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ΓΕΡ. Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
Καθηγητού, Μέλους Κεντρικής Επιτροπής
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

«Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΑΙΚΗ»
ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΣ ΑΥΤΗΣ
Ή θέσις τοϋ Αυτοκέφαλου εις τους Οικουμενικούς Διάλογους.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή συνολική και συμπεπληρωμένη εκδοσις των δύο μελετών: α) « Ή
'Ορθοδοξία, αποστολική και Καθολική και ή Ένότης αυτής» και β) « Ή
Ένότης της Οικουμενικής 'Ορθοδοξίας και το αύτοκέφαλον (σύνοψις
ερευνών)», ώς συμβολή εις τας κατευθυντηρίους γραμμάς και το πλαί
σιον τών Οικουμενικών διαλόγων έπεβάλλετο να γίνη μετά την τελευταίαν
συζήτησιν και τοποθέτησιν τοϋ θέματος: τής θέσεως τής 'Ορθοδόξου Ε κ 
κλησίας εις «το Παγκόσμιον Συμβούλιον τών Εκκλησιών», εις τήν Κεντρι
κήν Έπιτροπήν τοϋ οποίου μετέσχεν ό γράφων τό παρόν, μετά τοΰΣεβ. Μη
τροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου. Εις τό ερώτημα ποία ήτο ή συζή
τησις και ή ημετέρα —τών δύο αντιπροσώπων τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος
— τοποθέτησις, κατά τάς συνεδρίας τής Κεντρικής Επιτροπής (16 24 Ίαν.
1987), ή άπάντησις είναι απλή. Ή αϋξησις τοϋ άριθμοϋ τών Προτεσταντικών
'Ομολογιών, αϊτινες ζητοϋν να ένταχθοΰν και εντάσσονται εις τήν δύναμιν
«τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», χειροτερεύει τήν, ούτως ή άλ
λως, εξ αρχής, μειονεκτικήν θέσιν τής 'Ορθοδοξίας, έφ' όσον ό μεν αριθμός
τών 'Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών παραμένει σταθερός (13) άπό τοϋ
1961, οτε προσήλθον πασαι εις τό εν λόγφ Συμβούλιον (πλην τής εν 'Αλβα
νία ευρισκομένης 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ζώσης εντός τής κομμουνιστι
κής και άθεου χώρας), ό δε αριθμός τών Προτεσταντικών Όμολογιών άπό
τοϋ 1961 ηύξήθη ύπερμέτρως. Σήμερον είναι τα μέλη «τοϋ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Εκκλησιών» 310. Και αί μεν Έκκλησίαι μας είναι 13, αϊ 'Ορθό
δοξοι αί όντως Καθολικαί, εις τάς οποίας προστίθενται ή Παλαιοκαθολική,

6

Γερ. Ι. Κονιδάρη

ή 'Αγγλικανική και αί Άντιχαλκηδόνιοι, πού είναι επίσης όλίγαι, ai δε προ
τεσταντικαί Όμολογίαι πάρα πολλαί. Ή Ρωμαϊκή Εκκλησία μετέχει από
του 1961 δια παρατηρητών μεν εις την Γεν. Συνέλευσιν και τήν Κεντρ. Έπι
τροπήν, δια τακτικών μελών δε εις τήν Έπιτροπήν Πίστεως και Τάξεως.
Εντεύθεν προκύπτει άριδήλως, ότι ή παρουσία «της Καθολικής 'Ορθο
δόξου Εκκλησίας» δια τών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών πρέπει να παρουσιά
ζη ενότητα, ην έχει εν τη θεωρία και εν τη πράξει δια γενικούς και ειδικούς
λόγους.

ΟΙ γενικώτεροι

λόγοι:

1. Ή παρουσία της Καθολικής ως Οικουμενικής 'Ορθοδοξίας εις τήν
Οίκουμενικήν Κίνησιν πρέπει να είναι π ά ν τ ο τ ε και σ υ ν ε χ ώ ς γεγο
νός β α ρ υ σ ή μ α ν τ ο ν, διότι προσδίδει ε ι ς α υ τ ή ν π ρ ά γ μ α τ ι ο ί
κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν χ α ρ α κ τ ή ρ α , ενώ άνευ αυτής παύει το Παγκόσμιον
Συμβούλιον Εκκλησιών ν α ε ί ν α ι Π α γ κ ό σ μ ι ο ν .
2. Ό λόγος εϊναι προφανής, διότι «ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία»
αποτελεί τήν εν τη ουσία συνέχειαν τής Μιας Αγίας Καθολικής και 'Απο
στολικής 'Εκκλησίας, εφ' όσον παρουσιάζει Ενότητα έν τή ταυτότητι (Iden
titàtseinheit) τής Πίστεως, εις τα θεμέλια τής Διοικήσεως (επίσκοποι 
Σύνοδος μέ άποφασιστικήν ψήφον), τήν λατρείαν—άνευ αύστηρδς ομοιο
μορφίας εις τα δευτερεύοντα στοιχεία αυτής—και τό ήθος, τό όποιον
καθορίζεται από τήν πνευματικότητα και τήν ύψίστην άρετήν τής αγάπης
προς τον Θεόν και τον πλησίον.
3. 'Αλλ' ή παρουσία τής 'Ορθοδοξίας συνδέεται άρρήκτως όχι μόνον
προς τό πρώτον μέγα θέμα και αίώνιον θεμέλιον τής αληθείας τής «εν
Χριστώ ιστορικής Άποκαλύψεως» αυτής, άλλα και προς τό δεύτερον, τήν
όρθήν μέθοδον, τον Διάλογον, ώς μόνιμον τρόπον λειτουργίας τών Συνόδων
τών διαθετουσών κυρίαρχον και άποφασιστικήν ψήφον εις τήν ζωήν τής
Εκκλησίας.
Εις αυτόν τον θεσμόν συνυφαίνεται ή αρχαία χριστιανική και ελληνική
φιλελεύθερα παράδοσις, ώς πολύτιμος κληρονομιά τοϋ Ελληνικού "Εθνους
έν τή Φιλοσοφία. Συνοδικότης σημαίνει διάλογον, κυρίως τών 'Επισκόπων,
ώς διαδόχων τών 'Αποστόλων, περιωρισμένων έν τόπφ (Πολύκαρπος Σμυρ
ναίων), συγκροτούντων και τό άνώτατον άποφασιστικόν όργανον τής 'Εκ
κλησίας, τάς 7 Οίκουμενικάς Συνόδους. Ή Δύσις μετέβαλε, δυστυχώς, τήν
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Σύνοδον εις συμβουλευτικον όργανον, υπό τήν κυριαρχίαν του Ρωμαϊκοϋ
Πνεύματος και του Ρωμαίου Ποντίφηκος, μέχρι της ανόδου εις τον θρόνον
Ιωάννου του ΚΓ'. Δέν εισέρχομαι εις λεπτομέρειας.
4. Ή ακτινοβολία της Οικουμενικής και συνοδικής και ώς «αποστολι
κής 'Ορθοδοξίας» και τής ένότητος αυτής έν τή άληθεία «της ιστορικής
εν Χριστώ άποκαλύψεως» είναι πολύτιμος δι' αυτόν τον κόσμον και κατ'
άκολουθίαν δια το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών. Είναι δε θεμέλιον
πολύτιμον, ότι ό Χριστιανισμός ενεφανίσθη εις τον Κόσμον ώς Εκκλησία
τοΰ Χρίστου και άνεγνωρίσθη ύπ' αύτοΰ ώς τοιαύτη.
Οι είδικώτεροι λόγοι :
1. Ό λ α τα ανωτέρω γεγονότα και παρατηρήσεις είναι πρωταρχικά,
τόσον δια τον Προτεσταντισμόν, καθ' εαυτόν, ώς άπελπιστικώς διηρημένον,
όσον καί δια το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών, δπερ παρουσιά
ζει, ώς εΐδομεν, οξέα προβλήματα, δια τής αυξήσεως τοΰ αριθμού τών Προ
τεσταντικών Όμολογιών (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Τρία οξέα προβλήματα...),
ώς μελών τοΰ έν λόγω Όργανισμοΰ, όσον καί δια τήν παρουσίαν τής 'Ορ
θοδοξίας, ετι δε καί τών καθηκόντων τών μελών τών 'Εκκλησιών αυτών,
μάλιστα τών ιδρυτικών μελών.
2. Καί εξηγούμεθα: Λέγεται συνήθως καί απλώς, ότι ή 'Ορθόδοξος
'Εκκλησία (όρθότερον «ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία» —ώς είναι ό
τίτλος αυτής, άτε ιστορικώς καί δογματικώς ακριβέστατος—) προσφέρει
τήν μαρτυρίαν αυτής εις τό Παγκ. Συμβούλιον τών 'Εκκλησιών, ενώ το ακρι
βές είναι, ότι προσφέρει τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν α υ τ ή ς , ώ ς σ υ ν ε χ ι σ τ ο ΰ
κ α ί μ ά ρ τ υ ρ ο ς τής 'Αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας τών 7 Οίκουμ.
Συνόδων, με τήν Ενότητα έν τή ταυτότητι, περί ής έγένετο ανωτέρω λόγος.
3. 'Εντεύθεν ανακαλύπτει σαφώς καί οξέως τό ζήτημα τής λήψεως
τών αναγκαίων αποφάσεων δια τό θέμα τής επιβαλλομένης αλλαγής τρόπου
ψηφοφορίας εις τό Π.Σ.Ε. έν τή λήψει αποφάσεων ουσιωδών υπό τής
Γενικής Συνελεύσεως, διότι τό πνευματικόν έκκλησιαστικόν μέγεθος τής
'Ιστορικής Καθολικής 'Ορθοδοξίας πρέπει να μή ευρίσκεται έν μειοψηφία,
αλλά καί ή έπίδρασίς της να είναι ανάλογος προς τήν οίκουμενικήν αυτής
βαρύτητα καί σημασίαν, ώς θεματοφύλακος τής αληθείας. Τοϋτο είναι πρω
ταρχικής σημασίας δια τήν κρίσιν τής καταστάσεως, έν ή ζή καί δρςί ή
ημετέρα 'Εκκλησία.
4. Τ ό Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν ε ί ν α ι ,
α τ υ χ ώ ς , έν τ ο ι ς π ρ ά γ μ α σ ι Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
μ ή Ε κ κ λ η σ ι ώ ν , ήτοι όμολογιών, προτεσταντικών πολυαρίθμων, καί
τίνων Εκκλησιών, ών ή ημετέρα προβάλλει τήν εϋλογον αρχή, ότι είναι ή
Μία Αγία Καθολική καί "Αποστολική 'Εκκλησία. Αΰτη καί ένεκα τής θεμε
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λιώδους ταύτης αληθείας δύναται να παράσχη και τ ο π ρ ό τ υ π ο ν δια την
έπιδιωκομένην — αυτός πρέπει να είναι ό σκοπός του Παγκοσμίου Συμβου
λίου των Εκκλησιών— π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ν τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς , διότι
ή Ένωσις δεν δύναται να προέλθη εκ του Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Ε κ 
κλησιών, ε φ ' ό σ ο ν ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ς μ ί α Έ κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α .
Αύτη είναι δυνατή εις τους διμερείς διάλογους.
5. "Οθεν πρέπει να προστεθή, ότι επιβάλλεται να λύση ο Προτεσταντι
σμός το μέγιστον πρόβλημα του, τήν έκκλησιαστικοποίησιν αύτοϋ. Τούτο
θα ώφελήση και τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών. 'Εντεύθεν όμως
ανακύπτει ή μεγίστη ύποχρέωσις «τής Καθολικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας»
να άναλάβη και πάλιν τήν πρωτοβουλίαν (1920) και νά θέση, ε π ί τ έ λ ο υ ς ,
τ ό θ έ μ α τ η ς α λ η θ ε ί α ς περί της ουσίας του έργου και τών σκοπών
του Π.Σ.Ε., τ.ε. περί της προπαρασκευής τής Ενώσεως τών Εκκλησιών
δια κειμένων έκκλησιολογικώς και επιστημονικώς ισχυρών, παρουσιαζόντων
είς πάσαν περίπτωσιν τάς αρχάς τής αληθείας τής 'Ορθοδοξίας, τής 'Αρχαίας
'Αδιαιρέτου 'Εκκλησίας, ως πρότυπα —μετά συνεννόησιν δέ και συνεργασίαν
τών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, επί τών τιθεμένων προ αυτής κειμένων —
τήν Ενότητα τής 'Εκκλησίας εν τη 'Επισκοπή, τή αυτή τοπική 'Εκκλησία
τών δύο πρώτων αιώνων, οτε αί Καθολικαί Έκκλησίαι, αί ανεξάρτητοι απ'
αλλήλων, ήσθάνοντο έαυτάς ως τήν Μίαν, ώνομάσθησαν δέ οριστικώς έπι
σκοπαί, τοϋ όρου «ή Επισκοπή» προελθόντος άπότόν χαρακτηρισμόν τοϋ
έργου τών 'Αποστόλων ύπό του Ά π . Πέτρου (Πράξ. 1, 20, πρβλ. Γ. Κονιδά
ρη, Ή 'Επισκοπή, Θεολογίας 54 [1983] 209228, 451453). Ό χαρακτηρισμός
μετεβλήθη είς θεσμόν τής τοπικής 'Εκκλησίας. Όθεν έταυτίσθησαν οί όροι:
ΈπισκοπήΈκκλησία, π.χ. Εκκλησία Κορίνθου και 'Επισκοπή Κορίνθου.
'Ενταύθα έχει τήν θέσιν του ό ορισμός τί είναι «Καθολική Εκκλησία» :
Είναι Έπισκοπαί τοπικαί εν ταυτότητι πίστεως, διοικήσεως, λατρείας και
ήθους. Τα δύο κείμενα, τα όποια δημοσιεύονται κατωτέρω, υπηρετούν τόν
σκοπόν τής Παρουσίας τής 'Ορθοδοξίας εις τό Παγκόσμιον Συμβούλιον
'Εκκλησιών.
6. Δεν είναι τυχαΐον τό γεγονός άλλα τουναντίον εύεξήγητον, ότι έπε
κράτησαν από τοΰ τέλους τοΰ Α' αιώνος τυπικώς οί όροι «Επισκοπή» και
«Εκκλησία» και δια τήν τοπικήν Έκκλησίαν, μετά δέ τοϋ ονόματος τών πο
λιτών, τοΰ προσδιορίζοντος τήν εν τόπω άποστολικήν διαδοχήν (ή φιλολογι
κή μορφή Πολύκαρπος Σμυρναίων, Μελίτων Σαρδιανών επίσκοπος). Διατη
ροΰντες νΰν τήν άρχέγονον Παράδοσιν τής 'Εκκλησίας και τό Συνοδικόν
σύστημα τών επισκόπων, οί όποιοι α π ο τ ε λ ο ύ ν κοινωνίαν πίστεως,
μυστηρίων και δή και Θ. Ευχαριστίας, μυστηρίων μέ θεμέλιον τήν τετράδα
τών μυστηρίων, Βάπτισμα, Τερωσύνη, θ . Ευχαριστία, Χρίσμα, εχομεν τήν
ύποχρέωσιν νά παρουσιάζωμεν ταύτα ε'ις τό Π.Σ.Ε. και δή και «τήν διαδοχήν
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των 'Αποστόλων εν τοις έπισκόποις» και τη Συνόδφ, πολλώ μάλλον, ότι
ταύτα δεν αποτελούν απλώς πίστιν της Εκκλησίας τών δύο πρώτων αιώνων,
πού μας έδωκε ύπευθύνως την Κ.Δ., ώς Κανόνα πίστεως καί διοικήσεως και
ήθους, αλλά καί τεκμηριωμένην τήν ίστορικήν άλήθειαν. "Οθεν πρέπει οι
Καθολικοί 'Ορθόδοξοι Θεολόγοι να καταστήσωμεν σαφές: α) εις τήν Ρώμην,
ότι τον β' αιώνα δεν υπήρχαν εν αύτη Πάπαι, αλλά τ α π ε ι ν ο ί ε π ί σ κ ο 
π ο ι , οΐτινες μάλιστα δεν ήγάπων καθόλου τον δρον «ό επίσκοπος», ον έπε
φύλασσον δια τον Θεόν καί τον Χριστόν, προετίμων δε τους όρους «Προ
εστώς» (πρβλ. Ίουστίνου Άπολ. 65 καί 67) καί «ό πρεσβύτερος» (Ειρη
ναίος), καί β) εις τους Προτεστάντας, ότι ύπήρχον έπισκοπαί καί επίσκοποι
τών «Καθολικών Εκκλησιών», εις τάς οποίας έλειτούργουν οί τ ρ ε ι ς 'Ιε
ρ α τ ι κ ο ί β α θ μ ο ί (Α' Κλημ. κεφ. 40 καί 'Ιγνάτιος 7 έπιστολαί: πρβλ.
κλασσικά χωρία Έφεσ. 3, Φιλ. 3 καί 10, Σμυρν. 8  9 , 1), ο ί ό π ο ι ο ι δ ε ν
έ χ ο υ ν α ν ά γ κ η ν μεταρρυθμίσεως, ώς λέγει το 3ον κείμενον ΑΜΤ του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, καί ότι επί δύο αιώνας υπήρχε μία
'Εκκλησία εις έκάστην περιοχήν (έπισκοπήν) με μ ί α ν Θ. Ε υ χ α ρ ι σ τ ί 
α ν μέ συλλειτουργόν τον Έπίσκοπον, γνωστόν κυρίως δια του ονόματος,
καί τό άνώνυμον πλήθος τών πρεσβυτέρων καί διακόνων (πρβλ. Α' Κλημ.
κεφ. 40  44 καί 54, Ίγν. Φιλαδ. 10 παρ. 3, Έφέσ. 3). Δεν είμεθα, λοιπόν, ώς
λέγεται συνήθως εις τό Π.Σ.Ε. κλπ. μάρτυρες μιας τών πολλών παραδόσεων,
α λ λ ά τ ή ς α λ η θ ε ί α ς περί τής ουσίας, μορφής καί Ένότητος τής
'Αρχαίας 'Εκκλησίας, εν τη ταυτότητι τών 'Επισκοπών, ώς θεμελιωδών μορ
φών τής τοπικής 'Εκκλησίας (όχι ομόσπονδοι Έκκλησίαι).

Συμπέρασμα
Κατά ταϋτα ή Ένότης τής Μιας 'Εκκλησίας ύπέρκειται του Αυτοκέ
φαλου, ώστε να επιβάλλεται ή συνεννόησις τών Αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών
δια τήν κατ'ούσίαν έπίτευξιν—δια συνεννοήσεως αυτών—ώστε νά γίνεται
ορθή ή κρίσις τών υπό τών Προτεσταντών παρουσιαζομένων κειμένων, π.χ.
του γνωστού κειμένου: Βάπτισμα, Θ. Ευχαριστία, Αειτούργημα (κακώς γρά
φεται Ίερωσύνη), διότι ή Ένότης τής Εκκλησίας εν τή ουσία καί τη μορφή
είναι δογματικώς καί ίστορικοφιλολογικώς καθιερωμένη, καί ευτυχώς θεμε
λιωμένη.
Ή ώρα τής «Καθολικής'Ορθοδόξου Εκκλησίας» έσήμανεν οφείλει να
παρουσίαση τήν όρθόδοξον κρίσιν της περί τών κειμένων τών Προτεσταν
τών, τα όποια μαρτυρούν, ότι δεν υπάρχει παρ' αύτοΐς τό μυστήριον τής
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Τερωσύνης και κατ" άκολουθίαν έκκλησιαστικον και Κανονικον λειτούρ
γημα (ΑΜΤ), ελκον την καταγωγήν του από τους επισκόπους, ουδέ ή θ .
Ευχαριστία. Εΐναι πικρά ή αλήθεια. Δέν υπάρχουν ένεκα τούτου προτε
σταντικοί Έκκλησίαι ή Εκκλησία, το δε «κεχειροτονημένον λειτούργη
μα» (Ordiniertes ΑΜΤ) εΐναι εφεύρημα, καλύπτον την άλήθειαν περί της
ανυπαρξίας Εκκλησίας: δέν έχουν πράγματι ιερείς, ουδέ ίερείας και επι
σκόπους, αν και χρησιμοποιούν τους όρους τούτους, ώς δέν έχουν Βάπτι
σμα και Θ. Εύχαριστίαν.
Γράφομεν δέ ταύτα λαμβάνοντες υπ" όψιν τάς απαντήσεις τών Εκκλησι
ών εις τα τρία κείμενα και τό συμπόσιον της Βοστώνης, τό όποιον δέν αντε
λήφθη, ότι ή α λ η θ ή ς ε π ι γ ρ α φ ή τ ω ν 3 κ ε ι μ έ ν ω ν θ α έ δ ε ι
να εΐ ναι
«Βάπτισμα, Ευχαριστία και λειτούργημα.
Έκθεσις θεολογικών συζητήσεων.»
και όχι «δηλώσεις», άφοΰ μάλιστα περιέχουσιν ανεπίτρεπτους δι" Ε κ κ λ η 
σίας πραγματικός απόψεις και εκφράσεις (πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Τό λειτούρ
γημα ΑΜΤ κλπ. 'Αθήναι 1985  6, σελ. 37 έξ.). Ταΰτα έπί τοΰ παρόντος.
Προσεχώς δημοσιεύεται μελέτη μέ τον τίτλον: «Τό μέγα πρόβλημα
της Εκκλησιαστικής Τστορίας και τών Οικουμενικών Διαλόγων: Μορφή
και Ένότης τής Εκκλησίας και ή λύσις του». Αύτη θα μεταφρασθή και
άγγλιστί.
Ή συνέκδοσις, λοιπόν, τών δύο κειμένων υπηρετεί ενα σαφή σκοπόν:
τήν παρουσίασιν τής Ένότητος τής 'Ορθοδοξίας, ώς κριτηρίου παντός κει
μένου τών άλλοδόξων, ώστε να πραγματοϋται και ή Ένότης εις όλα τα κεί
μενα, χρήσιμα εις τους έτεροδόξους οίκουμενιστάς, οί όποιοι πρέπει έπί τέ
λους να μάθουν τήν Καθολικήν Όρθόδοξον αλήθειάν της, άναγκαιοτάτην
και άναπόφευκτον δια τήν πραγματικήν προπαρασκευήν τής Ενώσεως, δια
προσφοράς κειμένων ύπό του Π.Σ.Ε. έκκλησιολογικώς και επιστημονικώς
χρησίμων εις τους διμερείς διάλογους, έξ ών είναι δυνατόν να προέλθη ή
έκκλησιολογική θεμελίωσις τής Έπανενώσεως τής διεσπασμένης Χριστια
νοσύνης.
Αι Αυτοκέφαλοι 'Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, έχουσαι ενότητα, οφείλουν
να εϋρουν τρόπους να τήν χρησιμοποιούν έν τη εξετάσει κειμένων τών έτερο
δόξων, άνευ βεβαίως ομοιομορφίας εις τήν διατύπωσιν.
Φεβρουάριος 1987
Γ. Ι. Κ.
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Α'
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ*
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
(Ίστορικοδογματικον πλαίσιον)

/

(
Είναι τόσον βαρυσήμαντος και αρχαίος ό όρος ή «'Ορθοδοξία», ώς έν
νοια εκκλησιαστική και ιστορική καί δογματική, ώστε να διαγραφή το πλαί
σιον πάσης διαπραγματεύσεως τοϋ πνευματικού μεγέθους της ιστορίας τοϋ
Χριστιανισμού, ώς Εκκλησίας με τήν πλουσίαν λατρείαν της. Είναι αξιο
σημείωτον ότι φέρεται, αρχικώς τον β' και γ' αιώνα, ώς αποστολική (Εύ
σέβ. Γ, 31).
Εκφέρεται συχνάκις καί μόνη υπό τών πιστών της Εκκλησίας μας,
διότι αυτή γεμίζει τον θρησκευτικόν συναισθηματικόν κόσμον εκατομμυ
ρίων πιστών της γνησίας Καθολικής Εκκλησίας «της καθ' ημάς 'Ανατολής».
Ό θ ε ν είναι εϋλογον, διατί ό έπιχειρών να δώση έν συντομία το περιεχό
μενον αυτής ευρίσκεται προ δυσχερειών, τί να εϊπη καί τί να παράλειψη.
Ό π ω ς είς τέλειος ορισμός τοϋ όρου Εκκλησία είναι δυσχερέστατον εγχεί
ρημα, ούτω καί μία τελεία καί βραχυτάτη διατύπωσις τοϋ περιεχομένου
τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας φαίνεται προβληματική, καί αν εχη ό ιστο
ρικός θεολόγος τήν άγαθήν τύχην νά ζήση τό περιεχόμενόν της είς τάς πη
γάς της καί τήν πλουσίαν άποστολικήν καί έκκλησιαστικήν Παράδοσίν της.
1. Ή νέα Άποκάλυψις έν Χριστώ καί ή πνευματική, λειτουργική καί
ηθική διδασκαλία τής 'Εκκλησίας είναι πολύπλευρος, όπως φαίνεται είς
τήν πίστιν καί λειτουργικήν ζωήν της καί τήν ίσχυράν έκκλησιολογίαν καί
θεολογίαν τών Συνοπτικών (Ευαγγελιστών), τών Πράξεων τοϋ Λουκά καί
τών επιστολών τοϋ Παύλου. Είναι ευτύχημα, ότι, όταν ενεφανίσθη ό Χρι
στός καί ίδρυσε τήν Έκκλησίαν ώς κιβωτόν τής άνυψώσεως καί σωτηρίαν
τοϋ ανθρωπίνου γένους, ή Ελληνική γλώσσα καί ό Ελληνικός πολιτισμός
έκυριάρχουν τής Έλληνορρωμαϊκής Οικουμένης, ώστε κατέστη εύκολος ή
διάδοσις τής Χριστιανικής θρησκείας.

* Έν αντιδιαστολή προς τον όρον, τον όποιον χρησιμοποιούν αί 5 ελάσσονες
Έκκλησίαι τής 'Ανατολής, αί άπορρίπτουσαι τάς Οικουμενικός Συνόδους, Χαλκηδόνος
(451), έξ ου καί Άντιχαλκηδόνιοι, Κωνσταντινουπόλεως (553), Κωνσταντινουπόλεως ΣΤ'
(680), Πενθέκτην (690  691) καί τήν Ζ' Νικαίας (787). Αί έν λόγω Έκκλησίαι ονομάζονται
α) Κοπτική 'Ορθόδοξος (Αίγυπτος), 3) Αίθιοπική, γ) Συριακή, δ) 'Αρμενική και ε) τοϋ
Malabar 'Ορθόδοξος τής Ν. 'ίνδίας. Με τάς έν λόγω 'Εκκλησίας (όνομαζομένας)
διεξάγεται υπό τής Καθολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας επίσημος διάλογος προς προπαρα
σκευή ν τής Ενώσεως.
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Τρία εΐναι τα μεγάλα γεγονότα, μετά την Άνάστασιν και την Άνάλη
ψιντοΰ Κυρίου: α) Ή στερέωσις μετά την Πεντηκοστήν της Εκκλησίας ώς
ιεραποστολικής εις ενα έν παρακμή μ^ν ζώντα κόσμον, αλλά ποθοϋντα τήν
άπολύτρωσιν, β) τα 'Ιεροσόλυμα, ή πόλις του Χρίστου και των "Αποστόλων
με επικεφαλής τον Πέτρον, και ή Ελληνική "Αντιόχεια, όπου έδρασαν ό
Πέτρος και ό Παύλος, απετέλεσαν τήν άπιρχήν τ η ; Μ τ / ί λ η ; Ιεραποστολι
κής δράσεως, ιδίως τοϋ Παύλου, ό όποιος 'ίδρυσε και έστερέωσε τάς πρώτας
Εκκλησίας εις τήν Μ. "Ασίαν και τήν'Ελλάδα, ώς άπαρχήν των Ευρωπαϊ
κών Εκκλησιών τοϋ Χρίστου, γ) ή εντός βραχέως χρόνου προσχώρησις
μέρους τοϋ Έλληνισμοΰ, ό όποιος εγκατέλειψε βαθμιαίως τον μΰθον και
προσήλθεν εις τήν ίστορικήν έν Χριστώ άποκάλυψιν, καθ" δν χρόνον ή
Ρώμη έδέχετο τον Χριστιανισμόν και καθίστατο ή πόλις τοϋ μαρτυρίου,
κατά τήν έποχήν τοϋ διωγμοΰ τοϋ Νέρωνος (64 μ.Χ.), τών δύο κορυφαίων
'Αποστόλων, τοϋ Πέτρου και τοϋ Παύλου.
2. Αι ίστορικαί Έκκλησίαι, και δή και αί μεγάλαι "Αντιοχείας και Ρώ
μης, όχι μόνον έδωκαν μορφήν εϊς τον θεμελιώδη δια τήν ζωήν τής Εκκλη
σίας θεσμόν, έπικρατήσαντα εις τας τοπικάς "Εκκλησίας, εις τον θεσμόν
τής αποστολικής λειτουργίας τής " Ε π ι σ κ ο π ή ς (Πράξ. 1, 20. Α' Τιμ. 3, 1
και Α' Κλήμεντος κεφ. 40  44 και 54), άλλα και τον ήγέτην τών 'Εκκλησιών,
τον έπίσκοπον ααμα τοις πρεσβυτέροις και διακόνοις» (κατά τον μάρτυ
ρα Ίγνάτιον Άντιοχέων). Το ιστορικόν γεγονός τής Διαδοχής τών 'Απο
στόλων έν τοις έπισκόποις τών τοπικών Εκκλησιών, πού ώνομάσθησαν
Καθολικαί, κατέστη αποστολική και έκκλησιολογική πεποίθησις εις τάς
κλειστάς ενότητας, τοπικάς 'Εκκλησίας. Αύται μας έδωκαν με σπανίαν Ίσχύν
τής ιστορικής συνειδήσεως από τών μέσων τοϋ β' αιώνος τήν Καινήν Δια
θήκην (τελικώς 27 βιβλία, άρχαί δ' αιώνος), ώστε να εχωμεν, χάρις εις τήν
διαφύλαξιν τής αποστολικής παραδόσεως υπό τών υπευθύνων ηγετών τών
Καθολικών Εκκλησιών, τον Κανόνα τής πίστεως, συνδεόμενον προς τήν
ίστορικήν έν Χριστώ "Αποκάλυψιν. Ούτω κατέστη δυνατή ή άπόκρουσις
τών αιρέσεων επιτυχώς, ώς και ή ύπερνίκησις τής έχθρότητος τοϋ Κράτους
και τών κοσμικώς σκεπτόμενων. Εΐναι, ένεκα τούτων, τοσοΰτον τό βάθος
και τό πλάτος τοϋ θεμελιώδους όρου, ό όποιος εις τον πολυμέτωπον αγώνα
ήρχισε ν' αναδεικνύεται έν τή 'Εκκλησία, τ.ε. ή 'Ορθοδοξία τών Καθολικών
Εκκλησιών ή «τής κατά τήν Οίκουμένην Καθολικής Εκκλησίας» (μαρτύ
ριον Πολυκάρπου 156  166), ώστε να ερμηνεύεται ή διαμόρφωσις τών
Σχολών 'Αλεξανδρείας και 'Αντιοχείας, έξ ων προήλθον οί μεγάλοι Πα
τέρες τής 'Εκκλησίας.
Ή σκιαγράφησις τοϋ περιεχομένου τής "Εκκλησίας ώς ορθοδοξίας
εΐναι δυσχερής. "Ομως θα ήδυνάμεθα εις τό σημεΐον τοϋτο να συνοψίσωμεν
τό περιεχόμενόν του, ώς προκύπτει από τό όλον έργον τοϋ εξόχου τέκνου
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της Σμύρνης, ό όποιος υπήρξε μάρτυς και επίσκοπος Λουγδούνου—Λυών
της Γαλλίας—και απολογητής του Χριστιανισμού, του Ειρηναίου. Ή τ ο ό
μαθητής του Πολυκάρπου.
« Ό Χριστιανισμός είναι ή αλήθεια περί του τριαδικού Θεοϋ καί της εν
Χριστώ άποκαλύψεως περί τών νέων σχέσεων Θεοΰ καί άνθρωπου καί τής
άπολυτρώσεως καί ή Εκκλησία είναι το περιεχόμενον του Χριστιανισμού».
3. «'Αρχή σοφίας ή τών ονομάτων επίσκεψις», ελεγεν ό Μέγας Βασί
λειος, παραλαβών τοΰτο άπό τους προγόνους μας. Ή πληρότης τής εν τη
'Εκκλησία του Χρίστου αληθείας εΐναι το πρώτον προς έξέτασιν ζήτημα,
διότι πρέπει να δικαιολογηθή ό χαρακτηρισμός Όρθόδοξος, ώς ή διαρκής
καί ασφαλής διαφύλαξις τής ιστορικής αληθείας τοΰ Ευαγγελίου του Χρί
στου περί Θεοϋ καί ανθρώπου, ώς τέκνου του ΘεοϋΠατρός καί τής εν Α
γίω Πνεύματι ζώσης καί δρώσης ημετέρας Εκκλησίας. Ποίος είναι ό πλη
ρέστερος χαρακτηρισμός, ό όποιος αιτιολογεί τον δρον 'Ορθοδοξία;
4. Ό πλήρης όρος δίδεται εϊς πολλά κείμενα τοΰ παρελθόντος, εκ τών
οποίων εχομεν πρόχειρον ευτυχώς εν καί έπίσημον. Πρόκειται περί τοΰ
κειμένου «τοΰ Συνοδικοΰ τόμου» τής ανακηρύξεως τής Αυτοκέφαλου 'Εκ
κλησίας τής Ελλάδος (όχι αναγνωρίσεως τής «αύτογνώμονος» αντικανονι
κής πράξεως τής 'Αντιβασιλείας τοΰ "Οθωνος τοΰ 1833), εκδοθέντος τον
Ίούνιον τοΰ 1850 υπό τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. Μέχρι του έτους
732  733, ή 'Εκκλησία τής Ελλάδος ήτο τμήμα τής άρχαιοτέρας διοι
κήσεως τοΰ Άνατολικοΰ Ίλλυρικοΰ —κατ' ούσίαν τής 'Ελληνικής Βαλκα
νικής ή τής άλλως λεγομένης Χερσονήσου τοΰ Αίμου— ή οποία ύπήγετο
έκκλησιαστικώς εις τον Πάπαν «τής πρεσβυτέρας» Ρώμης. Βεβαίως τοΰτο
ήτο άντικανον'ικόν, διότι άπό τοΰ 395 τό Άνατολικόν Ίλλυρικόν ύπήγετο
εις τήν Άνατολικήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν, ή οποία εύρίσκετο έπί τής
όδοΰ τοΰ εξελληνισμού μέ κύριον παράγοντα τήν Έκκλησίαν.
5. Εις τό Έλληνικόν Βυζάντιον διεμορφώθη ή Καθολική 'Ορθόδοξος
'Εκκλησία, ώς ό μέγας παράγων μεταμορφώσεως τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους
εις Έλληνικόν Βυζαντινόν. Τότε ή ελληνική μόρφωσις, φιλοσοφία, γλώσσα
(τών 7 Οικουμενικών Συνόδων) καί παιδεία, ώς έχρησιμοποιήθη ύπό τών
μεγάλων Πατέρων τής χρυσής εποχής τών ελληνικών γραμμάτων τοΰ δ' καί
ε' αιώνος (Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, Γρηγορίου τοΰ Νύσσης,
Χρυσοστόμου, Κυρίλλου "Αλεξανδρείας κ.ά.), έστήριζε τήν Όρθοδοξίαν
τής Καθολικής 'Εκκλησίας καί τήν ενότητα τοΰ Βυζαντίου. Εις τον αγώνα
προς διαφύλαξιν τής ορθοδοξίας τής Καθολικής 'Εκκλησίας τό Οίκουμενι
κόν Πατριαρχεΐον απέβη ό φορεύς* τής ένότητος τοΰ λαοΰ τής "Ανατολικής
* Πρβλ. Σ ά ρ δ ε ω ν Μ α ξ ί μ ο υ ,
θοδοξία, Θεσσαλονίκη 1975.
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Αυτοκρατορίας, ή οποία περιωρίζετο όλο και περισσότερον εις τον έλλη
νικον χώρον. "Η άμυνα προς την Ρωμαιοκαθολικών Δύσιν ενίσχυσε την
Όρθοδοξίαν τοΰ Πατριαρχείου και τον δεσμον με τον λαόν.
Γ
Η καθιέρωσις του όρου 'Ορθοδοξία συνετελέσθη από του ι'  ια' αιώ
νος, δτε το 1054 έπήλθεν το Σχίσμα της Δυτικής Εκκλησίας. Μεταξύ του
ι' και ιγ' αιώνος άνεγεννήθη και ή εθνική ελληνική συνείδησις (βασίλειον
της Νικαίας, 12041261), ό δε σύνδεσμος μεταξύ της Καθολικής'Ορθο
δόξου Εκκλησίας και τοΰ Ελληνικού "Εθνους απέβη έκτοτε ισχυρότερος,
και διότι είχε συντελέσει εις τήν διαφύλαξιν τής 'Ορθοδοξίας και του Ε λ 
ληνικού "Εθνους, ώς φορέως ουχί μόνον τοΰ Ελληνικού "Εθνους και τοΰ
Ελληνισμού (300 π.Χ.  565 μ.Χ.), άλλα και τής μακραίωνος παραδόσεως
τής γνήσιας οίκουμενικότητος τής 'Αρχαίας Καθολικής 'Εκκλησίας (πρβλ.
Γερ. Ι. Κονιδάρη, Ή άρσις τοΰ Βουλγαρικού Σχίσματος εν τω πλαισίω τής
Καθολικής 'Ορθοδοξίας τοΰ Έλληνισμοΰ, 'Αθήναι 1971).
6. Κατά τήν ώραν τής πτώσεως τοΰ Βυζαντίου (1453) ή Καθολική 'Ορ
θόδοξος 'Εκκλησία, ή οποία εις τήν άρχαίαν μορφήν της είχεν ενώσει επί
Ρωμαιοκρατίας τό Έλληνικόν "Εθνος, κατά τρόπον ίσχυρόν, όσον ουδεμία
άλλη δύναμις πρότερον, απέβη ή σωτήριος κιβωτός τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους.
Τότε ή λέξις Καθολική υπεχώρησε προ τής λέξεως 'Ορθοδοξία, ή οποία ήτο
όμως περιεκτική αυτής, θ α ϊδωμεν τον άποχρώντα λόγον κατωτέρω ασχέ
τως τής λαϊκής ροπής να κρατή τήν μίαν λέξιν όρον, πού έπί Τουρκοκρατίας
ακόμη έγέμιζε τήν ζωήν τοΰ λαού.
Τ
Ητο τότε ή 'Εκκλησία, πού διετήρει τήν άρχαίαν καθαρότητα τής πί
στεως άλλα και τής ζωής διά τον ύπόδουλον χριστιανικόνλαόν, ή 'Εκκλη
σία τοΰ Ευαγγελισμού, τής "Αναστάσεως και τής ελπίδος. Ό ευαγγελισμός
τής 'Αναστάσεως, αποστολικής προελεύσεως, εθεσεν άνεξίτηλον τήν σφρα
γίδα του εις τήν ούσίαν και μορφήν —ύμνολογίαν και τέχνην— εις τήν Ό ρ 
θοδοξίαν τής Καθολικής Εκκλησίας τής 'Ανατολής, ώστε να δοθή κατά
τους νεωτέρους χρόνους ό χαρακτηρισμός τής 'Εκκλησίας μας ώς Εκκλη
σίας τής 'Αναστάσεως. Διά τον λαόν απέβη κατά τήν άκολουθηθείσαν έπο
χήν ή Εκκλησία τής "Απολυτρώσεως και τής ελπίδος τής ελευθερίας.
7. Όταν ήλθεν ή ευτυχής ώρα τής 'Επαναστάσεως τής Εθνικής Παλιγ
γενεσίας (1821), έπειτα άπό πολλά: επαναστάσεις κατά τών Τούρκων, εις
τάς οποίας έπρωτοστάτει πάντοτε ή Εκκλησία (με πλήθος νεομαρτύρων)
τοΰ Γένους τών Ελλήνων, τότε διεκόπησαν αυτομάτως αί σχέσεις τών εν
Ελλάδι Μητροπόλεων, 'Αρχιεπισκοπών και 'Επισκοπών προς τήν «μητέ
ρα Μεγάλην τοΰ Χριστού Έκκλησίαν», τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον.
Πρέπει να σημειωθή, ότι και τότε, όπως πάντοτε, τό Οίκουμενικόν Πατρι
αρχεϊον διετήρει τα αρχαία χαρακτηριστικά, τήν γνησίαν οικουμενικότητα
τοΰ αρχεγόνου Χριστιανισμοΰ και τήν άποστολικήν όρθοδοξίαν τής πάρα
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δόσεως του. Ή. μέριμνα δια τον λαον και ή ύπεράσπισις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων του Γένους άνήκεν εις την άποστολήντης και δια τοΰτο ηύνό
ησε δι' ηγετών (Γρηγόριος ό Ε' και πλήθη επισκόπων) την έθνικήν παλιγ
γενεσίαν. Ανεδείχθη κατά τον ιθ' αιώνα, κατά τον αγώνα προς διατήρησιν
των εθνικών προνομίων, δτε εξεπλήρωσε και πάλιν την λαϊκήν αποστολή ν
της.
Μέγας είναι ό αριθμός επισκόπων και κληρικών μαρτύρων, διότι ό
άγων του 1821 διεξήχθη «διάτήν πίστιν και έλευθερίαν» (ΐδε κείμενα αυθεντι
κά υπό Ήλ. Οικονόμου, "Αθήναι 1985).
8. θ ά άπετέλει δια τήν άποστολικήν Έκκλησίαν της Ελλάδος και τήν
Όρθοδοξίαν καθόλου γεγονός βαρυσήμαντον, εάν έγίνετο: α) ή κανονική
άνακήρυξις του Αυτοκέφαλου επί Καποδιστρίου —ώς αρχικώς ήθελεν ό
σπουδαίος Κυβερνήτης— β) εάν άπέκτα κανονικόν Καταστατικόν Χάρτην
και πρόγραμμα, γ) εάν ελυεν, ώς ήδύνατο τότε, τό οίκονομικόν αυτής πρό
βλημα (αυτάρκεια), θά ήτο ασφαλής και δ) αν έλυε τό μέχρι σήμερον άλυ
τον πρόβλημα, της μορφώσεως του Κλήρου της Ελλάδος και ειδικών στε
λεχών αυτής. Ή ϊδρυσις της Θεολογικής Σχολής εις τό Πανεπιστήμιον
Αθηνών (1837) και εΐτα τής Θεσσαλονίκης (1945) δεν ένετάχθη εις εν πρό
γραμμα. Συνέβησαν δε γεγονότα μαρτυροϋντα, ότι οι εκκλησιαστικοί άν
δρες, οί τόσον άγωνισθέντες υπέρ τής ελευθερίας, δεν ήσαν έτοιμοι δια τοι
αϋτα έργα («ήσαν, λέγει περιέργως ό Ανδρούτσος, υδαρείς τον χαρακτή
ρα»). Οΰτως ή Βαυαρική 'Αντιβασιλεία, με σύμβουλον τον εύφυδ πατριώτην
μεν άλλα ουχί έκκλησιαστικόν πολιτικό ν, τον Θεόκλητον Φαρμακίδην,
άρχιγραμματέα τής 'Ιεράς Συνόδου και καθηγητήν του Πανεπιστημίου 'Αθη
νών, διεμόρφωσεν κατά τό πρότυπον του Βαυαρικού Κονσιστορίου Κατα
στατικόν Χάρτην τής 'Εκκλησίας, ύποτεταγμένης εις τήν Πολιτειοκρατίαν
μέ πανίσχυρον τον Βασιλικόν Έπίτροπον. Ταϋτα ανετράπησαν μόνον τό
1923.
9. Ή κανονική άνακήρυξις τοϋ Αυτοκέφαλου τής Εκκλησίας τής Ε λ 
λάδος μόλις τό 1850 (όχι άναγνώρισις τής αντικανονικής ενεργείας τοϋ
1833) εδωκεν τήν εύκαιρίαν εις τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον εις τον τό
μον να υπενθύμιση, ότι «ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία» τής Ελλάδος
έδει να διατήρηση τήν δογματικήν ενότητα και τα κανονικά θεμέλια τής
'Ορθοδοξίας, ώστε ν' άποβή κατ' ούσίαν ελευθέρα Εκκλησία εν έλευθέρω
κράτει και εν συνεργασία μετ" αύτοϋ. Όμως έπεκράτησεν ή Πολιτειοκρα
τία (1833) και εις τους νέους νόμους Σ' και ΣΑ'. Τό 1923 άνέλαβεν ή 'Ιεραρ
χία τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος τήν διοίκησιν χάρις εις τον Άμ. Άλιβι
ζάτον και τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, Άρχιεπίσκοπον 'Αθηνών και
πάσης 'Ελλάδος (1923  1938).
Ή ανατροπή τής Πολιτειοκρατίας (κατάργησις τοϋ Βασιλικού Έπι
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τρόπου) συνετελέσθη καθ' δν χρόνον ή Θεολογία εΐχεν αρχίσει να άκμάζη
(Μελέτιος "Αθηνών), ό δέ εκπρόσωπος της Όρθοδοξίας της 'Αρχαίας Καθο
λικής Εκκλησίας επεισεν την Έκκλησίαν να μετάσχη της Οικουμενικής
Κινήσεως. Ή περιώνυμος εγκύκλιος δια τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν προς
έπανένωσιν τών διηρημένων Εκκλησιών και Όμολογιών του 1920 εύρεν
αμέσως εκφρασιν εις τό πρόγραμμα τών Όρθοδόξων, το όποιον έξέθεσεν ό
Ά μ . 'Αλιβιζάτος εν Γενεύη τό 1920 (Intern. Kirch. Zeit. 1920). Ή νέα πο
ρεία της Όρθοδοξίας εύρισκε στήριγμα τήν όρθόδοξον θεολογίαν, ή οποία
ήτο φορεύς του φιλελευθέρου πνεύματος τής "Αρχαίας Καθολικής Εκκλησί
ας, τής οποίας τό ανατολικόν τμήμα άπετέλει τήν Έλληνικήν Έκκλησίαν.
10. Ή αρχαία και ιστορικώς και δογματικώς ακριβέστατη έννοια του
όρου «Καθολική "Ορθόδοξος "Εκκλησία» αποδίδει τήν κανονικότητα τής έν
αύτη συνεχείας τής Μιας 'Αγίας Καθολικής και "Αποστολικής 'Εκκλησίας,
ώς διεμορφώθη κατ" ούσίαν από τών χρόνων του Φωτίου. 'Εφ' όσον δε ή έν
τη Δύσει 'Εκκλησία επέμεινε να κράτηση τον άρχαίον δρον Καθολική Ε κ 
κλησία καίτοι μέχρι του 1054 (Σχίσμα τής Δυτικής 'Εκκλησίας) και διεμορ
φώθη εις Ρωμαιοκαθολικήν και δή και εις έκκλησιαστικόν και πολιτικόν
ργαόνισμόν (Παπική διπλωματία 600 μ.Χ., Κράτος Παπικόν 754 1870 και
1929 μέχρι σήμερον), ορθώς ή "Ανατολική Καθολική 'Εκκλησία παρενέ
βαλε μεταξύ τών δύο λέξεων τον χαράκτηρισμόν 'Ορθόδοξος, δια να δηλώ
νη τήν γνησιότητα τής Καθολικότητος αυτής (πρώτη μνεία «Καθολική Ε κ 
κλησία», κλασικόν χωρίον 'Ιγνατίου προς Σμυρναίους κεφ. 8, 1  9, 1).
Τούτο έσήμαινεν, ότι εΐχεν τήν συνείδησιν τής "Αποστολικής "Εκκλη
σιαστικής Παραδόσεως, ή οποία διεσώθη, ώς γνησία οικουμενική, δια τών
λοιπών κειμένων τών εκκλησιαστικών Πατέρων, τοΰ Συμβόλου τής Πίστεως
ΝικαίαςΚωνσταντινουπόλεως και τών όρων τών 7 Οικουμενικών Συνόδων,
δια τό Τριαδικόν, τό Χριστολογικόν και τήν Σωτηρίαν. Ή θέλησις προς δια
τήρησίν της έξεδηλώθη και εις τήν Θεολογίαν από τοΰ ιε' αιώνος, τάς
Συνόδους και τήν Νεωτέραν Θεολογίαν "Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
11. Ό όρος έξέφραζεν και εκφράζει τήν ενότητα τής "Εκκλησίας κατά
τρόπον έξαίρετον, διότι κατ" ούσίαν παριστά τήν κάθετον από τών "Αποστο
λικών χρόνων και όριζοντίαν ενότητα τών "Εκκλησιών, 'Ενότητα έν τη ταυ
τότητι τής Πίστεως, εις τα θεμέλια τής Διοικήσεως (επίσκοποι, Σύνοδοι,
ώς άποφασιστικόν και ουχί συμβουλευτικόν ώς απέβη εις τήν Δύσιν όργα
νον), εις τήν λατρείαν και τό ήθος με θεμέλιον τήν άγάπην, ώς τήν περιέγρα
ψεν ό Παύλος εις τήν Α' προς Κορινθίους έπιστολήν, τήν οποίαν έθεώρησεν
ό αείμνηστος διαπρεπής έν Βερολίνω φιλόσοφος και παιδαγωγός E d. Spran
ger ώς τον ΰπατον σκοπόν τοϋ ανθρωπίνου πολιτισμού (μαθήματα φιλοσο
φίας τοΰ Πολιτισμού).
12. Ή γνησία οίκουμενικότης τής Καθολικής "Ορθοδοξίας έξεφράσθη
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όχι μόνον εις τά δόγματα, την Διοίκησιν και την παράδοσιν, την λειτουργι
κήν και ήθικήν άλλα και εις τό θέμα της γλώσσης (δ'  ε' αιών). Είναι μέγα
το γεγονός της χρησιμοποιήσεως των εθνικών γλωσσών τών λαών εις την
λατρείαν και τό κήρυγμα, όταν οι Κύριλλος και Μεθόδιος, οί Θεσσαλονι
κείς 'Ιεραπόστολοι τών Σλάβων, έδημιούργησαν τό σλαβικόν άλφάβητον
και διεμόρφωσαν επί τη βάσει της Ελληνικής την γλώσσαν, μεταφράσαν
τες πλείστα έργα της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την σλαβικήν. Ή τ ο τό
γνήσιον πνεύμα της Πεντηκοστής (ομιλία μου εις Διεθνές Συνέδριον Βυζαν
τινών Σπουδών, Oxford 1966), διότι όπως τότε οΰτω και εφεξής και κατά
τον θ' αιώνα απέρριψαν τήν περί τριών ιερών γλωσσών θεωρίαν τών Δυτικών
(εβραϊκής, ελληνικής και λατινικής), διότι έκαστος λαός δικαιούται να
προσεύχεται και να διδάσκεται τό Εύαγγέλιον και να τελή τήν λειτουργίαν
του εις τήν γλώσσαν του. Τό γεγονός συνδέεται προς τήν μετά τήν Είκονο
μαχίαν (726  842) πρώτην άναγέννησιν επί Φωτίου τοΰ Α' του Μεγάλου.
Ή Ρωσία εδέχθη τον Χριστιανισμόν τό 988. Επρόκειτο περί γνησίας οικου
μενικής ιστορικής πράξεως, δια τής οποίας ό σλαβικός κόσμος είσήλθεν
εις τήν ίστορίαν του Πολιτισμού. Αί Έκκλησίαι Ρωσίας και τών Βαλκανι
κών χωρών κατέστησαν άπό τοΰ 1589 μέχρι τοΰ 1889 και 1937 αυτοκέφαλοι
και τοΰτο ήτο σύμφωνον προς τον Κανόνα, δν ύπεστήριξεν ό Φώτιος «τα
τών ενοριών δίκαια ταϊς πολιτικαΐς έπικρατείαις τε και διοικήσεσι συμμε
ταβάλλεσθαι εϊωθεν».
13. Εις τό δημοκρατικόν πνεΰμα τών Συνόδων (ιδρύσεως τών αυτοκέ
φαλων Εκκλησιών ηνωμένων εν τη ταυτότητι, περί ης ανωτέρω) πρέπει να
προσθέσωμεν και τήν ενότητα πνεύματος, ή οποία έπεκράτησεν εν τη θεο
λογία. Συνοψίζοντες τήν σχέσιν προς τον Έλληνισμόν —και ήτο άπό τοΰ
'Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου μέχρι τοΰ Ίουστινιανοΰ ό οικουμενικός Ε λ 
ληνισμός με τήν κοινήν Έλληνικήν γλώσσαν— παρατηροΰμεν ότι «ή Καθο
λική Εκκλησία μέσα εϊς τον διάλογον τής αληθείας, περί τής ιστορικής εν
Χριστώ άποκαλύψεως, θεολογεί γραφικώς και πλατωνίζουσα φιλοσοφεί έκ
λεκτικώς, τό άντίθετον ακριβώς (εξελληνισμός τοΰ Χριστιανισμοΰ) συνέβη
εις τήν αϊρεσιν» (πρβλ. Γερ. Ι. Κονιδάρη, Ή Ελληνική Εκκλησία ως πολι
τιστική δύναμις εν τή Ιστορία τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, 1948—Ή δια
μόρφωσις τής Καθολικής Εκκλησίας μέχρι τών αρχών τοΰ Ε' αιώνος και
οί τρεις Ίεράρχαι, 1955—Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία άπό τοΰ Ίησοΰ
Χριστού μέχρι τών καθ' ήμδς χρόνων, 1957—Ή άρσις τοΰ Βουλγάρικου
Σχίσματος έν τω πλαισίω τής Καθολικής 'Ορθοδοξίας τοΰ Έλληνισμοΰ,
1971, έκδ. Γ ) .
14. Δεν είναι δυνατόν να εισέλθω εις τήν βραχείαν ταύτην εκθεσιν τοΰ
ίστορικοΰ και δογματικοΰ πλαισίου τής 'Ορθοδοξίας εις τήν πλουσίαν λει
τουργική ν ζωή ν, θρησκευτικότητα και πνευματικότητα και τό μυστικόν
2
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πνεϋμα τών λειτουργικών κειμένων και μάλιστα εκείνο των Ρώσων, ουδέ
εις το θέμα τής σχέσεως θείου και ανθρωπίνου εν τη Παιδεία κατά την Όρθο
δοξίαν, ουδέ τα περί ηθικής και ελευθερίας, το όποιον ήδη άπο του ε' αιώνος
έχει ëva ôpov σαφή και κατηγορηματικόν: «συνεργεία», πού διεμορφώθη
εις αντίθεσιν προς τον «απόλυτον προορισμόν» του Αυγουστίνου (f 430),
ό όποιος επηρέασε τήν Ρωμαϊκήν Δύσιν (εκεί εξαίρεται ή δικαιοσύνη και
ουχί ή αγάπη του Θεοϋ Πατρός) και τήν Μεταρρύθμισιν και δή και τον Καλ
βίνον, διότι τούτο θα ήγεν εις μήκος, εξω τών προθέσεων τοΰ γράφοντος εις
βραχύτατον χρόνου διάστημα. Περί τοΰ θέματος τούτου ΐδε Άνδρ. Θεο
δώρου, «Ή ουσία τής'Ορθοδοξίας», 'Αθήναι 1961, σελ. 135 175 και 247 
269 και τό υπό δημοσίευσιν Καθηγ. Ί . Φουντούλη, Τό άρχέτυπον τής 'Ορθο
δοξίας τελούμενον έν τη λατρεία, Πρακτ. ΣΤ Πανελληνίου Ενώσεως Θεο
λόγων, ένθα και μελέται περί τοΰ ανθρωπίνου προτύπου τής 'Ορθοδοξίας
και τοΰ Αγίου. (Τήν προβληματικήν τής συγχρόνου 'Ορθοδοξίας εξετάζει
εις τό βιβλίον του ό Χρ. Γιανναράς, Τίμιοι μέ τήν Όρθοδοξίαν, Νεοελλη
νικά θεολογικά Δοκίμια).
Δια τής βραχυτάτης ταύτης σκιαγραφήσεως τοΰ μεγάλου θέματος τί
θεται ευθέως τό ζήτημα «Ή Καθολική 'Ορθόδοξος Εκκλησία σήμερον εις
τον έλληνικόν χώρον, εις τήν Άνατολήν και εις τήν οίκουμένην».

