἱερατεῖο τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο μέχρι καὶ τὸν τε-
λευταῖο ὑπηρέτη της, ποὺ πληρώνεται ἀπὸ 
τὸ Κράτος-ἐργοδότη, στὸ ὁποῖο οὐδεμίαν ἐρ-
γασία προσφέρει. Πῶς δικαιολογεῖται αὐτὴ 
ἡ ἀνώμαλη κατάσταση; Τὸ ἱερατεῖο ἀνήκει 
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ σ’ αὐτὴν 
προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του. Τί φυσικώτερο 
ἡ ἀμοιβή τους νὰ καταβάλλεται ἀπὸ αὐτήν. 
∆όξα τῷ θεῷ ἡ Ἐκκλησία ἔχει τόσα πλούτη 
(Ἐκκλησία καὶ μοναστήρια ἔχουν τσιφλίκι 
τους τὴ μισὴ Ἑλλάδα. Κάποτε ὑπῆρχε καὶ 
ἕνας Ο∆ΕΠ, ποὺ μυστηριωδῶς ἐξαφανίστη-
κε –γιατί ἆραγε;) καὶ καθημερινὰ συσσωρεύ-
ει ἀπὸ τὴν συνδρομὴ τῶν πιστῶν καὶ τὸ ἐμπό-
ριό της –κεριά, λιβάνια, δίσκοι, ἁγιασμοί, τε-
λετουργίες, προσκυνήματα, ἅγια λείψανα, δω-
ρεὲς καὶ λοιπά, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός– ἀκόμη 
καὶ τὴν τέλεση τῶν μυστηρίων, γιὰ τὴν ὁποία 
ἀμείβονται μὲ ξεχωριστὴ ἀμοιβὴ ἡ Ἐκκλησία, 
ὁ παππᾶς, ὁ ψάλτης καὶ ὁ νεωκόρος, ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ τὸν μισθὸ ποὺ παίρνουν.

Μπορεῖ λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία ἄνετα νὰ πλη-
ρώσῃ τοὺς ἐργαζόμενους σ’ αὐτὴν καὶ μάλι-
στα μὲ ἀμοιβὲς πολλαπλάσιες τῶν ἄλλων ἐρ-
γαζομένων. Τί δουλειὰ προσφέρουν στὸ ∆ημό-
σιο, γιὰ νὰ τοὺς πληρώνῃ αὐτὸ ἀπὸ τὴν φο-
ρολόγηση τῶν πολιτῶν του, ὀπαδῶν τῆς θρη-
σκείας αὐτῆς καὶ μή; ∆ὲν ξέρω, ἂν ὑπάρχῃ 
ἀκόμα στὸν κόσμο ἄλλη χώρα, ποὺ νὰ πληρώ-

νῃ τὸ ἱερατεῖο τῆς θρησκείας ποὺ λειτουργεῖ 
στὴ χώρα αὐτὴ ἀπὸ τὸν δημόσιο κορβανᾶ.

Ἀφορμὴ γιὰ τὶς σκέψεις αὐτὲς στάθηκε ἡ 
ἐπικείμενη τροποποίηση τοῦ Συντάγματος, 
ποὺ ρυθμίζει αὐτὰ τὰ θέματα. Εἶμαι βέβαι-
ος, ὅτι κανένας πολιτικὸς οὔτε σὰν ἄτομο 
οὔτε σὰν παράταξη θὰ τολμήσῃ νὰ θίξῃ αὐ-
τὸ τὸ θέμα. Ἡ Ἐκκλησία ἦταν καὶ ἐξακολου-
θεῖ νὰ εἶναι ἀκόμα ἰσχυρὴ καὶ ἀσκεῖ ἐπιρροὴ 
ὄχι μόνο στὸ λαὸ ἀλλὰ κυρίως στὴν πολιτι-
κὴ ἐξουσία. Γεγονὸς εἶναι, ὅτι ἡ ἐπιρροὴ αὐ-
τὴ διαρκῶς ἐξασθενεῖ, γι’ αὐτὸ καὶ προσπα-
θοῦν τώρα νὰ ἀμβλύνουν τὸ καλλιεργημένο 
μίσος τῶν πάμπολλων μεταξύ τους αἱρέσεων, 
ὥστε ἐν τῇ ἑνώσει νὰ ἀντισταθοῦν στὴν τάση 
αὐτή, πρᾶγμα πολὺ δύσκολο, λόγῳ ἀφ’ ἑνὸς 
τῶν ὑπέρμετρων φιλοδοξιῶν τῶν ἡγεσιῶν 
τους (φανερὸ παράδειγμα ἡ ἔρις μεταξὺ Πα-
τριαρχείου καὶ Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας) καὶ 
ἀφ’ ἑτέρου λόγῳ τῆς ἐπιταχυνόμενης διαρρο-
ῆς ὀπαδῶν τους.

Ἂς γίνῃ ὅμως ἔστω μία προσπάθεια διαχω-
ρισμοῦ Πολιτείας-Ἐκκλησίας –αὐτὸ θὰ ἀνε-
βάσῃ τὸ κῦρος τῆς δεύτερης– καὶ ἂς σταματή-
σῃ ὁ ἐναγκαλισμὸς αὐτός, ποὺ μόνο τὴν μιὰ 
πλευρὰ ὠφελεῖ καὶ μάλιστα τὴν κατὰ πολὺ 
πλουσιότερη.

 Φιλικὰ
 Ἄγγελος Οἰκονομίδης
 Κηφισιὰ

«Ποιά εἶναι ἡ ἀκρότατη ἐξουσία; Ἡ παράδοση.» (Φρ. Νίτσε)

Κύριε διευθυντά,
Ἡ λέξη παράδοση (ἀπὸ τὸ ρῆμα παραδί-

δωμι, ποὺ σημαίνει ἐμπιστεύομαι κάτι σὲ κά-
ποιον) εἶναι τὸ σύνολο τῶν πολιτιστικῶν στοι-
χείων καὶ ἀξιῶν τοῦ παρελθόντος. Ὑπάρχουν 
διάφορες μορφὲς παράδοσης: ἱστορική, ἠθι-
κή, θρησκευτική, πνευματική. Καὶ εἶναι εὔλο-
γο νὰ μεταβιβάζωμε τὶς γνώσεις, τὰ ἤθη καὶ 
ἔθιμα, τὰ δημοτικὰ τραγούδια, τοὺς λαϊκοὺς 
θρύλους στὶς ἑπόμενες γενιὲς καὶ νὰ τὰ συντη-
ροῦμε. Ὅμως ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἐξελίσσονται 
ἀνάλογα μὲ τὶς σκοπιμότητες τῶν καιρῶν. Ἡ 
θρησκευτικὴ παράδοση (ποὺ εἶναι περισσό-
τερο λαϊκή) πρέπει νὰ διαχωριστῇ ἀπὸ τὴν 

πνευματικὴ (ἐπιστημονική), ποὺ οἱ Ἕλληνες 
ἔθεσαν θεμέλια, πάνω στὰ ὁποῖα ἀναπτύχθη-
καν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἴδη τῆς ἀνθρώπινης 
γνώσης. Γιατὶ ἡ δεύτερη δέχεται ὅ,τι εἶναι δυ-
νατὸ νὰ ἀποδειχθῇ καὶ ἀπορρίπτει τὸ ἀνα-
πόδεικτο. Ἄλλο πρᾶγμα ἡ εἰκασία καὶ ἄλλο 
πρᾶγμα ἡ ἀπόδειξη.

Μὲ τὸν ὅρο παράδοση νοεῖται καὶ ὁ συντη-
ρητισμὸς καὶ ἡ ὀπισθοδρόμηση, ἡ προσκόλ-
ληση στὸ παρελθὸν καὶ ἡ ἄρνηση τοῦ δημι-
ουργικοῦ παρόντος. Πρέπει νὰ καταλάβου-
με ἐπιτέλους, ὅτι πρέπει νὰ παραγκωνίζεται 
κάθε ἄχρηστο στοιχεῖο καὶ νὰ ἀξιοποιῆται 
κάθε ὠφέλιμο.
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Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Κά θε Πρω το χρο νιὰ οἱ Mummers κά νουν 

με γά λη πα ρέ λα ση στὴν Φι λα δέλ φεια. Ἐ πί-
σης δι ορ γα νώ νουν καὶ ἄλ λες ὁ μα δι κὲς ἐκ δη-
λώ σεις. ∆ι ε ρω τῶ μαι, ἂν αὐ τὲς ἔ χουν σχέ ση μὲ 

τὶς δι κές μας ∆ι ο νυ σια κὲς ἑ ορ τὲς τῶν «μω μό-
γη ρων»ἢ «μαμ μό γε ρων».

 Μὲ ἑλ λη νι κοὺς χαι ρε τι σμούς,
 Χρῆ στος Τζέ λιος
 Ἀ στό ρια, Νέ α Ὑ όρ κη

Οἱ «Μω μό γε ροι» καὶ οἱ «Mummers» τῆς Φι λα δέλ φειας

Ση μεί ω ση «∆»: Τὰ μω μο γέ ρια (μῶ μος=μομ φὴ + γέ ρος), δι ο νυ σια κὰ δρώ με να, ποὺ ἀ να-
βι ώ νουν σὲ ἀρ κε τὰ μέ ρη τῆς Βό ρειας Ἑλ λά δας –ὄ χι τὴν Ἀ πο κριά, ἀλ λά– τὸ δω δε κα ή με ρο 
με τα ξὺ Χρι στου γέν νων καὶ Θε ο φα νεί ων, πε ρι λαμ βά νουν με ταμ φι έ σεις κυ ρί ως σὲ γέ ρους 
(μω μό γε ρους) καὶ θε α τρι κὰ δρώ με να. Τὰ ἔ θι μα τὰ γνω στὰ ὡς mummers ἐ πι χω ριά ζουν κυ ρί-
ως στὴν Βρε ταν νί α, τὸν Κα να δᾶ καὶ τὶς Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες. Χω ρὶς νὰ μπο ρῇ νὰ ἀ πο δει χθῇ 
ἱ στο ρι κὰ ἡ προ έ λευ ση τῶν «mummers», ὅ μως εἶ ναι πράγ μα τι ἐν τυ πω σια κό, ὅ τι καὶ ἡ ἐ πο χὴ τέ-
λε σης τῶν ἀρ χαί ων καὶ τῶν νε ω τέ ρων αὐ τῶν ἐ θί μων καὶ οἱ ὀ νο μα σί ες τους ἀλ λὰ καὶ τὸ πε-
ρι ε χό με νό τους (κω μι κὸ καὶ σα τι ρι κό) πα ρου σιά ζουν ἐκ πλη κτι κὲς ὁ μοι ό τη τες.

Κύ ρι ε δι ευ θυν τά,
Εἶ ναι ἀ δύ να τον ὁ ἐ πι σκέ πτης τοῦ Ἐ διμ-

βούρ γου τῆς Σκω τί ας (Scotland = σκό τος + 
λάν δη=χώ ρα) νὰ μὴν προ σέ ξῃ τὸν λό φο Κάλ-
τον Χίλλ. Εἶ ναι εὐ δι ά κρι τος, μὲ ἕ να κτή ριο 
σὰν τὸν Παρ θε νῶ να νὰ ξε φυ τρώ νῃ στὸν ὁ ρί-
ζον τα τῆς πό λης. Ὁ «Παρ θε νών» αὐ τός, γνω-
στὸς σὰν «Ἐ θνι κὸ Μνη μεῖ ο», εἶ ναι ἕ να ἀρ-
κε τὰ πα ρά ξε νο κτή ριο. Γιὰ τὴν ἀ κρί βεια εἶ-
ναι ἕ να ἡ μι τε λὲς κτή ριο, τοῦ ὁ ποί ου ἡ κα τα-
σκευ ὴ ἄρ χι σε με τὰ τὴν ἧτ τα τοῦ Να πο λέ ον τα 
στὸ Βα τερ λώ. Σχε δί α ζαν νὰ κα τα σκευά σουν 

ἕ να ἀ κρι βὲς ἀν τί γρα φο τοῦ Παρ θε νῶ να, θε ω-
ρῶν τας προ φα νῶς ὅ τι θὰ ἦ ταν εὔ κο λο, ἀλ λά, 
ὅ πως λέ ει καὶ τὸ τρα γού δι («καὶ στοῦ δρό μου 
τὰ μι σά...»), τὰ πα ρά τη σαν. Χω ρὶς Φει δί α, 
Ἰ κτῖ νο καὶ Καλ λι κρά τη δὲν πῆ γαν πο λὺ μα-
κριά. Μό νον δώ δε κα κο λῶ νες μπό ρε σαν νὰ 
ὑ ψώ σουν στὸ Κάλ τον Χίλλ.

 Μὲ ἐ κτί μη ση
 Στέρ γιος Μα νά κος
 Νιοὺ Χαμ σά ιρ
 Η.Π.Α.

Ἔ μει ναν στὰ μι σὰ τοῦ δρό μου...

Στὸν εἰ κο στὸ πρῶ το αἰ ῶ να τὸ νὰ βάλ λε-
ται πά λι ἡ παι δεί α λό γῳ θρη σκευ τι κῆς πα ρά-
δο σης εἶ ναι πα ρα λο γι σμὸς καὶ πα ραί σθη ση. 
Εἶ ναι ὁ πιὸ ἀ πάν θρω πος καὶ τρο μα κτι κὸς 
ἐ ξου σια σμός, ποὺ ἡ συ νέ χι σή του ὁ δη γεῖ τὸν 

κοι νὸ ἄν θρω πο στὴν πα ρά νοι α. Ἐ πὶ τέ λους 
ἂς στα μα τή σῃ αὐ τὸ τὸ ἔγ κλη μα κα τὰ τῆς ἀν-
θρω πό τη τας.

 Μὲ τι μὴ
 Γι ῶρ γος Λα γω νί κας
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Εὐ ρω πα ϊ κὴ Ἕ νω ση πα ρου σι ά ζε ται σή με ρα ὡς ἡ μό νη κοι-

τί δα ἐ λευ θε ρί ας, δη μο κρα τί ας, ἀν θρω πι σμοῦ, πο λι τι σμοῦ, 

κοι νω νι κῆς εὐ αι σθη σί ας κ.ἄ. στὸν κό σμο. Ἔ χουν ὅ μως τὰ 

πράγ μα τα ἔ τσι ἢ τὸ «εἶ ναι» δι α φέ ρει ἀ πὸ τὸ «φαί νε σθαι»; 

Τί πα ρέ μει νε ἀ πὸ τὴν Εὐ ρώ πη τῶν πα τρί δων τοῦ Ντὲ Γκώλ; 

Ποι οί εἶ ναι αὐ τοὶ ποὺ συ νέ βα λαν ἀ πο φα σι στι κὰ στὸ νὰ πα ρα μορ φω θῇ 

καὶ σχε δὸν νὰ ξε χα στῇ ἡ ὡ ραί α αὐ τὴ ἰ δέ α τοῦ στρα τη γοῦ; Τὰ τε λευ ταῖ α 

χρό νια δι καί ως κυ ρια ρχεῖ στοὺς Εὐ ρω παί ους πο λί τες ἡ ἐν τύ πω ση, ὅ τι ἡ 

Εὐ ρώ πη λει τουρ γεῖ ὡς μιὰ ἁ πλῆ τε χνο κρα τι κὴ μη χα νή, ἡ ὁ ποί α δι ευ θύ νε-

ται ἀ πὸ ἀ φα νεῖς μη χα νι σμοὺς καὶ ἀ πὸ ἀ πρό σι τους κυ ρί ως ὑ πεύ θυ νους. 

Ἡ δι εύ ρυν ση τῶν θε σμι κῶν δο μῶν τῆς Ε.Ε. δὲν εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο ἀ πὸ δι εύ ρυν ση 
τῆς κεν τρι κῆς ἐ ξου σί ας. Οἱ και νούρ γιοι θε σμοὶ προ σθέ τουν ἄλ λο ἕ να ἐ πί πε δο στὰ 
ἐ θνι κὰ οἰ κο δο μή μα τα λή ψης ἀ πο φά σε ων, ποὺ ἀ πο μα κρύ νε ται πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ τὶς 
ἀ νάγ κες, ὅ σο ἡ δρα στη ρι ό τη τά του θὰ ἔ χῃ ὡς πλαί σιο τὴν τε χνο κρα τι κὴ δι α χεί ρι ση 
μιᾶς Εὐ ρώ πης ἀ πε λευ θε ρω μέ νης ἀ πὸ τὶς το πι κὲς συν θῆ κες, δη λα δὴ ἀ πὸ τὶς ἀν θρώ-
πι νες συγ κυ ρί ες. Ἐ νῷ ἡ Ε.Ε. νο μο θε τεῖ καὶ ρυθ μί ζει ὁ λο έ να καὶ πιὸ λε πτο με ρεια κά, 
ἀ πο μα κρύ νε ται ἀ πὸ σο βα ρὲς πρὸς λύ ση κα τα στά σεις, χά νον τας μὲ αὐ ξα νό με νο ρυθ-
μὸ τὸ κῦ ρος της στὴν ζω ὴ τῶν πο λι τῶν. 

Τὰ εὐ ρω πα ϊ κὰ ἔ θνη-κρά τη συγ κρο τοῦν μί α νέ α ἰ δέ α πε ρὶ αὐ το κρα το ρί ας, ἡ ὁ ποί α 
δὲν ἐγ κα θι στᾷ κά ποι ο ἐ δα φι κὸ κέν τρο ἐ ξου σί ας οὔ τε ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ ἀ με τα κί νη τα 
σύ νο ρα καὶ φραγ μούς. Γί νε ται μὲ συ νέ χεια καὶ συ νέ πεια ἕ νας ἀ πε δα φι κο ποι η μέ νος 
πο λι τι κὸς μη χα νι σμός, ποὺ στα δια κὰ ἐν σω μα τώ νει σχε δὸν ὁ λό κλη ρο τὸν πλα νή τη 
στὰ ἀ νοι χτὰ καὶ συ νε χῶς ἐ πε κτει νό με να σύ νο ρά του, μὲ χω ρὶς ὅ ρια ἐ ξου σί α πά νω 
στὴν ἀν θρώ πι νη φύ ση. 

Ταυ τό χρο να οἱ προ σπά θει ες ὡ ρι σμέ νων δι οι κη τι κῶν πα ρα γόν των τῆς Ε.Ε. συγ κεν-
τρώ νον ται στὴν ἐ κτό πι ση τῆς πο λι τι κῆς Λο γι κῆς τοῦ Ἀ ρι στο τέ λη καὶ ἀν τι κα τά στα ση 
αὐ τῆς ἀ πὸ τὴν «Λο γι κὴ τοῦ Μόρ γκεν στερν» γιὰ ὑ λο ποί η ση χω ρὶς ἀν τί δρα ση πο λι τι-
κὰ ἀ ξι ο κα τα φρό νη των καὶ στρε φό με νων κα τὰ τοῦ Εὐ ρω παί ου πο λί τη σχε δί ων. Κύ-
ριο ρό λο στὴν προ σπά θεια αὐ τὴ θὰ παί ξουν οἱ ἐκ παι δευ τι κὲς ἀ να δι αρ θρώ σεις, ποὺ 
σχε δι ά στη καν νὰ ὁ λο κλη ρω θοῦν ἕ ως τὸ 2010. 

Ὅ λο τὸ ἔρ γο τῆς «Λο γι κῆς τοῦ Μόρ γκεν στερν» βα σί ζε ται σὲ μί α δι α τύ πω ση: 

«Τί ἐ πι τρέ πε ται νὰ εἶ ναι καὶ τί δὲν ἐ πι τρέ πε ται νὰ εἶ ναι.»

Ἡ «λο γι κή» αὐ τὴ ἀ παλ λάσ σει τοὺς Εὐ ρω παί ους πο λί τες ἀ πὸ τὸν κό πο νὰ σκέ πτων-
ται ἀ νε ξάρ τη τα. Οἱ πο λί τες τῆς Ε.Ε. ἀ πε λευ θε ρώ νον ται ἐ πι τέ λους ἀ πὸ τὴν δου λεί α 
νὰ σκέ πτων ται μό νοι τους ! Αὐ τὴ ἡ ἀρ χὴ μιᾶς μον τέρ νας «λο γι κῆς» ἀ πο τε λεῖ καὶ τὰ 
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θε μέ λια τῶν μον τέρ νων ἐ λευ θε ρι ῶν τῶν ἀν θρώ πων τοῦ 21ου αἰ ῶ νος. Ἡ ἐ λευ θε ρί α 
τῆς σκέ ψε ως, δι α τυ πώ σε ως καὶ ἐ λευ θε ρο τυ πί ας πέ ρα σε σὲ ἄλ λα χέ ρια, δη λα δὴ σὲ 
ἐγ κε φά λους, ποὺ θὰ ρυθ μί ζουν τὰ πάν τα στὸν το μέ α τῆς Παι δεί ας, τῆς Ἐ πι στή μης 
καὶ τοῦ Πο λι τι σμοῦ. Ἡ ἔ τσι ὀ νο μα σθεῖ σα «δη μό σια γνώ μη» με τα τρέ πε ται σὲ «δη-
μο σι ευ θεῖ σα γνώ μη», ποὺ πα ρά γε ται κα θη με ρι νὰ ἀ πὸ τὰ ἔν τυ πα καὶ ἠ λε κτρο νι κὰ 
μέ σα μα ζι κῆς ἐ νη μέ ρω σης. 

Μὲ τὸν τρό πο αὐ τὸ καὶ τὰ μέ σα μα ζι κῆς ἐ νη μέ ρω σης ἔ γι ναν «ἐ λεύ θε ρα» στὸν βαθ-
μὸ ποὺ δὲν χρει ά ζε ται τὰ ἴ δι α νὰ σκέ πτων ται, δι ό τι καὶ γι’ αὐ τὰ σκέ πτον ται οἱ μον-
τέρ νοι ἐγ κέ φα λοι, ποὺ κρύ βον ται πάν τα πί σω ἀ πὸ τοὺς «ντε λά λη δες» τῶν εἰ δή σε ων 
τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν μέ σων μα ζι κῆς ἐ νη μέ ρω σης ἢ τῶν συν τα κτῶν τῶν ἐ φη με ρί δων. 
∆ε κά δες κα νά λια τη λε ο ρά σε ως, ἑ κα τον τά δες ρα δι ο φω νι κοὶ σταθ μοί, χι λιά δες ἐ φη-
με ρί δες καὶ πε ρι ο δι κά, δε κά δες χι λιά δες βι βλί α σὲ κά θε χώ ρα «προ βλη μα τί ζον ται», 
γιὰ νὰ δι α δο θοῦν στοὺς ἀν θρώ πους τό σες γνῶ μες ὅ σα κε φά λια ὑ πάρ χουν! Τί συμ-
βαί νει ὅ μως μὲ τὴν ἐ λευ θε ρί α τῶν ἀν θρώ πι νων ἀ το μι κῶν ἐγ κέ φα λων; 

Ἡ ἐ κμη δέ νι ση τῆς πο λι τι κῆς ∆ι α νό η σης

χε τι κὰ μὲ τοὺς σύγ χρο νους δι α νο ού με νους φαί νε ται, ὅ τι πρό κει ται 
ἁ πλᾶ γιὰ πνεύ μα τα, ποὺ γο να τί ζουν γιὰ τὰ ἀ πα ραί τη τα τῆς κα θη με-
ρι νῆς ζω ῆς στοὺς ἐρ γο δό τες τους, γιὰ νὰ σκε φθοῦν πῶς θὰ πα ρα ποι ή-
σουν τὴν ἀ λη θι νὴ οὐ σί α τῶν εἰ δή σε ων. Τὰ πάν τα πρέ πει νὰ πα ρου σια-
στοῦν ἔ τσι, ὥ στε νὰ ξε χω ρί ζουν καὶ νὰ το νί ζων ται ἐ κεῖ να τὰ ση μεῖ α 

ποὺ ἐκ πλη ρώ νουν τοὺς ἐ πι δι ω κό με νους στό χους καὶ νὰ ὑ πο βι βά ζων ται ἔν τε χνα 
ἐ κεῖ να ποὺ ἔ χουν πραγ μα τι κὴ ἀ ξί α καὶ εἶ ναι ἀ λη θι νά. Οἱ δι α νο ού με νοι αὐ τοὶ κά τω 
ἀ πὸ τοὺς ἐκ βια σμοὺς τῶν ἐρ γο δο τῶν τους ξέ χα σαν πο λὺ γρή γο ρα, ὅ τι ἡ με γα λύ τε ρη 
κα τά κτη ση τοῦ ἀν θρώ που εἶ ναι ἡ ἀ πό λυ τη ἐ λευ θέ ρια τοῦ νοῦ στὸ νὰ δη μι ουρ γῇ λο-
γι κοὺς κό σμους ἀ πρό σι τους ἀ πὸ τὶς αἰ σθή σεις, ποὺ εἶ ναι γε μᾶ τες ἀ πὸ τὴν ρο ὴ καὶ 
κί νη ση τοῦ με τα βλη τοῦ κό σμου τῶν Ὁ μή ρου-Ἡ ρα κλεί του. 

Στὴν με τα κομ μου νι στι κὴ ἐ πο χὴ ποὺ ζοῦ με, ἡ ἀν θρω πό τη τα ἔ χει μπεῖ σὲ μί α πε-
ρί ο δο αὐ ξα νό με νης κοι νω νι κῆς κρί σης, ποὺ ἐκ τῶν πραγ μά των σὺν τῷ χρό νῳ θὰ 
ἀ πο σα θρώ σῃ τὶς ση με ρι νὲς παγ κό σμι ες δο μὲς τῆς ἰ δι ω τι κῆς ζω ῆς καὶ τῆς πο λι τι κῆς 
κοι νω νί ας. Τὰ δη μι ουρ γή μα τα Κα πι τα λι σμός, Κομ μου νι σμός, Σο σι α λι σμός, Συν δι-
κα λι σμὸς καὶ Τρο μο κρα τί α καὶ οἱ πα ρα ποι ή σεις τῶν οἰ κο νο μι κῶν συ στη μά των κα-
τα σκευ ά σθη καν πα λαι ό τε ρα στὰ ἴ δια «ἐρ γα στή ρια», ποὺ καὶ σή με ρα ἐ νερ γο ποι οῦν-
ται πά λι μὲ τὸν ἴ διο στό χο, τὴν δε σπο τεί α ἐ πὶ τῆς ἀν θρω πό τη τας. 

Τὴν δογ μα τι κὴ δι ά κρι ση τῶν ἀν θρώ πων σὲ πα ρα γω γι κὰ ἐ λεύ θε ρους καὶ σὲ πα ρα-
γω γι κὰ κα τευ θυ νό με νους τὴν ἔ χει ἀ να λά βει ὁ συν δι κα λι σμός, ποὺ ἡ λει τουρ γί α του 
συμ πί πτει μὲ τὴν ρύθ μι ση, τὴν με θό δευ ση τῶν σχέ σε ων τῶν δύο αὐ τῶν κα τη γο ρι ῶν 
ἀν θρώ πων καὶ τὸν δι α κα νο νι σμὸ τῆς δι α κρί σε ως αὐ τῆς, διὰ τῆς ὁ ποί ας ἐ πι τυγ χά-
νε ται ἡ συν τή ρη ση τῆς κυ ρι αρ χί ας τῶν με γι στά νων τοῦ χρή μα τος. Οἱ συ νερ γά τες 
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τῶν με γι στά νων τοῦ χρή μα τος δὲν εἶ ναι σὲ θέ ση νὰ κα τα νο ή σουν, ὅ τι ὅ λοι οἱ ἄν-
θρω ποι τοῦ πλα νή τη Γῆ εἶ ναι συγ κλη ρο νό μοι μιᾶς με γά λης, πλού σιας καὶ ὡ ραί ας 
κλη ρο νο μιᾶς, τῆς παγ κό σμιας ζω ῆς καὶ ὁ λό κλη ρης τῆς παγ κά λου Φύ σε ως, τὴν 
ὁ ποί α θὰ μπο ροῦ σαν νὰ ἀ πο λαύ σουν ὅ λοι, καὶ ἡ ὁ ποί α θὰ ἐ ξα σφά λι ζε σὲ ὅ λους 
τὴν εὐ τυ χί α. 

Ὁ κό σμος τῆς σή με ρον ἔ λα βε ἤ δη διὰ τῶν με θό δων ποὺ πε ρι γρά φου με τὰ ἑ ξῆς 
χα ρα κτη ρι στι κά: 

• Ἐ πι στή μη χω ρὶς σο φί α,

• τε χνο λο γί α χω ρὶς πνευ μα τι κὴ ἐ νέρ γεια,

• βι ο μη χα νί α χω ρὶς οἰ κο λο γί α καὶ 

• δη μο κρα τί α χω ρὶς ἦ θος, χω ρὶς ρί ζες, χω ρὶς ἀ ξί ες, μὲ ἀ παν θρω πιὰ καὶ μο να-
ξιὰ ἀ τό μων.

Ἡ ἀ νάγ κη τῆς γνή σιας Ἑλ λη νι κῆς Παι δεί ας
ἱ πο λι τι κὲς ἰ δέ ες καὶ ἀ ξίες τῶν ἀρ χαί ων Ἑλ λή νων εἶ ναι δι α χρο νι κές. 
Ὁ Ἑλ λη νι σμὸς ἀ πευ θύ νε ται στὴν ἀ νάγ κη τοῦ ἀν θρώ που γιὰ γνώ ση, 
δὲν ἀ παι τεῖ ὅ μως καμ μί α πί στη καὶ ὑ πο τα γὴ μέ σῳ ἐ πι βο λῆς, σέ βε ται 
καὶ ἐν θαρ ρύ νει τὴν δι α φω νί α καὶ εἶ ναι συμ βι βά σι μος καὶ μὴ ἀν τί θε-
τος στὶς με τρι ο πα θεῖς πε ποι θή σεις. 

Κά θε ἄ το μο, λα ός, πο λι τι σμὸς μπο ρεῖ νὰ χρη σι μο ποι ή σῃ εὔ κο λα τὴν Μῆ τιν, τὴν 
εὐ φυ ΐ α, σύ νε ση, ἀν τὶ τὴν Ἄ την, τὴν ἀ πά τη, τα ρα χή, ποὺ στὸ τέ λος φέρ νει τὸν ὄ λε-
θρο. Μὲ τὴν Μῆτιν ὁ ἄν θρω πος ἔρ χε ται σὲ ἐ πα φὴ μὲ τὴν φυ σι κὴ καὶ κοι νω νι κὴ 
πραγ μα τι κό τη τα μέ σῳ τῆς ἀ λη θι νῆς φύ σε ως τῶν πραγ μά των, τοῦ «ὄν τως ὄν τος» 
τοῦ Σω κρά τη, τῆς Ὕ παρ ξης. Τὸ ἦ θος τοῦ ἀν θρώ που ἐ ναρ μο νί στη κε μὲ τοὺς τέσ-
σε ρις συμ παν τι κοὺς νό μους, μὲ τοὺς ὁ ποί ους λει τουρ γεῖ ἡ Φύ ση, δη λα δὴ μὲ τὴν 
Ἀ νάγ κη, τὸ Ἀ έ να ον, τὴν Ἰ δι αι τε ρό τη τα καὶ τὴν Τε τρα κτύν. Οἱ τέσ σα ρες συμ παν τι-
κοὶ νό μοι τῆς Φύ σης εἶ ναι ἡ ἠ λε κτρο μα γνη τι κὴ δύ να μη, ἡ ἀ σθε νὴς πυ ρη νι κὴ δύ να-
μη, ἡ ἰ σχυ ρὰ πυ ρη νι κὴ δύ να μη καὶ ἡ δύ να μη τῆς βα ρύ τη τας. 

Τὸ ἦ θος εἶ ναι ἡ βά ση κά θε κοι νω νί ας καὶ ἐ ναρ μο νί σθη κε ἀ πὸ τοὺς Ἕλ λη νες μὲ 
τοὺς συμ παν τι κοὺς νό μους καὶ ἐκ φρά στη κε μὲ τὴν βα σι κὴ πο λι τι κὴ «τε τρα κτύ», 
δη λα δὴ μὲ τὶς ἀ ρε τές, τὶς ἀ ξί ες, τὶς ἀρ χὲς καὶ τὰ ἰ δα νι κά. Οἱ ἀ ρε τὲς ἀ πο τε λοῦν ται 
ἀ πὸ τὴν φρό νη ση, σω φρο σύ νη, ἀν δρεί α καὶ δι και ο σύ νη. Στὶς ἀ ξί ες συμ πε ρι λαμ βά-
νον ται τὸ κα λόν, τὸ ἀ γα θόν, τὸ ἀ λη θὲς καὶ τὸ ἐ λεύ θε ρον. Οἱ ἀρ χὲς πε ρι έ χουν τὴν 
τι μή, τὸ σέ βας, τὴν ἅ μιλ λα καὶ τὴν με το χή. 

Ἡ γνή σια Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α εἶ ναι παί δευ ση τῆς ψυ χῆς καὶ τοῦ πνεύ μα τος 
καὶ ὄ χι ἐκ παί δευ ση. Μὲ τὴν ἐκ παί δευ ση ἀ πο κτᾷ ὁ ἄν θρω πος μό νο ἱ κα νό τη-
τες ὡς π.χ. τε χνι κὲς καὶ ἐ ξει δι κευ μέ νες γνώ σεις γιὰ χρή ση μη χα νῶν δι α φό ρων 
τύ πων, ἀλ λὰ ὄ χι πνευ μα τι κὴ καὶ ψυ χι κὴ καλ λι έρ γεια, μέ νει χω ρὶς ἱ κα νό τη τες 
μιᾶς γε νι κώ τε ρης θε ώ ρη σης τῆς ζω ῆς καὶ τῶν ἀ ξι ῶν της· ὁ ἐκ παι δευ ό με νος ἄν-
θρω πος πα ρα μέ νει ἡ μι βάρ βα ρος. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη πλευ ρὰ χά νει τὴν αἴ σθη ση τῆς 
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δικαιοσύνης, ἡ ὁποία παρέχει στὸν ἄνθρωπο μεγάλη ψυχικὴ ἠρεμία, διότι αὐ-
τὸς ζῇ χωρὶς νὰ φοβᾶται καὶ χωρὶς νὰ ντρέπεται κανέναν. 

Μιὰ τέτοια Παιδεία ὅμως δὲν ταιριάζει στοὺς στόχους τῶν μεγιστάνων τοῦ χρή-
ματος καὶ τῶν δούλων αὐτῶν, ποὺ πλαισιώνουν τὰ Ὑπουργεῖα Παιδείας σὲ ὅλες 
τὶς βαθμίδες καὶ ἐμποδίζουν κάθε θετικὴ ἐξέλιξη. Αὐτοὶ ἐπιδιώκουν μία ψυχρὴ 
καὶ ἄμουση ζωή, ἄγευστη τῶν διαιώνιων ἠθικῶν ἀξιωμάτων τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ 
τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτοὶ διαμορφώνουν ἕναν νέον ἄνθρωπο χωρὶς 
ἦθος, χωρὶς συναίσθημα, χωρὶς ἀρχές· ἕναν θλιβερὸ ἄνθρωπο, ἕναν ἀξιοθρήνη-
το ζητιάνο τοῦ χρήματος καὶ τῆς δύναμης, ἕναν μικρόχαρο, μικροπρεπῆ, γιγαντο-
νᾶνο ἄνθρωπο. 

Γι’ αὐτὸ θέλουν μὲ τὴν δῆθεν ἀναθεώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος νὰ 
τροποποιήσουν τὸ ἄρθρο 16, ποὺ ἐμποδίζει τὰ σχέδιά τους. 

Τὰ μέτρα ἀποκέντρωσης τῆς Ἐκπαίδευσης, ποὺ ἤδη ἐφαρμόζονται στὴν Πρω-
τοβάθμια Ἐκπαίδευση (∆ημοτικό), καὶ τὰ ὁποῖα θὰ ἐπεκταθοῦν στὴν ∆ευτερο-
βάθμια (Γυμνάσιο, Λύκειο) καὶ θὰ γενικευθοῦν σὲ ὅλη τὴν σχολικὴ Ἐκπαίδευση, 
βρίσκονται σὲ πλήρη ἁρμονία μὲ τὸ σύνολο τῶν ἀποσπασματικῶν ρυθμίσεων σύμ-
φωνα μὲ τὶς κατευθύνσεις τοῦ ΟΟΣΑ γιὰ σχολικὴ Ἐκπαίδευση. 

Αὐτὸ στὴν πραγματικότητα σημαίνει, ὅτι τὸ σχολικὸ πρόγραμμα τῆς ὑποχρεωτι-
κῆς Ἐκπαίδευσης (∆ημοτικό, Γυμνάσιο) θὰ διαμορφώνεται σὲ εὐθεῖα ἀντιστοιχία 
μὲ τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα τῶν μαθητῶν, ἐνῷ παράλληλα ἡ κατάσταση αὐτὴ 
«βολεύεται» μὲ διάφορα προγράμματα-ἀγωγές, ποὺ κατευθύνει καὶ χρηματοδοτεῖ 
ἡ ἴδια ἡ Ε.Ε. 

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ μὲ ἐκχώρηση σὲ ἰδιῶτες μιᾶς σειρᾶς προγραμμάτων, ἐμ-
φυσῶνται τὰ γνωστὰ καπιταλιστικὰ πρότυπα ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς, τὰ ὁποῖα 
εὔσχημα ἀποκαλοῦνται μορφὲς «διερευνητικῆς προσέγγισης» καὶ «βιωματικῆς 
μάθησης».

Ἐδῶ γίνεται μία ἄθλια προσπάθεια νὰ ἐνσταλάξουν στοὺς μαθητὲς τὴν ἀντί-
ληψη, ὅτι γιὰ τὴν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, γιὰ τὸ κυκλοφοριακὸ πρόβλημα, 
γιὰ τὶς σύγχρονες ἀρρώστιες, γιὰ τὰ διατροφικὰ σκάνδαλα δὲν φταίει ὁ σημερι-
νὸς τρόπος παραγωγῆς. Τὰ νέα ἀναλυτικὰ προγράμματα ἐκπαίδευσης ρίχνουν 
τὸ βάρος τους στὴν ἀποκαλούμενη «διαθεματική» προσέγγιση τῆς γνώσης μέσα 
ἀπὸ τὸν περιορισμὸ τῆς διδασκαλίας τῶν διακριτῶν μαθημάτων, στὸ ὄνομα τῆς 
ἑνοποίησης τῆς γνώσης καὶ τῆς «ὁλιστικῆς» μάθησης. Μὲ τὴν μέθοδο αὐτή, ἀντὶ 
οἱ μαθητὲς νὰ διδαχτοῦν συστηματικὰ καὶ ὡλοκληρωμένα τὴν Γλῶσσα, τὴν Φυ-
σική, τὰ Μαθηματικὰ κ.λπ., ἀποκτοῦν μία κάποια ἰδέα γιὰ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ τὰ 
ξαναπιάσουν στὴν συνέχεια περιστασιακὰ καὶ παρεμπιπτόντως μέσα ἀπὸ τὴν 
ἐπεξεργασία ἑνὸς θέματος, ποὺ ἐξετάζεται σφαιρικὰ καὶ πολυπρισμικά, ἀπὸ τὴν 
σκοπιὰ διαφόρων μαθημάτων. 

Στὰ Θρησκευτικὰ θὰ συνεχίζεται ἡ διδασκαλία, ὅτι ὁ «Χριστός» εἶναι ἡ ἄλλη 
σκοπιὰ γιὰ συζήτηση τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζεται ἡ πραγματικότη-
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τα ἀ πὸ τὴν σκο πιὰ τῶν ἐ πι στη μῶν, ὥ στε νὰ μπερ δεύ ουν οἱ μα θη τὲς τὸ «φῶς τὸ 
ἀ λη θι νό» τοῦ «θε οῦ» μὲ τὰ ἠ λε κτρο μα γνη τι κὰ κύ μα τα καὶ τὴν φα σμα τι κὴ εὐ αι-
σθη σί α τῶν μα τι ῶν, μὲ στό χο νὰ μὴ δοῦν πο τὲ τὸ φῶς τους. Ἡ Θρη σκεί α δὲν ἔ χει 
καμ μί α θέ ση στὴν Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α. 

Ἡ προ ε τοι μα σί α τῶν σκλά βων μέ σῳ τῆς Ἐκ παί δευ σης
 σο δι ευ ρύ νε ται ἡ ἐ πι στρο φὴ στὴν ἐμ πει ρι κὴ γνώ ση καὶ σὲ θε ο λο γι κὲς 
ἑρ μη νεῖ ες τῶν φαι νο μέ νων, τό σο πε ρισ σό τε ρο συ στη μα το ποι εῖ ται καὶ 
ἐ παυ ξά νε ται ἡ πλύ ση τοῦ ἐγ κε φά λου. «Ἐ πι στη μο νι κά» τρυ πώ νουν 
δι ά φο ροι ἀ πα τε ῶ νες τοῦ πνεύ μα τος στὰ παι δι κὰ καὶ νε α νι κὰ μυα λὰ 
καὶ προ ε τοι μά ζουν τοὺς σύγ χρο νους μι σθω τοὺς σκλά βους, ποὺ θὰ 

ἀ πο δέ χων ται τὴν τυ ραν νί α τῶν με γι στά νων τοῦ χρή μα τος. Οἱ προ δι α γρα φὲς τῆς 
Ε.Ε. προ βλέ πουν, ἡ πλει ο ψη φί α τῶν μα θη τῶν (50-70%) νὰ ἐ πι λέ γῃ τὴν Τε χνι κὴ 
Ἐ παγ γελ μα τι κὴ Ἐκ παί δευ ση... ὡς ἀ να πό φευ κτη ἐ ξέ λι ξη, ποὺ προ κύ πτει νο μο τε-
λεια κὰ ἀ πὸ τὶς ἀ νάγ κες τῆς δια ρκῶς με τα βαλ λό με νης πα ρα γω γῆς προ ϊ όν των. Μὲ 
τὴν πα ρα μορ φω τι κὴ ἐ πί δρα ση τοῦ βι ο μη χα νι κοῦ ἐ λέγ χου στὴν Ἐ πι στή μη, στὶς 
σπου δὲς καὶ στὸ μέλ λον τῶν ἀ πο φοί των ἡ ἀ πο σύν δε ση τῆς Ἐκ παί δευ σης ἀ πὸ 
τὴν πα ρα γω γὴ γί νε ται ἐ πι τα κτι κή, ὅ σο και ρὸ δὲν λα μβάνῃ χώ ρα μί α ἀλ λα γὴ τῶν 
σχέ σε ων ἰ δι ο κτη σί ας στὰ μέ σα πα ρα γω γῆς, ποὺ ση μαί νει καὶ μί α ἀ να τρε πτι κὴ ἀλ-
λα γὴ τῆς ἐ ξου σί ας τῶν με γι στά νων τοῦ χρή μα τος. 

Τὰ πε ρὶ τῆς ἀ ναγ καί ας προ σαρ μο γῆς τῆς Ἐκ παί δευ σης στὶς ἀ το μι κὲς ἀ νάγ κες 
καὶ ἰ δι αι τε ρό τη τες τῶν μα θη τῶν ἀ πο τε λοῦν κα θα ρὴ ὑ πο κρι σί α τοῦ ΟΟΣΑ καὶ 
τῶν κυ βερ νή σε ων τῶν χω ρῶν τῆς Ε.Ε. Τα λέν τα ὑ πάρ χουν πάν το τε σὲ ὅ λες τὶς χῶ-
ρες καὶ σὲ ὅ λες τὶς ἐ πο χές. Ὅ μως ἡ πνευ μα τι κὴ ἀ νά πτυ ξη σὲ μί α δε δο μέ νη χώ ρα 
καὶ ἐ πο χὴ ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ τὸ ἂν οἱ γε νι κὲς κοι νω νι κὲς συν θῆ κες ἐ πι τρέ πουν τὴν 
ἐν θάρ ρυν ση καὶ ἀ νά δει ξή τους. Ἐ φ’ ὅ σον ὑ πάρ χουν οἱ συν θῆ κες, τὰ «τα λέν τα», 
ποὺ ὑ πάρ χουν «δυ νά μει», ἀ να πτύσ σον ται καὶ «ἐ νερ γείᾳ», ἀλ λὰ κα τὰ με γα λύ τε ρο 
πο σο στὸ μό νο πρὸς αὐ τὴν ἀ κρι βῶς τὴν κα τεύ θυν ση, ποὺ ἐ πι βάλ λουν οἱ κοι νω νι-
κὲς συν θῆ κες καὶ ὁ «και ρός». 

* * *
τὴν ση με ρι νὴ Ἑλ λά δα πρέ πει νὰ γί νῃ συ νεί δη ση κά θε πο λί τη, ὅ τι 
στὸν ἐκ παι δευ τι κὸ ἐμ πι στεύ ε ται ἡ Πο λι τεί α ὅ,τι πιὸ ἱ ε ρό, πιὸ μο να δι-
κό, πιὸ ἀ κρι βὸ καὶ πιὸ πο λύ τι μο ἔ χει ἕ νας λα ός, δη λα δὴ τὴν νε ό τη τα. 
Ἡ Παι δεί α κά θε βαθ μί δας δὲν εἶ ναι γιὰ τὸ πε ρι θώ ριο τῆς ∆η μο κρα-
τί ας, δὲν εἶ ναι τὸ «τσι φλί κι» τῶν δού λων τῶν με γι στά νων τοῦ χρή μα-

τος μέ σα στὸ Ὑ πουρ γεῖ ο Παι δεί ας. 
Μιὰ γνή σια Ἑλ λη νι κὴ Παι δεί α στὴν Ἑλ λά δα θὰ εἶ χε ὡς ὅ ρα μα, ἀ πο στο λὴ καὶ 

στό χο τὴν προ ε τοι μα σί α ἑ νὸς ἀ νώ τε ρου ἐ θνι κοῦ μέλ λον τος, στὸ δι ε θνὲς ἐ πι στη μο-
νι κό, πο λι τι στι κό, οἰ κο νο μι κὸ καὶ κοι νω νι κὸ γί γνε σθαι, ποὺ θὰ νο η μα το δο τῇ τὴν 
ἑλ λη νι κὴ ἀ ρε τή. 

 ∆ρ Γ.Θ. Χατ ζη θε ο δώ ρου 
 Ὑ φη γη τὴς Πο λυ τε χνεί ου Ἄ α χεν
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ÁÉÓÉÌÁ ÊÁÉ ÁÄÇÑÉÔÁ
Ἔσωσε τὸ Γένος... ἀφορίζοντάς το!

Μετὰ τὶς πρῶτες μας δημοσιεύσεις γιὰ τοὺς ἀφορισμοὺς τῶν ἐπαναστατῶν 
Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τὸ 1821 ἡ ἐπίσημη θέση τοῦ ἑλληνορθόδοξου κατεστη-
μένου ἦταν ἀδιαπραγμάτευτη: Καμμιὰ συζήτηση γι’ αὐτούς. Σήμερα, ἀρκετὰ χρόνια 
μετά, διάφορα ἔντυπα ἀναδημοσιεύουν τὸ θέμα, σχετικὲς συζητήσεις γίνονται στὰ 
τηλεοπτικὰ παράθυρα, ἐνῷ πλῆθος ἱστοσελίδων παρουσιάζουν τοὺς ἀφορισμούς. Οἱ 
ταγοὶ τῆς ρωμιοσύνης δὲν μποροῦν πλέον νὰ ἀρνοῦνται τὴν Ἱστορία, ἀλλὰ ἀλλάζουν 
πολιτικὴ ἐπιχειρῶντας τὴν παραχάραξή της. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸ ἄρθρο 
τοῦ κ. Κωνσταντίνου ∆εσποτόπουλου, πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των καὶ ἀκαδημαϊκοῦ στὸ «Βιβλιοδρόμιο» 
τῆς Ἐφημερίδας «Τὰ Νέα» (27 Ὀκτ. 2006), 
ὅπου γιὰ τὸν ἀφορισμὸ καὶ τὸν Γρηγόριο 
Ε΄ ἀναφέρει, πὼς «μὲ τὴν ἠθικὴ ἐγρήγορσή 
του, τὴν εὐθυκρισία του καὶ τὴν αὐτοθυσία 
του, αὐτὸς προπάντων, σὲ ἀγαστὴ συνερ-
γασία μὲ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ἔσωσε 
τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν ἐπικείμενο 
τότε ἀφανισμό», ἐνῷ ἀντὶ γιὰ ἀφορισμὸ 
χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη ἀποκήρυξη.

[Ὁ Γρηγόριος Ε΄ εἶχε ἐκδώσει τρεῖς ἀφοριστικὲς ἐγκυκλίους, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία 
ἦταν προσωπική-ἐμπιστευτικὴ (ἐν ἀγνοίᾳ τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν) πρὸς τοὺς μητρο-
πολίτες, ποὺ ἐξέφραζε τὴν αὐθεντικὴ πολιτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας χωρὶς τὴν πίεση τῆς 
σουλτανικῆς ἐξουσίας. Ἡ ἐκτέλεσή του δὲν ἀποφασίσθηκε γιὰ τὰ δῆθεν φιλοεπα-
ναστατικά του φρονήματα, ἀλλὰ ἦταν πράξη τῆς τουρκικῆς ἐξουσίας μὲ καθαρὰ 
ψυχολογικὸ σκοπὸ (τρομοκράτηση τῶν ἐπαναστατῶν). Γιὰ τὰ πλήρη κείμενα τῶν 
ἀφορισμῶν βλ. «Τὰ ὑβριστικὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐπίσημα κείμενα τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἔκδ. «∆αυλός» 2007.]

Γ.Λ.

«Ὑποχρεωτικὴ πρὸς ἐκμάθησιν ἡ Τουρκική»
Ὁ Νεόφυτος Βάμβας μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι «ἡ Ὑψηλὴ Πύλη ποτὲ δὲν ἐναντιώθηκε 

στὴν ἀναγέννηση τῶν γραμμάτων στὴν Ἑλλάδα. Οἱ πραγματικοὶ ἐχθροὶ ἦταν οἱ προ-
καταλήψεις κι ἡ ἀδιαφορία τοῦ πανίσχυρου Κλήρου» (βλ. «∆», τ. 173). Ὁ Μωάμεθ ὁ 
Β΄ ἦταν ὁ πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωση Τοῦρκος ἡγεμόνας, ποὺ κατανοῶντας τὴ σημασία 
τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας τὴν υἱοθέτησε ὡς ἐπίσημη διπλωματικὴ γλῶσσα τοῦ κράτους 
του. Ἀντίθετα, μὲ τὴν μὲ ἀρ. πρωτ. 5748 καὶ ἀριθμὸ διεκπ. 3766 (18.10.1871) ἐγκύκλιο 
πρὸς τοὺς μητροπολίτες, ἡ ὁποία ἀναφερόταν στὴ μεθόδευση «διαδόσεως τῆς παι-
δείας» καὶ στὴ «σύστασιν λυκείων καὶ γυμνασίων καὶ παρθεναγωγείων», ὁ πατρι-
άρχης Ἄνθιμος χαρακτήριζε τὴν «Τουρκική, ὡς γλῶσσα τοῦ κράτους, ὑπὸ τὴν προ-
στασίαν τοῦ ὁποίου ζῶμεν, ταττομένη μεταξὺ τῶν ἄλλων γλωσσῶν ὡς ὑποχρεωτικὴ 
πρὸς ἐκμάθησιν». Συμπλήρωνε δὲ μετὰ τῶν προσυπογραφόντων ἱεραρχῶν, ὅτι 
διατελοῦσαν «ἐνθαρρυνόμενοι καὶ παραδειγματιζόμενοι ὑπὸ τῆς σεβαστῆς ἡμῶν Κυ-
βερνήσεως (σουλτανικῆς), τῆς ἀνενδότως μεριμνώσης ὑπὲρ τῆς ἠθικῆς μορφώσεως καὶ 
ἐκπαιδεύσεως τῶν ὑπὸ τὴν ἀμφιλαφῆ αὐτῆς σκιὰν διατελούντων» (βλ. “∆”, τ. 135).

‣

«Τὰ Νέα», «Βιβλιοδρόμιo», 
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Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ποὺ πρόσφατα ἐξέδωσε παρόμοια 
ἐγκύκλιο γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Τουρκικῆς στὰ σχολεῖα, ἁπλᾶ ἐκτέλεσε -ὅπως 
ἄλλωστε πράττει πάντοτε- τὶς ἐντολὲς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ τὸ ἐλέγχει πλήρως (βλ. 
«∆», τ. 272-273, 279, 281, 292, 296). Οἱ ἔντονες διαμαρτυρίες ἑπομένως ὡρισμένων 
ἑλληνορθόδοξων προπαγανδιστῶν ἔχουν ὡς μόνο στόχο τὴ διαιώνιση τῆς σύγχυ-
σης καὶ τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν Νεοελλήνων, ὥστε νὰ μὴν μπορέσουν νὰ 
ἀντιληφθοῦν τὸν διαχρονικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας.

Γ.Γ.

Εἰσιτήριο γιὰ τὸν Παράδεισο
Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία λέει : «Μὴν σκέφτεσαι· ἐκτέλεσε μὲ προσήλωση τὰ θρησκευ-

τικά σου καθήκοντα· αὐτὸ εἶναι τὸ εἰσιτήριό σου γιὰ τὸν Παράδεισο· τὶς ἀποσκευές 
σου θὰ τὶς ἀναζητήσουμε ἐμεῖς.» Ἡ Προτεσταντικὴ Ἐκκλησία λέει: «∆ιάβασε τὴν Βί-
βλο, σκέψου· ἀλλά, ἂν δὲν καταλήξῃς στὰ σωστὰ συμπεράσματα, θὰ εἶσαι γιὰ πάντα 
καταραμένος.» Ὁποιοσδήποτε «εὐσεβής» θὰ πῇ: «Τότε δὲν θὰ τὴν διαβάσω, θὰ τὴν 
πιστεύω χωρὶς νὰ τὴν διαβάσω.» (Ρόμπερτ Γκρὴν Ἴνγκερσολ, Τὰ ὅρια τῆς ἀνοχῆς, 
τόμος 7.)

Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος τρόπος, γιὰ νὰ τὴν πιστέψετε. Νὰ μὴν τὴν διαβάσετε. 
Α.Γ.

8 Μαρτίου: Ἡ ἡμέρα τῆς γυναίκας
Γνωρίζετε, τί πρέπει νὰ συμβῇ σύμφωνα μὲ τὴν Βίβλο, ἐὰν κά-

ποια κοπέλλα δὲν βρεθῇ παρθένα; Πρέπει νὰ λιθοβοληθῇ μέχρι 
θανάτου: «Ἐὰν δὲ ἐπ’ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ 
εὑρεθῇ παρθενίᾳ τῇ νεάνιδι, ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας 
τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λί-
θοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ 
ἐκπορνεύσασα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς.» (∆ευτερονόμιον, 
κβ΄ 20-21.)

(Βλέπετε ἐπίσης: «Ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴ χριστιανικὴ διδα-
σκαλία», τ. 236-237, «Ἂν εἶσθε γυναῖκα καὶ θέλετε νὰ εἶσθε “καλὴ 
χριστιανή”: ∆ιαβάστε, ποιά εἶναι ἡ θέση σας μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
“Ἡμέρας” σας», τ. 278 καὶ «Ἡ Ἡμέρα τῆς γυναίκας: Ἡ θέση της 
στὸν Χριστιανισμό», τ. 289.)

Ι.∆.

Φιλόλογοι θεολογικώτεροι τῶν θεολόγων
Ἀφοῦ μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀπουσίας συγκέντρωσε τοὺς μαθητές της στὴν ἐκκλησία γιὰ 

τὴ δοξολογία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, φιλόλογος Γυμνασίου στὰ Κάτω Πατήσια ἐξεμάνη 
κι ἐπέπληξε σφόδρα μαθήτριά της, ποὺ φοροῦσε παντελόνι, μὲ τὸ ἐπιχείρημα: -∆ὲν 
ντρέπεσαι; Ὁ Θεὸς σὲ βλέπει! 

Ἡ εὐσεβὴς καθηγήτρια τὴν προηγούμενη ἡμέρα, τὴν ὥρα ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ πρό-
γραμμα ἔπρεπε νὰ διδάξῃ Ὅμηρο, ἀνέλαβε ρόλο θεολόγου καὶ ἀνάλωσε ὁλόκληρη 
τὴ διδακτικὴ ὥρα μιλῶντας γιὰ τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες. Φοβόταν μήπως καὶ ἡ ἴδια τὴν 
διαπεραστικὴ ὅραση τοῦ Γιαχβέ; 

Κ.Ε.

20700 ∆ΑΥΛΟΣ/300, Μάρτιος 2007



ί ξέ ρου με γιὰ τὰ ἑλ λη νι κὰ Μα θη μα τι κά; Σχε δὸν τί πο τα. 
Ἂν κα τα στρά φη κε ἀ πὸ τοὺς Ἑ βραι ο-χρι στια νοὺς (ἰ δί ως 
ἀ πὸ τὸν 4ο αἰ. καὶ με τά) τὸ 99,9% τῶν ἑλ λη νι κῶν συγ-
γραμ μά των, στὰ Μα θη μα τι κὰ ἡ κα τα στρο φὴ ἦ ταν σχε-
δὸν ὁ λο κλη ρω τι κὴ («δαι μο νι κή… Ἀ στρο νο μί α καὶ μα θη-

μα τι κὴ πλά νη», Θε ο δώ ρη τος). Πράγ μα τι ἀ πὸ τὸ 0,1% τῆς Ἑλλ. Γραμ μα-
τεί ας ποὺ ἀ πέ μει νε, γνω ρί ζου με τὰ ὀ νό μα τα 220 μα θη μα τι κῶν, ἀ στρο-
νό μων, 61 μου σι κῶν καὶ 60 φι λο σό φων, θε ω ρη τι κῶν Μα θη μα τι κῶν1. 
Τοὺς χι λιά δες λοι ποὺς οὔ τε τοὺς γνω ρί ζου με. Καὶ ἀ πὸ τοὺς γνω στοὺς 
ἔ χου με 36 ἔρ γα (ὄ χι ὁ λό κλη ρα) μό νο 12 μα θη μα τι κῶν καὶ 35 ἔρ γα μό-
νο 4 γε ω με τρῶν (20 τοῦ Εὐ κλεί δη, 12 τοῦ Ἀρ χι μή δη, 2 τοῦ Σε ρέ νου 
καὶ 1 τοῦ Ἀ πολ λω νί ου).

Πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ καὶ μό νο τοῦ Εὐ κλεί δη τὰ χι λιά δες θε ω ρή μα τα, ἀ ξι ώ μα τα, προ-
βλή μα τα, ἀ σκή σεις εἶ ναι ἀρ κε τά, γιὰ νὰ μέ νου με ἐμ βρόν τη τοι ἀ πὸ τὴν ἀ νυ πέρ βλη-
τη ὀ ξύ νοι α-κα θα ρό τη τα, ὀ σμι ζό με νοι ἕ να ἀ νε παί σθη το ἄ ρω μα τῆς με γά λης μα θη-
μα τι κῆς ἐ πι στή μης. 

[Πα ρέκ βα ση: Τὰ Μα θη μα τι κὰ γε νι κῶς ἢ τὰ λα τρεύ εις ἢ τὰ ἀ πε χθά νε σαι τε λεί-
ως· δὲν ὑ πάρ χει μέ ση ὁ δός. Για τί στὴν ἐ πο χή μας ὅ λο καὶ με γα λώ νει ἡ ἀ πο στρο φή; 
Ὅ πως ἡ ἀ ρε τὴ «δι δα κτέ α ἐ στίν» (Πλά των), ἔ τσι καὶ τὰ Μα θη μα τι κά. Ἀρ κεῖ νὰ 
ὑ πάρ χουν δά σκα λοι, μέ θο δος, προ γράμ μα τα, βι βλί α ὅ λα σω στά.]

ÔÁ ÅÐÉÔÅÕÃÌÁÔÁ. Οἱ Ἕλ λη νες ἦ σαν πρώ τι στα «γε ω μέ τρες» καὶ λι γώ τε ρο 
«ἀ ριθ μη τι κοί». [Ἡ «λο γι στι κή» καὶ ἡ «με τρη τι κή», δηλ. λο γα ρια σμοὶ καὶ με τρή σεις, 
ἦ σαν ἁ πλῶς τέ χνες κα τώ τε ρες τῶν ἀν τί στοι χων ἐ πι στη μῶν. Ὅ μως οἱ Ἕλληνες δὲν 
ὑ στε ροῦ σαν καὶ σὲ αὐ τές, ὅ πως θὰ δοῦ με στὸ τέ λος τοῦ ἄρ θρου].