15. Μία νέα εποχή —μεταβατική επί τοΰ παρόντος— ήρχισε τό 1945,
μετά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, μέ τήν άνάπτυξιν τών επιστημονικών
και τεχνικών εξελίξεων και τής τεχνολογίας. Ό Χριστιανισμός ευρίσκεται
προ ραγδαίων κοινωνικών εξελίξεων και τής κρίσεως τών παραδεδομένων
άξιων. Είναι ευτύχημα, ότι τό 1948 ίδρύθη τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τών
Εκκλησιών, δια τήν προπαρασκευήν τής Ενώσεως και δια τήν ένδυνάμωσιν
δι' αυτής τοΰ Χριστιανισμού.*
Πέραν τοΰ γεγονότος τούτου, πρέπει να μνημονευθή, ότι συνεπείς
τών πολιτικών εξελίξεων προέκυψεν ή ανάγκη τής διασφαλίσεως τής Ει
ρήνης δια ειρηνικών διαπραγματεύσεων προς έξασφάλισιν αυτής και τής
'Ελευθερίας δια τής ιδρύσεως τοΰ Όργανισμοΰ 'Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.),
ό όποιος πρέπει να είναι ή έλπίς τοΰ κόσμου. Ή προβληματική όμως δια
φύλαξις τής αληθινής Δημοκρατίας και τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώδή
γησεν εις τήν δημιουργίαν συνασπισμών, άλλα και τήν ευτυχή πορείαν τής
Ευρώπης προς τήν Ένωσιν. Αύτη φαίνεται αναπόφευκτος, διότι είναι θέμα
* "Ιδε Ίστορίαν τής Οικουμενικής Κινήσεως Σταυρίδου και Βιβλιογραφίαν εξ αφορ
μής τών τριών κειμένων: Βάπτισμα, Ευχαριστία καί Λειτούργημα, «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», 1984.
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επιβιώσεως και δια την ανθρωπότητα. Συνεπεία της εξελίξεως ταύτης προσε
τέθη το πρόβλημα όχι μόνον της διατηρήσεως άλλα και της ένδυναμώσεως
της ταυτότητος του Ελληνικού "Εθνους, ώς και τών άλλων ορθοδόξων
'Εθνών. Ή 'Ορθοδοξία ώς καίριον χαρακτηριστικό ν καλείται να διαδραμα
τίση σημαίνοντα ρόλον εις αυτήν τήν νέαν κρίσιμον έποχήν.
Είναι ευτύχημα, ότι ό Ελληνισμός έχει εις τήν ρίζαν του όχι μόνον ε'ις
τήν οίκουμενικήν παράδοσιν της Ελληνικής Παιδείας άλλα και της 'Ορθο
δοξίας, με τήν πλουσίαν πνευματικότητα και εύσέβειαν και θεολογίαν, βα
θέως έριζωμένην εις τήν άρχαίαν Καθολικότητα της Μιας άδιαιρέτου'Εκκλη
σίας, άλλα και τήν Όρθοδοξίαν εις τήν διαφύλαξιν τών αρχαίων χαρακτη
ριστικών της, καθ' δν χρόνον οι δύο παράγοντες, 'Ορθοδοξία και Ελληνική
Παιδεία, αποτελούν τήν οίκουμενικήν διάστασιν τοΰ Ελληνισμού, πολυ
τίμου δια τον κόσμον και δια τήν ενότητα τοΰ Χριστιανισμού ώς Εκκλησίας.
*
*

*

Τό ερώτημα τό όποιον τίθεται ευθέως είναι τούτο. Είναι ή Καθολική
'Ορθόδοξος Εκκλησία, σήμερον, ώς ιστορικόν και πραγματικόν πνευματικόν
και ηθικόν μέγεθος εις τήν ζωήν τών λαών τοΰ παρόντος, ειδικώς εις τήν
Οίκουμενικήν Κίνησιν, εις απλούς μάρτυς της αρχαίας «Καθολικής 'Ορθο
δόξου» παραδόσεως, ή είναι ό φορεύς αυτής, ώς αποστολικής προελεύσεως,
με ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις; Ή πλούσια πνευματική και ηθική
παράδοσις δια τήν άξίαν τοΰ χριστιανού άνθρωπου ώς προσώπου είναι
πολύτιμος παράγων δια τό γενικώτερον πανανθρώπινον έργον της Οικουμε
νικής Κινήσεως και της ορθής προπαρασκευής τής Ενώσεως εις ενα κό
σμον άπελπιστικώς διηρημένον —έχοντα όμως ζωτικάς δυνάμεις Προτε
σταντισμόν, ό όποιος πλειοψηφεί εις τό Οίκουμενικόν Συμβούλιον τών
'Εκκλησιών. Είναι δε καίριον τό πρόβλημα και διαρκές δυστυχώς, τό τής
Ενώσεως τοΰ Προτεσταντισμοΰ ώς Εκκλησίας. Και ή εις τούτο τό έργον
τό δυσχερέστατον έρευνα, βεβαίωσις και προβολή τών 'Αποστολικών θε
μελίων τής Καθολικής 'Ορθοδοξίας δεν απαιτεί πρωτοβουλίαν εις τους
οικουμενικούς διάλογους προς τον Προτεσταντισμόν και τήν ευτυχώς χαλα
ρωθεΐσαν μονολιθικότητα τοΰ Ρωμαιοκαθολικισμοΰ; (Γλώσσα τής λατρείας
και ϊδρυσις Συνόδου περί τον Πάπαν).

Τα ανωτέρω εκτιθέμενα δίδουν άπάντησιν εις τό δεύτερον σημεΐον τοΰ
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ανωτέρω τεθέντος ερωτήματος. 'Ασφαλώς είμεθα φορείς της αρχεγόνου
'Αποστολικής και Εκκλησιαστικής Παραδόσεως, ή οποία μας επιβάλλει
ώρισμένην πορείαν. Δια ν' άκολουθήσωμεν επιτυχώς ταύτην, είναι έργον
μέγα, επιβάλλον εις τήν Καθολικήν Όρθοδοξίαν να έμβαθύνη εις το παρελ
θόν της και τήν ούσίαν της και να εξέταση τήν σύγχρονον πνευματικήν και
ήθικήν ίσχύν της, υπό συνθήκας, δυστυχώς, πλέον δυσχερείς και κρίσιμους
εκείνων του παρελθόντος, μάλιστα εις περιοχάς όπου υπάρχει οξύτατον το
πρόβλημα τής ελευθερίας και τών δικαιωμάτων του άνθρωπου. Ή εποχή
είναι ίσως ή κρισιμωτάτη τής Παγκοσμίου Ιστορίας, και τοΰτο διότι σήμε
ρον ό άνθρωπος ζή μέσα εις τήν ίσορροπίαν του τρόμου και τήν άνάπτυξιν
τής τεχνολογίας, πού αποκαλύπτει δυνάμεις, τάς οποίας δεν γνωρίζομεν
κατά πόσον ό άνθρωπος θα δύναται πάντοτε να έλέγχη.
16. Ή έμβάθυνσις εις τό παρελθόν σημαίνει πλουσίαν Παιδείαν (ή
σημερινή εϊναι ανεπαρκής) και σύγχρονον θεολογίαν και άνάπτυξιν τής
Κοινωνιολογίας. Αύτη μετά τής φιλοσοφίας πρέπει να αποτελέσουν τό άντι
κείμενον μελετών και ερευνών εις τήν Καινήν Διαθήκην και Πατερικήν
Παράδοσιν και τήν σύγχρονον διανόησιν προς διαμόρφωσιν νέων θέσεων,
πού να δίδουν απάντησιν εις τα σύγχρονα προβλήματα του άνθρωπου, ώς
προτύπου, και τής σχέσεως τής άνθρωπότητος προς τήν έλευθερίαν, τήν δι
καιοσύνην και τον χριστιανικόν άνθρωπισμόν. Ούτος έχει εις τάς ρίζας του
τήν όρθήν θέσιν, ότι ή ανθρωπινή ψυχή έχει αίωνίαν άξίαν ώς δημιούργη
μα του θεού.Χρειάζεται να ύπομνήσωμεν, ότι ή δλη Ελληνική Εκκλησία,
και ειδικώς ή Ελλαδική, έχουν λόγφ του παρελθόντος καί τής φύσεως των,
μεγίστην εύθύνην δια τον Οίκουμενικόν Διάλογον τής αληθείας και διάσω
σιν εν τή Οικουμένη του άνθρωπου δια μιας ηνωμένης Εκκλησίας. Είναι
προφανές εκ τών ανωτέρω, ότι ή Καθολική 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία πρέπει
να ανάκτηση τήν πρωτοβουλίαν τόσον με τήν εύρυτέραν καί βαθυτάτην
μορφήν τών στελεχών της, όσον καί εις τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν.
Τό πρόβλημα τής Ένότητος τοϋ Χριστιανικού κόσμου, ό οποίος ευρί
σκεται ώς θρησκεία εν μειοψηφία καί διηρημένος, εΐναι μέγα. "Ενεκα τούτου
ακριβώς, ή όντως Καθολική 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία καλείται ειδικώς εις τό
θέμα έ π α ν έ ν ω σ ι ς ν ά προσφέρη ο,τι πολύτιμον έχει άπό τήν άρχέγονον
Έκκλησίαν, με γραφικήν καί ίστορικοφιλολογικήν θεμελίωσιν ίσχυράν,
ώς υπόδειγμα δια τήν Ενότητα. Ευτυχώς αί πηγαί παραδίδουν εις ήμδς ο,τι
επιβάλλεται να γνωρίζωμεν σήμερον δια τό ανωτέρω θέμα. 'Ιδού τό πόρι
σμα ερευνών.
17. "Ηδη άπό τής εποχής καθ'ήν διεμορφώθησαν αί τοπικαί Έκκλησίαι
(όνομαζόμεναι καί παροικίαι, πρβλ. Α' Κλήμεντος προς Κορινθίους επιστο
λή του 96 μ.Χ.) με τον θεσμόν τής επισκοπής καί τον έπίσκοπον, ώς ήγέτην
αυτών (έργον τοϋ Πέτρου καί του Παύλου καί τών δύο 'Εκκλησιών Ρώμης
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και 'Αντιοχείας, της μητρός των εξ Εθνών Εκκλησιών), ή Ένότης τών
Εκκλησιών, Καθολικών πλέον ονομαζόμενων* (πρβλ. Ίγν. προς Σμυρν.
8 και Μαρτύριον Πολυκάρπου, 110 160) ήτο ένότης εις τα ουσιώδη τών
επισκοπών. Τοΰτο άπετέλει γεγονός, ως μαρτυρούν αϊ πηγαί τών δύο πρώτων
αιώνων, γραφεΐσαι εις την έλληνιστικήν «κοινήν διάλεκτον». Τοΰτο δε
διότι αυτή ήτο ή Οικουμενική γλώσσα (300 π.Χ.  565 μ.Χ.).
Ή ένότης τών Εκκλησιών, αϊτινες ήσθάνοντο και ήσαν ή Μία "Αγία
Καθολική και Αποστολική Εκκλησία (μέχρι του 200 μ.Χ. δεν ύπήρχον
ένορίαν πρβλ. 'Ι. Ζηζιούλα, Ή Ένότης της Εκκλησίας έντή θεία Ευχαρι
στία και τω επισκοπώ κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, 1965), ήτο ένότης
και εν τοις μύστηρίοις. Αι Έκκλησίαι εϊχον πλουσίαν λειτουργικήν παρά
δοσιν και διετήρησαν έν 'Ανατολή τήν κάθετον ιστορικώς από τήν Ά π ο 
στολικήν έποχήν και όριζοντίαν έν εκάστοτε παρόντι ενότητα έν τη ταυ
τότητι τών ισοτίμων επισκοπών.
Ή ένότης αΰτη, ώς ένότης θείας Ευχαριστίας και αποστολικής λειτουρ
γίας, διετήρησε τήν έσωτάτην σύνδεσιν έν τη ταυτότητι της πίστεως, τοις
θεμελίοις της διοικήσεως (Σύνοδοι επισκόπων ϊσων προς αλλήλους), τήν
λατρείαν χωρίς όμοιομορφίαν, εις το ήθος, το όποιον ζωογονεί ή έν Χρι
στώ αγάπη δια τον άνθρωπον, ώς πλάσμα του θεοϋ και προσωπικότητα.
Ή έπί τοιούτων θεμελίων ριζωμένη πνευματική, ηθική και πολιτιστική
δύναμις της «Καθολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας» είναι μεγάλη, έάν είναι
και εις τά πράγματα —εις τήν έκκλησιαστικήν πολιτικήν— ηνωμένη, χωρίς
τήν έπίδρασιν πολιτικών κριτηρίων ή σκοπιμοτήτων.
Αυτή είναι ή αλήθεια. Ή ώρα τής αληθείας δια τήν πνευματικήν και
ήθικήν άνανέωσιν τής Καθολικής 'Ορθοδοξίας δι' έαυτήν και τήν Οίκου
μένην έχει σημάνει καί δια τούτο επιβάλλονται νέαι πρ^τοβουλίαι.
Β'
Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΑΟΝ
Εις το πλαίσιον τών Οικουμενικών Διαλόγων
(Σύνοψις ερευνών)
Δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία, ότι οι Χριστιανοί όλων τών εκκλησια
στικών δογμάτων —ομιλώ περί τής μεγίστης πλειοψηφίας— είναι υπέρ τής
'Ενώσεως τών 'Εκκλησιών, ώστε να ύπαρξη είς τά πράγματα ή Μία 'Αγία

* Τουτέστι πλήρων έν Χριστώ.
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Καθολική και 'Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως Νικαίας
 Κωνσταντινουπόλεως (325  381).
Αΰτη όμως είναι δυσχερής, διότι είμεθα ηνωμένοι εν Χριστώ, αλλά διη
ρημένοι εις Εκκλησίας και Όμολογίαςαίρέσεις. Εις το έδαφος τών προ
τεσταντικών αιρέσεων και δή τών ιεραποστολών (1910) έγεννήθη ή Οικου
μενική Κίνησις (1920  1948 Α' Γενική Συνέλευσις έν Άμστερνταμ της 'Ολ
λανδίας, ΣΤ' εν Βανκούβερ τοΰ Καναδά 1983).
Ή Ένωσις είναι όχι απλώς δυσχερής, άλλα δυσχερέστατη, πρώτον
διότι ό Προτεσταντισμός είναι βαθύτατα διηρημένος εις Όμολογίας ή
αιρέσεις (Denominationen) και δεύτερον διότι δεν ετέθη εξ αρχής σ α φ ώ ς
κ α ι σ τ α θ ε ρ ώ ς τό θέμα της έ ν ά λ η θ ε ί α Ε ν ώ σ ε ω ς , καίτοι υ
πήρξαν κατ' αρχήν δηλώσεις τών 'Ορθοδόξων και μάλιστα εις τήν Γ' Γενι
κήν Συνέλευσιν τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, ή οποία συνήλ
θεν έν Νέω Δελχί τό 1961. Αύται, πιραδοξως, σ^χνάιας λ η τ , ι ο v i v r a i .

*

*

1. Τό οίκουμενικόν πρόβλημα είναι κυρίως προτεσταντικόν δια δύο
λόγους: α) Διότι ο Προτεσταντισμός είναι διηρημένος εις Όμολογίας και
αιρέσεις και β) διότι αδυνατεί να σχηματίση Εκκλησίας ή και να καταστή
Μία 'Εκκλησία. Προτεσταντική 'Εκκλησία ή Έκκλησίαι δεν υπάρχουν, ή
δε Ένωσίς τίνων εξ αυτών είναι υποτυπώδης. Τοϋτο έδειξα εις μελέτην, ή
οποία έδημοσίευθη εις τον τόμον τον εκδοθέντα προς τιμήν του Μακαριω
τάτου 'Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ.
2. "Ηδη όμως πρότερον υπέδειξα, ότι εις τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν
υπάρχουν τρία οξέα προβλήματα, ών τό σπουδαιότερον είναι, ότι ό Προ
τεσταντισμός μεταφέρει τήν διαίρεσίν του εις τό Π.Σ.Ε. Τοϋτο έχει τάς έξης
συνεπείας: α) Μεταβάλλει τον Προτεσταντισμόν εις μεγίστην πλειοψηφίαν
τοΰ Π.Σ.Ε. β) Καθιστά τήν Όρθοδοξίαν—έκφραζομένην εις τάς 13 Αυτοκέ
φαλους 'Εκκλησίας— μειοψηφίαν. γ) "Ενεκα τών θεμελιωδών τούτων γεγο
νότων, τό Παγκόσμιον Συμβούλιον 'Εκκλησιών μεταβάλλεται είς Παγκό
σμιον Συμβούλιον ' Ε κ κ λ η σ ι ώ ν (Καθολικής 'Ορθοδόξου, Ρωμαιοκαθο
λικής, Παλαιοκαθολικής, 'Αγγλικανικής και 'Αρχαίων πέντε ελασσόνων
'Εκκλησιών: Κοπτικής, Αίθιοπικής, 'Αρμενικής, Συριακής και τής Ινδίας)
και μ ή Ε κ κ λ η σ ι ώ ν (δυσαριθμήτων Όμολογιών κλπ.).
3. Τα γεγονότα ταΰτα ερμηνεύουν τήν σημερινήν πραγματικότητα, είς
τήν οποίαν παρατηροΰμεν τα επόμενα:
4. Παρά τινας επιτυχίας κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας (Ένότης είς
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τήν τριαδικήν πίστιν 1961, προσέλευσις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας*
και πασών των Όρθοδόξων Εκκλησιών 1961, Πανορθόδοξοι Σύνοδοι και
έπίδρασίςτων: α) δια τήν προετοιμασίαν της Μεγάλης Συνόδου της Καθο
λικής 'Ορθοδοξίας, β) της Β' Βατικανής Συνόδου, 21ης Οικουμενικής
δια τήν Ρωμαιοκαθολικήν Έκκλησίαν, γ) τής ιδρύσεως Συνόδου παρά της
Ρώμης και δ) τής αποδοχής τών εθνικών γλωσσών υπ' αυτής εις τήν Θείαν
Λειτουργίαν), εν τούτοις εις τήν Οίκουμενικήν Κίνησιν υπάρχει κατ' ούσίαν
στασιμότης, καίτοι επί πρακτικών ζητημάτων (π.χ. ό Χριστιανισμός, ό άν
θρωπος και ό σύγχρονος κόσμος) υπάρχουν έ ν ω τ ι κ α ί δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς .
5. Θ' άπετέλει όμως σφάλμα, εάν δεν έσημειοϋτο, ότι υπάρχει κινητι
κότης και ελπίδες προόδου εις τους δ ι μ ε ρ ε ί ς δ ι ά λ ο γ ο υ ς . Ό λό
γος εϊναι προφανής, διότι εις αυτούς υπάρχει επαρκής χρόνος μελετών και
συζητήσεων και έλπίς να υπάρξουν κοινά κείμενα, με βάσιν τήν άποστο
λικήν άλήθειαν και τον σχηματισμόν μ ι α ς
Έκκλησιολογίας,
ως θ ε μ ε λ ί ο υ τ ή ς Ε ν ώ σ ε ω ς εν τ η ά λ η θ ε ί α . Τ α ϋ τ α
ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ α ε ι ς τ ο Π. Σ. Ε. κ α ι μ ή Ε κ κ λ η σ ι ώ ν . Ώ ς
παραδείγματα άναφέρομεν: α) Ή πρότασις τής Εκκλησίας τής Ελλάδος
περί αναγνωρίσεως ύφ' όλων τών Εκκλησιών και 'Ομολογιών του Συμβό
λου ΝικαίαςΚωνσταντινουπόλεως, άνευ βεβαίως τής προσθήκης του filio
que (=καί εκ του Υίοϋ), βραδύνει να γίνη αποδεκτή. Τήν προτεραιότητα
έχει είς το Π.Σ.Ε. ή Θεολογία, με άρκετάς αοριστίας και ώραιολογίαν και
ουχί ή Έκκλησιολογία και ή Επιστήμη, β) Ή θέσις τών Εκκλησιών και μή
Εκκλησιών έναντι τών 3 κειμένων του Π.Σ.Ε.: Βάπτισμα  Ευχαριστία 
Λειτούργημα, είναι προβληματική δια τάς 'Εκκλησίας.
Ι.
Διατί ήλθεν ή ώρα τής ευθύνης δια τήν άλήθειαν τής Καθολικής 'Ορ
θοδοξίας.
1. Το τελευταΐον τούτο κείμενον έξεταζόμενον ύπό τό φώς τής Καθολι
κής 'Ορθοδοξίας τής σήμερον ή τής αρχαίας Καθολικής, όχι μόνον τών επτά
Οικουμενικών Συνόδων, αλλά καί ειδικώς τής 'Εκκλησίας τών δύο πρώτων
αιώνων μας οδηγεί είς τήν γενικήν διαπίστωσιν, δτι δεν υπάρχει εις τάς
τοποθετήσεις τών Καθολικών Όρθοδόξων Αυτοκέφαλων 'Εκκλησιών ή
π ο θ η τ ή Έ ν ό τ η ς ε ν τ η ά λ η θ ε ί α . Τό Αύτοκέφαλον τών 'Εκκλη
σιών ε π η ρ ε ά ζ ε ι (κατ' άκολουθίαν τής ορθής ερμηνείας του ρήματος)

* Μέ παρατηρητας είς τήν Κεντρικήν Έπιτροπήν καί τακτικά μέλη είς τήν Έπιτρο
πήν Πίστεως καί Τάξεως (Faith and Order».
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εις τάς άπαντήσειςδιατυπώσεις, τ η ν ύ π ά ρ χ ο υ σ α ν ε ν ό τ η τ α εις
το δόγμα, τήν διοίκησιν, την λατρείαν, τό ήθος της Καθολικής 'Ορθοδοξίας.
Ήλθεν ή ώρα της αληθείας δι' ημάς, οί όποιοι δ ε ν ε ί μ ε θ α α
π λ ώ ς , εις τήν Οικουμενική ν Κίνησιν και εις τους διμερείς διάλογους, μ ά ρ 
τ υ ρ ε ς μιας αρχαίας παραδόσεως εκκλησιαστικής, άλλα τής « Ά π ο σ τ ο
λ ι κ ή ς ' Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς » (δια να χρησιμοποιήσω αυτόν τον χαρακτηρι
σμόν πού εϋρον εις τό Γ' βιβλίον τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Εύ
σεβίου—340 μ.Χ.), ή οποία εδωκεν τήν Καινήν Διαθήκην, ώ; ((τήν ίστορικήν
εν Χριστώ Άποκάλυψιν» «τής αληθείας», άλλα και τήν «Άποστολικήν
Παράδοσιν» τής Εκκλησίας είς τήν ενότητα τής πίστεως και τής μορφής
τής 'Εκκλησίας (επίσκοποι διάδοχοι τών 'Αποστόλων και Σύνοδοι), έπί τη
βάσει τής 'Αποστολικής και Εκκλησιαστικής Παραδόσεως τών δύο πρώτων
αιώνων.
Είμεθα ώς «Καθολικοί 'Ορθόδοξοι» μάρτυρες τής αληθείας τής Μιας
'Αγίας Καθολικής και 'Αποστολικής 'Εκκλησίας, ή οποία ήτο και είναι
ένότης εν τη ταυτότητι τής αληθείας περί τής δομής τής ουσίας τών επι
σκοπών—και επισκόπων—κάθετος, ώς αποστολικής προελεύσεως και ορι
ζόντια εις πδσαν έποχήν.
Φαίνεται τούτο σ α φ ώ ς είς τάς απαντήσεις και σκέψεις τών 'Ορθο
δόξων; 'Ιδού τό πρόβλημα.
II.
Ή ένότης τής «Καθολικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας» είς τήν πίστιν,
τήν διοίκησιν, τήν λατρείαν ώς και τό ήθος είναι δεδομένη εκ τής φύσεως
της και τής ιστορίας της. Κατ' ούσίαν εΐναι αρχαία Καθολική, ώς αποστο
λική. Ό θ ε ν αποτελεί αναγκαιότητα δι' έαυτήν και δια τήν Οίκουμενικήν
Κίνησιν, διότι ή ημετέρα Καθολική 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία δύναται να πα
ράσχη τ ό υ π ό δ ε ι γ μ α δ ι α τ ή ν Έ ν ω σ ι ν τ ώ ν ' Ε κ κ λ η σ ι ώ ν ,
τ ό ό π ο ι ο ν α π ο τ ε λ ο ύ ν α ί Έ κ κ λ η σ ί α ι τ ο υ Β' α ι ώ ν ο ς ,
τ.ε. αί τελικώς ό ν ο μ α σ θ ε ΐ σ α ι έ π ι σ κ ο π α ί (έταυτίζοντο οί όροι,
π.χ. 'Εκκλησία τής Ρόδου και 'Επισκοπή Ρόδου), δια τήν ένωσιν τήν έπι
διωκομένην άπό τους Οικουμενικούς Διάλογους. Τούτο δέ διότι ύπήρχεν
τότε εσωτερική ένότης αυτών έν τη ταυτότητι τής πίστεως τών επισκοπών,
τοις θεμελίοις τής Διοικήσεως, τής λατρείας και του ήθους με θεμέλιον τήν
άγάπην. Ή θεολογία της ήτο κατ' αρχήν έκκλησιολογική. Τούτο ισχύει
μέχρι σήμερον. Είναι δέ ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ν, ότι είς τό κείμενον περί τοΰ Βα
πτίσματος, Ευχαριστίας και Λειτουργήματος (παρά τα πολλά σφάλματα του)
και δή είς τα περί τοΰ Λειτουργήματος (Ami) περιλαμβάνεται και ή π ρ ό
τ α σ ι ς περί τής εισαγωγής τοΰ θ ε σ μ ο ΰ τ ή ς ' Ε π ι σ κ ο π ή ς , άναγ
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καίου δια την ενότητα της τοπικής Εκκλησίας (ή φράσις πού προστίθε
ται, «εν οιαδήποτε μορφή)), εϊναι εσφαλμένη), διότι ή Επισκοπή συνδέεται
μέ την Ίερωσύνην των τριών ιερατικών βαθμών καί δή καί τοΰ Επισκόπου,
ώς διαδόχου τών 'Αποστόλων. "Η ΰπαρξις ενός διαδόχου των 'Αποστόλων
κατά Έκκλησίαν μαρτυρεΐται εις τήν Κ.Δ. καί τους 'Αποστολικούς Πατέ
ρας καί θεμελιοΰται φιλολογικώς καί ιστορικώς, διότι τ α κ ε ί μ ε ν α
δ ι έ σ ω σ α ν τήν ά ρ χ α ι ο τ ά τ η ν μ ο ρ φ ή ν τοΰ ε π ι σ κ ο π ι 
κ ο ύ β α θ μ ο ύ , ήτοι μόνον τό όνομα καί πολλάκις μέ τήν μνείαν τοΰ
ανωνύμου πλήθους τών πρεσβυτέρων ή τών κατοίκων της περιοχής, εις
τήν οποίαν περιωρίζετο ή α π ο σ τ ο λ ι κ ή διαδοχή.
Παραδείγματα :
1) 'Ιάκωβος καί οί πρεσβύτεροι ('Ιεροσόλυμα 42  62) καί είτα, ασφα
λώς, Συμεών καί οί πρεσβύτεροι.
2) «Πολύκαρπος καί οί σύν αύτω πρεσβύτεροι» ('Επιστολή προς
Φιλιππησίους—110113 μ.Χ.).
3) «Πολύκαρπος Σμυρναίων» (επίσκοπος), Κλήμης καί οί Πρεσβύτε
ροι, προϊστάμενοι της Εκκλησίας (Έρμδς).
4) «Μελίτων Σαρδιανών επίσκοπος» (Β' alow).

A i π η γ α ί α π ο κ α λ ύ π τ ο υ ν καί άλλους τίτλους («Προεστώς
πρεσβύτερος καί ό πρεσβύτερος»), μέχρις ότου έπεκράτησεν οριστικώς
ό όρος «επίσκοπος», κ α ί έ ξ έ λ ι π ο ν εν συνεχεία οί προκαλούντες
σύγχυσιν όροι (επί Ειρηναίου200 μ.Χ.) «οί πρεσβύτεροι» μέ τεσσάρας
χρήσεις, εξ ών έμειναν α ί δ ύ ο (πρεσβύτεροι τήν ήλικίαν καί πρεσβύτεροι
ίερεϊς, οί υπό τον έπίσκοπον), ήτοι ακριβώς ώς εμφανίζονται σαφώς επί
'Ιγνατίου (70 110 μ.Χ.) καί διατηρούνται μέχρι σήμερον. Ό 'Ιγνάτιος εκ
προσωπεί δύο γενεάς (πρβλ. Φιλαδ. 10, Σμυρν. 8, Έφεσ. 3 καί Φιλ. 3).
ή:

'Από τών πρώτων αιώνων, μέ βάσιν τ ο ό ν ο μ α*, εχομεν τό: « Ό 'Αλε
ξανδρείας Αλέξανδρος» ή (('Αλέξανδρος Αλεξανδρείας», άνευ του όρου

* "Ητοι τήν άρχέγονον αποστολικήν μορφήν του αποστολικού λειτουργήματος, τοϋ
προεστώτος της Εκκλησίας καί της Θ. Ευχαριστίας.
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ό επίσκοπος, ό όποιος περιελαμβάνετο εις την σύντομον εκφρασιν, άλλα
δεν έγράφετο και συνήθως δέν έλέγετο. Ταυτοχρόνως έ ξ έ λ ι π ε ν ό περι
ωρισμένης τοπικής χρήσεως διπλούς όρος «επίσκοποι και διάκονοι», πού
έχρησιμοποιεΐτο προς χαρακτηρισμόν του όλου κλήρου εις τήν Δύσιν
(Δυτικήν Μικράν Άσίαν, Κρήτην, Κόρινθον, Ρώμην). Ό διπλούς όρος
προκαλεί ιδίως εις τους Προτεστάντας σ ύ γ χ υ σ ι ν , μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν ,
διότι συνδέεται προς τό «οί πρεσβύτεροι», περί τών τεσσάρων χρήσεων του
οποίου ώμίλησα ανωτέρω. Επειδή ό δρος ούτος είχε θριαμβευτικήν πο
ρείαν από 'Ανατολών ('Ιεροσολύμων, 'Αντιοχείας, Δ. Μικρας 'Ασίας, 'Ε
φέσου, Κορίνθου, μέχρι Ρώμης) προς Δυσμάς, ή δέ χρήσις του διπλού όρου
«επίσκοποι και διάκονοι», προερχομένη εκ τίνος προσαρμογής ύπό Κλήμεν
τος Ρώμης του χωρίου 60, 17 του Ήσαΐου τοΰ προφήτου και έμφανισθεΐ
σα τό πρώτον εις Έφεσον (Πράξ. 20, 28), ήκολούθει τον ορον «πρεσβύ
τεροι», ώς δευτερεύουσα χρήσις*, δια τούτο δυνάμεθα κατ' αρχήν να εΐπω
μεν δια τήν Δύσιν, άπό Δ. Μικρός 'Ασίας μέχρι Ρώμης, ότι ισχύει ώς οιονεί
διπλούς χαρακτηρισμός τών 2 λειτουργών της 'Εκκλησίας, δια τό συναμφό
τερον (ήτοι τ ο ν προεστώτα πρεσβύτερον, τον όνομασθέντα εν 'Αντιόχεια
δια τοΰ «ό επίσκοπος», τον προεστώτα της Ρώμης και τους πρεσβυτέρους—
Ό Πέτρος ονομάζει εαυτόν συμπρεσβύτερον**, — Πρβλ. Πολυκάρπου, Προς
Φιλιππησίους, επιγραφή). Συγχρόνως, ώς ανέφερα, προύκάλεσε και προκαλεί
μέχρι σήμερον σύγχυσιν παρά τοις Προτεστάνταις (πρβλ. § 24 τοΰ κειμέ
νου δια τό Λειτούργημα Amt εις τήν ήμετέραν μετάφρασιν «Τό Λειτούργη
μα = ΑΓΠί», Θεολογία 57 [1986] 106). Και μερικοί εκ τών ημετέρων 'Ορθό
δοξοι δέν φαίνεται να γνωρίζουν τάς δύο σχετικάς ανακοινώσεις μου εις
τήν Άκαδημίαν 'Αθηνών (1956, 1961). Ή σύγχυσις αυτή σήμερον είναι
πλέον αδικαιολόγητος. Ματαίως εΐπον όσα εΐπον εν Αίμα, περί τής § 24
τοΰ κειμένου περί τοΰ Αειτουργήματος. Ουδέν έγράφη, πιθανώς και εις
Πρακτικά.
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : Αϊ απαντήσεις τών 'Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων
Εκκλησιών, πού αποτελούν τήν κανονικήν συνέχειαν τής Μιας Αγίας
Καθολικής και 'Αποστολικής 'Εκκλησίας, οφείλουν ε ι ς τ ή ν ο ύ σ ί α ν
τ ω ν , κατόπιν συνεννοήσεως, να εΐναι ταυτόσημοι, ενώ ε ι ς τ ή ν δ ι α τ ύ 
π ω σ ι ν ημπορεί να διαφέρουν. Τοΰτο δέ λέγομεν, διότι οί Προτεστάνται,
πού γράφουν τελικώς τα κείμενα τοΰ ΠΣΕ, φυσικόν είναι να εισάγουν εις
τα κείμενα τάς διατυπώσεις των, εις τα Report (εκθέσεις συζητήσεων), οίον
είναι τα κείμενα περί Βαπτίσματος, Ευχαριστίας και Λειτουργήματος, και

* Δια το όλον ίερατείον.
** Πρβλ. Α' Πέτρου 5, 1. Προς τους Πρεσβυτέρους.

(('Η 'Ορθοδοξία», «'Αποστολική και Καθολική» και ή ένότης αυτής
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να υπερτονίζουν τα ϊδια ουσιώδη θέματα, ώς είναι το Amt, το όποιον είναι
Λειτούργημα και όχι Ίερωσύνη. Και γίνεται μεν λόγος περί Ίερωσύνης
(§ 17, σελ. 94 ημετέρου κειμένου), άλλα εις την αρχήν της Ι, 1 δεν γίνεται
λόγος περί του μυστηρίου της Ίερωσύνης, άλλα περί κλήσεως του λαοΰ
του Θεοϋ, κατ' ούσίαν περί βασιλείου Ίερατεύματος* (πρβλ. πολλαχοϋ
και δή και είς τήν § 18) και ρητώς περί λειτουργήματος ανδρών και γυναι
κών. Είναι δε τόσον πολλαί αί ανεπίτρεπτοι δ ι α τ ά ς π ρ α γ μ α τ ι κ ά ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς εκφράσεις (επιτρεπτοί μεν είς ενα report —πρβλ. μετάφρα
σίν μας του Amt, σελ. 33 κέξ.), όίστε είναι απορίας άξιον, πρώτον, ότι δεν ανα
φέρονται είς αύτάς αί απαντήσεις τών Εκκλησιών μας**—πού είναι Μία
Εκκλησία—δεύτερον, ότι χρησιμοποιείται δια το Amt ô όρος Ίερωσύνη,
ενώ δευτερευόντως πολλάκις γίνεται λόγος περί λειτουργήματος. Είς τήν
έλληνικήν μετάφρασιν, ή οποία έξεπονήθη είς τό Chambésy, γίνεται λόγος
περί Ίερωσύνης, ώς και υπό τίνων Εκκλησιών μας!
Έδώ πρέπει να έπισημανθή, ότι εξαιρέσει της Εκκλησίας της Ελλά
δος, ή οποία ήρνήθη εις τό ΠΣΕ, ότι επί τη βάσει του Κανονισμού του είναι
συνομιλητής μαζί του, άλλα έκαστη Εκκλησία διεξάγει διάλογους μέ τάς
άλλας Εκκλησίας, δια τήν Ένότητα(;), αί άλλαι Έκκλησίαι κάμνουν άρ
νητικάς και θετικάς παρατηρήσεις, άλλα δεν αναφέρονται συνήθως είς τά
συγκεκριμένα σημεία του κειμένου ουδέ είς τήν θεμελιώδη άποψιν της
ημετέρας Εκκλησίας, δια τήν οποίαν τό μυστήριον της Ίερωσύνης είναι
ύπαρξιακόν στοιχεΐον δια τήν Έκκλησίαν εν συνδυασμώ προς τήν αρχήν
τής διαδοχής τών "Αποστόλων έν τοίς έπισκόποις και τήν αύθεντίαν τών
Συνόδων. Χαράκτηριστικόν μάλιστα είναι τό γεγονός, ότι είς τό Διορθόδοξον
Συμπόσιον τής Βοστώνης (ένθα δεν έκλήθην —διατί;) τό τμήμα τών πορι
σμάτων περί του Amt— ζητούνται διευκρινήσεις όλίγαι; —δεν αναφέρεται
είς συγκεκριμένα σημεία του κειμένου, έν σχέσει και προς τά ανωτέρω
εκτεθέντα.
Ε ι δ ι κ ά Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : α) Είναι φανερόν, ότι έλησμονήσα
μεν τήν δήλωσιν περί Ένότητος τοΰ Νέου Δελχί (3 φοράς τήν έδημοσίευσα
και μίαν τό ΠΣΕ μέ δυσκολίαν). β) Είς τό ΠΣΕ μετέχομεν, αλλά καθήμεθα
μακράν αλλήλων επί τη βάσει τοΰ αλφαβήτου (τό Οίκουμενικόν Πατριαρ
χεϊον είς τό Τ —Τουρκία!), γ) 'Υπάρχει μέν συνεννόησις γενική περί τής
παρουσίας είς τό Οίκουμενικόν Συμβούλιον, άλλα δεν υπάρχει ή αναγκαία
πρωτοβουλία δια τον καθορισμόν ενιαίας πολιτικής είς τά συγκεκριμένα
θέματα: Ίερωσύνη, επίσκοπος, αποστολική Διαδοχή, Σύνοδος, χειροτονία
γυναικών και δή και ώς επισκόπων ! δ) Τό Αύτοκέφαλον επιτρέπει είς τό
* Πού είναι ό κλήρος και ό λαός «του θεοϋ».
** Πλην τής Ρουμανικής.
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ΠΣΕ να μας βλέπη μαζί με τους Άντιχαλκηδονίους—ονομαζόμενους 'Ορ
θοδόξους—και να μας θεωρή κεχωρισμένους με τα ονόματα Άνατολικοί
Òstlichen και Orientalen και να μας καλή μαζί εις συσκέψεις.
Άποτελοϋμεν την Έ κ κ λ η σ ί α ν και πρέπει ν' άνακτήσωμεν την πρω
τοβουλίαν, καθορίζοντες πρώτον, ότι ή Ένωσις των Εκκλησιών θά προέλ
θη άπό τους διμερείς διάλογους (πρόοδος υπάρχει εις τον διάλογον με τους
Παλαιοκαθολικούς, με τους Ρωμαιοκαθολικούς μόλις τώρα ετέθη προς συ
ζήτησιν τό Πρωτεΐον τοϋ Ρώμης, πού εϊναι δΓ ημάς και θα μείνη τιμητικόν
και όχι εξουσίας) και δεύτερον, ότι τό ΠΣΕ, εάν θέλη να προσφέρη πραγματι
κάς και προγραμματικας υπηρεσίας εις τό μέγα πρόβλημα της έπανενώσεως
τών διεστώτων, οφείλει :
Ιον) Να έτοιμάζη κ ε ί μ ε ν α έ κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ι κ ώ ς και επιστη
μονικώς ισχυρά, δυνάμενα να χρησιμεύσουν εις τους διμερείς διάλογους,
άπό τους οποίους θά προέλθουν διαπραγματεύσεις δια την ενωσιν μέ άνε
σιν χρόνου.
2ον) Να προώθηση και τήν πρότασιν της Εκκλησίας της Ελλάδος περί
οικουμενικής αποδοχής τοϋ Οικουμενικού Συμβόλου τής Πίστειος Νικαίας
Κωνσταντινουπόλεως.
3ον) Να έκπονή κείμενα τοΰ πρακτικού Χριστιανισμού εις τό θέμα
« Ό άνθρωπος και ό κόσμος» και τα προβλήματα τοΰ σήμερον εξ έπόψεως
παγχριστιανικής (παράδειγμα: τό περί ελπίδος κείμενον τοΰ συνεδρίου τοϋ
Bangalore—τής 'Ινδίας 1978).
4ον) Αί αυτοκέφαλοι Έκκλησίαι πρέπει νά συνεννοούνται, ώστε εις τήν
ούσίαν τών απαντήσεων των να φαίνεται ή Ένατης τής 'Ορθοδοξίας εις όλα,
διότι είναι «ή Αποστολική» και «ή Καθολική 'Ορθόδοξος)).
Τό άναγκαίον δια τα έθνη και κράτη καί τήν έσωτερικήν διοίκησιν, έπί
τη βάσει τών Ιερών Κανόνων, αύτοκέφαλον τ ε λ ε ί υπό τήν Ενότητα τής
'Ορθοδοξίας εις τήν Πίστιν, τήν Διοίκησιν (Ί. Κανόνας καί τάς Συνόδους),
τήν λατρείαν —ουχί πάντοτε έν ομοιομορφία πλην τής θ . Λειτουργίας—
καί εις τό ήθος.
5ον) Καί τό τελευταΐον : Πρέπει τό ΠΣΕ να βοηθήση, αφού είναι κατά
πλειοψηφίαν προτεσταντικόν, τον Προτεσταντισμόν νά λύση τό μεγάλο
πρόβλημα του, νά γίνη ' Ε κ κ λ η σ ί α ή Έκκλησίαι, μέ Ίερωσύνην καί
μυστήρια καί νά παύση νά μεταφέρη τήν διαίρεσίν του εις τό έν λόγω Συμ
βούλιον (130 εξ ών 12 'Ορθόδοξοι)*.

* Ή παρούσα εργασία έδημοσιεύθη τμηματικώς εις τήν εφημερίδα «Εστία»,
εις τό περιοδικον «Ευθύνη» (Δεκέμβριος 1986, σσ. 588 έξ.) καί εις το περιοδικον
«Εκκλησία».

t ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΟΞΑ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ Μ Π Α Ύ Ρ Ο Ν ΚΑΙ
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
'Εκατόν εξήντα χρόνια κλείνουν άπό την ημέρα που ο Λόρδος Μπάϋρον
πέθανε στα Μεσολόγγι στις 19 'Απριλίου 1824, δεύτερη μέρα τοΰ Πάσχα,
σε ηλικία τριανταεπτά χρονώ. Πέθανε για την 'Ελλάδα, πού τόσο την
βοήθησε σε μια κρίσιμη στιγμή τοΰ μεγάλου της Αγώνα, με τήν παρουσία
του ανάμεσα στους αγωνιστές τοϋ 21, με το κϋρος του στην κοινή γνώμη
της 'Αγγλίας, και μέ τήν πρόθυμη χρηματική βοήθεια του.
ΠΩΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εϊταν 21 χρονώ ο Μπάϋρον όταν πρωτογνώρισε από κοντά τήν Ελλάδα
πού άπό τα εφηβικά του χρόνια τον εΐχε γοητέψει ή ιστορία της και τώρα
τον προβλημάτιζε ή σκλαβιά της. Τον Σεπτέμβριο τοϋ 1809 έφτασε περιηγη
τής στην Πάτρα και τον Δεκέμβριο στην 'Αθήνα. Τότε εϊταν πού ερωτεύθηκε
πλατωνικά και μαζί φλογερά τήν Θηρεσία Μακρή και έγραψε γι' αυτήν τήν
«Κόρη των 'Αθηνών», ενα τραγοΰδι πού κάθε στροφή του τέλειωνε μέ τήν
φράση «Ζωή μου σ' αγαπώ», γραμμένη στα ελληνικά. Τον άλλο χρόνο άρχι
σε να γράφη και το φημισμένο του «Τσάϊλντ Χάρολντ», ενα μεγάλο αυτο
βιογραφικό ποίημα. Σε μια άπό τις στροφές του θα πή:
'Όμορφη 'Ελλάδα! ερείπια χαμένου μεγαλείου,
αθάνατη αν και άνύπαρχτη, μεγάλη αν και πεσμένη,
ποιος θα συνάξη όλα μαζί τα σκόρπια τα παιδιά σου,
κι απ' τη βαριά σου τη σκλαβιά ποιος θα σε λευτερώση ;
"Ενιωθε τώρα κάτι να τον δένη μέ τήν Ελλάδα για πάντα. Γνώριζε τους
ανθρώπους της καί τα τοπία της, χάραζε τ' όνομα του στις κολόνες τών Δελ
φών καί τοϋ Σουνίου (όπου καί σήμερα διαβάζονται), ζοΰσετήν ιστορία της
κι' ένιωθε τή σκλαβιά της. Τον Μάρτη τοΰ 1810 εγκαταλείπει τήν Ελλάδα
για τήν Τουρκία, όπου θα ζήση καί πάλι στον ελληνικό χώρο, άπό τήν Τροία
όπου θα σταθή προσκυνητής μπρος στον τάφο τοΰ Αχιλλέα, μέχρι τήν Κων
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σταντινούπολη όπου θα σταθή εκστατικός στην Ά γ ι α Σόφια αναπολώντας
το Βυζαντινό μεγαλείο. 'Αλλ' αντί από κεί να γυρίση στην Αγγλία, καθώς
εϊταν το πρόγραμμα του, αποχαιρετά τον φίλο του Χόμπχάουζ πού τον συνώ
δευε και γυρνά πάλι για τήν Ελλάδα όπου φτάνει τον Αύγουστο του 1810.
Αυτήν τή φορά θέλει να γνωρίση καλά τον τόπο και τις ανάγκες του. Κάνει
το γϋρο της Πελοποννήσου και υστέρα από εννιά μήνες, τον 'Απρίλη του
1811, ξεκινάει για τήν 'Αγγλία στο ίδιο πλοίο πού μεταφέρονταν τα μάρμα
ρα πού ό Έλγΐνος έκλεψε άπό τον Παρθενώνα. Γεμάτος οργή και ντροπή
γράφει τότε τήν «Κατάρα της 'Αθήνας», πολύστιχο τραγούδι όπου ανελέητα
κατηγορεί τον λόρδο Έλγίνο.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Μία κρίση ελονοσίας τον ανάγκασε να διακόψη τό ταξίδι του στή Μάλ
τα για λίγες βδομάδες και να φτάση στην 'Αγγλία κατά τα τέλη Ιουλίου.
Αίγες μέρες αργότερα πέθανε ή μητέρα του (1 Αύγ. 1811) κι' ô ίδιος αφιερώ
θηκε στην στιχουργική πραγματοποίηση των εμπνεύσεων του. Τον άλλο
χρόνο εμφανίζεται σαν πολιτικός στή Βουλή των Αόρδων μέ λόγους σοσια
λιστικούς υπέρ των εργατών. 'Αλλά ή πνευματική και κοινωνική του ανύ
ψωση άρχισε όταν τό 1812 έγινε ή έκδοση του «Τσάϊλντ Χάρολντ». Ή πρώ
τη έκδοση εξαντλήθηκε σε μια βδομάδα κι' άλλες εξι εκδόσεις επακολούθη
σαν.
Τόσο μέ τό «Τσάϊλντ Χάρολντ», όσο και μ' άλλα του ποιητικά έργα,
τον «Γκιαούρ», τον «Κουρσάρο», τήν «Πολιορκία της Κορίνθου», όχι μόνο
έγινε διάσημος άλλα έδημιούργησε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη μια συμπά
θεια για τους "Ελληνες πού στέναζαν πίσω άπό τον ζυγό των Τούρκων.
'Από τό άλλο μέρος ή κοινωνική του αίγλη τον έκανε ενα «μήλον της
έριδος» στον ερωτισμό των γυναικών πού ή ευγένεια του δεν τον άφηνε ανι
κανοποίητο, μ' όλο πού ό δικός του ερωτισμός εΐχε σαν επίκεντρο τήν αδελφή
του Αύγούστα. Ή ϊδια όμως, θέλοντας να βάλη ενα τέρμα σ' όλα αυτά, τόν
έπεισε να παντρευτή. Ό γάμος του έγινε στις 2 'Ιανουαρίου 1815 και στις 10
Δεκεμβρίου 1815 γεννήθηκε ή κόρη του πού βαφτίστηκε ΑύγούσταΆντα.
Άλλα ή συζυγική ζωή έπνιγε τήν ελευθερία του και δημιουργούσε συγκρού
σεις μέ τήν γυναίκα του πού τόν εγκατέλειψε στις 15 'Ιανουαρίου 1816.
Πήρε διαζύγιο στις 21 Απριλίου 1816 και τρεϊς μέρες μετά (25 Απριλίου
1816) εγκατέλειψε οριστικά τήν Αγγλία, για να διαπεραιωθή στην ηπειρω
τική Ευρώπη και να ζήση ανάμεσα στο Βέλγιο, τήν Ελβετία και τήν Ιτα
λία, μια ζωή αριστοκράτη, Δον Ζουάν και ιδεολόγου ποιητή.
ΤΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Ή έκρηξη της Ελληνικής επανάστασης του 1821 αναζωογόνησε τό πά

Tò τελευταίο τραγούδι τοϋ λόρδου Μπάϋρον και οί τελευταίες του μέρες στην 'Ελλάδα 31

θος τοϋ Μπάϋρον για την Ελλάδα. Βρισκόταν τότε στην Πίζα μαζί μέ τον
"Αγγλο ποιητή Σέλλεϋ πού ή γυναίκα του Μαίρη δίδασκε αγγλικά στον 'Αλέ
ξανδρο Μαυροκορδάτο, κατά τρία χρόνια μεγαλύτερο του. Ή γνωριμία τους
δημιούργησε μιαν αμοιβαία εγκαρδιότητα και εκτίμηση. Κι' όταν σέ λίγο
ό Μαυροκορδάτος έφυγε για τό Μεσολόγγι, ό Μπάϋρον έγινε ό κήρυκας
τοϋ φιλελληνισμού σ' όλη τήν Ευρώπη. Ή βαθύτερη επιθυμία του εϊταν να
πολεμήση για τήν ελευθερία της Ελλάδας και ν' άφήση εκεί τήν τελευταία
του πνοή. Στον «Δον  Ζουάν» τοϋ 1822 εκφράζει τήν δραματική αυτή προ
αίσθηση μέ τήν επιθυμία του «να ξαναπάη στην ηλιογέννητη και σκλαβω
μένη Ελλάδα όπου και να τραγουδήση τό κύκνειο του άσμα».
Ό τ α ν στις αρχές του 1823 έφτασε στο Αονδίνο εκπρόσωπος της Ε λ 
λάδας ό Ανδρέας Αουριώτης για να γυρέψη τήν βοήθεια των "Αγγλων για
τον 'Αγώνα και ιδρύθηκε τό «Κομιτάτο τών Φιλελλήνων» αποφασίστηκε να
προταθή στον Μπάϋρον ή εκπροσώπηση τοϋ Κομιτάτου στην Ελλάδα ύστε
ρα άπό συνεννόηση μαζί του τοϋ λοχαγοΰ Μπλάκιερ, πού μαζί μέ τον Λου
ριώτη θα πήγαινε στην Ελλάδα να μελετήση τήν κατάσταση. Ή συνάντηση
του Μπάϋρον μέ τους δύο απεσταλμένους τοϋ Αονδίνου έγινε στην Τζένοβα
('Απρίλιος 1823) κι' ό Μπάϋρον έστειλε στον Μπόουριγκ γραμματέα τοϋ
Κομιτάτου ενα υπόμνημα μέ τις απόψεις του.
Ο ΜΠΑ·Υ ΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Στις 16 Ιουλίου 1823 ό Μπάϋρον μέ τήν συνοδεία του πάνω στο κατά
στρωμα τοϋ «Ηρακλή» ξεκίνησαν για τήν Ελλάδα (*). Εΐχε μαζί του τον
κόμητα Γκάμπα, για υπασπιστή του, τον τελειόφοιτο της ιατρικής Ρομπέρτο
Μπροΰνο, για γιατρό του, τον ιδιαίτερο καμαριέρη του Φλέτσερ, τον
Αέγκα Καμπέλι, για διαχειριστή, τον τυχοδιώκτη Τρελώουνυ για σύνδεσμο,
κι' άλλους εξι υπηρέτες και πέντε άλογα, δύο σκυλιά, δύο κανόνια, όπλα,
μπαροΰτι, τρόφιμα, φάρμακα και χρήματα.
Στις 21 'Ιουλίου κάνανε σκάλα στο Αιβόρνο όπου περίμεναν τον Μπά
ϋρον ενα γράμμα από τήν αδελφή του Αύγούστα κι' ενα ποίημα υμνητικό
άπό τον Γκαίτε. Ά π ό κει φθάσαν στις 2 Αυγούστου στην Κεφαλονιά, όπου
ό διοικητής της, ô "Αγγλος φιλέλληνας Νάπιερ, έκανε θερμή υποδοχή στον
Μπάϋρον. Έπί είκοσι μέρες έμεινε μέ τήν συνοδεία του στον «Ηρακλή»,
αγκυροβολημένο στο 'Αργοστόλι, περιμένοντας οδηγίες και χρήματα άπό

(*) Ή διαμονή του στην 'Ιταλία (Μιλάνο, Μπολόνια, Βενετία, Ραβένα, Πίζα, Τζέ
νοβα) είχε διαρκέσει εφτά χρόνια (1816 1823).
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το Λονδίνο. Άλλα επειδή το μήνυμα άργοΰσε, εγκαταστάθηκε σ' ένα σπιτάκι
στα Μεταξάτα, όπου όλο και δεχόταν απεσταλμένους και αιτήματα από τήν
Ελλάδα.
Ενθουσιασμένος στην αρχή άπό αυτές τις επαφές δέν άργησε να γίνη
σκεφτικός και να στενοχωρηθή όταν κατάλαβε πώς ό ένας αρχηγός έχθρευ
όταν τον άλλον, ιδιαίτερα οί Πελοποννήσιοι, κι' όλοι μαζί κολάκευαν τον
Μπάϋρον για να του αποσπάσουν χρήματα. "Ετσι δέν άργησε να καταλάβη
το πόσο ό αυταρχικός Μαυρομιχάλης αντιστρατευόταν τον γενναίο Κολο
κοτρώνη, και το πόσο ό 'Οδυσσέας 'Ανδρούτσος υπονόμευε και τους δύο.
Και τότε δήλωσε συμπερασματικά πώς δέν ήρθε για να εξυπηρέτηση άτομα
άλλα για να εξυπηρέτηση τον απελευθερωτικό αγώνα τοϋ ελληνικού "Εθνους,
πράγμα πού δέν θα μπορούσε να γίνη μέ τήν εμφύλια διχόνοια τών αρχηγών
για λόγους προσωπικού ωφελιμισμού. Στο ϊδιο συμπέρασμα εΐχε καταλήξει
καί ό Μαυροκορδάτος πού εϊταν ό πρώτος σέ εξουσία πολιτικοστρατιωτική
κι' ό μόνος πού ό Μπάϋρον τοΰ εΐχε απόλυτη εμπιστοσύνη. "Ετσι, όταν ό
Μαυροκορδάτος τοΰ έστειλε ενα γράμμα όπου τούγραψε πώς το πιο επείγον
εϊταν να λυθή ή πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου άπό τα ελληνικά καράβια πού
για να κινηθοΰν χρειαζόταν μια ενίσχυση τεσσάρων χιλιάδων λιρών άπό το
Λονδίνο, ό Μπάϋρον έστειλε αυτά τα χρήματα μέ προθυμία, άπό τα δικά του
καί ό σκοπός πέτυχε. Οί Μεσολογγϊτες έξαλλοι άπό ενθουσιασμό καλούσαν
τώρα τον Μπάϋρον σωτήρα τους καί τον ήθελαν κοντά τους, κι' οί Σουλιώτες
τον έκήρυξαν στρατιωτικό αρχηγό τους.
Ό Μπάϋρον όμως εϊταν εξ ϊσου ανήσυχος για τήν ευρωπαϊκή πλευρά.
Καί ναι μέν ή στάση της "Αγγλίας άλλαξε άπό τον καιρό πού πρωθυπουργός
της έγινε ô φιλέλληνας Κάνινγκ, ένώ ό Καποδίστριας, υπουργός τοΰ Τσά
ρου, προσπαθοΰσε να εξασφάλιση τήν βοήθεια της Ρωσίας για τήν Ελλάδα,
άλλα ό καταχθόνιος καί φιλότουρκος Μέττερνιχ, υπουργός εξωτερικών της
Αυστρίας, άντιδροΰσε στην ελληνική υπόθεση με κάθε τρόπο.
Ό Μπάϋρον ταλαντευόταν τόσο άπό τήν προσδοκία της βοήθειας άπό
τήν 'Αγγλία όσο κι' άπό τις ενθουσιώδεις προσκλήσεις πού έπαιρνε άπό τους
αγωνιστές. Πρώτος του στόχος ή απελευθερωτή της Ναυπάκτου πού θ' άνοι
γε το δρόμο για τήν απελευθέρωση της Θεσσαλίας. "Ενα γράμμα πού έλαβε
άπό τον Μαυροκορδάτο στις 15 Δεκ. 1823, τον έκανε να επίσπευση τήν από
φαση του. Στο γράμμα του αυτό ό Μαυροκορδάτος άφοΰ τοΰ περιγράψει τήν
πολεμική κατάσταση καί το ότι έχει δημιουργηθεί ευκαιρία ευνοϊκής δρά
σης, τον προσκαλεί να έλθη το γρηγορώτερο στο Μεσολόγγι « Ό καθείς έδώ
εΐναι πεπεισμένος ότι είσθε ό σωτήρ μας». Καί προσθέτει: «"Από αυτήν τήν
στιγμήν αποφασίζεται ή τύχη της Ελλάδος. 'Εάν έως σήμερον έπραξα το
καθήκον μου, άπό τώρα θα διπλασιάσω τάς προσπάθειας μου καί τον ζήλον
μου, όταν θα σάς βλέπω εις το πλευρόν μου.». Καί για να διάλυση τους τελευ
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ταίους δισταγμούς του, δέν παραλείπει νά πή: «...ημείς εδώ δεν θα μολυνθώμεν
με το πνεύμα της διχόνοιας ή οποία κυριαρχεί εις την Πελοπόννησον».
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Περισσότερο από συναισθηματικότητα παρά άπό νηφάλια σκέψη απεφά
σισε τότε ό Μπάϋρον το ταξίδι του για το Μεσολόγγι, επικίνδυνο και για τό
ότι θα περνούσε μέσ' άπό Τούρκους και με μικρό πλεούμενο για νά μην δώση
υποψίες. Είχε φορτώσει σ' αυτό τό πολεμικό υλικό πούχε μαζί του άπό την
Ιταλία κι'ενα τυπογραφικό πιεστήριο για τήν έκδοση ελληνικής εφημερίδας
"Εφτασε στο Μεσολόγγι στις 5 Ιανουαρίου 1824. Ντυμένος με κόκκινη
στολή "Αγγλου συνταγματάρχη ένιωθε πανευτυχής βλέποντας συναγμένο
στο λιμάνι ενα πλήθος πού τον χαιρετούσε και τον ζητωκραύγαζε. Μπροστά 
μπροστά εϊταν ό Μαυροκορδάτος κι' ό "Αγγλος συνταγματάρχης Στάνχοπ.
Και δίπλα στον Μπάϋρον ό κόμης Γκάμπα, υπασπιστής του. Κατέβηκε στή
στεριά κάτω άπό τιμητικές κανονιές και μέ τους ήχους τής στρατιωτικής
μουσικής, περιστοιχισμένος άπό τό πλήθος πού δάκρυζε άπό ενθουσιασμό,
έφτασε πεζή στο σπίτι του Τρικούπη πού είχαν ετοιμάσει για τη διαμονή του.
Για τους Μεσολογγΐτες ή άφιξη του Μπάϋρον εΐταν αισθητή σαν προ
στασία άπό ολάκερη τήν 'Αγγλία. Στην πραγματικότητα αυτήν τήν προστα
σία τήν περίμενε κι' ό Μπάϋρον κι' ανησυχούσε πού δέν ερχότανε. 'Αλλά
τήν ανησυχία του δέν τήν έδειχνε καθόλου. 'Αντίθετα έκανε ενα σώμα άπό
εξακόσιους Σουλιώτες πολεμιστές κι' ανέλαβε τήν συντήρηση τους και τήν
μισθοδοσία τους μέ δικά του χρήματα.
Πρόθεση του τώρα εϊταν νά έπωφεληθή άπό τήν πολεμική αδράνεια
πού επέβαλαν οί χειμωνιάτικες μέρες και ν' αναδιοργάνωση τήν στρατιωτική
δύναμη μέ τα όπλα και τα κανόνια πού περίμενε άπό τήν 'Αγγλία και κυρίως
νά εξουδετέρωση τις ανάμεσα στους καπετάνιους αντιζηλίες πού εξακολου
θούσαν και πού έφταναν σέ εμφύλιες συγκρούσεις. Οί έγνοιες αυτές δέν τον
άφηναν ούτε στιγμή ήσυχο και μάταια οί δικοί του προσπαθούσαν νά τον
πείσουν νά μη κουράζεται τόσο και νά νοιάζεται λίγο για τήν ποίηση του.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΠΑΫΡΟΝ

"Οσο για τήν ποίηση, τους έδωσε μια ξαφνική ικανοποίηση όταν ένα
πρωί μπήκε στή σάλα όπου εϊταν ό κόμης Γκάμπα, ό Συνταγματάρχης Στάν
χοπ και άλλοι δικοί του και τους είπε πώς μόλις έγραψε ένα τραγούδι μέ τήν
ευκαιρία τών γενεθλίων του. Χαρούμενος άρχισε νά τους τό διαβάζη άφοΰ
είπε πρώτα τον τίτλο του:

3
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ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΕΙΝΩ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΕΞΙ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Καιρός αναίσθητη
Άφοΰ καρδιά δεν
Μα όχι ακόμα. Ή
Και δίχως

να μείνη πια ή καρδιά μου
έμεινε πού να χτυπάει για μένα
μοίρα μου μοϋ λέει να καρτερέψω
ν' αγαπιέμαι ν7 αγαπώ

Της ζωής μου οι μέρες έφτασαν στο κίτρινο τους φύλλο,
Τ' άνθια κι' οι όπώρες τοΰ έρωτα χαθήκανε και πάνε
Κάμπιες και μαυροσκούληκα και συμφορές και λύπες
Για μέναν απόμειναν μοναχά.
Ή Λαύρα πού
Μένει έρμη κι'
Κανείς πυρσός
Λες κι'

τα στήθια μου τα οργώνει δίχως οίκτο
αναπάντητη σαν από ηφαίστειο λάβα.
στη φλόγα της δεν έρχεται ν' άνάψη.
είναι μια λαμπάδα νεκρική!

Χαίρετε ζήλειες έξαλλες, φόβοι, θυσίες, ελπίδες
Πού είστε ή λαχτάρα κι' ή έξαρση τοΰ πόνου κι' είστε ακόμα
Τοΰ έρωτα ή δύναμη — Σε σας μερίδιο πια δεν εχω.
Μονάχα μια αλυσίδα πού τραβώ
Μ' απ' δλα τοΰτα τίποτα εδώ πια δεν υπάρχει
Και τέτοιες σκέψεις έπαψαν εδώ να με ταράζουν
'Εδώ δπου ή Λόξα τοΰ ήρωα τον τάφο στεφανώνει
ή ζώντας του, το μέτωπο κοσμεί.
Ξίφος, Σημαία της λευτεριάς, πεδία τιμής και μάχης,
Ή 'Ελλάδα, ή Δόξα ή αθάνατη, ολόγυρα μου στέκουν.
Ό αρχαίος Σπαρτιάτης, γέννημα επάνω στην ασπίδα,
Πιο ελεύθερος δε στάθηκε ποτέ.
Ξύπνα και θέριεψε! καθώς ή 'Ελλάδα έχει θεριέψει,
Ξύπνα ψυχή μου, σκέψη μου, και δείξε στους προγόνους
Πώς μέσ' στις φλέβες το αίμα σου αντάξια τους κυλάει
Και δίκαια τότε χτύπα και βαριά!
Σύντριψε με τη φτέρνα σου τα όσα άναζήσουν πάθια,
'Ανάξια για τον άντρισμό, ανάξια κάί για σένα,
Τον θρήνο, ή το χαμόγελο της 'Ομορφιάς τής πλάνας
'Ατένισε τα αδιάφορα, ψυχρά.
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KC αν τόσο για τα νιάτα σου βογγάς, γιατί να ζήσης;
'Η χώρα για τον θάνατο τον πιο έντιμο που υπάρχει
'Εδώ είναι! χύσου άκράταγος στη μάχη για ν' αφήσης
Έκεΐ την ύστερη σου την πνοή!
Γύρεψε, βρες — γυρεύοντας πιο σπάνια απ' δ,τι βρίσκουν —
Για σένα το καλλίτερο : 'Ενός στρατιώτη τάφο !
Γύρνα καί κοίτα ολόγυρα και διάλεξε το χώμα
Πού θες ν' άναπαυθής παντοτεινά...
Μέσα στο τραγούδι αυτό καθρεφτίζεται ή αγάπη τοΰ Μπάϋρον για την
"Ελλάδα, ή καρτερία του για τις αντιξοότητες κι' ή απόφαση της αυτοθυσίας
του μ' ενα προαίσθημα θανάτου. Γράφηκε στο Μεσολόγγι τήν αυγή της 22
'Ιανουαρίου 1824 κι' είναι το τελευταίο τραγούδι τοϋ Μπάϋρον.
Λίγες μέρες αργότερα (31 'Ιανουαρίου 1824) βγήκε, πάνω στο μικρό πιε
στήριο πού είχε φέρει ό Μπάϋρον, τό πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Ελλη
νικά Χρονικά» με τήν τεχνική φροντίδα τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα Μάγιερ.
ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ

Μια βδομάδα αργότερα ήρθε καί τό πλοίο με τα πυρομαχικά από τήν
'Αγγλία καί προγραμματίστηκε ή επιχείρηση για τήν Ναύπακτο για τα μέσα
Φεβρουαρίου. Ά λ λ α οί Σουλιώτες αντί να βοηθήσουν δημιούργησαν δυσά
ρεστα επεισόδια. Οί μισοί περίπου ζήτησαν να ονομασθούν αξιωματικοί
για να έχουν μεγαλύτερη μισθοδοσία ένω οί μισθοδοτούμενοι αποδείχθηκε
πώς δεν εϊταν όλοι πραγματικοί. "Υστερα από τις αποκαλύψεις αυτές όχι
μόνο αρνήθηκαν να βοηθήσουν στην επιχείρηση της Ναυπάκτου, αλλά
προσπάθησαν να τήν ματαιώσουν αρπάζοντας τα όπλα πού είχαν έρθει άπό
τήν 'Αγγλία άφοϋ πρώτα σκότωσαν ενα Σουηδό αξιωματικό πού πήγε να
τους εμπόδιση. 'Αποφασίστηκε τότε να διαλυθή τό σώμα με τους Σουλιώτες
πού είχε συγκροτήσει ό Μπάϋρον. Οί Σουλιώτες όμως για να συγκατατεθούν
ζήτησαν τρεις χιλιάδες δολλάρια. Κι' ό Μπάϋρον τους τάδωσε. "Ετσι ή ανα
ταραχή ηρέμησε κι' ό Μάρτιος πέρασε ήσυχα, άλλα ή επιχείρηση τής Ναυ
πάκτου ματαιώθηκε προς μεγάλη λύπη τοϋ Μπάϋρον καί προς χαρά τοΰ
Κολοκοτρώνη πού έτσι θα εμποδιζόταν ό Μαυροκορδάτος να τον ξεπεράση
σε γόητρο.
Οί γύρω του συμβούλεψαν τότε στον Μπάϋρον να παραιτηθή άπό τις
προσπάθειες του καί να γυρίση στην Κεφαλονιά, ή καί στην 'Αγγλία. 'Αλλά
σ' αυτό ό Μπάϋρον εΐταν ανένδοτος καί θεωροΰσε τό Μεσολόγγι πατρίδα
του άπό τον καιρό πού τον ώνόμασαν «επίτιμο δημότη». Στήριζε τώρα όλες
του τις ελπίδες στή μεγάλη οικονομική βοήθεια πού περίμενε από τήν 'Αγ
γλία.
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ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΓ Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Ή ελπίδα του πραγματοποιήθηκε μ' ενα γράμμα πού έλαβε στις 9 'Απρι
λίου 1824 άπο το «Κομιτάτο Φιλελλήνων» του Λονδίνου, και του ανήγγειλε
ότι δυόμιση περίπου εκατομμύρια είχαν εγγραφεί στο δάνειο για τήν Ε λ 
λάδα κι' ενα ποσό άπο ενα περίπου εκατομμύριο λίρες είχε άποφασισθή.
Σύντομα ενα μεγάλο μέρος άπο το ποσό αυτό θα έφθανε στην Ελλάδα για
ενίσχυση του 'Αγώνα της με προσωπική διαχείριση τοϋ Μπάϋρον, πού λογά
ριαζε τώρα να οργάνωση ενα τέλειο μαχητικό σώμα πεζικού μέ δυο χιλιάδες
πολεμιστές και ενα σώμα πυροβολικού.
Συνεπαρμένος άπο ενθουσιασμό ό Μπάϋρον είπε στον Γκάμπα να σελ
λώσουν δύο άλογα καί να βγουν περίπατο μ' όλο πού ό καιρός εϊταν κακός.
Σε μια απόσταση τρία μίλια άπο τήν πόλη τους έπιασε, κατά τήν αφήγηση
του Γκάμπα, καταρρακτώδης βροχή κι' έγιναν μούσκεμα. 'Αλλά ό Μπάϋρον
δέν δεχόταν να γυρίση. «Τώρα νιώθω πώς είμαι αληθινός στρατιώτης σε
μάχη» είπε στον Γκάμπα καί συνέχισαν μέχρι πού οί δρόμοι έγιναν αδιάβα
τοι. Τότε μπήκαν σέ μια βάρκα για να γυρίσουν. Αυτό στάθηκε τό μοιραίο
λάθος. Βρεμένος καθώς εΐταν ξεπάγιασε μέ τον άνεμο πού τον έδερνε ακίνη
το στή βάρκα. Καί τήν άλλη μέρα πουντιασμένος κάηκε στον πυρετό. "Ε
πεσε στο κρεβάτι κι' άρχισαν να τοϋ κάνουν αφαιμάξεις μέ. βδέλες. Πνευ
μονία. Σέ μια βδομάδα ή κατάσταση έγινε κρίσιμη.
Ο ΜΠΑΫΡΟΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

'Ανήμερα τό Πάσχα (18 'Απριλίου 1824) τον παράστεκαν ετοιμοθάνατο.
Ό Μπάϋρον τό κατάλαβε: «'Αφήστε με να πεθάνω ήσυχα, είπε στους για
τρούς πού έξακολουθοΰσαν τις αφαιμάξεις. ΤΗρθα στην Ελλάδα για να δώσω
δ,τι εχω. Τό να δώσω καί τή ζωή μου είναι τό τελευταίο μου χρέος σ' αυτόν
τον τόπο όπου καί επιθυμώ να ταφώ». Τό άπόγεμα φώναξε τον έμπιστο του
υπηρέτη Φλέτσερ, πού τον είχε κοντά του είκοσιτρία χρόνια, για να τοϋ
ύπαγορέψη τις τελευταίες του θελήσεις. Δέν μιλοΰσε παρά κομματιαστά: «...
Ά ν τ α κόρη μου... Αύγούστα αδελφή μου... φτωχιά μου Ελλάδα αγαπημένη...
τώρα θέλω νά κοιμηθώ». "Επεσε σέ λήθαργο. Ό Φλέτσερ δέν κούνησε άπο
κοντά του μέχρι τήν άλλη μέρα πού κατά τό σούρουπο άνοιγόκλεισε τα μά
τια του καί ξεψύχησε. Δεκαεννιά 'Απριλίου 1824 (*).

(*) 'Από περίεργη σύμπτωση, στην ίδια ηλικία των 36 ετών καί 3 μηνών πέθανε καί
ή κόρη τοΰ Μπάϋρον, Αύγούστα  "Αντα καθώς και ή αίμόμικτη κόρη του Μέντορα καί
ή κόρη της Μαίρη. Τρίτη κόρη του, νόθα, ή Άλλέγκρα, πέθανε σέ νηπιακή ηλικία.
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Την αυγή της 20 Απριλίου 1824, τριανταεφτά κανονιές —όσες ή ηλικία
του— ανάγγειλαν το θάνατο του. Ή κηδεία έγινε στις 22 Απριλίου με φτωχή
μεγαλοπρέπεια. Το σώμα του σ' ενα παλιό φέρετρο, από πάνω ή μαύρη του
μπέρτα, το σπαθί του κι' ενα στεφάνι άπο δάφνες. Πίσω ακολουθούσαν απα
ρηγόρητοι ό κόμης Γκάμπα κι' ό πρίγκηπας Μαυροκορδάτος κι' όλοι οί
Μεσολογγΐτες άλαλοι και δακρυσμένοι. Εθνικό πένθος ορίστηκε για 21
μέρες. Κι' ό Σολωμός θα θρηνήση με τους στίχους:
... Λευτεριά για λίγο πάψε,
Να χτυπάς με το σπαθί
Τώρα σίμωσε και κλάψε
Εις τοϋ Μπάϋρον το κορμί...
Ά λ λ α ή τελευταία θέληση τοϋ Μπάϋρον να ταφή στο Μεσολόγγι δέν
κρατήθηκε. Τήν παραμονή της κηδείας είχε φτάσει άπό τό Λονδίνο τό πλοίο
«Φλόριντα» πού έφερνε στον Μπάϋρον τα χρήματα για τήν αναδιοργάνωση
τοϋ στρατού ύπό τήν αρχηγία του. Αυτό πού με τόση λαχτάρα περίμενε. Στο
ϊδιο πλοίο εΐταν γραφτό να βάλουν τό νεκρό του κορμί, σ' ενα βαρέλι μέ
οινόπνευμα, μέ κατεύθυνση τό Λονδίνο. Τό συνόδευαν οί υπασπιστής του
Γκάμπα, ό Συνταγματάρχης Στάνχοπ, ό γιατρός του Μπροΰνο, ό πιστός του
υπηρέτης Φλέτσερ και οί τρεις αγαπημένοι του σκύλοι. Τό πλοίο έφυγε στις
26 Μαΐου κι' έφτασε στο Λονδίνο τήν 1 'Ιουλίου 1824.
Τον νεκρό υποδέχτηκαν ή αδελφή του Αύγούστα, ό φίλος του Χομπχάνζ,
σύντροφος τοϋ πρώτου ταξιδιού του στην Ελλάδα και μέλος τοϋ «Κομι
τάτου τών Φιλελλήνων» κι' ό Ά ν σ ο ν πού τον διαδέχτηκε στον τίτλο του
7ου Λόρδου Μπάϋρον. Τό λείψανο μετεφέρθηκε στο χωριό Hucknall Tor
kard οπού τάφηκε ολότελα αθόρυβα δίπλα στην μητέρα του. Πάνω του μια
πλάκα μέ τ' ονομά του και τήν χρονολογία 17881824.
Ά ν τό έργο τοϋ Μπάϋρον για τήν Ελλάδα κόπηκε τόσο απότομα, όμως
χάρη σ' αυτόν ολοκληρώθηκε μετά τον θάνατο του. Γιατί τότε μόνο εκτιμή
θηκε ή αυτοθυσία του και μια συγκίνηση αισθηματική απλώθηκε στην Ευ
ρώπη και δέθηκε μέ τήν Ελληνική υπόθεση. Τότε ό φιλέλληνας Κάννινγκ,
πρωθυπουργός της 'Αγγλίας, βρήκε τό πρόσφορο κλίμα για να μετατρέψη
τήν 'Αγγλική πολιτική και να πραγματοποίηση τήν ναυμαχία τοϋ Ναυαρί
νου μέ σύμπραξη τών στόλων 'Αγγλίας, Ρωσίας και Γαλλίας, και μέ απο
τέλεσμα τον τερματισμό τοϋ αγώνα τών Τούρκων μέ τους "Ελληνες.
Χωρίς τον Μπάϋρον—επιλέγει ό ιστορικός Νίκολσον—δέν θα υπήρχε
Ναυαρΐνο. Και χωρίς Ναυαρΐνο δέν θ' άποκτοΰσε τήν ανεξαρτησία της ή
'Ελλάδα στις 20 'Οκτωβρίου 1827(*).
(*) Στην ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου πού έγινε αυτήν τήν ήμερα, έλαβαν μέρος 27
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Οί "Ελληνες κράτησαν άπο τότε τη θύμηση του με συγκινητική απλό
τητα. Στήνοντας τον ανδριάντα του σε διάφορους τόπους ή τιμώντας τη
μνήμη του με πανηγυρικούς, ποιήματα, βιβλία και άλλα. Τον κάναν δικό τους
πατριώτη τους. Έδωσαν στ' δνομά του ελληνική προφορά, Β ύ ρ ω ν , έχτι
σαν μ' αυτό συνοικισμούς, ώνόμασαν δρόμους, ξενοδοχεία, καφενεία, κινη
ματογράφους, καταστήματα, εργοστάσια κλπ., και μ' αυτό βάφτισαν και τα
παιδιά τους κι' εξακολουθούν να δίνουν σ' αυτά τ' δνομά του.

πλοία (αγγλικά, ρωσικά, γαλλικά) μέ 1.276 τηλεβόλα, και 89 (τουρκικά, αιγυπτιακά, τυ
νισιακά) με 2.458 πυροβόλα. Εξήντα άπό τα τουρκοσυμμαχικά πλοία κατεστράφηκαν
μέ 6.142 νεκρούς, και τέσσερα άπό τα ευρωπαϊκά μέ 172 νεκρούς.

ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΜΟΚΟΒΙΤΗ
'Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ:
Ό ρόλος γνωστών και άγνωστων Ελληνίδων*

Ή επέτειος του 1821, κορυφαία στο εθνικό μας εορτολόγιο, μας καλεί
κι εφέτος να εκπληρώσουμε το διπλό μας χρέος: χρέος της καρδιάς και τοϋ
νοϋ. Μας καλεί να καταθέσουμε ευλαβικά την ευγνωμοσύνη μας στη μνήμη
όλων εκείνων, γνωστών και άγνωστων ανδρών και γυναικών, πού με το έργο
και τη θυσία τους ξανάφεραν τον ελληνισμό στο προσκήνιο της ίστορίας.
'Ακόμη, μας ζητεί να συνειδητοποιήσουμε τό νόημα τοϋ ανεπανάληπτου
αύτοϋ εθνικού αγώνα, αναζητώντας και προσδιορίζοντας τή θέση και τη
σημασία του στην ιστορική πορεία του έθνους.
'Επισκοπώντας τό μεγάλο εκείνο εθνικό γεγονός, διαπιστώνουμε κατ'
αρχήν ότι είναι εξωπραγματική οποιαδήποτε αβασάνιστη ένταξη τοϋ '21
σε δογματικά σχήματα. Ό αγωνιστικός παλμός συγκλόνισε βαθιά ολόκληρο
τον ελληνισμό και άγγιξε κάθε νεοελληνική ψυχή πέρα από ταξικές διαφορές
και πικρίες. Τό όραμα της λευτεριάς εΐχε λάμψει στα μάτια των κλεφτών και
τών αρματωλών. 'Από τή λάμψη αυτή φωτίσθηκε και ή γ υ ν α ί κ α , ή
Ε λ λ η ν ί δ α τ η ς σ κ λ α β ι ά ς , πού παραστέκει στον αγώνα τών αντρών.
Μέσα της αναδύεται πια εκείνο τό διαφορετικό της ψυχής περιεχόμενο, ή
υπερήφανη συνείδηση της λευτεριάς τοϋ άτομου. Ή φλογερή διακήρυξη
τοϋ Ρήγα, σαν εγερτήριο σάλπισμα, ερχόταν να σημάνει τό συναγερμό τής
Λευτεριάς σ' όλους τους λαούς και να διακηρύξει τήν ιερότητα τών απελευ
θερωτικών σκοπών ενός λαοΰ πού εΐχε ορκιστεί να συντρίψει τις αλυσίδες
και να καταλύσει τήν τυραννία τοϋ Σουλτάνου.
Συνήθως εξαίρονται οι αγώνες και οί προσωπικότητες ηρωικών ανδρών
στην υπόθεση τής 'Ελευθερίας και έχει σχεδόν ταυτιστεί στή συνείδηση τών

* Πανηγυρικός τής 25ης Μαρτίου 1984, πού εκφωνήθηκε στον επίσημο εορτασμό
για τήν Εθνική 'Επέτειο τής 'Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Στο κείμενο
αυτό διατηρήθηκε ή διατύπωση και το ύφος τής ομιλίας όπως ακριβώς έγινε.
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Ελλήνων ό 'Αγώνας με την παρουσία ανδρών  αγωνιστών, ανδρών  γεν
ναίων, ηρώων  παλικαριών, πού με τους τίμιους αγώνες τους, τη θυσία τους
και την πίστηστην ελευθερία μας έδωσαν σήμερα το δικαίωμα να ζοΰμε
ελεύθερα. Εύλογα όμως τίθεται το ερώτημα όσον άφορα τις γυναίκες. Ή
γυναίκα απουσίαζε άπο τον 'Αγώνα αυτό; Ποια ή θέση της και ποιος ό ρόλος
της σ' αυτόν; Ή τ α ν ένας ρόλος δευτερεύων πού δεν άξιζε να απασχολήσει
ιδιαίτερα τήν Ιστορία; Γιατί βέβαια δεν υπήρχε κανένας λόγος να παρα
σιωπαται ό ρόλος τής γυναίκας στην προετοιμασία και τή διεξαγωγή του
'Αγώνα για τήν ελευθερία από τους ιστορικούς μας. Ή τ α ν ένας ρόλος ενσυ
νείδητος; Μπορούσε εκείνη τήν εποχή ή γυναίκα να έχει συνείδηση τής
θέσης και τής αποστολής της σε μια ιστορική πραγματικότητα πού σε λίγο
θα τέλειωνε για ν' ανοίξει ή αυλαία σε μια νέα κοινωνία του ελεύθερου Ε λ 
ληνικού έθνους; Ή μήπως, στο γενικότερο κοινωνικό κλίμα τής υποτίμη
σης τής γυναικείας παρουσίας σέ όλους τους τομείς, παρασιωπήθηκε κάπως
ενσυνείδητα και σκόπιμα; "Η συγκυρίες και τυχαίες περιστάσεις τήν έφεραν
στο προσκήνιο τοΰ 'Αγώνα; Ή τ α ν απλός επίκουρος του άνδρα και παρασκη
νιακός συντελεστής ή έδρασε ενεργά στο προσκήνιο τής ιστορίας με αυτο
πεποίθηση και αυτοδυναμία και προσωπική εθνική υπερηφάνεια, ως πρωτο
πόρος με τό παράδειγμα της;
Θεώρησα χρέος μου, ανταποκρινόμενη στην εντολή τών Πρυτανικών
'Αρχών να εκφωνήσω τον πανηγυρικό τής εθνικής επετείου, βοηθώντας έτσι
να συνειδητοποιήσουμε μαζί τήν παρουσία τοΰ γυναικείου δυναμικού στην
επαναστατική εκείνη περίοδο και να επισημάνουμε τή θέση και τό ρόλο τής
Ελληνίδας γυναίκας στις κρίσιμες ήμερες τοΰ 'Αγώνα για τήν ελευθερία,
τήν εθνική ταυτότητα και τήν αναβίωση τοΰ ελληνισμού.
'Οφείλω να ομολογήσω ότι, παρά τή γνώση τών ιστορικών γεγονότων
πού άπό μικρή ηλικία έχουμε πάρει και πού σχετίζονται με ονόματα γυναι
κών, όπως τής Μπουμπουλίνας, τής Μαντώς Μαυρογένους κ.ά., ή αφορμή
αυτή γιά συστηματικότερη μελέτη και ανίχνευση τοΰ ρόλου τών γυναικών
μοΰ αποκάλυψε στιγμές μεγαλείου ελάχιστα γνωστές και μου προκάλεσε
συγκίνηση πού σπάνια νιώθουμε γιά μεγάλες ηρωικές στιγμές τής ιστορίας
μας.
Γιά τή δημιουργία τοΰ νέου Ελληνικού κράτους μετά τή μακρόχρονη
περίοδο τής Τουρκοκρατίας αγωνίσθηκε και ή γυναίκα όσο και ό άνδρας,
άλλοτε συμπαραστέκοντάς τον και άλλοτε παίρνοντας αποφασιστική θέση
και πρωτοβουλία ή ϊδια.
Φαίνεται ότι οι ιστορικοί μας δέν τίμησαν όσο τής άξιζε τήν ομαδική
εκείνη συμβολή τής Ελληνίδας στην 'Επανάσταση. Ή ιστορία δέν ασχολή
θηκε ποτέ ειδικά με τις ηρωίδες. Αίγος λόγος μόνο έχει γίνει γι' αυτές, και
οί περισσότερες παρέμειναν άγνωστες ή εντελώς συγκεχυμένες μορφές.

Ή συμβολή της γυναίκας στην Ελληνική Επανάσταση
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Κανένας στην Ελλάδα δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις γυναί
κες, οι όποιες έδρασαν, διέπρεψαν ή θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους, στό
βαθμό πού αρμόζει. Μόνο παρεμπιπτόντως έχουν αναφερθεί μερικές. Ποιες
ήταν; Που έδρασαν; Ποιες ήταν οι πράξεις τους; Ποια ή ζωή τους, τα αισθή
ματα, τα κίνητρα και ό χαρακτήρας τους; Και ποια υπήρξε, όχι μόνο ή θέση
λόγω των περιστάσεων, άλλα και ή πρωτοβουλία και ή συμμετοχή της Ε λ 
ληνίδας στον 'Εθνικό 'Αγώνα; Είναι τυχαίο ότι και αυτός ό Παπαρρηγόπου
λος δεν αναφέρεται στις γυναίκες ηρωίδες; Ή ότι ό Νικόλαος Δραγούμης
περιγράφοντας τήν 'Εθνοσυνέλευση του 1827 στην Τροιζήνα αγνοεί τή σπου
δαία δράση της Μαντώς Μαυρογένους; 'Από τους ιστορικούς του Σουλίου
μόνο ό Περραιβός αναφέρεται στό ηρωικό δράμα των γυναικών.
Μια πρώτη μαρτυρία έχουμε μέσαάπότό ελληνικό τραγούδι. Ή δημο
τική λαϊκή μας ποίηση, πιο δίκαιη, τραγούδησε τή γυναίκα τοϋ Αγώνα μέ
εμπνευσμένα τραγούδια. 'Από τους προσωπικούς "Ελληνες ποιητές, ή φαντα
σία του Σολωμού σέ μνημειώδεις στροφές αποθανάτισε στιγμές ηρωικές από
το Ζάλογγο, το Μεσολόγγι, τα Ψαρά. Ό Σολωμός ύμνησε τις Ελληνίδες
του Αγώνα και ιδιαίτερα τις Σουλιώτισσες στις στροφές του «"Υμνου της
Ελευθερίας» και τις γυναίκες του Μεσολογγίου στους «Ελεύθερους Πολιορ
κημένους». Ή Ευανθία Ν. Καΐρη, ή συγγραφέας τοϋ δράματος «Νικηράτου»,
διαλαμβάνει τα της ηρωικής θυσίας τοϋ Μεσολογγίου.
Είναι αξιοπερίεργο πώς μόλις το 1933 έχουμε άπό μια γυναίκα, τήν Σω
τηρία Άλιμπέρτη, τήν πρώτη ενθουσιώδη συγγραφέα και ερευνήτρια, μια
αξιόπιστη πηγή. Ή Άλιμπέρτη, ορμώμενη τόσο άπό ιστορικό ενδιαφέρον
όσο καί άπό υψηλό εθνικό αίσθημα, ασχολήθηκε συστηματικά μέ τις ηρω
ίδες γυναίκες, ερεύνησε μέ ακρίβεια ο,τι τις άφορα καί ανάστησε μέ τήν πνοή
καί τή φλόγα τοϋ ενθουσιασμού της, τον τρόπο πού έζησαν μέσα στις ιστο
ρικές περιστάσεις καί τα γεγονότα μέ τα όποϊα συνδέονται ή ζωή καί οί
πράξεις τους. 'Επίσης ό ιστορικός της 'Ιατρικής Γεώργιος Κ. Πουρναρό
πουλος αργότερα επεσήμανε το μέγεθος τής συμβολής των γυναικών στην
υγειονομική περίθαλψη των αγωνιστών άλλα καί τοϋ σκλαβωμένου λαοΰ
γενικώτερα καί στή δημιουργία των πρώτων νοσοκομειακών μονάδων τοϋ
"Αγώνα.
Ξένοι περισσότερο, παρά "Ελληνες, ιστορικοί καί περιηγητές τής επο
χής αφιέρωσαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνίδα άγωνίστρια. Βασικές μαρτυ
ρίες τής φιλοπατρίας καί τοϋ ηρωισμού των Ελληνίδων παρέχουν αυτόπτες
μάρτυρες, ποιητές, συγγραφείς, φιλέλληνες αγωνιστές, ιστοριογράφοι καί
ζωγράφοι. Ό Pouqueville, στην τετράτομη ιστορία του τής «'Αναγέννησης
τής Ελλάδας», εκφράζει τό θαυμασμό του για τον ηρωισμό τών γυναικών
τής Ελλάδας καί τή ζωηρή συγκίνηση καί τή συμπάθεια του για τις θυσίες
τους, τις κακουχίες καί τα μαρτύρια τους. Ό Ginouvier, κατά τή διάρκεια
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τοϋ 'Αγώνα, έγραψε μέ ενθουσιασμό βιβλίο στο Παρίσι για τήν ηρωίδα
Μαντώ Μαυρογένους άπό πληροφορίες πού συνέλεξε άπό φιλέλληνες αγω
νιστές, οί όποιοι έγνώρισαν στην Ελλάδα τη μεγάλη ηρωίδα. Μακρά θα
ήταν ή απαρίθμηση όλων εκείνων πού ασχολήθηκαν μέ τήν Ελληνίδα του
'Αγώνα, όπως οί Γάλλοι Blancard, Fauriel, ό "Αγγλος E ton, ό Γερμανός
Bartholdy, οί 'Ιταλοί Ciampolini, Zechinni και ελληνικής καταγωγής λογοτέ
χνες πού ζοΰσαν στο εξωτερικό, όπως ή Δόρα Δ' "Ιστρια και άλλοι. Έξ
αλλου έχουμε μαρτυρίες άπό φιλέλληνες αγωνιστές, όπως ό Auguste Fabre,
ό Holland καί υπέροχα έργα ζωγράφων όπως του Scheffer, τοϋ Friedel, πού
κοσμούν το Αοϋβρο καί άλλα ξένα μουσεία.
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε αντικειμενικά καί δίκαια το βαθμό
καί τήν ποιότητα της συμμετοχής των Ελληνίδων, γνωστών καί άγνωστων
γυναικών, στον Ελληνικό αγώνα, πρέπει να δοϋμε καθαρά ποια ήταν ή θέση
τους μέσα στην κοινωνία κατά τή διάρκεια τής στροφής του αιώνα άπό τον
18ο στον 19ο, καί μέσα άπό ποιες κοινωνικές συνθήκες ξεπήδησαν.
Τή θέση τής γυναίκας καθόριζαν οί άνδρες. Ό π ω ς φαίνεται άπό τους
σύγχρονους ιστορικούς, ή θέση τής γυναίκας μέσα στην ελληνική κοινωνία
ήταν πάντα βασισμένη στή διπλή της ιδιότητα τής συζύγου καί μητέρας.
Ενός ανθρώπου πού ή ύπαρξη του εΐναι σχετική καί δεμένη μέ τήν ύπαρξη
άλλων προσώπων. Ά π ό τίς μεγάλες κοινωνικές δομές καί λειτουργίες ή γυ
ναίκα φαίνεται να απουσιάζει. Παρακάτω θά αναφέρουμε μερικούς επιλε
γμένους θεσμικούς τομείς:
Σ τ ή δ ι ο ί κ η σ η τοϋ καιροϋ εκείνου ή γυναίκα δεν είχε καμιά πα
ρουσία. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ή Ελληνική Διοίκηση ήταν εξαρτη
μένη άπό τήν ανδροκρατούμενη τουρκική αντίληψη για τή διοίκηση. Δεν
έχουμε γυναίκες «προεστούς» ή «κοτζαμπάσηδες».
Ό ρόλος τής γυναίκας σ τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α, ώς οργανωμένο θεσμό,
ήταν σχεδόν ανύπαρκτος ή μηδαμινός. Όμως ή 'Εκκλησία είχε εμπιστευθεί
στή γυναίκα τή μετάδοση τής ορθόδοξης πίστης καί τήν επιβίωση τοϋ
Ελληνισμού.
Σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η μέσα στην ελληνική επικράτεια δέν αναφέ
ρονται γυναίκες πού να ξεπερνούν τό επίπεδο τής κοινής παιδείας (βασικά
γράμματα) ή να αναλαμβάνουν υπεύθυνους διδακτικούς ρόλους. Έκτος λί
γων εξαιρέσεων, γιά τις ευρείες μάζες των Ελληνίδων ό αναλφαβητισμός
αποτελεί τον κανόνα.
Στον τομέα τ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς υπήρχε μια αξιόλογη συμμετοχή τής
γυναίκας (στην παραγωγή). Στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας οί γυναίκες ά
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ναγκαστικά, ιδιαίτερα οί γυναίκες του λαοΰ τών αγροτικών περιοχών, έ
παιρναν μέρος στην αγροτική καλλιέργεια, στην κτηνοτροφία, εϊτε βοηθη
τικά εϊτε και πρωταγωνιστικά, όταν έλειπαν οί άνδρες στα βουνά (καταδιω
κόμενοι άπό τους Τούρκους), εϊτε στο εξωτερικό (δπως στην "Ηπειρο).
'Ωστόσο ή συμμετοχή τής Ελληνίδας στην εξωτερική εργασία, είναι πολύ
μικρή. Εργάζεται παραγωγικά μεν άλλα μέσα στο σπίτι, συνήθως με τον
αργαλειό, γιά να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού και να διαθέσει τά
προϊόντα της στην αγορά, ώστε να ενισχύσει το φτωχό οικογενειακό προϋ
πολογισμό.
Σ τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ô ρόλος τής γυναίκας ήταν περιορισμένος
αλλά σημαντικός. Είχε τή φροντίδα του νοικοκυριού και τήν ευθύνη γιά
τήν ανατροφή τών παιδιών.
Στην κοινωνία τής εποχής, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες
γυναικών: Πρώτα τις ά π λ ε ς γ υ ν α ί κ ε ς τ ο ϋ λ α ο ΰ . Αυτές ήταν πε
ριορισμένες στο σπίτι, ώς σύζυγοι και μητέρες. Λίγες γυναίκες άνηκαν σε
π ρ ο ν ο μ ι ο ύ χ ο τ ά ξ η , δηλαδή σε οικογένειες πού είχαν κάποια οικο
νομική, κοινωνική ή πολιτική υπεροχή. Αυτές εΐχαν μεγαλύτερη μόρφωση
και δυνατότητες γιά ανάπτυξη τής προσωπικότητας τους και ευρύτερη ενη
μέρωση.
Παρόλο πού οί κοινωνικές συνθήκες τής εποχής προόριζαν τή γυναίκα
να παίζει δευτερεύοντα ρόλο μέσα στο σπίτι, αυτή μέσα άπό τήν ελεγχόμενη
ζωή, τήν εξάρτηση, τή σκιά, έδωσε δ ε ί γ μ α τ α μ ε γ α λ ε ί ο υ κ α ι
επαναστατικής
ετοιμότητας.
Ή Ελληνίδα πράγματι στέκει μέ θάρρος στις πρώτες γραμμές τής μά
χης. Παλεύει μέ τήν ϊδια υψηλή συνείδηση, τά ίδια ιδανικά του άνδρα και
τό όπλο στο χέρι. Ριψοκινδυνεύει και θυσιάζεται όμοια μέ τον άνδρα για τήν
τιμή και τή λευτεριά τής πατρίδας. Κι ακόμα είναι ή μάνα πού ανάθρεψε και
γαλούχησε τις γενεές τών ηρώων. Ή προσφορά τής Ελληνίδας στον 'Αγώνα
του 1821  1829 γιά τήν ανεξαρτησία είναι μεγάλη και πολλαπλή. Πολεμά
σαν άνδρας πλάι στον άνδρα ή και στή θέση του, μέ τόλμη και λεβεντιά,
ηρωισμό και αυτοθυσία. 'Ανέλαβε έτσι νέες ατομικές ευθύνες, ενώ ήταν κοι
νωνικά και οικονομικά ακόμα εξαρτημένη, δεσμευμένη μέσα στις συμπλη
γάδες τής παραδοσιακής οικογενειακής δομής και του νοικοκυριού, μέ τά
ατελή κοινωνικά μέτρα και τήν εξακολούθηση τής νοοτροπίας τών ξεχωρι
στών ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα.
Ή Ελληνίδα τής Επανάστασης έκανε μίαν αντίσταση συστηματική,
ή οποία καθοριζόταν άπό τό κλειστό σύστημα τής πίστης της και τό κοινω
νικό της σύστημα. Ή ελευθερία γιά τή γυναίκα αυτή δεν ήταν ένας μύθος
πού τον είπε ή γιαγιά της, αλλά μια πνευματική αρχή. ΓΗ δράση της, οί
ηρωικές της πράξεις στον αγώνα τής ελευθερίας φανερώνουν έναν κόσμο άξι
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ών, έναν κόσμο φυσικής ανατροφής και οικογενειακού περιβάλλοντος, πού
βρίσκεται εξω άπο τις υλικές αξίες και το μικροσυμφέρον, έναν αλτρουισμό
πού δείχνει μια κοινωνική θέληση και μίαν αναπτυγμένη ιδέα για τήν εποχή
εκείνη.
Αυτές οί συνθήκες προσδιόριζαν τήν ταυτότητα της Ελληνίδας του
'Αγώνα. Παρά τις δύσκολες συγκυρίες, μπόρεσε να αναλάβει υπερήφανα
τις ευθύνες της και να αναδειχθεί ηρωίδα σέ όλα τα επίπεδα όταν τό πλήρωμα
του χρόνου της ανάθεσε να διαδραματίσει τό ρόλο της.
II. ΗΡΩΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ: ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΑΑΗΝΙΔΕΣ

Μέσα άπό τα ιστορικά γεγονότα βλέπουμε να προβάλλουν δύο μορφές
ηρωίδων γυναικών τής Επανάστασης:
1) Οί ηγετικές γυναικείες μορφές, πού έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο
στή μάχη, εϊτε ώς καπετάνισσες εϊτε ώς άπλες άγωνίστριες.
2) Οί άπλες ανώνυμες Ελληνίδες, γυναίκες τοΰ λαοΰ, πού έπαιξαν ενα
επικουρικό και περισσότερο παραδοσιακό ρόλο μέσα στην οικογένεια, άλ
λα πρόσφεραν άλλου είδους και εξίσου σημαντικές θοσίες (εμμένοντας στις
αρχές, στίς αξίες, στην παράδοση, σ υ μ π α ρ α σ τ έ κ ο ν τ α ς
στον
' Α γ ώ ν α , ζώντας τα γεγονότα και δρώντας μέ τό δικό τους αφανή τρόπο,
θυσιαζόμενες, αυτοκτονώντας, προσφέροντας τα παιδιά τους).
Και οί δύο αυτές κατηγορίες γυναικών συνέβαλαν ουσιαστικά στον
'Αγώνα, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Ή πρώτη έχει περισσό
τερο ή λιγότερο αναγνωρισθεί και πολλές άπό τις ηρωίδες αυτές παρέμειναν
επώνυμες στην ιστορία. 'Αλλά δεν θα ήταν δίκαιο να παραγνωρισθεί και ή
συμβολή του μεγάλου πλήθους των ανώνυμων απλών Ελληνίδων.
1. Γυναικείες

ηγετικές μορφές :

Στην κατηγορία των γυναικείων ηγετικών μορφών θά πρέπει νά διακρί
νουμε τις κ α π ε τ ά ν ι σ σ ε ς , αυτές πού έπαιξαν ηγετικό και καθοδηγητικό
ρόλο, και τις άλλες ά γ ω ν ί σ τ ρ ι ε ς πού ακολούθησαν και πού ή συμβολή
τους υπήρξε εξίσου σημαντική και καθοριστική για τήν έκβαση του 'Αγώνα,
παρόλο πού δέν είχαν τή βαρύτητα τής χαρισματικής παρουσίας τών άλλων.
'Ηγετικές μορφές ήταν :
α. Οί καπετάνισσες
'Ενδεικτικά θά αναφέρω ώς πρώτες καπετάνισσες, τή Μ ό σ χ ω Τ ζ α
β έ λ λ α και τή Χ ά ι δ ω Σ έ χ ο υ , πού πολέμησαν μέ τό σπαθί στο χέρι
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και πρώτες στη μάχη υπερασπίσθηκαν το Σούλι. Τη Λ έ ν α Μ π ό τ σ α ρ η ,
όμορφη και υπερήφανη καπετάνισσα, πού έκλεισε με 200 γυναίκες στα Τζου
μέρκα του Σέλτσου τήν τελευταία πράξη τοϋ δράματος του Ζαλόγγου. Ή
ηρωική Γαλαξειδιώτισσα Ά λ ε φ ά ν τ ω και ή ένδοξη ηρωίδα Π α π α δ ι ά
Κ ο υ ρ κ ο υ μ έ λ η στο Μεσολόγγι πολέμησαν ανδρεία, καθώς και ή γ υ
ν α ί κ α τ ο ϋ Κ ί τ σ ο υ Τ ζ α β έ λ λ α . Πρώτη και μεγάλη ή Μ π ο υ
μ π ο υ λ ί ν α, ανάμεσα στις ηρωίδες της θάλασσας! Το ονομά της συμβο
λίζει δ,τι γενναίο έχει να επιδείξει ή ιστορία της γυναίκας. Ή παρουσία της
πλανιέται στην πολιορκία τοϋ Ναυπλίου και της Τριπολιτσας, στο "Αρ
γός, στή Μονεμβασιά. Στα ελληνικά στρατόπεδα ξεσηκώνει τον ενθου
σιασμό τών αγωνιστών, εμψυχώνει, πολεμά στο πλευρό τοϋ Κολοκοτρώνη,
έφιππη και αρματωμένη ή όρθια πάνω στον «'Αγαμέμνονα», τό πρώτο πο
λεμικό σκάφος της Ελλάδας με τους Σπετσιώτες της. Αιγότερο ϊσως γνωστή
στέκει μια άλλη θαλασσομάχος ηρωίδα, ή Δ ό μ ν α Β ι σ β ί ζ η άπό τή
Θράκη. 'Αφοσιωμένη στή Μεγάλη Ιδέα της Φιλικής Εταιρείας στην οποία
μυήθηκε, μόνη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ή Δόμνα έγινε καπετάνισσα και
πολέμησε ηρωικά. Ή Μ α ν τ ώ Μ α υ ρ ο γ έ ν ο υ ς , ή ηρωίδα της Μυκό
νου, πολέμησε και ανδραγάθησε στο νησί της. Πολέμησε επίσης στην Εύ
βοια, στο Πήλιο και στή Φωκίδα. Είχε τό βαθμό τοϋ ' Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο υ ,
αξιοσημείωτη διάκριση για τήν εποχή εκείνη. 'Εάν δεν υπήρχαν οί μαρτυ
ρίες τών ξένων ιστορικών και φιλελλήνων, οί όποιοι είδαν και έκριναν αμερό
ληπτα, θαύμασαν τή γενναιοψυχία, τή φιλοπατρία και τή μοναδική αυτα
πάρνηση της εξαίσιας αυτής γυναίκας, τίποτα ϊσως δεν θα γνωρίζαμε σή
μερα για τή Μαντώ Μαυρογένους. Οί "Ελληνες ιστορικοί τοϋ περασμένου
αιώνα τήν αγνόησαν παραδόξως.
Οί Κ ρ η τ ι κ έ ς επίσης δεν υστέρησαν στή μεγάλη συμβολή για τήν
επιτυχία τοϋ 'Αγώνα. Ή ηρωική καπετάνισσα Χ α ρ ί κ λ ε ι α Δ α σ κ ά λ α 
κ η ανδραγάθησε στο 'Αρκάδι και ήταν ή ψυχή της άμυνας τοϋ, ένώ τα τρία
παιδιά της έπεσαν στις μάχες τοϋ 1866. "Οχι λιγότερο ένδοξη είναι ή καπε
τάνισσα Π α ν τ ε λ ι ά Κ ω ν σ τ α ν τ ά κ η άπό τή Μαλάξα, πού διέπρεψε
στην επανάσταση τοϋ 1897. Ή ηρωίδα Μ α ν ι ά τ ι σ σ α Κ ω ν σ τ ά ν τ ι α
Ζ α χ α ρ ί α επί κεφαλής 250 παλικαριών και λίγων γυναικών αγωνίστηκε
γενναία και απέκρουσε τον εχθρό. Ή Ζαχαρία ΰψωσε στή Σπάρτη πρώτη
τή σημαία τής επανάστασης και έδωσε τό σύνθημα. Ή Σ π α ρ τ ι ά τ ι σ σ α
Σ ά β β α ι ν α , στο Βαλτέτσι, διατρέχει τό στρατόπεδο, πολεμά πλάι στον
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και τους άλλους οπλαρχηγούς. Ή Ζ α μ π έ τ α
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , ή πρωτοκαπετάνισσα και μάνα τοϋ Θόδωρου, είναι
επίσης μεγάλη ηρωίδα. Παίρνει μέρος σε μάχες, εμψυχώνει άνδρες και γυ
ναίκες και παρακινεί τα παιδιά της στον αγώνα. Πολέμησε και ανδραγάθησε
στή Μάνη, στους πύργους τής Καστάνιτσας. Υπήρξε σύζυγος και μητέρα
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ιδανική· ό Θόδωρος της είχε απεριόριστο σεβασμό. Ή Ρ ο υ μ ε λ ι ώ τ ι σ 
σ α Ά σ ή μ ω Γ κ ο ύ ρ α διέπρεψε και αναδείχθηκε ηρωίδα στη μεγάλη
πολιορκία της 'Ακρόπολης της 'Αθήνας (1826  27), ώς γυναίκα του Φρού
ραρχου Γκούρα. Είναι ή περίφημη Γ κ ο ύ ρ α ι ν α , ή ηρωίδα της Ακρόπο
λης. 'Ανάμεσα στις μεταγενέστερες ηρωίδες συγκαταλέγεται ή Μ α ρ γ α ρ ί 
τ α Μ π α σ δ έ κ η , πού ανδραγάθησε κατά τήν επανάσταση του Πηλίου
το 1878, πολεμώντας επί κεφαλής 70 γυναικών του Πηλίου και τρέποντας
σε φυγή τους Τούρκους.
β. 'Άλλες

αγωνίστρι,ες

Πολλές περιπτώσεις ηρωίδων γυναικών αναφέρονται από ξένους ιστο
ρικούς άλλα και από τή δημοτική μας ποίηση. Γυναικών πού πολέμησαν
σκληρά στις διάφορες φάσεις της 'Εθνεγερσίας, με τα μικρά τους ονόματα
εγκατεσπαρμένα στο θησαυρό του λαϊκού μας τραγουδιού, πού πολέμησαν
κατά εκατοντάδες σαν απλοί στρατιώτες, όπως οί Κρητικές, οί Πελοποννή
σιες, οί Ψαριανές, οί Χιώτισσες, οί Σουλιώτισσες και άλλες.
2. Άπ/^ες γυναίκες τον 'Αγώνα:
'Ενώ οί ηγετικές μορφές καί οί άλλες άγωνίστριες, επώνυμες και ανώ
νυμες, είναι σχετικά περιορισμένες, οί ηρωικές μορφές τών απλών γυναικών
του λαού είναι αναρίθμητες. Δυστυχώς δεν έχουμε ιστορικά ντοκουμέντα.
Γυναίκες αυτές, θεραπεύτριες, σκυμμένες στον αργαλειό, καλλιεργώντας το
χωράφι όταν ό άνδρας αγωνιζόταν, κουβαλώντας φυσίγγια στην ώρα της
μάχης—άπλες γυναίκες του λαού πού συνέβαλαν κατά τρόπο αξιοθαύμαστο
στην έναρξη, στή διεκπεραίωση καί στην έκβαση τοϋ 'Αγώνα καί στη δια
τήρηση του Ελληνισμού καί της 'Ορθοδοξίας. Αυτές οί παραδοσιακές γυ
ναίκες μέ τήν έντονη έμμεση παρουσία περιορίσθηκαν στο ρόλο της γυναί
κας της εποχής, πιστές στις κοινωνικές αξίες καί αφοσιωμένες στον άνδρα,
στή θρησκεία, στή μετάδοση τών ελληνικών αξιών καί ιδανικών, στα παι
διά τους, άλλα έδωσαν έτσι κι αυτές τον εαυτό τους γιά τήν Πατρίδα. Ό ρό
λος τους στο σπίτι, στην κοινωνικοποίηση τών παιδιών, στή μεταφορά τών
ιδεωδών υπήρξε εξαιρετικά σημαντικός.
Ό τύπος τής 'Ελληνίδας μάνας καταγράφεται π.χ. στο υπέροχο τρα
γούδι της «Μάνας τών Ααζαίων», όπου ή μάνα στέκεται περήφανη καί λέει
στους γιους της: «"Ο σ ο ζ ε ί τ ε , τ ή ν Τ ο υ ρ κ ι ά ν α μ ή ν τ ή ν π ρ ο 
σ κ υ ν ά τ ε». Τή μεγάλη αυτή εντολή ό ανώνυμος ποιητής έθεσε στο στόμα
Ελληνίδας μητέρας, καί επί αιώνες ολόκληρους άπό γενεά σέ γενεά ή φωνή
της αντηχούσε στις καρδιές τών Ελλήνων.
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Αυτές οί γυναίκες του "Αγώνα ήταν πάρα πολλές. Γυναίκες πού εμμένουν
στις αρχές τους, ζουν τα γεγονότα και δρουν, θυσιάζονται για να μη γίνουν
σκλάβες, αυτοκτονούν, σ υ μ π α ρ α σ τ έ κ ο ν τ α ι κ α ι ε μ ψ υ χ ώ ν ο υ ν
τ ο υ ς π ο λ ε μ ι σ τ έ ς , τους νοσηλεύουν, τους θεραπεύουν, τους περιποι
ούνται σαν τραυματίες, τρέφουν τους νέους πολεμιστές, ακόμα σκοτώνουν
τα παιδιά τους για να μην προδοθεί ό 'Αγώνας. Αυτές οί άπλες γυναίκες στέ
κονται δίπλα στον πολεμιστή άνδρα και έξάπτουν τό σθένος του με προ
τροπές και παρακλήσεις, όπως στο Μεσολόγγι. «Δέν τις βαραίνει ό πόλε
μος», λέγει ό Σολωμός, «αλλ' έγινε πνοή τους κι έμπόδισμα δέν είναι, στις
κορασιές να τραγουδούν, και στα παιδιά να παίζουν». Κι άλλες διωκόμενες
γκρεμίζονταν με τα παιδιά τους, ρίχνονταν στις φλόγες, στα πηγάδια, στή
λίμνη ή έχωναν τό μαχαίρι στα στήθη τους για να μή συλληφθούν αιχμάλω
τες.
Γυναίκες του λαού μέ μεγάλες και ευγενικές καρδιές, πού άμύνονταν
στα Ψ α ρ ά και πνίγονταν στή θάλασσα ή κατέφευγαν στο Παλαιόκαστρο
για να γίνουν πυρανάλωμα της φωτιάς. Γυναίκες πού γκρεμνίζονταν μαζί μέ
τα βρέφη τους για να μήν υποστούν τήν ατίμωση. Γυναίκες της Μ α κ ε δ ο 
ν ί α ς , όπως ή Καρατάσαινα και ή Ζαφειράκη, πού μαρτύρησαν κατά τον
πιο τραγικό τρόπο για νά μήν άλλαξοπιστήσουν.
Πόσα και πόσα δέν μπορεί ακόμα νά μνημονεύσει κανείς από τή συμβο
λή των απλών αυτών γυναικών του Αγώνα, πού μέ κάθε τρόπο και κάθε θυ
σία ενίσχυσαν τους αγωνιστές, έθρεψαν ήρωες, διατήρησαν τα εθνικά ιδα
νικά, υπερασπίστηκαν τήν τιμή και τήν ατομική ελευθερία. Πολλές είναι οί
άπλες αυτές γυναίκες πού έδωσαν τή ζωή τους, σιωπηλή συμβολή, για τήν
αναγέννηση της ελληνικής Πατρίδας. Είναι αδύνατον, δυστυχώς, σέ ενα
σύντομο πανηγυρικό λόγο νά παρουσιασθεί ή συμβολή τών Ελληνίδων σέ
όλη της τήν έκταση.
* * *
Χρέος τιμής προς τήν προσφορά τών Ελληνίδων είναι νά ερευνηθεί,
πώς μέσα άπό τις αντίξοες συνθήκες ξεπήδησε ή ηρωική μορφή της Ε λ λ η 
νίδας.
'Ιδιαίτερη σημασία στή μελέτη μας αυτή αποκτά ή ελληνική λαϊκή
παράδοση. Θα πρέπει νά εξετάσουμε τήν επίδραση τών ηθών και τών εθί
μων, πού αποτελούν τήν ταυτότητα του λαού μας και τον πολιτισμό του.
Μέσα άπό αυτή τήν πηγή αντλεί ή Ελληνίδα γυναίκα τήν πίστη, τήν αφο
σίωση στις πατροπαράδοτες αξίες, τήν αγάπη για τήν Πατρίδα, τήν προ
σήλωση στην 'Ορθοδοξία.
Θα πρέπει ακόμα νά εξετασθούν οί διεθνείς ιστορικές συγκυρίες της
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εποχής (ό Διαφωτισμός, ή Γαλλική Επανάσταση, ή "Αμερικανική Επανά
σταση), πού ανέδειξαν γυναικείες μορφές στο εξωτερικό και έδωσαν δεί
γματα ηρωισμού, μαχητικότητας, ενθουσιασμού, αυτοθυσίας. Και θα πρέ
πει να διερευνηθεί κατά πόσον αυτές επηρέασαν τις γυναικείες ηγετικές μορ
φές στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τις καπετάνισσες.
Οί καπετάνισσες, λόγφ του κοινωνικού και μορφωτικού τους επιπέδου,
ζούσαν σέ έναν ευρύτερο κοσμοπολίτικο χώρο, διατηρούσαν διασυνδέσεις,
ταξίδευαν στο εξωτερικό, είχαν ενημέρωση και πληροφόρηση για τό τί
συνέβαινε στην Ευρώπη. Ή νεώτερη ιστορία μας λέγει ότι διατηρούσαν
σχέσεις μέ τή Φιλική Εταιρεία —είναι πολύ πιθανόν πώς είχαν μυηθεί σ'
αυτήν και ήταν ενήμερες για τις νέες τάσεις πού επικρατούσαν στην Ευρώπη
μετά τή Γαλλική 'Επανάσταση και τήν Επανάσταση της 'Αμερικής. 'Επί
σης γνώριζαν τήν επαναστατική διακήρυξη του Ρήγα, ή οποία κάτω από τήν
επίδραση των γαλλικών κειμένων των Συνταγμάτων τοΰ 1793 και 1795 προ
έβλεπε τή χειραφέτηση των γυναικών ως τό σημείο να εκτελούν και οί γυναί
κες στρατιωτική θητεία, και τήν καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και στα δύο φύλα. Οί γυναίκες τής Γαλλίας άλλα και της Αμερικής είχαν
συμβάλει στις Επαναστάσεις μέ τό όπλο στο χέρι, πλάι πλάι μέ τους άν
δρες, και είχαν προωθήσει ενα νέο πρότυπο τής σύγχρονης απελευθερωμένης
γυναίκας  άγωνίστριας. Προφανώς, τά πρότυπα αυτά είχαν επηρεάσει τις
Ελληνίδες των προνομιούχων τάξεων, είχαν δημιουργήσει και ενα ευρύτατο
κλίμα φιλελληνισμού πού είχε ξεσηκώσει τήν Ευρώπη τής εποχής εκείνης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οί ηγετικές αυτές γυναικείες μορφές τοΰ 'Αγώνα
εμφανίζονται περισσότερο στα νησιά (πιο απελευθερωμένες περιοχές, πιο
ενημερωμένες), επικοινωνούν μέ τό εξωτερικό, διατηρούν διεθνές εμπόριο
κλπ. Στην Κρήτη και στή Μάνη, στην ηπειρωτική Ελλάδα και σέ άλλες
περιοχές έχουμε ονόματα ηγετικά, αλλά όχι πολλά.
Πέρα άπό τήν ιστορική έρευνα, πού θα πρέπει να προχωρήσει σέ βάθος,
πρέπει επίσης να γίνει μια κοινωνιολογική διερεύνηση πού να δώσει απάν
τηση στα πιο κάτω ερωτήματα :
—Πώς ξεπήδησαν οί ηρωικές μορφές των Άγωνιστριών μέσα άπό τις
αντίξοες κοινωνικές συνθήκες τής εποχής;
—Γιατί οί ιστορικοί τής εποχής αγνόησαν τό ρόλο τών Ελληνίδων
στον 'Αγώνα;
—Γιατί αγνοήθηκε ή ενεργός συμμετοχή τών γυναικών στον 'Αγώνα
και δέν αναγνωρίστηκαν ορισμένα δικαιώματα στή γυναίκα, στο νεοσύστα
το Ελληνικό κράτος; (Οί γυναίκες ξαναγύρισαν στον παραδοσιακό ρόλο—
δέν τους δόθηκαν προνόμια— κανείς δέν τους αναγνώρισε τό ρόλο τους—
π.χ. στην Μπουμπουλίνα δέν έδωσαν τήν πενιχρή σύνταξη γιατί μόνο
ώζ «χήρα αγωνιστή» θα τήν έδικαιοΰτο).
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—Ποιος ό ρόλος τής γυναίκας στη Φιλική Εταιρεία; Ποιος ήταν ό
βαθμός μύησης της;
—Τί ρόλο έπαιζαν τα ήθη και τα έθιμα της εποχής (ή λαϊκή παράδοση),
άλλα και οί διεθνείς συγκυρίες στην υποκίνηση τής γυναίκας για ανάμειξη
στην Επανάσταση;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