Τοῦ το ἦταν ἀ πο τέ λε σμα καὶ τοῦ πραγ μα τι σμοῦ τους καὶ τῆς βα θειᾶς αἴ σθη σης 
τοῦ ὡ ραί ου («κα λο κα γα θί α»). Ἀλ λὰ καὶ ἡ Ἀ ριθ μη τι κή τους δὲν ἦ ταν μό νο θε ω ρη-
τι κὴ σκέ ψη ἀλ λὰ καὶ φι λο σο φί α πά νω στὴν οὐ σί α/λει τουρ γί α τῶν ἀ ριθ μῶν, πο σῶν 
(με γε θῶν), μο νά δων, δη λα δὴ ἡ Θε ω ρί α τῶν Ἀ ριθ μῶν.

Οἱ δύο βα σι κὲς ἐ πι στῆ μες τους, Γε ω με τρί α καὶ Ἀ ριθ μη τι κή, εἶ χαν εἰ δι κοὺς κλά-
δους: α. Ἐ πι πε δο με τρί α, Στε ρε ο με τρί α (Πάπ πος κ.ἄ.), Προ βο λι κὴ (= γρα φι κή, ἤ τοι 
κα τό ψεις, το μὲς κ.λπ.), Ἀ να λυ τι κὴ Γε ω με τρί α (Ἀ ρι στοτ., Θέ ων). β. Θε ω ρί α τῶν 
Ἀ ριθ μῶν (Πυ θα γό ρας, Εὔ δο ξος), Ἀ πει ρο στι κὸς λο γι σμὸς (δι α φο ρι κός, ὁ λο κλη-
ρω τι κός). [Σημ.: Τὸν λο γι σμὸν = calculus δὲν τὸν ἐ φηῦ ραν οἱ Leibniz καὶ Newton, 

ÔÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ 
ÊÁÉ Ç ÔÅÔÑÁÃÙÍÉÊÇ ÑÉÆÁ



ἀλ λὰ τὸν βρῆ καν χω ρι στὰ ἀλ λή λων σὲ 
ἑλληνικὰ χει ρό γρα φα.]

Ἐ πί σης οἱ Ἕλ λη νες ἐ πι νό η σαν τὴν Θε-
ω ρί α τῶν Συ νό λων [«ταύ τας πολ λὰς οὔ-
σας (δυ νά μεις) ἑ νὶ εἴ δει, πε ρι έ λα βες», 
Πλάτ. «Θε αιτ.» 148 καὶ «τῶν γραμ μι-
κῶν… τὸ σύ νο λον», Πάπ πος 4.270]. Τὶς 
Σει ρὲς (∆ι ό φαν τος), τὰ Ὅ ρια. Τέ λος τὴν 
Ἄλ γε βρα < ἀ ραβ. Al·gabr < ὁ ζευ κτήρ; = 
τίτ λος χα μέ νος ἑλλ. μα θη μα τι κοῦ βι βλί-
ου, ὅ πως Al magesta < Ἡ «με γί στη» μα-
θημ. σύ να ξις, Al Kimija < Ἡ χυ μεί α.

Ç ÈÅÙÑÉÁ ÔÙÍ ÁÑÉÈÌÙÍ. Τὰ σύγ χρο να Μα θη μα τι κὰ ἀ πο δέ χον ται σὲ γε νι-
κὲς γραμ μὲς τὴν Θε ω ρί α τῶν Ἀ ριθ μῶν τῶν Ἑλ λή νων, προ σθέ τον τας μό νο τὸν γε-
νι κὸ δι α χω ρι σμὸ τῶν ἀ ριθ μῶν σὲ θε τι κοὺς καὶ ἀρ νη τι κοὺς π.χ. -3√2 [Σχ. 1.], ἤ τοι 
Β = φαν τα στι κοί/μι γα δι κοὶ ἀ ριθ μοὶ («μὴ ὄν των» ὡς οὐκ ἔ στιν, Πλάτ. «Θ ε αιτ.» 152), 
Α = Πραγ μα τι κοὶ (ὄν τες), ὧν τὰ ὑ πο σύ νο λα: α. ρη τοὶ καὶ β. ἄρ ρη τοι (ὑ πο σύ νο λο 
τῶν ρη τῶν οἱ ἀ κέ ραι οι, τῶν δὲ ἀρ ρή των οἱ ὑ περ βα τι κοί).

ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ: Φαν τα στι κοί: Οἱ πε ρι έ χον τες τὴν φαν τα στι κὴ ρί ζα √-1 = i ἢ i2 = -1. 
Πραγ μα τι κοί: Ὅ λοι οἱ ἀ ριθ μοὶ ποὺ ὑ πάρ χουν στὴν Φύ ση καὶ μπο ροῦν νὰ το πο θε-
τη θοῦν (ὡς μή κη) σὲ εὐ θεῖ α (ε) μὲ ἀρ χὴ τὸ Α = 0 καὶ μο νά δα μή κους ΑΒ = 1 [Σχ. 2.]. 
Ἀ κέ ραι οι: Ἁ πλᾶ πολ λα πλά σια τῆς μο νά δος. Ρη τοί: Πε ρι έ χουν τμή μα τα (κλά σμα-
τα) τῆς μο νά δας 2/3, 1⅔, ἤ τοι λό γο δύο ἀ κε ραί ων α/β ἢ δε κα δι κοὺς (σή με ρα). Ἄρ-
ρη τοι: Οἱ μὴ ἔ χον τες μορ φὴ α/β, ἤ τοι οἱ ρί ζες λ.χ. 3√3, 3√2 κ.ἄ. [Οἱ Ἕλ λη νες τοὺς 
ὠ νό μα ζαν καὶ «ἀ λό γους» ἢ «ἀ συμ μέ τρους».] Ὑ περ βα τι κοί: Ὠ νό μα σαν ἔτσι τοὺς 
«πε ρί ερ γους» ἀ ριθ μούς, ποὺ δὲν εἶ ναι ρί ζες ἐ ξι σώ σε ων, ὅ πως τὸν π = 3,141592… Εἶ-
ναι μὴ κα τα σκευ ά σι μοι, ὅ πως ὅ λοι οἱ ἄλ λοι, μὲ «κα νό να καὶ δι α βή τη», τὴν ἀ γα πη-
μέ νη ἐ φεύ ρε ση ἐ πι λύ σε ως προ βλη μά των τῶν Ἑλ λή νων «πρὸς κα νό να καὶ δι α βή την 
ἀ πη κρι βο μέ ναις», Πλούτ. καὶ Σέξ τος.

ÏÉ ÅËËÇÍÅÓ, ÔÏ ÁÐÅÉÑÏÍ ÊÁÉ ÏÉ ÁÑÑÇÔÏÉ. Τοὺς Ἕλ λη νες τὰ «μὴ ὄν τα» 
ὡς ἀ·νό η τα δὲν τοὺς ἀ πα σχο λοῦ σαν. Ὅ μως οἱ ἀ κραῖ ες κα τα στά σεις, ὅ πως τὸ «τε-
λεί ως μέ γα», Ἥ ρων, δηλ. τὸ ἄ·πει ρον καὶ τὸ ἀν τί στρο φό του «τε λεί ως μι κρό», τὸ 
μη δὲν (οὐ δέν) τοὺς ἐν δι έ φε ραν ὄ χι ὡς ὀν τό τη τες, ἀλ λὰ ὡς κα τα στά σει ς2 (τά σεις, 
ὅ ρια) «οὐ γάρ ἐ στι τί ἄ πει ρον», Χρύ σιπ πος καὶ Ἀ ρι στ: «Με τὰ τὰ Φυσικά» 1056Β: 
«ὁ μοῦ πάν τα χρή μα τα ἄ πει ρα καὶ πλή θει καὶ μι κρό τη τι» (= ὅ λα τὰ ὄν τα ἀ πο τε-
λοῦν ται ἀ πὸ ἄ πει ρα ἐ λά χι στα σω μα τί δια). Με γα λει ώ δης ἔκ φρα ση τῆς Ἀτο μι κῆς 
Θε ω ρί ας.

Ἔ τσι ἐ νῷ κα θώ ρι ζαν τοὺς ἀ κέ ραι ους καὶ ἐν γέ νει ρη τοὺς ἀ ριθ μοὺς καὶ γρα φι κὰ 
[Σχ. 2.] ἐ π’ εὐ θεί ας (ε), ὅ ταν –ὑ πο τί θε ται– ἀ να κά λυ ψαν ἐ πὶ Πυ θα γό ρα τοὺς ἄρ ρη-
τους, ἔ νοι ω σαν –δῆ θεν– δυ σά ρε στα. Αὐ τὰ λέ νε οἱ Γερ μα νοὶ καὶ ἄλ λοι μα θη μα τι κοὶ 

Σχ. 1. Σύ νο λα ἀ ριθ μῶν.
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με λε τη τὲς τῶν Ἑλ λή νων, μά λι στα μι λᾶ νε γιὰ «κρί ση»! Ὑ πῆρ ξε;
Τὸ θέ μα τῶν ἀρ ρή των ὑ φί στα το πα λαι ό θεν. Ὁ Θα λῆς (6ος αἰ.), πο λυ ε πι στή μων 

(κο σμο λό γος, ἀ στρο νό μος, μα θη μα τι κός, μη χα νι κός, με τε ω ρο λό γος, μου σι κός), γνω-
ρί ζου με ὅ τι χρη σι μο ποι οῦ σε τὰ τρί γω να, τὰ στοι χεῖ α τους, ἰ δι ό τη τες λ.χ. ὁ μοι ό τη-
τες. Ἔ τσι εἶ ναι σί γου ρο, ὅ τι, ἀ φοῦ με τροῦ σε ἀ πο στά σεις πλοί ων καὶ ὕ ψη πυ ρα μί-
δων, ὑ πο λό γι ζε καὶ ὕ ψη, δι α μέ σους, δι χο τό μους τρι γώ νων καὶ τὶς ἀ να λο γί ες τους. 
Ἐ πί σης κα τα σκεύ α ζε τε τρά γω να καὶ τὶς δι α γω νί ους.

Ἑ πο μέ νως τοῦ ἦ ταν γνω στὴ ἡ δι α γώ νιος τοῦ τε τρα γώ νου καὶ ἡ «πα ρα ξε νιά» της 
νὰ μὴ με τρᾶ ται ἀ κρι βῶς μὲ μο νά δα τὴν πλευ ρά του, ἤ τοι δ = α·√2. Ἐ πί σης τὸ ὕ ψος 
ἰ σο πλεύ ρου τρι γώ νου [Σχ. 3.]. Αὐ τὸ ὅ μως ποὺ σή με ρα μᾶς φαί νε ται –μὲ τὰ δε κα δι-
κὰ ψη φί α– ἀ τέρ μο νο, ἄ ρα ἀ κα τα νό η το, ἦ ταν ἀρ κε τὸ γιὰ τοὺς Ἕλ λη νες, ποὺ τὴν 
κα τα σκεύ α ζαν. [Σημ.: Οἱ ἄρ ρη τοι (ρί ζες) στὴ δε κα δι κὴ ἔκ φρα ση ἔ χουν ἄ πει ρα ψη-
φί α μὴ πε ρι ο δι κὰ λ.χ. √2 = 1,4142135…]

Οἱ ἄρ ρη τοι πέ ρα σαν στὸν Πυ θα γό ρα (5ος αἰ.) καὶ τοὺς συν τρό φους του (Πυ θα-
γο ρεί ους), ποὺ ἄρ χι σαν νὰ ὑ πο λο γί ζουν τὶς πλευ ρὲς ὀρ θο γω νί ων τρι γώ νων καὶ 
τὶς σχέ σεις μὲ τὸ γνω στὸ Πυ θα γό ρει ο Θε ώ ρη μα: α2 = β2 + γ2, βά σει ἴ σων τρι γώ νων 
[Σχ. 7.] ἢ ὁ μοί ων.

[Πα ρέκ βα ση: Ἡ πι θα νὴ μυ στι κό τη τα τῶν δι δα σκα λι ῶν-ἐ ρευ νῶν τῆς Πυ θα γο ρι-
κῆς σχο λῆς θὰ εἶ χε σχέ ση μὲ τὴν ἐ να σχό λη ση μὲ τοὺς μὴ ἀ κέ ραι ους καὶ τῶν ἰ δι ο-
τή των τους ὡς καὶ τὴν ἀ να κά λυ ψη κα νο νι κῶν (ἐγ γε γραμ μέ νων) πο λυ γώ νων καὶ 
στε ρε ῶν (δω δε κά ε δρο, εἰ κο σά ε δρο κ.ἄ.). Τοῦ το ἴ σως ἐ θε ω ρή θη ἀ σέ βεια πρὸς τὰ 
θέ σμια ἀ πὸ κά ποι ους τυ ράν νους ἢ καὶ ἱ ε ρο συ λί α. Ἴ σως πά λι νὰ ἦ ταν πα ρα νό η-
ση τῶν βι ο γρά φων τοῦ Πυ θα γό ρα τῆς λέ ξε ως «ἄρ ρη τος» (ἀ ριθ μός), ἤ τοι α+ρη τὸς 
(=ἀπόρ ρη τος) ἀν τὶ τοῦ μὴ ἔχοντος ἀ να λο γί α. Μὴ ξε χνᾶ με, ὅ τι οἱ δύο βι ο γρά φοι 
ἔ ζη σαν 8 (!) αἰ ῶ νες με τὰ ἀ πὸ τὸν Πυ θα γό ρα.]

Ἡ δι δα σκα λί α τοῦ Πυ θα γό ρα ἦ ταν προ φο ρι κή, ἴ σως δὲν συ νέ γρα ψε τί πο τα. Με-
τὰ τὸν θά να τό του κά ποι οι Πυ θα γό ρει οι κοι νο ποί η σαν τὰ «μυ στι κά». Γνω ρί ζου με 
τὸν Ἵπ πα σο καὶ τὸν Φι λό λα ο.  Ὁ Ἵπ πα σος ἐ ξέ δω σε βι βλί α, ἐξ ὧν τὸν «Μυ στι-
κὸν λό γον… ἐ πὶ δι α βο λῇ Πυ θα γό ρου», ∆ιογ. Λα έρτ. καὶ «Πε ρὶ τῶν ἀ λό γων». Ὁ 
Ἰ άμ βλι χος λέ γει, ὅ τι μᾶλ λον τὸν ἔ πνι ξαν, ἐ πει δὴ κοι νο ποί η σε μυ στι κὰ (;) «ἐ ξε νέγ-
κειν… δω δε κά ε δρον, ἀ πώ λε το κα τὰ θά λατ ταν ὡς ἀ σε βή σας».

Σχ. 3. Τε τρ. ρί ζες τοῦ 2 καὶ 3.
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ἐ π’ εὐ θεί ας.
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Ὁ πραγματικὸς λόγος ἦταν ἡ δημοσιοποίηση ἐπὶ πληρωμῇ τῶν ἀρρήτων ἀριθ-
μῶν. «Ἔνιοι περὶ τῆς ἀλογίας καὶ ἀσυμμετρίας ἐξ·ειπόντα τοῦτο παθεῖν.»  Γιὰ 
τὸν Φιλόλαο γράφει ὁ ∆ιογένης Λαέρ. 8.15: Μέχρι δὲ Φιλολάου, τίποτα δὲν ἦταν 
γνωστὸ γιὰ τὸ Πυθαγόρειο δόγμα (περὶ ἀρρήτων), καὶ ὁ Φ. δημοσιοποίησε (ἐξή-
νεγκεν) τὰ διαβόητα τρία βιβλία, ποὺ ὁ Πλάτων ἔστειλε νὰ ἀγορασθοῦν ἀντὶ 100 
μνῶν (= 10.000 δρχ. ≈ 300.000 εὐρώ, ποσὸ ὑπέρογκο).

Ἔτσι ἔφθασαν στὸν Πλάτωνα, ποὺ κατηγορήθηκε γιὰ λογοκλοπία, ὅπως καὶ ὁ 
Ἐμπεδοκλῆς (∆ιογ.). Ἂν καὶ μὴ μαθηματικός, στὸν διάλογό του «Θεαίτητος» (148) 
ἐξέθεσε μὲ σαφήνεια τὰ δύο σύνολα ἀριθμῶν, τοὺς «τετράγωνους καὶ τοὺς «ἑτερο-
μήκεις» (= ὀρθογώνιους). Π.χ. τὰ 4, 9, 16… εἶναι τετράγωνοι, γιατὶ εἶναι 2 x 2 = 22, 
33, 44.... Οἱ λοιποὶ ὀρθογώνιοι 3 = 1 x 3, 6 = 1 x 6 ἢ 2 x 3 κ.ο.κ. [Γ = β x γ]. «ὅσαι μὲν 
γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον (καὶ ἐπίπεδον) ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι μῆκος ὁρισόμε-
θα, ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκη δυνάμεις, ὡς μήκει μὲν οὐ ξύμμετροι ἐκείναις (γραμμαῖς) 
τοῖς δ’ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται». [=Καὶ τὶς γραμμές, ποὺ ὑψωμένες στὸ τετράγωνο 
ἐκφράζουν ἐμβαδόν, τὶς λέμε μῆκος, καὶ ὅσες ἐκφράζουν ἐμβαδὸν ὀρθογωνίου, τὶς 
λέμε δυνάμεις (ρίζες), ποὺ ὡς πρὸς τὸ μῆκος εἶναι ἀσύμμετρος ἀριθμός, ἔχουν ὅμως 
ἴσα ἐμβαδά.] Ἤτοι, ἂν ἔχουμε β καὶ γ πλευρὲς ὀρθογωνίου, ὑπάρχει α πλευρὰ τε-
τραγώνου ἴσου ἐμβαδοῦ, δηλ. Γ ἐμβ. = β x γ = α2 ἢ √Γ = √β x γ = α.

ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÏÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÁÑÑÇÔÙÍ. Οἱ γνώσεις περιέρχονται στὴ γε-
νιὰ τοῦ Εὐκλείδη (3ος αἰ.). Αὐτὸς μὲ τὰ θεωρήματά του δίνει ὁριστικὰ λύση στὸν 
ὑπολογισμὸ τῶν ἀρρήτων καὶ ἰδιαίτερα τῶν τετραγωνικῶν ριζῶν ὅλων τῶν ἀκε-
ραίων (καὶ κλασμάτων αὐτῶν) καὶ ἀριθμητικῶς καὶ γεωμετρικῶς.

[Παρέκβαση: Ὅπως λένε «Ἱπποκράτης, ὁ πατὴρ τῆς Ἰατρικῆς», «Ἡρόδοτος τῆς 
Ἱστορίας» κ.τ.λ., ἔτσι λένε τὸν Πυθαγόρα πατέρα τῶν Μαθηματικῶν, τὸν Εὐκλεί-
δη τῆς Γεωμετρίας. ∆ὲν εἶναι σωστό. Κανείς τους δὲν «φύτρωσε» ἀπὸ τὸ πουθενά. 
Ἀντίθετα καὶ πολλοὶ σύγχρονοι ἰσάξιοί τους ὑπῆρχαν καὶ πρόγονοι ἄξιοι. Ἁπλῶς 
ἦσαν μὲν ἐξαίρετοι, εἶχαν δὲ τὴν τύχη νὰ μὴν καταστραφοῦν ἔργα τους.]

Ὁ Εὐκλείδης μέσα σὲ χιλιάδες θεωρήματα παρουσίασε ξεκάθαρα τὴν ἄποψη τῶν 
Ἑλλήνων γιὰ τὸν ἀπειροστικὸ λογισμὸ (ἐξ οὗ τὰ σύγχρονα ἀνώτερα Μαθηματι-
κά). ∆ηλαδὴ τὸν (ὑπο)λογισμὸ τῶν λόγων δύο ποσῶν, ποὺ συγκρίνονται πολλὲς 
φορές, κάποτε ἄπειρες.

Προηγουμένως ὁ Εὔδοξος ὁ Κνίδιος (≈ 360 π.Χ.) πρότεινε τὴν λεγόμενη σήμερα 
«μέθοδο ἐξαντλήσεως» (exhaustion), ἤτοι μετατροπῆς προσεγγιστικῶς καμπύλων 
σχημάτων σὲ εὐθύγραμμα3. Ἀφοῦ δὲν ἔμεινε κανένα βιβλίο του, μόνο νύξεις κάνει 
ὁ ∆ιογένης Λ.: «κατέλιπεν ὑπομνήματα κάλλιστα» καὶ ὁ Πλούταρχος: «πειρουμέ-
νου δι’ ἀλόγου δύο μέσους ἀναλόγους».

Ὁ Εὐκλείδης προτείνει (10, HOR1): «Σύμμετρα μεγέθη λέγεται τὰ τῷ αὐτῷ μέτρῳ 
μετρούμενα, ἀσύμμετρα δὲ ὧν μηδὲν ἐνδέχεται κοινὸν μέτρον γενέσθαι» (λ.χ. 4 καὶ 
3 ἔχουν κοινὸ μέτρο τὸ 1, ἐνῷ 1 καὶ √2 εἶναι ἀσύμμετροι). Καὶ τῶν μὲν συμμέτρων/
ρητῶν βρίσκει τὸ μέτρον (10,3), τῶν ἀρρήτων βρίσκει τὸν συνεχῆ λόγο τῶν ὑπολοί-
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πων μὲ μί α μέ θο δο με γα λο φυ ῆ, τὴν 
ἀνθ·υ φαί ρε σιν (= ἐ ξάν τλη ση).

Στὰ «Στοι χεῖ α» του, 10.2, δι α τυ πώ-
νει: «Ἐ ὰν δύο με γε θῶν ἀ νί σων ἀν-
θυ φαι ρου μέ νου ἀ εὶ τοῦ ἐ λάσ σο νος 
ἀ πὸ τοῦ μεί ζο νος τὸ κα τα λει πό με-
νον μη δέ πο τε κα τα με τρῇ τὸ πρὸ ἑ αυ-
τοῦ, ἀ σύμ με τρα ἔ σται τὰ με γέ θη (εἰ δ’ 
ἄλ λως σύμ με τρα)». Καὶ 10.3., «∆ύο 
με γε θῶν συμ μέ τρων δο θέν των, τὸ 
μέ γι στον αὐ τῶν κοι νὸν μέ τρον εὑ-
ρεῖν.» 

Πα ρα δείγ μα τα:   ∆ύο σύμ με τρες 
εὐ θεῖ ες. Ἔ στω εὐθεῖες ΑΒ καὶ Γ∆, 
ὅ που ΑΒ > Γ∆ (Σχ. 4.) Λαμ βά νω ὡς 
μέ τρον (μο νά δα) τὴν Γ∆ καὶ με τρῶ 
τὴν ΑΒ (πό σες φο ρὲς χω ρά ει). Τὸ 
ὑ πό λοι πο (ἂν ὑ πάρ χῃ) ΕΒ, τὸ λαμ-
βά νω ὡς μέ τρον, γιὰ νὰ με τρή σω τὸ 
Γ∆ κ.ο.κ. Ἔ τσι συ νε χί ζω, ἕ ως ὅ του 
νὰ μὴν ὑ πάρ χῃ ὑ πό λοι πο. Τὸ τε λευ ταῖ ο αὐ τὸ μέ τρο εἶ ναι τὸ μέ γι στο κοι νὸ μέ τρο 
τῶν ΑΒ καὶ Γ∆, καὶ αὐ τὲς εἶ ναι σύμ με τρες (ρη τοὶ ἀ ριθ μοί). Λ.χ. ΑΒ = 5, Γ∆ = 2, ἄ ρα 
ΕΒ  =1 = ὑ πό λοι πο. Συ νε χί ζω Γ∆/ΕΒ = 2/1 = 2 καὶ ὑ πό λοι πο μη δέν. Μο νὰς τὸ ΕΒ.
 Ἔ στω ὅ μως ἔ χου με ἀ σύμ με τρες εὐ θεῖ ες (ἄρ ρη τοι ἀ ριθ μοί), λ.χ. τὴν πλευ ρὰ 

ΑΒ τοῦ τε τρα γώ νου ΑΒΛΚ καὶ τὴν δι α γώ νιον ΑΛ = ΑΓ (Σχ. 5.) Συγ κρί νον τας τὴν 
ΑΓ μὲ τὴν ΑΒ ὡς μο νά δα, βρί σκω ὑ πό λοι πο ΒΓ. Συ νε χί ζω μὲ μο νά δα τὸ ΒΓ, συγκρί-
νον τας μὲ τὸ ΑΒ, βρί σκω ὅ τι χω ρά ει 2 φο ρὲς καὶ ἀ φή νει ὑ πό λοι πο ∆Β. Ἔ πει τα 
συ γκρί νω ∆Β μὲ ΒΓ κ.ο.κ. ἐ π’ ἄ πει ρον, ἀ φοῦ βρί σκω πάν τα ὑ πό λοι πο. Ἄ ρα οἱ ΑΒ 
καὶ Α∆ εἶ ναι ἀ σύμ με τρες.

Μὲ τὴ σύγ χρο νη γρα φὴ ἡ ἄ νω σχέ ση ΑΓ : ΑΒ (ὅ που ΑΒ = 1 = μο νάς) ἰ σοῦ ται μὲ 
√2 ἴ σον μὲ δε κα δι κὴ μορ φὴ 1,4142135… ἀ τέρ μο να. Ἑ πο μέ νως ὑ πό λοι πο 1,4142… - 
1,0 = 0,4142… = ΒΓ, καὶ χω ρά ει 1 φο ρά. Τὸ ΒΓ στὸ ΑΒ χω ρά ει 2 φο ρὲς καὶ ὑ πό λοι-
πο 0,1715… (1-2 x 0,4142…) Συ νε χί ζον τας ἔ τσι βρί σκω νὰ χω ρά ῃ πάν τα (ἀ τέρ μο να) 
2 φο ρές ! Ἔ τσι τὸ ΑΓ : ΑΒ οἱ Ἕλ λη νες τὸ ἔ γρα φαν 1/2/2/2…

Σημ.: Οἱ Ἕλ λη νες, μὴ ἔ χον τες δε κα δι κοὺς ἀ ριθ μοὺς πα ρὰ μό νο κλα σμα τι κούς, ξε-
περ νοῦ σαν τὴν εἰ κό να τοῦ χα ώ δους τῶν ἀρ ρή των π.χ. τοῦ √2 = 1,4142135… μὲ τὴν 
ἁ πλῆ ἐ πα νά λη ψη τῶν λό γων: √2 = 1/2/2/2… Με γα λο φυ ές! Ἔτσι τὸ √3 =1,7320508... 
γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἦταν 1/2/1/2/... καὶ τὸ √5 = 2,2360679… = 2/4/4/4… ἔ τσι ἁ πλᾶ.

ÃÅÙÌÅÔÑÉÊÇ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÁÑÑÇÔÙÍ. Οἱ Ἕλ λη νες, ἐ ναρ μο νι σμέ νοι μὲ τὴν 
Φύ ση, ἐκ φρά ζον ταν μὲ τὸ «ἁ πλοῦν» (4 συμ παν τι κοὶ νό μοι: Ἀ νάγ κη, Ἀ έ να ον, ∆ι ά-

Σχ. 4. Μέ θο δος ἀν θυ φαι ρέ σε ως.
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Σχ. 5. Εὕ ρε ση τῆς √2 δι’ ἀν θυ φαι ρέ σε ως.
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φορον, Ἁπλοῦν). Καὶ σὰν γεωμέ-
τρες –παρὰ ἀριθμητικοί– ὑλοποι-
οῦσαν τὰ μεγέθη (γραμμὲς κ.ἄ.) 
καὶ ἔτσι μετροῦσαν κατασκευά-
ζοντας. Κατώρθωσαν λοιπὸν νὰ 
κατασκευάζουν ἄρρητους ἀριθ-
μοὺς (ρίζες) μὲ ἁπλοῦς τρόπους. 
Λ.χ. τὴν √2 ὡς διαγώνιο τετραγώ-
νου, τὴν √3 ὡς ὕψος ἰσοπλεύρου 
τριγώνου (μονὰς τὸ α) [Σχ. 3.]. 
Τὴν √4  =2 ὡς τετράγωνο ἀριθμό. 
Τί γίνεται ὅμως μὲ τὶς λοιπὲς τε-
τραγωνικὲς ρίζες τῶν ἀκεραίων, 
√5, √6… κ.τ.λ.; 

Ἡ μόνη ἀναφορὰ εἶναι τοῦ Πλά-
τωνα: «Θεαίτητος» 147 d: «Περὶ 
δυνάμεων τί ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε 
ἔγραφε, τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ 
πεντάποδος, ἀποφαίνων ὅτι οὐ 
ξύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ καὶ οὕτω 
κατὰ μίαν ἑκάστην προαιρούμε-
νος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάπο-
δος· ἐν δὲ ταύτη πως ἐνέσχετο.» 
[= Περὶ τῶν τετρ. ριζῶν κάποιος, 
ὁ Θεόδωρος, μᾶς κατασκεύασε, 
δηλ. τὴν √3 καὶ √5, ἀποδεικνύον-
τας ὅτι εἶναι ἀσύμμετρες ὡς πρὸς 
τὴν μονάδα (ποῦς). Καὶ μὲ τὸν 
ἴδιο τρόπο μία-μία ἀνέλαβε νὰ 
τὶς ὑλοποιήσῃ μέχρι καὶ τὴν √17. 
Μετὰ σὰν νὰ τὰ παράτησε.]

Τὸ πῶς κατασκεύαζε τὶς ρίζες 
καὶ γιατί σταμάτησε στὴν √17 
ἔγινε μέγα πρόβλημα γιὰ τοὺς 
εἰδικοὺς στὰ ἀρχαῖα Μαθημα-
τικά. Πάνω ἀπὸ δέκα Γερμανοὶ 
μαθηματικοὶ (καὶ πόσοι ἄλλοι;) 
ἔκαναν προτάσεις3. Μάλιστα ὁ 
H. Kracke τὸ 1968 πρότεινε σπεῖ-
ρα ριζικῶν (Σχ. 6.), ποὺ σταματᾷ 

Σχ. 6. Μέθοδος τοῦ Θεοδώρου (;)  
ἀπὸ τὸν H. Kracke (1968).

Φωτ. 1.

20706 ∆ΑΥΛΟΣ/300, Μάρτιος 2007



στὴν √17. [Θυμίζει κελύφη μαλακίων, τοῦ ναυτίλου, ἀμμωνίτη κ.ἄ.] Ἄλλοι πρότει-
ναν πολύπλοκες κατασκευὲς τριγώνων ἀπαράδεκτα ὀξυγωνίων, ἑπομένως μὴ ἀκρι-
βεῖς, ὅπως λ.χ. τὴν √19 ἀπὸ τρίγωνο πλευρῶν 1, 170, 39 √19.

Ὅμως οἱ Ἕλληνες θὰ εἶχαν βρεῖ ἁπλῆ καὶ ἀκριβῆ κατασκευὴ ὅλων τῶν ριζῶν 
«διὰ τοῦ κανόνος καὶ διαβήτου», ὅπως εἶχαν προσεγγιστικὲς γιὰ τὸν π = 3,14159… 
καὶ γιὰ τὴν τριχοτόμηση γωνιῶν5.

Ç ÁÐÏÄÅÉÎÇ. Εἴπαμε σύμφωνα μὲ τὸν Πλάτωνα: «Θεαίτητος» 148 ὅτι: «Ἂν ἔχου-
με β καὶ γ πλευρὲς ὀρθογωνίου, ὑπάρχει τετράγωνο πλευρᾶς α ἴσου ἐμβαδοῦ (ἰσο-
δύναμο)». ∆ηλαδὴ Γ ἐμβαδὸν = β x γ = α2 ἢ √Γ = √β x γ = α.

Τοῦτο σημαίνει, ὅτι, ἂν ἔχουμε ἕναν ἀκέραιο ἀριθμὸ Γ καὶ μποροῦμε νὰ τὸν ἀνα-
λύσουμε σὲ δύο παράγοντες β καὶ γ, μποροῦμε νὰ βροῦμε γραφικὰ τὴν τετρ. ρίζα 
τοῦ α. ∆ὲν μᾶς ἐξηγεῖ ὅμως ὁ Πλάτωνας, πῶς κατασκευάζεται τὸ μῆκος α ἀπὸ τὰ 
δοσμένα β καὶ γ.

Ὁ Εὐκλείδης ἀποδεικνύει τὸ γνωστὸ Θεώρημα τοῦ Πυθαγόρα περὶ τῶν τετρα-
γώνων τῶν πλευρῶν ὀρθ. τριγώνου: α2 + β2 = γ2 μὲ τὸν πλέον κλασικὸ τρόπο (Σημ.: 
Ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 100 ἀποδείξεις αὐτοῦ!)6  [Σχ. 7.] [Φωτ. 1.], βάσει τῶν ὁμοίων 
τριγώνων ΒΖΓ καὶ ΒΑ∆. Ἔτσι τὸ ὀρθογώνιο ΒΜΛ∆ εἶναι ἰσοδύναμο μὲ τὸ τετρά-
γωνο ΑΒΖΗ. ∆ηλαδὴ β x δ = α2. Αὐτὸ λέγεται Θεώρημα Εὐκλείδου.6

Ἄλλος τρόπος: Ἀπὸ τὰ ὅμοια τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΜΑΒ ἔχω [β + γ = δ] λόγο α/δ = 
β/α ἄρα β x δ = α2. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ὅμοια τρίγωνα ΜΑΒ καὶ ΜΑΓ ἔχω υ/β = γ/υ, 
ἄρα β x γ = υ2 ἢ υ = √β x γ = √Γ. Ἤτοι τὸ Θεώρημα τοῦ Ὕψους (Εὐκλείδη); ∆ὲν τὸ 
ἐνετόπισα ἀκόμα μέσα στὰ χιλιάδες θεωρήματα.

α2 =β x δ

καὶ

u2 = (β x γ)

u = √β x γ

π.χ. u = √6 = √2 χ 3

β =2, γ =3

u = √6

Σχ. 7. Θεώρημα Πυθαγόρα. Ἐπίλυση μὲ θεώρημα Εὐκλείδη.
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Ç ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ. Μὲ τὸ Θε ώ ρη μα τοῦ Ὕ ψους μπο ροῦ με νὰ σχε δι ά σου με ὅ λες τὶς 
τε τρ. ρί ζες ἀ κε ραί ων (καὶ κλα σμά των) ὡς ἑ ξῆς: Ἔ στω τυ χὸν ἀ κέ ραι ο ἐμ βα δὸν Γ 
καὶ ζη τῶ τὸ ἀν τί στοι χο τοῦ τε τρα γώ νου α2, δηλ. √Γ = α. Ἀ να λύ ω τὸν ἀ ριθ μὸ Γ σὲ 
γι νό με νο δύο πα ρα γόν των β x γ. Ἂν δὲν ἀ να λύ ε ται, τὸν γρά φω Γ x 1 (προ τι μῶ τὸ  
β x γ). Γιὰ νὰ βρῶ τὸ α = √Γ = √β x γ παίρ νω πα ρά δειγ μα τὸ Γ = 6. Πρώ τη πε ρί πτω-
ση: Γ = 6 = 2 x 3 (κόκ κι νο σχῆ μα). Θε ω ρῶ αὐ θαί ρε τη μο νά δα 1 = μῆ κος ΑΒ (Σχ. 8.). 
Ἐ πὶ τῆς εὐ θεί ας ΓΕ παίρ νω ΑΕ = 2 x ΑΒ = 2 καὶ ΑΖ = 3 x ΑΒ = 3. Μὲ δι ά με τρο τὴ 
ΖΕ γρά φω ἡ μι κύ κλιο καὶ ἀ πὸ τὸ Α ὑ ψώ νω κά θε τον Α∆, ποὺ τέ μνει στὸ ∆. Τό τε ἡ 
Α∆ (ὕ ψος ὀρ θογ. τρι γώ νου ∆ΕΖ) ἴ σον Κ = √2 x 3 = √6. Α∆ = √6.

Τὸ ἴ διο κα τα σκευ ά ζε ται ἡ √6 = √1 x 6 (μαῦ ρο σχῆ μα), ὅ που ΑΒ = 1 καὶ ΑΓ = 6. Ὁ 
τρό πος, γνω στὸς στοὺς ἀρ χαί ους Ἕλ λη νες, εἶ ναι ἁ πλοῦς, καὶ ἀ πο λύ τως ἀ κρι βής.

ËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÊÁÉ ÌÅÔÑÇÔÉÊÇ. Ἦ σαν τὰ πα ρα προ ϊ όν τα τῶν νο η τι κῶν Μα θη-
μα τι κῶν (θε ω ρη τι κά, φι λο σο φί α). Χρή σι μα μό νο γιὰ λο γα ρια σμούς/ὑ πο λο γι σμοὺς 
καὶ με τρή σεις. Αὐ τὸ δὲν ση μαί νει ὅ τι ταυ τί ζον ται μὲ τὸν σύγ χρο νο ὅ ρο «Τε χνο-
λο γί α». Αὐ τὴ μὲ τὴν βο ή θεια εἰ δι κῶν «ἐ πι στη μό νων» πα ρά γει προ ϊ όν τα, πα ρέ χει 
ὑ πη ρε σί ες (hardware/software) πρὸς ἀ πό κτη ση (ὑ περ)κερ δῶν καὶ μό νον. Στὴν ἀρ-
χαι ό τη τα ὁ ὅ ρος σή μαι νε ἁ πλῶς «συ στη μα το ποί η ση», ἰ δί ως «ταυ το ποί η ση λέ ξε ων 
στὴ γραμ μα τι κή».

Οὔ τε ση μαί νει ὅ τι ἡ με τρη τι κὴ ἦ ταν πρω τό γο νη· ἀν τι θέ τως πα ρ’ ὅ λη τὴν ἔλ λει-
ψη (;) τῆς ση με ρι νῆς ὑ πο δο μῆς, οἱ Ἕλ λη νες ἔ κα ναν ἀ συλ λή πτου ἀ κρι βεί ας ὑ πο λο-
γι σμοὺς καὶ με τρή σεις. Λ.χ. με τροῦ σαν τὴν διά ρκεια τοῦ ἔ τους, συν δυ ά ζον τας Σε-
λή νη καὶ Ἥ λιο μὲ κύ κλους 8, 19, 76 (κ.ο.κ.) ἐ τῶν μὲ ἀ σύλ λη πτη ἀ κρί βεια λά θους 
ἀ πὸ 1΄ ἕ ως 0,7΄΄ ἀ νὰ ἔ τος7.

Σχ. 8. Κα τα σκευ ὴ τοῦ Α∆ = √6 μὲ δύο τρό πους.

√6

1 1 1 1 1 1 1 1

3 2

6
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Καὶ ἕ να ἁ πτὸ πα ρά δειγ μα, ἡ εὕ ρε ση τε τρ. ρί ζας: ὁ Πτο λε μαῖ ος στὴ «Μα θημ. 
Σύν τα ξιν» δί νει δε κά δες τι μές τους. Λ.χ. στὸ κεφ. Α 1,36 ἀ να φέ ρει «εἰς ἡ μι κύ-
κλιον μοί ρας ρμδ (= 144°) τῶν λοι πῶν Μα # 22γκδ νε με, «αὕ τη δὲ μή κει τῶν αὐ-
τῶν ριδ z ἔγ γι στα λz». Ἤ τοι οἱ ἀ ριθ μοὶ 13,024° 55΄ 45΄΄ καὶ 114° 7΄ 37΄΄. Σὲ δε κα-
δι κὰ Α = 13.024,9291666… καὶ Β = 114,1269444… Οἱ σχέ σεις τους; Ὁ Β εἶ ναι ἡ τε-
τρ. ρί ζα τοῦ Α. Ὄν τως √Α ≈ Β  √Α = 114,126/814… ≈ Β = 114,1269444… ∆ι α φο ρά; 
∆ = 0,00013, ἤ τοι πο σο στὸ λι γώ τε ρο ἀ πὸ 1 ἑ κα τομ μυ ρι ο στό, δλδ. 16 μ. στὴν πε ρί-
με τρο τῆς Γῆς ἢ 6 χι λι ο στό με τρα στὰ 8,5 χι λι ό με τρα Ἀ θη νῶν-Πει ραι ῶς! Καὶ γνω ρί-
ζον τας τὴν δι α φο ρά-λά θος λέ γει «ἔγ γι στα» (=σχε δόν). [Ὅ λοι οἱ ὑ πο λο γι σμοὶ τοῦ 
αὐ τοῦ «λά θους».]

Τί τὶς ἤ θε λε ὁ Πτο λε μαῖ ος τὶς ρί ζες τό σο με γά λων ἀ ριθ μῶν; Για τί χρη σι μο ποί-
η σε μοῖ ρες; Πῶς κα τώρ θω σε τὴν ἀ σύλ λη πτη καὶ γιὰ τὰ ση με ρι νὰ δε δο μέ να ἀ κρί-
βεια; Τί μέ θο δο ὑ πο λο γι σμοῦ καὶ τί σύ στη μα ἀ ριθ μῶν χρη σι μο ποίη σε; (Ὄ χι βέ-
βαι α αὐ τὸ τῶν γραμ μά των· προ σπα θή στε νὰ προ σθέ σε τε τοὺς 13.024 + 114 + 
17/3 σὲ γράμ μα τα Μαγ,κδ + ριδ + γ/ιζ.) Ἄ γνω στο μέ χρι στιγ μῆς.

Οἱ Ἕλ λη νες μα θη μα τι κοὶ προ χώ ρη σαν τὶς γνώ σεις τῶν «πα λαι ῶν» ἀ να κα λύ πτον-
τας νέ ες ἔν νοι ες, ἔ δω σαν Τά ξη στὸ Χά ος. Καὶ ὅ λα γιὰ τὸν Ἔ ρω τα τῆς Ἐ πι στή μης, 
ὡς «ἐ ρα σι τέ χναι» < ἔ ρως + τέ χνη. Τί κέρ δι σαν; Τὴ χα ρὰ τῆς δη μι ουρ γί ας, τοῦ ξε-
κλει δώ μα τος τῆς Φύ σης, ποὺ «κρύ πτε σθαι φι λεῖ», Ἡ ρά κλει τος.

Ἔ τσι καὶ ὁ Πλά των σκά λι σε στὴν πόρ τα του τὸ «μη δεὶς ἀ γε ω μέ τρη τος εἰ σί τω». 
Καὶ ἂν πέρ να γε κά ποι ος «βά ναυ σος» ἐκ λά θους τὴν πύ λη τῆς Ἐ πι στή μης καὶ ρώ τα-
γε τὸν δά σκα λο «τί μοι πλέ ον ἔ σται, ταῦ τα μα θόν τι;» (= τί πε ρισ σό τε ρα θἄ χω μα-
θαί νον τας αὐ τά;), σὰν τὸν Εὐ κλεί δη θὰ ἀ παν τοῦ σε, «δοῦ λε, δὸς αὐ τῷ τρι ό βο λον 
ἐ πει δὴ δεῖ αὐ τῷ ἐξ ὧν μαν θά νει κερ δαί νειν» (= Ἄν τε δός του με ρο κά μα το, ἐ πει δὴ 
γι’ αὐτὸν πρέ πει γιὰ ὅ,τι μα θαί νει νὰ κερ δί ζῃ).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εὐ. Στα μά της, «Ἱ στο ρί α Ἑλ λη νι κῶν Μα θη μα τι κῶν», 1954.

2. Κ. Καρ μι ράν τζος, «Μη δὲν καὶ ἄ πει ρον», «∆», τ. 251.

3. H. Scholz, «Ἡ κρί ση τῶν ἀρ χαί ων ἑλλ. Μα θη μα τι κῶν», ἔκδ. Αἴ θρα.

4. Dictionary of Mathematics, Penguin.

5. Κ. Καρ μι ράν τζος, «Ὁ τε τρα γω νι σμὸς τοῦ κύ κλου», «∆», τ. 201 καὶ «Τρι χο τό μη ση τῆς γω-
νί ας», «∆», τ. 220.

6. «Ἐγ κυ κλο παί δεια Μα θη μα τι κῶν», Ἔκδ. Πα γου λᾶ τος 1978.

7. Κ. Καρ μι ράν τζος, «Τὸ ὡ ρο λό γιο τοῦ Ἀν δρό νι κου», «∆», τ. 210 καὶ «Ἡ με ρο λό για Ἑλ λή-
νων», «∆», τ. 211 καὶ τ. 216.

Κωστῆς Καρμιράντζος
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ὸν Ἰ α νουά ριο τοῦ 842 μ.Χ. ὁ Θε-
ό φι λος, ὁ τε λευ ταῖ ος τῆς δυ να-
στεί ας τῶν Ἰ σαύ ρων με ταρ ρυθ-
μι στὴς αὐ το κρά τωρ τῆς Ἀ να το-
λι κῆς Ρω μα ϊ κῆς Αὐ το κρα το ρί ας 

(«ἐ ρα στὴς τῆς δι και ο σύ νης» κα τὰ τὸν Πα παρ-
ρη γό που λο), δη λη τη ρι ά ζε ται ἀ πὸ τὸ Ὀρ θό-
δο ξο ἱ ε ρα τεῖ ο καὶ πε θαί νει ἀ πὸ δυ σεν τε ρί α. 
Τό τε γί νε ται καὶ ἡ ἀ να στή λω ση τῶν εἰ κό νων, δη λα δὴ ἡ ἐ πα να φο ρὰ τοῦ 
ἱ ε ρα τεί ου στὴν δι α κυ βέρ νη ση τῆς Αὐ το κρα το ρί ας καὶ μὲ τὴν ὀ νο μα σί α 
«Κυ ρια κὴ τῆς Ὀρ θο δο ξί ας» ἑ ορ τά ζε ται μέ χρι καὶ σή με ρα ὡς ὁ θρί αμ βος 
καὶ ἡ κυ ρι αρ χί α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας ἐ πὶ τοῦ Κρά τους. 

Ἔ κτο τε ἡ Βυ ζαν τι νὴ Αὐ το κρα το ρί α πα ρὰ τοὺς ἀ μέ τρη τους ἐ ξω τε ρι κοὺς ἐ χθρούς 
της κλυ δω νί σθη κε κυ ρί ως ἐκ τῶν ἔ σω, ἀ φοῦ ἡ σή ψη καὶ ἡ δι α φθο ρὰ τοῦ λα οῦ καὶ 
τῶν κλη ρι κῶν της τὴν ὡ δή γη σαν στὴν στα δια κὴ ἐ ξα φά νι σή της. Ἡ πλή ρης θε ο κρα τί α 
καὶ ὁ σκο τα δι σμὸς ποὺ ἐ πι κρα τοῦ σε φαί νε ται καὶ ἀ π’ τὰ λό για τοῦ ἴ διου τοῦ ἰ δε-
ο λο γι κοῦ θε με λι ω τῆ τοῦ συγ χρό νου Ἑλ λη νο χρι στι α νι σμοῦ Κ. Πα παρ ρη γο πού λου: 
«Εἴ πο μεν δὲ καὶ ἄλ λο τε, ὅ τι, ἐ πει δὴ τὸ αἴ σθη μα τῆς φι λο πα τρί ας καὶ τῆς ἐ θνι κῆς 
φι λο τι μί ας δὲν ὑ πῆρ χε τό τε ἐν τῇ κοι νω νί ᾳ ἐ κεί νῃ, μό νον δὲ ἐ πε κρά τει πα ρ’ αὐ τὴν 
τὸ θρη σκευ τι κὸ αἴ σθη μα, ἄλ λος τρό πος τοῦ νὰ κα τα στῇ τὸ αἴ σθη μα τοῦ το χρή σι-
μον εἰς τὰ πρα κτι κὰ τῆς πο λι τεί ας συμ φέ ρον τα δὲν ὑ πῆρ χε, εἰ μὴ νὰ κα θι ε ρω θῇ, ὅ τι 
ὁ ὑ πὲρ τοῦ κρά τους πί πτων στρα τι ώ της ἐκ πλη ροῖ κα θῆ κον ἀ νά λο γον τοῦ ὑ πὲρ τῆς 
πί στε ως μαρ τυ ροῦν τος.» («Ἱ στο ρί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους», τό μος 5ος, σελ. 109.)

Κα τὰ τὴν πε ρί ο δο ἀπὸ 842 ἕ ως τὸ 960 μ.Χ. ἡ Ἐκ κλη σί α κα τέ χει πλέ ον πε ρί ο πτη 
θέ ση στὴν δι οί κη ση τῆς Αὐ το κρα το ρί ας. Οἱ συ νω μο σί ες καὶ οἱ ρᾳ δι ουρ γί ες, ποὺ ὑ πο-
κι νοῦ σαν οἱ κλη ρι κοί, σὲ συ νερ γα σί α ἢ σὲ σύγ κρου ση μὲ τοὺς ἀ ρι στο κρά τες, τοὺς 

ÍÉÊÇÖÏÑÏÓ ÖÙÊÁÓ: 
ÈÕÔÇÓ ÊÁÉ ÈÕÌÁ 
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συγκλητικούς, τοὺς φεουδάρχες καὶ τοὺς στρατηγούς, ἀνεβοκατέβαζαν αὐτοκρά-
τορες δολοφονῶντας τους. Τὸ ἔτος 960 μ.Χ., ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ρωμανοῦ Β ,́ ὁ στρα-
τηγὸς Νικηφόρος Φωκᾶς, θερμὸς ὀπαδὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὕστερα ἀπὸ λυσσώδεις 
μάχες καταλαμβάνει τὴν ἀραβοκρατούμενη Κρήτη (μάχη τοῦ Χάνδακα). Μέσῳ τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Γιαχβὲ γενοκτονεῖ τοὺς κατοίκους της, φέρνει Ρωμιοὺς μετανάστες καὶ 
τοὺς ἐλαχίστους ἐναπομείναντες τοὺς ἐκχριστιανίζει βίαια μέσῳ τοῦ ἱεροεξεταστοῦ 
Νίκωνος, τοῦ γνωστοῦ ὡς «Μετανοεῖτε». (Βλέπε «∆αυλό», τ. 221 καὶ 224-225.)

Τὸ 963 μ.Χ. ὁ αὐτοκράτωρ Ρωμανὸς Β΄ δηλητηριάζεται ἀπὸ τὴν σύζυγό του 
Θεοφανὼ καὶ πεθαίνει, καὶ ὁ εὐνοούμενος τῆς Ἐκκλησίας (λόγῳ τῆς γενοκτονίας 
καὶ τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Κρήτης) Νικηφόρος Φωκᾶς στέφεται αὐτοκράτωρ 
τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Γιὰ νὰ νομιμοποιήσῃ τὸν θρόνο του, 
παντρεύεται τὴν χήρα βασίλισσα Θεοφανώ. 

Ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, ἀφοῦ ὕστερα ἀπὸ λυσσώδεις μάχες κατέλαβε τὴν Κρήτη, γενοκτόνη-
σε τοὺς κατοίκους της κι ἔφερε ἐπήλυδες μὲ μόνο κριτήριο νὰ εἶναι χριστιανοί. Τὸν βίαιο 
ἐκχριστιανισμὸ τῶν ἐλαχίστων ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων, ποὺ ἀρνοῦνταν νὰ δεχθοῦν τὴν 
ἐξ ἀποκαλύψεως «ἀλήθεια», ἀνέλαβε ὁ Νίκων «ὁ μετανοεῖτε». Στὴν εἰκόνα: μικρογραφία 
ἀπὸ τὴ χρονογραφία τοῦ Ἰω. Σκυλίτζη μὲ παράσταση τοῦ κάστρου τοῦ Χάνδακος. (Μαδρί-

τη, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη.)



Ὄντως ἱκανὸς στρατηγὸς ἀναλαμβάνει τὸν πόλεμο κατὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Βυζαν-
τίου. Τὸ 964 μ.Χ. ἐκστρατεύει ἐπιτυχῶς κατὰ τῶν Ἀράβων, ἐνῷ μὲ τὴν συμμαχία 
τῶν Ρώσσων ἐπιτίθεται κατὰ τῶν Βουλγάρων καὶ τοὺς συντρίβει. Οἱ στρατιωτικὲς 
ἐπιτυχίες του ἦταν πολλὲς καὶ μεγάλες. Ἂς δοῦμε, τί γράφει ὁ Παπαρηγόπουλος γι’ 
αὐτόν: «Ὁ Νικηφόρος δὲν ἦτο μόνον στρατηγὸς μέγας, ὁσάκις ἐπείθετο, ὅτι πρέ-
πει ν’ ἀναπτύξῃ πᾶσαν τὴν πολεμικὴν αὐτοῦ ἐμπειρίαν καὶ δεξιότητα, ἀλλὰ καὶ 
κυβερνήτης ἐν πολλοῖς ἐπιτήδειος» (τόμος 5ος, σελ. 105). Ὅμως ὁ Φωκᾶς ἔκανε κι 
αὐτὸς τὸ μοιραῖο λάθος, ποὺ ἔκαναν παλαιότερα οἱ Ἴσαυροι. Τόλμησε, ὅπως μᾶς 
λένε οἱ ἱστορικὲς πηγές, νὰ «βάλῃ χέρι» στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία: «∆ιὰ νομοθε-
τημάτων περιώρισε χάριν τοῦ στρατοῦ τὰς χορηγίας εἰς τοὺς συγκλητικούς, εἰς τὰς 

Ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς 
ὑπῆρξε Βυζαντινὸς 
στρατηγός, αὐτοκρά-
τορας καὶ φανατικὸς 
χριστιανός. Ἡ ἀπό-
φασή του ὅμως νὰ 
περιορίσῃ χάριν τοῦ 
στρατοῦ τὶς χορηγίες 
σὲ ἐκκλησίες καὶ μο-
ναστήρια τὸν ἔκανε 
μισητὸ στὸ Πατριαρ-
χεῖο, ποὺ ὠργάνωσε 
τὴν δολοφονία του.
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ἐκ κλη σί ας καὶ εἰς τὰς μο νάς, ἐ πέ βα λε τά ξιν καὶ πει θαρ χεί αν εἰς τοὺς στρα τι ώ τας 
καὶ ἀ πη γό ρευ σε τὴν πώ λη σιν τῶν στρα τι ω τι κῶν κτη μά των.» (Παγ κό σμιος Ἐγ κυ κλο-
παί δεια «Πά πυ ρος Λα ρούς», λῆμ μα «Νι κη φό ρος Φω κᾶς».)

Ἀ πα γό ρευ σε τὶς «ἀ φι ε ρώ σεις» στὴν Ἐκ κλη σί α

ς δοῦ με, τί λέ ει καὶ ὁ Πα παρ ρη γό που λος: «∆ὲν πε ρι ω ρί σθη ὅ μως ὁ 
Νι κη φό ρος εἰς τοῦ το, ἀλ λὰ μὴ ἀρ κού με νος εἰς τὴν δι ά τα ξιν, δι’ ἧς ὁ 
Ρω μα νὸς ὁ Λε κα πη νὸς ἀ πη γό ρευ σεν εἰς πάν τα μι κρὸν γαι ο κτή την 
ἀ σπα ζό με νον τὸν μο να χι κὸν βί ον νὰ ἀ φι ε ροῖ τὸ κτῆ μα του εἰς τὴν 
μο νήν, ἐ τόλ μη σε νὰ ὁ ρί σῃ, ὅ τι οὐ δε νὶ ἐν γέ νει ἐ πι τρέ πε ται τοῦ λοι ποῦ 

νὰ ἀ φι ε ροῖ ἀ γρούς, τό πους ἢ οἰ κί ας εἰς μο να στή ρια, ἢ μη τρο πό λεις, ἢ ἐ πι σκο πάς, 
ἢ ξε νῶ νας, ἢ γη ρο κο μεῖ α, οὐ δὲ ἐ πι τρέ πε ται ἡ ἵ δρυ σις νέ ων μο νῶν ἢ ξε νώ νων ἢ 
γη ρο κο μεί ων» (σελ.106). 

Ἀ π’ τὰ λε γό με νά του βλέ που με, ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α ἀ π’ τὸ 842 μ.Χ. καὶ ἐν τεῦ θεν εἶ χε 
ἐ πα να φέ ρει τὸν νό μο νὰ τῆς με τα βι βά ζουν ὅ λα τὰ πε ρι ου σια κά τους στοι χεῖ α ὅ σοι 
πο λί τες ἀ πο φά σι ζαν νὰ ἀ κο λου θή σουν μο να χι κὸ βί ο. Μά λι στα λέ γει, ὅ τι πρῶ τος 
ὁ βα σι λιᾶς Ρω μα νὸς Ά  ὁ Λε κα πη νὸς (920-944 μ.Χ.) ἀμ φι σβή τη σε τὸν νό μο αὐ τόν: 
Γρά φει ὁ Ἰ ω άν νης Κορ δᾶ τος στὸ ἔρ γο του «Με γά λη Ἱ στο ρί α τῆς Ἑλ λά δας», σελ.374 
γιὰ τὸν Ρω μα νὸ Ά : «Ἡ πο λι τι κή του τὸν ἔ κα νε μι ση τὸ στοὺς δυ να τοὺς καὶ στοὺς 
ἀ ρι στο κρά τες τῆς Πό λης. Τό νε φο βούν τα νε, μὴν τυ χὸν ἐ φαρ μό σῃ πέ ρα γιὰ πέ ρα 
τὴν ἀ γρο τι κὴ πο λι τι κὴ τῶν Ἰ σαύ ρων. Ἄρ χι σαν λοι πὸν οἱ μυ στι κὲς συ νεν νο ή σεις, 
γιὰ νὰ τὸν βγά λουν ἀ πὸ τὴν μέ ση. Τὸν Κων σταν τῖ νο Ζ΄ δὲν τό νε λο γά ρια ζαν. Τὸν 
ἤ ξε ραν, πὼς ἦ ταν ἄ βου λος καὶ δὲν πο λυ σκο τι ζό ταν γιὰ τὴν πο λι τι κή. Τὸ ζή τη μα 
ἦ ταν, πῶς νὰ ξε κά νουν τὸν Ρω μα νό. 

» Ὕ στε ρα ἀ πὸ πολ λὰ μυ στι κὰ συμ βού λια κα τά φε ραν νὰ πά ρουν μὲ τὸ μέ ρος 
τους τὰ δύο παι διὰ τοῦ Ρω μα νοῦ, ποὺ ἦ ταν συμ βα σι λιᾶ δες. Ἀ φοῦ ἑ τοι μά στη καν 
ὅ λα τὰ παι διὰ τοῦ Ρω μα νοῦ, ἔ πια σαν τὸν πα τέ ρα τους –τὸ πρα ξι κό πη μα ἔ γι νε στὰ 
944– καὶ τὸν ἔ στει λαν ἐ ξό ρι στο στὸ νη σὶ Πρώ τη, ὅ που μέ σα στὸν χρό νο πέ θα νε ἀ π’ 
τὸν κα η μό του.» Ὁ Ρω μα νὸς Ά  ὁ Λε κα πη νὸς ἦ ταν ὁ πρῶ τος αὐ το κρά τωρ, ποὺ ἀν τι-
πα ρα τέ θη κε μὲ τὴν Ἐκ κλη σί α με τὰ τὸν Θε ό φι λο. Αὐ τὸς ἦ ταν καὶ ὁ λό γος τῆς πτώ σε-
ως καὶ τοῦ θα νά του του. Ὁ Νι κη φό ρος Φω κᾶς ἦ ταν ὁ δεύ τε ρος τολ μή σας: «Ὁ Φω κᾶς 
εἶ χε δι α βά σει τὴν Ἁ γί α Γρα φὴ καί, σὰν θρῆ σκος ποὺ ἦ ταν, ἀ παι τοῦ σε οἱ ἱ ε ρω μέ νοι 
νὰ δί νουν τὸ πα ρά δειγ μα καὶ ὄ χι νὰ εἶ ναι ἅρ πα γες. Γι’ αὐ τὸ ἀ πα γό ρευ σε νὰ πα ρα-
χω ροῦν οἱ μι κρο α γρό τες τὸ βιός τους στὰ μο να στή ρια καὶ στὶς ἐκ κλη σί ες. Ἀ κό μα 
πρό στα ξε νὰ μὴν γί νουν ἄλ λα μο να στή ρια, ξε νῶ νες κ.λπ. καὶ νὰ μὴν ἐ κλέ γων ται 
ἐ πί σκο ποι χω ρὶς τὴν ἄ δειά του. Ἔ πρε πε νὰ ἐ ξε τά ζῃ ὁ ἴ διος τὸ ποι όν τους. 