"Οπως είδαμε, οί γυναΐκεςήγετικές μορφές άλλα και οι γυναίκες σέ
βοηθητικούς ρόλους στον 'Αγώνα είχαν άμεση προσφορά και αναδείχθηκαν
με πράξεις συγκεκριμένες, περισσότερο ή λιγότερο ηρωικές.
"Ομως υπήρξε και ή προσφορά τής γυναίκας μέ τό έμμεσο ηρωικό στοι
χείο, τήν πίστη, τήν υπομονή, τή θέληση, τή στέρηση, τήν ανατροφή τών
παιδιών, τής γυναίκας πού ενίσχυσε τό ηθικό του άνδρα, ώστε να συνεχίσει
τον αγώνα, και πρόσφερε τα παιδιά της για τήν ελευθερία τής Πατρίδας.
Στον 'Αγώνα αυτό ή Ελληνίδα δεν υστέρησε σέ τίποτα. Παρά τό απρόσ
φορο κοινωνικό περιβάλλον για τή γυναίκα τής εποχής, αυτή ξεπέρασε τή
θέση της, όπως προδιαγραφόταν άπό τήν ιστορία, τήν ελληνική παράδοση,
τήν κοινωνική πραγματικότητα, και ανέλαβε νέους ρόλους πού προσδιορί
ζονταν άπό τήν εθνική της συνείδηση, τήν υπερηφάνεια της και τήν πίστη
στα μεγάλα ιδανικά τής 'Ορθοδοξίας και τοϋ Ελληνισμού. Ή δράση της
αυτή τήν καταξίωσε ιστορικά ώς εφάμιλλη σύντροφο τοϋ Έλληνα μαχητή
στον πολυμέτωπο αγώνα εναντίον του ολοκληρωτισμού και του σκοταδι
σμού τοΰ τουρκικού ζυγού. Ή παρουσία τής γυναίκας στην Ελληνική 'Επα
νάσταση έδωσε τό μέτρο τής αυτοθυσίας, τής ετοιμότητας για περιφρούρη
ση τών ανθρώπινων δικαιωμάτων, τοΰ πατριωτισμού, τοΰ αγώνα για τήν ει
ρήνη, τήν ελευθερία και τή δημιουργία έργων πολιτισμού. Ή προσφορά της
αυτή στηρίζει ακόμα τό δικαίωμα τής γυναίκας για ισότιμη συμμετοχή στα
αγαθά τής κοινωνίας.
Οί η ρ ω ί δ ε ς τ ή ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Ε π α ν ά σ τ α σ η ς , γ ν ω 
σ τ έ ς κ α ι ά γ ν ω σ τ ε ς , θυσιάστηκαν εξίσου μέ τον άνδρα. Γυναίκες—
πόσες γυναίκες!—πού δεν πρόβαλαν στή φωτιά τα στήθη τους, εργάσθηκαν
όμως σαν μια ηρωική οπισθοφυλακή,—μητέρες, αδελφές, σύζυγοι,—· υψώ
νοντας στίς ψυχές τών ανδρών τα μεγάλα εθνικά ιδανικά και φωτίζοντας τοΰ
εσωτερικού τους κόσμου τό μεγάλο δρόμο —γυναίκες μέ σκυμμένο κεφάλι
πάνω στον αργαλειό και μέ υψωμένη τήν καρδιά προς τήν ιδέα τής σκλαβω
μένης 'Ελευθερίας και προς τήν ιερή στιγμή τής 'Επανάστασης. Π ρ ό δ ρ ο 
μοι τής ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς και αυτές.
Στο σημερινό μας Μνημόσυνο στον γυναικείο ελληνικό ηρωισμό, ας
θυμηθούμε τον ηρωισμό τών γυναικών πού στάθηκαν ανδρείες, αντάξιες τών
4
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ανδρών. Ά λ λ α και στην αφανή εκείνη γυναικεία οπισθοφυλακή, πού
αν δεν άρπαξε τα όπλα στην εκούσια επιστράτευση πού έκήρυξε ή φωνή τής
ελεύθερης εθνικής συνείδησης, αγωνίσθηκε όμως με τήν ψυχή της και με τή
φεγγοβολή τών εθνικών της ιδανικών πάνω στον σκοτεινό ορίζοντα τής ελ
ληνικής δουλείας.
Κάτω άπο τή γνωστή επιλογή τών μεθόδων και σκοποθεσιών, όπου ό
άνδρας ήταν κύριος πρωταγωνιστής, δεν αρκεί ή μνεία κατ' επιλογήν ορι
σμένων επώνυμων γυναικών για τήν έξαρση του ρόλου τής γυναίκας στον
'Αγώνα αυτό. Επώνυμες και ανώνυμες, γνωστές και άγνωστες, ολόκληρος ό
γυναικείος πληθυσμός τής προεπαναστατικής Ελλάδας ήταν τό ίδιο έτοιμος
να ξεσηκωθεί, να συμπαρασταθεί, να συμπαραταχθεί πλάι στον ανδρικό
πληθυσμό, ακόμα να πάρει τα όπλα και να βγει στην πρωτοπορία του
'Αγώνα, βάζοντας κάποτε πιο πάνω και από τό μητρικό φίλτρο τό πατριωτικό
συναίσθημα και τον ενθουσιασμό για τήν ελευθερία πέρα άπό τή γυναικεία
φυσική αΐδημοσύνη και τήν κατά παράδοση γυναικεία ύποτακτικότητα.
Δέν πρόκειται μονάχα για μια παρουσία τής γυναίκας συγκρίσιμη μέ τήν
αντίστοιχη παρουσία του άνδρα. Ή εμπλοκή τής γυναίκας στην ιστορική
εκείνη επαναστατική πραγματικότητα έχει τή δική της αυτοδυναμία, πού
ίσως ακόμα ή ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα δέν έχει οριστικά απο
καλύψει.
Θα ήθελα να κλείσωμε μια σημαντική μαρτυρία του Γάλλου ιστορικού
Blancard και να επισημάνω ότι, κατά ενα αξιοπερίεργο και παράδοξο τρόπο,
δέν συναντούμε σέ σελίδες Ελλήνων ιστορικών τέτοιες μαρτυρίες, πού να
καταξιώνουν σέ τέτοιο βαθμό τήν Ελληνίδα στον 'Αγώνα, μέ εξαίρεση μια
γυναίκα, πού μόλις τό 1933 ζητάει να αναβαθμίσει και να φωτίσει τό ρόλο τών
Ελληνίδων, πού υποβαθμίσθηκε ίσως σκόπιμα. Γράφει ό Γάλλος ιστορικός:
«Στις Ελληνίδες οφείλεται ιδιαίτερη προσοχή και εκτίμηση... Κατά
τον ιερό αγώνα τής 'Ανεξαρτησίας ατρόμητες, όπως οί άνδρες, ρίχτηκαν
στην πάλη, χωρίς καν ν' αποβλέψουν, όπως εκείνοι, στή δόξα. Ζήτησαν τήν
αμοιβή τους στις ταλαιπωρίες, μέ τήν πεποίθηση πώς θυσιάζονται για ό,τι
είχαν προσφιλές. Ό Μιαούλης, ό Καραϊσκάκης, ό Κανάρης και τόσοι άλλοι
ήρωες του ένδοξου αγώνα είχαν εφάμιλλες τή Μόσχω, τή Δέσπω, τήν Μπου
μπουλίνα, τήν Κωνστάντια Ζαχαρία, τή Μαντώ Μαυρογένους. Οί γενναίες
αυτές γυναίκες αγωνίσθηκαν μέ ανδρεία και ηρωισμό για τήν πατρίδα τους
και έλαβαν τό στεφάνι τής δόξας ή τή δάφνη του μαρτυρίου και τον ένδοξο
θάνατο».
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
Επίκ. Καθηγητού τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών

Α Χ Α Ϊ Κ Α ΕΚΗΒΟΑΑ ΟΠΑΑ*

Ή ανακοίνωση αύτη θα περιορισθή κυρίως σέ μια γενική θεώρηση του
θέματος και ενα επιτυχημένο αχαϊκό όπλο της αρχαιότητος.
Ή λέξη δπλο είτε σχετίζεται προς την οπλή, τή σκληρή απόληξη τοϋ
ποδιού μερικών ζώων, είτε περισσότερο προς το ρήμα επω  έπομαι1, οπότε
δηλώνει το αντικείμενο φροντίδος ή τό αναγκαίο σύνεργο, πού συνοδεύει
τον άνθρωπο, ή τό μέσο παρακολουθήσεως και καταδιώξεως τοϋ αντιπάλου,
εκφράζει μια άγρια, άλλα και μια αναγκαία πραγματικότητα στή ζωή τοϋ
άνθρωπου δια μέσου τών χιλιετηρίδων. Τό όπλο υπήρξε το απαραίτητο όργα
νο για τήν απόκρουση τών κινδύνων και τήν προσπόριση τών αναγκαίων,
ιδιαίτερα σέ παλιότερες μορφές τοϋ ανθρώπινου βίου.
Μέ τήν εδραίωση του νόμου και της τάξεως στις οργανωμένες κοινωνίες
και πολιτείες ή αναγκαιότητα του οργάνου, πού χαρακτηρίζομε σήμερα ως
δπλο στην κυριολεξία—γιατί έχομε καί μεταφορικές χρήσεις τοϋ όρου 2 —
έχει περιορισθή. Δεν παύει όμως παρά ταΰτα τό όπλο να έχη πάντα τή θέση
του στή ζωή τών ανθρώπων καί τών πολιτειών. 'Αποτελεί —και δυστυχώς
αυτό δέν φαίνεται δτι θα μπόρεση ποτέ να άνατραπή πλήρως, μολονότι τα
ιλιγγιώδη ποσά πού κατασπαταλώνται για τους ολέθριους καί συνεχώς άνα
νεούμενους εξοπλισμούς θα μπορούσαν να λυτρώσουν τήν ανθρωπότητα άπό
τήν πείνα καί τήν αθλιότητα—ενα αναγκαίο κακό. Καί αυτό όχι μόνο άπό
τήν πολυδιάστατη φιλοσοφική θεώρηση του θέματος {Πόλεμος πάντων πα
τήρ κλπ.) 3 , άλλα καί άπό τήν άποψη τοϋ λατινικού παραγγέλματος: Si vis

* 'Ανακοίνωση γενομένη στο Β' Τοπικον Συνέδριον 'Αχαϊκών Σπουδών (Καλάβρυτα,
2527 Ιουνίου 1983).
1. Βλ. J.B. H ofmann, Έτυμολογικον λεξικον της αρχαίας Ελληνικής, έξελληνισθέν
υπό Αντωνίου Δ. Παπανικολάου, έν 'Αθήναις 1974, σ. 100 (s. ν. επω).
2. Π.χ. τα επαγγελματικά όπλα, το όπλο τής ομορφιάς κλπ.
3. Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δέ βααιλενς, καί τους μεν θεούς έδειξε
τους ôè ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε τους δε ελευθέρους. (Ήρακλ. άπόσπ. 53
Diels).
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pacem, para bellum (αν θέλης ειρήνη, να είσαι προπαρασκευασμένος για
πόλεμο) 4 .
Αυτή είναι ή λεγόμενη αποτρεπτική δύναμη των όπλων, πού ενίοτε χω
ρίς να χρησιμοποιηθούν —και αυτή είναι ή ευκταία χρήση τους— αποθαρ
ρύνουν τή βία καί, όσο κι αν αυτό άποτελή οξύμωρο, γίνονται όργανα ει
ρήνης καί ευτυχίας 5 προς αιώνια επιβεβαίωση του γνωμικού : Ουδέν κακόν
αμιγές καλόν. Όμως το ρητό αυτό ισχύει καί αντίστροφα (Ουδέν καλόν αμιγές
κάκου) καί τα όπλα, κάθε είδους όπλα, αποτελούν δαμόκλειο σπάθη, πού
κρέμεται πάνω άπό τον γυμνό τράχηλο της άνθρωπότητος.
Ύπενθυμίζομε μερικές από τις συνήθεις κατηγορίες των όπλων: Μία
σημαντική διάκριση των όπλων είναι σέ αγχέμαχα6, εκείνα δηλ. πού είναι
κατάλληλα για αγώνα άπό κοντά, εκ του συστάδην, όπως άλλοιώς λέγεται
(π.χ. ξίφος, δόρυ) καί έκηβόλα1, δηλ. εκείνα πού μπορούν να χτυπήσουν άπό
μακρυνή απόσταση, όπως τό τόξο, ή σφενδόνη, τό ακόντιο παλιά, καί τα
περισσότερα άπό τα σύγχρονα όπλα. Ή σημαντική για παλιότερες εποχές
διάκριση αυτή τών όπλων εκφράζεται στή Λατινική μέ τους όρους arma καί
tela. Βασική είναι επίσης ή διάκριση τών όπλων σέ αμυντικά (κράνος, θώρα
κας, ασπίδα παλιά) καί επιθετικά, αν καί μερικά άπό αυτά καθώς καί τα περισ
σότερα σύγχρονα πυροβόλα όπλα εξυπηρετούν συνήθως καί τους δύο σκο
πούς καί λίγα είναι τα καθαρώς αμυντικά.
Έκτος άπό τό τόξο, τό ακόντιο καί τις διάφορες μηχανές ενα αποτελε
σματικό έκηβόλο όπλο κατά τήν αρχαιότητα, χρησιμοποιούμενο τόσο στις
μάχες στην ξηρά καί στις πολιορκίες όσο καί στις ναυμαχίες, ήταν ή σφεν
δόνη (ή λατινική λέξη είναι funda, πού θεωρείται ότι προέρχεται άπό τήν ελ
ληνική ή τουλάχιστον ότι είναι όμόρριζη). Ή λέξη σφενδόνη είναι συγγενής
προς τό επίθετο σφεδανός, πού σημαίνει βίαιος, ορμητικός, σφοδρός καί
προέρχεται άπό ρίζα *sphend, ή οποία υπάρχει καί στα σφόνδυλος, σπόνδυ
λος, σφαδάζω*.
Ή σφενδόνη ως όπλο μαρτυρειται στους ανατολικούς λαούς (Άσσυρίους,
Φοίνικες, Εβραίους κ.ά.), συναντάται δέ στην Ελλάδα στους μυκηναϊκούς

4. Πβ. Veget. Ili: Igitur qui desiderai pacem, praeparet bellum;
5. Μέ πολλαπλές ευεργετικές, ακόμη καί στην οικονομία, τήν τέχνη κλπ., επιπτώσεις.
6. Άπό τό τοπικό επίρρημα ay χι ή άγχοϋ, πού σημαίνει πλησίον, κοντά.
7. Άπό τά έκάς (=μακρυα) καί βάλλω.
8. Πβ. το αρχαίο ινδικό spandali: σπασμός, κίνηση· βλ. J. Β. H ofmannΑ. Δ. Παπα
νικολάον, δ. π. σ. 413 (s.ν. σφαδάζοή, Ε. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque, Heidelberg 19504, s.ν. σφεδανυς καί A. WaldeJ. Β. H ofmann, Lateinisches
etymologisches Wòrterbuch, Heidelberg 1954, s.v. funda.
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χρόνους 9 , στον Ό μ η ρ ο 1 0 και πολύ συχνότερα στους μεταγενέστερους κλασ
σικούς, ελληνιστικούς και βυζαντινούς χρόνους. Συνήθως ήταν τεμάχιο
δέρματος ή ύφασμα πλατύτερο στο μέσον, για να συγκρατή τή βολίδα ή
βλήμα, πού ήταν λιθάρι, πήλινος βώλος ή μεταλλική μολυβδίς ή μολιύβδαι
να. Ή πέτρινη βολίδα είχε περίπου μέγεθος γροθιάς, οί άλλες ήταν μικρό
τερες (μέγεθος άβγοΰ ή μικρότερο), πάντως με μεγάλες διακυμάνσεις. Με
ταξύ 24 μολύβδινων βλημάτων σφενδονητών, πού ζυγίστηκαν, τα ακραία
βάρη ήταν 26,5 καί 108,4 γραμμάρια 11 .
Ή σφενδόνη ήταν από τα δπλα με τή μεγαλύτερη ακτίνα δράσεως στην
αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Ένας καλός σφενδονήτης πετύχαινε τό στόχο
του σε απόσταση μέχρι 300 περίπου μέτρα. Για τους Ροδίους σφενδονήτες
μνημονεύεται ρητώς ότι χτυπούσαν άπό απόσταση 10 πλέθρων 12 . Για να
έκτιμηθή αυτό σωστά, πρέπει να λάβη κανείς ύπ' όψη ότι σήμερα μετά τό
σων αιώνων τελειοποίηση των πυροβόλων όπλων τά ατομικά στρατιωτικά
τυφέκια έχουν 600 περίπου μέτρα αποτελεσματικό βεληνεκές.
Ή τεχνική των σφενδονητών ήταν ή έξης περίπου : Τύλιγαν στο ενα
χέρι τά δύο άκρα της σφενδόνης, ενώ στο πλατύτερο μεσαίο τμήμα της τοπο
θετούσαν τό βλήμα. Ύστερα περιέστρεφαν τή σφενδόνη πάνω απ' το κεφά
λι τους, διαγράφοντας ενα ή περισσότερους κύκλους και αφήνοντας ξαφνι
κά τό ενα της άκρο. Τό βλήμα έφευγε τότε στην κατεύθυνση τής τεντωμένης
πια σφενδόνης, πού για τους καλούς σκοπευτές συνέπιπτε με εφαπτομένη
του διαγραφομένου κύκλου, ή οποία ξεκινούσε από τό σημείο αφέσεως και
έφτανε μέχρι τό στόχο.
Ώ ς καλοί σφενδονήτες φημίζονταν οί κάτοικοι τής φοινικικής αποι
κίας τών Βαλεαρίδων, οί Βαλιαρεΐς. Μάλιστα και τό ϊδιο τους τό όνομα σχε
τίζονταν άπό παλιά με τό ρήμα βάλλω καί έσήμαινε σύμφωνα μέ τήν ετυμο
λογία αυτή εκείνους πού χτυπούν μέ επιτυχία άπό μακρυά, τους έκηβόλονς13.
Άπό το βάλλω προέχεται επίσης καί ό όρος βλητικά όπλα, τά όποια λέγονται
καί αφετηρία. Ξακουστοί σφενδονήτες ήταν επίσης οί Κρήτες, οί Ρόδιοι καί
άλλοι, ιδίως όμως οί κάτοικοι τής σημερινής Αχαΐας.
Για τους τελευταίους είναι πολύ ενδιαφέρουσα ή είδηση πού μας παρέ

9. Βλ. F. Lammert, Σφενδονήται, εις PaulyWissowa, R.E . III Α, στ. 1696.
10. Πβ. Ί λ . Ν 716.
11. Βλ. F. Lammert, ο. π.
12. Έ ν α πλέθρο είχε μήκος 30, 82 μέτρα.
13. Σχετικά ό Πολύβιος (3, 33, 11), κάνοντας λόγο για τα στρατεύματα τοϋ 'Αννίβα,
γράφει: ... προς δε τούτοις Βαλιαρεϊς (οκτακόσιοι έβδομήκοντα), ους κυρίως μεν καλοϋσι
σφενδονήτας, άπό δε τής χρείας ταύτης συνώνυμος καί τό έθνος αύτων
προσαγορεήουσι
καί την νήσον.
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χει ό Τίτος Λίβιος, ή οποία θα μας απασχόληση ιδιαίτερα εδώ. Φαίνεται
δε ότι ό Ρωμαίος ιστορικός είχε ως πηγή του το δικό μας Πολύβιο, του οποί
ου όμως, δυστυχώς, δεν σώθηκε το σχετικό τμήμα, όπως συμπεραίνομε άπό
το χάσμα στο σημείο αυτό τής ιστορίας του. Γράφει σχετικά ό Λίβιος τα
έξης: Το 189 π.Χ. ό Ρωμαίος ύπατος Μάρκος Φούλβιος, αφού νίκησε τους
Αιτωλούς και τους απέσπασε τήν Αμβρακία ("Αρτα), έξεστράτευσε κατά
τής Κεφαλληνίας (πρώην τμήματος τής Αΐτωλικής Συμπολιτείας και αυτής),
τήν οποία, όπως μαρτυρεί και ό Πολύβιος 14 , σκόπιμα οί Ρωμαίοι είχαν εξαι
ρέσει άπό τή συνθήκη με τους Αιτωλούς:
Cephallannia insula ut extra ius foederis esset15.
. . .alter consul M. Fulvius perdomitis Aetolis cum traiecisset in Cephal
laniam, circa civitates insulae misit percontatum, utrum se dedere Romanis
an belli fortunam experiri mallent. metus ad omnes valuit, ne deditionem
recusarent16. Δηλαδή ô Ρωμαίος ύπατος έστειλε αγγελιοφόρους στις πόλεις
τής Κεφαλληνίας να ρωτήσουν αν προτιμούν τήν παράδοση στους Ρωμαίους
ή αν θέλουν να δοκιμάσουν τήν τύχη τοΰ πολέμου. Ό φόβος κατίσχυσε και
όλοι αποφάσισαν τήν παράδοση.
Τότε δημιουργήθηκαν οί προϋποθέσεις για τήν ειρήνευση τοϋ νησιού:
insperata paxCephallaniaeadfulserat11
...λέει ό Αίβιος. Προσέξτε τή δια
τύπωση: «'Αναπάντεχη ειρήνη έλαμψε πάνω άπό τήν Κεφαλληνία». Και ας
μας έπιτραπή ή παρατήρηση: "Ετσι είναι πάντοτε κάθε επιδρομέας. Ενδια
φέρεται για τήν ησυχία, τήν τάξη κσί τήν ειρήνη. "Αν εμείς διαλέξουμε τον
πόλεμο, ή ευθύνη και το σφάλμα ανήκουν έξ ολοκλήρου σέ μας, πού προ
δώσαμε τήν ειρήνη και δεν αφήσαμε το λογχοφόρο άγγελο της να μας δέση
χειροπόδαρα και να μας εξασφάλιση γαλήνη καί ησυχία κοιμητηρίου.
'Ενώ όμως οί Κεφαλλήνες εΐχαν δώσει ομήρους, ξαφνικά καί για λό
γους, πού δεν εξακριβώθηκαν τελείως κατά το Λίβιο, μία άπό τις μεγάλες
πόλεις τής Κεφαλληνίας ή Σάμη, έκλεισε τις πύλες της στους Ρωμαίους
άπό φόβο μήπως οί Ρωμαίοι εγκατασταθούν οί ίδιοι στή μεγάλης στρατηγι
κής σημασίας πόλη καί υποχρεώσουν τους κατοίκους της να μετοικήσουν.
Ό Ρωμαίος ιστορικός δεν είναι βέβαιος αν ό φόβος αυτός προήλθε άπό διαρ
ροή σχετικών συζητήσεων στο ρωμαϊκό στρατόπεδο ή ήταν απλώς πρόφαση
τών Σαμαίων. Ή ουσία είναι ότι ή Σάμη αντιμετώπισε αμέσως τή ρωμαϊκή
πολιορκία καί τις πολεμικές μηχανές, πού οί «ειρηνοποιοί» εΐχαν φέρει μαζί

14.
Περί δέ
15.
16.
17.

Κεφαλληνίους de πάντας εκσπόνδους είναι τούτων τών συνθηκών (Πολ. 21, 30, 15)·
Κεφαλληνίας μη έστω ενταΐς συνΟήκαις {Πολ. 21, 33, 12).
Lw. 38, 9, 10.
Ibid. 38, 28, 5  6.
Ibid. 38, 28, 7.
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τους από την 'Αμβρακία ή κατασκεύασαν έπί τόπου: obsides inde impera
tos. . . dederunt. . . cum repente una citivas, incertum quam ob causant,
Samaei desciverunt. quia opportuno loco urbs posila esset, timuisse se
aiebant, ne demigrare cogerentur ab Romanis, ceterum ipsine sibi eum
finxerint metum et timore vano quietum excitaverint malum, an iactata ser
monibus res apud Romanos periata ad eos sit, nihil comperti est, nisi quod
datis iam obsidibus repente portas clauserunt et ne suorum quidem preci
bus — miserai enim sub muros consul ad temptandam misericordiam pa
rentium populariumque—desistere
ab incepto voluerunt. oppugnari dein
de, postquam nihil pacati respondebatur, coepta urbs est. apparatum om
nem tormentorum machinarumque travectum ab Abraciae oppugnationc ha
bebat et opera, quae facienda erant, impigre milites
perfecerunt18.
Tò σκηνικό, πού ιστορείται στη συνέχεια, είναι ϊδιο με τή συνήθη ει
κόνα στις αρχαίες πολιορκίες: χρήση πολιορκητικών μηχανών και έφοδοι
έκ μέρους τών επιτιθεμένων για παραβίαση τών πυλών ή τή δημιουργία ρη
γμάτων στα τείχη, επισκευές τών ρηγμάτων και έξοδοι έκ μέρους τών αμυνο
μένων. Και τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά για τους αμυνόμενους, άφοϋ
κατόρθωναν, κτίζοντας εσωτερικό τοίχο, να διατηρούν τα τείχη τους ακέραια
καί μέ συχνές εξορμήσεις να σημειώνουν επιτυχίες: Nec ab Samaeis quic
quam, quo aut opera aut hostis arceri posset, praetermissum est. duabus ta
men maxime resistebant rebus, una, interior em semper iuxta validum pro
diruto novum obstruentes murum, altera, eruptionibus subitis nunc in o
pera hostium, nunc in stationes: et plerumque his proeliis superiores
erant19.
Ά λ λ α τα πράγματα έμελλαν, ατυχώς για τους Σαμαίους, να αλλάξουν,
διότι άπό τή δύσκολη θέση βγήκαν οι Ρωμαίοι ώς έξης: "Εστειλαν ανθρώ
πους τους και στρατολόγησαν εκατό εκλεκτούς σφενδονήτες άπό τις πό
λεις της 'Αχαΐας Αίγιο, Πάτρα και Δύμη. Οί πολεμιστές αυτοί κατά τό Ρω
μαίο ιστορικό άπό τήν παιδική τους ηλικία, σύμφωνα μέ παλιά παράδοση
τής φυλής τους, γυμνάζονταν συνεχώς στή σφενδόνη, ρίχνοντας στή θάλασ
σα στρογγυλεμένα άπ' τήν τριβή λιθάρια άπό εκείνα πού αφθονούσαν στις
παραλίες τους: una ad coercendos inventa, haud magna memoratu, res est.
centum funditor es ab Aegio etPatris etDymis acciti. apueris Umore quodam
gentis saxis globosis, quibus ferme harenae immixtis strata litora sunt,
funda mare apertum incessentes exercebantur20.

18. Ibid. 38, 28, 7  10.
19. Ibid. 38, 29, 12.
20. Ibid. 38, 29, 34.
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Μέ τον τρόπο αυτό, πού ήταν ϊσαι; πιιδια σύγχρονα);, άλλα και πολε
μική εξάσκηση, είχαν φτάσει οί 'Αχαιοί στο σημείο να ξεπεράσουν στή
χρήση του όπλου αυτού και τους περίφημους σφενδονήτες τών Βαλεαρίδων
νήσων, πού εθεωρούντο οί καλύτεροι της αρχαιότητος. Μπορούσαν να
ρίχνουν πιο μακρυά άπό εκείνους, να πετυχαίνουν καλύτερα το στόχο και
να επιφέρουν ισχυρότερα πλήγματα: itaque longius certiusque et validiore
ictuquam Baliaris funditor eo telo usi sunt21. Μάλιστα λόγω της μακροχρό
νιας και εντατικής άσκησης τους, κατά τήν οποία χρησιμοποιούσαν ως στό
χους και στεφάνια μέ μικρή περιφέρεια, οί 'Αχαιοί σφενδονήτες όχι μόνο
μπορούσαν να πετύχουν άπό πολύ μακρυά τον αντίπαλο στο κεφάλι, άλλα
να καθορίσουν πιο μέρος ακριβώς τοΰ προσώπου θα πλήξουν: coronas modi
ci circuii magno ex intervallo loci adsueti traicere non capita solum hostium
vulnerabant, sed quern locum destinassent oris22.
Ό λόγος της υπεροχής αυτής τών σφενδονητών τής 'Αχαΐας αποτελεί
πρόβλημα προς διερεύνηση. Θα μπορούσε κανείς βέβαια πρόχειρα να πή
ότι οί νέοι τής 'Αχαΐας διέθεταν ϊσως μεγαλύτερη αντίληψη, καλύτερη σω
ματική διάπλαση και συστηματικώτερη εξάσκηση. Τής τελευταίας είναι
πολύ γνωστός ό ρόλος, τον όποιο έχει διατυπώσει και επιγραμματικά ό με
γάλος συγγραφέας, στρατηλάτης και πολιτικός τής Ρώμης 'Ιούλιος Καί
σαρ: rerum omnium magister usus (Δάσκαλος όλων τών πραγμάτων είναι ή
χρήση και ή εξάσκηση) 23 . Ύπενθυμίζομε δτι και τό όνομα, πού χρησιμο
ποιούν οί Ρωμαίοι για τό στρατό (exercitus) δηλώνει εξάσκηση και σημαίνει:
εξασκημένος, γυμνασμένος. Νεώτερος δέ φιλόσοφος και κοινωνιολόγος
θεωρεί τήν πειθαρχία ώς βάση τής συγκροτημένης στρατιωτικής, οικογε
νειακής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής 24 .
Ό μ ω ς και οί Φοίνικες, όπως διδάσκουν ή ιστορία και οί ναυτικές, εμπο
ρικές και στρατιωτικές τους επιτυχίες στή Μεσόγειο, δεν υπολείπονταν τών
Ελλήνων σέ ευστροφία και αλκή. Έπί πλέον διέθεταν μια πολύ μεγάλη εξά
σκηση.
Διαφωτιστικά είναι στο σημείο αυτό όσα γράφει ό Βεγέτιος, ό όποιος
κάνει λόγο γιά τήν διαδεδομένη χρήση σφενδονητών στους αρχαίους στρα
τούς και ιδιαίτερα γιά τους Βαλιαρεΐς σφενδονήτες: fundarum usum primi
Balearium insularum habitatores et invenisse et ita perite exercuisse di

ll. Ibid. 38, 29, 5.
22. Ibid. 38, 29, 7
23. BC. 2, 8, 3.
24. Βλ. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen 1972 s , σσ. 683  687 και
825826.

58

Δημητρίου ΕύΟ. Κουτρούμπα

cantar, ut matres parvos filios nullum cibum contingere sinerent, nisi quem
ex funda destinato lapide percussissent25.
Λέει δηλαδή ó Vegetius ότι πιστεύεται ότι οί κάτοικοι τών Βαλεαρίδων
νήσων επινόησαν πρώτοι τή χρήση της σφενδόνης και ήταν τόσο πεπειρα
μένοι και απέδιδαν τόση σημασία στην εξάσκηση τους στο όπλο αυτό (πού
πιθανώτατα αποτελούσε και κύριο βιοποριστικό τους μέσο), ώστε οί μητέ
ρες δεν άφηναν τα μικρά παιδιά να αγγίξουν καμμιά τροφή, αν προηγουμέ
νως δεν χτυπούσαν με λιθάρι, πού έβαζαν στή σφεντόνα, το στόχο τους. Ου
σιαστικά δηλ. τα παιδιά έμεναν νηστικά, αν δεν εΐχαν επίδοση στή σφενδόνη.
'Από τήν παραβολή τών διηγήσεων τοΰ Λιβίου και του Βεγετίου, αν
είναι απόλυτα ακριβείς, μπορεί κανείς να συμπεράνη ότι ό λόγος της υπερο
χής τών σφενδονητών της 'Αχαΐας δεν πρέπει να ήταν μάλλον ή έντονώτερη
και συστηματικώτερη εξάσκηση τους, όπως λέει ό Λίβιος (apueris ii more
quodamgentis saxis globosis.. .funda mare apertimi incessentes exerceban
tur). Βέβαια ή φυσική κατασκευή και ή ευφυΐα εΐχαν εδώ κάποιο λόγο καθώς
ακόμη και ή ελεύθερη εξάσκηση: οί "Ελληνες νέοι συναγωνίζονταν ρίχνον
τας με τή σφενδόνη πέτρες στή θάλασσα ή σημαδεύοντας στεφάνια, θέλοντας
νά διακριθούν και να επιδείξουν ικανότητα και δύναμη, ενώ οί Βαλιαρεΐς
νέοι αναγκάζονταν νά πετύχουν και νά διακριθούν για νά εξασφαλίσουν τήν
τροφή τους. Ή ελεύθερη επιλογή, ή ελευθερία, ήταν πάντα σημαντική, αν
μή όχι ή κύρια ειδοποιός διαφορά μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων. Οί πρά
ξεις τών τελευταίων ήταν συνήθως προϊόν κάποιου καταναγκασμού καί όχι
ελεύθερης εκλογής 26 .
Για τους παραπάνω λόγους σημαντικός παράγων της υπεροχής τών
'Αχαιών σφενδονητών πρέπει νά ήταν, νομίζομε, καί ή ποιότητα τοΰ χρησι
μοποιουμένου όπλου, δηλαδή ή κατασκευή της σφενδόνης. Ό Λίβιος μνη
μονεύει απλώς αυτή τή διαφορά κατασκευής, χωρίς νά τή θεωρή καί ώς αιτία
της υπεροχής: et est non simplicis habenae, ut Ballarica aliarumque gentium
funda, sed triplex scutate, crebris suturis duratimi, ne fluxa habena volutetur
in iactu glans, sed librata cum sederit, velut nervo missa excutiatur27.
'Αναφέρει δηλαδή ό Ρωμαίος ιστορικός ότι, ενώ στή σφενδόνη τών
Βαλιαρέων καί τών άλλων λαών ή στεφάνη ή εστία, πού συγκρατεί τή βολί
δα, άπετελεϊτο άπό μια μόνο λωρίδα δέρματος, ή αχαϊκή σφενδόνη εΐχε τρι
πλή καί σταθερώτερη υποδοχή, πράγμα πού διευκόλυνε τό «ζύγιασμα» καί

25. Veget. 1, 16.
26. Πβ. λ.χ. Άριστ. Πολιτ. 1, 2 (1252 b): òtó ψασιν καί «βαρβάρων (Υ "Ελληνας αρχειν
εικός,», όίζ ταντό φύσει βάρβαρον και όονλον δν' Εηρ. Ίφιγ. έν Αύλ. 1400  1401 καί Θουκ.
2, 43, 4: ... τα ε'νοαιμον τ<) ελεύθερον, τα <)ε ελεύθερον το ε'ύψν/βν κρίναντεζ.
27. Liv. 38, 29, 6.
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τή συγκέντρωση μεγαλύτερης δυνάμεως πάνω στο έκσφενδονιζόμενο βλήμα.
"Ας επανέλθουμε όμως στην πολιορκία της Σάμης. Ή εμφάνιση στο
πλευρό των Ρωμαίων πολιορκητών των σφενδονητών της 'Αχαΐας, πού εί
χαν μεγάλο βεληνεκές, δύναμη και ευστοχία, σε σημείο πού μπορούσαν να
χτυπήσουν κάθε ακάλυπτο μέρος του προσώπου των Σαμαίων, είχε σαν
αποτέλεσμα τήν ενίσχυση των Ρωμαίων και τήν άποκαρδίωση τών Κεφαλ
λήνων. Οί τελευταίοι μάταια ικέτευαν τους δμαιμούς τους 'Αχαιούς να απο
χωρήσουν από το ρωμαϊκό στρατόπεδο έστω και προσωρινά και να παρακο
λουθούν ήσυχοι άπο μακρυά τήν έκβαση του αγώνος: hae fundae Samaeos
cohibuerunt, ne tarn crebro neve tam audacter erumperent, adeo ut precaren
tur ex maris Achaeos ut parumper abscederent et se cum Romanis stationi
bus pugnantis quiete spectarent28.
"Υστερα άπο τετράμηνη πολιορκία οί Ρωμαίοι μπήκαν μέ νυχτερινή
έφοδο στην απογυμνωμένη άπο τους —λιγοστούς άλλωστε— υπερασπιστές
της πρώτη ακρόπολη τής Σάμης. Τήν επομένη οί Σαμαίοι παραδόθηκαν και
πουλήθηκαν όλοι ως δούλοι, ενώ ή πόλη λεηλατήθηκε άγρια: quattuor
menses obsidionem Same sustinuit. cum ex paucis cotidie aliqui eorum
caderent aut vulnerarentur, et qui supererant fessi et corporibus et ani
mis essent, Romani node per arcem quam Cyneatidem vocant — nam
urbs in mare devexa in occidentem vergit — muro superato in forum per
venerunt. Samaei posquam captam partem urbis ab hostibus senserunt, cum
coniugibus ac liberis in maiorem refugerunt arcem. inde postero die dediti
direpta urbe sub corona omnes venierunt29'.
Έτσι ή ευφυέστατη ρωμαϊκή πολιτική τοϋ «διαίρει και βασίλευε»
{divide, ut imperes είναι ή ορθή διατύπωση τοϋ λεγομένου divide et impera)
είχε σημειώσει μια ακόμη επιτυχία. Επαναλήφθηκε δηλαδή και στην περί
πτωση αυτή το συχνό και θλιβερό φαινόμενο, ελληνικά όπλα να υποτάσ
σουν Έλληνες και Έλληνες σύμμαχοι ή μισθοφόροι νά μάχωνται στο πλευρό
τών ξένων εναντίον τών ομοφύλων τους, πράγμα πού εϊχε ώς συνέπεια τήν
διάλυση και τήν υποταγή τών ελληνικών χωρών στή Ρώμη. Και πρέπει νά
παραδεχθή κανείς τήν απαράμιλλη δεξιοτεχνία τής ρωμαϊκής διπλωματίας
νά εκμεταλλεύεται στο επαρκο τις αντιζηλίες και έριδες μεταξύ τών ελληνι
κών κρατών, όπως και μεταξύ τών άλλων κρατών του αρχαίου κόσμου. "Ισως
κανένας άλλος λαός και καμμιά άλλη αυτοκρατορία δεν έφτασαν στο σημείο
αυτό τή ρωμαϊκή, ή οποία κατόρθωνε νά κινητοποιή επί αιώνες άναρίθμη

28. Ibid. 38, 29, 8.
29. Ibid. 38, 29, 911· πβ. Γ.Λ. Σονοή,. Ή σημασία τής Κεφαλλωνιάς για τα ελληνι
στικά κράτη και για τή Ρώμη, Κεφαλλην. Χρονικά, τόμ. 1 (1976), σσ. 120121.
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τους λαούς για να πολεμήσουν στο πλευρό της και εναντίον των αδελφών
ή τών γειτόνων τους μέ τίμημα μάλιστα την απώλεια και της δικής τους (των
συμμάχων) ελευθερίας.
Ό Κικέρων διατύπωσε τήν πραγματικότητα αυτή μέ κάπως ωραιοποι
ημένα λόγια: .. .noster autem populus sociis defendendis terrarum iam
omnium ρotitus est (ό δέ λαός μας υπερασπιζόμενος τους συμμάχους του έγινε
ήδη κύριος όλων τών χωρών) 30 . Ή πραγματικότητα αυτή όμως βοά πώς, ό
σοι, εϊτε άπό ανάγκη εϊτε από φθόνο, επικαλέστηκαν τή βοήθεια τής Ρώμης
για να πλήξουν τους γείτονες τους, έπληξαν στην ουσία και υποδούλωσαν
και εκείνους και τον εαυτό τους.
Πάντως το γεγονός, πού περιγράφει ό Λίβιος, δείχνει αναμφισβήτητα
τήν υπεροχή τών σφενδονητών του Αιγίου, τής Πάτρας και τής Δύμης καθώς
και τήν ποιότητα τοΰ έκηβόλου αχαϊκού όπλου τής σφενδόνης κατά τήν
αρχαιότητα. Οί Αχαιοί σφενδονήτες ήταν, όπως φαίνεται, άπό τους καλύ
τερους, αν όχι οί καλύτεροι τής αρχαιότητος. Τούτο μαρτυρεί και ή παροι
μιώδης έκφραση «άχαϊκον βέλος», πού ήταν συνώνυμη τής ευστοχίας. Δια
βάζομε σχετικά στή Σούδα: «'Αχαϊκον βέλος, επί τών ευστόχως βαλλόντων
παρόσον πάντοϊν επιτηδειότατόν εστί το τοιούτον βέλος προς πολιορκίαν, το
τών εξ 'Αχαίας σφενδονητών βέλος»31.
Κατά κάποια παράδοξη συγκυρία ή αρχαία παράδοση τής υπεροχής
τών έκηβόλων αχαϊκών όπλων αναβίωσε στις μέρες μας μέ τή ραγδαία εξέ
λιξη και τις εντυπωσιακές επιτυχίες τών έκηβόλων όπλων τής Ελληνικής
Βιομηχανίας Όπλων τοΰ Αιγίου. Όμως στο δύσκολο αιώνα πού ζούμε ας
ευχηθούμε αφ' ενός μέν να μή βρεθούμε ποτέ στην ανάγκη να χρησιμοποιή
σουμε τα νέα όπλα και αφ' έτερου, αν ποτέ μας χρειασθούν, αυτά να στρα
φούν εναντίον έχθρων και μόνο και όχι όπως τα αρχαία, πού περιγράψαμε
παραπάνω. Βεβαίως έκεϊνα, χρησιμοποιήθηκαν έτσι κάτω άπό διαφορετικές
ιστορικό  κοινωνικές συνθήκες, στα πλαίσια τών οποίων οί "Ελληνες δέν
είχαν κατορθώσει ακόμη να ξεπεράσουν τήν τοπικιστική αντίληψη τής
πόλεωςκράτους. Όμως ή «δολερή» θεά του εθνικού μας βάρδου 32 , ή οποία
γνωρίζει καλά τό χαρακτήρα μας, δέν παύει να ένεδρεύη σέ όλες τις εποχές,
προβάλλοντας στον καθένα μας χαμογελαστή τό δακρυγόνο σκήπτρο της.

30. Cic. De rep. 3, 35.
31. Σοϋδα εν λ. Άχαια. Βεβαίως τα ονόματα 'Αχαιοί καί 'Αχαΐα δέν είχαν πάντοτε τήν
ίδια σημασία. Ή ρητή όμως μνεία τριών πόλεων καί μόνο, πού ευρίσκονταν στο χώρο
τής σημερινής 'Αχαίας, επιτρέπει να έντοπίσωμε εδώ κατ' εξοχήν τό φαινόμενο τών ικα
νών Άχαϊών σφενδονητών, τουλάχιστο κατά τα τέλη τοϋ 3ου καί τις αρχές του 2ου αιώ
νος π.Χ.
32. Αιυι\ Σολ., "Υμνος εις έλευθερίαν, στρ. 144145.
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SUMMARY
Achaian far  shooting weapons
The word οπλον, related to the οπλή or to the verb επωεπομαι, expresses a wild reali
ty in human life through the millenia. The weapon was the necessary instrument for provi
ding food and repulsing dangers especially in older forms of life.
By securing order and law in organized societies and states the necessity of weapons
has been restricted, although they continue to be an unavoidable evil (Πόλεμος πάντων πα
τήρ, Si vis pacem, para bellum), which nevertheless has its positive sides.
One discernes arms for close fight and farshooting weapons, defensive {arma) and
offensive weapons {tela) etc. An important farshooting weapon in many ancient peoples
was the sling, which was usually a piece of leather or cloth by means of which a bullet was
sent against the target from a distance up to 300 meters, according to ancient sources.
Famous slingers in the ancient world were the Baliarians, the Cretans, the Rhodians
and especially the Achaians, the inhabitans of modern Achaia in Peloponnesus.
Regarding the Achaians we examine here a passage of Titus Livius concerning the
siege of the town Same of Cephallania in year 189 B.C. after the war against the Aitolians.
The consul Marcus Fulvius after landing in Cephallania sent delegates to the towns of the
island to demand their surrender to the Romans. Although the fortified town Same, as well
as the other cities of the island, had already given hostages, suddenly it decided to resist.
So began the Roman siege of Same, which the inhabitans faced succesfully for months.
In this difficult situation the Romans fetched one hundred slingers from Aegium, Patrae
and Dyme, who were very usefull for the siege due to their great ability and accurary. With
the help of the Achaian slingers the Romans captured Same after four months.
Livius recognises that the Roman success was greatly due to the ability and great
exercise of Achaian slingers and to the perfect Achaian weapon of the sling, which the Ro
man historian describes.
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Στους στίχους 646692 του Α ϊ α ν τ α του Σοφοκλή έχουμε τη λεγόμενη
σκηνή σωφροσύνης του ομώνυμου ήρωα. Πρόκειται για τή σκηνή δπου πα
ρατηρείται στον Αϊαντα μια μεταστροφή όσον άφορα τήν απόφαση του να
αυτοκτονήσει. Το πρόβλημα πού έχει ανακύψει είναι αν ό Αϊας εννοεί όσα
λέει ή ό λόγος του είναι παραπλανητικός 1 . "Εχει δηλ. αλλάξει γνώμη, έχει

l . T o t a S i m u l a t i o e s t . Αυτή τήν ερμηνεία δίνουν ό M. Patin («É t u d e s
s u r l e s T r a g i g u e s G r e c s . S o p h o c l e , Παρίσι 1881, σ. 20), ό M. Pohlenz
( D i e g r i e c h i s c h e T r a g e d i e , Αιψία και Βερολίνο 1930, σ. 176, eine verstellte
Rede, durch die erseinweib und die Kameraden tauschte'), ó J.C.Kamerbeek (T h e ρ 1 a y s
o f S o p h o c l e s . P a r t I. T h e A j a x . 'Αγγλ. μετάφρ. άπό Dr. Η. Schreuder και
αναθεωρημένη άπό Α. Parker. Leiden 1953, σ. 11 και 134), ό Α. Lesky ( G r e e k T r a g e 
d y. Μετ. άπό Η. Α. Frankfort. Αονδίνο, Ν. 'Υόρκη 1965, σ. 102), ÓC. Η. Whitman (S ο
p h o c l e s . A S t u d y o f H e r o i c H u m a n i s m , Cambridge Mass. 1971, σ. 75).
Μερικοί όμως κρίνουν ότι πρόκειται για σκηνή εξαπάτησης αλλά μέ μια αλλαγή στή διά
θεση τοϋ Αϊαντα: ό R. C. Jebb ( T h e p l a y s a n d F r a g m e n t s . P a r t V I I . T h e
A j a x, Cambridge 1896, σ. XXXIV, ό P. W. Harsh (A Handbook of Classical Drama,
Stanford Univ. Press 1970, σ. 99), ό I. M. Linforth ( T h r e e S c e n e s i n S o p h o c l e s '
«Ajax», Univ. of Calif. Press 1954, σ. 19 κ.έ., εξαπατά τήν Τέκμησσα καί τό χορό «with the
negative purpose of avoiding unfeeling outspokenness and argument»). Έ δ ώ μάλλον πρέ
πει νά περιληφθεί καί ό J. Moore («The DissemblingSpeech of Ajax» στο G r e e k
Tra
g e d y , Cambridge 1977, σ. 57, «He must deceive his friends, indeed he must deceive them
because he pities them»). Ά π ό τήν άλλη μεριά βρίσκεται ή ομάδα των φιλολόγων πού
πιστεύει ότι ό Αίας εννοεί αυτά πού λέει· ότι έχει δηλ. αλλάξει: ô C . M. Bowra (S ο ρ h ο
c l e a n T r a g e d y , 'Οξφόρδη 1965, 39 κ.έ.), ό Η. Musurillo ( T h e L i g h t a n d t h e
D a r k n e s s . S t u d i e s i n t h e D r a m a t i c P o e t r y o f S o p h o c l e s , Leiden
1967, σ. 14 κ.έ.), ό T. Β. L. Webster ( A n I n t r o d u c t i o n t o S o p h o c l e s , Αονδίνο
1969, σ. 96, «After much hesitation I have finally come to believe he has repented and
does not mean to die»).
Τέλος κατά τό Schadewaldt [«Sophokles, Aias und Antigone» στο N e u w e g e Z u r
A n t i k e , 8(1929), 7278] πρόκειται περί «λόγου έσχηματισμένου»· βλ. B . K n o x ,
W o r l d a n d A c t i o n , E s s a y s o n t h e A n c i e n t T h e a t e r , Βαλτιμόρη
καί Λονδίνο 1979, σ. 155, σημ. 70.
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καταπραϋνθεί και δέ σκοπεύει να αυτοκτονήσει ή τα λόγια του έχουν ώς
σκοπό την εξαπάτηση του περιβάλλοντος του, ώστε να προχωρήσει ό ήρωας
απρόσκοπτα στην πραγματοποίηση του σχεδίου του.
Σκοπός αυτής τής μελέτης εΐναι να επιχειρηθεί ή «ορθή» ερμηνεία της
σχετικής σκηνής. 'Απαραίτητη όμως προϋπόθεση εΐναι να γίνει πρώτα μια
προσεκτική —όσο γίνεται πιο συνοπτικά— εξέταση τής συμπεριφοράς και
του χαρακτήρα τοϋ Αϊαντα και τής Τέκμησσας.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ό Αϊας δεν αυτοκτονεί γιατί
μετανοιώνει διότι πήγε να σκοτώσει τους ηγέτες τοϋ στρατοϋ, άλλα, αντί
θετα, διότι δεν τα κατάφερε καί, κυρίως, διότι γελοιοποιήθηκε μαστιγώνοντας
τα αιγοπρόβατα 2 . Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη μέσα στο έργο ότι αντιμετωπί
ζει διαφορετικά το θέμα αργότερα, όταν δέ βρίσκεται άμεσα κάτω άπό τήν
επήρεια τής οργής του 3 . 'Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι ό Αϊας αδικήθηκε στην
κρίση για τα όπλα τοϋ 'Αχιλλέα 4 —πράγμα πού δεν εΐναι απαραίτητο, γιατί
ό 'Οδυσσέας πρόσφερε δσα τουλάχιστο καί ό Αίας, αν όχι περισσότερα,
στον κοινό αγώνα — δέ δικαιολογείται να πάρει τήν απόφαση να εξολο
θρεύσει τους Άτρεΐδες καί τον 'Οδυσσέα 5 . Ό Σοφοκλής ϊσα  ϊσα ύπο

2.

τον εν δαίοις άτρεστον
μάχαιζ,
εν άφόβοις με θηρσί δεινό ν χέρας,
οίμοι γέλωτος, οίον νβρίσθην άρα.
(3657)

νϋν δ, ή Διός γοργώηις άδάματος θεά
ήδη μ' επ αύτοίς χειρ' επευθύνοντ' ε μην
εσφηλεν έμβαλοϋσα λυσσώδη νόσον,
ώστ' έΥ τοιοϊσδε χείρα αιμάζαι βοτοϊζ
(4503)
Βλ. Knox, ό. π., σ. 129, 131 καί 153, σημ. 27.
4. Πβ. Harsh, ο. π., σ. 98, Karnerbeek, ô. π., σ. 6, καί Pohlenz, ô. π., σ. 180. Ό Μενέ
λαος στο στ. 113 εξηγεί ότι ήταν απόφαση τ ω ν δ ι κ α σ τ ώ ν ή απονομή τοϋ βραβείου
στον 'Οδυσσέα. Πολύ σωστά ό G. Μ. Kirkwood (A s t u d y o f S o p h o c l e a n D r a 
in a, Ν. 'Υόρκη, Λονδίνο 1958, σ. 72) επισημαίνει ότι δέν υπάρχει καμιά ένδειξη μέσα στο
έργο ότι ό Αίας αδικήθηκε.
5. Σημασία έχει ότι είχε τήν πρόθεση να σκοτώσει. Έ χ ε ι άδικο ό Harsh (ο. π., σ.
101), πού διατυπώνει τήν έξης άποψη: «to say, as one recent critic has done, that Ajax virtu
ally committed an atrocious and silly crime—attempted treason and murder—is to repeat
as fact the allegation of Menelaus, with which Sophocles obviously had little or no sympathy
...». Πβ. Η. North, Sophrosyne. SelfKnowledge and SelfRestraint in Greek Literature,
Ithaca N.Y. 1966, σ. 58, καί I. M. Linforth, ο. π., σ. 27. Σωστά ό R. P. WinningtonIngram
( S o p h o c l e s . Cambridge Univ. Press 1980, σ. 17 κ.έ.) τονίζει ότι ό Αίας επιχείρησε μέ
σα στή νύχτα καί δόλια να σκοτώσει τους πρώην φίλους του ενανεναν καθώς κοιμούνταν
ν ύ κ τ ω ρ ε φ ' υ μ ά ς δ ό λ ι ο ς ό ρ μ ά τ α ι μ ό ν ο ς(47).
3.
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γραμμίζει το μίσος και τήν επιθυμία τοϋ Αϊαντα να δολοφονήσει 6 .
Ποιο είναι το ήθος και ή συμπεριφορά τοϋ Αϊαντα; Μια αντιπαραβολή
με τή συμπεριφορά της Τέκμησσας θα μας βοηθήσει. Ή Τέκμησσα νοιάζε
ται για το σπίτι του Αϊαντα, μολονότι εκείνος είχε καταστρέψει το δικό της 7 .
"Οταν εκείνος βρίσκεται στην άβυσσο της απελπισίας καθώς έχει συνειδητο
ποιήσει τή γελοιοποίηση του του συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο. Ό τ α ν
ό Αϊας εκδηλώνει τήν επιθυμία να πεθάνει, εκείνη του παρατηρεί (392, 3) :
όταν κατενχτ) ταϋθ', όμον κάμοί θανείν
ενχον τί γαρ δει ζην με σον τεθνηκότος ;
Κινητοποιεί όλους, όταν υποψιάζεται ότι ό Αϊας πήγε να αυτοκτονήσει,
να σπεύσουν να προλάβουν τό κακό· σπεύδει και ή ϊδια 8 . Κι όταν τον βρί
σκει νεκρό, ό σπαραγμός της είναι εμφανής :
Ιώ μοί μοι (891 )
ίώ τλάμων (893)
ώχωκ\ δλωμα, διαπεπόρθημαι, φίλοι.
ό>ς ώδε τονδ' έχοντος αίάζειν πάρα

(896)
(904)

"Εκδηλη κι ή αγάπη της στα λόγια της:
εν φρονώ τα σα (491 )
εμοι γαρ ονκέτ' εστίν εις δ,τι βλεπο)\πλην σον (514, 5)
τις δήτ' εμοι γένοιτ' αν άντι σον πατρίς;
τις πλούτος; εν σοι πασ' εγωγε σώζομαι (518, 9) 9

6. Βλ. 372, 3, 38790, 454, 5. Άλλα καί αργότερα εύχεται (843, 4):
ÌV, ώ ταχεΐαι ποίνιμοί τ' 'Εοιννε~,
γεόεσθε, μη φείόεσθε τιανοημον στρατοί'.
"Ισως ό Σοφοκλής να εΐχε στο νου τήν εικόνα τής χολωμένης ψυχής τοϋ Αϊαντα
στον "Αδη (Ό δ ύ σ σ ε ι α 11 533 κ.ε.).
7. 203, 4.
8. 80312.
9. Βλ. καί 269, 273, 276, 329, 791, 794, 91524, 937, 939, 942, 966 και 972, 3.
"Εχει άδικο ό G. Méautis πού θεωρεί ότι ή Τέκμησσα είναι «maladroit», «ανίκανη να
κατανοήσει το ηρωικό», ότι έχει «une âme mesquine», «une nature basse dépourvue
du sens de la grandeur» κι ότι «elle redescende bien vite à son pitoyable égoisme»·
βλ. H. D. F. Kitto, G n o m o n 30 (1958), σ. 477. Ή Τέκμησσα έχει υποστεί χειρό
τερα απ' όσα ό Αίας κι όμως τα αντιμετώπισε· βλ. Η. D. F. Kitto, G r e e k T r a 
g e d y , Λονδίνο 1966, σ. 124, καί F o r m a n d M e a n i n g in D r a m a , Λονδίνο
και Ν. 'Υόρκη 1964, σ. 187.
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Σ1 αντίθεση μ' αυτά, ποια είναι ή στάση του Αϊαντα προς τήν Τέκμησσα;
Ό τ α ν συνέρχεται 10 , δεν καλεί τή γυναίκα του, αλλά το γιό του Εύρυσάκη 11
και τον αδερφό του Τεϋκρο 12, απευθύνεται ακόμη στο χορό και εκφράζει
τή λύπη του στους ναύτες 13 . Κι όταν ό Αϊας αναφέρεται στη γελοιοποίηση
του και ή Τέκμησσα τον ικετεύει να μη μιλάει έτσι, αυτός απότομα τή δια
τάζει να φύγει 14 . Κι οΰτε βέβαια τήν ακούει όταν επιχειρεί να τον αποτρέψει
άπό τήν πρόθεση του να σκοτώσει τους Άτρεΐδες και να αυτοκτονήσει 15 .
Κι όταν πάλι τον εκλιπαρεί 16 στο όνομα του έφέστιου Δία και για χάρη της
σχέσης τους να μήν τήν εγκαταλείψει και του περιγράφει τις συνέπειες πού
θα έχει ό θάνατος του στους γονείς του, στο γιό του και σ' αυτήν τήν ϊδια
και ό χορός επίσης του συνιστά να τή λυπηθεί και να εγκρίνει τα λόγια της 1 7 ,
αυτός έχει μόνο τό σχέδιο του στο μυαλό και δηλώνει (527, 8):
και κάοτ επαίνου τεύξεται προς γοϋν έμοϋ,
εάν μόνον το ταχθεν ευ τολμά, τελεΐν.
Ούτε μια λέξη συμπάθειας. Ό τ α ν πάλι τον πληροφορεί ότι κράτησε τό
παιδί μακριά, γιατί φοβόταν μήπως στην τρέλα του τό σκοτώσει, επαινεί
τήν πράξη της· όχι τήν ϊδια  μόνο τήν πράξη και τήν πρόνοια της 1 8 .
"Ετοιμος να αναχωρήσει ό Αϊας απευθύνεται στο γιό του για τελευταία
φορά και δεν έχει ούτε μια λέξη για τή γυναίκα του· ή μάλλον της λέει να
μπάσει τό γιό του στο σπίτι και τή διατάζει απότομα να πάψει να κλαίει 19 .
Κι όταν αυτή επιχειρεί να εξιχνιάσει τα σχέδια του, παίρνει τήν απάντηση
(586): μ ή κ ρ ί ν ε , μ ή 'ξ έ τ α ζ ε * σ ω φ ρ ο ν ε ϊ ν κ α λ ό ν . Όταν, κα
τόπιν, απελπισμένη ή Τέκμησσα τον ικετεύει για χάρη τοϋ γιου του και των
θεών να μήν τους προδώσει ( κ α ί σ ε π ρ ο ς τ ο ϋ σ ο ϋ τ έ κ ν ο υ / κ α ι
θ ε ώ ν ί κ ν ο ϋ μ α ι , μ ή π ρ ο δ ο ύ ς η μ ά ς γ έ ν η , 587, 8), εκείνος της
λέει σκληρά (589) : ά γ α ν γ ε λ υ π ε ί ς · κι όταν πάλι εκείνη επιμένει, τήν
άποπαίρνει (592) : π ό λ λ' ά γ α ν ή δ η θ ρ ο ε ΐ ς .
10. Ή άποψη τοϋ Ε. Vandvik [«Ajax the Insane» στο S y m b . O s i . S u p p l . 2
(1942), σ. 16975] ότι ό Αίας είναι τρελός σ' όλο το έργο δεν ευσταθεί· τήν άποψη
αυτή τή βρίσκουμε και στο Musurillo, ô. π., σ. 14 κ.έ.· βλ. Μ. Sicherl, «The Tragic
Issue in Sophocles' Ajax» στο G r e e k T r a g e d y , Cambridge 1977, σ. 71.
11. 339.
12. 342, 3.
13. 349, 50.
14. 369.
15. 387 κ.έ.
16. 492.
17. 525, 6.
18. 536.
19. 578  80.
5
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Κατόπιν όλων αυτών μου φαίνεται μάλλον αδιανόητο τό σκεπτικό του
Whitman πού ισχυρίζεται ότι «The hero's haughtiness and crimes are symp
toms of something deeper in the man himself, symbols of a greatness which
antedates, survives and all but obliterates their criminality» 20 και «The Ajax
... is a hymn of moral triumph» 21 . Οϋτε σύμβολα μεγαλοσύνης, ούτε ύμνος
ηθικού θριάμβου είναι. "Αν ό Σοφοκλής ήθελε να παρουσιάσει μια τέτοια
εικόνα του Αΐαντα, θα έγραφε τό έργο διαφορετικά.
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πώς ή απόσταση πού κρατά ό Αίας
από την Τέκμησσα δικαιολογείται ώς ενα βαθμό* κι αυτό όχι επειδή ή Τέκ
μησσα είναι, όπως την αποκαλεί ô Bowra, παλλακίδα του 22 , άλλα γιατί αυ
τή ήταν ή θέση της γυναίκας γενικότερα και ειδικότερα στην Αθήνα του
5ου αί. 2 3 .Έδώ όμως δεν πρόκειται για απόσταση, άλλα για σκληρότατη συμ
περιφορά του Αΐαντα, ή οποία πηγάζει φυσικά άπό τό ήθος του. Γιατί ό
Αίας στην ομώνυμη τραγωδία τοΰ Σοφοκλή είναι ενα οργισμένο, ευέξαπτο 24 ,
αλαζονικό και περήφανο πλάσμα 25 . Αυτό εϊναι τό ήθος του κι αυτό του τό
ήθος αποτελεί τό δ α ί μ ο ν α, πού κατευθύνει τις ενέργειες του είναι ή μοί
ρα του 2 6 . Ή στάση του προς τήν Τέκμησσα πηγάζει άπ' αυτό τό ήθος. Κι
αποτελεί σφάλμα ό ισχυρισμός ότι μια παρόμοια στάση είναι φυσική άπό
ενα μεγάλο άνθρωπο της δράσης προς τήν παλλακίδα του 27 . Ό Αίας είχε
κλείσει τό μονόλογο του με τή δήλωση (479, 60): ά λ λ' ή κ α λ ώ ς ζ η ν
ή κ α λ ώ ς τ ε θ ν η κ έ ν α ι / τ ό ν ε υ γ ε ν ή χ ρ ή* πολύ εύστοχα όμως
τού άπαντα ή Τέκμησσα στο τέλος τοϋ δικού της μονόλογου (523, 4) : ό τ ο υ
δ' ά π ο ρ ρ ε ϊ μ ν ή σ τ ι ς ε υ π ε π ο ν θ ό τ ο ς , / ο ύ κ α ν γ έ ν ο ι τ '
ε θ' ο ύ τ ο ς ε υ γ ε ν ή ς ά ν ή ρ 28 . Φυσικά δεν είναι ευγενής εκείνος πού
θα νοιαστεί μόνο για τό γόητρο του αδιαφορώντας για τις συνέπειες πού μια

20. Ό . π., σ. 69.
21. "Ο. π., σ. 72. Πβ. το Knox, πού κι αυτός σ' ενα βαθμό υποστηρίζει τή θεωρία του
«ήρωικοϋ κώδικα», (ό. π., σ. 151): «He (ό Αίας) dies to perpetuate his hatred ... he may
be utterly alone, but he at least will hate his enemies forever».
22. "Ο. π., σ. 23.
23. Βλ. ενδεικτικά Θ ο υ κ. 2, 45.
24. Βλ. 205, 2113, 3726, 37981, 38791, 609, 10, 83944, 885, 9124, 926, 930.
25. o l / o v ο ΰ τ ι ν α Τ ρ ο ί α σ τ ρ α τ ο ύ / δ έ ρ χ θ η χ θ ο ν ο ς μ ο λ ό ν τ '
ά π ο / Έ λ λ α ν ί δ ο ς (4236). Βλ. επίσης 274, 5, 30510, 317, 8, 3216, 361, 3647, 382,
394400, 4127, 41827, 43055, 456, 46280, 547, 550,1, 589, 90, 75877, 1087,8. Πβ. Knox,
ο. π., σ. 144 κ.έ.
26. ή θ ο ς ά ν θ ρ ώ π ω δ α ί μ ω ν . Βλ. Whitman, δ. π., σ. 77.
27. Bowra, δ. π., σ. 23.
28. Π.β. τα λόγια της στους στ. 807,8: ε γ ν ω κ α γ ά ρ δ ή φ ω τ ό ς ή π α τ η μ έ 
νη/καί τής παλαιάς χάριτος έκβεβλημένη.
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πράξη του θα έχει στή γυναίκα, το γιό, τον αδερφό και τους γονείς του, οι
όποιοι θα μείνουν μόνοι κι απροστάτευτοι. Ό μονόλογος τοϋ Αϊαντα σ'
ενα βαθμό είναι ή διαθήκη του —με την οποία φυσικά δέν εξασφαλίζει κα
νέναν 29 .
Και τώρα στή σκηνή της σωφροσύνης πού ακολουθεί (κάπως απροσδό
κητα για μερικούς 30 ). Πολλοί πιστεύουν δτι ό Αίας εδώ εξαπατά σκόπιμα
το περιβάλλον του. 'Από όσα προηγήθηκαν γίνεται φανερό ότι ό Αίας δέν
είναι τό πρόσωπο πού θα σκεφτεί νά μήν πληγώσει τήν Τέκμησσα ή πού θα
εμποδιστεί στις ενέργειες του άπό τήν γυναίκα του ή τους ναύτες του. Ούτε
πάλι είναι ό άνθρωπος πού υποκρίνεται 31 . Γι' αυτό δέν πιστεύω ότι ό Αϊας
αποκρύπτει τή σκέψη του, για νά παραπλανήσει 32 . Ό Αίας λέει ακριβώς αυ
τά πού νιώθει· και στή συγκεκριμένη περίπτωση αυτό κάνει 33 . "Ας πάρουμε
τή σκηνή άπό τήν αρχή.
Οί εκκλήσεις της Τέκμησσας είχαν μια πολύ μικρή επίδραση πάνω στον
Αϊαντα 34 . Παρ' όλο ότι απευθύνεται σ' αυτήν μέ σκληρό τρόπο, άγγιξαν κά
ποια χορδή του 35 . 'Ενώ ό χορός τραγουδά τό τραγούδι του γίνεται στην ψυχή
τοϋ Αϊαντα ή σχετική επεξεργασία τών παρακλήσεων της 3 6 . Κι αρχίζει νά
σκέφτεται (φωναχτά, φυσικά) παρασυρμένος εντελώς άπό τους στοχασμούς

29. Άπό τα λόγια τής Τέκμησσας (494513) μποροϋμε να άντιληφθοϋμε ποια θα είναι
ή μοίρα τών δικών του στο μέλλον.
30. "Ενας απ' αυτούς κι ό Α. J. Α. Waldock, S o p h o c l e s t h e D r a m a t i s t ,
Cambridge 1966, σ. 68.
31. ο υ δ ε ί ς έ ρ ε ΐ π ο θ' ώ ς ύ π ό β λ η τ ο ν λ ό γ ο ν , / Α ί α ς , ε λ ε ξ α ς,
ά λ λ α τ ή ς σ α υ τ ο ϋ φ ρ ε ν ό ς (481, 2) λέει ό χορός. Πβ. Knox, ό.π., σ. 135 κ.έ.
32. Οί Welcker, Thudicum και Thirwall παραδέχονταν ότι υπάρχει αλλαγή διάθεσης
στον Αϊαντα και ότι ή εξαπάτηση δέν είναι σκόπιμη απλώς δε γίνεται κατανοητή ή πρα
γματική σημασία τών λόγων του· βλ. Jebb, ο. π., σ. XXXIV.
33. Ό Waldock (ό. π., σ. 7779) πιστεύει ότι ό Σοφοκλής έπεσε εξω έδώ· γιατί, ένώ ή
πρόθεση του ήταν άλλα νά καταλάβουν οί θεατές και άλλα ή Τέκμησσα και οί ναύτες,
όλοι τους κατάλαβαν τό ίδιο πράγμα. Νά θυμίσω ότι ή βασική θέση τοϋ Waldock είναι
ότι ό Σοφοκλής δέν ενδιαφερόταν για τήν ψυχολογία άλλα για τήν πλοκή και ότι κύριος
στόχος του στον Α ϊ α ν τ α , όπως κι άλλου, ήταν νά συνθέσει μια εντυπωσιακή δραματική
αλληλουχία μέ εκπλήξεις και αιφνιδιασμούς.
34. Συνήθως αντιπαραβάλλεται μέ τον Αϊαντα ό "Εκτωρ πού δέν άλλαξε γνώμη παρά
τις εκκλήσεις τής 'Ανδρομάχης· βλ. Ί λ ι ά δ α 6, 440 κ.έ.
35. Βλ. Kitto, G r e e k T r a g e d y , σ. 123 και F o r m a n d M e a n i n g in D r a 
ma, σ. 189 και 191.
36. Παρόμοια επεξεργασία έχουμε και σ' άλλες τραγωδίες: Πάντως είναι αβάσιμη
ή άποψη τών Tycho von Wilamowitz, Schmid, Howald, Untersteiner και Fraenkel ότι πρα
γματοποιήθηκε κάποια συζήτηση ανάμεσα στον Αϊαντα και τήν Τέκμησσα στή σκηνή
όσο διαρκούσε τό χορικό· βλ. Sicherl, δ. π., σ. 91, σημ. 101.
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του (Selbstgesprâch) 37 . 'Εκείνο πού καταλαβαίνει είναι ότι θα πρέπει να ενερ
γήσει διαφορετικά. Αυτό όμως ό Αίας το μεταφράζει σε μια βαθιά αλλαγή:
άπανθ' ό μακρός κάναρίθμητος χρόνος
φύει τ' άδηλα και φανέντα κρύπτεται'
κονκ εστ' άελπτον ουδέν, αλλ' άλίσκεται
χω δεινός όρκος χαι περισκελεϊς φρένες.
Κατανοεί κι ό ίδιος ότι ή Τέκμησσα με τα λόγια της είναι αύτη πού τον
επηρέασε, πού προκάλεσε τή μεταστροφή:
κάγώ γάρ, δς τα δείν' εκαρτέρουν τότε,
βαφή σίδηρος ώς, εθηλύνθην στόμα
προς τησδε της γυναικός' οικτίρω δε νιν
χήραν παρ' εχθροΐς παϊδά τ όρφανον λιπεΐν.
Ή Τέκμησσα κατάφερε —έστω για λίγο— να συγκινήσει τον Αϊαντα.
Για τον Αϊαντα όμως το να ενεργήσει κάπως διαφορετικά άπό τή φύση καί
το πάθος του αποτελεί πλήρη μεταστροφή. Τα παραπάνω λόγια αυτή τήν έν
νοια έχουν και δέν τα λέει ό Αϊας για να παραπλανήσει  ούτε πάλι λέει ο ί
κ τ ί ρ ω δ έ ν ι ν ύποκρινόμενος τον οικτίρμονα. Τέτοια διπρόσωπη συμπε
ριφορά του είναι ξένη 3 8 .Ό Αίας εννοεί αυτά πού λέει. Σκέφτεται λοιπόν πώς
θα καταπραΰνει τή θεά 'Αθηνά, μια και αποδίδει σ' εκείνη τα παθήματα του:
αλλ' ειμί προς τε λουτρά και παράκτιους
λειμώνας, ώς αν λύμαθ' άγνίσας εμά
μήνιν βαρεΐαν εξαλύξωμαι θεάς'
Δέν υπάρχει λόγος έδώ να θεωρήσουμε ότι με τή λ. λ ο υ τ ρ ά ό Αίας
εννοεί ότι θα σκοτωθεί 39 . Σκέφτεται επίσης πώς θα απαλλαγεί άπό τό ξίφος
του, τό μοιραίο δώρο του έχθροϋ του "Εκτορα:

37. Πβ. Knox, ο. π., σ. 136 κ.έ.
38. 'Αντίθετα ό Kamerbeek, ο. π., σ. 11.
39. Ό Sicherl (ο. π., σ. 77 κ.έ.) καί άλλοι επισημαίνουν τις διφορούμενες έννοιες
έδώ καί παρακάτω («We think that he means to purify himself with seawater. But the clean
sing by which he proposes to wash off his stains at the seashore, and thus to escape the
goddess' terrible wrath, is death» σ. 78. Πιστεύει ότι με τή λ. λ ο υ τ ρ α εννοείται το αίμα
τοϋ ήρωα, πού θα χυθεί πάνω στο σώμα του όταν σκοτωθεί.) Π.β. καί Moore, ο.π., σ. 47.
Τή διφορούμενη έννοια, πιστεύω, κάποιων λέξεων καί εκφράσεων δέν πρέπει να τή νοή
σουμε ώς προερχόμενη άπό τον Αϊαντα άλλα άπό τό Σοφοκλή, ό όποιος επιθυμεί ή σκηνή
να υποβάλει τήν αίσθηση μιας κάποιας τραγικής είρωνείας· βλ. Musurillo, ό. π., σ. 15,
καί Bowra ô. π., σ. 44.
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μολών τε χώρον ενθ' αν άστιβή κ'ιχω
κρύψω τόδ' εγχος τουμόν, εχθιστον βελών,
γαίας όρυζας ένθα μη τις δψεταϊ
αλλ' αυτό νύξ "Αιδής τε σωζόντων κάτω.
εγώ γαρ εξ ου χειρί τοϋτ' εδεξάμην
παρ' "Εκτορος δώρημα δυσμενέστατου,
οϋπω τι κεδνον εσχον Άργείων πάρα.
αλλ' εστ αληθής ή βροτών παροιμία,
εχθρών άδωρα όώρα κούκ όνήσιμα.
Ό Αϊας σκέφτεται να πάει να θάψει το μισητό του ξίφος κι όχι να μαχαι
ρωθεί, όπως ερμηνεύει το στ. 659 ό Kamerbeek 40, οϋτε πάλι ευσταθεί ή άπο
ψη του ότι με τον επόμενο στίχο (660) ό Αϊας φαντάζεται τό ξίφος του καθώς
θα κείται μαζί του στον τάφο 4 1 .
Οί ενέργειες λοιπόν πού φαίνονται στον Αϊαντα —καθώς αυτός στοχά
ζεται— επιβεβλημένες δεν έχουν γι' αυτόν παρά την έννοια της πλήρους
υποταγής:
τοιγάρ το λοιπόν εΐσόμεσθα μεν θεοϊς
εϊκειν μαθησόμεσθα δ' Άτρείδας
σέβειν.42
άρχοντες είσιν, ώσθ' ύπεικτέον. τι μην;
Καθώς ακούει από τον εαυτό του τί ακριβώς σημαίνει ή μεταστροφή του
(είσόμεσθα
εϊκειν, μαθησόμεσθα
Άτρείδας
σ έ β ε ι ν , ύ π ε ι κ τ έ ο ν ) αρχίζει προοδευτικά να αντιδρά 43 . Τις φυσικές
μεταβολές τις οποίες δίνει ως παράδειγμα στή συνέχεια
και γαρ τα δεινά και τά καρτερώτατα
τιμαϊς ύπε'ικεΐ' τοντο μεν νιφοστιβεϊς
χειμώνες εκχωροϋσιν εύκάρπω θερει'
εξίσταται δε νυκτός αίανής κύκλος

40. Ό . π., σχ. στο στ. 658.
41. "Ο. π., σχ. στο στ. 660.
42. Ό Kamerbeek (ο.π., σχ. στους στ. 666,7) σημειώνει: «The hearers infer submis
sion to gods and authorities, while Ajax means a retiring from life».Δε νομίζω ότι σκέφτεται
αυτή τή στιγμή τήν αυτοκτονία. Ό αρχαίος σχολιαστής έγραφε: έ π ι φ θ ό ν ω ς ε φ ρ α 
σ ε ν ε ν ε ι ρ ω ν ε ί α ά ν τ ι σ τ ρ έ ψ α ς τ ή ν τ ά ξ ι ν ε δ ε ι γ α ρ ε ί π ε ϊ ν θε
ο ύ ς μ ε ν σ έ β ε ι ν , ε ϊ κ ε ι ν , δ ε Ά τ ρ ε ί δ α ι ς , ώς τ ω ν ' Α τ ρ ε ι δ ώ ν ο ύ ν
ή δ η κ αϊ θ ε ο μ α χ ο ύ ν τ ω ν .
43. Βλ. στην ' Α ν τ ι γ ό ν η τήν αντίδραση τοϋ Κρέοντα, ό όποιος τελικά αποδεικνύ
εται άνθρωπος πού μπορεί να υποχωρήσει: τ ό τ' ε ί κ α θ ε ϊ ν γ α ρ δ ε ι ν ό ν (1096)
και τ α ϋ τ' ε π α ι ν ε ΐ ς κ α ι δ ο κ ε ί ς π α ρ ε ι κ α θ ε ΐ ν (1102)· πβ. και Ο. T., στ. 651.
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Κ. Χρονόπουλου

rfj λευκοπώλω φέγγος ήμερα φλέγειν
δεινών τ' άημα πνευμάτων εκο'ιμισε
στένοντα πόντον εν δ' ό παγκρατής νπνος
λύει πεδήσας, ονδ' αεί λαβών έχει.
τις αναφέρει με μια ελαφριά ειρωνεία ανάμικτη με πικρία 44 , επιστέγασμα της
οποίας είναι ή ρητορική του ερώτηση :
ημείς δε πώς ου γνωσόμεσθα

σωφρονεΐν;45

'Από τή στιγμή αυτή είναι σχεδόν βέβαιος δτι αύτη ή γραμμή πλεύσης,
αύτη ή συμπεριφορά δεν είναι γι' αυτόν 46 . Το διαφορετικό δρόμο πού αισθά
νεται ότι θά 'πρεπε να ακολουθήσει ό Αϊας τον βλέπει σαν συμβιβασμό, υπο
χώρηση, υποταγή. Ό λ ' αυτά νιώθει πώς δεν του ταιριάζουν. Αυτός δέν μπο
ρεί να συμπεριφέρεται με σκοπιμότητα.
εγώ ό' επίσταμαι γαρ άρτίως δτι
δ τ' εχθρός ήμΐν ες τοσόνδ' εχθαρτέος,
ώς και φιλήσων αύθις, ες τε τον φίλον
τοσαϋθ' υπουργών ώφελεΐν βουλήσομαι,
ώς αιεν ου μενοϋντα. τοις πολλοϊσι γαρ
βροτών άπιστος εσθ' εταιρείας λιμήν.
"Ηδη είναι βέβαιος για τό τι αρμόζει σ' αυτόν και τι δέν αρμόζει. Ή
υστερόβουλη τακτική πού περίγραψε ειρωνικά του είναι ξένη. Ό Αίας είναι
απόλυτος δέ δρα υπολογιστικά 47 . Και με μια φράση βάζει τέλος πλέον σ"
αυτή τή συλλογιστική:
αλλ' άμφΐ μεν τούτο ισιν εν αχήσει.
'Από δώ και πέρα ακολουθεί σταθερά τό δικό του δρόμο ανεπηρέαστος
άπό τή στιγμιαία, τήν προσωρινή εκτροπή του λόγφ της επίδρασης πού άσκη
σε πάνω του ή Τέκμησσα, ή οποία, όπως και ό χορός, δέν έχει καταλάβει τί

44. Οι Schadewaldt και Jebb πρεσβεύουν ότι οί «εμπνευσμένοι» αυτοί στίχοι δέ χρη
σιμοποιούνται απλώς και μόνο για σαρκασμό ή εξαπάτηση. 'Αντίθετα ό Perrotta πιστεύει
ότι έδώ εκφράζεται ό ίδιος ό Σοφοκλής κι όχι τόσο ό Αίας· κατά παρόμοιο τρόπο, λέει ό
Perrotta, ό Σαίξπηρ χρησιμοποιεί τον Banquo για τό λόγο μπροστά στο Inverness Castle.
Βλ. Moore, ο. π., σ. 52 και 64.
45. Ό αρχαίος σχολιαστής παρατηρούσε στο στ. 684: δ ρ α π ό σ ο ν ε π ι κ ρ α τ ε ί 
τ α ι υ π ό τ ο υ π ά θ ο υ ς (0} λ ο γ ι σ μ ό ς · ό τά σ ο φ ώ τ α τ α γ ο ϋ ν ε ι π ώ ν
εαυτόν αναιρεί.
46. «The tragedy of Ajax becomes more poignant when we feel this tension between
gnome and physis» παρατηρεί ή North, ο. π., σ. 61.
47. Βλ. Knox, δ. π., σ. 139 κ.έ.
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έχει διαδραματισθεί μέσα στην ψυχή του και πιστεύει δτι ό Αϊας πράγματι
έχει μετανοιώσει 48 .
εϊσω θεοΐς ελθοΰσα δια τέλους, συ δε γύναι,
εϋχου τελεΐσθαι τούμον ών ερά κέαρ.
ύμεΐς θ\ εταίροι, ταύτα τηδέ μοι τάδε
τιμάτε, Τενκρφ τ', ην μάλη, σημήνατε
μέλειν μεν ημών, εύνοεϊν θ' ύμίν άμα.*9
εγώ γαρ ειμ' εκεϊσ' δποι πορευτέον
νμεΐς δ' à φράζω δράτε, και τάχ' αν μ' ϊσως
πύβοισθε, κει νυν δυστυχώ, σεσωμένον.
Ρυθμίζει αποφασιστικά τις τελευταίες λεπτομέρειες, δίνει τις εντολές του
και φεύγει—για ν' αυτοκτονήσει.
Συνεπώς ό λόγος τοΰ Αΐαντα δεν είναι παραπλανητικός («Trugrede»).
Τά λόγια της Τέκμησσας άσκησαν μια κάποια συναισθηματική επίδραση
πάνω του και κάτω άπό τήν επίδραση αυτή σκέφτεται να ακολουθήσει τίς
υποδείξεις της. Όμως τον καινούριο τρόπο ενεργείας ό Αίας τον βλέπει σαν
μια πλήρη μεταστροφή. Μέ έντονα χρώματα στοχάζεται αυτό το νέο δρόμο,
πού στα μάτια του φαντάζει σαν μια υστερόβουλη και υποτακτική συμπερι
φορά. Δε νιώθει όμως ότι του ταιριάζει μια τέτοια εικόνα τοΰ έαυτου του
—διπρόσωπη κι υποχωρητική. Κι έτσι πολύ γρήγορα επανέρχεται στην
αρχική του σκέψη— να αφήσει αυτόν τό μάταιο κόσμο.

48. Βλ. αρχαίο σχόλιο στο στ. 687 καί τή G. Ronnet ( S o p h o c l e P o è t e T r a 
g i q u e , Παρίσι 1969, σ. 144 («ils n' ont pas senti Γ amère ironie de ses paroles, ils n' ont
pas remarqué que ses derniers mots étaient un adieu»).
49. Γράφει ό Kamerbeek (ô. π., σχ. στους στ. 688, 9): «The instruction to Teucer falls
outside the deceit. A message to Teucer could only contain the information that Ajax would
soon return, if the fiction that Ajax would purge his stains were maintained». 'Αποτελεί
αντίφαση. "Αν προσποιόταν, έπρεπε να συνεχίσει στο "ίδιο ύφος ώς τό τέλος. Δέ δικαιολο
γείται να προσποιείται καί ξαφνικά να μιλάει ξεκάθαρα στις παραγγελίες για τον Τεΰκρο.
Όπως τόνισα, πουθενά δέν προσποιείται, δεν παραπλανά σκόπιμα. Οί παραγγελίες για
τον Τεύκρο έρχονται συνεπώς ώς φυσικό επακόλουθο.Ό Bowra (δ. π., σ. 43) πάλι παρου
σιάζει τήν επόμενη σκηνή της αυτοκτονίας ώς ξαφνική. Πιστεύει δτι στή σκηνή της «σω
φροσύνης» ό Αίας είναι ειλικρινής, ότι είναι ταπεινός. Τοΰ διαφεύγει ή εξελικτική πορεία
πού οδηγεί στή μεταστροφή τοΰ Αΐαντα κατά τή διάρκεια τοΰ μονόλογου του.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΒΕΡΤΣΕΤΗ
Διδάκτορα τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λονδίνου
Καθηγ. Κλασσικής Φιλολογίας και Υποδιευθυντή
τοϋ Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ. Ε.

ΗΤΑΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β' ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ, ΟΠΩΣ
Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ;

Το δτι ή προσωπικότητα τοϋ Φιλίππου Β' τοϋ Μακεδόνα δε μας είναι
αρκετά γνωστή, ή καλύτερα ευκρινής, είναι σήμερα εκτίμηση της πλειονό
τητας των ερευνητών της αρχαίας Ιστορίας. Και ακόμη, πώς ή γνώση πού
έχομε για τό «ήθος» τοϋ Φιλίππου διαμορφώθηκε σε μας από πληροφορίες
συνήθως δυσμενών για τό Μακεδόνα βασιλιά συγγραφέων, είναι σήμερα
κοινός τόπος στην ιστορική έρευνα. Μια τέτοια «δυσμενής» πηγή πληρο
φοριών για τό Φίλιππο αναμφίβολα εΐναι ό ρήτορας Δημοσθένης πού, ώς
γνωστόν, είχε αρκετούς πολιτικούς λόγους να αμαυρώσει τήν εικόνα τοϋ
Μακεδόνα βασιλιά. "Ετσι, από τή μια μεριά οί μεροληπτικές πηγές πληροφό
ρησης για τό Φίλιππο, και από τήν άλλη τό εθνικιστικό κλίμα πού επικρά
τησα στον παγκόσμιο χώρο κατά τις αρχές τοϋ αιώνα μας και κατά τήν περί
οδο τοϋ μεσοπολέμου, συνετέλεσαν ώστε να διαμορφωθούν δυσμενείς σέ
κάποιο βαθμό εκτιμήσεις για τό πρόσωπο τοϋ Φιλίππου.
'Αντικειμενικοί μελετητές σήμερα πιστεύουν πώς ή ιστορική παράδοση
σέ κάποιο βαθμό αδίκησε τό Μακεδόνα βασιλιά. Αυτό συνέβη και μέ μεγά
λους ιστορικούς τών νεοτέρων χρόνων 1 , οί όποιοι, ακολουθώντας κατά κα
νόνα τις δημοσθενικές εκτιμήσεις, δέν αξιολόγησαν πάντοτε δίκαια τό
Μακεδόνα άρχοντα. Τό ψυχοπνευματικό πορτραίτο λοιπόν του ηγεμόνα
Φιλίππου, όπως αυτό σχηματίστηκε άπό τή δημοσθενική περιγραφή, πρέ
πει σήμερα νά ξαναγίνει σέ μεγάλο βαθμό, κυρίως μέ συγκρίσεις καταστά
σεων, γεγονότων και πληροφοριών, έτσι ώστε κάθε ένας άπό τους χαρακτηρι
σμούς τοϋ Δημοσθένη ή νά αιτιολογηθεί ή νά απορριφθεί ώς μεροληπτικός

L O G . Grote, History of Greece XI, σ. 232.
Ό A. Schâfer, II, σ. 29\
Πιο πρόσφατα ό P. Cloché, La politiqure d' Athènes de 404 α 338 (1934), σ. 237.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε σ. 8081.
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και αβάσιμος. Προς αυτήν τήν κατεύθυνση κινούμενη ή παρούσα διατριβή
θα εξετάσει, με συγκριτική παράθεση των πηγών, το θέμα της θρυλούμενης
«ώμότητος» του Φιλίππου, προκειμένου να ελεγχθεί ή δημοσθενική αντι
κειμενικότητα στο συγκεκριμένο ισχυρισμό:
'Ισχυρίζεται λοιπόν ό Δημοσθένης, στο Γ' Κατά Φιλίππου λόγο, πώς
ό Φίλιππος ήταν ένας εξαιρετικά σκληρός και άδικος ηγεμόνας καί ότι κατά
τή διάρκεια τών μέχρι τότε δεκατριών ετών2 ηγεμονίας του στην Ελλάδα
είχε διαπράξει πολύ περισσότερες βιαιότητες σέ βάρος τών άλλων Ελλήνων,
απ' όσες είχαν διαπράξει οί 'Αθηναΐοι,'οί Σπαρτιάτες καί οί Θηβαίοι, μολο
νότι οί δύο πρώτοι είχαν ασκήσει ηγεμονία στην Ελλάδα για πολύ μεγαλύ
τερο χρονικό διάστημα:
«καίτοι πάνθ' όσ' έξημάρτηται καί Λακεδαιμονίοις εν τοις τριάκοντ'
έκείνοις ετεσι καί τοις ήμετέροις εν τοις έβδομήκοντα, έλάττον' εστίν, ώ άν
δρες 'Αθηναίοι, ων Φίλιππος εν τοις τρισί καί δέκ' ούχ δλοις ετεσιν, οίς επι
πολάζει, ήδίκησε τους "Ελληνας, μάλλον δ' ουδέ μέρος τούτων εκείνα, καί
τοϋτ' εκ βραχέος λόγου ράδιον δεϊξαι. "Ολυνθον μεν δή καί Μεθώνην καί
Άπολλωνίαν καί δύο καί τριάκοντα πόλεις επί Θράκης έώ, ας άπάσας ούτως
ώμώςάνήρηκεν ώστε μηδ' ει πώποτε φκήσθησαν προσελθόντ' είναι ράδιον
είπεϊν καί τό Φωκέων έθνος τοσούτον άνηρημένον σιωπώ»3.
Αυτός ό ισχυρισμός για βίαιο καί άδικο χαρακτήρα του Φιλίππου δια
τυπώθηκε άπό τό Δημοσθένη γιά πρώτη φορά δύο χρόνια προηγουμένως,
σέ ενα χωρίο τοϋ «Περί Παραπρεσβείας» λόγου του, όταν αναφερόταν στή
μεταχείριση πού είχαν οί Φωκείς άπό τό Φίλιππο στα 346 π.Χ.:
«τούτων, ώ άνδρες Αθηναίοι, δεινότερ' 4 ου γέγονεν ουδέ μείζω πράγματ'
έφ' ημών εν τοις Έλλησιν, οΐμαι Ò" ούδ' έν τω πρόσθεν χρόνω» 5 .
Στο χωρίο πού παραθέσαμε άπό τό Γ' Κατά Φιλίππου λόγο ό Δημοσθέ
νης αναφέρεται συγκεκριμένα σέ περιπτώσεις πού κατά τήν εκτίμηση του ό
Φίλιππος έδειξε τό βίαιο χρακτήρα του :

2. Πιο ακριβής θά ήταν ό Δημοσθένης, έάν έλεγε «κάτι παρά πάνω άπό δώδεκα ετη».
Ό G. Griffith δέν είναι πεισμένος πώς ό Δημοσθένης κάνει σωστές χρονικές με
τρήσεις. Βλέπε Classical Quarterly XX (1970), σ. 80.
3. §§ 25  26

4. Βλέπε επίσης XVIII 231, όπου ό Δημοσθένης μιλά καί πάλι περί «ώμότητος» τοϋ
Φιλίππου.
5. XIX 64. Στή συνέχεια αύτοϋ τοϋ κειμένου ό Δημοσθένης περιγράφει τόσο ζωντανά
τήν τύχη τών Φωκέων, ώστε, λόγω της περιγραφικής δεινότητας, τό κείμενο τοϋτο μνη
μονεύεται άπό πολλούς ρητορικούς ώς δείγμα άριστης περιγραφικότητας. Βλέπε καί τή
σημείωση στο Apparatus Criticus τοϋ Reiske. Πρβλ. καί τό VIII 5 τοΰ Ίουστίνου (Justi
nus).
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'Αθανασίου Β. Βερτσέτη

Κατά πρώτο, ή μεταχείριση των πόλεων της Βόρειας Ελλάδας, δηλ. της
Όλύνθου, της Μεθώνης, της "Απολλωνίας και τών άλλων πόλεων  μελών
της Χαλκιδικής Συμπολιτείας, και ακόμη, ή μεταχείριση τών Φωκέων μετά
το τέλος τοΰ δευτέρου Ίεροϋ Πολέμου 6 στή νοτιότερη Ελλάδα.
Προκειμένου να φθάσουμε στο κατά το δυνατό ασφαλέστερο συμπέρα
σμα, όσο τουλάχιστον οί πηγές το επιτρέπουν, για τη συμπεριφορά τοΰ
Φιλίππου στις περιπτώσεις πού προηγουμένως αναφέρθηκαν, εϊναι ανάγκη
νά παραθέσουμε όλα τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία και να διερευνή
σουμε επακριβώς τή δράση του Φιλίππου σ" αυτές τις περιπτώσεις.
Στην περίπτωση τής Όλύνθου, ό Φίλιππος έλεηλάτησε τήν πόλη, κατά
τό Διόδωρο τό Σικελιώτη, και άφοΰ αιχμαλώτισε τους κατοίκους, τους πώ
λησε ώς λάφυρα πολέμου: «διαρπάσας δ' αυτήν και τους ένοικοϋντας έξαν
δραποδισάμενος έλαφυροπώλησε» 7 .
Κατά τον Άππιανό: «ό Φίλιππος ό "Αμύντου τους τε άλλους και Χαλκι
δέας άνέστησε, ώς μηδέν ετι πλην οικόπεδα μόνον ιερών όρασθαι» 8 .
Και ό Στράβων: «Ερέτρια μέν γαρ συνφκισε τάς περί Παλλήνην και
τον "Αθω πόλεις, ή δέ Χαλκίς τάς υπ' Όλύνθω, ας Φίλιππος διελυμήνατο» 9 .
Στην περίπτωση τής Μεθώνης, ό Φίλιππος κατέλαβε τήν πόλη, ύπεχρέωσε
τους πολίτες της νά τήν εγκαταλείψουν έχοντας μαζί τους ένα μόνο ιμάτιο
ό καθένας και ακολούθως κατέσκαψε τήν πόλη και διένειμε τή χώρα στους
Μακεδόνες :
«και μέχρι μέν τίνος οί Μεθωναϊοι διεκαρτέρουν, έπειτα κατισχυόμενοι
συνηναγκάσθησαν παραδοϋναι τήν πόλιν τω βασιλεΐ, ώστε άπελθεΐν τους
πολίτας έκ τής Μεθώνης έχοντας εν ίμάτιον εκαστον, ο δέ Φίλιππος τήν μέν
πόλιν κατέσκαψεν τήν δέ χώραν διένειμεν τοις Μακεδόσιν» 10 . Δυστυχώς οί
συνθήκες κάτω από τις όποιες ή "Απολλωνία έπεσε στα χέρια τοΰ Φιλίππου
και ή μεταχείριση τής πόλης από το Μακεδόνα βασιλιά δέ μας εϊναι γνωστά
από άλλες πηγές.
Στην περίπτωση τών Φωκέων, τό "Αμφικτυονικό Συμβούλιο μόνο του
εΐχε δηλώσει ώς κύρια σημεία τών αποφάσεων του, ότι οί Φοοκικές πόλεις θά

6. Ό Δημοσθένης δέ μνημονεύει τις τρεις χιλιάδες τών αιχμαλωτισμένων στρατιω
τών τοϋ 'Ονόμαρχου, τους οποίους ό Φίλιππος έπνιξε στή θάλασσα ώς ιερόσυλους, γιατί
το περιστατικό αυτό, παρά τήν εξαιρετική του σκληρότητα, ήταν στρατιωτική πράξη
και όχι ενέργεια αντεκδίκησης κατά αθώων πολιτών. Βλέπε Διόδωρο XVI, 35, 6.
7. XVI, 53, 3.
8. Ρωμαϊκή 'Ιστορία, 'Εμφύλιοι Πόλεμοι IV, 102.
9. Χ, 8.
10. Διόδωρου XVI, 34, 5. Πρβλ. και τό χωρίο XVI, 31,6. Βλέπε επίσης Στράβωνα IX,
5, 16 και Ίουστίνου VII, 6, 13  16 και Πολύαινου IV, 2, 15 και I. G. 22 1, 130.
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έπρεπε να διαλυθούν και οι κάτοικοι τους να εγκατασταθούν σε χωριά όχι
μεγαλύτερα των πενήντα σπιτιών, απ' όπου θα πλήρωναν σε ετήσιες δόσεις
όλη την αξία των ζημιών πού προξένησαν στους θησαυρούς του Μαντείου
τών Δελφών1 '.
"Αφού λοιπόν προσδιορίσαμε τή σκληρότητα πού επέδειξε ό Φίλιππος
προς τους εχθρούς του, πρέπει τώρα να διαπραγματευτούμε δΓ ολίγων τή
δράση τών 'Αθηναίων, τών Σπαρτιατών και τών Θηβαίων σε παρόμοιες περι
πτώσεις. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ό Δημοσθένης έχει αποφανθεί ότι οί
δυνάμεις αυτές είχαν διαπράξει αδικίες κατά τών άλλων Ελλήνων, πού δέν
αποτελούσαν παρά ενα μόνο μέρος 12 εκείνων τις όποιες ό Φίλιππος είχε μέ
χρι τότε διαπράξει:
Ό Θουκυδίδης γράφει για τους "Αθηναίους ότι μετέτρεψαν σε δούλους
τους Μυτιληναίους, μετά τήν επανάσταση τών τελευταίων κατά της "Αθηναϊ
κής Ηγεμονίας στα 428 π.Χ. καί, παρά το γεγονός ότι ή αρχική φοβερή από
φαση της Εκκλησίας τοϋ Δήμου για εκτέλεση όλου του άρρενος πληθυσμού
είχε τελικά ανακληθεί 13 , περισσότεροι άπό χίλιους Μυτιληναίοι έξετελέσθη
σαν καί ή περιοχή τους παρεδόθη σε "Αθηναίους κληρούχους για κατοίκηση
καί νομή 1 4 .
Πάλι ό Θουκυδίδης, αναφερόμενος στην κατάληψη της Σκιώνης άπό
τους 'Αθηναίους το 421 π.Χ., μαρτυρεί ότι οί τελευταίοι έξετέλεσαν όλους
τους άνδρες στην ηλικία της ήβης καί έπώλησαν τις γυναίκες καί τα παιδιά
ως δούλους :
«Σκιωναίους μέν "Αθηναίοι έκπολιορκήσαντες άπέκτειναν τους ήβώντας,
παΐδας δέ καί γυναίκας ήνδραπόδισαν, καί τήν γήν Πλαταιεΰσιν έδωσαν
νέμεσθαι» 15 .
Παρόμοια μεταχείριση τών Μηλίων αναφέρεται επίσης άπό τον Θουκυ
δίδη: «οί δέ (Αθηναίοι) επέκτειναν Μηλίων όσους ήβώντας ελαβον, παΐδας

11. Βλέπε Διόδωρου XVI, 60 13, Παυσανία Χ, 3, 12, Ίουστίνου VIII 5 καί Δημοσθέ
νη XIX 64  65 καί 327.
12. Ή γραφή τών κωδίκων γι' αυτό το σημείο ποικίλλει από χειρόγραφο σέ χειρό
γραφο: «πέμπτον μέρος» είναι ή γραφή τοϋ S1 καί L1, «πολλοστόν πέμπτον μέρος» τοϋ
Β καί Υ, «πολλοστόν μέρος» τοϋ Α καί της Vulgata, «μέρος» τοϋ Ο. Χρησιμοποίησα τήν
τελευταία γραφή στο κείμενο, τήν οποία άκολουθοΰν ό Well, ό Blass, ό Butcher καί άλλοι,
μολονότι ό Dindorf προτιμά τή γραφή τοϋ Α και της Vulgata, τήν οποία ό E. Muller χρη
σιμοποίησε στην εκδοσή του. Προτίμησα τή γραφή τοϋ χφ. Ο, επειδή μεταξύ όλων τών
άλλων, μόνο αυτή αποκλείει τή δυνατότητα εσφαλμένου συμπεράσματος.
13. 111,36, 2.
14. III, 50
15. V, 32, 1.
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δέ και γυναίκας ήνδραπόδισαν το δε χωρίον αυτοί ώκισαν, αποίκους ύστε
ρον πεντακόσιους πέμψαντες» 16 .
Καί άλλες πράξεις βιαιότητας πού διαπράχτηκαν από τους 'Αθηναίους
αναφέρονται από το Θουκυδίδη, όπως π.χ. οί περιπτώσεις της Θυρέας, της
Τορώνης κλπ. 17 .
Στην εποχή τοϋ Δημοσθένη, ακριβώς κατά το ϊδιο έτος πού ή Μεθώνη
κατελήφθη από το Φίλιππο (353 π.Χ.), ό 'Αθηναίος στρατηγός Χάρης κατέ
λαβε τή Σηστό και μετεχειρίσθη το λαό της με εξαιρετική σκληρότητα, εκ
τελώντας όλους τους άνδρες στρατιωτικής ηλικίας καί μετατρέποντας σέ
δούλους τους λοιπούς κατοίκους:
«Χάρης ό των Αθηναίων στρατηγός είσπλεύσας εις Έλλήσποντον καί
Σηστόν πόλιν ελών τους μεν ήβώντας άπέσφαξε, τους δέ άλλους έξηνδραπο
δίσατο» 18 .
Οί Σπαρτιάτες επίσης δέ φαίνεται πώς υπήρξαν ηπιότεροι στη μεταχεί
ριση τών αντιπάλων τους :
Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία του Θουκυδίδη, κατά τή διάρκεια τοϋ Πελο
ποννησιακού Πολέμου οί Σπαρτιάτες ήσαν οί πρώτοι πού ξεκίνησαν τήν
πρακτική εκτέλεσης τών εμπόρων πού συνελάμβαναν στή θάλασσα, ακόμη
καί αν αυτοί προέρχονταν από ουδέτερες πόλεις 19 .
Ό Θουκυδίδης πάλι μας λέγει ότι οί Πλαταιεΐς, πού παρέδωσαν τήν
πόλη τους στους Σπαρτιάτες στα 427 π.Χ., έξετελέσθησαν εν ψυχρώ, ενώ οί
γυναίκες τους έξανδραποδίσθησαν :
«διέφθειραν δέ (Λακεδαιμόνιοι) Πλαταιών μέν αυτών ούκ έλάσσους
διακοσίων, "Αθηναίων δέ πέντε καί εϊκοσιν, οϊ ξυνεπολιορκοΰντο  γυναίκας
δέ ήνδραπόδισαν» 20 .
Στα 424 π.Χ., όταν οί Σπαρτιάτες έθεώρησαν ότι οί Είλωτες αποτελούσαν
κίνδυνο γΓ αυτούς, μέ μυστικό τρόπο καί προδοσία, κατέσφαξαν δύο χιλιά
δες άπό τους επιφανέστερους άνδρες τους 21 .
Οί Σπαρτιάτες επίσης κατακρεούργησαν όλους τους ελεύθερους άνδρες
πού συνέλαβαν αιχμαλώτους, όταν κυρίευσαν τήν Άργική πόλη τών Ίσιων
στα 417 π.Χ. 22 .

16. V, 116, 4, Πρβλ. Διόδωρου XII, 80 καί Στράβωνα Χ, 5, 1.
17. Θουκυδίδη IV, 57, 34 γιά τή Θυρέα, καί Θουκυδίδη V, 3, 4, καί Διόδωρου XIII,
73, 3 για τήν Τορώνη.
18. Διόδωρου XVI, 34.
19. 11,67,4.
20. III, 68, 2. Πρβλ. καί Ισοκράτη XII, 93.
21. Θουκυδίδη IV, 80, 3 4 καί Διόδωρου XII, 67, 3 4.
22. Θουκυδίδη V, 83,2.
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Στα 412 π.Χ., όταν ό Λύσανδρος κατέλαβε την πόλη "Ιασο στην Καρία
με έφοδο, κατέσφαξε τους οκτακόσιους άνδρες στρατιωτικής ηλικίας και
πώλησε τις γυναίκες και τα παιδιά ώς δούλους:
«και τους μεν ήβώντας οκτακόσιους όντας άπέσφαξε (Λύσανδρος), παΐ
δας δέ και γυναίκας λαφυροπωλήσας κατέσκαψε την πόλιν» 23 .
Πάλι ό Λύσανδρος στα 405 π.Χ., όταν κατέλαβε τήν πόλη τών Κεδρεών
της Καρίας, πώλησε σε δουλεία όλο τον πληθυσμό της πόλης 24 .
Σε νεότερα χρόνια, στα 395 π.Χ., οι Σπαρτιάτες έξετέλεσαν πεντακόσιους
άνδρες στην πόλη 'Ηράκλεια της Τραχίνας και ύπεχρέωσαν τους κατοίκους
της γειτονικής πόλης Οίτης να ισοπεδώσουν τη χώρα τους 25 .
Σύμφωνα μέ τις εκτιμήσεις του Ισοκράτη, και οί 'Αθηναίοι και οί
Σπαρτιάτες είχαν διαπράξει μεγάλες βιαιότητες εναντίον τών μικρών πό
λεων τής Ελλάδας, άλλ' οί Σπαρτιάτες είχαν ξεπεράσει και τους 'Αθηναίους
σέ πράξεις ωμής βίας:
«πώς ού μισεΐν και φεύγειν (τήν αρχήν) τήν πολλά και δεινά ποιεϊν
άμφοτέρας τάς πόλεις έπάρασαν» 26 .
Σχετικά μέ τους Θηβαίους, ήταν ό Δημοσθένης εκείνος πού έδωσε τήν
πιο ζωντανή απεικόνιση τής σκληρότητας και ωμότητας τους:
«Θηβαίοι φρονοϋσι έπ' ώμότητι και πονηρία» 27 . Στους λόγους του ό
Δημοσθένης μέ έμφαση εκφράζει τήν περιφρόνηση του για τήν αναισθησία
και τή σκαιότητα τών τρόπων πού χαρακτήριζε τους Θηβαίους. Τους απο
καλεί «αναίσθητους» στο V, 15 και XVIII, 48, μιλάει για τήν «αναλγησία»
καί «βαρύτητα» στο XVIII, 29, και για τήν «σκαιότητα τρόπων» 28 στο VI, 19.
Πράγματι, οί Θηβαίοι επεδείκνυαν συνήθως εξαιρετική σκληρότητα,
καί καθώς μας πληροφορεί ό Ξενοφώντας, στην περίπτωση τών Πλαταιών,
μετά τήν κατάληψη τής πόλης, δέν αρκέστηκαν μόνο στην εκτέλεση τών
αγωνιστών, άλλα άπέσφαξαν καί τα παιδιά τών αποθανόντων:

23. Διόδωρου XIII, 104, 7. Πρβλ. Θουκυδίδη VIII, 28, 2  3.
24. Ξενοφώντα Ελληνικά II, 1, 15.
25. Διόδωρου XIV, 38, 4  5.
26. VIII, 105. Για τή σύγκριση μεταξύ 'Αθηναίων καί Σπαρτιατών βλέπε στον Πανα
θηναϊκό του λόγο § 62 κ.ε.
27. XX, 109.
28. Πράγματι, από τά αρχαία χρόνια μέχρι τις ημέρες μας οί Βοιωτοί θεωρούνταν
άνθρωποι μέ έλλειψη αίσθηματικότητας καί ανθρωπιστικών αισθημάτων. Είναι ενδιαφέ
ρον να σημειώσουμε πώς ή προσωνυμία «Βοιωτίας ύς» (βοιωτικό γουρούνι), πού προφα
νώς απεικονίζει τή χαμηλή γνώμη τών Ελλήνων γι' αυτούς, βρέθηκε κατά πρώτον στα
γραπτά ενός βοιωτοΰ, τοΰ Πινδάρου (Όλυμπ. VI. 90). Για μια λεπτομερειακή διερεύνηση
τοϋ χαρακτήρα τών Βοιωτών βλέπε W. Roberts, The ancient Boeotian, 1895.
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«οί μέντοι Θηβαίοι και τους παϊδας των αποθανόντων, όσοις ήσαν, λα
βόντες άπέσφαξαν» 29 .
Οί πόλεις των Πλαταιών και τών Θεσπιών πράγματι υπέφεραν πολύ
άπό την εξοντωτική εχθρότητα τών Θηβαίων: Στα 373 π.Χ., όταν οί μικρές
αυτές βοιωτικές πόλεις είχαν καταληφθεί από τους Θηβαίους, οί κάτοικοι
τους είχαν έκδιωχθεΐ άπό τή γη τους και τους είχε απαγορευτεί εφ' όρου ζωής
να επανέλθουν στη βοιωτική γη 3 0 . Στα 364 π.Χ. ό 'Ορχομενός μετά άπό κατά
ληψη εΐχε ισοπεδωθεί άπό τους Θηβαίους, ένώ οί άρρενες κάτοικοι του έξε
τελέσθησαν άγρίως καί οί γυναίκες και τά παιδιά πουλήθηκαν ως δούλοι 31 .
"Η πόλη καταστράφηκε άπό τους Θηβαίους καί δεύτερη φορά στα 346 π.Χ.
καί οί κάτοικοι της πουλήθηκαν σέ δουλεία 32 .
'Αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, νομίζω, έχουν προσκομισθεί προκειμέ
νου νά δειχθεί πώς ή περιγραφή του Φιλίππου άπό τό Δημοσθένη ώς εξαι
ρετικά σκληρού ηγεμόνα, πού είχε διαπράξει βιαιότητες άγνωστες ώς τότε
στον ελλαδικό χώρο, είναι ιστορικά αβάσιμη.
Ή αλήθεια εΐναι ότι ό Φίλιππος, συγκρινόμενος μέ τις άλλες ηγετικές
δυνάμεις της Ελλάδας, δέν ήταν περισσότερο σκληρός καί απάνθρωπος,
καί σέ πολλές περιπτώσεις ήταν μάλιστα ιδιαίτερα επιεικής. Δέν είχαν δια
ταχτεί εκτελέσεις άμαχων πολιτών άπό τό Φίλιππο, καί, σχετικά μέ τήν περί
πτωση τών Όλυνθίων, πού είχαν πουληθεί ώς δούλοι, ή πράξη αυτή δέν
ήταν εξω άπό τήν πρακτική καί τό δίκαιο του πολέμου, όπως αυτό εΐχε καθι
ερωθεί προ πολλού άπό τους Αθηναίους καί τους Σπαρτιάτες. Στα επόμενα
κείμενα πού παραθέτουμε καταφαίνεται ή ανοχή στην αγριότητα του πολέ
μου, όπως τό διαμορφούμενο τήν εποχή εκείνη δίκαιο τοΰ πολέμου αποδε
χόταν: «νόμος γάρ εν πδσιν άνθρώποις άΐδιός έστιν, όταν πολεμούντων
πόλις άλω, τών έλόντων εΐναι καί τά σώματα τών εν τή πόλει καί τά χρή
ματα» 33 .
Καί «Τί δ'; έάν τις στρατηγός αίρεθείς άδικόν τε καί έχθράν πόλιν
έξανδραποδίσηται, φήσομεν αυτόν άδικεΐν; Ού δήτα, εφη... Τί δ'; εάν εξα
πατά πολέμων αύτοίς; Δίκαιον, εφη, καί τούτο. Έάν δέ κλέπτη καί άρπάζη
τά τούτων, ού δίκαια ποιήσει; Καί μάλα, εφη))34. 'Ακόμη «Τό μέν γάρ παραι
29. Ελληνικά V, 4, 12.
30. Για τή μεταχείριση τών Πλαταιών βλέπε τον Πλαταιίκο τοϋ 'Ισοκράτη, τοϋ Διό
δωρου XV, 46 καί τοΰ Παυσανία IX, 1,58. Για τους Θεσιτιεΐς βλέπε τοϋ Ξενοφώντα Ελ
ληνικά VI, 3, 1, τοϋ Διόδωρου XV, 46 καί τοΰ Παυσανία IX. 14, 2.
31. Βλέπε Δημοσθένη XX, 109, Διόδωρου XV, 79, 5, Παυσανία IX, 15, 3 καί Πλου
τάρχου Παραλληλισμό Πελοπίδα καί Μαρκέλλου, 1.
32. Βλέπε Δημοσθένη V 22, VI 13, XIX 112, 141 καί 325 καί Αισχίνη II 141, III 80.
33. Ξενοφώντα, Κύρου Παιδεία VII, 5, 73.
34. Ξενοφώντα, 'Απομνημονεύματα IV, 2, 15.
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ρεϊσθαι των πολεμίων και καταφθείρειν φρούρια λιμένας πόλεις άνδρας ναΰς
καρπούς, τάλλα τα τούτοις παραπλήσια, δΓ ών τους μεν ύπεναντίους ασθε
νέστερους αν τις ποιήσαι, τα δε σφέτερα πράγματα και τάς έπιβολάς δυνα
μικωτέρας, ταϋτα μέν άναγκάζουσιν οί τοΰ πολέμου νόμοι και τα τούτου
δίκαια δραν» 35 .
Επιπλέον, οί Όλύνθιοι μπορούν να θεωρηθούν σέ μεγάλο βαθμό υπεύ
θυνοι για όσα ό Φίλιππος τους επέβαλε: Προκάλεσαν, θά μπορούσε κάποιος
να ισχυρισθεί, τή δράση τοΰ Φίλιππου με το να παραβούν τους όρους της
προηγούμενης συμμαχίας πού εΐχαν μαζί του και ακόμη με την εκχώρηση
ασύλου στον αδελφό του πού ήταν δεδηλωμένος εχθρός του 3 6 . Με άλλα λό
για, προσπάθησαν να μεταχειριστούν τό Φίλιππο προς όφελος τους 37 και
όταν απέτυχαν, παρέβησαν τους όρκους και συμπεριφέρθηκαν ώς απροκά
λυπτοι εχθροί του. Επομένως, οί Όλύνθιοι δεν ήσαν τα αθώα θύματα, όπως
ό Δημοσθένης προσπαθεί να τους εμφανίσει.
Ή μεταχείριση της Μεθώνης δεν ήταν εξαιρετικά σκληρή, αν κρίνου
με βασιζόμενοι στο δίκαιο τοΰ πολέμου της εποχής εκείνης 38 . Και τό γεγο
νός ότι ό Φίλιππος έχασε τό δεξί του μάτι εκεί, πού ήταν αποτέλεσμα της
σθεναρής αντίστασης τού λαού της πόλης αυτής, αποδεικνύει τήν επιείκεια
του προς τον πληθυσμό της στο σύνολο του 39 . Ό Iustinus λέγει: «Quo vul
nere nee segnior in bellum nee iracundior adversus hostes factus est, adeo
ut interiectis diebus mitis adversus victos fuerit» 40 .
Ή μεταχείριση τών Φωκέων δεν μπορεί να θεωρηθεί σκληρή, εάν σκε
φτούμε πώς οί Φωκεΐς για δέκα ολόκληρα χρόνια εΐχαν πολεμήσει εναντίον
τών περισσοτέρων πόλεων τής Κεντρικής Ελλάδας και ότι οί περισσότεροι
"Ελληνες τους θεωρούσαν υπεύθυνους ιεροσυλίας. 'Ακόμη ενδιαφέρει να
υπενθυμίσουμε ότι τό Συμβούλιο τών "Αμφικτυόνων είχε συνέλθει για πρώτη
φορά μετά δέκα ετη σκληρού πολέμου και ότι τα μέλη του έτρεφαν αισθήματα
έντονης εκδικητικής αντιπάθειας κατά τών ηττημένων, ενώ οί Θηβαίοι και
οί Θεσσαλοί θεωρούσαν ότι εΐχε έλθει ή στιγμή γιά τήν ποθητή σ' αυτούς
αντεκδίκηση. Ή ποινή πού τελικά επιβλήθηκε υπαγορεύτηκε άπό τους Θη
βαίους, ενώ αισθήματα ακόμη μεγαλύτερης εχθρότητας επιδείκνυαν οί φυλές
τοΰ όρους τής Οϊτης, πού πρότειναν να επιβληθεί στο σύνολο τών ενηλίκων

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Πολυβίου V, Π, 3.
Ίουστίνου VIII, 3, 10.
Δημοσθένη XX 107  108.
Βλέπε προηγούμενη σελίδα.
Βλέπε Διόδωρου XVI, 34, 5.
VII, 6, 14.
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αρρένων Φωκέων ή βαρύτερη των προβλεπομένων ποινών για ιεροσυλία,
δηλ. θανάτωση μέ κατακρήμνιση από τις Φαιδριάδες Πέτρες 41 .
Το γεγονός ότι οί πληρωμές προς το Μαντείο άρχισαν μέσα σέ τρία
χρόνια και συνεχίστηκαν αδιάκοπα για τα είκοσι ένα 42 επόμενα χρόνια δεί
χνει πώς οί Φωκείς πρέπει σύντομα να άνέκτησαν ενα μέρος της οικονομικής
τους δύναμης μετά την οικονομική καταστροφή πού εΐναι επόμενο να υπέ
στησαν μετά το τέλος του πολέμου. 'Ακόμη, τό γεγονός ότι οί Φωκείς διε
σκορπίσθησαν σέ μικρά χωριά των πενήντα οικογενειών δέ φαίνεται να
ήταν σοβαρή ποινή, αν θυμηθούμε ότι αυτοί ήσαν κατά τό πλείστον άνθρω
ποι γεωργικών ασχολιών.
Τό γεγονός ότι δεν έγιναν εκτελέσεις στην περίπτωση τών Φωκέων
και ότι ό λαός δέ δόθηκε σέ δουλεία, μαζί μέ τό γεγονός ότι δέν αφαιρέθηκε
άπό τους Φωκεΐς ή περιουσία και ή χώρα τους, είναι ή περισσότερο πει
στική απόδειξη της ήπιας μεταχείρισης τών Φωκέων: «Έδοξεν ούν τοις
συνέδροις... εχειν Φωκείς τήν χώραν» 43 .
Ό σ ο ν άφορα τό Φίλιππο, μπορεί να θεωρηθεί μάλλον βέβαιο πώς ή
ηγετική του θέση μεταξύ τών νικητών θα έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο
στην αποτροπή της καταστροφής τών Φωκέων, άφοϋ ουδείς άλλος άπό τους
Άμφικτύονες εΐχε δείξει κάποια μορφή συμπάθειας γι' αυτούς.
Ό Δημοσθένης σέ άλλα σημεία τών λόγων του ασυναίσθητα έδειξε τό
συμβιβαστικό ρόλο του Φιλίππου, μιλώντας για κάποια μορφή εμπιστο
σύνης μέ τήν οποία οί Φωκείς περιέβαλαν τό Φίλιππο, σέ σύγκριση μέ τις
άλλες νικήτριες πόλεις. "Ετσι σέ χωρίο του «Περί Παραπρεσβείας» λόγου
του 4 4 λέγει πώς οί Φωκείς υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης μόνο μέ τό Φίλιππο
και όχι μέ τις άλλες πόλεις, και σέ άλλο λόγο του 4 5 ισχυρίζεται πώς ό Φί
λιππος βάδισε κατά τών Φωκέοον ώς σύμμαχος τους 46 .
Άφοΰ τά πράγματα έχουν έτσι, δέν μπορώ να εννοήσω πώς μεγάλοι
σύγχρονοι ιστορικοί, όπως ό G. Grote, ό Α. Schâfer και πιο πρόσφατα ό Ρ.
Cloché, δέν επεσήμαναν τήν επιεική συμπεριφορά του κατακτητή Φιλίππου,
αλλά υιοθέτησαν τις δημοσθενικές θέσεις για σκληρή και απάνθρωπη μετα
χείριση τών ελληνικών πόλεων άπό τό Φίλιππο: Ό G. Grote λέγει: «Well

41. Αισχίνη Π, 142.
42. Βλέπε Tod, Greek Historical Inscriptions, II, 172 και E . Bourguet, L' administra
tion financière du sanctuaire pythique, σ. 37 κ.έ. Ή τελευταία δόση πληρώθηκε στα 322
π.Χ. Βλέπε I.G. IX, 1, 115.
43. Διόδωρου XVI, 60, 1  2 .
44. §61  6 2 .
45. IX, 11.
46. Βλέπε Ίουστίνου VIII, 4.
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might Demosthenes say that enents more terrific and momentous had never
occurred in the Grecian world; E ither in hie own time or in that of his pre
decessors» 47 .
Ό A. Schàfer : «Mit seinen feinden hat Philipp nie erbarmen gehabt,
seine siegesbahn ist mit zerstirten stadten und in knechtschaft verkauften
volksgemeinden bezeichnet... So hat er auch seinen arm dargeboten, das
letzte amphiktyonenurteil zu vollstrecken : er hat das phikische volk ins
elend gebracht» 48 .
"Ανάλογες θέσεις έχει υποστηρίξει και ό P. Cloché στο έργο του La
Politique extérieure d' Athènes de 404 α 338 και στη σελίδα 237.
Οί εκτιμήσεις των παραπάνω τριών ιστορικών φαίνονται αστήρικτες,
άφοϋ δε βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, πού προέρχονται άπο αξιόπι
στες αρχαίες ιστορικές αναφορές. Αντίθετα προς αυτούς, πολλοί άλλοι
αρχαίοι και σύγχρονοι ιστορικοί ακολουθούν τήν ακριβώς αντίθετη άποψη
και αναγνωρίζουν τήν επιείκεια τοΰ Φιλίππου, τόσο στή μεταχείριση τών
ήττωμένων ελληνικών πόλεων, όσο και στην περίπτωση τών Φωκέων. Χαρα
κτηριστική μπορεί να θεωρηθεί ή δήλωση τοΰ Πολυβίου τοϋ Μεγαλοπολίτη:
«μέχρι τούτου πολέμων και φιλονικών (Φίλιππος), εως τοΰ λαβείν
άφορμάς προς άπόδειξιν της αύτοΰ πραότητος και καλοκαγαθίας» 49 .
Και ό Justinus : «Mitis adversus victos fuerit (Philippus)» 50 .
Μερικοί άπό τους ιστορικούς τών δύο τελευταίων αιώνων πού υποστη
ρίζουν τή θέση της ήπιότητας και πραότητας τοΰ Φιλίππου είναι οί Holm 51 ,
Pohlman 52 , Beloch53, Pickard  Cambridge 54 , Wust 55 , Hammond 56 κ.ά.
"Ετσι, λοιπόν, μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα πώς ό Φίλιππος ήταν
περισσότερο επιτήδειος, ϊσως περισσότερο πανούργος, άλλ' οπωσδήποτε
όχι περισσότερο σκληρός και βίαιος άπό τις άλλες δυνάμεις πού εϊχαν προ
ηγηθεί στην άσκηση της εξουσίας στον ελλαδικό χώρο.
'Επομένως ή περιγραφή τών πράξεων τοΰ Φιλίππου άπό τό Δημοσθένη,

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
σ. 16.
56.