» Ἕ να ἄλ λο σο βα ρὸ μέ τρο ποὺ πῆ ρε ἦ ταν ἡ κα τάρ γη ση τῶν κρα τι κῶν ἐ πι-
δο μά των, ποὺ δί νον ταν στὶς ἐκ κλη σί ες.» («Με γά λη Ἱ στο ρί α τῆς Ἑλ λά δας», 
σελ.388.) Τὰ δί και α αὐ τὰ μέ τρα ἦ ταν ἀρ κε τά, γιὰ νὰ προ κα λέ σουν τὸ μέ νος τῆς 
Ἐκ κλη σί ας.
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«Ὁ Νι κη φό ρος Φω κᾶς δὲν ἦ ταν ἕ νας λα ϊ κὸς κυ βερ νή της, δὲν προ ῆλ θε δη λα δὴ ἀ π’ 
τὰ λα ϊ κὰ στρώ μα τα καὶ οὔ τε ἦ ταν ρι ζο σπά στης καὶ με ταρ ρυθ μι στής. Ὅ,τι ἔ κα νε, 
τὸ ἔ κα νε ὅ πως καὶ οἱ Ἴ σαυ ροι, γιὰ νὰ στη ρί ξῃ κα λὰ τὴν αὐ το κρα το ρί α, ποὺ τὴν 
ὑ πο νό μευ αν μὲ κά θε λο γὴς ἐ νέρ γει ές τους καὶ μὲ τὴν ἀ πλη στί α τους οἱ κα λό γε ροι 
καὶ οἱ ἀ νώ τε ροι κλη ρι κοί. Ἦ ταν ὁ ἐκ πρό σω πος τῆς μι κρα σι α τι κῆς στρα τι ω τι κῆς 
ἀ ρι στο κρα τί ας καὶ ὁ ἴ διος ἀ νῆ κε σὲ μί α ἀ πὸ τὶς πιὸ πλού σι ες φε ου δαρ χι κὲς οἰ κο-
γέ νει ες. Ὅ μως, ἐ νῷ προ σπά θη σε νὰ στα μα τή σῃ τὸ ἅ πλω μα τοῦ κα λο γε ρι σμοῦ μὲ 
τὴν Νε α ρὰ τοῦ 967, πῆ ρε ἀ νοι χτὰ θέ ση ὑ πὲρ τῶν φε ου δαρ χῶν.» («Με γά λη Ἱ στο ρί α 
τῆς Ἑλ λά δας», σελ.393.)

Πρω τερ γά της τῆς δο λο φο νί ας ὁ πα τριά ρχης

α ρὰ τὶς στρα τι ω τι κὲς ἐ πι τυ χί ες του σὲ ὅ λα τὰ μέ τω πα τῶν πο λέ μων, ὁ 
Φω κᾶς βρέ θη κε ἀν τι μέ τω πος μὲ τὴν κυ ρι αρ χί α τοῦ Γερ μα νοῦ βα σι λιᾶ 
Ὄ θω να στὴν Εὐ ρώ πη καὶ τὴν ἀ νά δει ξή του ἀ π’ τὸν πά πα σὲ «αὐ το-
κρά το ρα τῶν Ρω μαί ων». Ὁ Φω κᾶς προ σπά θη σε νὰ ὑ πο γρά ψῃ σύμ φω-
νο συ νερ γα σί ας μὲ τὸν Ὄ θω να. Ὁ τε λευ ταῖ ος ἔ στει λε στὴν Πό λη ὡς 

ἐκ πρό σω πό του τὸν ἐ πί σκο πο τῆς Κρε μό νας Λι ου ϊτ πράν δο, μη νύ ον τας ὅ τι ὁ Ὄ θων 
ἀ να γνώ ρι ζε τὸν Φω κᾶ μό νο ὡς αὐ το κρά το ρα τῶν Γραι κῶν («imperator Graecorum») 
καὶ ὄ χι αὐ το κρά το ρα τῶν Ρω μαί ων. Αὐ τὸ ἔ κα νε ἔ ξαλ λο τὸν Φω κᾶ. Ταυ τό χρο να ὁ 
κα θο λι κὸς ἐ πί σκο πος ξε κί νη σε νὰ συ νω μο τῇ μα ζὶ μὲ τοὺς ὀρ θό δο ξους κλη ρι κοὺς 
ἐ ναν τί ον τοῦ Νι κη φό ρου Φω κᾶ. Ὅ μως δὲν μπο ροῦ σε ν’ ἀν τι δρά σῃ λό γῳ τῶν πολ-

λῶν ἐ ξω τε ρι κῶν ἐ χθρῶν τῆς Αὐ το κρα το ρί ας. 
Τὸ 969 μ.Χ. στὰ βό ρεια σύ νο ρα τῆς Ρω μα ϊ κῆς Αὐ το κρα-

το ρί ας κι νοῦν ταν ἀ πει λη τι κὰ οἱ Ρῶσ σοι, ποὺ εἶ χαν ἤ δη 
κα τα λά βει τὴν Βουλ γα ρί α, ἡ ὁ ποί α εἶ χε ξαφ νι κὰ συμ μα χή-
σει μὲ τοὺς Βυ ζαν τι νούς. Ὁ Φω κᾶς πα ρου σι ά στη κε τό τε 
τά χα ὡς προ στά της καὶ ὑ πε ρα σπι στὴς τῆς ἀ νε ξαρ τη σί ας 
τῆς Βουλ γα ρί ας. Ὅ μως δὲν πρό φτα σε νὰ πο λε μή σῃ τοὺς 
Ρώσ σους, για τὶ στὴν Κων σταν τι νού πο λη οἱ κλη ρι κοὶ εἶ-
χαν ὀρ γα νώ σει κα λὰ τὰ συ νω μο τι κά τους σχέ δια: «Πολ-
λοὶ ἀ π’ τὴν ἀ ρι στο κρα τί α τῆς πρω τεύ ου σας κα θὼς καὶ 
ἀ νώ τε ροι κλη ρι κοὶ καὶ κα λό γε ροι μι σοῦ σαν τὸν Φω κᾶ 
γιὰ τὴν ἀν τι κλη ρι κὴ πο λι τι κὴ ποὺ ἐ φάρ μο σε. 

» Ἔ τσι τό σο τὰ ἀν τι κλη ρι κὰ μέ τρα τοῦ Νι κη φό ρου 
ὅ σο καὶ οἱ ρᾳ δι ουρ γί ες τοῦ Λι ου ϊτ πράν δου δη μι ούρ γη-
σαν τὸ κα τάλ λη λο ψυ χο λο γι κὸ κλῖ μα στοὺς δυ σα ρε στη-
μέ νους καὶ τοὺς ἀν τι πο λι τευ ό με νους, γιὰ νὰ ὀρ γα νω θῇ 
ἀν τι βα σι λι κὴ συ νω μο σί α, μιὰ ποὺ καὶ στὶς ἐ παρ χί ες εἶ-
χαν ση μει ω θῆ με ρι κὲς μι κρο ε ξε γέρ σεις. Οἱ συ κο φαν τί ες 
τῶν κλη ρι κῶν καὶ τῶν κα λο γέ ρων κυ ρι ο λε κτι κὰ ὠρ γί α-
ζαν. Ἀ πο κα λοῦ σαν τὸν Νι κη φό ρο Β΄ ἄ θε ο καὶ ἀν τί χρι-

Οἱ συ κο φαν τί ες τῶν 

κλη ρι κῶν καὶ τῶν 

κα λο γέ ρων κυ ρι ο λε-

κτι κὰ ὠρ γί α ζαν. 

Ἀ πο κα λοῦ σαν τὸν 

Νι κη φό ρο Β΄ ἄ θε ο 

καὶ ἀν τί χρι στο, λέ γον-

τας πώς, γιὰ νὰ κα τα-

τρέ χῃ τοὺς «δού λους 

τοῦ θε οῦ», τοὺς ρα σο-

φό ρους δη λα δή, θὰ 

πῇ πὼς ἦ ταν ὄρ γα νο 

τοῦ Σα τα νᾶ.
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στο, λέγοντας πώς, γιὰ νὰ κατατρέχῃ τοὺς “δούλους τοῦ θεοῦ”, τοὺς ρασοφόρους 
δηλαδή, θὰ πῇ πὼς ἦταν ὄργανο τοῦ Σατανᾶ. Ἔτσι κατάφεραν νὰ παρασύρουν 
καὶ πολλοὺς θρησκόληπτους λαϊκοὺς καὶ νὰ ἐνισχύσουν τοὺς συγκλητικοὺς καὶ 
μεγαλοκτηματίες, ποὺ ἀντιπολιτεύονταν τὸν Νικηφόρο.» («Μεγάλη Ἱστορία τῆς 
Ἑλλάδας», σελ. 410.) 

Στὴν συνωμοσία μπλέχθηκε καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς Ἀνατολῆς Ἰωάννης Τσιμι-
σκῆς. Ὁ Φωκᾶς κατάλαβε κάτι γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ Τσιμισκῆ καὶ τὸν ἔπαυσε ἀπὸ 
τὴν θέση του. Ὅμως ἡ νεαρὴ τότε Θεοφανὼ ἔπεισε τὸν σύζυγό της νὰ τοῦ δώσῃ ἄδεια 
καὶ νά’ ρθῃ στὴν Πόλη. Ἔτσι κι ἔγινε. Ὁ Τσιμισκῆς ἔφερε μαζί του καὶ τὸν στρατηγὸ 
Ἰωάννη Βούρτζη, τὸν ἐλευθερωτὴ τῆς Ἀντιόχειας. Ὁ ἐρχομός του στὴν Πόλη ἀπο-
τέλεσε καὶ τὸ μεγάλο λάθος τοῦ Φωκᾶ. Ἐπίσης μέσα στὸ παλάτι δὲν ὑπῆρχε εἰδικὴ 
φρουρὰ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ βασιλιᾶ. 

Ἔτσι οἱ συνωμότες μὲ ἀρχηγό τους τὸν πατριάρχη Πολύευκτο καὶ τὴν σύζυγο τοῦ 
Νικηφόρου Θεοφανὼ κατάστρωσαν καλὰ τὸ σχέδιό τους. Σύμφωνα μὲ τὰ εἰθισμένα 
τὸ βράδυ τῆς 10ης ∆εκεμβρίου τοῦ 963 μ.Χ. ὁ Νικηφόρος, ἀφοῦ διάβασε τὴν Βίβλο 
καὶ προσευχήθηκε, πῆγε νὰ κοιμηθῇ σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Παπαρρηγόπου-
λου. Οἱ δολοφόνοι του κρυμμένοι καλὰ στὸν γυναικωνίτη τῆς Θεοφανοῦς εἰσέβαλαν 
στὸ δωμάτιό του: «Ἐξυπνήσαντα δὲ καὶ ἐπὶ ἀγκῶνος στηρίξαντα τὴν κεφαλὴν ὁ 
Λέων, ὁ ἐπικαλούμενος Βαλάντης, πρῶτος ἐπλήγωσε αὐτὸν διὰ τοῦ ξίφους, μεθ’ ὃ 
προσείλκυσαν αὐτὸν ὅλον αἱμόφυρτον ἐνώπιον τοῦ Ἰωάννου, ὅστις πολλὰς εἶπε 
κατ’ αὐτοῦ ὕβρεις καὶ ἀπειλάς, καὶ τὸν πώγωνα αὐτοῦ ἀνηλεῶς ἔτιλεν, ἐνῷ οἱ συ-

Ἡ σημαία τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ μὲ τὸ εὐμεγέθες χριστιανικὸ σύμβολο.
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νω μό τες ἔ θραυ σαν τὰς σι α γό νας του, με τα χει ρι ζό με νοι πρὸς τοῦ το τὰς λα βὰς τῶν 
ξι φῶν. Ὁ δὲ το σαῦ τα πά σχων οὐ δὲν ἄλ λον ἔ λε γεν, ἐ νό σῳ ἠ δύ να το νὰ ἀρ θρώ σῃ 
λέ ξεις, εἰ μὴ “Θε ο τό κε βο ή θει”, μέ χρις οὗ, ἀ φοῦ πλεί στας ἄλ λας ἔ λα βε πλη γάς, μί αν 
πα ρὰ τοῦ Ἰ ω άν νου καὶ τὰς ἄλ λας τῶν λοι πῶν, εἷς τού των, ὀ νό μα τι Θε ό δω ρος, κα-
τε τρύ πη σε τὰ στέρ να αὐ τοῦ διὰ τραύ μα τος και ρί ου» (σελ.139). Τε λι κὰ ἡ Πα να γί α, 
ποὺ τό σο πο λὺ τὴν πί στευ ε, δὲν τὸν βο ή θη σε. 

Ὁ Κορ δᾶ τος ἀ να φέ ρει γιὰ τὴν δο λο φο νί α: «Ἀ νά με σα 
στοὺς πρω τερ γά τες τῆς συ νω μο σί ας ἦ ταν καὶ ὁ πρό ε-
δρος τῆς Συγ κλή του Βα σί λει ος καὶ ὁ πα τριά ρχης Πο-
λύ ευ κτος (…). Ὁ πα τριά ρχης μα ζὶ μὲ τὸν πρό ε δρο τῆς 
Συγ κλή του, τὸν εὐ νοῦ χο Βα σί λει ο, κα τά φε ραν νὰ ἀ να κη-
ρυ χθῇ ἀ μέ σως ὁ Τσι μι σκῆς αὐ το κρά το ρας. Ἐ πει δὴ ὅ μως 
ὁ Νι κη φό ρος ἦ ταν ἀ γα πη τὸς στὰ λα ϊ κὰ καὶ ἀ γρο τι κὰ 
στρώ μα τα, γιὰ τὰ μά τια τοῦ κό σμου δι α τά χθη καν τά-
χα ἀ να κρί σεις, καὶ ὁ πα τριά ρχης Πο λύ ευ κτος δή λω σε, 
πὼς οἱ δο λο φό νοι θὰ τι μω ρη θοῦν. Ὅ μως ὁ πρῶ τος καὶ 
κυ ρι ώ τε ρος δο λο φό νος ἦ ταν ὁ Τσι μι σκῆς, ποὺ ὁ συ νέ νο-
χός του πα τριά ρχης τὸν ἔ στε ψε κι ό λας αὐ το κρά το ρα» 
(σελ.410). 

Στὴν συ νέ χεια, ὅ πως μᾶς ἐ ξι στο ρεῖ ὁ Πα παρ ρη γό που-
λος, ὁ πα τριά ρχης Πο λύ ευ κτος σὲ συ νεν νό η ση μὲ τὸν νέ ο 
αὐ το κρά το ρα ἀ χρή στευ σαν τὰ δι α τάγ μα τα τοῦ Νι κη φό-
ρου, ποὺ ἀ πα γό ρευ αν νὰ χτί ζων ται νέ ες ἐκ κλη σί ες καὶ 

μο να στή ρια καὶ ν’ ἀ πο κτοῦν χω ρά φια καὶ πε ρι ου σί ες πι στῶν οἱ κλη ρι κοί. Ἐ πί σης 
ἡ Ἐκ κλη σί α ἀ νέ λα βε ξα νὰ πε ρί ο πτη θέ ση στὴν δι οί κη ση τῆς Αὐ το κρα το ρί ας. Ἡ 
Θε ο φα νώ, ἐ πει δὴ ἤ ξε ρε πολ λά, ἐ ξω ρί στη κε καὶ κλεί σθη κε σὲ μο να στή ρι κα τὰ τὴν 
προ σφι λῆ συ νή θεια τῶν Βυ ζαν τι νῶν. Ἡ πο ρεί α πρὸς τὸ σκό τος καὶ τὴν πα ρα κμὴ 
εἶ χε ξα νὰ θε με λι ω θῆ.

* * *
Νι κη φό ρος Φω κᾶς ἦ ταν μί α ἀμ φι λε γό με νη ἱ στο ρι κὰ προ σω πι κό τη τα, 
θύ της μὰ καὶ ταυ τό χρο να θῦ μα τοῦ Ὀρ θό δο ξου ἐ ξου σια σμοῦ. Ὑ πῆρ ξε 
ἕ νας ἱ κα νό τα τος στρα τη γὸς καὶ κυ βερ νή της τῆς Ἀ να το λι κῆς Ρω μα ϊ κῆς 
Αὐ το κρα το ρί ας, ἀλ λὰ καὶ πι στὸς ζη λω τὴς χρι στια νός, πού, ὅ πως καὶ οἱ 
προ κά το χοί του αὐ το κρά το ρες, γε νο κτό νη σε τοὺς τε λευ ταί ους τῶν Ἑλ-

λή νων τῆς Κρή της. Αὐ τὸ ἦ ταν ἀρ κε τό, γιὰ νὰ κα τα τα χθῇ στὸ πάν θε ον τῶν ἁ γί ων τῆς 
Ὀρ θο δο ξί ας. Ὅ μως τὸ ὅ τι «ἔ βα λε χέ ρι» στὴν ἐκ κλη σι α στι κὴ πε ρι ου σί α ἀ πο τέ λε σε 
καὶ τὸ μοι ραῖ ο του λά θος, ποὺ τὸν ὡ δή γη σε σ’ ἕ να ἄ δο ξο τέ λος μὲ τὴν ὀρ γα νω μέ νη 
ἀ πὸ τοὺς κλη ρι κοὺς δο λο φο νί α του.

Βα σί λει ος Μαυ ρομ μά της.

Ὁ πα τριά ρχης Πο λύ-

ευ κτος δή λω σε, πὼς 

οἱ δο λο φό νοι θὰ τι-

μω ρη θοῦν. Ὅ μως ὁ 

πρῶ τος καὶ κυ ριώ τε-

ρος δο λο φό νος ἦ ταν 

ὁ Τσι μι σκῆς, ποὺ ὁ 

συ νέ νο χός του πα-

τριά ρχης τὸν ἔ στε ψε 

κι ό λας αὐ το κρά το ρα.
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ÏØÅÉÓ ÔÇÓ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁÓ ÅÕÓÅÂÅÉÁÓ

Ἡ κού κλα, ποὺ ἀ πει λεῖ μὲ ἀ φο ρι σμό!

Στὴ σχε τι κὴ δι α φή μι ση τῆς εἰ κο νι ζό-
με νης κού κλας τοῦ πά πα Ἰν νο κέν τιου 
ΙΙΙ ἀ να φέ ρε ται: «Πα ρα τη ρή στε τὶς πνευ-
μα τι κὲς φλό γες νὰ πε τοῦν. Ὡπλι σμέ νη 
μὲ τὴν τρο μα κτι κὴ δύ να μη τοῦ ἀ φο ρι-
σμοῦ καὶ μὲ ἕ ναν πά πυ ρο μὲ κεί με νο 
στὰ Λα τι νι κὰ αὐ τὴ ἡ κού κλα τοῦ 176ου 
Πά πα, σύν το μα θὰ στεί λῃ τὶς ὑ πό λοι πες 
κοῦ κλες γιὰ ἐ ξο μο λό γη ση.»

Ι.∆.

Ἡ Ἀ νε ξαρ τη σί α τοῦ Για χβὲ

Τὸ εἰ κο νι ζό με νο ἄ γαλ μα, ποὺ ἔ στη σε στὸ Μέμ-
φις τοῦ Τεν νεσ σῆ το πι κὴ ἐκ κλη σί α, εἶ ναι ἕ να 22 
μέ τρων ὕ ψους ἀν τί γρα φο τοῦ γνω στοῦ «Ἀ γάλ μα-
τος τῆς Ἐ λευ θε ρί ας», ποὺ βρί σκε ται στὴν εἴ σο δο 
τοῦ λι μα νιοῦ τῆς Νέ ας Ὑ όρ κης, ἀλ λὰ μὲ ὡ ρι σμέ-
νες χρι στι α νι κὲς τρο πο ποι ή σεις. Στὸ ἕ να χέ ρι ἡ 
Ἐ λευ θε ρί α κρα τά ει πλα κέτ τες μὲ τὶς δέ κα ἐν το λὲς 
καὶ στὸ ἄλ λο, ἀν τὶ γιὰ δαυ λό, ἕ να με γά λο σταυ-
ρό. Ἕ να δά κρυ κυ λά ει ἀ πὸ τὸ δε ξί της μά τι, τὸ 
ὁ ποῖ ο συμ βο λί ζει τὸ ἐν δι α φέ ρον της γιὰ τὴν Ἀ με-
ρι κή, ἐ νῷ στὴν κο ρώ να, ποὺ φέ ρει στὸ κε φά λι, 
ἀ να γρά φε ται ἡ λέ ξη: «JΕHOVAH» (Για χβέ). 

Πέν τε χρό νια χρει ά στη καν γιὰ τὴν κα τα σκευ ή 
του, ἐ νῷ τὰ $ 260.000, ποὺ ἀ παι τή θη καν, ἐ ξοι κο-
νο μή θη καν ἀ πὸ δω ρε ὲς πι στῶν. Ὁ το πι κὸς πά στο-
ρας χα ρα κτή ρι σε τὸ ἐγ χεί ρη μα ἐ ξαι ρε τι κὴ ἰ δέ α, 
δι ό τι ἡ θέ α τοῦ ἀ γάλ μα τος θὰ πα ρα κι νῇ τοὺς πε-
ρα στι κοὺς νὰ σκέ φτων ται τὸ Θε ό. 

Τὸ ἄ γαλ μα ἀ πο κα λύ φθη κε στὶς 4 Ἰ ου λί ου, τὴν ἡ μέ ρα, ποὺ οἱ Ἀ με ρι κα νοὶ γι ορ τά ζουν 
τὴν ἀ νε ξαρ τη σί α τους.

Γ.Λ.

Γράψ τε μὲ πε ρισ σό τε ρο Ζὲν

Το πο θε τῶν τας ἕ να μι κρὸ καὶ σο φὸ Βούδ δα στὸ ἐ πά νω μέ-
ρος τοῦ μο λυ βιοῦ σας θὰ ἔ χε τε τὴν εὐ και ρί α νὰ ἀ πο λαύ σε τε 
-σύμ φω να μὲ τοὺς δι α φη μι στές του- μιὰ μο να δι κὴ ἐμ πει ρί α 
γρα ψί μα τος μὲ πε ρισ σό τε ρο Ζέν. 

Γ.Γ.

Πά πα, σύν το μα θὰ στεί λῃ τὶς ὑ πό λοι πες 



Τὰ εὐσεβῆ ΕΛ.ΤΑ.

Τὰ τρία ράφια τῆς φωτογρα-
φίας μὲ τὶς πέντε εἰκόνες, ἐκ 
τῶν ὁποίων ἡ μία τρίπτυχη, 
φωτογραφήθηκαν στὴν πλέον 
ἐμφανῆ γωνιακὴ βιτρίνα τοῦ 
κεντρικοῦ καταστήματος τῶν 
Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων στὴν 
πλατεῖα Συντάγματος. 

Κ.Ε. 

Πανευρωπαϊκὴ πρωτοπορία

Κάθε Κυριακὴ πρωὶ πολλοὶ τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ τῆς χώρας μεταδίδουν σὲ ἀπ’ εὐθεί-
ας μετάδοση τὴν λειτουργία ἀπὸ διάφορους ναούς. Οἱ ἀνωτέρω τηλεοπτικὲς εἰκόνες 
εἶναι ἀπὸ ἕνα κυριακάτικο πρωινὸ στὴν Ἀθήνα, ὁπότε ἡ λειτουργία μεταδίδεται πα-
ράλληλα ἀπὸ τέσσερις διαύλους. Πρόκειται γιὰ τὸν μόνο τομέα, ποὺ μὲ διαφορὰ πρω-
τοπορεῖ ἡ Ἑλλάδα στὴν Εὐρώπη.

Γ.Λ. 
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Ç ÁÑ×ÁÉÁ ÔÅ×ÍÇ
ÔÇÓ ÂÁËÓÁÌÙÓÇÓ
ÊÁÉ Ï... ÂÇÓÓÁÑÉÙÍ

Σό λων μᾶς δί νει πλη ρο φο ρί ες γιὰ τοὺς τρό πους μὲ τοὺς ὁ ποί ους 
οἱ Αἰ γύ πτιοι βαλ σά μω ναν τοὺς νε κρούς τους: «ἀ να τέ μνον τας 
τὸν νε κρό, τὸν ἐκ θέ τουν πρῶ τα στὸν ἥ λιο, ὕ στε ρα πε τοῦν στὸ 
πο τά μι αὐ τὰ τὰ μέ ρη τοῦ σώ μα τος, τὰ ἐν τό σθια, καὶ πε ρι ποι-
οῦν ται τὸ ὑ πό λοι πο σῶ μα, πι στεύ ον τας πὼς αὐ τὸ ἔ χει πιὰ γί-

νει κα θα ρό. Για τὶ πραγ μα τι κὰ αὐ τὸ εἶ ναι τὸ μί α σμα τῆς σάρ κας μας καὶ ὁ 
τάρ τα τος τοῦ σώματός μας,  σὰν τὸν Τάρταρο τοῦ ᾍδη... Για τὶ ζων τα νὸς ὁ 
ἄν θρω πος δὲν τρέ φε ται ἀ πὸ τί ποτε ζων τα νό, ἀλ λὰ θα να τώ νον τας τὰ ἔμ ψυ χα 
καὶ κα τα στρέ φον τας τὰ φυ τά, ποὺ καὶ αὐ τὰ ἔ χουν ζω ὴ –ἀ φοῦ τρέ φον ται καὶ 
με γα λώ νουν–, δι α πράτ του με ἀ δι κί α.»

Ἡ δι α δι κα σί α αὐ τὴ ἀ πο σκο πεῖ στὴν τα ρί χευ ση. Ὅ που τα ρι χεύ ω =τή κω, ξη ραί νω, 
«ὥ σπερ οἱ τὰ ᾠ ὰ τέ μνον τες καὶ μέλ λον τες τα ρι χεύ ειν»· ση μαί νει δὲ καὶ τὸ ξη ραί νειν 
ἀ π’ ὅ που ὁ γά ρος, ἡ σε πη δὼν ἐ ξι χω ρί ζε ται (= παροχετεύεται). (Λε ξι κὸν Σουί δας, τ. Β ,́ 
σ. 1009.)

Σχε τι κὰ δὲ μὲ τὸν ἐν τα φια σμὸ τῶν νε κρῶν ὁ Ἡ ρό δο τος γρά φει γιὰ τοὺς Αἰ γύ πτιους:
 «Πρῶ τον βγά ζουν ἀ πὸ τὰ ρου θού νια τὸν ἐγ κέ φα λον μ’ ἕ να κυρ τὸν σί δη ρον· ἕ να 

μέ ρος τὸ ἀ φαι ροῦν μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πον, καὶ ἄλ λο μέ ρος μὲ χύ σι μον δι α λυ τι κῶν οὐ σι ῶν 
μέ σα εἰς τὴν κε φα λήν. Ὕ στε ρα μὲ τρο χι σμέ νον αἰ θι ο πι κὸν λί θον ἐ νερ γοῦν λα πα ρο το-
μί αν καὶ βγά ζουν ἔ ξω ὅ λα τὰ ἐν τό σθια τῆς κοι λί ας, καὶ ἀ φοῦ τὴν κα θα ρί σουν πά λιν 
ἐν τε λῶς, καὶ τὴν ξε πλύ νουν μὲ κρασὶ ἀ πὸ φοί νι κα, τὴν κα θα ρί ζουν πά λιν μὲ τριμ μέ να 
ἀ ρώ μα τα. Ἔ πει τα, ἀ φοῦ γε μί σουν τὴν κοι λί αν μὲ κα θα ρὰν τριμ μέ νην σμύρ ναν, μὲ 
κα νέλ λα καὶ μὲ ἄλ λα ἀ ρώ μα τα, ἐ κτὸς ἀ πὸ θυ μί α μα, τὴν ρά βουν πά λιν. Ἔ πει τα ἀ πὸ 
αὐ τὰ θέ τουν τὸ σῶ μα μέ σα σὲ νί τρον ἐ πὶ ἑ βδο μῆν τα ἡ μέ ρας διὰ νὰ ξη ρα θῇ, καὶ δὲν ἐ πι-
τρέ πε ται νὰ τὸ ξη ραί νουν ἐ πὶ πε ρισ σο τέ ρας ἡ μέ ρας. Ὅ ταν πε ρά σουν οἱ ἑ βδο μή κον τα 
ἡ μέ ραι, ἀ φοῦ πλύ νουν τὸν νε κρόν, πε ρι τυ λί γουν ὅ λον του τὸ σῶ μα μὲ λου ριὰ κομ μέ να 
ἀ πὸ λε πτότατον ὕ φα σμα ἀ πὸ βύσ σον, βρεγ μέ να εἰς κόμ μι, ἀν τὶ κόλ λας.»
 Γιὰ ὅ σους προ τι μοῦν μέ σον τρό πον ἐν τα φια σμοῦ-βαλ σά μω σιν-τα ρί χευ σιν τῶν 

νε κρῶν λέ γει τὰ ἑ ξῆς: «Ἀ φοῦ γε μί σουν τὰ κλύ σμα τα μὲ λά δι πυ κνό ρευ στον, ποὺ βγαί-
νει ἀ πὸ κέ δρον, γε μί ζουν ὕ στε ρα μὲ αὐ τὸ τὴν κοι λί αν τοῦ νε κροῦ, χω ρὶς οὔ τε νὰ τὴν 
σχί σουν οὔ τε νὰ βγά λουν τὰ ἐν τό σθια, ἀλ λ’ ἀφοῦ κά μουν ἀ πὸ πί σω τὸ κλύ σμα καὶ ἐμ-
πο δί σουν τὸ ὑ γρὸν νὰ βγῇ ἀ πὸ ἐ κεῖ ποὺ εἰ σή χθη, βυ θί ζουν τὸ σῶ μα μέ σα εἰς τὸ νί τρον 
κα τὰ τὰς ὡ ρι σμέ νας ἡ μέ ρας, τὴν τε λευ ταί αν ἡ μέ ραν ἐ ξά γουν ἀ πὸ τὴν κοι λί αν τὸ λά δι 



τοῦ κέδρου, ποὺ εἶχον εἰσάγει πρωτύτερα. Τόσον δὲ μεγάλην δύναμιν ἔχει τὸ λάδι τοῦ 
κέδρου, ὥστε βγάζει ἔξω μαζὶ διαλελυμένα ἔντερα καὶ σπλάγχνα. Τὰς σάρκας τὰς δι-
αλύει τὸ νίτρον, καὶ δὲν μένει ἄλλο τίποτα ἀπὸ τὸν νεκρόν, παρὰ μόνον τὸ δέρμα καὶ 
τὰ κόκκαλα. Ὕστερον παραδίδεται πρὸς ταφὴν ὁ νεκρός.»
 Τρίτος τρόπος ταριχεύσεως-ταφῆς νεκροῦ ἔχει ὡς ἑξῆς: «ἀφοῦ καθαρίσουν τὴν 

κοιλίαν μὲ συρμαίαν –φυτὸν ποὺ ἐξάγει ἀπολυμαντικὸν φάρμακον, τὴν συρμαίαν–, ξη-
ραίνουν τὸν νεκρὸν εἰς τὸ νίτρον ἐπὶ ἑβδομήκοντα ἡμέρας καὶ ἔπειτα τὸν ἀποδίδουν 
γιὰ ἐνταφιασμόν». (Ἡροδότου, Ἱστορία Β΄ (Εὐτέρπη) § 86, 87, 88, μτφρ. Πάπυρος.)
 Οἱ Πέρσες ὡς ἑξῆς κάμνουν τὴν ταφὴν τῶν νεκρῶν: «περικαλύπτουν τὸν νεκρὸν 

μὲ κηρὸν καὶ τὸν θάπτουν εἰς τὴν γῆν.» 
 Οἱ Βαβυλώνιοι ὡς ἑξῆς κάμνουν τὴν ταφὴν τῶν νεκρῶν:  «Θάπτουν τοὺς νεκρούς 

των μὲ μέλι, οἱ θρῆνοι των εἶναι ὅμοιοι μὲ τῶν Αἰγυπτίων.» (Ἡροδότου, Ἱστορία Ά  
(Κλειώ), § 140, § 198, μτφρ. Πάπυρος.)

Αὐτὰ ἰσχύουν γιὰ τὴν ταφὴν νεκρῶν στοὺς Αἰγυπτίους, Πέρσας, Βαβυλωνίους. Τὸ 
νίτρον ἔχει δύναμη διασπαστικήν, ποὺ διαλύει τὰ ἔντερα καὶ τὰ σπλάγχνα, τόσο ποὺ 
δὲν μένει τίποτα ἀπὸ αὐτὰ στὸν νεκρόν, παρὰ μόνο τὸ δέρμα καὶ τὰ κόκκαλα. Συνάμα 
δὲ ἡ διαδικασία τῆς ταφῆς αὐτῆς συμβάλλει τὰ μέγιστα στὴν διατήρησιν τῆς ὑγείας τοῦ 
περιβάλλοντος χώρου καὶ τὴν προφύλαξιν ἀπὸ μολύνσεις τῶν ἀσχολουμένων μὲ τὴν 
ταφὴν καὶ ὁσάκις παραστῇ ἀνάγκη τοῦ ἀνοίγματος τοῦ τάφου γιὰ λόγους π.χ. ἰατροδι-
καστικούς, μεταφορᾶς ὀστῶν κ.ἄ.

Καὶ τό... σκήνωμα τοῦ Βησσαρίωνα
Σχετικὰ μὲ τὸ σκήνωμα τοῦ νεκροῦ μοναχοῦ τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος μετὰ τὰ ἀνωτέρω 

προβάλλουν τὰ κάτωθι ἐρωτήματα: 
 Ἡ ταφή του ἔγινε μὲ τὶς ὡς ἄνω ἀρχαῖες ἤ νεώτερες διαδικασίες;
 Ἡ ταφή του ἔγινε μὲ ἀπολυμαντικὰ φάρμακα, ὡς τὸ νίτρον κ.ἄ. γιὰ καταπολέμηση 

ἀσθενειῶν καὶ μολύνσεως;

Οἱ Αἰγύπτιοι ἀκολουθοῦσαν ὁλόκληρη διαδικασία γιὰ τὴν ταρίχευση τῶν πτωμάτων. Στὴν 
φωτογραφία ἡ μούμια τοῦ Φαραὼ Α΄, τῆς 19ης δυναστείας, ποὺ ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο 

τοῦ Λοῦξορ τῆς Αἰγύπτου.
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Τὸ σῶ μα ἐ νὸς ὀρ θό δο ξου ἁ γί ου –σύμ φω να μὲ τὴ χρι στι α νι κὴ ἄ πο ψη– δὲν δι α τη ρεῖ ται βά-
σει κά ποι ας ἀρ χι κῆς δι ερ γα σί ας μου μι ο ποί η σης, ἀλ λὰ θαυ μα τουρ γι κὰ κα τὰ χά ρη Θε οῦ. 
«Εἶ δα ἕ ναν ἄν θρω πο σὰν νὰ ἦ ταν ζων τα νός», δή λω σε συν τα ξι οῦ χος ἰ α τρο δι κα στής, γιὰ 
τὸ πτῶ μα τοῦ μο να χοῦ Βησ σα ρί ω να. «Εἶ μαι σί γου ρος γιὰ τὸ θαῦ μα» ἔ σπευ σε νὰ δη λώ σῃ 
ὁ μη τρο πο λί της Φθι ώ τι δας Νι κό λα ος, ἐ νῷ ἡ Ἱ ε ρὰ Σύ νο δος χα ρα κτή ρι σε τὸ φαι νό με νο ὡς 
«ση μεῖ ον τοῦ οὐ ρα νοῦ». Στὴν φω το γρα φί α τὸ πτῶ μα τοῦ μο να χοῦ λί γες μέ ρες με τὰ τὴν 
ἐ κτα φή του, ὅ ταν εἶ χε ἀρ χί σει νὰ ἀ πο συν τί θε ται ὕ στε ρα ἀ πὸ τὴν ἐ πα φή του μὲ τὸν ἀ τμο-

σφαι ρι κὸ ἀ έ ρα. 

 Ἂν ὄ χι, τό τε πῶς ἔ γι νε ἡ ἐκ τοῦ τά φου του ἐ ξα γω γὴ χω ρὶς κιν δύ νους γιὰ τὴν δη-
μό σια ὑ γεί α;
 Ποι ός δι έ τα ξε τὸ βγάλ σι μό του ἀ πὸ τὸν τά φον του, ἄ νευ ἀ πο χρῶν τος λό γου, καὶ 

ἂν ἀ να λαμ βά νῃ τὶς εὐ θύ νες του, σὲ πε ρί πτω ση κιν δύ νων μο λύν σε ως καὶ προ σβο λῆς τῆς 
δη μο σί ας ὑ γεί ας, ὡς καὶ τῶν πο λι τῶν, ποὺ ἐπισκέπτονται στὸν τά φον του;
 Στὴν «Ἐ λευ θε ρο τυ πί α» (18.11.2006) σ’ ἐ πι στο λὴ τοῦ κ. Θω μᾶ ∆α σκά λου μὲ τίτ λο 

«Τὸ “ἅ γιο” λεί ψα νο καὶ οἱ πα τέ ρες» ἀ να γρά φε ται: «Τὸ τα λαι πω ρη μέ νο πτῶ μα τοῦ δύ-
στυ χου ἐ κεί νου ἱ ε ρο μό να χου στὴ Μονὴ τῆς Ὑ πά της ἄρ χι σε νὰ ἀ πο συν τί θε ται, νὰ ὄ ζῃ 
καὶ μά λι στα νὰ γί νε ται ἐ πι κίν δυ νο γιὰ τὴ δη μό σια ὑ γεί α, ἐ νό σῳ πα ρα μέ νει ἀ κό μα 
ἄ τα φο.» Ἐρωτᾶται: Ξαναέθαψαν τὸ πτῶμα καὶ πότε;
 Τὸ ἄ νοιγ μα τοῦ τά φου του καὶ τὴν ἐ ξα γω γὴ τοῦ σκη νώ μα τος, γιὰ νὰ τὸ προ σκυ-

νή σουν δι έ τα ξαν οἱ κα θ’ ὕ λην ἁρ μό δι ες ὑ πη ρε σί ες τῆς Πο λι τεί ας; Ἔγινε πρα κτι κὸ καὶ 
ἔκ θε ση;
 Κατὰ τὰ ἰσχύοντα, «γιὰ νὰ χα ρα κτη ρι σθῇ κά ποι ος ἅ γιος, πρέ πει νὰ πε ρά σουν 

100-200 χρό νια, νὰ κά μῃ ἀ πο δε δειγ μέ να θαύ μα τα καὶ νὰ ἀ πο φαν θοῦν πε ρὶ τού του μι-
κρὲς καὶ με γά λες σύ νο δοι καὶ δὲν γίνεται ἀ να κή ρυ ξη “”α γίου”  ἀ πὸ τὴν μιὰ μέ ρα στὴν 
ἄλ λην». Κά τι τέ τοι ο στὴν προ κει μέ νη πε ρί πτω ση δὲν συ νέ βη.
 Στὴν ἀ να κή ρυ ξη ἑ νὸς ὡς ἁ γί ου ἡ Πο λι τεί α δὲν ἔ χει γνώ μη; Οἱ ἁρ μό δι ες ὑ πη ρε σί ες 

δὲν ἀ πο φαίνονται πε ρὶ αὐ τοῦ;
 Οἱ ἁρ μό δι ες ὑ πη ρε σί ες τῆς Πο λι τεί ας για τί δὲν  ἐ πεμ βαί νουν πρὸς προ στα σί α τῆς 

δη μό σιας ὑ γεί ας, ἀλ λὰ καὶ σε βα σμὸ τοῦ Ἕλ λη νος πο λί τη, ποὺ εὐ κό λως ἕλ κε ται ἀ πὸ τὸ 
με τα φυ σι κὸ καὶ πει θό με νος κα τα λή γει φε τι χι στής;

Σω τή ριος Ν. Φλέκ κας
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ÐÏËÇ, ÐÏËÉÔÇÓ, ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

τὸ ση με ρι νό μας κα θη με ρι νὸ λε ξι λό γιο ἡ λέ ξη Πο λι τι σμὸς εἶ ναι 
πο λυ α γα πη μέ νη καὶ ἀπαντᾶται συχνὰ μὲ ὅ λα τὰ πα ρά γω γά της, 
ὅ πως πο λι τι στι κός, πο λι τι σμι κός, πο λι τι σμέ νος, μὲ τὶς πολ λὲς καὶ 
δι ά φο ρες ἀ πο χρώ σεις τους. Σή με ρα πο λι τι σμὸ ἐν νο οῦ με ὅ λες τὶς 

πνευ μα τι κὲς ἀλ λὰ καὶ ὑ λι κὲς ἐ πι τεύ ξεις τοῦ ἀν θρώ που. Τὸ σύ νο λο αὐ τῶν 
τῶν ἐ πι τεύ ξε ων χα ρα κτη ρί ζει κά θε ἀν θρώ πι νη ἢ κοι νω νι κὴ ἐ πο χή. Οἱ πνευ-
μα τι κὲς δρα στη ρι ό τη τες καὶ ἡ ἀ νά πτυ ξή τους σὲ κα λὲς τέ χνες κ.λπ. εἶ ναι γιὰ 
μᾶς σή με ρα Πο λι τι σμός.

Οἱ ἀρ χαῖ οι μας δὲν χρη σι μο ποι οῦ σαν τὴ λέ ξη πο λι τι σμὸς μὲ τὴ ση με ρι νὴ ἔν νοι α, ποὺ δί-
νου με ἐ μεῖς. Γιὰ τοὺς ἀρ χαί ους Ἕλ λη νες Πο λι τι σμὸς ἦ ταν ἡ συμ με το χή τους στὴν πο λι τι κὴ 
ζω ή. Γι’ αὐ τοὺς πο λι τι σμὸς ἦ ταν νὰ πο λι τεύ ε ται κα νεὶς ἢ νὰ ἀ να κα τεύ ε ται στὴν πο λι τι κή, 
ἤ τοι στὰ κοι νὰ καὶ τὴ ζω ὴ τοῦ συ νό λου τῶν πο λι τῶν καὶ τῆς πό λης.

ΚΟΡΑΗΣ, Ο ΠΛΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ
ή με ρα γνω ρί ζου με, πῶς πλά στη κε ἡ τω ρι νή μας λέ ξη καὶ ἔν νοι α πο λι τι σμός. 
Πλά στης της εἶ ναι ὁ Ἀ δα μάν τιος Κο ρα ῆς, καὶ τοῦ το ἔ γι νε τὸ ἔ τος 1829. Τοῦ το 
μαρ τυ ροῦν οἱ ἐ πι στο λὲς ποὺ ἀντήλλαξε μὲ τὸν Ἀ λέ ξαν δρο Βα σι λεί ου στὶς ἀρ-
χὲς τοῦ 19ου αἰ ῶ να: «∆ὲν μὲ φαί νε ται ἄ το πον νὰ βα πτί σω μεν τὴν civilisation 

πο λι τι σμόν.» 
Ὁ Ἀ δα μάν τιος Κο ρα ῆς, ὁ με γά λος δά σκα λος τοῦ Γέ νους, γεν νή θη κε στὴ Σμύρ νη καὶ ἡ 

κα τα γω γὴ τοῦ πα τέ ρα του ἦ ταν ἀ πὸ τὴν Χί ο. Ἔ ζη σε πε ρισ σό τε ρο στὸ Πα ρί σι καὶ πέ θα νε 
ἐ κεῖ (1748-1833). Οἱ Γάλ λοι λί γο πρὶν τὴ Γαλ λι κὴ Ἐ πα νά στα ση (1789) ἔ πλα σαν τὴ λέ ξη 
civilisation μὲ τὴν ἔν νοι α τοῦ ἐκ πο λι τί ζω τὸ λα ὸ ἢ ἄ το μα τὰ ὁ ποῖ α βρί σκον ται σὲ κα τώ τε ρο 
πνευ μα τι κὸ ἐ πί πε δο, πρᾶγ μα ποὺ ἔ κα νε ἡ ἐ πα νά στα σή τους.

Οἱ Λα τῖ νοι/Ρω μαῖ οι εἶ χαν τὴ λέ ξη civis, ποὺ ση μαί νει ὁ πο λί της, καὶ civilis εἶ ναι τὸ ἐ πί θε το 
πο λι τι κός. Αὐ τὲς προ ῆλ θαν ἀ πὸ τὸ ἑλ λη νι κὸ ρῆ μα ἕζο μαι (μὲ δα σεῖ α), ὁ πό τε προ φε ρό ταν 
σέ ζο μαι. Αὐ τὸ ἐ ξε λί χτη κε σὲ κα θέ ζο μαι καὶ ἀρ γό τε ρα ἔ γι νε κά θη μαι =μέ νω. Τὸ λα τι νι κὸ 
ρῆ μα ἔ γι νε sedeo = κά θο μαι, τὸ γαλ λι κὸ s’ asseoir καὶ τὸ ἀγ γλι κὸ συν το μευ μέ νο ἀ πὸ σέ ζο μαι 
σὲ sit, ἀ π’ ὅ που ἔ γι ναν τὸ site = ἕ δρα, θέ ση καὶ city = πό λη (ὅ που μέ νει κα νείς).

Μὲ αὐ τὸ τὸ σκε πτι κό, civis/civilis –πό λη/πο λί της, ὁ Ἀ δα μάν τιος Κο ρα ῆς ἔ πλα σε τὴ 
ση με ρι νή μας λέ ξη πο λι τι σμὸς στὴ δε κα ε τί α τοῦ 1820, ἐ νῷ ἡ Ἑλ λά δα δὲν εἶ χε ἀ κό μη 
ἀ να κη ρυ χθῆ ἀ νε ξάρ τη το κρά τος (1830). Ἔ τσι ἀ πὸ τὴν ἔν νοι α τοῦ γαλ λι κοῦ civilisation 
(ἀρ γό τε ρα οἱ Ἄγ γλοι τὴν πῆ ραν πα νο μοι ό τυ πη) πλά στη κε πο λὺ εὔ στο χα ἡ νέ α μας ἔν-
νοι α τῆς λέ ξης πο λι τι σμός.

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ἱ ἀρ χαῖ οι μας, οἱ πολ λοὶ –οἱ ἀγ γλό φω νοι σή με ρα τοὺς ὀ νο μά ζουν HOI POLLOI 
= χώ ι πολ λόι– ἔ κα ναν τὴν πό λη, ἀ πὸ ὅ που ἔ γι νε ὁ πο λί της. Γιὰ νὰ κυ βερ νᾷς 
τοὺς πολ λοὺς πο λί τες, χρει ά στη κε ἡ πο λι τι κὴ τέ χνη, καὶ ἀ φοῦ πα ρα λεί ψα με 
τὴν τέ χνη, τὸ ἐ πί θε το οὐ σι α στι κο ποι ή θη κε καὶ γεν νή θη κε ἡ Πο λι τι κή. Κα τὰ τὸν 



ἴ διο τρό πο ἡ γραμ μα τι κὴ τέ χνη μᾶς δώ ρι σε τὴ Γραμ μα τι κὴ καὶ τὸ δη μο τι κὸ (τοῦ δή μου, 
τοῦ λα οῦ) σχο λεῖ ο μας εἶναι τὸ ση με ρι νὸ ∆η μο τι κό. Ἡ λέ ξη Πο λι τι κὴ σή με ρα πέ ρα σε σ’ 
ὅ λες τὶς εὐ ρω πα ϊ κὲς γλῶσ σες καὶ ἔ γι νε μί α κο σμο πο λί τι κη λέ ξη μὲ δι ε θνῆ ἀ κτι νο βο λί α 
καὶ κῦ ρος.

Ὁ Ἀ δα μάν τιος Κο ρα ῆς ἦ ταν πο λὺ προ σε χτι κὸς στὴν πλα στι κὴ καὶ γλωσ σι κή του τέ χνη. 
Ζύ μω σε ἑλ λη νι κὰ τὴν πό λη, τὸν πο λί τη καὶ τὴν πο λι τι κὴ καὶ ἔ πλα σε/γέν νη σε θαυ μα στὰ τὸν 
πο λι τι σμό μας. Ἡ νέ α μας λέ ξη πο λι τι σμὸς ἀ κό μη μέ χρι καὶ σή με ρα πλά θε ται ἐ νερ γά, γιὰ 
νὰ προσ δι ο ρί σῃ τὴν ἱ στο ρί α, τὴν ἐ ξέ λι ξη καὶ πε ρισ σό τε ρο τὰ ἐ πι τεύγ μα τα ἑ νὸς ἔ θνους μὲ 
τὴν καλ λι έρ γεια τῆς γνώ σης, τῆς νό η σης καὶ ὅ λων τῶν ἐ πι στη μῶν σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὶς ἀ να-
το λί τι κες ἰ δέ ες τῆς μι σαλ λο δο ξί ας καὶ τοῦ φα να τι σμοῦ. Ἡ πο λι τι κὴ καὶ οἱ πο λι τι κοί, ποὺ 
δὲν κα τευ θύ νουν τὶς δυ νά μεις τους πρὸς τὸν πο λι τι σμό, ποὺ δὲν εἶ ναι ἄ ξιοι τοῦ ὀ νό μα τός 
τους. Στὰ Ἑλ λη νι κὰ τοὐ λά χι στον οἱ λέ ξεις Πό λις, Πο λί της, Πο λι τι κὴ καὶ σή με ρα Πο λι τι-
σμὸς θὰ πρέ πει νὰ εἶ ναι πο λὺ στε νὰ συ νυ φα σμέ νες, για τὶ ὁ ρό λος τους εἶ ναι θε με λι ώ δης 
στὴ δη μό σια ζω ή. Ἡ πό λη καλ λι ερ γεῖ καὶ τὰ ἰ δα νι κά, ποὺ θὰ ἐ ξυ ψώ νουν τὸν ἄν θρω πο, 
ὥ στε νὰ πα ρά γῃ πο λι τι σμό.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

τὰ Ἀγ γλι κὰ ἡ συ χνό τη τα χρή σης τῆς λέ ξης civilisation δὲν εἶ ναι ἴ δια μὲ τὴ δι κή 
μας πο λι τι σμός. Οἱ ἀγ γλό φω νοι προ τι μοῦν τὴ λέ ξη culture (ἀ πὸ τὸ ἑλ λη νι κὸ 
ρῆ μα καλ λι ερ γῶ ἔ γι νε τὸ λα τι νι κὸ colere). Στὰ Ἑλ λη νι κὰ τὴν κά να με κουλ-
τού ρα, ποὺ ἡ χρή ση της εἶ ναι πε ρι ω ρι σμέ νη λό γῳ τῆς μὴ καλ λι έ πειας καὶ τῆς 

ἔλλειψης σα φή νειας τῆς λέ ξης, ποὺ δὲν μπο ρεῖ νὰ γεν νή σῃ ἐ πί θε το ἀ πο δε κτό. Θὰ λέ γα τε 
κουλ του ρι κός;

Κά να με ὅ μως τὸν κουλ του ριά ρη νὰ ση μαί νῃ ἀν τί θε τα σχε δὸν πράγ μα τα. Τὸ ἐ πί θε το 
ὅ μως cultural ἐ μεῖς τὸ βγά λα με ἀ πὸ τὸν πο λι τι σμὸ καὶ τὸ λέ με σή με ρα πο λι τι σμι κὸς 
καὶ δη λώ νου με μὲ αὐ τὸ τὴν πνευ μα τι κὴ καλ λι έρ γεια τοῦ πο λι τι σμοῦ, ἐ νῷ τὸ ἐ πί θε το 
πο λι τι στι κὸς δη λώ νει τὸ σύ νο λο τῶν δρα στη ρι ο τή των τοῦ πο λι τι σμοῦ.

Στὴν Αὐ στρα λί α ἔ χου με καὶ τὸν πο λυ πο λι τι σμό, ποὺ στὰ Ἀγ γλι κὰ ἀ πὸ τὸ culture ἔ γι νε 
multiculturalism, γιὰ νὰ δη λω θῇ ἡ συ νύ παρ ξη πολ λῶν πο λι τι σμῶν. Ἡ λέ ξη multiculturalism 
ὅ μως ὑ πο φέ ρει ἀ πὸ ἀ νυ παρ ξί α ἀν θρώ πι νων νο η μα τικῶν εἱρ μῶν καὶ δὲν εἶ ναι κα τα νο η τὴ 
ἀ πὸ τὸ εὐ ρὺ κοι νὸ τῆς Αὐ στρα λί ας. Εἶ ναι μί α γλωσ σι κὴ πλα στι κὴ ἀ τυ χί α χω ρὶς κα νέ να 
εὔ η χο στοι χεῖ ο. Κατὰ τὴν κρί ση μου εἶ ναι μί α πράγ μα τι ἄ κομ ψη καὶ ἀ κα λαί σθη τη λέ ξη, 
καὶ κα νέ νας δὲν μπο ρεῖ νὰ καυ χη θῇ ὅ τι εἶ ναι ἕ νας… μουλ τι κουλ του ρα λι στής! Ἐ νῷ, ἐ ὰν 
δοῦ με τὴν εὔ η χη, κα λαί σθη τη καὶ πε ρι ε κτι κὴ λέ ξη δη μο κρα τί α –μὲ ὅ ποι α χρώ μα τα στὴ 
χρή ση της–, ἔ χει κα τα λά βει ὅ λο τὸν κό σμο σή με ρα, καὶ ὅ λοι θέ λουν καὶ ἐ πι θυ μοῦν νὰ ὀ νο-
μά ζων ται δη μο κρά τες. Σή με ρα ἡ δη μο κρα τι κὴ παι δεί α σ’ ὅ λο τὸν κό σμο ἔ χει στιγ μα τί σει 
τὸν παγ κό σμιο πο λι τι σμό. Καὶ μό νο μί α ἑλ λη νι κὴ λέ ξη μπο ρεῖ ἀ πὸ μό νη της νὰ πα ρά γῃ 
Πο λι τι σμό!

 Θω μᾶς Γ. Ἠ λι ό που λος
 Φι λό λο γος, Μελ βούρ νη



ÔÅÑÁÓÔÉÏ 
«ÌÏÕÓÅÉÏ»
ÁÑ×ÁÉÏÔÇÔÙÍ
Ç ËÅÓÂÏÓ
Προ ϊ στο ρι κὸ ἐρ γα στή ριο 180.000 ἐ τῶν

Ὄ λυμ πος ἀ πο τε λεῖ τὴ δεύ τε ρη ὑ ψη λό τε ρη κο ρυ φὴ τῆς Λέ-
σβου, καὶ ἡ ὕ παρ ξή του ἔ χει συν δε θῆ μὲ τὸ θρῦ λο τῶν ποι-
με νι κῶν θε ῶν καὶ τῶν νυμ φῶν. Μέ χρι πρό σφα τα πα ρ’ ὅλο 
τὸ ἐν δι α φέ ρον τῶν ἀρ χαι ο λό γων δὲν εἶ χε ἐν το πι στῆ κά ποι ο 
εὕ ρη μα, γιὰ νὰ τὸν ἐ πι βε βαι ώ νῃ. Κα θὼς φαί νε ται, χρει α ζό ταν 

πε ρισ σό τε ρος χρό νος ἀλ λὰ καὶ ἐ πι μο νή, ἀ πὸ φυ σι ο δί φες αὐ τὴ τὴν φο ρά, 
γιὰ νὰ ἔρ θουν στὸ φῶς τὰ πρῶ τα στοι χεῖ α, ποὺ ὁ δη γοῦν στὴ στα δια κὴ 
ἐ πα νε ξέ τα ση τῆς ἀρ χαι ο λο γι κῆς ση μα σί ας τοῦ ὄ ρους. Ὁ κύ ριος Μά κης 
Ἀ ξι ώ της, ἰα τρός – ἱ στο ρι ο δί φης, ποὺ μᾶς ἔ χει πα ρα χω ρή σει καὶ κα τὰ τὸ 
πα ρελ θὸν ἀ πο κα λυ πτι κὲς πλη ρο φο ρί ες γιὰ τὴν προ ϊ στο ρι κὴ Λέ σβο ὡς 
ἀ πο τέ λε σμα τῶν πο λυ ε τῶν ἐ ρευ νῶν του στὴν ὕ παι θρο τοῦ νη σιοῦ, συ νει-
σφέ ρον τας ση μαν τι κὰ στὸ ἔρ γο τῶν ἀρ χαι ο λό γων, μᾶς ἐ νη με ρώ νει αὐ τὴ 
τὴν φο ρὰ γιὰ τὰ ση μαν τι κὰ εὑ ρή μα τα, ποὺ ἐν το πί στη καν στὸ ὀ ρει νὸ ἔ δα-
φος τοῦ Ὀ λύμ που.

Με τὰ ἀ πὸ ἔ ρευ νες στὴ δυ τι κὴ ἀ πό κρη μνη πλευ ρὰ τοῦ Ὀ λύμ που ἐν το πί στη κε 
ὄ στρα κο ἀ πὸ ἀγ γεῖ ο, ποὺ πι θα νὸν ἀ νή κει στὴ Μέ ση Χαλ κο κρα τί α. Στὴν κο ρυ φὴ 
ἐν το πί στη κε κομ μά τι ἀ πὸ ἀγ γεῖ ο καὶ ἕ να χάλ κι νο ἔ λα σμα. Τὸ ὄ στρα κο προ έρ χε ται 
ἀ πὸ πυθ μέ να ἀγ γεί ου καὶ φέ ρει στὴν ἔ ξω ἐ πι φά νεια με λα νὴ χρώ ση. Ἐν το πί στη καν 
ἐ πί σης λεί ψα να ἀρ χαί ας ἐγ κα τά στα σης καὶ ἄ φθο νη κε ρα μι κή. Ἀ βα φὴς κε ρα μι κὴ κυ-
ρί ως ἀ πὸ κόκ κι νο πη λὸ σὲ με γά λη πο σό τη τα, ποὺ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ ὄ στρα κα με γά λων 
καὶ μι κρῶν χρη στι κῶν ἀγ γεί ων καὶ πι θα ρι ῶν. Ἀ νά με σά τους ὄ στρα κο ἀ πὸ χεῖ λος 
με λαμ βα φοῦς ἀγ γεί ου καὶ ἄλ λο ἕ να μι κρό τε ρο μὲ χρώ ση καὶ στὶς δύο ἐ πι φά νει ες. 
Ἐν το πί στη καν ἐ πί σης θε μέ λια, ποὺ συν θέ τουν ἕ να με γά λο ἀ νά λημ μα ἢ πε ρί βο λο, 
καὶ μέ σα σὲ αὐ τὸ τὰ θε μέ λια ἄλ λου κτί σμα τος, ποὺ ἐ πρό κει το γιὰ ἱ ε ρὸ κο ρυ φῆς ἢ 



πα ρα τη ρη τή ριο. Νὰ ση μει ω θῇ, ὅ τι στοὺς κάμ πους ποὺ πε ρι βάλ λουν τὸ βου νὸ ἔ χουν 
ἐν το πι στῆ κα τὰ τὸ πα ρελ θὸν οἰ κι στι κὰ λεί ψα να. Ὅ πως ἀ να φέ ρει ὁ κύ ριος Ἀ ξι ώ της, 
ἂν κα τὰ τὴ συ νέ χι ση τῶν ἐ ρευ νῶν ἐν το πι στοῦν κε φα λά κια ἀ πὸ εἰ δώ λια, τό τε ἀ σφα-
λῶς θὰ μι λᾶ με γιὰ ἱ ε ρὸ κο ρυ φῆς. 

Ἀ στε ρο σκο πεῖ ο στὸν Λε πέ τυ μνο!
 κρι βῶς ἀ πέ ναν τι, στὸ ὄρος Λε πέ τυ μνος, τὸ ψη λό τε ρο βου νὸ τῆς Λέ σβου 
(μὲ τὸν Ὄ λυμ πο νὰ ἀ κο λου θῇ), ἔ χουν ἐν το πι στῆ πα ρα πά νω ἀ πὸ 12 
ἀρ χαῖ ες θέ σεις. Ἡ μορ φο λο γί α του, μα κρό στε νο καὶ μὲ πολ λὰ πλα τώ-
μα τα, βο ή θη σε στὴ δι ά σω ση καὶ τὸν ἐν το πι σμὸ πολ λῶν εὑ ρη μά των, σὲ 
ἀν τί θε ση μὲ τὸ ἀ πό κρη μνο ἔ δα φος τοῦ Ὀ λύμ που. Οἱ ἀρ χαῖ ες θέ σεις, 

ποὺ ἐν το πί στη καν στὸ Λε πέ τυ μνο, εἶ ναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στραμ μέ νες πρὸς τὸν οἰ-
κι σμὸ τῆς Πε λό πης καὶ οἱ ὑ πό λοι πες πρὸς τὸν Βορ ρᾶ. Ἡ κυ ρι ώ τε ρη θέ ση εἶ ναι ἐ κεί νη 
ὅ που βρί σκε ται σή με ρα τὸ ἐ ξωκ κλή σι τοῦ Προ φή τη Ἠ λί α, ἕ νας βρά χος δι α μορ φω-

Πυθ μέ νας καὶ τμή μα τα ἀγ γεί-
ων, ποὺ ἐν το πί στη καν στὸ ὄρος 

Ὄ λυμ πος τῆς Λέσβου καὶ πιθανὸν 
ἀνήκουν στὴ Μέση Χαλκοκρατία.

Πυθ μέ νας καὶ τμή μα τα ἀγ γεί-
ων, ποὺ ἐν το πί στη καν στὸ ὄρος 

Ὄ λυμ πος τῆς Λέσβου καὶ πιθανὸν 
ἀνήκουν στὴ Μέση Χαλκοκρατία.



μέ νος μὲ στη θαῖ α γιὰ τὸν Βο ριᾶ καὶ ποὺ ἐ πρό κει το σύμ φω να μὲ ἀρ χαῖ ες μαρ τυ ρί ες 
γιὰ ἀ στε ρο σκο πεῖ ο. Ἀ κρι βῶς ἀ πὸ κά τω, στὴν βά ση τοῦ βρά χου καὶ πρὸς τὰ νό τια, 
ὑ πάρ χει ἕ να με γά λο πλά τω μα γε μᾶ το ἀ πὸ ὄ στρα κα κε ρα μι κῆς, προ ερ χό με να ἀ πὸ 
ἀγ γεῖ α, πι θά ρια μὲ χρῶ μα καὶ δι ά φο ρες λα βές. Στὸ ἴ διο ση μεῖ ο ὅ μως ἐν το πί στη καν 
καὶ πέν τε κε φα λά κια ἀ πὸ εἰδώ λια, ὅ που τὰ δύο ἀ πὸ αὐ τὰ ἀ να πα ρί στα ναν θε ὰ ποὺ 
ἔ φε ρε μα κρό στε νο κα πέλ λο μὲ πέ πλο. Ἕ να τρί το εἰδώ λιο ἦ ταν κα θα ρὰ ἀν δρι κὸ καὶ 
ἔ φε ρε κά πα. Πι θα νό τα τα ἐ κεῖ στὴν κο ρυ φὴ νὰ ἦ ταν τὸ Μαν τεῖ ο τοῦ Λε πέ τυ μνου καὶ 
τὸ ἀ στε ρο σκο πεῖ ο, ποὺ ἀ να φέ ρε ται ἀ πὸ τοὺς ἀρ χαί ους συγ γρα φεῖς. 

Ὁ Λε πέ τυ μνος ὑ πῆρ ξε ἥ ρω ας τῆς ἀρ χαί ας Μή θυ μνας καὶ εἶ χε μαν τεῖ ο, ποὺ λα-
τρευ ό ταν σὲ κά ποι ο ἱ ε ρὸ κο ρυ φῆς. Εἶ ναι ὅ μως πι θα νὸ νὰ ἐ πρό κει το καὶ γιὰ τὸ 
ἱ ε ρὸ τοῦ Ἀ πόλ λω νος, ποὺ ἐ πί σης βρι σκό ταν στὸν Λε πέ τυ μνο καὶ οἱ ἀρ χαι ο λό γοι 
τὸ ἀ να ζη τοῦν. 

Συ νε χί ζον τας τὶς ἔ ρευ νές του στὴ λε σβια κὴ ὕ παι θρο ὁ Μά κης Ἀ ξι ώ της ἐν το πί ζει 
ἀ πο κλει στι κὰ στὴν πε ρι ο χὴ τῆς ἀρ χαί ας Ἐ ρε σοῦ ὀρ θο γώ νι ες πλά κες καὶ ὀρ θο γώ-
νιους λι θό πλιν θους, ποὺ φέ ρουν ἀ νά γλυ φα πέλ μα τα, προ κα λῶν τας τὴν ἀ πο ρί α τοῦ 
ἰ δί ου καὶ τῶν ἀρ χαι ο λό γων. Εἰ κά ζε ται ὅ τι πρό κει ται γιὰ ἀ πό θε ση ἀ φι ε ρω μά των ἀν-
θρώ πων, ποὺ ἔ πα σχαν ἀ πὸ πα θή σεις στὰ πό δια. Ποι ά ἦ ταν ὅ μως ἡ θε ά, στὴν ὁ ποί α 
ἔ κα ναν τὰ ἀ φι ε ρώ μα τα, καὶ για τί ἡ ὕ παρ ξή τους πε ρι ο ρί ζε ται στὴν ἐν λό γῳ πε ρι ο χή; 
Τὸ συγ κε κρι μέ νο θέ μα εἶ ναι ἀ κό μη πρὸς δι ε ρεύ νη ση. Ἐν τύ πω ση ὅ μως προ κα λεῖ καὶ 
ὁ ἐν το πι σμὸς «θυ ρί δων» μέ σα σὲ βρά χους, σὲ ἀρ κε τὲς θέ σεις στὸ νη σί. 

Ἀ να φέ ρου με ἐν δει κτι κὰ τὸ ὕ ψω μα «Φο νιᾶς» πά νω ἀ πὸ τὸν οἰ κι σμὸ τοῦ Σκα λο-
χω ρί ου, ὅ που βρί σκε ται ἀρ χαῖ ο ὀ χυ ρό. Ἐ κεῖ ἐν το πί στη κε σκα λι σμέ νη σὲ βρά χο μί α 
τέ τοι α θυ ρί δα, στὴν ὁ ποί α πρέ πει νὰ ἐ να πό θε ταν ἀ φι ε ρώ μα τα σὲ κά ποι α θε ά. Ἄλ-

Τὸ βέ λος δεί χνει τὸ ση μεῖ ο στὸ ὄρος Ὄλυμπος τῆς Λέσβου, ὅ που ἀ κρι βῶς ἐν το πί στη καν 
τὰ εὑ ρή μα τα. Ἀρ χαῖ ο πα ρα τη ρη τή ριο ἢ ἱ ε ρό; Οἱ ἔ ρευ νες συ νε χί ζον ται.
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λες δύο λα ξευ μέ νες θυ ρί δες, με γά λες 
σὲ μέ γε θος καὶ ἁ ψι δω τές, ἔ χουν βρε θῆ 
στὸ βό ρει ο τμῆ μα τοῦ νη σιοῦ, στὴ θέ-
ση «Βα φει ός». Γύ ρω ἀ πὸ τὴν πε ρι ο χὴ 
ἔ χουν ἐν το πι στῆ κτί σμα τα κά ποι ου 
ἀρ χαί ου οἰ κι σμοῦ. Ὅ πως ἀ να φέ ρει ὁ 
Μά κης Ἀ ξι ώ της, οἱ θυ ρί δες ἀ πο κα λύ-
πτουν ἕ να εἶ δος ἀρ χαί ας λα τρεί ας στὴν 
ὕ παι θρο· καὶ εἶ ναι ἀ ναγ καῖ ο νὰ γί νῃ 
μί α ὡ λο κλη ρω μέ νη ἔ ρευ να γιὰ τὶς θε-
ό τη τες ποὺ λα τρεύ τη καν στὸ νη σὶ καὶ 
νὰ κα τα γρα φοῦν οἱ το πο θε σί ες, ὅ που 
ἐ λάμ βα ναν χώ ρα οἱ λα τρεῖ ες. Γιὰ πα-
ρά δειγ μα δὲν ἔ χει ἀ κό μη ἐν το πι στῆ τὸ 
Ἱ ε ρὸ Τέ με νος τῆς Μή θυ μνας, με γά λης 
ἀρ χαι ο λο γι κῆς ση μα σί ας, ὅ πως καὶ 
πολ λοὶ ἄλ λοι ἱ ε ροὶ χῶ ροι λα τρεί ας. 

Πα λαι ο λι θι κὸ Ἐρ γα στή ριο 180.000 ἐ τῶν

κ. Ἀ ξι ώ της ἐ πε σή μα νε, ὅ τι δὲν ἔ χει γί νει συ στη μα τι κὴ καὶ ὡ λο κλη ρω μέ-
νη ἔ ρευ να καὶ γιὰ τὴν προ ϊ στο ρί α τῆς Λέ σβου, παρ’ ὅ λο τὸ ἐν δι α φέ ρον 
ποὺ δεί χνουν στὸν προ σω πι κό τους χρό νο οἱ νέ οι ἀρ χαι ο λό γοι. Αὐ τὸ 
συμ βαί νει, για τὶ οἱ ἁρ μό δι ες προ ϊ στά με νες ἀρ χὲς τοὺς πε ρι ο ρί ζουν σὲ 
«σω στι κές» ἀ να σκα φὲς κυ ρί ως μέ σα στὴν πό λη. Στὴ Λέ σβο ἔ χει ἐν το πι-

στῆ ἕ να ἀ πὸ τὰ με γα λύ τε ρα ἐρ γα στή ρια κα τα σκευ ῆς πα λαι ο λι θι κῶν ἐρ γα λεί ων, ὄ χι 
μό νο τῆς Ἑλ λά δας ἀλ λὰ καὶ τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας. Χρο νο λο γή θη κε ἀ πὸ σπου δαί ους 
ξέ νους προ ϊ στο ρι ο λό γους στὰ 180.000 μὲ 200.000 π.Χ.! Βρί σκε ται στὴν θέ ση Ρο δαφ-
νί δια, κον τὰ στὸν οἰ κι σμὸ Λι σβό ρι, ὅ που ὑ πάρ χουν θερ μὲς πη γές. Πρό κει ται γιὰ 
ἕ ναν τε ρά στιο λι θῶ να μὲ δι ά σπαρ τα ἐρ γα λεῖ α (λε πί δες, ξέ στρες, πρι ό νια κ.ἄ.), κα-
τα σκευ α σμέ να ἀ πὸ πυ ρι τό λι θο. Πα λαι ο λι θι κὰ ἐρ γα λεῖ α ἐν το πί στη καν καὶ στὴ θέ ση 
«Φτε ρό», ὅ που ἐ κεῖ, μιᾶς καὶ δὲν ἐν το πί στη κε στὸν πε ρι βάλ λον τα χῶ ρο τὸ ὑ λι κὸ μὲ 
τὸ ὁ ποῖ ο κα τα σκευ ά στη καν, φαί νε ται νὰ χρη σι μο ποι ή θη καν ἐ πὶ τό που καὶ νὰ ἀ φέ-
θη καν στὴ συ νέ χεια σὲ αὐ τὸ τὸ ση μεῖ ο. Οἱ σπη λι ὲς ποὺ πε ρι βάλ λουν τὴν πε ρι ο χή, 
εἶ ναι πο λὺ πι θα νὸ νὰ μπο ροῦν νὰ δώ σουν ση μαν τι κὸ ὑ λι κὸ ἔ ρευ νας. Ὅ μως βα σι κὴ 
προ ϋ πό θε ση γι’ αὐ τὸ ἀ πο τε λεῖ ἡ ἐκ δή λω ση ἐν δι α φέ ρον τος ἀ πὸ τὶς ἁρ μό δι ες ἀρ χές, 
ποὺ ἀρ κέ στη καν, ὅ ταν ἔ γι νε ἡ ἀ να κά λυ ψη καὶ στὴ συ νέ χεια ἡ πα ρα λα βὴ τῶν ἐρ γα-
λεί ων, στὸν χα ρα κτη ρι σμὸ «τε μά χια πυ ρι τό λι θου», τὴν ἴ δια στιγ μὴ ποὺ κο ρυ φαῖ οι 
ἐ πι στή μο νες ἔ κα ναν λό γο στὶς ἀ να κοι νώ σεις τους γιὰ ἕ να μο να δι κὸ ἐρ γα στή ριο πα-
λαι ο λι θι κῶν ἐρ γα λεί ων. 

Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ

Ὄστρα κα πανάρχαιας κε ρα μι κῆς.
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ÁÍÁÓÊÅÕÁÓÔÅÓ ÔÙÍ... ÄÉÊÙÍ ÔÏÕÓ ÊÅÉÌÅÍÙÍ!

η τρο πο λῖ τες ἐ πι στρα τεύ θη καν, γιὰ νὰ ἀ να σκευά σουν... τὰ ἱ ε ρά 
τους κεί με να (!), ποὺ ὑ βρί ζουν καὶ συ κο φαν τοῦν τοὺς Ἕλ λη νες, με-
τὰ τὴν ὁ λο σέ λι δη δη μο σί ευ ση τῆς ἐ φη με ρί δας «Espresso»,  στὸ φύλ-
λο τῆς 6ης Φε βρου α ρί ου, ὅ που ὁ ἀρ χι συν τά κτης της κ. Κώ στας Ζα-
φει ρί ου πα ρου σί α σε τὸ μό λις ἐκ δο θὲν βι βλί ο μας «Τὰ ὑ βρι στι κὰ 

κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. (Ὅ σα ἐγ κρί νει καὶ χρη σι μο ποι εῖ 
σή με ρα ἡ Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δος». (Βλ. φω το τυ πί α στὴν ἔ ναν τι σε λί δα).

Ἀλ λὰ ὁ ἀ να σκευ α στι κὸς λό γος τῶν δύο ἐπιστρατευθέντων ἀρχιερέων (Ἠ λεί ας κ. Γερ μα-
νοῦ καὶ Σύ ρου-Τή νου κ. ∆ω ρο θέ ου) ἦ ταν πράγ μα τι ἀναλόγου ἐ πι πέ δου μὲ ἐκεῖνο τοῦ ποι-
μνίου τῶν πι στῶν τους, τῶν μα κά ρι ων «πτω χῶν τῷ πνεύ μα τι», ὅ πως τοὺς χα ρα κτη ρί ζει ὁ 
Ἰ η σοῦς (ποὺ κρατοῦνται σὲ πλή ρη ἄ γνοι α τοῦ τί γρά φουν τὰ ἱ ε ρά τους κεί με να).

Ὁ μὲν πρῶ τος, ἀ φοῦ ἐ πι κρί νει τὸν «∆», «δι ό τι μὲ τὶς ἀ πό ψεις του πο λε μά ει τὴν χρι στι-
α νι κὴ πί στη», μᾶς κα τη γο ρεῖ ὅ τι «ἀ πο μο νώ νου με ἐ λά χι στες φρά σεις» τῶν ὑ βρι στι κῶν κει-
μέ νων (ἂν καὶ στὸ βι βλί ο μας οἱ φρά σεις αὐ τὲς ὑ περ βαί νουν τὶς πεν τα κό σι ες). Ἐ πί σης ἀ πο-
φαί νε ται, ὅ τι «τό ση προ χει ρό τη τα καὶ ἄ γνοι α τοῦ νο ή μα τος τῶν κει μέ νων τῆς Ἁ γί ας Γρα-
φῆς οὔ τε μα θη τὴς τοῦ ∆η μο τι κοῦ σχο λεί ου (;!) δὲν θὰ ἔ δει χνε» (ἂν καὶ στὸ βι βλί ο δὲν ἀ σχο-
λού με θα κα θό λου μὲ τὸ «νό η μα τῶν κει μέ νων», ἁ πλῶς τὰ πα ρα θέ το με πι στὰ ἐν τὸς εἰ σα γω-
γι κῶν χω ρὶς κα νέ να σχό λιο). «Κρῖ μα!» ἀ να φω νεῖ ὁ κα λὸς ἀρ χι ε ρέ ας, βά ζον τάς μας σὲ ἀ δυ-
να μί α νὰ κα τα λά βου με, ποῦ κολ λά ει αὐ τὸ τὸ ἐ πι φώ νη μα: στὸ ὅ τι τὰ δη μο σι εύ σα με χω ρὶς 
δι κές μας κρί σεις ἢ στὸ ὅτι ἀποφύγαμε νὰ τὰ συ νο δεύ σω με μὲ δικά μας σχό λια (συν τρι πτι-
κὰ κατ’ ἀνάγκην γιὰ τὸ αἶ σχος αὐ τὸ τῆς κα τὰ συρ ρο ὴν ἐ ξυ βρί σε ως τῶν Ἑλ λή νων καὶ τοῦ 
Ἑλ λη νι κοῦ Πο λι τι σμοῦ).

Ὁ δὲ μη τρο πο λί της Σύ ρου-Τή νου πε ρι ο ρί ζε ται στὴν πα λιὰ «κα ρα μέλ λα», ὅ τι δη λα δὴ οἱ 
ὕ βρεις ἔ χουν στό χο τοὺς «εἰ δω λο λά τρες», μο λο νό τι στὰ κείμενα ποὺ περιέχονται στὸ βι-
βλί ο ὑ βρί ζον ται ρη τῶς καὶ σα φέ στα τα οἱ Ἕλ λη νες ὡς λα ὸς ἀλ λὰ καὶ ὀ νο μα στι κῶς πρό σω-
πα Ἑλ λή νων, ποὺ τὰ ἔρ γα τους δὲν συν δέ ον ται μὲ καμ μιὰ θρη σκευ τι κὴ πί στη, ὅ πως μα θη-
μα τι κοὶ (Εὐ κλεί δης), ἰα τροὶ (Γα λη νός, Ἱπ πο κρά της), καλ λι τέ χνες (Καλ λι κρά της), ποι η τὲς 
(Ὅ μη ρος, Σαπ φώ) κ.λπ. κ.λπ.

Κρῖ μα! ἂς μᾶς ἐ πι τρα πῆ νὰ ἀ να φω νή σω με κι ἐ μεῖς μπρο στὰ στὸ τρα γι κὸ θέ α μα μιᾶς 
«Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος», ποὺ ἐ πι μέ νει ἀ κό μη, μὲ ἐ πι χει ρή μα τα ποὺ τὴν γε λοι ο ποι οῦν 
νὰ εἶ ναι «Ἐκ κλη σί α τῶν Ὑ βρι στῶν τῆς Ἑλ λά δος».

∆ημ. Ι. Λάμ πρου

Υ.Γ.  Ὁ τη λε ο πτι κὸς σταθ μὸς ALPHA κά λε σε ἐ πί μο να τὸ πρω ὶ καὶ τὸ με ση μέ ρι τῆς Τρί-
της, 6 Φε βρου α ρί ου, τὸν ἐκ δό τη τοῦ «∆αυ λοῦ» νὰ συμ με τά σχῃ μὲ ἄλ λους προ σκε κλη μέ-
νους του σὲ τη λε ο πτι κὴ ἐκ πομ πὴ μὲ θέ μα τὸ βι βλί ο μας «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή-
νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας», ποὺ εἶ χε προ γραμ μα τί σει γιὰ τὴν Τε τάρ τη, 7 Φε-
βρου α ρί ου. Ἀρ γὰ τὸ βρά δυ τῆς ἴ διας μέ ρας ὁ ALPHA εἰ δο ποί η σε τὸν ὑ πο γρά φον τα, ὅ τι 
«ὑ πάρ χει νέ α ἀ πό φα ση (ποί ων;), ποὺ μα ται ώ νει τὴ με τά δο ση τῆς ἐκ πομ πῆς». Τὸ θέ μα 
καί ει ὅποιον τὸ ἀκουμπάῃ, εἶ ναι πέ ρα καὶ πά νω ἀ πὸ τὶς δυ νά μεις τῶν προ πα γαν δι στῶν 
τοῦ δι ά τρη του καὶ κα ταρ ρέ ον τος «ἑλ λη νο χρι στι α νι κοῦ ἰ δε ο λο γή μα τος». Προ τι μοῦν νὰ 
σκε πά ζουν τὰ ἀ νο μή μα τά τους, ὅ πως οἱ γά τες τὰ πε ριτ τώ μα τά τους. - ∆.Ι.Λ.





ÔÁ ÊÏËËÕÂÏÃÑÁÌÌÁÔÁ
ÊÁÉ ÔÏ ÐÁÑÁÌÕÈÉ 
ÔÏÕ ÊÑÕÖÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ

αρ τυ ρί ες γρα πτὲς δὲν ὑ πάρ χουν γιὰ τὴ λει τουρ γί α «κρυ φῶν 
σχο λει ῶν» τὴν ἐ πο χὴ τῆς Τουρ κο κρα τί ας. Γιὰ τὸ λό γο αὐ τό, 
ἱ στο ρι κοὶ καὶ ἐ ρευ νη τές, ποὺ ἀ σχο λή θη καν μὲ τὸ θέ μα, λέ νε 
πὼς πρό κει ται γιὰ μῦ θο. Ἂς στα χυ ο λο γή σου με με ρι κὲς ἀ πὸ 
τὶς ἱ στο ρι κὲς αὐ τὲς δι α πι στώ σεις: 

• Ὁ Β. Σφυ ρό ε ρας γρά φει, πὼς «ὁ ὅ ρος «κρυ φὸ σχο λει ό» δὲν ἔ χει ἐ πι ση μαν θῆ σὲ 
κεί με να τῆς Τουρ κο κρα τί ας» καὶ ἀ κό μη πὼς ὁ ὅ ρος αὐ τὸς «χρη σι μο ποι ή θη κε 
με τὰ τὰ μέ σα τοῦ 19ου αἰ ῶ να»(3).

• Ὁ Γιά ννης Βλα χο γιά ννης (1867-1945), ἱ στο ρι κὸς καὶ φυ σι ο δί φης, ὑ πο στη ρί ζει, 
πὼς πρό κει ται γιὰ μῦ θο καὶ πὼς αὐ τὸ ἀ πο δει κνύ ε ται ἀ πὸ τὸ γε γο νός, ὅ τι δὲν 
ὑ πάρ χει «κα μιὰ ἱ στο ρι κὴ μαρ τυ ρί α ποὺ νὰ βε βαι ώ νει τὴν ὕ παρ ξη του»(1).

• Ὁ Μα νου ὴλ Γε δε ὼν (1851-1943), λό γιος ἀ πὸ τὴν Κων σταν τι νού πο λη, ποὺ ἔ γι νε 
με γά λος χαρ το φύ λα κας καὶ χρο νο γρά φος τῆς Με γά λης Ἐκ κλη σί ας κα θὼς καὶ 
μέ λος τῆς Ἀ κα δη μί ας Ἀ θη νῶν, ὑ πο στή ρι ξε κα τη γο ρη μα τι κά: «Μέ χρι σή με ρον 
οὐ δα μοῦ ἀ νέ γνων ἐν ὁ μα λῇ κα τα στά σει πραγ μά των βε ζύ ρην ἢ ἀ γι ά νη ν (σ.σ. 
Τοῦρ κος ἀ στυ νόμος) ἐμ πο δί σαν τα σχο λεί ου σύ στα σιν ἢ οἰ κο δο μήν, τοῦθ’ ὅ περ 
ἠ δύ να το νὰ συμ βῇ κα τό πιν κα ταγ γε λί ας χρι στια νοῦ τι νος, ἀ πε ρί τμη του Τούρ-
κου, κα θὼς ὠ νό μα ζαν αὐ τούς.»(1)

Σὰν ἀ πάν τη ση στοὺς ὑ πέρ μα χους τῆς μυ θο λο γί ας τῶν «κρυ φῶν σχο λει ῶν», ποὺ 
τά χα λει τουρ γοῦ σαν στοὺς να οὺς καὶ τὰ μο να στή ρια πα ρὰ τὴν ἀ πα γό ρευ ση τῶν 
Τούρ κων, ὁ Μα νου ὴλ Γε δε ὼν δι α τυ πώ νει τὸν ἑ ξῆς συλ λο γι σμό: «Ἡ τουρ κι κὴ κυ βέρ-
νη σις, ἀ νε χο μέ νη τὴν Χρι στι α νι κὴν θρη σκεί αν, ἐ γί νω σκεν, ὅ τι εἰς τοὺς να οὺς ἀ να γι-
γνώ σκου σι καὶ ψάλ λου σιν οἱ πα πᾶ δες καὶ οἱ ψάλ ται, καὶ ὅ τι τὰ ἀ να γι γνω σκό με να 
καὶ ψαλ λό με να, ἔ πρε πε νὰ δι δα χθῶ σιν ἐγ καί ρως, καὶ συ νε πῶς οὐ δέ πο τε ἐν ὁ μα λῇ 
κα τα στά σει πραγ μά των ἐμ πό δι σε τὴν ἐν νάρ θη ξι καὶ κελ λί οις δι δα σκα λί αν.»(1)

Οἱ Τοῦρ κοι, ὅ πως ἀ πο δει κνύ ε ται ἀ πὸ τὰ πα ρα πά νω, δὲν ἔ φε ραν ἀν τίρ ρη ση καὶ 
δὲν ἀ πα γό ρευ σαν στοὺς ὑ πό δου λους τὴ μόρ φω ση, ὅ πως δὲν ἀ πα γό ρευ σαν καὶ τὴ 
θρη σκεί α.

Οἱ κα θη γη τὲς Ἄγ γε λος καὶ Ἐ λι σά βετ Ζα χα ριά δου ὑ πο γραμ μί ζουν ὅ τι: «Οἱ ἱ στο ρί-
ες αὐ τὲς (πε ρὶ κρυ φῶν σχο λει ῶν») εἶ ναι κα θα ρὰ μυ θο πλα σί ες, ποὺ δη μι ουρ γή θη καν 
ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α, γιὰ νὰ ἐ νι σχύ σουν τὴ θέ ση της καὶ τὸ γό η τρό της.»(2)
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Τὸ παλαιὸ ὀστεοφυλάκιο τῆς Μονῆς Πεντέλης ἔχει διαμορφωθῆ σὲ ἐπισκέψιμο χῶρο, ποὺ 
-σύμφωνα μὲ τοὺς μοναχούς-  ἀνακαλύφθηκε ἀπὸ θαῦμα κι ἐπὶ πλέον διαπιστώθηκε, ὅτι 
ἐκεῖ δῆθεν λειτουργοῦσε ἐπὶ Τουρκοκρατίας «κρυφὸ σχολειό» (βλ. «∆», τ. 278). Στοὺς τοί-
χους τοῦ «κρυφοῦ σχολειοῦ» οἱ μοναχοὶ μεταξὺ διαφόρων εἰκόνων βιβλικῶν πατριαρχῶν 
ἔχουν ἀναρτήσει τὸν εἰκονιζόμενο χάρτη, ποὺ αὐτοδιαψεύδει τὴν ἐπίσημη ἑλληνοχρι-
στιανικὴ προπαγάνδα. Ἀπεικονίζει Κέντρα Γραμμάτων στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας. Ἐφ’ ὅσον ἡ Ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἐπέτρεπε τὴν ἐπίσημη λειτουργία 
ἐκπαιδευτικῶν κέντρων, τί χρειάζονταν τὰ «κρυφὰ σχολειά», ποὺ ὑποτίθεται πὼς πήγαι-
ναν τὰ Ἑλληνόπουλα, γιὰ νὰ μάθουν γράμματα μὲ κίνδυνο κρυφὰ ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς; 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι, πὼς ἡ σουλτανικὴ ἐξουσία οὐδέποτε παρεμπόδισε τὴ λειτουργία σχολεί-

ων, ἐνῷ ἀντίθετα τὰ ἔκλεινε τὸ Πατριαρχεῖο.    



Πῶς κα τα σκευ ά στη κε ὁ μῦ θος
ῶς νὰ προ έ κυ ψε ὅ μως αὐ τὸς ὁ μῦ θος; Τρεῖς εἶ ναι οἱ πι θα νοὶ λό γοι, 
σύμ φω να μὲ ἰ σά ριθ μες πη γές μας: α) «Εἶ ναι πι θα νὸ σὲ ὡ ρι σμέ νες πε-
ρι πτώ σεις Τοῦρ κοι ἀ ξι ω μα τοῦ χοι ἀ πο μα κρυ σμέ νων πε ρι φε ρει ῶν νὰ 
δυ σχέ ραι ναν ἢ ἀ πα γό ρευ αν τὴ λει τουρ γί α σχο λεί ων γιὰ ποι κί λους 
λό γους, ποὺ δὲν ἦ ταν ἄ σχε τοι πολ λὲς φο ρὲς μὲ τὴν ἀ να στά τω ση ποὺ 

προ κα λοῦ σαν τὰ ἀ πε λευ θε ρω τι κὰ κι νή μα τα»(3), β) «Τὰ πρῶ τα σχο λεῖ α ἱ δρύ θη καν 
μὲ τὴν φρον τί δα τῆς Ἐκ κλη σί ας. Πα πᾶ δες καὶ κα λό γε ροι κυ ρί ως προ σπα θοῦ σαν 
σ’ ἐ κεῖ να τὰ δύ σκο λα χρό νια νὰ μά θουν στὰ παι διὰ λί γα γράμ μα τα μέ σα ἀ πὸ τὰ 
βι βλί α τῆς Ἐκ κλη σί ας. Αὐ τὸ φαί νε ται πὼς δη μι ούρ γη σε τὸ θρῦ λο γιὰ τὸ κρυ φὸ 
σχο λει ό, ὅ τι δη λα δὴ τὰ σχο λεῖ α σὲ κά ποι α ἐ πο χὴ λει τουρ γοῦ σαν κρυ φά, ἐ πει δὴ οἱ 
Ἕλ λη νες φο βοῦν ταν τοὺς Τούρ κους»(5) καὶ γ) «Εἶ ναι πο λὺ πι θα νό, σὲ κά ποι α πε ρι ο-
χὴ ἢ πε ρι ο χὲς καὶ γιὰ κά ποι ο δι ά στη μα, οἱ συν θῆ κες μόρ φω σης νὰ ἦ ταν ἰ δι αί τε ρα 
ἀν τί ξο ες. Ἀ π’ αὐ τὸ τὸ γε γο νὸς γε νι κεύ τη κε ἡ ἰ δέ α τοῦ “κρυ φοῦ σχο λει οῦ”.»(4)

Ὅ πως ἀ να φέρ θη κε στὴν ἀρ χή, σύμ φω να μὲ κά ποι ους 
ἱ στο ρι κοὺς καὶ ἐ ρευ νη τὲς ποὺ ἀ σχο λή θη καν μὲ τὸ θέ μα, 
δὲν ὑ πάρ χουν γρα πτὲς μαρ τυ ρί ες γιὰ τὴν ὕ παρ ξη καὶ 
λει τουρ γί α «κρυ φῶν σχο λει ῶν». Ὑ πάρ χουν ὅ μως μαρ τυ-
ρί ες γιὰ τὴ λει τουρ γί α σχο λεί ων ὄ χι φυ σι κὰ κρυ φῶν καὶ 
ἀ πα γο ρευ μέ νων.

Οἱ συν θῆ κες ποὺ δη μι ουρ γή θη καν με τὰ τὴν Ἅ λω ση 
τῆς Κων σταν τι νού πο λης ἀ πὸ τοὺς Τούρ κους ἦ ταν τέ-
τοι ες, ποὺ δὲν εὐ νο οῦ σαν τὴ λει τουρ γί α συ στη μα τι κῶν 
σχο λείων, τοὐ λά χι στον τὸν πρῶ το αἰ ῶ να τῆς Τουρ κο-
κρα τί ας, πα ρὰ μό νο σὲ ὡ ρι σμέ νες πό λεις. Τὸ 1454-1457 
ὁ Μα νου ὴλ Χρι στώ νυ μος, στὴν Ἀ δρι α νού πο λη, δί δα σκε 

«ὀ λί γα πά νυ παι δά ρια τῶν ἐ κεῖ σε ἀρ χόν των». Ὑ πάρ χουν ἐν δεί ξεις ὅ τι, ἐ κτὸς ἀ πὸ 
τὴν Ἀ δρι α νού πο λη καὶ τὴν Κων σταν τι νού πο λη καὶ σὲ ἄλ λα με γά λα ἐ παρ χια κὰ κέν-
τρα λει τουρ γοῦ σαν σχο λεῖ α, τῶν ὁ ποί ων οἱ δά σκα λοι ἀ μεί βον ταν ἀ πὸ τοὺς γο νεῖς 
τῶν μα θη τῶν(3).

Ἡ κα τά στα ση βελ τι ώ νε ται ἀ πὸ τὸν 16ο αἰ ῶ να μὲ κέν τρο τὴν Κων σταν τι νού πο-
λη, ὅ που λει τουρ γοῦ σε Πα τρι αρ χι κὸ σχο λεῖ ο, στὸ ὁ ποῖ ο ὁ Ἰ ω άν νης Ζυ γο μα λᾶς 
«ἐ δί δα σκε τὴν ἑλ λη νι κὴν φω νὴν καὶ τέ χνην» σὲ δε κα πέν τε μα θη τές. Στὸ τέ λος τοῦ 
ἴ διου αἰ ῶ να μαρ τυ ροῦν ται σχο λεῖ α στὴ Θεσ σα λο νί κη (1585), τὴν Ἀ θῆ να (1586), τὴν 
Κύ προ (1592). Ἡ λει τουρ γί α τῶν λί γων αὐ τῶν σχο λεί ων ὀ φεί λε ται στὴν πα ρου σί α 
λο γί ων σ’ αὐ τὲς τὶς πε ρι ο χές, ἐ νῷ στὸν ὑ πό λοι πο ἑλ λη νι κὸ χῶ ρο ἐ πι κρα τοῦ σε σκό-
τος ἀ παι δευ σί ας, μο λο νό τι με τὰ τὸ 1570 ὑ πάρ χουν ἐν δεί ξεις γιὰ τὴν προ σπά θεια 
τῆς Ἐκ κλη σί ας νὰ δη μι ουρ γή σῃ ὑ πο τυ πώ δη σχο λεῖ α σὲ μο να στή ρια καὶ να οὺς γιὰ 
τὴ δι δα σκα λί α ἀ νά γνω σης καὶ γρα φῆς(1,3). 

∆ὲν ὑ πάρ χουν 
γρα πτὲς μαρ τυ ρί ες 

γιὰ τὴν ὕ παρ ξη 
καὶ λει τουρ γί α 

«κρυ φῶν 
σχο λει ῶν».
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Ἡ Παι δεί α στὰ χέ ρια τῶν Κοι νο τή των
 πὸ τὰ μέ σα τοῦ 17ου αἰ ῶ να καὶ κυ ρί ως ἀ πὸ τὶς ἀρ χὲς τοῦ 18ου, ἡ 
κα τά στα ση ἄρ χι σε νὰ με τα βάλ λε ται ση μαν τι κά. Σ’ αὐ τὸ συ νε τέ λε σε 
κυ ρί ως ἡ ὀρ γά νω ση τῶν κοι νο τή των, ἡ ἀ νά πτυ ξη τοῦ ἐμ πο ρί ου, ἡ εὐ-
ρεῖ α δι ά δο ση τῶν ἑλ λη νι κῶν βι βλί ων, ποὺ τυ πώ νον ταν στὴν Βι έν νη 
καὶ ἀλ λοῦ, ἡ ἐ πα φὴ μὲ τὶς ἄλ λες χῶ ρες τῆς Εὐ ρώ πης, κα θὼς καὶ ἄλ λοι 

πα ρά γον τες(1,3).
Τὴν πρω το βου λί α γιὰ τὴ μόρ φω ση τῶν ὑ πο δού λων πῆ ρε ἡ το πι κὴ αὐ το δι οί κη-

ση, ἡ ὁ ποί α ἔ δει ξε ἰ δι αί τε ρο ζῆ λο. Σὲ μί α ἀ πὸ τὶς πη γὲς ἀ να φέ ρε ται: «Ξε χω ρι στὸ 
ἐν δι α φέ ρον ἔ δει χνε ἡ κοι νό τη τα γιὰ τὴν παι δεί α. Πολ λὰ σχο λεῖ α ἱ δρύ θη καν καὶ 
λει τούρ γη σαν τό τε μὲ δα πά νες τῶν κοι νο τή των.»(5)

Ἀ πὸ τὰ πολ λὰ σχο λεῖ α ποὺ λει τουρ γοῦ σαν στὶς ἐ παρ χί ες τῆς Ὀ θω μα νι κῆς Αὐ το-
κρα το ρί ας ση μαν τι κώ τε ρα ἦ ταν τῶν Ἰ ω αν νί νων, τῆς Μο σχό πο λης, τῆς Θεσ σα λο νί-
κης, τῆς Πά τμου, τοῦ Με σο λογ γί ου, τῶν Ἀ θη νῶν, τῆς ∆η μη τσά νας, τῆς Χί ου, τῆς 
Σμύρ νης, τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους καὶ τῶν Κυ δω νι ῶν.

Τὰ σχο λεῖ α δι α κρί νον ταν σὲ «κοι νά» καὶ σὲ «ἑλ λη νι-
κά». Τὰ «κοι νά» προ σέ φε ραν στοι χει ώ δεις γνώ σεις σὲ 
με γά λη με ρί δα τοῦ λα οῦ, ἐ νῷ τὰ ἀ νώ τε ρα, τὰ «ἑλ λη νι κά», 
κά λυ πταν ὣς ἕ να βαθ μὸ τὴν ἀ νάγ κη γιὰ ἀ νώ τε ρη μόρ φω-
ση, καὶ σ’ αὐ τὰ δι δά σκον ταν κυ ρί ως τὰ ἀρ χαῖ α ἑλ λη νι κὰ 
γράμ μα τα(6). «Τὰ σχο λεῖ α τῶν ὑ πό δου λων Ἑλ λή νων εἶ-
ναι ὠρ γα νω μέ να σὲ σχο λεῖ α τῶν κοι νῶν γραμ μά των γιὰ 
τὴν βα σι κὴ ἐκ παί δευ ση καὶ σὲ σχο λεῖ α τῶν ἑλ λη νι κῶν 
μα θη μά των στὴν ἀ νώ τε ρη βαθ μί δα.»(7)

Πρέ πει ἐ δῶ νὰ ἀ να φερ θῇ, πὼς πολ λὰ ἀ πὸ τὰ σχο λεῖ α 
τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης ἱ δρύ θη καν χά ρη στὴν προ σπά θεια 
μορ φω μέ νων Ἑλ λή νων, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ χαν σπου δά σει σὲ χῶ-
ρες τῆς Εὐ ρώ πης καὶ δί δα ξαν σ’ αὐ τά. «Τὴν προ σπά θεια 
αὐ τὴ ἐ νί σχυ σαν πλού σιοι Ἕλ λη νες τοῦ ἐ σω τε ρι κοῦ καὶ τοῦ ἐ ξω τε ρι κοῦ. Ἔ τσι τὸν 
18ο αἰ ῶ να ὁ ἀ ριθ μὸς τῶν σχο λεί ων αὐ ξή θη κε ση μαν τι κά.»(5)

Ὁ ἀ πό δη μος Ἑλ λη νι σμὸς βο ή θη σε σὲ με γά λο βαθ μὸ στὴ μόρ φω ση καὶ τὴν ἀ φύ-
πνι ση τῶν Ἑλ λή νων. «Ὁ ρό λος τοῦ ἀ πό δη μου Ἑλ λη νι σμοῦ ἦ ταν εὐ ρύ τε ρος, πε-
ρισ σό τε ρο ποι κί λος καὶ ἀ πο τε λε σμα τι κός. Ὁ ἀ πό δη μος θὰ με ρι μνή σῃ γιὰ τὴν 
προι κο δό τη ση καὶ τὴ συν τή ρη ση μιᾶς σχο λῆς πα γι ώ νον τας ἕ να κλη ρο δό τη μα, μὲ 
τοὺς τό κους τοῦ ὁ ποί ου θὰ πραγ μα το ποι η θῇ ὁ σκο πός του. Ἡ σχο λὴ αὐ τὴ μπο ρεῖ 
νὰ εἶ ναι στὸν τό πο τῆς δι α μο νῆς του, εἴ τε στὴ στε νὴ εἴτε στὴν εὐ ρύ τε ρη πα τρί δα 
του. Ὁ ἀ πό δη μος θὰ με ρι μνή σῃ μὲ ὑ πο τρο φί ες νὰ με τεκ παι δεύ σῃ στὸ ἐ ξω τε ρι κὸ 
νέ ους, ποὺ θὰ ἐ παν δρώ σουν τὶς σχο λὲς τῆς πα τρί δος του. Ἔ τσι ὁ ἀ πό δη μος θὰ γί νῃ 
ἔμ με σα εἰ ση γη τὴς νέ ων ἰ δε ῶν κα θὼς καὶ νέ ων συ στη μά των σὲ μί α ἐ πο χὴ γε νι κῶν 

Σή με ρα ὁ κύ ριος 
ὑ πέρ μα χος τοῦ 

«κρυ φοῦ σχο λει οῦ» 
εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α, 
ἡ ὁ ποί α μα ζὶ μὲ 
τοὺς ἀν θρώ πους 
ποὺ βρί σκον ται 

κον τά της, προ σπα-
θεῖ νὰ δι α τη ρη θῇ 

ὁ μῦ θος.
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ἀ να θε ω ρή σε ων καὶ σὲ μί α ἐκ παί δευ ση ποὺ κα τὰ κα νό να εἶ ναι συν τη ρη τι κή, ἀ φοῦ 
ἐμ πνέ ε ται καὶ δι οι κεῖ ται ἀ πὸ τὴν Ἐκ κλη σί α.»(1)

Αὐ το νό η το εἶ ναι, πὼς ἐ κεῖ να τὰ πρῶ τα δύ σκο λα χρό νια δὲν ὑ πῆρ χαν οἱ κα τάλ-
λη λες αἴ θου σες, ὁ στοι χει ώ δης ἐ ξο πλι σμὸς καὶ φυ σι κά, τὸ κυ ρι ώ τε ρο, τὰ βι βλί α. Οἱ 
δά σκα λοι ἀ ναγ κά ζον ταν γιὰ τὴν στοι χει ώ δη γρα φὴ καὶ ἀ νά γνω ση νὰ χρη σι μο ποι-
οῦν τὰ ἐκ κλη σι α στι κὰ βι βλί α.

Μιὰ εἰ κό να, γιὰ τὸ πῶς γι νό ταν ἡ ἐκ παί δευ ση στὰ κα τώ τε ρα σχο λεῖ α, μᾶς δί νει 
ὁ Τρύ φων Εὐ αγ γε λί δης στὸ ἔρ γο του «Ἡ παι δεί α ἐ πὶ Τουρ κο κρα τί ας»: «Τὰ παι διὰ 
μά θαι ναν ἀ νά γνω ση ἀ πὸ τὸν Ὀ κτώ η χο, τὸ Ψαλ τή ρι, τὸν Ἀ πό στο λο καὶ ἀ πὸ ἄλ λα 
ἐκ κλη σι α στι κὰ βι βλια (κολ λυ βο γράμ μα τα). Μά θαι ναν ἀ κό μα ἀ ρίθ μη ση καὶ γρα φὴ 
κα τὰ τὰ ὑ πο δείγ μα τα ποὺ τοὺς ἔ δι νε ὁ δά σκα λος. Οἱ μα θη τὲς κά θον ταν πά νω σὲ 
ψά θα, προ βιὰ ἢ χα λί, ἐ νῷ ὁ δά σκα λος πά νω σὲ σκα μνί. Ἔ γρα φαν πά νω σὲ πλά κες, 
μὲ κον τύ λι. Πά νω στὴν πλά κα ἦ ταν χα ραγ μέ νο τὸ ἀλ φά βη το ...Τὰ παι διὰ ἔ λε γαν 
τὸ ἀλ φά βη το δυ να τὰ καὶ ὅ λα μα ζὶ («ἐν χο ρῷ»), κρα τῶν τας μὲ τὸ ἀ ρι στε ρὸ χέ ρι 
τὴν πλά κα καὶ μὲ τὸ δε ξὶ ἔ δει χναν ἕ να - ἕ να τὰ γράμ μα τα ποὺ ἔ λε γαν. Κον τὰ στὸ 
δά σκα λο ὑ πῆρ χε μα κρὺ ρα βδί, ποὺ προ ο ρι σμός του ἦ ταν νὰ συμ μορ φώ σῃ τοὺς 
ἄ τα κτους μα θη τὲς ἢ νὰ χτυ πᾷ τὸ δά πε δο ἢ τὴν ἕ δρα, γιὰ νὰ γί νῃ μέ σα στὴν τά ξη 
ἡ συ χί α ...»

* * *
ή με ρα ὁ κύ ριος ὑ πέρ μα χος τοῦ «κρυ φοῦ σχο λει οῦ» εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α, 
ἡ ὁ ποί α μα ζὶ μὲ τοὺς ἀν θρώ πους ποὺ βρί σκον ται κον τά της, προ σπα-
θεῖ νὰ δι α τη ρη θῇ ὁ μῦ θος. ∆υ στυ χῶς ἀ ρω γὸς στὴν προ σπά θεια αὐ τὴ 
εἶ ναι καὶ μί α με ρί δα ἐκ παι δευ τι κῶν, ποὺ δὲν ξε χνᾷ κά θε χρό νο στὴν 
ἐ θνι κὴ ἐ πέ τει ο τῆς 25ης Μαρ τί ου νὰ ἀ να φέ ρε ται σ’ αὐ τὸ σὰν νὰ πρό-

κει ται γιὰ πραγ μα τι κὸ γε γο νός.

Πη γές:

(1) «Ἱ στο ρί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους», Ἐκ δο τι κὴ Ἀ θη νῶν, τό μος Ι, σελ. 366-367.

(2) Πε ρι ο δι κὸ «∆αυ λός», Μάρ τιος 2003, ἀ ριθμ. 255, σελ. 16650.

(3) Ἐγ κυ κλο παί δεια «Πά πυ ρος Λα ροὺς Μπρι τάν νι κα», τό μος 36, σελ. 259.

(4) «Στὰ νεώ τε ρα χρό νια.», Ἱ στο ρί α Ἕ κτης ∆η μο τι κοῦ, βι βλί ο γιὰ τὸ δά σκα λο, Ἔκ δο ση 
2001, σελ. 65-66.

(5) «Στὰ νε ώ τε ρα χρό νια», Ἱ στο ρί α Ἕ κτης ∆η μο τι κοῦ, βι βλί ο τοῦ μα θη τῆ, Ἔκ δο ση 2000, 
σελ. 37, 55-58.

(6) «Στὰ νε ώτε ρα καὶ σύγ χρο να χρό νια», Ἱ στο ρί α ΣΤ΄ ∆η μο τι κοῦ, βι βλί ο τοῦ μα θη τῆ, Ἔκ-
δο ση Ά  2006, σελ. 22.

(7) «Στὰ νε ώ τε ρα καὶ σύγ χρο να χρό νια», Ἱ στο ρί α ΣΤ΄ ∆η μο τι κοῦ, βι βλί ο γιὰ τὸ δά σκα λο, 
Ἔκ δο ση Ά  2006, σελ. 38.

Γε ώρ γιος Ν. Βο λι ώ της
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Ἡ ἄ γνω στη πα τρι αρ χι κὴ σύ νο δος
τοῦ Γρη γο ρί ου E΄ τὸν Μάρ τιο τοῦ 1821

 μέ σως μό λις ἔ γι νε γνω στὴ στὴν Κων σταν τι νού πο λη ἡ ἔ κρη-
ξη τοῦ κι νή μα τος τοῦ Ὑ ψη λάν τη στὶς πα ρα δου νά βι ες ἡ γε-
μο νί ες τὸν Φε βρουά ριο τοῦ 1821, ὁ πα τριά ρχης Γρη γό ριος 
Ε ,́ ἀ φοῦ ἐ ξέ δω σε τὴν πρώ τη ἀ φο ρι στι κὴ ἐγ κύ κλιο κα τὰ 
τοῦ κι νή μα τος (11 Μαρ τί ου) καὶ θε ω ρῶν τας ἐ πὶ πλέ ον, ὅ τι 

ἡ δι ά δο ση φι λε λεύ θε ρων δι α φω τι στι κῶν ἰ δε ῶν ἀ πει λοῦ σε τὴν κα τε στη-
μέ νη τά ξη πραγ μά των, προ χώ ρη σε στὴ λή ψη συγ κε κρι μέ νων μέ τρων, 
τὰ ὁ ποῖ α ὅ μως ἀ πο κρύ πτον ται ἀ πὸ τὴν ἐ πί ση μα δι δα σκό με νη Ἱ στο ρί α. 
Στὶς 27 Μαρ τί ου 1821 συγ κρό τη σε πα τρι αρ χι κὴ σύ νο δο «πε ρὶ κα θαι ρέ-
σε ως τῶν φι λο σο φι κῶν μα θη μά των» μὲ κύ ριο στό χο τὶς ἐ πι στῆ μες κι 
εἰ δι κώ τε ρα τὴν Φι λο σο φί α. 

Ἡ ἄ γνω στη σχε τι κὴ μαρ τυ ρί α προ έρ χε ται ἀ πὸ ἐ πι στο λὴ τοῦ κλη ρι κοῦ Κων/νου 
Οἰ κο νό μου (γνω στοῦ καὶ ὡς Κων/νου Οἰ κο νό μου τοῦ ἐξ Οἰ κο νό μων) ἀ πευ θυ νό με-
νη πρὸς τὸν ἀ δελ φό του Στέ φα νο, ποὺ ἐ κεί νη τὴν ἐ πο χὴ βρι σκό ταν στὴν Τερ γέ στη. 
Ἡ ἐ πι στο λή, ποὺ βρί σκε ται στὸ Ἀρ χεῖ ο Οἰ κο νό μου τῆς Ἀ κα δη μί ας Ἀ θη νῶν (Κέν-
τρο Ἐ ρεύ νης τοῦ Με σαι ω νι κοῦ καὶ Νέ ου Ἑλ λη νι σμοῦ, φάκ. ΧVIII, ἀρ. 2) γρά φτη κε 
στὴν Ὀ δησ σὸ τὸν Σε πτέμ βριο τοῦ 1821 καὶ πε ρι γρά φει μὲ ἐ ξαι ρε τι κὴ ἀ με σό τη τα τὸ 
ἀν τι δρα στι κὸ πνεῦ μα τοῦ Πα τρι αρ χεί ου, ὅ πως ἐκ δη λώ θη κε με τὰ τὴν ἔ ναρ ξη τῆς 
Ἐ πα νά στα σης ἀ πὸ τὶς ἀρ χὲς Μαρ τί ου ἕ ως τὶς ἀρ χὲς Ἀ πρι λί ου 1821.

Οἱ ἐ πι θέ σεις βέ βαι α ἐ ναν τί ον τῆς προ ο δευ τι κῆς σκέ ψης καὶ τῶν φο ρέ ων της 
δὲν ἦ ταν κά τι τὸ και νού ργιο· στὴν πραγ μα τι κό τη τα ἀ πο τε λοῦ σαν συ νέ χεια τῶν 
προ ε πα να στα τι κῶν ἰ δε ο λο γι κῶν συγ κρού σε ων, ποὺ εἶ χαν φθά σει σὲ ἰ δι αί τε ρη 
ὀ ξύ τη τα δύο χρό νια πρὶν τὴν ἔ κρη ξη τῆς Ἐ πα νά στα σης. Ἐ κεῖ νο ὅ μως ποὺ ἦ ταν 
πραγ μα τι κὰ και νούρ γιο ἦ ταν, ὅ τι οἱ ἐ πι θέ σεις κι οἱ κα ταγ γε λί ες ἐκ δη λώ νον ταν 

Ç «ÊÁÈÁÉÑÅÓÉÓ»
ÔÙÍ ÖÉËÏÓÏÖÉÊÙÍ 
ÌÁÈÇÌÁÔÙÍ



τώ ρα ἄ με σα σ’ ἕ να κλῖ μα ἐ πα να στα τι κοῦ ἀ να βρα σμοῦ, ἐ ξαι ρε τι κὰ ἐ πι κίν δυ νου 
γιὰ τοὺς ὀ πα δοὺς τῶν προ ο δευ τι κῶν ἰ δε ῶν. 

Κεν τρι κό πρό σω πο ἀ πὸ τὴν πλευ ρὰ τῶν συν τη ρη τι κῶν δυ νά με ων ἦ ταν ὁ Ἰ λα ρί-
ων Σι ναΐτης: ἐ πό πτης καὶ λο γο κρι τὴς τοῦ πα τρι αρ χι κοῦ τυ πο γρα φεί ου κι ἐ πί ση μος 
ἐκ φρα στὴς τῶν ἀ πό ψε ων τοῦ Πα τρι αρ χεί ου. Εἶ ναι γνω στὴ ἡ ἀν τι δι α φω τι στι κὴ 
δρα στη ρι ό τη τα τοῦ Ἰ λα ρί ω να τὴν ἐ πο χὴ αὐ τὴ (Φ. Ἡ λιοῦ, «Τύ φλω σον Κύ ρι ε τὸν 
λα όν σου», σ. 605 κ.ἐξ.). Ἕ να χρό νο πρὶν εἶ χε συ νερ γή σει στὸ νὰ κα οῦν ἀ πὸ τὸ Πα-
τρι αρ χεῖ ο οἱ «Στο χα σμοὶ τοῦ Κρί τω νος», ἕ να ἀ πὸ τὰ πιὸ τολ μη ρὰ κεί με να τοῦ νε ο-
ελ λη νι κοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ. Τὸν ἴ διο χρό νο «ἔ δω κε γνώ μην νὰ παι δευ θοῦν μὲ ποι νὴν 
θα νά του πέν τε ἓξ ἀ πὸ τοὺς θέ λον τας νὰ ἐν σπεί ρουν ἐ πα νά στα σιν» καὶ ἀ πεί λη σε, 
ὅ τι «θέ λει φέ ρει τὸν Κο ρα ῆν σι δη ρο δέ σμιον στὴν Κων σταν τι νού πο λη».

Τὰ ἀν τι βαί νον τα «εἰς τὰ τῶν ἀ μω μή των 
ἡ μῶν δόγ μα τα» ἑλ λη νι κὰ συγ γράμ μα τα

ί σω ἀ πὸ ὅ λες τὶς συν το νι σμέ νες ἐ πι θέ σεις βρι σκό ταν βέ βαι α τὸ Πα τρι-
αρ χεῖ ο, τὸ ὁ ποῖ ο εἶ χε στὸ στό χα στρο τοὺς φι λε λεύ θε ρους δι α νο ού με-
νους. Ὁ πα τριά ρχης Γρη γό ριος Ε΄ ἀ πὸ τὴν πρώ τη ἀ κό μα πα τρι αρ χί α 
του, τὸ 1798, εἶ χε ἐκ δώ σει τὴν πα ρα κά τω ἐγ κύ κλιο πρὸς τοὺς μη τρο-
πο λί τες, εἰ δο ποι ῶν τας τους, πὼς πρέ πει νὰ λο γο κρί νουν τὰ βι βλί α 

ποὺ κυ κλο φο ροῦ σαν:
«Ἀ ναγ καῖ ον κα τα βα λεῖν με γά λην τὴν ἐ πι μέ λειαν καὶ 

πε ρὶ τῆς ἐ ξε τά σε ως καὶ ἐ ρεύ νης τῶν τυ που μέ νων βι βλί-
ων ἑλ λη νι κῶν τε καὶ ῥω μα ϊ κῶν ἵ να μὴ ἐκ τῶν δο λί ως ἐ ν 
αὐ τοῖς γρα φο μέ νων προ ξε νῆ ται λύ μη καὶ κοι νὴ βλά βη 
καὶ κα τ’ ἄμ φω ζη μί α ψυ χι κὴ πρὸς τὸ εὐ σε βὲς πλή ρω-
μα... Ἑ πο μέ νως δέ ον νὰ ζη τή σε τε πα ρ’ ἑ νὸς ἑ κά στου 
βι βλι ο πώ λου κα θα ρὰν κα τα γρα φὴν τῶν ὅ σων βι βλί ων 
ἔ χει ἤ δη, ἐκ κλη σι α στι κῶν, ἑλ λη νι κῶν καὶ ῥω μα ϊ κῶν, 
καὶ πό σα ἔ χει τοῦ κά θε εἴ δους καὶ τὴν ἐ πω νυ μί αν τῶν 
συγ γρα φέ ων αὐ τῶν καὶ χω ρὶς νὰ ἐλ λεί πῃ οὐ δὲ ἕν. Καὶ 
ἑ νὸς ἑ κά στου βι βλί ου τὴν ἐ ξέ τα σιν νὰ ποι ή ση τε. Ὅ σα 
δέ ἐ στιν ἀν τι βαί νον τα εἰς τὰ τῶν ἀ μω μή των ἡ μῶν δόγ μα-
τα, κα τὰ τῆς ἐ πι κρα τού σης κρα ται ᾶς ταύ της βα σι λεί ας 
νὰ ἀ πο δο κι μα σθῶ σι καὶ νὰ ση μαν θῶ σιν ἐν και ρῷ ἐν κα-
τα στί χῳ ὁ πό σα κα ὶ ὁ ποῖ α εἶ ναι.» (Ἀγ γε λο πού λου: «Τὰ 

κα τὰ τὸν πα τριά ρχην Γρη γό ριον», τ. Β ,́ σ. 437.) [σ.σ. Ἑλ λη νι κὰ ἐν νο εῖ τὰ ἀρ χαῖ α 
συγ γράμ μα τα, κα θὼς καὶ ὅ σα ἦ ταν γραμ μέ να στὴν ἀρ χα ΐ ζου σα, ἐ νῷ ρω μα ϊ κὰ ὅ σα 
ἦ ταν γραμ μέ να στὴν ἁ πλῆ Ἑλ λη νι κὴ (δη μο τι κή).]

«Ἔ δω κε γνώ μην νὰ 
παι δευ θοῦν μὲ ποι-
νὴν θα νά του πέν τε 
ἓξ ἀ πὸ τοὺς θέ λον-
τας νὰ ἐν σπεί ρουν 

ἐ πα νά στα σιν.» 
«Θέ λει φέ ρει 

τὸν Κο ρα ῆν σι δη ρο-
δέ σμιον στὴν Κων-
σταν τι νού πο λη.»

(Ἰ λα ρί ων Σι ναΐτης)
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Ὁ λό κλη ρη ἡ ἐ πι στο λὴ τοῦ Κων/νου Οἰ κονό μου, ποὺ ἀ να φέ ρε ται στὴν πα τρι αρ χι κὴ σύ νο-
δο πε ρὶ κα θαι ρέ σε ως τῶν φι λο σο φι κῶν μα θη μά των, ἔ χει δη μο σι ευ θῆ ἀ πὸ τὸν Κ. Λάπ πα 

στὴν εἰ κο νι ζό με νη ἔκ δο ση.



Τὰ «φι λο σο φι κὰ μα θή μα τα» καὶ τὰ «ἀ πο στα τι κὰ φρο νή μα τα»

τὴ σύ νο δο «πε ρὶ κα θαι ρέ σε ως τῶν φι λο σο φι κῶν μα θη μά των» ὁ Γρη γό-
ριος σκό πευ ε πα ράλ λη λα νὰ «πα ρα δειγ μα τί σῃ» τὸν Κού μα, ὁ ὁ ποῖ ος 
ἀ πὸ τὸν Αὔ γου στο τοῦ 1820 βρι σκό ταν στὴ Σμύρ νη, ἐ πει δὴ δι έ σπει ρε 
«ἐ πα να στα τι κὰ φρο νή μα τα». Ὁ Κων/νος Κού μας εἶ χε θη τεύ σει στὸ 
Φι λο λο γι κὸ Γυ μνά σιο στὴ Σμύρ νη, καὶ ἡ πα ρου σί α του ἐ κεῖ σὲ μιὰ 

ἐ πο χὴ ἐ πα να στα τι κοῦ ἀ να βρα σμοῦ ἔ φτα νε, γιὰ νὰ κι νή σῃ τὶς ὑ πο ψί ες τῶν ἀν τι-
πά λων του καὶ νὰ τὸν χα ρα κτη ρί σουν ὡς φο ρέ α «ἀ πο στα τι κῶν φρο νη μά των». Ὁ 
Οἰ κο νό μος δὲν δι ευ κρί νι σε τὸν τρό πο μὲ τὸν ὁ ποῖ ο τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο πα ρα δειγ μά-
τι σε τὸν Κού μα. Ὑ πο νο οῦ σε ἆ ρα γε κά ποι ο ἐ πι τι μη τι κὸ γράμ μα, ποὺ θὰ ἐ ξέ δι δε ἡ 
σύ νο δος ἐ ναν τί ον του ἢ κά ποι α ἄλ λη μορ φὴ πα ρα δειγ μα τι σμοῦ; 

Ἡ συ ζή τη ση στὴ σύ νο δο ἔ γι νε μέ σα σ’ ἕ να ἐ ξαι ρε τι κὰ 
ὀ ξὺ κλί μα καὶ προ χώ ρη σε πο λὺ πέ ρα ἀ πὸ τὴν πε ρί πτω ση 
Κού μα. Τὰ συν τη ρη τι κώ τε ρα ἀ πὸ τὰ μέ λη τῆς συ νό δου, 
ἀ νά με σα στὰ ὁ ποῖ α οἱ μη τρο πο λί τες Ἰ ω σὴφ Θεσ σα λο νί-
κης καὶ Γε ρά σι μος Χαλ κη δό νος, ἐ ξα πέ λυ σαν ὑ βρι στι κὴ 
ἐ πί θε ση ἐ ναν τί ον τοῦ Κο ρα ῆ καὶ τῶν «ὀ πα δῶν» του. 