History of Greece XI, σ. 232.
II σ. 290.
V, 10, 3. Πρβλ. και IX, 33.
VII, 6, 14.
History of Greece, III, σ. 261.
Griechische Geschichte, σ. 272.
Ill, Ι , σ . 512.
Cambridge Ancient History, VI, σ. 241.
Philipp II von Macédonien und Griechenland in den Jahren von 346 bis 338(1938),
History of Greece, σ. 554.
6
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ώς ιδιαίτερα σκληρών και βίαιων είναι ιστορικά άθεμελίωτη και κατά συνέ
πεια δέν είναι αντικειμενική.
Θα πρέπει τώρα να διερευνήσουμε κατά πόσο ή παρουσίαση αύτη του
Φιλίππου άπο το Δημοσθένη έγινε για λόγους ρητορικής εκμετάλλευσης
τών καταστάσεων και μόνο, ή άπό πραγματική πίστη για τήν αλήθεια των
περιγραφομένων.
Φαίνεται πώς ρητορικοί αλλά και ψυχολογικοί λόγοι βρίσκονται πίσω
απ' αυτή τήν ιστορική παραποίηση του Δημοσθένη.
Κατά πρώτον, ό Δημοσθένης δε φαίνεται να αντιστάθηκε στην επιθυ
μία του να προκαλέσει ισχυρά άντιμακεδονικά αισθήματα στους Αθηναίους,
εμφανίζοντας με κάποιες υπερβολές τήν όλη κατάσταση. Καί κατά δεύτερο,
φαίνεται σε μένα ότι κάποια ψυχολογική διεργασία συνέβαλε στο σχηματι
σμό της συγκεκριμένης θεώρησης τών πραγμάτων άπό τό Δημοσθένη:
Δέν εϊναι ασύνηθες να βρίσκει κανείς ανθρώπους πού πιστεύουν πώς
τα δεινά πού κάθε φορά αντιμετωπίζουν είναι τα χειρότερα της ζωής τους καί
ότι κάθε προηγούμενη δυσκολία ήταν ασήμαντη μπροστά στην τωρινή.
Για παράδειγμα, κατά τή διάρκεια ενός ψυχρού χειμώνα οί άνθρωποι
συνήθως παραπονούνται ότι τέτοιο κρύο δέν έχουν ξαναζήσει, εκτίμηση πού
μπορεί μέ σοβαρή εξέταση να αποδειχθεί αναληθής. Ή αλήθεια είναι ότι
απλώς ζουν έναν άπό τους σχετικά ψυχρούς χειμώνες.
Τέτοιες εκτιμήσεις διαμορφώνονται στους ανθρώπους, επειδή ζούμε
συνήθως μέ τα αισθήματα της στιγμής καί ή κρίση μας επηρεάζεται άπ' αυ
τά. Σέ γενικότερες γραμμές τό ϊδιο συμβαίνει, όταν αξιολογούμε τα γεγονότα
της εποχής μας, σέ σύγκριση μέ εκείνα του παρελθόντος.
Ή επίδραση πού δέχονται άπ' αυτά τα αισθήματα του παρόντος είναι
μεγαλύτερη σέ πρόσωπα πού άπό τή φύση τους είναι ευερέθιστα καί είναι
επιρρεπή στο φανατισμό καί τό πάθιασμα.
Ό Δημοσθένης, πού διεξήγαγε μέ πάθος τό φραστικό του πόλεμο κατά
του Φιλίππου καί πού ήταν προσωπικά αναμεμειγμένος στα ύπ' εξέταση
γεγονότα, ήταν πολύ φυσικό να είχε επηρεασθεί βαθύτατα καί νά έζησε εντο
νότατα τις συνέπειες τών καταστροφών πού μνημονεύει.
Επομένως, λόγοι ρητορικών υπερβολών, μαζί μέ τή φλογερή του φύση,
οδήγησαν τό Δημοσθένη νά παρουσιάσει τό Φίλιππο σαν ενα εξαιρετικά
σκληρό πρόσωπο, καί, επιπλέον, νά κάνει κάποιες άστοχες συγκρίσεις
μεταξύ τών πράξεων τοΰ Φιλίππου καί εκείνων τών άλλων ηγετικών δυνά
μεων της Ελλάδας, μολονότι τα πραγματικά περιστατικά δέ δικαιώνουν τις
δημοσθενικές εκτιμήσεις.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛ. ΔΕΠΑΣΤΑ

Η ΦΙΛΟΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΚΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΩΝ (133  121 π.Χ.)*

Οί Ιστορικοί, οι οποίοι, λόγω της ιδεολογίας των, απαξιούν ή αδυνα
τούν να χρησιμοποιήσουν άστικήν βιβλιογραφίαν, καταναλίσκουν μεγάλας
ποσότητας μελάνης και χάρτου, δια να περιγράψουν την καταπίεσιν και τάς
διώξεις, τάς οποίας υφίστανται αί λαϊκαί τάξεις εκ μέρους των αριστοκρα
τών και τών εν γένει οικονομικώς εύρωστων, τών αποκαλουμένων σήμερον
κεφαλαιοκρατών.
Έ ν τούτοις, εάν θέλωμεν να είμεθα ιστορικώς αμερόληπτοι, πρέπει να
εϊπωμεν, ότι ό κανών έχει και τάς εξαιρέσεις του, διότι υπάρχουν περιπτώ
σεις, έστω καί όλίγαι, κατά τάς οποίας μέλη"τής αριστοκρατίας ένδιεφέρθη
σαν δια τα προβλήματα του λαοΰ, ελαβον μέτρα υπέρ αύτοϋ καί ώρισμένοι
εξ αυτών τών ευπατριδών έπλήρωσαν ακριβά ταύτην τήν υπέρ τών πενήτων
μέριμναν καί στοργήν των.
Μεταξύ τών ανωτέρω ευγενών πρωτεύουσαν ασφαλώς θέσιν κατέχουν
οί αδελφοί Τιβέριος καί Γάιος Γράκχος, οί όποιοι, καί λόγω της ελληνικής
παιδείας των καί λόγω τοϋ ανθρωπισμού των, ήγωνίσθησαν ανιδιοτελώς
προς άνακούφισιν τών ασθενέστερων άπό οικονομικής απόψεως τάξεων καί
κυρίως τών γεωργών μετά παρέλευσιν δωδεκαετίας άπα τής εκρήξεως της
λεγομένης «αγροτικής επαναστάσεως», ή οποία κυριολεκτικώς συνετάραξε
το Imperium Romanum μεταξύ τών ετών 145 καί 78.
Περί τών Γράκχων, λοιπόν, τοϋ βίου των, του φιλολαϊκού άγώνός των
καί του προώρου καί αδίκου θανάτου των ό λόγος 1 . Προ αυτών, όμως, κρί

* Διάλεξις, δοθείσα έν τη Αίθούση Τελετών τής «Εταιρείας τών Φίλων τοϋ Λαοΰ»
τη 6η Νοεμβρίου 1986. Εις το ενταύθα δημοσιευόμενον κείμενον προσετέθησαν καί τίνες
υποσημειώσεις, προς πληρεστέραν ένημέρωσιν τών φιλιστόρων αναγνωστών.
1. Διεξοδική έςέτασις πάντων τούτων γίνεται εις τα περί Ti. καί C. Gracchus άρ
θρα έν RE ΠΑ (1923), 1409 κέξ. (α/α 54) καί 1375 κέξ. (α/α 47), ένθα πληθώρα πηγών καί
βοηθημάτων.
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νεται άπαραίτητον να έξετασθή εν τάχει ή κατά τα μέσα του Β' π.Χ. αιώνος
διαμορφωθείσα κατάστασις εις τήν ίταλικήν ϋπαιθρον και ν1 αναφερθούν
τα αίτια, είς τα όποια ώφείλετο ή ήδη μνημονευθείσα «αγροτική έπανάστα
σις».

Ή εισαγωγή τεραστίων ποσοτήτων σίτου εις Ίταλίαν έξ 'Ισπανίας, Β.
'Αφρικής, Σικελίας καί Σαρδηνίας, ή άντικατάστασις τής πλειονότητος τών
εν 'Ιταλία γεωργών δι' αλλοδαπών δούλων και τα ευρείας εκτάσεως αγροκτή
ματα (latifundia), τα όποια άπετέλουν ίδιοκτησίαν τών Συγκλητικών καί τών
μεγαλοεπιχειρηματιών, κυριολεκτικώς συνέθλιψαν τους μικρούς 'Ιταλούς
καλλιεργητάς. Ούτοι, άφοΰ έλύγισαν υπό το βάρος δανείων λαμβανομένων
υπό επαχθέστατους όρους, μετετράπησαν, προς έπιβίωσίν των, είς δουλοπά
ροικους καί άπέθνησκον άνευ ελευθερίας καί ελπίδων προς βελτίωσιν τών
συνθηκών διαβιώσεως αυτών καί τών τέκνων των, τα όποια μοιραίως καί
κατ' ανάγκην ήκολούθουν τήν ακανθώδη καί δύσβατον όδόν τών πατέρων
των. "Αλλοι εκ τών γεωργών αυτών, στερούμενοι πάντων τών πόρων των,
κατέφευγον είς τήν πολυάνθρωπον 'Ρώμην 2 , όπου, ύπό πλήρη έξαθλίωσιν
εζων εν κραιπάλη εις τρώγλας καί καταγώγια καί προσεπορίζοντο τα προς
το ζην αναγκαία, πωλοΰντες τήν ψήφόν των είς τους ψηφοθηροΰντας πολι
τευόμενους.
Τοιουτοτρόπως, μεσοΰντος εκείνου του αιώνος, ή καλλιέργεια τών α
γρών καί ή φύλαξις τών ποιμνίων εύρίσκοντο, σχεδόν έξ ολοκλήρου, είς
χείρας τών δούλων, οί εύρωστότεροι καί ωραιότεροι τών οποίων άπετέλουν
συγχρόνως καί σκεύη ηδονής τών ακολάστων κυρίων των.
Κατά τον διάσημον έρευνητήν Theod. Mommsen 3 οί δούλοι ούτοι δεν
προήρχοντο μόνον εκ τών αιχμαλώτων πολέμου, αλλά καί έξ όσων συνε
λάμβανον οί πειράται καί οί 'Ρωμαίοι αξιωματούχοι, οί όποιοι δι' οργανω
μένων άνθρωποκυνηγίων μετέτρεπον τους ελευθέρους άγρότας καί ποιμένας
είς δούλους. Επρόκειτο δηλαδή περί ενός όλως απεχθούς έργου, άπείκασμα
του οποίου άνευρίσκομεν εις τό εν 'Αμερική ύπό τών Νοτίων διεξαγόμενον
δουλεμπόριον Νέγρων.
Ή 'Ασία, ή Β. 'Αφρική, ή Γαλατία, ή Γερμανία, αϊ περιοχαί εκατέρω
θεν του Δουνάβεως, ή Ελλάς καί ή Νότιος Τωσία ήσαν οί χώροι, είς τους
οποίους εν ψυχρώ συνελαμβάνοντο ελεύθεροι άνθρωποι, δια να καταστούν
του λοιπού δούλοι είς τα ρωμαϊκά latifundia. Εϊχομεν καί άλλοτε ομιλήσει
2. Διοδ. XXXIV / XXXV 5, 6: «Και συνέρρεον εις τήν 'Ρώμην οί όχλοι από τής χώ
ρας, ώσπερεί ποταμοί τίνες είς τήν πάντα δυναμένη ν δέχεσθαι θάλατταν.»
3. «History of Rome» HI, London 1871, 78.
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από του αύτοϋ βήματος περί του εν Δήλφ δουλεμπορίου 4 καί δραττόμεθα
σήμερον της ευκαιρίας να ύπενθυμίσωμεν, δτι εις την ίεράν ταύτην νήσον
τοϋ Απόλλωνος ήτο σύνηθες το φαινόμενον να πωληθούν εντός μιας μόνον
ημέρας 10.000 δυστυχών ανθρωπίνων υπάρξεων. Υπάρχει ή πληροφορία*
ότιένετει177 αί ρωμαϊκαί λεγεώνες ήχμαλώτισαν 80.000 Σάρδων καί μετά
δεκαετίαν 150.000 'Ηπειρωτών, ών έκαστος έπωλήθη ώς δούλος αντί τοϋ
εξευτελιστικού ποσοΰ τών 140 περίπου σημερινών δραχμών 5 .
Κατ' αυτόν τον τρόπον συνετελέσθη ταχύτατα ή αγροτική τραγωδία,
ή οποία εΐχεν αμέσους επιπτώσεις καί επί τοϋ εμψύχου ύλικοΰ τών ενόπλων
δυνάμεων της 'Ρώμης: επειδή οι δοϋλοι 6 , ώς γνωστόν, δεν μετείχον, ειμή
σπανιώτατα, τοϋ πολέμου καί επειδή, ώς εϊπομεν, ή τάξις τών 'Ιταλών μικρο
καλλιεργητών σχεδόν εν τω συνόλω της εΐχεν εκλείψει, ή στρατολογία ανα
πόφευκτος εστράφη εις αλλοδαπούς μισθοφόρους, οί όποιοι βεβαίως δεν
έμάχοντο υπέρ βωμών καί εστιών, ώς επραττον οί γηγενείς γεωργοί, άλλα
μόνον περί τών λαφύρων καί προς κορεσμόν τών παθών των δια βιασμοΰ
παρθένων καί έχοντες προ οφθαλμών τήν περαιτέρω αϋξησιν τοϋ ήδη παχυ
λού μισθοΰ των.
Ή απαράδεκτος αυτή ανά τήν ύπαιθρον κατάστασις καί κυρίως αί απάν
θρωποι συνθήκαι εργασίας εις τα latifundia ειχον ώς συνέπειαν τήν κατά και
ρούς πραγματοποίησιν εξεγέρσεων εκ μέρους τών καταπιεζομένων δουλο
πάροικων. Τω 139 (κατ' άλλους τω 135) εξερράγη εν Σικελία ό αποκληθείς
«Α' Δουλικός Πόλεμος» 7 , οί πρωτεργάται τοϋ οποίου έπεκράτησαν επί μίαν
όκταετίαν φονεύοντες καί λεηλατοϋντες, άλλα τελικώς ήναγκάσθησαν να
παραδοθούν καί πολλοί εκ τών εξεγερθέντων δούλων ηυρον τον θάνατον 8 .
Τω 133 οί δοϋλοι έξηγέρθησαν εις 'Ρώμην καί δύο άλλας ίταλικάς πόλεις,
αλλ' ήττήθησαν καί 4.600 έπαναστάται έθανατώθησαν προς παραδειγματι
σμόν.

4. Διάλεξις, δοθείσα τη 27η Φεβρ. 1984 με θέμα: «Ή λατρεία του 'Απόλλωνος έν Δή
λω από τοϋ τέλους της Β' χιλιετηρίδος μέχρι τών αρχών τοϋ Α' αί. π.Χ.».
5. Μ. C r a w f o r d , The Roman Republic, London 1978, 106.
6. Ό αριθμός τών δούλων έν 'Ρώμη προ τοϋ Γ' π.Χ. αί. ήτο περιωρισμένος, άλλ' ακο
λούθως, ένεκα τοϋ Α' Καρχηδονιακού Πολέμου καί τών υπερπόντιων εκστρατειών, αί
όποΐαι απέφερον πολλούς αιχμαλώτους, ή δουλεία έλαβε τεραστίας διαστάσεις, όπερ
επηρέασε μεγάλως τον καθ' ήμέραν βίον τών 'Ρωμαίων. Περί αυτών βλ. εκτενώς W. L.
W e s t e r m a n n , The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity (1955), 57 κέξ.
7. Περί τοϋ έτους ενάρξεως αύτοϋ βλ. B r o u g h t o n , Magistrates, I. 483, σημ. 1
καί J. C a r c o p i n o , Histoire Romaine, II. 185, σημ. 35 (έν G 1 ο t z, Hist. Gén.)· επίσης:
L a s t , CAH, IX, 12. Εκτενή περιγραφήν τοϋ πολέμου τούτου βλ. παρά Μ. Ι. F i n l e y ,
A History of Sicily, London 1968, κεφ. II.
8. T. Liv. έπιτ. βιβλ. LVl· Διοδ. XXXIV/XXXV 2, 1  48. Πρβλ. Oros. V 9, 6.
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Κατά το αυτό, όμως, έτος ενεφανίσθη εις το πολιτικόν προσκήνιον ή
ισχυρά προσωπικότης του Τιβερίου Γράκχου, τη είσηγήσει τοΰ οποίου, ώς
θά ϊδωμεν, έψηφίσθη ό αγροτικός νόμος (lex agraria), ό παράσχων πολλάς
ελπίδας είς τους ταλαιπαφουμένους μικροκαλλιεργητάς.
Πατήρ τών αδελφών Γράκχων ήτο ό συνετός Διοικητής (Praetor) της
Ισπανίας, εν ετει 180, Ti. Sempronius Gracchus, χρηματίσας επίσης Τιμη
τής (Censor), τω 169, καί δις Ύπατος (Consul) κατά τα έτη 177 και 163.
Ό σεμνός καί έντιμος ούτος Τωμαΐος διεκρίνετο δια τήν έλληνομάθειάν
του, δτε δέ, τω 165, εύρίσκετο εν Τόδφ, λόγω ανατεθείσης αύτω διπλωματι
κής αποστολής, έξεφώνησε λόγον ενώπιον τών κατοίκων της νήσου είς ά
πταιστον ελληνική ν, τον όποιον ό πολύς Κικέρων έχαρακτήρισεν ώς μονα
δικόν παραδεδομένον παράδειγμα της εύγλωττίας του 9 . Μήτηρ τών Γράκχων
ήτο ή Κορνηλία, κόρη του περίφημου Scipio Africanus, τοΰ κατανικήσαντος
τον Άννίβαν. Αύτη, διακρινόμενη δια τήν βαθεΐαν μόρφωσιν καί τήν ήθι
κήν της, ανέλαβε μόνη, λόγω τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου της, τήν περαιτέρω
άνατροφήν τών δύο υιών της καί μιας θυγατρός, καλούμενης επίσης Κορνη
λίας 10 . Τα τέκνα ταΰτα ήσαν τα μόνα επιζήσαντα εκ τών συνολικώς δώδεκα
γεννηθέντων τα υπόλοιπα εννέα απεβίωσαν προώρως, διαρκούσης της χη
ρείας της Κορνηλίας.
Έ κ τών γονέων των οι δύο Γράκχοι εμαθον να είναι τίμιοι, ειλικρινείς
καί γενναίοι καί ν' άγαποΰν πάν το έλληνικόν, ενώ ό Caius Blossius, στωικός
φιλόσοφος έκ της ελληνικής αποικίας Κύμης της Κ. 'Ιταλίας καί ό ρήτωρ
Διοφάνης ό Μυτιληναίος ήσκησαν τοσαύτην έπίδρασιν δια της διδασκαλίας
των, ώστε ούτοι, καί μάλιστα ο Τιβέριος Γράκχος, κατέστησαν λίαν φιλε
λεύθεροι καί προοδευτικοί, ώς αναφέρουν σχετικώς οί Ιστορικοί T. S. Bro
wn 11 , J. Β. Becker 12 καί M. Gelzer 13 . Επίσης ό έκ Μαράθου Έ λ λ η ν Μενέ
λαος, διατελέσας διδάσκαλος τοΰ Γαΐου Γράκχου, έπέδρασεν αναλόγως έπ'
αύτοΰ 14 . Κατά μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου οί αδελφοί Γράκχοι διεκρίνοντο
καί δια τό ένάρετον τοΰ βίου των, όπερ ώφειλον είς τήν άγωγήν, τήν οποίαν
έλαβον παρά της μητρός των.
9. Cic. Brut. 79. Βλ. καί RE HA (1923), 1408, ώς καί J. Ρ. V. D. Β a 1 s d ο n, Ro
mans and Aliens, London 1979, 43, 45.
10. Πλουτ., Τ. Γρ. 112. Ειδικώς περί της οικογενείας της Κορνηλίας βλ. J. C a r c o 
p i n o , Autour des Gracques, Paris 1928, 4781.
11. «Greek Influence on Tiberius Gracchus», CJ 42 (1947) 471  474.
12. «The Influence of Roman Stoicism upon the Gracchan economic land Reforms»,
PP 19 (1964), 126 κέξ.
13. Έν Kleine Schriften 2 (1963), 77 κέξ. Περί τών σχέσεων τών Γράκχων μετά τοϋ
Blossius και τοϋ Διοφάνους βλ. KalCic. Brut. 104 καί Πλουτ., Τ. Γρ., VIII, 6.
14. RE XV (1932), 833 (a/à 12).
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Ακριβώς λόγω της αρετής του, ό Τιβέριος εκρίθη άξιος να συγκατα
λεχθή, εις ήλικίαν μόλις δέκα ετών, μεταξύ τών Αύγούρων (Augurati),
ήτοι τών οίωνοσκόπων, ό δε Πλούταρχος δικαίως παρατηρεί, ότι εις την
ανάληψιν αύτοΰ του σπουδαίου αξιώματος σημαντικώτερον ρόλον διεδρα
μάτισεν ή αρετή του μάλλον ή ή ευγενής του καταγωγή 15 .
'Ακολούθως ενηλικιωθείς ό Τιβέριος μετέσχε μετά τοϋ έπ' αδελφή γαμ
βρού του Σκιπίωνος τοΰ Νεωτέρου τής εκστρατείας κατά της Λιβύης (τω
146), κατά τήν διάρκειαν τής οποίας, ώς γράφει ό συμπολεμιστής του Ιστο
ρικός Caius Fannius, πρώτος αυτός άνέβη εις τό τείχος τών εχθρών, κατα
πλήξας αυτούς δια τον ήρωισμόν του καί διακριθείς έπ' ανδρεία καί τόλμη.
Έ ν συνεχεία, λόγω'τής τιμιότητας του, εξελέγη ό Τιβέριος ταμίας (quae
stor) καί ύπ' αυτήν τήν ιδιότητα ήκολούθησε τον Ύπατον Caius Hostilius
Mancinus εις τήν κατά τών Νομαντίνων, λαού τής Τσπανίας, έκστρατείαν
(τω 137). Ένεκα απροσδόκητων κακοτυχιών καί ανεπιτυχών ενεργειών τοϋ
ανωτέρω 'Υπάτου ή εκστρατεία εκείνη δέν έσχε τήν αναμενόμενη ν εκβασιν.
Χάρις όμως εις τήν σύνεσιν καί τήν ψυχραιμίαν τοϋ Τιβερίου κατέστη δυνα
τή ή υπογραφή συνθήκης ειρήνης μετά τών Νομαντίνων, ούτω δε διεσώθη
σαν 20.000 "Ρωμαίων στρατιωτών, οι όποιοι άλλως θα ήχμαλωτίζοντο, ή καί
θα έφονεύοντο ενδεχομένως, ύπό τών εχθρών. Βεβαίως πολλοί έν 'Ρώμη
παρεξήγησαν τήν έν Νομαντία συμπεριφοράν τοΰ Τιβερίου, κατηγορηθέντος
ύπ' αυτών ελαφρά τή καρδία, ότι επέδειξε δειλίαν. Τον ύπερησπίσθησαν,
όμως, οι διασωθέντες στρατιώται, οι όποιοι καί άπέσεισαν τοιουτοτρόπως
τάς αδίκους κατ' αύτοϋ κατηγορίας 16 .
'Αρχομένου τοΰ έτους 133 ό Τιβέριος, ώς Δήμαρχος (Tribunus plebis)
ήδη από τής 10ης Δεκεμβρίου τοΰ 134, κατόπιν μελέτης τών προβλημάτων
τοΰ άγροτικοΰ κόσμου, διεπίστωσεν ότι μόνον δια τής διανομής γαιών εις
τους άπορους γεωργούς ήτο δυνατόν να παύση υφισταμένη ή δουλεία, ή
συσσώρευσις τών πενήτων αγροτών εϊς τάς πόλεις καί ή λόγω τών μισθο
φόρων παρακμή τοΰ στρατεύματος 17 .
Προς διόρθωσιν αυτών τών κακώς κειμένων τής υπαίθρου ό Τιβέριος,

15. Πλουτ., Τ. Γρ., IV, 1.
16. Λεπτομερώς περί τής συμμετοχής τοϋ Τιβερίου εις τάς δύο ταύτας εκστρατείας
3λ. Πλουτ., Τ. Γρ. IV, 4 καί V, 1 VII, 1. Επίσης: Η. Η. S e u 11 a r d, From the Grac
chi to Nero, London 1979, 25. Ειδικώς περί τοϋ ρόλου τοΰ Τιβερίου εις τήν κατά τών
Νομαντίνων έκστρατείαν βλ. C r a w f o r d , ε.ε., 95.
17. Περί τής εκλογής τοΰ Τιβερίου ώς Δημάρχου καί τής αγροτικής του πολιτικής
έν ετει 133 βλ. F. R. C o w e l l , The Revolutions of Ancient Rome, London 1962, 9  10,
ένθα ούτος εύστόχως παρατηρεί: «Δια πρώτην φοράν έν τή ιστορία τής ('Ρωμαϊκής) Δημο
κρατίας υπήρξε βιαία σύγκρουσις επί οικονομικών ζητημάτων.»
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έν τη προσπάθεια του να συμπλήρωση και ν' ανανέωση τους άπο του έτους
367 υπάρχοντας Λικινίους Νόμους, είσηγήθη, όπως ουδείς πολίτης δύναται
να κατέχη εκτασιν μεγαλυτέραν των 500 iugera (=126,4 εκταρίων = 1.264
στρεμμάτων) και δπως οί ίδιώται επιστρέψουν εις το Κράτος τάς επί πλέον
εκτάσεις των, άφοϋ αποζημιωθούν αναλόγως υπ' αύτοϋ. 'Αμφότερα ταϋτα
άπέβλεπον εις την δημιουργίαν κλήρων, ών έκαστος θα εΐχεν εκτασιν 20
εκταρίων, ήτοι 200 στρεμμάτων, και εις τήν διανομήν των εις τους ακτήμο
νας προς καλλιέργειαν 18 .
Καταθέτων το σχετικόν νομοσχέδιον ό Τιβέριος, εις ενα όντως μνη
μειώδη λόγον του, δεν έδίστασε να ψέξη τους Στρατηγούς, οί όποιοι καλούν
τους 'Ιταλούς στρατιώτας να πολεμήσουν υπέρ βωμών και εστιών, ενώ κατ'
ούσίαν ου μόνον έστίαι και βωμοί προγόνων υφίστανται, αλλ' ουδέ και οικο
γενειακοί τάφοι, άφοΰ ουδείς έχει έστω και μίαν ίδιόκτητον σπιθαμήν εδά
φους, καθ' ην μάλιστα στιγμήν τα θηρία του άγροΰ και τα πτηνά του ουρα
νού έχουν πάντοτε τα καταφύγια και τάς φωλέας των. Και κατέληγε, συμφώ
νως προς τον Πλούταρχον: «Όνομάζεσθε κυρίαρχοι της Οικουμένης, άλλα
δέν υπάρχει έστω και ελαχίστη έκτασις γης, τήν οποίαν έχετε το δικαίωμα
να χαρακτηρίσετε ως αποτελούσαν ίδιοκτησίαν σας.» 19
Ευθύς αμέσως οί Συγκλητικοί, οί όποιοι, ως εϊπομεν, άπετέλουν τους
μεγαλογαιοκτήμονας, κατηγόρησαν ψευδώς τον Τιβέριον ως προετοιμάζοντα
δικτατορίαν, δια του έτερου δέ Δημάρχου 'Οκτάβιου προσεπάθησαν να μή
προωθηθούν περαιτέρω αί προαναφερθεϊσαι προτάσεις του Τιβερίου. Αί
προσπάθειαί των, όμως, αύται απέβησαν μάταιαι, διότι ή Συνέλευσις (Αοχί
τις Εκκλησία—Comitia Centuriata παρά τοις Τωμαίοις) έψήφισε πρότασιν
τοΰ Τιβερίου, βάσει της οποίας Δήμαρχος αντιθέτως ενεργών προς τήν βού
λησιν τών ψηφοφόρων του καθαιρείται αυτομάτως. Τοιουτοτρόπως άπε
μακρύνθη ό 'Οκτάβιος καί, ώς παρατηρεί ό 'Ιστορικός Scullard 20 , κατέστη
έν συνεχεία δυνατή ή ψήφισις τοΰ ήδη αναφερθέντος νομοσχεδίου τοΰ Τιβε
ρίου, κατ' Άπρίλιον τοΰ 133, τό όποιον, έχον ήδη ίσχύν Νόμου, θ' άνεκού
φιζε τους έπί σειράν πολλών δεκαετιών ταλαιπωρουμένους καί αδικούμενους
άγρότας.

18. Δι' αυτού τοϋ τρόπου οί πένητες ούτοι, μετατρεπόμενοι εις κατόχους καλλιεργη
σίμων εδαφών, αυτομάτως ύπεχρεοϋντο εις στράτευσιν καί άντικαθίστων ούτω τους μισθο
φόρους. Συνεπώς έδημιουργεΐτο μεταξύ αυτών τών μικροκαλλιεργητών καί της στρατ.
θητείας στενή σχέσις, περί ης βλ. P. Α. B r u n t , The Army and the Land, JRS (1962),
69 κέξ.
19. Πλουτ., Τ. Γρ., IX, 5: «...κύριοι της οικουμένης είναι λεγόμενοι, μίαν δέ βώλον
ουκ έχοντες.» Βλ. επίσης καί Άππ., 'Ρωμ. Έμφ. Ι, 9.
20. Έ . ά . , 389  390.
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Τότε τα μέλη της Συγκλήτου, έντρομα και ώργισμένα, απεφάσισαν νά
εκκαθαρίσουν τους μετ' αύτοϋ λογαριασμούς των ευθύς μετά το πέρας της
δημαρχιακής θητείας του, ή οποία ήτο διαρκείας ενός έτους. Ό Τιβέριος,
παρά τήν έγκατάλειψίν του ύπό τίνων μέχρι τότε φίλων του Συγκλητικών,
απεφάσισε να διεκδίκηση εκ δευτέρου τό αξίωμα του Δημάρχου δια το έτος
132. Ύπεσχέθη μάλιστα εις τους πένητας οπαδούς του, ότι κατά τήν νέαν
θητείαν του θα ένήργει προς μείωσιν της στρατιωτικής θητείας, προς χορή
γησιν του δικαιώματος του 'Ρωμαίου πολίτου εις τους Ιταλούς Συμμάχους
και προς κατάργησιν τοΰ δικαιώματος των Συγκλητικών, οί όποιοι, βάσει
αύτοϋ, κατ' αποκλειστικότητα μέχρι τότε παρίσταντο εις τάς δίκας ώς
ένορκοι.
Αί υποσχέσεις αύται φυσικόν ήτο νά επαυξήσουν ετι πλέον το μίσος
των Συγκλητικών κατά του Τιβερίου, ό όποιος, εν τούτοις, συνέχιζεν απτό
ητος το υπέρ τών πενήτων έργον του: κατά τό έτος 133 ό Βασιλεύς τής Περ
γάμου "Ατταλος Γ' αποθνήσκων δια διαθήκης του κατέλιπεν, ώς γνωστόν,
τό Κράτος του εις τον Δήμον τής 'Ρώμης, ό δέ Τιβέριος ευθαρσώς προέτεινε
νά πωληθή ή κινητή περιουσία τοΰ ώς άνω Βασιλέως και τα εκ τής πωλή
σεως χρήματα νά δοθούν εις τους μικροκαλλιεργητάς, ώστε νά δυνηθούν ού
τοι νά εφοδιασθούν δια τών απαραιτήτων εις τάς εργασίας των εργαλείων
και μέσων 21 . Ή νέα αυτή πρότασις διηύρυνε περισσότερον τό μεταξύ Συγ
κλήτου και Τιβερίου χάσμα.
"Εκτοτε ήρχισεν ή αντίστροφος μέτρησις δια τον νεαρόν Δήμαρχον,
ό όποιος, καθώς έπλησίαζεν ή ήμερα τών εκλογών, ενέτεινε τον φιλολαϊκόν
αγώνα του. Έ ν τούτοις εΐχε συναίσθησιν, ότι οί αντίπαλοι του ήσαν ισχυρό
τεροι και δια τούτο, κατά τήν ήμέραν τών δημαρχιακών εκλογών, ενεφανί
σθη φορών πένθιμου χρώματος ίμάτιον 22 . Δι" αυτού ήθελε προφανώς νά
υποδήλωση, δτι, έν περιπτώσει μή επανεκλογής του, τον άνέμενεν ό βίαιος
θάνατος, κατόπιν βεβαίως ψευδούς κατηγορίας εκ μέρους τών έχθρων του
επί εσχάτη προδοσία —ούτως έχαρακτήριζον ούτοι έσκεμμένως τήν υπέρ
τών πενήτων μέριμνάν του.
Δυστυχώς ό Τιβέριος δέν ήπατήθη εις τάς προβλέψεις του: κατά τήν
διάρκειαν τής ψηφοφορίας έσημειώθησαν επεισόδια μεταξύ τών συντηρη
τικών και τών πληβείων, τα όποια ταχέως ελαβον τεραστίας διαστάσεις. Ό
Μέγιστος Άρχιερεύς (Pontifex Maximus) Scipio Nasica, έκ τών πλέον έμπα

21. E . B a d i a n, Foreign Clientelai 26470 B.C. (1958), 173 κέξ.
22. Tò πενθίμως ένδύεσθαι άπετέλει συνήθειαν του Τιβερίου, ώς γράφει ό Δίων Κάσ
σιος XXIV, frg. 83, 8: «...και πενθίμην έσθήτα π ο λ λ ά κ ι ς (se. Τιβ.) ενεδύετο, τήν τε
μητέρα και τα παιδία εις το πλήθος παρήγε συνδεόμενα.»
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θών αντιπάλων τοϋ προοδευτικού Δημάρχου, ετέθη επί κεφαλής ροπαλοφό
ρων Συγκλητικών και έβάδισε μετ" αυτών κατά τοϋ Τιβερίου και τών οπαδών
του. Καθ'όδόν έξηρέθισεν αυτούς διαδίδων, ότι δήθεν ό Τιβέριος έσκόπευε
να έπαναφέρη το βασιλικόν πολίτευμα.
Αι λαϊκαί μαζαι, αί όποϊαι εύρίσκοντο πέριξ τοϋ Τιβερίου ώς προστα
τευτικός κλοιός, κυριολεκτικώς διεσκορπίσθησαν, οτε εΐδον προσεγγίζον
τας τους έξηγριωμένους τηβεννοφόρους. Εις κλάσματα δευτερολέπτου ό
Τιβέριος απέμεινε μόνος, ακάλυπτος και άοπλος παραπατήσας επί τοϋ πτώ
ματος όπαδοΰ του επεσεν επί τοϋ εδάφους. Εκεί εδέχθη δύο καίρια πλήγμα
τα δια ροπάλου —εκ μέρους ενός τών συναρχόντων του καλουμένου Publius
Satureius και εκ τίνος ονόματι Lucius Rufus—και αμέσως εμεινεν επί τόπου
άπνους εντός λίμνης αίματος 23 . Αυτό υπήρξε τό τραγικόν τέλος ενός εύπα
τρίδου, ό όποιος ηθέλησε, δια λόγους ανθρωπισμού και πατριωτισμοΰ, να
βοηθήση άναξιοπαθοϋντας άγρότας και να ενίσχυση συγχρόνως τάς όση
μέραι παρακμάζουσας Ένοπλους Δυνάμεις τής Τώμης. Τό μίσος τών Συγ
κλητικών ήτο τόσον μέγα, ώστε δεν επέτρεψαν τήν ταφήν τοϋ πτώματος του,
τό οποίον έρριψαν εις τον ποταμόν Τίβεριν.
Ti μήτηρ του Κορνηλία, μετά τοϋ νεωτέρου υίοϋ της Γαΐου και τής
ομωνύμου θυγατρός της, έθρήνησεν υπερηφάνως και αξιοπρεπώς τήν άπώ
λειαν τοϋ εύγενοϋς και ήρωικοΰ Τιβερίου.
Μετ' ολίγον εΰρισκεν άδοξον τέλος εν Περγάμω, ένθα εΐχεν άφιχθή,
φεύγων τήν όργήν τόϋ λαοΰ, ό Nasica ό ηθικός αυτουργός τής δολοφονίας
τοϋ Τιβερίου 24 , έκμετρήσαντος τό ζην εις ήλικίαν μόλις 29 ετών.
5{C

5£

5jî

Οί πληβείοι, ευθύς ώς συνήλθον εκ τής θλίψεως δια τον θάνατον τοϋ
προστάτου των, ήρχισαν να διαμαρτύρωνται κατά τής Συγκλήτου τόσον εν
τόνως, ώστε αϋτη, φοβούμενη μήπως έκσπάσουν νέαι ταραχαί, ήναγκάσθη
εκ τών πραγμάτων να δεχθή τήν έφαρμογήν τής αγροτικής πολιτικής τοϋ
Τιβερίου. Τοϋτο αναμφιβόλως άπετέλει ενα μεταθανάτιον θρίαμβον αύτοϋ
τοϋ άγνοϋ ιδεολόγου, διότι εντός εξαετίας (131  125) εΐχον δοθή τόσοι πολ

23. Πλουτ., Τ. Γρ., XIX, 56.
24. Εσφαλμένως ό Διόδ.ΧΧΧΐν/XXXV 33, 6 γράφει, ότι ό Nasica «Τιβέριον Γράκχον
τυραννεΐν έπιχειρήσαντα ταΐς ίδίαις χερσίν άπέκτεινε, προηγούμενος της συγκλήτου»,
διότι ούτε ό Τιβέριος έπεθύμει να καταστη τύραννος, οϋτε ό Nasica ήτο «Princeps Sena
tus», ούτε ούτος ιδιοχείρως έφόνευσε τον Τιβέριον. Προφανώς ό Διόδωρος είχε προ
οφθαλμών πηγήν προσκείμενη ν τη αντιγρακχική παρατάξει.
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λοί κλήροι γης εις τους ακτήμονας γεωργούς της Ιταλίας, ώστε να σημειω
θή αϋξησις του αριθμού των Τωμαίων πολιτών κατά 75.00025.
Παρά ταϋτα ή συσταθείσα προς διανομήν κλήρων επιτροπή εΐχε ν" αντι
μετώπιση πολλάς δυσχέρειας εις το έργον της εκ μέρους των πλουσίων γαιο
κτημόνων, οι όποιοι τελικώς έπεισαν τον Scipio Aemilianus, έπ' αδελφή
γαμβρόν τών Γράκχων, να ύποσκάψη τάς ενεργείας της. Ό άνήρ ούτος, ό
άσεβήσας προς τήν μνήμην του γυναικάδελφου του 2 6 , ευρέθη πρωίαν τινά
τοϋ 'Ιουνίου τοϋ έτους 129 νεκρός εν τη οικία του μάλλον δολοφονηθείς 27 .
Ευρέθησαν τότε (ορισμένοι, οί όποιοι διέδιδον επιμόνως, ότι εις τήν δλην
ύπόθεσιν εΐχον ανάμειξιν ή πενθερά τοϋ Scipio και ή σύζυγος του, ή μεν πρώ
τη διότι ό γαμβρός της δεν έτίμησε δια τής στάσεως του τήν μνήμην τοϋ Τι
βερίου, ή δε δευτέρα διότι ό Scipio Aemilianus ουδέποτε τήν ήγάπησεν αλη
θώς, παραμείνας απλώς ώς τυπικός σύζυγος δια το θεαθήναι τοΤς άνθρώποις 28 .
Έ ν πάση περιπτώσει εις το θλιβερόν τοϋτο συμβάν δέν φέρεται αναμε
μειγμένος ό κατά οκτώ περίπου ετη νεώτερος αδελφός τοϋ Τιβερίου Γάιος,
και τοϋτο διότι ούτος ήτο τόσον άνεξίκακος και άψογος τήν διαγωγήν, ώστε
ουδέ προς στιγμήν έσκέφθη να έκδικηθή τους δολοφόνους τοϋ άδελφοΰ του
(τους οποίους αρχικώς έφοβεΐτο) —πόσον μάλλον τον γαμβρόν του, ό οποίος
δια τών ενεργειών του είχεν αποτελέσει τροχοπέδην εις το έργον τής αγρο
τικής επιτροπής, περί τής οποίας ήδη ώμιλήσαμεν.
Μετά μίαν άποδοτικήν ύπηρεσίαν πλησίον τοϋ Ύπατου Όρέστου έν
τή νήσω Σαρδώ (Σαρδηνία) τω 126, όπου έξετέλεσεν εις το άκέραιον καθή
κοντα ταμίου 29 , ό Γάιος ήσχολήθη περί τα κοινά τής Τώμης, διακριθείς ώς
ρήτωρ εύγλωττος και δεινός, δυνάμενος κατά τινας να παραβληθή προς τον
διάσημον Κικέρωνα, ό όποιος έθεώρει αυτόν ώς κλασσικόν ρήτορα 30 και ώς
τον πλέον εύφυα και εϋγλωττον άνθρωπον έκ τών συγχρόνων 'Ρωμαίων 31 .

25. Α. Η. Μ. J o n e s , Ancient E conomic History, 6 και P. A. B r u n t , Italian
Manpower, 225 B.C.  A.D. 14 (1971) 77 κέξ.
26. Ώ ς παραδίδει ό Πλούτ., Τ. Γρ., XXI, 4, ό Scipio, ότε έπληροφορήΟη τήν δολοφο
νίαν τοϋ γυναικάδελφου του, άνεφώνησε: «ώς άπόλοιτο και άλλος ό τις τοιαϋτά γε ρέζοι»
( Ό δ . α', 47). 'Οπωσδήποτε τοϋτο απετέλει ασέβειαν.
27. Πλουτ., Γ. Γρ., Χ, 4.
28. Ό Τ. Liv., έπιτ. LIX δέν θεωρεί ώς ένοχον τήν αόελφήν τών Γράκχων. Βλ. και
Cic. de a m i e , 1 0  1 2 .
29. Πλουτ., Γ. Γρ., Ι, 4.
30. Cic. de or. I 38, 154.
31. «...homo (...) nostrorum hominum longe ingeniosissimus atque eloquentissimus
(Cic. Font. 39). Περί συγκρίσεως Τιβ. και Γαΐου από απόψεως ρητορικής δεινότητος βλ.
Τ. Liv. έπιτ. LX, Veil. II 6, 1, Πλουτ. Τ. Γρ., II, 3 κέξ., Δίων. frg. 85, 1. Τα διασωθέντα
αποσπάσματα τών λόγων τοϋ Γαΐου βλ. εις Η. M a 1 e ο ν a l i, O R F (1955 2 ).
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Έ ν συνεχεία, τφ 124, εθεσεν υποψηφιότητα και εξελέγη Δήμαρχος, πράγμα
το όποιον θα τοΰ επέτρεπε νά συνέχιση το ύπέροχον έργον του άτυχους α
δελφού του Τιβερίου 32 , το πνεύμα του οποίου, κατάμαρτυρίαν του Κικέρω
νος, ώς γράφει ό Πλούταρχος, έμφανισθέν εις τον Γάιον κατά την διάρκειαν
του ΰπνου του, τον παρώτρυνεν επί τούτω, διότι, ώς τοΰ έτόνισε, τό πεπρω
μένον εΐχε καθορίσει δι' αμφότερους κοινήν ζωήν και κοινον θάνατον, έφ'
όσον αμφότεροι είργάζοντο ώς δημόσιοι άνδρες υπέρ των λαϊκών συμφε
ρόντων 33 .
"Εχων μεγαλυτέραν όρμήν, αλλά και εύελιξίαν, της οποίας έστερεϊτο
ό αδελφός του, ό Γάιος κατέστησε τους πτωχούς χωρικούς πιστούς οπαδούς
του δι' ανανεώσεως των σχετικών νόμων τοΰ Τιβερίου. Κατώρθωσεν επίσης
νά λάβη μέ τό μέρος του τους στρατιώτας, διότι χάρις εις αυτόν ούτοι άπηλ
λάσσοντο εις τό έξης τών εξόδων της ενδύσεως των, την οποίαν έκτοτε ανέ
λαβε τό Κράτος.
Δι' ενεργειών του ίδρύθησαν νέαι άποικίαι εις την Καπύην, την Καρχη
δόνα, τήν Ναρβώνα και τον Τάραντα και εκεί έγκατεστάθησαν οι μικρας
οικονομικής δυνατότητος πολΐται, καταστάντες ούτω φίλοι και ύποστηρι
κταί του.
Επίσης, δια τοϋ περί σίτου νόμου (lex frumentaria), ίκανοποίησεν ό
σους ήθελον νά προμηθεύωνται τό βασικόν τούτο προϊόν παρά τοΰ Κράτους
εις τό ήμισυ της καθωρισμένης τιμής του 34 . Τοιουτοτρόπως οί μέν σιτέμπο
ροι δέν ήδύναντο πλέον νά πλουτίζουν εις βάρος τοΰ καταναλωτικού κοινού,
οί δ' ελεύθεροι πολΐται έπαυσαν εις τό έξης ν' άποτελοΰν τους πελάτας
(clientes), οί όποιοι ύπεστήριζον τήν άριστοκρατικήν τάξιν (patricii), προ
κειμένου νά εξασφαλίσουν ποσότητα τίνα σίτου.
Κατ" αυτόν τον τρόπον καί εντός μικροΰ χρονικοΰ διαστήματος αί οικο
νομικώς άσθενέστεραι τάξεις απέκτησαν εύρωστίαν, χάρις εις τήν οποίαν
ήσθάνοντο ασφαλείς. "Ηδη τα οράματα τοΰ Τιβερίου ύλοποιοΰντο δια τών
προσπαθειών τοΰ άδελφοΰ του, ό όποιος επέτυχε να μή ψηφίζουν αί διάφο
ροι κοινωνικαί τάξεις εις τήν Λοχίτιδα Έκκλησίαν αναλόγως της ευμάρειας
των, αλλά δια σειράς καθοριζομένης κατόπιν κληρώσεως 35 .
32. P. H a r v e y , The Oxford Companion to classical Literature, Oxford  New York
1984, 190.
33. Πλουτ., Γ. Γρ., I, 6: «Ti δήτα, Γάιε, βραδύνεις; ουκ εστίν απόδρασις, αλλ' εις μέν
ήμΐν άμφοτέροις βίος, είς δε θάνατος υπέρ τοϋ δήμου πολιτευομένοις πέπρωται.» Βλ. καί
Cic. de div. I 26, 56.
34. Πλουτ., Γ. Γρ., V, 2: «ό δέ σιτικός (se. νόμος) έπευωνίζων τοις πένησι τήν άγο
ράν.» Βλ. καί S e u 1 1 a r d, ε.ά., 34.
35. Τοϋτο έχει μεγάλην σημασίαν, διότι μέχρι τότε οί πλουσιώτεροι έψήφιζον πρώ
τοι καί έλάμβανον αποφάσεις ερήμην τών πενήτων.

Ή φιλολαϊκή πολιτική των αδελφών Γράκχων και το τραγικόν τέλος αυτών

93

Έ ν τέλει ό Γάιος κατώρθωσε, δια σειράς ευεργετικών μέτρων, νά εχη
τήν ύποστήριξιν των επιχειρηματιών και των εργολάβων, οί όποιοι εΐχον
οΰτω τήν δυνατότητα ν' απασχολούν τα συνεργεία των εις τήν κατασκευήν
οδών, δια ψηφίσεως σχετικού νόμου τή είσηγήσει του 36 .
Γ
Υπό τοιαύτας συνθήκας ο Γάιος, έχων με τό μέρος του ού μόνον τους
πληβείους, ως συνέβαινε μέ τον Τιβέριον, άλλα και τάς μεσαίας τάξεις τών
διαφόρων επαγγελματιών, εξελέγη μέ άνετον πλειοψηφίαν δια δευτέραν φο
ράν Δήμαρχος κατά τό έτος 123.
Κατά πασαν πιθανότητα κατά τήν δευτέραν έκείνην δημαρχίαν του ό
Γάιος επεχείρησε μίαν διεύρυνσινκαίενα, οΰτως ειπείν, έκδημοκρατισμόν
της Συγκλήτου, προσθέσας εις τα 300 εύγενοΰς καταγωγής μέλη της 300 επί
πλέον 37 , τα όποια προήρχοντο εκ της τάξεως τών ιππέων (équités), επιχει
ρηματιών δηλονότι καταστάντων πλουσίων δια της εργασίας των και άνελ
θόντων ούτω κοινωνικώς. Βεβαίως υπήρξε αμοιβαία και εύλογος αντιπάθεια
μεταξύ τών εκ γενετής αριστοκρατών και τών ιππέων, τα μέλη δε τών δύο
αυτών τάξεων συχνάκις συνεκρούοντο, ιδίως εις τήν έπαρχίαν 38 . Ή εύνοια
αυτή τοΰ Γαΐου προς τους ιππείς, μεθ' ων διετήρει φιλικάς σχέσεις 39 , προ
εκάλεσεν αμέσως τήν άγανάκτησιν τών μελών της Συγκλήτου, έπεζήτουν δ"
έκτοτε ταύτα τρόπους απαλλαγής των εκ τοΰ ενοχλητικού εκείνου Δημάρ
χου, ό όποιος είχε τολμήσει νά πρόσθεση εις τους εύγενοΰς καταγωγής
Συγκλητικούς άτομα πλούσια μεν άλλα μή αριστοκρατικής προελεύσεως.
Εντός ολίγου, όμως, ήρχισαν νά εκφράζουν τήν δυσαρέσκειάν των και
αυτοί ούτοι οί οπαδοί τοΰ Γαΐου, διότι ούτος ένήργει προς έπέκτασιν τής
παροχής πλήρους δικαιώματος τοΰ Τωμαίου πολίτου εις τους ελευθέρους
πολίτας τοΰ Λατίου και μερικώς εις τους ελευθέρους πολίτας τών άλλων
ιταλικών περιοχών. Ή δυσαρέσκεια ήτο καθ' όλα δεδικαιολογημένη, διότι
ή αύξησις τοΰ άριθμοΰ τών 'Ρωμαίων πολιτών έσήμαινε άνάλογον μείωσιν
τής εκτάσεως τών διανεμομένων κλήρων καλλιεργησίμου γής, ως και έλάτ
τωσιν τών εις χρήμα παροχών.
Οί Συγκλητικοί αντελήφθησαν αμέσως, ότι ό Γάιος εΐχε διαπράξει σο
βαρόν σφάλμα δια τοΰ τελευταίου αύτοΰ μέτρου του καί, εκμεταλλευόμενοι
δεόντως τήν έσφαλμένην ταύτην ένέργειάν του, έσπευσαν νά έπιτεθοΰν κατ"
αύτοΰ, διασπείροντες εις τους εύπίστους καί ενίοτε αφελείς οπαδούς του τήν

36. Πλουτ., Γ. Γρ., VII, 1  2.
37. Ό R. Η. B a r r o w , The Romans, London 1979, 54 ομιλεί, έπί του προκειμένου,
περί προσπάθειας τοΰ Γαΐου προς διεύρυνσιν τής Συγκλήτου δι' εισαγωγής νέου αίματος

εις αυτήν.
38. Μ ο m m s e η, ε.ά., Ill, 114.
39. R. J. R ow 1 a η d s, G. Gracchus and the Equités, TAPA (1965), 361 κέξ.
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ψευδή κατηγορίαν, ότι ούτος δέν ένδιεφέρετο, ώς έτόνιζεν εις τους εκάστοτε
έκφωνουμένους λόγους του, δια την βελτίωσιν τοΰ βιοτικού επιπέδου των
λαϊκών τάξεων, αλλ" έχρησιμοποίει αύτάς δι' απατηλών υποσχέσεων, προ
κειμένου να έδραιωθή άσφαλέστερον επί τοΰ τραχήλου των πληβείων και
να κυβέρνηση αυτούς ώς στυγνός άρχων καί, έν τελική αναλύσει, ώς μονο
κράτωρ καί ώς τύραννος.
Ό Γάιος, καίτοι έβλεπε την δυσαρέσκειαν των οπαδών του όγκουμένην
καί τήν κατ' αύτοϋ προπαγάνδαν της Συγκλήτου κερδίζουσαν συνεχώς έδα
φος, άπήλθεν εις Καρχηδόνα προς ϊδρυσιν νέας αποικίας 40 , πιστεύων ότι
ούτω θα ήτο δυνατός ό κατευνασμός τών δυσηρεστημένων ομοϊδεατών του.
Οι Συγκλητικοί έσπευσαν τότε να προσεταιρισθούν τον επίσης Δήμαρ
χον όντα Marcus Livius Drusus 41 . Τή υποκινήσει των ούτος επέτυχε τήν
ψήφισιν νόμου, δια τοΰ οποίου κατηργεΐτο εις τό έξης ό φόρος επί τών δια
νεμομένων κλήρων, ώς προέβλεπε σχετική διάταξις της αγροτικής πολιτικής
τών Γράκχων. Δι' άλλου νόμου, ψηφισθέντος τή συνεργασία Συγκλήτου καί
Drusus, ίδρύοντο έν Ιταλία δώδεκα νέαι άποικίαι, εις τάς οποίας θα εΰρι
σκον μόνιμον διαμονή ν καί έργασίαν 36.000 πληβείων. Ούτως οί Συγκλητι
κοί έπέτυχον δύο τινά: αφ' ενός μεν να καταστήσουν λαοφιλή τον έκλεκτόν
των, άφ' έτερου δε να εξασθενήσουν τήν τάξιν τών πενήτων έν 'Ρώμη δΓ απο
στολής των είς τάς νέας αύτάς αποικίας 42 .
Ό τ ε έπέστρεψεν είς Τώμην ό Γάιος, ευρέθη προ τετελεσμένων γεγονό
των καί τό κυριώτερον εΐχε ν" αντιμετώπιση ενα έπικίνδυνον άντίπαλον,
τον Drusus, ό όποιος τή βοήθεια τής Συγκλήτου κατώρθωσε ν" απόσπαση
μέγαν αριθμόν οπαδών εντός διμήνου περίπου (Δεκ. 123Ίαν. 122).
Τω 122 διεξήχθησαν νέαι δημαρχιακαί έκλογαί, αί όποΐαι δέν φαίνεται
να ήσαν εντελώς αδιάβλητοι,καί ό Γάιος άπέτυχεν, ώς ήτο φυσικόν άλλως τε.
"Εχων υπ' όψιν του τό προηγούμενον τής τραγικής καταλήξεως τοΰ αδελφού
του είς παρομοίαν περίπτωσιν, συνέστησεν είς τους οπαδούς του αύτοσυγκρά
τησιν καί άνεκοίνωσεν, ότι, τουλάχιστον επί τι διάστημα, θα ίδιώτευε.
Περίπου εν έτος βραδύτερον, ήτοι τω 121, οί Συγκλητικοί απεφάσισαν
να εκκαθαρίσουν άπαξ διά παντός τους παλαιούς λογαριασμούς των μέ τον
Γάιον. Προέτειναν ν' αποσυρθούν οί πληβείοι, οί όποιοι ήσαν εγκατεστη
μένοι είς τήν έν Καρχηδόνι άποικίαν, τήν οποίαν, ώς εϊπομεν ήδη, είχεν ίδρύ

40. Πρόκειται περί τής Junonia (Ήραίας), περί ης βλ. Πλουτ., Γ. Γρ., XI, 1 KUÌ
J. B r a d f o r d , Ancient Landscapes (1957), 197 κέξ.
41. Περί αύτοϋ βλ. Πλουτ., Γ. Γρ., VIII, 3 κέξ., Ά π π . 'Ροιμ. Έμφ. Ι, 35  36, Sallust.,
Bell. lug. LXIX, 4 καί Η. L a s t , CAH, Χ, 72.
42. S e u l 1 a r d , ε.ά., 37.
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σει ό Γάιος 43 . "Αμέσως έπηκολούθησεν αναβρασμός μεταξύ των οπαδών
του Γαΐου, διότι ούτοι αντελήφθησαν, δτι ή πρότασις αύτη άπετέλει τό προ
οίμιον τοΰ οριστικού ενταφιασμού της αγροτικής και φιλολαϊκής γενικώ
τερον πολιτικής των Γράκχων.
Καθ' ην ήμέραν ό "Υπατος Opimius επρόκειτο ν" ανακοίνωση την άκύ
ρωσιν των φιλολαϊκών νόμων τοΰ Γαΐου και τοΰ αδελφού του, εις τών υπη
ρετών του, Quintus Antyllius ονόματι, προεκάλεσε δια λόγων και αίσχρας
χειρονομίας τους οπαδούς τοΰ Γαΐου, διό και έφονεύθη υπ' αυτών. Ό Γάιος
έπέπληξε τότε τους φονεύσαντας τον ώς άνω ύπηρέτην και ορθώς παρετή
ρησεν, ότι ούτως οί αντίπαλοι του εΐχον την άφορμήν, δια να τον πλήξουν 44 .
Τα πάντα προεμήνυον τήν έπερχομένην θύελλαν, ό δε Γάιος, τεθείς επί
κεφαλής τών οπαδών του, έσπευσε να όχυρωθή εις τον Άβεντΐνον λόφον
και άνέμενεν έπίθεσιν τών Συγκλητικών.
Πράγματι ούτοι δεν έβράδυνον να εμφανισθούν, έχοντες έκαστος έξ
αυτών άνά δύο δούλους ώπλισμένους. Κατ" ανάγκην και προς αποφυγήν
αιματοχυσίας ό Γάιος διέταξε γενικήν ύποχώρησιν πέραν τοΰ Τιβέρεως,
αλλ' οί Συγκλητικοί εΐχον ήδη λάβει τήν άπόφασίν των: ό Γάιος έπρεπε να
παύση να είναι έμπόδιον εις τα σχέδια των και δι' αυτό έπρεπε ν' άποθάνη.
Ό Γάιος έβλεπε τον θάνατον προσεγγίζοντα και άντελαμβάνετο, ότι
με τό τέλος του θα κατέρρεε και τό οικοδόμημα, τό όποιον αντί τόσων θυ
σιών και συνεχοΰς μόχθου εΐχεν ανεγείρει μετά τοΰ άδελφοΰ του. Ή μόνη
ίκανοποίησίς του πλέον ήτο να μή τον εΰρουν εν ζωή οί εχθροί του. Παρε
κάλεσε τότε τον δοΰλόν του να τον φονεύση 45 . Τα πάντα ήσαν ύπόθεσις ολί
γων λεπτών: ενώ έπιπτε νεκρός ό Γάιος, άγων τό 33ον έτος τής ηλικίας του,
ό έμπιστος δούλος έθετε και αυτός τέρμα εις τήν ζωήν του πλησίον τοΰ προσ
φιλοΰς κυρίου του.
Τότε, κατά μαρτυρίαν τοΰ Plinius Secundus (τοΰ Πρεσβυτέρου) 46 , εις
εκ τών θεωρουμένων φίλων τοΰ Γαΐου άπέκοψε τήν κεφαλήν τοΰ μόλις προ
ολίγου θανόντος, έχων υπ' όψιν του ύπόσχεσιν τής Συγκλήτου, βάσει τής
οποίας εκείνος, ό όποιος θα προσεκόμιζε τήν κεφαλήν τοΰ Γαΐου, θα έλάμ
βανεν ώς άμοιβήν χρυσόν βάρους ϊσου προς τό τής κεφαλής. 'Ακολούθως
αφήρεσε τήν έγκεφαλικήν ούσίαν και εχυσεν εντός τής κρανιακής κοιλότη
τος άναλελυμένον μόλυβδον, δια νά καταστή βαρύτερα ή κεφαλή. Προσεκό

43. Πλουτ., Γ. Γρ., XIII, 1.
44. Πλουτ., Γ. Γρ., XXX, 3  4. Εύστόχως ό C a r c o p i n o χαρακτηρίζει τον Opi
mius δολοφόνον τών πληβείων.
45. C o w e II, ε.ά., 100.
46. Nat. Hist. XXXIII 48. Βλ. και Διοδ. XXXIV/XXXV 29, Πλουτ., Γ. Γρ., XVII,
3  4, Cic. de or. II, 269, Val. Max. IX 4, 3.
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μισε κατόπιν ό άθλιος εκείνος «φίλος» τήν κεφαλήν εις τους Συγκλητικούς,
οί όποιοι, προς τήρησιν της υποσχέσεως των, έζύγισαν ταύτην και εδοσαν
εις τον προσκομίσαντα 17 λίτρας χρυσού—τόσον ήτο τό βάρος της κατόπιν
της απάτης τοΰ ελεεινού εκείνου ανθρωπάριου.
Μετά τοΰ Γαΐου συναπέθανον επί του 'Αβεντίνου λόφου, κατά τήν έπα
κολουθήσασαν σύγκρουσιν, 250 οπαδοί του, ενώ 3.000 ομοϊδεατών των έξε
τελέσθησαν τη διαταγή της Συγκλήτου προς παραδειγματισμόν 47 . Προηγου
μένως τα πτώματα τοΰ Γαΐου και τών συν αύτω φονευθέντων κατά τήν συμ
πλοκήν έρρίφθησαν έπιδεικτικώς εις τον Τίβεριν, ό πυθμήν τοΰ οποίου άπε
τέλεσεν οΰτω τήν τελευταίαν κατοικίαν και δια τον έτερον Γράκχον, εις τήν
μητέρα τοΰ οποίου ή άτεγκτος Σύγκλητος δεν επέτρεψε να πενθήση δια τον
θάνατον του. Ή ώμότης τών έχθρων τοΰ Γαΐου έφθασε μέχρι τοΰ σημείου,
ώστε να δημεύσουν ούτοι τήν περιουσίαντου και ν'αφαιρέσουν τήν προίκα
της συζύγου του 48 . Ό μικρός υιός τοΰ Fulvius, ενός εκ τών πλέον στενών
συνεργατών του 49 , έξετελέσθη κατά τον άγριώτερον τρόπον υπό τών άνθρω
πομόρφων εκείνων τεράτων.
Ό επίλογος της τραγωδίας τών Γράκχων έγράφη εντός της οικίας τοΰ
Γαΐου, ή οποία έλεηλατήθη υπό τών τέως πιστών οπαδών του, δηλαδή τών
πληβείων, οί όποιοι τή ανοχή, αν μή τη παροτρύνσει, τών Συγκλητικών κα
τηδάφισαν αυτήν 50 . Έπηκολούθησε μία άνευ προηγουμένου τρομοκρατία,
ή οποία ένεθύμιζε παρόμοιας περιπτώσεις ευθύς μετά τον θάνατον τοΰ Τιβε
ρίου 51 : δημεύσεις περιουσιών, προγραφαί, εκτελέσεις εν ψυχρώ, λεηλασίαι
και βασανιστήρια, προς έξόντωσιν όσων παρέμενον εισέτι πιστοί εϊς τους
δύο νεαρούς Δημάρχους θυσιασθέντας χάριν της εξυπηρετήσεως τών λαϊ
κών συμφερόντων.
Και εν τω μέσω τοΰ έξηγριωμένου όχλου ή ευγενής μήτηρ τών Γράκχων
Κορνηλία ϊστατο πλήρης θλίψεως και αξιοπρέπειας, στερούμενη ήδη τών
«κοσμημάτων» της, ως προσφυώς άπεκάλει τους δύο υιούς της.