Ἀ πὸ τὴν πε ρι γρα φὴ τοῦ Οἰ κο νό μου, ὁ ὁ ποῖ ος συμ με-
τεῖ χε στὴ σύ νο δο, φαί νε ται, ὅ τι τὸ κύ ριο θέ μα, ποὺ τὴν 
ἀ πα σχό λη σε, ἦ ταν ἡ ἀ πο δο κι μα σί α τῶν φι λο σο φι κῶν 
μα θη μά των καὶ συ να κό λου θα τὸ κλεί σι μο τῶν σχο λεί ων 
μὲ τὴν ἀ πο μά κρυν ση τῶν δα σκά λων ἀ πὸ αὐ τά. Ἡ ἀ πό-
φα ση αὐ τή, σὲ συν δυα σμὸ μὲ τὴν κα τη γο ρί α ἐ ναν τί ον 
τοῦ Κού μα, ἀ πο κα λύ πτει τὸ σκε πτι κὸ τῆς συ νο δι κῆς 
ἀ πό φα σης. Τὰ φι λο σο φι κὰ μα θή μα τα καὶ γε νι κώ τε ρα 
οἱ νε ω τε ρι στι κὲς δι δα σκα λί ες εἶ χαν συν τε λέ σει στὴ δι-

ά δο ση ἀ να τρε πτι κῶν ἰ δε ῶν, ἀ νά με σα στὶς ὁ ποῖ ες ἦ ταν καὶ ἡ ἀ πο στα σί α ἀ πὸ τὴν 
«κρα ται ὰν ὀ θω μα νι κὴν βα σι λεί αν». Φο ρεῖς τῶν ἰ δε ῶν αὐ τῶν ἦ ταν οἱ φι λε λεύ θε ροι 
δά σκα λοι καὶ δι α νο ού με νοι. Ἡ ἀ πό φα ση λοι πὸν τῆς συ νό δου «πε ρὶ κα θαι ρέ σε ως 
τῶν φι λο σο φι κῶν μα θη μά των» δὲν ἀ πο τε λοῦ σε πα ρὰ συ νέ χεια τῆς ἀν τι εκ παι δευ-
τι κῆς πο λι τι κῆς τοῦ Πα τρι αρ χεί ου καὶ τὴν ἀ φε τη ρί α γιὰ τὴν πα ρα κμὴ καὶ τὴ δι ά-
λυ ση τῶν προ ε πα να στα τι κῶν ἐκ παι δευ τι κῶν ἱ δρυ μά των, ποὺ ἐμ πνέ ον ταν ἀ πὸ τὶς 
ἰ δέ ες τοῦ ∆ι α φω τι σμοῦ. 

∆ι ώ ξεις Κού μα, Κα ΐ ρη, Βε νια μὶν Λέ σβιου, Βάμ βα

ὸ κα λο καί ρι τοῦ 1819 ὁ μη τρο πο λί της Σμύρ νης μὲ τὴν ὑ πο στή ρι ξη τοῦ 
Γρη γο ρί ου Ε΄ εἶ χε κλεί σει τὸ Φι λο λο γι κὸ Γυ μνά σιο. Τὸν Αὔ γου στο τοῦ 
1820 ὁ Κού μας προ σπά θη σε νὰ τὸ ἀ να συ στή σῃ, ἀλ λὰ ὁ μη τρο πο λί της 
Σμύρ νης Ἄν θι μος πρω το στά τη σε σὲ βί αι ες ἐκ δη λώ σεις, ποὺ ἐμ πό δι-
σαν ὁ ρι στι κὰ τὴν ἐ πα να λει τουρ γί α του. 

«Τε λευ ταῖ ον συγ-
κρο τεῖ ται σύ νο δος 
πε ρὶ κα θαι ρέ σε ως 
τῶν φι λο σο φι κῶν 

μα θη μά των. Ὁ Κού-
μας πρέ πει νὰ πα-
ρα δειγ μα τι σθῇ ὡς 

δι α σπεί ρων ἀ πο στα-
τι κὰ φρο νή μα τα.» 

Κων/νος Οἰ κο νό μος, 
17 Σεπ. 1821.
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Οἱ πλη ρο φο ρί ες ἀ πὸ τὴν ἐ πι στο λὴ τοῦ Οἰ κο νό μου σχε τι κὰ μὲ τὴ σύγ κλη ση τῆς 
συ νό δου τὸν Μάρ τιο τοῦ 1821 δὲν εἶ ναι γνω στὲς ἀ πὸ ἀλ λοῦ. Ὑ πάρ χουν ὅ μως 
ὡ ρι σμέ νες ἄλ λες σχε τι κὲς μαρ τυ ρί ες, ἀ να φε ρό με νες στὴν ἐ φαρ μο γὴ τῆς συ νο δι κῆς 
ἀ πό φα σης, οἱ ὁ ποῖ ες ἐ πι βε βαι ώ νουν καὶ συμ πλη ρώ νουν τὶς πλη ρο φο ρί ες τοῦ Οἰ κο-
νό μου. Ἀ πὸ τὶς μαρ τυ ρί ες αὐ τὲς προ κύ πτει, ὅ τι ἡ ἐν το λὴ γιὰ τὴν ἀ πο μά κρυν ση τῶν 
δα σκά λων ἔ φτα σε πραγ μα τι κὰ στὸν προ ο ρι σμό της καὶ προ κά λε σε τὸ κλεί σι μο 
τῶν σχο λεί ων καὶ τὴ φυ γὴ τῶν δα σκά λων. 

Τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο εἶ χε δι α τά ξει νὰ φύ γουν ὄ χι μό νο ὁ Κού μας, ἀλ λὰ καὶ ὁ Βε νια μὶν 
Λέ σβιος καὶ δύο ἀ κό μη γνω στοὶ δά σκα λοι: Ὁ Νε ό φυ τος Βάμ βας καὶ ὁ Θε ό φι λος 
Καΐρης. Καὶ οἱ δύο ἀ νῆ καν στὴ σφαῖ ρα ἐ πιρ ρο ῆς τοῦ Κο ρα ῆ καὶ δι ηύ θυ ναν δύο 
ἀ πὸ τὰ ση μαν τι κώ τε ρα ἐκ παι δευ τι κὰ ἱ δρύ μα τα τῆς ἐ πο χῆς: τὴ Σχο λὴ τῆς Χί ου ὁ 
πρῶ τος καὶ τὴ Σχο λὴ τῶν Κυ δω νι ῶν (Ἀ ϊ βα λί ου) ὁ δεύ τε ρος. 

Λε πτο μέ ρει ες γιὰ τὴν φυ γὴ τοῦ Βάμ βα ἀ πὸ τὴ Χί ο 
ὑ πάρ χουν σὲ ἐ πι στο λὴ τοῦ Κ. Τυ πάλ δου, ἑ νὸς μα θη τῆ 
του, ποὺ τὸν ἀ κο λού θη σε στὴν Ὕ δρα, στὴν ὁ ποί α φαί νε-
ται, ὅ τι μα ζὶ μὲ τὰ σχο λεῖ α τῆς Σμύρ νης, τῶν Κυ δω νι ῶν 
καὶ τῆς Χί ου ἔ κλει σαν μὲ τὴν ἴ δια πα τρι αρ χι κὴ ἐν το λὴ 
καὶ ἐ κεῖ να τῆς Κων σταν τι νού πο λης καὶ τῆς Πά τμου. 
(«Ἀ νέκ δο τος μαρ τυ ρί α πε ρὶ τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα να στά-
σε ως», Π. «Πο λύ μνια» 17, 1970, τ. 143-4, σ. 29-30.)

Ἀρ κε τοὺς μῆ νες ἀρ γό τε ρα ὁ Κο ρα ῆς, ὁ ὁ ποῖ ος δὲν 
εἶ χε καμ μί α πλη ρο φο ρί α γιὰ τὴν τύ χη τοῦ Βάμ βα, ἔ γρα-
ψε στὸν Ἰ ά κω βο Ρώ τα: «Ἔ μα θες ἴ σως ὅ τι ὁ Βάμ βας ζῇ 
πα ρὰ πᾶ σαν ἐλ πί δα; Ὀ λί γο ἔ λει ψε, φί λε μου, νὰ τοῦ 
ση κώ σῃ τὴ ζω ὴ ὁ κα τι μερ τζῆς.» «Κα τι μερ τζῆς» εἶ ναι ὁ 
πα τριά ρχης Γρη γό ριος. Ὁ ὑ παι νιγ μὸς αὐ τὸς τοῦ Κο ρα ῆ 
ἀ να φε ρό ταν σὲ προ η γού με νες ἐ νέρ γει ες τοῦ Γρη γο ρί ου ἐ ναν τί ον τοῦ Γυ μνα σί ου 
τῆς Χί ου καὶ τοῦ ἰ δί ου τοῦ Βάμ βα καὶ ἴ σως στὴν πρό σφα τη ἀ πό φα ση τῆς συ νό δου 
γιὰ τὴ δι ά λυ ση τοῦ Γυ μνα σί ου. 

* * *

τὰ τέ λη Μαρ τί ου τοῦ 1821 μὲ ἐν το λὴ τοῦ Πα τρι αρ χεί ου ἔ κλει σαν τὰ 
σχο λεῖ α τοῦ Ἀ να το λι κοῦ Αἰ γαί ου. Μα ζὶ μὲ αὐ τὰ ἔ κλει σαν καὶ δύο 
ἀ κό μη: Τῆς Κων σταν τι νού πο λης καὶ τῆς Πά τμου. Στὴν πραγ μα τι κό τη-
τα λοι πὸν ἡ πα τρι αρ χι κὴ ἀ πό φα ση «πε ρὶ κα θαι ρέ σε ως τῶν φι λο σο φι-
κῶν μα θη μά των» ἀ φω ροῦ σε κυ ρί ως στὰ σχο λεῖ α ἐ κεῖ να, ποὺ ἀ νῆ καν 

στὴ σφαῖ ρα τῆς ἐ πιρ ρο ῆς τοῦ Κο ρα ῆ καὶ θε ω ροῦν ταν ὡς κέν τρα δι δα σκα λί ας καὶ 
δι ά δο σης φι λε λεύ θε ρων κι ἐ πα να στα τι κῶν ἰ δε ῶν. 

Γιῶργος Γαλανὸς

«Οἱ δι δά σκα λοι δὲν 
ἐ πρό φε ραν τὸ ὄ νο μα 
τῆς ἐ λευ θε ρί ας ἀ πὸ 

τὸν φό βο, μή πως καὶ 
τοὺς ἀ κού σω σιν οἱ 
προ ε στοὶ ἢ οἱ ἀρ χι-
ε ρεῖς καὶ τοὺς κη ρύ-
ξω σιν ὡς ἀ θέ ους.» 

(Ἀ νω νύ μου, «Ἑλ λη νι-
κὴ Νο μαρ χί α».)
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πα τριά ρχης Γρη γό ριος Ε΄ ἀ κο λού θη σε 
τὴν ἴ δια φι λο τουρ κι κὴ κι ἀν θελ λη νι-
κὴ πο λι τι κή, ποὺ ἀ κο λού θη σαν ὅ λοι οἱ 
πρὶν καὶ με τὰ ἀ πὸ αὐ τὸν πα τριά ρχες. 
Ἡ πλέ ον ἐ πο νεί δι στη πρά ξη του ἦ ταν 

ὁ ἀ φο ρι σμὸς τῆς Ἐ πα νά στα σης τοῦ 1821, ὁ ὁ ποῖ ος 
προ κά λε σε με γά λη σύγ χυ ση καὶ κλο νι σμὸ κι ἐξ αἰ-
τί ας του πα ρ’ ὀ λί γο νὰ σβή σῃ ἡ ἐ πα να στα τι κὴ φλό-
γα. Ὁ θά να τος τοῦ Γρη γο ρί ου δὲν ἔ χει σχέ ση μὲ τὴ 
δῆ θεν συμ με το χή του στὴν Ἐ πα νά στα ση ἢ ἔ στω 
ἔγ κρι ση τῆς ἐ θνε γερ σί ας –ὅ πως ψευ δῶς προ πα γαν-
δί ζε ται ἀ πὸ τὴν ἑλ λη νο χρι στι α νι κὴ ἱ στο ριο γρα φί α, 
ποὺ πα ρα ποι ῶν τας τὴν ἱ στο ρι κὴ ἀ λή θεια ἐκ θειά ζει 
τὸν δῆ θεν ἐ θνι κὸ ρό λο τοῦ Κλή ρου στὰ χρό νια τῆς 
Τουρ κο κρα τί ας– ἀλ λὰ ὀ φεί λε ται σὲ ἄλ λα ἄ σχε τα 
γε γο νό τα, ὅ πως θὰ δει χθῇ πα ρα κά τω. 

Ξέ σπα σμα τρο μο κρα τί ας

ὰ πρῶ τα νέ α, ποὺ ἔ φτα σαν στὸ σουλ τά νο τὸ 
Μάρ τιο τοῦ 1821, ἦ ταν, πὼς ὁ Ὑ ψη λάν της σή-
κω σε τὴ ση μαί α τῆς Ἐ πα νά στα σης στὴ Μολ δα-
βί α. Ἀρ γό τε ρα, στὶς 3 Ἀ πρι λί ου, ἔ φτα σε στὴν 
Κων σταν τι νού πο λη ἡ εἴ δη ση τῆς κή ρυ ξης τῆς 

Ἐ πα νά στα σης στὴν Πε λο πόν νη σο μα ζὶ μὲ πλη ρο φο ρί ες γιὰ 
τοὺς πρώ τους Τούρ κους νε κρούς. Ὁ σουλ τά νος ἐ ξα πέ λυ σε 
τό τε αἱ μα τη ρὴ τρο μο κρα τί α κα τὰ τῶν ρω μι ῶν τῆς Κων σταν-
τι νού πο λης. Φα να τι κοὶ μου σουλ μά νοι ἄρ χι σαν τὶς λε η λα σί ες, 

ÏÉ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÅÓ 
ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÈÁÍÁÔÏÕ 
ÔÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Å¨



Φανταστικὴ ἀπεικόνιση τῶν ὠμοτήτων ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, ποὺ ξέσπασαν στὴν 
Κωνσταντινούπολη μετὰ τὴν κήρυξη τῆς Ἐπανάστασης. Τὸν Γρηγόριο συκοφάντησε ὁ 
μητροπολίτης Εὐγένιος στὸ σουλτάνο, ὁ ὁποῖος θεώρησε καλὴ εὐκαιρία μέσα στὸ κλῖμα 
τῆς ὀχλοκρατίας νὰ ἐκτελέσῃ τὸν Γρηγόριο γιὰ ἐκφοβισμὸ ὅμως τῶν ἐπαναστατῶν κι ὄχι 

γιὰ τὶς δῆθεν φιλοεπαναστατικές του διαθέσεις (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).



γκρέ μι σαν ἐκ κλη σί ες, ἔ κα ψαν σπί τια, σκό τω σαν χρι στια νούς. Ὁ θρη σκευ τι κὸς φα-
να τι σμὸς δη μι ούρ γη σε με γά λη ἔ ξα ψη κι ἡ κα τά στα ση ἦ ταν ἐ κρη κτι κή. Ἡ κυ βέρ νη-
ση ἔ δω σε τὴν ἐν το λὴ τοῦ ἀ πο κε φα λι σμοῦ τοῦ με γά λου δρα γου μά νου Κ. Μου ρού ζη 
καὶ τῶν στε νῶν συγ γε νῶν του, για τὶ ἔφθασε στὰ χέρια της ἐ πι στο λή, ποὺ τοῦ εἶ χε 
στεί λει ὁ Ὑ ψη λάν της. Ἡ ὀ θω μα νι κὴ πρω τεύ ου σα στρα το κρα τεῖτο, κι ἡ ὀ χλο κρα-
τί α ἁ πλω νό ταν σὲ ὅ λες τὶς χρι στι α νι κὲς συ νοι κί ες. Λί γο ἔ λει ψε νὰ ἀρ χί σῃ γε νι κὴ 
σφα γὴ τῶν χρι στια νῶν. 

Μέ σα σὲ αὐ τὸ τὸ κλῖ μα βρῆ κε εὐ και ρί α ὁ μη τρο πο λί της Πι σι δί ας Εὐ γέ νιος, ποὺ 
ἀ πὸ και ρὸ φι λο δο ξοῦ σε –χω ρὶς ἐ πι τυ χί α– νὰ γί νῃ πα τριά ρχης, νὰ κα τη γο ρή σῃ 
στὸ σουλ τά νο τὸν Γρη γό ριο Ε ,́ πὼς ἦ ταν δῆ θεν γνώ στης τῆς προ ε τοι μα σί ας τῆς 
Ἐ πα νά στα σης καὶ δῆ θεν μέ λος τῆς Φι λι κῆς Ἑ ται ρεί ας. 

Κα λο γε ρο φα να ρι ώ τι κες ἀλ λη λο μη χα νορ ρα φί ες, 
ἀλ λα ξο πα τρι αρ χί ες

ἱ ἀλ λη λο συ κο φαν τί ες με τα ξὺ τῶν ἱ ε ραρ χῶν ἦ ταν πο λὺ σύ νη θες φαι-
νό με νο τὴν πε ρί ο δο τῆς Τουρ κο κρα τί ας, ἐ νῷ τὰ ἱ ε ρα τι κὰ ἀ ξι ώ μα τα 
εἶ χαν γί νει ἀν τι κεί με νο ἐμ πο ρί ας. Τὸ Οἰ κου με νι κὸ Πα τρι αρ χεῖ ο ἀ πο τε-
λεῖτο ἀ πὸ μιὰ φα τρί α κα λο γή ρων, ποὺ με τέ βα λαν τὸ πα τρι αρ χι κὸ ἀ ξί-
ω μα σὲ χρη μα τι στή ριο ἀ ξι ω μά των. Οἱ «ἀλ λα ξο πα τρι αρ χί ες» ἔ γι ναν 

συ νη θι σμένο φαι νό με νο, κι ὁ πα τρι αρ χι κὸς θρό νος συ χνὰ ἔ βγαι νε σὲ δη μο πρα σί α. 
Σὲ δι ά στη μα 77 ἐ τῶν (1623-1700) γιὰ πα ρά δειγ μα ἔ γι ναν 50 πε ρί που ἀλ λα ξο πα τρι-
αρ χί ες. 

Ὁ πα τριά ρχης ἐ κλε γό ταν ἀ πὸ τὸ σουλ τά νο. Βε ζύ ρη δες 
καὶ σουλ τά νοι ἔ βα ζαν ὡς ὅρο ἀ πα ρά βα το τὸ «ὅ ποι ος δώ-
σῃ τὰ πε ρισ σό τε ρα, ἐ κεῖ νος θὰ γί νῃ πα τριά ρχης κι ὅ,τι 
θέ λει ἂς εἶ ναι». Ἐ ξα γο ρα ζό ταν ὄ χι μό νο τὸ ἀ ξί ω μα τοῦ 
πα τριά ρχη ἀλ λὰ καὶ τοῦ μη τρο πο λί τη. Οἱ δω ρο δο κί ες, 
οἱ δι α βο λὲς ἀ κό μη καὶ τὰ ἐγ κλή μα τα ἦ ταν συ νή θη φαι νό-
με να, ὅ πως κι οἱ ἀ φο ρι σμοὶ καὶ τὰ συγ χω ρο χάρ τια (βλ. 
«∆», τ. 289), για τὶ οἱ ἐ κλε γέν τες ἔ πρε πε νὰ πά ρουν πί σω 
τὰ χρή μα τα, ποὺ εἶ χαν δώ σει. 

Ἔ χουν κα τα γρα φῆ δι ά φο ρα ἐ πει σό δια σχε τι κὰ μὲ πε ρι πτώ σεις ἐ κλο γῆς πα τρια-
ρχῶν. Στὰ 1486 ἔ γι νε πα τριά ρχης ἕ νας κα λό γε ρος ὀ νό μα τι Ρα φα ήλ, γνω στὸς γιὰ 
τὶς πα ρα λυ σί ες του καὶ ξα κου στὸς μέ θυ σος. «Το σοῦ τον δὲ προ σέ κει το ταῖς οἰ νο-
φλο γί αις, ὥ στε μὴ δύ να σθαι στῆ ναι ἐν ταῖς ἐκ κλη σι α στι καῖς ἀ κο λου θί αις, ἀλ λ’ 
οὔ τε ἐν αὐ τῇ τῇ παν σέ πτῳ τῶν Πα θῶν ἑ βδο μά δι. Οὔ τε ἠ δύ να το κα τέ χειν τῇ χει ρὶ 
τὴν ποι μαν τι κὴν ρά βδον, ἥ τις ἐκ πε σοῦ σα τῆς χει ρὸς αὐ τοῦ τῇ Ἁ γί ᾳ καὶ Με γά λῃ 
Πέμ πτη συ νε τρί βη.» (Ὑ ψη λάν τη, 26.) 
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Τὸ ἔμ βλη μα 
ὅ λων ἦ ταν: 

«Ἡ ἐ ξόν τω σή σου – 
ἀ νά δει ξή μου!»



Τὸ 1476, ἡ Μα ρί α, ἑλ λη νι κῆς κα τα γω γῆς παλ λα κί δα τοῦ σουλ τά νου Μου ράτ, ἔ βα-
λε σὲ ἀρ γυ ρὸ δί σκο 2.000 φλου ριά, τὰ ὁ ποῖ α ἔ δω σε στὸ σουλ τά νο, προ κει μέ νου νὰ 
ἀ να κη ρύ ξῃ πα τριά ρχη τὸν γνώ ρι μό της ∆ι ο νύ σιο Φι λιπ που πό λε ως. Οἱ ἐ χθροὶ τοῦ 
∆ι ο νύ σιου ἄρ χι σαν ἀ μέ σως νὰ τὸν δι α βάλ λουν, λέ γον τας στὸ σουλ τά νο, πὼς εἶ ναι 
«ἐ ρω μέ νος τῆς Μα ρί ας, πε ρι τε τμη μέ νος καὶ συ νου σι ά ζε ται εἰς τὰ σουλ τα νι κὰ 
χα ρέ μια... Ὅ θεν ὁ ∆ι ο νύ σιος ἐν μέσῳ τῆς Συ νό δου δι ε γερ θεὶς καὶ τὰ κρά σπε δα 
τῶν ἱ μα τί ων ἀ νελ κύ σας τὴν τῆς σαρ κὸς ἀ κρο βυ στί αν πα σί δη λον τοῖς πα ροῦ σι 
ἐ ποί η σεν» (Ὑ ψη λάν τη, 20-22). 

Ὁ Γρη γό ριος, συμ με τέ χων κα νο νι κὰ σὲ ὅ λο αὐ τὸ τὸ πα ρα σκη νια κὸ ἀλ λα ξο-
πα τρι αρ χι κὸ κύ κλω μα εἶ χε ἀ να κη ρυ χθῆ πα τριά ρχης κι εἶ χε ἐ πί σης κα θαι ρε θῆ 
ἄλ λες δύο φο ρὲς στὸ πα ρελ θόν. Στὰ δι α λείμ μα τα με τα ξὺ τῶν πα τρι αρ χι ῶν του 
κα τέ φευ γε στὴ μο νὴ Ἰ βή ρων στὸ Ἅ γιο Ὄρος. Τὰ γε γο νό τα αὐ τὰ ὅ μως ἀ πο σι ω-
πῶν ται σκό πι μα.

Ὁ Εὐ γέ νιος δι α βάλ λει τὸ Γρη γό ριο στὸ σουλ τά νο

έ σα σὲ αὐ τὸ τὸ σύ νη θες κλῖ μα τῶν συ κο-
φαν τι ῶν, χρη μα τι σμῶν καὶ συ χνῶν ἀλ λα-
ξο πα τρι αρ χι ῶν μὲ ἐ ξα γρι ω μέ νο ἐ πὶ πλέ ον 
τὸ σουλ τά νο μὲ τοὺς ρω μιοὺς γιὰ τὴν κή ρυ-
ξη τῆς Ἐ πα νά στα σης βρῆ κε τὴν εὐ και ρί α 

ὁ Εὐ γέ νιος, συ νε πι κου ρού με νος ἀ πὸ Φα να ρι ῶ τες ἀν τί-
θε τους πρὸς τὸν Γρη γό ριο κι ἄ σπον δους ἐ χθροὺς τῶν 
Μου ρού ζη δων, νὰ διαβάλῃ τὸν Γρη γό ριο στὸ σουλ τά νο, 
ὁ ὁ ποῖ ος στὶς 9 Ἀ πρι λί ου πῆ ρε τὴν ἀ πό φα ση ὄ χι μό νο νὰ 
κα θαι ρέ σῃ τὸν Γρη γό ριο, ἀλ λὰ καὶ νὰ τὸν ἐ κτε λέ σῃ.

Ἔ τσι τὴν ἄλ λη ἡ μέ ρα, 10 Ἀ πρι λί ου - Κυ ρια κὴ τοῦ 
Πά σχα, ὁ νέ ος δρα γου μάνος Ἀ ρι στάρ χης πῆ γε στὸ Πα-
τρι αρ χεῖ ο καὶ πα ρου σί ᾳ ὅ λων τῶν ἀρ χι ε ρέ ων καὶ προ ϊ-
στα μέ νων τῶν συν τε χνι ῶν, ποὺ εἶ χαν ἐν τῷ με τα ξὺ εἰ δο-
ποι η θῆ, δι ά βα σε τὸ φιρ μά νι, ποὺ κα θαι ροῦ σε τὸν Γρη γό ριο: «Ἐ πει δὴ ὁ πα τριά ρχης 
Γρη γό ριος ἐ φά νη ἀ νά ξιος τοῦ πα τρι αρ χι κοῦ θρό νου καὶ ἄ πι στος πρὸς τὴν Πύ λην 
καὶ ρα δι οῦρ γος, γί νε ται ἔκ πτω τος τῆς θέ σε ώς του...»

∆ι ά βα σε ὕ στε ρα ἄλ λο φιρ μά νι, ποὺ πρό στα ζε νὰ ἐ κλε γῇ ἄ με σα νέ ος πα τριά ρχης, 
ὁ πό τε φυ σι κὰ ἐ κλέ χτη κε αὐ τὸς ποὺ ὑ πέ δει ξε ὁ Ἀ ρι στάρ χης, κι αὐ τὸς ἦ ταν ὁ Εὐ γέ-
νιος, ὁ ὁ ποῖ ος δὲν φη μι ζό ταν γιὰ τὸ ἦ θος του, κα θ’ ὅ τι ἂν καὶ πα τριά ρχης συ ζοῦ σε 
μὲ γυ ναῖ κα κι εἶ χε ἀ πο κτή σει μα ζί της καὶ παι διά. Μί α ἀ πὸ τὶς πρῶ τες του δου λει ὲς 
με τὰ τὴν ἐν θρό νι σή του ἦ ταν ἡ ἔκ δο ση νέ ων ἀ φο ρι σμῶν κα τὰ τῆς Ἐ πα νά στα σης, 
ὅ πως ἀ κρι βῶς εἶ χε πρά ξει κι ὁ προ κά το χός του. 

«Ἡ Χα νοὺμ Σουλ τά-
να κα τορ θώ νει πα ρὰ 
τῷ Σουλ τάνῳ Ὀ σμὰν 
τὴν ἔ ξω ση τοῦ πα-
τριά ρχου Κυ ρίλ λου 
καὶ πα τρι αρ χεύ ει 

ὁ Καλ λί νι κος.» 
(Ὑ ψη λάν τη, 373.) 
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Ὁ Γρη γό ριος ἐν τῷ με τα ξὺ φυ λα κί στη κε καὶ τὸ με ση μέ ρι τῆς ἴ διας ἡ μέ ρας κρε-
μά στη κε στὴ με σαί α πύ λη τοῦ Πα τρι αρ χεί ου σὰν συ νω μό της, ὅ πως δι α λάμ βα νε 
ὁ «για φτᾶς», δη λα δὴ ἡ κα τα δι κα στι κὴ ἀ πό φα ση. Ἀ πὸ ἐ κεῖ καὶ πέ ρα οἱ ἱ στο ρι κοὶ 
δὲν συμ φω νοῦν με τα ξύ τους στὴν πε ρι γρα φὴ τῶν γε γο νό των, ποὺ ἀ κο λού θη σαν 
τὸ κρέ μα σμα τοῦ Πα τριά ρχη. Κά νον τας συγ κε ρα σμὸ τῶν δι ά φο ρων θρύ λων, κά-
ποι οι ὑ πο στη ρί ζουν, ὅ τι τὸ πτῶ μα ἔ μει νε κρε μα σμέ νο ἐ πὶ τρεῖς ἡ μέ ρες σύμ φω να 
μὲ τὸν τουρ κι κὸ νό μο. Ὕ στε ρα ὁ τουρ κι κὸς ὄ χλος τὸ δι α πόμ πευ σε στοὺς δρό μους, 
συ νε πι κου ρού με νος -κα τὰ μί α πα ρά δο ση- κι ἀ πὸ Ἑ βραί ους, καὶ τε λι κὰ ρί χτη κε 
στὴ θά λασ σα. Τὸ πτῶ μα ὅ μως βγῆ κε στὴν ἐ πι φά νεια, τὸ ἀ να γνώ ρι σε ἕ νας Κε φαλ-
λο νί της ναυ τι κὸς καὶ τὸ με τέ φε ρε στὴν Ὀ δησ σό. Οἱ ἀρ χὲς τῆς Ὀ δησ σοῦ ἔ γρα ψαν 
στὴν Πε τρού πο λη καὶ τέ λος μὲ ἐ πέμ βα ση τοῦ ὀ νο μα στοῦ θε ο λό γου Κων σταν τί νου 
Οἰ κο νό μου ἐξ Οἰ κο νό μων τὸ πτῶ μα τά φη κε μὲ τι μές. Σή με ρα βρί σκε ται θαμ μέ νο 
ἐν τὸς τῆς Μη τρό πο λης τῶν Ἀ θη νῶν. 

* * *
 χουν ἐκ φρα σθῆ σο βα ρὲς ἀμ φι βο λί ες, γιὰ τὸ ἂν τὸ πτῶ μα ποὺ τά φη-
κε στὴν Ὀ δησ σὸ ἦ ταν τοῦ Γρη γο ρί ου κι αὐ τό, για τὶ σύμ φω να μὲ τὸν 
Κε φαλ λο νί τη ναυτικὸ χρει ά σθη κε 33 ἡ μέ ρες μέ χρι νὰ φθά σῃ στὴν 
Ὀ δησ σό. Ἂν συ νυ πο λο γι σθοῦν καὶ οἱ τρεῖς ἡ μέ ρες, ποὺ τὸ πτῶ μα 
ἦ ταν κρε μα σμέ νο, τό τε στὴν Ὀ δησ σὸ πρέ πει νὰ ἔ φτα σε ἕ να τε λεί ως 

μὴ ἀ να γνω ρί σι μο πτῶ μα σὲ πλή ρη ἀ πο σύν θε ση, τὸ ὁ ποῖ ο ἐ πὶ πλέ ον εἶ χε δι α πομ πευ-
θῆ κι εἶ χε μεί νει ἀρ κε τὰ καὶ στὸ νε ρό. Τὸ κί νη τρο τοῦ ναυ τι κοῦ ἦ ταν τὰ χρή μα τα, 
ποὺ ζή τη σε, ὅ ταν πα ρέ δω σε τὸ πτῶ μα, γι’ αὐ τὸ ἐ πέ με νε γιὰ τὴν ταυ τό τη τά του. 
Λί γη ση μα σί α ἔ χει βέ βαι α, ἐ ὰν αὐ τὸς ποὺ βρί σκε ται σή με ρα θαμ μέ νος στὴ Μη τρό-
πο λη εἶ ναι πράγ μα τι ὁ Γρη γό ριος ἢ ὄ χι. Αὐ τὸ ποὺ ἔ χει ση μα σί α εἶ ναι ἡ ἀ πο κά λυ ψη 
τῆς σχε τι κῆς μὲ τὸ ρό λο τοῦ Γρη γο ρί ου στὴν Ἐ πα νά στα ση ἱ στο ρι κῆς ἀ λή θειας.
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Γρη γό ριος Ε΄ (α) 1797-1798

Νε ό φυ τος Ζ’ (β) 1798-1801

Καλ λί νι κος ∆’ (α) 1801-1806

Γρη γό ριος Ε΄ (β) 1806-1808

Καλ λί νι κος ∆΄ (β) 1808-1809

Ἱε ρε μί ας ∆΄ 1809-1813

Κύ ριλ λος Στ΄ 1813-1818

Γρη γό ριος Ε΄ (γ) 1818-1821

Εὐ γέ νιος Β΄ 1821-1822

Ὁ Γρη γό ριος Ε΄ χρη σι μο ποι-
ῶν τας τὸ πα ρὰ τὸν σουλ τά νο 
κύ κλω μα δω ρο δο κι ῶν εἶ χε 
ἀ να κη ρυ χθῆ πα τριά ρχης συ-

νο λι κὰ τρεῖς φο ρές. 



Ἀ πὸ τὸν ἀ φο ρι σμὸ ποὺ ἐ ξα πέ λυ σε ὁ Γρη γό ριος Ε΄ στοὺς Ἀλ. Ὑ ψη λάν τη καὶ Μιχ. Σοῦ τσο, 
οἱ ὁ ποῖ οι «πα ρὰ τὰ ἄ πει ρα ἐ λέ η, ὅ σα ἡ ἀ έ να ος τῆς ἡ μᾶς τε ταγ μέ νης κρα ται ᾶς βα σι λεί ας 
(τοῦ σουλ τά νου) πη γὴ ἐ ξέ χε εν», ἔ δει ξαν «ἀ πα ρα δειγ μά τι στον θρα σύ τη τα καὶ ἀ λα ζο νεί αν». 
(Γιὰ τὰ πλή ρη κεί με να τῶν ἀ φο ρι σμῶν τῆς Ἐ πα νά στα σης τοῦ ’21 βλ.: «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ 

τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας», ἔκδ. «∆αυ λός» 2007.)

«Νὰ φυ λάτ τω μεν τὸ πι στὸν ἡ μῶν τοῦ ρα γι α λι κί ου»

ταν ἱ δρύ θη κε τὸ Νε ο ελ λη νι κὸ Κρά τος, καὶ ἡ Ἐ πα νά στα ση θε ω ρή θη κε 
σὰν ὁ με γα λύ τε ρος σταθ μὸς τῆς Νε ο ελ λη νι κῆς Ἱ στο ρί ας, ὁ ἀ νώ τε ρος 
Κλῆ ρος προ σπά θη σε νὰ δι εκ δι κή σῃ ἕ να μέ ρος ἀ πὸ τὴ δό ξα καὶ τὶς 
δάφ νες τῶν ἀ γω νι στῶν καὶ πα ρου σί α σε τὸ Γρη γό ριο ὡς ἀρ χη γέ τη τῆς 
Φι λι κῆς Ἑ ται ρεί ας καὶ μάρ τυ ρα τῆς ἐ θνι κῆς ἰ δέ ας. 

Ἡ ἱ στο ρι κὴ ἀ λή θεια εἶ ναι ὅ μως ἐν τε λῶς δι α φο ρε τι κή. Ὁ Γρη γό ριος οὐ δε μί α 
σχέ ση εἶχε μὲ τὴν «ἑλ λη νι κὴ φι λο πα τρί α» καὶ τὴν «ἑλ λη νο πρέ πεια», ποὺ τοῦ ἀ πο-
δί δουν ὡ ρι σμέ νοι ἱ στο ρι κοί. Εἶ χε ἀν τι δρά σει καὶ πο λὺ πρὶν τὴν Ἐ πα νά στα ση, 
ὅ πως μαρ τυ ρεῖ πα τρι αρ χι κὸ γράμ μα (ἐγ κύ κλιος δι α τα γή), ποὺ ἔ στει λε στοὺς νη-
σι ῶ τες, νὰ μὴν στα σιά σουν καὶ νὰ μὴν δε χθοῦν τὶς προ τά σεις τῆς Ρωσ σί ας πρὸς 
ἐ πα νά στα ση: 

«Καὶ ἄλ λο τε διὰ πολ λῶν ἐκ κλη σι α στι κῶν ἡ μῶν ἐγ κυ κλί ων γραμ μά των ἐ δη λώ-
σα μεν πρὸς πάν τας τοὺς ὁ μο γε νεῖς ἡ μῶν εὐ σε βεῖς... τῆς κρα ται ᾶς καὶ ἀ ητ τή του 
βα σι λεί ας τὸ χρέ ος ὅ που ἔ χο μεν νὰ φυ λάτ τω μεν τὸ πι στὸν ἡ μῶν τοῦ ρα γι α λι-
κί ου καὶ νὰ δει κνύ ω μεν πάν το τε λό γοις καὶ ἔρ γοις καὶ κα τ’ ἐ ξο χὴν ἐν τοῖς 
πα ροῦ σι και ροῖς... νὰ δι α τη ρή ση τε ἑ αυ τοὺς ἀ νω τέ ρους πά σης δι α βο λῆς καὶ 
ἐ νέ δρας τῶν ὑ πε ναν τί ων καὶ ἐ χθρῶν τῆς κρα ται ᾶς βα σι λεί ας... δί κην σάλ πιγ γος 

20745∆ΑΥΛΟΣ/300, Μάρτιος 2007



ἐ πη χή σα μεν εἰς ὅ λων τὰς ἀ κο άς... νὰ μὴν τολ μή ση τε κα θ’ οἱ ον δή πο τε τρό πον νὰ 
δε χθῆ τε πο τὲ τοὺς ὑ πε ναν τί ους καὶ ἐ χθροὺς κα τὰ τῆς κρα ται ᾶς βα σι λεί ας...». 
Τὸ πα τρι αρ χι κὸ αὐ τὸ γράμ μα, ποὺ γρά φτη κε τὸν Μά ι ο τοῦ 1807, ὑ πάρ χει δη μο-
σι ευ μέ νο στὸ «Ἀρ χεῖ ο τῆς Κοι νό τη τας Ὕ δρας» (τό μος 3ος, σελ. 41-45). 

Ὁ σύγ χρο νος τῆς Ἐ πα νά στα σης ἱ στο ρι κὸς Σπυρ. Τρι κού πης γρά φει σχε τι κὰ 
μὲ τὸ Γρη γό ριο: «Ὁ Πα τριά ρχης ἑ ταῖ ρος, ὃ ἐ στὶ συ νω μό της κα τὰ τῆς τουρ κι κῆς 
ἐ ξου σί ας, δὲν ἦ το καί, ὄ χι μό νον οὐ δό λως ἐ νε θάρ ρυ νε τὴν ἑλ λη νι κὴν ἐ θνε γερ σί αν, 
ἀλ λὰ καὶ πάν το τε ἀ πέ τρε πε τοὺς πρὸς οὗς δι ε λέ γε το φι λε πα να στά τας, θε ω ρῶν 
ἐ θνο φθό ρον τὸ τοι οῦ τον τόλ μη μα.»

Οἱ ἐγ κύ κλιοι κι οἱ ἀ φο ρι σμοί, ποὺ ἐ ξα πέ λυ σε ὁ Γρη γό ριος, μαρ τυ ροῦν ὅ τι δὲν 
εἶ χε ἀ πο λύ τως καμ μί α σχέ ση μὲ τὴν Ἐ πα νά στα ση, οὔ τε ἄ με ση οὔ τε ἔμ με ση. Μό λις 
πλη ρο φο ρή θη κε τοὺς σκο ποὺς καὶ τὶς ἐ νέρ γει ες τῆς Φι λι κῆς Ἑ ται ρεί ας, ἔ σπευ σε νὰ 
ἀ πο δο κι μά σῃ μὲ ὅ λα τὰ μέ σα ποὺ δι έ θε τε τὸ ἐ πα να στα τι κὸ κί νη μα. ∆ὲν εὐ στα θεῖ 
ὁ ἰ σχυ ρι σμός, ὅ τι πι έ στη κε ἀ πὸ τὸν σουλ τά νο, γιὰ νὰ ἐκ δώ σῃ τοὺς ἀ φο ρι σμούς. Ἡ 
μί α ἀ πὸ τὶς τρεῖς ἀ φο ρι στι κὲς ἐγ κυ κλί ους του ἦ ταν ἐμ πι στευ τι κὴ καὶ ἀ πευ θυ νό ταν 
πρὸς τοὺς μη τρο πο λί τες μό νο (ὄ χι τὸν κα τώ τε ρο Κλῆ ρο) καὶ ἐκ δό θη κε χω ρὶς κἂν 
νὰ τὴν γνω ρί ζῃ ὁ σουλ τά νος. 

Ἀ πα γό ρευ σε τὰ ἑλ λη νι κὰ ὀ νό μα τα

τρό πος μὲ τὸν ὁ ποῖ ο ἔ βλε πε τὸν Ἑλ λη νι σμὸ καὶ τὴν ἑλ λη νι κό τη τα 
ὁ Γρη γό ριος Ε΄ κα τα φαί νε ται εὔ λο γα ἀ πὸ τὴν θέ ση του ἔ ναν τι τῶν 
ἑλ λη νι κῶν ὀ νο μά των. Τὸ 1819 ἐ ξέ δω σε ἐγ κύ κλιο, μὲ τὴν ὁ ποί α ἀ πα-
γό ρευ ε στοὺς κλη ρι κοὺς τοῦ Πα τρι αρ χεί ου τὴν ὀ νο μα το θε σί α τῶν 
βα πτι ζο μέ νων μὲ ἑλ λη νι κὰ ὀ νό μα τα κι ἐ πέ βα λε τὴ χρή ση ἀ πο κλει στι-

κῶς ἰ ου δα ϊ κῶν καὶ χρι στι α νι κῶν ὀ νο μά των στὰ βα πτι ζό με να νή πια.

Ἡ ἐγ κύ κλιος τοῦ Γρη γο ρί ου τοῦ Ε :́ «Καὶ ἡ κα τὰ και νο το μί αν πα ρὰ ταῦ τα εἰ σα-
χθεῖ σα τῶν πα λαι ῶν ἑλ λη νι κῶν ὀ νο μά των ἐ πι φώ νη σις εἰς τὰ βα πτι ζό με να βρέ φη 
τῶν πι στῶν, ὡς ἠ κού σα μεν, λαμ βα νο μέ νη ὡς μί α κα τα φρό νη σις τῆς χρι στι α νι-
κῆς ὀ νο μα το θε σί ας, εἶ ναι δι ό λου ἀ προ σφυ ὴς καὶ ἀ νάρ μο στος· ὅ θεν ἀ νάγ κη ἡ 
Ἀρ χι ε ρω σύ νη σας νὰ δι α δώ ση τε πα ραγ γε λί ας ἐν τό νους εἰς τοὺς Ἱ ε ρεῖς τῶν ἐ νο-
ρι ῶν σας, καὶ νου θε σί ας πνευ μα τι κὰς εἰς τοὺς εὐ λο γη μέ νους ἐ παρ χι ώ τας σας, 
διὰ νὰ λεί ψῃ τοὐν τεῦ θεν καὶ ἡ κα τά χρη σις αὕ τη, καὶ ἀ φε θέν τες τῆς ἀ καί ρου καὶ 
μη δὲν ἐ χού σης τὸ χρή σι μον φι λο τι μί ας καὶ ἐ πι δεί ξε ως οἱ γο νεῖς καὶ ἀ νά δο χοι νὰ 
ὀ νο μα το θε τῶ σιν εἰς τὸ ἑ ξῆς ἐν τῷ και ρῷ τῆς θεί ας καὶ μυ στι κῆς ἀ να γεν νή σε ως 
τὰ εἰ θι σμέ να ταῖς εὐ σε βέ σιν ἀ κο αῖς πα τρο πα ρά δο τα χρι στι α νι κὰ ὀ νό μα τα τῶν 
ἐ γνω σμέ νων τῇ Ἐκ κλη σί ᾳ καὶ τῶν ἐν δό ξως ὑ π’ αὐ τῆς ἑ ορ τα ζο μέ νων Ἁ γί ων, διὰ 
νὰ εἶ ναι ἔ φο ροι καὶ φύ λα κες τῶν βα πτι ζο μέ νων νη πί ων καὶ τα χεῖς καὶ ἀ δι ά λει-
πτοι χο ρη γοὶ τῆς χά ρι τος αὐ τῶν εἰς τοὺς με τὰ πί στε ως.»
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[Πα ρέκ βα ση: Λί γο με τὰ τὴν ἐ κλο γή του ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ θη νῶν κ. Χρι στό δου-
λος ἐ ξέ δω σε ἐγ κύ κλιο, ποὺ ἀ πα γο ρεύ ει στοὺς ἱ ε ρεῖς νὰ βα πτί ζουν τὰ βρέ φη μὲ 
ἑλ λη νι κὰ ὀ νό μα τα.]

Ἀν τι δρά σεις ἀ κό μη καὶ κλη ρι κῶν στὴν ἁ γι ο ποί η σή του

ολ λοὶ ἀ νώ τε ροι κλη ρι κοί, ἀλ λὰ καὶ ἱ στο ρι κοὶ καὶ λό γιοι, γνω ρί-
ζον τας τὸν βί ο καὶ τὴν πο λι τεί α τοῦ Γρη γο ρί ου εἶ χαν τὸ θάρ ρος νὰ 
ἐ πι κρί νουν τοὺς Σπ. Λάμ προ καὶ Ἀ ρι στ. Βα λα ω ρί τη κυ ρί ως, ποὺ 
τοῦ ἔ πλε καν ἐγ κώ μια. Χα ρα κτη ρι στι κὰ πα ρα τί θε ται ἐ πι στο λὴ τοῦ 
Λα σκα ρά του (27.2.1872), μὲ τὴν ὁ ποί α εἰ ρω νεύ ε ται τὸν Ἀ ρι στ. Βα λα-

ω ρί τη, ποὺ ἀ νέ λα βε νὰ συντάξῃ καὶ νὰ ἀ παγ γεί λῃ Ὕ μνο στὸ Γρη γό ριο: 

«Σὲ συγ χαί ρω γιὰ τὴν Πα νε πι στη μο νι κὴ πρό σκλη ση ποὺ ἔ λα βες νὰ προ σα γο-
ρέ ψῃς τὸν ἀν δριά ντα τοῦ Γρη γο ρά κη. ∆ώ στου κι ἀ πὸ μέ ρους μου τὰ γκαρ δια κὰ 
χαι ρε τί σμα τά μου καὶ πές του, πὼς τοῦ εὔ χο μαι νὰ ξα κο λου θά ῃ νὰ φα να τί ζῃ 
τοὺς ὄ χλους, ὅ σο νὰ τοὺς ἀ πο χτη νώ σῃ ἐξ ὁ λο κλή ρου καὶ νὰ τοὺς κά μῃ ἀ κό μη 
πε ρισ σό τε ρο ἀ π’ ὅ τι εἶ ναι δί πο δους γα ϊ δά ρους.» (Ἀρ. Βα λα ω ρί τη, «Βί ος καὶ 
Ἔρ γα», τ. Ά, 539.) 

Ὁ Γρη γό ριος Ε΄ ἐ πὶ πρώ της 
πα τρι αρ χί ας του, τὸ 1798, 
ἀ φώ ρι σε τὸ Ρή γα Φε ραῖ ο, 
ἐ νῷ ἐ πὶ τρί της πα τρι αρ χί-
ας του ἐ ξέ δω σε τρεῖς ἀ φο-
ρι στι κὲς ἐγ κυ κλί ους, μί α 
πρὸς ὅ λους τοὺς πι στούς, 
μί α ἐ πί ση μη ἀ νοι κτὴ πρὸς 
τοὺς κλη ρι κοὺς καὶ μί α προ-
σω πι κή-ἐμ πι στευ τι κὴ πρὸς 
τοὺς μη τρο πο λί τες. Τὴν 
τρί τη ἐν ἀ γνοίᾳ τῶν τουρ-
κι κῶν ἀρ χῶν. Γιὰ τὴν ἁ γι ο-
ποί η σή του, ἡ ὁ ποί α ἔ γι νε 
100 χρό νια με τὰ τὸ θά να τό 
του, ἔ φε ραν σο βα ρὲς ἀν τιρ-
ρή σεις ἀ κό μη κι ἄν θρω ποι 

τῆς Ἐκ κλη σί ας. 
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Ὁ Μ. Γε δε ών, ἄν θρω πος τοῦ Πα τρι-
αρ χεί ου καὶ πο λὺ συν τη ρη τι κὸς στὶς 
πο λι τι κὲς καὶ κοι νω νι κές του ἰ δέ ες, 
ἔ γρα ψε, τί τοῦ εἶ πε ὁ μη τρο πο λί της 
Ζα κύν θου Κα τρα μῆς: «Τό σα εἶ ναι τὰ 
ἐ πί μεμ πτα διὰ τὴν ζω ὴν τοῦ Γρη γο-
ρί ου, ὥ στε νὰ συ νο μο λο γή σω σι πάν-
τες, ὅ τι ἔ πρε πεν ὁ Γρη γό ριος Ε΄ ἔ ξω 
νὰ μεί νῃ τοῦ χο ροῦ τῶν ἁ γί ων.» [Γε-
δε ών, «Ἐ φη με ρί δες», Ἀθ. 1936-1938, 
σελ. 446· καὶ Ι.Μ. Πα να γι ω τό που λου: 
«Προ σπά θεια ἁ γι ο ποι ή σε ως Γρη γο ρί-
ου Ε΄», περ. «Ἑλ λη νι κὴ ∆η μι ουρ γί α», 
ἔ τος Ζ΄ (1954), τ. 13ος, σελ. 356-360.]

Ὁ Χρυ σό στο μος Πα πα δό που λος, 
ἄλ λο τε ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ θη νῶν, ἔ γρα-
ψε: «Ὁ πα τριά ρχης δὲν ἦ το μέ λος τῆς 
Φι λι κῆς Ἑ ται ρεί ας, ἑ πο μέ νως ἦ το 
ὅ λως ἀ θῷ ος τῆς ἀ πο δο θεί σης (ἀπὸ 
τὸν σουλτάνο) αὐ τῷ κα τη γο ρί ας καὶ 
ἄ δι κον ὑ πέ στη θά να τον.» [«Ἡ Ἐκ κλη-
σί α τῆς Κων σταν τι νου πό λε ως καὶ ἡ 
με γά λη Ἐ πα νά στα σις τοῦ 1821», περ. 
«Θε ο λο γί α», τ. ΚΆ  (1950), σελ. 491.]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• «Τὰ ὑ βρι στι κὰ κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἐ πί ση μα κεί με να τῆς Ὀρ θο δο ξί ας», ἔκδ. «∆αυ λός» 
2007.)

• Γ. Κορ δά του, «Ἡ κοι νω νι κὴ ση μα σί α τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα νά στα σης τοῦ 1821», ἔκδ. 
«Ἐ πι και ρό τη τα», Ἀ θή να 1983.

• Γ. Κορ δά του, «Ἡ με γά λη Ἱ στο ρί α τῆς Ἑλ λά δας», τό μοι ΙΧ καὶ Χ, ἔκδ. «20ὸς αἰ ῶ-
νας». 

• Κ. Πα παρ ρη γό που λου, «Ἱ στο ρί α Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους», τό μος Ε .́ 

• Γ. Σκα ρίμ πα, «Τὸ ’21 καὶ ἡ ἀ λή θεια», ἔκδ. «Κά κτος», Ἀ θή να 1975. 

• Μ. Γε δε ών, «Πα τρι αρ χι κῆς ἱ στο ρί ας μνη μεῖ α», Ἀ θή να 1922.

• Μ. Γε δε ών, «Πα τρι αρ χι κοὶ Πί να κες», 1881. 

Γιά ννης Λά ζα ρης

Ὁ ἀρ χι ε πί σκο πος κ. Χριστόδουλος ἐξέ δω σε 
τὸ ὀγ κω δέ στα το βι βλί ο: «Γρη γό ριος Ε΄, ὁ 
ἐ θνάρ χης τῆς ὀ δύ νης.» Στὶς 728 σε λί δες του 
δὲν βρῆ κε κα θό λου χῶ ρο βέ βαι α, γιὰ νὰ συμ-

πε ρι λά βῃ τὰ κεί με να τῶν ἀ φο ρι σμῶν.
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Ï ÄÉÁÄÏ×ÏÓ
ÔÏÕ ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Å¨
ÓÕÍÅ×ÉÓÅ 
ÔÇÍ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÔÏÕ

ὸν Γρη γό ριο Ε΄ με τὰ τὴν ἐ κτέ λε σή του δι α δέ χθη κε στὸν πα τρι-
αρ χι κὸ θῶ κο ὁ πα τριά ρχης Εὐ γέ νιος Β΄ (10.4.1821-27.7.1822) κα-
τό πιν σουλ τα νι κοῦ ὁ ρι σμοῦ: «δέ ον γὰρ τῶν ἀ φ’ ἡ μῶν πα τριά-
ρχην, προ σέ χον τα τὸν νοῦν τῇ ὑ ψη λῇ βου λή σει τῆς κρα ται ᾶς 
βα σι λεί ας, ἐ πι τε λεῖν τά τε ἀ ναγ καῖ α πρὸς πε ρί θαλ ψιν τοῦ 

βα σι λι κοῦ ῥα γιᾶ καὶ τὰ κα θή κον τα ἑ αυ τῷ πρὸς ὑ πο τα γὴν καὶ πι στὴν δού-
λευ σιν,… συ νε τὸν δὲ καὶ ἄ ξιον ὑ πουρ γῆ σαι τὰ ἀ ρέ σκον τα τῇ ὑ ψη λῇ βου λῇ. 
Καὶ δὴ σκέ ψε ως γε νο μέ νης ἐ πὶ πο λύ...προ ε κρί θη καὶ προ ε ξε λέ γη τῶν ἄλ λων 

Οἱ τρεῖς ἐ πι στο λὲς τοῦ Εὐ γε νί ου Β΄
πρὸς τοὺς ἐ πα να στά τες τοῦ Αἰ γαί ου

‣

Ἐκ κλη σί α τῆς Κρή της: «Χρι στια νοί! Ρί ψα τε τὰ ὅπλα»

 νῷ μαι νό ταν ἡ ἐ πα νά στα ση στὴν Κρή τη, οἱ ἱ ε ράρ χες γύ ρι ζαν στὰ χω-
ριά, λέ γον τας πὼς οἱ ἐ πα να στά τες εἶ ναι ἀ φω ρι σμέ νοι, καὶ πὼς πρέ πει 
νὰ πα ρα τή σουν τὰ ὅ πλα καὶ νὰ ζη τή σουν συγ χώ ρε ση ἀ πὸ τὴν «κρα-
ται άν, ἔν δο ξη καὶ φι λάν θρω πον βα σι λεί αν».

Στὸ τέ λος τοῦ 1823 ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος Κρή της ἔ γρα φε στὸ ποί μνιό του:

«Χρι στια νοί, τέ κνα ἐν Κυ ρί ῳ! Γνω στὸν ἔ στω ὑ μῖν ὅ τι ὁ ἐν δο ξώ τε ρος ἀρ χι στρά-
τη γος Χα σὰν Πα σᾶς ἀ πὸ φι λαν θρω πί αν κι νη θεὶς ἀ πε φυ λά κι σε πολ λοὺς ἄλ λους 
ἀ δελ φοὺς ἡ μῶν καὶ ἐ μὲ τὸν ἴ διον. Εὑ ρι σκό με νος ἐ γὼ τώ ρα ὑ πὸ τὴν εὐ νο ϊ κὴν 
προ στασί αν του, ὡς πε ρὶ τού του θέ λει σᾶς πλη ρο φο ρή σει καὶ ὁ δι ά κο νός μου, 
δὲν δύ να μαι ἀ πὸ εὐ γνω μο σύ νην να κρύ ψω τὴν προ αί ρε σιν καὶ τὴν δι και ο σύ-
νην του. Ἔρ χο μαι ὅ μως να πα ρα κα λέ σω ὑ μᾶς, χρι στια νοί, νὰ ἔλ θη τε πλέ ον εἰς 



μιᾷ ψυ χῇ καὶ καρ δί ᾳ καὶ ἑ νὶ φρο νή μα τι πάν των ὁ μοῦ τῶν τοῦ γέ νους με λῶν 
ὁ πα νι ε ρώ τα τος καὶ θε ο πρό βλη τος μη τρο πο λί της Πι σι δί ας, ὑ πέρ τι μος καὶ 
ἔ ξαρ χος Σί δης, Μυ ρέ ων καὶ Ἀτ τα λεί ας, ἐν Χρι στῷ πε ρι σπού δα στος καὶ πε-
ρι πό θη τος ἡ μῶν συ νά δελ φος κύ ριος κυρ Εὐ γέ νιος...»

Ἐ πὶ πα τρι αρ χί ας τοῦ βουλ γα ρι κῆς κα τα γω γῆς καὶ παν τε λῶς ἀ γράμ μα του Εὐ γε νί-
ου τοῦ Β΄ ἔ λα βαν χώ ρα σφα γὲς Ἑλ λή νων ἀ πὸ τοὺς Τούρ κους καὶ μά λι στα ὁ Εὐ γέ-
νιος κα τη γο ρεῖ ται, ὅ τι ἐ κεῖ νος κα τέ δι δε τοὺς «βδε λυ ροὺς ἐ πα να στά τες» στοὺς Τούρ-
κους. Μὲ τὶς ἐγ κυ κλί ους του κα λοῦ σε τοὺς Ἕλ λη νες νὰ σω φρο νι σθοῦν καὶ νὰ δη λώ-
σουν ὑ πο τα γὴ στὸν σουλ τά νο, μὲ τὴν δι α βε βαί ω ση, ὅ τι θὰ τύ χουν τῆς εὐ σπλα χνί ας 
τῆς «κρα ται ᾶς καὶ ἀ ητ τή του Βα σι λεί ας». Οἱ ἐγ κύ κλι οι αὐ τὲς γρά φτη καν ὑ πὸ τύ πον 
ἐ πι στο λῶν πρὸς τὸν «Ἔ ξαρ χον παν τὸς Αἰ γαί ου» μη τρο πο λί τη Πα ρο να ξί ας Ἱε ρό θε ο, 
δε δο μέ νου ὅ τι βά ση τοῦ στό λου τοῦ Κα τσώ νη ἦ ταν συ νή θως τὸ νη σὶ τῆς Πά ρου.

Ἡ πρώ τη ἐγ κύ κλιος τοῦ Εὐ γε νί ου τοῦ Β΄ (15 Αὐγ. 1821)

 ξε δό θη τὴν 15η Αὐ γού στου τοῦ 1821 καὶ εἶ χε ὡς πα ρα λή πτη τὸν μη τρο-
πο λί τη Πα ρο να ξί ας καὶ ἔ ξαρ χο παν τὸς Αἰ γαί ου Πε λά γους Ἱ ε ρό θε ο, ὁ 
ὁ ποῖ ος καὶ ἐ πι φορ τί σθη κε μὲ τὸ κα θῆ κον νὰ πεί σῃ τοὺς ἐ πα να στα τη-
μέ νους νη σι ῶ τες «νὰ βα δί ζω σι τὴν ὁ δὸν τῆς εὐ πει θεί ας καὶ ὑ πο τα γῆς 
ἀ πα ρα τρέ πτως πρὸς τὸν σουλ τά νον»: 

«Ἱ ε ρώ τα τε μη τρο πο λῖ τα Πα ρο να ξί ας, ὑ πέρ τι με καὶ ἔ ξαρ χε παν τὸς Αἰ γαί ου Πε-
λά γους ... ἐν τελ λό με θά σοι διὰ τῆς πα ρού σης ὅ πως χω ρὶς ἀ να βο λῆς ἐ νερ γή σῃς ἐ πὶ 
κοι νῇ ἁ πα ξα πάν των τῶν ἐ παρ χι ω τῶν σου ἀ κρο ά σει καὶ ἐμ πνεύ σῃς εἰς τὰς καρ δί ας 
των τὰς ἐν αὐ τῷ πε ρι ε χο μέ νας ἐν νοί ας μὲ ὅ λην τὴν ἀ παι του μέ νην κα θα ρό τη τα καὶ 

‣

συ ναί σθη σιν καὶ νὰ γνω ρί ση τε μὲ ποί αν ἰ σχυ ρὰν δύ να μιν τοῦ Ἀν τι βα σι λέ ως 
τῆς Αἰ γύ πτου ἔ χε τε νὰ κά με τε. Ὅ θεν σᾶς συμ βου λεύ ω νὰ ῥί ψη τε τὰ ὅ πλα καὶ νὰ 
προ σπέ ση τε εἰς τοι οῦ τον φι λάν θρω πον ἀρ χι στρά τη γον, τὸν ὁ ποῖ ον ἐ πί τη δες ὁ 
ἐν δο ξώ τα τος Μεχ μὲτ Ἀ λῆς ἔ στει λεν τοι οῦ τον, διὰ νὰ εἰ ρη νεύ σῃ τὸν τό πον μας... 
Οὕ τω πρά ξη τε χρι στια νοί μου προ τι μῶν τες τὸν εἰ ρη νι κὸν βί ον πα ρὰ τὰς τό σας 
ζη μί ας, τὰς ὁ ποί ας κα θ’ ἑ κά στην λαμ βά νη τε ὑ μεῖς αὐ τοί, τὰ τέ κνα σας καὶ τὰ 
κτή μα τά σας» (βλ. Κρι το βου λί δη, 40).

Τὸ 1827, ἂν καὶ γλυ κο χά ρα ζε ἡ αὐ γὴ τῆς ἀ νε ξαρ τη σί ας, ὁ ἐ πί σκο πος Κυ δω νί ας 
(Κρή της) Ἀρ τέ μιος κοι νο ποί η σε τὴν πα ρα κά τω ἐγ κύ κλιο, μὲ τὴν ὁ ποί α συ νι στοῦ-
σε τὴν ὑ πο τα γή:

«Χρι στια νοί, εὑ ρι σκό με νος εἰς Γραμ βοῦ σαν, σᾶς εὔ χο μαι. Λυ ποῦ μαι, ἀ δελ-
φοί μου, ὅ τι σᾶς μω ραί νει ἡ τύ χη, ὥ στε νὰ ἐ πι μέ νε τε ἀ συλ λο γί στως εἰς τὸ ὀ λέ-
θριον φρό νη μα τῆς ἀ πο στα σί ας, τὸ ὁ ποῖ ον μέλ λει δυ στυ χῶς νὰ ἐ πι φέ ρῃ καὶ 
τὸν τέ λει ον ἀ φα νι σμόν σας, ἐ ὰν δὲν με τα με λη θῆ τε, ἑω σό του ἔ χε τε και ρόν, καὶ 
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ἀ κρί βειαν, διὰ νὰ ἀ να πέμ ψω σι προ η γου μέ νως τὰς ὑ πὲρ τοῦ βα σι λεί ου κρά τους 
ἱ κε τη ρί ους αὐ τῶν φω νὰς πρὸς Θε όν, καὶ ἑ πο μέ νως κα τα νο ή σαν τες τὸ γι νό με νον 
καὶ πρὸς αὐ τοὺς μέ γα βα σι λι κὸν ἔ λε ος νὰ βα δί ζω σι τὴν ὁ δὸν τῆς εὐ πει θεί ας καὶ 
ὑ πο τα γῆς ἀ πα ρα τρέ πτως, ἐν βε βαι ό τη τι ὅ τι, κα θὼς ἡ κρα ται ὰ βα σι λεί α ἐ ξευ με νί-
ζε ται πρὸς τοὺς με τα νο οῦν τας καὶ χα ρί ζε ται αὐ τοῖς φι λαν θρώ πως τὴν ἀ μνη στί αν, 
οὕ τω κα τὰ τῶν σκλη ρο τρα χή λων καὶ ἀ με τα με λή των μέ νει ἀ δυ σώ πη τος. Ἑ νὶ λό γῳ, 
κα τὰ τὸ ἄ φευ κτον χρέ ος τῆς προ θυ μί ας σου, νὰ στη ρί ξῃς πάν τας αὐ τοὺς ἐ πὶ τοῦ 
κέν τρου τοῦ ῥα γι α λι κί ου, ὑ πα γο ρεύ ων συμ φώ νως τὰ σω τή ρι α καὶ γι νό με νος κα-
λὸν πα ρά δειγ μα πρὸς αὐ τούς...Πε ρι μέ νο μεν ἐν τά χει τῶν γρα φο μέ νων ἁ πάν των 
τὴν αἰ σί αν ἀ πο πε ρά τω σιν. Ἡ δὲ τοῦ Θε οῦ χά ρις εἴ η με τὰ τῆς ἱ ε ρό τη τός σου. Ὁ Κων-
σταν τι νου πό λε ως καὶ ἐν Χρι στῷ ἀ δελ φός.»

Ἡ δεύ τε ρη ἐγ κύ κλιος τοῦ Εὐ γε νί ου τοῦ Β΄ (Αὔ γου στος 1821) 

 πευ θυ νό ταν σὲ ὅ λους τοὺς Ἕλ λη νες τῆς Ὀ θω μα νι κῆς Αὐ το κρα το ρί ας 
καὶ μὲ αὐ τὴν ἐ κα λοῦν το οἱ ἐ ξε γερ θέν τες νὰ κα τα θέ σουν τὰ ὅ πλα: «...
Φεῦ! Πολ λοὶ ἐκ τοῦ ἔ θνους τῶν Ῥω μαί ων πα ρα με λή σαν τες τῆς χρε ω-
στου μέ νης εὐ γνω μο σύ νης, ἀ γνω μο νή σαν τες τῶν τοι ού των εὐ ερ γε σι-
ῶν καὶ ἐν ταυ τῷ ἀ θε τή σαν τες καὶ κα τα πα τή σαν τες τὰ θρη σκευ τι κὰ 

δι δάγ μα τα, τὰ ὑ πα γο ρεύ ον τα τὴν ἐν τε λῆ εὐ πεί θειαν καὶ ὑ πο τα γὴν εἰς τὸ θε ο συν-
τή ρη τον αὐ τὸ βα σί λει ον κρά τος, εἰς τοια ύτην ἐ ξε τρα χη λί σθη σαν μα ται ό τη τα καὶ 
ἀ πό νοι αν, ὥ στε ἐ τόλ μη σαν νὰ ἀ να λά βω σιν τὸ σχῆ μα τῆς ἀν ταρ σί ας ἐ ναν τί ον τῆς 
κοι νῆς αὐ τῆς εὐ ερ γέ τι δος ἡ μῶν τρο φοῦ ἀ ητ τή του βα σι λεί ας. ... ∆ι α σαλ πί ζο μεν εἰς 
ὅ λους σας τὰς ἐν νοί ας τοῦ ὑ ψη λοῦ βα σι λι κοῦ προ σκυ νη τοῦ ὁ ρι σμοῦ καὶ πα ραι-
νοῦ μεν ἐν ἁ γί ῳ πνεύ μα τι καὶ πα ραγ γέ λο μεν ἁ πα ξά παν τας, μι κροὺς καὶ με γά λους, 

ἀ πο στρα φῆ τε τὴν ὁ δὸν ταύ την τῆς πλά νης σας. ∆ὲν πρέ πει κα τ’ οὐ δέ να τρό πον 
νὰ φρον τί ζε τε, τὶ κά μνουν εἰς ἄλ λα μέ ρη οἱ ἀ πο στά ται. Σεῖς χρε ω στεῖ τε νὰ φρον-
τί ζε τε πε ρὶ τῆς ἰ δι κῆς σας σω τηρί ας καὶ πε ρὶ τῆς ζω ῆς τῶν τέ κνων σας. Ἐν τὸς 
ὀ λί γου πε ρι μέ νον ται ἐ δῶ οἱ στό λοι τῆς Αἰ γύ πτου καὶ τῆς Κων/λε ως, οἱ ὁ ποῖ οι 
μέλ λουν νὰ σᾶς πο λι ορ κή σουν, αὐ τοὶ μὲν διὰ θα λάσ σης, τὰ δὲ στρα τεύ μα τα 
διὰ ξηρᾶς, ὥ στε νὰ σᾶς βι ά σω σι νὰ πα ρα δο θῆ τε καὶ νὰ χα θῆ τε. Ὁ Μου στα φᾶ 
βέ ης εἶ ναι φι λάν θρω πος καὶ γνω ρί ζω κα λῶς ὅ τι δὲν θέ λει τὸ κα κόν σας· ὅ θεν 
ἀ πὸ χρι στι α νι κὴν ἀ γά πην κι νού με νος σᾶς συμ βου λεύ ω καὶ ἐ γὼ να προ λά βη τε 
τὰ φρι κτὰ δυ στυ χή μα τα, τὰ ὁ ποῖ α σᾶς πε ρι με νοῦν, ἐ ὰν πρό τε ρον ἑ κου σί ως δὲν 
κα τα θέ ση τε τὰ ὅ πλα καὶ ὑ πο τα χθῆ τε εἰς τὸν Ὑ ψη λό τα τον βέ ην μας. Καὶ αὐ τοὶ 
οἱ ἴ διοι φυ λα κι σμέ νοι κα πε τα ναῖοι μὲ πα ρε κά λε σαν νὰ σᾶς γρά ψω πε ρὶ τού-
του καὶ πρὸς τού τοις νὰ λά βη τε συμπά θειαν εἰς τὰ βά σα να, τὰ ὁ ποῖ α σή με ρον 
ὑ πο φέ ρουν ἐ ξαι τί ας σας.» (Κρι το βου λί δη, 363-364, Γ. Κορ δᾶ τος, «Ἱ στο ρί α τῆς 
νε ώ τε ρης Ἑλ λά δας».)

Κίμων Ἐλευθερίου
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Ἐγκύκλιος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Εὐγενίου Β΄ πρὸς τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς 
(«Ρωμαίους»), ἱερωμένους ἢ λαϊκούς, τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, καταδικαστικὴ 
τῶν ἐπαναστατικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων καὶ προτρεπτικὴ σὲ δουλικὴ ὑπο-
ταγὴ στοὺς κρατοῦντες. (Αὔγουστος 1821. Κεντρικὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο Βιέννης. Πηγή: 
∆. Σοφιανοῦ, ∆ελτίο τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ, 

Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, 2000.)
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ἑ κά στης τά ξε ως καὶ βαθ μοῦ, ὅ σοι αὐ θα δῶς ἐ τολ μή σα τε νὰ ἐ ξο πλι σθῆ τε κα τὰ τῆς 
κοι νῆς ἡ μῶν τρο φοῦ καὶ εὐ ερ γέ τι δος κρα ται ᾶς βα σι λεί ας, νὰ κα τα θέ ση τε ἀ μέ σως 
τὰ ὅ πλα καὶ νὰ ἀ να λά βη τε τὸ ἀρ χαῖ ον σχῆ μα τῆς ἐν τε λοῦς καὶ εἰ λι κρι νοῦς ὑ πο τα-
γῆς καὶ εὐ πει θεί ας σας πρὸς αὐ τήν, καὶ νὰ ἀ πο πτύ ση τε τὸ σα τα νι κὸν καὶ μά ται ον 
τῆς ἀν ταρ σί ας φρό νη μα, οἱ δὲ λοι ποὶ πάν τες νὰ μέ νη τε ἑ δραῖ οι καὶ ἀ με τα κί νη τοι 
εἰς τὸ πι στὸν τοῦ ῥα γι α λι κί ου...ὑ πὸ τὴν ἀμ φι λα φῆ σκιὰν τοῦ βα σι λεί ου κρά τους... 
Ὅ λοι χω ρίς τι νος ἐ ξαι ρέ σε ως νὰ ἐ πι στρέ ψη τε εἰς τὴν σω τη ρι ώ δη ὁ δὸν τῆς ὑ πο τα-
γῆς, ὄν τες βέ βαι οι καὶ πε πλη ρο φο ρη μέ νοι, ὅ τι ἡ κρα ται ὰ βα σι λεί α, κα τι δοῦ σα τὴν 
πνευ μα τι κὴν ἐ πι στρο φὴν καὶ με τα μέ λειαν, τὸ ἄ δο λον καὶ ἀ λη θὲς τῆς εὐ πει θεί ας 
σας φρό νη μα καὶ τὴν ἀ κρι βῆ δι α τή ρη σιν τῶν τοῦ πι στοῦ ῥα γι α κι λί ου κα θη κόν των, 
αὖ θις ὡς μή τηρ φι λό στορ γος θέ λει σᾶς ἐ ναγ κα λι σθῇ καὶ θέ λει σᾶς πε ρι θάλ πῃ ἐ πι-
δα ψι λεύ ου σα τὰ τῆς ἀ κε νώ του πη γῆς τῆς εὐ σπλαγ χνί ας της πλού σια τὰ ἐ λέ η ἐ φ’ 
ὑ μᾶς, καὶ πα ρα πέμ που σα εἰς βυ θὸν λή θης τὰ ἐξ ἐ πη ρεί ας τοῦ μι σο κάλ λου δαί μο νος 
ἀ πο νε νο η μέ να ἐ κεῖ να κι νή μα τα τῶν τολ μη σάν των. Κα τὰ τὸν αὐ τὸν δὲ τρό πον καὶ ἡ 
κοι νὴ τῶν εὐ σε βῶν μή τηρ ἁ γί α τοῦ Χρι στοῦ Ἐκ κλη σί α θέ λει ἐ ξευ με νι σθῇ καὶ θέ λει 
ἀ ξι ώ σει συγ χω ρή σε ως καὶ ἀ φέ σε ως τοὺς ἡ μαρ τη κό τας καὶ τὰ βά ρη τῶν φρι κω-
δε στά των αὐ τῆς ἀ ρῶν ἐ πι σπα σα μέ νους, βλέ που σα ἐ νερ γου μέ νην τὴν με τα μέ λειαν 
ὑ μῶν...»

Ἡ τρί τη ἐγ κύ κλιος τοῦ Εὐ γε νί ου τοῦ Β΄ (Ἰ α νουά ριος 1822)

α λοῦ σε τοὺς κα τοί κους τῆς Κρή της, τῆς Πε λο πον νή σου καὶ τῶν νη σι-
ῶν τοῦ Αἰ γαί ου «νὰ κλί νουν τὸν αὐ χέ να»: «Οἱ ἀ νὰ πᾶ σαν τὴν νῆ σον 
Κρή την καὶ τὰς ὑ πο κει μέ νας αὐ τῇ Ἐ πι σκο πὰς οἰ κοῦν τες Ῥω μαῖ οι...ἡ 
πάν τα πρὸς τὸ συμ φέ ρον τοῦ ἀν θρώ πι νου γέ νους οἰ κο νο μοῦ σα πρό-
νοι α τοῦ ὑ ψί στου θε οῦ, ἄ νω θεν καὶ ἐξ αὐ τῆς τῆς τοῦ κό σμου κτί σε-

ως ἐ τά ξα το τὰς ἐ πι γεί ους βα σι λεί ας ὥς τι νας βά σεις καὶ θε μέ λια ἀρ ρα γῆ, ἐ πὶ τῶν 
ὁ ποί ων εἶ ναι ἐ ποι κο δο μη μέ νη ἡ κα λὴ δι οί κη σις τῶν λα ῶν καὶ ἡ εὐ δαι μο νί α τῶν 
ὑ πη κό ων· εἰς αὐ τὰς ἐ χά ρι σε σο φί αν καὶ γνῶ σιν τοῦ εἰ δέ ναι καὶ ἐ νερ γεῖν συμ φέ ρον-
τα εἰς ὅ λην τὴν ἀν θρω πό τη τα· καὶ ὅ,τι ἂν πράτ τῃ ὁ θε ό θεν τε ταγ μέ νος Βα σι λεύς, 
τοῦ το εἶ ναι ὑ πὸ τῆς θεί ας προ νοί ας ἐ ξηρ τη μέ νον... Ἀλ λὰ κα θὼς ὕ στε ρον ἀ πὸ μί αν 
λυσ σώ δη τρι κυ μί αν ἐ πέρ χε ται μί α γα λή νη, πνέ ου σιν οἱ ζέ φυ ροι καὶ οἱ πρό τε ρον 
ἀ πηλ πι σμέ νοι διὰ τὸν ἐ πα πει λού με νον κα τα πον τι σμὸν δι α σῴ ζον ται εἰς ἀ σφα λεῖς 
λι μέ νας, τοι ου το τρό πως ἡ θεί α πρό νοι α μὲ τὴν ἀ πο κα τά στα σιν τῆς κρα ται ᾶς Ὀ θω-
μα νι κῆς Βα σι λεί ας ἐ πὶ τοῦ ἔ θνους ἡ μῶν δι α σκέ δα σεν ὅ λας ἐ κεί νας τῆς ὀρ θο δό ξου 
ἡ μῶν πί στε ως τὰς τα ρα χὰς καὶ τῶν πο λι τι κῶν ναυ α γί ων τὰς τρι κυ μί ας, καὶ τώ ρα 
τό σους αἰ ῶ νας εὑ ρι σκό με νοι εἰς ἕ να λι μέ να ἀ πο λαμ βά νο μεν τὴν μα κα ρι στὴν εὐ-
δαι μο νί αν, πε πλου τι σμέ νοι μὲ ἐκ κλη σί ας Ἱ ε ρὰς καὶ μὲ ὅ λην τὴν ἄ νε σιν τῶν θρη-
σκευ τι κῶν μας ἐ θί μων. 

» Ὅσοι ἀ δι α φο ροῦν τες εἰς τὰς ἐκ κλη σι α στι κὰς ἡ μῶν πα ραι νέ σεις καὶ πα τρι κὰς 
συμ βου λὰς καὶ ἐ πι μέ νον τες εἰς τὰ θε ο στυ γῆ αὐ τοῦ τοῦ χρι στι α νι κοῦ χα ρα κτῆ ρος 
ἀλ λό τρια ἐ κεῖ να κι νή μα τα, ἡ ἀ νο μί α αὐ τῶν ἐ πὶ τὸν τρά χη λον αὐ τῶν καὶ κρῖ μα 
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Συνοδικὴ ἐγκύκλιος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Εὐγενίου Β΄ πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς 
Κρήτης, Πελοποννήσου καὶ νησιῶν τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, καταδικαστικὴ τῶν ἐπαναστα-
τικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων καὶ προτρεπτικὴ σὲ δουλικὴ ὑποταγὴ στοὺς κρατοῦν-

τες. [Ἰανουάριος 1822. Ἀρχεῖο Οἰκονόμων (φάκ. ΧΧΧΙΙΙ).]
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λή ψον ται ἑ αυ τοῖς καὶ κα τά κρι μα, κα θό τι ἄ φευ κτος ἡ κα τ’ αὐ τῶν δι καί ως ἐ πα πει-
λου μέ νη πα νω λε θρί α· καὶ οὐκ ἔ σται αὐ τοῖς ἱλα σμὸς ἢ σω τη ρί α μή τε σω μα τι κὴ μή τε 
ψυ χι κή, ἀλ λὰ κα κοὶ κα κῶς οἰ μώ ξου σι καὶ κα τα στρα φή σον ται ἐκ μιᾶς...

» Σεῖς, φεῦ, κα τα πα τή σαν τες καὶ θεῖ α καὶ ἀν θρώ πι να δι και ώ μα τα, ἀ θε τή σαν-
τες καὶ εὐ αγ γε λι κοὺς νό μους καὶ κα νό νας ἀ πο στο λι κούς, νο σή σαν τες μί αν ἀ πα-
ρα δειγ μά τι στον ἀ χα ρι στί αν, ὁ μοί αν μὲ ἐ κεί νην τοῦ προ δό του Ἰ ού δα, ἐ τολ μή σα τε 
νὰ λά βη τε ὅ πλα εἰς χεῖρας καὶ νὰ ὑ ψώ ση τε ἀ πο στα σί ας ση μαί αν, τ’ αὐ τὸν εἰ πεῖν 
ἀν τι στρα τευ σά με νοι ἐ ναν τί ον τοῦ ἐ που ρα νί ου βα σι λέ ως καὶ Θε οῦ ἡ μῶν ὑ πὸ 
στρα τη γῷ τῷ ἀρ χε κά κῳ σα τὰν καὶ παμ πο νή ρῳ δι α βό λῳ, τοῦ ὁ ποί ου ἐ φεύ ρη μα 
καὶ γέν νη μα εἶ ναι τὸ εἶ δος αὐ τὸ τῆς ἀ πο στα σί ας, καὶ αὐ τὸ ἐκ πρώ της ἀρ χῆς ἐ νέ-
πνευ σεν εἰς τὸ πνεῦ μα τῶν πρω το πλά στων μέσα εἰς τὸν πα ρά δει σον. Ἑ νὶ λό γῳ 
μὲ τὸ βδε λυ ρὸν αὐ τὸ κί νη μα καὶ μὲ τοὺς σα τα νι κοὺς αὐ τοὺς τρό πους, εἰς μὲν τὴν 
ἐκ κλη σί αν τοῦ Θε οῦ καὶ εἰς ὅ λον τὸ ἥ συ χον γέ νος ἐ προ ξε νή σα τε με λαγ χο λί αν 
καὶ λύ πην ἀ νεί κα στον (...)

» Ὅ θεν, χρι στια νοὶ ἀ δελ φοί, τέ κνα τῆς ἀ να το λι κῆς ἡ μῶν Ἐκ κλη σί ας, ὅ σοι κά τοι-
κοι τῆς Πε λο πον νή σου καὶ ὅ σοι τοῦ Αἰ γαί ου πε λά γους, ὅ σοι πλέ ε τε τὴν θά λασ σαν 
καὶ ὅ σοι εὑ ρί σκε σθε εἰς τὴν ξη ράν, ὅ σοι ἑ νὶ λό γῳ εἴ τε πα ρα λο γι ζό με νοι οἴ κο θεν 
εἴ τε ἀ πα τώ με νοι ἄλ λο θεν ἐ φθά σα τε νὰ νο σή σε τε τὴν κα τη ρα μέ νην αὐ τὴν νό σον 
καὶ να λά βη τε ὅ πλα εἰς χεῖ ρας μὲ ἀ πο στα τι κὰ φρο νή μα τα ἀ κού σα τε τῆς πα τρι κῆς 
μας φω νῆς, ἥ τις πη γά ζει ἀ πὸ πό νον ἐγ κάρ διον, ἔλ θε τε εἰς ἑ αυ τούς, ἀ πο πτύ σα τε 
τὸ σα τα νι κὸν αὐ τὸ φρό νη μα τῆς ἀ νο ή του ἀ πο στα σί ας, ῥί ψα τε τὰ ὅ πλα, τὰ αἴ τια 
τῆς κοι νῆς σας κα τα στρο φῆς, ἀ να λά βε τε τὸν προ γο νι κὸν ῥε α γι α λι κὸν χα ρα κτῆ ρα, 
φι λι ω θῆ τε μὲ τὸν Θε όν, διὰ νὰ ἔ χη τε καὶ τὴν εὔ νοι αν τῆς ὑ πὸ Θε οῦ τε ταγ μέ νης κρα-
ται ᾶς καὶ ἀ ητ τή του βα σι λεί ας ... Ἡ μεῖς, ἐ πι στη ρι ζό με νοι εἰς τὴν εὐ σπλα χνί αν τοῦ 
κρα ται ο τά του ἡ μῶν βα σι λέ ως καὶ εἰς τὴν εὐ μέ νειαν τῶν πο λυ χρο νί ων καὶ εὐ με νε-
στά των ἡ μῶν αὐ θεν τῶν, τὴν ὁ ποί αν ἀ να λό γους φω νὰς δεν ἔ χο μεν νὰ εὐ χα ρι στή σω-
μεν, καὶ διὰ τὴν ὁ ποί αν εἴ με θα ὑ πό χρε οι νὰ πα ρα κα λοῦ με νυ χθή με ρον τὸν κύ ριον 
ἡ μῶν καὶ θεὸν ὑ πὲρ τοῦ βα σι λεί ου κρά τους, ὅ πως εἴ η ἀ ήτ τη τον καὶ θρι αμ βεῦ ον εἰς 
αἰ ῶ να αἰ ώ νων καὶ ὑ πο τᾶτ τον πάν τα ἐ χθρὸν καὶ πο λέ μιον, καὶ ὑ πό χρε οι προ σέ τι 
νὰ θυ σι ά σω μεν ἑ αυ τοὺς κα τὰ λό γον χρι στι α νι κῆς εὐ γνω μο σύ νης.»

* * *
πο λι τι κὴ σύμ πλευ ση τοῦ Πα τρι αρ χεί ου Κων σταν τι νου πό λε ως μὲ τὴ 
σουλ τα νι κὴ ἐ ξου σί α καὶ ἡ ἀν τί θε σή του πρὸς τὴν ἰ δέ α ἀ πε λευ θε ρώ σε-
ως τοῦ Ἑλ λη νι σμοῦ συ νε χί στη κε καὶ με τὰ τὴν ἵ δρυ ση τοῦ Νε ο ελ λη νι-
κοῦ Κρά τους, ὅ πως ἀ πο δει κνύ ουν τὰ ντο κου μέν τα ποὺ δη μο σι εύ ον ται 
στὸ πα ρὸν τεῦ χος τοῦ «∆». Στὴν πραγ μα τι κό τη τα τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο οὐ-

δέ πο τε ἕ ως σή με ρα συ νέ πρα ξε σὲ οἱ α δή πο τε ἑλ λη νι κὴ πο λι τι κή, πα ρα μέ νον τας στα-
θε ρὰ φο ρέ ας (ἵ δρυ μα) τοῦ Τουρ κι κοῦ Κρά τους.

Α.Γ.
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Ἕ να ἄ γνω στο ἐ πει σό διο ἐ πὶ Κα πο δί στρια
τὸ ἄρ θρο αὐ τὸ θὰ πα ρου σια σθῇ ἕ να σκο πί μως ἀ πο σι ω πού-
με νο ἀ πὸ τὴν ἐ πί ση μη Ἱ στο ρί α ἐ πει σό διο μὲ πρω τα γω νι στὲς 
τὸν πα τριά ρχη Ἀ γα θάγ γε λο καὶ τὸν πρῶ το κυ βερ νή τη τῆς 
Ἑλ λά δας Ἰ ω άν νη Κα πο δί στρια, ὅ που κα θί στα ται ἔκ δη λος 
ὁ ἀν τε θνι κὸς ρό λος κι ὁ ἀ μεί ω τος φι λο τουρ κι σμὸς τοῦ Πα-

τρι αρ χεί ου ἀ κό μη καὶ με τὰ τὴ λή ξη τοῦ Ἀ γῶ να τῆς Ἀ νε ξαρ τη σί ας καὶ 
τὴ δη μι ουρ γί α τοῦ μι κροῦ ἐ λεύ θε ρου Ἑλ λη νι κοῦ Κρά τους. Τὸ ἐ πει σό διο 
αὐ τό, ποὺ ὁ «∆αυ λός» πα ρου σί α σε στὰ τεύ χη 264 καὶ 266, τὸ ξα να πα ρου-
σι ά ζου με σή με ρα μὲ κα λύ τε ρη ἱ στο ρι κὴ ἀ ξι ο λό γη ση πρὸς χά ριν τῶν νέ ων 
ἀ να γνω στῶν μας.

Ὁ πα τριά ρχης Ἀ γα θάγ γε λος Ά  ὁ ἀ πὸ Χαλ κη δό νος ἔ στει λε τὸν Φε βρουά ριο 
τοῦ 1828 στὴν Ἑλ λά δα τοὺς μη τρο πο λί τες Νί και ας, Χαλ κη δό νας, Λά ρι σας καὶ 
Ἰ ω αν νί νων, μὲ σκο πὸ νὰ συ στή σουν στοὺς κα τοί κους τῆς Πε λο πον νή σου καὶ τῶν 
νη σι ῶν τοῦ Αἰ γαί ου Πε λά γους -στοὺς μπα ρου το κα πνι σμέ νους καὶ μα τω μέ νους ἀ γω-
νι στές, ποὺ μὲ τό σες θυ σί ες κέρ δι σαν τὴν ἐ λευ θε ρί α τους- νὰ δη λώ σουν ὑ πο τα γὴ 
στὸ σουλ τά νο καὶ νὰ ἐ πα νέλ θουν στὸν Ὀ θω μα νι κὸ ζυ γό! Οἱ μη τρο πο λί τες εἶ χαν 
μα ζί τους καὶ γράμ μα τοῦ πα τριά ρχη, ποὺ ὄ χι μό νο συμ βού λευ ε τὴν ὑ πο τα γή, ἀλ-
λὰ ὑ πο σχό ταν, πὼς ὁ «πο λυ χρο νε μέ νος» σουλ τά νος θὰ ἔ δι νε ἀ μνη στί α σὲ ὅ σους 
ὑ πο τάσ σον ταν.

Οἱ μη τρο πο λί τες, ἀ φοῦ συ νάν τη σαν πρῶ τα τὸν Ἰμ πρα ήμ, πῆ γαν ὕ στε ρα στὸ 
Ναύ πλιο, ὅ που ὅ μως ὁ ἔ παρ χος Γε νο βέ λης δὲν τοὺς ἄ φη σε νὰ εἰσέλθουν, γιὰ νὰ 
μὴν ἐ πη ρε ά σουν τὸν πλη θυ σμό. Τὸ ἴ διο συ νέ βη καὶ στὴν Τρι πο λι τσά, ὅ που ὁ ἔ παρ-
χος Βλα χό που λος τοὺς ἀ πα γό ρευ σε νὰ εἰσέλθουν στὴν πό λη. Ὅ ταν τὸν Ἀ πρί λιο 
ἔ φτα σαν στὸν Πό ρο καὶ τόλ μη σαν νὰ ποῦν στὸν Κα πο δί στρια, ὅ τι θὰ δι ά βα ζαν 

ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ
ÈÁ ÕÐÏÊÉÍÏÕÓÅ
ÅÌÖÕËÉÏ
ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ



Στὸ εἰκονιζόμενο ∆ελτίο δημοσιεύεται τὸ γεγονὸς τῆς ἀποστολῆς ἀπὸ τὸν πατριάρχη Ἀγα-
θάγγελο στὸν Πόρο, στὸν Κυβερνήτη Ἰ. Καποδίστρια, τεσσάρων μητροπολιτῶν μὲ τὸν μέγα 
πρωτοσύγκελλο, μὲ σκοπὸ τὴν ὑποταγὴ τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας στὸν Τοῦρκο σουλτάνο 

(«ἐπαναγωγὴ τῶν ἀποπλανηθέντων εἰς τὴν ποίμνην».)



τὴν πα τρι αρ χι κὴ προ κή ρυ ξη, μὲ τὴν ὁ ποί α κα λοῦν ταν ὁ ἑλ λη νι κὸς λα ὸς νὰ ὑ πο τα-
χθῇ στὸ σουλ τά νο, ὄ χι μό νον δὲν τοὺς τὸ ἐ πέ τρε ψε, ἀλ λὰ ἐ πὶ πλέ ον τοὺς μί λη σε σὲ 
πολὺ αὐ στη ρὴ γλῶσ σα.

Ὁ Κα πο δί στριας ἀ πο πέμ πει τοὺς μη τρο πο λί τες 

 ξί ζει ἐ δῶ νὰ πα ρα θέ σου με χα ρα κτη ρι στι κὰ ἀ πο σπά σμα τα τῆς πα-
τρι ω τι κῆς καὶ πε ρή φα νης ἀ πάν τη σης τοῦ Κα πο δί στρια πρὸς τοὺς 
ἀ πε σταλ μέ νους τοῦ Πα τρι αρ χεί ου κλη ρι κούς, ποὺ με τέ φε ραν τὴν 
ἐ ξω φρε νι κὴ κι ἀν τε θνι κὴ πα τρι αρ χι κὴ ἔκ κλη ση ἐ θε λο δου λί ας, ὅ πως 
δη μο σι εύ θη κε στὸ «∆ελ τί ο τοῦ Κέν τρου Ἐ ρεύ νης τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ 

Νε ώ τε ρου Ἑλ λη νι σμοῦ», τό μος Β ,́ Ἀ κα δη μί α Ἀ θη νῶν, Ἀ θῆ να 2000:

Ἀρ. 2683
Ἑλ λη νι κὴ Πο λι τεί α

Ὁ Κυ βερ νή της τῆς Ἑλ λά δος
Πρὸς τὸν Πα να γι ώ τα τον Οἰ κου με νι κὸν Πα τριά ρχην 

καὶ τὴν πε ρὶ αὐ τὸν ἁ γί αν Σύ νο δον.

Ἡ πρὸς τοὺς πρού χον τας, κλη ρι κούς, προ κρί τους καὶ λοι ποὺς χρι στια νοὺς 
κα τοί κους τῆς Πε λο πον νή σου καὶ τῶν νή σων τοῦ Αἰ γαί ου Πε λά γους ἑ κά στης τά-
ξε ως καὶ βαθ μοῦ δι ευ θυν θεῖ σα πα ρὰ τῆς Ὑ με τέ ρας Πα να γι ό τη τος καὶ τῆς ἱ ε ρᾶς 
Συ νό δου ἐ πι στολὴ τοῦ Φε βρου α ρί ου μη νὸς εἶ χε φα νῆ καὶ εἰς τὰς ἐ φη με ρί δας ὅ λης 
τῆς Εὐ ρώ πης, καὶ αὐ τῆς ἀ κό μη τῆς Ἑλ λά δος, ὅ τε ἐ σχά τως οἱ ἅ γιοι Ἀρ χι ε πί σκο-
ποι καὶ Μητρο πο λί ται Νι καί ας, Χαλ κη δό νος, Λα ρίσ σης καὶ Ἰ ω αν νί νων με τὰ το ῦ 
Με γά λου Πρω το συγ κέλ λου ἔ φθα σαν εἰς τὴν νῆ σον Πό ρον, ὅ που κα τὰ τὸ πα ρὸν 
καὶ ἡ μεῖς δι α τρί βο μεν...

Ὅ σον ὀ λί γων ἐλ πί δων καὶ ἂν ἦ τον ἡ προσ δο κί α μας, δὲν δυ νά με θα νὰ ὑ πο-
κρύ ψω μεν εἰς τὴν Ὑ με τέ ραν Πα να γι ό τη τα τὴν ἀ νέκ φρα στον λύ πην, τὴν ὁ ποί αν 
ᾐσθάν θη μεν, ὅ ταν ἐ βε βαι ώ θη μεν, ὅ τι ἡ ἀ πο στο λὴ τῶν Ἱ ε ραρ χῶν τού των σκο πὸν 
μό νον εἶ χε το ῦ νὰ ἐγ χει ρί σω σι πρὸς ἡ μᾶς τὴν ἰ δί αν τοῦ Φε βρου α ρί ου ἐ πι στο λὴν 
καὶ νὰ μᾶς προ τρέ ψω σιν ἐν ταυτῷ, κα θ’ ὅ λους τοὺς κα τε πεί γον τας τρό πους, ὥ στε 
νὰ τοὺς δώσω μεν κἂν ἐλ πί δας ὅ τι Ἑλ λη νι κὸν ἔ θνος ἤ θελε πα ρα δε χθῆ τὰς νου θεσί-
ας τῆς Ὑ. Πα να γι ό τη τος.

Οἱ ἴ διοι ἡ μεῖς, δε ξά με νοι πα ρὰ τῶν ἰ δί ων αὐ τῶν τὴν ἐ πι στο λήν, εἴ πο μεν με θ’ 
ὅ λης τῆς παρ ρη σί ας τὰ αἴ τια, μὲ τὰ ὁ ποῖ α τὸ βῆ μα τοῦ το οὔ τε συ νέ πειάν τι να 
ἐ δύ να το να ἔ χῃ, οὔ τε καρ ποὺς παν τε λῶς νὰ φέ ρῃ ἀ να λό γους πρὸς τὰς ἐ πι θυ μί ας 
τῆς Ὑ. Πα να γι ό τη τος...

Βα θύ τα τα αἰ σθα νό με θα ὅ,τι ὀ φεί λο μεν εἰς τὴν θέ σιν καὶ τῆς Μεγά λης Ἐκ κλη σί-
ας καὶ τῆς Ὑ. Πα να γι ό τη τος, διὰ τοῦ το καὶ δὲν ἐγ κρί νο μεν νὰ ἀ να κε φα λαι ώ σω μεν 
τὸ πε ρι ε χό με νον τῆς συ νο δι κῆς ἐ πι στο λῆς...
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Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ «∆αυλοῦ» τ. 266, ὅπου ἔγινε εὐρεῖα δημοσίευση τοῦ ἐπεισοδίου μεταξὺ 
τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ πατριάρχη κληρικῶν καὶ τοῦ Ἰ. Καποδίστρια.
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Πε ρι κυ κλού με νος καὶ πο λε μού με νος ὁ λα ὸς οὗ τος ἐξ ἑ νὸς μέ ρους ἀ πὸ φο βε ρὰ 
στρα τό πε δα ... ὠ θού με νος συ χνά κις ἕ ως τοῦ χεί λους τῆς ἀ βύσ σου, ὁ λα ὸς οὗ τος 
ὑ πάρ χει ἀ κό μη…

Ὁ μό φω νος καὶ γε νι κὴ εἶ ναι ἡ πε ποί θη σις αὕτη· οὔ τε οἱ πρού χον τες οὔ τε ὁ κλῆ-
ρος οὔ τε ὁ λα ός, πρὸς τοὺς ὁ ποί ους ἡ Ὑ.Π. δι ευ θύ νε ται, ἔ χου σιν οὔ τε δύ ναν ται νὰ 
ἔ χω σιν ἄλ λην πα ρ’ αὐ τὴν τὴν πε ποί θη σιν, χω ρὶς νὰ ἐ ξα χρει ω θῶ σι καὶ νὰ παύ σω σι 
τοῦ νὰ εἶ ναι ἄν θρω ποι καὶ χρι στια νοί.

Πάμ πο λυ αἷ μα ἐ χύ θη, πάμ πολ λαι οὐ σί αι ἐ φθά ρη σαν εἰς δι ά στη μα ὀ κτὼ ἐ τῶν 
πο λέ μου καὶ δυ στυ χι ῶν, κα θ’ οὓς ὁ τό πος οὗ τος κα τη φανί σθη, ὥ στε ὅ λως δι ό λου 
ἀ δύ να τον εἶ ναι νὰ ἐ πα νέλ θῃ εἰς ὁ ποι αν δή πο τε κα τά στα σιν πραγ μά των βά σιν 
ἔ χου σαν τὸ πα ρελ θόν!..

Ἐν Πό ρῳ τὴν 28η Μα ΐ ου (9 Ἰ ου νί ου) 1828
Ὁ Κυ βερ νή της

Ι. Α. Κα πο δί στριας
Ὁ Γραμ μα τεὺς τῆς Ἐ πι κρα τεί ας

Σ. Τρι κού πης

* * *

σον ἀφορᾷ στὸν πα τριά ρχη Ἀ γα θάγ γε λο καὶ στὴν ἐγ κύ κλιό του, χα ρα-
κτη ρι στι κὰ εἶ ναι ὅ σα γρά φτη καν ἀ νώ νυ μα στὴ «Γε νι κὴ Ἐ φη με ρί δα τῆς 
Ἑλ λά δος» τὸ Σε πτέμ βριο τοῦ 1828 μὲ τίτ λο: «Πε ρὶ τῆς εἰς τὴν Ἑλ λά δα 
ἀ πο στο λῆς τῶν Ἀρ χι ε ρέ ων κα τὰ τὸν πα ρελ θόν τα Ἀ πρί λιον.» Πα ρα θέ-

του με ὡ ρι σμέ να ἀ πο σπά σμα τα: 

...ὁ Ῥεῒζ Ἐ φέν της εἰς μί αν συ νέν τευ ξίν του με τὰ τοῦ Πα τριά ρχου ἐ φά νη πα-
ρωρ γι σμέ νος καὶ ἤ λεγ ξεν αὐ τόν, ὅ τι δὲν ἐκ πλη ροῖ τὰ πα τρι αρ χι κὰ χρέ η του. 

Ὁ πα τριά ρχης, φο βη θεὶς μή πως ἐκ πέ σῃ τοῦ θρό νου του ἤ μή πως εὑ ρε θῇ εἰς 
ἀ νάγ κην νὰ ἐκ κε νώ σῃ τὸν συ να χθέν τα πλοῦ τον του, σκε φθεὶς ἐ πε νό η σε καὶ 
ἐ πρό βα λεν εἰς τὴν Πόρ ταν ὅ τι, ἂν τοῦ ἐ δί δε το ἄ δεια, ἠ δύ να το να με τα χει ρι σθῇ 
τι νὰ μέ σα, διὰ νὰ δι αι ρέ σῃ τοὺς Ἕλ λη νας, καὶ μὲ πρό σχη μα θρη σκευ τι κῶν 
πα ραι νέ σε ων νὰ ἀ ποτο ξεύ σῃ εἰς αὐ τοὺς ἐμ φύ λιον πό λε μον ... Κα τ’ αὐ τὸν τὸν 
τρό πον ἐ νηρ γή θη ἡ ἀ πο στο λὴ τῶν ἀρ χι ε ρέ ων καὶ τῶν ἐγ κυ κλί ων γραμ μά των 
εἰς Πε λο πόν νη σον. 

Ὁ δὲ πα τριά ρχης αὐ τός... πε ρι γρά φε ται ὅ μως ὡς ἄν θρω πος νω θρο τά του νο ὸς 
καὶ χα μερ πῶν αἰ σθη μά των· διό, καί, ἐ νῶ αὐ τό κλη τος πε ρι ε πλέ χθη εἰς ἐ πι χεί ρη μα 
ὅσον ἀ πε ρί σκε πτον τό σον καὶ μά ται ον, ἤ δη βλέ πων πλη σι ά ζον τα τὸν και ρόν, κα θ’ 
ὃν θέ λει φα νῇ τοῦ κι νή μα τός του ἡ ἀ προ βλε ψί α, κυ ρι εύ ε ται ἀ πὸ πολ λὴν δει λί αν. 
Ἆρα γε ὁ συ να χθεὶς πα ρ’ αὐ τοῦ πλοῦ τος δύ να ται νὰ τὸν σώ σῃ;
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Πατριάρχης ἐπὶ Τουρκοκρατίας.



Τὰ δι α χρο νι κὰ «ρε α γι α δι κὰ χρέ η» 

ἑ πό με νος πα τριά ρχης Κων στάν τιος ἐ πι κοι νώ νη σε μὲ τὸν Κα πο δί στρια 
καὶ προ σπά θη σε νὰ τὸν πεί σῃ νὰ ἀ πα γο ρεύ σῃ νὰ κυ κλο φο ροῦν στὴν 
Ἑλ λά δα καλ βι νι στι κὰ βι βλί α, ἐ ξέ φρα σε δὲ «τὴν ζω η ρὰν ἐ πι θυ μί αν, 
ὅ πως οἱ Ἕλ λη νες ἐ πα νέλ θω σιν πά λιν ὑ πὸ τὰς ζω ο πα ρό χους ἀ κτῖ νας 
τοῦ ὀρ θο δό ξου πα τρι αρ χι κοῦ ἥ λιου».

Οὔ τε σὲ με τα γε νέ στε ρους χρό νους τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο στα μά τη σε νὰ προ τρέ πῃ τοὺς 
ὀρ θό δο ξους χρι στια νοὺς νὰ ἐ κτε λοῦν πι στὰ τὰ πρὸς τὸν Σουλ τά νο χρέ η τους. Ἔ τσι 
μὲ τὴν ἀ πὸ 23 Φε βρου α ρί ου 1840 ἔν τυ πη ἐγ κύ κλιό του ὁ πα τριά ρχης Ἄν θι μος ∆́  
ὁ ἀ πὸ Νι κο μη δεί ας, εὐ θὺς με τὰ τὴν ἐ κλο γή του καὶ τὴν ἀ νά λη ψη τῶν κα θη κόν των 
του, ἀ πευ θύν θη κε πρὸς τὶς μο νὲς τοῦ Ἁ γί ου Ὄρους, στὶς ὁ ποῖ ες συ νι στοῦ σε νὰ 
ἐ κτε λοῦν πι στὰ τὰ «ρε α γι α δι κὰ χρέ η» τους καὶ νὰ προ σεύ χων ται γιὰ τὴν μα κρο η μέ-
ρευ ση καὶ ὑ γεί α τοῦ «εὐ σπλα χνι κω τά του ἡ μῶν Ἄ να κτος Σουλ τὰν Ἀπ δοὺλ Μετ ζὶτ 
ἐ φέν δη». Ἀν τί τυ πό της, μα ζὶ μὲ ἄλ λα πα ρό μοι α, φυ λάσ σε ται στὸ Ἀρ χεῖ ο τῆς Μο νῆς 
∆ο χει α ρί ου τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους (φά κελ λος: «Πα τρι αρ χι κὰ 1783-1906»).

* * *

βα σι σμέ νος στὴν ἐ ξου σί α, ποὺ κλη ρο νό μη σε ἀ πὸ τὸν σουλ τά νο σὰν 
ἀν τα πό δο ση, ρό λος τοῦ Πα τρι αρ χεί ου συ νε χί στη κε καὶ με τὰ τὴν Ἀ πε-
λευ θέ ρω ση καὶ συ νε χί ζε ται ἕ ως καὶ σή με ρα. Ἔ τσι ὑ πε ρα σπι ζό με νο τὰ 
κε κτη μέ να του τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο τά χθη κε ἐ ναν τί ον τῆς Ἐ πα νά στα σης 
τοῦ 1821, ἀ φώ ρι σε τοὺς ἐ πα να στά τες καὶ συ νέ χι σε νὰ προ πα γαν δί ζῃ 

τὴν ἐ πα να φο ρὰ τῶν Ἑλ λή νων στὸ σουλ τα νι κὸ ζυ γὸ ἀ κό μη καὶ με τὰ τὴν ἀ πε λευ-
θέ ρω σή μας καὶ τὴ δη μι ουρ γί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Κρά τους. Πρω τα γω νί στη σε ἐ πί σης 
στὴν ἐγ κα θί δρυ ση τῆς πα ράλ λη λης θε ο κρα τι κῆς ἐ ξου σί ας στὸ νέ ο Κρά τος, ἡ ὁ ποί α 
ἔ κτο τε ἀ πο τε λεῖ τὸν σπου δαι ό τε ρο ἀ να σταλ τι κὸ πα ρά γον τα προ ό δου. Οἱ ἐ ξου σι α-
στι κές του ἐ πι δι ώ ξεις εἶ ναι σύμ φυ τες μὲ τὸ Χρι στι α νι σμό, ἕ να ἀ πό λυ τα δι ε θνι στι κὸ 
οἰ κο δό μη μα. 

Τὸ Πα τρι αρ χεῖ ο ἀ πο τε λεῖ σή με ρα πρό σω πο δη μο σί ου δι καί ου τοῦ Τουρ κι κοῦ 
Κρά τους, ἐ νῷ ὁ πα τριά ρχης εἶ ναι Τοῦρ κος ὑ πή κο ος (ὁ κ. Βαρ θο λο μαῖ ος ἐ πὶ πλέ ον 
εἶ ναι καὶ πρώ ην ἀ ξι ω μα τι κὸς τοῦ Τουρ κι κοῦ Στρα τοῦ). Στὸ Πα τρι αρ χεῖ ο ἑ ορ τά-
ζον ται κα νο νι κὰ ὅ λες οἱ τουρ κι κὲς ἐ θνι κὲς ἐ πέ τει οι· μί α ἀ πὸ αὐ τὲς εἶ ναι ἡ Μι κρα-
σι α τι κὴ Κα τα στρο φὴ (βλ. «∆», τ. 282, 284). 

Πα ρὰ τὸ δι α χρο νι κὸ ἀν θελ λη νι κό του ρό λο ἀ παι τεῖ συ νε χῶς νὰ τοῦ ἀ να γνω ρί-
ζων ται πε ρισ σό τε ρα κυ ρι αρ χι κὰ δι και ώ μα τα ἐ πὶ τῶν -ἀ πο προ σα να το λι σμέ νων- Ρω-
μι ῶν, τῶν ὁ ποί ων ἐ πί ση μοι φο ρεῖς ἀ πο στέλ λουν συ νε χῶς τε ρά στια ἄ δη λα μυ στι κὰ 
κον δύ λια γιὰ τὴν ἐ νί σχυ σή του (βλ. «∆», τ. 284). 

Ἴων ∆ημόφιλος
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ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

Å×ÈÑÉÊÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÅÓ
ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÊÁÔÁ 

ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÅÐÁÍÁÓÔÁÓÇÓ

Γιὰ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ λοιπὲς ἐχθρικὲς πράξεις τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας κατὰ τῆς ἐθνικῆς Ἐπανάστασης τῶν Ἑλλήνων βλέπετε 
«∆αυλό»: 

• «Ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας - Σουλτανικοῦ καθεστῶτος», τ. 
135. 

• «Ὁ ἀφορισμὸς τῶν Κλεφτῶν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τὸ 1805», τ. 195.

• «Ὁ ἀφορισμὸς τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο», τ. 207.

• «Οἱ μοναχοὶ “παρεκάλουν θερμῶς” τὸ Σουλτάνο νὰ τοῦ παραδοθοῦν, γιὰ νὰ μὴν 
χάσουν τὰ κτήματα...», τ. 209.

• «Τὰ πλήρη κείμενα τοῦ ἀφορισμοῦ τοῦ Εἰκοσιένα ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο», τ. 219.

• «Τὸ προδομένο Εἰκοσιένα. Πῶς ἡ “ἀπ’ τὰ κόκκαλα” τῶν ἀρχαίων βγαλμένη ἐλευ-
θερία μετατράπηκε σὲ “ἑλληνοχριστιανισμό”», τ. 243.

• «Ἡ προδοσία τῶν ἁγιορειτῶν στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τὸ δρᾶμα τοῦ ἥρωα 
Ἐμ. Παπᾶ», τ. 247.

• «Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Πατριαρχείου στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας», τ. 255.

• «Κατσαντώνης - Ι. Κολοκοτρώνης: ∆ύο θύματα προδοσίας τοῦ Κλήρου. Ὁ ἀφορι-
σμὸς τῶν κλεφτῶν τὸ 1805», τ. 255.

• «”Πιάστε τοὺς ἀρματολοὺς καὶ παραδώστε τους...” - Ὁ ἀφορισμὸς τῶν ἐπαναστα-
τῶν τοῦ 1805», τ. 264.

• «Οἰκουμενικοὶ πατριάρχες ἐπιδίωκαν ἐμφυλίους πολέμους στὴν Ἑλλάδα», 
τ. 264.

• «Ὁ ἀφορισμὸς καὶ ἡ ἐξόντωση τῶν Κολοκοτρωναίων τὸ 1805», τ. 267.

• «Οἱ “κακοῦργοι Σουλιῶται” καὶ ἡ “σκέπη καὶ χάρις τοῦ Βεζύρη Ἀλῆ Πασσᾶ”», 
τ. 274. 

• «Πολυχρόνιον ποιῆσαι τὸν Σουλτάνον», τ. 274.

• «Τὸ Πατριαρχεῖο εἶχε ἀφορίσει καὶ τὴν ἡρωίδα Μπουμπουλῖνα», τ. 278.

• «... Καὶ ἀνάπτουν φωτίαν καὶ ρίπτουν τὴν Λογικὴν μέσα», τ. 285.

• «Πρὸς Καϊμακάμην, μητροπολίτην, ἐπισκόπους, ἡγουμένους. Φιρμάνι ἀποκαλύ-
πτει, σὲ ποιούς ἀνετέθη ἡ συντριβὴ τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη», τ. 289. 

• «Γιὰ τὸ Φανάρι οἱ ἀρματολοὶ ἦταν λῃστές», τ. 289.  

• «Ἐκκλησία καὶ Εἰκοσιένα», τ. 292.   

• «Τὸ Φανάρι καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ», τ. 296.

• «Ἡ ἄγνωστη ἀλληλογραφία μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων (1574-1863 μ.Χ.)», τ. 297.



Φι λό της-νεῖ κος
καὶ ἔ ρως-θά να τος

ολ λοὶ εἶ ναι ἐ κεῖ νοι ποὺ ἔ χουν δι α κρί νει τὴν ἐ πιρ ρο ὴ τοῦ 
Ἡ ρα κλεί του στὰ φι λο σο φι κὰ συ στή μα τα τοῦ Ἐ γέ λου 
καὶ τοῦ Κα ρό λου Μάρξ. Ὅ μως δὲν ἔ χει το νι στῆ ἀρ κε τὰ 
ἡ ὁ μοι ό τη τα ποὺ πα ρου σιά ζει ἡ ἀ νά λυ ση τοῦ Ζίγ κμουντ 
Φρό υντ γιὰ τὰ αἴ τια τῆς ἀν θρώ πι νης συμ πε ρι φο ρᾶς, 

ὅ πως δι α μορ φώ θη κε στὶς ἀρ χὲς τῆς δε κα ε τί ας τοῦ ’20, μὲ τὴν κο σμο λο-
γί α τοῦ Ἕλ λη να προ σω κρα τι κοῦ φι λο σό φου Ἐμ πε δο κλῆ. Τὸ πα ρὸν 
κεί με νο θὰ προ σπα θή σῃ νὰ ἀ να δεί ξῃ αὐ τὴ τὴν ὁ μοι ό τη τα.

Ὁ Ἐμ πε δο κλῆς, ποὺ ἤ κμα σε γύ ρω στὸ 440 π.Χ., ἦ ταν κά τοι κος τοῦ Ἀ κρά γαν τα, 
μιᾶς πό λης στὰ νό τια πα ρά λια τῆς Σι κε λί ας. Ἀ σχο λή θη κε μὲ τὴν πο λι τι κὴ καὶ λό γῳ 
τῶν δη μο κρα τι κῶν του πε ποι θή σε ων ἐ ξω ρί στη κε, καθ’ ὅ τι ἐ πι κρά τη σε ἡ ἀν τι τι θέ με-
νη τῶν δη μο κρα τι κῶν πα ρά τα ξη. Στὴν ἐ ξο ρί α του ἀ σχο λή θη κε μὲ τὴν Φι λο σο φί α, 
τὴν Ἐ πι στή μη καὶ τὶς θρη σκευ τι κὲς δο ξα σί ες. 

Ὡς ἐ πι στή μων ὁ Ἐμ πε δο κλῆς κα τέ χει δι α κε κρι μέ νη θέ ση. Ὡς φι λό σο φος ὁ Ἐμ πε-
δο κλῆς πί στευ ε, ὅ τι τέσ σε ρις οὐ σί ες, ὁ ἀ έ ρας, τὸ νε ρό, ἡ γῆ καὶ τὸ πῦρ ἀ πο τε λοῦ-
σαν τὶς γε νε σι ουρ γὲς αἰ τί ες τοῦ Σύμ παν τος. Οἱ τέσ σε ρις αὐ τὲς οὐ σί ες ἦ ταν αἰ ώ νι ες, 
ὅ μως, κα θὼς ἀ να μει γνύ ον ταν με τα ξύ τους, δη μι ουρ γοῦ σαν τὶς σύν θε τες οὐ σί ες ποὺ 
βρί σκου με στὸν κό σμο. Ἡ δύ να μη ποὺ ἕ νω νε τὶς οὐ σί ες ἦ ταν ἡ φι λό της. Ἀν τί στοι-
χα ἡ δύ να μη ποὺ τὶς χώ ρι ζε ἦ ταν τὸ νεῖ κος. Σύμ φω να μὲ τὸν Ἐμ πε δο κλῆ ὑ πῆρ χαν 
πε ρί ο δοι, ὁ πό τε κυ ρι αρ χοῦ σε ἡ φι λό της καὶ ἄλ λες ὁ πό τε κυ ρι αρ χοῦ σε τὸ νεῖ κος.

Τὸν χρυ σὸ αἰ ῶ να, ὅ που κα τὰ τὸν Ἐμ πε δο κλῆ λα τρευ ό ταν ἡ Κύ πρι δα, εἶ χε ἐ πι-
κρα τή σει ὁ λο κλη ρω τι κὰ ἡ φι λό της (οὐ δέ τις ἦν κεί νο σιν Ἄ ρης θε ὸς οὐ δὲ Κυ δοι μὸς 
– οὐ δὲ Ζεὺς βα σι λεύς, οὐ δὲ Κρό νος οὐ δὲ Πο σει δῶν – ἀλ λὰ Κύ πρις βα σί λεια). Στὸν 
ὑ λι κὸ κό σμο, ποὺ ὁ Ἐμ πε δο κλῆς ἐ κλάμ βα νε ὡς σφαῖ ρα, ἄρ χι σε νὰ εἰ σχω ρῇ σι γά-
σι γὰ τὸ νεῖ κος, τὸ ὁ ποῖ ο κά ποι α στιγ μὴ θὰ ἐ κτό πι ζε πλή ρως τὴν φι λό τη τα. Τό τε 
θὰ ἄρ χι ζε μί α ἀν τίρ ρο πη κί νη ση, ὥ σπου νὰ ἐ πα νέλ θῃ ὁ χρυ σὸς αἰ ῶ νας, ὅ μως ὄ χι 
γιὰ πάν τα.

Ï ÖÑÏÛÍÔ «ÅÊËÅØÅ»
ÔÏÍ ÅÌÐÅÄÏÊËÇ;



Οἱ δύο ἀρ χὲς ποὺ κα τευ θύ νουν τὰ πράγ μα τα καὶ τὰ φαι νό με να στὸν κό σμο εἶ ναι σύμ φω να 
μὲ τὸν Ἐμ πε δο κλῆ ἡ φι λί α (ἕλ ξη) καὶ τὸ νεῖ κος (ἄ πω ση). Ἡ θε ω ρί α τοῦ Ἐμ πε δο κλῆ πε ρὶ 
τῆς γέ νε σης τῶν πραγ μά των (ὀρ γα νι σμῶν κ.λπ.) συ νε πεί ᾳ τῆς ἕλ ξης ἁ πλῶν στοι χεί ων καὶ 
τῆς ἀ πο σύν θε σης αὐ τῶν συ νε πεί ᾳ τῆς χα λά ρω σης τῶν ἑλ κτι κῶν δυ νά με ων καὶ τῆς με τα ξὺ 
τῶν ἁ πλῶν στοι χεί ων τους ἐμ φα νι ζό με νης ἄ πω σης προ κα λεῖ τὸ θαυ μα σμὸ τῆς σύγ χρο νης 
Ἐ πι στή μης, ἡ ὁ ποί α στὸ ση μεῖ ο αὐ τὸ εἶ ναι ἀ πό λυ τα σύμ φω νη μὲ τὸν Ἀ κρα γαν τῖ νο φυ σι κὸ 
φι λό σο φο. Ὁ Φρό υντ, ἀ φοῦ δι α στρέ βλω σε τὸ Σο φο κλῆ (βλ. «Οἰ δι πό δει ο σύμ πλεγ μα» καὶ 
«Σύμ πλεγ μα Ἠ λέ κτρα», «∆», τ. 282 καὶ 284), προ σπά θη σε νὰ ἐ ξη γή σῃ τὴν ἀν θρώ πι νη 
συμ πε ρι φο ρὰ μὲ βά ση τὴν φι λό τη τα καὶ τὸ νεῖ κος τοῦ Ἐμ πε δο κλῆ, ποὺ μετω νό μα σε σὲ 

ὁρ μὲς τοῦ ἔ ρω τα καὶ τοῦ θα νά του ἀν τί στοι χα.