47. S e u l la r d, έ.α., 38.
48. Πλουτ., Γ. Γρ., XVII, 5 καί Oros. V 12, 9.
49. Πλουτ., Γ. Γρ., IX, 3: «ό δέ Φούλβιος ούτος ήν τοΰ Γαΐου φίλος, καί συνάρχων
επί τήν διανομήν της χώρας ήρημένος.»
50. Cic. de domo 102.
51. Άππ., 'Ρωμ. Έμφ., Ι, 2: «...τοις έτέροις ήν ό άγων λόγω μέν επί τους αντιστασιώ
τας, ëpyco δ' επί τήν πατρίδα· έσέβαλλον γαρ ώς ες πολεμίαν και σφαγαί τών εν ποσίν έ
γίγνοντο νηλεείς καί άλλων έπί θανάτω προγραφαί καί φυγαί καί δημεύσεις, ένίων δέ καί
βάσανοι πάμπαν επαχθείς.»
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"Αφοϋ εν ολίγοις περιεγράψαμεν την τραγικήν κατάστασιν της υπαί
θρου εν Ιταλία κατά τα μέσα του Β' π.Χ. αιώνος και άφοϋ εν συνεχεία ώμι
λήσαμεν περί των αιτίων της λεγομένης αγροτικής επαναστάσεως, άνεπτύ
ξαμεν τα του βίου και της φιλολαϊκής πολιτικής των αδελφών Γράκχων.
Εϊδομεν ποία ήτο ή οικογένεια των και ή ευγενής των καταγωγή, έπε
σημάναμεν δέ τα τής ελληνικής παιδείας των, χάρις εις τήν οποίαν ήνδρώθη
ό ανθρωπισμός των. Εϊδομεν, ακολούθως, τους άγώνάς των υπέρ τών μικρών
γεωργών και τών πενήτων γενικώτερον.
Αί ένέργειαί των, οι νόμοι των, αί πράξεις των—πάντα ταΰτα—άπέβλε
πον εις τήν άνακούφισιν τών αναξιοπαθούντων και εις τήν θεραπείαν τών
κακώς κειμένων εν τη 'Ρωμαϊκή Πολιτεία. Κατά μέγα μέρος αί προσπάθειαί
των έπέτυχον και πολλαί χιλιάδες πληβείων ειδον να διαχέεται έπ' αυτών
τό φώς τής ελπίδος δια μίαν καλυτέραν ζωήν άνευ καταπιέσεων και αδικιών,
άνευ βιαιοπραγιών και ακραίων ενεργειών εκ μέρους τών ισχυρών Συγκλη
τικών.
Τελικώς αί άπό μακρού ύφιστάμεναι συνθήκαι εν τω δημοσίω και ιδιω
τικά) βίω τής 'Ρώμης υπερίσχυσαν και συνέθλιψαν υπό τό βάρος των τους
αδελφούς Γράκχους. Ούτοι ηύρον τον έπώδυνον και πρόωρον θάνατον και τα
πτώματα των έσύρθησαν μέχρι του Τιβέρεως και έρρίφθησαν εντός αύτοϋ,
ώς εάν επρόκειτο περί πτωμάτων κοινών εγκληματιών.
Τοιουτοτρόπως αί σύγχρονοι άλλα και αί μεταγενέστεραι γενεαί τών
πληβείων, αί όποϊαι άπέδιδον τάς προσήκουσας τιμάς εις τους τόπους του
μαρτυρίου τών Γράκχων 52 , δεν ήδύναντο νά πράξουν τό αυτό και επί τοϋ
τάφου των, εφ" όσον οι νεκροί τών ατυχών Δημάρχων άπωλέσθησαν υπό τα
ϋδατα τοϋ ποταμού καί, συνεπώς, δεν ένεταφιάσθησαν.
Έγνώριζον, εν τούτοις, οι πληβείοι εκείνοι παρά τών πατέρων των πό
σον μεγάλοι υπήρξαν οι Γράκχοι και πόσον μικροπρεπεϊς και στυγνοί υπήρ
ξαν οί Συγκλητικοί. "Αναμφιβόλως τούτο αποτελεί ού μόνον τήν μεταθανά
τιον άναγνώρισιν άλλα καί τήν μετά θάνατον ήθικήν άμοιβήν αυτών τών
αγνών ιδεολόγων, τοϋ Τιβερίου καί τοϋ Γαΐου Γράκχου.
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ
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52. Πλουτ., Γ. Γρ., XVIII, 2.
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LA POLITIQUE DE S FRÈRE S GRACQUE S AU PROFIT DU PE UPLE
ET LE UR FIN TRAGIQUE (133  121 av. J.  C.)
(SOMMAIRE)
Les frères Gracques —Tibère (162133) et Gaius (154  121)— étaient
fils du gentilhomme romain Ti. Sempronius Gracchus et de Cornelia, fille
du Consul célèbre Scipio Africanus.
Grâce à leur instruction grecque qui a renforcé leur humanisme et à
cause de Γ éducation donnée de la part de leurs parents, ils se sont intéressés,
étant déjà élus maires à Rome (Tribuni plebis), à la pauvreté des agriculteurs
ainsi qu' aux problèmes des classes inférieures de la société romaine.
Leur loi rustique (lex agraria), par laquelle les petits cultivateurs ont
pris des partages de terre, a soulagé les campagnards qui jusqu' à ce moment
—là étaient sous Γ état de servage. Leur loi qui concernait le blé (lex frumenta
ria) a mis fin à Γ exploitation du peuple par les marchands de froment. V
effort pour un Sénat plus démocratique par Γ introduction de 300 membres
de la classe des cavaliers (équités), ainsi que d' autres mesures appliquées
pour la protection des indigents ont constitué, en peu de mots, la politique
gracquéenne dont les bases ont été la justice, Γ égalité et Γ amour de la li
berté.
Malheureusement le conservatisme du Sénat a arrêté Γ oeuvre des Grac
ques qui ont trouvé une mort injuste, douloureuse et prématurée. Leurs ca
davres ont été jetés dans le fleuve Tibre, mais leur mémoire vivait toujours
dans Γ âme des paysans.
Sans doute cela fut la reconnaissance et la récompense morale des Grac
ques qui restent à nos jours le modèle des idéalistes chastes.
N.S.D.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΠΕΤΣΓΑΒΑ
Πτυχιούχου Πολιτικών Επιστημών

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΕΓΡΑΨΕ
ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
Έγώ έταξα να κάμω κάθε θνσίαν
έμπροσθεν είς το άγαλμα της Ελευθερίας
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝ
. . . Ό Καποδίστριας συγκεκινημένος μέ
χρι δακρύων ένηγκαλίσθη καί ήσπάσθη
άδελφικώς όλους, μάρτυρες δέ αύτόπται
της απερίγραπτου εκείνης σκηνής με έ
βεβαίωσαν ότι είδον κλαίοντα τα κεραυ
νοβόλα όμματα τοϋ Κατσαντώνη, του πε
λωρίου Αεπενιώτη, τοϋ Φώτου Τζαβέλα,
τοϋ Κίτσου Μπότσαρη... *
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Μία τηλεοπτική εκπομπή περί της Ελληνικής Νομαρχίας και τοϋ άγνω
στου συγγραφέως της, τήν οποίαν έκαμε τήν έσπέραν τής 25 Μαρτίου 1982
ό κ. Τάσος Βουρνάς, μας έπανέφερεν είς τήν επικαιρότητα πάλαιαν καί λαν
θάνουσαν ύπόνοιαν δια τον πραγματικόν Άνώνυμον "Ελληνα άλλα καί μας
παρεκίνησεν όπως έπιχειρήσωμεν μίαν συστηματικήν ερευναν προς έντο
πισμόν καί έξακρίβωσιν τής ταυτότητος του.
Ή έρευνα ημών εστράφη είς τήν έξέτασιν καί διερεύνησιν των βιογρα
φικών στοιχείων καί του έργου του Ιωάννου Καποδιστρίου καί έπεκταθεΐσα
συμπεριέλαβεν καί τον «πρώτον τή τάξει» τών συνεργατών αύτοϋ μητρο
πολίτην Ούγγροβλαχίας Ίγνάτιον. Ό λ α δέ τα σχετικά ευρήματα συνεσχε
τίσαμεν καί συνεκρίναμεν μέ ανάλογα αποσπάσματα καί πληροφορίας έκ
τής Ελληνικής Νομαρχίας.

* Κατά το πολυθρύλητον Συμπόσιον τών άρματωλών όπερ ελαβεν χώραν είς τήν θέσιν
«Μαγεμένο» τής Λευκάδος περί τα τέλη 'Ιουνίου 1807.

100

Νικολάου Δημ. Πετσιάβα

Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα απεκάλυψαν ότι αυτό το τόσον φοβερά
παρεξηγημένον βιβλίον, το όποιον εκ πρώτης αναγνώσεως δίδει την παρα
πλανητικήν έντύπωσιν ότι πρόκειται περί ενός κοινοϋ λιβελογραφήματος
λίαν επισφαλούς και επικινδύνου προκειμένου να άσχοληθή κανείς κάπως
σοβαρότερον, κρύπτει εις τάς σελίδας του ανεκτίμητου αξίας πληροφορια
κούς θησαυρούς οϊτινες ώς εύνόητον ενδιαφέρουν πολλούς κλάδους της
Επιστήμης.
Τα αποτελέσματα δε αυτά, τα οποία σημειωτέον θεωροϋμεν λίαν επαρκή
προκειμένου να σχηματίση κανείς μίαν επιστημονικώς όρθήν και ασφαλή
γνώμην, αποδεικνύουν ότι την Έλληνικήν Νομαρχίαν έγραψε ό Ιωάννης
'Αντωνίου Καποδίστριας.
Έάν εξαίρεση κανείς τάς αυτοβιογραφίας και τα μυθιστορήματα, όπου
ô συγγραφεύς αυτών περιγράφει ή αντιγράφει τον εαυτόν του, εις τήν Έλ
ληνικήν Νομαρχίαν ό 'Ανώνυμος Έλλην καίτοι φαινομενικώς κρατεί ερμη
τικά κλειστόν το στόμα του, εντούτοις εις τήν πραγματικότητα είναι πάρα
πολύ φλύαρος και μας αποκαλύπτει έκπληκτικάς πληροφορίας δια τα στοι
χεία τής ταυτότητος του καθώς επίσης και δι' αυτά ακόμη τα γεγονότα και
τάς λεπτομέρειας τής προσωπικής του ζωής.
Επίσης μας ενημερώνει με απλότητα και είλικρίνειαν μέ ποία σοβαρά
προβλήματα ήτο άπησχολημένος και αυτά ήσαν ή άπελευθέρωσις τής πα
τρίδος μας, ή άναγέννησις τής παιδείας και ή διάδοσις τών φώτων αυτής είς
τήν ύπόδουλον Ελλάδα και ή άπελευθέρωσις τών μαύρων μέ ταυτόχρονον
κατάργησιν τής δουλείας και του εμπορίου ανθρώπων.
"Ολα λοιπόν τα στοιχεία τής προσωπικότητος τοϋ 'Ανωνύμου Έλληνος
ταυτίζονται απολύτως μέ τα αντίστοιχα τοϋ Καποδιστρίου και ανταποκρί
νονται θετικώτατα και είς τήν πλέον εύφυά ένδεχομένην δοκιμασίαν.
'Ενδεικτικώς έκ τούτων άναφέρομεν τινά ώς παραδείγματα προς σύγκρι
σιν.
Αί πατρογονικαί οίκογένειαι αμφοτέρων τών γονέων τοϋ 'Ιωάννου Καπο
διστρίου ήσαν άρχοντικαί και ευγενείς επισήμως άνεγνωρισμέναι ώς τοι
αΰται παλαιόθεν υπό τών Ενετών. Ό πατήρ του 'Αντώνιος ήτο ένας άπό
τους πιο καλούς δικηγόρους τής Κερκύρας και επίσης διεκρίθη ώς πολύ
σπουδαίος πολιτικός.
Είς τό ένεργητικόν του ώς δημοσίου ανδρός θα πρέπει επίσης να άνα
γνωρισθή ή ουσιώδης συμβολή του εις τήν άνάδειξιν ώς πολιτικού τοϋ τα
λαντούχου υίοΰ του 'Ιωάννου, τοϋ οποίου εγκαίρως διέκρινε τα σπάνια προ
σόντα και είς τήν κατάλληλον ώραν τοϋ άνοιξε τον δρόμον τής πολιτικής
τον όποιον ούτος εξ εμφύτου άνεζήτη.
Έμεγάλωσε λοιπόν μαζί μέ τα οκτώ αδέλφια του είς ενα πατριαρχικόν
περιβάλλον, έλαβε τήν ιδεώδη και γλυκεΐαν έκείνην άνατροφήν περί τής
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οποίας με τόσην εύγνωμοσύνην ομιλεί εις τήν Νομαρχίαν και τήν καλυτέ
ραν δυνατήν μόρφωσιν άλλα εις τήν Ίταλικήν γλώσσαν. Μέχρι τα νεανικά
του χρόνια δεν πρέπει να όμίλει καθόλου τήν Έλληνικήν και όχι καλώς
όταν έγραφε τήν Νομαρχίαν, γεγονός τό όποιον του έδημιούργησεν ενα
όδυνηρότατον ψυχολογικόν πρόβλημα, τον τρίβολον και τον ελεγχον όπως
έλεγε της εθνικής του συνειδήσεως, μέχρις ότου τό εξαλείψει τελικώς δια
της συνεχούς μελέτης της ομιλούμενης Ελληνικής γλώσσης.
Συνεπώς τα όσα γράφονται εις τήν Νομαρχίαν και αναφέρονται εις τον
οίκογενειακόν βίον, δυνάμεθα να δεχθώμεν ότι ή ωραία οικογένεια του 'Αν
τωνίου Καποδιστρίου θα ήδύνατο να είναι αυτό τό πρότυπον.
Τήν "Ανοιξιν του 1807 άπεβιβάσθη εις τήν Λευκάδα ορισθείς υπό της
Γερουσίας της Επτανήσου Πολιτείας ώς έκτακτος ανώτατος στρατιωτικός
απεσταλμένος προς όργάνωσιν της αμύνης της και άπόκρουσιν του κινδύ
νου καταλήψεως της υπό του Ά λ ή Πάσα. Έκεϊ έγνώρισε δια πρώτην φοράν
τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, τον Κατσαντώνην, τον Φώτον Τζαβέλαν και
άκουσε έκ στόματος τών ευφραδέστερων άρματωλών δια τήν επικρατούσαν
τότε εις τήν Ελλάδα και ιδιαιτέρως εις τήν Ήπειρον γενικήν πολιτικήν και
στρατιωτικήν κατάστασιν.
Έκεϊ έγνώρισε τήν έπαναστατημένην Ελλάδα άποφασισμένην να απο
τίναξη τον τουρκικόν ζυγόν, κατενόησε ό ϊδιος τον προορισμό της ζωής του
και μαζί με τους άρματωλούς έδωσε ένα συγκλονιστικόν δρκον να άγωνισθή
δια τήν άπελευθέρωσίν της, να θυσιάση τήν ζωήν του χάριν της Ελλάδος,
τον όποιον και μέχρι τέλους έκράτησεν.
'Από τής άφίξεώς του εις τήν Πετρούπολιν τήν 29 Ιανουαρίου 1809 μέ
χρι τήν 1 Αυγούστου 1811 ότε κατόπιν επιμονής του έτοποθετήθη ώς έκτακτος
υπάλληλος εις τήν Ρωσικήν πρεσβείαν τής Βιέννης, έπέρασε μίαν δυσκολω
τάτην ψυχικήν κατάστασιν συνεπεία τής μονώσεώς του εις τήν ξενιτειάν,
τής ελλείψεως τής οικογενειακής ευτυχίας και χαράς αλλά και τής άπογο
ητεύσεώς του έκ τοϋ παρατεινομένου παραγκωνισμού του υπό τής Ρωσικής
Κυβερνήσεως συνεπεία ώς υπέθετε τής έκ ζηλοτυπίας και φθόνου αντιδρά
σεως ρωσικών παραγόντων. Οί φίλοι του, ο μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας
Ιγνάτιος και ό γραμματεύς αύτοϋ Δημ. Μόστρας έγνώριζαν σχετικώς και
κατέβαλον συντόνους προσπάθειας όπως διασκεδάσωσιν τάς θλίψεις του
αύτάς. Τό γεγονός πάντως αυτό τον κατετρόμαξεν τόσον πολύ, ώστε και
κατ' αυτό τό 1815 δτε έγραψε τό τελευταΐον κεφάλαιον τής Νομαρχίας, τον
Διάλογον, δέν εΐχεν ακόμη συνέλθει και διετή ρει ζωηράν τήν άνάμνησιν:
«ΔΓ αρκετούς χρόνους, λοιπόν, έζησα τυραννημένος άπό μίαν άδιάκοπον
άμφιβολίαν, ή οποία μ' έφύλαττε παντοτινά καταβεβυθισμένον εις θλιβερούς
στοχασμούς...» Νομ. βιβλ. Στ. 7  8 .
θ ά ήτο πρέπον και άντάξιον να γράψωμεν πολλά διά τήν φιλελευθέραν

102

Νικολάου Δημ. Πετσιάβα

ίδεολογίαν τοΰ Καποδιστρίου, δια τους αγώνας του προς άπελευθέρωσιν
των μαύρων και την κατάργησιν τοϋ εμπορίου ανθρώπων, τήν αγάπην και
την άοκνον φροντίδα του δια τήν οργάνωσιν και τήν άναμόρφωσιν της παι
δείας καί τήν διάδοσιν τών φώτων αυτής μεταξύ τών υποδούλων και εν οικτρά
καταστάσει διατελούντων Ελλήνων, τήν άγρυπνον τέλος άγωνίαν του διά
τήν άπελευθέρωσιν της αγαπημένης του πατρίδος, της Ελλάδος, ή οποία
τον άπησχόλη ήμέραν καί νύκταν παντού και πάντοτε καί έθεώρει ώς κύ
ριον χρέος καί έργον της ζωής του δι' δ καί προφητικώς μετά δέους εβλεπεν
εαυτόν προωρισμένον άνωθεν υπό της Θείας Προνοίας. Ά λ λ α φευ! Ό χώρος
ολίγος καί δυστυχώς ή συντομία δέν συμφωνεί ποτέ προκειμένου να γράψη
κανείς καθώς πρέπει διά τήν άρετήν καί το έργον ενός τόσον διακεκριμένου
ανδρός.
Ή έπισήμανσις όμως γενικώτερον όλων τών αποδεικτικών στοιχείων
καί ô έλεγχος της ύπαρχούσης μεταξύ αυτών λογικής σχέσεως καί κατ' άκο
λουθίαν ή διασφάλισίς μας ότι αί διαπιστώσεις μας είναι επιστημονικώς
όρθαί προϋποθέτει τήν καλήν ένημέρωσίν μας εις ό,τι άφορα τον Καποδί
στριαν.
Κρίνομεν σκόπιμον να άναφέρωμεν άλλα καί θα φανή ϊσως εις υμάς
παράξενον να γράψωμεν ότι ακόμη καί σήμερον δέν γνωρίζομεν εις τήν έν
τέλειαν ό,τι άφορα τον Καποδίστριαν. "Ισως καί ό λόγος αυτός να είναι άπό
τάς βασικάς αιτίας έξ ών παρεμποδίσθη καί εβράδυνεν επί τόσα πολλά έτη
ή άποκάλυψις καί ή άναγνώρισις τής ταυτότητος τοΰ 'Ανωνύμου Έλληνος.
«Παρά τό γεγονός, γράφει ή κ. Ελένη Ε. Κούκκου, ότι ή βιβλιογραφία
γύρω άπό τήν πολύπλευρον προσωπικότητα τοϋ Καποδίστρια — Ελληνική
καί ξένη— είναι απίθανα πλούσια, δέν μας έχει ακόμα φωτίσει ιστορικά ό
λες τις πλευρές τής πολυκύμαντης ζωής του. . . Σωστά γράφτηκε τελευταία
πώς ό Καποδίστριας «είναι συγχρόνως ό μεγάλος γνωστός καί ό μεγάλος
άγνωστος» (Κ. Δάφνης) καί ότι «εξακολουθεί ακόμα να αναδύεται άπό τό
σκοτάδι, μέσα άπό τα αδημοσίευτα αρχεία...» (Κων. Τσάτσος). Ό Α. Gobi
neau τό 1841 μίλησε για τό «αίνιγμα» Καποδίστριας: «'Από τότε έχουν πε
ράσει περίπου 140 χρόνια καί όμως δέν μπορούμε να πούμε πώς δέν υπάρχουν
αρκετά άνερεύνητα σημεία στή ζωή καί τό έργο του».
"Ολα λοιπόν τα μέχρι τής σήμερον γνωστά κείμενα τα όποια έγραψε ό
Καποδίστριας εϊτε εις τήν Έλληνικήν είτε εις ξένας γλώσσας διά τήν Ε λ 
λάδα καί τους "Ελληνας, όπως υπομνήματα, έπιστολαί καί εγκύκλιοι, καί
αναφέρονται κατά κάποιον τρόπον εις τό περιεχόμενον καί τάς ιδέας τής
Νομαρχίας προσφέρονται ώς μάρτυρες εις τό συγκριτικόν έργον τοΰ φιλο
λόγου.
Προσέτι δε μέ χαράν διεπιστώσαμεν ότι ή Νομαρχία έχει λίαν ενδια
φέρουσας επιδράσεις έπί θεμάτων γλωσσικών καί μεθόδων διδασκαλίας εκ
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τοϋ έργου σοφών διδασκάλων και διαφωτιστών της εποχής εκείνης όπως του
μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας Ιγνατίου, τοΰ Κων/νου Βαρδαλάχου, τοϋ
Νεοφύτου Δούκα και άλλων, έκτος βεβαίως τοΰ Κοραή τον όποιον ό 'Ανώ
νυμος Έ λ λ η ν αναφέρει.
Το ιδιαιτέρως σημαντικόν ενταύθα είναι ότι ό 'Ανώνυμος Έ λ λ η ν είχεν
υπ όψιν του αυτό το έκπαιδευτικον έργον και τάς συναφείς ιδέας των όταν
έγραψε τήν Έλληνικήν Νομαρχίαν. Τοΰτο όμως ούτοι έπαρουσίασαν μετά
το 1810. Ά ρ α ή Νομαρχία δέν εξεδόθη το 1806 ώς αναγράφει αλλά πολλά
χρόνια άργότερον.
"Οπως ήδη έχει παρατηρήσει και ή κ. Ελένη Ε. Κούκκου, ό Καποδί
στριας έσυνήθιζε να γράφη και δύο και τρεις φοράς δια τα αυτά πράγματα,
άλλα με διαφορετικός λέξεις αϊτινες αποδίδουν το αυτό νόημα.
Και ημείς μέχρι της σήμερον εξ όσων κειμένων του έξετάσαμεν, διεπι
στώσαμεν ότι τηρεί αυτόν τον κανόνα. Επίσης αποφεύγει επιμελώς νά μετα
φέρη αύτούσιον εις τήν Νομαρχίαν σπουδαΐον λόγον τοϋ φίλου του 'Ιγνα
τίου σχετικόν με τήν γλώσσαν εις τήν οποίαν έπρεπε νά διδάσκωνται τα
μαθήματα εις τα σχολεία, τον έκσυγχρονισμόν τών μαθημάτων και των με
θόδων διδασκαλίας διότι έδημοσιεύθη τό 1811. Ό κίνδυνος άποκαλύψεώς
του ήτο προφανής. Δέν αντέχει όμως ή πικρά του εμπειρία και προσωπική
ταλαιπωρία τον βιάζουν νά τον παράθεση παραφρασμένον προσποιούμενος
διπλωματικώτατα λόγους συντομίας.
'Αλλά προτιμώτερον νά παραθέσωμεν μικρά αποσπάσματα εκ τής Νο
μαρχίας, μετά αντιστοίχων εξ επιστολών του δια νά σχηματίσητε και ύμεΐς
μίαν προσωπικήν άντίληψιν.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
— 'Εγκύκλιος
τής 12 Σεπτεμ
βρίου 1829 προς τον Ύ. Κλή
ρον

*Ω γλυκύτατε Ίησοϋ!
Ω δίκαιοι 'Απόστολοι!
Τ
Ω φιλόσοφοι Πατέρες!
Που ήσθε τήν σήμερον, νά ίδήτε
τους απογόνους σας. . .
'Εσείς έκηρύξατε τήν όμόνοιαν,
τήν αδελφότητα, τήν ομοιότητα
και τήν έλευθερίαν αυτοί δέ διδά
σκουσι με τά παραδείγματα των
Τ

Ααλήσατε εις τάς καρδίας τοΰ
λαοΰ τον νόμον τοΰ Θεοΰ, όρθοτο
μοΰντες τον λόγον τής αληθείας·
κηρύξατε τήν είρήνην, εύαγγελίσα
σθε τήν όμόνοιαν διδάξατε τήν φι
λαδελφίαν, τήν προς αλλήλους ά
γάπην ϊνα ώσιν οι πάντες εν εν Χρι
στώ· στηρίξατε τάς καρδίας τών πι
στών εις τά θεία δόγματα  έμπνεύ
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τουναντίον. Εσείς, τέλος πάντων,
είχατε την άρετήν δια όδηγόν.
Βιβλ. Δ. 40
Φέρουσιν ϊσως τάς παραβολάς
του Ευαγγελίου δια να παρακινή
σωσιν τους άκροατάς εις την όμό
νοιαν; Έξηγοϋσιν ϊσως την πρώ
την και μεγάλην έντολήν του
«'Αγάπα τον πλησίον σου, ώς εαυ
τόν»; Λέγουσιν ϊσως ποτέ ποίος
είναι ό πλησίον και ποίος ό ξένος;
Άναφέρουσι ποτέ τό ρητόν «Μά
χου υπέρ πίστεως και πατρίδος»;
Έξηγοϋσι ποτέ τί εστί πατρίς;
Λέγουσι πώς και πότε και ποίοι
πρώτον πρέπει να τήν βοηθήσουν;
Φέρουσι ποτέ τα παραδείγματα του
Θεμιστοκλέους, τοϋ Άριστείδους,
του Σωκράτους και άλλων μυρίων
ενάρετων και σοφών. Μας εΐπον
ποτέ ποίοι ήτον και πόθεν κατά
γονται;... Μας εξήγησαν ποτέ τί
εστί αρετή και όποια είναι τα μέσα
δια να τήν απόκτηση τινάς και
πότε λάμπει ή αρετή; Και ποίος
να μας τα είπή, αν δέν τα λέγουσι
αυτοί.
Βιβλ. Δ. 43

σατε εις αυτούς τον φόβον του Θε
ού, τήν άγάπην προς τον πλησίον
και τήν ύποταγήν προς τάς 'Αρχάς.
Έπί πδσιν ή Κυβέρνησις συνιστά
εις τήν προσοχήν σας τήν ακριβή
φυλακήν τών αποστολικών κανό
νων και διατάξεων. . .Διδάσκειν,
νουθετεΐν, είρηνοποιεΐν, προπάν
των τρέφειν τάς ψυχάς τών Χρι
στιανών μέ τα ψυχωφελή και σω
τήρια δόγματα στηρίζειν εις τήν
άληθινήν πίστιν τοϋ Χρίστου και
έπιστρέφειν τους πλανωμένους εί
ναι τα υψηλά σας χρέη. . . Συμπά
σχοντες μετά τών πασχόντων, ά
σθενοΰντες μετά τών άσθενούντων,
κατά τον Θείον Άπόστολον και
βαστάζοντες τάς ασθενείας τοϋ
ποιμνίου σας, ώς τύπος τοϋ Ά ρ χ ι 
ποιμένος Χρίστου. Ή παραμυθία
προς τους πάσχοντας, ή φιλανθρω
πία προς τους δυστυχούντας, είναι
χρέη, τα όποια σας διδάσκει ό πα
τήρ τών οίκτιρμών.

Γεν. ΈφΎ\μ. τής ΓΕλλάδος
1829 αριθ. 73, 74.
Επιστολή της 28 Φεβρουαρίου
1829 προς τον Ιερέα τοϋ τακτικού
σώματος (στρατιωτικόν ιερέα)

Άναγκαΐον ήτον να ολιγοστεύση
ό πατριάρχης τό πλήθος τών εορ
τών και τών νηστειών, επειδή αί
μέν έορταί έμποδίζουσι τό κέρδος
μέ τήν άργίαν εις τον λαόν και αί
νηστεϊαι τοϋ αφανίζουν τήν ύγείαν.
"Οθεν τάς μεγάλας έορτάς ήμπο

Πόσας ημέρας θέλουσι νηστεύση
θέλετε τό όρίση μετά τής γνώμης
τοϋ άρχιερέως· ήμεϊς δέ φρονοΰμεν
ότι αρκεί να νηστεύσωσι μόνον
τήν πρώτην και τελευταίαν εβδο
μάδα τής τεσσαρακοστής, ετι δέ
και τήν εβδομάδα καθ' ην κοινω
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ροϋσε να τάς διορίση εις ολας τάς
Κυριακάς και είς τάς αλλάς έορτάς
να δώση τήν άδειαν να δουλεύουν,
δια δέ τάς σαρακοστάς, να τάς
σμικρύνη, και τάς περισσοτέρας
νά τάς άποβάλη. Και τότε ό πτω
χός ζει με όλιγώτερα έξοδα και
τρέφεται καλλιότερα. Βέβαια δέ
ό εντελής οικονόμος του Παντός
δέν θέλει τιμωρήση τους χριστια
νούς, δια νά έπροσπάθησαν τό κα
λόν τους είς δόξαν του.
Βιβλ. Δ. 52α.
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νήσωσι, και τάς τετράδας και πα
ρασκευάς. Νά πληροφορηθήτε
προσέτι αν συνηθίζωσι να κάμνωσι
καθ' έκάστην τήν προσευχήν των
και εάν όχι νά τους διδάξετε νά τήν
κάμνωσι. Κατόπι δέ θέλομεν φρον
τίση νά είσάξωμεν βαθμιαίως τήν
άνάγνωσιν των προσευχών εν βι
βλίοις τα όποια θέλομεν σας δώση
νά διανείμετε είς τους στρατιώτας.
Έπιστολαί Γ. σ. 48

Έξ όλων τών γνωστών κειμένων του Καποδιστρίου εκείνο τό όποιον
παρουσιάζει τα προσόντα του ιδανικού μάρτυρος είς τό συγκριτικόν έργον
τοϋ φιλολόγου προς άναγνώρισιν του "Ανωνύμου "Ελληνος είναι «τό υπό
μνημα αύτοϋ προς τους αγωνιζόμενους "Ελληνας» τό όποιον έγραψε περί
τα τέλη Ιουνίου 1822.
Βέβαια ή γλώσσα αυτού του κειμένου είναι πολύ βελτιωμένη εν σχέσει
με τήν της Νομαρχίας, αλλά εΐναι πάντως ή αύτη. "Επειτα έχει όλα τα προ
σωπικά στοιχεία τοΰ Καποδιστρίου ώς συγγραφέως. Συγκεκριμένα τό ύφος,
τον τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι, τάς ιδέας επί σπουδαίων προβλημάτων, τήν
χρησιμοποίησιν σκληρας γλώσσης μάλιστα προς χαρακτηρισμόν τοΰ κλή
ρου, τήν προτίμησιν είς τήν χρήσιν τών δεδομένων της στατιστικής προς
τεκμηρίωσιν και έπιβεβαίωσιν τών απόψεων και τέλος υπενθυμίζει είς τους
"Ελληνας δτι ή άπελευθέρωσίς των έπρεπε νά είναι έργον ιδικό των και
έπροτίμα τήν άδιαφορίαν μάλλον ή τήν άνάμειξιν της Ευρώπης.
Προτιμώτερον όμως νά παραθέσωμεν απόσπασμα από τάς παρατηρήσεις
της κ. Ελένης Ε. Κούκκου.
«Ή καθαρή και σέ βάθος γνώση της γενικής καταστάσεως της Ευρω
παϊκής διπλωματίας και της ελληνικής πραγματικότητας, τό κύρος και τό
κατηγορηματικό ύφος πού μεταχειρίζεται ό συντάκτης, οι παραινέσεις και
οι συμβουλές, οί κατευθύνσεις και οί οδηγίες πού δίνει στους πρωταγωνιστές
της επαναστάσεως, φανερώνουν δτι ό συγγραφέας αύτοΰ τοΰ κειμένου ήταν
σίγουρος για τις απόψεις πού διατύπωνε, τις τόσο σημαντικές και κρίσιμες
για τή συνέχιση και τήν έκβαση τοΰ έλληνικοΰ αγώνα. Κανένας άλλος δέ
θά μποροΰσε, εκείνη τήν εποχή, νά υποστηρίζει τόσο κατηγορηματικά τήν
άποψη —πού έρχονταν σέ σύγκρουση μέ τή βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τών
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'Ελλήνων ελπίδα— ότι δέν έπρεπε οί "Ελληνες να περιμένουν καμιά ρωσική
επέμβαση, πού θα υποστήριζε τήν επανάσταση τους και ή άποψη αυτή νά
γίνει αποδεκτή από τους "Ελληνες. 'Αποτελούσε το καταστάλαγμα της πι
κρής εμπειρίας του Καποδίστρια (τον Ιούνιο του 1822 αλλά μήπως το 1806;
ασφαλώς όχι).
Υπάρχουν όμως ορισμένα σημεία, μερικές συγκεκριμένες εκφράσεις
στο κείμενο πού προβληματίζουν για τήν αυθεντικότητα του. Υπάρχει στα
σημεία αυτά μία οξύτητα όχι συνηθισμένη στο πάντοτε ευπρεπές και μετρη
μένο ύφος του Καποδίστρια, όπως μας είναι γνωστό από όσα γραπτά κείμενα
έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί. Καταφέρεται εναντίον των διοικούντων τα με
γάλα ευρωπαϊκά κράτη «οί όποιοι έσυνδέθησαν προ επτά ή οκτώ ετών τόσον
σφοδρά ώ σ τ ε . . . καταγίνωνται ολαις δυνάμεσι νά περιορίσουν τον φωτι
σμόν τών ανθρώπων και νά οπισθοδρομήσουν τήν Εύρώπην εις τήν προ αι
ώνος άπεριέργειαν και άταραξίαν της. . .» Σ' αυτή τήν οπισθοδρόμηση συνέ
βαλε «μεγάλως και ή Ρωμαϊκή Εκκλησία, και τα παράξενα προνόμοια τών
ευγενών, κατήντησαν και οί ίδιοι Λουθηροκαλβίνοι βασιλείς νά χαϊδεύουν
τον Πάπαν και νά καταγίνωνται εις το νά περιορίσουν τήν θρησκευτικήν
άνεξαρτησίαν τών υπηκόων τ ω ν . . . » "Αποκαλεί τον πάπα «Καλίφην της
Δυτικής Εκκλησίας».
Οί τελευταίες παράγραφοι του σπουδαιότατου τούτου υπομνήματος
απευθύνονται στην ψυχή τών Ελλήνων. "Εχουν στόχο τήν ψυχική τόνο)ση
τών αγωνιστών, τήν έξαρση του πατριωτισμού τους, τήν υπενθύμιση της έν
δοξης ιστορίας τους μέ παραδείγματα άπό τα έργα τοϋ 'Αριστείδη και τοϋ
'Επαμεινώνδα, τήν υπογράμμιση της υψίστης σημασίας της θυσίας και της
γενναιότητας.
"Αλλά ακριβώς μέ αυτό το πνεύμα έχουν περίπου εκφρασθεί εις άνύπο
πτον χρόνον και δσοι φιλόλογοι ήσχολήθησαν μέ τήν Νομαρχίαν και διε
τύπωσαν εγγράφως τάς εντυπώσεις των.
Ό Καποδίστριας πρέπει νά άρχισε τήν συγγραφήν της Ελληνικής
Νομαρχίας τουλάχιστον άπό τον Μάϊον 1811 και νά έπεράτωσε αυτήν πι
θανόν τον Μάϊον του 1815. Νά έκυκλοφόρησε δέ τάς πρώτας ημέρας τού
1816.
Πριν άπό τό 1816 δέν υπάρχει καμία άπόδειξις επιστημονικώς ορθή και
δυναμένη νά άνθέξη εις τήν παραμικράν κριτικήν ότι τό περιεχόμενον της
Νομαρχίας έγένετο γνωστόν έστω και μεταξύ περιωρισμένου αριθμού Ε λ 
λήνων.
Αι ίδέαι της Νομαρχίας δηλαδή από ποίους, μέ ποία μέσα και μέ ποίους
τρόπους ήδύνατο και έπρεπε νά έλευθερωθή ή Ελλάς εΐναι έκεΐναι τάς οποί
ας είχε τελικώς διαμορφώσει ύπό τήν έπίδρασιν τών μηνυμάτων τών πολιτι
κών γεγονότων και της διπλωματικής του εμπειρίας και τα όποια χάρις εις
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τά ασύγκριτα φυσικά του προσόντα εΐχεν αποκρυπτογραφήσει και ερμηνεύ
σει και επομένως ξεκαθαρίσει ό Καποδίστριας από τάς αρχάς περίπου του
1815 και διαρκοϋντος τοϋ συνεδρίου της Βιέννης και εΐχεν πεισθή άκρα
δάντως ότι ή στήριξις των ελπίδων τών υποδούλων Ελλήνων εις τήν βοή
θειαν τών ξένων προς άπελευθέρωσιν της πατρίδος των ήτο μία καθαρά χί
μαιρα έστω και εάν τήν πικράν αυτήν άλήθειαν ήτο αδύνατον να τήν πιστέ
ψουν οι συμπατριώται του διότι ήτο και δύσκολον να ξεριζώσουν τάς ελπί
δας των αύτάς.
Αύτη δε ή πεποίθησίς του θά άκολουθήση έκτοτε μίαν ευθείαν πορείαν,
θά παραμείνη αταλάντευτος κατά τήν διάρκειαν του αγώνος της εθνεγερσίας
μας και θά τερματίση με τό τέλος της ζωής και της εθνικιστικής Ελληνικής
πολιτικής του.
Σχετικώς έξ όσων γράφει εις τό βιβλίον του ό Θεόδωρος Σ. Μακρής τάς
απόψεις του αύτάς προφορικώς απεκάλυψε εις πολύ περιωρισμένον αριθμόν
Ελλήνων καί μάλιστα μόνον όταν έβλεπε δτι εΐχε να κάμη μέ αξιόλογους,
σοβαρούς καί απολύτως εχέμυθους ανθρώπους μεταξύ τών οποίων ήσαν καί
οι Θεοδ. Κολοκοτρώνης, Χριστ. Περραιβός καί Έμμ. Ξάνθος.
Ό Καποδίστριας εΐχε όλα τα αναγκαία προσόντα, ήτοι τάς ικανότητας
καί τήν έμπειρίαν προκειμένου να γράψη ενα παρόμοιον έργον. Εΐχε απο
κτήσει τήν άπαραίτητον τριβήν εις τό γράψιμον, διότι έγραψε προηγουμέ
νως πολλάς παρόμοιας εκθέσεις τόσον δια τους υπόδουλους ομογενείς καί
γλυκύτατους αδελφούς του "Ελληνας, κινούμενους έκ λόγων πατριωτισμού
—μεταξύ αυτών ήσαν αί 1) «'Υπόμνημα για τή σημερινή κατάσταση τών
Ελλήνων» τό έγραψε τό 1810 είςτήν Ρωσικήν, 2) «Σύνοψις ιστορική περί
της ένεστώσης καταστάσεως τής 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής Εκκλησίας»
τό 1809 εις τήν Γαλλικήν επί τή βάσει πληροφοριών τοϋ "Ιγνατίου καί 3)
«Δοκίμιον ή πονημάτιον περί τής δημοσίου παιδείας» τό εγραφεν από τον
Μάϊον 1811 εις τήν Έλληνικήν καί μέχρι σήμερον μας είναι άγνωστον.
Δεν αποκλείεται να εχη ενταχθεί εις τήν Νομαρχίαν ή οποία πάντως είναι
ενα βιβλίον πολιτικής σχεδιάσεως —όσον καί δια λογαριασμόν τής Ρωσι
κής Κυβερνήσεως μέ πολλήν έπιτυχίαν καί τήν απόλυτον έπιδοκιμασίαν
τοϋ 'Υπουργού τών Εξωτερικών Ρωμανζώφ καί τοϋ ιδίου τοϋ Τσάρου "Αλε
ξάνδρου καί επομένως τό κυριώτερον εΐχεν αποκτήσει τήν άπαραίτητον
έμπιστοσύνην εις τον εαυτόν του, ότι εκείνα τά όποια έγραφε εις τήν Νομαρ
χίαν ήσαν απολύτως ενδεδειγμένα καί χρήσιμα δια τήν άνόρθωσιν καί άπο
κατάστασιν τής υποδούλου Ελλάδος καί ασφαλώς δέν έκινδύνευε έν τή
αφροσύνη του να παρασύρη όλον τό Γένος εις τήν καταστροφήν καί τον
άφανισμόν.
Έχομεν τήν γνώμην ότι τήν Νομαρχίαν έγραψε μόνος του ό Καποδί
στριας. Ή γλώσσα της είναι ή 'Ελληνική γλώσσα τήν οποίαν έμαθε έκ τής
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συναναστροφής του με τους "Ελληνας του εξωτερικού και την οποίαν τότε
κατά μαρτυρίαν τοΰ ιδίου έγραφε και όμίλει κακώς. Μητρική του γλώσσα
ύπήρξεν ή Ιταλική και ή Γαλλική, δια τον λόγον αυτόν άλλωστε ελλείπει
και το βασικόν γνώρισμα το όμιλούμενον και γραφόμενον ιδιόμορφο γλωσ
σικόν ιδίωμα τοΰ τόπου καταγωγής του συγγραφέως, εν προκειμένω το Κερ
κυραϊκό ν.
Συνεργάται του όμως υπήρξαν οί κληρικοί ό μητροπολίτης Ούγγροβλα
χίας Ιγνάτιος και ό 'Αρχιμανδρίτης "Ανθιμος Γαζής. Τήν εκδοσιν ειχεν ανα
λάβει ύπό τήν προστασίαν του ό 'Ιγνάτιος όστις και προς τον σκοπόν μάλλον
κυρίως αυτόν έγκατεστάθη εις Πίζαν της 'Ιταλίας πιθανόν άπό τον Όκτώ
βριον του 1815. Εις τήν διόρθωσιν των δοκιμίων και τήν όρθήν άπόδοσιν
τοΰ κειμένου, εργασία ή οποία είναι ομολογουμένως πάρα πολύ επιμελημένη,
τό πιθανότερον να έβοήθησαν και οί δύο γραμματείς τοΰ 'Ιγνατίου, δηλαδή
ό αδελφός του αρχιμανδρίτης Χριστόφορος και ό Δημ. Ίωαν. Μόστρας.
Έξ όλων τών συνεργατών του ό πλέον σπουδαίος ύπήρξεν ό 'Ιγνάτιος.
Ή τ ο πάρα πολύ έξυπνος και εΐχεν σπουδάσει εις τήν Κωνσταντινούπολιν,
όπου επίσης ύπηρέτησεν επί πολλά χρόνια ώς κληρικός. Τό 1794 έχειρο
τονήθη μητροπολίτης "Αρτης και άναγκαστικώς έχρημάτισεν πολιτικός
σύμβουλος και 'Υπουργός τοΰ Ά λ ή Πασά μέχρι τέλους τοΰ 1805. Διεκρίθη
επίσης ώς ένας πολύ αξιόλογος μελετητής και μεταρρυθμιστής επί θεμάτων
παιδείας.
Συνεπώς ό 'Ιγνάτιος προσέφερεν πάρα πολλά άπό τα πληροφοριακά
υλικά δια τήν συγγραφήν τής Νομαρχίας.
Τό πλέον έκπληκτικόν όμως είναι ότι παρέσχεν τήν συγκατάθεσίν του
και είναι έξηκριβωμένον ότι ό Καποδίστριας τήν έζήτει πάντοτε, προκει
μένου να κυκλοφορήση ενα βιβλίον τό όποιον εκτοξεύει τόσην λάσπην κα
τά τοΰ προσώπου του προφανώς χάριν τής σωτηρίας τής πατρίδος μας.
Σήμερον λοιπόν ήλθεν ή ήμερα διά να φανώσιν ποίοι, μέ ποίους τρό
πους και μέ ποίας θυσίας έσωσαν τήν Πατρίδα και να τους γνωρίση χάριν τό
Γένος.

Dr RICHARD WITT

Ο ΕΛΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ*

«Δεν μ' ενδιαφέρει καθόλου ό έξωελλαδικός κόσμος. Έμενα με καίει
ό νέος Ελληνισμός, ό νέος Ελληνικός μύθος». "Ετσι είπε ό 'Ελύτης στην
((Καθημερινή» εδώ και έντεκα χρόνια ακριβώς.
Δε θάπρεπε να πάρουμε τοις μετρητοίς αυτά τα λόγια του Νομπελίστα.
Καταρχήν, υπονοεί μια άρνηση, ή οποία δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα του
ποιητή. Στή συνέχεια, συγκρούεται με άλλες εξίσου δυναμικές δηλώσεις του,
όπως παραδείγματος χάριν:
«Είμαι άλφα χρονών κι Ευρωπαίος εως τή μέση
Των "Αλπεων ή των Πυρηναίων».
Επίσης συγκρούεται με τήν αντίληψη του για τήν Ελλάδα σαν μια
χώρα:
«...αρμοσμένη
αργά στο μεγαλείο της ανατολής και τον ηλιοβασιλέματος».
Τέλος, συγκρούεται μέ τή συνήθεια του να ταξιδεύει στή μεταπολεμι
κή ν Ευρώπη.
Προτιμώ να θεωρήσω αυτή τήν αγέρωχη δήλωση του Ελύτη σαν επι
βεβαίωση της «Ελληνικότητας» του, για να χρησιμοποιήσω τήν λέξη πού
έφεΰρε για αυτόν ό 'Ανδριώτης διανοούμενος Καραντώνης. Μέ άλλα λόγια,
είναι φαινομενικά αναληθής άλλα στο βάθος αληθής, όπως συμβαίνει στον
πασίγνωστο αφορισμό του: «'Όπου δεν ακούγεται αηδόνι ακούγεται κοκτέιλ
Μολότωφ».
"Ας αρχίσουμε λοιπόν, μέ τή μετριόφρονη γνώμη τοΰ 'Ακαδημαϊκού
Κ. Τρυπάνη, στο άρθρο του «Ή πολιτιστική συμμετοχή της Ελλάδος στην
ΕΟΚ» 1 . Γράφει: «Ή καινούργια άνθηση πού μέ τήν γενιά τοΰ Τριάντα πα
ρουσιάζεται, έχει πια ενα νεοελληνικό «σύγχρονο» χαρακτήρα, πού κατ'
εξοχήν θα πρέπει να προβάλουμε στον γενικώτερο Ευρωπαϊκό πολιτιστικό
χώρο».
* Όμιλία εις τον «Παρνασσον)) 25 Νοεμβρίου 1986.
1. Αιολικά Γράμματα, αφιέρωμα 'Οδυσσέας 'Ελύτης.
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Ισχυριζόμενος ότι ό Ελύτης βρίσκεται στην πρώτη σειρά των Ευρω
παίων ποιητών, δεν θέλω να αρνηθώ τις ελληνικές πηγές της έμπνευσης του.
Πώς θα μπορούσα να αρνηθώ κάτι τέτοιο, δταν διαβάζω στίχους όπως :
«Τη γλώσσα μου έδωσαν 'Ελληνική.
Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές τον Όμηρου».
καί :
«Δρασκελίζοντας αμπέλια θάλασσες»;

Δέν απόκτησε ό Ελύτης την πρώτη ώριμη εμπειρία τοΰ εξωτερικού
παρά μόνο όταν ήταν σαράντα σχεδόν χρονών. Ό λόγος; Γνωστός: έζησε
τή Γερμανική κατοχή, τή δικτατορία του Μεταξά, καί τις οδυνηρές μέρες
του "44  "48. "Οπως λέει ό ϊδιος:
«Πόλεμος και Ειρήνη μ έφαγαν από τις δυο μεριές»,
ένας στίχος πού (κάπως απροσδόκητα) μας θυμίζει τήν Αλίκη στή
χώρα τών θαυμάτων2.
Πάντως ή συμβατική ιδέα μιας εδαφικά αποκομμένης χώρας, είναι
αποκρουστική για τον Ελύτη, επειδή, όπως κι ό Γάλλος πρόδρομος του
Πώλ Έλυαρ, υποφέρει από κάποια κλειστοφοβία. Κατά τον Ελύτη, τό χει
ρότερο πού μπορεί να συμβεί, εΐναι:
«Τών ανθρώπων ή φρόνηση έκλεισε τα σύνορα,
Τείχισε τις πλευρές τοϋ κόσμου».
Δηλαδή, ή Ελλάδα εΐναι πατρίδα του όχι μέ τή στενή πολιτική έννοια
άλλα μέ τήν ευρεία γεωγραφική, οπτική καί ηθική διάσταση.
Επειδή τελικά ό σκοπός τοΰ Ελύτη ει ναι ύ π ε ρεθνικός. Λέει:
«Ό ποιητής των νεφών καί τών κνμάτιον κοιμάται μέσα μου! »
Επιθυμεί οί αναφορές του να εΐνοα παγκόσμιες, χωρίς σύνορα.

Ό Ελύτης πιστεύει ότι ή Ευρώπη εΐναι μία «συνέχεια». "Ετσι, πάντα
κατ" αυτόν, ή τέχνη επεκτείνεται αδιάκοπα, άπό τά Κυκλαδικά αγαλματίδια
μέχρι τά τελευταία έργα τοϋ Πικάσσο. "Εχει κάπως δίκηο, γιατί αν αγνοή
σουμε τήν έπιστημονικήν εξέλιξη καί τήν τεχνική πρόοδο, οποιοσδήποτε
ορισμός της Ευρωπαϊκής σκέψης καί πολιτισμού, πρέπει να ανατρέξει στην
αρχαία 'Ελλάδα. «Είμαστε όλοι "Ελληνες», είπε ό προοδευτικός "Αγγλος

2. Σύμφωνα μέ μια ενότητα της Μαρίας Νεφέλης πού έχει τον τίτλον «Through the
Mirror», λάθος για «Through the LookingGlass».
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ποιητής Σέλλυ. «Οί νόμοι μας, ή λογοτεχνία μας, ή θρησκεία μας και οί
τέχνες μας έχουν τη ρίζα τους στην Ελλάδα». Επιτρέψτε μου να σας υπεν
θυμίσω, ότι ή πρώτη μελέτη του Καρόλου Μαρξ έγινε πάνω στή θεωρία του
'Επικούρου.
Στην Κρήτη λοιπόν, τή Λέσβο και τήν Ιωνία βρίσκονται τά πρώτα
σπέρματα μιας σκέψης πού μπορεί να θεωρηθεί Ευρωπαϊκή, και όχι μεσο
ποταμιακή ή σημιτική. Έκεΐ συναντάμε αυτό πού μας περιγράφει ό Ελύτης:
«Ή πρώτη λυρική φωνή στην ποίηση, καί ή υπακοή του μαρμάρου στο αν
θρώπινο χάδι».
Αυτά δέν σημαίνουν ότι ή Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, άλλα ότι ή
Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα.

"Εχοντας επιζήσει άπό τήν κρίση ταυτότητας, πού επάγει ή ιδέα τοΰ
παρελθόντος για ένα "Ελληνα διανοούμενο, καί πού συμβολίζεται στο περί
φημο μαρμάρινο κεφάλι τοΰ Σεφέρη, ό 'Ελύτης υποδέχτηκε μ' ανοιχτές
αγκάλες τους συγγραφείς της αρχαιότητας στο ποιητικό του στερέωμα. Καί
αν ακόμα δέν τους είχε διαβάσει καθ' όλου, πάλι θα είχε γίνει ένας κορυ
φαίος ποιητής. Παρ' όλ'αυτά, το έργο του το χαρακτηρίζει μια προσπάθεια
να εισάγει όσο το δυνατόν περισσότερα εξωτερικά φαινόμενα, για νά τά
φέρει σέ μια αρμονική συνάφεια μέ μια πράξη ανθρώπινης κοσμογονίας.
Ό Ελύτης ό ϊδιος έχει παραδεχτεί τον δανεισμό του σ' αυτούς τους
«πρώτο  Ευρωπαίους». Τους ονομάζει «μια ολάκερη φιλολογία, μια τέχνη».
Ό δανεισμός έχει ερευνηθεί μέ αρκετές λεπτομέρειες άπό τό Δανιήλ 'Ιακώβ 3 ,
καί είναι προφανής στο αξέχαστο μοτίβο του «"Αξιον Εστί»:
«ΑΥΤΟΣ
r
O κόσμος ό μικρός, ό μέγας!»
το όποιο πρέπει νά μας υπενθυμίσει τον "Αναξαγόρα.
Σωστά, ό 'Ελύτης δέν έχει παρωπίδες. Ά π ό τους «εφτά σοφούς» του,
τρεις μόνο είναι "Ελληνες, τρεις Ευρωπαίοι (ό Παράκελσος, ό Χάρντεμπεργκ,
κι ό 'Αντρέας Μπρετόν), καί ό άλλος άπό τήν "Ασία.

"Οσον άφορα τό ύφος του, απορρίπτει τους παραδοσιακούς μετρικούς
τύπους της Ελλάδας (μέ τήν αξιόλογη εξαίρεση τοΰ κοντακίου τοΰ Ρωμα

3. Στή μονογραφία του «Ή 'Αρχαιογνωσία τοϋ Ελύτη».

112

Richard Witt

νοϋ), υπέρ των συγχρόνων τύπων της Ευρώπης, πού εΐχαν εγκαταστήσει ό
Έλιοτ και ό Πάουντ, και πού δεχόταν κι ό Σεφέρης. "Ας θυμηθούμε και την
αφηγηματική πεζογραφία μέσ" στο «"Αξιον Εστί», ή οποία θυμίζει έντονα
στον Ελβετό λόγιο Χίλτυ τον Καμύ, και δείχνει τον χαρακτήρα ενός ανε
πίσημου Ευαγγελίου. Αυτό τό γεγονός, ανεβάζει το ποίημα στο ΰψος δύο
άλλων αριστουργημάτων τοΰ σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα όποια
ό Ελύτης προφανώς δέν εΐχε υπόψη του. Εννοώ τοΰ Μπρεχτ την «"Ανοδο
και πτώση της Πόλης Μαχαγόννυ», όπου τα συνθετικά ρετσιτατίβα αποτε
λούνται άπό ειρωνικές παρωδίες τών εκκλησιαστικών Παθών: και τή χορω
διακή σύνθεση τοΰ "Αγγλου Τίπιτ, τό «"Ενα σύγχρονο παιδί», όπου ό Τίπιτ
μεταχειρίζεται τα ρετσιτατίβα του μέ ειλικρίνεια και με βαθειά συγκίνηση.

Οί ξένες λέξεις αρχίζουν να μπαίνουν στο έργο τοΰ Ελύτη γύρω στό
1970. Πρόκειται, πρώτον, για ολόκληρους στίχους ή φράσεις, πού αναφέρε
ται σποραδικά, όπως στην «"Ερημη Χώρα» τοΰ "Ελιοτ: δεύτερον, για μεμο
νωμένα ονόματα, εϊτε μεταγραμμένα ή (στις πρόσφατες του εργασίες) σ"
Ευρωπαϊκά στοιχεία: και τρίτον, για κοινούς τόπους τοΰ Συροαμερικάνικου
περιβάλλοντος, π.χ. πίκ  άπ, Κόκα  Κόλα, τζιν  φίζ, ενα ρολόι Πατέκ Φι
λίπ. Τό πιο τολμηρό βήμα τοΰ Ελύτη σ" αυτή τήν κατεύθυνση ήταν να ανα
φέρει αύτολεξί μία ολόκληρη αναγγελία πτήσης, άλλα συγκεκριμένη μου
σική. "Εχουμε και τήν έξης απομίμηση ενός άσματος ό παθών στον «"Ηλιον
Ήλιάτορα»:
«Ν' αρχίσει το τραγούδι...
ΤΙ με το γ α και με το ν ο και με το ν τ α ι
"Ολα τοΰ κόσμου ταδικα ζ ε  χά  ΙΌ  νται ».

Πόσο καλά γνωρίζει ό Ελύτης τήν Ευρώπη;
Τήν Γαλλία σαν δεύτερη πατρίδα και τά Γαλλικά σαν μητρική γλώσσα.
Επισκέφτηκε όλες τις κυριώτερες πόλεις της 'Ισπανίας. "Εχει ζωηρή συμπά
θεια μέ τήν Ιταλική ψυχοσύνθεση. "Αγνοεί τήν Γερμανία, και δέν φαίνεται
νά εντυπωσιάστηκε άπό τό επίσημο του ταξίδι στην "Αγγλία, παρά από
τους θησαυρούς της Εθνικής Πινακοθήκης κι άπό τό Μουσείο της Μαντάμ
Τυσσώ, τό όποιο τοΰ υπόβαλε μια έξυπνη παρομοίωση.
'Ωστόσο, οί πιο πιστές μαρτυρίες της Εύρωπαϊκότητάς του είναι οί τρεις
ενότητες στό «Μικρός Ναυτίλος» πού απαριθμεί σέ χρονολογική σειρά,

Ό Ελύτης στην ευρωπαϊκή παράδοση

113

κάμποσες λογοτεχνικές αναφορές, και κάμποσους τίτλους αγαπημένων ζω
γραφικών πινάκων πού συνιστάνε τή μωσαϊκή της προσωπικής καλλι
τεχνικής εμπειρίας του. Αυτά τα ονομάζει τον «ταξιδιωτικό» του «σάκο».
Περιέχει λοιπόν ό «σάκος», κλασσικές ζωγραφιές (ιδιαίτερα των ιταλι
κών πριμιτίφ), κλασσική μουσική του δεκάτου ογδόου αιώνα, στην πιο
άψογη Γαλλική γεύση: άπό τή λογοτεχνία του Ντάντε, ποιητές  οραματιστές
στα αγγλικά (τον Μπλέηκ, τον Γέητς, τον Πάουντ) και στα γερμανικά (τον
Χέλδερλιν, τον Νωβάλη), αρκετούς Γάλλους (τον Ντέ Νερβάλ, τον Μαλαρ
μέ, τον Ρεμπώ, τον Μπωντελέρ και φυσικά τον Έλυαρ), τον 'Ισπανό Λόρ
κα και τον Ίταλόν Ούγγαρέττι), όλους αυτούς σέ σκόρπιους στίχους. Περι
έχει και μια θαυμάσια σειρά Γαλλικών μεταϊμπρεσσιονιστών ζωγράφων
(τον Μοντριέν, τον Μπράκ, τον "Αρπ, τον Νταλί).
Μου φαίνεται, λοιπόν, ότι έφεϋρε μια ικανοποιητική ισορροπία μετα
ξύ του καθαρά τοπικού στοιχείου, του Αιγαίου δηλαδή, και του ευρύτερου
περιβάλλοντος του, δηλαδή της Ευρώπης. «Αυτός / ό κόσμος ό μικρός, ό
μέγας!».
*

*

*

'Ορισμένα πνευματικά θέματα εμφανίζονται τόσο συχνά στην Ευρω
παϊκή λογοτεχνία της φαντασίας, ώστε να είναι χαρακτηριστικά. Ό χρόνος
είναι ένα απ' αυτά4: άλλα είναι ό "Ερωτας, ο Γάμος, ή Ελεύθερη Βούληση,
ή Ανθρώπινη Φύση, ή Επιστήμη, το Κάλλος και ή "Αθωότητα.
Πολλά άπό τα παραπάνω θέματα βρίσκονται στο έργο του Ελύτη, άλ
λα το πιο σημαντικό, εΐναι ϊσως ό Χρόνος. "Εχει ασφαλώς ό Ελύτης μια
έμμονη ιδέα σχετικά μέ τή φύση τοΰ χρόνου και μέ τή χρονομέτρηση. Στα
πιο εμφατικά σημεία, συναντάμε λέξεις, όπως «τώρα: τώρα πού: τήν ώρα πού:
αύριο: άνοιξη: καλοκαιρινός». Ό επίλογος τοΰ «"Αξιον Εστί» βασίζεται
σέ μια ολόκληρη κλωστή χρονικών αντιθέσεων, όπου το τωρινό κακό τοΰ
πολέμου (πού αντιπροσωπεύεται μέ το Νυν) τίθεται, ενάντια στο αιώνιο
αγαθό της Ειρήνης (πού αντιπροσωπεύεται μέ το Αΐέν). Αυτή ή δυαδική δο
μή, ανατρέχει στο έργο του Ουγκώ, όπου εμφανίζεται σαν «άλλοτε...σήμερα».
Ή έννοια τοΰ «ρολογιού» και τοΰ «κύκλου» είναι στο επίκεντρο τοΰ
ενδιαφέροντος για πολλούς μαθηματικούς  φιλοσόφους στην εποχή μας.
Είναι ενα ακόμη αγαπητό θέμα τοΰ Ελύτη. Στο «"Ασμα Ήρωϊκόν» ό θάνα
τος τοΰ χαμένου ανθυπολοχαγού:
«Μοιάζει οολόϊ αγγέλου πον σταμάτησε ».

4. Κυττάξτε τον "Αϊνστάιν Προύστ, και τον «μετρονόμο» τοΰ εφευρέτη Μέλτζελ.
8
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Μέχρι το 1982, ό 'Ελύτης είχε ((διυλίσει» τις σκέψεις του σχετικά με
τον Χρόνον, όπως βλέπουμε στην παρακάτω περίεργη παράγραφο:
«Ο Βιβάλντι, 6 Μοζάρ
ενώτια παμφανόωντα
την ώρα που τ' αντανακλά ή στροφή της κεφαλής,
στην οποία ακολουθεί ή έξης περιπέτεια στην αστροφυσική:
«Τα βέλη προς τα κάτω και τα βέλη προς τα επάνω
Δε συναντήθηκαν ποτέ»,
και μια σύντομη αναφορά στην ηλεκτρονική μουσική. "Ολ' αυτά ανήκουν
στο Ευρωπαϊκό ρεϋμα.
Ό έρωτας είναι ενα άλλο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής δημιουργικότητας.
Πρέπει να παραδεχτούμε, ότι ή ψυχολογικά περίπλοκη προσέγγιση του Ελύ
τη στην γυναίκα δεν είναι χαρακτηριστική, ούτε στην αρχαία Ελλάδα ούτε
στή Μεσαιωνική, άλλα ούτε και στην Ελλάδα τοΰ 19ου αιώνα. Στο έργο του,
δέν θα συναντήσουμε, ούτε τή φόνισσα Μήδεια ούτε τή γεμάτη αυταπάρνηση
'Αντιγόνη. Ούτε ακόμη τήν παραμυθένια πριγκίπισσα Ναυσικά, γιατί στην
ελκυστική και μοντέρνα Μαρία Νεφέλη δέν ταιριάζει απόλυτα αυτός ό ρό
λος. Ούτε διαιωνίζει (και γιατί θάπρεπε να διαιωνίζει;) τον 'Ιταλικό αριστο
κρατικό έρωτα, πού δίνει στην προσωπικότητα της Έρωφίλης μία δυνατή
χροιά. Πάλι δέν εκθέτει τό μίγμα ενός βυρωνικοΰ ρομαντισμού και μιας
Τουρκικής ατονίας πού βρίσκεται π.χ. στον Ραγκαβή. Μάλλον μοιάζει ή
πανική γυναίκα του, δραστήρια, νεαρή και γυμνή, στο ιδανικό κορίτσι τοΰ
περιοδικού «Κοσμοπόλιταν», και έτσι ανήκει στον Δυτικό ερωτισμό.
'Αφορούν ειδικά τον "Ερωτα οί εργασίες του «Το Μονόγραμμα» (με τό
όποιο θ' ασχοληθώ αργότερα) και «Μαρία Νεφέλη», τό πρώτο ποίημα του
μέ κάποια απήχηση στην Ευρώπη.
Τό «Μαρία Νεφέλη» είναι μία εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
μιας νέας, πνευματώδους και απελευθερωμένης κοπέλλας, και ενός, κατά
πολύ μεγαλύτερου της, σεξουαλικά λίγο «κουμπωμένου», και στοχαστικού
άνδρα. Οί δύο χαρακτήρες μιλούνε σκοπίμως διαδοχικά, για να εκφράσουν
τό εκκλησιαστικό Τυπικόν. ('Ωστόσο, αυτό εμένα μοΰ θυμίζει κάποιο ευρω
παϊκό μουσικό ύφος, τον «κύκλο ασμάτων»).
Καθώς τό ποίημα ξεδιπλώνεται, οί δύο χαρακτήρες, αποκαλύπτουν τις
απόψεις τους γιά τον κόσμο: τή φιλοσοφία της γενιάς τοΰ '60 απέναντι στή
φιλοσοφία της γενιάς τοΰ '40. Ό εραστής ζει έμμονα μέ τήν Μαρία στο μυα
λό του. Νοιώθει κάποια αβεβαιότητα σ' αυτή τήν κατάσταση. Προσπαθεί να
συμβιβάσει τα πάθη του μέ τα χριστιανικά του πιστεύω. Δείχνει τήν Ευρω
παϊκή του μόρφωση και τή γνώση του των καλών τεχνών όταν έρωτροπεϊ μέ
τή νέα. Κάνει τό παν γιά να τήν καταλάβει, λέγοντας της :
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«"Οταν λέει ( Θα κοιμηθώ μ' αυτόν ),
'Εννοεί δτι θα σκοτώσει, ακόμη μία φορά, την Ιστορία.»5
Ό εραστής και ή νέα βαδίζουν βαθμιαία σε μια πνευματική και συναι
σθηματική ένωση. Στο τέλος, ή Μαρία τον βάζει να φωνάζει προοδευτικά
συνθήματα, έτσι :
«Έκ τον Καιρόν! 'Επιμείνατε στον Μπρετόν!
Προσχέεε! Μελετήσατε τον Φουριέ! »
Και σε ενα τελικό ξέσπασμα αυτογνωσίας και αυτοκριτικής της, αποκα
λύπτει άμεσα τα αισθήματα του. Ή σύγχρονη εξομολόγηση της αγάπης του
διακόπτεται σαν άπό διαφημιστικά σήματα πού αστράφτουνε:
«Σαν εξώφυλλα περιοδικών οπού όλες μπήκ
PARKER WATERMAN
BIC
Μπήκανε κάποτε οι ωραίες μιας μέρας
Τριανταφνλλένιες δπως το κορίτσι
Της ELIZABETH
ARDEN και της NINA RICCI
Μαρία Πούμα τών δημοσίων οδών
μέσ' στο διάφανο νάϋλον ή το ντραλον
ή μισή στάχτη που καίει
PHILIP MORRIS
CRAVEN A
και ή μισή εξάτμιση εκνευριστική
MOBILOIL SH ELL
ΒΡ»\τλ.
Αυτό τό ποίημα εΐναι κάτι περισσότερο άπό μια απλή ερωτική ιστορία,
και δείχνει τον 'Ελύτη τελικά να ελέγχει τό Ευρωπαϊκό στοιχείο καί να τό
διοχετεύει μέσα άπό τήν τεχνική του.

Θ' αναφερθώ τώρα στην ειδική σχέση του Ελύτη μ' ενα συγκεκριμένο
Ευρωπαίο συγγραφέα, τον Γάλλο Πώλ Έλυαρ, μια σχέση πού θα επιθυμού
σε να έχει κάθε νέος ποιητής πού βρίσκεται μακρυά άπό τα κυριώτερα πολι

5. Μια έκφραση πού είναι στην ακρίβεια παράλληλη με τα περίφημα λόγια τοΰ 'Ιρ
λανδού Τζα'ιμς Τζόϊς: «Πηγαίνω για να συναντήσω, για τήν εκατομμυριοστή φορά, τήν
πραγματικότητα της πείρας, καί να σφυρηλατήσω στο σιδηρουργεΐο της ψυχής μου τήν
αδημιούργητη συνείδηση τοΰ έθνους μου».
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τιστικά κέντρα. Τον Έλυαρ, τον κουβαλούσε ό Ελύτης μέσ' στο μυαλό του
όπως μία καγκουρώ το μικρό της στο θύλακα της.
Ό δεσμός αυτός ήταν μέχρι ενός σημείου ιστορικά καθωρισμένος. Γιατί
τό Παρίσι ήταν ό μαγνήτης, πού τραβούσε τους Βαλκανικούς διανοούμενους
της γενιάς τοϋ Ελύτη. Έκεΐ απόκτησαν τή φήμη τους ό Καλομοίρης καί ό
Καζαντζάκης.
Τή δεκαετία εκείνη, όποιος ποιητής γύριζε τα βλέμματα προς τό Παρίσι,
δεν μπορούσε παρά να συναντήσει τήν επικρατούσα φιλολογική κίνηση: τον
υπερρεαλισμό. "Οπως ξέρουμε, τό βάπτισμα τοϋ Ελύτη στον υπερρεαλισμό
έγινε τό 1935 άπό τον ποιητή 'Αντρέα Εμπειρίκο. Έδώ φαίνεται μία τέλεια
αλγεβρική εξίσωση: ο,τι ήταν ό δεδηλωμένος, διασπαστικός Εμπειρίκος
για τον Μπρετόν, ήταν κι ό ουδέτερος, συμβιβαστικός Ελύτης για τον Πώλ
Έλυαρ. Πόσο βαθειά ό είκοσιτριάχρονος αισθανόταν τή σχέση αυτή, μπο
ρούμε να τό συμπεράνουμε από τό γεγονός, ότι άμεσα υιοθέτησε ενα σχεδόν
πατρωνυμικό ψευδώνυμο [Έλυ, Έλύ], τό κοινό στοιχείο τοϋ οποίου περι
λαμβάνει στα γαλλικά καί τήν έννοια τοϋ εκλεγμένου, όπως στο Ρεμπώ. Ό
νέος Ελύτης, καί ό παληός Ελύτης, δίνουν μεγάλη σημασία στις διαδρομές
αύτοΰ τοϋ είδους στην χώρα τοϋ «γλωσσολογικού συλλογικοΰ ασυνειδήτου».
Εννοείται ότι ό 'Ελύτης δεν παραδεχόταν αβασάνιστα κάθε δόγμα τοΰ
Γάλλου. Ό Έλυαρ, π.χ., ήταν ακλόνητος άθεϊστής, ένώ ό Ελύτης, όπως είπε
στον Ίβάρ Ίβάσκ σε μία σπουδαία συνέντευξη, προσαρμόζει τή χριστιανική
έννοια τοϋ έξαγιασμοΰ, στον κόσμο των αισθήσεων. 'Επίσης διαφορετικά
βλέπουνε τον έρωτα. Έπειτα, ό Έλυαρ εϊχε πλήρη συνείδηση της αποστολής
τοΰ ποιητοϋ στην κοινωνία, άλλα ό Ελύτης, παρ' όλο πού μπορεί να είναι
εκρηκτικός κατά τον δικό του τρόπο 6 , ποτέ δεν προσέγγισε τον Μαρξισμό.
Άλλα πόσα κοινά έχουν μεταξύ τους! Καί οι δύο, είναι παρόντες στο
ραντεβοΰ της ιστορίας. Καί οί δύο, έχουν καλλιεργημένη οπτική αίσθηση,
καί ταλέντο για αξιομνημόνευτους τίτλους. Ό Ελύτης έχει όλη τή διαύγεια,
χωρίς τό «μπαναλισμό», τοΰ Έλυαρ. Στον ϊδιο τρόπο «πολώνει» τή σκέψη
του, καί επίσης έχει τις λέξεις πού αγαπά καί πού μισεί. Ή φαντασία του
επικροτεί τό ρητό τοϋ Έλυαρ «Να ύλοποιηθή ή γλώσσα!». Οί δύο, απορρί
πτουν τον Φρόϋντ, υπέρ μιας δυναμικής, πραγματικής σκέψης. Καί των δύο
ή σύνταξη ακολουθεί τον κανόνα της «ευλογημένης ελευθερίας», με λίγους
γραμματικούς θεσμούς, συχνές αναφορές, καί παράξενα οπτικά έφφέ στην
τυπωμένη σελίδα.

6. Π.χ. με τους στίχους «Θα ρήξω ανάσκελα τον Μάη/θα τον σφήξω στα μπράτσα μου».
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"Ας κεράσουμε τώρα στο «Μονόγραμμα» του Ελύτη, ενα έργο πού ανά
γεται στο 1971, δηλαδή στην άρση της λογοκρισίας. Είναι αξιοσημείωτο,
ότι ή πρώτη έκδοση του έγινε δχι στην Ελλάδα, άλλα στην Ευρώπη, στις
Βρυξέλλες, για λογαριασμό του Κυπριακού οίκου «L' Oiseau».
Tò «Μονόγραμμα» ξεχωρίζει λίγο από τα άλλα του ποιήματα. Είναι
έξυπνο στή δομή του, εφόσον οι ποικιλίες τοΰ αριθμού εφτά γίνονται στο
ποίημα εξαιρετικά πολύπλοκες. "Αν τοΰ δοθεί αρκετός χώρος, θα μπορούσε
να τυπωθεί σαν ποίημα όπτικόν, στο σχήμα πού οί ποιητές της αρχαίας 'Αλε
ξανδρείας ονόμαζαν «αυγό» (π.χ. τό «Ώιόν» τοΰ Σιμμία). Όλόκληρο, κατα
λαμβάνει 175 (=25 Χ 7) γραμμές.
Στυλιστικά επίσης, είναι παράτυπο, γιατί είναι ϊσως το μόνο ποίημα τοΰ
Ελύτη στον χαρακτηριστικό Ευρωπαϊκό τύπο της «λυρικής της αγάπης»,
απευθυνόμενης αποκλειστικά στην αγαπημένη και μέ σκοπό να γιορτάση
ένα αμοιβαίο πάθος. Έτοΰτο τονίζεται από τό στίχο :
«"Ετσι μιλώ για σένα και για μένα».
Τό ποίημα βασίζεται σέ μια έννοια άπωλείας. Ή επιγραφή λέει: «Θα
πενθώ πάντα—μ'άκοΰς;—για σένα, μόνος στον Παράδεισο». Ό Ελύτης θ'
αναφερθεί ανοιχτά, στην Όφηλία τοΰ Σαίξπηρ. Εμφανίζεται τό θέμα τοΰ
αθώου θανάτου:
«Και θα χτυπήσει τον κόσμο ή αθωότητα
Με το δριμύ τοΰ μαύρου τοΰ θανάτου».
Έ ν τούτοις, δεν πρόκειται για μοιρολόι. Γιορτάζει τό ποίημα τήν ικα
νοποίηση και τή ζωτικότητα, σ" εικόνες όπως: «Τήν άνεμώνα, πού κάθισε
στο χέρι σου» και «τή γάτα πού μας κοίταζε στα σκοτεινά». Προπάντως
/
καθορίζει τήν ταυτότητα και προσωπικότητα τής αγαπημένης:
«Πώς λες ψιθυριστά το «τι» και το «ε»...
Νά σε βλέπω να περνάς στο νερό...».
Υπάρχει πολλή καθαρή ποίηση, όπως σ' αυτή τήν ωραία μεταφορά:
«Κι είναι ο Χρόνος μία μεγάλη 'Εκκλησία, μ' άκοϋς
"Οπου κάποτε οι φιγούρες, μ' άκοϋς
Τών Άγιων
Βγάζουν δάκρυ αληθινό».
Βαθμιαία, ό ποιητής στρέφεται προς τα εξω, μέ πολλά σύμβολα τής Φύ
σης, και στο τέλος ό αναγνώστης μένει μ' ένα αίσθημα ελπίδας και παρηγο
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ριδς. Ή τελευταία λέξη τοϋ «Μονογράμματος» είναι «Παράδεισο»: δηλαδή,
ό Ελύτης το έγραψε σύμφωνα με μία μακροχρόνια Ευρωπαϊκή παράδοση
παρηγορητικής λογοτεχνίας, πού αναπτύχθηκε στην άρχαίαν "Αλεξάνδρεια
και τελειοποιήθηκε άπό τους Λατίνους συγγραφείς.
Με αυτόν τον εκτεταμένο δραματικό μονόλογο, επιτρέψτε μου να συγ
κρίνω ενα άπό τα πιο περίφημα μακρά λυρικά ποιήματα της Ευρωπαϊκής
λογοτεχνίας, το «Λυκίθας» τοϋ "Αγγλου ποιητή Μίλτωνα, συγγραφέα τοϋ
«Χαμένου Παραδείσου».
Τό διάβασμα του «Λυκίδα» διαρκεί περίπου το ϊδιο με το «Μονόγραμ
μα», άφοϋ είναι σχεδόν διακόσιοι στίχοι. Κι αυτό ξεκινάει άπό τον χαμό
ενός συντρόφου, αυτή τή φορά ενός Λογίου. Ό θάνατος τοΰ Λυκίδα είναι
τόσο αναπάντεχος, όσο και χωρίς αιτία. Τό ζήτημα τής αθωότητας, πού είναι
για τον 'Ελύτη μία έμμονη Ιδέα, τό θεωρώ σαν γνήσιο Ευρωπαϊκό θέμα.
Τοϋ Μίλτωνα τό ποίημα, εξορμά άπό τήν εικόνα ενός κήπου, και ανα
φέρεται συχνά στα φυτά και τα λουλούδια 7 . Ό Μίλτων, εκφράζοντας τό
πρόσωπο ενός ποιητή βοσκού τον χειμώνα, αρχίζει μέ τα λόγια:
«'Ακόμα μία φορά, ώ σεις δάφνες, και μία φορά
'Ακόμα, σεις καστανές μυρτιές, μ' άείχλωρο κισσό
"Ερχομαι, για να τρυγήσω τ' άγρια, τα σκληρά σας μοϋρα».
Συνεχίζεται για λίγο ό θρήνος. Ό βοσκός αποδέχεται, μέ Χριστιανική
υποταγή, τον θάνατο τοΰ φίλου του, έπειτα θυμάται τις ωραίες στιγμές πού
πέρασαν μαζί:
«Στον ϊδιο λόφο μεγαλώσαμε
Μαζί περνούσαμε προς τους αγρούς
Και δέ σιωπούσαν τάσματα των χωριατών».
Τώρα ό ποιητής, για να εύρύνει τό πάθος του, στρέφεται προς τό φυσικό
κόσμο, αναφέροντας «τήν τριγυρίστρα κληματαριά, τις ίτεές» και λοιπά.
Αυτό γίνεται πολύ συχνά στον 'Ελύτη: εχω υπόψη μου τήν περικοπή τοΰ
«"Ασματος Ήρωϊκοϋ» πού αρχίζει:
«Γιατί, ρωτάει ό αϊτός, που "ναι το παλλικάρι;»
"Επειτα ό Μίλτων επεξεργάζεται, πολύ επιτυχημένα, τήν προσωπικότητα
τοΰ νεκροϋ Λυκίθα. Εισάγει πρόσωπα από τήν ελληνική μυθολογία. Νά ενα
κλισέ τής 'Αναγέννησης, τό όποιο αποφεύγει επίτηδες ό 'Ελύτης. Κι όμως,

7. "Ας μην ξεχνάμε, ότι ή αρχική έννοια τοϋ «Παραδείσου», κλασσικής περσικής λέ
ξης, είναι «κήπος».
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στο «Μονόγραμμα», βρίσκουμε «τή Γοργόνα μέ τα ξέπλεκα μαλλιά», «ή
θεά της Σαμοθράκης», και τον Αισχυλικό συνδυασμό «Μοίρα και Καιρός».
Προς το τέλος ό Μίλτων, όπως κι ό Ελύτης, φαίνεται να περνάει μία
καμπή, μία κρίση. Μπαίνει εκστατικά μέσα στον Παράδεισο του. «Μην
κλαίτε πιά», λέει στους συντρόφους του βοσκούς. Γιατί ό Λυκίδας έχει
βρει την αθανασία, τόσο στην ειδωλολατρική όσο στη χριστιανική έννοια.
Τελειώνει το ποίημα σέ ενα ξέσπασμα ευθυμίας, πού βλέπει κανείς συχνά
στον Ελύτη, μα σπάνια στον Μίλτωνα.
Μέ αυτό δέν θέλω να πώ, πώς τα δύο ποιήματα χαρακτηρίζονται μέ ένα
στενό παραλληλισμό. Έκεϊ πού θέλω να επιμείνω είναι, ότι και οι δύο έχουν
μία κοινή Ευρωπαϊκή καταγωγή.

Η τελευταία μου σύγκριση θά εΐναι μεταξύ τοΰ Ελύτη και του 'Ιρλαν
δού συγγραφέα Τζαίμς Τζόϊς. Το δεύτερο αυτό όνομα ϊσως να μήν είναι
γνωστό σ' ενα 'Αθηναϊκό Φιλολογικό ακροατήριο, άλλα θά γίνει ασφαλώς
πιο γνωστό, τώρα πού έχει δημοσιευθεί εδώ στην Ελλάδα μια αξιέπαινη
μετάφραση τοΰ αριστουργήματος του, τοΰ μυθιστορήματος «Ούλίξης», δη
λαδή «Όδυσσέας».
Ό Τζόϊς, πού γεννήθηκε τριάντα χρόνια πριν άπό τον Ελύτη, ήταν άπό
το Δουβλίνο. 'Αποτελεί σήμερα το παράδειγμα τοΰ ίρλανδοΰ συγγραφέα.
'Ωστόσο, πέρασε το περισσότερο μέρος της συγγραφικής του ζωής στο Πα
ρίσι, τή Ζυρίχη, και τή Τεργέστη (όπου εργαζόταν και ό Ντανταϊστής ό
Τρίσταν Τζαράς). Επομένως μπορεί να θεωρηθεί, πολιτιστικά, Ευρωπαίος.
"Οπως και ό Ελύτης, ήταν μάλλον «κουμπωμένος» και άνεκατευόταν πολύ
λίγο εϊτε μέ τον άρτιστικό ριζοσπαστισμό, ή μέ τήν πολιτική στην παραδε
δειγμένη έννοια. Παρατηρεί ό ένας άπό τους ήρωες του, ονόματι «Στέφανος
Δαίδαλος», ότι «Ή ιστορία είναι ένας εφιάλτης άπό τον όποιο προσπαθώ
να ξεφύγω». Μέ αυτό επιτρέψτε μου να συγκρίνω τα λόγια τοΰ 'Ελύτη:
«Έγκλειστοι όλοι μας εκεί δουλεύομε δπως
"Αλλοτε μέσα στην ιστορία».
Ή σύγχρονη 'Ιρλανδία και ή σύγχρονη 'Ελλάδα έχουνε περισσότερα
κοινά σημεία άπό όλους, μία επιφανές πολιτιστικό παρελθόν και μία σταθερά
θεμελιωμένη θρησκεία: εΐναι γεωγραφικά απομονωμένες, διαθέτουν πενι
χρούς φυσικούς πόρους, έχουν υπομείνει αιώνες ξένης κυριαρχίας, και επο
μένως καυχώνται για τήν εθνική της ταυτότητα και ελευθερία. Φημίζονται
και για τήν αύτοειρωνεία: ό 'Ιρλανδός Αή Φέρμωρ αναφέρει στον φίλο του
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Γκίκα το πάθος των Ρωμαίων να ειρωνεύονται ό καθένας τον άλλον, «Μά
λιστα», απαντάει ό ζωγράφος, «Τίποτ' άλλο δεν κάνουν».
Ό Ελύτης ό "Ελληνας και ό "Ιρλανδός ό Τζόϊς εΐναι πάνω άπ" όλα δύο
μεγαλύτεροι δημιουργοί ενός άρτιστικοΰ σύμπαντος. Καθένας μέ τον δικό
του τρόπο είναι ένας μαέστρος της εκστατικής ποιητικής ενόρασης: εκείνο
πού ό Τζόϊς ονομάζει «έπιφάνιο», ό Ελύτης δέ, «μία στιγμιαία αίσθηση».
Και οί δύο, εΐναι αυτό πού λένε οί Γάλλοι «άνθρωποι πού λένε "ναί!" στη
ζωή». Το μυθιστόρημα τοϋ Τζόϊς «Ούλίξης» φτάνει στο αποκορύφωμα του
όταν ή ήρωΐδα, ή τραγουδίστρια Μόλλυ, επιβεβαιώνει τή ζωή μέ μια με
γάλη άτόνιστη ροή λόγου, όπου επαναλαμβάνεται ή λέξη «ναί». Και οί δύο
αναγνωρίζουν μέν, άλλα ξεπερνούνε τή χυδαιότητα τής ανθρώπινης φύσης.
Και δέ φοβούνται ούτε τήν πολλαπλότητα ούτε τήν άπειρη έκταση τοϋ
σύμπαντος πού έχει ό καθένας τους δημιουργήσει. Γιατί; γιατί τό έχουν εποι
κίσει μέ λέξεις, μέ τις δικές τους λέξεις. "Οπως είχε πει ό "Ελυαρ: «Δέν χά
νεις έκεΐ τον εαυτό σου, τον βρίσκεις».
Ό σ ο ν άφορα τον απόλυτο τους έλεγχο τής γλώσσας, ό Ελύτης μπορεί,
τελείως ανεπιτήδευτα, να γράψει «Γεια σου μωρέ ποτάμι» και ό Τζόϊς, «Βγή
κε τό παλιοαδελφάκι σου ή όχι;». Ό δεύτερος, σαν μουσικός πού ήταν, μα
γεύεται άπό τον ήχο των λέξεων. Στο «Ούλίξης» τό όνοματοποιημένο ρήμα
«τάπ» παρεμβάλλεται κατά διαστήματα για να περιγράψει ενα άπό τα πρό
σωπα, έναν τυφλό, πού περπατάει μέ τό μπαστούνι του στους δρόμους τοϋ
Δουβλίνου. Όμοίως βρίσκουμε στον Ελύτη:
«Μετ α τ όπιζε το άγριοπονλι πιτ  πίτ...».
καί:

«Μέσ' στις γούβες ταρμνρο νερό τλϊπ  τλιπ
δλο τσιμπολογούσε. . . ».

"Ενα άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους, εΐναι ή παραποίηση τής γλώσσας
καί ή απόδοση στο αποτέλεσμα μιας υπερφυσικής δύναμης. Έξ αύτοϋ προ
έρχεται τό ψευδώνυμο τοϋ "Ελληνα, ΕΑΥΤΙΣ, καί οί έξι μυστηριώδεις ανα
γραμματισμοί (ΡΩΕΣ, ΑΡΙΜΝΑ κτλ.) πού λέγονται στο «"Αξιον Εστί». Ό
'Ελύτης, μέ μεγάλη επιδεξιότητα, θα άναγραμματίσει τον τίτλο του ποιήμα
τος «Μαρία Νεφέλη» στην αληθινή φράση «ΑΡΙΜΝΑ ΕΦΗ ΕΑ...».
Κι ό Τζόϊς εΐχε τό ψευδώνυμο του. («Έγώ εΐναι ένας άλλος», όπως μας
λέει ό Ρεμπώ). Αυτό τό ψευδώνυμο αποτελείται άπό τρία αρχικά (στα αγγλι
κά, Η καί C καί Ε), τα όποια σκορπίζονται, σέ ομάδες τριών λέξεων σ' όλο
τό μυθιστόρημα του «Ξενύχτισμα τοϋ Φίνηγκαν». Τό πιο γνωστό των σημαί
νει, στην Ελληνική, «Νά τους όλοι», τό σύνθημα τοϋ καλλιτέχνη σαν δη
μιουργού.
"Οπως ό Τζόϊς, ό Ελύτης πιστεύει πώς ό καλλιτέχνης πρέπει όχι μόνο
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να δημιουργεί, άλλα και να περιγράφει το σύμπαν του.Έδώ, με την περιγρα
φή, ενα σπουδαίο θέμα συγχρόνων φιλοσόφων, π.χ. τοΰ Ράσελ. "Εχουμε
παράδειγμα στο ποίημα «ΟΤΓΩ ΤΙΣ E PATAI», όπου ό Ελύτης έχει φυλλο
μετρήσει το λεξικό, σημειώνοντας σε αλφαβητική σειρά όλες τις λέξεις πού
καθορίζουνε τον κόσμο του. "Οπως λέει:
«Μήτε σχεδιαγράμματα μήτε τίποτα. Μόνο λέξεις.
Άλλα λέξεις πού οδηγούσαν σε ακρίβεια, σ αυτό που
γύρευα. "Ετσι, σιγά  σιγά, είδα να σχηματίζεται
6 χώρος, δπως το δάκρυ από τη συγκίνηση. Κι
εγώ μέσα του».
'Ακολουθεί κατάλογος, ή μάλλον κολλάζ, τριακοσίων περίπου ονο
μάτων. Επιτρέψτε μου να σάς προσφέρω μια εκλογή των:
μεσημέρι
μόδι
μοσκιέτ
μεσοφόρι
μοιραλόϊ
μοσχάτο
μίνιο
Μοναστήρι
μουράγιο
μνήμα
μορτάκι
Θά μπορούσα να συνεχίσω τή σύγκριση πολύ μακρύτερα, άλλα αρκού
μαι να πω, ότι και οί δύο συγγραφείς —όπως και ένας άλλος Έλληνόφιλος,
ό Δανός συνθέτης Κάρολος Νίλσεν—εΐχαν μία περιέργως αθώα δόση κεφιού.
Ό Καραντώνης επέτυχε απόλυτα με τήν παρατήρηση του, ότι στον Ελύτη:
« Ό κόσμος παρουσιάζεται, όπως στα έκπληκτα μεγάλα μάτια των παιδιών,
στα παραμύθια του "Αντερσεν». Ευθύς το μετάβαλε λέγοντας, ότι «Δεν είναι
βόρειος αλλά παιδί τοΰ Αιγαίου, φωτόχαρο». 'Αλλά έκαμε αυτή τήν αληθινή
και σπουδαία προσθήκη: «Παιδί όμως καλλιεργημένο μέ τις γαλλικές επα
ναστατικές καλλιτεχνικές και ποιητικές θεωρίες του μεσοπόλεμου».

Για να ανακεφαλαιώσω μέ συντομία. Ή δομή και τά θέματα της ποίησης
του Ελύτη, περισσότερο στο πρόσφατο έργο του, ανήκουν όχι μόνο στην
Ελληνική, αλλά και τήν Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, και πιο συγκεκριμένα,
στο Ευρωπαϊκό ρεύμα της μεταυπερρεαλιστικής περιόδου. Εΐναι υπερβο
λικά δημιουργικός, και για να κυριολεκτήσω, είναι ένας Ευρωπαίος συγγρα
φέας πρώτου μεγέθους, στο ΰψος τοΰ Έλυαρ και τοΰ Τζόϊς. Το έργο του
ασχολείται άφοβα μέ τό πρόβλημα της ενοποίησης τοΰ Ελληνικού και τοΰ
Ευρωπαϊκού στοιχείου. Και ή ευρωστία της σκέψης του—άφοΰ δέν μας επι
τρέπει ό ϊδιος ό Ελύτης να χρησιμοποιήσουμε τή λέξη «αισιοδοξία»—ή
ευρωστία της είναι μία καλή σημαία πού θά μας οδηγήσει σέ ενα αβέβαιο
μέλλον, «μία σημαία ευκαιρίας».

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Κατά τάς προκαταρκτικός συνεδριάσεις Με
λών τοϋ Παρνασσού ενδιαφερομένων δια τήν επαναδραστηριοποίηση τοϋ Φιλολο
γικού και 'Αρχαιολογικού Τμήματος τοϋ Συλλόγου προετάθη όπως περιλαμβάνων
ται εις τα τεύχη του «Παρνασσού» και μερικαί έκλεκταί σελίδες λογοτεχνίας και
ποιήσεως. Δια να δώσωμεν παράδειγμα των έπιθυμουμένων φιλολογικών σελίδων
δημοσιεύομεν εις το παρόν τεύχος δύο κείμενοι τών 'Ακαδημαϊκών Κυρίων Πέτρου
Χάρη καί Μ. Δ. Στασινόπουλου.

ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών

ΕΝΑΣ ΦΕΥΓΕΙ, ΕΝΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ...
ι

Οί ώρες προχωρούσαν αργά κι αθόρυβα μέσα στη νύχτα. Το σπίτι,
τελευταίο πάτοομα μεγάλης πολυκατοικίας, εΐχε σ' όλα τα δωμάτια πολύ φως
καί καμιά κίνηση. Πέντε άνθρωποι κράταγαν καί τήν ανάσα τους, εΐχαν καρ
φωμένα τα μάτια τους σε μια κλειστή πόρτα καί περίμεναν. Περίμεναν καί ή
πόρτα δεν άνοιγε. Καί κανείς δεν πλησίαζε ν1 ακούσει, νά ρωτήσει, λες καί
φοβόταν το φως ή τό σκοτάδι πού θά ξεχυνόταν αν άνοιγε ή πόρτα. Τ Ηταν οί
στενοί συγγενείς πού έφτασαν σχεδόν όλοι μαζί, όταν έμαθαν πώς ό αδελφός
καί θείος τους έβγαζε δεν έβγαζε τή νύχτα. Είχαν ώρα πολλή νά δουν τή γυ
ναίκα του, πού έμενε κοντά του μαζί με τό γιατρό καί δεν ήθελε νά χάσει ού
τε μια πνοή του, ούτε μια ματιά του, ούτε μια λέξη του, ούτε έναν παλμό από
τό χέρι του. Καί δεν ήξεραν πώς νά βοηθήσουν, μα καί τί ν' αποφασίσουν. Νά
μείνουν, νά φύγουν; Καί νά γυρίσουν τό πρωί; "Η νά μοιραστούν τις υπό
λοιπες ώρες της νύχτας καί νά μένουν άπό μιάμιση  δυο ώρες καθένας;
— Δέν πιστεύω νά χρειαστεί νά μείνουμε πολύ, ψιθύρισε ό πιο ηλικιω
μένος, πού πρέπει νά είχε περάσει κι άλλες τέτοιες δύσκολες ώρες.
Καί σε λίγο, πάλι ψιθυριστά, συμπλήρωσε τήν πρόβλεψη του:
— "Οταν γίνεται τόση σιωπή σέ σπίτι πού έχει βαριά άρρωστο, τό τέλος
εΐναι πολύ κοντά.
— Μα δε βλέπετε πού δέ βγαίνει ούτε ό γιατρός; παρατήρησε άλλος.
Καί ήταν πολύ σωστή ή παρατήρηση.
Σέ λίγο, άνοιξε σιγά  σιγά ή πόρτα, φάνηκε ένας άντρας ούτε γέρος ούτε
νέος, μέ πρόσωπο πολύ κουρασμένο, μέ τό ρολόι του στο χέρι, ενα χρυσό
ρολόι πού τό κράταγε σάν εργαλείο της δουλειάς του, τό κοίταξε σα νά ήθελε
νά ελέγξει μια πολύ σκοτεινή εικόνα πού είχε μείνει στα μάτια του, έκλεισε
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γρήγορα τήν πόρτα πού χώριζε πια τη ζωή από το θάνατο, καί, με το ρολόι
πάντα στο χέρι, είπε στους συγγενείς πού περίμεναν τώρα όρθιοι!
— Στις δώδεκα καί δέκα ακριβώς.
Καί για να τους παρηγορήσει:
— 'Αναπαύτηκε ό άνθρωπος.
"Ενας μόνο πνιγμένος λυγμός πρόφτασε νά βγει από τήν πόρτα όταν
άνοιγόκλεισε. Καί κανείς δεν εΐπε λέξη. Μα καί κανείς δεν κινήθηκε. Μόνο
ό γιατρός έβαλε τό ρολόι στην τσέπη τοϋ γιλέκου του, καληνύχτισε με μια
κλίση της κεφαλής καί προχώρησε στην έξοδο.
Κατέβηκε με τό στενό βαγονάκι, πού ποτέ δέν τό εμπιστευόταν καί πάν
τα έμπαινε γρήγορα  γρήγορα, για ν' αποφύγει τις πολλές σκάλες. Καί βρέ
θηκε σε άλλον κόσμο.
Τον υποδέχτηκε ό θυρωρός της πολυκατοικίας μέ πρόσωπο παύ έλαμπε
από χαρά. Καί τον γύρισε στή ζωή μια κίνηση, πού ανέβαινε άπό τό υπό
γειο, άπό τήν κατοικία τοϋ θυρωρού, καί τοϋ έδινε καλά μηνύματα.
— 'Από τ" άπόγεμα τον περιμέναμε, του εξήγησε ό θυρωρός κ ή χαρά
στο πρόσωπο του ήταν πάντα πολλή.
— Καινούριος διάδοχος; τον ρώτησε ό γιατρός.
— Γιατρέ μου, εμείς οί φτωχοί πρέπει νάχουμε πολλούς διαδόχους για
ν' ακουμπήσουμε κάπου στα γεράματα μας.
Κι ό θυρωρός πρόσθεσε υπερήφανος:
— Είναι καί φωνακλάς, γιατρέ μου. "Ακου τον!
"Από τό υπόγειο ανέβαιναν οί πρώτες φωνές ενός νέου ανθρώπου. Ό
γιατρός τις άκουσε, στάθηκε νά τις ακούσει καλά  καλά, έβγαλε πάλι τό
ρολόι του καί ρώτησε:
— Πότε λευτερώθηκε;
Ό θυρωρός δέ δυσκολεύτηκε νά μετρήσει τό χρόνο:
— Μα είναι  δέν είναι ενα τέταρτο.
Τότε σκέφτηκε νά ρωτήσει:
— Ά π ό πάνω, τί νέα;
Ό γιατρός πήρε τή φράση του κ' έδεσε τή ζωή μέ τό θάνατο:
— Είναι  δέν είναι ενα τέταρτο.
— Τί; απόρησε ό απλός άνθρωπος καί κατέβασε τον τόνο της φωνής του,
σα νά ντράπηκε πού ήταν τόσο χαρούμενος. Καί πηγαίνοντας μέ τό γιατρό
ώς τήν εξώθυρα, μουρμούρισε:
— Γιατρέ μου, είχε δίκιο ό συχωρεμένος ό πατέρας μου. Τήν ϊδια στι
γμή, ένας φεύγει, ένας έρχεται, παιδιά μου, μας έλεγε. Καί ησύχαζε πού στή
γειτονιά μας δε θα λιγόστευαν οί άνθρωποι.

ο
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'Από κει πάνω, πού
ξεκίνησες
στις άγρυπνες κορυφές τοϋ βοννον
ό ήλιος
κατέβαινε
κι ερριχνε τις ακτίνες τον
μύριους σπινθήρες στα νερά σον,
πού ξεκινούσαν
χαρούμενα
σαν τα παιδιά.
Κι' δταν το σύννεφο
λικνιζόταν
πάνω από τις πηγές σον
δλα ήταν σαν όνειρο
άπα κόσμους
μακρινούς
και
προαιώνιονς.
Κι' δταν ερχόταν ή νύχτα
ερριχνε τη σιωπηλή σκιά της
καϊ τ ασημένια της άστρα
άκονμπονσαν στα νερά σον.
Τώρα κατεβαίνεις
στον κάμπο
κονβαλώντας
Θύμησες
από βροχές κι από βράχους
κι άπα
καταρράκτες
δπον
σπαρτάριζαν
θρίαμβος τα νερά σον
στις ράχες των βουνών.
Τώρα, δλος ο αγαθός κόσμος τοϋ κάμπου
σε χαίρεται
κι είναι σα να σταματάς και να
στοχάζεσαι,
να στοχάζεσαι
βαθειά
για δλη την
οικουμένη.
Γαλανό αεράκι πνέει πάνω στα νερά σον
θύμηση μακρινή από θυμάρι και
λεβάντα.
Τα δέντρα σκύβονν και σε
χαιρετούν,
τα φνλλώματά
τονς
λαχταρούν,
τα στάχνα Τ
αναρίθμητα
άναρριγούν
πάνω στις δχθες σον
πέρα ως πέρα,
στων ανθρώπων την ειρήνη.

Ό ποταμός

125

Κι άλλοτε
πάλι
πολιτείες
ολόκληρες
αγκαλιάζουν
με
αγάπη
το σοβαρό πέρασμα
σον
και καθρεφτίζονται
στα νερά σον
που κνλοϋν ήσυχα
μέσα στη ζεστή στοργή των ανθρώπων.
Κι' δταν φτάνεις στο τέρμα
στη μεγάλη
ακρογιαλιά
απλώνεις,
απλώνεις
κι αναγαλλιάζεις
από χαρά
γιατί ή θάλασσα ή απέραντη
ανοίγει τήν αγκαλιά
της
και σε
δέχεται,
πανάρχαιη και αιώνια
μητέρα των ονείρων.
Μ. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Περί 'Ιδρύσεως Οικουμενικού Πολιτιστικού 'Οργανισμού ύπό τον τίτλον Κ ο ι ν ο ν
Πανελλήνων.

των

Ή προσφάτως εκλεγείσα Νέα Διοίκησις τοϋ γνωστού εις το Έλληνικον "Εθνος από
τοϋ 1865 Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» μέ την πλουσίαν πνευματικήν δράσιν
απεφάσισε μετ' είσήγησιν του Προέδρου του να είσηγηθή πρώτον εις τον Άπόδημον
Έλληνισμόν την σύστασιν ενός Παγκοσμίου Πολιτιστικού 'Οργανισμού μέ τον τίτλον
ποικίλως χρησιμοποιηθέντα κατά την αρχαιότητα «Κοινόν των Πανελλήνων», μέ τον
σκοπόν να αξιοποίηση κατά τους κρισιμότατους χρόνους, τους οποίους ζώμεν τήν ενότητα
των 'Ελλήνων, ενότητα αίματος, πνεύματος πλουσιωτάτου και παγκοσμίου ακτινοβολίας
έπί τρεις χιλιάδας και πλέον ετη, και παραδόσεων 'Ορθοδόξων και 'Ελληνοχριστιανικών,
θεμελιακών δια τον δυτικόν κόσμον, μέ τον σκοπόν τήν μελέτην τών όρων έπιβίωσις και
τήν πνευματικήν και ήθικήν άκμήν τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους.
1.—Περί της ανάγκης της ιδρύσεως τοϋ «Κοινοϋ τών Πανελλήνων» δέν είναι ανάγκη
να μακρυγορήσωμεν. Μετ' ολίγον είσερχόμεθα εις τήν Κοινήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα,
είσφέροντες όχι μόνον τήν πολύτιμον γεωπολιτικήν μας θέσιν, αλλά προ πάντων όσα αϊ
λέξεις 'Ελευθερία και Δημοκρατία καί πίστις εις τα χριστιανικά 'Ιδεώδη, της τελειότατης
τών θρησκειών, τήν οποίαν έγνώρισεν ό κόσμος καί τήν Όρθοδοξίαν τοϋ 'Ελληνισμού,
ώς τοϋ παράγοντος, ό όποιος ήνωσε τόσο ισχυρώς τον Έλληνισμόν, ώστε να επιβίωση,
ν' άναπτυχθή καί νά ματεβάλη τήν Άνατολικήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν εις Έλληνικήν,
μέν διατηρούσαν όμως τό πνεύμα της Οικουμενικής 'Ελευθερίας, δι' ης ένεγεννήθη μετά
άπαραδειγμάτιστον δουλείαν αιώνων, μεθ' ην ώδηγήθη ε'ις τήν Έλευθερίαν.
2.—Ή Ένωσις της Ευρώπης, ώς ενωσις τών Πατρίδων επιβάλλει νά διατηρήσωμεν
τήν ιδιοφυή έθνικήν καί παγκόσμιον πνευματικήν ύπόστασιν τοϋ 'Ελληνισμού, ώς είσ
φοράν αίωνίαν καί θεμέλιον τής Ευρώπης, διότι καί αυτό τό Ρωμαϊκόν πνεύμα καί δίκαιον
υπέστησαν τήν ευγενή ροπήν τοΰ Οικουμενικού 'Ελληνισμού τών μετά τον Άλέξανδρον
χρόνων, εξ ου καί προήλθε ή μεγάλη εποχή τοΰ 'Ελληνορωμαϊκού Πολιτισμού.
3.—Ή έπιβίωσις καί ή πνευματική καί ηθική ακμή τοΰ Νέου 'Ελληνισμού καί ή άξιο
ποίησις τής από δύο χιλιάδων ετών ένότητος αύτοϋ πρέπει ν' άποτελέση τήν μέριμνα όλων
τών Ελλήνων μέ έπί κεφαλής τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων καί τήν συνεργασίαν τής 'Ορθο
δόξου 'Εκκλησίας, τών Πνευματικών καί Οικουμενικών καί άλλων 'Ιδρυμάτων τής 'Ελλά
δος καί μαζί τήν Άντιπροσωπείαν τών άνά τήν Ύδρόγειον, παροικιών τοΰ Έλληνισμοΰ,
καί παρά τό γεγονός, ότι οί εγκατεστημένοι εις τήν άλλοδαπήν Έλληνες είναι αφοσιω
μένοι πολίται τής δευτέρας των πατρίδος. Έν τούτοις οί δεσμοί προς τήν πρώτην πατρίδα
αυτών ή τών προγόνων των, πού λέγεται Ελλάς είναι βέβαιον ότι τους γεμίζει μέ υπερη
φάνεια ένεκα τής οικουμενικής ακτινοβολίας τοΰ οικουμενικού πνεύματος, τό όποιον δέν
λάμπει μόνον εις ο,τι αντιπροσωπεύουν τα Ελληνικά Γράμματα, δι' όλα τα "Εθνη άλλα
καί ή Οικουμενική 'Ορθοδοξία πού είναι κτήμα όλων τών λαών τής 'Ανατολικής Ευρώπης
καί εις άτυχη υπολείμματα εις τήν Μέσην Άνατολήν.
4.—'Ιδρύοντες «τό Κοινόν τών Πανελλήνων» εις πολιτιστικήν όργάνωσιν (τα οικο
νομικά θεμέλια είναι αναγκαία) μέ τήν έντελεχή συνεργασίαν εκπροσώπων αρμοδίων τών
Ελλήνων τής 'Ημεδαπής καί τής 'Αλλοδαπής, έπί τω σκοπώ τής συνάξεως έν 'Αθήνα άνά
τετραετίαν, ολίγον προ τών 'Ολυμπιακών αγώνων, ώς τής ευγενέστατης κληρονομιάς
τών 'Ελλήνων εις τήν Ύδρόγειον, ούτως θα έπιτύχωμεν τήν άναθέρμανσιν τών ψυχικών
καί πνευματικών δομών, θα έπιτύχωμεν τήν έγκρισιν τών καλλιτέρων μεθόδων δια τήν καλ
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λιέργειαν της μεγάλης αποστολής του 'Ορθοδόξου Ε λ λ η ν ι κ ο ύ "Εθνους εις τον σύγχρονον
κόσμον.
Ή έπιβίωσις του Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , μέ προτεραιότητα του ήθικοϋ και πνευματικού παρά
γοντος, δια της συζητήσεως των σχετικών προβλημάτων και τήν εξασφάλισιν τοΰ συνε
χούς και θερμοϋ δεσμού των Ε λ λ ή ν ω ν της Οικουμένης, και ιδρύσεως μονίμου αντιπρο
σωπείας εις τήν μητέρα πατρίδα, είναι βέβαιον, ότι θα υποβοηθήσουν τήν πνευματικήν
και ήθικήν άκμήν τοΰ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ και τήν άξιοποίησιν τοΰ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ δυναμικοΰ
της Οικουμένης, τοΰ οποίου έχει ανάγκην ή μικρά μας πατρίς, μέ τήν μεγάλην ίστορίαν
και παγκόσμιον Κληρονομίαν. Τα μεγάλα προβλήματα της επιβιώσεως τού Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ
θα εϋρουν τήν ευτυχή λύσιν των, δια της ενδελεχούς μελέτης έπί ευρύτατης βάσεως, ώστε
ή υπεύθυνος πολιτική ηγεσία της μητρός πατρίδος να δίδη τάς τελικός λύσεις, διά της
εισφοράς τοΰ όλου Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ της Οικουμένης και μέ βάσιν τήν ενότητα αύτοΰ. Θ' άπο
τελή μέγα γεγονός, δια τό μέλλον τοΰ Ελληνισμού ή σύνοδος τών Πανελλήνων εις τήν
πρωτεύουσαν τοΰ Έλληνισμοΰ προ τ ώ ν ' Ο λ υ μ π ι α κ ώ ν α γ ώ ν ω ν , συσκεπτομένων
δια τό παρόν και τό μέλλον τοΰ μικρού μας, άλλα μεγάλου πολιτιστικώς "Εθνους εις τήν
τραγικήν πλέον ενδοξον αυτήν γωνίαν της γης, άνά τετραετίαν. Ή τόσον πολύτιμος διά
τον οίκονομικόν και πολιτιστικόν βίον τοΰ "Εθνους άτομοκρατία τών Ε λ λ ή ν ω ν θα πρέπει
να τεθή, διά της καταλλήλου οργανώσεως και της Παιδείας, πρέπει να τεθή εις τήν ύπη
ρεσίαν της ένότητος τών Ε λ λ ή ν ω ν ύπό κατάλληλον ήγεσίαν. Προς τούτο θα πρέπει να
περιληφθή εις τους σκοπούς της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Παιδείας και «ή επιλογή τών αρίστων»
Ε λ λ ή ν ω ν , πού θα διέπονται άπό αυτό τό πνεύμα, ώστε νά δίδουν δύναμιν εις τήν ύπεύθυνον
πολιτική ν ήγεσίαν εις ην, θα πρέπει νά παρουσιάσωμεν ένα λεπτομερές και μελετημένον
σχέδιον, τοΰ οποίου ή τελική επεξεργασία καί εγκρισις θά άποτελέση προ τοΰ 1984 εν
γονός ιστορικόν, ιστορικής βαρύτητος διά τον Έλληνισμόν τοΰ τέλους τοΰ Κ' αιώνος
και μέ μακράν πολιτικήν τοΰ μέλλοντος εντός της Οικουμένης καί της Ευρωπαϊκής Κοι
γενότητος. Ή άνά τετραετίαν σύνοδος τών Πανελλήνων θά άποτελή τήν «Πνευματικήν
'Ολυμπιάδα τοΰ Οίκουμενικοΰ Ελληνισμού» ύπό τήν ηγεσία τοΰ Έ λ λ η ν ι κ ο ΰ Κοινοβου
λίου.
Έγένετο εν Ρόδω τη 14η 'Απριλίου 1980.
Ό Πρόεδρος τοΰ Παρνασσοΰ
Καθηγητής Γερ. Ι. Κονιδάρης τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών Μέλος
της Κεντρικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς καί τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Πίστεως καί Τάξεως
τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ε κ κ λ η σ ι ώ ν καί Γεν. Γραμματεύς
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ
Ή Συντακτική 'Επιτροπή τοΰ περιοδικού «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» εκφράζει τήν λύπη
της γιατί ή μελέτη τής Κας Στέλλας ΓεωργαλδΠριόβολου δημοσιεύθηκε εις τό
4ον τεύχος τού 1986 χωρίς καί ή ϊδια νά έχει κάνει τις απαραίτητες διορθώ
σεις τών δοκιμίων.
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