Τὸ φρο ϋ δι κὸ σχῆ μα τῆς ὁρ μῆς τοῦ ἔ ρω τα 
καὶ τῆς ὁρ μῆς τοῦ θα νά του

για τρὸς Ζίγ κμουντ Σλό μο Φρόυντ (Sigmund Slomo Freud), γυιὸς ἑ νὸς 
Ἑ βραί ου ἐμ πό ρου μαλ λιοῦ, γεν νή θη κε στὶς 9 Μαΐ ου 1856 στὸ Φρά ιμ-
περγκ, τὸ ση με ρι νὸ Πρίμ πορ τῆς δη μο κρα τί ας τῆς Τσε χί ας, ποὺ τό τε 
ἀ νῆ κε στὴν Αὐ στρο ουγ γρι κὴ αὐ το κρα το ρί α. Τὸ 1859 ἡ οἰ κο γέ νειά του 
με τα κό μι σε στὴν Βι έν νη, στὴν ὁ ποί α ἔ ζη σε ὣς τὸ 1938. Λό γῳ τῆς προ-

σάρ τη σης τῆς Αὐ στρί ας ἀ πὸ τὴν να ζι στι κὴ Γερ μα νί α ἐγ κα τέ λει ψε τὴν αὐ στρια κὴ 
πρω τεύ ου σα, γιὰ νὰ ἐγ κα τα στα θῇ στὸ Λον δῖ νο τῆς Ἀγ γλί ας, στὸ ὁ ποῖ ο ἔ ζη σε ὣς τὶς 
23 Σε πτεμ βρί ου 1939, ὁ πό τε ἀ πε βί ω σε. Ἀ πὸ τὸ φθι νό πω ρο τοῦ 1873 ὣς τὴν ἄ νοι ξη 
τοῦ 1881 ἦ ταν φοι τη τὴς στὴν Ἰ α τρι κὴ σχο λὴ τοῦ Πα νε πι στη μί ου τῆς Βι έν νης. 

Ἀ πὸ τὸ 1882 ὣς τὸ 1885 ἐ ξα σκή θη κε ὡς για τρὸς στὸ Γε νι κὸ Νο σο κο μεῖ ο τῆς Βι-
έν νης. Ἀ πὸ τὸν Ὀ κτώ βριο τοῦ 1885 ὣς τὸν Φε βρουά ριο τοῦ 1886 ἐρ γά στη κε στὸ 
Νο σο κο μεῖ ο Σαλ πε τρι ὲρ στὸ πλευ ρὸ τοῦ Γάλ λου νευ ρο λό γου Ζὰν Μαρ τὲν Σαρ κό. 
Τέ λος τὸν Ἀ πρί λιο τοῦ 1886 ἄ νοι ξε τὸ ἰ α τρεῖ ο του στὴν Βι έν νη. 



Ἐργαζόμενος στὴν ὁμάδα τοῦ Ζὰν Μαρτὲν Σαρκό, ὁ Φρόυντ γνώρισε τὶς τε-
χνικὲς τοῦ Γάλλου νευρολόγου, ὁ ὁποῖος μέσῳ τῆς ὕπνωσης προσπαθοῦσε νὰ θε-
ραπεύσῃ τὶς περιπτώσεις παράλυσης, ποὺ δὲν ὠφείλονταν σὲ παθοφυσιολογικὰ 
αἴτια, ἀλλὰ ἀποτελοῦσαν περιπτώσεις σωματοποίησης νευρωσικῶν ἢ ὑστερικῶν 
συμπτωμάτων. 

Στὴν ἀρχὴ ὑπέθεσε, πὼς ἡ πρόωρη σεξουαλικὴ ἐμπειρία, ποὺ ἀποτελοῦσε τὸν 
πυρῆνα τῆς νεύρωσης, ἦταν ἡ σεξουαλικὴ ἀποπλάνηση ἀπὸ ἕναν ἐνήλικο. Γρή-
γορα ὅμως ἀπέσυρε αὐτὴ τὴ θεωρία, ὑποστηρίζοντας ὅτι τὰ νευρωτικὰ συμπτώ-
ματα δὲν σχετίζονταν μὲ πραγματικὰ γεγονότα, ἀλλὰ μὲ πρώιμες σεξουαλικὲς 
φαντασιώσεις. Ἔτσι ἔφτασε νὰ ἐκλαμβάνῃ τὴν νεύρωση σὰν μία καθήλωση τῆς 
σεξουαλικότητας σὲ μία βρεφικὴ κατάσταση. Ἡ σεξουαλικότητα λοιπὸν βρέθη-
κε στὸν πυρῆνα τῆς φροϋδικῆς θεωρίας. Ἡ λίμπιντο ἢ ἡ ὁρμὴ τοῦ ἔρωτα ἔφτασε 
νὰ ἀποτελῇ τὸ βασικὸ αἴτιο, ποὺ ἐξηγεῖ κάθε πτυχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Ἔτσι ὁ Ζίγκμουντ Φρόυντ γιὰ ἕνα μεγάλο διάστημα θεωροῦσε τὴν ἐπιθετικότη-
τα ὡς μιὰ σαδιστικὴ πλευρὰ τοῦ σεξουαλικοῦ ἐνστίκτου, ὡς μιὰ «ὁρμὴ γιὰ κυρι-
αρχία» στὸ σεξουαλικὸ ἀντικείμενο. Τὸ 1920 μὲ τὸ ἄρθρο «Πέρα ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ 
τῆς Ἡδονῆς» γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Φρόυντ ἀναγνωρίζει τὸ ἐπιθετικὸ ἔνστικτο ὡς 
ξέχωρο ἀπὸ τὰ σεξουαλικὰ ἔνστικτα. Οἱ περιπτώσεις «διαταραχῶν μετατραυματι-
κοῦ στρές», δηλαδὴ τῶν νευρώσεων ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ αἰφνίδια ἀτυχήματα 
ἢ σόκ, τοῦ ἔδωσαν τὸ ἔναυσμα. 

Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις οἱ πάσχοντες ἔβλεπαν στὰ ὄνειρά τους αὐτούσιο τὸ 
τραυματικὸ γεγονός. Ὁ Φρόυντ μέχρι τότε θεωροῦσε, ὅτι τὰ ὄνειρα ἐξέφραζαν 
ἀπωθημένες σεξουαλικὲς ἐπιθυμίες. Ὅπως καταλαβαίνει κανείς, τὰ ὄνειρα τῶν 
συγκεκριμένων ἀσθενῶν δὲν μποροῦσαν νὰ αἰτιολογηθοῦν μὲ βάση αὐτὴ τὴ θεω-
ρία. Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Ψυχανάλυσης ὁ Φρόυντ πίστευε, πὼς ὁ ἄνθρωπος 
εἶχε τὴν τάση νὰ ἀντιμετωπίζῃ τὰ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα ὡς ἐντάσεις, ποὺ πρέπει 
νὰ ἀποφορτίσῃ. Τὸ κομμάτι αὐτὸ τῆς θεωρίας του τὸ ἀποκαλοῦσε Ἀρχὴ τῆς Νιρ-
βάνα. Μέσῳ τῆς ἀρχῆς τῆς Νιρβάνα ὁ Φρόυντ κατέληξε στὸ συμπέρασμα, πὼς ἡ 
ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἐπιδιώκει νὰ βρεθῇ στὴν κατάσταση τοῦ θανάτου, ὅπου κανένα 
ἐξωτερικὸ ἐρέθισμα δὲν θὰ τὴν ἐνοχλῇ. (Φαίνεται τότε, ὅτι ἕνα ἔνστικτο ἀποτελεῖ 
μία ἐνυπάρχουσα παρόρμηση στὴν ὀργανικὴ ζωὴ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση ἑνὸς 
προγενέστερου σταδίου πραγμάτων, ποὺ ἡ ζῶσα ὀντότητα ἔχει ὑποχρεωθῆ νὰ ἐγ-
καταλείψῃ ὑπὸ τὴν πίεση τῶν ἐξωτερικῶν ἐνοχλητικῶν δυνάμεων. Ἂν πρόκειται νὰ 
τὸ θεωρήσουμε ὡς ἀλήθεια ἄνευ οἱασδήποτε ἐξαίρεσης, ὅτι δηλαδὴ κάθε ζωντανὸ 
πεθαίνει λόγῳ ἐγγενῶν αἰτίων –γίνεται μὴ ὀργανικὸ πάλι–, τότε θὰ ἀναγκαστοῦμε 
νὰ ποῦμε, ὅτι «στόχος ὅλης τῆς ζωῆς εἶναι ὁ θάνατος» καὶ ἀτενίζοντας πρὸς τὰ 
πίσω, ὅτι τὰ «ἄψυχα ὄντα ὑπῆρχαν πρὶν τὰ ἔμψυχα».)

Ἡ ἐπιθετικότητα, θεώρησε ὁ Φρόυντ, ὅτι πηγάζει ἀπὸ τὸ ἔνστικτο τοῦ θανά-
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του. (Τὸ ἔν στι κτο κα τα στρο φῆς, με τρι α σμέ νο καὶ κα θυ πο ταγ μέ νο καὶ ὅ πως ἦ ταν 
ἀ νε σταλ μέ νο στὸ στό χο του, ὅ ταν κα τευ θύ νε ται πρὸς τὰ ἀν τι κεί με να, πρέ πει νὰ 
πα ρέ χῃ στὸ Ἐ γὼ τὴν ἱ κα νο ποί η ση τῶν ζω τι κῶν του ἀ ναγ κῶν καὶ τὸν ἔ λεγ χο τῆς 
φύ σης.) 

Ὁ Φρό υντ κα τέ λη ξε νὰ θε ω ρῇ τὶς δύο ὁρ μὲς (τὴν ὁρ μὴ τοῦ ἔ ρω τα καὶ τὴν ὁρ μὴ 
τοῦ θα νά του) ὡς τὶς κυ ρί αρ χες, ποὺ αἰ τι ο λο γοῦν τὴν ἀν θρώ πι νη ζω ή, ἀλ λὰ καὶ τὶς 
κυ ρί αρ χες δυ νά μεις, ποὺ μέ σῳ τῆς ἀλ λη λε πί δρα σης καὶ τῆς σύγ κρου σής τους κα-
τευ θύ νουν τὴ μοῖ ρα τῆς οἰ κου μέ νης. (Μιὰ δι α δι κα σί α στὴν ὑ πη ρε σί α τοῦ ἔ ρω τα, 
τοῦ ὁ ποί ου σκο πὸς εἶ ναι νὰ συν δυά σῃ τὰ ἄ το μα ποὺ εἶ ναι μό να καὶ στὴν συ νέ-
χεια τὶς οἰ κο γέ νει ες, με τὰ τὶς φυ λές, τοὺς ἀν θρώ πους καὶ τὰ ἔ θνη σὲ μί α με γά λη 
ἑ νό τη τα, τὴν ἑ νό τη τα τῆς ἀν θρω πό τη τας. Ἀλ λὰ τὸ φυ σι κὸ ἐ πι θε τι κὸ ἔν στι κτο, ἡ 
ἐ χθρι κό τη τα ἕ κα στου ἐ ναν τί ον ὅ λων καὶ ὅ λων ἐ ναν τί ον ἕ κα στου, ἀν τι τί θε ται σὲ 
αὐ τὸ τὸ πρό γραμ μα τοῦ πο λι τι σμοῦ. Αὐ τὸ τὸ ἐ πι θε τι κὸ ἔν στι κτο εἶ ναι τὸ πα ρά-
γω γο καὶ ὁ κύ ριος ἐκ πρό σω πος τοῦ ἐν στί κτου θα νά του, ποὺ ἔ χου με ἐν το πί σει 
μα ζὶ μὲ τὸν ἔ ρω τα, καὶ ποὺ μοι ρά ζε ται μὲ αὐ τὸν τὴν κυ ρι αρ χί α τοῦ κό σμου. Καὶ 
τώ ρα πι στεύ ω, τὸ νό η μα τῆς ἐ ξέ λι ξης τοῦ πο λι τι σμοῦ δὲν εἶ ναι γιὰ μᾶς δυσ νό η το. 
Πρέ πει νὰ πα ρου σιά ζῃ τὸν ἀ γῶ να ἀ νά με σα στὸν ἔ ρω τα καὶ τὸν θά να το, με τα ξὺ 
τοῦ ἐν στί κτου τῆς ζω ῆς καὶ τοῦ ἐν στί κτου τῆς κα τα στρο φῆς, κα θὼς ἐ ξε λίσ σε ται 
στὰ ἀν θρώ πι να ὄντα. Αὐ τὸς ὁ ἀ γῶ νας εἶ ναι αὐ τὸ ποὺ οὐ σι α στι κὰ ἀ πο τε λεῖ ὅ λη 
τὴ ζω ή, καὶ ἑ πο μέ νως ἡ ἐ ξέ λι ξη τοῦ πο λι τι σμοῦ μπο ρεῖ νὰ πε ρι γρά φε ται ἁ πλᾶ ὡς 
ὁ ἀ γῶ νας γιὰ ζω ὴ τῶν ἀν θρώ πι νων ὄντων. Καὶ αὐ τὴ εἶ ναι ἡ μά χη τῶν γι γάν των, 
ποὺ οἱ γκου βερ νάν τες μας προ σπα θοῦν νὰ κα θη συ χά σουν μὲ τὸ να νού ρι σμά τους 
γιὰ τὸν πα ρά δει σο.) 

* * *

ὸ χά σμα ποὺ χω ρί ζει τὸν Ἐμ πε δο κλῆ ἀπὸ τὸν Ζίγ κμουντ Φρό υντ 
εἶ ναι τε ρά στιο. Ὁ πρῶ τος ἦ ταν φι λό σο φος, ὁ δεύ τε ρος για τρός. Ὁ 
μὲν προ σπά θη σε νὰ ἐ ξη γή σῃ τὴ δο μὴ τοῦ Σύμ παν τος, ὁ δὲ τὴν ἀν-
θρώ πι νη συμ πε ρι φο ρά. Καὶ ὅ μως καὶ οἱ δύο εἶ δαν ὁ μὲν πρῶ τος τὸ 
Σύμ παν, ὁ δὲ δεύ τε ρος τὶς ἀν θρώ πι νες κοι νω νί ες ὡς ἕ να πε δί ο, ὅ που 

δύο δυ νά μεις ἀλ λη λο ε πι δροῦν, ἐ πι δι ώ κον τας τὴν ἀ πό λυ τη κυ ρι αρ χί α. Ἡ μιὰ δύ-
να μη χω ρί ζει, ἡ ἄλ λη ἑ νώ νει.

∆ὲν χρει ά ζε ται πολ λὴ φαν τα σί α, γιὰ νὰ κα τα λά βῃ κα νεὶς τὴν ὁ μοι ό τη τα τῆς 
φι λό τη τας (ποὺ κα τὰ τὴν ἀ πό λυ τη κυ ρι αρ χί α της θὰ λα τρεύ ε ται ἡ Ἀ φρο δί τη, δη-
λα δὴ ἡ θε ὰ τοῦ ἔ ρω τα) μὲ τὴν ὁρ μὴ τοῦ ἔ ρω τα καὶ τοῦ νεί κους μὲ τὴν ὁρ μὴ τοῦ 
θα νά του. 

Πάν τως συγ κλο νί ζε σαι βλέ πον τας γιὰ ἄλ λη μιὰ φο ρά, ὅτι οἱ εἰ κα σί ες τῶν ἀρ χαί-
ων μας προ γό νων ἀ πο τε λοῦν μέ ρος τῆς νεώ τε ρης ἔ ρευ νας καὶ Ἐ πι στή μης.

Νεκτάριος Β. Καλλιπολίτης
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ἴ χα με ἀ να φερ θῆ σὲ πα λαι ό τε ρο τεῦ χος τοῦ ∆αυ λοῦ (ἀρ. 
295, Ὀ κτώ βριος 2006) στὸν «ἐν τα φια σμό» τοῦ ἀρ χαί ου 
λι μέ να Φα λή ρου, προ κει μέ νου νὰ ἀ νε γερ θοῦν τὰ με γα θή-
ρια, ποὺ σή με ρα στε γά ζουν γνω στὰ ἐμ πο ρι κὰ καὶ ψυ χα-
γω γι κὰ κέν τρα. Ὅ λα ἔ γι ναν ταχύτατα, μὲ «ὑ περ πή δη ση» 

τῆς γρα φει ο κρα τί ας καὶ τῶν νό μων. Τὸ ἀρ χαῖ ο λι μά νι θά φτη κε κά τω ἀ πὸ 
τόν νους τσι μέν του καὶ οἱ δι α μαρ τυ ρί ες τῶν κα τοί κων τῆς πε ρι ο χῆς δὲν 
στά θη καν ἱκανές, γιὰ νὰ τὸ ἀ πο τρέ ψουν. 

Καμ μί α λύ ση ἀ πὸ ὅ λες ὅ σες προ τά θη καν δὲν ἀ ξι ο λο γή θη κε, ἡ συγ κε κρι μέ νη 
θέ ση ἦ ταν «θη σαυ ρός», καὶ τὰ συ νερ γεῖ α δού λευ αν μέ ρα-νύ χτα, γιὰ νὰ ὁ λο-
κλη ρω θοῦν τὰ κτή ρια μί α ὥ ρα ἀρ χύ τε ρα. Ἂν κά ποι ος σή με ρα πε ρά σῃ ἔ ξω 
ἀ πὸ τὶς ἐγ κα τα στά σεις, τὸ βλέμ μα του θὰ στα θῇ σὲ μί α με γά λη πι να κί δα ποὺ 
ἀ να γρά φει τὸ ἑ ξῆς: «Χῶ ρος δι α τή ρη σης ἀρ χαί ων κα τα λοί πων». Πα ρα πλεύ ρως 
καὶ μέ σα σὲ ἕ να λάκ κο ὑ πάρ χουν σκε πα σμέ να μὲ σα κοῦ λες προ φα νῶς κά ποι α 
ἀ πὸ τὰ εὑ ρή μα τα ποὺ ἐν το πί στη καν κα τὰ τὴ διά ρκεια τῶν ἐρ γα σι ῶν. Για τί 
στὴν σχε τι κὴ πι να κί δα ὑ πάρ χει τό ση ἀ σά φεια, καὶ δὲν ἀ να γρά φε ται τὸ εἶ δος 
τῶν ἀρ χαι ο λο γι κῶν εὑ ρη μά των; Για τί ἀ κό μη καὶ τώ ρα ἀ πο φεύ γουν νὰ ποῦν 
ὅ τι ἐ κεῖ ἐν το πί στη κε τὸ ἀρ χαῖ ο λι μά νι Φα λή ρου; 

Ἡ Ρι ζά ρει ος Ἐκ κλη σι α στι κὴ Σχο λή, στὴν ἰ δι ο κτη σί α τῆς ὁ ποί ας ἀ νῆ καν τὰ 
οἰ κό πε δα, εἶ χε χα ρα κτη ρί σει τὰ συγ κε κρι μέ να εὑ ρή μα τα ὡς ἄ νευ ση μα σί ας. Ἂν 
καὶ ἀ πο μα κρύν θη καν ἀ πὸ τὴν ἁρ μό δια Ἐ φο ρεί α Προ ϊ στο ρι κῶν καὶ Κλα σι κῶν 
Ἀρ χαι ο τή των, ἕ να χρό νο με τὰ ποῦ εἶ ναι ὁ εἰ δι κὰ δι α μορ φω μέ νος χῶ ρος ποὺ 
δε σμεύ τη καν ὅ τι θὰ κα τα σκευά σουν γιὰ τὴν προ στα σί α τῶν εὑ ρη μά των (ὅ σα 
κα τά φε ραν νὰ δι α σω θοῦν ἀ πὸ τὴν μα νί α τῶν ἀ να σκα φι κῶν μη χα νη μά των); 
Ἴ σως εἶ ναι ἄ σκο πο νὰ ἀ να μέ νου με μί α ἀ πάν τη ση, ὅ ταν ἀ κό μη δὲν εἶ ναι σὲ 
θέ ση νὰ ἀ ξι ο λο γή σουν τὰ εὑ ρή μα τα, ἐ πι λέ γον τας ἁ πλᾶ καὶ μό νο τὸν χα ρα κτη-
ρι σμὸ «κα τά λοι πα»!

Τα ξι αρ χού λα Λα δᾶ

Ἄνω φωτογραφία ἔναντι: «Κατάλοιπα» τὰ εὑρήματα τοῦ ἀρχαίου λιμένα Φαλήρου.

Κάτω: Σκεπασμένα μὲ σακοῦλες τὰ «κατάλοιπα».
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(Ἡ «ἄλ λη» Ἀ με ρι κή)
[Ἡ Ἀ με ρι κή, τῆς ἀ λα ζο νεί ας, τοῦ ἐ ξου σια σμοῦ, τῆς ἔκ πτω σης καὶ ἐν τέ λει τῆς 

τυ φλῆς Θε ο κρα τί ας, δη λα δὴ ἡ Ἀ με ρι κὴ τοῦ σή με ρα, σὲ τί πο τα δὲν θυ μί ζει τὴν 
Ἀ με ρι κὴ τοῦ χθές, ποὺ κτί σθη κε ἀ πὸ ἀν θρω πι στὲς πά νω στὶς ἀρ χὲς τοῦ ∆ι α φω-
τι σμοῦ καὶ ἀ πο τέ λε σε «ὁ δη γό» γιὰ τὰ πο λι τι σμέ να ἔ θνη τῆς Ὑ φη λί ου. Ἡ ἐ κτρο πὴ 
αὐ τή, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι τό σο προ φα νής, δὲν γί νε ται ἀν τι λη πτὴ ἀ πὸ τὴν πλει ο ψη φί α 
τῶν Ἀ με ρι κα νῶν, ἴ σως δι ό τι ἀ πὸ τὴν πιὸ τρυ φε ρή τους ἡ λι κί α μα θαί νουν νὰ μὴν 
ἀμ φι σβη τοῦν τὶς ἐ πι λο γὲς τῆς ἑ κά στο τε ἡ γε σί ας τῆς χώ ρας τους, γα λου χη μέ νοι 
ὅ τι οἱ νο μο τα γεῖς Ἀ με ρι κα νοὶ πο λί τες ὑ πα κού ουν καὶ δὲν δη μι ουρ γοῦν προ βλή-
μα τα στὴν κο σμο κρά τει ρα κυ βέρ νη σή τους. Ὅ σο γιὰ τὴν ἡ γε σί α τῆς Ἀ με ρι κῆς 
ἀ πο λαμ βά νει πλέ ον τὰ «αὐ το κρα το ρι κά» της προ νό μια.

Αὐ τὸ ποὺ δὲν εἶ ναι γνω στὸ εἶ ναι, ὅ τι μέ σα ἀ πὸ αὐ τὸν τὸν κυ κε ῶ να τῆς ἐ κτρο πῆς 
ξε πη δοῦν κά θε τό σο ἄν θρω ποι, ποὺ ἀ γω νί ζον ται νὰ ἀλ λά ξουν τὴν κα τα στρο φι κὴ 
ρο ὴ τῶν πραγ μά των. Αὐ τοὶ ἀ πο τε λοῦν τὴν «ἄλ λη» Ἀ με ρι κή, ἡ ὁ ποί α θὰ μπο ροῦ σε 
νὰ εἶ ναι ἡ πραγ μα τι κὴ ἡ γέ τι δα τοῦ Κό σμου. ∆ὲν εἶ ναι πολ λοὶ οὔ τε προ βάλ λον ται, 
ἄλ λω στε δὲν εἶ ναι ἀ ρε στοί, ὅ μως ὁ λό γος τους εἶ ναι κα θα ρὸς καὶ οἱ ἰ δέ ες τους 
ἀ πο πνέ ουν δυ να μι σμὸ καὶ ζω τι κό τη τα. Πρό κει ται γιὰ μί α «νέ α» Ἀ με ρι κή, τό σο 
ὄ μορ φη ὅ σο ἡ «πα λιά».]

τὴν κο ρυ φὴ τῆς κλί μα κας τῶν σκε πτό με νων Ἀ με ρι κα νῶν 
βρί σκε ται ὁ Πὼλ Κέρτζ. Οἱ τίτ λοι του πολ λοί: πρό ε δρος 
τῆς ∆ι ε θνοῦς Ἀ κα δη μί ας Ἀν θρω πι σμοῦ, ἱ δρυ τὴς (1980) 
καὶ δι ευ θυν τὴς τοῦ Κέν τρου Ἔ ρευ νας, ἐκ δό της καὶ ἀρ χι-
συν τά κτης τοῦ πε ρι ο δι κοῦ «Free Inquiry» ἀ πὸ τὸ 1980. 

Συ νέ βα λε στὴν σύν τα ξη τῆς 2ης Ἀν θρω πι στι κῆς ∆ι α κή ρυ ξης (Humanist 
Manifesto II(1) ) καὶ ὁ ἀ στε ρο ει δὴς 6629 ὠ νο μά σθη κε Kurtz πρὸς τι μήν 
του, στὴν Ἱ στο ρί α ὅ μως θὰ πε ρά σῃ ὡς ἕ νας ἀν θρω πι στὴς φι λό σο φος 
πού, σπά ζον τας τὰ δε σμὰ τῆς ἀ λο γί ας, προ σπά θη σε νὰ φέ ρῃ τοὺς πο-
λί τες αὐ τοῦ τοῦ Κό σμου, Ἀ με ρι κα νοὺς ἢ μή, σὲ ἐ πα φὴ μὲ τὴν Ἀ λή θεια, 
τὴν Ἐ λευ θε ρί α καὶ τὶς ἀρ χὲς πά νω στὶς ὁ ποῖ ες κτί στη κε κά πο τε ἡ χώ ρα 
του, δη λα δὴ τὸν Λό γο, τὴν Ἐ πι στή μη καὶ τὸ Ἦ θος. 

ÐÙË ÊÅÑÔÆ



ÐÙË ÊÅÑÔÆ

«Καμ μί α θε ό τη τα δὲν θὰ μᾶς σώ σῃ. Πρέ πει νὰ σώ σου με τοὺς ἑ αυ τούς μας.» (Πὼλ Κέρτζ, 
2η Ἀν θρω πι στι κὴ ∆ι α κή ρυ ξη.) Στὴν φω το γρα φί α εἰ κο νί ζε ται ὁ Πὼλ Κὲρτζ στὸ ἐ ξώ φυλ λο 
τοῦ πε ρι ο δι κοῦ «Free Inquiry» (Ἰ ούν.-Ἰ ούλ. 2006), στὸ ὁ ποῖ ο ὑ πῆρ χε ἀ φι έ ρω μα γιὰ τὰ 80 

χρό νια του.



Σ’ αὐτὸν ὀφείλεται ἐν πολλοῖς ἡ ἐκκομίσκευση τοῦ Οὐμανισμοῦ, ὁ ὁποῖος στὰ 
μάτια τῶν φονταμενταλιστῶν δὲν ἦταν παρὰ μία θρησκεία χωρὶς μεταφυσικὲς 
διαστάσεις. «Ἂν “ὁ Θεὸς εἶναι νεκρός”, ὅπως ἰσχυρίσθηκε ὁ Νίτσε στὶς ἀρχὲς 
τοῦ 20οῦ αἰῶνα, τὴν αὐγὴ τοῦ 21ου πρέπει νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι “οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι ζωντανοί”. Ἡ ἰσχὺς τοῦ οὐμανιστικοῦ μηνύματος ἔγκειται στὸ ὅτι ἡ ζωὴ 

ἔχει τὴν αὐταξία της, ἂν προσβλέπουμε στὸ νὰ ἐπιτύ-
χουμε ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε, νὰ ἀναπτύξουμε τὶς 
ἱκανότητές μας, νὰ ἐκφράσουμε τὴν δημιουργικότητά 
μας, νὰ κατακτήσουμε τὴν γαλήνη καὶ τὴν εὐτυχία. 
“Καμμιὰ θεότητα δὲν θὰ μᾶς σώσῃ· πρέπει νὰ σώσου-
με τοὺς ἑαυτούς μας”.» (Πὼλ Κέρτζ, 2η Ἀνθρωπιστικὴ 
∆ιακήρυξη.)

Ἡ πνευματική του συγγένεια μὲ τὸν «∆αυλό» εἶναι 
ἐντελῶς συμπτωματικὴ βέβαια, ἀλλὰ στενή, ἡ προβλη-
ματική του ἀνάλογη, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λόγος ποὺ ἐκφέρε-
ται ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ του, «Free Inquiry», 
παρουσιάζεται συχνὰ καὶ στὶς σελίδες τοῦ «∆». Τὸ 
«Free Inquiry» ἐκδόθηκε ἀκριβῶς ταυτόχρονα μὲ τὸν 
«∆αυλό» (Ἰανουάριος 1982).

«Τὸ κίνημά μας εἶναι πρωτίστως παιδευτικό. Βλέ-
πουμε τὰ πάντα μέσα ἀπὸ τὸ πρῖσμα τῆς Ἐπιστήμης, 
τῆς Φιλοσοφίας καὶ τοῦ Ἤθους. Θεωροῦμε χρέος μας 
νὰ ἀρθρώνουμε λόγο γιὰ ζητήματα ζωτικὰ γιὰ τὶς οὐ-
μανιστικὲς καὶ ἐπιστημονικές μας θέσεις, πολλῷ μᾶλ-
λον ὅταν αὐτὰ βάλλωνται. Αὐτὸ ἀποτελεῖ σημαντικὸ 
κομμάτι τῆς παιδευτικῆς μας ἀποστολῆς. Ἡ ἄποψη ὅτι 
ὑπάρχει ἄμεση συνάφεια ἤθους καὶ πολιτικῆς ἀνάγε-
ται στὴν Κλασικὴ Ἐποχή. ∆ιατυπώθηκε γιὰ πρώτη φο-
ρὰ στὴν Ἀθήνα καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν 
Ἀριστοτέλη. Τὸ ζήτημα ἐπανεμφανίζεται στὴν Ἱστορία 
ὡς πολιτικὴ σκέψη. Ὁ Μακιαβέλλι τὸ προσήγγισε δια-
φορετικά, ὑποστηρίζοντας ὅτι σκοπὸς τῆς πολιτικῆς 
εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἐξουσίας. Γιὰ τὸν Μακιαβέλλι ὁ 

ἡγεμόνας πρέπει νὰ ἀκολουθῇ συγκεκριμένη τακτική, ἐνίοτε νὰ χρησιμοποιήσῃ 
βία καὶ νὰ προχωρήσῃ σὲ ἀνελέητες μεθοδεύσεις, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθοῦν 
οἱ ἐπιδιώξεις του. ∆ὲν θὰ διαφωνήσω μὲ ὅσους ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ διακυβέρνη-
ση ἑνὸς ἔθνους εἶναι ζήτημα περίπλοκο καὶ πολὺ συχνὰ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τεχνικὰ 
θέματα παρὰ μὲ ζητήματα ἤθους. Παρ’ ὅλα αὐτὰ πρωταρχικὸς σκοπὸς τῆς πολιτι-

«Ἡ ὁμοιομορφία εἶ-

ναι ἐφικτή; Ἑκατομ-

μύρια ἀθῷοι ἄνδρες, 

γυναῖκες, παιδιά, 

ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανί-

σθηκε στὸ προσκήνιο 

τῆς Ἱστορίας ὁ Χρι-

στιανισμός, θανατώ-

θηκαν, βασανίσθηκαν 

καὶ φυλακίσθηκαν. 

Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν 

ἔχουμε κάνει τὸ παρα-

μικρὸ βῆμα πρὸς τὴν 

ὁμοιομορφία.» 

Τόμας Τζέφερσον, 

Συντάκτης τῆς ∆ια-

κήρυξης τῆς  Ἀνεξαρ-

τησίας καὶ 3ος Πρόε-

δρος τῶν ΗΠΑ.
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κῆς εἶ ναι ἡ πραγ μά τω ση ὑ ψη λῶν στό χων, σκο πὸς κα θ’ ὅ λα εὐ γε νής. Θε ω ρῶ, ὅ τι 
αὐ τὴ τὴ στιγ μὴ ἡ ἀ με ρι κα νι κὴ κοι νω νί α, οἱ ἀ ξί ες μας, οἱ ἰ δέ ες μας ἀ πει λοῦν ται. 
Τὸ νὰ σι ω πή σου με ἀ πο τε λεῖ βα ρὺ ἀ τό πη μα. Ὁ Γερ μα νὸς θε ο λό γος Ντῆν τριχ 
Μπον χέ φερ (1906-1945) δή λω σε εὐ θαρ σῶς, ὅ τι θὰ ἔ πρε πε νὰ εἶ χε ἀν τι δρά σει 
νω ρί τε ρα, κα τὰ τὴν δε κα ε τί α τοῦ 1930, ὅ ταν οἱ Να ζὶ ἄρ χι σαν νὰ ἐ φαρ μό ζουν 
τὴν αὐ ταρ χι κή τους πο λι τι κή. Σή με ρα πολ λοὶ Ἀ με ρι κα νοὶ προ βλη μα τί ζον ται 
ἔν το να γιὰ τὶς πο λι τι κὲς ἐ ξε λί ξεις. Φο βοῦν ται, δι ό τι βλέ πουν κα θα ρά, ὅ τι στὸ 
ἐ σω τε ρι κὸ τῆς χώ ρας δι α κυ βεύ ον ται οἱ δη μο κρα τι κές, 
πο λι τι κὲς ἐ λευ θε ρί ες, καὶ ὅ τι δι ε θνῶς (στὰ πλαί σια 
τοῦ ∆ι ε θνοῦς ∆ι καί ου) ἀ πει λεῖ ται ὅ,τι μὲ τό σο μό χθο 
κα τέ κτη σαν οἱ ἄν θρω ποι τὶς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες. 
Προ βλη μα τί ζον ται γιὰ τὸν «προ λη πτι κό» πό λε μο ποὺ 
κή ρυ ξαν οἱ Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες στὸ Ἰ ράκ, τὴν μὴ τή-
ρη ση τῆς Συν θή κης τοῦ Κυ ό το, τὴν «πα ρά καμ ψη» τῶν 
ἀ πο φά σε ων τῶν Ἡ νω μέ νων Ἐ θνῶν καὶ τοῦ ∆ι ε θνοῦς 
∆ι κα στη ρί ου. Προ φα νῶς ἡ ἐ ξω τε ρι κὴ πο λι τι κὴ τῶν 
Η.Π.Α. κα θο ρί ζε ται ἀ πὸ μί α «ἄ πλη στη» Στρα τη γι κὴ 
Ἐ θνι κῆς Ἀ σφα λεί ας, τὴν ὁ ποί α ἂν ἀ κο λου θή σου με, 
ἐν δέ χε ται νὰ κη ρύ ξου με καὶ ἄλ λους «προ λη πτι κούς» 
πο λέ μους καὶ σὲ ἄλ λα μέ ρη τοῦ κό σμου. Μή πως αὐ τὸ 
ση μαί νει ὅ τι μί α νέ α αὐ το κρα το ρι κὴ Pax Americana 
θὰ κυ ρι αρ χή σῃ στὸν κό σμο, ἀν τι κα θι στῶν τας τὴν πο-
λι τι κὴ ἀ πο τρο πῆς καὶ τὴν ἰ σορ ρο πί α τῶν δυ νά με ων; 
Ἡ μο νο μέ ρειά μας ἔ χει προ σβάλ λει τοὺς φί λους μας 
σὲ ὅ λο τὸν κό σμο, δι ό τι ἀ παρ νη θή κα με πολ λὰ ἀ πὸ τὰ 
ἰ δα νι κά μας, τὴν ἀ το μι κὴ ἐ λευ θε ρί α, τὴν ἰ σό τη τα εὐ-
και ρι ῶν, τὸν σε βα σμὸ τῶν ἀν θρω πί νων δι και ω μά των 
καὶ τὴν δη μο κρα τί α…

» Μπρο στὰ σὲ τό σους κιν δύ νους δὲν εἶ ναι δυ να τὸν 
νὰ σι ω πή σου με.» (Πὼλ Κέρτζ, ἀ πὸ τὴν ὁ μι λί α του «Πό-
τε πρέ πει νὰ τὰ λέ με ἔ ξω ἀ π’ τὰ δόν τια».)

Μιὰ ἰ δε ο λο γι κὴ ἀλ λὰ καὶ αὐ το ψυ χο γρα φι κὴ αὐ το βι ο γρα φί α

Πὼλ Κέρτζ φέτος συμ πλή ρω σε τὰ 80 του χρό νια. Στὸ ἀ φι έ ρω μα τοῦ 
«Free Inquiry», γιὰ τὴν 25ετία ἔκ δο σής του πολ λοὶ ἄν θρω ποι τοῦ 
πνεύ μα τος μί λη σαν γιὰ τὸν Κέρτζ, ὅ μως ἐ κεῖ νος ποὺ πα ρου σί α σε 
κα λύ τε ρα τὴν ἀ λή θεια του ἦ ταν ὁ ἴ διος… («Free Inquiry», Ἰ ού νιος-
Ἰ ού λιος 2006.) «∆υ σκο λεύ ο μαι νὰ πι στέ ψω, ὅ τι συμ πλή ρω σα ἤ δη 

«Τὰ ἄρ θρα τοῦ 

Συν τάγ μα τος, ποὺ 

ἀ να φέ ρον ται στὰ 

δι και ώ μα τα τῶν πο λι-

τῶν κατ’ οὐ δέ να τρό-

πο θὰ θί ξουν τὰ δι-

και ώ μα τα ποὺ ἔ χουν 

ἤ δη κα τα κτή σει οἱ 

ἄν θρω ποι.»

Σύν ταγ μα τῶν Ἡ νω-

μένων Πο λι τει ῶν, 

∆ια κή ρυ ξη τῶν 

δι και ω μά των τοῦ 

ἀν θρώ που, 1791.
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τὰ ὀ γδόν τα μου χρό νια. Ἔ χω τὴν αἴ σθη ση, ὅ τι εἶ μαι ἀ κό μη πε νῆν τα (μέ χρι τὴν 
στιγ μὴ ποὺ θὰ κοι τα χτῶ στὸν κα θρέ φτη), πρό θυ μος νὰ πά ω μπρο στὰ καὶ νὰ 
ἀν τα πο κρί νω μαι κά θε μέ ρα σὲ νέ ες προ κλή σεις, μὲ ἔ κρη ξη ἐν θου σια σμοῦ νὰ 
προ ω θῶ αὐ τὸ ποὺ πάν τα ἀ γα ποῦ σα, τὸν ἀ γῶ να γιὰ Οὐ μα νι σμό, Φυ σι ο κρα τί α, 
Ἐ πι στη μο νι κὴ Ἔ ρευ να, Ἀ γνω στι κι σμὸ καὶ ∆η μο κρα τί α σ’ ὅ λο τὸν πλα νή τη. 
Πολ λοὶ μὲ ρω τοῦν, πό τε σκο πεύ ω νὰ ἀ πο συρ θῶ. Ὄ χι ὅ σο δι α θέ τω ἀ κό μη τόλ μη 
καὶ ὁρ μή. Ἡ ἐ πι θυ μί α μου εἶ ναι νὰ βο η θή σω στὴν δη μι ουρ γί α μιᾶς νέ ας γε νιᾶς 
ἀν θρώ πων, οἱ ὁ ποῖ οι θὰ προ ω θή σουν τὸν Οὐ μα νι σμὸ σὲ ἕ ναν δί και ο κό σμο. 
Βρί σκο μαι στὶς ἐ πάλ ξεις γιὰ πά νω ἀ πὸ ἑ ξῆν τα χρό νια καὶ θε ω ρῶ, ὅ τι ἡ προ σπά-
θεια ἄ ξι ζε τὸν κό πο. Εἶ μαι εὐ γνώ μων πρὸς τοὺς ἀν θρώ πους μὲ τοὺς ὁ ποί ους 
δού λε ψα γιὰ τὴν πραγ μά τω ση τῶν κοι νῶν μας στό χων καὶ ἐ κτι μῶ τὶς ἀ πό ψεις 
ὅ σων δι α φω νοῦν μα ζί μου. Θε ω ρῶ ὕ ψι στη ἀ ρε τὴ τὴν ἔκ φρα ση κα λῆς θέ λη σης 
πρὸς τοὺς φί λους ἀλ λὰ καὶ τοὺς ἀν τι πά λους.»

Ἡ δι α φο ρὰ ἀν τι λή ψε ων

ἶ ναι χρή σι μο νὰ ἐ πι ση μά νου με στοὺς ἀ να γνῶ στες μας, ὅ τι ἐ μεῖς 
στὸ «Free Inquiry» καὶ τὸ Συμ βού λιο Κο σμι κοῦ Οὐ μα νι σμοῦ ἔ χου-
με ἔν το νες ἀν τι πα ρα θέ σεις γιὰ δι ά φο ρα ζη τή μα τα. Αὐ τὸς ὁ ἐ σω τε-
ρι κὸς δι ά λο γος εἶ ναι ζω τι κῆς ση μα σί ας γιὰ ἕ να εὔ ρω στο κί νη μα. 
Θὰ πρέ πει νὰ εἶ ναι ξε κά θα ρο, ὅ τι ποι κι λί α ἀ πό ψε ων ἐκ φρά ζε ται 

τό σο στὸ «Free Inquiry» ὅ σο καὶ στὸ Συμ βού λιο. Με ρι κοὶ ἀ να γνῶ στες ρω τοῦν 
γιὰ πα ρά δειγ μα, κα τὰ πό σον οἱ ἀ πό ψεις τοῦ Κρί στο φερ Χί τσενς, τοῦ Νὰτ 
Χέν τοφ ἢ τοῦ Τιμ πὸρ Μα κὰν ἀν τι προ σω πεύ ουν τὴν «ἐ πί ση μη θέ ση τῶν οὐ μα νι-
στῶν». Ἡ ἀ πάν τη ση εἶ ναι, ὅ τι δὲν ὑ πάρ χει ἐ πί ση μη γραμ μή, δι ό τι οἱ οὐ μα νι στὲς 
εἶ ναι ἀ νε ξάρ τη τοι, ἐ λεύ θε ρα σκε πτό με νοι ἄν θρω ποι, τῶν ὁ ποί ων οἱ ἀ πό ψεις 
μπο ροῦν νὰ δι α φέ ρουν σὲ πολ λὰ ζη τή μα τα. Τὸ ἴ διο ἰ σχύ ει καὶ γιὰ τοὺς συν τά-
κτες τοῦ “Free Inquiry”. Ἀν τί θε τα μὲ τὸ Βα τι κα νὸ καὶ τοὺς Βα πτι στὲς ἐ μεῖς οἱ 
οὐ μα νι στὲς δὲν ἀ σπα ζό μα στε ὑ πο χρε ω τι κὰ δόγ μα τα. Ὑ πάρ χουν βέ βαι α κά ποι ες 
στα θε ρὲς ἀ ξί ες καὶ ἀν τι λή ψεις, τὶς ὁ ποῖ ες μοι ρα ζό μα στε, ἀλ λὰ καὶ πλεῖ στες δι-
α φο ρές, πρᾶγ μα τὸ ὁ ποῖ ο ἐ γὼ θε ω ρῶ ὑ γι ὲς καὶ δη μι ουρ γι κό.

» Ἐ κεῖ νο ποὺ θὰ ἤ θε λα νὰ ξε κα θα ρί σω εἶ ναι, ὅ τι, ἂν καὶ μᾶς ἐν δι α φέ ρῃ ἡ πο-
λι τι κή, δὲν ἀ πο τε λοῦ με πο λι τι κὸ κόμ μα. ∆ὲν ἐ πι θυ μοῦ με τὴν πο λι τι κο ποί η ση 
τοῦ Οὐ μα νι σμοῦ. Ὡ στό σο εἴ μα στε ἀ νοι κτοὶ σὲ ὅ λους. Σὲ ὅ ποι ο πε ρί πλο κο κοι-
νω νι κὸ ἢ πο λι τι κὸ ζή τη μα ἀ να κύ πτει, δὲν ὑ πάρ χει μί α καὶ μό νη οὐ μα νι στι κὴ 
ἀ πάν τη ση. Ὑ πῆρ ξαν συν τη ρη τι κοὶ οὐ μα νι στές, ὅ πως ὁ Τζὼρτζ Σαν τα γιά να 
καὶ ὁ Ἄν το νυ Φλιοῦ, φι λε λεύ θε ροι, ὅ πως ὁ Τζὼν Ντι ού ϊ καὶ ὁ Κὰρλ Πόπ περ, 
καὶ σο σι α λι στές, ὅ πως ὁ Ἔ ρικ Φρόμ, ἡ Σίν τε ϋ Χοὺκ καὶ ὁ Σβέ το ζαρ Στο γι ά-
νο βιτς. Ὅ λοι ἔ χουν τὸ βῆ μα τους στὸν χῶ ρο τοῦ Οὐ μα νι σμοῦ.» 
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Σύνταγμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.  
∆ιακήρυξη τῶν ∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (1791).



Ἕ να καρ τοὺν ἴ σως ἀ ξί ζῃ ὅ σο χί λιοι συλ λο γι σμοὶ

ὸ “Free Inquiry” δη μο σί ευ σε στὸ τεῦ χος Ἀ πρι λί ου/Μαί ου 2006 
τέσ σε ρα ἀ πὸ τὰ δα νέ ζι κα καρ τοὺνς γιὰ τὸν Μω ά μεθ, ποὺ προ κά-
λε σαν βί αι ες ἀν τι δρά σεις, φετ φᾶ καὶ θα νά τους ἀ νὰ τὸν κό σμο. 
Πρὸς με γά λη μας ἔκ πλη ξη ἡ δη μο σί ευ ση τῶν καρ τοὺνς προ κά λε σε 
σω ρεί α σχο λί ων καὶ ἄρ θρων παγ κο σμί ως – ἀ πὸ τοὺς “Τά ιμς τῆς 

Νέ ας Ὑ όρ κης”, τὸ Ἀσ σο σι έ ι τεντ Πρές, τὴν Τη λε ό ρα ση (CNBC-TV) μέ χρι τοὺς 
“Τά ιμς” τῆς Ἰν δί ας καὶ τὴν “Μάν τσε στερ Γκάρ ντιαν”. Ἐ μεῖς κα τα κλυ σθή κα με 
ἀ πὸ μη νύ μα τα ὑ πο στή ρι ξης. Καὶ πά λι πρὸς με γά λη μας ἔκ πλη ξη ὅ μως, ὅ ταν 
ἀ να κοι νώ σα με, ὅ τι εἴ χα με λά βει ἄ δεια ἀ πὸ τὴν δα νέ ζι κη ἐ φη με ρί δα “Jyllands-
Posten”, νὰ ἀ να δη μο σι εύ σου με τὰ καρ τούνς, πολ λοὶ ἄν θρω ποι τοῦ Τύ που τῆς 
χώ ρας ἀν τε τά χθη σαν στὴν ἀ πό φα σή μας. Οἱ ἀν τιρ ρή σεις ποὺ ἐ ξέ φρα σαν ἦ ταν, 
ὅ τι τὰ καρ τοὺνς ἦ ταν προ σβλη τι κὰ γιὰ τοὺς μου σουλ μά νους, καὶ ὅ τι ἡ δη μο σί ευ-
σή τους ἦ ταν δυ να τὸν νὰ προ κα λέ σῃ βί αι η ἀν τί δρα ση ἀ πὸ μέ ρους τους, ἀ κό μη 
καὶ κίν δυ νο γιὰ τὴν ἀ σφά λειά μας.

» Ἡ ἀ πάν τη σή μου στὴν πρώ τη ἀν τίρ ρη ση ἦ ταν, ὅ τι, ἂν γε νι κεύ α με αὐ τὴ τὴν 
ἀρ χή, θὰ δι στά ζα με νὰ δη μο σι εύ σου με ὁ τι δή πο τε ἐ πί μα χο ἢ ἀμ φι λε γό με νο, τὸ 
ὁ ποῖ ο θὰ μπο ροῦ σε νὰ προ σβά λῃ κά ποι ον. Σὲ τέ τοι α πε ρί πτω ση δὲν θὰ ὑ πῆρ χε 
λό γος νὰ ἐκ δί δου με τὸ “Free Inquiry”, δι ό τι ὁ λό γος τῆς ὕ παρ ξής του εἶ ναι νὰ 
ἀμ φι σβη τή σῃ τὶς “ἱ ε ρὲς ἀ γε λά δες” τῆς κοι νω νί ας μας, τὴν ἱ ε ρό τη τα τῶν ὁ ποί ων 
“ἀ πα γο ρεύ ε ται” νὰ ἐ ξε τά σου με. 

» Ὁ πωσ δή πο τε δὲν προ τι θέ με θα νὰ προ σβάλ λου με τοὺς μου σουλ μά νους, ὅ μως 
νο μί ζου με, ὅ τι οἱ συ νε χεῖς βομ βι στι κὲς ἐ πι θέ σεις καὶ οἱ ἄλ λες ἐ νέρ γει ες βί ας καὶ 
μι σαλ λο δο ξί ας, ποὺ δι α πράτ τον ται ἀ πὸ φα να τι κοὺς ἰσ λα μι στές, πρέ πει ἐ πει γόν-
τως νὰ τε θοῦν ὑ πὸ τὸ φῶς τοῦ Λό γου.

» Ὅ σον ἀ φο ρᾷ στὸ θέ μα τῶν ἐν δε χό με νων ἀν τι ποί νων, ἔ χω νὰ πῶ ὅ τι δὲν 
ἀ πο τε λεῖ δι και ο λο γί α γιὰ αὐ το λο γο κρι σί α. Ἡ ∆η μο κρα τί α δὲν πρό κει ται νὰ 
ἐ πι ζή σῃ, ἂν οἱ ἐκ δό τες καὶ οἱ δη μο σι ο γρά φοι ὑ πο κύ ψουν στὶς ἀ πει λὲς τοῦ 
ὄ χλου. 

» Τὸ Free Inquiry ἔ χει δη μο σι εύ σει καὶ ἄλ λα καρ τοὺνς αὐ τοῦ τοῦ εἴ δους καὶ 
στὸ πα ρελ θόν. Στὸ ἐ ξώ φυλ λο τοῦ τεύ χους Φε βρου α ρί ου - Μαρ τί ου 2006 γιὰ 
πα ρά δειγ μα πα ρου σι α ζό ταν ὁ Ἰ η σοῦς ὡς σταυ ρο φό ρος. ∆ὲν θὰ ἔ πρε πε νὰ τὸ 
εἴ χα με δη μο σι εύ σει αὐ τό; Ἀ πα γο ρεύ ε ται κά θε δι α φο ρε τι κὴ ἀ πὸ τὴν κρα τοῦ σα 
ἄ πο ψη; Σὲ μί α ἐ λεύ θε ρη κοι νω νί α κά θε ἄ πο ψη εἶ ναι σε βα στή. ∆η μο σι εύ σα με τὰ 
δα νέ ζι κα καρ τούνς, δι ό τι θε ω ροῦ με ὅ τι ὄ χι μό νο εἴ χα με τὸ δι καί ω μα ἀλ λὰ καὶ 
τὴν ὑ πο χρέ ω ση νὰ τὸ κά νου με. Ἡ ἐ λευ θε ρί α τῆς ἔκ φρα σης εἶ ναι κά τι τὸ ἀ νε κτί-
μη το. Θε ω ροῦ με θλι βε ρό, τὸ ὅ τι ἐ λά χι στες ἐ φη με ρί δες ἢ πε ρι ο δι κὰ στὴν Ἀ με ρι κὴ 
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εἶ χαν τὸ θάρ ρος νὰ κά νουν τὸ ἴ διο καὶ ἄ κρως ἀ νη συ χη τι κό, τὸ ὅ τι ἡ ἁ λυ σί δα 
βι βλι ο πω λεί ων “Borders” ἀρ νή θη κε τὴν δι α νο μὴ τοῦ τεύ χους μὲ τὰ «βλά σφη μα» 
καρ τούνς. Τὰ καρ τοὺνς ἀ πο τε λοῦν ἰ σχυ ρὴ μορ φὴ πο λι τι κῆς σά τι ρας. ∆ὲν εἶ ναι 
δυ να τὸν βομ βαρ δι σμοί, οἱ ὁ ποῖ οι γί νον ται στὸ ὄ νο μα τοῦ Ἀλ λάχ, καὶ μά λι στα 
ἀ δι α κρί τως, νὰ μὴν ἐ πι δέ χων ται κρι τι κῆς. Ἀ λή θεια, τί εἶ ναι πιὸ αἰ σχρό; Νὰ 
χλευ ά ζου με ἐ κεί νους, ποὺ εἶ ναι ἕ τοι μοι νὰ σκο τώ σουν καὶ νὰ σκο τω θοῦν, μὲ 
τὴν ἐλ πί δα ὅ τι θὰ ἀ πο λαύ σουν 72 παρ θέ νες στὸν πα ρά δει σο ἢ νὰ πα ρα μέ νου με 
σι ω πη λοί, ὅ ταν ἀ θῷ οι ἄν θρω ποι, ἄν δρες, γυ ναῖ κες, παι διά, δο λο φο νοῦν ται ἢ 
ἀ κρω τη ρι ά ζων ται σχε δὸν κα θη με ρι νά; Μί α ἀ πο μυ θο ποί η ση τῶν θρη σκευ τι κῶν 
εἰ κό νων θὰ εἶ χε ὁ πωσ δή πο τε θε τι κὸ ἀ πο τέ λε σμα.»

Ὑ πο κλο πὴ τη λε φω νη μά των καὶ προ λη πτι κὲς ἐ πι θέ σεις

 χω θο ρυ βη θῆ ἰ δι αι τέ ρως ἀ πὸ τὴν τα κτι-
κὴ ποὺ υἱ ο θέ τη σε προ σφά τως σὲ δύο 
πε ρι πτώ σεις ἡ κυ βέρ νη ση τοῦ Μπούς. 
Κα τ’ ἀρ χὰς πρό κει ται γιὰ τὴν ἀ πο κά λυ-
ψη τῆς ἐ φη με ρί δας “Νιοὺ Γιὸρκ Τά ϊμς”, 

ὅ τι ἡ κυ βέρ νη ση δι ε νερ γεῖ ὑ πο κλο πὲς τη λε φω νη μά των 
τῶν Ἀ με ρι κα νῶν πο λι τῶν, χω ρὶς ἔν ταλ μα, κα τὰ πα-
ρά βα ση τῶν ἄρ θρων τοῦ Συν τάγ μα τος πε ρὶ ἔ ρευ νας 
καὶ σύλ λη ψης καὶ τοῦ νό μου πε ρὶ Πα ρα κο λού θη σης 
Ξέ νων Ὑ πη ρε σι ῶν Πλη ρο φο ρι ῶν τοῦ 1978 (Foreign 
Intelligence Surveillance Act), ὁ ὁ ποῖ ος ἐ πι τρέ πει τέ-
τοι ου εἴ δους πα ρα κο λού θη ση, ἀλ λὰ (ὅ πως ἀ να φέ ρει 
ρη τῶς) μὲ δι κα στι κὸ ἔν ταλ μα ἀ κό μη καὶ με τὰ τὴν πα-
ρα κο λού θη ση.

» Φυ σι κὰ δὲν ἔ χου με ἀν τίρ ρη ση γιὰ τὴν πα ρα κο-
λού θη ση τῶν τη λε φω νη μά των καὶ τῶν ἠ λε κτρο νι κῶν 
μη νυ μά των ἀ πὸ καὶ πρὸς τὴν Ἂλ Κά ιν τα, ὅ πως ὅ μως 
ἀ πο κά λυ ψε ἡ Ἀ με ρι κα νι κὴ Ἕ νω ση γιὰ τὶς Πο λι τι κὲς 
Ἐ λευ θε ρί ες, ἡ τα κτι κὴ δύ να μη τοῦ Ὁ μο σπον δια κοῦ 
Γρα φεί ου Ἐ ρευ νῶν γιὰ τὴν Τρο μο κρα τί α ἔ χει εἰ σχω ρή-
σει στὸν χῶ ρο φι λει ρη νι κῶν ἀ κτι βι στῶν. Προ βλη μα τι ζό μα στε μὲ τὴν κα τά φω ρη 
πα ρα βί α ση τῶν πο λι τι κῶν ἐ λευ θε ρι ῶν. ∆ὲν πι στεύ ου με, ὅ τι ὁ ρό λος τοῦ προ έ-
δρου ὡς ἀρ χη γοῦ τοῦ κρά τους δι και ο λο γεῖ τὴν εἰ σβο λή του στὴν ἰ δι ω τι κὴ ζω ὴ 
τῶν Ἀ με ρι κα νῶν πο λι τῶν. Στὸ με τα ξὺ τὸ Κογ κρέσ σο ἐ πι πο λαί ως πέ ρα σε ἕ ναν 
νό μο, μὲ τὸν ὁ ποῖ ο ὁ πρό ε δρος ἀ παλ λάσ σε ται τῶν συ νε πει ῶν προ η γού με νων 
πα ρα βά σε ων τοῦ Νό μου. 

«Σὲ κά θε χώ ρα καὶ 

σὲ κά θε ἐ πο χὴ ὁ ἱ ε ρέ-

ας ἦ ταν ὁ ἐ χθρὸς τῆς 

ἐ λευ θε ρί ας. Πάν τα 

συμ μα χοῦ σε μὲ τοὺς 

τυ ράν νους, ὑ πο θάλ-

πον τας τὴν κα τά χρη-

ση ἐ ξου σί ας μὲ ἀν τάλ-

λαγ μα τὴν προ στα σί α 

γιὰ τὶς δι κές του κα-

τα χρή σεις.»

Τό μας Τζέ φερ σον
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» Προ βλη μα τι ζό μα στε ἐ πί σης μὲ τὴν ἀ να φο ρὰ ποὺ ἐ ξέ δω σε ἐκ νέ ου ἡ Ὑ πη ρε-
σί α Ἐ θνι κῆς Ἀ σφά λειας, μὲ τὴν ὁ ποί α ὑ πο στη ρί ζει τὶς προ λη πτι κὲς ἐ πι θέ σεις. 
Πά νω σὲ μί α τέ τοι α ἀ να φο ρὰ στη ρί χθη κε ὁ Μπούς, γιὰ νὰ ἐ πι τε θῇ στὸ Ἰ ράκ, 
καὶ οἱ τρα γι κὲς συ νέ πει ες εἶ ναι γνω στές. Οὔ τε ὅ πλα μα ζι κῆς κα τα στρο φῆς ἀ να-
κα λύ φθη καν οὔ τε ἐ πι βε βαι ώ θη κε σχέ ση μὲ τὴν Ἂλ Κά ϊν τα. Κι ὅ μως τὸ δόγ μα 
τοῦ προ λη πτι κοῦ πο λέ μου ἐ πα να δι α τυ πώ νε ται, γιὰ νὰ δι και ο λο γή σῃ τὴν μο-
νό πλευ ρη χρή ση βί ας ἀ πὸ τὶς Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες σὲ ἄλ λα μέ ρη τοῦ κό σμου 

στὸ μέλ λον. Σύμ φω να μὲ τὸ δόγ μα τοῦ Μποὺς οἱ 
Ἡ νω μέ νες Πο λι τεῖ ες τῆς Ἀ με ρι κῆς νο μι μο ποι οῦν-
ται νὰ ἐ πέμ βουν ὁ που δή πο τε τὸ θε ω ρή σουν ἀ πα-
ραί τη το. Μὲ ποι ό δι καί ω μα μπο ροῦν οἱ Ἡ νω μέ νες 
Πο λι τεῖ ες νὰ ἐ πι βά λουν αὐ τὸ τὸ δόγ μα; Για τί νὰ μὴν 
ἐ πι δι ώ ξουν εἰ ρη νι κοὺς τρό πους δι α πραγ μά τευ σης μὲ 
τοὺς ἄλ λους μέ σῳ τῶν Ἡ νω μέ νων Ἐ θνῶν; Για τί νὰ 
ἐγ κα τα λεί ψουν τὶς ἀρ χὲς τῆς συλ λο γι κῆς ἀ σφά λειας; 
Οἱ λέ ξεις ἐ λευ θε ρί α καὶ δη μο κρα τί α ἀ πο τε λοῦν τὸ 
ρε φραὶν τῆς δεύ τε ρης θη τεί ας τοῦ Μποὺς καὶ βέ βαι α, 
σύμ φω να καὶ μὲ τὴν δι κή μας γνώ μη, ἡ πραγ μά τω σή 
τους θὰ ὁ δη γή σῃ στὴν κα τα ξί ω ση τῆς Ἀ με ρι κα νι κῆς 
Ἐ ξω τε ρι κῆς Πο λι τι κῆς. Ὅ μως ἡ ὑ πε ρά σπι ση τῆς δη-
μο κρα τί ας καὶ τῶν ἀν θρω πί νων δι και ω μά των στὸ 
ἐ ξω τε ρι κὸ εἶ ναι ἀ δύ να τη, ὅ ταν φαλ κι δεύ ων ται τὰ 
δη μο κρα τι κὰ δι και ώ μα τα στὸ ἐ σω τε ρι κὸ τῆς χώ ρας, 
καὶ ὅ ταν ὑ πο νο μεύ ου με τὸν δι α χω ρι σμὸ Κρά τους-
Ἐκ κλη σί ας στὴν Ἀ με ρι κή, ἐ νῷ τά χα προ ω θοῦ με τὸν 
κο σμι κὸ Οὐ μα νι σμὸ σὲ ἄλ λες χῶ ρες. 

Ἡ ἐ πι ζή τη ση ἑ νὸς ὑ ψη λό τε ρου ἐ πι πέ δου αἰ σθη τι κῆς

ὲ μί α ἐ πι στο λὴ πρὸς τὸν ἐκ δό τη στὸ τεῦ χος Φε βρου α ρί ου-Μαρ τί ου 
2006 τοῦ “Free Inquiry” ὁ ἀ να γνώ στης Μά θιου Μάν τι σον ἐ ξέ φρα σε 
ἀν τιρ ρή σεις ὡς πρὸς τὸ ἐκ δο τι κὸ ση μεί ω μα “Ἡ ἀ να ζή τη ση τοῦ Ὑ ψη-
λοῦ” (∆ε κέμ βριος 2005/Ἰ α νουά ριος 2006), στὸ ὁ ποῖ ο ὑ πο στη ρί ζω, 
ὅ τι, πα ρ’ ὅ λο ποὺ πι στεύ ω στὸ δι καί ω μα τῆς ἰ δι ω τι κῆς ζω ῆς καὶ 

τῶν προ σω πι κῶν ἐ πι λο γῶν, οἱ οὐ μα νι στὲς θὰ πρέ πει νὰ ὠ θοῦν τοὺς ἀν θρώ πους 
στὴν ἀ να ζή τη ση τοῦ ὡ ραί ου καὶ τοῦ ὑ ψη λοῦ. 

» Ὁ κ. Μάν τι σον ἀ πο δο κι μά ζει τὴν κρι τι κή μου πε ρὶ “κοι νο το πι ῶν καὶ χυ δαι-
ό τη τας με γά λου μέ ρους τῆς λα ϊ κῆς κουλ τού ρας”, τὴν ὁ ποί α καὶ χα ρα κτη ρί ζει 

«Ἀ πὸ τὴν στιγ μὴ ποὺ ὁ 

Κλῆ ρος κα το χυ ρώ θη κε 

νο μι κὰ καὶ ἀ πο τε λεῖ 

ἀ να πό σπα στο κομ μά τι 

τῆς κυ βέρ νη σης, λει-

τουρ γεῖ ὡς μη χα νι σμὸς 

κα τα στο λῆς τῶν πο λι τι-

κῶν καὶ θρη σκευ τι κῶν 

ἐ λευ θε ρι ῶν τῶν ἀν θρώ-

πων.»

Τό μας Τζέ φερ σον

20778 ∆ΑΥΛΟΣ/300, Μάρτιος 2007





Ἐτήσια Ἑλλάδος Κανονική: 53 ₠        Ἐτήσια Ἑλλάδος Φοιτητική: 43 ₠        Ἐτήσια Ἐξωτερικοῦ: 80 ₠ 

_____________________________________________________________________        
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

_____________________________________________________________________            
 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ) (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

_____________________________________________________________________
 (ΧΩΡΑ) (Τηλ.)  (E-mail)

Πληρωμὴ μὲ Πιστωτικὴ Κάρτα        VISA        MasterCard 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ἀναγράφεται στὸ πίσω μέρος τῆς κάρτας): _ _ _

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  _ _ / _ _         Ὑπογραφή:__________________________

προσβλητική. Ἀναρωτιέται, μήπως ἔχω καμμία ἀντίρρηση ποὺ εἶναι καπνιστής, 
ἔχει πάει στὸ Λὰς Βέγκας καὶ πίνει κανένα ποτηράκι πότε πότε, μήπως αὐτὸ τὸν 
ἀκυρώνει ὡς οὐμανιστή. Φυσικὰ καὶ ὄχι. Ἔχω κάνει κι ἐγὼ τὰ ἴδια πράγματα. 
Ὅμως ὑπάρχουν κάποιες ἀρχές, πάνω στὶς ὁποῖες ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς θέλει νὰ 
κτίσῃ τὴν ζωή του, κάποιο ἐπιθυμητὸ ἐπίπεδο, στὸ ὁποῖο θέλει νὰ φθάσῃ. ∆ὲν 
ἀντιλαμβάνομαι, τί ἐννοοῦν κάποιοι, ὅταν μιλοῦν γιὰ “κουλτουριάρηδες, ποὺ 
κινοῦνται ἔξω ἀπὸ τὸ καθολικὸ ρεῦμα”. Ἐγὼ μίλησα γιὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ 
ἐκλεπτυσμένου γούστου καὶ μὲ αὐτὸ ἐννοῶ ἕναν συνδυασμὸ ἱκανοτήτων καὶ 
δημιουργικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ἰσορροπίας ἀνάμεσα στὶς ἐπιθυμίες καὶ τὸν 
λόγο, μίλησα γιὰ τὸ μέτρο. Καὶ αὐτὴ ἡ δήλωσή μου προϋποθέτει οὐμανιστικὲς 
ἀξίες. 

» ∆ὲν νομίζω, ὅτι ἀποτελεῖ αὐταρχισμὸ ἢ καταπίεση τὸ νὰ ὠθοῦμε τοὺς ἀν-
θρώπους νὰ ἀναπτύσσουν τὶς διανοητικές τους ἱκανότητες, τὴν αἰσθητική τους, 
τὸ ἦθος τους. ∆ὲν καταλαβαίνω, γιατί αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐλιτίστικη ἀντιμετώπιση 
τῶν πραγμάτων. ∆ὲν θέλω νὰ ὑποτιμήσω τὶς ἀξίες κανενὸς οὔτε νὰ ἐπιβάλω τὶς 
δικές μου οὔτε βέβαια νὰ θεσμοθετήσω νόμους. Κάθε γονέας ὅμως θὰ ἤθελε νὰ 
περάσῃ αὐτὲς τὶς ἀξίες στὰ παιδιά του καὶ νὰ τοὺς ἀνοίξῃ δρόμους στὴν Ἐπι-
στήμη καὶ τὶς τέχνες. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς δὲν θὰ ζημιωθῇ, ἂν ἐμεῖς εἴμαστε 
περισσότερο καλλιεργημένοι. Ἀντίθετα τὸ οὐμανιστικὸ ἦθος μπορεῖ νὰ συμβάλῃ 
καταλυτικὰ στὴν περαιτέρω ἀνάπτυξή του. Καὶ βέβαια δὲν νομίζω, ὅτι πρέπει 
νὰ ἀπολογούμεθα γιὰ τὶς ἀρχές μας.»

ΝΕΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Πληρωμὴ μὲ 

Τραπεζ. Κατάθεση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

146/40417714

Ταχυδρομικὴ 

Ἐπιταγὴ ΕΛΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

ΛΑΜΠΡΟΥ

POST RESTANTE 

175 01

Π. ΦΑΛΗΡΟ
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_______________________________________________
 (ΟΝΟΜΑ) (ΕΠΩΝΥΜΟ)

_______________________________________________
 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ)

_______________________________________________
 (Τ.Κ.) (ΠΟΛΗ)

_______________________________________________
 (ΧΩΡΑ) (Τηλ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ἀναγράφεται στὸ πίσω μέρος τῆς κάρτας): _ _ _

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  _ _ / _ _         ΥΠΟΓΡΑΦΗ:____________________________

Πιστωτικὴ Κάρτα

 VISA 

 MasterCard 

Ἀν τὶ ἐ πι λό γου

«Ἂν ὑ πῆρ χε ἕ νας παν το δύ να μος καὶ παν το γνώ στης Θε ός, δὲν θὰ εἶ χε ἐ πι τρέ ψει 
στὸν Πὼλ Κὲρτζ νὰ ζή σῃ ἑ βδο μῆν τα χρό νια, πολ λῷ μᾶλ λον ὀ γδόν τα, ὥ στε νὰ 
ὁ λο κλη ρώ σῃ τὸ ἄ θε ο, ἀν τί χρι στο καὶ ὀ λέ θριο ἔρ γο του. Πώλ, συμ πλη ρώ νον τας 
τὰ ὀ γδόν τα σου χρό νια προ σέ θε σες ἀ κό μη ἕ να ἐ πι χεί ρη μα ἐ νάν τια στὴν πί στη 
στὸν Θε ό. Συγ χα ρη τή ρια.», Πῆ τερ Σίν γκερ, Κα θη γη τὴς Βι ο η θι κῆς στὸ Πα νε πι-
στή μιο τοῦ Πρίν στον.] 

 2η Ἀν θρω πι στι κὴ ∆ι α κή ρυ ξη: (Πρό λο γος :) «Πέ ρα σαν σα ράν τα χρό νια ἀ πὸ τὴν 
σύν τα ξη τῆς πρώ της ∆ι α κή ρυ ξης τῶν Ἀν θρω πί νων ∆ι και ω μά των (Humanist 
Manifesto I). Ὁ Naζισμός κα τέ δει ξε τὶς ἀ πί στευ τες θη ρι ω δί ες, ποὺ μπο ρεῖ νὰ δι α-
πρά ξῃ ὁ ἄν θρω πος. Ἄλ λα ἀ πο λυ ταρ χι κὰ κα θε στῶ τα κα τε πά τη σαν τὰ ἀν θρώ πι-
να δι και ώ μα τα, χω ρὶς νὰ πε ρι ο ρί σουν τὴν φτώ χεια. Ἡ Ἐ πι στή μη ἔ φε ρε πρό ο δο 
ἀλ λὰ καὶ κα τα στρο φή. Τὶς τε λευ ταῖ ες δε κα ε τί ες δι α πι στώ σα με, ὅ τι οἱ πιὸ ἀ πάν-
θρω ποι πό λε μοι γί νον ται στὸ ὄ νο μα τῆς εἰ ρή νης. Ἡ δη μι ουρ γί α ἀ στυ νο μι κῶν 
κρα τῶν, ἀ κό μα καὶ σὲ δη μο κρα τι κὲς κοι νω νί ες, ἡ εὐ ρεῖ α χρή ση κα τα σκο πεί ας 
ἀ πὸ τὶς κυ βερ νή σεις καὶ ἄλ λες κα τα χρή σεις ἐ ξου σί ας ἀ πὸ τὴν στρα τι ω τι κή, πο λι-
τι κὴ καὶ βι ο μη χα νι κὴ «ἐ λίτ», ὁ ἀ προ κά λυ πτος ρα τσι σμὸς συ νι στοῦν μί α δύ σκο λα 
ἀν τι με τω πί σι μη κα τά στα ση. Ἐν τού τοις, κα θὼς πλη σι ά ζου με στὸν 21ο αἰ ῶ να, 
ἀ παι τεῖ ται μί α θε τι κὴ θε ώ ρη ση τῶν πραγ μά των, ἀλ λὰ πρω τί στως γνώ ση. Σὲ και-
ροὺς ἀ βε βαι ό τη τας, μπρο στὰ στὸ δί λημ μα ἀ πελ πι σί α ἢ ἐλ πί δα, οἱ ἀν θρω πι στὲς 
μὲ τὸ Humanist Manifesto II ἐ πι λέ γουν τὴν δρά ση καὶ τὴν ἀ πο φα σι στι κό τη τα. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΟΜΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ

Οἱ τι μὲς ἐ πι βα ρύ νον ται μὲ κό στος τα χυ δρό μη σης μέ σῳ ΕΛΤΑ, ποὺ γιὰ ἀ πο στο λὲς ἐν τὸς Ἑλ λά δος εἶ ναι 2,80 ₠.

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΕΤΟΣ)

__________________

__________________
(ΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ)
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Ὅ πως καὶ τὸ 1933 (ὅ ταν δι α τυ πώ θη κε ἡ Πρώ τη Ἀν θρω πι στι κὴ ∆ι α κή ρυ ξη, 
Humanist Manifesto I) οἱ ἀν θρω πι στὲς πι στεύ ουν, ὅ τι ὁ πα ρα δο σια κὸς θε ϊ σμός, 
ἡ πί στη σὲ ἕ ναν Θε ό, ποὺ ἀ κού ει τὶς προ σευ χὲς τῶν ἀν θρώ πων καὶ φρον τί ζει γι’ 
αὐ τούς, εἶ ναι κά τι ἀ να πό δει κτο καὶ βε βαί ως πα ρω χη μέ νο. Ἡ ἐν τε λῶς ἀ βά σι μη 
πί στη στὴν Σω τη ρί α ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ εἶ ναι ἐ πι κίν δυ νη, ἐ κτρέ πον τας τοὺς ἀν θρώ-
πους καὶ καλ λι ερ γῶν τας τους ἐλ πί δες γιὰ με τὰ θά να τον ζω ή. Οἱ ἔλ λο γοι ἄν θρω-
ποι ἀ να ζη τοῦν ἄλ λους τρό πους ἐ πι βί ω σης καὶ τε λεί ω σης. Οἱ ὑ πο γρά φον τες τὸ 
Humanist Manifesto II κα τ’ οὐ δέ να τρό πο δι α τυ πώ νουν ἕ να δε σμευ τι κὸ πι στεύ ω· 
οἱ προ σω πι κές τους θέ σεις ἐκ φέ ρον ται καὶ θὰ ἐκ φέ ρων ται μὲ ποι κί λους τρό πους. 
Πα ρ’ ὅ λα αὐ τὰ αὐ τὴ ἡ δι α κή ρυ ξη προ σφέ ρει προ ο πτι κὴ σὲ μί α ἐ πο χή, ποὺ ὑ πάρ-
χει ἀ νάγ κη γιὰ κα τεύ θυν ση. Θὰ ἀ κο λου θή σουν και νούρ γι ες δι α κη ρύ ξεις, ἀλ λὰ 
σή με ρα αὐ τὴ ἡ δι α κή ρυ ξη ἐκ φρά ζει τὴν πε ποί θη σή μας, ὅ τι ὁ Ἀν θρω πι σμὸς ἀ πο-
τε λεῖ ἐ ναλ λα κτι κὴ λύ ση καὶ ὁ δη γὸ τῶν ἀν θρώ πων πρὸς τὸ μέλ λον.» Πὼλ Κέρτζ, 
Ἔν του ιν Οὐ ίλ σον (1973).

 ∆ι α κή ρυ ξη τῆς Ἀ νε ξαρ τη σί ας τῶν ΗΠΑ (4 Ἰ ου λί ου 1776) : Κεί με νο ἐγ κρι θὲν ἀ πὸ 
τὸ Κογ κρέσ σο, μὲ τὸ ὁ ποῖ ο ἀ να κοι νώ θη κε ὁ χω ρι σμὸς 13 βρε ταν νι κῶν ἀ ποι κι ῶν 
τῆς Βο ρεί ου Ἀ με ρι κῆς ἀ πὸ τὴν Με γά λη Βρε ταν νί α. Προ η γή θη κε ἔ νο πλη σύγ κρου-
ση μὲ τοὺς Ἄγ γλους (Ἀ με ρι κα νι κὴ Ἐ πα νά στα ση), ἐ νῷ στὶς 7 Ἰ ου νί ου τοῦ 1776 ὁ 
Ρί τσαρντ Χέν ρυ Λῆ ἀ πὸ τὴν Πο λι τεί α τῆς Βιρ τζί νια πα ρου σί α σε στὸ Κογ κρέσ σο 
ψή φι σμα ἀ νε ξαρ τη σί ας. Τὸ Κογ κρέσ σο ἀ νέ θε σε στοὺς Τό μας Τζέ φερ σον, Τζὼν 
Ἄν ταμς, Μπέν τζα μιν Φράν κλιν, Ρότ ζερ Σέρ μαν καὶ Ρόμ περτ Λί βιν γκστ ον νὰ 
ἑ τοι μά σουν ἕ να προ σχέ διο τῆς ∆ι α κή ρυ ξης τῆς Ἀ νε ξαρ τη σί ας. Τὴν ∆ι α κή ρυ ξη 
συ νέ τα ξε ὁ Τό μας Τζέ φερ σον καὶ τὴν πα ρου σί α σε στὴν τε λι κή της μορ φὴ στὶς 28 
Ἰ ου νί ου 1776. Ἀρ χι κὰ πα ρε τί θε το ἡ ∆ι α κή ρυ ξη τῶν ∆ι και ω μά των τοῦ Ἀν θρώ που 
καὶ στὴν συ νέ χεια οἱ τυ ραν νι κὲς ἐ νέρ γει ες τοῦ βα σι λέ ως Γε ωρ γί ου τοῦ Τρί του, 
ποὺ ὡ δή γη σαν καὶ στὸν ἀ γῶ να γιὰ τὴν ἀ νε ξαρ τη το ποί η ση τῶν ΗΠΑ. Κα τό πιν 
συ ζη τή σε ων καὶ ἀλ λα γῶν ἐγ κρί θη κε στὶς 4 Ἰ ου λί ου τοῦ 1776 ὡς ἡ «Ὁ μό φω νη 
∆ι α κή ρυ ξη τῶν δε κα τρι ῶν Ἡ νω μέ νων Πο λι τει ῶν τῆς Ἀ με ρι κῆς». Ὑ πε γρά φη ἀ πὸ 
τὸν πρό ε δρο τοῦ Κογ κρέσ σου Τζὼν Χάν κοκ. Ἡ ∆ι α κή ρυ ξη τῆς Ἀ νε ξαρ τη σί ας 
ἀ πο τε λεῖ τὸ πιὸ ση μαν τι κὸ ἱ στο ρι κὸ ντο κου μέν το τῆς Ἀ με ρι κῆς. 

Συ νι στᾷ τὸ ἀ με ρι κα νι κὸ ἰ δε ῶ δες, τὴν βά ση τῶν θε σμῶν τῆς ἀ με ρι κα νι κῆς κοι-
νω νί ας καὶ τοῦ συ στή μα τος δι α κυ βέρ νη σης, ποὺ θε με λι ώ θη καν στὴν Θε ω ρί α 
τῶν Φυ σι κῶν ∆ι και ω μά των, ὅ πως δι α τυ πώ θη κε ἀ πὸ τοὺς Τζὼν Λὸκ καὶ Ζὰν 
Ζὰκ Ρουσ σώ. Καρ πὸς τῶν ἰ δε ῶν αὐ τῶν εἶ ναι καὶ τὸ ἀ με ρι κα νι κὸ Σύν ταγ μα τοῦ 
1787.

Ἄρ τε μις Γε ωρ γιά δου
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ὸ τε λευ ταῖ ο δι ά στη μα ἀ κοῦ με συ νε χῶς γνῶ μες, κρι τι κές, 
προ τά σεις νό μων καὶ πολ λὰ ἄλ λα σχό λια γύ ρω ἀ πὸ τὸ 
ζή τη μα «χω ρι σμὸς Κρά τους-Ἐκ κλη σί ας». Πῶς ἀ λή θεια ἀντι-
λαμ βά νε ται καὶ ἐν νο εῖ ὁ κα θέ νας μας τὸ χω ρι σμὸ αὐ τό; Εἶ-
ναι κά τι, ποὺ μπο ρεῖ νὰ γί νῃ ἐν μιᾷ νυ κτὶ ἢ ὄ χι; Εἶ ναι μό νο 

κά ποι α βα σι κὰ ζη τή μα τα (ὅ πως π.χ. νὰ μὴν ἀ μεί βων ται οἱ κλη ρι κοὶ ἀ πὸ 
τὸ ∆η μό σιο, νὰ γί νῃ ὑ πο χρε ω τι κὸς ὁ πο λι τι κὸς γά μος, νὰ κα ταρ γη θοῦν 
τὰ Θρη σκευ τι κὰ στὰ σχο λεῖ α καὶ οἱ θρη σκευ τι κοὶ ὅρ κοι στὰ δι κα στή ρια) 
ἢ μή πως εἶ ναι κά τι πο λὺ πιὸ σύν θε το;

Ξε κί νη σα μί α μι κρὴ ἔ ρευ να στὰ ἄρ θρα τῶν τεσ σά ρων βα σι κῶν κω δί κων (ἀ στι κοῦ, 
πο λι τι κῆς δι κο νο μί ας, ποι νι κοῦ καὶ ποι νι κῆς δι κο νο μί ας) καὶ συ νει δη το ποί η σα, πὼς 
πρό κει ται γιὰ ἕ να ὁ λό κλη ρο πλέγ μα δι α τά ξε ων, ποὺ χρῄ ζουν ἀν τι κα τά στα σης, ἕ να 
κου βά ρι, ποὺ δύ σκο λα ξε τυ λί γε ται πλή ρως (καὶ ἀ να φέ ρο μαι μό νο στοὺς τέσ σε ρις 
κώ δι κες, για τί, ἐ ὰν ὑ πει σέλ θου με κι ἐ ξε τά σου με τὸ σύ νο λο τῆς νο μο θε σί ας, νο μί ζω 
πὼς δὲ θὰ τε λει ώ σου με πο τέ). Τὰ ἀ πο τε λέ σμα τα τῆς ἔ ρευ νάς μου αὐ τῆς ἀ πο φά σι-
σα νὰ τὰ μοι ρα στῶ μα ζί σας. Προ τοῦ ὅ μως δοῦ με τοὺς κώ δι κες, ἂς «πι ά σου με» τὸν 
ὑ πέρ τα το καὶ θε με λι ώ δη νό μο τοῦ Κρά τους, ἂς ἐ ξε τά σου με τὸ Σύν ταγ μα. Ὅ σοι νο-
μί ζουν ὅ τι τὸ Σύν ταγ μα ἁ πλῶς ὁ ρί ζει τὸ πο λί τευ μα, τὰ κύ ρια ἀ το μι κά, κοι νω νι κὰ 
καὶ πο λι τι κὰ δι και ώ μα τα καὶ τὴν ὀρ γά νω ση τοῦ Κρά τους, πλα νῶν ται. Ἂς δοῦ με 
μα ζὶ κά ποι α «πε ρί ερ γα ἄρ θρα»...

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Εἰς τὸ Ὄ νο μα τῆς Ἁ γί ας, Ὁ μο ου σί ου καὶ Ἀ δι αι ρέ του Τριά δος»

Βλέ που με ὅ τι, προ τοῦ κἂν ἀρ χί σουν τὰ ἄρ θρα, ἡ χρι στι α νι κή-θε ο λο γι κή, ἡ Ἁ γί α, 
Ὁ μο ού σια καὶ Ἀ δι αί ρε τη Τριά δα εἰ σά γε ται ὡς ὑ πέρ τα τη ἐγ γυ ή τρια τῆς συν ταγ μα-
τι κό τη τας. Ἂς συ νε χί σου με ὅ μως.

Τὰ 120 ἄρ θρα τοῦ Συν τάγ μα τος χω ρί ζον ται σὲ τέσ σε ρα μέ ρη. Τὸ πρῶ το μέ ρος φέ-
ρει τὸν τίτ λο ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ καὶ πε ρι λαμ βά νει μόνο τὰ τρία πρῶτα ἄρθρα. 
Ἄ ρα πε ρι μέ νει κα νεὶς νὰ δῇ ἐ κεῖ ὅ,τι πιὸ βασικὸ ἀ πὸ τὸ θε με λι ώ δη αὐ τὸ νό μο. 

Ἄρ θρο 3.: «1. Ἐ πι κρα τοῦ σα θρη σκεί α στὴν Ἑλ λά δα εἶ ναι ἡ θρη σκεί α τῆς Ἀ να το-
λι κῆς Ὀρ θό δο ξης Ἐκ κλη σί ας τοῦ Χρι στοῦ. Ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α τῆς Ἑλ λά δας, 
ποὺ γνω ρί ζει κε φα λή της τὸν Κύ ριο ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στό, ὑ πάρ χει ἀ να πό σπα στα 
δε μέ νη δογ μα τι κὰ μὲ τὴ Με γά λη Ἐκ κλη σί α τῆς Κων σταν τι νού πο λης καὶ μὲ κά θε 
ἄλ λη ὁ μό δο ξη Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ· τη ρεῖ ἀ πα ρα σά λευ τα, ὅ πως ἐ κεῖ νες, τοὺς 
ἱ ε ροὺς ἀ πο στο λι κοὺς καὶ συ νο δι κοὺς κα νό νες καὶ τὶς ἱ ε ρὲς πα ρα δό σεις. Εἶ ναι 
αὐ το κέ φα λη, δι οι κεῖ ται ἀ πὸ τὴν Ἱ ε ρὰ Σύ νο δο τῶν ἐν ἐ νερ γείᾳ Ἀρ χι ε ρέ ων καὶ 
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ἀπὸ τὴ ∆ιαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὴ καὶ συγκροτεῖται ὅπως 
ὁρίζει ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ 
Πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς κθ΄ (29) Ἰουνίου 1850 καὶ τῆς Συνοδικῆς Πράξης τῆς 
4ης Σεπτεμβρίου 1928.

» 2. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ καθεστώς, ποὺ ὑπάρχει σὲ ὡρισμένες περιοχὲς τοῦ Κρά-
τους, δὲν ἀντίκειται στὶς διατάξεις τῆς προηγούμενης παραγράφου.

» 3. Τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τηρεῖται ἀναλλοίωτο. Ἡ ἐπίσημη μετάφρα-
σή του σὲ ἄλλο γλωσσικὸ τύπο ἀπαγορεύεται χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς Αὐτοκέ-
φαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στὴν 
Κωνσταντινούπολη.»

Ἄρθρο 14, παρ. 3: «Ἡ κατάσχεση ἐφημερίδων καὶ ἄλλων ἐντύπων, εἴτε πρὶν 
ἀπὸ τὴν κυκλοφορία εἴτε ὕστερα ἀπὸ αὐτή, ἀπαγορεύεται. Κατ’ ἐξαίρεση ἐπιτρέ-
πεται ἡ κατάσχεση, μὲ παραγγελία τοῦ εἰσαγγελέα, μετὰ τὴν κυκλοφορία: α) γιὰ 
προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς καὶ κάθε ἄλλης γνωστῆς θρησκείας.»

Νὰ ποιός εἶναι λοιπὸν ὁ πρῶτος καὶ βασικὸς λόγος κατάσχεσης ἑνὸς ἐντύπου. 
Ἄρθρο 16, παρ.2 (περιβόητο μὲ τὶς τρέχουσες κινητοποιήσεις): «Ἡ παιδεία 

ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, 
ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ 
θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους 
πολίτες.»

(∆ιαβάστε μόνο τὰ ἔντονα μαυρισμένα στοιχεῖα.)
Ἄρθρο 18, παρ 8:  «∆ὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀπαλλοτριωθῇ ἡ ἀγροτικὴ ἰδιοκτησία 

τῶν Σταυροπηγιακῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολύ-
τριας στὴ Χαλκιδική, τῶν Βλατάδων στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τοῦ Εὐαγγελιστῆ 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὴν Πάτμο, μὲ ἐξαίρεση τὰ μετόχια. Ἐπίσης δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ ἀπαλλοτριωθῇ ἡ περιουσία ποὺ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα τῶν Πα-
τριαρχείων Ἀλεξάνδρειας, Ἀντιόχειας καὶ Ἱεροσολύμων, καθὼς καὶ τῆς Ἱερῆς 
Μονῆς τοῦ Σινᾶ.»

Τὸ ἄρθρο 18 βρίσκεται στὸ κεφάλαιο τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων!!!
Ἄρθρο 33, παρ. 2: Ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ημοκρατίας, πρὶν ἀναλάβῃ τὴν ἄσκηση 

τῶν καθηκόντων του, δίνει ἐνώπιον τῆς Βουλῆς τὸν ἀκόλουθο ὅρκο: «Ὁρκίζομαι 
στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοούσιας καὶ Ἀδιαίρετης Τριάδας νὰ φυλάσσω τὸ 
Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους, νὰ μεριμνῶ γιὰ τὴν πιστή τους τήρηση, νὰ ὑπερασπί-
ζω τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Χώρας, νὰ προστατεύω τὰ 
δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ὑπηρετῶ τὸ γενικὸ συμφέρον 
καὶ τὴν πρόοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.»

Καμία πρόβλεψη γιὰ ἄλλου εἴδους ὅρκο. Ἀντισυνταγματικὸς ὁ μὴ ὀρθόδοξος 
Πρόεδρος τῆς ∆ημοκρατίας ἑπομένως. 
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Ἄρθρο 59, παρ. 1: Οἱ βουλευτές, πρὶν ἀναλάβουν τὰ καθήκοντά τους, δίνουν 
στὸ Βουλευτήριο καὶ σὲ δημόσια συνεδρίαση τὸν ἀκόλουθο ὅρκο: «Ὁρκίζομαι 
στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοούσιας καὶ Ἀδιαίρετης Τριάδας νὰ εἶμαι πιστὸς 
στὴν Πατρίδα καὶ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, νὰ ὑπακούω στὸ Σύνταγμα καὶ 
τοὺς νόμους καὶ νὰ ἐκπληρώνω εὐσυνείδητα τὰ καθήκοντά μου.»

Ἄρθρο 105: (Ἀποτελεῖ μόνο του ὅλο τὸ τρίτο κεφάλαιο τοῦ τρίτου μέρους τοῦ 
Συντάγματος καὶ φέρει τίτλο «Καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους».)

«1. Ἡ χερσόνησος τοῦ Ἄθω, ἀπὸ τὴ Μεγάλη Βίγλα καὶ πέρα, ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖ τὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαῖο προνομιακὸ 
καθεστώς του, αὐτοδιοίκητο τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τοῦ ὁποίου ἡ κυρι-
αρχία πάνω σ’ αὐτὸ παραμένει ἄθικτη. Ἀπὸ πνευματικὴ ἄποψη τὸ Ἅγιο Ὄρος 
διατελεῖ ὑπὸ τὴν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὅλοι 
ὅσοι μονάζουν σ’ αὐτὸ ἀποκτοῦν τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, μόλις προσληφθοῦν 
ὡς δόκιμοι ἢ μοναχοί, χωρὶς ἄλλη διατύπωση.

2. Τὸ Ἅγιο Ὄρος διοικεῖται, σύμφωνα μὲ τὸ καθεστώς του, ἀπὸ τὶς εἴκοσι 
ἱερὲς μονές του, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι κατανεμημένη ὁλόκληρη ἡ χερσόνη-
σος τοῦ Ἄθω, τὸ ἔδαφος τῆς ὁποίας εἶναι ἀναπαλλοτρίωτο. Ἡ διοίκησή του 
ἀσκεῖται ἀπὸ ἀντιπροσώπους τῶν ἱερῶν μονῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν ἱερὴ 
κοινότητα. ∆ὲν ἐπιτρέπεται καμία ἀπολύτως μεταβολὴ στὸ διοικητικὸ σύστημα 
ἢ στὸν ἀριθμὸ τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οὔτε στὴν ἱεραρχικὴ τάξη καὶ τὴ 
θέση τους πρὸς τὰ ὑποτελῆ τους ἐξαρτήματα. Ἀπαγορεύεται νὰ ἐγκαταβιώνουν 
στὸ Ἅγιο Ὄρος ἑτερόδοξοι ἢ σχισματικοί.

3. Ὁ λεπτομερὴς καθορισμὸς τῶν ἁγιορειτικῶν καθεστώτων καὶ τοῦ τρόπου 
τῆς λειτουργίας τους γίνεται ἀπὸ τὸν καταστατικὸ χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸν 
ὁποῖο, μὲ σύμπραξη τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ κράτους, συντάσσουν καὶ ψηφίζουν 
οἱ εἴκοσι ἱερὲς μονὲς καὶ τὸν ἐπικυρώνουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ 
Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

4. Ἡ ἀκριβὴς τήρηση τῶν ἁγιορειτικῶν καθεστώτων τελεῖ ὡς πρὸς τὸ πνευ-
ματικὸ μέρος ὑπὸ τὴν ἀνώτατη ἐποπτεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ 
ὡς πρὸς τὸ διοικητικὸ μέρος ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Κράτους, στὸ ὁποῖο ἀνήκει 
ἀποκλειστικὰ καὶ ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας τάξης καὶ ἀσφάλειας.

5. Οἱ πιὸ πάνω ἐξουσίες τοῦ Κράτους ἀσκοῦνται ἀπὸ διοικητή, τοῦ ὁποίου 
τὰ δικαιώματα καὶ καθήκοντα καθορίζονται μὲ νόμο. Μὲ νόμο ἐπίσης καθορί-
ζονται ἡ δικαστικὴ ἐξουσία, ποὺ ἀσκοῦν οἱ μοναστηριακὲς ἀρχές, καὶ ἡ ἱερὴ 
κοινότητα, καθὼς καὶ τὰ τελωνειακὰ καὶ φορολογικὰ πλεονεκτήματα τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους.»

Ὅλα τὰ παραπάνω δικαιώνουν ἀπόλυτα τὸν τίτλο: «Ἡ τελευταία θεοκρατία 
τῆς Εὐρώπης» (τίτλος στὸ ἄρθρο τοῦ ἐκδότη τοῦ «∆αυλοῦ» στὸ τεῦχος 298).

Χρυσόστομος Μακίσογλου
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Ç ÊÉÍÇÓÉÓ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ
ΚΩΝ. ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ, Ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸν Ἀγῶνα τῆς Ἐλευθερίας

Σχετικὰ μὲ τὰ φιρμάνια, βεράτια, προνόμια, ποὺ ἔδωσε ὁ Πορθητὴς στὸν Πατριάρχη, 
ὁ Κων/νος Α. Βοβολίνης στὸ βιβλίο του: «Ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Ἐλευθερίας» 
γράφει: 

Σελὶς 15: «Ὁ Πορθητὴς Σουλτάνος Μεχμὲτ Β΄ ἀναγνωρίζει καὶ καθιστᾷ τὸν Ἀρχηγὸ 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας “Βασιλέα καὶ Αὐτοκράτορα”, “Αὐθέντην καὶ ∆εσπότην”, κα-
θιστῶν οὕτω ἐντὸς τοῦ ἰδίου του Κράτους τὴν Χριστιανικὴν Ὀρθοδοξίαν “Κράτος ἐν 
Κράτει”.» Ἀναμφισβητήτως δὲ ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ ἐκ τοῦ αὐτοδυνάμου κύρους τῆς 
Ἐκκλησίας ἐπεβλήθησαν εἰς τὸν Πορθητήν –οὐκ ἦν ἄλλως δυνατὸν γενέσθαι– τὰ παρ’ 
αὐτοῦ παραχωρηθέντα εἰς τὸν Γεώργιον Γεννάδιον προνόμια, τὰ μετέπειτα περιληφθέν-
τα ἐν πλάνει εἰς τὰ «βεράτια». Τὸ προπεμπτικὸν ὑποσχετικὸν τοῦ Σουλτάνου πρὸς τὸν 
Πατριάρχην –ἐγχειρισθὲν μετὰ πολλῶν δώρων– εἶναι σαφές: «Πατριάρχευε ἐν εἰρήνῃ 
καὶ ἔχε τὴν φιλίαν ἡμῶν ἐν οἷς χρῄζεις καὶ ἐθέλεις ἔχων πάντα τὰ προνόμια τῶν προ-
κατόχων σου.»

Κατὰ τὸν ἱστορικὸ Φραντζῆ καὶ μετὰ συνδιάλεξιν τοῦ Πορθητοῦ μετὰ τοῦ Πατριάρχου 
Γενναδίου ὁ σουλτάνος «ἔδωκε καὶ προστάγματα ἐγγράφως τῷ Πατριάρχῃ μετ’ ἐξουσίας 
βασιλικῆς ὑπογεγραμμένα κάτωθεν, ἵνα μηδεὶς αὐτῶν ἐνοχλήσῃ ἢ ἀντιτείνῃ, ἀλλ’ εἶναι 
αὐτὸν ἀναίτητον καὶ ἀφορολόγητον καὶ ἀδιάσειστον ἀπὸ παντὸς ἐναντίου καὶ τέλους 
καὶ δόσεως ἐλεύθερος ἔσται αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτὸν πατριάρχαι εἰς τὸν αἰῶνα.»

Ἀναφέρει δὲ ὁ ἱστοριογράφος τῆς Ἁλώσεως τὸ ἑξῆς πολὺ χαρακτηριστικό:  «Ὁ Μωά-
μεθ, ὁ πορθητὴς καὶ κύριος γενόμενος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ μετὰ 
τὴν ἅλωσιν αὐτῆς ἐκέλευσε τὸν ἀπόπλουν τοῦ στόλου, βρίθοντος πολλῶν λαφύρων, τῇ 
δὲ ὑστεραίᾳ ἐτέλεσε μετὰ θριαμβικῆς εἰσόδου καὶ τῶν νικητηρίων τὴν ἀνάρρησιν τοῦ 
Ἕλληνος Πατριάρχου.»

ÔÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÔÑÁÃÏÕÄÉ
Τὸ τραγούδι φθάνοντας ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀρχαιότητας στὴν πατρίδα μας διακρί-

νεται σὲ δημοτικό, πατριωτικό, ἐρωτικό, σατιρικό, χορευτικό, κοινωνικὸ καὶ ὅ,τι 
ἰδιαίτερο ἀκόμα ἔχει φανῆ. Ἂν πάρωμε τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεσοπολέμου, ἔχομε ἐδῶ τὸ 
δημοτικό, τὰ ξενόφερτα βάλς-ταγκὸ καὶ τὰ ρεμπέτικα-λαϊκά. Πάντα τὸ τραγούδι 
σὰν δημόσια ἔκφραση καταξιώνει καὶ τοὺς τραγουδιστάς του, ἰδίως μὲ τὰ τεχνολο-
γικὰ μέσα παραγωγῆς του.

Στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 20οῦ αἰῶνα συντελέσθηκε μία μεγάλη πολιτισμικὴ ἄνθιση 
τοῦ τραγουδιοῦ. Κοινωνικὸ μὲ τὶς δημοκρατικὲς ἀπαιτήσεις καὶ ὄνειρα τῆς ἐποχῆς 
(ἄσχετα ἂν διεψεύσθη οἰκτρά), ἐρωτικό, λαϊκὸ σὰν ἀνανεωμένο, νέον κῦμα καὶ ὅ,τι 
ὑπέροχο δημιουργήθηκε. Σήμερα, τὸν 21ο αἰῶνα, ὁ χρόνος ἔχει «κατασταλάξει» 
σπουδαίους μουσικούς, στιχουργούς, τραγουδιστάς-ἐρμηνευτὰς καὶ μὲ τὸ χάλι τὸ 
σημερινὸ τῆς πολιτισμικῆς δολιοφθορᾶς τοῦ οἰκουμενισμοῦ, φαντάζουν θαυμάσιοι. 
Σὲ παγκόσμια κλίμακα, ἄσχετα ἂν σὰν τὴν ποίηση εἶναι πολλὲς φορὲς μὴ μεταφερό-
μενα, εἶναι σημαντικά. Ὅπως πάντα ὅμως οἱ θησαυροὶ αὐτοὶ παραμένουν ἐγκλωβι-

‣



Ὑπὸ τὸ αὐτὸ πνεῦμα καὶ μὲ τὴν αὐτὴν σαφήνεια ἐπανελήφθησαν καὶ μεταγενεστέρως 
τὰ σουλτανικὰ «βεράτια», πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ἐκκλησίας εἰς δὲ τὸ πρὸς τὸν πατριά-
ρχην Ἰωακεὶμ Β΄ «βεράτιον» τονίζεται: «5. Οὐδεὶς θέλει ἐπεμβαίνει ἐναντίον τῷ ἱερῷ νό-
μῳ παρὰ τῷ πατριάρχῃ, τοῖς μητροπολίταις καὶ λοιποῖς ἱερεῦσιν ἐνοχλῶν αὐτοὺς ὡς 
πρός τε τὸ ἐξασκεῖν ἐλευθέρως τὰ τῆς θρησκείας των καὶ ἐν ταῖς κατοικίαις των καὶ τὸ 
ἐκτελεῖν οἱανδήποτε ἄλλην ταύτην πρᾶξιν.»

Σελὶς 23: «Ὁσάκις παπᾶδες ἢ κριταὶ καταγγείλωσι τῶν τινα ὑπὸ τὸν ῥηθέντα πατριά-
ρχην διατελούντων μητροπολιτῶν ἢ ἀρχιεπισκόπων ἢ ἐπισκόπων καὶ ζητήσωσι τὴν παῦ-
σιν ἢ ἐξορίαν των, ἡ αἴτησίς των δεν εἰσακούεται πρὶν ἢ ὁ πατριάρχης καὶ ἡ σύνοδος 
τῶν μητροπολιτῶν ἀνακαλύψωσι τὴν ἀλήθειαν. Περὶ τούτου δὲ καὶ ἂν ἀκόμη ὑψηλόν 
μου φιρμάνιον ἤθελεν ὁπωσδήποτε ἐκδοθῇ ἄνευ ἐνσφραγίστου ἀναφορᾶς τοῦ πατριά-
ρχου καὶ τῶν μητροπολιτῶν, τοῦτο οὐδεμίαν ἐχέτω ἰσχύν.»

Σελὶς 16: «Ἓν μόλις ἔτος μετὰ τὴν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἰς συνταχθεῖ-
σαν κατὰ τῷ 1454 πρὸς τοὺς Ἑνετοὺς ὑπὸ τοῦ Πορθητοῦ συνθήκην ἐλήφθη μέριμνα καὶ 
διὰ τὰ συμφέροντα τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας: “Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θέ-
λει διατηρήσει ὅλα τὰ εἰσοδήματα, ὅσα ἐνέμετο ἐν ταῖς κατεχομέναις ὑπὸ τῶν Ἑνέτων 
χώραις, καθ’ ἣν ἐποχὴν ὑφίστατο ἔτι τὸ Βυζαντινὸν Κράτος”.»

Σελὶς 20 : «Αἱ ἐνωρὶς ἀρξάμεναι ῥαγδαῖαι πτώσεις καὶ ἀναβιβάσεις πατριαρχῶν –το-
νίζει ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος– ἐπαυξήσασαι τὴν κακοδαιμονίαν, ὀφείλονται 
εἰς τὴν ἀπληστίαν τῶν κατακτητῶν, οἵτινες κατέστησαν τὴν θέσιν τοῦ Πατριάρχου προ-
σοδοφόρον δι’ ἑαυτούς. ∆ιότι, ἐνῶ ὁ Πορθητὴς ἔδωκε χρηματικὸν δῶρον πρὸς τὸν πρῶ-
τον Πατριάρχην, παρὰ τῶν διαδόχων αὐτοῦ ἐζήτει χρήματα, ὡς παρὰ τῶν πολιτικῶν 
καὶ διοικητικῶν ὑπαλλήλων τοῦ Κράτους. Ὅπως οὗτοι ἔδιδον τὸ κατ’ εὐφημισμὸν λε-
γόμενον δῶρον (πεσκές), ἤτοι ὡρισμένον χρηματικὸν ποσὸν διὰ τὴν ἣν κατελάμβανον 
θέσιν, οὕτως ὑποχρεώθησαν ὑπὸ τῶν Τούρκων νὰ δίδωσι χρήματα καὶ οἱ ἑκάστοτε νέ-
οι Πατριάρχαι.»

Σελὶς 25: «Ἐξέδωκε “βεράτια” εἰς τὸν Πατριάρχην Ἱερεμία Β ,́ καθ’ ἀναφέρει ὁ Σουλ-
τάνος: Πρῶτον «βεράτιον»: «πᾶσαν ἐξουσία τοῦ ἔδωκε καὶ δεσποτείαν εἰς πάντας τοὺς 
εὐσεβεῖς χριστιανοὺς ἱερωμένους καὶ λαϊκούς, καὶ νὰ κάμῃ κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ 

σμένοι καὶ στὸ ἐσωτερικὸ ἀπὸ τὶς διάφορες προκαταλήψεις ποὺ προκύπτουν. Γιὰ 
παράδειγμα ἀριστουργηματικὰ στιχουργήματα τῶν τραγουδιῶν ἀγνοοῦνται ἀπὸ 
τὴν φιλολογικὴ ἰντελινγκέτσια, ἡ ὁποία, κολλημένη σὲ δικά της πρότυπα, δὲν εἶχε 
τὴν εὐελιξία καὶ εὐαισθησία νὰ τὰ συμπεριλάβῃ σὲ ὅ,τι καὶ αὐτὴ εἶχε νὰ προσθέσῃ. 
∆υστυχῶς μιὰ μεγάλη μερίδα ἀπὸ τυφλοπόντικες τῶν βιβλιοθηκῶν δὲν μπόρεσε νὰ 
ἀκολουθήσῃ τὸ ποτάμι αὐτό, τὸ ξέσπασμα μετὰ τόσους πολέμους.

Ἡ διαχρονικότης σὰν μία ἱκανότητα στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου φωτίζει ὅλη αὐτὴ 
τὴ δημιουργία, ὅπου καὶ παρὰ τὰ διαψευσθέντα, ἀλλοιωθέντα ἢ καὶ στηθέντα γεγο-
νότα, ἐν τούτοις ἔρχεται νὰ δώσῃ ὅ,τι ἀληθινὸ καὶ ὡραῖο συνελήφθη ἀπὸ ὅλους αὐ-
τοὺς τοὺς προικισμένους. Ἐδῶ ἡ γυναῖκα προβάλλει μέσα καὶ ἔξω σὰν δημιουργὸς ἢ 
ὄνειρο. Στὸν τρέχοντα χρόνο μερικὲς φορὲς ὡρισμένες ἐκπομπὲς ἀπό... εὐαίσθητους 
ἀνοίγουν ἕνα παράθυρο στὸ θησαυρὸ αὐτό, ἀποκάλυψη... Θὰ εὐχόμουν γιὰ τοὺς 
ἐπερχόμενους νὰ βρεθοῦν κάποιοι, ὥστε ἐπιλεχτικὰ ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα νὰ δώσουν 
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τὴν πίστην αὐτοῦ νὰ μὴ δὲν ἔχῃ κανένα ἐμπόδιον ὑπό τινος…»
∆εύτερον «βεράτιον», ὅτι: «κατὰ τὴν πίστην του νὰ ὁρίζῃ καὶ νὰ κρίνῃ μητροπολίτες, 

ἀρχιεπισκόπους, ἱερεῖς καὶ πάντα ἀνθρώπου ῥωμαίου καὶ ἐκκλησίας καὶ μοναστήρια 
καὶ ὅποιος φανῇ ἐνάντιος τοῦ μπερατίου αὐτοῦ νὰ παιδεύεται μεγάλως παρὰ τῆς αὐτοῦ 
βασιλείας. Λαβὼν δὲ τὸ βασιλικὸν μπαράτιον ὁ Πατριάρχης καθέζεται εἰς τὸν Πατριαρ-
χικὸν Θρόνον αὐτοῦ ὡς κύριος καὶ δεσπότης τῆς οἰκουμένης καὶ κρίνει καὶ ἀποφάσεις 
ποιεῖ κατὰ τὴν  δεποστείαν καὶ ἐξουσίαν ἥνπερ ἔχουν οἱ Πατριάρχαι.»

Σελὶς 52: «Ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶχε τὴν μεγίστην δύναμιν ἐγκαθι-
δρύων ἐπισκόπους, ὥστε τὰ χρυσόβαλλα αὐτοῦ ἦσαν εἰς μεγίστην ὑπόληψιν». «…τὸ σύ-
στημα (τοῦτο) ἦτο λίαν μισητὸν εἰς τοὺς Ἑνετούς.. Ἀνυπόφορον φαίνετο… ἡ ἐκκλησια-
στικὴ κεφαλή, ἥτις ἦτο ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ Σουλτάνου, νὰ ἔχῃ δικαίωμα νὰ διορίζῃ 
ἐπισκόπους καὶ ἡγουμένους τοῦ τόπου.»

Σελὶς 88: Ὁ Γάλλος πρόξενος Κουζινερί, πρὸ τοῦ 1821, γράφει: «…ὅλοι οἱ ἀρχιεπίσκο-
ποι καὶ οἱ ἐπίσκοποι, ἐξαρτώμενοι ἀπὸ τὴν Πύλην… ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι λόγῳ τῆς θέ-
σεώς του ὁ σύμβουλος τοῦ ποιμνίου του καὶ εἰς περίπτωσιν ταραχῆς τινος εἶναι αὐτὸς 
ὁ ἐκπληρῶν τὸν ὡραῖον ῥόλον τοῦ μεσολαβητοῦ μεταξὺ τοῦ ἀγᾶ καὶ λαοῦ…»

Σελὶς 110 : Ἡ ἀπὸ 18 Μαρτίου προκήρυξη τοῦ Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β΄ περιλαμβάνει 
μεταξὺ ἄλλων: «Ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος διετάχθη νὰ ἔχῃ ὑπὸ τὴν 
ἐπιτήρησιν αὐτοῦ τοὺς ἐν Γαλατᾷ διαμένοντας Σέρβους (σημ. «∆»: οἱ Σέρβοι εἶχαν τό-
τε κηρύξει ἐπανάσταση κατὰ τοῦ σουλτάνου) οἵτινες μετηνέχθησαν εἰς τὰ πατριαρχεῖα 
πρὸς αὐστηροτέραν φύλαξιν, κρατηθέντες ὕστερον ὑπὸ αὐτῆς τῆς Πύλης ὡς ὅμηροι καὶ 
μόλις τὸ 1826 ἀπολυθέντες…»

Σελὶς 181: «Στὶς παραμονὲς τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου ὁ Σουλτάνος Μετζὴτ ἀπηύθυνε ἔγ-
γραφον στὸν Πατριάρχην Γερμανὸν ∆ .́ Εἰς τὸ ἔγγραφον τοῦτο (τοῦ 1853) ἀναφέρεται: 
“Σοὶ ἡ ∆όξα τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔθνους, πρότυπον τῶν πρωτευόντων λα-
τρευτῶν τοῦ Ἰησοῦ, νῦν Ῥωμαῖε Πατριάρχη Γερμανὲ Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν ἐκ-
κλησιαστικῶν αὐτῆς ἐξαρτημάτων, ἔστω τὸ ἀξίωμά σου διαρκές…”»

Σελὶς 192: «Ὁ Σουλτάνος Ἀβδοὺλ Ἀζὶζ ἀντιλαμβάνετο, ὅτι συμφέρον εἰς τὴν αὐτοκρα-
τορίαν του ἦτο νὰ τηρῇ τὰ συμπεφωνημένα, νὰ ἐφαρμόζῃ τοὺς νόμους καὶ νὰ ἀναγνω-

κορυφαῖες στιγμὲς τοῦ στίχου καὶ τῆς μουσικῆς ἀπὸ ἐρμηνευτὰς (πολὺ δύσκολο), 
ποὺ θὰ ἀποδίδουν τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ βιώματος, ἀπ’ ὅπου προέκυψαν. Κάτι δηλαδὴ 
σὰν ἐπιθεώρηση, σκηνοθετημένο, ὥστε σύντομα νὰ ἀνασταίνεται, γιατί, βλέπεις, ὁ 
χρόνος εἶναι λίγος γιὰ τοὺς ἐπερχόμενους, μιᾶς καὶ τὰ γεγονότα αὐτὰ συνέβησαν σὲ 
χρόνο ἐτῶν. Θὰ μοῦ εἰπῇς, ἐκεῖνοι οἱ τραγουδιστὲς δὲν ξανάρχονται. 

Εἶχα ἀκούσει κάποτε ἕναν δίσκο, ποὺ εἶχε κομμάτια ἀπὸ ὄπερες, σχετικὰ μὲ τὰ πιὸ 
πάνω. Ἐὰν ὁ σκηνοθέτης συλλάβῃ τὴν ἑβραιοχριστιανικὴ ρίζα τοῦ καπιταλισμοῦ, 
τὶς τοπικές μας ἰδιαιτερότητες, ὅπου τὸ δημοτικὸ στοὺς κάμπους καὶ τὰ βουνὰ ἢ 
τὸ ρεμπέτικο στὴν περιθωριοποίηση τῆς πόλης (τὸ λαϊκὸ δηλαδή), τότε, ἀφοῦ κατα-
λάβῃ τὴν σημερινὴ Γιαχβεδοποίηση τῆς τάχατες παγκοσμιότητας τῶν ἐξουσιαστῶν 
καὶ περιούσιων, ἴσως μπορέσῃ καὶ δώσῃ δραματικὰ ἢ καὶ σατιρικὰ ἀκόμα τὴν 
ἀτμόσφαιρα.

Παντελῆς Γλάρος
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ρί ζῃ ἐμ πραγ μά τως τὰς ἀ π’ αἰ ώ νων πα τρι αρ χι κὰς προ νο μί ας. Πα τρι αρ χεύ ον τος τοῦ Γρη-
γο ρί ου ΣΤ ,́ δι έ τα ξε να δο θῶ σιν ἐκ τοῦ ∆η μο σίου Τα μείου χρή μα τα πρὸς ἀ νοι κο δό μη-
σιν τῆς Μο νῆς τοῦ Ἀρ κα δί ου καὶ “πα ρέσ χε πολ λὰς εὐ κολί ας πρὸς ἀ νέ γερ σιν να ῶν καὶ 
σχο λῶν”.»

Σε λὶς 194 : «Πα ρα δό ξως δὲ καὶ ὁ Σουλ τά νος ἐ ζή τη σε νὰ ἴ δῃ καὶ κα τ’ ἰ δί αν τὸν νέ ον 
πα τριά ρχην (Ἰ ω α κεὶμ Γ΄) τὴν 19-11-1879, καὶ ἐ δέ χθη αὐ τόν, ἀ κού σας καὶ προ φο ρι κῶς 
τὰς πε ρὶ με ταρ ρυθ μί σε ως τοῦ Κρά τους γνώ μας.»

Σε λὶς 194 : Ἡ ἐ φη με ρὶς Κων/πό λε ως –«Νε ο λό γος»– τὴν 30-7-1883 ἀρ. φυλ. 4254, γρά-
φει: «Ἡ με τα ξὺ τῆς Ὑ ψη λῆς Πύ λης καὶ τοῦ ἡ με τέ ρου Πα τριά ρχου συ ζή τη σις δὲν εἶ ναι 
συ ζή τη σις κυ ριά ρχου πρὸς ὑ πή κο ον, ἀλ λὰ συ ζή τη σις δύ ο ἀ νε γνω ρι σμέ νων ἀρ χῶν, αἵ-
τι νες ἔ χου σιν ἑ κα τέ ρα τὸν κύ κλον τῆς δι και ο δο σί ας αὐ τῶν καὶ ἴ σα μὲν δι α κε κρι μέ να 
ἀπ’ ἀλ λή λων δί και α ἀμ φό τε ρα ἐκ τῆς κυ ρι αρ χι κῆς ἐ ξου σί ας ἀ πορ ρέ οντα τοῦ Σουλ τά-
νου, ὅ στις, μά λι στα αὐ το βού λως ηὐ δό κη σε νὰ κρα τύ νῃ τὰ τῶν Πα τρι αρ χεί ων καὶ διὰ 
δι ε θνῶν συμ βά σε ων.»

Σε λὶς 196: «Τὸ λυ θὲν ἐπὶ ∆ι ο νυ σί ου Ε΄ ζή τη μα τῶν προ νο μί ων ἀ νε κι νεῖ το ἔ κτο τε καὶ 
κα τ’ ἐ πα νά λη ψιν ἀ πὸ τὴν Τουρ κι κὴν ἐ ξου σί αν, ἐ πὶ τῆς πα τρι αρ χί ας δὲ τοῦ Νε ο φύ του 
Η΄ (1891-1894) ἡ Τουρ κι κὴ Κυ βέρ νη σις ἠ θέ λη σε να ὑ πα γά γῃ ὑ πὸ τὸν ἔ λεγ χον αὐ τῆς τὴν 
Ἑλ λη νι κὴν Ἐκ παί δευ σιν καὶ νὰ εἰ σα γά γῃ ὑ πο χρε ω τι κῶς ἐν τοῖς ἑλ λη νι κοῖς σχο λεί οις 
τὴν δι δα σκα λί αν τῆς Τουρ κι κῆς Γλώσ σης. Τὸ πρῶ τον ἐ κρί θη ἀ πα ρά δε κτον. Τὸ δεύ τε-
ρον ἐ γέ νε το δε κτόν.»

Σε λὶς 210 : Σὲ ἀ παν τή ση σὲ αἴ τη μα τοῦ πα τριά ρχου Ἰ ω α κεὶμ Γ ,́ ὅ πως τὰ κλει διὰ τῆς 
Ἁ γί ας Σο φί ας δο θοῦν στὸν πα τριά ρχην, γιὰ νὰ μὴν εἰ σέλ θῃ σ’ αὐ τὴν ὁ προ ε λαύ νων Ἑλ-
λη νι κὸς Στρα τὸς στὴ Θρᾴ κη, ὁ Μ. Βε ζύ ρης το πο θε τή θη κε:

«Ἔ χο μεν πε ποί θη σιν εἰς τὸν Θε ὸν καὶ εἰς τὸν στρα τὸν μας, ὅ τι θὰ κερ δί σω μεν τὴν μά-
χην τῆς Τσα τά λετζας. Ἀλ λὰ καὶ ἐν ἐ ναν τί ᾳ πε ρι πτώ σει ἔ χο μεν ἤ δη προ τά σεις τῶν Με-
γά λων ∆υ νά με ων νὰ ἐ πέμ βουν καὶ μὴ ἐ πι τρέ ψουν τὴν κα τά λη ψιν τῆς Κων σταν τι νου πό-
λε ως. Ἐν πά σῃ πε ρι πτώ σει εὐ χα ρι στῶ τὸν Πα τριά ρχην καὶ θὰ ἔ χω ὑ π’ ὄ ψιν τὴν εὐ γε νῆ 
πρό τα σίν του.» Ταῦ τα ἀρ χο μέ νου τοῦ Νοεέμ βρίου 1912.

Αὐ τὰ εἶ ναι με ρι κὰ ἀ πὸ τὰ βε ρά τια, προ νό μια, σουλ τα νι κὰ φιρ μά νια, ποὺ ἔ δω σε ὁ σουλ-
τά νος δι α χρο νι κὰ μέ χρι τὸ 1912 στὸν πα τριά ρχη, ὅ πως κα τα γρά φον ταν στὸ βι βλί ο τοῦ 
Κων/νου Βο βο λί νη: «Ἡ Ἐκ κλη σί α εἰς τὸν ἀ γῶ να τῆς Ἐ λευ θε ρί ας».

Σω τή ριος Φλέκ κας

ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ: Στὸ ἐκ δο τι κὸ ση μεί ω μα τοῦ προ η γού με νου τεύ χους, σελ. 20584, οἱ στίχ. 
12 καὶ 13 νὰ δι ορ θω θοῦν ὡς ἑξῆς: «Ἡ ἐ πί ση μη ὀ νο μα στι κὴ ἐ πί θε ση κα τὰ τῶν Ἑλ λή νων ἀ πὸ 
Ἕλ λη νες κλη ρι κοὺς στὶς ἐκ κλη σί ες τῆς Ἑλ λά δος ἀ πο τε λεῖ πραγ μα τι κὰ μί α...».

•  Ἀ πὸ τυ πο γρα φι κὸ λά θος στὴν ἀ πάν τη ση τοῦ ἐκ δό τη τοῦ «∆» στὸν κ. Θ. Ἠ λι ό που λο γιὰ 
τὸ θέ μα τῶν τό νων καὶ τῆς ἱ στο ρι κῆς ὀρ θο γρα φί ας, τ. Φε βρ., σ. 20677, στίχ. 5ος, ἡ χρο νο-
λο γί α 1981 ἔ γι νε 1821. Στὸ ἴ διο τεῦ χος καὶ στὴν ἴ δια σε λί δα, στ. 11ος (ἀ πὸ κά τω) οἱ λέ-
ξεις «δι ό τι, ἂν τὸ πράτ τα με, ἡ», ποὺ μπῆ καν ἀ πὸ ἀ βλε ψί α, νὰ δι ορ θω θοῦν ὡς ἑξῆς: «δι ό τι 
τὸ πρά ξα με, ἐ πει δὴ ἡ».

•  Στὴ σελ. 20645, τ. 299, 8η σειρά, προσθήκη: αὐθαίρετου μεσημβρινοῦ, τώρα Greenwich, 
τότε τοῦ ἑλληνικού μεσημβρινοῦ τῶν Μακάρων Νήσων  Καμάροι  Κανάριοι.
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